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 إدهاء
يب الليل إال بشكرك.. وال يطيب النهار إال بطاعتك.. وال تطيب اللحظات إال إلهي ال يط

 بذكرك.. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك.. وال تطيب الجنة إال برؤيتك.

 "اهلل جل ًّ في عاله"

إلى السراج المنير، ومشعل الهداية للبشرية جمعاء الذي بلَّغ الرسالة وأدًّى األمانة.. نبُي 

 دى )محمد( صلى اهلل عليه وسلم.الرحمة ونور اله

إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلى من أحمل 

 اسمه بكل عز وافتخار.. والدي الحبيب.

إلى من تعطي وال تنتظر مقابل العطاء، إلى من هي عوني وسبب نجاحي،  وبسمة حياتي 

وحنانها بلسم جراحي إلى سر السعادة في قلبي   .. ومن كان والزال دعاؤها سر نجاحي

 وُمشعلة النور في ظلمات أيامي،)أمي الغالية( رزقني اهلل برك ما أحياني.

إلى أمي التي لم تلدني، لكنها ولدت لي هدية عمري وأهدتني شمعتها زوجة  لي )حماتي 

 الغالية( أسأل اهلل أن يشفيها وأن يطيل في عمرها.

ليًّ شمس سعادتي ونور حياتي، إلى من يعجز اللسان عن شكرها فما إلى هدية المولى إ

زالت سندا  لي في الظروف واألوقات كلها، التي قدمت لي كل ما تستطيع من أجل راحتي، 

 وتسهيل دراستي، )زوجتي الغالية(

 إلى قرة عيني وبسمة عمري الحاضر والمستقبل.. أبنائي )حسن.. تمارا.. تامر.. دانية(

ين حياتي في الشدة والرخاء، وخير من أشدد بهم أزري وأشركهم في أمري سندي إلى رياح

 وعزوتي.. إخواني  وأخواتي األعزاء، وأهلي جميعا  سائال  المولى لهم الخير والرشاد.

 إلى من ساندني وساعدني خالل مسيرتي التعليمية...أساتذتي الكرام.

 الدعاء لي في ظهر الغيب.وإلى أحبائي وأصدقائي جميعهم، ومن لهج لسانه ب

 إلى كل من علمني حرفا ، أو أسدى إليَّ نصيحة، وكل من له في قلبي مكان.

 إليكم جميعا  أهدي ثمرة جهدي سائال  المولى عز وجل التوفيق والسداد.
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 شكر وتدقير

 اللهم لك الحمد حمدا  أبُلُغ به رضاك، ُأؤدي به شكرك وأستوجب به المزيد من فضلك، اللهم لك

الحمد كما أنعمت علينا ِنعما  بعد ِنعم، ولك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في الشدة 

وعلى آله وصحبه ومن سار على  والرخاء، ولك الحمد على كل حال... وصالٌة وسالمٌا على محمد 

 دربه إلى يوم الدين.

فية، ورزقني التوفيق إلتمام أوال  أن منًّ علىًّ بالصبر والعا -سبحانه وتعالى -فإنني أحمد اهلل

 هذه الرسالة.

"من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" فإنني أتقدم بخالص الشكر  :واستدالال  بحديث رسول اهلل 

والعرفان إلى أكاديمية اإلدارة والسياسة إدارة وعاملين، هذا الصرح العلمي الشامخ الذي أتاح لي 

ومنحوني قبسا  من معارفهم وأفكارهم وعلى رأسهم فرصة االلتقاء بعلماء تتلمذت على أيديهم 

 الدكتور محمد ابراهيم المدهون "حفظه اهلل"

واعترافا  بالفضل والجميل ورده إلى أهله فإنني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أحد شارات 

ني العلم وأعالمه.. ُمشرف هذه الرسالة الدكتور/ أديب سالم األغا الذي حظيت به مشرفا ، ومنح

ُجل وقته واهتمامه ولم يدًّخر جهدا  في التوجيه واإلرشاد لي، لكي ترى هذه الرسالة النور 

 بمستوى علمٍي الئٍق. فله مني كل الشكر والتقدير.

 كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة كل من: 

 مناقشا  خارجيا  أليوبي والدكتور/منصور امناقشا  داخليا   محمد إبراهيم المدهونالدكتور/

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتقديم مالحظاتهم القيمة التي ستسهم في إثرائها، 

 فجزاهم اهلل عني خيرا .

كما وأتقدم بأصدق معاني الشكر واالمتنان ألساتذتي وزمالئي في أكاديمية اإلبداع والتميز 

، على جهودهم معنا، وكل من أسهم في إنجاز هذه )أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا(

الرسالة، سواء أكان بتحكيمها أو تحليلها أو تدقيقها أو تنسيقها فجزاهم اهلل ووفقهم لكل 

 خير.

ويبقى عظيم شكري وامتناني إلى ذلك الصرح اإلعالمي الهادف إلى شبكة األقصى لإلعالم 

الدائرة المالية، الذين ساندوني ووقفوا بجانبي  واإلنتاج الفني إدارة وعاملين وخاصة إخواني في

 منذ بداية مسيرتي العلمية وأخص بالذكر)هاني، ومروان(، فجزاهم اهلل عني خير الجزاء.

وأخيرا  إن كنت قد أحسنت فهذا بتوفيق من اهلل وحده، وإن كنت قد أخطأت فمني ومن 

 الشيطان، وما توفيقي إال باهلل. 

 الباحث
  



4 

 ملخص الدراسة
 

فوسهدربيئدد هدرتيميةيد هتدديهتعليدلهدرتةددييهددفدسلهرددفنهدرعد ة ييهتدديههإرد درتعدس هههدفت ههد اهدرفسد دد  -
شدبد هدقصىدد هرم ددإلنهودديتدد .هدرتيديقهورتافيدددهاهددفد هدرفسد دد هدرا ريد جهد ددتي فنهدرةددي  هدروىددتيه

(ه67فسد د هةدديه درتا ي ديهواياد اهدت دتب ي هدددرفدسهسئي د هربةدنهدربي يد  هدراددسوسي قهوتدويد ه ييد هدر
ةومتد اهةةدديهيشد  ويهدرومدد ئ هددشددسدتي جهتدنهد تيدد سهنهب سيفد هدراىددسهدرشدد ة هربةيدنهدرعدد ة ييهتدديه

(هد دددتب ي جه67درومدد ئ هددشددسدتي هر عدد ة ييهبشدددبد هدقصىدد هرم ددإلنهودديتدد .هودرتيددديقهوتددنهتوليددنه 
اىدد ئيهبةعددف هد ددتب ب ه(هد ددتب ي هىدد را هر  يدد  هدرتا يد هدد61ودد يه ددففهدت ددتب ي  هدرة دتسفسه 

ه(قهSPSS%(جهوتنهتا ي هدربي ي  هب  ت فدنهبسي ة هدرسلنهدداى ئي هر ع ونهدتبتة  ي ه 91 
 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

(هبددييهدربيئدد هدرتيميةيدد هودرةتةل دد هب رةبدد ت هα≤0.05يوبددفهفوسه وهفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونه  -
 هدرتيميةديجهودرةدودسفهدرتيميةيد (هوتعليدلهدرتةددييهددفدسلجهوصدفهدد يه درلف تد هدرتيميةيد جهدر يددهدرت ري 

هاصونهدرةب ت هدستب   اهةنهدربيئ هدرتيميةي هةب  هدر يد هدرتيميةيقه
  ىد هدرفسد د هإردد هايهابعد فهدربيئد هدرتيميةيدد هتدالسهتددرليسداهديب بيد هوبوهسيد اه وهفتردد هإاىد ئي ه يددفه -

هةدييهددفدسلق(هتيهتعليلهدرتα≤0.05ة تونهفتر  
(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهα≤0.05 هتهتوبددفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد  -

ادددو هفوسهدربيئددد هدرتيميةيددد هر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنهودديتددد .هدرتيددديهتعدددلنهر ةت يدددسد ه
هدرفية سدتي هب  تلي مهةت يسه درة ة هدروميتي(ق

(بددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهα≤0.05 هئي ه يددفهة ددتونهفتردد تهتوبددفهتددسوده د هفتردد هإاىدد  -
اددو هتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييهتدديهشددبد هدقصىدد هرم ددإلنهودديتدد .هدرتيدديهوةت يددسد هتعددلنه

هر ةت يسد هدرفية سدتي ق
 وبناًء على نتائج الدراسة قدم الباحث بعض التوصيات ومن أهمها اآلتي:

رشددددبد هدقصىددددد هوتعفي دددددرجهوت ددددويساجهوةسدبعتدددددرهبشدددددد هة يددددديهفوسلههدتهتةدددد نهب ر يدددددد هدرتيميةدددددي -
هوةفسوسهبة هي  نهتيهتا ييهدربيئ هدرتيميةي هتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق

لي فسهدتهتةد نهبد رةودسفهدرتيميةيد جهوت دية هدرعيىدسهدربشدسلجهت دويساجهوترهيد هصفسدتدرجهووادنه ريد  ه -
هيييهدرةودسفهدربشسي هدربففقادلسهتع ري هتاةيهد تي سهوتع

هد تة فهدرتةدييها  وب اهوت  ت اهتيهشبد هدقصى جهود تة فاهد ي   هرتافيدهاهفدت  ق -
ايهتتبي هددفدسسهت  ت هدرتتويضهوتيةديههد اهدردسودهردفنهدرعد ة ييهتديهدرشدبد هةديه دإل هدرتو دنهتديه -

شدددسدد نهتددديهس دددنهدر ي  ددد  جهوىدددينهدرفدددسدسد جهةدددنهله يددد فسهة ددد ا هدر ددد   هتتدددويضهدرىدددإلاي  جهودم
هاة ة نق
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Abstract 

This study aims at identifying the role of organizational environment in enhancing the 

administrative empowerment of employees at Al-Aqsa Network for Media and Art 

Production. To achieve the objectives of the present study, the researcher used the 

analytical descriptive approach, and the questionnaire was used as the main tool for 

collecting the necessary data. The study sample consisted of (67) employees holding 

supervisory positions who were selected in a complete census method for all employees 

in supervisory positions at Al-Aqsa network for Media and Art production. 67 

questionnaires were distributed, while the number of recovered questionnaires was (61) 

valid for the purposes of statistical analysis at a response rate of (91%). The data were 

analyzed by using SPSS. 

The most important findings of the study: 

- There is a statistically significant role at the level of (α≤0.05) between the 

organizational environment in the following areas (organizational culture, 

organizational structure and organizational resources) and the enhancing the 

administrative empowerment. The organizational structure field was the strongest 

area in association with the organizational environment. 

- The study concluded that the dimensions of organizational environment have a 

statistically positive and significant effect at the level of (α≤0.05) in  enhancing the 

administrative empowerment .  

- There were no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) between the 

mean scores of respondents' opinions relevant to  the organizational environment role 

for employees at Al-Aqsa network for media and Art production attributed to the 

demographic variables except for variable (job title).  

- There were no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) between the 

mean scores of respondents' opinions on enhancing the administrative empowerment 

of employees at Al-Aqsa network for media and Art production and the variables 

related to the demographic variables. 

 Based on the findings of the study, the researcher made some recommendations, 

the most important of which are the following: 

- Paying attention to the organizational structure of Al-Aqsa Network, modifying it, 

developing it, and reviewing it in a professional, periodic and thoughtful manner, 

thus contributing to improve the organizational environment at Al-Aqsa Media and 

Art Production Network. 

- Paying more attention to the organizational resources, especially human resources, 

developing its capacity, and building more effective mechanisms to ensure the 

selection and recruitment of new human resources. 

- Adopting empowerment as a method and philosophy at Al-Aqsa network. 

The administration should adopt authorization philosophy and develop this spirit 

among the network staff through the expansion of power authority, and involve them 

in policy-making as well as decision-making. 
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 المقدمة:
رة دئو هدقو ه ديهيبد دهاوهتشد هدرةيمةد جهوهدوهاادفهةفوة ت د جههدوهدهدرةدوسفهدربشدسلييعتبسه

درتيهيببهدرات مه  ي  هودرعة ه   هت ويسه هودتستف مهبرفدئ  هةيهاب هتافيدهاهدفدت  جهوتديهدرفدسيه
ي د يهتديهمدد هت يدسد ه دسيع هوةي ت دد هدبيدسسجهةاد وتاهدترتادد دهتديهسدددبهدرودادفهودرعشدسييهيعددي هدد
 هرةوددبدد هدرت يددسد هدرةت دد س  جههدد اهدرت يددسد هتت  ددبهةدديهدرةيمةدد  هايه ىددسهدرةعستدد هودرتديوروبيدد

تسصدد هبة دددتونهإفدسدت ددد هرتدددتةديهةدديهةودب ددد هدرت دددوسد هدرع ةيددد هدرافيلدد جهوهددد دهيت  دددبهةددديهدتي ددد يه
هتعليلهفوساهواتلاهب  تب ساهدرةوسفهدقهنهتيهدرةيمة هواافهسد ئلههيد   هدرتيميةيقه

درةبف  هيفونه   هت ويسهد هربيئد هتيميةيد هتعةد ه  د هب دوسسهإيهدرةاوسهدربوهسلهر ةيمة  ه
دتتب ه  هددبفد ي هتيهةي  هتدسلهو ة يجهيفونه   هصينهوةع ييسهوةة س   هوميتي هتعة ه  د ه

و يددفهدراددفيثه دديهدربيئدد هه(ق395:2002تس ددياهددبددفدعهد ددف هتيميةدديهةتبددففهوة  وب درعةيدد يج
تبدد ولهةت ددونهدرتيمددينهيت ددرجهت رةيمةدد هتعددي هاددةيهيمدد نههود ددن ههدرتيميةيدد هتدديايهيددتد نه دديهةت ددون ه

(قهوت عددددبهدربيئدددد ه323:2002شدددد ة هوهدددديهيمدددد نهتس دددديجهوهدددد دهدريمدددد نهدرود ددددنههددددوهدربيئدددد  درعةي يج
هه ةدددد اههدرلف تددد هدرتيميةيددد جهودرةدددودسفهدرتيميةيددد هفوسداههدرفد  يددد هبعي ىدددسه هدرسئي دددي ه:هدربيددد مهدرتيميةددديج

ه(ق3:2010جدريب سوههدرفييتيهافدمهدرةيمة    يسههوايوي اه

ت رةا    هدري باد هدرتديهتشدبنهسودهددبدفدعهةديه دإل هتعليدلهدرتةددييهددفدسلهتعتفدفهبدريه
 ركهتهيتنهابفداهإتهةيه إل هفتنهةفوة  هدت تفإلري هودرسي فسهإر ها ت هدر سنهدرتيميةيهوتوتيسهه اه

ه ةيدد هاوهيودبددرهدرلبدد ئيهوب دد اهدرةفوةدد  هرددفنهدرةومدد هدرةب شددسهدردد لهيعةدد ه  دد ه  ددو هدرعةدد هدقة
هق(282:2012 درودفلجروبرهويا و ها هةش د  ن

ودرةفىوفهبتةدييهدرةوم ههوهستدنهصفستدره  د هدت د  هدرفدسدسد هبيت درهوبدفويهإسشد فهددفدسسجه
   يهةيهدرتةدييهتوتيسهدرمسو هر  ة دهرد ت هدرةدومتييهبدريهي د هةودهبرصىد ه د صت نهت ر ف هدق

 تةسجهوب رت ريهتإيهةى  حهدرتةدييهيتاةيهةش سد ه ة ي هدت   هدرفسدسهةنهتيهب وفهدرتا ييهدرة
يرهيعييهادلسهةيهةبسفهدرتتويضجهت رةوم هيشعسهب رة اوري هدد ركهددفدسي هدقهدرة توي    سنجهودم

ه(ق2:2012 يهدق ة  ه  س.هافوفهوميتترجهبايثهتعة هدرةيمة هد   هبشد هاتا  درع  سج

 س  هودرت دددوسد هدر  ئ ددد هدرتددديهشددد فت  هبيئددد هدق ةددد  هودراددد و هوتددديهمددد هدرةت يدددسد هدرةت ددد
   هةعمنهدرةيمةد  ه دودمهدرادوةيد هاوهدر  ىد هدتهتةد نههدرةى اب هر ةي ت  هدرع رةي جهد يهرلدة اه

بت بيدددهدرةتدد هينهددفدسيدد هدرافيلدد هو رددكهرتافيدددهدرةي ت دد هودرتةيددلهودريبدد دجهةدد هفتددنههدد اهدرةيمةدد  ه
درةدودسفهدربشدسي هبتتسيع ت د هدرة ت تد هو  د هدق دمهةت دونهدرتةددييهددفدسلهدرد لههإر هدتهتة نهبإفدسس
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ددد فيةيييهوددفدسيددييهودرةة س ددييهودرة ييددييهرفاددي هدرةددودسفهدربشددسي هةدديهصبدد هدقهةتلديددف ههمدديهب هتةدد ن هايه
ه(قهه2:2015   هدرة تونهدرفوري دري لبيج

بد هدقصى هدد إلةي ههوهاهدنهوتيهاومهة ه بدجهيسنهدرب اثهايهدرعيىسهدربشسلهتيهش
ةددوسفهةددديهةودسفهدد هويعتبدددسهساسهة ر دد هتددديهدروصدد هدرددد لهتت دد بدهتيدددرهدرةيمةدد  هدد إلةيددد هرإلستفددد مه
دد اهوديتدد اهوب رشددد هدردد لهيليددفهةدديهافدئ دد هوت   يت دد جهردد ده دديفونهدرب اددثهبدد رتعس ه ب رعيىددسهدربشددسلهدةو

ر عد ة ييهتديهشدبد هدقصىد هرم دإلنهودديتد .ه   هفوسهدربيئ هدرتيميةي هتيهتعليدلهدرتةددييهددفدسله
و ركهةيهاب هدروىو هرتوىي  هةيهشدري  هايهت د نهتديهدتستفد مهبةيموةد هدرعةد هتديههد اهه؛درتيي

هدرةيمة هدرسدئفسق

 مشكلة الدراسة:
هوفسديد ه  ةيد هود يد هبدريه    هدرسغنهةيهايهإفدسسهشبد هدقصىد هدد إلةيد ه  د ه  دنهدد   

دبيددسسهوايهدريمسيدد  هتتبدددف هوتفدد اهرةىدد ا هدربشدددسهودرةا  دد  جهإتهايهدرب ادددثهدرعدد رنهيت يددسهب دددس  ه
هي ةسهةيه إل ه ة رهتيهدرةا   هاي  هة هلدر هتفيسهةا   ت  هبيمسي  هإفدسي هتف يفي ق

درفددوديييه  دد هاي دد هغ يدد هوو ددي  هةعدد اجهردد ركهتتعدد ههإردد ت رةددفيسهدربيسوصسد دديهدرتف يددفلهييمددسه
بحهبةد دهددبدفدعهودرتتديدسهدرة دتف جهوردديهدرتةددييهيادسسهدرتدسفهةديهدرسص بد هدربيسوصسد ي هتع   هتيهدد

درىدددد سة هودرتع يةدددد  هدرب ةددددفسهودر ي  دددد  هدرةاددددففسجهويع يددددرهدراسيدددد هتدددديهتاةدددد هدرة دددداوري ه دددديه
درتىددست  هودق ةدد  هدرتدديهيفددونهب دد جهوهدد دهبددفوساهياددسسهإةد ييدد  هدرتددسفهوةودهبددرهدرد ةيدد هدرتدديهاتةدد اه

ه(ق22:2012 درودفلجهفدسد هدرة تبفسوة ت   هتيهم هدربيسوصسد ي هدرب ةفسهودده تبف هغيسهةتع  

وةيه إل هدرة  رع هودرباثهوبفهدرب اثهايهدرعفيفهةيهدرفسد   هادف ه   هادسوسسهتبيديه
درةتدد هينهددفدسيدد هدرةع ىددسسهرإلستفدد مهبة ددتونهافدمهدرةا  دد  جهايددثهايهدرددبعضهةي دد هادددف ه  دد ه

(هدرتدددديهتاددددفل ه دددديهدرتةدددددييهددفدسلهو إلصتددددره2013لجهدفسد دددد ه درلدة دددديجاهةيدددد هدرتةدددددييهددفدسه
هب دبددددددفدعهددفدسلهرددددددفنهةددددددفيسلهةددددددفدسسهود ردددددد هدر ددددددوثهدرفوريدددددد هتدددددديهةا تمدددددد  هغددددددلسجهوفسد ددددددد 

درتدديهتي وردد هةت  بدد  هدرتةدددييهددفدسلهرددفنهةددفيسلهدرةددفدسسهدرل يويدد هبةا تمدد  هه(2015 شددفوسسج
(هدرتددديهتادددفل ه ددديهةدددفنهةة س ددد ه2012 درع ددد سجهجهودفسد ددد يبددد لهردددفي نغدددلسهو إلصتدددرهبلف تددد هدد

بفدعهدرع ة يي"هفسد  هةف سيد هروب د  هيمدسهدرعد ة ييهتديهبد ةعتيهإدرتةدييهددفدسلهوترليسه ركه   ه
هلهسهودد إلةي هب لسقدق
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ايدددرهةددديهدرادددسوسلهايهت دددع هإفدسسهشدددبد هدقصىددد هإرددد هد دددت إل هدرةتددد هينههويررررل الباحرررث
ت دتت فسهةي دد هتدديهافد هددفدسسجهوتشددكهايهدرتةدددييهددفدسلهةديهدرةتدد هينهددفدسيدد هددفدسيد هدرافيلدد هود

هدرتيهتشد ه يىسداها   ي اهوا  ة اهياوهتبييهوت بيدهةت هينهإفدسي هةع ىسسق

ت ددد هيددددويهر بيئددد هدرتيميةيددد هفوسهتددديهتعليدددلهةة س ددد هوت بيددددهدرتةددددييهددفدسلهتددديهشدددبد ه
هدقصى هدد إلةي ؟

فهةيهدرفسد   هايا اهايهدربيئ هدرتيميةي هر  هفوسهة نهوسئي يهتيهدري وضهدة هادف هدرعفي
(هدرتيهتي ور هالسهدرةي خهدرتيميةديه  د هافدمه2006بة تونهافدمهدرةودسفهدربشسي هدفسد  ه درشي يج

فدمهدرددوميتيه(هدرتدديهتي وردد هالددسهدربيئدد هدرتيميةيدد ه  دد هدق2011هددف جدرةددودسفهدربشددسي جهوفسد دد ه دق
درتيهتي ور هالسهدرفوسهدرتيميةي ه  د هه(2010 ابوليفجهيهتيهشسد  هدرف  يهدقسفيي جهوفسد  ر ع ة ي

هقددبفدعهدروميتيهر ع ة ييهتيهدربيوكهدرتب سي هدقسفيي (

ورنهتم سه   هافه  نهدرب اثهالهفسد   هسب  هبييهدربيئ هدرتيميةي هتيهشدبد هدقصىد ه
هدييهددفدسلهر ع ة ييهتي  هقرم إلنهودديت .هدرتييهوبييهتعليلهدرتة

وردددديهتدددتةديهشدددبد هدقصىددد هةددديهتا دددييهافدئ ددد هتدددإلهبدددفهةددديهوبدددوفهبعدددضهدرعودةددد هدرتددديه
ت   فه ه   هتافيدهاهفدت  هةي  هدتهتة نهب ربيئ هدرتيميةي هفد  هشبد هدقصى جهدة هيسنهدرب اثه

ةيددد جهودر ي دددد هدرتيميةيددد جهايهبدددوهسهدتهتةددد نهب ربيئددد هدرتيميةيددد هي دددتوببهدتهتةددد نهب رلف تددد هدرتيمي
ودرةددودسفهدرتيميةيدد هودتستفدد مهب دد هوبع  دد هتتة شدد هةددنهاهددفد هدرشددبد هواهددفد هدرةددومتييه  دد هاددفه
 ددودمجهرددديهت ددت ينهايهتوددددبهدرت ددوسهدرع ةدديهتدديهد ددت فدنهدرةتدد هينهددفدسيدد هدرةع ىددسسهددد رتةدييه

بفد   هدودفسه هدربشسي قددفدسلجهوات هتدويهدربيئ هدرتيميةي هةاتلسهر تسفهوة تدشت هر ه  ص  هودم

دةد هيدسنهدرب اددثهايههيد كهفوسداهة ةدد اهيفدونهبددرهدرةدفيسويهتدديهشدبد هدقصىدد هدد إلةيد هوةدد ه
توتساهر نهدربيئي هدرتيميةي هةيهةفوة  هصفهت   فهتيهت بيدهةت ونهدرتةددييهددفدسلهتديه  دنهددفدسسه

فدسيدد هوىددإلاي  هي ددت يعويهةدديه إلر دد هدرافيلدد هوةدد هيددوتساهر ددنهدرتةدددييهددفدسلهةدديهةة س دد  هإ
هدت   هدرفسدسد هدرةي  ب هرةع رب هدردليسهةيهدرةشدإل هددفدسي هودرتيي هرإلستف مهبرفدمهةا   ت  ق

وةدددديهابدددد هإبددددسدلهةشددددد  هدرفسد دددد هبشددددد هادلددددسهفصدددد هوةواددددو ي هتفددددفهصدددد نهدرب اددددثهبفسد دددد ه
رومد ئ هدرة ت تد جهوصدفهام دس ه(هةةديهيشد  ويهدرةي ىدبهددشدسدتي هةديهد22 ه دففه   د تدش تي ه

هدرفسد  هدت ت إل ي هدريت ئ هدرت ري :يت ئ ه
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 نتائج الدراسة االستكشافية :(1جدول )
 الوزن النسبي الفقرة م.
ه55ق0هتتبي هددفدسسهت  ت هدرتتويضهوتييةٍّيهه اهدرسودهرفنهدرع ة ييهب رشبد قه 1
قإديب لهدرة  نهددفدسي هدرةود  ههاييهددفدسسه    هد تي ةيته 2 ه66ق0هريو
ه65ق0هيتنهتتويايهوتف اهرأليمة هدرةتبع هتيهدرشبد قه 3
ه44ق0هتفونهددفدسسهبتاتيلله   هةة س  هدرة اوري  هدرش ىي هتيهدرعة قه 4
ه62ق0هتتبي هددفدسسهت  ت هدرعة هدربة  يهوتشبنه  يرقه 5
ه55ق0ه هتيهدرشبد قتتب  هسودهدرتسيدهتيهىي   هدت   هدرفسدسده 6
ه64ق0هت ةحهريهددفدسسهب رتعبيسه يهةفتسا تيهواتد سلهدربفيفسهبلف ه  ري قه 7
ه45ق0هددبفد ي هتيهدرعة قه  ريبتد سهودقتففنهددفدسسهدراودتلهقىا بهدقه 8
ه66ق0هتةياييهددفدسسهش  فسهتففيسهرتعليلهة هاصونهبرهةيه ة قه 9
ه67ق0هفسيبهوت ويسهدرة  سد هرفنهدرع ة ييهتيهدرشبد قتتبي هددفدسسه   ه ة هوداا هر ته 10

 %59 إجمالي الوزن النسبي لبعد التمكين اإلداري
فهبود   هدرب اث( سِّ ه بي

هب ددد هدردددوليهدري دددبيهربعدددفهدرتةددددييهددفدسليتادددحهر ب ادددثهةددديه دددإل هدربدددفو هدر ددد بدهبدددريه
ةشدد  هافيفد هتديهةة س د ههجهةةد هيدف نهسالهدرب ادثهتديهايههيد كوهيهي دب هري د هب رف ي د ه%(59 

هوت بيدهدرتةدييهددفدسلهتيهشبد هدقصى هدد إلةي ق

و إلى هدرفو هايرهةيه إل ه ة هدرب اثهتيهشبد هدقصىد هدد إلةيد هتفدفهيبعد هةشدد  ه
درفسد دد هةدديهإا   ددرهبرهةيدد هفسد دد هدربيئدد هدرتيميةيدد هوفوسهدد هتدديهتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهتدديهشددبد ه

 ددونهإفدسلهاددفيثهوةع ىددسجهايددثهييعتفددفهايههدد اهدرفسد دد ههدديهدقوردد هدرتدديهدقصىدد هدد إلةيدد هدةت
تي ور هه دهدرةواوعهبةت يسدترهةبتةع جهوايهه دهدرةواوعهبفيسهب رباثهايثهايرهةديهدرةتوصدنهايه

هقةل ه  وسهتيه سيدهت ويسهافدمهدرةفيسييهتيهد ت هاتسعهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييي

 ن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال التالي:وفي ضوء ما سبق يمك
هة هفوسهدربيئي هدرتيميةي هتيهتعليلهدرتةدييهددفدسلهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتيي؟
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 أسئلة الدراسة:
 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ؟ة هودصنهدربيئ هدرتيميةي هتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتيي ق1
ه؟ة تونهةة س  هدرتةدييهددفدسلهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتيية هه ق2
هددد هتوبدددفه إلصددد هبدددييهدربيئددد هدرتيميةيددد هوة دددتونهدرتةددددييهددفدسلهتددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنه ق3

 ؟ودديت .هدرتيي
هةدد هفوسهابعدد فهدربيئدد هدرتيميةيدد هتدديهتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهتدديهشددبد هدقصىدد هرم ددإلنهدديتدد . ق4

 درتيي؟
(هبددييهةتو دد   هد ددتب ب  هα ≤ 0.05توبددفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونه ههدد  ق5

درةاهددد ههدربددديسجه درعةدددسجهتيعدددلنهر ةت يدددسد هدرفية سدتيددد هادددو هابعددد فهدربيئددد هدرتيميةيددد هدرةباددوليي
 جهدرةا   (ق فة درع ةيجهدرة تونهدروميتيجه يود هدر

(هتديهد دتب ب هدرةبادولييهادو هα ≤ 0.05نه هد هتوبدفهتدسوده د هفترد هإاىد ئي ه يدفهة دتوه ق6
ه درعةددسجهعددلنهإردد هدرةت يددسد هدرفيةوغسدتيدد درتةدددييهددفدسلهتيه فوسهدربيئدد هدرتيميةيدد هتدديهتعليددل

 درةاه هدرع ةيجهدرة تونهدروميتيجه يود هدر بسسجهيوعهدرةا   (قهدربيسج

 :أهداف الدراسة
بربع فهد ه درلف تد هدرتيميةيد جهودر يدد ههفت هدرفسد  هإرد هدرتعدس ه  د هفوسهدربيئد هدرتيميةيد ه

درتيميةددديجهودرةدددودسفهدرتيميةيددد (هوفوسهددد هتددديهتعليددددلهدرتةددددييهددفدسلهر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىدددد ه
رتافيدددهدقهددفد هه رم ددإلنهودديتدد .هدرتيدديهودي ددب ة اهةددنها ددئ  هدرفسد دد هتددإيهدرفسد دد هدرا ريدد هت ددع

هدرت ري :

 يهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييقدرتعس ه   هودصنهدربيئ هدرتيميةي هت ق1
 درتعس ه   هة تونهةة س  هدرتةدييهددفدسلهتيهشبد هدقصى ق ق2
درتعس ه   هدرعإلص هبييهدربيئ هدرتيميةي هوة تونهدرتةدييهددفدسلهتيهشبد هدقصىد هرم دإلنه ق3

 ودديت .هدرتييق
تيعددلنهر ةت يددسد ههميةيدد اددو هابعد فهدربيئدد هدرتيهدردشد ه دديهدرتددسودهتدديهوب د  هيمددسهدرةباددوليي .4

 درةاه هدرع ةيجهدرة تونهدروميتيجه يود هدر بسسجهدرةا   (قهدربيسجه درعةسجهدرفية سدتي 
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اددو هابعدد فهدرتةدددييهددفدسلهرددفنهدرعدد ة ييهتدديهشددبد هدقصىدد هرم ددإلنهودديتدد .هتددسودهدرهبيدد ي ق5
ونهدردوميتيجه ديود هدرةاهد هدرع ةديجهدرة دتهدربديسجهتيعدلنهر ةت يدسد هدرفية سدتيد  درعةسجدرتييه
هجهدرةا   (قفة در 

درتوىدد هإردد هيتدد ئ هوتوىددي  هةدديهشددري  هايهت دد هنهتدديهتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييهتدديه ق6
 شبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق

 :أهمية الدراسة
ي ت  نهدرب اثهاهةي ههد اهدرفسد د هةديهدرعبد سسهدرتديهتفدو "هإيهةليدفداهةديهدرتةددييهيدافلهإرد ه

وتدةدديهدقهةيدد هةدديهدري ايدد هدريمسيدد هوةدديهدري ايدد هه(21:2012 درددودفلجهةدديهدريبدد دهددفدسلهةليددف ه
هدرعة ي ه   هدرياوهدرت ري:ه

 واًل: من الناحية النظرية:أ
 هدرتةدييه هتيهتعليل هدرتيميةي  هدربيئ  هدر لهت عبر هب رفوس هدرةتع د هدرفسد   هةواوع هاهةي  تدةي

هت ويس ه    هدرةا    هه ا هصفسس هو هدربيئ ههددفدسل هةت ون هيعتبس هايث ه ة    هوتا يي  دت  
درتيميةي هود ركهدرتةدييهددفدسلهةيهدرةت هينهدرافيل هودر  ة هتيه ىسي هدرا ريجهو  يرهتإيه
هدرعسبي ه هدرفسد    هةي هر عفيف هد تب ب  هوتةل  هدرةيشوف هددفدسل هدرت وس هت  يس هدرا ري  درفسد  

دتتف سهدرةدتب هدرعسبي هودرت   ييي ه   هوبرههبيبي هدرتيهاوى هبفسد  ت  ه  ى هتيهم ودق
در ىومهرةل هه دهدريوعهةيهدرفسد   جهايثههي كهيفسسهوداا هتيه ففهدقبا ثهدرةيشوسسه

 تيهدربيئ هدرعسبي ه  ى هدرت   ييي هةي  هتيهفسد  هه اهدرةواو   هق
 اهدرفسد  هايه تاي هه اهدرفسد  هةع وة  هبفيفسهتيعفهةسبع اهر ب الييهايثهةيهدرةتوصنهر  

 تتتحهدآلت دهدبسدمهدرةليفهةيهدرباوثهدرة تفب ي هتيهه دهدرةب  هدرة نقه
 هددفدسلهةة ه هودرتةديي هدرتيميةي  هدربيئ  هابع ف هبيي هدرعإلص  هدردش ه ي هدرا ري  هدرفسد   تا و 

هيةل هةا ور هرتافيدهدت تت فسهتيهدربيئ هدرت   ييي هوتيهةب  هةيهةب ت هدرعة هدر  ة هوهو
 .درةب  هدد إلةي

 يهةيهصفسدترهبهه اهدرفسد  هدرب اثهدرةعست هوتيلسلهةع وة ترهاو هةواوعهدرفسد  هوتيةوه تيد  ه
 وة  سدترهدربالي ق
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 ثانيًا: من الناحية العملية:
 إةد ييد هدت دتت فسهةديهيتد ئ ههد اهدرفسد د هوتفددفينهدريىد ئحهوددسشد فد هرىدي عهدرفدسدسهتديهشددبد ه

وهت ددويسهدآلريدد  هودت دد  هددبددسدمد هدرإللةدد هرتعليددلهتددودتسهابعدد فهدربيئدد هدقصىدد هدد إلةيدد هيادد
درتيميةيدد هوتعليددلهفوسهدد هتدديهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييهب رشددبد هود ددتافدثهد ددتسدتيبي  هبفيددفسه

 ر تع ة هةنهدرع ة ييهتي  ق
 ةسدلي اهتيهوتيبنهاهةي هدرفسد  هتيهةب  هدرت بيدهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هودرتيهت عبهفوسداه

تدددديهإفدسسهدرةعسددددد هدد إلةيدددد هاةدددد نههتو يدددد هدرةددددود يييهودرةشدددد هفهدرعسبدددديقهوتددددافلهفوسداهةسدليدددد اه
 شد ر  ه   هص  عهغلسقااد  يبهدتاتإل هودرتىفلهر  بة هدرى يويي هبد ت هايود   هوه

 د يد هبدسدلهفوساهتديهتاتيدلهدرفدفسد هددبفدمهتاتلهى يعيهدرفسدسه   هيشسهلف تد هدرتةددييهددفدسلهوه
 درد ةي هرفنهدرع ة ييهتيهدرةا   ق

 تعددفههدد اهدرفسد دد هةدديهدرفسد دد  هدريدد فسسهتدديهةا تمدد  هغددلسهدرتدديهبةعدد هبددييهدربيئدد هدرتيميةيدد ه
 ودرتةدييهددفدسلهتيهشبد هدقصى هدد إلةي ق

 األهمية للباحث:
 هوي ف هإرجهدرب اثهيعة هتيهشبد هدقصى هدد إلةي هوي ع هإر هت ويسهدريم نهددفدسل

د ت فدنهاتا هدق  ريبهددفدسي هدرافيل هر ة   فسهتيهإيب فهيم نهتتةديهةيه إلررهشبد هدقصى ه
دد إلةي هةيهت ويسهبيئت  هدرتيميةي هرت بيددهدرةتد هينهددفدسيد هدرافيلد هدد رتةدييهددفدسلجهدةد هايدره

هياي هر ب اثهدرةعست هودر بسسهتيهةب  هدرباثهدرع ةيق

ه
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 :اسةمتغيرات الدر نموذج 
ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

 متغيرات الدراسة :(1)شكل 

(هر ةت يددسهJones et al.,2004در دد بف هود تةدد فداه  دد ه فبيدد  هودرفسد دد  ه ددفدفهدرب اددثهبيدد مه  دد هدقإدرةىددفس:ه
هتةدييهددفدسل(ق(هيواحهدرفسد   هدرتيهتي ور هابع فهدرةت يسهدرت بنه در2 هدربفو هسصن دربيئ هدرتيميةي (جههدرة تف 

 :فرضيات الدراسة
رديهيتةديهدرب اثهةيهددب بد ه  د ها دئ  هدرفسد د هوتافيددهاهدفد هدرفسد د هتفدفهتدنهت دويسه

  ففهةيهدرتساي  هوهيهد رت ري:

(هبدييهα≤0.05 يدفهة دتونه إاىد ئي هفترد ههد  ه إلصد وبدفهته:الفرضية الرئيسرة األولرى
يهوةفسدمهدردفودئسهوسا د مهدقص د نهيدفدسلهرفنهدرةفسدمهدرع ةابع فهدربيئ هدرتيميةي هوة تونهدرتةدييهد

هتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق

الموارد  التنظيمية 

لتنظيميالهيكل ا 

الثقافة التنظيمية 

تفويض السلطة 

 فرق العمل )العمل

 الجماعي(

 اإلبداع اإلادار  )السلوك

 اإلبداعي(

تحفيز العاملين 

تدريب العاملين 

 المتغيرات الديموغرافية
نوع  –سنوات الخبرة  –المستوى الوظيفي  – لميالمؤهل الع -الجنس  –العمر 

   المؤسسة

 

 المتغير المستقل()

 بيئة التنظيميةال

 (التابعالمتغير )

 التمكين اإلداري
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هدرتسوضهدرت ري :هدرتساي هدرسئي  هدقور هويشتدهةي

ة ددتونه(هبددييهدرلف تدد هدرتيميةيدد هوهα ≤0.05فتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونه هد  ه إلصدد وبددفهت ق1
تددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنهودديتددد .هرومددد ئ هددشدددسدتي هدرعددد ة ييهتددديهددرتةددددييهددفدسلهردددفنه

هدرتييق
ة ددتونه(هبددييهدر يدد هدرتيميةديهوهα ≤ 0.05فترد هإاىدد ئي ه يدفهة دتونه هد  ه إلصد وبدفهت ق2

تددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنهودديتددد .هدرعددد ة ييهتددديهدرومددد ئ هددشدددسدتي هدرتةددددييهددفدسلهردددفنه
هدرتييق

ة ددتونه(هبدييهدرةدودسفهدرتيميةيد هوهα ≤ 0.05 ددتونه فترد هإاىد ئي ه يدفهةهد  ه إلصد وبدفهت ق3
تددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنهودديتددد .هدرعددد ة ييهتددديهدرومددد ئ هددشدددسدتي هدرتةددددييهددفدسلهردددفنه

 درتييق

تدالسهابعد فهدربيئد هدرتيميةيد هتدرليسداهإيب بيد اه دهفترد هإاىد ئي ه يدفه :الفرضية الرئيسة الثانية
درتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .ههتيهتعليله(α ≤ 0.05 هة تونهفتر 

 قدرتيي

ه(α ≤ 0.05 ه يفهة تونهفتر توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه :ةالثالثالفرضية الرئيسة 
او هفوسهدربيئ هدرتيميةي هتيهشبد هدقصى هرم دإلنهودديتد .ههبييهةتو    هد تب ب  هدرةباوليي

جهفةد درةاه هدرع ةيجهدرة تونهدردوميتيجه ديود هدر هجدرعةسهجدربيس ىي   ة  هدرش تيعلنهرهدرتيي
 درةا   (ق

هه(α ≤ 0.05 ه يفهة تونهفتر هتوبفهتسوده د هفتر هإاى ئي  :الفرضية الرئيسة الرابعة
ادددو هتعليدددلهدرتةددددييهددفدسلهر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد ههبدددييهةتو ددد   هد دددتب ب  هدرةبادددوليي

درةاه هدرع ةيجهدرة تونههدرعةسجهجدربيس ر  ة  هدرش ىي تيعلنههييهوةت يسد رم إلنهودديت .هدرت
 جهدرةا   (قفة دروميتيجه يود هدر 

 :حدود الدراسة 
 :فوسهابعدد فهدربيئدد هدرتيميةيدد هودرةتةل دد هه دديهدصتىددس هدرفسد دد ه  دد هدردشدد هالحررد الموضرروعي

(هتدديهتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهتدديهتي درلف تدد هدرتيميةيدد جهودر يددد هدرتيميةدديجهودرةددودسفهدرتيميةيدد 
هشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهفويهغيساهةيهدرةت يسد ق

 :ه–ةا تمد  هغدلسهه–هد اهدرفسد د هتديهاسداديهدر د   هدرو ييد هدرت  د ييي ههبس هالحد المكاني
ودصتىدددس هدرفدس دددد ه  ددد هدرةا تمدددد  هدربيوبيددد هو  دددد هدرعددد ة ييهتدددديهشدددبد هدقصىدددد هرم ددددإلنه
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تيددديهرىدددعوب هدرتودىددد هةدددنهدرةدددومتييهتددديهدرةا تمددد  هدرشدددة ري هب دددببهدتادددتإل هودديتددد .هدر
ه سدئي يهودرفيوفهدرتيهيتسا  ه  ي نقهدد

 :هنق2017ه اهدرفسد  ه إل ه  نههبس هالحد الزماني

 :مصطلحات الدراسة
 البيئة التنظيمية: 

ةددد  هددفدسيددد جه(هبري ددد هدرفدددينهودتتب هدد  هدر ددد ئفسهفد ددد هدرتيمي35:2000 ه سوت دد هدرفسيدددوتي
هوةفنهترليسه ه   هدر  وكهدرتيميةيهر ع ة ييهو   هةبة هدرعة ي هددفدسي ق

   ي هدرتيهتفونه  ي  هةبةو  هةيهدرسد ئلهدقويعسو هدرب اثهدربيئ هدرتيميةي هإبسدئي اهبري  ه
ف تدد هدرتدديهتددالسهتدديهيشدد    هدرددفد  يهودر دد سبيجهد ر يددد هدرتيميةدديهودرلوهشددبد هدقصىدد هدد إلةيدد جه

درتيميةيدد هودرةددودسفهدرتيميةيدد جهودرتدديهةدديهشددري  هايهتاددففه ي ىددسهدرفددوسهودراددع هتي دد جهويدددويهر دد ه
هددفدسي هدرتيهتعة هب  هشبد هدقصى قه  ريبترليسه   هدر سدهودق

 التمكين اإلداري:
(هبريددرهدرعة يدد هددفدسيدد هدرتدديهيفددونهب دد هدرةددفسدمهوسا دد مهدقص دد نجه9:2014تددرهدريدد لبيه يعسوه

لسدمهةع وة ت نجهولي فسهة  سدت نجهوتيةي هصفسدت نهدرتسفي جهإودرتيهبةوبب  هي تةويهب رع ة ييهةيه إل ه
هوتشبيع نه   هدرةش سد هوتوتيسهددةد ي  هدرإللة هر نهبة هياتلهنه   هدت   هدرفسدسد هدرةي  ب ق

تةدد نهب رعدد ة ييه(هبريددرهدرعة يدد هددفدسيدد هدرتدديهيددتنهبةوبب دد هدته10:2009 هويعستددرهدرسشددوفل
ةددديه دددإل هإلدددسدمهةع وةددد ت نجهوليددد فسهة ددد سدت نجهوتيةيددد هصدددفسدت نجهوتشدددبيع نه  ددد هدرةشددد سد هوتدددوتيسه
ددةد يدد  هدرإللةدد هر ددنهبةدد هياتددلهنه  دد هدت دد  هدرفددسدسد هدرةي  ددب هجهويتةتعددويهتي دد هب ت ددتفإلري هتدديه

هدت   هدرفسدسد هوتاة هدرة اوري هودرةا  ب ق

 :جرائيالتعريف اإل
هدد اهدرفسد دد هبريددرهدرعة يدد هددفدسيدد هدرتدديهةدديههإبسدئيدد اهتدديهعرررف الباحررث التمكررين اإلدارييو 

 إلر ددد هيدددتنهتتبيدددسهدرة ددد سد هدرد ةيددد هردددفنهدرعددد ة ييهدرددد ييهيشددد  ويهدرةي ىدددبهددفدسيددد هتددديهشدددبد ه
بفوسههدقصى هدد إلةي جهةيه إل هلي فسهدتهتة نهب نجهوتفسيب نهرتيةي هصفسدت نهوة  سدت نجهوتلويفهن

فدتع هر ةش سد جهوتدوتيسهددةد يد  هدرإللةد جهود  د ئ نهدرلفد هبريت د نهوةديا نهىدإلاي  هي دت يعوده
ةددديه إلر ددد هددبدددفدعهتددديهىدددينهودت ددد  هدرفدددسدسد هدرتددديهتدددافلهإرددد هدتستفددد مهبدددرفدمهدرةيمةددد هوتافيدددده

هاهفدت  ق
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 شبكة األقصى اإلعالمية: 
سهاتدسعهوهديه هصيد سهدقصىد هدرتاد ئي ه ةا يد (هتتددويهةديه دفههيهشبد هةا    هإ إلةيد 

(هت ددع هدرشددبد هايهتدددويهتدديهود ردد هشدد  بهرأليبدد مه–ىددو هدقصىدد هإ د دد هه–ةسئيدد هدقصىدد هه–
ىفدسسهدرةا    هدد إلةي هدرةا ي هودرفوري هتيهيىسسهةشدسوعهتاسيدسهت  د ييهودردفت عه ديهشدعب  ه

 تي هدرش ة  هرم إلنهدرو  يجهةيهوتعليلهىةوفاجهوتففينهدرىو هوهدرىوسسههدد إلةي هدريفي هدرى
ةد ييددد  هدربشدددسي هودرة فيددد ه دددإل هبسدةب ددد هدد إلةيددد هبد تددد هاشدددد ر  هوةددديه دددإل هتدددوتيسهوترهيددد هدد

ودرتديوروبيدد هدرفدد فسسه  دد هإيىددد  هدرس دد ر هدد إلةيدد هو رددكهبددد اتسدنهةبدد ف هوا إلصيدد  هدرىدددا ت هوه
ه إلنهوا سد هدرةبتةنهدرت   يييقتع رينهدد

 راسة:هيكل الد
 

  بسفهبود   هدرب اث(

 عنوان الدراسة:
دور البيئة التنظيمية في تعزيز التمكين 

 األقصىاإلداري للعاملين في شبكة 
 اإلعالمية
 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
 

 الفصل الثاني:
 :اإلطار النظري ويتكون من ثالث مباحث

 ئة التنظيميةالبي-1
 التمكين اإلداري-2
 اإلنتاج لإلعالم و األقصىشبكة -3

 الفني

 الفصل الثالث:
الدراسات 
 السابقة

 :الرابعالفصل 
الطريقة 
 واإلجراءات

الفصل 
 :الخامس

تحليل البيانات 
واختبار 
فرضيات 

 :السادسالفصل 
نتائج وتوصيات 
الدراسة وخطة 

 التنفيذ

 هيكل الدراسة( 2)شكل 
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 الخالصة:
درفسد د هودرتديهتةل د هتديهةد هفوسهدربيئد هدرتيميةيد ههةشدد  تيهه دهدرتى ههدرب اثد تعسضه

تيهتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييجهو ركهتيهاومه دففه
سهتدديهت بيدددهدرةتدد هينهةدديهدرفسد دد  هدرتدديهاوىدد هبرهةيدد هدتهتةدد نهب ربيئدد هدرتيميةيدد هرةدد هر دد هةدديهفوه

ددفدسيدد هودق دد ريبهدرافيلدد ههددد رتةدييهددفدسلهبربعدد فاهدرتدديهتي ورتددرهدرفسد دد هدرا ريدد هوهدديه تتددويضه
 هدر ددد وكهددبدددفد ي(جهتاتيدددلهدرعددد ة ييجهه درعةددد هدربةددد  ي(جهددبدددفدعهددفدسلهدر ددد   جهت دددسدهدرعةددد 

تةدددييهددفدسلجهدةدد هد ددتعسضهدرب اددثهتددفسيبهدرعدد ة يي(هرةدد هر بيئدد هدرتيميةيدد هةدديهفوسهتدديهتعليددلهدر
:ه درةت يسهدرت بنههوهدرتةدييهددفدسلجهودرةت يدسهةي هدرفسد  هود ركهةت يسدت  هايثا ئ  هواهفد هواه

رفسد دددددد جهوددددددد ركهاددددددفوفه هدرة ددددددتف ههددددددوهدربيئدددددد هدرتيميةيدددددد (جهدةدددددد هد ددددددتعسضهدرب اددددددثهتساددددددي  هد
رتىدد هبتعسيدد هدرةىدد  ا  هدرسئي دد هتدديهجهدرةد ييدد جهودربشددسي (جهود تددتنهدرب اددثههدد اهد درةواددو ي 

درفسد  جهوهيهدربيئ هدرتيميةي جهدرتةدييهددفدسلجهشبد هدقصىد هرم دإلنهودديتد .هدرتيديجهلدنه ساد اه
ه ر يد ي هدرفسد  ق

ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 

  :البيئة التنظيميةالمبحث األول 

  :التمكين اإلداريالمبحث الثاني 

  :و شربكة األقصرى لإلعرالم واإلنتراج  البيئرة اإلعالميرة الفلسرطينيةالمبحث الثالرث
 الفني

 

 

 
 

 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري للدراسة
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 المبحث األول
 البيئة التنظيمية

 :مقدمة
هتا ددييهدربيئدد هدرتيميةيدد هتدديهدرةا  دد  هتي دد نهبشددد هةب شددسهتدديهتيةيدد هفودتددنهدرعدد ة ييه إيَّ

ةود  هإري نهةيه إل هدرتلدة نهوتليفهةيهفدتعيت نهر عة جهويتورفهرفي نهشعوسهبإرلدةي هدرفي نهب رة  نهدر
ب ر ي    هودقيمة هدرةعةو هب د هتديهدرةا  د جهةةد هيديعدسه  د ه د ود نهديبد لها ةد ر نهبدتد مسه
وتع ريد جهودم دهد يد هدربيئد هدرتيميةيد هةتة  دد ه د ها دسهودادا هوسد د  جهتدإيهدد هةديهيعةد هتي د ه

ه هةيهاب هتافيف  قيعس هبد هواودهة ههيهودبب ترهوة اوري ترهواهفدترهوايرهيعة
واتدد هت ددت ينهدرةيمةدد  هايهتيةددوهوتتفددفنهوت ددتةسهتدديه ة  دد جهتددإيه  ي دد هايهتتديدد هةددنه
دربيئ هدرتيهتعة هتي  جهو   هإفدست  هايهتفونهبعة هة حهربيئت  هدر  سبي ؛هرتافيدفهدرتدسمهدرةوبدوفسه

 هتفددونهايادد اهبتاددمهتدديهت ددكهدربيئدد هب ددسضهدت ددتت فسهةي دد جهودرت فيددفد هرتاييددفه هاوهةودب ت دد قهدةدد
ب دددف هدت دددتت فسهةي ددد هتددديهد دددتلة سهدرتدددسمجهه Strengthsدرفدددوسبيئت ددد هدرفد  يددد هرتافيدددفه ي ىدددسه

ب ف هةع ربت  جهوات ههWeaknessesوةودب  هدرت فيفد هتيهدربيئ هدر  سب جهو ي ىسهدراع ه
تي ددددددد جهوت دددددددوسهريت ددددددد  هةيدددددددلسهتددددددددويهدرةيمةددددددد هصددددددد فسسه  ددددددد هدرتديددددددد هةدددددددنهدربيئددددددد هدرتددددددديهتعةددددددد ه

تةدي دد هةدديهدرةي ت دد هودرتتددوده  دد هدآل ددسييقه  يددسهدرددفييههAdvantage Competitiveتي ت ددي 
ه(6:2010هودريب سج

وتعدسو هدربيئد هدرتيميةيدد هبري د :هةبةو د هةدديهدرفدونهودرعي ىدسهدرتدديهتادي هب رةيمةد ه فد دد ه
ه   هدر سيفد هدرتديهتعةد هب د  جهوتدالسهتديه سيفد هو  س.هدرةيمة (جهور  هترليسداهةب شسداهاوهغيَسهةب شس 

اىددور  ه  دد هدرةددودسفهدرإللةدد هت ددتةسدسه ة  دد هةلدد :هدرةددودفهدر دد نجهدرعةدد  هدرةاه ددويهديتدد .هدر دد نه
ودر فة  جهدرةع وة  هدرتيهتات .هرتا ييهدرتديوروبي هاوهتفسيسهد تسدتيبيت  هدرتي ت دي جهو دسدهف دنه

هJones:2004,25).اىا بهدرةى رحهدر  سبيييهتيهدرةيمة ه 

هه
ه
ه
ه
ه

 
 

 : ُجرد بواسطة الباحث ألبعاد البيئة التنظيمية بناء على األدبيات والدراسات السابقة.(3)شكل 
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 وفيما يلي شرح ألبعاد البيئة التنظيمية:
 الثقافة التنظيمية أواًل:

هوصدفهمةد  جتعتبسهدرلف ت هدرتيميةيد هاادفهدرةت يدسد هدر  ةد هودرةدالسسهتديهدربيئد هدرتيميةيد هر ةي
رةسهدرب اثهاهةيت  هةديه دإل هدت دإلعه  د هدرفسد د  هدر د بف جهايدثهتدوتس هدرعفيدفهةديهدرةسدبدنه
ودرفسد   هدرعسبي هةي  هودقبيبي هدرتيهتافل ه يهةواوعهدرلف ت هدرتيميةيد ؛هرةد هر د هةديهالدسهدبيدسه

هتيهتشدي ههوي هدرةيمة جهوسب ت  هبةت يسد هة ت ت هوةتعففسق
ميةي هتت وسهةنهدروص جهوتتدويهةديه دإل هدرتت  د هدتبتةد  يهودرتاد ةيهبدييهت رلف ت هدرتي

درع ة ييهتي  جهوت تةفهدرلف ت هدرتيميةيد هةديهدرةعتفدفد هودرفدينهدرةشدتسد هبدييهدرعد ة ييهتديهدرةا  د جه
دةددد هت دددتةفهةددديهدرفود دددفهودرةعددد ييسهدرتددديهت بف ددد هدرةا  ددد هوهددديهدرتددديهتس دددنهدرىدددوسسهدر هييددد هوتوردددفه

ب ر ددددددددف هودرةعيدددددددد جهوتبعدددددددد هدرعدددددددد ة ييهتدددددددديهدرةا  دددددددد هيشددددددددعسويهاي ددددددددنهبددددددددلمهةدددددددديهددا دددددددد سه
ه(80:ه2014 بوسدسجد ق

 مفهوم الثقافة التنظيمية:
ةبةو  هةيهدرفينهودرةعتففد هدرتيهيةت د  ها ا مهدرتيمينهياوهغ ي ترهدرسئي  هوا  ريبهتافيده -

 (ق13:2006 درةس يجهدر  ي  
ينهودت تفدد فد هودتتتسدادد  هودتتب هدد  هدرةشددتسد هةبةو دد هةدديهدقيددفوروبي  هودرت  ددت  هودرفدد -

 (ق2001ج331واية  هدرتوصع  هدرتيهتةيلهدقتسدفهتيهتيمينهة ه در د سي :
ويعست  هتش سرلهه يفل:هبري  هةبةو  هةيهدرةعتففد هدرسد   هاو هدرديتي هدرتيهيتنهب د هدرعةد ه -

افدئ ددددنجهوةدددد هدرفسبدددد هدرس ددددةي ههودر سيفدددد هدرتدددديهوتف دددد هيددددتنهةة س دددد هوةد تددددرسهدرعدددد ة ييهوةسدصبدددد 
ر هالهافهي  بهدرت  ي ؟هوة هةفداهدرلةيي؟هه ه     هدرعة هةواوعه إل ؟ه درة  وب ؟هودم
بددسدمد هانهيدتتدد هب ريتدد ئ ؟هوةدد ههدديهتسديبدد ه هدد هدرسص بدد هتددتنهبشددد هتددسفل؟ههدد هتوبددفهصود ددفهودم
سهدرةساو ددددددديي؟هوديددددددد هييمدددددددسهإردددددددي نهةددددددديهايدددددددثهدتةتلددددددد  هودر   ددددددد هواف دددددددنهتددددددديهدتبتدددددددد 

 (ق35:2012 وهيب ج
ب رسغنهةيهدرتسوصد  هتديهتعسيتد  هدرلف تد هدرتيميةيد هإتهايههيد كهدتت صد اهيد هبهإرد هاي د هاادفه
 ي ىدسهدربيئدد هدرفد  يدد هر تيمدينهوهدديهةاىدد  هدرعإلصد  هدتبتة  يدد هدرةتدددسسسهبدييهدرعدد ة ييهدرةتةل دد ه

هق(2013ج656ة  :ات   ب بيرهوههتيهدرفينهودرةعتففد هدق سد هودرةع ييسهودرتوصع  
يعسو هدرلف ت هدرتيميةي هإبسدئي اهبري د :هإادفنهاهدنهسدد ئلهدربيئد هدرتيميةيد ههوعليه فإن الباحث

درتيهةيه إلر  هتىفسهدرتىست  هدرت ف ئي هر ع ة ييهتيهشدبد هدقصىد هدري تبد ه ديهصدية نهواتدد سهنه
 هب  هويشسه جهةيهاب هتافيدهوةعتففدت نهوصي   ت نجهودرتيهيةديهر نهايهيب رودهصى سنهب فهنهر عة

هاهفدت نهواهفد هشبد هدقصى ه   هافه ودمق
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 مصادر الثقافة التنظيمية:
(هتدديهفسد دترهايددرهيوبدفهلإللدد هةىد فسها   ددي هتتشدد هةدديه إلر دد ه31:2016 هاوسفهدر يبدي

هدرلف ت هدرتيميةي هوهيهدة هي ي:
ينهودرةعتفدددفد هوايةددد  هدر ددد وكهدرلف تددد هدرو ييددد :ه"تشددديسهدرلف تددد هدرو ييددد هإرددد هةبةو ددد هةددديهدرفددد ق1

در  ئفسهتيهدرةبتةنجهوتعفهدرلف ت هدرو يي هةيهاهنهدرةى فسهدرتيهتالسه   هبي مهوتشدي هلف ت ه
درةيمة جهايثهإيهدرتسفهدر لهييانهإر هدرةيمة هيرتيهةاةإلاهوةشبع اهبفينهوةعتففد هدرةبتةدنه

 در لهييتةيهإري نققق(ق
ةا  ددويهفوسداهةاوسيدد اهتدديهتو يددفهاسددد يهةبةو دد هةدديهدرفددينهدرفدد فسهدرةا  ددوي:هي عددبهدرفدد فسهودر ق2

ودرةعتففد هدرتيهتفونه  ي  هدرلف ت هدرتيميةي جهوغ رب اهة هيةت دكههداتمهدرفد فسهش ىدي هفيي ةيديد ه
وصية اهة ي سسهصوي جهوساي هوداا هرة ه تدويه  يرهدرةيمة هتديهدرة دتفب هوديتيد هتافيددهت دكه

رةيمةدد هةيدد هدربفديدد هتددإي نهياسىددويه يددفهد تيدد سهدبدد سهدرعدد ة ييهدرسايدد جهويمددسداهرتودبددفهنهتدديهد
   هديتف مهدرةتودتفييهةع دنهتديهدرفدينهودرةعتفدفد هو سيفد هدرتتديدسجهوبد ركهتيتفد هصدينهوةعتفدفد ه
ودتب هدد  هدرفدد فسهودبدد سهدرعدد ة ييهإردد هدرعدد ة ييهدربددففهب رةيمةدد جهوييددت ه دديه رددكهصبددو هوب دد  ه

بو هدرةةيوا هةيهاتسدفهدرةيمة هويمسداهقهةي هدرفي فسهتديهتشددي هيمسهنجهوتتافدهر نهشس ي هدرف
ايهدرفيدد فسهت عددبهدرددفوسهدقو هودق يددسهتدديه(Schein) لف تدد هدرةيمةدد هودرتددرليسه  ي دد هتفددفهادددف

يهش ىي هدرف فسهإيه تشدي هلف ت هدرتيمينجهت يهةيهيا سهوي يسهوااي ي هيفوفهلف ت هدرتيمينجهودم
 ةي هيت   جهت يهبلمهتهيتبلاهةي  قرنهتديههيهدرلف ت هدرتيمي

لف ت هدرىي   :هتترلسهدرلف ت هدرتيميةي هبلف ت هدرىي   هدرتديهتعةد هدرةيمةد هتاد هم  د جهايدثه ق3
تتشدد برهدرةيمةدد  هدرتدديهتعةدد هفد دد هدريشدد  هيت ددرهاوهدرىددي   هتدديهبعددضهدرفددينهدر دد ئفسجهوةددنه

ف تدد هةةيددلسهتعددس هبلف تدد هةددسوسهدروصدد هيتدددويهيةدد هةعددييهفد دد هدرىددي   جهيتدددويهةدديه إلرددرهل
دريشدد  هاوهلف تدد هدرىددي   جهويدددويهر دد هتددرليسهةةيددله  دد هدرعفيددفهةدديهدرىددت  هدرلف تيدد جهةلدد :ه
تىدددةينهدرةبددد ييهودرةد تدددبهودردددللهدرس دددةيجهوغيسهددد جهإتهايهاهدددنهدر ىددد ئمهدرةستب ددد هبلف تددد ه

 درىي   ههيهدقية  هدرةستب  هب  ىيتيهدرتديوروبي هودريةوق
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(هتيهفسد ترهشدإلاهيواحهةىد فسهدرلف تد هدرتيميةيد هود يد ه  د ه2011 بلجتية هاوسفه درع
هدرياوهدرت ري:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 مصادر الثقافة التنظيمية (4شكل )

 (2011:15درةىفس:ه درع بلج
إيهدرةيمةدد  هدرتدديهتعةدد هتدديهةبتةددنهوداددفهغ ريدد اهةدد هيدددويهبيي دد هص  ددنهةشددتسكهتدديهبعددضه

 ىسهدرلف تي جهدة هيسنهاي  هتتش برهتديه ى ئىد  هدرلف تيد هةدنهدرةيمةد  هدرتديهتعةد هةع د هتديهدرعي
دريشدد  هاوهدرف دد عهيت ددرجهوةددنه رددكهت دديهتةتدد لهوتيتددسفهبةبةو دد هةدديهدرىددت  هدرلف تيدد هدرتدديهتةيلهدد ه

ه(ق31:2016ه يهب صيهدرةيمة  هدق سن در يبيج
فسههيهدرتيهتوتسهبيئ ه ةد هوةيد خهتيميةديهويسنهدرب اثهايه ي ىسهدرلف ت هدرتيميةي هدربي

يعة ه   هت بيد هداتي بد  هدقتدسدفجهرةد هر لف تد هدرتيميةيد هةديهاهةيد هدبيدسسهتديهبيئد هدرعةد جهوايهاهدنه
هدددد اهدرعي ىددددسههدددديهدرفددددفوسهدرتدددديهتتةلدددد هتدددديهدرفدددد فسهودرةا  ددددييهدردددد ييهي دددد هةودهتدددديهتس ددددياهدرفددددينه

هودرةعتففد هتيهدرةيمة ق
يب ادرهبإشدسدكهدرعد ة ييهتديهدرةيمةد هتديهتافيدفهصية د هولف تت د جهةةد هويدةيهفوسهدرففوسهتديه

يافلهإر هتت   هدقتسدفهةنهه اهدرفدينهرتىدبحهبدلمداهةديهدرفدينهش ىدي هدرعد ة ييجهوهد دهدقةدسهيبعد ه
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درتلدة نهب  هيد بنهةديهإيةد ي نهبري د هاتاد ه سيفد هر  د وكهورديسهةديهشدعوسهنهبري د هةتسواد ه  دي نه
هواي نهة لةويهب  ق

 عناصر الثقافة التنظيمية:  

 (51:2011يوضح عناصر الثقافة التنظيمية بواسطة الباحث بناء على دراسة )الحريري، (5شكل )

 (51:2011 عناصر الثقافة التنظيمية: )الحريري،
 درفينهدرتيميةي :

 هةد ههدوهةسغدوبهاوهدرفينههيهدتت ص  هةشدتسد هبدييها اد مهدرتيمدينهدتبتةد  يهدرودادفهادوه
غيسهةسغوبجهاة هدرفينهدرتيميةي هت يهتةل هدرفينهتيهبيئ هدرعة جهبايثهتعة هه اهدرفينه   هتوبيره
  وكهدرع ة ييهاةيهدرمسو هدرتيميةي هدرة ت تد جهوةديههد اهدرفدينهدرعفدرد هبدييهدرعد ة ييجهودتهتةد نه

هبإفدسسهدروص جهودرات مه   هةبفاهدرعإلص  هدتي  يي ق
 فد هدرتيميةي :درةعتف

وهديهاتدد سهةشدتسد هاددو ه بيعد هدرعةد هودرايدد سهدتبتة  يد هتديهبيئدد هدرعةد جهوديتيد هإيبدد له
درعةدد هودرة دد نهدرتيميةيدد جهوةدديههدد اهدرةعتفددفد هاهةيدد هدرةشدد سد هتدديهدت دد  هدرفددسدسد جهودرة دد هة هتدديه

هدرعة هدربة  يهودر عيهدرفدئنهرتافيدهاهفد هدرةا   ق
 دق سد هدرتيميةي :

ةعدد ييسهي تددلنهب دد هدرعدد ة ويهتدديهدرةا  دد هب  تب سهدد هةعدد ييسهةبفيدد هوةتيددفسجهةلدد هدرتددلدنهههددي
درةا  دد هبعددفهتعيددييهدقبهودتبدديهتدديهيتددسهةبدد  هدرعةدد جهويتتددسضهايهتدددويههدد اهدق ددسد هةدتوبدد ه

هوودبب هدتتب عق
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 درتوصع  هدرتيميةي :
ةي ةد هةديهدآل دسه ددإل هههديهةبةو د هةديهدرتوصعد  هدرتديهيادففه هدقتدسدفجهاوهدرةا  د هدد 

هتتسسهدرعة هتيهدرةا   ق
 أثر الثقافة التنظيمية على العاملين في المنظمة:

تعفهدرفوديييهودقيمة هودرتشسيع  هةيهدرةى فسهدرسئي دي هدرتديهتدتادنهتديهت دييسهددفدسسهتديه
رودئحهوايمة جهدرةيمة  جهويفىفهب  هدربيئ هدرتيميةي هدرتيهيعة هتي  هدرتسفهبد هة هتي  هةيهصوديييهوه

وصددينهوتف ريددفهوةلدد هتاددففه دد وكهدرعدد ة ييهتي دد جهوتوبددرهة دد سهنجهوةةدد هيددالسهتدديهصددينهدرتددسفهودرتلدةددره
وا  وبه ة رهدرد لهت بددهتيدرهةبد ف هددفدسسهفد د هدرتيمدينجهوايةد  هتف دينهدرعةد جهويمدنهدت دتسدا ه

ييدد هيبددبهايهيددفسكهايادد اهايههيدد  كهتتدد  إلاه ىددب اهبددييهدربيئدد هودرةد تددرسجهواشددد  هدرسص بدد هودرعفدد بجهودم
درتيميةيد هودربيئدد هدتبتة  يد هدرع ةدد ؛هتد ر ودئحهودرفددوديييهدرة بفدد هتديهدرةا  دد هت دتةفهتدديهدرعدد فسجهاوه

ه(ق22:ه2012 هابوهةعي دجتترلسه   هدقص هب رفوديييهدري ت سهتيهدربإلف
لدنهإر هدرفسب هدرتديهإيهدرلف ت هدرتيميةي هت   فهتيهإيب فهفسب هةيهدترتلدنهايثهيشيسهدترت

م  سهديتة ئ نهر ةيمةد هورتافيددهاهدفدت  جه يدويهتي  ها ا مهدرتيمينهة تعفييهر ركهدربوفهودروتمهودم
بةعيدد هايهدرلف تدد هت  دددهمسوتدد اهتدديهدرةيمةدد هتددافلهإردد هبعدد هدقتددسدفهة ددتعفييهاوهغيددسهة ددتعفييه

ه(ق22:2012درسا ه ابوهبدسجرإلرتلدنهبرهفد هدرةيمة هةيهاب هدروىو هإر ها ر هدرسا هاوه فنه
ت رلف ت هدرفوي هادلسهترليسداه   ه  وكهدرعد ة ييجهوادلدسهدستب  د اهبشدد هةب شدسهبدفوسديهدرعةد جه
هبييهدرعد ة ييه ايثهتافلهإر هدي ت ضهةعف هفوسديهدرعة هإ هايهدرلف ت هدرفوي هتشيسهإر هدتت ده    

كهوبشددفسهبدد رفينهدربوهسيدد هر ةيمةدد جهودرتدديهاددو هةدد هتةل ددرهدرةيمةدد جهتتدديهدرلف تدد هدرفويدد هيددلفدفهدرتة دد
تددددويهةشدددتسد هبشدددد هدبيدددسهبدددييهدق اددد مجهود ةددد هدلفدفهصبدددو هدق اددد مهبددد رفينهدربوهسيددد جهودلفدفه
تة ددد نهب دد اهدرفددينجهد ةدد هد يدد هدرلف تدد هاصددونجهوبدد ركه دديدويهر دد هتددرليسهادبددسه  دد ه دد وكها ادد ئ  ه

فلهر  ددهةيد خهفد  ديهةديهدر دي سسهدرع ريد ه  د هب ببهدرفسب هدرع ري هةيهدرةشد سد هودرشدفسجهةةد هيداه
در دد وكقهويددافلههدد دهددبةدد عهاددو هدر ددسضهرليدد فسهدرتة ددكهودرددوتمهودترتددلدنهدرددوميتيجهةةدد هيددافله

ه(ق329:2003رتف ي هةي هدرع ة ييهرتسكهدرةيمة ه درع ي ج
ةدديهوصددفهاشدد س هدرعفيددفهةدديهدرفسد دد  هإردد هتددرليسهلف تدد هدرةيمةدد ه  دد هبوديددبهوابعدد فه فيددفسه

درةيمة جهوتيهةفدفةت  ه إلصد هلف تد هدرةيمةد هب ر يدد هدرتيميةديجهوتع ريد هدرةيمةد هودقفدمجهوددبدفدعه
ودترتددددلدنهوغيسهدددد جهدةدددد هتشدددديسهدرفسد دددد  هإردددد هايددددرهيةددددديهايهتدددددويهر لف تدددد هيتدددد ئ هإيب بيدددد هو دددد بي ه

هق(339:2004 اسينج
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شبد هدقصى ه   هدرع ة ييهتيهويسنهدرب اثهايهر لف ت هدرتيميةي هاهةي هدبيسسهتيهدرترليسهه
دوي  هية هةيهدرةعتففد هدق   ي هودتتب ه  هدرتيهتالسهبفوسه  د ه د وكهدقتدسدفجهوهديهدد إلةي ه

هقةيه إل هتبيي  هودرعة ه   هيشسه تيتف هةيهدقتسدفهدرففدة هإر هدقتسدفهدربففهتيهشبد هدقصى ه
 :إسهامات الثقافة التنظيمية في المؤسسة

(هتددديهفسد دددترهةبةو ددد هةددديهإ ددد  ة  هدرلف تددد هدرتيميةيددد هتددديهدرةا  ددد جه2012س: ددددسه بدددوسد
 ويلخصها الباحث في النقاط التالية:

 درةسشفهر   وكهودرعإلص  هرمفدسسهودقتسدفجهودرفري هتتب    هودت تسش فهب  ق -
 تافلها ة  هو  ودي  هدقتسدفهبشد هتيميةيهبة  يهودافجهوريسهبشد هتسفلق -
 ةةيلسهر ةا   ه يهغيسه جهوةىفسهت سهود تلدلهر ع ة ييهب  قهيهدرةإلةحهدر -
درلف تددد ه د هدربددد وسهدرعسيفددد هتةلددد هةي بددد اهت سي يددد اهت دددسفهتيدددرهاد يددد  هردددألفدمهودرعةددد هدرةلددد بسه -

 ودقش  مهدرب سلييهتيهدرةيمة ق
هدرلف تددد هتوادددفهدر ددد ودي  هوتع ددديهةعيددد هرتبددد ف هدقفودسهوتعدددللهدرفدددينهدرةشدددتسد هوةعددد ييسهدقفدم -

 درع ريق
هدرلف تدددددد هت ددددددوسهددا دددددد سهب رعاددددددوي هوتعددددددللهدتيتةدددددد مهوتع دددددديهد ددددددتفسدسدهوميتيدددددد هر عدددددد ة ييق -

 (111:2012 بوسدسج

ت رلف ت هدرتيميةي هتعة ه  هتو ينهاتدهوةفدسكهدقتسدفهدرع ة ييهاو هدقافدثهدرتديهتادفثه
دقتددددسدفهبتت دددديسههتددديهدرةاددددي هدردددد لهيعة ددددويهبدددرجهالهايهلف تدددد هدرةيمةدددد هتشددددد هإ ددد سداهةسبعيدددد اهيفددددون

دقافدثهودقيش  هتيهاوئرجهد ركهت   فهتيهدرتيباهب  وكهدقتسدفهودربة    جهتةيهدرةعسو هايه
درتسفه يفة هيودبرهةوصت اهةعيي اهاوهةشد  هتإيرهيتىس هوتف اهرلف تترجهالهايرهبفويهةعست هدرلف تد هدرتديه

 (46:2011ييتةيهإري  هدرتسفهيىعبهدرتيباهب  ودرقه بفسج
 ددإل هدر ددسدهدر دد بدهتفددفهت سصيدد هإردد هةت ددونهدرلف تدد هدرتيميةيدد هدراددفهدرةت يددسد هدرة ةدد هةدديه

درةددالسسهتدديهدربيئدد هدرتيميةيدد هصيددفهدرفسد دد جهت دديهدرتدديهتددلوفهدرعدد ة ييهب دا دد سهبدييددويت نهودستبدد   نه
تي د ههعد ة ييب رةيمة هةة هيةل هةيلسهتي ت دي هه ةد هر ةيمةد جهدقةدسهدرد لهيافددهاهدفد هدرةيمةد هودر

إر هةى فسهدرلف ت هدرتيميةي جهو ي ىسه جهدة هتعستيد ه  د هالدسهدرلف تد هه   هافه ودمجهدة هتعساي 
درتيميةيددد ه  ددد هدرعددد ة ييهتددديهدرةيمةددد هقي دددنهيةل دددويهساسهدرةددد  هدربشدددسلهر ةيمةددد  هدرافيلددد جهدةددد ه

ه ساي هإ   ة  هدرلف ت هدرتيميةي هتيهدرةا   ق
 ئلهدق   ددي هدرتدديهتبيدديه  ي دد هبيئدد هدرعةدد جهتددإلهيةددديهايهت رلف تدد هدرتيميةيدد ههدديهااددفهدرسددد

