
  ممخص البحث
ا،مماأستتا ذذاستتدف هذاتتلاذا، اتتعرذا،دىتتأهذر تت ذدتت   أ

ا،دنظ متتت ذذاال،دتتت ا االستتتدأاد   دذر األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ در  ذ
ك  تتتتتتا ذار األذلا،دكنل،ل  تتتتتتاذ، مؤسستتتتتتا ذ تتتتتتا،د    ذر تتتتتت ذ

ر تتتتت ذر نتتتتتدذذا، اتتتتتعذا،خاصتتتتتدذرتتتتت ذمصتتتتتأ ل  ذدتتتتت ذا تتتتتأا 
 رتت رىتتلاة دذمتتضذءرهتتا ذا ةتتدذا،دتت أ اذلا،ف ةتتدذا،مىالنتتدذ

ا، امىتتتتتتتا ذ اختتتتتتت ذ ىتتتتتتت ذذكميااااااارة اادارن لاليك للل يااااااار
(ذ امىتتتا ذ9دتتت ذاخد تتتاأذر نتتتدذمكلنتتتدذمتتتض  رذا تتتعا،خاصتتتد
دتت ذاخد تتاأا ذذبمحرفظااا الهاارارن الكباار ا ذ(ذ امىتت7 لا تت)ذ 

لرقتتالذ،مى تتاأذ منتت ذ دم تت ذرتت ذمهتت ذرىتتأذستتنلا ذرتت ك أذ
بمحرفظاااااااااا (ذ امىتتتتتتتتتدذ2ر تتتتتتتتت ذد س ستتتتتتتتتفاذلاردما اتتتتتتتتتارذ 

( 384)ا،نفتتتتاة ذذا، اتتتتعرذل  تتتتمذا تتتت ذر نتتتتدذذااسااااك دريا
ذمفأ ل ذ

 :اليرليا ل يرئجلقد كشفة الدراسا عن ا
 دل تت ذرتتأل ذمىنل تتدذ تت ضذض أاهذءرهتتا ذا ةتتدذا،دتت أ اذ

لا،ف ةتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتدأاد   دذر األذ
ا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذ  قتتتالذ، مدي تتتأا ذا،  مل أار تتتدرذلل،تتتهذ
 ىتتك ذ  ةتت ذر متتاذ دى تت ذ مدي تتأا ذ ا،نتتل رذلا،مستتدل ذ

لرفضه فيمر ييعمق بميغيار ا،لظ ف رذلسنلا ذا،خ أل(ذ
 .الم طها ال غرافيا

 دل تتت ذر  تتتدذدتتت   أذمىنل تتتدذ، مماأستتتا ذاالستتتتدأاد   دذ
ا،دنظ متتتت ذذاال،دتتتت ا ر األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذر تتتت ذء ىتتتتا ذ

رذلل،تتهذ ىتتك ذ  ةتت ذر متتاذ دى تت ذا،خاصتتدذذ ا، امىتتا 
ذمض استتتتتتتتتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتتتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتتتتتتتاأرذ  كتتتتتتتتتتتتت ي

رذلاستتتتتتدأاد   دذدق تتتتتت  ذلا،د تتتتتتل ألاستتتتتتدأاد   دذا،دتتتتتت أ  ذ
ق برساايرايي يا اليعليضاارة لرفضااه فيماار ييعماااأل ا (ذ
 . لالم رفع

 ل تتتت ذالصتتتت ذا، أاستتتتدذ دىتتتت   ذنظتتتت ذا،دىل هتتتتا ذ متتتتاذ
ءرهتتتتا ذا ةتتتتدذا،دتتتت أ اذلا،ف ةتتتتدذ تتتتد   ذمتتتت)ذدل ىتتتتا ذ

 ر ذا، امىا ذا،خاصدذر ذمصأ ذا،مىالندذ
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   This Research aimed to examine the 
impact of Strategic Human Resource Ma-
nagement Practices on Organizational 
Commitment on Faculties of administr-
ation and Technology in Private Univer-
sities in Egypt, the study was conducted 
on a random sample of teaching staff 
members and assistants from faculties of 
management and technology in some pr-
ivate universities.The selected sample 
consists of (9) universities as follows: (7) 
universities at Greater Cairo selected 
according to a time standard represented 
in over ten years since their establishment 
and accreditation and (2) universities 
selected exclusively at Alexandria gove-
rnorate. Final size of the study sample 
was (384) items.  

      The  study reavled  significant differ-
ences among teaching staff members and 
assistants in strategic human resource 
management practices due to demogr-
aphic variables as gender, job level and 
experience .study.also indicateda signi-
ficant impact for strategic human res-
ource management practices on elements 
of organizational commitment in private 
universities in part concerning (recur-
itment, selection, training, development 
and performance evaluation strategies) 
and refused concerning compensations 
and benefits strategy. finally the study 
recommended that Compensation system 
should be adjusted  to be matched with 
the expectation of the employees in pr-
ivate Universities in Egypt.  
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 ااااااامهدم -1
 يمهيد 1-1

 رتتتتت)ذاالد تتتتتالذا،اتتتتت  عذض،تتتتت ذرل،متتتتتدذاال دصتتتتتا رذذذذذ
لا،دستتتل  رذلاألرمتتتا ذض،تتت ذهتتتألألذاالادمتتتا ذ داق تتت ذ
نظا ذا، ل لذا،ىام دذرذ،  ا لذ ل لذا،مندجذءلذا،خ متدذ
ا،دتت ذدقتت مفاذا،منظمتتا رذرىتت ا ذأس تتا ذا،مستتدف هذ ذ
لدىتت ذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذمتتضذءاتت ذا،متتلاأ ذا،دتت ذدمد كفتتاذ

 ذرادقفاذداق ت ذاتللذا، تل لذا،منظمدذرذلا،د ذ ق)ذر 
ا،ىتتتام د ذ،تتتل،هذراالادمتتتا ذ تتتا،ملاأ ذا، ىتتتأ درذلدي  تتتأذ

ءام تتدرذ نظتألذا،منظمتتدذ،فتتارذلارد اأاتتاذا،متتلأ ذاألك تأ
لا،تتل ذ تت ذ ىتتل ذا،تتنق ذرتت ذ ىتت ذا،متتلاأ ذا،ما  تتدذ
األخأ ذرذخاصدذر ذا، ل ذا،نام درذك فتاذمتضذاألمتلأذ

ل ل ذا،د ذ  ذدسار ذا،منظمدذر ت ذداق ت ذمىتا  أذا، ت
،تتتتتتل،هذرتتتتتتفضذاستتتتتتتدق ا ذءرهتتتتتت ذا،مفتتتتتتاأا ذا، ىتتتتتتتأ دذ
لاخد اأاتتتتتارذلدى  نفتتتتتارذلدتتتتت أ  فارذلداف  اتتتتتارذلدقتتتتت   ذ
رأ ذا،دأ  ذ،فاذر ذا،منظمدرذ، ماارظدذر  فارذضنمتاذ
دىتتت ذمتتتضذاألمتتتلأذا،فامتتتدذا،دتتت ذدستتتار ذا،منظمتتتدذر تتت ذ
ملا فتتتتتتتتتتتتتتتتدذا،داتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ذلا،منارستتتتتتتتتتتتتتتتدذا،خاأ  تتتتتتتتتتتتتتتتدذ

ذ(ذ 2102 اسضر
ل ذرذ  تا ذا األذا،متلاأ ذا، ىتأ دذل، ذ ى ذذكار الذا، ذذذذذ

 لظاةففاذا،دق    تدذر ت ذا،مستدللذا،ما ت ذرقت رذل،كتضذ
امد ذلادس)ذم ا،فتاذ، ىتم ذ  امفتاذ ت ى ذا،مماأستا ذ
لاألنىتتتت دذر تتتت ذا،مستتتتدل ذا،ىتتتتا،م  ذممتتتتاذ   تتتت ذمتتتتضذ
مماأستتتتتتا ذا األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتأ دذرذل هتتتتتت هذمتتتتتتضذ
أذءر اةفاذلمسةل، دفاذر ذظت ذا،ىل،مد ء هتالذرتفضذا،ت لذ

ا،   تتتتتتت ذا،تتتتتتتل ذد ى تتتتتتتيذا األذا،متتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتأ دذرتتتتتتتت ذ
ا،منظمتتتتتتتتا رذا دهتتتتتتتت ذهتتتتتتتتألألذدكامتتتتتتتت ذانىتتتتتتتتت دفاذ
لس استتتتتتادفاذمتتتتتت)ذا،س استتتتتتا ذلاالستتتتتتدأاد   ا ذر تتتتتتت ذ
مسدللذا،منظمدذكك  ذكماذدد   ذم  أذا األذا،ملاأ ذ
ا، ىأ دذىأ كالذر ذدنم دذلداق ت ذاالستدأاد   ا ذر ت ذ

ا،متلاأ ذمسدللذا،منظمدذ صفدذرامدذرذلر  ذمستدللذ
 ا، ىأ دذ صفدذخاصد 

ذ( (Lari & Javdani,2015ءىتاأذكت ذمتضلذذذذذذذذ
ءضذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذددنتتتتال ذءرهتتتت ذا،مماأستتتتا ذذ ض،تتتت

تتتتتتتتا ارد اأاتتتتتتتتاذرتتتتتتتتام ،داستتتتتتتت ضذاأل ا ذ، م تتتتتتتت)ذذ لذمفمل
ات ذل،تهذا،نظتتا ذلدىتأهذا،مماأستا ذ  نفتاذذا،منظمتا 

ا،ىتتتام  ضذلار قتتتا ذذا،تتتللذ ستتتى ذض،تتت ذداستتت ضذلداف تتت 
ء ت ذهتماضذا،دنف تلذا،فىتا ذل قتا ذا،منظمتدذر  ف ذمتضذ
ذض،تتتتت ذستتتتت ذرةتتتتتا ذاتتتتت رذل تتتتت ذدتتتتت ذدصتتتتتن ففاذلءرأا اتتتتتا

ستتتتتتتتتتتدق ا ذالارذلا،دا  تتتتتتتتتتت ذا،تتتتتتتتتتتلظ ف رذلذدخ تتتتتتتتتتت  "ا،
رذلا،دىل هتتتتتتتتتتا ذلا،د تتتتتتتتتتل أخد تتتتتتتتتتاأرذلا،دتتتتتتتتتت أ  ذاللا

ذاأل ا  ذرذلدق   ذلا،منار)
كمتتتتاذءضذأهتتتتاذا،ىتتتتام  ضذ ن تتتت)ذمتتتتضذأهتتتتاا ذرتتتتضذ

 اختتتتتتتت ذذد   تتتتتتتت ذمماأستتتتتتتتا ذض األذا،متتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتأ د
ا،منظمتتتتتتا رذ،تتتتتتل،هذ  تتتتتت ذءضذدكتتتتتتلضذس استتتتتتا ذض األذ
ا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذمصتتتتممدذ  تتتت الذ متتتتاذ هتتتتمضذ  تتتتا لذ
اال،دتت ا ذل ا،دتتا، ذ  تتا لذاأل ا  ذلمتتضذانتتاذدتت د ذءام تتدذ
ءضذدكتتلضذمماأستتا ذض األذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذلا ذدتت   أذ

ذض  ا  ذر  ذاال،د ا ذا،دنظ م  
ذلد تتتت أذارىتتتتاألذض،تتتت ذءضذا، امىتتتتا ذدىتتتت ذمأكتتتت 
ضىتتىا ذاهتتاأ ذلر متت ذدستتتى ذض،تت ذدنم تتدذا،م دمتتت)ذ
ض دصا  الذلر م الذل قار الذمتضذخت  ذلظاةففتاذاألساست دذ
ا،دتتتت ذدقتتتتل ذ فتتتتا ذمتتتتضذدى تتتت  ذل اتتتتعذر متتتت ذلخ متتتتدذ
ا،م دمتتت) ذلاتتت ذ تتتل،هذد ختتتلذمكتتتاضذا،ىقتتت ذرتتت ذ ستتت ذ
ا،م دم) ل دل هذن احذا، امىا ذر ذداق ت ذءات ارفاذ

 ا ذضختت  ذر ت ذكفتتا لذا،ىنصتتأذا، ىتألذ فتتا ذرك متتاذ
لدفتتتان ذا،ىتتتام  ضذرتتت ذء اةفتتت ذألرمتتتا،ف ذك متتتاذ ا ذل،تتتهذ
مضذرىا، تدذا، امىتدذل ت أدفاذر ت ذارستدمأاأذرت ذ  ةتدذ
األرمتتتا  ذلاتتتلاذارختتت  ذلا،دفتتتان ذالذ قدصتتتأذرقتتت ذ
ر ت ذء ا ذاألرتتأا ذأل لاأات ذا،أستتم دذا،مات  لذستت فالذ تت ذ
كل،هذ  امف ذ د تهذاألرمتا ذا،د لر تدذارهتار دذا،دت ذ
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ن تتا ذا،تت لأذا،أستتم ذ،فتت ذ ذاألمتتأذا،تتل ذذدختتأعذرتتض
 تتتتتتتنىكاذ صتتتتتتتلألذم اىتتتتتتتألذر تتتتتتت ذرار  تتتتتتتدذا،منظمتتتتتتتدذ

ذ( 2112 ا،س س ر
ادمتتتتا ذ كىتتتتهذ   ىتتتتدذالماستتتت  ذرتتتتفضذال نتتتتا ذر تتتت ذ

ذ ، متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذلد   أاتتتاذر تتتالستتتدأاد   دذا،مماأستتتا ذا
لا،ف ةتتتتتتدذا،دنظ متتتتتت ذألرهتتتتتتا ذا ةتتتتتتدذا،دتتتتتت أ اذذاال،دتتتتتت ا 

 اختتتتتت ذ مفلأ تتتتتتدذا، امىتتتتتتا ذا،خاصتتتتتتدذرتتتتتت ذا،مىالنتتتتتتدذ
مصتتتتتأا،ىأ  دذالا،فتتتتت هذ،داق تتتتت ذأؤ تتتتتدذلاهتتتتتادذاتتتتتل ذ

،متتاذ،فتتاذذد   تت ذد تتهذا،مماأستتا ذ ىتتك ذر متت ذلمنف تت ر
رذا،دنظ متتت ذاال،دتت ا متتضذءام تتدذ ا،يتتدذ تتتأ  ذا،ى  تتدذ تت ضذ

لرتت ذا،نفا تتدذلرتت ذا، امىتتا ذا،خاصتتدذم تتا ذد   تت ذ
اتتتلاذا، اتتتعذنخ تتت ذض،تتت ذءضذ نتتتا ذمماأستتتا ذر م تتتدذ

مت)ذا،لا ت)ذستلهذدتؤ  ذ ت ذذلا ذمنف  دذس  مدذددف 
ىتتهذض،تت ذ  تتا لذاال،دتت ا ذ،تت  ذءرهتتا ذا ةتتدذا،دتت أ اذ
لا،ف ةتدذا،مىالنتتدذ اختت ذا، امىتتا ذلا،تتل ذ تتؤ  ذ تت لألذ
،  تتتتا لذاأل ا رذل ا،دتتتتا، ذ  تتتتا لذا،م تتتت لذا،دنارستتتت دذ متتتتاذ
اتتت اعذدنم تتتدذ  هتتتمضذاستتتدمأاأ دذلاستتتد امدذا، امىتتتدذلا 

ذر ذالاذا،م دم) ذ
 مشكما البحث   -1-2

ا،منظمتتا ذدستتى ذض،تت ذذ ىتت س ذمتتضذءضذا،تتأذر تت ذ
لا،لصتتل ذذستدمأاأاللا،ن تاحذا،تللذ كفتت ذ،فتاذاذا،د تلأ

رتتضذذدمستتةل،ا، امىتتا ذا،خاصتتدذءاتت ارفارذل،كتتلضذذ ض،تت
ستتل ذا،ىمتت رذرتت ذ تت ذءضذذ دف ةتتدذا،ىتت ا ذ، ختتألعذض،تت

متتتضذذرتتتا يذذ اتتتلاذا،ق تتتا ذ مستتتدلذا،ىتتتام لضذرتتت ذ دمدتتت)ذ
ر تتت ذا،أهتتتاذلا،مفتتتاألذلا،خ تتتألذا،دتتت ذد ى فتتت ذ تتتا أ ضذ

قتت ذدل،تت ذ،ادتتلا ذا،ىتت ا ذلدتتل  فف ذا،دل  تتيذا،ستت   رذلذا
متتضذختت  ذذا، اتتعذاا، ااتتعذضاستتااذ  ام تتدذاتتلذ ،تت 

ذض تأا خ  ذذخ  ذ أاسديذلمضماذرا ىيذل،مسيذمضذ
ل  امتتتتتتتيذ  أاستتتتتتتدذا،مدىمقتتتتتتتدرذا،مقتتتتتتتا   ذا،ىخصتتتتتتت دذ

سدقصا ذاسدماألذا(ذ52 سد  ر دذدم   ذر ذدل  )ذا
ا،دتتت ذذةتتتدذا،مىالنتتتدلا،ف رهتتتا ذا ةتتتدذا،دتتت أ اذءر تتت ذ

ستتتتتدالذمستتتتار رذمتتتتت أارذمتتتتت أاذءستتتتتدالرذءددم تتتت ذر  
ذل ىتتتتت ا، امىتتتتتا ذا،خاصتتتتتدذ مستتتتتار رذمى تتتتت (ذ تتتتت ى ذ

م تتتتتتتتا ذذرتتتتتتتت ذا،ستتتتتتتتا قدذا، أاستتتتتتتتا  تتتتتتتت ذرذ تتتتتتتت  الا
ا،دنم دذذا، ىأ دذر األذا،ملاأ السدأاد   دذا،مماأسا ذا

ذم ملرتدذمتضذا،ظتلااأذ ا،مسد امدذدلص ذا، ااعذض،ت
يطبيق رلباااى ل ااالد قصااالر فاااى االايمااارم عماااذا، ا،تتتد

السااايرايي يا مممررسااارة الالساااميم م ه اااي العمماااي ل ال
، ال رمعااارة الخرصاااا داخااالادارن المااالارد البشاااريا 

ذليمكن إيضرح مظرار المشكما في ال هرط اليرليا:
 رذداقتتتت ذاألاتتتت اهذا،م  ل تتتتدذضذنظتتتت ذا،دىل هتتتتا ذالض

هتاردذ د لأا،ا تالذاال دصتا  دذ ارذدد تلأنفتاذالضا عذ
لس تتتتتأذلاهتتتتتادذاأل ا ذس تتتتتأذذدق تتتتت  ذمىتتتتتا  أض،تتتتت ذءضذ
ذ ىت  ذا،ى ا،تدذ ىتىلأا عذ ص حذل،هذمص أالذ،ماا  لذ
  لا،ف ةدذا،مىالندءرها ذا ةدذا،د أ اذ،  ذ

  ذ هتتيل ا تتعذ صتت حذمصتت أالذ،ذ  تتا لذرتت  ذا،ىمتت
رذرقتتتتتت اضذا، ارى تتتتتتتدذرذلذا،ىتتتتتتىلأا،ىا ذ ىتتتتتت  ذا،أهتتتتتتالذ

 ارهاردذض، ذضنخفا ذم  ان دذا،د أ  ذر ذك  أمضذ
ءرها ذا،مؤسسا ذ ص حذل،هذمص أالذ،ى  ذداف  ذ

 لا،ف ةدذا،مىالند ذا ةدذا،د أ اذ
ذ

ا، اتعذمىك دذذا،سا قدذدد  لأذر ذهل ذا،ظلااأذذذذذ
العممي قصلرفى االايمرم برليطبيق ل لد ذر ذاألد :

لمممررساااارة االساااايرايي يا ادارن لالم ه ااااي السااااميم 
محااال (ال رمعااارة الخرصاااا المااالارد البشاااريا داخااال 

، لخرصاا فيمار ييعماق بسيرسارة االسايهطر  البحث(
، لاليعليضااااااارة لاليطاااااااليرلاالخييااااااارر، لاليااااااادري  

 ، ليهيايم اددا  لمار لهام مان ةامياا برلغاالالم ارفع
ل ا،دا، رذدت لأذمىتك دذا، اتعذاتل ذ. ال رمعرةلهذه 

األسة دذا :ذا ذ ل  ذاخد هذ لاألذ  ضذر  ذمضذ
ذ–متتتتت أاذذ–ءستتتتتدالذمستتتتتار ذ-رةتتتتتا ذا، اتتتتتع ذءستتتتتدال

مى تتتتتتتت (ذرتتتتتتتت ذض أاكفتتتتتتتتاذأل ىتتتتتتتتا ذذ–متتتتتتتت أاذمستتتتتتتتار ذ
، امىتتا ذ تتاذ متتلاأ ذا، ىتتأ د،،مماأستتا ذاالستتدأاد   دذا
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،مماأستتتتتتتا ذاتتتتتت ذ ل تتتتتتت ذر  تتتتتتدذأل ىتتتتتتا ذاا،خاصتتتتتتدذ 
اال،دتتتتتتتت ا ذذر تتتتتتتت  االستتتتتتتتدأاد   دذر األذا،ملاأ ا، ىتتتتتتتتأ د

ا،دنظ متتتتتت ذ   ىتتتتتتا لذا،   تتتتتتدذ ا،ىتتتتتتا ف رذا،مى تتتتتتتاألرذ
ا،مستتتتدمأ(ذ ا، امىتتتتا ذا،خاصتتتتد ذلمتتتتاذاتتتت ذءك أاتتتتللذ
ء ىتتتتتتا ذا،مماأستتتتتتا ذدتتتتتت   ألاذر تتتتتت ذاال،دتتتتتت ا ذا،دنظ متتتتتت ذ

ذ ا، امىا ذا،خاصد 

 ةاميا البحث  -1-3
 ييمحلر ةاميا اذا البحث فيمر يمى: 

 اداميا العمميا
ضضذا،ى  تتدذذ تتت ضذا،مماأستتا ذاالستتتدأاد   دذر األذ
ا،ملاأ ذا، ىأ دذلاال،د ا ذا،دنظ مت ذ،ت  ذءرهتا ذا ةتدذ
ا،دتتتت أ اذلمىتتتتالن ف ذ اختتتت ذا، امىتتتتا ذا،خاصتتتتدذ،تتتت ذ
دتتتت أاذ ىتتتت ذ ا،صتتتتلألذا،كار تتتتدرذلمتتتتضذ تتتت ذ ىمتتتت ذاتتتتلاذ
ا، اتتعذر تت ذداق تت ذاهتتاردذر م تتدذرتت ذاتتللذا،ى  تتدذ

  ذذلا،د ذ مكضذاالسدفا لذمنيذمسدق  لذ
 اداميا اليطبيهيا: 

 الستتدأاد   دذا،مماأستتا ذاا،كىتتهذرتتضذا،ى  تتدذ تت ضذ
ذا،دنظ م ذ، مؤسسا ذلاال،د ا ر األذا،ملاأ ذا، ىأ دذ

،ماال،تتدذاالستتدفا لذمنفتتاذرتت ذ  ةتتدذا،ىمتت ذا،مصتتأ دذ
لا،ىأ  تتتتدذلا،دلصتتتت ذ،صتتتت اسدذا،س استتتتا ذلا،خ تتتت ذ
ا،دتتت ذدفتتتأ ذلداستتتضذرار  تتتدذاأل ا ذلدتتت ر ذاال،دتتت ا ذ

 م  ضذلديأاذ قاردذا ذا،منظمد ذ،  ذا،ىا

 ارستتدفا لذمتتضذندتتاةجذاتتلاذا، اتتعذررتتا لذا،نظتتأذرتت ذ
ا،س استتتتتتتتا ذلار تتتتتتتتأا ا ذا،مدى قتتتتتتتتدذ ا،مماأستتتتتتتتا ذ
االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ استتتتتدأاد   دذ
االستتتتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتتتاأرذاستتتتتتتتتدأاد   دذا،دتتتتتتتتت أ  ذ
لا،د تتتتتتتتل أرذاستتتتتتتتدأاد   دذا،دىل هتتتتتتتتا ذلا،منتتتتتتتتار)رذ

 ق   ذاأل ا (ذر ذا، امىا ذا،خاصد اسدأاد   دذد

 تت ذر تت ذ  تتا ذ  ذكلنتتيذءام تتدذا، اتتعذكمتتاذددهتتحذ  
  تا ذا،دى ت  ذا،ىتا، ذا،ختا ذم ت ذاا ذ  الذلا للذ

 ا، امىتتتتا (ذ،متتتتاذ،فتتتتلاذا،ق تتتتا ذذمتتتتضذءام تتتتدذلء تتتتأذ
م اىتتتتتتأذر تتتتتت ذا،م دمتتتتتت)ذا تتتتتتعذ  ىتتتتتت ذ لأالذاامتتتتتتالذ

رلمضذ تتت ذا،افتتتاظذلأة ستتت الذرتتت ذكارتتتدذنتتتلاا ذا،ا تتتال
ا، فتتتا ذاتتت هذاستتتدأاد   ذرتتت ذء ذذر تتت ذء ا ذد تتته

  ل،دذمفماذكاضذمسدل ذدق مفا ذ
 ا، اتتتتتتعذدنتتتتتتال ذم تتتتتتتا ذا،دى تتتتتت  ذا،ىتتتتتتا، ذا،ختتتتتتتا ذ

ق تتتا ذرتتت ذمصتتتتأذاتتتتلاذا،ىتتتف ذ ا، امىتتتا (ذا تتتعذ
متضذذاك  تأالذخت  ذا،ستنلا ذا،ماهت دذان   لتاذاادماملذ

 ارتتتتتت لذءضذا،دى تتتتتت  ذا،ىتتتتتتا، ذاتتتتتتلذءستتتتتتااذا،د تتتتتتتلأذ
لا،نفتتتل ذرذل ا،دتتتا، ذكتتتاضذال تتت ذمتتتضذضاتتت اعذنق تتتدذ

ق ا ذرذسلا ذمتضذخت  ذا،دلست)ذرت ذضنىتا ذ نلر دذ،
 ا،دتتتتتتا، ذد لأءرتتتتتتت ا ذذمؤسستتتتتتا ذدى  م تتتتتتدذ   تتتتتت لر

ءرها ذا ةدذا،د أ ارذلمضذ  ذد لأءر ا ذا، ت  ذ
 ( ذذذذ2016 ا،ى ا ذرذا،خأ   ضلذا،مق   ضرلذا،مق ل، ضر

ا،دى ت  ذا،ىتا، ذ ىت ذا،مت خ ذل نا ذر  ذماس  ذرفضذذذذذذذ
األساس ذ،  اعذا،ى م رذا،تللذ ستدف هذخ متدذا،م دمت)ذ

ا، أ ت ذرذلمضذ  ذدصت حذا، امىتا ذاأدقا ذ يذاهاأ لذاللا
األل ذ، دنم تتتدرذل ا،دتتتا، ذر  تتت ذمتتتضذارادمتتتا ذ تتتيذ ارد تتتاألذ

ا ادتيذا،أص  ذاالسدأاد   ذا،تل ذ مت ذا،م دمت)ذ كارتدذااد 
متتضذا،كتتلا أذا، ىتتأ دذا،مؤا تتيذلا،قتتا ألذر تت ذضاتت اعذدنم تتدذ

ذىام دذر ذا،ماالأذكارد 

 ةاداف البحث  -1-4
 فيمر يمي:ذييمثل ةاداف البحث           

ذ:الهدف ادلل
 ذا،مماأستتتتتتتتتتا ا،دىتتتتتتتتتتأهذر تتتتتتتتتت ذمستتتتتتتتتتدل ذد   تتتتتتتتتت ذ
ا،مدم  دذرتتتتتت ذر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتأ دالستتتتتتدأاد   دذا

استتتتدأاد   دذذ-االستتتتدق ا ذلاالخد تتتتاأذ استتتتدأاد   دذ
ا،دىل هتتتتتتتتتا ذاستتتتتتتتتدأاد   دذذ-لا،د تتتتتتتتتل أا،دتتتتتتتتت أ  ذ
(ذ ا، امىتتتتا ذدق تتتت  ذاأل ا ذاستتتتدأاد   دذذ-لا،منتتتتار)ذ

ا،خاصتتدذ ماتت ذا، اتتع(رذلدا  تت ذ أ تتدذاالختتد هذ
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 تتت ضذءأا ذرةتتتا ذا، اتتتعذاتتتل ذض أاكفتتت ذأل ىتتتا ذد تتتهذ
  ذا،مماأسا 

 الهدف الثر ي:
 ا،مماأستتتتا ذل ذماال،تتتتدذدلهتتتت حذا،د تتتتا ضذرتتتت ذمففتتتت
لاال،دتتتتتتتتت ا ذذر األذا،متتتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتتأ دالستتتتتتتتتدأاد   دذا

ا،دنظ م ذرذلرف ذلا  أاهذا،مفتاا  ذا،نظأ تدذا،مىتدم ذ
ر  فاذا اأذا، اتعرذضردمتا لار  ذا، أاستا ذا،ستا قدذ

ذر ذالاذا،مهماأ 
ذالهدف الثرلث:

 ذا،مماأستتتتتتا ا،دىتتتتتتأهذر تتتتتت ذىتتتتتتك ذا،ى  تتتتتتدذ تتتتتت ضذ
ا،مدم  تتتتدذرتتتت ذذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دالستتتتدأاد   دذا

استتتتدأاد   دذذ-االستتتتدق ا ذلاالخد تتتتاأذ استتتتدأاد   دذ
ا،دىل هتتتتتتتتتا ذاستتتتتتتتتدأاد   دذذ-لا،د تتتتتتتتتل أا،دتتتتتتتتت أ  ذ
(ذل تت ضذمستتدل ذدق تت  ذاأل ا ذاستتدأاد   دذذ-لا،منتتار)ذ

اال،دتتتتتت ا ذا،دنظ متتتتتت ذ ا، امىتتتتتتا ذا،خاصتتتتتتدذ ماتتتتتت ذ
ذا، اع( 

 الهدف الرابع:
 صتتتتتتتت اسدذنمتتتتتتتتللعذ لهتتتتتتتتحذىتتتتتتتتك ذا،ى  تتتتتتتتدذ تتتتتتتت ضذ

ذر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتأ دالستتتتتتدأاد   دذا،مماأستتتتتتا ذا
لاال،دتتتتت ا ذا،دنظ متتتتت ذ ا، امىتتتتتا ذا،خاصتتتتتدذ ماتتتتت ذ

 ا، اع( ذ
 فرلض البحث  -1-5
  : الفرض الرئيسي ادلل 

ل ااد فاارلق مع ليااا بااين إدراك ةعضاار  ايئااا ي"
اليدريس لالهيئا المعرل اا لمممررسارة االسايرايي يا 

 الديمل رافيا "ادارن الملارد البشريا طبهًر لمميغيراة 
ليمكن يهسيم اذا الفرض إلى ةربعاا فارلض فرعياا 

 اى:
دل تتتت ذرتتتتأل ذمىنل تتتتدذ تتتت ضذض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذ -

ا،دتتتتتتتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتا ذ

االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ تتتتتتفخد هذ
 ا،من قدذا، يأار دذ

دل تتتت ذرتتتتأل ذمىنل تتتتدذ تتتت ضذض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذ -
ا،دتتتتتتتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتا ذ
االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ تتتتتتفخد هذ

 ا،نل ذ
دل تتتت ذرتتتتأل ذمىنل تتتتدذ تتتت ضذض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذ -

ا،دتتتتتتتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتا ذ
االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ تتتتتتفخد هذ

 ا،مسدل ذا،لظ ف 
دل تتتت ذرتتتتأل ذمىنل تتتتدذ تتتت ضذض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذ -

ا،دتتتتتتتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتا ذ
االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ تتتتتتفخد هذ

 سنلا ذا،خ ألذ
  :الفرض الرئيسي الثر ي 
يل دعالقاا ياأثير مع لياا لمممررسارة االساايرايي يا "

الي ظيماي  االليازامادارن الملارد البشريا عماى ةبعارد 
  ". رمعرة الخرصابرل

ليمكن يهسيم اذا الفرض إلى ثالثاا فارلض فرعياا 
 اى:

ذمىنل دذ، مماأسا ذاالسدأاد   دذدل  ر  دذد   أ -
ا،ىتتتتتا ف ذذاال،دتتتتت ا ر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذر تتتتت ذ

  ا، امىا ذا،خاصدذ
ذمىنل دذ، مماأسا ذاالسدأاد   دذدل  ر  دذد   أ -

ا،مستتتتتدمأذذاال،دتتتتت ا ر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذر تتتتت ذ
  ا، امىا ذا،خاصدذ

ذمىنل دذ، مماأسا ذاالسدأاد   دذد   أذدل  ر  د -
ا،مى تتتتتاألذذاال،دتتتتت ا ر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذر تتتتت ذ

  ا، امىا ذا،خاصدذ
ذ
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ذم ه يا البحث  -1-6
، اصل ذر  ذا،  انا ذا،  مدذ،داق  ذءات اهذذذذذذذ

ا، اعراردمتتتت ذا، ااتتتتعذر تتتت ذ أاستتتتدذمكد  تتتتدذل أاستتتتدذ
ذم  ان د ذل مكضذدله حذااد ضذا، أاسد ضذر ماذ   ذ:

 الدراسا المكيبيا  
اسدكمااللذ،  أاسدذا،مكد  دذاالسدكىار دذا،د ذ ا ذذذذذذذ

 فتتاذا، ااتتعذهتتمضذا، أاستتدذاالستتد  ر دذرذل ىتت ذاضذ
ادهتا ذمىتتا، ذا، اتتعذ ذمتتضذا تعذدا  تت ذكتت ذمتتضذ:ذ
مىك دذلدساؤال ذا، اعرذلءا ارتيرذلرألهتيذ(رذلمتضذ
ء تتتتت ذا،اصتتتتتل ذر تتتتت ذا،  انتتتتتا ذا، انل تتتتتدذا،هتتتتتألأ دذ
،داق تت ذءاتت اهذا، اتتعذرذ تتا ذا، ااتتعذ  أاستتدذمكد  تتدذ
ءك أذرمقالذرذا عذاسدف ر ذاللذا، اتعذ مت)ذا،م  ت ذ

ذا ذا، اعذ ذمضذا،  انا ذا، انل دذا،مدى قدذ ملهلر
ل، اصتتتل ذر تتت ذاتتتللذا،  انتتتا رذاردمتتت ذا، ااتتتعذ    ذ

ر تتتتت ذرتتتتت لذمصتتتتتا أرذكتتتتتاضذمتتتتتضذءامفتتتتتا:ذا،مؤ،فتتتتتا ذ
ا،ى م تدرذلا،مقتاال رذلا،تت لأ ا رذلا، اتلعرذلا،دقتتاأ أرذ

ذلا،نىأا رذلا،مؤدمأا رلا،أساة ذا،ى م دذ 
 الدراسا الميدا يا 

اسدف ر ذا، أاسدذا،م  ان دذ م)ذدا  ت ذا،  انتا ذذذذذذ
  متتدذ،ا ا تتدذر تت ذدستتاؤال ذا، اتتعرذاهتتاردذض،تت ذا،

ضخد تتاأذصتتاد ر  ذصتتادذرتتأل ذا، اتتعرذلمتتضذ تت ذ
ذداق  ذءا اري ذ

 خطا البحث  -1-7
رهتت لذرتتضذا،مق متتدذذ– نقستت ذا، اتتعذض،تت ذ ستتم ضذ

ددنتتتتال ذر تتتت ذا،دأد تتتت :ذا،مماأستتتتا ذاالستتتتدأاد   دذذ–
ر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتأ دذلر  دفتتتتتتاذ تتتتتت  ا ذا،منظمتتتتتتدرذ

ا،ىتتتتتتام  ضذء ا ذدنظ متتتتتت ذلر  دتتتتتتيذ دنم تتتتتتدذاال،دتتتتتت ا ذا،
االستتدأاد   دذر األذذد   أا،مماأستتا  رادفتتاظذ فتت الالذ

 استتدأاد   ا ذاالستدق ا ذلاالخد تتاأرذ ا،ملاأ ا، ىتأ د
ا،دتتتتتت أ  ذلا،د تتتتتتل أرذا،دىل هتتتتتتا ذلا،منتتتتتتار)رذدق تتتتتت  ذ

ر تتتت ذاال،دتتتت ا ذا،دنظ متتتت ذ   ىتتتتا لذ ا،ىتتتتا ف رذذاأل ا (
ذا،دلص ا ذ ذا،مى األرذا،مسدمأ(رذا،نداةجذلذ

الممررساارة االساايرايي يا ادارن الماالارد  -2
ذذالبشريا لعالقيهر بأدا  الم ظما 

(ذمنتلذ(Human Development Reportلكأ
ا، تتأللذا،اق ق تتدذأل ذ "ارنستتاضذاتتلرىتتألضذرتتا ذءضذ

رتا،ملاأ ذذر نفجذ   ت ذرت ذا،فكتأذارنمتاة ذام ىألذرذءمد"
ارنستتتتتاضذمتتتتتضذمخد تتتتتهذا،فةتتتتتا ذذرتتتتت ا، ىتتتتتأ دذمم  تتتتتدذ

لا،مسدل ا ذلا،دخصصا ذا ذا، رامدذا،اق ق دذا،د ذ
فاذا، ل ذلا،منظمدذا،ا   تدرذضضذا،ىتام  ضذات ذ دسدن ذض،
ا،اق ق تتتدذ،داق تتت ذاألاتتت اهذرفتتت ذمصتتت أذا،فكتتتأذذلاأل ا

لا،دنم تتدذرذلاتت ذا،قتتا ألضذر تت ذدىتتي  ذلدلظ تتهذ تتا  ذ
نتلذل ت ذ دصتا ذمالل،قت ذءكت ذر متا ذارذا،ملاأ ذا،مدااد

