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تحكم الهىظهات العديد هف األفراد كالجهاعات الهتبايىة في قكتٍا، كفي السىكات العشر 
ا  األخيرة ازدادا اٌتهاـ العمهاء كالباحثيف ككذلؾ هتخذم القرارات بهفاٌيـ القكة كطبيعة دكٌر

 .في الهىظهات

كلعؿ كثرة الكتابات كتعدد اآلراء حكؿ هكضكع القكة إىها يرجع إلِ غهكض هفٍكهٍا كعدـ 
 .القدرةػ حتِ اآلف ػ عمِ تحديدي تحديدا دقيقا

عبلكة عمِ ها سبؽ فإف هكضكع القكة التىظيهية يفرض ىفسً عمِ كؿ الهستكيات التىظيهية 
ألىً ظاٌرة تعيشٍا كافة الهىظهات كتحيط بٍا هف كافة االتجاٌات لذلؾ فإف هكضكع القكة 

 .يجب أف يحصؿ عمِ هزيد هف االٌتهاـ إلزالة ها يكتىفً هف غهكض

ذا . كالقكة بالىسبة لمعمـك اإلىساىيةػ كهىٍا عمـ اإلدارة ػ هثمٍا هثؿ الطاقة في العمـك الفيزيائية كا 
ها سمهىا بأف القكة هىتشرة داخؿ الهىظهات كأىٍا قد تساعد أك تعكؽ أداء بعض األعهاؿ أك 

تحقيؽ بعض األٌداؼ، إال أىىا في حاجة إلِ التعرؼ عمِ هف يهمؾ ٌذي القكة، كها أف 
هجرد التساؤؿ عمِ هف يهمؾ القكة دكف السؤاؿ عف اآلليات التي تساعد عمِ اكتسابٍا أك 

 .استعهالٍا يعد غير كاؼ كغير هىطقي هف كافة األكجً

كبداية يجب أف ىمفت االىتباي إلِ أف ٌىاؾ هفٍكهيف هختمفيف لمقكة أحدٌها هتعمؽ بالقكة 
الشخصية التي تركز عمِ التأثير الشخصي كالقكة التىظيهية التي تؤثر عمِ العهميات 

فالقكة الشخصية ههمككة بكاسطة بعض األفراد كيستعهمكىٍا . كاألىشطة الهرتبطة بالهىظهة
 .لتحقيؽ بعض حاجاتٍـ الشخصية

أهػا القػكة التىظيهية فٍي ههمككػة بكاسطة بعض الجهاعات أك اإلدارات أك األقساـ داخؿ 
 الهىظهة كتستخدـ لتحقيؽ بعض االحتياجات التىظيهية لذلؾ فٍي تكجً هباشرة لمتأثير عمِ

. بيىها القكة الشخصية ال تؤثر عمِ الهىظهة إال ٌاهشيا أك بطريقة غير هباشرة .الهىظهة
بهعىي آخر فإف القكة الشخصية تؤثر بصفة خاصة عمِ السمكؾ اإلىساىي كالعبلقات 
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 الشخصية بيىها القكة التىظيهية تساعد في فٍـ كيفية أداء العهؿ بالهىظهة كالتفاعبلت
 .كاألقساـ التابعة لٍا كاإلدارات

كها يهثؿ الكالء التىظيهي عىصرا ٌاها في ربط الهىظهة كاألفراد العاهميف بٍا السيها في 
األكقات التي ال تستطيع فيٍا الهىظهات أف تقدـ الحكافز الهبلئهة لدفع ٌؤالء األفراد العاهميف 
لمعهؿ ، كتحقيؽ أعمِ هستكل هف االىجاز، كبذلؾ يعتبر عاهبل ٌاها ، فهف خبللً تضهف 
الهىظهة ىجاحٍا كقياهٍا كزيادة إىتاجٍا ، ككذلؾ هف خبللً تستطيع التىبؤ ببقاء العهاؿ في 

. الهىظهة أك تركٍا

كقد حظي هفٍـك الكالء التىظيهي كذلؾ باٌتهاـ الباحثيف سكاء في هجاؿ عمـ الىفس أك عمـ 
االجتهاع هىذ فترة زهىية طكيمة  كلكف لـ يمؽ االٌتهاـ الكافي في هجاؿ اإلدارة إال بعد 

ظٍكر الهدرسة السمككية في بداية الستيىات هف ٌذا القرف حيث أكدت الدراسات بشكؿ جمي 
أٌهية العبلقات اإلىساىية في الهىظهات ، كهىذ ذلؾ الحيف ظٍرت دراسات كثيرة ، خاصة 
في الدكؿ الغربية ، تبحث في الكالء التىظيهي هف حيث هخرجاتً كهقكهاتً كالعكاهؿ الهؤثرة 

. فيً

كفي هكضكعىا ٌذا أردىا أف ىكتشؼ العبلقة الهكجكدة بيف القكة التىظيهية كالكالء التىظيهي، 
تحديد أثر القكة ٌذي الدراسة هف خبلؿ البحث في أبعاد كؿ هىٍها، باإلضافة إلِ هحاكلة 

. التىظيهية عمِ الكالء التىظيهي لمعاهميف في جاهعة العقيد أحهد دراية أدرار
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 أهمية الدراسة: رابعا -

 أهداف الدراسة: خامسا -

 مفاهيم الدراسة: سادسا -

 نموذج الدراسة: سابعا -

 المقاربة النظرية: ثامنا -

اإلجراءات المنهجية : تاسعا -
 للدراسة

 مجاالت الدراسة: عاشرا -

 الدراسات السابقة: إحدى عشر -

 صعوبات الدراسة: اثنا عشر -
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 :اإلشكالية: أوال

سة ػة لمهىافػضغَط الهرافقػَالؿ اػالهتغيرات الهتسارعة التي تشٍدٌا بيئة األعهؿ في ظ
زة ػق الهيػة لتحقيػة الحديثػ لتبىي الهفاٌين اإلدارياالٌتهاـتَلي العديد هو الهىظهات ، العالهية
االيجابية َقد شٍدت السىَات القميمة الهاضية تطَرات ٌائمة كاو لٍا اىعكاساتٍا ، التىافسية

و ػهالقكة التىظيهية َيعتبر هَضَع ، الهختمفةبتفرعاتٍا ِ إدارة الهَارد البشرية ػعم
الدارسيو َالباحثيو في ؿ الكافي هو قبباالٌتهاـ يع اإلدارية الحديثة التي لن تحظِ ػالهَاض

. ة َفي الجزائر عمِ َجً الخصَصػالعربيؿ دَػال

كبٍذا تشكؿ القكة هحكرا هٍها ترتكز عميٍا هختمؼ الىشاطات في الهىظهات العاهة ك 
عهالٍا ك تعقدٌا أالخاصة عمِ حد سكاء كفي ظؿ تىاهي الهىظهات ككبر حجهٍا كتشعب 

أصبحت الحاجة همحة إلحداث التغير ك التطكر الهٍـ في ظؿ قكة  تىظيهية إدارية كاعية 
يهكىٍا هف تحريؾ الجٍكد ك تكجيً الطاقات لتحقيؽ أفضؿ هستكل هف  تهتمؾ كفاءات ها

االىجاز، إذ أف أداء الهىظهة لً صفة كثيقة بىهط القكة التىظيهية الذم يعتهدي القائد ك عمِ 
فالقكة التىظيهية تبرز .هدل تأثيري عمِ اآلخريف ك اتجاٌاتٍـ لمعهؿ برغبة لتحقيؽ أٌدافٍـ 

كفاءات العهاؿ هف خبلؿ تحقيؽ ضهاف التكازف بيف طرفي الهعادلة كفعالية الهىظهة ك 
ـ قكة التأثير ك بذالؾ تعتبر القكة التىظيهية ضركرة لمعهؿ حيث أف كفاءة الفرد تتكقؼ   شعكٌر

عمِ عىصريف أساسيف ٌها الهقدرة عمِ العهؿ فيها يهتمكً الفرد هف هٍارات ك هعارؼ 
كقدرات باإلضافة إلِ االستعداد الشخصي لمفرد إها الرغبة في العهؿ فتتهثؿ في الحكافز 

. التي تدفع سمككً في االتجاي الذم يحقؽ أٌداؼ الهىظهة

التىظيهي لن يعد طرحا لمهىظهات بخصَص اختياري أَ التخمي الكالء هَضَع كها أف 
ا ػإيهاىا هىٍ، لذا ىجد الهىظهات تسعِ لتحقيقً، ٌَ حتهية ال يهكو الَقَف ضدٌاؿ ب، ًػعى
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ة ػَتختمف الطرق َتتفاَت في ٌذا السعي هو هىظه، العانء ً الكبيرة عمِ األداػبتأثيرات
 ، َىَع القائهيو عميٍا، سب إهكاىياتٍاػألخرُ ح

التىظيهي لن يعد طرحا لمهىظهات بخصَص اختياري أَ التخمي كها أف طرح القكة هع الكالء 
ا ػإيهاىا هىٍ، لذا ىجد الهىظهات تسعِ لتحقيقً، ٌَ حتهية ال يهكو الَقَف ضدٌاؿ ب، ًػعى

 ةػَتختمف الطرق َتتفاَت في ٌذا السعي هو هىظه، العان األداءً الكبيرة عمِ ػبتأثيرات
إال أو ٌىاك عدة أهَر يجب أو تؤخذ بعيو ، َىَع القائهيو عميٍا، سب إهكاىياتٍاػ حألخرل
 الكفاءات ك القدرات  الهتهيزة ٌك الحمقة الهفقكدة التي اكبر أحسف، فالبحث عف االعتبار

 .عائؽ تكاجٍٍا الهىظهات الحديثة لترفية استراتجياتٍا الكظيفية

: و هها تطرقىا إلًٓ ىطرح اإلشكال التالْ 

ؿ  ها عبلقة القكة التىظيهية بالكالء التىظيهي لدل القيادات اإلدارية بالهؤسسة الجزائرية؟ ٌك
تتأثر ٌذي العبلقة بالخصائص الشخصية كالكظيفية لٍذي القيادات؟ 

فرضٓات الدراسة  : ثاىٓا

ٌىاؾ عبلقة بيف القكة التىظيهية كالكالء التىظيهي لدل القيادات اإلدارية بالهؤسسة  - أ
 .الجاهعية

تتأثر العبلقة بيف القكة التىظيهية كالكالء التىظيهي لدل القيادات اإلدارية بالخصائص - ب
. الشخصية ك الكظيفية لٍـ 

:  أسباب اختٓار الهوضوع:ثالثا

 أسباب ذاتٓة: 

.  اٌتهاهي الشخصي بالدراسات الهتعمقة بالقكة التىظيهية كالكالء -
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 أسباب هوضوعٓة: 

ها القكة التىظيهية،  - حداثة الهكضكع كأٌهيتً، ألف الدراسة شهمت هتغيريف، ٌك
 .كالكالء التىظيهي

 .تدعيـ الدراسات حكؿ القكة التىظيهية في عمـ االجتهاع التىظيـ كالعهؿ -

.  هحاكلة لفت االىتباي حكؿ الهكضكع كأٌهيتً بالىسبة لمهؤسسة -

 :  أٌهٓة الدراسة:رابعا

القكة َ ػٌٌَهيً، األغاية تكهو أٌهية الدراسة في كَىٍا تسمط الضَء عمِ هَضَع في  -
. التىظيهية كعبلقتٍا بالكالء التىظيهي

 .هعرفيراء ضيفً ٌذي الدراسة هو إثػإضافة لها ست -

هف خبلؿ صَصا ػهجاال حيا لمدراسة َالبحث في الهىظهات خالقكة التىظيهية يعد هفٍَن  -
 .العبلقة بيىٍا كبيف الكالء التىظيهيلدراسة تتطرؽ الدراسات السابقة التي لن استعراض 

البحَث َالدراسات العمهية ػفتعاىي،  الهَضَعات التي يعد هكضكع القكة التىظيهية هف -
ؿ حتِ اآلو في الدَالقكة التىظيهية  فمن يمق هَضَع – عمِ حد عمن الباحث –قميمة 

ي ػسح الهكتبػالهؿ العربية ها يستحق هو اٌتهان هو جاىب الباحثيو َالههارسيو هو خبل
ة ػدراسؿ  العمهية لمدراسة حيث تحاَاألٌهيةَهو ٌىا تىبع ، لعدد هو الهكتبات العربية

ة عمهية ػبهىٍجيالعاـ لمهكضكع، تقدين اإلطار ؿ هو خبلالقكة التىظيهية هَضَع ػؿ َتحمي
. هع تطبيق ذلك عمِ ها يجرُ في عيىة الدراسة
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التىظيهية ؿ في ارتباطً بالعديد هو العَاهالقكة التىظيهية تكهو أٌهية هَضَع  كها -
ؿ التي تىاَلتً بالتأصيكالىظريات الدراسات ؿ هو خبل، في الهىظهات صيةػَالشخ

 . َالتطبيق الهيداىي 

القكة  الهبحَثة بها يهكو أو تقدهً هو هعمَهات عو الهىظهة تخدن ٌذي الدراسة -
 .التىظيهية كعبلقتٍا بالكالء التىظيهي

اضيع القكة التىظيهية كالكالء في هَلؤلكاديهييف قد تكَو ٌذي الدراسة هرجعا ٌاها  -
 . التىظيهي

القكة التىظيهية  تَضيح هفٍَن ؿ تقدين تَصيات َهقترحات ألصحاب القرار هو خبل -
 .كههارسة إدارية

 : أٌداف الدراسة:خاهسا

 أٌداف ٌذي الدراسة فيها يميؿ تتهث :

إف الغرض الرئيسي لٍذي الدراسة يتركز في التعرض عمِ اثر القكة  التىظيهية عمِ الكالء 
التىظيهي كعبلقتٍها يبعضٍها خاصة في الهؤسسة الجاهعية كذلؾ هف خبلؿ تحقيؽ 

: األٌداؼ التالية 

  .بياف اثر القكة التىظيهية عمِ الكالء التىظيهي لمعاهميف -

 .دراسة أثر الهتغيرات الشخصية عمِ هستكل القكة التىظيهية كالكالء التىظيهي  -

التكصؿ إلِ ىتائج تطبيقية أك عهمية تساٌـ في تطكير الهؤسسة الجاهعية ك تقديـ  -
 .التكصيات ك الهقترحات في ٌذا الصدد
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 :تحدٓد هفآٌم الدراسة: سادسا

:  Organizational Powerالقوة التىظٓهٓة 

ٌي القابمية التي يهتمكٍا أحد األشخاص أك األقساـ لمتاثير في األفراد هف أجؿ تحقيؽ ىتائج 
 .1هرغكبة 

 :Oganizational Loyaltyالوالء التىظٓهْ 

 هف جاىب أفراد التىظيـ بأٌداؼ كقيـ الهىظهة التي يعهمكف بٍا كرغبتٍـ  إعتقاد كقبكؿ قكم

في بذؿ أكبر عطاء ههكف لصالحٍا هع رغبة قكية في االستهرار في عضكيتٍا كالدفاع عىٍا 
. 2كتحسيف سهعتٍا 

  

                                                           
11  -Daft R L Organisation Théorie and design (4Th)éd.  USA DPS Associates Inc. 
2001P447. 

العالقة بٓن االىهاط القٓادٓة التْ ٓهارسٍا هدٓرو الهدارس وهستوى االلتزام التىظٓهْ لمهعمهٓن فْ ، هحهد حراحشة  2
ة التربٓة والتعمٓم فْ هحافظة الطفٓمٓة   2006.جاهعة البحريف ،هجمة العمـك التربكية كالىفسية كمٓة التربٓة ,هدارس هدٓٓر

. 21ص
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 :ىهوذج الدراسة: سابعا

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 هن إعداد الباحثة: الهصدر

ة:ثاهىا   : الهقاربة الىظٓر

ة بر هاكس عىد القوة ىظٓر   Max Weberتشكؿ إسٍاهات عالـ االجتهاع هاكس كيبر  :ٓو
الحجر األساس في هدخؿ العبلقات الشخصية، كقد تجسدت ىظريتً في القكة في سياؽ 

اٌتهاهاتً الخاصة بٍيكؿ السمطة الرسهية، كالتي قادتً إلِ تحميؿ الهىظهات البيركقراطية 
كفقا لعبلقات السمطة الهكجكدة فيٍا، ككاىت دراستً في ٌذا الهجاؿ تىبع هف تساؤؿ أساسي 

: ٌك

 

 

الجنس، العمر، المستوى ) الخصائص الشخصية

 (الدراسي، الحالة العائلية، مكان االقامة

الفئة الوظيفية، الخبرة ) الخصائص الوظيفية

 (المهنية

 

 الوالء التنظيمي القوة التنظيمية

اإلحساس 

 باالنتماء

اإلخالص في 

 العمل

الرغبة في 

 البقاء

إصدار 

 األوامر

سلطة  

 العقاب

القدرة على 

 إتخاذ القرارات
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لهاذا يطيع األفراد األكاهر؟ كلهاذا يتصرفكف كفقا لها يقاؿ لٍـ؟ 

كها قدـ في دراستً تكضيحات عمِ جاىب كبير هف األٌهية السيها في هجاالت القكة 
كالشرعية كالسمطة، فالقكة تعىي القدرة عمِ إرغاـ اآلخريف عمِ الطاعة بغض الىظر عف 

هقاكهتٍـ الشخصية، بيىها تعىي الشرعية تقبؿ األفراد لمقكة، ألىٍا هتفقة هع قيهٍـ الخاصة، 
كها استخدـ هصطمح السمطة بهعىِ الدهج بيف الجاىبيف أعبلي، أم طاعة األكاهر كتقبمٍا 

طكاعية هف قبؿ الهرؤكسيف، كلها كاىت السمطة تشير عبلقات لمقكل، حيث يهارس اإلىساف 
القكة عمِ اآلخريف هعتقدا بأىً عمِ حؽ في استعهالٍا عميً فاف تثبيت السمطة يتطمب عددا 

. هف الهعتقدات الداعهة لشرعية استعهاؿ القكة هف كجٍة ىظر كؿ هف الرئيس كالهرؤكس 

قادرا عمِ تىفيذ إرادتً عمِ الشخص  (أ)كيرل كيبر أف القكة ٌي احتهاؿ أف يككف الشخص 
. رغـ هقاكهة األخير، كبغض الىظر عف األساس الذم يقـك عميً ٌذا االحتهاؿ (ب)

كتشكؿ ٌذي الىظرية ىقطة االىطبلقة لهعظـ ها يدكر هف جدؿ حكؿ القكة في الكقت الحاضر، 
كبالىسبة إلِ كيبر فاف هفٍـك القكة في إطاري االجتهاعي بالغ الشهكؿ، حيث أف كؿ ها يهكف 
تصكري هف القدرات عىد شخص ها ككؿ ها يهكف تصكري هف هتغيرات ظرفية قد تضع ٌذا 

. الشخص في الهكاف الذم يهكىً هف فرض إرادتً في هكقؼ هعيف

 :التالية الهداخؿ إلِ التىظيهي الكالء دراسة في الىظرية الهداخؿ تقسيـ كها يهكف

 ارتباطً إلِ لمفرد الهاضي السمكؾ يؤدل خبللٍا هف التي بالعهمية كيعىِ: السموكْ الهدخل
ا التي الهادية كغير الهادية االستثهارات خبلؿ هف بالهىظهة  ٌىا فالكالء الهىظهة، في يستثهٌر

 التكاليؼ أك الهىظهة، في استهراري ىتيجة يحققٍا أىً الهكظؼ يرل التي الهكاسب هف يىبع
 .لٍا تركً ىتيجة يتكبدٌا التي

 بعد تنظيمي

الـــــــــوالء 

 التنظيــــــــــــــــــــــمي

 اإلحساس باالنتماء

 اإلخالص في العمل

 الرغبة في البقاء
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 يتهثؿ أىً عمِ التىظيهي الكالء إلِ يىظر فاىً االتجاٌات لهدخؿ كفقان  : االتجاٌات هدخل
 كأٌدافً كهعتقداتً الهكظؼ:الهكاىي فعىدها .كهىظهتً الهكظؼ بيف العبلقة طبيعة في

 إضافية جٍكد يبذؿ سكؼ الهكظؼ ٌذا فاف فيٍا السائدة كالقيـ الهىظهة أٌداؼ هع هتطابقة
 ٌذا أىصار كيرل أخرل؛ هىظهة إلِ كاالىتقاؿ تركً في يفكر كال بهىظهتً، لمرقِ عهمً في

- أك الهادية الهصالح عف الىظر بغض كبهىظهاتٍـ لؤلفراد قكيان  ارتباطان  ٌىاؾ أف الهدخؿ
 الهكظفيف ٌؤالء فاف الهىطمؽ ٌذا كهف عهمٍـ، هقابؿ عميٍا يحصمكا أف يهكف التي الهكاسب
 .بذلؾ يقكهكا أف عميٍـ يجب أىً يشعركف ألىٍـ ذلؾ يفعمكف

 :اإلجراءات الهىٍجٓة لمدراسة: تاسعا

  هىٍج الدراسة :

بالكالء  هكضكع يحاكؿ هعرفة كاقع القكة التىظيهية داخؿ الهؤسسة كعبلقتٍاٌذا اؿإف 
فاف الحاجة تدعك إلِ استخداـ هىٍج يتهاشِ هع أٌدافٍا ك ، التىظيهي لدل القيادات اإلدارية

. يتفؽ هع البعد الزهىي الذم تجرل فيً

ىظرا لطبيعة الهكضكع الهدركس تكجب عميىا إف ىتبع الهىٍج الكصفي الذم يقـك بتحديد 
عطاء تقرير كصفي عىٍا"القكة التىظيهية "الكضع الحالي لمظاٌرة  لذالؾ تىدرج الدراسة  ،كا 

تحميؿ كالحالية ضهف البحكث كالدراسات الكصفية التي تٍدؼ إلِ دراسة الظاٌرة بكصؼ 
. كالكشؼ عف العبلقات التي قد تككف بيف ٌذي الهككىات  ،هككىاتٍا
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  هجتهع الدراسة :

ليف بالجاهعة بداية هف الهدير إلِ غاية رئيس ؤكتـ حصر هجتهع الدراسة في كافة الهس لقد
ـ هكزعكف حسب هىاصبٍـ   هسؤكال142 الهصمحة كبمغ عددٌـ  ٌك

 03 كبعد فحصٍا تـ استبعاد ثبلث  استهارة103  كتـ استرجاع استهارة142 قهىا بتكزيع
 بسبب عدـ صبلحيتٍا لمتحميؿ كعميً فاف عدد االستهارات الصالحة لمتحميؿ استهارات

كذا فإف ىسبة الردكد ٌي استهارة100ٌك :  ٌك

ي ىسبة هقبكلة في العمـك االجتهاعية   72%=100/142  . ٌك

 أدوت جهع البٓاىات: 

   أداة الدراسة

هف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ الدراسة قاهت الباحثة بتصهيـ استهارة استبياف كأداة لجهع البياىات 
: هف أفراد عيىة الدراسة الهبحكثيف كاتبعت في ذلؾ الخطكات التالية

قاهت الباحثة بهسح شاهؿ  عبر هراحؿ هتفاكتة االطبلع حكؿ هكضكع الدراسة لتتهكف   -

. تصهيـ استهارة االستبياف التي بكاسطتٍا تتحصؿ عمِ بياىات هف أفراد عيىة الدراسة

بعد تبمكر األفكار الرئيسية حكؿ الهكضكع الهدركس قاهت الباحثة بصياغة أسئمة أكلية  -
ا سابقا  .كفقا لمهتغيرات الدراسة التي تـ ذكٌر

تـ عرض االستهارة في شكمٍا األكلي لمتأكد هف هصداقيتٍا عمِ هجهكعة هف األساتذة  -
لمتعرؼ عمِ هدل كضكح صياغة األسئمة ك سٍكلة فٍهٍا هف قبؿ الهبحكثيف ككاف لٍذي 
الهرحمة أٌهية بالغة حيث تـ الحصكؿ عمِ هقترحات ك أراء بىاءة فيها يخص صياغة 

 .األسئمة كهدل كضكحٍا ككذالؾ بعض الجكاىب الفىية 
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بعد ذلؾ تـ األخذ بعيف االعتبار جهيع الهبلحظات التي أكردٌا االساتدة ههف قاهكا  -
جراءبهراجعة االستهارة    تعديبلت عمِ االستهارة باالبتعاد عف أم لبس أك غهكض كا 

. يخؿ بهصدقتيٍا 

قاهت الباحثة بعرض االستهارة هرة أخرل عمِ ىفس الهجهكعة هف األساتذة ككاىت  -
 .الىتائج ايجابية ك هطهئىة 

ها عمِ الىحك التالي  : كتـ تقسيـ االستهارة إلِ قسهيف رئيسيف ٌك

ك عبارة عف :القسـ األكؿ  ، السف،الجىس } هتعمقة بالبياىات الشخصية ٌي أسئمةٌك

يباإلضافة إلِ بياىات كظيفية . هكاف اإلقاهة، الحالة العائمية الفئة ، رة الكظيفية الخب:ٌك
 {الكظيفية 

ي  : القسـ الثاىي يتككف هف هحكريف ٌك

 11-1الهحكر األكؿ حكؿ القكة التىظيهية هف

 11-1الكالء التىظيهي هفبىظيهية  حكؿ عبلقة القكة التالهحكر الثاىي

  أسالٓب تحمٓل البٓاىات   :

ىستخدـ في البحث الحاسكب اآللي في تحميؿ البياىات ك الكصكؿ إلِ الىتائج ىظرا لتعداد 

كقد تطمب ذلؾ تجٍيز البياىات كتفريغٍا كفؽ األساليب اإلحصائية  ،هتغيرات الدراسة

الهتعارؼ عميٍا في ىظـ الحاسكب حتِ تتـ عهميات الضبط ك الهراجعة بدقة في كؿ خطكة 

: كتـ تتبع الخطكات التالية ،هف خطكات التحميؿ ك الهعالجة اإلحصائية 

 .تفريغ البياىات الخاصة بالبياىات األكلية لكؿ أفراد عيىة الدراسة الهتحصؿ عميٍا  -
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بحيث تـ ترهيز الهتغيرات ،كضع دليؿ لمترهيز كفيً حكلت البياىات إلِ رهكز رقهية  -
 .األساسية

لتتـ  }8.0Spss}ثـ إدخاؿ ٌذي البياىات في ذاكرة الحاسكب باستخداـ الرـز اإلحصائية  -
 . إحصائياهعالجتٍا 

: هجاالت الدراسة : عاشرا

: حدد هجاالت الدراسة كالتالي 

  ْالهجال الهكاى :

ا هؤسسة عهكهية تقع الجاهعة أ جاهعة تركز الدراسة عمِ حهد  دراية بكالية أدرار باعتباٌر
في هدخؿ الكالية يحدٌا هف الشرؽ الطريؽ الكطىي رقـ كاحد ك يحدٌا هف الشهاؿ هسرح  
هسرح ٌكاء الطمؽ ك حديقة التسمية كهف الغرب اإلقاهة الجاهعية الفيف سرير لئلىاث ك 

يحدٌا هف الجىكب الهركز هخطكطات بكالية أدرار   

تتككف الجاهعة هف ٌيئات ك كميات كتتضهف هصالح إدارية كتقىية هشتركة ك يحدد التىظيـ 
اإلدارم لرئاسة الجاهعة كالكمية ككذا طبيعة الهصالح الهشتركة بقرار هف الكزير الهكمؼ 

بالهالية كالسمطة الهكمفة بالكظيفة العهكهية  

 الهجال البشري :

في كافة الهسكؤليف بالجاهعة بداية هف الهدير إلِ غاية رئيس لقد تم حصر هجتهع الدراسة 
 هسؤكال  142الهصمحة كبمغ عددٌـ 

 

 



ٍذخو اىذساسخ:                                                                             اىفصو األٗه   
 

 
16 

 ْالهجال الزهاى :

 بً الفترة الزهىية التي استغرقتٍا الدراسة الهيداىية ك هرحمة جهع البياىات هف الهيداف ك يقصد
ا ك استخبلص الىتائج بعد عهمية بىاء ك تصهيـ االستهارة ك  تفريغٍا ك تحميمٍا ك تفسيٌر

  اتحكيهً

 كهرت بهراحؿ 2018 هام إلِ غاية 2017كقد استغرقت الدراسة الهيداىية هف سبتهبر
: التالية

اكتكبر بعد تحصؿ الباحثة عمِ الهكافقة  19 الِ 2017 بدأت هف سبتهبر :الرحمة األولِ
هف إدارة الجاهعة إلجراء الدراسة الهيداىية قاهت الباحثة باستطبلع الهكاف الجاهعة ك تهت 

زيارات هتعددة لتحقؽ هف إهكاىية اإلجراء التطبيقي هف حيث تكفر أفراد عيىة الدراسة 
هكاىية االتصاؿ بعدد هف العهاؿ لمحصكؿ عمِ بعض التفاصيؿ التي يحتاجٍا البحث   .كا 

 ديسهبر ك فيٍا قاهت الباحثة 06إلِ  اكتكبر 20 بدأت الهرحمة الثاىية هف: الهرحمة الثاىٓة
ببىاء فقرات تتضهف هجهكعة هف األسئمة حكؿ هكضكع الدراسة لغرض استجكاب الهبحكثيف 

لجهع البياىات ك الهعمكهات باالعتهاد في ذلؾ عمِ بعض الرسائؿ ك الدراسات التي لٍا 
. عبلقة بهكضكع الدراسة كاستشارة بعض الهختصيف في ٌذا الهجاؿ 

جاىفي ألفيف كثهاىية عشر   15ديسهبر إلِ غاية 07هف بدأت ٌدي الهرحمة: الهرحمة الثالثة
كفيٍا استعراض االستهارة في صكرتٍا األكلِ عمِ هجهكعة هف االساتدة بغرض تقديـ هدل 

هبلئهة الفقرات هف حيث صياغتٍا ك اىتهائٍا لؤلبعاد التي تهثمٍا أك إضافة فقرات جديدة 
ضركرية أك أية هبلحظات أخرل تراٌا الهحكـ ضركرية تخدـ البحث كقد استجابت الباحثة 
ألراء األساتذة الهحكهيف اخذ الهبلحظات بعيف االعتبار حيث قاهت الباحثة بإجراء ها يمـز 
. هف حذؼ ك تعديؿ في ضكء الهقترحات الهقدهة ك بذلؾ خرج االستهارة في صكرتً الىٍائية
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 فبراير ألفيف ك ثهاىية عشر بعد استرجاع 23جاىفي إلِ غاية  16 هف: الهرحمة الرابعة
االستهارة هف الهحكهيف ك تعديمً ك تصحيحً ك التأكد هف سبلهة األسئمة ككضكحٍا ك 

 اإلحصائي كتحصمت الباحثة عمِ هكافقة لتكزيع االستهارة هف األستاذ لمىهكذجهبلئهتٍا 
 القيادات الهبحكثيفىسخة ك تكزيعٍا عمِ  140االستهارة  فقاهت الباحثة بىسخ ،ؼالهشر

. اإلدارية باإلضافة إلِ هحاكلة االتصاؿ بالهبحكثيف لهساعدتٍـ عمِ تعبئة االستهارة

فبراير ك فيٍا تـ استرجاع االستهارات  25 بدأت ٌذي الهرحمة هف: الهرحمة الخاهسة 
كبدأت بعهمية تفريغ البياىات باستعهاؿ الحاسكب  استهارة، 103 الهكزعة حيث تـ استرجاع 

" spss"بكاسطة برىاهج 

.  ثـ تحميؿ البياىات حيث اعتهدت عمِ ترتيب الفرضيات أساس في التحميؿ 

:  الدراسات السابقة : إحدى عشر

إف هعظـ الدراسات حكؿ هكضكع القكة التىظيهية  ك الكالء في الدكؿ الهتقدهة كقميؿ هىٍا في 
 الدراسات الهتكفرة في هجاؿ أٌـالدكؿ الىاهية لذا فإىىا سكؼ ىحاكؿ في ٌذا الجزء استعراض 

. القكة التىظيهية ك الكالء التىظيهي 

 الدراسات العربٓة:  

  األولِالدراسة:  

ا اإلدارية لمقكة التىظيهية األساسية األبعاد) بعىكاف 1997 ،فٍهي فيض خكر  رشيد  في كأثٌر
 العاهميف دراسة هيداىية في القطاع الصىاعي كاغترابالخصائص التىظيهية لمكحدات الفرعية 

 هخرجات القكة كأحداالغتراب التىظيهي ، تحاكؿ بحث بعض الجكاىب الىفسية (العراقي
. التىظيهية 
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خرجت الدراسة بهجهكعة هف الىتائج الهٍهة قدهٍا الباحث في ضكء الفرضيات الهعتهدة 
ي كالتالي  : ٌك

 اتخاذبالقكة الرسهية كقكة الهشاركة في   الهتهثمةاإلداريةيتبايف الهدراء في هستكيات قكتٍـ 
. القرارات 

 ك الهركزية ك التأكد هف خبلؿ التبلـؤ هع عدـ األفقيةيتبايف الهدراء في هستكيات قكتٍـ 
 1 .االستبداؿ إهكاىية

  الدراسة الثاىٓة :

 الٍيئة ألعضاءبعىكاف الكالء التىظيهي  )2009، هريـ بىت سالـ بف حهداف الحهداىي
 تتحدد هشكمة الدراسة  في الكقكؼ عمِ ( عهافالتدريسية في الجاهعات الخاصة بسمطىة

هدل تكافر الكالء التىظيهي لمٍيئات  التدريسية في الجاهعات الخاصة بسمطىة عهاف ك هدل 
 تكحيد لها لمكالء التىظيهي هف دكر ٌاـ في ، كالئٍـ ببعض الهتغيرات الديهغرافيةتأثر

. الهخرجات التعميهية ك شعكر العاهميف في ٌذي الجاهعة بالرضا الكظيفي 

 الٍيئات التدريسية أعضاء الكشؼ عف درجة الكالء التىظيهي لدل إلِبيىت ىتائج الدراسة 
ؿ العمهيإلِفي الجاهعات الخاصة ك ،  الكشؼ عف االختبلؼ في كؿ هف درجة الهٌؤ

 الٍيئات أعضاءعمِ هستكل الكالء التىظيهي لدل ،كسىكات الخبرة كالجاهعة ك الجىسية 
 عيىة الدراسة بيىها لـ تكف ألفرادالتدريسية كها ٌىاؾ عبلقة بيف درجة الكالء كسىكات الخبرة 

ؿ العمهيلتأثير تعكد إحصائيةٌىاؾ عبلقة ذات داللة  . 2 الهٌؤ

                                                           
ا فْ الخصائص لموحدات الفرعٓة واغتراب  فٍهي فيض خكر رشيد رشيد 1 ة واثٌر االبعاد االساسٓة لمقوة التىظٓهٓة االدآر

. 1997العراؽ ،في القطاع الصىاعي العاهمٓن 
 

سٓة فْ الجاهعات الخاصة :هريـ بىت سالـ بف حهداف الحهداىي 2 قسـ ااالصكؿ ك ,الوالء التىظٓهْ العضاء الٍٓئة التدٓر
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  األجىبٓةالدراسات:  

  1األولِالدراسة:  

 دراسة لبحث تطكر الكالء العاطفي ك الهستهر  "Mayer and Allen" "هاير كالف "أجرل
   أىكاع بثبلث يتأثر الكالء العاطفي أففي جاهعة كستركف في الكاليات الهتحدة كبيىت الىتائج 

، رئيسية لهتغيرات ها قبؿ العهؿ ك ٌي الخصائص الشخصية ك خاصيات خيار العهؿ
  تزيد هف الكالءأف الىتائج اىً يهكف لمهؤسسة أظٍرتالتطمعات الهستقبمية هف العهؿ كها ك

حيث يعهؿ الكالء العاطفي كالهستهر عمِ زيادة بقاء  ،قدهً لمفردمالعاطفي هف خبلؿ ها 
. الفرد في الهؤسسة 

 الدراسة الثاىٓة: 

 العميا اثر القكة الخفية ك اإلدارةركاتب ) :بعىكاف Barkema and pennig  1996دراسة 
  (العمىية

 العميا ك اإلدارة العميا ككظيفة لقكة اإلدارةٌذي الدراسة تبحث في االختبلؼ في تعكيضات 
 لجعؿ ركاتبٍـ هشركطة بقدرتٍا عمِ التىفيذية اإلدارةتفترض الدراسة أف ٌىاؾ حافز عىد 

  األسٍـصياغة القرارات لصالح اٌتهاهٍا كاف القكة يستدؿ عميٍا هف هظاٌر عمىية كاهتبلؾ 
ىاؾ ، التىفيذية لئلدارةكأيضا هف هصادر خفية هثؿ الهكاىة االجتهاعية ،في الهىشأة  ٌك

 بيىها اإلضافية ك العبلكات األساسيعىصراف هف التعكيضات يأخذ باالعتبار ٌك الراتب 

                                                                                                                                                                                     

 .2009،عهاف ،رسالة هاجستير في االدارة التربكية غير هىشكرة ،االدارة التربكية 
1- Meyer. j.P and Allen N ; 1984 ; Testing the Side best theory ; of organizational 
Commitment : Some Methodological Consideration .  
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 الهالي كحجـ الهىشأة ٌي عكاهؿ ثابتة كأظٍرت الىتائج أف القكة العمىية تقاس بحجـ األداء
 القكة الخفية فٍي تقاس بالهىصب الهكجكد   أها،األسٍـ العميا كعائبلتٍـ هف اإلدارةاهتبلؾ 
،  العميااإلدارة لدل األسٍـبهعىِ أف القكة تتأثر بحجـ اهتبلؾ  ، كتىكع الهىشأة الههكليفعىد 

ا عمِ حجـ التعكيضات  . 1كيتضح أثٌر
 ٓهٓز الدراسة الحالٓة عن الدراسات السابقة ها  :

لقد تهيزت الدراسة التي ٌي بعىكاف القكة التىظيهية كعبلقتٍا بالكالء التىظيهي لدل القيادات 
ا ، بالهؤسسة الجزائرية اإلدارية ي القكة حيث اىفردت عف غيٌر ا عمِ عىصر كاحد ٌك تركيٌز

. هف ٌذا الجاىب 

تىاكلت هكضكع التىظيهية كعبلقتٍا بالكالء في حدكد بحثي كطبقت ٌذي الدراسة عمِ القادة 
. بجاهعة أدرار 

كبذالؾ تككف الباحثة قد استعرضت عمِ أٌـ الدراسات التي لٍا عبلقة بالهكضكع الدراسة  

صعوبات الدراسة  : اثىا عشر

الكقت ضيؽ  خاصة أف الجاىب التطبيقي يحتاج كقت كثير   -

. ىقص الدراسات ك التىظير خاصة ها تعمؽ بالقكة التىظيهية  -

.صعكبة تحديد  دقيؽ لبعض الهفاٌيـ ك الهصطمحات -

                                                           
1Bakema and Penning Top pay impact of covert power  1996 



 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصـــل الثانـــــي  

 القوة التنظيمية 

 والوالء التنظيمي
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:  تمهيد
ر عهمية اإلدارة  تهثؿ القكة التىظيهية العىصر األٌـ ألم إدارة كي تستطيع أداء أعهالٍا فجٌك

الهٍاـ هف خبلؿ جهع كتىسيؽ جٍكد العاهميف كتكجيٍٍا ىحك تحقيؽ األٌداؼ  يكهف في أداء
ـ  التىظيهية بأفضؿ ها يهكف كال يهكف أف يتـ ذلؾ دكف قكة همزهة لؤلفراد تقىعٍـ أك تجبٌر

