
 ممخص الدراسة: 
إستتتتتتالدراسة دحةستتتتتتوسابدنتتتتتتدسة  تتتتتتح  س تتتتتتن س حة س
ة عاملن سبت  سةشرتحةاسة مستو س ة  تماسة اي نمتوس

ة اعلنمتتتو سستتتي ةاس أ عادهمتتتاس ر تتتاسس ليتتت ى سة مستتتا  س
ة خ تتح .س انتتاجسدحأتتوساتتادنحسأ عتتادسةشرتتحةاسة مستتو س
سعلتتتتعسأ عتتتتادسة  تتتتماسة اي نمتتتتوس اتتتت سةخانتتتتاحسعنيتتتتو
عرتتت ة نوس ستتتناوسمتتت سة عتتتاملن س تتتدن ة سعتتتا سمبار تتتوس

م تتتحد س  تتتا سعتتتددسة مستتتاأن ن س225ة داللنتتتوسا ةملتتتاس
م تتتحد سس ا تتتمن سةسا  تتتا سم تتت  سمتتت س222س لدحةستتتو

 جسة دحةستتوس أتت دسرتتح  سع تتاح س. اتتدسأ نتتباسياتتاس53
حةاسمعي نتتتتوس تتتتن س حة سة عتتتتاملن سبتتتت  سح نتتتتال س  رتتتت

 سس سة مستتتا  سة اعلنمتتتعة مستتتو سس أ عتتتاد س ر تتتاسس ليتتت ى
ستتتتتي ةاسة خ تتتتتح  سس  أتتتتت دسرتتتتتح  سمعي نتتتتتوس تتتتتن س حة س
ة عاملن سب  سح نال س ل ماسة اي نمتعس أ عتاد س ر تاسس
 ليتتتتتتت ى سة مستتتتتتتا  سة اعلنمتتتتتتتعسسرنمتتتتتتتاسعتتتتتتتدةسة  تتتتتتتماس

عتتتتد س أتتتت دسرتتتتح  سمعي نتتتتوس تتتتن س حة سةشأامتتتتاعع س س
ة عتتتاملن سبتتت  سح نتتتال س ل تتتماسة اي نمتتتعسس أ عتتتاد سس
 ر تتاس ستتي ةاسة خ تتح سرنمتتاسعتتدةسة  تتماسةشأامتتاعع.س
 متتتتاسأ نتتتتباسسياتتتتا جسة دحةستتتتوس أتتتت دساتتتتادنحسمعيتتتت  س
أل عتتتتتتادسةشرتتتتتتتحةاسة مستتتتتتو سعلتتتتتتتعسأ عتتتتتتادسة  تتتتتتتماس

سة اي نمع.

    

 

Abstract:                                                         

      The study aimed to identify the di-

fferences between the views of the empl-

oyees about the abusive supervision and 

organizational silence and their dimensi-

ons  according to gender, education  level 

and years of experience. Furthermore, the 

study measured the degree of influence of 

the dimensions  of abusive supervision on 

the dimensions of organizational silence. 

Accordingly, a simple random sample was 

chosen from the employees of the Gene-

ral Directorate of Daqahlia Governorate 

with a total of 227 individuals, the num-

ber of respondents to the study was 200 

individuals, a survey of 35 words was de-

signed .The results of the study indicated 

that, there are signifycant differences be-

tween the views of workers on their vis-

ion of abusive supervision according to 

gender, level of education, years of expe-

rience, and significant differences betw-

een the views of the workers on their vis-

ion of organizational silence and its dim-

ensions according to gender, educational 

level, except social silence, and the abse-

nce of significant differences between the 

views of the workers on their vision of 

organizational silence and its dimens-ions  

according to years of experience, except  

prosocial silence .In addition, the results 

of the study revealed a significant effect 

of the dimensions of supervision on the 

dimensions of organizational silence .  
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 ة:ـــــــمقدم
س ا يس وسة لاموسةألم حسم سة مسو سةشرحةاسنعدسسسسس

سنعتتدسأيتت س متتا,سستت ة سبتتدسعلتتعس ة مي متتااس لمتت   ن 
سنتتت دحس س ة عمتتت سنتتت  اسم تتتادحسمتتت سهامتتتاسم تتتدحة
س ا يستتتت وس ة ستتتتل  نوس ة عاا نتتتتوسة ي ستتتتنوسة با تتتتوسعلتتتتع

سم ارتح س  ت ح سة مي متااسعلعسن دحس ماس س لم   ن 
سة ا نتت س س لمتت   ن سة  تتبنوسة حعانتتوسا تتا ناس ستت  
سةشرتتتتتحةاسرتتتتت  س تتتتت ةسةشيااأنتتتتتوس ي تتتتت سسة عمتتتتت سعتتتتت 

ساأاهللتاسنم ت سالسخانتح ساي نمنتوسمسا وسه سة مسو 
(Tepper et al., 2007.)س

ارأعسة مي مااسم   نلاسعلعسا تدن سإ تدةعاال س
 ة ا تتتتتاحةال س االتتتتت سمتتتتتتيل سدحةستتتتتوس ةيا تتتتتادسمخالتتتتتتاس
ة  نتتاناس ة رتتع حس تتاال الة س ة مستت   نوساأتتا سة مي متتوس
 بنتتيسنم يلتتاسأ ساتتيألسرتتوسة ميارستتوسمتتعسة مي متتااس

 علتعسة تتحم سمت سأ سة مي متتااساحبت س تت حة سسةألختح .
م   نلتتتاس ارتتتأعل سعلتتتعسةيا تتتادسة رتتتح و س   تتت سمتتت س
ة يابنتتوسة عملنتتوسرتت  سة مي متتااسأاتت ساحبن تتا س ا  تت اس
ة اي نموس اع نحسة م   ن سعت س حة لت  س ت سأيلتاسابتدس
متت سمنتت سم   نلتتاسيبتت سة اتتدخ سرتتوس ارتتوسة مأتتاالاس

سسس(.Beheshtifar et al., 2012)ة اي نمنوس

إ س تتماسة م  تتاسمستتا وسهامتتوسشدةح سة مي متتتوسسسس
ني  تتوسدحةستتالاس رتتعس دنتتحسمتت سةألبنتتا سن تت  س تتماس
ة م  تتتتاسنتتتتاحةس ل انتتتتو سبنتتتتيسناستتتت  سرتتتتوسةحا تتتتاىس
مستتتا  سعتتتد سة حنتتتاس تتتد سة عتتتاملن س س دتتتح سة  نتتتا  سس
ةيخ تتتتارسة تتتتح يسة معي نتتتتو سةحا تتتتاىسمعتتتتد سة  بتتتتدةاس

  كسة معن تتتتو س ةيخ تتتتارسمستتتتا  سةال ا تتتتاحس يانأتتتتوس تتتت
 Bagheri et al)نتيخ رسةألدة سة عتا س لمي متوس

س(2012,.

س

 أوال :اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 مفيوم اإلشراف المسيء: -1
:سس ايت  (Neuman & Barron, 1997) سعحرت سس

سة نتن ساس  سة اوسة ماعمد سة سل  نااسم سمأم عو
سة يانأتتتتوس ايتتتتاس تتتت سباتتتتعسعمتتتتدة سس احا تتتت س لمتتتتح  ج
.س تتا مح  جسة نتتححسإ بتتا س ا نتتح ح س نستتاسة محأتت  

سة مح  ستن سا نن :سس اي (سTepper, 2000)سسعحر س ما
سإ تتتدةحسدة متتتوسأرتتتخا س تتتايل س مرتتتحرنل سة رخ تتتو
س استتاديا سسة ل  نتتوس منتتحسة ل  نتتوسة معادنتتوسة ستتل  ناا
س.ة أسد سةالا ا 

سة اعحنتتاسهتت ةسرتتو(س(Tepper, 2007س البتت 
سهتتتتت سة مستتتتتو سةشرتتتتتحةاسأ :أ  لمتتتتتاسأساستتتتتن س عتتتتتدن 

سة رخ تتتتوسة مح  ستتتتن سا نتتتتن سمتتتت س مرتتتتا سرخ تتتتو
سةشرتتتتتحةاس  تتتتتاسرتتتتت  س   ا اتتتتتا وسمرتتتتتحرنل س ستتتتتل ك
سمتت س  تت سة  حدنتتوسةشخاالرتتااسعلتتعسنا اتتاس ا مستتو 
سة دنم محةرنتتتتو سة ما نتتتحةا)سمدتتت س ة مرتتتحاسة متتتح  ج
سة مستتو سةشرتتحةاسأ سداينلمتتاس (س منحهتتاسسة رخ تتنو

سة ملميتتتتتتتوسة مادنتتتتتتتوسمنتتتتتتتحسةالعاتتتتتتتدة ةاسإ تتتتتتتعسنرتتتتتتتنح
سرتتوسأعلتتعسرتتخ سا تت سمتت ساحا تت سة اتتوس ة ما ة تتلو

س.سسمح  سن سيب سة اي نموسة لح 

سإدحةك:س ايت س(Thau et al., 2009)عحرت س متا
سم  تتت د س احن تتتوسة مرتتتحاسمعاملتتتوس ستتت  سة متتت   ن 

سنانتتتتم سة ستتتتل كسهتتتت ةسأ سيأتتتتدس هيتتتتاسعاد تتتتو س منتتتتح
,سة مرتتتحاسا تتت سمتتت سة عمتتتدسهمتتتاسح نستتتنان سخا تتتنان 

سرتتوسمعاملتتوسستت  سمأتتحدس نستتاسأيلتتاسأ س ةالستتامحةحنو
سة  ابدتتتوس ةعامتتتدا.سمتتتاس ب تتتوسرتتتوسأ سمعتتتن سم اتتتا
سرتع(سTepper, 2000)س نتع سة ت  سة اعحنتاسعلع

س.دحةسالا

س
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 أبعاد اإلشراف المسيء : -2
سأ عتاد(Mitchell & Ambrose, 2007) بتدد
سة مستتو سةشرتتحةا:سهمتتاس عتتدن سة مستتو روسةشرتتحةا
سم ارتتتتتحسمنتتتتحسة مستتتتو سةشرتتتتحةا,سة عد ةينتتتتوسم ارتتتتح
س:سة اا وسة يب سعلعس لماسة اعحرس نم  .سسة عد ةينو

سن تتا العدوانيــة: مباشــر المســيء اإلشــرافسس-أ
س ااختتت سة معاملتتتوسستتت  سمتتت سم ارتتتح سأ دتتتحسرتتت  
سمتتت سة عدنتتتدسة م ارتتتح سة عد ةينتتتوسةشستتتا  سستتتل ك
سمتتت س ة ستتتخحنوسة تتتال  :سمدتتت سة م ارتتتح سة  تتت ح

سستن وس احن توس ل نتحسعيل سة ابدي,سة مح  سن 
س تتتد  سأ  تتتا سمنتتتحس تتتايل سة مح  ستتتن س ةالتتتا ,س

 .ب س أ 

 :العدوانيـــة مباشـــر غيـــر المســـيء اإلشـــرافس- 
سةشستا  سستل كس ااخت سة معاملتوسست  سمت سر  

سمنحسة   حسم سة عدندسة م ارح سمنحسة عد ةينو
سة عمت سرتوسةالام يتا سمتيلسعتد :سمد سة م ارح 
سة  رتتا سعتتد ,سسة مح  ستتن سخ   تتنوس إيالتتاك
.سعلتتتتتتتنل سة تتتتتتتدة  س ة  تتتتتتت  ,سساأتتتتتتتاهل س تتتتتتتا  ع د
سرتتتتتتوسةأل عتتتتتتادسهتتتتتت  سعلتتتتتتعسة  ابدتتتتتتوس ةعامتتتتتتدا
س.دحةسالا

الدراســـــات الســـــابقة التـــــي تناولـــــت  -3
 اإلشراف المسيء :

سإ تعس(Zellars et al.,2002)دحةستوسا  تلا
سعتتتتتت سنمايعتتتتتت  ساتتتتتتدسعلتتتتتتنل سة معاتتتتتتد سة متتتتتت   ن سأ 

س تت  سعلتتعساياتت  سة اتتوسة اي نمنتتوسة م ةايتتوسستتل  ناا
سلمتتال س أ سة مي متتوس مستتاعد سإنتتاروسألتتدسة م  تتا
.سسة ت  ن وسد حهت س  تاسعلنت سني سالس ة اوسة عم 
 ,Tepper et al., 2004)سدحةسوسأ نباسبن سسرو

Aryee et al., 2007, Rafferty & Restubog, 

س ا حنتتاسع ستتناسنتتحا اسة مستتو سةشرتتحةاسأ سس(2011
س متتتتتتتاس.سة اي نمنتتتتتتتوسة م ةايتتتتتتتوس ستتتتتتتل  نااسة تتتتتتت  ن و
 Duffy et al., 2006, Harvey)سدحةسوسأ نبا

et al., 2007)سمتتتتتت سعتتتتتتاي ةسة تتتتتت ن سة متتتتتت   ن سأ س
سأ لتتتتتتح ةسة مستتتتتتو سةشرتتتتتحةاسمتتتتتت سعا نتتتتتتوسمستتتتتا ناا
ساأتتتتتتا سة عتتتتتتاا وسةال اتتتتتتلة سمتتتتتت سميخ نتتتتتتوسمستتتتتتا ناا
.سة عمت ساتحكسرتوسة ينتوسمت سعا نتوس مستا نااسة مي مو

 ,Burton & Hoobler, 2006)دحةسوسا  لاس ما
Hobman et al., 2009)سةشرتتتتتحةاسأ سإ تتتتتعس

.س لم  تتاسة تت ةاوسةالباتتحة سمتتعسستتل نا سسنتتحا اسة مستتو 
سسإ تتتعس(Harris et al., 2007)سدحةستتتوس ا  تتلا

سة مستتتو سةشرتتتحةاس تتتن سستتتل نوسةحا تتتااسعالاتتتوس أتتت د
 Tepper )روسبن سا  لاسدحةسو.س ةألدة سة   ن و

et al., 2011)سنتتحا اسة مستتو سةشرتتحةاسأ سإ تتعس
سا  تتتتلاس متتتتا.س لمح  ستتتتن سة ي ستتتتنوس ا حراهنتتتتوسستتتتل نا
سهياكسأ سإ عس(Burton & Hoobler, 2011)دحةسو
سة مستتتو سةشرتتتحةاس تتتن سإب تتتا نوسدال تتتوس ةاسعالاتتتو

سرتتتتوسة عتتتتد ة سمدتتتت سهامتتتتوساي نمنتتتتوسياتتتتا جس ما نتتتتحةا
س ا  تتتتتلا.سسة عمتتتتت سم تتتتتا سرتتتتتوس ةاليبتتتتتحةاسسة عمتتتتت 
سستل نوسعالاتوس أت دسإ تعس(Xu et al., 2012)دحةستو
سرتتتو.س ملتتتامل سة اتتتا عن س أدة سة مستتتو سةشرتتتحةاس تتتن 
سأ سإ تع(سLiu et al., 2012)سدحةستوسا  تلاسبتن 

.سة م  تتتاس   تتتدةىسع ستتتناسنتتتحا اسسة مستتتو سةشرتتتحةا
(سMichael  et al., 2014)سدحةستوسا  تلاس متا

إ تتتتتعسأ سةشرتتتتتحةاسة مستتتتتو سنتتتتتحا اسع ستتتتتناس ا حنتتتتتاس
ة تتتت  ن عس احدنتتتتاس تتتتد حة سة عمتتتت .روسبتتتتن سا  تتتتلاس

(سإ تعس أت دسYucheng& Timothy,2016دحةسو)س
اتتتتتادنحسمعيتتتتت  س  رتتتتتحةاسة مستتتتتو سعلتتتتتعسةهامامتتتتتااس

  من  سة مح  سن س.

