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أث� ال��اعة ال������ة ���غ�� وس�� في العالقة ب�( سل'��ات 
األداء ال��اقي وتع��� االس��ات�2�ات ال��اد1ة ل����ات 

 دراسة م�9ان�ة -األع�ال
 

  د.  ��� عادل رم�ان ال��اد:
  جامعة ع�( ش�C –كل�ة ال�2ارة  - م9رس  ق�< إدارة األع�ال

  : GHال�ل 
ته�ف ال�راسة إلي الع�ف علي تأث�� سل���ات األداء ال��اقي (ال���لة في ال�ع� 
ال/.-ي ، دع� ال�هام ال�س��ة ، الفاني في الع�ل ، ال'�ع في األداء )علي تع#$# 

�89��ة علي االس�ات��6ات ال�$اد5ة ل/��ات الع�4ي ، وت�2ی� تأث�� ال�0اعة ال
االس�ات��6ات ال�$اد5ة ال���لة في اس�ات��6ة االب�اع ، اس�ات��6ة الف�د ، 
اس�ات��6ة ال�0ادأة ، وت�2ی� تأث�� ال�0اعة ال�89��ة (االسغالل ، االس;/اف) 
ك�غ�� وس�B علي العالقة ب�A سل���ات األداء ال��اقي وتع#$# االس�ات��6ات 

) مف�دة مA ال���$ات  4�325ي ��ا ت��لE ع�9ة الD20(ال�$اد5ة ل/��ات الع
اإلدار$ة وال�Qائف ال9�'�ة O/��ات الع�4ي ج�وب وت��لE االسال�L األح-ائ�ة 
 S0ات ، واالوسا�مة في معامل االت�اق ال�اخلي ، معامل ال�.ال�صف�ة ال��

ت� اس.�ام ال�2اب�ة واالن�2افات ال�ع�ار$ة ومعامل االخالف واأله��ة ال�0�9ة ،و 
) و_�$قة ANOVAاالسال�L اإلح-ائ�ة االس�الل�ة �2ل�ل ال0ایA احادY االت6اه (

)Dunnett3 غ��ات) ومعامالت االرت0اS ون��ذج االن�2ار الB��0 وت2ل�ل مع�د ال�
 )ANCOVA ال�راسة إلي ع�م وج�د ف�وق Eل�ة ،وت�صلhون��ذج ال�عادالت اله� (

مع�9$ة ب�A ال���$ات اإلدار$ة وال�Qائف ال9�'�ة لل�0اعة ال�89��ة وتع#$# 
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أQه�ت ال9ائج  االس�ات��6ات ال�$اد5ة أما علي م��Y سل���ات األداء ال��اقي فق�
ة العل�ا عA اس6اOات االدارة وج�د ف�وق مع�9$ة و�انE ل-الح اس6اOات اإلدار 

) Bس��O ائف ال9�'�ةQلإلدارة العل�ا وع�م وج�د ف�وق مع�9$ة 4.66ال�س'ي وال� (
ب�A اس6اOات اإلدارة ال�س'ي واإلدارة اإلش�اف�ة وال�Qائف ال9�'�ة ،ووج�د عالقة 
مع�9$ة ذات داللة إح-ائ�ة ب�A سل���ات األداء ال��اقي و تع#$# االس�ات��6ات 

ل�$اد5ة ل/��ات الع�4ي ، ووج�د تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة لل�0اعة ال�89��ة ا
واالس�ات��6ات ال�$اد5ة وق� �انE لل�0اعة ال�89��ة األث� األك�0 علي اس�ات��6ة 
الف�د یل�ها اس�ات��6ة االب�اع ث� جاءت في ال��ت0ة ال�ال�ة اس�ات��6ة ال�0ادأة ، 

ة مع�9$ة لل�0اعة ال�89��ة (االسغالل ، االس;/اف ) ��غ�� ووج�د تأث�� ذو دالل
وس�B علي العالقة ب�A سل���ات األداء ال��اقي وتع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة 

  ل/��ات الع�4ي .
 �ل�ات ال�ئ���ة : سل���ات األداء ال��اقي ، ال�0اعة ال�89��ة ، ر$ادة األع�ال 
 ال�ق9مة : - 1

إن ر$ادة م89�ات األع�ال مA أه� القqا5ا الهامة الي ت82ي Oاه�ام عال�ي ن�8ا 
لل�ور الي تق�م Oه في ال9��ة االق-اد5ة واإلج�اع�ة مA خالل االس��ارات الي 
ت�ف�ها به�ف تق��5 ال�96ات ال�0;�ة وال.�مات ال���#ة الي ت.�ق األس�اق 

ع�ل ل;افة فuات ال�6�ع م�ا �5اه� في ت9��ة ال9/اS العال��ة ��ا أنها ت�ف� ف�صا لل
 Yاد-  . االق

ت'�رات س�$عة في Qل ع-� الع�ل�ة ت األع�ال في عال�9ا ال��م م89�اوت�اجه  
فأصE20 أس�اق دول العال� ت/hل س�قا عال��ا واح�ا و4الالي ت�اجه ال�89�ات 

�$ع الغ��� ، ولxلw ة في عال� ست5�2ات وته�ی�ات ع�ی�ة أف�زتها مغ��ات ���� 
س�ات��6ة لعالج أوجه الqعف أو �ات إلي اس.�ام �افة ال�0ائل االت6هE ال�89إ

 اسغالل ع9اص� الق�ة ل��اجهة م�اقف ت9اف��ة ومA هxه ال�0ائل ال�0اعة ال�89��ة .
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ب�A ع�ل�ي إلي ت2ق�y ال�ازن  وت�عي ال�0اعة ال�89��ة في  م89�ات األع�ال
;ال��ارعة في  /اف ف�ص ج�ی�ة وت2ق�y ال;�ف واالس6اOة لل�غ��اتاس��ار واس

ها ال.ارج�ة فuاألك�0 الب� Y�2ه�افها ه� Yx ی�اجة م89�ات األع�ال ل2ق�y أ ال
اخ�ار ال'�$قة ال�9اس0ة الي ت�9hها مA ال2-�ل علي أق-ي م9فعة مA م�اردها 

الغ���ات  نف} ال�ق9h�5 Eها ماOعة�اعات م���ة وفي بوال��ق0ل�ة ل2ق�y إ ال2ال�ة
ال�u�0ة ال.ارج�ة مA خالل م�اصلة ع�ل�ة االس;/اف ل2ق�y اب�اعات  في وال'�رات

س�ات��6ات ال�$اد5ة لA�q جxر$ة  ل�اع� م89�ات األع�ال  علي تع#$# اال
  .ت��#ها

  اإلIار ال���: :  - 2
  سل'��ات األداء ال��اقي :  2/1

  ألداء ال��اقي :أوال : تع��K سل'��ات ا
 اسل���ات األداء ال��اقي Oأنه ) Hu & Jiang and li : 2015(  �ل مA ع�ف

القائ� Oال��Qفة O�6ال اس�9ائ�ة ل��E رس��ة م'ل�4ة مA ق0ل  �$ةسل���ات تق�ی
الع�ل Oال�89�ة بل 5ق�م بها O-فة _�ع�ة وت;�ن ل�5ة ال�غ0ة في الق�ام Oاألع�ال 

�O األداء ال�س�ي اإلضاف�ة _�عا والق�ام Aاع�ة ال#مالء في الع�ل م�ا 5ع#ز م�
  .)1(و$#$� مA �فاءة وفاعل�ة ال�89�ة

) سل���ات Hamidizadeh &Baramond &latifi : 2012( �ل مA ع�فو 
#$� مA #مالئه� في الع�ل _�عا وقqاء ال�لنه م�اع�ة العامل�A االداء ال��اقي Oأ

  .)2(أفqل  علي ن�2 ال�قE وال�6ه�د في الع�ل الن6ازه
Aوع�ف �ل م )Van Scatter & Motowidlo:1996 ( سل���ات األداء ال��اقي

�خالص في الع�ل و  Oأنه ال'�ع للق�ام Oأن/'ة مه�ة _�عا واس��ار الع�ل 2O�اس
م6ه�د إضافي الس;�ال األن/'ة الهامة وال�'ل�4ة والعاون مع اآلخ�$x4  Aلو 
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ل��اع�ته� وفقا لل��اسات واإلج�اءات والق�اع� ال�0عة ل�ع� وت2ق�y األه�اف 
  . )3(ال�89��ة لل�89�ة 

 ب�9د ت��2ذ علي ب9اء األداء ال��اقي وهي ةن ه9اك ثالث) أDalal : 2007( وذ��
)4(:  

  .ذلw_�عا و$ع�ل ع�ل إضافي دون _لL م9ه  أن 5ع�ل العامل -1
 ل�ة في ال��89 _�عا .اعفhفاءة و اآلخ�$A و$�اه� O أن �5اع� العامل -2
  6Oه� إضافي .�خالص 2O�اس و  أن 5ع�ل العامل -3
 Aوذ�� �ل م )Borman & Motowidlo :1993 داء ال��اقي ) أن األ

  : )5( یA�q خ��ة م2اور وهي
 ان علي بxل جه�د إضاف�ة �املة ل�هام الع�ل والي الت��ل ج#ءرو قاد أوال : عامل�ن 

  رس��ا مA ال��Qفة .
  ثان�ا :  ال��اب�ة والع�ل 2O�اس إضافي إلن6از مهام مع�9ة .

  . ثال�ا:عامل�ن �5اع�ون Oعqه�ا ال0ع� و$عاون�ن معا
O عا : عامل�ن ل�یه� ال�عيOراAال�89�ة . وأه�اف وس�اسات و�ج�اءات ق�ان�  

 ل�89�ة .ن علي ال�ع� ال�89�ي وال2فا� علي أه�اف ا: عامل�ن قادرو خام�ا 
) Aو_�ر �ل مBorman & penner & Allen and Motowidlo :2001 ن��ذج (

(Borman & motowidlo: 1993 ) األداء ال��اقي Aغ��اته  لألداء وأوضح العالقة ب�وم
 A$عامل مع اآلخ� Behavior Facilitating interpersonalوهي (سل���ات ت�هل ال

relationships   فاني في الع�ل Behavior related to Jobوسل���ات معلقة Oال
dedication (م�ا_9ة األداء ) دراسة  )  وأث�ه�ا اإل65ابي علي األداء ال�س�ي Eا إتفق�� 

(Chiang & Husieh :2012) )ودراسة،Yoon and Such :2003 (
وال�ع�9$ة علي العالقة اإل65اب�ة   (Podskoff and Mackenzie :1997)،ودراسة

   )6(ل�ل���ات األداء ال��اقي و سل���ات األداء ال�س�ي .  
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 Aوقام �ل م( Coleman & Borman : 2000)  �9ف سل���ات األداء ال��اقي-ب
  : )7(لل��ا_9ة إلي  ثالث فuات وهي 

   Interpersonal citizenship Performance:أداء ال�'ا�Iة الLHM�ة -1
ت/�� إلي ال�ل���ات ال.اصة ب�ع� اآلخ�$A وم�اع�ته� وال��اه�ة في تق��5   

  ال�ه�الت ال/.-�ة اإلی�ار$ة فqال عA سل�ك ال;�م وال2فاوة .
  : Organizational citizenship Performanceأداء ال�'ا�Iة ال������ة  -2

ل�افy مع ق�� وت/�� إلي ات0اع الق�اع� ال�89��ة ودع� األه�اف ال�89��ة وا 
ال�89�ة وس�اساتها ، واالحفا� Oع�q$ة ال��89 وال���ل ال�/�ف لل�89�ة أمام 

  الغ�� وال�الء وص�ق ال��ا_9ة وسل�ك ال�q2 ال�89�ي .
  :   Conscientiousnessال���� -3

5/�� إلي ال�ل���ات ال�اع�ة لألداء ال�س�ي و$/�ل اإلص�ار والفاني وx4ل ال6ه� 
ت�ام األن/'ة ال��Qف�ة ال.اصة Oالف�د وال'�ع مA أجل إن6از أن/'ة اإلضافي إل

و�Qف�ة مع�9ة الت��ل ج#ء مA و�Qفه ، واإلق�ام ن�2 ت2�ل م��uل�ات الع�ل 
  اإلضافي .

و$A�0 م�ا سy0 أن سل���ات األداء ال��اقي هي سل���ات اس�9ائ�ة ی'�ع األف�اد 
�Qال�صف ال�O في وذ�� ( لق�امها  وأنها غ�� م�ج�دةOrgan :1988 أن(

ال�ل���ات الي ت6اوز م'ل0ات ال�ور ال�س�ي وال�اج0ات ال��Qف�ة ال��2دة 
) سل���ات ال��ا_9ة  Organizational Citizenship Behaviorاص'الح (
  ال�89��ة .
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  ال��اعة ال������ة : 2/2
  أوال: تع��K ال��اعة ال������ة :

) ال�0اعة ال�89��ة  Turner & swart and Maylor : 2013(�ل مA ع�ف 
�عارف المع ت�اف�  )Oأنها الق�رة علي اس.�ام وصقل ال�عارف وال�هارات (اسغالل 

   )8((اس;/اف) غلL علي أوجه الق-�ر بها�6ی�ة للال�هارات الو 
Aوع�ف �ل م )Patel & Messersmith and Lepak : 2013  (

 Tushman and o’Reilly )) و  Andriopoulos and Lewis :2009و(
احة في الف�ص الاس.�ام  �89��ة هي ق�رة ال�89�ة عليال�0اعة الأن (1996:�
ل�0ة م'ل0ات ل hOفاءة وفاعل�ة والع�ل Oاب�اع عy$�_ A خلy أف;ار ج�ی�ةاالس�اق 
    )9(م�اجهة ال5�2ات في األس�اق ال��ق0ل�ةاألس�اق و 
 Yل ب�9�ا ی�� Aم )Walrave &Oorschot and Romme:2010 ( أن ال�0اعة

A في ذات ال�قE ف��ا یعلy �9ق�رة ال�89�ة علي فعل ش�A�u م0ای ال�89��ة هي
  )O)10اس��ار الق�رات ال2ال�ة والD20 عA ف�ص ج�ی�ة 

)Aل م� Y�$وGibson & Birkinshaw :2004  �89��ة ت/�� إلي) أن ال�0اعة ال
ت;�$A األن/'ة في م89�ة األع�ال لل�0ة ال�'ل0ات ال�غ��ة في ب�uة الق�رة إلعادة 

 Yرx6ار ال;  .)11(الع�ل وال��اح Oاالب
  ثان�ا : أ عاد ال��اعة ال������ة :

  :   )12() أOعاد ال�0اعة ال�89��ة إلي ما یليMarch’s :1991ق�� ( 
: ی�تO B0ال-قل وال;فاءة واالخ�ار وال9ف�x فه�   Exploitationاالسغالل  -1

�L عy$�_ A ال6ارب و إعادة إسع�ال _�ق الع�ل h�عل� ال5/�� إلي ال
ال��ج�دة hOفاءة وفاعل�ة وأن ته� ال�89�ة ه9ا Oال�ف�y ب�A ع�ل�اتها ل6عل وضعها 

  ت9اف�ي .
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واالب;ار فه� :ی�تO B0الD20 والL$�6 واالك/اف  Explorationاالس;/اف  -2
�L عy$�_ A خلy _�ق ع�ل ج�ی�ة وال��ونة و اس;/اف h�عل� ال5/�� إلي ال

 م�اخل ت;�9ل�ج�ة ح�ی�ة ، وأن ته� ال�89�ة ه9ا Oالف�ص ال�6ی�ة في ال��ق0ل .
إن االسغالل واالس;/اف ن/ا_ان مh�الن ل0عqه�ا ال0ع� وال Ah�5 االسغ9اء عA إح�اه�ا 

 ) Aل م� Y�$وLavikka& Smeds and Jatinen :2015 إن إدارة ال�0اعة (
ت'لL تy��9 ب�A االس;/اف واالسغالل ودمج األن/'ة ن�2 ه�ف م/�ك مع 
معال6ة  وت�اBO  ال�عل�مات ال;اف�ة في ب�uة الع�ل ل2ق�y أق-ي ق�ر مA ال;فاءة 

الئ� مع ال�غ��ات ال�u�0ة   .)13(والفاعل�ة ل
 d�قeا: م9اخل تhال��اعة ال������ة :ثال  

 )Aذ�� �ل مTansley & Kirk & Williams and Barton :2014 (
أن ه9اك م�خل�A ل2ق�Simsek & Heavy and souder :2009( )14( yو(

  ):1ال�0اعة و$qح ذلw مA خالل ال�6ول الالي رق� (
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  ) 1ج9ول رق< ( 
  م9اخل ال��اعة ال������ة

  ال�0اعة اله�hل�ة  
Structural Ambidexterity 

 ال�0اعة ال��اق�ة
Contextual Ambidexterity  

1 -  yت2ق� ���ف ی
  ال�0اعة ؟

ال���# علي ال�افy والق�رة علي 
ال;�ف ب�A األن/'ة في شhل 

وح�ات ع�ل وف�ق ع�ل وحاجة 
ال�89�ة ل�ج�د ه�اكل ت�89��ة 
مع�دة لغ�ض ت9ف�x اإلب�اعات 

  إب�اعات ج�ی�ة .ال2ال�ة و تق��5 

 Aه� ب�5ق�� األف�اد العامل�ن وق
ال���# علي ال��اءمة وA�4 الق�رة 
علي ال;�ف و$/�� ال��اق إلي 

ال�89 والع�ل�ات وال�عق�ات الي 
 Y�ت/hل ال�ـــــل���ات علي ال��

 Yالف�د  
��ف ی� ات.اذ الق�ار  - 2

ح�ل ال�افy والق�رة علي 
  ال;�ف ؟

ل�ا ل6��ع العامل�A إدماج اإلدارة الع
 Aلة ع�u��ال�ح�ات األساس�ة الO

  خلy ال��اءمة .

االه�ام 6O��ع العامل�O Aال���$ات 
اإلدار$ة ال�.لفة وت/�6عه� ل��2دوا 

  Oأنف�ه� ��ف�ة ت�ز$ع أوقاته�
ال���# علي ال�0اعة ال�'ل�4ة والع�ل   دور اإلدارة العل�ا - 3

علي ال�افy وال;�ف مع األس�اق 
  ال�6ی�ة وال'�$� ال;�9ل�جي

م�اع�ة األف�اد علي ت'�$� اإل_ار 
  ال�89�ي O�6ال ع�له� 

4 - Aمهارات العامل�   A�--.ق�رة العامل�A ال�.--�A والف�ق   وج�د ال�#$� مA ال�
داخل ال�89�ة علي االس;/اف 

  واالسغالل

  ) مایلي :1و$qح مA ال�6ول ال�ابy رق� (
:تA�q ه�اكل ت�89��ة ومهام س�� الع�ل الي ت��� �افة ال�0اعة اله�hل�ة - 1

 Aلة ع�u��ل األن/'ة ومع�فة ال�ح�ات ال� Aازن ب��األن/'ة وال2فا� علي ال
  االسغالل واالس;/اف .

