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 البحث  ملخص

هدفت الدراسةة لى  الععر  لى  أثير  سسةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية اتخةعةدمة مب  عل العاملرم لةةةالة البةرا إ 

اتةةرية ي  عةعورهب لاإلرا اا الوفي. و د د أب أجةيع العياباا مب لينة بخةياة لئةوا ية مب العاملرم لةةةالة البةرا إ 

 ا ةة صليحةو د د أوصلت الدراسة   328 ا ةة د  د أب اسا داد لدد   384وزيع  اتةرية لالقاهرا د اإلسكندرية، حيث أب أ

 ألساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية ي  اإلرا اا الوفي.  دسم سساليإ لدارا اإلباعالاا 
ً
لى  سبه يوجد أثير  معنوي لحةا يا

عةةةدام أحليةةل اإلبحةةدار اتععةةدد، سف را % مب العغر اا التي أحةةدف ي  اإلرا اا الوفي. و د لةة سةةةةةةةةةةةةة 3و65العنميةيةةة أ.خةةةةةةةةةةةةةر  

الدراسةة سم هاا العثير  يرجع لى  أثير  بعدي العةوي،، داتلل األلى  ي  اإلرا اا الوفي.  ي  مةةالة البةرا إ اتةةريةو فقد  

و  كابت العال ة لرم هايب الععديب تعغر  سسةةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية د معغر  اإلرا اا الوفي.  معنوية ل
ً
حةةةةةةةةةةةةا يا

 ي  كةةل مب معغر  سسةةةةةةةةةةةةةةاليةةإ لدارا 
ً
كةةةا سعةةةةةةةةةةةةةةارا الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة لى  سم لةةدد سةةةةةةةةةةةةةنواا ا مت ا د اتخةةةةةةةةةةةةةعوي العنمي ي ي يرام معنويةةا

 لى  سسةةةةةةةةةةةةةةاليةإ لدارا 
ً
اإلباعةالةاا العنميةيةة د جةيع لبعةادم، دمعغر  اإلرا اا الوفي.  دجةيع سبعةادمو كةةا ي ير النوي معنويةا

عةادم، لة سةةةةةةةةةةةةةعذنةا، الععكيك الةاان ، دكةالةغ ي ير النوي لى  اإلرا اا الوفي.  دمعمب سبعةادم،  اإلباعةالةاا العنميةيةة لةعمب سب

ل سةةعذنا، بعد اإلرا اا الاان و دت أ ير ات هالا الدراسةةية ي  سسةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية دجةيع لبعادم، كةا س  ا ت 

 ي  اإلرا اا الوفي.  د معمب سبعادم، ل سعذ
ً
 نا، بعدي الئعور لالعجك دالالمعنيو أ ير معنويا

 الدالةالكلمات  

اان ، الععكيك الاان ، اإلطرا، راا الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة راا الوفي. ، الئةةةةةةةعور لالعجك، الالمعن ، اإلرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لدارا اإلباعالاا العنميةية، اإلرع

 أقدير اآلخريبود 
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 ةقدم( امل1)

اتةةةةةاحعة للةنافخةةةةة العاتية أوى  اتنمةاا اتهعةام لععن   ي  فل اتعغر اا اتتخةةةةارلة ي  لاألة األلةاا د البةةةةغو   

كا العنافخةةةةةةية تواردها ال ئةةةةةةريةو دتالعاى ، لاخةةةةةةت م.اجثا سم أوى  مةةةةةةةالة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ات.اهيب اإلدارية ا لديلة لعحقيق اتي 

 لةواردها ال ئةةةةةةةرية تا ل ا مب أثير  فعاا لى  أحخةةةةةةةرم األدا، العام 
ً
 مالوفا

ً
لوزارا اتالية  البةةةةةةةرا إ اتةةةةةةةةرية لهعةاما

دنععت  لدارا اإلباعةالةاا لةلةالةة ال ويةة التي بقةدم ةا للعةالب د ألب.خةةةةةةةةةةةةةنةا مب خالا اتل  ، داتم ر،    .دا لكومةة ككةل 

را الةةوا، دنبعقا، الكلةاا دمجةولة الخةلوكياا اإلأةةاليةو كةا ىخةأل  األفراد مب خالل ا للعثير  لى  صةورا ةةةةةةةةةةةةةةة دبع 

التي مب خالل ا ىخأل  الشمص للعاللإ سد العحكب ي  لباعالاا سد سلوكياا  ر الوسيلة  ةةةةة الععض اآلخر، حيث نععع 

(و كةةةا نعةةد سسةةةةةةةةةةةةةةاليةةإ لدارا اإلباعةةالةةاا لةلةةالةةة محةةادلةةة لكخةةةةةةةةةةةةةةإ  2019اآلخريب ي  الع.ةةالةةل اإلجعةةةاح  )ا لةةدرادي،  

  لى  النعا ج  الخةةةعة داتكابة داتةةةدا ية دنسةةعحقاة اللقة، دالتي نععت  سسةةاليإ لامردف مب مو ، معرم سد للعثير

 (و 2020دأحقيق ال.رص ات نية دالئعور لالرضا الوفي.  )معارز دسخردم ،  

كةةةالقلق، دالعوأر، داإلكعألةةةاا، د رر هةةةا مب  ي  لاألةةةاا العةةةةل مب ممةةةاهر مرضةةةةةةةةةةةةةيةةةة لةةةديةةةدا،  ديعةةةاب  بعض العةةةاملوم 

بيةةة ل ةةا دجود ي  مةعل،  األمراضو دمب لرم سلرز هةةام اتمةةاهر اترضةةةةةةةةةةةةةيةةة اإلرا اا الوفي.  الةةاي ىعةةد فةةاهرا لبخةةةةةةةةةةةةةةا

سم يع.ةةةةا ب ديععةةةةافب سيرم كلةةةةةا لزدادا حةةةةدا ضةةةةةةةةةةةةةغو  العةةةةةل )ا لةةةةةداب    سبةةةةةا  ا ليةةةةاا اإلجعةةةةةاليةةةةة، دمةةةةا يلعةةةةث 

(و دتةالررب مب نعةدد سسةةةةةةةةةةةةةعةاا اترا اا الوفي.  ي  العةةل، فة م بعةا ج ةا أكوم متئةةةةةةةةةةةةةةا  ةة، حيةث  2012دالةةةةةةةةةةةةةةرا ،  

 ي  اتوا ، ا
ً
لتي يواج  ا ي  لةله، د ىعجك لب الوصةةةةةةةةةةوا لى  القرار الاي ينع    ينعدم عةةةةةةةةةةعور ال.رد لثم يكوم م يرا

سم ي.علهو د لالعاى ، ي.قد ال.رد أةخةةةةةةكه لاتعاير  دالبةةةةةةوالل ي  محيل لةله، د د ينعكا ديئةةةةةةعر لالوحدا ديحادا  

 (و2008اتلععاد لب العال اا الوفي.ية سد اإلجعةالية، ديةاا لالعاى  لةئالر ررتة الااا )لعد هللا،  

د ي  الو ت الراهب، أعاور مةةةالة البةةرا إ اتةةةرية لعةةةعر مةةةالة ر ةيةو د ت عةةغ سم العغر اا التي أحدف ي  

اتةةةةةةةةةةةةةةالةة للوصةةةةةةةةةةةةةوا لى  هةاا ال ةد  يحعةاف لى  الععر  لى  سسةةةةةةةةةةةةةةاليةإ لدارا اإلباعةالةاا العنميةيةة لةدى العةاملرم  

عةديالا ا لةاديةة ي  لاألةة العةةلو فةالعةاملوم  لةاتةةةةةةةةةةةةةةالةة دأةثير  الةغ لى  عةةةةةةةةةةةةةعورهب لةاإلرا اا الوفي.  ي  ضةةةةةةةةةةةةةو، الع 

يحعاجوم لى  سسةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا التي ل ا أثير  ليجات  ي  اإلحع.اة لالوفي.ة دالا  ية دالعال ة مع الر سةةةةةةةةةا، 

راا الكلر ا التي ةةةةةةةةةةةةةة داألدا، الوفي. ، مةا يقض ي لى  الئعور لاإلرا اا الوفي.  الاي  د ىخيار للي ب ي  فل العغي 

لاتةةةةةةةالةو دي  ضةةةةةةو، النقص ي  ا جابإ اتعري  للععر  لى  طعيعة العال ة لرم سسةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا    أحدف

 العنميةية دالئعور لاإلرا اا الوفي. ، يثن  هاا العحث مللادلة لخد ال.جوا اتعرفية ي  هاا ا جابإو    

 أهمية البحث  (2)

اإلباعالاا العنميةية دأثير ها لى  عةةةةةةعور العاملرم ي  مةةةةةةةالة أم ر سهةية العحث ي  الععر  لى  سسةةةةةةاليإ لدارا  

 البرا إ اتةرية لاإلرا اا الوفي. و دأعةلل سهةية لجرا، هاا العحث ي  جابعرم:

 ىخالد هاا العحث ي  ليرا، اتعرفة لةا يى :   الجانب النظري: -

o   سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية د سبعاد اإلرا اا الوفي.  د العال ة العثير ية لين بو 

o   اإلطار النمري د الدراساا الخالقة ت.رداا معغر ي العحثو 
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 يوفر هاا العحث لدد مب النعا ج د العوصياا التي نخاهب ي  اآلن :  الجانب التطبيقي: -

o  اتةةةةةةةةةةرية د  ادت ب ي  الععر  لى  سسةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا  مخةةةةةةةةةالدا العاملرم ي  مةةةةةةةةةةالة البةةةةةةةةةرا إ

العنميةية اتخةةةةةةةعةدمة ي  اتةةةةةةةةالة د مدي أثير ها ي  ا لد مب الئةةةةةةةعور لاإلرا اا الوفي.  لد  ب ي  فل  

 العغر اا ا لاليةو  

o  ة لى   مخةةةةةةةةةةةةةالدا اتنمةاا اآلخرى ي  الععر  لى  العال ة العثير ية ألسةةةةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةي

عةةةةةةةةةعور العاملرم لاإلرا اا الوفي.  د سفبةةةةةةةةةل سسةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا التي يةكب سم أحد مب عةةةةةةةةةعور 

 العاملرم لاإلرا اا الوفي. و

 أهداف البحث  (3)

   د  العحث لى  أحقيق ما يى :  

البةةةةةةرا إ  الععر  لى  سسةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية املمعل.ة التي ىخةةةةةةعةدم ا العاملرم لةةةةةةةةالة   (3-1)

 اتةريةو

 الععر  لى  مدى أوافر سبعاد اإلرا اا الوفي.  لرم العاملرم ي  مةالة البرا إ اتةريةو (3-2)

أحديد أثير  سسةةةةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  عةةةةةةةةةةةةةعور العاملرم لةةةةةةةةةةةةةةةالة البةةةةةةةةةةةةةرا إ اتةةةةةةةةةةةةةةرية   (3-3)

و
ً
 سد بقةا

ً
 لاإلرا اا الوفي.  زيادا

 مشكلة البحث  (4)

راا ي  ال.ا ا ا لالية لداية مب اإلبدماف الاي حدف لرم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةرية لعدد مب العغي أععرض مةةةةةةةةةةةةةالة البةةةةةةةةةةةةرا إ ات 

مةةةالة البةةرا إ لى  اتعيعاا د مةةةالة البةةرا إ لى  الدخل لعةةةعر مةةةالة البةةرا إ اتةةةريةو د ىعد صةةددر 

ى  الغ  مب سهب العغر اا التي حديت ي  اتةةةةةةةةةةةةةالةو دأ  2016لخةةةةةةةةةةةةنة   67 ابوم البةةةةةةةةةةةةريعة لى  القيةة اتبةةةةةةةةةةةةافة ر ب 

مئةةردي العحوا الر  ي لاإلعةةا ان لرم دزارا اتالية د دزارا اإلأةةةاتا دأكنولوجيا اتعلومااو ديقوم مئةةردي العحوا  

 لى  خةخةةةةةةة محادر    محور التئةةةةةةريعاا، دمحور العنةةةةةةةر ال ئةةةةةةري،  
ً
الر  ي تةةةةةةةالة البةةةةةةرا إ اتةةةةةةةرية للعةادا

 حخرم لاألة العةل، دمحور اتيكنة الئاملةودال يكل العنمي ي، دمحور أ خيل اإلجرا،اا، دمحور أ 

دأ ير هةةةام العغر اا اتععةةةاليةةةة التي أحةةةدف ي  مةةةةةةةةةةةةةةالةةةة البةةةةةةةةةةةةةرا ةةةإ اتةةةةةةةةةةةةةةريةةةة لى  العةةةاملرم   ةةةاو فقةةةد أتخةةةةةةةةةةةةة ةةةإ ي  

لسةةةةةةةةةةةةعةدام ب ألسةةةةةةةةةةةةاليإ د لسةةةةةةةةةةةةا اأيجياا لدارا اإلباعالاا العنميةية للععامل مع هام العغر اا دللعكي، مع لاألة  

لةةد مب عةةةةةةةةةةةةةعورهب لةةاإلرا اا الوفي.  دالعكلةةةو د   عب معمب األفراد لةة دارا اتباعةةالةةاا،  العةةةل ا جةةديةةدا، دالةةغ لا

دالتي نعد سةةةةةةلون ىخةةةةةةعةدم إلبئةةةةةةا، دا ل.اة لى  الةةةةةةةور اتالوتة للااا، مب خالا اإلباعالاا اإليجالية لععكيك  

اد مجةولة معنولة  صةةةةورت ب، دحةاية دصةةةةيابة سةةةةلاات ب دمو ع ب الوفي. و دلعحقيق هاا ال د ، ىخةةةةعةدم األفر 

مب اإلسةةةةةةا اأيجياا مب خالا لأعاي سةةةةةةلوكياا محددا د مةةةةةةةةةة إلبئةةةةةةا، الةةةةةةةورا اتالوتة، لةا ي  الغ لسةةةةةةعةدام  

الععاراا الل.مية دالخةةةةةةةلوكياا رر  الل.مية سد العععر ية د الععديل مب اتم ر ا جخةةةةةةةديو دنخةةةةةةةعةدم الخةةةةةةةلوكياا  

 دسةةةةةةيلة إل 
ً
دارا اتباعالاا، د الغ لعقليل الئةةةةةةعور لاإلرا اا الوفي.  دالاي  الل.مية درر  الل.مية األكث  لبتئةةةةةةارا

يةلل حالة لضةاراا ب. ة ي دنجعةاح  لاا ما اسةعةرو ديعةا اإلرا اا الوفي.  عةكلرم لما ليجات  حيث يحادا ال.رد 
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ي كةةةا ي  حةةالةةة ابعةةدام القوا، دضةةةةةةةةةةةةةع، اتعن ، د فقةةدام    اتغا ا اإل ةةدام بحو اإللةةداي داتلعكةةار، سد سةةةةةةةةةةةةةللي مرعةةةةةةةةةةةةة ف

 اتعاير ، د العكلة، دررتة الاااو

 :ي  ضو، الغ يةكب صيارة مئكلة العحث ي  التخا ا الر ا  ي العاى 

ما هو أثير  سسةةةةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية التي ىخةةةةةةةةةةةةةعةدم ا العاملوم ي  مةةةةةةةةةةةةةةالة البةةةةةةةةةةةةةرا إ اتةةةةةةةةةةةةةةرية ي  

 لاألة العةل؟ععورهب لاإلرا اا الوفي.  ي  فل العغر اا اتععالية ي  

 د يع.ري مب هاا التخا ا الر ا  ي التخا تا ال.رلية العالية؟

ماهو أثير  سسةةةةةةةةةةةلوا الععكيك الاان  إلدارا اإلباعالاا العنميةية لى  عةةةةةةةةةةةعور العاملرم ي  مةةةةةةةةةةةةالة البةةةةةةةةةةةرا إ   -

 اتةرية لاإلرا اا الوفي. ؟

اإلباعةالةاا العنميةيةة لى  عةةةةةةةةةةةةةعور العةاملرم ي  مةةةةةةةةةةةةةةالةة مةاهو أةثير  سسةةةةةةةةةةةةةلوا اإلطرا، د أقةدير اآلخريب إلدارا   -

 البرا إ اتةرية لاإلرا اا الوفي. ؟

مةةةاهو أةةةثير  سسةةةةةةةةةةةةةلوا القةةةددا سد اتلةةةل األلى  إلدارا اإلباعةةةالةةةاا العنميةيةةةة لى  عةةةةةةةةةةةةةعور العةةةاملرم ي  مةةةةةةةةةةةةةةالةةةة   -

 البرا إ اتةرية لاإلرا اا الوفي. ؟

اإلباعالاا العنميةية لى  عةعور العاملرم ي  مةةالة البةرا إ  ماهو أثير  سسةلوا العةوي، سد اإلجعار إلدارا   -

 اتةرية لاإلرا اا الوفي. ؟

ماهو أثير  سسةةةةةلوا العوسةةةةةل سد لف ار ا لاجة للةخةةةةةالدا إلدارا اإلباعالاا العنميةية لى  عةةةةةعور العاملرم ي    -

 مةالة البرا إ اتةرية لاإلرا اا الوفي. ؟

   اإلطار النظري و الدراسات السابقة (5)

 Organizational Impression Managementأسااااااااااااااااالياااااب إدارة اإلنطبااااااعاااااات التنظيمياااااة    (5-1)

Methods 

ي  سداخر  Goffman ىعةةةد سدا مب  ةةةدم فكرا لدارا اإلباعةةةاي هو جوفةةةةام ي  بةواجةةةه ات ب لب ا ليةةةاا اتجعةةةةاليةةةة 

لث  ا لةلية يقوم   Impression Management (و د نعر  لدارا اإلباعايGoffman, 1959خةخاناا القرم اتاع ي )

  ةةا األفراد كةحةةادلةةة للخةةةةةةةةةةةةةيارا دالعةةثير  لى  عةةةةةةةةةةةةةكةةل لباعةةالةةاا اآلخريب لن ب )الةةةةةةةةةةةةةةورا الةةاهنيةةة(، مب خالا لةةدا  

(و لانةا لر  جافد 2019لسةةةا اأيجياا ملل الا ديج الاانو، داإلطرا،، داتلل األلى ، دالعةوي،، دالعبةةةري )للوام،  

( لدارا اتباعاي لى  س  ا نئةةةةةةةةر  لى  اإلسةةةةةةةةا اأيجياا الخةةةةةةةةلوكية التي ىخةةةةةةةةعةدم ا Javed & Rehman, 2016درحةام )

األشةةةةةةةماص إلبئةةةةةةةا، صةةةةةةةور سد هوياا لجعةالية مرروتةو ديخةةةةةةةعةدم كل فرد لسةةةةةةةا اأيجياا معينة للوصةةةةةةةوا لددافع  