 ل تت ذر تت ذءام تتدذدنم تتدذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذرتت ذداق تت ذ
 دصتتا  ذا تتعذءكتت ذ"ء  ذستتم ع"ذرتت ذكدا تتيذالا،نمتتلذا

ذ " أللذاألمت "ذءضذكارتدذا،قت أا ذا،مكدست دذلا،نارىتدذ،ت 
رت ذمففتل ذذاءساست لذذاءرها ذا،م دم)ذدىد أذأكنلتذساةأ

ضذاكدستتتا ذا،قتتت ألذء نتتتا ذءأءاذا،متتتا ذا، ا تتت رذاق قتتتدذ
درذلمتتتتت)ذل،تتتتتهذدىتتتتت ذاتتتتتللذا، تتتتتفقتتتتتا ذما،تتتتتدى  ذ ك تتتتتهذن
اامالذمضذ أللذا،فأ ذا،د ذدىك ذ ت لأااذذاا،ملاا ذ   لذ

ذ  ي مضذ أللذا،م دم)ذا،ل ذ ندم ذض،اذأة س لذذا   لذ
ل متتتتتاذءضذا،ىنصأاألساستتتتت ذا،تتتتتللذستتتتتلهذ   تتتتت ذ

رتتفضذذرا،م تت لذا،دنارستت دذ، منظمتتا ذالا،ىنصتتأذا، ىتتأل
مكان تتادف ذ ركتتألذاستتدخ ا ذمىأرتتدذا،ىتتام  ضذلمفتتاأادف ذلا 
  ستت ل ذرىتتا ذلكتته ذستتلهذدستتاا ذ ىتتك ذ تتاأ ذرتت ذ

ستار  ذ رقت  داق ت ذاألات اهذا،دنظ م تدذ، منظمتا ر
 متنفجذا،متلاأ ذا، ىتأ د ل أ  د هذا،أؤ دذر ت ذظفتلأ

 Findikli, et al, 2015)ءضذمتضذخت  ذد   تت ذذ
ا، ىتتأ دذن تت ذ ا،متتلاأ ا،مماأستتا ذاالستتدأاد   دذر األذ

ءنفتتتاذدؤستتتاذر  تتتدذدتتتأا  ذ تتت ضذااد ا تتتا ذاألرمتتتا ذ
لا،نىتتا ذا،دنظ متت ذكمتتاذد لاتت ذلدأىتت ذد تتهذا،مماأستتا ذ



 اإللتزام ...... رة الموارد البشرية وتأثيرها علىالممارسات االستراتيجية إلدا          شحاتة محمد على السيد د/ ياسر

7 
 

ا ذاألرمتتتا ذ  انتتت ذ ا،ىتتتام  ضذ تتتا،دلار ذمتتت)ذاستتتدأاد  
ذا،دنارس د د ل  ذا،منظما ذ ا،م  لذ
ا،مماأستتتتتتتا ذذ ن ىنتتتتتتتذاذا، اتتتتتتتعل،كننتتتتتتتاذرتتتتتتت ذاتتتتتتتل

 اخت ذا،منظمتا ذذ، ىتأ دا االستدأاد   دذر األذا،متلاأ 
لك هذدؤ أد تهذا،مماأستا ذر ت ذا،منظمتدذرت ذداق ت ذ

 فتتتاذلد   قفتتتاذ ىتتتك ذر متتت ذذءاتتت ارفاذضلاذدتتت ذاالادمتتتا 
لر متتتتاذ  تتتت ذستتتتندىأهذر تتتت ذمففتتتتل ذرذستتتت   لمنف تتتت ذ
ض األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذلمتتتتتضذ تتتتت ذا،تتتتت لأذذاستتتتتدأاد   د

رذ ارهتتاردذض،تت ذا،دىتتأهذاالستتدأاد   ذ، متتلاأ ذا، ىتتأ د
لء ىتتتتا ذا،مماأستتتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذذر تتتت ذمففتتتتل 

 ا،ملاأ ذا، ىأ دذلر  دفاذ   ا ذا،منظمد 
 اادارن االسيرايي يا لمملارد البشاريا -2-1

 ليكرممهر مع اسيرايي يرة الم ظما 
مفهاالم اساايرايي يا إدارن الماالارد  -2-1-1

 البشريا
(ذءضذاالستتتتتتتتتتتتتتدأاد   دذ2105دتتتتتتتتتتتتتتألذ رستتتتتتتتتتتتتت أ ر

دأستت ذس استتدذدىامتت ذذ"مماأستتا ذ   تت لذلمىاصتتألا 
ا،منظمتتتتتدذا، ل  تتتتتدذاأل تتتتت ذمتتتتت)ذا،ىنصأا، ىتتتتتألذرتتتتت ذ

اتتتتللذا،مماأستتتتا ذمتتتت)ذاستتتتدأاد   دذذذ ا،ىمتتتت رذلددماىتتتت
ذض،ت ذ(Cania., 2014 ل ت ذءىتاأ"رذذا،منظمدذا،ىامتد

ضضذار األذاالستتتتتدأاد   دذ، متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذاتتتتت ذد تتتتتهذ
ا،ىم  تتدذا،دتت ذددهتتمضذاستتدخ ا ذمنتتااجذىتتام دذدفتت هذ

 ا ذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذا،دتت ذددكامتت ذض،تت ذد ل أاستتدأاد  
متتت)ذ ىهتتتفاذر ةفهًيااالمتتت)ذاستتتدأاد   دذاألرمتتتا ذر رةسااايً 

 ارهتتتاردذض،تتت ذءنفتتتاذدأك ر تتت ذاألرىتتتا ذا،دتتت ذذا،تتت ى 
كمتتتاذءلهتتتا ذا،ى  تتت ذذدم تتت ذا،منظمتتتدذرتتتضذمنارستتت فاذ

متتتتتضذا، أاستتتتتا ذ تتتتت ضذرم  تتتتتدذا،دكامتتتتت ذلا،دتتتتتأا  ذمتتتتت)ذ
ا،لاتت ا ذذاالستتدأاد   دذذا،ىامتتدذ، منظمتتدرذلاستتدأاد   د

ذاض األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ درذدىتتتتك ذأكنلتتتتذمتتتت)ذاستتتتدأاد   د
رذلرىا، تدر ذداق ت ذا،منظمتدذألات ارفاذ كفتا لذذاءساس لذ

لل،تتهذ،متتاذ،مماأستتا ذض األذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذمتتضذدتت   أذ
ذذم اىأر  ذء ا ذا،منظمد 

ادارن الملارد  يالدلر االسيرايي  -2-1-2
 البشريا

متتتتتتتتتتضذذ(Collins&Clark.,2003) تتتتتتتتتتألذكتتتتتتتتتت ذ
"خ تتتتتت ذددم تتتتتت ذر استتتتتتدأاد   دذض األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتأ دذ

ا،دتتتتتتتتتأا  ذلا،دكامتتتتتتتتت ذ تتتتتتتتت ضذاألاتتتتتتتتت اهذاالستتتتتتتتتدأاد   دذ
ض األذا،متلاأ ذا، ىتتأ دذلدنف تتلااذلاستتدأاد   دذ، منظمتا ذ

متتتضذا تتتعذا،م تتت ءرلخ  ذنفتتتجذمدكامتتت ذر األذمخد تتتهذ
ستدق ا رذالا،ملاأ ذا، ىأ دذم  ذا،دت أ  ذلامماأسا ذ

ذمنفتتتتتتاذاألختتتتتتأل مكضذلا،داف تتتتتت رذ ا تتتتتتعذ كمتتتتتت ذكتتتتتت 
ض األذا،ملاأ ا، ىتتتتتأ دذداق تتتتت ذرتتتتت  ذمتتتتتضذالستتتتتدأاد   دذ

ا،مستاامدذرت ذان ا األات اهذ :ءامفتاا،فلاةت ذ، منظمتدذ
استتدأاد   ا ذاألرمتتا ذذ رتت ذدنف تتلرذلذ، منظمتتدذل قاةفتتا

خ تت ذا،م تت لذا،دنارستتت دذ، منظمتتدذلا،افتتتاظذ ، منظمتتد 
ذ  دكتتاأذرتتالستتد ا دذلاالداستت ضذا،قتت ألذر تت ذارلذفا ر 

 ارهتتاردذض،تت ذءنفتتاذدن تتللذر تت ذا،دل  تتيذ ا،منظمتتد 
ار اأ ذا،تتللذ كفتت ذدلظ تتهذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذ  أ قتتدذ
ذدتتتؤ لذض،تتت ذداق تتت ذءاتتت اهذا،منظمتتتدذلأستتتا،دفارذل تتت 
د لأمففل ذار األذاالسدأاد   دذ، ملاأ ذا، ىأ دذخ  ذ

اد تا ذذردألذا،دسى نا ذمضذا،قتأضذا،ماهت ذ تا،دأك  ر  
ذ  دكام  ا،االسد ا  ذلذا،نفجذ
اليكرماااال بااااين اساااايرايي يا إدارن  -2-1-3

 الملارد البشريا لاسيرايي يرة الم ظما
ض األذذض،تتتتت ذءضذاستتتتتدأاد   دذ(2102كتتتتتار ر  ىتتتتت أ

 ذا،ملاأ ذا، ىأ دذ   ذال د  ءذمضذاسدأاد   دذا،منظمتد
لمماأستتتتا ذض األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذذلظتتتتاةهضلذدىمتتتت ذ

رذءلذ  م ىفاذر ذخ مدذاسدأاد   ا ذار اأا ذاألخأذ
ا،منظمتدرذدات ذمظ تدذا،دكامت ذ رت ذخ متدذاستدأاد   د

د الذمت)ذمففتل ذا،دكامت ذالاالاذ دلار ذلذ ذالا،دلار ذمىلذ
"ذا،تتتتتللذStrategic integration" االستتتتدأاد  
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ذا،منظمتتتتتتدذددلارتتتتتت ذمتتتتتت)ذ ؤكتتتتتت ذر تتتتتت ذءضذاستتتتتتدأاد   د
متتتضذ تتت ذأستتتا،دفارذلاستتتدأاد   ا ذا،ف كتتت ذا،دنظ متتت رذلذ

دد تتتتا  ذمتتتت)ذذض األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذاستتتتدأاد   درتتتتفضذ
ذ اسدأاد   دذا،منظمد

ادارن  الممررساااارة االساااايرايي يا -2-3
ذ)مفهلم لةبعرد(  الملارد البشريا

 رتتتتتتتأهذ(Ojo,2011)ا،مماأستتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتدأاد   دذذ
ءنمتتتتتتا ذنمتتتتتت ذمتتتتتتضذذ"ر تتتتتت ذءنفتتتتتتا، متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتأ دذ

نىأءنىتتت دذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذا،دتتت ذدستتتدف هذدمكتتت ضذ
ذ ا،منظمدذمضذداق  ذءا ارفا

 ر  ذءنفاذر األذرتضذ (2102رذا،قاه (رأرفاذكماذ
دذاأل ا ذءلذءرهتتتتتتتتتتت ذرا، تتتتتتتتتتت"مماأستتتتتتتتتتتا ذا،ىمتتتتتتتتتتت ذ

ا،قأاأا ذلار تأا ا ذذ االهاردذض، ذءنفاا،مماأسا ذ
ا،دتتتت ذدفتتتت ذا،ىتتتتام  ضذر تتتت ذ م تتتت)ذا،مستتتتدل ا ذرتتتت ذ

ى قدذ د    ذاالسدأاد   ا ذا،مل فتدذاألرما رذلا،مد
 ، ذا،م  لذا،دنارس دذ"ذنالا،افاظذ 

 ر ذا ضذرأرفتاذكت ذمتضذK’obonyo & Dimba, 
ا،قتتأاأا ذلاألرىتتا ذا،دتت ذددى تت ذءنفتتاذ"ر تت ذ(ذ (2007

 تتف األذا،ىتتام  ضذر تت ذ م تت)ذمستتدل ا ذاألرمتتا ذلا،دتت ذ
تتتت  د   تتتت ذاالستتتتدأاد   ا ذا،مل فتتتتدذناتتتتلذاذددى تتتت ذء هل
ذ" ذا،دنارس دا،م  لذذا،افاظذر  
الممررسرة االسيرايي يا ادارن  ةبعرد

 الملارد البشريا
ءضذا،مماأستتا ذض،تت ذذ(ذDessler, 2006  ىتت أ

االستتدأاد   دذر األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذدنقستتت ذض،تتت ذستتت ذ
ستدق ا ذالارذلا،دا  ت ذا،تلظ ف رذلذدخ   "ا،رةا ذات 

رذلا،دىل هتتتتتتتتتتا ذلا،د تتتتتتتتتتل أخد تتتتتتتتتتاأرذلا،دتتتتتتتتتت أ  ذاللا
 Werner et)لء تتت ذاتتتلاذرلدق تتت  ذاأل ا رذلا،منتتتار)

al,2012)لءكتت رذAgusioma, 2014)ءضذذ ر تت(ذ
ا، أاستتا ذا،دتت ذء أ تت ذر تت ذمماأستتا ذض األذا،متتلاأ ذ

 م تت ذكتت ذ ااتتعذض،تت ذاخد تتاأذرذد ا، ىتتأ دذ، ستت ذ  استت
م ملرتتتتدذمتتتتضذد تتتتهذا،مماأستتتتا ذ نتتتتا ذر تتتت ذا، انتتتت ذ

انتاهذا،ى  ت ذمتضذا، أاستا ذرذلذا،نظتألذا،تللذ ستدخ مي
 ا،مماأسا  لاستدنا لاذ،متا  ضذ م )ذذام)ذء هلذا،د ذد 

دنال،تيذاتلاذا،نظتألذا،تللذار تاأذلاست ذس  ذءك  ذ
ذاأذم ملرتتتتدذمتتتتضذد تتتتهذا،مماأستتتتا  تتتتاخدا، اتتتتعذدتتتت ذ

لا :استتتدأاد   دذاالستتتدق ا ذلاالخد تتتاأرذاستتتتدأاد   دذ
ا،د أ  ذلا،د ل أرذاسدأاد   دذا،دىل هتا ذلا،منتار)ذرذ

 تتد ذدنتتال ذذل،تتهلر تت ذهتتل ذاستتدأاد   دذدق تت  ذاأل ا رذ
ا، انتتتتتتت ذا،نظتتتتتتتألذ، مماأستتتتتتتا ذاالستتتتتتتدأاد   دذر األذ

ذكماذ   :ذذا،ملاأ ذا، ىأ د
  خييااررالساايهطر  لاالاا ياساايراييRe-

cruitment and Selection St-
rategy: 

ض، ذءضذاالسدق ا ذ(ذNtiamoah, 2014 ذ ءك 
ض،تتت ذد تتتهذا،مماأستتتا ذلاألنىتتت دذا،دتتت ذدنفتتتتلااذذ ىتتت أ

ا،منظمتتدذ فتت هذءساستت ذاتتلذدا  تت ذل تتل ذا،ىتتام  ضذ
تتذاا،مادم تت ضرذل تت ذظتت ذ،فدتتألذ ل  تتدذ ىد تتأذ تت  لذ ذااامل

متتتتتتضذض األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتأ دذا تتتتتتعذ تتتتتتؤ لذا،لظ فتتتتتتدذ
ا، لاأ تتتتدذا،مم  تتتتدذرتتتت ذا دتتتتلا ذأءاذا،متتتتا ذا، ىتتتتألذ

كضذارد تاأذا،للذ ىد أذا،ملأ ذا،ىا ذ، منظمدرذ،ل،هذ م
استتدق ا ذلاخد تتاأذا،قتتللذا،ىام تتدذا،فىا،تتدذ م ا تتدذمأكتت ذ

-Snell & Bo) ىتأهذكت ذمتضذلذ  ن احذءلذمنظمتد
hlander, 2010)خد تتتتتتاأذ  نتتتتتتيذرم  تتتتتتدذاخد تتتتتتاأذالاذ

ألرتتتتأا ذا،تتتتل ضذ،تتتت  ف ذا،مؤاتتتت ذا،مناستتتت ذ،متتتت  ذءمتتتتاكضذ
ذ ذىاسألذر ذا،لظاةه

ر ىتتتتتتتأهذذ(Ntiamoah, 2014 متتتتتتتاذا، ااتتتتتتتعذء
خد تتتاأذ  نتتتيذر تتتاألذرتتتضذرم  تتتدذاخد تتتاأذاألرتتتأا ذمتتتضذالا

 تت ضذم ملرتتدذمتتضذا،مأىتتا ضذا،مادم تت ضذا،تتل ضذ   تتلضذ
رذ ا،منظمتتتدمد   تتتا ذاألمتتتاكضذا،ىتتتاسألذا،دتتت ذاتتت  دفاذ

ءضذاناهذ(ذFoot & Hook, 2010 ك ذمضذذلءلهح
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ستتتتدق ا ذالمأااتتتت ذءساستتتت دذ، متتتتنفجذا،مستتتتدخ  ذرتتتت ذا
ذددم تتتتت ذرتتتتت ذا،دا  تتتتت ذا،تتتتتلظ ف ذلا،لصتتتتتهذا،تتتتتلظ ف 

 ذا، ءستتذ، تتل ذا،مدقتت م ضذر تتأ لملاصتتفا ذاألرتتأا 
ذذ(& Ezealiذذ ىد أكتتتت ذمتتتتض ذلذاالستتتتدق ا ذا،مدنلرتتتتد

Esiagu, 2010)ذخد تتاأالستتدق ا ذلاالادذ استتدأاد  ذ
ا،ملاأ ذذ،م  ألءلذمنظمدذ م ا دذءرما ذهألأ دذذ ر

ا، ىأ درلل،هذألضذن احذءلذمنظمدذءلذكفا دفاذ ىدم ذ
ا،ىام تدذ فتاذلا،دت ذدت ذاستدق امفاذض،ت ذذلر  ذ تل لذا،قتلذ
رذخد تتاأاللا ستتدق ا الامماأستتا ذ ا،منظمتتدذر تتأ

رنت ذذءنتيذ(Gronfeldt & Strother, 2006)  ىدق لذ
خد تتاأذالستتدق ا ذلا ا،دق  تت لذ، ندقتتا ذمتتضذا،منظتتلأالا

ض،تتتت ذا،منظلأاالستتتتدأاد   ذستتتتن  ذا،دأك تتتت ذ،تتتت اذرقتتتت ذ
ا،سى ذناتلذذال،كضذء هلذرذر  ذدى  ضذا،ىخ ذا،س   

دذءلس)ذر  ذا،مت  ذا، ل ت رذ داق  ذءا اهذاسدأاد  
ذخد تتاأالستتدق ا ذلاالاذد استتدأاد  ذألانتتاذ دم تت ذ تتلا

اد ا تتتا ذاالستتتدأاد   دذالرتت ذهتتتماضذد   تتدذكتتت ذمتتضذا
ذ دذلا،مسدق   دا، ا،ا

ءضذ ى ذا، أاستا ذذ(Jeffrey, 2005 ذلءلهح
دذاأل ا ذددهتتمضذا، تتس استتا ذا،ىمتت ذرءلهتتا ذ تت ضذ

ذخد تتتتتاأذ،دنم تتتتتدذلد تتتتتل أالصتتتتتاأمدذرنتتتتت ذاذض تتتتتأا ا 
، ذاأدفتتا ذدكتت هذد   تت ذاتتللذا، ا،ىتتام  ضرذلاتتلاذ ىتت أا 

ا،نظ ذلا،دت ذدد  ت ذض األذم ملرتدذمتضذا،ىتام  ضذلللذ
 ىم  تتتدذذفتتتأ ءنتتتيذضلاذمأا،لءهتتتاهذا،مفتتتاأا ذا،مأدفىتتتدرذ

اخد اأصتتتاأمدرذرفنتتتيذس ىتتتىأذءنتتتيذانهتتت ذض،تتت ذمنظمتتتدذ
 ا رذلاتتلاذاألذرا، تتدا،نخ تتدرذممتتاذ خ تت ذ،  تتيذدل ىتتا ذ

ذ ذ ا،ىام  ضذ ىن ذاالادما 
  لاليطاااااااااالير  ا الياااااااااادري  ياساااااااااايرايي

Training and Development 
Strategy 

دذا،دت أ  ذ استدأاد  (ذMbugua, 2015   ىأهذذذذ
  نفاذر األذرتضذد   ت ذرم  تا ذأستم دذ،نقت ذا،مىأرتدذ

لمستتار لذاألرتتأا ذر تت ذاكدستتا ذا،مفتتاأا ذا،هتتألأ دذ
 ذل ىتتتتتتتتأهذ ىتتتتتتتتك ذمأهتتتتتتتت ،فتتتتتتت ذ،د   تتتتتتتتدذلظتتتتتتتتاةفف ذ

(ذا،د تتل أذ  نتتيذنىتتا ذمخ تت ذ فتت هذ2101 ىتتارى ر
ض،تتت ذمتتتاذاتتتلذء ىتتت ذمتتتضذا،دتتت أ  ذل فتتت هذض،تتت ذضاتتت اعذ
دي تتأا ذرتت ذا،فتتأ ذءلذا،منظمتتدذمتتضذا تتعذا،مى لمتتا رذ
ا،خ تتأا رذاأل ا ذل تتأ ذا،ىمتت رذاالد ااتتا ذلا،ستت لهذ
مماذ  ى ذا،فأ ذءلذا، ماردذصا،ا ضذ،ىي ذلظتاةفف ذ

ندا  دذرا،  درذل ىم ذر  ذدكتل ضذا،منظمتا ذ كفا لذلا 
لا،ف ةتتتتا ذل  تتتتا لذارندتتتتاعرذل،داق تتتت ذا،دنم تتتتدرذ  تتتت ذ

ذارد الذ، د أ   ذ
ا،د أ  ذ  نيذ"خ ألذذ (Porter, 2008 ) صهلذذذذذذ

ل ىتدم ذل،تهذ ا،دى  ذا،دت ذداستضذمتضذء ا ذا،لظتاةه"ر
،تتتل،هذرذر تتت ذدي  تتتأذا،مفتتتاأا ذءلذا،مىأرتتتدذءلذا،ستتت له

ءلذاد ااادتتيذناتتلذذفتتأ ، ي أا،دتت أ  ذمتتضذك ف تتدذرمتت ذا
رذلناتتتتلذا،منظمتتتتدلا،متتتت  أ ضذلظ فدتتتتيذلناتتتتلذا،تتتت م  ذ

  تتتت ذءضذ تتتتد ذدا  تتتت ذااد ا تتتتا ذا،دتتتت أ  ذ لاستتتت دذلذ
ا،داقتت ذمتتضذءاتت اهذا،منظمتتدذلا،مفتتا ذا،دتت ذال تت ذمتتضذ

ا اهذلا،ست لك ا ذا،هتألأ دذاللذاألاكدما،فاذ،داق  ذ
لرتتت ذا،نفا تتتدذدا  تتت ذرذستتتدكما ذا،مفتتتا ال،كتتت ذلظ فتتتدذ
ءما ذاستتتدكما ذا،مفتتتا ذءلذءمتتتا ذا،قتتت أا ذءل تتتيذا،قصتتتلأذ

ذ ا،م  ل دذرظفاأذا،س لهذا،م  ل ذ، لظ فد
ذا،ىتام  ضءضذ (Chew, 2004) لءلهتحذكت ذمتض

 أس تتتلضذرتتت ذا،دتتت أ  ذ،  تتتا لذمفتتتاأادف رذل،كتتتضذانتتتاهذ
ذفتتتأ اكمتتتدذدق    تتتدذدف تتت ذ  نتتتيذك متتتاذا  ا  ذمفتتتاأا ذا،

ل،كتتتضذرذ يا أا،منظمتتتدذرذل ا،دتتتا، ي تتتستت   ا ذا،  تتت ذر 
ادهتتتتتتحذءضذا،منظمتتتتتتا ذا،دتتتتتت ذدفتتتتتتد ذ  تتتتتتأامجذدتتتتتت أ  ذ

ذىتتتتام لضاتتت ذءك أا،منظمتتتا ذا،دتتت ذ فهتتت ذا،ذا،ىتتتام  ض
رنتتت ماذ دل تتتهذا،دتتت أ  ذ تتت  ا ذذل ا،دتتتا، ا، قتتتا ذر فتتتارذ

ذا،تتتتللرقلذرذكمتتتاذءلهتتتحذءنتتتيذمىتتت  ذ لأاضذا،ىما،تتتدذر فتتتا
"Storey & Sisson, 1993ا،د أ  ذ ى أرضذذرفض"ذ

ارذكمتتاذءنتتيذ ىكتتاذ فتترام متت  ذا،دتت ا ذا،منظمتتدذناتتلذ
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االستتدأاد   دذا،دنظ م تتدذا،قاةمتتدذر تت ذا،ق متتدذا،مهتتاردذ
ل،تتتتتتتتتتت اذخفتتتتتتتتتتت ذا،دك فتتتتتتتتتتتدرذل ؤ تتتتتتتتتتت ذاتتتتتتتتتتتلاذا،تتتتتتتتتتتأءلذ

Jeffrey,2005)ا تتتتتتتعذءضذماتتتتتتت  ذ(ذ(Wareh-
ouses)م  تتاذا،أ تتا ذاستتد مأ ذم تتا،مذك  تتألذرتت ذذ،

ا  اأ رذ ست  ذذل ا،دا، ا،د أ  ذءك أذمضذمنارس فارذ
رذممتتتتاذء  ذض،تتتت ذضىتتتتام  خ تتتت ذ قارتتتتدذل  ةتتتتدذ ارمتتتتدذ، 

اضذ  أ تتتتتتتدذك  تتتتتتتألذمقاأنتتتتتتتدذأذانخفتتتتتتتا ذمىتتتتتتت  ذا،تتتتتتت لذ
ذا مكتضذءضذ صت حذا،دت أ  ذمصت ألذذا،  منارس فارذل ا،د

، م  لذا،دنارست دذضلاذدتلرأ ذ،ت  ذا،منظمتدذا،اكمتدذرت ذ
ذ ذاسدخ امفا

"ذءضذا،دتتتتت أ  ذ"Jeffrey, 2005كمتتتتتاذءهتتتتتاهذ
الذ د تتت ءذمتتتضذمىظتتت ذمماأستتتا ذا،ىمتتت ذلا،تتتللذذا تتت  لذ

 ؤ لذض، ذ  تا لذاال،دت ا ذلدنم تدذا،مفتاأا رذممتاذ اقت ذ
ذىتتتام لضذا،متتت أ لضرلاةتتت ذض  ا  تتتدذ ىتتتأ ذءضذ تتتدمكضذا،
 ,Lopez, et al)متتضذاستتدخ ا ذمفتتاأادف رذلء تت ذاتتلاذ

مىتتت أالذض،تتت ذءضذدأك تتت ذض األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذذ(2004
ألرتأا ذا،قتا أ ضذر ت ذر  ذا،د أ  ذ ىدم ذر ت ذدنم تدذا

ستتتتتتتدفا لذمتتتتتتتضذا،مى لمتتتتتتتا ذا، اخ  تتتتتتتدذلا،خاأ  تتتتتتتدرذالا
،تتتتل،هذذالدال  فتتتتاذض،تتتت ذمىأرتتتتدذدنظ م تتتتدذمف تتتت لرذللرقلتتتت

 ىد أذا،د أ  ذمضذءا ذاأل لا ذا،دت ذدستار ذا،منظمتدذ
  ر  ذدى   ذ  ا دفاذلأسا،دفاذل  مفا

  لالم اااااااارفع ا اليعليضاااااااارة ياساااااااايرايي
Compensation and Benefit 

Strategy  
ذءضذا،دىل هتتتتتتتتتتتتا (ذCascio,2013 ءلهتتتتتتتتتتتح

دىد أذمضذءا ذا،ىلام ذا،د ذدؤ أر  ذ ارى دذلا،منار)ذذ
ستتتتتدمأاأذ ىم  تتتتتدذا،تتتتتدى  رذالاألرتتتتتأا ذ، نمتتتتتلذلا،د تتتتتلأذلا

،م  تتتت ذمتتتتضذارندا  تتتتدذلا،ستتتتى ذ،داستتتت ضذء ا ذاذلمافتتتت لذ
لا،منتتتتتار)ذذلدفتتتتتد ذض األذا،دىل هتتتتتا ذرذا،منظمتتتتتدذككتتتتت 

ستتتتا ذا،دتتتت ذلد   تتتت ذاالستتتتدأاد   ا ذلا،س اذ صتتتت اسد
 دم تتت ذا،يتتتأ ذمنفتتتاذرتتت ذمكارتتت لذاألىتتتخا ذ ىتتتك ذ

ل دلارتتتتتتت ذمتتتتتتت)ذدق تتتتتتت مف ذ، منظمتتتتتتتدذذرتتتتتتتا  ذلمدستتتتتتتاليذ
رذل،مسار لذا،منظمدذر  ذداق  ذءا ارفاذاالسدأاد   د

ض،تت ذءضذا،دىل هتتا ذدىتت ذذ(Gupta, 2013)لءىتتاأذ
ستتتتتدق ا ذامتتتتضذءاتتتتت ذا،ىناصتتتتتأذا،متتتتتؤ ألذرتتتتت ذ تتتتتل ذلذ

فتتاذلمنتت)ذ  ،تت ذا،افتتاظذرضا،متتلاأ ذا، ىتتأ درذ ارهتتاردذ
دتتت ذدا  تتت ذم تتتا  ذ تتت ذلذرذ،تتت ذختتتاأعذا،منظمتتتدضدستتتأ فاذ

ذ:ءساس دذمضذء  ذنظا ذمكارآ ذرىا ذكماذ   
ال تتتتتت ذءضذدتتتتتت ر ذا،مكارتتتتتتآ ذاألاتتتتتت اهذا،دنظ م تتتتتتدذ -0

 دسار ذا،منظمدذر  ذا،ن اح ا،س لك دذا،د ذلذ
ا،ى ا،تتدذذءضال تت ذءضذدكتتلضذا،مكارتتآ ذرا ،تتدرذأستت ذ -2

 دىدم ذر  ذك ف دذدصلأذا،ملظهذ،فا 
ءضذدى  ذا،مكارآ ذمضذألحذا،دىتالضذلدىت )ذذال   -5

ا،ىمتت ذرتت ذرأ تت ذلدفتت هذض،تت ذا،تتأ حذا تتعذ تتن حذ
داق تت ذمستتدل ذمىتت ضذمتتضذارندا  تتدذذ ا، م تت)ذرتت

 ي  ا،للذ د ق ذا،مكارآلذر 
ر تتتتتتتت ذءضذذ(Sani,2012 ذ ؤكتتتتتتتت ذكتتتتتتتت ذمتتتتتتتتضلذذذ

ا،منظما ذ مكضذءضذدؤ أذر  ذ لارت)ذا،ىتام  ضذ  تأ ذ
 ذا،م ن دذر  ذر   لذا عذ مكنفاذاسدخ ا ذا،دىل ها

األ ا ذ،دتتتتلر أذا،مكارتتتتآ ذ، ىتتتتام  ضذادتتتت ذ تتتتد ذداق تتتت ذ
األاتت اهذا،ماتت  لذ، منظمتتد ذ،قتت ذلرتتأ ذم ملرتتدذمتتضذ
ا، أاسا ذاأل ،دذر ت ذدت   أذا،دىل هتا ذا،م ن تدذر ت ذ

 أاستتتتتتتتتدذذلدىتتتتتتتتت أ رذء ا ذا،منظمتتتتتتتتتدذر تتتتتتتتت ذا،اتتتتتتتتتلار 
 Lotich, 2015)دذا،دىل هتتا ذ ض،تت ذءضذاستتدأاد  ذ

ك ف دذأؤ تدذلا  األذا،منظمتدذذا،منظمدذدسار ذر ذدا   
،تتتت ر)ذألادتتتت ذلمكارتتتتآ ذا،ىتتتتام  ضذكمتتتتاذدىمتتتت ذكتتتت ،  ذ

ل  تت ذءضذ تتد ذدا  تت ااذرتت ذصتتلألذل  قتتدذرذاسدأىتتا ل
مكدل تتدذدى تتتأذ ىتتتك ذلاهتتتحذرتتتضذا،متتتنفجذا،مد تتت)ذمتتتضذ

دهتتتت هذذا،دىل هتتتتا  ذكمتتتتا  تتتت ذا،منظمتتتتدذرتتتت ذض األذ
تت دذا،دىل هتتا ذا،فىا،تتدذدىمتت ذر تت ذ ءضذاستتدأاد  ذاء هل

ذ    ذ ضذل ل ذءخأ ضذا، ضذا،اداف  ا،ىام  
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ءضذا،ىتام  ضذ(ذ(Chew,et al, 2005لءهتاهذ
 فه لضذا، قا ذر ذا،منظمدذرن ماذ ىتىألضذ ا،دقت  أرذ
لرتتت ذا،مقا تتت ذءصتتتاا ذا،ىمتتت ذستتت   ا ذا،دتتت امف ذناتتتلذ
استتتتتتتتدخ ا ذا،مكارتتتتتتتتآ ذكىنصأءساستتتتتتتت ذر األذ تتتتتتتتأامجذ
ا،متتتتلاأ رذلند  تتتتدذ،تتتتل،هذ تتتت ء ذا،منظمتتتتا ذرتتتت ذرمتتتت ذ

 ذر تتت ذناتتتلذمد ا تتت رذ،دم  تتت ذاأل ا ذم  ان تتتا ذ، مكارتتتآ
 ماأذلر تتت ذدممتتتاذ تتتؤ لذض،تتت ذ  تتتا لذا،ىاةتتت ذر تتت ذارستتت

 ,Jeffreyلءهتتتتتاه استتتتتد ماأا ذأءاذا،متتتتتا ذا، ىتتتتتأل

ذ"Windey's"ءضذا،تتتأة اذا،دنف تتتتللذ،ىتتتتأكدذ((2005
ل تتتت ذدأا ىتتتتالذك  تتتتأالذرتتتت ذءأ تتتتاحذا،منظمتتتتدرذل تتتتأأذءضذ
ءره ذلس  دذ،اص حذا ذداس ضذءساذكت ذا،م ا تاذ
لا،مكارتتتتتآ ذل تتتتتا ذ لهتتتتت)ذ ىتتتتت ذا،خ تتتتت ذ،مىتتتتتاأكدذ
ا،ىتتتام  ضذرتتت ذءستتتف ذا،منظمتتتدرلكان ذا،ندتتتاةجذممدتتتا لرذ

لانخفتتا ذمىتت  ذ لأاضذا،متت  أ ضذض،تت ذذاال،دتت ا ل  تتا لذ
رتتتتتتتت ذرتتتتتتتتا ذذ%39مقاأنتتتتتتتتدذ ذذ0999رتتتتتتتتا ذذ22%

رذكمتتتتتتتتتتاذانخفتتتتتتتتتت ذمىتتتتتتتتتت  ذ لأاضذمستتتتتتتتتتار لذ0989
رذلدمكن ذا،قل ذ%62مقاأندذ ذ%37ا،م  أ ضذض، ذ

ا،ىام تتدذمتتضذ  تتا لذا تت ذا،م  ىتتا ذ ىتتك ذ  تت رذند  تتدذ
   سدقأاأاأللها ذ ا،منظمدا

  ا يهيااااايم اددا  ياسااااايراييPerfor-
mance Evaluation Strategy 

دق تتتتتت  ذذدىأ تتتتتتهض،تتتتتت ذ(ذ(Bunting, 2005 ىتتتتتت أ
األ ا ذ  نتتتيذر تتتاألذرتتتضذد تتتهذاأل لا ذا،مستتتدخ مدذمتتتضذ
ء  ذدق   ذك ف دذ  ا ذاألرأا ذلا،منظما ذ األ ا ذمقا  ذ

  تتتت ذءضذددستتتت ذرذلذداق تتتت ذاألاتتتت اهذا،ك  تتتتدذ، منظمتتتتد
ءسااذ تلم ذذذسدمأاأ دذر  ال اا،ىام  ضذرم  دذدق   ذ

رنتتت ذا،هتتتألألذلد  تتتمذلألدفتتتاذرتتت ذا،مىدتتتا ذرتتت ذصتتتلألذ
ذ مأا ىدذسنل د

 ,Campbell & Adebayo)كت ذمتضذذ تأ لذ
ءضذرم  تتدذدق تت  ذاأل ا ذدىتتدم ذر تت ذاألاكتتا ذذ(2007

ا،مستتدمألذر تت ذستت لهذلء ا ذرأ تت ذا،ىمتت  ذمتتضذا،مفتت ذ
   تتتتتدذمتتتتتاذاتتتتتلذا،مدل تتتتت)ذمتتتتتنف ذذىتتتتتام لضءضذ ىتتتتتأهذا،

لدقتتااذرنتت لذا،ندتتاةج ذذء اؤاتت يذ تتلاألستتااذا،م نتت ذر 
ستتلهذ ستتار ذنمتت ذا،دق تت  ذا،متتنظ ذر تت ذض تتأا ذدق تت  ذ
ء ا ذاألرتتأا ذ اندظتتا ذل ستت  ذا،هتتل ذر تت ذارمكان تتا ذ
لدا  تت ذااد ا تتا ذا،دتت أ  ذلا،دنم تتدرذلاألك تتأذءام تتدذ
ءنتتتتيذ مكنتتتتتيذءضذ  تتتتتلأذمتتتتتضذاأل ا ذا،مستتتتتدق   ذ،فأ تتتتت ذ
ا،ىمتتتت ذكمتتتتاذ مكتتتتضذ،تتتتنم ذا،دق تتتت  ذا،م ةتتتت ذءضذ ىتتتتك ذ

ذ دذلا،دخ   ذا،لظ ف ا، ءسااذمأا ىدذا،مكارآ ذا،م
ضذءات ذا،ىلامت ذءذ( (Johnson, 2010 تأ كمتاذ

