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  إنتاجية املهظمةإنتاجية املهظمة  أثر إدارة الوقت علىأثر إدارة الوقت على
  دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً َصسف ادتُٗٛز١ٜ ـ شيٝنت دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً َصسف ادتُٗٛز١ٜ ـ شيٝنت 

  
 

 املستخلص:
 

ٜٗدف ٖرا ايبخث إىل ايتعسف ع٢ً اثـس إداز٠ ايٛقـع عًـ٢ إْتا ٝـ١ اةٓمُـ١ َـٔ       

خـــإٍ إ ـــسا٤ دزاضـــ١ اضتهػـــاؾ١ٝ عًـــ٢ عٝٓـــ١ عػـــٛا١ٝ٥ َـــٔ ايعـــاًَ    اةصـــسف   

تــتً م َػــه١ً ايدزاضــ١   ستاٚيــ١ اى الــ١ عًــ٢ ايطــ اٍ   َؿــسد٠و ٚ 66ٚعــددِٖ 

 ايتايٞ:

 ع/ َا ٖٛ أثس إداز٠ ايٛقع ع٢ً إْتا ١ٝ اةٓم١ُ؟

ٚمت مجــا ايبٝاْــاا لٛاضــي١ تٛشٜــا اضــتُاز٠ اضــتبٝإ َهْٛــ١ َــٔ ستــٛزٜٔ: ا ــٛز   

( أضـ١ً٦ عـٔ   7( ض اٍ عٔ إداز٠ ايٛقـع أَـا ا ـٛز اييـاْٞ ؾٝتهـٕٛ َـٔ )      21األٍٚ َٔ)

ةٓم١ُ، مت حتًًٝٗا لاضت داّ األضايٝب اىحصا١ٝ٥ اةٓاضب١ هلاوَٚٔ مت إْتا ١ٝ ا

 ايتٛصٌ إىل عدد َٔ ايٓتا٥ج أُٖٗا َا ًٜٞ:

 اتضح إٔ اغًب أؾساد ايع١ٓٝ عتاؾمٕٛ ع٢ً َٛاعٝد ايعٌُو -2

تب  َٔ خإٍ ايبخث اْ٘ ٜتِ اضت داّ إداز٠ ايٛقع لايػهٌ اةيًٛب داخـٌ   -1

 ْيام اةصسفو

 ذاا دالي١ إحصا١ٝ٥ ل  إداز٠ ايٛقع ٚإْتا ١ٝ اةٓم١ُوٖٓاى عإق١ طسد١ٜ  -3

اتضح إٔ ٖٓاى لعـ  ايصـعٛلاا ايـو تٛا ـ٘ ايعـاًَ  لـاداز٠ ايٛقـع داخـٌ          -4

 اةصسفو 
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 املكذمة: 

ٜعترب ايٛقع َـٔ اةٛوـٛعاا ايعاَـ١ ٚاألضاضـ١ٝ ٖٚـٛ ضـًع١ ْـادز٠ ال عهٓٓـا تعٜٛضـٗا          

 ٔ ع٢ً االضتؿاد٠ َٓ٘ لػهٌ نبريوؾهًُا اضتيعٓا ايتخهِ   ٚقتٓا نًُا نٓا قادزٜ

ؾايت١ُٝٓ   أٟ زتتُا تستهص ع٢ً أضاع َع  ٖٚٛ اىداز٠و ؾايكاد٠ اىدازٜـٕٛ ٖـِ     

حا ١ َاض١ إىل ايٛقع ايرٟ َٔ خإي٘ ٜكـّٛ لتٛشٜـا مجٝـا أْػـيت٘ يهـٞ عتكـل أٖـداف        

 اةٓم١ُ ايو ٜعٌُ لٗاو

       ٌ اةـدٜسٜٔ   قًـ١ ايٛقـع     ٚ  ايٛقع اذتـايٞ ْإحـأ إٔ ٖٓـاى تصاٜـد ايػـهاٟٚ َـٔ قبـ

ايرٜٔ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜٓجـصٕٚ أعُـاهلِ َـٔ خإيـ٘ ٚعًـ٢ عهـظ ايعصـس ايـرٟ ٜػـٗد تيـٛزاا           

 ٖا١ً٥ ٚتطٗٝإا هل ال٤و

ؾدزاضــ١ إداز٠ ايٛقــع ناْــع َٓــر قــدِٜ ايصَــإ ٚإىل ايٛقــع اذتــايٞ، َٚــا شاٍ ٖٓــاى          

 غها٣ٚ َٔ وٝل ايٛقع ا دد هلِو

ؾـ١ أثـس اضـت داّ ايٛقـع ا ـدد يًعُـٌ عًـ٢        ؾكد مت إعداد ٖرٙ ايدزاض١ َـٔ أ ـٌ َعس  

 إْتا ١ٝ اةٓم١ُ ٚاألضباب ايو ت دٟ إىل عدّ إَها١ْٝ االضتؿاد٠ َٔ ايٛقع لػهٌ  ٝدو

 أواًل: مصللة الذراسة:

 تتُيٌ َػه١ً ايدزاض١   اى ال١ ع٢ً ايتطاؤالا ايتاي١ٝ:

 ا؟ٌٖ ٜتِ اضت داّ إداز٠ ايٛقع   اةٓم١ُ لػهٌ حتكل اةيًٛب َٓٗ -2

 َا ٖٛ أثس إداز٠ ايٛقع ع٢ً إْتا ١ٝ اةٓم١ُ؟ -1

 َا ٖٞ أِٖ ايصعٛلاا ايو تٛا ٘ اضت داّ إداز٠ ايٛقع داخٌ اةٓم١ُ؟ -3

 ثانيًا: أهذاف الذراسة:

 تطع٢ ايدزاض١ إىل حتكٝل األٖداف ايتاي١ٝ:

 ستاٚي١ َعسؾ١ دز ١ تأثري إداز٠ ايٛقع ع٢ً إْتا ١ٝ اةٓم١ُو -2

 صٝاا ايو عهٔ إٔ ٜطتؿٝد َٓٗا   إداز٠ ايٛقع لػهٌ أؾضٌوتكدِٜ لع  ايتٛ -1

 ثالجًا: أهمية الذراسة:

ٜعــاه ٖــرا ايبخــث عٓصــساو ٖاَــاو ٖٚــٛ إداز٠ ايٛقــع حٝــث ٜــ دٟ عــدّ االٖتُــاّ لــ٘       -2

 َٚعادتت٘ ع٢ً آثاز ضًب١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ اةٓم١ُ ستٌ ايدزاض١و
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تعترب ٖـرٙ ايدزاضـ١ ايـو تتٓـاٍٚ     ْدز٠ األحباث ايو تٓاٚيع َٛوٛع إداز٠ ايٛقع إذ  -1

أثـــس ايٛقـــع عًـــ٢ إْتا ٝـــ١ اةٓمُـــ١ األٚىل   َصـــسف ادتُٗٛزٜـــ١   حـــدٚد عًـــِ   

 ايباحثو

تيبٝــل ٖــرٙ ايدزاضــ١ عًــ٢ أحــد اةسانــص اذتٜٝٛــ١ ايــو ٜهــٕٛ ؾٝٗــا اضــت داّ إداز٠   -3

 ايٛقع لػهٌ نبريو

 رابعًا: فروض الذراسة:

 ايٛقع ٚإْتا ١ٝ اةٓم١ُو ٖٓاى عإق١ ذاا دالي١ إحصا١ٝ٥ ل  إداز٠

 خامسًا: جمتمع الذراسة:

ــ٘ ٜــدزع         ــازٙ يهْٛ تطــتٗدف ٖــرٙ ايدزاضــ١ ايعــاًَ    َصــسف ادتُٗٛزٜــ١ ٚمت اختٝ

 ل١٦ٝ ايعٌُ ٚيطٗٛي١ اذتصٍٛ ع٢ً اةعًَٛاا ٚايبٝاْااو

مت اختٝـــاز عٝٓـــ١ عػـــٛا١ٝ٥ ليـــٌ ايعـــاًَ    َصـــسف ادتُٗٛزٜـــ١ ٖٚـــٞ عٝٓـــ١    سادساااًا:

اضــتبٝإ اضــ  عع   66% ٚمت تٛشٜــا 36( َٛظـــ ٚناْــع ْطــبت٘  66لطــٝي١ َهْٛــ١ َــٔ ) 

 لايهاٌَو

 سابعًا: حذود الذراسة:

 تتُيٌ حدٚد ايدزاض١ ؾُٝا ًٜٞ:

اذتــدٚد اةهاْٝــ١: تٓخصــس اذتــدٚد اةهاْٝــ١ يًدزاضــ١   َصــسف ادتُٗٛزٜــ١  ٓيكــ١    -أ

 َصسات٘ ـ يٝبٝاو

ــٛع١ٝ   دزاضـــ     -ب ــدٚد اةٛوـ ــٌ اذتـ ــٛع١ٝ: تتُيـ ــدٚد اةٛوـ ــ٢   اذتـ ــع عًـ ــس إداز٠ ايٛقـ ١ أثـ

 إْتا ١ٝ اةٓم١ُو ٚذيو َٔ خإٍ قٝاع ايٛقع اةطت دّ ٚأثسٙ ع٢ً اىْتا ١ٝو

 ثامهًا: أدوات الذراسة:

ٞ  ايبخـث  أدٚاا تتٓـٛع  ٍ    اةطـت د١َ  ايعًُـ  ٚايبٝاْـاا  اةعًَٛـاا  عًـ٢  اذتصـٛ

ٗـ  االختبـازاا  اةكالًـ١،  االضـتبا١ْ،  ٚايـو َٓٗـا )اةإحمـ١،    ٚاذتكـا٥ل،   اةكـاٜٝظ  ا،لأْٛاع

ٞ  ايبخـث  أدٚاا أحـد  االضـتبا١ْ  و ٚتعتـرب )َـٔ األدٚاا  ذيـو  غـري  إىل لأْٛاعٗـا،   ايعًُـ

 و(2)األؾساد( عٔ ٚلٝاْاا َعًَٛاا، يًخصٍٛ )ع٢ً اضت داَا األنيس
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 ٚلٝاْـــاا َعًَٛـــاا عًـــ٢ يًخصـــٍٛ تطـــت دّ ٚلٓـــٛد ألعـــاد ذاا َٓاضـــب١ دزاضـــ١ أدا٠ ٖٞـــٚ

ٌ  ع٢ً ّٚتكد َع  لٛاقا َستبي١ ٚحكا٥ل ستدد٠، ٔ  عـدد  غـه  اى الـ١  ٜيًـب  األضـ١ً٦  َـ

 (و1االضتبا١ْ)  ٛوٛع اةبخٛث  اةعٓٝ  َٔ عًٝٗا

ٖٚـٞ   ٚؾسٚوـٗا،  ٚأٖـداؾٗا  تتٓاضـب  اذتاي١ٝ يًدزاض١ أدا٠ لاعداد ايباحث قاّ يريو ٚتبعا

 أدا٠ ٚإعـــداد تصـــُِٝ عًُٝـــ١ َـــسا داضـــتباْ٘ أثـــس إداز٠ ايٛقـــع عًـــ٢ إْتا ٝـــ١ اةٓمُـــ١ ٚقـــ 

 :ًٜٞ نُا ٚخيٛاا َساحٌ لعد٠( با١ْاالضت) ايدزاض١

 ايطــــالك١ ٚايدزاضــــاا إداز٠ ايٛقــــع ٚ اىْتا ٝــــ١ اةٓمُــــ١ ، أدلٝــــاا عًــــ٢ اىطــــإع -2