 شمةية ألبواي معينة مب اإلباعالاا يريد لنا ها دأكوين ا ي  لقوا اآلخريب لنهو

( لدارا اإلباعاي لث  ا دراسةةةة محادلة األشةةةماص  Paliszkiewicz       &  Sawicka, 2016حرم لر  للرزكيوسةةةك دسةةةوكا )ي   

إلدارا سد العحكب ي  أةةةةةةةةةةةوراا اآلخريب التي ىئةةةةةةةةةةكلو  ا،   د  أوجيه رسي سد لباعاي اآلخريب ل سةةةةةةةةةةعةدام العحكب ي  

اتعلوماا خالا مو ، شةةةةةةةةةةةةةميةةةةةةةةةةةةة ي سد لجعةةاح  مب خالا كل مب اإلأةةةةةةةةةةةةةةاا الل.م  درر  الل.م ، لةةا ي  الغ لغةة 

( لى  2016الكالم درأعة ي  ا لياا الوا عية دأو ع رددد ال.عل لدى اتعلقرمو كةا سعةةةةار الكردي )ا جخةةةةد، داتو ،، د 
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سم لدارا اإلباعةاي مب خالا اإلسةةةةةةةةةةةةةعةةدام الفةةةةةةةةةةةةةلير للخةةةةةةةةةةةةةلون الل.مو درر  الل.مو لى  أكويب الةةةةةةةةةةةةةةورا الةاهنيةة  

م الخلوكو دالعةى  دطريقة العحدف  كاةةةةةةةة اإليجالية ملل اتم ر د العةرفاا داإلعاراا الخةعية دالعدبية دمدى اإللع 

دالناق، دنسةعةدام  والد اللغة ددرجة لرأ.اي د لبة.اض الةةوا حخةإ ا لاجة، دنسةعةدام لغة ا جخةد بئةكل  

 . لام

( سم سهةية لدارا اإلباعاي لل.رد أم ر مب خالا كو  ا Chaubey & Kandpal, 2017كةا سدضةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةات  د كندلاا )

 سةةةةةةةةةةةةةوا، ي  مجةاا أةنر ال.رد القةدرا لى   
ً
أكويب صةةةةةةةةةةةةةورا اهنيةة ليجةاليةة لةدى اآلخريب، دا ل.ةاة للي ةا دنعكيكهةا ددمةا

العةل سد لى  الةةةةةةةةةةةةعيد الشةةةةةةةةةةةميةةةةةةةةةةة  و دهام الةةةةةةةةةةةةورا الاهنية ي  مجاا العةل    لعارا لب مجةولة ا مةةةةةةةةةةةةا ص  

 درأه لى   دالةةة.اا الااأية الت  أكوم ارا، د لباعالاا املليارم لالشةةمص لب طعيعة شةةمةةةاعه دمدى ك.ا،أه د 

 اإلبجازو

 مستويات إدارة اإلنطباعات(  5-1-1) 

( سم ال.رد ي  الغالإ يدير اإلباعالاا التي يثخاها لنه اآلخردم لب طريق ما ىخةةةة   لعقديب  2016سدضةةةةن الكردي )

( مب خالا بقةةةل اإلباعةةةاي الةةةاي يررةةةإ ي  أركةةةه لةةةدى األخريب مب حولةةةه لغرض أحقيق  Self-Presentationالةةةااا )

( يالف مخةةةةةةةةةةةةةعويةةاا ل ويةةة ال.رد يةةدير مب خالل ةةا Schlenker, 1980م ىخةةةةةةةةةةةةةأل  لليةةهو د ةةد حةةدد عةةةةةةةةةةةةةلينكر  )هةةد  معر

 لباعالاا اآلخريب لنه:

ىخةة   وهوية األباو دفي ا يقدم ال.رد ب.خةةه لن.خةةه د يرأعل لةئةةالرم دسحاسةةاخةةه ديععر  لى     املسااتوا األول: -

 حدددم د دراأه دبقا  ضع.ه دبقا   وأهو

ىخة   وال وية ال.رديةو دفيه يقدم الشةمص ب.خةه لعا لعه دسصةد ا هو فالةةورا التي أم ر   ا  املساتوا الاايي: -

 سمام ب مب حيث هادئ، دلةلي، د مازم، د مت ور أحدد لباعالات ب لنغو

ىخةةةةةةةةةةةةة   وال ويةة اإلجعةةاليةةو دفي ةا يقةدم ب.خةةةةةةةةةةةةةه لسخريب ي  دا را سدسةةةةةةةةةةةةةع مب دا را األسةةةةةةةةةةةةةرا   املسااااااااااااتوا الااالاث: -

ر سم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة داألصةةةةةةةةةد ا، اتقرترم دنئةةةةةةةةةةل زمال، العةل دا جة ور ف نا يم ر الشةةةةةةةةةمص لجعةاح  سد لباوا  ، د معكع 

 معواضع، د كريب سم لةيلو  

 خطوات/ مراحل إدارة االنطباع(  5-1-2) 

( لى  سم اتراحةةل الت  يعةةثل، من ةةا لدارا اإلباعةةاي  ةةد أنةةادل ةةا الععض لى  س  ةةا لةليةةة أةر  2019لقةةد سعةةةةةةةةةةةةةةارا للوام )

 لةاوأرم سد مرحلعرم من.ةلعرم د د أةعد للةرحلة اللاللة سد أعو ،، كالعاى :  

ن خالل ا مةرزاا أعب مب خالا لدا اسا اأيجياا نخعةدم خالا العرض الاانو للشمص يوض  لدارا اإلباعاي: -

 شمةاعه دسماله دسهدافه د يةه دمعاير م دالت  أع.ق مع اتعاير  العنميةيةو

رددد ا جة ور لى  لدارا اإلباعةةةاي: نععت  سم لدارا اإلباعةةةاي لعةةةارا لب لةليةةةة أ.ةةةالليةةةة لرم القةةةا ةةةد د ا جةةةةاهر ،   -

دائ او ي  بعض ا لاتا ت أرعةةةةةةةةةةة ي  دباأجة لب أو ع رددد سفعاا معلق  اتعلوماا لئةةةةةةةةةةةرن أةةةةةةةةةةةةرفاا اتنمةة سد س

 .ا جة ور فاتت راا رر  مقنعة، فعةعد مراحل لةلية لدارا اإلباعاي لى  اترحلة اللاللة



 لاإلرا اا الوفي.  لدى العاملرم لةةالة البرا إ اتةريةأثير  سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  الئعور 
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محادلة القا د دا جة ور حل الععارضةةةةةةةاا الع.خةةةةةةةر ية: فيةا يععلق لالع.خةةةةةةةر  اتناسةةةةةةةإ  لدف ما، مةا ي دي لى   -

 لةلية أ.اللية لرم طرفرم مةا ىخةر لكيادا سهةيت او  نعديالا محعةلة ي  الع.خر ااو ف دارا اإلباعالاا

 أساليب و إستراتيجيات إدارة اإلنطباع(  5-1-3) 

( سم لخعيار سي مب سسةةةةةةةةاليإ د لسةةةةةةةةا اأيجياا لدارا اإلباعاي ىععةد  TeryL & Mclane, 2012سدضةةةةةةةةن أر ا د مكالم )

الةةةااا، سد لب اآلخريب، سد لب اتو ،،  لى  اإلأجةةةاهةةةاا الت  يررف ةةةا ال.رد ي  خلق أةةةةةةةةةةةةةةور معرم لن ةةةا سةةةةةةةةةةةةةوا، لب  

دالغرض سد ال د  مب الغ، كةا أةعل، لى  حخةةةةةةةةةةإ اتدى الكمني اتالوا لعحقيقه  ةةةةةةةةةةةر  اتدى سم بعيد اتدىو  

فةلال ىععت  سةةةةةةةةةةةةةأل  األفراد لععني سسةةةةةةةةةةةةةاليإ لامردف مب مو ، معرم هو هد   ةةةةةةةةةةةةةةر  اتدى، ي  حرم ىععةددم لى   

سد اتةةةةةةةةةةةدا ية، دا جدارا لاللقة، فعي سهدا  بعيدا اتدىو فاتثزة الاي يةر له سخرى لكخةةةةةةةةةةإ الخةةةةةةةةةةةعة سد اتكابة  

األفراد ىعا  مت راا إلأةاا سسةةةةةةةةةةةةاليإ سد لسةةةةةةةةةةةةا اأيجياا بعين او د يةكب أقخةةةةةةةةةةةةيب سسةةةةةةةةةةةةاليإ سد لسةةةةةةةةةةةةا اأيجياا لدارا 

 لنةواف جوفةام ل لععارم سدا مب ل ا ن مقيا  إلدارا اإلباعا
ً
ي لى  خةخةةةةةةةة سسةةةةةةةاليإ  اإلباعالاا دسةةةةةةةلوكيات ا دفقا

 )العت ير، د أقةديب اإللعةاار، د أحخةةةةةةةةةةةةةرم الةااا، د العةثييةد، دماةالقةة الرسي(و د ةد طور بعةدم العةاحلةام جوبك دتاعةةام

(Jounes & Pittman, 1982)    خةخةةة سسةةاليإ سد لسةةا اأيجياا د   )العةليل، دالا هيإ، دأرديج الااا،   1982لام

 دالقددا، دطلإ اتخالدا(و

 لى  مقيةةا  جوبك     (Bolino and Turnley, 1999)ا طويلةةة  ةةدم العةةاحلةةام لولينو د أر بى   دتعةةد فا  
ً
 معنيةةا

ً
مقيةةاسةةةةةةةةةةةةةةا

ىععةد لى  خة  سساليإ    أرديج الااا سد الخلوكياا التي أقدم ال.رد لثبه لى  درجة لالية   1999دتاعةام لام 

التي يعب   سبةةةه مععةةةادم، د العةليةةةل  مب الك.ةةةا،ا دال.عةةةاليةةةة، دبةةةانن، د الععةةةادم سد الخةةةةةةةةةةةةةلوكيةةةاا التي أقةةةدم ال.رد لى  

خال ية، دالا هيإ سد الخةةةةةةةةةةةةةلوكياا أم ر  لسةةةةةةةةةةةةةعةدام ا ليم ر ال.رد لاللزاهة د اتخةةةةةةةةةةةةةألولية اتجعةالية، دا جدارا األ 

ال.رد لكيام  وي دخار   ادر لى  ل لاة البرر لةب يحادا لحعا  ج ودم دسهدافه، طلإ اتخالدا سد اتلعةا و  

بةواف عامل ألساليإ دنسا اأيجياا لدارا اإلباعالاا أبةب     (Sharma & Grant, 2011)   لانةا  دم عارما دررابت

 ,Rahman) العةةةايةةل، داإلدلةةا،/العبةةةةةةةةةةةةةريو ي  حرم لخعةةةةةةةةةةةةةةر رحةةةام  عكيك الةةااا، د العةوي،، دمةةا يى  اإلطرا،، د ن 

 سلوكياا لدارا اإلباعاي لنولرم هةا:     (2012

 الا ديج الاانو: نعكيك األخعار د اتعلوماا اإليجالية اتععلقة لعحقيق اإلبجازااو/العرض -

 اإلخ.ا،: لدلا، اتخ دلية لب حاتا النجان سكث  مب حاتا ال.ئلو   -

 دالع 
ً
  أتناسةةإ مع طعيعة الدراسةةة ا لالية دال.ألة اتخةةت دفة  ةةةةةةةةةةةةةةةة دسةةاعب أتعن  سكث  األسةةاليإ داإلسةةا اأيجياا عةةيولا

 د   كةا يى :

، التي أناوي لى  اتخةةةابدا  ديقةةةةد   ا القيام لاأللةاا دالخةةةلوكياا -:Flatteryاإلطرا، د مدن اآلخريب    /ا لم  -

لةةةةد  ب دأقويةةةةة   القعوا  لالةةةةةةةةةةةةةةوا لى   اإليجةةةةاليةةةةة،  ي  محةةةةادلةةةةة إلف ةةةةار ا لةةةةإ داتيوا  دمةةةةدن اآلخريب  دالعةةةةثييةةةةد 

  . العال اا مع ب

: دهو سسةةةةةةلوا مئةةةةةةا ن لعقديب الااا ىخةةةةةةأل  ال.رد مب خالله إل ناي النا   Self-Promotionرديج الاانو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الع  -

ا سم يجعةةل النةةا  ىععقةةددم سبةةه  ةةادر لى  الوصةةةةةةةةةةةةةوا ل هةةدا ، اك ، سد موهوا،  لك.ةةا،أةةهو د يحةةادا ال.رد هنةة 
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معةةةةةةةةةةةةةةةص لةاريو فةب خالا هةاا األسةةةةةةةةةةةةةلوا يقةدم ال.رد معلومةاا لسخريب لب لبجةازاأةه دبجةاحةاأةه الخةةةةةةةةةةةةةالقةة،  

 دالا ديج لخلوكه ا جاد الاي يقوم له إلبجاز دأحقيق بعا جهو

: ي  بعض األحيةةام يريةةد سشةةةةةةةةةةةةةمةةاص لخةةافةةة النةةا  فاخةةةةةةةةةةةةةعةةةدموم سسةةةةةةةةةةةةةلوا  Intimidationاإلجعةةار سد العةوي،   -

نمر لليه لى  سبه  ا م سد ت يرحب، أناوي لى  لف ار  العةوي،و لى  سةةةةةةةةةة يل اتلاا، لندما يررإ القا د ي  سم يع

 ال.رد لةم ر القوا دالت ديد إليجاد األلةاا اتالوتة لاريقة صليحةو

،  Exemplificationمع  والد اتنمةة(    اتلل األلى  )العةايل  -
ً
: فيه يحادا ال.رد خلق لباعاي لثبه مع.وة سخال يا

سد فةةاضةةةةةةةةةةةةةةل، سد صةةةةةةةةةةةةةةا ن،   ةةد  جعةةل اآلخريب يةةدركوم سلةةةالةةه دأةةةةةةةةةةةةةةرفةةاأةةه كةلةةاا يقعةةدي لةةه دسبةةه ك،، دجةةدير  

 .كنةواف لددرم ي  الوفي.ة مب سجل الم ور لثبه ملل يحعاي له

:  نععةد لى  لف ار البع، د سدجه القةور، لالةوا لى   Supplicationدا(  العوسل )لف ار ا لاجة للةخال -

اتخةةةةةةةةالدا مب اتخريبو ديخةةةةةةةةعةدم ال.رد سةةةةةةةةلوكياا لف ار ا لاجة للةخةةةةةةةةالدا، لندما يررإ ي  جعل اآلخريب  

 يقدموم له اتخالدا ي  مواطب لديه  ةور في او

 باعات التنظيميةالدراسات التي تناولت متغير أساليب إدارة اإلنط (  5-1-4) 

( لى  ددر اتنةةاا العنمي ي كةعغر  دسةةةةةةةةةةةةةيل ي  العال ةةة لرم سسةةةةةةةةةةةةةةاليةةإ لدارا 2020نعرفةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةة معةةارز د سخردم )

اإلباعاي العنمي ي د اإللداي العنمي ي ي  الئةركة اتةةرية لعكنولوجيا الكيةادياا، ي  حرم رككا دراسةة ا لدرادى 

لى  سةةةةةةةةةلوكياا الةةةةةةةةةةوا الوفي.  لالقااي اتةةةةةةةةةةري  ي  العراة دسف را   ( لى  أثير  سسةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعاي2019)

النعا ج سبة يوجد أثير  لك ةةةةةةةةة ي ألسةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا د خاصةةةةةةةةةة لسةةةةةةةةةا اأيجية الا هيإ ي  مةارسةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةلوكياا  

  ( سسةةةةاليإ لدارا اإلباعاي لدى ر سةةةةا، األ خةةةةام األكاديةية جامعة2019الةةةةةوا الوفي. و د أنادلت دراسةةةةة للوام )

و كةا كئةةةةةةةةةةة.ت   (Mayer and Salovey’s Model)الك ازيق ي  ضةةةةةةةةةةةو، بةااف الاكا، العاط.و بةواف ماير د سةةةةةةةةةةةالوي 

( لب أةثير  سسةةةةةةةةةةةةةاليةإ لدارا اإلباعةالةاا لى  ال ويةة العنميةيةة لةالعاعيق لى  لينةة مب العةاملرم  2018دراسةةةةةةةةةةةةةة لكر )

  طردية ااا دتلة لحةةةةةا ية لرم سسةةةةاليإ لدارا اإلداريرم ي  جامعة األزهر، دأوصةةةةلت الدراسةةةةة لوجود لال ة لرأعا

 اإلباعاي )اإلطرا، د أقدير اآلخريب، د لف ار ا لاجة للةخالدا، د بةواف يقعدى له( دال وية العنميةيةو  

لالععر  لى  سسةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا التي  Shoko & Dzimiri, 2018)را )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كةا  امت دراسةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةوكو د ديكمي 

ىخةةةةةةةةةةةةعةدم ا ر سةةةةةةةةةةةةا، اتدار  اتلعدا ية ي  زيةعالوي للعثير  لى   راراا اإلدارا د القيادا ي  مدارسةةةةةةةةةةةة بو د كئةةةةةةةةةةةة.ت 

الدراسةةةةةةةةةةةةة لب سم ر سةةةةةةةةةةةةا، اتدار  لسةةةةةةةةةةةةعةدموا سسةةةةةةةةةةةةاليإ الا ديج الاان  دأكويب ا جةعياا داإلبدماف دالع ةةةةةةةةةةةةلية  

 & Chaubey)عنةا، لباعةالاا حوا  درات ب القيةاديةو ي  حرم حددا دراسةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةات  د كنةدلاادالدلوا دالا هيةإ ل 

Kandpal, 2017) سسةةةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعاي التي يتعع ا سلبةةةةةةةةةةةةا، هيألة العدري  ي  مناقة دهراددم ي  سدأارابتئةةةةةةةةةةةةاا    

سةةةةةةةةاأاا ي  اتدار  دالكلياا  لال ند   د  معرفة سسةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعاي التي للعةدها اتعلةوم د امللاضةةةةةةةةردم داأل 

دا جةامعةااو د ةد أوصةةةةةةةةةةةةةلةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة سم معمب اتوف.رم يع نوم الا ديج الةاان  دالعكةامةل إل نةاي اآلخريب ي  مكةام  

 العةل، يب لسا اأيجية العةوي،، يب اتدلا، دالعبريو  

لةةدى األكةةاديةيرم العةةاملرم    Gwal, 2015) كةةةا  ةةدمةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةةة جواا ) بةواف لقيةةا  سسةةةةةةةةةةةةةةةاليةةإ لدارا اإلباعةةالةةاا 

 فيةا لين بو دأب العوصةةل لى  
ً
 د لسةةعةداما

ً
لاتعاهد األكاديةية لال ند،   د   يا  سكث  سسةةاليإ اإلباعالاا عةةيولا
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ا لسةةةةةةةا اأيجية  سم لسةةةةةةةا اأيجية العكامل حةةةةةةةةلت لى  سلى  بخةةةةةةةعة مب خالا الععامل ا لخةةةةةةةب فيةا لرم الكمال،، د ألت 

 لسةةةةةا اأيجية طلإ الدلب داتخةةةةةالداو د سخي ةةةةةةةةةةةةةةةةةة الا ديج الاان ، يب لسةةةةةا اأيجية الا هيإ، دسخي 
ً
، سةةةةةعت دراسةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةة را

ً
را

( لى  معرفةةة أةةثير  سسةةةةةةةةةةةةةةاليةةإ لدارا اإلباعةةالةةاا لى  األدا، دسةةةةةةةةةةةةةلوكيةةاا األفراد ي  العةةةل   (Adowiyah, 2015لةةدديةةة

ارا اإلباعاي التي أركك لى  الر ا  سد مئةر  العةل ل ا أثير  ليجات   ل بددبخةياو دأوصةلت الدراسةة لى  سم سسةاليإ لد

لى  أقييةاأه لخةةةةةةةةةلوكياا اتواطنة العنميةية، دلى  ميل اتئةةةةةةةةةر  د م اراا الععامل مع اآلخريب، د األدا، الوفي.   