 

س
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 مفيوم الصمت التنظيمي:  -4
( Morrison & Milliken, 2000عرفـو 

 اهح سةأاماعنتوسبنتيسنتحررسة م   ت  ساتحيسسبأنو:
أر تتتتتتاحه س مختتتتتتا رل س رتتتتتتا سة مرتتتتتتا  سة اتتتتتتوسا ةأتتتتتت س

(س ايت س:منت س2222عحرات س)ة  تاع ح  س متاس.سة مي مو
ة مح  ستتتتتتتتن سرتتتتتتتتوسة مي متتتتتتتتااسإ تتتتتتتتعساأيتتتتتتتت سا تتتتتتتتدن س
ة معل متتااسأ سةالااحةبتتااس ح ستتا ل سأ سةشخ تتاحسعتت س
ة مرتتتت الاساخ رتتتتا سمتتتت سأ سحد دسرعتتتت سستتتتل نوسأ سأ س
سسسسياتتا جسمنتتحسمحنتتنوساتتدسااحاتت سعلتتعس  تتكس.س ماعحرتت 

(Bagheri et al, 2012)اي :سة باالاسة اوسن   سس 
ة م  تتتتاس بأتتتت سمعل متتتتااساتتتتدسا تتتت  سم نتتتتتد سسرنلتتتتا

 لمي متتوسة اتتوسنيامتتوسإ نلتتاسستت ة سعتت سا تتدسأ سمنتتحس
ا تتد س هتتت ةسنم تتت سأ سنبتتديسإ ةس تتت سنتتتا ل سة م  تتتاس

 ,Yildiz) نيمتتتتتاسنعتتتتتحاس.سإ تتتتتعسة مرتتتتتحاسأ سة متتتتتدنح

ة  تتتتتتماسة اي نمتتتتتتوس ايتتتتتت س:ة  تتتتتتحاسة تتتتتت  سس(2013
نبديسعيدماسالسنستاانعسة يتاجسة مستاهموس بحنتوسرتوس

عامداسة  ابدوسعلتعسة اعحنتاسة خاا سة  اي نمو.سس ة 
سروسدحةسالا.سس(Bagheri et al, 2012)ة   س نع 

 أبعاد الصمت التنظيمي:  -5
ـــــــاد الصـــــــمت (Brinsfield,2009) حـــــــددسسس أبع

ة  تتماسة تتدراعو سة  تتماسة ماعلتت سسالتنظيمــي فــى:
 ا ب تتا سعلتتعسة عالاتتوسمتتعسةمختتحن  س تتماسة خأتت  س

س ماسةش عا  س ماسةشيبحةا.

أبعـــــاد  ((Kostiuk,2012فـــــى حـــــين حـــــدد سسسس
ــى: ة  تتماسة ال تتا ع سة  تتماسسالصــمت التنظيمــى ف

 ة لن لع سة  ماسة ا ان ع س ماسةشهما .

ا ت سمع ت سة  تابدن س س,Zehir & Erdogan) ة 
2011 ,Morrison & Milliken, 2000, Be-
heshtifar et al., 2012, Deniz et al., 2013, 

Wang & Hsieh, 2013 & Bagheri  et al 
علتتتعسأ سأ عتتتادسة  تتتماسة اي نمتتتوسساامدتتت سسسس(2012 ,.

رتتوس)ة  تتماسة خانتتع سة  تتماسة تتدراعو سة  تتماس
شأامتتاعع(س ةعامتتداسة  ابدتتوسرتتوسدحةستتالاسعلتتعسهتت  س

 عمى النحو التالي:ةأل عادس نم  سة اعحرس لاس

سل كسسل وسم سخال  سنبأت سسالصمت الخاضع:س-أ
ماعل تتتتتتتوس تتتتتتتام حسة م  تتتتتتتاسة معل متتتتتتتااس ةمحة سة 
أ س ة اتادنح علتع ة عم سةعا ادةسمي سأي سمنتحساتادح

ة ستتناح سعلتتعسةألبتتدةي سأ سة ا ننتتحسرتتوسة  تتحةحةاس
ة ماختتتتت  سمتتتتت سأايتتتتت سة مي متتتتتوس ما  تتتتتاسمتتتتتانع  س

 , .Beheshtifar et al)ة ا ننتتتتتحسة اي نمتتتتتو

2012). 

خت اسة م  تاسمت سة ابتديسسالصمت الـدفاعي:س- 
 نم تتتت س  تتتت  س ا  تتتتماسة ستتتتا  سأ سة لتتتتاد س س
رنتتح سرنتت سة م  تتاسأ سبأتت سة معل متتااس ةمحة س

 Deniz)ر  سم سأر ا سة بمانوسة  ةانوس ي ست س
et al., 2013). 

بأ سة معل مااسة ماعل وسسالصمت اإلجتماعى : -ج
 تتتتتام حسة مي متتتتتوس ة عتتتتتاملن س تتتتتدةرعسة اعتتتتتا  سمتتتتتعس
ةمختتتتحن س عتتتتد سإنتتتت ة ل س تتتت دال سهتتتت  سة معل متتتتااس

(Bagheri et al., 2012.)س

الدراســـــات الســـــابقة التـــــي تناولـــــت  -6
 الصمت التنظيمي:

(سMilliken et al., 2003سأ نتباسدحةستوس)
أ سة متتتتتتتدنحن سرتتتتتتتوس دنتتتتتتتحسمتتتتتتت سةألبنتتتتتتتا سنعا تتتتتتتح  س

سسس تتتت سرتتتتوسم سستتتتاال ة معاحنتتتتوسرتتتتو سمنتتتتحسمحبتتتت س
س ا  تتتتلاسدحةستتتتوس.ة  تتتتماس تتتت  كسن نتتتت سمع ملتتتت 

(Detert & Burris, 2007)ختتتتتتتتتتتت اسسسإ تتتتتتتتتتتتعسأ س
ة متتح  جسمتت سة بتتدنيس ة اع نتتحسنبتتديسعيتتدماسن تت  س
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ة مرتتتتحاسمتتتت سةأليمتتتتااسة اتتتتوسااعامتتتت س احن تتتتوسملنيتتتتوس
أستل   س تا  م رس ة لت  س ة اعستاسال  توس ناست سس منح

(سSlade, 2008 ماسأ نتباسدحةستوس)س.سمعسة عاملن 
أ سة  ماسة اي نموسه سعملنتوساي نمنتوسمنتحسرعةا توس
 ة اتتتوسالتتتدحسة ا تتتتا ناس ة ألتتتدس أ سر تتتح سةشأتتتتحة ةاس

 ل ماسة اي نموسااخاعسبد دسس ة سل  نااسة  ن نوس
 هتتتت  س سسة د ارنتتتتوس ل تتتتماسة ح نتتتتوسة ي ستتتتنوسة  حدنتتتتوسأ 

ةمحة سنم تتتتتتت سأ ساخ تتتتتتتوسياتتتتتتتا جسدنيامن نتتتتتتتوسماعل تتتتتتتوس
  أحة ةاسة   ا سة اوسنماحسلاسةألرتحةدسبنتيسن  ت ةس تن س

 متتتتتاس.ة  تتتتت  سة مايارستتتتتوسمتتتتتاس تتتتتن سةالستتتتتا حةحس ة ا ننتتتتتح
(سإ تتتعسأ سإي اتتتايس تتت س2202ا  تتتلاسدحةستتتوس)ستتتلن  س

اابتتتوس متتت سةشدةح سة علنتتتاس ة مرتتتحرن سعلتتتعسة عتتتاملن س ة 
عتتتد سةا تتتاال سمتتتعسة  نتتتاناسسة  ح تتتوس لتتت س لاع نتتتحسعتتت 

ة  ا متتوس ا رتتح وس ة اع نتتحع سأي ستتل س بحنتتوس ةشهامتتا س
 متتاسن   تت  س ة اعامتت سمتتعسةشيا تتادةاس ةشختتاالاسرتتوس
ة حأ سنحا اسإنأا نا س لناد سمستا  ساع نتحسة  تحدس  عتد س
إ الةمتتتت سم اتتتتاسة  تتتتماس ة ستتتتل نوسساأتتتتا سمتتتتاسنأتتتتح س

س(سYildiz, 2013 متتتتاسا  تتتتلاسدحةستتتتوس)س. ا مي متتتتو
إ تتتتتتعسأ سة متتتتتت   ن سنخرتتتتتت  سمتتتتتت سأ سا تتتتتت  سهيتتتتتتاكس
إيع استتتتااسستتتتل نوس ي تتتت سة حستتتتا  سة ستتتتل نوس ح ستتتتا ل  س
 هياكسأننا سةشعا ادس تا سي ت سحستا  سبت  سة  تح اس
ة سل نوس  سنبديسرحاا س ه ةسنميعل سم سة ابديسباعس
عتت سمرتتا لل س همتت مل  س أيلتت سنعا تتد  سأ سالسرتتو س

 أر تتاحه سإ تتعساتتدسنا نتتحسباتتعس تت سابتتدد ةسعتت س حة لتت س
 ,Lu & Xie) متتاسا  تلاسدحةستتوسس.ةشدةح سة علنتا

إ تتعسأ سختت اسة مح  ستتن سمتت سا أنتت سة لتت  سسس2013
أ س  تتت ل س ا ستتتل نوسسمتتت سأايتتت سة تتتح نجسنأعللتتت سالس
نأح   سعلعسة اع نحسع س حة لت سة ب ن نتوس السن تدم  س

 روسبن سا  لاسدحةسوس.أ سا حنحسإنأا وس ح سا ل 

 

(سإ عس أ دسعالاوسTahmasebi  et al., 2013)س
إنأا نتتتتتوس ا نتتتتتوس تتتتتن سة  تتتتتماسة اي نمتتتتتوس ةشيلتتتتتاكس
ة ي ستتتو س متتتاسأ سهيتتتاكسعالاتتتوسم ارتتتح س تتتن سة  تتتماس
يعتتدة سة رخ تنوس ةشألتتادسة عتاا و س متتاس ة اي نمتوس ة 
أ لتتتتحاسة ياتتتتا جسعتتتتتد س أتتتت دسعالاتتتتتوس تتتتن سة  تتتتتماس

يخ تتتارسةشيأتتتالسة رخ تتتوس  ا  تتتلاس.ة اي نمتتتوس ة 
(سإ تتتتتتتتتتتتعسأ سDemiralay&Lorcu,2015دحةستتتتتتتتتتتتوس)

ة مت   ن سة تت ن سنعملتت  سرتتعسمي متتااس ا متتوسنمنلتت  س
إ تتعسة  تتماس هتت ةسنتت د سإ تتعسة عدنتتدسمتت سة ستتل  نااس

 س  سعتد سة د تو سةيخ تارسة دةرعنتوة سل نوسمد سةشسانا
(س2203 ةشألتتتاد.س متتتاسا  تتتلاسدحةستتتوس)سة رتتتااح س

إ تتتتعس أتتتت دساتتتتادنحسمعيتتتت  س ل تتتتماسة اي نمتتتتوسعلتتتتعس
.سرتتتتوسبتتتتن سا  تتتتلاسدحةستتتتوسمحةبتتتت س تتتتيعسة  تتتتحةحةا

(سإ تتتتتعس أتتتتت دسعالاتتتتتوسإحا تتتتتااساحدنتتتتتوس2204 س)حةنتتتتتو
إنأا نتتتتتتوس تتتتتتن سة  تتتتتتماسة اي نمتتتتتتوس منتتتتتتا سة عدة تتتتتتوس
ة اي نمنتتتتو س  أتتتت دسأدتتتتحسإنأتتتتا وس ل تتتتماسة اي نمتتتتوس

سعلعسمنا سة عدة وسة اي نمنو.

 في ضوء العرض السابق يمكن الخروج بمايمى:

علتتعسةشرتتحةاسسأ عتتادسةشرتتحةاسة مستتو سا ا تتحس-0
ة مستتتتو سم ارتتتتحسة عد ةينتتتتوس ةشرتتتتحةاسة مستتتتو سس

س.سمنحسم ارحسة عد ةينو

إا تتتا سمع تتت سة  تتتابدن سعلتتتعسأ سأ عتتتادسة  تتتماسس-2
ة اي نمتتتتتتتوساامدتتتتتتت سرتتتتتتتوسة  تتتتتتتماسة خانتتتتتتتعس س

 ة  ماسة دراعو سة  ماسةشأاماععس.س

يتتتتتتتدح سة دحةستتتتتتتااسة عح نتتتتتتتوسة ماعل تتتتتتتوس اشرتتتتتتتحةاسس-5
 متتتاسأيتتت سسس-رتتتوسبتتتد دسعلتتت سة  ابدتتتوس-ة مستتتو 

أتتدسدحةستتوسايا  تتاسساتتادنحسةشرتتحةاسة مستتو سالا س
سعلعسة  ماسة اي نمو.
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 :  ثانيا: أىمية الدراسة
 : العممية األىمية -1
إ  تتتا سة نتتت  سعلتتتعسةشرتتتحةاسة مستتتو س ة  تتتماس -سأ

ة اي نمتتتوس اعا احهمتتتاسمتتت سة م نتتت عااسة اتتتوس تتت س
اأتتتدسةهامامتتتاس تتتد سة  تتتابدن سرتتتوسم تتتحس  ا اتتتا وس

ة دحةستتتتااسةألأي نتتتتتوسا لنتتتت سة  أتتتت  سة  بدنتتتتوس تتتتن س
  ة عح نو.

يتتتدح سة دحةستتتااسة عح نتتتوسة اتتتعسايا  تتتاسةشرتتتحةاسس -س 
 ة مسنئس.

س-روسبد دسعلت سة  ابدتوس-الا أدسدحةسوسعح نوسسس-ج
ايا  تتتاساتتتادنحسةشرتتتحةاسة مستتتو سعلتتتعسة  تتتماس

 سسة اي نمو.
استتتتتاه سرتتتتتوسا تتتتتدن سد نتتتتت سعلمتتتتتوس اادنحةشرتتتتتحةاسسس-د

سسسة مستتتتو سعلتتتتعسة  تتتتماسة اي نمتتتتوسممتتتتاسنستتتتاه س
سروسمبا  وسإدحة سياا جسة أل دسة  بدنوسة با نو.

 :العممية األىمية -2
سعا سدن ة سروسنامد س ة   سة اا ن سمأا سأهمنوسس-أ

سا تتدن سرتتوس  نتتحسد حس تت س ة تت  سسة داللنتتوسمبار تتو
سمستتتتتا  سعلتتتتعسة  ااعتتتتااسمخالتتتتتاسرتتتتعسختتتتدماا
س.ة مبار و

سة متتتتدنحن سإستتتا  س لتتتاسنتتتا سة اتتتوسة  ن نتتتوسدحةستتتوس-س 
سمبار تتتوسعتتتا س تتتدن ة سةشرتتتحةاسرتتتعسس لمح  ستتتن 

س.ة اي نموسة  ماسعلعس  كس ةيع اجسة داللنو

ساستتاه سأ سنم تت سة اتوسة ا  تتنااسمت سعتتددسا تدن س-ج
سدنتتت ة سرتتتوس لمتتتدنحن سةشرتتتحةروسة تتتيماساعتتتدن سرتتتو
سإنأتتا وس رتت  سنتتيع جس متتاسة داللنتتوسمبار تتوسعتتا 

سة  تتتتتتتماس تتتتتتتاهح سمتتتتتتت س نبتتتتتتتدسة عتتتتتتتاملن سعلتتتتتتتع
 .سسة اي نمو

 مشكمة الدراسة: -ثالثا
س تتتت أحة سة  ابدتتتتوساامتتتتاسة دحةستتتتوسمرتتتت لوس ابدنتتتتد

سةسا  تتا ساا متتوسإعتتدةدسختتال سمتت سةستتااالعنوسدحةستتو
سدنتتت ة سرتتوسة عتتاملن سمتت سم تتتحد س52متت س عنيتتوسم د نتتو
سم سة  اح سروسة   ة  سا لنعس ا .سة داللنوسمبار وسعا 

ساتتتت ةرحسمتتتد سعلتتتعس لاعتتتتحاس2205ر حةنتتتحسإ تتتعسنيتتتانح
س اتدسة اي نمو سة  ماسة مسو  أ عادسةشرحةاسأ عاد

 : يمى عماسة دحةسوسياا جسأس حا
سسسسسسهيتتتتتتتتتاكسسأ سنتتتتتتتتتح  سة عنيتتتتتتتتتوسأرتتتتتتتتتحةدسمتتتتتتتتت %س43س-0

سبنتتتتيسسمرتتتتحرل سأايتتتت سمتتتت س لتتتت سم ارتتتتح سإستتتا  
سة بستتتتتتا عسة  ستتتتتتاسمتتتتتت سأعلتتتتتتعسإأا تتتتتتاال س ايتتتتتتا

%سس6.2سة بستا ع سة  سا=سسإأا اال %س4,24)
س(.ة بسا عسة  ساسم سأا سإأا اال 

سإستتتا  سهيتتتاكسأ سنتتتح  سة عنيتتتوسأرتتتحةدسمتتت %س42س-2س
سسسسسسسبنتتتتتيسمرتتتتتحرل سأايتتتتت سمتتتتت س لتتتتت سم ارتتتتتح سمنتتتتتح
سسسسسسسة بستتتتتتا عسة  ستتتتتتاسمتتتتتت سأعلتتتتتتعسإأا تتتتتتاال س ايتتتتتتا

%س03ة  ساا بستتتتتتتتتتتتتتا ع =سسإأا تتتتتتتتتتتتتتاال %س25)
س(.ة بسا عسة  ساسم سأا سإأا اال 