 اذتاي١ٝو  ٛوٛع ايدزاض١ اةتعًك١

 واالضتبا١ْ مشًتٗا ايو ايس٥ٝط١ٝ اجملاالا حتدٜد -1

 واالضتبا١ْ عبازاا ٚحتدٜد مجا -3

 ستٛزو نٌ حتع تكا ايو ايعبازاا صٝاغ١ -4

 َٔ قطُ  احتٛا ٚايو األٚي١ٝ، صٛزتٗا   االضتبا١ْ إعداد 

 وايبٝاْاا ايػ ص١ٝ ٚايٛظٝؿ١ٝ :األٍٚ ايكطِ

 :ٚتٓكطِ إىل ستٛزٜٔ ز٥ٝط  ُٖا االضتبا١ْ عبازاا :ايياْٞ ايكطِ

 (و21) عبازات٘ عدد ٚنإ ، ايعبازاا اةتعًك١ لاداز٠ ايٛقع :ا ٛز األٍٚ

 (و7) عبازات٘ عدد ٚنإ ، اةٓم١ُاةتعًك١ إْتا ١ٝ ايعبازاا  :ا ٛز ايياْٞ

ّ  يكـد  ٞ  ٝي َكٝـاع  ايباحـث  اضـت د يتكـدٜس دز ـ١ اى الـ١     Likert Scale هـسا ارتُاضـ

 َــٓ ؿ   ــداو،) ( التــدا٤ لايبــدا5ٌ٥-2يعبــازاا االضــتبٝإ ، حٝــث َــٓح ايــدز اا َــٔ ) 

ٞ  ، 5 = عـايٞ  ـداو  ) ٚأعيـٞ ٚشٕ يهـٌ لـدٌٜ،    (،َتٛضط ، عايٞ، عايٞ  ـداو  َٓ ؿ  =  عـاي

ــداو  ،1=  َـــــٓ ؿ  ،3=  َتٛضـــــط ، 4 ــٓ ؿ   ـــ ــاا ٚآزا٤ تكـــــٝظ ٚايـــــو( 2=  َـــ  اجتاٖـــ

 طٍٛ حتدٜد َطتٜٛاا َتطا١ٜٚ ٚمتمخظ ثِ مت تٛشٜا اى الاا إىل َِٓٗ،  اةطتكص٢

ٔ   َكٝـاع يٝهـسا     ارتإٜـا  ٍ  ارتُاضـٞ ، َـ اةكٝـاع    دز ـاا  لـ   اةـد٣  حطـاب  خـإ

                                                                                       
، ايياييــ١، َصــس: داز ايٓػــس يًجاَعــاا اييبعــ١ ٠،یٚاي لــٛ ٠یايــٓؿظ ايعًــّٛ   ايبخــث جھَٓــا ز ــا٤ ألــٛ عــإّ، (2)

 و31، ص1662

عُــــإ: داز زتــــدالٟٚ يًٓػــــس ، ھبیأضــــاٍ ،ھأدٚاا َٚــــ٘،ھَـــــ: ايعًُــــٞ ايبخــــث ٚآخــــسٕٚ، داایعــــب ذٚقــــإ (1)

   و28، ص2981ع، یٚايتٛش
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ٍ  اةكٝـاع    رب ق١ُٝ( َٚٔ ثِ تكطُٝ٘ ع٢ً أن4=  5-2) ٍ  عًـ٢  يًخصـٛ ارتًٝـ١   طـٛ

ٌ  إىل ٖـرٙ ايكُٝـ١   إوـاؾ١  مت ذيـو  ( ٚلعـد 8و6=  5÷ 4أٟ )  اةكٝـاع )لداٜـ١     قُٝـ١  أقـ

 أصـبح  ٖٚهـرا  ارتًٝـ١،  األعًـ٢ هلـرٙ   اذتد يتخدٜد صخٝح( ٚذيو ٚاحد ٖٚٞ اةكٝاع

 (و2زقِ  ) ايتايٞ لادتدٍٚ َٛوح ٖٛ نُا ارتإٜا طٍٛ

 (:1رلى ) جذول

 ودالنزهب( األضئهخ انزحكُى ادلعزًذ يف انذراضخ )إجبثبدَىظح 

 األض١ً٦ ع٢ً اى ال١

 )ايبدٌٜ(

 ايكِٝ

 (ايكٝاع)

طٍٛ 

 ارت١ًٝ

 ايٛضط

 )دز ١ اةٛاؾك١(

 ايٓطيب ايٛشٕ

 )دز ١ اةٛاؾك١(

 8و2  – 2 2 َٓ ؿ   داو
ــ٢    ٚضـــــــط َعـــــــرب عًـــــ

 َٓ ؿ   داو
16%- 36% 

 6و1 – 8و2 1 َٓ ؿ 
ــ٢    ٚضـــــــط َعـــــــرب عًـــــ

 َٓ ؿ 
36%- 51% 

 4و3 – 6و1 3 َتٛضط
ــ٢    ٚضـــــــط َعـــــــرب عًـــــ

 َتٛضط
51%- 68% 

 %84 -%68 ٚضط َعرب ع٢ً عايٞ 1و4 – 4و3 4 عايٞ

 5 – 1و4 5 عايٞ  داو
ٚضط َعرب ع٢ً عايٞ 

  داو
84%- 266% 

 تاسعًا: مصادر مجع املعلومات:

  :اييا١ْٜٛ اةصادز -2

ــت دّ ــث اضـ ــ١   ايباحـ ــاز َعادتـ ــسٟ اىطـ ــ١ ايٓمـ ــادز يًدزاضـ ــااا َصـ ــ١ يبٝاْـ  ايياْٜٛـ

 :ليًع  

 وايع١ًُٝ ٚاةسا ا ايهتبو 2

 وايبخث  ٛوٛع اةتعًك١ ٚايبخٛث ايطالك١ ايدزاضااو 1

 واةت صص١ ٚاة١ٝٓٗ ايع١ًُٝ ٚاجملإا ايدٚزٜااو 3

 ولاةٛوٛع عإق١ هلا ايو ٚاىحصا٥ٝاا ٚايٓػساا ايٛثا٥لو 4

 واىْ ْع غبه١و 5
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  :األٚي١ٝ اةصادز -1

 األٚيٝــ١ ايبٝاْــاا مجــا إىل ايباحــث دتــأ ايدزاضــ١ ةٛوــٛع ايتخًًٝٝــ١ ادتٛاْــب دتــ١ةعا 

ٔ  هلـا  ةـا  يًدزاضـ١،  ز٥ٝطـ١ٝ  نأدا٠ خإٍ االضتبا١ْ َٔ  ٚادتٗـد،  ايٛقـع  تـٛؾري    أُٖٝـ١  َـ

 ايػسضو هلرا صُُع خصٝصاو ؾكد

 عاشرًا: مهوجية الذراسة:

 اةعسؾــ١ إىل ًٛصــٍٛي ايتخًًٝــٞ ايٛصــؿٞ اةــٓٗج عًــ٢ ايدزاضــ١   االعتُــاد مت

 يًمــٛاٖس ٚأدم أؾضــٌ ؾٗــِ ٚيتخكٝــل ايدزاضــ١ َػــه١ً ٍٚايتؿصــ١ًٝٝ حــٛ ايدقٝكــ١

ٌ  ايماٖس٠ دزاض١ اةٓاٖج   أْطب ٚلاعتبازٙ لٗا، اةتعًك١ ٘  ايبخـث،  ستـ  ٜعتُـد  ألْـ

ٞ  نُـا  ايمـاٖس٠  أٚ ايٛاقـا  دزاضـ١  عًـ٢  ٌ  ٜٚصـؿٗا  أزض ايٛاقـا  عًـ٢  ٖـ  دقٝـل،  لػـه

ٗـ   ـ  ايهٝؿــٞ تعبريؾـاي  ٚنٝؿـاو،  نُـاو  اٜٚعـرب عٓ  ٜٚٛوـح ااتٗــا  ايمـاٖس٠  يٓـا  ٜصـ

 ايمـاٖس٠  ٖـرٙ  َكـداز  ٜٚٛوح زقُٝاو ٚصؿاو ؾٝعيٞ ايهُٞ ايتعبري أَا ٚخصا٥صٗا،

 ايدزاضــ١ َٛوــٛع اةػــه١ً عــٔ ٚاذتكـا٥ل  ايبٝاْــاا تــٛؾري إىل لاىوــاؾ١ أٚ حجُٗـا، 

 و(2)دالالتٗا ٚايٛقٛف ع٢ً يتؿطريٖا

 :االستبيان احلادي عصر: صذق

 ٚقــاّ يكٝاضــ٘، ٚوــعع َــا االضـتبا١ْ  أضــ١ً٦ تكــٝظ إٔ االضــتبٝإ لصــدم ٜكصـد 

 َٔ لايتأند ايباحث

 :ليسٜكت  االضتبٝإ صدم

 :ا هُ  صدم - 2

ٔ  تأيؿع ا هُ  َٔ زتُٛع١ ع٢ً االضتبٝإ ايباحث عسض أعضـا٤   أزلعـ١  َـ

 ايباحـث  اضـتجاب  ٚقد ايؿاتح،  اَع١   ٚاىحصا٤ اىداز٠ زتايٞ   َت صص 

                                      
(2)    ِ ِ  اي لٝـ١    ايبخـث  َٓـاٖج  ،ضـاَٞ ًَخـ ٚايتٛشٜـا،   اةطـري٠ يًٓػـس   داز عُـإ،   األٚىل، اييبعـ١  ايـٓؿظ،  ٚعًـ

 و15، ص1666
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ّ  لا سا٤ ٚقاّ يطاد٠ ا هُ ا آلزا٤ ٔ  َا ًٜـص ٌ  حـرف  َـ  وـ٤ٛ اةك حـاا     ٚتعـدٜ

 ايٓٗا١ٝ٥و صٛزت٘   االضتبٝإ خسج ٚلريو اةكد١َ،

 :اةكٝاع صدم -1

  انذاخهٍ االرطبق: أوال

ٌ  اتطـام  َد٣ ايداخًٞ االتطام لصدم ٜكصد ٔ  عبـاز٠  نـ  االضـتبا١ْ  عبـازاا  َـ

 االتطـــام حبطـــاب ايباحـــث قـــاّ ٚقـــد ايعبـــاز٠، ٖـــرٙ تٓتُـــٞ إيٝـــ٘ ايـــرٟ ا ـــٛز َـــا

ٕ  ايداخًٞ ٔ  ٚذيـو  يإضـتبٝا ٍ  َـ ٌ  لـ   االزتبـا   حطـاب َعـاَإا   خـإ عبـاز٠   نـ

 وْؿط٘ يًُخٛز ايه١ًٝ ٚايدز ١ االضتبا١ْ ستاٚز َٔ عبازاا

 (:2رلى ) جذول

 ( إدارح انىلذ) األول احملىر عجبرح يٍ عجبراد كم ثني االررجبغ يعبيم

 نهًحىر انكهُخ وانذرجخ

قِ
يس

ا
 

 ايعباز٠
َعاٌَ 

 االزتبا 

 ق١ُٝ االحتُاٍ

P-Value 

 666و6 767و6 حتاؾأ ع٢ً َٛاعٝد ايعٌُ و2

 666و6 722و6 تكّٛ لايت يٝط اةطبل يًعٌُ و1

 666و6 624و6 ايعٌُ إ سا٤ااتطٌٗٝ  و3

 و4
ــ١ ٚتؿــــــــــــٜٛ    لٝــــــــــــٌ إىل  ايإَسنصٜــــــــــ

 ايصإحٝاا
 663و6 755و6

 و5
أثٓـــــا٤ ايعُـــــٌ  َـــــٔ اةـــــٛظؿ    تطـــــتؿٝد

 االضتؿاد٠ ايكص٣ٛ
 666و6 646و6

 666و6 895و6 تكًٌٝ اال تُاعاا و6

 666و6 763و6 تطت دّ ْماّ اتصاالا ؾعاٍ و7

 و8
تكبٌ غـها٣ٚ اةـسا ع  عـٔ طسٜـل أَـانٔ      

 شتصص١
 666و6 716و6

 و9
 ارتاص١ أثٓـا٤  لاألعُاٍايتكًٌٝ َٔ ايكٝاّ 

 ٚقع ايعٌُ
 666و6 752و6
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 و26
د٠ َٗــازاتِٗ حتطــ  َطــت٣ٛ اةــٛظؿ  ٚشٜــا