عمِ تىفيذ الهٍاـ الهككمة لٍـ، كها يعد هفٍـك الكالء التىظيهي بصكري الهتعددة هف 
الههارسات اإلدارية، كها يهثؿ عىصر ٌاـ لمربط بيف الهىظهة كبيف األفراد العاهميف فيٍا، 
باإلضافة أىً عاهبل ٌاها في ضهاف ىجاح تمؾ الهىظهات، كاستهرار الهىظهة لها لً أثر 

. كاىعكاس عمِ سمكؾ الفرد كالهىظهة عمِ حد سكاء
كسىحاكؿ في ٌذا الفصؿ بىاء إطار ىظرم لمقكة التىظيهية كالكالء التىظيهي يدعـ الدراسة هف 

.  كؿ هىٍها، كها يتبعٍها هف تأصيؿ ىظرملتعاريؼخبلؿ التطرؽ 
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القوة التىظٓهٓة : الهبحث األول  
هفٍوم القوة التىظٓهٓة وهحدداتٍا : الهطمب األول
هفٍوم القوة التىظٓهٓة  : الفرع األول

القدرة أك الطاقة لمتأثير في سمكؾ األفراد اآلخريف، "فالقكة، كها عرفٍا الكتاب كالهفكركف ٌي 
، "ٌي قدرة أحد األطراؼ في التغمب عمِ الطرؼ اآلخر لغاية تحقيؽ بعض األٌداؼ أك

القدرة التي يهمكٍا الشخص أ لمتأثير في سمكؾ الشخص "ككذلؾ يهكف تعريفٍا بأف القكة ٌي 
. 1" ب، كلٍذا الشخص ب يقـك بأفعاؿ كأىهاط سمككية لـ يهكىً القياـ بٍا دكف ذلؾ التأثير

ىا يهكف هبلحظة األهكر التالية في القكة  :  ٌك
 . أف القكة تكجد كلكف ليس بالضركرة أف تهارس أك تفرض  -1
 أف ٌىاؾ عبلقة اعتهادم بيف أ ك ب بحيث تزاد قكة أ عمِ ب ىتيجة لزيادة اعتهادية  -2

  .ب عمِ أ
.  االفتراض القائـ بأف يتهتع بدرجة هف الحرية أك االختيار  -3
 القيادة أك القكة تعرؼ حيث عميً االطبلع تـ هها التىظيهية لمقكة تعريفيف أفضؿ ىكرد ٌىا هف

 بيف التفاعؿ خبلؿ هف الجهاعة في القائد يهارسٍا التي السمككيات هجهكعة" بأىٍا التىظيهية
 كالخارجية الداخمية التىظيهية كالثقافة العهؿ كخصائص كاألتباع لمقائد الشخصية السهات
 التأثير قدرة " تعرؼ بأىٍا كها "الفاعمية هف قدر بأكبر بالجهاعة الهىكطة األٌداؼ لتحقيؽ
 تغيير هف بكاسطتٍا يتهكىكف كالتي الهىظهة في الكحدة أك الهجهكعة أك يهتمكٍا الفرد التي
 رغـ التىظيهية كحداتٍـ أٌداؼ تحقؽ التي الكجٍات كفؽ اتجاٌاتٍـ بىجاح أك اآلخريف سمكؾ

 ."لٍا يتعرضكف التي الهقاكهة
التركيز عمِ القكة الشخصية سكؼ يكضح فقط الكسائؿ كاألدكات التي يعتهد عميٍا األفراد 
في العهؿ داخؿ الهىظهة، بيىها ىجد أف دراسة القكة عمِ هستكم اإلدارات يكضح لىا سبب 

                                                           

 . 89ـ، ص1998، دار اليازكرم العمهية لمىشر كالتكزيع، الطبعة األكلِ، , اإلدارة االستراتٓجٓةسعد غالب ياسيف. د- 1
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ا هف اإلدارات  قدرة بعض اإلدارات أك األقساـ في التأثير عمِ أعهاؿ الهىظهة أكثر هف غيٌر
 .1أك األقساـ األخرل

ٌي قدرة الكحدة أك القسـ أك اإلدارة داخؿ ىظاـ هعيف عمِ تحقيؽ : Parsonsتعريؼ 
. هصالحٍا داخؿ ٌذا الىظاـ، كالتأثير عمِ عهمياتً

. ٌي قدرة هف يهمكٍا عمِ تحقيؽ الىتائج الهرغكبة  :Salanick and Pfefferتعريؼ 
ٌي قدرة إدارة هعيىً أك هجهكعة هف األشخاص في التأثير عمِ سمكؾ : Kaplanتعريؼ 

. اآلخريف لمحصكؿ عمِ الىتائج الهرغكبة
. ٌي قدرة القسـ أك اإلدارة عمِ تحقيؽ ىتائج هعيىة عف قصد :Russevlتعريؼ 

كبادئ ذم بدئ يجب أف ىعرؼ أف القكة التىظيهية يهكف هبلحظتٍا هف خبلؿ اتجاٌيف ٌها 
كيأتي ىتيجة ارتباط القكة بالٍيكؿ التىظيهي كبصفة خاصة . االتجاي الرأسي، كاالتجاي األفقي

فالقكة الرأسية هرتبطة بىظاـ السمطة  .هبادئ التدرج الٍرهي كتقسيـ العهؿ كتسمسؿ األكاهر
في الهىظهة، بيىها تظٍر القكة األفقية بكضكح في الحاالت كالهكاقؼ الغاهضة، كعىدها تككف 

 .2الهسئكليات غير هحددة تحديدا دقيقا
كالقكة الرأسية هف ىاحية أخرم تعتهد عمِ الكضع الكظيفي في الٍـر التىظيهي حيث تختمؼ 

فاألفراد أك اإلدارات  .قكة األفراد أك الجهاعات باختبلؼ الهركز الكظيفي كالدرجة الكظيفية
التي تهمؾ القكة ٌي تمؾ الهكجكدة في الهستكيات اإلدارية العميا داخؿ الٍيكؿ التىظيهي 

 .لمهىظهة، كتزداد القكة بزيادة الهستكم اإلدارم
حيث ىجد أىً داخؿ أم هىظهة تكجد بعض الهستكيات اإلدارية التي لديٍا الصبلحية في 
إعطاء األكاهر كالتعميهات كاتخاذ القرارات الكاجبة االحتراـ كالتىفيذ هف قبؿ هجهكعة هف 

                                                           

. رفاعي رفاعي كاسهاعيؿ بسيكىي. ترجهة د. إدارة السموك فْ الهىظهات(. 2004)جريىبرغ، جيرالد؛ باركف، ركبرت - 1
. 67ص . الرياض، دار الهريخ لمىشر

ا في السمكؾ القيادم، بحث هيداىي في كزارة الهٍجريف - 2 ، أصغر دكسة، حسيف طالب سكسف ،القكة التىظيهية كأثٌر
 .110، ص 25هجمة االدارة كاالقتصاد باألردف، العدد 
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ا  .األشخاص لذلؾ فإف ٌذي الهستكيات اإلدارية لديٍا قكة التأثير عمِ اآلخريف أكثر هف غيٌر
 .هف الهستكيات الدىيا

 تقدٓر القوة التىظٓهٓة فْ الثقافات الهختمفة :
الهؤشرات السابقة لتقدير القكة التىظيهية قد ال يصمح جهيعٍا لكافة الثقافات فهثبلن يعتبر 

هؤشر األجكر كالهرتبات صالح لتقدير القكة في ثقافة هعيىة هثؿ الثقافة األهريكية، كلكىً ال 
يصمح في الثقافة الياباىية ىظران لتقارب األجكر كالهرتبات في الشركات الياباىية الهتقاربة 
الحجـ كالىشاط كها أىً في هصر ترتبط األجكر كالهرتبات بفترة الخبرة، كالعهر، كىكع 

. 1الكظيفة كهستكل التخصص، كهكاف العهؿ دكف أف تعبر عف هدل قكة الفرد
الفرق بٓن هفٍوم القوة وبعض الهفآٌم األخرى : الفرع الثاىْ

 :القوة والتسمط أو الٍٓهىة- 1
تتضهف هفاٌيـ التسمط أك الٍيهىة جكاىب اإلكراي كالتعسؼ في استخداـ القكة ذلؾ أف ههارسة 
القكة ال تىطكم عمِ تٍديد أك عىؼ حيث ال يقتصد بالقكة إلحاؽ الضرر الجسهي أك الىفسي 

ىها تبىي القكة عمِ عكاهؿ أخرم سيرد . هف الطرؼ الذم يهمؾ القكة عمِ الطرؼ اآلخر كا 
ا ا فيها بعد عىد الحديث عف هصادٌر  .ذكٌر

 :القوة والسمطة- 2
تعىي السمطة حؽ الشخص في إصدار األكاهر كالتعميهات كاتخاذ القرارات كهتابعة تىفيذٌا  

  :كالسمطة تعطي صاحبٍا الحؽ في تكجيً سمكؾ اآلخريف بىاء عمِ الحقكؽ التالية
 .الحؽ في اتخاذ القرار:األكلي
 .الحؽ في إصدار األكاهر:الثاىية
 .الحؽ في هتابعة التىفيذ:الثالثة
الحؽ في تكقيع العقكبات كهىح الهكافآت :الرابعة

                                                           
. ،  دراسة هيداىية في البىكؾ االردىيةأثر هصادر قوة اإلدارة العمٓا فْ اختٓار استراتٓجٓة الىهوالخشالي شاكر،  -   1

. 97 . 96، ص 1العدد ،الهجمة األردىية 
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بىاء عمِ ها سبؽ فإىً يهكف القكؿ إف القكة هفٍـك أكسع هف السمطة، إذ تعتبر السمطة ىكع 
هف أىكاع القكة تقرر هف قبؿ التىظيـ، كذلؾ تختمؼ القكة عف السمطة في أىٍا  أم القكةال 
ف كاف كؿ هف السمطة كالقكة هف أٌـ العكاهؿ التي  تتأسس عمِ الهىصب الرسهي فقط كا 

 1.تجهع العبلقات كتىسؽ الجٍكد كتكجيٍٍا لتحقيؽ األٌداؼ التىظيهية
 إلِ أسفؿ أم لعبلكة عمِ ها سبؽ فإىً يهكف القكؿ بأف السمطة دائها تتدفؽ هف أعؿ

 .لهرؤكسيف بهكجب هكقعٍـ الكظيفيايهارسٍا الرؤساء عمِ 
أها القكة فإىٍا يهكف أف تتدفؽ هف أعمي إلِ أسفؿ أك في االتجاي الهعاكس هف أسفؿ إلي 

كها يهكف أف تتدفؽ بشكؿ أفقي بيف األفراد أك الهجهكعات التي تقع في هستكم . أعمي
 .تىظيهي كاحد

كالسمطة يهكف تفكيضٍا أها القكة فغير قابمة لمتفكيض 
: القوة الحقٓقٓة والقوة الهتاحة- 3

القكة الهتاحة كها يقترح بعض العمهاء بأىً ليس هف الضركرم أف تككف القكة ههارسة 
 .كهستخدهة بالفعؿ حتِ يعمـ اآلخريف أىٍا هكجكدة

ف كاف بعض  ي القكة الهكجكدة التي تهارس بشكؿ همحكظ كا  أها القكة الحقيقية أك الفعمية ٌك
العمهاء هف جٍة أخرم يرم أف القكة بصفة عاهة ٌي ها يهكف حدكثً كههارستً هف تأثير 

. كال يشترط ذلؾ الحدكث الفعمي أك الههارسة الفعمية لمقكة
في حيف أف البعض اآلخر هف العمهاء يرم بأف كؿ هف القكة الحقيقية كالقكة الهتاحة يىدرجا 

ك  ي التي تسهح لمفرد أك الجهاعة باهتبلؾ القكة دكف ". الهقدرة"تحت هفٍـك آخر ٌك ٌك
 .ههارستٍا أك استخداهٍا فعبل

 العواهل التْ ٓتوقف عمٍٓا تأثٓر القوة التىظٓهٓة: الفرع الثالث

                                                           
. 101،  هرجع سبؽ ذكري، ص أثر هصادر قوة اإلدارة العمٓا فْ اختٓار استراتٓجٓة الىهوالخشالي شاكر،  -  1
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ا سكاء عمِ األفراد أك الهىظهات كها تحققً القكة هف  ال شؾ أف القكة التىظيهية لٍا أثاٌر
 .تأثيرات ليست بذات الدرجة كلكىٍا تختمؼ كفقا لعدة عكاهؿ

التالي يكضح العكاهؿ التي يتكقؼ عميٍا هدم تأثير القكة التىظيهية عمِ  (02)كشكؿ رقـ 
 :كؿ هف األفراد كالهىظهات

 
اآلثار التىظيهية لمقكة   (02)يكضح شكؿ رقـ 

 ْ  :تتوقف اثار القوة التىظٓهٓة عمِ عدة عواهل ٌو

 كتشهؿ تمؾ العكاهؿ الخصائص الشخصية لٍؤالء :عواهل هتعمقة بهن ٓهمكون القوة-   1
األفراد التي يحصمكا هىٍا عمي هصادر قكتٍـ باإلضافة إلي استعدادٌـ الشخصي إلظٍار 
هكاطف القكة لديٍـ كهها ٌك جدير بالذكر أف درجة تأثير القكة الشخصية تتكقؼ كذلؾ عمي 

 .حجـ كىكعية هصادر قكة األفراد الذم يهمككىٍا
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ن بالقوة-   2  :1كتىقسـ تمؾ العكاهؿ إلي ها يمي :عواهل هتعمقة بالهتأثٓر

حيث تزداد قكة الهدير في التأثير عمي : الخصائص الشخصية لمهتأثريف بالقكة1/2
. الهرؤكسيف أك تقؿ كفقا لها يتهتع بً الهرؤكسكف هف خصائص شخصية

 يستطيع الهرؤكسكف إحداث ردكد أفعاؿ عديدة حيىها يستخدـ : رد فعؿ الهتأثريف بالقكة2/2.
الرؤساء أىكاع هعيىة هف القكة، كتتهثؿ ردكد أفعاؿ الهرؤكسيف في ثبلثة أىهاط ٌي الشككل، 

 .كالطاعة، كالرفض

كيقصد بٍا تمؾ االستراتيجيات التي قد يمجأ إليٍا األفراد أك  : االستراتيجيات الهتبعة3/2
ـ عمي اآلخر يف، أك تمؾ الهتبعة هف جاىب  الجهاعات الذيف يهمككف القكة لزيادة درجة تأثيٌر

. 2الهتأثريف بالقكة لمحد هف قدرة هف يهمككف القكة في التأثير عميٍـ

كهف أهثمتٍا الهساكهة الجهاعية بيف اإلدارة كالعهاؿ فاإلدارة هف جٍة : الهساكهة 2/3/1
تطالب بقكة عاهمة هستقرة كهىتجة لتتهكف هف تحقيؽ األٌداؼ االقتصادية لمشركة، بيىها 

يطالب العهاؿ بأجكر هىاسبة كهزايا إضافية 

ي عهمية استقطاب: االستقطاب2/3/2 عىاصر أك .إستراتيجية أخرل الكتساب القكة، ٌك
. جهاعات جديدة إلِ الجهاعة أك الجهاعات القائهة حاليا

كثيرا ها يحدث االىدهاج بيف بعض األفراد أك الجهاعات لزيادة القكة، أك :االىدهاج2/3/3
ىاؾ العديد هف حاالت االىدهاج التي تحدث بيف الشركات  لمتخفيؼ هف أثار قكة الغير، ٌك

كها يحدث االىدهاج أيضا في هجاؿ السياسة خاصة في هجاؿ السياسة .حتِ العهبلقة هىٍا

                                                           
، دراسة تطبيقية عمِ الهصارؼ التجارية في أثر هصادر قوة االدارة العمٓا فْ تحدٓد األٌداف االستراتٓجٓةزيدية هىِ، -  1

. 62قطاع غزة، رسالة هاجستير، الجاهعة االسبلهية بغزة، فمسطيف، ص 
. 74الهرجع ىفسً، ص -  2
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الدكلية االكتساب القكة الىاتجة عف تكحيد اآلراء، كيصدؽ ذلؾ أيضا عمِ الىظـ السياسية 
 .التي تقـك عمِ تعدد األحزاب

ي تمؾ العكاهؿ التي تؤثر عمي كظائؼ األفراد كأىشطة الجهاعات  :العواهل الهوقفٓة-  3 ٌك
 :كهف أٌـ ٌذي العكاهؿ ها يمي

 الغهكض 3/1
 السيطرة عمي الهكارد 3/2 :
 التكقيت 3/3 :

 : أبعاد القوة 4
ي الىطاؽ  تشهؿ القكة سكاء كاىت فردية أك إدارية عمِ ثبلثة جكاىب أك أبعاد هختمفة ٌك

 كالهجاؿ، كالثقؿ أك الكزف كؿ هىٍا يمعب دكرا فيها يهكف أف تحقؽ القكة هف تأثير عمِ
: 1اآلخريف، كذلؾ عمِ الىحك التالي

ىطاؽ القكة : 4/1
هجاؿ القكة : 4/2
كزف أك ثقؿ القكة : 4/3

وخطوات إدارتٍا  قوة اإلدارات أو األقسام: الفرع الرابع
: قوة اإلدارات أو األقسام- أ

ال تختمؼ القكة التي تتهتع بٍا قسـ هعيف أك إدارة هعيىة إال في ككف قكة القسـ أك اإلدارة 
 كتكجد ثبلثة هداخؿ لشرح كتفسير قكة  .التي يتهتع بٍا ٌذا القسـ أك ٌذي اإلدارة بكاهمٍا

 
 
 

                                                           
راف لمىشر كالتكزيع، سموك األفراد فْ الهىظهات: السموك التىظٓهْحريـ حسيف، -  1 . 83، ص 1998، عهاف، دار ٌز
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 1:األقساـ أك اإلدارات داخؿ الهىظهة
 )  الرشيد( الهدخؿ العقمي 1
 (الهكقفي) الهدخؿ  2
 . الهدخؿ التكافقي أك الثقافي 3
: الهدخل العقمْ الرشٓد-1

يقـك ٌذا الهدخؿ عمِ أف القكة تتكاجد هف خبلؿ السمطة التي يهمكٍا الفرد كالتي تختمؼ 
باختبلؼ هكقعً في التىظيـ كبالتالي فإف األشخاص الذيف يهمككف القكة ٌـ أكلئؾ الذيف 

ـ الكظيفية . يهمككف السمطة الشرعية كفؽ هراكٌز
كبالقياس عمِ ذلؾ فإف قكة القسـ أك اإلدارة تتحدد كفؽ هكقع ٌذي اإلدارة أك القسـ في الٍيكؿ 

. التىظيهي لمهىشأة
فٍي هستقرة بحكـ . كقكة القسـ أك اإلدارة كفؽ ٌذا الهدخؿ تككف هستقرة كغير شخصية

ي غير شخصية ألىٍا لـ تىشأ لشخص كاحد  استقرار الٍيكؿ التىظيهي كالقكاعد التىظيهية، ٌك
. كغير هرتبطة بكجكد شخص هعيف

 (الهوقفْ) الهدخل  2
كفؽ ٌذا الهدخؿ فإف األشخاص الذيف لديٍـ القدرة عمِ السيطرة كالتحكـ في الهشكبلت 

ـ الذيف يهمككف القكة   الحرجة كها يىتج عىٍا هف آثاٌر
كبالقياس عمِ ذلؾ فإف اإلدارات أك األقساـ الهركزية في الهىظهة كالتي تقـك بخدهة كافة 

. اإلدارات أك األقساـ األخرل تتهتع بشيء هف القكة تفكؽ قكة األقساـ األخرل
كذلؾ فإف القسـ أك اإلدارة التي تسيطر عمِ الهكارد كتقـك بتكزيعٍا كتخصيصٍا كتسيطر 
ا هف  عمِ الغهكض الذم يكتىؼ الهكاقؼ كتقدـ التفسيرات عىٍا تهتع بقكة أكبر هف غيٌر

. األقساـ
كيرل أصحاب ٌذا الهدخؿ أف عبلقات القكة ليست ثابتة كلكىٍا هتغيرة كفقان لتغير قدرة القسـ 

أك اإلدارة عمِ السيطرة عمِ الهشكبلت كالهكارد الٍاهة كالىادرة، ذلؾ أف ٌذي الهشكبلت 
                                                           

ات وىهاذج وتطبٓق عهمْ لمسموك : الهرسْ جهال الدٓن هحهد, السموك التىظٓهْادريس ثابت عبد الرحهف، -  1 ىظٓر
. 113، ص 2005 االسكىدرية، دار الجاهعية، فْ الهىظهة,
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ا بالتغيير كعدـ االستقرار  كالهكارد عادةن ها تككف ىابعة هف البيئة الخارجية التي تتسـ بدكٌر
. هها يؤثر عمِ تغير كعدـ استقرار القكة

كبالتالي فإف القكة كفقان ألصحاب ٌذا الهدخؿ تهمكٍا األقساـ أك اإلدارات القادرة عمِ التحكـ 
. 1كالسيطرة في الهكارد كالهشكبلت، كذلؾ القادرة عمِ إدارة ظركؼ عدـ التأكد

: الهدخل التوافقْ أو الثقافْ--3
كفؽ ٌذا الهدخؿ فإف اإلدارات أك األقساـ القكية ٌي التي تحهؿ قيـ تتكافؽ هع قيـ اإلدارة  -

العميا، ككذلؾ تتكافؽ قيـ الهرؤكسيف بٍا هع قيـ رؤسائٍا بحيث يككف ٌذا التكافؽ في القيـ 
. يتسـ باالستقرار كالثبات

: 2ككخبلصً عاهة لمهداخؿ السابقة فإف قكة األقساـ أك الكحدات تحدد كفقان لها يمي
. القدرة عمِ التكيؼ هع ظركؼ عدـ التأكيد-1
. القدرة عمِ أداء األىشطة الضركرية كالٍاهة- 2
. القدرة عمِ أداء األىشطة التي تعتبر هركزية الهىظهة- 3
. القدرة عمِ تكفير الهكارد كالهعمكهات الىادرة كالقيهة- 4

 How to Asses Power:(هؤشرات القكة)تقدير القكة 
هف الذم يهمؾ القكة بالهىظهة، كها ٌي الهؤشرات التي يهكف هف خبللٍا تقدير هدل القكة 
التي يتهتع بٍا شخص ها في الهىظهة كال يهمكٍا شخص آخر؟ أك تهمكٍا إدارة هعيىة كال 

. تهمكٍا إدارة أخرل
في الحقيقة أف ٌىاؾ عدة هؤشرات يهكف هف خبللٍا تقدير قكة بعض األشخاص أك اإلدارات 

: كهف ٌذي الهؤشرات
في ٌذي الحالة يهكف اعتبار هصادر القكة التي سبؽ اإلشارة : هصادر القكة كهقياس لٍا (1

إليٍا كهقاييس لٍا، فعمِ سبيؿ الهثاؿ كمها زادت خبرة الشخص كدرجة هعرفتً زادت بالتالي 
. درجة قكتً

                                                           
. 79، ص 2003، االسكىدرية، الدار الجاهعية، هدخل بىاء الهٍارات: السموك التىظٓهْأحهد هاٌر، -  1
، ص 2005، عهاف، دار اليازكرم، هفآٌم وعهمٓات وحاالت دراسٓة: االدارة االستراتٓجٓةهطمؾ،  زكريا الدكرم،-  2

124.. 2005  
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حيث تككف القكة األكبر لمشخص أك الهجهكعة : ىكعية القرارات التي تتدخؿ فيٍا القكة (2
التي تهمؾ الحؽ في اتخاذ قرارات حيكية كأكثر تأثيران عمِ الهىظهة هثؿ بىاء هصىع جديد، 

. أك إىتاج هىتج جديد، أك غزك سكؽ جديد لتصرؼ الهىتجات
هف أٌـ طرؽ كهؤشرات تقدير القكة في الهىظهة تأتي هف خبلؿ سؤاؿ : الشٍرة أك السهعة (3

اآلخريف سكاء هف العاهميف بالهىظهة أك الهتعاهميف هعٍا كأحياىان هف الهقيهيف في بيئتٍا عها 
. ٌي الشخصيات القكية في هىظهة ها

عادة ها يككف هؤشر الشٍرة غير كاؼ بهفردي لتقدير القكة، فقد : هؤشرات تهثيؿ الهىظهة (4
تخضع إجابات هف تقـك بسؤالٍـ لبعض التحيز هع شخصيات هعيىة أك ضد شخصيات 

. أخرل
تستخدـ القكة التخاذ تصرفات هعيىة، كأحد طرؽ تقدير القكة (: أك العكاقب)تقدير الىتائج  (5

لِ أم هدل أك حجـ استفادتً هف كراء ٌذي  ٌك تحديد هف الهستفيد هف تصرفات الهىظهة، كا 
. التصرفات أك القرارات

بالرغـ هف أىً تكجد هحاكالت هف قبؿ العديد هف الجٍات كاألفراد : رهكز كعبلهات القكة (6
إلخفاء هدل تأثير القكة عمِ قرارات الهىظهة كتصرفاتٍا، إال اىً ليس هف السٍؿ إخفاء رهكز 

. ٌذي القكة
أم هؤشر لمقكة يهكف أف يعطي دالئؿ هضممً بهفردي في حاالت : هؤشرات هركبة (7

خاصة، لذلؾ فإىً لتقدير القكة عمِ أسس كاقعيً البد هف االعتهاد عمِ أكثر هف هؤشر في 
. ىفس الكقت

: 1فهثبلن لتقدير قكة األقساـ أك اإلدارات بالهىظهة يجب أف تؤخذ الهؤشرات التالية في االعتبار
. هدل تهثيؿ اإلدارة في الهكاقع اإلدارية العاهة-  1
. ىسبة تهثيؿ ٌذي اإلدارة أك القسـ في هستكل اإلدارة العميا-  2
. هدل تهثيؿ اإلدارة أك القسـ في هجمس اإلدارة-  3
. هستكل أجكر كهكافآت كحكافز هدير ٌذي اإلدارة بالهقارىة بهديرم اإلدارات األخرل-  4

                                                           
ة: , السموك التىظٓهْ القريكتي ، هحهد قاسـ -  1  ، دراسة السموك اإلىساىْ الفردي والجهاعْ فْ الهىظهات اإلدآر

. 157، ص 2000عهاف ، دار الصفاء لمىشر كالتكزيع ، 
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بداية هربكط األجكر كالهكافآت كالحكافز لمعاهميف بٍذي اإلدارة هقارىة بالعاهميف باإلدارات - 5
. األخرل

. هدل تكاجد اإلدارة أك القسـ في هبىِ الهركز الرئيسي لمشركة هف عدهً-  6
. هتكسط حجـ الهكاتب الهخصصة لمعاهميف بٍذي اإلدارة-  7
. هكقع اإلدارة أك القسـ في الٍيكؿ التىظيهي لمشركة-  8
. هعدالت ىهك كتقدـ األفراد في ٌذي اإلدارة في الهاضي كالقريب-  9

هعدؿ تهثيؿ اإلدارة أك القسـ في المجاف كالفرؽ الهشكمة لتحقيؽ أٌداؼ هعيىة دائهة أك - 10
. هؤقتة
. هعدالت ترقية األفراد العاهميف في اإلدارة بالهقارىة باإلدارات األخرل- 11
. هدل شٍرة اإلدارة بالتأثير عمِ قرارات الهىظهة- 12
. حجـ ها يخصص لئلدارة هف ىفقات في إعداد الهكازىة- 13
: 1خطوات إدارة القوة التىظٓهٓة- ب

أف عهمية االستخداـ كاالستفادة بها ٌك هتاح لدل شخص هعيف أك قسـ هعيف هف قكة البد 
: أف يىطكم عمِ الخطكات التالية

. التحديد الكاضح كالدقيؽ لؤلٌداؼ الشخصية أك التىظيهية (1
تحديد األفراد أك الجٍات الهأثرة بها ٌك هتاح هف قكة، كاألشخاص أك الجٍات التي يهكف  (2

. االعتهاد عميٍا في تحقيؽ األٌداؼ
. تحديد رد فعؿ اآلخريف تجاي التصرفات، كتحديد ردكد أفعالؾ تجاي تصرفاتٍـ (3
تحديد هصادر القكة التي تتهتع بٍا، كتحديد هصادر القكة لدل اآلخريف باإلضافة إلِ  (4

. التعرؼ عمِ أكثر ٌذي الهصادر تأثيران 
. تحديد قكاعد التأثير التي تستطيع بٍا كسب الهزيد هف السيطرة عمِ اآلخريف (5
تحديد االستراتيجيات كالتكتيكات الهختمفة التي يهكىؾ بٍا اختبار هدل قكتؾ كاكتشاؼ  (6

 .ىقاط الضعؼ فيٍا، كزيادة قدرتؾ عمِ استخداهٍا بكفاءة في الهكاقؼ كاألكقات الهىاسبة
 

                                                           
، عهاف، هكتبة دار الثقافة لمىشر كالتكزيع، اإلدارة اإلستراتٓجٓة الهدخل والهفآٌم والعهمٓاتالخفاجي، ىعهة عباس، -  1

. 2004الطبعة األكلِ، اإلصدار األكؿ، 



القىة التٌظيويت والىالء التٌظيوي:                                         الفصل الثبًي  
 

 
34 

 :وتصىٓفاتٍا التىظٓهٓة القوة أبعاد: الهطمب الثاىْ

أبعاد القوة التىظٓهٓة : الفرع األول

ا أك القكة أبعاد تتعدد ا بتعدد هظاٌٌر  هىً تستهد أك إليً تستىد الذم األساس أم هصادٌر
 كقكة الهكافأة كقكة )القاىكىي الهركز قكة( الرسهية فالقكة القيادة، في ههارسة القكة اإلدارة
 كقكة الهعمكهات كقكة الخبرة كقكة )الشخصية الكاريزها)الهرجعية  كقكة )اإلكراي( العقاب
 )بعضٍا أك كمٍا( اإلدارة كتهارسٍا قد تهمكٍا التي لمقكة أبعاد تهثؿ كمٍا الهمكية كقكة االرتباط

.  القكل هف ٌذي لكؿ هبسطا شرحا ىعرض يمي كفيها الهختمفة لهٍاهٍا أدائٍا في

 هف الهستهدة القكة أك الٍيكمية أك الشرعية بالقكة الباحثيف بعض عىد كتسهِ :الرسهٓة القوة
ا لمهىظهة، التىظيهي الٍيكؿ في هكقع الهدير  أك لمهدير القاىكىي الهكقع صبلحيات هصدٌر

ي السمطات القائد  أدائً في لمهدير الهىظهة عهؿ ىظاـ أك القاىكف يخكلٍا التي كاإلهكاىات ٌك
 .1اإلدارة الهختمفة لهٍاـ

ا :الهكافأة قوة  لمهدير كطاعتً الهطمكب بالكجً بعهمً قياهً أف العاهؿ تكقعات هصدٌر
 .الهدير قبؿ هف هعىكية أك هادية عميً بهكافأة سيعكد

ا القسر، قكة أك :العقاب قوة  عدـ أك كاجباتً تأدية في تقصيري أف هف العاهؿ خكؼ هصدٌر
 .الهدير قبؿ هف الهعىكم أك الهادم العقاب هف لىكع سيعرضً طاعتً لمهدير

 االقتداء، قكة أك اإلعجاب كبقكة الشخصية الصفات بقكة أيضا كتسهِ :الهرجعٓة قوة -
ا شخصية  كالتفاعؿ لطاعتً هعً العاهميف تدفع التي اإليجابية كصفاتً الجذابة الهدير هصدٌر

                                                           
، جاهعة (غير هىشكرة) رسالة هاجستيرتأثٓر ههارسة السمطة والقوة عمِ سموك الفرد داخل الهؤسسة,عميمي، خيرة، -  1

. 94، ص 2006تمهساف، 
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 الهرجعية قكة هف عالي بهستكل يتهتع الذم القائد كيعرؼ كذاتي، طكعي بإيجابية بشكؿ هعً
 .الكاريزهي أك القائد القدكة بالقائد

ا :الخبرة قوة -  يهتمكٍا التي كاإلدارية كالعهمية العمهية الفىية كالهعرفة الهٍارة ٌك هصدٌر
 قبكلٍـ ىتيجة أكاهري كيطيعكف كىصائحً أرائً يقبمكف العاهميف يجعؿ ها بٍا الهدير كيتهيز

 .بٍذي الخبرة كقىاعتٍـ

ا :الهعموهات قوة -  الهعطاة الكظيفية الهعمكهات كىكعية هستكل عمِ الهدير سيطرة هصدٌر
 .عادة السمطة ٌرهية لمعاهميف ىتيجة

ا :االرتباط قوة  هتهيزة هٍىية أك شخصية عبلقات لتككيف عادة العاهميف هف فئة هيؿ هصدٌر
 .هادية أك )بالقكة الشعكر( ىفسية حاجات إلشباع الهدير هف التقرب غايتٍا هع الهدير

ا :الهمكٓة قوة -  ىسبة كاهتبلؾ هىٍا لجزء أك الهىظهة هالؾ ىفسً ٌك الهدير ككف هصدٌر
 الهالؾ الهدير بيف العبلقة في تؤثر قكة الهمكية لٍذي فيككف هثبلن  الشركة هف أسٍـ هعيىة

ي لديً كالعاهميف الحاؿ  بطبيعة لمقكة الخاصة هف الحاالت ٌك

 كالباحثيف الكتاب هختمؼ قبؿ هف هتعددة بأشكاؿ التىظيهية القكة هصادر تصىيؼ تـ لقد
 تككف القائد قكة أف يعتبر كالذم الثىائي التصىيؼ ٌك اإلدارة قكة تصىيفات هصادر أٌـ كهف
 :1لمقائد الشخصية الصفات قكة أك الكظيفي قكة الهىصب ٌها أساسييف هصدريف أحد هف

 القكة فإف كلذلؾ شاغمً، عف الىظر بغض ىفسً الهىصب في كاهىة قكة ٌي الهىصب قكة -
 قكة ضهف تدخؿ ان  جهيع ٌي القسر كقكة الهكافأة قكة هف كجاىب الهعمكهات الشرعية كقكة
 كالهكقع الهىظهة في الرسهية بالسمطة ان  تهاـ ترتبط رسهية قكة كقكة الهىصب الهىصب،
 .لمقائد كالتىظيهي اإلدارم

                                                           
ة,: السموك التىظٓهْالقريكتي، هحهد قاسـ، -  1  عهاف، دراسة السموك اإلىساىْ الفردي والجهاعْ فْ الهىظهات اإلدآر

. 122، ص 2000دار الصفاء، 
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 فٍي الهىظهة في بهىصبً هرتبطة كليست ذاتً الشخص في كاهىة فٍي الشخصية قكة  -
 الخبرة قكة ككذلؾ الهرجعية قكة خبلؿ هف تحقيقٍا يهكف الشخصية كالقكة غير رسهية، قكة

 هقارىة عادة كترتبط الشخصية القكة لتحقيؽ تستخدـ ها عادة كمٍا كالهكافأة كاإلقىاع، كالقسر
 .الرسهية غير أك الرسهية القيادة بأىهاط القكة الشخصية هع الهىصب قكة

 أىكاع خهسة إلِ (FRENCH & RAVEN, 1959) كفؽ  القكة هصادر تصىؼ كذلؾ
 ٌذا أف إال التاريخي قدهً هف كبرغـ )الخبرة الهرجعية، القٍر، الهكافأة، الشرعية،( : ٌي

 هف العديد اعتهدي حيث أصالة القكة هصادر تصىيؼ ىهاذج أكثر هف يعتبر التصىيؼ
 الهختمفة األىشطة ذات الهىظهات هختمؼ في التىظيهية القكة هصادر دراسة في الباحثيف
 .الطبيعة

 :القٓادة  التىظٓهٓة وأسالٓب القوة تكتٓكات :الفرع الثاىْ

 : 1تكتٓكات القوة التىظٓهٓة- أ

 طبيعة هع يتىاسب هعيف بتكتيؾ أك بإستراتيجية القكة أىكاع هف ىكع كؿ ههارسة عادة ترتبط
 :ٌي القكة استخداـ تكتيكات هف أىكاع يتحدد سبعة الهجاؿ ٌذا كفي القكة ٌذي

 كهىطقي عقبلىي بشكؿ اآلراء كعرض كالحقائؽ البياىات استخداـ :الهىطق1.

 ها بطمب التقدـ قبؿ كالكدية كالتكاضع اإلطراء استخداـ :الودٓة 2.

 الطمب لتأييد الهىظهة في اآلخريف األفراد دعـ عمِ الحصكؿ :التحالفات 3.

 الخدهات أك الهىافع تبادؿ خبلؿ هف التفاكض :الهساوهة 4.

 األكاهر استخداـ أك الطاعة كفرض كقكم هباشر هدخؿ استخداـ :التثبٓت 5.

                                                           
1- Gordon. J. R. Organizatioual Behavior : A Diagnostic Approach , USA : Prentice 

Hall ; 2002 ; p 285. 
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 األكاهر لتأييد الهىظهة في العميا الهستكيات دعـ عمِ الحصكؿ :العمٓا السمطة 6.

 .كالترقيات كالهكافآت األجكر في كالتأثير التىظيهية العقكبات استخداـ :العقوبات7.