ال�0اعة ال��اق�ة : إن/اء إ_ار ت�89�ي یه�ف إلي ت�ج�ه ومhافات األف�اد علي - 2
  ���ات ال�0اعة .ال-�ف ال-�2ح ن�2 اسغالل واس;/اف سل
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  را عا:الع'امل ال�ي ت�اع9 علي ب�اء ال��اعة ال������ة :
 )Aل م� Yی�Birkinshaw , J:2014 ) و (Andriopoulos and lewis 

) أن ال�0اعة ال�89��ة وس�لة ل2ق�y ال��#ة ت9اف��ة ول90اء ال�0اعة ال�89��ة 2009:
  :  )L65)15 ت�اف� خ��ة ع�امل وهي 

  الأك� مA أن �ل ف�د في ال�89�ة �5عي لل�0اعة وأن �h5ن قادر"ا علي الغ���  -1
 أن ت/6ع إدارة ال��ارد ال0/�$ة �افة القادة Oال�89�ة  لل�0اعة ال�89��ة . -2
3- . Aات اإلدار$ة وت�ح�� جه�د العامل�$� ب9اء الفاه� ب�A ج��ع ال��
4- � �ار .ال���# علي خلy أف;ار ج�ی�ة وم�اق0ة ال��ق Oاس
إن ال�0اعة ال��اق�ة وال�0اعة اله�hل�ة أفqل حل معا فه�ا ع9-�ان مh�الن  -5

  ل0عqه�ا ال0ع� .
 )Aوذ�� �ل مHan & celly :2008 yأن ت2ق Ah�5 �89��ة)أن ال�0اعة ال

  : )16(لل�89�ة مایلي
  أداء ال��تفع .  )1(
 ال;�ف وال��اءمة �5اع� علي تL96 الغ���ات ال�فاجuة . )2(
 ز$ادة ال�4ح وال9�� لل�89�ة   )3(
  ت2ق�y ال��#ة ال9اف��ة لل�89�ة  )4(

  خام�ا : دور ال�'ارد ال���Mة في ال��اعة ال������ة : 
 )Aدراسة �ل م Eت�صلAhammad & lee& Malul and Shoham :2015 (

 Huseild) ودراسة (Takeuchi & Lepak and Wang: 2007و دراسة (
ارة ال��ارد ال0/�$ة ت�اه� في ت2ف�# وت�ع�� العامل�A ) أن إرتفاع م�ارسات إد1995:

  ل90ي ال�0اعة ال�89��ة وتA��2 أداء ال�89�ة 
 )Aدراسة �ل م Eوت�صلLubatin et al : 2006  ) ودراسة (Auh and 

Menguci : 2005 ) و دراسة (He and Wong :2004 �89��ة) أن ال�0اعة ال
  ي لل�89�ة �hل .لها تأث�� إ65ابي علي األداء ال�س�
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 ) Aوذ�� �ل مJunni & Sarala& Tarba & liu and Cooper : 2015  (
̧ث� لل��ارد ال0/�$ة والع�امل ال�89��ة Oال�89�ة في  )17( ن��ذجا یA�0 ال�ور ال�

  ) : 1ال�0اعة ال�89��ة  ��ا یqح مA ال/hل الالي رق� ( 
  ) 1شkل رق< (

ال���Mة والع'امل ال������ة  ال����ة في ن�'ذج ی��( ال9ور ال�lث� لل�'ارد 
  ال��اعة ال������ة

  ال�'ارد ال���Mة               الع'امل ال������ة  ال����ة                             
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

خصائص الموظف( لجميع 
  المستويات اإلدارية) :

  المراحل التعليمية . -
  مهاراته التكنولوجية .- 
  توجهه نحو الهدف . - 
  رغبته في التعلم .  - 
  دور الضغوط . - 
  .تطلعاته المالية  - 

  خLائG القائ9 : 
  الخبرة وقدراته المعرفية. -
  القدرة علي اتخاذ القرار  -
القدرة علي تحمل  -

  المخاطر
  القدرة علي التكيف  -
   توجهاته وطموحاته-

ممارسات الموارد 
  : البشرية

التكامل بين ممارسات  - 
  .الموارد البشرية 

  األجور والحوافز- 
  التدريب- 
 نظام العمل- 

  الهيكل التنظيمي : 
  .العالقات التنظيمية -
  ستقاللية في اتخاذ القرار اال- 
القواعد الطابع الرسمي ( - 

واالجراءات والتعليمات  
  . داخل المنظمة مكتوبة )

  
  ثقافة المنظمة :

  رؤية مشتركة . - 
  ثقافة البراعة .- 
  ثقافة التعلم االلكتروني - 

  ثقافة تبادل المعرفة .
  العالقات االجتماعية :

  قيادة مشتركة . - 
  الثقة  - 
الحد من الصراع أو  - 

  النزاع
  إتساع شبكة العالقات . - 

  البيئة التنظيمية :
التنظيم الرسمي وغير - 

  الرسمي .
  السياق التنظيمي - 
 ممارسات البراعة  - 

ال��اعة 
 ال������ة
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) وج�د عالقة تأث�� وتأث� ب�A الع�امل ال��hنة لل��ارد 1یqح مA ال/hل ال�ابy رق� (
ال0/�$ة والع�امل ال�89��ة Oال�89�ة ح�D تA�q ع�امل ال��ارد ال0/�$ة خ-ائ¹ 

ال0/�$ةوتA�q ال��Qف وخ-ائ¹ القائ� ال�اجL ت�اف�ها ف�ه وم�ارسات إدارة ال��ارد 
الع�امل ال�89��ة Oال�89�ة اله�hل ال�89�ي وثقافة ال�89�ة والعالقات االج�اع�ة والu�0ة 

̧ث�ان علي ال�0اعة ال�89��ة   ال�89��ة ) وأن �ل م9ه�ا ی

 ر�ادة األع�ال :  2/3
  أوال : تع��K ر�ادة األع�ال :   
ها م2اولة خلO yأن ) ال�$ادةMorrison and Scott : 2003(  �ل مA  فّع�

ن/اء م89�ة ج�ی�ة أو ت�س�ع ال�89�ة ال2ال�ة أو ت�س�ع م6االت مغام�ة ج�ی�ة م�ل ا
  الع�ل ال2ال�ة مA ق0ل األف�اد أو تأس�} أع�ال ج�ی�ة .

 : w$��0�و ال Y����/ال)A2016وع�فها �ل م L-9ی Sأنها ن/اO ر$ادة األع�ال (
مqافة ��ا أنها تع9ي إدارة ال��ارد  ق-اد5ةح� و$ق�م Oفاعل�ة اعلي إن/اء ع�ل 

ب;ار ن/اS اق-ادY و�دارY ج�ی� وت�� وفاعل�ة م��#ة لق��5 شيء ج�ی� أو�hOفاءة 
  )18(ب�9ع مA ال�.ا_�ة

Oانه  Entrepreneurshipع�ال م-'لح ر$ادة األ(brunch : 1986)ف ّوع�
A وال�غ0ات مه�ام وت�ف�� الف�ص وتل�0ة ال2اجات اال م6��عة أن/'ة تق�م علي

  ی-ف Oال�.ا_�ة .خالل االب�اع و�ن/اء ال�89�ات وأن 
) ال�89�ات ال�$اد5ة Oأنها ال�89�ة الي ت�لw الق�ة  Giffin :2005ف (ّوع�

وال;فاءة الالزمة للق�ام Oع�ل�ة ال��89 وال.'�B مع أقل ال.�ائ� في إ_ار ال�.ا_�ة 
  ال�6ی�ة .

م�2دة وواض2ة لع�ل شىء م0;� وخالق ، فهي إن ر$ادة األع�ال ت�0أ ب�ج�د رؤ$ة 
ع0ارة عA ع�ل�ة م0;�ة تع�� علي وضع ت-�ر ل'�$� م9ج أو خ�مة أو اب;ار أو 

  م9ج ج�ی� یلقي الق�0ل ل2ق�y األر4اح وال�hانة ال���#ة في عال� ال�9اف�ة .



� عادل رم�ان ال��اد�  ال������ة ���غ�� وس��                        د/اث� ال��اعة ��22/5/2017  

 24المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 

  ثان�ا : م�احل ال����ات ال��اد1ة : 
لي ال�89�ات ال�$اد5ة ات.اذها والي Ah�5 ت�ج� الع�ی� مA ال��احل الي L65 ع

  : )19(ت�ض�ح أه�ها ف��ا یلي 
ت�2ی� وتق��� الف�صة : إن ن6اح ال;��� مA ال�89�ات ال�$اد5ة ل� 5أت h/Oل  -1

مفاجىء Oال0�9ة ل�2ی� الف�ص و�ن�ا مA خالل ال�الح8ات وال�قاOة ال����ة 
�الء وال0ائع�A وم��لي ل2اجات ورغ0ات الع�الء في األس�اق ومع�فة آراء الع

  ال�-انع ألخxها في االع0ار 
ت'�ر خ'ة األع�ال : ی� في هxه ال��حلة وضع اإل_ار ال�ئ��ي ل.'ة  -2

األع�ال مq�9ة �افة األن/'ة وال.'B ال�علقة بها �األن/'ة اإلناج�ة 
 وال��$ق�ة وال�ال�ة واإلدار$ة ...إلخ

ت�2ی� ال��ارد ال�'ل�4ة ال0/�$ة ت�2ی� ال��ارد ال�'ل�4ة : ی� ه9ا مع�فة و  -3
 وال�اد5ة ل2ق�y أه�اف ال�89�ة .

إدارة ال�/�وع : و$� في هxه ال��حلة مع�فة ��ف�ة س�� ال�/�وع وع�ل�ة  -4
ال�قاOة وت9ف�x ووضع ال.'B وال�0امج الالزمة ل2ق�y ال69احات ال�'ل�4ة 

  لل�ص�ل لاله�اف .
  ثالhا: اس��ات�2�ات ر�ادة األع�ال : 

 ) Aوذ�� �ل مJones& Wadhwani : 2006 : Bو (ال'�$ل ، أغا ، ال0اس  (
  : )20(اس�ات��6ات ر$ادة األع�ال وهي  ) 2012

إن اس�ات��6ة االب�اع ض�ور$ة ل;ل ش��ة حي ت�Ah مA :  ب9اعاس��ات�2�ة اإل - 1
�ات فاإلب�اع م�اجهة ال5�2ات ال�u�0ة ال�غ��ة Oاس��ار وم�اجهة وم9اف�ة ال����ة ب�A ال/� 

 5ع9ي الع�ل�ة الي L65 مA خاللها ال/��ة أن ت�.�م م�اردها  أو اس.�ام ع�ل�ات ج�ی�ة
مA خالل إخ�اج ال'اقات ال0/�$ة ال��ج�دة وااله�ام ب/�6عها علي االب�اع إلش0اع حاجات 

  ورغ0ات الع�الء واسعاده� لq�ان والئه� لل�89�ة .
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: 5ق-� بها ال�96ات الف�$�ة وال���#ة الي تع�ضها  اس��ات�2�ة ال�ف�د أو ال����-2
ال/��ة ض�A م96اتها اآلخ�Y وأن ت;�ن ال/��ة قادرة علي تق��5 م96ات / خ�مات 
 Aة ع#��عال�ة األداء واش0اع حاجات الع�الء مA خالل تق��5 م96ات ف�$�ة وم

 غ��ها مA ال/��ات ال�9اف�ة .
ع9-� ال�قE وه�الYx �25د ما إذا �انE : ه9ا 5أتي  اس��ات�2�ة ال��ادأة -3

ال/��ة س82ي Oال��'�ة وال�$ادة علي ال/��ات األخ�Y ال��ج�دة في ال��ق ، 
فال�0ادأة تع9ي الف;�� في ال.'ة وت9ف�xها h/Oل سل�� وعلي اإلدارات العل�ا ال/�6ع 

 الء .علي ال�0ادأة واالب;ار ، فال/��ة الي ت�.�م ال�0أدة ت82ي Oاه�ام الع�
  

  را عا: م�احل ق�ام رائ9 األع�ال ب�e'�ل األفuار إلي ف�ص : 
ی�Y ف�$y ال�خ-ة ال�ول�ة ل�$ادة األع�ال أن م�احل ت�2$ل األف;ار إلي ف�ص 

  ) :  852ه�ها ال/hل الالي رق� (
  )  2شkل رق< ( 

  تe'�ل األفuار إلي ف�ص ل��ادة األع�ال 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

)1 (
 توليد
 األفكار

)4 (
اختيار 
 األفكار

)3 (
تقييم 
 األفكار

)2 (
صياغة 
 األفكار
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  ) مایلي :2یqح مA ال/hل ال�ابy رق� (
ت�ل�� األف;ار : ال�ص�ل إلي ف;�ة م/�وع هي نق'ة ال�0ا5ة واالساس ل69احة  -1

  وت;�ن تلw األف;ار قابلة لل'y�0 وم9اس0ة مع الu�0ة ال��2'ة .
الق�رة علي ش�ح الف;�ة والع��0 ع9ها h/Oل واضح  ص�اغة الف;�ة : 5أتي ه9ا -2

وت�2ی� معال�ها ووصف م�hناتها و_�$قة ت9ف�xها وت�� Oال�اقع�ة وقابلة للق�اس وم�2دة 
. 
3-  Y̧د تق��� األف;ار : ل�} �ل ف;�ة هي م/�وع ناجح Ah�5 العلO yه ول;A ق� ی

ة ت�اع� علي االخ�ار ع�9 ت'�0قة للف/ل ولxلL65 w تق��� ال�/�وع وفy معای�� م�2د
ال�ل�� للف;�ة  م�ل ( ت�اف� ال;فاءات ال0/�$ة و وج�د _لL �افي مA الع�الء لل�9ج / 

 لل.�مة ، وت�اف� ال.�0ات وال�ع�فة Oال�/�وع ، ت�اف� اإلمhان�ات ال�اد5ة ) .
4-  A�0ارة االف�اد ال�9اس/اخ�ار الف;�ة : ی� اخ�ار وت�2ی� ال.�ار ال�9اسL واس

Lاأله�اف وال��اسات واإلج�اءات . وت�ت�O األف;ار و�ع�اد ج�ول زم9ي م�2د  

3 -  : weلة ال�kMم 
مA م9'لy أه��ة ر$ادة األع�ال ودورها الهام في ال9ه�ض Oال�/ار$ع وخلy وQائف 

فهي ت/hل م�2را أساس�ا في االق-اد القائ�  أك�� وخلy ب�uة إ65اب�ة م�ات�ة لألع�ال
وL6$ علي ال�89�ات الق�رة علي ال�2ك في ات6اه الف�ص ال�6ی�ة Oغ�ض ال0قاء في 
 A9ها مh�ج�ی�ة ت Lإت0اع أسال� Lل'األس�اق  فال5�2ات الي ت�اجه ال�89�ات ت

احة اس;/اف الف�ص ال��2'ة بها وفي ال�قE نف�ه تع�ل علي اسغالل الف�ص ال�
 Aازن ب��وأن ت;�ن قادرة علي تغ��� ه�اكلها ح�L م'ل0ات الu�0ة ول2ق�y ال
االسغالل واالس;/اف و�ت0اع ما5'لy عل�ه ال�0اعة ال�89��ة لل�ازن ب�A ع�ل�ات 
االس��ار األم�ل للف�ص والD20 عA ف�ص ج�ی�ة لل�ص�ل ل�$ادة األع�ال وق�رة 

A�6$ مA ون�8ا الزد5اد أع�اد ال.�  مغ��ة ال�89�ات علي االس��ار في ب�uة
أن مع�ل ال0'الة لي اس�عابه� ، وت�0ز ال�/hله س�ق الع�ل عال6امعات دون ق�رة 
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 ) Aة الع��$ة مuس'ة وف�ق 29: 15لل/0اب في الف�̧هالت ال� س9ة) مA ح�لة ال�
ة % مA إج�الي ق�ة الع�ل في نف} الفu 36,1ال��س'ة وال6امع�ة وما ف�قها إلي 

ال-ادر مA  2016الع��$ة وذلw _0قا ل9ائج D2O الق�Y العاملة لل�4ع األول لعام 
ل/0اب في م-� ،ولهxا تعO �0'الة ا ال6هاز ال���#Y للعu0ة العامة واالح-اء

�ص ع�ل ج�ی�ة ل�فع ع6لة ال9�� و$أتي ه9ا دور األع�ال ال�$اد5ة ل.لy ف م�تفعة
  ق-ادY ال�-�Y .اال

 y0ة علي م�اسOفي اإلجا D20لة الh/ل.¹ م  :الال�ة ال�اؤالت ت
ما ه� مفه�م وأه��ة �ل مA  األداء ال��اقي ، ال�0اعة ال�89��ة واالس�ات��6ات  - 1

  ال�$اد5ة ل�89�ات األع�ال  ؟
هل ی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة ب�A سل���ات األداء ال��اقي و تع#$#  - 2

 ات الع�4ي ؟االس�ات��6ات ال�$اد5ة ل/��
هل ی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة ب�A ال�0اعة ال�89��ة و تع#$#   - 3

( اس�ات��6ة اإلب�اع ، اس�ات��6ة الف�د ، اس�ات��6ة االس�ات��6ات ال�$اد5ة 
 ل/��ات الع�4ي ؟ ال�0ادأة )

األداء هل ت�سB ال�0اعة ال�89��ة( االس;/اف و االسغالل) العالقة ب�A سل���ات  - 4
 ال��اقي وتع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة ل/��ات الع�4ي؟

4 - : weأه��ة ال� 
4/1 E20ثقافة األع�ال في العال� ، بل أنها أص E20إن ر$ادة األع�ال ال��م أص

̧ث� تأث��ا ق�$ا علي ال�¸ش�ات االق-اد5ة ل�ول العال�  وت�عي مع�8 ح�hمات دول  ت
  uة ع�ل واس��ار م9اسL .العال� إلي ت'�$� س�ق الع�ل وخلy ب�

ت2اج م89�ات األع�ال لل�0اعة ال�89��ة ل��اجهة الغ���ات ال�u�0ة ال��2'ة  4/2
ووج�د م�رد Y�/O قادر"ا علي االس;/اف واالسغالل ل��اجهة ال�2الت والغ���ات 

 العال��ة ال����ة .
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ة م-�$ة تق�م ش��ات الع�4ي ( مع�وفة Oاس� ت�ش�0ا الع�4ي )هي ش��ة م�اه� 4/3
م96ات عال�ة ال�6دة ذات ت;�9ل�ج�ا م'�رة تل0ي رغ0ات وت�قعات ال��هلw وته�ف 
إلي أن ت-0ح أول ش��ة م-�$ة ع��4ة أف�$ق�ة في م6الها ��ا أنها ت�ف� ف�ص ع�ل 

  عامل .  23123لـــــــ
5-  weأه9اف ال�: 
االس�ات��6ات الع�ف علي م�Y تأث�� سل���ات األداء ال��اقي علي تع#$#  5/1

 ال�$اد5ة ل/��ات الع�4ي .
الع�ف علي م�Y تأث�� ال�0اعة ال�89��ة علي تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة  5/2

  اس�ات��6ة ال�0ادأة)O/��ات الع�4ي. - اس�ات��6ة الف�د –(اس�ات��6ة االب�اع 
غ�� الع�ف علي تأث�� ال�0اعة ال�89��ة ( االس;/اف و االسغالل )  5/3��

وس�B علي العالقة ب�A سل���ات األداء ال��اقي وتع#$# اس�ات��6ات ال�$ادة O/��ات 
  الع�4ي.

ال.�وج ب9ائج وت�ص�ات ت�اع� ال/��ات علي ت2ق�y ال�0اعة ال�89��ة األم�  5/4
  الYx �5ه� في تع#$# االس�ات��6ة ال�$اد5ة .