   ايعٌُ
 666و6 758و6

 و22
ــاا   تكًــــٌ َــــٔ اجملــــاالا   ايعُــــٌ ٚايعإقــ

 اال تُاع١ٝ
 663و6 878و6

 و21
تطت دّ أضايٝب حدٜي١   عًُٝـاا وـبط   

 ٚقع دخٍٛ ٚخسٚج اةٛظؿ 
 666و6 763و6

ا ـٛز األٍٚ    عباز٠ َٔ عبـازاا  نٌ ل  االزتبا  َعاٌَ( 1) زقِ  دٍٚ ٜٛوح

ــع( ــ١ )إداز٠ ايٛقـ ٟ  ٚايدز ـ ــر ــ١ ، ٚايـ ــب  ايهًٝـ ــ١ ذاا االزتبـــا  َعـــاَإا إٔ ٜـ  داليـ

 ٚوــا ةــا ما ـٛز صــاد  ٚلــريو ٜعتــرب 05.0َعٜٓٛـ١   َطــتٟٛ إحصـا١ٝ٥ عٓــد 

 ويكٝاض٘

 (:3جذول رلى )

 ( إَزبجُخ ادلُظًخ) انثبين احملىر عجبرح يٍ عجبراد كم ثني االررجبغ يعبيم

 نهًحىر انكهُخ وانذرجخ

 َعاٌَ االزتبا  ايعباز٠ يسقِا
 ق١ُٝ االحتُاٍ

P-Value 

 666و6 791و6 اةتاح١ اىَهاْٝاااضتػإٍ اةٛازد ٚ  و2

 666و6 843و6 اضت داّ ايتهٓٛيٛ ٝا اذتدٜي١ و1

 666و6 767و6 َإ١ُ٥ َٗازاا اةٛظؿ  ييبٝع١ أعُاهلِ و3

 666و6 698و6 ايتصاّ اةٛظؿ   ٛاعٝد ايعٌُ و4

 666و6 728و6 اةٛظؿ  أ ٛز شٜاد٠ و5

 666و6 865و6 شٜاد٠ ٚقع ايدٚاّ يًُٛظؿ  و6

 666و6 693و6 داخٌ اةٓم١ُ اةٛظؿ شٜاد٠ عدد  و7

ٞ  ا ٛز عباز٠ َٔ عبازاا نٌ ل  االزتبا  َعاٌَ( 3) زقِ  دٍٚ ٜٛوح إْتا ٝـ١  ) اييـاْ

 إحصــا١ٝ٥ عٓــد داليــ١ ذاا االزتبــا  َعــاَإا إٔ ٜــب  ايهًٝــ١، ٚايــرٟ ٚايدز ــ١ (اةٓمُــ١

 ويكٝاض٘ ٚوا ةا صادم ا ٛز ٚلريو ٜعترب 05.0َع١ٜٛٓ  َطتٟٛ

 االضتبا١ْ: ثاْٝاو: ثباا
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ــتبا١ْ ٖـــرٙ تعيـــٞ إٔ االضـــتبا١ْ ليبـــاا ٜكصـــد ــاد٠ مت يـــٛ ايٓتٝجـــ١ ْؿـــظ االضـ ــا إعـ  تٛشٜـ

ــتبا١ْ ــس االضـ ــس٠  أنيـ ــٔ َـ ــع َـ ــظ حتـ ــسٚف ْؿـ ــسٚ ، ايمـ ــاز٠ أٚ ٚايػـ ــس٣ لعبـ ــاا إٔ أخـ  ثبـ

 مت يــٛ ؾُٝــا نــبري لػــهٌ تػٝريٖــا ٚعــدّ ْتــا٥ج االضــتبا١ْ   االضــتكساز ٜعــي االضــتبا١ْ

 وَع١ٓٝ ش١َٝٓ خإٍ ؾ اا َساا عد٠ ايع١ٓٝ أؾساد ع٢ً تٛشٜعٗا إعاد٠

ٔ  ايدزاضـ١  اضـتبا١ْ   ثباا َٔ ايباحث حتكل ٚقد ٍ  َـ ٌ  طسٜكـ١  خـإ  ٚذيـو  نسْٚبـا   أيؿـا  َعاَـ

ًٞ    :نُاٜ 

 :Cronbach's Alpha Coefficient  كرونباخ ألفا معامل

 ّ  نُــا ايٓتـا٥ج  ٚناْـع  االضـتبا١ْ،  ثبـاا  يكٝـاع  نسْٚبـا   أيؿـا  طسٜكـ١  ايباحـث  اضـت د

 :ايتايٞ لادتدٍٚ َب١ٓٝ ٖٞ

 (4رلى ) جذول

 اإلضزجبَخ ثجبد نمُبش كروَجبخ أنفب اخزجبر َزبئج َىظح

 َعاٌَ أيؿانسْٚبا  ا ٛز ا

 864و6 إداز٠ ايٛقع و2

 727و6 ةٓم١ُإْتا ١ٝ ا و1

 855و6 مجٝا عبازاا االضتبا١ْ و3

 َستؿعـ١  نسْٚبـا   أيؿـا  َعاٌَ ق١ُٝ إٔ( 4)  دٍٚ اةب١ٓٝ   ايٓتا٥ج َٔ ٚاوح

ٕ  نـريو و االضـتبا١ْ  ستاٚز ٔستٛز َ يهٌ ٌ  قُٝـ١  ؾـا  عبـازاا  دتُٝـا  أيؿـا  َعاَـ

ــتبٝإ ــٔ )  االضـ ــع َـ ــرا855و6ناْـ ــ٢ إٔ ( ٖٚـ ــٌ ٜعٓـ ــاا َعاَـ ــ١، اييبـ ــٕٛ َستؿعـ  ٚتهـ

ٔ  تأند قد ايباحث ٜهٕٛ ٚلريوو ايٓٗا١ٝ٥ قال١ً يًتٛشٜا صٛزتٗا   ١ْاالضتبا  َـ

 االضـــتبا١ْ تاَـــ١ لصـــخ١ ثكـــ١ عًـــ٢ ظتعًـــٗا ممـــا ايدزاضـــ١ اضـــتبا١ْ ٚثبـــاا صـــدم

 وؾسوٝاتٗا ٚاختباز ايدزاض١ أض١ً٦ ع٢ً ٚاى ال١ ايٓتا٥ج يتخًٌٝ ٚصإحٝتٗا

 :البحح يف املستخذمة اإلحصائية الجاني عصر: األساليب

ٌ  ّ ايباحث لتؿسٜؼقا   االضـتبا١ْ، َٚعادتـ١ لٝاْـاا ايدزاضـ١ ٚؾكـا يربْـاَج اذتـصّ         ٚحتًٝـ

  (Statistical Process For Social Science)اىحصــا١ٝ٥ يًعًــّٛ اال تُاعٝــــ١ 
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( حٝـــــث ضٝطـــــت دّ ايباحـــــث أضـــــايٝب اةعادتـــــ١  SPSSٚايـــــرٟ عـــــرب عٓـــــ٘ اختصـــــازاو )

 اىحصا١ٝ٥ ايتاي١ٝ:

 حطاب اةتٛضط اذتطالٞ: و2

يو يتخدٜد اضتجالاا أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١، إشا٤ ستـاٚز ايدزاضـ١ اة تًؿـ١ ، يهـٌ     ٚذ

 عباز٠  َٔ عبازاا تًو ا اٚزو

 االضتساف اةعٝازٟ: و1

ــاا اةبخــٛث  إشا٤ نــٌ عبــاز٠ َــٔ عبــازاا صــخٝؿ١         يكٝــاع َــد٣ ايتػــتع   إ ال

 اةإحم١و

 ايؿكسااو صدم يكٝاع لريضٕٛ ازتبا  َعاٌَ و3

   ضبريَإ يؿسٚم ايستب ازتبا  َعاٌَ   و 4

 ةعسؾ١ ْٛع ٚدز ١ ايعإق١ ل  اةتػرياا اةساد قٝاع ايعإق١ لٝٓٗاو 

  :(Cronbach's Alpha)نسْٚبا   أيؿا اختباز   و 5

 واىضتبا١ْ ؾكساا ثباا ةعسؾ١

 الجالح عصر: الذراسات السابكة:

 (:2008دراضخ انصىرٌ، كًبل عجذ احلًُذ ) -1

 يذَرٌ ويذَراد يذارش انزعهُى انعبو مبحبفظخ غسح: والع إدارح انىلذ نذي

 أِٖ أٖداؾٗا:

 إلساش أ١ُٖٝ ايٛقع نُٛزد مث  ٚعٓصس أضاضٞ َٔ عٓاصس اىداز٠و (2

ــ١         (1 تكــدِٜ لعــ  ايتٛصــٝاا ٚاةك حــاا ايــو تطــِٗ   حتطــ  إداز٠ ايٛقــع لؿاعًٝ

 ا ١ٝوٚايتكًٌٝ َٔ ٍألاب وٝاع٘ يًُطا١ُٖ   ضسع١ إصتاش األعُاٍ ٚشٜاد٠ اىْت

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

 إٔ ٚاقا إداز٠ ايٛقع نإ ل  َستؿا َٚتٛضط دتُٝا ألعاد ايدزاض١و (2

أٖـــسا ايدزاضـــ١ أْـــ٘ ال تٛ ـــد ؾـــسٚم ذاا داليـــ١ إحصـــا١ٝ٥ لـــ  َتٛضـــياا تكـــدٜساا   (1

 َدٜسٟ ايدازع حٍٛ ٚاقا إداز٠ ايٛقعو

 أِٖ ايتٛصٝاا:

 إلساش أ١ُٖٝ ايٛقع نُٛزد ْادز ٚمث و (2
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 ز٠ ايٛقع ٜصبح  ص٤او َٔ اييكاؾ١ اىداز١ٜ ايتٓم١ُٝٝوايٛعٞ  ؿّٗٛ إدا (1

 (:1669دزاض١ عًٞ، أْٛز مجٌٝ ) (3

 الضغوط الهفسية وعالقتوا بإنتاجية العمل:

 أِٖ أٖداؾٗا:

تٗــدف ٖــرٙ ايدزاضــ١ عًــ٢ تطــًٝط ايضــ٤ٛ عًــ٢ ايضــػٛ  ايٓؿطــ١ٝ   ل٦ٝــ١ ايعُــٌ           

١ٝ ٚقُٝـــ١ َتضـــ١ُٓ لػـــهٌ قـــاع وـــػٛ  ايعُـــٌ، ٚايهػــــ عـــٔ طبٝعـــ١ ايعإقـــ١ ايٓؿطـــ  

 اىْتاج يع١ٓٝ ايدزاض١ َٚد٣ اْتػاز ايضػٛ  ايٓؿط١ٝ يد٣ ع١ٓٝ ايبخثو

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

 أْ٘ نًُا اشداد ايضػط ايٓؿطٞ ع٢ً ايعاٌَ نًُا قًع اىْتا ١ٝو (2

ــ ٚيٝاا       (1 ــِ اةطـ ــٞ لـــ  حجـ ــػط ايٓؿطـ ــٞ اشداد ايضـ ــت٣ٛ ايتعًُٝـ ــا شاد اةطـ ــ٘ نًُـ أْـ