سع س النع ح  سالنراح   سة عنيوسأرحةدسم %س54س-5
سمنتتحسبتتدندل سأ سنعا تتد  سأليلتت س أر تتاحه س حة لتت 
سرتتتوسة اتتتادنحسعلتتتعسة رخ تتتنوساتتتدحال س أ سمأتتتد 

سبنتتتي(سة خانتتتعسة  تتتما)سسميخ نتتتوسةألبتتتدةي
سسسسسسسة بستتتتتتا عسة  ستتتتتتاسمتتتتتت سأعلتتتتتتعسإأا تتتتتتاال س ايتتتتتتا

%س02سة  ساا بستتتتتتتتتتتتا ع =سسإأا تتتتتتتتتتتتاال %س02)
س(.ة بسا عسة  ساسم سأا سإأا اال 

 

 

س

س
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سعتت سة معل متتااسنبأ تت  سة عنيتتوسأرتتحةدسمتت %س44س-2
س ع ةات ساعحنتل سم سخ راس ل سة خا وسةألعما 
سبنتتتي(سة تتتدراععسة  تتتما)سسة مستتتا   سرتتتوسستتتل نو
سسسسسسسة بستتتتتتا عسة  ستتتتتتاسمتتتتتت سأعلتتتتتتعسإأا تتتتتتاال س ايتتتتتتا

%سس00ة بستتتتتتتا ع سة  ستتتتتتتا=سسإأا تتتتتتتاال %س25)س
س(.ة بسا عسة  ساسم سأا سإأا اال 

سة معل متتتتتااسنبأ تتتتت  سة عنيتتتتتوسأرتتتتتحةدسمتتتتت %س62س-3
سسسسة عمت سروسة لمال سبمانوس  حرس ا عم سة ماعل و

س ايتتاسبنتتيس(ةشأامتتاععسة  تتما)سسة مي متتوسأ 
سسسسسسسة بستتتتتتتتتتتتا عسة  ستتتتتتتتتتتتاسمتتتتتتتتتتتت سأعلتتتتتتتتتتتتعسإأا تتتتتتتتتتتتاال 

%س02ة  ساا بستتتتتتتتتتتتتتا ع =سسإأا تتتتتتتتتتتتتتاال %س02)
س(.سسسسسسسسسسسسسسسة بسا عسة  ساسم سأا سإأا اال 
 يمكــن, االســتطيعية الدراســة نتــا   ضــوء فــي
 أبعــاد إنتشــار فــي الدراســة مشــكمة صــياغة لمباحثــة
 فــي المســيء اإلشــراف أبعــاد و التنظيمــي الصــمت
 التســـاؤل يثيـــر ممـــا الدقيميـــة محافظـــة عـــام ديـــوان
 : التالى

سسسسة مستتتتتتو سةشرتتتتتحةاسأ عتتتتتادساتتتتتادنحسدحأتتتتتوسمتتتتتاهعسس
 .؟سة اي نموسة  ماسأ عادسعلو

 :  الدراسة أىداف:رابعا
 :التالية األىداف تحقيق إلى الدراسة ىذه تسعى

سسسسسسة عتتتتتتتتاملن س تتتتتتتتدن ة س تتتتتتتتن س حة سة  تتتتتتتتح  سابدنتتتتتتتتد -0
 عا سمبار وسة داللنوسب  سدحأوسا ةرحسأ عاد

 

 

 

 

سسسس أ عتتتتادسة  تتتتماسة اي نمتتتتوسةشرتتتتحةاسة مستتتتو س -2
) ر تتتتتتتاس ليتتتتتتت ىس سة مستتتتتتتا  سة اعلنمتتتتتتتو سستتتتتتتي ةاس

 ة خ ح (.
سعلتعسة مستو سةشرتحةاسأ عتادساتادنحساناجسدحأو -5

س.ة اي نموسة  ماسأ عاد

 :الدراسة فروض: خامسا
 :يمى فيما الدراسة ىذه فروض تتمثل

ا أدسرح  سمعي نوس ن س حة سة عاملن س دن ة سعتا س -0
مبار تتتتتتتوسة داللنتتتتتتتوسبتتتتتتت  سةشرتتتتتتتحةاسة مستتتتتتتو س

 سسس أ عادهمتتتتتتاس) ر تتتتتتاس ليتتتتتت ىسس ة  تتتتتتماسة اي نمتتتتتتو
 .سسي ةاسة خ ح (سس ة مسا  سة اعلنمع

سعلتعسة مستو سةشرحةاسأل عادسمعي  ساادنحسن أد -2
سة  تتحرسهت ةسمت س نا تتحى.ة اي نمتوسة  تماسأ عتاد

س:ة اا نوسة  حعنوسة  ح ر

سة مستتو علعسةشرتتحةاسأل عتتادسمعيتت  ساتتادنحسن أتتدس-أ
س.ة خانعسة  ما

سعلعسة مسو سةشرحةاسأل عادسمعي  ساادنحسن أدس- 
س.ة دراعوسة  ما

سعلعسة مسو سةشرحةاسأل عادسمعي  ساادنحسن أدس-ج
س.ةشأاماععسة  ما

 نمـوذج صـياغة يمكـن الفـروض ىذه ضوء وفىسسسس
 :كمايمى المقترح الدراسة

س

س

س

س
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س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

سس

سس

 ( : النموذج المقترح لمدراسة من إعداد الباحثة1شكل رقم  

 

 : الدراسة منيجية : سادساً 
 ، الدراســة أداة ، الدراســة وعينــة مجتمــع تتضــمنسسس

    التــى اإلحصــا ية األســالي  وثباتيــا، صــدقيا قيــاس
 : التالي النحو عمى وذلك  إستخداميا تم

 : الدراسة وعينة  مجتمع  -1
سعا سدن ة سروسة عاملن سروسة دحةسوسمأامعسنامد 
سسسسسسعامتتتتتتتتت 332سعتتتتتتتتتدده سة  تتتتتتتتتا  سة داللنتتتتتتتتتو سمبار تتتتتتتتتو

سرتتتوسة دحةستتتوس مأامتتتعسةشدةحنتتتوسة ستتتأالاسس ةاتتتعسمتتت )
سعر ة نوسسعنيوسعلعسةالعامادس ا (س.س2204سدنسم ح

س االعامتتتتادسابدنتتتتدهاساتتتت سم تتتتحد س225سا ةملتتتتاس ستتتتناو
 Simple Size)سةشب تتتتتتتتتتتتا وسة  حيتتتتتتتتتتتتامجسعلتتتتتتتتتتتتع

Calcuter)س لتتتتت س ة تتتتت  سة مأامتتتتتعسبأتتتتت س معل منتتتتتوس
س بتتتد دس %73سد تتتوسمستتتا  سعيتتتدس   تتتكسعامتتت 555
س لدحةستتتوسة مستتتاأن ن سعتتتددس  لتتت %(.س5س-أ )+سخاتتتا
س%س.س66سةساأا وس يس وسأ سم حد س222
سا  ناسخ ا  سم حدةاسة عنيو:س-

ــــة ( 1يوضــــج الجــــدول   توزيــــع مفــــردات العين
 حس  خصا ص الدراسة :

 
 
 
 
 
 
 

 اإلششاف انًسٙء
 انظًذ انزُظًٛٛٙ

 يجبشش انؼذٔاَٛخ

 

غٛش يجبشش 

 انؼذٔاَٛخ

 انظًذ انخبػغ

 انظًذ انذفبػٗ

 انظًذ اإلخزًبػٗ
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 (1جدول  
 توزيع  مفردات عينة الدراسة  حس  خصا ص الدراسة

 انُسجخ انًئٕٚخ انؼذد انفئخ انخظبئض انشلى

 انُٕع 1
 62 124 ركش

 33 66 أوثً

2 
انًسزٕٖ 

 انزؼهًٛٗ

 24 43 مخىسط

 61 121 جامعٍ

 16 32 دساساث علُا

 سُٕاد انخجشح 3

 4 3 سىىاث 5أقل مه 

 23 56 سىىاث11إلً أقل مه  – 5مه 

 63 136 سىىاث فأكثش 11

س.وس اشعامادسعلعسإساماحةاسةشسا  ا سة معد س لدحةسوة م دح:سإعدةدسة  ابدسسسسسسسس

  أداة الدراسة: -2
ة  ابدتتتوسعلتتعساا متتتوسإسا  تتا ساانتتتم سةعامتتداس

(س  نتتتتاجسTepper, 2000ة م نتتتتاجسة تتتت  س نتتتتع س)
)ة ما نتتتتتحسسXةشرتتتتتحةاسة مستتتتتو سس نحمتتتتتلس تتتتت س تتتتتا حمل

ةشرتحةاسة مستنئسم ارتحسس اامد سأ عتاد سرتوسة مسا  (
 سةشرتتتتتتتحةاسة مستتتتتتتو سمنتتتتتتتحسم ارتتتتتتتحسXس0ة عد ةينتتتتتتتو
( س ة   سد اس تدا س د اات س ةستاخدم سسXس2ة عد ةينو

(Mitchell & Ambrose 2007)نباتت  سهتت ةسس 
ع تتتتتاحةاس  نتتتتتاجس7سع تتتتتاح س سميلتتتتتاس03سة م نتتتتتاجسعلتتتتتع

ع تتتتاحةاس4 سXس0ةشرتتتتحةاسة مستتتتئسم ارتتتتحسة عد ةينتتتتو
س.2X  نتتاجسةشرتتحةاسة مستتئسمنتتحسم ارتتحسة عد ةينتتوس

 (Erdogan & Zehir سستتتتتت  س نعتتتتتتتتتاجسة تتتتتت ة م ن

 

 

  ناجسة  ماسة اي نمتوس نحمتلس ت س تا حملسس(2011, 
Yة ما نتتتتتحسة اتتتتتا ع(س اامدتتتتت سأ عتتتتتاد سرتتتتتوس)ة  تتتتتماسس(

 سة  تتتتتتتماسY2 سة  تتتتتتتماسة تتتتتتتدراعوسY1ة خانتتتتتتتعس
,س ة تتتتتتتتت  سد تتتتتتتتاس تتتتتتتتتدا س د ااتتتتتتتتت سس(Y3سةشأامتتتتتتتتاعع

( سس نباتت  سهتت ةسة م نتتاجس2204 ةستتاخدما س)سحنتت س س
ع تتتتاحةاس  نتتتتاجسة  تتتتماس5ع تتتتاح س سميلتتتتاسس22علتتتتعس

اس  نتتتتاجسة  تتتتماسة تتتتدراععسع تتتتاحة4 سY1ة خانتتتتعس
Y2ع احةاس  ناجسة  ماسةشأامتاععس5 سY3س متاس.

اانتتتتتم سة  ا متتتتتوسة خ تتتتتا  سة رخ تتتتتنوس م تتتتتحدةاس
ة عنيتتتتتوس هتتتتتع سة يتتتتت ى سة مستتتتتا  سة اعلنمتتتتتع سستتتتتي ةاس

(سن نتتتتلسسة ع تتتتاحةاسة اتتتتعسا تتتتنجس2ة خ ح . ة أتتتتد  س)
سما نحةاسة دحةسوس ر اس احان لاسرعساا موسةشسا  ا س.

س

س

س
س
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 (2  جدول

 الدراسة متغيرات  تقيس التى العبارات

 العبارات المتغيرات
X 1-15 

X1 1-   9 

X2 11-15 

Y 16- 35 

Y1 16- 22 

Y2 23- 28 

Y3 29-35 

س.س لدحةسوسة معد سةشسا  ا سإساماحةاسعلعس اشعامادسة  ابدوسإعدةد:سسة م دحسسسسسسس

 : ثبات وصدق أداة الدراسة -3 
سةشعامتتتتادساتتتت سة لتتتت ة سة م ناستتتتن سأ سمتتتت س تتتتا حم 

ساامتاسة  ابدوسأ سإالس د االماس دالماسد ااسادسعلنلما
سسعتلعسةشعتامادسا سبنيسة تدت ااسةختات احس  أحة 
س

س
س

سة  تتد سإخا تتاحسإأتتحة ساتتت س متتا.س ح ي تتا سأ  تتاإخا تتاحس
سة د تتتااس معامتتت سة اح تتتتنعوسة أتتتت حسإنأتتتادساحنتتت سعتتتت 

س(.5)أد  سن نبلاس ماسة ياا جس  ايا

 (3جدول  
 معاميت الثبات والصدق لقا مة اإلستقصاء

 يؼبيم انظذق يؼبيم انثجبد انًزغٛشاد

X 19,2 19,6 

X1 19,1 19,5 

X2 1934 19,2 

Y 19,1 19,5 

Y1 1936 19,3 

Y2 1936 19,3 

Y3 1934 19,2 

 ة م دح:سإعدةدسة  ابدوسةعامادةسعلعسة ابلن سةشب ا و.سسسسسس

 

س
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س

متتتت سة أتتتتد  سة ستتتتا  سنانتتتتلسأ ساتتتتن سمعتتتتاملوس
 أمنتتعسأ عتتادساا متتوسس2,5ة د تتااس ة  تتد سسأعلتتعسمتت 

ةشسا  تتتا س هتتتعساتتتن سم    تتتو س  ا اتتتا وسنم تتت سة  تتت  س
معتتتتامالاس ةاسدال تتتتوسأنتتتد سألمتتتتحةرسة  بتتتتي سأيلتتتاس

 نم  سةشعامادسعلنلاسروساعمن سة ياا جسعلتوسمأامتعس
س.)0777ة ع اسو س ( ة دحةسو

 أسالي  التحميل اإلحصا ى: -4
اعتمـــدت الباحثـــة عمـــى األســـالي  اإلحصــــا ية 

 التالية:
ةخا تتتاحسأ  تتتتاس ح ي تتتا س بستتتتا سمعتتتامالاسة د تتتتااسس-أ

  ة  د س ما نحةاسة دحةسو.
ةشب تتتتتتتتتا سة   تتتتتتتتت وس بستتتتتتتتتا سة ما ستتتتتتتتتاااسس- 

ة بسا نوس ةشيبحةرااسة معناحنوس ما نحةاسة دحةسوس
 معامتتتت سإحا تتتتااس نحستتتت  س  نتتتتاجسةشحا تتتتااس تتتتن س

 ة ما نحةا.

شخا احة دال تتتتتتتتوسةشب تتتتتتتتا نوس(T-Test)إخا تتتتتتتتاحس-ج
س  تتتت  ك لا تتتتان س تتتتن سم تتتتحدةاسة عنيتتتتوس ر تتتتا س ليتتتت ىس

سة دال تتتتتتتتوسشخا تتتتتتتتاح(سANOVA)ابلنتتتتتتتت سة ا تتتتتتتتان 
ةشب تتتتا نوس لا تتتتان س تتتتن سم تتتتحدةاسة عنيتتتتوس) ر تتتتاس
س لمستتتتتتتا  سة اعلنمتتتتتتتع سستتتتتتتي ةاسة خ تتتتتتتح س(سبتتتتتتت  

سشخا تتتاحسةشرتتتحةاسة مستتتو س ة  تتتماسة اي نمتتتو
 ة  حرسةأل  س.

(س معحروسم دحسة  ح  سScheffeةخا احسرن ن س)س-د
 . ةاسة دال وسةشب ا نو

ابلنتتتت سةشيبتتتتدةحسة ماعتتتتددس  نتتتتاجساتتتتادنحسأ عتتتتادسس-هتتتتتس
ة مستتو سعلتتعسأ عتتادسة  تتماسة اي نمتتوسةشرتتحةاس

سشخا احسة  حرسة دايع.

عامداسة  ابدوسعلعسم نتاجس ن تحاسة خماستوس  ة 
سماعددسةأل عادسسة   سنع جسدحأااسة م ةر وس

(س نع تتتتتتتحسع )م ةرتتتتتتت سامامتتتتتتتاس س0 س2 س5 س2 س3)س
سم ةر س سمباندس سمنحسم ةر س سمنحسم ةر ساماما(.س

 سابعا: نتا   الدراسة :
النتا   التـي تـم التوصـل إلييـا فـي ضـوء تتمثل 

نتــا   التحميــل الوصــفى  واختبــارات الفــروض فيمــا 
 يمى:

 نتا   التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة:  -1

اامتتتتتتاسة  ابدتتتتتتوس تتتتتت أحة سابلنتتتتتت س  تتتتتت وس
 ما نتتتتتتتتتتتتحةاسة دحةستتتتتتتتتتتتوس استتتتتتتتتتتتاخدة سة  حيتتتتتتتتتتتتتامجس

(س لاعتحاسعلتعساتتن س(SPSS V.23ةشب تا و
سسة معناحنتتتتتوسة ما ستتتتتاااسة بستتتتتا نوس ةشيبحةرتتتتتاا

 لما نتتحةاس معتتامالاسةشحا تتااس تتن سة ما نتتحةا.س
س(.2  اياسة ياا جس ماسن نبلاسة أد  س)

س

س

س

س

س

س
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 (4جدول 
 المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ومعاميت اإلرتباط لمتغيرات الدراسة

 انًزغٛشاد
 انًزٕسؾ

 انحسبثٙ
 االَحشاف

 انًؼٛبس٘
X X1 X2 Y Y1 Y2 Y3 

X 3,45 1,92  1 1,917** 1,873** 1,597** 748, 1** 1,642** 1,258** 

X1 3,64  1,98   1 1,774** 1,618** 1,646** 1,659** 1,332** 
X2 3,26  1,91    1 1,466** 1,673** 1,576** 1,191** 
Y 3,29  1,86     

1 1,695** 1,828** 1,822** 
Y1 3,18  1,96      1 1,641** 1,381** 
Y2 3,12  1,11       1 1,522** 
Y3 3,66  1,87        1 

س%0**مسا  سة معي نوس
سة م دح:سإعدةدسة  ابدوسإعامادةسعلعسة ابلن سةشب ا و.