6 - : weف�وض ال�  
تع#$#  إح-ائ�ة ل�ل���ات األداء ال��اقي عليالی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة  6/1

  .ل/��ات الع�4ي االس�ات��6ات ال�$اد5ة
الی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة لل�0اعة ال�89��ة وA�4 تع#$#  6/2

 �  . ات��6ات ال�$اد5ة ل/��ات الع�4ياالس
  الال�ة : الف�ع�ة ال�اني الف�وض  و$ف�ع مA الف�ض

ال ی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة لل�0اعة ال�89��ة : الف�ض الف�عي األول 
  علي اس�ات��6ة االب�اع .
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ال ی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة لل�0اعة ال�89��ة  الف�ض الف�عي ال�اني :
  علي اس�ات��6ة الف�د .

: Dال��89�الف�ض الف�عي ال�ة ال ی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة لل�0اعة ال
  علي اس�ات��6ة ال�0ادأة .

(االس;/اف واالسغالل) ال ی�ج� تأث�� ذو داللة مع�9$ة لل�0اعة ال�89��ة  6/3
 �ات��6ات ك�غ�� وس�B علي العالقة ب�A سل���ات االداء ال��اقي وتع#$# االس

  . ال�$اد5ة ل/��ات الع�4ي
7 - : D20غ��ات ال  ن��ذج م

  الD20 فإن ال/hل الالى ی�ضح مغ��ات الD20:ب9اًء على الف�وض الى ی9اولها 
  )3شkل رق< (

weن�'ذج م�غ��ات ال�  

 
8- : weأسل'ب وم�هج ال�  

  يتضمن منهج البحث جانبين :

ت� اإل_الع علي ال;L وال�ور$ات وال�راسات ال�9/�رة الع��4ة  :الجانب النظري 
 Y�89غ'�ة اإل_ار الواالج�09ة واالع�اد علي شh0ة ال�عل�مات ال�ول�ة ل

.D20لل  

  المتغير المستقل
  سلوكيات األداء السياقي

  
  الدعم الشخصي -

  دعم المهام الرسمية -
  التفاني في العمل  -
  التطوع في االداء -

  المتغير التابع 
تعزيز االستراتيجيات 

  الريادية 
 استراتيجية االبداع  -
 استراتيجية التفرد  -
  استراتيجية المبادأة -

  المتغير الوسيط 
  البراعة التنظيمية

  
  االستكشاف  -

  االستغالل -
 2ف

 3ف

 1ف
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ت� ت-��� قائ�ة اسق-اء م�جهة إلي العامل�O A/��ة الع�4ي  :الجانب الميداني 
ج�وب م6ال ال�راسة ل6�ع ال�0انات األول�ة مA م-ادرها األساس�ة Oاس.�ام 

) خ�اسي ال�رج D�2O ت2�Y القائ�ة علي مغ��ات  ( Likert Scaleمق�اس  
�اد علي ال�ق�اس الD20 ال��قلة والاOعة وت� ق�اس سل���ات األداء ال��اقي Oاالع

وت� ق�اس ال�0اعة ال�89��ة   )Jawahar and Carr:2007( )21ال�ارد في (  
 O(Chen&Tang& Cooke and Jin:2016)االع�اد علي ال�ق�اس ال�ارد في

الع�اد علي ال�ق�اس ال�ارد في وت� ق�اس اس�ات��6ات ر$ادة األع�ال Oا)22(
)Bosma and others:2000 ()23(  

9 -  : weم��2ع وع��ة ال�  
:weأوال :م��2ع ال�  

ی��ل م6�ع الD20 مA العامل�O A/��ات الع�4ي ج�وب ( ت�ش�0ا الع�4ي)،هي 
وتع�ل في تق��5 م96ات عال�ة ال�6دة ذات  1964ش��ة م�اه�ة م-�$ة تأس�E عام 

̧دY دورا ت9��$ا لل�6�ع و  االق-اد ت;�9ل�ج�ا م'�رة تل0ي رغ0ات وت�قعات الع�الء وت
ال�-�Y ، وق� ب�أت ن/ا_ها ب6ارة ال.�دوات واألدوات ال��رس�ة ولعL اال_فال ب�اس مال ال 
یع�Y أر4عة آالف ج�9ة فقB علي ی� ثالثة أشقاء ه� م2�� إب�اه�� الع�4ي وم2��د إب�ه�� 
الع�4ي و ع�0 ال��6 إب�اه�� الع�4ي وأصE20 اآلن أح� أك�0 ال�¸س�ات ال�ع�وفة في م6ال 

  ال6ارة وال-9اعة ال�-�$ة  Oإج�الي م�0عات ت6اوزت ال�ل�ارات .
و4فqل الف�ق ال;�9ل�جي ل�96ات م6��عة الع�4ي واالل#ام Oال�عای�� ال�6دة 
العال��ة وخ�0ات العامل�A بها والق�رة علي اس;/اف م96ات تل0ي رغ0ات الع�الء وال�سع 

لألس�اق الع��4ة واألف�$ق�ة و4لغE ق��ة في اس�اق ج�ی�ة أصE20 م96ات الع�4ي ت-�ر 
مل��ن دوالر أم�$hي وق� وف�ت ش��ة ت�ش�0ا  28م�0عات ال-�ی� الف�ة ال�اOقة ح�الي 

Aم ��إدارة ال��ارد  23123الع�4ي أك Aال�ة (ال�-�ر: مف�صة ع�ل 5ع�ل�ن Oال/��ات ال
  ال0/�$ة Oالف�ع ال�ئ��ي ل/��ات الع�4ي (ت�ش�0ا)) :

  الع��ي لل�2ارة وال�Lاعةش��ة    - 1
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  ش��ة الع��ي لل�Lاعات اله�9س�ة  - 2

  ش��ة الع��ي ل�Lاعة ال����9 وال�u��ف  - 3

  ش��ة الع��ي ل��u'ل'ج�ا اإلضاءة  - 4

  ش��ة الع��ي لألجه�ة ال��ئ�ة وت�'�d األجه�ة  - 5

  ش��ة الع��ي القا �ة لالس��hارات ال�ال�ة  - 6

  قيش��ة ال�eالت الع�'م�ة لل�'س�  - 7

  ش��ة الع��ي لل��Mأت ال���ة  - 8

  مlس�ة الع��ي ل����ة ال���2ع  - 9

  ش��ة م�19ا الع��ي لل9عا1ة واألعالن  -10

  ش��ة الع��ي لل�Lاعات ال���ل�ة  -11

وتعامل ال/��ة مع الع�ی� مA العالمات ال6ار$ة العال��ة أذ�� م9ها 
  ،الج��مان�ا )  TCL(ت�ش�0ا ، شارب ،ف�ل0} ،س�ني ، 

  ثان�ا : ح2< الع��ة:
  :)24( ت� ت�2ی� ع�9ة الD20 وفقا لل�عادلة الال�ة         

   69,1ال.'أ ال����ح Oه =
  ق ) – 1ق ( 

  ن
% وأن حـــ�ود ال�قــة Oال9ــائج فـــى 5ال.'ــأ ال��ــ��ح Oــه فإنـــه ســ�ف 5��ــل O�قــ�ار

  %.95ص�رة ن�0ة م�u$ة على أساس ح�ود ال�قة 
  %50ت�اف� ف�ها ال.اص�ة م2ل ال�راسة ن�0ة ع�د مف�دات الي  -
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50 ,0    =96,1  0.5  ) ×1 – 0.5(  

  ن

 مف�دة  384ح�6 الع�9ة =                           مف�دة  384ن  =           

ون�8ا ألن ح�6 ال�6�ع م�2ود فق� قامE ال0اح�ة Oاس.�ام القان�ن الالى لق�ی� 

 Lح�6 الع�9ة ال�9اس  

  
Dأن : ح�  

N             ع�  )384: ح�6 الع�9ة لل�6�عات غ�� ال��2ودة ( n: ح�6 ال�6
          :ح�6 ع�9ة ال�راسة 

      ح�6 ع�9ة ال�راسه =
23123 *384  

23123+384 -1  

  مف�دة 378ح�6 ع�9ة ال�راسة =        
  

  ثالhا  ن'ع الع��ة:

مف�دات م6�ع الD20 على ع��ت ال0اح�ة فى ت�ز$ع ح�6 الع�9ة على إ     
 wع و94اًء على ذل�أسل�ب الع�9ة ال'0ق�ة الع/�ائ�ة ن�8ا لع�م ت6ان} مف�دات ال�6

  مف�دة)  378ت� ت�ز$ع ح�6 الع�9ة ال�ابy اإلشارة إل�ه (

  را عا : وح9ات ال�عای�ة :
س'ى ت��ل وح�ات ال�عای9ة مA �افة العامل�O Aال���$ات اإلدار$ة العل�ا وال�         

واإلش�اف�ة وال�Qائف ال9�'�ة O/��ات الع�4ي ( ت�ش�0ا ) ، وت� ت�ز$ع ح�6 الع�9ة 
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ال.اصة Oالعامل�A  _0قا للL�9 ال��u$ة الال�ة ل;ل م��Ç مA ال���$ات اإلدار$ة 
  وال�Qائف ال9�'�ة:

  %  للعامل�O Aاإلدارة العل�ا. 10
  % للعامل�O Aاإلدارة ال�س'ى. 20
30  Aاإلدارة اإلش�اف�ة.% للعامل�O  
  % للعامل�O Aال�Qائف ال9�'�ة. 40

  وف��ا یلى ج�ول یA�0 ت�ز$ع ح�6 ع�9ة العامل�A _0قا للL�9 ال��u$ة ال�اOقة : 
  ) 2ج9ول رق< (

ت'ز�ع ح2< الع��ة علي العامل�(  ��Mة الع��ي ج�وب ( ت'ش��ا الع��ي) ح�� 
  ال���'�ات اإلدار�ة وال'�ائف ال����ة 

  الع�9ة الفعل�ة   الع�9ة ال�4��2ة   ال���$ات اإلدار$ة وال�Qائف ال9�'�ة 
  30   38=10/100×378  اإلدارة العل�ا 
  65  76=20/100×378  اإلدارة ال�س'ي

  100  113=30/100×378  اإلدارة اإلش�اف�ة 
  130  151=40/100×378  ال�Qائف ال9�'�ة 

  325  378  اإلج�الي
 yال�6ول ال�اب Aح مq) أن ع�9ة الD20 ال�4��2ة ل/��ات الع�4ي ج�وب هي 2رق� (ی

) مف�دة وع�9 ت2ل�ل ق�ائ� االسق-اء ال.اصة Oال���$ات اإلدار$ة ( العل�ا ، ال�س'ي 378(
) اس�ارة غ�� �املة وم9ق�صة ل-0ح الع�9ة 53، االش�اف�ة) وال�Qائف ال9�'�ة ت� اس0عاد (

  ) .2م�ضح Oال�6ول ال�ابy رق� () مف�دة ��ا ه� 325الفعل�ة هي ع�د (
  ال9راسات ال�ا قة :-10
  ال9راسات ال��علقة  �ل'��ات األداء ال��اقي : 10/1
  :)Hu & Jiang and Li : 2015( )25دراسة (  1/ 10/1
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ال�راسة إلي مع�فة أث� األداء ال��اقي علي معل�ي ال��ارس ال�ان�$ة في  ته�ف
. A�-ال  

ال'�$�  –أOعاد األداء ال��اقي ( اخالق�ات ال�ه9ة  ت�صلE ال�راسة إلي أن ت�اف�و 
̧ث� علي دع� و  –العاون ال�9اغ�  –الxاتي  ه�ف ال��رسة أ ال�2ی� ال�89�ي ) ی

  . علي ال2-�ل ال�راسي وع�لها و$�اع� ال'الب
  :)Hamidizadeh & Baramond and Latifi : 2012 ()26دراسة (  10/1/2

اء ال��اقي وأث�ه�ا دعالقة ت�A�h العامل�A وم�hنات األ ال�راسة إلي مع�فة أث� ته�ف
  علي األداء ال�س�ي وال�ضا ال��Qفي .

 ت�صلE ال�راسة إلي :و 
  

وج�د عالقة إ65اب�ة م0اش�ة وغ�� م0اش�ة ب�A معامالت األداء ال��اقي  -1
  علي ال�ضا ال��Qفي .

وج�د عالقة ذات تأث�� ���0 لألداء ال��اقي مA خالل ال�A�h علي األداء  -2
 وال�ضا ال��Qفي .ال�س�ي 

  : )Jawahar and carr :2007( )27دراسة (  10/1/3
ال�راسة إلي مع�فة أث� الq��� واألداء ال��اقي علي ال�ع� ال�89�ي واألداء  ته�ف

  ال�س�ي .
  ت�صلE ال�راسة إلي: و 

̧دY إلي ان#اع األداء ال��اقي مA األف�اد ان ال�ع�  -1 ال�89�ي واإلش�افي س�
  العامل�O Aال�89�ة .

ه9اك تأث�� إ65ابي للq��� علي األداء ال��اقي و تA�0 وج�د عالقة إ65اب�ة - 2
  ق�$ة لألداء ال��اقي علي األداء ال�89�ي ال�س�ي لل�89�ة
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  : )Fisher &Hartel : 2004 ( )28دراسة (  10/1/4
ال�راسة إلي مع�فة ت-�ر الع�ل واالداء ال��اقي علي األداء ال�سـ�ي العـامل�A  ته�ف

  ال�غ�A�4 في تا5الن� . 
ن ه9اك تاث�� إ65ابي لألداء ال�ـ�اقي علـي األداء ال�سـ�ي مـع وت�صلE ال�راسة إلي أ

داء فـــي ال�89�ـــات ال�عـــ�دة ال�96ـــ�ات وت;ـــ�ن وضـــع ب9ـــ�د م.لفـــة لق�ـــ�� األ ضـــ�ورة
 لعامل�A ال�غ�A�4 ومفy عل�ها .واض2ة ل

  : )Befort and Hattrup : 2003( )29دراسة (  5/ 10/1
ال�راسـة إلـي مع�فـة أثـ� ال.0ـ�ة اإلدار$ـة علـي ت-ـ�9فات األداء ال�ـ�اقي ومع�فـة  ته�ف

  أث� أه��ة سل���ات الق�ادة علي األداء ال��اقي.
  ت�صلE ال�راسة إلي : و 
  .ال��ی�$A ساه� ذلw علي إرتفاع ق��ة األداء ال��اقيأنه �ل�ا إرتفعE خ�0ة - 1
 أن ال.�0ة لها دور في الع�ل اإلدارY واثارها علي االل#ام وسل���ات الق�ادة- 2
̧ث� إ65اب�ا علي أه��ة األداء ال��اقي .- 3   ان  سل���ات الق�ادة ت
  

  ال9راسات ال��علقة  ال��اعة ال������ة :  10/2
  : )Baskarada & Waston and Cromarty : 2016 ()30دراسة (  10/2/1

هـــ�ف ال�راســـة إلـــي العـــ�ف علـــي ال9ـــ�احي ال�.لفـــة للق�ـــادة ولل�0اعـــة ال�89��ـــة ثـــ� ت
  الع�ف علي أث� الق�ادة علي ال�0اعة ال�89��ة .

ت�صلE ال�راسة إلـي أن ه9ـاك أثـ� إ65ـابي للق�ـادة علـي ال�0اعـة ال�89��ـة مـA ناح�ـة و 
  واالسغالل .االس;/اف 

  :)Chang :2016  ()31دراسة (  10/2/2
  ه�ف ال�راسة إلي : ت
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مع�فة أث� الق�ادة ال�2$ل�ة وم9اخ ال�A�h واألداء العالي علي ال�0اعة ال�89��ة - 1
  ع�9ة مA ال/��ات االل;�ون�ة في تای�ان .

  مع�فة أث� ن8ام األداء العالي علي ال�0اعة ال�89��ة . - 2
أث� م9اخ ال�A�h علي م��$ات األداء العالي علي ال�0اعة ال�89��ة مع�فة  - 3

.4-  Aو أث�ها علي العالقة ب� A�h�أث� الق�ادة ال�2$ل�ة ��غ�� وس�B ب�A م9اخ ال
                 األداء العالي وال�0اعة ال�89��ة

 
  ت�صلE ال�راسة إلي:و 

  وج�د تأث�� إ65ابي ل89ام األداء العالي علي ال�0اعة ال�89��ة . -1
و أث�ها علي  وج�د تأث�� إ65ابي لل�A�h علي م��$ات األداء العالي -2

 ال�0اعة ال�89��ة 
العالقة ألث� الق�ادة ال�2$ل�ة ��غ�� وس�B في العالقة ب�A م9اخ  تع#$# -3

̧ث� ب�وره h/Oل إ65ابي ق�Y علي األداء العالي    ال�A�h الYx س�
 و ال�0اعة ال�89��ة

  : )Zhang &Wang &li and Cui :2016( )32دراسة (  10/2/3
ال�89��ة ال���لة في ه�ف ال�راسة إلي الع�ف علي أث� ت�ازن مغ��ات ال�0اعة ت

  (االسغالل االس;/اف ) علي اداء ال/��ة .

 A�h� م9اخ ال

 نظام األداء العالي

 القيادة التحويلية

 البراعة التنظيمية
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  ت�صلE ال�راسة إلي : و 
  س;/اف علي أداء ال/��ة وج�د تأث�� إ65ابي لإل-
 سغالل علي أداء ال/��ة .وج�د تأث�� إ65ابي لإل -
ب;ار Oاس��ار ل�یها ال��# في أداء م96اتها إن ال/��ات الي ل�یها ع�ل�ات إ-
   ش��ة ت-�9ع وخ�مات في ال-�A . 292أج�$E ال�راسة علي و 

  :) 33( ) 2015دراسة ( ال�2ار : 10/2/4
  ته�ف ال�راسة إلي:

  ت�2ی� االخالفات ب�A آراء العامل�A ح�ل أOعاد الق�ادة ال�6ی�ة Oال�قة  -1
  و أOعاد ال�0اعة ال�89��ة Oال/��ة ال�-�$ة لالت-االت م9'قة تل�ف�نات ال�قهل�ة . 
ت�2ی� _�0عة االرت0اS ب�A أOعاد الق�ادة ال�6ی�ة Oال�قة واOعاد ال�0اعة ال�89��ة  -2

Oال/��ة م2ل ال�راسة وت�2ی� _�0عة االرت0اS ل;ل Oع� لل�0اعة ال�89��ة علي ح�ة 
  وت�صلE ال�راسة إلي : 

ع�م وج�د اخالف معY�9 ب�A آراء العامل�A ح�ل أOعاد الق�ادة ال�6ی�ة Oال�قة  -1
  وج�د اخالف معY�9 ب�A آراء العامل�A ح�ل أOعاد ال�0اعة ال�89��ة .ب�9�ا 

ان أOعاد ال�0اعة ال�89��ة لها دور ���0 في ت2ق�y ال�0اعة ال�89��ة ووج� أن  -2
 Oع� االس;/اف 5��ل ال0ع� األساسي لل�0اعة ال�89��ة Oال/��ة م2ل ال�راسة .