تتىددوسهالهيمدد نهاوهةا  دد هبددفويهلف تدد جهت دديهدرتدديهتاددففهدرة دد سد هدرتدديهت دديسه  ي دد هدرةيمةدد جه
هودرتيهتبييهدرةا    ه  ي  هسايت  هرتافيدهاهفدت  ق
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 الهيكل التنظيمي ثانيًا:
 :مفهوم الهيكل التنظيمي

فدست د هتديه  ددهبيئد ه ةد هيعتةفهيب دهدرةيمة  هتيهب ي مههي د   هدرتيميةي ه  د هصدفست  هودم
ةي  دددب هرتافيددددهفسبددد ه  ريددد هةددديهدرتديددد هودرت ددد بدهبدددييهدر يدددد هدرتيميةددديهودر دددف هودددد ركهدتددد مسه

(هايثهايهدرةاوسهدربوهسلهيفونه   ه ركه12:2016ه دربدسلجهدرعيىسهدربشسلهوةودسفه هدرة في ج
يبد فهدرديمنههدر يد هدرتيميةيهدرعاولهودريم ن ددفدسلهدرةسيهدر لهتهيتىد هبد ربةوفهاوهدرتعفيدفجهودم

هق(185:2015ه ىوسي جهدق  ريبهدرتيهتبع هدرعة ي هدرتيميةي ه د هصية هوميتي وه
تةيهفويههيد هتيميةيهبيفهت يسهدرعة ي  هدرتيميةي هبشد هتواولهوتياس ه يهاهفدت  ه

دسفهدربشدسي هودرة فيد هةةد هيليدفهةديهيتف ت د جهوتدفييهوتىبحه فية هدرت ئفسهوتتبرهرإليافدسجهوهفسهدرةدوه
ةعيوي  هوا تلي هدرع ة ييهوصت هددبفدعهودر ةودجهودت د  هصدسدسد هغيدسه د ية هويدافله ردكهإرد هتلديدفه

هق(128:2002هدريلد   هدرتيميةي هودروميتي ه در وللج
ودرةتاددةي هدر يددد هدرتيمددينههددوهدد دد سهدردد لهياددففهدرتف ددية  هدرس ددةي ههايDaft) ويددسنه 

در سةيد هوي د دهددشدسد هر ةدفيسييهودرةشدستييجهودد ركهتف دينهدقتدسدفهوتدوليع نه  د ههدرة توي   ففه
دقص د نهدرة ت تد جهإاد ت هإرد هتىدةينهايمةد هر تردددفهةديهوبدوفهدتىد  هوتي ديدهوتد ةد هتعود  هر ب ددفه

ه(ق10:2016ه دربدسلجهبييهدقص  ن
دقصىدد هرم ددإلنهودديتدد .هدرتيدديههددوه  س دد هويددسنهدرب اددثهايهدر يددد هدرتيميةدديهتدديهشددبد ه

در سيددددهدرتددديهتبدددييهديتيددد هدرتت  ددد هودرتودىددد هبدددييهددفدسد هدرة ت تددد هةددديه دددإل هدرت   ددد هدر سةددديه
دروميتيجهودر لهيواحهدرة  نهودرودبب  جهودرة او هدر لهيتبنهد هةوم هتيهدرةيمةد جهت دوهدرد له

درة داو ه ديهدرةومد ؟هةد ههديهافود هدرتي ديدهيبيبه   هدق ئ  هدرت ري :هدي هتدولعهدرة د ن؟هةديه
هدرس ةي هبييهددفدسد هودقص  نهدرتيهتافدهاهفد هوغ ي  هشبد هدقصى ق

 (:196:2000)ماهر، العوامل المؤثرة في البناء التنظيمي

 هناك عدد من العوامل تؤثر على البناء التنظيمي منها:
 ابنهدرةا   ق ق1
 درةودص هودرمسو هدربيئي ق ق2
 درىي   قتديوروبي ه ق3
 دت تسدتيبي هدرةتبع ق ق4
 دقهفد ق ق5
 دتيتش سهدرب سدتيق ق6
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ويسنهدرب ادثهايهدرعودةد هدرةدالسسهتديهدربيد مهدرتيميةديههديه ودةد هةي فيد هإ هتهيةدديهبيد مه
در يددد هدرتيميةدديهفويهةعستدد هوفسد دد هدرعودةدد هدر دد بف جهتابددنهشددبد هدقصىدد هردديسهب ددي  اهةف سيدد ه

  هايدثهيفتدسبه دففهةومتي د هةديهدر ة دة ئ هةومد جهدد ركهر د هب رةا    هدرةش ب  هر  هتيهدريش
ةودصدددد هومددددسو هبيئيدددد هتةيلهدددد ه دددديهغيسهدددد هةدددديهدرةا  دددد  جهوتادددد و هصددددفسهدرة ددددت  عهايهتوددددددبه
تديوروبي هدرىي   هةيه إل هتافيثهاب لت  هوةعدفدت  جهور د هد دتسدتيبي هواهدفد ه  ىد هب د جهدةد ه

 سبي قر  هديتش سهود نهتيهت   ييهوبعضهدرفو هدرع

 :عناصر الهيكل التنظيمي
ه(هبريهدر يد هدرتيميةيهيتدويهةيهدرعي ىسهدق   ي هدرت ري :Robbins:1997 هاش س
درت ىددمهتدديهدرعةدد :هويشدديسهإردد هالهةددفنهيددتنهتف ددينهوتبلئدد هدقيشدد  هإردد هومدد ئ هوا ةدد  ه ق1

 ةيتى  ق
 اوهدروم ئ قهتبةينهدق ة  :هوتشيسهإر هدق  سهاوهدر سيف هدرتيهتعتةفهرتبةينهدق ة   ق2
  هويواحهةيهيتبنهي     هدقودةس:هوهوه  هةتى هي يسهةيهصة هدرةيمة هإر هافي هدرة توه ق3

 ةيق
 ي  دهددشسد :هويشيسهإر ه ففهدرةساو ييهدرت بعييهةب شسسهرةفيسهاوهسئيسهودافق ق4
 درةسدلي هودرإلةسدلي :هايثهيتنههىينهدرفسدسد ق ق5
 (ق145:2006نج اسيهدرس ةي :هوتةل هفسب هةعي سي هدق ة   ق6

ويدددسنهدرب ادددثهايه ي ىدددسهدر يدددد هدرتيميةددديه  ددد هاهةيت ددد هتددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنه
ودديتدد .هدرتيدديهإتهاي دد هري دد هةتددوتسسهب رشدددد هدرة  ددوبهوايهةعمددنهدرعي ىددسهدرةدد دوسسههدديهةتدددوتسسه
بشددد هي ددبيجهت يدد كه ددففهةدديهدرومدد ئ هتهيوبددفهب دد هت ىددمهتدديهدرعةدد جهوايههيدد كهدرعفيددفهةدديه

 هبا بد هإرد هتبةيدنهدق ةد  هرتافيددهدقهدفد هبدتد مسهوت   يد جهوايهبد صيهدرعي ىدسهبا بد هدروم ئ
إر هفسد  هة تتيا ؛هو ركهقيرهات هدر ام هدرتيهابسي هب  هه اهدرفسد د هتإيدرهتهيوبدفهتديهشدبد ه
داجهدقصى ههيدإلاهتيميةي اهوداا اهيةديهدت تة فه  يرهبشد هفصيدجهوايهدر يد هدرةوبوفهريسهة دتفسه

 اهفدت  قي  هنهتيهتافيدهوتا و هددفدسسهايهتىةنههيدإلاهتيميةي اهي بيها ب هدرةيمة هوه

 الخصائص الرئيسة للهيكل التنظيمي:
 درتة يلهدرتيميةي( هفسب هدرتعفيف

درتعفيددفهاوهدرتةدد يلههددوهدرفددوسهدرتدديهتةيددلهايشدد  ه دديهبعادد  هدرددبعضهوتتىدد   هتدديهواددفد ه
يلهيعيددديهدت دددتإل هاوهدرتبددد ييهاوهدرتتىدددي جهوتيميةيددد اهتشددديسهإرددد هتيميةيددد هة ت تددد هوةتةيدددلسهت رتةددد 

إافدثهتسودهبييهوافد هدرتيمينهتعدسه بيع هدرودصنهدرعة ديجهوتشديسهفسبد هدرتعفيدفهإرد هفسبد هيةدوه
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درةيمة  هوتو ع  هةيه إل هلي فسه ففهدروافد هدرتيميةي هودرة توي  هددفدسي هودرتيهتافلهبفوسه ه
ه(ق317:2014 ةيىوسلجه هدرتيميةيإر هلي فسهابنهدر يد

يهفسب هدرتعفيدفجهوهدي:هدرتف دينهدقتفديجهودرتف دينهدرسا ديجهودرتف دينه وتوبفهلإلل ه ي ىسهتدوو
درب سدتددددديقهويشددددديسهدرتف دددددينهدقتفددددديهودرت ىدددددمهدقتفددددديهإرددددد هدقيشددددد  هدرتددددديهتفدددددونهب ددددد هدرةيمةددددد ه

فهتديهدر يدد هدرتيميةديهودرعددسهوتف ية ت  جهودلفي فه دففهوتيدوعهدرة ديهودرت ىىد  جهودلفيد فهدرتعفيد
ىدددايحقهاةددد هدرتف دددينهدرب سدتددديجهتيشددديسهإرددد هةدددفنهدتيتشددد سهودرتوليدددنهدرب سدتددديهرعة يددد  هوايشددد  ه
درةيمة جهت ر يد هدرتيميةيهيتى هبفسب ها   هةيهدرتعفيفهد ة هلدفه ففهدروادفد هدرت بعد هر ةيمةد ه

ه(ق47:2016درة  ت  هبيي  ه  وفسجتيهةي  دهوةودصنهة ت ت جهلدف هي ب هدرع ة ييهتي  هولدف ه
 درس ةي :
تعييهدرس ية هاوهدرية ي هترفي هدرعة هتيهشدد هةادففهوةعدسو هة دبف اجهوتديهشدد هايمةد هه

ةدتوبدددددددددد هوةتعدددددددددد س ه  ي دددددددددد هةدددددددددديه ددددددددددإل هواددددددددددنهدق ةدددددددددد  هتدددددددددديهشددددددددددد ه ي  دددددددددد  هوصود ددددددددددفقه
 تةدد فه(هوتشدديسههدد اهدر  ىددي هإردد هدربعددفهتدديهدر يددد هدرتيميةدديجهإردد هةددفنهد317:2014 ةيىددوسلج

درةيمة ه   هدرفوديييجهودقيمة جهودرفود فجهودرتع ية  جهوددبسدمد جهودرةعد ييسهدرتتىدي ي هتديهتوبدره
وادب ه د وكهدرتددسفهواتع ردرهوتىددست ترهاليد مهافدمه ة ددرجهويدسنهدردتدد بهايدرهردديسهب رادسوسسهايهتدددويه

ة هودرتع ية  هتيهدر ي سسهه اهدرفوديييهةدتوب جهود ة هد ي هفسب هدت تة فه   هت كهدرفوديييهودقيم
  ددددد ه ددددد وكهدرتدددددسفهودردددددتادنهبدددددرهادلدددددسجهدتىددددد هدر يدددددد هبةليدددددفهةددددديهدرس دددددةي هودرعددددددسهىدددددايحه

 (ق47:2016  وفسج
 درةسدلي :ه

يبفوهايهه اهدر  ىي هتيهدر يد هدرتيميةيهرنهيتتددهدردتد به  د هتعسيد هودادفهر د جهور د دهه
ودردتدد بهةدديهبوديددبه ددفسجهةي دد :هتددرليسهتفددفهامدديهةواددوعهدرةسدليدد هب هتةدد نهدردليددسهةدديهدربدد الييه

درةسدليددد هدرع ريددد ه  ددد ه ة يددد  هدت ددد  هدرفدددسدسد هودتتىددد  هودرتي ددديدجهوت   يددد هدرةيمةددد هوةسويت ددد جه
 (ق47:2016  وفسجهو إلصت  هب رةب فاسهوددبفدعهوغيسا

وتعييهدرةسدلي هفسب هتسدلهدر    هودت د  هدرفدسدسد هتديهيدفهب د هاوهوادفسهاوهشد مهةعدييه
ه(ق318:20149يحهتسى هةة س  هافودهوىإلاي  هود ع هتيهدت   هدرفسدسه ةيىوسلجةة هيت

ود ددتي فداهإردد هةدد ه دددسهةدديه ىدد ئمهر  يددد هدرتيميةدديهتيددسنهدرب اددثهاي دد ه ىدد ئمهه ةدد ه
واددسوسي جهوةدديه إلر دد هيةددديهدرةف سيدد هبددييهدر ي ددد هدرتيميةيدد هر ةا  دد  جهتفسبدد هدرتعفيددفه درتةدد يله

رة ةدد هدرتدديهيبددبهايهيتةيددلهب دد هدر يددد هدرتيميةدديهت دديهةتددوتسسهبفسبدد هدرتيميةددي(هةدديهدر ىدد ئمهد
بيفسهتيهدر يد هدرتيميةيهرشبد هدقصى جهايثهايهدر يد هدرا ريهيانه ففداهةيهدق ة  هودرة  نه
ودرتف ية  هدرة ت ت جهتةلإلاهصي سهدقصى هدرتا ئي هتت ىدمهتديهدد دإلنهدرةسئديهوت دت ف هشدسدئحه

 هةت ىمجهوةسئي هدقصى هتت ىمهتيهد ت فد هشسيا هدق سنهتديهةاففسهةيهدربة وسهبشد
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 بويهدتاتإل جهاة هإ د  هىو هدقصى هت يهتت ىمهتيهدد إلنهدرة ةوعجهبيية هتسعهشد  به
 ب سسه يهود ر هرأليب مجهدة هايهرد هتسعهرفيرهفودئدسهواص د نهتت ىدمهوتتةيدلهة  ة د ه ديهبعاد  ه

هسهودقص  نهديب لهدرعة هدرة  وبهبشد ه  ينقدربعضهةنهوبوفهتد ة هتيهبعضهدرفودئ
اة هدرس ةي هت يهةتوتسسهتديهشدبد هدقصىد هرم دإلنهودديتد .هدرتيديهبشدد هة ادومجهت ريمد نه
درةددد ريهوددفدسلهي دددي سه  ددد ه ددد وكهدرتدددسفهواتع ردددرهوتىدددست ترهةةددد هيددديعدسه  ددد هافدمهدرةا  ددد  ه

درةدومتييهتديهدرشدبد هةدسوسداهبةت  بد  هدردفوسهدرت بع هر شبد هبشدد هدبيدسجهت رس دةي هتبدفاهةديهد تيد سه
درة  ددوبهر تعددس ه  دد هةت  بدد  هدر دد وكهدرددوميتيهوغددسسهدرفددينهودرلف تدد هدرتيميةيدد هوايةدد  هدر ددوكه

هدرةسغوبجهوديت  ماهبس نهدر ي    هودرتع ية  هوة هيتبعرهةيهإبسدمد هرتافيدهاهفد هدرةا   ق
تب دد هدستب  دد اهوليفدد اهتيةدد هبيي ةدد هايددثهايددرهدةدد هيددسنهدرب اددثهايهدر  ىددي هدقوردد هودرل ييدد هةسه

د ة هلدف هفسب هدرس ةي هتديهدر يدد هدرتيميةديهلدف هفسبد هدرتعفيدفهوصد هي د دهددشدسد هتديهدرتيمدينه
ةةدد هيبعدد هدتتىدد  هودرتودىدد هادلددسهتعفيددفداجهويف دد هةدديهدرفددفسسه  دد هددبددفدعهودرتشددبينه  دد هدرةبدد فسسه

هودت   هدرفسدسد ق
 يسسهتإيهدر يد هدرتيميةيهرشبد هدقصى هرم إلنهودديتد .هدرتيديهوتية هي مهدر  ىي هدق

يعتبسهةسدللهبفسب هدبيسسجهت يهاسبنهاتسعهور  هةب سهإفدسسهةوافهتىفسهةديه إلردرهبةيدنهدرفدسدسد ه
إردد هدرة دددتوي  هدرتيتي يدد هجهويمددد نهدرةسدليدد هدرة بددددهتي ددد هصسيددبهإرددد هدرةسدليدد هدرة  فددد جهوايدددثهايه

 إل هتافيفهةشد  هدرفسد د جه ةدإلاهدر دسو.هبتوىدي  هةديهشدري  هت تيد هادفسهدرب اثهرةسه ركهةيه
درةسدلي هودتب عهدق  ريبهددفدسي هدرافيل هودرتةددييهددفدسلهت دية هايهابدنهدرةا  د هو دففهاتس  د ه

هيت  به فنهدرتسديلهدرشفيفهتيهدر    هبيفهاش  مهةعييييهتيهدرةا   قه
 الموارد التنظيمية ثالثًا:

رةدودسفهدرتيميةيدد ه يىدسداهسئي دد اهةديه ي ىدسهدفدسسهالهةيمةدد جهايدثهتةلدد هدقفود هتشدد هد
هةفه  ي  هرتافيدهاهفد هدرةيمة قتدرايوي هدرتيهييع
دق   دي هدرتديهتيتب د ههديهدقتدسدفهةديهة ت د هة دتوي  هدرة د سسجهوساسهدرةد  هتديههفسودردود

هىي  هدرع نهودر بسسهددي  يي ق ةعفد هوةب يي(جهودرةع وة  هواهاشد ررهوةم هساهدرة ت ت 

 (:48:2016)عودة، أقسام الموارد التنظيمية
هيةديهدرفو هايهدرةودسفهدرتيميةي هدرإللة هرتافيدهاهفد هدرةيمة هوتافيدهدديت بي هتتةل هب آلتي:

ةددددودسفهبشددددسي :هتشددددة هاتددددسدفهةت ىىددددييهتدددديهةبدددد تت نجهويفددددونههدددد دهدرت ىددددمه  دددد هدرددددتع نه ق1
 ودرتفسيبهودر بسسق
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بددسدمد هتتتدددهتدديهبيددوفهةلدد :هةددود ق2 سفهة ريدد :هة ىىدد  ه دديوي هت ددت فنهتدديهتاويدد هايشدد  هودم
ةستبدد  هوةد تددرسهدرعدد ة ييجهبددسدة هوفسد دد  جهىددي ي هدرتب يددلد هدرتدديهت ددت فة  هإفدسسهدرةيمةدد ه

 بفمداهةيهدرةب ييهودقل ثهودقب لسهودرةسدب  ق
جهودرسص بد ه  د هتدفدو هاو يد هدربي يد  هةودسفهتديوروبي :هرت بي هداتي ب  هددفدسسهوتافيددهاهدفدت   ق3

هق(48:2016)عوادة،جهوت  ي ه ة ي  هدت   هدرفسدسد هدرة ت ت هتيهدرةيمة 

 :مفهوم إدارة الموارد البشرية
تدددد هإفدسسهدرةددددودسفهدربشددددسي هبري دددد "هدقيشدددد  هددفدسيدددد هدرةتع فدددد هباىددددو هدرةيمةدددد ه  دددد ه  يسِّ

ويسهدد جهوتاتيلي دد هجهودراتدد مه  ي دد هبةدد هيةدِّدديهةدديهداتي ب ت دد هةدديهدقتددسدفهدرفدد فسييه  دد هدرعةدد جهت 
ه(ق212:2011  ب سجه هدردت مسهودرتع ري ي تافيدهدقهفد هدرتيميةي هبر   هة توه

(هبري  ه ركهدريش  هدر لهيتنهبةوببرهدراىو ه   هدقتسدفهدرإللةييه2005 في  س:هويعست  
ويسغة نه   هدربف مهتيه فةت  هويبع  نههر ةيمة هب ردنهودريوعهدرةي  بييهوبة هي فنهاهفد هدرةيمة 

هيب رويهادبسهصفسهةةديهةيه  ص ت نهوب وفهنهديب ا  هوتافيدهاهفدت  ق
تيةددد هيعست ددد ه دشدددودل(هبري ددد هةبةو ددد هةددديهدت دددتسدتيبي  هودرعة يددد  هودقيشددد  هدرتددديهيدددتنه

ا  ددد هتىدددةية  هردددف نهدقهدددفد هدرةشدددتسد ه ددديه سيددددهإيبددد فهيدددوعهةددديهدرتد ةددد هبدددييهداتي بددد  هدرة
ه(ق2006:12 دشودلجهودقتسدفهدر ييهيعة ويهب  

ةدديه ددإل هدرتعسيتدد  هدر دد بف هيددسنهدرب اددثهايههيدد كهص  ددنهةشددتسكهبيي دد هاتهوهددوهاىددو ه
درةيمةدد ه  دد هداتي ب ت دد هةدديهدقتددسدفجهاةدد هدت ددتإل هبيي دد هتددإيهةدد ه دددساه بدد سهسدددله  دد هتددفسيبه

دتد مسهوتع ريد جهويم دسهدرتدسدهب يد اهبدييهتعسيد هوت ويسهوتاتيلهدقتدسدفهرتافيددهدقهدفد هدرتيميةيد هب
"في دددد س"هو"دشددددودل"هايددددثهسدددددلهدقو ه  دددد هاهددددفد هدرةيمةدددد هفويهدترتتدددد  هإردددد هاهددددفد هدقتددددسدفه
وداتي ب ت نجهبيية هدرل ييهبةنهبييهاهفد هدقتدسدفهواتدسدفهدرةيمةد هةديه دإل هديبد فهيدوعهةديهدرتد ةد ه

هرتافيدهدقهفد هدرةشتسد ق
ري  :هدرعة ي هددفدسي هدرتيهتةدِّيهدرةيمة هةيهدراىو ه   هداتي ب  هةيهويعست  هدرب اثهب

دقتددسدفهدةدد اهوديتدد اهدرتدديهتعةدد ه  دد هىددف هة دد ست نهوتيةيت دد جهودراتدد مه  ي دد هرتافيدددهاهددفد هدقتددسدفه
هواهفد هدرةيمة هبر   هفسب هةةدي هةيهدردت مسهودرتع ري ق
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 دارة الموارد البشريةإالعوامل المؤثرة في عمل  

 القيم الدينية

 خارجية داخلية

 العليا اإلدارةفلسفة -
 الوضع التنظيمي)الهيكل(-
 اإلدارةكفاءة المسئولين عند -
 االمكانيات المتوافرة لإلدارة-
 لمتاحة لإلدارة.الصالحيات ا-
 تركيب القوة العاملة-

 د

 التشريع) قانون العمل(-
 األجنبية. اإلدارةتأثير -
 تأثير درجة التطور الصناعي.-
 تأثير درجة التطور التكنولوجي.-
 اإلدارةوعي المجتمع بأهمية -

 

 :شريةالعوامل المؤثرة في عمل إدارة الموارد الب 
إفدسسهدرةددودسفهدربشددسي هب رعفيددفهةدديهدرعودةدد هدرتدديهص ددة هإردد هفد  يدد هو  سبيدد جهودرشددد ههتتددرلس

هدرت ريهيواحه رك:

 يوضح العوامل المؤثرة في عمل إدارة الموارد البشرية (6)شكل 
هإفدسسهدرةودسفهدربشسي ه بتىس هةيهدرب اث(ه(ج86:1997درةىفس:ه در  ةيج

 :مية الموارد البشريةأه

 :(14:2012 ابوه ةسسج أهمية تنمية الموارد البشرية في التالييمكن إجمال 
تيةيددد هدرة ددد سد هددفدسيددد هتددديهةبددد  هددشدددسد هودرفيددد فسهوىدددي ي هدرعيىدددسهدربشدددسلجهودددد ركهتددديه ق1

 درعإلص  هددي  يي هرفنهدرةفيسييهوتافيدهدرترليسهدديب بيهتيه  وكهدرع ة ييق
 نهودرتددسدب هودرتد ةدد هبددييه ي  دد  هدقتددسدفهةدديهد تيدد سهوتعيددييهووىدد هدرومدد ئ هتافيدددهدتي ددب ق2

ودقبدددوسهودرةستبددد  قققهدرددداهو ردددكهب رشدددد هدرددد لهيةدددديهةددديهتافيددددهدت دددت فدنهدقةلددد هر ةدددودسفه
 دربشسي ق
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دتستت عهبإيت بي هدرع ة ييهةيه إل هتشبيع نه   هب  هب وفهنهدرب ة يي هودرعف ي هتيهدرعةد ه ق3
 وهدديت .ق

وانهدرش مهدرةي  بهتيهدرةد يهدرةي  بهوتاتيلاهب رشد هدرد لهيفتعدرهيادوهبد  هاصىد هةد ه ق4
 رفيرهةيهب فق

 تيهدرةا   قإا  سهدرةومتييهبعفدر هة هياى ويه  يرهةيهابوسهةف سي هبيمسدئ نه ق5
درتع ة هةنهدقلة  هودرةودصد هدرىدعب هدر  ىد هب رعإلصد  هبدييهدقشد  مهو ردكهاتد هيادةيه ق6

 ققشي مهتيه سيدهتافيدهدرةا   هقهفدت  هاتهتف هه اهد

 إدارة الموارد البشرية:وظائف 

بددد رةودسفهةددديهدرةةدددديهدرتتديدددسهتددديهدقيشددد  هدق   دددي هدرتددديهتتدددرر هةي ددد هوميتددد هدرة دددتمه
بيدد مه  دد هت ددكهدقيشدد  هدرتدديهيددتنهت بيف دد هصبدد هوتدديهاليدد مهوبعددفهتعيددييهدرةددومتييقهب سيفدد ههدربشددسي 

فدست د هوتيمية د جهوتديههد اهدرا رد هها سنجهتإيهإفدسسهدرةودسف دربشدسي هتدستب هب راىدو ه  د هدرةدودسفهودم
(قهوتشيسهوم ئ هدرةودسفهدربشسي هرت دكهدرة د نه13:2006 دشودلجهتإيهدرةودسفهتتةل هتيهدقش  م

درتدديهتددافنهتدديهدرةيمةدد هبتي دديدهدرةددودسفهدربشددسي هبعفيددفهةدديهدقيشدد  هدرةتيو دد هودرتدديهتددالسهتددرليسداه ده
ه(ق2000ج21 ا ي:هةب ت ه فيفسهر ةيمة هفتر ه   

 ( وظائف إدارة الموارد البشرية باآلتي:22:2014رة )وقد أجمل أبو سم
تا ي هوتوىي هدروم ئ :هييفىفهب رتا ي هدروميتيه ة ي هتافيفهوت بي هدرةع وة  هدرةستب  ه ق1

رةعستد هودرفدفسد هب بيع هوميت هةعيي جهت وهياففهدرة  نهدرتيهتتددويهةي د هدروميتد هودرة د سد هود
 ودرة اوري  هدرة  وب هةيهدرتسفهش غ هدروميت جهرديهيافدهة تونهافدمهي بحق

ت  ي هدرةودسفهدربشسي :هوييفىفهب  هتافيفهداتي ب  هدرةا   هةيهدرةودسفهدربشدسي هدةد اهويو د اجه ق2
هويت  بهه دهتفدفيسه  دبهدرةا  د هةديهدرعد ة ييجهوتافيدفهةد ههدوهةتد دهةي د جهوةديهلدنهدرةف سيد 

 بييهب يبيهدر  بهودرعسضهرتافيفهى تيهدرعبلهاوهدرلي فسهتيهدرةودسفهدربشسي ق
دت ددتف  ب:ههددوه رددكهدريشدد  هدردد لهيي ددوله  دد هبدد بهو دد مهةدديهدقتددسدفهدرةتفددفةييهدرةدداه ييه ق3

رشددد  هدرومددد ئ هدرشددد غسسجهريدددتنهدت تيددد سهةددديهبيدددي نهدقتاددد هرشددد  هومددد ئ هدرةا  ددد جهوةددديه
تبدفهوايهي دتنهبعة يد هبد بهدرةسشداييهدقدتد مهودرةداه ييهتفد ههدري اي هدق سنهتإيهدت دتف  ب

 ر وميت ق
دت تي سهودرتعيديي:هيةدديهدرفدو هبدريه ة يد هدت تيد سهبةبة  د هةد ههديهتديهدرودصدنهإته بد سسه ديه ق4

  ة ي هغسب  هدرةتففةييهتيتف مهاتا  نهر تعيييق
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هددديهةف سيددد هبدددييهة دددتونهدقفدمهتفيدددينهدقفدم:ههدددوهيمددد نهرةسدبعددد هوتفيدددينهافدمهدرة ةددد  هر تدددسفجهوه ق5
دقتاددد جهويدددتنهبةوببدددرهتفيدددينهدرةومددد هبشدددد هفوسله ددديه سيددددهدردددسئيسهدرةب شدددسهاوهةددديهر دددنه

  إلص هب رةوم ق
ت  ددي هدرة دد سهدرددوميتي:هوهددوهدر سيدددهدردد لهي دد درهدرةومدد هوت دد  فاهددفدسسهر وىددو هإردد ه ق6

يه سيددهدرتسصيد هودريفد هةسددلهوميتي هاتا ه دإل هاي تدرهدروميتيد هتديهدرةا  د جهويدتنه ردكه د
 ودرتفسيبهبة هيتي  بهةنهدرة  سد هوصفسد هدرةوم ق

يمددد نهدرتعوياددد  :هوهددديهبةيدددنهدرةد تدددا هدرتددديهيتف اددد ه هدرةدددومتييهةف بددد هإيبددد لهنهرأل ةددد  ه ق7
 ودر فة  هفد  هدرةا   جهوتيف نهإر هتعويا  هة ري هةب شسسهوغيسهةب شسسق

ودسفهدربشسي هتيهدرةا  د هبتدوتيسهمدسو ه ةد هةي  دب هدروص ي هودر إلة هدرة يي :هتعييهإفدسسهدرة ق8
 تةينهةيهوصوعها   سهت ففهىا هدرةومتييهو إلةت نق

ت ويسه إلص  هدرعة :هوت تنهه اهدروميتد هبت يئد هبدوهةديهدرلفد هودرتتد هنهبدييهدرعد ة ييجهوتعةد ه ق9
ه   هباثهة  ربهوشد ونهدريف ب  هدرعة ري ق

 الخالصة:

رةت يدسهدرة دتف هتديهدرفسد د هوهدوهدربيئد هدرتيميةيد ههبربع فهد هتي و هدرب اثهتيههد دهدرتىد هد
درلإللدد ه درلف تدد هدرتيميةيدد جهودر يددد هدرتيميةدديجهودرةددودسفهدرتيميةيدد (جهوبددييهايهدرلف تدد هدرتيميةيدد هتدديه
درةا  د  هددد رة حهتدديهدر عدد نهتهيةددديهقلهةا  د هايهتافدددهاهددفدت  هفويهلف تدد هتيميةيدد هسد دد  جه

د تدد هيشدد    هدرةا  دد هبددفمداهةدديهد ددتف  بهدرةددومتييهةددسوسداهب ر يددد هدرتيميةدديهت رلف تدد هتددالسه  دد ه
درد لهيبدييهابددنهدرةيمةد هويتو هد هدرددفد  يهودر د سبيجهوديت دد ماهبةودسفهد هدرتيميةيد هدرتدديهةديه إلر دد ه

ه تافدهدرةيمة هاهفت  ق



41 

 المبحث الثاني
 التمكين اإلداري

 مقدمة:

 عددددبهفوسداهة ةدددد اهتدددديهتافيدددددهاهددددفد هدرةا  دددد  هةةدددد هتشددددكهتيددددرهايهدرةددددودسفهدرتيميةيدددد هت
وتيةيت دد جهتةددنهوبددوفهدرت ددوسهدرةت دد سعهتدديههبت ويسهدد دد إلةيدد جهردد ركهتإيددرهةدديهدراددسوسلهدتهتةدد نه

درتديوروبيدد هتددإيهددفدسسهدريددونهتعددي ه ىددسداهيت ددنهب رتبفيددفجهوةددنههدد دهدرت ددويسهتفددفهم ددس هدتب هدد  ه
 نهتيهتافيدهددت فسهدرد ة  هةيهه اهدرت يدسد هودرت دويسد هبفيفسهتيهاف هإفدسسهدرةودسفهدرتيميةي هت 

درع رةي جهدقةسهدر لهافنهإر هبسولهةت هينهإفدسي هافيل هدبت ا هبيئ هدق ة  هدرع رةي هواىبحهةيه
هدراسوسلهت بيف  هرإل تت فسهةيهتودئفه جهوةيهت كهدرةت هين:هدرتةدييهددفدسلق

نهةددد هيتع ددددهبددد رتةدييهددفدسلهد دددتي فدهإرددد هوصدددفهبددد مههددد دهدرتىددد هري ددد  هدرادددومه  ددد هاهددد
هدرفسد   هدر  بف هوافبي  هدرتةدييهددفدسلق

 التمكين اإلداري:مفهوم  
درةع ىدددددسهيتب دددددوسهتددددديهافبيددددد  هددفدسسهوتددددديهةة س ددددد هبعدددددضههددفدسلهبدددددفاهةت دددددونهدرتةدددددديي

بشد هةت بئجههبردرتتديسهدرةا    هتيهدربيئ هدر سبي هبعفهدرت عيي  هةيهدرفسيهدرعشسييقهت نهيم سه
يةددد هم دددسهيتيبددد هتسددةيددد هوت ووسيددد ه بدددسهةددد هيليدددفه ددديهة ئددد ه ددد نهةددديهدرت دددوسهتددديهدرتددددسهددفدسله ودم
فدسسهدرعإلصددد  هةدددنه بةت هيةدددرهدرة ت تددد هبشدددد ه ددد نجهوب رةتددد هينهدرتددديهتتع ددددهبدددإفدسسهدرةدددودسفهدربشدددسي هودم

ه(ق24:2006 ة انجهددي  يهفد  هدرةا   ه درع ة يي(هاوه  س.هدرةا   ه هدرلب ئي(
يتيبد هت ددتإل هتديهوب دد  هدريمددسهادو ههدد دهدرةت ددونهدرتةددييهةت ددونهردرهتت دديسد هةتب ييدد هوه

فدسسهدرةددددددودسف دربشددددددسي قهت دددددد اههدرةددددددستب هب ر دددددد وكهدربشددددددسلهوب ر دددددد وكهدرتيميةدددددديهودر دددددد وكهددفدسلهودم
تافيددفهدتستب  دد  هدرةتعددففسهاف هإردد هبددسولهتت دديسد هةتعددففسهرة دد  فسه  ةدد مهددفدسسهر وىددو هإردد ه

درةت ونهوتعسيترهبشد هي فنهدرب اثهوددفدسله   هادفه دودمهبعدفهدروىدو هإرد هسايد هةشدتسد هادو ه
هق(38:2006 ة انجهةت ونهدرتةديي؛هةت وة اهإفدسي اهةع ىسداه

تد رتةدييهتديهافبيدد  هددفدسسهتهي ت د ه ديهغيددساهةديهدرةتد هينهددفدسيدد هدرافيلد هايدثهتل ددسه
ها دددبهدقفبيدد  هب رعفيدددفهةدديهدرتعسيتددد   جهرددديهدربددد الييهتيدد ورودهةت دددونهدرتةدددييهبتعسيتددد  هدليددسسهدددد  

هت ىىر:
إ   مهدقتسدفهةيلديي  هواةدود هوبد سوةتسد هوةدودسفجه"ه(هبرير:224:2000 هودسلجتففه سوتره

هق"دة هيتنهإ   اهنه     هتيها هدرةش د هوتيتي هدرا و هدرتيهيفسسوي  هفويهدرسبوعهرأل   
تفويدددد هدرعدددد ة ييهوةدددديا نهدرتسىدددد ه"تفددددفه ددددس هدرتةدددددييهبريددددرهه(254:2005اةدددد ه در دددد ةيج

هق"ر ةش سد جهودتي إلدجهب  ت إل ه  ص ت نهدر هيي هد ة  هتيها هةش د هدرعة جهوتا ييهدديت بي 
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درعة يدددد هددفدسيددددد هدرتدددديهيدددددتنهبةوبب دددد هدتهتةددددد نه"(هبريدددددره10:2009يعستدددددره درسشددددوفلجدةدددد ه
يدد فسهة دد سدت نجهوتيةيدد هصددفسدت نجهوتشددبيع نه  دد هدرةشدد سد هب رعدد ة ييهةدديه ددإل هإلددسدمهةع وةدد ت نجهوله

وتوتيسهددةد ي  هدرإللة هر نهبة هياتلهنه   هدت   هدرفسدسد هدرةي  ب هجهويتةتعويهتي  هب ت تفإلري ه
هق"تيهدت   هدرفسدسد هوتاة هدرة اوري هودرةا  ب 

ةدددفسدمهوسا ددد مهدقص ددد نجه(هبريدددرهدرعة يددد هددفدسيددد هدرتددديهيفدددونهب ددد هدر9:2014 ستدددر دري لبيجوه
لسدمهةع وة ت نجهولي فسهة  سدت نجهوتيةي هصفسدت نهدرتسفي جهإودرتيهبةوبب  هي تةويهب رع ة ييهةيه إل ه

هوتشبيع نه   هدرةش سد هوتوتيسهددةد ي  هدرإللة هر نهبة هياتلهنه   هدت   هدرفسدسد هدرةي  ب ق
لههدو:ه"هإبددسدمهيدافلهإردد هتو يددفه(هيفورددويهبدريهدرتةدددييهددفدسهConger &Kanugoاةد ه 

إية يهدرش مهبةففسترهدر دتي هوهوهشعوسهب رتلدنهوميتيهرىيدهي ت ه يهدا  سهدرةوم هب رةففسسه
ه(ق14:2014   هدت   هدرفسدسد هوتاة هدرة اوري ه درل ينج

يتاحهر ب ادثهةديهدرتعسيتد  هدر د بف هوتعسيتد  ها دسنهدليدسسهردنهيدتنه دسهد هتديههد اهدرفسد د ه
تش ب   ؛هايههي كهصود نهةشتسد هبدييهدرتعسيتد  هسغدنهد دتإل هت ىدمهدربد الييهدرد ييهصد ةودهيمسداهر

بتعسيدد هدرتةدددييهددفدسلهتتعسيدد ههددودسلهيبددفوهايددرهةت ىددمهتدديهدرتبدد سسهودرةا  ددب جهاةدد هدرتعدد سي ه
هدق سنهتي  به  ي  هدرب يبهددفدسلجهوتتةل هه اهدرفود نهدرةشتسد هتيهدرت ري:

 دسلهيعتةفه   هدرتو نهتيهةيحهدرىإلاي  هرألتسدفقايهدرتةدييهددف ق1
 ةش سد هدقتسدفهتيه ة ي هىينهودت   هدرفسدسد هبة هيافدهةى ا هدرةيمة ق ق2
درتةدددييهيع دديهفدتعيدد هرألتددسدفهرتىددفسهدرةودصدد هودرةشدددإل هدرىددعب هوةا وردد ها  دد هتدديهي دد ده ق3

 درىإلاي  هدرةةيوا هر نق
 رشاويهددفدسي هودرة ري هودرتيي قايهدرتةدييهيشة هد ت هايش  هدرةا   هد  ق4
يشعسهدرتسفهبريرهاهنه يىسهتديهدرةا  د هةةد هيليدفهةديهفدتعيتدرهبدريهيفدونهبودبب تدره  د هادةد ه ق5

 وبرق
بة تاهيستدلهدرتةدييه   هلإلل هةا وسه دسه ه  بفهدرب صيج ه(هوهيه   هدرياوهدرت ري:1999ودم

درةودصددد هدربفيدددفسجهةدددنهتلويدددفهنههتةددددييهدرعددد ة ييهةددديهت دددويسهافدئ دددنجهوتا دددييهتىدددست ت نهتدددي ق1
 ب رةع وة  هدرتيهتبع  نهص فسييه   هد تي  ضهب فهنهدرد ةيهب ف هت ويسهافدمهدرةا   ق

درتسديله   هفوسهدرتسيددجهبايدثهتدفيسهتدسدهدرعةد هيت د  جهودر  يد هةديه ردكهبع  د هاصد هد تةد فداه ق2
    هددفدسسهدرع ي هتيهإفدسسهيش    ق

يجهوس ددددنهافودسهددددنهو  ىدددد ه إلصدددد هدرعدددد ة ييهببعادددد نه  بددددفهتافيددددفهة دددد نهوتىددددست  هدرعدددد ة ي ق3
ه(قههه145:1999درب صيج
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درتةدددييهددفدسلهتدديههدد اهدرفسد دد هبريددرهدرعة يدد هددفدسيدد هدرتدديهةدديهوةدديههيدد هيعددس هدرب اددثهه
 إلر ددد هيدددتنهتتبيدددسهدرة ددد سد هدرد ةيددد هردددفنهدرعددد ة ييهدرددد ييهيشددد  ويهدرةي ىدددبهددفدسيددد هتددديهشدددبد ه

جهةدديه ددإل هليدد فسهدتهتةدد نهب ددنجهوتددفسيب نهيتدد .هدرتيدديهود ددتلة سهصددفسد هدقتددسدفوددهرم ددإلندقصىدد ه
رتيةي هصفسدت نهوة  سدت نجهوتلويفهنهبفوسهفدتع هر ةش سد جهوتوتيسهددةد ي  هدرإللة جهود   ئ نهدرلفد ه
هبريت  نهوةيا نهىإلاي  هي ت يعودهةيه إلر  هددبفدعهتيهىدينهودت د  هدرفدسدسد هدرتديهتدافلهإرد 

هدتستف مهبرفدمهدرةيمة هوتافيدهاهفدت  ق
 أسباب اللجوء إلى التمكين:

ها ب بهدر بومهإر هدرتةدييهتيهدقةوسهدرت ري :ه(25:2003اففه اتيفلج
 ا ب هدرةا   هإر هدت تب ب هر مسو جهودرةت يسد هدر  سئ ق ق1
 ددفدسي هتيهدر ي د هدرتيميةي قهدرة توي  تف ي ه ففه ق2
  هب قةوسهدرتف يفي جهوص  هتسديله ه   هدرفا ي هدت تسدتيبي ه وي  هدقب قديش   هددفدسسهدرع ي ق3
اددسوسسهدت ددتلة سهدقةلدد هربةيددنهدرةددودسفهدرةت ادد جه  ىدد هدرةددودسفهدربشددسي هر اتدد مه  دد هت ددوسه ق4

 درةا   ق
 ر افهةيهدرتد ري جهو س  هدت   هدرفسدسد ق ق5
يهبوهسهد ه  د هدديةد يهبفدفسد هدرعد ة ييهييعفهدرتةدييهد تب ب هاتةي هرت  دت هددفدسسهدرةعتةدفسهتد ق6

 ددبفد ي جهولفت نهبة  سدت نهو  ودي ت نهدر إلص ق
 يعدسهيب دهدرتةدييهتيهالهةا   هإر هتودتسه  ة ييهيتةتعويهب رسا جهودتيتة مهر ةا   ق ق7
 ةيحهدرع ة ييهدرة اوري  هتيهم همسو هدرتي تسهدرا فهبييهدرةا    ق ق8

درمسو هدرتيهيش فه هدرع رنهةيهدرتففنهدر  ئ هتيهو د ئ هدرع دنهويسنهدرب اثهايهدرةت يسد هوه
ودرتديوروبي هياتنه  ي  هدت تب ب هر  اهدرمدسو هودرةت يدسد هوةودب د هدرتادفي  هب ق د ريبهددفدسيد ه
درةع ىددسسهدرتدديهتوددددبهدر ددس  هتدديهدت دد  هدرفددسدسد هدرةي ت دد هبدتدد مسهوتع ريدد جهوايهتدديتضهددفدسسه دديه

  هددفدسي هو سي هدرةع وة  هدرتيهاىبا هتشد ه  ئف هاة نهيةسدلي هوهسةي هدرة توهد ه   ه ب مسهدر
 ةددودهدرةددومتييهدر ةددواييهر تيةيدد هوددىددإلدهوتفددفنهدرةا  دد  هوايهتتتددسلهددفدسسهدرع يدد هر ت  ددي ه
وةت بعدد هةوددبدد هدرت ددوسد هدرع رةيدد هودرتفددفنهددفدسلهب ق دد ريبهددفدسيدد هدرافيلدد هدرتدديهتافدددهاهددفد ه

هدرةا   ق
 (:18:2013فوائد التمكين اإلداري على مستول المنظمة ومستول العاملين )الزاملي،

 فوائد التمكين على مستول المنظمة:
 لي فسهإفسدكهدرع ة ييهرا ب  هدرةيمة ق ق1
 تا ييهدربوفسهودديت بي ق ق2
 تعليلهدروتمهودترتلدنق ق3
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 لي فسهت    هدتتى ت ق ق4
 %ق40مهدري تب ه يهدرعة هبي ب هصفهتى هإر هة  هة هدرتةدييهتيهتف ي هدق    ق5
 %(ق15-10ت تيضهدرد  هبي ب هتتسدودهةي  ق6

 أما فوائد التمكين اإلداري على مستول العاملين فهي:
 لي فسهة تونهدرسا ه يهدرعة ق ق1
 لي فسهدر ي سسه   هدرة  نهدريوةي ق ق2
 لي فسهدرشعوسهب رة دي هتيهدرعة ق ق3
 لي فسهدرلف هب ريتسق ق4
  قتوتيسهتسمهدرعة ق5
 دراىو ه   هةع س هوة  سد هبفيفسق ق6

ويسنهدرب اثهايهت بيدهةت ونهدرتةدييهددفدسلهتيهشبد هدقصى ه وهاهةي هب ر  هتيبنهةيه
 منهدت تت فسهةيرهتيهتافيدهاهفدت  هواهفد هدرع ة ييهتي  ه   هافه ودمهجهتع  هة تونهدرةيمة ه

ويبع  دد هصدد فسسه  دد هةودب دد ههتدد هدرةيدد فييييهتي دد هبسصي دد هتدديهد ت دديهتافدددهاهددفدت  هةدديه ددإل هدرعدد ة 
د تدد هدرتاددفي  هدرتدديهتعيدددهدرعةدد جهو  دد هة ددتونهدرعدد ة ييهةدديه ددإل هإ ددإلده  صدد هددبددفدعهرددفي نه
ا    نهباسوسسهتاة هدرة اوري هوشعوسهنهب رسا هدر لهيافدهدروتمهودتيتةد مهر ةيمةد هتديهمد ه ودم

هقوروبي س  هدرت ييسهودرتففنهدرتديةبتةنهوبيئ ه ة هتت نهب

 (:20:2008مراحل التمكين اإلداري )البلوي،
ه: ري  يفة هتيولهاي هةيمة هت بيده ة ي هتةدييهدرع ة ييهتةيهدرةتوصنهايهتةسهب رةسدا هدرت

ورد :هةسا دد هدردستضجهالهستدضهتدددسسهدرتةددييهوت بيفدرجهور ت  ددبه  د هدردستضهتبددفهدرةسا د هدق -1
  يهدهتة ة ت نقهةيهدرتلفي هدرودتسجهوتوتيسهدرةع وة  جهودرباث

درةسا  هدرل يي :هةسا  هدت تب سجهورةع رب هه اهدرةسا  هتبفهر ةيمةد  هةديهتافيدفهادفوفهوتتدسسه -2
 ر ةة س   هدرعة ي هوبي مهافر هواوروي  جهواة يهت نهر ة ئوري  هوفسب  هر اسي ق

درتلويدددفههدرةسا دد هدرل رلددد :هةسا دد هدرةشددد سد جهتبددفهةددديهتددوتيسهف دددنهرددمفدسسهدتيتف ريددد ه دديه سيدددد -3
 بروسدده ة هو ة ي  ها هدرةشدإل هدرتيهت   فه   هت تيضهدرف دق

درةسا  هدرسدبع :هإم د سهدرة داوري جهورتعليدله ردكه  د هدرةيمةد هايهت در ها دئ  هةليدسسهر تتديدس؛ه -4
 رتتحه ت دهبفيفسهوربع هدرةساو ييهيتىوسويهدتاتة ت ق

يهافدمهددنهقتادد هدرةة س دد  جهويددتنهدرةسا دد هدر  ة دد :هدرةساو ددويهةتةديددويجهيفدديسهدرةساو ددوه -5
 تشبيع نهر باثه يه سدهوتديوروبي هبفيفسق
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 خطوات تنفيذ تمكين العاملين: 
هدر  ود هدق   ي هرتيتي ه ة ي هتةدييهدرع ة ييهوهي:ه(34-33:ه2016اوسفهدرة توده 

ي ةبددد اهدر  ددوسهدقوردد :هتافيدددفها ددب بهدرا بدد هر ت ييدددس:هإ هيفددسسهدرةددفيسهةددد  دهيسيددفهايهيتبيدد هبسه -
رتةدييهدرع ة ييهوة ههيهدق ب بهدرتيهتف واهرتبييه ركهدربسي ة ؟هو  يرهتوايحهت كهدق ب به

 وشسدهدر يئ هودرشد هدر له يدويه  يرهدرتةدييهرفنهةومتيرق
در  وسهدرل يي :هدرت ييسهتيه  وكهدرةفيسيي:هإ هتعتبسهاافهدرتافي  هدرتيهيببهايهيت  به  ي  ه -

 ةددد هةةديددد هتتىددد هبدددتع نهديتيددد هدرت  ددديه ددديهبدددلمهةددديهدر ددد   هودرفدددوسههدرةدددفيسويهديبددد فهبيئددد 
 درةةيوا هر ةفيسييهوةيا  هر ةساو ييق

در  دددوسهدرل رلددد :هتافيدددفهدرفدددسدسد هدرتددديهيشددد سكهتي ددد هدرةساو ددديي:هتع ددد هددفدسسهايهتادددففه بيعددد ه -
 درفسدسد هدرتيهيةديهايهيش سكهتي  هدرةساو ييهبشد هتفسيبيق

يهتددسده ةدد ه:هتبددفهايهتتاددةيهب ددوفهدرتةدددييهد ددت فدنها دد وبهدرتسيدددجهدر  ددوسهدرسدبعدد :هتدددوي -
ت رةومتييهدر ييهيعة ويهبشد هبة  يهتدويهاتد سهنهوصسدسدت نهاتا هةيهت  كهدرتسفي جهتيبدبه
  دد هدرةيمةددد هايهتعةددد ه  ددد هإ ددد فسهتىدددةينهدرعةددد هاتددد هيةدددديهرتدددسدهدرعةددد هايهتبدددسلهبشدددد ه

  بيعيق
رةع وة  :هرديهيةديهر ةساو ييهدت   هدرفسدسد هدر  ية هتإي نهدر  وسهدر  ة  :هدرةش سد هتيهد -

ياتدد بويهرةع وةدد  هد تيدد هتةدددي نهةدديهدت دد  هدرفددسدسد هدرةي  ددب جهود ةدد هتددوتس هةع وةدد  هادلددسه
 ر ةساو ييه يه سيف هافدمه ة  نهد ة هلدف هة  هةت نهتيهدت   هدرفسدسد هدرةي  ب ق

يي:هيبدبه  د هدرةدفيسييهد تيد سهدقتدسدفهدرد ييهيةت ددويهدر  وسهدر  ف  :هد تي سهدقتدسدفهدرةي  دب -
درففسد هودرة  سد هر عة هةنهدآل سييهبشد هبة  يهوب رت ريهيتا هايهتتودتسهر ةيمة هةع ييسه

 وداا هوةاففسهرديتي هد تي سهدقتسدفهدرةي  بييق
ةدددددييهدر  ددددوسهدر دددد بع :هتددددوتيسهدرتددددفسيب:هت رتددددفسيبهيعتبددددسهااددددفهدرةدويدددد  هدق   ددددي هرب ددددوفهت -

 درع ة ييجهوتبفهر ةيمة هةيهتوتيسهبسدة هتفسيبي هد تي هر ةساو ييق
در  وسهدرل ةي :هدتتى  هرتوىي هدرتوصع  :هيببهايهيتنهشسدهوتوايحهة هدرةفىوفهب رتةدييه -

وةددد ههددديهودببددد  هدرةساو دددييهوةت  بددد  هومددد ئت نجهويةدددديهد دددت فدنه  ددد ه ةددد هددفدسسهوافدمه
 ع  هددفدسسهر ةومتييقدرع ة ييهدو  ئ هرتوىي هتوص

در  وسهدرت  دع هوادنهبسيد ة هر ةد تدا هودرتفدفيس:هردديهيدتدبهرب دوفهدرتةددييهدريبد دهيبدبهايه -
يتنهسب هدرةد تا هودرتففيسهدرد لهياىد ه  يدرهدرةومتدويهبرهدفد هدرةيمةد هوتهبدفهر ةيمةد هةديه

 تىةينهيم نهةد تا هيتإلمنهةنهةي  هدرتةدييهرفي  ق
 دددتعب  هدريتددد ئ :هتهيةدددديهت ييدددسهبيئددد هدرعةددد هتددديهيدددونهوري ددد جهويبدددبهدر  دددوسهدرع شدددسس:ه دددفنهد -

درامسهةيهةف وة هدرت ييسهايثه يف ونهدرةومتييهاي هةا ور هديب فهبسي ة هيةدديهايهيادي ه
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  ددد ه ددد تف نهة ددداوري  هبفيدددفسجهوبةددد هايهبسيددد ة هدرتةددددييه يادددي هت ييدددسهتع ددد هددفدسسه دددفنه
 رتةدييه ة يدد هشدد ة  هتر دد هوصتدد اه ددويإلاهوتتاددةيهدت ددتعب  هر اىددو ه  دد هيتدد ئ ه ددسيع جهتدد

هبةينهدقتسدفهتيهدرةيمة ق
 :(110:2006 )ملحم، نتائج التمكين

يافدهدرتةدييهيت ئ هتيهغ رب  هإيب بي هر ةوم هدرةي  بهرةت ونهدرتةدييجهوهي ركه ففهةديه
هدرةلدي هودرتبع  هدرتيهتيبنه يهتةدييهدرةومتييهي دسهةي  :

 ظف:نتائج خاصة بالمو  .1
 تافيدددهدتيتةدد م:هي دد هنهدرتةدددييهتدديهليدد فسهدتيتةدد مهدرددفد  يهب ري ددب هر ةومدد ه(Argyris, 

دةدد هي دد هنهتدديهليدد فسهديتة ئددرهر ة دد نهدرتددديهيفددونهب دد هوليدد فسهديتة ئددرهر ةا  دد هورتسيددددهه(1998
درعةدد هدردد لهييتةدديهرددرقهوتبددييهدردليددسهةدديهافبيدد  هدرتةدددييهايهةدديهاهددنهتودئددفهدرتةدددييهب ري ددب ه

هدديهةاىدد  هرسغبتددرهب رعةدد هوةيدد خهدرعةددد قههدتيتةدد مومدد هشددعوساهب تيتةدد مهر عةدد هوليدد فسهر ة
وييددت ه دديهدتيتةدد مهتا دديهتدديهة ددتونهدديت بيدد هوتددفييهتدديهدرت يددبه دديهدرعةدد هوتيدد صمهتدديه

هةعف هفوسديهدرعة ق
 درةشدد سد هدرت   دد :هتةدددييهدرعدد ة ييهي دد هنهتدديهستددنهة ددتونهةشدد سدت نقهودرةشدد سد هدري بةدد ه دديه

درتةدييهتتةيلهبة تونه  ريهةيهدرت   ي هودرةش سد هدديب بيد هدرتديهتيبدنهةديهودصدنهديتةد مهدرتدسفه
يهدرةشدد سد هدري بةدد ه دديهدرتةدددييههدديهاهوشددعوساهب رة دداوري هتبدد اهاهددفد هدرةيمةدد هوغ ي ت دد قهإ 

وهوري دد هالهيددوعه  ددسهةدديهايددودعهدرةشدد سد هةلدد هدرةشدد سد هدر دد بي هاهودر  فتدد درةشدد سد هدرت   دد ه
 درةش سد هفويههف ق

 ت ويسهة تونهافدمهدرع ة يي:هتتا ييهة تونهافدمهدرةوم هوستنهة تونهدرسا هرفنهدرةوم ه
تددسسهتا دييهافدمهوههجةيهدقةوسهدق   ي هدرتديهتدتة ضه ديهت بيددهةت دونهدرتةددييهتديهددفدسس

تا دييهدرةومتييههيهتدسسه د هاهةي هدفوسهفدتع هوةاى  هه ةد هتفد ه  د هبدسدة هدرتةددييقهت
يو يدد هدقفدمهو  ىدد هتدديهةا  دد  هدر ددفة  هبود دد  هبددسدة هدرتةدددييهتعددفوه دد ةإلاهةدديه ودةدد ه
دريبدد دقهتدد رةوم ههددوهدرة دددتتيفهدقو هةدديهبددسدة هدرتةدددييهقيهدرةا  ددد هدرتدديهتادد و هتةددددييه
ةومتي دد هتادد و هايادد هايهتةدديا نهلفت دد هو دد  ت  هوىددإلاي ت  هوةد تات دد هوتادد و هايهتةدديا نه

 واسي هتيهدرتىس قد تفإلري ه
 درةعستدد هودرة د سسهودرفددفسسههتدودتسددت د بهدرةعستد هودرة دد سس:هإيهيبد دهبددسدة هدرتةددييهتتوصد ه  دد ه

ردددفنهدرع ةدددد هاوهدرةومددد قهودرةعستدددد هودرة ددد سسهتهيةددددديهايهتتافددددهفويهتيةيدددد هوتدددفسيبقهوهدددد ده
وةاتةسد ههيت  بهتيهدردليسهةيهدرا ت هدي سد هدرةوم هبفوسد هتفسيبي هويفود هووس ه ة 
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يدت بهةيه إلر  هةعست هلةيي هتىبحهلسوسهيةت د  هايية ها هوايية هدستا هوات هبعدفهة  فستدره
هر ةيمة هدرتيهد يهيعة هب  ه  بف اقه

 درةا تم ه   هدرةوم هةيهصب هدرةيمة :هبي مه   هة ه دسهتيهدريف  هدر  بف هتإيهدرةيمة  ه
يدددييهب ددد ور هتليددد فسهةعستددد هوة ددد سسهدرةومددد هدري باددد ههددديهت دددكهدرتددديهتهتتدددسو هبةومتي ددد هدرةةد

ق و هتتدسسهةةديد ؛هقي د ههروت ويسهدت مترهوصفسدترهياتنه  ي  هلي فسهدرتة كهبرهودرةا تم ه  ي
صددفة هددد هةدد هتددنه دددساهةدديهةفددفة  هتددفر ه  دد هاددسمهدرةيمةدد ه  دد ههدد دهدرةومدد هو  ددوسسه

 بسهدق   مقهةيهاده يدويهاتة اهه درت  مهةيرهاوهتففديرهرى رحهةيمة  هةي ت 
 :" درةومدد هدرةةدودديهيددفسكهصيةدد هدرعةدد هبشددد هادبددسهةدديهغيددساجههشددعوسهدرةومدد ه"بةعيدد هدروميتدد

و  ىدد ه يددفة هي تشددعسه ددي ستره  دد هة دد نهدرعةدد هويددفسكهصيةدد هيت ددرهوفوساهتدديهدرتددرليسه  دد ه
دريت ئ هويشعسهبريره يىسهه نهررهفوساهوررهة  هةترهدرتيهتىبهتديهةىد ا هدرةيمةد جهويدسنه

يةد هيدسنهةد هيفدونهبدرههدقةوس بيمسسهش ة  هوريسهتف هةيهلدوي هة هيفونهبرهةديه ةد هةيتىد جهودم
ا ف اهاةيها ف  ها سنهتىبهبةيع  هتيهتافيددهاهدفد هةشدتسد قهتيت يدسهب ري دب هردرهةعيد ه
درعة هةيهةعي هةافوفهتيهإ  سهايدهإر هةعي هاو دنهواشدة هةةد هي د هنهتديهتافيددهدرد د ه

شددددب عهدرا بدددد  هدرع يدددد هدرةعيويدددد هبددددفتهةدددديهدرعةدددد هتفدددد هدشددددب عهوتافيدددددهدرتةيددددلهتدددديهدرعةدددد هوه دم
 درا ب  هدرة في هدربات قه

 تافيددددهدرساددد هدردددوميتي:ههدددوهاادددفهاهدددنهدرةلديددد هدرةاففددد هةددديهيتددد ئ هدرتةددددييقهت رشدددعوسهباسيددد ه
درتىددس هودرةشدد سد هودت ددتفإلري هتدديهدرعةدد هةدديهدرعودةدد هدرتدديهتددافلهإردد هليدد فسهسادد هدرعدد ة ييه

  فسقوشعوسهنهب ر ع
 (:134:2012 )الوادي، نتائج خاصة بالمؤسسة .2

تدددإ دهد يددد هدرةا  ددد هصدددفهصدددفة هر عددد ة ييهدددد هةددد هيةدي ددد هايهتفدددفنهةددديهةع وةددد  جهوةعستددد جه
وة دد سسجهوتددفسيبجهولفدد جهواددودتلجهةدديهابدد هستددنهدتدد مسهدرع ةدد جهتةدديهدر بيعدديهايهيدددويهردد ركهد ددره

 فهدردد لهيافدددهر دد هإيب بيدد هت دد هنهتدديهةددسفوفهب رةف بدد هيدديعدسه  دد هدرةا  دد هبدد ر يسجهودرعةدد هدربدد
تافيدهاهفدت  جهوصفسسهادبسه   هدرت دويسجهودرتبفيدفجهوةوددبد هدرت يدسد هدربيئيد هدرةت د س  جهوةديههد اه

هدريت ئ هة هي ي:
ليد فسهوتمهدرعدد ة ييهر ةا  د :هت رع ةدد هدرد لهيشددعسهبدد رتةدييهواسيد هدرتىددس هتديهدرعةدد جهيع ددنه -

ب بيدد هوىدداي هبددييهددفدسسهودرعدد ة ييجهوهدد دهبددفوساهي دد هنهتدديهايههدد اهدراسيدد هبددلمهةدديه إلصدد هإي
 تا ييهة تونهوتمهدرع ة ييهر عة هودي سد  نهتيرق

ليدد فسهتددسمهددبددفدعهودتبتددد س:هيتيبدد هراسيدد هدرتىددس جهوتشددبينهدرعدد ة ييه  دد هسودهدرةبدد فسسجه -
  نقودرتتديسهدر إلدجهوتففينهاتد سهإبفد ي جهد ه ركه يليفهةيهتسمهدتبتد سهرفي
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ة دد  فسهدرةا  دد هتدديهبددسدة هدرت ددويسهودرتبفيددف:هت رع ةدد هدرةيَةددديهادلددسهسغبدد هتدديهدرت ييددسجهواصدد ه -
ةف وة هررهتةيهاىعبهدقةوسهدرتيهتافلهإر هتش هةش سينهدرت ييسهودرت ويسههيهةف وةت  هةيه
صبددد هدرعددد ة ييجهق دددب بهدليدددسسهتهتوبدددفهردددفنهدرعددد ة ييهدرددد ييهيتةتعدددويهبددد رتةدييهوادددبهدرت ييدددسه

 ودرتبفيفق
تا دددييهدرعإلصددد هبدددييهدرعددد ة يي:هةددديه دددإل هةت دددونهدرتي ددديدهدردددفد  يجهدرددد لهيعدددفهةددديهدرةتددد هينه -

درةي بة هةنهةت ونهدرتةدييجهةيهايثهبوفسهدرعإلص هبييها ا مهدرتسيدهاوهبييهدرع ة ييهتيةد ه
هبيي نجهبشد هيافلهإر هت ييسهب سلهتيهيمسسهدرع ة هرلةإلئرهتيهدرعة هق

 (:22:2015)الزاملي، تمكين اإلداريلمعوقات تطبيق ا
 يددفهت بيدددهدرتةدددييهددفدسلهتدديهدرةا  دد  هتبددفهايهيا دد هب ت تبدد سه ىدد ئمهدرةا  دد ه
وةإلمةدد هدربيئدد هدرةي  ددب هرت بيدددهدرتةدددييجهوقيهيبدد دهاوهتشدد هبسيدد ة هدرتةدددييهيعتةددفها   دد اه  دد ه

اوهتعيددددهدروىدددو هإرددد هتافيددددههةدددفنهتدددودتسهدرةت  بددد  هدق   دددي هتددديهدربيئددد هدرتيميةيددد هدرتددديهت ددد  ف
هدريت ئ هدرةسبوسق

وصفهتودبرهدرةا    هبعضهدرةعوصد  هدرتديهصدفهتادفهةديهصدفست  ه  د هت بيددهتةددييهدرعد ة ييجه
 (جهة هي ي:2005وةيهت كهدرةعوص  هة ه دساه درعتيبي:

 دربي مهدرتيميةيهدر سةيق -
 درةسدلي هدرشفيفسهتيه    هدت   هدرفسدسد ق -
 ةيهتففديهدر    ق و هددفدسسهدرع ي ه -
  و هددفدسسهدرو   هةيهتففديهوم ئت نهودر    ق -
  و هدرع ة ييهةيهتاة هدر    هودرة  مر ق -
 تتاي ها  وبهدرفي فسهددفدسي هدرتف يفي ق -
 اع هدرتفسيبهودرت ويسهدر دتيق -
  فنهدرلف هددفدسي ق -
ه فنهةإلمة هيم نهدرةد تا ق -

ايهتت  دددبه  ددد هةعوصددد  هت بيددددهدرتةددددييهويدددسنهدرب ادددثهايدددرهيةدددديهدفدسسهشدددبد هدقصىددد ه
ددفدسلهتي  هةيه إل هد تب سهدرلف تد هدربيسوصسد يد هيمد نهإفدسلهصدفينهوايهتفدونهبيشدسهلف تد هدق د ريبه
ددفدسي هدرافيل هد رتةدييهددفدسلجهدة ه  ي  هايهتفونهبت تي هدق ب مهدرة ف سه  د هدرعد ة ييهتة يدفداه

فدسسهدرشبد هبريهإدرتيهاوى هه(2014 هيف نه ركهفسد   دربسبسل:رتبييها  وبهدرتةدييهددفدسلهوةة
تاددسمه  دد هتافيدددهدرتددودليهبددييهدرعةدد جهودرايدد سهدرش ىددي جهودترتلدةدد  هدرع ئ يدد هر عدد ة يي؛هرتبيددبه
شدددعوسهدرعددد ة ييهب دابددد  هوددسهددد دهو دددفنهدديبددد لجهدددد ركه  ددد هإفدسسهدرشدددبد هايهتع ددديهدرةدددومتييه
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 ددرودهتدديهدتبت دد فهب ت دد  هدرفددسدسد جهويدددويه رددكهبةد تددرت نه يددفهدت دد  هة دد ا هةدديهدقةدد يهإ دهةدد ها 
درفدددسدسد هدرىددد ئب هدرتددديهتافددددهاهدددفد هدرةا  ددد هوةا  دددبت نهتددديهدرفدددسدسد هدرتددديهي تفدددويهب ددد جهتهايه

 تا  ب نه   هدق   مهوايهتاىفهدديب لهروافه ه يفة هيىيبودهتيهدت   هدرفسدسد ق

 (:35:2015،)شقورة التمكين اإلداري أساليب 
هدردت ب  هدرةع ىسسهاو هدرتةدييهت سص هإر ه فسهدتب ه  هوا  ريبهتيهدرتةدييهةي  :

ا دد وبهدرفيدد فس:هيعددفهتةدددييهدرةساو ددييهةدديهدق دد ريبهدرفي فيدد هدرافيلدد هدرتدديهت دد هنهتدديهت   يدد ه (1
درةا  ددد هوا ددد وبهدرفيددد فسههددد دهيفدددونه  ددد هفوسهدرف ئدددفهاوهدرةدددفيسهتددديهتةددددييهدرةدددومتييجهوهددد ده

  وبهيشيسهإر هايهدرةا   هدرةةدي ههيهت كهدرةا   هدرتيهتتاةيهايا اهةيحهىإلاي  هدق
ددفدسي هدرفيي هتديهدرةا  د جهوهد دهدق د وبهيسددلهبشدد ه د مه  د هتتدويضههر ة توي  ادبسه

 درىإلاي  هاوهدر     هةيها   هإر ها ت ق
"تةددددييهدرددد د "جهويبدددسلها ددد وبهتةددددييهدقتدددسدف:هيتةادددوسههددد دهدق ددد وبهادددو هدرتدددسفهبةددد هي دددة ه (2

درتةدددييههيدد ه يددفة هتبددفاهدرعودةدد هددفسدديدد هر تددسفهب رتوبددرهياددوهصبددو هدرة دداوري هودت ددتفإلري هتدديه
(هإردد هايهدرةددومتييهيةت دددويهة ددتوي  هادبددسهةدديهspretzer1996دت دد  هدرفددسدسجهوصددفهتوىدد   

 جهودرةددودسفه  دد هدر ددي سسهودرددتادنهتدديهةت  بدد  هدروميتدد جهوصددفسسهادبددسه  دد هد ددتلة سهدرةع وةدد 
درة توي  هدرتسفي جهو   هدرسغنهةيهايهدرتةدييههي هييمسهرره   هايدرهتبسبد هتسفيد هتديهدردتادنه
ودر ددي سسهوتاةدد هدرة دداوري جهإتهايههي رددكها دد ريبها ددسنهتفددونه  دد هتةدددييهدربةدد  يهوتةدددييه

 درتسيدق
هد هدرتسيددجهرد ركهسانها  وبهتةدييهدرتسيد:هإيهدرتسديله   هدرتةدييهدرتسفلهصفهيافلهإرد هتب  (3

درب الييهاهةي هدبسنهرتةدييهدرةبةو  هاوهدرتسيدهرة هر عة هدربة  يهةديهتودئدفهتتبد ولهدرعةد ه
درتددسفلجهإيه ةدد هدرتددسدهيعددفها دد وب هي ددت فنهرتةدددييهدرعدد ة ييهوة ددوغ اهرت ددويسهصددفسدت نهوتعليددله

يهتةدييهدرع ة ييهيي بنهةدنهدرت يدسد هدر يد يد هتدي درةيمةد  جهةديهايدثههددبفدعهدرةا  يجهودم
تو دددينهي ددد دهددشدددسد هودرتادددو هإرددد هدرةيمةددد هدقتفيددد هودرتيمدددينهدرةيب ددد هبدددفتهةددديهدرتيميةددد  ه
يهةددديحهدرتةددددييهر تسيددددهيع ددديهفوسداهادبدددسهتددديهتا دددييهة دددتوي  هدقفدمجهقيه در سةيددد جههددد دهودم

جهدةد هتافددهدت تي في هدرةتب فر هبدييها اد مهدرتسيددهتدافلهإرد هصيةد هدبدسنهةديهد دتفإلري هدرتدسف
درفيةد هدرةادد ت هةدديهتعدد ويها ادد مهدرتسيددده يددفة هيفددفنهددد هةددي نهة دد هة هيو يدد هتاددي هشدديئ اه
 بفيفداهإر هدرفسدسهدربة  يهةيهدت تة فه   هدرسالهدرتسفلهدر لهيعفه سا هر   رهودرفىوسق
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درتديها  وبهإفدسسهدربوفسهدرش ة  :هيدسنهف د سهدربدوفسهدرشد ة  هادسوسسهت يدسهدرعة يد  هودقيشد  ه (4
تعةددددد ه  ددددد ها   ددددد  هدرةا  ددددد هتة شدددددي اهةدددددنهتةددددددييهدرةدددددومتييجهويعدددددوفههددددد دهدق ددددد وبهإرددددد ه

فدسسهدربدددوفسهدرشددد ة  جهويفدددونهةت دددونهإفدسسهدربدددوفسهEdward deming سدم  (هادددو هدربدددوفسهودم
درشدد ة  جه  دد هةبددفاها   دديهوهددوه ة يدد هدرتا ددييهدرةتودىدد هودرتددفسيبيهتدديهددد هابعدد فهدرةيمةدد ه

دربةيددنهوةشدد سدت نهدرت   دد هتدديه ة يدد هدرت ددويسهوتا ددييهدربددوفسجهوهدد دههوةب تت دد جهةدديه ددإل 
ياتدد .هإردد هةدديحهدرعدد ة ييهيددوعهةدديهدراسيدد هتدديهدرتىددس هويو دد اهةدديهدت ددتفإلري هودرة دد هة هتدديه
دت   هدرفدسدسهوتديهتاةد ها بد مهدرة داوري هوتافيددهدرتفدفنهر ةيمةد جهقيهددفدسسهدرع يد هتهيةدي د ه

 ة هرد هةب ت هدرةيمة هبةتسفه هتإلهبفهةيهدي دسد هدربةيدنهتديههد اهإافدثهه دهدرتا ييهدرش
درة ددداوري جهوتبدددفهةددديهايهيت فددد هدرةومتدددويهتددديهبسيددد ة هإفدسسهدربدددوفسهدرشددد ة  هفسبددد هدبيدددسسهةددديه
درتشبينهودرف نجهةيهاب هتع هد هة هي ت يعويهتع رهب ف هدرتا ييهودرت دويسهودري دوضهتديه

 سا مهدرلب ئيقدربوفسه   هة ت  هدرىعفهةيهاب هإ
ا دد وبهدقبعدد فهدرةتعددففسهتدديهدرتةددديي:هيفددونههدد دهدق دد وبه  دد هدربةددنهبددييهدق دد ريبهدر دد بف ه (5

(هبريددرهاتدد هتدددويهhomoldويددستضهد تةدد فهبعددفهاادد فلهدرب يددبهرتت دديسهةبددفاهدرتةدددييقهتيفددو  
 ة يدد هدرتةدددييهت   دد هوي بادد هتددإلهبددفهةدديهايهتفددونه  دد هبوديددبهوا ددسهةتعددففسجهوهدد اههدديه:ه

تع ددينجهودرفيدد فسهدري بادد جهودرةسدصبدد هدرت   دد جهودرددف نهدرة ددتةسجهودر يد دد هدرةي  ددب هودرتت  دد هبددييهدر
ه(ق35:2015 شفوسسجهه اهبةيع اه

ويسنهدرب اثهايهدق  وبهدقةل هرت بيفرهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييجهدوي  ه
تسدويهتيةد هبيدي نهب دف هد دتسدتيبيهةا   ه د هاتسعهةتعففسهود هتدسعهردرهاهفدتدرهدر  ىد جهدةد هيشد

ودافجهايها  وبهتةدييهدرتسيدههوهدق  وبهدقةل هرت بيدهةت ونهدرتةددييهتي د جهرةد هر د دهدق د وبه
ةيهةلدي هةتعففسهايثهي ت ينها ا مهدرتسيدهدت تت فسهةيه بسد هبعا نهدربعضهةيه إل هإلدسدمه

ودرةعدد س هدرتدديه دديدويهر دد هدقلددسهتدديهتا ددييهدقتددد سهوتبةيع دد جهويعتبددسهدرتسيدددهبيددد اهةدديهدر بددسد ه
دت   هدرفسدسد جهويدويهرفيرهسغب هتيهدرةب لت هودربساسهتيهدت   هدرفسدسجهدة هي ت ينهدرتسيدهدرتىفله
هر ةشدإل هبإبفدعهوشةوري هادبسجهيتافدهةيه إلررهاهفد هشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق
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 أبعاد التمكين اإلداري: .1
ةدديهدرفسد دد  هابعدد فهةتعددففسهر تةدددييهددفدسلجهوصدد نهدرب اددثهبعةدد هبددسفهيبددييهاددفف هدرعفيددفه

هدقبع فهدقدلسهفسد  ه   هافه  نهدرب اثجهود ي ه   هدرياوهدرت ري:
 أبعاد التمكين اإلداري (2)جدول 

 قويدر البعد
2017 

 القانوع
2016 

 الملفوح
2016 

 عقبة
2016 

 أبو عمرة
2015 

 امليالز 
2015 

 البازجي
2014 

 ديوب
2014 

 الزعيم
2014 

 السويعي
2013 

عفانه 
2013 

العدد 
الدراسات 
التي 
تناولت 
 األبعاد

تفويض 
 السلطة

ه10هه-ه-ه-ه-ه-ه-ه-ه-ه-ه-

فرق 
 العمل

ه8ه-ه-ه-هه-ه-هه-ه-هه

اإلبداع 
 اإلداري

ه3ههه-هه-هه-هههه

تحفيز 
 العاملين

ه10ه-ه-ه-ه-ه-ه-هه-ه-ه-ه-

تدريب 
 املينالع

ه8هه-ه-هه-هه-ه-ه-ه-ه-

اإلتصال 
 الفعال

ه5ههه-هه-ه-ههه-ه-ه

ه6ه-ههه-هه-ه-ههه-ه- المشاركة
التقليد 
 والمحاكاة

ه1ههههههه-هههه

ه1ه-هههههههههه الرتأثير
ه1ه-هههههههههه القوة
هه5ه4ه6ه4ه6ه5ه5ه4ه5ه5ه4 العدد

ه بسفهبود   هدرب اث(
دييهددفدسلهدرتيهتتإلمنهةنه بيع هدرعة هددفدسلهةة ه بدهيسنهدرب اثهايهياففهابع فهدرتة

هتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهود ي هدقبع فه   هدرياوهدرت ري:
 تتويضهدر    ق ق1
 تسدهدرعة ق ق2
 ددبفدعهددفدسلق ق3
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 تاتيلهدرع ة ييق ق4
 تفسيبهدرع ة ييق ق5

 أواًل: تفويض السلطة
تدددددتنه ة يددددد هتتدددددويضهدرىدددددإلاي  هإرددددد هإيهدرتددددددسسهدق   دددددي هرةت دددددونهدرتةددددددييهددفدسلهايه

 هددفدسيددد هدرددفيي جهإ هيىدددبحهدرعددد ة ييهرددفي نهدرفدددفسسهتدديهدرتدددرليسه  ددد هدرفددسدسد هدرةةتدددفسهةددديهي درة ددتوه
هدرفددددددددددسدسد هدت ددددددددددتسدتيبي هتدددددددددديهدرة ددددددددددتونهدق  دددددددددد هإردددددددددد هدرفددددددددددسدسد هدرةتع فدددددددددد هبددددددددددرفدئ نهرعة  ددددددددددن

 spreitzerK5:2007دقيةدد  هدرفي فيدد هدرتف يفيدد هإردد هه(هردد ركهتددإيهتدددسسهدرتةدددييهتت  ددبهت ييددسداهتددي
ايةددد  هصي فيددد هتددداةيهب رةشددد سد هوب رترديدددفهتدددإيههددد دهيت  دددبهدرتادددو هةددديهدرسص بددد هودرتوبيدددرهإرددد هدرلفددد ه

ه(ق28:2005ودرتتويضه درعتيبيج
وتتويضهدر    هةيهاهنهدرة  سد هدرتيهيببه   هدرةفيسهإبد فسهد دت فدة  هرةد هتاففدرهةديه

مهسدمهتاترهدرة   سهتيها ر ه فنهدرعي يد هب  تيد سهوتدفسيبهدقشد  ةلدي جهردي  هتيهيتسهدروص هإب
هق(87:2008 دراسيسلجهدر ييهتتوضهإري نهدرىإلاي  

:هايهتتدددويضهدقتدددسدفهدرعددد ة ييهيعيددديهإ  ددد ئ نهاسبدددنه ي ىدددسه(Daft,2001:504ويدددسنه 
ه:ه(67:2016تةدي نهةيهدرشعوسهباسي هادبسهتيهإيب لها ة ر نجهوه اهدرعي ىسههي درف يوعج

 اىو هدقتسدفهدرع ة ييه   هةع وة  ه يهافدمهدرةيمة ق -
 دةتإلكههاتمهدقتسدفهر ةعست هودرة  سسهدرتيهت  نهتيهديب لهاهفد هدرةيمة ق -
 دةتإلكهدقتسدفهدرفوسهتت   هدرفسدسد هدق   ي ق -
 ةد ترسهدقتسدفهتيهاومهافدمهدرةيمة قه -

 هدرةدددفيسهدريددد بحجهوتةتددد لهبدددريهر ددد هويعتبدددسهتتدددويضهدر ددد   هإادددفنهدرة ددد سد هدرتددديهيفدددونهب ددد
اىددو هوصود ددفجهوتتىدد هبري دد ه ددي ه وهاددفييجهبةعيدد هايهر دد هدرعفيددفهةدديهدر دد بي  هودديب بيدد  جه

بعضهت ي دد هددد هىددإلاي هص ب دد هر تتددويضجهبدد هإيههيدد كهاةددوسهتهيبددولهتي دد هإبددسدمهدرتتددويضجهودردد
هق(53:2012 دق وسجهدآل سهةيهدرةةديهدرتتويضهب  

ااددفهو دد ئ هدرتيةيدد هددفدسيددد هت ددوهيافدددهر ةددومتييهدقفدمهدربيددفهرتتوياددد نهويعددفهدرتتددويضه
بعددددضهدرىددددإلاي  هوتددددسكهاسيدددد هدرتع ةدددد هةع دددد جهدةدددد هايهةودب دددد هدرةشدددددإل هودقلةدددد  هدرةت بئدددد ه
ودر  سئ هت  دهرفنهدرةتوضهساي هتدسيد جهودت دإلعه  د هةع وةد  هبفيدفسهوددت د بهة د سد هو بدسسه

ه(ق55:2012 دق وسجهفسيبي هودرلي سد هودر تسي  بفيفسهةيه إل هدرفوسد هدرت
إيهتسديلهدر    هتيهيفهش مهودافهتيهدرةا  د هيةيدنهدلفودبيد هدرفدسدسجهويادةيهتد ة  د ه
ويا تمه   هوافسهدر ف هوتالسهدرب وفهه دهةيهي اي هيمسي جهاة هةيهدري اي هدرعة ي هتإيرهيىدعبه
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دتي ه   هد هى يسسهودبيسسهبشدد هةب شدسهة ةد ه   هةفيسهدرةا   هايهياتتمهريت رهب ر    هددشسه
ه(ق12:2014ب  هةيهب فجهات هروهد يهةتت يي اجهتيهوصترهصفهتهي ةحهب ركه ابوه بيفج

إيه ة ي هتتدويضهدرىدإلاي  هب ري دب هقنهةا  د هتعتبدسهةديهدقةدوسهدر  ةد هودرادسوسي جه
جهوتديهغيد بهدرتتدويضهتىد هايثهبفوي  هتف هددفدسسه  بلسه ديهةة س د هيشد    هوتافيددهاهدفدت  

درةا  دد هإردد ها ردد هتهية ددكهتي دد هالهتددسفهب  ددتلي مهةددفيسي  هايهيفددونهبعةدد هةدديهدق ةدد  جهوب رتدد ريه
هق(25:2006 ة ي جيىعبهتافيدهدقهفد هدرةس وة هر ةا   

تد رتتويضهيتادةيهتديهةعيد اهة داوري هلي ئيد جهودرشد مهدرةتدوضهإريدرهيىدبحهة داوتاهاةد نه
فهةب شددسسهدت تىدد مهدردد لهيتددوضهتيددرجهوةددنه رددكهيبفدد هدرددسئيسهة دداوتاه دديهةدديهتوادد  هإرددي نه يدد

درعةد هدردد لههتواددرهو دديهيت ئبددرجهودرتتددويضهتدديهدرةبدد  هودريشدد    هددفدسيدد ههددوهدرعة يدد هدرتدديهيددتنه
ةيه إلر  هإ   مهدرسئيسهبلمدهةيهىإلاي ترهإر هدرةساو دييجهردديهيدتةديهدرةساو دويهةديهإيبد له

هق(13:2014ابو بيفجدق ة  هدرةد تييهب   
ود دددتي فداهإرددد هةددد ه دددبدهيدددسنهدرب ادددثهايه  ددد هإفدسسهدرشدددبد هد دهاسف هد دددتةسدسه ة  ددد هبدددد ه
 د ور هوي دسجهواتد هتتتدسلهرةة س د هة  ة د هدق دة هتديهدرةا  د هدد رت  ي هوةوددبد هدرت دوسهتدإيه

ىدددددا به  ي ددددد هت بيددددددهةت دددددونهدرتتدددددويضهددفدسلهو  ي ددددد هايهت تددددد سهدرةدددددومتييهدرةددددداه ييهرددددد ركهوا
دردتددد مد جهقيه ردددكهيفدددوفهنهإرددد هتبيددديهوت بيددددهةت دددونهدرتةددددييهددفدسلهودرددد لههدددوههدددفتي هتددديههددد اه

هدرفسد  ق
هل يي ا:هت َسدهدرعة :

"هبة  دد  هيددتنهإيشدد اه هفد دد هدر يددد هدرتيميةدديهرتافيدددههددف هاوهة ةدد ه:هتددسدهدرعةدد ههددي
سها اد مهدرتسيددهة داورييه ديهةاففسهتت  بهدرتي يدهودرتت   هودرتد ة هبييها ا مهدرتسيدجهويعتب

هتةدددددددييهر تسيدددددددهتدددددديهدت دددددد  هدرفددددددسدسد "تافيدددددددههدددددد اهدقهددددددفد جهدةدددددد هايههيدددددد كهصددددددفسهدبيددددددسهةدددددديهدر
هق(11:2010 در فيسلج

ت رع ة ييهدرةةديييهيببهايهيشعسودهتيهوافت نهبإةد يي هايهيعة ودهةع اهوبشد هبة  يهتيه
هةيها هةش د هدرعة جهوايهاتد سهنهيتنهداتسدة  هوتا  ه   هة اة هدربفهويت  به ركهة تونه    

(جهويعتةفهت ويسهتسدهدرعة هتيهدرةيمة ه   هتدوتسهص ئدفهصدولهصد فسه  د ه25:2005 درعتيبيجهدرلف 
ه(ق33:2015تففينهدرتوبي   جهودرتشبينجهودرف نهق ا مهدرتسيده شفوسسج

درت ئدفسهويافلهدرعة هبر د وبهدرتسيددهإرد هتافيددهدرتعد ويهبدييها اد مهدرةبةو د هوهد اههديه
دق   ي جهايثهيسغبهدق ا مهتيهدرعة هةع اجهوة  يفسهبعا نهدربعضهقي نهيتوافويهتديهتسيدده
ويسيفويهررهدريب دهةة هيف  هةيهدرةي ت  هدرتسفي جهدةد هيتديحها د وبهإفدسسهوبيد مهتسيددهدرعةد هبتع ريد ه

 هب د ور هةديها دت هتسمهتب ف هدرةع وة  هدرة  وب هباسي هوب سيف هدي ي بي هايثهتتفتدهدرةع وةد 
 ةددديهددفدسسهإرددد هدق اددد م(جهقيهه ةددديهدق اددد مهإرددد هددفدسس(جهوةددديها  ددد هإرددد ها دددت هإرددد ها  ددد 
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تدديههدقتددسدفهيددفسدويه يددفهدرعةدد هبتسيدددهتع ريدد هاهةيدد هتبدد ف هدرةع وةدد  هدرة  وبدد هودرةشدد سد هبتع ريدد 
هق(11:2010 در فيسلجتافيدهاهفد هدرتسيدهودرةا   
ا سنهةي  :هتدوتيسهبيئد ه  ريد هدرتاتيدلجهتدوتيسهةيد خهةي  دبهر عةد جههور عة هدربة  يهتودئف

ه(ق19:2015دت تب ب هدر سيع هر ت يسد هدرتديوروبي هوتا ييهة تونهويو ي هدرفسدسد ه درلدة يج
ويددددسنهدرب اددددثهايهيددددتنهةدددديحها ادددد مهدرتسيدددددهدرىددددإلاي  هدرد تيدددد هراددددة يهتةسيددددسهصددددسدسهنه

عدددوفسهإرددد هددبدددسدمد هدربيسوصسد يددد هودر دددسدهدرتف يفيددد هتددديهوةة س ددد ها ةددد ر نهب إل ددد هوي دددسهفويهدر
هددفدسسهودرةتةل  هب ت   هدرفسدسد هب رتت بنجهودرتيهتفيفهيش   نهوتافهةيهتع ري هإفدست نق

هل رل ا:هددبفدعهددفدسل:
ددبفدعهريسهوةا اهاوهإشسدص اهاوهإر  ة اهيدرتيهةديهتدسدلجهبد ههدوهةاىد  هتت  د هدرتدسفهوبيئد ه

دربيئددددددددددد هدرع ةددددددددددد جهوت عدددددددددددبهبيئددددددددددد هدرتيمدددددددددددينهفوسداها  دددددددددددة اهتددددددددددديهإبدددددددددددفدعهدرةيمةددددددددددد  هدرةيمةددددددددددد هوه
ه(ق2016:49 دق سسج

ب دبددفدعهددفدسل:هبريددره ة يدد هإيتدد .هاتددد سهاوهاشددي مهوواددع  هه(6:2012 درع دد سجويفىددفه
تيه سدهبفيفسه يه سيدهةة س د هدرتدسفهاوهدربة  د ه د ود اهةةيدلداهتديهةوصدنهدرعةد جهوصدفهيت د هاادفه

دآلتيدد :هدرف ب يدد هر ت ييددسجهودرفددفسسه  دد هدرتديدد هودرةسويدد هتدديهةوصددنهدرعةدد جهدرفددفسسه  دد هادد ههدقشددد  
هدرةشدإل جهوتاة هدرةب لت جهوتبييهدق  ريبهدربفيفسهتيهدرعة جهودت   هدرفسدسد ق

ت رةيمة  هدري با هتشبنهسودهددبدفدعهةديه دإل هدرتةددييجهو ردكهتهيدتنهإتهبدفتنهةفوةد  ه
سي فسهإر هةبة هدر سنهدرتيميةيجهوتوتيسهه اهدرةفوة  هردفنهدرةومد هدرةب شدسهدرد لهدت تفإلري جهودر

يعةددددددد ه  ددددددد هدر  دددددددو هدقة ةيدددددددد جهاوهيودبدددددددرهدرعةدددددددإلمهوب ددددددد اهروبددددددددرجهوياددددددد و هاددددددد هةشدددددددد د  نه
ه(ق15:2012 درع  سج

ت ربيئددد هدرتيميةيددد هوةت يسدت ددد ه در يدددد هدرتيميةددديهودرلف تددد هدرتيميةيددد (هت عبددد يهفوسداهبددد سلداهتددديه
شددبينهوتاتيددلهددبددفدعهددفدسلجهت ر يددد هدرتيميةدديهيددالسهإيب بدد اهاوه دد ب اه  دد هددبددفدعهو رددكهقيددرهت

يتاةيهفسب هةتفيي هةيهتف ينهدرتة يلهدرسا يجهودرس ةي هودرةسدلي جهت ر يد هدرعاولهيوتسهدرةسوي ه
هودرتدي هودرتت   هدقتفيهبييهدروافد هدرة ت ت هةة هيشبنهوي   هددبفد   ق

درلف تددد هدرتيميةيدد ؛هت رةيمةددد  هدرةبف دد هردددفي  هلف تدد  هةتشددد ب  جهت دديهتشدددبنهدرة ددد  سسهاةدد ه
ودت تب سهودرتبسب جهوتد تئهدريبد دهودرتشد جه  د هدر دودمجهوتشدبنهبد هتدد تئهدق  د مجهوتيمدسهإرد ه

هق(50:2016 دق سسجهدرتش ه   هايرهيتيب هل يوي ه بيعي هر  وضهتيهدرةب و 
هقسدبع ا:هتاتيلهدرع ة يي

إيهدرتةدددييه دديتففهدقساددي ه يددفة هتهتددوتسهدرةيمةدد هدرةد تددا هدرةي  ددب جهويت  ددبهدرتةدددييه
 درعودئفهدرة تيفسهإر هدقفدمهبفتاهةيهدرعة (جهإ هايره يدفة هتدسب هدرعودئدفهبد قفدمههيم نه ودئفهة ت  
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ة ييهياددوه ديه سيدددهسبدد هةد  دبهدرعدد ة ييهبيبدد دهدرةيمةدد جهتدإيه رددكهيددافلهإردد هليد فسهفدتعيدد هدرعدد 
ه(ق34:2015تافيدهغ ي  هواهفد هدرةيمة ه شفوسسج

شددب عها بدد ت نجهويعددللهةدديهد ددتةسدسهنهتدديه تيمدد نهدراددودتلهدربيددفهي دد نهتدديهبدد بهدقتددسدفهودم
درعةدد جهدةدد هيليددسهدرةي ت دد هتددي نهرتا ددييهدقفدمجهويددوتسهدرةيدد خهدرتيميةدديهدديبدد بيجهةةدد هي دد نهتدديه

ه(ق42:2015سجشعوسهنهب رسا هودروتمهدرتيميةيه شفوسه
إيهدرةا  دد  هدري بادد هت ددف هب  ددتةسدسهإردد هتشددبينهدرةي ت دد هبددييهدرعدد ة ييهوتةييددلهدقتددسدفه
بددسدلههويددد هدرةيمةددد هتددديهدقفدمهدرةتةيدددلجه  ولهدقفدمهدرةتةيددلجهواتدددلهدقفدمهدرةتو ددد هإرددد هدرتفدددفنجهودم

ه(50:ه2016ود تةسدسهدرتةيلهةيه إل هوميت هتاتيلهتعو ر ه تسودي ج
م نهر اودتلهيشبنهدرع ة ييه   هتاة هدرة اوري هبشد هىايحجهوه اهدراودتلهتإلهبفهةيهي

ةستب  هبشد هةب شسهبرفدمهدرةةديهةيهدرع ة ييجهوبةعي ه  سهتإيهةديهي دتلةسهدرتةددييهتديهتافيدده
يتدد ئ هافدمهةتتوصدد هياىدد ه  دد هاددودتلهادبددسجهوهدد دهيددافلهإردد هدرةي ت دد هبددييهدرةةديددييهياددوهتاةدد ه

ه(ق42:2015ردت مسهوددبفدعهودرتتديسه شفوسسجاتا هر ة اوري هود
ويشددددد هدرتاتيدددددلهفوسداهسئي دددددي اهتددددديهتدددددوتيسهبيئددددد هدرعةددددد هدرةي  دددددب هويتافددددددههددددد دهدردددددفوسهتددددديه
درةا  دد  هدرة ت تدد جهةدديه ددإل هتاتيددلهدقتددسدفهرتفددفينه ددفة ت نجهوراددة يهتاتيددلهنهودرتددلدة نهتبدد اه

ادددودتلهصددد يوييهوتعوددد  هيدتددد هافدددودههتافيددددهاهدددفد هدرةا  ددد جهتددديهدرةف بددد هإيهتب هددد هوبدددوفهيمددد ن
ودةتيدد لد هدرةددومتييهويعددسضهدرةا  دد  هر عفيددفهةدديهدرة دد  سجهدرتدديهتددالسه دد ب اه  دد هةبةدد هدقفدمه

ه(ق50:2016دروميتيهودر  وديه تسودي ج
ه  ة  ا:هتفسيبهدرع ة ييق

إيهدرتددفسيبههددوهااددفهدرةدويدد  هدق   ددي هرب ددوفهتةدددييهدرعدد ة ييجهايددثهيبددبهايهتتاددةيه
رةيمة هتوتيسهبسدة هتفسيبي هاو هدرعفيفهةيهدرفا ي هدرةتع ف هبد رتةدييهةلد هاد هدرةشددإل جهب وفهد

فدسسهدرىدسدعجهودرعةد هةدنهتسيددهدرعةد جهودرتاتيدلجهو ردكهرستدنهدرة دتونهدرة د سلهودرتيديه ودتتى  جهودم
ه(ق18:2013ر ع ة ييه  ت يرج

 سد هدربفيدددفسجهوييب ددديهويت  دددبهتةددددييهدرعددد ة ييهتدددفسيبهة دددتةسهوةيدددتمن؛هقبددد هتع دددنهدرة ددد
ر ةيمةدددد هايهتددددوتسهيمدددد نه ةددددود؛هرت ددددويسهدرعدددد ة يي؛هرددددديهيددددلوفودهب رةعستدددد هودرة دددد سد هدراددددسوسي ه

 Lin:1998:228هدة دد سد هدرتتدد وضجهوة دد سد هدت دد  هدرفددسدسجهوة دد سد هادد هدرىددسدعجهوة دد سد ه)
تدد جهودرة دد سد جه(هتدد رب وفهدرتفسيبيدد هتةددديهدرعدد ة ييهةدديهبيدد مهدرةعسهRandolph 1995:27درفيدد فس 

ودرفددددددددفسد جهردددددددديسهتفدددددددد هقفدمها ةدددددددد ر نجهبدددددددد هايادددددددد اهة دددددددد سد هودصتىدددددددد في  هدرةيمةدددددددد  هدردبيددددددددسسه
ه(ق33:2015 شفوسسج

وياتدددد هدرتددددفسيبهةد يدددد هه ةدددد هبددددييهدقيشدددد  هددفدسيدددد هدر  فتدددد هإردددد هستددددنهدردتدددد مسهدديت بيدددد ه
 هإرد هتافيددهة دتونهوتا ييهافدمهدرعة ؛هايثهي   فه   هتافيدهاهفد هدرةيشرسهبدتد مسهب داد ت
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هةددديهددشدددب عهدرش ىددديهرألتدددسدفجهدةددد هيعةددد هدرتدددفسيبه  ددد هدرت دددويسهدرددد دتيهرألتدددسدفهوتافيدددده  ددد   
ةىدد را نهب دت دد بهدرددفسب  هدروميتيدد هدق  دد جهواىددور نه  دد هدتاتددسدنهوهدرتفددفيسهةدديهدآل ددسييجه

ه(ق41:2015 شفوسسجهوشعوسهنهب رلف هب ريتس
ايهيشده سيفرهتيهشبد هدقصى هفويهدتهتة نهببيئت د ههتهيةديهر تةدييهددفدسلهونرل أنه

درتيميةي هوب رتافيفهدرةودسفهدرتيميةيد هدرادفهدقبعد فهدرة ةد هر بيئد هدرتيميةيد هوهدد دفدفهدربيدفهر دد فسه
دربشسلهوت ويساهودتستف مهبرهةيه إل هدرتفسيبهو ركهبتدلي هدرفوسد هدرةت ىى هتيه ةد هدقتدسدفه

ديددي نجهودرتسديددله  دد هد ددتلة سهدرفدفسد هدر  ىدد هودريةو بيدد هةدديهبددييهدرةددومتييهدرتديهتيددولهددفدسسهتة
درةدداه ييهر تةدددييهبةدد هيافدددهاهددفد هدرةيمةدد جهدةدد هيددسنهدرب اددثهايهبيئدد هدرعةدد هتدديهشددبد هدقصىدد ه

هتل سهب  اهدردت مد هويةديهتةديي نهإ دهة هتنهد ت إل ه  ص ت نهوتيةيت  ق

 الخالصة:
ىددد هدرةت يددسهدرتددد بنهتدديهدرفسد ددد هوهددوهدرتةددددييهددفدسلجهوصددفهتدددنهتيدد و هدرب اددثهتددديههدد دهدرت

درت ددسدهإردد هةت ددونهدرتةدددييهددفدسلهوا دد ريبرهوةعوص تددرجهوا ددب بهدر بددومهإريددرجهود تددتنهدرب اددثههدد ده
بربع فهدرتةددييهددفدسلهةديه دإل ه ةد هبدسفهرعدففهةديهدرفسد د  هدرتديهتي ورد هابعد فهدرتةددييهدرتى ه

اثهبفسد  هدقبع فهدرتيهتنهتافيفه هوهيهتتويضهدر    جهتسدهدرعة جهددبدفدعهددفدسلجهوصفهص نهدرب 
ههددفدسلجهتاتيلهدرع ة ييق
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 المبحث الثالث
 شبكة األقصى لإلعالم واإلنتاج الفني

هفسد  هبيئد هدد دإلنهدرت  د يييهودتهتةد نهبت ويسهد هيدرتيهةديها بد هدرةبتةدنهإرد هإ دإلنه إيو
ويفدد هدرافيفدد هر ددنجهدةدد هويادد تمه  دد هةفددفسدت نهوي  رددبهبافددوص نهةدديهيادد تمه  دد هابي رددرهوتددو يت نه

 ددإل هبددثهدرةددودفهدد إلةيدد هدرتدديهتعةدد ه  دد هتس ددياهلف تدد هدرةبتةددنهوتة  دددرههدد دهةدديهي ايدد جهوةدديه
ي ايدد ها ددسنهت ددوهدهتةدد نهد تدد هدرف   دد  هدرادوةيدد هودرالبيدد هودراددسسهتدديههدد دهدرةبدد  هيع دد هاهةيدد ه

ويهر ةبتةدنهدرت  د يييهإ إلةدرهدر د مهيمدسداهر ىوىدي هدرمدسو هدرتديهدبيسسهررجهرد ركهتبدفهايهيدد
يةدددسهب ددد هةددديهدادددتإل هواىددد سهة بددددجهوديف ددد نهفد  ددديجهدةددد هويبدددبهايهتوادددفهدرةوبددد هدد إلةيددد ه
ودر  دد بهدد إلةدديهبد تددد هاروديددرهربةيدددنهشددسدئحهدرةبتةددنهدرت  ددد يييهاتدد هي دددت ينهايهي دد هنهتددديه

هتافيدهاهفدترق
 مية في فلسطين: أواًل: البيئة اإلعال

يشددرهدد ددإلنهدرت  ددد يييهرتو ددينهةدددفسد  هولف تدد  هدرةبتةددنهدرت  ددد يييهبفادد ي اهدر ي  دددي ه
ودتبتة  ي هودتصتى في جهودد ركهدرع ددسي هويفد هةع ي تدرهوهةوةدرهإرد هدرعد رنهدر د سبيهةدنهتواديحه

د  دددد اه بيعيدددد اهإبددددسدمد هدرةاتدددد هدد ددددسدئي يهوةة س دددد ترهدر   ئدددد جهويعتبددددسهدد ددددإلنهدرت  دددد يييهديع
ر ي    هوتوبي د  هدرفيد فسهدرت  د ييي جهددويهايهدد دإلنهةدستب هب ريمد نهدرفد ئنه ي  دي اجهودصتىد في اجه

ه(ق13:2014ودبتة  ي اه ابوهشيبج

واىبا هدرو  ئ هدد إلةي هتيهودصعي هدرا ريهتشدد هشدسي يهدرايد سجهو  ىد هبعدفهدتيتشد سه
درةفدددددسومسجهودرة دددددةو  جهودرةسئيددددد جهاوه بدددددسهدرشدددددبد  هدرود دددددنهر بدددددثهدرتاددددد ئيهبريود دددددرهدرة ت تددددد :ه

درعيدبوتيددد ه"دتيتسيددد "هوو ددد ئ هدرتودىددد هدتبتةددد  يجهايدددثهشددد ف هت  ددد ييهتددديهدر ددديود هدق يدددسسه
ت وسد هدبيسسه   هىعيفهدد إلنهدرةاوسلهتيهت  ي هدقافدثجهودرفا ي هدرفد  ي هودر  سبيد ه  د ه

ه(ق3:2012افه ودمه ابوهشب بج

دد إلنهفوسداهة ة اهتيهدرةبتةنجهإر هفسب هت ىمهبةينهدرادوة  هاص  ة اجهتب  هرو  ئ ه
وفودئددددسهوولدسد هرم ددددإلنهتتددددور هتافيدددددهدت ددددتسدتيبي  هودقهددددفد هدرفد  يدددد هودر  سبيدددد هدرةس ددددوة ه
ر ادوةددد  هودقيمةددد هدرفوريددد هدرة ت تددد جهوةددديهت دددكهدقهدددفد هدرفد  يددد هستدددنهة دددتونهدربةددد هيسهلف تيددد اه

ويسهاوا   نهدتبتة  ي هودتصتى في جهواة ه  سبي اجهسب هدرفور هودريمد نهدر دفيفهتي د هو ي  ي اجهوت 
باا سسهدرشعوبهووب   هيمدسهدرادوةد هتديهدرة د ئ هدرفوريد جهوردنهيفتىدسهدتهتةد نهبد د إلنه  د ه
درادوةدددد  جهبدددد هإيهةا  دددد  ه ي  ددددي جهودبتة  يدددد هودصتىدددد في جهوةا  دددد  هدرةبتةددددنهدرةددددفييجهصددددفه
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ةيهاب هتافيدهاهفدت  جهووبدف هايهو د ئ هدد دإلنهت دفة  هوت دفنهاهدفدت  جهوت د  فههدهتة هايا اه
ه(ق61:2017 ا هسجهتيهدلفه سه 

تت ددوسهدد دددإلنهدرت  ددد يييهت دددوسداهة اومددد اهوبشدددد هدبيددسجهوةددديهيتددد ئ ههددد دهدرت دددوسهتددددوييه
ا يدددسداهدرودددد ت هدرو ددد ئ هدد إلةيددد هدرت  ددد ييي هدرةتعدددففسه دددودمهدرةسئيددد جهودرة دددةو  جهودرةفدددسومسجهوه

ودرشددددبد هدرعيدبوتيدددد جهوهدددد دهدرت ددددوسهااددددفثهت يددددسد هةبتةعيدددد ها دددد ة هتدددديهليدددد فسهتلفيدددد هدرةبتةددددنه
هر ت دوسد هددص يةيد جهودرفوريد هبعدفهايهدد يهدد دإلنهدرت  د يييها ديسداه درت   يييجهوتيهبيد مهبيد هودع 

ه(67:ه2017رإليتفدبهدربسي  ييهودتاتإل هدد سدئي يه ا هسج

ودرالبددديجهدقدبدددسهودقدلدددسهصدددفسسه  ددد هه–دراددددوةيهه– دددإلنهدرت  ددد يييهدرس دددةيهويعتبدددسهدد
إافدثهدرترليسهتيهد ت هشسدئحهدرةبتةنجهوريسهه دهتا بهب هدرت ييسهتديهبعدضهاتدد ساجهةف سيد هبةد ه
ت ددت ينهو دد ئ هدد ددإلنهدرت  دد ييي هدق ددسنهتع ددرجهالهايهىددفنهوالددسه ي  دد  هوةة س دد  هو دد ئ ه

البيجهوفوسه ؛هيعتبسها  ة اهتديهدرةبتةدنجهوةديهشدريرهايهيديعدسهبفدوسه  د ب اهاوهدد إلنهدرس ةيهودر
ه(ق8:2014إيب ب ا(ه   هافدمهوةة س   هدد إلنهدق سنه   ي يج

يةلددد هاادددفهاهدددنهه-ببةيدددنهاشدددد ررهواروديدددرهه–رددد ركهيدددسنهدرب ادددثهايهدد دددإلنهتددديهت  ددد ييه
درددد لهتتسادددرهدردددفو هدردبدددسنهدرة ددد يفسهدرو ددد ئ هدرياددد ري هر شدددعبهدرت  ددد يييهوتادددفلهدبيدددسهر ودصدددنه

رإلادددتإل هدرىددد يوييهدربددد لنه  ددد هدقسداددديهدرت  ددد ييي جهرةددد هيةل دددرهةددديهفوسهتددديهتو يددد هدقبيددد  ه
درىددد  فسهبافيفددد هةددد هيبدددسله  رةيددد اهةددديه ددد بهرافدددودهدرشدددعبهدرت  ددد يييهو ةدددسههويتدددرهدرو ييددد ه

هدرشعبهدرت   يييهقودد إلةي جهوةيهدر لوهدرتدسلهدر لهية س رهدتاتإل هوا وديرهافه

دة هايهتا ييهافدمهشبد هدقصى هإافنهاهدنهوادبدسهةا  د هإ إلةيد هت  د ييي هةديه دإل ه
دتهتة نهبلف تت  هدرتيميةي هوت ويسههيد   هدرتيميةيهودتستف مهبةودسفه هدرتيميةيد هيةلد ه  دوسهه ةد ه

ييهدرعد ة ييهديىد  هتيه  دهبيئد هتيميةيد هصد فسسه  د هةوددبد هدرت دوسهدد إلةديجهويعةد ه  د هتةدد
هس  ر هدرشبد هإر هدرةبتةنهدرت   يييهبىوسسهاتا ق

 هيكل الجهاز اإلعالمي الفلسطيني: 

(هةا دد هت تليوييدد جهودم د يدد هةي دد هدرع ةدد ه150ويتدددويهدد ددإلنهدرت  دد يييهةدديهادلددسهةدديه 
رةودصدنهودر  ى هةول  هة هبدييهدرادت هوةا تمد  هغدلسجهب داد ت هإرد هدرو د ئ هدرةفدسومسهو شدسد هد

ه(:ه69:2017ددردتسويي جهويةديهتفوييهةدوي  هدد إلنهدرت   يييها بهدآلتي ا هسج
دد دددددإلنهدرس دددددةي درادوةي(:هدد دددددإلنهدراددددددوةيهاوهدرس دددددةيههدددددوهةبةو ددددد هو ددددد ئ هدد دددددإلنه -اه

ودرةا  دد  هدد إلةيددد هدرتددديهت دددي سه  ي ددد هدرادوةددد هاوهدر ددد   هدرف ئةددد جهوت ادددنهر ددد هبشدددد ه
 ههد اهدرةا  د  هودرةاتدونهدرد لهتيف درهةوب د اهو  ادع اهردسانهدر د   هةب شسجهةة هيبع هيشد 
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درس ةي هدرتيهتتادنهتيهدد إلنجهوتة يهاوهتيف هةيه إل هه اهدرةي ت هساده هدرتيهصفهتفتسبهاوه
 تبتعفه يهسانهوداتي ب  هدربة وسهدر لهتتوبرهررهاوهت   برهدرادوة هاوهدر    هدرف ئة ق

(:هوهدددددوهدد دددددإلنه ددددديهر ددددد يهدرتىددددد ئ هدر ي  دددددي هتددددديهدرةبتةدددددنهدد دددددإلنهدرالبددددديه درتىددددد ئ ي -به
درت  ددد يييهايدددثهير ددد هدق ددد وبهدروبددد هيهتددديهدليدددسهةددديهدقايددد يهدرةتةلددد هباشدددفهدربةددد هيسجه

ه–إ دإلنهدر دسدهه–ود ت فدنهدرةي شيسجهودردت ب ه   هدربفسديجهب دا ت هإر هدر وا  هدربفدسيد ه
ة دددددةوعهودرةفدددددسومجهوةددددديهبفيدددددفهدد دددددإلنهرددددديسههددددد دهتا دددددبجهبددددد ههيددددد كهدد دددددإلنهدرةسئددددديجهودر

 شبد  هدرتودى هدتبتة  يقه-ددردتسويي
ه دديهدرتب  بدد  ه -.ه دد ددإلنهدرة ددتف  دراس(:هوهددوهدد ددإلنهدراددسهدردد لهيعبددسه دديهسالهةا يددفهبعيددف 

در ي  ددي هدرالبيدد هاوهدرادوةيدد هب  ددت فدنهد تدد هايددودعهدرو دد ئ هدرةسئيدد جهودرة ددةو  جهودرةفددسومسه
 وددردتسويي ق

 ددإل هةدديهةدد ه ددبدهتددإيهشددبد هدقصىدد هرم ددإلنهودديتدد .هدرتيدديهتىددي هةدديهدد ددإلنههوةددي
درالبددديه درتىددد ئ ي(هدرددد لهيي ددددهب  ددد يهدرتىددد ئ هدر ي  دددي هدرةف وةددد جهوب رتافيدددفهاسدددد هدرةف وةددد ه

 دد إلةي ه اة س(هإافنهادبسهدرتى ئ هدرت    ه   هدر  ا هدرت   ييي ق

 اج الفني.شبكة األقصى لإلعالم واإلنتثانيًا: 

هةددديها بدد هدرةشدددسوعهدد ددإلةيهرم ددإلنهدرادددفهةدويدد  هدرفورددد هدرافيلدد جهوةددديهدرتدددسسهبددفا 
رتاسيدددسهدقسضهةاهددد هةي  ددددهادددسوسسهوبدددوفهىدددو هإ إلةددديهة ددد يفهر ةف وةددد جهدةشدددسوعهةتد ةددد ه

 درةفهويهودرةاسودجههجهتيه عيهراشفهدرف نهودرترييفهر ةف وة جهوتفوي هشس يت  ودرةفف   هوددي  ي
ه(ق2014

وشددبد هدقصىدد ه بددد سسه دديهةا  ددد هإ إلةيدد هةتد ة دد هتادددنهبددييهبيب ت ددد هإ د دد هوتاددد ئي ه
نجهلدددنهت ت ددد هةسئيددد هدقصىددد ه ددد نه2003وةسئيددد هوود رددد هايبددد مجهبدددفا هبإ د ددد هىدددو هدقصىددد ه ددد نه

نجهوشة  هبييهبيب ت  هود ر هش  بهرأليب مجه2006نجهوتتوب هبفي سهدقصى هدرتا ئي ه  نه2005
ه(ق11:2014 هشع سهدد إلنهدد إلةيهدر  ف هدرةف ونه ددتسيبيجوتاة هدرشبد

ور وصددو هادلددسه  دد هةدويدد  هشددبد هدقصىدد هودرتعددس ه  دد هاتس  دد هيتددسفهدرب اددثهب يبدد اهةدديه
هدرفدس  هر تعس ه   هةا    هدرشبد هوهي:ه

 قناة األقصى الفضائية:

نجهرتادنهيت د  ه2006تنهإيشد مهصيد سهدقصىد هدرتاد ئي هتديهدرعشدسييهةديهيدوتةبسهةديه د نه
بدددييهدبسيددد  هدرتاددد ئي  هدرع رةيددد ه  ددد هدقصةددد سهدرىدددي  ي هةتبييدددرهدرةف وةددد هودردددفت عه ددديهدرافدددوده
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درت   ييي هودرعسبي هافهدر سبهودرى يويي جهوتشده سيف  هبس  ر ه  ةي هوداا ه عي اهوسدمهتدسيسه
درودصدددنه  ددد هدر ددد ا ههويشدددسهدرفدددينهدر ددد ةي هودريبي ددد ه  ددد هدرة دددتونهدرعددد رةيهويشدددسهدردددو يهوتواددديح

هن(ق2014 دريشسسهدرتعسيتي هبفي سهدقصى جههبىوسترهدرىاي 

ساي هدرفي سه:هت ع هصي سهدقصى هدرتا ئي هايهتدويهسدئفسه   هدرة دتونهدرةا ديهودر د سبيه
تدديهف ددنهةشددسوعهدرتاددسسهدرددو ييهدرت  دد يييجهوةشددسوعهيشددسهس دد ر هدد ددإلنه  دد هىددعيفهدد ددإلنه

هدرةسئيهدرتا ئيق

درفي س:هت ع هصي سهدقصى هدرتا ئي هايهتدويهتيهىفدسسهدرتا ئي  هدرةا ي هودرفوري ههس  ر 
تدديهيىددسسهةشددسوعهتاسيددسهت  دد ييهوتفددفينهدرىددوسسهدد إلةيدد هدريفيدد هدرىدد تي هدرشدد ة  هرم ددإلنهةدديه
 دددإل هبسدةب ددد هدد إلةيددد هبد تددد هاشدددد ر  جهوةددديه دددإل هتدددوتيسهوترهيددد هددةد يددد  هربشدددسي هودرة فيددد ه

وروبيددد هدرفددد فسسه  ددد هإيىددد  هدرس ددد ر هدد إلةيددد جهو ردددكهبددد اتسدنهةبددد ف هوا إلصيددد  هدرىدددا ت هودرتدي
هوتع رينهدد إلنهوا سد هدرةبتةنهدرت   يييق

 أهداف القناة:
 تهدف القناة إلى ما يلي:

 د بهلف هدربة وسهدرت   يييهب رتا ئي ق ق1
 ي قاشفهترييفهدرشعوبهدرعسبي هودد إلةي هوف ة  هر فاي هدرت   يي ق2
 تعليلهدرفينهددية يي هودق إلصي هتيهدرةبتةنهوةا سب هدرت  فهوىوساقه ق3
 ف نهىةوفهدرشعبهدرت   يييهوافوصرهتيهدرو يهودرشت  ق ق4
 ف نه ي سهدرةف وة هوةشسوعهدرتاسيسق ق5
 (2014 دريشسسهدرتعسيتي هبفي سهدقصى جههتب ف هدر بسد هةا ي اهوفوري اه ق6

 إذاعة صوت األقصى: 

ر ويدددد جهبة هيسيدددد هرددددد هابيدددد مهدرشددددعبهدرت  دددد يييقهت ددددتنهبفادددد ي هدقةدددد هإ د دددد هإ ددددإلةي هد
دد إلةي هودرشعبهدرت   يييهبشد ه  مجهوهيهري  هص ىسسه  د هردويهةعدييهت ديهإ د د هفيييد جه
إ ب سي جهدبتة  ي جهتسبوي جهلف تي جهدصتى في جهسي اي قهوصفهتنهتر يسهدد د د هتديهشد سهيوييدوهةديه

يةد ههديهةوب د جهتسةديه(جهورنهتفنهتدسه2003  نه  سهإيش مهدد د  ه   ها سهتب سيد هاوهتستي يد جهودم
إردد هدرددفت عه دديهافددودهشددعبي هتدديهوبددرهدرةددادةسد هدرتدديهتادد كهةدديهدتاددتإل جهواسبددرهدرف  ئيدد هدرفدد سسه
بو ددد ئ   هدرة ت تددد جهويدددتنه ردددكه بدددسه  ددد هةاددد فسهتيت ب ددد هدد د ددد هرتو يددد هدربة دددوسهدرت  ددد يييه

قهت  دديهإ د دد هىددو هدقصىدد هص دد عههغددلسهد ددرهوبعادد اهةدديهابددلدمهدراددت هواة يدد هدربب دد هدرفد  يدد 
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درةات  جهوةيهبيي  هدر  ي جهوا سد هةيهسدنهدهللجهوبيييجهوةي ف هدرعسي جهوشة  ه ديي مهدرةىدسي جه
ه(قه2010وبعضهدرةي  دهدق سنه دريشسسهدرتعسيتي هد د  هدقصى جه

ه ي:بة هيه د  هىو هدقصى دهدرع ة هوتتةل هدر ي   
 ت تلنهإ د  هىو هدقصى جهب د إلنه فيفسهوشسيع هو ب فسهو ي   هوةي  ق ق1
 تعتةفهإ د  هدقصى هدرةى  ا  هدر ي  ي هدد إلةي هدرتيهتبسله فيفسهدقة هوصا ي ه ق ق2
تعةدد هإ د دد هىددو هدقصىدد ه  دد هتعليددلهسودهدرواددفسهدرو ييدد جهوتتىددفنهر اددسبهدريت ددي هدرتدديه ق3

 شعبي هدرت   يييقيشي  هدد إلنهدرى يوييه   ه
تعتةددفهإ د دد هىددو هدقصىدد هدرةىددفدصي جهودرىددسدا هودربددساسهتدديهيفدد هدق بدد سجهو ددسدهدرفادد ي ه ق4

 ودآلسدمهدرتيهت نهدقة هدد إلةي هودرشعبهدرت   يييق
 تعتةفهإ د  هىو هدقصى هدر   هدرعسبي هدرتىيا هدو ي  ه   بجهوتيشبنه  ي  هدرة تةعييق ق5
دد دددإلةي جهودرتددديهيبدددبهتب يت ددد هوتعةيف ددد هتددديهدرةبددد  هدرتددددسلهتسددددلهدد د ددد ه  ددد هدرةتددد هينه ق6

هن(2010ودرلف تيهودتبتة  يقه دريشسسهدرتعسيتي هبإ د  هدقصى جه

 مرئية األقصى:
(جهوبدد م هةديهابدد ه2005ابىدس هةسئيد هدقصىدد هدريدوسهتديهدرت  ددنهةديهييدد يسهةديهدرعد نه 

ةددددوض؛هر اتدددد مه  دددد هدرافددددودهإيىدددد  هدرس دددد ر هرددددد هبيدددد هت  دددد يييهبددددد هشددددت تي هوواددددودهفويهغ
ودرلودبدد هر شددعبهدرت  دد يييهتدديهد ددتسفدفهاساددرهوةفف دد ترجهوييدد هافوصددرهدرةشددسو  هد تدد جهوهدديهصيدد سه
اساي هةا ي هبة هيسي جهري  هص ىسسهتيهبسدةب  ه   هرويهةعدييهت دي:هفيييد جهإ ب سيد جه ي  دي جه

ايا مهدرف  عهد ت ه   هيم نههسي اي جهدبتة  ي جهتسبوي جهلف تي قهوت  يهدرةسئي هة  ا هبثهتشة 
درة دتفبإل هدقساددي جهوددد ركهتىدد هإرد هدق ددسنهتدديه ددبويهدتادتإل جهويةدددي نهةت بعت دد هب يتمدد نجه
ريةل ددودهدرشددسيا هدقهددنهةدديهبة وسهدد قهوت ددع هإردد هايهتدددويهدرفيدد سهدقساددي هدقوردد هتدديهت  ددد ييجه

إرد هتعةيددهدردو يهدد دإلةيهردفنههرتبةنهبييهدرةب ت هدراي تي هد ت هر ي وضهب رلف ت جهدةد هت دف 
دربة دوسهدرةا دديجهوىددوتاهإردد هدرىددفدسسهتدديهدرفيددود هدقساددي هدرةا يدد ه  دد هة ددتونهدرددو يهدرعسبدديجه
وايهتدويهدرةىفسهدر لهيةفهدق سنهفد  ه دبويهدتادتإل هب ق بد سهودرة دتبفد هد  د جهوي د ا نه

ادددفدثهودرفدددسدسد جهودم دددسد.هادددفهةاددد وت هإصىددد ئ نه ددديهدرةشددد فجهوت ةدددي هفوسهدددنهتددديهىدددي   هدق
دق دددسنهةدددديه ددددلر نه دددديهدرعدددد رنهدر دددد سبيجهوسب  دددنهب رفادددد ي هدرفد  يدددد هود إل  ددددنه  دددد هدقاددددفدثه

هودرة تبفد هدرت   ييي جهوواع نهتيهىوسسهدرت وسد هدرفوري هودرع رةي ق

ه(2014وتتةل هدقهفد هدرع ة هرةسئي هدقصى هد رت ري:ه دريشسسهدرتعسيتي هبةسئي هدقصى جه
بيدد هسغبدد  هدربة ددوسجهوتعةيدددهدرددو يهدد ددإلةيهرددفي نجهوتعليددلهدرفددينهدد ددإلةي هودرو ييدد هتدديهت  ق1

 درةبتةنق
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إيبدددد فها فدددد هوىدددد هبددددييهدق ددددسنهتدددديه ددددبويهدتاددددتإل هوا ددددسهنجهوسب  ددددنهب رعدددد رنهدر دددد سبيجه ق2
 ود إل  نه   هدقافدثهودرة تبفد هدرت   ييي جهوواع نهتيهىوسسهدرت وسد هاوتاهبرو ق

 نهوتتعي هصايت نجهواشفهدرش سعهدرت   يييهريىست نجهوتاحهبسدئنهدتاتإل قف نهدق سه ق3
 سىفهدرودصنهدرت   يييهبرافدلرهوتت  إلترجهويف هدراف ئدهر ةود يهبةىفدصي هوودصعي ق ق4
هقدرتا ئي هرتافيدهدقهفد هدرةسبوستشدي هوافسهةدة  هرفي سهدقصى ه ق5

 وكالة شهاب اإلخبارية:

(جهتعةد ه  د ه2007إ ب سي جهايشر هتيهدقو هةديهييد يسهر عد نه ههيهود ر هايب مهت   ييي 
ةددفدسهدر دد   هرتيفدد هدرىددوسسهدرافيفيدد هرألاددفدثهدرةت دد س  ه  دد هدر دد ا هدرت  دد ييي جهوتس ددياهةبدد ف ه

هرتستفدديهبددرهإردد ه ةتةيددلسقهوت ددع هدرود ردد هإردد هتعةيدددهفوسهدد دددإلنههة دددتوي  دد ددإلنهدرة يدديهدراددسو
 بددسهت  يدد هااددفدثهت  دد ييهب رىددو هودرىددوسسجهوتفددفينه فةدد هإ ب سيودد هدرة يدديهدرةا دد هودرة ددتف جه

 سيع ه  ري هدربوفسجهتتةتنهبةىفدصيو هود ع هرفنهدربة وسهدرةا ويهوددص يةيهودرفوريجهوتيبدنهاهةيد ه
هق(2014 درةفهويهودرةاسودجههبسهودرترليسه   هدربة وسهدر  سبيوبوفه هةيهإةد يي هتىفيسهدر 

ود رددد هشددد  بهرأليبددد مهايهتددددويهدقدبدددسهتددديهت  ددد ييه  ددد هة دددتونههسايددد هدرود رددد :هت دددع 
هود ت هايب مهدرةا    هدد إلةي هةيهايثه ففهدرعةإلمهوةى فسهدرةع وة  ق

س  ر هدرود ر :هتعةيدهفوسهدد إلنهدرة ييهدرةا ديهودرة دتف جه بدسهت  يد هاادفدثهت  د ييه
فسجهتتةتددددنهبةىددددفدصي هود ددددع هرددددفنهدرىددددوسسجهوتفددددفينه فةدددد هإ ب سيدددد ه ددددسيع ه  ريدددد هدربددددوهوهب رىددددو ه

هدربة وسهدرةا يهددص يةيهودرفوريق
هوتتةل هدقهفد هدرع ة هرود ر هش  بهدد ب سي جهتية هي ي:

 تعةيدهفوسهدد إلنهدرة ييهدرةا ويهودرة تف ق ق1
 ت  ي هاافدثهت   ييهب رىو هودرىوسسق ق2
 تففينه فة هإ ب سيو ه سيع ه  ري هدربوفسق ق3
 قبة وسهدرةا ويهوددص يةيهودرفوريرفنهدرهدرتةتنهبةىفدصي هود ع  ق4

ه

ويدددسنهدرب ادددثهايهد تددد هدقهدددفد هدرتددديهوادددعت  هإفدسسهشدددبد هدقصىددد هقتس  ددد هدرع ة ددد هتددديه
   هاهفد ه  ةي هتسص هإر هة تونهدرةي ت  هبييهو د ئ هدد دإلنهدرةا يد هودرفوريد جهةا تم  هغلسهبيه

ت  هدرتعسيتيدد ه  دد هاددفه  ددنهدرب اددثجهوهدديهإتهايددرهيبددفوهر ب اددثهايهلةدد هاهددفد هرددنهتدد دسهتدديهيشددسد
سهةد  هدرةا  د  هدري باد هوةديه إلر دنه دتتافدهات ويسهدرةودسفهدربشسي هدرتيههيه ة فهدريب دهوسه

دقهددفد هدرع ةدد هر شددبد جهتةددلإلههدد هيوبددفه  دد ه دديوي هرتددفسيبهدردددودفسهدربشددسي هوةددوددبت نهر ت ددوسه
 ييه  دد هدت دد  هدرفددسدسد هوتاةدد هدرة دداوري ؟ه إلةدديهودرتديورددوبي؟ههدد ههيدد كهاددودتلهتشددبنهدرعدد ةدد
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ه هيوبفهرفنهدفدسسهدرشبد ه   هد تسدتيبي هرإلستف مهب رةودسفهدربشسي هو  دهبيئ هتيميةي هت   فهتيه
 تافيدهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهدرشبد ؟ق

 ات وتحديات العمل في شبكة األقصى:محط 

جهته دددية هبعدددفهدريب اددد  هدردبيدددسسهدرتددديهبدددسل هدردليدددسهةددديهدرةعوصددد  هتددديهوبدددرهإفدسسهدرشدددبد 
ه(:2016:38تافف  جهوابنهدرترليسهدر لهتافلرجهود ي هابسله هد رت ريه دفغي ج

هدرشبد ه ق1 هةفسد  هد ت فد  هةي هةدي هة  هدتاتإل ج هرفن هودرتديوروبي  هدرع دسي  هدرفوس تتود
هدتبتة هدرتودى  هىتا   هإغإلد هد رك هودت تسددج هب رتشوي  هدربث ه ة ي    يهود ت فد 

 رةا    هدرشبد ه فسهةسد هود تسددهدرةودصنهددردتسويي ق
 ة هيافلهإر هد ت فد هدر ودصنقةدرعة هتيهم هىعوب هدرتودى هودرتيف ه ق2
ةد يي هدرت ويسه ق3 دراى سهدرة بده   هغلسهااع هإةد يي هدت تت فسهةيهدر بسد هدر  سبي هودم

 درفوسلهرألب لسق
 جهةف سي هبو  ئ هدد إلنهدرعسبي هودرع رةي قددةد يي  هدرة في هودرة ري هدرةتوداع  ق4
هجههه(92وصفهتعسا هشبد هدقصى ه إل هة يست  هرعفسهةا   هاهة  :ه دتتسيبي: ق5
ه ق6 ه إل هةع سكهدرتسص يه5د تش  ف هدر بي ه2008ةيهةومتي   هواب سس هودرعى ه2012نج نج

 نق2014درةردو ه
نجه2008رعشسييهةيهفي ةبسهتفةيسهةفسهصي سهدقصى ه إل هدراسبه   هغلسهتيهدرل ةيهود ق7

 نق2014وبةينهةفسد هدرشبد هوة  لي  ه إل هدراسبه  ن
 ةشسوعهصسدسهتيهدردويبسسهدقةسيديهب  تب سهصي سهدقصى هةيمة هإسه بي ق ق8
 نق18/3/2010صسدسهولدسسهدر لدي هدقةسيدي هبتبةيفهاسىفسهصي سهدقصى هو ركهبت سياه ق9
ةسه"يوت    "هوهوهدرفةسهدرسئي يهدر لهي  لهصةسهصسدسهتسي  هبةينهبثهصي سهدقصى ه   هدرف ق10

 نق14/6/2010دري ي ه   هودقصة سهدرتيهتاي رهو ركهبت سياه
 درتشوي هدرة تةسه   هدرفي سق ق11

 علرررى الررررهم مرررن هرررذال المعوقرررات إال أن شررربكة األقصرررى اسرررتطاعت أن تتغلرررب عليهرررا مرررن خرررالل
 (: 2014:107)اإلفرنجي،

 دربي مه  ي  قدت تت فسهةيهدرتب سبهدر  بف هوه ق1
هويب ا  ه ق2 هدرةىوسس هدرعة ي   هووبوف هدرافثج هص ب هةي هت س. هدرتي هدد إلةي  هدرة فس صوس

 درةف وة ق
 وبوفهي ب ه ي  ي هةتةيلسهتيهدرتا ي جهودت إلعه   هدرشريهدرى يوييق ق3
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 :الواقع اإلداري والتنظيمي في شبكة األقصى
هرتيي:در يد ي هددفدسي هرشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هد

هسئيسه هايثهيسا ر هبد ة هتسو   ج هر شبد  هدرع ي  هددفدسس هتيهدرشبد ج يةل هةب سهددفدسس
ةب سهددفدسسجهو اوي ه ت ها ا مه  سييقهيشس هدرةب سهويت بنهاتسعهدرشبد هبةيع  هةيه إل ه

ي ي ه  ي هسئيسهةب سهددفدسسهدر لهيساسهةب   اهتيتي ي اهر شبد هةدوي اهةيهسا  مهدقتسعجهدإفدسسهتيت
ر شبد جهويتى هب رةب سهةفيسهدرشئويهددفدسي هر شبد جهووافسهدرسص ب هدرفد  ي جهواةييهدرىيفودجه
هإفدسسه هتي: هةتةل   هدرشبد ج هاتسع هدرةب س هه د ه ي هيتتسع هدة  هدرة ري ج هدرفدئسس ه    هيشس  در ل

فدسسهود ر هش  بقهوتيف نهه ا فدسسهدرةسئي جهودم فدسسهدد د  جهودم ددفدسد هبفوسه هإر هفودئسههدرتا ئي جهودم
هواص  نه فسجهوشعبجها بهدرت ىمهوةب  هدرعة جهدة ههوهةبيويهتيهدرة   هدرت ري:

 الهيكلية اإلدارية لشبكة األقصى لإلعالم واإلنتاج الفني( 7شكل )
ه(2014شبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهجهفدئسسهدرشئويهددفدسي جهه(
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 الصة:الخ
هدد إلةي ه هدرلوسس هاي هوبيي هتيهت   ييج هدد إلةي  هدرب اثهدربيئ  هدرةباثهتي و  تيهه د
هي عبه هص ب هد هدرةودلييجهو   هد ت هدقىعفسجهواىبحهدد إلن هدرع رن هدرتيهيش فه  ودرتديوروبي 

ه هةا  هيا  ه  يسداج هات هااا هيهدق سسفوسدا هدرفور ج هبي م هتي هوسديلس ةل هودرةا    هدرتسبوي ج
هدقةسه هةنهديتش سهدربثهدرتا ئيهودرشبد  هدرعيدبوتي هوةودصنهدرتودى هدتبتة  يج شسي يهدراي س
در لهبع   هتت وسهبشد هة اومهات هاافل هت ييسداهتيهدرةبتةنها  نهتيهلي فسهتلفي هدرةبتةنه

ه هلإلل  هإر  هييف ن هاير هدرت   يييهوبيي هدد إلن ههيد  هدرب اثهإر  هت سد هدة  اص  ن:هدرت   يييج
هواش سهإر هايهشبد هدقصى هتعتبسهةيه هدرة تف ج هدرالبيجهودد إلن هدرادوةيجهودد إلن دد إلن
هدرةف وة ه هاسد  هوابسله  هدرةف وة  هدر ي    هدرتى ئ  هب   ي هيي د هدر ل هدرالبي دد إلن

هدد إلةي  اة س(ق
هدرةباثهةبتةنهدرفسد  جهوهوهشبد هدقصى هرم إل نهودديت .هدة هتي و هدرب اثهتيهه د

هةيه ي  هيبلدوة هيهج  واهفدتت  هيشره يدرتييجهتف نهبعسضهيب سهة تىسسه يهدرشبد جهلنهتافثه
هج)رأليب مهش  بهود ر هدقصى جهةسئي هدقصى جهىو هإ د  هدرتا ئي جهدقصى هصي س ه درةا   
ه هوس  رهجدرفي سهساي رهدرب اثواش س هىو ه د  دهدرع ة هدر ي   ه يهتافثهدة هواهفدت  جت  
هش  بهود ر وههجسي بة هيهةا ي هاساي هصي سهوهيهدقصى هةسئي هتففة  هدرتيهر فة  دوههدقصى ج
هوههرأليب مج هواهفدت  ق هوس  رت   ههب رافيثهدرةباثهه دهدرب اثهد تتنسايت   هددفدسلهدرودصن ي

ه.دقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهشبد هتيهودرتيميةي

ه

ه

ه

هه
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 الدراسات السابقة
 مقدمة:

تعتبسهدرفسد   هدر  بف هدرسديلسهدق   ي هدرتيهيعتةفه  ي  هدرب اثهةيهاب هدت تسش فهب  ه
يا .هدرتدسسهوتعةيدهدرةع وة  هدرتيهتواحهدرةشد  هوتاففهدمهبع فهدرسئي  هر فسد  جهوهتيهتىةينهدق

هي ي هوتية  هر وصو ه   هاهنههابع فه ج هدرةت ون هدستب  هب  د هدرتي هدرفسد   هدربالي  هةي ةبةو  
درةشدإل هودرفا ي هدرتيهتي ورت  هت كهدرفسد   هودرتعس ه   هدق  ريبهوددبسدمد هدرتيهدتبعت  جه
هر فدس   ه هدرب اث هتي و  ه إل  هوةي هدرفسد   ج هه ا هر   هتوى   هدرتي هودرتوىي   هدريت ئ  واهن

هدرةستب هدر  بف  هدرا ري ج هدرفسد   هوةت يسد  هبعيودي ه   هةبةو   هتن هلإلث هإر  هدرفسد    تىيي 
بيبي (هرد هةت يسهةيهةت يسد هدرفسد  هوهي دربيئ هدرتيميةي جهاه– سبي هه–هت   ييي سئي ي هوهيه ه

هدريت ئ هودرتوىي  هدرتيه هاهن ه   ه  يوديهواهف هدرفسد  ج هوتشتة هد هةي ة  ودرتةدييهددفدسل(
ه   هدرياوهتوى  هإ هدرلةييهةيهدقافثهإر هدقصفن ها بهدرت     هوهيهةستب  هدرفسد   ( ري  
هدرت ري:

 :البيئة التنظيميةالفلسطينية التي ركزت على الدراسات 
( بعنوان: المنرا  التنظيمري وعالقتره براالتزان االنفعرالي لردل العراملين 2017)فرحات، دراسة .1

 في اإلدارة العامة للصحة النفسية.
درفسد  هإر هدرتعس ه   هدرةي خهدرتيميةيهو إلصترهب تتلديهدتيتع ريهرفنهدرع ة ييههفت ه

ب دفدسسههدرع ة هر ىا هدريت ي جهورتافيدهاهفد هدرفسد  هد ت فنهدرب اثهدرةي  هدروىتيهدرتا ي يجه
هب د هدرع ة يي هببةين هتتةل  هدرفسد   هود ي ه يي  هدربي ي  ج هربةن هدرفدس هد تب ي  هدرب اث فدسسهوا ف

هدرع ة هر ىا هدريت ي ق
هوصفهتوى  هدرفسد  هإر ه ففهةيهدريت ئ هاهة  :

 ة تونهتوتسهدرةي خهدرتيميةيهتيهددفدسسهدرع ة هر ىا هدريت ي هب م هبفسب هةتو   ق -
وبوفه إلصد ه سفيد هفدرد هبدييهدر يدد هدرتيميةديهودرفيد فسهودرةشد سد هتديهدت د  هدرفدسدسهودتتىد  ه -

يتعد ريجهتديهادييهردنهتم دسه إلصد  هفدرد هإاىد ئي هبدييهدرادودتلهودتتدلديهودرتودى هودتتلديهدت
 دتيتع ريجهوبييهدرتديوروبي هدرةتوتسسهودتتلديهدتيتع ريق

هو سب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هةي  : -
 اسوسسهإ فدفههيد هتيميةيهةسيهوةي  بهر بيع هدرعة هدريت يق -
ايدثهتةديحهدرادودتله  د ها د سهيتد ئ هتفيدينهاهةي هإ فدفهيم نهاودتلهةي  بهرد تد هدرعد ة ييهب -

هدقفدمق



68 

 -(  بعنرروان:إ إدارة المرروارد البشرررية وعالقتهررا برراألمن الرروظيفي2017)أبررو شررعير،  دراسررة .2
 دراسة مقارنة بين المدارس الحكومية ووكالة الغوث الدولية بغزةإ

هةيههفت هدرفسد  هر تعس هإر هدرعإلص هبييهإفدسسهدرةودسفهدربشسي هودقةيهدروم يتيهتيهد  
هود ت فنه هدرتا ي يج هدرب اثهةي  هدرةف سي  هود تةف هدر وثهب لسج درةفدسسهدرادوةي هوةفدسسهود ر 

هدرب اثهدت تب ي هدرفدسهربةنهدربي ي  ق
هوصفهتوى  هدرفسد  هإر ه ففهةيهدريت ئ هاهة  :

سسهود رددد ه%(هبييةددد هب ددد هبةدددفد8ق67ودصدددنهإفدسسهدرةدددودسفهدربشدددسي هتددديهدرةدددفدسسهدرادوةيددد هب ددد   -
 %(ق75 هدر وثهدرفوري هب لس

ه - توبفه إلص ه د هفترد هإاىد ئي هبدييهإفدسسهدرةدودسفهدربشدسي هو إلصت د هبد قةيهدردوميتيهتديهدد  
 ةيهدرةفدسسهدرادوةي هوةفدسسهود ر هدر وثهدرفوري ق

هود ي هاهنهدرتوىي  هدرتيهاوى هب  هدرفسد  :
درةفدسسهدرادوةيد هبةد هيتدودلنهةدنهدقيمةد هإ  فسهدريمسهتيهابوسهويمنهدراودتلهدرةع ةييهتيه -

 درةعةو هب  هتيهود ر هدر وثق
هتتعي هيت ئ هدقفدمهود تعة ر  هتيه ة ي هدرتسصي  هاوهدربلدمد ق -
( بعنوان: واقع إدارة التنروع وأثرهرا علرى الثقافرة التنظيميرة بالجامعرات 2017 ،)سمارة دراسة .3

 محافظات هزة. –الفلسطينية 
هدرتع هدرفسد   هدرت   ييي هفت  هدرب ةع   هتي هدرتيميةي  هدرلف ت  هدرتعس ه    هإر  ه-هس 

هدرف هد تب ي  هتىةين هوتن هدرتا ي يج هدروىتي هدرةي   ه    هد تةف هدرب ال  هوصف دسهةا تم  هغلسج
هةف بإل هش ىي  بسدم هودم هدرةسا تييجهر فسد   ه د  هدر بفي  هدرعشودئي  هدرعيي  هدرب ال  هود ت فة  ج
هد هتي هدرفسد   هةبتةن هدرب ةع  هوتةل  هتي هإفدسي  هبوم ئ  هودقد فيةييي هددفدسييي رةومتيي
هةوم قه332درت   ييي جهوب   ه يي هدرفسد  ه

هوصفهتوى  هدرفسد  هإر ه ففهةيهدريت ئ هاهة  :
 وبوفه إلص ه د هفتر هإاى ئي هبييهإفدسسهدرتيوعهتيهدرةودسفهدربشسي هودرلف ت هدرتيميةي ق -
ي هرألبعدد فهدرتيميةيدد هتدديهدرلف تدد هدرتيميةيدد هةدديهوب دد هيمددسهوبددوفهالددسهإيبدد بيه وهفت هإاىدد ئ -

 درةومتييق
 صفة هدرفسد  ه فسهتوىي  هاهة  :

تعليددلهدرلف تدد هدرتيميةيدد هةدديه ددإل هت يئدد هةيدد خهيشددبنه  دد هددبددفدعهودتبتددد سجهودرتعددس ه  دد ه -
 صفسد هدرةومتييهددبفد ي هودرعة ه   هس  يت  هوة  يفت  ق

 د هدرد ةي هرفنهدرةومتييهبإشسدد نهتيه ة ي هدت   هدرفسدسد قد تلة سهدر  سص  هودرففسه -
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دور بيئررة العمررل فرري االلتررزام التنظيمرري مررن وجهررة نظررر بعنرروان: ( 2016)نصررار،  دراسررة .4
 العاملين في الجامعات الفلسطينية.

هفت هدرفسد  هدرتعس ه   هفوسهبيئ هدرعة هتيهدترتلدنهدرتيميةيهةيهوب  هيمسهدرع ة ييه
هبةينههددفدسييي هةي هدرفسد   هةبتةن هتدوي هايث هغلسج هبف  ع هودد إلةي  هدقصى  هب ةعتي تي

درع ة ييهددفدسيييهتيهب ةعتيهدقصى هودد إلةي هبف  عهغلسجهوصفهتنهد تي سه يي ه شودئي ه بفي ه
جهدة هد ت فنهو ركها بهي ب هدرع ة ييهتيهد هب ةع جهود ت فنهدرب اثهدت تب ي هدرفدسهر فسد  

هدرةي  هدروىتيهدرتا ي يهرتافيدهاهفد هفسد ترقدرب اثه
 وةيهاهنهدريت ئ هدرتيهتوى هإري  هة هي ي:

يوبفهةودتف هبفسب هةتو   هةديهوب د هيمدسهدرعد ة ييهرودصدنهبيئد هدرعةد هتديهبد ةعتيهدقصىد ه -
هودد إلةي هبف  عهغلسق

تدديهبدد ةعتيههيوبددفهةودتفدد هبفسبدد هدبيددسسهةدديهوب دد هيمددسهدرعدد ة ييههرة ددتونهدترتددلدنهدرتيميةددي -
 دقصى هودد إلةي ق

هو سب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هةي  :
ف دددددددنهدرب ةعددددددد هدرعددددددد ة ييه ددددددد س.هبيئددددددد هدرعةددددددد جهبتفدددددددفينه دددددددفة  هةتيو  : ة ريددددددد جهص يوييددددددد جه -

هد تش سي جققق(ق
هتشبينهدرع ة ييه   هدرةش سد هتيه ة ي هدت   هدرفسدسق -
حسرين مسرتول البيئرة التنظيميرة بعنروان: دور القيرادة الخادمرة فري ت (2016 دراسة )عودة، .5

 بوزارة الداخلية واألمن الوطني.
هفت هدرفسد  هدرتعس ه   هفوسهدرفي فسهدر  فة هتيهتا ييهة تونهدربيئ هدرتيميةي هبولدسسه

درشدهدرع دسلهبف  عهغلسجهايثهتدويهةبتةنهدرفدس  هةيهدرع ة ييهتيهه-درفد  ي هودقةيهدرو يي
ههدروم ئ هددشسدتي  هدرفسد    سئيسهص ن هب   ه يي  هوصف هب  ل( هةيه240ات هةفيسه  ن (ةومت ا

ه هد ت فن هايث هدروم ئ هددشسدتي ج هتي هتولينهادرع ة يي هتن هوصف هدر بفي ج هدرعشودئي  هدرعيي    وب
د تب ي هدرفدسهسئي  هتنهتىةية  هةيهصب هدرب اثجهوصفهد ت فنهدرب اثهدرةي  هدروىتيهدرتا ي يه

هرتافيدهاهفد هفسد ترق
 نهدريت ئ هدرتيهتوى هإري  هة هي ي:وةيهاه

 يالسهدرةت يسهدرة تف  درفي فسهدر  فة (هتيهدرةت يسهدرت بن دربيئ هدرتيميةي (ق -
هتوبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي هبييهفوسهدرفي فسهدر  فة هوتا ييهة تونهدربيئ هدرتيميةي ق -
هو سب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هةي  : -
  إل هت ويسهصفسدت نهتيهدرعة هودتهتة نهبا ب ت نهدرش ىي قلي فسهدتهتة نهب رةساو ييهةيه -
 ب لسهدقةيي هقتوتيسهةودسفهتيميةي هةيهشري  هتا ييهوت ويسهدربيئ هدرتيميةي هتيهدق -
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أثر فعالية الهيكل التنظيمي علرى نجراح شرركات المسراهمة  ( بعنوان:2016 دراسة )البكري، .6
 .يتهاالعامة في بورصة فلسطين في تطبيق استراتيج

هتيه هدت تسدتيبي  هت بيد ه    هدرتيميةي هدر يد  هتع ري  هالس ه    هر تعس  هدرفسد   هفت 
شسد  هدرة  هة هدرع ة هدرةفسب هتيهبوسى هت   ييجهجهود ت ف هدرب اثهد ت هدرةفسدمهدرع ة ييه

(شسد جهوب  هةبتةنه50تيهشسد  هدرة  هة هدرع ة هدرةفسب هتيهبوسى هت   ييهودرب ر ه ففهن 
هاتسدفه150د   درفسه ه   هد ت  هدت تب ي  هتولين هدرة حهدرش ة هايثهتن هدرب اثه سيف  هود ت فن (ج

هرتافيدهاهفد هفسد ترقايثهد ت فنهدرةي  هدروىتيهدرتا ي يههجةبتةنهدرفسد  
هوصفهتةل  هاهنهيت ئ هدرفسد  هتيهدرت ري:ه

ةيهدرتعفيفهةة هيبع   هتتى هغ ربي هدر ي د هدرتيميةي هرشسد  هدرة  هة هدرت   ييي هب  وه ه -
هادلسهةسوي ق

هتتى هغ ربي هدر ي د هدرتيميةي هرشسد  هدرة  هة هدرت   ييي هب رةسدلي ق -
لددسهدت ددتنهغ ربيدد هدر ي ددد هدرتيميةيدد هرشددسد  هدرة دد هة هدرت  دد ييي هب رت ىددمهةةدد هيبع  دد ها -

 ت   ي هتيهتافيدهاهفدت  ق
 وصفهاوى هدرفسد  هب رعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  :

 ه  دد هدرتف يدد هةدديهدرةسدليدد هودرتعفيددفهتدديهدر ي ددد هدرتيميةيدد هر شددسد  هدرت  دد ييي هوليدد فسهدرعةدد -
 و ركهةيهاب هدر س  هتيهديب لهدر فة  هدرتيهتففة  قه؛فسب هدرس ةي 

اسوسسهت د ي هةشد سد هدرعد ة ييهتديهدرشدسد  هدرت  د ييي هب رةع وةد  هرتةديدي نهةديهدرةشد سد ه -
 تيهدت   هدرفسدسد ق

سهدرع ةدد هر شددسد  هدرت  دد ييي هاددسوسسهدرتو ددنهتدديهتتددويضهدر دد    هر عدد ة ييهتدديه  دد هددفدسه -
 درة توى  هدرفيي جهو ركهرة   فت نهتيهدرفي نهب ق ة  هدرةود  هإري نق

دور محرددات تصرميم الهياكرل التنظيميرة فري تحسرين جرودة  :بعنروان (2016 حماد،) دراسة .7
 سطينية.اتخاذ القرارات اإلدارية في جهاز الشرطة الفل

هدت   ه هبوفس هتا يي هتي هدرتيميةي  هدر ي د  هةاففد  هفوس ه    هدرتعس  هدرفسد   هفت 
هدرفسد  هةيهدراب  هدرع ة ييهتيه هوتدوي ه يي  هبف  عهغلسج درفسدسد هددفدسي هتيهب  لهدرشس  
ب  لهدرشس  هدرت   ييي هاة  هدرة ةي  هدروميتي هدرةاوسي ه   هة تونهةي  دهدرعة هتيهص  عه

هدرتا ي يههغلسج هدروىتي هدرب اثهدرةي   هود ت فن هر فسد  ج هدرفدس هدت تب ي  هدرب اثهب  ت فدن وص ن
هرتافيدهاهفد هدرفسد  ق
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هوصفهتةل  هاهنهيت ئ هدرفسد  هتيهدرت ري:ه
بدددفه إلصددد ه د هفترددد هإاىددد ئي هبدددييهةادددففد هتىدددةينهدر ي دددد هدرتيميةيددد هودت ددد  هدرفدددسدسد هتوه -

   ييي هتيهص  عهغلسقددفدسي هتيهب  لهدرشس  هدرت 
بي دددبهةتف سبددد هوبتدددسودهادددئي  هتددديهفوسهدر يدددد هوهبةيدددنه ي ىدددسهدرةادددففد هت ددد نهبت   يددد ه -

 درتيميةيهبتا ييهبوفسهدت   هدرفسدسد هددفدسي هتيهب  لهدرشس  ق
هو سب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هةي  :

 هدرت  ددد ييي هليددد فسهدتهتةددد نهبت بيددددهةادددففد هتىددد ةينهدر ي دددد هدرتيميةيددد هتددديهب ددد لهدرشدددس  -
هولي فسهدر ودصنهدر بيسسهب  دهدرشريق

 قةسدبع هدر ي د هدرتيميةي هبشد هفوسلهةنهد هة هيشة رهدر يد هدرتيميةيهةيهةاففد  -
دور الثقافرررررة التنظيميرررررة فررررري تفعيرررررل تطبيرررررق اإلدارة : ( بعنررررروان2011 ،العررررراجز) دارسرررررة .8

 افظة هزةإ.مح -االلكترونيةإ دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم
هددفدسسه هت بيد هتتعي  هتي هدرتيميةي  هدرلف ت  هفوس ه    هدرتعس  هإر  هدرفسد   هه ا هفت 

هدرع ريه هدرتسبي هودرتع ين هبالي هلنهت بيف  هه–ددردتسويي هتيهولسدا غلسجهود ت فة هدت تب ي هدرفدس
هةي هةدوي  ه يي  هدرش ة ه(294 ه    هدراىس هب سيف  هد تي سه  هتن هتسفد هدتبع ج ةي  هدرهايث

هرتافيدهاهفد هدرفسد  قهدروىتيهدرتا ي ي
 وصفهاوى هدرفسد  هب رعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  :

درتيميةيدد جهدرةعتفددفد هدرفددينه هبددييه ي ىددسهدرلف تدد هدرتيميةيدد ه يوبددفه إلصدد ه د هفتردد هإاىدد ئي -
ولدسسههوبدييهتتعيد هددفدسسهددردتسوييد جهتديه(درتيميةي جهدرتوصعد  هدرتيميةيد هجهدق سد درتيميةي 

هقود ي هه اهدرعإلص ه سفي هج–غلسههةا تم  ه–درتسبي هودرتع ينهدرع ريه
تهيتدد دهر ةومدد هدت دد  هدرفددسدسد هدرةتع فدد هبعة دد هفويهدرسبددوعهإردد هسئي ددرهدرةب شددسهاددةيهبيئدد ه -

هدرعة 
هتهيتنهتدسينهاوهتاتيلهدرةومتييهدرةتةيلييهتيهبي مهويشسهدرعة هددردتسوييهب رولدسسق -
هريد  هدرعةد هب ربسيد ة هددردتسويدي درةومتييهتسىد هدرةشد سد هتديهت دويسهيمدنهوهتهيتنهإ   مه -

هدر لهي ت فةويرق
 وصفهاوى هدرفسد  هب رعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  :

 ددسد هودرتوصعدد  هدرةعةددو هب ددد هبددفدمهساي ددنهتدديهدرفددينهودرةعتفددفد هودقإتشددبينهدرةددومتييه  دد ه -
ردتسوييد اهبعبد سد هتعبدسه دديهإوتعةية د هب  دتةسدسهفد د هدردولدسسهرت ويسهد هبةد هيإلئدنهبيئد هدرعةدد جه

 لف ت هدرولدسسق
فسد  هتبييها  وبهلي فسهدرتتويضهةيه إل هإ   مهدرةومتييه    هدت   هدرفسدسهوتيتي اجهةنه -

 ت نه ددديهدريتددد ئ جهو ردددكهئتدددوتيسهصدددفسهةادددفوفهةددديهدرتوبيدددرهودردددف نهدريت ددديجه  ددد هايهيدددتنهة ددد 
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جهوفسبددد هد دددتعفدفهنهرتاةدددد هدرة ددداوري هوسغبدددت نهتدددديهايهت تفددد فهدرةدددومتييهبة ييدددت نهدرع ريدددد 
 يش سدودهتيه ة ي هدت   هدرفسدس

عالقة الثقافة التنظيمية بااللتزام الروظيفي لردل معلمري  :بعنوان (2012 معيلق، أبو) دراسة .9
 المدارس األساسية الحكومية بمحافظة هزة وسبل تطويرها.