 من الجدول السابق يتضج:
سةشرتتتتتتتحةاس)سX لما نتتتتتتتحسسة بستتتتتتتا وسة  ستتتتتتتاسانمتتتتتتتوس-

س2,72س تتتايبحةاسمعنتتتاح س5,23س ل تتتا(سة مستتتو 
سة  ستتتتتاساتتتتتن س أ س سة ما ستتتتتاسمتتتتت سأعلتتتتتعس هتتتتتع

ساحة بتا(سس)ةشرتحةاسة مستو سXة بسا وسأل عادس
سما ستتاسأ  تتحس لتت سبنتتيس5,42س-س5,24س تتن سمتتا

 ناعلتتتتت سس2,76 تتتتت يبحةاسمعنتتتتتاح س5,42بستتتتتا و
س(.)ةشرتحةاسة مستو سم ارتحسة عد ةينتوسX1س ا  عد

سة م ارتح سة عد ةينتوسةشستا  سستل ك نعيعس  تكسأ س
سة مي متتتوسرتتتوسة متتتدنحن سأايتتت سمتتت سسة ستتتا دسهتتت 

سة تتتتال  سرتتتت  سرتتتتوسن تتتت  س ة تتتت  سة دحةستتتتوسمبتتتت 
س ل نتتحسعتتيل س ة ابتديسسة مح  ستتن سمتت س ة ستخحنو
التتامل سسستتن وس احن تتو س تتد  سأ  تتا سمنتتحس تتايل س ة 
)ةشرحةاسة مسو سسسX2سة  عدس  كسنلو.سب س أ 

س5,24 ما ستتتتاسبستتتتا وة عد ةينتتتتو(سسمنتتتتحسم ارتتتتح
سهيتتتاكسأ س  تتتكس نعيتتتعس س2,70س تتت يبحةاسمعنتتتاح 

س لمح  ستن سةشستا  سإ تعسة مدنحن سأاي سم سمن 
سخ   تنوسإيالتاكسختال سمت سم ارتحسمنحس ر  

س ة    سساأاهل س ا  ع دسة  را س عد سة مح  سن 
س.علنل سة دة  

)ة  تتتتتتتماسسYانمتتتتتتتوسة  ستتتتتتتاسة بستتتتتتتا وسس لما نتتتتتتتحس-
س2,64 تت يبحةاسمعنتتاح سس5,27ة اي نمتتو(س ل تتاس

 هتتتتتعسأعلتتتتتعسمتتتتت سة ما ستتتتتاس س أ ساتتتتتن سة  ستتتتتاس
)ة  تماسة اي نمتو(ساحة بتاسسYة بسا وسأل عتادس

بنتتتتتيس لتتتتت سأ  تتتتتحسما ستتتتتاسس5,44س-س5,22 تتتتتن س
 ناعلتتتت سس2,65 تتتت يبحةاسمعنتتتتاح سس5,44بستتتتا و
.س نعيتعس  تتكسس)ة  تماسةشأامتاعع(سسY3 ا  عتدس

أ سسة تتتتيماسة ستتتتا دسمتتتت سة  تتتتماسة اي نمتتتتوسرتتتتوس
)ة  تتتتتتتتماسY3 سمبتتتتتتتت سة دحةستتتتتتتتوسهتتتتتتتت ة مي متتتتتتتتوس

ةشأامتتتاعع(سبنتتتيسنمايتتتعسة عتتتامل  سعتتت سةشدال س
 ا معل متتتتااسة ماعل تتتتوس تتتتام حسة مي متتتتوس ة تتتتلمال س
 تتدةرعسة اعتتا  سمتتعسةمختتحن س عتتد سإنتت ة ل س تت دال س
ه  سة معل مااس ة مبار وسعلعسستحنوسة عمت سرتوس

)ة  ماسة خانع(سسسY1ة مي مو.سنلعس  كسة  عدس
س2,74س يبحةاسمعنتتتتاح  تتتتس5,06 ما ستتتتاسبستتتتا و

 عسبأ تتتتتتلن سنمنل  سإ تتتتتتتعس  كسأ سة عامتتتتتتتت نعي
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ة معل مااس ةمحة سة ماعل وس ام حسة عمت سإعا تادةسس
متتيل سأيلتت سمنتتحساتتادحن سعلتتعسة اتتادنحسأ سة ستتناح س
علتتتعسةألبتتتدةيسأ سة ا ننتتتحسرتتتوسة  تتتحةحةاسة ماختتت  س
علتتعسمستتا  سة مي متتوسمبتت سة دحةستتوس.سنلتتعس  تتكس

)ة  تتتتتتتتتتتماسة تتتتتتتتتتتدراعو(س ما ستتتتتتتتتتتاسسY2ة  عتتتتتتتتتتتدس
 نعيعس  تكسس0,20  يبحةاسمعناح س5,22بسا و

 سنمنل  سإ عسبأ سة معل مااس ةمحة سأ سة عاملن
س ر  سم سأر ا سة بمانوسة  ةانوسألي سل .

 كما يتضج من الجدول أن:

)ةشرتتتتحةاسسXانمتتتتوسمعامتتتت سإحا تتتتااس نحستتتت  س تتتتن سس-
س2,375)ة  ماسة اي نمتوس(سسYة مسو (س ة ما نح

 ا ن سأ سهت ةسة معامت سمعيت  سعيتدسمستا  سمعي نتوس
سXسس%,سممتتتتاسنعيتتتتتعسس أتتتتت دسإحا تتتتااسمعيتتتتت  س تتتتتن 0

(.س)ة  تماسة اي نمتوسYس  تن سس)ةشرحةاسة مسو (
 ا سحسة  ابدوس  كس ا سإسا  سة مدنحن س لمح  ستن س
إماس رت  سم ارتحسأ سمنتحسم ارتحسنم ت سأ ساتدرعل س

 تتاشدال س تتا سمعل متتااسأ سإ تتدة سسإ تتعسةشمايتتاىسعتت 
ةمحة سس ة سرنماسناعل س  اخا سة  تحةحةاسأ س تا لمال س

سا  سهت  سة يانأتوسمتعسمتاسأرتاحسإ نت أ س ا مي مو.س ا
Deters & Burris ,2007)سمتتتتتت سأ سختتتتتت اس)

ة متتتتح  جسمتتتت سة بتتتتدنيس ة اع نتتتتحسسنبتتتتديسعيتتتتدماس
ن تتت  سة مرتتتحاسمتتت سةأليمتتتااسة اتتتوسااعامتتت س احن تتتوس

  تتوس ناستت سأستتل   س تتا  م رس ة لتت  سملنيتتوس منتتحسال
سسسسسسسسس ة اعستتتتتتتتا.س متتتتتتتتاساا تتتتتتتت سمتتتتتتتتعسمتتتتتتتتاسأرتتتتتتتتاحسإ نتتتتتتتت س

(Lu & Xie, 2013سم سأ سخ اسة مح  ستن سمت س)
ا أن سة ل  سأ س  ت ل س ا ستل نوسمت سأايت سة تح نجس
نأعللتتتتتت سالسنأتتتتتتح   سعلتتتتتتعسة اع نتتتتتتحسعتتتتتت س حة لتتتتتت س

سة ب ن نوس السن دم  سأ سا حنحسإنأا وس ح سا ل .

)ةشرتتتتتحةاسسX أتتتتت دسإحا تتتتتااسمعيتتتتت  س تتتتتن سأ عتتتتتادسس-
حا تتااسمعيتت  س تتن سأ عتتادس )ة  تتماسسYة مستتئ ( س ة 

سة اي نمع(.

سX1احة بتتتاساتتتن سمعتتتامالاسإحا تتتااس نحستتت  س تتتن سس-
سY)ةشرتتتتحةاسة مستتتتو سم ارتتتتحسة عد ةينتتتتوس(س أ عتتتتادس

بنتيسس2,437س-2,552)ة  ماسة اي نمو(سس ن س
م ارحس)ةشرحةاسة مسو سسX1 ا سأا سإحا ااس ن س

)ة  تتتتماسةشأامتتتتاععس(س معامتتتت سسY3ة عد ةينتتتتو(س 
.سروسبن س ا سأعلعسإحا ااس ن سةشرحةاسس2,552

ة مستتتتتتتو سم ارتتتتتتتحسة عد ةينتتتتتتتوس ة  تتتتتتتماسة تتتتتتتدراعوس
,س ا تتتتتتتتن سأ سهتتتتتتتت  سة معتتتتتتتتامالاسس2,437 معامتتتتتتتت س

س%.0معي نوسعيدسمسا  سمعي نوس

سX2احة بتتتاساتتتن سمعتتتامالاسإحا تتتااس نحستتت  س تتتن سس-
 ارتتحسة عد ةينتتوس(سس أ عتتادس)ةشرتتحةاسة مستتو منحسم

Yس2,455س-2,272)ة  تتتتتماسة اي نمتتتتتو(سس تتتتتن سس
)ةشرتتتتتتتحةاسسX2بنتتتتتتتيس تتتتتتتا سأاتتتتتتت سإحا تتتتتتتااس تتتتتتتن س

سY3ة مستتتتتتتتو منحسم ارتتتتتتتتحسة عد ةينتتتتتتتتوس(سس ة  عتتتتتتتتدس
.سرتوسبتن س2,272 معامت سس)ة  ماسةشأاماععس(
)ةشرتحةاسة مستتو منحسسX2 تا سأعلتعسإحا تااس تن س

انتتع(س)ة  تتماسة خسY1م ارتتحسة عد ةينتتوس(س ة  عتتدس
,س ا تتتتتتتتن سأ سهتتتتتتتت  سة معتتتتتتتتامالاسس2,455 معامتتتتتتتت س

س%.0معي نوسعيدسمسا  سمعي نوس

ة احانتتتتتتتت سةأل  سمتتتتتتت سبنتتتتتتتتيسسX1إباتتتتتتت سة  عتتتتتتتدس
ة تتدراعو(سسة  تتماY2(معتتامالاسةشحا تتااسمتتعسة  عتتدس

رتتتعسبتتتتن سإباتتتت سسس)ة  تتتتماسةشأامتتتتاعع(سY3س ة  عتتتد
ة احان سةأل  سسمت سبنتيسمعامت سةشحا تااسسسX2ة  عدس

ممتتتتاسنع تتتتجسس)ة  تتتتماسسة خانتتتتع(.سسY1متتتتعسة  عتتتتدس
أهمنتتوسةشرتتحةاسة مستتئسم ارتتحسة عد ةينتتوسرتتعسعالااتت س

س ا  ماسة دراعوس ة  ماسةشأاماعع.

أاتت سس اتتح سة  ابدتتوسأ سة  تتماسةشأامتتاععسنعا تتحسسس
أ عتتتتادسة  تتتتماسة اي نمتتتتوسإحا ااتتتتاس ا عتتتتادسةشرتتتتحةاس
ة مستو .س ا ستحسة  ابدتوس  تتكس حم توسةألرتحةدسرتوسعتتد س

 متتتتتتتااسة ماعل تتتتتتتوس تتتتتتتا لمال س لمبار تتتتتتتوسةشدال س ا معل
علنل س    كسة معل مااسة ماعل وس ا مي موس لمبار وس
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 سسعلتتتعسستتتحنوسة عمتتت سرتتتوسة مي متتتوس ة  تتت ح سة  هينتتتو
 نع تتتتتجس  تتتتتكسمتتتتتد سة تتتتتاال  س تتتتتن سة عتتتتتاملن س متتتتتد س
إيامتتتا ل س لمي متتتتوسة اتتتعسنعملتتتت  س لتتتا س  ا اتتتتا وسرتتتت  س
سمماحسااسة مدنحن سروسةشرتحةاسة مستو س لمح  ستن 
ستت ة س ايتتاسم ارتتح سأ سمنتتحسم ارتتح سنم تت سأ ساتت د س

س دحأوسالنلوسإ عس أ دس ماسإأاماعع

 نتا   اختبار فروض الدراسة: -2
سة  ابدتتتتتوساامتتتتتا:سةأل  سة  تتتتتحرسإخا تتتتتاحسياتتتتتا ج -سأ

سابلنتتتتتت س  تتتتتت  ك(سT-Test)إخا تتتتتتاحس  ستتتتتتاخدة 
سشخا احس بوسة  حر(سANOVA)سة ا ان 

 

ةأل  سة تتت  سنتتتي سعلتتتع:سا أتتتدسرتتتح  سمعي نتتتوس تتتن سس
 حة ة عتتتتتاملن س تتتتتدن ة سعتتتتتا سمبار تتتتتوسة داللنتتتتتوسبتتتتت  س
ةشرتتتتحةاسة مستتتتو س ة  تتتتماسة اي نمتتتتوسس أ عادهمتتتتاس

س(س.ة خ تتح سستتي ةاس سة اعلنمتتعسة مستتا  سس س ليتت ىس) ر تتا
س:يمي كما النتا   وكانت

 : لمنوع وفقاً  الفروق تحميل -
 معحرتتتتوسس(T-Testاتتتت سإستتتتاخدة سإخا تتتتاحس)

ة  تتتح  س تتتن س حة سم تتتحدةاسعنيتتتوسة دحةستتتوسبتتت  س
 ة  ماسة اي نموس أ عادهماسسسةشرحةاسة مسو 

ة ياتتتتتتا جس متتتتتتاسن نتتتتتتبلاسس.س  ايتتتتتتاس ر تتتتتتا س ليتتتتتت ى
س(.3ة أد  س)

 (5  جدول
 المسيء اإلشراف حول الدراسة عينة مفردات آراء بينT-Test تحميل نتا  

والصمت التنظيمي وأبعادىما وفقا لمنوع

 انًزغٛشاد
 اإلخزالفبد

 ثٍٛ انًزٕسطبد

انخطؤ 

 انًؼٛبسٖ

دسخبد 

 انحشٚخ
T Sig. انًؼُٕٚخ 

X 1,64423 1,13279 198 851, 4 111,1 ٌمعىى 

X1 1,71417 1,13196 198 376,5 111,1 ٌمعىى 

X2 1,67141 1,14212 198 721,4 111,1 ٌمعىى 

Y 1,41141 1,12799 198 214,3 112,1 ٌمعىى 

Y1 1,63488 1,13926 198 559,4 111,1 ٌمعىى 

Y2 1,41299 1,15249 198 634,2 119,1 ٌمعىى 

Y3 1,25526 1,13488 198 893,1 16,1 ٌغُش معىى 

 %5مسخىي معىىَت 

 المصذس : إعذاد الباحثت إعخمادا علً وخائج الخحلُل اإلحصائٍ.

