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 يف وزارة افداخؾقة األردكقة ضغوط افعؿل وظالؿتفا باختاذ افؼرارات اإلدارية

 حافة: حماؾظة افبؾؼاء دراشة

 

 **ظـادل شعد افبـــــالوكهو  *محــزة خؾقــل اخلـدام

 * أشتوذ ظؾؿ االجتامع ادسوظد، جومعي افبؾؼوء افتطبقؼقي، ـؾقي ظجؾقن اجلومعقي، ؿسؿ افعؾقم االجتامظقي

 ة افداخؾقي، ظامن، األردن** وزار

 

 هـ (1/3/1342هـ وؿبؾ ذم 2/1/1342)ؿدم فؾـؼ ذم 

 

 .حموؾظي افبؾؼوء، اختوذ افؼرارات اإلداريي ،وزارة افداخؾقي األردكقي ،ضغقط افعؿؾ افؽؾامت ادػتاحقة:

قن يافتل يتعرض هلو اإلدارمستقى افضغقط ادفـقي إػ افتعرف ظذ هذه افدراشي  هتدفمؾخص افبحث:

 ظذحموؾظي افبؾؼوء ظـد اختوذهؿ افؼرارات اإلداريي، ـام هدؾً إػ افتعرف ذم ذم وزارة افداخؾقي افعومؾقن 

بتصؿقؿ اشتبوكف  ونواختوذ افؼرارات اإلداريي.  وفتحؼقؼ هدف افدراشي ؿوم افبوحث افضغقط ادفـقيافعالؿي بغ 

. وذم وً ( إداري11افتل تؽقكً مـ )قـي افدراشي فبقوكوت األوفقي مـ ظ( ؾؼرة وذفؽ جلؿع ا41تؽقكً مـ )

واإلجوبي ظذ تسوؤالت افدراشي بوشتخدام االختبورات اإلحصوئقي  وحتؾقؾفو ضقء ذفؽ جرى مجع افبقوكوت

مجؾي تقصؾً افدراشي إػ ؿد مـ خالل إجراء حتؾقؾ االكحدار افبسقط، وحتؾقؾ االكحدار ادتعدد افتدرجيل، و

دحوور أداة افدراشي  ؾضغقط افتل يعوين مـفو اإلداريقنبؾغ ادتقشط افعوم ف :زهوـون مـ أبر ـتوئٍمـ اف

( أي بدرجي متقشطي حسى ادؼقوس ادعتؿد ذم افدراشي وـون ادتقشط 4.23جمتؿعي مـ مجقع ادصودر )

تعؾؼي بوفدور افضغقط اد وأخرا ،يؾقف افضغقط ادتعؾؼي بوفتـظقؿ ،احلسويب فؾضغقط ادتعؾؼي بوفػرد هق األظذ

 بؾغ ادتقشط احلسويب جلؿقع افػؼرات ادتعؾؼي بوفؼرارات اإلدارييافقطقػل، ـام أصورت كتوئٍ افدراشي إػ أن 

فؼرارات اإلداريي هل ظالؿي واختوذ ا افضغقط ادفـقي( أي بدرجي مرتػعي ممو يدل ظذ أن افعالؿي بغ 3.13)
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ي بغ افضغقط ادتعؾؼي بوفػرد وافضغقط ادتعؾؼي بوفتـظقؿ ظالؿ وجقددفً كتوئٍ افدراشي ظذ ؿد و ،ظؽسقي

ال تقجد ؾروق ذات دالفي إحصوئقي وأطفرت افـتوئٍ أكف  ،اإلداريي فدى أؾراد ظقـي افدراشيواختوذ افؼرارات 

 ذم افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ افؼرارات اإلداريي فدى أؾراد ظقـي افدراشي تعزى دتغرات افدراشي.