 الهدير شخصية لقكة تبعان  هتعددة أك هفردة بصكرة التكتيكات ٌذي استخداـ يككف العهـك كفي
دفً  إلِ الباحثيف هف عدد كيشير السائدة، التىظيهية الثقافة كطبيعة العاهميف حكؿ كتكقعاتً ٌك
 ثابتة تككف كال الكاقع بظركؼ كهتبدلة هتغيرة أىٍا بهعىِ هكقفيً حالة بكصفٍا التىظيهية القكة
 طبيعة هف ٌك األهر ٌذا أف كبرأيىا الطبيعة أك  كالشدة الكتيرة بىفس هستهرة أك هستقرة أك

 كبالتكتيؾ الهطمكبة كدرجتٍا بىكعٍا القكة الحكيهة اإلدارة تستخدـ أف تفرض التي األشياء
 القكة هصادر أف كها تىفيذٌا، الهراد الهٍاـ كطبيعة اإلدارم الهكقؼ هعطيات كفؽ األىسب
ىها أحادم بشكؿ تستخدـ ال ىفسٍا  كؿ استعهاؿ يككف هدير لكؿ كبالىسبة هىظهة كؿ في كا 
ىها بعضٍا عف باستقبللية تعهؿ ال بطبيعتٍا فٍي هختمفة كبىسب القكل ٌذي بعض أك  كا 

 سيقمؿ اإلجبار أك القٍر قكة استعهاؿ فهثبلن  البعض بعضٍا في كتؤثر هرتبطة ببعضٍا تككف
. الهرجعية قكة تقكية في يسٍـ قد الهكافأة قكة استعهاؿ فيها الهرجعية قكة فعالية هف

: 1أسالٓب القٓادة- ب

ة القٓادة- 1.  في كيعتهد السمطة في هطمقة بهركزية الديكتاتكرم القائد يتهيز :الدٓكتاتوٓر
 أعهالً إىجاز

 يسمؾ العقاب هف كخكفان  التخكيؼ كاستعهاؿ كاإلجبار لهرؤكسيً كالعقاب بالثكاب التٍديد عمِ

 .القائد ذلؾ إلرضاء هعيىان  سمككان  الهرؤكسيف

                                                           
عالقة الهتغٓرات الشخصٓة و أىهاط القٓادة وااللتزام التىظٓهْ و الشعور بالعدالة التىظٓهٓة الجريس ، بدر هحهد ، -  1

. 156، ص 2010، فمسطيف ، فْ الوزارات الفمسطٓىٓة فْ قطاع غزة
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 السمطة هركزية لجٍة الديكتاتكرم القائد األكتكقراطي القائد يشبً :األوتوقراطٓة القٓادة -2.
 األكتكقراطي القائد أف إال القيادة، بعهمية الهشاركة في الهرؤكسيف أهاـ فسح الهجاؿ كعدـ

 عمِ هتسمطان  ليس أىً إال لديً هركزية السمطة هف كبالرغـ ىشيط كفعاؿ بأىً يكصؼ
ىها فعاؿ الديكتاتكرم كالقائد هرؤكسيً ك ٌك، يريدي بها هرؤكسيً إقىاع في كا   بكؿ يقـك هف ٌك
 .التىفيذ سكل عمِ هرؤكسيً كها كالتىظيـ كالتخطيط التفكير أعهاؿ

 كاألكتكقراطية الديكتاتكرية القيادة عكس ٌك القيادة هف الىكع ٌذا :الدٓهقراطٓة القٓادة -3.
 الهرؤكسيف لدل الهسؤكلية هف ىكع خمؽ إلِ القائد يٍدؼ حيث هركزية السمطة، لجٍة

 كيأخذ الجهاعة هع السمطة يشارؾ الديهقراطي كالقائد اتخاذ القرارات، في هشاركتٍـ كهحاكلة
 الهعىكية الركح رفع كهرؤكسيً القائد بيف الهشاركة عف ٌذي كيىتج .قراراتً هعظـ في رأيٍـ
 .كالتزاهٍـ كالئٍـ كزيادة لؤلفراد

 تحديد في لمهرؤكسيف كاهمة حرية القيادة هف الىكع ٌذا يترؾ: 1التدخل عدم قٓادة -4.
 كالفعالة السميهة القيادة يهارس ال ٌىا كالقائد بذلؾ، الهتعمقة القرارات ككضعٍـ كاتخاذ أٌدافٍـ

ذا هحدكد األفراد سمكؾ عمِ تأثيري فإف كلذلؾ اإلدارم، بالهعىِ الفىي لمهرؤكسيف  هف الىكع ٌك
 حيث عالية كعهمية عمهية ذكم هستكيات أفراد هع القائد عىدها يتعاهؿ فقط يىجح القيادة
 .عهمً يجب لها كخبرة تهاها دراية عمِ الهرؤكسيف يككف

 

 

 

                                                           
الىهط القٓادي الذي ٓهارسً هدٓرو الهدارس , وعالقتً بهستوى الرضا الوظٓفْ لمهعمهٓن الحراحشة  هحهد عبكد، -  1

ة التربٓة و التعمٓم فْ هحافظة الطفٓمٓة ، 2008 ، العدد األكؿ ، سكريا، 24 ، هجمة جاهعة دهشؽ ، الهجمد فْ هدٓٓر
. 123ص 
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ا : الفرع الثالث :  هىاٌج القوة التىظٓهٓة وهصادٌر

: 1هىاٌج القوة التىظٓهٓة- 1

يكجد هداخؿ أك هىاٌج يهكف الىظر هف خبللٍا إلِ هفٍـك القكة في التىظيهات اإلدارية 
تساعد عمِ زيادة فٍـ كهعرفة أبعاد القكة ، ألف أسمكب ههارسة أك تطبيؽ القكة يعتهد عمِ 
ىكعية كتركيبة القكل البشرية ككذلؾ البىاء التىظيهي ، كال بد هف هعرفة الهداخؿ التي تساعد 

:  عمِ إعطاء تفسيرات كلك جزئية لهفٍـك القكة ، كهف ٌذي الهداخؿ 

 ٌي ذلؾ التىظيهية  ، كيشير ٌذا الهدخؿ إلِ أف القكةالهدخل االجتهاعْ أو البىائْ (1
الهىٍج الذم يشهؿ الدرجة أك الهستكل الذم يستطيع الفرد أك الكحدة اإلدارية عىدي أف يتحكـ 

بالعكاهؿ األساسية في البيئة الخارجية لمهىظهة اإلدارية ، تمؾ العكاهؿ التي تعتبر هف 
.  العكاهؿ الرئيسية في ىجاح الهىظهة في الكصكؿ إلِ أٌدافٍا 

 ، كيعطي ٌذا الهىٍج كركادي كصفا ألىكاع هف القكة التىظيهية الهستخدهة الهىٍج الىفسْ (2
القكة الشرعية ، كقكة اإلكراي ، كالقكة الهرجعية ، كقكة : في هىظهات األعهاؿ تتهثؿ في 
 . التحكـ ، كقكة الخبرة أك الهعرفة 

كتستطيع بعض الهىظهات أف تفرض عمِ أعضائٍا اعتهاد هىٍج سمككي هعيف كاف تستخدـ 
قكة اإلكراي أك اإلجبار ، كذلؾ يهكف أف تستخدـ القكة الىفعية أم عدـ إعطاء الفرد أم هكافأة 

ذا األسمكب ٌك الهتبع في هعظـ الهىظهات اإلدارية ،  ها لـ يقدـ ها ٌك هطمكب هىً ، ٌك
كيبلحظ أف الىتيجة الهتكقعة باستخداـ قكة اإلكراي تىطكم عمِ سمكؾ عدكاىي هف األفراد تجاي 

                                                           
ات وسموك, : إدارة الهىظهةزكيمؼ هٍدم؛ العضايمة عمي،  -  1 األردف، دار هجدالكم لمىشر كالتكزيع، - عهافىظٓر

. 162، ص 1996
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الهىظهة التي يعهؿ فيٍا ، كلكف حالة استخداـ القكة الىفعية يككف لدل األفراد عهميات 
حسابية تعتهد أساسا عمِ ها سيحصؿ عميً الفرد ىتيجة لهشاركتً في  

 

 .  1العهؿ داخؿ الهىظهة اإلدارية

هراعاة هدل اىسجاـ ٌذي – في حالة قياهٍـ باتخاذ قرارات إدارية - كيجب عمِ الهديريف
القرارات هع طبيعة الهىظهات كالعاهميف فيٍا ، فالهدير في القطاع الخاص يتجىب استخداـ 

.  القكة باإلكراي خكفان هف ردكد فعؿ األفراد العاهميف 

كذلؾ يهارس األفراد العاهمكف في التىظيهات قدران كبير هف القكة في بعض الهكاقؼ 
التىظيهية، فأحياىا يمجأ العاهمكف في الهىظهات إلِ تخفيض إىتاجيتٍـ عف الهعدؿ الهطمكب 
ذا خرج أحد العاهميف عف ٌذي القاعدة السمككية ، فإف بقية  ىتيجة لعدـ ثقتٍـ في اإلدارة ، كا 

كأيضا يهارسكف الهرؤكسكف القكة . األفراد تبدأ بههارسة أىهاط سمككية سمبية تجاي ذلؾ الفرد 
في الهكاقؼ التي يهمككف فيٍا هعرفة عهمية حكؿ كيفية عهؿ الهىظهة اإلدارية أك في 
الهكاقؼ التي يعتهد فيٍا الرؤساء عمِ الهرؤكسيف لمقياـ ببعض األعهاؿ الخارجة عف 

كخبلصة القكؿ أف الهرؤكسيف ال يهمككف القكة فقط بؿ يهارسكىٍا بطرؽ . هجالٍـ كالكظيفي
 . 2هتعددة داخؿ بيئات عهمٍـ

: هصادر القوة التىظٓهٓة- 2

:  هصادر القوة فْ التىظٓم
                                                           

التوافق بٓن فمسفة االدارة وكل هن السموك القٓادي ذياب عدىاف تايً، عباس ىعهة خضير، فبلح تايً ذياب، -  1
. 70. 61، ص 1، العدد 17 الهجمة العربية لبلدارة، هجمد والتركٓب التىظٓهْ وأثري فْ اإلبداع,

 
ة األردىٓةخالد ذيب حسيف أبك زيد، -  2 ، رسالة أثر القوة التىظٓهٓة عمِ اإلبداع الوظٓفْ لمعاهمٓن فْ البىوك  التجآر

. 24، ص 2010هاجستير هقدهة في إدارة األعهاؿ، جاهعة الشرؽ األكسط، األردف، 
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ال تأتي القكة هف فراغ بؿ لٍا هصادر ، كلك ال ٌذي الهصادر لها ظٍرت القكة كلها شعر 
:  ٌيثالثة هصادر لمقوةكيتفؽ الباحثكف عمِ أف ٌىاؾ . بكجكدٌا الىاس 

  

.  الهركز الوظٓفْ   -2
 . الصفات الشخصٓة  -3
 . الحصول او السٓطرة عمِ هصادر الهعموهات  -4
 فالفرد العاهؿ في الهىظهات اإلدارية يستهد قكتً هف كظيفتً في :الهركز الوظٓفْ  .1

ا قكة تأثير عمِ غيري هف الىاس  .  الهىظهة ، فٍىاؾ كظائؼ تتهتع بهركزية كبيرة تعطي شاغٌر
ذي القكة تعتهد عمِ قدرات الفرد في تطكير عبلقاتً هع اآلخريف :الصفات الشخصٓة  .2  ٌك

ىاؾ هف يتهتع بقكة ىتيجة لمخبرة أك  داخؿ التىظيـ بشكؿ يعطيً قكة لمتأثير عمِ سمككٍـ، ٌك
لمهعرفة في هجاؿ عهمً باإلضافة إلِ تهتع بعض األفراد بخصائص شخصية تؤدم إلِ 

 . التأثير عمِ سمكؾ اآلخريف
 تعتبر عهميات الكصكؿ إلِ :القوة الىاتجة عن السٓطرة عمِ هصادر الهعموهات  .3

ىاؾ هف يرل أف  هصادر الهعمكهات هف العكاهؿ الهؤثرة عمِ سمكؾ األفراد أك الهىظهات ٌك
 :لمقكة هصادر هىٍا 

.  الهركز الكظيفي  (1
 . قكة الشخصية  (2
 . الخبرة  (3
 . اغتىاـ الفرص في الكقت الهىاسب كالهكاف الهىاسب (4

: هصادر القوة  

.  الهركز الكظيفي  .1
 . الصفات الشخصية  .2
 . الخبرة  .3
. الفرص  .4
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كيبلحظ أف هف الههكف ظٍكر القكة كهف ثـ استخداهٍا بشكؿ يترتب عميً ظٍكر الصراعات 
: 1أك الىزاعات التىظيهية هها يؤدم إلِ ظٍكر الهشكبلت في الجكاىب التالية

إذا كاف البىاء التىظيهي لمهىظهة اإلدارية ضعيفان كليس قائهان عمِ استخداـ الهىٍجية  -1
.  العمهية 

عىدها ال يككف ٌىاؾ تكافؽ كاىسجاـ بيف أٌداؼ الهىظهة اإلدارية كأٌداؼ األفراد  -2
 . العاهميف 

إذا لـ يكف ٌىاؾ شبً هكافقة إجهاعية عمِ أساليب العهؿ كأساليب الرقابة الهعهكؿ بٍا   -3
:  درجات القوة التىظٓهٓة وأسالٓب إستخدهٍا- : الفرع الرابع

: 2 درجات القوة التىظٓهٓة-1

هف األهكر الطبيعية الستهرار حياة األفراد كالهىظهات أف يسعِ كؿ هىٍها لمحصكؿ عمِ 
القكة ، كلكف عهمية الحصكؿ عمِ القكة تكاجٍٍا بعض الصعكبات التي يصعب تحديد 

كلهعرفة ٌذي العكاهؿ الهساعدة ال بد هف دراسة . العكاهؿ الهساعدة في زيادة القكة بىاء عميٍا
ـ بخصكص هفٍـك القكة الذم أطمؽ عميً ها يعرؼ 1968 عاـ Arnoldكتحميؿ ها قدهً 

 حيث يساعد ٌذا الشكؿ عمِ تحديد القكة في The control Graphبالشكؿ البياىي لمرقابة 
ىا يبلحظ قكة كتأثير كؿ هستكل إدارم داخؿ التىظيـ عمِ . كثير هف هىظهات العهؿ  ٌك

( :  03)السمطة كها ٌك هكضح في شكؿ رقـ 

 

                                                           
ا عمِ ضغوط العهلالعبد اهلل، أحهد، - 1 ، دراسة هيداىية عمِ العاهميف في كزارتي الشؤكف هصادر القوة التىظٓهٓة وأثٌر

. 23، ص 2015دهشؽ، رسالة هاجستير، جاهعة دهشؽ، .االجتهاعية كالعهؿ
، هصر، القاٌرة، الدار الجاهعية لمىشر كالتكزيع، السموك الفعال فْ الهىظهاتصبلح الديف هحهد عبد الباقي، -  2

. 30. 25، ص 2004
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كيبلحظ في ٌذا الشكؿ أف الهراكز الهتهثمة باإلدارة العميا كالهكاتب الرئيسية ككذلؾ هجالس 
اإلدارة تتهتع بقدر ليس بالبسيط هف القكة ، كيىظر كذلؾ إلِ رئيس القسـ أك الكحدة عمِ أىً 

كذا يقؿ تهتع الكحدة بالقكة كمها اتجٍىا إلِ أسفؿ الٍـر . يتهتع بدرجة كبيرة هف القكة  ٌك
.  التىظيهي في الهىظهة اإلدارية 

كيشير الرسـ البياىي إلِ أف الدكائر أك الكحدات قدران كبيران هف القكة إذا كاىت تتهتع بهكقع 
استراتيجي قريب هف تدفؽ العهؿ أك تتابعً ، كبىاء عمِ ها سبؽ يهكف هعرفة الهحددات 

:  التالية لمقكة داخؿ الهىظهة

إذا كاف العهؿ الذم تقـك بً إحدل الكحدات ذا تخصص دقيؽ لدرجة يصعب أف تقـك بً  -1
اأفكحدة إدارية أخرل فٍىا يبلحظ  ا عف غيٌر .   لمكحدة قكة إدارية كبيرة تهيٌز

الترابطات ، أم إذا كاىت هخرجات عهؿ إحدل الكحدات اإلدارية تدخؿ بصكرة رئيسية  -2
 . في عهؿ كحدة إدارية أخرل 

سرعة العهؿ ، أم إذا كاىت سرعة عهؿ إحدل الكحدات اإلدارية ، ضركرية الستهرارية  -3
 العهؿ الكمي ، فإف ٌذي الكحدة تهارس قكة إدارية عمِ بقية الكحدات األخرل 
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  :  (استراتٓجٓات القوة)أسالٓب استخدام القوة - 2
 كاألدكات التي يهارسٍا الهديركف عمِ الهرؤكسيف لتحقيؽ األٌداؼ األساليبٌي تمؾ 

 : التىظيهية ، كتتضهف ٌذي االستراتيجيات 
األساليب الهستخدهة في ههارسة القكة       /االستراتيجيات:(03)الشكل رقم 

                                                        األكثر استخداهاالتبرير -1
 التحالؼ -2
 التكدد -3
 الهساكهة -4
 التعزيز -5
 السمطة األعمِ -6

 استخداها األقؿ                                                                       

ككها يبلحظ فإف ٌذي األساليب أك االستراتيجيات تتراكح هف األساليب األكثر استخداها إلِ 
األقؿ استخداها هف قبؿ اإلدارات، كبىاء عمِ ها سبؽ فإف أساليب التبرير كالتحالؼ كالتكدد 

.  ٌي هف أكثر األساليب استخداها في ههارسة القكة 
كيقصد بالتبرير إظٍار الحقائؽ كالهعمكهات إلضفاء الهىطقية عمِ ها يتـ عرضً ، أها 
التحالؼ فٍك هحاكالت األفراد أك الكحدات الحصكؿ عمِ دعـ اآلخريف لغايات تحقيؽ 

ظٍار الصداقة قبؿ إصدار األكاهر، كأها الهساكهة  األٌداؼ، أـ التكدد فٍك إظٍار الميكىة كا 
فٍي استخداهات التفاكض لتبادؿ الهىافع ، كأها التعزيز فٍك استخداـ الهكافأة أك الطمب 

.  هباشرة هف األفراد لمقياـ ببعض األعهاؿ التي سبؽ أف تـ طمبٍا 
كيبلحظ هف خبلؿ االستخداهات لٍذي االستراتيجيات ، أف الهديريف ال يمجئكف إلِ استخداـ 

إستراتيجية العقكبات أك الهكافآت بصكرة هتكررة هككف ٌذيف األسمكبيف خارج ىاطؽ سمطاتٍـ 
ىهكذج القكة في عبلقاتٍا هع  (06)في بعض الهكاقؼ أك األكقات ، كيكضح الشكؿ رقـ 

.  الهتغيرات البيئية 
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: الوالء التىظٓهْ: الهبحث الثاىْ
:  الوالء هآٌة:الهطمب األول
 هفٍوم الوالء: الفرع األول

ي اسـ لهصدر تكالي، : لغة- 1 ٌي بفتح الكاك في الهشٍكر ككذلؾ قراٌا جهٍكر القراء ٌك
الفتح أجكد ٌىا، ألف الكالية التي بكسر الكاك : عمي قاؿ أبك. بكسر الكاك– كقراٌا حهزة كحدي 

 .في السمطاف يعىي كاليات الحكـ كاإلهارة
  فالكالء بهعىاي المغكم ٌك االىتهاء كاالىتساب كعىدها ىقكؿ إف لؤلبىاء كالء آلبائٍـ فاف ذلؾ 

خبلصٍـ لٍـ، كالكالء بٍذا الهعىِ يىطكم عمِ االلتزاـ كالىصرة . 1يعىي اىتهائٍـ كاىتسابٍـ كا 

                                                           
، دار الحاهد لمىشر كالتكزيع، عهاف، صىاعة القرار الهدرسْ والشعور باألهن والوالء التىظٓهْخمؼ سميهاف الركاشدة، -  1

 . 86، ص 2008األردف، 
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  الهقصكد هف ٌذا التعريؼ إف الكالء ٌك الشعكر بالعاطفة كاالرتباط القكم، كيتضح ٌذا هف 
. خبلؿ القرب كالهساىدة كاإلخبلص كالرغبة التي يبديٍا ٌذا الفرد

ي ضد الهعاداة،      اتفؽ هختار الصحاح، لساف العرب، في أف الكالء هف الهكاالة، ٌك
 هف أسهاء اهلل تعالِ بهعىِ الىاصر الهتكلي ألهكر الخبلئؽ، كيقاؿ بيىٍها اسـٌك   كالكلي

ها، أك فكرة ها تأييد . 1كالء أم قرابة، كالكلي الصديؽ كالىصير، كالكالية بالفتح تعىي الىصرة
خبلصا كتضحية في سبيمٍا   .لٍا، كطاعة كا 

.       إذف الكالء شعكر يتعمؽ بكجداف الفرد اتجاي جهاعة
إف هصطمح الكالء لغكيا يشير إلِ اإلخبلص كالكفاء كالعٍد " هدحت هحهد أبك ىصر "كيرل 

:  كااللتزاـ كاالرتباط كالىصرة كيهكف تعريؼ هصطمح الكالء كها يمي
. شعكر يىهك داخؿ الفرد باالىتهاء إلِ شيء ٌاـ في حياتً  -
.  شعكر الفرد بهسؤكليتً تجاي شيء ٌاـ في حياتً -
. حاجة هف الحاجات االجتهاعية لدل أم إىساف  -
. اإلخبلص كالهحبة كاالىدهاج الذم يبديً الفرد ىحك شيء يٍهً  -
. خاصية سائدة لمسمكؾ اإلىساىي تجاي شيء يٍـ اإلىساف -

الكالء أك اإلخبلص لمهؤسسة يعىي هشاعر ذلؾ الفرد " يريجيك. ركىالد"    كحسب تعريؼ 
ىحك الهؤسسة التي يعهؿ بٍا ، كاتجاٌاتً كترتبط ٌذي الهشاعر بقبكؿ الفرد ألٌداؼ الهؤسسة 

. 2كقيهٍا ، كاستعدادي لبذؿ هجٍكد ىيابة عىٍا كرغبتً في البقاء عضك فيٍا
    أها الكالء هف هىظكر اإلسبلهي فٍك هف هصدر كلي بهعىِ الصديؽ كالىصير كهىً قكؿ 

ذا ""المٍـ كاؿ هف كالي: ""الرسكؿ صمِ اهلل عميً  ، أم أحبب هف أحبً كاىصر هف ىصري ، ٌك
ٍُوَد ۞: الهعىِ تدؿ عميً اآلية الكريهة التالية قاؿ تعالِ  َٓ ٍَا الَِّذَٓن آَهُىوا اَل َتتَِّخُذوا اْل ُّٓ  َٓا َأ

                                                           
. 736، 1976، الٍيئة الهصرية العاهة لمكتاب، هصر، هختار الصحاحهحهد بف أبي بكر الرازم، -  1
. 87، ص 2005هدحت هحهد أبك الىصر، هىاٌج البحث في الخدهة االجتهاعية، الهجهكعة العربية لمىشر كالتكزيع، -  2
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َٓاءَ  َٓاُء َبْعٍض ۘ   َوالىََّصاَرىٰى َأْوِل ٍُْم َأْوِل ٍُْم ۚ   َبْعُض ًُ ِهْى ىُكْم َفِإىَّ ٍُم هِّ ًَ اَل ۗ   َوَهن ََٓتَولَّ  ِإنَّ المَّ
ِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِهٓنَ  ٍْ    511 اآلية سكرة الهائدة۞ َٓ

: أىواع الو الءات- 2
ا كها يمي :    ٌىاؾ عدة أىكاع هف الك الءات لدل الفرد يهكف رصد أبرٌز

: الوالء الشخصْ : 2-1
ك كالءؾ لىفسؾ كلفكرؾ كفمسفتؾ في الحياة كلثقافتؾ التي تىتهي إليٍا كيدخؿ تحت    ٌك

كالكالء السياسي  (ألحد األىدية الرياضية)الكالء الرياضي : الكالء الشخصي عمِ سبيؿ الهثاؿ
 .(ألحد األحزاب السياسية)
: الوالء الدٓىْ : 2-2

ك كالءؾ لمديف الذم تعتىقً كتؤهف بً، كيزداد كالءؾ الديىي كمها التزهت كطبقت قكاعد    ٌك
. كهبادئ ٌذا الديف بالشكؿ الصحيح 

: الوالء الوطىْ : 2-3
ك كالءؾ لمكطف الذم تىتهي إليً ، فكؿ كاحد هىا هكطف في بمد ها ، كلً جىسية ٌذا     ٌك

البمد ، كيزداد كالءؾ الكطىي كمها كىت هخمص لٍذا هكاطىا صالحا تخدـ ٌذا الكطف 
. كتضحي هف اجمً إذا تطمب األهر ذلؾ

: الوالء الهٍىْ : 2-4
ك األعضاء لهٍىتٍـ ، كيزداد الكالء الهٍىي بالتزاـ هبادئ كقيـ كأخبلقيات الهٍىة ،  ٌك

. كههارستٍا بشكؿ صحيح يساٌـ في تحقيؽ أٌداؼ ٌذي الهٍىة 
:  الوالء لمعهالء: 2-5

ك الكالء الجهٍكرم لمهىظهة كالعهبلء ٌـ الذيف تقدـ لٍـ السمع أك الخدهات . ٌك
 

                                                           
 . هف سكرة الهائدة51االية -  1
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: الوالء الهؤسسْ أو التىظٓهْ : 2-6
ك هكضكع الدراسة الحالية الذم  ك كالء العاهؿ لمهىظهة أك الهؤسسة التي يعهؿ بٍا ٌك ٌك

. 1سىتطرؽ إليً بالتفصيؿ
 :الهصطمحات الهرتبطة بالوالء- 3

:   يكهف القكؿ أف ٌىاؾ كمهات هكافئة أك هرادفة يهكف أف تسٍـ في شرح الكالء ىذكر هىٍا 
 . االلتزاـاإلىتهاء الكفاء اإلخبلص التفاىي، التضحية، الحب، 

  : االىتهاء-1.3
 الكلد إلِ أبيً أم اىتسب اىتهِ كيقاؿ كارتفع  في لغة أصمٍا ىها يقاؿ الشيء أم زاد ككثر 

 إلِ االىتهاءكيقصد هف ٌذا التعريؼ أف .  إلِ الشيءاالىتساب يعىي االىتهاءإليً، إذف 
.  أم هىٍا إلِ االىتساب أك فكرة، عقيدة ٌك  شيء هف كاف، أك شخص

 االرتباط حاجة ىفسية لدل الفرد كتحتاج إلِ اإلشباع عف طريؽ االىتهاء اصطبلحا  أها 
 ٌك االىتهاء ٌك شعكر الفرد بالقبكؿ كالتهيز كعميً فإف االىتهاءكالتكحد باآلخريف، كأف ٌذا 

 بحيث يدفعً ٌذا الشعكر إلِ القياـ بهتطمبات االىتهاءشعكر لدل الفرد بأىً جزء هف جهاعة 
.  االىتهاءذلؾ 

 ٌك شعكر الفرد بككىً جزء هف جهاعة يىتهي إليٍا ككأىً االىتهاء  كيشير ٌذا التعرؼ أف 
. ههثؿ لٍا أك هتكحد فيٍا، ككأف كؿ هيزة لٍا ٌي هيزتً الخاصة

 :الوفاء -2.3
 كرد كاالحتراـ   يشير الكفاء إلِ خصمة أخبلقية رفيعة الهستكل، كفيٍا هعىِ الصدؽ 

الجهيؿ بالجهيؿ، كاألهاىة في القكؿ كالحب كالهفاٌيـ هضادة ٌي، الغدر كالخياىة كالكذب 
كىكراف الجهيؿ، كألف الكفاء خصمة أخبلقية ساهية جدا فإىٍا تحتاج لتككف سمكؾ إلِ ىفكس 

. ىبيمة كهثقفة ثقافة إىساىية عالية جدا

                                                           
. 40هدحت هحهد أبك الىصر، هىاٌج البحث في الخدهة االجتهاعية، هرجع سابؽ، ص-  1
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  يتضح هف ٌذا الهفٍـك أف الكفاء سهة أخبلقية كسمكؾ ىبيؿ تكجد لدل الفرد كتتضهف كؿ 
. الخصاؿ الحهيدة عكس الغدر كالخياىة كالكذب

ك هبلزهة طريؽ الهكاساة كهحافظة عٍكد الخمطاء كقيؿ  ٌك الصبر عمِ ها يبذلً )  ٌك
ف كاف هجحفا بً  ف بً لساىً، كالخركج هها يضهىً كا  .  1(اإلىساف هف ىفسً كيٌر

 :اإلخالص -3.3
ٌك إفراد الحؽ سبحاىً بالقصد في الطاعة، :  عرفً العمهاء بتعريفات عديدة كهف أكجٍٍا 

كيشير ذلؾ أف ".  اإلشراؾ، فهف ليس هخمصا فٍك هشرؾيضاديكاإلخبلص " قداهً ابف"قاؿ 
.  بأشياء أخرلاالختبلطاإلخبلص يعىي الصفاء كالىقاكة كاالبتعاد عف 

 :االلتزام -4.3
 الفرد بهجهكعة هحددة هف الهٍاـ أك الهٍاـ أك الهبادئ أك الهكافؽ أك األٌداؼ ارتباط  ٌك 

. كيسعِ لتحقيقٍا
 شعكر إيجابي في أقصِ شدتً، يصؿ إلِ درجة اإلتحاد هع الجهاعة كالتهسؾ االلتزاـإف 

 إليً، كيشير االىتساببٍا، حيث أف االلتزاـ بشيء سكاء كاف فكرة أك شخص أك عقيدة يعىي 
.  لشيء هاكاالىتساب ٌك اإلتحاد كالتهسؾ االلتزاـٌذا التعريؼ أف 

  هف ٌذي التعاريؼ السابقة ىستىتج أف ٌذي الهصطمحات كمٍا هؤدية إلِ هعىِ الكالء، 
. 2فالكالء في هعىاي يشهؿ كؿ ٌذي الهصطمحات

: هفٍوم الوالء التىظٓهْ: الفرع الثاىْ
:  هفٍوم الوالء التىظٓهْ   .1

" تعددت تعريفات الكالء التىظيهي تبعا لتعدد الباحثيف كالزكايا التي يىظركف هىٍا فيعرفً 
بأىً إخبلص الهكظؼ لعهمً كهىظهتً ، كالتزاهً بتحقيؽ أٌداؼ كظيفتً كالقسـ : 3" الصيرفي

                                                           
 .14، ص 2004الجىاية عمِ العقؿ في ضكء الشريعة اإلسبلهية، الهكتبة الجاهعية، الرياض، الهطيرم بدر السبيؽ، -  1
 .15الجىاية عمِ العقؿ في ضكء الشريعة اإلسبلهية، هرجع سابؽ، ص الهطيرم بدر السبيؽ، -  2
 .216،ص 2005، هصر، اإلسكىدرية، هؤسسة حَرس، 1ج، 1 ط,"السمَك التىظٓهْ "، الصيرفي-  3
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الذم يعهؿ فيً كهىظهتً ، ككذالؾ االلتزاـ بهعايير السمكؾ الكظيفي كالهٍىي ، كالهقصكد هف 
ٌذا أف الكالء التىظيهي قيهة ىفسية لمعاهؿ تؤثر في سمككً ، لتقديـ ها ٌك هطمكب بكفاءة 

خبلص . كا 
فيىظر لمكالء التىظيهي بكصفً الهىاصرة كالتأييد لمجهاعة هف قبؿ الفرد العاهؿ " بركس"كأها 

 (أك التىظيـ )في الهىظهة ، كالكد كالصداقة الهؤثرة في اتجاي تحقيؽ األٌداؼ كقيـ الهىظهة 
: كاف الكالء التىظيهي ، ىتاج تفاعؿ عىاصر ثبلثة ٌي 

ا أٌدافا كقيها لمفرد العاهؿ في :التطابق ي تبىي أٌداؼ كقيـ كسياسة التىظيـ باعتباٌر  ٌك
. التىظيـ

كالهقصكد بً االىٍهاؾ كالىغهاس أك االىغهار الىفسي في األىشطة كدكر الفرد في : إلستغراقا
. العهؿ 

 كالهقصكد بً الشعكر بالعاطفة كالرتباط القكم إزاء الهىظهة  :والوفاء اإلخالص
خبلص ، كيكرسكف كؿ      يشير ٌذا أف األفراد الهكالكف لهىظهتٍـ الذيف يعهمكف بكفاء كا 

 األخرل ، كتعد هشكبلت الهىظهة اٌتهاهاٌـطاقتٍـ كأىشطتٍـ إلىجاحٍا كلك عمِ حساب 
. هشكبلت شخصية لٍـ

هف أٌـ الباحثيف الديف اٌتهكا بهكضكع الكالء " بكرتر"كيستيرز ك" هكدم "     كيعتبر
 العاهؿ هع أكهدل قكة اىدهاج الهكظؼ :" التىظيهي كهاٌيتً ، كقد عرفكا الكالء بأىً 

". الهىظهة التي يعهؿ بٍا
   كأكضحكا أف الذم يهتمؾ اىتهاء لمتىظيـ الذم يعهؿ بً، يتهتع بحالة هف االىسجاـ كالرضا 

كالتفاعؿ هع هؤسستً كالعاهميف بٍا، كأشاركا إلِ صفات هحددة يتصؼ بٍا ٌؤالء األفراد 
: كلٍا اثر في تحديد في هدل كالء الفرد التىظيهي ، كهف ٌذي الصفات 

.  قكم بقبكؿ أٌداؼ الهؤسسة كقيهٍا اعتقاد -



القىة التٌظيويت والىالء التٌظيوي:                                         الفصل الثبًي  
 

 
51 

استعداد كرغبة قكية لبدؿ أقصِ جٍد ههكف أقصِ جٍد ههكف لصالح الهؤسسة ىيابة  -
. عىٍا

 الرغبة الجادة في الهحافظة عمِ استهرار عضكية الفرد في الهؤسسة  -
    يتبيف لىا هف ٌذا الهفٍـك أف لمفرد حالة كجداىية ، تتهثؿ في التفاعؿ كالتساؽ كاالىسجاـ 

. هع هؤسسة كالتي تظٍر في سمككياتً ليرقِ بالهؤسسة كالهيؿ إلِ البقاء فيٍا 
    فٍىاؾ هف عرؼ الكالء التىظيهي بأىً يتهثؿ في رد الفعؿ لدل الهكظؼ تجاي خصائص 

الهىظهة التي يىتهي إليٍا ، كها يعىي إحساس الهكظؼ بارتباطً بأٌداؼ كقيـ الهىظهة 
كالدكر الذم يقـك بً لتحقيؽ ٌذي األٌداؼ كاللتزاـ بالقيـ الكظيفية هف اجؿ الهىظهة كليس هف 

اجؿ هصالحة الخاصة  
    لذلؾ يعد الكالء التىظيهي بأىً تفاعؿ الهكظؼ هع هىظهتً هف خبلؿ األٌداؼ كالقيـ 

 .كالدكار، كتبلشي الهصالح الخاصة لكؿ هىٍها
 ،بأف ٌىاؾ هف الباحثيف هف أعط تعريؼ شاهبل لمكالء JAEMOON   كيذكر جايهكف 

التىظيهي كيرتكز عمِ كجكد هشاعر قكية لدل الفرد تجاي الفرد تجاي قبكؿ أٌداؼ كقيـ 
الهىظهة، كتكفر الرغبة الجادة في العهؿ لدل الهىظهة، ككذلؾ الرغبة في االستهرار هع 

لذا فالكالء التىظيهي حالة شعكرية تترجـ بقبكؿ أٌداؼ كقيـ الهىظهة كالسعي .  الهىظهة
. فيٍا لبلستهرار
ربيىؾ" التك"كعرفً   أف الكالء ٌك عدـ  ALLUTTO AND HERLINILQ ): )" ٌك

عبلقات  االستعداد لترؾ الهىظهة بسبب األجكر أك الكضع الكظيفي أك الحرية الهٍىية ، أك
.  1الصداقة

شعكر يىهك داخؿ الفرد باالىتهاء إلِ "  كها يعرؼ الكالء الهؤسسي أك التىظيهي بأىً 
الهىظهة، كاف الفرد جزء ال يتجزأ هف الهىظهة التي يعهؿ فيٍا، كاف أٌدافً تتحقؽ هف خبلؿ 

                                                           
 .86صىاعة القرار الهدرسي كالشعكر باألهف كالكالء التىظيهي، هرجع سابؽ، ص خمؼ سميهاف الركاشدة، -  1
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تحقيؽ أٌداؼ  الهىظهة كهف ٌىا يتكلد لدل الفرد رغبة قكية في بذؿ هزيد هف الجٍد لتحقيؽ 
.  الىجاح لمهىظهة

 ك يتضح هف خبلؿ ٌذا الهفٍـك أف الكالء التىظيهي ٌك رغبة الفرد الشديدة في االرتباط 
. بالهىظهة كالىجذاب ألٌدافٍا كتعمقً بٍا ، كالهشاركة بحهاس لتحقيؽ أٌدافٍا 

ىاؾ هف عرؼ الكالء التىظيهي بأىً  حالة يتهثؿ فيٍا الفرد لقيـ كأٌداؼ الهىظهة، كيرغب "  ٌك
" . الفرد في الهحافظة عمِ عضكية فيٍا لتسٍيؿ تحقيؽ أٌدافً

  كهىً الكالء التىظيهي اىدهاج بيف الفرد كهىظهتً في القيـ كاألٌداؼ، كيهكف بالرغبة في 
. " 1العضكية الدائهة

إف الكالء التىظيهي يعىي تعمؽ األفراد بأٌداؼ  BUCHANAN " بكشىاف"  كها يرل 
الهىظهة كقيهٍا بغض الىظر عف القيـ الهادية التي يحققكىٍا في الهىظهة  

  يعىي الكالء التىظيهي بالىسبة لٍذا التعريؼ حدكث اىسجاـ قكم بيف األفراد كالهىظهة التي 
ـ بتقديـ كؿ ها لديٍـ بغض الىظر عف العائد الهادم  . يعهمكف بٍا  كشعكٌر

  كها يقصد بالكالء التىظيهي الدرجة التي يتطابؽ فيٍا الفرد هع الهىظهة كيككف فيٍا راغبا 
. لبذؿ الهزيد هف الجٍد هف جاىبً 

ا ، هها يؤدم إلِ    إذف الهىاخ التىظيهي ٌك حكصمة لجهيع الهتغيرات السابقة الذكر كغيٌر
 التأثير عمِ أفراد الهىظهة ايجابيا أك سمبا ، كتغير اتجاٌاتٍـ كسمككا تٍـ هع بعضٍـ 

.  2البعض ،أك هع هىظهاتٍـ
 
 
 
 

                                                           
. 45هدحت هحهد أبك الىصر، هىاٌج البحث في الخدهة االجتهاعية، هرجع سابؽ، ص-  1
. 191، ص 2013هحهد الخاهس الهخبلفي، االدارة الصفية الفاعمة، الهىٍؿ، دبي، االهارات،-  2
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 :1الهتغٓرات التىظٓهٓة الهرتبطة بالوالء التىظٓهْ  .2
  :الفاعمٓة التىظٓهٓة -1.2

 البيئة في الحصكؿ عمِ الكارد استغبلؿ  تعرؼ بأىٍا قدرة إدارة الهىظهة كالعاهميف عمِ 
الهىاسبة بشكؿ هىاسب، يهكف هف تحقيؽ أٌدافٍا الهرسكهة، األهر الذم يىتج عىً تعظيـ 

.  لمهىظهةكاالجتهاعية االقتصاديةالعائد كالقيهة 
  إذف فاعمية الهىظهة تكهف في رضا العاهميف عمِ إدارة الهىظهة، هها يؤدم إلِ اإلىتاجية 

ذا بالقدرة عمِ   الكارد كتحقيؽ األٌداؼ الهىشكدة، كهىً الكالء استثهاركالتطكر التىظيهي ، ٌك
.  التىظيهي شرط لتحقيؽ الفاعمية

 :التوازن التىظٓهْ -2.2
ك   تبادلي يجعؿ التىظيهات كأعضائٍا في عبلقات هتبادلة، فالتىظيـ يطمب إلِ اتجاي  ٌك
 بقيهً كأٌدافً، كتقديـ أعمِ كهية كأفضؿ ىكعية ههكىة هف اإلىتاج ككذلؾ االلتزاـأفرادي 

بالكالء لً كعدـ تركً إلِ تىظيهات أخرل بعد أف تكمؼ الكثير هف الهاؿ كالجٍد كالكقت 
إلعدادٌـ، كبالهقابؿ فإف العاهؿ يطالب هىظهتً أف تساٌـ في إشباع حاجاتً الهختمفة، كأف 

   فالتكازف أك العبلقات التبادلية ٌي الهشاعر الىاتجة أثىاء تفاعؿ كاالستقرارتكفر لً الهكاىة 
الفرد كالهىظهة، كهدل قكتٍا التي تتحدد هف خبلؿ الركح الهعىكية العالية كالحهاس الكبير 

ألداء العهؿ كهسار ايجابي، أك صراع التىظيهي كضعؼ اإلىتاج كهسار سمبي، كهف خبلؿ 
 .2ىكع الهسار يحدد هدل كالء األفراد لهىظهتٍـ 