 ٚطبٝع١ ايعٌُ اةس٢َ ع٢ً عاتك٘و

 يتٛصٝاا:أِٖ ا

ــِ ايــٓؿظ ايصــٓاعٞ ٚايتٓمُٝــٞ   اةٓػــأ٠         (2 وــسٚز٠ ٚ ــٛد َت صــم َــٔ قطــِ عً

 ايصٓاع١ٝو

 حتط  ايٛوا اةادٟ يًعاٌَ َٔ خإٍ زؾا أ سٙو (1

 (:1998دراضخ اخلرفبٌ، جنى احملًُذ ) -2

انزًُُخ اإلدارَةخ وأثرْةب عهةً اإلَزبجُةخ يف ثعةط ي ضطةبد انمؽةب  انعةبو يف         

 ضىرَخ:

 أِٖ أٖداؾٗا:

د َــد٣ اْعهــاع ايتُٓٝــ١ اىدازٜــ١ ٚتأثريٖــا عًــ٢ اىْتا ٝــ١   ايكيــاع ايعــاّ     حتدٜــ (2

 ايطٛزٟو

ايهػـــ عــٔ تــأثري ايتُٓٝــ١ اىدازٜــ١ عًــ٢ َعــدٍ دٚزإ ايعُــٌ يًعــاًَ    ايكيــاع       (1

 ايعاّ ايطٛزٟو

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

 ٖٓاى عإق١ طسد١ٜ ل  ايتدزٜب ٚإْتا ١ٝ ايعٌُو (2

 َٚعدٍ دٚزإ ايعٌُوٖٓاى عإق١ عهط١ٝ ل  ايتدزٜب  (1
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 أِٖ ايتٛصٝاا:

إعــاد٠ ايٓمــس لتٓمــِٝ اذتــٛاؾص  ٚتعدًٜــٗا ألْٗــا تــستبط لــايسٚج اةعٜٓٛــ١ ٚاىْتا ٝــ١     (2

 يًعاًَ و

 تصُِٝ دٚزاا يت١ُٝٓ اةٍٝٛ اىظتال١ٝ يد٣ ايعاًَ  ٚإعدادٖا ٚتٓؿٝرٖاو (1

 (:1993دراضخ: انعجذ اهلل، حطٍ ) -3

ًم يف وحذاد انمؽب  انعبو انصةُبعٍ يف انمؽةر   انزذرَت ادلهين وأثرِ يف إَزبجُخ انع

 انعريب انطىرٌ:

 أِٖ أٖداؾٗا:

 حتدٜد أثس ايتدزٜب اةٗي   إْتا ١ٝ ايعٌُ نُٝاوو (2

 قٝاع عا٥د ايتدزٜب ٚاةسدٚد اةايٞو (1

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

 ٖٓاى ؾسٚم ل  إْتا ١ٝ ايعاٌَ اةدزب ٚإْتا ١ٝ ايعاٌَ غري اةدزبو -2

 ٚقاا ايؿساؽ يد٣ اةتدزل  ةا ٖٛ َؿٝدوعدّ اضتيُاز أ -1

 أِٖ ايتٛصٝاا:

إٔ ٜتِ تدزب ايعُاٍ ع٢ً خيٛ  اىْتاج ؤُ لساَج تدزٜبٝـ١ شتيـط هلـا لػـهٌ      (2

 دقٝلو ٚلاغساف َت صص  َٚتؿسع  يريوو

ايتٓاضــب لــ  ستتــ٣ٛ ايــرباَج ايتدزٜبٝــ١ َٚــ ٖإا ٚنؿــا٤اا اةــدزل  ايكــا٥ُ         (1

 لتٓؿٝر تًو ايرباَجو

 : غرَت، يعبر جنُت:دراضخ -4

 انزخؽُػ االضزرارُجٍ نهًىارد انجشرَخ وعاللزّ ثبإلَزبجُخ:

 أِٖ أٖداؾٗا:

 لٝإ ايعإق١ ل  ايت يٝط االض اتٝجٞ يًُٛازد ايبػس١ٜ ٚاىْتا ١ٝو (2

ايتعـــسف عًـــ٢ ٚاقـــا تيبٝـــل ايت يـــٝط االضـــ اتٝجٞ يًُـــٛازد ايبػـــس١ٜ   إدازتٓـــا   (1

 ا ١ًٝو

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

 د إداز٠ َػه١ً َت صص١ يًُٛازد ايبػس١ٜوال تٛ  (2

 ٖٓاى ايعدٜد َٔ اةعٛقاا ايو تع ض تيبٝل ايت يٝط االض اتٝجٞو (1
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 أِٖ ايتٛصٝاا:

 ايتأنٝد ع٢ً تيبٝل ايت يٝط االض اتٝجٞ يًُٛازد ايبػس١ٜ   اةٓمُااو (2

 تصُِٝ ْماّ َعًَٛاا َتيٛز ل  إدازاا اةٓم١ُ اة تًؿ١وو (1

 (:2007خبنذ حمًذ )دراضخ د. انكردٌ،  -6

 إدارح اإلَزبجُخ يف يُظًبد األعًبل انطىرَخ وانهجُبَُخ:

 أِٖ أٖداؾٗا:

 ايبخث ٚايتخًٌٝ يًعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ٚا دداا ايو ت ثس ع٢ً اىْتا ١ٝو (2

قٝــاع اىْتا ٝــ١ ٚحتًٝــٌ ٚتكٝــِٝ ْتــا٥ج ايكٝــاع ٚتيــٜٛس زتُٛعــ١ َــٔ اة غــساا        (1

 ٚأضايٝب ايتخًٌٝ ايهُٞو

 اذتدٜي١ يتخط  اىْتا ١ٝ ٚٚوا لساَج تكدٜسٖاو دزاض١ األضايٝب (3

 أِٖ َا تٛصًع إيٝ٘:

إٕ اىْتا ٝــ١ تــ دٟ عًــ٢ االضــتػٓا٤ عــٔ ايٝــد ايعاًَــ١ ؾجــا٤ا ايدزاضــ١ يت نــد إٔ      (2

تٓـــاَٞ اىْتا ٝـــ١ ٜصـــخب٘ تٓـــاّ   االضـــت داّ ٚتـــٛؾري ؾـــسص عُـــٌ عًـــ٢ اةـــد٣           

 اييٌٜٛو

 أِٖ ايتٛصٝاا:

نـــــٌ قيـــــاع ؾسعـــــٞ نأصـــــخاب ايعُـــــٌ تكٜٛـــــ١ دٚز ناؾـــــ١ ايٓكالـــــاا ايؿسعٝـــــ١ ٚ (2

 ايصٓاعٝ  َيٌ مجع١ٝ ايصٓاع١ ايًبٓا١ْٝو

اىصــإج ٚاةتالعــ١ يتيــٛزاا َٛوــٛعاا اىْتا ٝــ١ ٚطــسم تصــٓٝعٗا ٚإتبــاع أضــايٝب    (1

 ايت١ُٝٓ اىداز١ٜو
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 اإلطار الهظري للذراسة

 أواًل: مفووم إدارة الوقت:

 ا َا ًٜٞ:ٖٓاى زتُٛع١ َٔ اةؿاِٖٝ ىداز٠ ايٛقع عهٔ إٔ ضتدد َٓٗ

ٖــٞ عًُٝــ١ ختيــٝط ٚتٓمــِٝ ٚتسلٝــ١ ٚزقالــ١ ايٛقــع  ــا عهٓٓــا َــٔ اختٝــاز ايػــ٤ٞ    (2

 و(3)ايصخٝح اةساد عًُ٘ ٚايكٝاّ لأعُاٍ نيري٠   ٚقع قصري

 و(4)ٖٞ ؾٔ ٚعًِ االضت داّ ايسغٝد يًٛقع ٚعًِ اضتيُاز ايصَٔ لػهٌ ؾعاٍ (1

 ثانيًا: أهمية إدارة الوقت:

إداز٠ ضــ١ًُٝ ٚؾعايــ١ يًُــٛازد ٚايهــٛادز ايبػــس١ٜ ٚتعيــٞ   إٕ اىداز٠ ادتٝــد٠ يًٛقــع ٖــٞ  

لعداو ازتكا٥ٝاو يضسٚز٠ ايتكدّ ٚاالزتكـا٤ ايعـاّ يهـٌ َـٔ ايعـاًَ    اةػـسٚع ٚاةػـسٚع ذاتـ٘         

 ٚعهٔ إٔ ْٛوح أ١ُٖٝ: إداز٠ ايٛقع   ايػهٌ ايتايٞ ايرٟ ٜب  أ١ُٖٝ إداز٠ ايٛقعو

 (5) (: أمهُخ إدارح انىلذ1شكم رلى )

                                      
 و23، ص1669َ ضط١ حٛزع ايدٚي١ٝ،  (  ستُد ايصري ، إداز٠ ايٛقع، اىضهٓدز١ٜ،3)

 و18، ص1665(  زحبٞ عًٝإ، إداز٠ ايٛقع "ايٓمس١ٜ ٚايتيبٝل، عُإ، داز  سٜس، 4)

 و33، 32( زحبٞ عًٝإ، َس ا ضبل ذنسٙ، ص ص 5)
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 ًا: أنواع الوقت:ثالج

 ٚعهٔ تكطِٝ ايٛقع ع٢ً أزلع١ أْٛاع ز٥ٝط١ٝ ٖٞ:

 ايٛقع اىلداعٞو -2

 ايٛقع ايتخضريٟو -1

 ايٛقع اىْتا ٞو -3

 و(6)ايٛقع غري اةباغس أٚ ايعاّ -4

رابعًا: متطلبات إدارة الوقت:

ٖٓاى زتُٛع١ َٔ اةتيًباا ايو حتتا ٗا إداز٠ ايٛقع ْرنس َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ 

 اٍ َا ًٜٞ:اةي

 إحطاع عُٝل لايٛال٤ ٚغعٛز ناٌَ لااليتصاّ ٚايتؿٛمو (2

 زصد ايمٛاٖس ٚاةطتجداا ٚاةتػريااو (1

 إداز٠ يًتيٜٛس ٚيًتخط  ٚاالزتكا٤و (3

 ايتصاّ دقٝل ٚستددو (4

 ختيٝط ٚتٓمِٝ ٚتٛ ٝ٘ ٚحتؿٝص ٚتٓطٝل َٚتالع١و (5

 تٓؿٝر قٝاضٞو (6

 تكِٝٝ جتٜٛدٟو (7

 و(7)ًٌٝ ذنٞ ٚتعاٌَ تٓؿٝرٟؾِٗ عُٝل ٚاضا ٚإدزاى ايب١٦ٝ ا ٝي١ ٚحت (8

 خامسًا: أهم العكبات املعوقة إلدارة الوقت:

 ٖٓاى زتُٛع١ َٔ ايعكباا اةعٛق١ ىداز٠ ايٛقع عهٔ إٔ ْٛوح َٓٗا َا ًٜٞ:

 ل١٦ٝ عٌُ ؾٛو١ٜٛ نيري٠ ايضجٝج ٚنيري٠ اةيايبو (2

 َطاح١ ايعٌُ زد١٦ٜ ايتٓمِٝو (1

 زاووٚ ٛد ْصٚع يًُُاط١ً ٚتأ ٌٝ عٌُ ٜٓبػٞ إصتاشٙ ؾٛ (3

                                      
ُ ـــإ، عـــا  ايهتـــب      6) ــ١، أزلـــد، ع ــاٍ يًكٝـــاد٠ ايؿعايـ ــاذ ايكـــسازاا ٚاالتصـ ( ضـــٌٗٝ عبٝـــداا، إداز٠ ايٛقـــع ٚعًُٝـــ١ اختـ