  :)Gukate & Huh :2014 ()34دراسة (  10/2/5
ته�ف ال�راسة إلي الع�ف علي العالقة ب�A ااس;/اف واالسغالل وتأث��ها علي 

ال;�ر$ة ال-غ��ة وال��س'ة ال�89�ة و��ف ی� ت2ق�y ال�ازن ب�9ه�ا في ال�/ار$ع 
  في ص9اعة ت;�9ل�ج�ا ال�عل�مات .ال�62 

  ت�صلE ال�راسة إلي : و 
عالقها ب#$ادة _�ل ن ه9اك عالقة إ65اب�ة ب�A االس;/اف واالسغالل و أ -1

  الع�� ال�89�ي وز$ادة ت�ف�� ال�ع� .
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 ه9اك عالقة سل�0ة ب�A االس;/اف ومع�ل م.ا_� ال/��ة . -2
خ�Y ت0عا لل�8وف ال�اخل�ة وال.ارج�ة ال.اصة ق� 5.لف ال�ازن مA م89�ة أل -3

 hOل ش��ة .
̧ث�ه علي ت�ازن إ -4  ن ال�افy ب�A االسغالل واالس;/اف مA أه� الع�امل ال�

 ال�89�ة و_�ل ع��ها ال�89�ي .
  ال9راسات ال��علقة ب��ادة األع�ال : 10/3

 :)Jacobus : 2013( )35دراسة (  10/3/1
  ال�راسة إلي الع�ف علي ال'�ق الفعالة لع#$# ال�$ادة ب�A _الب ال6امعات  ته�ف

ت�صلE ال�راسة إلي ض�ورة ت�اف� دورات وم9اهج م.--ة لل'ل0ة عA ر$ادة و 
   األع�ال وت.لف ح�L م��ل ال'ل0ة ن�2 ت90ي م.ا_� وس�'�ة واالب;ار

  : )Krishnakumar and Rao : 2011( )36دراسة (  10/3/2
ال�راسة للع�ف علي دور ال'�$� ال��y0 ل�$ادة األع�ال في إع�اد وتأه�ل  ته�ف

  العامل�A ألداء الع�ل h/Oل أفqل .
عامال في ق'اع تق�9ة ال�عل�مات في ب�uة  144ت�صلE ال�راسة الي اج�$E علي و 

 Yخالل ت9��ة الق� Aه5�9ة ان ر$ادة االع�ال ت�ه� في ن�� ال�89�ات وت'�رها م
ع�ن ب�وح االب;ار �  ال0/�$ة ، و ساه�E ر$ادة األع�ال في ت/غ�ل م�Qف�A ج�د ی

  
10/3/3  : >��u37() 2011دراسة ( ع�9 ال(:  

ته�ف ال�راسة إلي مع�فة واقع ر$ادة األع�ال ال-غ��ة وال��س'ة في االق-اد الفل�'�9ي 
  وأب�ز ال�ع�قات امامها Oاع0ار الع�ل ال�$ادY ن�اه االق-اد الفل�'�9ي

وت�صلE ال�راسة إلي وج�د Oع� مع�قات م9ها ع�م ت'y�0 االسال�L اإلدار$ة واس.�ام 
̧هلة و لل9ه�ض Oاألع�ال ال�$اد5ة ت�ف�� خ�مات إس/ار$ة أی�Y عاملة غ�� م�ر4ة  وم

2�ة الالزمة لع�ل ال�/�وعات ال�$اد5ة .  وت�ر$L عالي وت�ف�� م'ل0ات ال�90ة ال
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  :)van Stel et .al: 2008( )38دراسة (  4/  3/ 10
  ال�راسة إلي الع�ف علي أث� العالقة ب�A ر$ادة األع�ال وال0'الة في ال�اOان ته�ف

  ت�صلE ال�راسة إلي :و 
  إن ر$ادة األع�ال وس�لة مه�ة ل�عال6ة ال0'الة وت'لL ت�ف�� ب�uة داع�ة لها  -
ل-غ��ة وال��س'ة L65 علي ال�h2مة ال�اOان�ة ت�ع�� م/�وعات ال�$اد5ة ا -

 ق-ادYك�-�ر لل9�� اال
  م�اقMة ن�ائج ال9راسة ال��9ان�ة واخ��ار صeة الف�وض : -11

 ال9راسة االس��الع�ة : – 11/1
  : Reliabilityمعامل ال�hات ألفا ��ون�اخ  - 11/1/1

و$ق-� Oه اسق�ار ال�ق�اس وع�م ت9اقqه مع نف�ه, أÇ أنه 5ع'ى نف} ال9ائج إذا أع�� 

ت'�0قه على نف} الع�9ة وإلج�اء اخ0ار ال�0ات ألسuلة االسق-اء ن�.�م إح�Ç معامالت 

��ون0اخ. ومعامل ال�0ات 5أخx ق�� ت�اواح ب�A ال-ف� وال�اح� ال�0ات م�ل معامل ألفا 

ال-�2ح, فإذا ل� Ah5 ه9اك ث0ات فى ال�0انات فإن ق��ة هxا ال�عامل ت�اوÇ ال-ف� 

والعh} ص�2ح ح�D إذا �ان ه9اك ث0ات تام ت;�ن ق��ة ال�عامل ت�اوÇ ال�اح� ال-�2ح. 

�اح� ال-�2ح دل ذلw على وج�د ث0ات وعل�ه فإنه �ل�ا إق�E4 ق��ة معامل ال�0ات مA ال

  فى ال�0انات (اس6اOات أف�اد الع�9ة)
   :Validityمعامل الصدق - 11/1/2

و$ق-� Oه أن ال�ق�اس 5ق�} ما وضع لق�اسه و$�Ah ح�اOه ر$اض�ا مA خالل الx6ر 

  ال��4عى ل�عامل ال�0ات
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) مف�دة  40ة مA (وق� قامE ال0اح�ة Oاج�اء دراسة اس'الع�ة علي ع�9ة م��ان�ة م�hن

مA العامل�O A/��ات الع�4ي ل;ي ی� الأك� مA وض�ح ج��ع ع0ارات قائ�ة االسق-اء 

  ل�Y ال��ق-ي م9ه� .

وف��ا یلى ع�ض ل9ائج ال2ل�ل اإلح-ائي ال.اصة �2Oاب �ل مA درجة ال�0ات 
ومعامل ال-�ق ألOعاد سل���ات األداء ال��اقي وال�0اعة ال�89��ة و تع#$# 

 ) :3س�ات��6ات ال�$اد5ة  ��ا ی�ض2ها ال�6ول الالي رق� (اال

  )3ج9ول رق< (
  معامالت ال�hات وال9Lق ل�eاور ال9راسة

 معامل ال-�ق معامل ال�0ات ع0ارات االسق-اء   
 0.990 0.981 8 االسغالل
 0.970 0.941 6 االس;/اف

 0.990 0.981 14 ال�0اعة ال�89��ة
 0.987 0.973 6 ال�ع� ال/.-ي

 0.989 0.978 7 دع� ال�هام ال�س��ة
 0.995 0.989 5 الفاني في الع�ل
 0.997 0.994 3 ال'�ع  في الع�ل

 0.990 0.980 21 سل���ات األداء ال��اقي
 0.953 0.909 5 اس�ات��6ة االب�اع
 0.994 0.987 5 اس�ات��6ة الف�د
 0.969 0.938 4 اس�ات��6ة ال�0ادأة 

 0.981 0.962 14 االس�ات��6ات ال�$اد5ة
 0.993 0.986 49 االج�الى
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yال�6ول ال�اب Aح مqات ألفا ��ون0اخ ألOعاد ق�� معامالت ال�0 )أن3رق� ( و$
) ح�D ت�اوحE ق�� معامل ال�0ات ألOعاد ,60و�انE ج��عها أك�0 مA ( االسق-اء

 A�89��ة ب�ة فى وهى ن�0ة م�تفعة تع'ى ثقة ل�Ç ال0اح� ,981و  ,941ال�0اعة ال
��ا تA�0 وج�د ص�ق عال لهxه ال�2اور فق� �انE ق�� ال-�ق ج��عها  ال9ائج

 Aق�� معامل ال-�ق ب� Eت�اوح Dسل���ات  ,990و  ,970م�تفعة ح� Aأما ع
 A0ات ب��ق�� معامل ال Eوهى درجة ث0ات  ,994و  ,973األداء ال��اقي فق� ت�اوح

��ا بلغ  ,997و  ,�987ا ��ا بلغE ت�اوحE ق�� معامل ال-�ق ب�A م�تفعة ج
 Aات��6ات ال�$اد5ة ب��O�عامل ص�ق ب�A  ,987و  ,909معامل ال�0ات ألOعاد االس

) وهى ن�0ة ,986فق� بلغ معامل ال�0ات ( , وعلى م��Ç االسق-اء994و  ,953
ص�ق عال لهxه ال�2اور ��ا تA�0 وج�د ة فى ال9ائج م�تفعة تع'ى ثقة ل�Ç ال0اح�

  ,993فق� �انE ق�� ال-�ق ج��عها م�تفعة ح�D بلغE ق��ة معامل ال-�ق 

  :Interconsistancyمعامل االت�اق ال9اخلى  11/1/3
  وه� 5ق�} درجة م-�اق�ة ال9ائج ال�2ققة ل;ل ع0ارة مA ع0ارات قائ�ة االسق-اء 

  :معامل االت�اق ال�اخلي ل�غ�� ال�0اعة ال�89��ة  -
) نائج ال2ل�ل االح-ائي ل�عامل االت�اق ال�اخلي 4و$�ضح ال�6ول الالي رق� (

  لع0ارات مغ�� ال�0اعة ال�89��ة :
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  ) 4ج9ول رق< (

  االت�اق ال9اخلى لع�ارات مe'ر ال��اعى ال������ة

  االسغالل
 Sمعامل ارت0ا

 س��0مان
 ال�ع�9$ة

 0.000 **944. ال2الي.تق�م ش��ي بA��2 ج�دة ال�9ج  -1

 0.000 **950. ته� ش��ي  بA��2 األس�اق ال2ال�ة -2

 0.000 **909. ته� ش��ي Oإدخال تع�5الت علي ال�96ات ال2ال�ة. -3

 0.000 **944. ی� رفع م��Y ال�هارات ل�O Yاس��ار ل'�$� ع�لي Oال/��ة -4

 0.000 **937. تف�ق ش��ي في تA��2 ال;�9ل�ج�ا القائ�ة -5

ی� االس��ار في تع#$# ال�هارات السغالل ال;�9ل�ج�ا للع�ل -6

 علي تA��2 الع�ل�ات ال�0;�ة .
.950** 0.000 

 0.000 **819. أسعي ل�ع� األه�اف العامة لل/��ة-7

 0.000 **942. ت�عي ال/��ة إلرضاء الع�الء ال2ال��A وت2افÊ عل�ه�-8

   االس;/اف

 0.000 **863. تق�م ش��ي Oفح أس�اق ج�ی�ة .-9 

 0.000 **869. ته� ال/��ة دائ�ا Oال�خ�ل في م6االت ال;�9ل�ج�ا ال�6ی�ة .- 10

 0.000 **843. ت/6ع9ي ال/��ةعلي اب;ار م96ات / خ�مات ج�ی�ة .- 11

ته� ش��ي Oاس��ار hOل ماه� ج�ی� وم��2ث و$� ت�ر$0ي 12

 عل�ه
.887** 0.000 

ن�8 اإلدارة في ال/��ة م�نة لالس6اOة ��Oعة للغ���ات في 13

 االس�اق
.888** 0.000 

 0.000 **934. ش��ي تق�م ب4�6ة ال�96ات ال�6ی�ة في األس�اق . - 14
  0,01 ≤** عند مستوي معنوية  
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) أن ه9اك ارت0اS ذات داللة اح-ائ�ة ب�A فق�ات 4رق� (ال�ابy و$qح مA ال�6ول 
ع�9 ، واالس;/اف وال0ع� ال;لي لالس;/اف االسغالل وال0ع�  ال;لى لالسغالل 

) وهى ارت0ا_ات ,950 ، ,819() ت�اوحE ق�� االرت0اS ب�A ,99م��Ç ثقة (
لغ�ض وتق�} ا ال�0اعة ال�89��ةم��لة h/Oل ق�Ç لل��2ر ال�ئ��ى و ج��عها مع�9$ة 

  . ال��ج� م9ه

  معامل االت�اق ال9اخلي ل��غ�� سل'��ات األداء ال��اقى : -
) نتائج التحليل االحصائي لمعامل االتساق الداخلي 5ويوضح الجدول التالي رقم (

  لعبارات متغير سلوكيات األداء السياقي :
  )5ج9ول رق< (

  االت�اق ال9اخلى لفق�ات مe'ر سل'��ات األداء ال��اقى
 معامل ارت0اS س��0مان يات األداء السياقيسلوك 

   الدعم الشخصي 
 **949. أساع� زمالئي في الق�ام Oال�هام ال��2دة وال���9ة إل�ه� . -1
 **973. أساع� زمالئي في حل م/hالت الع�ل-2
3-A$علي حق�ق اآلخ� Y� **942. ال اع
 **967. أتعاون مع رؤسائي لA��2 أداء ال/��ة علي أح�A وجه .-4
 **975. أسعي ل�فع ال�وح ال�ع�9$ة ل#مالئي في الع�ل-5
 **897. اتعاون مع أعqاء ف�$y الع�ل .-6

 دع� ال�هام ال�س��ة         
 **935. أسغل وقي للق�ام Oع�لي-7
 **838. أحافÊ علي س�عة ش��ي.-8
 **926. أح�م ش��ي وتعل��اتها-9

ق0ل ش��ي .- 10��O � **952. أه
 **958. أتL96 إثارة ال�/hالت في الع�ل . - 11
ي حي  - 12��/O علي الق�اع� وال��اسات واإلج�اءات ون�8 الع�ل Êاحاف

 **957. في Qل ع�م وج�د رقاOة مA أح� .
 **960. أتعامل qO��� في حل مهام ع�لي - 13

 الفاني في الع�ل
�ان ه9اك سL0 حق�قي  نادرا ماأتغ�L أو أتأخ� عA الع�ل إال إذا- 14

w985. ی�ع�ني إلي ذل** 
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  )5ج9ول رق< (تا ع 
 االت�اق ال9اخلى لفق�ات مe'ر سل'��ات األداء ال��اقى

 معامل ارت0اS س��0مان سلوكيات األداء السياقي 
15 -. Ah�وجه م Aع�لي علي أح�O 948.  أق�م** 
 **980. أؤدY ع�لي حي ل� ت'لL ذلw م9ي وقE إضافي .- 16
17 -A$ق�ها اآلخ� **976. أدافع عA ش��ي ع�9ما ی9
أقqي وقا في الع�ل Oع� أوقات الع�ل ال�س�ي للق�ام Oاع�الي - 18

 ول��اع�ة زمالئي في الع�ل
.980** 

 ال'�ع  في الع�ل
 **991. أت'�ع Oأع�ال إضاف�ة لA��2 وت'�$� الع�ل- 19
 **O .996ع�لي أح�ص علي ح�qر االج�اعات واللقاءات ال��ت0'ة- 20
21 - A$996. أت'�ع ل��اع�ة اآلخ�** 

  0,01 ≤**تشير إلي مستوي  المعنوية  

  
) أن ه9اك ارت0اS ذات داللة اح-ائ�ة ب�A فق�ات 5رق� (ال�ابy یqح مA ال�6ول 

ع�9  ودع� ال�هام ال�س��ة و الفاني في الع�ل وال'�ع في الع�ل  ال�ع� ال/.-ي
) وهى ارت0ا_ات ,996 , ,838(ت�اوحE ق�� االرت0اS ب�A ح�D ) ,99م��Ç ثقة (

 A5ج��عها مع�9$ة وأك�0 م, xث� فإن ه Aلل��2ر  ه الع0اراتوم Çل ق�h/O لة�م�
  ال�ئ��ى وتق�} الغ�ض ال��ج� م9ه

  معامل االت�اق ال9اخلي ل�ع��� االس��ات�2�ات ال��اد1ة :-
ائي ل�عامل االت�اق ال�اخلي ) نائج ال2ل�ل االح-6و$�ضح ال�6ول الالي رق� (

  لع0ارات تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة :
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  )6ج9ول رق< (
  االت�اق ال9اخلى لفق�ات مe'ر تع��� االس��ات�2�ات ال��اد1ة

معامل ارت0اS   تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة 
 ال�ع�9$ة س��0مان

 اس�ات��6ة االب�اع
ال�6ی�ة ال��0عة ل'�$� ت/6ع9ي ش��ي علي تق��5 األف;ار 

 0.000 **909. ع�لي

 0.000 **924. أبxل �ل جه�Y لق��5 األف;ار وأسال�L الع�ل ال��0عة
 Aاألف;ار ال��0عة ال�ق�مة م9ي وم y�0'ي علي تتع�ل ش��

y�0' 0.000 **924. العامل�A وال�علقة Oال�96ات وال.�مات ال�6ی�ة م�ضع ال
اإلب�اع في ال�96ات وال.�مات لA��2 ش��ي ل�یها الق�رة علي 

 0.000 **799. م�قفها ال9اف�ي
ت�رك ش��ي Oأن اإلب�اع �5ه� في ال�$ادة ال�89��ة وز$ادة 

 0.000 **776. ح-ها ال��ق�ة و4قائها في دن�ا األع�ال

 اس�ات��6ة الف�د
 0.000 **970. ت�عي ش��ي الي تق��5 م96ات وخ�مات ف�$�ة وم��#ة

 0.000 **970. تع�0 ش��ي رائ�ة في تق��5 م96اتها وخ�ماتها
تع�ل ش��ي علي ت9��ة والء الع�الء لل/��ة مA خالل ما تق�مه 

 0.000 **969. مA م96ات ف�$�ة وم��#ة
ت��# ش��ي ��Oعة ال�د في حالة وج�د شhاوY مA الع�الء 

 0.000 **965. والع�ل علي س�عة حلها
علي تق��5 م96ات وخ�مات م��#ة ومف�دة للع�الء ش��ي قادرة 

 0.000 **965. و�64دة عال�ة  .

 اس�ات��6ة ال�0ادأة 
 0.000 **899. ت/6ع9ي ش��ي علي ال�0ادأة واالب;ار .

ت�Y ش��ي Oان ع9-� ال�قE مه� في تق��5 ال.�مات وال�96ات 
 0.000 **929. ال�ائ�ة 

وت�9ع خ�ماتها وم96اتها عA غ��ها ت0ادر ش��ي دائ�ا ب�6ی� 
 0.000 **929. مA ال/��ات ال��اثلة .

 0.000 **929. ت0ادر وتع�ل ش��ي دائ�ا الي ت9��ة والء الع�الء ال�عامل�A معها 
 01. ≤** تشير إلي مستوي المعنوية 

فق�ات ) أن ه9اك ارت0اS ذات داللة اح-ائ�ة ب�A 6رق� (ال�ابy و$qح مA ال�6ول 
ع�9  اس�ات��6ة اإلب�اع و اس�ات��6ة الف�د واس�ات��6ة ال�0ادأة لل0ع� ال;لى ل;ل Oع�
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) وهى ارت0ا_ات ,970 ، ,776(ت�اوحE ق�� االرت0اS ب�A ح�D ) ,99م��Ç ثقة (
A5ج��عها مع�9$ة وأك�0 م,  

  م�اقMة ن�ائج ال9راسة ال��9ان�ة : -12
) ، O7ال6ــ�اول أرقــام ( ت9ــاول ال0اح�ــة فــي هــxا ال6ــ#ء م9اق/ــة نــائج ال�راســة ال���ان�ــة 

)8) ، (9 (�89غ�ـــــــــــ� ال�0اعـــــــــــة ال�O ـــــــــــة وســـــــــــل���ات األداء ال�ـــــــــــ�اقي ال.اصـــــــــــة��
  : س�ات��6ات ال�$اد5ة Oاالع�اد على األسال�L اإلح-ائ�ة الال�ةواال
  ال�صف اإلح-ائي    -

 االن�2اف ال�ع�ارY.-ب            ال�سB ال�2ابي.          -أ 
  األه��ة ال�0�9ة . -د            االخالف .        معامل -جـ        
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  ال��اعة ال������ة - 12/1
  )7ج9ول رق< (

  ال��اعة ال������ة ال�قای�C ال'صف�ة  لفق�ات أ عاد مe'ر

االن�2اف  ال��سB ال�0اعة ال�89��ة   
 Çال�ع�ار 

معامل 
 االخالف%

األه��ة 
 ال�0�9ة%

 84.49 16.35 0.691 4.225 تق�م ش��ي بA��2 ج�دة ال�9ج ال2الي.-1
 85.05 16.49 0.701 4.252 ته� ش��ي  بA��2 األس�اق ال2ال�ة-2
ته� ش��ي Oإدخال تع�5الت علي ال�96ات -3

 83.38 16.63 0.693 4.169 ال2ال�ة.