سس
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 من الجدول السابق يتضج:

سعنيتتتتتوسم تتتتتحدةاس حة س تتتتتن سمعي نتتتتتوسرتتتتتح  س أتتتتت دسس-
سةشرتتتتتتحةا)X ح نتتتتتتال سس لما نتتتتتتحسبتتتتتت  سة دحةستتتتتتو
سماا نتتتتب س هتتتت ةس ليتتتت ىس ر تتتتاس أ عتتتتاد (سة مستتتتو 

%س.س3 ا أتتتتد  سعيتتتتدسمستتتتا  سمعي نتتتتوسسسSigاتتتتن 
سة يستتت وس هتتت س-ة تتت   حسس تتتا س  تتتكسة  ابدتتتوس ا ستتتح
سبتتد سأ دتتحسن  يتت ةساتتدس–ة دحةستتوسعنيتتوسرتتوسة  ا  تتو

سة اأتتا لةاس تت عرس  نتتامل س ا متتدنحن س ة  تتادةما
س عرس ل حسن ا للاسة دحةسوسمب سة مي موسدةخ 

سعتتت ساع تتحسة اتتوسة متتتدنحن سأايتت سمتت سة ا تتحراا
سمنتتتحسأ سم ارتتتح س ايتتتاسستتت ة س لتتت سإستتتا  س أتتت د
س.م ارح 

سعنيتتتتتوسم تتتتتحدةاس حة س تتتتتن سمعي نتتتتتوسرتتتتتح  س أتتتتت دسس-
سة  تتتتتتتما)سY لما نتتتتتتتحسح نتتتتتتتال سبتتتتتتت  سة دحةستتتتتتتو
سة  عتتتدسسعتتتدةسرنمتتتاس ليتتت ىس ر تتتاس أ عتتتاد س(سة اي نمتتتو

Y3سان سماا نب س ه ة(سسةشأاماععسة  ما)سس
Sigس ا ستتح%.س5سمعي نتتوسمستتا  سعيتتدس ا أتتد  س

سة  عدسروس حم ال سةشيايسا نعوس ا س  كسة  ابدو

ساتدسة دحةستوسمبت سة مي متوسدةخت سة  تحةعااسع 
إ تعسبأت سة معل متااس ةمحة سسمتنالسأ دتحساأعلل 

ة ماعل وس ام حسة عمت س رت  سمت سأرت ا سة بمانتوس
عا تتتتادةس تتتايل سمنتتتحساتتتتادحةاس ة  ةانتتتوسألي ستتتل  س ة 

لتتتتتتعسةألبتتتتتتدةيسأ سعلتتتتتتعسة اتتتتتتادنحسأ سة ستتتتتتناح سع
ة ا ننتتتتتتحسرتتتتتتوسة  تتتتتتحةحةاسة ماختتتتتت  سعلتتتتتتعسمستتتتتتا  س
ة مي متتو.سسأمتتاس ا يستت وس ل تتماسةشأامتتاععسرتت  سس
 لنلمتتاسبتتحن سعلتتعسة مي متتوسة اتتوسنيامتتوسإ نلتتاس
 ة اعا  سمعسةمخحن س عد سإن ة ل س ت  كسنمايعتا س
عتت سةشدال س ا معل متتااسة ماعل تتوس تتام حسة تتلمال س

سأ سحنوسة عم سروسة مي مو.

س: التعميمى لممستوى وفقاً  الفروق ميلتحس-

 معحرتوسة  تتح  س تتن س(سANOVA)ات سإستتاخدة سإخا تتاحس
 حة سم تتتتتتحدةاسعنيتتتتتتوسة دحةستتتتتتوسسبتتتتتت  سةشرتتتتتتحةاس
ة مستتتتتو س ة  تتتتتماسة اي نمتتتتتتوس أ عادهمتتتتتاس ر تتتتتتا س
 لمسا  سة اعلنمعس.س  اياسة ياا جس متاسن نتبلاس

س(.4ة أد  س)س

 (6)خذٔل سلى 

 َزبئح رحهٛم انزجبٍٚ ثٍٛ آساء يفشداد انؼُٛخ حٕل اإلششاف انًسٙء

 ٔانظًذ انزُظًٛٙ ٔأثؼبدًْب ٔفمب نهًسزٕٖ انزؼهًٛٗ.

يدًٕع     يظذس انزجبٍٚ انًزغٛشاد

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕسؾ    

 انًشثؼبد
 انًؼُٕٚخ F Sig لًٛخ

X 

بُه 

 المجمىعاث
1194,6 2 59243 

داخل  معىىي 19112 69611

 المجمىعاث
1569624 1,6 

196,5 

 ,,1 1669121 اإلجمالً

X1 

بُه 

 المجمىعاث
69363 2 39436 

 معىىي 19116 49242
داخل 

 المجمىعاث
15,9616 16, 19311 
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 ,,1 1669431 اإلجمالً

X2 

بُه 

 المجمىعاث
,9363 2 49,31 

داخل  معىىي 19115 593,1

 المجمىعاث
1319216 1,6 

19,15 

 ,,1 1,19131 اإلجمالً

Y 

بُه 

 المجمىعاث
59321 2 29,11 

داخل  معىىي 19113 ,4913

 المجمىعاث
1419131 1,6 

19612 

 ,,1 1469111 اإلجمالً

Y1 

بُه 

 المجمىعاث
119336 2 59663 

داخل  معىىي 19112 69561

 المجمىعاث
1619134 1,6 

19364 

 ,,1 1319521 اإلجمالً

Y 2 

بُه 

 المجمىعاث
119642 2 59321 

داخل  معىىي 19115 59413

 المجمىعاث
1,39233 1,6 

19,31 

 ,,1 2139,31 اإلجمالً

Y3 

بُه 

 المجمىعاث
39,23 2 19,61 

29526 1913 
غُش 

 معىىي
داخل 

 المجمىعاث
1529,56 1,6 

19666 

 ,,1 1569331 اإلجمالً

 %5مسخىي المعىىَت 

 المصذس : إعذاد الباحثت إعخمادا علً وخائج الخحلُل اإلحصائً.

 :يتضج السابق الجدول من

سة دحةستتتوسعنيتتتوسم تتتحدةاس تتتن سمعي نتتتوسرتتتح  س أتتت دس-
س(ة مستتتتتو سةشرتتتتتحةا)سX لما نتتتتتحسسح نتتتتتال سبتتتت  

سمستتتتتا  سعيتتتتتدسة اعلنمتتتتتعس لمستتتتتا  س ر تتتتتاس أ عتتتتتاد 
س. ا أتتد  سSigساتتن سماا نتب س هتت ة%س3سمعي نتو
سة مستتتتتا  سلةدس لمتتتتتاس ايتتتتت س  تتتتتكسة  ابدتتتتتوس ا ستتتتتح
س  ناسوسينأاسأ دحسة مح  جس ا س لماسة اعلنمو

سمماحستتتااسأل ساأي تتتاسة متتتدنحن سمتتتعسة اعامتتت سرتتتو
س.ة مدنحن سأاي سم س  سا  

سعنيتتتتتوسم تتتتتحدةاس حة س تتتتتن سمعي نتتتتتوسرتتتتتح  س أتتتتت دسس-
سة  تتتتتتما)سYس لما نتتتتتتحسسح نتتتتتتال سبتتتتتت  سة دحةستتتتتو
سعيتتتدسة اعلنمتتتعس لمستتتا  س ر تتتاس أ عتتتاد (سة اي نمتتتو
سSigساتتن سماا نتتب س هتت ة%سس3سمعي نتتوسمستتا  

)سة  تتتتتتتتتماسسY3ة  عتتتتتتتتتدسس ا أتتتتتتتتتد  سرنمتتتتتتتتتاسعتتتتتتتتتدة
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سلةدس لمتتتاس ايتتت س  تتتكسة  ابدتتتوسةشأامتتتاعع(س ا ستتتح
سأ دتتتتتحسة متتتتح  جس تتتتا س لمتتتتاسة اعلنمتتتتوسة مستتتتا  
سنم تتتتت سة اتتتتتوسةألمتتتتت حسرلتتتتت سعلتتتتتعس اتتتتتدح سينتتتتتأا
سمتتتتتت سخ رتتتتتتاسأ سأي ستتتتتتل س بمانتتتتتتوسرنلتتتتتتاسة ابتتتتتتدي
سم حدةاس ن سة ا ان سم دحس  معحرو.سسةاليا ادةا

سةشرتتتتتتتحةا)سX لما نتتتتتتتحسسح نتتتتتتتال سبتتتتتتت  سة عنيتتتتتتتو
س ر تتتا(سة اي نمتتتوسة  تتتما)سY ة ما نتتتح(سة مستتتو 
س.سرتتتن ن سإخا تتتاحسإستتتاخدة ساتتت سة اعلنمتتتعس لمستتتا  
س(.7)سة أد  سن نبلاس ماسة ياا جس  ايا

 (7  جدول

 المسيء اإلشراف  حول العينة مفردات بين التباين لمصدر شيفيو إختبار نتا  

 والصمت التنظيمي وفقا لممستوى التعميمى

 انًسزٕٖ انزؼهًٛٗ انًزغٛش
انًزٕسؾ 

 انحسبثٙ

 انًسزٕٖ انزؼهًٛٗ

1 2 3 

X 

 - 3.16 مخىسط 1
566191* 

1139 1 

11259 1 

3219 1 

 - - 3.63 جامعٍ 2

46359 1 * 

1139 1 

 

 

 - - - 3.26 دساساث علُا 3

 انًسزٕٖ انزؼهًٛٗ انًزغٛش
انًزٕسؾ 

 انحسبثٙ

 انًسزٕٖ انزؼهًٛٗ

1 2 3 

Y 

1 
 مخىسط

1469 3 - 
463,9 1 * 

1219 1 

222,9 1 

3349 1 

2 

 جامعٍ

239 3 - - 

46359 1 * 

1139 1 

 

 - - - 3 539 دساساث علُا 3

س%سسسسسسس3مسا  سة معي نو*
س.ةشب ا وسة ابلن سياا جسن  سروسة  ابدوسإعدةد:ة م دح

س

س

س

س

س

س
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 من الجدول السابق يتضج أن:

ة  تتح  سة معي نتتوسس تتن س حة سم تتحدةاسعنيتتوسة دحةستتوسس-
(سسة مستتتتتو سةشرتتتتتحةا)سXس لما نتتتتتحسسح نتتتتتال سبتتتتت  
س  تتا لس ايتتاسسة اعلنمتتوسة مستتا  سإ تتعساعتتل س ة اتو
سة بستا وسما سالاس ل س بنيسة أامعوسة اعلن س   و
سة متتت هالاس   تتتوسنيامتتت  س لتتت ن س5,04سم ا تت س5,55

سة اعلتن سر توسأ سإ عس  كسة  ابدوس احأعس.سة ما ساو
س عترساأيت سإ تعسامنت س هعسينأاسأ دحسة أامعع

سستتتت ة س لتتتتاسةشستتتتا  سعيلتتتتاسنيتتتتاجسة اتتتتوسة مماحستتتتاا
س.م ارحسمنحسأ سم ارحس ر  

ة  تتح  سة معي نتتوسس تتن س حة سم تتحدةاسعنيتتوسة دحةستتوسس-
س ة اتو(سة اي نمتوسة  ما)سY لما نحسسح نال سب  
س   تتوس  تتا لس ايتتاسسة اعلنمتتوسة مستتا  سإ تتعساعتتل 
سة بستتتتا وسما ستتتتالاس لتتتت سبنتتتتيسسة أتتتتامعوسة اعلتتتتن 

سة مت هالاس   توسنيامت  س ل ن س5,225سم ا  س5,26
سر تتتتتوسأ سإ تتتتتعسهتتتتت ةسة  ابدتتتتتوساحأتتتتتعس .سسة ما ستتتتتاو

سا نتتتتن سعلتتتتعس اتتتتدح سينتتتتأاسأ دتتتتحسة أتتتتامععسة اعلتتتتن 
سرنمتتتتاسأحة لتتتتاسرنلتتتتاسا تتتتد سأ سنم تتتت سة اتتتتوسة  تتتتح ا
س ايتتتاسإ ةس متتاس ا عمتت سة ماعل تتتوس ا معل متتااسناعلتت 

سمستا  سعلتعسااخ سة اوسة  حةحةاسروسد حةس لاس حة لا
س نتتتعسعتتتد سرتتتوس ناستتتوسأ دتتتحسأيلتتتاس متتتاسة مي متتتو 

س حة لتا سعت سة اع نتحسيانأتوسدرتاعوس نتعسروسي سلا
سس تد سة ينتجسهت ةسن ت س نيما.س مااسأ دحةسر يلاس   ك
سإ تتتعسنتتت د سة تتت  سةألمتتتحسة ما ستتتاوسة متتت هالاسر تتتو

س  ايتا.سس تدنلاسة اي نموسة  ماسمسا  سإيخ ار
سما ستتتالاس لتتت سبنتتتيسة دا دتتتوسة   تتتوس  تتتا لسة  تتتح  
سسة علنتتاسة دحةستتااس   تتوسنيامتت  س لتت ن س3,53ة بستتا ع
.سة أتتتامععس لاعلتتتن سايامتتتعسة اتتتعس ل  تتتوس3,53سم ا تتت 
سة علنتتتاسة دحةستتتااسر تتتوسأ سإ تتتعس  تتتكسة  ابدتتتوس احأتتتع
سنتتيع جسممتتاسة أتتامععسة اعلتتن سر تتوسمتت سينتتأاسأ دتتح
س.سة اي نمعسة  ماسعلع

 : الخبرة لسنوات وفقاً  الفروق تحميل -
(سANOVA)اتتت سإستتتاخدة سإخا تتتاحسابلنتتت سة ا تتتان س

 معحرتوسة  تتح  س تتن س حة سم تتحدةاسعنيتتوسة دحةستتوسبتت  س
سسسةشرتتتتتحةاسة مستتتتتو س ة  تتتتتماسة اي نمتتتتتوس أ عادهمتتتتتاس
 ر تتا س ستتي ةاسة خ تتح س.س  ايتتاسة ياتتا جس متتاسن نتتبلاس

س(س6ة أد  س)
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 (8  جدول
 اإلشراف المسيءالتباين بين  آراء مفردات عينة الدراسة حول  تحميل نتا  

 الخبرة لسنوات وفقا والصمت التنظيمي وأبعادىما

 يظذس انزجبٍٚ انًزغٛشاد
يدًٕع    

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕسؾ    

 انًشثؼبد
 انًؼُٕٚخ F Sigلًٛخ 

X 

 49121 2 39241 بُه المجمىعاث

 1,6 ,153936 داخل المجمىعاث معىىٌ 11691 5 11,9
19316 

 ,,1 1669121 اإلجمالً

X1 

 39415 2 69311 بُه المجمىعاث

 1,6 ,15,966 داخل المجمىعاث معىىٌ 11691 
19311 

 ,,1 1669431 اإلجمالً

X2 

 9415, 2 139331 بُه المجمىعاث

 1,6 1619251 داخل المجمىعاث معىىٌ 11191 331911
1936, 

 ,,1 1,19131 اإلجمالً

Y 

 19241 2 19433 المجمىعاثبُه 

 1,6 1469111 داخل المجمىعاث غُشمعىىٌ 62291 1.326
1963, 

 ,,1 1469433 اإلجمالً

Y1 

 19625 2 19451 بُه المجمىعاث

 1,6 ,131916 داخل المجمىعاث غُشمعىىٌ 45491 196,3
19,14 

 ,,1 1319521 اإلجمالً

Y2 

 19446 2 293,1 بُه المجمىعاث

 1,6 ,211912 داخل المجمىعاث غُشمعىىٌ 24591 1 4169
19121 

 ,,1 2139,21 اإلجمالً

Y3 

 39641 2 69231 بُه المجمىعاث

 1,6 14,9611 داخل المجمىعاث معىىٌ 11,91 4 6,39
1965, 

 ,,1 1569331 اإلجمالً

س%3مسا  سمعي نوس
س.علعسياا جسة ابلن سةشب ا وسة م دحس:سإعدةدسة  ابدوسإعامادة

س
س
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س

 :يتضج السابق الجدول من
سعنيتتتتتوسم تتتتتحدةاسس حة س تتتتتن سمعي نتتتتتوسرتتتتتح  س أتتتتت دس-

س)ةشرتتتتحةاسX لما نتتتتحسسسح نتتتتال سبتتتت  سة دحةستتتتو
سعيتتتتدسة خ تتتتح س ستتتتي ةاس ر تتتتاسس أ عتتتتاد (سة مستتتتو 
سSigساتتن سماا نتتب س هتت ة%س3سمعي نتتوسمستتا  

 ا ستتحسة  ابدتتوس  تتكس ايتت س لمتتاسلةداسس ا أتتد  س.
مد س  ا سة  حدسروسة مي موس لماس ا سأ دحسخ تح س
رتتتتتتوسة اعامتتتتتت سمتتتتتتعسة متتتتتتدنحن س اأيتتتتتت سةألمتتتتتت حس
ة خالرنوسة اوسادسنيراسعيلاسمماحسااسستن وسرتوس
سةشرحةاسس ة س اياسم ارح سسأ سمنحسم ارح س.س

 أ دسرح  سمعي نوس تن س حة سم تحدةاسعنيتوسسعد سسس-
)ة  تتتتتتتماسY لما نتتتتتتتحسح نتتتتتتتال س ة دحةستتتتتتتوسبتتتتتتت س

سعيتتتتدسة اي نمتتتتو(س أ عتتتتاد س ر تتتتاس ستتتتي ةاسة خ تتتتح 
سسسسسسسسY3سة  عتتتتتتتدسعتتتتتتتدةسرنمتتتتتتتا%س3سمعي نتتتتتتتوسمستتتتتتتا  

ساتتتتن سماا نتتتتب س هتتتت ة(سةشأامتتتتاععسة  تتتتما)س
Sigسسسم تتتتتتحدةاس تتتتتتن سة ا تتتتتتان سم تتتتتتدحس.  معحرتتتتتتو