ه هاية  هدرلف ت  هدردش ه يه إلص  هدروميتيهرفنهةع ةيههفت هدرفسد   هب ترتلدن درتيميةي 
هةبتةنهدرةفدسسهدق   ي هدرفيي هدرادوةي هبةا تم  هغلسجهودصتسدده ب هت ويسهه اهدرعإلص جهتدوي

   ي هدرفيي هدرادوةي هبةا تم  هغلسجهةع ة اهوةع ة هةيهةع ةيهدرةفدسسهدقه(456 هدرفسد  هةي
د ت فة هدرب ال هدرةي  هدروىتيهدرتا ي يهرتافيده هدةهجوصفهد ت فة هدرب ال هد تب يتييهوةف ب  ه

هقاهفد هدرفسد  
هوصفه  ى هدرفسد  هإر هيت ئ ه فيفسهةيهاهة  :ه
ايهيةدد هدرلف تدد هدرتيميةيدد هدر دد ئفهتدديهدرةددفدسسهدق   ددي هدرددفيي هدرادوةيدد هبةا تمدد  هغددلسههددوه -

ديبد لهاىد  ه  د ه%(جهي يه ركهلف تد هد82.73لف ت هدرعإلص  هددي  يي هبوليهي بيهصفساه 
%(جهلددنهلف تدد هدردديمنهودقفودسهاىدد  ه  دد هدرةستبدد ه82.18 اهدرةستبدد هدرل ييدد هبددوليهي ددبيهصددفسه
هالف تدددد هدرفددددوسهاىدددد  ه  دددد هوليهي ددددبيهصددددفسههقهوا يددددسداهه)%81.18درل رلدددد هبددددوليهي ددددبيهصددددفساه 

 %(قه66.05 
رةع ةدييهردية هوبيي هدرفسد  هايرهتهتوبفهتسوده د هفتر هإاى ئي هبييهةتو د   هتفدفيسد هد -

 رةت يسهدربيسه  دوسهجهإي ثه(قهندرلف ت هدرتيميةي هدر  ئفسهتيهدرةفدسسهدرل يوي هتعله
 وصفهاوى هدرفسد  هب رعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  :

درعةددد ه  ددد هليددد فسهو ددديهدرةدددفيسييهبدددفوسهدرلف تددد هدرتيميةيددد هتددديهتعليدددلهدترتدددلدنهدردددوميتيهردددفنهه -
 درةع ةييق

 ةفسسهيتنهتفسي رهتيهدرب ةع  هودرد ي  هر  ب هد ي هدرتسبي قد تة فهدرلف ت هدرتيميةي هد -
واقرررع الثقافرررة التنظيميرررة وانعكاسررراتها فررري فاعليرررة بلرررديات  :بعنررروان (2011 بررردر،) دراسرررة .10

 محافظتي الخليل وبيت لحم.
هدرفسد   هههفت  هإر  هب في  هه   درتعس  هت   ي  هتي هوديعد   ت   هدرتيميةي  هدرلف ت  ودصن
هوه هدر  ي  هةيهةا تمتي هدرةدوي  هدرعيي  هاتسدف هإر  هوب ت   هد تب ي  هايثه وس هدرب ال  بي هرانج

هإفدسي  هةي ىب هيتوروي هدر يي هول  ههدتتسدف هوصف هودروافد (ج هودقص  ن هدرفودئس هوةفسدم  سا  م
(هود تةف هدرفسد  ه147وب  ه ففهدت تب ي  هدرة تسفس ه(149 درب ر  ههدت تب ي ه   ه يي هدرفسد  

هرتافيدهاهفد هدرفسد  قهتيهدرتا ي يدرةي  هدروى
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هوصفه  ى هدرفسد  هإر هيت ئ ه فيفسهةيهاهة  :
(جه3.35ايهدرلف تدددد هدرتيميةيدددد هدر دددد ئفسهتدددديهب ددددفي  هةادددد تمتيهدر  يدددد هوبيدددد هراددددنهةتو دددد  ه  -

 (ق0.76ودتياسد هدرةعي سله 
درفد  يدددد ههوام ددددس هدريتدددد ئ هوبددددوفه إلصدددد ه سفيدددد هبددددييهدرلف تدددد هدرتيميةيدددد هودرت   يدددد هدرتيميةيدددد  -

 ودر  سبي هر ب في  هدرةباولرق
 وصفهاوى هدرفسد  هب رعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  : -
 قاسوسسهد ت فدنهةف  هدرلف ت هدرتيميةي هرتوبيرهتدسهدرع ة ييهياوهةى ا هدرعة ه -
ادددسوسسه ةددد هفسد ددد  هو  ددد هرةا ورددد هستدددنهة دددتونهدرلف تددد هدرتيميةيددد هتددديهدرب دددفي  هودم  ددد مه -

 دربوهسي هر عة قهةي هرتس ياهدرفينهدق
 :البيئة التنظيمية التي ركزت على الدراسات العربية .2
دور البيئررة التنظيميررة فرري زيررادة فعاليررة تطبيررق عمليررات بعنرروان: ( 2015 ،صررورية) دراسررة .3

إدارة المعرفرة فرري المؤسسرة االقتصررادية. دراسرة حالررة مؤسسرة كونرردور لإللكترونيرات بواليررة 
 برج بوعريريج.

درة دد  فسه  دد هليدد فسهتع ريدد هوهتددوتسهدربيئدد هدرتيميةيدد ههنرتعددس ه  دد هةددفهددفت هدرفسد دد هإردد هد
ت بيدددددده ة يددددد  هإفدسسهدرةعستددددد هتددددديهةا  ددددد هدويدددددفوسجهود تددددد سهدرب ادددددثهةا  ددددد هدويدددددفوسهديتددددد .ه

ردتسوييددد  هدةبتةدددنهر فسد ددد جهورتافيددددهاهدددفد هدرفسد ددد هصددد نهدرب ادددثهبتىدددةينهوت دددويسهد دددتب ي جهدد
تديوروبيد هه–درلف تد هدرتيميةيد ه–يئد هدرتيميةيد ههديه در يدد هدرتيميةديود ي هابع فهدرفسد د هرةت يدسهدرب

هرتافيدهاهفد هفسد ترقهدرةع وة  (جهود ت فنهدرب اثهدرةي  هدروىتيهدرتا ي ي
هوصفهتةل  هاهنهيت ئ هدرفسد  هب آلتي:ه

وبددددوفه إلصدددد هدستب  يدددد هةعيويدددد هبددددييهتددددوتسهدربيئدددد هدرتيميةيدددد هوتع ريدددد هت بيدددددهإفدسسهدرةعستدددد جه -
رةيمة هدرتيهتوتسهدرةيد خهدرةي  دبهرت بيددهةع ست د هود دت فدة  هتديهاي ت د هدرتيميةيد هتددويهت 

 دت  هةيهدرةا    هدت سنقفادلسهت   ي هوصفسسه   هتافيدهاه
تددسدفه ييدد هدرباددثهةتتفددييهتدديهدرددسالهاددو هاهةيدد هتددوتيسهدربيئدد هدرةي  ددب هوددد هدرة ددت لة  هاإيه -

تددد هبتع ريددد هودتددد مسهةددديه دددإل هوبدددوفههيدددد هتيميةددديهدرتددديهتادددةيهت بيدددده ة يددد  هدفدسسهدرةعسه
يب بيدد هفد ةدد هإويمدد نهإفدسلهةددسيهيبعدد هدرعة يدد هدرتيميةيدد ه د هصيةدد جهو  دددهلف تدد هتيميةيدد ه

 إلصديهودرعإلصد  هدرتت   يد هبدييهر ةعست جهوتوتسهبيئ ه ةد هي دوفه هدرلفد هودتاتدسدنهودر د وكهدق
  ت هتيهدرةا   قتددفدسي هدرة هدرة توي  

هب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هةي  :و سه
درفيدددد نههايهتعةدددد هدرةا  دددد ه  دددد هتددددوتيسهدرةددددودسفهدربشددددسي هدر دددد ييهتفددددنه  دددد ه دددد تف نهة دددداوري  -

 ب ريش    هدرإللة هرتوريفهدرةعست هواتم  هوتوليع  ق
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فدسسه  ىددددد هر ةعستددددد جهيتوتهددددد هةدددددفيسهإفدسسهدرةعستددددد هاوهةدددددفيسهدرةعستددددد (هإايهتيشدددددئهدرةيمةددددد ه -
 رةعست هودرعة ه   هةت بع هت بيده ة ي ت  قدايش  هإفدسسهةت ىى هتيهت ويسه

دور بيئررة العمررل الداخليررة فرري تحقيررق االلتررزام التنظيمرري بعنرروان: ( 2013 ،الشررمري) دراسررة .4
 .بمنطقة الحدود الشمالية دلدل منسوبي قيادة حرس الحدو 

درتيميةيهرفنههفت هدرفسد  هإر هدرتعس ه   هفوسهبيئ هدرعة هدرفد  ي هتيهتافيدهدترتلدنه
ةي وبيهصي فسهاسسهدرافوفهبةي ف هدرافوفهدرشة ري جهايثهتشد هةبتةنهدرفسد  هةيهصي فسهاسسه

ب  ت فدنهدت تب ي هوص نهدرب اثهها ب  اهوتسفداجهه(243 هدرافوفجهوب  هابنهدرعيي هدرة ت سسهر فسد  
هرفسد  درتا ي يهرتافيدهاهفد هدهدرفدسهربةنهدربي ي  هود ت فنهدرةي  هدروىتي

هوتوى  هدرفسد  هإر ه فسهيت ئ هاهة  :
درفد  ي ههيهدرعة هبسودهدرتسيددهتديهةودب د ها بد مهوة د نههة اهنهدر ى ئمهدرة ة هربيئ هدرع -

 اسسهدرافوفجهودرتلدنهدرع ة ييهبريمة هوتع ية  هاسسهدرافوفق
ميةيههيهتف فنهاهنهدرةعوص  هدرتيهتاو هفويهتا ييهبيئ هدرعة هدرفد  ي هرتافيدهدترتلدنهدرتي -

ودةددددسهودرتع يةدددد  هبددددييهدرددددفوسي  هودرفيدددد فسجهويددددفسسهدرادددد دهتفييدددد  هدتتىدددد  هدرإللةدددد هرتبدددد ف هدق
ةي وبيهاسسهدرافوفهبفوسد هتفسيبي هرت ويسهافدئ نهتديها ةد  هدرسىدفجهوتوليدنهدرعةد هبشدد ه

 درع ة ييهتيهاسسهدرافوفق   هغيسه  ف ه
هو سب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هةي  :

 دترتلدنهدرتيميةيقهة توي  سدسهتيهتعليلهدت تة -
 يب بي قدت تةسدسهتيهتعليلهبيئ هدرعة هدرفد  ي هدد -
أثرر الثقافرة التنظيميرة علرى اإلبرداع اإلداري لردل العراملين : إ( بعنوان2013 دراسة )جلولي، .5

 في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةإ.
ه هدرع ة يي هدتب ه   هدرتعس ه    هإر  هدرفسد   هياوههفت  هدربلدئس هتي هب دسس هب ةع  تي

هودرتعس هايا اه   هة تونهددبفدعهددفدسلهدر  ئفهرفي نجهتدويه ة تونهدرلف ت هدرتيميةي هدر  ئفس
هدرعشودئي ه هدرعيي  هود ت فة هدرب ال ه سيف  ةبتةنهدرفسد  هةيهدرع ة ييهددفدسيييهبب ةع هب دسسج

هر وىو هإر هيت ئ هدرفسد  قدرب ي  هجهدة هد ت فة هدرةي  هدروىتيهدرتا ي يه
هوتوى  هدرفسد  هإر ه فسهيت ئ هاهة  :

ب مهة تونهددبفدعهددفدسلهرفنهدرع ة ييهب رب ةع هبة تونهةستتنجهوتبييهوبوفهالسه وهفتر ه -
 إاى ئي هبربع فه هدرة ت ت هتيهددبفدعهددفدسلهرفنهدرع ةييق

و هة تونهددبدفدعهددفدسلهردفنهوبوفهتسوده د هفتر هإاى ئي هتيهدتب ه  هدرةتاوىييها -
 درع ة ييهتعلنهر ةت يسد هدرفية سدتي ق
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هو سب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هةي  :
    هإفدسسهدرب ةع هتشبينها ر هدرتي تسهوتدسينهدرةبف ييق -
 تس ياهدري  هدرفيةفسد يهبييهدرةفس ييهودر  ب هدرع ة ييق -
باإلبرررداع اإلداري للقيرررادات اإلداريرررة ( الثقافرررة التنظيميرررة وعالقتهرررا 2012 ،محمرررد) دراسرررة  .6

 بجامعة أسيوط.
ددفدسله ددبدفدع وة دتون در د ئفس درتيميةيد  درلف تد  بديي درعإلصد  تافيدف إرد  درفسد د  هدفت 

 بايثهت  هن درتيميةي  درلف ت  رت ويس ةفتسد تىوس وان ود رك ا يو  بب ةع  ددفدسي  ر في فد 
  ي ىدسهددبدفدع ود يد  ودرعد ة ييج ددفدسيد  ر فيد فد  دفدسلد ددبدفدع ة دتون تيةيد  تي   تعوه بفوس

 ددفدسي  ةيهدرفي فد   اود (88) درفسد   ةبتةن ب   وصفجهب رب ةع  درفي فد  رفن ةستتع  ددفدسل
 درةدي   د دت فنهدرب ادث وصدف درة ت تد ج درب ةعد  إفدسد هد يد   ,ا ديو ج بب ةعد  درع ةد  بد دفدسس
هقدربي ي   ربةن درفدس دت تب ي  فنود ت  درتا ي يج دروىتي
 :يت ئ هدرفسد   اهن ةي ود ي
 يعدلنهإرد   ردك ودد ي ب رب ةعد  ددفدسيد  درفيد فد  ردفن   ريد  بفسبد  ددبفد يد  درفدفسد  توتس  -

 .يةوهصفسد ه     ي   ف در ل درب ةعي ودرةي خ دربيئ  توتس
 :درفسد   توىي   ةيهاهن ود ي 
 درتع دين ددفدسلهبةا  د   ددبدفدع ةعوصد   :درةلد    دبي    د  ةي د  ا دسن بفسد د   درفيد ن  -

 تي درتيميةي  وفوسهدرلف ت  درب ةعيج صب  درتع ين بةا     ددفدسل ددبفدع وةعوص   درع ريج
ه.دتبتفدئي  درةفس   تي ددفدسل ددبفدع تافيد

ة تطبيقيرة علرى أثر بيئة العمل علرى اإلبرداع اإلداري إدراسر :( بعنوان2011،المشوطدراسة ) .7
 أكاديمية سعد العبداهلل للعلوم األمنية في دولة الكويت.

الددسهبيئدد هدرعةدد ه  دد هددبددفدعهددفدسلهتدديهاد فيةيدد ه ددعفهه  دد هددفت هدرفسد دد هإردد هدرتعددس ه
وتدويهةبتةنهدرفسد  هةيهبةينهدرادب  هدرعد ة ييهب رةفيسيد هدرع ةد هرادسسههدرعبفهدهللهر ع ونهدقةيي ج

وهص نهدرب اثهبتىةينهد تب ي هربةنهدرةع وة  جهود دت فنهدرب ادثهها ب  اجه(550 هدرافوفهو ففهن
هرتافيدهاهفد هدرفسد  قهدرةي  هدروىتيهدرتا ي ي

هوتوى  هدرفسد  هإر ه فسهيت ئ هاهة  :
وبددددوفهتددددرليسه لهفتردددد هةعيويدددد هر  يددددد هدرتيميةدددديه  دددد هددبددددفدعهددفدسل در دددد وكهددبددددفد يجه -

 ودرففسد هددبفد ي (ق
فهتدددرليسه لهفترددد هةعيويددد هر ةشددد سد هتددديهدت ددد  هدرفدددسدسد ه  ددد هددبدددفدعهددفدسله در ددد وكهوبدددوه -

 ددبفد يجهودرففسد هددبفد ي (ق
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هو سب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هاهة  :
دتهتةدد نهبيشددسهسودهدرتسيدددهبددييهدرعدد ة ييهتدديهاد فيةيدد ه ددعفهدرعبددفهدهللهر ع ددونهدقةييدد هتدديهفوردد ه -

 دردوي ق
بسدمهودرةت ىىدددددييهتددددديهةبددددد  هدرت ددددويسهدرتيميةددددديهرتا دددددييهودصدددددنهدرت دددددويسهدت ددددتع ي هبددددد ر  -

 درتيميةيهب رةفيسي ق

 :الدراسات األجنبية التي ركزت على البيئة التنظيمية

العالقرة برين المنرا  التنظيمري والصرمت  ( بعنروان:Zamani & karimi ,2016) دراسرة .1
 يران.التنظيمي لدل الموظفين اإلداريين في وزارة التعليمإ، إ

- The Relationship between Organizational Silence of dminstrative 

staff in Education Department. 

هدددفت هدرفسد ددد هإرددد هتافيدددفهدرعإلصددد هبدددييهدرةيددد خهدرتيميةددديهودرىدددة هدرتيميةددديهر ةدددومتييه
تددنهد تيدد سهددفدسيددييهتدديهولدسسهدرتسبيدد هودرتع ددينهبرىددت  يهود ددت فة هدرةددي  هدروىددتيهدتستبدد  يجهوه

ةومتدد اهإفدسيدد هيعةدد هتدديهولدسسهدرتسبيدد هودرتع ددينجهايددثهه(517 هةومتدد اهةدديهاىدد ه(220 ه ييدد هب  دد 
 ىةنهدرب اثهدت تب ي هود ت فة  هدرفدسهربةنهدربي ي  ق

هو  ى هدرفسد  هإر هةبةو  هةيهدريت ئ هاهة  :
إلص ه  رب هبييهابع فهوبوفه إلص هدستب  ي ه  رب هبييهدرةي خهدرتيميةيهودرىة هدرتيميةيجهو  -

 درةي خهدرتيميةيهودرىة هدروميتي
بدسدمد هدرعةد هواهدفد ه - اش س هيتد ئ هدتيادفدسهدرةتعدففهايدرهيةدديهدرتيبداهب رىدة هدرتيميةديهودم

 درةيمة ق
هود ي هاهنهيت ئ هدرفسد  :

  ففهوسش  ه ة هر ةومتييهةيهاب هت ويسهة  سد هدرتودى هرفي نق -
 ي هودرةفتسا  هددبفد ي هةيه إل هيم نهتشبيعيهةي  بقدرتسايبهوتشبينهدقتد سهدربي ئ -
: تررأثير الثقافررة التنظيميررة ونمررط القيررادة بعنرروان (Akhavan ,Peyman ،2014) دراسررة .2

 على إدارة المعرفة في منظمات بحثية مختارة.
- The Effect Of organizational culture and Leadership Style on 

Knowledge Management in Selected Research   organizations  

هف هدرفسد  هإر هدرتعس ه   هالسهدرلف تد هدرتيميةيد هودردية هدرفيد فله  د هدرةعستد هددفدسيد ه
ةسدددلهبادوثهة تد سسهتديهديفويي دي جهجهوتةلد هه4ةومد هةديهه(224)و بف ه   ه يي هةدويد هةديه

ابعددد فههاسبعدد درلف تددد هدرتيميةيدد ه  ددد هدرةت يددسهدرة دددتف هب رلف تدد هدرتيميةيددد هودرددية هدرفيددد فلهجودشددتة  ه
 لف تدد هدرةشدد سد جهودتبتددد سجهدرعفإلييدد جهدت ددتفسدس(هودرددية هدرفيدد فله  دد هبعددفييه درددية هدرددفيةفسد يه
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ابعدد فه ددبددفدعههاسبعدد جودرددية هدقوتفسد ددي(جهاةدد هدرةت يددسهدرتدد بنهت ددوهدرةعستدد هددفدسيدد هدشددتة ه  دد ه
دت دددتب ي هددددرفدسهربةدددنهدرةع وةددد  جهوتدددنههدرب ادددثهود دددت فندرةعستددديجهدرتيمدددينهجدرةشددد سد جهدرت بيدددد(ه

هقدرتا ي يهرتافيدهاهفد هفسد ترهد ت فدنهدرةي  هدروىتي
هوةيهاهنهه اهدريت ئ هدرتيهتنهدرتوىي هإري  هد رت ري:

درلف ت هدرتيميةي هدر  ئفسهودرية هدرفي فلهر نهترليسهوداحه  د هابعد فه ة يد  هدرةعستد هددفدسيد ه -
هلف ت هدرةش سد هر  هترليسهإيب بيه   ه ة ي  هدرةعست هددفدسي قايثهوبفهايه

هوام س هايهلف ت هدت تفسدسهر  ه إلص هإيب بي هةوبب هب رةعست هددفدسي ق -

علررى أثررر ثقافررة المنظمررة ونمررط القيررادة  :بعنرروان (Danielle .Griffith،2013)دراسررة  .3
في ظرل سورينام جمهورية لحجم في الصغيرة والمتوسطة ا المنظمات داخلااللتزام التنظيمي 

 .وسيطمتغير الوظيفي ك الرضا
- "The Effect Of Organization Culture and Leadership Style On 

Organizational Commitment Within Smes In Suriname With Job 

Satisfaction as A mediator"                                                  

تافيددفهوبددرهدت ددتإل هتدديهدرددفوسهدرتدديهت عبددرهدرلف تدد هدرتيميةيدد جهودرددية هإردد ه هدرفسد دد ههددفت
درعدد ة ييهرددفنههدد اهدرشددسد  جههدرفيدد فلهرددفنهدرشددسد  هدرىدد يسسهودرةتو دد  جهوةددفنهتددرليساه  دد هدرتددلدن

وتوىد  هدرفسد د هإرد هيتد ئ ه دفسجهةديهاهة د هايههجوةفنهدرساد هدردوميتيهدرد لهيتو د ههد اهدرعإلصد 
سهدرلف ت هدرتيميةيد هدد يهاصد هديتشد سدهةةد هدد يهةتوصعد هادو هدرساد هدردوميتيهردفنههد اهدرشدسد  جهترلي

وايها  وبهدرةش سد هودرف نهرفنهدرع ة ييهي   فهبشد هة ةوسهوةدالسه  د هدرلف تد هدرتيميةيد هردفنه
 هدرشدددسد  جهوصدددفهاوىددد هدرفسد ددد هبادددسوسسها ددد ه سدمهدرفيددد فسهبعدددييهدت تبددد سهجهوا ددد هافدددودهوودببددد 

ههدرع ة ييهبعييهدت تب سهايا هوه دهيافلهإر هافدمهاتا هوةيلسهتي ت ي هرفنهه اهدرشسد  ق

إ دراسة العالقة بين الثقافة التنظيميرة بعنوان  Rankouh, A. & Poor,2013)  دراسة  .4
بداع المحاضرينإ.  وا 

- Examine the Relationship between Organizational Culture and 

Creativity of Lecturers. Universal Journal of Management and 

Social Sciences, 3, (8), 24-31. 

هددددفت هدرفسد دددد هإردددد هدرتعددددس ه  دددد هدرعإلصدددد هبددددييهدرلف تدددد هدرتيميةيدددد هوتشددددبينهددبددددفدعهرددددفنه
درةا اددسييهتدديهب ةعدد هالدفهدد ددإلةي قهدةدد ههددفت هدرفسد دد هإردد هتفيددينهدرلف تدد هدرتيميةيدد هرةبةو دد  ه

إلصت  هبتيةي هإبفدعهدرةا اسييجهورففهد ت فنهدرب الد يهدرةدي  هدروىدتيهدرتا ي ديجهايدثهدرتفسيبهو 
هدرفدسهر فسد  قهدت تب ي تنهد ت فدنه
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هاهنهيت ئ هدرفسد  :
وبوفه إلص هةب شسسهبييهدرلف ت هدرتيميةي هوتعليلهإبفدعهدرةا ادسييجهدةد هبييد هدرفسد د هوبدوفه -

 ةع هةيهايثهدرد ي  هوتسوعههدرب ةعد هةديهايدثههيد كهد تإل هبييهلف ت هدرد ي  هوتسوعهدرب
بفدعهدرةا اسييجهوايهتسوعهدرب ةع هإةيهدرلف ت هدرتيهتف نههد ي  هتةيل هبتوتيسهة تونه    ه

هرفي  هة تونهةيهدرلف ت ق
هوتوى  هدرفسد   هإر هتوىي  هاهة  :

 هدرةب ت جهواوسددهبع هدرةفسدمهودرةا اسييه وه إلص هب رلف ت هدرتيميةي هوةدوي ت  هةيه إل -
هدرعة جهودرةاتةسد ق

تتددويضهدرىددإلاي  هودرة دداوري  هب رت دد ولهرةددفسدمهدرددفودئسهور ةا اددسييهوتلويددفهنهبت  يدد ه
هسدبع هةإلئة هوتيهدروص هدرةي  بهاو هتففنهايش  هدرعة ق

 التمكين اإلداري: الدراسات الفلسطينية التي ركزت على
يرررادات األكاديميرررة فررري الجامعرررات الفلسرررطينية ( درجرررة ممارسرررة الق2017)قويررردر، دراسرررة .1

 بمحافظات هزة للتمكين اإلداري وعالقته بااللتزام التنظيمي لدل أعضاء الهيئة التدريسية.
هدددددفت هدرفسد ددددد هإرددددد هدرتعدددددس ه  ددددد هفسبددددد هةة س ددددد هدرفيددددد فد هدقد فيةيددددد هتددددديهدرب ةعددددد  ه

تيميةددددديهردددددفنها اددددد مهدر يئددددد هدرت  ددددد ييي هبةا تمددددد  هغدددددلسهر تةددددددييهددفدسلهو إلصتدددددرهبددددد ترتلدنهدر
درتفسي ددي جهود ددت فنهدرب اددثهدرةددي  هدروىددتيهدرتا ي دديجهوتدويدد ه ييدد هدرفسد دد هةدديهبةيددنهدرعةددفدمجه

 اددوداهه(170ويددودب نجهوسا دد مهدقص دد نهتدديهدرب ةعدد هدد ددإلةي جهوب ةعدد هدقصىدد هودربدد ر ه ددففهنه 
فدسهربةنهدربي يد  هرتافيددهاهدفد هوتنهد ت فدنها  وبهدرة حهدرش ة جهود ت فنهدرب اثهدت تب ي هدر

هدرفسد  ق
هوصفه  ى هدرفسد  هإريهيت ئ هاهة  :

فسب هةة س د هدرفيد فد هدقد فيةيد هتديهدرب ةعد  هدرت  د ييي هبةا تمد  هغدلسهر تةددييهددفدسله -
 ب م هبفسب هةودتف هدبيسسهق

درب ةعدد  ههوبددوفه إلصدد هدستب  يدد هةوببدد ه  سفيدد (هبددييهفسبدد هةة س دد هدرفيدد فد هدقد فيةيدد هتددي -
 درت   ييي هر تةدييهددفدسلجهوة تونهتافيدهدترتلدنهدرتيميةيهق ا مهدر يئ هدرتفسي ي هق

هوصفهاوى هدرفسد  هب رعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  :
د تةدد فهدرتةدددييها دد وب اهوت  ددت اهتدديهدرةا  دد  هدرتع يةيدد جهودرعةدد ه  دد هتعليددلاهرتعةيدددهدرددو يه -

 ستنهدراودبلهودرتودى هددفدسي هودرسئ  ي قب  دهدرب يبجهةنهديتت دهددفدسسهوه
تبييها  وبهدرعة هدربة  يجهوف نهوبوفهتسدهدرعة هتيهدرب ةع  جهودرتشبينه   هتشدي   جه -

هقي  هةيهاتا هدرو  ئ هر وىو هإر هاتا هدريت ئ هرألهفد هدرةسدفهتافيف  ق
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إلبرررداعي لررردل فاعليرررة القيرررادة وعالقتهرررا بالسرررلوك ا: ( بعنررروان2016،أبرررو نررراموس) دراسرررة .2
 العاملين بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات هزة.

هددفت هدرفسد دد هإردد هدرتعددس ه  دد هة ددتونهت   يدد هدرفيدد فسهو إلصت دد هب ر دد وكهددبددفد يهرددفنه
درعدد ة ييهب ر ددفة  هدر بيدد هدرع دددسي هتدديهةا تمدد  هغددلسجهوتدويدد ه ييدد هدرفسد دد هةدديهدرعدد ة ييهتدديه

هدةددد هد دددت فة هجود دددت فة هدرب الددد هدت دددتب ي هددددرفدسهر دددفسدسهةا  ددد هدر دددفة  هدر بيددد هدرع ددددسي ج
هقرتافيدهاهفد هدرفسد  درةي  هدروىتيهدرتا ي يهدةي  ه

هوصفه  ى هدرفسد  هإريهيت ئ هاهة  :
 ة تونهدر  وكهددبفد يهرفنهدرع ة ييهب ر فة  هدر بي هدرع دسي هب مهبفسب هةتو   ق -
 رفنهدرع ة ييهب مهبفسب هةتو   قهبفد ي هوةةيلسإة تونها هدرةشدإل هب سيف ه -
 ة تونهةيحه ودئفهر ةبف ييهرفنهدرع ة ييهةيهوب  هيمسهنهب م هةتو   ق -

هو سب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هةي  :
اددسوسسهتيةيدد هصددفسد هةا  دد هدر ددفة  هدر بيدد هوت ددويسهنهواددل نه  دد هتا ددييهافدئ ددنهددفدسله -

 ي  ييقودد
 هتيةي هدرففسسه   هاد هدرةشددإل هبد ر سدهددبفد يد هتيةي هوت ويسهدر  وكهددبفد يهةيه إل -

هودريففهوتيةي هدرففسسه   هدرتودى هدتبتة  يهفد  هدرةا   
 ( بعنوان: العالقة بين المنا  التنظيمي والسلوك اإلبداعي2016عبيدة،) دراسة .3

 إدراسة تطبيقية على الهيئات التدريسية في كليات المجتمع المتوسطة في قطاع هزة
درفسد  هإر هدرتعدس ه  د هدرعإلصد هبدييهدرةيد خهدرتيميةديهودر د وكهددبدفد يهق اد مههفت ه

در يئ  هدرتفسي ي هتديهد يد  هدرةبتةدنهدرةتو د  هتديهص د عهغدلسجهوتددويهةبتةدنهدرفسد د هةديهبةيدنه
درفسد دد هودربدد ر ههدبددسدما ادد مهدر يئدد  هدرتفسي ددي هتدديهد يدد  هدرةبتةددنهدرةتو دد  هدرتدديهتددنهد تي سهدد ه

%(هةدديهةبتةددنهدرفسد دد قهود ددت فنهدرب اددثه50( اددوَدجهاةدد ه ييدد هدرفسد دد هد يدد هتةلدد  442 ددففهن 
هقوصفهد تةفهدرب اثهتيهفسد تره   هدرةي  هدروىتيهدرتا ي يهجدت تب ي هدرفدسهربةنهدرةع وة  ه

هوةيهاهنهدريت ئ هدرتيهتوى هإري  هة هي ي:
 عهغدلسهب رةسويد هدرتديهت د  فهيتى هدر يدد هدرتيميةديهتديهد يد  هدرةبتةدنهدرةتو د  هتديهص د -

    هددبفدعهددفدسلهرفنهدرع ة ييق
تيمسهددفدسسهدرع ي هتيهد ي  هدرةبتةنهدرةتو   هإر هددبفدعه   هايدرهةدوسفهييب ديهدت دتلة سه -

هتيرق
هوصفهاوى هدرفسد  هب رعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  :

ربوديبهدر  بي جهرة هر ركهةديهيب بي هر ةي خهدرتيميةيهوةع رب هددرعة ه   هتعليلهدربوديبهدد -
هفوسهدبيسهتيهتعليلهدر  وكهددبفد يهرفنهدرع ة ييق
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تبيددديهددفدسسهرألتدددد سهددبفد يددد هردددفنهدرعددد ة ييهودرعةددد ه  ددد هتدددوتيسهدردددف نهدرةددد فلهودرةعيدددوله -
هر ةبف ييق

( بعنروان: ترأثير اإلدارة برالتجوال علرى تحفيرز المروظفين فري جمعيرة 2016، ،فروانره) دراسة .4
 الخيرية.النور 

هفت هدرفسد  هإر هدرتعس ه   هترليسهددفدسسهبد رتبود هرتاتيدلهدرةدومتييهردفنهبةعيد هدريدوسه
در يسي هودرة  هة هتيهستنهدت مت نهةيه دإل هتاتيدلهنجهوصدفهد دت فنهدرب ادثه سيفد هدرة دحهدرشد ة ه

بةيددنههةومدد هايددثهتددنهتوليددنهدت ددتب ي ه  دد هبةيددنهدرةددومتييهتدديه(100 هرةبتةددنهدرفسد دد هودربدد ر 
وصدددفهد دددت فنهدرب ادددثهدرةدددي  ههوصددد نهبتىدددةينهد دددتب ي هر دددسضهبةدددنهدربي يددد  ججهدرة دددتوى  هددفدسيددد 
هرتافيدهاهفد هدرفسد  قهدروىتيهدرتا ي ي

هوةيهاهنهدريت ئ هدرتيهتوى هإري  هة هي ي:
 ب مهة تونهتاتيلهدرةومتييهتيهبةعي هدريوسهبوليهي بي دبيس(ق -
وتإلتدديهدرتبددود هدرتدديهصددفهتعتددسضهدرةيمةدد هةدديه ددإل ههاددفدثهت ييددسهتيميةدديإيةددديهر ةيمةدد ه -

تاتيدددلهدرةدددومتييهردددفي  هودشدددب عها بددد ت نهدرة فيددد هودرةعيويددد هودرتددديهتدددافلهإرددد هتافيددددهاهدددفد ه
هدرةيمة ق

هوصفهاوى هدرفسد  هب رعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  :
هشدددع سدمهفدس ددد هوتا يددد هةددد هصدددفهيففةدددرهدرةدددومتييهةددديهةع وةددد  هوبي يددد  هاوهةفتساددد  هبفيدددفسهوه -

 درةوم هب ركهريدويهررها تلهتيهب  هادلسق
يهاي د هوهشدب عها بد  هدرةدومتييهدرة فيد هودرةعيويد هودرتديهصدفهيدسنهدرةومتددمهدرعة ه  د هتاتيدلهوه -

 غيسهةشبع ق
دور تمكين العاملين في فعالية األداء اإلداري دراسة ميدانية إ ( بعنوان:2015)صيام، دراسة .5

 زة.على المؤسسات األهلية الصحية في قطاع ه
هدددفت هدرفسد ددد هإرددد هدرتعدددس ه  ددد هودصدددنهدرتةددددييهددفدسلهتددديهدرةا  ددد  هدقه يددد هدرىددداي ه
بف  عهغلسجهودرتعس ه  د هة دتونهت   يد هدقفدمهددفدسلهتي د جهوصدفهد تةدفهدرب ادثهدرةدي  هدروىدتيه
هدرتا ي يجهدة هىةنهد تب ي هت ت فدة  هدرفدسهربةدنهبي يد  هدرفسد د هوتدده ييد ه شدودئي ه بفيد هةدي
هةبتةنهدرفسد  هوهنهتئ هدرةومتييهاىا بهدرةودصنهددفدسي هتيهدرةا    هدقه ي هدرىاي هب لسق

هوصفه  ى هدرفسد  هإر ه فسهيت ئ هاهة  :
 ودصنهدرتةدييهددفدسلهتيهدرةا    هدقه ي هدرىاي هبف  عهغلسهب مهبفسب هةتو   ق -
ةا  دددد  هدقه يدددد هدرىدددداي هتوبددددفه إلصدددد ه د هفتردددد هإاىدددد ئي هبددددييهدرتةدددددييهددفدسلهتدددديهدر -

 قنهت   ي هدقفدمهددفدسلوة توه
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 وتوى  هدرفسد  هإر ه فسهتوىي  هاهة  :
 ت ىيمهددفدسسهةيلديي هةإلئة هربسدة هتفسيبهدرةومتييق -
هتفيينهدربسدة هدرتفسيبي هدرتيهيش سكهتي  هدرةومتويهبشد هةيتمنق -
مرررديري المررردارس الثانويرررة  ل( بعنررروان: درجرررة التمكرررين اإلداري لرررد2015 ،الزاملررري) دراسرررة .6

 بمحافظات هزة وعالقتها بمستول الرضا الوظيفي لديهم.
فسبددد هدرتةدددددييهددفدسلهردددفنهةددددفيسلهدرةدددفدسسهدرل يويدددد هه  دددد درتعدددس ههإردددد ههدددفت هدرفسد ددد 

ةدفيسداهه145ةدنهدرفسد د هةديه نجهوصدفهتددويهةبتيبةا تم  هغلسهو إلصت  هبة تونهدرسا هدروميتيهرف
رتافيددههب اثهد تب ي هدرفدسهر فسد  جهود ت فنهدرب اثهدرةي  هدروىتيهدرتا ي يجهوصفهىةنهدروةفيسس

هاهفد هدرفسد  ق
هوةيهاهنهدريت ئ هدرتيهتوى هإري  هة هي ي:

 د ي هفسب هدرتةدييهددفدسلهرفنهةفيسلهدرةفدسسهبةا تم  هغلسهبفسب هتففيسهدبيسسق -
هم  هغلسهبفسب هتففيسهدبيسسهبفداقة تونهدرسا هدروميتيهرفنهةفيسلهدرةفدسسهدرل يوي هبةا ت -

هوصفهاوى هدرفسد  هب رعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  :
هةيتددرهاصيدد   نهبةددفنهإريدد  هدرتةدددييهددفدسلهةدديه ددإل ه فدسسهدرةفس دد ه  دد ها دد ريبهوهإتددفسيبه -

  ة  هدرةفس  قارت ييسه
 غت  هشدددسدكهدرعددد ة ييهتددديهدت ددد  هدرفدددسدسد هدددديهيىدددبحهردددفي نهوتمهر فدددسدسد هدرتددديهشددد سدودهبىددديإ -

 تيفوةودهبتيتي ه ه   هادة هوبرق
( أثررر الرردخل الرروظيفي علررى اإلبررداع اإلداري لرردل العرراملين فرري القطرراع 2015 ،لولررو) دراسررة .7

 الحكومي دراسة حالة وزارة الشؤون االجتماعية في قطاع هزة.
 ةا  د  هدرف د ع تدي ددفدسل ددبدفدع   د  دردوميتي دردف   الدس ةعست  إر  درفسد   هفت 

 جدروىدتي درةدي   درفسد د  ود تةدف وصدفهىدةنهدرب ادثهدت دتب ي هددرفدسهربةدنهدربي يد  جه ةيجدراددوه
 وددبدفدع دردوميتي دردف   بديي إاىد ئي  فترد   سفيد ه د   إلصد  وبدوف درفسد د  يتد ئ  ةدي ودد ي

 درشداوي ولدسس تدي دراددوةي درف د ع ةدومتي دراددوةيجهواي درف د ع تدي درعد ة يي   د  ددفدسل
 درة فيد ج ودرادودتل درسودتدبج تدي ةتةل د  دردف  هدردوميتي  ي ىدس بةيدن  دي ادييدسه سغيد ب رف د ع

  ي درسا  فسب  د ي  ايث ددا تيج درعة  درتشبيعي جهو      ودراودتل ودرعإلود ج ودرتسصي  ج
 بف د ع دتبتة  يد  درشداوي ولدسس تدي دراددوةي درف د ع درةدومتييهتدي واي اعيت ج در  بف  درعودة 
 درةفيي  در فة  يىوم تعفي  درفسد   توىي   اهن ةي ود ي .ةتو    إبفدع بفسب  وييتةتع غلس
هإيىد ت اه ادلدس تددوي بايدث   بف  درة دوسس دروميتي ب رف   درةتع ف ه(2005) هر ي  درةعف  (4) سصن

 سددفدسه دهتةد ن ددفدسلج ددبدفدع ليد فس تدي دقدبدس دردفوس ر د  رةد  ا بد  هدرةدومتيي وت بدي جو فدرد اه
ه.ودرةتةيليي درةبف يي رةومتي   درتشبيعي  ودراودتل دراودتلهدرة في  بتففين درع ي 
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وعالقترررره بفاعليررررة فرررررق العمررررل فرررري  اإلداري( بعنرررروان: التمكررررين 2013 ،عفانرررره) دراسررررة .8
 المؤسسات األهلية الدولية العاملة في قطاع هزة.

وت   يد هتدسدهدرعةد هوة دتونههفت هدرفسد  هإر هدرتعس ه  د هدرعإلصد هبدييهدرتةددييهددفدسله
ت بيدهد هةي ة هتيهدرةا    هدقه ي هدرفوري هدرع ة د هتديهص د عهغدلسجهوتددويهةبتةدنهدرفسد د هةديه

يهص  عهغلسجهود ت سهدرب اثه ييد هةدويد هتبةينهدرع ة ييهتيهدرةا    هدقه ي هدرفور هدرتيهتعة ه
نهدت دتب ي هددرفدسهر فدس د هدرتديهدبدسهةديهايدثهدرةدومتييجهود دت فةيههةا  د  هةديه ود هدرعدففهدق

هرتافيدهاهفد هدرفدس  قهدرتا ي يهدروىتيود ت فنهدرب اثهدرةي  ههجةباوثه300تنهتوليع  ه   ه
هوةيهاهنهدريت ئ هدرتيهتوى هإري  هة هي ي:

هيهة تونهدرتةدييهددفدسلهتيهدرةا    هدقه ي هدرفوري هدرع ة  هتيهص  عهغلسهد يهةستتنقإ -
هرعة هد يهة توده هةستتنقيهتع ري هتسدهدإ -
هدرعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  :إر ه هدرفسد  هتوى وصفه -
   فسهدريمسهتيهدراودتلهبد ت هايود   قإ -
   هددفدسسهدرة ت ت قيبييهة توهه لي فسهو س  هو  ور هدي ي بهدرةع وة  هة -
نية ( بعنرروان إ واقررع تمكررين العرراملين فرري الجامعررات العامررة الفلسررطي2010دراسررة )الجعبررري، .9

 العاملة في الضفة الغربية من وجهة نظر عامليها اإلداريينإ.
هدددفت هدرفسد ددد هإرددد هدرتعدددس ه  ددد هودصدددنهتةددددييهدرعددد ة ييهددفدسيدددييهتددديهدرب ةعددد  هدرع ةددد ه
درت   ييي هدرع ة  هتيهدرات هدرعسبي هةيهلدويد هدرتةددييهددفدسلجهود دت فنهدرب ادثهدرةدي  هدروىدتيه

ب ي هدددرفدسهربةددنهبي يدد  هدرفسد دد جهو بفدد هدرفسد دد ه  دد ه ييدد ه شددودئي هدرتا ي ديجهوتددنهد ددت فدنهدت ددت
ه بفي ق

هوتوى  هدرفسد  هإر ه ففهةيهدريت ئ هاهة  :
ايهودصنهدرتةدييهدرد يهر ع ة ييهددفدسيييهتيهدرب ةعد  هدرع ةد هدرت  د ييي هدرع ة د هتديهدرادت ه -

 در سبي هب مهبفسب هةودتف هةستتع هق
تةدييهدرد يهر ع ة ييهددفدسيييهتيهدرب ةع  هدرت  د ييي هتديهدرادت هتهتوبفهتسودهتيهودصنهدر -

در سبيدد هتعددلنهرةت يددسد  دربيسجهدرعةددسجهدرةاهدد هدرع ةددي(هبييةدد هوبددف هتددسودهربدد صيهدرةت يددسد ه
 درفية سدتي هر فسد  ق

هو سب هدرفسد  هبعفسهتوىي  هاهة  :
 اسوسسهتش يمهةعيف  هت بيدهدرتةدييهددفدسلق -
 هفسبدد هتةدددييهدرعدد ة ييهةدديه ددإل هإ دد فسهدريمددسهتدديهيمدد نهدراددودتلهودرتسديددلهدرعةدد ه  دد هتفويدد -

ه   هدرةد تا هدرتسفي هدرةستب  هبةاشسد هدقفدمهدربيفق
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 :التمكين اإلداريالتي ركزت على  الدراسات العربية
عناصررر اإلبررداع اإلداري لرردل قيررادات الكليررات فرري جامعررة م( 2016دراسررة )ابررن زرعررة،  .1

 نت عبد الرحمن.األميرة نورة ب
هفت هدرفسد   هإر هدرتعس ه   ه ي ىسهددبدفدعهتديهادومهدتتب هد  هدرافيلد جهودرتعدس ه
   هةفنهتودتسه ي ىدسهددبدفدعهددفدسلهردفنهصيد فد هدرد يد  هتديهدرب ةعد جهوب د ه دففهاتدسدفهدرعييد ه

د ددت فة هوههوصددفهىددةة هدرب الدد هد ددتب ي هربةددنهبي يدد  هدرفسد دد جص ددنقههوسئي دد (هبددييه ةيددفجه118 
هدرتا ي يهرتافيدهاهفد هدرفسد  قهدرب ال هدرةي  هدروىتي

ه:ود يهةيهاهنهيت ئ هدرفسد  ه
 قايهبةينه ي ىسهددبفدعهددفدسلهةتودتسسهبفسب ه  ري هرفنهصي فد هدرد ي  ه -
وبدددوفهتدددسوده د هفترددد هإاىددد ئي هتددديهفسبددد هددبدددفدعهردددفلهصيددد فد هدرد يددد  هتددديهدقىددد ر جهه -

 قر ةشدإل جهودر سو.ه يهدرةررو هتعوفهريوعهدرد ي ودر إلص جهودرا   ي ه
ه سب هدرفسد  هب رعفيفهةيهدرتوىي  هاهة  :وه
اسوسسهدهتة نهدرفي فد هدرع ي هتيهدرب ةع جهودت تت فسهةيهتودتسه ي ىسهددبدفدعهددفدسلهردفنه -

 قصي فد هدرد ي  جهوت  يسه هوف ة  هرى رحهدري وضهب رعة ي هدرتع يةي هوت ويسهدرد ي  
هدرا ريد ج درد يد   رفيد فد  تفسيبيد   ةد هفوسد  وس  و فدف درد يد  ج ةدن درتعد وي  دب  ادثب -

  ي ىدس تيةيد  وادسوسس درة ييدييج ردفنهددفدسل ددبدفدع  ي ىدس رتيةيد  درة دتفب ي  ودرفيد فد 
هق  ن بشد  درتفسيس هيئ  ا ا م رفن ددفدسل ددبفدع

ثرة فرري التفررويض اإلداري: تصررورات ( العوامررل التنظيميررة المررؤ 2014 )العررووادة: دراسررة .2
 )المديرين( في مراكز الوزارات األردنية. الموظفين

هددددفت هدرفسد دددد هر تعددددس هإردددد هدرعودةدددد هدرتيميةيدددد  در يد هدرتيميةدددديجهدرددددية هددفدسلجهة دددد سسه
هوسغب هدرةساو ييهتيهتاة هة اوري  هبفيفسجهدي ي بهدرةع وة  جهلف ت هدرةيمة جهتفيينهدرةدومتيي(

هتيهتىوسد هدرةومتييهر تتويضهددفدسلهتيهةسددلهدرولدسد هدقسفيي قدرةالسسه
هوتدددويهةبتةددنهدرفسد دد هةدديهبةيددنهةددفيسلهدرةددفيسي  هتدديهةسددددلهدرددولدسد هدقسفييدد هو ددففهن

ود تةددفهدرب اددثه  دد هدرةدددي  ههربةددنهدربي يدد  جهبتىددةينهد ددتب ي هددددرفدسدرب اددثه(هةددفيسجهوصدد نه333 
ههسد ترقرتافيدهاهفد هفهدروىتيهدرتا ي ي

هوصفهتةل  هاهنهيت ئ هدرفسد  هتيهدرت ري:
وبددوفه إلصدد ه د هفتردد هإاىدد ئي هبددييهدرعودةدد هدرتيميةيدد  در يد هدرتيميةدديجهدرددية هددفدسلجه -

ة دد سسهوسغبددد هدرةساو ددييهتددديهتاةددد هة دداوري  هبفيدددفسجهدي دددي بهدرةع وةدد  جهلف تددد هدرةيمةددد جه
 فدسلهتيهةسددلهدرولدسد هدقسفيي قتفيينهدرةومتيي(هوتىوسد هدرةومتييهياوهدرتتويضهدد
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 ددفنهوبددوفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي هتدديهتىددوسد هدرةددومتييهياددوهدرتتددويضهددفدسلهتعددلنه -
ر ةت يددسد هدرش ىددي هودروميتيدد  دربيسجهدرعةددسجه ددففه دديود هدر بددسس(هبييةدد هتوبددفهتددسوده د ه

تديهةسدددلهدردولدسد هفتر هإاى ئي هرتىوسد هدرةومتييهر عودةد هدرةدالسسهتديهدرتتدويضهددفدسله
 دقسفيي هتعلنهرةت يسهدرةاه هدرع ةيق
هو سب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هةي  :

درعة ه   هتىدةينههيدد هتيميةديهي د  فهتديهدرتعدويضهددفدسلهوةة س دترهةديهصبد هدرةدفيسييه -
ودرةدددومتييهب  تبددد سهايهدر يدددد هدرتيميةددديههدددوهاادددفهدرعودةددد هدرسئي دددي هدرةدددالسسه  ددد هتىدددوسد ه

 تتويضهددفدسلقدرةفسدمهر 
درعة ه  د هفسد د هوتا يد هتفيدينهدرةدومتييهرعة يد  هدرتتدويضهددفدسلهودتب هد ت نهيادوه ة يد ه -

 درتتويضهرلي فسها تليت نهياوهدرتتويضهددفدسلق
( درجررة ممارسررات موظفررات جامعررة أم القرررل لمهررارات اإلبررداع 2014 ،لحربرري)ا دراسررة .3

 اإلداري وسبل تنميتها.
 رة د سد هددبدفدع درفدسن ان ب ةعد  ةومتد   ةة س د  فسب      تعس در إر  درفسد   هفت 

 وب د   د مهةدي بوبر دقتد س واى ر  ودرةسوي  ب رةشد   وددا  س ودر إلص    نج بوبر ددفدسل
 إرد  ب داد ت  درةدسةد ج بةدد  درفدسن ان بب ةعد  ر ي درةب شسد  درسئي    يمس وب   وةي يمسهيج
 (436) و سئي  (ه61  ةي درفسد   ةبتةن وتدويجهدرة  سد  ت ك تيةي  ر ب  ةودتفت ي فسب  ةعست 
درب ادثههة ود دت فهجدرعييد هاتدسدف ةدي دربي يد   ربةدن دت دتب ي  درب الد  ود دت فة  إفدسيد ج ةومتد 

هدرتا ي يهرتافيدهاهفد هدرفسد  قهدرةي  هدروىتي
 :درفسد   ت ك يت ئ  ةي ود يه
 بد م  اديي تدي د يد ه  ريد ج ددفدسل ددبدفدع  د سد رة ةة س دت ي رفسبد  درةومتد   تفدفيس  -

 .درة  سد هةتو    رت ك درةومت   ةة س    رفسب  درةب شسد  درسئي    تففيسد 
 بدفدج   ريد  ددفدسل ددبدفدع ة  سد  تيةي  ر ب  ةودتفت ي رفسب  درةومت  هتففيسد  وب م   -

   ري  در ب  رت ك ةودتفت ي رفسب  درةب شسد  درسئي    ب م هتففيسد  ايي تي
هو سب هدرفسد  هببعضهدرتوىي  هةي  :

 لن وةي ودرةفتسا  ج دقتد س ةي رإل تت فس درب ةع  ةي وب   بيي ددبفدعهددفدسل لف ت  يشس -
 قددفدسل درعة  رت ويس درةت ا  وددةد ي   درةتبع  ددبسدمد  تيتي ه هوتد     درعة 

   تعوه بشد  ي  ن ةة  تي ت ي ج  ة  بيئ  تي دعددبف     درب ةع  ةي وب   تاتيلهوتشبين -
ه.ددفدسل وددبفدع درتةيل وتافيد ب قفدم تيهدتستف م
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( : تصرور مقتررح لتطروير اإلبرداع اإلداري لردل مرديري المردارس 2014 ،الحارثي) دراسة .4
 في محافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان.

 درتع دينهةدفدسس ةدفيسل رفن ددفدسل دعددبف ةة س   فسب      درتعس  إر  درفسد   هفت 
 وتدنهت بيف د  تفدسسج (68) ةدي د دتب ير ىدةة  ايدث  ةد يج ب   ي  درشسصي  ةا تم  تي دق   ي

هودرةفيسد ج, درةفيسيي ةي  (107)    

ه:د يهابسله  دريت ئ  ةي ةبةو   إر  درفسد   توى   وصف
 ةد يه  د  ي  تدي درشدسصي   شدة  ةا تمد  تدي دق   دي درتع دين ةدفدسس ةدفيسل تفدفيسد  اي -

ب ربيئد ه درةستب د  ددبفد يد  درةة س د   ةبد ت  ةي ةب   د  تفسد  ود تإل  تب يي اواا 
 ةتو  ج بفسب  درع ن شد    تي ب م  ايث درفد  ي ج

 ةتو د  بفسبد   د ن بشدد  در  سبيد  ب ربيئد  ددبفد ي هدرةستب د  درةة س    ةب ت  وب م   -
 دريدوع رةت يدسد  تعدلن إاىد ئي  فترد   د  وفهتدسودبدوه  دفن إرد   دريت ئ واش س  دة  ايا ج

 درةة س د   رةبد ت  درع ةدي ودرةاهد  ودر بدسسهددفدسيد ج دردوميتيج ودرة دة  دتبتةد  يج
هدرفسد  هة هي ي:هتوىي   ابسل ةي ود ي  ددفدسلج رمبفدع ددفدسي 

 در د     بعدض ةدنهتتدويض ودرإلةسدليد  درةسويد  ةدي سداهصدف درتع يةيد  ددفدسس تع دي اي  -
 بعدض تتدويضتديهت د نه ةبف د  ةة س د   تفدفين ابد  ةدي درةدفدسس رةدفيسل ودرىدإلاي  

 ر نقهودرىإلاي   در     
 وتواديح رشدسد دق   دي درتع دين رةدفيسلهةدفدسس ددفدسل ددبدفدع تدي تفسيبيد  فوسد   فدف -

ه.درةفدسس تيودت تت فسهةيهت بيفره ددفدسلج ددبفدع
 :التمكين اإلداريالتي ركزت على  جنبيةالدراسات األ

( بعنوان: التمكين اإلداري وعالقته AL- Magableh, M. & Otoum,2015) دراسة .1
 بالسلوك اإلبداعي لدل رؤساء أقسام األكاديمية في كلية العلوم واآلداب بجامعة نجران.

the Administrative Empowerment and its  Relationship with the 

Innovative Behavior among the Head / Coordinators of the Academic  

Department  at  the  Faculty  of  Science  and  Arts. 

هفت هدرفسد  هإر هدرتعس ه   هفسب هدرتةددييهددفدسلهودد ركهفسبد هدر د وكهددبدفد يهبدييه
 اد مههيئد هدرتدفسيسجهوةديهلدنهسا  مهدقص  نهدقد فيةي هتديهد يد هدرع دونهودآلفدبهةديهوب د هيمدسها

فس ددددد هدتستبددددد  هبدددددييهدرتةددددددييهددفدسلهودر ددددد وكهددبدددددفد يجهود دددددت فنهدرب ادددددثهدرةدددددي  هدروىدددددتيه
ةديها اد مهه120دتستب  يجهوصدفهىدةنهد دتب ي هربةدنهبي يد  هدرفسد د جهوتدويد ه ييد هدرفسد د هةديه

ههيئ هدرتفسيسهايثهتنهد تي سهنه شودئي ق
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هيت ئ هاهة  :وصفهتوى  هدرفسد  هإر ه فسه
وبددوفهفسبدد هةتو دد  هةدديهدرتةدددييهددفدسلهوفسبدد هةتو دد  هةدديهدر دد وكهددبددفد يه  دد هاددفه -

  ودمق
 وبوفه إلص هديب بي ه د هفتر هإاى ئي هبييهفسب هدرتةدييهددفدسلهودر  ودي  هدرةبتدسسق -

( بعنوان: أثر تطبيق استراتيجية التمكين التنظيمي في تعزيز Touama, 2015) دراسة .2
 بداع التنظيمي في الجامعات األردنية.اإل

هفت هدرفسد  هإر هدرتعس ه   هالسهت بيدهد تسدتيبي هدرتةدييهدرتيميةيهتيهتعليلهددبدفدعه
درتيميةدديهتدديهدرب ةعدد  هدقسفييدد جهوتدددويهةبتةددنهدرفسد ددد هةدديها ادد مههيئدد هدرتددفسيسهتدديهب ةعددد ه

 هدر بفيددد جهوصدددفهىدددةنهدرب ادددثهدت دددتب ي هدرلسصددد مهدقسفييددد هجهوصددد نهدرب ادددثهب  دددت فدنهدرعييددد هدرعشدددودئي
هربةنهبي ي  هدرفسد  هدة هد ت فنهةي  هفسد  هدرا ر ههرتافيدهاهفد هفسد ترق

هوتوى  هدرفسد  هإر ه فسهيت ئ هاهة  :
توبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي هبييهابعد فهدرتةددييهددفدسلهوددبدفدعهدرتيميةديهتديهدرب ةعد  ه -

 دقسفيي ق
ميةيدددد هتدددديهتعليددددلهددبددددفدعهإاىدددد ئي هرت بيدددددهد ددددتسدتيبي هدرتةدددددييهدرتييوبددددفهالددددسه وهفتردددد ه -

هقدرتيميةي
مفهوم التمكين وتفويض السلطة لدل العاملين إ :( بعنوانWeshah، 2012)دراسة  .3

 في المدارس األردنية واألسترالية إ دراسة مقارنة إ.
The Perception of Empowerment and Delegation of Authority by 

Teachers in Australian and Jordanian schools: A comparative study  

هفت هدرفسد  هإر هد تدش  هدرتةدييهوتتويضهدر    هرفنهدرعد ة ييهدةد هيدفسد  هدرةع ةدويه
تدرر هةبتةدنهدرفسد د هةديهبةيدنهدرةدفدسسهدرتديهتتعد ويهةدنهجهايدثهتديهدرةدفدسسهدق دتسدري هودقسفييد 

وب ةع هةع فهة بوسيهتيهددإلهدرب دفييهجهدقسفيهوا دتسدري هجهايدثهتدويد هدرب ةع هدقسفيي هتيه ة يه
ةديهدرةع ةدييهه105هجفدسسهدرع ةد هتديهدقسفيهوا دتسدري ةيهدرةفس ييهتيهدرةده188 يي هدرفسد  هةيه

جهوصددفهىددةنهدرب اددثهد ددتب ي هدددرفدسهربةددنهدربي يدد  جهدةدد هةدديهدرةع ةددييهدت ددتسدريييهه83دقسفييددييهو
هوىتيهدرتا ي يهرتافيدهاهفد هفسد ترقد ت فنهدرةي  هدر

ه: يهةيهابسلهيت ئ هدرفسد  هدرت ريود
ة تونهدرتةدييهودرتتويضهدر    هرفنهدرع ة ييهتيهدرةفدسسهدقسفيي هودق تسدري هدد يهةتو د  ه -

وهدد دهيددوايهب را بدد هإردد ه ي  دد هادلددسهواددوا هتيةدد هيتع دددهب رتشددسيع  هدرتوبي دد  هدرةفس ددي ه
هوتتويضهدر    هتيهدرةفدسسقهرتيشي ه ة ي هدرتةديي
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تدديههتفددفيسد هدرة ددتبيبييهرة ددتونه(هα≤0.05  توبددفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتون -
هدرتةدييهددفدسلهوتتويضهدر    هتعلنهرةت يسهدرةاه هدرع ةيهرى رحهدرفسد   هدرع ي ق

رة تونهتيههتففيسد هدرة تبيبييه(هα≤0.05  توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهت -
درةسدلي ه تسدري هوتف هريوعهدرةفس  ه درتةدييهددفدسلهوتتويضهدر    هتيهدرةفدسسهدقسفيي هودق

اوهدرإلةسدليدد ه(هود يدد ههدد اهدرتددسودهتعددلنهرىدد رحهدرةع ةددييهتدديهدرةددفدسسهدرإلةسدليدد هتدديهدددإله
هدرب فييق

هواوى هدرفسد  هب رت ري:
 هة دددتونهدرب ةعدد  جهتشددة هةوداددينهتددديهإ دد فسهدريمددسهتدديهبددسدة هتع دددينهدر  بدد هدرةع ةددييه  دد -

فهدر  ب هودرةع ةييهب رةع س هودرة  سد هودرفدينهدرإللةد هرةة س د هوهوتلههجدرتةدييهوتتويضهدر    
هه اهدرعة ي جه يفة هيبفاويهدرعة هتيهدرةفدسسق

إبددسدمهةليددفهةدديهدرفسد دد  هدرتبسيبيدد هاددو هدرفادد ي هدرةتىدد  هبتةدددييهدرةع ةددييجهوتتويادد نهةدديه -
دهدآلريددد  هدرةي  دددب هرتيةيددد هدرةدددودسفهدربشدددسي هودرة فيددد هدرتددديهت ددد نهتددديهم دددوسهدرفددد فسهابددد هدصتدددسد

درةددداه ييهودرةدددفسيييهدرفددد فسييه  دددد هدروتددد مهبةت  بددد  هبيئددد هدرددددتع نهتددديهةدددفدسسهدرفدددسيهدرادددد فله
هودرعشسييق

هترليسهدرلف ت هدرتيميةي ه   هددبفدعهودردت مسهدرتيميةي قه:بعيوديه(2011هجEsra et al فسد  ه -

"The Effect of Organizational Culture on Organizational 

Creativity and Efficiency". 
تدرليسهدرعودةد هدرفد  يد ههنتي ور هدرفسد  هدرعإلص هبييهدرلف ت هدرتيميةي هوددبفدعهددفدسلهوةف

ففهةديهودر  سبي ه   هت كهدرعإلص هوصدفهد دت فة هدت دتب ي هربةدنهدربي يد  هو بفد هدرفسد د ه  د ه د
هددفدسيييهود ي هدرفسد  هبتسدي ق

هود يهةيهابسلهيت ئ هدرفسد  هدرت ري:

هايهددرة نهببوديبهدرلف ت هدرتيميةي هيستب هبشد هدبيسهب رففسسهددبفد ي هرفنهدرةفيسييهوددفدسيييقه-

  ههددددوههددددف هيبدددد بهددددد هواواددددا هدرفسد دددد هدرا ريدددد هايهدروىددددو هرة ددددتونهإبددددفد يهإفدسلهتعودددده-
هويييهوددفدسيييهويشد هرفي نهدهتة نهب ر قبيهودرتسهد فيةييدق

اددددف هدرفسد ددد ه  ددد هايهاهدددنهدرعودةددد هدرتددديهتدددالسه  ددد هدردتددد مسهوددبدددفدعهددفدسلهردددفنهدرةدددفيسييهه-
 ودرفي فسهددفدسي ههيهدرلف ت هدرتيميةي ق
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 التعليق على الدراسات السابقة:
فدد  هدرتشدد برهوددد ركهدت ددتإل هةدديه ددإل هدت ددإلعه  دد هدرفسد دد  هدر دد بف هيةددديهةإلامدد هي

هبييهدرفسد  هدرا ري هودرفسد   هدر  بف ه   هدرياوهدرت ري:
 التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة( 3)جدول 

الدراسة  هما ركزت علي الدراسة السابقة هما ركزت علي البيان
 الحالية

هالموضوع

هتيهسدل ه   هدربيئ هدرتيميةي ههي:درفسد   هدر
(ه  ددددد ه إلصددددد هدرةيددددد خهدرتيميةددددديه2017هسددددددل هفسد ددددد ه تساددددد  

(ه  دد ه إلصدد هإفدسسه2017بدد تتلديهدتيتعدد ريجهوفسد دد ه ابددوهشددعيسج
ه(2017ه  ددة سسهدرةددودسفهدربشددسي هبدد قةيهدرددوميتيجهوسدددل هفسد دد 

هس يىددد ه  ددد هإفدسسهدرتيدددوعهوالسهددد ه  ددد هدرلف تددد هدرتيميةيددد جهوسددددل 
  دددد هفوسهبيئدددد هدرعةدددد هتدددديهدترتددددلدنهدرتيميةدددديجهوسددددددل هه(2016
   هالسهت   ي هدر يد هدرتيميةيجهوسدل هه(2016 دربدسلههفسد  
  ددددددد هفوسهةادددددددففد هتىدددددددةينهدر ي دددددددد هه(2016 اةددددددد فههفسد ددددددد 

ودقيمةدددد هددفدسيددددد هتددددديهتا دددددييهبدددددوفسهدت ددددد  هدرفدددددسدسد هددفدسيددددد جه
تددد هدرتيميةيددد هتددديه  ددد هفوسهدرلف ه(2011هوسددددل هفسد ددد ه درعددد بل

 ابدددددوهةعي ددددددههتتعيددددد هت بيددددددهددفدسسهددردتسوييددددد جهوسددددددل هفدس ددددد 
(ه  د ه إلصد هدرلف تد هدرتيميةيد هبد ترتلدنهدرتيميةديجهوسدددل ه2012
ه  دد هودصددنهدرلف تدد هدرتيميةيدد جهوسدددل هفسد دد ه(2011ه بددفسهفسد دد 

  ددددد هفوسهدربيئددددد هدرتيميةيددددد هتددددديهليددددد فسهتع ريددددد هه(2015ه ىدددددوسي 
(  ددد هفوسه2014 درشدددةسلههرةعستددد جهوسددددل هفسد ددد ت بيددددهإفدسسهد

هبيئدد هدرعةدد هدرفد  يدد هتدديهتافيدددهدترتددلدنهدرتيميةدديجهوسدددل هفسد دد 
  دددد هالددددسهبيئدددد هدرعةدددد ه  دددد هددبددددفدعهددفدسلجهه(2011 درةشددددو ه

(ه  د هتدرليسهدرلف تد هدرتيميةيد هAkhavan 2014 هوسددل هفسد د 
ويةددددددددددددددد هدرفيددددددددددددددد فسه  ددددددددددددددد هإفدسسهدرةعستددددددددددددددد جهوسددددددددددددددددل هفسد ددددددددددددددد ه

 Danielle2013ه  ددد هالدددسهلف تددد هدرةيمةددد هويةددد هدرفيددد فسه  ددد ه)
(ه  د هالدسهدرلف تد ه2013 ب دوريهدترتلدنهدرتيميةيجهوسددل هفسد د 

(  د ه2012 ةاةفهدرتيميةي ه   هددبفدعهددفدسلجهوسدل هفسد  
 إلصدددددددد هدرلف تددددددددد هدرتيميةيدددددددد هب دبدددددددددفدعهددفدسلجهوسدددددددددل هفسد ددددددددد ه

(Zamani & karimi ,2016 ) ة بررين المنررا  العالقرر   دد

ي ه  د هتسدلهدرفسد  هدرا ر
فوسهدربيئدددد هدرتيميةيدددد هتدددديه
تعليدددددددددلهدرتةددددددددددييهددفدسله
ةددددديه دددددإل هفسد ددددد هابعددددد فه
دربيئددددد هدرتيميةيدددددد هوفوسهدددددد ه
تيهتعليلهدرتةدييهددفدسله
تدددددددددددديهشددددددددددددبد هدقصىدددددددددددد ه
هرم إلنهودديت .هدرتييق

ه
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الدراسة  هما ركزت علي الدراسة السابقة هما ركزت علي البيان
 الحالية

هوسددددددددددددددددل هفسد ددددددددددددددد هالتنظيمررررررررررررررري والصرررررررررررررررمت التنظيمررررررررررررررري، 
((Rankouh,2013بدددفدعه  دد هه درعإلصددد هبدددييهدرلف تددد هدرتيميةيددد هودم

 .درةا اسيي
 

 أما الدراسات التي ركزت على التمكين اإلداري فكانت كالتالي:
(ه  د هفسبد هةة س د هدرفيد فد هدقد فيةيد هتديه2017 صويفسهسدل 

تةدددييهددفدسلهو إلصتددرهبدد ترتلدنهدرتيميةدديهدرب ةعدد  هدرت  دد ييي هر 
(ه  د ه2016 ابدوهيد ةوسههرفنها ا مهدر يئد هدرتفسي دي جهوفسد د 

هو إلصت ددد هب ر ددد وكهددبدددفد يجهوفسد ددد ه دبددديهلس ددد درفيددد فسهت   يددد ه
هفدعهددفدسلجهوسدددددددددددددل هفسد دددددددددددد (ه  ددددددددددد ه ي ىددددددددددددسهددبدددددددددددد2016
تييجه(ه   هترليسهددفدسسهب رتبود ه   هتاتيلهدرةدوم2016 تسودي 

  د هدرفيد فسهدت دتسدتيبي هو إلصت د هه(2015 ى رحههوسدل هفسد  
  د هةت  بد  هه(2015 شدفوسسههب ر  وكهددبفد يجهوسددل هفدس د 
  ددددد هفسبددددد هه(2015 درلدة ددددديههدرتةددددددييهددفدسلجهوسددددددل هفسد ددددد 

هدرتةدييهددفدسلهو إلصت  هبة تونهدرساد هدردوميتيجهوسددل هفسد د 
دفدسلهو إلصتددددددرهبت   يدددددد هتددددددسده  دددددد هدرتةدددددددييهده(2013  ت يددددددره

(ه  د هدرعودةد هدرةدالسسهتديه2014 درعدودوفسههدرعة جهوسددل هفسد د 
(ه  د هةت دونهWeshah2012 هدرتتويضهددفدسلجهوسدل هفسد  

درتةددددددددددددددددددددددددييهوتتددددددددددددددددددددددددويضهدر دددددددددددددددددددددددد   جهوسدددددددددددددددددددددددددل هفسد دددددددددددددددددددددددد ه
 Esra&Others2011ه  دددددد هتددددددرليسهدرلف تدددددد هدرتيميةيدددددد ه  دددددد ه)

ه  ددد (ه2016ه بيدددفس هفسد ددد ددبدددفدعهودردتددد مسهدرتيميةيددد جهوسددددل ه
روروهجهوفسد دددد  درعإلصدددد هبددددييهدرةيدددد خهدرتيميةدددديهودر دددد وكهددبددددفد ي

(ه  دد هالددسهدرددف  هدرددوميتيه  دد هددبددفدعهددفدسلجهوفسد دد ه2015
الحررارثي   دد هودصددنهتةدددييهدرعدد ة ييجهوفسد دد ه ه(2010 دربعبددسلج
هق( على تصور مقترح لتطوير اإلبداع اإلداري2014

 مجتمع الدراسة
 ه  دد هةبتةعدد  هة ت تدد هةي دد هفسد دد هرفددفه بفدد هدرفسد دد  هدر دد بف

(ه2015(هو رورددددددددددددددددددددددددددوه2016(هو اةدددددددددددددددددددددددددد فه2016  ددددددددددددددددددددددددددوفسه
(هو ابددددوه2013(هو درشددددةسله2013(هو درشددددةسله2014و بددددوسدس

هدددد اهدرفسد دددد هتسدددددله  دددد ه
بةيدددددددددنهدرعددددددددد ة ييهدرددددددددد ييه
يشدددددددددددددددددددد  ويهدرومدددددددددددددددددددد ئ ه
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الدراسة  هما ركزت علي الدراسة السابقة هما ركزت علي البيان
 الحالية

يهتدددددديهدقب ددددددلسهدقةييدددددد هدرادوةيدددددد ه(ه  دددددد هدرعدددددد ة ي2015 ةددددددسسه
(ه2012و ابددددددددوهةعي ددددددددددهه(2011(هو درعدددددددد بله2011 درعدددددددد بلو
 & Yimaz(هو Annamalia 2010و ه(Yafang 2011و 

Ergum 2008ه2016ه(هو دق دددسس2016(هو ابدددوهيددد ةوسه)
(ه2015ه(هو دردددددددددددددددددل ين2015(هو درلدة ددددددددددددددددديه2015و ىددددددددددددددددد رحه

 Weshah(هو 2014و درعدوودفسهه(2013و در عد ييهودر دويعيه
(جه  دد هدرعدد ة ييه2017ه تسادد  وه(2017ه ابددوهشددعيس(هو2012

دةدددد هسدددددل هتدددديهدرةيمةدددد  هدرادوةيدددد هد رة تشددددتي  هودرةددددفدسسجه
(هه2016(هو يىددددددددددددددددد س2017ه هدددددددددددددددددد هةددددددددددددددددديه  دددددددددددددددددة سسفسد ددددددددددددددددد

(ه2012و ةاةددددددددددددددددددددددفه(2013و ب ددددددددددددددددددددددوريهAkhavan2014)و 
ه(2016ه(هو دبددددددددددددديهلس ددددددددددددد 2016(هو  بيدددددددددددددفس2017و صويدددددددددددددفس

(ه  ددد هودرب ةعددد  ه2013Rankouh(هو  2013Zamaniو 
  ددد هدرةسدددددلهدرباليددد جهوسددددل هفسد ددد هدددد هةي دربددددسلهودرد يددد  هوه
و درعبيدددددددددددددفلهه(2015و ىدددددددددددددوسي هه(2016و در يبددددددددددددديهه(2016
(ه   هةا  د  ه2014ه(هو فيوبDanielle 2013 هوه(2013

(هو  ت يد ه2016درف  عهدر د مجهوسددل هفسد د هدد هةديه تسوديد ه
(ه  ددددددد هدرف ددددددد عهدر دددددددفة تيهد ربةعيددددددد  هه2011(هو بدددددددفسه2013

هودرةا    هدقه ي هودرب في  ق

ددشدددددددددددسدتي هتدددددددددددديهشددددددددددددبد ه
دقصىدد هرم ددإلنهودديتدد .ه

درةا تمدددددددد  ههدرتيدددددددديهتددددددددي
دربيوبي هتيهفور هت   ييه
وهددوهةبدد  هد إلةدديهايددثه
ردددددددددددددنهتت ددددددددددددددسدهالهةدددددددددددددديه
درفسد دددددد  هدر دددددد بف هرةلدددددد ه
هه دهدريوعهةيهدرةيمة  ق

المنهج المتبع 
 واألدوات

د ددددددت فة هددددددد هدرفسد دددددد  هدر دددددد بف هدرةددددددي  هدروىددددددتيهدرتا ي دددددديه
هودت تب ي هدرفدسهتيهبةنهبي ي  هدرفسد  ق

تتبددددددددددنهدرفسد دددددددددد هدرةددددددددددي  ه
درتا ي دددددددددددددددددديجههدروىددددددددددددددددددتي

وت دددت فنهدت دددتب ي هددددرفدسه
هربةنهدربي ي  هدقوري قه

دةددددددددددد هت دددددددددددت فنهبسيددددددددددد ة ه
SPSSوبعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددضهه

دت تبددددددددد سد هدداىددددددددد ئي ه
رتا يدد هدربي يدد  هودروىددو ه

هإر هدريت ئ ق
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 المكان

تيو دد هاةدد ديهدرفسد دد  هدر دد بف هةدد هبددييهدرةا يدد هودرتدديه بفدد هتدديه
ه-دقسفيه-عوفي ت  د ييهودرفسد د  هدرعسبيد هودرتديه بفد هتديه در د