 و25، ص1667ٜث، اذتد

، 2( ضــًِٝ ليــسع  ًــدٙ، ضــاَٞ ستُــد، ستُــد ٖػــاّ حسٜــص، ؾــٔ إداز٠ ايٛقــع ٚاال تُاعــاا، عُــإ، داز د ًــ١،    7)

 و31، ص1667
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 و(8)عكد ا تُاعاا ق١ًًٝ ايؿاع١ًٝ ٚايكٝاّ لأضؿاز ال يصّ هلا (4

 سادسًا: مفووم اإلنتاجية:

ٖٞ ايه١ُٝ اةٓتج١ َٔ ٚحد٠ عٌُ ش١َٝٓ ٚايصٜاد٠   اىْتا ١ٝ ٖٞ ايصٜاد٠  (2

اذتاص١ً   ن١ُٝ اىْتاج   ٚحد٠ ش١َٝٓ ستدد٠ َٔ ايعٌُ ٖٚرٙ ٖٞ إْتا ١ٝ 

 و(9)س ايعٌُ ؾكطايعٌُ أٟ ْطب١ اة س اا ع٢ً عٓص

ٖٞ ن١ُٝ اىْتاج ايو تتخكل َٔ خإٍ َد٠ ش١َٝٓ لٛاضي١ ٚحد٠ َع١ٓٝ َٔ  (1

ايعٌُ أٚ ايٓطب١ ل  اىْتاج ا كل ٚن١ُٝ األعُاٍ ايو لريع خإٍ َد٠ ش١َٝٓ 

 و(26)َع١ٓٝ

 سابعًا: أهمية العملية اإلنتاجية:

عباز٠ عٔ حص١ًٝ حتتٌ اىْتا ١ٝ حٝصاو ٖاَاو   حٝا٠ اىْطإ ع٢ً أضاع أْٗا 

  ٗدٙ ضتٛ حتكٝل ٖدف ستدد   ؾ ٠ َع١ٓٝو

ٚيإلْتا ١ٝ أ١ُٖٝ خاص١   اقتصادٜاا ايدٍٚ ناؾ١، ٚذيو ْمساو يًدٚز ايرٟ 

تًعب٘   ضسع١ منٛ اجملتُعاا ٚحتط  َطت٣ٛ َعٝػ١ ايطهإ، نُا تعد َ غساو 

١ داخٌ ايٛحداا ٜعهظ َد٣ ايهؿا٠٤   اضت داّ اةٛازد ايبػس١ٜ ٚغري ايبػس١ٜ اةتاح

االقتصاد١ٜ، إواؾ١ ع٢ً أْٗا تعد ديٝإو ع٢ً َا ٜيسأ ع٢ً ايكياعاا االقتصاد١ٜ َٔ 

تيٛز عًُٞ ٚتكي ٚعهٔ إٔ ضتدد أ١ُٖٝ اىْتا ١ٝ يهٌ َٔ ايؿسد ٚاةٓم١ُ ٚاالقتصاد 

 ٚاجملتُاو

ؾإ إْتا ٝت٘ تعهظ َد٣ َطاُٖت٘   ايعٌُ ٚاةكداز  ثبنُطجخ نهفرد انعبيم: -1

ٟ ٜعيٝ٘ َٔ  ٗدٙ ٚعًُ٘ َٚٗازات٘ ع٢ً  اْب تٛاوع٘ ايٓؿطٞ َا عًُ٘، ٚذيو   اير

 ايك١ُٝ اةضاؾ١ ع٢ً اةٓتج ايٓٗا٥ٞو

                                      
 و85، ص1667( ٚيٝد غخاد٠، إداز٠ ايٛقع حًٍٛ َٔ ارتربا٤ يتخدٜاا ١َٜٝٛ، ايطعٛد١ٜ، ايعبٝهإ يًٓػس،  8)

ٝـ١   َٓمُـاا األعُـاٍ ايطـٛز١ٜ ٚايًبٓاْٝـ١، زضـاي١ دنتـٛزاٙ غـري َٓػـٛز٠،          ( خايد ستُد ايهصلـسٟ، إداز٠ اىْتا   9)

 و41، ص1667ن١ًٝ االقتصاد،  اَع١ دَػل، 

( أْـٛز مجٝـٌ عًـٞ، ايضـػٛ  ايٓؿطـ١ٝ عإقتٗـا لاْتا ٝـ١ ايعُـٌ، زضـاي١ َا طـتري غـري َٓػـٛز٠، نًٝـ١ اي لٝـ١،                26)

 و68، ص1669 اَع١ دَػل، 
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ؾإ اىْتا ١ٝ تعرب عٔ نؿا٠٤ اىداز٠   اضتػإٍ اةٛازد  ثبنُطجخ نهًُظًخ: -2

ٚتيٜٛس ٚاىَهاْاا اةتاح١ هلا، ٚلايتايٞ ؾإ شٜاد٠ اىْتا ١ٝ تعي تكدّ ايتهٓٛيٛ ٝا 

 اةٓتج َٚإ١ُ٥ َٗازاا ايعُاٍ يًعٌُ أٟ اضت داّ اىداز٠ ةٛازدٖا لأؾضٌ غهٌ ممهٔو

ؾٗٞ تعرب عٔ نؿا٠٤ ايدٚي١   زتُٛعٗا لاداز٠ ضًا  ثبنُطجخ ناللزصبد واجملزًع: -3

 ٝد٠ ٚإْتا ٗا ٚتكدعٗا يًُجتُا، حٝث تسؾا زؾاٖٝت٘ ٚتعهظ َد٣ نؿا٠٤ إداز٠ 

 و(22)ًاايعٌُ   إْتاج ٖرٙ ايط

 ثامهًا: وحذات قياس اإلنتاجية:

لٓطب تبعاو هلرا اةكٝاع عدد ايٛحداا اةٓتج١ ٚاة س اا ع٢ً عدد  انكًُخ: -1

ايٛحداا اةطت د١َ   اىْتاج يـ ضاعاا ايعٌُ ايبػس١ٜ، ضاعاا ايعٌُ اآلي١ٝ، 

 ٚحداا اةٛازد ارتاّ، ٚحداا ايياق١و

لايطعس، حٝث تٓطب ق١ُٝ اة س اا  تطت دّ ؾٝٗا حاصٌ وسب ايه١ُٝانمًُخ:  -2

 ع٢ً ق١ُٝ اةدخإا، ٜٚتُٝص ٖرا اةكٝاع عٔ ضالكت٘ لايدق١ ٚايٓطب١و

تطت دّ ايك١ُٝ اةضاؾ١ يًتعبري عٔ ناؾ١ تهايٝـ اجملٗٛداا  انمًُخ ادلعبفخ: -3

اةبرٚي١   اىْتاج ٚناؾ١ ايعٛا٥د َٔ ٖرٙ اجملٗٛداا ٚلايتايٞ تعي ايؿسم ل  

 مجاي١ٝ ٚتهايٝـ ارتاَاا ٚارتدَااواةبٝعاا اى

 تاسعًا: طرق قياس إنتاجية العامل:

ٜتِ  ٛ بٗا قٝاع إْتا ١ٝ ايعاٌَ لكط١ُ حجِ اىْتاج ع٢ً ؼرَمخ يجبشرح:  -1

 عدد ايعُاٍ أٚ ع٢ً ٚقع ايعٌُو

 ٛ بٗا ْكّٛ حبطاب ايٛقع ايإشّ ىْتاج ٚحد٠ ٚاحد٠  ؼرَمخ غري يجبشرح: -2

 ٌُ ع٢ً حجِ اىْتاج َٚٔ ثِ ضتدد إْتا ١ٝ ايعاٌَوٚذيو لكط١ُ ٚقع ايع

ؾكٝاع َطت٣ٛ إْتا ١ٝ ايعاٌَ ٜستبط  كٝاع حجِ اىْتاج ٚلٛحد٠ ايصَٔ 

 و(21)اةطت دَ 

                                      
 و69، 68نسٙ، ص ص(أْٛز مجٌٝ عًٞ، َس ا ضبل ذ 22)

 و74، 73( أْٛز مجٌٝ عًٞ، َس ا ضبل ذنسٙ، ص ص 21)
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 اإلطار العملي للذراسة

 :مكذمة

   عًٝٗـا  االعتُـاد  مت ايو ٚاى سا٤اا يًُٓٗج١ٝ َؿصإو عسواو ايؿصٌ ٖرا ٜتٓاٍٚ 

 إداز٠ ايٛقــع عًــ٢ إْتا ٝــ١ اةٓمُــ١،    أثــس عًــ٢ ايتعــسف لٗــدف ايدزاضــ١ اةٝداْٝــ١،  تٓؿٝــر

ــ١،  ٚتػـــٌُ ــ١ ايدزاضـ ــا ٚٚصــــ َٓٗجٝـ ــ١ جملتُـ ــ١، ٚعٝٓـ ــا٥م ايدزاضـ ــرٙ ٚخصـ ــ١، ٖـ  ايعٝٓـ

 لٝــإ إىل إوــاؾ١ ٚثباتٗــا، َصــداقٝتٗا ٚؾخــم ،(االضــتبا١ْ)يًدزاضــ١  ايس٥ٝطــ١ٝ ٚاألدٚاا

  وايدزاض١ ْتا٥ج   َعادت١ اةطت د١َ اىحصا١ٝ٥ األضايٝب

 تفسري نتائج الذراسة:

نــريو َــٔ وــُٔ ايٓتــا٥ج اةتخصــٌ عًٝٗــا أٜضــاو ايتٛشٜــا ايتهــسازٟ ٚايٓطــيب دتــٓظ    ٚ

 ( ايتايٞ:  5ايع١ٓٝ قٝد ايدزاض١ لاةصسف نُا ٖٛ َب  لادتدٍٚ)

 ف(: انزىزَع انزكرارٌ وانُطيب جلُص عُُخ انذراضخ ثبدلصر5اجلذول )

 ايٓطب١ اة١ٜٛ٦ ايعدد ادتٓظ

 6و25 9 إْاث

 6و85 52 ذنٛز  

 6و266 66 اجملُٛع

%( 6و85( إٔ ايػايبٝــ١ َــٔ أؾــساد ايعٝٓـــ١ )   5ؾًكــد أظٗــسا ايبٝاْــاا ايــٛازد٠ لادتــدٍٚ )     

%(، ٚايػـهٌ ايتـايٞ ٜـب     6و25ناْٛا َٔ ايرنٛز ٚايٓطب١ ايباق١ٝ ناْـع يإلْـاث لٓطـب١ )   

 (:5ايتُيٌٝ ايبٝاْٞ يٓتا٥ج ادتدٍٚ )

التوزيع النسبي لجنس عينة الدراسة بالمصرف

ذكور 

85%

إناث

15%
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( ايتايٞ ؾاْـ٘ ٜـب  ايتٛشٜـا ايتهـسازٟ ٚايٓطـيب يًت صـم ايـدقٝل        6َا عٔ ادتدٍٚ)أ 

 يًع١ٓٝ قٝد ايدزاض١:  

 (: انزىزَع انزكرارٌ وانُطيب نهًطزىي انىظُفٍ نعُُخ انذراضخ ثبدلصرف6اجلذول )