س ر تتتتاسة مستتتتو س  رتتتتحةاسح نتتتتال سبتتتت  سة عنيتتتتو
س  ايتاسرن ن سإخا احسإساخدة سا سة خ ح س سي ةا
س(.7)سة أد  سن نبلاس ماسة ياا ج

 (9  جدول
          المسيء اإلشراف حول العينة مفردات بين التباين لمصدر شيفيو اختبار نتا  

سالخبرة لسنوات وفقا

 سُٕاد انخجشح انًزغٛش
انًزٕسؾ 

 انحسبثٙ

 سُٕاد انخجشح

1 2 3 

X 

 - 5193 سىىاث 5أقل مه 1
262,91 

13191 

613691* 

11691 

 - - 2393 سىىاث11 مه أقل إل5ً مه 2

431691 

26491 

 

 

 -  - 3192 سىىاث فأكثش 11مه  3

س%3مسا  سة معي نو*
س.ةشب ا وسة ابلن سياا جسن  سروسة  ابدوسإعدةد:سسة م دح

س

 من الجدول السابق يتضج أن:

ة  ح  سة معي نتوسس تن س حة سم تحدةاسعنيتوسة دحةستوسسس-
(سسة مستتتتتو سةشرتتتتتحةا)X  لما نتتتتتحسسح نتتتتتال سبتتتتت  
س ايتتتتاسسة خ تتتتح سستتتتي ةاسعتتتتددسإ تتتتعساعتتتتل س ة اتتتتو
س لتت سبنتتيسخ تتح سستتي ةاس3سمتت سأاتت سة   تتوس  تتا ل

س لتتتت ن س5,25سم ا تتتت س5,32سة بستتتتا وسما ستتتتالا

سرورتتتتتا دحسسخ تتتتتح سستتتتتي ةاس02سمتتتتت س ل  تتتتتوسنيامتتتتت  
سسسسسهتتتتت ةسة  ابدتتتتتوس احأتتتتتع.سة دحةستتتتتوسمبتتتتت سة مي متتتتتو

سا تتتت  سخ تتتتح سستتتتي ةاس3سمتتتت سأاتتتت سة   تتتتوسأ سإ تتتتع
سا ت  س  ا اتا وسسة مي متوسرتوس ا عمت سة علتدسبدندو
سة مي متتتتوسدةختتتت سة اأتتتتا لةاس تتتت عرسانامتتتتاسأ دتتتتح

سأايتتتتت سمتتتتت سة ا تتتتتحرااس عتتتتترس لتتتتت حسن ا للتتتتتا
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سستت ة س لتت سإستتا  س أتت دسعتت ساع تتحسة اتتوسة متتدنحن 
س02سمت سة   توس أمتاسم ارتح سمنتحسأ سم ارتح س ايتا
س ا أ ةيت سإ مامتاسأ دتحسا ت  سرتا دحسسخ تح سسي ةا
س  ا اتتتتا وسة مرتتتتحرن  سمتتتتعسخالرتتتتاسادنتتتتحساتتتتدسة اتتتتو
سستت  سعيلتتاسنيتتاجسة اتتوسة مماحستتااس اأيتت ساستتعع

س احن تتتتتوسستتتتت ة سة مرتتتتتحرن سأايتتتتت سمتتتتت سة معاملتتتتتو
سسن تتتت  ساتتتتدسسأيلتتتتاس متتتتاسم ارتتتتح  سمنتتتتحسأ سم ارتتتتح 
سعلتتعس لب تت  سيرتتااس س أتتدس لعمتت سحم تتوس تتدنلا

سدةختتت س ة  الةمتتتاسبح تتتاسأ دتتتحسا تتت  سرلتتتوسة احانتتتو

سة متتتتتتدنحن سمماحستتتتتتااسمتتتتتت سن لتتتتتت سممتتتتتتاسة مي متتتتتتو
سس.ساأاهل سة سن وسةشرحةرنو

ياتتتتتتا جسةخا تتتتتتاحسة  تتتتتتحرسة دتتتتتتايعس:اتتتتتت سةستتتتتتاخدة سس- 
ةاليبتتتدةحسة ماعتتتددسشخا تتتاحسة  تتتحرسة دتتتايعسة تتت  س

سني سعلع:

ن أدساادنحسمعي  سأل عادسةشرحةاسة مستو سعلتعسسسسس
س:سسس  ماسة اي نمو.س  اياسة ياا جس ماسنلعأ عادسة

ياا جساادنحسأ عتادسةشرتحةاسة مستو سعلتعسة  تماسس-
س(.02ة خانعسن نبلاسة أد  س)

 (11جدول  
سالصمت الخاضععمى اإلشراف المسيء معاميت اإلنحدار المتعدد لتأثير أبعاد 

 الــتـــقـــديـــــــرات F معامل التحديد
 الترتي 

R² sig.  B T Sig. 

499, 1 
19,98 

Constant 571,1 96,2 13, 1 - 

X12 1 ,111 27,4 395,1س 

111,1 X2 359, 1 12,5 111, 1 1 
 %5مسخىي معىىَت           

 .اإلحصائٍ الخحلُل وخائج ضىء فٍ الباحثت إعذاد:  المصذس      
س

 من الجدول السابق يتضج أن :
س(76,27(سة مبستتتتت  وس ليمتتتتت  جس ل تتتتتاس)Fانمتتتتتوس)س-

 هتتتت ةس%س3سمعي نتتتتوسمستتتتا  سعيتتتتدسمعي نتتتتوس هتتتتو
 ا أتتتد  س.ممتتتاسنرتتتنحسإ تتتعسسSigماا نتتتب سانمتتتوس

معي نتتتتتوسيمتتتتت  جسةشيبتتتتتدةحس  تتتتت  س نانتتتتتلسمتتتتت س
سسX2 سX1 ل عتتتتدن سة أتتتتد  س أتتتت دساتتتتادنحسمعيتتتت  

سسY1)أ عتتتتتتتتتتادسةشرتتتتتتتتتتحةاسة مستتتتتتتتتتو (علعسة  عتتتتتتتتتتدس
%سس5سمعي نتتتوسمستتتا  سعيتتتد(سس)ة  تتتماسة خانتتتع

 ا أتتتتتتد  س.س ا ستتتتتتحسس Sig هتتتتتت ةسماا نتتتتتتب ساتتتتتتن 
ة  ابدتتتوس  تتتكس تتتا سمماحستتتااسة متتتدنحن س  رتتتحةاس
ة مستتتتو سستتتت ة س ايتتتتاس  تتتت ح سم ارتتتتح سأ سمنتتتتحس

نم تتت سأ ساتتت دحسعلتتتعسحم تتتوسة مح  ستتتن سسم ارتتتح س
حة سة ماعل تتتتوس تتتتام حسرتتتتعسةشدال س ا معل متتتتااس ةم

ة عمتتتت سإعا تتتتادةسمتتتتيل سأيلتتتت سمنتتتتحساتتتتادحن سعلتتتتتعس
سسسسة ا ننتتتتتحسة اتتتتادنحسأ سة ستتتتتناح سعلتتتتتعسةألبتتتتتدةيسأ 
سروسة  حةحةاسة ماخ  سم سأاي سة مي موس.

)سةشرتتتحةاسة مستتتئسمنتتتحسم ارتتتحسسX2إباتتت سة  عتتتدسس-
ة عد ةينتتوس(سة احانتت سةأل  سرتتعسة اتتادنحسعلتتعسة  عتتدسس

Y1ة  تتتتتتتتماسة خانتتتتتتتتعس(.سنلنتتتتتتتت سة  عتتتتتتتتدسس(X1سسسسسسس
)سةشرحةاسة مسئسم ارحسة عد ةينو(سسبس سانموس

T)ا  تتتتتتاسهتتتتتت  سة يانأتتتتتتوسمتتتتتتعسيانأتتتتتتوسابلنتتتتتت س (س ة 
ةشحا تتتتتااس ا ستتتتتحسة  ابدتتتتتوس  تتتتتكس  تتتتت  سةألستتتتتا ن س
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ة مستتتتاخدموسمتتتت سأايتتتت سة متتتتدنحن سسرتتتتعسةشستتتتا  س
 لمح  ستتن س رتت  سسمنتتحسم ارتتحس ة اتتعسنم تت سأ س

ح  ستتتتتتتتن سرتتتتتتتتتعسةشدال ساتتتتتتتت دحسعلتتتتتتتتعسحم تتتتتتتتتوسة م
 ا معل مااس ةمحة سة ماعل وس تام حسة عمت سإعا تادةس
متتيل سأيلتت سمنتتحساتتادحن سعلتتعسة اتتادنحسأ سة ستتناح س
علتتتعسةألبتتتدةيسأ سة ا ننتتتحسرتتتوسة  تتتحةحةاسة ماختتت  س

سم سأاي سة مي موس

(,سممتتتتاسنرتتتتنحس2,277(س ل تتتتاس)R2انمتتتتوسمعامتتتت س)س-
)أ عتتتتتتادسةشرتتتتتتحةاسة مستتتتتتو (سسX2 سX1إ تتتتتتعسأ س

%(سمتتتتتت سة ا نتتتتتتحسة تتتتتت  س27.7معتتتتتتوس)ا ستتتتتحسمأا
ة  ماسة خانع(,س أ س  نوسY1(سسنبديسروسة  عد

ة ا نتتتتتتتحةاساحأتتتتتتتعس ما نتتتتتتتحةاسأختتتتتتتح سالسنرتتتتتتتمللاس
 ة يم  جسسأ س لخااسة عر ة و.س

إرتتتاح سمعامتتت سةشيبتتتدةحسم أ تتتوسممتتتاسنعيتتتعساحدنتتتوسس-
)أ عادسةشرحةاسة مسو (سسسسX2 سX1ة عالاوس ن س

سة  ماسة خانع(س.Y1(   ة  عدس

ياا جساادنحسأ عادسةشرحةاسة مسو سعلعسة  تماسسس-
س(.00ة دراعوسن نبلاسة أد  س)

 (11جدول  
 الصمت الدفاعيعمى اإلشراف المسيء معاميت اإلنحدار المتعدد لتأثير أبعاد 

  الــتـــقـــديـــــــرات F معامل التحديد

 الترتي 
R² sig.  B T Sig. 

425, 1 
411, 74 

Constant 51, 1 35,2 11,1 - 

X11 111,1 83,5 1 ,554س 

1.111 X2 192, 1 16,2 13,1 2 
 %    5مسخىي معىىَت سسسسس

س.اإلحصائٍ الخحلُل وخائج ضىء فٍ الباحثت إعذاد: المصذس  
س

 من الجدول السابق يتضج أن :

(سس52,200 ل تتتتاس)ة مبستتتت  وس ليمتتتت  جسس(F)انمتتتتوسس-
%س هتت ةسماا نتتب س3 هتتعسمعي نتتوسعيتتدسمستتا  س

ممتتتتتاسنرتتتتتنحسإ تتتتتعسمعي نتتتتتوس ا أتتتتتد  .سسSigانمتتتتتوس
يم  جسةشيبدةح   س س نانلسم سة أتد  س أت دس

)أ عتتتادسةشرتتتحةاسسX2 سX1 ل عتتتدن ساتتتادنحسمعيتتت  
)ة  تتتماسة تتتدراعو(سسسY2ة مستتتو (سعلتتتعسسة  عتتتدس
 ا ستتتتتتحس.   ا أتتتتتتدسSig هتتتتتت ةسماا نتتتتتتب سانمتتتتتتوس

ة  ابدتتتوس  تتتكس تتتا سمماحستتتااسة متتتدنحن س  رتتتحةاس
ة مستتتتو سسستتتت ة س ايتتتتاسم ارتتتتح سأ سمنتتتتحسم ارتتتتح س
نم تتتت سأ ساتتتتت دحسعلتتتتعسختتتتت اسة مح  ستتتتن سسمتتتتت س

ة ابتتتتتتتتديس  ا اتتتتتتتتا وساتتتتتتتتدسنمنلتتتتتتتت ةسسإ تتتتتتتتعسبأتتتتتتتت س
ة معل متتتتااس ةمحة س رتتتت  سمتتتت سأرتتتت ا سة بمانتتتتوس

س.ة  ةانوسألي سل 

)سةشرتتتتتتتحةاسة مستتتتتتتئسم ارتتتتتتتتحسسX1إباتتتتتتت سة  عتتتتتتتدسس-
ة عد ةينتتو(سة احانتت سةأل  سرتتعسة اتتادنحسعلتتعسة  عتتدسس

Y2ة  تتتتتتتتماسة تتتتتتتتدراعوس(.سنلنتتتتتتتت سة  عتتتتتتتتدسسس(X2سسسسسس
)سةشرحةاسة مسئسمنتحسم ارتحسة عد ةينتو(سبست س

ا  تتاسهتت  سة يانأتتوسمتتعسيانأتتوسابلنتت سTانمتتوس) (س ة 
ةشحا ااس ا سحسة  ابدتوس  تكس تا سس  ت  سةألستا ن س

متدنحن سة اتعساستئسس لت س احن توسة مساخدموسم سة 
م ارتتتتح سس اتتتت دحسعلتتتتعسة مح  ستتتتن سس  ا اتتتتا وساتتتتدس
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نمنل ةسسإ تعسبأت سة معل متااس ةمحة س رت  سمت س
سأر ا سة بمانوسة  ةانوسألي سل .

(سمماسنرنحسإ تعس2,223(س ل اس)R2انموسمعام س)س-
)أ عتتادسةشرتتحةاسة مستتو (مأامعوسسسX2 سX1أ س

ديسرتتتوس%(سمتتت سة ا نتتتحسة تتت  سنبتتت22.3ا ستتتحس)
ة  ماسة دراعو(,س أ س  نتوسة ا نتحةاسY2(ة  عدسس

سسسسسساحأتتتتتتتعس ما نتتتتتتتحةاسأختتتتتتتح سالسنرتتتتتتتمللاسة يمتتتتتتت  جس
 أ س لخااسة عر ة و.س

إرتتتاح سمعامتتت سةشيبتتتدةحسم أ تتتوسممتتتاسنعيتتتعساحدنتتتوسس-
)سأ عادسةشرحةاسة مسو (سسX2 سX1 ة عالاوس ن 

س)ة  ماسة دراعو(.سY2 ة  عد

ة مسو سعلعسة  تماسياا جساادنحسأ عادسةشرحةاسسس-
س(.02ةشأاماععسن نبلاسة أد  سحا س)س

 (12جدول  

 الصمت اإلجتماعىعمى اإلشراف المسيء معاميت اإلنحدار المتعدد لتأثير أبعاد 

معامل 
 التحديد

F الــتـــقـــديـــــــرات  
 الترتي 

R² (sig.)  B T Sig. 

183,1 
11,22 

Constant 97,2 112,13 111,1 - 

X12 111,1 197,4 392,1س 

111,1 X21 111,1 512,6 649,1س 

س%3مسا  سمعي نوسسسسسس
س.ةشب ا وسة ابلن سياا جسن  سروسة  ابدوسإعدةد:سسة م دحسسس

س

 من الجدول السابق يتضج أن :

س(22,00)(سة مبستتتتت  وس ليمتتتتت  جس ل تتتتتاسFانمتتتتتوس)س-
سمتتتاس هتتت ة%س5سمعي نتتتوسمستتتا  سعيتتتدسمعي نتتتوس هتتتو

 ا أد  س.مماسنرنحسإ عسمعي نوسسSigانموسسا نب 
يمتتت  جسةشيبتتتدةح    س نانتتتلسمتتت سة أتتتد  س أتتت دس

)أ عتتتتادسةشرتتتتحةاسX2 سX1ساتتتتادنحسمعيتتتت  س ل عتتتتدن 
س()ة  تتتماسةشأامتتتاععسY3سة مستتو (سعلتتتعسسة  عتتد

س هتتتتت ةسماا نتتتتتب ساتتتتتن س%س5سمعي نتتتتتوسمستتتتتا  سعيتتتتتد
Sig.ا أد  .س ا سحسة  ابدوس  كس ا سمماحسااسسس 

سسة متتتتدنحن س  رتتتتحةاسة مستتتتو سستتتت ة س ايتتتتاسم ارتتتتح س
بأتتتتتت سسأ سمنتتتتتتحسم ارتتتتتتح سنم تتتتتت سأ سنتتتتتت دحسعلتتتتتتع

ة معل مااسة ماعل وس ام حسة مي موس ة عتاملن س تدةرعس
ة اعتتتتا  سمتتتتعسةمختتتتحن س عتتتتد سإنتتتت ة ل س تتتت دال سهتتتت  س
ة معل مااسإ عسأاي سة ب ا سعلعسة  ت ح سة  هينتوس

مي متتتوس عتتتد سةشدال س انتتتوسمعل متتتااسعتتت سة عمتتت س ل
سدةخ سة مي موس.