 للعاملرمو

 يةية سم:يتعرم مب خالا لرض بعا ج الدراساا الخالقة تعغر  سساليإ لدارا اإلباعالاا العنم

هام الدراسةةةةةةاا لسةةةةةةعةدمت معغر  سسةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  سبه معغر  مخةةةةةةعقل د هاا يعوافق   -

 مع ما أب ي  الدراسة ا لاليةو  

أنادلت هام الدراسةةةةةةةةةاا أثير  سسةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  كل مب اإللداي العنمي ي، دسةةةةةةةةةلوكياا   -

  راراا اإلدارا دالقيادا، داألدا، دسلوكياا األفراد ي  العةلوالةوا الوفي. ، د  

لب أتنادا هام الدراسةةةةةةاا أثير  سسةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  عةةةةةةعور العاملرم لاإلرا اا الوفي. ،   -

را، دالنوي، دات هل  ةةةةةةةةةةةةةةةة أثير  ا مةةةةا ص الديةغرافية ملل لدد سةةةنواا ا مع كةا لب أتنادا هام الدراسةةةاا مدي  

 والدراس ي، داتخعوى العنمي ي لى  سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية

دمةا سةةةعق برى  لة الدراسةةةاا العرتية داتةةةةرية التي أنادلت دراسةةةة أثير  سسةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى   

 لى  الغ   عةةةةعور العاملرم لاإلرا اا الوفي. و د د جا،ا هام الدراسةةةةة لخةةةةد ال.جوا ي  الدراسةةةةاا الخةةةةالقةو
ً
دتنا،ا

 أب ل ا ان ال.رض األداو  

   Job Alienation اإلغتراب الوظيفي  (  5-2)

 مةا يةةةةةةةةةةةةةةعةإ أ.خةةةةةةةةةةةةةر هةا دف ة ةا  
ً
ىعةد م. وم اإلرا اا الوفي.  مب ات.ةاهيب التي أرأعل لةئةةةةةةةةةةةةةةالر األفراد دالتي رةالعةا

الوفي.   د لرأكك لى  فكرا ال.اللية  ( سم م. وم اإلرا اا 2016ري )ةةةةةةةةةةةةةةة بخةة إ أقلف ا مب حرم آلخرو دسدضةةلت اتاي 

الوفي.ية، لةعن  عةةةةةةةعور ال.رد لةدى  درأه لى  العثير  ي  مجرياا العةل الاي يةت نه، سةةةةةةةوا، لى  مخةةةةةةةعوى القرار  

الوفي. ، سد مخةعوى األحداف الناأجة لنه ي  املجعةع الاي ىعا  فيهو دلى  هاا األسةا  سلعت  ال.رد الاي ىئةعر  

به مغع لبآلة ال.رص سمامه  
ّ
 ةةةةةةة للعثير  لى  هام العةلية ي  املجعةع لث

ً
 ,.Nasurdin, et al)د يرى بوسر ديب    .را دفي.يا

سم اإلرا اا الوفي.  ىئةةةةةةةةر  لى  لدم  درا العاملرم لى  لبجاز احعياجات ب اإلجعةاليةو كةا لرفه مةةةةةةةةةا.و  (2005

أنميةية أ.قدم القدرا لى  العكي،   ( لى  سبه حالة ب.خية أةاإ ال.رد لندما يععرض لعوامل شمةية سد2018)

 لب أقديب ما يالإ منه لالقدر اتالوا مةا ىئةةعرم لالعكلة دلدم الرضةةا لب  
ً
مع ليئعه التي ىعةل   ا ديةةةعر لاجكا

 ب.خهو

( م. وم اإلرا اا الوفي.  م. وم لداري، ي عةةةةةةةةةةر لى  فاهرا فلخةةةةةةةةةة.ية دب.خةةةةةةةةةةية 2018د دتاجاا )  محةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدسدضةةةةةةةةةةن 

 سد جةالاا، 
ً
تلر اا ااأية سد ليئية    دنجعةالية دنبعاجية لى  حد سوا،، ىعاب  من ا العاملوم بتيجة نعرض ب، سفرادا

ةلوم   ا دركو  ب للعكلة داتباوا، دأحقر   ت يعةكنوم مب العكي، مع ا؛ مةا ي دي لى  لب.ةةةةةةال ب لب العاألة التي ىع

( لى   2013الااا دالغ لعدم الئةةعور لثهةية ما يقوموم له مب سلةاا داخل محيل العةلو د د لرفه الئةة راب  )
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سبه حالة عجك أحةةةةةةل لدى ال.رد لعدم القدرا لى  ل امة لال ة صةةةةةلية ي  مجاا لةله، حيث ت ىخةةةةةعايع سم ي ير  

 ف و مغلوا لى  سمرم د ت يحةةةةةةةةةةةةةةل لى  حقو ةه دهو ت ىئةةةةةةةةةةةةةعر لةابعةةا ةه لى  لةلةه، سد ي  النمةام، دت يحرن  
ً
سةةةةةةةةةةةةةاكنةا

 منمةعهو

( لالغرتة لب  2020د دم  دى دسخردم  ال.رد  سبه حالة ب.خية ىئعر مب خالل ا  الوفي.  لى   نعري، اإلرا اا   )

.قد  درأه لى  الع.الل اتجعةاح و د د  مكام العةل، د لدم اإلرأيان، د لدم اإلبعةا،، د لدم اتخاهةةو دتالعاى ، ي 

( سم مماهر اإلرا اا الوفي.  أعةلل ي  كث ا األخاا، ي  سدا، األلةاا، دأرن مكام العةل ي  سد اا  2016سدضن لكر )

 كلر ا، دالا اخ  ي  سدا، العةلو كةا يةر اإلرا اا الوفي.  للالية مراحل سساسية أعةلل ي : 

 م القيب د اتعاير  لدى ال.رد مةا يجعله ي.ئل ي  ليجاد هد  دمعن   لياأهو مرحلة الت يألة: دنئر  إلبعدا -

لى    -  
ً
معكدت يجعله  مةا  دالوا ع  اتلل  لرم  العنا ض  ال.رد  لدى  يم ر  حيث  اللقاي :  دالن.ور  الرفض  مرحلة 

 اتخعوى العاط.  داتعري  لب زمال هو 

سد   -  
ً
معةردا أجعله  الشمةية  دلال اأه  دنبجازاأه  ال.رد  لرم  فجوا  لوجود  دنئر   اإلجعةالية:  العكلة  مرحلة 

 مب اتواج ةو 
ً
 لدت

ً
 منسلعا

 ;Banai and Reisel, 2007)د ةةد سأ.قةةت العةةديةةد مب األلحةةاف لى  سم اإلرا اا الوفي.  يعكوم مب خةخةةةةةةةةةةةةةةة سبعةةاد

Cetin et al., 2009; Samaria, 2013; Sebahattin & Mahmut, 2014; 13-Salaqa, 2015; Mashallah & 

Eiham,2015)  : 

اا الر الة لدى ال.رد لى  األحداف سد اتوا ،  (: ديئةةةةر  لنقص سد ري Powerlessnessفقدام القدرا سد العجك) -

اإلجعةةاليةة التي يواج  ةا ي  حيةاأةة، دلةدم أوافر ا لريةة الكةافيةة لةديةة ي  مةةارسةةةةةةةةةةةةةة لةلةه دتةالعةاى  يةةةةةةةةةةةةةةعر لةديب  

 العثير  لى  القررااو

سلةالة لاخةت  : ديئةر  لئةعور ال.رد لالبةآلة سد الةةغر داخل منمةعة، ألم  Meaninglessness)فقدام اتعن  ) -

 هامة سد جديرا لاإلهعةام ألم لا  ل ا  يةة للةجعةع سد لعةال، اتنمةة، دتالعاى  ي.ئل ي  أحقيق سهدافهو

: د ىئةةر  لعدم دجود معاير  داضةةلة أنمب سةةلون األفراد د أوج  ب مةا   (Formlessness) الئةةعور لالالمعيارية -

بةةةةةةةةةةةةةعل الخةةةةةةةةةةةةةلون د ألةةغ الخةةةةةةةةةةةةةةا ةةدا ي  اتنمةةةةو دتةةالعةةاى ،  ينعج لنةةه دجود فجوا لرم مةةا ي منوم لةةة مب معةةاير  ل 

 ىئعردم لثم الوسا ل رر  اتئردلة مالوتة د س  ب لحاجة للي ا لعحقيق ما يالإ من بو 

ديئةةةةةةةةةةةر  لئةةةةةةةةةةةعور ال.رد لالعكلة لب املليارم لة داخل سد خارف اتنمةة     (Socialisolation) :اتبعكا ا اتجعةاح  -

ة العةةةةل د املجعةع، مةةةةا يعولةةةد لنةةةه لدران ال.رد سم لةلةةةه ىعةةةد طريقةةةة رر   مةةةةا يبةةةةةةةةةةةةةع، ردن اإلبعةةةةا،  جةةةةالةةة 

 مناسعة إلععاي لحعياجاأة ا مارجيةو

ديئةةةةةةةةةةةةر  ل.قدام ال.رد  درأة لى  العواصةةةةةةةةةةةةل مع ب.خةةةةةةةةةةةةه مةا   (Sel- Estrangement): اإلرا اا سد الن.ور الاان  -

ال.رد لثم العةل ت يةلل مةةدر اإلعةعاي   ي.قدم صةلعه لااأة لند مةارسةة سبئةاة العةل، مةا يعولد لنة عةعور 

 الن.  ي لهو دنعد هام األبعاد    اتخعةدمة ي  الدراسة ا لاليةو  
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؛ بجيإ دحةكا،  2017؛ لعد النلي،  2019د د سدضةةةلت لدا الدراسةةةاا سسةةةعاا اإلرا اا الوفي.  كةا يى  )القرب ،  

2017:) 

العةلية اإلبعاجية دأقخةةةةةةةةةةيب العةل لى  سددار صةةةةةةةةةةغر ا فلب ىعد العامل  العقدم العكنولوج : دالاي سدى لى  أجك ة   -

يحقق ااأةه مب خالا الةددر الةاي ي ديةهو كةالةغ لةدم  ةدرا العةامةل لى  العجةديةد داإللعكةار ي  الةددر الةاي ي ديةه،  

 د لرأعا  العامل لاأللة سضع، فرص أكويب العال اا اإلجعةالية مةا نخ إ ي  العكلة سينا، العةلو

 الرضا الوفي. : دالاي ينعج لب اإلصالاأة دالعملةاا دالئكادى مب لدم اإلهعةامو  لدم   -

العر د راطية: دالتي نعر ل اتعادسا د اإللداي دالعةيل دأحةل اتخةةألوليةو فالتخةةلخةةل ال رم  ىعوة أوسةةيع بااة   -

 الوفا ، داإلخعةاصاا ديقلل فرص الا  ية الناأجة لب اإلجت اد دالئعور لاترا ااو 

( لى  سبه يةكب العغلإ لى  اإلرا اا الوفي. و فعندما يعب نشةةةةةةةةةةةةةميص  2020د  د سدضةةةةةةةةةةةةةن العوعةةةةةةةةةةةةة ي   العوعةةةةةةةةةةةةة ي )

سسةةةةةةةةةةةعاا اترا اا الوفي.  دأحديدها، يةكب دضةةةةةةةةةةةع حلوا للعغلإ لى  اترا اا الوفي.  دأة.يض سةةةةةةةةةةةلعياأه، مب 

 :سهة ا

ح  لةةاترا اا ددم الععرض ل.كرا العكلةةةو الوح  لةةاترا اا دالقةةدرا لى  أحةةةل العكلةةة: ت يةكب العحةةدف لى  الو  -

 .فاإلبخام العادي   را مب لحخاسه لالعكلة د الوحدا لى  العاالق داتمعلاا للةجعةع

األمةل: لبنةا لخةةةةةةةةةةةةةنةا لحةاجةة لى  ابعمةار سمةل زا ،، لكننةا بحعةاف لى  سمةل دهةد  حقيق  مب سجةل سم بق ر ارا النةا،   -

 دبعث  لى  هويتنا البا عة لرم األعيا،و 

اإليةام: بحب لحاجة لى  اإليةام العقى  الاي يقوم لى  حرية اإلبخةةةةةةةام دي كد كرامعه ديخةةةةةةةالدم لى  مناهبةةةةةةةة  -

 الةنةية ي  كل صورهاو

اترأعا  العلقا   لالعالب داآلخريب: لم ا لرية اإليجالية أقوم ي  النئةةةةةةةةةةةا  العلقا   للشةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةية اتعكاملة، دما  -

 ا لإ كقوا فعالة ي  اإلبخامو  يةرز الع.كر  العلقا   هو اتهعةام ل 

أحقيق املجعةع الخةةةةةةةةةةةةةوي: لم أحقيق ا لريةةةة اإليجةةةاليةةةة مرهوم لعحقيق العغير اا اتجعةةةةاليةةةة دات عةةةةةةةةةةةةةةةةاديةةةة   -

 دالخياسية اتناسعة التي نخةر لإلبخام سم ىعت  لب ب.خه بئكل ألقا   حرو  

 الدراسات التي تناولت متغير اإلغتراب الوظيفي ( 5-2-1) 

( لالععر  لى  فاهرا اإلرا اا الوفي.  لدى العاملرم ي  ات سةةةةةةةةخةةةةةةةةاا  2020دراسةةةةةةةةة العوعةةةةةةةة ي   العوعةةةةةةةة ي ) امت  

 473الععليةية ي  ددلة الكويت مب حيث سسةةةةةةةةةةعا  ا د ايارها دسةةةةةةةةةةعل مواج ت او دأب لخعيار لينة لئةةةةةةةةةةوا ية مكوبة مب 

ددر ( 2020لت دراسةةةةةةةة  دي دسخردم )م.ردا مب العاملرم ي  ات سةةةةةةةخةةةةةةةاا الععليةية ي  ددلة الكويتو ي  حرم سدضةةةةةةة 

لةثبعةادهةا )العةدالةة العوزيعيةة، داإلجرا يةة، دالع.ةالليةة( ي  ا لةد مب مخةةةةةةةةةةةةةعوى اإلرا اا الوفي.    العةدالةة العنميةيةة 

الاي ىئةعر له موف.  كلية العلوم اإلبخةابية داإلجعةالية لجامعة الئةل،و د  د خلةةت الدراسةة لى  دجود لال ة 

% ي  ا لةد مب   31يةة لرم معغر ي الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة، حيةث نخةةةةةةةةةةةةةةاهب العةدالةة العنميةيةة لةةا بخةةةةةةةةةةةةة عةه  دأةثير  اي دتلةة معنو 

لة خععةار العال ةة لرم  (Haddad & Senter, 2017) مخةةةةةةةةةةةةةعوى اترا اا الوفي. و كةةا  ةامةت دراسةةةةةةةةةةةةةة حةداد دسةةةةةةةةةةةةةانا 

 عاملرمو  العكنولوجيا د اإلرا اا الوفي.  لدى العاملرم، مب خالا أثير اا العكنولوجيا ي  لرا اا ال 
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العامة فيةا  لب أةوراا معل ي اتدار  اإللعدا ية   Dagli & Averbek, 2017)كةا كئ.ت دراسة ديجى  دسفر ليغ )

اتجعةةاليةة، داأل ةدميةة ي    يععلق لةاإلرا اا الوفي. ، مب حيةث بعض اتعغر اا الةديةغرافيةة ملةل ا جن ، دا لةالةة

 ,Abu al-Ela)) و د كةةالةةغ نعرفةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةة سلو العال  2015-2016مناقةةة مةةارديب اترككيةةة لا كيةةا ي  العةةام الةةدراسةةةةةةةةةةةةة ي  

افيةة داخةل لاألةة العةةل لى  فةاهرا اإلرا اا ي  العةةلو دأب أاعيق الةدراسةةةةةةةةةةةةةة  لى  مةدى أةثير  العوامةل الةديةغر  2015

 لى   ااي العدريإ داإلستئاراا اإلدارية داخل القاهرا الكت ى ي  مةعل، القاالااو

 مب خالا لرض بعا ج الدراساا الخالقة تعغر  اإلرا اا الوفي.  يتعرم سم:

 اإلرا اا الوفي.  د سسعا  ا د أةوراا سفراد العينة لن اوبعض هام الدراساا أنادلت فاهرا   -

كةا أنادلت دراسةةةةةةةةةةةةاا سخرى معغر  اإلرا اا الوفي.  لى  سبه معغر  أابع د هاا يعوافق مع ما أب لسةةةةةةةةةةةةعةدامه ي    -

 الدراسة ا لاليةو  

لئةةةةعور لاإلرا اا أنادلت بعض الدراسةةةةاا أثير  لدد مب اتعغر اا ملل العدالة العنميةية، دالعكنولوجيا لى  ا -

 الوفي. و

 لب أتنادا هام الدراساا أثير  سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  ععور العاملرم لاإلرا اا الوفي. و -

مدي أثير  بعض ا مةةةةةةةةةةا ص الديةغرافية كالنوي، دالعةر، دا لالة اإلجعةالية،  كةا أنادلت بعض الدراسةةةةةةةةةاا  -

 وسنواا ا مت ا، دات هل الدراس ي لى  الئعور لاإلرا اا الوفي. داتخعوى اإلداري، دلكب لب أتنادا لدد  