 ايٓطب١ اة١ٜٛ٦ ايتهساز اةطت٣ٛ ايٛظٝؿٞ

 7و6 4 َدٜس اداز٠

 7و26 26 ز٥ٝظ قطِ

 6و5 3 ز٥ٝظ ٚحد٠

 7و72 43 َٛظـ

 6و266 66 اجملُٛع

%( نـإ  7و72( إٔ ايػايبٝـ١ َـٔ أؾـساد ايعٝٓـ١ )    6يكد أظٗـسا ايبٝاْـاا ايـٛازد٠ لادتـدٍٚ )    

%(  نـإ َطـتٛاِٖ ايـٛظٝؿٞ )ز٥ـٝظ قطـِ(و      7و26َطتٛاِٖ ايٛظٝؿٞ )َٛظــ( ، لُٝٓـا )  

ٚحــد٠(و  %( َطــتٛاِٖ ايــٛظٝؿٞ )ز٥ــٝظ  6و5%( َطــتٛاِٖ ايــٛظٝؿٞ )َــدٜس إداز٠(و ٚ) 7و6ٚ)

 (:6ٚايػهٌ ايتايٞ ٜب  ايتُيٌٝ ايبٝاْٞ يٓتا٥ج ادتدٍٚ )

التوزيع  النسبي للمستوى الوظيفي لعينة الدراسة بالمصرف

موظف

71%
رئيس وحدة

5%

رئيس قسم

17%

مدير ادارة

7%

 انذراضخ ثبدلصرفنعُُخ  نهًطزىي انىظُفٍانزىزَع  انُطيب ( : 3انشكم )
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( ايتـــايٞ ؾاْـــ٘ ٜـــب  ايتٛشٜـــا ايتهـــسازٟ ٚايٓطـــيب يطـــٓٛاا ارتـــرب٠   7أَـــا عـــٔ ادتـــدٍٚ )

 يًع١ٓٝ قٝد ايدزاض١:  

 انُطيب نطُىاد اخلربح نعُُخ انذراضخ ثبدلصرف(: انزىزَع انزكرارٌ و7اجلذول )

 ايٓطب١ اة١ٜٛ٦ ايتهساز َد٠ ارترب٠

 3و18 27 اقٌ َٔ مخظ ضٓٛاا

 7و12 23 ضٓٛاا 26ضٓٛاا ايٞ اقٌ َٔ  5َٔ 

 6و35 12 ضٓٛاا 25ضٓٛاا ايٞ اقٌ َٔ  26َٔ 

 6و25 9 ض١ٓ 25انيس َٔ 

 6و266 66 اجملُٛع

ــاا ايـــٛازد٠ لا  ــ١ ) 7دتـــدٍٚ )يكـــد أظٗـــسا ايبٝاْـ ــ١ َـــٔ أؾـــساد ايعٝٓـ %( 6و35( إٔ ايػايبٝـ

ضـٓٛاا ايــٞ   26َــٔ ناْـع خـربتِٗ   زتــاٍ عًُـِٗ اذتـايٞ )َــٛظؿٞ َصـسف( ناْـع       

 5َـٔ  %( َـِٓٗ خـربتِٗ   7و12،) اقٌ َٔ مخظ ضٓٛاا%( ناْع 3و18، ) ضٓٛاا 25اقٌ َٔ 

تــايٞ و  ٚايػــهٌ ايضــ١ٓ 25انيــس َــٔ  %( خــربتِٗ 6و25، ) ضــٓٛاا 26ضــٓٛاا ايــٞ اقــٌ َــٔ   

 (:7ٜب  ايتُيٌٝ ايبٝاْٞ يٓتا٥ج ادتدٍٚ )

 

 انذراضخانزىزَع  انُطيب نطُىاد اخلربح نعُُخ ( : 4انشكم )

توزيع  النسبي لسنوات الخبرة لعينة الدراسة ال

من 5 سنوات الي 

اقل من 10 سنوات

22%

اقل من خمس 

سنوات

28%
اكثر من 15 سنة

15%

من 10 سنوات الي اقل 

من 15 سنوات

35%
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التوزيع التكراري للمؤهل العلمي لعينة الدراسة
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ــ١    8ادتـــدٍٚ زقـــِ ) ( ٜـــب  ايتٛشٜـــا ايتهـــسازٟ ٚايٓطـــيب يًُ ٖـــٌ ايعًُـــٞ يعٝٓـــ١ ايدزاضـ

 ايعا١ًَ لاةصسف:

 خ(: انزىزَع انزكرارٌ وانُطيب نهً ْم انعهًٍ نعُُخ انذراض8اجلذول )

 ايٓطب١ اة١ٜٛ٦ ايتهساز ايؿ١٦

 3و8 5 َتٛضط

 3و28 22 دلًّٛ عايٞ

 7و52 32  اَعٞ

 7و12 23 َا طتري

 6و266 66 اجملُٛع

( أظٗــسا ايبٝاْــاا ايــٛازد٠ لايدزاضــ١ إٔ ايػايبٝــ١ َــٔ أؾــساد  8َــٔ ادتــدٍٚ زقــِ )

 َا طـــتري%( ، ًٜٝٗـــا َ ٖـــٌ 51.7)  ـــاَعٞعٝٓـــ١ ايدزاضـــ١ حاصـــً  عًـــ٢ َ ٖـــٌ 

%( و أَــا أقــٌ ْطــب١ ؾهاْــع يًخاصــً  عًــ٢ اة ٖــٌ ايعًُــٞ َتٛضــط   21.7) لٓطــب١

 (:8%(و ٚايػهٌ ايتايٞ ٜب  ايتُيٌٝ ايبٝاْٞ يٓتا٥ج ادتدٍٚ )3و8لٓطب١ )

 

 (: انزىزَع انزكرارٌ نهً ْم انعهًٍ نعُُخ انذراضخ5انشكم )
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ًعٝٓـ١  ( ايتايٞ ؾاْ٘ ٜـب  ايتٛشٜـا ايتهـسازٟ ٚايٓطـيب يًعُـس ي     9أَا عٔ ادتدٍٚ)

 قٝد ايدزاض١: 

 (:  انزىزَع انزكرارٌ وانُطيب نهعًر نعُُخ انذراضخ ثبدلصرف9اجلذول )

 ايٓطب١ اة١ٜٛ٦ ايتهساز ايعُس

 6و5 3 ض١ٓ 15أقٌ َٔ 

 3و13 24 ض١ٓ 36ض١ٓ إيٞ أقٌ َٔ  15َٔ 

 7و16 26 ض١ٓ 35ض١ٓ إيٞ أقٌ َٔ  36َٔ 

 3و33 16 ض١ٓ 46ض١ٓ إيٞ أقٌ َٔ  35َٔ 

 3و8 5 ض١ٓ ١45 إيٞ أقٌ َٔ ضٓ 46َٔ 

 3و3 1 ض١ٓ 45أنيس َٔ 

 6و266 66 اجملُٛع

ــٛازد٠ لادتـــدٍٚ )      ــٔ أؾـــساد ايعٝٓـــ١    9يكـــد أظٗـــسا ايبٝاْـــاا ايـ ( إٔ ايػايبٝـــ١ َـ

%(  نــإ 7و16، لُٝٓــا ) ضــ١ٓ 46ضــ١ٓ إيــٞ أقــٌ َــٔ    35َــٔ %( نــإ عُــسِٖ  3و33)

 36إيــٞ أقــٌ َــٔ ضــ١ٓ  15َــٔ %( 3و13وٚ) ضــ١ٓ 35ضــ١ٓ إيــٞ أقــٌ َــٔ  36َــٔ عُــسِٖ 

 %(6و5و ٚ) ضـ١ٓ  15أقـٌ َـٔ   %( 6و5وٚ)ضـ١ٓ  45ض١ٓ إيٞ أقٌ َٔ  46َٔ %( 3و8و ٚ)ض١ٓ

 (:9، ٚايػهٌ ايتايٞ ٜب  ايتُيٌٝ ايبٝاْٞ يٓتا٥ج ادتدٍٚ ) ض١ٓ 45أنيس َٔ 

 انذراضخ ثبدلصرفنعُُخ  نهعًرانزىزَع  انُطيب ( : 6انشكم )

توزيع  النسبي للعمر لعينة الدراسة بالمصرف ال

أقل من 25 سنة

5%

أكثر من 45 سنة

3%

من 40 سنة إلي أقل 

من 45 سنة

8%

من 35 سنة إلي أقل من 

40 سنة

34%

من 30 سنة إلي أقل 

من 35 سنة

27%

من 25 سنة إلي أقل 

من 30 سنة

23%
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 تساؤالت الذراسة: 

 :انط ال األول 

 م َزى اضزخذاو إدارح انىلذ يف ادلُظًخ ثشكم حتمك ادلؽهىة يُهب .ْ

ضتــساف ، ٚاالٞقــاّ ايباحــث حبطــاب ايٛضــط اذتطــال  يإل الــ١ عًــ٢ ٖــرا ايطــ اٍ   

يتخًٝــٌ  (3( حـٍٛ اةتٛضــط االؾ اوــٞ ) t) اةعٝـازٟ ٚايــٛشٕ ايٓطــيب ٚاختبــاز 

 ٓتا٥ج ٚؾل َا ٖٛ َٛوح لادتدٍٚ ايتايٞ:ايعبازاا اةتعًك١ لاداز٠ ايٛقع ؾهاْع اي

حطبة انىضػ احلطبيب، واالحنراف ادلعُبرٌ وانىزٌ انُطيب  (:10جذول رلى )

 ( نزحهُم انعجبراد ادلزعهمخ ثإدارح انىلذtاخزجبر )
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 (P-Value)( إٔ َطــت٣ٛ اةعٜٓٛــ١ اةػــاٖد 26)زقــِ   ــدٍٚ ْتــا٥ج َــٔ ٜتضــح   

( نـــــإ أصـــــػس َـــــٔ َطـــــت٣ٛ اةعٜٓٛـــــ١ ا ـــــدد  21،22،8دتُٝـــــا ايعبـــــازاا َـــــا عـــــد٣ )  

(05.0   ممـــا ٜـــدٍ عًـــ٢ إٔ أؾـــساد ايعٝٓـــ١ اةبخـــٛث  أعيـــٛا إ الـــ١  هلـــرٙ ايعبـــازاا )

ع أٚ لاالطتؿــاض مت ختتًـــ عــٔ َتٛضــط ، ٚةعسؾــ١ ْــٛع االخــتإف َــا إذا نــإ لاالزتؿــا    

ــازاا ٚ دز ــ١ اةٛاؾكــ١ ٚؾــل ا ــو اةعــد َــٔ قبــٌ             ــ١ لــ  ايــٛشٕ ايٓطــيب هلــرٙ ايعب اةكازْ

 ايباحث ؾهاْع ْتا٥ج ايعبازاا ٚتستٝبٗا نُا ًٜٞ :

ٌ ايعبــاز٠ "  " حصــًع عًــ٢ اةستبــ١ األٚىل َــٔ حٝــث دز ــ١    حتــاؾأ عًــ٢ َٛاعٝــد ايعُــ

( ٚٚشٕ ْطـيب  31و4ًع ع٢ً َتٛضـط حطـالٞ )  ايٛقع ٚذيو ألْٗا حص ٠اةٛاؾك١   ٛزا داز

%( اةعرب ع٢ً دز ١ عايٞ  داو ، ثِ تًٝٗـا   اةستبـ١   266 -% 84) ( ٖٚٛ ٜٓخصس ل 4و86)

( 98و3" حٝــث حصــًع عًــ٢ َتٛضــط حطــالٞ )   ايعُــٌ إ ــسا٤ااتطــٌٗٝ ايياْٝــ١ ايعبــاز٠ " 