ذم ادـظامت  ،نجراء مزيد مـ افدراشوت ادتعؾؼي بضغقط افعؿؾبظذ افـتوئٍ افسوبؼي أوصً افدراشي  وبـوءً 

 5ؾي ومـوشبيوظوذفؽ إلجيود اشساتقجقوت ؾ 5وذفؽ فؾقؿقف ظذ افضغقط افسؾبقي ومسببوهتو 5وادمشسوت

 وافتخػقػ ؿدر ادستطوع مـ اآلثور افسؾبقي هلو. فؾتعومؾ مع تؾؽ افضغقط

 

 فقــدمت

يعّد مقضقع ضغقط افعؿؾ مـ أـثر ادقاضقع افتل 

الؿً اهتاممًو ـبرًا مـ افبوحثغ ذم جمول افسؾقك 

ريي وافصحي افعومي، ـافتـظقؿل وإدارة ادقارد افبش

فصحي افـػسقي، وافعؾقم اإلداريي األمر افذي ترتى وا

ظؾقف اهتامم ـبر مـ ؿبؾ افبوحثغ فدراشي مشؽؾي ضغقط 

ؾقك األؾراد هلو مـ آثور شؾبقي ـبرة ظذ ش افعؿؾ دو

ومـ اجلدير بوفذـر أن ضغقط  .(1444 ،)افعضويؾي

افعؿؾ متثؾ تؽؾػي ـبرة ظذ افػرد وادـظؿي وادجتؿع مـ 

افـوحقي افصحقي واالؿتصوديي وافتـظقؿقي. ؾضغقط 

 ،افعؿؾ هلو آثور كػسقي وؾسققفقجقي )بدكقي( ضورة

ؾنن هلو اكعؽوشوت شؾبقي ظذ  وبجوكى هذه اآلثور ادرضقي

شؾقـقوت األؾراد ومستقى أدائفؿ افقطقػل متؿثؾي ذم 

وارتػوع معدل  ،اكخػوض افشعقر بوالكتامء فؾقطقػي

 افخ...وزيودة كسبي األخطوء ،افغقوب، وافتنب افقطقػل

  .(7117 حجوزي،)

تلثرت وتطقرهو ومع تؼدم كؿط  احلقوة ادعورصة 

افـؿط األمر افذي ترتى ظؾقف  افتـظقامت ادعورصة هبذا

ضخومي األظبوء وادسموفقوت افتل تـوط هبو ذم طروف 

بوت كحق افتطقر وافـؿق بقئقي تتسؿ بوفتغقر وظدم افث

  (.7113 ،ادستؿر )افبؽري

ودو فؾضغقط اإلداريي مـ آثور شؾبقي ظذ افػرد 

وظذ حتؼقؼ األهداف ادرجقة  هبو،وادـظؿي افتل يعؿؾ 

ـك األداء افػعول افذي يعد مطؾبًو هومًو مـ خالل ظ

وأشوشقًو ذم حتؼقؼ األهداف افتل تسعك إػ حتؼقؼفو 

ر األداء يتلثر ظذ ادستقى ـهذه ادـظامت. ؾنن ظـص

افتـظقؿل ظـدمو يقاجف ادديرون ذم ادـظامت ضغقضًو 

و يمدي إػ افعديد مـ إداريي ذات أثر شؾبل مم

ذ ظؿؾقي اختوذ دورهو ظافتل تمثر بادشؽالت 

تعد ظؿؾقي اختوذ افؼرارات مـ أهؿ  إذ ،افؼرارات

 بوألوضوعوطوئػ اإلدارة فذا ؾنن تلثر اإلدارة 

وافسامت احلضوريي وافتػوظالت االجتامظقي 
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 ؿد يمدي إػ حدوث خؾؾ ذم وطوئػفواالؿتصوديي 

تسعك افدراشي وظذ ظؿؾقي اختوذ افؼرارات ؾقفو مـ هـو 

فضقء ظذ مشؽؾي ضغقط افعؿؾ إػ تسؾقط ااحلوفقي 

اإلداريي ذم وزارة  وتلثرهو ظذ اختوذ افؼرارات

افداخؾقي األردكقي )حموؾظي افبؾؼوء( وذفؽ مـ وجفي 

 كظر ادبحقثغ أكػسفؿ.