دذدق تتت  ذاأل ا ذ دم تتت ذرتتت ذرفتتت ذا،قهتتتا اذ رتتت ذاستتتدأاد  
االسدأاد   دذكماذ أاااذا،مخ  تلضذرت ذل ت ذصت اسدذ
االستتدأاد   دذلءضذا،م  تتل ذاتتلذرم  تتدذمأا ىتتدذلدقتت  ذ
مستتتدمألذ، خ تتت ذاالستتتدأاد   دذرتتت ذهتتتل ذمتتتاذ تتت ذدتتت ذ

 Snell,. et al) تأ كمتاذ داق قتيذلك تهذدت ذداق قتي
دذدق تت  ذاأل ا ذدتتلرأذا،دل  تت ذ   ءضذاستتدأادذ (2014

ا،متتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتأ دذ،د أ تتتتتتتتأذذمتتتتتتتت  ألا،تتتتتتتتللذ ادا تتتتتتتتيذ
مصألرا ذا،د أ  ذا،مدنلردذمضذء  ذس ذءلذر لا ذ

لا،مفتتاأا ذا،دتت ذذدذ، ىتتام  ضا، تتدنىتت ذ تت ضذا،مفتتاأا ذا،ا
ذ دذا،منظمد س ادا لنفاذر ذا،مسدق  ذ،دنف لذاسدأاد  

ذ(Pride & Ferrell,. 2014)ل تأ ذكت ذمتضذ
ءضذرم  دذا،دق   ذاالسدأاد   ذ،أل ا ذددكلضذمتضذذاء هلذ

 األ ا ذا،مسدف هذم)ذمقا  اذاأل ا ذا،فى  ذلمقاأنديذ
دذا،منظمتدذ استدأاد  اللذا،مقا  اذلرت ذدىت   ذدى   ذ
دق تتت  ذاأل ا ذ مكتتتضذاستتتدخ اميذمتتتضذذا،اا تتتدرذلءضرنتتت ذ

ء  ذدق   ذااد ا ا ذد أ  ذا،ىام  ضذلدا   ذا،ألادت ذ
 خصتتتتتل ذاأل ا ذا،ستتتتا  ذلدىتتتتت  )ذذقتتتتا  لدلر أا،دى 

ذكتتتتتتت ذمتتتتتتتضذل ؤكتتتتتتت ىتتتتتتتام  ض رذا،ذدنم تتتتتتتدا،م  تتتتتتت ذمتتتتتتتضذ
 Aggarwal & Thakur.,2013ضذدق ت  ذاأل ا ذء(ذ

لرىا، تتتتتدذ،ق تتتتتااذكفتتتتتا لذذ تتتتت اخ ذا،منظمتتتتتا ذ ستتتتتدخ  
رذلنظا ذدق   ذاأل ا ذاا ذأللذمنظمدذألضذك ذرام  فا
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،  تتتيذءستتت ل ذمخد تتتهذرنتتت ذا،ق تتتا ذ األرمتتتا ذكمتتتاذذرتتتأ 
األ ا ذض،تت ذداستت ضذء ا ذا،ىمتت ذلدل ىتتتا ذ د تتيذدق تت  ذ

لدقتتت   ذذديلمستتار ذفتتأ دصتتاال ذلدا  تت ذضمكان تتدذا،الا
ذسدىاأل ذالا
الممررساااااااااارة  العالقااااااااااا بااااااااااين-2-4

االساايرايي يا ادارن الماالارد البشااريا 
 لةدا  الم ظما

ءضذا،ى   ذمضذا، أاستا ذذ( Ali et al,2015ءك ذ 
دلصتتت  ذض،تتت ذل تتتل ذر  تتتدذض  ا  تتتدذ تتت ضذا،مماأستتتا ذ
االستتدأاد   دذر األذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذلاأل ا ذا،دنظ متت ذ

ذ:م ا ذ أاسدذك ذمضذ
 (Edwards &Wright, 2001 & Delery    
Doty, 1996 & Becker& Gerhart, 1996) ذ

لرتت ذا،مقا تت ذ ىتت ذا، أاستتتا ذدتتأ ذرتت  ذل تتل ذد تتتهذ
ا،ى  تتتتتتتتدذار  ا  تتتتتتتتدذلا، أ  تتتتتتتتتدذ،د تتتتتتتتهذا،مماأستتتتتتتتتا ذ
االسدأاد   دذا عذضضذانتاهذ ىت ذا،ىلامت ذا،لست  دذ
ذا،دتتتت ذدتتتت خ ذرتتتت ذد تتتتهذا،ى  تتتتدذم تتتت ذا،تتتت لار)ذلاأل تتتتأ
ا، قتتتار ذلنمتتت ذم ك تتتدذا،منظمتتتدذمتتتضذء تتت ذا،تتتداك ذرتتت ذ

 ,Fry, & Hattwich)األ ا ذا،دنظ م ذم تا ذ أاستدذ
1998)  

ردتتتتتتتتتتأا ذالءضذاذ(Armstrong.,2008) ؤكتتتتتتتتتت ذ
ض األذا،متلاأ ذا، ىتأ دذاتلذءضذارنستاضذذر  يا،للذدقل ذ

ذا،متتلأ ذا،أة ستت ذ، منظمتتدرذلء ا ذا،منظمتتدذ ىدمتت ذض،تت 
يذرفنتتتيذضلاذمتتتاذدتتت ذد تتتل أذ تتتاتتت ذك  أر تتت ذاألرتتتأا  ذلر 

ذ م ملردذمتضذس استا ذا،متلاأ ذا، ىتأ دذلدنف تلااذر ت
نالذرىا رذرفنيذ مكضذءضذ كلضذ، ملاأ ذا، ىتأ دذدت   أذ

 ,Balatbat)ل،قتت ذءكتت ذرذء ا ذا،منظمتتدذك  تتأذر تت 
ا،خ تتتأا ذرتتت ذم تتتا ذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذر تتت ذءضذ2010 

ذا فدملضذ ك ف دذءضذدص حذض األذا،ملاأ ذا، ىأ دذىأ كلذ
ذ

ردتتتأاهذ مفمدفتتتاذال، مؤسستتتدذمتتتضذا تتتعذاذ لااستتتدأاد  ذ
رذلمستتتار دفاذر تتت ذا،لصتتتل ذض،تتت ذءاتتت ارفاذا،دنظ م تتتد

ندتتتتاةجذرذل هتتتت هذض،تتتت ذءضذلءضذدصتتتت حذءك تتتتأذدنارستتتت د
ءضذر تت ذءكتت  ذذ”Green et al, 2006“ أاستتدذ

األ تتتتتتأذا،م اىتتتتتتأذ، مماأستتتتتتا ذاالستتتتتتدأاد   دذ، متتتتتتلاأ ذ
ذ ذض  ا  ذء أذا، ىأ دذر  ذاأل ا ذال

ذ ءضذمضذء  ذا،دىتأهذر تذ((Sikyr,2013ل ؤك 
ءرهتت ذا،مماأستتا ذ تتف األذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذا،دتت ذ  تت ذ
ءضذد   ذمضذء  ذداق  ذاأل ا ذا،دنظ مت ذلا،دنارست دذ
ا،مندظتتتتتألذمتتتتتضذا،منظمتتتتتدذرتتتتتفضذمتتتتتضذ تتتتت ضذا،مماأستتتتتا ذ
ا،مندىتتألذرتتت ذض األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذا،دتتت ذدمكتتتضذا،فتتتأ ذ
متتضذا،دتت   أر  ذ تت أا ذا،ىتتام  ضذلا،تت ار)ذلاأل ا ذ،تت  ف ذ

 ذرتتتتت ذا،دصتتتتتم  ذا،تتتتتلظ ف ذانتتتتتاهذءرهتتتتت ذا،مماأستتتتتا
لاخد اأا،ىتتام  ضذلا  األذاأل ا ذلدىل هتتا ذا،ىتتام  ضذءلذ
د أ  ف  ذد هذا،مماأسا ذا ذءره ذا،مماأسا ذا،دت ذ

ر تتتت ذا،دىامتتتت ذمتتتت)ذداتتتت  ا ذاأل ا ذذا،متتتت  أ ضدستتتتار ذ
ذ لا،دنارس د

ا،ىتتأ ذا،ستتا  ذ مكتتضذأصتت ذل فدتت ذلمتتضذختت  ذ
ءك  ذ أاسا ذم تا ذ أاستدذنظأذر ذالاذا،ى ضرا عذ

 Edwards &Wright, 2001 & Delery) ذمضذك
   Doty, & Becker& Gerhart, 1996)ذذ

ءضذانتتاهذر  تتدذض  ا  تتدذ أ  تتدذ تت ضذا،مماأستتا ذ
االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذلاأل ا ذ ىتتتتتك ذ

رتتت  ذل تتتل ذد تتتهذذ  أاستتتا ذءختتتأذ  نمتتتاذدتتتأ ذذم اىتتتأر
ا،ى  تتتتتتتتدذار  ا  تتتتتتتتدذلا، أ  تتتتتتتتتدذ،د تتتتتتتتهذا،مماأستتتتتتتتتا ذ

 ىتتتتت ذا،ىلامتتتتتت ذدتتتتتتأ حذل تتتتتل ذاالستتتتتدأاد   دذا تتتتتعذ
ا،لستتت  دذا،دتتت ذدتتت خ ذرتتت ذد تتتهذا،ى  تتتدذم تتت ذا،تتت لار)ذ

ذ م ك دا،لاأل أا، قار ذلنم ذ
ذ
ذ
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 االليزام الي ظيمي )مفهلم لةبعرد(  -3
 Commitmentاالليزام   -3-1

 :يم يعريف االليزام بأ ه
"ذ تتتتللذدتتتتأ  ذءلذد تتتت  ذا،فتتتتأ ذ دصتتتتأهذمىتتتت ضذل ىنتتتت ذ 

  االأد ا ذ ف هذمى ضذ"
 االليزام الي ظيمي:    -3-2

الذذاناهذدىأ فا ذمدى  لذ، ،د ا ذا،دنظ مت ذا تع
 ل  ذدىأ هذملا ذرذ،ل،هذالخد هذا،دىاأ هذاس ذ
ا،فدتتألذا، من تتدذا،دتت ذكدتت ذر فتتاذا،دىأ تتهرذرهتت لذرتتضذ

 ذم تتتتتتا ذا،ستتتتتت لهذرتتتتتتاختتتتتتد هذا،مأ ى تتتتتتدذ،  تتتتتتاا  ضذ
ذ ا،دنظ م 

 حيث ل د البرحث اليعرريف اليرليا :  
 ىأري رأري Nurhayati, 2014))نيذ  : 
مستتتتتتدل ذا، قتتتتتتدذلا،ق تتتتتتل ذرنتتتتتت ذا،ىتتتتتتام  ضذألاتتتتتت اهذذ"

ا،منظمتتتتتتدذلا،أس تتتتتتدذا،دتتتتتت ذ مد كلنفتتتتتتاذرتتتتتت ذا، قتتتتتتا ذ
  ا،منظمد" 

 ل ىأريذ Abedini, 2014)نيذ  : 
 "ردأاهذا،ىخ ذ ا،منظمدذلمىاأكديذر فاذا أ دذ"ذ
 Preethi & Lourthuraj, 2015)ني:(ذ   
ض،تتتتت ذذا،ىتتتتتام لض ىكتتتتتاذا،متتتتت  ذا،تتتتتللذ صتتتتت ذرنتتتتت لذ"

ردتتتتتتأاهذ ا،منظمتتتتتتدذلمتتتتتت  ذا،دتتتتتت امف ذ داق تتتتتت ذالا
 ءا ارفا" 

  الي ظيمي االليزامةبعرد  -3-3
   تدذءنتلا ذ "Allen & Meyerذ”ل،قت ذات  ذكت ذمتض

ذ، ،د ا ذا،دنظ م ذلا :ذ
 اال،د ا ذا،ىا ف ذ (ذء
 اال،د ا ذا،مى األ (ذ 

ذع(ذاال،د ا ذا،مسدمأذ
 ليي رلل البرحث يعريف كل م هر عمى ال حل اليرلي: 

-Affective Comالعاااااااااارطفي  االلياااااااااازام  ( ة
mitment : 

لا،تتل ذ ىنتت "ذاالأد تتا ذا،ىتتا ف ذ، ىتتخ ذمتتت)ذ
 (& Newmanمنظمدتتتتتي"رذل تتتتت ذرأرتتتتتيذكتتتتت ذمتتتتتضذ

Sheikh,. 2012)ر ت ذذ  نتيذر تاألذرتضذ"ا،دىتأهذ
ذ"دصا ذا،ىا ف ذ  ضذا،ىام  ضذلا،منظما الم  ذا

ءضذذ(Suma &Lesha, 2013 متضذكت  ل تلكأ
ا،فىتا ذ لاست دذدلر أا،دلاصت ذذاال،د ا ا،منظما ذد ن ذ

ذ، ىتتام  ضا،مفدتتلحذلا،لصتتل ذض،تت ذا،مى لمتتا ذلا،ستتماحذ
 ا،مىتتتاأكدذرتتت ذصتتتن)ذا،قتتتأاأذءلذءضذاتتتلاذا، ىتتت ذ دتتت  أذ

ا،فتتتتأ ذ، خصتتتتاة ذا،مم تتتت لذمتتتتضذ أ تتتتدذذض أاه  أ تتتتدذ
لءام تتدذلك تتاضذلدنتتل ذا،مفتتاأا ذا،م  ل تتدرذاستتدق ، درذ

ل أ ذا،مىأر ضذلدل فف ذ،تيرذكمتاذ دت  أذاتلاذا، انت ذ
 ت ضذا،  ةتدذا،دنظ م تدذذا،فأ   أ دذضاسااذذاال،د ا مضذ

ا،د ذ ىم ذ فاذدستمحذ ا،مىتاأكدذا،فىا،تدذرت ذم أ تا ذ
ذ ا،ىمتتتت ذءلذمتتتتاذادختتتتالذا،قتتتتأاأذستتتتلا ذمتتتتاذ دى تتتت ذمنفتتتتا

ذ  خصيذال
 Normative (خالقىالمعيرري )اد االليزام  (ذ 

Commitment: 
لا،ل ذرأهذ  نتيذ:"ذىتىلأذا،ىامت ذ تاال،د ا ذناتلذ
االستتدمأاأذ ا،ىمتت ذالنتتيذالذ صتتحذدتتأهذا،منظمتتدذلرتت ذ
ظألرفاذا،أااند"رذلالاذماذ    ذر  يذا، ى ذاألخ  ت ذ
ا،تتتل ذ ىدمتتت ذر تتت ذا،ىتتتىلأذ تتتاال،د ا ذلا،مستتتةل، دذناتتتلذ
ا،منظمتتدذا،دتت ذ ىمتت ذ فتتاذا،ىامتت ذلمتتضذ تت ذ  قتت ذا،فتتأ ذ

ذا،لا  ذر  يذءضذ فى ذل،ه ذ ا،منظمدذ،ىىلألذءنيذمضذ
ذ:"  نتي(ذ(Cho & Huang ,2012 رأريذل،ق ذذذذذذ

"ذ ا، قتتتتا ذ ا،منظمتتتتدذاألخ  تتتت ،د ا ذالل،تتتتهذا،ىتتتتىلأذ تتتتا
ذاال،دت ا ءضذذRiveros& Tsai 2011)ذ ذ أ ذك ذمتضل

ذدذا،دت ذدات عذ ت ىم  تدذا،دنىتةدذاال دمارذذ د  أذا،مى األذ
 ارهتتتتاردذض،تتتت ذءضذانتتتتاهذ ذ  تتتت ذل ىتتتت ذ ختتتتل ذا،منظمتتتتد

ىت  ضذ أات ذ  ذذ(Meyer et al 2006) أاستدذء أااتاذ
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،د امتتتتا ذ ا،تتتت  لضذاللامتتتتاذارذا،مى تتتتاألذ تتتتاال،د ا  أد  تتتتاضذ
ذرلضا،دتتتت ذدىتتتت أذض،تتتت ذداق تتتت ذدل ىتتتتا ذلهتتتتىفاذا ختتتتأذ

لا،هألأا ذاألخ   دذا،د ذدىكتاذا،اصتل ذر ت ذندتاةجذ
ذ   مدذ
 Continuousالمسيمر )البهرئي(  االليزامج( 

Commitment: 
 ىكتتاذاتتلاذاال،دتت ا ذن تتدذا، قتتا ذرتت ذا،منظمتتدذر تتأذ
ا،دق تتتت  ذ، دكتتتتا، هذا،م أكتتتتدذ،دتتتتأهذا،ىمتتتت ذلء هتتتتالذاردمتتتتا اذ

لا،تتل ذا د رتتيذذذ Side- betsر تت ذمتتاذ   تت ذر  تتيذ
Becker رذلا،تتل ذ ىتت أذض،تت ذاالستتد ماأا ذ0921رتا ذذ

رذ فق ااذا،فتأ ذر متاذ،تلذدتأهذمنظمدتيا،مدأاكمدذا،د ذسلهذ
رم)ذاأدفا ذاتللذا،دكتا، هذستلهذ دست  ذل،تهذرت ذاأدفتا ذ

ذ (Bin,2008)مسدل ا ذاال،د ا ذاالسدمأاأ ذ
ا،مستدمأذذاال،دت ا (ذLin & Wang, 2012 ل تأل

ذ تتاال،د ا ا،متت  ذا،تتللذ ىتتىأذرنتت لذا،ملظتتهذ" ىتتأهذ  نتتيذ
"ذرذرد تاأذدك فتدذدتأهذا،منظمتدال، منظمدذرن ذاألختلذرت ذا

 ىتىأذا،فتأ ذ ا،اا تدذض،ت ذلل،هذ ات عذرت ذا،ىتا لذرنت ماذ
 ارهاردذض، ذءنتيذك متاذ ا  ذا،متلاأ ذ ذا، قا ذر ذا،منظمد

ا،د ذددأاك ذرن ذا،ىام  ضذ مألأا،ل ت ذلا،دىتأ ذ،مختا ألذ
ذءك أذ، منظمد ذاال،د ا رق انفاذرن ذدأهذا،منظمدذكاضذ

ذاال،دتتتتتتت ا ءضذ(ذAnari,2012 ل تتتتتتتأ ذكتتتتتتت ذمتتتتتتتضذ
تت أد  تتدذ دا  تت ذا،مصتتألرا ذا،مذاا،مستتدمأذ تتأد  ذء هل
ذ ذذ ا،أا  ذرضذا،منظمد

ل تتتتتتا،أس ذمتتتتتتضذ   ىتتتتتتدذا،تتتتتت  عذمكلنتتتتتتا ذ، ،دتتتتتت ا ذ
ا،دنظ متت ذلاخد رفتتاذضالذءنفتتاذمدىتتا يذرتت ذا،دتت   أذر تت ذ
 تتتتتتتأاأا ذاالمتتتتتتت ذناتتتتتتتلذاالستتتتتتتدمأاأذءلذا، قتتتتتتتا ذ ا،ىمتتتتتتت ذ

 (Allen &Meyer ضضذنمللع ا،منظمدذ ارهاردذض، ذ
ستتدخ ا ذرتت ذالاأل ىتتا ذا،   تتدذمتتضذا،نمتتالعذا،ىتتاةىدذاذال

ا،دنظ مت رذل ؤكت ذل،تهذا،ى  ت ذمتضذذاال،د ا م ا ذ أاسدذ
ا، أاستتتا ذذا،ك  تتتأمضا، تتتاا  ضذر تتت ذاتتتلاذا،نمتتتللعذرتتت ذ

،ل،هذسلهذ ىدم ذا، ااعذر  ذذألاا،ىأ  دذلا،يأ  درذلنظ
ذ ذذ ذر ذ ا يا،دنظ مذاال،د ا ذخد اأالالاذا،نمللعذ

ي بي ميااا الي ظيماا عالقااا االلياازام -3-4
 حيفرظ بهمالاالعرممين ل ةدا  

ت(ذءنتيذذ Rahman, et al 2015 ؤك ذ  متاذذا اةمل
رذلمتت)ذل،تتهذرتتفضذد   تتدذىتتام  ضددنتتل ذااد ا تتا ذلأس تتا ذا،

 اةمتالذمتاذرذاد ا ا ذلا،أس ا ذ، س ذممكنتدال م )ذد هذا
 اكتتتتتت ذا،ىتتتتتتام  ضذر تتتتتت ذ   تتتتتتدذمنظمتتتتتتادف ذمتتتتتتضذا تتتتتتعذ

ستتتتتتتد ا دذ،فا رنتتتتتتت ماذدى تتتتتتتأار األذرتتتتتتتضذالاادمامتتتتتتتادف ذءلا
اندماةفاذ، د أ  ذلا،دنم تدذست أر)ذل،تهذمتضذا،تألحذا،مىنل تدذ

ر  تدذ ذ ارهتاردذض،ت ذل تل ذلاندمتاةف ذ، منظمتدذ، ىام  ض
ا،ىتتام  ضذ،منظمتتادف رذل تت  ذذا،دتت ا لض  ا  تتدذ تت ضذا،دتت أ  ذ

دنم تتتدذل،تتتهذر تتت ذءنتتتيذرنتتت ماذدتتت أهذا،منظمتتتدذااد ا تتتا ذ
 مكتتضذذل ا،دتتا، فتتا ذ  أر  ذاندمتتاةف ذض،داتتال ذا،دتت  ذرام  فتتا

دنم تتتتدذ ستتتتفل،دذاستتتتدنداعذءضذانتتتتاهذر  تتتتدذض  ا  تتتتدذ تتتت ضذ
ذذذذذذذذكتتتتتت ذمتتتتتتضذ  نمتتتتتتاذ تتتتتتأ ذ ذ، منظمتتتتتتدذا،ىتتتتتتام  ضذلا،دتتتتتت امف 

ءضذا،ىتام  ضذذ(Mathew, & Zacharias, 2015ذ 
 ذا،دنظ متتتتذاال،دتتتت ا ا،تتتتل ضذ دم تتتت لضذ اأدفتتتتا ذمستتتتدل ذ

ألنف ذ ستار لضذر مكضذارد اأا ذ م ا دذءستف ذ، منظمتد
ر تتتتت ذدق  تتتتت ذ لأاضذا،ىما،تتتتتدذل  تتتتتا لذاأل ا ذا تتتتتعذءضذ

متتتتضذذرتتتتا يذا،ىتتتتام  ضذا،تتتتللذ اصتتتت لضذر تتتت ذمستتتتدل ذ
ذا،د أ  ذل ىتىألضذ مستدل ذ ذلاال،دت ا متضذا،أهتاذرتا ي

ذا،خ مد س ق ملضذءر  ذمسدل ذمضذ ل لذ
ا،ىتأ ذا،ستا  ذ مكتضذأصت ذل فتا ذلمضذخت  ذ

نظتتتأذمدىتتت  لذرتتت ذاتتتلاذا،ىتتت ضرذل دفتتت ذ م ىفتتتاذر تتت ذ
هتتألألذاالادمتتا ذ أرتت)ذ أ تتدذاال،دتت ا ذ، ىتتام  ضرذا تتعذ

 & Rahman" أاستدذكت ذمتضذذم ت ءكت  ذ أاستا ذ
Ali, 2015"ا،دتتتتت ا ذانتتتتتاهذر  تتتتتدذض  ا  تتتتتدذ تتتتت ضذءضذذ

 أاستتتتتا ذ  نمتتتتتاذدتتتتتأ ذرذا،ىتتتتتام  ضذ، منظمتتتتتدذلدنم تتتتتدف 
 ,Mathew & Zacharias""دذىم تتتتتتتت ذ أاستتتتتتتتءخأذ

ا،تتتتل ضذ دم تتتت لضذ اأدفتتتتا ذمستتتتدل ذضضذا،ىتتتتام  ضذ2015
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 ستتتتتتتار لضذر تتتتتتت ذدق  تتتتتتت ذ لأاضذ ذا،دنظ متتتتتتتذاال،دتتتتتتت ا 
ذ ا،ىما،د
 :الدراسرة السربها -4
الدراسااااااااااارة الياااااااااااي ي رللاااااااااااة  -4-1

الممررسااااااااارة االسااااااااايرايي يا الدارن 
 الملارد البشريا

  دراسااAyanda & Sani, 2010)) ،ات ر ذ
ا، أاسدذض، ذدق   ذا،ف للذا،مدم  دذر ذ  تدذا، أاستا ذ
ا،دتت ذدنال،تت ذء أمماأستتا ذاستتدأاد   دذض األذا،متتلاأ ذ
ا، ىتتأ دذر تت ذا،منظمتتا ذا،اكلم تتدذدنال،تت ذا، أاستتدذ

مضذملظف ذا،خ متدذا،م ن تدذمتل ر ضذمفأ لذ(ذ222 
(ذل األذاكلم تتتدذرتتت ذا،ن  تتتأرذاستتتدخ م ذ51ر تتت ذ 

ا، أاستتدذلستت  دذاالأد تتا ذلدا  تت ذاالناتت اأذا،مدىتت  لذ
 ليلصمة الدراسا إلى مريمي : ، لصل ذ، نداةجذ

ا،ى  تتتدذ تتت ضذمماأستتتا ذاستتتدأاد   دذض األذا،متتتلاأ ذ -
ا، ىتتتتتتأ دذكانتتتتتت ذمدلستتتتتت دذمتتتتتت)ذء ا ذا،منظمتتتتتتا ذ

  ا،اكلم د
ءظفتتأ ذء هتتالذ تت ضذا،مماأستتا ذا،مدى قتتدذ دتت أ  ذلذ -

ا،ىتام  ضذكانت ذءك تأذا،مماأستا ذدت   أالذر تت ذء ا ذ
  ذذا،منظما ذا،اكلم د

 ذدراساKhera, 2010)  ،)أك  ذاتللذا، أاستدذ
مماأستتتتا ذض األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذلد   أاتتتتاذر تتتت ذ

ر  ذء ا ذا،ىام  ضذر ذا، نلهذا،د اأ دذر ذا،فن رذ
مماأستتتتدذمنفتتتتاذاالستتتتدق ا ذذ07دنال،تتتت ذا، أاستتتتدذ

لا،دى تت ضرذا،داف تت رذمىتتاأكدذا،ىتتام  ضرذا،دخ تت  رذ
ا،دىل  رذا،د أ  ذلا،د ل أ ذلدنال،ت ذر نتدذمتضذ

متتتلظف ضذض اأ تتت ضذمتتتضذ   تتتدذذمتتتضذمفتتتأ لذذ(082 
لهذ ذ نتتتتهذء ن تتتت رذذ نتتتتهذختتتتا رذل نتتتتهذمتتتتضذ نتتتت

  ا،ق ا ذا،ىا (ذ
 

ذليلصمة الدراسا إلى مريمي : 
ل تتتل ذر  تتتدذ ل تتتدذ تتت ضذمماأستتتا ذض األذا،متتتلاأ ذ -

ا، ىتتتتأ دذلء ا ذا،ىتتتتام  ضذمتتتتضذا تتتتعذاالستتتتدق ا ذ
 لا،دى  ضرذلا،دىل ها رذلا،د أ  ذلا،د ل أ 

  رذاتت ر ذا، أاستتتدذض،تتت ذذ(2212)حااار ى،دراساااا
ا،دىأهذر  ذء أذمماأستا ذا األذا،متلاأ ذا، ىتأ دذ
ر تتت ذداق تتت ذا،دم تتت ذا،مؤسستتت ذرتتت ذىتتتأكدذ  تتتضذ
ا،كل د تتدذ، دصتتاال ذا،خ ل تتدذرذل،داق تت ذءاتت اهذ
ا، أاستتتتتدذ تتتتتا ذا، ااتتتتتعذ دصتتتتتم  ذاستتتتتد اندذىتتتتتم  ذ

(ذرقتتتألذ، متتت)ذا،مى لمتتتا ذاألل، تتتدذمتتتضذر نتتتدذ21 
لرت ذهتتل ذرذ(ذمفتأ لذ225ا، أاستدذا،مكلنتدذمتضذ 

ل،تتتتتتهذ تتتتتتأ ذ متتتتتت)ذلدا  تتتتتت ذا،  انتتتتتتا ذلاخد تتتتتتاأذ
ا،فأهتتت ا ذ استتتدخ ا ذا،ا متتتدذاراصتتتاة دذ، ى تتتل ذ

 ( spssاال دمار دذ 
 ليلصمة الدراسا إلى اديى:

ءضذا،ى  تتتدذ تتت ضذمماأستتتا ذا األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذ -
ا،مدم  تتتتتتتدذ  االستتتتتتتدق ا ذلا،دى تتتتتتت ضذرذلا،دتتتتتتت أ  ذ

لا،صادذذلا،د ل أرذلدق   ذاأل ا رذلا،دىل ها ذر
لا،ستتتتت مدذا،مفن تتتتتد(ذلداق تتتتت ذا،دم تتتتت ذا،مؤسستتتتت ذ

 كان ذر  دذض  ا  د 
  ات ر ذا، أاستدذض،ت ذرذ(2212، الهرضاي دراسا

ر األذالستتتتدأاد   دذاذا،مماأستتتتا ء تتتتأا،دىتتتتأهذر تتتت ذ
ا،ىتتتتتتام  ضذلء أامتتتتتاذر تتتتتت ذء ا ذذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذلء ا 

 ا، امىا ذا،خاصدذر ذاألأ ض ،داق  ذذا،منظما 
ءاتتتت اهذا، أاستتتتدذ تتتتا ذا، ااتتتتعذ دصتتتت م ذاستتتتد اندذ

(ذرقتتتتألذ، متتتت)ذا،  انتتتتا ذاألل، تتتتدذمتتتتضذ58ىتتتتم  ذ 
(ذمفتتتتأ ل ذلرتتتت ذ88ر نتتتتدذا، أاستتتتدذا،مكلنتتتتدذمتتتتضذ 

هتتل ذل،تتهذ تتأ ذ متت)ذلدا  تت ذا،  انتتا ذلاخد تتاأذ
ا،فأهتتت ا ذ استتتدخ ا ذا،ا متتتدذاراصتتتاة دذ، ى تتتل ذ

 (spssاال دمار دذ 
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  : ليلصمة الدراسا إلى مريمي 
ل تتتتتتتل ذء تتتتتتتأذللذ ال،تتتتتتتدذضاصتتتتتتتاة دذ، مماأستتتتتتتا ذ -

االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذر تتتتت ذء ا ذ
ا،ىتتتام  ضذرتتت ذا، امىتتتا ذا،خاصتتتدذماتتت ذا، أاستتتدذ

 ر ماذر اذنظ ذا،دىل ها  
ل تتتتتتتتل ذء تتتتتتتتأللذ ال،تتتتتتتتدذضاصتتتتتتتتاة دذ، مماأستتتتتتتتا ذ -

االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذر تتتتت ذء ا ذ
 ا، امىا ذر ماذر اذمىاأكدذا،ىام  ضذ

ل تتتتتتتل ذء تتتتتتتأذللذ ال،تتتتتتتدذضاصتتتتتتتاة دذ، مماأستتتتتتتا ذ -
االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذر تتتتت ذء ا ذ
ا، امىا ذا،خاصدذمتضذخت  ذء ا ذا،ىتام  ضذر متاذ

  ذر اذنظ ذا،دىل ها 
 لقد ةلصة الدراسا بمر يمي:

هتتتتتتتتتألألذضىتتتتتتتتتأاهذار اأ تتتتتتتتت ضذرتتتتتتتتت ذمماأستتتتتتتتتا ذ -
ذاالسدق ا ذلا،دى  ضذم)ذم  أذا،ملاأ ذا، ىأ د 

دىتت   ذنظتت ذا،دىل هتتا ذ متتاذ تتد   ذمتت)ذدل ىتتا ذ -
ذا،ىام  ضذر ذا، امىا ذا،خاصدذر ذاألأ ضذ 

هتتألألذضر تتا ذا،ىتتام  ضذرتت ذا، امىتتا ذا،خاصتتدذ -
 خالذا،قأاأا  ر ذاألأ ضذرأصدذ، مىاأكدذر ذاد

الدراسااارة الياااى ي رللاااة االليااازام   -4-2 
 الي ظيمي:

  دراساا  (Antilla,. 2014ات ر ذا، أاستدذض،ت ذ
ا،دنظ متتتتت ذذاال،دتتتتت ا دا  تتتتت ذا،ىلامتتتتت ذا،متتتتتؤ ألذر تتتتت ذ

، ملظف ضذ ا،منظما ذ أاسدذاا،دذا،م أا ذر ذىأكدذ
 ذ:ليلصمة الدراسا إلى صنار دذرن ن  د

ذاال،دتتتتتت ا ضمكان تتتتتتدذدقستتتتتت  ذا،ىلامتتتتتت ذا،متتتتتتؤ ألذر تتتتتت ذ -
ا،دنظ متتتت ذرتتتت ذا،منظمتتتتدذض،تتتت ذ تتتت عذرةتتتتا :ذا،فةتتتتدذ
األل،تت ذدتتأد  ذر فتتاذا،ىلامتت ذ ىتتةلضذا،ىتتأكدذ ىتتك ذ
م اىتتتتألا،فةدذا، ان تتتتدذدتتتتأد  ذر فتتتتاذا،ىلامتتتت ذ م دمتتتت)ذ
ا،ىمتتتت ذ اختتتت ذا،منظمتتتتدذءمتتتتاذا،فةتتتتدذا، ا، تتتتدذدىتتتتك  ذ

  لاس دذا،ىلام ذا،مدى قدذ خصاة ذا،ىم  

دكمتتتتتضذ تتتتتللذا،منظمتتتتتدذرتتتتت ذد ا تتتتت ذن تتتتتا ذم تتتتتا ذ -
األرمتتتتتا ذ فتتتتتاذلا،فتتتتتأ ذا،مدنلرتتتتتدذا،دتتتتت ذدقتتتتت مفاذ

  ،ملظف فاذ ىك ذرا 
ا،دنظ م ذ   ذاالادما ذذاال،د ا مضذء  ذداس ضذ -

 ذ  مماأسا ذا،ملاأ ذا، ىأ دذ اخ ذا،منظمد
ا،دنظ متتت ذر تتتاألذرتتتضذذاال،دتتت ا  مكتتتضذاستتتدنداعذءضذ -

 تيذضالذءضذرنصأذمىق ذ أس ذ لأذا،منظمدذا،فا ذر
ا،ىلام ذا،د ذدتأد  ذ فتاذ، ست ذات ذا،لا ت لذا،دت ذ
دتتؤ أذرتت ذل،تتهذا تتعذءضذكتت ذمتتضذم دمتت)ذا،ىمتت ذ
لخصتتتاة ذرمتتت ذاألرتتتأا ذ،فمتتتاذء تتتأذك  تتتأذر تتت ذ

  اال،د ا ذ
 دراسا Ahmad &Hussain, 2014)،)ا ر ذ

ذاال،دتتتت ا راتتت ذا، لأا،لستتتت  ذ،مففتتتل ذا، أاستتتدذض،تتتت ذ
ا،دنظ متت ذمدىتت  ذا، نستت ا ذرتت ذدا  تت ذا،ى  تتدذ تت ضذ

ذ   اكستداضخماذستما ذأة ست دذ، ىخصت دذلاأل ا ذ
 ليلصمة الدراسا إلى مريمي : 

ا،ىتتتتا ف ذا،ى  تتتتدذ تتتت ضذكتتتت ذمتتتتضذذاال،دتتتت ا  دلستتتت ذ  -
 ذاال دفا ذلاأل ا ذا،لظ ف  

ا،ىتتتتتتا ف ذا،ى  تتتتتتدذ تتتتتت ضذا،خ تتتتتت ذذاال،دتتتتتت ا  دلستتتتتت ذ  -
 ذا،لظ ف ذلاأل ا ذا،لظ ف  

ا،دنظ متت ذكتت ذمتتضذا،أس تتدذذاال،دتت ا  دأدتت ذر تت ذذ تت   -
رتتت ذدتتتأهذا،منظمتتتدذءلذرتتت ذا، قتتتا ذر فتتتاذلكمتتتاذ تتتؤ أذ

 ذر  ذس لهذا،ملا ندذا،دنظ م د 
 رذاتتتت ر ذا، أاستتتتدذرتتتت ذ2105رالشاااامري ذدراسااااا)

ذداق تت ذرتت ذا، اخ  تتدذا،ىمتت ذ  ةتتدذ لأذر تت ذا،دىتتأه
ذا،ات ل ذاتأاذ  تا لذمنسل  ذ،  ذا،دنظ م ذاال،د ا 

ذلدكتتتتتتلضذ  ا،ستتتتتتىل  دذذا،ىتتتتتتما، دذا،اتتتتتت ل ذ من قتتتتتتد
ذا،اتتت ل ذاتتتأاذ  تتا لذمنستتتل  ذمتتضذا، أاستتتدذم دمتت)
ا،ى نتتتتدذذا تتتت ذ  تتتتم ذل تتتت ذا،ىتتتتما، دذا،اتتتت ل ذ من قتتتتد

ذا،لصتتتف ذا،متتتنفجذا، ااتتتعذاستتتدخ  (ذمفتتتأ لرذ225 
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ليلصامة  ذا،  انتا ذ، م)ذك  الذاالسد اندذ اسدخ ا 
  الدراسا إلى مريمي :

ذا، اخ  تتدذا،ىمتت ذ  ةتتدذ تت ضذ تتللذ تتأ لذاأد تتا ذ ل تت  -
 ذذا،دنظ م ذاال،د ا ذلمسدل ا 

ذاال،دتتتتتت ا ذداق تتتتت ذرتتتتتت ذ لأذا، اخ  تتتتتدذا،ىمتتتتتت ذ،  ةتتتتتد -
ذدىتتتتتتت  ذا، اخ  تتتتتتدذا،ىمتتتتتت ذ  ةتتتتتتدذءضذءلذا،دنظ متتتتتت ر