دلى  ضةةةةةةةةةو، ما سةةةةةةةةةعق برى  لة الدراسةةةةةةةةةاا العرتية داتةةةةةةةةةةرية ي  دراسةةةةةةةةةة أثير  ا مةةةةةةةةةةا ص الديةغرافية لى  كل مب 

  سسةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية دالئةةعور لاإلرا اا الوفي. و د د جا،ا هام الدراسةةة لخةةد ال.جوا العحليةو 

 دلى  الغ أب ل ا ان ال.رض اللاب و

 فروض البحث  (6)

مب خالا العرض الخةةالق تئةةكلة العحث د الدراسةةاا الخةةالقة، أب صةةيارة فردض العحث ي  صةةورا ال.رض العديل  

 كةا يى :

 ألسةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  عةةةةعور العاملرم ي  الفرض الرئيسااااي األول 
ً
: يوجد أثير  معنوي لحةةةةةا يا

 مةالة البرا إ اتةرية لاإلرا اا الوفي. و  

 الفروض الفرعية -

o   ألسةةلوا الععكيك الاان  لى  عةةعور العاملرم ي  مةةةالة البةةرا إ اتةةةرية 
ً
يوجد أثير  معنوي لحةةةا يا

 لاإلرا اا الوفي. و

o   ألسلوا اإلطرا، د أقدير اآلخريب لى  ععور العاملرم ي  مةالة البرا إ  يوجد 
ً
أثير  معنوي لحةا يا

 اتةرية لاإلرا اا الوفي. و

o   ألسةةةةلوا القددا سد اتلل األلى  لى  عةةةةعور العاملرم ي  مةةةةةالة البةةةةرا إ 
ً
يوجد أثير  معنوي لحةةةةةا يا

 اتةرية لاإلرا اا الوفي. و
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o  
ً
 ألسةةةةةةلوا العةوي، سد اإلجعار لى  عةةةةةةعور العاملرم ي  مةةةةةةةالة البةةةةةةرا إ  يوجد أثير  معنوي لحةةةةةةةا يا

 اتةرية لاإلرا اا الوفي. و

o    ألسةةةةةةةةةةلوا العوسةةةةةةةةةةل سد لف ار ا لاجة للةخةةةةةةةةةةالدا لى  عةةةةةةةةةةعور العاملرم ي 
ً
يوجد أثير  معنوي لحةةةةةةةةةةةا يا

 مةالة البرا إ اتةرية لاإلرا اا الوفي. و

 ي  معوسةةةةةااا سرا، العاملرم ي  مةةةةةةالة البةةةةةرا إ اتةةةةةةرية  : أوجد فردة معنوي لالفرض الرئيساااااي الاايي
ً
حةةةةةةا يا

العنميةيةةةة د اإلرا اا الوفي.  أرجع لى  ا مةةةةةةةةةةةةةةةةةا ص   بحو سسةةةةةةةةةةةةةةةةاليةةةإ لدارا اإلباعةةةالةةةاا 

 الديةغرافية )لدد سنواا ا مت ا، د النوي، د ات هل الدراس ي، د اتخعوى العنمي ي(و  

 املنهجية املستخدمة في البحث (7)

 متغيرات البحث وقياسها (7-1)

 يعب فيةا يى  لرض معغر اا العحث:

معغر  سسةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية )معغر  مخةةةةةةةةةةعقل(: يعبةةةةةةةةةةةب هاا اتعغر  خةخةةةةةةةةةةة سبعاد    الععكيك   -

الاان ، داإلطرا، د أقدير اآلخريب، داتلل األلى ، دالعةوي، سد اإلجعار، دالعوسةةةةل سد لف ار ا لاجة للةخةةةةالداو  

 للةقيا  الاي أب أةةةةةةةيةه لواسةةةةةاة لولينو دأوربى   دأ 
ً
 ,Bolino, 1999 (Bolino; and Turnleyب  ياسةةةةةه دفقا

 و) 2020؛ معارز د سخردم،  2019؛ ا لدرادي,  2019؛ للوام،  2008

دالالمعن ،  ر أابع(: يعبةةةةةةب هاا اتعغر  خةخةةةةةة سبعاد    الئةةةةةعور لالعجك،  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة راا الوفي.  )معغي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة معغر  اإلرع  -

راا الاان و د د أب اإلسةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةاد بعدا دراسةةةةةةةةةةاا ي  لخعيار هام  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بعدام اتعاير ، دالعكلة اإلجعةالية، داإلرع ند 

 (و 2019؛ سلو عويعه،  2020 دي دسخردم،   ؛Abidin & Emel, 2017؛ 2017األبعاد )رعيد دسخردم،  

 ا مةا ص الديةغرافية: أعةلل ي  لدد سنواا ا مت ا، دالنوي، دات هل الدراس ي، داتخعوى العنمي يو    -

 مجتمع وعينة الدراسة  (7-2)

 يعكوم مجعةع الدراسة مب العاملرم ي  مةالة البرا إ اتةرية د الغ ي  محافمتي القاهرا د اإلسكندريةو  

 دأب أحديد حجب لينة الدراسة ل سعةدام اتعادلة العالية:
 

 p)-* (p) * (12  Z            
                               ss =  

2 c 

 حيث:

ss حجب العينةو = 

Z   تخعوي اللقة املمعارو 
ً
 = لدد اإلبحرافاا اتعيارية لب الوسل ا لخات  دفقا

P    بخعة دجود الماهرا ي  العينةو = 

C   بخعة ا ماث اتخةون لة ي  دجود الماهرا ي  العينةو = 
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 د د دضعت اتفا اضاا العالية لند أحديد حجب العينة:

 %(و د أةلل النخعة اتكةلة تخعوي اللقةو 5بخعة ا ماث اتخةون له ي  حددد )±   -

 لبحر  معياري لب الوسل ا لخات و 96و1%، د ىعني  95مخعوي اللقة الاي نعةب له النعا ج   -

 %و 50بخعة دجود المواهر )لال اا العثير  ات.ا ضة( ي  العينة   -

 م.رداو  384= (   %50 – 1% × )50×     ²(96و1)  حجب العينة = 

(5)%² 

 (  formula.htm-size-http://www.surveysystem.com/sample)اتةدر: 

 ا ةة لسةةةةةةةةةةةعقةةةةةةةةةةةةا، لى  لينة لئةةةةةةةةةةةوا ية بخةةةةةةةةةةةياة مب العاملرم ي  مةةةةةةةةةةةةالة البةةةةةةةةةةةرا إ  384دتالعاى ، أب أوزيع لدد  

 ةا ةةة صةةةةةةةةةةةةةليحةةو د يةلةل ال.رة لرم القوا ب اتوزلةة   328 ةا ةةة من ةا    347اتةةةةةةةةةةةةةةريةةو د كةام لةدد القوا ب اتخةةةةةةةةةةةةةا دا  

 و  دالقوا ب الفليحة ي  القوا ب رر  اتخا دا د القوا ب رر  الفليحة

 أساليب جمع البيانات (7-3)

راا العحثو د أعبةب العياباا  ةةةةةةةةةةةة أب أجةيع العياباا لاتلعةاد لى   ا ةة اسعقةا،، دالتي أب للدادها لقيا  معغي 

 العالية:  

دأعبةةةةةةةةةةةب املجةولة األدى  مب األسةةةةةةةةةةأللة لب ا مةةةةةةةةةةةا ص الديةغرافيةو دت د  هام املجةولة لى     املجموعة األولى:

أجةيع لياباا أرأعل لا مةةةةةةةا ص الشةةةةةةمةةةةةةةية ل فراد اتئةةةةةةاركرم ي  الدراسةةةةةةة أععلق بخةةةةةةنواا 

 ا مت ا، دالنوي، دات هالا الدراسية، داتخعوى العنمي يو

اللابية مب األسةةةأللة لياباا لب اتعغر اا الر اخةةةية للعحث دالتي نئةةةعةل لى   دأعبةةةةب املجةولة  املجموعة الاانية: 

 ما يى :

( لعارا مب خالا خةخةة 23ر سسةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية )معغر  مخةعقل(: ديعب  ياسةه بعدد )ةةةةةةةةةةةةةةة معغي  -

لعاراا(، دالعةوي،    5لى  )لعاراا(، داتلل األ   4لعاراا(، داإلطرا، دأقدير اآلخريب )  4سبعاد    الععكيك الاان  )

 لعاراا(و 5لعاراا(، دالعوسل )  5سد اإلجعار )

( لعارا مب خالا خةخةةةةةةةةةةةة سبعاد    الئةةةةةةةةةةةعور 21ر أابع(: ديعب  ياسةةةةةةةةةةةه بعدد )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة معغر  اإلرا اا الوفي.  )معغي  -

لعةةةاراا(،    4اإلجعةةةةاليةةةة )لعةةةاراا(، دالعكلةةةة    4لعةةةاراا(، د لبعةةةدام اتعةةةاير  )  4لعةةةاراا(، دالالمعن  )  5لةةةالعجك )

 لعاراا(و 4داإلرا اا الاان  )

 حدود البحث (7-4)

 دأنقخب حددد العحث لى  ما يى : 

 حددد مكابية: لينة الدراسة مب العاملرم ي  مةالة البرا إ اتةرية لالقاهرا داإلسكندريةو  -

  و2021حددد زمنية: أب أجةيع لياباا الدراسة ي  ال.ا ا مب يناير دحت  للريل   -

 حددد موضولية: ل عةرا سداا أجةيع العياباا لى   ا ةة اإلسعقةا،و  -

http://www.surveysystem.com/sample-size-formula.htm
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 أساليب التحليل االحصائى (7-5)

( اإلحةا    لالت بامج  اإلسععابة  دأب SPSSأب  اإلسعقةا،  خالا  ا ةة  مب  أجةيع ا  أب  التي  العياباا  أحليل  ي    )

 العحلية: اإللعةاد لى  األساليإ اإلحةا ية العالية إلخععار ال.ردض 

 وCronbach’s Alphaلسعةدام لخععار صدة د يعاا اتقايا  اتخعةدمة  -

لعحةديةد مةدي  وا د لأجةاا العال ةة لرم معغر اا   Pearson's correlation coefficientمعةامةل لرأعةا  لر سةةةةةةةةةةةةةوم   -

 العحثو  

ر مخعقل )سساليإ  ةةةةةةةة لعحديد بوي العال ة لرم اتعغي   Simple Regression Techniqueسسلوا اإلبحدار ال خيل   -

ر العابع )اإلرا اا الوفي. (، دبخعة الععايب التي يةكب أ.خر ها ي  اتعغر   ةةةةةةة لدارا اإلباعالاا العنميةية( داتعغي 

 العابع لواساة اتعغر اا اتخعقلةو  

( لعحديد بوي العال ة  Stepwise/Multiple Regression Techniqueسسلوا أحليل اإلبحدار اتععدد داتعدرف ) -

لرم سبعاد اتعغر  اتخةعقل داتعغر  العابع )حخةإ كل فرض(، دبخةعة الععايب التي يةكب أ.خةر ها ي  اتعغر  العابع  

 لواساة سبعاد اتعغر اا اتخعقلةو

 .أحليل النخإ للعياباا الشمةية دالعياباا العامة ت.رداا العينة -

( لقيا  ال.ردة ي  معوسةةةةةةةةااا سرا، العاملرم ي   Independent-Sample T Testللعيناا اتخةةةةةةةةعقلة )(  Tلخععار ) -

 مةالة البرا إ اتةرية بحو اإلرا اا الوفي.  د سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية التي أرجع لى  النويو

املرم ي  مةةةةالة البةةةرا إ  ي  معوسةةةااا سرا، الع  ( لقيا  ال.ردةOne-way ANOVAأحليل الععايب األحادي ) -

اتةةةةةةةةةةةةةةرية بحو اإلرا اا الوفي.  د سسةةةةةةةةةةةةةاليةإ لدارا اإلباعةالاا العنميةيةة التي أرجع لى  لدد سةةةةةةةةةةةةةنواا ا مت ا،  

 دات هل الدراس ي، داتخعوي العنمي يو  

  نتائج الدراسة( 8)

 إختبار كرونباخ ألفا (8-1)

( كةقيا  لإلنخةةاة الدخى   درها Cronbach’s Alphaاتقايا  )نخةةعةدم  يةة لسةةا عةةادية إلخععار صةةدة ديعاا  

( بعا ج لخععار 1رو ديوضن جددا ر ب )ةةةةةةةة د   أةلل ا لد األدب  لقعوا سم العناصر اتخعةدمة أةلل ب.  اتعغي  7و0

 يعاا اتقايا  اتخعةدمة تعغر اا العحثو  
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 املتغيرات : نتائج إختبار صدق و ثبات مقاييس 1جدول 

 معامل كرونباخ ألفا عدد العناصر املستخدمة  املتغير 

 971و0 23 سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية 

 876و0 4 الععكيك الاان  

 817و0 4 اإلطرا، د أقدير اآلخريب 

 935و0 5 اتلل األلى  

 838و0 5 اإلجعار سد  العةوي،

 902و0 5 لف ار ا لاجة للةخالدا سد   العوسل

 975و0 21 اإلرا اا الوفي.  

 901و0 5 الئعور لالعجك 

 923و0 4 الالمعن  

 886و0 4 لبعدام اتعاير  

 927و0 4 العكلة اإلجعةالية 

 876و0 4 اإلرا اا الاان  

 جةيع اتعغر اا اتخةةةةةةةةةةةةةعةةدمةة ي  العحةثو   7و0( سم  يةةة معةامةل كردبعةاا سل.ةا سلى  مب  1ديع ةةةةةةةةةةةةةن مب ا جةددا ر ب )

دلةةالةةغ، أتخةةةةةةةةةةةةةب جةيع اتقةةايا  لةةاللعةةاا د اتنخةةةةةةةةةةةةةةاة الةةداخى و دتكيةةد مب العحليةةل،  ةةامةةت العةةاحلةةة لةة جرا، معةةامةةل 

غر اا العحث دكالغ  يةة معامل كردبعاا  اإلرأعا  الكى  اتفةةةةكن لكل لنةةةةةر مب لناصةةةةر  يا  كل معغر  مب مع 

سل.ا لاا أب حا  لنةةةةةةةةةةر معرم مب مقيا  اتعغر و د  د سعةةةةةةةةةارا النعا ج لى  دجود معامل لرأعا  لاى  لكل لنةةةةةةةةةةةر  

 لعاق  لناصر اتقيا  اتخعةدم لكل معغر و  

تحلياال الفرض الرئيساااااااااااااي األول: عرقااة أسااااااااااااااليااب إدارة اإلنطباااعااات التنظيميااة باااإلغتراب  (8-2)

 الوظيفي  

   ينص ال.رض األدا لى  سبة
ً
ألسةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  عةةعور العاملرم  يوجد أثير  معنوي لحةةةا يا

ل اا ال.رضو دإلخععار صةةةةلة هاا   ي  مةةةةةالة البةةةةرا إ اتةةةةةرية لاإلرا اا الوفي. و ديوجد خةخةةةةة فردض فرلية

ال.رض د فردضةةةةةةةةةةةةةةة ال.رليةة، أب حخةةةةةةةةةةةةةةاا معةامةل اإلرأعةا  لعر سةةةةةةةةةةةةةوم د لجرا، أحليةل اإلبحةدار ال خةةةةةةةةةةةةةيل د أحليةةل  

 اإلبحدار اتععدد د اتعدرفو

 تحليل معامل اإلرتباط لبيرسون ( 8-2-1) 

راا األسةةةةةةةةاسةةةةةةةةية، كابت لال ة اإلرأعا  لرم سسةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية د اإلرا اا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لى  مخةةةةةةةةعوي اتعغي 

( 
ً
 )809و0الوفي.  موجعة د وية جدا

ً
(و سما لى  مخةةةةةةةةةعوي األبعاد اتكوبة تعغر  سسةةةةةةةةةاليإ  000و0( دمعنوية لحةةةةةةةةةةا يا

م لرم سبعاد معغر  سسةةةةةةةةةةاليإ لدارا ( معامالا اترأعا  لعر سةةةةةةةةةةو 2لدارا اإلباعالاا العنميةية، فيوضةةةةةةةةةةن جددا ر ب )

 اإلباعالاا العنميةية دمعغر  اإلرا اا الوفي. و  
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 : معامل إرتباط بيرسون للعرقة بين أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية و اإلغتراب الوظيفي 2جدول 

 املتغير 
التعزيز 

 الذاتي 

إطراء و تقدير  

 اآلخرين 
 املال األعلي 

 التخويف 

 أو اإلجبار 
 التوسل 

 ** 749و0 ** 814و0 ** 791و0 ** 716و0 ** 689و0 اإلرا اا الوفي.  

 لند مخعوي 
ً
 لند مخعوي 01و0** معامل اترأعا  معنوي لحةا يا

ً
 05و0و *معامل اإلرأعا  معنوي لحةا يا

  2ل سةةةةةةةةةةةةةعةدام لياباا معامالا اترأعا ، يع ةةةةةةةةةةةةةن مب ا جددا ر ب )
ً
( سبة أوجد لال اا طردية د معنوية لحةةةةةةةةةةةةةةا يةا

% لرم جةيع سبعاد معغر  سسةةةةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية د معغر  اإلرا اا  1( لند مخةةةةةةةةةةةةةعوي معنوية  000و0)

 )س ل معامل لرأعا  كام  
ً
 (و 946و0، د سلى  معامل لرأعا  كام  689و0الوفي. و هام العال اا كابت  وية جدا

 نتائج تحليل اإلنحدار املتعدد(  8-2-2) 

سف ر أحليل اإلبحدار ال خةةةةةةةةةةةةةيل للعال ة لرم سسةةةةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية )كةعغر  مخةةةةةةةةةةةةةعقل( د اإلرا اا  

 )ةةةةةةةةة الوفي.  )كةعغي 
ً
%و دتالنخعة  5مخعوي معنوية  ريب لند  ةةةةةةةةة ( لرم اتعغي 000و0ر أابع( دجود لال ة معنوية لحةا يا

% مب العغر اا التي أحدف ي  3و65تعامل العحديد اتعدا، فقد كام سسةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية ي.خةةةةةةةر  

( بعا ج أحليل اإلبحدار اتععدد للعال ة لرم اتعغر  اتخةةةةةةعقل )سسةةةةةةاليإ  3راا الوفي. و ديوضةةةةةةن جددا ر ب )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلرع 

 ( داتعغر  العابع )اإلرا اا الوفي.  دسبعادم(ولدارا اإلباعالاا العنميةية

 : تحليل االنحدار املتعدد لعرقة أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية و اإلغتراب الوظيفي 3جدول 

 معامل االنحدار  بيان
الخطأ املعياري  

 ملعامل االنحدار 
 (Tقيمة )