ثـِ  ـا٤ا     %( اةعرب ع٢ً دز ـ١ عـايٞ ،   84 -% 68) ( ٖٚٛ ٜٓخصس ل 6و79ٚٚشٕ ْطيب )

" حٝـث   ايعُـٌ االضـتؿاد٠ ايكصـ٣ٛ    ؾأثٓـا٤ َـٔ اةـٛظؿ     اةستب١ اييايي١ ايعبـاز٠ " تطـتؿٝد  

%( 84 -% 68) ( ٖٚٛ ٜٓخصـس لـ   4و79( ٚٚشٕ ْطيب )97و3حصًع ع٢ً َتٛضط حطالٞ )
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 لٌٝ إىل  ايإَسنصٜـ١ ٚتؿـٜٛ  ايصـإحٝاا    اةعرب ع٢ً دز ١ عايٞ، ثِ  ا٤ا ايعباز٠ "

ــ١ اي ــالٞ )  "   اةستبــ ــ١  تٛضــــط حطــ ــيب )83و3سالعــ ــ   6و76( ٚٚشٕ ْطــ ــس لــ ــٛ ٜٓخصــ  ( ٖٚــ

ــايٞ ، ثـــِ  ـــا٤ا   اةستبـــ١ ارتاَطـــ١ ايؿكـــس٠ "   84 -68%) تكـــّٛ  %( اةعـــرب عًـــ٢ دز ـــ١ عـ

 ٌ ( ٖٚــٛ ٜٓخصــس  6و75( ٚٚشٕ ْطــيب )78و3"  تٛضــط حطــالٞ )  لــايت يٝط اةطــبل يًعُــ

ــ  ــا٤ا   اة    84 -% 68) لـ ــِ  ـ ــايٞ ، ثـ ــ١ عـ ــ٢ دز ـ ــرب عًـ ــاز٠ "   %( اةعـ ــ١ ايعبـ ــ١ ايطادضـ ستبـ

 ٌ ( ٚٚشٕ 57و3"  تٛضـــط حطـــالٞ ) حتطـــ  َطـــت٣ٛ اةـــٛظؿ  ٚشٜـــاد٠ َٗـــازاتِٗ   ايعُـــ

%( اةعـــرب عًـــ٢ دز ـــ١ عـــايٞ ، ثـــِ  ـــا٤ا    84 -% 68) ( ٖٚـــٛ ٜٓخصـــس لـــ 4و72ْطـــيب )

ٍ  اةستبـ١ ايطــالع١ ايؿكـس٠ "    ( ٚٚشٕ 51و3"  تٛضــط حطــالٞ ) تطــت دّ ْمـاّ اتصــاالا ؾعـا

%( اةعرب ع٢ً دز ١ عايٞ، ثِ  ـا٤ا   اةستبـ١   84 -% 68) ٖٚٛ ٜٓخصس ل  (4و76ْطيب )

"  تٛضــط  ايعُــٌ عأثٓــا٤ ٚقــ ارتاصــ١  لاألعُــاٍايتكًٝــٌ َــٔ ايكٝــاّ   اييآَــ١ ايؿكــس٠ "  

%( اةعـرب عًـ٢ دز ـ١ عـايٞ،     84 -% 68) ( ٖٚٛ ٜٓخصس ل 76( ٚٚشٕ ْطيب )56و3حطالٞ )

( ٚٚشٕ 46و3"  تٛضط حطـالٞ )  تكًٌٝ اال تُاعااثِ  ا٤ا   اةستب١ ايتاضع١ ايؿكس٠ " 

 %( اةعرب ع٢ً دز ١ عايٞو  84 -% 68) ( ٖٚٛ ٜٓخصس ل 68ْطيب )

تكبـٌ  " ٚ "  تكًٌ َٔ اجملاالا   ايعٌُ ٚايعإقاا اال تُاعٝـ١ أَا لايٓطب١ يًعبازاا " 

تطت دّ أضايٝب حدٜيـ١   عًُٝـاا   " ٚ "  غها٣ٚ اةسا ع  عٔ طسٜل أَانٔ شتصص١

-P)" ايباقٝــ١ ؾكــد نــإ َطــت٣ٛ اةعٜٓٛــ١ اةػــاٖد    وــبط ٚقــع دخــٍٛ ٚخــسٚج اةــٛظؿ  

Value)  ( 05.0أنرب َٔ َطت٣ٛ اةع١ٜٛٓ ا ـدد      ممـا ٜـدٍ عًـ٢ إٔ أؾـساد ايعٝٓـ١ )

 اةبخٛث  أعيٛا إ ال١  َتٛضط هلرٙ ايعبازاا و

ث  أ ـالٛا لد   ز       مما ضبل ٜتب  يٓا إٔ األؾساد اةبخٛـ ز ـ١ َستؿعـ١ عًـ٢ أغًـب عبـازاا ستٛـ

إداز٠ ايٛقع، ٖٚدا ديٌٝ عًـ٢ إعيـا٤ دز ـ١ عـايٞ عًـ٢ اضـت داّ إداز٠ ايٛقـع   اةٓمُـ١ لػـهٌ          

ب َٓ٘ـ ، ٚلاةكازْـ١ لـ  قُٝـ١ َطـت٣ٛ اةعٜٓٛـ١ اةػـاٖد             (P-Value=0.000)  عتكـل اةيًٛـ

ــازاا َٚطــــــــت٣ٛ اةعٜٓٛــــــــ١ ا ــــــــدد )   -P)( صتــــــــد إٔ  05.0يًدز ــــــــ١ ايهًٝــــــــ١ يًعبــــــ

Value=0.001) ( َٔ 05.0ناْع أصػس         ٍ ( ممـا ٜـدٍ عًـ٢ زؾـ  ؾـسض ايعـدّ ٚقبٛـ

ب    ايؿــسض ايبــدٌٜ ، أٟ  عٓــ٢ أْـ٘ـ ٜــتِ اضــت داّ إداز٠ ايٛقــع   اةٓمُــ١ لػــهٌ حتكــل اةيًـٛـ

 َٓٗاو
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 :انط ال انثبين 

 ًخ.يب ْى أثر إدارح انىلذ عهً إَزبجُخ ادلُظ     

أٟ شٜـاد٠   إداز٠ ايٛقـع    }اى ال١ ع٢ً ٖرا ايط اٍ ٖـٞ ْؿطـٗا اى الـ١ عًـ٢ ايؿسوـ١ٝ      

 {ضٝتبعٗا شٜاد٠   إْتا ١ٝ اةٓم١ُ ٚايعهظ صخٝح

 :انط ال انثبنث 

 يب ٍْ أْى انصعىثبد انيت رىاجّ اضزخذاو انىلذ داخم ادلُظًخ.

ٚاالضتـساف اةعٝـازٟ    يإل ال١ ع٢ً ٖدا ايط اٍ قـاّ ايباحـث حبطـاب ايٛضـط اذتطـالٞ ،     

ــاز)   ــيب ٚاختبـ ــٛشٕ ايٓطـ ــٞ )  tٚايـ ــط االؾ اوـ ــٍٛ اةتٛضـ ــازاا   3( حـ ــٌ ايعبـ (  يتخًٝـ

 اةتعًك١ لاْتا ١ٝ اةٓم١ُ ؾهاْع ايٓتا٥ج ٚؾل َا ٖٛ َٛوح لادتدٍٚ ايتايٞ:

، واالحنراف ادلعُبرٌ وانىزٌ انُطيب  حطبة  انىضػ احلطبيب (:11جذول رلى )

 ( نزحهُم انعجبراد ادلزعهمخ ثإَزبجُخ ادلُظًخtزجبر )اخ

   ايعباز٠ ا ٛز
ايٛشٕ 

 ايٓطيب
 ايؿسو١ٝ

 ق١ُٝ )ا(

 ا طٛل١

t-
calculated 

َطت٣ٛ 

اةع١ٜٛٓ 

 اةػاٖد

P-
Value 

ب
تٝ

 
اي

ل١ 
 ا

ى
ا

 

١ُ
م

ةٓ
١ ا

ٝ 
تا

إْ
 

اضتػإٍ اةٛازد 

 اااىَهاْٝٚ 

 اةتاح١

3.85 0.798 77 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عايٞ 1 0.000 8.242

اضت داّ 

ايتهٓٛيٛ ٝا 

 اذتدٜي١

4.20 0.879 84 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

10.573 0.000 2 
عايٞ 

  داو

َإ١ُ٥ َٗازاا 

اةٛظؿ  

بٝع١ يي

 أعُاهلِ

3.52 0.892 70.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

 عايٞ 4 0.000 4.485

ايتصاّ اةٛظؿ  

  ٛاعٝد ايعٌُ
3.65 0.879 73 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

 عايٞ 3 0.000 5.724

شٜاد٠ ا ٛز 

 اةٛظؿ 
2.92 1.029 58.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

 َتٛضط 7 0.533 0.627-

شٜاد٠ ٚقع 

ايدٚاّ 

 يًُٛظؿ 

3.02 1.049 60.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

 َتٛضط 6 0.903 0.123
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شٜاد٠ عدد 

داخٌ  اةٛظؿ 

 اةٓم١ُ

3.03 1.007 60.6 

3:0 H        

VS 

3:1 H  

 َتٛضط 5 0.799 0.256

 
 

 ايدز ١ ايه١ًٝ

 

3.46 0.484 69.2 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عايٞ  0.047 2.488

 

ٔ  ٜتضـح  ٍ  ْتـا٥ج  َـ دتُٝـا   (P-Value)( إٔ َطـت٣ٛ اةعٜٓٛـ١ اةػـاٖد    22زقـِ )   ـدٚ

( ممــا 05.0( نــإ أصــػس َــٔ َطــت٣ٛ اةعٜٓٛــ١ ا ــدد )   5،6،7ايعبــازاا َــا عــد٣ )  

ٜــدٍ عًــ٢ إٔ أؾــساد ايعٝٓــ١ اةبخــٛث  أعيــٛا دز ــ١ ايصــعٛل١ هلــرٙ ايعبــازاا ختتًـــ عــٔ     

 َتٛضــط ، ٚةعسؾــ١ ْــٛع االخــتإف َــا إذا نــإ لاالزتؿــاع أٚ لاالطتؿــاض مت اةكازْــ١ لــ       

ايٛشٕ ايٓطيب هلرٙ ايعبازاا ٚ دز ١ ايصـعٛل١ ٚؾـل ا ـو اةعـد َـٔ قبـٌ ايباحـث ؾهاْـع         

 ْتا٥ج ايعبازاا ٚتستٝبٗا نُا ًٜٞ :

" حصًع ع٢ً اةستب١ األٚىل َٔ حٝـث دز ـ١    اضت داّ ايتهٓٛيٛ ٝا اذتدٜي١ايعباز٠ " 

( ٚٚشٕ 16و4ايصعٛل١   ٛز إْتا ١ٝ اةٓم١ُ ٚذيو ألْٗا حصًع ع٢ً َتٛضـط حطـالٞ )  

%( اةعــرب عًــ٢ دز ــ١ عــايٞ  ــداو، ثــِ تًٝٗــا    266 -% 84) ( ٖٚــٛ ٜٓخصــس لــ 84ْطــيب )

" حٝـــث حصـــًع عًـــ٢     اةتاحـــ١ اىَهاْٝـــاا اضـــتػإٍ اةـــٛازد ٚ  اةستبـــ١ ايياْٝـــ١ ايعبـــاز٠ "   

%( اةعــرب عًــ٢   84 -% 68) ( ٖٚــٛ ٜٓخصــس لــ   77( ٚٚشٕ ْطــيب ) 85و3َتٛضــط حطــالٞ ) 