 ذمأدفىدذ  أ دذا،دنظ م ذاال،د ا 
ذمستتتتتدل ا ذاأدفتتتتا ذدى تتتتأرضذا،دتتتت ذا،ستتتت لك ا ذءاتتتت  -

ذ لم تتتالذذا،ىمتتت ذمفتتتا ذضن تتتا اتتت :ذذا،دنظ متتت ذاال،دتتت ا 
ذلاادتأ ذا،أستم رذا،ت لا ذملرت ذ ا،اهلأر لاال،د ا ذ
   دى  مادف ذلاال،د ا ذا،أؤسا 

ذا،ىمتت ذ  ةتتدذداستت ضذرتت ذدستتف ذا،دتت ذا،مد   تتا ذءاتت  -
ذا،دنظ متتتتتتتت ذاال،دتتتتتتتت ا ذ،داق تتتتتتتت ذا،  متتتتتتتتدذا، اخ  تتتتتتتتد

ذ  ةتتتدذ،داستتت ضذا،  متتتدذا،ما  تتتدذدتتتلر أا،د ف  ا ا :
ذذا،ا ل ذاأاذ  ا لذر ذا،ىم 

 لقد ةلصة الدراسا إلى :
 ذا،دنظ م ذاال،د ا ذمسدل ا ذدى   ذر ذاالسدمأاأ -
 ار  ا  دذا، اخ  دذا،ىم ذ  ةدذدى   ذر ذاالسدمأاأ -
  ر ذذرذا ر ذاللذا، أاسدذ(2227اللزان ، دراسا

ذا،دنظ متتت ا،منتتتا ذذ تتت ضذا،ى  تتتدذنتتتل ا،دىتتتأهذر تتت ذ
ذذر نتتدذر تت ذا، اتتأ ضذمم كتتدذرتت رذا،دنظ متت ذلاال،دتت ا 

ذا،ىامتتتتتتدذار األذرتتتتت ذا،ىتتتتتتام  ضذمتتتتتضذمفتتتتتأ ل(ذ502 
ذ، منتتتتتتتا  ذا،ىامتتتتتتتدذلار األذلا،اأاستتتتتتتا رذ، دتتتتتتت أ  
ذعْا،متضذا، ااتعذرذلاستدخ  ذا، اخ  تدذ ل األذاألمن د

ذ ليلصمة الدراسا إلى مريمي :  ا،تتلصف 
انتتاهذاأد تتا ذ تت ضذ   ىتتدذا،منتتا ذا،دنظ متت ذا،ستتاة ذ -

 لاال،د ا ذا،دنظ م  
 تؤ  ذداست ضذا،منتا ذا،دنظ مت ذض،ت ذ  تا لذمىتت ال ذ -

اال،د ا ذا،دنظ م رذممتاذ تؤ  ذض،ت ذاأدفتا ذمستدل ا ذ
 األ ا  ذ

ال اادير برلااذكر ةن البحااث الحاارلي يخيمااف عاان  
 :ذالدراسرة السربها فى عدن  لا   لعل ةامهر

 لرقتتتتالذ،متتتتاذنمتتتت ذض،تتتت ذضذمىظتتتت ذا، أاستتتتا ذا،ستتتتا قدذء
،تتت ذددىتتتأ ذ،دتتت   أذا،مماأستتتا ذذاهتتت   ذا، ااتتتع

اال،دتتتت ا ذذ ر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذر تتتتالستتتتدأاد   دذا
لامتتاذملهتتل ذاادمتتا ذا، اتتعذ، مؤسستتا ذذا،دنظ مت 

تتاذ ختتد هذا، تتلاألذرتتضذالممتتاذ ؤكتت ذاا،اتتا، ذءساسل
ذا، أاسا ذا،سا قد ذ

 ر تت ذاتت ذذضذمىظتت ذا، أاستتا ذا،ستتا قدءكمتتاذ دهتتحذذ
الستتدأاد   دذرتت ذملهتتل ذا،مماأستتا ذاذر تت ذا، ااتتع

ر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذ أاستتتتا ذء ن  تتتتدذدمتتتت ذرتتتت ذ
رتتتضذ  ةتتتدذا،ىمتتت ذا،مصتتتأ دذذ  ةتتتا ذمخد فتتتدذدخد تتته

مضذا عذد   ت ذاتللذا،مماأستا ذممتاذ ؤكت ذذالء هلذ
ذسدفا لذمنفا ذ ،ذا، اعذاا،اا دذ،فل

 مىأردذد   أذا،مماأستا ذ ذر ذأك ا، اعذا،اا، ،ق ذ
اال،دتتتت ا ذر تتتت ذذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دالستتتتدأاد   دذا

لدا  ت ذءام تدذذا، امىا ذا،خاصدر اخ ذذا،دنظ م 
ر األذالستتتتتتتدأاد   دذد   تتتتتتت ذمففتتتتتتتل ذا،مماأستتتتتتتا ذا

رذ ارهتتاردذا، امىتتا ذا،خاصتتدا،متلاأ ذا، ىتتأ دذرتت ذ
اتللذض، ذدا   ذاألام دذا،نست  دذ،كت ذ  ىت ذمتضذء ىتا ذ

ا،مماأستتتا ذمتتتضذل فتتتدذنظأءرهتتتا ذا ةتتتدذا،دتتت أ اذ
م تت ذل،تتهذدلصتت ا ذر األذ ا تتعذ ذلا،ف ةتتدذا،مىالنتتد

 مكنفتتاذداق تت ذذ ا،منظمتتدذرتت ذدا  تت ذاألل،ل تتا ذادتت
متتتضذختتت  ذد   تتت ذاتتتللذا،مماأستتتا رذذ ذرىا، تتتدءر تتت

دتتت   أذء ىتتتا ذاتتتللذا،مماأستتتا ذلءك تتتأذذ لدا  تتت ذمتتت 
ذ ر تتتتتذاال،دتتتتت ا ذا،دنظ متتتتت ذاذرتتتتت د تتتتتهذاأل ىتتتتتا ذدتتتتت   ألذ

رتتتتتت ذلا،ف ةتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتدذءرهتتتتتتا ذا ةتتتتتتدذا،دتتتتتت أ اذ
  ذا، امىا ذا،خاصد
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 م ه يا البحث – 5
ذ ادللذالاذا،   ذر  ذما   :ذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذم دم)ذا، اعذلا،ى ندذ
 ذدصم  ذاسدماألذ م)ذا،  انا ذلمادل ادفاذ
 األستتتتتا،  ذاراصتتتتتاة دذا،مستتتتتدخ مدذرتتتتت ذدا  تتتتت ذ

 ا،  انا ذ
 Cronbach's Alpha)ذ(اخد اأا،  ا ذا،ص   -
 خصاة ذر ندذا، اعذ -
ذا،دكتتتأاأا  ذا، اتتتعذ،مدي تتتأا ذا،لصتتتف دذا،مقتتتا  ا -

ذا،استتتتتتتتتا  دذا،مدلستتتتتتتتت ا ذ-ذا،مةل تتتتتتتتتدذلا،نستتتتتتتتت 
ذمىامتتتتتتتتت ذ-ذا،مى تتتتتتتتتاألذاالناتتتتتتتتتأاه-ذا،مأ اتتتتتتتتتد
 ( ذاالخد ه

 اخيبرر فرلض البحث بلاسطا مريمي:
 ذاخد اأ"T"مسدق د ضذ،ى ند ضذ" "Independent 

 t Testذضاصتاة اذ ا،تدذرتأل ذل ل ذم  ذ، أاسد
 ( ا،نل ذ-ذا، يأار دذا،من قد ذمدي أذر ذمدم  د

 االد تالذءاتا  ذا،د تا ضذدا   ذاخد اأ"F" Test" 
One Way ANOVA"ذا،فتتأل ذمتت  ذ،ق تتااذ

ذرتتتتت ذمدم  تتتتتدذمستتتتتدق د ضذر ندتتتتت ضذمتتتتتضذءك تتتتتأذ تتتتت ض
لرقتتاذأل ىتتا ذ(ذا،خ تتألذ-ذا،تتلظ ف ذا،مستتدل  مدي تتأ

ا،مماأستتتتتتا ذاالستتتتتتدأاد   دذر األذا،ملاأ ا، ىتتتتتتأ دذ
 لد   أااذر  ذاال،د ا ذا،دنظ م ذ، مؤسسا  

  دا  تتتت "LSD"ليحديااااد مع ليااااا الفاااارلق بااااين ذ
ميلساااااطي عي ياااااين عماااااى حاااااده ل  ااااالاع ذاة 

 الاالظيفي المساايل )ميغياار المع ليااا ميمثمااا فااى
 (.الخبرن -
  أستتلضذاأد تتتا ذمىامتت ذاستتدخ ا  (Pearson 

Correlation)تتتتتتت ضذء ىتتتتتتتا ذلعالقاااااااا اذ،ق تتتتتتتااذ 
ا،مماأستتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذ

  م ذ، مؤسسا  لد   أاار  ذاال،د ا ذا،دنظ
  ذا، س  ذاالنا اأا،خ  ذءس لSimple Re-) 

gression)دتتت   أذذمع لياااا لقااالن،دا  تتت ذمتتت  ذذ
ا،مماأستتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذ

  لد   أااذر  ذاال،د ا ذا،دنظ م ذ، مؤسسا 
 Stepwise)ذا،مدىتتتت  ذاالناتتتت اأا،خ  ذءستتتت ل 

Multiple Regression)ء ىا ذذةام يأثيرذ،دا   ذ
ا،مماأستتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتأ دذ

ذلد   أااذر  ذاال،د ا ذا،دنظ م ذ، مؤسسا  
 لالعي ا:البحث م يمع 

ءرهتتتا ذا ةتتتدذ دم تتت ذم دمتتت)ذا، اتتتعذرتتت ذ م تتت)ذ
ءستتدالرذءستتدالذذمتتضذرةتتا ذ ذا،دتت أ اذلا،ف ةتتدذا،مىالنتتد

 ا، امىتتا ذمستتار رذمتت أارذمتت أاذمستتار رذمى تت (ذ
لا،ل ذ   تمذا،ىت  ذار متا، ذ،فتللذذرذا،مصأ دذا،خاصد

مفتتأ لذلا، تت ل ذأ تت ذذ5338ا،فةتتا ذا،ستتا  ذدا  تت ااذ
ا،خاصتتتدذ(ذدل  تتت)ذاتتتللذا،مفتتتأ ا ذر تتت ذا، امىتتتا ذ0 

 امىتتتتتتا ذ ا،قتتتتتتااألذا،ك تتتتتتألذذ9لا،دتتتتتت ذ   تتتتتتمذرتتتتتت  ااذ
  لاالسكن أ دذ
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 برل رمعرة الخرصا محل البحث لمعرل يهم ةعداد ةعضر  ايئا اليدريس ( 1)  دلل رقم
 بْــــــــــــاٌجُ                

 

 خــــــاٌدبِؼ      

 اإلخّبٌٍ اٌفئبد اٌّؼبؤخ أػضبء هُئخ اٌزذسَش

 إٌضجخ % اٌؼذد ِؼُذ ِذسس ِضبػذ ِذسس أصزبر ِضبػذ أصزبر

: اٌدبِؼبد ثبٌمبهشح اٌىجشٌ         أوًلا

 4666 228 326 481 832 66 28 جبيعخ أكزٕثش نهعهٕو انحذٚضخ

جبيعخ يصش نهعهٕو 

 ٔانزكُٕنٕجٛب

464 24 848 801 310 822 4268 

 4464 881 488 434 428 88 64 أكزٕثش 6جبيعخ 

 368 848 20 64 14 8 88 انجبيعخ انحذٚضخ نهزكُٕنٕجٛب

 862 414 83 46 42 8 40 جبيعخ األْشاو انكُذٚخ

 4468 644 824 83 482 84 68 انجبيعخ األنًبَٛخ فٗ يصش

 868 380 481 68 63 30 31 انجبيعخ انجشٚطبَٛخ فٗ يصش

 4002 2479 9449 896 909 442 444 اخّبًٌ خبِؼبد اٌمبهشح

        ثبُٔاب: اٌدبِؼبد ثبإلصىٕذسَخ

 8866 4808 383 166 422 441 488 انعشثٛخ نهعهٕواألكبدًٚٛخ 

 264 322 461 408 28 2 48 جبيعخ فبسٔط

 4904 9764 464 747 484 944 949 إخّبًٌ خبِؼبد اإلصىٕذسَخ

 900 7226 9988 9442 9949 247 762 اإلخّبٌٍ

ذ2102 2105ا،ىا، ذ، ىا ذا، امى ذا،نىألذا،سنل دذ، دى   ذذ-، دى ةدذا،ىامدذلاراصا ذ ا، فا ا،مأك ذلمصدر: ا
 

 عي ا الدراسا:
د ذض أا ذا، اعذر  ذر ندذرىلاة دذمتضذءرهتا ذ

ماااااااان كمياااااااارة اادارن ا ةتتتتتتتتدذا،دتتتتتتتت أ اذلمىتتتتتتتتالن ف ذ
 اختتت ذ ىتت ذا، امىتتتا ذا،خاصتتدرذ تتتا ذذلاليك للل ياار

ا، ااتتعذ دا  تت ذا،ا تت ذا،مناستت ذ، ى نتتدذ،دكتتلضذمم  تتدذ
ارذلل،هذ االردما ذر ت ذ ذصا ال ،م دم)ذا، اعذدم   ل

ذا،مىا ،دذا،دا، دذ:

  (  
 ⁄
)
 
 
 (   )

  
 
 حيث إن:

ذا  ذر ندذا، أاسد :  

  
 ⁄
 : 

ا،ق متتدذا،مستتدخأ دذمتتضذ تت ل ذا،دل  تت)ذ
ا،ق استتتتتتتتتت ذا،مى تتتتتتتتتتاألذ مىامتتتتتتتتتت ذ قتتتتتتتتتتدذ

ذ1.96لا ذ95%

نستتت دذرتتت  ذا،مفتتتأ ا ذا،دتتت ذ دتتتلارأذ فتتتاذ :  
ا،خصتاة ذمات ذا، اتتعذرت ذا،م دمتت)ذ

ذ      ل تتتتتتت ذاستتتتتتتدخ  ذا، ااتتتتتتتعذ
ا تتتعذ كتتتلضذد تتتا ضذا،م دمتتت)ذءك تتتأذمتتتاذ

ذ مكض ذ

ا ل ذا،خ  ذا،مىاا ذا،مستملحذ تيذل ت ذ :  
ذ 5%اسدخ  ذا، ااعذا ل ذخ  ذ=ذ

ل تتتا،دىل  ذرتتت ذا،مىا ،تتتدذا،ستتتا قدذ كتتتلضذا تتت ذذذذذذ
مفتتتتتتأ لذمتتتتتتضذءرهتتتتتتا ذا ةتتتتتتدذا،دتتتتتت أ اذذ582ا،ى نتتتتتتدذ

لمىتتتتالن ف ذل تتتت ذدتتتت ذاخد تتتتاأذمفتتتتأ ا ذا،ى نتتتتدذ  أ قتتتتدذ
رىلاة دذرذلل،هذ فداادذا،فأصتدذ، م ت)ذرةتا ذا، اتعذ

ذر ذا، اعذ ذ، مىاأكدذا،د لر د
ل  ذاردم ذا، ااعذر ذدل  تيذ تلاة ذاالسدقصتا ذذذذذذذ

،مفأ ا ذا،ى ندذر  ذضسدخ ا ذ أ قدذارسد فا ذا،تلاد ذ
، قاةمتتتدذلاتتتللذا، أ قتتتدذاتتت ذنتتتل ذمتتتضذءنتتتلا ذا،مقا  تتتدذ
ا،ىخصتتت دذلا،دتتت ذدقدصتتتأذر فتتتاذمفمتتتدذا،مقا تتت ذر تتت ذ
ار تتتا ذا،دل  فتتتا ذا،خاصتتتدذ ك ف تتتدذاستتتد فا ذا،قاةمتتتدذ

ذ نفسي 
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اردم ذا، ااعذر  ذ أ قدذا،دل  )ذا،مدناس ذر ذذذذذذ
دم  تت ذ م تت)ذمفتتأ ا ذا،م دمتت)ذل لهتتحذا، تت ل ذأ تت ذ

(ذدل  تتتتتتتتت)ذر نتتتتتتتتتدذا، اتتتتتتتتتعذر تتتتتتتتت ذك  تتتتتتتتتا ذاال األذ2 
 ا، امىتتا ذا،خاصتتدذرذل،هتتماضذا،لصتتل ذ،فتتلاذا،ىتت  ذ
دتتتت ذدل  تتتت)ذرتتتت  ذءك تتتتأذمتتتتضذا تتتت ذا،ى نتتتتدذددكتتتتلضذمتتتتضذ

استتتتد اندذ ىتتتتك ذرىتتتتلاة رذلاستتتتدأ ىفاذ  أ قتتتتدذ522
م اىتتتتألذمتتتتضذ  تتتت ذا، ااتتتتعرذلكتتتتاضذرتتتت  ذاالستتتتد انا ذ

استتتتتتتد اندذذ84استتتتتتتد اندذمتتتتتتتضذ  نفتتتتتتتاذذ468ا،مستتتتتتتدأ لذ

س أصتتا،ادذ، دا  تت ذاالاصتتاة رذاتتلاذل تت ذ  تتمذا،ىتت  ذ
اال متتا، ذ، قتتلاة ذا،تتلاأ لذا،صتتا ادذا،دتت ذدتت ذدفأ يفتتاذ

 اةمتتتتتتدذمتتتتتتضذض متتتتتتا، ذرتتتتتت  ذا،قتتتتتتلاة ذذ384لدا   فتتتتتتاذ
ذ272ا،مل رتتتتدذر تتتت ذمفتتتتأ ا ذر نتتتتدذا، اتتتتعرذ لا تتتت)ذ

  اةمتتتتتدذ،  امىتتتتتا ذا،خاصتتتتتدذ ا،قتتتتتااألذا،ك تتتتتألذ نستتتتت د
 اةمتتتتتتتتتتتتتدذ،  امىتتتتتتتتتتتتتا ذا،خاصتتتتتتتتتتتتتدذ 114رذذ72.3%

ذ ذ%29.7  األسكن أ دذ نس د
ذ

 ( يلزيع مفرداة العي ا بكميرة اادارن برل رمعرة الخرصا  محل البحث2 دلل رقم )

ذمضذضر ا ذا، ااعالمصدر:     
 البير رة لمحيليريهر:يصميم اسيمررن  مع  -

د ذاسدخ ا ذاستدماألذاالستد  اضذكت  الذمناست دذ،فتلاذ
ا، اتتتتعرذل تتتت ذصتتتتم ذا، ااتتتتعذاالستتتتد اندذلرتتتت ذءستتتتة دذ

 ا، اعذر  ذا،نالذا،دا، :
ذ

 الهسم ادلل: البير رة الديم رافيا: ( ة
اىتتدم  ذاالستتتد اندذر تتت ذا،خصتتتاة ذا،  ميأار تتتدذ
ذ،مفتتتتأ ا ذا، اتتتتعذلدكلنتتتت ذمتتتتضذءأ ىتتتتدذرقتتتتأا ذاتتتت :
ا،من قتتتدذا، يأار تتتدرذا،نتتتل رذا،مستتتدل ذا،تتتلظ ف رذرتتت  ذ

ذسنلا ذا،خ ألذر ذم ا ذا،ىم  

 اليلزيع المي رس  لمعي ا اسم ال رمعا
  ةلاًل: كميرة اادارن ب رمعرة الهرارن الكبر 
 22 ك  دذار األذ  امىدذءكدل أذ، ى ل ذا،ا   دذلا  ا 

 70ذك  دذار األذ  امىدذمصأذ، ى ل ذلا،دكنل،ل  ا
 25ذءكدل أذ2ك  دذار األذ  امىد

ذ02ذك  دذار األذ ا، امىدذا،ا   دذ، دكنل،ل  اذلا،مى لما 
ذ01ذاألاأا ذا،كن  دذك  دذار األذ  امىد

ذ22ذك  دذار األذ ا، امىدذاأل،مان دذر ذمصأ
ذ22ذك  دذار األذ ا، امىدذا، أ  ان دذر ذمصأ

 272  كميرة اادارن ب رمعرة الهرارن الكبر  إ مرلى يلزيع 
  ااسك درياكميرة اادارن ب رمعرة  ثر ًير: 
 87ذ األكا  م دذا،ىأ  دذ، ى ل ذلا،دكنل،ل  اك  دذار األذ

ذ27ذك  دذار األذ  امىدذراألا
 114 ااسك دريا يلزيع كميرة اادارن ب رمعرة  إ مرلي 

 384 اا مرلي العرم 
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 محرلر البحث: (  
اىتتتتتدم ذا، اتتتتتعذر تتتتت ذماتتتتتلأ  ضذأة ستتتتت  ضذدهتتتتتمن ذ

ذ(ذر األذمقسم ضذكا،دا، :ذ32 

 الممررساااااااااارة : المحاااااااااالر الرئيسااااااااااي ادلل
: )كميغيراة االسيرايي يا  ادارن الملارد البشريا

 ةبعرد فرعيا: 4عمى مسيهما( ليشيمل بدلره 

 اسااااايريي يا االسااااايهطر  ا، ىتتتتت ذا،فأرتتتتت ذاألل :ذ
ذر اأا ذ ا  دذ2:ذل ىم لاالخييرر

 اساااااايريي يا الياااااادري  ا، ىتتتتتت ذا،فأرتتتتتت ذا، تتتتتتان :ذ
ذر اأا ذ ا  دذ2:ذل ىم لاليطلير

 اساااايريي يا اليعليضاااارة ا، ىتتتت ذا،فأرتتتت ذا، ا،تتتتع:ذ
ذر اأا ذ ا  دذ2:ذل ىم لالم رفع 

 ذاسااايريي يا يهيااايم اددا ا، ىتتت ذا،فأرتتت ذا،أا تتت):ذ:
ذر اأا ذ ا  دذ2ل ىم ذ

  :الي ظيمي ةبعرد االليزامالمحلر الرئيسي الثر ي 
 ةبعرد: 3)كميغير يربع(: ليشيمل بدلره عمى 

 ذ2:ذل ىتم ذاالليزام العرطفيا، ى ذا،فأر ذاألل :ذ
ذر اأا ذ ا  د

 ذل ىتتم ذااللياازام المساايمرا، ىتت ذا،فأرتت ذا، تتان :ذ:
ذر اأا ذ ا  دذ2

 ذل ىتتم ذالمعياارر  االلياازام ذا،فأرتت ذا، ا،تتع:ذا، ىتت:
ذر اأا ذ ا  دذ2

  ( يلضح ةدان البحث1لالممحق رقم )
 فى صيغيهر ال هرئيا

األستتتتتا،  ذاالاصتتتتتاة دذا،مستتتتتدخ مدذرتتتتت ذدا  تتتتت ذ  -
ذا،  انا :

اخد اأا،  تتتتتتتتتا ذا،صتتتتتتتتت  ذ مىامتتتتتتتتت ذء،فاكألن تتتتتتتتتا ذ -
(Cronbach's Alpha 

 ا،دلص هذا،  مل أار ذ،ى ندذا، اعذ -

اراصا ا ذا،لصف ذ ا،دكأاأا ذلا،نس ذا،مةل تدذ -
االناتتتتأاهذ-ا،مدلستتتت ا ذا،استتتتا  دذا،مأ اتتتتدذذ-

 ا،دأد  (ذذ-مىام ذاالخد هذذ-ا،مى األذ
 اخيبرر الفرلض لذلك من خالل مريمي: -
 "اخد اأTذذ"ذ،ى ند ضذمسدق د ض(Independent t 

test) 
 اخد تاأذدا  ت ذا،د تا ضذءاتا  ذاالد تال"F" Test" 

One Way ANOVA)   ) 
 استتتدخ ا ذمىامتتت ذاأد تتتا ذ  أستتتلضذ(Pearson 

Correlation)ذ 
   ءستتتتت ل ذاالناتتتتت اأا،خ  ذا، ستتتتت(Simple 

regression)  
 ءست ل ذاالنات اأا،خ  ذا،مدىت  ذذذذ(Stepwise 

multiple regression) 

ذاخيبرر الثبرة لالصدق: -
 قصتت ذ ا،  تتا ذءنتتيذ،تتلذءر تت ذدل  تت)ذارستتدماأا ذ

نفتتاذظتتألهذا،د   تت ذذر تت ذنفتتاذر نتتدذا، اتتعذلرتت 
األل ذناصت ذر تت ذنفتاذاالستتد ا ا رذءلذاستتد ا ا ذ
 أ  تدذمتتضذا،د   ت ذاألل رذل تتلا ذر متا ذا،ق تتااذءنتتيذ
،تتتتلذ  قتتتت ذر تتتت ذر نتتتتدذءختتتتألذمستتتتال دذمتتتتضذنفتتتتاذ
ا،م دمتتت)ذ تتتنفاذىتتتأل ذستتتا ذا،ى نتتتدذاألل،تتت رذلرتتت ذ
نفتتتتاذظتتتتألهذا،د   تتتت ذر  فتتتتاذناصتتتت ذر تتتت ذنفتتتتاذ

ض،تتتتتتت ذءضذاالستتتتتتتد ا ا رذل ا،دتتتتتتتا، ذد متتتتتتتةضذا، أاستتتتتتتدذ
ا،مؤىتتتتتأا ذا،دتتتتت ذناصتتتتت ذر  فتتتتتاذ مكتتتتتضذستتتتتا فاذءلذ
د   قفتتاذءلدىم مفتتاذر تت ذا،م دمتت)ذ ف مةنتتاضذدتتا رذل تت ذ
 ا ذا، ااتعذ تف أا ا ذاخد اأا،  تا ذلا،صت  ذ  ست ل ذ

ذمىام ذء،فاكألن ا ذ 
لدلهتتتتتتتتتحذا، تتتتتتتتت ال ذا،دا، تتتتتتتتتدذندتتتتتتتتتاةجذد   تتتتتتتتتت ذذ

(Cronbach's Alpha)ر تتتتتتتت ذمدي تتتتتتتأا ذا، اتتتتتتتتعذ
 ا،مسدق دذ ا،مماأسا ذاالسدأاد   دذر األذا،ملاأ ذ

ذا، ىأ د(ذلا،دا ىدذ اال،د ا ذا،دنظ م ذ(ذ 
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 ( 3دلل رقم )ااااا 
 عمى ميغير الممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد البشريا(Cronbach's Alpha) يرئج يطبيق 

دد اااع يرااااالميغ م
 العبرراة

 معرمل الثبرة
Cronbach's Alpha 

 معرمل االيسرق الداخمي
 )الصدق الذايي(

 2.923 2.815 5 اسيرايي يا االسيهطر  لاالخييرر 1
 2.924 2.891. 5 اسيرايي يا اليدري  لاليطلير 2
 2.916 2.839. 5 اسيرايي يا اليعليضرة لالم رفع 3
 2.923 2.852. 5 اآلدا اسيرايي يا يهييم  4

الممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد 
 البشريا
 )اا مرلي(

22 .2.945 2.973 

 دهتتتتتحذمتتتتتضذا، تتتتت ل ذا،ستتتتتا  ذءضذ  متتتتتدذمىامتتتتت ذ
ا،  تتتتتتتتا ذذ،مدي تتتتتتتتأذا،مماأستتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتدأاد   دذر األذ

لاتت ذ  متتدذءك تتأذمتتضذذ14922ا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذ  يتت ذ
ممتتاذ ىنتت ذاأدفتتا ذذ972 1 مىامتت ذصتت  ذلادتت ذذ142

 أ تتتتتدذ  تتتتتا ذلصتتتتت  ذمادتتتتتل ذء الذ  تتتتتااذا،مدي تتتتتأرذ
 ا تتتعذضلاذدتتت ذض تتتأا ذا، اتتتعذمتتتألذءختتتأ ذختتت  ذردتتتألذ
 من تتدذمق  تتدذر تت ذنفتتاذا،مفتتأ ا ذا،مسدقصتت ذءأاةفتتارذ

ذرفضذنس دذ  ادف ذر  ذنفاذار ا ا ذسدكلض

% ذكمتتتاذ دهتتتحذء هتتتالذءضذمدي تتتأذاستتتدأاد   دذ9242ذ
لا،د تتتل أذضادتتت ذا،مأد تتتدذاألل،تتت ذمتتتضذا تتتعذذا،دتتت أ  

ذ14890 أ تتدذ  تتا ذلصتت  ذا،مادتتل ذ مىامتت ذ  تتا ذ
  نمتتتتتاذ تتتتتا ذمدي تتتتتأذذ14922لمىامتتتتت ذصتتتتت  ذلادتتتتت ذ

اسدأاد   دذاالستدق ا ذلاالخد تاأذرت ذا،مأد تدذاألخ تألذ
ذ14915لمىامتت ذصتت  ذلادتت ذذ14802 مىامتت ذ  تتا ذ

(ذندتتتتاةجذد   تتتت ذءستتتت ل ذمىامتتتت ذ2ل لهتتتتحذ تتتت ل ذ 
 مدي أذاال،د ا ذا،دنظ م  ذر  )ا،  ا ذ

 

 الي ظيمي االليزامعمى ميغير (Cronbach's Alpha) (  يرئج يطبيق ةسمل  4 دلل )

 معرمل الثبرة عدد العبرراة الميغير م
Cronbach's Alpha 

 معرمل االيسرق الداخمي
 )الصدق الذايي(

 2.912 2.831. 4 العرطفي االليزام 1
 2.925 2.819. 4 المسيمر االليزام 2
 2.896 2.824. 4 المعيرري االليزام 3

 2.949 2.922. 12 الي ظيمي )اا مرلي( االليزام
 

 

ذ

ذ
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ذ

 دهتتتتتحذمتتتتتضذا، تتتتت ل ذا،ستتتتتا  ذءضذ  متتتتتدذمىامتتتتت ذ
لاتت ذذ14911ا،  تتا ذذ،مدي أاال،دتت ا ذا،دنظ متت ذ  يتت ذ

ذ929 1 ذتتتتتتتتت  ذلادتتتتتتتت مىام ذصذ142  مدذءك أذمضذ
ممتتتاذ ىنتتت ذاأدفتتتا ذ أ تتتدذ  تتتا ذلصتتت  ذمادتتتل ذء الذ
  ااذا،مدي أرذ ا عذضلاذد ذض تأا ذا، اتعذمتألذءختأ ذ
ختتتتتت  ذردتتتتتتألذ من تتتتتتدذمق  تتتتتتدذر تتتتتت ذنفتتتتتتاذا،مفتتتتتتأ ا ذ
ا،مسدقصتتتتت ذءأاةفتتتتتارذرتتتتتفضذنستتتتت دذ  تتتتتادف ذر تتتتت ذنفتتتتتاذ

% ذكماذ دهحذء هالذءضذمدي أذ91ار ا ا ذسدكلضذ
،د ا ذا،ىا ف ذضاد ذا،مأد دذاألل، ذمضذا عذ أ دذاال

ذ14850  تتتتتتتا ذلصتتتتتتت  ذا،مادتتتتتتتل ذ مىامتتتتتتت ذ  تتتتتتتا ذ
  نمتتتتتاذ تتتتتا ذمدي تتتتتأذذ14902لمىامتتتتت ذصتتتتت  ذلادتتتتت ذ

اال،دتت ا ذا،مى تتتاألذرتتت ذا،مأد تتدذاألخ تتتألذ مىامتتت ذ  تتتا ذ
ل ستتدخ  ذرذذ14892لمىامتت ذصتت  ذلادتت ذذ14812

ا، ااتتعذممتتاذستت  ذءنتتيذ ل تت ذ  تتا ذلصتت  ذرتت ذ  تتااذ
ممتاذ ىنت ذاد ااا ذر ندذا، اعذ  أ دذمأدفىتدذءأا ذلذ

ءنتيذضلاذدت ذض تتأا ذا، اتعذمتألذءختتأ ذخت  ذردتألذ من تتدذ
مق  تتتدذر تتت ذنفتتتاذا،مفتتتأ ا ذا،مسدقصتتت ذءأاةفتتتارذرتتتفضذ

نستتتت دذ  تتتتادف ذمأدفىتتتتدذممتتتتاذء  ذض،تتتت ذرتتتت  ذاهتتتت أاأذ
ا، ااتتتتعذ،اتتتتلهذءلذر تتتتاأا ذمتتتتضذ اةمتتتتدذاالسدقصتتتتا ذ

ذا،مسدخ مدذ،يأ ذ  ااذمدي أا ذا، اع 
 عي ا البحث : خصرئص -

 تتا ذا، ااتتتعذ دلصتتت هذستتما ذر نتتتدذا، اتتتعذمتتتضذ
ذمتتتضذ ا تتتعذا،مدي تتتأا ذا،  مل أار تتتدذا،مدم  تتتدذرتتت ذكتتت ي

االستتتتكن أ د(رذذ–ا،من قتتتتدذا، يأار تتتتدذ ا،قتتتتااألذا،ك تتتتأ 
ذ–ءن تتتت (رذا،مستتتتدل ذا،تتتتلظ ف ذ مى تتتت ذذ–ا،نتتتتل ذ لكتتتتأ

ءستتدال(رذذ–ءستتدالذمستتار ذذ–متت أاذ–متت أاذمستتار ذ
متتضذستتندذض،تت ذء تت ذذذ–لستتنلا ذا،خ تتألذ ء تت ذمتتضذستتندذ

ذ01ستتتتتنلا ذض،تتتتت ذء تتتتت ذمتتتتتضذ2متتتتتضذذ–ستتتتتنلا ذذ2متتتتتض
ستتتتنلا ذرتتتت ك أ(ذلل،تتتتهذ استتتتدخ ا ذذ01متتتتضذ–ستتتتنلا ذ

ذمتتتتضذا،دكتتتتأاأا ذ اراصتتتتا ذا،لصتتتتف ذممتتتت  لذرتتتت ذكتتتت ي
(ذدل  تتت)ذر نتتتتدذ0لا،نستتت ذا،مةل تتتدرذل لهتتتحذلىتتتك ذ 

ذا، اعذ  قالذ، من قدذا، يأار د 
 برل سبا لمم طها ال غرافيا: -0

 
ذطبهًر لمم طها ال غرافياذ( يلزيع عي ا البحث1شكل )

 
ذ

ذ
ذ

ذ
ذ
ذ
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%ذمتتتتضذ7145 دهتتتتحذمتتتتضذا،ىتتتتك ذا،ستتتتا  ذءضذ
ا تتتت ذا،ى نتتتتدذا،مخدتتتتاألذمتتتتضذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذا،دتتتت أ اذ

ذ582لا،ف ةتتتدذا،مىالنتتتدذ ا، امىتتتا ذا،خاصتتتدذلا، تتتتا،مذ
 ىم تتتلضذرتتت ذ امىتتتا ذدقتتت)ذرتتت ذن تتتا ذا،قتتتااألذمفتتتأ لذ

ذ%ذ ىم لضذر ذ امىا ذدق)ذر ذ2947ا،ك أ ذمقا  ذ
ذ

ماارظدذاالسكنأ درذا عذأار ذا، ااعذدما ت ذن ا ذ
دل  تت)ذا،ى نتتدذمتتضذا تتعذا،من قتتدذا، يأار تتدذمتت)ذدل  تت)ذ
م دمتت)ذا، اتتعذادتت ذ داقتت ذىتتأ ذا،دم  تت ذا،مناستت  ذ

ذ، نل  (ذدل  )ذر ندذا، اعذ  قالذ2ل لهحذذلىك ذ 
 برل سبا لم لع-2

ذطبهًر لم لعذ( يلزيع عي ا البحث2شكل )

 

 دهحذمضذا،ىك ذا،سا  ذض دأا ذنس دذءرهتا ذ
ا ةتدذا،دت أ اذلا،ف ةتتدذا،مىالنتدذمتضذارنتتاعذمتضذنستت دذ
ءرهتتا ذا ةتتدذا،دتت أ اذلا،ف ةتتدذا،مىالنتتدذمتتضذا،تتلكلأذ
 اختتتتت ذر نتتتتتدذا، اتتتتتعرذا تتتتتعذ  يتتتتت ذنستتتتت دذا،تتتتتلكلأذ

%ذمتتتتتتضذ9 22%ذمتتتتتتضذا تتتتتت ذا،ى نتتتتتتدذمقا تتتتتت ذ0 25
ذارناعرذاألمأذا،للذ ى  ذمؤىأالذ،مأارالذا، ااعذ

م   ذا،مناس ذ،فةا ذا،م دم)ذرن ذا،ق تا ذ تف أا ا ذا،د
(ذدل  تتتتت)ذر نتتتتتدذ5اخد تتتتتاأذا،ى نتتتتتد ذل لهتتتتتحذا،ىتتتتتك ذ 

 ا، اعذ  قالذ، مسدل ذا،لظ ف 

 :برل سبا لممسيل  اللظيفي -3

طبهًر لممسيل  اللظيفيذ(  يلزيع عي ا البحث3شكل )

ذ
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 دهحذمضذا،ىك ذا،ستا  ذءضذدل  ت)ذر نتدذا، اتعذ
مضذا عذا،مسدل ذا،لظ ف ذ  خلذىك ذاأمت ذمدت أعذ

م أاذمسار (ذذ–دم  ذ ار ددذا،ف ةدذا،مىالندذ مى  ذ
%ذدقأ  تتالذمتتضذا تت ذر نتتدذا، أاستتدرذلمستتدللذ22 نست دذ

%ذدقأ  الرذ52ءسدالذمسار (ذ نس دذذ–األلس ذ م أا
%ذدقأ  تتالرذ01ستت دذ  نمتتاذ م تت ذاالستتادللذ متتدذا،فتتأ ذ ن

األمتتتتأذا،تتتتللذ ى تتتت ذمؤىتتتتأاذءختتتتأذ،مأارتتتتالذا، ااتتتتعذ
ا،دم   ذا،مناس ذ،فةا ذا،م دم)ذرن ذا،ق تا ذ تف أا ا ذ

(ذدل  تتتتت)ذر نتتتتتدذ2اخد تتتتتاأذا،ى نتتتتتد ذل لهتتتتتحذا،ىتتتتتك ذ 
ذا، اعذ  قالذ،سنلا ذا،خ أل 

 :برل سبا لس لاة الخبرن -4
 

ذطبهًر لس لاة الخبرنذلبحث( يلزيع عي ا ا4شكل )

 
 دهتتحذمتتضذا،ىتتك ذا،ستتا  ذاأدفتتا ذخ تتألذمفتتأ ا ذ
ا،ى نتتدذرتت ذم ال،تتدذا،مفنتتدذا تتعذ  يتت ذنستت دذءرهتتا ذ
ا ةتتتتدذا،دتتتت أ اذلا،ف ةتتتتدذا،مىالنتتتتدذممتتتتضذد  تتتت ذستتتتنلا ذ

%ذمضذا ت ذر نتدذ22سنلا ذالا، ذذذ2خ أدف ذرضذ
%(رذرتتت ذاتتت ضذ،تتت ذدد تتتال ذ5048%رذ5142ا، اتتتعذ 

%ذ9نستت دذمتتضذ قتت ذرتت  ذستتنلا ذخ تتأدف ذرتتضذا،ستتندذ
ا،ى نتتدرذاألمتتأذا،تتللذ ى تت ذمؤىتتأالذ،لهتتلحذذمتتضذا تت 

اد ااتتتتا ذمفتتتتأ ا ذا،ى نتتتتدذناتتتتلذا،مدي تتتتأا ذا،مستتتتدق دذ
لا،دا ىتتتتتتدذ ا،مماأستتتتتتتا ذاالستتتتتتتدأاد   دذال األذا،متتتتتتتلاأ ذ

ذاال،د ا ذا،دنظ م (ذ ذذ–ا، ىأ دذ

ذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذااحصر اة اللصفيا لميغيراة لمبحث:
 تتتا ذا، ااتتتعذ تتتف أا ذاراصتتتا ذا،لصتتتف ذضردمتتتا الذ
ر تتتتتت ذا،مدلستتتتتت ا ذا،استتتتتتا  دذلا،دأد تتتتتت ذ،دلصتتتتتت هذ
ذاد ااا ذا،ى ندذا،مخداألذمضذءرها ذا ةدذا،د أ اذ

ذ

لا،ف ةتدذا،مىالنتتدذ ا، امىتا ذا،خاصتتدذناتلذا،مدي تتأا ذ
ا،مستتتتتدق دذلا،دا ىتتتتتدذ،  اع ا،مماأستتتتتا ذاالستتتتتدأاد   دذ

اال،دتتتتتتتتتت ا ذا،دنظ متتتتتتتتتت (رذذ–ر األذا،متتتتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتتتأ دذ
لدى أسا،  دذا، أاسا ذض، ذءضذرةا ذا،مدلست ذا،متأ حذ
،تتت أ ا ذاد تتتالذا،ملارقتتتدذلرتتت  ذا،ملارقتتتدذلرقتتتالذ،مق تتتااذ

 Five-Point Likert، كتتأ ذخماستت ذاأل ىتتا "
Scaleذلا،مستتتتدخ  ذرتتتت ذ  تتتتااذا،مدي تتتتأا ذا،مستتتتق دذ"

ذلا،دا ىدذ،  اعذكماذ لهافاذا،  ل ذا،دا، :
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 الملافها لعدم الملافها اي ره لدر رة المر ح الميلسط فئرة( 5)  دلل
 االي ره الفئا

ذ(بشدن الملافها عدم ذض، ذار ا ا ذدم   0011-00.1
ذ(الملافها عدم ذض، ذار ا ا ذدم   00.1-90.1
ذ(محريد دم  ذار ا ا ذض، ذ 0.1.-90.1
ذ(الملافها دم  ذار ا ا ذض، ذ 001.-0.1.
 (ةلافق بشدن ذض، ذار ا ا ذدم   011.-091.