م��Y ال�هارات ل�O Yاس��ار ل'�$� ی� رفع -4
 85.23 15.90 0.678 4.262 ع�لي Oال/��ة

 84.68 17.02 0.721 4.234 تف�ق ش��ي في تA��2 ال;�9ل�ج�ا القائ�ة-5
ی� االس��ار في تع#$# ال�هارات السغالل -6

 84.68 16.71 0.708 4.234 ال;�9ل�ج�ا للع�ل علي تA��2 الع�ل�ات ال�0;�ة .

 89.54 15.15 0.678 4.477 أسعي ل�ع� األه�اف العامة لل/��ة-7
8- Êوت2اف Aت�عي ال/��ة إلرضاء الع�الء ال2ال��

 86.46 15.80 0.683 4.323 عل�ه�

 85.44 15.27 0.652 4.272 االسغالل
 87.08 15.75 0.686 4.354 تق�م ش��ي Oفح أس�اق ج�ی�ة .-9 

Oال�خ�ل في م6االت ته� ال/��ة دائ�ا - 10
 86.89 16.04 0.697 4.345 ال;�9ل�ج�ا ال�6ی�ة .

ت2Mع�ي ال��Mةعلي اب�uار م��2ات / - 11
 78.58 21.23 0.834 3.929 خ9مات ج9ی9ة 

ته� ش��ي Oاس��ار hOل ماه� ج�ی� - 12
 85.72 16.62 0.712 4.286 وم��2ث و$� ت�ر$0ي عل�ه .

م�نة لالس6اOة ��Oعة ن�8 اإلدارة في ال/��ة - 13
 82.46 20.12 0.830 4.123 للغ���ات في االس�اق

ش��ي تق�م ب4�6ة ال�96ات ال�6ی�ة في - 14
 86.03 16.56 0.712 4.302 األس�اق .

 84.46 15.57 0.658 4.223 االس;/اف
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) Oع� ال�قای�} اإلح-ائ�ة األساس�ة ل�2اور 7و$�ضح ال�6ول ال�ابy رق� ( 
ال�0اعة ال�89��ة وأq5ا ال��2ر ال;لى ومA خالل ق�� ال��س'ات ال�2اب�ة ن�6 أن 
آراء أف�اد الع�9ة ق� ات6هE ج��عها ن�2 ال��افقة وال��افقة ت�اما لفق�ات االسغالل 

) للع0ارات ��ا 4,48 – 3,93ل�2ابى ب�A (واالس;/اف ح�D ت�اوحE ق�� ال�سB ا
 Eت�اوح Dأف�اد الع�9ة ح� Çاآلراء ل� Aالفات ���0ة ب�أوضE2 ال9ائج ع�م وج�د اخ

) Aالف ب�%) ��ا ت�اوحE ق�� األه��ة 21,23 –% 15,15ق�� معامل االخ
) A89,54%,  78,58ال�0�9ة ب�  .(%  

O ان ش��ة الع�4ي ج�وب ت�عي wة ذل�6ـات وتف�� ال0احاس��ار لA��2 جـ�دة ال�9
ـــــ�ة  ـــــ�ة وتهـــــ� Oال�6ـــــاالت ال;�9ل�ج�ـــــة ال�6ی / ال.ـــــ�مات ال�ق�مـــــة وفـــــح اســـــ�اق ج�ی
لالحفا� h�Oانها فـي ال�ـ�ق والقـ�رة علـي م�اجهـة الغ��ـ�ات ال��ـ��ة وم�اك0ـة العـال� 

  ال.ارجي الرضاء الع�الء ال2ال�A و ال��تقA�0 وال�2اف8ة عل�ه� .
  األداء ال��اقى سل'��ات  - 12/2

  )8ج9ول رق< (

  سل'��ات األداء ال��اقى ال�قای�C ال'صف�ة  لفق�ات مe'ر

ال��سB  سل���ات األداء ال��اقي 
 ال�2ابي

االن�2اف 
 Çال�ع�ار 

معامل 
االخالف

% 

األه��ة 
ال�0�9ة

% 
أساع� زمالئي في الق�ام Oال�هام -1

 84.86 16.65 0.707 4.243 ال��2دة وال���9ة إل�ه� .

 84.49 17.77 0.751 4.225 أساع� زمالئي في حل م/hالت الع�ل-2
3-A$علي حق�ق اآلخ� Y� 86.15 16.27 0.701 4.308 ال اع
أتعاون مع رؤسائي لA��2 أداء -4

 86.15 15.96 0.688 4.308 ال/��ة علي أح�A وجه .
أسعي ل�فع ال�وح ال�ع�9$ة ل#مالئي  -5

 85.23 16.73 0.713 4.262 في الع�ل

 87.08 14.79 0.644 4.354 اتعاون مع أعqاء ف�$y الع�ل .-6
 85.66 15.38 0.659 4.283 ال�ع� ال/.-ي
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  )8تابع جدول رقم (

 سل'��ات األداء ال��اقى ال�قای�C ال'صف�ة  لفق�ات مe'ر

ال��سB   تاOع سل���ات األداء ال��اقي
 ال�2ابي

االن�2اف 
 Çال�ع�ار 

معامل 
 االخالف%

األه��ة 
 %ال�0�9ة

 90.15 15.26 0.688 4.508 أسغل وقي للق�ام Oع�لي-7
 92.31 12.68 0.585 4.615 أحافÊ علي س�عة ش��ي.-8
 91.69 12.88 0.590 4.585 أح�م ش��ي وتعل��اتها-9

ق0ل ش��ي .- 10��O � 91.32 13.32 0.608 4.566 أه
 90.71 14.54 0.659 4.535 أتL96 إثارة ال�/hالت في الع�ل- 11
احافÊ علي الق�اع� وال��اسات واإلج�اءات - 12

ي حي في Qل ع�م وج�د ��/O ون�8 الع�ل
 رقاOة مA أح� .

4.508 0.688 15.26 90.15 

 90.09 14.97 0.674 4.505 أتعامل qO��� في حل مهام ع�لي- 13
 90.92 13.30 0.605 4.546 دع� ال�هام ال�س��ة

14 - Lالع�ل إال إذا نادرا ماأتغ� Aأو أتأخ� ع
wحق�قي ی�ع�ني إلي ذل L086.58 16.02 0.693 4.329 كان ه9اك س 

15 -. Ah�وجه م Aع�لي علي أح�O 88.18 15.15 0.668 4.409 أق�م 
16 - Eم9ي وق wذل Lي ل� ت'لأؤدY ع�لي ح

 86.95 15.42 0.671 4.348 إضافي

17 -A$ق�ها اآلخ� 87.63 15.46 0.677 4.382 أدافع عA ش��ي ع�9ما ی9
أقqي وقا في الع�ل Oع� أوقات الع�ل - 18

ال�س�ي للق�ام Oاع�الي ول��اع�ة زمالئي في 
 الع�ل

4.348 0.671 15.42 86.95 

 87.26 15.17 0.662 4.363 الفاني في الع�ل
أت'�ع Oأع�ال إضاف�ة لA��2 وت'�$� - 19

 88.68 14.06 0.623 4.434 الع�ل
ح�qر االج�اعات واللقاءات  أح�ص علي- 20

 88.25 14.40 0.635 4.412 ال��ت0'ة Oع�لي

21 -A$88.25 14.40 0.635 4.412 أت'�ع ل��اع�ة اآلخ� 
 88.39 14.20 0.628 4.419 ال'�ع  في الع�ل
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)  Oع� ال�قای�} اإلح-ائ�ة األساس�ة لفق�ات م�2ر 8ی�ضح ال�6ول ال�ابy رق� (
وأq5ا ال��2ر ال;لى ومA خالل ق�� ال��س'ات ال�2اب�ة  سل���ات األداء ال��اقى

ن�6 أن آراء أف�اد الع�9ة ق� ات6هE ج��عها ن�2 ال��افقة ت�اما لفق�ات �ل مA ال�ع� 
 Eت�اوح Dع في الع�ل ح��'ال/.-ى و دع� ال�هام ال�س��ة والفاني في الع�ل وال

) Aال�2ابى ب� Bائج ع�م وج�د 4,62 – 4,23ق�� ال�س) للفق�ات ��ا أوضE2 ال9
 Aالف ب�اخالفات ���0ة ب�A اآلراء ل�Ç أف�اد الع�9ة ح�D ت�اوحE ق�� معامل االخ

)12.68 %– 17,77) Aق�� األه��ة ال�0�9ة ب� E84,49%) ��ا ت�اوح  ,%
92.31% .(  

ل'�ــائف وتف�ــ� ال�احhــة ذلــ¤ ن�ــ�ا اله��ــام العــامل�(  �2�ــع ال��ــ�'�ات اإلدار�ــة وا
ال����ة  �ل'��ات األداء ح�w یه��'ن  ���ق�ل ال��Mة و�eاول'ن ال�eفا�ـة علـي 
ســ�ع�ها وال�فــاني وال��ــ'ع ال���ایــ9 فــي الع�ــل  واه��ــامه< ب�ــ9ع�< أهــ9اف الMــ��ة 
وال�هــام ال�ســ��ة لهــا ح�ـــw أن اســ�ار ن2ــاح شــ��ات الع��ـــي تع��ــ9 علــي خ�ـــ�ات 

  وت�e�ات ال�ق9مة م( العامل�( .
  ع��� االس��ات�2�ات ال��اد1ةت -12/3

  )9ج�ول رق� (
  تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة ال�قای�} ال�صف�ة  لفق�ات م�2ر

االن�2اف  ال��سB تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة  
 Çال�ع�ار 

معامل 
 االخالف%

األه��ة 
 ال�0�9ة%

ت/6ع9ي ش��ي علي تق��5 األف;ار ال�6ی�ة -1
 83.14 19.14 0.795 4.157 ال��0عة ل'�$� ع�لي

أبxل �ل جه�Y لق��5 األف;ار وأسال�L الع�ل -2
 83.32 19.46 0.811 4.166 ال��0عة

تع�ل ش��ي علي ت'y�0 األف;ار ال��0عة -3
ال�ق�مة م9ي ومA العامل�A وال�علقة Oال�96ات 

y�0' وال.�مات ال�6ی�ة م�ضع ال
4.166 0.811 19.46 83.32 

الق�رة علي اإلب�اع في ال�96ات ش��ي ل�یها -4
 89.48 13.32 0.596 4.474 وال.�مات لA��2 م�قفها ال9اف�ي

ت�رك ش��ي Oأن اإلب�اع �5ه� في ال�$ادة -5
ال�89��ة وز$ادة ح-ها ال��ق�ة و4قائها في دن�ا 

 األع�ال
4.492 0.596 13.28 89.85 

 86.56 13.60 0.589 4.328 اس�ات��6ة االب�اع
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  )9تا ع ج9ول رق< (

 تع��� االس��ات�2�ات ال��اد1ة ال�قای�C ال'صف�ة  لفق�ات مe'ر

 ال��سB تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة  
االن�2اف 
 Çال�ع�ار 

معامل 
 االخالف%

األه��ة 
 ال�0�9ة%

ت�عي ش��ي الي تق��5 م96ات وخ�مات -6
 ف�$�ة وم��#ة

4.514 0.581 12.86 90.28 

7- �0 90.52 12.34 0.558 4.526 ش��ي رائ�ة في تق��5 م96اتها وخ�ماتهاتع
تع�ل ش��ي علي ت9��ة والء الع�الء لل/��ة -8

 مA خالل ما تق�مه مA م96ات ف�$�ة وم��#ة
4.538 0.558 12.29 90.77 

ت��# ش��ي ��Oعة ال�د في حالة وج�د -9
 شhاوY مA الع�الء والع�ل علي س�عة حلها

4.548 0.557 12.25 90.95 

ش��ي قادرة علي تق��5 م96ات وخ�مات - 10
 م��#ة ومف�دة للع�الء و�64دة عال�ة  .

4.548 0.557 12.25 90.95 

 90.70 12.09 0.548 4.535 اس�ات��6ة الف�د
 85.54 16.99 0.727 4.277 ت/6ع9ي ش��ي علي ال�0ادأة واالب;ار .- 11
ال�قE مه� في تق��5 ت�Y ش��ي Oان ع9-� - 12

 ال.�مات وال�96ات ال�ائ�ة .
4.520 0.575 12.72 90.40 

ت0ادر ش��ي دائ�ا ب�6ی� وت�9ع خ�ماتها - 13
 وم96اتها عA غ��ها مA ال/��ات ال��اثلة .

4.511 0.575 12.75 90.22 

ت0ادر وتع�ل ش��ي دائ�ا الي ت9��ة والء - 14
 الع�الء ال�عامل�A معها .

4.511 0.575 12.75 90.22 

 89.09 12.71 0.566 4.455 اس�ات��6ة ال�0ادأة 

) Oع� ال�قای�} اإلح-ائ�ة األساس�ة لفق�ات م�2ر 9ی�ضح ال�6ول ال�ابy رق� ( 
تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة وأq5ا ال��2ر ال;لى ومA خالل ق�� ال��س'ات 
ال�2اب�ة ن�6 أن آراء أف�اد الع�9ة ق� ات6هE ج��عها ن�2 ال��افقة وال��افقة ت�اما 

ح�D ت�اوحE ق�� �ة الف�د واس�ات��6ة ال�0ادأة واس�ات�6لفق�ات اس�ات��6ة االب�اع 
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) Aال�2ابى ب� Bالفات 4,55 – 4,16ال�س) ��ا أوضE2 ال9ائج ع�م وج�د اخ
 Aالف ب�ك��0ة ب�A اآلراء ل�Ç أف�اد الع�9ة ح�D ت�اوحE ق�� معامل االخ

)12,25%– 19,46% (  

1ع��ـ9 علـي تقـ19< وتف�� ال�احhـة ذلـ¤ الن ن2ـاح شـ��ات الع��ـي فـي دن�ـا األع�ـال 
االفuار ال92ی9ة وال��9عة وتق19< م��2ـات ف��ـ9ة وم���ـ�ة و ال��ـادرة وال�92یـ9 وت�ـ'ع 

  خ9ماتها وم��2اتها ع( غ��ها م( ال��Mات ال��اثلة .
ت6اه م2اور  ق االح-ائ�ة ب�A ال���$ات اإلدار$ة وال�Qائف ال9�'�ةدراسة الف�و -

 : )ANOVAت2ل�ل ال0ایA أحادÇ االت6اه (ال�راسة االساس�ة فق� اس.�مE ال0اح�ة 
  ) 10ج9ول رق< (

دراسة الف�وق االحLائ�ة ب�( ال���'�ات )  ANOVAتeل�ل ال��ای( أحاد: االت2اه ( 
  اإلدار�ة وال'�ائف ال����ة 

 المتغيرات
المستوى 
 الوظيفى

 المتوسط
االنحراف 
 المعيارى

اخ0ار 
 المعنوية ال6ان}

اختبار 
 ف

 المعنوية

سلوكيات األداء 
 السياقي

 0.43097 4.6558 ادارة عليا

8.390 0.000 4.031 *0.008 

ادارة 
 وسطى

4.3513 0.62548 

ارة  اد
 اشرافية

4.4673 0.43935 

 وظائف
 نمطيه

4.2777 0.63892 

البراعة 
 التنظيمية

 0.68116 4.4261 ادارة عليا

4.202 0.006 1.534 *0.205 

ادارة 
 وسطى

4.2785 0.67572 

ارة  اد
 اشرافية

4.1960 0.53668 

وظائف 
 نمطيه

4.1615 0.68201 

 االس�ات��6ات
 الريادية

 0.51596 4.5076 ادارة عليا

1.758 0.155 1.622 *0.184 

ادارة 
 وسطى

4.4461 0.52922 

ارة  اد
 اشرافية

4.4850 0.47242 

وظائف 
 نمطيه

4.3127 0.57755 
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وق مع�9$ة ع�م وج�د ف�  ) ان ال9ائج أوض10E2و$qح مA ال�6ول ال�ابy رق� (
لل�0اعة ال�89��ة وتع#$# االس�ات��6ات  ب�A ال���$ات اإلدار$ة وال�Qائف ال9�'�ة
 E0ار بلغعلى ال�الى وه�ا أك�0 مA  ,184-,205ال�$اد5ة ح�D أن مع�9$ة االخ

   0.05م��Ç ال�ع�9$ة 
أما على م��Ç سل���ات األداء ال��اقى فق� أQه�ت ال9ائج وج�د ف�وق مع�9$ة ع�9 

إدارة  –(إدارة عل�ا  الف�وق ل-الح ال���$ات اإلدار$ة % و�انE هxه99م��Ç ثقة 
 Eس'ات بلغ��O (4,47و  4,66اش�اف�ة  Bس�على ال�الى فى ح�A بلغ م

  4,28و  94,35�'�ة) ال وال�Qائف ال�س'ىدارة لإلاس6اOات ال���Ç ال��Qفى (
  على ال�الى

   وه� ما ی�ض2ه ال/hل الالى :

  
 Eم�.ون�8ا لع�م ت6ان} ال�6��عات ل��2ر سل���ات األداء ال��اقى فق� اس

 :مایلي ) وق� أQه�ت ال9ائج Dunnett T3ال0اح�ة اخ0ار الف�وق ال�9�0ة O'�$قة (
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  )11ج9ول رق< (
وال'�ائف ال����ة ل�e'ر سل'��ات األداء  اخ��ار الف�وق لل���'�ات اإلدار�ة 

 ( Dunnett T 3)ال��اقي  ���قة 

(I) المستوى الوظيفى 
متوسط 
 الفروق

الخطأ 
 المعيارى

 المعنوية

 ادارة عليا

 0.009 0.09222 *30454. ادارة وسطى

 0.190 0.08740 0.18857 ارة اشرافية اد
 وظائف 
 نمطيه

.37815* 0.11150 0.006 

 ادارة وسطى
 0.461 0.06991 0.11597 ارة اشرافية اد

وظائف  
 نمطيه

0.07361 0.09839 0.973 

 ارة اشرافية اد
وظائف 
 نمطيه

0.18958 0.09389 0.244 

 yال�6ول ال�اب Aح مq اس6اOات االدارة العل�ا وA�4 �لوج�د ف�وق مع�9$ة ب�A ی
E % و�ان99االدارة ال�س'ى وال�Qائف ال9�'�ة ع�9 م��Ç ثقة س6اOات مA ا