املعنوية اإلحصائية 

 % 95عند 

 اإلنطباعات التنظيمية و اإلغتراب الوظيفيأساليب إدارة 

 100و0 650و1 068و0 113و0 الععكيك الاان  

 401و0 841و0- 118و0 099و0- اإلطرا، د أقدير اآلخريب 

 037و0 100و2 090و0 189و0 اتلل األلى  

 000و0 230و4 123و0 522و0 العةوي، سد اإلجعار 

 136و0 496و1 112و0 168و0 العوسل سد لف ار ا لاجة للةخالدا 

 000و0، اتعنوية اإلحةا ية تعنوية بةواف اإلبحدار = 609و133( = F، لحةا ية )670و0معامل العحديد اتعدا = 

 الشعور بالعجز  أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية و 

 005و0 838و2 075و0 214و0 الععكيك الاان  

 016و0 425و2- 130و0 315و0- اإلطرا، د أقدير اآلخريب 

 633و0 478و0- 099و0 047و0- اتلل األلى  

 000و0 031و6 136و0 820و0 العةوي، سد اإلجعار 

 153و0 432و1 123و0 177و0 العوسل سد لف ار ا لاجة للةخالدا 

 000و0، اتعنوية اإلحةا ية تعنوية بةواف اإلبحدار = 298و97( = F، لحةا ية )596و0معامل العحديد اتعدا = 

 الرمعنى أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية و 

 046و0 004و2 085و0 170و0 الععكيك الاان  

 239و0 179و1- 146و0 173و0- اإلطرا، د أقدير اآلخريب 

 163و0 398و1 112و0 156و0 اتلل األلى  
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 معامل االنحدار  بيان
الخطأ املعياري  

 ملعامل االنحدار 
 (Tقيمة )

املعنوية اإلحصائية 

 % 95عند 

 001و0 208و3 153و0 491و0 العةوي، سد اإلجعار 

 020و0 335و2 139و0 325و0 للةخالدا العوسل سد لف ار ا لاجة 

 000و0، اتعنوية اإلحةا ية تعنوية بةواف اإلبحدار = 162و102( = F، لحةا ية )607و0معامل العحديد اتعدا= 

 إيعدام املعايير  أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية و 

 954و0 058و0- 082و0 005و0- الععكيك الاان  

 454و0 750و0 141و0 106و0 اآلخريب اإلطرا، د أقدير 

 148و0 449و1 108و0 156و0 اتلل األلى  

 000و0 090و4 148و0 604و0 العةوي، سد اإلجعار 

 886و0 143و0 134و0 019و0 العوسل سد لف ار ا لاجة للةخالدا 

 000و0بةواف اإلبحدار = ، اتعنوية اإلحةا ية تعنوية 981و89( = F، لحةا ية )576و0معامل العحديد اتعدا= 

 العزلة اإلجتماعية أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية و 

 257و0 135و1 082و0 093و0 الععكيك الاان  

 742و0 329و0- 141و0 046و0- اإلطرا، د أقدير اآلخريب 

 000و0 574و6 108و0 707و0 اتلل األلى  

 610و0 510و0 147و0 075و0 العةوي، سد اإلجعار 

 665و0 433و0 134و0 058و0 العوسل سد لف ار ا لاجة للةخالدا 

 000و0، اتعنوية اإلحةا ية تعنوية بةواف اإلبحدار = 378و107( = F، لحةا ية )619و0معامل العحديد اتعدا= 

 أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية و اإلغتراب الذاتي 

 398و0 846و0 080و0 068و0 الععكيك الاان  

 917و0 104و0- 138و0 014و0- اإلطرا، د أقدير اآلخريب 

 754و0 313و0 105و0 033و0 اتلل األلى  

 000و0 799و3 144و0 547و0 العةوي، سد اإلجعار 

 049و0 972و1 131و0 258و0 العوسل سد لف ار ا لاجة للةخالدا 

 000و0اتعنوية اإلحةا ية تعنوية بةواف اإلبحدار = ، 084و96( = F، لحةا ية )592و0معامل العحديد اتعدا= 

سبةةةة يوجةةةد أةةةثير  معنوي  3يم ر مب ا جةةةددا ر ب ) ( سبةةةه لى  مخةةةةةةةةةةةةةعوي اتعغر  األسةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةة ي لإلرا اا الوفي. ، بجةةةد 

 لععةدي اتلةل األلى ، دالعةوي، لى  اإلرا اا الوفي. و دتةالعةاى ، بقعةل ال.رض العةديةل لةالنخةةةةةةةةةةةةةعةة ل ةايب  
ً
لحةةةةةةةةةةةةةةةا يةا

  الععديب
ً
و دتالنخةةةةةةعة ألبعاد الععكيك الاان ، داإلطرا، دأقدير اآلخريب، دالعوسةةةةةةل فلب يكب ل ب أثير  معنوي لحةةةةةةةا يا

لى  اإلرا اا الوفي. و دتالعاى ، بقعل فرض العدم لالنخةةةةعة ل ام األبعادو دلى  مخةةةةعوي بعد الئةةةةعور لالعجك، فقد 

معنوي لى  هةاا الععةد، لة سةةةةةةةةةةةةةعذنةا، بعةدي اتلةل األلى ،    كةابةت معمب سسةةةةةةةةةةةةةاليةإ لدارا اإلباعةالةاا العنميةيةة ل ةا أةثير 

دالعوسةةةةةةةةةةةةلو دتالعاى ، بقعل ال.رض العديل ألبعاد الععكيك الاان ، داإلطرا، دأقدير اآلخريب، دالعةوي،و دبقعل فرض  

العةةدم لةةالنخةةةةةةةةةةةةةعةةة لععةةدي اتلةةل األلى ، دالعوسةةةةةةةةةةةةةةلو دلى  مخةةةةةةةةةةةةةعوي بعةةد الالمعن ، فقةةد كةةابةةت معمب سسةةةةةةةةةةةةةةاليةةإ لدارا 

ل ةةا أةةثير  معنوي لى  هةةاا الععةةد، لةة سةةةةةةةةةةةةةعذنةةا، بعةةدي اإلطرا، دأقةةدير اآلخريب، داتلةةل األلى و  اإلباعةة  الةةاا العنميةيةةة 

دتةالعةاى ، بقعةل ال.رض العةديةل ألبعةاد الععكيك الةاان ، دالعوسةةةةةةةةةةةةةل، دالعةوي،و دبقعةل فرض العةدم لةالنخةةةةةةةةةةةةةعةة لععةدي  
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بعةةةةد لبعةةةة  دام اتعةةةةاير ، فقةةةةد كةةةةابةةةةت معمب سسةةةةةةةةةةةةةةةةاليةةةةإ لدارا اإلطرا، دأقةةةةدير اآلخريب، داتلةةةةل األلى و دلى  مخةةةةةةةةةةةةةعوي 

اإلباعةالةاا العنميةيةة لا  ل ةا أةثير  معنوي لى  هةاا الععةد، لة سةةةةةةةةةةةةةعذنةا، بعةد العةوي،و دتةالعةاى ، بقعةل فرض العةدم 

لةةالنخةةةةةةةةةةةةةعةةة ألبعةةاد الععكيك الةةاان ، داإلطرا، دأقةةدير اآلخريب، داتلةةل األلى ، دالعوسةةةةةةةةةةةةةةلو دبقعةةل ال.رض العةةديةةل لععةةد  

    العةوي،و
ً
 لى  مخعوي بعد اإلرا اا الاان ، فقد كام بعدي العوسل، دالعةوي، ااا أثير  معنوي لحةا يا

ً
دسخر ا

لةةةالنخةةةةةةةةةةةةةعةةةة ل ةةةايب الععةةةديبو دلب يكب ألبعةةةاد الععكيك الةةةاان ،   بقعةةةل ال.رض العةةةديةةةل  لى  اإلرا اا الةةةاان و دتةةةالعةةةاى ، 

 
ً
 لى  اإلرا اا الةةاان و دتةةالعةةاى ، بقعةةل فرض العةةدم  داإلطرا، دأقةةدير اآلخريب، داتلةةل األلى  أةةثير  معنوي لحةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةا

 لالنخعة ل ام األبعادو  

 نتائج تحليل اإلنحدار التدريجي ( 8-2-3) 

(، يوضن ا جددا العاى  أرأاإ أثير  معغر   Stepwise Regression Analysisدت سعةدام أحليل اإلبحدار العدريج  ) 

 دسبعادم لى  معغر  اإلرا اا الوفي.  دسبعادم ي  مةالة البرا إ اتةريةو سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية

ام تحليل اإلنحدار  : ترتيب تأثير أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية في اإلغتراب الوظيفي و أبعاده بإستخد4جدول 

 التدريجي

 ي  اإلرا اا  ةةةةةة ( سم سسلوا العةوي، كام األكل 4دت سعةدام معامل العحديد اتعدا، يع ن مب ا جددا ر ب )
ً
ر أثير ا

 ي  حالة العكلة اإلجعةاليةوةاألكل الوفي.  لةعمب سبعادم لة.ة لامةو سما سسلوا اتلل األلى ، فقد كابت  
ً
   ر أثير ا

 

 الترتيب  املعنوية  معامل التحديد املعدل العرقة

 اإلنطباعات التنظيمية واإلغتراب الوظيفيأساليب إدارة 

 1 000و0 662و0 العةوي، 

 2 000و0 668و0 اتلل األلى  

 أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية والشعور بالعجز 

 1 000و0 588و0 العةوي، 

 2 000و0 591و0 الععكيك الاان  

 3 000و0 595و0 اإلطرا، د أقدير اآلخريب 

 الرمعنى اإلنطباعات التنظيمية وأساليب إدارة 

 1 000و0 595و0 العةوي، 

 2 000و0 602و0 العوسل 

 أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية وإيعدام املعايير 

 1 000و0 576و0 العةوي، 

 أساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية والعزلة اإلجتماعية

 1 000و0 621و0 اتلل األلى  

 اإلنطباعات التنظيمية واإلغتراب الذاتي أساليب إدارة 

 1 000و0 583و0 العةوي، 

 2 000و0 595و0 العوسل 
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افية بأساااااااااااليب إدارة    (8-3) تحليل ومناقشااااااااااة الفرض الرئيساااااااااااي الاايي: عرقة البيانات الديمغر

 اإلنطباعات التنظيمية، واإلغتراب الوظيفي

 ي  معوسااا سرا،  ل.رض الر ا  ي اللاب  لى  سبة ا  ينص 
ً
العاملرم ي  مةالة البرا إ  أوجد فردة معنوي لحةا يا

راا الوفي.  أرجع لى  ا مةةةةةةا ص الديةغرافية )لدد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة اتةةةةةةرية بحو سسةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية داإلرع 

و دإلخععار صةةةلة هاا ال.رض، أب لسةةةعةدام أحليل  سةةةنواا ا مت ا، دالنوي، دات هل الدراسةةة ي، داتخةةةعوى العنمي ي(

 عقلة، دأحليل الععايب األحاديو ( للعيناا اتخTالنخإ، دنخععار )

افية أو الشخصية(  8-3-1)   تحليل النسب للجوانب الديمغر

( بعا ج أحليل النخةةةةةةةةةةإ لاجوابإ الشةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةية سد الديةغرافية ت.رداا العينة اتئةةةةةةةةةةاركة ي  5يوضةةةةةةةةةةن ا جددا ر ب )

 الدراسة العاعيقيةو  

 : تحليل النسب لخصائص العينة املشاركة في الدراسة5جدول 

سنواا  10ر مب ة( سم خت ا اتئاركرم ي  الدراسة كابت معنولة فكابت النخعة األكت  سكل 5ديع ن مب ا جددا ر ب )

%، يب 1و9سةةنواا لنخةةعة   7لى  س ل مب    4%، يب مب 4و17سةةنواا لنخةةعة   10لى  س ل مب   7%، يلي ا مب  2و62لنخةةعة  

 س ل مب سةةةةةةةةةنة لنخةةةةةةةةةعة  5و5سةةةةةةةةةنواا لنخةةةةةةةةةعة   4لى  س ل مب  1مب  
ً
%و دتالعاى ، يعةرز اتئةةةةةةةةةاركوم لا مت ا  8و5%، دسخر ا

%( مب الاكور  3و75الكافية لالكب لى  الماهرا محل الدراسةةةو دتالنمر لى  بوي اتئةةاركرم، بجد سم النخةةعة األكت  )

%(و دتالنخةةةةةةةةعة للة هالا الدراسةةةةةةةةية، بجد سم النخةةةةةةةةعة األكت  كابت ات هالا العليا  7و24اإلباف )  دالنخةةةةةةةةعة األ ل مب

%(و دهاا ىعك  مخةةةةةةةعوي نعلي ي مرأ.ع 7و2%(، يب ات هل فوة اتعوسةةةةةةةل )5و16%(، يلي ا الدراسةةةةةةةاا العليا )8و80)

ةخةةةةةةةةةةةةعوي العنمي ي، فقد ف را يناسةةةةةةةةةةةةإ درجة اتعرفة اتالوتة لالكب لى  الماهرا محل الدراسةةةةةةةةةةةةةو دتالنخةةةةةةةةةةةةعة لل 

 اإلدارا العليا )9و36%(، يلي ا اإلدارا الوسا  )3و39ر ي  فألة اإلدارا اإلعرافية )ةالنخعة األكع 
ع
 %(و 8و23%( دسخر ا

 العدد النسبة املئوية  فئات الخاصية بيان

 لدد سنواا خت أغ ي  اتةالة

 19 % 8و5 س ل مب سنة

 18 % 5و5 سنواا  4لى  س ل مب  1مب 

 30 % 1و9 سنواا  7لى  س ل مب  4مب 

 57 % 4و17 سنواا  10لى  س ل مب  7مب 

 204 % 2و62 سنواا فثكث   10

 النوي
 81 % 7و24 سبثي 

 247 % 3و75 اكر 

 ات هالا الدراسية

 9 % 7و2 فوة اتعوسل

 265 % 8و80 لاى 

 54 5و16 دراساا لليا 

 اتخعوي العنمي ي

 129 % 3و39 لدارا لعرافية 

 121 % 9و36 لدارا دسا  

 78 % 8و23 لدارا لليا 



 لاإلرا اا الوفي.  لدى العاملرم لةةالة البرا إ اتةريةأثير  سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  الئعور 
 

[20] 

اإلختباارات اإلحصااااااااااااائياة لعرقاة عادد ساااااااااااانوات الخارة باأسااااااااااااالياب إدارة اإلنطبااعاات التنظيمياة (  8-3-2) 

 واإلغتراب الوظيفي

را لثساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية دسبعادم لاسعةدام أحليل  ةةةةةةةة ( لال ة لدد سنواا ا مع 6يوضن جددا ر ب )

 (و One-way ANOVAالععايب األحادي )

 : نتائج إختبار تحليل التباين األحادي لعرقة عدد سنوات الخارة  6جدول 

 وأبعاده بأساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية

أ ير ي  معغر  سسةةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية دجةيع    ( سم لدد سةةةةةةةةةةةنواا ا مت ا6ديع ةةةةةةةةةةةن مب ا جددا ر ب )

 لنةد مخةةةةةةةةةةةةةعوي معنويةة  
ع
%و دتةالعةاى ، بقعةل ال.رض العةديةل ي  هةام  5لبعةادم، حيةث كةابةت العال ةاا معنويةة لحةةةةةةةةةةةةةةا يةا

 ا لاتاو 

ايب  ( لال ةة لةدد سةةةةةةةةةةةةةنواا ا مت ا لةاإلرا اا الوفي.  دسبعةادم لةاسةةةةةةةةةةةةةعةةدام لخععةار أحليةل الععة 7يوضةةةةةةةةةةةةةن جةددا ر ب )

 (و  One-way ANOVAاألحادي )

 : نتائج إختبار تحليل التباين األحادي لعرقة عدد سنوات الخارة باإلغتراب الوظيفي و أبعاده 7جدول 

  املتغير/ البعد
مجموع  

 املربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات
 Fقيمة 

  املعنوية

 اإلحصائية 

اإلرا اا  

 الوفي.  

 000و0 937و7 058و6 4 232و24 لرم املجةولاا 

   763و0 323 551و246 داخل املجةولاا 

الئعور  

 لالعجك 

 001و0 970و4 883و3 4 532و15 لرم املجةولاا 

   781و0 323 342و252 داخل املجةولاا 

 الالمعن  
 000و0 222و9 980و8 4 922و35 لرم املجةولاا 

   974و0 323 541و314 داخل املجةولاا 

  املتغير/ البعد
مجموع  

 املربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات
 Fقيمة 

املعنوية  

 اإلحصائية 

لدارا اإلباعالاا  

 العنميةية 

 000و0 093و11 557و6 4 228و26 لرم املجةولاا 

   591و0 323 917و190 داخل املجةولاا 

 الععكيك الاان  
 000و0 394و7 195و4 4 780و16 لرم املجةولاا 

   567و0 323 250و183 داخل املجةولاا 

 اإلطرا، دأقدير اآلخريب 
 000و0 554و12 667و7 4 667و30 لرم املجةولاا 

   611و0 323 257و197 داخل املجةولاا 

 اتلل األلى  

 000و0 692و12 928و9 4 712و39 لرم املجةولاا 

   782و0 323 668و252 داخل املجةولاا 

 اإلجعار العةوي، سد 
 000و0 520و9 970و5 4 881و23 لرم املجةولاا 

   627و0 323 564و202 داخل املجةولاا 

 العوسل 
 000و0 009و11 501و8 4 005و34 لرم املجةولاا 

   772و0 323 433و249 داخل املجةولاا 
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  املتغير/ البعد
مجموع  

 املربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات
 Fقيمة 

  املعنوية

 اإلحصائية 

لبعدام 

 اتعاير  

 000و0 882و13 057و11 4 230و44 لرم املجةولاا 

   797و0 323 273و257 داخل املجةولاا 

العكلة  

 اإلجعةالية

 000و0 170و6 946و5 4 785و23 لرم املجةولاا 

   964و0 323 270و311 داخل املجةولاا 

اإلرا اا  

 الاان  

 000و0 144و6 280و5 4 120و21 لرم املجةولاا 

   859و0 323 558و277 املجةولاا داخل  

را أ ير ي  معغر  اإلرا اا الوفي.  دجةيع سبعادم، حيث كابت ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( سم لدد سةةةةنواا ا مع 7ديع ةةةةن مب ا جددا ر ب )

 لند مخعوي معنوية  
ع
 %و دتالعاى ، بقعل ال.رض العديل ي  هام ا لاتاو 5العال اا معنوية لحةا يا

 اإلختبارات اإلحصائية لعرقة النوع بأساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية و اإلغتراب الوظيفي (  8-3-3) 

( T( لال ة النوي لةعغر  سسةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية د سبعادم لاسةةةةةةةةةةعةدام لخععار )8ب )يوضةةةةةةةةةةن جددا ر 