                ة:مشؽـؾة افدراشــ -أولً 

ذم وجقد اهتامم افراهـي تتؿحقر مشؽؾي افدراشي 

دو هلو مـ أمهقي ؿؾ ضغقط افعذم متزايد مـ افبوحثغ 

ظذ مستقى األؾراد افعومؾغ ذم ادـظامت وادمشسوت 

ي وظذ ادـظامت افتل يعؿؾقن هبو وذم احلؽقمقي واخلوص

امت ـثر مـ األحقون يتعرض افعومؾقن ذم ادـظ

تقترات وضغقط وادمشسوت احلؽقمقي واخلوصي إػ 

 متعددة ادصودر واألصؽول كظرًا فؾؿفوم افؽثرة افتل

تـوط هبؿ وافتل تتجووز ذم افؽثر مـ األحقون 

ريع ـافتغر افسودو ـوكً شؿي وؿدراهتؿ.  إمؽوكوهتؿ

ؾنن افـتقجي  هل افسؿي افقاضحي وادستؿر هلذا افعك

احلتؿقي فذفؽ هل مو يتعرض فف افعومؾقن ذم ادـظامت 

وادمشسوت بؿستقيوت متػووتي مـ افضغقط 

فـػسقي واالجتامظقي ظذ وافتقترات افتل تسك آثورهو ا

وذم ضقء  ،فػرد وادـظؿي وادجتؿع بشؽؾ ظومـؾ مـ ا

ذم افقؿقف افراهـي ذفؽ يؿؽـ حتديد مشؽؾي افدراشي 

مشؽؾة ضغوط افعؿل وتلثرها ظذ اختاذ افؼرارات ظذ 

اؾظة افبؾؼاء اإلدارية يف وزارة افداخؾقة يف األردن يف حم

 أكػسفم.   ـام يراها ادبحوثون

              ة:أمهقــة افدراش -اً ثاكق

 تـبع أمهقي افدراشي احلوفقي مـ االظتبورات اآلتقـي:

إن مقضقع افضغقط بصػي ظومي وضغقط افعؿؾ  ( أ 

ك مفؿ ـحتديدًا مـ ادقاضقع اهلومي افتل تتعؾؼ بعـ

 امت وهق افعـك افبؼي افذي يعدذم ادـظ

تامم االهإن  إذاألشوس افذي تؼقم ظؾقف ادـظامت 

ر بشؽؾ ؾعول يـعؽس ظذ افػرد ـهبذا افعـص

 وادـظؿي فتحؼقؼ األهداف ادرجقة.

معرؾي افعقامؾ وادصودر ادسببي فضغقط إن  (ب

افؼوئؿغ شقسوظد افعؿؾ، وشبؾ إدارهتو واحلد مـفو 

اخلطط رشؿ ظذ ادـظامت وادمشسوت ذم 

وذ وافسقوشوت ادستؼبؾقي افداظقي فتطقير اخت

 ؿبؾ اإلداريغ وحتسقـفو. افؼرارات مـ

وت افتل تـػذ ذم مـ أوػ افدراشهذه افدراشي تعد  (ج 

افتل تتـوول مقضقظًو حققيًو ذم حموؾظي افبؾؼوء 

ادجول اإلداري وهق مشؽؾي ضغقط افعؿؾ 

وتلثرهو ظذ اختوذ افؼرارات اإلداريي ؾؿع 

افتطقرات ادتالحؼي وادتسورظي ذم افعك احلويل 

ي دراشي مشؽؾي ضغقط افعؿؾ بوت مـ افرضور
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ظؾاًم بلن هذه افدراشي تتعومؾ مع اإلداريغ 

 افعومؾغ ذم وزارة افداخؾقي ذم حموؾظي افبؾؼوء.

يممؾ مـ هذه افدراشي أن تشؽؾ إضوؾي ظؾؿقي  (د 

تؼدم خدمي  وأنوظؿؾقي مـوشبي فدراشوت أخرى 

 فؾبوحثغ ذم هذا ادجول.

               :ةــأهداف افدراش -ثافثاً 

 إػ افتعرف إػ مو يع: احلوفقيهتدف افدراشي 

ذم  افعومؾقن اإلداريقنظقـي افدراشي  خصوئص (أ 

 وزارة افداخؾقي ذم حموؾظي افبؾؼوء.