�سB بلغ �O ات اإلدارة العل�اO6ا   4,66الف�وق ل-الح اس
ال�Qائف مA االدارة االش�اف�ة و  ب�A اس6اOات االدارة ال�س'ى و�لأما عA الف�وق 

 ,973و  ,461ال9�'�ة فل� یqح وج�د ف�وق مع�9$ة ح�D بلغE مع�9$ة الف�وق 
�xلw ال2ال Oال0�9ة للف�وق ب�A  0,05على ال�الى وه�ا أك�0 مA م��Ç ال�ع�9$ة 

�$ة ح�D بلغE 9ال9�'�ة فال ت�ج� ف�وق مع 6اOات االدارة االش�اف�ة وال�Qائفاس
  0,05وهى أك�0 مA  ,244مع�9$ة االخ0ار 

  اخ��ار صeة الف�وض : -13
  ن�ائج اخ��ار الف�ض األول :13/1

تع#$#  �� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة ل�ل���ات األداء ال��اقي عليالی�ج� تأث"  
  .ل/��ات الع�4ي"  االس�ات��6ات ال�$اد5ة
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 معامل االرت�ا  -أوال:

  )12ج9ول رق< (
  مLف'فة االرت�ا ب�( سل'��ات األداء ال��اقي و االس��ات�2�ات ال��اد1ة

 سل���ات األداء ال��اقي  

 معامل ارت0اS ب��س�ن 
 االس�ات��6ات ال�$اد5ة

0.682 
 0.000 ال�ع�9$ة

  %1** مع�'� ع�9 م��'�  

  ) عالقة االرت0اS ب�A سل���ات األداء ال��اقي 12رق� (ال�ابy ی�ضح ال�6ول 
و االس�ات��6ات ال�$اد5ة وق� تA�0 أن ه9اك عالقة ارت0اS معÇ�9 ذات داللة 

وه� ارت0اS ا65ابى ج��.  ,682) بلغE ق��ة االرت0اS ,99اح-ائ�ة ع�9 م��Ç ثقة (
عالقة ارت0اS ومA ث� فق� ت� رف� ف�ض الع�م وق�0ل الف�ض ال�0یل القائل ب�ج�د 

  ب�A سل���ات األداء ال��اقي و تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة.ذات داللة اح-ائ�ة 
   قةج'دة ال��ا –معامل ال�9eی9  –معامل االرت�ا الuلى  -ثان�ا:

  )13ج9ول رق< (
معای�� ج'دة ن�'ذج ان9eار سل'��ات األداء ال��اقي على تع��� االس��ات�2�ات 

  ال��اد1ة

 ال9��ذج
معامل 

 االرت0اS ال;لى
معامل 
 ال�2ی�

معامل 
ال�2ی� 
 ال�ع�ل

 ال�ع�9$ة اخ0ا ف

1 .682 0.466 0.464 281.477 .000 

  ب�A سل���ات األداء ال��اقي) عالقة االرت0اS ال;لى 13ی�ضح ال�6ول رق� (
و االس�ات��6ات ال�$اد5ة وق� تA�0 أن ه9اك عالقة ارت0اS معÇ�9 ذات داللة  

) وه� ارت0اS ج�� ,682() وق� بلغE ق��ة االرت0اS ,99اح-ائ�ة ع�9 م��Ç ثقة (
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  ی�ضح م�Ç ق�ة العالقة ب�A سل���ات األداء ال��اقي و االس�ات��6ات ال�$اد5ة.
 E2�2ی� ك�ا أوض) O�ع9ى أن سل���ات األداء ,466(ال9ائج  أن ق��ة معامل ال

مA أÇ تغ�� 5'�أ على تع#$# االس�ات��6ات %) 46,6ال��اقي Oال9��ذج تف�� (
ال�$اد5ة وهى ن�0ة تف��� م�س'ة  ت/�� إلى م�Ç ق�رة سل���ات األداء ال��اقي 

�6ات ال�$اد5ة. إضافة إلى على ش�ح الغ��ات الى ت'�أ على م�2ر تع#$# االس�ات�
) ومA ث� فإن ال9��ذج 5'ابy ,99ذلw ن�6 أن ال9��ذج معÇ�9 ع�9 م��Ç ثقة (

  ال�0انات h/Oل ج��. 
  :معامالت ن�'ذج االن9eار -ثالhا:

  )14ج9ول رق< (
  معامالت ن�'ذج ان9eار سل'��ات األداء ال��اقي على تع��� االس��ات�2�ات ال��اد1ة

 ال9��ذج
 غ�� ال�ع�ار$ةال�عامالت 

ال�عامالت 
 ال�ع�ار$ة

 ال�ع�9$ة اخ0ار ت
B 

ال.'أ 
 Çال�ع�ار 

Beta 

1 
Eاب�0.000 10.134   0.166 1.680 ال 

سل���ات األداء 
 ال��اقي

0.627 0.037 0.682 16.777 0.000 

أن معامل ب�ا ل�ل���ات األداء ال��اقي ) 14ال�ابy رق� ( و$qح مA ال�6ول 
) وعل�ه ی� رف� ف�ض الع�م وق�0ل الف�ض O)0,01ال9��ذج أقل مA م��Ç ال.'أ 

ال�0یل القائل Oأن هxا ال�عامل له تأث�� حق�قى على ال�غ�� الاOع (تع#$# 
 وه� ما 5/�� إلى أن سل���ات األداء ,636االس�ات��6ات ال�$اد5ة) O�عامل ان�2ار 

  ال��اقي لها دور ا65ابى فى ز$ادة تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة. 
  

  :معادلة ن�'ذج االن9eار - را عا :
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  (سل���ات األداء ال��اقي)  ,627+1,680 تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة = 
وهxا 5/�� إلى أنه �ل�ا زادت درجة سل���ات األداء ال��اقي O�ق�ار وح�ة واح�ة 

  ),627(ارتفع معها درجة تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة O�ق�ار 
   ال��ائج - خام�ا:

ت�ج� عالقة ذات داللة اح-ائ�ة ب�A سل���ات األداء ال��اقي و تع#$# 
  االس�ات��6ات ال�$اد5ة
اح-ائ�ة ل�ل���ات األداء ال��اقي على تع#$# االس�ات��6ات ت�ج� أث� ذات داللة 

  ال�$اد5ة
مع�': رف° ف�ض الع9م وق�'ل الف�ض ال�9یل القائل ب'ج'د تأث�� وم( ث< فق9 ت< 

ل�ل'��ات األداء ال��اقى فى تع��� االس��ات�2�ات ال��اد1ة ذو داللة إحLائ�ة 
  ل��Mات الع��ى.

  ن�ائج اخ��ار الف�ض الhاني :  13/2
"  �ات��6ات الی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة لل�0اعة ال�89��ة وA�4 تع#$# االس

  . ال�$اد5ة ل/��ات الع�4ي
  الال�ة : الف�ع�ة ال�اني الف�وض  ع مA الف�ضو$ف� 

ال�89��ة ال ی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة لل�0اعة الف�ض الف�عي األول : 
  علي اس�ات��6ة االب�اع .
ال ی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة لل�0اعة ال�89��ة الف�ض الف�عي ال�اني :
  علي اس�ات��6ة الف�د .
: Dال��89��ة  الف�ض الف�عي الال ی�ج� تأث�� معY�9 ذو داللة إح-ائ�ة لل�0اعة ال
  علي اس�ات��6ة ال�0ادأة .

  
 : للف�ض الhاني  ى األولالف�ض الف�عن�ائج 
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  " " ال ی'ج9 تأث�� مع�': ذو داللة إحLائ�ة لل��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة اإلب9اع

  معامل االرت�ا  -أوال:

  )15ج9ول رق< (
  مLف'فة االرت�ا ب�( ال��اعة ال������ة و اس��ات�2�ة االب9اع

 ال�0اعة ال�89��ة  
 معامل ارت0اS ب��س�ن 

 االب�اعاس�ات��6ة 
0.693 

 0.000 ال�ع�9$ة
  %1** مع�'� ع�9 م��'�  

  ) عالقة االرت0اS ب�A ال�0اعة ال�89��ة 15رق� (ال�ابy ی�ضح ال�6ول 
و اس�ات��6ة االب�اع وق� تA�0 أن ه9اك عالقة ارت0اS معÇ�9 ذات داللة اح-ائ�ة 

وه� ارت0اS ا65ابى ج��. ومA ث�   ,693) بلغE ق��ة االرت0اS ,99(ع�9 م��Ç ثقة 
فق� ت� رف� ف�ض الع�م وق�0ل الف�ض ال�0یل القائل ب�ج�د عالقة ارت0اS ذات داللة 

  اح-ائ�ة  ب�A ال�0اعة ال�89��ة و اس�ات��6ة االب�اع.
  ج'دة ال��ا قة –معامل ال�9eی9  –معامل االرت�ا الuلى  -ثان�ا:

  )16ج9ول رق< (
  ان9eار ال��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة االب9اعمعای�� ج'دة ن�'ذج 

 ال9��ذج
معامل 

 االرت0اS ال;لى
معامل 
 ال�2ی�

معامل ال�2ی� 
 ال�ع�ل

 ال�ع�9$ة اخ0ا ف

1 .693 0.481 0.479 298.792 .000 

  ) عالقة االرت0اS ال;لى ب�A ال�0اعة ال�89��ة 16رق� (ال�ابy ی�ضح ال�6ول 
و اس�ات��6ة االب�اع وق� تA�0 أن ه9اك عالقة ارت0اS معÇ�9 ذات داللة اح-ائ�ة 

) وه� ارت0اS ج�� ی�ضح ,693) وق� بلغE ق��ة االرت0اS (,99(ع�9 م��Ç ثقة 
  م�Ç ق�ة العالقة ب�A ال�0اعة ال�89��ة و اس�ات��6ة االب�اع.

9ى أن ال�0اعة ال�89��ة ) O�ع,481(ك�ا أوضE2 ال9ائج  أن ق��ة معامل ال�2ی� 
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) مA أÇ تغ�� 5'�أ على اس�ات��6ة االب�اع وهى ن�0ة O48,1%ال9��ذج تف�� (
تف��� م�س'ة  ت/�� إلى م�Ç ق�رة ت ال�0اعة ال�89��ة على ش�ح الغ��ات الى 
ت'�أ على م�2ر اس�ات��6ة االب�اع. إضافة إلى ذلw ن�6 أن ال9��ذج معÇ�9 ع�9 

  ومA ث� فإن ال9��ذج 5'ابy ال�0انات h/Oل ج��.  ),99(م��Ç ثقة 
  معامالت ن�'ذج االن9eار -ثالhا:

  )17ج9ول رق< (
  معامالت ن�'ذج ان9eار ال��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة االب9اع

 ال9��ذج
 ال�عامالت غ�� ال�ع�ار$ة

ال�عامالت 
 ال�ع�9$ة اخ0ار ت ال�ع�ار$ة

B  أ ال�ع�ار��Hال Beta 

1 
Eاب�0.000 10.273   0.158 1.625 ال 

 0.000 17.286 0.693 0.037 0.636 ال�0اعة ال�89��ة

أن معامل ب�ا لل�0اعة ال�89��ة Oال9��ذج أقل ) 17ال�ابy رق� (یqح مA ال�6ول 
) وعل�ه ی� رف� ف�ض الع�م وق�0ل الف�ض ال�0یل القائل 0,01مA م��Ç ال.'أ (

Oأن هxا ال�عامل له تأث�� حق�قى على ال�غ�� الاOع (اس�ات��6ة االب�اع) O�عامل 
وه� ما 5/�� إلى أن ال�0اعة ال�89��ة لها دور ا65ابى فى ز$ادة  ,636ان�2ار 

  اس�ات��6ة االب�اع. 
  معادلة ن�'ذج االن9eار - را عا :

  (ال�0اعة ال�89��ة)  ,636+ 1,625 س�ات��6ة االب�اع = ا
وهxا 5/�� إلى أنه �ل�ا زادت درجة ال�0اعة ال�89��ة O�ق�ار وح�ة واح�ة ارتفع معها 

  ),636درجة اس�ات��6ة االب�اع O�ق�ار (
   ال��ائج - خام�ا:

  االب�اعت�ج� عالقة ذات داللة اح-ائ�ة ب�A ال�0اعة ال�89��ة و اس�ات��6ة 
  ت�ج� أث� ذات داللة اح-ائ�ة لل�0اعة ال�89��ة على اس�ات��6ة االب�اع
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وم( ث< فق9 رف° ف�ض الع9م وق�'ل الف�ض ال�9یل القائل ب'ج'د تأث�� ذو داللة 
  لل��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة اإلب9اع. إحLائ�ة

  : للف�ض الhاني ن�ائج الف�ض الف�عى الhانى -
لل��اعة ال������ة على  إحLائ�ةذو داللة  مع�':  " ال ی'ج9 تأث�� 

  "اس��ات�2�ة ال�ف�د
  معامل االرت�ا  -أوال:

  )18ج9ول رق< (
  مLف'فة االرت�ا ب�( ال��اعة ال������ة و اس��ات�2�ة ال�ف�د

 ال�0اعة ال�89��ة  
 معامل ارت0اS ب��س�ن 

 اس�ات��6ة الف�د
0.701 

 0.000 ال�ع�9$ة
  %1** مع�'� ع�9 م��'�  

  ) عالقة االرت0اS ب�A ال�0اعة ال�89��ة 18رق� (ال�ابy ی�ضح ال�6ول 
و اس�ات��6ة الف�د وق� تA�0 أن ه9اك عالقة ارت0اS معÇ�9 ذات داللة اح-ائ�ة ع�9 

وه� ارت0اS ا65ابى ق�Ç. ومA ث� فق�   ,701) بلغE ق��ة االرت0اS ,99م��Ç ثقة (
ت� رف� ف�ض الع�م وق�0ل الف�ض ال�0یل القائل ب�ج�د عالقة ارت0اS ذات داللة 

  اح-ائ�ة  ب�A ال�0اعة ال�89��ة و اس�ات��6ة الف�د.
  ج'دة ال��ا قة –معامل ال�9eی9  –معامل االرت�ا الuلى  -ثان�ا:

  )19ج9ول رق< (
e9ار ال��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة ال�ف�دمعای�� ج'دة ن�'ذج ان  

 ال9��ذج
معامل 

 االرت0اS ال;لى
معامل 
 ال�2ی�

معامل ال�2ی� 
 ال�ع�ل

 ال�ع�9$ة اخ0ا ف

1 .701 0.491 0.490 311.717 .000 
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  ) عالقة االرت0اS ال;لى ب�A ال�0اعة ال�89��ة19رق� (ال�ابy ی�ضح ال�6ول 
و اس�ات��6ة الف�د وق� تA�0 أن ه9اك عالقة ارت0اS معÇ�9 ذات داللة اح-ائ�ة  

) وه� ارت0اS ق�Ç ی�ضح ,701() وق� بلغE ق��ة االرت0اS ,99ع�9 م��Ç ثقة (
  م�Ç ق�ة العالقة ب�A ال�0اعة ال�89��ة و اس�ات��6ة الف�د.

ى أن ال�0اعة ال�89��ة ) O�ع491,9(ك�ا أوضE2 ال9ائج  أن ق��ة معامل ال�2ی� 
) مA أÇ تغ�� 5'�أ على اس�ات��6ة الف�د وهى ن�0ة O49,1%ال9��ذج تف�� (

تف��� م�س'ة  ت/�� إلى م�Ç ق�رة ت ال�0اعة ال�89��ة على ش�ح الغ��ات الى 
ت'�أ على م�2ر اس�ات��6ة الف�د. إضافة إلى ذلw ن�6 أن ال9��ذج معÇ�9 ع�9 

  A ث� فإن ال9��ذج 5'ابy ال�0انات h/Oل ج��. ) وم,99(م��Ç ثقة 
  معامالت ن�'ذج االن9eار -ثالhا:

  )20ج9ول رق< (
  معامالت ن�'ذج ان9eار ال��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة ال�ف�د

 ال9��ذج
 ال�عامالت غ�� ال�ع�ار$ة

ال�عامالت 
 ال�ع�9$ة اخ0ار ت ال�ع�ار$ة

B  Çال.'أ ال�ع�ار Beta 

1 
Eاب�0.000 13.640   0.146 1.989 ال 

 0.000 17.655 0.701 0.034 0.599 ال�0اعة ال�89��ة

أن معامل ب�ا لل�0اعة ال�89��ة Oال9��ذج أقل ) 20رق� ( ال�ابy و$qح مA ال�6ول
) وعل�ه ی� رف� ف�ض الع�م وق�0ل الف�ض ال�0یل القائل 0,01(مA م��Ç ال.'أ 

Oأن هxا ال�عامل له تأث�� حق�قى على ال�غ�� الاOع (اس�ات��6ة الف�د) O�عامل 
وه� ما 5/�� إلى أن ال�0اعة ال�89��ة لها دور ا65ابى فى ز$ادة  ,599ان�2ار 

  اس�ات��6ة الف�د. 
  معادلة ن�'ذج االن9eار - را عا :

  (ال�0اعة ال�89��ة)  ,599+1,989 �ات��6ة الف�د = اس
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وهxا 5/�� إلى أنه �ل�ا زادت درجة ال�0اعة ال�89��ة O�ق�ار وح�ة واح�ة ارتفع معها 
  ),599(درجة اس�ات��6ة الف�د O�ق�ار 

  ال��ائج - خام�ا:
  ت�ج� عالقة ذات داللة اح-ائ�ة ب�A ال�0اعة ال�89��ة و اس�ات��6ة الف�د

  ت�ج� أث� ذات داللة اح-ائ�ة لل�0اعة ال�89��ة على اس�ات��6ة الف�د
ذو مع�': وم( ث< فق9 رف° ف�ض الع9م وق�'ل الف�ض ال�9یل القائل ب'ج'د تأث�� 

  لل��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة ال�ف�د. إحLائ�ة داللة
  : للف�ض الhاني الف�ض الف�عى الhالwن�ائج -

لل��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة  مع�': ذو داللة إحLائ�ة" ال ی'ج9 تأث��       
  " ال��ادأة

  معامل االرت�ا  -أوال:

  )21ج9ول رق< (
  مLف'فة االرت�ا ب�( ال��اعة ال������ة و اس��ات�2�ة ال��ادأة

 ال�0اعة ال�89��ة  
 معامل ارت0اS ب��س�ن 

 اس�ات��6ة الف�د
0.635 

 0.000 ال�ع�9$ة
  %1** مع�'� ع�9 م��'�  

  ) عالقة االرت0اS ب�A ال�0اعة ال�89��ة 21رق� (ال�ابy ی�ضح ال�6ول 
و اس�ات��6ة ال�0ادأة وق� تA�0 أن ه9اك عالقة ارت0اS معÇ�9 ذات داللة اح-ائ�ة 

وه� ارت0اS ا65ابى ج��. ومA ث�  ,635) بلغE ق��ة االرت0اS ,99ع�9 م��Ç ثقة (
فق� ت� رف� ف�ض الع�م وق�0ل الف�ض ال�0یل القائل ب�ج�د عالقة ارت0اS ذات داللة 

  اح-ائ�ة  ب�A ال�0اعة ال�89��ة و اس�ات��6ة ال�0ادأة.
  ج'دة ال��ا قة –معامل ال�9eی9  –معامل االرت�ا الuلى  -ثان�ا:
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  )22ج9ول رق< (
  9eار ال��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة ال��ادأةمعای�� ج'دة ن�'ذج ان