 (وIndependent-Sample T Testللعيناا اتخعقلة )

 ( للعينات املستقلة لعرقة النوع بأساليب إدارة اإلنطباعات التنظيمية و أبعاده T: نتائج إختبار )8جدول 

لةعمب سبعادم،    ( سم النوي )اكر سد سبثي( ي ير لى  سسةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية8ديع ةةةن مب ا جددا ر ب )

لة سةةةةةةةةةةةةةعذنةا، الععكيك الةاان و دتةالعةاى ، بقعةل ال.رض العةديةل ي  هةام ا لةاتاو ي  حرم سم النوي ت ي ير لى  بعةد الععكيك  

 الاان و دتالعاى ، بقعل فرض العدم ي  هام ا لالةو  

جةةةةددا ر ب ) لخععةةةةار )9يوضةةةةةةةةةةةةةن  لةةةةاسةةةةةةةةةةةةةعةةةةةدام  لةةةةاإلرا اا الوفي.  دسبعةةةةادم  للعينةةةةااT( لال ةةةةة النوي  اتخةةةةةةةةةةةةةعقلةةةةة    ( 

(Independent-Sample T Testو) 

 

 

 العدد النوع  املتغير/ البعد
املتوسط  

 الحسابي

اإلنحراف 

 املعياري 
 Tقيمة 

املعنوية  

 اإلحصائية 

 لدارا اإلباعالاا العنميةية 
 000و0 667و3 57540و0 1245و4 81 سبثي 

   86047و0 7490و3 247 اكر 

 الععكيك الاان  
 054و0 930و1 60559و0 1975و4 81 سبثي 

   82745و0 0051و4 247 اكر 

 أقدير اآلخريب اإلطرا، د 
 003و0 025و3 62576و0 9753و3 81 سبثي 

   87970و0 6559و3 247 اكر 

 اتلل األلى  
 000و0 098و4 63988و0 3259و4 81 سبثي 

   99857و0 8413و3 247 اكر 

 العةوي، سد اإلجعار 
 000و0 887و3 57762و0 1383و4 81 سبثي 

   87820و0 7328و3 247 اكر 

 العوسل 
 000و0 656و3 67684و0 9704و3 81 سبثي 

   97868و0 5425و3 247 اكر 



 لاإلرا اا الوفي.  لدى العاملرم لةةالة البرا إ اتةريةأثير  سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  الئعور 
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 ( للعينات املستقلة لعرقة النوع باإلغتراب الوظيفي و أبعاده T: نتائج إختبار )9جدول 

 العدد النوع  املتغير/ البعد
املتوسط  

 الحسابي

اإلنحراف 

 املعياري 
 Tقيمة 

املعنوية  

 اإلحصائية 

 اإلرا اا الوفي.  
 009و0 611و2 65607و0 5273و3 81 سبثي 

   96862و0 2258و3 247 اكر 

 الئعور لالعجك 
 001و0 361و3 71049و0 6346و3 81 سبثي 

   94249و0 2510و3 247 اكر 

 الالمعن  
 029و0 194و2 72908و0 4784و3 81 سبثي 

   10953و1 1893و3 247 اكر 

 لبعدام اتعاير  
 010و0 593و2 57056و0 5154و3 81 سبثي 

   04642و1 1994و3 247 اكر 

 العكلة اإلجعةالية 
 009و0 629و2 82997و0 6049و3 81 سبثي 

   05343و1 2672و3 247 اكر 

 اإلرا اا الاان  
 189و0 317و1 79758و0 3765و3 81 سبثي 

   00042و1 2156و3 247 اكر 

الوفي.  د معمب سبعةةادم، لةة سةةةةةةةةةةةةةعذنةةا، بعةةد ( سم النوي )اكر سد سبثي( ي ير لى  اإلرا اا  9ديع ةةةةةةةةةةةةةن مب ا جةةددا ر ب )

راا الاان و  ةةةةةةةةةةةةة اإلرا اا الاان و دتالعاى ، بقعل ال.رض العديل ي  هام ا لاتاو ي  حرم سم النوي ت ي ير لى  بعد اإلرع 

 دتالعاى ، بقعل فرض العدم ي  هام ا لالةو  

إدارة اإلنطبااعاات التنظيمياة اإلختباارات اإلحصااااااااااااائياة لعرقاة املأهرت الادراسااااااااااااياة باأسااااااااااااالياب  (  8-3-4) 

 واإلغتراب الوظيفي

( لال ة ات هالا الدراسية لثساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية دسبعادم لاسعةدام لخععار  10يوضن جددا ر ب )

 (و  One-way ANOVAأحليل الععايب األحادي )

التنظيمية  أساليب إدارة اإلنطباعاتب : نتائج إختبار تحليل التباين األحادي لعرقة املأهرت الدراسية10جدول 

 وأبعاده

 مجموع املربعات  املتغير/ البعد
درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات
 Fقيمة 

املعنوية  

 اإلحصائية 

لدارا اإلباعالاا  

 العنميةية 

 367و0 005و1 667و0 2 335و1 لرم املجةولاا 

   664و0 325 810و215 داخل املجةولاا 

 الععكيك الاان  
 197و0 635و1 996و0 2 992و1 املجةولاا لرم 

   609و0 325 038و198 داخل املجةولاا 
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 مجموع املربعات  املتغير/ البعد
درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات
 Fقيمة 

املعنوية  

 اإلحصائية 

 اإلطرا، د أقدير اآلخريب 
 082و0 520و2 740و1 2 480و3 لرم املجةولاا 

   691و0 325 443و224 داخل املجةولاا 

 اتلل األلى  
 163و0 822و1 621و1 2 242و3 لرم املجةولاا 

   890و0 325 138و289 داخل املجةولاا 

 العةوي، سد اإلجعار 
 057و0 890و2 979و1 2 957و3 لرم املجةولاا 

   685و0 325 487و222 داخل املجةولاا 

 العوسل 
 251و0 387و1 199و1 2 398و2 لرم املجةولاا 

   865و0 325 041و281 داخل املجةولاا 

( سم ات هالا الدراسية ت أ ير ي  سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية دجةيع لبعادم،  10ديع ن مب ا جددا ر ب )

 لند مخعوي معنوية  
ع
 %و دتالعاى ، بقعل فرض العدم ي  هام ا لاتاو  5حيث كابت العال اا رر  معنوية لحةا يا

اا الوفي.  د سبعادم لاسةةةةةةةةةةعةدام لخععار أحليل الععايب  ( لال ة ات هالا الدراسةةةةةةةةةةية لاإلرا  11يوضةةةةةةةةةةن جددا ر ب )

 (و  One-way ANOVAاألحادي )

 : نتائج إختبار تحليل التباين األحادي لعرقة املأهرت الدراسية باإلغتراب الوظيفي و أبعاده 11جدول 

 مجموع املربعات  املتغير/ البعد
درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات
 Fقيمة 

املعنوية  

 اإلحصائية 

 اإلرا اا الوفي.  
 144و0 952و1 607و1 4 213و3 لرم املجةولاا 

   823و0 323 570و267 داخل املجةولاا 

 الئعور لالعجك 
 003و0 985و5 758و4 4 516و9 لرم املجةولاا 

   795و0 323 358و258 داخل املجةولاا 

 الالمعن  
 019و0 022و4 233و4 4 466و8 لرم املجةولاا 

   052و1 323 997و341 داخل املجةولاا 

 لبعدام اتعاير  
 358و0 030و1 949و0 4 898و1 لرم املجةولاا 

   922و0 323 605و299 داخل املجةولاا 

 العكلة اإلجعةالية 
 380و0 971و0 995و0 4 989و1 لرم املجةولاا 

   025و1 323 065و333 داخل املجةولاا 

 اإلرا اا الاان  
 961و0 040و0 036و0 4 073و0 املجةولاا لرم 

   919و0 323 606و298 داخل املجةولاا 

( سم ات هالا الدراسةةةةةةية ت أ ير ي  اإلرا اا الوفي.  دمعمب سبعادم، ل سةةةةةةعذنا، بعدي  11ديع ةةةةةةن مب ا جددا ر ب )

 لند مخةةعوي معنوية  ةةةةةةةةةةةةةةةة الئةةعور لالعجك د الالمعني، حيث كابت العال اا ري 
ع
%و دتالعاى ، بقعل  5ر معنوية لحةةةا يا

فرض العةدم ي  هةام ا لةاتاو لانةةا أ ير ات هالا الةدراسةةةةةةةةةةةةةيةة ي  بعةدي الئةةةةةةةةةةةةةعور لةالعجك دالالمعنيو دتةالعةاى ، بقعةل  

 ال.رض العديل ي  هاأام ا لالعامو  

 



 لاإلرا اا الوفي.  لدى العاملرم لةةالة البرا إ اتةريةأثير  سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  الئعور 
 

[24] 

اإلنطبااعاات التنظيمياة   اإلختباارات اإلحصاااااااااااااائياة لعرقاة املسااااااااااااتوي التنظي ي باأساااااااااااااالياب إدارة(  8-3-5) 

 واإلغتراب الوظيفي

( جددا  لخععار  12يوضن  لاسعةدام  دسبعادم  العنميةية  اإلباعالاا  لدارا  لثساليإ  العنمي ي  اتخعوي  لال ة   )

 (و One-way ANOVAأحليل الععايب األحادي )

 : نتائج إختبار تحليل التباين األحادي لعرقة املستوي التنظي ي  12جدول 

 التنظيمية وأبعاده بأساليب إدارة اإلنطباعات

 مجموع املربعات  املتغير/ البعد
درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات
 Fقيمة 

املعنوية  

 اإلحصائية 

لدارا اإلباعالاا  

 العنميةية 

 000و0 387و27 659و15 4 318و31 لرم املجةولاا 

   572و0 323 826و185 داخل املجةولاا 

 الاان  الععكيك  
 000و0 421و34 482و17 4 964و34 لرم املجةولاا 

   508و0 323 066و165 داخل املجةولاا 

 اإلطرا، د أقدير اآلخريب 
 000و0 148و21 123و13 4 247و26 لرم املجةولاا 

   621و0 323 677و201 داخل املجةولاا 

 اتلل األلى  
 000و0 542و20 406و16 4 813و32 لرم املجةولاا 

   799و0 323 568و259 داخل املجةولاا 

 العةوي، سد اإلجعار 
 000و0 950و26 106و16 4 213و32 لرم املجةولاا 

   598و0 323 231و194 داخل املجةولاا 

 العوسل 
 000و0 329و20 758و15 4 516و31 لرم املجةولاا 

   775و0 323 923و251 داخل املجةولاا 

( سم اتخعوي العنمي ي )لدارا لعرافية، سد لدارا دسا ، سد لدارا لليا( ي ير لى  معغر   12ديع ن مب ا جددا ر ب )

سسةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية دجةيع سبعادمو د هاا ىعني سم سسةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية أةعل،  

 ال.رض العديل ي  هام ا لاتاو  لرم اتخعوياا العنميةية املمعل.ةو دهاا ىعني  عوا 

( لال ة اتخةةعوي العنمي ي لاإلرا اا الوفي.  دسبعادم لاسةةعةدام لخععار أحليل الععايب األحادي 13يوضةةن جددا )

(One-way ANOVAو) 

 : نتائج إختبار تحليل التباين األحادي لعرقة املستوي التنظي ي باإلغتراب الوظيفي و أبعاده 13جدول 

 مجموع املربعات  املتغير/ البعد
درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات
 Fقيمة 

املعنوية  

 اإلحصائية 

 اإلرا اا الوفي.  
 000و0 071و18 549و13 4 099و27 لرم املجةولاا 

   750و0 323 685و243 داخل املجةولاا 

 الئعور لالعجك 
 000و0 789و23 104و17 4 208و34 لرم املجةولاا 

   719و0 323 666و233 املجةولاا داخل  

 الالمعن  
 000و0 267و11 362و11 4 723و22 لرم املجةولاا 

   008و1 323 739و327 داخل املجةولاا 

 000و0 245و10 940و8 4 880و17 لرم املجةولاا  لبعدام اتعاير  
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 مجموع املربعات  املتغير/ البعد
درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات
 Fقيمة 

املعنوية  

 اإلحصائية 

   873و0 323 623و283 داخل املجةولاا 

 العكلة اإلجعةالية 
 000و0 333و13 703و12 4 406و25 املجةولاا لرم 

   953و0 323 649و309 داخل املجةولاا 

 اإلرا اا الاان  
 000و0 760و25 434و20 4 868و40 لرم املجةولاا 

   793و0 323 810و257 داخل املجةولاا 

( سم اتخةةةةةةةةةةةةعوي العنمي ي )لدارا لعةةةةةةةةةةةةرافية، سد لدارا دسةةةةةةةةةةةةا ، سد لدارا لليا( ي ير لى   13ديع ةةةةةةةةةةةةن مب ا جددا ر ب )

العنميةيةةةةة   لرم اتخةةةةةةةةةةةةةعويةةةةاا  سبعةةةةادمو دهةةةةاا ىعني سم اإلرا اا الوفي.  دسبعةةةةادم أةعل،  اإلرا اا الوفي.  د جةيع 

 املمعل.ةو دهاا ىعني  عوا ال.رض العديل ي  هام ا لاتاو  

 مناقشة النتائج (9)

 لى  مخعوي ال.رض الر ا  ي األدا للدراسة، أةللت النعا ج فيةا يى :  

لى  مخةةةةةعوي اتعغر اا األسةةةةةاسةةةةةية، يرى العاملرم ي  مةةةةةةالة البةةةةةرا إ اتةةةةةةرية سبة يوجد أثير  ألسةةةةةاليإ لدارا  -

% مب  3و65أ.خةةةةةةةةةةةر  راا الوفي.  دسم سسةةةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلباعالاا العنميةية ي  اإلرع 

العغر اا التي أحدف ي  اإلرا اا الوفي. و د يرجع هاا العثير  لى  أثير  بعدي العةوي، سد اإلجعار، داتلل األلى   

ي  اإلرا اا الوفي.  ي  مةةةةالة البةةةرا إ اتةةةةريةو فقد كابت العال ة لرم هايب الععديب تعغر  سسةةةاليإ لدارا 

، مةا ىعني سم العاملرم ي  مةةةةةةةةةةةةالة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلرع   رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلباعالاا العنميةية دمعغي 
ً
راا الوفي.  معنوية لحةةةةةةةةةةةةا يا

البرا إ اتةرية ىخعةدموم سسلوت  اإلجعار سد العةوي، دالقددا سد اتلل األلى  كثساليإ دفالية نخالدهب  

( التي سعةةةةةةةةةةةةةارا لى  سهةية  2019لى  أقليل عةةةةةةةةةةةةةعورهب لاإلرا اا الوفي. و دهاا يةعل، لب دراسةةةةةةةةةةةةةة ا لدرادي )

( ددراسةةةةةةة أايإ  2019الععكيك الاان  ي  أحخةةةةةةرم معنوياا العاملرمو دكالغ يةعل، مع دراسةةةةةةة للوام )  سسةةةةةةلوا

( التي سدضةةةةةةةةةةةةةلعةا سم العةاملرم ىخةةةةةةةةةةةةةعةةدموم الا ديج الشةةةةةةةةةةةةةميةةةةةةةةةةةةة ي، دأقةدير اآلخريب، داتلةل األلى  لععكيك  2014)

جعل العاملرم ياجثدم لى   عةةةةةعورهب لاإلبعةا،و دهاا يرجع لى  طعيعة العةل لةةةةةةةالة البةةةةةرا إ اتةةةةةةرية دالتي أ 

لسةةةةةعةدام سسةةةةةلوا العةوي، للدفاي لب حقوة ا مكابة العامة سةةةةةوا، مع اتسةةةةةجلرم سد الكمال، سد الر سةةةةةا، كةا  

س  ب ىخةةةةعةدموم ي  سد اا سخرى سسةةةةلوا القددا لعحخةةةةرم لال اا دمناا العةل دالاي ىخةةةةالدهب ي  الئةةةةعور  

 لاإلبعةا، تكام العةلو

دلى  مخةةةةعوي بعد الئةةةةعور لالعجك، فقد كابت معمب سسةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية ل ا أثير  معنوي ي    -

دهاا ىئر  لى  سم لسعةدام سساليإ لدارا اإلباعالاا أقلل    هاا الععد، ل سعذنا، بعدي اتلل األلى ، د العوسلو

عةةةةعور العاملرم لالعجك أجام العةةةةةر  ي  اتوا ، املمعل.ة، ي  حرم سم سسةةةةلوا القددا دالعوسةةةةل ت ىخةةةةالدام  

العاملوم ي  ا لد مب ععورهب لالعجك ي  العةر  ي  اتوا ، التي أواج  ب ي  العةلو دهاا يةعل، لب دراسة 

( التي سدضةةةةةلت سم العاملرم ىخةةةةةعةدموم سسةةةةةلوا العوسةةةةةل لكخةةةةةإ دد اآلخريب دأكويب لباعاي  2019ي )ا لدراد 

ليجات  لن ب دالغ يرجع لى  طعيعة العةل لةةةةةةالة البةةةةرا إ اتةةةةةرية حيث سم سسةةةةلوا العوسةةةةل ت يعال،م مع 

 الخلاة التي يةعلك ا العاملوم لاتةالةو  
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عمب سسةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية ل ا أثير  معنوي ي  هاا  سما لى  مخةةةةةةةةةعوي بعد الالمعني، فقد كابت م -

الععد، ل سةةةةعذنا، بعدي اإلطرا، د أقدير اآلخريب، داتلل األلى و دهاا ىئةةةةر  لى  سم لسةةةةعةدام العاملرم لةةةةةةالة  

دم  البةةرا إ اتةةةرية ألسةةلوا أقدير األخريب دمدح ب دس  ب  ددا يحعاى   ا ت يقلل مب عةةعورهب لالبةةآلة دل

 األهةية ي  لةل بو

سمةا لى  مخةةةةةةةةةةةةةعوي بعةد لبعةدام اتعةاير ، فقةد كةابةت معمب سسةةةةةةةةةةةةةاليةإ لدارا اإلباعةالةاا العنميةيةة لا  ل ةا أةثير     -

لةةة سةةةةةةةةةةةةةعذنةةةا، بعةةةد العةوي، سد اإلجعةةةارو دهةةةاا ىعةةةد مناق  حيةةةث سم لسةةةةةةةةةةةةةعةةةةدام العةةةاملرم   معنوي ي  هةةةاا الععةةةد، 

تنةد ألي معةاير  أنمب هةاا الخةةةةةةةةةةةةةلون دس  ب لحةاجةة ل ةاا  ألسةةةةةةةةةةةةةلوا العةوي، د اإلجعةار دت ةديةد ر سةةةةةةةةةةةةةا هب ت ىخةةةةةةةةةةةةة 