إيدددسدي(هودرفسد ددد  هه-دردويددد ه-دقسفيه-درعدددسدده-دربلدئدددسه– دددوسي ه
ه–تد يوديهه–ييبيسي هه–تسدي هه––ة ريلي ه هدقبيبي هودرتيه بف هتي

ها تسدري (

هتيه هتبسن هدرفسد   ه ا
درةا تم  هدربيوبي هبفور ه

هت   ييق

 
 :ما تتميز به الدراسة

سد د  هدر د بف هايهةعمدنهدرفسد د  هدر د بف هو  د هادفهة هتتةيلهبرهه اهدرفسد  ه يهب صيهدرف
(هتإي دد هتي وردد هفسد دد هااددفههدد اهدرةت يددسد هرواددفاهاوه3  ددنهدرب اددثجهوا ددبهدربددفو هدر دد بدهسصددنه 

ص ة هبفسد  هةت يدسهدربيئد هدرتيميةيد هةدنهةت يدسد هة ت تد هةلد ه دترتدلدنهدرتيميةديجهدرفيد فسهدر  فةد جه
ددبددفدعهددفدسل(هاوهفسد دد هااددفهابعدد فهدربيئدد هدرتيميةيدد هةلدد ه درلف تدد هإفدسسهدرةعستدد جهدرسادد هدرددوميتيجه

درتيميةي جهدر يد هدرتيميةيجهدرةودسفهدرتيميةي (جهبيية هتعتبسهدرفسد  هدرا ري هوتيهافوفه  نهدرب اثه
درفسد دد هدقوردد هبددييهيميسدت دد هودرتدديه ددتفونهبدد رسب هبددييهدرةت يددسييهةعدد اهوتفددونهب  تبدد سهفوسهدرةت يددسه

ة تف هوهوهابع فهدربيئ هدرتيميةي هتيهتعليلهدرتةدييهددفدسلجهوةيهب  هاي سنهتإيهدرفسد  هدرا ري هدر
 بف ه   هبةينهدرع ة ييهب روم ئ هددشسدتي هتيهشبد هدقصى هدد إلةي جهو ركه إلت اهر فسد   ه

رةةسادددييهدر ددد بف هايدددثه بفددد ه  ددد هتئددد  هةعييددد هةلددد ها ددد ت سهدرب ةعددد  هوددفدسيدددييهودق بددد مهود
هودرةع ةييق
 الخالصة:

تيددد و هدرب ادددثهتددديههددد دهدرتىددد ه دددففداهةددديهدرفسد ددد  هدر ددد بف هدرتددديهدستب ددد هبةت دددونهدربيئددد ه
درتيميةي هودرتةدييهددفدسلجهو ركهر وصو ه   هاهنهدرةشدإل هودرفا ي هدرتيهتي ورت  هت كهدرفسد   ه

إردد هلإللدد هتىددييت  ه ت  دد ييي جههبربع فهدد هدرة ت تدد جهايددثهصدد يهدرب اددثهبتىدديي هدرفسد دد  هدر دد بف 
(هفسد  جهود تتنهدرب اثهه دهدرتى هب رتعفيبه  ي د جهايدثهاوادحه34 ه سبي جهابيبي (هوب  ه ففه 

اوبددرهدت ددتإل هودتتتدد دهبيي دد جهواشدد سهدرب اددثهإردد هةدد هيةيددلههدد اهدرفسد دد ه دديهدرفسد دد  هدر دد بف جه
رتردددفهةدديهايههدد اهدرفسد دد ههدديهدقوردد هتدديهوددد ركهتافيددفهدرتبددوسهدرباليدد هر فسد دد هبشددد هفصيدددجهوتددنهد

ت   ييه   هافه  نهدرب اثهدرتيهتي ور هفوسهدربيئ هدرتيميةي هتيهتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييه
تيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييجهب  تب سه هإافنهدرةا    هدرسدئفسهتيهدرةبد  هدد إلةديه

 .تيهت   يي

هه
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 الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

 المقدمة:
بسدمدت د هةادوسداهسئي دي اهيدتنهةديه إلردرهإيبد لهدرب يدبهدرت بيفديه ةديهتعتبسهةي بي هدرفسد  هودم

درفسد  جهو يه سيف  هيتنهدراىو ه   هدربي ي  هدرة  وب هدبسدمهدرتا يد هدداىد ئيهر توىد هإرد ه
دريتددد ئ هدرتددديهيدددتنهتت ددديسه هتددديهادددومهافبيددد  هدرفسد ددد هدرةتع فددد هبةوادددوعهدرفسد ددد جهوب رتددد ريهتافدددده

هدقهفد هدرتيهت ع هإر هتافيف  ق

فسد دددد جهوددددد ركهافدسهدرفسد دددد هايددددثهتيدددد و ههدددد دهدرتىدددد هوىددددت هر ةددددي  هدرةتبددددنهوةبتةددددنهدر
درة ددت فة هو سيفدد هإ ددفدفه هوديتيدد هبي ئ دد هوت ويسهدد جهوةددفنهىددفص  هولب ت دد قهدةدد هيتاددةيهوىددت اه
رمبدسدمد هدرتديهصدد نهب د هدرب ادثهتدديهتىدةينهافدسهدرفسد د هوتفييي دد جهودقفود هدرتديهد دت فةت  هربةددنه

د ددددت فة هتدددديهتا يدددد هدربي يدددد  ههبي يدددد  هدرفسد دددد جهوييت دددديهدرتىدددد هب رةع ربدددد  هدداىدددد ئي هدرتددددي
 ود ت إلمهدريت ئ جهوتية هي يهوى هر  اهددبسدمد ق

 : الدراسةمنهجية وأسلوب  

بيددد ماه  ددد ه بيعددد هدرفسد ددد هودقهدددفد هدرتدددديهت دددع هرتافيف ددد هتفدددفهد دددت فنهدرب ادددثهدرةددددي  ه
وىدت اهفصيفد اهدروىتيهدرتا ي يجهودر لهيعتةفه   هفسد  هدرم هسسهدة هتوبفهتيهدرودصنهوي تنهبوىدت  ه

ويعبسه ي  هتعبيسداهديتي اهودةي اجهدة هتهيدتتيهه دهدرةي  ه يفهبةنهدرةع وة  هدرةتع ف هب رم هسسهةيه
درة ت تدد جهبدد هيتعدفداهإردد هدرتا يدد هودرددسب هودرتت دديسهر وىددو هإردد ههو إلص ت دد ابد هد تفىدد مهةم هسهدد ه

هرةعست ه يهدرةواوعق  ي  هدرتىوسهدرةفتسدهبايثهيليفهب  هسىيفهده بيد تيت ب  هييه
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

دردتدددبهودرةسدبدددنهدرعسبيددد هودقبيبيددد ه د هدرعإلصددد جههإرددد ه:هايدددثهدتبدددرهدرب ادددثدرةىددد فسهدرل يويددد  ق1
ودردددفوسي  هودرةفددد ت هودرتفددد سيسجهودقباددد ثهودرفسد ددد  هدر ددد بف هدرتددديهتي ورددد هةوادددوعهدربادددثجه

هديتسي هدرة ت ت قودرباثهودرة  رع هتيهةودصنهد

بةددنهدربي يدد  ه ه:هرةع ربد هدربوديددبهدرتا ي يد هرةواددوعهدرباددثهربدرهدرب اددثهإرددرةىد فسهدقوريدد  ق2
ر  دهدر سضق هدقوري هةيه إل هدت تب ي هدرفدسهسئي  هر باثجهىةة ه ىيى ها
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 مجتمع الدراسة:

 ييهتديهشدبد هبي مه   هةشد  هدرفسد  هواهفدت  هتإيهةبتةنهدرفسد د هيتددويهةديهبةيدنهدرعد ة
دقصى هرم إلنهودديت .هدرتييجهةةيهيشد  ويهدرومد ئ هددشدسدتي هةديهةدفسدمهدقتدسعهوةدفسدمهدردفودئسه

قيهدر بفد هدرتديهتدنهد تي سهد ههدنهدرفد فسييه  د هتوىدي هه؛وسا  مهدقص  نهودرشيعبهوةيهييوبه ي ن
ي هدرافيل هدد رتةدييهددفدسلجهة ههفت هإري نهدرفسد  هوهوهت بيدهوةة س  هدق  ريبهودرةت هينهددفدسه

ويمسداهرى سهابنهدرةبتةنهتففهد تةفهدرب اثها  وبهدرة دحهه(هةومت اهوةومت ج67وصفهب  ه ففهن 
و ردكهةديه دإل هتوليدنههجدرش ة هرةبتةنهدرفسد  ههبي مه   هإاى ئي  هشاويهدرةومتييهتيهدرشدبد 

(د دتب ي ه61جهايدثهتدنهد دتسفدف يد د تب ي هتنهتىةية  ه ىيىد اهر د دهدر دسضه  د هبةيدنهاتدسدفهدرعي
هق%(91ى را هرإل ت فدنهدداى ئيهوب ركهتدويهي ب هدت تسفدف 

درة ت فت هتيهه اهدرفسد  هةي  ب هر ةواوعهدرد له ديتعس ههدرةبتةنويسنهدرب اثهايهاتسدفه
يه   هفوسهدربيئد هدرتيميةيد هتديهتعليدلهدرتةددييهددفدسلهدرادفهدق د ريبهددفدسيد هدرةع ىدسسجهايدثها

ه اهدرتئ  ههيهدرتيهتتور هدرةي ىبهددشسدتي هورفي  هةيهدرىإلاي  هة هيةدي  هةيهدت   هدرفسدسد ه
ددفدسيد جهوايهد تيد سهنهرمب بدد ه  د ها ددئ  هدت دتب ي ه دتعللهددب بدد  ه  ي د هو ددتعدسهودصدنهدربيئدد ه

هدرتيميةي هتيهدرشبد هةة هيافلهإر ه إلة هدريت ئ هوتافيدهاهفد هدرفسد  ق
 ة الدراسة:أدا

صدد نهدرب اددثهب  ددت فدنهدت ددتب ي هدددرفدسهربةددنهدربي يدد  هو رددكهرعددفسهد تبدد سد هةي دد :هإةد ييدد ه
دراىو ه   ه ففهدبيسهةيهدت تب ب  هتديهوصد هصىديسجهإ  د مهتسىد هر ةبادوثهرمب بد هبشدد ه

هادلسهفص ه   ها ئ  هدت تب ي جهص ي  هدرتد ت هةف سي هبب صيهدق  ريبهدداى ئي هدق سنق

وتدددنهإ دددفدفهد دددتب ي هادددو ه"هفوسهدربيئددد هدرتيميةيددد هتددديهتعليدددلهدرتةددددييهددفدسلهر عددد ة ييهتددديه
هشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتيي"ق

ه: ييوتتدويهد تب ي هدرفدس  هةيهص ةييهسئي

درف ددنهدقو :هوهددوه بدد سسه دديهدربي يدد  هدرش ىددي ه دديهدرة ددتبيبه دربدديسجهدرعةددسجهدرةاهدد ه
هيتيجهب  هدرعة جه يود هدر فة (قدرع ةيجهدرة ة هدروم
 :خطوات بناء االستبانة

صددد نهدرب ادددثهبإ دددفدفهافدسهدرفسد ددد هرةعستددد هفوسهدربيئددد هدرتيميةيددد هتددديهتعليدددلهدرتةددددييهددفدسله
ه:ر  ود هدرت ري هربي مهدت تب ي جهودتبنهدرب اثهددديت .هدرتيير ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهوه
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ودرفسد   هدر د بف ه د هدرىد  هبةوادوعهدرفسد د جهودت دتت فسهةي د هتديههدت إلعه   هدقفبهددفدسل -1
هبي مهدت تب ي هوىي غ هتفسدت  ق

د تشدددد سهدرب اددددثه ددددففداهةدددديها دددد ت سهدرب ةعدددد  هدرت  دددد ييي هودرةشددددستييهددفدسيددددييهتدددديهتافيددددفهابعدددد فه -2
هدت تب ي هوتفسدت  ق

هتافيفهدرةب ت هدرسئي ي هدرتيهشة ت  هدت تب ي ق -3
هفسد هدرتيهتفنهتا هد هةب  قتافيفهدرت -4
بفدمهدرةإلام  ق -5 ه سضهدت تب ي ه   هدرةشس هر يف  هودم
هتنهتىةينهدت تب ي هتيهىوست  هدقوري هوصفهتدوي هةيهةاوسييها   يييق -6

هجلهدر بددددسسهتدددديهدرةبدددد ت هدقد فيةيدددد (هةدددديهدرةادةددددييه وه11تددددنه ددددسضهدت ددددتب ي ه  دددد ه 
(هيبييها دة مها اد مهربيد ه1درادوةي قهودرة ادهسصنه درب ةع  هودرةا    هوهددفدسي هودداى ئي ه

هدرتادينق

تدديهاددومه سدمهدرةادةددييهتددنهتعددفي هبعددضهتفددسد هدت ددتب ي هةدديهايددثهدرادد  هاوهددادد ت ه
ه(ق2(هتفسسجهة اده 56ودرتعفي جهرت تفسهدت تب ي هتيهىوست  هدري  ئي ه   ه 

فدسلهر عدد ة ييهتدديهشددبد هدقصىدد هدرف ددنهدرلدد ييهفوسهدربيئدد هدرتيميةيدد هتدديهتعليددلهدرتةدددييهدد
ه:(هتفسس56يت .هدرتييجهويتدويهةيه رم إلنهودد

 توزيع الفقرات على محاور االستبانة( 4جدول )

 عدد الفقرات المجاالت

دقو هدربيئ ههدرةاوس
هدرتيميةي 

 8هاوتا:ه درلف ت هدرتيميةي (
 8هل يي ا:هدر يد هدرتيميةي

 6ه ا:ه درةودسفهدربشسي (ل رل
 22 المحور األول: البيئة التنظيمية:

درةاوسهدرل ييهدرتةدييه
هددفدسل

 7هاوتا:هتتويضهدر    
 6ه درعة هدربة  ي(هل يي ا:هتسدهدرعة 

 8ه هدر  وكهددبفد ي(هل رل ا:هددبفدعهددفدسل
 6هسدبع ا:هتاتيلهدرع ة يي

 7ه  ة  ا:هتفسيبهدرع ة يي
 34 محور الثاني: التمكين اإلداري.ال

ه
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ه(:5رتفسد هدت تبي يها بهبفو هسصنه (هرفي سهد تب ب  هدرةباولييه10-1تنهد ت فدنهدرتفس.ه 
 درجات مقياس( 5جدول )

 بفسب هدبيسسهبفدهةودتده غيسهةودتدهبفسب هدبيسسهبفدهدت تب ب 

ه10ه9ه8ه7ه6ه5ه4ه3ه2ه1هدرةفي س

ف ه  د هدرةودتفد هه10جهود ة هدصتسب هدتب ب هةديه(هرإل تب ب 10-1د ت سهدرب اثهدرتفس.ه 
ه%ق10درع ري ه   هة هوسفهتيهدرتفسسهدرةعيي هود هتفس.هررهوليهي بيه

 )االستبانة(: تصحيح أداة الدراسة
هيف  هرتىايحهافدسهدرفسد  جهبايثهتعسضه10د ت فنهدرب اثهتفسي هوتدهةفي سهةدويهةي

تفسد هدت تب ي ه   هدرة تبيبييهوي  دبهةدي نهإبدفدمهة دتونهةدودتفت نه  د ههد اهدرتفدسد هةديه دإل ه
يدددف هة دددتونهه10(هفسبددد  جهبايدددثهإيهدصتدددسدبهدرفسبددد هةددديهدردددسصنه10-1إ  ددد مهفسبددد هتتدددسوددهبددديي 

هيف ه   هة تونهةي تضهةيهدرةودتف هاوه فنهدرةودتف قه1ةستتنهةيهدرةودتف هودصتسدبهدرفسب هةيه
تافيددفهة ددتونهدرةودتفدد ه  دد هددد هتفددسسهةدديهدرتفددسد هوددد هةبدد  هةدديهةبدد ت هاددةيهافدسسهور

(هافيد اه6درفسد  جهايثهتنهدت تةد فه  د هصيةد هدرو د هدرا د بيهوصيةد هدردوليهدري دبيهودربدفو هسصدنه 
ةودتدهبفسبد هه-ةودتدهبفسب هص ي  ه-غيسهةودتد هيواحهة توي  هدرةودتف هد تي فدهر ة  هة توي  

هقةودتدهبفسب هدبيسس(ه-ةودتده-ةتو   
 الموافقة على فقرات ومجاالت الدراسة مستويات( 6جدول )

 موافق بدرجة كبيرة موافق موافق بدرجة متوسطة موافق بدرجة قليلة هير موافق مستول الموافقة
هاتدلس21ق8ه20ق8-41ق6ه640-61ق4ه60ق4-81ق2هه80ق2اص هةيه الوسط الحسابي
ه%هتردلس1ق82ه%820-%1ق64ه%0ق64-%1ق46ه%0ق46-%1ق28ه%0ق28اص هةي الوزن النسبي

 صدق االستبيان:
(جه 2010:105ىفدهدت تب ي هيعيي:ه"ايهيفيسهدت تبي يهة هوانهرفي  در"ه دربسبد ولجه

دة هيفىفهب رىفد:ه"شةو هدت تفى مهرد هدرعي ىسهدرتيهيبدبهايهتدف  هتديهدرتا يد هةديهي ايد جه
فسدت ددد هوةتسفدت ددد هةددديهي ايددد هل ييددد جهبايدددثهتددددويهةت وةددد هردددد هةددديهي دددت فة  "ه  بيدددفد هووادددودهت
ه(ق179:ه2001و  سويجه

ودرىفدهدربي ئيههد تب ي هت تب سهدتت  دهدرفد  يه30ابة  ههد ت إل ي وهتنهتولينه يي ه
هوصفهص نهدرب اثهب رتردفهةيهىفدهدت تب ي هب سيفتيي:هجولب  هدت تب ي 

ه"درىفدهدرم هسل":هسالهدرةادةيي ق1
 تدي درةت ىىديي درةادةديي ةدي  دففداه درب ادث ي تد س اي :ه"هدوب رىدفدهدرمد هسليفىدفه

(جهوت بيفدد هرةد ه يدددسهتفددفه107:ه2010درفسد دد "ه دربسبد ولجه ةواددوع درةشددد   ةبد  هدرمدد هسسهاو
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(هةت ىىدد اهتدديهدرةبدد ت ه12 ددسضهدرب اددثهدت ددتب ي ه  دد هةبةو دد هةدديهدرةادةددييهتررتدد هةدديه 
(جهوصفهد تب بهدرب ادثه1فيةي هوددفدسي هودرة يي هودداى ئي هوا ة مهدرةادةييهب رة ادهسصنه دقد 

آلسدمهدرةادةدييهوصدد نهبددإبسدمهةدد هي دلنهةدديهادد  هوتعددفي هتدديهادومهدرةفتسادد  هدرةففةدد جهوبدد ركه ددس.ه
ه(ق3ديمسهدرة ادهسصنه ه-دت تبي يهتيهىوسترهدري  ئي ه

ه:ىفدهدرةفي س ق2
 Internal Validityخلي أواًل : االتساق الدا

يفىفهبىفدهدتت  دهدرفد  يهةفنهدت د دهدد هتفدسسهةديهتفدسد هدت دتب ي هةدنهدرةبد  هدرد له
ه اهدرتفسسجهوصفهصد نهدرب ادثهبا د بهدتت د دهدردفد  يهرإل دتب ي هو ردكهةديه دإل ها د بههرتيتةيهإري

ه هر ةب  هيت رقةع ةإل هدتستب  هبييهد هتفسسهةيهتفسد هةب ت هدت تب ي هودرفسب هدرد ي
هيت ئ هدتت  دهدرفد  ي: -

 المحور األول: البيئة التنظيمية: 
إ الثقافرة التنظيميرةمعامل االرتباط برين كرل فقررة مرن فقررات مجرال إ(ه7يواحهبفو هسصنه 

ه05ق0 هجهودر لهيبييهايهةع ةإل هدتستبد  هدرةبييد هفدرد ه يدفهة دتونهةعيويد للمجالوالدرجة الكلية 
≥αهرة هوانهرفي  رقه اهدرةب  هى فص(هوب ركهيعتبسه

 والدرجة الكلية للمجاللبعد األول: الثقافة التنظيمية إمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ا( 7جدول )

 المجال األول: الثقافة التنظيمية #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 000ق0 *567ق0هفنهدرةومتييهبرهةي هدرةش سد هتيه ة ي هدت   هدرفسدسقيوبفهصي    هةشتسد هره1
 000ق0 *745ق0هي تلنهدرع ة ويهتيهدرشبد هب قيمة هودرتع ية  قه2
 000ق0 *607ق0هتي   فهدرسودب هدتبتة  ي ه   هايهي وفهدتاتسدنهدرةتب ف هبييهدرةساو ييقه3
 000ق0 *822ق0هعتففدت  قتشبنهدرشبد هب  تةسدسهدر  وكهدر لهيإلئنهةه4
 000ق0 *792ق0هييميسهدرةفسدمهإر هدر  رهب  تب ساهةىفسهةيهةى فسهدرتع نقه5
 000ق0 *865ق0هابودمهدرعة هةسيا هبايثهتليفهةيهة تونهدترتلدنهوتافيدهدروتمقه6
 000ق0 *890ق0هيتف  نهدرع ة ويهتيهدرشبد هدرةع وة  هودرةع س هوهنهةيتتاويه   هدقتد سهدربفيفسقه7

ه8
يب لدت نهإر هب يبه بسدلها ة ر نهودم تعة هددفدسسه   هيشسهصىمهيب دهدرةومتييجهودم

هىوسهنهدرش ىي هفد  هاسوص هدرعة ق
 000ق0 *584ق0

ه349ق0قصية هدتستب  هدربفوري هت  وله(α≤ه05ق0 دتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر هه*
هدر يددد هدرتيميةددي"ه هتفددسسهةدديهتفددسد هةبدد  ه"(هةع ةدد هدتستبدد  هبددييهددد8بددفو هسصددنه يواددحه
(هα≤ه05ق0جهودر لهيبييهايهةع ةإل هدتستب  هدرةبيي هفدرد ه يدفهة دتونهةعيويد  ر ةب  ودرفسب هدرد ي ه

هرة هوانهرفي  رقه اهوب ركهيعتبسهدرةب  هى فص
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 الثاني: الهيكل التنظيمي والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال إ البعد ( 8جدول )

 المجال الثاني: الهيكل التنظيمي #
 معامل
 لالرتباط بيرسون

 القيمة
 (.Sig) االحتمالية

 000ق0 *757ق0هيت نهدر يد هدرتيميةيهتيهدرشبد هب رإلةسدلي هتيهدرعة ق  1
 000ق0 *774ق0هي   فهدر يد هدرتيميةيهر شبد ه   هدرتتويضهتيهدرعة ق  2
 006ق0 *462ق0هددفدسي هدرةوبوفسهتيرقهدرة توي  يتى هدر يد هدرتيميةيهر شبد هبدلسسه  3
 007ق0 *453ق0هيت نهدتتى  هبييهدرسئيسهودرةساوسهتيهدرشبد هب رس ةي ق  4
 000ق0 *743ق0هيوبفهتي يدهتع  هبييهددفدسد هدرة ت ت ق  5
 000ق0 *732ق0هب  ور يتنهدتتى  هددفدسلهتيهدرشبد هتيهد هدتتب ه  ه  6
 006ق0 *459ق0هدقص  نهددفدسي هودروافد هدرت بع هر شبد ههتدتيهرت  يهدرة  نهودتيش  هدرة  وب هد ت ق  7
 000ق0 *787ق0هيوبفهواودهتيه بيع هدرعإلص  هبييهدرع ة ييهتيهدرشبد ق  8

ه(349ق0ي هت  وله (قصية هدتستب  هدربفورα≤05ق0دتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر ه ه*

"هدرةدددودسفهدرتيميةيددد (هةع ةددد هدتستبدد  هبدددييهددد هتفدددسسهةدديهتفدددسد هةبدد  ه"9بدددفو هسصددنه يواددحه
(هα≤ه05ق0ةع ةإل هدتستب  هدرةبيي هفدر ه يفهة تونهةعيوي ه هايودرفسب هدرد ي هر ةب  جهودر لهيبييه

هرة هوانهرفي  رقه اهوب ركهيعتبسهدرةب  هى فص

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الموارد البشرية والدرجة الكلية للمجال( 9جدول )

 المجال الثالث: الموارد البشرية #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 000ق0 *864ق0هيتنهد تي سهدرع ة ويهدربففهتيهدرشبد هبشت تي هويلده ق 1
 000ق0 *808ق0هدتي هتيهدر يد هدرتيميةيهةومتويه ووهدت مسه  ري قيش  هدروم ئ هددشسه 2
 000ق0 *838ق0هتاسمهددفدسسه   هب بهدرةليفهةيهدردودفسهدربشسي هدرةاه  هراة  هإر هصوت  هدرع ة  ق 3
 000ق0 *825ق0هيشتس هرإلستف مهةيهوميت هق سنهايهيبت لهدرةوم هبسدة هتفسيبي هةت ىى ق 4

5 
عست هداتي ب  هدرشبد هةيهدرفونهدربشسي هووانهد تسدتيبي هوداا هرتوتيسهه دهيتنهتافيفهوة

هدتاتي ب  ق
 000ق0 *891ق0

ه000ق0 *877ق0هرفنهدرشبد هةف ييسهوداا هوةاففسهر تومي  6
ه(349ق0(قصية هدتستب  هدربفوري هت  وله α≤05ق0دتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر  ه*
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هةدييهددفدسلدرةاوسهدرل يي:هدرت
"ههتتددويضهدر دد   ه(هةع ةدد هدتستبدد  هبددييهددد هتفددسسهةدديهتفددسد هةبدد  ه"10بددفو هسصددنه يواددحه
(هα≤ه05ق0جهودر لهيبييهايهةع ةإل هدتستب  هدرةبيي هفدر ه يفهة تونهةعيوي ه ر ةب  ودرفسب هدرد ي ه

هرة هوانهرفي  رقه اهوب ركهيعتبسهدرةب  هى فص
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات تفويض السلطة والدرجة الكلية للمجال( 10جدول )

 تفويض السلطةالمجال األول:  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 000ق0ه*847ق0هه اهدرسودهرفنهدرع ة ييهتيهدرشبد قوتيةيههتتبي هددفدسسهت  ت هدرتتويض  1
 000ق0ه*873ق0هتيهديب لهدرة  نهدرةود  ههإريقتةياييهددفدسسه    هتد  2
 000ق0ه*865ق0هيتنهتتويايهوتف اهرأليمة هدرةتبع هتيهدرشبد ق  3
 000ق0ه*848ق0هتلدهددفدسسهتيهصفستيه   هافدمهدق ة  هدرةود  هإريق  4
 000ق0ه*862ق0هت ةحهددفدسسهر ع ة ييهدرتسى هتت   هالهصسدسهياةيهإيب لهدرعة هبة تونهةتةيل  5
 000ق0ه*608ق0ههي كها ة  هي ت ينهدرةومتويهدت   هصسدسد هبشري  هفويهدرسبوعهرمفدسسهدرع ي ق  6
 000ق0ه*714ق0هاتاة هة اوري هدرعة هدر لهاصونهبرق  7

ه(349ق0قصية هدتستب  هدربفوري هت  ول α)≤05ق0دتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر ه ه*
 درعةد ههتدسدهدرعةد هبد  هبدييهدد هتفدسسهةديهتفدسد هةبد  ه"(هةع ةد هدتست11بفو هسصنه يواحه

ودرفسبدددد هدرد يدددد هر ةبدددد  جهودردددد لهيبددددييهايهةعدددد ةإل هدتستبدددد  هدرةبييدددد هفدردددد ه يددددفهة ددددتونههدربةدددد  ي(
هرة هوانهرفي  رقه اه(هوب ركهيعتبسهدرةب  هى فصα≤ه05ق0ةعيوي  
 والدرجة الكلية للمجال )العمل الجماعي( فقرات مجال فرق العملمعامل االرتباط بين كل فقرة من ( 11جدول )

 )العمل الجماعي( فرق العملل الثاني: االمج 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 000ق0ه*931ق0هتتبي هددفدسسهت  ت هدرعة هدربة  يهتيهدرشبد هوتشبنه  يرق  1
 000ق0ه*928ق0هودت   هدرفسدسد هتيهدرشبد قتتب  هسودهدرتسيدهودرتع ويهتيهىي   ه  2
 000ق0ه*908ق0هفدسسهدرشبد هة  ا هةي  ب هرتسدهدرعة هرتيتي هة هتت  اهةيهدرفسدسد قإتوتسه  3
 000ق0ه*933ق0هفدسسهدرشبد هتشدي هتسده ة هوتف  هدقفدمهدرتسفلقإتف نه  4
 000ق0ه*885ق0هدقيةت كها ا مهتسيدهدرعة هسغب هتاة هدرة اوري هرتتعي هافدمهدرتسي  5
ه000ق0ه*890ق0هدرفسدسد هدرى فسسه يهدبتة    هتسدهدرعة هغ رب اهة هيتنهت بيف  ق  6

ه(349ق0قصية هدتستب  هدربفوري هت  ول α)≤05ق0دتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر  ه*
ر دد وكهددبددفدعهددفدسل هد(هةع ةدد هدتستبدد  هبددييهددد هتفددسسهةدديهتفددسد هةبدد  ه12بددفو هسصددنه يواددحه

"هودرفسبدد هدرد يدد هر ةبدد  جهودردد لهيبددييهايهةعدد ةإل هدتستبدد  هدرةبييدد هفدردد ه يددفهة ددتونهةعيويدد هددبددفد ي(
هرة هوانهرفي  رقه اه(وب ركهيعتبسهدرةب  هى فصα≤ه05ق0 
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عي( والدرجة الكلية السلوك اإلبدا) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال اإلبداع اإلداري( 12جدول )
 للمجال

 السلوك اإلبداعي() المجال الثالث: اإلبداع اإلداري #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 000ق0ه*831ق0هتعة هإفدسسهدرشبد ه   هتوتيسهبيئ ه ة هةاتلسهوةشبع هرميب لق  1
 000ق0ه*858ق0هقتشبنهإفدسسهدرشبد ه   هدرةب فسد هددبفد ي هتيها هدرةشدإل   2
 000ق0ه*904ق0هيتاة هدرةفسدمهة اوري هة هيفوةويهبرهةيها ة  ق  3
 000ق0ه*958ق0هيتةتنهدرةفسدمهب رة  سسهتيهدريف  هودراودسهودرففسسه   هددصي عق  4
 000ق0ه*915ق0هيتةتنهدرةفسدمهب رففسسه   هدصتسددها و ه سيع هرا هدرةشدإل ق  5
ه000ق0ه*887ق0هسهوهددبفد ي قيباثهدرةفيسه يهدقتد سهدربفيف  6
ه000ق0ه*804ق0ها ع هتبتد سها  ريبهبفيفسهتةديهةيهافدمهدرعة هبدت مسق  7
يه  رت هسايرق  8 ه000ق0ه*847ق0هيتفب هدرةفيسهدريففهات هودم

ه(349ق0صية هدتستب  هدربفوري هت  وله هα)≤05ق0دتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر ه ه*
ةع ةدد هدتستبدد  هبددييهددد هتفددسسهةدديهتفددسد هةبدد  ه"هتاتيددلهدرعدد ة ييه"ه(ه13يواددحهبددفو هسصددنه 

(هα≤ه05ق0 هجهودر لهيبييهايهةع ةإل هدتستب  هدرةبيي هفدر ه يفهة تونهةعيوي ر ةب  ودرفسب هدرد ي ه
هوب ركهيعتبسهدرةب  هى فص اهرة هوانهرفي  رق

 من فقرات مجال تحفيز العاملين والدرجة الكلية للمجال( معامل االرتباط بين كل فقرة 13جدول )

 المجال الرابع: تحفيز العاملين #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 000ق0ه*718ق0هيم نهدراودتلهدرةوبوفهتيهدرشبد هيتنهت بيفرهبة هيافدهدرعفدر هر بةينق  1
 000ق0ه*843ق0هقيفونهسا  ئيهبتاتيلله   هتاة هة اوري  هادبس  2
 000ق0ه*853ق0هتعة هإص ة هدرعإلص  هدروفي هبييهدرةومتييه   هت ويسهافدئ نق  3
 000ق0ه*857ق0هيشبعييهتففيسهدرةشس هرةيوريهوداتي ب تيه   هددبفدعهتيهدرعة ق  4
 000ق0ه*885ق0هيوتسهدرةشس هدرتسى هر ع ة ييهرتب ف هدر بسد ق  5

ديييهةيهدرتع ة هةنهة اوري  هوا ب مهرفلهةيهدرة  سد هودرةع وة  هة هية  6
هوميتتيق

 000ق0ه*756ق0

ه(349ق0 هصية هدتستب  هدربفوري هت  ولهα)≤05ق0دتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر ه ه*
"هتددفسيبهدرعدد ة يي(هةع ةدد هدتستبدد  هبددييهددد هتفددسسهةدديهتفددسد هةبدد  ه"14بددفو هسصددنه يواددحه

(هα≤ه05ق0ةع ةإل هدتستب  هدرةبييد هفدرد ه يدفهة دتونهةعيويد  هودرفسب هدرد ي هر ةب  جهودر لهيبييهاي
هرة هوانهرفي  رقه اهوب ركهيعتبسهدرةب  هى فص
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال تدريب العاملين والدرجة الكلية للمجال( 14) جدول

 المجال الخامس: تدريب العاملين #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

يوبفهتيهدرشبد ه   ه يوي هر تفسيبهوت ويسهدرةودسفهدربشسي هيتنهواع  هد تي فده  1
هإر هداتي ب ت نق

 000ق0ه*934ق0

 000ق0ه*938ق0هتانهدرشبد هيم نهاودتلهرتشبينهت ويسهدرة  سد هدرة يي ق  2
 000ق0ه*714ق0هق ة ر نقدرتفسيبهدر لهياى ه  يرهدرع ة ويهيا يهةيهافدئ نه  3
 000ق0ه*890ق0هيت دهر ع ة ييهتسمهدرتع نهوددت  بهة  سد هبفيفسهتيهةب  هدرعة ق  4
 000ق0ه*839ق0هتشبنهإفدسسهدرشبد هدرع ة ييه   هتب ف هدر بسد هتية هبيي نق  5
 000ق0ه*898ق0هتسد يهددفدسسهدرا ب  هدرتفسيبي هر ع ة ييهتيهةب ت هةتعففس  6
 000ق0ه*900ق0هسهدرشبد هتفسيبهدرع ة ييهةيه إل هدق ة  هدرةود  هإري نقتت بنهإفدسه  7

هStructure Validity:هدرىفدهدربي ئيهل يي اه
يعتبسهدرىفدهدربي ئيهاافهةف ييسهىفدهدقفدسهدر لهيفيسهةدفنهتافددهدقهدفد هدرتديهتسيدفه

فسبددد هدرد يددد هرتفدددسد هجهويبدددييهةدددفنهدستبددد  هدددد هةبددد  هةددديهةبددد ت هدرفسد ددد هب رإري ددد دقفدسهدروىدددو ه
هدت تب ي ق

(هايهبةيدددنهةعددد ةإل هدتستبددد  هتددديهبةيدددنهةبددد ت هدت دددتب ي هفدرددد ه15يبدددييهبدددفو هسصدددنه 
رةد هوادنهه اه(هوبد ركهيعتبدسهبةيدنهةبد ت هدت دتب ي هىد فصα≤05ق0 هةعيويد إاى ئي اه يفهة تونه

هرفي  رق
معامل  ،لتنظيمية( والدرجة الكلية للمحورمجال من محور )البيئة امعامل االرتباط بين درجة كل ( 15جدول )

 والدرجة الكلية للمحور االرتباط بين درجة كل مجال من محور )التمكين اإلداري(

 المجاالت
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

المحور األول: البيئة 
 التنظيمية:
 

ه000ق0 *926ق0هاوتا:ه درلف ت هدرتيميةي (

ه000ق0 *914ق0هل يي ا:هدر يد هدرتيميةي

ه000ق0 *950ق0هل رل ا:ه درةودسفهدرتيميةي (
 0.000 *0.976 المحور األول: البيئة التنظيمية:

المحور الثاني: التمكين 
 اإلداري.
 

ه000ق0 *917ق0هاوتا:هتتويضهدر    
ه000ق0 *933ق0هل يي ا:هتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(

ه000ق0 *945ق0هل رل ا:هددبفدعهددفدسل هدر  وكهددبفد ي(
ه000ق0 *911ق0هسدبع ا:هتاتيلهدرع ة يي
ه000ق0 *897ق0ه  ة  ا:هتفسيبهدرع ة يي

 0.000 *0.983 المحور الثاني: التمكين اإلداري.

ه(349ق0 ه(هصية هدتستب  هدربفوري هت  ولα≤05ق0 ههدتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر ه*
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 :Reliabilityستبانة ثبات اال 
 دفسه ةدسد  ت بيفدر ا يدف إ د دت دتبي يهدريتد ئ هيت د   يع ي يفىفهبلب  هدت تب ي :ه"هوهاي

ةتت ري جهويفىفهبرهايا ا:هإر هالهفسب هيع يهدرةفي سهصسدمد هةتف سبد ه يدفهدد هةدسسهي دت فنهتي د جه
تدددددددسدسهد ددددددت فدةرهتدددددديهاوصدددددد  هة ت تدددددد هودي ددددددب ةرهود ددددددتةسدسيتره يددددددفههدت دددددد صراوهةدددددد ههدددددديهفسبدددددد ه

ه(قه2010:97 دربسب ولج
هوصفهتافدهدرب اثهةيهلب  هد تب ي هدرفسد  هةيه إل :

و سيفدد هدرتبلئدد هدريىددتي ههCronbach's Alpha Coefficientةع ةدد هارتدد هدسويبدد خهه
ه(ق16ود ي هدريت ئ هدة ههيهةبيي هتيهبفو هسصنه 

 ألفا كرونبا  والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة معامل( 16جدول )

 عدد المجاالت
 الفقرات

 معامل ألفا
 كرونبا 

التجزئة 
 النصفية

المحور األول: 
 البيئة التنظيمية: 

 

ه*898ق0ه*814ق0 8هاوتا:ه درلف ت هدرتيميةي (

ه*816ق0ه*760ق0 8هل يي ا:هدر يد هدرتيميةي

ه*961ق0ه*925ق0 6ه (ل رل ا:ه درةودسفهدرتيميةي

 *0.951 *0.927 22 المحور األول: البيئة التنظيمية: 
المحور الثاني: 
 التمكين اإلداري

 

ه*906ق0ه*900ق0 7هاوتا:هتتويضهدر    
ه*966ق0ه*942ق0 6هل يي ا:هتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(

ه*953ق0ه*952ق0 8هل رل ا:هددبفدعهددفدسل هدر  وكهددبفد ي(
ه*873ق0ه*856ق0 6هع ا:هتاتيلهدرع ة ييسدب

ه*955ق0ه*937ق0 7ه  ة  ا:هتفسيبهدرع ة يي
 *0.984 *0.972 34 المحور الثاني: التمكين اإلداري.

 *0.991 *0.977 56 إجمالي محاور االستبيان

(هايهصيةدد هةع ةدد هارتدد هدسويبدد خهةستتعدد هرةاددوسهدربيئدد ه16 اواددا هدريتدد ئ هتدديهبددفو هسصددنه
ه(هبييةددد هب  ددد هربةيدددنهدرةب ت  دربيئددد هدرتيميةيددد (925ق0ه-760ق0ايدددثهتتدددسدودهبدددييه هدرتيميةيددد 

ه(قه927ق0 
اة ها به سيف هدرتبلئ هدريىتي هتد ي هدريتد ئ هةشد ب  هر سيفد هارتد هدسويبد خهايدثهتتدسدوده

ه(قه951ق0(ههبيية هب   هربةينهدرةب ت ه 961ق0-ه816ق0بييه 
ه-856ق0 هرةادوسهدرتةددييهددفدسلهايدثهتتدسدودهبدييه اة هصية هةع ةد هارتد هدسويبد خهةستتعد

رتددد هدسويبددد خهايدددثها(جهاةددد ها دددبه سيفددد هدرتبلئددد هدريىدددتي هتد يددد هدريتددد ئ هةشددد ب  هر سيفددد ه952ق0
ه(قه984ق0(هبيية هب   هربةينهدرةب ت ه 966ق0ه-873ق0تتسدودهبييه 
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خهةستتعد هايدثهب  د هدسويبد اة هب ري ب هدبة ريهةا وسهدت تة سسهتد ي هصية هةع ةد هارتد ه
ه(ق991ق0جهوا به سيف هدرتبلئ هدريىتي هتد ي ه (977ق0 

ويدويهدرب اثهصفههج(3وب ركهتدويهدت تب ي هتيهىوست  هدري  ئي هدة ههيهتيهدرة ادهسصنه 
تردددفهةدديهىددفدهولبدد  هد ددتب ي هدرفسد دد هةةدد هيبع ددره  دد هلفدد هبىددا هدت ددتب ي هوىددإلايت  هرتا يدد ه

ها ئ  هدرفسد  هود تب سهتساي ت  قدريت ئ هوددب ب ه   ه
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statistical Packageتدنهتتسيد هوتا يد هدت دتب ي هةديه دإل هبسيد ة هدرتا يد هدداىد ئي

for the Social Sciences (SPSS).ه
ه:Normality Distribution Testد تب سهدرتولينهدر بيعيه

هK-S) ) Kolmogorov-Smirnov Test ددةسيو ه-ةبددوسو د تبدد سهدورهتدنهد ددت فدن
جهود يدد هدريتدد ئ هدةدد ههدديهةبييدد هتدديهدربي يدد  هتتبددنهدرتوليددنهدر بيعدديهةديه فةددرهد يدد ت تبد سهةدد هإ ده
ه(ق17بفو هسصنه 

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي( 17جدول )

 عدد المجاالت
 الفقرات

-كولمجوروف
 المعنوية.K-S)) Sigسمرنوف

المحور األول: 
 البيئة التنظيمية:

 

ه193ق0ه081ق1 8هاوتا:ه درلف ت هدرتيميةي (

ه104ق0ه216ق1 8هل يي ا:هدر يد هدرتيميةي

ه307ق0ه967ق0 6هل رل ا:ه درةودسفهدرتيميةي (
 0.052 1.350 22 المحور األول: البيئة التنظيمية:

المحور الثاني: 
 .التمكين اإلداري

 

ه197ق0ه076ق1 7هاوتا:هتتويضهدر    
ه975ق0ه481ق0 6هل يي ا:هتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(

ه526ق0ه811ق0 8هل رل ا:هددبفدعهددفدسل هدر  وكهددبفد ي(
ه343ق0ه937ق0 6هسدبع ا:هتاتيلهدرع ة يي
ه688ق0ه714ق0 7ه  ة  ا:هتفسيبهدرع ة يي

 0.160 1.123 34 المحور الثاني: التمكين اإلداري.
 0.069 1.297 56 إجمالي محاور االستبيان

بةيدددنهةبددد ت هدرفسد ددد هره(.Sig)(هايهدرفيةددد هدتاتة ريددد ه17 اوادددا هدريتددد ئ هتددديهبدددفو هسصدددنه
(هوب ركهتإيهتولينهدربي ي  هر  اهدرةب ت هيتبنهدرتوليدنهدر بيعديه05ق0ة تونهدرفتر ه ادبسهةيهد ي ه

هدرةع ةي هرمب ب ه   هتساي  هدرفسد  قههوايثه يتنهد ت فدنهدت تب سد 
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 :األساليب اإلحصائية

هتنهد ت فدنهدقفود هدداى ئي هدرت ري :

دري دددبهدرةئويددد هودرتددددسدسد هودرةتو ددد هدرا ددد بي:هي دددت فنههددد دهدقةدددسهبشدددد ها   ددديهقغدددسدضه (1
 قهةعست هتدسدسهتئ  هةت يسهة هويتنهدت تت فسهةي  هتيهوى ه يي هدرفسد  

 (جهرةعست هلب  هتفسد هدت تب ي قCronbach's Alpha هدسويب خد تب سهارت ه (2

ه(هرةعست هلب  هتفسد هدت تب ي قsplit halfد تب سهدرتبلئ هدريىتي ه  (3

هيستخدمK-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Test ةسيو ه-د تب سهدورةبوسو هد ت فدن (4
 يه فةرقه دهدت تب سهرةعست هة هإ دهد ي هدربي ي  هتتبنهدرتولينهدر بيعيهة

(هرفي سهفسب هدتستب  :هيفدونهPearson Correlation Coefficientةع ة هدستب  هبيس ويه  (5
قهوصددفهتددنهد ددت فدةرهرا دد بهدتت دد دهدرددفد  يههدد دهدت تبدد سه  دد هفسد دد هدرعإلصدد هبددييهةت يددسيي

 ودرىفدهدربي ئيهرإل تب ي جهودرعإلص هبييهدرةت يسد ق

ورفددفهتددنهد ددت فدةرهر تردددفهةدديهفتردد هدرةتو دد هرددد هه(T-Test هتدديها ردد ه ييدد هوداددفسهTد تبدد سه (6
 تفسسهةيهتفسد هدت تب ي ق

(هرةعستد هةد هإ دهدد يههيد كهIndependent Samples T-Test هتديها رد ه ييتديي Tد تبد سه (7
 تسوص  ه د هفتر هإاى ئي هبييهةبةو تييهةيهدربي ي  هدرة تف  قه

(هرةعستد هOne Way Analysis of Variance) ANOVAد تب سهتا ي هدرتبد ييهدقاد فله (8
 ة هإ دهد يههي كهتسوص  ه د هفتر هإاى ئي هبييهلإلثهةبةو   هاوهادلسهةيهدربي ي  ق

 قMultiple Regressionهرةتعففد تب سهدتيافدسهد (9
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 الخالصة:

 ايثهاش س ودبسدمدت  ج درفسد   تي درة ت فة  درةي بي  درتى  ه د تي درب اث تي و 
 دروىو هإر  ب ف  و رك دربي ي   ربةن درتا ي ي دروىتي دق  وب تة فد  تن اير إر  درب اث
 وددي  يي جهوادلس دتبتة  ي  درمودهس فدس   تي د ت فدة اه درةي ه  ادلس اير ايث درفسد  ج يت ئ 

 تيهدرفسد     ي   دت تة ف تن درتي درةى فس درب اث بيي دة  درفسد  ج رةواوع ةي  ب  دق  ريب
ه.ودقوري  ل يوي در دربي ي  

يتددويهةدديهبةيدنهدرعد ة ييهتديهدرةا  دد  ههودرد لدرفسد د جه ةبتةددن وصدفهد دتعسضهدرب ادث
(ه4درة ت ت هرشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهدر ييهيش  ويهدروم ئ هددشسدتي هتف جهو ففه ه 

 شد  ب ود رد  دقصىد ج ةسئيد  دقصىد ج ىدو  درتاد ئي جهإ د د  دقصىد  صيد س(ةا  د  هوهدي:ه
جهبإفدسدت دد هوفودئسهدد هد تدد جهايدثهتددنهد ددت فدنها دد وبهدراىدسهدرشدد ة هربةيددنهبي يدد  هدرفسد دد ه)رأليبد م

(ه67(هةومتدد اهوةومتدد هجهايددثهتددنهتوليددنه 67اةدد ها دد وبهد تيدد سهدرعييدد هتددد يه بفيدد اهوددد يه ددففهنه 
ود يدددد هه%(ج91(هد ددددتب ي هبي ددددب هد ددددتب ب ه 61د ددددتب ي ه  دددد هةبتةددددنهدرفسد دددد جهوصددددفهتددددنهد ددددتسفدفه 

بةيع  هى را هر تا ي قهايثهتنهبةنهدربي ي  هةيه إل هد تب ي هىيةة ه ىيىد اهر د دهدر دسضجه
ربيد يهىدفدهدد هتفدسسهةدنهةب ر د جه دردفد  يج دتت د د د دت فدن تدن صدف ايدر إرد  اياد اه درب ادث واشد س

 ددسوهيبد خ ارتد  د دت فدنه سيفد  تدن بييةد  دت تب ي ج ىفد ةي ود ركهد ت فنهدرىفدهدربي ئيهر تردف
 ةدي ةستتعد  وفسبد  درىدفدج ةدي فسبد هبيدفس روبدوف دريتد ئ  واشد س  دت دتب ي ج لبد   ةدي ر ترددف
 درفسد  ق ه ا تي د ت فدة   تن درتي دداى ئي  ب ق  ريب درتى  ه د درب اث د تتن وا يسداهه.درلب  

ه

ه
ه

هه
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 الفصل الخامس
 الفرضيات ومناقشة نتائج تحليل البيانات اختبار

 مقدمةال 

   الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة 

  االستبانةتحليل فقرات 

 بار فرضيات الدراسةاخت 
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 الفصل الخامس
 المقدمةاختبار الفرضيات ومناقشة نتائج تحليل البيانات 

 المقدمة:

جهو رددكهةدديه ددإل هتا يدد هدربي يدد  هود تبدد سهتساددي  هدرفسد دد يتاددةيههدد دهدرتىدد ه سادد اهر
 هتا يد هددب ب ه يها ئ  هدرفسد  هود تعسدضهابسلهيت ئ هدت تب ي هودرتيهتنهدرتوى هإري  هةديه دإل

تفسدت  جهودروصو ه   هةت يسد هدرفسد  هدرتيهدشتة  ه   ه دريدوعجهدرعةدسجهدرةاهد هدرع ةديجهدرة دة ه
ر بي يد  هدرةتبةعد هةديههدداىد ئي هدروميتيهجب  هدرعة جهه يود هدر فة (هر دهتدنهإبدسدمهدرةع ربد  

ر اىدو هه(SPSS)ة  يد هدرفسد  جهإ هتنهد دت فدنهبسيد ة هدردسلنهدداىد ئي هر فسد د  هدتبتهد تب ي 
ه   هيت ئ هدرفسد  هدرتيه يتنه سا  هوتا ي   هتيهه دهدرتى قه

 :نة الدراسة وفق البيانات الشخصيةالوصف اإلحصائي لعي 

ه:ي هدرفسد  هوتدهدربي ي  هدرش ىي وتية هي يه سضهر ى ئمه ي

هةددديهدت دددتة سد هتددددنهد دددتدة ر  هب رتعبئددد هةددددي(ه%91 هيا(ه18يتادددحهةددديه دددإل هبددددفو ه 
د ت دسهبلمهةي نه  د هتعبئد ههإر تنهد تب سه هد تة سد هةتفوفسجهويسبنه ركه(ه%9 هدرةباولييهبيية 

هدت تب ي هودربلمهدآل سهد يهتيهإب لسه  ى ق
 عدد االستبانات المكتملة( 18جدول )

 النسبة التكرار االستبانات
 0ق91 61هد تب ي هةدتة  

 0ق9 6ه رنهيتنهدتب ب ه  ي  (د تب ي هةتفوفسه
 0ق100 67 درةبةوع

هتولينه يي هدرفسد  ها بهةت يسهدربيس: -

(هتوليددنهاتددسدفهةبتةددنهدرفسد د ها ددبهةت يددسهدربدديسجهايددثهيإلاددمه19 هيوادحهدربددفو هسصددن
ةومدد جهبييةدد هه59%هبودصددنه7ق96بددريهغ ربيدد هاتددسدفهةبتةددنهدرفسد دد ههددنهةدديهدردد دوسهو رددكهبي ددب ه

ه(هةومتييق2 هثهبودصن%ههيهةيهدتي 3ق3
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس( 19جدول )

 النسبة التكرار الجنس
 96.7 59ه دس
 3.3 2هايل 

 %100 61هدرةبةوع
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ويعلوهدرب اثهتتودهي ب هدر دوسه   هي ب هددي ثهإرد ه بيعد هدرعودةد هدرلف تد هدر د ئفسهتديه
درعة هةنهدر دوسهادلسهةيهدرعة هةنهددي ثهويف ه   ه ركهبريهدرةوصنههشبد هدقصى هدرتيهتتا 

درة ىدددمهرعةددد هدديددد ثههدددوهةوصدددنهةيتىددد هتة ةددد ه ددديهدرةوصدددنهدرسئي ددديهر شدددبد جهودددد ركه بيعددد ه
درعودةددد هدرلف تيددد هودتبتة  يددد هودرعددد فد هودرتف ريدددفهدر ددد ئفسهتددديهدرةبتةدددنهدرت  ددد يييجهدةددد هايه بيعددد ه

 ه دد    هإادد تي هتدديهدرعةدد هبعددفهاوصدد  هدرددفودنهدرس ددةيهوصددفهير دد هوصتدد اهدرعةدد هدد إلةدديهياتدد .هإردد
ةتدددر سداهةددديهدر يددد جههددد دهب داددد ت هإرددد هايه ييددد هدرفسد ددد هدرة دددت فت ههدددنهةددديهتئددد هدرومددد ئ هددفدسيددد ه

هددشسدتي  درةفسدمجهوسا  مهدقص  نجقققإرا(هوغ رب اهة هتدويهه اهدرتئ هةيهدر دوسق

بدد هبوبددوفهتبددوسهدرفددونهدرع ة دد هبددييهدردد دوسهدديدد ثجهوهدد دهةدد هدةدد هيةددديهايهتت ددسههدد اهدريتي
(هدرتددديهاتددد ف هبوبدددوفهتبدددوسهدبيدددسسهتددديه2016ادفتدددرهيتددد ئ هة دددحهدرفدددونهدرع ة ددد هتددديهت  ددد ييهر عددد ن 

ه%(3ق19%(ر دد دوسهةف بدد  6ق71درةشدد سد هتدديهدرفددونهدرع ة دد هبددييهدردد دوسهودديدد ثهايددثهب  دد ه 
ه(ق2016 يييهرمي ثقه درب  لهدرةسدللهرماى مهدرت  

 تولينه يي هدرفسد  ها بهةت يسهدرتئ هدرعةسي :

(هتولينهاتسدفهةبتةنهدرفسد  ها بهةت يسهدرعةسجهايثهيتاحهةديه20 هيواحهدربفو هسصن
ه دي هو ردكهبي دب ه40دصد هةديهه–ه30 إل هدريت ئ هبريهغ ربي هاتسدفهدرةبتةنهتتسدودها ةد سهنهةد هبديي

هدصد هةدديه–ه40%(هتديهدرتئدد هدرعةسيد هةدديه2ق8ي ددب ه هةومد جهبييةدد هب  د ه(54%(هبودصدنه 5ق88 
ه(2 هبودصدنه  دي ه30%(ها ة سهنهاصد هةديه3ق3ةومتييجهتيهاييهب   هي ب ه ه(5 ي هبودصنه ه50

(ه50ةيهدرةومتييجهتية هرنهيم سهتيهدريت ئ هاي اهةيهاتدسدفهدرعييد هةديهدرةدومتييهتليدفها ةد سهنه ديه 
ه  ة اق

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية( 20جدول )
 النسبة التكرار الفئة العمرية

 3.3 2ه ي ه30ص هةيها
 88.5 54ه ي ه40ص هةيها-30ةيه
 8.2 5ه ي ه50ص هةيها-40ةيه

 %100 61هدرةبةوع

 دي (هد يد هه40 دي هإرد هاصد هةديهه30ويت سهدرب اثهايهدرتئد هدرعةسيد هرعييد هدرفسد د ه ةديه
%(هوهيهدري ب هدقدبسهةيه يي هدرفسد  جهالهايهدر  ربي هةيهةدومتيهدرشدبد ههدنهةديه5ق88 هبي ب 

درعي ىددسهدرشدد ب جهةةدد هصددفهيعتبددسهةاشددسداهبيددفداه  دد هايههدد اهدرتئدد هتتةتددنهب رياددو.هدرتدددسلهوهدديهدرتدديه
تدفيسهدرعةدد هدد إلةدديهتدديهدرشددبد جهوصددفهيت ددسه ردكهايددرهيتي  ددبهةددنهدرعةددسهدرلةيدديهرتر دديسهدرشددبد جه

رهةدديهاورويدد  هدرشددبد هتوميدد هدرعي ىددسهدرشدد ب هرةدد هرددفي نهةدديهصددفسسه  دد هتاةدد هادد  هدرعةدد هوايدد
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ورددفي نهدرفددفسسه  دد هددبددفدعهودرت ددويسهادلددسهةدديهدرتئدد  هدرعةسيدد هدق ددسنجهوايادد اهيعددوفه رددكهإردد هايه
اسددددد هوتيفدددد هدرشددددب بهتدددددويها دددد  هةدددديهغيددددسهنهو  ىدددد هتدددديهاوصدددد  هدر ددددودس هودقاددددفدثهدرع ب دددد ه

هق سنقودرتع ري  هد

 تولينه يي هدرفسد  ها بهةت يسهدرةاه هدرع ةي:

(هتوليدنهاتدسدفهةبتةدنهدرفسد د ها دبهةت يدسهدرةاهد هدرع ةديجهايددثه21 هيوادحهدربدفو هسصدن
ةومد جهلدنهي دي نهه(39 ه%(هةداه  نهدرع ةديهبدد روسيوسهبودصدن9ق63 هيتاحهةيه إل هدريتد ئ هبدري

ةومدد جهوةدديهلددنهي ددي نهه(15%(هبودصددنه 6ق24 هدرا ىدد ييه  دد هدرفسبدد هدرع ةيدد ه"ة ب ددتيس"هبي ددب 
ةدددومتييجهوةددديهلدددنهي دددي نهاة ددد هدرفسبددد هه(6 ه%(هبودصدددن8ق9 هدرا ىددد ييه  ددد هفسبددد هدردددفب ونهبي دددب 

ه%(هق6ق1(هبي ب ه 1 هدرع ةي هدرفدتوسداه فف
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي( 21)جدول 

 النسبة التكرار المؤهل العلمي
 1.6 1هفدتوسدا
 24.6 15هة ب تيس
 63.9 39هبد روسيوس
 9.8 6هفب ون
 %100 61هدرةبةوع

%(ه9ق63 هويعلوهدرب اثهدستت عهي ب هدرةدومتييهاة د هدرةاهد هدرع ةديهدربدد روسيوسهبي دب 
ه  د هدرشد  فسه إر هاي نهةةيهيش  ويهدروم ئ هددشسدتي هودرتيهتات .هإر هةاهإل ه  ةي هدافهافي

درب ةعيدد هدقوردد جهودرتدديهتعتبددسهشددس  اهةدديهدرشددسو هدرودبددبهتودتسهدد هتدديهةعمددنهدرومدد ئ هددشددسدتي جه
ويتتده ركهةنه ي   هدت تي سهودرتعيييهتيهدرشبد جهاة هتية هي مهدرا ى ييه   هدرفسب هدرع ةيد ه

تب دييهيادوه%(هتيت سهدرب اثه ركهبريرهيعوفهإر هدلفيد فهي دب هدرة6ق24 ه"ة ب تيس"هودرب ر هي بت ن
ت ددويسهايت دد نهاد فيةيدد اهر اىددو ه  دد هةدداهإل ه  ةيدد ه  يدد جهوهدد دهب بيعدد هدرادد  هيع دديهد ةئيدد يه

يههد اهدرتئد هار ب اثهبريه يي هدرفسد د هردفي نهدرفدفسسه  د هت دنها دئ  هدت دتب ي هوددب بد ه  ي د جهدةد ه
ييهدرتوىي  هدرتيه تيت هت ت ينهتاة هدرة اوري هودرةش سد هتيهدت   هدرفسدسجهواي نهص فسييه   هتب

 دديههدد اهدرفسد دد هودرعةدد هب دد هرإلستفدد مهب رددد فسهدربشددسلهر ي ددوضهبةا  دد  هشددبد هدقصىدد هوتافيددده
هاهفدت  ق
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 تولينه يي هدرفسد  ها بهةت يسهدرة ة هدروميتي:

(هتولينهاتسدفهةبتةنهدرفسد  ها بهةت يسهدرة ة هدروميتيجهايدثه22 هيواحهدربفو هسصن
ه ئ هبدريهةعمدنهاتدسدفهةبتةدنهدرفسد د ههدنهةديهتئد هسا د مهدقص د نجهو ردكهبي دب يتاحهةيه دإل هدريتد

(هةومدد جه12 ه%(ههددنهةدفسدمهدرددفودئسهبودصدن7ق19 هةومد جهوايهةدد هي دبتره(37%(هبودصدنه 7ق60 
ةومتييجهب ركهيدويه ففهسا  مهه(8 ه%(هة ة هنهدروميتيهسئيسهشعب هبودصن1ق13 هوايهة هي بتر

ه%(هةدددديه ييدددد هدرفسد دددد جهوايهةدددد هي ددددبتر8ق73 هةومتدددد اهالهةدددد هي ددددبتره(45دقص دددد نهودرشددددعبههددددوه 
(هةدومتييقهوهد دهياشدسهإرد ه4 ه%(هةيه يي هدرفسد د هةةديهيشد  ويهةيىدبهةدفيسهتدسعهوبودصدن6ق6 

ايهدت تب ي هتنهتوليع  ه   هدرب   ه د هدرعإلص هب رفسدسد هددفدسي هودرة ري هوةيهرفي نه بسسهوفسدي ه
هةتع ف هبةواوعهدرفسد  هوابع فه قب ردليسهةيهدربوديبهدر

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي( 22جدول )
 النسبة التكرار المسمى الوظيفي

 6.6 4 ةفيسهتسع
 19.7 12 ةفيسهفدئسس
 60.7 37 سئيسهص ن
 13.1 8 سئيسهشعب 
 %100 61هدرةبةوع

ي ب هدرة ة هدروميتيهر ةي ىبهددفدسيد هسئديسهص دنهوشدعب هويتبييهةيهدربفو هدر  بدهايه
(ةومتدد اهوهددنه45%(هةدديه ييدد هدرفسد دد هتتددودهبدد صيهدرتئدد  هدق ددسنهودربدد ر ه ددففهن 8ق73 هةدد هي ددبتر

دري ب هدقدبسهةف سي هبةفسدمهدرفودئسجهويسنهدرب اثهاي  هي دب هةي فيد هتعددسهىدا هو دإلة هدر يدد ه
جهايثهيف ه ففهش غ يهدروم ئ هددشسدتي هد ة هدتب ي هق  د هدرتيميةيهدرة بدهتيهشبد هدقصى 

تدديهدر دددسنهدردددوميتيجهدةددد هايههددد اهدرتئددد ههددديهتئددد هإفدسيددد هتيتي يددد هيفدددنه  ددد ه  تف ددد هتيتيددد هددبدددسدمد ه
ودرتع يةدد  هددفدسيدد هودرة دد نجهويةددديهايهتت دد هصددسدسداهبت بيدددهدرتةدددييهددفدسلهتدديهمدد هبيئدد هتيميةيدد ه

هولعهبشد هإفدسله  ينقهتتةتنهب يد هتيميةيهة

 تولينه يي هدرفسد  ها بهةت يسهب  هدرعة :
(هتوليدددنهاتدددسدفهةبتةدددنهدرفسد ددد ها دددبهةت يدددسهب ددد هدرعةددد جهايدددثه23 هيوادددحهدربدددفو هسصدددن

ه(36%(هيعة ددويهتدديهصيدد سهدقصىدد هدرتادد ئي هبودصددنه 59 هيتاددحهةدديه ددإل هدريتدد ئ هبددريهةدد هي ددبتر
ةومتد اجهوايهةد هي دبترهه(18 ه هىو هدقصى هبودصدن د إ%(هيعة ويه5ق29 هةومت اجهوايهة هي بتر
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ه(3 هودصدنب%(ه9ق4 هةدومتييجهوايهةد هي دبتره(4 ه%(هيعة ويهتيههود ر هش  بهرأليب مهبودصن6ق6 
ةدومتييهيعة ددويهتدديهةسئيدد هدقصىدد قهوهدد دهياشددسهإرد هايهصيدد سهدقصىدد هدرتادد ئي ههدديهدقدلددسه ددففداه

سدسد هةف سيدد هب رةا  دد  هدق ددسنهدرت بعدد هرشددبد هتدديهدرةددومتييجهوددد ركهةدديهي ايدد ه ددففهةت دد لهدرفدد
هدقصى ق

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير جهة العمل( 23جدول )
 النسبة التكرار جهة العمل

 59.0 36 صي سهدقصى هدرتا ئي 
 29.5 18 إ د  هىو هدقصى 
 4.9 3 ةسئي هدقصى 

 6.6 4 ود ر هش  بهرأليب م

%(هقي د ههديه59 هوهدرب ادثهدستتد عهي دب هدرعد ة ييهتديهصيد سهدقصىد هدرتاد ئي هبي دب ويعله
يه بيع ه ة هدرفي سهة ت ت ه يه ة هب صيهتسوعهدرشدبد جهقدقدلسه ففدهةيهي اي ه ففهدرةومتييجه

وايهدرشددبد هتعتةددفه  دد هصيدد سهدقصىدد هدرتادد ئي ه دديهغيسهدد هةدديهدقتددسعهبشددد هادبددسهقي دد هتبددثه بددسه
ةعمددنهفو هدرعدد رنجهدةدد هايهدر يددد هدرتيميةدديهر شددبد هيبددييهايه ددففهةددومتيهصيدد سهدقصىدد هدرتادد مهر

ةومت اجهبيية ه ففهةومتيهإ د  هىو هدقصىد هدرتديهتبدثهاليسهد هربة وسهد هه(280 هدرتا ئي هيب  
ةومتد اجهو دففهةدومتيهةسئيد هه(90 هتيهص  عهغلسهوبعضهدرةيد  دهةديهدرادت هدر سبيد هيب د ه دففهن

يهت ددددف هإرددد هإس دددد  هىدددوست  هرأل دددسنهدرت  دددد يييييهفد ددد هدر ددددبويهدرىددد يويي هتدددديهدقصىددد هدرتددد
ةومتددد اجهبييةددد هيب ددد ه دددففهةدددومتيهود رددد هشددد  بهه(19 هدقسداددديهدرت  ددد ييي هدرةات ددد هويب ددد ه دددففهن

هةومت اقه دريشسسهدرتعسيتي هرشبد هدقصى هدد إلةي (ه(18 هرأليب م

 :تولينه يي هدرفسد  ها بهةت يسه يود هدر فة 
(هتوليددنهاتدسدفهةبتةدنهدرفسد د ها ددبهةت يدسه ديود هدر فةد جهايددثه24 هيوادحهدربدفو هسصدن

 ددي ه(ه15هدصدد هةدديه-10%(ه دديود ه بددست نه ةددي1ق72 هيتاددحهةدديه ددإل هدريتدد ئ هبددريهةدد هي ددبتر
ه%(هةيهاتسدفه يي هدرفسد  هتتدسدوده ديود ه دفةت نهةد هببديي6ق24(هةومت اجهوايهة هي بتر 44بودصنه 

%(هةددديهاتدددسدفه ييددد هدرفسد ددد ه3ق3(هةومتددد اجهوايهةددد هي دددبتر 15 ددديود (هبودصدددنه ه10دصددد هةددديهه–ه5 
(هةوم جهتية هرنهتم سهدريت ئ هاي اهةيهاتسدفهدرعيي هايه يود ه2 ه(ه يود هبودصن5 ه فةت نهاص هةي

ه  ة اقه15 فةت نهتيهشبد هدقصى هتليفه يه
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 متغير سنوات الخدمة توزيع عينة الدراسة حسب( 24جدول )
 النسبة التكرار سنوات الخدمة

 3.3 2  يود ه5ص هةيها
 24.6 15  يود ه10ص هةيها-5ةيه
 72.1 44  ي ه15ص هةيها-10ةيه

 -ه-  ي هتردلسه15
ه%100ه61هدرةبةوع

 ددي (هودرتدديهتةلدد هه15اصدد هةدديهه–ه10وصددفهيعددلوهدرب اددثهتتددودهي ددب ه دديود هدر فةدد ه ةدديه
يهتددديهدرشدددبد ههدددنهةددديهدرددد ييهتدددنهتعيدددي نهةيددد هتر ددديسهشدددبد هييهغ ربيددد هدرعددد ة %(هإرددد ها1ق72ي ددب  

جهوتددف هي ددب هةدديهتتددسدودهةددفسه(  ةدد اه11(هالهرددنهيةددضه  دد هتر ي دد  ه ددونه 2006دقصىدد ه دد ن 
%(هتليدفه دفةت نه7ق96 يود (هايهبي ه يي هدرفسد  هدرتيهب  د  ه10اص هةيهه-5 فةت نهة هبييه 

بيددد اهبدددريه ييددد هدرفسد ددد هردددفي  هدر بدددسسهودرفسديددد هدرد تيددد هب ربيئددد هيب إ ددديود هةةددد هيع ددديهةاشدددسهه5 ددديه
درتيميةي هوةدوي ت  جهويتةتعويهب رففسسهودردت مسهدرتيهتةدي نهةيهدرفي نهبر ة ر نجهةة هي ةئيهدرب اثه
هبريهدستت عه ففه يود ه فةت نهي   فه   هت نها ئ  هدرفسد  هوددب ب ه  ي  هبد ه  ور هوي سق

 :الستبانةتحليل فقرات ا
رعييدد هودادددفس(هرةعستددد ههTدت ددتب ي هتدددنهد ددت فدنهدت تبددد سد هدرةع ةيدد ه د تبددد سهتفدددسد رتا يدد ه

%ه  دد هةفيدد سه60هدديهدرايدد فهوهدديهتةلدد هه6ةتو د   هفسبدد  هدت ددتب ب قهايددثهد تبددس هدرفسبدد ه
هدرفسد  ق

(هايهدردددوليهدري دددبيهدبةددد ريهةادددوسهدرلف تددد هدرتيميةيددد هب ددد ه25 هيتادددحهةددديهدربدددفو تإيدددره
جهبييةددددد هرتفدددددسد هةادددددوسهدرلف تددددد ه56ق1(هوديادددددسد هةعيددددد سلهب ددددد ه66ق6%هوبةتو ددددد هب ددددد ه 59ق66

درتيميةيددد هد يددد هدرتفدددسسهدرل رلددد ه تي ددد  فهدردددسودب هدتبتة  يددد ه  ددد هايهي دددوفهدتاتدددسدنهدرةتبددد ف هبدددييه
%هجهبييةدد هد يدد هدرتفددسسهدرل ةيدد ه تعةدد ه66ق80وردد هبددوليهي ددبيهب دد هدرةساو دديي(هدات دد هدرةستبدد هدق

يبد لدت نهإرد هب يدبهىدوسهنهدرش ىدي هد بسدلها ةد ر نهودم دفدسسه   هيشسهصىمهيب دهدرةومتييجهودم
ه%ق66ق50فد  هاسوص هدرعة (هدات  هدرةستب هدق يسسهبوليهي بيه
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 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الثقافة التنظيمية( 25جدول )

الوسط  تنظيميةالمجال األول: الثقافة ال أوال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- value 

ترتيب 
 الفقرة

1  
وبفهصي    هةشتسد هرفنهدرةومتييهبرهةي هدرةش سد هتيهت

ه ة ي هدت   هدرفسدسق
6.87 2.47 68.69 2.74 0.01 

4 

 2 0.00 6.31 73.93 1.73 7.39هي تلنهدرع ة ويهتيهدرشبد هب قيمة هودرتع ية  ق  2

3  
تي   فهدرسودب هدتبتة  ي ه   هايهي وفهدتاتسدنهدرةتب ف هبييه

هدرةساو ييق
 1 0.00 8.93ه80.66 1.81 8.07

 3 0.00 4.17 70.00 1.86 7.00هتشبنهدرشبد هب  تةسدسهدر  وكهدر لهيإلئنهةعتففدت  ق  4
 6 0.32 1.00 62.79 2.18 6.28هنقييميسهدرةفسدمهإر هدر  رهب  تب ساهةىفسهةيهةى فسهدرتع   5

6  
ابودمهدرعة هةسيا هبايثهتليفهةيهة تونهدترتلدنهوتافيده

هدروتمق
6.18 2.47 61.83 0.57 0.57 

7 

7  
يتف  نهدرع ة ويهتيهدرشبد هدرةع وة  هودرةع س هوهنهةيتتاويه

ه   هدقتد سهدربفيفسق
6.44 2.13 64.43 1.63 0.11 

5 

8  
بسدلههتعة هددفدسسه   هيشسهصىم يب دهدرةومتييجهودم

يب لدت نهإر هب يبهىوسهنهدرش ىي هفد  هاسوص ه ا ة ر نهودم
هدرعة ق

5.07 2.73 50.66 -2.67 0.01 
8 

  0.00 3.30 66.59 1.56 6.66 إجمالي مجال )الثقافة التنظيمية( 
ه

هةيهدربفو هدر  بدهيةديهد ت إلمهدرت ري:

درسودب هدتبتة  ي ه   هايهي وفهدتاتسدنهدرةتب ف هايهدرةتو  هدرا  بيهر تفسسهدرل رل ه"هتي   فه -
(؛هالهايهدرةتو دددددد هدرا دددددد بيه10 ه(هدرفسبدددددد هدرد يدددددد هةددددددي8.07 هبددددددييهدرةساو دددددديي"هي دددددد ول

  ددد ههددد اهدرتفدددسسقهويت دددسهاغ دددبه ييددد هدرفسد ددد هيودتفدددويه%(جهوهددد دهيعيددديهايه66ق80دري دددبي 
درشدددبد هيعةددد ه  ددد هتو يدددفهدرب ادددثههددد اهدريتيبددد هبوبدددوفهفوسهة دددنهرف دددنهدرعإلصددد  هدرع ةددد هتددديه

درعإلصددد  هدتبتة  يددد هبدددييهدرعددد ة ييهتددديهدرشدددبد هةددديه دددإل هتيمدددينهدرليددد سد هدرفوسيددد هوةشددد سد ه
جهدة هتفونهبتيمينهساإل ه يوي هتستي ي هر ةومتييهو  ئإلت نجهيت     هد ت هةي  ب ت ندرةومتييه

ع ريدد  هدرتدديهتعةدد ه  دد هاتدد هتدددسينهدرةتتددوصييهةدديهابيدد مهدرةددومتييهتدديهدرشددبد جهودرعفيددفهةدديهدرت
تس ياهلف ت هدتاتسدنهدرةتب ف هةة هي   فه   هتو يدفهدردسودب هدتبتة  يد هبدييهدرةدومتييقهدةد ه
يت سهدرب اثهدريتيب هايا اهبةفنهاسمهددفدسسه   هاهةي هدري ي هدتبتة  يهتيهدرعة جهرةد ه

يبدد فهةيدد خهإإل هييددت ه يددرهةدديهتددوتيسهابددودمه ةدد هةسيادد جهوشددعوسهدرةددومتييهب تستيدد دهةدديه دد
 تيميةيهةإلئنهص ئنه   هدرعإلص  هدروفي هدرا ي جهوه دهيفتع نهإر هدرعة هبسودهةعيوي ه  ري ق
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بددسدله - وايهدرةتو د هدرا د بيهر تفددسسهدرل ةيد ه"تعةدد هددفدسسه  د هيشددسهصىدمهيبدد دهدرةدومتييجهودم
يب لدت نهإر هب يبهىوسهنهدرش ىي هفد  هاسوص هدرعة "هي  ول درفسب هه(50.66 ها ة ر نهودم

-وصيةد هد تبد سهتديهت د ول ه %(ج5.07(هدات  هدرةستبد هدق يدسسهبدوليهي دبيه 10 هدرد ي هةي
صدفهوه دهيعييهاي  هاى  ه   هفسب هغيسهةودتدههةديهاتدسدفهدرعييد ه  د ههد اهدرتفدسسقهوه(ه2.67

درب ادددثهايههيدد كهايشدد  ها ددسنهردددفنهددفدسسهتعةدد ه  دد هإبددسدلها ةددد  ههيدددويهتت دديسه رددكهدةدد 
ييهوديب لدت نهةيه إلر  جهةل هةيا نههفدي هت  سسهيتنهتوليع د ه  د هدرةدومتييهدرةةيدلييهدرةومت

در ييهياى ويه   هتفينهافدمهبفسب هةةت لهوصفهص ة هدرشبد هتيهدريى هدقو هةيهه دهدرعد نه
%هتةدد هتددودقهاوهايهددفدسسه90بتوليددنههددفدي هصيةدد هر ةددومتييهدرا ىدد ييه  دد هتفددينهافدمهبي ددب ه