 

ليسااايعرض البرحاااث فيمااار يماااي ال يااارئج الياااي 
يلصل إليهر من إ را  ااحصار  اللصافي ليلصايف 
اي رارة العي ا المخيررن من ةعضر  ايئا اليدريس 

البحاااث يلصااايف  لالهيئاااا المعرل اااا  حااال ميغياااراة
اي رارة العي ا المخيررن من ةعضر  ايئا اليدريس 
لالهيئااااااا المعرل ااااااا برل رمعاااااارة الخرصااااااا  حاااااال 

 ا ااااالميغيرالمسيهل لمبحث )الممررسرة االسيرايي ي
 

 

 

 

ادارن الماالارد البشااريا( لالميغيااراة اليربعااا لمبحااث 
 )االليزام الي ظيمي(:

 ذا،لصتتف ذ لهتتحذا، تت ل ذا،دتتا، ذندتتاةجذاراصتتاذذذذ
،دلص هذاد ااا ذا،ى نتدذا،مخدتاألذمتضذءرهتا ذا ةتدذ
ا،دتت أ اذلا،ف ةتتتدذا،مىالنتتتدذ ا، امىتتا ذا،خاصتتتدذناتتتلذ
ا،مدي أا،مستتتتتتدق ذ،  اتتتتتتعذ ا،مماأستتتتتتا ذاالستتتتتتدأاد   دذ

 ىتتتتدذ،  اتتتتعذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ د(ذلا،مدي تتتتأا ذا،دا
ذ اال،د ا ذا،دنظ م (:ذ

 (6)ماااااااارقدلل اااا 
 البشريا االليزام الي ظيمي الملارد ادارن االسيرايي يا ميغيرالممررسرة  حل البحث عي ا اي رارة

اال حراف  الميلسط الحسربي ردااااااااااادبع
 المعيرري

معرمل 
 االخيالف

 اليريي 

 0 900.9 ..10 ..0.ذاسيريي يااالسيهطر  لاالخييرر

 . .9.09 ..10 ..0.ذاسيريي يا اليدري  لاليطلير 

 . .9.09 10.1 0.0.ذاسيريي يا اليعليضرة لالم رفع

 9 .9.00 10.9 ..0.ذاسيريي يا يهييم اددا 

 - ..910 10.9 0.1. البشريا الملارد ادارن االسيرايي يا الممررسرة ابعرد ا مرلي العرم الميلسط

 9 90000 10.1 0.1. االليزام العرطفي

 0 ..910 10.1 ..0. االليزام المسيمر

 . 99091 10.0 ..0. االليزام المعيرري

 - 0.0.0 10.1 ..0. االليزام الي ظيمي ابعرد ا مرلي العرم الميلسط
 
ذ
ذ
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ذ

 ءظفتتتتأ ذندتتتتاةجذا،دا  تتتت ذءضذءأا ذمفتتتتأ ا ذا،ى نتتتتدذ
ناتتتلذد   تتت ذا،ك  تتتا ذماتتت ذا، اتتتعذذةكثااار ايفرقااارً 

السدأد   دذاالسدق ا ذلاالخد اأرذلر ذا ضذكاضذ
 تت ضذذادقاال ايفرقاارً الستتدأاد   دذا،دتت أ  ذلا،د تتل أذ

اد ااتتتتتا ذمفتتتتتأ ا ذا،ى نتتتتتدذكمتتتتتاذءظفتتتتتأ ذندتتتتتاةجذ
ممار ناتلذء ىتا ذا،مماأستا ذذاي ره إي ربىا،دا   ذ

ياااادل عمااااى ااايماااارم بهااااذه الممررساااارة داخاااال 
 البحث .الكميرة محل 

 ءظفتتتتأ ذندتتتتاةجذا،دا  تتتت ذءضذءأا ذمفتتتتأ ا ذا،ى نتتتتدذ
ناتتتلذاال،دتتت ا ذا،مستتتدمأ اخ ذا، امىتتتا ذذةكثرايفرقااارً 

ماتتت ذا، اتتتعرذلرتتت ذاتتت ضذكتتتاضذاال،دتتت ا ذا،مى تتتاألذ
 تتت ضذاد ااتتتا ذمفتتتأ ا ذا،ى نتتتد كماذذادقااال ايفرقااارً 

ناتلذاال،دت ا ذذاي ره إي اربىءظفأ ذنداةجذا،دا  ت ذ
رداة العي اا ممار يادل عماى شاعلر مفاا،دنظ م ذذ
 ظيماااااي داخااااال ال رمعااااارة  محااااال بااااارالليزام الي

 .   البحث
 مىامتت ذاالختتد هذ قتت اذاالختتد هذا،نستت  ذلاتتلذ

اتتا ذ تتت الذ، مقاأنتتتدذرذلك متتاذانخفهتتت ذ  مدتتتيذ ا ذ
ل،هذر  ذدلار ذءأا ذا،ى ندذد تالذا،ىنصتأرذل نتا ذ

اتتلذذمحاالر االلياازام الي ظيمااير تت ذل،تتهذن تت ذءضذ
لعي ااا ادماار الااذ  ادكثاار يلافهااًر فااى اي رااارة ا

يع اااى يلافرااااذا الع صااار لاااد  مفااارداة العي اااا 
  ذلم رمعرة محل البحث

 كممر ذاد عن ن  ذءنيذذالحسربي الميلسطل ا،نس دذذ
لاتتتتلاذمتتتتاذءلهتتتتادذا،مدلستتتت ذ، م تتتت)ذا،مدي تتتتأا ذذ3

 اذا يعيبر يأييد داداف البحث . ا،مسدق دذلا،دا ىدذ
 اخيبرراة الفرلض ااحصرئيا: -

 ا، ا  تتدذلءاتت اهذ أاستتدذء ىتتا ذ"متتضذختت  ذا،مىتتك دذ
الممررساااااارة االساااااايرايي يا  ادارن الماااااالارد البشااااااريا 

"ذدمتتت ذالي ظيماااي لممؤسسااارة االليااازامليأثيراااار عماااى 
ذ:ا د دذا،فأل ذاخد اأذص اسد

 الفرض الرئيسي ادلل : 
 H1:دل تتت ذرتتتأل ذمىنل تتتدذ تتت ضذض أاهذءرهتتتا ذا ةتتتدذذ

ا،دتتتتتتتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتا ذ
االستتتتتتتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتتتأ دذ  قتتتتتتتتتتالذ

ذ، مدي أا ذا،  مل أار دذ"
ليمكن يهسيم اذا الفرض إلى ةربعاا فارلض فرعياا 

 اى:
H1aذدل تتت ذرتتتأل ذمىنل تتتدذ تتت ضذض أاهذءرهتتتا ذا ةتتتدذ:

، مماأستتتتتتتتتتتتتا ذا،دتتتتتتتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتتتتتتدذ
االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ تتتتتتفخد هذ

ذا،من قدذا، يأار دذ
H1bذدل تتت ذرتتتأل ذمىنل تتتدذ تتت ضذض أاهذءرهتتتا ذا ةتتتدذ:

ا،دتتتتتتتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتا ذ
االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ تتتتتتفخد هذ

ذا،نل ذ
H1cذدل تتت ذرتتتأل ذمىنل تتتدذ تتت ضذض أاهذءرهتتتا ذا ةتتتدذ:

ف ةتتتتتتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتا ذا،دتتتتتتتتتتتتت أ اذلا،
االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ تتتتتتفخد هذ

ذا،مسدل ذا،لظ ف 
H1dذدل تتت ذرتتتأل ذمىنل تتتدذ تتت ضذض أاهذءرهتتتا ذا ةتتتدذ:

ا،دتتتتتتتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتا ذ
االستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ تتتتتتفخد هذ

ذسنلا ذا،خ ألذ

 الفرض الرئيسي الثر ي: 
H2 :دذدتتتتتتتتتت   أذمىنل تتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتا ذدل تتتتتتتتتت ذر  تتتتتتتتتت

االستتتدأاد   دذر األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذر تتت ذء ىتتتا ذ
ذاال،د ا ذا،دنظ م ذ ا، امىا ذا،خاصدذ

ذ
ذ
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ليمكن يهسيم اذا الفرض إلى ثالثاا فارلض فرعياا 
 اى:

H2aذدل  ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتدذد   أمىنل تتتتتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتتتتتا ذ:
االستتدأاد   دذر األذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذر تت ذاال،دتت ا ذ

ذا،ىا ف ذ ا، امىا ذا،خاصدذ
H2bذدل  ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتدذد   أمىنل تتتتتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتتتتتا ذ:

االستتدأاد   دذر األذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذر تت ذاال،دتت ا ذ
ذا،مسدمأذ ا، امىا ذا،خاصدذ

H2cذ:ذدل  ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتدذد   أمىنل تتتتتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتتتتتا 
االستتدأاد   دذر األذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذر تت ذاال،دتت ا ذ

 ا،مى األذ ا، امىا ذا،خاصدذ
 ال ز  ادلل

ذستتتت د ذا،فتتتأل ذاخد تتتاأا ذمتتتضذاألل ذا، تتت  ذرتتت 
ذ، أاستد مستدق د ضذ،ى ندت ضذ"t-ذtest "اخد تاأذاسدخ ا 
ذا،د تتتا ضذلدا  تتت ذرذضاصتتتاة اذ ا،تتتدذرتتتأل ذل تتتل ذمتتت  

ذ ت ضذا،فتأل ذمت لذ،ق تااذ "F" Test"ءاتا  ذاالد تال

 تتتا ذا، ااتتتعذ اخد تتتاأذذرذمستتتدق د ضذر ندتتت ضذمتتتضذءك تتتأ
ا،فتتتتتأل ذاراصتتتتتاة دذ،  أاستتتتتدذ استتتتتدخ ا ذاألستتتتتا،  ذ
اراصاة دذا،مناس دذ،   ىدذك ذرأ ذل،نم ذا،دل  ت)ذ
االادمتتتا، ذ،مدي تتتأا ذا، اتتتعذل،مستتتدل ا ذ  تتتااذد تتتهذ
ا،مدي تتأا رذل،تتتهذنظتتتأالذالضذكتت ذاخد تتتاأذااصتتتاة ذ،تتتيذ

دداق ذ  ت ذا تأا ذاالخد تاأذرأل ذلىأل ذ   ذءضذ
ا تعذءضذ أ تتدذ تللذلصتت ا دذاالخد تاأذددل تتهذر تت ذ
 أ دذدلارأذاللذا،ىأل ذرذذل،ق ذدلصت ذا، ااتعذض،ت ذ

ذا،نداةجذا،دا، د:
 اخيبرر الفرض الفرعى ادلل: .ة 

يا ص الفارض الفرعاى ادلل عمى:"يل اد فاارلق 
مع لياااااااا باااااااين إدراك ةعضااااااار  ايئاااااااا اليااااااادريس 

ة االساااااايرايي يا ادارن لالهيئاالمعرل ااااااا لمممررساااااار
 الملارد البشريا برخيالف الم طها ال غرافيا" 

 لر ما   ذ  ل ذ لهحذا،نداةجذا،دا، دذ:
 

 ( 7م )ااااااااا دلل رق
" لهيرس مع ليا الفرق دبعرد " الممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد Tيحميل اخيبرر "

 البشريا"برخيالف الم طها ال غرافيا
 إٌّطمـــــخ األثؼــــــــبد

اٌّزىصظ 

 اٌحضبثٍ

اًلٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

لُّخ د 

 اٌّحضىثخ

ِضزىي 

 اٌذًلٌخ

اٌذًلٌخ 

 اإلحصبئُخ

 اصزشرُدُخ اًلصزمطبة واًلخزُبس -9

 0628 ..0. انمبْشح انكجشٖ

 غٛش يعُٕٚخ 0628 06800

 0624 ..0. اإلعكُذسٚخ

 اصزشرُدُخ اٌزذسَت واٌزطىَش -4

 0628 ..0. انمبْشح انكجشٖ

 غٛش يعُٕٚخ 0610 06232

 0624 0.9. اإلعكُذسٚخ

 اصزشرُدُخ اٌزؼىَضبد وإٌّبفغ -2

 0624 ..0. انمبْشح انكجشٖ

 غٛش يعُٕٚخ 0632 06224

 0621 ..0. اإلعكُذسٚخ

 اصزشارُدُخ رمُُُ األداء -4

 0623 ..0. انمبْشح انكجشٖ

 غٛش يعُٕٚخ 0662 06188

 0622 ..0. اإلعكُذسٚخ

اٌّّبسصبد :أثؼبد إخّبٌٍ

 اًلصزشارُدُخ إلداسح اٌّىاسد اٌجششَخ

 0042 0.1. اٌمبهشح اٌىجشي

 غُش ِؼٕىَخ 0067 00966

 0089 0.0. اإلصىٕذسَخ
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 :إلى يرئج ال دلل السربق  يشير
 ذرتتتت ذ امىتتتتا ذل تتتتل ذندتتتتاةجذا،دا  تتتت ذءضءظفتتتتأ ذ

ذءأا ذر تت ذدتت   أذ،تتيذ،تت اذمخد فتتدذ يأار تتدذمن قتتد
ذرتتتأل ذد تتتالذلمىتتتالن ف ذا،دتتت أ اذا ةتتتدذءرهتتتا 
ذا، تتتت ل ذختتتت  ذمتتتتضذ دهتتتتحذمتتتتاذلاتتتتلاذرذا، اتتتتع
ذمىنل تتتدذرتتتأل ذل تتتل ذرتتت  ذءظفتتتأذا تتتعذا،ستتتا  
ذاالستدأاد   دذا،مماأستا ذد تالذا، نتدذمفأ ا ذ أا 
ذا، يأار دذا،من قدذ فخد هذا، ىأ دذا،ملاأ ذر األ
 اليادريس ايئاا ةعضار  آرا  ادراك ةن يع اى ممر

 الم طهاااااااا بااااااا خيالف يخيماااااااف ال لمعااااااارل يهم
 . ال غرافيا

نا الذر  ذماس  ذد ذأر ذا،فأ ذا،فأر ذاألل ذذ 
ا،للذ ن ذر  ذ"ل ل ذرأل ذمىنل تدذلا ذ ال،تدذ
ضاصتتتتتتاة دذ تتتتتت ضذض أاهذءرهتتتتتتا ذا ةتتتتتتدذا،دتتتتتت أ اذ
لا،ف ةتتتتيذا،مىالنتتتتدذ، مماأستتتتا ذاالستتتتدأاد   در األذ

ذا،ملاأ ذا، ىأ دذ اخد هذا،من قدذا، يأار د" ذ
  . اخيبرر الفرض الفرعى الثر ى:

فرعاااى الثااار ى عمى:"يل اااد فااارلق يااا ص الفااارض ال
مع ليااا بااين إدراك ةعضاار  ايئااا الياادريس لالهيئااا 
المعرل اااااا لمممررسااااارة االسااااايرايي ياادارن المااااالارد 

 البشريا برخيالف ال لع".
 لفيمر يمى  دلل يلضح ال يرئج اليرليا :

 (8 دلل رقم )
الفرق دبعرد " الممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد " لهيرس مع ليا Tيحميل اخيبرر"

 البشريا"برخيالف ال لع

 إٌىع األثؼبد
اٌّزىصظ 

 اٌحضبثٍ

اًلٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

لُّخ د 

 اٌّحضىثخ

ِضزىي 

 اٌذًلٌخ

اٌذًلٌخ 

 اإلحصبئُخ

اصزشرُدُخاًلصزمطبة  -9

 واًلخزُبس   

 0628 ..0. ركٕس
 يعُٕٚخ *0608 86480

 0622 ..0. ئَبس

 اصزشرُدُخ اٌزذسَت واٌزطىَش   -4

 0628 0.0. ركٕس
 يعُٕٚخ **06004 36621

 0626 091. ئَبس

اصزشرُدُخ اٌزؼىَضبد  -2

 وإٌّبفغ

 0628 ..0. ركٕس
46283 0602 

غٛش 

 0626 ..0. ئَبس يعُٕٚخ

 اصزشارُدُخ رمُُُ األداء -4

 0628 0.9. ركٕس
46238 0602 

غٛش 

 0621 ..0. ئَبس يعُٕٚخ

اٌّّبسصبد :أثؼبد إخّبٌٍ

اًلصزشارُدُخ  إلداسح اٌّىاسد 

 اٌجششَخ

 0662 0.1. ركٕس
 يعُٕٚخ **06002 86624

 0047 0.1. ئَبس

ذ( 12 1 ذمضذء  ذمىنل دذمسدل ذرن ذ ا،د*
ذ (10 1 ذمضذء  ذمىنل دذمسدل ذرن ذ ا،د**

ذ
ذ
ذ
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ذ

 :  إلى يرئج ال دلل االسربق يشير 
  ذءظفتتتأ ذندتتتاةجذا،دا  تتت ذض،تتت ذاخد فتتت ذءأا ذءرهتتتا

ذد تتتالذارنتتتاعذا،تتتلكلأرضذلمىتتتالن ف ذا،دتتت أ اذا ةتتتد
استتتتتتتدأد   دذاالستتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتاأرذلاستتتتتتتدأد   دذ
ا،دتتت أ  ذلا،د تتتل أرذ  نمتتتاذ،تتت ذدخد تتتهذءأاةفتتت ذد تتتالذ
استتدأد   دذا،دىل هتتتا ذلا،منتتار)رذاستتتدأاد   دذدق تتت  ذ

ممر يع ي ةن إدراك ةعضر  ايئا اليدريس األ ا رذ
لالهيئااه المعرل ااا لمممررساارة االساايرايي يا ادارن 

 الملارد البشريا يخيمف برخيالف ال لع. 
نا الذر  ذماس  ذدت ذ  تل ذا،فتأ ذا،فأرت ذا، تان ذذ 

ا،تتللذ تتن ذر تت ذ"ل تتل ذرتتأل ذمىنل تتدذذ تت ضذض أاهذ
ذءرها ذا ةدذا،دت أ اذلا،ف ةتيذا،مىالنتدذ، مماأستا 

االستتتتتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتأ دذ تتتتتتتتاخد هذ
ذمتتتتضذ ا،نل "رلل،تتتتهذ ىتتتتك ذ  ةتتتت ذر متتتتاذ دى تتتت ذ كتتتت ي
استتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتاأرذلاستتتتتتدأاد   دذ
ذمتتتضذ ا،دتتت أ  ذلا،د تتتل أرذلأرهتتتدذر متتتاذ دى تتت ذ كتتت ي
اسدأاد   دذا،دىل ها ذلا،منار)ذرذلاسدأاد   دذدق   ذ

ذاأل ا  ذ
 الثرلث:اخيبرر الفرض الفرعى  . ج

ياااا ص عمى:"يل ااااد فاااارلق مع ليااااا بااااين إدراك 
ةعضر  ايئا اليدريس لالهيئا المعرل ا لمممررسارة 
االساااااايرايي يا ادارن الماااااالارد البشااااااريا باااااارخيالف 

 المسيل  اللظيفي".
 لفيمريمى  دلل يلضح ال يرئج اليرليا:

 (9دلل رقم )ااااااا 
اليبرين ةحرد  االي ره لهيرس مع ليا الفرق دبعرد "الممررسرة االسيرايي يا ادارن  يرئج يحميل 

 الملارد البشريا" برخيالف المسيل  اللظيفي
 األثؼــــــــبد

اٌّضزىي 

 اٌىظُفٍ

اٌّزىصظ 

 اٌحضبثٍ

اًلٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

لُّخ اخزجبس ف 

(F) 

ِضزىي 

 اٌذًلٌخ

اٌذًلٌخ 

 اإلحصبئُخ

  اصزشرُدُخ -9

 اًلصزمطبة واًلخزُبس

 0621 ..0. يعٛذ

 غٛش يعُٕٚخ 0643 46212

 0626 0.0. يذسط يغبعذ

 0621 ..0. يذسط

 0628 0.9. أعزبر يغبعذ

 0680 ..0. أعزبر

اصتتتتتتتزشرُدُخ اٌزتتتتتتتذسَت -4

 واٌزطىَش

 0624 ..0. يعٛذ

 يعُٕٚخ **06002 36880

 0623 .09. يذسط يغبعذ

 0684 ..0. يذسط

 0688 ..0. أعزبر يغبعذ

 0623 ..0. أعزبر

اصتتزشرُدُخ اٌزؼىَضتتبد -2

 وإٌّبفغ

 0622 ..0. يعٛذ

 يعُٕٚخ 06004 86814

 0668 ..0. يذسط يغبعذ

 0628 .00. يذسط

 0688 0.0. أعزبر يغبعذ

 0668 ..0. أعزبر

 يعُٕٚخ **06004 66601 0623 ..0. يعٛذ اصزشارُدُخ رمُُُ األداء-4
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 0662 ..0. يذسط يغبعذ

 0621 0.0. يذسط

 0628 0.1. أعزبر يغبعذ

 0680 ..0. أعزبر

اٌّّبسصتتتبد :أثؼتتتبد إخّتتتبٌٍ

اًلصتتتتتتزشارُدُخ  إلداسح 

 اٌّىاسد اٌجششَخ

 0662 0.1. يعٛذ

 يعُٕٚخ **06004 16668

 0664 .01. يذسط يغبعذ

 0682 ..0. يذسط

 0621 ..0. أعزبر يغبعذ

 0662 0.9. أعزبر

 :  إلى يرئج ال دلل السربق  يشير
 ءظفأ ذندتاةجذا،دا  ت ذض،ت ذءضذمفتأ ا ذا،ى نتدذناتلذ

ذال يخيماااااااافاستتتتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتتاأذ
 تتفخد هذا،مستتدل ذا،تتلظ ف رذلاخد فتت ذ، تتا  ذء ىتتا ذ

 رلق مع ليا بين الد فااااارًا لل اااااال ظا،مماأسا رذ
 

 
ف  ه رذاي رارة مفرداة العي ا فى طبهريهم المخيمفا

يمزم ضرلرن ا را  اخييارر ةقال فارق مع ال  ليحدياد 
مع ليااا الفاارلق بااين ميلسااطى عي يااين عمااى حاادن 

(LSD ل  اااااالاع ذاة ،)كمتتتتتتاذ لهتتتتتتادذذذالمع ليااااااا
ذا،  ل ذا،دا، :

 (12دلل رقم )ااااااا 
 دبعرد الممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد البشريا برخيالف المسيل  اللظيفيLSDيحميل 

 أصزبر أصزبر ِضبػذ ِذسس ِذسس ِضبػذ ِؼُذ اٌّضزىي اٌىظُفٍ األثؼـــــــــبد

انزذسٚت  اعزشرٛجٛخ -4

 ٔانزطٕٚش

 *0668 0682 0642 0642 - يعٛذ

 *0611 0644 0604 -  يذسط يغبعذ

 0611 0648 -   يذسط

 0633 -    أعزبر يغبعذ

 -     أعزبر

 اعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزشرٛجٛخ -8

انزعٕٚضتتتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

 ٔانًُبفع 

 *0616 *0686 *0688 0643 - يعٛذ

 *0633 *0613 0646 -  يذسط يغبعذ

 0642 *0682 -   يذسط

 0640 -    أعزبر يغبعذ

 -     أعزبر

اعتتتتزشارٛجٛخ رمٛتتتتٛى  -3

 األداء

 *0632 *0686 0680 0604 - يعٛذ

 *0638 *0682 068 -  يذسط يغبعذ

 0642 *0636 -   يذسط

 0642 -    أعزبر يغبعذ

 -     أعزبر

: أثعتتتتتتتتتتتبد ئجًتتتتتتتتتتتبنٙ

انًًبسعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

االعتتتتتتتزشارٛجٛخ إلداسح 

 انًٕاسد انجششٚخ

 0613 *0618 *0688 0608 - يعٛذ

 *0633 *0633 0643 -  يذسط يغبعذ

 0680 0680 -   يذسط

 0604 -    أعزبر يغبعذ

 -     أعزبر

ذرا  ذ12 1ذمسدل ذرن ذمىنل دذض، ذدى أ*

ذ
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ذ

 يشير يرئج ال دلل السربق إلى مريمي: 
 ت ضذذءظفأ ذنداةجذا،دا   ذض، ذل ل ذرأل ذمىنل تد 

مفتتتتأ ا ذا،ى نتتتتدذ،صتتتتا،حذرةتتتتدذاألستتتتدالذد تتتتالذء ىتتتتا ذ
ا،مماأستتتتتا ذاالستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ درذ
لاتتلاذاألمتتأذمن قتتت ذا تتعذءضذاألستتتدالذ تتألذاق قتتتدذ
األلها ذ ا،ك  دذرضذ لنيذمضذا،لظاةهذاألكا  م دذ
لار اأ تتدذاألختتأ رذل أ تت)ذل،تتهذ، خ تتألذلاراستتااذ

اللذمتتتضذمناصتتت ذ،متتتاذ تتت لأذنظتتتأالذ،متتتاذ تتت ذ كتتتلضذدتتتلذ
 ض اأ دذ ا،ك  دذ 

نا الذر  ذماس  ذد ذ  ل ذا،فأ ذا،فأر ذا، ا،تعذذ 
ا،للذ ن ذر  ذ"ل ل ذرأل ذمىنل تدذلا ذ ال،تدذ

ضاصتتتتتتاة دذ تتتتتت ضذض أاهذءرهتتتتتتا ذا ةتتتتتتدذا،دتتتتتت أ اذ
لا،ف ةتتتتيذا،مىالنتتتتدذ، مماأستتتتا ذاالستتتتدأاد   در األذ

ذا،ملاأ ذا، ىأ دذ اخد هذا،مسدل ذا،لظ ف " 
 الفرعى الرابع:اخيبرر الفرض  . د

ياا ص الفاارض الفرعااى الراباااع عمااى: "يل ااد فااارلق 
مع ليااا بااين إدراك ةعضاار  ايئااا الياادريس لالهيئااا 
المعرل اااااا لمممررسااااارة االسااااايرايي ياادارن المااااالارد 

 البشريا برخيالف س لاة الخبرن".
 لفيمريمى  دلل يلضح ال يرئج اليرليا :

 (11رقم )دلل اااااا 
ادارن   يرئج يحميل اليبرين ةحرد  االي ره لهيرس مع ليا الفرق دبعرد "الممررسرة االسيرايي يا

 الملارد البشريا"برخيالف س لاة الخبرن
 اٌّضزىي اٌىظُفٍ بدـــــاألثؼ

اٌّزىصظ 

 اٌحضبثٍ

اًلٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

لُّخ اخزجبس 

(F) 

ِضزىي 

 اٌذًلٌخ

اٌذًلٌخ 

 اإلحصبئُخ

 اصزشرُدُخ -9

اًلصزمطبة    

 واًلخزُبس   

 0664 ..0. ألم يٍ عُخ

16188 
06001

** 
 يعُٕٚخ

 0623 ..0. عُٕاد 8يٍ عُخ أللم يٍ 

 40عتتتُٕاد أللتتتم يتتتٍ  8يتتتٍ 

 عُٕاد
.0.. 0623 

 0628 0.1. عُٕاد فأكضش 40يٍ 

اصزشرُدُخ  -4

 اٌزذسَت واٌزطىَش

 0663 ..0. ألم يٍ عُخ

86424 
06008

** 
 يعُٕٚخ

 0628 0.1. عُٕاد 8يٍ عُخ أللم يٍ 

 40عتتتُٕاد أللتتتم يتتتٍ  8يتتتٍ 

 عُٕاد
.09. 0628 

 0680 0.9. عُٕاد فأكضش 40يٍ 

اصزشرُدُخ  -2

اٌزؼىَضبد 

 وإٌّبفغ 

 0682 ..0. ألم يٍ عُخ

 غٛشيعُٕٚخ 0602 86382

 0628 ..0. عُٕاد 8يٍ عُخ أللم يٍ 

 40عتتتُٕاد أللتتتم يتتتٍ  8يتتتٍ 

 عُٕاد
.0.1 0622 

 0623 .09. عُٕاد فأكضش 40يٍ  

اصزشارُدُخ رمُُُ  -4

 األداء

 0668 0.1. ألم يٍ عُخ
86388 

06004

** 
 يعُٕٚخ

 0624 ..0. عُٕاد 8يٍ عُخ أللم يٍ 
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 40عتتتُٕاد أللتتتم يتتتٍ  8يتتتٍ 

 عُٕاد
.0.0 0623 

 0620 0.0. عُٕاد فأكضش 40يٍ 

 إخّبٌٍ

 اٌّّبسصبد:أثؼبد

اًلصزشارُدُخ  

إلداسح اٌّىاسد 

 اٌجششَخ

 0683 ..0. ألم يٍ عُخ

16661 
06003

** 
 يعُٕٚخ

 0624 ..0. عُٕاد 8يٍ عُخ أللم يٍ 

 40عتتتُٕاد أللتتتم يتتتٍ  8يتتتٍ 

 عُٕاد
.0.. 0628 

 0621 ..0. عُٕاد فأكضش 40يٍ 

 :  إلى يرئج ال دلل السربق يشير 
  ذناتلذا،ى نتدذمفتأ ا ذءضذض،ت ذا،دا  ت ذندتاةجذءظفأ

ذيخيماااااااااف الذلا،منتتتتتتتتتار)ذا،دىل هتتتتتتتتتا ذاستتتتتتتتتدأاد   د
ذمتتتت لذمتتتت)ذددلارتتتت ذالنفتتتتاذا،خ تتتتألرذستتتتنلا ذ تتتتفخد ه
ذا،صتتتنا   ذا، امىتتتا ذ تتت ى ذ ل تتت ذا تتتعذا،خ متتتد
 ذدرتتتتتتا،خ مذ لتتتتتتتتتمذاس ذدخد ه(ذ تتتتتتا،دكار ذا،خاصد

 
اد ااتتتا ذمفتتتأ ا ذلنظتتتأالذ،ل تتتل ذرتتتأل ذمىنل تتتدذ تتت ضذ

ا،ى ندذر ذ  قادف ذا،مخد فدذرذرفنيذ    ذهألألذا أا ذ
اخد اأء تتت ذرتتتأ ذمىنتتتل ذ،دا  تتت ذمىنل تتتدذا،فتتتأل ذ تتت ضذ

(ذرذ،ألنتلا ذلا ذLSDمدلس  ذر ند ضذر ت ذات لذذ 
 ا،مىنل دذذكماذ لهادذا،  ل ذا،دا، :

 (12دلل رقم)اااااااا 
 دبعرد الممررسرة االسيرايي يا  ادارن الملارد البشريا برخيالف س لاة الخبرنLSDيحميل 

 اٌّضزىي اٌىظُفٍ األثؼـــــــبد
ألً ِٓ 

 صٕخ

ِٓ صٕخ أللً 

 صٕىاد 7ِٓ 

صٕىاد  7ِٓ 

 90أللً ِٓ 

 صٕىاد

صٕىاد  90ِٓ 

 فؤوثش

 اصزشرُدُخ 90

اًلصزمطبة 

 واًلخزُبس

 0648 0608 0688 - ألم يٍ عُخ

 *0638 *0682 -  عُٕاد 8أللم يٍ يٍ عُخ 

 0602 -   عُٕاد40عُٕاد أللم يٍ  8يٍ 

 -    عُٕاد فأكضش 40يٍ 

اصزشرُدُخ  40

 اٌزذسَت واٌزطىَش

 0602 *0638 0648 - ألم يٍ عُخ

 0606 0642 -  عُٕاد 8يٍ عُخ أللم يٍ 

 *0613 -   عُٕاد 40عُٕاد أللم يٍ  8يٍ 

 -    عُٕاد فأكضش 40يٍ 

اصزشارُدُخ رمُُُ  20

 األداء

 *0612 0642 0643 - ألم يٍ عُخ

 *0631 0601 -  عُٕاد 8يٍ عُخ أللم يٍ 

 *0630 -   عُٕاد 40عُٕاد أللم يٍ  8يٍ 

 -    عُٕاد فأكضش 40يٍ 

 إخّبٌٍ

اٌّّبسصبد :أثؼبد

اًلصزشارُدُخ  

إلداسح اٌّىاسد 

 اٌجششَخ

 0680 0604 0641 - ألم يٍ عُخ

 *0638 0648 -  عُٕاد 8أللم يٍ يٍ عُخ 

 *0648 -   عُٕاد 40عُٕاد أللم يٍ  8يٍ 

 عُٕاد فأكضش 40يٍ 
  

 
- 
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 يشير يرئج ال دلل السربق إلى مريمي : 
  ض، ذل ل ذرأل ذمىنل تدذ ت ضذذا،دا   ذنداةجذءظفأ

ستتنلا ذذ2مفتتأ ا ذا،ى نتتدذ،صتتا،حذمتت لذا،خ متتدذمتتضذ
رتتتتت ك أذأل ىتتتتتا ذا،مماأسا  استتتتتدأد   دذاالستتتتتدق ا ذ
لاالخد تتتتتتتتتتتاأرذاستتتتتتتتتتتدأد   دذا،دتتتتتتتتتتت أ  ذلا،د تتتتتتتتتتتل أرذ

لير اااااااااع ذلاااااااااك دن استتتتتتتتدأاد   دذدق تتتتتتتتت  ذاأل ا (رذ
ااحسااارس برالسااايرايي يا ةلع رصااار الممررساااارة 

البشريا يشعر بهر مان  االسيرايي يا ادارن الملارد
 سنلا ذر ك أ( ذ2ءر  ذ مضذلديهم س لاة خبرن 

نا الذر  ذماس  ذدت ذ  تل ذا،فتأ ذا،فأرت ذا،أا ت)ذذ 
ا،للذ ن ذر  ذ"ل ل ذرأل ذمىنل تدذلا ذ ال،تدذ
ضاصتتتتتتاة دذ تتتتتت ضذض أاهذءرهتتتتتتا ذا ةتتتتتتدذا،دتتتتتت أ اذ
لا،ف ةتتتيذا،مىالنتتتدذ، مماأستتتا ذاالستتتدأاد   دذر األذ

ذا،ملاأ ذا، ىأ دذ فخد هذسنلا ذا،خ أل" 
 م قبالل الفارض لب رً  عمى كل مرسابق ف  اه يا

 ة ه:  لذ  ي ص عمىادلل ا
دل تتتت ذرتتتتأل ذمىنل تتتتدذ تتتت ضذض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذ
ا،دتتتتتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتا ذ
االستتتتتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتأ دذ  قتتتتتتتتالذ

ذ، مدي أا ذا،  مل أار د 
لماان ثاام ياام اا ربااا عمااى السااؤال ادلل 

ءرهتتا ذا ةتتدذاتت ذدل تت ذرتتأل ذ تت ضذض أاهذذلمبحااث:
ا،مىالنتتتتتتتتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتتتتتتتا ذا،دتتتتتتتتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتتتتتتتتدذ

االستتتتدأاد   دذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذ ا، امىتتتتا ذ
ا،خاصتتدذ  قتتتالذ، مدي تتتأا ذا،  مل أار تتتدذ ا،من قتتتدذ
ا، يأار تتدرذلا،نتتل رذلا،مستتدل ذا،تتلظ ف رذلستتنلا ذ

ذا،خ أل( 

:ذ  ل ذا،فأ ذ ل ل ذرتأل ذمىنل تدذ ت ضذالهااااااارار
ض أاهذءرها ذا ةدذا،د أ اذلا،ف ةدذا،مىالنتدذ

ماأستتتتتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتتتتتتلاأ ذ، م
ا، ىتتأ دذ  قتتالذ، مدي تتأا ذا،  مل أار تتد"ذلل،تتهذ
 ىتتتتتك ذ  ةتتتتت ذر متتتتتاذ دى تتتتت ذ مدي تتتتتأا ذا،نتتتتتل ذ
لا،مستتتدل ذا،تتتلظ ف ذلستتتنلا ذا،خ تتتألذلأرهتتتدذ

ذر ماذ دى  ذ مدي أذا،من قدذا، يأار د 
 الثر ى ز ااااااال 

 ساييم الفارلض اخيبارراة مان ال ز  ذااااااا فى
 بيرسااااااالن اريبااااااارط ةسااااااامل  اسااااااايخدام اسااااااايخدام

(Pearson Correlation)،  اال حاااااادار ةساااااامل 
 ةسمل  (،(Simple regression البسيط الخطى

 Stepwise multiple) الميعااادد اال حااادارالخطى

regression) .  