األسةةةةةةةةةةةةةلوا للوصةةةةةةةةةةةةةوا ألهداف ب بغض النمر لب مئةةةةةةةةةةةةةردلية الاريقة اتخةةةةةةةةةةةةةعةدمهو دهاا يةعل، لب دراسةةةةةةةةةةةةةة  

( التي سدضةلت سم العاملرم ىخةعةدموم لسةا اأيجية العةوي، لةخةعوى منة.ض ديرجع الغ  2019ا لدرادي )

الة البةرا إ اتةةرية ىخةالد العاملوم لى  الوصةوا لى  سهداف ب ي   لى  سم اسةعةدام سسةلوا العةوي، ي  مةة 

العةةل خةاصةةةةةةةةةةةةةة الا ق  د ا لةةةةةةةةةةةةةةوا لى  اتنةاصةةةةةةةةةةةةةإ حيةث سم مخةةةةةةةةةةةةةعوى ا مت اا د ات ةاراا العةاليةة التي يعةرز   ةا 

 العاملرم ىخالدهب ي  البغل دالت ديد لا ن العةلو

ليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لا  ل ا أثير   سما لى  مخةةةةةةةعوي بعد العكلة اإلجعةالية، فقد كابت معمب سسةةةةةةةا -

معنوي ي  هاا الععد، ل سةعذنا، بعد اتلل األلى ، حيث سم لسةعةدام ب ألسةلوا القددا التي يحعاى   ا يكيد مب  

اإلبعةا،  جةالة العةل مةا يقلل مب عةةةةةةةةةةةةعورهب لالعكلة اإلجعةالية د ىعد سسةةةةةةةةةةةةلوا القددا مب سهب األسةةةةةةةةةةةةاليإ  

 ة البرا إ اتةرية دالتي نخالد العاملرم ي  أقليل الئعور لاإلرا اا الوفي. واتخعةدمة لةةال

سمةا لى  مخةةةةةةةةةةةةةعوي بعةد اإلرا اا الةاان ، فقةد كةابةت معمب سسةةةةةةةةةةةةةاليةإ لدارا اإلباعةالةاا العنميةيةة لا  ل ةا أةثير    -

لوت  العةوي،  معنوي ي  هاا الععد، ل سةعذنا، بعدي العةوي، د العوسةلو دهاا ىعني سم لسةعةدام العاملرم ألسة 

دالعوسةل يكيد مب عةعور العاملرم لةةةالة البةرا إ اتةةرية لاإلرا اا الاان  لئةعورهب لثم هام األسةاليإ ت  

أتناسإ مع شمةيات ب مةا ي.قدهب العواصل مع اات ب ديتخ إ ي  لدم الرضا د الاي يرجع لى  طعيعة العةل  

 التي أحعاف لى   وا الشمةية دا لكم ي  القرارااو

 ي  اإلرا اا الوفي.  لةعمب سبعةادم لةةةةةةةةةةةةةة.ةة لةامةةو سمةا سسةةةةةةةةةةةةةلوا اتلةل    د ةد -
ً
كةام سسةةةةةةةةةةةةةلوا العةوي، األكث  أةثير ا

 ي  حةالةة العكلةة اإلجعةةاليةةو دهةاا ىئةةةةةةةةةةةةةر  لى  سم لسةةةةةةةةةةةةةعةةدام العةاملرم لةةةةةةةةةةةةةةةالةة  
ً
األلى ، فقةد كةابةت األكث  أةثير ا

ا الوفي.  دالغ ألم لسةةةةعةدام هاا  البةةةةرا إ اتةةةةةرية ألسةةةةلوا العةوي، ىخةةةةالد لى  زيادا عةةةةعورهب لاإلرا ا

 األسلوا ىعد دسيلة دفاليةو  

 لى  مخعوي ال.رض الر ا  ي اللاب ، أةللت النعا ج ي  اآلن :  

لى  س ل مب    7سةنواا، يلي ا مب  10د د كابت خت ا اتئةاركرم ي  الدراسةة معنولة فكابت النخةعة األكت  سكث  مب   -

 س ل مب سةةةةةةةةةةنةو دتالعاى ،    4لى  س ل مب  1ب مب  سةةةةةةةةةةنواا، ي  7لى  س ل مب   4سةةةةةةةةةةنواا، يب مب   10
ً
سةةةةةةةةةةنواا، دسخر ا

يعةرز اتئاركوم لا مت ا الكافية لالكب لى  الماهرا محل الدراسةو دتالنمر لى  بوي اتئاركرم، بجد سم النخعة  

  األكت  مب الةاكور دالنخةةةةةةةةةةةةةعةة األ ةل مب اإلبةافو دتةالنخةةةةةةةةةةةةةعةة للة هالا الةدراسةةةةةةةةةةةةةيةة، بجةد سم النخةةةةةةةةةةةةةعةة األكت  كةابةت

ات هالا العليا، يلي ا الدراسةةةةةةاا العليا، يب ات هل فوة اتعوسةةةةةةلو دهاا ىعك  مخةةةةةةعوي نعلي ي مرأ.ع يناسةةةةةةإ  
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درجة اتعرفة اتالوتة لالكب لى  الماهرا محل الدراسةةةةةو دتالنخةةةةعة للةخةةةةعوي العنمي ي، فقد ف را النخةةةةعة  

 
ً
 اإلدارا العلياو األكت  ي  فألة اإلدارا اإلعرافية، يلي ا اإلدارا الوسا  دسخر ا

د  د كابت دج ة بمر العاملرم ي  ي  مةةةةةةةةةالة البةةةةةةةةرا إ اتةةةةةةةةةرية فيةا يةص سير ا مةةةةةةةةةا ص الديةغرافية ي    -

 معغر ي الدراسة كةا يى :

o    أ ير لدد سةةةةةةةةةنواا ا مت ا ي  كل مب معغر  سسةةةةةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية د جةيع لبعادم، دمعغر

و فعدد سةةةةةةنواا ا مت ا ىخةةةةةةالد العاملوم لةةةةةةةةالة البةةةةةةرا إ اتةةةةةةةرية  اإلرا اا الوفي.  د جةيع سبعادم

لى  لسةةةةةةةةةعةدام سسةةةةةةةةةلوا لدارا اإلباعالاا الاي يتناسةةةةةةةةةإ مع اتو ،، دكالغ ىخةةةةةةةةةالدهب لى  اإلبدماف  

( التي  2016( دسةةةةةةةةةةةةةعيد )2016دلدم الئةةةةةةةةةةةةةعور لاإلرا اا الوفي. و دهاا يةعل، لب دراسةةةةةةةةةةةةةتي القريوط  )

 أ ير ي  عةةةةةةةةةةةةةعور العةةاملرم لةةاإلرا اا الوفي.  مةةةا ىعني سم منةةاا العةةةل ي  سدضةةةةةةةةةةةةةلعةةا سم ا مت ا اإلداريةةة ت

راا نخةةةةةةةالدهب ي  لدارا اإلباعالاا لاألسةةةةةةةلوا الاي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةالة البةةةةةةةرا إ اتةةةةةةةةرية يلقل العاملرم لةع 

يعوافق مع اتوا ، التي يععرض ل ةةا العةةاملرمو كةةةا سم لةةدد سةةةةةةةةةةةةةنواا ا مت ا نخةةةةةةةةةةةةةةالةةد العةةاملرم مب خالا  

ي الاي أعةرز لة مةةةةةةةالة البةةةةةةرا إ اتةةةةةةةرية ي  أقليل عةةةةةةعور العاملرم لاإلرا اا الوفي. ،  اتناا األسةةةةةةر 

 و Buffer, 2015)دالغ يع.ق مع ما أوصلت لليه دراسة )

o   ي ير النوي )اكر سد سبثي( لى  سسةةةةةةةةةةةةةةاليةةإ لدارا اإلباعةةالةةاا العنميةيةةة لةعمب سبعةةادم، لةة سةةةةةةةةةةةةةعذنةةا، الععكيك

اإلرا اا الوفي.  د معمب سبعادم، ل سةةةةةةةةةةةعذنا، بعد اإلرا اا الاان و دهاا الاان ، د كالغ ي ير النوي لى   

ىئةةر  لى  سم عةةعور العاملرم لاإلرا اا يعثير لالنوي، كةا سم سسةةاليإ لدارا اإلباعالاا ىخةةعةدم ا كل بوي 

( اللعام  2016( د سةةةعيد )2016بئةةةكل مةعل، ي  اتوا ، املمعل.ةو دهاا يةعل، مع دراسةةةتي القريوط  )

 ارأا لى  سبة ت يوجد أثير  للنوي لى  الئعور لاإلرا اا الوفي. وسع

o   ت أ ير ات هالا الةدراسةةةةةةةةةةةةةيةة ي  سسةةةةةةةةةةةةةاليةإ لدارا اإلباعةالةاا العنميةيةة د جةيع لبعةادمو دهةاا يرجع لى  سم

العاملرم لةةةةةةةالة البةةةةةرا إ اتةةةةةةرية يردم سم لسةةةةةعةدام سسةةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية ت أعثير  

ا الدراسةةيةو كةا ت أ ير ات هالا الدراسةةية ي  اإلرا اا الوفي.  دمعمب سبعادم، ل سةةعذنا، بعدي  لات هال 

لةةةةالعجك دالالمعنيو دهةةةةاا يةعل، مع دراسةةةةةةةةةةةةةتي القريوط  ) حيةةةةث سم    ، Buffer (2015)( د  2016الئةةةةةةةةةةةةةعور 

( التي  2016ات هةل الةدراسةةةةةةةةةةةةة ي ي ير ي  عةةةةةةةةةةةةةعور العةاملرم لةاإلرا اا الوفي. ، ديع.ق مع دراسةةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةعيةد )

سدضةةةةةةةةةةةةةلت سم ات هل الدراسةةةةةةةةةةةةة ي ت ي ير ي  اإلرا اا الوفي. و د هاا ي كد سم جةيع العاملرم ي  مةةةةةةةةةةةةةةالة  

البةةةةةةرا إ اتةةةةةةةرية لد  ب م هالا دراسةةةةةةية معقارتة مةا يكيد مب اإلبعةا، الوفي.  د يحخةةةةةةب مب سسةةةةةةلوا  

دالاي ىعرض فرص دراسةةةةةةةةةية    لدارا اإلباعالاا العنميةية، د يرجع الغ لى  دجود  ااي اتوارد ال ئةةةةةةةةةرية

للعةاملرم لإلرأقةا، لةخةةةةةةةةةةةةةعواهب الععلي يو كةةا سم لجرا،اا منر مةرزاا لالةاصةةةةةةةةةةةةةلرم لى  م هالا سلى  أعب  

 بئكل ىخالد لى  أقليل ععور العاملرم لاإلرا اا الوفي. و  

o  اليإ لدارا ي ير اتخةةةعوي العنمي ي )لدارا لعةةةرافية، سد لدارا دسةةةا ، سد لدارا لليا( لى  كل مب معغر  سسةةة

راا الوفي.  دجةيع سبعادمو دهاا ىعني سبة كلةا  ةةةةةةةةةةةةة ر اإلرع ةةةةةةةةةةةةة اإلباعالاا العنميةية د جةيع سبعادم، د معغي 

سساليإ  لرأ.ع اتخعوى العنمي ي، كلةا زاد لبعةا، العاملرم تكام العةل د سصعحوا سكث  خت ا ي  لسعةدام 
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( التي سدضةةةلت 2016لدارا اإلباعالاا العنميةية ي  اتوا ، املمعل.ةو دهاا يةعل، لب دراسةةةة سةةةعيد )

سم اتخةةةةةعوى العنمي ي ت ي ير ي  اإلرا اا الوفي. ، مةا يوضةةةةةن سم سةةةةةياسةةةةةة الا ق  ي  مةةةةةةالة البةةةةةرا إ  

اعالاا العنميةية ديقل مب اتةةةةةرية أكيد مب عةةةةعور العاملرم لاإلبعةا، دأحخةةةةب مب سسةةةةلوا لدارت ب لإلب 

 ععورهب لاإلرا اا الوفي. و   

 التوصيات و فرص البحث (10)

 دمب خالا النعا ج التي أوصلت للي ا الدراسة يةكننا سم بوص ي لةا يى :

 : توصيات البحث14جدول 

 التوصية م
الجهة املسئولة 

 عن التنفيذ 

املدة 

املتوقعة 

 لإلنجاز 

 خطوات التطبيق 

1 

النةةةدداا دالةةةددراا العةةةدري يةةةة أنميب لةةةدد مب  

لدارا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاليةةةةةةإ  لى  سسة الععر   لى   ت ةةةةةةد   التي 

اإلباعالاا العنميةية دأو يت لسةةةةةةعةدام كل 

ةةةةةةةةةةةةعور العةاملرم لةاإلرا اا  من ةا، مةةا يقلةل مب عة

 الوفي. و

 ااي العدريإ 

لةةالة 

البرا إ 

 اتةريةو 

لة.ة 

 دا ةة 

لضةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةة لةةةدد مب النةةةدداا د الةةةددراا ي  خاةةةة  اةةةاي   -

 العدريإو

ةةةةةةةةةةةةالةةةةة   - اخعيةةةةار بةعةةةةة معةرزا مب اتةةةةدرترم مب سلنةةةةا، اتةة

 إلدارا هام اللقا،ااو

الةةةةةةةددراا    - د  النةةةةةةةدداا  هةةةةةةةام  لعو يةةةةةةةت  العةةةةةةةاملرم  لخاةةةةةةةار 

 للتسجيل في او

2 

ةةةةةةةةةةةةالةةةة   لةةة العةةةاملرم  أنةيةةةة  ةةةدراا د م ةةةاراا 

البةةةةةةةةةةرا إ اتةةةةةةةةةةةرية لى  لسةةةةةةةةةةعةدام سسةةةةةةةةةةلوا 

الععكيك الاان  )الا ديج الشةةةةةةةةةةةميةةةةةةةةةةة ي(، د اتلل 

مةةةةةةةةةةةةا   األخةةةةريةةةةب،  أةةةةقةةةةةةةديةةةةر  د  )الةةةةقةةةةةةةددا(،  األلةةةةىةةةة  

لةةةةاإلرا اا   ةةةةةةةةةةةةعور  ةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةدهب لى  أقليةةةةل الئة ىخة

الوفي.  مع العثكيد لى  سبه يةكب لسةةةةةةةةةعةدام 

سسةةلوا العوسةةل سد طلإ ا لاجة، د العةوي، 

 سد اإلجعار لند البردراو

 ااي اتوارد  

ال ئرية  

لاإلعا ان مع 

 ااي العدريإ 

 لاتةالة

 
ً
 سنويا

ةةةةةةةةةةةةةةةاركةةةةة لقةةةةد درل لةةةةةل ي       - جةيع مراكك العةةةةدريةةةةإ لةئة

 العاملرم مب سجياا مةعل.ة لععادا ا مت ااو

ةةةةةةةةةةةةنوي بعةةةةةد لقةةةةةد درل العةةةةةةل لعحةةةةةديةةةةةد      - لةةةةةةل أقييب سة

ةةةةةةةةةةةةعةةةةدمةةةة ي  اتوا ،   ةةةةةةةةةةةةةةةاليةةةإ لدارا اإلباعةةةالةةةاا اتخة سسة

 املمعل.ة دمخعوى ععور العاملرم لاإلرا اا الوفي. و

3 

الةةةةةةةاانةةة    الةةةعةةةاةةةويةةةر  لةةةىةةة   الةةةعةةةةةةةامةةةلةةةرةةةم  نشةةةةةةةةةةةةةةةجةةةيةةةع 

م هالا دراسةةةةية، مةا ىخةةةةالد  دا لةةةةةوا لى  

 لى  أقليل ععورهب لاإلرا اا الوفي. و

 ااي اتوارد  

ال ئرية  

 لاتةالة

لة.ة 

 مخعةرا

لقد لأ.ا ياا لرم اتةةةةةةةةةةةةةةالة د اتعاهد د اإلكاديةياا د  -

ا جامعاا اتةةةةةةةةةةةرية د األجن يه  د يعب اإللالم لن ا د لب 

 .ليهعرد  العقدم  للدراسة ي  كل لربامج يعب الععا د ل

ةةةةةةةةةنوية ي  كافة مراكك العدريإ    - لةل درل لةل بةةةةةةةةةةة، سة

لاتةةةةةةالة لععولية لاتةرزاا التي يحةةةةةةل للي ا العاملرم  

 لحةول ب لى  م هالا دراسية سلى و

4 

ال يكةةةةةةةل   ي   منةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإ  يةةةةةةاديةةةةةةة  لسةةةةةةةةةةةةةعحةةةةةةداف 

العنمي ي، مةا ىخالد العاملرم لى  لسعةدام 

ةةةةةةةةةةةةةةةاليةةةإ لدارا اإلباعةةةالةةةاا العنميةيةةةة ملةةةل  سسة

دفا ، مخالد سد با إ لعدا مناصإ كر ا  

 اتثمورية، د ر ا  اإلدارا اترككيةو

اإلدارا اترككية 

 للعنميب داإلدارا 

خالا 

 لامرم 

أقةةةةديب ل ا ان نعةةةةديةةةةل ي  ال يكةةةةل مب  عةةةةل  اةةةةاي اتوارد    -

 ال ئريةو

ةةةةةةةةةةالة د ا ج از    - ةةةةةةةةةةوا لى  اتوافقاا مب ر ا  اتةة ا لةة

 لضافة هام اتناصإو اترككي للعنميب د اإلدارا لى 

5 
ةةةةةةةةةةةةةيب ددراا أةةدري يةةة لب كي.يةةة لدارا  يعب أةة

ةةةةةةةةةةةةعور  اإلباعةالةاا العنميةيةة د العقليةل مب عة

 ااي اتوارد  

ال ئرية د ااي 

 العدريإ 

لة.ة 

 مخعةرا

للةعقةةدمرم يقوم  اةةاي الةةدريةةإ لتنميب ددراا أةةدري يةةة      -

لدارا اإلباعةةةةةالةةةةةاا   ةةةةةةةةةةةةةةةةاليةةةةةإ  لب سسة القيةةةةةاديةةةةةة  للوفةةةةةا ، 
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 التوصية م
الجهة املسئولة 

 عن التنفيذ 

املدة 

املتوقعة 

 لإلنجاز 

 خطوات التطبيق 

لةةةاإلرا اا الوفي.  د ىعةةةد لجعيةةةازهةةةا   العةةةاملرم 

 مب عرد  الا ق  للةناصإ األلى و

لةةةةةةةاإلرا اا   ةةةةةةةةةةةةعور  الئة مب  ا لةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةل  ددسة العنميةيةةةةةةةة 