تي ب  هدرة في هدرتيهتسنهايهدرةوم هبا ب هإري  هتيهم هه اهدرمسو هدرع ة هتديهتفسسهدتا
غلسجهإتهايهدرب اثهيسنهايرهيوبفهصىوسهةيهددفدسسهتيهه دهدرب يبهوايهه اهدريتيب هيببهايه
يبد لد هدرةدومتييجهرةد ه ديتسدره ردكهةديهالدسه تفتنهددفدسسهرب  هةليفهةديهدرب دفهدبدسدلها ةد  هودم

  نهويعللهةيهة تونهلف ت هدتيتة مهر شبد قبيفه   هافدئ

هبشدددد ه ددد نهيةدددديهدرفدددو :هإيهدرةتو ددد هدرا ددد بيهرتفدددسد هةبددد  ه"درلف تددد هدرتيميةيددد "هي ددد ول
(هوايهدرفيةددد ه3.30 ه%(جهصيةددد هدت تبددد س66.59(هوايهدرةتو ددد هدرا ددد بيهدري دددبيهي ددد وله 6.66 

درتيميةي ههفدتاهداىد ئي اه يدفهة دتونهه(؛هر ركهيعتبسهةب  هدرلف ت 00ق0 ه(هت  ول.Sig هدتاتة ري 
(هةة هيف ه   هوبوفهةودتف هبفسب هةتو د  هةديهصبد هاتدسدفهدرعييد ه  د هتفدسد ههد دهα≤0.05 هفتر 

هدرةب  ق
 تا ي هتفسسهةب  ه در يد هدرتيميةي(

%ه31ق64در يدد هدرتيميةديهب د هدبةد ريهيهدروليهدري دبيهايتاحه(ه26 هةيه إل هبفو 
جهبييةدد هرتفدددسد هدر يددد هدرتيميةددديهد يدد هدرتفدددسسه30ق1(هوديادددسد هةعيدد سلهب ددد ه43ق6وبةتو دد هب دد ه 

يشد  هدرة  وبد هد تد (هدر  بع ه دقص د نهددفدسيد هودروادفد هدرت بعد هر شدبد ههتدتديهرت  ديهدرة د نهودق
%(هجهبييةددد هد يددد هدرتفدددسسهدرل ييددد ه ي ددد  فهدر يدددد ه38ق77ورددد هبدددوليهي دددبيهب ددد ه دات ددد هدرةستبددد هدق

هق%(23ق56ستب هدق يسسهبوليهي بيه ر شبد ه   هدرتتويضهتيهدرعة (هدات  هدرةدرتيميةيه
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 الوسط الحسابي والوزن النسبي الهيكل التنظيمي( 26جدول )

 المجال الثاني: الهيكل التنظيمي
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 7 0.27 1.11- 56.89 2.20 5.69هيت نهدر يد هدرتيميةيهتيهدرشبد هب رإلةسدلي هتيهدرعة ق
 8 0.21 1.26- 56.23 2.33 5.62هي   فهدر يد هدرتيميةيهر شبد ه   هدرتتويضهتيهدرعة ق

ددفدسي هدرةوبوفسههدرة توي  يتى هدر يد هدرتيميةيهر شبد هبدلسسه
هتيرق

6.68 1.92 66.83 2.76 0.01 3 

 6 0.86 0.18 60.50 2.13 6.05هيت نهدتتى  هبييهدرسئيسهودرةساوسهتيهدرشبد هب رس ةي ق
 4 0.07 1.86 64.67 1.94 6.47هيوبفهتي يدهتع  هبييهددفدسد هدرة ت ت ق

 5 0.11 1.60 64.59 2.24 6.46هيتنهدتتى  هددفدسلهتيهدرشبد هتيهد هدتتب ه  هب  ور 
درة  نهه ص  نهددفدسي هودروافد هدرت بع هر شبد ههتدتيهرت  يدق

هيش  هدرة  وب هد ت قودق
ه1 0.00 8.32 77.38 1.63 7.74

 2 0.01 2.83 67.70 2.12 6.77هيوبفهواودهتيه بيع هدرعإلص  هبييهدرع ة ييهتيهدرشبد ق
  0.01 2.60 64.31 1.30 6.43 إجمالي مجال: الهيكل التنظيمي

هو هدر  بدهيةديهد ت إلمهدرت ري:ةيهدربف
الهايهه(10 ه(جه درفسبددددد هدرد يددددد هةدددددي37ق77ي ددددد ول هايهدرةتو ددددد هدرا ددددد بيهر تفدددددسسهدر ددددد بع  -

%(هر تفسسه دقص  نهددفدسي هودروافد هدرت بع هر شبد ههتدتيه38ق77درةتو  هدرا  بيهدري بيه 
تبدد هدقوردد هراىددور  ه  دد هدرة دد نهودقيشدد  هدرة  وبدد هد تدد (هوب رتدد ريهتفددفهدات دد هدرةسهه رت  يدد

ا  دد هفسبدد هةودتفدد هبددييهةتو دد   هد ددتب ب  هاتددسدفهدرعييدد هتيةدد هيتع دددهبتفددسد هةبدد  ه"در يددد ه
درتيميةي"هوايههي كهةودتف هبفسب هدبيسسجهويت سهدرب اثهه اهدريتيب هبريهشبد هدقصى هتةت كه

ةيد اهي د  فهدقص د نهددفدسيد ه ففداهةيهدردودفسهدرع ة  هورفي  هدهتة نهبريهيددويهردفي  ههديدإلاهتيمي
 درة ت ت ه   هت  ي هد ت هدرة  نهودقيش  هدرتيهتود هإري نهبدت مسهوتع ري ق

وايهدرةتو  هدرا  بيهر تفسسهدرل يي ه ي   فهدر يد هدرتيميةيهر شبد ه   هدرتتويضهتيهدرعة (ه -
%(هبةعي ه23ق56الهايهدرةتو  هدرا  بيهدري بيه ه(10ه(ه درفسب هدرد ي هةي(5.62ي  وله

اي دد هدات دد هدرةستبدد هدق يددسسهوبفسبدد هةودتدددهبفسبدد هةتو دد  جهويت ددسهدرب اددثههدد اهدريتيبدد هبددريه
دريمددد نهدرةعةدددو هبدددرهتددديهشدددبد هدقصىددد ههدددوهيمددد نهبيسوصسد ددديهي تدددلنهدرعددد ة ويهتيدددرهب رت   ددد ه

%(هوبفسبد هةودتفد ه56.89 هددفدسلجهودة هبيي هدرتفسسهدقور هدرتديهاىد  ه  د هي دب هةئويد 
 دد  هايادد اهبددريهدر يددد هدرتيميةدديهيت ددنهب رإلةسدليدد جهويددف ه رددكه  دد هايهدر يددد هدرتيميةدديهةتوه

يتىدد هبفسبدد هةستتعدد هةدديهدرةسدليدد جهب دادد ت هإردد هايهفسبدد هاهةيدد هدرفددسدسد هتتةسدددلهتدديهيددفه
ددفدسسهدرع ي هدرةتةل  هتيهةب سهإفدسسهشبد هدقصى جهدة هايهدر ي د هدرتيميةي هب بيعت  هتت نه
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 لي هوتايدهد ة هدتب ي هب ر يد هدرتيميةيهإر هدق   قب رةسد

بشددددددد ه دددددد نهيةددددددديهدرفددددددو :هإيهدرةتو دددددد هدرا دددددد بيهرتفددددددسد هةبدددددد  ه"در يددددددد هدرتيميةددددددي"ه
(؛هردد ركه2.60%(جهصيةدد هدت تبدد س 31ق64(هوايهدرةتو دد هدرا دد بيهدري ددبيهي دد وله 43ق6ي دد ول 

(ههدد دهيعيدديهايههيدد كهα≤0.05 هفتردد هيعتبددسهةبدد  ه"در يددد هدرتيميةددي"ههفدتاهداىدد ئي اه يددفهة ددتون
هةودتف هبفسب هةتو   هةيهصب هاتسدفهدرعيي ه   هتفسد هه دهدرةب  ق

 :تا ي هتفسسهةب  ه درةودسفهدرتيميةي (
ه(%94ق56 يهدردوليهدري دبيهدبةد ريهدرةدودسفهدرتيميةيد هب د ايتادحه(ه5 هةيه إل هبدفو 

ةدد هرتفددسد هدرةددودسفهدرتيميةيدد هد يدد هدرتفددسسه(هبيي05ق2(هودياددسد هةعيدد سلهب دد ه 69ق5وبةتو دد هب دد ه 
درل ييدد ه يشدد  هدرومدد ئ هددشددسدتي هتدديهدر يددد هدرتيميةدديهةومتددويه ووهدتدد مسه  ريدد (هدات دد هدرةستبدد ه

جهبيية هد ي هدرتفسسهدرسدبع ه يشتس هرإلستف مهةيهوميت هق سنهايه(%7ق67 دقور هبوليهي بيهب  ه
هق%52ق48رةستب هدق يسسهبوليهي بيهت  هديبت لهدرةوم هبسدة هتفسيبي هةت ىى (هدا

 الوسط الحسابي والوزن النسبي الموارد التنظيمية( 27جدول )

الوسط  المجال الثالث: الموارد التنظيمية أوال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 2 0.33 0.99 63.11 2.46 6.31هي سهدرع ة ويهدربففهتيهدرشبد هبشت تي هويلده قيتنهد ت  1

2  
يش  هدروم ئ هددشسدتي هتيهدر يد هدرتيميةيهةومتويه ووه

هدت مسه  ري ق
6.77 2.05 67.70 2.93 0.00 1 

تاسمهددفدسسه   هب بهدرةليفهةيهدردودفسهدربشسي هدرةاه  ه  3
هراة  هإر هصوت  هدرع ة  ق

5.57 2.38 55.74 -1.40 0.17 3 

4  
يشتس هرإلستف مهةيهوميت هق سنهايهيبت لهدرةوم هبسدة ه

هتفسيبي هةت ىى ق
4.85 2.50 48.52 -3.59 0.00 6 

5  
يتنهتافيفهوةعست هداتي ب  هدرشبد هةيهدرفونهدربشسي هووانه

هد تسدتيبي هوداا هرتوتيسهه دهدتاتي ب  ق
5.20 2.37 51.97 -2.65 0.01 5 

 4 0.13 1.52- 54.59 2.78 5.46هرشبد هةف ييسهوداا هوةاففسهر تومي رفنهد  6
  0.25 1.17- 56.94 2.05 5.69 (لتنظيميةإجمالي مجال )الموارد ا  7

هةيهدربفو هدر  بدهيةديهد ت إلمهدرت ري:

الهايهدرةتو د هه(10 ه(جه درفسب هدرد يد هةدي6.77 هي  ولهايهدرةتو  هدرا  بيهر تفسسهدرل يي  -
%(هرتفددددسد هدرةددددودسفهدربشددددسي هد يدددد هدرتفددددسسهدرل ييدددد ه يشدددد  هدرومدددد ئ ه7ق67دري ددددبيه هدرا دددد بي

ورد هبددوليهي ددبيهددشدسدتي هتدديهدر يددد هدرتيميةديهةومتددويه ووهدتدد مسه  ريد (هدات دد هدرةستبدد هدق
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جهوبفسبدد هةودتدددهبفسبدد هةتو دد  ه  دد ههدد اهدرتفددسسجهويت ددسهدرب اددثههدد اهدريتيبدد ه%(7ق67ب دد ه 
 هصفهددت بوده بسسهتيهةب  ه ة  نهيتيب هد تةسدسهنهتيهدرعةد هةيد هتر ديسهايهبةينهاتسدفهدرعيي

درشبد هوه دهة هادفترهدريتد ئ هدرفية سدتيد هر فسد د هدرتديه  ىد هإرد هتتدودهي دب ه ديود هدر فةد ه
هق%(هةيه يي هدرف  1ق72 ه ي (هودرتيهتةل هي ب ه15اص هةيهه–ه10 ةيه

الهايهدرةتو د ه(ه10 ه(ه درفسبد هدرد يد هةدي4.85 هايهدرةتو  هدرا  بيهر تفسسهدرسدبعد هي د ول -
%(هر تفسسه يشتس هرإلستف مهةيهوميت هق سنهايهيبت لهدرةوم ه52ق48 هدرا  بيهدري بيهب  

بددسدة هتفسيبيدد هةت ىىدد (هصددفهدات دد هدرةستبدد هدق يددسسجهةةدد هيعيدديهايهدرتفددسسهدات دد هةستبدد هغيددسه
يه يدفهتسصيد هدرةومد هإرد ها  د هب ت تةد فهةودتدجهويت دسهدرب ادثههد اهدريتيبد هايهددفدسسهتدتتد

   ه بسترهدر وي  هو يود هدر فة هوفسب هدرةىفدصي هدرتديهيتةتدنهب د هدرةومد هبةعيد هايدرهصدفه
تدددويهددفدسسهتعتةددفه  دد هيمدد نهدتستفدد مها ددبهدر دد نهدرددوميتيهدرة بدددهتدديهدرشددبد جهوصددفهيعيدديه

ىدبهإفدسيد جهوهد دهتهيعتديهددفدسسهةديه ركهايهددفدسسهتلدهبففسسهةومتي د هودتد مت نهرتدوري نهةي 
درفىدددوسهتددديههددد دهدرب يدددبهإ هايهدرةومددد هبشدددد ه ددد نهبا بددد هرتدددفسيبه يدددفهدتستفددد مهاوهاتددد ه

 دتيتف  هةيهوميت هإر ها سنق

يهدرةتو ددد هدرا دددد بيهدري دددبيهرتفدددسد ه"درةدددودسفهدرتيميةيددد "هب دددد هابشدددد ه ددد نهيةدددديهدرفدددو :ه
(؛هردددد ركهيعتبددددسهةبدددد  ه"درةددددودسفه05ق2لهب دددد ه (هودياددددسد هةعيدددد سه69ق5%هوبةتو دددد هب دددد ه 94ق56

(هوهدد دهيعيدديهايههيدد كهةودتفدد هبفسبدد هص ي دد هα≤0.05 هدرتيميةيدد "ههفدتاهداىدد ئي اه يددفهة ددتونهفتردد 
هةيهصب هاتسدفهدرعيي ه   هتفسد هه دهدرةب  ق

 تحليل فقرات البيئة التنظيمية جميعها: 

%ه61ق62ربيئدد هدرتيميةيدد هب دد هيهدرددوليهدري ددبيهدبةدد ريهدايتاددحه(ه28 هةدديه ددإل هبددفو 
(هبييةد هةبد ت هدربيئد هدرتيميةيد هد يد هدرةبد  ه46ق1(هودياسد هةعي سلهب د ه 26ق6وبةتو  هب  ه 

%هجهبييةدد هد يدد هةبدد  ه درةددودسفه59ق66وردد هبددوليهي ددبيهب دد ه درلف تدد هدرتيميةيدد (هداتدد هدرةستبدد هدق
هق%94ق56رةستب هدق يسسهبوليهي بيهدرتيميةي (هدات  هد

 الوسط الحسابي والوزن النسبي البيئة التنظيمية( 28ل )جدو
 المحور األول إجمالي

هالبيئة التنظيمية
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- value 

ترتيب 
 الفقرة

 1 0.00 3.30 66.59 1.56 6.66هاوتا:ه درلف ت هدرتيميةي (  1
 2 0.01 2.60 64.31 1.30 6.43هل يي ا:هدر يد هدرتيميةي  2
 3 0.25 1.17- 56.94 2.05 5.69هل رل ا:ه درةودسفهدرتيميةي (  3

  0.17 1.40 62.61 1.46 6.26هإبة ريهدرةاوسهدقو :هدربيئ هدرتيميةي ه
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 ري:(هدر  بدهيةديهتستيبهابع فهدربيئ هدرتيميةي ها بهدرت 28ةيه إل هدربفو ه 

هاىددد هدرةبددد  ه درلف تددد هدرتيميةيددد (ه  ددد هدرةستبددد هدقورددد هبددد مهبدددوليهي دددبيهالمرتبرررة األولرررى: -
  هوصفه بدهتت يسهه اهدرفسب (ه(جهالهبفسب هةودتف هةتو   ق6ق66 

(هدرتددديه2011هددد اهدرفسد ددد هةدددنهبعدددضهدرفسد ددد  هدر ددد بف هدفسد ددد ه درعددد بلجهاتفقرررت نترررائج
درعييدد ه  دد هةبدد  هدرلف تدد هدرتيميةيدد هدددد هتدديهولدسسه  ىدد هإردد هوبددوفهفسبدد هةا يددفهةدديهصبدد هاتددسدفه

ايهدرلف تد هدرتيميةيد ه(هدرتديه  ىد هإرد ه2011وفسد د  بفسجةا تم  هغلسجهه-درتسبي هدرتع ينهدرع ري
 rankouh& poor)جهوفسد  ةتو   ب م هبفسب هدر  ئفسهتيهب في  هةا تمتيهدر  ي هوبي هرانه

ةتو دددد هةدددديهدرلف تدددد هدرتيميةيدددد هتدددديهب ةعدددد هالدفهدرتدددديهام ددددس هيت ئب دددد هبوبددددوفهة ددددتونههه(2013
(هدرتديهام دس هيت ئب د هبدريهتدرليسهدرلف تد هدرتيميةيد هDanille,2013 هجهودتتفد هةدنهفسد د دد إلةي 

هد يهاص هديتش سداهةة هد يهةتوصع اهاو هدرسا هدروميتيق

  ىد هه(هدرتدي2013 ب دوريجهود ت ت هيت ئ هه اهدرفسد  هةنهبعضهدرفسد   هدر  بف هدفسد د  -
 إر هوبوفهفسب هةودتف هةستتع ه   هةب  هدرلف ت هدرتيميةي هتيهب ةع هةاةفه ياسهب دسسجه

ه   هدرةستبد هدرل ييد هبدوليهي دبيهاى هدرةب  هدرل ييهوهوه در يد هدرتيميةي(هالمرتبة الثانية: -
 قوصفه بدهتت يسهه اهدرفسب ((جهالهبفسب هةتو   قه 3ق64 

(هدرتددديهام دددس هيت ئب ددد هةودتفددد هبفسبددد ه2017فسد ددد  تسا  جودتتفددد هيتددد ئ ههددد اهدرفسد ددد هةدددنه -
 ةتو   ه   هةب  هدر يد هدرتيميةيهتيهددفدسسهدرع ة هرةسددلهدرىا هدريت ي ق

(هدرتديه  ىد هإرد هوبدوفهةودتفد هبشدد ه2016 دربددسلجهود ت ت هيت ئ هه اهدرفسد د هةدنهفسد د  -
هجهدةدددد هودتتفددد هةددددنهفسد دددد  ددد نه  دددد هتفدددسد هدر يددددد هدرتيميةدددديهتددديهشددددسد  هدرة ددد هة هدرع ةدددد 

(هدرتيه  ىد هإرد هوبدوفهةودتفد هبفسبد هدبيدسسه  د هتفدسد هدر يدد هدرتيميةديهتديه2016  وفسج
(هدرتديه  ىد هإرد هوبدوفهةودتفد هةستتعد هه2016  بيدفسجهولدسسهدرفد  ي هودقةيهدرو ييجهوفسد د 

    هتفسد هدر يد هدرتيميةيهتيهد ي  هدرةبتةنهدرةتو   ق

ىدد هدرةبدد  هدرل رددثهوهو درةددودسفهدرتيميةيدد (   هدرةستبدد هدق يددسسهوبدد مهبددوليهدرةستبدد هدرل رلدد :ها -
 (جهبةعي هايرهبفسب هةودتف هاعيت قه هوصفه بدهتت يسهه اهدرفسب (9ق56 هي بي

(هودرتديه  ىد هإرد هوبدوفهةودتفد ه2016ودتتف هيت ئ هه اهدرفسد  هي بي اهةنهفسد د ه  دوفسج
ولدسسهدرفد  يدد هودقةدديهيةيدد هتدديهدرفدس دد هدرتدديه بفدد ه  دد هبفسبدد هةتو دد  ه  دد هتفددسد هدرةددودسفهدرتيم
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(هدرتدديه  ىد هايهة ددتونهدرساد ه دديه2007ودتتفد هيتدد ئ ههد اهدرفسد دد هةدنهفسد   ىدي نجدردو ييجه
ايمةدد هومددد ئ هدفدسسهدرةدددودسفهدربشدددسي هبفسبددد هادددعيت هوايهومددد ئ هإفدسسهدرةدددودسفهدربشدددسي هتدددد فهتددددويه

هلهدرشس  هدرت   ييي قةعفوة هتيهدرفسد  هدرتيه بف ه   هب  

(جهودرتديه  ىد هإرد هوبدوفهفسبد هةستتعد هتديه2012 درف بجهوتو  هجهود ت ت هةنهفدس  
هقإفدسسهدرةودسفهدربشسي هتيهدرةى س هدرتب سي هةة س   ت بيده

ويددسنهدرب اددثه ددببهد ددتإل هيتدد ئ هدرفسد دد ه دديهدرفسد دد  هدق ددسنهإردد هايه بيعدد هةبتةددنه
تةنهدد إلةدديهدرتادد ئيهودرةسئدديهودرة ددةوعهودرةفددسومهوهدديهةا  دد  هلدد هبدد رةبةدرفسد دد هدرا ريدد هدرةت

إ إلةي ه فة تي هب رفسبد هدقورد هاةد هدرفسد د  هدرتديهد ت تد هةدنههد اهدرفسد د هتبيئت د هتب سيد هسبايد ه
 بات ق

(هاله6ق62وبشد ه  نهتإيهدرةتو  هدرا  بيهر فسب هدرد ي هرتفسد هدربيئ هدرتيميةي هي  ول 
(هوهددد دهيعيددديهايهدرةبددد  هفد هداىددد ئي اه يدددفه40ق1%(هوصيةددد هدت تبددد سه 6ق62ايهدردددوليهدري دددبيه 

(هةةد هيدف ه  د هايههيد كهفوسداهر بيئد هدرتيميةيد هتديهتعليدلهدرتةددييهددفدسلهα≤0.05ة تونهفتر ه 
فدسسهشدبد هدقصىد هتديهإتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييجهويعلوهدرب اثه ردكهإرد هدهتةد نه

ةي هوته ية هتيهدرلف ت هدرتيميةي هودر يد هدرتيميةيهودرةودسفهدرتيميةي هردديهرسبةد هتودبدرهدربيئ هدرتيمي
بعضهدرعفب  هدرتيهتاو هفويهلي فسهدري ب هوصفهتدويهه اهدرعفب  ه ي  ي ه بب  هدراىد سهدرة بدده
  دددد هةا تمدددد  هغددددلسهدردددد لهي ددددببهشددددحهدرةددددودسفهدرة ريدددد هدر  ىدددد هب رشددددبد جهاوه بيعدددد هدرةا  دددد  ه

إلةي هدرتيهتات .هإر هساسهة  هة فلهدبيسهود ركهساسهة  هتدسلهرتتةديهةديهإيىد  هس د رت  هدد 
هب ربوفسهدرة  وب ق

 المحور الثاني: التمكين اإلداري

هاوتاه:هبيعفهتتويضهدر    

يتاددددحهايهدرددددوليهدري دددبيهدبةدددد ريهةبدددد  هتتددددويضهدر دددد   هب دددد ه(ه29 هةددديه ددددإل هبددددفو 
جهبييةددد هرتفدددسد هةبددد  هتتدددويضه(75ق1سد هةعيددد سلهب ددد ه (هودياددد69ق6%هوبةتو ددد هب ددد ه 92ق66

وردد هبددوليهدر دد   هد يدد هدرتفددسسهدر دد بع ه اتاةدد هة دداوري هدرعةدد هدردد لهاصددونهبددر(هدات دد هدرةستبدد هدق
جهبييةدد هد يدد هدرتفددسسهدقوردد ه تتبيدد هددفدسسهت  ددت هدرتتددويضهوتيةدديههدد اهدرددسوده%50ق82ي ددبيهب دد ه

هق%23ق56تب هدق يسسهبوليهي بيهرةسهرفنهدرع ة ييهتيهدرشبد (هدات  هد
ه  
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 الوسط الحسابي والوزن النسبي تفويض السلطة( 29جدول )
الوسط  المجال األول: تفويض السلطة #

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- value 

ترتيب 
 الفقرة

وتيةيهه اهدرسودهرفنههتتبي هددفدسسهت  ت هدرتتويض  1
هدرع ة ييهتيهدرشبد ق

5.62 2.34 56.23 -1.26 0.21 7 

 5 0.21 1.28 63.77 2.30 6.38هتةياييهددفدسسه    هتدتيهديب لهدرة  نهدرةود  ههإريق  2
 4 0.03 2.23 66.72 2.36 6.67هيتنهتتويايهوتف اهرأليمة هدرةتبع هتيهدرشبد ق  3
 2 0.00 5.88 74.83 1.92 7.48هدمهدق ة  هدرةود  هإريقتلدهددفدسسهتيهصفستيه   هاف  4
ت ةحهددفدسسهر ع ة ييهدرتسى هتت   هالهصسدسهياةيه  5

هإيب لهدرعة هبة تونهةتةيل
6.70 2.19 67.05 2.52 0.01 3 

هي كها ة  هي ت ينهدرةومتويهدت   هصسدسد هبشري  هفويه  6
 6 0.47 0.72- 57.70 2.47 5.77هدرسبوعهرمفدسسهدرع ي ق

 1 0.00 8.84 82.50 1.97 8.25هاتاة هة اوري هدرعة هدر لهاصونهبرق  7
  0.00 3.09 66.92 1.75 6.69 إجمالي مجال تفويض السلطة 

هةيهدربفو هدر  بدهيةديهد ت إلمهدرت ري:

(هر تفدسسه اتاةد ه10(جه درفسبد هدرد يد هةديه 84ق8 هر تفدسسهدر د بع هي د ولايهدرةتو  هدرا  بيه -
%(ه50ق82 ههور هبوليهي بيهب د درعة هدر لهاصونهبر(هالهايهاي  هدات  هدرةستب هدقة اوري ه

وبفسبدد هةودتفدد هدبيددسسههتيةدد هيتع دددهبتفددسد هةبدد  هدرتتددويضجهويت ددسهدرب اددثههدد اهدريتيبدد هبلفدد ه
درةوم هبيت رهوصفستدره  د هتاةد هدرة داوري هة ةد هتستدبه  ي د هةديهيتد ئ هوياددفههد دهدرتت ديسه

ةددديهتفدددسد هةبددد  هه(74.8% هسدبعددد هدرتددديهدات ددد هدرةسددددلهدرلددد ييهوبي دددب هةئويددد يتيبددد هدرتفدددسسهدر
 درتتويضهدر لهيتيفهبلف هددفدسسهبففسسهدرةومتييه   هافدمهدرة  نهدرتيهتود هإري نقه

الهايهدرةتو د هه(10يه جه درفسب هدرد ي هة5.62) هايهدرةتو  هدرا  بيهر تفسسهدقور هي  ول -
(هر تفسسه تتبيد هددفدسسهت  دت هدرتتدويضهوتيةديههد اهدردسودهردفنه%23ق56درا  بيهدري بيهب  ه 

درع ة ييهتيهدرشبد (هدات  هدرةستبد هدق يدسسهوبفسبد هةودتفد هةتو د  جهويعدلوهدرب ادثه ردكهإرد ه
ايهدرب دد هددشددسدتي ههتدداةيهبرهةيدد هتتددويضهدر دد   هر ةساو ددييجهوايهدرتتددويضه ي دد هنهبشددد ه

بشدددد هادبددسجهردددديهيبددفوهايهإفدسسهدرشدددبد ههإرددي ن نهدرةود ددد هدبيددسه  دد هتوليدددنهدقفودسهوافدمهدرة دد
تاففه ري  هتيتي هدرة  نهوتهتع يهدراسي هدرة  ف هر نهةديه دإل هتافيدفهدر ي  د  هوددبدسدمد ه

 ةة هيافلهإر هتفييفهدراسي هتيهافدمهدق ة  ق

%(ه66.92بشددد ه دد نهيةددديهدرفددو :هإيهدرةتو دد هدرا دد بيهدري ددبيههرتفددسد ه"درتتددويض"هب دد ه ه -
(؛هرددد ركهيعتبدددسهةبددد  ه"درتتدددويض"ههفدتاه05ق2(هوديادددسد هةعيددد سلهب ددد ه 6.69وبةتو ددد هب ددد ه 
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(هوهد دهيعيديهايههيد كهةودتفدد هبفسبد هةتو د  هةديهصبدد هα≤0.05 هداىد ئي اه يدفهة دتونهفتردد 
 اتسدفهدرعيي ه   هتفسد هه دهدرةب  ق

 عفهتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(قل يي ا:هبيه

 درعةد هدربةد  ي(ههادحهايهدردوليهدري دبيهدبةد ريهةبد  هتدسدهدرعةد (هيت30ةيه إل هبدفو   -
(جهبييةدد هرتفددسد هةبدد  ه1.98(هودياددسد هةعيدد سلهب دد ه 6.30%(هوبةتو دد هب دد ه (63.05ب دد ه

د يدد هدرتفددسسهدقوردد ه تتبيدد هددفدسسهت  ددت هدرعةدد هدربةدد  يهتدديهه درعةدد هدربةدد  ي(هتددسدهدرعةدد 
%(جهبييةدد هد يد هدرتفددسسه66.23 ه هبدوليهي ددبيهب د درشدبد هوتشدبنه  يددر(هدات د هدرةستبدد هدقورد

درسدبع ه تف نهإفدسسهدرشبد هتشدي هتسده ة هوتف  هدقفدمهدرتسفل(هدات د هدرةستبد هدق يدسسهبدوليه
ه%(ق61.48ي بيه 

 الوسط الحسابي والوزن النسبي فرق العمل)العمل الجماعي(( 30جدول )
الوسط  عمل)العمل الجماعي(المجل الثاني: فرق ال #

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- value 

ترتيب 
 الفقرة

تتبيددد هددفدسسهت  دددت هدرعةددد هدربةددد  يهتددديهدرشدددبد هوتشدددبنه  1
ه  يرق

6.62 2.24 66.23 2.17 0.03 1 

2  
تتب  هسودهدرتسيدهودرتع ويهتيهىي   هودت   هدرفسدسد هتيه

هبد قدرش
6.28 2.40 62.79 0.91 0.37 4 

3  
فدسسهدرشدددبد هة ددد ا هةي  دددب هرتدددسدهدرعةددد هرتيتيددد هةددد هإتدددوتسه

هتت  اهةيهدرفسدسد ق
6.32 2.16 63.17 1.14 0.26 2 

 6 0.58 0.55 61.48 2.10 6.15هفدسسهدرشبد هتشدي هتسده ة هوتف  هدقفدمهدرتسفلقإتف نه  4

5  
اوري هرتتعيدد هيةت ددكها ادد مهتسيدددهدرعةدد هسغبدد هتاةدد هدرة دد

هافدمهدرتسيدق
6.28 2.17 62.79 1.00 0.32 3 

درفددسدسد هدرىدد فسسه دديهدبتة  دد  هتددسدهدرعةدد هغ ربدد اهةدد هيددتنه  6
هت بيف  ق

6.21 2.32 62.13 0.72 0.48 5 

  0.23 1.20 63.05 1.98 6.30 إجمالي مجال فرق العمل)العمل الجماعي( 
هةيهدربفو هدر  بدهيةديهد ت إلمهدرت ري:

د يددد هر تفدددسسهه(10(جه درفسبددد هدرد يددد هةددديه 6.62 هر تفدددسسهدقورددد هي ددد ولةتو ددد هدرا ددد بيهايهدر -
دقورددد ه تتبيددد هددفدسسهت  دددت هدرعةددد هدربةددد  يهتددديهدرشدددبد هوتشدددبنه  يدددر(الهايهاي ددد هدات ددد ه

%(هوبفسبدد هةودتفد هةتو دد  ههتيةدد هيتع دددهبتفددسد هتددسده66.23درةستبد هدقوردد هبددوليهي ددبيهب دد  
ي(جهويت دسهدرب ادثههد اهدريتيبدد هايهددفدسسهت دع هصدفسهددةدد يهإرد هتبيدديهدرعة  درعةد هدربةد  

ت  ت هدرعة هدربة  يهوتعليلهتسدهدرعة هرديهري  هب رفسب هدرة  وب جهوب ركهيسنهدرب اثهايه
  ددد هددفدسسهايهتعةددد ه  ددد هليددد فسهدتهتةددد نهبر ددد وبهبتدددسدهدرعةددد هوتدددف نهوتتبيددد هتددددسسهدرعةددد ه
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تددودتسهلف تدد هدرعةدد هدربةدد  يجهرةدد هياففددرهةدديهتمدد تسهر ب ددوفههدربةدد  يهتدديهدرشددبد هةدديه ددإل 
 وتبةينهرآلسدمهودقتد سهدرتيهتعة ه   هتافيدهاهفد هدرشبد ق

((ه تددف نهإفدسسه10(جه درفسبدد هدرد يدد هةدديه 6.15 ه تفددسسهدرسدبعدد هي دد ولرايهدرةتو دد هدرا دد بيه -
ق يددددسسهبددددوليهي ددددبيهدرشددددبد هتشدددددي هتددددسده ةدددد هوتف دددد هدقفدمهدرتددددسفل(ههصددددفهدات دددد هدرةستبدددد هد

جهويت سهدرب اثه ركهايهددفدسسهرفي  هتوبرهبتبييها  وبهتسده%(هالهبفسب هةتو   (61.48
درعة هوتا و هصفسهددةد يهايهتف  هةيهدرعة هدرتدسفلهوتدف نهدرعةد هدربةد  يهردديهرديسه  د ه
إ إلصددرجهقيههدد دهدق دد وبهتهيي بددده  دد هبةيددنهدق ةدد  جهايددثهايه بيعدد هبعددضهدق ةدد  ه

اي ي هتات .هايهتيبلهةيه إل هدق ة  هدرتسفيد هو ردكهر اتد مه  د ه دسي هدرةع وةد  هو دس  ها
تافيددددهدر دددف هاوهتافيددددهدر دددبدهدد إلةددديجهوايههيددد كها ةددد  ها   ددد هتهتفبددد هدتبت ددد فهوايه

وتف هيتيب هدرتفدسسهدر  ة د هدرتديهةت فهد هايدرههدر  رهتي  هياسهب قهفد هدرع ي هرشبد هدقصى ج
ا مهتسيدهدرعة هسغبد هتاةد هدرة داوري هرتتعيد هافدمهدرتسيدد"هصدفهاىد  ه  د هفسبد ه"يةت كها 

ةودتف هةستتع هي بي اهةة هيشيسهإر هايهدرع ة ييهتيهدرشبد هييففِّسويهدرعة هاةيهتسيدهويسغبويه
بدرهوياةيددويهباددسوسسهدرعةدد هادةيهبة  دد جهدقةددسهدردد لهيدافلهإردد هدرتددلدة نهب ق ةدد  هدرةود دد ه

  جهويةددديهدرفددو هبددريهاددسمهدرعدد ة ييهوفدتعيددت نهر عةدد هبددسودهبشددد هد ةدد هوتعوددإرددي نهوافدئ دد ه
و  د هالهاد  هتدإيههدرتسيدهي   فهإفدسسهشبد هدقصى ه   هت بيدهةبفاهدرتةددييهددفدسلهتي د ق

يتيب هتفسد هةب  هتسدهدرعة هتهتسص هإرد هفسبد هدرةودتفد جهوبد ركهتهبدفهايهتفدونهددفدسسهبليد فسه
جه ردددكهقيهدرعةددد هدربةددد  يهةددديه دددإل هيشدددسههددد اهدرلف تددد هوف دددنهتدددسدهدرعةددد هدتهتةددد نهبر ددد وب

 ق بيع هدرعة هدد إلةيهتاتنه  ي نهدرعة هاةيهتسيدهتيهبعضهدرمسو 
 درعةد هدربةدد  ي(ههبشدد ه د نهيةددديهدرفدو :هإيهدرةتو دد هدرا د بيهدري دبيههرتفددسد هتدسدهدرعةدد  -

(؛هردد ركهيعتبدددسهةبددد  ه1.98 هودياددسد هةعيددد سلهب ددد ه(6.30%(هوبةتو ددد هب ددد ه 63.05ب دد ه 
(هوه دهيعيديهايههيد كهα≤0.05 هاى ئي اه يفهة تونهفتر إتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(هفدتاه

هةودتف هبفسب هةتو   هةيهصب هاتسدفهدرعيي ه   هتفسد هه دهدرةب  ق
هق) هدر  وكهددبفد يهل رل ا:هبيعفهددبفدعهددفدسل

يهدبةدددد ريهةبدددد  هددبددددفدعهددفدسل در دددد وكه(هيتاددددحهايهدرددددوليهدري ددددب31 هةدددديه ددددإل هبددددفو  -
(جهبييةدددد ه99ق1(هودياددددسد هةعيدددد سلهب دددد ه 43ق6%(هوبةتو دددد هب دددد ه 29ق64ددبددددفد ي(هب دددد ه 

د يدددد هدرتفددددسسهدر دددد بع ه ا ددددع هتبتددددد سهه) هدر دددد وكهددبددددفد يههرتفددددسد هةبدددد  هددبددددفدعهددفدسل
ردددد هبددددوليهي ددددبيهب دددد ه هدقوها دددد ريبهبفيددددفسهتةددددديهةدددديهافدمهدرعةدددد هبدتدددد مس(هصددددفهدات دددد هدرةستبدددد

جهبييةددد هد يددد هدرتفدددسسهدقورددد ه تعةددد هإفدسسهدرشدددبد ه  ددد هتدددوتيسهبيئددد ه ةددد هةاتدددلسه%(95ق72 
ه%(هبةعي هاي  هدات  هدرةستب هدق يسسق9ق55 هوةشبع هرميب ل(هصفهب م هبوليهي بي
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 )ك اإلبداعيالسلو ) الوسط الحسابي والوزن النسبي اإلبداع اإلداري( 31جدول )

الوسط  السلوك اإلبداعي() المجال الثالث: اإلبداع اإلداري #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- value 

ترتيب 
 الفقرة

ه 1
تعة هإفدسسهدرشدبد ه  د هتدوتيسهبيئد ه ةد هةاتدلسهوةشدبع ه

هرميب لق
5.59 2.36 55.90 -1.36 0.18 8 

ه 2
سهدرشددددبد ه  دددد هدرةبدددد فسد هددبفد يدددد هتدددديهادددد هتشددددبنهإفدسه
 7 0.78 0.27 60.82 2.33 6.08هدرةشدإل ق

 2 0.03 2.28 66.56 2.25 6.66هيتاة هدرةفسدمهة اوري هة هيفوةويهبرهةيها ة  قه 3

ه 4
يتةتدددنهدرةدددفسدمهب رة ددد سسهتددديهدريفددد  هودرادددودسهودرفدددفسسه  ددد ه

هددصي عق
6.61 2.42 66.07 1.96 0.05 3 

ه 5
سدمهب رفددددفسسه  دددد هدصتددددسددها ددددو ه ددددسيع هرادددد هيتةتددددنهدرةددددف
هدرةشدإل ق

6.57 2.21 65.74 2.03 0.05 4 

 5 0.39 0.87 62.67 2.37 6.27هيباثهدرةفيسه يهدقتد سهدربفيفسهوهددبفد ي قه 6

ه 7
ا دددددع هتبتدددددد سها ددددد ريبهبفيدددددفسهتةدددددديهةددددديهافدمهدرعةددددد ه

 1 0.00 4.58 72.95 2.21 7.30هبدت مسق

يه  رت هسايرقيتفب هدرةفيسهدريففهاته 8  6 0.52 0.64 61.97 2.40 6.20ه هودم
  0.10 1.68 64.29 1.99 6.43 السلوك اإلبداعي() إجمالي مجال اإلبداع اإلداري 

هةيهدربفو هدر  بدهيةديهد ت إلمهدرت ري:
رتفددسد هةبدد  هه(10(جه درفسبدد هدرد يدد هةدديه7.30ر تفددسسهدر دد بع هي دد ول ايهدرةتو دد هدرا دد بيه -

د يد هر تفدسسه ا دع هتبتدد سها د ريبهبفيدفسهتةدديهةديهافدمهه) در  وكهددبفد يهدبفدعهددفدسلد
بةعيدد هاي دد هاىدد  هه%(95ق72درعةدد هبدتدد مس(هايددثهدات دد هدرةستبدد هدقوردد هبددوليهي ددبيهب دد  

   هفسب هةودتف هدبيسسهةيهاتسدفهدرعيي جهويت سهدرب اثهه اهدريتيب هإر هايهدرع ة ييهتيهشدبد ه
يفي هتيهت ويسهايت  نهودتستف مهب  هتيهشت هدرةبد ت هر ي دوضهبدرفدمهدقصى هرفي نهسغب هاف

%(هةدديه ييدد هدرفسد دد ها ىدد ييه  دد ه27درعةدد هبدتدد مسجهوةةدد هيددف ه  دد ه رددكهايهةدد هي ددبتره 
درفسبددد هدرع ةيددد هدرع يددد هدردددفدتوسداهودرة ب دددتيسهةةددد هيشددديسهإرددد هاي دددنهي دددعويهر ي دددوضهبريت دددد نه

ةيدد اهوة ييدد اجهدةدد هايددرهيةددديهتت دديسهدريتيبدد هبددريهدرلف تدد هوتةيددلهنهةدديه ددإل هت ددويسه ودت ددنهاد في
درتيميةيددد هتددديهشدددبد هدقصىددد هت ددد  فه  ددد هتعليدددلهدر ددد وكهددبدددفد يهودرتشدددبنه  ددد هدتستفددد مه

هودري وضهب رد فسهدربشسلهةيهاب هددبفدعهوبة هيافدهاهفد هدرشبد ق
(هةددديهتفدددسد ه10يه (جه درفسبددد هدرد يددد هةددد5.59 هايهدرةتو ددد هدرا ددد بيهر تفدددسسهدقورددد هي ددد ول -

رتفدددسسه تعةددد هإفدسسهدرشدددبد ه  ددد هتدددوتيسهبيئددد ه ةددد هد در ددد وكهددبدددفد ي(هد يددد ههددبدددفدعهددفدسل
%(جهبةعيد هاي د هاىد  ه9ق55ةاتلسهوةشبع هرميب ل(هدات  هدرةستبد هدق يدسسهبدوليهي دبيه 

تتي  ددبه  دد هفسبدد هةودتفدد هةتو دد  جهويت ددسهدرب اددثه رددكهايهددفدسسهرددفي  هدهتةدد نهبتددوتيسهبيئدد ه
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وابنهدرتادفي  هدرتديهتودب  د جهوت دع هب هدفسهإرد هتدوتيسهبيئد ه ةد ه ةيد هوةاتدلسهرميبد لهإته
ايهدرمسو هدر  ى هب رشبد هتبع   هتيها رد ه دفنهدت دتفسدسهتديهةوصدنه ةد هل بد جهايدثهايه
ةفسدت  هبةعي اهتتعسضهر فى هودرتفةيسهتيهدد هةودب د هةدنهدتادتإل جهوهديهةعساد هر فىد ه

 هو ىوىددد اهةدددنهد دددتةسدسهدراىددد سهودرت فيدددفد هدرتددديهي  ف ددد هدتادددتإل هبدددييهتتدددسسهتددديهالهرامددد
 ا سنق

در دددد وكه هيهدرةتو دددد هدرا دددد بيهدري ددددبيههرتفددددسد هددبددددفدعهددفدسلابشددددد ه دددد نهيةددددديهدرفددددو :ه -
(؛هر ركهيعتبسه1.99(هودياسد هةعي سلهب  ه 6.43%(هوبةتو  هب  ه 64.29ب  ه ه)ددبفد ي

(هوهدد دهα≤0.05 هاىدد ئي اه يددفهة ددتونهفتردد إفدتاهه)در دد وكهددبددفد ي هةبدد  هددبددفدعهددفدسل
 يعييهايههي كهةودتف هبفسب هةتو   هةيهصب هاتسدفهدرعيي ه   هتفسد هه دهدرةب  ق

 سدبع ا:هبيعفهتاتيلهدرع ة يي
%(ه54ق64يتاحهايهدروليهدري بيهدبة ريه تاتيلهدرع ة يي(هب   (ه32 هةيه إل هبفو 

(هجهبييةدد هرتفددسد هتاتيددلهدرعدد ة ييهد يدد هدرتفددسسه69ق1(هودياددسد هةعيدد سلهب دد ه 45ق6وبةتو دد هب دد ه 
در  ف  ه رفلهةيهدرة  سد هودرةع وة  هة هيةديييهةيهدرتع ة هةنهة اوري  هوا ب مهوميتتدي(هوصدفه

%(هبةعي هاي د هدات د هدرةستبد هدقورد هجهبييةد هد يد هدرتفدسسهدر  ة د ه03ق78 هب  هبوليهي بيهب  
ودتلهدرةوبددوفهتدديهدرشددبد هيددتنهت بيفددرهبةدد هيافدددهدرعفدردد هر بةيددن(هدات دد هدرةستبدد هدق يددسسه يمدد نهدرادد

هق%(56ق46 هراىور  ه   هوليهي بي

 الوسط الحسابي والوزن النسبي تحفيز العاملين( 32جدول )
الوسط  المجال الرابع: تحفيز العاملين #

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ن الوز
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- value 

ترتيب 
 الفقرة

1  
يم نهدراودتلهدرةوبوفهتيهدرشبد هيتنهت بيفرهبة هيافدهدرعفدر ه

هر بةينق
4.66 2.26 46.56 -4.65 0.00 6 

 5 0.69 0.40- 58.85 2.23 5.89هيفونهسا  ئيهبتاتيلله   هتاة هة اوري  هادبسق  2
 2 0.00 4.54 71.80 2.03 7.18ه هبييهدرةومتييه   هت ويسهافدئ نقتعة هإص ة هدرعإلص  هدروفي  3

4  
يشبعييهتففيسهدرةشس هرةيوريهوداتي ب تيه   هددبفدعهتيه

هدرعة ق
7.08 2.17 70.82 3.89 0.00 3 

 4 0.71 0.38 61.15 2.38 6.11هيوتسهدرةشس هدرتسى هر ع ة ييهرتب ف هدر بسد ق  5

6  
يةديييهةيهدرتع ة هةنههرفلهةيهدرة  سد هودرةع وة  هة 

هة اوري  هوا ب مهوميتتيق
7.80 2.08 78.03 6.77 0.00 1 

  0.04 2.10 64.54 1.69 6.45 إجمالي مجال تحفيز العاملين 
ه
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هةيهدربفو هدر  بدهيةديهد ت إلمهدرت ري:
رتفددسد هةبدد  هه(10(جه درفسبدد هدرد يدد هةدديه 7.80ر تفددسسهدر  ف دد هي دد ول ايهدرةتو دد هدرا دد بيه -

يدددلهدرعددد ة ييهد يددد هر تفدددسسه ردددفلهةددديهدرة ددد سد هودرةع وةددد  هةددد هيةدييددديهةددديهدرتع ةددد هةدددنهتات
(هبةعيدد ه%03ق78ة دداوري  هوا بدد مهوميتتددي(هايددثهدات دد هدرةستبدد هدقوردد هبددوليهي ددبيهب دد  

اي دد هاىددد  ه  دد هفسبددد هةودتفدد هدبيدددسسهةددديهاتددسدفهدرعييددد جهويت ددسهدرب ادددثه رددكهبلفددد هدرةدددومتييه
%(ه97ر ددنهتدديهدرشددبد هودرتدديهم ددس هتدديههدد اهدرفسد دد هايهةدد هي ددبتره هبريت دد نهودر بددسسهدر وي دد 

 يود جهب دا ت هإر هدلسسهدقلة  هدرتيهودب ت  هدرشبد هه5ةيه يي هدرفسد  هتليفه بست نه يه
ف  هة دد سدت نهوتورددفهرددفي نهةع وةدد  هىددوةا  دد ت  جهوصددفست نه  دد هت  ي دد هبشددت هدرو دد ئ هصددفه

  هتاة هة اوري  هوا ب مهدرة  نهدرةود  هإري نهب تةدييقوة  سد هو بسد هفتع هدرع ة ييه  
 يمد نهدرادودتلهدرةوبدوفهتديهدرشدبد هيدتنهت بيفدرهبةد هيافددههدقورد ر تفدسسههوايهدرةتو  هدرا د بي -

بةعي هاي د هدات د هدرةستبد هدق يدسسهه(10(ه درفسب هدرد ي هةيه 56ق46 هدرعفدر هر بةين(هي  ول
درعيي هغيسهةودتفييه   هه اهدرتفسسجهويت سهدرب اثه ردكه%(هالهايهاتسدفه56ق46بوليهي بيه 

بلف هدرةومتييهبريت  نهوشعوسهنهب رفيد نهبر ةد ر نه  د هادةد هوب درهدقةدسهدرد لهافنهإرد هتوردفه
شددعوسهرددفنهددد هةومدد هبريددرهي ددتادهايهياىدد ه  دد هةد تددا هتاتيليدد هرإل ددتةسدسهتدديه  دد ماه

وتساهدرشددبد هربةيددنهدرةددومتييهردد ركهتعتةددفهوبددفاهودبت دد فاهتدديهدرعةدد جهوهدد دهةدد تهت ددت ينهايهتدد
  دددد ه ريدددد هةعييدددد هرتوليددددنهدرةد تددددا هدرتاتيليدددد هوصددددفهتىدددد هإردددد هةسا دددد هدرفس دددد هبددددييهدرةددددومتييه
درةتةيدددلييهرةددد هيتدددوتسهردددفي  هةددديهادددودتلهجهةةددد هيوردددفهدي بددد عهوشدددعوسهردددفنهدرةدددومتييهدرددد ييهردددنه

 هتفييهي ب هه اهدرتفسسهةديهإرهنيا رت نهدرامهب راىو ه   هةد تا هتاتيلي جهدقةسهدر لهاف
بييهتفسد هةب  هدرتاتيلجهوةة هيت سه ركهايا ه فنهوبوفهيم نهاودتلهودادحهوة بددهبشدد ه
  ينهرفنهدرشبد جهدة هايهدرمسو هدر  ىد هب رشدبد هودرتادييده  د هةودسفهد هدرة ريد هومدسو ه

افنهإرد هتدفييهي دب ههدراى سهودلسسهدترتلدة  هدرة ري هدرةتستب ه   هد تةسدسهبل  هوافدمهة  ة د 
ه اهدرتفسسجهوةيهدرةعسو هايهةب  هدد إلنهودربثهدرتا ئيهيةت لهب رتد ت هدرع ري هويات .هإرد ه
اةدود هدبيدسسهرإل ددتةسدسهتديهدرعةد قهرددديههد دهتهيعتدديهددفدسسهةديهتفىديسه هب دد دهدرب يدبهو  ي دد ه

دربشددسلهدردد لههددوهساسهايهت ددتنهادلددسهتدديهيمدد نهتوليددنهدراددودتلهودرةد تددا هر اتدد مه  دد هد فسهدد ه
وةيع اهةيههبسسهدردت مد هإر هةا    هإ إلةيد ها دسنهردفي  هدةتيد لد هو ودةد هتاتيليد هجهة ر  

 اتا ق
بشددددددد ه دددددد نهيةددددددديهدرفددددددو :هإيهدرةتو دددددد هدرا دددددد بيهدري ددددددبيههرتفددددددسد هتاتيددددددلهدرعدددددد ة ييهب دددددد ه -

اتيدله(؛هرد ركهيعتبدسهةبد  هت69ق1(هودياسد هةعي سلهب د ه 45ق6%(هوبةتو  هب  ه 54ق64 
(هوهدددد دهيعيدددديهايههيدددد كهةودتفدددد هبفسبدددد هα≤0.05درعدددد ة ييهفدتاهداىدددد ئي اه يددددفهة ددددتونهفتردددد  

 ةتو   هةيهصب هاتسدفهدرعيي ه   هتفسد هه دهدرةب  ق
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   ة  ا:هبيعفهتفسيبهدرع ة يي

%(ه93ق52(هيتادددحهايهدردددوليهدري دددبيهدبةددد ريهتدددفسيبهدرعددد ة ييهب ددد  33ةددديه دددإل هبدددفو   -
(جهبييةددد هرتفدددسد هتدددفسيبهدرعددد ة ييهد يددد ه08ق2ادددسد هةعيددد سلهب ددد ه (هودي29ق5وبةتو ددد هب ددد ه 

درتفسسهدر  ة  ه تشبنهإفدسسهدرشبد هدرع ة ييه   هتب ف هدر بسد هتية هبيدي ن(هدرتديهبد م هبدوليه
%(هوصددفهدات دد هدرةستبدد هدقوردد جهبييةدد هد يدد هدرتفددسسهدرل ييدد ه تاددنهدرشددبد ه67ق59 هي ددبيهب دد 

ه هدق يدددسسهبدددوليهي دددبيهب ددد سد هدرة ييددد (هصدددفهدات ددد هدرةستبددديمددد نهادددودتلهرتشدددبينهت دددويسهدرة ددد 
هق%(11ق43 

 الوسط الحسابي والوزن النسبي تدريب العاملين( 33جدول )

 المجال الخامس: تدريب العاملين #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- value 

ترتيب 
 لفقرةا

بددددفهتدددديهدرشددددبد ه  دددد ه دددديوي هر تددددفسيبهوت ددددويسهدرةددددودسفهتوه  1
هدربشسي هيتنهواع  هد تي فدهإر هداتي ب ت نق

4.31 2.45 44.10 5.06 0.00- 6 

 7 0.00 5.60- 43.11 2.36 4.41هتانهدرشبد هيم نهاودتلهرتشبينهت ويسهدرة  سد هدرة يي ق  2

3  
ئ دددنهدرتدددفسيبهدرددد لهياىددد ه  يدددرهدرعددد ة ويهيا ددديهةددديهافد

 2 0.38 0.89- 57.21 2.44 5.72هق ة ر نق

يتددد دهر عددد ة ييهتدددسمهدردددتع نهوددت ددد بهة ددد سد هبفيدددفسهتددديه  4
 3 0.25 1.15- 56.39 2.45 5.64هةب  هدرعة ق

5  
تشدددددبنهإفدسسهدرشدددددبد هدرعددددد ة ييه  ددددد هتبددددد ف هدر بدددددسد هتيةددددد ه

 1 0.91 0.11- 59.67 2.36 5.97هبيي نق

6  
ر عددددد ة ييهتددددديهةبددددد ت ههتسد ددددديهددفدسسهدرا بددددد  هدرتفسيبيددددد 

 4 0.23 1.22- 56.23 2.42 5.62هةتعففس

تتدددد بنهإفدسسهدرشددددبد هتددددفسيبهدرعدددد ة ييهةدددديه ددددإل هدق ةدددد  ه  7
 5 0.07 1.86- 53.77 2.62 5.38هدرةود  هإري نق

  0.01 2.66- 52.93 2.08 5.29 إجمالي مجال تدريب العاملين 
هةيهدربفو هدر  بدهيةديهد ت إلمهدرت ري:

رتفدسد هةبد  هه(10(جه درفسبد هدرد يد هةديه 5.97 هر تفسسهدر  ة  هي د ول  هدرا  بيهايهدرةتوه -
تفسيبهدرع ة ييهد ي هر تفسسه تشبنهإفدسسهدرشبد هدرع ة ييه   هتب ف هدر بسد هتية هبيي ن(هايثه

(هبةعيدد هاي دد هاىدد  ه  دد هفسبدد هةودتفدد ه%67ق59 هدات دد هدرةستبدد هدقوردد هبددوليهي ددبيهب دد 
درعييدد جهويت ددسهدرب اددثه رددكهايههيدد كهدهتةدد نهةدديهإفدسسهدرشددبد هواي دد هت ددع هةتو دد  هةدديهاتددسدفه

تب ف هدر بدسد هيليدفهةديه صفسهددةد يهإر هلي فسهوتب ف هدر بسد هبييهدرةومتييجهةيهإفسدد  هبري
درةعستد هرددفنهدرعد ة ييهويدداةيهر دد هتديهدرة ددتفب هد دت ي مهاىددا بهدر بددسد ه ديهتفددفينه ددفة ت نه

اةدد ديه ةدد هتةلدد هر ددنهاتادد ي هتدديهدرع ئددفهدرةدد فلهر ددنهو ىوىدد اهايههتدديهدرشددبد هودرباددثه ددي
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در بدسد هدرع ريد هتديههلةب  هدد إلنهي ةحهب ركهةديه دإل هتفدفينه دسوضهاتاد هر ةةيدلييه وه
ةب  هدد إلنهتيهدرفيود هدرتا ئي هدرع رةي هدرعسبي هةي  هودقبيبيد جهإتهايههد دهدتهتةد نهصدفهته

يهوب د هيمدسهدرعد ة ييجهرد ركه  د هإفدسسهدرشدبد هايهتعةد ه  د هيسص هإر هدرة تونهدرة  دوبهةد
 لي فسهدتهتة نهب رةعست هوتب ف هدر بسد ه يفهدرةومتييقه

رتفدسد هةبد  هه(10 درفسبد هدرد يد هةديه (جه11ق43ايهدرةتو  هدرا  بيهر تفدسسهدرل ييد ههي د ول  -
درتديههدرة د سد هدرة ييد (تفسيبهدرع ة ييهد ي هر تفسسه تانهدرشبد هيم نهاودتلهرتشبينهت دويسه

%(هبةعيدديهاي دد هاىدد  ه  دد هفسبدد هغيددسهةودتددده11ق43 هدات دد هدرةستبدد هدق يددسسهبددوليهي ددبي
ويت سهدرب اثه ردكهبدريه  د هدرتدفسيبهدرتديهتادع  هددفدسسهتهتسصد هإرد هةيهصب هاتسدفهدرعيي جه

بيهتديهشدت هدرة دتونهدرة  دوبهةف سيد هبابدنهدرشدبد هودر دفة  هدرتديهتفدفة  هودرت دوسهدرتديوردوه
درشدبد هتديههن دإلنجهوصدفهيسبدنها دب به ردكهإرد هص د هددةد ييد  هدرة فيد هدرةتدوتسسهردفةب ت هدد

 م همسو هدرتاييده   هةودسفه هدر  سبي هدرتيهت   فهتيه فهداتي ب ت  هدرتفسيبي ق
يهدرةتو دددددد هدرا دددددد بيهدري ددددددبيههرتفددددددسد هتددددددفسيبهدرعدددددد ة ييهب دددددد هابشددددددد ه دددددد نهيةددددددديهدرفددددددو :ه -

(ه؛هرد ركهيعتبدسهةبد  هتدفسيبه08ق2(ودياسد هةعي سلهب  ه 29ق5ةتو  هب  ه %(هوب93ق52 
ص ي د ه(جهوهد دهيعيديهايههيد كهةودتفد هبفسبد هα≤0.05اى ئي اه يفهة تونهفترد  إدرع ة ييهفدتاه

 ةيهصب هاتسدفهدرعيي ه   هتفسد هه دهدرةب  ق
ه:هإبة ريهابع فهدرتةدييهددفدسل  ف  اه

هدردددددوليهدري دددددبيهدبةددددد ريهةادددددوسهدرتةددددددييهددفدسلهب ددددد هيتادددددحهاي(ه34 هةددددديه دددددإل هبدددددفو 
(جهبييةد هدرةبد  هدرتس ديهتتددويضه69ق1(هوديادسد هةعيد سلهب دد ه 23ق6%(هوبةتو د هب د ه 34ق62 

(هودياسد هةعي سله69ق6%(جهوبةتو  هب  ه 92ق66 هدر    هدات هدرةستب هدقور هبوليهي بيهب  
%(ه93ق52 هاتددد هدرةستبددد هدق يدددسسهبدددوليهي دددبي(جهبييةددد هدددد يهةبددد  هتدددفسيبهدرعددد ة ييهد75ق1ب ددد ه 

ه(ق08ق2(هودياسد هةعي سلهب  ه 29ق5وبةتو  هب  ه 
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاالت التمكين اإلداري( 34جدول )

 المحور الثاني إجمالي أوال
 التمكين اإلداري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 1 0.00 3.09 66.92 1.75 6.69هاوتا:هتتويضهدر      1
 4 0.23 1.20 63.05 1.98 6.30هل يي ا:هتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(  2
 3 0.10 1.68 64.29 1.99 6.43هل رل ا:هددبفدعهددفدسل هدر  وكهددبفد ي(  3
 2 0.04 2.10 64.54 1.69 6.45هيسدبع ا:هتاتيلهدرع ة ي  4
 5 0.01 2.66- 52.93 2.08 5.29ه  ة  ا:هتفسيبهدرع ة يي  5

  0.28 1.08 62.34 1.69 6.23 إجمالي المحور الثاني: التمكين اإلداري.

ه
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هةيه إل هدربفو هيةديهتستيبهابع فهدرتةدييهددفدسلهدة هي ي:

  ها هبةتو   هب م هوصف هتتويضهدر     هدقو : ه درتستيب هي بي هبفسب هه66.92 بي هال )%
 ةودتف هةتو   ق هوصفه بدهتت يسهه اهدريتيب (

وتتتدهيت ئ هه اهدرفسد  هةنهبعضهدرفسد   هدق سنهتيهةب  هتتويضهدر    هدرافهابعد فه
(هايثها ل ه ة ي هتتويضهدر    هرفنهدرةع ةييه(weshah, 2012درتةدييهددفدسلهةل هفسد  ه

(هدرتديهاددف ه  د هوبدوفهةودتفد هةتو د  هةدديه2016سد د ه درة تدودجه  د هوليهي دبيهةتو د جهجهوف
(هدرتيهاددفت ه  د ه2014ودتتف هايا اهةنهفسد   صفيحجههصب هاتسدفهدرعيي ه   هتفسد هةب  هدرتتويض

 اهةي هدراسي هودت تفإلري هر ع ة ييهتيهدرتىس هتيهدرعة ق

 ه تتدويضهدر د   (هدرادفهود ت ت هيت ئ هه اهدرفسد  هةنهبعضهدرفسد   هدق دسنهتديهةبد 
(هوفسد دددددددد ه2014(هوفسد دددددددد ه دربايىدددددددديجه2017ابعدددددددد فهدرتةدددددددددييهددفدسلهةلدددددددد هفسد دددددددد ه صويددددددددفسج

(هدرتديهاشد س هإرد هايهةبد  ه2010(جهوفسد  ه دربعبسلج2012(هوفسد  ه درع  سج2014 دري لبيج
 درتتويضهاى ه   هةودتف هدبيسسق

 هالهبفسبدددد هه64.54 ه دددد بيهي ددددبيدرتستيددددبهدرلدددد يي:هتاتيددددلهدرعدددد ة ييهوصددددفهبدددد مهبةتو دددد ها)%
 ةودتف هةتو   قه هوصفه بدهتت يسهه اهدريتيب (

هويعلوهدرب اثه ركهإر :
  فنهدرسا هدرت نهةيهصب هةبتةنهدرفسد  ه   هيم نهدراودتلهدرةعةو هبرهتيهشبد هدقصى  ق1
 شعوسهةبتةنهدرفسد  هباسوسسهوبوفهاودتلهتتي  بهةنهدرب فهدرةب و هةيه ست نق ق2
  هبريرهدقادهب رتسصي هودرةد ترسقشعوسهدرةوم ق3
  فنهوبوفهيم نهاودتلهل ب هوةاففهياةيهتافيدهدرعفدر هربةينهدرةومتييق ق4

 تاتيدلهدرعد ة يي(هدرادفهابعد فههيت ئ هه اهدرفسد  هةنهبعضهدرفسد   هدق سنهتيهةبد  ودتتف ه -
يمةد ه(هدرتديهام دس هيت ئب د هبوبدوفهادع هتديها2017درتةدييهددفدسلهةل هفسد  ه تساد  جه

(ه2016 درة تددودجههدراددودتلهتدديهددفدسسهدرع ةدد هرةسددددلهدرىددا هدريت ددي جهدةدد هدتتفدد هةددنهفسد دد 
درتيه  ى هإر هوبوفهةودتف هبفسب هص ي  هرتفسد هةبد  هدرتاتيدلجهودتتفد هةدنهفسد د ه درلدة ديجه

درعييدد هدرتدديهام ددس هوبددوفهةودتفدد هبفسبدد هةتو دد  ه  دد هتفددسد هدرتاتيددلهةدديهصبدد هاتددسدفهه(2015
(هدرتدديهام ددس هايهدرةومدد ه2015 ىددي نجههجهودتتفدد هةددنهفسد دد ةددفيسلهةددفدسسهدرل يويدد هرددفن

(هدرتديهاشد س ه2010 دربعبدسلجههجهوفسد د يشعسهبعفدر هوةوادو ي هيمد نهدرادودتلهبفسبد هص ي د 
إر هايهدرةفيسييهيفوةويهبتاتيلهدرةومتييهرتاة هة اوري ت نهبشد هادبسهبفسب هةتو   هبيية ه

 تلهب م هبفسب هةي تا هتيهدرب ةع  هدرع ة  هتيهدرات هدر سبي ق فدر هويم نهدراود
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 تاتيددلهدرعدد ة يي(هدراددفههيتدد ئ ههدد اهدرفسد دد هةددنهبعددضهدرفسد دد  هدق ددسنهتدديهةبدد  ود ت تدد ه -
(هدرتديهام دس هيت ئب دد هبوبدوفهفسبد هةودتفدد ه2016 تسوديد جهابعد فهدرتةددييهددفدسلهةلد هفسد دد ه

ييهتدددديهبةعيدددد هدريددددوسهدر يسيدددد جهوفسد دددد ه درع دددد سجهبفسبدددد هدبيددددسسه  دددد هة ددددتونهتاتيددددلهدرةددددومت
(هدرتيهام دس هيت ئب ةد هايهاهةيد هتاتيدلهدرعد ة ييهوتشدبيع نه2013  ت ي جهه(هوفسد  2012

 درةباولييهتيهدرفسد تييقة في اهوةعيوي اهواي  هب م هبفسب هةستتع هةيهدرةودتف هرفنهاتسدفه يي ه

 بدددددفد ي(هوصدددددفهبددددد مهبةتو ددددد ها ددددد بيهي دددددبيهستيدددددبهدرل ردددددث:هددبدددددفدعهددفدسله در ددددد وكهددتدر
 %(هوبفسب هةتو   قه هوصفه بدهتت يسهه اهدريتيب (64.29 

ودتتفدد هيتدد ئ ههددد اهدرفسد دد هةدددنهبعددضهدرفسد دد  هدق دددسنهتدديهةبددد  هددبددفدعهددفدسله در ددد وكه -
(هدرتديه  ىد هإرد هايه2016 ابوهيد ةوسجهددبفد ي(هدرافهابعد فهدرتةددييهددفدسلهةلد هفسد د 

 ددد وكهددبدددفد يهردددفنهدرعددد ة ييهب ر دددفة  هدر بيددد هدرع ددددسي هبددد مهبفسبددد هةتو ددد  جهة دددتونهدر
(هدرتدديهام ددس هوبددوفهفسبدد هةتو دد  هةدديه(AL-Magableh & otoum,2014وفسد دد ه

(ه2015 روروجههودتتف هةنهفسد  در  وكهددبفد يهرفنه يي هدرفسد  هتيهد ي هدرع ونهودآلفدبجه
 عهدراددددوةيهبدددولدسسهدرشددداويهدتبتة  يددد هيتةتعدددويهيهب رف ددديايدددثهام دددس هيت ئب ددد هايهدرةدددومت

(هايدددثهد يددد هدريتددد ئ هايهة دددتونهددبدددفدعهه2014بة دددتونهإبدددفدعهةتو ددد جهوفسد ددد ه دراددد سليجه
 بشد ه  نهةتو  ق

ود ت تدد هيتدد ئ ههدد اهدرفسد دد هةددنهبعددضهدرفسد دد  هدق ددسنهتدديهةبدد  هددبددفدعهددفدسله در دد وكه -
(هدرتديهام دس هايددرهيوبدفهةودتفدد ه2017 درشدد  سجههةلد ددبدفد ي(هدرادفهابعدد فهدرتةددييهددفدسله

بفسبددددد هةستتعددددد هةددددديهصبددددد هاتدددددسدفهدرعييددددد ه  ددددد هتفدددددسد هةبددددد  هددبدددددفدعهددفدسلهتددددديهدرب ةعددددد  ه
(هايدددثهد يددد ه ي ىدددسهددبدددفدعهددفدسله2016درت  ددد ييي جهود ت تددد هةدددنهفسد ددد ه دبددديهلس ددد جه

(هايددددثهددددد يهتفدددددفيسه2014 دراسبدددديجههةتددددوتسسهبفسبدددد ه  ريدددد هرددددفنهصيدددد فد هدرد يدددد  جهوفسد دددد 
هدرةومتددد  هرفسبددد هةة س دددت يهرمبدددفدعهددفدسلهبددد م هبفسبددد ه  ريددد جهدةددد هد ت تددد هةدددنهفسد ددد 

ه(هدرتيهام س هايه ي ىسهددبفدعهددفدسلهر في فد هبب ةع ها يو هةستتع ق2012 ةاةفجه

  ه63.05 ه درعةددد هدربةدد  ي(هوصدددفهبددد مهبةتو دد ها ددد بيهي دددبيهدرتستيددبهدرسدبدددنهتددسدهدرعةددد)%
 وصفه بدهتت يسهه اهدريتيب ( هةودتف هةتو   قه وبفسب

ودتتف هيت ئ هه اهدرفسد  هةنهبعضهدرفسد د  هدق دسنهتديهةبد  هتدسدهدرعة  درعةد هدربةد  ي(ه -
(هدرتددديه2012(جهوفسد ددد هدرع ددد س 2013  ت يددد جههدرادددفهابعددد فهدرتةددددييهددفدسلهةلددد جهوفسد ددد 

هدهدرعة ق  ى هإر هوبوفهةودتف هبفسب هةتو   ه   هتفسد هةب  هتسه

 درعةدددد ههود ت دددد هيتدددد ئ ههدددد اهدرفسد دددد هةددددنهبعددددضهدرفسد دددد  هدق ددددسنهتدددديهةبدددد  هتددددسدهدرعةدددد  -
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(هدرتديهاشد س هإرد ه دفنهوبدوفهدرعةد هدربةد  يهوتدسده2010 دربعبسلجههفسد  ةي  هدربة  ي(ه
درعةددد هتددديهدرب ةعددد  هدرت  ددد ييي جهويسبدددنهدرب ادددثه ردددكهدت دددتإل هإرددد هد دددتإل هبيئددد هولف تددد ه

 ةبتةع  هدرفسد  ق

  هالهبفسبددد ه52.93درتستيدددبهدر ددد ةس:هتدددفسيبهدرعددد ة ييهوصدددفهبددد مهبةتو ددد ها ددد بيهي دددبي)%
 ةودتف هاعيت قه هوصفه بدهتت يسهه اهدريتيب (

ودتتف هيت ئ هه اهدرفسد  هةنهبعضهدرفسد   هدق سنهتيهةب  ه تدفسيبهدرعد ة يي(هدرادفهابعد فه -
ه(جهوفسد دددددددددد 2016ودجه(جهوفسد دددددددددد  درة ت2010 دربعبددددددددددسلجهدرتةدددددددددددييهددفدسلهةلدددددددددد هفسد دددددددددد 

ه(هايثهد ي هيت ئ هدرتفسيبه د هصبو هةتو  هرفنهدرةباولييق2015 ىي نج

ود ت تدد هيتدد ئ ههدد اهدرفسد دد هةددنهبعددضهدرفسد دد  هدق ددسنهتدديهةبدد  ه تددفسيبهدرعدد ة يي(هدراددفه -
(هدرتددديهاتددد ف ه2013  ت يددد جهه(جهوفسد ددد 2012ابعددد فهدرتةددددييهددفدسلهةلددد ه فسد ددد هدرع ددد سجه

 تع هةيهدرةودتف ه   هتفسد هتفسيبهدرع ة ييقبوبوفهفسب هةست

هوبشددددددد ه دددددد نهيةددددددديهدرفددددددو هايهدرددددددوليهدري ددددددبيهدبةدددددد ريهةاددددددوسهدرتةدددددددييهددفدسلهب دددددد 
(جهوهدد دهيعيدديهايههيدد كهةودتفدد ه69ق1(هودياددسد هةعيدد سلهب دد ه 23ق6%(هوبةتو دد هب دد ه 34ق62 

 ييهتددديهشدددبد هدقصىددد هبفسبددد هةتو ددد  هةددديهصبددد هاتدددسدفهدرعييددد ه  ددد هتفدددسد هدرتةددددييهددفدسلهر عددد ة
رم إلنهودديت .هدرتييهبشد ه  نجهوه دهة هدتتدهةنهدرفسد د هدت تدشد تي هدرتديهابسدهد هدرب ادثهدرتديه
ام س ه فنهةودتف هاتسدفهدرعيي هدت تدش تي هدرتيهام س ه فنهدرةودتف ه   هتفدسد هدرتةددييهددفدسله

هفهبددددد م هبدددددوليهي دددددبيهب ددددد %(هوبةتو ددددد ها ددددد بيهدبةددددد ريهتفدددددسد هدرتةددددددييهصددددد5ق41بةتو ددددد ه 
ه%(ق7ق59 

(جهTouma,2015ودتتفدد هيتدد ئ ههدد اهدرفسد دد هةددنه ددففهةدديهدرفسد دد  هدر دد بف هةلدد هفسد دد ه 
(هودرتدددددديهام ددددددس هوبددددددوفهفسبدددددد هةتو دددددد  هةدددددديهدرتةدددددددييهددفدسلهتدددددديهWeshah,2012 هوفسد دددددد 

هدرب ةع  ق
درافيلد هرإلستفد مههدتهتة نهبت بيدهدق د ريبهددفدسيد هإر وه دهة هيف وهإفدسسهشبد هدقصى ه

هىسسهد رتةدييهددفدسلق بيت   هوةوددب هدرت وسهدرع ةيهتيهدرةب ت هددفدسي هدرةع
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 :اختبار الفرضيات
هد تب سهدرتساي  هاو هدرعإلص هبييهةت يسييهةيهةت يسد هدرفسد  ه درتساي هدرسئي ي هدقور (:

هقسييهةيهةت يسد هدرفسد  بييهةت يه:هتهتوبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي الفرضية الصفرية
ه:هتوبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي هبييهةت يسييهةيهةت يسد هدرفسد  قالفرضية البديلة

ه هد ي  ههSig. (P-value)إ د هدرفتر  هة تون هةي هستضهه05قα≤0ادبس هيةدي هت تإير
د  جهدرتساي هدرىتسي هوب رت ريهتهتوبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي هبييهةت يسييهةيهةت يسد هدرفسه

هد ي ه هإ د تيتنهستضهدرتساي هدرىتسي هه05قα≤0اص هةيهة تونهدرفتر ههSig. (P-value)اة 
هةت يسد ه هةي هةت يسيي هبيي هإاى ئي  ه د هفتر  ه إلص  هتوبف هبرير هدرف ئ   هدربفي   هدرتساي  وصبو 

هدرفسد  ق
 :فرضيات الدراسة

 :الفرضية الرئيسية األولى
بييهفوسهدربيئ هدرتيميةي هوهه (α≤0.05ة تونه هتوبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي ه يفه

هتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق
بين دور البيئة التنظيمية و تعزيز التمكين اإلداري للعاملين في شبكة األقصى معامل االرتباط ( 35جدول )

 ي.لإلعالم واإلنتاج الفن

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

نتيجة الحكم 
 على الفرضية

ه (αه≤ه05ق0 توبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونه
بييهفوسهدربيئ هدرتيميةي هوهتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيه

هشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتيي
 ةفبور  0.000ه*930ق0

هقα≤05ق0ستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر هدته*

(ه.Sig(جهوايهدرفية هدتاتة ري ه 930ق0 ه(هايهةع ة هدتستب  هي  ول35يبييهبفو هسصنه 
(هوه دهيف ه   هوبوفه إلص ه د هفتر هα≤0.05(هوهيهاص هةيهة تونهدرفتر ه (0.00ت  وله

بيئ هدرتيميةي هوهتعليلهدرتةدييهددفدسلهإاى ئي هصوي هبييهةتو  هتففيسد هدرةباولييهاو هفوسهدر
يهدستت عهفوسهدربيئ هدرتيميةي هيافلهإر هار ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييجهايثه

هيف ه   هتع ري هواهةي هدرةت يسهدرة تف  دربيئ هدرتيميةي (هتيهدرترليسه هدرتةدييهددفدسلجهةة  لي فس
 تاهر بيئ هدرتيميةي هتيهشبد هدقصى هيتةل هدسل(هوايههي كهفوسداهتعوه   هدرةت يسهدرت بن درتةدييهددف

هيلب هىا ه هة  هدرتيميةي هتيهدرشبد جهوه د هدرتيميةي هودر يد هدرتيميةيهودرةودسف تيهتوتسهدرلف ت 
هدرتساي هدقور هر فدس  ق
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دفدسلهالهويعلوهدرب اثهوبوفه إلص هدستب  ي هةوبب هبييهدربيئ هدرتيميةي هوابع فهدرتةدييهد
ايهدربيئ هدرتيميةي هتعة ه   هتعليلهدرتةدييهددفدسلهبفسب هةستتع هوايهدرةا   هدرتيهت ع هإر ه
توتيسهبيئ هتيميةي هوةي خهةي  بهرتعليلهدرتةدييهددفدسلهود ت فدة  هود ت إلر  هوت بيف  هرةت هينه

هإفدسي هافيل هتإي  هتدويهادلسهصفسسهوتع ري ه   هتافيدهاهفدت  ق
هود - هشعيسسج هفسد   ابو هةل  هدق سن هبعضهدرفسد    هدرفسد   هه ا هيت ئ  هودرتيه2016تتف  )

هدربشسي هوبييهدقةيهدروميتيجهوفسد  ه يى سجه هدرعة هر ةودسف هبييهبيئ  ه إلص  ام س هوبوف
ه2016 ه إلص  هيوبف هاير هبيي  هدرتي هدترتلدنهإ( هوة تون هدرعة  هبيئ  هودصن هبيي هصوي  يب بي 

ه هبييه2015ىوسي ج هوفسد  درتيميةيج هةعيوي  هدستب   ه إلص  هوبوف هيت ئب   هام س  هدرتي )
ه هت بيد هوتع ري  هدرتيميةي  هدربيئ  هوفسد  إتوتيس هدرةعست  ههفدسس هبيي ه2013 درشةسلج هودرتي )

(ه2017جهوفسد  ه  ة سسهجوبوفه إلص هصوي هبييهبيئ هدرعة هدرفد  ي هوة تونهدترتلدنهدرتيميةي
ه د  ه إلص  هودرلف ت ههدرتيهام س هوبوف هدربشسي  هدرتيوعهتيهدرةودسف هبييهإفدسس هإاى ئي  فتر 

 درتيميةي ق
درتيهام س هوبوفه إلص هدستب  ي ه  رب ههZamani & karimi ,2016) هود ت ت هةنهفسد   -

بييهدرةي خهدرتيميةيهودرىة هدرتيميةيجهو إلص ه  رب هبييهابع فهدرةي خهدرتيميةيهودرىة ه
 دروميتيق
ه:تساي  هدرتس ي هدآلتي سعهةي  هدروهيتت

هة تونه ت ق1 ه يف هإاى ئي  ه د هفتر  ه إلص  هتعليلهه (α≤0.05وبف هو هدرتيميةي  هدرلف ت  بيي
 درتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق

اري للعاملين في شبكة األقصى لإلعالم معامل االرتباط بين الثقافة التنظيمية و تعزيز التمكين اإلد( 36جدول )
 واإلنتاج الفني

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

نتيجة الحكم 
 على الفرضية

ه (αه≤ه05ق0 وبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونت
بييهدرلف ت هدرتيميةي هوهتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيه

هنهودديت .هدرتييقشبد هدقصى هرم إل
 ةفبور  0.000ه*785ق0

هقα≤05ق0دتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر هه*
(ه.Sig(جهوايهدرفية هدتاتة ري ه 785ق0(هايهةع ة هدتستب  هي  وله 36يبييهبفو هسصنه 

(جهوهد دهيدف ه  د هوبدوفه إلصد هصويد ه د هαه≤ه05ق0(هوهيهاص هةيهة تونهدرفترد  0.00ت  وله 
تعليددلهدرتةدددييهددفدسلهاددولييهاددو ه درلف تدد هدرتيميةيدد (هوهإاىدد ئي هبددييهةتو دد هتفددفيسد هدرةبهفتردد 

ر عددد ة ييجهبةعيددد هايدددرهد ةددد هلدف هدرلف تددد هدرتيميةيددد هلدف هإةد ييددد هت بيددددهدرتةددددييهددفدسلهودرعددددسه
 هايهىايحجهوب ركهيةديهدرفو هايهدرتساي هتافف هوب رت ريهصبو هدرتساي قهويعلوهدرب اثه ركهإر
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إفدسسهدرشددبد هت ددع هإردد ه  دددهلف تدد هتيميةيدد هةشددبع هرمبددفدعهددفدسلجهوايهدرلف تدد هدرتيميةيدد هت عددبه
يهإفدسسهدرشبد هو ي  د ت  هدرفد  يد هر د هافوسداهه ة اهتيهت ويسهدربيئ هدرتيميةي هرشبد هدقصى جهايثه

تشدد  هفوسهدرلف تد هدرتيميةيدد هوهدديهاله درلف تد هدرتي ميةيدد (هدرتديهتاددففه دد ود نهفوسهدبيدسهتدديهيبد دهودم
تبد اهتبيدديهةتد هينهإفدسيدد هافيلد هددد رتةدييهددفدسلجهدةدد هاي د هتبعدد هدرعد ة ييهتدديهدرشدبد هتتبيدد هصيةدد اه
ة  بفدد هرفددينهواهددفد هدرشددبد هةةدد هيعددللهدرددوتمهودترتددلدنهةدديه ددإل هدرع ئددفهدردد لهياىدد ه  يددرهيتيبدد ه

هديتة ئرهودرتا صرهتيهدرعة هفد  هةا    هشبد هدقصى ق
(هدرتدديه2016ودتتفدد هيتدد ئ ههدد اهدرفسد دد هةددنهبعددضهدرفسد دد  هدق ددسنهدفسد دد ه در دداب ييجه
(هودرتديه2015ام س هوبوفه إلص هصويد هبدييهدرلف تد هدرتيميةيد هودر د وكهددبدفد يهوفسد   ىدوسي جه

هوفسد ددددددد هبييددددددد هوبدددددددوفه إلصددددددد هصويددددددد هبدددددددييهدرلف تددددددد هدرتيميةيددددددد هوت بيدددددددده ة يددددددد  هإفدسسهدرةعستددددددد ج
 Akhavan,2014ترليسهوداحه   هابع فه ة ي  ههر  درلف ت هدرتيميةي هدر  ئفسه(هدرتيهام س هايه

(هدرتيهام س هيت ئب  هوبدوفهفوسهةعيدولهر لف تد هدرتيميةيد ه2013وفسد   ب وريجههجدرةعست هددفدسي 
(هدرتديهبييدد هوبددوفه إلصد هبددييهيةدد هدرلف تدد ه2013 هتديهتافيدددهددبددفدعهددفدسلجهوفسد د هابددوهةعي ددد

(درتددديهام دددس هيت ئب ددد هبوبدددوفه2011يةيددد هوبدددييهة دددتونهدترتدددلدنهدردددوميتيجهوفسد ددد  درع بلجهدرتيم
(ه2011 إلصددد هصويددد هبدددييهدرلف تددد هدرتيميةيددد هوت بيددددهددفدسسهددردتسوييددد جهدةددد هام دددس هفسد ددد  بفسجه

(هدرتديهEsra et al,2011وفسد د  هجوبدوفه إلصد ه سفيد هبدييهدرلف تد هدرتيميةيد هودرت   يد هدرتيميةيد 
ادف ه   هايهاهنهدرعودة هدرتيهتالسه  د هدردتد مسهوددبدفدعهددفدسلهردفنهدرةدفيسييهودرفيد فسهددفدسيد ه

 هيهدرلف ت هدرتيميةي ق
وبدد ركهيدددويهصددفهدتتفدد هدرفسد دد  هدرةدد دوسسها ددإلاهةددنهدرفسد دد هدرا ريدد هتدديهوبددوفه إلصدد هبددييه

درةعستدد جهدترتدددلدنهدردددوميتيجهددفدسسهدرلف تدد هدرتيميةيددد هوةت يددسد ها دددسنهةل  در دد وكهددبدددفد يجهإفدسسه
هددردتسويي جهدرت   ي هدرتيميةي (

تعليددددلهبددددييهدر يددددد هدرتيميةدددديهوهه(α≤0.05وبددددفه إلصدددد ه د هفتردددد هإاىدددد ئي ه يددددفهة ددددتونه ت ق2
 درتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق

تعزيز التمكين اإلداري للعاملين في شبكة األقصى لإلعالم ين الهيكل التنظيمي و االرتباط ب معامل (37جدول )
 واإلنتاج الفني

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

نتيجة الحكم 
 على الفرضية

بييهه (α≤0.05وبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونه ت
فدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدر يد هدرتيميةيهوهتعليلهدرتةدييهدد

هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق
 ةفبور  0.000ه*866ق0

هقα)≤05ق0دتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر ه ه*
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(ه.Sig(جهوايهدرفية هدتاتة ري ه 866ق0(هايهةع ة هدتستب  هي  وله 37يبييهبفو هسصنه 
دهيف ه   هوبوفه إلص هصويد ه د هفترد هوه هα)≤05ق0 ه(هوهيهاص هةيهة تونهدرفتر (0.00ت  وله

إاىد ئي هبددييهةتو د هتفددفيسد هدرةبادولييهاددو هدر يدد هدرتيميةدديهوتعليدلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييه
تيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييجهبةعي هايرهد ة هلدف هتع ريد هدر يدد هدرتيميةديهتديهشدبد ه

ايهدرتساددي هه:ودرعدددسهىددايحجهوبدد ركهيةددديهدرفددو دقصىدد هلدف هإةد ييدد هت بيدددهدرتةدددييهددفدسله
تاففدد هوب رتدد ريهصبور دد جهويعددلوهدرب اددثه رددكهإردد هايهدر يددد هدرتيميةدديهيعدددسهفوسداهة ةدد هتدديهتعليددله

هقيهددفدسلهوه ري هدت   هدرفسدسد درتةدي
(هدرتدددديهام ددددس هايددددرهيوبددددفه إلصدددد ه د هفتردددد ه2016  بيددددفسجهيتدددد ئ ههدددد اهدرفسد دددد هةددددنهودتتفدددد  -

(هدرتددديهام دددس ه2016يهدر يدددد هدرتيميةددديهودر ددد وكهددبدددفد يجهوفسد ددد  در  بي جهإاىددد ئي هبدددي
ت دد  هدرفددسدسد هدوبددوفه إلصدد ه د هفتردد هإاىدد ئي هبددييهتىددةينهدر ي ددد هدرتيميةيدد هوبددييهتا ددييه

فه إلص ه د هفتر هإاى ئي هبييهةادففد هوهوبهه(هدرتيهام س 2016جهوفسد   اة فجهددفدسي 
 جودت   هدرفسدسد هددفدسي هتيهب  لهدرشس  هدرت   ييي هتيهص  عهغلسهتىةينهدر ي د هدرتيميةي 

وبدددددوفه إلصددددد ه د هفترددددد هإاىددددد ئي هبدددددييهدر يدددددد هايدددددثهام دددددس ه(ه2014جدرعدددددوودفس هوفسد ددددد  -
درتيميةدددددديجهوتىددددددوسد هدرةددددددومتييهياددددددوهدرتتددددددويضهددفدسلهتدددددديهةسددددددددلهدرددددددولدسد هدقسفييدددددد جه

رهيوبدفه إلصد هبدييهدر يدد هدرتيميةديه(هدرتديهبييد هايد(Grlard and others 2013وفسد د 
فدسسهدرةعستدد  وبددوفهتددرليسه لهفتردد هةعيويدد هر  يددد ه(هدرتدديهام ددس ه2011 درةشددو جهجهوفسد دد ودم

 درتيميةيه   هددبفدعهددفدسل در  وكهددبفد يجهودرففسد هددبفد ي (ق
صدد هبددييهوبدد ركهيدددويهصددفهدتتفدد هدرفسد دد هدرا ريدد هةددنهدرفسد دد  هدرةدد دوسسها ددإلاهتدديهوبددوفه إل

دت دد  هدرفددسدسد جهإفدسسههدرفددفسد هددبفد يدد جهدرلف تدد هدرتيميةيدد هوةت يددسد ها ددسنهةل  در دد وكهددبددفد يج
هقدرةعست جهدرشعوسهب رتةديي(

بدددييهدرةدددودسفهدرتيميةيددد هوهتعليدددلهه(α≤0.05 يوبدددفه إلصددد ه د هفترددد هإاىددد ئي ه يدددفهة دددتونه ق3
 دديت .هدرتييقدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهوه

اإلداري للعاملين في شبكة األقصى لإلعالم  االرتباط بين الموارد البشرية و تعزيز التمكينمعامل ( 38جدول )
 واإلنتاج الفني

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

نتيجة الحكم 
 على الفرضية

بييهه (α≤0.05اى ئي ه يفهة تونه يوبفه إلص ه د هفتر هإ
درةودسفهدربشسي هوهتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد ه

هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق
 ةفبور  0.000ه*844ق0

هقα)≤05ق0دتستب  هفد هإاى ئي اه يفهة تونهفتر ه ه*
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(ه.Sigاتة ريدد ه (جهوايهدرفيةدد هدت844ق0(هايهةع ةدد هدتستبدد  هي دد ول ه38يبددييهبددفو هسصددنه 
وهدد دهيددف ه  دد هوبددوفه إلصدد هصويدد ه د ههα)≤05ق0(هوهدديهاصدد هةدديهة ددتونهدرفتردد ه 0.00ت دد وله 

فترددد هإاىددد ئي هبدددييهةتو ددد هتفدددفيسد هدرةبادددولييهادددو هدرةدددودسفهدرتيميةيددد هوتعليدددلهدرتةددددييهددفدسله
رةددودسفهدرتيميةيدد هر عدد ة ييهتدديهشددبد هدقصىدد هرم ددإلنهودديتدد .هدرتيدديجهبةعيدد هايددرهد ةدد هلدفهة ددتونهد

لدف هإةد ييددد هت بيددددهةت دددونهدرتةددددييهددفدسلهودرعددددسهىدددايحجهوبددد ركهيةدددديهدرفدددو هايهدرتسادددي ه
تاففدد هوب رتدد ريهصبور دد جهويعددلوهدرب اددثه رددكهإردد هايهإفدسسهشددبد هدقصىدد هت ددع هإردد هتددوتيسهةددودسفه

هتيميةي هةي  ب هرة هر  هةيهاهةي هدبيسسهتيهتعليلهدرتةدييهددفدسلقه

(هدرتيهام س هوبوفه إلصد ه د هفترد ه2017فسد  ه ابوهشعيسجهيت ئ هه اهدرفسد  هةنهودتتف 
(هدرتدديهالبتدد ه2014فسد دد  داي جهإاىدد ئي هبددييهإفدسسهدرةددودسفهدربشددسي هو إلصت دد هبدد قةيهدرددوميتيجهوه

  هوبوفه إلص ه د هفتر هإاى ئي هبييهابع فهإفدسسهدرةودسفهدربشسي هودت مسهافدمهدرع ة ييهتيهدرب ةعد
هدرت   ييي ق

 :الفرضية الثانية

  (α≤0.05داللرة إحصرائية  عنرد مسرتول ) اتؤثر أبعاد البيئة التنظيميرة ترأثيرًا إيجابيرًا ذ
 في تعزيز التمكين اإلداري للعاملين في شبكة األقصى لإلعالم واإلنتاج الفني.

ر يددد هدرتيميةدديجهدرلف تدد هدرتيميةيدد جهدابعدد فهدربيئدد هدرتيميةيدد ه هر وصددو ه  دد هة ددتونهتددرليسوه
ةيبتةع ه   هتعليلهدرتةدييهددفدسلهر عد ة ييهتديهشدبد هدقصىد هرم دإلنهودديتد .ههدرةودسفهدربشسي (

ويةددديهد ددتيت .هةدد ههStepwiseدرتيدديجهد ددت فنهدرب اددثهد تبدد سهدتياددفدسهدرةتعددففهب  ددت فدنه سيفدد ه
هي ي:ه

تعليددلهدرتةدددييهددفدسلهوهددوهايههStepwiseيبددييهيةددو .ههدتياددفدسهدري دد ئيهب  ددت فدنه سيفدد ه -اه
در يددد ه هو د هفتردد هإاىدد ئي هبددد هةدديهدرةت يددسد هبوهسيدد هيتددرلسهبىددوسسهيةلدد هدرةت يددسهدرتدد بن

 (قدرةودسفهدربشسي جهدرلف ت هدرتيميةي هجدرتيميةي
(ه874ق0يةد هب د هةع ةد هدرتافيدفه (جهبي935ق0ام س هيت ئ هدرتا يد هايهةع ةد هدتستبد  هب د ه  -به

يعدددوفهإرددد هتدددرليسهدرةت يدددسد ههتعليدددلهدرتةددددييهددفدسل%(هةددديهدرت يدددسهتددديه4ق87 ههددد دهيعيددديهايوه
%(هتعدوفه6ق12 ه(هودربد صيدرةودسفهدربشسي جهدرلف تد هدرتيميةيد هجدر يد هدرتيميةيدرة تف  هدرت ري ه 

 قتعليلهدرتةدييهددفدسلرعودة ها سنهتالسه   هدرةت يسهدرت بنههتيه
ه
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 في تعزيز التمكين اإلداري ائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير ابعاد البيئة التنظيميةنت( 39جدول )

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستول 
 الداللة

ß معامل االنحدار T 
 المحسوبة

Sig. 
مستول 
 الداللة

تعليله
درتةدييه
هددفدسل

 4ق131 *874ق0 *935ق0

ه3هدتيافدس

ه000ق0

درةففدسه
هدرل ب 

.715- -1.694- .096 

در يد ه
 درتيميةي

.553 5.410 .000 

ه57هدربودصي

درةودسفه
 000. 5.918 337. تيميةي در

درلف ت ه
 درتيميةي 

.222 2.814 .007 

  معادلة التأثير :
ه

ه

ه

ه

جهدرلف تددد هدرتيميةيددد (هو يدددفهليددد فسه در يدددد هدرتيميةدددي(هميةيددد رتيتددديها رددد هتلبيددد هصيةددد ه درةدددودسفهد -
ه(ق553ق0بةففدسهوافسهودافسهيافلهإر هلي فسهدرةت يسهدرت بنه تعليلهدرتةدييهددفدسل(هبةففدسه 

تددديها رددد هتلبيددد هصيةددد ه در يدددد هدرتيميةددديهجهدرلف تددد هدرتيميةيددد (هو يدددفهليددد فسه درةدددودسفهدربشدددسي (ه -
ه(ق337ق0لي فسهدرةت يسهدرت بنهتعليلهدرتةدييهددفدسلهبةففدسه هبةففدسهوافسهودافسهيافلهإر ه

تيها رد هتلبيد هصيةد ه در يدد هدرتيميةديهجهدرةدودسفهدربشدسي (هو يدفهليد فسه درلف تد هدرتيميةيد (هبةفدفدسه -
 (ق222ق0وافسهودافسهيافلهإر ههلي فسهدرةت يسهدرت بنهتعليلهدرتةدييهددفدسلهبةففدسه 

ابعدد فهدربيئدد هدرتيميةيدد هودرةتةل دد هتدديهدرلف تدد هدرتيميةيدد هودر يددد ههيتبددييهةةدد ه ددبدهبددريهتددرليس
درتيميةدديهودرةددودسفهدرتيميةيدد هيددالسهتددرليسداهبوهسيدد اه  دد هدرتةدددييهددفدسلهتدديهشددبد هدقصىدد جهوبيدد ماه

ه  يرهيفب هب رتسضهدرسئيسهدرل ييق

 با هتبدفهايهويعلوهدرب اثه ركهإر هإفسدكهددفدسسهبرهةي هه اهدرةب ت هوايهالهةا   هي
تبيددديهيب ا ددد هوتستددددله  ددد ههددد اهدرةاددد وسهدرلإللددد جهرددد ركهيدددسنهدرب ادددثهايه  ددد هددفدسسهتددديهشدددبد ه

0.222 
الثقافة 
 التنظيمية

0.337 
 الموارد
 التنظيمية

0.553 
الهيكل 
 التنظيمي

 
 

0.715 
 

 

 

 تعزيز 
التمكين 
 اإلداري

+ + + = 
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دقصىدد هايهت ددتنهب دد اهب ر ي ددد هدرتيميةيدد هوايهتعةدد ه  دد هت ويسهدد هودم دد فسهتىددةية  هبشددد هفوسلجه
تددويهردفي  ه  د هدة هتبدفهةديهدتهتةد نهبد رةودسفهدرتيميةيد هةديه دإل ها ديهدت تيد سهودرتعيدييهوايه

هقلنهدتهتة نهب رلف ت هدرتيميةي ه يوي هرإلستف مهبةودسفه هدتفسيبهدرةومتييجهوةي

 :الفرضية الثالثة

(هبييهةتو د   ه سدمهدرةبادولييه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر ه 
يددديهوةت يدددسد هتعدددلنهادددو هفوسهدربيئددد هدرتيميةيددد هر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنهودديتددد .هدرت

ر  دددة  هدرش ىدددي ه دربددديسجهدرعةدددسجهدرةاهددد هدرع ةددديجهدرة دددة هدردددوميتيهجب ددد هدرعةددد جهه ددديود ه
هدر فة (ق

هاوت:هب ري ب هرةت يسهدربيس

(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييه05ق0 هتوبددفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد  -
ى هرم دإلنهودديتد .هدرتيديهوةت يدسد هتعدلنهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي هر ع ة ييهتيهشبد هدقص

 رةت يس دربيس(
 الجنس – )ت( لعينتين مستقلتين اختبار نتائج( 40جدول )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) انثى ذكر 

 0.35 0.95- 7.69 6.62هإبة ريهةب  ه درلف ت هدرتيميةي (
 0.64 0.48 6.00 6.45هبة ريهةب  هدر يد هدرتيميةيإ

 0.34 0.95 4.33 5.74هإبة ريهةب  ه درةودسفهدربشسي (

 0.80 0.25 6.01 6.27 إجمالي المحور األول: البيئة التنظيمية

درةف ب د هه(.Sig)يهايهدرفيةد هدتاتة ريد هبديوهتجه(ها دإلا40 هةيهدريت ئ هدرةواا هتديهدربدفو 
(جهب ري دددب هα≤ه0.05 ه  (هرعييتدددييهة دددتف تييهادبدددسهةددديهة دددتونهدرفترددد هد تبددد س ت تبددد سهيتددد ئ 

(هةة هيواحه فنهوبوفهتسوده80ق0 هدبة ريهدرةاوسه دربيئ هدرتيميةي (هايثهد ي هصية هدرةعيوي 
ةعيويدد هبددييهد ددتب ب  هدرةباددولييهاددو هدربيئدد هدرتيميةيدد هتعددلنهرةت يددسهدربدديسجهويعيدديههدد دهستددضه

(هα≤ه0.05درتديهتديمه  د هوبدوفهتدسوده د هفترد هإاىد ئي ه يدفهة دتونهفترد  تساي هدرفسد د جه
بدددييهةتو ددد   ه سدمهدرةبادددولييهادددو هفوسهدربيئددد هدرتيميةيددد هر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنه

(جهوصبددو هدرتساددي هدرعفةيدد جهودرتدديهتدديمه  دد ه ددفنهتيدديهوةت يددسد هتعددلنهرةت يددسه دربدديسودديتدد .هدر
(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهα≤ه0.05إاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد ه وبددوفهتددسوده د هفتردد ه

هإر هةت يسهدربيسقهناو هفوسهدربيئ هدرتيميةي جهتعله
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هوبوفهتسوده د ه ه بدهي تيت ه فنهىا هتساي هدرفسد  هدرتيهتتتسضه" ه   هة  وبي ما
هر ع ة  هدرتيميةي  هدربيئ  هفوس هاو  هدرةباوليي هد تب ب   هةتو   هتي هإاى ئي  هشبد هفتر  هتي يي

دقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسهدربيسقهةة هيفر ه   هايهةت يسهدربيسهرنه
يافثهتسوص اهتيهد تب ب  هدرةباولييجهوه دهيعييهايهرفي نهدآلسدمهيت   هباىومهإفسدد نهبفوسه

درتيهتةل  هش غ يهه هدربيئ هدرتيميةي هويعلوهدرب اثه ركهإر هتفييه ففهددي ثهتيه يي هدرفسد  
%(جهه دهب دا ت هإر ها ر ه3ق3دروم ئ هددشسدتي هتيهشبد هدقصى (هايثهب   هي بت يهتف  

هدرتيميةي ه هب رلف ت  هتةل   هدرتي هوةدوي ت   هدرتيميةي  هدربيئ  هرفوس هدربي يي هردإل هدرةتو    درسا 
هيت هإي ن هايث هدقصى ج هشبد  هفد   هدرتيميةي  هودرةودسف هدرتيميةي هريتسهودر يد  هبةيع ا عساوي

همسو هدرعة جهتاإله يهد إل  نهبشد هةب شسه   هدقةوسهددفدسي هدر  ى هب رة ي هبةيع  ق

هل يي :هب ري ب هرةت يسهدرعةس

هة تونهفتر   - ه يف هإاى ئي  ه د هفتر  هتسود هدرةباولييه05ق0توبف هةتو    ه سدم هبيي )
 إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي هر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم

هرةت يسه درعةس(ق
 نتائج اختبار إالتباين األحاديإ العمر( 41جدول )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
قل من أ

 سنة 30
-30من 
 40قل أ

-40من 
 50قل أ

 0.18 1.79 7.14 6.69 4.75هإبة ريهةب  ه درلف ت هدرتيميةي (
 0.52 0.67 7.08 6.37 6.38هإبة ريهةب  هدر يد هدرتيميةي
 0.36 1.04 6.77 5.64 4.5هإبة ريهةب  ه درةودسفهدربشسي (

 0.32 1.16 6.99 6.23 5.21 إجمالي المحور األول: البيئة التنظيمية

درةف ب  هه(.Sig)اتة ري ه(ها إلاجهتبييهايهدرفية هدت41ةيهدريت ئ هدرةواا هتيهدربفو  
(هب ري ب هدبة ريهدرةب  ه دربيئ هαه≤ه0.05ت تب سه"درتب ييهدقا فله"هادبسهةيهة تونهدرفتر  

هدرفتر   هة تون هصية  هد ي  هايث هبييه32ق0درتيميةي ( هةعيوي  هتسود هوبوف ه فن هيواح هةة  )
ييهه دهستضهتساي هدرفسد  جهد تب ب  هدرةباولييهاو هدربيئ هدرتيميةي هتعلنهرةت يسهدرعةسجهويع

(هبييهةتو    ه سدمه05ق0درتيهتيمه   هوبوفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
درةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي هر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد ه

ه  هتيمه    هودرتي هدرعفةي ج هدرتساي  هوصبو  ه درعةس(ج هرةت يس ه د هفتر هتعلن هتسود هوبوف فن
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(هبييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي جهα≤ه0.05إاى ئي ه يفهة تونهفتر ه 
هإر هدرعةسقهنتعله

هتسوده د ه هدرتيهتتتسضه"وبوف هدرفسد   هتساي  هىا  ه بدهي تيت ه فن ه   هة  وبي ما
ه هدربيئ  هفوس هاو  هدرةباوليي هد تب ب   هةتو   هتي هإاى ئي  هشبد هفتر  هتي هر ع ة يي درتيميةي 

دقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسهدرعةسقهةة هيفر ه   هايهةت يسهدرعةسهرنه
يافثهتسوص اهتيهد تب ب  هدرةباولييجهوه دهيعييهايهرفي نهدآلسدمهيت   هب ىومهإفسدد نهبفوسه

تيهدرشبد ههنهةيهتئ هدرشب بهدر ييهتههدربيئ هدرتيميةي هويعلوهدرب اثه ركهإر هايهادلسهدرع ة يي
%(جهةةيهرفي نهدرةعست هودر بسسه91(ه ي جهودرتيهد ي هي بت نهتليفه يه 40تليفها ة سهنه يه 

هدرع ة ييهةيهبعا نه هدرتف سبهتيها ة س هيعدسهفسب  هةة  هتيهدرشبد ج هددفدسي  هب قةوس ودرفسدي 
رة ة نهبمسوهوهدربعضجهوةعستت نهب قيمة ه هافنهإر هتف سبهدرفوديييهودم هدرتيميةي هة  هدربيئ   هابع ف

هدرةعست ه هرفي   هدرتي هدرش ب  هدردت مد  هةي هدرفسد   ه يي  هغ ربي  هاي هدة  هدرةاوسج هه د هاو   سدئ ن
هودر بسسهودرفسدي هب قةوسهددفدسي هتيهدرشبد قه

ه: :هب ري ب هرةت يسهدرةاه هدرع ةيل رل

هة تونهفتر  - ه يف هإاى ئي  ه د هفتر  هتسود هدرةباولييه05ق0 توبف هةتو    ه سدم هبيي )
او هفوسهدربيئ هدرتيميةي هر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنه

هرةت يسه درةاه هدرع ةيه(ق
 نتائج اختبار إالتباين األحاديإ المؤهل العلمي( 42جدول )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار

 لقيمةا
 االحتمالية

(Sig.) دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراال 

 0.97 0.08 6.77 6.67 6.55 7.25هإبة ريهةب  ه درلف ت هدرتيميةي (
 0.35 1.11 7.29 6.33 6.3 7.13هإبة ريهةب  هدر يد هدرتيميةي
 0.83 0.29 5.11 5.79 5.6 6.83هإبة ريهةب  ه درةودسفهدربشسي (

 0.94 0.14 6.39 6.26 6.15 7.07 األول: البيئة التنظيمية إجمالي المحور

درةف ب  هه(.Sig)(ها إلاجهتبييهايهدرفية هدتاتة ري ه42 هةيهدريت ئ هدرةواا هتيهدربفو 
(هب ري ب هدبة ريهدرةب  ه دربيئ هαه≤ه(0.05ت تب سه"درتب ييهدقا فل"هادبسهةيهة تونهدرفتر ه

هة ت هايثهد ي هصية  ه درتيميةي ( هدرفتر  هبييه94ق0ون هةعيوي  هتسود هوبوف ه فن هيواح هةة  )
د تب ب  هدرةباولييهاو هدربيئ هدرتيميةي هتعلنهرةت يسهدرةاه هدرع ةيهقهويعييهه دهستضهتساي ه

بييهةتو    هه05ق0درفسد  جهدرتيهتيمه   هوبوفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر ه
هدرت هدربيئ  هفوس هاو  هدرةباوليي هدرتييه سدم هودديت . هرم إلن هدقصى  هشبد  هتي هر ع ة يي يميةي 
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هوبوفه هودرتيهتيمه   ه فن هدرعفةي ج هوصبو هدرتساي  وةت يسد هتعلنهرةت يسه درةاه هدرع ةي(ج
ه  هة تونهفتر  هإاى ئي ه يف هدرةباولييهاو هα≤ه0.05تسوده د هفتر  هبييهةتو    ه سدم )

هدرع ةيقإر هدرةاه ههنفوسهدربيئ هدرتيميةي جهتعله

هتسوده د ه هدرتيهتتتسضه"وبوف هدرفسد   هتساي  هىا  ه بدهي تيت ه فن ه   هة  وبي ما
هشبد ه هتي هر ع ة يي هدرتيميةي  هدربيئ  هفوس هاو  هدرةباوليي هد تب ب   هةتو   هتي هإاى ئي  فتر 
دقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسهدرةاه هدرع ةيقهةة هيفر ه   هايهةت يسه

هيت   هدرة هدآلسدم هرفي ن هاي هيعيي هوه د هدرةباولييج هد تب ب   هتي هتسوص ا هيافث هرن هدرع ةي اه 
ويعلوهدرب اثه ركهإر هايهدرةاهإل هدرع ةي هتيهشبد ههجب ىومهإفسدد نهبفوسهدربيئ هدرتيميةي 

فدسلهوة ريهودم إلةيجه هبييهتييهودم دقصى هةافوفسهةيهايثهتيوعهدرت ىمجهوهيهةاىوسسهة 
هة هتإي هدربيئ هو  ير هتإي هوب رت ري هةتش ب  ج هوااي ي  هةتف سب  هةاهإل ه  ةي  هياة وي هدرع ة يي عمن

هدرتيميةي هبربع فه ههيهة ة هرتعليلهدرتةدييهددفدسلهب ضهدريمسه يهدرةاه هدرع ةيق

ه:ب ري ب هرةت يسه درة ة هدروميتي(سدبع :ه

هة تونهفتر  ه - ه يف هإاى ئي  هتسوده د هفتر  هبييهةتو  05ق0توبف هدرةباولييه(   ه سدم
او هفوسهدربيئ هدرتيميةي هر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنه

هرةت يس درة ة هدروميتيه(ق
 نتائج اختبار إالتباين األحاديإ المسمى الوظيفي( 43جدول )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 ةاالحتمالي

(Sig.) رئيس  رئيس قسم مدير دائرة مدير فرع
 شعبة

 0.020 3.543 6.13 6.33 7.65 7.78هإبة ريهةب  ه درلف ت هدرتيميةي (
 0.343 1.133 5.95 6.33 6.87 6.97هإبة ريهةب  هدر يد هدرتيميةي
 0.013 3.897 4.04 5.56 6.86 6.71هإبة ريهةب  ه درةودسفهدربشسي (

 0.022 3.449 5.38 6.08 7.13 7.15 األول: البيئة التنظيمية إجمالي المحور

درةف ب دد هه(.Sig)(ها ددإلاجهتبددييهايهدرفيةدد هدتاتة ريدد ه43ةدديهدريتدد ئ هدرةواددا هتدديهدربددفو  
ب ري ددب هدبةدد ريهدرةبدد  ه دربيئدد ههα)ه≤ه0.05 هت تبدد سه"درتبدد ييهدقادد فل"هاصدد هةدديهة ددتونهدرفتردد 

(هةةدددد هيواددددحهوبددددوفهتددددسودهةعيويدددد هبددددييه022ق0 هتونهدرفتردددد درتيميةيدددد (هايددددثهد يدددد هصيةدددد هة دددد
د ددتب ب  هدرةباددولييهاددو هفوسهدربيئدد هدرتيميةيدد هتعددلنهرةت يددسهدرة ددة هدرددوميتيجهود يدد هدرتددسوده
رىدد رحهةددفيسهفدئددسسهوةددفيسهدرتددسعهقهويعيدديههدد دهصبددو هتساددي هدرفسد دد جهدرتدديهتدديمه  دد هوبددوفهتددسوده

(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهاددو هفوسهدربيئدد ه05ق0 د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد ه 
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درتيميةيددد هر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنهودديتددد .هدرتيددديهوةت يدددسد هتعدددلنهرةت يس درة دددة ه
دروميتي(جهوستضهدرتسادي هدرعفةيد جهودرتديهتديمه  د ه دفنهوبدوفهتدسوده د هفترد هإاىد ئي ه يدفه

إردد ههنباددولييهاددو هفوسهدربيئدد هدرتيميةيدد جهتعددله(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةαه≤ه0.05ة ددتونهفتردد ه 
هدرة ة هدروميتيق

ةفيسهفدئسسجهوةفيسهتسع(هإر هايهاىا بهه اه هويعلوهدرب اثهت كهدرتسودهدرتيههيهرى رح
درتئدد هةدديهدرومدد ئ هددشددسدتي هدرع يدد هتدديهشددبد هدقصىدد جهوايهرددفي نهتيددوعهوتةدد يلهتدديه ددسدهدرتتديددسجه

رتدسوعههددنهةديهيشدد ويها ادد مهدرةب دسهدرتيتيدد لهرشدبد هدقصىدد هايدثهاي دنهةددفسدمهدردفودئسهوةددفسدمهد
هةدديهدر ةددوده دردد لهيتسا ددرهااددفها ادد مهةب ددسهددفدسسجهوايهاىددا بههدد اهدرتئدد هرددفي نهة ددتونه دد   
ودتستف مهبة هيتي  بهةنهةد يت نهدروميتي جهت ديهتئد هري د هدبيدسسهبعدففهةومتي د جهوهد دهيتي  دبهةدنه

 هةي نهياة هفسب ه  ةيد هولف تد هةتةد يلسهي دبي اه ديهدآل دسييجهدةد هدر يد هدرتيميةيهتيهدرشبد جهتد
اي نهادلسهفسدي هب ربيئ هدرتيميةي هتيهدرشبد جهوايهه اهدرتئ هةديهدرةدومتييهتتةتدنهب ةتيد لد هتهيتةتدنه
ب  هغيسهنجهوته ية هايهدرىإلاي  هدرةةيوا هر دنهتعدللهةديهدي دب ة نهتديهدربيئد هدرتيميةيد هرشدبد ه

هدقصى ق

ه:ب ري ب هرةت يسه ب  هدرعة (هة  :  

(هبدددييهةتو ددد   ه سدمهدرةبادددولييه05ق0توبدددفهتدددسوده د هفترددد هإاىددد ئي ه يدددفهة دددتونهفترددد   -
او هفوسهدربيئ هدرتيميةي هر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم دإلنهودديتد .هدرتيديهوةت يدسد هتعدلنه

هرةت يسه ب  هدرعة (ق
 ختبار إالتباين األحاديإ جهة العملنتائج ا( 44) جدول

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 قناة

األقصى 
 الفضائية

ذاعة إ
صوت 
 األقصى

مرئية 
 األقصى

وكالة 
 شهاب

 0.141 1.891 6 7.25 7.3 6.37هإبة ريهةب  ه درلف ت هدرتيميةي (
 0.402 0.994 5.75 6.58 6.81 6.31هإبة ريهةب  هدر يد هدرتيميةي
 0.529 0.747 4.63 6.17 6.14 5.55هإبة ريهةب  ه درةودسفهدربشسي (

 0.264 1.362 5.46 6.67 6.75 6.07 إجمالي المحور األول: البيئة التنظيمية

درةف ب د هه(.Sig)(ها دإلاجهتبدييهايهدرفيةد هدتاتة ريد ه44 هةيهدريت ئ هدرةواا هتديهدربدفو 
ب ري دب هدبةد ريهدرةبد  ه دربيئد ههα)ه≤ه0.05 هييهدقا فله"هادبسهةيهة دتونهدرفترد ت تب سه"درتب 

(هةةدد هيواددحه ددفنهوبددوفهتددسودهةعيويدد هبددييه264ق0درتيميةيدد (هايددثهد يدد هصيةدد هة ددتونهدرفتردد  
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د تب ب  هدرةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي هتعلنهرةت يسهب  هدرعة جهويعييهه دهستضهتساي ه
(هبددددييه05ق0يهتدددديمه  دددد هوبددددوفهتددددسوده د هفتردددد هإاىدددد ئي ه يددددفهة ددددتونهفتردددد  درفسد دددد جهدرتدددد

ةتو    ه سدمهدرةباولييهادو هفوسهدربيئد هدرتيميةيد هر عد ة ييهتديهشدبد هدقصىد هرم دإلنهودديتد .ه
درتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسه ب  هدرعة (جهوصبو هدرتسادي هدرعفةيد جهودرتديهتديمه  د ه دفنهوبدوفه

(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهاددو هαه≤ه0.05ىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد ه تددسوده د هفتردد هإا
هإر هب  هدرعة قهنفوسهدربيئ هدرتيميةي جهتعله

وبيدد ماه  دد هةدد ه ددبدهي ددتيت ه ددفنهىددا هتساددي هدرفسد دد هدرتدديهتتتددسضه"وبددوفهتددسوده د ه
يهشدددبد هفترددد هإاىددد ئي هتددديهةتو ددد هد دددتب ب  هدرةبادددولييهادددو هفوسهدربيئددد هدرتيميةيددد هر عددد ة ييهتددد

دقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسهب  هدرعة قهةة هيفر ه  د هايهةت يدسهب د ه
ادددفثهتسوصددد اهتددديهد دددتب ب  هدرةبادددولييجهوهددد دهيعيددديهايهردددفي نهدآلسدمهيت ددد  هب ىدددومهييهدرعةددد هردددنه

تدد هاتددسعهشددبد هإفسدد ددنهبددفوسهدربيئدد هدرتيميةيدد هويعددلوهدرب اددثهه رددكهإردد هايهبةيددنهاتددسدفهدرعييدد هتدديهد 
فدسيددده اهة ريددده اهدقصىددد هت ادددنهر ي  ددد هةوادددفسهوت بددددهيم ةددد جهوايهبةيدددنهاتدددسعهدرشدددبد هر ددد هداهةوادددفه اهودم

ةب ددسهإفدسسهوداددفهييبلددده دديهةب ددسهددفدسسهااددفها ادد ئ  هريتددساسهدرةب ددسهدرتيتيدد لهر شددبد هوياددنه
هبةينهةفسدمهاتس   هوبعضهةفسدمهدرفودئسهدرةسدلي هر  ق

هسه  يود هدر فة (ق  ف  :هب ري ب هرةت ي

(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهه05ق0 هتوبددفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد  -
او هفوسهدربيئ هدرتيميةي هر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم دإلنهودديتد .هدرتيديهوةت يدسد هتعدلنه

هرةت يسه  يود هدر فة (ق
 باين األحاديإ سنوات الخدمةنتائج اختبار إالت( 45جدول )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 5قل من أ

 سنوات
قل أ-5من 
 10من

قل أ-10من 
15 

 0.031 3.708 6.94 5.75 7.19هإبة ريهةب  ه درلف ت هدرتيميةي (
 0.390 0.956 6.56 6.03 6.69هإبة ريهةب  هدر يد هدرتيميةي

 0.575 0.559 5.84 5.43 4.5ه  ه درةودسفهدربشسي (إبة ريهةب
 0.272 1.333 6.45 5.74 6.13 إجمالي المحور األول: البيئة التنظيمية

درةف ب د هه(.Sig)(ها دإلاجهتبدييهايهدرفيةد هدتاتة ريد ه45 هةيهدريت ئ هدرةواا هتديهدربدفو 
(هب ري دب هدبةد ريهدرةبد  ه دربيئد هαه≤ه0.05 هت تب سه"درتب ييهدقا فله"هادبسهةيهة دتونهدرفترد 

ةةدد هيواددحه ددفنهوبددوفهتددسودهةعيويدد هبددييهه272ق0درتيميةيدد (هايددثهد يدد هصيةدد هة ددتونهدرفتردد ه (
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د ددتب ب  هدرةباددولييهاددو هفوسهدربيئدد هدرتيميةيدد هتعددلنهرةت يددسه دديود هدر فةدد قهويعيدديههدد دهستددضه
(هبدييه05ق0فهة دتونهفترد ه تساي هدرفسد  جهدرتيهتيمه   هوبوفهتدسوده د هفترد هإاىد ئي ه يد

ةتو    ه سدمهدرةباولييهادو هفوسهدربيئد هدرتيميةيد هر عد ة ييهتديهشدبد هدقصىد هرم دإلنهودديتد .ه
درتيدديهوةت يددسد هتعددلنهرةت يددسه  دديود هدر فةدد (جهوصبددو هدرتساددي هدرعفةيدد جهودرتدديهتدديمه  دد ه ددفنه

ةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهه(هبددييαه≤ه0.05وبددوفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد ه 
هاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي جهتعلنهإر ه يود هدر فة ق

وبيدد ماه  دد هةدد ه ددبدهي ددتيت ه ددفنهىددا هتساددي هدرفسد دد هدرتدديهتتتددسضه"وبددوفهتددسوده د ه
فترددد هإاىددد ئي هتددديهةتو ددد هد دددتب ب  هدرةبادددولييهادددو هفوسهدربيئددد هدرتيميةيددد هر عددد ة ييهتددديهشدددبد ه

تيديهوةت يدسد هتعدلنهرةت يدسه ديود هدر فةد قهةةد هيدفر ه  د هايهةت يدسهدقصى هرم إلنهودديتد .هدر
 دددديود هدر فةدددد هرددددنهياددددفثهتسوصدددد اهتدددديهد ددددتب ب  هدرةباددددولييجهوهدددد دهيعيدددديهايهرددددفي نهدآلسدمهيت دددد  ه
ب ىومهإفسدد نهبفوسهدربيئ هدرتيميةي هويعلوهدرب اثه ركهإر هايه ودة هدربيئ هدرتيميةي هدرتيهتدنه

عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد جهة ةددد هد ت تددد ه ددديود ه دددفةت نهتي ددد جهتبةيدددنهفسد دددت  هتعتبدددسهة ةددد هر 
درعددد ة ييهياتددد بويهإرددد هبيئددد هتيميةيددد هةإلئةددد هةددديهايدددثهلف تت ددد هوهيد  ددد هوةودسفهددد جهت ددد اهدرعودةددد ه
ودقبعدد فهتهت ت دد ه  ي دد هبدد  تإل ه دديود هدر فةدد جهةةدد هيبع  ددنهيتتفددويهتدديهدتب هدد ت نهبددفوسهدربيئدد ه

رتةدددييهددفدسلجهوايهإفدسسهدرشددبد هتهتتددسدهبددييهدرعدد ة ييهدربددففهودرفددفدة هةدديهدرتيميةيدد هتدديهتعليددلهد
%(هةيهاتسدفه يي هدرفسد  ه97ايثهدتهتة نهب ربيئ هدرتيميةي جهه دهب دا ت هإر هايهة هيفسبهةيه 

%(هةدديه ييدد هدرفسد دد هيعتبددسودهةدديهدرةا  ددييه72 دديود جهوايهةدد هي ددبتر ه5تليددفهةددفسه ددفةت نه دديه
 دديود جهوهددنهدردد ييها دد ةودهتدديه  دددهبيئدد هتيميةيدد هويمدد نهإفدسلهه10ةددفسه ددفةت نه دديهدردد ييهتليددفه

ر شددبد جهةةدد هافنهإردد هتورددفهةعستدد هو بددسسهبيددفسهرددفي نهر ادددنه  دد هدرواددنهددفدسلهودرتيميةدديهفد دد ه
هدرشبد هودتتت دهبيي نه   هفوسهدربيئ هدرتيميةي هتيهشبد هدقصى قه

 :الفرضية الرابعة
(هبدييهةتو د   ه سدمهدرةبادولييه05ق0تر هإاى ئي ه يدفهة دتونهفترد  توبفهتسوده د هف

اددو هتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييهتدديهشددبد هدقصىدد هرم ددإلنهودديتدد .هدرتيدديهوةت يددسد هتعددلنه
ر  دددة  هدرش ىدددي ه دربددديسجهدرعةدددسجهدرةاهددد هدرع ةددديجهدرة دددة هدردددوميتيهجهب ددد هدرعةددد جهه ددديود ه

 در فة (ق
هيسهدربيس:اوت:هتية هي مهةت 

(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهه05ق0توبددفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد  ه -
ادددو هتعليدددلهدرتةددددييهددفدسلهر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنهودديتددد .هدرتيددديهوةت يدددسد ه

هقتعلنهرةت يسه دربيس(
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 الجنس –تين)ت( لعينتين مستقل اختبار نتائج( 46جدول )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) انثى ذكر 

 0.17 1.40 5 6.75هإبة ريهةب  هتتويضهدر    
 0.49 0.70 5.33 6.34هإبة ريهةب  هتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(

 0.68 0.41 5.86 6.45هإبة ريهةب  هددبفدعهددفدسل هدر  وكهددبفد ي(
 0.46 0.75- 7.33 6.42هيهةب  هتاتيلهدرع ة ييإبة ر

 0.88 0.15 5.07 5.3هإبة ريهةب  هتفسيبهدرع ة يي
 0.66 0.44 5.72 6.25 إجمالي المحور الثاني: التمكين اإلداري.

درةف ب د هه(.Sig)(ها دإلاجهتبدييهايهدرفيةد هدتاتة ريد ه46 هةيهدريت ئ هدرةواا هتديهدربدفو 
(جب ري دددب هαه≤ه0.05 (هرعييتدددييهة دددتف تييههادبدددسهةددديهة دددتونهدرفترددد   هد تبددد س ت تبددد سهيتددد ئ 

(هةة هيواحه فنهوبوفه66ق0دبة ريهدرةاوسه تعليلهدرتةدييهددفدسل(هايثهد ي هصية هدرةعيوي  
تسودهةعيوي هبدييهد دتب ب  هدرةبادولييهادو هتعليدلهدرتةددييهددفدسلهتعدلنهرةت يدسهدربديسقهويعيديه

درتدديهتدديمه  دد هوبددوفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد ههدد دهستددضهتساددي هدرفسد دد جه
(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهاددو هتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييهتدديهشددبد هدقصىدد ه05ق0 

رم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسه دربيس(جهوصبو هدرتساي هدرعفةي جهودرتيهتيمه   ه
(هبددددييهةتو دددد   ه سدمهαه≤ه0.05اىدددد ئي ه يددددفهة ددددتونهفتردددد ه  ددددفنهوبددددوفهتددددسوده د هفتردددد هإ

هإر هةت يسهدربيسقهندرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييهددفدسلجهتعله

وبيدد ماه  دد هةدد ه ددبدهي ددتيت ه ددفنهىددا هتساددي هدرفسد دد هدرتدديهتتتددسضه"وبددوفهتددسوده د ه
 ييهتدديهشددبد هفتردد هإاىدد ئي هتدديهةتو دد هد ددتب ب  هدرةباددولييهاددو هتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة

دقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسهدربيسقهةة هيفر ه   هايهةت يسهدربيسهرنه
يافثهتسوص اهتيهد تب ب  هدرةباولييجهوه دهيعييهايهرفي نهدآلسدمهيت د  هب ىدومهإفسدد دنهبتعليدله

دربي ددييهيعة ددويهتدديههدرتةدددييهددفدسلجهويعددلوهدرب اددثهإردد هايهبةيددنهدرعدد ة ييهتدديهدرشددبد هةدديهدددإل
بيئدددد هتيميةيدددد هوداددددفسجهوية س ددددويهايشدددد  هةتشدددد ب  هإردددد هاددددفهدبيددددسجهوايهبةيددددنهدرفددددسدسد هددفدسيدددد ه

هودرةة س   هودرة  نهت سله  ي نهبةيع اهفويهتتسص هبييهدربي ييق

(جه2015 شدددفوسسجهوتتتددددهيتددد ئ هدرفسد ددد هدرا ريددد هةدددنهبعدددضهدرفسد ددد  هدر ددد بف هةلددد هفسد ددد 
ه(هتيه فنهوبوفهتسودهرةت يسهدربيسقwishah,2012 ه(جهوفسد  2015وفسد  ه ابوه ةسسج
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(هدرتددديهام دددس هوبدددوفهتدددسوده د ه2013 درلدة ددديجهود ت تددد هيتددد ئ ههددد اهدرفسد ددد هةدددنهفسد ددد 
(درتديه2016فتر هإاىد ئي هتعدللهرةت يدسهدربديسهودرتديهابسيد هتديهود رد هدر دوثهوفسد د ه درة تدودج

هرةت يسهدربيسقهابسي هتيهدرب ةع هوام س هوبوفهتسودهتعلن

وصفهيسبنهدرب اثه ركهدت تإل هإر هبيئ هدرعة هوص  ه ففهدتي ثهتيهشبد هدقصى هايدثه
%هةف سيدد هبي ددب هدردد دوسجهوصددفهيسبددنه رددكهايادد اهإردد ه ي  دد هدرتوميدد هتدديه4رددنهيتبدد ولهي ددبت نه دديه

هشبد هدقصى قهةف سي هببيئ  هدرعة هدق سنهدرتيهابسي هب  هت كهدرفسد   ق

هة هي مهةت يسهدرعةسل يي :هتي

هه - هة تونهفتر  ه يف هإاى ئي  هتسوده د هفتر  هدرةباولييهه05ق0توبف بييهةتو    ه سدم
هوةت يسد ه هدرتيي هودديت . هرم إلن هدقصى  هشبد  هتي هر ع ة يي هددفدسل هدرتةديي هتعليل او 

هتعلنهرةت يس درعةس(ق
 حاديإ العمرنتائج اختبار إالتباين األ( 47جدول )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
قل من أ

 سنة 30
-30من 
 40قل أ

-40من 
 50قل أ

 0.24 1.46 7.94 6.6 6.14هإبة ريهةب  هتتويضهدر    
 0.41 0.90 7.4 6.23 5.67هإبة ريهةب  هتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(

 0.24 1.48 7.89 6.3 6.29ه  وكهددبفد ي(إبة ريهةب  هددبفدعهددفدسل در

 0.54 0.63 7.27 6.39 6.25هإبة ريهةب  هتاتيلهدرع ة يي
 0.66 0.42 6.11 5.22 5.07هإبة ريهةب  هتفسيبهدرع ة يي

 0.32 1.16 7.32 6.15 5.88 إجمالي المحور الثاني: التمكين اإلداري.

درةف ب د هه(.Sig)ايهدرفيةد هدتاتة ريد هه(ها دإلاجهتبديي47 هةيهدريت ئ هدرةواا هتديهدربدفو 
(هب ري ب هدبةد ريهدرةبد  ه تعليدلهαه≤ه0.05ت تب سه"درتب ييهدقا فله"هادبسهةيهة تونهدرفتر ه 
(هةة هيواحه فنهوبوفهتسودهةعيويد هبدييه32ق0درتةدييهددفدسل(هايثهد ي هصية هة تونهدرفتر  
ويعيدديههدد دهستددضهتساددي ههجلهتعددلنهرةت يددسهدرعةددسد ددتب ب  هدرةباددولييهاددو هتعليددلهدرتةدددييهددفدسه

(هبددددييه05ق0درفسد دددد هدرتدددديهتدددديمه  دددد هوبددددوفهتددددسوده د هفتردددد هإاىدددد ئي ه يددددفهة ددددتونهفتردددد ه 
ةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .ه

درعفةي جهودرتيهتيمه   ه دفنهوبدوفهتدسودههدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسه درعةس(جهوصبو هدرتساي 
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(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهاددو هتعليددلهαه≤ه0.05 د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد ه 
هإر هةت يسهدرعةسقهندرتةدييهددفدسلجهتعله

وبيدد ماه  دد هةدد ه ددبدهي ددتيت ه ددفنهىددا هتساددي هدرفسد دد هدرتدديهتتتددسضه"وبددوفهتددسوده د ه
 ددتب ب  هدرةباددولييهاددو هتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييهتدديهشددبد هفتردد هإاىدد ئي هتدديهةتو دد هد

دقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يدسهدرعةدسقهةةد هيدفر ه  د هايهةت يدسهدرعةدسهردنه
يافثهتسوص اهتيهد تب ب  هدرةباولييجهوه دهيعييهايهرفي نهدآلسدمهيت د  هب ىدومهإفسدد دنهبتعليدله

يعددلوهدرب اددثه رددكهإردد هايهادلددسهدرعدد ة ييهتدديهدرشددبد ههددنهةدديهتئدد هدرشددب بهدردد ييهدرتةدددييهددفدسلجهوه
%(جهةديهدرةعدسو هايهتئد هدرشدب بهفدئةد ه91(ه ي جهودرتيهي بت نهتليدفه ديه 40تف ها ة سهنه يه 

تةي هإر هت بيدهدق  ريبهدرافيل هودرةع ىسسهوت ية هةواوعهدرتةددييهددفدسلهجهدةد هايههد اهدرتئد ه
رفي نهدرةعست هودر بسسهودرفسدي هب قةوسهددفدسيد هتديهدرشدبد جهةةد هيعددسهفسبد هدرتفد سبههةيهدرةومتيي

تيها ة سهدرع ة ييهةيهبعا نهدربعضجهوةعدستت نهب ق د ريبهددفدسيد هدرافيلد جهةد هافنهإرد هتفد سبه
 ه سدئ دددنهادددو ههددد دهدرةادددوسجهدةددد هايهغ ربيددد ه ييددد هدرفسد ددد هةددديهدردتددد مد هدرشددد ب هدرتددديهردددفي  هدرةعستددد

هودر بسسهودرفسدي هب قةوسهددفدسي هتيهدرشبد قه

(هدرتدديهام ددس ه2012ودتتفدد هيتدد ئ هدرفسد دد هةددنهبعددضهدرفسد دد  هدر دد بف هدفسد دد  درع  سج
 ددفنهوبددوفهتددسودهفدردد هإاىدد ئي هتدديهتىددوسد هدرعدد ة ييهياددوهةت ددونهدرتةدددييهددفدسلهتعددلنهرةت يددسه

هدرعةسق

إردددد هوبددددوفهتسوصدددد  هتدددديهد ددددتب ب  ه(هدرتدددديهتوىدددد  ه2013ود ت تدددد هةددددنهفسد دددد ه  ت يدددد ج
هدرةباولييهتعلنهإر هةت يسهدرعةسق

هةاه هدرع ةي(ل رل :هتية هي مهةت يسه در

هه - هة تونهفتر  ه يف هإاى ئي  هتسوده د هفتر  هدرةباولييهه05ق0توبف بييهةتو    ه سدم
هوةت  هدرتيي هودديت . هرم إلن هدقصى  هشبد  هتي هر ع ة يي هددفدسل هدرتةديي هتعليل هيسد او 

ه(قتعلنهرةت يسه درةاه هدرع ةي
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 نتائج اختبار إالتباين األحاديإ المؤهل العلمي( 48جدول )

 قيمة المتوسطات المجال
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.)  دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراال 

 0.91 0.18 6.74 6.6 6.84 7.71هإبة ريهةب  هتتويضهدر    
 0.94 0.13 6.64 6.23 6.3 7.17هإبة ريهةب  هتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(
إبة ريهةب  هددبفدعهددفدسل در  وكه

هددبفد ي(
7.57 6.26 6.35 7.19 0.45 0.72 

 0.82 0.31 6.94 6.46 6.2 7هإبة ريهةب  هتاتيلهدرع ة يي
 0.63 0.58 5.45 5.48 4.69 6هإبة ريهةب  هتفسيبهدرع ة يي

 0.88 0.22 6.59 6.23 6.06 7.09 مالي المحور الثاني: التمكين اإلداري.إج

درةف ب دد هه(.Sig)(ها ددإلاجهتبددييهايهدرفيةدد هدتاتة ريدد ه48ةدديهدريتدد ئ هدرةواددا هتدديهدربددفو  
ب ري ددب هدبةدد ريهةبدد  ه تعليددلههα)ه≤ه0.05ت تبدد سه"درتبدد ييهدقادد فله"هادبددسهةدديهة ددتونهدرفتردد  

(هةة هيواحه فنهوبوفهتسودهةعيويد هبدييه88ق0ثهد ي هصية هة تونهدرفتر  درتةدييهددفدسل(هاي
د تب ب  هدرةباولييهاو هتعليدلهدرتةددييهددفدسلهتعدلنهرةت يدسهدرةاهد هدرع ةديجهويعيديههد دهستدضه

(هبدييه05ق0تساي هدرفسد  جهدرتيهتيمه   هوبوفهتدسوده د هفترد هإاىد ئي ه يدفهة دتونهفترد ه 
يهاو هتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هةتو    ه سدمهدرةباولي

درتيدديهوةت يددسد هتعددلنهرةت يددسه درةاهدد هدرع ةددي(جهوصبددو هدرتساددي هدرعفةيدد جهودرتدديهتدديمه  دد ه ددفنه
(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهαه≤ه0.05وبددوفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد ه 

هإر هدرةاه هدرع ةيقهنفدسلجهتعلهاو هتعليلهدرتةدييهدد
وبيدد ماه  دد هةدد ه ددبدهي ددتيت ه ددفنهىددا هتساددي هدرفسد دد هدرتدديهتتتددسضه"وبددوفهتددسوده د ه
فتردد هإاىدد ئي هتدديهةتو دد هد ددتب ب  هدرةباددولييهاددو هتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييهتدديهشددبد ه

ةد هيدفر ه  د هايهةت يدسهدقصى هرم إلنهودديتد .هدرتيديهوةت يدسد هتعدلنهرةت يدسهدرةاهد هدرع ةديقهة
درةاهدددد هدرع ةدددديهرددددنهياددددفثهتسوصدددد اهتدددديهد ددددتب ب  هدرةباددددولييجهوهدددد دهيعيدددديهايهرددددفي نهدآلسدمهيت دددد  ه
ب ىددومهإفسدد ددنهبتعليددلهدرتةدددييهددفدسلجهويعددلوهدرب اددثهإردد هايهدرةدداهإل هدرع ةيدد هدرتدديهية د دد ه

 ى ئمهدرعيي هدرتديههيهتيهشبد هدقصى ههيهةاهإل هةتف سب هيو  هة جهوهيهةي بة هةيوهدرع ة 
%(هةدديه ييدد هدرفسد دد هياة ددويهدرشدد  فد هدرب ةعيدد ه"بددد روسيوس"هتددر   جه88ام ددس هايهةدد هي ددبتر 

وسبة هيددويهدر دببهايهدرتةددييهددفدسلههدوها د وبهيسغدبهتيدرهدرعد ة ويهتديهدرشدبد هبةديع نهب دضه
هدريمسه يهة تونهدرةاه هدرع ةيهرفي نق
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(هوفسد دددددد ه2016 درة تددددددودجه  هدر دددددد بف هدفسد دددددد ودتتفدددددد هيتدددددد ئ هدرفسد دددددد هةددددددنهبعددددددضهدرفسد دددددد
ه(جهوفسد دددددددددددددددددد Hung,2005(جهوفدس دددددددددددددددددد ه 2012(جهوفسد دددددددددددددددددد ه درع دددددددددددددددددد سج2015 درلدة دددددددددددددددددديج

 wishah,2012ه(جهتيه فنهوبوفهتسودهتعلنهرةت يسهدرةاه هدرع ةيق
هرة ة هدروميتي( دهسدبع :هتية هي مهةت يس

ةتو ددد   ه سدمهدرةبادددولييهه(هبددديي05ق0توبدددفهتدددسوده د هفترددد هإاىددد ئي ه يدددفهة دددتونهفترددد   -
ادددو هتعليدددلهدرتةددددييهددفدسلهر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنهودديتددد .هدرتيددديهوةت يدددسد ه

هتعلنهرةت يسه درة ة هدروميتيه(ق
 نتائج اختبار إالتباين األحاديإ المسمى الوظيفي( 49جدول )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 الحتماليةا
(Sig.) رئيس  رئيس قسم مدير دائرة مدير فرع

 شعبة
 0.124 2.003 6.14 6.43 7.64 7.36هإبة ريهةب  هتتويضهدر    

 0.062 2.578 5.01 6.18 7.35 6.88هإبة ريهةب  هتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(
إبة ريهةب  هددبفدعهددفدسل هدر  وكه

هددبفد ي(
7.68 7.27 6.2 5.57 1.986 0.126 

 0.130 1.961 6.5 6.09 7.29 7.25هإبة ريهةب  هتاتيلهدرع ة يي
 0.215 1.535 4.05 5.28 6.01 5.75هإبة ريهةب  هتفسيبهدرع ة يي

 0.097 2.208 5.46 6.04 7.11 6.98 إجمالي المحور الثاني: التمكين اإلداري.

ةف ب د هدره(.Sig) هدتاتة ريد ه(ها دإلاجهتبدييهايهدرفيةد49 هةيهدريت ئ هدرةواا هتديهدربدفو 
(هب ري ددب هدبةدد ريهةبدد  ه تعليددلهαه≤ه0.05 ه"هادبددسهةدديهة ددتونهدرفتردد ت تبدد سه"درتبدد ييهدقادد فل

(هةةد هيوادحه دفنهوبدوفهتدسودهةعيويد ه097ق0درتةدييهددفدسل(هايثهد يد هصيةد هة دتونهدرفترد ه 
 يدسهدرة دة هدردوميتيجهويعيديههد دهبييهد تب ب  هدرةباولييهاو هتعليدلهدرتةددييهددفدسلهتعدلنهرةت

ستدددضهتسادددي هدرفسد ددد جهدرتددديهتدددديمه  ددد هوبدددوفهتدددسوده د هفتردددد هإاىددد ئي ه يدددفهة دددتونهفتردددد ه
(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهاددو هتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييهتدديهشددبد هدقصىدد ه05ق0 

 هدرتسادي هدرعفةيد جهودرتديهرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسه درة دة هدردوميتي(جهوصبدوه
(هبدييهةتو د   هαه≤ه0.05تيمه   ه فنهوبوفهتدسوده د هفترد هإاىد ئي ه يدفهة دتونهفترد ه 

هإر هدرة ة هدروميتيقهن سدمهدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييهددفدسلجهتعله
ه
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وبيدد ماه  دد هةدد ه ددبدهي ددتيت ه ددفنهىددا هتساددي هدرفسد دد هدرتدديهتتتددسضه"وبددوفهتددسوده د ه
ي هتدديهةتو دد هد ددتب ب  هدرةباددولييهاددو هتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييهتدديهشددبد هفتردد هإاىدد ئ

دقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسهدرة ة هدروميتيقهةة هيفر ه   هايهةت يسه
درة دددة هدردددوميتيهردددنهيادددفثهتسوصددد اهتددديهد دددتب ب  هدرةبادددولييجهوهددد دهيعيددديهايهردددفي نهدآلسدمهيت ددد  ه

سدد نهبتعليلهدرتةدييهددفدسلجهويعلوهدرب اثه ركهإر هصفسسهدرع ة ييهولفت نهبريت  نهصفهب ىومهإف
هورفهرفي نهسغب هتيهتبييهوت بيدهةت ونهدرتةدييهددفدسلهب ضهدريمسه يهدرة ةي  هدروميتي ق

(ه2015 ابددوه ةددسسجهودتتفدد هيتدد ئ ههدد اهدرفسد دد هةددنه ددففهةدديهدرفسد دد  هدر دد بف هةي دد هفسد دد 
(هدرتديهام ددس هيت ئب د هوبددوفهتدسودهإاىدد ئي هادو هدرتةدددييهددفدسلهتعددلنه2012ع دد سجوفسد د ه در

هرةت يسهدرة ة هدروميتيق
ه هدرعة (  ة  :هتية هي مهةت يسه ب 

(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييه05ق0 هتوبددفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد  -
 هرم دددإلنهودديتددد .هدرتيددديهوةت يدددسد هادددو هتعليدددلهدرتةددددييهددفدسلهر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد

هتعلنهرةت يسه ب  هدرعة (ق
 نتائج اختبار إالتباين األحاديإ جهة العمل( 50جدول )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
قناة 

األقصى 
 الفضائية

ذاعة إ
صوت 
 األقصى

مرئية 
 األقصى

وكالة 
 شهاب

 0.137 1.918 5.86 7.67 7.35 6.38هإبة ريهةب  هتتويضهدر    
 0.474 0.847 5.54 7.44 6.68 6.11هإبة ريهةب  هتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(
إبة ريهةب  هددبفدعهددفدسل هدر  وكه

هددبفد ي(
6.14 6.99 7.19 5.93 0.961 0.417 

 0.146 1.862 6 7.11 7.15 6.1هإبة ريهةب  هتاتيلهدرع ة يي
 0.311 1.220 4.57 4.9 6.06 5.02هإبة ريهةب  هتفسيبهدرع ة يي

 0.225 1.496 5.58 6.86 6.84 5.95 إجمالي المحور الثاني: التمكين اإلداري.
درةف ب د هه(.Sig)(ها دإلاجهتبدييهايهدرفيةد هدتاتة ريد ه50 هةيهدريت ئ هدرةواا هتديهدربدفو 

(هب ري دب هدبةد ريهدرةبد  ه تعليدلهαه≤ه0.05 هة دتونهدرفترد ت تب سه"درتب ييهدقا فل"هادبدسهةديه
(هةةد هيوادحه دفنهوبدوفهتدسودهةعيويد ه225ق0 هدرتةدييهددفدسل(هايثهد يد هصيةد هة دتونهدرفترد 

بييهد تب ب  هدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييهددفدسلهتعلنهرةت يسهب د هدرعةد قهويعيديههد دهستدضه
(هبدييه05ق0تدسوده د هفترد هإاىد ئي ه يدفهة دتونهفترد ه هتساي هدرفسد  جهدرتيهتيمه   هوبوف

ةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .ه
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درتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسه ب  هدرعة (جهوصبو هدرتسادي هدرعفةيد جهودرتديهتديمه  د ه دفنهوبدوفه
(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييهاددو هαه≤ه0.05تونهفتردد ه تددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة دد

هإر هب  هدرعة قهنتعليلهدرتةدييهددفدسلجهتعله
وبيدد ماه  دد هةدد ه ددبدهي ددتيت ه ددفنهىددا هتساددي هدرفسد دد هدرتدديهتتتددسضه"وبددوفهتددسوده د ه
فتردد هإاىدد ئي هتدديهةتو دد هد ددتب ب  هدرةباددولييهاددو هتعليددلهدرتةدددييهددفدسلهر عدد ة ييهتدديهشددبد ه

صى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسهب  هدرعة قهةة هيفر ه  د هايهةت يدسهب د هدق
درعةددد هردددنهيادددفثهتسوصددد اهتددديهد دددتب ب  هدرةبادددولييجهوهددد دهيعيددديهايهردددفي نهدآلسدمهيت ددد  هب ىدددومه
هإفسدد نهبتعليلهدرتةدييهددفدسلجهويعلوهدرب اثه ركهإر هايه بيع هدرعة هدد إلةيهتيهاتدسعهشدبد 
دقصى هودافسهةدنهوبدوفهبعدضهدت تإلتد  هدرب دي  هدرتديهتهتدالسه  د هدر دف هدرعد نهر شدبد جهدةد ه
ايهبةينهاتسعهدرشبد هيبةع نهةب سهإفدسسهةوادفجهويي دبةويهةدنهي بدرهوي تلةدويهب رةادففد هدرتديه

هياع  هر نهدرةب سجهوب ركهيعة ويهوتدهساي هوس  ر ه  ة هةوافسهتانهبةينهب   هدرعة ق
(جهوفسد د ه2013يت ئ هه اهدرفسد د هةدنهبعدضهدرفسد د  هدق دسنهةلد هفسد د   ت يرجهودتتف 

(هتددديه دددفنهوبدددوفهتدددسودهتددديهد دددتب ب  هدرةبادددولييهادددو هدرتةددددييهددفدسلهتعدددلنه2010 دربعبدددسلج
هرةت يسهب  هدرعة ق

(هتدديهوبددوفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي هتدديهد ددتب ب  ه2010ود ت تدد هةددنهفسد دد ه درسصددبج
هدرتةدييهددفدسلهتعلنهرةت يسهب  هدرعة قدرةباولييهاو ه

ه:هتية هي مهةت يسه  يود هدر فة (  ف  
(هبددييهةتو دد   ه سدمهدرةباددولييه05ق0توبددفهتددسوده د هفتردد هإاىدد ئي ه يددفهة ددتونهفتردد ه  -

ادددو هتعليدددلهدرتةددددييهددفدسلهر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنهودديتددد .هدرتيددديهوةت يدددسد ه
هر فة (قتعلنهرةت يسه  يود هد

 نتائج اختبار إالتباين األحاديإ سنوات الخدمة( 51جدول )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 5قل من أ

 سنوات
قل أ-5من 
 10من

قل أ-10من 
15 

 0.114 2.253 6.98 5.89 6.43هإبة ريهةب  هتتويضهدر    
 0.326 1.144 6.53 5.83 5هدهدرعة  درعة هدربة  ي(إبة ريهةب  هتسه

إبة ريهةب  هددبفدعهددفدسل در  وكه
هددبفد ي(

5.21 5.5 6.8 2.916 0.062 

 0.474 0.757 6.62 6 6.25هإبة ريهةب  هتاتيلهدرع ة يي
 0.657 0.423 5.41 4.88 5.79هإبة ريهةب  هتفسيبهدرع ة يي
 0.227 1.519 6.47 5.62 5.74 اإلداري.إجمالي المحور الثاني: التمكين 
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درةف ب  هه(.Sig)(ها إلاجهتبييهايهدرفية هدتاتة ري ه51 هةيهدريت ئ هدرةواا هتيهدربفو 
(هب ري ب هدبة ريهدرةب  ه تعليلهαه≤ه0.05ت تب سه"درتب ييهدقا فله"هادبسهةيهة تونهدرفتر ه 
(هةة هيواحه فنهوبوفهتسودهةعيوي ه227ق0درتةدييهددفدسل(هايثهد ي هصية هة تونهدرفتر ه 

بييهد تب ب  هدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييهددفدسلهتعلنهرةت يسه يود هدر فة جههويعييهه ده
هفتر ه هة تون ه يف هإاى ئي  هفتر  ه د  هتسود هوبوف هتيمه    هدرتي هدرفسد  ج ستضهتساي 

سلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى ه(هبييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييهددفد05ق0 
هودرتيه هدرعفةي ج هوصبو هدرتساي  هودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسه  يود هدر فة (ج رم إلن

(هبييهةتو    هαه≤ه0.05تيمه   ه فنهوبوفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر ه 
هة قإر ه يود هدر فهن سدمهدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييهددفدسلجهتعله

هتسوده د ه هدرتيهتتتسضه"وبوف هدرفسد   هتساي  هىا  ه بدهي تيت ه فن ه   هة  وبي ما
فتر هإاى ئي هتيهةتو  هد تب ب  هدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد ه
دقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسه يود هدر فة قهةة هيفر ه   هايهةت يسه

هد هيت   ه يود  هدآلسدم هرفي ن هاي هيعيي هوه د هدرةباولييج هد تب ب   هتي هتسوص ا هيافث هرن ر فة 
ب ىومهإفسدد نهبتعليلهدرتةدييهددفدسلجهويعلوهدرب اثه ركهإر هايهدر  ربي هدرعمة هةيه يي ه

 يود جهوب رت ريهتورف هرفي نه بسسهوةعست هتيهدق  ريبهددفدسي هه10درفسد  هرفي نه بسسهتليفه ي
هرتف سبه يود هريتة هدرادنه   هةفنهاهةي هت بيدهةت ونهدرتةدييهددفدسلجهويمسدا ديودهةيه إلر  

هدر فة هرفنهدرع ة ييهةي هتر يسهدرشبد جهتإلهيوبفهتسودهتالسهتيهدرفسد  هةيهه دهدرب يبق
هدفسد   شفوسسج هدق سن هبعضهدرفسد    هةن هدرفسد   هه ا هيت ئ  هوفسد  ه2015ودتتف  (ج

(هwishah,2012(جهوفسد  ه 2010(جهوفسد  ه دربعبسلج2013وفسد  ه درلدة يج(ه2012 درع  سج
هتيه فنهوبوفهتسودهةنهةت يسه يود هدر فة ق

(هودرتيهام س هوبوفهتسوده د هفتر هإاى ئي هاو ه2010ود ت ت هةنهفسد  ه درسصبج
هة تونهدرتةدييهددفدسلهتعلنهرةت يسه يود هدر فة 
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 :ملخص الفصل الخامس
هدر هدروى هتي و  هتاةي  هودرتي هدرفسد  ج ه ى ئمه يي  هتا ي  هدرتى  هه د هتي ب اث

هدرةاه ه هدرعةسج هر  ى ئمهودر ة  هدرش ىي هودرتيهتةل  هتيهدربيسج هوتف ا دداى ئيهر عيي ج
درع ةيجهدرة ة هدروميتيجهدر بسسجهب  هدرعة (قهوةيهلنهد تعسضهدرب اثهيت ئ هتا ي هةب ت ه

%(ه61ق62تو  هدرا  بيهدري بيهرةب ت هدربيئ هدرتيميةي هةبتةع  وابع فهدرفسد  جهايثهب  هدرة
وه دهيعييهايههي كهةودتف هبفسب هةتو   هةيهصب هاتسدفهدرعيي جهوب م هدرةب ت ها بهدرتستيبه

هي بي  هبولي هدرتيميةي  هدرلف ت  هي بي 59ق66درت ري: هبولي هدرتيميةي هودر يد  %(ه31ق%64(
هي بي  هبولي هدرتيميةي  هدرتةدييه94ق56ودرةودسف هقبع ف هدري بي هدرا  بي هدرةتو   هب   هدة  %(ق

ه  هةبتةع  هدرتةدييه34ق62ددفدسل هابع ف ه    هةتو    هبفسب  هةودتف  ههي ك هاي هيعيي هوه د )%
هب م هبوليهب بي  هتتويضهدر     ها بهدرتستيبهدرت ري: هوب م هدقبع ف %(جه92ق66ددفدسلج