 
 

                                                           
التربَٓات  الرضا الَظٓفْ َعالقتً بااللتزان التىظٓهْ لدُ الهشرفٓو التربَٓٓو َالهشرفات "،إيىاس فؤاد فمهباو-  1

 35. ص، 2008 ،جاهعة أن القرُ، رسالة هاجستير, ."بهدٓىة هكة الهكرهة
  ،2004، هصر، اإلسكىدرية، الدار الجاهعية، "فْ الهىظهاتل السمَك الفعا ",صبلح الديو هحهد عبد الباقي-  2

 24.ص 
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 : التىظٓهْ  االىتهاء-3.2
  كيعىي شعكر الفرد بالهحبة ىحك هكضكع ها يىتسب إليً، كيتحدد سمكؾ الفرد تجاي ها 

.  يىسب إليً درجة أك العاطفة التي يهتمكٍا 
 الفرد أم هىظهة ها كارتباطً بٍا، إال أف الكالء التىظيهي أعـ اىتساب االىتهاء  لذا يعتبر 

.  ٌك احد العكاهؿ الهسببة لمكالء كالبلزهة لجكدياالىتهاءكأشهؿ هىً كلذلؾ 
 :االلتزام التىظٓهْ -4.2

ك الرغبة التي يبدٌا الفرد لمتفاعؿ   هف أجؿ تزكيد الهىظهة بالحيكية كالىشاط االجتهاعي   ٌك
 التىظيهي ها ٌك إال عهمية اإليهاف باألٌداؼ االلتزاـكهىحٍا الكالء، كيهكف القكؿ عهمية 

. الهىظهة كقيهٍا، كالعهؿ بأقصِ طاقة لتحقيؽ تمؾ األٌداؼ كتجسيد تمؾ القيـ
  كهىً يهكف القكؿ إف االلتزاـ التىظيهي ٌك الشعكر الداخمي لمفرد كالذم يظٍري لمعهؿ 

كالتفاعؿ باألسمكب الذم يهكىً هف تحقيؽ هصالح كهراهي الهىظهة، فٍك بذلؾ يصيب في 
 التىظيهي ٌك هرادؼ االلتزاـىفس القالب الذم يصب فيً الكالء التىظيهي، ٌذا يعىي أف 

. 1لمكالء التىظيهي 
  :الصراع التىظٓهْ -5.2

  ٌك العهمية التي تبدأ عىدها يرل أحد الطرفيف أك يدرؾ أف الطرؼ األخر يعيؽ أك يحيط، 
 عمِ االتفاؽبأىٍا التعرض الذم يىشأ ىتيجة عف " سمككـ" ، كعرفٍا اٌتهاهاتأك عمِ كشؾ 

.  األٌداؼ، األفكار العكاطؼ بيف األعضاء أك الفرؽ أك الدكائر أك الهىظهات 
  لذا فالصراع التىظيهي ٌك عدـ التكافؽ بيف األفراد كالهىظهة في األٌداؼ كالهراهي، هها 

 الهساعي كبالتالي عدـ التفاعؿ كالتأقمـ أك ٌدـ التكازف التىظيهي، كبٍذا اختبلؼيؤدم إلِ 

                                                           
الهادّ  العالقة بٓو الرضا عو العدالة الداخمٓة َالخارجٓة َهستَُ العائدل تحمٓ "،درَيش عبد الرحهاو يَسف-  1

هجمس ، 1العدد  ،6 الهجمد، الهجمة العربية لمعمَن اإلدارية، " َالَالء التىظٓهْ َاألداء الَظٓفْ, الفعمْ هو الَظٓفة
 89- 107.: ، ص1999، جاهعة الكَيت، الىشر العمهي
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ىتاجا كالعبلقات بيف إدارة الهىظهة كاألفراد أقؿ تركيز، فالصراع  تككف الهىظهة أقؿ تهاسكا كا 
. التىظيهي يعتبر أحد هٍدهات الكالء التىظيهي

  :الرضا الوظٓفْ -6.2
  ٌك عبارة عف الحالة التي يتكاهؿ فيٍا الفرد هع كظيفتً كعهمً فيصبح إىساىا تستغرقً 

، كاالجتهاعيةالكظيفة كيتفاعؿ هعٍا هف خبلؿ طهكحً الكظيفي كيتفاعؿ األٌداؼ الهادية 
ذا التفاعؿ قد يككف إيجابي بيف الفرد كعهمً، كعىدٌا يتحقؽ الرضا عف العهؿ، كقد يككف  ٌك

 بيىٍها كالتكاهؿ االىسجاـسمبيا كعىدٌا يشعر الفرد بعدـ الرضا عف عهمً، فتؤدم إلِ 
لتحقيؽ أٌداؼ كؿ هىٍها، كبالتالي الرضا الكظيفي ٌك هف هسببات الكالء التىظيهي كهرتبط 

( 207، ص 2006عبكم،  ).1بً
  :(أو جو العهل)الهىاخ التىظٓهْ -7.2

ٌك ىتاج التفاعؿ بيف العديد هف الهتغيرات داخؿ الهىظهة أك خارجٍا، هها يجعؿ لمهىظهة 
ا، كذات تأثير عهيؽ عمِ إدراكات  ا عف غيٌر شخصية هعىكية ذات خصائص كسهات تهيٌز

. كاتجاٌات أعضاء الهىظهة كسمككٍـ الكظيفي كاإلدارم
ا، هها يؤدم       إذف الهىاخ التىظيهي ٌك حكصمة لجهيع الهتغيرات السابقة الذكر كغيٌر

 كسمككاتٍـ هع بعضٍـ اتجاٌاتٍـإلِ تأثير عمِ أفراد الهىظهة إيجابا أك سمبا، كتغير 
 . البعض، أك هع هىظهاتٍـ

 
 
 
 
 

                                                           
 .208، ص 2005هدخؿ إلِ اإلدارة العاهة بيف الىظرية كالتطبيؽ، دار الشركؽ، عهاف، زيد هىير عبكم، -  1
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ىً : الهطمب الثاىْ هقوهات الوالء التىظٓهْ و العواهل الهساعدة فْ تكٓو
: هقوهات الوالء التىظٓهْ وخصائصً: الفرع األول

هقوهات الوالء التىظٓهْ - 1
ىستىتج هها تقدـ هف هفاٌيـ أف ٌىاؾ اتفاقا كاضحا عمِ هفٍـك الكالء عمِ الرغـ هف 

إف الكالء ها ٌك إال عهمية اإليهاف بأٌداؼ : االختبلؼ في التفسير ، كهف ثـ يهكف القكؿ
. الهىظهة كقيهٍا كالعهؿ بأقصِ طاقة ههكىة لتحقيؽ تمؾ األٌداؼ كتجسيد القيـ 

: إف لمكالء التىظيهي هقكهات أساسية هىٍا : كبٍذا يهكف بالقكؿ 
. قبكؿ أٌداؼ الهىظهة كقيهٍا  -
.  بذؿ هستكل عاؿ هف الجٍد لتحقيؽ أٌداؼ التىظيـ -
.  الشديد في التىظيـ كالكالء لًاالىغهاسأف يككف عمِ درجة عالية هف  -
. الرغبة الشديدة في البقاء في التىظيـ فترة طكيمة  -
 .الهيؿ لتقكيـ التىظيـ تقكيها إيجابيا -
: خصائص الوالء التىظٓهْ - 2

:    يتهيز الكالء التىظيهي بعدد هف الخصائص تتهثؿ في 
إف الكالء التىظيهي حصيمة تفاعؿ العديد هف العكاهؿ اإلىساىية كالتىظيهية كظكاٌر إدارية  -

. أخرل داخؿ التىظيـ
إف الكالء التىظيهي لف يصؿ إلِ هستكل الثبات الهطمؽ إال أف درجة التغير التي تحصؿ  -

. فيً تككف اقؿ ىسبيا هف درجة التغير التي تتصؿ بالظكاٌر اإلدارية األخرل
إف الكالء التىظيهي حالة غير همهكسة يستدؿ عميٍا هف الظكاٌر التىظيهية تتابع هف  -

. خبلؿ سمكؾ كتصرفات األفراد العاهميف في التىظيـ كالتي تجسد هدل كالئٍـ
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أف الكالء التىظيهي هتعدد األبعاد كليس بعدا كاحد، كرغـ اتفاؽ غالبية الباحثيف في ٌذا  -
الهجاؿ عؿ تعدد أبعاد الكالء إال أىٍـ يختمفكف في تحديد ٌذي األبعاد، كلكف ٌذي األبعاد تؤثر 

 .في بعضٍا األخر 
: كاف ٌىاؾ أسباب لذلؾ التعدد تتهثؿ فيها يمي 

  أم أف  الهىظهة هككىة هف عدت فئات، ككؿ فئة هف ٌذي الفئات لٍا أٌدافٍا الخاصة بٍا
. كليس هف الضركرم اشتراؾ ٌذي الفئات في ٌدؼ كاحد

  يكجد داخؿ كؿ هىظهة في العادة التكتبلت أم هجهكعة هف األفراد يككىكف كتمة كاحدة لٍا
. اٌتهاـ كاحد، ككؿ تكتؿ هف ٌذي التكتبلت يحاكؿ الحصكؿ عمِ هىافع لً دكف اآلخريف
   كبىاء عمِ تعدد الفئات كالتكتبلت داخؿ الهىظهة ، فاف لكؿ تكتؿ كفئة أٌداؼ كقيـ 
يحاكؿ تحقيقٍا، ٌذي األٌداؼ كالقيـ تختمؼ هف فئة إلِ أخرل كهف تكتؿ إلِ تكتؿ ، 

. كبالتالي كالء األفراد كالتكتبلت ٌذي األٌداؼ كالقيـ يختمؼ
كفيٍا يحدد الفرد الهكاصمة أك التخمي عف الهىظهة :    هرحمة قرار الهشاركة أك االىسحاب 

. 1هف خبلؿ هستكل الكالء كاىعكاساتً عمِ الهىظهة
ىً : الفرع الثاىْ : أٌهٓة الوالء التىظٓهْ وأبعادي والعواهل الهساعدة فْ تكٓو

: أٌهٓة الوالء التىظٓهْ- 1
  يعد الكالء التىظيهي جزءا هف الهفٍـك الكمي لمكالء ذلؾ أف الكالء قد يككف لعدة أهكر في 

الهىظهة، األسرة،الكظيفة، الهٍىة، الىقابة، أك جهاعة العهؿ كجهاعة الرفاؽ : حياة الفرد هثؿ 
 كاضحا هف الباحثيف كالدارسيف في هجاؿ اٌتهاهاأك غير ذلؾ ،كلٍذا القِ الكالء التىظيهي 

اإلدارة ، في العصر الحديث لها لً هف عبلقة ايجابية بفعالية الهىظهة ، كدرجة اىجاز العهؿ 
 لمدفاع عىٍا كعف سهعتٍا كاستعدادي، فٍك يعبر عف اتجاي الفرد ىحك هىظهتً كاعتزازي بٍا ، 

                                                           
 .92صىاعة القرار الهدرسي كالشعكر باألهف كالكالء التىظيهي، هرجع سابؽ، ص خمؼ سميهاف الركاشدة، -  1
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بسبب اإليهاف القكم بأٌدافٍا كقيهٍا ، هها يدفعً إلِ بذؿ جٍكد إضافية في العهؿ هحاكال 
.  أف يككف عىصر قكة في بقاٌا كهىافستٍا لمهؤسسات األخرل

  كقد أشار العديد هحاكال هف عمهاء اإلدارة كالباحثيف إلِ أٌهية الكالء التىظيهي عمِ هستكل 
الفرد أك اإلدارة ىظرا الرتباط الكالء التىظيهي بعكاهؿ عدة ذات كبير عمِ األفراد أك الهىظهة 
عمِ حد سكاء فالكالء التىظيهي هرتبط بسمكؾ الفرد كىشاطاتً كالتحكؿ الكظيفي كالغياب ، 
الفعالية ؼ العهؿ، كها اىً ذك عبلقة كثيقة بالرضا الكظيفي، كاالستقبللية كتحهؿ الهسؤكلية 
ك هرتبط كذلؾ بالسهات الشخصية لمهكظؼ كالعهر،الجىس  في العهؿ ، كصراع األدكار، ٌك

.  كالحاجة إلِ االىجاز هها يسٍؿ إهكاىية التىبؤ بٍذي القضايا الٍاهة في هجاؿ العهؿ 
   كقد أظٍرت دراسات الكالء التىظيهي إف ارتفاع هستكل الكالء يؤثر ايجابيا عمِ الهىظهة 
بزيادة اإلىتاجية ، كالتقميؿ هف الهصركفات كالتكاليؼ بسبب غياب ىسبة األفراد العاهميف 

ـ عف العهؿ أك اىتقالٍـ إلِ هىظهات أخرل، كها أف الكالء التىظيهي الهرتفع يحافظ  كتأخٌر
عمِ هستكل هرتفع هف الركح الهعىكية، لدل العاهميف في الهىظهة ككف الجهيع يعهؿ لتحقيؽ 
أٌداؼ تعد بالىسبة لٍـ في غاية األٌهية  باإلضافة إلِ تسٍيؿ هٍهة الهىظهة في اختيار 
عاهميف جدد ذكم هٍارات عالية، بسبب رغبة الكثيريف بالعهؿ فيٍا لها تتهتع بً هف سهعة 

طيبة، عمِ لساف فيٍا كها أف األفراد ذكم الكالء التىظيهي الهرتفع يساٌهكف في الىهك 
االقتصادم،ارتفاع هعدالت اإلىتاج القكهي في بمداىٍـ، إضافة إلِ ها يحصؿ عميً هف 

.  1هيزات كظيفية أكثر
:   كيهكف تمخيص أٌهية الكالء التىظيهي في الىقاط التالية 

 يهثؿ الكالء التىظيهي عىصرا ٌاها في ربط الهىظهة كاألفراد العاهميف بٍا السيها في 
األكقات التي ال تستطيع فيٍا الهىظهات أف تقدـ الحكافز الهبلئهة لدفع ٌؤالء األفراد العاهميف 

. لمعهؿ، كتحقيؽ أعمِ هستكل هف االىجاز

                                                           
 .93صىاعة القرار الهدرسي كالشعكر باألهف كالكالء التىظيهي، هرجع سابؽ، ص خمؼ سميهاف الركاشدة، -  1
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إف كالء األفراد لهىظهتٍـ التي يعهمكف بٍا يعتبر عاهبل ٌاها أكثر هف الرضا الكظيفي في  -
. تركٍـ العهؿ في هىظهات أخرلأك التىبؤ في بقائٍـ في هىظهاتٍـ 

. إف كالء األفراد لهىظهتٍـ يعتبر عاهبل ٌاها في التىبؤ بفعالية الهىظهة -
. إف الكالء التىظيهي هف أكثر الهسائؿ التي أخذت باؿ إدارة الهىظهات -
ا  - إف كالء األفراد لهىظهتٍـ يعتبر عاهبل ٌاها في ضهاف ىجاح تمؾ الهىظهات كاستهراٌر

. كزيادة إىتاجٍا
:  هف خبلؿ الىقاط السابقة ىستىتج أف

الكالء التىظيهي يعتبر عاهبل ٌاها ، فهف خبللً تضهف الهىظهة ىجاحٍا كقياهٍا كزيادة 
.  1إىتاجٍا ، ككذلؾ هف خبللً تستطيع التىبؤ ببقاء العهاؿ في الهىظهة أك تركٍا

                                                           
 .93صىاعة القرار الهدرسي كالشعكر باألهف كالكالء التىظيهي، هرجع سابؽ، ص خمؼ سميهاف الركاشدة، -  1
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: أبعاد الوالء التىظٓهْ- 2
 القكة الباعثة كالهحركة لً، كعمِ العهـك باختبلؼ  تختمؼ صكر كالء األفراد لمهىظهات 

 اتفاؽتشير األدبيات إلِ أف ٌىاؾ أبعاد هختمفة لمكالء التىظيهي كليس بعدا كاحدا، كرغـ 
غالبية الباحثيف في ٌذا الهجاؿ عمِ تعدد أبعاد الكالء إال أىٍـ يختمفكف في تحديد ٌذي 

األبعاد، كقد تهحكرت الدراسات الهبكرة في ٌذا الهجاؿ حكؿ هدخميف رئيسيف لدراسة الكالء 
. التىظيهي، األكؿ يركز عمِ االتجاٌات كالثاىي عمِ السمكؾ

: اإلتجاٌْ الهدخل: 2-1
 كتزداد الفرد، هع أٌداؼ كقيهٍا الهىظهة أٌداؼ تطابؽ التي العهميات خبللً هف   كيقصد

 الهدخؿ كها يىظر الىفسي، الهدخؿ البعض كيسهيً فيٍا، كاالستهرار البقاء في رغبتً
 طبيعتً هف حيث كالهىظهة الفرد بيف االرتباط يعاكس اتجاي أىً عمِ الكالء إلِ اإلتجاٌي
. كىكعيتً

: السموكْ الهدخل :2-2
 السابؽ، ىتيجة لسمككً بالهىظهة هرتبطا الفرد يصبح خبللٍا هف التي العهميات بً    كيقصد
 ٌذا ككفؽ.بٍا كبعضكيتٍا يتهاسؾ يجعمً الهىظهة داخؿ الفرد قضاي الذم كالكقت فالجٍد
 (الهادية كغير الهادية)االستثهارات خبلؿ هف لمهىظهة بالكالء الهكظؼ إحساس يتـ الهدخؿ
ا التي  يحققٍا اىً يرل الهكظؼ التي الهكاسب هف يىبع ٌىا فالكالء الهىظهة في يستثهٌر
. لٍا تركً ىتيجة يتكبدٌا قد التي التكاليؼ أك الهىظهة، في استهراري ىتيجة

كلكف  الباحثيف، باختبلؼ كهختمفة عديدة التىظيهي الكالء أبعاد إف سبؽ هها   ىستخمص
أٌداؼ  تبلحـ أم االتجاٌات عمِ ركز فاألكؿ لٍا، رئيسييف هدخميف ترل الهتقدهة البحكث

بالهىظهة  الفرد يربط ككىً السمكؾ عمِ ركز كالثاىي ىفسي، هدخؿ فٍك كالفرد الهىظهة كقيـ
تركً  ىتيجة الخسائر هف الخكؼ أك الفرد هكسب عف ىاتج فالكالء كالكقت، الجٍد ىاحية هف

 . لمهىظهة
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ي التىظيهي لمكالء أبعاد ثبلثة حدد فقد  (MEYER) ''هاير ''أها    :ٌك

: العاطفْ التىظٓهْ الوالء- أ
 استقبللية كدرجة الههيزة لعهمً، لمخصائص هعرفتً بهدل الفرد لدل البعد ٌذا   كيتككف
 إحساس بدرجة يتأثر كها كتكجيٍٍـ لً، الهشرفيف كقرب الهطمكبة الهٍارات كتىكع كأٌهية
القرار  اتخاذ هجريات في بالهشاركة الفعالة لً تسهح بٍا يعهؿ التي التىظيهية البيئة بأف الفرد
 لمهىظهة باىتهائً يفتخر ٌذا يجعمً ككؿ ٌك، يخصً ها أك بالعهؿ، هىٍا يتعمؽ فيها سكاء

 هشاكمً كاىت لك كها كتبىي هشاكمٍا لآلخريف حديثً عىد إيجابي بشكؿ ىشاطاتً كعرض
. 1بعهمً يربطً أخكم جك بكجكد كالشعكر الخاصة

  :الهستهر التىظٓهْ الوالء- ب
 يحققٍا أف الههكف هف االستثهارية،كالتي بالقيهة تقاس الحالة ٌذي في الفرد كالء درجة   إف
 الفرد تقييـ أف حيث بجٍات أخرل، التحؽ لك سيفقدي ها هقابؿ الهىظهة، في استهر لك الفرد

 هدة كطكؿ السف، في كهىٍا التقدـ العكاهؿ هف بهجهكعة يتأثر الهىظهة في البقاء ألٌهية
 عهمً، في االستثهار في لدل الفرد رغبة لكجكد الرئيسية الهؤشرات هف تعتبر كالتي الخدهة
 هف تساٌؿ أك تفريط كأم في الهىظهة، حياتً هف بً بأس ال جزءا استثهر الفرد أف حيث
 عهؿ إلِ لمىقؿ قابمة غير ٌذي أكجً االستثهار كاىت إذا خاصة لً خسارة بهثابة يعتبر قبمً
 عبر بىيت كالتي العهؿ زهبلء الشخصية هع لمعبلقات قيهة يعطي الفرد أف كبها أخر

 دكف بهىظهة، ترتبط قد الىادرة ألخرل كالهٍارات هىظهة هف يختمؼ قد التقاعد كىظاـ السىيف،
 فرص لتضاؤؿ ىظرا  الهىظهة في يفضمكف البقاء قد السف بٍـ تقدهت الذيف فاألفراد أخرل
. أخرل أهاكف في لٍـ بالىسبة العهؿ

: (الهعٓاري) األخالقْ الوالء- ج
                                                           

ة هكسِ المكزم، -  1  .192، ص 2002 دار كائؿ لمىشر كالتكزيع، عهاف، ,(الهفآٌم, االسس, التطبٓقات)التىهٓة االدآر
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 تقدهً الذم الجيد الدعـ كذلؾ هقابؿ الهىظهة في البقاء ىحك بااللتزاـ الفرد إحساس كيعىي   
 اإلجراءات تحديد في فقط اإليجابي ليس كالتفاؤؿ بالهشاركة لٍـ كالسهاح لهىتسبيٍا الهىظهة
 هها لمهىظهة، العاهة كرسـ السياسات األٌداؼ كضع في الهساٌهة بؿ العهؿ تىفيذ ككيفية
 ٌذي تحقيؽ في الهىظهة تهكيف أخبلقيا في همتزها لككىً الهىظهة ترؾ عف يهتىع الفرد يجعؿ

 تحتـ التي الهٍىة بأخبلؽ اللتزاهً كضعٍا،ككذلؾ في شارؾ التي السياسات كتىفيذ األٌداؼ
 .الهىظهة في البقاء عميً

 هف عدة هككىة الهىظهة أف : أٌهٍا هف التىظيهي، لمكالء أبعاد ٌىاؾ أف ''ريتشرز''    كيرل
 ثـ الهكاطىيف العميا، اإلدارة أك الهستفيديف، أك كالعهبلء التىفيذييف، الهكظفيف تشهؿ فئات
 ٌدؼ الفئات في ٌذي اشتراؾ الضركرم هف كليس الخاصة أٌدافٍا لٍا فئة ككؿ عاـ، بشكؿ
 بحيث اٌتهاهات هشتركة هىٍا لكؿ تكتبلت عمِ داخمٍا في تحتكم الهىظهة أف كها كاحد،
. 1اآلخريف دكف الخاصة هىافعٍا عمِ الحصكؿ كتمة كؿ تحاكؿ

ن فْ الهساعدة العواهل- 3   :التىظٓهْ الوالء تكٓو
 ألف الكالء لٍا، بالكالء أبىائٍا شعكر ٌك كهؤسسة تىظيـ ألم الىجاح كعىاصر أسباب أٌـ هف
، تإهكاىياك جٍكد هف يهمؾ ها أقصِ لبذؿ العاهؿ تحت التي الدكافع كأرقِ، أسهِ هف

 ها العكاهؿ ٌذي بيف كهف هؤسستً، أٌداؼ هع تتعارض التي الشخصية هصالحً هتجاٌبل
 :يمي
 
 
 
 
 :الهدخالت: 3-1
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 تساٌـ العكاهؿ التي أٌـ هف أف التىظيهي الكالء هجاؿ في أجريت التي الدراسات هعظـ تشير
 :ٌي لتىظيهاتٍـ العاهميف كالء تىهية في
  االجتهاعٓة  الهكاىة: 3-1-1
 ىظاـ أم في هقارىة بآخريف لمشخص االجتهاعية الهرتبة تمؾ" بالهكاىة يقصد  

 شخص عمِ تضفيٍا الجهاعة اجتهاعية هرتبة أك رسهية هكاىة الهكاىة تككف كقد."اجتهاعي
ـ عف تعبيرا ها  في ببعض األفراد بعضٍـ يرتبط ك رسهية، غير هكاىة فتككف ىحكي شعكٌر

 ألف ذلؾ ك تىهيتٍا هكاىتٍـ ك عؿ لمهحافظة جٍكدٌـ قصارل ببذؿ العاهمكف يسعِ ك التىظيـ
 أساسيا سببا ك هىٍـ بالىسبة ألم سيئا حدثا يعتبر (الهكاىة بقمؽ يعرؼ ها أم) الهكاىة فقداف
 ك القمؽ لديٍـ يكلد هىاسب هها بشكؿ هعٍا يعهؿ التي الجهاعة أفراد  قبؿ هف قبكلً لعدـ

 ، هىٍا عديدة أسباب كلمهكاىة االجتهاعية التىظيـ، ترؾ إلِ االضطرار ثـ هف ك االضطراب
 ك هٍاراتً ك العهؿ أىهاط ك بىاء الهىظهة في عميٍا الشخص يحصؿ التي الرسهية الدرجة
 الشخص يحصؿ التي األسباب إلِ التعييف، باإلضافة في كاألقدهية األجكر ك العهؿ ظركؼ
 .الهكاىة الهٍىية ك كالتعميـ الهىظهة خارج هف عميٍا

 :حاجاتً إشباع عمِ الفرد بهساعدة الهؤسسة قٓام: 3-1-2
 الهتعددة، كرغباتً حاجاتً لتحقيؽ بداية يسعِ بٍا ليعهؿ بأم هؤسسة العاهؿ يمتحؽ    حيث
 األثر لذلؾ يككف إلشباعً بهحاكلة الهؤسسة قاهت فإذ أك البيكلكجية، هىٍا السيككلكجية سكاء
 الهؤسسة تجاٌمت إذا ذلؾ هف العكس كعمِ العهاؿ، لدل الكالء التىظيهي ىهك في الطيب
ا ,في الفعاؿ العىصر ٌذا . ضالتً فيً يجد أخر هكاف عف لمبحث الفرد يهيؿ كبالتالي ىهٌك
 :الحوافز ىظام: 3-1-3

 تحفز التي فٍي كالعاهميف فيً، التىظيـ بيف فيها العبلقات تعزيز في فاعؿ دكر    لمحكافز
ذي التىظيـ، أٌداؼ تحقيؽ بغية الدافعة القكل  أك فردية، أك هعىكية هادية، تككف الحكافز ٌك

ا يتكقؼ جهاعية  بالتىظيـ كثقتٍـ لؤلفراد كتعزيز حهاسٍـ الدافعية إثارة في قدرتٍا عمِ تأثيٌر
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ا يتكقؼ كها لً، ككالئٍـ  أٌداؼ تراعي كالتي في تىفيذٌا الهتبعة األساليب ىجاعة عمِ تأثيٌر
 كتحقيؽ بالرضا كالشعكر بالهسؤكلية كالشعكر الكالء لتحقيؽ فيً العاهميف كأٌداؼ التىظيـ
 .الذات

 األفراد فٍي لدل التىظيهي، الكالء تىهية في دكر الهعىكية أك الهادية لمحكافز أف   يتضح
 1. أٌدافٍا لتحقيؽ يدفعٍـ هها ك األفراد الهىظهة بيف العبلقات تعزز

: التىظٓهٓة الثقة بىاء: 3-1-4
 كالثقة لٍـ، الهشتركة يحقؽ الهصالح بها سمككٍـ األفراد كاىسجاـ تكقعات تكافؽ الثقة   تعىي

 عف تصدر التي الشفكية أك الكعكد الهكتكبة بتحقيؽ الهجهكعة أك الفرد تكقع ٌي التىظيهية
 اإلدراؾ الهشترؾ هف تتحقؽ الثقة أف بعض الباحثيف كيرل جهاعات، أـ أكاىكا أفراد اآلخريف
 في يرغبكف ال الجهيع كأف فاعمية، عبلقات ذات تحقيؽ قي يرغبكف أىٍـ التىظيـ ألفراد
 ألىٍا ألفرادٌا الهختمفة الخدهات تقديـ تجتٍد قي الهتهيزة فالهىظهات لدل باآلخريف، اإليذاء
 الثقة درجة رفع إلِ كتعتهد كفاعميتً كفاءة التىظيـ تحقيؽ في البشرم العىصر عمِ تعتهد
 كفي الجهاعة تهاسؾ في بالغة أٌهية الثقة فاف لعاهؿ كلذلؾ التىظيـ، كبيف العاهميف بيف فيها
 تكفير هسؤكلية تقع الهىظهات كعمِ إلبداع كاالبتكار، درجة كزيادة لمهىظهة الكالء تىهية
 الىظاـ كتطبؽ العدؿ، تحقؽ كاضحة إدارية بتىفيذ سياسات لهكظفٍا، الهستهرة اآلهىة البيئة
 .التعاهؿ عمِ كتحرص تهييز دكف

األفكار،  كتبادؿ اآلراء في باالجتٍاد كالترحيب الهشاركة فرص زيادة كعمِ   بهصداقية
األهاىة  كالتزاـ اإلدارة، في الهتسمط األسمكب عف كاالبتعاد التساهح ركح في كهىاقشتٍا
 ,الدعـ  كتكفير الهبذكلة الجٍكد كتقدير العهؿ، بأخبلقيات كالتهسؾ الحسىة كالقدكة كاالستقاهة

. ـإهكاىاتًكا   قدرات الهكظفيف في كالكثكؽ الهتهيزيف لمعاهميف كالهعىكم الهادم
 :التىظٓهْ التطبٓع: 3-1-5

                                                           
. 213زيد هىير عبكم، هدخؿ إلِ اإلدارة العاهة بيف الىظرية كالتطبيؽ، هرجع سابؽ، ص -  1
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 االتجاٌات القيـ فيٍا الفرد يكتسب التي العهميات"التىظيهي االجتهاعي بالتطبيع   ىعىي
 دكر التىظيهي ، كلتطبيع"كأٌدافٍا الهىظهة هصالح هع تتكافؽ التي السمكؾ كأىهاط كالهعاير

 الفرد إىتاج تحديد في تؤثر التطبيع كسرعة كفاعميتٍا الهىظهات كفاءة تحقيؽ في هٍـ
خبلصً . بالهىظهة كتهسكً ككالئً كا 

أٌداؼ  تحقيؽ إلِ تسعِ كسمككات قيـ الفرد إكساب ٌك التىظيهي التطبيع أف   بها
ي إال التىظيهي الكالء أبعاد هف بعد يحقؽ بذلؾ فٍك الهىظهة،  هف اجؿ جٍد أقصِ بذؿ ٌك
 .الهبدع االىجاز ىحك كالتكجً كقيهتٍا الهىظهة ٌذي أٌداؼ كتحقيؽ إىجاح

: األٌداف وضوح- و
 فكمها العاهميف، لدل األفراد التىظيهي الكالء زيادة عمِ التىظيهية األٌداؼ كضكح   يساعد
 التىظيهي لمكالء كفٍـ األفراد إدراؾ عهمية كاىت ككمها كهحددة كاضحة األٌداؼ كاىت

 العهميات كاىت اإلدارية، فكمها كالكفاءة كالفمسفة الىٍج عمِ ذلؾ كيتطابؽ أكبر كالهىظهة
 كاإلخبلص التىظيهي الكالء زيادة إلِ ذلؾ أدل كمها كاضحة اإلدارة ككظائؼ التىظيهية
 لمتىظيـ كاالىتهاء

 :الوظٓفْ الرضا: 3-1-6
 باالىجاز الشعكر  أف الرضا الكظيفي يهكف تحديدي بهعرفةHERZBERG" ٌيرزبرغ"   يرل

 تحديدي فيهكف الكظيفي عدـ الرضا أها الكظيفة، في التقدـ إهكاف ك الهسؤكلية ك االعتبار ك
 درجة ك الهادية العهؿ ك ظركؼ التىظيـ بسياسة الهتهثمة العهؿ بيئة ىحك شعكري خبلؿ هف

 بٍذا ك اإلشراؼ، أسمكب كاألجكر ك االجتهاعي الهركز ك الكظيفة في األهف ك االستقرار
 الفرد إدراؾ هف يىشأ ك في التىظيـ عهمً ىحك الفرد يبديٍا التي الهشاعر ٌك الكظيفي فالرضا
 ازدادت بيىٍها الفرؽ قؿ لً،فكمها تقدهً أف عميٍا يجب كها الكظيفة، لً تقدهً ها بيف لمفرؽ
 . 1لً الكظيفي الرضا درجة

                                                           
. 214زيد هىير عبكم، هدخؿ إلِ اإلدارة العاهة بيف الىظرية كالتطبيؽ، هرجع سابؽ، ص -  1
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 : الهخرجات: 3-2
 ايجابيا يعكد سمككا هعظهٍا في تككف هخرجات عدة لتىظيهاتٍـ العاهميف كالء عف   يىجـ
ا الهخرجات ٌذي ابرز كهف الكبيرة، بالفكائد تىظيهاتٍـ كعمِ عميٍـ حياة  في تأثيرا كأكثٌر

 :يمي ها الهىظهات
ة العاهمٓن بروح شعور: 3-2-1  :عالٓة هعىٓو

 االستعداد ذلؾ" ٌك الهعىكية الركح أف هف يرل فهىٍـ الهعىكية، الركح تعاريؼ تعدد   لقد
 قابمية أقؿ كيجعمٍـ ىشاطٍـ، ألكاف أقراىٍـ بحهاس هشاطرة لمعاهميف يٍيئ الذم الكجداىي

. الخارجية الهؤثرات إلِ لمهيؿ
 لمعاهميف، فيجعمٍـ الهعىكية الركح رفع قي ٌاـ دكر التىظيهي الكالء أف الدراسات بيىت كقد

 كبير لتحقيؽ كحهاس بتعاكف لمعهؿ كيدفعٍـ إليٍا، يىتهكف التي كالهىظهة عهمٍـ يحبكف
 بأىً ,شخص  كؿ يشعر عىدها ايجابي بشكؿ تحقؽ الهعىكية فالركح التىظيهية األٌداؼ
. هىظهتً أٌداؼ تحقيؽ في فيً يساٌـ الذم الكقت في أٌدافً يحقؽ
الكالء  عف يىبثؽ التي االيجابية الىتائج هف الهعىكية الركح أف القكؿ يهكف ٌذا   كفي

 بجد كاجتٍاد فيعهمكف ببعض، بعضٍـ التىظيـ أعضاء ثقة عف تىتج حيث لمهىظهة التىظيهي
 .هىظهتٍـ كأٌداؼ أٌدافٍـ لتحقيؽ

الهوظفٓن  تسرب هن الحد: 3-2-2
ي  بعاهميٍا االحتفاظ إلِ تهيؿ الهؤسسات حيث التىظيهي، لمكالء الٍاهة الىتائج إحدل    ٌك
 االختصاصات كذكم الهٍرة الكالء السيها هف عالية بدرجة يتهتعكف الذيف أكلئؾ كخاصة
 ههكف جٍد بكؿ تقـك بؿ ٌذا الحد، عف الفاعمة الهؤسسات عادة تقؼ ال ك هىٍا، الىادرة
 إضافة كالئٍـ، استهرار كالهعىكية لضهاف الهادية الحكافز أىكاع بشتِ الهكظفيف ٌؤالء لتحفيز
 األجر بأف الدراسات أثبتت لمهىظهة، كقد كاالىتهاء باألهاف كاإلحساس الفرد كىية رغبة إلِ

 عكاهؿ كمٍا كخصائصً العهؿ كىكع كهزاياي العهؿ كجاذبية
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 .بٍا يعهؿ التي الهىظهة في لمبقاء الفرد تدفع
 :الهبدع االىجاز: 3-2-3

 التي لتىظيهاتٍـ هف الكالء عالية بدرجة يتصفكف الذيف أف األفراد الباحثيف هف كثير   يرل
 أكثر يككف العالي الكالء التىظيهي ذك الفرد أف كيركف هتهيز بإىجاز يهتازكف فيٍا يعهمكف
 هف يزيد الذم الهبدع تمقائي الىجاز كيسعِ التىظيـ بأٌداؼ التزاها كأكثر لمعهؿ، حهاسا
. كأدائً إىتاجيتً
 ٌدؼ تسعِ أٌـ يعد إذ العالي، التىظيهي الكالء ىتاج ٌك كالهتهيز الهبدع فاالىجاز    لذا

 فاالىجاز الهبدع لٍا، األسهِ الٍدؼ ٌك يكف لـ إف تحقيقً، إلِ كالهؤسسات الهىظهات
أٌدافٍا  بً تحقؽ الذم كاألكيد السريع الربح كبالتالي التىظيـ إىتاج ارتفاع إلِ يؤدم

ذا كطهكحاتٍا   .1عاهميٍا أداء حسف بفضؿ ٌك

                                                           
. 215زيد هىير عبكم، هدخؿ إلِ اإلدارة العاهة بيف الىظرية كالتطبيؽ، هرجع سابؽ، ص -  1
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: خالصة الفصل
لقد حاكلىا في ٌذا الفصؿ أف ىعرج عمِ هفٍكهي القكة التىظيهية كالكالء التىظيهي، كذلؾ في 

التطرؽ إلِ كؿ الجكاىب الهٍهة التي لٍا صمة بهكضكع دراستىا، كذلؾ لىحدد األطر 
الىظرية، لىحاكؿ هف خبلٌا أف ىفٍـ الهكضكع أكثر، باإلضافة إلِ تحديد كؿ الهصطمحات 

هع تحديد كهعرفة األبعاد التي تحاكؿ أف ىبىي هف خبللٍا ىهكذج دراستىا كحيثيات ٌذا 
.البحث



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

:الفصـــل الثالـــث   

 الــــــدراسة الميــدانيـــــة
 
 
 
 
 
 



الذساست الويذاًيت:                                                          الفصل الثبلث  
 

 
70 

 التعريف بمجال الدراسة: ولاألبحث الم
تعتبر جاهعة أدرار هؤسسة عهكهية ذات طابع عمهي، ثقافي كهٍىي تتهتع بالشخصية 

. الهعىكية كاالستقبلؿ الهالي، كتسير هف طرؼ هجمس هديرية يرأسً هدير الجاهعة
كاف الهعٍد الكطىي لمتعميـ العالي في العمـك اإلسبلهية كالهىشأ بهكجب الهرسـك رقـ        

 الهؤرخ في 86-175 الهعدؿ كالهتهـ بالهرسـك رقـ 06/05/1986 الهؤرخ في 118-86
 كالهتضهف إىشاء الهعٍد الكطىي العالي لمشريعة ليتكسع إلِ أكؿ ىكاة 05/08/1986

 الهعدؿ بالهرسـك 18/09/2001 الهؤرخ في 269-01لجاهعة أدرار بهكجب الهرسـك رقـ
ي هؤسسة عهكهية ذات طابع إدارم 29/08/2004 الهؤرخ في 259-04التىفيذم رقـ   ٌك

. 53تتهتع بالشخصية الهعىكية ك االستقبلؿ الهالي
كلضهاف التطكر ، إف جاهعة أدرار تكفر تككيىا بيداغكجيان ك عمهيان في عدة هجاالت لمتككيف

العمهي كالحركية البحثية فإف الجاهعة شٍدت قفزة ىكعية ك عمهية لمسىة الجاهعية 
 بحيث اىتقمت هف ثبلث كميات إلِ خهس كميات بهقتضِ الهرسـك التىفيذم 2012/2013
 قسـ أىشأت 16كتضهىت ٌذي الكميات ، 04/08/2012  الهؤرخ في 302-12رقـ 