 ال9��ذج
معامل 

 االرت0اS ال;لى
معامل 
 ال�2ی�

معامل ال�2ی� 
 ال�ع�ل

 ال�ع�9$ة اخ0ار ف

1 .635 0.403 0.402 218.436 .000 
  ) عالقة االرت0اS ال;لى ب�A ال�0اعة ال�89��ة 22ی�ضح ال�6ول ال�ابy رق� (

وق� تA�0 أن ه9اك عالقة ارت0اS معÇ�9 ذات داللة اح-ائ�ة ع�9  و اس�ات��6ة ال�0ادأة 
,) وه� ارت0اS ج�� ی�ضح م�Ç ق�ة 701,) وق� بلغE ق��ة االرت0اS (99م��Ç ثقة (

  العالقة ب�A ال�0اعة ال�89��ة و اس�ات��6ة ال�0ادأة.
���ة ,) O�ع9ى أن ال�0اعة ال40389ك�ا أوضE2 ال9ائج  أن ق��ة معامل ال�2ی� (

%) مA أÇ تغ�� 5'�أ على اس�ات��6ة ال�0ادأة وهى ن�0ة تف��� O40,3ال9��ذج تف�� (
م�س'ة  ت/�� إلى م�Ç ق�رة ت ال�0اعة ال�89��ة على ش�ح الغ��ات الى ت'�أ على 
م�2ر اس�ات��6ة ال�0ادأة. إضافة إلى ذلw ن�6 أن ال9��ذج معÇ�9 ع�9 م��Ç ثقة 

  ذج 5'ابy ال�0انات h/Oل ج��. ,) ومA ث� فإن ال9�� 99(
  معامالت ن�'ذج االن9eار -ثالhا:

  )23ج9ول رق< (
  معامالت ن�'ذج ان9eار ال��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة ال��ادأة

 ال9��ذج
 ال�عامالت غ�� ال�ع�ار$ة

ال�عامالت 
 ال�ع�9$ة اخ0ار ت ال�ع�ار$ة

B  Çال.'أ ال�ع�ار Beta 

1 
Eاب�0.000 12.706   0.163 2.072 ال 

 0.000 14.780 0.635 0.038 0.561 ال�0اعة ال�89��ة

أن معامل ب�ا لل�0اعة ال�89��ة Oال9��ذج أقل )23ال�ابy رق� (و$qح مA ال�6ول 
) وعل�ه ی� رف� ف�ض الع�م وق�0ل الف�ض ال�0یل القائل 0,01(مA م��Ç ال.'أ 
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Oأن هxا ال�عامل له تأث�� حق�قى على ال�غ�� الاOع (اس�ات��6ة ال�0ادأة) O�عامل 
وه� ما 5/�� إلى أن ال�0اعة ال�89��ة لها دور ا65ابى فى ز$ادة  ,561ان�2ار 

  اس�ات��6ة ال�0ادأة. 
  معادلة ن�'ذج االن9eار - را عا :

  ة) (ال�0اعة ال�89�� ,561+2,072 اس�ات��6ة ال�0ادأة = 
وهxا 5/�� إلى أنه �ل�ا زادت درجة ال�0اعة ال�89��ة O�ق�ار وح�ة واح�ة ارتفع معها 

  ),561(درجة اس�ات��6ة ال�0ادأة O�ق�ار 
   ال��ائج - خام�ا:

  ت�ج� عالقة ذات داللة اح-ائ�ة ب�A ال�0اعة ال�89��ة و اس�ات��6ة ال�0ادأة 
���89  ة على اس�ات��6ة ال�0ادأة ت�ج� أث� ذات داللة اح-ائ�ة لل�0اعة ال

وم( ث< فق9 رف° ف�ض الع9م وق�'ل الف�ض ال�9یل القائل ب'ج'د تأث�� ذو داللة 
  لل��اعة ال������ة على اس��ات�2�ة ال��ادأة. إحLائ�ة

سة أث� ال��اعة ) ل9راANCOVAك�ا اس�9Hم� ال�احhة ال�eل�ل م�ع9د ال��غ��ات (
  م( اس��ات�2�ة اإلب9اع وال�ف�د وال��ادأة ال������ة على �ل
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  )24ج9ول رق< (
) ل9راسة أث� ال��اعة ال������ة على �ل م( ANCOVAال�eل�ل م�ع9د ال��غ��ات (

  اس��ات�2�ات ال��ادة 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 الربعات

 التأثير المعنوية اختبار ف

النموذج 
 المصحح

استراتيجية 
 االبداع

53.949a 1 53.949 298.792 0.000 0.481 

استراتيجية 
 التفرد

47.843b 1 47.843 311.717 0.000 0.491 

استراتيجية 
 المبادأة

41.914c 1 41.914 218.436 0.000 0.403 

 القاطع

استراتيجية 
 االبداع

19.055 1 19.055 105.535 0.000 0.246 

استراتيجية 
 التفرد

28.554 1 28.554 186.040 0.000 0.365 

استراتيجية 
 المبادأة

30.980 1 30.980 161.452 0.000 0.333 

البراعة 
 التنظيمية

استراتيجية 
 االبداع

53.949 1 53.949 298.792 0.000 0.481 

استراتيجية 
 التفرد

47.843 1 47.843 311.717 0.000 0.491 

استراتيجية 
 المبادأة

41.914 1 41.914 218.436 0.000 0.403 

وج�د تأث�� معÇ�9 لل�0اعة ال�89��ة ) 24و$qح مA نائج ال�6ول ال�ابy رق� (
% إال أنها ق� تفاوتE فى ح�6 99على االس�ات��6ات ال�الثة ع�9 م��Ç ثقة 

 %49.1الف��� فق� �ان لل�0اعة ال�89��ة األث� األك�0 على اس�ات��6ة الف�د ن�0ة 
% وهى فى ال���# ال�انى ث� جاء فى ال��ت0ة 48.1أما الس�ات��6ة االب�اع ب0�9ة  

  %40.3ال�ال�ة اس�ات��6ة ال�0ادأة ب0�9ة 
و���ح م( الع�ض ال�ابd انه ت< رف° ف�ض الع9م الhاني وق�'ل الف�ض القائل " 

 ات�2�اتی'ج9 تأث�� مع�': ذو داللة إحLائ�ة لل��اعة ال������ة و��( تع��� االس�� 
   ال��اد1ة ل��Mات الع��ي
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13/3  : wالhن�ائج اخ��ار الف�ض ال  
ال ی'ج9 تأث�� ذو داللة مع�'�ة لل��اعة ال������ة( االس�Muاف ، االس�غالل ) " 

ك��غ�� وس�� على العالقة ب�( سل'��ات األداء ال��اقى وتع��� االس��ات�2�ات 
 "ال��اد1ة ل��Mات الع��ى 

ى تع#$# االس�ات��6ات ال�$اد5ة ل/��ات سل���ات األداء ال��اقى عل0ار أث� والخ
ه مA ال0اح�Oه  ع�4ى مA خالل ال�0اعة ال�89��ة ت� ع�ض ن��ذج مق�ح اسعانEال

   )AMOS.18.0ح#مة ال�0امج االح-ائ�ة ( خالل

 مايلي  متغيرات إلىالتنقسم و:  

وت/ـ�ل : Observed Endogenous Variablesمتغيjرات داخليjة مشjاهدة  -أ
  ) و االس�ات��6ات ال�$اد5ة (االسغالل, االس;/اف ات ال�0اعة ال�89��ةمغ�� أOعاد 

: وت/ـ�ل observed Exogenous Variables متغيjرات خارجيjة مشjاهدة -ب
 سل���ات األداء ال��اقى). (ه� ال�غ�� ال��قل

: Unobserved Exogenous Variables متغيرات داخليjة غيjر مشjاهدة -جـ 

مـA : االسـغالل, االس;/ـاف  وت/�ل أخ'ـاء الق�ـاس لل�غ�ـ�ات الاOعـة ال�علقـة hOـل
  االس�ات��6ات ال�$اد5ة. و
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  ) 2كل رقم ( ش

  النموذج المقترح 

  

     ،Ç�9م9ها والغ�� مع Ç�9اضى  ال��ارات ال�ع�وق� أوضE2 نائج ال9��ذج االف
� ج�دة ال9��ذج، ف;ان الب� مA اس0عاد ال��ارات وت�تL على ذلw ع�م ت2قy معای�

 الغ�� مع�9ىة.

ی�ضح ال��ارات ال�.لفة Oع� اس0عاد ال��ارات الغ��  )25رق� ( وال�6ول الالى    
  مع�9$ة ث� إعادة الD20 فى معای�� ال�6دة : 

  )25ج9ول رق< ( 
  تق9ی�ات معامالت ال��'ذج اله�kلى ال�ع9ل وم��'� مع�'��ها

 ال�أث�� ال�ع�ار� غ�� ال��اش� ال�أث�� ال�ع�ار� ال��اش� ال�أث�� ال�ع�ار� الuلى  

 االس�غالل االس�Muاف  
االس��ات�2�ات 

 ال��اد1ة
 االس�غالل االس�Muاف

 االس��ات�2�ات
 ال��اد1ة

 االس�غالل االس�Muاف
 االس��ات�2�ات

 ال��اد1ة
سل'��ات 
األداء 
 ال��اقي

0.699 0.709 0.682 0.699** 0.132** 0.332** 0.000 0.577 0.350 

 0.408 0.000 0.000 0.000 **0.824 0.000 0.408 0.824  0.000 االس�Muاف

 0.000 0.000 0.000 **0.495 0.000 0.000 0.495 0.000 0.000 االس�غالل

  0.01** تM�� الي م��': ال�ع�'�ة  

  ) مایلي :15و$qح مA ال�6ول ال�ابy رق� (
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  اف)  على ی�ج�/;تأث�� م0اش� ا65ابى ل;ال مA (سل���ات األداء ال��اقى, االس
) على ال�الى ,O  ()132 , -824�عل�ة تق�ی� مع�ارÇ ,99االسغالل ع�9 م��Ç ثقة (

% مA الغ��ات O84,9�ع9ى أنها تف��  ,849ك�ا بلغE الق�رة الف���$ة لهxه ال�غ��ات 
 تف��� م�تفعة. الى ت'�أ على االسغالل وهى ن�0ة

  غالل)  علىی�ج� تأث�� م0اش� ا65ابى ل;ال مA (سل���ات األداء ال��اقى, االس
,) على O  (,332,-495�عل�ة تق�ی� مع�ارÇ (99االس�ات��6ات ال�$اد5ة ع�9 م��Ç ثقة (

%مO ,58,7 A�ع9ى أنها تف�� 587ال�الى ��ا بلغE الق�رة الف���$ة لهxه ال�غ��ات 
 لى ت'�أ على االس�ات��6ات ال�$اد5ة وهى ن�0ة تف��� م�س'ة.الغ��ات ا

  Ç�ی�ج� تأث�� م0اش� ا65ابى ل�ل���ات األداء ال��اقى على االس;/اف ع�9 م�
��ا بلغE الق�رة الف���$ة لهxا ال�غ��  ,O  (699�عل�ة تق�ی� مع�ارÇ ,99(ثقة 
ى االس;/اف وهى ن�0ة مA الغ��ات الى ت'�أ علO48,9%�ع9ى أنها تف��  ,489

 تف��� م�س'ة.
  خالل Aغالل می�ج� تأث�� غ�� م0اش� ا65ابى ل�ل���ات األداء ال��اقى على االس

  ,O  (577�عل�ة تق�ی� مع�ارÇ ,99(االس;/اف ع�9 م��Ç ثقة 
  ات��6ات�ی�ج� تأث�� غ�� م0اش� ا65ابى ل�ل���ات األداء ال��اقى على االس

 ,O  (350�عل�ة تق�ی� مع�ارÇ ,99(سغالل ع�9 م��Ç ثقة ال�$اد5ة مA خالل اال
  خالل Aات��6ات ال�$اد5ة م�ی�ج� تأث�� غ�� م0اش� ا65ابى لالس;/اف على االس

 ,O  (408�عل�ة تق�ی� مع�ارÇ ,99(االسغالل ع�9 م��Ç ثقة 

  

  

 



� عادل رم�ان ال��اد�  ال������ة ���غ�� وس��                        د/اث� ال��اعة ��22/5/2017  

 69المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 

  ) ال9��ذج ال�ق�ح Oع� الع�یل :3و$�ضح ال/hل الالي رق� (

  ) 3شكل رقم ( 
  النموذج المقترح بعد التعديل 

 
 :معايير تقييم جودة توفيق النموذج الهيكلى 

  مؤشر
2  المعيارىNormed Chi-Square :  

وه� ع0ارة عA ال0�9ة ب�A ق��ة 
2 إلى درجات ال�2$ةdf  اxـأن حـٍ� الق0ـ�ل لهـO عل�ـًا ،

) ل�ـ�ل علـى إمhان�ـة م'اOقـة ال9�ـ�ذج الفعلـى لل9�ـ�ذج ال�قـ�ر ، 5ال�¸ش� أقل مA الق��ة (
) دل ذلــw علــى أن ال9�ــ�ذج ال�قــ�ر 2أمــا إذا �انــE ق��ــة ذلــw ال�¸شــ� أقــل مــA الق��ــة (

حL م'ـــابy ت�امـــا لل�0انـــات ال�/ـــاه�ة. ومـــA ال��hـــA اســـ.�ام م�ـــ�Ç ال�ع�9$ـــة ال�-ـــا
إلخ0ار 

2  ك�ق�اس   Aال�ع�9$ة أك0ـ� مـ Ç�ل�6دة ال�ف�y على اساس ما إذا �ان م�
) ل�ـــ�ل ذلـــw علـــى ق0ـــ�ل فـــ�ض العـــ�م القائـــل O�'اOقـــة ال9�ـــ�ذج الفعلـــى لل�0انـــات 0.05(

ـــار  0لل9�ـــ�ذج ال�قـــ�ر ، ون8ـــ�ًا لـــأث� اخ
2 م ا�.ـــارات 62Oـــ� الع�9ـــة ، ت�ـــ 0ل0اح�ـــة أخ

  أخ�Ç ل�6دة ال�ف�y مA أه�ها مایلى :

  مؤشر جودة التوفيقGoodness of Fit Index (GFI):  

ی�ضـــح ال�رجـــة ال;ل�ـــة ل�افـــy م�4ـــع ال0ـــ�اقى ال��2ـــ�ب مـــA ال�0انـــات ال�قـــ�رة مـــA خـــالل 
ال9�ـــ�ذج إلـــى م�4ـــع ال0ـــ�اقى ال��2ـــ�ب مـــA ال�0انـــات الفعل�ـــة ، دون حاجـــه إلـــى العـــ�یل 

) ، و�ل�ا أق�E4 ق��ه مA ال�احٍ� ال-ـ�2ح 0،1ت ال�2$ة ، هxا وت�اح ق��ه ب�A (ب�رجا
.D20ال9��ذج ال�ق�ر ل�0انات ع�9ة ال yعلى ج�دة ت�ف� wكل�ا دل ذل 
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  مؤشر جودة التوفيق المعدلAdjusted Goodness of Fit Index 

(AGFI):  

 yف�ـــ�) ، �0،1اح ق��ـــه بـــ�A (بـــ�رجات ال�2$ــة ، هـــxا وتــ (GFI)تعــ�یل م¸شـــ� جــ�دة ال
و�ل�ا أق�E4 ق��ه مـA ال�احـٍ� ال-ـ�2ح �ل�ـا دل ذلـw علـى جـ�دة ت�ف�ـy ال9�ـ�ذج ال�قـ�ر 

.D20ل�0انات ع�9ة ال  

  :Normed Fit Index (NFI) مؤشر جودة التوفيق المعيارى 

) Aه ب�) ، و�ل�ا أق�E4 ق��ه مA ال�احٍ� ال-�2ح �ل�ا دل ذلw على 0،1ت�اوح ق��
 ت�ف�y ال9��ذج ال�ق�ر ل�0انات ع�9ة الD20.ج�دة 
 ) مؤشر جودة التوفيق المقارنCFI (Comparative Fit Index:  

�9�ــ�ذج   �25Basline ModelــO L�قارنــة ال9�ــ�ذج ال�قــ�ر إلــى ال9�ــ�ذج  االساســى 
) ، و�ل�ا أق�E4 ق��ه مـA ال�احـٍ� ال-ـ�2ح 0،1وت�اوح ق��ه ب�Null Model ) Aالع�م 

.D20ال9��ذج ال�ق�ر ل�0انات ع�9ة ال yعلى ج�دة ت�ف� wكل�ا دل ذل  
 ) مؤشر جودة التوفيقTLI (Tucker Lewis Index:  

) أقــل مــA ال-ــف� أو أك0ــ� مــA ال�حــٍ� ال-ــ�2ح  ، TLIمــA ال��hــA أن تقــع قــ�� م¸شــ� (
 E4�ق��ه مـA ال�احـٍ� ال-ـ�2ح �ل�ـا دل ذلـw علـى جـ�دة ت�ف�ـy ال9�ـ�ذج ال�قـ�ر و�ل�ا أق

.D20ل�0انات ع�9ة ال  
 ) مؤشر جودة التوفيق المتزايدIFI (Incremental Fit Index:  

) Aــه بــ�) ، و�ل�ــا أق�4ــE ق��ــه مــA ال�احــٍ� ال-ــ�2ح �ل�ــا دل ذلــw علــى 0،1تــ�اح ق��
  ع�9ة الD20.ج�دة ت�ف�y ال9��ذج ال�ق�ر ل�0انات 

 ) الجذر التربيعى لمتوسط مربعات البواقىRMR (Root Mean Square 

Residual:  

) �ل�ا دل ذلw علـى جـ�دة RMRال ی�ج� حٍ� مع�A للق�0ل ، ول;A �ل�ا ان.فEq ق��ة ( 
.D20ال9��ذج ال�ق�ر ل�0انات ع�9ة ال yت�ف�  

 لجذر التربيعى لمتوسط مربعات خطأ التقديرا )RMSEA (Root Mean 

Square Error of Approximation:  
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5قــ�} جــ�دة ت�ف�ــy ال9�ــ�ذج ل�6�ــع ال20ــD، ومــA ثــ� فإنــه 5أخــx فــى ح�ــاOه م2اولــة      
 Aا ال�¸شـــ� أقـــل مـــxـــ� ال9�ـــ�ذج وح6ـــ� الع�9ـــة ، وحـــٍ� الق0ـــ�ل لهـــ ت-ـــ�2ح �ـــل مـــA : تعق�

) �ل�ــا دل ذلــw علــى جــ�دة ت�ف�ــy ال9�ــ�ذج RMSEA) ، �ل�ــا ان.فqــE ق��ــة (0.08(
.D20ال�ق�ر ل�0انات ع�9ة ال 

ال h�5ــA ال6ــ#م O�ع�9$ــة معــامالت ال��ــار فــى ال9�ــ�ذج ال�قــ�ح ال9هــائى حــى ی�ــ9ى     
  ) الالي :26ال2قy مA ج�دة ال�ف�y ال;ل�ة لل9��ذج ��ا یqح مA ال�6ول رق� (

  )26جدول رقم (

  تقييم جودة توفيق النموذج لالطار المقترحمعايير 

 مةالقي المؤشرات م

 2.722 المعياري 2كا 1

 GFI 0.996جودة التوفيق  2

 NFI 0.998جودة التوفيق المعياري  3

 IFI 0.998مؤشر جودة التوفيق المتزايد  4

 TLI 0.991جودة التوفيق توكر لويس  6

 CFI 0.998جودة التوفيق المقارن  7

 RMR 0.003الجذر التربيعي لمتوسط مربعات البواقي  8

 RMSEA 0.073الجذر التربيعي لمتوسط مربع خطأ التقدير  9

  : ) مايلى26رقم (السابق يتضح من الجدول 

  ًال ل�¸ش�أن�أال  المعيارى 2كا ج��ع ال�¸ش�ات فى ال�2ود ال�'ل�4ة، ف�2 الق�0ل م
 Aق��ة ال�¸ش� ه9ا  5ی#$� ع E2,722، وق� بلغ )DF=1 مع�9$ة Eوق� بلغ (
، أÇ أنها ض�A ال�2 ال�ق�0ل،  أما Oاقى ال�¸ش�ات فال�2 ال�ق�0ل لها ,99االخ0ار 

) Aال�2 ال�ق�0ل ف�69 أن م¸ش� ج�دة 0.90هى أال تقل ع A�ًا ضq5وهى ه9ا أ ،(
 yف��, 0,998, ج�دة ال�ف�y ال�#ای� 0,998وج�دة ال�ف�y ال�ع�ارÇ  0,996ال
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ال�¸ش�ات Oال�2ود ال��6ة،  م�ا ی�ل على أن ج��ع، 0,998ج�دة ال�ف�y ال�قارن 
  ومA ث� إمhان�ة م'اOقة ال9��ذج الفعلى لل9��ذج ال�ق�ر.