 ةبعاااارد بااااين العالقااااا اخيباااارر  ياااارئج يمااااى لفيماااار
 لبعد البشريا الملارد ادارن االسيرايي يا الممررسرة"

 . بيرسلن اريبرط معرمل برسيخدام " العرطفي اال،د ا 

 
 
 

 الفرض الفرعي ادلل: إخيبرر . ة

H2a : 

يل ااااااد عالقااااااا يااااااأثير مع ليااااااا ذاة داللااااااا 
إحصاااااارئيا لمممررساااااارة االساااااايرايي يا ادارن 

االليااااازام العااااارطفي ذالمااااالارد البشاااااريا عماااااى 
 برل رمعرة الخرصا



 اإللتزام ...... رة الموارد البشرية وتأثيرها علىالممارسات االستراتيجية إلدا          شحاتة محمد على السيد د/ ياسر

35 
 

(13) رقم دللااااااا   
 " العرطفي االليزام لبعد البشريا الملارد ادارن  االسيرايي يا الممررسرة" بين العالقا اخيبرر  يرئج

بيرسلن اريبرط معرمل برسيخدام  
االعالق ا ا ا ا ا اا المع ليا مسيل  (R)االريبرط معرمل  )الداللا( ال يي ا   

الممررسرة االسيرايي يا  ادارن الملارد  ابعرد
**110 1  712 البشريا لبعد االليزام العرطفي دتتتتتتتتت ا،   

  يرئج ال دلل السربق إلى مريمي:  يشير
 ءظفتتتتتتأ ذندتتتتتتاةجذا،دا  تتتتتت ذذض،تتتتتت ذءضذا،ى  تتتتتتدذ تتتتتت ضذ

ا،مماأستتتتتا ذاالستتتتتدأاد   دذذر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ
(، )قليااا لاي ربيااا لمع ليااال ىتت ذاال،دتت ا ذا،ىتتا ف ذ

 (ذ مسدل ذمىنل دذ712ا عذ  مذمىام ذاالأد ا ذ 
 ( 10 1ا  ذمضذ 

ذ
ذ

ذ

ل لهتتتتتتتتتتتحذا، تتتتتتتتتتت ل ذا،دتتتتتتتتتتتا، ذندتتتتتتتتتتتاةجذنمتتتتتتتتتتتللعذ
متتتت  ذمىنل تتتتدذل تتتتللذاالناتتتت اأا،خ  ذا، ستتتت  ذ،دا  تتتت ذ

دتت   أذا،مماأستتا ذاالستتدأاد   دذر األذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذ
استتتتتتتدأاد   دذذ– استتتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتاأ

استدأاد   دذا،دىل هتا ذلا،منتار)ذذ–ا،د أ  ذلا،د ل أذ
استتتدأاد   دذدق تتت  ذاأل ا (ذكمدي تتتأا ذمستتتدق دذر تتت ذذ–

ذاال،د ا ذا،ىا ف ذكمدي أذدا ) 

 ( 14) رقم  دلل
ابعردالممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد يأثير  مع ليا ليحديد البسيط اال حدارالخطي  ملذج

 البشريا عمى بعد االليزام العرطفي

 اٌّزغُش اٌّضزمً

 اٌّؼٍّبد

 اٌّمذسح

i 

t. test F. test 

R
2

 

 اٌمُّخ
ِضزىي 

 اٌّؼٕىَخ
 اٌمُّخ

ِضزىي 

 اٌّؼٕىَخ

 %.10. **10110 ...0... **1010 ...0. 001.9 اٌدزء اٌثبثذ

اٌّّبسصبد اًلصزشارُدُخ   اثؼبد

 **1010 ...010 1..10 إلداسح اٌّىاسد اٌجششَخ
   

ذ

  يرئج ال دلل السربق إلى :  يشير
  ذا،دا  تتتتتتتتتت ذمىامتتتتتتتتتت(R2)ذاأل ىتتتتتتتتتتا ذ تتتتتتتتتت ألذ قتتتتتتتتتت اذ

ذلن تتت ذرالعااارطفى االليااازامذدفستتت أذرتتتضذاالستتتدأاد   د
ذا،مستتتتدق ذا،مدي تتتتأذءضذا،مىتتتتام  ذاتتتتللذختتتت  ذمتتتتض

الممررسااااارة االسااااايرايي يا ادارن  إ مااااارلي ابعااااارد
 %( 4..5 دفس أ عمى الهدرن الملارد البشريالديه

االليااااااااازام  ذا،مدي أا،دتتتتتتتتتا )ذرتتتتتتتتت ذا،دي أا،ك تتتتتتتتت ذمتتتتتتتتتض
ذءختتتتأ رذ،ىلامتتتت ذ أ تتتت)ذا،نستتتت دذل تتتتا  ذر(العاااارطفي

لااااذا يااادل ذ779 1ذا، ستتت  ذاالنتتت اأذمىامتتت ذلكتتتاض
 عمى مع ليا الميغير المسيهل. 

 ذ مكتتتتضذا،ستتتتا قدرذاالنا اأ تتتتيذا،ى  تتتتدذنمتتتتللعذلمتتتتض
ذ  تااذخت  ذمتضذرذاال،دت ا ذا،ىتا ف ذ  أ ا ذا،دن ؤ
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ا،مماأستتتتتا ذاالستتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتلاأ ذذمؤىتتتتتأا 
ذءضذر ت ذ   ذلالذا،نمللعرذل،هذلد    ذرذا، ىأ د

ا،مماأستتتتا ذاالستتتتدأاد   دذذ أ تتتتدذرتتتت ذ  تتتتا لذكتتتت -:
ذا،تت ذدتؤ  (ذذ0,,94 ذ تت أااذر األذا،متلاأ ذا، ىتأ د

ذء  ذذصتتا حذلااتت ذ مقتت اأذاال،دتت ا ذا،ىتتا ف ذ  تتا ل
ذا،مماأستتا ذ د   تت ذدفتتد ذءضذا،ى  تتاذار األذر تت ذءض

ذرذ   قدذر م دذءساذر  ذا، ىأ دذ ا،ملاأ ذا،خاصد
ذ،ت  ذذا،ىتا ف ذاال،دت ا ذ  تا لذض، ذد ارالذذ  لألذ ؤ  

ذا،ستتتتتتت   ذا،ى متتتتتتت ذا،د   تتتتتتت ذلءضذا، ىتتتتتتتألرذا،متتتتتتتلأ 
اتلاذا،نتل ذمتضذاال،دت ا ذرذذ أ تدذمضذ    ذ، مماأسا 

ذلاتلاذضندا  تدرذلءك تأذأهتارذءك تأذا،فتأ ذ  ى ذمماذ
ذ تؤ  ذممتاذ تيذدفتد ذا،منظمتدذ  ضذ،  يذا،ىىلأذ لرأ
  ، منظمدذاندما لذ  ا لذض، 

ب اار ًا عمااى مرساابق ياام قباالل الفاارض الفرعااي 
ادلل الذي يا ص عماى "ل الد عالقاا ياأثير مع لياا 

لمممررساااارة االساااايرايي يا  ادارن الماااالارد البشااااريا 
 عمى االليزام العرطفي برل رمعرة الخرصا .

 إخيبرر الفرض الفرعي الثر ي : .  
H2b :  يل اااااد عالقاااااا يأثيرمع لياااااا لمممررسااااارة

االساايرايي يا ادارن الماالارد البشااريا عمااى 
 االليزام المسيمر برل رمعرة الخرصا 

 لهتتتتتحذا، تتتتت ل ذا،دتتتتتا، ذندتتتتتاةجذءستتتتت ل ذاأد تتتتتا ذ
  أسلضذ،دا   ذم  ذ للذلاد تالذلمىنل تدذا،ى  تدذ ت ضذ
ا،مماأستتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتأ دذ

استتتتتتتدأاد   دذذ–ستتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتاأ استتتتتتتدأاد   دذاال
استدأاد   دذا،دىل هتا ذلا،منتار)ذذذ–ا،د أ  ذلا،د ل أذ

اسدأاد   دذدق   ذاأل ا (ذكمدي أا ذمسدق دذلاال،دت ا ذذ–
ذا،مسدمأذكمدي أذدا ) 

(15) ماااااااارق دللاااااااا   
 " المسيمر االليزام لبعد البشريا الملارد ادارن االسيرايي يا الممررسرة" بين العالقا اخيبرر  يرئج 

بيرسلن اريبرط معرمل برسيخدام  

اااالعالق ا ا ا ا ا ا ا ا ا  معرمل اا

 (R)االريبرط
 مسيل 

 المع ليا
 ال يي ا

 )الداللا(
الممررسرة االسيرايي يا  ادارن الملارد  ابعرد

 البشريا لبعد االليزام المسيمر
  ا،د **110 1  208

  يرئج ال دلل السربق إلى : يشير 
 ءظفتتتتتتأ ذندتتتتتتاةجذا،دا  تتتتتت ذذض،تتتتتت ذءضذا،ى  تتتتتتدذ تتتتتت ضذ

ا،مماأستتتتتا ذاالستتتتتدأاد   دذذر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذ
)ميلسااااطا الهاااالن( للكاااان ل ىتتتت ذاال،دتتتت ا ذا،مستتتتدمأ

 العالقا بي هم اي ربيا لمع ليا . 
ذ
ذ
ذ

ذ

نمتللعذاالناتت اأذل لهتحذا، ت ل ذا،دتتا، ذندتاةجذ
ا،خ تتتتت ذا، ستتتتت  ذ،دا  تتتتت ذمتتتتت  ذمىنل تتتتتدذل تتتتتللذدتتتتت   أذ
ا،مماأستتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتأ دذ

استتتتتتتتدأاد   دذذ– استتتتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتتاأ
استتدأاد   دذا،دىل هتتا ذلا،منتتار)ذذ-ا،دتت أ  ذلا،د تتل أ

استتتتدأاد   دذدق تتتت  ذاأل ا (ذكمدي تتتتأا ذمستتتتدق دذر تتتت ذذ–
 مأذكمدي أذدا ) اال،د ا ذا،مسد

 
 
 
 
 
 
 



 اإللتزام ...... رة الموارد البشرية وتأثيرها علىالممارسات االستراتيجية إلدا          شحاتة محمد على السيد د/ ياسر

37 
 

 

 (16) رقم  دلل
ابعرد الممررسرة االسيرايي يا  ادارن الملارد يأثير  مع ليا ليحديد البسيط اال حدارالخطي  ملذج 

 البشريا عمى بعد االليزام المسيمر

 الميغير المسيهل
 المعممرة
 المهدرن

i 

t. test F. test 
R2 

مسيل   الهيما
مسيل   الهيما المع ليا

 المع ليا
 %.9.0 **10110 .0.1011 **1010 0101.1 ...00 ال ز  الثربة

الممررسااااااارة االسااااااايرايي يا   ابعااااااارد
 ادارن الملارد البشريا

10..1 000..9 1010** 
   

ذ

 :   يرئج ال دلل السربق إلىيشير 
  ذا،دا  تتتتتتتتتت ذمىامتتتتتتتتتت(R2)ذاأل ىتتتتتتتتتتا ذ تتتتتتتتتت ألذ قتتتتتتتتتت اذ

ذلن تتت ذا،مستتتدمأرذاال،دتتت ا ذدفستتت أذرتتتضذاالستتتدأاد   د
ذا،مدي أا،مستتتتتتدق ذءضذا،مىتتتتتتام  ذاتتتتتتللذختتتتتت  ذمتتتتتتض

الممررسااااارة االسااااايرايي يا ادارن  إ مااااارلي ابعااااارد
%(  26.8)دفس أ عمى الهدرن لديه الملارد البشريا

االليااااااااازام  ذا،مدي أا،دتتتتتتتتتا )ذرتتتتتتتتت ذا،دي أا،ك تتتتتتتتت ذمتتتتتتتتتض
ذءختتتتأ رذ،ىلامتتتت ذ أ تتتت)ذا،نستتتت دذل تتتتا  ذر(المساااايمر

لاااذا ياادل 2.572ذا، ستت  ذاالناتت اأذمىامتت ذلكتتاض
ذنمتتللعذلمتتض عمااى ةن مع ليااا الميغياار المساايهل.

ذ تتت أ ا ذا،دن تتتؤذ مكتتتضذا،ستتتا  رذاالنا اأ تتتيذا،ى  تتتد
ذمؤىتتتتتتأا ذ  تتتتتتااذختتتتتت  ذمتتتتتتضذاال،دتتتتتت ا ذا،مستتتتتتدمأر

ذرذا،مماأستتتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ د
ذكتت ذ-:ذءضذر تت ذ تت  ذلاتتلذا،نمتتللعرذل،تتهذلد   تت 
ا،مماأستتا ذاالستتدأاد   دذذمؤىتتأا ذ أ تتدذرتت ذ  تتا ل

ذا،ت ذدتؤ  (ذذ271 1 ذ ت أااذر األذا،ملاأ ذا، ىتأ د
ذءضذء ذ صا حذلاا ذاال،د ا ذا،مسدمأذ مق اأذ  ا ل
ذا،مماأستتتتتا ذ د   تتتتت ذدفتتتتتد ذءضذا،ى  تتتتتاذار األذر تتتتت 

ذ   قتدرذر م تدذءستاذر ت ذا، ىأ دذ ا،ملاأ ذا،خاصد
 ذ  تتتتتت،ذا،مسدمأذاال،د ا ذ  ا لذض، ذد ارالذذ  لألذ ؤ  

 
ذ

ذا،ستتتتتتتتت   ذا،ى متتتتتتتتت ذا،د   تتتتتتتتت ذلءضذا، ىتتتتتتتتتألرذا،متتتتتتتتتلأ 
ذضندا  تتدرذلءك تتأذأهتتارذءك تتأذا،فتتأ ذ  ىتت ذ، مماأستتا 

ا،فتأ ذ، تل ذء صت ذ فت ذممكتضذذا،ىتىلأ،  ذ تلرأذلاتلا
ذذذ،ن احذا،منظمد ذذ

ب اار ًا عمااى مرسااابق ياام قبااالل الفاارض الفرعاااي 
الثر ى الذي ي ص عمى "ل لد عالقاا ياأثير مع لياا 
لمممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد البشريا عمى 

 االليزام المسيمر برل رمعرة الخرصا 
 ج.  إخيبررالفرض الفرعي الثرلث :

H2c :  يل ااد عالقااا يااأثير مع ليااا لمممررساارة
االسيرايي يا ادارن الملارد البشريا عمى 

 االليزام المعيرري برل رمعرة الخرصا 
 لهتتتتحذا، تتتت ل ذا،دتتتتا، ذندتتتتاةجذءستتتت ل ذاأد تتتتا ذذذذ

  أسلضذ،دا   ذم  ذ للذلاد تالذلمىنل تدذا،ى  تدذ ت ضذ
ا،مماأستتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتأ دذ

استتتتتتتدأاد   دذذ– دذاالستتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتاأ استتتتتتتدأاد  
ذ–اسااايرايي يا اليعليضااارة لالم ااارفع ذ–ا،دتتت أ  ذلا،د تتتل أذ

استتتدأاد   دذدق تتت  ذا  ا (ذكمدي تتتأا ذمستتتدق دذلاال،دتتت ا ذ
 ا،مى األذكمدي أذدا ) 
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(17) ماااااارق دللاااااااا   
 "  المعيرري االليزام لبعد البشريا الملارد ادارن االسيرايي يا الممررسرة" بين العالقا اخيبرر  يرئج

بيرسلن اريبرط معرمل برسيخدام  

تا،ى   ت ت ت ت ت ت ذمىام ذدت
 (R االأد ا 

ذمسدل 
 ا،مىنل د

ذا،ند  د
  ا، ال،د(

الممررسرة االسيرايي يا  ادارن الملارد البشريا  ابعرد
 لبعد االليزام المعيرري

  ا،د **110 1  771

  يرئج ال دلل السربق إلى مريمي :  يشير

 ءظفتتتأ ذندتتتاةجذا،دا  تتتت ذذا،ى  تتتدذ تتت ضذا،مماأستتتتا ذ
االستتتدأاد   دذذر األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذل ىتتت ذاال،دتتت ا ذ

ا تتتعذ  تتتمذ،  قلياااا لاي ربياااا لمع لياااا()ا،مى تتتاأ ذ
 (ذ مستتدل ذمىنل تتدذا تت ذمتتضذ771مىامت ذاالأد تتا ذ 

( ذل لهتتتتحذا، تتتت ل ذا،دتتتتا، ذندتتتتاةجذنمتتتتللعذ10 1 
 االنا اأذا،خ  ذا، س  ذ،دا   ذم  ذمىنل دذل للذ

ذ
دتت   أذا،مماأستتا ذاالستتدأاد   دذر األذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذ

استتتتتتتدأاد   دذذ– استتتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتاأ
ذ–اسدأاد   دذا،دىل ها ذلا،منتار)ذ–ا،د أ  ذلا،د ل أ

ذاستتتتتدأاد   دذدق تتتتت  ذاأل ا (ذكمدي تتتتتأا ذمستتتتتدق دذر تتتتتت 
ذاال،د ا ذا،مى اأ ذذكمدي أذدا ) 

ذ

 ( 18) مااااااارق دللااااااااا 
الملارد ابعردالممررسرة االسيرايي يا ادارن يأثير  مع ليا ليحديد البسيط الخطي اال حدار  ملذج

 البشريا عمى بعد االليزام المعيرري

 الميغير المسيهل
 المعممرة
 المهدرن

i 

t. test F. test 
R2 

مسيل   الهيما
 المع ليا

مسيل   الهيما
 المع ليا

 %109. **10110 .010... **1010 ...0. 10.91 ال ز  الثربة
ادارن الممررسرة االسيرايي يا   ابعرد

 الملارد البشريا
10..0 9.0... 1010** 

   

ذذذ

 يشير يرئج ال دلل السربق إلى مريمي : 
  ذا،دا  تتتتتتتت ذمىامتتتتتتتت(R2)ذاأل ىتتتتتتتتا ذ تتتتتتتت ألذ قتتتتتتتت اذ

ذلن ت ذرذا،مى اأ ذاال،د ا ذدفس أذرضذاالسدأاد   د
 ذا،مسدق ذا،مدي أذءضذا،مىام  ذللتتتتاذخ  ذمض

 
 

الممررسرة االسيرايي يا ادارن المالارد  ابعردإ مرلي 
ذمتتتتضذ%(5..4 دفستتت أ عماااى الهااادرن لدياااه البشاااريا

ذر(االليااااازام المعيااااارر  ذا،مدي أا،دتتتتا )ذرتتتتت ذا،دي أا،ك تتتت 
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ذمىامتتتت ذلكتتتتاضذءختتتتأ رذ،ىلامتتتت ذ أ تتتت)ذا،نستتتت دذل تتتتا  
لااااذا يااادل عماااى مع لياااا  2.871ذا، ستتت  ذاالناتت اأ

 الميغير المسيهل. 
  ذ مكتتضذا،ستتا  رذاالنا اأ تتيذا،ى  تتدذنمتتللعذلمتتض

ذختتتت  ذمتتتتضذرذاال،دتتتت ا ذا،مى تتتتاألذ تتتت أ ا ذا،دن تتتتؤ
ا،مماأستتتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذذمؤىتتتتأا ذ  تتتتاا

ذلاتتتلذا،نمتتتللعرذل،تتتهذلد   تتت ذرذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ د
ذمؤىتتتتتأا ذ أ تتتتتدذرتتتتت ذ  تتتتتا لذكتتتتت ذءضذر تتتتت ذ تتتتت  

ذا،مماأستتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ د
اال،دتتتتتتتت ا ذذا ل  تتتتتتتتذا،تتتتتتتت ذدتتتتتتتتؤ  (ذ948,0 ذ تتتتتتت أاا

ذر تتتتت ذءضذء  ذصتتتتتا حذلااتتتتت ذ مقتتتتت اأذا،مى تتتتتاأل
ذا،مماأستتتتتتتتتا ذ د   تتتتتتتتت ذدفتتتتتتتتتد ذءضذا،ى  تتتتتتتتتاذار األ

ذر م تتتتدذءستتتتاذر تتتت ذا، ىتتتتأ دذ تتتتا،ملاأ ذا،خاصتتتتد
 اال،د ا ذا لتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتض،ذالذتتتتتتتد ارذ  لألذ ؤ  ذ   قدر

ذ

ذا،ى متت ذا،د   تت ذلءضذا، ىتتألرذا،متتلأ ذ،تت  ذا،مى تتاألذ
ذلءك تتتأذأهتتتارذءك تتتأذا،فتتتأ ذ  ىتتت ذ، مماأستتتا ذا،ستتت   
ا،أس دذا،قل دذر ذذا،فأ ذا،ىىلأ،  ذ لرأذلالاذضندا  در

ذا،ماارظدذر  ذاسدمأاأذرهل ددذ ا،منظمد ذ
ب اار ًا عمااى مرسااابق ياام قبااالل الفاارض الفرعاااي 
الثرلث الذي ي ص عمى "ل لد عالقاا ياأثير مع لياا 

عمى  لمممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد البشريا
 االليزام المعيرري برل رمعرة الخرصا.

 اال حاادارالخطى يحمياال  ياارئج يعاارض الياارلي ال ادلل
ا،مماأستتتتا ذذء ىتتتتا ذ تتتتاك أذ، دن تتتتؤ الياااادري ي الميعاااادد

 عماااااى يااااارثيرا االستتتتتدأاد   دذذر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ د
 :اال،د ا ذا،دنظ م 

 
 

 (19) مااااااارق دللاااااا 
الممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد  ةبعرد بأكثر لمي بؤ اليدري ي الميعدد الخطى اال حدار  ملذج

 االليزام الي ظيمي عمى يرثيرا البشريا

 اٌّزغُش اٌّضزمً

 اٌّؼٍّبد

 اٌّمذسح

i 

 Fلُّخ  Tلُّخ 

VIF R
2

 
 اٌمُّخ

ِضزىي 

 اٌّؼٕىَخ
 اٌمُّخ

ِضزىي 

 اٌّؼٕىَخ

 %.00.  **10110 0..9100 **1010 010.01 ...10 اٌدزء اٌثبثذ

  00999   **1010 0019. .10.1 اصزشرُدُخ رمُُُ األداء

اصزشرُدُخاًلصتتتتتتتتتتتتتتتتتزمطبة 

 واًلخزُبس   
10.01 .09.. 1019*   0009.  

اصتتتتتتتتتتتزشرُدُخ اٌزتتتتتتتتتتتذسَت 

 واٌزطىَش 
100.0 .0... 1019*   00000  

 اصتتتتتتتزشرُدُخ اٌزؼىَضتتتتتتتبد

 وإٌّبفغ
10.. 10..0 10..   .0.1  

ذذذذ
ذ
ذ
ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
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ذ يرئج ال دلل السربق إلى مريمي :  يشير
  ذا،دا  تتتتتتتت ذمىامتتتتتتتت(R2)ذاأل ىتتتتتتتتا ذ تتتتتتتت ألذ قتتتتتتتت اذ

ذرذا،دنظ متتتتت ذاال،دتتتتت ا ذدفستتتتت أذرتتتتتضذاالستتتتتدأاد   د
ذا،مدي أا،مستتتدق ذءضذا،دا  تتت ذندتتتاةجذءظفتتتأ ذا تتتع

الممررسااارة االسااايرايي يا ادارن  إ مااارلي ابعااارد
 عماااااااااى الهااااااااادرن المااااااااالارد البشاااااااااريا لدياااااااااه

ذرتتتتتتتتتتتتت ذا،دي أا،ك تتتتتتتتتتتتت ذمتتتتتتتتتتتتتضذ(%61.4 دفستتتتتتتتتتتتت أ
ذا،نستت دذل تتا  ذر(االلياازام الي ظيمااي ذا،مدي أا،دتتا )

لمان ثام ل الد ياأثير قالي   ءختأ ذ،ىلامت ذ أ )
لمممررسرة االسايرايي يا ادارن المالارد البشاريا 

 عمى االليزام الي ظيمي . 
 ذا،دت أ   ذا،مدىت  ذا،خ ت ذاالنات اأذمىام ذلكاض

استتتتدأد   دذ، استتتتدأد   دذدق تتتت  ذاأل ا  ، مماأستتتتا 
االستتتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتتاأرذاستتتتتتتتدأد   دذا،دتتتتتتتت أ  ذ
لا،د تتل أرذاستتدأد   دذا،دىل هتتا ذلا،منتتار)(ذكتتاضذ

( عماااااااااااااااااااااااى 22 1ر050 1ر501 1ر512 1 
اليلالى، لمن خالل  يرئج اال حدار   د ةن اذه 
الميغيااااراة ادربااااع لهاااار يااااأثير مااااريبط بعضااااهر 
الاابعض فع اادمر ييااأثر ثالثااا م هاار مع ليااًر يمكاان 
ةن يكااالن الرابعاااا نيااار مع لياااا لااااذا مرحااادث 

الستتتتتتتتدأد   دذا،دىل هتتتتتتتتا ذلا،منتتتتتتتتار)ذذبرل ساااااااابا 
لاذا ير ع الى معرمل يضاخم  اليبارين (ذ22 1 

VIF  ، ذخ تتت ذا  لاعذل تتتل ذمتتت  لالاااذ  يحااادد
Multicollinearityذا،مستتدق دذا،مدي تتأا ذ تت ضذذ

ذلاتتتتتتت ذ(VIF)ذاستتتتتتتا ذدتتتتتتت ذا،تتتتتتت ى رذل ىهتتتتتتفا
ذ،كت ذVariance inflationfactorذاخدصتاأ
ذا،مدي تتتتأا ذ تتتتا  ذمتتتت)ذاتتتت لذر تتتت ذمستتتتدق ذمدي تتتتأ

 المسااايهما الميغياااراة ةن ايضاااح لقااادذا،مستتتدق در
 الميعادد الخطى اال حدار  ملذج ضمن المهبللا

 من ةيرً  فى الخطى االزدلاج مشكما من يعر ى ال

 مااان ةقااال VIF قااايم إن حياااث ، الميغياااراة ااااذه
 .مشكما ل لد عدم عمى يدل ممر( 01)
 ذ مكتتضذرذا،ستتا  ذاالنا اأ تتيذا،ى  تتدذنمتتللعذلمتتض

ذختتت  ذمتتتضذرذاالليااازام الي ظيمااايذ تتت أ ا ذا،دن تتتؤ
الممررساااااارة االساااااايرايي يا ادارن ء ىتتتتتتا ذ  تتتتتتاا
 لااالذرذا،نمتللعذل،تهذلد   ت ذرذالبشارياالمالارد 

استتتدأد   دذذ أ تتتدذرتتت ذ  تتتا لذكتتت : ةن عماااى يااادل
ذ  تتتتا لذا،تتتت ذدتتتتؤ  (ذ512 1 ذ تتتت أااذدق تتتت  ذاأل ا 

ذلكتت ذر صتتا حذلااتت ذ مقتت اأذااللياازام الي ظيمااي
استتتتتتتتتدأد   دذاالستتتتتتتتتتدق ا ذذ أ تتتتتتتتتدذرتتتتتتتتت ذ  تتتتتتتتتا ل

ذ  تتتتتتتتا لذا،تتتتتتتت ذدتتتتتتتتؤ  (ذ501 1 ذلاالخد اأ تتتتتتتت أاا
ذلكتت ذر صتتا حذلااتت ذ مقتت اأذااللياازام الي ظيمااي

استتتتدأد   دذا،دتتتت أ  ذلا،د تتتتل أذذ أ تتتتدذرتتتت ذ  تتتتا ل
االلياااااازام ذ  تتتتتتا لذا،تتتتتت ذدتتتتتتؤ  (ذذ050 1 ذ تتتتتت أاا

ذر تتتتت ذءضذء  صتتتتتا حذلااتتتتت ذ مقتتتتت اأذالي ظيماااااي
ذا،مماأستتتتتتتتتا ذ د   تتتتتتتتت ذدفتتتتتتتتتد ذءضذا،ى  تتتتتتتتتاذار األ

ذر م تتتتدذءستتتتاذر تتتت ذا، ىتتتتأ دذ تتتتا،ملاأ ذا،خاصتتتتد
ذاال،دتتتتت ا ذ  تتتتتا لذض،تتتتت ذد ارتتتتالذذ تتتتت لألذ تتتتتؤ  ذ   قتتتتدر

ذا،د   تتت ذلءضذرذا، ىتتتألذا،متتتلأ ذ،تتت  ذذا،دنظ متتت 
 كتتلضذ،تتيذذدتت   أذ تتللذذ، مماأستتا ذا،ستت   ذا،ى متت 

، مماأستتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذ
ذرذممتاذذا،فتأ ذ،ت  ذر  ذاال،د ا ذا،دنظ م ذذل  ا دي

ذ تلرأذلاتلاذرذضندا  تدذلءك تأذرذأهتاذءك تأذذ  ى ي
ذض،ت ذ ؤ  ذمماذ يذدفد ذا،منظمدذ  ضذ،  يذا،ىىلأ
ذنمتتتتللعذختتتت  ذلمتتتتضذرذ، منظمتتتتدذذاندمتتتتا لذ  تتتتا ل

استتتتتتتتتتدأد   دذذءضذادهتتتتتتتتتتحذاالنا اأ تتتتتتتتتتدذا،ى  تتتتتتتتتتد
ذخأل تتيذل،تت اذمىنتتل ذا،دىل هتا ذلا،منتتار)ذس تتأ

ذ مكتضذل،كتضذمتؤ أذس تأذ انيذاالنا اأذنمللعذمض
ذا،نظتتتأذضرتتتا لذل  تتت ذمدلستتت ذدتتتا  ألذ تتتاضذا،قتتتل 

ذر تتتت ذ ستتتتار ذممتتتتاذاالستتتتدأاد   دذ فتتتتللذلاالادمتتتتا 
  ذا،منظمدذ،  ذا،فأ ذا،د ا ذ  ا ل



 اإللتزام ...... رة الموارد البشرية وتأثيرها علىالممارسات االستراتيجية إلدا          شحاتة محمد على السيد د/ ياسر

41 
 

ل لهتتتحذا، تتتت ل ذا،دتتتتا، ذندتتتتاةجذءستتتت ل ذاأد تتتتا ذذذذذذ
  أستتتتلضذ، فتتتتأ ذا،أة ستتتت ذا، تتتتان ذ،دا  تتتت ذمتتتت  ذ تتتتللذ
لاد الذلمىنل تدذا،ى  تدذ ت ضذا،مماأستا ذاالستدأاد   دذ
ر األذا،متتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتأ دذ استتتتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتتتدق ا ذ

سدأاد   دذاذ–اسدأاد   دذا،د أ  ذلا،د ل أذ–لاالخد اأ
استتتتتتدأاد   دذدق تتتتتتت  ذاأل ا (ذذ–ا،دىل هتتتتتتا ذلا،منتتتتتتتار)ذ

كمدي تتتأا ذمستتتدق دذلء ىتتتا ذاال،دتتت ا ذا،دنظ متتت ذكمدي تتتأذ
ذدا ) 

(22) مااااااااااااارق دللااااااااااا   
 " الي ظيمي االليزام لةبعرد البشريا الملارد ادارن االسيرايي يا الممررسرة" بين العالقا اخيبرر  يرئج

بيرسلن اريبرط معرمل برسيخدام  

اااالعالق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  معرمل اا
 (R)االريبرط

 مسيل 
 المع ليا

 ال يي ا
 )الداللا(

الممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد البشاريا  ابعرد
 لةبعرد االليزام الي ظيمي

  ا،د **110 1  772

ذ

 ال دلل السربق إلى:   يرئج يشيرذ
 ءظفأ ذنداةجذا،دا   ذذل ل ذر  دذا  ا  دذلا ذ

ا،مماأستتتتتتتتتا ذذ ال،تتتتتتتتتدذضاصتتتتتتتتتاة دذ تتتتتتتتت ضذ"ذا ىتتتتتتتتتا 
االسدأاد   دذر األذا،ملاأ ذا، ىأ دذلء ىتا ذاال،دت ا ذ

 (ذ772رذا تتعذ  تتمذمىامتت ذاالأد تتا ذ "ذا،دنظ متت 
ذ( 10 1 مسدل ذمىنل دذا  ذمضذ 
لماان خااالل الفاارلض لب اار  عمااى كاال مرساابق 

الفرعياااا يااام قبااالل الفااارض الرئيساااي الثااار ي  الاااذي 
ل تتل ذر  تتدذدتت   أذمىنل تتدذ، مماأستتا ذ"ذياا ص عمااى:

االسدأاد   دذر األذا،ملاأ ذا، ىأ دذر  ذء ىا ذاال،دت ا ذ
ا،دنظ مت ذ ا، امىتتا ذا،خاصتدذ"رذلل،تتهذ ىتك ذ  ةتت ذ
ذمتتتتتتتضذاستتتتتتتدأاد   دذدق تتتتتتت  ذاأل ا رذ ر متتتتتتتاذ دى تتتتتتت ذ كتتتتتتت ي

دذاالستتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتاأرذلاستتتتتتتدأاد   دذلاستتتتتتتدأاد   
لأرهتتتدذر متتتاذ دى تتت ذ استتتدأاد   دذذا،دتتت أ  ذلا،د تتتل أر

ذا،دىل ها ذلا،منار)ذ 
ذ
ذ
ذ
ذ

ذ
لمتتضذ تت ذدتت ذار ا تتدذر تت ذا،ستتؤا ذا، تتان ذلا،دا،تتعذ
،  اع:اتتتتتتتتت ذ ل تتتتتتتتت ذر  تتتتتتتتتتدذأل ىتتتتتتتتتا ذا،مماأستتتتتتتتتتا ذ

اال،دتتتتتتتت ا ذذر تتتتتتت ذاالستتتتتتتدأاد   دذر األذا،ملاأ ا، ىتتتتتتتتأ د
ذا،مى األرذذ   دذ ا،ىا ف را،دنظ م ذ   ىا لذا،

 ذلمتتتاذاتتت ذءك أاتتتللذذا،مستتتدمأ(ذ ا، امىتتتا ذا،خاصتتتد
ء ىتتتتتتا ذا،مماأستتتتتتا ذدتتتتتت   ألاذر تتتتتت ذاال،دتتتتتت ا ذا،دنظ متتتتتت ذ

ذ ا، امىا ذا،خاصد 
  ل ذا،فتأ ذا،تأة اذا، تان ذ" ل تل ذر  تدذذ:رارااااااااله

دتت   أذمىنل تتدذ، مماأستتا ذاالستتدأاد   دذر األذا،متتلاأ ذ
ا، ىتتتتأ دذر تتتت ذء ىتتتتا ذاال،دتتتت ا ذا،دنظ متتتت ذ ا، امىتتتتا ذ
ذمتتضذ ا،خاصتتدذ"رذلل،تتهذ ىتتك ذ  ةتت ذر متتاذ دى تت ذ كتت ي
استتتتتتدأاد   دذدق تتتتتت  ذاأل ا رذلاستتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتدق ا ذ

 ذلا،د تتتل أرذلأرهتتتدذلاالخد تتتاأرذلاستتتدأاد   دذا،دتتت أ 
ذر ماذ دى  ذ اسدأاد   دذا،دىل ها ذلا،منار)ذ 

ذ
ذ
ذ
ذ
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ال يااااااااارئج لاليلصااااااااايرة لالبحااااااااالث -6
 المسيهبميا 

ذا، اتتتعذ،  انتتتا ذاراصتتتاة ذا،دا  تتت ذهتتتل ذرتتت ذذذذ 
ذا،ندتتتتاةجذض،تتتت ذا،دلصتتتت ذمتتتتضذا، ااتتتتعذدمكتتتتضذا،م تتتت ان 
 :ا،دا، د