%(جهوةيهلنهددبفدعهددفدسلهب م ه05ق63ي ي يرهتسدهدرعة  درعة هدربة  ي(هب م هبوليهي ب
هي بي  هي بي 29ق64بولي هبولي هب م  هدرع ة يي هتاتيل هاة  هتفسيبه54ق64%(ج هوا يسدا %(ج

ه%(ق93ق52درع ة ييهب م هبوليهي بي 
هترليسهبييهدربيئ ه هودرتيهيى ه   هوبوفه إلص  هد تب سهوةي صش هتساي  هدرفسد   هتن لن

هدرتةدييهددفد هوتعليل هبييهدرتيميةي  هإاى ئي  ه د هفتر  ه إلص  هوبوف هايثهام س هدرفسد   سلج
دربيئ هدرتيميةي هودرتةدييهددفدسلجهود تتنهدرب اثهب  تب سهتساي  هدرتسودجهايثهام س هدرفسد  ه
هر فسد  جه هدرتيميةي هتعلنهر ةت يسد هدرفية سدتي   فنهوبوفهتسوده د هفتر هإاى ئي هاو هدربيئ 

هتسوده د هام س هوبوف هدرتةدييهددفدسلهتعلنهرةت يس درة ة هدة  هإاى ئي هاو هابع ف  هفتر 
دروميتي(هورى رحه ةفيسه  نجهوةفيسهفدئسس(جهبيية هتهتوبفهتسوده د هفتر هإاى ئي هاو هابع فه
هدرةاه ه ه يود هدر فة ج هدرعةسج ه دربيسج هدق سن: درتةدييهددفدسلهتتع دهب رةت يسد هدرفية سدتي 

هدرع ةيجهدرةا   (ق
 ه



153 

 الفصل السادس
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات والدراسات المقترحة

 مقدمة:
هدرت هدربيئ  هفوس هاو  هدرب اث هب   هص ن هدرتي هدرةيفديي  هدرفسد   ه    هتعليلهبي م هتي يميةي 

هةيه هةبةو   هإر  هدرفسد   هتوى   هتفف هدد إلةي ج هدقصى  هشبد  هتي هر ع ة يي هددفدسل درتةديي
دريت ئ هةيه إل هدربي ي  هدرتيهتنهبةع  هةيهدت تب ي جهوتنه سضهوتت يسهدريت ئ هوةف سيت  هبيت ئ ه

هدري هدرتى هد ت إلمهاهن هتيهه د هو يتن ه د هدرعإلص ج هإري  هدرفسد   هدر  بف  هدرتيهتوى  ت ئ 
هدرب اثجهود ركهاهنهدرتوىي  هدرةفتسا جهوهيهد آلتي:

 نتائج التحليل الوصفي وخصائص العينة: 

هام ددددس هيتدددد ئ هدرفدس دددد هايهدرةتو دددد هدرا دددد بيهدري ددددبيهرةبدددد ت هدربيئدددد هدرتيميةيدددد هةبتةعدددد  ق1
 %(هوه دهيعييهايههي كهةودتف هبفسب هةتو   هةيهصب هاتسدفهدرعيي ق61ق62 

 س هدريت ئ هإر هايهةب ت هدربيئ هدرتيميةي هب م هبرولديهي بي ها بهدرتستيبهدرت ري:اش  ق2
 %(قه59ق66درلف ت هدرتيميةي :هدرةستب هدقور هبةتو  ها  بيهي بي  -
 %(ق31ق64در يد هدرتيميةي:هدرةستب هدرل يي هبةتو  ها  بيهي بي  -
 %(قه94ق56درةودسفهدرتيميةي :هدرةستب هدرل رل هبةتو  ها  بيهي بي  -
هام ددددددس هدرفسد دددددد هايهدرةتو دددددد هدرا دددددد بيهدري ددددددبيهقبعدددددد فهدرتةدددددددييهددفدسلهةبتةعدددددد هب  دددددد  ق1

%(هوه دهيعييهايههي كهةودتف هبفسب هةتو د  ه  د هابعد فهدرتةددييهددفدسلجهوبد م ه34ق62 
 دقبع فها بهدرتستيبهدرت ري:

 %(ق92ق66 هتتويضهدر    ه:هدرةستب هدقور هبةتو  ها  بيهي بي -
 %(ق54ق64درع ة يي:هدرةستب هدرل يي هبةتو  ها  بيهي بيه تاتيله -
 %(ق29ق64 در  وكهددبفد ي(:درةستب هدرل رل هبةتو  ها  بيهي بيه هددبفدعهددفدسل -
 %(ق05ق63 درعة هدربة  ي(:هدرةستب هدرسدبع هبةتو  ها  بيهي بيه هتسدهدرعة  -
ه%(ق93ق52تفسيبهدرع ة يي:هدرةستب هدر  ة  هبةتو  ها  بيهي بيه  -
درد دوسجهوايهادلدسهه%(هةيهاتسدفه يي هدرفسد  ههنهةدي7ق96 ه  ى هدرفسد  هإر هايهة هي بتر ق2

%(هةديه9ق63(ه  ة اجهدة هايهة هي بتر 40%(هةيهاتسدفهدرعيي هتف ها ة سهنه يه 5ق88ةيه 
%(هةديهاتدسدفه ييد ه7ق60 هاتسدفهدرعيي ها ى ييه   هفسب هدربد روسيوسهتر   جهوايهةد هي دبتر

%(هةديهاتدسدفه59 هد  هة ة هنهدروميتيهسئيسهص نهتة هتودجههد دهتادإله ديهايهةد هي دبتردرفسه
%(هتليددفه1ق72درعييدد هيعة ددويهتدديهصيدد سهدقصىدد هدرتادد ئي جهدةدد هام ددس هدرفسد دد هايهةدد هي ددبتر 

ه يود قه10ةفسه فةت نه يه
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 نتائج اختبار الفرضيات:
 دريت ئ هدر  ى هب رعإلص هبييهدرةت يسد :

درتيميةيد هههر بيئد ه(α≤0.05فتر هإاىد ئي ه يدفهة دتونه هفوسه لفهوهوبإر ه  ى هدرفسد  ه ق1
تعليدلهتديهه درلف ت هدرتيميةي جهدر يد هدرتيميةيجهودرةودسفهدرتيميةيد (هدرةتةل  هب رةب ت هدرت ري وه

جهوهديه إلصد هدستب  يد هةوببد جهوصدفهدد يه(930ق0 هايثهب  هةع ةد هدستب   د درتةدييهددفدسله
هدستب   اهةنهدربيئ هدرتيميةيد هةبد  هدر يدد هدرتيميةديهايدثهب د هةع ةد هدتستبد  هاصونهدرةب ت 

بييةد هاص  د هه(844ق0 ههوةيهلنهي يرهةب  هدرلف ت هدرتيميةي هوصفهب  هةع ة هدستب    ه(866ق0 
 ق(785ق0 هدستب   اهدرلف ت هدرتيميةي هايثهب  هةع ة هدستب    

تيميةيدد هفوسداهديب بيدد هوبوهسيدد اه وهفتردد هإاىدد ئي ه يددفه  ىدد هدرفسد دد هإردد هايهقبعدد فهدربيئدد هدر ق2
ام دس هيتد ئ هدرتا يد هايهةع ةد هتديهتعليدلهدرتةددييهددفدسلجهايدثه (α≤0.05 هة تونهفتر 
%(ه4ق87 ه(هوه دهيعيديهاي874ق0(جهبيية هب  هةع ة هدرتافيفهدرةعف ه 935ق0دتستب  هب  ه 

در يدددد ه هتدددرليسهدرةت يدددسد هدرة دددتف  هدرت ريددد ه يعدددوفهإردددهتعليدددلهدرتةددددييهددفدسلةددديهدرت يدددسهتددديه
%(هصدفهتعدوفهرعودةد ها دسنهتدالسه6ق12 ه(هودربد صيدرةدودسفهدربشدسي جهدرلف تد هدرتيميةيد هجدرتيميةي

 قتعليلهدرتةدييهددفدسلتيههدرةت يسهدرت بنه   
هدريت ئ هدر  ى هب رتسودهدداى ئي :

(هبدددددييهةتو دددددد   ه سدمه059ق0 فتردددددد هإاىددددد ئي ه يددددددفهة دددددتونهفتردددددد تهتوبدددددفهتدددددسوده د هه ق1
تعدلنههدرةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي هر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديتد .هدرتيدي

ر ةت يسد هدرفية سدتي هب  دتلي مهةت يدسه درة دة هدردوميتي(جهود يد هدرتدسودهرىد رحه ةدفيسهتدسعجه
 ةفيسهفدئسس(ق

(هبدييهةتو د   ه سدمهدرةبادولييه05ق0 هتوبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة دتونهفترد ته ق2
ادددو هتعليدددلهدرتةددددييهددفدسلهر عددد ة ييهتددديهشدددبد هدقصىددد هرم دددإلنهودديتددد .هدرتيددديهوةت يدددسد ه

 دربيسجهدرعةسجهدرةاه هدرع ةديجهدرة دة هدردوميتيهجهب د هدرعةد جهههر ةت يسد هدرفية سدتي تعلنه
  يود هدر فة (ق
 توصيات الدراسة: 

يدددد هدرتيميةددديهةددديهشدددري  هإف ددد  هت دددويسد هت ددد نهتددديهتا دددييهدربيئددد هإبدددسدمهتعدددفيإل ه  ددد هدر  ق1
 قتتعي هةبفاهتتويضهدرىإلاي  هودرتيميةي ه

وتددددهةفددد ييسههبيددد مه ي  ددد  هبفيدددفسهرإل تيددد سهوتعيدددييهدقتدددسدفهبايدددثهتسد ددديهدريلدهددد هودرشدددت تي  ق2
دربشسي ههةاففسهتدت   هايمة هوصوديييهدرشبد جهوايهتاسمهددفدسسه   هب بهدرةليفهةيهدردودفس

هقدرت  ي هر ةودسفهدربشسي درةاه  هراة  هإر هصوت  هدربشسي هةيه إل ه
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بددسدمد هدرةتع فدد هبتافيددفهردد هتاددفيثهددإبيدد مه ي  دد  هبفيددفسهتادددفه  دد هس  يدد هدقتددسدفهوتددفتنه ق3
هدتاتي ب  هدرتفسيبي ق

 بي مه ي    هبفيفسهتادفه   هتفيينهدقفدمه   ها سه  ةي هوةيه إل هدبسدمد ه  ية ق ق4
هقت ويسهدر ي    هددفدسي هدرةتع ف هب رتسصي  تافيفهدرة  سهدروميتيهةيه إل ه ق5
هقهرةييبع فاهدرةت هادبسدمهدرتو ي هبرهةي هت  ت هدرتةدييهددفدسلهوه ق6
د تدددد هاسبدددد مهشددددبد ههود تةدددد فاهدر دددد وبهإفدسلهتدددديهدرتةدددددييهددفدسلهت  ددددت دربددددفمهتدددديهت بيددددده ق7

هقدقصى 
 بودددهريمدد نهدراددودتلهوت ددويساهبشددد هفوسلهبةدد هيافدددهتبددفهةدديهوبددوفهيمدد نهوداددحهوةدتددوبهوةيه ق8

هاهفد هشبد هدقصى هودرةومتييه   هافه ودمجهواسوسسهإ إلنهدرةومتييهبرق
درعة ه   هت ويسهوتيةيد هة د سد هددبدفدعهددفدسلهودرة د سد هدرةتدوتسسهردفنهدرعد ة ييهتديهشدبد ه ق9

 ههدوهبفيدفهتديههد دهدرةبد  هدقصى هةيه إل هتوتيسهبيئ ه ة هةاتلسهرمبدفدعجهوت بيددهدد هةد
 ودت تت فسهةي  هتيه ففهرف مد هويفود هر ع ة ييهتيهدرشبد ق

ايهتفونهإفدسسهدرشبد هب رعة ه   هتشبينهدرةب فسد هددبفد ي هتديهدرةشددإل هةديه دإل هدربادثه ق10
  يهدقتد سهدربفيفسهوددبفد ي ق

رتسفلجهو ركهبف نهوترييفهتبييها  وبهوهت  ت هدرعة هدربة  يهوتشبنه  يرهوتف  هةيهدرعة هد ق11
 تسدهدرعة هتيهدرشبد هةيه إل هت بيدهدرفسدسد هدرى فسسه يهدبتة    هتسدهدرعة ق

تبيدددديهبددددسدة هدرتددددفسيبهددفدسلجهودرترهيدددد هدرة يدددديهر عدددد ة ييجهو فددددفهدرددددفوسد هدرتفسيبيدددد جهوتددددوتسه ق12
 ةب ت هدرتفسيبهدرة تةسه إل هتتسسهدرعة ق

 لفرضيات والخطة المقترحة لتنفيذ توصيات الدراسةاإلجابة على أسئلة الدراسة ونتائج ا
 اإلجابة على أسئلة الدراسة:

 اإلجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها( 52جدول )
 النتيجةإجابة األسئلة و  طريقة تحقيق الهدفهالهدف أسئلة الدراسة م.

1  

ة ههوهودصنهدربيئ ه
درتيميةي هتيهشبد ه

رم إلنهودديت .هدقصى ه
هدرتيي؟

درتعس ه   هودصنهدربيئ ه
درتيميةي هتيهشبد هدقصى ه

هرم إلنهودديت .هدرتيي

ص نهدرب اثهببةنهد ت هدربي ي  ه
ةيهةى فسه هدرة ت ت هاو ه
درةواوعهوابسنه  ي  ه

 ة ي  هدرتبويبهودرتىيي ه
   ها  سه  ةيهوةيهلنه
د ت فنهدر سدهدداى ئي ه

  هدرةي  ب قهةل هدرةتوه
درا  بيهودتياسد هدرةعي سله

هودقولديهدري بي ق

تبييهايهودصنهدربيئ هدرتيميةي هب م ه
بفسب هةتو   هوبوليه

وبةتو  هب  ه(ه%61ق62ي بي 
(هودياسد هةعي سلهب  ه26ق6 
(هوصفهتةل هه دهدرودصنهبفوسه46ق1 

ابع فهدربيئ هدرتيميةي هتيهشبد ه
ام س هيت ئ هدرتا ي هدقصى هايثه
(جه935ق0دتستب  هب  ه ايهةع ة ه

(هوه874ق0بيية هب  هةع ة هدرتافيفه 
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%(هةيهدرت يسه4ق87ه دهيعييهاي 

تيهتعليلهدرتةدييهددفدسلهيعوفهإر ه
ترليسهدرةت يسد هدرة تف  هدرت ري ه

 در يد هدرتيميةيجهدرةودسفهدربشسي جه
%(ه6ق12درلف ت هدرتيميةي (هودرب صي 

تعوفهرعودة ها سنهتالسه   ه
هرت بندرةت يسهد

2  

ة هفوسهدرلف ت هدرتيميةي ه
تيهتعليلهدرتةدييهددفدسله

تيهشبد هدقصى ه
هرم إلنهدديت .هدرتيي؟

درتعس ه   هة تونهدرلف ت ه
درتيميةي هدر  ئفسهتيهشبد ه
دقصى هرم إلنهودديت .ه

هدرتييق

ص نهدرب اثهببةنهد ت هدربي ي  ه
ةيهةى فسه هدرة ت ت هاو ه
درةواوعهوابسنه  ي  ه

  هدرتبويبهودرتىيي ه ة ي
   ها  سه  ةيهوةيهلنه
د ت فنهدر سدهدداى ئي ه
درةي  ب قهةل هدرةتو  ه

درا  بيهودتياسد هدرةعي سله
 ودقولديهدري بي ق

ةب  هتبييهايرهيوبفهفتر هإاى ئي هر
ه يفهة تونهفتر هدرلف ت هدرتيميةي 

 α≤0.05)وايهدرو  هدرا  بيهب  هه
(ه56ق1(هودياسد هةعي سله 66ق6 

(هوايه30ق3وصية هدت تب س تي(ههه 
درةتو  هدرا  بيهدري بيهب  ه

%(هةة هيف ه   هوبوفه66.59 
ةودتف هبفسب هةتو   هةيهصب هاتسدفه
هدرعيي ه   هتفسد هه دهدرةب  ق

ةة هيف ه   هايهر لف ت هدرتيميةي ه
فوسهة نهتيهتعليلهدرتةدييهددفدسله

هتيهشبد هدقصى 

3  
ة هفوسهدر يد هدرتيميةيه
تيهتعليلهدرتةدييهددفدسله

هتيهدرشبد ؟

فسد  ه بيع هدر يد ه
درتيميةيهتيهشبد هدقصى ه
هرم إلنهودديت .هدرتييق

ص نهدرب اثهببةنهد ت هدربي ي  ه
ةيهةى فسه هدرة ت ت هاو ه
درةواوعهوابسنه  ي  ه

 ة ي  هدرتبويبهودرتىيي ه
   ها  سه  ةيهوةيهلنه
د ت فنهدر سدهدداى ئي ه

ل هدرةتو  هدرةي  ب قهة
درا  بيهودتياسد هدرةعي سله

 ودقولديهدري بي ق

ةب  هتبييهايرهيوبفهفتر هإاى ئي هر
ه يفهة تونهفتر در يد هدرتيميةيه

 α≤0.05)وايهدرو  هدرا  بيهب  هه
(ههه30ق1(ههودياسد هةعي سله 43ق6 

(جه60ق2وصية هدت تب س تي(هت  وله 
وايهدرةتو  هدرا  بيهدري بيهب  ه

(هةة هيف ه   هوبوفه%31ق64 
ةودتف هبفسب هةتو   هةيهصب هاتسدفه

جهدرعيي ه   هتفسد هه دهدرةب  
وب رت ريهيوبفهفوسهر  يد هدرتيميةيه

هتيهتعليلهدرتةدييهددفدسلق
ه

4  
ة هفوسهدرةودسفهدرتيميةي ه
تيهتعليلهدرتةدييهددفدسله

هتيهدرشبد ؟

دردش ه يهفوسهدرةودسفه
درتيميةي هتيهشبد هدقصى ه

هنهودديت .هدرتييقرم إل

ص نهدرب اثهببةنهد ت هدربي ي  ه
ةيهةى فسه هدرة ت ت هاو ه
درةواوعهوابسنه  ي  ه

ةب  هرتبييهايرهيوبفهفتر هإاى ئي ه
ه يفهة تونهفتر درةودسفهدرتيميةي ه

 α≤0.05)هوايهدرو  هدرا  بيهب  ه
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 ة ي  هدرتبويبهودرتىيي ه
   ها  سه  ةيهوةيهلنه
د ت فنهدر سدهدداى ئي ه
درةي  ب قهةل هدرةتو  ه

درا  بيهودتياسد هدرةعي سله
 ودقولديهدري بي ق

صية هدت تب س تي(هت  ولههج(69ق5 
(هوايهدرةتو  هدرا  بيه17ق1- 

ةة هيف هه(%94ق56 هدري بيهب  
   هوبوفهةودتف هبفسب هةتو   ه
ةيهصب هاتسدفهدرعيي ه   هتفسد هه ده

ةة هيف ه   هايهر ةودسفههدرةب  ق
يميةي هفوسهة نهتيهتعليلهدرتةدييهدرت

ددفدسلهتيهشبد هدقصى هوايه   ه
هإفدسسهدرشبد هدتهتة نهب  ق

ه

5  

ة تونهةة س  هة ه
درتةدييهددفدسلهتيهشبد ه
دقصى هرم إلنهودديت .ه

ه؟درتيي

تافيفهة تونهةة س  ه
درتةدييهددفدسلهتيهشبد ه
دقصى هرم إلنهودديت .ه

هدرتيي

 هدربي ي  هص نهدرب اثهببةنهد ت
ةيهةى فسه هدرة ت ت هاو ه
درةواوعهوابسنه  ي  ه

 ة ي  هدرتبويبهودرتىيي ه
   ها  سه  ةيهوةيهلنه
د ت فنهدر سدهدداى ئي ه
درةي  ب قهةل هدرةتو  ه

درا  بيهودتياسد هدرةعي سله
هودقولديهدري بي ق

تبييهايهة تونهةة س  هدرتةدييه
ه%(34ق62 ددفدسلهب م هبفسب ه
هةتو   ق

6  

ه هتوبفه إلص هبييهدربيئ ه
درتيميةي هوة تونهدرتةدييه
ددفدسلهتيهشبد هدقصى ه
ه؟رم إلنهودديت .هدرتيي

درتعس ه   هدرعإلص هبييه
دربيئ هدرتيميةي هوة تونه
درتةدييهددفدسلهتيهشبد ه
دقصى هرم إلنهودديت .ه

هدرتييق

د ت فنهدرب اثهةع ة ه
دتستب  هبيس ويهبييهدربيئ ه

وابع فهدرتةدييههدرتيميةي 
هددفدسلق

تبييهوبوفه إلص هصوي هبييهدربيئ ه
درتيميةي هودرتةدييهددفدسلجهايثه

ب  هةع ة هبيس ويه
 sig (هود ي ه930ق0رإلستب   

ه(000ق0ت  وله 

7  

توبفهتسوده د هفتر ههه 
 αإاى ئي ه يفهة تونه 

(هبييهةتو    ه0.05 ≥
او ههد تب ب  هدرةباوليي
هي ابع فهدربيئ هدرتيمية
تيعلنهر ةت يسد ه
هدرفية سدتي  درعةسج

درةاه هدرع ةيجههدربيسج
درة تونهدروميتيجه يود ه

هدر بسسجهدرةا   (ق

دردش ه يهدرتسودهتيه
وب   هيمسهدرةباولييه
هاو هابع فهدربيئ هدرتيميةي 

تيعلنهر ةت يسد ه
هدربيسجهدرفية سدتي  درعةسج

درةاه هدرع ةيجهدرة تونه
دروميتيجه يود هدر بسسجه

 رةا   (قد
ه

د ت فنهدرب اثهد تب سد ه
د تفتري هةل هد تب س  (ه

ر تسودهبييهةبةو تييهود تب سه
تا ي هدرتب ييهدقا فلهر تسوده
هبييهلإلثهةبةو   هتردلسق

تبييهايرهتهتوبفهتسوده د هفتر ه
إاى ئي هتيهةتو    ه سدمه

درةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي ه
بد هوتعليلهدرتةدييهددفدسلهتيهش

دقصى هتعلنهرةت يسهدربيسجه
درعةسجهدرةاه هدرع ةيجهب  هدرعة جه

هدروميت جهه يود هدر فة ق
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8  

توبفهتسوده د هفتر ههه 
 αإاى ئي ه يفهة تونه 

(ههبييهةتو    ه0.05 ≥
او ههد تب ب  هدرةباوليي

هابع فهدرتةدييهددفدسل
تيعلنهر ةت يسد ه
هدرفية سدتي  درعةسج

درةاه هدرع ةيجههدربيسج
درة تونهدروميتيجه يود ه

هجهدرةا   (قفة در 

او هابع فهتسودهبي يهدر
درتةدييهددفدسلهرفنه

درع ة ييهتيهشبد هدقصى ه
رم إلنهودديت .هدرتييه
هتيعلنهر ةت يسد هدرفية سدتي 

درةاه ههدربيسجه درعةسج
درع ةيجهدرة تونهدروميتيجه

هجهدرةا   (قفة در ه يود 
ه

د ت فنهدرب اثهد تب سد ه
فتري هةل هد تب س  (هد ت

ر تسودهبييهةبةو تييهود تب سه
تا ي هدرتب ييهدقا فلهر تسوده
هبييهلإلثهةبةو   هتردلسق

تبييهايرهتهتوبفهتسوده د هفتر ه
 سدمهدرةباولييهاو ههإاى ئي هبيي

تعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيه
شبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه

ربيسجهرةت يسهدوةت يسد هتعلنه
درعةسجهدرةاه هدرع ةيجه يود ه

هدر فة ج
رديهم س هتسودهتعلنهإر هةت يسه

هب  هدرعة هودروميت ق
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 يبين نتائج الفرضيات( 53جدول )

 النتيجة بيان الفرضية رقم الفرضية

 الفرضية الرئيسة األولى
 (α≤0.05يفهة تونه وبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي ه ت

بييهفوسهدربيئ هدرتيميةي هوهتعليلهدرتةدييهددفدسله
هقر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتيي

وبوفه إلص هدستب  ي هةوبب ه
بييهدرةت يسهدرة تف هودرةت يسه

هدرت بنق

الفرضية الرئيسة 
 (1/1األولى)

ه (α≤0.05وبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونه ت
بييهدرلف ت هدرتيميةي هوهتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييه

هتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق

وبوفه إلص هصوي هبييهبييه
درلف ت هدرتيميةي هوتعليله

هدرتةدييهددفدسلق

الفرضية الرئيسة 
 (2/1األولى)

ه (α≤0.05وبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونه ت
يهوهتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهبييهدر يد هدرتيمية

هتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق

وبوفه إلص هصوي هبييهدر يد ه
درتيميةيهوتعليلهدرتةدييه

هددفدسلق

الفرضية الرئيسة 
 (3/1األولى)

ه (α≤0.05وبفه إلص ه د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونه ت
ر ع ة ييهتيهبييهدرةودسفهدربشسي هوهتعليلهدرتةدييهددفدسله

هشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييق

وبوفه إلص هصوي هبييهدرةودسفه
هدرتيميةي هودرتةدييهددفدسلق

 الفرضية الثانية
فتر هإاى ئي هههدتالسهابع فهدربيئ هدرتيميةي هترليسداهإيب بي اه 

تيهتعليلهدرتةدييهددفدسلهه (α≤0.05 يفهة تونه 
ه إلنهودديت .هدرتييقر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم

يوبفهالسهبوهسلهبييهابع فه
درلف ت هدرتيميةي ه   ه

هدرتةدييهددفدسل

 الفرضية الثالثة

(هبييهةتو    ه سدمهدرةباولييه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر ه 
سد هاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي هر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت ي

تعلنهر  ة  هدرش ىي ه دربيسجهدرعةسجهدرةاه هدرع ةيجهدرة ة هدروميتيهجب  هدرعة جهه
ه يود هدر فة (ق

 (1/3الفرضية الثالثة)

(ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
بييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي ه

يت .هدرتييهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودد
هوةت يسد هتعلنهرةت يس دربيس(

ستضهتساي هدرفسد  جهوصبو ه
هدرتساي هدرعفةي ق

 (2/3الفرضية الثالثة)

(ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
بييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي ه
ر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه

ه يسد هتعلنهرةت يسه درعةس(قوةت

ستضهتساي هدرفسد  جهوصبو ه
هدرتساي هدرعفةي ق

 (3/3الفرضية الثالثة)

(ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
بييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي ه
ر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه

هت يسه درةاه هدرع ةيه(قوةت يسد هتعلنهرة

ستضهتساي هدرفسد  جهوصبو ه
هدرتساي هدرعفةي ق
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 (4/3الفرضية الثالثة)

(ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
بييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي ه
ر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه

ه درة ة هدروميتيه(قوةت يسد هتعلنهرةت يس

صبو هتساي هدرفسد  جهوستضه
هدرتساي هدرعفةي ق

 (5/3الفرضية الثالثة)

(ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
بييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي ه
ر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه

ه هدرعة (قوةت يسد هتعلنهرةت يسه ب 

ستضهتساي هدرفسد  جهوصبو ه
هدرتساي هدرعفةي ق

 (6/3الفرضية الثالثة)

ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
(هبييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هفوسهدربيئ هدرتيميةي ه

ر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه
هة (قوةت يسد هتعلنهرةت يسه  يود هدر ف

ستضهتساي هدرفسد  جهوصبو ه
هدرتساي هدرعفةي ق

 الفرضية الرابعة

(هبييهةتو    ه سدمهدرةباولييه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
او هتعليلهدرتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييهوةت يسد ه

جهدرةاه هدرع ةيجهدرة ة هدروميتيهجهب  هدرعة جههتعلنهر  ة  هدرش ىي ه دربيسجهدرعةس
ه يود هدر فة (ق

 (1/4الفرضية الرابعة)

ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
(هبييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييه

ددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه
هقدربيس(وةت يسد هتعلنهرةت يسه 

ستضهتساي هدرفسد  هوصبو ه
هدرتساي هدرعفةي ق

 (2/4الفرضية الرابعة)

ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر ه
بييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييه

ددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه
هوةت يسد هتعلنهرةت يس درعةس(ق

ي هدرفسد  هوصبو هستضهتسا
هتساي هدرفسد  ق

 (3/4الفرضية الرابعة)

ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر ه
بييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييه

ددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه
هوةت يسد هتعلنهرةت يسه درةاه هدرع ةيه(ق

د  هوصبو هستضهتساي هدرفسه
هتساي هدرفسد  ق

 (4/4الفرضية الرابعة)

(ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
بييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييه

ددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه
هوةت يسد هتعلنهرةت يسه درة ة هدروميتيه(ق

ه

وصبو هستضهتساي هدرفسد  ه
هتساي هدرفسد  ق
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 النتيجة بيان الفرضية رقم الفرضية

 (5/4الفرضية الرابعة)

ه05ق0توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر  
(هبييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هتعليلهدرتةدييه

ددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنهودديت .هدرتييه
هوةت يسد هتعلنهرةت يسه ب  هدرعة (ق

ستضهتساي هدرفسد  هوصبو ه
ه هدرفسد  قتساي

 (6/4الفرضية الرابعة)

توبفهتسوده د هفتر هإاى ئي ه يفهة تونهفتر ه
(هبييهةتو    ه سدمهدرةباولييهاو هتعليله05ق0 

درتةدييهددفدسلهر ع ة ييهتيهشبد هدقصى هرم إلنه
هودديت .هدرتييهوةت يسد هتعلنهرةت يسه  يود هدر فة (ق

ستضهتساي هدرفسد  هوصبو ه
ه  قتساي هدرفسد
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 :خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة الحالية
يسيدددفهدرب ادددثهايهتددددويهدرتوىدددي  هدرتددديه سبددد هب ددد هدرفسد ددد هةىددد غ هب سيفددد هاصدددسبهإرددد ه
درةي دددددهودرةواددددو ي ؛هوتشددددبيع اهةيددددرهر ةبدددد فسسهبإ ددددف    ه  دددد هدسضهدرودصددددن؛ههصدددد نهبتاويدددد هد تدددد ه

دقصىدد هتدديهد دد سه  دد هإبسدئيدد هدرتوىددي  هإردد هاهددفد ه ديدد ه"ةفتسادد "هيةددديهتفددفية  هإردد هشددبد ه
ه  ية ؛هتدويهت كهدر   هبافه دت  هإافنهدرتوىي  قه

 خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة (54)جدول 

 التوصية / الهدف م.
 المهام المطلوبة
 )البرامج واألنشطة(

المدة 
المطلوبة 
إلنهاء 
 المهام

الجهات المسئولة عن 
 امتبني وتنفيذ المه

مؤشرات قياس 
 الموازنة الهدف

1  

إبسدمهتعفيإل ه
   هدر يد ه
درتيميةيهةيه
شري  هإف   ه
ت ويسد هت  نه
تيهتا ييهدربيئ ه

 درتيميةي 
ه

تشدي هربي هةت ىى هتيه
 در يد ي  ق

دت تع ي هب بسدمه  سبيييه
تيهةب  هدر يد ي  ه

 ددفدسي 
ه

لإلل ه
هاش س

 ةب سهددفدسسهق
 درةب سهدرتيتي لق

رت  ي هفدئسسهد
 ودرت ويسق

هشاويهدرةومتيي

 تضهةاشسد ه
صي سهدرتشو ه
بي ب هتهتف ه يه

ه95%

ه1000$

2  

إبسدمهتعفيإل ه
   هدر يد ه
درتيميةيهةيه
شري  هإف   ه

ت وسد هت  نهتيه
تتعي هةبفاه
تتويضه
هدرىإلاي  

 وس ه ة ق
 فوسد هتفسيبي 

ه
هش سيي

فدئسسهدرت  ي ه
 ودرت ويسق
ه

 تضهةاشسد ه
صي سهدرتشو ه

 هتهتف ه يهبي ب
ه95%

ه200$

3  

بي مه ي    ه
بفيفسهرإل تي سه
وتعيييهدقتسدفه
بايثهتسد يه
هدريلده هودرشت تي ق

  ففهوسش ه ة 
هرةي صش ه ي    هدرتعيييق

ه

ش سه
هوداف

 ةفسدمهدرفودئسهدرةسدلي 
فدئسسهشاويه
 درةومتييق
هفدئسسهدربوفس

 تضهةاشسد ه
صي سهدرةا وبي ه
واع هدردت مسه

ه%100بي ب ه

ه150$

4  
بي مه ي    ه
بفيفسهتادفه   ه
س  ي هدقتسدفه

  ففهوسش ه ة 
هرةي صش ه ي    هدرتفسيبق

ش سه
هوداف

 فدئسسهدرشاويهددفدسي ق
فدئسسهدرت  ي ه
هودرت ويس

 تضهةاشسه
صي سهدرت سبهةيه
درتفسيبهو ففه

ه150$
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 التوصية / الهدف م.
 المهام المطلوبة
 )البرامج واألنشطة(

المدة 
المطلوبة 
إلنهاء 
 المهام

الجهات المسئولة عن 
 امتبني وتنفيذ المه

مؤشرات قياس 
 الهدف

 الموازنة

وتفتنهإر هتافيثه
بسدمد هدد

درةتع ف هبتافيفه
دتاتي ب  ه
هدرتفسيبي ق

فوسد هغيسهةتيفسه
ه%95بي ب ه

5  

بي مه ي    ه
بفيفسهتادفه   ه
تفيينهدقفدمه   ه
ا سه  ةي هوةيه

بسدمد هإ إل ه
ه  ية ق

 ففهبسدة هتفسيبي هتسدله
د  بهدرةفسدمهة سد هإ   ه

 بسدمهدرتفيينقإةت وسسهتيه
 ففهوسش ه ة هةيهاب ه
ىي غ هدر ي    هدربفيفسه
هدرةتع ف هبتفيينهدقفدمق

هش سيي

 درةب سهدرتيتي لق
 درفودئسهةفسدم

 سا  مهدقص  ن
هشاويهدرةومتيي

 تضهةاشسه
صي سه فنهدرسا ه
 يهيت ئ هدرتفيينه
بي ب هتهتف ه يه

ه95%

ه300$

6  
ت ويسهدر ي    ه
ددفدسي هدرةتع ف ه

هب رتسصي  

 ففهوسش ه ة ه  ى ه
بةسدبع هوت ويسه ي    ه

 درتسصي  ج
 ففهفوسسهتفسيبي هرشاويه
درةومتييهرت ويسهةعستت نه

 ىومهتيتي هوة  سدت نهب
درتسصي  هبي مه   ه
در ي    هدرتيه يتنه

هت ويسه ق

 ةب سهددفدسسقهش سيي
هدرةب سهدرتيتي ل

 تضهةاشسه
صي سهدراع هتيه
دت مسهدرةتسصيه

%ه   ه95بي ب ه
هدقص ق

ه500$

7  
تا ييهدربيئ ه
هدتبتة  ي 

 ففهفوسسهت ويسي ه  ى ه
ب رع ة ييهدر ييهرفي نهي  ده
إشسدتيهود نهتد ب نه

 هوة  سد هيشسهدرةعست
ل سسهدرةاب ه درت  ةحهودم

 وداتسدنهدرفينق
 ففهفوسسهتفسيبي هرد ت ه

ورييه   هي  دهاهدرة 
إشسدتيهود ن؛هدد  ب نه
درةعست هوة  سسهدرتع ة هةنه
درة  ئهودت تت فسهةيه

لإلل ه
هاش س

فدئسسهشاويه
هدرةومتييق
هفدئسسهدربوفسق

 تضهةاشسه
صي سهتب ه ه
دت تت فسهةيه

مهددفدسي هدق   
%ه   ه90بي ب ه

 دقص ق
يب دهدتيش  ه
دتبتة  ي هتيه
بثهدر ةرييي ه
ودرسا هبايثهته

يتعفنه

ه600$
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 التوصية / الهدف م.
 المهام المطلوبة
 )البرامج واألنشطة(

المدة 
المطلوبة 
إلنهاء 
 المهام

الجهات المسئولة عن 
 امتبني وتنفيذ المه

مؤشرات قياس 
 الهدف

 الموازنة

%ه5درةةتعاويههدت   مق
 ةيهدرع ة ييق

تي تضهدراودفثه
ودرشد ونهدرةتع ف ه

ب لسهب  ت فدنهدق
ودقفود هودقل ثه

%ه   ه5إر ه
هدقدلسق

8  

بسدمهدرتو ي هإ
برهةي هت  ت ه
درتةدييهددفدسله

هرةييبع فاهدرةت هاوه

 ففهبسي ة هتفسيبيهةتد ة ه
يتي و هابع فهه اهدرفسد  ه
ودرتيويسهب ب هت بيف  ه

هوبفوده ق

ه
فدئسسهدربوفسهةنه
ب   ه  سب ه
هةت ىى ق

 تضهةاشسه
صي سهدرب  ه
بت  ت هدرتةدييه
ددفدسلهبي ب هته

ه%95تف ه يه
ه

ه500$

9  

دربفمهتيهت بيده
ت  ت هدرتةدييه
ددفدسله   ه

شبد ههد ت هاسب م
هدقصى 

ةي صش هةي بي هدرت بيده
   هة تونهد ت ه
 دتبتة    ق

إىفدسهتعةية  هس ةي ه
بتيتي هد ت هددبسدمد ه
درةتع ف هبت بيدهت  ت ه

 درتةدييق
تىةينهيم نهةت بع هرتيمينه
ددبسدمد هودرتردفهةيه
هتيتي ه هبشد ه  ينق

 ت ه
هاش س

بةينهدرةومتييه
ب رتي يدهةنهدرعإلص  ه

هدرع ة ق
ه

ت عهةفي سهدست
درسودهدرةعيوي ه
ر ع ة ييهبي ب ه

%ه   ه90
 دقص ق

 تضهةاشسه
صي سهاع هدرلف ه
بي ب هتهتف ه يه

 %ق95
لي فسهةاشسد ه
صي سهدقفدمهدرع نه
رشبد هدقصى ه
بي ب هتهتف ه يه

ه%ق90

ه1000$
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10  
ت ويسهيم نه
هدراودتل

 ففهوسش ه ة هتاةيه
 بسدمهرىي غ هيم نه

ر اودتلهبشد هوداحهوص ب ه
 بيدقر ت 

 ففهبسي ة هتفسيبيهرد ت ه
ورييه يهدري  دهاهدرة 

دتشسدتيهدرود نهدد  ب نه
درةعست هوة  سد هتش ي ه
هدريم نهدر لهتوى  هإرير

هوسش هدرعة ق

لإلثه
هاش س

 ةفسدمهدرفودئسق
 سا  مهدقص  نق
هسا  مهدرشعب

لي فسهةاشسه
درسا هدروميتيه
بي ب هتهتف ه يه

ه90%

ه600$

11  
%ه90درتوى هإر 
هىي  ةيهدرتوه

%هةيهدرة  نه90تيتي ه
هدرة  وب 

ه  نهوداف
ة  هة هاغ بهدرفودئسه

هدرتيميةي 
هه

 $5000 إجمالي الموازنة التقديرية لتنفيذ خطة توصيات الدراسة
 

 الدراسات المقترحة:
إبددددسدمهةليددددفهةدددديهدرفسد دددد  هرتفىدددديهالددددسهدرتةدددددييهددفدسله  دددد هدرةتدددد هينهددفدسيدددد هودر دددد ودي ه -

 درةعيوي هرفي نجهدرسا هدروميتيجهدقفدمهددفدسلجهددبفدعهددفدسل(ق درسودههر ع ة ييهةل 

هةعيف  ها  وبهدرتةدييهددفدسلهتيهدرةا    هدد إلةي هو ب ه إلب  ق

 ،مت حبمد اهلل

ه
ه
ه
ه
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 المصادر والمراجع والمالحق
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 :أواًل: المصادر

 درفس يهدردسين (1
 در ي هدريبوي  (2

 :ثانيًا: المراجع
 يةالمراجع باللغة العرب

 :الكتب
ي  ييهدرتسفلهودربةد  يهتديهدرةيمةد  هفسد  هدر  وكهددهجالسلوك التنظيميه:"(2000 هص  ندرفسيوتيجهةاةفه -

 يق ة هجفدسهدرشسودهر يشسهودرتولينهجدرة ت ت 
درفدد هسس:هدرةيمةدد هدرعسبيدد هه1(قهتةدددييهدرعدد ة يي:هةددف  هر تيةيدد هودرت ددويسهدرة ددتةسقه 2003 هجه  يدد قاتيددفل -

 ر تيةي هددفدسي ق
جهفدسهودئد هر يشدسهودر ب  د جه1ج "السلوك التنظيمي في منظمات األعمال"(:ه2002 هة يدرعةي يجهةاةوفه  ي -

ه ة يجهدقسفيق
جه1جهفدسهدرا ةدددفهر يشدددسهودرتوليدددنجه "التمكرررين اإلداري فررري العصرررر الحرررديث"(:2012دردددودفلجهةاةدددفها دددييه  -

  ة يجهدقسفيق
 درةي سسهر يشسهودرتولينجه ة يجهدقسفيقجهفسده1جه إطرق إبداعية في التدريب:"(2011در د سي جهبإل ه   ه  -
 جهفدسهغسيبهر  ب   هودريشسهودرتولينجهدرف هسسجهةىسقإدارة الموارد البشريةه(:1997 هدر  ةيجه  ي -
جهدرةيمةددد هدرعسبيددد هر تيةيددد هددفدسيددد جهدرفددد هسسجه"التمكرررين كمفهررروم إداري معاصرررر:"(2006ة ادددنجهيايددد ه ددد ينه  -

 ةىسق
هجهةدتب هغسيبجهدرف هسسجهةىسق"قضايا إدارية معاصرة"(:1999 بفهدرب صيجهىإلدهدرفييه  -
 جهفدسهدرشسودهر يشسهودرتولينقإسلوك المنظمة، سلوك الفرد والجماعة:"(2003درع ي جهة بفه  -
 (:"إفدسسهدرتةييلجهية  .هوتفيي  ه ىسهدرعورة جهفدسهغسيبجهدرف هسسجهةىسق2005 هدر  ةيجه  ي -
جهفدسهدرا ةفه2"جه ي: سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمالالسلوك التنظيم(:"2004 هاسينجها يه -

 ر يشسهودرتولينجه ة يجهدقسفيق
 غلسجهت   ييجهفدسهدقسصنقهاإلعالم الفلسطيني تجاربه وتحدياتهإ،(:"2014 هابوهشيبجها ييه -
يتد .هدرتيديهتديه(جه" دييهدريىدس"جهتبسبد هشدبد هدقصىد هرم دإلنهودد2015 هدرةفهويجهتفدمهودرةادسودجهت ديين -

    هص  عهغلسجهغلسجهت   ييقه2014ت  ي ه فوديه
 جهة بع هابي مهدربسددجهت   ييق2"جه القواعد المنهجية لبناء االستبيان(:"2010دربسب ولجهلي ف  -
"جهمفهومه وأدواته وأسراليبه –البحث العلمي (:"2001 بيفد جه وص يهو فسجه بفدرساةيهو بفهدرادهجهد يدف  -

 سهودرتولينجه ة يقفدسهدرتدسهر يش
 جهةىسقدت ديفسي هج7 هججهدرفدسهدرب ةعي "در  وكهدرتيميةيهةف  هبي مهدرة  سد (:"ه2000 هة هسجهااةف -
 قجهدرفدسهدرب ةعي جهدت ديفسي جهةىس"درلف ت هدرتيميةي هودرت ييس(:"2006 جهبة  هدرفييدرةس   -
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 :الرسائل العلمية 
يررادة وعالقتهررا بالسررلوك اإلبررداعي لرردل العرراملين بالخرردمات الطبيررة إفاعليررة الق :(2016ابددوهيدد ةوسجهسدئددفسه  -

 ر فسد   هدرع ي ق ت   ييجهفسد  هغيسهةيشوسسجهاد فيةي هددفدسسهودر ي   العسكرية في محافظات هزةإ، 
دقسفيجهأثرر القروة التنظيميرة علرى اإلبرداع الروظيفي للعراملين فري البنروك األردنيرةإ، (:"2010ابوهليفجه  ردفه  -

   ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهب ةع هدرشسدهدقو  قسه
تفرررويض الصرررالحيات ودورال فررري تنميرررة المهرررارات القياديرررة لررردل أصرررحاب الرترررب (:"2014ابدددوه بيدددفجهي ئددد ه  -

جهت  دد ييجهس دد ر هة ب ددتيسجهاد فيةيدد هالسررامية فرري وزارة الداخليررة واألمررن الرروطني فرري محافظررات قطرراع هررزة
 ي قددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع 

وروبري للتميرز وأثرهرا علرى اإلبرداع اإلداري فري اإلدارة االستراتيجية وفق النمروذج األ (:"2016دق سسجهببس  -
فسد دد هة ب ددتيسهغيددسهةيشددوسسجهاد فيةيدد هددفدسسهودر ي  دد هر فسد دد  ه، جهت  دد ييالقطرراع الحكررومي الفلسررطينيإ

 .درع ي 
الغرروث بمحافظررات هررزة لررإلدارة اإللكترونيررة (:إدرجررة ممارسررة مررديري مرردارس وكالررة 2012دق ددوسجهسشدد ه  -

 س  ر هة ب تيسجهاد فيةي هددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع ي قهججهت   ييوعالقتها بتفويض السلطة لديهمإ
جهواقررع تمكررين العرراملين فرري جهرراز الشرررطة الفلسررطينية وعالقترره برراألداء الرروظيفيإ(:"2015جه ةددس ابددوه ةددسس -

 .يشوسسجهاد فيةي هددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع ي فسد  هة ب تيسهغيسهة، ت   يي
:إعالقررة الثقافررة التنظيميررة بررااللتزام الرروظيفي لرردل معلمرري المرردارس األساسررية (2012ابددوهةعي دددجهاةدد يي  -

 س  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهدرب ةع هدد إلةي قه، جهت   ييالحكومية بمحافظة هزة وسبل تطويرهاإ
فسد د ههجدربلدئس، دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدل العاملينإ:"(2014بوسدسجهيوسهدرفييه  -

س  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهب ةعد هةاةدفه، ةيفديي هب رةسدبهدرةيبةيهر تو ت  جهبب هدرعيدهبئسهدرع تسهتب  
 ق ياسهب دسس

هات محرافظتي الخليرل وبيرت لحرمإ،(:إواقع الثقافرة التنظيميرة وانعكاسراتها فري فاعليرة بلردي2011بفسجههفنه  -
 س  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهب ةع هدر  ي ق جت   يي

أثررر فعاليررة الهيكررل التنظيمرري علررى نجرراح شررركات المسرراهمة العامررة فرري بورصررة (:"2016دربدددسلجهإا دد يه  -
 هقس  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهدرب ةع هدد إلةي جهت   ييهفلسطين في تطبيق استراتيجيتهاإ،

دور محددات تصميم الهياكل التنظيمية فري تحسرين جرودة اتخراذ القررارات اإلداريرة (:"2016ةيىوسه هاة فج -
س د ر هة ب دتيسهغيدسهةيشدوسسجهاد فيةيد هددفدسسهودر ي  د هر فسد د  هه،جهت  د ييفي جهراز الشررطة الفلسرطينيةإ

 درع ي ق
فسد د هةف سيد هبدييهدرب ةعد  ههت   ييج، الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداريإ(:"2015اويايجهةاةف  -

 قةا تم  هغلسجهس  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهدرب ةع هدد إلةي ه-درع ة  هودر  ى 
واقع تمكين العاملين في الجامعرات العامرة الفلسرطينية العاملرة فري الضرفة الغربيرة (:"2010 مدربعبسلجهف د  -

 ةيشوسسهب ةع هدر  ي قهس  ر هة ب تيسهغيسهج"جهت   ييمن وجهة نظر اإلداريين
فسد دد ههج"جهت  دد ييإدور تمكررين العرراملين فرري تحقيررق التميررز المؤسسرري(:2014دربايىدديجه بددفهدرةع دديه  -

 ةيفديي ه   هدرد ي  هدرتفيي هتيهةا تم  هص  عهغلسق
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آراء العاملين في القطاع الخاص في سلطنة عمان عرن مهرارات مردرائهم فري قيرادة (:"2010در فيسلجهااةف  -
 قس  ر هة ب تيسجهدقد فيةي هدرعسبي هدربسي  يي هر تع ينهدرع ريجه"جهدرةة د هدرةتافسلعملفريق ا

مررديري المررردارس الثانويررة بمحافظرررات هررزة وعالقتهرررا  ل:إدرجرررة التمكررين اإلداري لرررد(2015درلدة دديجهةاةددف  -
 غيسهةيشوسسجهدرب ةع هدد إلةي قهس  ر ،  جهت   ييبمستول الرضا الوظيفي لديهمإ

درجررة ممارسررة مررديري المرردارس الثانويررة بمحافظررات هررزة إلدارة بررالتمكين وعالقتهررا (:"2014نجهةاةددف درددل ي -
 فسد  هغيسهةيشوسسجهدرب ةع هدد إلةي ق "جهت   ييجبمستول أداء معلميهم

(:إدرجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعرات الفلسرطينية بمحافظرات هرزة للتمكرين 2017صويفسجهةيد    -
جهت  د ييجهفسد د هغيدسهةيشدوسسجهدرب ةعد هي وعالقته برااللتزام التنظيمري لردي أعضراء الهيئرة التدريسريةإاإلدار 

 دد إلةي ق
المنررا  التنظيمرري وعالقترره برراالتزان االنفعررالي لرردل العرراملين فرري اإلدارة العامررة (:"2017تسادد  جهىددبايه  -

 ودر ي   قفسد  هغيسهةيشوسسجهاد فيةي هددفدسسههج"جهت   ييللصحة النفسية
إالتمكين وعالقته باإلبداع لدل مديري مدارس وكالرة الغروث الدوليرة فري محافظرات (:2013درلدة يجهيو د ه  -

 "جهت   ييجهس  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهدرب ةع هدد إلةي قهزة
ت دراسرة ميدانيرة علرى وزارا –أثر المنا  التنظيمري علرى أداء المروارد البشررية (:ه"2006درشي يجهةاةوفه  -

 قدرب ةع هدد إلةي  ةيشوسسج غيس س  ر هة ب تيسهت   ييجهجالسلطة الفلسطينية في قطاع هزةإ

(:إدور بيئة العمل الداخلية في تحقيق االلتزام التنظيمي لدل منسوبي قيرادة حررس الحردود 2013درشدةسلجه  -
 ع ونهدقةيي قفسد  هغيسهةيشوسسجهب ةع هي ي هدرعسبي هر هج"جهدر عوفي بمنطقة الحدود الشمالية

إمتطلبررات التمكررين اإلداري لرردل مررديري المرردارس الثانويررة بمحافظررات هررزة وعالقتهررا (:2015شددفوسسجهةاةددف  -
 س  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهب ةع هدتلهسق،  جهت   ييجاز لديهمإنبثقافة اإل 

معرفرة فري المؤسسرة دور البيئة التنظيمية في زيادة فعاليرة تطبيرق عمليرات إدارة ال(:"2015 رع وسىوسي جه -
 دربلدئسجهفسد  ها ر هةا   هدويفوسهرمردتسويي  هبوتي هبس.هبو سيسي جهب ةع هب دسسقه"جاالقتصادية

جهالقيرررادة االسرررتراتيجية وعالقتهرررا بالسرررلوك اإلبرررداعي لررردل المررردراء بررروزارة الصرررحةإ(:"2015ىددد رحجهةددد هس  -
 فسد   هدرع ي قفسد  هغيسهةيشوسسجهاد فيةي هددفدسسهودر ي   هر ه،ت   يي

س دد ر ه، جهت  دد ييهإواقررع الثقافررة التنظيميررة فرري شررركات المقرراوالت فرري قطرراع هررزةإ(:2016در يبدديجهةددسوديه  -
 ة ب تيسهغيسهةيشوسسجهاد فيةي هددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع ي ق

ا رد هرعييد هةديهه"جهدربلدئدسجهفسد د تأثير الثقافة التنظيمية علرى أداء المروارد البشررية(:"2013ىفيفيجهاةيي   -
 درةا    هدرى يسسهودرةتو   هتيهوتي هوسص  جهس  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهب ةع هص ىفلهةسب دهوسص  ق

دور القيررادة الخادمررة فرري تحسررين مسررتول البيئررة التنظيميررة برروزارة الداخليررة واألمررن ":(2016 ددوفسجهو ددينه  -
 ددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع ي ق"جهت   ييهجهس  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهاد فيةي هالوطني

القيادة التشاركية وعالقتهرا بالثقافرة التنظيميرة لردل مرديري المردارس الحكوميرة (:"2012  دسجه بفهدرعليل  -
 ت   ييجهس  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهب ةع هدتلهسقه"جبمحافظات هزة من وجهة نظر المعلمين

ممارسررات اإلداريررة لرردل مررديري  المرردارس الحكوميررة والعالقررة إالثقافررة التنظيميررة وال(:2012  يدد يجهفيةدد ه  -
"جهت  دد ييهجهس دد ر هة ب ددتيسهغيددسهبينهمررا مررن وجهررة نظررر المعلمررين فرري محررافظتي القرردس ورام اهلل والبيرررة

 ةيشوسسجهب ةع هدريب دهدرو يي ق
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راسررة مقارنررة مرردل ممارسررة التمكررين اإلداري وتررأثير ذلررك علررى إبررداع العرراملين إد(:"2012درع دد سجههيددلنه  -
س  ر هة ب دتيسهغيدسهةيشدوسسجهدرب ةعد ههججهت   ييلوجهات نظر العاملين في جامعتي األزهر واإلسالمية بغزةإ

 دد إلةي ق
دور الثقافة التنظيميرة فري تفعيرل تطبيرق اإلدارة االلكترونيرةإ دراسرة تطبيقيرة علرى ":(2011درع بلجهإي  به  -

 س  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهدرب ةع هدد إلةي قه،    ييجهتمحافظة هزةإ -وزارة التربية والتعليم
:إواقع الثقافة التنظيمية وعالقته بمستوىات التطوير التنظيمي من وجهة نظر الضرباط (2012درعتيبيجهت دفه  -

"جهدر ددعوفي هجهفسد دد هغيددسهةيشددوسسجهب ةعدد هيدد ي هدرعسبيدد هر ع ددونهالعرراملين بالمديريررة العاملررة لحرررس الحرردود
 دقةيي ق

فسد دد هت بيفيدد ه  دد ه،  جهت  دد يي:إالعالقررة بررين المنررا  التنظيمرري والسررلوك اإلبررداعيإ(2016بيددفسجه دد ةيه   -
هدرب ةع هدد إلةي ق، فسد  هغيسهةيشوسسهإدر يئ  هدرتفسي ي هتيهد ي  هدرةبتةنهدرةتو   هتيهص  عهغلس

سات األهليرة الدوليرة العاملرة :إالتمكين اإلداري وعالقته بفاعلية فرق العمل في المؤس(2013 ت ي جها يه  -
 فسد  هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهب ةع هدتلهسقه،جهت   ييهفي قطاع هزةإ

ه، ت  د ييهإتأثير اإلدارة بالتجوال على تحفيز الموظفين في جمعيرة النرور الخيريرةإ،(:2016تسودي جهشسي ه  -
 .ر فسد   هدرع ي  فسد  هغيسهةيشوسسجهاد فيةي هددفدسسهودر ي   

"جهدردويد هجهفسد د هت بيفيد ه  د هاد فيةيد ه دعفه:إأثر بيئة العمل علرى اإلبرداع اإلداري(2011ةاةدف هدرةشو ج -
 ب ةع هدرشسدهدتو  ق، دراسة هير منشورة، درعبفدهللهر ع ونهدقةيي هتيهفور هدردوي 

 :إدور بيئررة العمررل فرري االلتررزام التنظيمرري مررن وجهررة نظررر العرراملين فرري الجامعررات(2016يىدد سجهاةبددفه  -
 .س  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهاد فيةي هددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع ي ، ت   ييهجالفلسطينيةإ

:إالتمكرين اإلداري وعالقتره بالدافعيرة لإلنجراز لردل رؤسراء األقسرام ومردراء الردوائر (2015دري لبيجهدبسدهينه  -
تيسهغيدسهةيشدوسسجهاد فيةيد هددفدسسه"جهت  د ييهجهس د ر هة ب دالتابعة لمؤسسات التعلريم العرالي بمحافظرات هرزة

 ودر ي   هر فسد   هدرع ي ق
(:إ فعاليات متطلبرات تطبيرق وظرائف إدارة وتنميرة المروارد البشررية فري جهراز الشررطة 2007 هىي نجهةاةدف -

 قس  ر هة ب تيسهغيسهةيشوسسجهدرب ةع هدد إلةي هت   ييجه"جالفلسطينية في قطاع هزة
 ،ت  د ييهل الوظيفي على اإلبداع اإلداري لدل العاملين في القطاع الحكوميإ،إأثر الدخ(:2015 هروردوجه تم -

 قفسد  ها ر هولدسسهدرشاويهدتبتة  ي هتيهص  عهغلسجهس  ر هة ب تيسجهدرب ةع هدد إلةي 
إتصررور مقترررح لتطرروير اإلبررداع اإلداري لرردل مررديري المرردارس فرري محافظررة شررمال (:2014 هدرادد سليجه دد رن -

 س  ر هة ب تيسجهب ةع هيلوسق،  ج ة ية عمانإالشرقة في سلطن
هدرجة ممارسات موظفات جامعة أم القرل لمهارات اإلبداع اإلداري وسربل تنميتهراإ،(:"2014 هدراسبيجهسا ب -

 س  ر هة ب تيسجهب ةع هانهدرفسنجهدرةة د هدرعسبي ق جدر عوفي 
"جهدربلدئسقجهفسد  ها ر هتئد هدقتدسدفهشدبرهأثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي(:"2012وهيب جه ب  وله  -

در بيدددييهب رةا  ددد هدت تشددددت ئي هدرعةوةيددد جهس دددد ر هة ب دددتيسهغيدددسهةيشددددوسسقهد يددد هدرع ددددونهدتصتىددد في هودرع ددددونه
 قدرتب سي جهب ةع هابوهبدسهب ف يف

حكوميرة (:إالتمكرين اإلداري وعالقتره براألداء الروظيفي لردل معلمري المردارس ال2008درب ولجهةاةفه د ية يه  -
"جهدقسفيهجهدرةة د هدرعسبيد هدر دعوفي هةديهوب د هيمدسهنجهس د ر هة ب دتيسجهد يد هددفدسسهص دنهفي محافظة الوجه

 دقىو هوددفدسسهدرتسبوي جهب ةع هةات ق
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إأثررر البيئررة الداخليررة علررى االلتررزام التنظيمرري فرري المؤسسررة (:2010 يددسهدرددفييجهةو دد هودريبدد سجهةاةددوفه  -
 تيهدرةة د هدقسفيي هدر  شةي جهدقسفيقهاعيالعامة للضمان االجتم

جهت  دد ييجهواقررع إدارة التنرروع وأثرهررا علررى الثقافررة التنظيميررة بالجامعررات الفلسررطينية(:"2017 ه دة سسجهي ددسيي -
 ةا تم  هغلسجهس  ر هة ب تيسجهدرب ةع هدد إلةي ق

لالعتررراف بالدولررة مررن دور اإلعررالم الفلسررطيني فرري ترردعيم الجهررود الدبلوماسررية (:"2017 هادد هسجهةاةددف -
"جهت  د ييهجهس د ر هة ب دتيسجهاد فيةيد هددفدسسهوهدر ي  د هر فسد د  هوجهة نظر النخبرة اإلعالميرة الفلسرطينية

 درع ي ق

 المجالت والدوريات والمؤتمرات:
إالثقافة التنظيمية وعالقتها بإدارة المعرفرة فري جامعرة األقصرى بغرزة مرن وجهرة (:ه2011ابوهاشي جهب  نه  -

(جه1(جهدرعدفف 25درةب دف هةب د هب ةعد هدريبد دهرألباد ث درع ونهددي د يي (ج"جهأعضاء هيئة التردريس فيهرانظر 
 ت   ييق

إعناصرررر اإلبرررداع اإلداري لررردل قيرررادات الكليرررات فررري جامعرررة األميررررة نرررورة بنرررت (:2016دبددديهلس ددد جهيدددوسس  -
 ق94-12(ج101 23ةىسجهه-ة تفب هدرتسبي هودرتع ين"جهعبدالرحمن

الثقافة التنظيمية  وعالقتها باإلبداع اإلداري للقيادات اإلدارية بجامعرة (:"2012سجهةس يجه ةسه ةاةفجهة ه -
 ق333-271(جه2 28جهب ةع ها يو جههدرةب  هدرع ةي هر ع ونهددي  يي "جهأسيوط

ةب د ههج(:إالثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري للقيرادات اإلداريرة بجامعرة أسريوطإ2012ةاةفجهةد هس  -
 ق333-269(ج2 ه28ةىسجهه–بر يو ههد ي هدرتسبي 

تىدوسد هدرةومتيي درةدفيسيي(ههالعوامرل التنظيميرة المرؤثرة فري التفرويض اإلداريإ،(:"2014درعدودوفسجه د   ه  -
 ق91-72(ه1(جهدرعففه 41جهدرةب ف ةب  هدرب ةع هدقسفيي تيهةسددلهدرولدسد هدقسفيي جه

ين اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي لدل مرديري المردارس الحكوميرة فري التمك(:"2013 هودر دويعيجهدر ع يي -
 ق327-305(ه1(جهة اده 40جهدرةب ف ةب  هدرب ةع هدقسفيي ، "محافظة الدمام بالمملكة العربية السعودية

إدور بيئررة العمرل فرري تعزيرز الرضررا الروظيفي: دراسررة تطبيقيرة فرري معمرل بغررداد (:2013 بدفهدرعليدلجهبشدسنه  -
 ق278-254(جه36جهدرعفف ةب  هد ي هب فدفهدتصتى في اتإ، للغاز 

 دتتى ت جهفسد   ص  ع تيهالوظيفية الحياة جودة لتحسين كمدخل العاملين تمكين(:"ه2014فيوبجهايةيه  -
 قه224-195جه(1)(هجهدرعففه30جهدرةب فه ودرف يويي  دتصتى في  ر ع ون فةشد ب ةع  ةب  ةيفديي جه
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 ق2014دريشسسهدرتعسيتي هبود ر هش  بجه ق4
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 (1ملحق رقم )
 ستبانةقائمة بأسماء محكمي اال  

 مكان العمل التخصص االسم م

هغلسقه–درب ةع هدد إلةي ه إدارة األعمالهاقفقهت سسهابوهةعةسه 1

هغلسقه–اد فيةي هددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع ي ههإفدسسهدق ة  هفقهةاةفهدرةفهويه 2

هغلسقه–ةي هدرب ةع هدد إل إفدسسهدق ة  هفقهي  سهدرشست ه 3

 غلسقه–اد فيةي هددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع ي ه إدارة األعمالهفقهايةيهسدايه 4

 غلسقه–اد فيةي هددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع ي ه إدارة األعمالهفقهةاةوفهدرشي يه 5

هغلسقه–لهسهب ةع هدق إفدسسهدق ة  هفقه  ي هة ايه 6

هغلسقه–ةي هددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع ي هاد في إدارة األعمالهفقهيبي هدر ودهه 7

هغلسقه–اد فيةي هددفدسسهودر ي   هر فسد   هدرع ي ههإدارة األعمالهفقهةاةفهدربسي يه 8

هغلسه-د ي هت   ييهدرتفيي ههإفدسسهدق ة  هفقهةيىوسهدقيوبيه 9

هغلسقه–درب ةع هدد إلةي ههإدارة األعمالهفقهه  رفهفه يله 10

هقب اثهإاى ئيهإاى مهسساشس هابوه ةاقهه 11
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 (2ملحق رقم )  
 اإلستبانة في صورتها النهائية

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا                                         
  العليا المشترك مع جامعة األقصى برنامج الدراسات

 ج الفنياإلخوة واألخوات/ موظفو شبكة األقصى لإلعالم واإلنتا

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 الموضوع/ تعبئة استبانة لدراسة علمية
 يقوم الباحث بإعداد دراسة علمية بعنوان:

 إ دور البيئة التنظيمية في تعزيز التمكين اإلداري للعاملين 

 في شبكة األقصى لإلعالم واإلنتاج الفنيإ
تير في برنامج القيادة واإلدارة في وذلك الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجس

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا المشترك مع جامعة األقصى، لذا أرجو التكرم بتعبئة 
( أمام اإلجابة المتوافقة مع رأيك، مؤكدًا لحضراتكم أن جميع √االستبانة المرفقة ووضع إشارة )

 التعامل معها بسرية تامة.  البيانات ستستخدم ألهراض البحث العلمي، وسيتم

ه هيفىف هاير هبالبيئة التنظيميةي دس هاي   هدق: هدرسد ئل هةي هشبد هةبةو   ه  ي   هتفون هدرتي    ي 
هدرتيميةي ه هودرلف ت  هدرتيميةي هد ر يد  هودر  سبيج هدرفد  ي هيش     هتي هتالس هدرتي هدد إلةي ج دقصى 

هترليسه   هدر سدهودرةودسفهدرتيميةي جهودرتيهةيهشري  هايهتاففه ي ىسهدر فوسهودراع هتي  جهويدويهر  
هودق  ريبهددفدسي هدرتيهتعة هب  هشبد هدقصى ق

هيتنهتتبيسهدرة  سد هدرد ةي هرفنهويقصد بالتمكين اإلداري:  بريرهدرعة ي هددفدسي هدرتيهةيه إلر  
ه هدقصى  هشبد  هتي هدرةي ىبهددفدسي  هيش  وي هدر يي هدرتيدرع ة يي هودديت . هلي فسهيرم إلن ه إل  هةي ج

دتهتة نهب نجهوتفسيب نهرتيةي هصفسدت نهوة  سدت نجهوتلويفهنهبفوسهفدتع هر ةش سد جهوتوتيسهددةد ي  هدرإللة جه
هدرفسدسد هدرتيهدمهوه هددبفدعهتيهىينهودت    هةيه إلر   هدرلف هبريت  نهوةيا نهىإلاي  هي ت يعود    ئ ن

هفدت  قتافلهإر هدتستف مهبرفدمهدرةيمة هوتافيدهاه

 شاكررررررًا ُحسرررن تعاونكرررررم معررررررررري،،،

 الباحث
 ةعالء حسن علي عفان
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 المحور األول: )البيانات الشخصية(
هدب ب هدرةي  ب :(هاة نهد√ هيسب هوانه إلة 

 الجنس .1

هايل ههههههه دسههههه

  العمر .2

ه ي ه40 ي هإر هاص هةيهه30ةيههههههههه ي 30اص هةيهههههه

ه ي هتردلسه50ههههههه ي ه50 ي هإر هاص هةيهه40ةيهههههه

  المؤهل العلمي .3

هة ب تيسهههههههفدتوسداهههههه

هفب ونهههههههبد روسيوسهههههه

  المسمى الوظيفي .4

هةفيسهفدئسسهههههههةفيسهتسعهههههه

هسئيسهشعب هههههههسئيسهص نهههههه

هجهة العمل .5

هإ د  هىو هدقصى ههصي سهدقصى هدرتا ئي ه

ه ر هش  بهرأليب مودهههههههى ةسئي هدقصه

 سنوات الخدمة .6

ه يود ه10 يود هإر هاص هةيهه5ةيهههههههه يود ه5ص هةيهاه

ه ي هتردلسه15ههههههه ي ه15 يود هإر هاص هةيهه10ةيههههههه
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 هالمحور األول: البيئة التنظيمية

 الفقرة م
 درجة الموافقة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 التنظيمية( أواًل: )الثقافة
يوبفهصي    هةشتسد هرفنهدرةومتييهبرهةي هدرةش سد هتيه ة ي هدت   هه -1

هدرفسدسق
هههههههههه

هههههههههههقتيهدرشبد هب قيمة هودرتع ية  درع ة ويهي تلنهه -2

   هايهي وفهدتاتسدنهدرةتب ف هبييههدرسودب هدتبتة  ي تي   فهه -3
هقدرةساو يي

هههههههههه

هههههههههههدسهدر  وكهدر لهيإلئنهةعتففدت  قتشبنهدرشبد هب  تةسهه -4

هههههههههههييميسهدرةفسدمهإر هدر  رهب  تب ساهةىفسهةيهةى فسهدرتع نقه -5

ه -6
هههههههههههدترتلدنهوتافيدهدروتمقهأجواء العمل مريحة بحيث تزيد من مستوى

درةع وة  هودرةع س هوهنهةيتتاويه   هدرع ة ويهتيهدرشبد هيتف  نهه -7
هقفيفسدقتد سهدرب

هههههههههه

بسدلها ة ر نهه -8 تعة هددفدسسه   هيشسهصىمهيب دهدرةومتييجهودم
يب لدت نهإر هب يبهىوسهنهدرش ىي هفد  ه هقاسوص هدرعة ودم

هههههههههه

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ثانيًا: الهيكل التنظيمي
هههههههههههةسدلي هتيهدرعة قإليت نهدر يد هدرتيميةيهتيهدرشبد هب ره -1

ههههههههههه يد هدرتيميةيهر شبد ه   هدرتتويضهتيهدرعة قي   فهدره -2

هههههههههههددفدسي هدرةوبوفسهتيرقهدرة توي  يتى هدر يد هدرتيميةيهر شبد هبدلسسهه -3

هههههههههههيت نهدتتى  هبييهدرسئيسهودرةساوسهتيهدرشبد هب رس ةي قه -4
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هههههههههههقددفدسد هدرة ت ت هتع  هبييهيوبفهتي يده -5

هههههههههههتى  هددفدسلهتيهدرشبد هتيهد هدتتب ه  هب  ور يتنهدته -6

األقسام اإلدارية والوحدات التابعة للشبكة  تكفي لتغطي المهام واالنشطة ه -7
هههههههههههالمطلوبة كافة.

ه -8
هههههههههههقيوجد وضوح في طبيعة العالقات بين العاملين في الشبكة

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ثالثًا: )الموارد البشرية(
هههههههههههقتيهدرشبد هبشت تي هويلده هدرع ة ييهدربففسهتي يتنهد ه -1

هههههههههههيش  هدروم ئ هددشسدتي هتيهدر يد هدرتيميةيهةومتويه ووهدت مسه  ري قه -2

تاسمهددفدسسه   هب بهدرةليفهةيهدردودفسهدربشسي هدرةاه  هراة  هإر هه -3
هصوت  هدرع ة  ق

هههههههههه

ف مهةيهوميت هق سنهايهيبت لهدرةوم هبسدة هتفسيبي هيشتس هرإلسته -4
هةت ىى ق

هههههههههه

يتنهتافيفهوةعست هداتي ب  هدرشبد هةيهدرفونهدربشسي هووانهد تسدتيبي هه -5
هوداا هرتوتيسهه دهدتاتي ب  ق

هههههههههه

هههههههههههرفنهدرشبد هةف ييسهوداا هوةاففسهر تومي ه -6

 



179 

 ري: التمكين اإلدانيالمحور الثا

 الفقرة م
 درجة الموافقة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 تفويض السلطةأواًل: 
هههههههههههه اهدرسودهرفنهدرع ة ييهتيهدرشبد قوتيةيههتتبي هددفدسسهت  ت هدرتتويضه -1

هههههههههههتةياييهددفدسسه    هتدتيهديب لهدرة  نهدرةود  ههإريقه -2

هههههههههههشبد قيتنهتتويايهوتف اهرأليمة هدرةتبع هتيهدره -3

هههههههههههتلدهددفدسسهتيهصفستيه   هافدمهدق ة  هدرةود  هإريقه -4

ت ةحهددفدسسهر ع ة ييهدرتسى هتت   هالهصسدسهياةيهإيب لهدرعة هه -5
هبة تونهةتةيل

هههههههههه

هي كها ة  هي ت ينهدرةومتويهدت   هصسدسد هبشري  هفويهدرسبوعهرمفدسسهه -6
هدرع ي ق

هههههههههه

هههههههههههة هة اوري هدرعة هدر لهاصونهبرقاتاه -7

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )العمل الجماعي( ثانيًا: فرق العمل
هههههههههههتتبي هددفدسسهت  ت هدرعة هدربة  يهتيهدرشبد هوتشبنه  يرقه -1

هههههههههههتتب  هسودهدرتسيدهودرتع ويهتيهىي   هودت   هدرفسدسد هتيهدرشبد قه -2

هههههههههههد هة  ا هةي  ب هرتسدهدرعة هرتيتي هة هتت  اهةيهدرفسدسد قتوتسهإفدسسهدرشبه -3

هههههههههههتف نهإفدسسهدرشبد هتشدي هتسده ة هوتف  هدقفدمهدرتسفلقه -4

هههههههههههيةت كها ا مهتسيدهدرعة هسغب هتاة هدرة اوري هرتتعي هافدمهدرتسيدقه -5

هههههههههههيتنهت بيف  قهدرفسدسد هدرى فسسه يهدبتة    هتسدهدرعة هغ رب اهة ه -6
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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السلوك اإلبداعي() اإلبداع اإلداريثالثًا: 

هههههههههههقتعة هإفدسسهدرشبد ه   هتوتيسهبيئ ه ة هةاتلسهوةشبع هرميب له -1

هههههههههههتشبنهإفدسسهدرشبد ه   هدرةب فسد هددبفد ي هتيها هدرةشدإل قه -2

ههههههههههه هيفوةويهبرهةيها ة  قيتاة هدرةفسدمهة اوري هةه -3

هههههههههههيتةتنهدرةفسدمهب رة  سسهتيهدريف  هودراودسهودرففسسه   هددصي عقه -4

هههههههههههقيتةتنهدرةفسدمهب رففسسه   هدصتسددها و ه سيع هرا هدرةشدإل ه -5

هههههههههههقيباثهدرةفيسه يهدقتد سهدربفيفسهوهددبفد ي ه -6

هههههههههههقيفسهتةديهةيهافدمهدرعة هبدت مسا ع هتبتد سها  ريبهبفه -7

يه  رت هسايرقه -8 هههههههههههيتفب هدرةفيسهدريففهات هودم

 

 الفقرة م
 درجة الموافقة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 رابعًا: تحفيز العاملين
هههههههههههقبة هيافدهدرعفدر هر بةينيم نهدراودتلهدرةوبوفهتيهدرشبد هيتنهت بيفرهه -1

هههههههههههيهبتاتيلله   هتاة هة اوري  هادبسقيفونهسا  ئه -2

هههههههههههت ويسهافدئ نقتعة هإص ة هدرعإلص  هدروفي هبييهدرةومتييه   هه -3

هههههههههههيشبعييهتففيسهدرةشس هرةيوريهوداتي ب تيه   هددبفدعهتيهدرعة قه -4

هههههههههههقيوتسهدرةشس هدرتسى هر ع ة ييهرتب ف هدر بسد ه -5

سد هودرةع وة  هة هيةديييهةيهدرتع ة هةنهة اوري  هوا ب مهرفلهةيهدرة  ه -6
هوميتتيق

هههههههههه
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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 خامسًا: تدريب العاملين 
توجد في الشبكة خطة سنوية للتدريب وتطوير الموارد البشرية يتم وضعها ه -1

هههههههههههاستنادا إلى احتياجاتهم.

هههههههههههويسهدرة  سد هدرة يي قتانهدرشبد هيم نهاودتلهرتشبينهت ه -2

هههههههههههدرتفسيبهدر لهياى ه  يرهدرع ة ويهيا يهةيهافدئ نهق ة ر نقه -3

هههههههههههيت دهر ع ة ييهتسمهدرتع نهوددت  بهة  سد هبفيفسهتيهةب  هدرعة قه -4

هههههههههههتشبنهإفدسسهدرشبد هدرع ة ييه   هتب ف هدر بسد هتية هبيي نقه -5

هههههههههههسسهدرا ب  هدرتفسيبي هر ع ة ييهتيهةب ت هةتعففستسد يهددفده -6

هههههههههههتت بنهإفدسسهدرشبد هتفسيبهدرع ة ييهةيه إل هدق ة  هدرةود  هإري نقه -7

 