 الصادرة 27/12/2012 الهؤرخة في804-803-802-801- 800بهقتضِ القرارت رقـ 
عف كزير التعميـ العالي ك البحث العمهي هها سهح  بفتح تخصصات جديدة عمِ هستكم  

باإلضافة إلِ فتح عركض جديدة في الهاجستير ك ، كؿ هف الهياديف الهفتكحة ك الهاستر
ذا كمً بفضؿ رعاية هدير الجاهعة كجٍكد الدكلة ك إسٍاهات أساتذتٍا ك ، الدكتكراي ٌك

إف ٌذا التحدم يفرض عمِ . هكظفيٍا ك طبلبٍا هف أجؿ أف تحتؿ الهكاىة التي تستحقٍا
.  الجاهعة أف تجعؿ هف العهمية التطكيرية عهمية هستهرة بىظرة إستشرافية هستقبمية

 :الٍٓكل التىظٓهْ لمجاهعة: أوال
 :األهاىة العاهة لجاهعة أدرار: -1

: تتكفؿ األهاىة العاهة بها يأتي
ضهاف تسيير الهسار الهٍىي لهستخدهي الجاهعة هع احتراـ صبلحيات الكمية  في ٌذا  -•

الهجاؿ ،  

                                                           

  53هعمكهات هقدهة هف طرؼ هصمحة اإلحصاء كاالستشراؼ بجاهعة أدرار- 
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تحضير هشركع هيزاىية الجاهعة ك هتابعة تىفيذٌا ،  -•
ضهاف هتابعة تهكيؿ أىشطة الهخابر ككحدات البحث ،  -•
السٍر عمِ السير الحسف لمهصالح الهشتركة لمجاهعة ،  -•
كضع براهج األىشطة الثقافية ك الرياضية لمجاهعة ك ترقيتٍا ،  -•
ضهاف هتابعة ك تىسيؽ هخططات األهف الداخمي لمجاهعة بالتىسيؽ هع الهكتب الكزارم  -•

لؤلهف الداخمي ، 
ضهاف تسيير كحفظ األرشيؼ ك التكثيؽ لهديرية الجاهعة ،  -•
 . ضهاف هكتب تىظيـ الجاهعة ك تسييري -•

ك تشهؿ األهاىة العاهة التي يمحؽ بٍا هكتب التىظيـ العاـ ك هكتب األهف الداخمي الهديريات 
 : الفرعية اآلتية

 ن ة الفرعٓة لمهستخدهٓن و التكٓو  : الهدٓٓر
 : تتكفؿ بها يأتي

تسيير الهسار الهٍىي لمهستخدهيف التابعيف لهديرية الجاهعة كالجاهعة ك الهصالح  -•
الهشتركة ك كذا الذيف يتكلِ هدير الجاهعة تعييىٍـ ، 

إعداد ك تىفيذ هخططات التككيف ك تحسيف الهستكل ك تجديد هعمكهات الهستخدهيف  -•
اإلدارييف ك التقىييف ك أعكاف الهصالح لمجاهعة ، 

ضهاف تسيير تعداد هستخدهي الجاهعة هع ضهاف التكزيع الهىسجـ بيف الكميات ك  -•
الهعاٌد ك الهمحقات ، 

 . تىسيؽ ك إعداد هخططات تسيير الهكارد البشرية لمجاهعة -•
 : تشهؿ ٌذي الهديرية الفرعية الهصالح اآلتية

  هصمحة هستخدهي األساتذة *.1
  هصمحة الهكظفيف اإلدارييف ك التقىييف ك أعكاف الهصالح *.2
  هصمحة التككيف ك تحسيف الهستكل ك تجديد الهعمكهات *.3

 2-  ة الفرعٓة لمهالٓة و الهحاسبة تتكفل بها ٓأتْ : الهدٓٓر
تحضير هشركع هيزاىية الجاهعة عمِ أساس اقتراحات عهداء الكميات ،  -•
هتابعة تىفيذ هيزاىية الجاهعة ،  -•
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هتابعة تهكيؿ أىشطة البحث التي تضهىٍا الهخابر ك الكحدات ،  -•
 . تحسيف هحاسبة الجاهعة -•

 : تشهؿ ٌذي الهديرية الفرعية الهصالح اآلتية
هصمحة الهيزاىية ك الهحاسبة ،   *    .1
هصمحة تهكيؿ أىشطة البحث ،   *  .2
  هصمحة هراقبة التسيير ك الصفقات*  .3

  ة الفرعٓة لموسائل و الصٓاىة  : تتكفل بها ٓأتْ: الهدٓٓر
ضهاف تزكيد الٍيئات التابعة لهديرية الجاهعة ك الهصالح الهشتركة بكسائؿ السير ،  -•
ضهاف صياىة الههتمكات الهىقكلة ك غير الهىقكلة لهديرية الجاهعة كالهصالح الهشتركة   -•
هسؾ سجبلت الجرد،  -•
ضهاف الحفاظ عمِ أرشيؼ الجاهعة ك صياىتً ،   -•
 . ضهاف تسيير حظيرة السيارات لهديرية الجاهعة •

ة الفرعٓة الهصالح أتٓة  : تشهل ٌذي الهدٓٓر
هصمحة الكسائؿ ك الجرد ،   *  .1
هصمحة الىظافة ك الصياىة ،   *  .2
  .هصمحة األرشيؼ * .3

  اضٓة ة الفرعٓة لألىشطة العمهٓة و الثقافٓة و الٓر  : تتكفل بها ٓأتْ:الهدٓٓر
ترقية ك تىهية األىشطة العمهية ك الثقافية في الجاهعة ، لفائدة الطمبة ،  -•
تىظيـ األىشطة الترفيٍية ،  -•
دعـ األىشطة الرياضية في إطار الرياضة الجاهعية ،  -•
  . القياـ بأىشطة اجتهاعية لفائدة هستخدهي الجاهعة -•

 : تشهؿ ٌذي الهديرية الفرعية الهصمحتيف اآلتيتيف
هصمحة األىشطة العمهية ك الثقافية ،   *.1
  . هصمحة األىشطة الرياضية ك الترفيٍية*
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ات الجاهعة: -2  :54ىٓابات هدٓٓر
تضـ هديرية الجاهعة زيادة عمِ األهاىة العاهة كالهكتبة الهركزية أربع ىيابات الهديرية  كذلؾ 

 يعدؿ 04/08/2012 الهؤرخ في 12/302 هف الهرسـك التىفيذم رقـ 2بهكجب الهادة 
 :  ك الهتهثمة فيها يمي18/09/2001 الهؤرخ في 01/269الهرسـك 
  ن الهتواصل ن األول والثاىْ والتكٓو ن العالْ فْ الطوٓر ة الجاهعة لمتكٓو ىٓابة هدٓٓر

ن العالْ فْ التدرج  : و الشٍادات وكدا التكٓو
 : تتكفؿ بها يأتي

هتابعة الهسائؿ الهتعمقة بسير التعميـ ك التداريب التي تىظهٍا الجاهعة ،   - •
السٍر عمِ اىسجاـ عركض التككيف التي تقدهٍا الكميات هع هخطط تىهية الجاهعة ،   -•
عادة التسجيؿ ك هراقبة  -• السٍر عمِ احتراـ التىظيـ الهعهكؿ بً في هجاؿ التسجيؿ كا 

الهعارؼ ك اىتقاؿ طمبة التدرج ،  
هتابعة أىشطة التككيف عف بعد ك ترقية أىشطة التككيف الهتكاصؿ في الجاهعة،   -•
السٍر عمِ احتراـ التىظيـ ك اإلجراءات الهعهكؿ بٍا في هجاؿ تسميـ الشٍادات ك  -•

الهعادالت ، 
ضهاف هسؾ القائهة االسهية لمطمبة ك تحييىٍا،   -•

 : ك تشهؿ ٌذي الىيابة الهصالح التالية
هصمحة التعميـ ك التداريب ك التقييـ ،   *•
هصمحة الشٍادات ك الهعادالت ،   *•
  . هصمحة التككيف الهتكاصؿ *•
 

   ن العالْ فْ الطور الثالث والتأٌٓل الجاهعْ والبحث ة الجاهعة لمتكٓو ىٓابة هدٓٓر
ن العالْ فٓها بعد التدرج  :  العمهْ وكدا التكٓو

 : تتكفؿ بها يأتي
هتابعة أىشطة البحث لكحدات ك هخابر البحث ك إعداد الحصيمة بالتىسيؽ هع الكميات ،  •

                                                           
هعمكهات هقدهة هف طرؼ هصمحة اإلحصاء كاالستشراؼ بجاهعة أدرار -  54
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القياـ بكؿ ىشاط هف شأىً تثهيف ىتائج البحث ،  •
ترقية عبلقات الجاهعة هع هحيطٍا االجتهاعي ك االقتصادم ك الهبادرة ببراهج الشراكة ،  •
الهبادرة بكؿ ىشاط هف أجؿ ترقية التبادؿ ها بيف الجاهعات ك التعاكف في هجالي التعميـ ك •

البحث ،  
الهبادرة بأعهاؿ التىشيط ك االتصاؿ ،  •
تىظيـ التظاٌرات العمهية ك ترقيتٍا ،  •
  . ضهاف هتابعة براهج تحسيف الهستكل ك تجديد هعمكهات األساتذة ك اىسجاهٍا•

 :تشهؿ ٌذي الىيابة الهصالح اآلتية
هصمحة هتابعة أىشطة البحث ك تثهيف ىتائجً ،   *•
هصمحة التأٌيؿ الجاهعي،  *•
 .هصمحة التككيف لها بعد التدرج كها بعد التدرج الهتخصص *•

  ة الجاهعة لمعالقات الخارجٓة والتعاون والتىشٓط واالتصال ىٓابة هدٓٓر
  :تتكفل بها ٓمْ: التظاٌرات العمهٓة

هتابعة الهسائؿ الهتعمقة بسير التككيف لها بعد التدرج ك ها بعد التدرج الهتخصص ك كذا  -•
التأٌيؿ الجاهعي ك السٍر عمِ تطبيؽ التىظيـ السارم الهفعكؿ في ٌذا الهجاؿ ، 

  .  ضهاف هتابعة سير الهجمس العمهي لمجاهعة ك الحفاظ عمِ أرشيفً  -•
 :تشهؿ ٌذي الىيابة الهصالح اآلتية

هصمحة التبادؿ ها بيف الجاهعات كالتعاكف كالشراكة، •
 .هصمحة التىشيط كاالتصاؿ كالتظاٌرات العمهية•

 ًٓة الجاهعة لمتىهٓة و االستشراف و التوج   : ىٓابة هدٓٓر
 : تتكفؿ بها يأتي

جهع العىاصر الضركرية إلعداد هشاريع هخططات تىهية الجاهعة ،  •
 حكؿ تكقعات تطكر التعداد الطبلبي لمجاهعة ك اقتراح كؿ إجراء إستشرافيةالقياـ بكؿ دراسة •

هف أجؿ التكفؿ بٍـ، السيها في هجاؿ تطكر التأطير البيداغكجي كاإلدارم ،  
هسؾ البطاقية اإلحصائية لمجاهعة ك تحييىٍا دكريا ،  •
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القياـ بإعداد دعائـ إعبلهية في هجاؿ الهسار التعميهي الذم تضهىً الجاهعة ك هىافذٌا •
الهٍىية ، 

كضع تحت تصرؼ الطمبة كؿ هعمكهة هف شأىٍا هساعدتٍـ عمِ اختيار تكجيٍٍـ ،  •
  . هتابعة براهج البىاء ك ضهاف تىفيذ براهج تجٍيز الجاهعة باالتصاؿ هع الهصالح الهعىية•

 :تشهؿ ٌذي الىيابة الهصالح اآلتية
هصمحة اإلحصاء ك االستشراؼ ،   *•
هصمحة التكجيً ك اإلعبلـ،   *•
. هصمحة هتابعة براهج البىاء ك تجٍيز الجاهعة *
أصبحت جاهعة أدرار تضـ خهس كميات بعدها كاىت ثبلث : 55الكمٓات و األقسام: -3

: يمي  أقساـ هكضحة كها09 قسـ لمبحث ك التككيف بدالن هف 16كميات كتتفرع هىٍا 
 كمية العمـك كالتكىكلكجيا 

 قسـ عمـك ك تكىكلكجيا -1
 قسـ عمـك الهادة -2
 قسـ رياضيات ك إعبلـ آلي -3
 قسـ عمـك طبيعة كحياة -4
قسـ الهحركقات ك الطاقات الهتجددة  -5
 كمية العمـك االقتصادية كالتجارية ك عمـك التسيير 

 قسـ العمـك االقتصادية  -1
 قسـ العمـك التجارية -2
 قسـ عمـك التسيير -3
 كمية العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية كالعمـك اإلسبلهية 

 قسـ العمـك اإلسبلهية  -1
 قسـ العمـك اإلىساىية -2
 قسـ العمـك االجتهاعية -3

                                                           
هعمكهات هقدهة هف طرؼ هصمحة اإلحصاء كاالستشراؼ بجاهعة أدرار -  55
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 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 
 قسـ الحقكؽ  -1
 قسـ العمـك السياسية -2
 كمية اآلداب كالمغات 

 قسـ المغة كاألدب العربي -1
 قسـ اآلداب ك المغة الفرىسية -2
 كالمغة اإلىجميزية قسـ اآلداب -3

 :56أٌداف الجاهعة: ثاىٓا
 تشجيع اإلبداع العمهي كتثهيف ىتائجً؛ -1
 تطبيؽ ضهاف الجكدة في التعميـ العالي؛ -2
يئات البحث العمهي كطىيا  -3 خمؽ عبلقات تعاكف كتبادؿ عمهي هع هختمؼ الجاهعات ٌك

قميهيا كدكليا؛  كا 
 تكريس الشراكة هع القطاعات االقتصادية كاالجتهاعية؛ -4
 تفعيؿ البحث العمهي بشكؿ يستجيب لهتطمبات التىهية الهحمية كالكطىية؛ -5
 تمبية احتياجات التككيف كفقا لهتطمبات سكؽ العهؿ كالتىهية هحميا ككطىيا؛ -6
تطبيؽ هبادئ إدارة الجكدة الشاهمة في تسيير الجاهعة بشكؿ يزيد هف كفاءة كفعالية العهؿ  -7

 ؛(الرفع هف كفاءة كفعالية أداء العهؿ اإلدارم في الجاهعة)اإلدارم 
 الهتابعة الحثيثة لمهستجدات في هجاؿ العمـ كالتكىكلكجيا؛ -8
 .تشجيع اإلىتاج العمهي -9
 

 

                                                           
هعمكهات هقدهة هف طرؼ هصمحة اإلحصاء كاالستشراؼ بجاهعة أدرار -  56
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 عرض وتحمٓل البٓاىات الهٓداىٓة : الهبحث الثاىْ
 وصف خصائص هجتهع الدراسة: الفرع األول
وصف خصائص هجتهع الدراسة : 01جدول رقم 

 كصؼ خصائص هجتهع الدراسة حسب الجىس كالعهر كالحالة 01يكضح الجدكؿ رقـ 
 العائمية كهكاف اإلقاهة كالخبرة الكظيفية كالفئة الكظيفية 

الٌسبت التكشاس الجٌس 
% 72 72رمش 

% 28 28أّثى 

% 100 100اىَجَ٘ع 

الٌسبت التكشاس الؼوش 
ٍِ20-29 13 13 %

30-39 55 55 %

% 31 31 فؤمثش 40

% 100 100اىَجَ٘ع 

الٌسبت التكشاس الحبلت الؼبئليت 
% 32 32أعضة 

% 67 67ٍزضٗج 

% 00 00أسٍو 

% 01 01ٍطيق 

% 100 100اىَجَ٘ع 

الٌسبت التكشاس  اإلقبهتهكبى 
% 32 32اىشٌف 

% 68 68اىَذٌْخ 

% 100 100اىَجَ٘ع 

الٌسبت التكشاس الخبشة الىظيفيت 
% 07 07 سْ٘اد فؤقو 5

6 -10 34 34 %

11-15 36 36 %

% 23 23 فؤمثش 15

% 100 100اىَجَ٘ع 

الٌسبت التكشاس الفئت الىظيفيت 
% 53 53رؤطٍش 

% 47 47رذنٌ 

% 100 100اىَجَ٘ع 

فيها % 28تفاكتت ىتائج الهبحكثيف بيف الجىسيف الذكرم كاألىثكم حيث هثمت ىسبة اإلىاث 
%. 72هثمت ىسبة الذككر 
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ـ بيف   بىسبة 39-30أها فيها يخص العهر فقد الحظىا أف أغمبية الهبحكثيف يتراكح أعهاٌر
ـ بيف % 31 سىة بىسبة 40، يميٍا الفئة األكثر هف 55% -20، أها البقية يتراكح أعهاٌر
 %.13 بىسبة 29
ىبلحظ هف الجدكؿ الذم يهثؿ العيىة الهختارة لمدراسة هف حيث الحالة العائمية أف أغمبية كها 

، أها األراهؿ فىسبتٍـ %32، يميٍا العازبيف بىسبة %67العيىة هف الهتزكجيف بهجهكع 
%.  00هعدكهة ب 

أها فيها يخص العيىة الهختارة هف حيث هكاف اإلقاهة فغالبية العيىة هف ساكىة الهديىة بىسبة 
 %.32، كالبقية هف ساكىة الريؼ بىسبة 68%

كها ىبلحظ هف الجدكؿ الذم يهثؿ العيىة الهختارة هف حيث الخبرة الكظيفية فغالبية العيىة 
سىة فأكثر بىسبة 15، تميٍا الفئة %70سىة بهجهكع الفئتيف 15-6تتراكح خبرتٍـ بيف 

ذا ها يدؿ عمِ أف الجاهعة %. 07 سىكات فأقؿ بىسبة  5، أها آخر فئة تتراكح بيف 23% ٌك
 .تعتهد عمِ الفئة الخبيرة بالخصكص

ىبلحظ هف الجدكؿ الذم يهثؿ العيىة الهختارة هف حيث الفئة الكظيفية أف الىسب غير 
، أها التحكـ فقد هثمت ىسبة %53هتفاكتة تفاكت كبير، فقد هثمت الفئة الكظيفية الهؤطرة 

47 .%
ٌىاؾ عبلقة بيف القكة التىظيهية : البٓاىات الهتعمقة بالفرضٓة األولِتحمٓل : الفرع الثاىْ

 كالكالء التىظيهي لدل القيادات اإلدارية بالهؤسسة الجزائرية
 حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ: 02جدول رقم 

  حق إصدار األواهر لتىفٓذ تعمٓهات العهل 02ٓوضح الجدول رقم 
 الٌسبت الوئىيت التكشاس االجببت

 % 77 77ًؼن 

 % 23 23ال 

 % 100 100 الوجوىع

إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا بىعـ في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ  قدرت 
بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا " ىعـ "  فرد الذيف أجابكا ب 77كقد بمغ عدد األفراد % 77ب 
. كذلؾ راجع إلِ ظركؼ العهؿ % 23 كالتي كاىت ىسبتٍـ 23" ال " ب 
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 صالحٓات تغٓٓر بعض إجراءات العهل: 03جدول رقم ٓوضح ال
 الٌسبت الوئىيت التكشاس االجببت

 % 64 64ًؼن 

 % 26 36ال 

 % 100 100 الوجوىع

إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا بىعـ هف خبلؿ صبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ  
بيىها عدد األفراد الذيف " ىعـ "  فرد الذيف أجابكا ب 64كقد بمغ عدد األفراد  % 64قدرت 

ا اإلدارة  % 26 كالتي كاىت ىسبتٍـ 26" ال " أجابكا ب  كذلؾ راجع إلِ ضكابط التي تصدٌر
. العميا

 استخدم سمطة هوقعك لحل الىزاعات بٓن العاهمٓن: 04جدول رقم ٓوضح ال
 الٌسبت الوئىيت التكشاس االجببت

 % 57 57ًؼن 

 % 43 43ال 

 % 100 100 الوجوىع

استخدـ سمطة هكقعؾ لحؿ الىزاعات بيف إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا بىعـ هف خبلؿ 
بيىها عدد " ىعـ "  فرد الذيف أجابكا ب 57كقد بمغ عدد األفراد  % 57  قدرت ب العاهميف

كذلؾ ها يدؿ أف الجاهعة تعهؿ  % 43 كالتي كاىت ىسبتٍـ 43" ال " األفراد الذيف أجابكا ب 
. عمِ حؿ الىزاعات كاستقرار العهؿ

 اهتبلؾ القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ: 05جدول رقم ٓوضح ال
 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس االجببت

 % 54 54ًؼن 

 % 46 46ال 

 % 100 100 الوجوىع

اهتبلؾ القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
" ىعـ "  فرد الذيف أجابكا ب 54كقد بمغ عدد األفراد  % 54  قدرت ب الخاضعيف لسمطتؾ

كذلؾ ها يدؿ أف  % 46 كالتي كاىت ىسبتٍـ 46" ال " بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا ب 
. الجاهعة تهىح سمطة هىح الهكافآت لهكظفيف، لكف حسب سمطة القائد

 هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ إهكاىية: 06جدول رقم ٓوضح ال
 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس االجببت

 % 45 45ًؼن 

 % 55 55ال 

 % 100 100 الوجوىع
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هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ  هف خبلؿ إهكاىية" بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
بيىها عدد األفراد الذيف " ىعـ "  فرد الذيف أجابكا ب 45كقد بمغ عدد األفراد  % 45قدرت ب 
كذلؾ ها يدؿ أف الجاهعة تسير كفؽ قكاىيف  % 55 كالتي كاىت ىسبتٍـ 55" ال " أجابكا ب 

. ٌي التي تحدد طريقة العقاب لمعاهميف
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ: 07جدول رقم ٓوضح ال  القدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس االجببت

 % 42 42ًؼن 

 % 58 58ال 

 % 100 100 الوجوىع

لغاء الهكافآت هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا  القدرة عمِ زيادة العقكبات كا 
ىعـ "  فرد الذيف أجابكا ب 42كقد بمغ عدد األفراد  % 42قدرت ب بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ 

كذلؾ ها يدؿ أف  % 58 كالتي كاىت ىسبتٍـ 58" ال " بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا ب " 
ا قكاىيف تىظـ ٌذا الجاىب . الجاهعة تسيٌر

استخدم التٍدٓد بالعقاب لاللتزام بتىفٓذ الهٍام الهطموبة هن الهوظفٓن : 08جدول رقم ٓوضح ال
 هصمحتك

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس االجببت

 % 61 61ًؼن 

 % 39 39ال 

 % 100 100 الوجوىع

استخدـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
 فرد الذيف 61كقد بمغ عدد األفراد % 61قدرت ب الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ 

 % 39 كالتي كاىت ىسبتٍـ 39" ال " بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا ب " ىعـ " أجابكا ب 
 .كذلؾ ها يدؿ أف كؿ هصمحة هف هصالح الجاهعة لٍا حرية التصرؼ في ٌذا الجاىب

 عهل هوظفٓن هصمحتك بىصائحك حول هشكالت العهل: 09جدول رقم ٓوضح ال
 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس االجببت

 % 79 79ًؼن 

 % 21 21ال 

 % 100 100 الوجوىع

عهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
بيىها " ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 79كقد بمغ عدد األفراد % 79قدرت ب هشكبلت العهؿ 
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كذلؾ ها يدؿ أف الهكظفيف % 21 كالتي كاىت ىسبتٍـ 21" ال"عدد األفراد الذيف أجابكا ب 
 . يعهمكف بىصائح قائدٌـ خاصة إذا تعمؽ األهر بحؿ هشكبلت العهؿ

 تطبٓق القواىٓن واألىظهة بشكل تام: 10جدول رقم ٓوضح ال
 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس االجببت

 % 81 81ًؼن 

 % 19 19ال 

 % 100 100 الوجوىع

قدرت تطبيؽ القكاىيف كاألىظهة بشكؿ تاـ هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا " ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 81كقد بمغ عدد األفراد % 81ب 
كذلؾ ها يدؿ أف الهكظفيف يعهمكف عمِ تطبيؽ % 19 كالتي كاىت ىسبتٍـ 19" ال"ب 

 .  القكاىيف بشكؿ تاـ
ض الصالحٓات لمهوظفٓن: 11جدول رقم ٓوضح ال  تفٓو

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 83 83ًؼن 

 % 17 17ال 

 % 100 100 الوجوىع

 قدرت ب تفكيض الصبلحيات لمهكظفيفهف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا ب " ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 83كقد بمغ عدد األفراد % 83
كذلؾ ها يدؿ أف الجاهعة تهىح الثقة في جاىب تفكيض % 17 كالتي كاىت ىسبتٍـ 17" ال"

 .الصبلحيات
ة بىاءا عمِ هوقعك الٍرهْ: 12جدول رقم ٓوضح ال  إلزام هوظفٓك بإتباع قراراتك اإلدآر

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 71 71ًؼن 

 % 29 29ال 

 % 100 100 الوجوىع

إلزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
بيىها " ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 71كقد بمغ عدد األفراد % 71قدرت ب  عمِ هكقعؾ الٍرهي

كذلؾ ها يدؿ أف الجاهعة % 29 كالتي كاىت ىسبتٍـ 29" ال"عدد األفراد الذيف أجابكا ب 
ا  .تمـز هكظفيٍا بإتباع القرارات التي تصدٌر
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 شعور باىتهاء لهؤسستك: 13جدول رقم ٓوضح ال
 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 99 99ًؼن 

 % 01 01ال 

 % 100 100 الوجوىع

% 99قدرت ب   باالىتهاء لمهؤسسةهف خبلؿ الشعكر" بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
 01" ال"بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا ب " ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 99كقد بمغ عدد األفراد 
كذلؾ ها يدؿ أف غالبية هطمقة لمهكظفيف يكلكا كالئٍـ لمجاهعة، % 01كالتي كاىت ىسبتٍـ 

. كدرجة ارتياحٍـ في العهؿ فيٍا
 هكاىة عالٓة لمهؤسسة فْ ىفسك: 14جدول رقم ٓوضح ال

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 98 98ًؼن 

 % 02 02ال 

 % 100 100 الوجوىع

قدرت  هف خبلؿ هكاىة الهؤسسة في ىفكس العاهميف" بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا " ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 98كقد بمغ عدد األفراد % 98ب 
كذلؾ ها يدؿ أف غالبية هطمقة لمهكظفيف يحهمكف % 02 كالتي كاىت ىسبتٍـ 02" ال"ب 

. لمجاهعة هكاىة عالية في ىفكسٍـ بدرجة كبيرة جدا
 شعور بارتٓاح عىد القٓام بهٍاهك الوظٓفٓة فْ هؤسستك: 15جدول رقم ٓوضح ال

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 80 80ًؼن 

 % 20 20ال 

 % 100 100 الوجوىع

شعكر بارتياح عىد القياـ بالهٍاـ الكظيفية هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
بيىها عدد " ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 80كقد بمغ عدد األفراد % 80قدرت ب  في الجاهعة

كذلؾ ها يدؿ أف الجاهعة تكفر % 20 كالتي كاىت ىسبتٍـ 20" ال"األفراد الذيف أجابكا ب 
 . شركط الراحة عىد قياـ هكظفيٍا بهٍاهٍـ
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اعتقادك ان الهوظفٓن ٓجب ان ٓظٍروا والئٍم إلِ الهكان الذٓن ٓعهمون :16 جدول رقمٓوضح ال
 .بً

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 79 79ًؼن 

 % 21 21ال 

 % 100 100 الوجوىع

اعتقادٌـ اف الهكظفيف يجب اف يظٍركا هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
 فرد الذيف 79كقد بمغ عدد األفراد % 79قدرت ب  .كالئٍـ الِ الهكاف الذيف يعهمكف بً

كذلؾ % 21 كالتي كاىت ىسبتٍـ 21" ال"بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا ب " ىعـ"أجابكا ب 
 . يدؿ أف الهكظفيف حريصيف عمِ إظٍار كالئٍـ لمهؤسسة

 هوظفْ هصمحتك عمِ ٌذي الهؤسسةحرص : 17جدول رقم ٓوضح ال
 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 85 85ًؼن 

 % 15 15ال 

 % 100 100 الوجوىع

قدرت  الهكظفيف عمِ ٌذي الهؤسسة هف خبلؿ حرص" بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا " ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 85كقد بمغ عدد األفراد % 85ب 
كذلؾ يدؿ أف الهكظفيف حريصيف حرص كبير جدا % 15 كالتي كاىت ىسبتٍـ 15" ال"ب 

.  عمِ هؤسستٍـ
ز والء هوظفٓك لمهؤسسة: 18جدول رقم ٓوضح ال  استخدام أسموب اتصال هرن لتعٓز

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 73 73ًؼن 

 % 27 27ال 

 % 100 100 الوجوىع

استخداـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
بيىها " ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 73كقد بمغ عدد األفراد % 73قدرت ب  الهكظفيف لمهؤسسة

كذلؾ يدؿ أف أسمكب % 27 كالتي كاىت ىسبتٍـ 27" ال"عدد األفراد الذيف أجابكا ب 
 . االتصاؿ الهرف لً دكري في تحقيؽ درجة الكالء
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سمطتك جعمت هن الهوظفٓن تدرك ان العهل فْ ٌذي الهؤسسة اولٓة : 19جدول رقم ٓوضح ال
 فْ حٓاتك

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 84 84ًؼن 

 % 16 16ال 

 % 100 100 الوجوىع

دكر السمطة في جعؿ الهكظفيف يدرككف اف هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
 فرد الذيف 84كقد بمغ عدد األفراد % 84قدرت ب   في حياتٍـأكليةالعهؿ في ٌذي الهؤسسة 

كذلؾ % 16 كالتي كاىت ىسبتٍـ 16" ال"بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا ب " ىعـ"أجابكا ب 
 الهكظفيف أف العهؿ في ٌذي الهؤسسة إدراؾيدؿ أف سمطة القائد لٍا دكر كبير جدا في 

. أكلكية في حياتٍـ
 الهىصب الذي تشغمً ٓولد لدٓك الرغبة فْ االستهرار بالعهل فٍٓا: 20جدول رقم ٓوضح ال

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 53 53ًؼن 

 % 47 47ال 

 % 100 100 الوجوىع

الهىصب الذم يشغمً الهكظؼ يكلد هف خبلؿ دكر " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
 فرد الذيف 53كقد بمغ عدد األفراد % 53 قدرت ب لديً الرغبة في االستهرار بالعهؿ فيٍا

ذي % 47 كالتي كاىت ىسبتٍـ 47" ال"بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا ب " ىعـ"أجابكا ب  ٌك
. الىسب هتقاربة تقريبا، كربها يرجع األهر إلِ خصكصيات كؿ هىصب

 القدرة عمِ تشخٓص درجة والء الهوظفٓن لمهؤسسة: 21جدول رقم ٓوضح ال
 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 55 55ًؼن 

 % 45 45ال 

 % 100 100 الوجوىع

القدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
بيىها عدد " ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 55كقد بمغ عدد األفراد % 55قدرت ب  لمهؤسسة

ذي الىسب أيضا هتقاربة، كربها % 45 كالتي كاىت ىسبتٍـ 45" ال"األفراد الذيف أجابكا ب  ٌك
 .يرجع األهر إلِ خصكصيات كؿ هكظؼ، كىظرتً إلِ الكالء
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تطبٓق القواىٓن ٓتركك تٍتم بهشاكل هوظفٓن هصمحتك لتحقٓق : 22جدول رقم ٓوضح ال
 الوالء

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 61 61ًؼن 

 % 39 39ال 

 % 100 100 الوجوىع

تطبيؽ القكاىيف يتركٍـ يٍتهكف بهشاكؿ هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
" ىعـ" فرد الذيف أجابكا ب 61كقد بمغ عدد األفراد % 61قدرت ب هكظفيٍـ لتحقيؽ الكالء 

ذي الىسب هتفاكتة، % 39 كالتي كاىت ىسبتٍـ 39" ال"بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا ب  ٌك
. ربها طبيعة القكاىيف

ادة قوة : 23جدول رقم ٓوضح ال ن لٓز دعم العالقات اإلىساىٓة داخل الهؤسسة لتأثٓر عمِ أخٓر
 والئٍم لمهؤسسة

 اىْسجخ اىَئٌ٘خ اىزنشاس اإلجببت

 % 91 91ًؼن 

 % 09 09ال 

 % 100 100 الوجوىع

دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة هف خبلؿ " بىعـ"إف ىسبة الهبحكثيف الذيف أجابكا 
 فرد 91كقد بمغ عدد األفراد % 91قدرت ب لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ لمهؤسسة 

% 09 كالتي كاىت ىسبتٍـ 09" ال"بيىها عدد األفراد الذيف أجابكا ب " ىعـ"الذيف أجابكا ب 
ذا ها يدؿ أف الجاهعة تكلي اٌتهاـ كبير جدا في دعـ العبلقات اإلىساىية لتأثير عمِ  ٌك

 .هكظفيٍا لزيادة كالئٍـ لٍا
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تتأثر العالقة بٓن القوة التىظٓهٓة : البٓاىات الهتعمقة بالفرضٓة الثاىٓةتحمٓل : ثالثالفرع ال
ة بالخصائص الشخصٓة والوظٓفٓة  والوالء التىظٓهْ لدى القٓادات اإلدآر

أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بحق : 24الجدول رقم ٓوضح 
 . لتىفٓذ تعمٓهات العهلإصدار األواهر
الوتغيشاث 

الخيبساث 
هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس 

% 72 72% 26.38 19% 73.61 53ركش 

% 28 28% 14.28 4% 85.71 24أًثى 

% 100 100% 23 23% 77 77الوجوىع 

السي 

20-29 8 61.53 %5 38.46 %13 13 %

30-39 46 83.63 %9 16.361 %55 55 %

% 32 32% 18.75 6% 81.25 26فبكثش 40

% 100 100% 20 20 80% 80الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 32 32% 46.87 15% 53.12 17أػضة 

% 67 67% 22.38 15 77.61% 52هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 01 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 30 30% 70 70الوجوىع 

هكبى 

االقبهت 

% 32 32% 31.25 10% 68.75 22الشيف 

% 68 68% 13.23 09 86.76% 59الوذيٌت 

% 100 100% 19 19% 33 81الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 42.85 3% 57.14 4 فبقل 5

6-10 25 %73.52 9 26.47 %34 34 %

11-15 26 72.22 %10 27.77 %36 36 %

% 23 23% 21.73 5% 78.26 18فأكتش 16

% 100 100% 27 27% 73 73الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 24.52 13% 75.47 40تأطيش 

% 47 47% 21.27 10 78.72% 37تحكن 

% 100 100% 23 23% 77 77الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

% 26.38 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 53تعميهات العهؿ  بهجهكع 
في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع 

 % 72:  تعميهات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب
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حؽ إصدار األكاهر " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
، %14.28 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة24لتىفيذ تعميهات العهؿ بهجهكع 

في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4بهجهكع 
 %. 28: العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم 8حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ  بهجهكع 
ـ بيف   فرد هف العيىة الذيف 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20تتراكح أعهاٌر

في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد " ال"أجابكا ب 
 % 13:  الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع العدد 46حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف   أفراد هف 9، بهجهكع %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
 %. 55: عدد اإلىاث تقدر ب

ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع العدد الكمي 26حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف   أفراد هف العيىة 6، بهجهكع %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40الذم تتراكح أعهاٌر
في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد " ال"الذيف أجابكا ب 
 %. 32: اإلىاث تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :
حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ " بىعـ"فرد هف العيىة العازبيف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازبيف، كها تهثؿ ىسبة 17تعميهات العهؿ  بهجهكع 
في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87

 % 32:  تعميهات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد العازبيف تقدر ب
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حؽ إصدار " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها 52األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ بهجهكع 

في حؽ إصدار " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38تهثؿ ىسبة 
%. 67: األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب

حؽ إصدار األكاهر " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ 00لتىفيذ تعميهات العهؿ بهجهكع 

في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00ىسبة
  %.00: تعميهات العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

حؽ إصدار األكاهر " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 1لتىفيذ تعميهات العهؿ بهجهكع 

في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع 00%
 %. 01: تعميهات العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب

  اإلقاهةبالىسبة لهتغٓر هكان: 
حؽ إصدار " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ 22األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ  بهجهكع 
في حؽ إصدار األكاهر " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25ىسبة 

% 32:  لتىفيذ تعميهات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب
حؽ إصدار " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، كها 59األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ بهجهكع 
في " ال" أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 09، بهجهكع %13.23تهثؿ ىسبة 

حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر 
 %. 68: ب
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع 04حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ  بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف العيىة 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05العدد الكمي ألقؿ هف 
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في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع  " ال"الذيف أجابكا ب 
 % 07:  سىكات تقدر ب05الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع 25حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ  بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

% 26.47 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10 ك 06العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع 

:  سىكات تقدر ب10 ك 06العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
34 % 
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع 26حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ  بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
% 27.77 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع 
  %36: سىة تقدر ب15 ك11العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع العدد 18حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ  بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 فرد هف العيىة الذيف 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16الكمي ألكثر هف 
في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف " ال"أجابكا ب 

 % 23:  سىة تقدر ب16خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
 
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

% 78.72 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 40تعميهات العهؿ  بهجهكع 
في حؽ إصدار األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع 

 % 53:  ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب
حؽ إصدار األكاهر " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 37لتىفيذ تعميهات العهؿ بهجهكع 
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في حؽ إصدار األكاهر " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع 21.27%
 %. 47: لتىفيذ تعميهات العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق : 25الجدول رقم ٓوضح 
. بصالحٓات تغٓٓر بعض إجراءات العهل

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 37.50 27% 62.50 45ركش 

% 28 28% 32.14 9% 67.85 19أًثى 

% 100 100% 36 36% 64 64الوجوىع 

السي 

20-29  10 76.92 %3 23.07 %13 13 %

30-39  35 63.63 %20 36.36 %55 55 %

% 32 32% 40.62 13% 59.37 19فبكثش 40

% 100 100% 36 36 64% 64الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 34 32% 34.37 11% 65.62 21أػضة 

% 32 67% 21.81 25 82.08% 42هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 33 36% 64 64الوجوىع 

هكبى 

االقبهت 

% 32 32% 27.77 10% 68.75 22الشيف 

% 68 68% 23.52 16 76.47% 52الوذيٌت 

% 100 100% 36 36% 64 64الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 28.57 2% 71.42 5 فبقل 5

6-10 21 %61.76 13 38.23 %34 34 %

11-15 24 66.66 %12 33.33 %36 36 %

% 23 23% 39.13 9% 60.86 14فأكتش 16

% 100 100% 27 36% 73 64الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 30.18 16% 69.81 37تأطيش 

% 47 47% 42.55 20 57.44% 27تحكن 

% 100 100% 23 36% 77 64الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بصبلحيات تغيير بعض " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

% 26.38 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 53إجراءات العهؿ  بهجهكع 
بصبلحيات تغيير بعض إجراءات " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع 

 % 72:  العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب
بصبلحيات تغيير " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 

، %14.28 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة24بعض إجراءات العهؿ بهجهكع 
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بصبلحيات تغيير بعض إجراءات " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4بهجهكع 
 %. 28: العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم 8بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ  بهجهكع 
ـ بيف   فرد هف العيىة الذيف 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20تتراكح أعهاٌر

بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر " ال"أجابكا ب 
 % 13:  تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع العدد 46بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف   أفراد هف 9، بهجهكع %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
 %. 55: عدد اإلىاث تقدر ب

ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع العدد الكمي 26بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف   أفراد هف العيىة 6، بهجهكع %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40الذم تتراكح أعهاٌر
بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد " ال"الذيف أجابكا ب 
 %. 32: اإلىاث تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :
بصبلحيات تغيير بعض " بىعـ"فرد هف العيىة العازبيف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازبيف، كها تهثؿ ىسبة 17إجراءات العهؿ  بهجهكع 
في بصبلحيات تغيير بعض " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87

 % 32:  إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد العازبيف تقدر ب
بصبلحيات تغيير " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ 52بعض إجراءات العهؿ بهجهكع 
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بصبلحيات تغيير بعض " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38ىسبة 
 %. 67: إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب

بصبلحيات تغيير " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ 00بعض إجراءات العهؿ بهجهكع 

بصبلحيات تغيير بعض " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00ىسبة
  %.00: إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

بصبلحيات تغيير " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 1بعض إجراءات العهؿ بهجهكع 

في بصبلحيات تغيير بعض " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع 00%
 %. 01: إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب

  اإلقاهةبالىسبة لهتغٓر هكان: 
بصبلحيات تغيير " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 22بعض إجراءات العهؿ  بهجهكع 
بصبلحيات تغيير بعض إجراءات " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25

 % 32:  العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب
بصبلحيات " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، كها 59تغيير بعض إجراءات العهؿ بهجهكع 
" ال" أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 09، بهجهكع %13.23تهثؿ ىسبة 

بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر 
  %.68: ب
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع 04بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ  بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف العيىة 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05العدد الكمي ألقؿ هف 

بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف " ال"الذيف أجابكا ب 
 % 07:  سىكات تقدر ب05خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 
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 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع 25بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ  بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

% 26.47 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10 ك 06العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ ، " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع 

 % 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع 26بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ  بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
% 27.77 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ ، " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع 
  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع العدد 18بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ  بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 فرد هف العيىة الذيف 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16الكمي ألكثر هف 
بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ " ال"أجابكا ب 

  %23: سىة تقدر16الكظيفية ألكثر هف 
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بصبلحيات تغيير بعض " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

% 78.72 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 40إجراءات العهؿ  بهجهكع 
بصبلحيات تغيير بعض إجراءات العهؿ ، " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع 

 % 53:  بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب
بصبلحيات تغيير " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 37بعض إجراءات العهؿ بهجهكع 
في بصبلحيات تغيير " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع 21.27%

  %.47: بعض إجراءات العهؿ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بدرجة : 26الجدول رقم ٓوضح 
. استخدام سمطة الهوقع الوظٓفْ لحل الىزاعات بٓن العاهمٓن

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 43.05 31% 56.94 41ركش 

% 28 28% 42.85 12% 57.14 16أًثى 

% 100 100% 36 43% 64 57الوجوىع 

السي 

20-29  10 76.92 %3 23.07 %13 13 %

30-39  37 67.27 %18 32.72 %55 55 %

% 32 32% 37.5 12% 62.50 20فبكثش 40

% 100 100% 36 43 64% 57الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 34 32% 25 8% 75 24أػضة 

% 32 67% 52.23 35 47.76% 32هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 33 43% 64 57الوجوىع 

هكبى 

اإلقبهت 

% 32 32% 37.50 12% 62.50 20الشيف 

% 68 68% 45.58 31 54.41% 37الوذيٌت 

% 100 100% 36 43% 64 57الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 14.28 1% 85.71 6 فبقل 5

6-10 19 %55.88 15 44.11 %34 34 %

11-15 19 52.77 %17 47.22 %36 36 %

% 23 23% 43.47 10% 56.52 13فأكتش 16

% 100 100% 27 43% 73 57الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 41.50 22% 58.49 31تأطيش 

% 47 47% 44.68 21 55.31% 26تحكن 

% 100 100% 23 43% 77 57الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
استخداـ سمطة الهكقع " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ 53الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف  بهجهكع 
في استخداـ سمطة " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38ىسبة 

:  الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف  ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب
72 % 
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استخداـ سمطة الهكقع " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ 24الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف بهجهكع 

استخداـ سمطة الهكقع " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28ىسبة
 %. 28: الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد 8استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف  بهجهكع 
ـ بيف   فرد هف 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

في استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف ، " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
 % 13:  بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد 46استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف  ، %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
في استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9بهجهكع 

 %. 55: الىزاعات بيف العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف 26استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف  ، %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6بهجهكع 

  %.32: بيف العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
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 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :
استخداـ سمطة الهكقع " بىعـ"فرد هف العيىة العازبيف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازبيف، 17الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف، بهجهكع 
استخداـ سمطة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87كها تهثؿ ىسبة 

:  الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع عدد العازبيف تقدر ب
32 % 
استخداـ سمطة " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 52الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف بهجهكع 
" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 

استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
 %. 67: الهتزكجيف تقدر ب
استخداـ سمطة الهكقع " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، 00الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف بهجهكع 
استخداـ سمطة " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00كها تهثؿ ىسبة

: الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب
00.% 
استخداـ سمطة الهكقع " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، 1الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف بهجهكع 
استخداـ سمطة " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00كها تهثؿ ىسبة 

 %. 01الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر
 
 



الذساست الويذاًيت:                                                          الفصل الثبلث  
 

 
98 

 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
استخداـ سمطة " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف 22الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف،  بهجهكع 
استخداـ " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف 
 % 32:  بالريؼ تقدر ب

استخداـ " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف 59 بهجهكع سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف

 أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف 09، بهجهكع %13.23في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
، بىسبة كمية استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف" ال"أجابكا ب 

  %.68:لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 04استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف  بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 

استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف " ال"فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 
% 07:  سىكات تقدر ب05العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 25استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىكات، كها تهثؿ 10 ك 06فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
استخداـ سمطة الهكقع " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47ىسبة 
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الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 % 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

 26استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 سىة، كها تهثؿ 15 ك 11فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

في استخداـ سمطة الهكقع " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77ىسبة 
الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11
 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-

 فرد 18استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف  بهجهكع " بىعـ"أجابكا 
 فرد هف 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 

استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف ، " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
%. 23:  سىة تقدر ب16بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 

 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بدرجة استخداـ سمطة " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة 40الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف  بهجهكع 
بدرجة " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72التأطير، كها تهثؿ ىسبة 

استخداـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة 
 % 53:  التأطير تقدر ب

استخداـ سمطة الهكقع " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها 37 بهجهكع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف

استخداـ في " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27تهثؿ ىسبة 
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 ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ سمطة الهكقع الكظيفي لحؿ الىزاعات بيف العاهميف
 %. 47: تقدر ب
أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بهدى : 27الجدول رقم ٓوضح 

اهتالك  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهوظفٓن الخاضعٓن لسمطتك 
الوتغيشاث 

الخيبساث 
هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 44.44 32% 55.55 40ركش 

% 28 28% 50 14% 50 14أًثى 

% 100 100% 46 46% 54 54الوجوىع 

السي 

20-29  7 53.84 %6 46.15 %13 13 %

30-39  32 58.18 %23 41.81 %55 55 %

% 32 32% 53.12 17% 46.87 15فبكثش 40

% 100 100% 46 46 54% 54الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 34 32% 50 16% 50 16أػضة 

% 32 67% 44.77 30 55.22% 37هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 46 46% 54 54الوجوىع 

هكبى 

اإلقبهت 

% 32 32% 56.25 18% 43.75 14الشيف 

% 68 68% 41.17 28 58.82% 40الوذيٌت 

% 100 100% 46 46% 54 54الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 28.57 2% 71.42 5 فبقل 5

6-10 17 %50 17 50 %34 34 %

11-15 20 55.55 %16 44.44 %36 36 %

% 23 23% 52.17 12% 47.82 11فأكتش 16

% 100 100% 46 46% 54 54الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 43.39 23% 56.60 30تأطيش 

% 47 47% 48.93 23 51.06% 24تحكن 

% 100 100% 46 46% 54 54الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها 53هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  بهجهكع 
بهدل اهتبلؾ  " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38تهثؿ ىسبة 

القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر 
 % 72:  تقدر ب
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بهدل اهتبلؾ  القدرة " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، 24عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  بهجهكع 

بهدل " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28كها تهثؿ ىسبة
اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 %. 28: اإلىاث تقدر ب
 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف 8بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ    بهجهكع 
ـ بيف  بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5
% 13:  الخاضعيف لسمطتؾ  ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف 46  ، كها تهثؿ 39 ك30 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
في بهدل اهتبلؾ  القدرة " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9، بهجهكع %16.36ىسبة

عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر 
 %. 55: ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 26بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف  ، %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6بهجهكع 

 %. 32: لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ " بىعـ"فرد هف العيىة العازبيف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 17هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ،  بهجهكع 

في " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87العازبيف، كها تهثؿ ىسبة 
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بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع 
 % 32:  عدد العازبيف تقدر ب

بهدل اهتبلؾ  " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف هجهكع العدد 52القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  بهجهكع 

 أفراد هف العيىة الذيف أجابكا 15، بهجهكع %28.38الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية " ال"ب 

 %. 67: لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب
بهدل اهتبلؾ  القدرة " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي 00عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  بهجهكع 
بهدل " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة

اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع لعدد 
  %.00: األراهؿ تقدر ب

بهدل اهتبلؾ  القدرة " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 1عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ بهجهكع 

بهدل " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 
اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 %. 01: الهطمقيف تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بهدل اهتبلؾ  " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد 22القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  بهجهكع 
" ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ ، بىسبة كمية لهجهكع 
 % 32:  عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بهدل " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع 59 بهجهكع اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ

 أفراد هف عيىة الهقيهيف 09، بهجهكع %13.23عدد الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
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بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف " ال"بالهديىة الذيف أجابكا ب 
  %.68: ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر بلسمطتؾ

 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  " بىعـ"الذيف أجابكا 
% 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04بهجهكع 
بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع 

 05لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 
 % 07: سىكات تقدر ب

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  " بىعـ"الذيف أجابكا 

 10 ك 06 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 25بهجهكع 
بهدل " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47سىكات، كها تهثؿ ىسبة 

اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف 
 % 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-
بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ  " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىة، 15 ك 11 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 26بهجهكع 
بهدل اهتبلؾ  " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77كها تهثؿ ىسبة 

القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح 
  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 18
بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف " ال"فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 
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 سىة تقدر 16الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
  %23: ب
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، 40هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ بهجهكع 
بهدل اهتبلؾ  " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72كها تهثؿ ىسبة 

القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة 
 % 53:  التأطير تقدر ب

بهدل اهتبلؾ  القدرة " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع عدد عيىة 37 بهجهكع عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ

" ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 
، بىسبة كمية لهجهكع بهدل اهتبلؾ  القدرة عمِ هىح الهكافآت لهكظفيف الخاضعيف لسمطتؾ

 %. 47: عدد عيىة التحكـ تقدر ب
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق باهكاىٓة : 28الجدول رقم ٓوضح 
هعاقبة العاهمٓن الخاضعٓن لسمطتك 

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 51.38 37% 48.61 35ركش 

% 28 28% 64.28 18% 35.71 10أًثى 

% 100 100% 55 55% 45 45الوجوىع 

السي 

20-29  8 61.53 %5 38.46 %13 13 %

30-39  19 34.54 %36 65.45 %55 55 %

% 32 32% 43.75 14% 56.25 18فبكثش 40

% 100 100% 36 55 64% 45الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 34 32% 40.62 13% 59.37 19أػضة 

% 32 67% 62.68 42 37.31% 25هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 55 55% 45 45الوجوىع 

هكبى 

اإلقبهت 

% 32 32% 31.25 10% 68.75 22الشيف 

% 68 68% 66.17 45 33.82% 23الوذيٌت 

% 100 100% 55 55% 45 45الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 57.14 4% 42.85 3 فبقل 5

6-10 17 %50 17 50 %34 34 %

11-15 11 30.55 %25 69.44 %36 36 %

% 23 23% 39.13 9% 60.86 14فأكتش 16

% 100 100% 27 55% 73 45الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 62.26 33% 37.73 20تأطيش 

% 47 47% 46.80 22 53.19% 25تحكن 

% 100 100% 55 55% 45 45الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بإهكاىية هعاقبة العاهميف " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

% 26.38 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 53الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع 
بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع 

 % 72:  لسمطتؾ،  بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب
بإهكاىية هعاقبة " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ 24العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع 
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بإهكاىية هعاقبة " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28ىسبة
 %. 28: العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم 8بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع 
ـ بيف   فرد هف العيىة الذيف 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20تتراكح أعهاٌر

بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر " ال"أجابكا ب 
 % 13:  تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع 46بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف   أفراد 9، بهجهكع %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية " ال"هف العيىة الذيف أجابكا ب 

 %. 55: لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع العدد 26بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف   أفراد هف 6، بهجهكع %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
 %. 32: عدد اإلىاث تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :
بإهكاىية هعاقبة العاهميف " بىعـ"فرد هف العيىة العازبيف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازبيف، كها تهثؿ ىسبة 17الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع 
ال بإهكاىية هعاقبة العاهميف " فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87

 % 32:  الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد العازبيف تقدر ب
بإهكاىية هعاقبة " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها 52العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع 



الذساست الويذاًيت:                                                          الفصل الثبلث  
 

 
107 

بإهكاىية هعاقبة " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38تهثؿ ىسبة 
%. 67: العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب

بإهكاىية هعاقبة " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها 00العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع 

بإهكاىية هعاقبة العاهميف " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00تهثؿ ىسبة
  %.00: الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

بإهكاىية هعاقبة " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، كها 1العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع 

بإهكاىية هعاقبة العاهميف " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00تهثؿ ىسبة 
 %. 01: الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بإهكاىية هعاقبة " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ 22العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع 
بإهكاىية هعاقبة العاهميف " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25ىسبة 

 % 32:  الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب
بإهكاىية " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، 59، بهجهكع هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ
 أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 09، بهجهكع %13.23كها تهثؿ ىسبة 

، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ" ال"
  %.68: تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 فرد هف 04بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 

بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
 % 07:  سىكات تقدر ب05الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 



الذساست الويذاًيت:                                                          الفصل الثبلث  
 

 
108 

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 فرد هف 25حؽ بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10 ك 06هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
بإهكاىية هعاقبة العاهميف " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47

 10 ك 06الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 % 34: سىكات تقدر ب

 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-
 فرد هف 26بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
في بإهكاىية هعاقبة العاهميف " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77

 سىة 15 ك 11الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
  %36: تقدر ب

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع 18بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 فرد هف العيىة 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16العدد الكمي ألكثر هف 
ال بإهكاىية هعاقبة العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ،  بىسبة كمية لهجهكع  الذيف "الذيف أجابكا ب 

  %23:  سىة تقدر ب16خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بإهكاىية هعاقبة العاهميف " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 40الخاضعيف لسمطتؾ، بهجهكع 
في بإهكاىية هعاقبة العاهميف " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72

 % 53:  الخاضعيف لسمطتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب
بإهكاىية هعاقبة " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ 37، بهجهكع العاهميف الخاضعيف لسمطتؾ
بإهكاىية هعاقبة " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27ىسبة 

  %.47: ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر بالعاهميف الخاضعيف لسمطتؾ
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بالقدرة : 29الجدول رقم ٓوضح 
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهال هصمحتك  ادة العقوبات وا  عمِ ٓز

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 56.94 41% 43.05 31ركش 

% 28 28% 60.71 17% 39.28 11أًثى 

% 100 100% 58 58% 42 42الوجوىع 

السي 

20-29  7 53.84 %6 46.15 %13 13 %

30-39  18 32.72 %37 67.27 %55 55 %

% 32 32% 46.87 15% 53.12 17فبكثش 40

% 100 100% 58 58 42% 42الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 34 32% 46.87 15% 53.12 17أػضة 

% 32 67% 64.17 43 35.82% 24هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 58 58% 42 42الوجوىع 

هكبى 

اإلقبهت 

% 32 32% 31.25 12% 68.75 20الشيف 

% 68 68% 66.17 46 33.82% 22الوذيٌت 

% 100 100% 58 58% 42 42الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 71.42 5% 27.57 2 فبقل 5

6-10 18 %52.94 16 47.05 %34 34 %

11-15 10 27.77 %26 72.22 %36 36 %

% 23 23% 47.82 11% 52.17 12فأكتش 16

% 100 100% 58 58% 42 42الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 64.15 34% 35.84 19تأطيش 

% 47 47% 51.06 24 48.93% 23تحكن 

% 100 100% 58 58% 42 42الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بالقدرة عمِ زيادة العقكبات " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ بهجهكع   فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ 53كا 
بالقدرة عمِ زيادة " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38ىسبة 

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر  العقكبات كا 
 % 72:  ب

بالقدرة عمِ زيادة " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع   فرد هف هجهكع عدد 24العقكبات كا 



الذساست الويذاًيت:                                                          الفصل الثبلث  
 

 
110 

" ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

 %. 28: عدد اإلىاث تقدر ب
 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع   فرد هف 8بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 
ـ بيف  بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

لغاء الهكافآت بالىسبة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5 بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 
% 13:  لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

ـ بيف 46  ، كها تهثؿ 39 ك30 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بالقدرة عمِ زيادة العقكبات " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9، بهجهكع %16.36ىسبة

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب  %. 55: كا 
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع " بىعـ"  فرد 26بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

ـ بيف  ، %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
لغاء الهكافآت " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6بهجهكع  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

 %. 32: بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بىعـ بالقدرة عمِ زيادة العقكبات "فرد هف العيىة العازبيف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع   فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 17كا 

بالقدرة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87العازبيف، كها تهثؿ ىسبة 
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد  عمِ زيادة العقكبات كا 

 % 32:  العازبيف تقدر ب
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بالقدرة عمِ زيادة " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع   فرد هف هجهكع العدد الكمي 52العقكبات كا 

" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

 %. 67: عدد الهتزكجيف تقدر ب
بالقدرة عمِ زيادة " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع   فرد هف هجهكع العدد الكمي 00العقكبات كا 
" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 
  %.00: لعدد األراهؿ تقدر ب

بالقدرة عمِ زيادة " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع   فرد هف هجهكع العدد الكمي 1العقكبات كا 

" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

 %. 01: عدد الهطمقيف تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بالقدرة عمِ زيادة " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع   فرد هف هجهكع عدد 22العقكبات كا 
" ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 
 % 32:  عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بالقدرة عمِ " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ  فرد هف هجهكع عدد 59، بهجهكع زيادة العقكبات كا 

 أفراد هف عيىة الهقيهيف 09، بهجهكع %13.23الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ " ال"بالهديىة الذيف أجابكا ب  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

  %.68: ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر بهصمحتؾ
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 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، " بىعـ"الذيف أجابكا  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 
% 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04بهجهكع 
لغاء الهكافآت " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

 سىكات 05بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 
 % 07: تقدر ب

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، " بىعـ"الذيف أجابكا  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

 10 ك 06 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 25بهجهكع 
بالقدرة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47سىكات، كها تهثؿ ىسبة 

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف  عمِ زيادة العقكبات كا 
 % 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، "الذيف أجابكا  بىعـ بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

 سىة، 15 ك 11 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 26بهجهكع 
بالقدرة عمِ زيادة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77كها تهثؿ ىسبة 

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ  العقكبات كا 
  %36:  سىة تقدر15 ك11الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 18
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ " ال"فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب  بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

  %23:  سىة تقدر ب16هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
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 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بالقدرة عمِ زيادة العقكبات " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بهجهكع   فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، 40كا 
بالقدرة عمِ زيادة " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72كها تهثؿ ىسبة 

لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير  العقكبات كا 
 % 53:  تقدر ب

بالقدرة عمِ زيادة " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ  فرد هف هجهكع عدد عيىة 37، بهجهكع العقكبات كا 

" ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 
لغاء الهكافآت بالىسبة لعهاؿ هصمحتؾ ، بىسبة كمية لهجهكع بالقدرة عمِ زيادة العقكبات كا 

 %. 47: عدد عيىة التحكـ تقدر ب
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بهدى : 30الجدول رقم ٓوضح 
. استخدام التٍدٓد بالعقاب لاللتزام بتىفٓذ الهٍام الهطموبة هن الهوظفٓن هصمحتك

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 37.5 27% 62.50 45ركش 

% 28 28% 42.85 12% 57.14 16أًثى 

% 100 100% 39 39% 61 61الوجوىع 

السي 

20-29  8 61.53 %5 38.46 %13 13 %

30-39  25 45.45 %30 54.54 %55 55 %

% 32 32% 12.5 4% 56.25 28فبكثش 40

% 100 100% 39 39 61% 61الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 34 32% 15.62 5% 84.37 27أػضة 

% 32 67% 50.74 34 49.25% 33هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 39 39% 61 61الوجوىع 

هكبى 

اإلقبهت 

% 32 32% 15.62 5% 84.37 27الشيف 

% 68 68% 50 34 50% 34الوذيٌت 

% 100 100% 39 39% 61 61الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 14.28 1% 85.71 6 فبقل 5

6-10 20 %58.82 14 41.17 %34 34 %

11-15 19 52.77 %17 47.22 %36 36 %

% 23 23% 30.43 7% 69.56 16فأكتش 16

% 100 100% 39 39% 61 61الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 47.16 25% 52.83 28تأطيش 

% 47 47% 29.78 14 70.21% 33تحكن 

% 100 100% 39 39% 61 61الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد 53لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 
" ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38الذككر، كها تهثؿ ىسبة 

بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بىسبة 
 .%72: كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

بهدل استخداـ التٍديد " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع 24بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 
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 أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28عدد اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة
بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ،  " ال"

 %. 28: بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، 
ـ بيف 8بهجهكع  ، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5بهجهكع % 38.46

لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر 
 % 13:  ب
ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف " بىعـ"أجابكا 
ـ بيف 46هصمحتؾ، بهجهكع   ، 39 ك30 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بهدل استخداـ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9، بهجهكع %16.36كها تهثؿ ىسبة
التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع 

 %. 55: عدد اإلىاث تقدر ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بىعـ بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، "

ـ بيف 26بهجهكع   فأكثر ، كها تهثؿ 40 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بهدل استخداـ التٍديد " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6، بهجهكع %18.75ىسبة

بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
  %.32: اإلىاث تقدر ب
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 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :
بهدل استخداـ التٍديد " بىعـ"فرد هف العيىة العازبيف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع 17بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 
 فرد هف العيىة الذيف أجابكا 15بهجهكع % 46.87العدد الكمي هف العازبيف، كها تهثؿ ىسبة 

بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف " ال"ب 
 % 32:  هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد العازبيف تقدر ب

بهدل استخداـ " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف 52التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 

 أفراد هف العيىة 15، بهجهكع %28.38هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف " ال"الذيف أجابكا ب 

 %. 67: الهكظفيف هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب
بهدل استخداـ التٍديد " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع 00بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 
 أفراد هف العيىة الذيف أجابكا 00، بهجهكع %00العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة

بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف " ال"ب 
  %.00: هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

بهدل استخداـ التٍديد " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع 1بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 

 أفراد هف العيىة الذيف أجابكا 00، بهجهكع %00العدد الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 
بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف " ال"ب 

 %. 01: هصمحتؾ،  بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بهدل استخداـ " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف 22التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 
 فرد هف عيىة الذيف 10بهجهكع % 31.25هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 
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بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف " ال"أجابكا ب 
 % 32:  هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بهدل " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 59بهجهكع  ،استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ

 أفراد هف 09، بهجهكع %13.23فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ " ال"عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 
بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر  ،الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ

  %.68: ب
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف " بىعـ"الذيف أجابكا 
 سىكات، كها 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 

بهدل استخداـ التٍديد " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع % 42.85تهثؿ ىسبة 
بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف 

 % 07:  سىكات تقدر ب05خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 
 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-

بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية 25الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 

 فرد هف العيىة الذيف أجابكا 09بهجهكع % 26.47 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10 ك 06بيف 
بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف " ال"ب 

 سىكات تقدر 10 ك 06هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 % 34: ب
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية 26الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 

 فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11بيف 
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بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، " ال"
  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف " بىعـ"أجابكا 

 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 18هصمحتؾ، بهجهكع 
بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 05بهجهكع % 21.73

لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ 
  %23:  سىة تقدر ب16الكظيفية ألكثر هف 

 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بهدل استخداـ التٍديد " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع 40بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، بهجهكع 
 فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 

بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ، " ال"
 % 53:  بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب

بهدل استخداـ التٍديد " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع 37بهجهكع  ،بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف هصمحتؾ

 أفراد هف عيىة التحكـ الذيف 10، بهجهكع %21.27عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 
بهدل استخداـ التٍديد بالعقاب لبللتزاـ بتىفيذ الهٍاـ الهطمكبة هف الهكظفيف " ال"أجابكا ب 
 %. 47: بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب ،هصمحتؾ
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بعهل : 31الجدول رقم ٓوضح 
هوظفٓن هصمحتك بىصائحك حول هشكالت العهل 

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 22.22 16% 77.77 56ركش 

% 28 28% 17.85 5% 82.14 23أًثى 

% 100 100% 21 21% 79 79الوجوىع 

السي 

20-29  8 61.53 %5 38.46 %13 13 %

30-39  44 80 %11 20 %55 55 %

% 32 32% 15.62 5% 84.37 27فبكثش 40

% 100 100% 21 21 79% 79الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 34 32% 9.37 3% 90.62 29أػضة 

% 32 67% 26.86 18 73.13% 49هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 100 1% 00 0هطلق 

% 100 100% 21 21% 79 79الوجوىع 

هكبى 

اإلقبهت 

% 32 32% 15.62 5% 84.37 27الشيف 

% 68 68% 50 34 50% 34الوذيٌت 

% 100 100% 39 21% 61 79الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 14.28 1% 85.71 6 فبقل 5

6-10 26 %76.47 8 23.52 %34 34 %

11-15 24 66.66 %12 33.33 %36 36 %

% 23 23% 00 00% 69.56 23فأكتش 16

% 100 100% 39 21% 61 79الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 26.41 14% 73.58 39تأطيش 

% 47 47% 14.89 7 85.10% 40تحكن 

% 100 100% 39 21% 61 79الوجوىع 

 SPSS  هف إعداد الطالبة استىادا عمِ ىتائج:الهصدر
 بالىسبة لهتغٓر الجىس :

بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 53بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 

بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38
% 72:  بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

بعهؿ هكظفيف " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها 24هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 
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بعهؿ هكظفيف " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28تهثؿ ىسبة
: هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

28 .%
 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد 8بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 
ـ بيف   فرد هف 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
 % 13:  كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف 46بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف  ، بهجهكع %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9

 %. 55: العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف 26بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف  ، %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6بهجهكع 

 %. 32: هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ " بىعـ"فرد هف العيىة العازبيف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازبيف، كها 17بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 

بعهؿ هكظفيف " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87تهثؿ ىسبة 
 32:  هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد العازييف تقدر ب

 %
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بعهؿ هكظفيف " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 52هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 

" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 %. 67: الهتزكجيف تقدر ب
بعهؿ هكظفيف " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد 00هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 
بعهؿ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة

هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر 
  %.00: ب
بعهؿ هكظفيف " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 1هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 
بعهؿ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 

هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر 
 %. 01: ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بعهؿ هكظفيف " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف 22هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 
بعهؿ " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف 
 % 32:  بالريؼ تقدر ب

بعهؿ " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع عدد 59هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 

 أفراد هف عيىة الهقيهيف 09، بهجهكع %13.23الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، " ال"بالهديىة الذيف أجابكا ب 

  %.68: بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر ب



الذساست الويذاًيت:                                                          الفصل الثبلث  
 

 
122 

 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 04بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 

بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، " ال"فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 
 % 07:  سىكات تقدر ب05بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 25بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىكات، كها تهثؿ 10 ك 06فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47ىسبة 

 06بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 % 34:  سىكات تقدر ب10ك 
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

 26بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 سىة، كها تهثؿ 15 ك 11فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77ىسبة 
 11بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

  %36:  سىة تقدر ب15ك 
 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-

 فرد هف 18بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 
 فرد هف 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 

بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
 . %23:  سىة تقدر ب16كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
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 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ 40بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 
بعهؿ هكظفيف هصمحتؾ " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72ىسبة 

 % 53:  بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب
بعهؿ هكظفيف " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، 37هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بهجهكع 
بعهؿ " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27كها تهثؿ ىسبة 

هكظفيف هصمحتؾ بىصائحؾ حكؿ هشكبلت العهؿ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ 
 %. 47: تقدر ب
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق باالعتهاد : 32الجدول رقم ٓوضح 
. عمِ تطبٓق القواىٓن و األىظهة بشكل تام

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 22.22 16% 77.77 56ركش 

% 28 28% 10.71 3% 89.28 25أًثى 

% 100 100% 19 19% 81 81الوجوىع 

السي 

20-29  8 61.53 %5 38.46 %13 13 %

30-39  44 80 %11 20 %55 55 %

% 32 32% 15.62 5% 84.37 27فبكثش 40

% 100 100% 19 19 81% 81الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 34 32% 6.25 2% 93.75 30أػضة 

% 32 67% 25.37 17 74.62% 50هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 19 19% 81 81الوجوىع 

هكبى 

اإلقبهت 

% 32 32% 6.25 2% 93.75 30الشيف 

% 68 68% 25 17 75% 51الوذيٌت 

% 100 100% 19 19% 81 81الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 28.57 2% 71.42 5 فبقل 5

6-10 29 %85.29 5 14.70 %34 34 %

11-15 25 69.44 %11 30.55 %36 36 %

% 23 23% 4.34 1% 95.65 22فأكتش 16

% 100 100% 19 19% 81 81الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 13.20 7% 86.79 46تأطيش 

% 47 47% 25.53 12 74.46% 35تحكن 

% 100 100% 19 19% 81 81الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

% 26.38 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 53كاألىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 
باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع 

 % 72:  األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب
باالعتهاد عمِ تطبيؽ " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ 24القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 
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باالعتهاد عمِ تطبيؽ " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28ىسبة
 %. 28: القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد الكمي 8باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 
ـ بيف   فرد هف العيىة 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20الذم تتراكح أعهاٌر

باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع " ال"الذيف أجابكا ب 
 % 13: عدد الذككر تقدر

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف 46باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف  ، بهجهكع %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9

 %. 55: بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع 26باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف   6، بهجهكع %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، " ال"أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 

 %. 32: بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

باالعتهاد عمِ تطبيؽ " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازييف، كها 17القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 

باالعتهاد عمِ تطبيؽ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87تهثؿ ىسبة 
 % 32:  القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد العازييف تقدر ب

باالعتهاد عمِ " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 52تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 

" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
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باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف 
 %. 67: تقدر ب

باالعتهاد عمِ تطبيؽ " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها 00القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 

باالعتهاد عمِ تطبيؽ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00تهثؿ ىسبة
  %.00: القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

باالعتهاد عمِ تطبيؽ " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، كها 1القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 

باالعتهاد عمِ تطبيؽ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00تهثؿ ىسبة 
 %. 01: القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
باالعتهاد عمِ " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، 22تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 
باالعتهاد عمِ " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25كها تهثؿ ىسبة 

:  تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب
32 % 
باالعتهاد " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في 59عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 
 أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف 09، بهجهكع %13.23الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 

باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد " ال"أجابكا ب 
  %.68: الهقيهيف بالهديىة تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 فرد هف 04باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 
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باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
 % 07:  سىكات تقدر ب05لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 فرد هف 25باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10 ك 06هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47

 سىكات 10 ك 06األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 % 34: تقدر ب

 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-
 فرد هف 26باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77

 سىة 15 ك 11األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
  %36: تقدر ب

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
 فرد هف 18باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 فرد هف 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 
باالعتهاد عمِ تطبيؽ القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 

 . %23:  سىة تقدر ب16لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
باالعتهاد عمِ تطبيؽ " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ 40القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 
باالعتهاد عمِ تطبيؽ " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72ىسبة 

 % 53:  القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب
باالعتهاد عمِ تطبيؽ " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ 37القكاىيف ك األىظهة بشكؿ تاـ، بهجهكع 
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باالعتهاد عمِ " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27ىسبة 
 %.47: تطبيؽ القكاىيف كاألىظهة بشكؿ تاـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب

أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بالقٓام : 33الجدول رقم ٓوضح 
ض الصالحٓات لمهوظفٓن  بتفٓو

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 18.05 13% 81.94 59ركش 

% 28 28% 14.28 4% 85.71 24أًثى 

% 100 100% 17 17% 83 83الوجوىع 

السي 

20-29  9 69.23 %4 30.76 %13 13 %

30-39  44 80 %11 20 %55 55 %

% 32 32% 6.25 2% 93.75 30فبكثش 40

% 100 100% 17 17 83% 83الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 34 32% 18.75 6% 81.25 26أػضة 

% 32 67% 16.41 11 83.58% 56هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 17 17% 83 83الوجوىع 

هكبى 

اإلقبهت 

% 32 32% 00 0% 100 32الشيف 

% 68 68% 25 17 75% 51الوذيٌت 

% 100 100% 17 17% 83 83الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 42.85 3% 57.14 4 فبقل 5

6-10 32 %94.11 2 5.88 %34 34 %

11-15 25 69.44 %11 30.55 %36 36 %

% 23 23% 4.34 1% 95.65 22فأكتش 16

% 100 100% 17 17% 83 83الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 18.86 10% 81.13 43تأطيش 

% 47 47% 14.89 7 85.10% 40تحكن 

% 100 100% 17 17% 83 83الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بالقياـ بتفكيض الصبلحيات " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

بهجهكع % 26.38 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 53لمهكظفيف، بهجهكع 
بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19

 % 72:  كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب
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بالقياـ بتفكيض " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
، %14.28 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة24الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع 

بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4بهجهكع 
 %. 28: بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح 8بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع 
ـ بيف   فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20أعهاٌر

 % 13: بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر" ال"
ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد 46بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 
ـ بيف   أفراد هف 9، بهجهكع %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع عدد " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
 %. 55: اإلىاث تقدر ب

ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم 26بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف   أفراد هف العيىة الذيف 6، بهجهكع %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40تتراكح أعهاٌر
بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر " ال"أجابكا ب 

 %. 32: ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بالقياـ بتفكيض الصبلحيات " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
% 46.87 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازييف، كها تهثؿ ىسبة 17لمهكظفيف، بهجهكع 

بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع 
 % 32:  بىسبة كمية لهجهكع عدد العازييف تقدر ب

بالقياـ بتفكيض " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ 52الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع 
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بالقياـ بتفكيض " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38ىسبة 
 %. 67: الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب

بالقياـ بتفكيض " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ 00الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع 

بالقياـ بتفكيض الصبلحيات " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00ىسبة
  %.00: لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

بالقياـ بتفكيض " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 1الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع 

بالقياـ بتفكيض الصبلحيات " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع 00%
 %. 01: لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بالقياـ بتفكيض " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 22الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع 
بالقياـ بتفكيض الصبلحيات " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25

 % 32:  لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب
بالقياـ " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، كها 59بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع 
" ال" أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 09، بهجهكع %13.23تهثؿ ىسبة 

: بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر ب
68.%  
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع العدد 04بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف العيىة الذيف 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05الكمي ألقؿ هف 

بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ " ال"أجابكا ب 
 % 07:  سىكات تقدر ب05الكظيفية أقؿ هف 
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 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع العدد 25بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

% 26.47 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10 ك 06الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع 

 % 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع العدد 26بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
بهجهكع % 27.77 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة كمية " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10
  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع العدد 18بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 فرد هف العيىة الذيف 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16الكمي ألكثر هف 
بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ " ال"أجابكا ب 

  %23:  سىة تقدر16الكظيفية ألكثر هف 
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بالقياـ بتفكيض الصبلحيات " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

% 78.72 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 40لمهكظفيف، بهجهكع 
بالقياـ بتفكيض الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع 

 % 53:  كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب
بالقياـ بتفكيض " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 37الصبلحيات لمهكظفيف، بهجهكع 
بالقياـ بتفكيض " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع 21.27%

  %.47: الصبلحيات لمهكظفيف، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بهدى : 34الجدول رقم ٓوضح 
ة بىاءا عمِ هوقعك الٍرهْ  التزام هوظفٓك بإتباع قراراتك اإلدآر

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 31.94 23% 68.05 49ركش 

% 28 28% 21.42 6% 78.57 22أًثى 

% 100 100% 19 29% 81 71الوجوىع 

السي 

20-29  7 53.84 %6 46.15 %13 13 %

30-39  42 76.36 %13 23.63 %55 55 %

% 32 32% 31.25 10% 68.75 22فبكثش 40

% 100 100% 29 29 71% 71الوجوىع 

الحبلت 

الؼبئليت 

% 34 32% 31.25 10% 68.75 22أػضة 

% 32 67% 28.35 19 71.64% 48هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 29 29% 71 71الوجوىع 

هكبى 

اإلقبهت 

% 32 32% 21.87 7% 78.12 25الشيف 

% 68 68% 32.35 22 67.64% 46الوذيٌت 

% 100 100% 29 29% 71 71الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 42.85 3% 57.14 4 فبقل 5

6-10 27 %79.41 7 20.58 %34 34 %

11-15 23 63.88 %13 36.11 %36 36 %

% 23 23% 26.08 6% 73.91 17فأكتش 16

% 100 100% 29 29% 71 71الوجوىع 

الفئت 

الىظيفيت 

% 53 53% 18.86 10% 81.13 43تأطيش 

% 47 47% 40.42 19 59.57% 28تحكن 

% 100 100% 29 29% 71 71الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها 53قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 
بهدل التزاـ " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38تهثؿ ىسبة 

هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر 
 % 72:  تقدر ب

بهدل التزاـ هكظفيؾ " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، 24بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 
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بهدل التزاـ " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28كها تهثؿ ىسبة
هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث 

 %. 28: تقدر ب
 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف 8بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 
ـ بيف  بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5
 % 13:  هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف 46  ، كها تهثؿ 39 ك30 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9، بهجهكع %16.36ىسبة

 55: قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 .%
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 26بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف  ، %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6بهجهكع 

 %. 32: بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 17قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 