 الوفي. و

يقدم  ااي اتوارد ال ئةةةةةةةةةرية ل ا ان لععديل مواصةةةةةةةةة.اا     -

عغل اتناصإ القيادية ليعبةب ا لةوا لى  الددراا  

لععةةةةةديةةةةةل   اترككيةةةةةة للعنميب د اإلدارا  العةةةةةدري يةةةةةة  لإلدارا 

الوصةةةةةةةةةةةةة،   ي   القةيةةةةةةةاديةةةةةةةة  للةةةنةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإ  الاة ق   معةاةلةعةةةةةةةاا 

 الوفي. و

6 

دضةةةةةع لرامج العدريإ ا ماصةةةةةة لثسةةةةةاليإ لدارا 

ةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةل ا لةةةةد مب  اإلباعةةةةالةةةةاا العنميةيةةةةة ددسة

الةعةةةةةةةدريةةةةةةةإ  خةاةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةب  ضة الةوفةية.ة   اإلرةاة اا 

 ا ماصة لاتعينرم ا جددو

 ااي اتوارد  

ال ئرية د ااي 

 العدريإ 

لة.ة 

 مخعةرا

أةةةةدريةةةةإ اتعينرم  أقوم لدارا      - لعحةةةةديةةةةث خاةةةةة  العةةةةدريةةةةإ 

ةةةةةةةةةةةةاليإ   ةةةةةةةةةةةةافة لربامج أدريلي خاص لكل مب سسة ا جدد ل ضة

لدارا اإلباعالاا العنميةية ددسةةةةةا ل ا لد مب اإلرا اا  

 الوفي. و

7 

ك لى  لخعيار العاملرم الايب يةلكوم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالا كي

ةةةةةةةةةةة ي دالععكيك الاان    ةةةةةةةةةةةمية م اراا كالا ديج الشة

مةةع   الةةعةةكةةيةة،  لةةىةة   اتةةردبةةةةةةةة  الةةمةةرد   دلةةةةةةةد ةة ةةب 

ا ةمةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اتةقةةةةةةةالةالا  لجةرا،  لةنةةةةةةةد  املةلةيةاةةةةةةةة 

لةاإلخعيةار د الععيرم لةةا ىخةةةةةةةةةةةةةةالةد لى  العاوير  

 العنمي يو

 ااي اتوارد  

ال ئرية د ااي 

 العدريإ 

لة.ة 

 مخعةرا

يقوم  ااي اتوارد ال ئةةرية لوضةةع م اراا سسةةاليإ لدارا    -

 اإلباعالاا ضةب معاير  لخعيار العاملرم ا جددو

ةةةةةةةةةةةةيةةة لى  أةةدريةةإ القةةا ةرم    - ةةةةةةةةةةةةمةة لى  لدارا اتقةةالالا الشة

سسةةةاليإ لدارا اإلباعالاا دنكتئةةةا  الئةةةعور لاإلرا اا  

 الوفي. و

8 

ل ةامةة لجعةةالةاا ددريةة لرم القةادا د العةاملرم  

للةئةةةاركة لاآلرا، د اتقا حاا التي نخةةةالد لى   

أ خةيل سسةاليإ العةل مةا ىخةالد لى  أقليل 

 الوفي. والئعور لد  ب لاإلرا اا  

 ااي اتوارد  

ال ئرية د ااي 

 العدريإ 

 3كل 

 ع ور 

بعةةةةةةل خاةةةةةة لإلجعةةةةةةالةةةةةاا الرتع    - العةةةةةدريةةةةةإ  يقوم  اةةةةةاي 

د  القةةةةةادا  د  العةةةةةدريةةةةةإ  كةةةةةافةةةةةة مراكك  ةةةةةةةةةةةةنويةةةةةة د لخاةةةةةار  سة

 العاملرم لةواليدهاو

ةةةةةةةةةل د   - ةةةةةةةةةالدهب لى  العواصة لقد ددراا أدري ية للقادا نخة

لجرا،اا  حل مئةةةةةةةةةكالا العاملرم د أ خةةةةةةةةةيل سسةةةةةةةةةاليإ د  

 العةل خالا اإلجعةالااو

 مب فرص العحث اتخعقعلية كةا يى :
ً
 كةا أقا ن العاحلة لددا

دراسةةةةةةةةةةةةةة سسةةةةةةةةةةةةةاليةإ لدارا اإلباعةالةاا العنميةيةة كةعغر  أةابع دالععر  لى  سير اإلسةةةةةةةةةةةةةعغراة الوفي.  داإلحا اة الوفي.   -

   اإلباعالاا العنميةيةودأكنولوجعا اتعلوماا لى  لسعةدام سساليإ لدارا 

لسةةةةعةدام معغر اا دسةةةةياة ي  العال ة دالتي  د أحخةةةةب مب بعا ج أثير  سسةةةةاليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  عةةةةعور  -

 العاملرم لاإلرا اا الوفي.  مب خالا سبعاد رس  اتاا الن.  ي، دالعقد الن.  ي، دالئعور لاألمام الوفي. و

 مةعل.ة خدمية سد أجارية سد حكومية دمناطق جغرافية مةعل.ةوالعاعيق لى   االاا  -

 الععر  لى  ددر لدارا اإلباعالاا العنميةية ي  امللافمة لى  رس  اتاا ال.كري لاتنمةااو -

 الععر  لى  سير الةةت العنمي ي د الت كب العنمي ي لى  ععور العاملرم لاإلرا اا الوفي. و -

 

 



 لاإلرا اا الوفي.  لدى العاملرم لةةالة البرا إ اتةريةأثير  سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  الئعور 
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 املراجع 

:
ً
 العربية باللغة املراجع أوال

(و سير العدالة العنميةية لى  اإلرا اا الوفي. : دراسة اسعااللية آلرا،  2019)  محةةةةةةةةةةةدسلو عويعة، فعحية سلو لكر  

  –جامعة سةةةةةرا   –مجلة الدراسااااات اإلقتصااااادية لينة مب ر سةةةةةا، األ خةةةةةام العلةية ي  جامعة سةةةةةراو 

 .107-76(،  2)2كلية اإل عةاد،  

(و لال ةة اترا اا الوفي.  لةالةةةةةةةةةةةةةةرالةاا العنميةيةة د ضةةةةةةةةةةةةةغو  العةةل لةالعاعيق  2006العغيى ، حةامةد فةايك حةامةد )

  و 512  – 485جامعة لرم عة ،  ، مجلة فكر و إبداعلى   ااي العنون ي  ددلة الكويتو  

(و اسا اأيجياا لدارا اإلباعاي العنمي ي دلال ت ا بخلوكياا الةوا الوفي.   2019ا لدرادي، رافد حةيد لعا  )

- 23(،  1)  39،  املجلة العربية لردارةة ي  فردي مةةةةر  الرعةةةيد لةحافمة النج، األعةةةر و دراسةةةة حال 

 و 44

(و العال ة لرم بعض اتعغر اا الشةةةةةةةمةةةةةةةةية د الئةةةةةةةعور 2012الةةةةةةةةرا ، سةةةةةةةج  باير )؛  ا لةداب ، باهدا اسةةةةةةةةاليل 

دراسةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةعاالليةة آلرا، لينةة مب معل ي اتةدار  اتلعةدا يةة لةحةافمةة بانوىو    -لةااترا اا الوفي.   

افدين   .184 -167(،  34)110، جامعة اتوصل، العراة،  مجلة تنمية الر

و مب دج ة بمر ضةةةةةةةةةةةةةعا  اتديرية العامة لاجوازاااترا اا الوفي.  دلال عه لالوت،  (و 2013الئةةةةةةةةةةةةة راب ، فيةةةةةةةةةةةةةةل )

 ، جامعة باي، للعلوم األمنية، الرياض، الخعوديةورسالة ماجستير غير منشورة

دراسةةةةةةةةةةةةةةة حةةالةةة ي  ا جةةامعةةاا األردبيةةةو   -(و اترا اا الوفي.  دسيرم ي  اإلبعةةاف العل ي  2012العكادي، سةةةةةةةةةةةةةةام  فيةةاض )

 و432-377(،  4) 32،  األردم  –، لةام  مجلة دراسات العلوم اإلدارية

(و فاهرا اإلرا اا الوفي. : سسةةةعا  ا، بعا ج ا، سةةةعل لالج ا لالعاعيق لى   2020العوعةةة ي، لادا )  ؛العوعةةة ي، فايكا

، جةةامعةةة األبةةدل  للعلوم  مجلااة األناادلي للعلوم اإليساااااااااااااانيااةيةيةةة ي  ددلةةة الكويةةتو  ات سةةةةةةةةةةةةةخةةةةةةةةةةةةةةاا الععل 

 .204-138، 37  دالعقنية، 

راا الوفي.  دلال عه لالدافعية لإلبجاز لدى  ادا اتدار  لةحافمة  ةة (و اإلرع 2019لايض بةئام )  محةةةدالقرب ،  

 و612 – 577)ا جك، اللاب (و    182، ، جامعة األزهرمجلة كلية التربية  للقرمو

درجة األمب الوفي.  دلال ت ا لةخةةةةةةةةةةةةةعوى اترا اا الوفي.  لدى مديري  (و 2016القريوط ، فاطةة موسةةةةةةةةةةةةة   سحةدو )

رسااااااااااااااالااة    اتةةدار  ا مةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة ي  مةةديريةةة أرتيةةة دنعليب الكر ةةا، األدى  مب دج ةةة بمر اتةةديريب سب.خةةةةةةةةةةةةة بو

 مو، ا جامعة ال اعةية، األردماجستير غير منشورة

ددر لدارا اتباعا ي ي  نعكيك سةلون اتواطنة العنميةية دراسةة أحليلية آلرا، لينة  (و 2016الكردي، كرار بكار بوري )

كليةة اإلدارا    رسااااااااااااالاة مااجسااااااااااااتير غير منشااااااااااااورة،   .مب العةدريخةةةةةةةةةةةةةرم ي  بعض الكليةاا ا لكوميةة ي  بغةداد

 .جامعة كرتال،  –داإل عةاد  

اتار ي، لكيكا م.رن فرحةةامو اإلرا اا الوفي.  دلال عةةه لةةالك.ةةا،ا الةةااأيةةة لةةدى لينةةة مب اتوف.رم لجةةامعةةة اتلةةغ  

 و512-467(،  3) 168،  ، جامعة األزهرمجلة كلية التربيةلعد العكيك لجدا،  
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لرم  (و دراسةةةةةةةةةةةةةةةة اتأجةةاهةةاا بحو سسةةةةةةةةةةةةةةةاليةةإ لدارا اتباعةةاي دسيرهةةا لى  ال ويةةة ا2018لكر، سةةةةةةةةةةةةةوزام ف اد ) لعنميةيةةة 

(،  2) 38اإلدارية،   اتنمةة العرتية للعنةيةاملجلة العربية لإلدارة،  العاملرم داإلداريرم ي  جامعة األزهرو  

 . 190  - 167يوبيو،  

مجلة مركز  (و سير اإلرا اا الوفي.  لى  مخةةةةةةةةةةعوى األدا، العنمي ي: دراسةةةةةةةةةةة ميدابيةو  2016لكر، بادية لعد ا مالق )

 و509 -461(،  60) 20،  صالح عبد هللا كامل لرقتصاد اإلسرمي

سير الةةةاكةةةا، الوجةةةداب  لى   2014أةةةايةةةإ، لةةةاط، لعةةةدالعكيك محةود ) (و دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة أحليليةةةة تأجةةةاهةةةاا اتةةةديريب بحو 

سةةةةعةدام ب ألسةةةةاليإ لدارا اإلباعاي لالعاعيق لى  الئةةةةركة القالبةةةةة للةةةةةنالاا الددا ية دالكيةادية  ا

 و185 - 139(،  4) 28جامعة حلوام،  املجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، ي  ف وم ويو 

 -ألرا اا الوفي.   (و ددر ضةةةةةةةغو  العةل ي  ا2017دى ، لى  الراهيب )  ؛صةةةةةةةادة، زابا مجيد  ؛رعةةةةةةةيد، جوام سةةةةةةةعدهللا

عةةةةةةةةةةةعا   جامعة صةةةةةةةةةةةالن الديب/ ارتيلو   18دراسةةةةةةةةةةةة أحليلية آلرا، لينة مب العاملرم ي  القخةةةةةةةةةةةب الداخى   

 .303-  276(،  17) 9، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية

لةةةدى العةةةا(و  2016سةةةةةةةةةةةةةعيةةةد، محةود لودمو ) ملرم ي  دزارا اترا اا الوفي.  دلال عةةةه بخةةةةةةةةةةةةةلون اتواطنةةةة العنميةيةةةة 

 ، جامعة األ ي  ، القد ، فلخارمورسالة ماجستير غير منشورة  األد ا  دالئألوم الدينيةو

و دار اتعرفةة ا جةامعيةة للاعع دالنئةةةةةةةةةةةةةر  الساااااااااااالود االجتماا ي ودينااميتا (و 2008)  محةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدلعةد هللا، مجةدي سحةةد  

 دالعوزيع، اتسكندرية، جة ورية مةر العرتيةو

النلي، دينةةةا   ، كليةةةة  مجلاااة كلياااة اآلداب  (و اإلرا اا الوفي.  د سيرم لى  سدا، العةةةاملرمو2017فعح  لعةةةد الغني )لعةةةد 

 .347 -325(،  1) 30  جامعة طناا،   –اآلداا 

(و لسةا اأيجياا لدارا اإلباعاي لدى ر سةا، األ خةام األكاديةية جامعة الك ازيق  2019)  محةةةةةةةةةةةةةةةدللوام، سة ام سحةد 

 - جامعة حلوام  دراسااااات تربوية و إجتماعية، بةواف ماير دسةةةةةالوي و    -ي  ضةةةةةو، بةاان الاكا، العاط.   

 و176-31(،  11) 25،  كلية الا لية

ي  ا لةةةةد مب اإلرا اا    (و2020سةةةةةةةةةةةةةالم، لعةةةةد الرزاة )  ؛زردخ ، فر دز   ؛ ةةةةدي، لعةةةةد املجيةةةةد العنميةيةةةةة  ددر العةةةةدالةةةةة 

مجلة اإلصاااارحات اإلقتصااااادية و اإلندمات في اإلقتصاااااد العاملي، املدرسااااة  الوفي. : دراسةةةةة ميدابيةو  

مةت  اإلصةةةةةةةةةةةةةالحةاا اإل عةةةةةةةةةةةةةةاديةة د العنةيةة د اسةةةةةةةةةةةةةا اأيجيةاا اإلبةدمةاف ي  اإل عةةةةةةةةةةةةةةاد   –العلياا للتجاارة  

 .11-1(،  3)  14  العات ، 

(و أحليل اأجاها العاملرم بحو سير  2020، سحةد يح  )محةةةةةةةةةةةةةةةةةد؛  عةةةعرادي، بع  مجدي كامل ؛  لعد العاامعارز، سيةب  

سسةةةةةةةةةةةةةةاليةةإ لدارا اإلباعةةاي العنمي ي لى  اتنةةاا العنمي ي دددرم ي  أحقيق اإللةةداي العنمي ي لةةاتنمةةةاا:  

مجلاة لةةدينةة الخةةةةةةةةةةةةةادااو    -دراسةةةةةةةةةةةةةة أاعيقيةة لى  الئةةةةةةةةةةةةةركةة اتةةةةةةةةةةةةةةريةة لعكنولوجيةا الكيةةاديةاا اتعاورا

 .545-495،  (4)،  كلية العجارا  -امعة لورسعيدجالبحوث املالية والتجارية، 

(و ددر مةارسةةةةةةةةةاا اتوارد ال ئةةةةةةةةةرية الددلية ي  معا جة مئةةةةةةةةةكلة 2018لاجاا، لا ر لى  )؛  ، محخةةةةةةةةةب للواممحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

ى للعلوم اإلدارية واالقتصادية،  ااااااااامجلة املانراا الوفي.  دراسة أاعيقية ي  جامعة القادسيةو ةةةةةةةةةة اترع 

 . 35  - 19(،  3) 8،  جامعة اتلن ، العراة



 لاإلرا اا الوفي.  لدى العاملرم لةةالة البرا إ اتةريةأثير  سساليإ لدارا اإلباعالاا العنميةية لى  الئعور 
 

[32] 

(و لطةةار مقا ن لع.خةةةةةةةةةةةةةر  العال ةةاا لرم خرة العقةةد الن. ةةةةةةةةةةةةة ي د اإلرا اا الوفي.   2018مةةةةةةةةةةةةةةا.و، سلو لكر  كري )

املجلااة العلميااة للبحوث  دمةرجةةاا العةةةل لةةالعاعيق لى  سلبةةةةةةةةةةةةةةا، هيألةةة العةةدري  لجةةامعةةة الن بةةةةةةةةةةةةةةةو  

 .237-153(،  2) 32،  كلية العجارا  دندارا األلةاا –جامعة حلوام   –ت التجارية والدراسا

الاةةةاهر للةوف.رم لةةةةةةةةةةةةةةيغةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلرع (و  2017حةكا، لةوريو )  ؛بجيةةةإ،  راا الوفي.  دأةةةثير م لى  الوت، العنمي ي 

رسااااااااالة ماجسااااااااتير  و ا جل.ةدراسةةةةةةةةةة ميدابية توف.  اإلدماف اتنهي لةديرية الا لية لوتية   -اإلدماف اتنهي 

 ، جامعة زيام لاعور لا جل.ة، ا جل.ة، ا جكا رو  غير منشورة
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The impact of organizational impression management methods on the 

employees’s feelings of job alienation in the Egyptian Tax Authority 

 

Dr. Amal Osman Kholif 

 

Abstract  

This study aimed at identifying the impact of organizational impression management methods on 

the employees’s feelings of job alienation in the Egyptian Tax Authority. Data were collected using 

a simple random sample from the employees in the Egyptian Tax Authority in Alexandria and Cario, 

where 384 questionnaires were distributed and 328 of them were returned valid. The findings of the 

study relevealed that organizational impression management methods had a statistically significant 

impact on job alienation and they interprested 65.3% of the changes in job alienation. Using the 

multiple regression analysis, the study indicated that this impact was due to the effect of two 

dimensions of organizational impression management methods, namely intimidation and 

exemplification, in the Egyptian Tax Authority. The relationship between these two dimintions and 

job alienation were statistically significant. The study also revealed that the experience and the 

organizational level had a significant impact on all dimensions of both organizational impression 

management methods and job alienation. Gender had a significant impact on most dimensions of 

organizational impression management methods, except for self-promotion, and also had a 

significant impact on most dimensions of job alienation, except for self-alienation. Qualifications 

did not have any impact on all dimensions of organizational impression management methods and 

they also did not have a significant impact on most dimensions of job alienation, except for feeling 

helpless and meaninglessness.  
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Organizational Impression Management, Job Alienation, Powerlessness, Meaninglessness, Self-
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