  م�4ع Bس�ك�ا أنه بلغE ق�� الx6ر ال��4عى ل��سB م�4عات ال�0اقي، والx6ر ال��4عى ل�
)، ومع ت2قy ال�¸ش�ات 0,08)، على ال�ت�L  وه�ا أقل مA (,073) ،(,003(خ'أ الق�ی� 

  دة دل ذلw على ج�دة ت�ف�y ال9��ذج ال;لى.ال�الة على ال�6 
  ومA ث� فق� اجاز ال9��ذج �افة معای�� ال�h2 على ج�دة ال9��ذج.

ی'ج9 " وق�'ل الف�ض ال�9یل القائل  أنه الhالw وم( ث< فق9 ت< رف° ف�ض الع9م 
تأث�� ذو داللة مع�'�ة لل��اعة ال������ة ( االس�غالل ؛ االس�Muاف) ���غ�� وس�� 
على العالقة ب�( سل'��ات األداء ال��اقى وتع��� االس��ات�2�ات ال��اد1ة ل��Mات 

 "الع��ى 

  خالصة ال9ائج وال�ص�ات : - 14
ال�we م( واقع م�اقMة اخ��ار صeة ف�وض ال��ائج وف��ا یلي خالصة 

   Mأنها :  وال�'ص�ات ال�ق��حة
 خالصة ال��ائج : 14/1

ی�ج� تأث�� معY�9 ذو دالله إح-ائ�ة ل�ل���ات االداء ال��اقي علي تع#$#  -1
Dات��6ات ال�$اد5ة ل/��ات الع�4ي ح��) ,682بلغE ق��ة معامل اإلرت0اS ( االس

ي م�Y ق�رة ,) وهي ن�0ة ت/�� ال466وه� ارت0اS ج�� و ق��ة معامل ال�2ی� (
سل���ات األداء علي ش�ح الغ���ات الي ت'�أ علي  تع#$# االس�ات��6ات 

 ال�$اد5ة .
ي تع#$# الله إح-ائ�ة لل�0اعة ال�89��ة علذو دمعY�9 ی�ج� تأث��  -2

االس�ات��6ات ال�$اد5ة (اس�ات��6ة االب�اع ، اس�ات��6ة الف�د ، اس�ات��6ة 
،  ,701،  ,693ت االرت0اS علي ال�الي ��ایلي (ال�0ادأة) وق� بلغE ق�� معامال

ة أث� ) ل�راسANCOVA) ��ا ت� اس.�ام ت2ل�ل مع�د ال�غ��ات ( ,635
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 EمA اس�ات��6ة اإلب�اع والف�د وال�0ادأة فق� �انال�0اعة ال�89��ة على �ل 
ث��ا یل�ها تأ %0�949,1ةبلل�0اعة ال�89��ة األث� األك�0 على اس�ات��6ة الف�د 

% وهى فى ال���# ال�انى ث� جاء فى 48,1اس�ات��6ة االب�اع ب0�9ة علي 
  %40,3ال��ت0ة ال�ال�ة اس�ات��6ة ال�0ادأة ب0�9ة 

) االس;/افة لل�0اعة ال�89��ة ( االسغالل،ی�ج� تأث�� ذو داللة مع$�9 -3
االس�ات��6ات ك�غ�� وس�B علي العالقة ب�A سل���ات األداء ال��اقي وتع#$# 

  ال�$اد5ة ل/��ات الع�4ي .
 ال�'ص�ات :  14/2

  في ض�ء ال9ائج ال�اOقة تق�ح ال0اح�ة ال�ص�ات الال�ة :
   وضع ن8ام ع�ل واضح �5اع� العامل�O Aال/��ات علي االس;/اف  -1

  واسغالل الف�ص ق0ل ان تق�م ال/��ات ال�9اف�ة األخ�Y بxلw ، مA خالل     
  االع�اد علي الD20 العل�ي ، و دع� وت�A�h العامل�A والع�ل علي ت9��ة     
  ق�راته� وت�ف�� االمhان�ات ال�'ل�4ة له� ل#$ادة تA��2 ج�دة ال�96ات     
 ال2ال�ة إلرضاء �ل مA الع�الء ال2ال��A وال��تقA�0 وال�2اف8ة عل�ه� .    

ال;�9ل�ج�ة  ال�2ی�ة  أن ت�عي ال/��ات O-فة م���ة علي إدخال ال'�رات -2
م�ا 25قy لها ال��# في ت2ق�y االس�ات��6ات ال�$اد5ة في دن�ا األع�ال 

 وت�'�ع أن تل0ي اح�اجات ورغ0ات الع�الء ال2ال�ة وال��ق0ل�ة 
ض�ورة اه�ام ال/��ات ب�ع� ال�قافة ال�89��ة واال65اب�ة و_�ق الع�ل الي  -3

ة وأن Ah�5 ن8ام ال�عل�مات ج��ع ت��#ها عA غ��ها مA ال/��ات ال�9اف�
العامل�A ب0ادل ال�عل�مات ل��اع�ة Oعqه� ال0ع� ل�ع�� سل�ك األداء 
ال��اقي مA خالل ما ی�اف� مA ال�عل�مات ل��اع� ال#مالء في الع�ل وحل 

 م/hالته� ودع� ال�هام ال�س��ة والفاني وال'�ع في الع�ل .
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4- ;�ف أو ال�افy ال6�اعي للعامل�A ض�ورة اه�ام ال/��ات Oاس�ات��6ة ال
̧ث� علي �ل  Oال/��ات لع�م ح�وث م/hالت وص�اعات ت�89��ة ب�9ه� م�ا ی

 مA األداء ال��اقي وال�0اعة ال�89��ة واالس�ت��6ات ال�$اد5ة .
الع�ل علي ت9��ة روح العاون ب�A ج��ع العامل�O Aال/��ات و�xلw ل/�6عه�  -5

0ع� مي ما �انE ه9اك حاجة إلي ذلw علي تق��5 ال��اع�ة ل0عqه� ال
و$�Ah أن ت�ه� اللقاءات غ�� ال�س��ة وال�0امج ال�ف�ه�ة وال�حالت الي ی09غي 

 أن ته� بها ال/��ات ت2قy هxا اله�ف .
االه�ام ب#و$� ج��ع العامل�O Aال/��ات Oال�0امج ال�ر$�0ة الي ته�ف إلي  -6

6/�عه� علي سل���ات االداء ال��اقي م�ا إل�امه� O�فاه�� ال�0اعة ال�89��ة ول
ی9عh} علي ت2ق�y االس�ات��6ات ال�$اد5ة في دن�ا االع�ال مA اب�اع وتف�د 

 وم0ادأة .
م9ح ال�2$ة وال�ع� ال;افي ل6��ع العامل�O Aال/��ات لق��5 االف;ار ال�$اد5ة  -7

 ال�6ی�ة والع�ل علي ت9��ها وت�ف�� ال��$ل الالزم لها .
ج�ه وت�ع�ه االش.اص ل�ع� و�قامة ال�/ار$ع ال�$اد5ة الي الع�ل علي ت�  -8

 ب�ورها ت�اع� في خلy اس��ارات ج�ی�ة وف�ص ع�ل لألف�اد .
ض�ورة عق� اج�اعات مع ال�$ادی�A ال9اجA�2 أص2اب ال/��ات ال�$اد5ة  -9

لالسفادة مA ت6ار4ه� و�xلw الع�ف علي ال�/hالت الي واجهه� 
 مة م/ار$ع ر$اد5ة .ول/�6ع ال�����$A إلقا
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  قائ�ة إس�قLاء 
  م'جهة لل�ادة العامل�(  ��Mة ت'ش��ا الع��ي

  أوال : ال��انات العامة 
 - ................................................ :(E0إذا رغ ) ال;املO االس�  
  ال��Qفة :.................................................................. -
  م��Y ال��Qفة :    إدارة عل�ا (    )                  إدارة وس'ي  (    ) - 

  إدارة إش�اف�ة (    )                  و�Qفة ن�'�ة  (    )                      
  اإلدارة  :............................................................ - 
  ..................................................اس� ال/��ة :........... - 
  

ثان�ا :ف��ا یلى م�2'عة مـ( الع�ـارات حـ'ل ال��اعـة ال������ـة ب�جـاء وضـع عالمـة 
).ل ع�ارةuة ل��أمام اإلجا ة ال�ى تع�� ع( رأ1¤  ال� (  

م�ل�ل
  

  الع�ـــارات
 dم'اف
  ت�اما

)5(  

  
dم'اف  

)4(  

 dم'اف
إلى 
  ح9 ما

)3(  

  
غ�� 
dم'اف  

)2(  

غ�� 
 dم'اف
  ت�اماً 

)1(  

  االس�غالل :   1
  .تق'م ش���ي ب�e��( ج'دة ال���ج الeالي

          

            ته�< ش���ي  ب�e��( األس'اق الeال�ة   2

ته�< ش���ي  إدخال تع19الت علي   3
  ال���2ات الeال�ة.

          

یــ�< رفــع م�ــ�': ال�هــارات لــ9:  اســ���ار   4
  ل��'�� ع�لي  ال��Mة 

          

ـــا   5 ـــي تe�ـــ�( ال��u'ل'ج� ـــ'ق شـــ���ي ف ت�ف
  القائ�ة 

          

6  
ــــــ� ال�هــــــارات  یــــــ�< االســــــ��hار فــــــي تع��
الســ�غالل ال��u'ل'ج�ــا للع�ــل علــي تe�ــ�( 

  الع�ل�ات ال����uة .

          

            أسعي ل9ع< األه9اف العامة لل��Mة  7

8  
ت�ــعي الMــ��ة إلرضــاء الع�ــالء الeــال��( 

  وتeاف¸ عل�ه<
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م�ل�ل
  

  الع�ـــارات
 dم'اف
  ت�اما

)5(  

  
dم'اف  

)4(  

 dم'اف
إلى 
  ح9 ما

)3(  

  
غ�� 
dم'اف  

)2(  

غ�� 
 dم'اف
  ت�اماً 

)1(  
  االس�Muاف :   9

  تق'م ش���ي  ف�ح أس'اق ج9ی9ة  
          

1
0  

تهــ�< الMــ��ة دائ�ــا  الــ9خ'ل فــي م2ــاالت 
  ال��u'ل'ج�ا ال92ی9ة .

          

1
1  

تMـــــ2ع�ي الMـــــ��ةعلي اب�uـــــار م��2ـــــات / 
  خ9مات ج9ی9ة .

          

1
2  

ش���ي  اس���ار  kل ماه' ج9ی9 ته�< 
  وم��9eث و��< ت9ر��ي عل�ه .

          

1
3  

فـــي الMـــ��ة م�نـــة لالســـ�2ا ة  ن�ـــ< اإلدارة
   ��عة لل�غ���ات في االس'اق

          

1
4  

ش���ي تق'م ب���2ة ال���2ات ال92یـ9ة فـي 
  األس'اق . 

          

ثالhا : ف��ـا یلـى م�2'عـة مـ( الع�ـارات حـ'ل سـل'��ات األداء ال�ـ�اقي 
أمام اإلجا ـة ال�ـى تع�ـ� عـ( رأ1ـ¤  ال��ـ�ة لuـل  )(رجاء وضع عالمة 

  ع�ارة.

م�ل�ل
  

  الع�ـــارات
 dم'اف
  ت�اما

)5(  

  
dم'اف  

)4(  

م'افd إلى 
  ح9 ما

)3(  

  
غ�� 
dم'اف  

)2(  

غ�� 
 dم'اف
  ت�اماً 

)1(  
  

1  
  ال9ع< الLHMي : 

أســـــاع9 زمالئـــــي فـــــي الق�ـــــام  ال�هـــــام 
  ال�9eدة وال���9ة إل�ه< . 

          

            أساع9 زمالئي في حل مkMالت الع�ل   2
            ال اع�9: علي حق'ق اآلخ��(   3
أتعــــاون مــــع رؤســــائي ل�e�ــــ�( أداء   4

  ال��Mة علي أح�( وجه .
          

أســعي ل�فــع الــ�وح ال�ع�'�ــة ل�مالئــي   5
  في الع�ل

          

            اتعاون مع أع�اء ف��d الع�ل .  6
  
7  

  دع< ال�هام ال�س��ة : -
  أس�غل وق�ي للق�ام  ع�لي 

          

            أحاف¸ علي س�عة ش���ي.  8
            أح��م ش���ي وتعل��اتها   9

            أه�<  ���ق�ل ش���ي .  10
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م�ل�ل
  

  الع�ـــارات
 dم'اف
  ت�اما

)5(  

  
dم'اف  

)4(  

م'افd إلى 
  ح9 ما

)3(  

  
غ�� 
dم'اف  

)2(  

غ�� 
 dم'اف
  ت�اماً 

)1(  
            أت��2 إثارة ال�kMالت في الع�ل   11
احــــــاف¸ علــــــي الق'اعــــــ9 وال��اســــــات   12

واإلج�اءات ون�ـ< الع�ـل  Mـ���ي ح�ـي 
  في �ل ع9م وج'د رقا ة م( أح9 .

          

            أتعامل  ���� في حل مهام ع�لي   13
  

14  
  ال�فاني في الع�ل :
أتــأخ� عــ( الع�ــل إال نــادرا ماأتغ�ــ� أو 

إذا �ــان ه�ــاك ســ�� حق�قــي یــ9ع'ني 
  إلي ذل¤

          

15  . )k( وجه م��أق'م  ع�لي علي أح            
أؤد: ع�لـي ح�ـي لـ' ت�لـ� ذلـ¤ م�ــي   16

  وق� إضافي .
          

ــــ9ها   17 ــــ9ما ی��ق أدافــــع عــــ( شــــ���ي ع�
  اآلخ��(

          

أق�ــــي وق�ــــا فــــي الع�ــــل  عــــ9 أوقــــات   18
ـــــــام   اع�ـــــــالي الع�ـــــــل ال�ســـــــ�ي للق�
  ول��اع9ة زمالئي في الع�ل

          

  
19  

  ال��'ع  في الع�ل : 
أت�ــــــ'ع  أع�ــــــال إضــــــاف�ة ل�e�ــــــ�( 

  وت�'�� الع�ل 

          

أحـــــ�ص علـــــي ح�ـــــ'ر االج��اعـــــات   20
  واللقاءات ال��ت��ة  ع�لي 

          

            أت�'ع ل��اع9ة اآلخ��(   21
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را عـــا : ف��ـــا یلـــى م�2'عـــة مـــ( الع�ـــارات حـــ'ل تع��ـــ� االســـ��ات�2�ات 
أمــام اإلجا ــة ال�ــى  )(ال��اد1ــة ل����ــات األع�ــال رجــاء وضــع عالمــة 

  تع�� ع( رأ1¤  ال���ة لuل ع�ارة.

م�ل�ل
  

  الع�ـــارات
 dم'اف
  ت�اما

)5(  

  
dم'اف  

)4(  

 dم'اف
إلى 
  ح9 ما

)3(  

  
غ�� 
dم'اف  

)2(  

غ�� 
 dم'اف
  ت�اماً 

)1(  

  اس��ات�2�ة االب9اع :  1
ت2Mع�ي ش���ي علـي تقـ19< األفuـار 

  ال92ی9ة ال��9عة ل��'�� ع�لي

          

ــــ�ل �ــــل جهــــ9: ل�قــــ19< األفuــــار   2 أب
  وأسال�� الع�ل ال��9عة

          

تع�ــل شــ���ي علــي ت���ــd األفuــار   3
ال��9عة ال�ق9مة م�ي وم( العامل�( 
وال��علقــــــة  ال���2ــــــات والHــــــ9مات 

  d�ال92ی9ة م'ضع ال���  

          

ــ9اع   4 ــي اإلب ــ9رة عل ــ9یها الق شــ���ي ل
فـــي ال���2ـــات والHـــ9مات ل�e�ـــ�( 

  م'قفها ال��اف�ي  

          

ت9رك ش���ي  أن اإلب9اع 1�ه< فـي   5
ال��ـــادة ال������ـــة وز�ـــادة حLـــ�ها 

  ال�'ق�ة و�قائها في دن�ا األع�ال 

          

  
6  

  اس��ات�2�ة ال�ف�د : 
ت�ـــعي شـــ���ي الـــي تقـــ19< م��2ـــات 

  وخ9مات ف��9ة وم����ة 

          

ـــــي تقـــــ19<   7 تع��ـــــ� شـــــ���ي رائـــــ9ة ف
  م��2اتها وخ9ماتها
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م�ل�ل
  

  الع�ـــارات
 dم'اف
  ت�اما

)5(  

  
dم'اف  

)4(  

 dم'اف
إلى 
  ح9 ما

)3(  

  
غ�� 
dم'اف  

)2(  

غ�� 
 dم'اف
  ت�اماً 

)1(  

تع�ـــــل شـــــ���ي علـــــي ت���ـــــة والء   8
الع�الء لل��Mة م( خالل ما تق9مه 

  م( م��2ات ف��9ة وم����ة 

          

ت���� ش���ي  ��عة ال�د في حالـة   9
وجــ'د شــkاو: مــ( الع�ــالء والع�ــل 

  علي س�عة حلها 

          

شــ���ي قــادرة علــي تقــ19< م��2ــات   10
وخـــ9مات م���ـــ�ة وم�فـــ�دة للع�ـــالء 

  و�2'دة عال�ة  .

          

  
11  

  اس��ات�2�ة ال��اداة :
تMــــ2ع�ي شــــ���ي علــــي ال��ــــادأة 

  واالب�uار .

          

ت�: ش���ي  ان ع��L ال'ق� مه<   12
فـــــي تقـــــ19< الHـــــ9مات وال���2ـــــات 

  ال�ائ9ة .

          

ت�ــادر شــ���ي دائ�ــا ب�92یــ9 وت�ــ'ع   13
خ9ماتها وم��2اتها عـ( غ��هـا مـ( 

  ال��Mات ال��اثلة .

          

  