بهدل " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87العازييف، كها تهثؿ ىسبة 
التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 % 32:  العازييف تقدر ب
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بهدل التزاـ " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف هجهكع 52هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 

 أفراد هف العيىة الذيف 15، بهجهكع %28.38العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة " ال"أجابكا ب 

 %. 67: كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر
بهدل التزاـ هكظفيؾ " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي 00بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 
بهدل " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة

التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع لعدد 
  %.00: األراهؿ تقدر ب

بهدل التزاـ هكظفيؾ " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 1بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 

بهدل " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 
التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 %. 01: الهطمقيف تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بهدل التزاـ " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد 22هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 
" ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع 
 % 32: عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بهدل التزاـ " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع عدد 59هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 

 أفراد هف عيىة الهقيهيف 09، بهجهكع %13.23الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ " ال"بالهديىة الذيف أجابكا ب 

  %.68: الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر ب
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 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، " بىعـ"الذيف أجابكا 
% 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04بهجهكع 
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع 

 سىكات 05بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 
 % 07: تقدر ب

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، " بىعـ"الذيف أجابكا 

 10 ك 06 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 25بهجهكع 
بهدل " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47سىكات، كها تهثؿ ىسبة 

التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع الذيف 
 % 34:  سىكات تقدر10 ك 06تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىة، 15 ك 11 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 26بهجهكع 
بهدل التزاـ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77كها تهثؿ ىسبة 

هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح 
  %36:  سىة تقدر15 ك 11خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 18
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ " ال"فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 

:  سىة تقدر ب16هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
23% . 
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 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
حؽ بهدل التزاـ هكظفيؾ " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة 40بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 
بهدل " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72التأطير، كها تهثؿ ىسبة 

التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
 % 53:  عيىة التأطير تقدر ب

بهدل التزاـ هكظفيؾ " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع عدد عيىة 37بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بهجهكع 

" ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 
بهدل التزاـ هكظفيؾ بإتباع قراراتؾ اإلدارية بىاءا عمِ هكقعؾ الٍرهي، بىسبة كمية لهجهكع 

  %.47: عدد عيىة التحكـ تقدر ب
أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بدرجة : 35الجدول رقم ٓوضح 

الشعور باالىتهاء لهؤسستك 
الوتغيشاث 

الخيبساث 
هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 1.38 1% 98.61 71ركش 

% 28 28% 21.42 0% 100 28أًثى 

% 100 100% 01 1% 99 99الوجوىع 

السي 

20-29  13 100 %0 00 %13 13 %

30-39  54 98.18 %1 1.81 %55 55 %

% 32 32% 00 0% 100 32فبكثش 40

% 100 100% 01 1 99% 99الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 34 32% 00 0% 100 32أػضة 

% 32 67% 1.50 1 98.50% 66هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 01 1% 99 99الوجوىع 

هكبى اإلقبهت 
% 32 32% 3.12 1% 96.87 31الشيف 

% 68 68% 00 0 100% 68الوذيٌت 

% 100 100% 01 1% 99 99الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 00 0% 100 7 فبقل 5

6-10 33 %97.05 1 2.94 %34 34 %

11-15 36 100 %0 00 %36 36 %

% 23 23% 00 0% 100 23فأكتش 16

% 100 100% 01 1% 99 99الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 00 00% 100 53تأطيش 

% 47 47% 2.12 1 97.87% 46تحكن 

% 100 100% 01 1% 99 99الوجوىع 
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: بالىسبة لهتغٓر الجىس
بدرجة الشعكر باالىتهاء " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

بهجهكع % 26.38 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 53لهؤسستؾ، بهجهكع 
بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة كمية " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19

 % 72:  لهجهكع عدد الذككر تقدر ب
بدرجة الشعكر باالىتهاء " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 

 4، بهجهكع %14.28 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة24لهؤسستؾ، بهجهكع 
بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة كمية " ال"أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 

 %. 28: لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح 8بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع 
ـ بيف   فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20أعهاٌر

 % 13:  بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب" ال"
ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد الكمي 46بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 
ـ بيف   أفراد هف العيىة 9، بهجهكع %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30الذم تتراكح أعهاٌر

بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر " ال"الذيف أجابكا ب 
 %. 55: ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم 26بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف   أفراد هف العيىة الذيف 6، بهجهكع %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40تتراكح أعهاٌر
: بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب" ال"أجابكا ب 

32.%  
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 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :
بدرجة الشعكر باالىتهاء " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة

% 46.87 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازييف، كها تهثؿ ىسبة 17لهؤسستؾ، بهجهكع 
بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع 

 % 32:  كمية لهجهكع عدد العازييف تقدر ب
بدرجة الشعكر " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 52باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع 
بدرجة الشعكر باالىتهاء " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع 28.38%

 %. 67: لهؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب
بدرجة الشعكر باالىتهاء " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

، %00 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة00لهؤسستؾ، بهجهكع 
بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00بهجهكع 

  %.00: كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب
بدرجة الشعكر " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 1باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع 
بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع 00%

 %. 01: بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بدرجة الشعكر " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 22باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع 
بدرجة الشعكر باالىتهاء " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25

 % 32:  لهؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب
حؽ إصدار " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، كها 59األكاهر لتىفيذ تعميهات العهؿ بهجهكع 
" ال" أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 09، بهجهكع %13.23تهثؿ ىسبة 
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: بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر ب
68.% 
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع العدد 04بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف العيىة الذيف 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05الكمي ألقؿ هف 

بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ " ال"أجابكا ب 
 % 07:  سىكات تقدر ب05الكظيفية أقؿ هف 

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع العدد 25بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

% 26.47 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10 ك 06الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع 

 %. 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع العدد 26بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
بهجهكع % 27.77 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة كمية " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10
  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع العدد الكمي 18بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16ألكثر هف 
بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر " ال"

  %23:  سىة تقدر ب16هف 
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بدرجة الشعكر باالىتهاء " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

% 78.72 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 40لهؤسستؾ، بهجهكع 
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بدرجة الشعكر باالىتهاء لهؤسستؾ، بىسبة " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع 
 % 53:  كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب

بدرجة الشعكر " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 37باالىتهاء لهؤسستؾ، بهجهكع 

بدرجة الشعكر باالىتهاء " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع 21.27%
  %.47: لهؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب

أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بدرجة : 36الجدول رقم ٓوضح 
هكاىة الهؤسسة فْ ىفسك 

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 2.77 2% 97.22 70ركش 

% 28 28% 21.42 0% 100 28أًثى 

% 100 100% 2 2% 98 98الوجوىع 

السي 

20-29  13 100 %0 00 %13 13 %

30-39  53 96.36 %2 3.63 %55 55 %

% 32 32% 00 0% 100 32فبكثش 40

% 100 100% 01 2 99% 98الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 34 32% 00 0% 100 32أػضة 

% 32 67% 2.98 2 97.01% 65هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 01 2% 99 98الوجوىع 

هكبى اإلقبهت 
% 32 32% 00 0% 100 32الشيف 

% 68 68% 2.94 2 97.05% 66الوذيٌت 

% 100 100% 02 2% 98 98الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 00 0% 100 7 فبقل 5

6-10 32 %94.11 2 5.88 %34 34 %

11-15 36 100 %0 00 %36 36 %

% 23 23% 00 0% 100 23فأكتش 16

% 100 100% 2 2% 98 98الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 00 00% 100 53تأطيش 

% 47 47% 4.25 2 95.74% 45تحكن 

% 100 100% 2 2% 98 98الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بدرجة هكاىة الهؤسسة في " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 19بهجهكع % 26.38 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 53ىفسؾ، بهجهكع 
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بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية " ال"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 
 % 72:  لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

بدرجة هكاىة الهؤسسة " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 4، بهجهكع %14.28 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة24في ىفسؾ، بهجهكع 

في بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية " ال"أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 
 %. 28: لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح 8بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بهجهكع 
ـ بيف   فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20أعهاٌر

 % 13:  بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب" ال"
ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد الكمي 46بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 
ـ بيف   أفراد هف العيىة 9، بهجهكع %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30الذم تتراكح أعهاٌر

بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر " ال"الذيف أجابكا ب 
 %. 55: ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم 26بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف   أفراد هف العيىة الذيف 6، بهجهكع %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40تتراكح أعهاٌر
: بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب" ال"أجابكا ب 

32 .% 
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بدرجة هكاىة الهؤسسة في " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
% 46.87 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازييف، كها تهثؿ ىسبة 17ىفسؾ، بهجهكع 

بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع 
 % 32:  لهجهكع عدد العازييف تقدر ب
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بدرجة هكاىة " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 52الهؤسسة في ىفسؾ، بهجهكع 

بدرجة هكاىة الهؤسسة في " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع 28.38%
 %. 67: ىفسؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب

بدرجة هكاىة الهؤسسة " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 
، %00 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة00في ىفسؾ، بهجهكع 

بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00بهجهكع 
  %.00: كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

بدرجة هكاىة الهؤسسة " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
، %00 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 1في ىفسؾ، بهجهكع 

بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00بهجهكع 
 %. 01: كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بدرجة هكاىة " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 22الهؤسسة في ىفسؾ، بهجهكع 
بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25

 % 32:  بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب
بدرجة هكاىة " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 59الهؤسسة في ىفسؾ، بهجهكع 
بدرجة هكاىة " ال" أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 09، بهجهكع 13.23%

 %.68: الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع العدد 04بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف العيىة الذيف 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05الكمي ألقؿ هف 
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بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية " ال"أجابكا ب 
 % 07:  سىكات تقدر ب05أقؿ هف 

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع العدد 25بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

% 26.47 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10 ك 06الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع 

 %. 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع العدد 26بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
بهجهكع % 27.77 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية لهجهكع " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10
  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
 فرد هف هجهكع العدد الكمي 18بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16ألكثر هف 
بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف " ال"

  %23:  سىة تقدر ب16
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بدرجة هكاىة الهؤسسة في " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

بهجهكع % 78.72 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 40ىفسؾ، بهجهكع 
بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، بىسبة كمية لهجهكع " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37

 % 53:  عدد عيىة التأطير تقدر ب
بدرجة هكاىة الهؤسسة " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -

، %21.27 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 37في ىفسؾ، بهجهكع 
بدرجة هكاىة الهؤسسة في ىفسؾ، " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10بهجهكع 

 %. 47: بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بدرجة : 37الجدول رقم ٓوضح 
الشعور باالرتٓاح عىد القٓام بهٍاهك الوظٓفٓة فْ هؤسستك 

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 15.27 11% 84.72 61ركش 

% 28 28% 32.14 9% 67.85 19أًثى 

% 100 100% 20 20% 80 80الوجوىع 

السي 

20-29  9 69.23 %4 30.76 %13 13 %

30-39  40 72.72 %15 27.27 %55 55 %

% 32 32% 3.12 1% 96.87 31فبكثش 40

% 100 100% 20 20 80% 80الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 32 32% 15.62 5% 84.37 27أػضة 

% 67 67% 22.38 15 77.61% 52هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 20 20% 80 80الوجوىع 

هكبى اإلقبهت 
% 32 32% 3.12 1% 96.87 31الشيف 

% 68 68% 27.94 19 72.05% 49الوذيٌت 

% 100 100% 20 20% 80 80الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 14.28 1% 85.71 6 فبقل 5

6-10 28 %82.35 6 17.64 %34 34 %

11-15 62 72.22 %10 27.77 %36 36 %

% 23 23% 13.04 3% 86.95 20فأكتش 16

% 100 100% 20 20% 80 80الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 22.64 12% 77.35 41تأطيش 

% 47 47% 17.02 8 82.97% 39تحكن 

% 100 100% 20 20% 08 80الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بدرجة الشعكر باالرتياح عىد " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ 53القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع 
بدرجة الشعكر " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38ىسبة 

باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر 
 % 72:  ب

بدرجة الشعكر باالرتياح " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها 24عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع 

بدرجة الشعكر " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28تهثؿ ىسبة
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باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر 
 %. 28: ب
 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف 8بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع 
ـ بيف  بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5
 % 13:  في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 46بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف  ، %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9بهجهكع 

%. 55: الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد 26بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف  ، %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6بهجهكع 

%. 32: الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بدرجة الشعكر باالرتياح " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 17عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع 

بدرجة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87العازييف، كها تهثؿ ىسبة 
الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 % 32:  العازييف تقدر ب
بدرجة الشعكر " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي 52باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع 
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" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 %. 67: الهتزكجيف تقدر ب
بدرجة الشعكر " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي 00باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع 
بدرجة " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة

الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ 
  %.00: تقدر ب

بدرجة الشعكر " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي 1باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع 

" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 %. 01: الهطمقيف تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بدرجة الشعكر " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد 22باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع 
" ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
 % 32:  الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بدرجة " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع 59، بهجهكع الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ

 أفراد هف عيىة الهقيهيف 09، بهجهكع %13.23عدد الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في " ال"بالهديىة الذيف أجابكا ب 

  %.68: ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر بهؤسستؾ
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 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، " بىعـ"الذيف أجابكا 
% 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04بهجهكع 
بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع 

 سىكات تقدر 05الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 
 % 07: ب
 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-

بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، " بىعـ"الذيف أجابكا 
 10 ك 06 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 25بهجهكع 

بدرجة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47سىكات، كها تهثؿ ىسبة 
الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح 

 % 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، " بىعـ"الذيف أجابكا 
 سىة، 15 ك 11 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 26بهجهكع 

بدرجة الشعكر " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77كها تهثؿ ىسبة 
باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ 

  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11الكظيفية بيف 
 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-

 18بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 
 فرد 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 

بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في " ال"هف العيىة الذيف أجابكا ب 
  %23:  سىة تقدر ب16هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 

 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بدرجة الشعكر " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة 40باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بهجهكع 
بدرجة " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72التأطير، كها تهثؿ ىسبة 
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الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة 
 % 53:  التأطير تقدر ب

بدرجة الشعكر " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع عدد عيىة 37، بهجهكع باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ

" ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 
، بىسبة كمية لهجهكع عدد بدرجة الشعكر باالرتياح عىد القياـ بهٍاهؾ الكظيفية في هؤسستؾ

 %. 47: عيىة التحكـ تقدر ب
أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بدرجة : 38الجدول رقم ٓوضح 

. االعتقاد بان الهوظفٓن ٓجب أن ٓظٍروا والئٍم إلِ الهكان الذٓن ٓعهمون بً
الوتغيشاث 

الخيبساث 
هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 13.88 10% 86.11 62ركش 

% 28 28% 39.28 11% 60.71 17أًثى 

% 100 100% 21 21% 79 79الوجوىع 

السي 

20-29  8 61.53 %5 38.46 %13 13 %

30-39  44 80 %11 20 %55 55 %

% 32 32% 15.62 5% 84.37 27فبكثش 40

% 100 100% 21 21 79% 79الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 32 32% 25 8% 75 24أػضة 

% 67 67% 19.40 13 80.59% 54هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 21 21% 79 79الوجوىع 

هكبى اإلقبهت 
% 32 32% 12.50 4% 87.50 28الشيف 

% 68 68% 25 17 75% 51الوذيٌت 

% 100 100% 21 21% 79 79الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 28.57 2% 71.42 5 فبقل 5

6-10 30 %88.23 4 11.76 %34 34 %

11-15 52 69.44 %11 30.55 %36 36 %

% 23 23% 17.39 4% 82.60 19فأكتش 16

% 100 100% 21 21% 79 79الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 15.09 8% 84.90 45تأطيش 

% 47 47% 27.65 13 72.34% 34تحكن 

% 100 100% 21 21% 79 79الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد 53يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بهجهكع 
" ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38الذككر، كها تهثؿ ىسبة 
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بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بىسبة 
 % 72:  كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

بدرجة االعتقاد باف " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع 24الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بهجهكع 

 أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28عدد اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة
بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، " ال"

 %. 28: بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بهجهكع 
ـ بيف 8 ، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5بهجهكع % 38.46
:  اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

13 % 
ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف " بىعـ"أجابكا 
ـ بيف 46بً، بهجهكع   ، كها تهثؿ 39 ك30 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بدرجة االعتقاد باف " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9، بهجهكع %16.36ىسبة
الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 %. 55: اإلىاث تقدر ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، " بىعـ"

ـ بيف 26بهجهكع   فأكثر ، كها تهثؿ 40 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بدرجة االعتقاد باف " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6، بهجهكع %18.75ىسبة

الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
 %. 32: اإلىاث تقدر ب
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 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :
بدرجة االعتقاد باف " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع 17الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بهجهكع 
 فرد هف العيىة الذيف أجابكا 15بهجهكع % 46.87العدد الكمي هف العازييف، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، " ال"ب 
 % 32:  بىسبة كمية لهجهكع عدد العازييف تقدر ب

بدرجة االعتقاد " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف 52باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بهجهكع 

 أفراد هف العيىة 15، بهجهكع %28.38هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف " ال"الذيف أجابكا ب 

 %. 67: يعهمكف بً، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب
بدرجة االعتقاد باف " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع 00الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بهجهكع 
 أفراد هف العيىة الذيف أجابكا 00، بهجهكع %00العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة

بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، " ال"ب 
  %.00: بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

بدرجة االعتقاد باف " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع 1الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بهجهكع 

 أفراد هف العيىة الذيف أجابكا 00، بهجهكع %00العدد الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، " ال"ب 

 %. 01: بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بدرجة االعتقاد باف " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع 22الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بهجهكع 
 فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 
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بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، " ال"
 % 32:  بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بدرجة " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 59بهجهكع  ،االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً

 أفراد هف 09، بهجهكع %13.23فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا " ال"عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 

: بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر ب ،كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً
68.% 
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف " بىعـ"الذيف أجابكا 
 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04يعهمكف بً، بهجهكع 

بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع % 42.85
يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ 

 % 07:  سىكات تقدر ب05الكظيفية أقؿ هف 
 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-

بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف " بىعـ"الذيف أجابكا 
 06 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 25يعهمكف بً، بهجهكع 

" ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10ك 
بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بىسبة 

 % 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف " بىعـ"الذيف أجابكا 
 11 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 26يعهمكف بً، بهجهكع 

" ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15ك 
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بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بىسبة 
  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف " بىعـ"أجابكا 

% 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 18بً، بهجهكع 
بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 05بهجهكع 

يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية 
  %23:  سىة تقدر ب16ألكثر هف 

 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بدرجة االعتقاد باف " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع 40الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، بهجهكع 
 فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً، " ال"
 % 53:  بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب

بدرجة االعتقاد باف " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع 37بهجهكع  ،الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف يعهمكف بً

 أفراد هف عيىة التحكـ الذيف 10، بهجهكع %21.27عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة االعتقاد باف الهكظفيف يجب اف يظٍركا كالئٍـ إلِ الهكاف الذيف " ال"أجابكا ب 
  %.47: بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب ،يعهمكف بً
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بدرجة : 39الجدول رقم ٓوضح 
حرص هوظفْ هصمحتك عمِ الهؤسسة 

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 13.88 10% 86.11 62ركش 

% 28 28% 17.85 5% 67.85 23أًثى 

% 100 100% 15 15% 85 85الوجوىع 

السي 

20-29  10 76.92 %3 23.07 %13 13 %

30-39  45 81.81 %10 18.18 %55 55 %

% 32 32% 6.25 2% 93.75 30فبكثش 40

% 100 100% 15 15 85% 85الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 32 32% 15.62 2% 93.75 30أػضة 

% 67 67% 6.25 13 77.61% 54هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 15 15% 85 85الوجوىع 

هكبى اإلقبهت 
% 32 32% 6.25 2% 93.75 30الشيف 

% 68 68% 19.11 13 80.88% 55الوذيٌت 

% 100 100% 15 15% 85 85الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 14.28 1% 85.71 6 فبقل 5

6-10 30 %88.23 4 11.76 %34 34 %

11-15 72 75 %9 25 %36 36 %

% 23 23% 4.34 1% 95.65 22فأكتش 16

% 100 100% 15 15% 85 85الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 18.86 10% 81.13 43تأطيش 

% 47 47% 10.63 5 89.36% 42تحكن 

% 100 100% 15 15% 58 85الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بدرجة حرص هكظفي " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 53هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 
بدرجة حرص هكظفي " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38

 % 72:  هصمحتؾ عمِ الهؤسسة،بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب
بدرجة حرص هكظفي " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ 24هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 
بدرجة حرص هكظفي " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28ىسبة

 %. 28: هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 حسب هتغٓر السن: 
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ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم 8بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 

ـ بيف   فرد هف العيىة الذيف 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20تتراكح أعهاٌر
بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد " ال"أجابكا ب 

 % 13:  الذككر تقدر ب
ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع 46بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 
ـ بيف   أفراد 9، بهجهكع %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

في بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة " ال"هف العيىة الذيف أجابكا ب 
 %. 55: كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع العدد 26بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف   أفراد هف 6، بهجهكع %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 

 %. 32: لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بدرجة حرص هكظفي " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازييف، كها تهثؿ 17هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 

بدرجة حرص هكظفي " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87ىسبة 
 % 32:  هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد العازييف تقدر ب

بدرجة حرص " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، 52هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 

بدرجة حرص " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38كها تهثؿ ىسبة 
 %. 67: هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب

بدرجة حرص هكظفي " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ 00هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 
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بدرجة حرص هكظفي " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00ىسبة
  %.00: هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

بدرجة حرص هكظفي " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ 1هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 

بدرجة حرص هكظفي " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00ىسبة 
 %. 01: هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بدرجة حرص " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها 22هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 
بدرجة حرص هكظفي " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25تهثؿ ىسبة 

% 32:  هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب
بدرجة " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في 59حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 
 أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف 09، بهجهكع %13.23الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد " ال"أجابكا ب 
  %.68: الهقيهيف بالهديىة تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 فرد هف 04بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 

بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 
 % 07:  سىكات تقدر ب05لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 فرد هف 25بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10 ك 06هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47
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 سىكات 10 ك 06عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 % 34: تقدر ب

 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-
 فرد هف 26بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77

 سىة تقدر 15 ك 11عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
  %36: ب
 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع 18بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 
 فرد هف العيىة 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16العدد الكمي ألكثر هف 

بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع  " ال"الذيف أجابكا ب 
  %23:  سىة تقدر ب16الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 

 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بدرجة حرص هكظفي " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 40هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 
بدرجة حرص هكظفي هصمحتؾ " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72

 % 53:  عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب
بدرجة حرص هكظفي " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 37هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بهجهكع 
بدرجة حرص هكظفي " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع 21.27%

 %. 47: هصمحتؾ عمِ الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بهدى : 40الجدول رقم ٓوضح 
ز والء الهوظفٓن لمهؤسسة  استخدم أسموب اتصال هرن لتعٓز

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 29.16 21% 70.83 51ركش 

% 28 28% 21.42 8% 78.57 22أًثى 

% 100 100% 27 27% 73 73الوجوىع 

السي 

20-29  8 61.53 %5 38.46 %13 13 %

30-39  44 80 %11 20 %55 55 %

% 32 32% 34.37 11% 65.62 21فبكثش 40

% 100 100% 27 27 73% 73الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 34 32% 28.12 9% 71.87 23أػضة 

% 32 67% 26.86 18 73.13% 49هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 27 27% 73 73الوجوىع 

هكبى اإلقبهت 
% 32 32% 15.62 5% 84.34 27الشيف 

% 68 68% 32.35 22 67.64% 46الوذيٌت 

% 100 100% 27 27% 73 73الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 42.85 3% 57.14 4 فبقل 5

6-10 29 %85.29 5 14.70 %34 34 %

11-15 20 55.55 %16 44.44 %36 36 %

% 23 23% 13.04 3% 86.95 20فأكتش 16

% 100 100% 27 27% 73 73الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 24.52 13% 75.47 40تأطيش 

% 47 47% 29.78 14 70.21% 33تحكن 

% 100 100% 27 27% 73 73الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ 53هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 
بهدل استخدـ " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38ىسبة 

أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر 
 % 72:  ب

بهدل استخدـ أسمكب " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها 24اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 

بهدل استخدـ " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28تهثؿ ىسبة
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أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر 
 %. 28: ب
 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف 8بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 
ـ بيف  بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5
 % 13:  الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف 46  ، كها تهثؿ 39 ك30 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بهدل استخدـ أسمكب " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9، بهجهكع %16.36ىسبة

: اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
55 .%
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد 26بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف  ، %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6بهجهكع 

 %. 32: كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بهدل استخدـ أسمكب " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 17اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 

بهدل " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87العازييف، كها تهثؿ ىسبة 
استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 % 32:  العازييف تقدر ب



الذساست الويذاًيت:                                                          الفصل الثبلث  
 

 
159 

بهدل استخدـ " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف هجهكع العدد 52أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 

 أفراد هف العيىة الذيف أجابكا 15، بهجهكع %28.38الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية " ال"ب 

 %. 67: لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب
بهدل استخدـ أسمكب " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد 00اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 
بهدل " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة

استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع لعدد 
  %.00: األراهؿ تقدر ب

بهدل استخدـ أسمكب " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 1اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 

بهدل " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 
استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 %. 01: الهطمقيف تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بهدل استخدـ " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد 22أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 
" ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
 % 32:  الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بهدل " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع 59بهجهكع  ،استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة

 أفراد هف عيىة الهقيهيف 09، بهجهكع %13.23عدد الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف " ال"بالهديىة الذيف أجابكا ب 

  %.68: بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر ب ،لمهؤسسة
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 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، " بىعـ"الذيف أجابكا 
% 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04بهجهكع 
بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع 

 سىكات 05كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 
 %. 07: تقدر ب

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، " بىعـ"الذيف أجابكا 

 10 ك 06 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 25بهجهكع 
بهدل " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47سىكات، كها تهثؿ ىسبة 

استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع الذيف 
 % 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-
بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىة، 15 ك 11 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 26بهجهكع 
بهدل استخدـ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77كها تهثؿ ىسبة 

أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ 
  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 18
بهدل استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف " ال"فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 

  %23:  سىة تقدر ب16لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بهدل استخدـ أسمكب " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة 40اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 
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في بهدل " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72التأطير، كها تهثؿ ىسبة 
استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة 

 % 53:  التأطير تقدر ب
بهدل استخدـ أسمكب " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، 37بهجهكع  ،اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة
بهدل " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27كها تهثؿ ىسبة 

بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة  ،استخدـ أسمكب اتصاؿ هرف لتعزيز كالء الهكظفيف لمهؤسسة
 %. 47: التحكـ تقدر ب
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بدرجة : 41الجدول رقم ٓوضح 
 السمطة عمِ الهوظفٓن جعمتٍم ٓدركون أن العهل فْ ٌذي الهؤسسة أولٓة فْ حٓاتٍم

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 8.33 6% 91.66 66ركش 

% 28 28% 35.71 10% 64.28 18أًثى 

% 100 100% 16 16% 84 84الوجوىع 

السي 

20-29  7 53.84 %6 46.15 %13 13 %

30-39  45 81.81 %10 18.18 %55 55 %

% 32 32% 6.25 0% 100 32فبكثش 40

% 100 100% 16 16 84% 84الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 34 32% 21.87 7% 78.12 25أػضة 

% 32 67% 13.43 9 86.56% 58هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 17 16% 83 84الوجوىع 

هكبى اإلقبهت 
% 32 32% 6.25 2% 93.75 30الشيف 

% 68 68% 20.58 14 79.41% 54الوذيٌت 

% 100 100% 17 16% 83 84الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 42.85 3% 57.14 4 فبقل 5

6-10 30 %88.23 4 11.76 %34 34 %

11-15 28 77.77 %8 22.22 %36 36 %

% 23 23% 4.34 1% 95.65 22فأكتش 16

% 100 100% 17 16% 83 84الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 16.98 9% 83.01 44تأطيش 

% 47 47% 14.89 7 85.10% 40تحكن 

% 100 100% 17 16% 83 84الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع 53جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة اكلية في حياتٍـ، بهجهكع 
 فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة اكلية في " ال"
 % 72:  حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

بدرجة السمطة عمِ " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف 24الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة اكلية في حياتٍـ، بهجهكع 

 أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف 4، بهجهكع %14.28هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة
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بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة " ال"أجابكا ب 
 %. 28: اكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، 
ـ بيف 8بهجهكع  ، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5بهجهكع % 38.46

جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
 % 13:  الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف 46في حياتٍـ، بهجهكع   ، 39 ك30 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بدرجة السمطة " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9، بهجهكع %16.36كها تهثؿ ىسبة

عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية 
 %. 55: لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في " بىعـ"

ـ بيف 26حياتٍـ، بهجهكع   فأكثر ، كها 40 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بدرجة السمطة عمِ " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6، بهجهكع %18.75تهثؿ ىسبة

الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع 
 %. 32: عدد اإلىاث تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :
بدرجة السمطة عمِ " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة

 فرد هف 17الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بهجهكع 
 فرد هف العيىة 15بهجهكع % 46.87هجهكع العدد الكمي هف العازييف، كها تهثؿ ىسبة 
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بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي " ال"الذيف أجابكا ب 
 % 32:  الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد العازييف تقدر ب

بدرجة السمطة " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 52عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بهجهكع 

 أفراد 15، بهجهكع %28.38فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في " ال"هف العيىة الذيف أجابكا ب 

 %. 67: ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب
بدرجة السمطة عمِ " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

 فرد هف 00الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بهجهكع 
 أفراد هف العيىة الذيف 00، بهجهكع %00هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة

بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة " ال"أجابكا ب 
  %.00: أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

بدرجة السمطة عمِ " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف 1الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بهجهكع 

 أفراد هف العيىة الذيف 00، بهجهكع %00هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة " ال"أجابكا ب 

 %. 01: أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بدرجة السمطة عمِ " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف 22الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بهجهكع 
 فرد هف عيىة الذيف 10بهجهكع % 31.25هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة " ال"أجابكا ب 
 % 32:  أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بدرجة " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 ،السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ

، بهجهكع %13.23 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 59بهجهكع 
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بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف " ال" أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 09
بىسبة كمية لهجهكع عدد  ،جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ

  %.68: الهقيهيف بالهديىة تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة " بىعـ"الذيف أجابكا 
 سىكات، كها تهثؿ 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04أكلية في حياتٍـ، بهجهكع 

بدرجة السمطة عمِ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع % 42.85ىسبة 
الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع  

 % 07:  سىكات تقدر ب05الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 
 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-

بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 25أكلية في حياتٍـ، بهجهكع 

 فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10 ك 06
بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في " ال"

:  سىكات تقدر ب10 ك 06حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
34 % 
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 26أكلية في حياتٍـ، بهجهكع 

" ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11
بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، 

  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-

بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية " بىعـ"أجابكا 
 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 18في حياتٍـ، بهجهكع 
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بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 05بهجهكع % 21.73
جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف 

 %. 23:  سىة تقدر ب16خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بدرجة السمطة عمِ " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف 40الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ، بهجهكع 
 فرد هف عيىة الذيف 37بهجهكع % 78.72هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة " ال"أجابكا ب 
 % 53:  أكلية في حياتٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب

بدرجة السمطة عمِ " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف 37بهجهكع  ،الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي الهؤسسة أكلية في حياتٍـ

 أفراد هف عيىة التحكـ 10، بهجهكع %21.27هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة السمطة عمِ الهكظفيف جعمتٍـ يدرككف اف العهؿ في ٌذي " ال"الذيف أجابكا ب 

  %.47: بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب ،الهؤسسة أكلية في حياتٍـ
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بهكاىة : 42الجدول رقم ٓوضح 
الهىصب فْ تولٓد الرغبة فْ االستهرار بالعهل فْ الهؤسسة 

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 44.44 32% 55.55 40ركش 

% 28 28% 53.57 15% 46.42 13أًثى 

% 100 100% 36 47% 64 53الوجوىع 

السي 

20-29  8 61.53 %5 38.47 %13 13 %

30-39  28 50.90 %27 49.09 %55 55 %

% 32 32% 46.87 15% 53.12 17فبكثش 40

% 100 100% 36 47 64% 53الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 34 32% 37.5 12% 62.5 20أػضة 

% 32 67% 52.23 35 47.76% 32هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 33 47% 64 53الوجوىع 

هكبى اإلقبهت 
% 32 32% 40.62 13% 59.37 19الشيف 

% 68 68% 50 34 50% 34الوذيٌت 

% 100 100% 36 47% 64 53الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 42.85 3% 54.14 4 فبقل 5

6-10 18 %52.94 16 47.05 %34 34 %

11-15 20 55.55 %16 44.44 %36 36 %

% 23 23% 43.47 10% 56.52 13فأكتش 16

% 100 100% 27 47% 73 53الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 49.05 26% 50.94 27تأطيش 

% 47 47% 44.68 21 55.31% 26تحكن 

% 100 100% 23 47% 77 53الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بهكاىة الهىصب في تكليد " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها 53الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع 
في بهكاىة " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38تهثؿ ىسبة 

الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
 % 72:  الذككر تقدر ب

بهكاىة الهىصب في " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، 24تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع 

بهكاىة " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28كها تهثؿ ىسبة
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الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
 %. 28: اإلىاث تقدر ب

 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف 8بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع 
ـ بيف  بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5
 % 13:  في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف 46  ، كها تهثؿ 39 ك30 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بهكاىة الهىصب في تكليد " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9، بهجهكع %16.36ىسبة

%. 55: الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد 26بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف  ، %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6بهجهكع 

%. 32: االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بهكاىة الهىصب في تكليد " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 17الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع 

بهكاىة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87العازييف، كها تهثؿ ىسبة 
الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 % 32:  العازييف تقدر ب
بهكاىة الهىصب " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 

 فرد هف هجهكع العدد الكمي 52في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع 
" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
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بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع 
 %. 67: عدد الهتزكجيف تقدر ب

بهكاىة الهىصب في " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي 00تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع 

" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة
بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع 

  %.00: لعدد األراهؿ تقدر ب
بهكاىة الهىصب في " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 1تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع 
بهكاىة " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 

الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
 %. 01: الهطمقيف تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بهكاىة الهىصب " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد 22في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع 
" ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع 
 % 32:  عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بهكاىة " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع 59بهجهكع  ،الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة

 أفراد هف عيىة الهقيهيف 09، بهجهكع %13.23عدد الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في " ال"بالهديىة الذيف أجابكا ب 

  %.68: بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر ب ،الهؤسسة
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، " بىعـ"الذيف أجابكا 
% 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04بهجهكع 
بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع 
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 05االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 
 % 07: سىكات تقدر ب

 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، " بىعـ"الذيف أجابكا 

 10 ك 06 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 25بهجهكع 
بهكاىة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47سىكات، كها تهثؿ ىسبة 

الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع الذيف 
 % 34:  سىكات تقدر10 ك06تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-
بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىة، 15 ك 11 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 26بهجهكع 
بهكاىة الهىصب " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77كها تهثؿ ىسبة 

في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ 
  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 18
بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في " ال"فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 

  %23:  سىة تقدر ب16الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بىعـ بهكاىة الهىصب في تكليد "فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، 40الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بهجهكع 
بهكاىة الهىصب " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72كها تهثؿ ىسبة 

في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير 
 % 53:  تقدر ب

بهكاىة الهىصب في " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع عدد عيىة 37بهجهكع  ،تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة

" ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 
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بىسبة كمية لهجهكع  ،بهكاىة الهىصب في تكليد الرغبة في االستهرار بالعهؿ في الهؤسسة
 %. 47: عدد عيىة التحكـ تقدر ب

أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بالقدرة : 43الجدول رقم ٓوضح 
عمِ تشخٓص درجة والء الهوظفٓن لمهؤسسة 

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 44.44 32% 55.55 40ركش 

% 28 28% 53.57 13% 46.42 15أًثى 

% 100 100% 36 45% 64 55الوجوىع 

السي 

20-29  7 61.53 %6 38.47 %13 13 %

30-39  29 50.90 %27 49.09 %55 55 %

% 32 32% 46.87 13% 53.12 19فبكثش 40

% 100 100% 36 45 64% 55الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 34 32% 37.5 10% 62.5 22أػضة 

% 32 67% 52.23 35 47.76% 32هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 33 45% 64 55الوجوىع 

هكبى اإلقبهت 
% 32 32% 40.62 12% 59.37 20الشيف 

% 68 68% 50 33 50% 35الوذيٌت 

% 100 100% 36 45% 64 55الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 42.85 3% 54.14 4 فبقل 5

6-10 18 %52.94 16 47.05 %34 34 %

11-15 20 55.55 %16 44.44 %36 36 %

% 23 23% 43.47 10% 56.52 13فأكتش 16

% 100 100% 27 45% 73 55الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 49.05 26% 50.94 27تأطيش 

% 47 47% 44.68 19 55.31% 28تحكن 

% 100 100% 23 45% 77 55الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بالقدرة عمِ تشخيص درجة " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد الذككر، كها تهثؿ ىسبة 53كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 
بالقدرة عمِ تشخيص " ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38

 % 72:  درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب
بالقدرة عمِ تشخيص " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع عدد اإلىاث، كها تهثؿ 24درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 
بالقدرة عمِ تشخيص " ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28ىسبة

%. 28: درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
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 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 فرد هف هجهكع العدد الكمي 8بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 
ـ بيف   فرد هف العيىة 5بهجهكع % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20الذم تتراكح أعهاٌر

بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع " ال"الذيف أجابكا ب 
 % 13:عدد الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف 46بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف  ، بهجهكع %16.36 ، كها تهثؿ ىسبة39 ك30هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9

 %. 55: بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
 فرد هف هجهكع 26بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"

ـ بيف   6، بهجهكع %18.75 فأكثر ، كها تهثؿ ىسبة40العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، " ال"أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 

 %. 32: بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بالقدرة عمِ تشخيص درجة " بىعـ"فرد هف العيىة العازييف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف العازييف، كها تهثؿ 17كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 

بالقدرة عمِ تشخيص درجة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87ىسبة 
% 32:  كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد العازييف تقدر ب

بالقدرة عمِ " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف 52تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 

" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15، بهجهكع %28.38الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف 

 %. 67: تقدر
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بالقدرة عمِ تشخيص " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها 00درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 

بالقدرة عمِ تشخيص " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00تهثؿ ىسبة
  %.00: درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

بالقدرة عمِ تشخيص " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع العدد الكمي هف الهطمقيف، كها 1درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 