ةشرتحةاسة مستو سمنتحسم ارتحس X2 (إبا سة  عدسسس-
 ة اتادنحسعلتعسسة  عتدسة عد ةينوس(سة احان سةأل  سرعس

 Y3ة  تتتتتتتتتتتماسةشأامتتتتتتتتتتتاعع(سنلنتتتتتتتتتتت سة  عتتتتتتتتتتتد(X1سس
)ةشرتتتتتتتحةاسة مستتتتتتتئسم ارتتتتتتتحسة عد ةينتتتتتتتوس(سبستتتتتتت س

خال تتتاسهتتت  سة يانأتتت سمتتتعسيانأتتتوسابلنتتت س(Tانمتتتو (س ة 
ةشحا تتتتتااس ا ستتتتتحسة  ابدتتتتتوس  تتتتتكس ايتتتتت س تتتتتا حم سمتتتتت س
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ةشحا تتتتتااسة نتتتتتعناس تتتتتن سةشرتتتتتحةاسة مستتتتتئسمنتتتتتحس
م ارتتتتتتتحسة عد ةينتتتتتتتوس ة  تتتتتتتماسةشأامتتتتتتتاععسإالسأ س
مماحستتتااسة متتتدنحن سة اتتتعساع تتتجسهتتت ةسة تتتيماسمتتتت س
ةشرتتتتحةاسا تتتت  سا نتتتتوس بنتتتتيسساتتتت دحسعلتتتتعسبأتتتت س

 حسة مي موس ة عتاملن س تدةرعسة معل مااسة ماعل وس ام
ة اعتتتتا  سمتتتتعسةمختتتتحن س عتتتتد سإنتتتت ة ل س تتتت دال سهتتتت  س
ة معل مااسإ عسأاي سة ب ا سعلعسة  ت ح سة  هينتوس
 لمي متتتوس عتتتد سةشدال س انتتتوسمعل متتتااسعتتت سة عمتتت س

سدةخ سة مي مو.

(سمماسنرنحسإ تعس2,065(س ل اس)R2انموسمعام س)س-
)أ عتتادسةشرتتحةاسة مستتو (سا ستتحسسس X2 سX1أ س

%(سمتتت سة ا نتتتحسة تتت  سنبتتتديسرتتتوس06,5مأامعتتتوس)
 س أ س  نتتتتتتتوسس)ة  تتتتتتتماسةشأامتتتتتتتاعع(سسY3ة  عتتتتتتتدس

ة ا نحةاساحأتعس ما نتحةاسأختح سالسنرتمللاسة يمت  جسس
أ س لخااسة عر ة و.س ماسأ سسإيخ ارسانموسمعام س
ة ابدنتتتدساع تتتجسسأهمنتتتوسة ما نتتتحةاسةألختتتح س ة اتتتعس
اع تتجسمتتد سة تتاال  س تتن سة عتتاملن س متتد سإيامتتتا ل س

  لمي موسة اعسنعمل  س لا.سس

إرتتتاح سمعامتتت سةاليبتتتدةحسم أ تتتوسممتتتاسنعيتتتعساحدنتتتوسس-
سس)أ عتتتادسةشرتتتحةاسة مستتتو (سسX2 سX1ة عالاتتتوس تتتن س

سة  ماسةشأاماععس(. Y3(ة  عدس 

 ثامنا: مناقشة النتا   :
ةسالدراسة دحةسوساناجسة  ح  س ن س حة سة عاملن س
رنمتتتتتتاسناعلتتتتتت س اتتتتتت ةرحسةشرتتتتتتحةاسة مستتتتتتو س ة  تتتتتتماس

 س) ر اسس ليت ى سة مستا  سة اعلنمتوة اي نموس أ عادهماس
ستتي ةاسة خ تتح (.س  تت  كسانتتاجساتتادنحسأ عتتادسةشرتتحةاس
ة مستتتو سعلتتتعسأ عتتتادسة  تتتماسة اي نمتتتو.س ا  تتتلاس

سة دحةسوسإ عسة ياا جسة اا نو:س

إحا تتتاىساتتتن سة  ستتتاسة بستتتا وس  رتتتحةاسة مستتتو سسس-0
سإ تعسة متدنحن سأايت سم سمن سهياكسأ سه ةس نعيع.

سة تال  سمت سختال سم ارحس ر  س لمح  سن سةشسا  
س ل نتتتحسعتتتيل س ة ابتتتديسسة مح  ستتتن سمتتت س ة ستتتخحنو
الامل سسسن وس احن و س أت س د  سأ  ا سمنحس ايل س ة 
سإيالتتتتتاكسسختتتتتال سمتتتتت سم ارتتتتتحسمنتتتتتحس  رتتتتت  أسبتتتتت 

س تتتتتتتا  ع دسة  رتتتتتتتا س عتتتتتتتد سة مح  ستتتتتتتن سخ   تتتتتتتنو
.س متتتتاسأ نتتتتباسعلتتتتنل سة تتتتدة  س ة  تتتت  ,سساأتتتتاهل 

ة ياتتتتتتا جسإحا تتتتتتاىساتتتتتتن سة  ستتتتتتاسة بستتتتتتا وس ل تتتتتتماس
.س ا ستتتتتتحة  ابدوس  تتتتتتكسس تتتتتتا سة متتتتتت   ن سة اي نمتتتتتتو

نخرت  سمتت سأ سا تت  سهيتتاكسةيع استتااسستتل نوس ي تت س
ة حستتا  سة ستتل نوس ح ستتا ل  س هيتتاكسأننتتا سةشعا تتادس

ا  سبتت  سة  تتح اسة ستتل نوس تت سنبتتديس تتا سي تت سحستت
رحاتتا س هتت ةسنمتتيعل سمتت سة ابتتديسباتتعسعتت سمرتتا لل س
 هم مل س أيل سنعا د  سأ سالسرو سادسنا نحسباتعس

   سابدد ةسع س حة ل س أر احه سإ عسةشدةح سة علنا.

 أتت دسعالاتتوسإحا تتااسمعي نتتوس تتن سأ عتتادسةشرتتحةاسس-2
اسة مستتئ س عالاتتوسإحا تتااسمعي نتتوس تتن سأ عتتادسة  تتم

سة اي نمع.

 أ دسعالاوسإحا تااسمعي نتوسس تن سأ عتادسةشرتحةاسس-5
هتتت  سسس اا تتت  ة مستتتو س أ عتتتادسة  تتتماسة اي نمتتتوس.

 (Detert &Burrisة يانأتتتتتوسمتتتتتعسمتتتتتاسأرتتتتتاحسإ نتتتتت س

إ تتتتتتعسأيتتتتتت سعيتتتتتتدماسن تتتتتت  سة مرتتتتتتحاسمتتتتتت سس(2007,
ةأليمتتتااسة اتتتوسااعامتتت س احن تتتوسملنيتتتوس منتتتحسال  تتتوس
 ناستتتتت سأستتتتتل   س تتتتتا  م رس ة لتتتتت  س ة اعستتتتتاسمتتتتتعس
ة عاملن سر  سس  كسنت د سإ تعسخت اسة متح  جسمت س
سسسسة بتتتتدنيس ة اع نتتتتح.س متتتتاساا تتتت سمتتتتعسمتتتتاسأرتتتتاحسإ نتتتت 

(Lu & Xie, 2013سسمت سأ سخت اسة مح  ستن س)
  تتت ل س ا ستتتل نوسسمتتت سأايتتت سمتتت سا أنتتت سة لتتت  سأ س

ة ح نجسنأعلل سالسنأح   سعلعسة اع نحسع س حة لت س
 ة ب ن نوس السن دم  سأ سا حنحسإنأا وس ح سا ل .

سعنيتتتتتوسم تتتتتحدةاس حة س تتتتتن سمعي نتتتتتوسرتتتتتح  س أتتتتت د-2
س أ عتتاد سسة مستو س  رتتحةاسبتت  سح نتال سة دحةستو
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س ا ستتتح%س.س3عيتتتدسمستتتا  سمعي نتتتوسس ليتتت ىس ر تتتا
سروسة  ا  وسة يس وس ه س-ة    حسس ا س  كسة  ابدو
س  ستتا  سإدحة تتاسأ دتتحسن  يتت ةساتتدس–سة دحةستتوسعنيتتو
سبتتتتتد سأ دتتتتتحسأيلتتتتت سبنتتتتتيسة متتتتتدنحن سأايتتتتت سمتتتتت 

سة اأتتا لةاس تت عرس  نتتامل س ا متتدنحن س ة  تتادةما
سة ا تتحرااس عتترس لتت حسن ا للتتاسة مي متتوسدةختت 
سإستتتا  س أتتت دساع تتتحع سة اتتتوسة متتتدنحن سأايتتت سمتتت 
 .سسم ارح سمنحسأ سم ارح س اياسس ة س ل 

سعنيتتتتتوسم تتتتتحدةاس حة س تتتتتن سمعي نتتتتتوسرتتتتتح  س أتتتتت دس-3
س أ عتتاد سة اي نمتتوس ل تتماسح نتتال سبتت  سة دحةستتو

سعيتدسةشأامتاععسة  ماس عدسعدةسرنماس لي ىس ر ا
س تتتا س  تتتكسة  ابدتتتوس ا ستتتح%.س5سمعي نتتتوسمستتتا  
س ل تتماسإدحة تتاسأ دتتحةساأعللتت ساتتدسسةشيتتايسا نعتتو

سعتتت سة  عتتتدسرتتتوسحم تتتوس تتتدنل س  ا اتتتا وسة اي نمتتتو
سمتتنالسأ دتتحس  ا اتتا عس سة مي متتوسدةختت سة  تتحةعاا

إ تتتتعسبأتتتت سة معل متتتتااس ةمحة سة ماعل تتتتوس تتتتام حس
ة عمتتتتتتت س رتتتتتتت  سمتتتتتتت سأرتتتتتتت ا سة بمانتتتتتتتوسة  ةانتتتتتتتوس
عا تتتتتادةس تتتتتايل سمنتتتتتحساتتتتتادحةاسعلتتتتتعس ألي ستتتتتل  س ة 
ة اادنحسأ سة ستناح سعلتعسةألبتدةيسأ سة ا ننتحسرتوس
ة  تتتتحةحةاسة ماختتتت  سعلتتتتعسمستتتتا  سة مي متتتتو.سأمتتتتاس

يس وس ل ماسةشأاماععسر  سس لنلماسبتحن س ا 
علتتتعسة مي متتتتوسة اتتتتوسنيامتتتتوسإ نلتتتتاس ة اعتتتتا  سمتتتتعس
ةمخحن س عد سإنت ة ل س ت  كسنمايعتا سعت سةشدال س
 ا معل متتتتااسة ماعل تتتتوس تتتتام حسة عتتتتاملن سأ سستتتتحنوس

 ة عم سروسة مي مو.

سة دحةستتوسعنيتتوسم تتحدةاس تتن سمعي نتتوسرتتح  س أتت دس-4
س ر تتتتاس أ عتتتتاد سة مستتتتو س  رتتتتحةاسح نتتتتال سبتتتت  

%س.س5سمعي نتتتوسمستتتا  سعيتتتدسة اعلنمتتتعس لمستتتا  
  ايتتتاس  تتتا لسر تتتوسة اعلتتتن سة أتتتامعوسم ا تتت سر تتتوس
ة متتت هالاسة ما ستتتاوس. احأتتتعسة  ابدتتتوس  تتتكس تتتا س
ر وسة اعلن سة أامععسأ دتحسينتأاس هتعسامنت سإ تعس

اأي س عرسة مماحسااسة اوسنياجسعيلاسةشستا  س
س لاسس ة س ر  سم ارحسأ سمنحسم ارح.

سعنيتتتتتوسم تتتتتحدةاس حة س تتتتتن سمعي نتتتتتوسرتتتتتح  س أتتتتت دس-5
س أ عتتاد سة اي نمتتوس ل تتماسح نتتال سبتت  سة دحةستتو

%سس5سمعي نتوسمستا  سعيتدسة اعلنمتعس لمسا  س ر ا
  ايتاسة  تح  سس(.ةشأاماععسة  ما)سسعدةسرنما

  تتتتتا لس   تتتتتوسة اعلتتتتتن سة أتتتتتامعوسس ا م ا تتتتت س   تتتتتوس
ة مت هالاسة ما ستتاوس.س ساحأتتعسة  ابدتتوسهتت ةسإ تتعس
أ سر توسة اعلتتن سة أتامععسأ دتتحسينتأاس اتتدح سعلتتعس
ا نتتن سة  تتح اسة اتتوسنم تت سأ سا تتد سرنلتتاسأحة لتتتاس
رنمتتاسناعلتت س ا معل متتااسة ماعل تتوس ا عمتت س متتاسإ ةس

  حةحةاسة اوسااخ سعلعس اياس حة لاس لاسد حةسروسة
مسا  سة مي متو س متاسأيلتاسأ دتحس ناستوسرتوسعتد س
 نعسي سلاسروس نعسدراعوسيانأوسة اع نحسعت س
 حة لتتا س تت  كسر يلتتاأ دحةس تتمااس.سس نيمتتاسن تت سهتت ةس
ة ينتتتجس تتتد سسر تتتوسة متتت هالاسة ما ستتتاوسسةألمتتتحس
ة تتتتت  سنتتتتت د سإ تتتتتعسإيخ تتتتتارسمستتتتتا  سة  تتتتتماس

  ا لس ل ن سة اي نموس دنلا سس ماس اياسة  ح  س
نيامتت  س   تتوسة دحةستتااسة علنتتاسسم ا تت سسة   تتوسة اتتعس
ايامعس لاعلن سة أتامعع.س احأتعسة  ابدتوس  تكسإ تعس
أ سر تتتتوسة دحةستتتتااسة علنتتتتاسأ دتتتتحسينتتتتأاسمتتتت سر تتتتوس
ة اعلتتتتتن سة أتتتتتامععسممتتتتتاسنتتتتتيع جسعلتتتتتعسة  تتتتتماس

 ة اي نمعس.

سعنيتتتتتوسم تتتتتحدةاس حة س تتتتتن سمعي نتتتتتوسرتتتتتح  س أتتتتت د-6
سس أ عتتاد سسة مستو سا  رتتحةسح نتال سبتت  سة دحةستو
.س%س5سمعي نتتوسمستتا  سعيتتدسة خ تتح س ستتي ةاس ر تتا

ستتي ةاسس3  ايتتاسة  تتح  س  تتا لسة   تتوسأاتت سمتت س
ستتي ةاسخ تتح سسس02خ تتح سسسم ا تت سة   تتوسة اتتعس تتدنلاس

رتتتا دح.س احأتتتعسة  ابدتتتوسهتتت ةسإ تتتعسأ سة   تتتوسسة اتتتوس
ستتي ةاسخ تتح سرتتوسة عمتت سا تت  سس3 تتدنلاسسأاتت سمتت س

 متتوسمبتت سة دحةستتوسبدندتتوسة علتتدس ا عمتت سرتتوسة مي
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 الال س مأحنااسةألم حس  ا اا وسا   سأ دتحسانامتاس
 تت عرسة اأتتا لةاسدةختت سة مي متتوسن ا للتتاس لتت حس
 عرسة ا حرااسمت سأايت سة متدنحن سة اتوساع تحس
ع س أ دسإسا  س ل سس ة س اياسم ارتح سأ سمنتحس

ستتتي ةاسخ تتتح سس02م ارتتتح .سأمتتتاسة   تتتوسة اتتتوس تتتدنلا
 أتتتتدس سيرتتتتااسرتتتتا دحسن تتتت  س تتتتدنلاسحم تتتتوس لعمتتتت س

 لب تتتتت  سعلتتتتتعسة احانتتتتتوسس  ا اتتتتتا عسا تتتتت  سأ دتتتتتحس
بح تتتتاس ة  الةمتتتتاسدةختتتت سة مي متتتتوسممتتتتاسن لتتتت سمتتتت س

سمماحسااسة مدنحن سةشرحةرنوسة سن وساأاهل س

عد س أ دسرتح  سمعي نتوس تن س حة سم تحدةاسعنيتوسس-7
ة دحةستتوسبتت  سح نتتال س ل تتماسة اي نمتتوس أ عتتاد س

%سس3سمعي نتتتوسمستتتا  سعيتتتدس ر تتتاسس ستتتي ةاسة خ تتتح 
س(س.سةشأاماععسة  ما)سسعدةسرنما

 أتتت دساتتتادنحسمعيتتت  سأل عتتتادسةشرتتتحةاسة مستتتو سس-02
علتتتتتعسأ عتتتتتتادسة  تتتتتتماسة اي نمتتتتتتوس. اا تتتتتت سهتتتتتت  س

-Bogosian &Stef)ة يانأوسمعسماأراحسإ نت سس
anchin, 2013)متت سأ سمماحستتااسة ح ستتا سسس

ة اوسني حسإ نلاس اعا احهاس ا موسم سِا ت سة عامت س
لتعس تماسة مت   ن سرتوسأ سة م  تاساتدسات دحسع

 .ة مي مااس

إباتتت سةشرتتتحةاسة مستتتئسمنتتتحسم ارتتتحسة عد ةينتتتوسسس-00
ة احانتتتتتتت سةأل  سرتتتتتتتعسة اتتتتتتتادنحسعلتتتتتتتعسة  تتتتتتتماس
ة خانتتتتتعسس ة  تتتتتماسةشأامتتتتتاععس هتتتتت سأ دتتتتتحس
أيتتتتتت ةىسة  تتتتتتماسرتتتتتتن عاسدةختتتتتت سدنتتتتتت ة سعتتتتتتا س
مبار تتتتتتوسة داللنتتتتتتو سممتتتتتتاسنع تتتتتتجساتتتتتت  ساتتتتتتادنحس
ةشرتتحةاسة مستتئسمنتتحسم ارتتحسة عد ةينتتوس تتا حم س

اتتت ةرح س دحأتتتتوسأاتتت سمتتتت سةشرتتتحةاسة مستتتتئسمتتت س
م ارتتتحسة عد ةينتتتوس.سرتتتعسبتتتن سإباتتت سةشرتتتحةاس
ة مستتتتتئسم ارتتتتتحسة عد ةينتتتتتوسة احانتتتتت سةأل  سرتتتتتعس
ة اتتادنحسعلتتتعسة  تتماسة تتتدراععسممتتانع جساتتت  س

اتتتادنحسهتتت ةسة  عتتتدسمتتتعساتتت ةرح س دحأتتتوسأ  تتتحسرتتتعس
سة مي موسمب سة دحةسو.