 :  يرئج البحث الميدا ي} 1{
ذلالثبرة يرئج اخيبرر الصدق :  ةلالً 

إريفاااارع در ااااا ثباااارة لصاااادق  ادهتتتتحذ،  ااتتتتع
محيل  اددان المسيخدما في قيرس ميغيراة البحث 
 –)الممررساارة االساايرايي يا ادارن الماالارد البشااريا 

رذا تعذ  يت ذ  متدذمىامت ذا،  تتا ذاالليازام الي ظيماي(
ر تتتتتتت ذا،دتتتتتتتلا، ذ مىامتتتتتتت ذذ14922رذ14911رذ14922
 ذممتاذر ت ذا،دتلا،ذ970 1رذ929 1رذ972 1ص  ذ

 ىنتت ذءنتتيذضلاذدتت ذض تتأا ذا، اتتعذمتتألذءختتأ ذختت  ذردتتألذ
 من تتدذمق  تتدذر تت ذنفتتاذا،مفتتأ ا ذا،مسدقصتت ذءأاةفتتارذ
رفضذنس دذ  ادف ذر  ذنفاذار ا ا ذسددأالحذمتاذ ت ضذ

ذ%ذ9242%رذ91
  يرئج ااحصر  اللصفي: ثر يرً 
 :يرئج يلصيف سمرة عي ا الدراسا  
%ذمتتتتضذا تتتت ذر نتتتتدذا، اتتتتعذلا، تتتتا،مذ7145ءضذ [1]

مفتتتتأ لذ ىم تتتتلضذرتتتت ذ امىتتتتا ذدقتتتت)ذرتتتت ذذ582
%ذ ىم تتلضذ2947ن تتا ذا،قتتااألذا،ك تتأ ذمقا تت ذ

رتتتتتتتت ذ امىتتتتتتتتا ذدقتتتتتتتت)ذرتتتتتتتت ذن تتتتتتتتا ذماارظتتتتتتتتدذ
االستتتكنأ درذا تتتعذأارتتت ذا، ااتتتعذدما تتت ذدل  تتت)ذ
ا،ى نتتدذمتتضذا تتعذا،من قتتدذا، يأار تتدذمتت)ذدل  تت)ذ
م دمتتتتت)ذا، اتتتتتعذادتتتتت ذ داقتتتتت ذىتتتتتأ ذا،دم  تتتتت ذ

 ا،مناس 
ا،ف ةتتتتدذض دتتتأا ذنستتتت دذءرهتتتا ذا ةتتتتدذا،دتتت أ اذلذ [2]

ا،مىالنتتتدذمتتتضذارنتتتاعذمتتتضذنستتت دذءرهتتتا ذا ةتتتدذ
ا،دتتت أ اذلا،ف ةتتتدذا،مىالنتتتدذمتتتضذا،تتتلكلأذ اختتت ذ

ر نتتتتتدذا، أاستتتتتتدرذا تتتتتتعذ  يتتتتت ذنستتتتتت دذا،تتتتتتلكلأذ
%ذمتضذ9 22%ذمضذا ت ذا،ى نتدذمقا ت ذ0 25

ارنتتتتاعرذاألمتتتتأذا،تتتتللذ ى تتتت ذمؤىتتتتأالذ،مأارتتتتالذ
ا، ااتتعذا،دم  تت ذا،مناستت ذ،فةتتا ذا،م دمتت)ذرنتت ذ

 أذا،ى ندا،ق ا ذ ف أا ا ذاخد ا
دل  )ذر ندذا، اعذمضذا عذا،مسدل ذا،لظ ف ذ [3]

  ختتلذىتتك ذاأمتت ذمدتت أعذدم تت ذ ار دتتدذا،ف ةتتدذ
متتتتتت أاذمستتتتتتار (ذ نستتتتتت دذذ–ا،مىالنتتتتتتدذ مى تتتتتت ذ

%ذدقأ  الذمتضذا ت ذر نتدذا، أاستدرذلمستدلالذ22
%ذ52ءستدالذمستار (ذ نست دذذ–األلس ذ م أا

دقأ  تتتالرذ  نمتتتاذ م تتت ذاالستتتادللذ متتتدذا،فتتتأ ذ نستتت دذ
رذاألمتتأذا،تتللذ ى تت ذمؤىتتأاذءختتأذ%ذدقأ  تتالذ01

،مأارتتتتتتتالذا، ااتتتتتتتعذا،دم  تتتتتتت ذا،مناستتتتتتت ذ،فةتتتتتتتا ذ
ذا،م دمتتت)ذرنتتت ذا،ق تتتا ذ تتتف أا ا ذاخد تتتاأذا،ى نتتتد
اأدفتتا ذخ تتألذمفتتأ ا ذا،ى نتتدذرتت ذم ال،تتدذا،مفنتتدذ
ا عذ  ي ذنس دذءرها ذا ةتدذا،دتأ اذلا،ف ةتدذ
ذ2ا،مىالنتتتتدذممتتتتضذد  تتتت ذستتتتنلا ذخ تتتتأدف ذرتتتتضذ

ا، أاستتدرذ%ذمتتضذا تت ذر نتتدذ22ستتنلا ذاتتلا، 
ر ذا ضذ، ذدد ال ذنس دذمتضذ قت ذرت  ذستنلا ذ

%ذمضذا  ذا،ى ندرذاألمأذ9خ أدف ذرضذا،سندذ
ا،تتللذ ى تت ذمؤىتتأالذ،لهتتلحذاد ااتتا ذمفتتأ ا ذ
 ا،ى ندذنالذا،مدي أا ذا،مسدق دذلا،دا ىدذ،  أاسد

ءرهتتتا ذا ةتتتدذا،دتتت أ اذلا،ف ةتتتدذا،مىالنتتتدذمتتتضذ [4]
ا،تتتلكلأذا،ىتتتام  ضذرتتت ذ امىتتتا ذا،قتتتااألذا،ك تتتأ ذ

 تتتلضذا، تتت  ذاألك تتتأذمتتتضذا تتت ذا،ى نتتتدذ نستتت دذ م 
2142% 

ا،م أستتت ضذا،مستتتتار  ضذا،ىتتتام  ضذرتتتت ذ امىتتتتا ذ [5]
ا،قتتااألذا،ك تتأ ذ م  تتلضذا، تت  ذاألك تتأذمتتضذا تت ذ

 %0842ا،ى ندذ نس دذ
ءرهتتتتتتتا ذا ةتتتتتتتدذا،دتتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتتدذا،مىالنتتتتتتتدذ [6]

ا،ىام  ضذر ذ امىا ذا،قااألذا،ك أ ذممتضذد  ت ذ
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 تتتأذستتتنلا ذ م  تتتلضذا، تتت  ذاألكذ01خ تتأدف ذرتتتض
 %22مضذا  ذا،ى ندذ نس دذ

ا،م أستتتتتت ضذا،مستتتتتتار  ضذمتتتتتتضذارنتتتتتتاعذ م  تتتتتتلضذ [7]
 %2040ا،نس دذاألك أذمضذا  ذا،ى ندذ نس دذ

ءرهتتتا ذا ةتتتدذا،دتتت أ اذلا،ف ةتتتدذا،مىالنتتتدذمتتتضذ [8]
ستتتتتنلا ذذ01ا،تتتتتلكلأذممتتتتتضذد  تتتتت ذخ تتتتتأدف ذرتتتتتض

 م  تتتلضذا، تتت  ذاألك تتتأذمتتتضذا تتت ذا،ى نتتتدذ نستتت دذ
2148% 

ستنلا ذا،م أس ضذا،مسار  ضذممتضذ دتأالحذرت  ذ [9]
سنلا ذ م  لضذا، ت  ذذ01ض، ذ2خ أدف ذماذ  ضذ

 %0742األك أذمضذا  ذا،ى ندذ نس دذ
 ياارئج يلصاايف اي رااارة العي ااا  -ثرلثاار 

  حل ميغيراة البحث:
اسااايرايي يا اد ااتتتا ذر نتتتدذا، اتتتعذناتتتلذمدي تتتأذ [1]

دم تتتتت ذ، ملارقتتتتتدذ لستتتتت ذذاالسااااايهطر  لاالخييااااارر
ممتتاذ ىتت ذمؤىتتأالذمتتضذل فتتدذنظتتأذذ5427استتا  ذ

دذ،ق تتا ذا، امىتتا ذماتت ذا، اتتعذ ا،مماأستتا ذا،ى نتت
االستتدأاد   دذ،لظ فتتدذاالستتدق ا ذلاالخد تتاأذض،تتت ذ

 ا ذما ذ

اسااايرايي يا اد ااتتتا ذر نتتتدذا، اتتتعذناتتتلذمدي تتتأذ [2]
دم تت ذ، ملارقتتدذ لستت ذاستتا  ذذالياادري  لاليطاالير

ممتتتاذ ىتتت ذمؤىتتتأالذمتتتضذل فتتتدذنظتتتأذا،ى نتتتدذذ5422
،ق تتتتتتتتا ذا، ارتتتتتتتتا ذماتتتتتتتت ذا، اتتتتتتتتعذ ا،مماأستتتتتتتتا ذ

 دذ،لظ فتتدذا،دتت أ  ذلا،د تتل أذض،تت ذاتت ذاالستتدأاد  
ذما ذ

اسااايرايي يا اد ااتتتا ذر نتتتدذا، اتتتعذناتتتلذمدي تتتأذ [3]
دم تتتتتت ذ، ملارقتتتتتتدذ لستتتتتت ذذاليعليضاااااارة لالم اااااارفع

ممتتاذ ىتت ذمؤىتتأالذمتتضذل فتتدذنظتتأذذ5420استتا  ذ
ا،ى نتتدذ،ق تتا ذا، امىتتا ذماتت ذا، اتتعذ ا،مماأستتا ذ
االستتتدأاد   دذ،لظ فتتتدذا،دىل هتتتا ذلا،منتتتار)ذض،تتت ذ

ةاميااااااا ةدا  اتتتتتت ذمتتتتتتا ذكمتتتتتتاذادهتتتتتتحذء هتتتتتتالذءضذ
ذاللظيفاااا كمحااادد ل ظااارم اليعليضااارة لالحااالافز
دم تتتتتت ذمتتتتتتضذل فتتتتتتدذنظتتتتتتأذر نتتتتتتدذا، اتتتتتتعذءك تتتتتتأذ
ا،مماأستتتتتا ذاالستتتتتدأاد   دذ،لظ فتتتتتدذا،دىل هتتتتتا ذ
لا،منتتتار)ذاستتتدخ امالذرتتت ذا، امىتتتا ذماتتت ذا، اتتتعذ

 ذ5427 لس ذاسا  ذ

اسااايرايي يا اد ااتتتا ذر نتتتدذا، اتتتعذناتتتلذمدي تتتأذ [4]
ذ5422دم ت ذ، ملارقتدذ لست ذاستا  ذذا يهييم ادد

ممتتتتاذ ىتتتت ذمؤىتتتتأالذمتتتتضذل فتتتتدذنظتتتتأذا،ى نتتتتدذ،ق تتتتا ذ
ا، امىا ذما ذا، اعذ ا،مماأستا ذاالستدأاد   دذ
،لظ فدذدق   ذاأل ا ذض، ذا ذما ذكماذادهحذء هالذ

قاالن يااأثير  ظاارم يهياايم اددا  عمااى السااملك ءضذ
دم تت ذمتتضذل فتتدذنظتتأذر نتتدذذالفااردي لال ماارعي
ماأستتتتا ذاالستتتتدأاد   دذ،لظ فتتتتدذا، اتتتتعذءك تتتتأذا،م

دق   ذاأل ا ذاسدخ امالذر ذا، امىا ذما ذا، اعذ
 547 لس ذاسا  ذ

الممررسااارة اد ااتتا ذر نتتتدذا، اتتتعذناتتتلذمدي تتأذ [5]
االسااايرايي يا ادارن المااالارد البشاااريا )الميغيااار 

دم تت ذ، ملارقتتدذ لستت ذاستتا  ذذالمساايهل لمبحااث(
مماذ ى ذمؤىأالذمتضذل فتدذنظتأذا،ى نتدذ،ق تا ذذ542

، امىا ذما ذا، اعذ ا،مماأستا ذاالستدأاد   دذا
ر األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذض،تتت ذاتتت ذمتتتا ذكمتتتاذادهتتتحذ

دم ت ذذاسيرايي يا االسيهطر  لاالخيياررء هالذءضذ
متتتضذل فتتتدذنظتتتأذر نتتتدذا، اتتتعذءك تتتأذا،مماأستتتا ذ
االسدأاد   دذر األذا،متلاأ ذا، ىتأ دذاستدخ امالذرت ذ

 5427ا، امىا ذما ذا، اعذ لس ذاسا  ذ

االليااااازام اتتتتتا ذر نتتتتتدذا، اتتتتتعذناتتتتتلذمدي تتتتتأذاد ا [6]
ممتاذذ5479دم  ذ، ملارقدذ لس ذاسا  ذذالعرطفي

 ىتتتتتت ذمؤىتتتتتتأالذ،ىتتتتتتىلأذمفتتتتتتأ ا ذا،ى نتتتتتتدذ تتتتتتاال،د ا ذ
ا،ىا ف ذض، ذا ذماذد الذا، امىا ذا،د ذ ىم لضذ

  فا ذ
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االليااااازام اد ااتتتتتا ذر نتتتتتدذا، اتتتتتعذناتتتتتلذمدي تتتتتأذ [7]
مماذذ5488دم  ذ، ملارقدذ لس ذاسا  ذذالمسيمر

 ىتتتتتت ذمؤىتتتتتتأالذ،ىتتتتتتىلأذمفتتتتتتأ ا ذا،ى نتتتتتتدذ تتتتتتاال،د ا ذ
ا،مسدمأذض، ذا ذماذد الذا، امىا ذا،د ذ ىم لضذ

  فا ذ

االليااااازام اد ااتتتتتا ذر نتتتتتدذا، اتتتتتعذناتتتتتلذمدي تتتتتأذ [8]
مماذذ5428دم  ذ، ملارقدذ لس ذاسا  ذذالمعيرري

 ىتتتتتت ذمؤىتتتتتتأالذ،ىتتتتتتىلأذمفتتتتتتأ ا ذا،ى نتتتتتتدذ تتتتتتاال،د ا ذ
ض،تتتتت ذاتتتتت ذمتتتتتاذد تتتتتالذا، امىتتتتتا ذا،دتتتتت ذذا،مى تتتتتاأل

  ىم لضذ فا 

االليااااازام اد ااتتتتتا ذر نتتتتتدذا، اتتتتتعذناتتتتتلذمدي تتتتتأذ [9]
دم ت ذ، ملارقتدذ لست ذذالي ظيمي )الميغيار الياربع(

ممتتتاذ ىتتت ذمؤىتتتأالذ،ىتتتىلأذمفتتتأ ا ذذ5478استتتا  ذ
ا،ى نتتتتتدذ تتتتتاال،د ا ذا،دنظ متتتتت ذض،تتتتت ذاتتتتت ذمتتتتتاذد تتتتتالذ
ا، امىا ذا،د ذ ىم لضذ فا ذكماذادهحذء هالذءضذ

 م تتت ذمتتتضذل فتتتدذنظتتتأذر نتتتدذذم المسااايمراالليااازا
ا، اتتعذءك تتأذا،ىلامتت ذا،ماققتتدذ، ،دتت ا ذا،دنظ متت ذ
د تتتتالذا، امىتتتتا ذماتتتت ذا، اتتتتعذ لستتتت ذاستتتتا  ذ
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 :لمبحث ااحصرئيا
الذدل تت ذرتتأل ذمىنل تتدذلا ذ ال،تتدذضاصتتاة دذ تت ضذ [0]

ض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذا،دتتتت أ اذلا،ف ةتتتتيذا،مىالنتتتتدذ
، مماأستتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذ

األمتتأذا،تتللذ ىنتت ذذ تتاخد هذا،من قتتدذا، يأار تتدر
ءضذض أاهذءرها ذا ةدذا،دت أ اذلا،ف ةتيذا،مىالنتدذ
، مماأستتتتا ذاالستتتتتدأاد   دذ،لظتتتتتاةهذاالستتتتتدق ا ذ
لاالخد تتتتتتتاأرذا،دتتتتتتت أ  ذلا،د تتتتتتتل أرذا،دىل هتتتتتتتا ذ
لا،منتتتتتتتار)رذلدق تتتتتتت  ذاأل ا ذالذ خد تتتتتتتهذ تتتتتتتاخد هذ

 من قدذا، يأار د ا،

دل تتتت ذرتتتتأل ذمىنل تتتتدذلا ذ ال،تتتتدذضاصتتتتاة دذ تتتت ضذ [2]
ض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذا،دتتتت أ اذلا،ف ةتتتتيذا،مىالنتتتتدذ
، مماأستتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذ
ذمتتتتتضذ  تتتتتاخد هذا،نتتتتتل ذلل،تتتتتهذر متتتتتاذ دى تتتتت ذ كتتتتت ي
استتتتتدأاد   دذاالستتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتاأذلاستتتتتدأاد   دذ

 ذا،دىل هتتا ذا،دتت أ  ذلا،د تتل أذ لضذاستتدأاد   د
لا،منتتتتتار)ذلدق تتتتت  ذا  ا رذاألمتتتتتأذا،تتتتتللذ ىنتتتتت ذءضذ
ض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذا،دتتتت أ اذلا،ف ةتتتتيذا،مىالنتتتتدذ
، مماأستتتتا ذاالستتتتتدأاد   دذ،لظتتتتتاةهذاالستتتتتدق ا ذ
لاالخد تتاأرذلا،دتت أ  ذلا،د تتل أذ خد تتهذ تتاخد هذ

 ا،نل  
دل تتتت ذرتتتتأل ذمىنل تتتتدذلا ذ ال،تتتتدذضاصتتتتاة دذ تتتت ضذ [5]

ةتتتتيذا،مىالنتتتتدذض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذا،دتتتت أ اذلا،ف 
، مماأستتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذ
 تتتاخد هذا،مستتتدل ذا،تتتلظ ف ذلل،تتتهذر متتتاذ دى تتت ذ
ذمتتتتتتتتتتضذاستتتتتتتتتتدأاد   دذا،دتتتتتتتتتت أ  ذلا،د تتتتتتتتتتل أذ  كتتتتتتتتتت ي
لاستتتتتدأاد   دذا،دىل هتتتتتا ذلا،منتتتتتار)ذلاستتتتتدأاد   دذ
دق تتتتتتتتتتتتت  ذا  ا ذ لضذاستتتتتتتتتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتتتتتتتتدق ا ذ
ذلاالخد تتاأرذاألمتتأذا،تتللذ ىنتت ذءضذض أاهذءرهتتا 
ا ةتتتتتتدذا،دتتتتتت أ اذلا،ف ةتتتتتتيذا،مىالنتتتتتتدذ، مماأستتتتتتا ذ
االستتتتتتتتتدأاد   دذ،لظتتتتتتتتتاةهذا،دتتتتتتتتت أ  ذلا،د تتتتتتتتتل أرذ
ا،دىل هتتتتتتتا ذلا،منتتتتتتتار)رذلدق تتتتتتت  ذاأل ا ذ خد تتتتتتتهذ

  اخد هذا،مسدل ذا،لظ ف  
دل تتتت ذرتتتتأل ذمىنل تتتتدذلا ذ ال،تتتتدذضاصتتتتاة دذ تتتت ضذ [2]

ض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذا،دتتتت أ اذلا،ف ةتتتتيذا،مىالنتتتتدذ
،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذ، مماأستتتا ذاالستتتتدأاد   دذر األذا

ذ  تتاخد هذستتنلا ذا،خ تتتألذلل،تتهذر متتتاذ دى تت ذ كتتت ي
مضذاسدأاد   دذاالسدق ا ذلاالخد اأذلاسدأاد   دذ
ا،دتتت أ  ذلا،د تتتل أذلاستتتدأاد   دذدق تتت  ذا  ا ذ لضذ
استتتتدأاد   دذا،دىل هتتتتا ذلا،منتتتتار)رذاألمتتتتأذا،تتتتللذ
 ىنتتتت ذءضذض أاهذءرهتتتتا ذا ةتتتتدذا،دتتتت أ اذلا،ف ةتتتتيذ
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أاد   دذ،لظتتتتتتتتاةهذا،مىالنتتتتتتتدذ، مماأستتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتد
االسدق ا ذلاالخد اأرذا،د أ  ذلا،د تل أرذلدق ت  ذ

 األ ا ذ خد هذ اخد هذسنلا ذا،خ أل 
ياام قباالل الفاارض الرئيسااي ادلل لمبحااث لالااذي  [5]

يااا ص عماااى "ل ااالد فااارلق مع لياااا ذاة داللاااا 
إحصااارئيا باااين إدراك ةعضااار  ايئاااا اليااادريس 
لالهيئه المعرل ا لمممررسرة االسيرايي يا ادارن 
الماالارد البشااريا طبهااًر لمميغيااراة الديمل رافيااا" 
لذلااك بشااكل  زئااي فيماار بيعمااق بميغيااراة ال االع 
لالمسيل  اللظيفي لس لاة الخبرن لرفضا فيمر 

 ييعمق بميغير الم طها ال غرافيا
دل تتتت ذر  تتتتدذاأد تتتتا ذمىنتتتتللذ تتتتأ لذ تتتتللذ تتتت ضذ [2]

ذمضذاسدأاد   دذاالستدق ا ذذاالليزام العرطفي لك ي
دأاد   دذا،دتتتتتتتتتت أ  ذلا،د تتتتتتتتتتل أذلاالخد تتتتتتتتتتاأذلاستتتتتتتتتت

لاستتتتتدأاد   دذا،دىل هتتتتتا ذلا،منتتتتتار)ذلاستتتتتدأاد   دذ
دق   ذا  ا رذكماذدل ت ذر  تدذدت   أذمىنل تدذلا ذ
ذمتتضذاستتدأاد   دذاالستتدق ا ذ  ال،تتدذضاصتتاة دذ،كتت ي

االلياازام لاالخد تتاأذلاستتدأاد   دذدق تت  ذا  ا ذر تت ذ
ذمتتتتضذ ا،ىتتتتا ف ذ  نمتتتتاذادهتتتتحذءضذر  تتتتدذد   أكتتتت ي

ا،دتتتتتتتتت أ  ذلا،د تتتتتتتتتل أذلاستتتتتتتتتدأاد   دذذاستتتتتتتتتدأاد   د
ا،ىا ف ذ مكتضذ ا،دىل ها ذلا،منار)ذر  ذاال،د ا 

ارد اأاتتتاذر  تتتدذدتتت   أذس تتتأذمىنل تتتدذدأ تتت)ذذض،تتت ذ
%ذ2148خ تت ذا،مىا نتتد ذكمتتاذادهتتحذ،  ااتتعذءضذ

ا،ىتتتتتا ف ذاالليااااازام متتتتتضذا،دي تتتتتأا ذرتتتتت ذمستتتتتدل ذ
كمدي تتتتتتأذدتتتتتتا )ذ مكتتتتتتضذضأ ارفتتتتتتاذ، دي تتتتتتأا ذرتتتتتت ذ

ذمتتتتتتتتضذلظ فتتتتتتتتدذا،مماأستتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتدأاد   دذ،كتتتتتتتت  ي
االستتتتتتتتتتتتدق ا ذلاالخد األلظ فتتتتتتتتتتتتدذدق تتتتتتتتتتتت  ذا  ا ذ
كمدي تتتتتتتتأا ذمستتتتتتتتدق درذاألمتتتتتتتتأذا،تتتتتتتتللذ ىنتتتتتتتت ذءضذ

االلياااااازام %ذمتتتتتتضذا،دي تتتتتتأا ذرتتتتتت ذمستتتتتتدل ذ2942
ا،ىتتتتا ف ذ مكتتتتضذضأ ارفتتتتاذ، دي تتتتأا ذرتتتت ذرلامتتتت ذ
ءختتتتأ ذ ختتتتت هذا،مماأستتتتا ذاالستتتتتدأاد   دذر األذ

ل ااااالد ياااااأثير قااااالي ا،متتتتلاأ ذا، ىتتتتأ دذلمتتتتتضذ تتتت ذ
رايي يا ادارن المالارد البشاريا لمممررسرة االساي

 ذكماذادهحذء هتالذ،  ااتعذعمى االليزام العرطفي
ءضذاستتتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتاأذدىد تتتتتتتأذ
ءك أا،مماأستتتتتتتتتتا ذاالستتتتتتتتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتتتتتتلاأ ذ
ا، ىأ دذدت   أالذا تعذءنفتاذدىت ذمستةل،دذرتضذدفست أذ

 %ذمتتتتتتضذا،دي تتتتتتأا ذرتتتتتت ذمستتتتتتدل ذاال،دتتتتتت ا 2542
 ا،ىا ف  ذ

 تتتتدذاأد تتتتا ذمىنتتتتللذ تتتتأ لذ تتتتللذ تتتت ضذدل تتتت ذر  [7]
ذمضذاسدأاد   دذاالسدق ا ذذاالليزام المسيمر لك ي

لاالخد تتتتاأذلاستتتتدأاد   دذدق تتتت  ذا  ا رذكمتتتتاذدل تتتت ذ
 ر  دذاأد ا ذمىنللذ تأ لذمدلست ذ ت ضذاال،دت ا 
ذمتتضذاستتدأاد   دذا،دتت أ  ذلا،د تتل أذ ا،مستتدمأذلكتت ي
لاستتتتتدأاد   دذا،دىل هتتتتتا ذلا،منتتتتتار) ذكمتتتتتاذدل تتتتت ذ

ذر  تتتدذدتتت    أذمىنل تتتدذلا ذ ال،تتتدذضاصتتتاة دذ،كتتت ي
استتتتتتتتتتتدأاد   دذدق تتتتتتتتتتت  ذا  ا ذلاستتتتتتتتتتتدأاد   دذذمتتتتتتتتتتتض

االستتتدق ا ذلاالخد تتتتاأذلاستتتدأاد   دذا،دىل هتتتتا ذ
ا،مستتتدمأذ  نمتتاذادهتتتحذءضذ لا،منتتار)ذر تتت ذاال،دتت ا 

ر  تتدذدتت   أذاستتدأاد   دذا،دتت أ  ذلا،د تتل أذر تت ذ
ا،مسدمأذ مكضذارد اأااذر  دذد   أذس أذ اال،د ا 
دأ تتت)ذذض،تتت ذخ تتت ذا،مىا نتتتد ذكمتتتاذادهتتتحذذمىنل تتتد

%ذمتتتضذا،دي تتتأا ذرتتت ذمستتتدل ذ5242،  ااتتتعذءضذ
ا،مستتتتدمأذكمدي تتتتأذدتتتتا )ذ مكتتتتضذضأ ارفتتتتاذ اال،دتتتت ا 

ذمتتتضذ ، دي تتتأا ذرتتت ذا،مماأستتتا ذاالستتتدأاد   دذ،كتتت ي
لظ فدذدق   ذا  ا ذللظ فدذاالسدق ا ذلاالخد تاأذ
للظ فتتدذا،دىل هتتا ذلا،منتتار)ذكمدي تتأا ذمستتدق درذ

%ذمتضذا،دي تتأا ذرتت ذ2748 ىنتت ذءضذاألمتأذا،تتللذ
ا،مسدمأذ مكتضذضأ ارفتاذ، دي تأا ذ مسدل ذاال،د ا 

رتتتتتتتتتت ذرلامتتتتتتتتتت ذءختتتتتتتتتتأ ذ ختتتتتتتتتت هذا،مماأستتتتتتتتتتا ذ
ل لد االسدأاد   دذر األذا،ملاأ ذا، ىأ دذلمضذ ت ذ

ياااأثير ميلساااط لمممررسااارة االسااايرايي يا ادارن 
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 ذكمتتتاذالمسااايمر اال،دتتت ا المااالارد البشاااريا عماااى 
استتدأاد   دذدق تت  ذا  ا ذذادهتتحذ،  ااتتعذء هتتالذءض

دىد تتأذءك أا،مماأستتا ذاالستتدأاد   دذر األذا،متتلاأ ذ
ا، ىأ دذدت   أالذا تعذءنفتاذدىت ذمستةل،دذرتضذدفست أذ

 %ذمتتتتتتضذا،دي تتتتتتأا ذرتتتتتت ذمستتتتتتدل ذاال،دتتتتتت ا 2848
 ا،مسدمأ 

دل تتتت ذر  تتتتدذاأد تتتتا ذمىنتتتتللذ تتتتأ لذ تتتتللذ تتتت ضذ [8]
ذمضذاسدأاد   دذاالسدق ا ذذاالليزام المعيرري لك ي

لاستتتتتتتتتتدأاد   دذا،دتتتتتتتتتت أ  ذلا،د تتتتتتتتتتل أذذلاالخد تتتتتتتتتتاأ
لاستتتتتدأاد   دذا،دىل هتتتتتا ذلا،منتتتتتار)ذلاستتتتتدأاد   دذ
دق   ذا  ا  ذكماذدل ت ذر  تدذدت   أذمىنل تدذلا ذ

ذمتتتتض استتتتدأاد   دذا،دتتتت أ  ذذ ال،تتتتدذضاصتتتتاة دذ،كتتتت ي
لا،د ل ألاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدق ا ذ
لاالخد األاستتتدأاد   دذا،دىل هتتتا ذلا،منتتتار)ذر تتت ذ

اذادهتتتحذءضذر  تتتدذدتتت   أذا،مى تتتاألذ  نمتتت اال،دتتت ا 
ا،مى تتتتاألذ استتتتدأاد   دذدق تتتت  ذا  ا ذر تتتت ذاال،دتتتت ا 

 مكتتضذارد اأاتتاذر  تتدذدتت   أذس تتأذمىنل تتدذدأ تت)ذذ
ض،تتتتت ذخ تتتتت ذا،مىا نتتتتتد ذكمتتتتتاذادهتتتتتحذ،  ااتتتتتعذءضذ

 %ذمتتتتتتضذا،دي تتتتتتأا ذرتتتتتت ذمستتتتتتدل ذاال،دتتتتتت ا 2947
ا،مى تتاألذكمدي تتأذدتتا )ذ مكتتضذضأ ارفتتاذ، دي تتتأا ذ

متتتتضذلظ فتتتتدذذرتتتت ذا،مماأستتتتا ذاالستتتتدأاد   دذ،كتتتت يذ
ا،د أ  ذلا،د تل أذللظ فتدذاالستدق ا ذلاالخد تاأذ
للظ فتتدذا،دىل هتتا ذلا،منتتار)ذكمدي تتأا ذمستتدق درذ

%ذمتضذا،دي تتأا ذرتت ذ2145األمتأذا،تتللذ ىنتت ذءضذ
ا،مى األذ مكضذضأ ارفتاذ، دي تأا ذ مسدل ذاال،د ا 

رتتتتتتتتتت ذرلامتتتتتتتتتت ذءختتتتتتتتتتأ ذ ختتتتتتتتتت هذا،مماأستتتتتتتتتتا ذ
ل لد ذاالسدأاد   دذر األذا،ملاأ ذا، ىأ دذلمضذ ت 

ياااااأثير قااااالي لمممررسااااارة االسااااايرايي يا ادارن 
 ذكمتتتاذالمااالارد البشاااريا عماااى االليااازام المعيااارري

ادهتتتتتحذ،  ااتتتتتعذء هتتتتتالذءضذاستتتتتدأاد   دذا،دتتتتت أ  ذ
لا،د تتتتتتل أذدىد تتتتتتأذءك أا،مماأستتتتتتا ذاالستتتتتتدأاد   دذ

ر األذا،متتتتتلاأ ذا، ىتتتتتأ دذدتتتتت   أالذا تتتتتعذءنفتتتتتاذدىتتتتت ذ
%ذمتتتضذا،دي تتتأا ذرتتت ذ2848مستتتةل،دذرتتتضذدفستتت أذ

 ا،مى األ   ذاال،د ا مسدلذ
دل تتتت ذر  تتتتدذاأد تتتتا ذمىنتتتتللذ تتتتأ لذ تتتتللذ تتتت ضذ [9]

ذمتتتتتتتتضذاستتتتتتتتدأاد   دذذااللياااااااازام الي ظيمااااااااي لكتتتتتتتت ي
االستتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتاأذلاستتتتتتتدأاد   دذا،دتتتتتتت أ  ذ
لا،د تتتتتتتل أذلاستتتتتتتدأاد   دذا،دىل هتتتتتتتا ذلا،منتتتتتتتار)ذ
لاستتدأاد   دذدق تت  ذا  ا  ذكمتتاذدل تت ذر  تتدذدتت   أذ
ذمتضذاستدأاد   دذ مىنل دذلا ذ ال،دذضاصتاة دذ،كت ي
دق تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ذا  ا ذلاستتتتتتتتتتتتتتتتتتدأاد   دذاالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتدق ا ذ

ا،د تتتتتتل أذر تتتتتت ذلاالخد األاستتتتتتدأاد   دذا،دتتتتتت أ  ذلذ
ا،دنظ متتت ذ  نمتتتاذادهتتتحذءضذر  تتتدذدتتت   أذ اال،دتتت ا 

 استتتتدأاد   دذا،دىل هتتتتا ذلا،منتتتتار)ذر تتتت ذاال،دتتتت ا 
ا،دنظ م ذ مكضذارد اأاتاذر  تدذدت   أس أذمىنل تدذ

 ماان خرل ااه للاايسذدأ تت)ذذض،تت ذخ تت ذا،مىا نتتد 
 يمكاان للكاان مااؤثر نياار بر ااه اال حاادار  ماالذج
 ل ظاارا إعااردن لي اا  ميلسااط ياارثيره باارن الهاالل

 عمااى يساارعد مماار االساايرايي يا بهااذه لاالايماارم
كمتتاذادهتتحذذ  الم ظمااا لااد  الفاارد الياازام زيااردن

%ذمتتتضذا،دي تتتأا ذرتتت ذمستتتدل ذ2042،  ااتتتعذءضذ
ا،دنظ متتت ذكمدي تتتأذدتتتا )ذ مكتتتضذضأ ارفتتتاذ اال،دتتت ا 

ذمتتتضذ ، دي تتتأا ذرتتت ذا،مماأستتتا ذاالستتتدأاد   دذ،كتتت ي
أذلظ فدذدق   ذا  ا ذللظ فدذاالسدق ا ذلاالخد تا

للظ فتتتتدذا،دتتتت أ  ذلا،د تتتتل أذكمدي تتتتأا ذمستتتتدق درذ
%ذمتضذا،دي تتأا ذرتت ذ5842األمتأذا،تتللذ ىنتت ذءضذ

ا،دنظ م ذ مكضذضأ ارفاذ، دي أا ذ مسدل ذاال،د ا 
رتتتتتتتتتت ذرلامتتتتتتتتتت ذءختتتتتتتتتتأ ذ ختتتتتتتتتت هذا،مماأستتتتتتتتتتا ذ

ل لد االسدأاد   دذر األذا،ملاأ ذا، ىأ دذلمضذ ت ذ
ياااااأثير قااااالي لمممررسااااارة االسااااايرايي يا ادارن 

 ذكمتتتاذالبشااريا عماااى االلياازام الي ظيماايالماالارد 
ادهتتحذ،  ااتتعذء هتتالذءضذاستتدأاد   دذدق تت  ذاأل ا ذ
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دىد تتأذءك أا،مماأستتا ذاالستتدأاد   دذر األذا،متتلاأ ذ
ا، ىأ دذدت   أالذا تعذءنفتاذدىت ذمستةل،دذرتضذدفست أذ

 %ذمتتتتتتضذا،دي تتتتتتأا ذرتتتتتت ذمستتتتتتدل ذاال،دتتتتتت ا 2242
 ا،دنظ م  

  ياام قباالل الفاارض الرئيسااي الثاار ي الااذي ياا ص
ل االد عالقااا يااأثير مع ليااا ذاة داللااا ذعمااى "

إحصرئيا لمممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد 
البشريا عمى ةبعرد االليزام الي ظيمي برل رمعرة 
ذالخرصا" لذلك بشكل  زئي فيمر بيعمق بكٍل من
ر  اسيرايي يا يهييم اآلدا  لاسيرايي يا االسيهط

لاالخييرر لاسيرايي يا اليدري  لاليطلير لرفضا 
 فيمر ييعمق برسيرايي يا اليعليضرة لالم رفع

 المخيبااااار ال مااااالذج  يااااارئج ممخاااااص - ة
 :  إحصرئيرً 
ذا،مخد تتتتأذا، اتتتتعذنمتتتتللعذا،دتتتتا، ذا،ىتتتتك ذ لهتتتتح
د   أا،مماأسا ذاالستدأاد   دذذ م  ذلا،مدى  ذضاصاة لا

اال،دتتت ا ذذر األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ دذكمدي تتتأذمستتتدق ذر تتت 
   ا،دنظ م ذذكمدي أذدا ):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 لدراسا المخيبر إحصرئيرً  ملذج المهيرح ( ال5)شكل رقم   

 ييضح من الشكل السربق:
 أاستتتتتدذا،ى  تتتتتدذ تتتتت ضذماتتتتتالأذا، اتتتتتعذ ىهتتتتتفاذ ،

ا،تتت ى ذدتتتت ذاستتتا ذمىامتتتت ذاالأد تتتا ذذ تتتت ضذكتتتت ذ
ذ7 1مالأذمضذا،ماالأذلءد ذ م ىفتاذءك تأذمتضذ

ممر يدل عمى ل لد عالقا قليا لكذلك اي ربياا 

بااااااين" الممررساااااارة  لمع ليااااااا فااااااى م ممهاااااار
االسااااايرايي يا ادارن المااااالارد البشاااااريا لةبعااااارد 

 االليزام الي ظيمي ".