ٌ  اةستب١ اييايي١ ايعباز٠ " دز ١ عايٞ ، ثِ  ا٤ا    " حٝـث   ايتصاّ اةٛظؿ   ٛاعٝـد ايعُـ

%( 84 -% 68) ( ٖٚــٛ ٜٓخصــس لــ 73( ٚٚشٕ ْطــيب )65و3حصــًع عًــ٢ َتٛضــط حطــالٞ )

ِ      اةعرب ع٢ً دز ١ عـايٞ، ثـِ  ـا٤ا ايعبـاز٠ "     "  َإ٥ُـ١ َٗـازاا اةـٛظؿ  ييبٝعـ١ أعُـاهل

 -% 68) ( ٖٚـٛ ٜٓخصـس لـ    4و76طيب )( ٚٚشٕ 51ْو3  اةستب١ ايسالع١  تٛضط حطالٞ )

 %( اةعرب ع٢ً دز ١ عايٞ و 84

ــازاا "    ــاد٠ عــدد  أَــا لايٓطــب١ يًعب ــاد٠ ٚقــع ايــدٚاّ   " ٚ "  داخــٌ اةٓمُــ١  اةــٛظؿ شٜ شٜ

ــاد٠ " ٚ "  يًُـــٛظؿ  ــٛزشٜـ ــاٖد                                       اةـــٛظؿ  أ ـ ــ١ اةػـ ــت٣ٛ اةعٜٓٛـ ــإ َطـ ــد نـ ــ١ ؾكـ " ايباقٝـ

(P-Value)    ( 05.0أنــرب َــٔ َطــت٣ٛ اةعٜٓٛــ١ ا ــدد    ــ٢ إٔ أؾــساد ( ممــا ٜــدٍ عً

 ايع١ٓٝ اةبخٛث  أعيٛا إ ال١  تٛضط ٖدٙ ايعبازاا َٔ حٝث ايصعٛل١ و
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ممــا ضــبل ٜتــب  يٓــا إٔ األؾــساد اةبخــٛث  أ ــالٛا لدز ــ١ َستؿعــ١ عًــ٢ أغًــب عبــازاا   

إعيـا٤ دز ـ١ عـايٞ عًـ٢ ايصـعٛلاا ايـو تٛا ـ٘        ستٛز إْتا ١ٝ اةٓم١ُ، ٖٚدا ديٝـٌ عًـ٢   

اضــــت داّ ايٛقــــع داخــــٌ اةٓمُـــــ١ ، ٚلاةكازْــــ١ لــــ  قُٝـــــ١ َطــــت٣ٛ اةعٜٓٛــــ١ اةػـــــاٖد                                                             

  (P-Value=0.000)     ( 05.0يًدز ١ ايه١ًٝ يًعبـازاا َٚطـت٣ٛ اةعٜٓٛـ١ ا ـدد  )

ــٔ )  (P-Value=0.047)صتـــد إٔ  ــػس َـ ــ٢ زؾـــ     05.0ناْـــع أصـ ــا ٜـــدٍ عًـ ( ممـ

ؾــــسض ايعــــدّ ٚقبــــٍٛ ايؿــــسض ايبــــدٌٜ ، أٟ  عٓــــ٢ إٔ ٖــــدٙ ايعبــــازاا تعتــــرب َــــٔ أٖــــِ   

 ايصعٛلاا ايو تٛا ٘ إداز٠ ايٛقع داخٌ اةٓم١ُ و

 *انفرظُخ انرئُطُخ :

ظ ٖٓاى عإق١ ذاا دالي١ إحصا١ٝ٥ ل  إداز٠ ايٛقـع ٚإْتا ٝـ١   (: ي0Hٝ) انفرض انعذو

 اةٓم١ُ لاةصسف ستٌ ايبخثو  

)انفةةرض انجةةذَم 
1H     ٖٓــاى عإقــ١ ذاا داليــ١ إحصــا١ٝ٥ لــ  إداز٠ ايٛقــع ٚإْتا ٝــ١:)

 اةٓم١ُ لاةصسف ستٌ ايبخثو

ٕ يؿــسٚم ايستــب  ؾهاْــع   قــاّ ايباحــث لاضــت داّ اختبــاز ضــبريَا   الختبــاز ٖــدٙ ايؿسوــ١ٝ  

 ايٓتا٥ج ٚؾل َا ٖٛ َٛوح لادتدٍٚ ايتايٞ:

 (12جذول رلى )

 حطبة اخزجبر ضجرييبٌ نفروق انررت

  ايعٛاٌَ إداز٠ ايٛقع إْتا ١ٝ اةٓم١ُ

 ق١ُٝ َعاٌَ االزتبا  666و2 658و6
 إداز٠ ايٛقع

 َطت٣ٛ اةع١ٜٛٓ اةػاٖد - 666و6

 ق١ُٝ َعاٌَ االزتبا  658و6 -
 ١ اةٓم١ُإْتا ٝ

 َطت٣ٛ اةع١ٜٛٓ اةػاٖد 666و6 666و2

 (P-Value=0.000)( ْإحــأ أْــ٘ إٔ قُٝــ١ َطــت٣ٛ اةعٜٓٛــ١ اةػــاٖد 21َــٔ ادتــدٍٚ )

( مما ٜـدٍ عًـ٢ زؾـ  ؾـسض ايعـدّ       05.0)نإ أصػس َٔ َطت٣ٛ اةع١ٜٛٓ ا دد 

ا داليـــ١ إحصـــا١ٝ٥ لـــ  إداز٠  ٖٓـــاى عإقـــ١ )طسدٜـــ١( ذا ٚقبـــٍٛ ايؿـــسض ايبـــدٌٜ ، أٟ إْـــ٘  

 ايٛقع ٚإْتا ١ٝ اةٓم١ُ لاةصسف ستٌ ايبخثو
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 انُزبئج:

 خًم ايباحث إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ج أُٖٗا َا ًٜٞ:

تب  َٔ خإٍ ايبخث إٔ ايعاًَ    َصسف ادتُٗٛز١ٜ ًٜتصَـٕٛ  ٛاعٝـد ايعُـٌ     (2

 (و25لٓطب١ عاي١ٝ  داو ٜٚتضح ذيو َٔ ادتدٍٚ زقِ )

ايبخث أْ٘ ٜتِ اضت داّ إداز٠ ايٛقع   َصسف ادتُٗٛزٜـ١ لايػـهٌ   تب  َٔ خإٍ  (1

 ايرٟ عتكل اةيًٛب َٓٗاو

 ٖٓاى قصٛز   تكبٌ غهاٟٚ اةسا ع  عٔ طسٜل أَانٔ شتصص١ يريوو (3

تــب  َــٔ خــإٍ ايبخــث إٔ ٖٓــاى ْطــب١ نــبري٠ َــٔ ايعإقــاا اال تُاعٝــ١ داخــٌ           (4

 ْيام ايعٌُو

 عًُٝــاا وــبط ٚقــع دخــٍٛ ٚخــسٚج    ٖٓــاى قصــٛز   اضــت داّ أضــايٝب حدٜيــ١      (5

 ايعاًَ و

 َٔ خإٍ ايبخث تب  إٔ ٖٓاى صعٛل١   شٜاد٠ عدد ايعاًَ  ٚأ ٛزِٖو (6

أظٗــس ايبخــث ٚ ــٛد عإقــ١ طسدٜــ١ ذاا داليــ١ إحصــا١ٝ٥ لــ  إداز٠ ايٛقــع ٚإْتا ٝــ١       (7

 اةٓم١ُ لاةصسف ستٌ ايبخثو

 لـاداز٠ ايٛقـع   أظٗس ايبخث إٔ ٖٓاى زتُٛع١ َـٔ ايصـعٛلاا ايـو تٛا ـ٘ ايعـاًَ       (8

 داخٌ اةصسفو

 ادلمزرحبد:

ايعُــٌ عًــ٢ ٚوــا أَــانٔ شتصصــ١ يتكبــٌ غــها٣ٚ اةــسا ع  ٚايعــاًَ  داخــٌ           (2

 اةصسفو

 ايعٌُ ع٢ً ايتكًٌٝ َٔ ايعإقاا اال تُاع١ٝ داخٌ ْيام ايعٌُو (1

اضــت داّ األضــايٝب اذتدٜيــ١   وــبط ٚقــع دخــٍٛ ٚخــسٚج ايعــاًَ  ناضــت داّ     (3

 ْماّ "ايبص١ُ"و

 ٛز اةٛظؿ   ا ٜتٓاضب َا ادتٗد اةبرٍٚ َِٓٗوشٜاد٠ أ  (4

 ايعٌُ ع٢ً َٛا ١ٗ ايصعٛلاا ايو تٛا ٘ اضت داّ إداز٠ ايٛقع داخٌ اةصسفو (5
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 املراجااع
 

أْـــٛز مجٝـــٌ عًـــٞ، ايضـــػٛ  ايٓؿطـــ١ٝ عإقتٗـــا لاْتا ٝـــ١ ايعُـــٌ، زضـــاي١          و2

 و68، ص1669َا طتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ اي ل١ٝ،  اَع١ دَػل، 

ــد   و1 ــد ستُــ ــٛز١ٜ    خايــ ــاٍ ايطــ ــاا األعُــ ــ١   َٓمُــ ــسٟ، إداز٠ اىْتا ٝــ ايهصلــ

ٚايًبٓاْٝــ١، زضــاي١ دنتــٛزاٙ غــري َٓػــٛز٠، نًٝــ١ االقتصــاد،  اَعــ١ دَػــل،   

 و41، ص1667

عُـإ: داز  أضايٝب٘،  أدٚات٘، َؿَٗٛ٘،: ايعًُٞ ايبخث ،داا ٚآخسٕٚٝذٚقإ عب و3

 و28، ص2981، اٜزتدالٟٚ يًٓػس ٚايتٛش

، 1665"ايٓمسٜـــ١ ٚايتيبٝـــل، عُـــإ، داز  سٜـــس،     زحبـــٞ عًٝـــإ، إداز٠ ايٛقـــع    و4

 و18ص

ايياييـ١،   اييبعـ١  ٚاي ل١ٜٛ، ايٓؿط١ٝ ايعًّٛ   ايبخث جھَٓا ز ا٤ ألٛ عإّ، و5

 و31، ص1662، َصس: داز ايٓػس يًجاَعاا

األٚىل،عُإ،  اييبع١ ايٓؿظ، ٚعًِ اي ل١ٝ   ايبخث َٓاٖج ضاَٞ ًَخِ، و6

 و15، ص1666ٚايتٛشٜا،  اةطري٠ يًٓػس داز 

ضــًِٝ ليــسع  ًــدٙ، ضــاَٞ ستُــد، ستُــد ٖػــاّ حسٜــص، ؾــٔ إداز٠ ايٛقــع         و7

 و31، ص1667، 2ٚاال تُاعاا، عُإ، داز د ١ً،  

ــاذ ايكـــسازاا ٚاالتصـــاٍ يًكٝـــاد٠         و8 ــٌٗٝ عبٝـــداا، إداز٠ ايٛقـــع ٚعًُٝـــ١ اختـ ضـ

ُ إ، عا  ايهتب اذتدٜث،   و25، ص1667ايؿعاي١، أزلد، ع

، 1669ز١ٜ، َ ضطــ١ حــٛزع ايدٚيٝــ١، ستُــد ايصــري ، إداز٠ ايٛقــع، اىضــهٓد و9

 و23ص

ٚيٝــد غــخاد٠، إداز٠ ايٛقــع حًــٍٛ َــٔ ارتــربا٤ يتخــدٜاا َٜٛٝــ١، ايطــعٛد١ٜ،     و26

 و85، ص1667ايعبٝهإ يًٓػس، 
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