مستقى ضغقط افعؿؾ افتل يتعرض هلو  (ب 

افعومؾغ ذم وزارة افداخؾقي ذم  اإلداريقن افعومؾقن

 يي.حموؾظي افبؾؼوء ظـد اختوذهؿ فؼراراهتؿ اإلدار

ظالؿي ضغقط افعؿؾ ذم ظؿؾقي اختوذ افؼرارات  (ج 

فدى اإلداريغ افعومؾغ ذم وزارة افداخؾقي ذم 

 . حموؾظي افبؾؼوء

افعؿر، ادمهؾ ظالؿي متغرات افدراشي )اجلـس، (د 

افعؾؿل، شـقات اخلدمي( بؽؾ مـ ضغقط افعؿؾ 

وظؿؾقي اختوذ افؼرارات فدى اإلداريغ افعومؾغ ذم 

 ؾقي ذم حموؾظي افبؾؼوء.وزارة افداخ

        :وؾرضقاهتا ةـافدراش تساؤلت -رابعـاً 

 :اآلتقي األشئؾي ظـ اإلجوبي إػ افدراشي هذه تسعك

ذم ظقـي افدراشي اإلداريقن افعومؾقن  مـو خصوئص (أ 

 وزارة افداخؾقي ذم حموؾظي افبؾؼوء.

مستقى ضغقط افعؿؾ افتل يتعرض هلو مـو  (ب 

ذم وزارة افداخؾقي ذم حموؾظي  اإلداريقن افعومؾقن

 افبؾؼوء ظـد اختوذهؿ فؼراراهتؿ اإلداريي.

 هذا وتػسض افدراشــة ما يـؾـي:

هـوك ظالؿي بغ ضغقط افعؿؾ وظؿؾقي اختوذ  (أ 

افؼرارات فدى اإلداريغ افعومؾغ ذم وزارة 

 افداخؾقي ذم حموؾظي افبؾؼوء.

هـوك ظالؿي بغ ضغقط افعؿؾ وظؿؾقي اختوذ  (ب 

فؼرارات فدى اإلداريغ افعومؾغ ذم وزارة ا

افبؾؼوء تعزى دتغرات)اجلـس، افداخؾقي ذم حموؾظي 

 .افعؾؿل، شـقات اخلدمي( ؾ، ادمهافعؿر

 ة:ــي فؾدراشرـار افـظـاإلض -خامسـاً 

 افبوحثغ جلؿقعصؽؾ مقضقع افضغط أمهقي ـبرة 

ؾؼد اهتؿ  اإلدارة –ال شقام  –ذم جموالت ظديدة 

ن ذم جمول افسؾقك افتـظقؿل بؿقضقع ضغقط افبوحثق

 دافعؿؾ دو فف مـ آثور شؾبقي ظذ شؾقك األؾرا

وظذ اإلدارة  وافعومؾغ وادموهوهتؿ كحق افعؿؾ.

افقاظقي أن تعؿؾ ظذ مقاجفي افضغقط وإدارهتو 

 ،فتؿؽغ افعومؾغ مـ أداء أظامهلؿ بػوظؾقي ) ادقـر

1442 .) 
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 اإلداريي افتـظقامت ذم افعؿؾ أنومـ اجلدير بوفذـر 

 هبو يشعر افتل فؾضغقط وافتقترات مصدراً  يشؽؾ

 مـ ـثر يشعر إذ ادستقيوت، خمتؾػ ظذ افعومؾقن

 اجلسؿل، افتقازن وظدم افـػيس افعومؾغ بوإلرهوق

 االهتامم بؿقضقع ادـظامت مـ يستدظل افذي األمر

 افـوحقي مـ األؾراد ظذ ثورآ مـ فف دو افعؿؾ ضغقط

 إكتوجقتفؿ ظذ ذفؽ واجلسديي، واكعؽوس قيافـػس

كتقجي  افغقوب ظـ يستى افذي ادودي اجلوكى وـذفؽ

وذم ذات  (.7111افصعبي ) افؼريقيت، افظروف

أن  (.7117زيد،  افسقوق يمـد افبوحثون ) ظؾقون وأبق

 ذم ادـظامت وادمشسوت يتعرضقن األؾراد افعومؾغ

 ظذ افتلثر إػ يمدي افضغقط مـ متػووتي دستقيوت

 مستقى ظذ ذفؽ يـعؽس وبوفتويل حوفتفؿ افـػسقي،

وؾقام يتعؾؼ بؿػفقم ضغقط افعؿؾ ؾنن هـوفؽ  أدائفؿ.