 تاسعا: التوصيات:
لمباحثـــة الخـــروج فـــي ضـــوء نتـــا   الدراســـة يمكـــن 

 بالتوصيات التالية:

ع دسد حةاسادحن نوس لمدنحن س دن ة سعا سمبار وسس-0
سة داللنوساح لسعلعس:

سة م ارتتتتتتح س منتتتتتحسة م ارتتتتتتح سمماحستتتتتااسة متتتتتدنحن سس-أ
سمستتامح س  تت وساحا تت سة اتتوسةشرتتحةاسرتتعسة ستتن و
  ن نتتتوسة بتتتدسمتتت سهتتت  سس لعتتتاملن سة نتتتن س استتت  

سة مماحسااس.

أهمنتتتتتتتوسة مماحستتتتتتتااسسة م ارتتتتتتتح سة اا نتتتتتتتدسعلتتتتتتتعسس- 
ةشنأا نتتتوسمتتت سأايتتت سة متتتدنحن سسرتتتعسةشرتتتحةاس س
ة اتتوسا تت  سعلتتعسةشباتتحة س ة ا تتدنحس ة د تتوس تتا ي جس
 ة  د سس ماسنيع جس ر  سإنأا وسعلعس تماس

 ة عاملن س دن ة سعا سمبار وسة داللنو.

ة اا نتتتدسعلتتتعسأهمنتتتوسة مماحستتتااسمنتتتحسة م ارتتتح سسس-جس
نحن سرتتتتتعسةشرتتتتتحةاسةشنأا نتتتتتوسمتتتتت سأايتتتتت سة متتتتتد

 ا أنلتتاس متتانيع جسعلتتعس تتماسة عتتاملن س رتت  س
سإنأا عس دن ة سعا سمبار وسة داللنوس.

ة اا نتتدسعلتتعسأهمنتتوساعامتت سسة متتدنحن سمتتعسةمحة سسس-د
ة مخا  تتتوسساأتتتا س عتتترسة  نتتتاناسة ماعل تتتوس ا عمتتت س
 أيلتتاسرتتو سمحبتت س تت سرتتوسدنتت ة سعتتا سمبار تتوس

 متتتانيع جس رتتت  سإنأتتتا عسعلتتتعس تتتماسسسة داللنتتتو
سة عاملن .س

 تتتتدن ة سعتتتتا سمبار تتتتوسسإاابتتتتوسة  ح تتتتوس لعتتتتاملن س-2
ة داللنتوس عتحرس ألتتوسة ي تحسة مخا  توس ح ستتا ل س

س ماسنيع جس ر  سإنأا عسعلعسة د وس اي سل .
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سس تتتتيسة اماينيتتتتوس تتتتتد سة عتتتتاملن سة تتتت ن سسنخرتتتتت  سس-5
متتتتتت سأ سا تتتتتت  سهيتتتتتتاكسإيع استتتتتتااسستتتتتتل نوس ي تتتتتت س

 ة سل نوس ح سا ل .ة حسا  س
إايتتتتاىسة عتتتتاملن س تتتتدن ة سعتتتتا سمبار تتتتوسة داللنتتتتوسس-2

ة ستتتتتناح سعلتتتتتعسسأ سة اتتتتتادنحس تتتتتايل ساتتتتتادحن سعلتتتتتع
ةألبتتتدةيسأ سة ا ننتتتحسرتتتوسة  تتتحةحةاسة ماختتت  سمتتت س
ة مي متتوسمتت سختتال سة معل متتااس ةمحة سة ماعل تتوس

س ا عم .
ة اا ندسعلعسأهمنوسة  ماسةشأاماععسس  عا تاح سس-3

 تتماسرتتن عاس ة تت  سنع تتجسمتتد سأ دتتحسأيتت ةىسة 
إيامتتا سة مح  ستتن س مي متتال س متتد سة تتاال  س تتن س

سة عاملن سرعسدن ة سعا سمبار وسة داللنوس.س
ة اا نتتدسعلتتعسأهمنتتوسةشباالرتتااسرتتعسة خ تتا  سس-4

 تتن سة عتتاملن س تتدن ة سعتتا سمبار تتوسة داللنتتوسرتتوس
إدحة لتت س  رتتحةاسة مستتو س  ل تتماسة اي نمتتوس

ياتتا جسهتت  سةشخيالرتتااس  مبا  تتوسةالستتا اد سمتت س
روسا بنلسمساحسةشرحةاسم سأاي سة مدنحن س
اأتتا سة عتتتاملن سس ا أنتتت س تتتمال س  تتتا لسدنتتت ة س

سعا سة مبار و.
 مقترحات ألبحاث مستقبمية:

دحةستتتتوساتتتتادنحسةشرتتتتحةاسة مستتتتو سعلتتتتعسةش تتتتدةىسس-0
سة اي نموس.

دحةستتتتوساتتتتادنحسةأليمتتتتااسة  نادنتتتتوسعلتتتتعسةشرتتتتحةاسس-2
سة مسو .

اتتادنحسةشرتتحةاسة مستتو سعلتتعسة ستتل  نااسدحةستتوسس-5
 ة ميا  وس لعم س.

دحةستتتوساتتتادنحسةشرتتتتحةاسة مستتتو سعلتتتتعسةألدة س -5
سة   ن وس.

 
 
 

سعــــــــــــالمراج
 المراجع العربية

ــــــــل(.س0777.)ة بمنتتتتتتتتدسع تتتتتتتتدسة ع استتتتتتتتو  -1  التحمي
سة  تتتاهح  سأامعتتوس SPSS بإســتخدام اإلحصــا ي

 .ةشب ا سمعلد
(.أدتتتحسة  تتتماس2203ة رتتتااح,سمتتتنالدسمبمتتتدس.س) -2

ة اي نمتتتتتتتوسعلتتتتتتتعسمحةبتتتتتتت س تتتتتتتيعسة  حةح:دحةستتتتتتتوس
اا ن نتتوسعلتتعسة عتتاملن سرتتوسأامعتتوسستتحاس لن نتتا س

 سأامعتتتتوسة مي تتتت ح س س لنتتتتوسسرســــالة ماجســــتير
 ة اأاح .

(.سأدتتحسة  تتماس2222ة  تتاع ح  سع نتتحسبمتت دس.) -3
ة اي نمتتتتوسعلتتتتعسة مرتتتتاح وسرتتتتوس تتتتيعسة  تتتتحةحةاس

 سمؤتــــة لمبحــــوث والدراســــاتمجمــــة ة اي نمنتتتتو:س
 .2 سة عددس07ة مألدس

(.أدتتتتتتتحسة  تتتتتتتماس2204حةنتتتتتتتوس, نتتتتتتتوسة رتتتتتتتح نيع.) -4
ة اي نمتتتتتتتتوسعلتتتتتتتتعسمنتتتتتتتتا سة عدة تتتتتتتتوسة اي نمنتتتتتتتتو س
 تتتتا اا ن سعلتتتتعسة عتتتتاملن س ا رتتتتح ااسة  تتتتياعنوس
ة اا عتوس  اتتاىسةألعمتتا سة عتتا س مبار تتوسة داللنتتو س

 سأامعتتتتتوسة مي تتتتت ح س س لنتتتتتوسرســـــالة ماجســـــتير
 ة اأاح .

(.سستتتتتتتل كس2202متتتتتتتدسع تتتتتتتدسة ستتتتتتتال .)ستتتتتتتلن  سأب -5
ة  تتتماسة اي نمتتتو:سدحةستتتوسم احيتتتوس تتتن سرتتتح ااس

المجمة اااىسةألعما سة عا س ة خا سروسم ح:س
 سأامعتوسعتن سرتمج سالعممية ليقتصاد والتجـارة

 (.5)س2 لنوسة اأاح س
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 لبئًخ االسزمظبء

 

 د/ حًٛذح يحًذ انُدبس

خبيؼخ انًُظٕسح –كهٛخ انزدبسح   

 انسٛذ / انفبػم.

 انفبػهخ. انسٛذح /

الىجوواس أسوخار مسواعذ ب لُوت الخجوواسة جامعوت المىصوىسة ب عوذاد بحوو  حقوى  الوذكخىسة حمُوذة محموذ 

بعىىان حأثُش اإلششاف  المسُئ علً الصمج الخىظُمٍ ، بالخطبُق علً  العاملُه بذَىان عا  محافظت 

الذقهلُووت .أسجووى مووه سووُادح م إبووذاء الووشأٌ فُمووا َعووشا علووُ م مووه اسووخبُان علمووا بووأن  ووزي البُاووواث 

 البح  فقط ، ولسُادح م جزَل الش ش علً حعاوو م . الحسخخذ  إال ألغشاا

                                                                                                                          

                انجبحثخ                                                                                            
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 انؼجبساد
يٕافك 

 رًبيب
 يحبٚذ يٕافك

 غٛش

 يٕافك

غٛش 

يٕافك 

 رًبيب

      اإلششاف انًسئ

      اإلششاف انًسئ يجبشش انؼذٔاَٛخ

يُٗ.يذٚش٘ ٚسخش  -1       

يذٚشٖ ٚمٕل نٙ ثؤٌ يؼزمذارٙ ٔيشبػش٘ غجٛخ.  -2       

يذٚشٖ ٚزكشَٙ ثؤخطبئٙ ٔاخفبلبرٙ انًبػٛخ. -3       

يذٚشٖ ٕٚخّ نٙ انهٕو نٛخشج يٍ انًٕالف انًحشخخ .  -4       

يذٚشٖ  ٚؼجش ػٍ غؼجّ ردبْٙ ػُذيب ٚكٌٕ غبػت يٍ سجت آخش. -5       

كفء. يذٚشٖ ٚمٕل نٙ ثؤَٙ غٛش -6       

يذٚشٖ ٚؼبيهُٙ ثؤسهٕة غٛش الئك. -7       

يذٚشٖ ال ٚؼطُٛٙ حمٙ ػٍ اٞػًبل انزٙ رزطهت انكثٛش يٍ اندٓذ.  -8       

يذٚشٖ ٚمهم يٍ شؤَٙ أيبو اٜخشٍٚ  -9       

      اإلششاف انًسئ غٛش يجبشش انؼذٔاَٛخ

يذٚشٖ ٚؼبيهُٙ ثظًذ --11       

خظٕطٛزٙ.يذٚشٖ ٚخزشق  -11       

يذٚشٖ ٚكسش انٕػٕد انزٙ ٚمطؼٓب  ػهٗ َفسّ. -12       

       يذٚشٖ ٚمٕو ثبإلدالء ثزؼهٛمبد سهجٛخ ػُٙ نٝخشٍٚ. -13

يذٚشٖ غٛش طشٚح يؼٙ. -14       

يذٚشٖ ال ٚسًح نٙ ثبنزفبػم يغ انضيالء فٙ انؼًم.  -15       

      انظًذ انزُظًٛٗ

انظًذ انخبػغ         

رًُؼٙ رؼهًٛبد انًذٚش يٍ انحذٚش ػٍ أ٘ يؼهٕيبد رزؼهك  - 16 

 ثبنًُظًخ.
     

      .انًذٚش رسهؾ ثسجت انًُظًخ رفٛذ انزٙ اٞفكبس أحدت -17

الٚسًح انًذٚش ثسًبع سدٔد أفؼبنٙ ػٍ اإلخشاءاد انًزخزح ردبِ  -18

 انًشبكم انزٙ رٕاخّ انًُظًخ.
     

أٔايشِ ٔرؼهًٛبرّ ٔال ٚسًح ثزهمٙ يمزشحبرٙ ٚكزفٙ انًذٚش ثبػطبء  -19

. 
     

أيزُغ ػٍ رمذٚى أ٘ يمزشحبد نهزغٛٛش ػُذيب أشؼش ثؤَُٙ يًٓش  - 21

 يٍ لجم انًُظًخ.
     

أردبْم انحذٚش ػٍ اٞيٕس انًزؼهمخ ثبنؼًم ػُذيب أسٖ أَّ الٚئخز  -21

 ثآسائٙ.
     

ػُذيب أسٖ أٌ انًذٚش ال أثبدس ثؼشع يمزشحبد نحم يشبكم انؼًم  -22

 ال ٚمزُغ ثؤفكبس٘ .
     

      انظًذ انذفبػٗ
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 انؼجبساد
يٕافك 

 رًبيب
 يحبٚذ يٕافك

 غٛش

 يٕافك

غٛش 

يٕافك 

 رًبيب

      أرغبػٗ ػٍ أفكبس٘ نزدُت االَزمبد يٍ خبَت سٚئسٗ أٔ صيالئٙ. -23

أحزفع ثبنًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثبنؼًم ثسجت انخٕف يٍ فمذاٌ  -24

 انٕظٛفخ.
     

أخم حًبٚخ أردُت انحذٚش ػٍ ثؼغ اٞيٕس انًزؼهمخ ثبنؼًم يٍ  -25

 َفسٙ يٍ انضيالء أٔ انشإسبء.
     

      أحزفع نُفسٙ ثحهٕنٙ نًشكالد انؼًم خٕفب يٍ نٕو انضيالء. -26

أرفك يغ انضيالء فٙ اٞفكبس انزٙ ٚمزشحْٕب ٔال أرُبلش يؼٓى  -27

 ردُجب نالَزمبد .
     

أخشٗ انزحذس يغ انضيالء فٙ انؼًم ثخظٕص اٞيٕس انًزؼهمخ  -28

 ثبنًُظًخ ٔسٛبسزٓب.
     

      انظًذ اإلخزًبػٗ

      أسؼٗ نحم يشبكم صيالئٙ فٙ طًذ خٕفب ػهٗ يكبَزٓى انٕظٛفٛخ. -29

ألبٔو انؼغٕؽ انزٙ أرؼشع نٓب يٍ صيالئٙ ػُذ انحذٚش ػٍ  -31

 أسشاس انًُظًخ.
     

      أردُت انحذٚش ػٍ أسشاس انؼًم يغ انضيالء. -31

اٞسشاس انزٙ رخض انششكخ يغ اٜخشٍٚ خبسج ال أرحذس ػٍ  -32

 انًُظًخ.
     

      أردُت انحذٚش ػٍ انسهجٛبد انزٙ رخض انًُظًخ  -33

      أحشص ػهٗ ػذو يٓبخًخ انًُظًخ فٙ انًدزًغ. -34

      أسفغ انكشف  ػٍ يؼهٕيبد لذ رؼش انًُظًخ . -35
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 انجٛبَبد انشخظٛخ

 

:يسزٕٖ انزؼهٛى :انُٕع    

 )   ( يزٕسؾ

 )   ( خبيؼٙ

 )   ( دساسبد ػهٛب

 

 )   ( ركش

 )   ( أَثٗ
 

:انخجشحيذح     

سُٕاد خًس يٍ الم)   (   

سُٕاد ػشش يٍ ألم انٗ خًس يٍ)   (   

ػشش سُٕاد فؤكثش)   (   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