 اثؼبد

 اٌّّبسصبد

 اإلصزشارُدُخ

 إلداسح

 اٌّىاسد

 اٌجششَخ

 اٌزٕظٍُّاًلٌززاَ 

َاٌؼبطفٍ اًلٌززا 

َاٌّضزّش اًلٌززا 

َاٌّؼُبسٌ اًلٌززا 

واإلخزُبس إصزشرُدُخاإلصزمطبة  

واٌزطىَشإصزشرُدُخ اٌزذسَت   

وإٌّبفغإصزشرُدُخ اٌزؼىَضبد   

رمُُُ األداءاصزشارُدُخ   

β= 00310 

β= 00131 

β= 00044 

β= 00305 

 ِؼبًِ اٌزحذَذ

R2= %61.4 

ِؼبًِ 

 اًلسرجبط

R= 00 77

2 

اٌزٕظٍُّ اًلٌززاَ ػًٍ اٌجششَخ اٌّىاسد إلداسح اًلصزشارُدُخ اٌّّبسصبد أثؼبد رؤثُش  



 اإللتزام ...... رة الموارد البشرية وتأثيرها علىالممارسات االستراتيجية إلدا          شحاتة محمد على السيد د/ ياسر

48 
 

 مىامتتتتتتتت ذا،دا  تتتتتتتت ذ(R2)قتتتتتتتت اذ تتتتتتتت ألذاأل ىتتتتتتتتا ذذ 
ا،دنظ متتتتت ذرذذاال،دتتتتت ا االستتتتتدأاد   دذرتتتتتضذدفستتتتت أذ

ا،مدي أا،مستتتدق ذا تتتعذءظفتتتأ ذندتتتاةجذا،دا  تتت ذءضذ
ا،مماأستتتتتا ذاالستتتتتدأاد   دذر األذا ىتتتتتا ذض متتتتتا، ذ

(ذ%2 20،  يذا،ق ألذر  ذدفس أ ا،ملاأ ذا، ىأ دذ
اال،دتتتتتتتت ا ذمتتتتتتتتضذا،دي أا،ك تتتتتتتت ذرتتتتتتتت ذا،مدي أا،دتتتتتتتتا )ذ 

ل تتتا  ذا،نستتت دذ أ تتت)ذ،ىلامتتت ذءختتتأ رذذ( متتت ا،دنظ
لماااااان ثاااااام ل اااااالد يااااااأثير قاااااالي لمممررساااااارة 
االسيرايي يا ادارن الملارد البشريا عمى االليزام 

 ذالي ظيمي .
 لكاضذمىام ذاالنات اأذا،خ ت ذا،مدىت  ذا،دت أ   ذ

استتتدأد   دذرذاستتتدأد   دذدق تتت  ذاأل ا ، مماأستتتا ذ 
االستتتتتتتتدق ا ذلاالخد تتتتتتتتاأرذاستتتتتتتتدأد   دذا،دتتتتتتتت أ  ذ
لا،د تتل أرذاستتدأد   دذا،دىل هتتا ذلا،منتتار)(ذكتتاضذ

(ذر تتتتتتتتتتتتتتتت ذ22 1رذ050 1رذذ501 1رذ512 1 
ا،دلا، رذلمضذخت  ذندتاةجذاالنات اأذن ت ذءضذاتللذ
ا،مدي تأا ذاألأ ت)ذ،فتاذدت   أمأد  ذ ىهتفاذا،ت ى ذ
رىنتت ماذددتت  أذ   تتدذمنفتتاذمىنل تتالذ مكتتضذءضذ كتتلضذ
ا،أا ىتتتتتتدذس تتتتتتأذمىنل تتتتتتدذلاتتتتتتلاذمااتتتتتت عذ ا،نستتتتتت دذ

لاتلاذ(ذرذ22 1السدأد   دذا،دىل ها ذلا،منار)ذ 
لا،تل ذ ات  ذVIF  أ ت)ذا،ت ذك تأذدهتخ ذا،د تا ضذ

رذذMulticollinearityم  ذل تل ذا  لاعذخ ت ذ
ل  ذادهحذءضذا،مدي أا ذا،مسدق دذا،مق ل،دذهمضذ
نمتتتللعذاالناتتت اأذا،خ تتت ذا،مدىتتت  ذالذدىتتتان ذمتتتضذ
مىتتتتتتتك دذاال  لاعذا،خ تتتتتتت ذرتتتتتتت ذء تتتتتتتالذمتتتتتتتضذاتتتتتتتللذ

(ذ01ء تتت ذمتتتضذ ذVIFرذا تتتعذضضذ تتت  ذا،مدي تتتأا ذ
 ممر يدل عمى عدم ل لد مشكما.

 ا،مماأستتا ذاالستتدأاد   دذ  تتااذء ىتتا ذذختت  متتضذ
رذلد   تتت ذل،تتتهذا،نمتتتللعرذر األذا،متتتلاأ ذا، ىتتتأ د

استدأد   دذلالذ   ذر  ذءضذك ذ  ا لذرت ذ أ تدذ
(ذدتتتتتؤ  ذض،تتتتت ذ  تتتتتا لذ512 1 تتتتت أااذ دق تتتتت  ذاأل ا 

لااتت لرذلءضذكتت ذ مقتت اأذ أ تتدذذاال،دتت ا ذا،دنظ متت 
استدأد   دذاالستدق ا ذلاالخد تاأذ  ا لذر ذ أ تدذ

اال،دتتتتتتتت ا ذ(ذدتتتتتتتتؤ  ذض،تتتتتتتت ذ  تتتتتتتتا لذ14501 تتتتتتت أااذ 
 مق اأذ أ دذلاا لرذ ارهاردذض، ذكت ذذا،دنظ م 

استتتتدأد   دذا،دتتتت أ  ذلا،د تتتتل أذ  تتتتا لذرتتتت ذ أ تتتتدذ
اال،دتتتتتتتت ا ذ(ذدتتتتتتتتؤ  ذض،تتتتتتتت ذ  تتتتتتتتا لذ14050 تتتتتتت أااذ 
ذء ذءضذر تتتتت ذ مقتتتتت اأذ أ تتتتتدذلااتتتتت ل ذا،دنظ متتتتت 

ار األذا،ى  تتتتتتتتتاذءضذدفتتتتتتتتتد ذ د   تتتتتتتتت ذا،مماأستتتتتتتتتا ذ
ا،خاصدذ ا،ملاأ ذا، ىأ دذر  ذءساذر م دذ   قدذ

ا،دنظ متت ذذاال،دتت ا رذ تتؤ  ذ تت لألذد ارتتالذض،تت ذ  تتا لذ
،  ذا،متلأ ذا، ىتألرذلءضذا،د   ت ذا،ى مت ذا،ست   ذ

 كتتتتلضذ،تتتتيذذدتتتت   أذ تتتتللذ، مماأستتتتا ذ، مماأستتتتا ذ
اال،دتت ا ذذاالستتدأاد   دذر األذا،متتلاأ ذا، ىتتأ دذر تت 

  ى تتتتتيذذذرذممتتتتاذل  ا دتتتتتيذ،تتتت  ذا،فتتتتتأ ذا،دنظ متتتت ذذ
ءك تتأذأهتتاذرذلءك تتأذضندا  تتدرذلاتتلاذ تتلرأذا،ىتتىلأذ
،  تتيذ تت ضذا،منظمتتدذدفتتد ذ تتيذممتتاذ تتؤ  ذض،تت ذ  تتا لذ

لماان خااالل  ماالذج العالقاااا اندمتتا لذذ، منظمتتدرذ
اسااايريي يا اليعليضااارة اال حدارياااا ايضاااح ةن 

 مالذج نير مع ل  لليس خرل ه من لالم رفع 
اال حدار بر ه نير مؤثر للكن يمكن الهلل بارن 
يااارثيره ميلساااط لي ااا  إعاااردن ال ظااار لاالايمااارم 
بهذه االسيرايي يا ممر يسرعد عمى زيردن اليازام 

ذذالفرد لد  الم ظما .

 : مزاير ال ملذج المهيرح لمبحث 
 ييسم ال ملذج المهيرح لمبحث  بمر يمي:     
 د   أا،مماأستتتتتتتا ذ قتتتتتتت  ذاتتتتتتتلاذا،نمتتتتتتتللعذمنف تتتتتتتالذ،

ا،ملاأ ذا، ىتأ دذر ت ذاال،دت ا ذذذاالسدأاد   دذر األ
   أاسدذم  قدذر  ذا، امىا ذا،خاصدا،دنظ م ذ

 دنتتتتال ذاتتتتلاذا،نمتتتتللعذا،مقدتتتتأحذ  تتتتا ذا، امىتتتتا ذ 
ضذكتتتاضذاتتتلاذا،ق تتتا ذ ذ، د   تتت رذلا  ا،خاصتتدذم تتتاالل
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ذ، اتتتتتتتلعذر  تتتتتتت لرضالذءضذاتتتتتتتلاذ ا،ىتتتتتتتأ  ذم تتتتتتتاالل
ا،مماأستتتتتتتتا ذذا،ملهتتتتتتتتل ذا،مدم تتتتتتتت ذرتتتتتتتت ذدتتتتتتتت   أ

االستتتتتتتتدأاد   دذر األذا،متتتتتتتتلاأ ذا، ىتتتتتتتتأ دذاال،دتتتتتتتت ا ذ
ا،دنظ متتتتتتتت ذ ا،نستتتتتتتت دذ،فتتتتتتتتلاذا،ق تتتتتتتتا ذ ىتتتتتتتت ذمتتتتتتتتضذ

 ا،ملهلرا ذا،ا   د 
 رة اااااااااااليلصي -

تتاذألاتت ذذ  دهتتمضذاتتلاذا، تت  ذمتتضذا، اتتعذرأهل
ا،دلصتت ا ذا،دتت ذاندفتت ذض، فتتاذا، ااتتعذلا،دتت ذ تت ذدتتؤ  ذ

 دذض،تت ذداستت ضذرم  تتتدذد   تت ذا،مماأستتا ذاالستتتدأاد  
ر األذا،ملاأ ا، ىتتتأ دذرتتت ذا،مؤسستتتا ذا،دى  م تتتدذا،دتتت ذ
،فتتتاذنفتتتاذظتتتألهذا،دما تتت رذكمتتتاذءنفتتتاذ تتت ذدستتتار ذرتتت ذ
  تتتتتا لذاال،دتتتتت ا ذا،دنظ متتتتت رذلا، تتتتت ل ذا،دتتتتتا، ذ لهتتتتتحذ
 أنتامجذرمت ذمقدتأحذ،دنف تلذاتللذلا، فتدذا،مستةل،دذرتتضذ
ا،د   تت ذلء، تتا ذلا  تتأا ا ذا،دنف تتلذا،مقدأاتتدرذلمتتاا ذ

ذالاا،د     ا،ند  دذا،مسدف ردذمضذ

 ( ثشٔبِح ػًّ ِمزشذ ٌزٕفُز اٌزىصُبد49خذوي سلُ )

 اٌّدبي

اٌدهخ 

اٌّضئىٌخ 

 ػٓ اٌزٕفُز

 إٌزُدخ اٌّضزهذفخ آٌُبد وإخشاءاد اٌزٕفُز

 رىصُبد رزؼٍك ثبٌّّبسصبد اًلصزشارُدُخ إلداسح اٌّىاسد اٌجششَخ اٌّزؼٍمخ ثؤػضبء هُئخ اٌزذسَش واٌهُئخ اٌّؼبؤخ  ( أ)

رطجٛتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك  46

انًًبسعتتتتتتتتبد 

االعتتتتزشارٛجٛخ 

إلداسح 

انًتتتتتتتتتتتتتتتتٕاسد 

 انجششٚخ 

 

 ئداسح عهٛب

ٔئداسح 

انًٕاسد 

 انجششٚخ

رٕضٛح سعبنخ انجبيعبد ٔسؤٚزٓتب ٔئعتزشارٛجٛزٓب ٔأْتذافٓب  -

 أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثٓبنجًٛع 

رتتٕفٛش انفتتشض ألعضتتبء ْٛئتتخ انزتتذسٚظ ٔانٓٛئتتخ انًعبَٔتتخ  -

ثبنًُظًتتتتخ نهًشتتتتبسكخ فتتتتٗ أْتتتتذاا ٔعٛبعتتتتبد انجبيعتتتتبد 

 ثبإلضبفخ ئنٗ ارخبر انمشاساد 

ئَشبء لُٕاد نالرصبل ثٍٛ أعضتبء ْٛئتخ انزتذسٚظ ٔاإلداسح  -

 ثبنجبيعبد

انحفبظ عهتٗ اعتزًشاس ٔرشتجٛع اعضتبء ْٛئتخ انزتذسٚظ فتٗ  -

انجبيعذ انخبصخ فتٗ يصتش فشصتخ االلزتشال ٔانزحغتُٛبد 

 انزٗ ٚشَٔٓب يُبعجخ6

فتتٗ انجبيعتتبد  (SMART)انغتتعٗ َحتتٕ األْتتذاا انزكٛتتخ  -

انخبصتتخ فتتٗ يصتتش ركتتٌٕ يحتتذدح ٔٔالعٛتتخ ٔلبثهتتخ نهمٛتتبط 

 ًٔٚكٍ رحمٛمٓب نجًٛع أعضبء انجبيعبد6 

ٔضع عٛبعتبد ٔنتٕا ح رُفتز ثطشٚمتخ رشاعتٗ رحمٛتك انزتٕاصٌ  -

 أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔأْذاا انجبيعبدثٍٛ حبجبد 

 صٚبدح اإلَزبجٛخ  -

اسرفتتبم يغتتزٕٖ  -

 األداء 

رطتتٕٚش ٔرعضٚتتض  -

سأط انًتتتتتتتتتتتتتبل 

 انجشش٘ 

 رىصُبد رزؼٍك ثّشاخؼخ اٌضُبصبد واٌّّبسصبد اٌّزؼٍمخ ثؤػضبء هُئخ اٌزذسَش واٌهُئخ اٌّؼبؤخ  ( ة)

اعتتتتتتتتزشارٛجٛخ  46

االعتتتتتتتتزمطبة 

 ٔاالخزٛبس  

اداسح انًٕاسد 

 انجششٚخ

ٔئداسح 

 انجبيعبد

ضشٔسح ئششان أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ فٗ يًبسعخ  -

 االعزمطبة ٔانزعٍٛٛ يع يذٚش اداسح انًٕاسد انجششٚخ 

االنزضاو ثزحمٛك  -

 أْذاا انًُظًخ 

اعتتتتتتتتزشارٛجٛخ  86

انزتتتتتتتتتتتتتتتذسٚت 

 ٔانزطٕٚش  

اداسح انًٕاسد 

 انجششٚخ

ٔئداسح 

 انجبيعبد

رعضٚتتض اْزًتتبو انجبيعتتبد انخبصتتخ فتتٗ يصتتش أًْٛتتخ كجٛتتشح  -

 انًزعهك ثبنزذسٚت ٔانزطٕٚش ) ISO-10015نًعٛبس )

انزعتتتبٌٔ يتتتع انجبيعتتتبد انخبسجٛتتتخ يتتتٍ ختتتالل عمتتتذ دٔساد  -

رذسٚجٛتتتخ ٔشتتتشاكبد يتتتع جٓتتتبد يزخصصتتتخ نالعتتتزفبدح يتتتٍ 

 انخجشاد انخبسجٛخ فٗ يجبل انزعهٛى 

 رحغٍٛ األداء  -

 صٚبدح انذافعٛخ  -
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 اٌّدبي

اٌدهخ 

اٌّضئىٌخ 

 ػٓ اٌزٕفُز

 إٌزُدخ اٌّضزهذفخ آٌُبد وإخشاءاد اٌزٕفُز

اعزشارٛجٛخ  36

انزعٕٚضبد 

 ٔانًُبفع   

ئداسح انًٕاسد 

 انجششٚخ

اعتتزشرٛجٛخ انزعٕٚضتتبد ٔانًُتتبفع ارضتتح يتتٍ ختتالل انجحتتش أٌ -

غٛتش يعُٕٚتتخ ٔنتٛظ خشٔجتتّ يتٍ ًَتتٕرط االَحتذاس ثبَتتّ غٛتتش 

ٔٚجتتت عهتتٗ  ِزىصتتظيتتإصش ٔنكتتٍ ًٚكتتٍ انمتتٕل ثتتبٌ رتتبصٛشِ 

انجبيعتتتبد )يحتتتم انجحتتتشل ئعتتتبدح انُظتتتش ٔاالْزًتتتبو ثٓتتتزِ 

انعًم عهٗ رعذٚم َظى انزعٕٚضتبد ثًتب ٚتزالءو  االعزشارٛجٛخ6

عتتتتبد أعضتتتتبء ْٛئتتتتخ انزتتتتذسٚظ ٔيعتتتتبَٔٛٓى داختتتتم يتتتتع رٕل

 انجبيعبد يحم انجحش6

يشاجعخ خطخ انزٕٚضبد فٗ انجبيعبد اعزُبداً نهجٛئخ انًُبعجخ  -

نًتتب رعكتتظ اإلٚجبثٛتتخ نتتذٖ أعضتتبء ْٛئتتخ انزتتذسٚظ ٔانٓٛئتتخ 

 انًعبَٔخ فٗ انجبيعبد انخبصخ فٗ يصش

ضتتتشٔسح اعتتتٓبو أداء انجبيعتتتبد انخبصتتتخ فتتتٗ يصتتتش ثتتتُظى  -

نًزجعتتتخ نتتتذٚٓب يتتتٍ ختتتالل أداء أعضتتتبء ْٛئتتتخ انزعٕٚضتتتبد ا

انزتتتذسٚظ إلرختتتبر َظتتتى انزعٕٚضتتتبد ثبنشتتتكم انكتتتبفٗ كتتتأداح 

 نزحغٍٛ أداءْى ٔثبنزبنٙ أداء انجبيعبد ككم 6

انعًتم عهتٗ رعتذٚم َظتى انزعٕٚضتبد ثًتب ٚتزالءو يتع رٕلعتتبد  -

أعضتتتبء ْٛئتتتخ انزتتتذسٚظ ٔانٓٛئتتتخ انًعبَٔتتتخ فتتتٗ انجبيعتتتبد 

 انخبصخ فٗ يصش 

ٚضتبد رعزًتذ عهتٗ انعذانتخ فتٗ انزٕصٚتع ثتٍٛ ٔضع َظى نهزعٕ -

 أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ داخم انجبيعبد

اسرفتتبم يغتتزٕٖ  -

 انشضب انٕظٛفٗ

رحمٛتتتتك أْتتتتذاا  -

 انجبيعخ 

صٚتتتتبدح االنزتتتتضاو  -

انزُظًٛتتتتتتتتتتتتتتتتتتٙ 

 نهجبيعبد 

 

اعتتتتتتزشارٛجٛخ  16

 رمٛٛى األداء 

اداسح انًٕاسد 

 انجششٚخ

انعًتتتم عهتتتٗ سثتتتظ األداء فتتتٗ انجبيعتتتبد انخبصتتتخ فتتتٗ يصتتتش -

 ثًشبسكخ أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ فٛٓب 

ٔضتتتع يعتتتبٚٛش نزمٛتتتٛى األداء ثبنجبيعتتتبد انخبصتتتخ فتتتٗ يصتتتش  -

 يٕضٕعٛخ ٔغٛش يزحٛٛضح  6

اسرفتتبم يغتتزٕٖ  -

 األداء 

رحمٛتتتتك أْتتتتذاا  -

 انجبيعخ 

 )ج( رىصُبد رزؼٍك ثبًلٌززاَ اٌزٕظٍُّ 

انزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتضاو  -4

انًُظًتتخ َحتتٕ 

أعضتتبء ْٛئتتخ 

انزتتتتتتتتتتتتتتذسٚظ 

ٔانٓٛئتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

انًعبَٔتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 نخهك االنزضاو  

 

 ئداسح عهٛب 

ٔئداسح انًتٕاسد 

 انجششٚخ 

 االْزًبو ثزطٕٚش ٔرًُٛخ  أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ -

لجتتٕل  أعضتتبء ْٛئتتخ انزتتذسٚظ ٔانٓٛئتتخ انًعبَٔتتخ نمتتٛى انجبيعتتبد  -

 ٔأْذافٓب 

ٚغتتبعذ عهتتٗ خهتتك  -

جتتتتتٕ يتتتتتٍ انضمتتتتتتخ 

انًزجبدنتتتتتتتتخ ثتتتتتتتتٍٛ 

انطتتشفٍٛ ٔيتتٍ صتتى 

سغجتتتتتتتتخ انضتتتتتتتتبَٗ 

 ثبنجمبء ثبنًُظًخ 

رحمٛتتتتتتتتتك يٛتتتتتتتتتضح  -

 رُبفغٛخ نهًُظًخ 

رحمٛك رتٕاصٌ  -8

ثتتتتتتٍٛ انحٛتتتتتتبح 

انعًهٛتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

ٔانشخصتتتتتتتتٛخ  

ألعضبء ْٛئخ 

انزتتتتتتتتتتتتتتذسٚظ 

ٔانٓٛئتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 انًعبَٔخ 

 

 ئداسح عهٛب 

ٔئداسح انًتٕاسد 

 انجششٚخ

اْزًتتبو صمبفتتخ انجبيعتتبد ثخهتتك ثٛئتتخ عًتتم يال ًتتخ ألعضتتبء ْٛئتتخ  -

 انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ

 

يشَٔخ عبعبد انعًم   ألعضبء ْٛئتخ انزتذسٚظ ٔانٓٛئتخ انًعبَٔتخ   -

 داخم  انجبيعبد 

 

اإلحزفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبظ  -

ثبنمتتتتتتتتتتذساد رٖٔ 

انًٓتتتتتبسح انعبنٛتتتتتخ 

يٍ  أعضتبء ْٛئتخ 

انزتتتذسٚظ ٔانٓٛئتتتخ 

 انفُٛخ انًعبَٔخ 

ئنزتتتتتضاو  أعضتتتتتبء  -

ْٛئتتتتتتخ انزتتتتتتذسٚظ 

ٔانٓٛئتتتخ انًعبَٔتتتخ 

 َحٕ انًُظًخ 
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 البحلث المسيهبميا المهيرحا  -
البرحاااااث برقيراحااااارة لمبااااارحثين لالايمااااارم يلصاااااي 

 برل لا   اليرليا:

 ضرتتتتتا لذاخد اأندتتتتتاةجذا، اتتتتتعذا،اا، تتتتتدذر تتتتت ذ  تتتتتا ذ
م تتتتتتتت ذا، امىتتتتتتتتا ذذا، امىتتتتتتتتا ذا،خاصتتتتتتتتدمخد تتتتتتتتهذ

 ا،اكلم دذ ذذ

 أاسدذد   أا ذءخأ ذ، مماأستا ذاالستدأاد   در األذ 
 ا،ملاأ ذا، ىأ دذس أذماد ذ أاسدي 

 ذا،تتلاضذ أاستتدذد  تت ذر تت ذا،دستتاؤ ذا،تتل ذ ،  د تتا أا 
لاتتل"ذاتت ذكتت ذا،مماأستتا ذد ةتت ذكتت ذا،منظمتتا ذء ذ

 ءضذا،مماأسا ذدخد هذ اخد هذا،منظما  "

 أاستتتدذد   أا،مماأستتتا ذاالستتتدأاد   دذر األذا،متتتلاأ ذ 
ا، ىتتتتتأ دذر تتتتت ذمدي تتتتتأا ذدا ىتتتتتدذءختتتتتأ ذم تتتتت ذض األذ
ا،مىأردذءلذاال،د ا ذا،دنظ م ذءلذا،أهاذا،تلظ ف ذءلذ

لا نتتتتدذا،دنظ م تتتتدذءلذاأل ا ذاأل ا ذا،مؤسستتتت ذءلذا،م
 ار  ار  

 المرا اااااااااااع
 المرا ع العربيا:

 :الكي  -ة 
  إدارن الماالارد البشااريا، (رذ2102استتضرذأال تتير

 اأذرتتاألاذا،ى م تتدذرذ ستت ذا األذاألرمتتا ذرذك  تتدذ
 ا،د األذرذ امىدذاالسكن أ درذمصأ 

  إدارن الماالارد (2102كار ر لستتهذمصتت ف رذ ،
 -ي مااااااالي –إداري البشاااااااريا )مااااااان م ظااااااالر 

مكد تتدذا،م دمتت)ذا،ىأ تت ذذعااللمي("، –يك للاال ي 
، نىتتتتتتتأذلا،دل  تتتتتتت)رذرمتتتتتتتاضذرذاالأ ضذرذذا،  ىتتتتتتتدذ

 األل،  
 

 الدلريرة العمميا: -  
  قاااااااااادرن بعااااااااااض (رذ2112ا،س ستتتتتتتتت رذىتتتتتتتتتى اض

الخصاارئص الشخصاايا لالي ظيميااا عمااى الي بااؤ 
بساااملك الملاط اااا الي ظيمياااا :دراساااا يطبيهياااا 

ا لميااااااأمين عمااااااى مسيشاااااافيرة الهيئااااااا العرماااااا
رذا،م  دذا،ى م تدذ، دمل ت ذلا،د تاألذرذك  تدذالصحي

ا،د تتتاألذرذ امىتتتدذ ن تتتارذا،م  تتت ذا، تتتان رذا،ىتتت  ذ
 ا، ان رذمصأ 

  الي ميااااا لالياااادري  (رذ2101ىتتتتارى رذناصتتتتأرذ
رذم  تتتدذنتتتلأذاأل  ذرذلي مياااا المااالارد البشاااريا

 ا،ى  ذا،سا )ذ
 الرسرئل العمميا: -ج 
  لر بيئااا "د(رذ2105ا،ىتتمألرذرا تت ذأا تت ذر تتا لر

العمل الداخميا في يحهيق االليازام الي ظيماي لاد  
م سااالبي قياااردن حااارس الحااادلد بم طهاااا الحااادلد 

 أاسدذما سد أذر ذا،ى ل ذار اأ دذرذ س ذالشمرليا"
ا،ى تتتل ذار اأ تتتدذرذك  تتتدذا، أاستتتا ذا،ى  تتتاذرذ امىتتتدذ
نتتتا هذا،ىأ  تتتدذ، ى تتتل ذاألمن تتتدرذا،أ تتتا ذرذا،مم كتتتدذ

 ا،ىأ  دذا،سىل  دذ 
 الم رخ الي ظيمي لعالقيه 2117اضرذخا،ت ر ا،ل ذ "،)

"ذرذ أاستتدذباارالليزام الي ظيمااي فااى مممكااا البحاارين
ما ستتتد أذس تتتأذمنىتتتلألذرذا،أ تتتا :ذ امىتتتدذنتتتا هذ
 ا،ىأ  دذ، ى ل ذاألمن دذرذا،مم كدذا،ىأ  دذا،سىل  د ذ

  عالقااا الممررساارة (رذ2102ا،قاهتت رذ  تتا ذمف تت ذ
لةدا  العرممين  االسيرايي يا ادارن الملارد البشريا
دراساااا يطبيهياااا  -لةثراماار عماااى ةدا  الم ظماارة 

رذ ستتت ذض األذعماااى ال رمعااارة الخرصاااا فاااي ادردن
 امىدذا،ىتأ ذاأللست ذذ–ك  دذاألرما ذذ–األرما ذ

 األأ ض ذ–
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  رذ2101اتتتتتتا  ذاستتتتتتضذرذر  ا،ماستتتتتتضذءامتتتتتتت ذر)
ممررسارة ادارن المالارد البشاريا لةثراار فاى يحهياق 

دراسا يطبيهيا فى شاركا زيان  –اليميز المؤسسي 
رذ أاستتتدذما ستتتد أرذذالكلييياااا لاليصااارالة الخملياااا

  امىدذا،ىأ ذااللس ذرذرماضذضذاألأ ض 
  دراسااااا ليحمياااال (رذ2105رستتتت ألرذستتتتاألذ اتتتت رذ

فعرليا اسيرايي يرة إدارن الملارد البشريا في يللياد 
رذ أاستتتدذما ستتتد أذس تتتأذمنىتتتلألرذالميااازن الي رفسااايا

ذك  تتتدذا،د تتتاألرذ امىتتتدذا،قتتتااألرذ ستتت ذض األذاألرمتتتا ر
  58مصأرذذ 

 مصردر ةخر : -د 
 ذ–، دى ةتتتتدذا،ىامتتتتدذلاراصتتتتا ذذا،مأكتتتت  ا، فتتتتا ذ

ذال شاارن الساا ليا لميعماايم العاارلي لمعاارم ال اارمعي
ذ–ذ2102ضصتتتتتت اأذنتتتتتتلرم أذذ-(ذ2102 2105 

. 02502ذ-70مأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت)ذأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ذ
http://www.capmas.gov.eg  

 ءىتأهذا،ىت ا رذل  تتأذا،دى ت  ذا،ىتا، ذا،مصتتألذرذ
(ذ2102 

http://www.youm7.com/story/2016/
3/8 

 ا،م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذاألر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ذ،  امىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رذ
 2102.)http://www.scu.eun.eg 
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 (1ممحق رقم )
 اسيبياااارن                              

الممررسرة االسيرايي يا ادارن الملارد البشريا ليأثيرار عمى االليزام  الي ظيمي لممؤسسرة 
 اادارن لاليك للل ير برل رمعرة الخرصا فى مصر برليطبيق عمى كميرة

  
 

 

 

 

 

 فتت هذاتتلاذاالستتد  اضذ، متت)ذمى لمتتا ذل  انتتا ذم  ل تتدذرستتدكما ذالسااالم عماايكم لرحمااا ا  

الممررسااارة االسااايرايي يا ادارن المااالارد البشاااريا ا، اتتتعذا،تتتل ذ قتتتل ذ تتتيذا، ااتتتعرذلا، اتتتعذ ىنتتتلاض"ذ

ليأثيرااار عمااى االلياازام الي ظيمااي لممؤسساارة باارليطبيق عمااى كمياارة اادارن لاليك للل ياار برل رمعاارة 

 الخرصا فى مصر".                                       

ر ا دته ذءىتكأهذك  تألاذر ت ذءأ لذار ا دذر  ذاللذاألسة درذكماذءر هذ ا،افاظذر ت ذا،ستأ دذا،دامتدذ

ذل دهذلدىالنهرذلء  أذ ى لذا،مسار لذا،د ذذ  مدفاذ،دسار ذرن ا ذالاذا،مىأل ذا، ا   

 
 ليفضملا بهبلل فرئق االحيرام ،،،

 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ
 البرحث         ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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 اسيمررن االسيهصر  -1

 -حلل العبرراة اليرليا: يعبر عن ل ها  ظرك( في المربع الذي Xبر ر   لضع عالما )

 اٌضــــــؤاي َ
ِىافك 

 رّبِب
 ِحبَذ ِىافك

 غُش

 ِىافك

غُش 

ِىافك 

 إطاللب

9 
اٌدبِؼتتتخ ِجتتتذأ اٌؼذاٌتتتخ ػٕتتتذ اخزُتتتبس أػضتتتبء هُئتتتخ  رشاػتتتً

 اٌزذسَش
     

4 
َىاخه أػضبء هُئخ اٌزتذسَش اٌدتذد إختشاءاد صتبسِخ أثٕتبء  

 اًلخزُبس
     

      رهزُ اٌدبِؼخ وثُشاا ثبًلٔزمبء أثٕبء اٌزىظُف 2

4 

رىظُتف أػضتبء هُئتتخ اٌزتذسَش  اٌدتذد َتتزُ ثٕتبءاا ػٍتً ٔزتتبئح 

اٌزً رزُ  شخصُخ، اصزؼذاد، اٌّهبساد(اًلخزجبساد )اخزجبساد 

 ثبٌدبِؼخ

     

7 
صُبصخ اًلخزُبس ثبٌدبِؼخ رُّىٓ ِتٓ شتغً إٌّبصتت اإلداسَتخ  

 ػٕذ خٍىهب
     

8 
رزجغ خبِؼزٕب ثشاِح رتذسَت ِىثفتخ ٌؼبٍُِهتب فتً خُّتغ ٔتىاحً 

 اٌدىدح
     

4 
صتىف َشتبسن أػضتبء هُئتخ اٌزتتذسَش فتً وتً وظُفتخ ثشتتىً  

      طجُؼً فً ثشاِح اٌزذسَت وً ػبَ

6 
رتتُ اٌزؼتتشف ػٍتتً احزُبختتبد اٌزتتذسَت ِتتٓ ختتالي آٌُتتخ سصتتُّخ  

 ٌزمُُُ األداء
     

9 
هٕتتبن ثتتشاِح سصتتُّخ ٌزتتذسَت أػضتتبء هُئتتخ اٌزتتذسَش اٌدتتذد  

      ٌزذسَش اٌّهبساد اٌزً َحزبخىٔهب ٌزؤدَخ ِهبِهُ

90 
احزُبختتبد اٌزتتذسَت اٌزتتً رتتُ رحذَتتذهب والؼُتتخ وِفُتتذح وِجُٕتتخ 

      ػًٍ اصزشارُدُخ أػّبي إٌّظّخ

99 
َؼزجش أداء اٌىظُفخ ػبِتً هتبَ َحتذد ٔظتبَ رؼىَضتبد وحتىافز 

      أػضبء هُئخ اٌزذسَش 

94 
فتتً خبِؼزٕتتتب َّىتتتٓ ِمبسٔتتتخ اٌشوارتتتت واٌّزاَتتتب األختتتشي ِتتتغ  

 اٌضىق
     

92 
َزُ رحذَذ اٌزؼىَضبد ػًٍ أصبس اٌىفبءح أولتذسح  فً خبِؼزٕب

 اٌفشد
     

94 
رشرجظ رؼىَضبد خُّتغ أػضتبء هُئتخ اٌزتذسَش ثشتىً ِجبشتش 

 ثؤدائهُ
     

97 
فٍ خبِؼزٕب َزُ اصزخذاَ ِشبسوخ األسثبذ وآٌُتخ ٌّىبفتؤح األداء 

 اٌّشرفغ
     

98 
َتتزُ لُتتبس أداء أػضتتبء هُئتتخ اٌزتتذسَش ػٍتتً أصتتبس إٌزتتبئح  

      اٌّىضىػُخ اٌمبثٍخ  ٌٍمُبس اٌىًّ

      ٔظبَ اٌزمُُُ فٍ إٌّظّخ ِىخه ٔحى إٌّى واٌزُّٕخ  94

96 
َتزُ رزوَتذ أػضتبء هُئتتخ اٌزتذسَش ثبٌزؼمُجتبد واًلصزشتتبساد  

      اٌّجُٕخ ػًٍ األداء

      فً ٔظبَ رمُُُ األداءَثك أػضبء هُئخ اٌزذسَش   99

      ٔظبَ رمُُُ األداء ٌه رؤثُش لىي ػًٍ صٍىن اٌفشد واٌفشَك  40
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 اٌضـــــــــؤاي 
ِىافك 

 رّبِب
 ِحبَذ ِىافك

 غُش

 ِىافك

غُش ِىافك 

 إطاللب

49 
أرحتذس يتتع أصتتذلب ٗ عتتٍ انًُظًتتخ انزتتٙ أعًتتم ثٓتتب 

 عهٗ أَٓب يإعغخ عظًٛخ
     

44 
أكتتٌٕ فتتٙ غبٚتتخ انغتتعبدح ئر لضتتٛذ يتتب رجمتتٗ يتتٍ  

      حٛبرٙ انعًهٛخ  فٙ انًُظًخ انزٙ أعًم ثٓب

      أَب أشعش ثبالسرجبط انعبطفٗ يع ْزِ انًُظًخ 42

      يعبيهخ س ٛغٗ فٙ انعًم رزغى ثبنٕد ٔانصذالخ  44

47 
س ٛغٗ فٗ انعًم ٚزٛح نُب حشٚخ انًشبسكخ ثٕجٓتبد 

      فٛٓب ثزحغٍٛ انعًمَظشَب ٔيمزشحبرُب 

48 
َصتتتب حّ ٔيالحظبرتتتّ م ٚعطتتتٗ س ٛغتتتٙ فتتتٙ انعًتتت

      ثخصٕض انزغٛٛشاد انزٙ رحذس فٗ انعًم

44 
س ٛغتتتٙ فتتتتٗ انعًتتتم ٚعتتتتبيهُٗ  ثعذانتتتخ كبيهتتتتخ أَتتتتب  

 ٔصيال ٗ
     

46 
س ٛغُب فٙ انعًم ٚغأنُب عتٍ يمزشحبرُتب ثشتأٌ رُفٛتز  

 انعًم
     

      رزشبثّ  يع  لًٛٗ لٛى انًُظًخ انزٙ أعًم  ثٓب 49

20 
انًُظًخ انزٙ أعًم ثٓتب رعتبيهُٗ كًتب رعبيتم غٛتشٖ 

 يٍ صيالء انعًم
     

      لٛٛى انًُظًخ انزٙ أعًم ثٓب رشجّ لٛى انعبيهٍٛ ثٓب 29

24 
ُْبن ارفبق ثٍٛ انمٛى انخبصخ ثٗ ٔلٛى انًُظًخ انزتٙ 

 أعًم ثٓب
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 شخصيا:بير رة  -2
  اإلصُ )إخزُبسٌ( 4

8 
 أثٍ  روش  إٌىع

اٌّضزىي  2

 اٌىظُفٍ

 أصزبر  أصزبر ِضبػذ  ِذسس  ِذسس ِضبػذ  ِؼُذ 

4 

 صٕىاد اٌخجشح

 ألً ِٓ صٕخ 

  ِٓ7  ِٓ ًصٕىاد إًٌ أل

 صٕىاد 90

  ِٓ ًصٕىاد 7ِٓ صٕخ إًٌ أل 

  ِٓ90 صٕىاد فؤوثش 

هً رشَذ ِؼشفخ  7

 ٔزبئح هزا اٌجحث

 ُٔؼ  ًل 

اٌخبص  E- mail اٌّىافمخ، َشخٍ وزبثخ ايفٍ حبٌخ  

 0ثه ثحشوف واضحخ
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