بالقدرة عمِ تشخيص " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00تهثؿ ىسبة 
 %. 01: درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر هكان اإلقاهة: 
بالقدرة عمِ " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، 22تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 
بالقدرة عمِ " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 31.25كها تهثؿ ىسبة 

: تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر
32 % 
بالقدرة عمِ " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد الهقيهيف في 59بهجهكع  ،تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة
 أفراد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف 09، بهجهكع %13.23الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 

بىسبة كمية لهجهكع عدد  ،بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة" ال"أجابكا ب 
  %.68: الهقيهيف بالهديىة تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

 فرد 04بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 
 فرد 03بهجهكع % 42.85 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 

بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة " ال"هف العيىة الذيف أجابكا ب 
 % 07:  سىكات تقدر ب05كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية أقؿ هف 
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 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
 فرد 25بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىكات، كها تهثؿ 10 ك 06هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
بالقدرة عمِ تشخيص درجة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47ىسبة 

 10 ك 06تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف  كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع الذيف
 % 34: سىكات تقدر ب

 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-
 فرد 26بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"الذيف أجابكا 

 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15 ك 11هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77

 سىة 15 ك 11الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
  %36: تقدر ب

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
 فرد هف 18بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع " بىعـ"أجابكا 

 فرد هف 05بهجهكع % 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 
بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 

 . %23:  سىة تقدر ب16لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بالقدرة عمِ تشخيص درجة " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 40كالء الهكظفيف لمهؤسسة، بهجهكع 
بالقدرة عمِ تشخيص درجة كالء " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72

 % 53:  الهكظفيف لمهؤسسة، بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب
بالقدرة عمِ تشخيص " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ 37بهجهكع  ،درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة
بالقدرة عمِ " ال" أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب10، بهجهكع %21.27ىسبة 

  %.47: عدد عيىة التحكـ تقدرؿبىسبة كمية  ،تشخيص درجة كالء الهكظفيف لمهؤسسة
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بدرجة : 44الجدول رقم ٓوضح 
 تطبٓق القواىٓن فْ االٌتهام بهشاكل الهوظفٓن بالهؤسسة لتحقٓق الوالء

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 37.5 27% 62.50 45ركش 

% 28 28% 42.85 12% 57.14 16أًثى 

% 100 100% 39 39% 61 61الوجوىع 

السي 

20-29  8 61.53 %5 38.46 %13 13 %

30-39  25 45.45 %30 54.54 %55 55 %

% 32 32% 12.5 4% 56.25 28فبكثش 40

% 100 100% 39 39 61% 61الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 34 32% 15.62 5% 84.37 27أػضة 

% 32 67% 50.74 34 49.25% 33هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 39 39% 61 61الوجوىع 

هكبى االقبهت 
% 32 32% 15.62 5% 84.37 27الشيف 

% 68 68% 50 34 50% 34الوذيٌت 

% 100 100% 39 39% 61 61الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 14.28 1% 85.71 6 فبقل 5

6-10 20 %58.82 14 41.17 %34 34 %

11-15 19 52.77 %17 47.22 %36 36 %

% 23 23% 30.43 7% 69.56 16فأكتش 16

% 100 100% 39 39% 61 61الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 47.16 25% 52.83 28تأطيش 

% 47 47% 29.78 14 70.21% 33تحكن 

% 100 100% 39 39% 61 61الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد 53االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بهجهكع 
" ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38الذككر، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية 
 % 72:  لهجهكع عدد الذككر تقدر

بدرجة تطبيؽ القكاىيف " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع عدد 24في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بهجهكع 

" ال" أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية 

 %. 28: لهجهكع عدد اإلىاث تقدر
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 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

 8بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بهجهكع 
ـ بيف  % 38.46، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5بهجهكع 
 % 13:  الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، " بىعـ"أجابكا 

ـ بيف 46بهجهكع   ، كها تهثؿ 39 ك30 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9، بهجهكع %16.36ىسبة

االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر 
 %. 55: ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، " بىعـ"

ـ بيف 26بهجهكع   فأكثر ، كها تهثؿ 40 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6، بهجهكع %18.75ىسبة

االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر 
 %. 32: ب
 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :

بدرجة تطبيؽ القكاىيف في " بىعـ"فرد هف العيىة العازبيف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة
 فرد هف هجهكع العدد 17االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بهجهكع 

 فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 15بهجهكع % 46.87الكمي هف العازبيف، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة " ال"

 % 32: كمية لهجهكع عدد العازبيف تقدر
بدرجة تطبيؽ " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 

 فرد هف 52القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بهجهكع 
 أفراد هف العيىة 15، بهجهكع %28.38هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ " ال"الذيف أجابكا ب 
 %. 67: الكالء، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب
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بدرجة تطبيؽ القكاىيف " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع العدد 00في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بهجهكع 

" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية 

  %.00: لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب
بدرجة تطبيؽ القكاىيف " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -

 فرد هف هجهكع العدد 1في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بهجهكع 
" ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 00، بهجهكع %00الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية 
 %. 01: لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر هكان االقاهة: 
بىعـ بدرجة تطبيؽ "فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد هف 22القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بهجهكع 
 فرد هف عيىة الذيف 10بهجهكع % 31.25هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، " ال"أجابكا ب 
 % 32:  بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بدرجة " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 فرد هف 59بهجهكع  ،تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء

 أفراد هف عيىة 09، بهجهكع %13.23هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف " ال"الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 

 %. 68: بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر ب ،بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ " بىعـ"الذيف أجابكا 
 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04الكالء، بهجهكع 

في بدرجة تطبيؽ القكاىيف في " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع % 42.85
االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ 

 %. 07:  سىكات تقدر05الكظيفية أقؿ هف 
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 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ " بىعـ"الذيف أجابكا 

 10 ك 06 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 25الكالء، بهجهكع 
بدرجة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47سىكات، كها تهثؿ ىسبة 

تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية لهجهكع 
 %. 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ " بىعـ"الذيف أجابكا 

 15 ك 11 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 26الكالء، بهجهكع 
بدرجة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77سىة، كها تهثؿ ىسبة 

تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية لهجهكع 
  %.36:  سىة تقدر ب15 ك 11الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 

 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، " بىعـ"أجابكا 

% 21.73 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 18بهجهكع 
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 05بهجهكع 

الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ الكظيفية ألكثر هف 
  %.23:  سىة تقدر ب16
 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بدرجة تطبيؽ القكاىيف في " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع عدد عيىة 40االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بهجهكع 
بدرجة " ال" فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72التأطير، كها تهثؿ ىسبة 

تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء، بىسبة كمية لهجهكع 
 % 53: عدد عيىة التأطير تقدر ب

بدرجة تطبيؽ القكاىيف " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع عدد 37بهجهكع  ،في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء

 أفراد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا ب 10، بهجهكع %21.27عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 
بىسبة  ،بدرجة تطبيؽ القكاىيف في االٌتهاـ بهشاكؿ الهكظفيف بالهؤسسة لتحقيؽ الكالء" ال"

 %. 47: كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب
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أثر هتغٓرات الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓن فٓها ٓتعمق بدرجة : 45الجدول رقم ٓوضح 
ادة قوة والئٍم ن لٓز  دعم العالقات اإلىساىٓة داخل الهؤسسة لتأثٓر عمِ أخٓر

الوتغيشاث 
الخيبساث 

هجوىع ال ًؼن 

الجٌس 

اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ اىزنشاس اىْسجخ  اىزنشاس 

% 72 72% 9.72 7% 90.27 65ركش 

% 28 28% 7.14 2% 92.85 26أًثى 

% 100 100% 9 9% 91 91الوجوىع 

السي 

20-29  11 84.61 %2 15.38 %13 13 %

30-39  50 90.90 %5 9.10 %55 55 %

% 32 32% 6.25 2% 93.75 30فبكثش 40

% 100 100% 9 9 91% 91الوجوىع 

الحبلت الؼبئليت 

% 32 32% 3.12 1% 96.87 31أػضة 

% 67 67% 10.44 7 89.55% 60هتضوج 

% 00 00% 00 0% 00 0أسهل 

% 100 01% 00 0% 100 1هطلق 

% 100 100% 9 9% 91 91الوجوىع 

هكبى االقبهت 
% 32 32% 9.37 3% 90.62 29الشيف 

% 68 68% 8.82 6 91.17% 62الوذيٌت 

% 100 100% 9 9% 91 91الوجوىع 

الخبشة 

الىظيفيت 

% 07 07% 28.57 2% 71.42 5 فبقل 5

6-10 32 %94.11 2 5.88 %34 34 %

11-15 32 88.88 %4 11.11 %36 36 %

% 23 23% 4.34 1% 95.65 22فأكتش 16

% 100 100% 9 9% 91 91الوجوىع 

الفئت الىظيفيت 
% 53 53% 11.32 6% 88.67 47تأطيش 

% 47 47% 6.38 3 93.61% 44تحكن 

% 100 100% 9 9% 91 91الوجوىع 

 بالىسبة لهتغٓر الجىس :
بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية " بىعـ"فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا % 73.61هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع عدد 53داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بهجهكع 
" ال" فرد هف عيىة الذككر الذيف أجابكا ب 19بهجهكع % 26.38الذككر، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بىسبة 
 % 72:  كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر ب

بدرجة دعـ العبلقات " بىعـ"فرد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا % 85.71 كها هثمت ىسبة 
 فرد هف هجهكع 24اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بهجهكع 

 أفراد هف عيىة اإلىاث الذيف أجابكا ب 4، بهجهكع %14.28عدد اإلىاث، كها تهثؿ ىسبة
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بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، " ال"
 %. 28: بىسبة كمية لهجهكع عدد اإلىاث تقدر ب

 حسب هتغٓر السن: 
ـ بيف% 61.53هثمت ىسبة-  " بىعـ" الذيف أجابكا 29 ك20فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بهجهكع 
ـ بيف 8 ، كها تهثؿ ىسبة 29 ك20 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 5بهجهكع % 38.46
داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الذككر تقدر 

 % 13:  ب
ـ بيف % 83.63كها هثمت ىسبة -   الذيف 39 ك 30فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة " بىعـ"أجابكا 
ـ بيف 46كالئٍـ، بهجهكع   ، كها 39 ك30 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر

بدرجة دعـ العبلقات " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 9، بهجهكع %16.36تهثؿ ىسبة
اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 

 %. 55: اإلىاث تقدر ب
ـ % 81.25كها هثمت ىسبة -  فأكثر الذيف أجابكا 40فرد هف العيىة التي تتراكح أعهاٌر
بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، " بىعـ"

ـ بيف 26بهجهكع   فأكثر ، كها تهثؿ 40 فرد هف هجهكع العدد الكمي الذم تتراكح أعهاٌر
بدرجة دعـ العبلقات " ال" أفراد هف العيىة الذيف أجابكا ب 6، بهجهكع %18.75ىسبة

اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد 
 %. 32: اإلىاث تقدر ب

 بالىسبة لهتغٓر الحالة العائمٓة :
بدرجة دعـ العبلقات " بىعـ"فرد هف العيىة العازبيف الذيف أجابكا % 53.12هثمت ىسبة

 فرد هف هجهكع 17اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بهجهكع 
 فرد هف العيىة الذيف أجابكا 15بهجهكع % 46.87العدد الكمي هف العازبيف، كها تهثؿ ىسبة 
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بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، " ال"ب 
 % 32:  بىسبة كمية لهجهكع عدد العازبيف تقدر ب

بدرجة دعـ " بىعـ"فرد هف العيىة الهتزكجيف الذيف أجابكا % 77.61كها هثمت ىسبة - 
 فرد 52العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بهجهكع 

 أفراد هف 15، بهجهكع %28.38هف هجهكع العدد الكمي هف الهتزكجيف، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ " ال"العيىة الذيف أجابكا ب 

 %. 67: اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهتزكجيف تقدر ب
بدرجة دعـ العبلقات " بىعـ"فرد هف العيىة األراهؿ الذيف أجابكا % 00.00كها هثمت ىسبة 

 فرد هف هجهكع 00اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بهجهكع 
 أفراد هف العيىة الذيف أجابكا 00، بهجهكع %00العدد الكمي لعدد األراهؿ ، كها تهثؿ ىسبة

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، " ال"ب 
  %.00: بىسبة كمية لهجهكع لعدد األراهؿ تقدر ب

بدرجة دعـ العبلقات " بىعـ"فرد هف العيىة الهطمقيف الذيف أجابكا % 100كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع 1اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بهجهكع 

 أفراد هف العيىة الذيف أجابكا 00، بهجهكع %00العدد الكمي هف الهطمقيف، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، " ال"ب 

 %. 01: بىسبة كمية لهجهكع عدد الهطمقيف تقدر ب
 بالىسبة لهتغٓر هكان االقاهة: 
بدرجة دعـ " بىعـ"فرد هف العيىة الهقيهة بالريؼ الذيف أجابكا % 68.75هثمت ىسبة-

 فرد 22العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بهجهكع 
 فرد هف عيىة 10بهجهكع % 31.25هف هجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف " ال"الذيف أجابكا ب 
 % 32:  لزيادة قكة كالئٍـ، بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالريؼ تقدر ب

بدرجة دعـ " بىعـ"فرد هف عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا % 86.76كها هثمت ىسبة -
 فرد 59بهجهكع  ،العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ

 أفراد هف 09، بهجهكع %13.23هف هجهكع عدد الهقيهيف في الهديىة، كها تهثؿ ىسبة 
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بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة " ال"عيىة الهقيهيف بالهديىة الذيف أجابكا ب 
: بىسبة كمية لهجهكع عدد الهقيهيف بالهديىة تقدر ب ،لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ

68.%  
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة: 
 سىكات 05فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بأقؿ هف% 57.14هثمت ىسبة-

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة " بىعـ"الذيف أجابكا 
 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 05 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألقؿ هف 04قكة كالئٍـ، بهجهكع 

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 03بهجهكع % 42.85
داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ 

 % 07:  سىكات تقدر ب05الكظيفية أقؿ هف 
 سىكات 10 ك 06فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 73.52كها هثمت ىسبة-

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة " بىعـ"الذيف أجابكا 
 ك 06 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 25قكة كالئٍـ، بهجهكع 

" ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 09بهجهكع % 26.47 سىكات، كها تهثؿ ىسبة 10
بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بىسبة 

 % 34:  سىكات تقدر ب10 ك 06كمية لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 سىة 15 ك 11فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية % 72.22كها هثمت ىسبة-

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة " بىعـ"الذيف أجابكا 
 ك 11 فرد هف هجهكع العدد الكمي لمذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 26قكة كالئٍـ، بهجهكع 

بدرجة " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 10بهجهكع % 27.77 سىة، كها تهثؿ ىسبة 15
دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بىسبة كمية 

  %36:  سىة تقدر ب15 ك 11لهجهكع الذيف تتراكح خبرتٍـ الكظيفية بيف 
 سىة الذيف 16فرد هف العيىة الذم تتراكح خبرتٍـ الكظيفية أكثر هف% 78.26هثمت ىسبة-

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة " بىعـ"أجابكا 
 سىة، كها تهثؿ ىسبة 16 فرد هف هجهكع العدد الكمي ألكثر هف 18كالئٍـ، بهجهكع 

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية " ال" فرد هف العيىة الذيف أجابكا ب 05بهجهكع % 21.73
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داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بىسبة كمية لهجهكع  الذيف خبرتٍـ 
  %23:  سىة تقدر16الكظيفية ألكثر هف 

 بالىسبة لهتغٓر الفئة الوظٓفٓة :
بدرجة دعـ العبلقات " بىعـ"فرد هف عيىة التأطير الذيف أجابكا % 75.47هثمت ىسبة-

 فرد هف هجهكع 40اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، بهجهكع 
 فرد هف عيىة الذيف أجابكا ب 37بهجهكع % 78.72عدد عيىة التأطير، كها تهثؿ ىسبة 

بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ، " ال"
 % 53:  بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التأطير تقدر ب

بدرجة دعـ العبلقات " بىعـ"فرد هف عيىة التحكـ الذيف أجابكا % 78.72كها هثمت ىسبة -
 فرد هف هجهكع 37بهجهكع  ،اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة كالئٍـ

 أفراد هف عيىة التحكـ الذيف 10، بهجهكع %21.27عدد عيىة التحكـ، كها تهثؿ ىسبة 
بدرجة دعـ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة لتأثير عمِ اآلخريف لزيادة قكة " ال"أجابكا ب 

 %. 47: بىسبة كمية لهجهكع عدد عيىة التحكـ تقدر ب ،كالئٍـ
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عرض وهىاقشة الىتائج : الفرع الرابع
 عرض وهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالفرضٓة األولِ: أوال

ة بالهؤسسة  ٌىاك عالقة بٓن القوة التىظٓهٓة والوالء التىظٓهْ لدى القٓادات اإلدآر
 الجاهعٓة, 

 الدراسة أجهعكا عمِ حقٍـ في هجتهع أف أغمب لمفرضيةىستىتج هف خبلؿ تحميمىا كبٍذا 
إصدار األكاهر ، كتفكيض صبلحيات، لتىفيذ تعميهات العهؿ، كذلؾ هف خبلؿ القدرة عمِ 
ذا ها يدؿ أف جاهعة العقيد أحهد دراية  لغاء الهكافآت، كسمطة العقاب كزيادتً، ٌك هىح كا 

 .تعطي لقادتٍا صبلحيات العهؿ

 أف ىسبة الكالء هرتفع كذلؾ هف خبلؿ الدراسة هجتهع خبلؿ تحميمىا إلجابات أيضا كهف
ذا كمً هجسد في حرصٍـ شديد عميٍا  ـ لٍذا الكالء، ٌك ظٍاٌر إحساسٍـ باالىتهاء لهؤسستٍـ كا 
ـ باالرتياح ك االستهرار فيٍا، كها ىجد أف قادة الجاهعة يعتهدكف أسمكب اتصاؿ هرف  كشعكٌر

 ككالء الهكظفيف هع هكظفيٍـ، ككؿ ٌذا هرتبط بدرجة القكة لدل القادة اإلدارييف بجاهعة أدرار
. لٍا

ذي الىتائج تتفؽ هع ها تهت هىاقشتً في الجاىب الىظرم بأف القكة التىظيهية العىصر األٌـ  ٌك
ر عهمية اإلدارة يكهف في أداء الهٍاـ هف خبلؿ  ألم إدارة كي تستطيع أداء أعهالٍا، فجٌك
جهع كتىسيؽ جٍكد العاهميف كتكجيٍٍا ىحك تحقيؽ األٌداؼ التىظيهية بأفضؿ ها يهكف كال 
ـ عمِ تىفيذ الهٍاـ الهككمة لٍـ،  يهكف أف يتـ ذلؾ دكف قكة همزهة لؤلفراد تقىعٍـ أك تجبٌر
ي عهمية  ي بذلؾ تعتبر هجهكعة هف الصفات كالخصائص التي يتهتع بٍا القائد، ٌك ٌك
هعالجة كأداء كههارسة هستهرة كهتطكرة، كقدرة عمِ التأثير لتغيير سمكؾ اآلخريف أك 

 .اتجاٌاتٍـ، كفؽ الكجٍات التي تحقؽ أٌداؼ كحداتٍـ التىظيهية
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:  عرض وهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالفرضٓة الثاىٓة: ثاىٓا
ة بالخصائص  تتأثر العالقة بٓن القوة التىظٓهٓة والوالء التىظٓهْ لدى القٓادات اإلدآر

الشخصٓة والوظٓفٓة لٍم 
 العبلقة بيف القكة التىظيهية كالكالء  أفلمفرضية الثاىيةىستىتج هف خبلؿ تحميمىا كبٍذا 

الجىس، السف، الحالة  ): التىظيهي لدل القيادات اإلدارية تتأثر بالخصائص الشخصية

، كذلؾ (الخبرة الكظيفية، الفئة الكظيفية: ) ك الخصائص الكظيفية (العائمية، هكاف اإلقاهة

هف خبلؿ كؿ إجابات هجتهع الدراسة الهتعمقة بهىح حؽ إصدار األكاهر، كتفكيض 

لغاء الهكافآت كسمطة العقاب كزيادتً، باإلضافة الِ إحساسٍـ  الصبلحيات، كهىح كا 

ذا ها يدخؿ أف الخصائص  ـ باالرتياح كاالستهرار في الهؤسسة، ٌك باالىتهاء كشعكٌر

ا الهباشر عمِ درجة القكة كالكالء التىظيهي  . الشخصية كالكظيفية لٍا تأثيٌر

ذي الىتائج تتفؽ هع ها تهت هىاقشتً في الجاىب الىظرم بأف القكة التىظيهية كالكالء  ٌك

التىظيهي يتأثر بالخصائص الشخصية كالكظيفية، كىجد أف ٌذي الخصائص هتغيرة هف فرد 

 . إلِ آخر هف هجتهع الدراسة
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يٍدؼ البحث الحالي لمكشؼ عف القكة التىظيهية كعبلقتٍا بالكالء التىظيهي لدل القيادات 
ا هف الهجتهعات  الجاهعي، كخاصة أف الجاهعة ذم بىية اجتهاعية خاصة تختمؼ عف غيٌر
كالهياديف األخرل، فالهؤسسة الجاهعية بحكـ تىظيهٍا االجتهاعي تجسد هجهكعة هف القيـ 
التي تشكؿ األساس الذم يقـك عميً الهجتهع الهؤسساتي، كبٍذا يهكف أف ىتحدث عف قكة 
اإلطار الجاهعي بكصفٍا قكة فرعية خاصة، كأىٍا تىطكم عمِ قيـ كهعايير كأىهاط سمككية 

 .تشكؿ في هجهمٍا إطارا هرجعيا لسمكؾ

هف خبلؿ ها سبؽ ذكري ىستىتج أف جاهعة أحهد دراية بأدرار تعهؿ في إستراتيجيتٍا في ك
: قتطبيؽ القكة التىظيهية كعبلقتٍا بالكالء التىظيهي أف

إصدار األواهر, سمطة : الهتغٓر الهستقل القوة التىظٓهٓة بأبعادٌا الثالثة وجد عالقة بٓنت"
: والهتغٓر التابع الوالء التىظٓهْ بأبعادي الثالثة. العقاب, القدرة عمِ اتخاذ القرار

ة  اإلحساس باالىتهاء, اإلخالص فْ العهل, الرغبة فْ البقاء لدى القٓادات اإلدآر
"  بالهؤسسة الجاهعٓة, وتتأثر ٌذي العالقة بالخصائص الشخصٓة والوظٓفٓة لٍم

: كها بٓىت الدراسة ها ٓمْ

ا القادة اإلدارييف لتأثير عمِ هكظفيٍـ في الهىظهة -  .القكة التىظيهية يستخدهٌك
 ٌـ هف ذكم الخبرة في العهؿ، ها يعزز هف الدراسة هجتهعكها أثبتت الىتائج أف أغمب  -

 .هف الدراسة
 أٌهية القكة التىظيهية كاىعكاسٍا الهباشر  أدراركها يدرؾ قادة هكظفي جاهعة أحهد دراية -

 .عمِ هستكل الكالء التىظيهي
 أجهعكا حكؿ قكة إصدار األكاهر، باإلضافة هجتهع الدراسةكها أثبتت الىتائج أف أغمب  -

إلِ قكة سمطة العقاب، كقكة القدرة عمِ اتخاذ القرار، كأف القكة تهىحٍـ القدرة عمِ تكلي 
 .الهٍاـ كحؿ الهشكبلت
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ةكها ىجد أن ٌذي الدراسة توافقت هع  بر هاكس عىد القوة ىظٓر كالتي   Max Weber ٓو
تجسدت ىظريتً في القكة في سياؽ حيث شخصية، تعتبر الحجر األساس في العبلقات اؿ

هجاالت القكة كالشرعية كالسمطة، فالقكة كفي اٌتهاهاتً الخاصة بٍيكؿ السمطة الرسهية، 
تٍـ الشخصية، بيىها اتعىي القدرة عمِ إرغاـ اآلخريف عمِ الطاعة بغض الىظر عف هقـك
 تعىي الشرعية تقبؿ األفراد لمقكة، ألىٍا هتفقة هع قيهٍـ الخاصة، 

كها ال تتفؽ دراستىا حكؿ القكة التىظيهية كعبلقتٍا بالكالء التىظيهي هع الهدخؿ السمككي في 
دراسة الكالء التىظيهي الذم يرل أف كالء الهكظؼ يىبع هف الهكاسب التي يحققٍا ىتيجة 
استهراري في الهؤسسة، فىتائج دراستىا أثبتت غير ذلؾ ألف الكالء يككف حسب درجة القكة 

 . التىظيهية

 أىً عمِ التىظيهي الكالء إلِ التي تىظر : االتجاٌات هدخلوأٓضا تتفق ٌذي الدراسة هع 
 كبهىظهاتٍـ لؤلفراد قكيان  ارتباطان   حيث يربطًكهىظهتً الهكظؼ بيف العبلقة طبيعة في يتهثؿ
 هقابؿ عميٍا يحصمكا أف يهكف التي الهكاسب- أك الهادية الهصالح عف الىظر بغض
 .عهمٍـ

ذي الىتائج تتفؽ هع دراسة -   األساسية األبعاد) بعىكاف 1997 ،فٍهي فيض خكر  رشيدٌك
ا اإلداريةلمقكة التىظيهية   العاهميف كاغتراب في الخصائص التىظيهية لمكحدات الفرعية كأثٌر

تبايف الهدراء في هستكيات قكتٍـ هف خبلؿ  (دراسة هيداىية في القطاع الصىاعي العراقي
 .اإلدارية

، هريـ بىت سالـ بف حهداف الحهداىيكها ال تتفؽ في جكاىب كتتفؽ في جكاىب هع دراسة 
  الٍيئة التدريسية في الجاهعات الخاصة بسمطىةألعضاءبعىكاف الكالء التىظيهي  )2009
ؿ العمهيكذلؾ هف خبلؿ  (عهاف كسىكات الخبرة كالجاهعة ، االختبلؼ في كؿ هف درجة الهٌؤ

كتتفؽ هف خبلؿ  الٍيئات التدريسية أعضاءعمِ هستكل الكالء التىظيهي لدل ،ك الجىسية 
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 عيىة الدراسة بيىها لـ تكف ٌىاؾ عبلقة ألفراد عبلقة بيف درجة الكالء كسىكات الخبرة كجكد
ؿ العمهيلتأثير تعكد إحصائيةذات داللة   . الهٌؤ

 دراسة لبحث تطكر  "Mayer and Allen" "هاير كالف "كها تتفؽ هع دراسة التي أجراٌا
اىً ، كذلؾ هف خبلؿ الكالء العاطفي ك الهستهر في جاهعة كستركف في الكاليات الهتحدة

حيث يعهؿ الكالء  ،قدهً لمفردمالعاطفي هف خبلؿ ها   تزيد هف الكالءأفيهكف لمهؤسسة 
 .العاطفي كالهستهر عمِ زيادة بقاء الفرد في الهؤسسة

 العميا اثر اإلدارةركاتب ) :بعىكاف Barkema and pennig  1996دراسة كها تتفؽ هع 
  العميااإلدارة لدل األسٍـأف القكة تتأثر بحجـ اهتبلؾ هف خبلؿ  (القكة الخفية ك العمىية

هف  كهف خبلؿ دراستىا كبهقارىتٍا هع الهقاربة الىظرية كأيضا الدراسات السابقة ىؤكد أىً إىً
الضركرة تبصير القادة اإلدارييف بأف هٍهتٍـ األساسية قيادية تتطمب هىٍـ اإللهاـ بالقيادة 

اإلدارية كهٍاراتٍا كخاصة في هجاؿ استخداـ القكة كقدرتٍـ عمِ استخداهٍا بطريقة صحيحة 
. كفي الكقت الهىاسب

في ٌذا السياؽ تعد ٌذي الدراسة هحاكلة تضاؼ إلِ الهجٍكدات التي سبقتٍا قصد اإللهاـ 
بهكضكع يعتبر هف أٌـ الهكاضيع عمِ الساحة التىظيهية، ثـ أف الرصد الهباشر لظاٌرة القكة 
التىظيهية في األدب اإلدارم يظٍر لىا أىىا هازلىا في بداية الطريؽ، حيث أف ها كتب عىٍا 
الزاؿ قميبل، تبعا لمىظرة السمبية عف القكة بصفة عاهة لدل الكثيريف، كلظف الهكظفيف بصفة 
خاصة ككؿ هرؤكس تابع لمهؤسسة في العهؿ، ىاجهة في األغمب هف االتجاٌات الهضادة 
لسكء استخداـ القكة هف قبؿ هالكيٍا، كاإلدراؾ البسيط لٍا، كذلؾ هف خبلؿ هحاكلة إجبار 
الهكظفيف عمِ الخضكع إلرادتً، كلعؿ ها كرد دفع الباحثة إلِ االستىتاج بأف ظاٌرة القكة 

التىظيهية جديرة باالٌتهاـ حقا، فٍي ليست هفٍكها بسيطا يهكف حصر جهيع أشكالٍا 
كهستكياتٍا في تعريؼ هقىف، كيىبغي عميىا أف ىسعِ لصياغة هفاٌيـ كعبارات تعهؿ عمِ 
احتكاء ٌذا التعقيد في هحاكلة هىا بتكحيد اآلراء، كتعتبر الىظرة السمبية عف هفٍـك القكة 

. التىظيهية 
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يتكجب عمِ القائد في أم هىظهة القياـ بالهٍاـ كالهسؤكليات الكفيمة بتحقيؽ ٌذي الهىظهة 
االقتصادية كاالجتهاعية كاإلىساىية بأعمِ كفاءة ههكىة،  لرسالتٍا كأٌدافٍا
، عبلقة بيف القكة التىظيهية كالكالء التىظيهيأف  دراستىا تكصمت لكجكد في األخير ىعتبر 

 .كأىٍا تتأثر بالخصائص الشخصية كالكظيفية

:  االقتراحات
هف خبلؿ دراستىا الهتعمقة بالقكة التىظيهية كعبلقتٍا بالكالء التىظيهي في جاهعة العقيد أحهد 

:  دراية ارتأيىا أف ىضع بعض االقتراحات كالهتهثمة فيها يمي
تكظيؼ القكة في تحقيؽ آهاؿ كتطمعات األفراد العاهميف في جاهعة العقيد أحهد دراية  -

 .بأدرار
استخداـ القكة في تكزيع األشخاص الهىاسبيف في الهكاف الهىاسب لٍـ بها يتفؽ هع  -

تخصصاتٍـ كتطمعاتٍـ كأٌدافٍـ، كتفكيض جزء هف السمطة لمعاهميف تتىاسب هع طبيعة 
 .الهسئكليات الهككمة إليٍـ، بها يهكىٍـ هف أداء أعهالٍـ بشكؿ أفضؿ

استعهاؿ أسمكب الهركىة عىد تطبيؽ القكاىيف كاألىظهة بالهؤسسة هحؿ الدراسة، جاهعة  -
 .هها يحقؽ الكالء التىظيهي. العقيد أحهد دراية

 .التركيز كاالٌتهاـ بىظـ الحكافز كالهكافآت عىد تحقيؽ هستكل هعيف هف األداء -
 .تدريب العاهميف عمِ حؿ الهشكبلت التي تكاجٍٍـ، كتشجيعٍـ عمِ العهؿ كفريؽ كاحد -
 .كها ىكصي بإعطاء االقتراحات كاآلراء لئلدارة العميا -
ا بيف الهديريف كالعاهميف -  .زيادة العبلقات كتطكيٌر
 .ضركرة االىفتاح كالتقرب هع الهسئكليف قدر اإلهكاف -
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: األفاق الهستقبمٓة
ىقترح بإجراء هزيد هف البحكث كالدراسات فيها يخص القكة التىظيهية كعبلقتٍا بالكالء  -

 .التىظيهي، أك عبلقتٍا بهتغيرات أخرل
كها ىكصي بضركرة التكسع أكثر في الهصادر كالهراجع خاصة ها تعمؽ بالقكة التىظيهية  -

 .لفٍها أكثر
.كها ىكصي بإجراء دراسات في هؤسسات أخرل عهكهية كخاصة بىفس هكضكع بحثىا
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، عهاف، هفآٌم وعهمٓات وحاالت دراسٓة: االدارة االستراتٓجٓةهطمؾ،  زكريا الدكرم، (5

 .2005دار اليازكرم، 
دراسة السموك اإلىساىْ الفردي : , السموك التىظٓهْ القريكتي ، هحهد قاسـ  (6

ة  .2000 ، عهاف ، دار الصفاء لمىشر كالتكزيع ، والجهاعْ فْ الهىظهات اإلدآر
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 وصاسة التؼلين الؼبلي و البحث الؼلوي

 جبهؼت ادساس 

 
الؼلىم االًسبًيت و االحتوبػيت و الؼلىم االسالهيت: كليت  

الؼلىم االجتوبػيت: القسن   

 ػلن االجتوبع التٌظين و الؼول:  التخصص

هبستش : السٌت الثبًيت  

  

 

 
 استهارة بحث بعىوان

 

 
 

 في إطار التحضير لىيؿ شٍادة الهاستر في عمـ االجتهاع التىظيـ العهؿ
 

اىق٘ح اىزْظٍٍَخ ٗعالقزٖب " اخً اىَ٘ظف اخزً اىَ٘ظفخ فً اطبس اّجبص ٕزٓ اىذساسخ ثعْ٘اُ

السزنَبه ٍّو شٖبدح اىَبسزش ّٗشج٘ا ٍْنٌ اىزفضو ثزعجئخ " ثبى٘الء فً اىَؤسسخ اىجضائشٌخ

ٕزٓ االسزجبّخ ثذقخ ٗ ٍ٘ض٘عٍخ عيَب اُ اىَعيٍ٘بد اىَقذٍخ ٍْنٌ رسزعَو ثسشٌخ ربٍخ ٗىِ 

 رسزخذً اال ىغبٌبد اىجذث اىعيًَ فقظ ٗرفضي٘ا ًٍْ فبئق االدزشاً ٗ اىزقذٌش

 
 

 : إشراف                                                  :                  إعداد الطالبة

هة         *      لعمِ بوكهٓش/ د.أ             *                                           قاسم كٓر
                                          

 .أهاـ اإلجابة الهختارة فقط (x)ضع العبلهة _: هالحظة
 اإلجابة تككف عمِ جهيع األسئمة-

. ىشكر حضرتكـ عمِ حسف التعاكف هعىا*
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 البٓاىات الشخصٓة 

 : الجىس -1

         ذكر                   أىثِ
 :العهر -2

  كأكثر40                     39-30             29-20هف 
 :الحالة العائمٓة -3

     أعزب               هتزكج             أرهؿ             هطمؽ
 :هكان االقاهة  -4

         الريؼ                  الهديىة
 :الخبرة الوظٓفٓة  -5

 15         امثش15ٍِ-11         10-  6 سْ٘اد فبقو            5        

 :الفئت الىظيفيت  -6

                رؤطٍش                        رذنٌ
 

 القوة التىظٓهٓة: الهحور األول*
 

ٕو ىل دق اصذاس االٗاٍش ىزْفٍذ رعيٍَبد اىعَو؟-1  

 ّعٌ                             ال 

ٕو ىل صالدٍبد رغٍٍش ثعض اجشاءاد اىعَو؟-2  

  ّعٌ                              ال

ٕو رسزخذً سيطخ ٍ٘قعل ىذو اىْضاعبد ثٍِ اىعبٍيٍِ؟ -3  

  ّعٌ                              ال

ٕو رَزيل اىقذسح عيى ٍْخ اىَنبفبد ىَ٘ظفٍِ اىخبضعٍِ ىسيطزل ؟-4  

  ّعٌ                              ال

 ٕو ٌَنْل ٍعبقجخ اىعبٍيٍِ اىخبضعٍِ ىسيطزل؟ -5

 ّعٌ                              ال

ٕو ىل اىقذسح عيى صٌبدح اىعق٘ثبد ٗإىغبء اىَنبفآد ثبىْسجخ ىعَبه ٍصيذزل؟-6  

  ّعٌ                              ال

ٕو رسزخذً اىزٖذٌذ ثبىعقبة ىالىزضاً ثزْفٍز اىَٖبً اىَطي٘ثخ ٍِ اىَ٘ظفٍِ ٍصيذزل؟-7  

  ّعٌ                              ال

 ٕو ٌعَو ٍ٘ظفٍِ ٍصيذزل ثْصبئذل د٘ه ٍشنالد اىعَو؟ -8
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 ّعٌ                              ال

ٕو رعزَذ عيى رطجٍق اىق٘اٍِّ ٗاألّظَخ ثشنو ربً؟  -9  

 ّعٌ                              ال

ٕو رقً٘ ثزفٌ٘ض اىصالدٍبد ىيَ٘ظفٍِ؟ -10  

  ّعٌ                              ال

ٕو ريضً ٍ٘ظفٍل ثئرجبع قشاسارل اإلداسٌخ ثْبءا عيى ٍ٘قعل اىٖشًٍ ؟ -11  

 ّعٌ                             ال 
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ٕو رشعش ثبّزَبء ىَؤسسزل ؟-1  

 ّعٌ                             ال 

ٕو ىٖزٓ اىَؤسسخ ٍنبّخ عبىٍخ فً ّفسل ؟-2  

 ّعٌ                             ال 

ٕو رشعش ثبسرٍبح عْذ اىقٍبً ثَٖبٍل اى٘ظٍفٍخ فً ٍؤسسزل ؟-3  

 ّعٌ                             ال 

ٕو رعزقذ اُ اىَ٘ظفٍِ ٌجت اُ ٌظٖشٗا ٗالئٌٖ اىى اىَنبُ اىزٌِ ٌعَيُ٘ ثٔ ؟-4  

 ّعٌ                             ال 

ٕو رجذ اُ ٍ٘ظفً ٍصيذزل دبسصُ٘ عيى ٕزٓ اىَؤسسخ ؟ -5  

 ّعٌ                             ال 

 

ٕو رسزخذً اسي٘ة ارصبه ٍشُ ىزعضٌض ٗالء ٍ٘ظفٍل ىيَؤسسخ ؟ -6  

 ّعٌ                             ال 

ٕو سيطزل جعيذ ٍِ اىَ٘ظفٍِ رذسك اُ اىعَو فً ٕزٓ اىَؤسسخ اٗىٍخ فً دٍبرل ؟-7  

 ّعٌ                             ال 

ٕو اىَْصت اىزي رشغئ ٌ٘ىذ ىذٌل اىشغجخ فً االسزَشاس ثبىعَو فٍٖب؟- 8  

 ّعٌ                             ال 

 

ٕو ىل اىقذسح عيى رشخٍص دسجخ ٗالء اىَ٘ظفٍِ ىيَؤسسخ؟-9  

 ّعٌ                             ال 

 

ٕو رطجٍق اىق٘اٍِّ ٌزشمل رٖزٌ ثَشبمو ٍ٘ظفٍِ ٍصيذزل ىزذقٍق اى٘الء ؟-10  

 ّعٌ                             ال 

؟ ٕو رذعٌ اىعالقبد اإلّسبٍّخ داخو اىَؤسسخ ىزؤثٍش عيى اَخشٌِ ىضٌبدح ق٘ح ٗالئٌٖ ىيَؤسسخ -11

 ّعٌ                             ال 
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