 افعؿؾ كتقجي ضغقط مػفقم حتديد ذم وً واضح وً تبويـ

 واإلحبوط افؼؾؼ مـفو ظديدة، بؿرادؾوت ارتبوضف

 ادمديي تـقع األشبوب وـذفؽ وافالمبوالة، وافكاع

ترى جود (. 7112وتداخؾفو ) افعؿقون،  افضغقط إػ

 افضغط:أن هـوك ثالثي ادموهوت فتحديد مػفقم  اهلل

االدموه األول يتـوول افضغط بوظتبوره أحد ادثرات أو 

، وحتٌ تلثرهو ذم افػردادـبفوت افتل تقجد ذم افبقئي 

يعرف افضغط اشتـودًا إػ كتوئجف ؾنكف  أمو االدموه افثوين

 االشتجوبي افتل يتخذهو افػرد كحق ادثرافتل تتؿثؾ ذم 

أمو االدموه افثوفٌ ؾقبغ أن هـوك  ،أو مصدر افضغط

مؽقكوت فضغقط افعؿؾ هل ادثرات أو  يثالث

واالشتجوبي وافتػوظؾ بغ ادثر  مسببوت افضغقط 

 (.7117،واالشتجوبي)جود اهلل

هذا وؿد ؿسؿ جبسقن وآخرون مصودر ضغقط 

 وت ـوآليت: افعؿؾ إػ أربع جمؿقظ

وتشؿؾ ضريؼي ظوامل ضغوط بقئقة افعؿل ادادية:  (أ 

تصؿقؿ مؽون افعؿؾ، ومستقى اإلضوءة، ودرجي 

 احلرارة، وافرضقبي، تؾقث اهلقاء وؽرهو.

امؾ مثؾ رصاع تشؿؾ ظق: ظوامل ضغوط ؾردية (ب 

 افعؿؾ وؽرهو. ءافدور، ظى ضافدور، ؽؿق

 تشؿؾ ظـورص مثؾ :ظوامل ضغوط تـظقؿقة (ج 

 تصؿقؿ اهلقؽؾ افتـظقؿل.ضعػ 

ي مع مثؾ ضعػ افعالؿ ظوامل ضغوط مجاظقة: (د 

(  7114 ،) افؼريقيت افزمالء وافرئقس وادرؤوشغ

 (. Kamp , 1994)و

 هـوك إنوؾقام يتعؾؼ بلكقاع افضغقط يؿؽـ افؼقل 

جيوبقي ( و )ضغقط إ مـ افضغقط ) ضغقط كقظغ

فمثور  شؾبقي ( وهذا افتؼسقؿ فؾضغقط يليت وؾؼوً 

 ادستبي ظؾقفو:
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وهل ضغقط رضوريي فؽؾ  جيابقة:افضغوط اإل (أ 

األؾراد فتحؼقؼ ؿدر ـبر مـ افـجوح ذم حقوهتؿ ـام 

فعؿؾ وحتسغ يعد حوؾزًا دقاجفي افتحديوت ذم ا

جيوبقي تؽقن رضوريي دتخذي األداء، وافضغقط اإل

 تؼتضقفو رضورة افعؿؾإذ افؼرار ذم ادـظامت 

وط اجلفوز افذي يؼقم بندارتف إذ إن وخصوئص كش

مـ األظامل حتتوج إػ ضغط يامرشف متخذ  ـثراً 

افؼرار ظذ افعومؾغ فالحتػوظ بحققيتفؿ وأدائفؿ 

ن ظومؾ افؽسؾ وافتخوذل افـوتٍ ظـ ـاجلقد وـ

 .( 7113 ،رتوبي افعؿؾ ) افؼم

وهل افضغقط ؽر ادػضؾي افضغوط افسؾبقة:   (ب 

عؽوشوت افسؾبقي ظذ صحي وادمذيي ذات االك

ومـ ثؿ تـعؽس ظذ أدائف  وكػسقتف اإلكسون

 .(7112، قتف ذم افعؿؾ )جوب اهللوإكتوج

وبخصوص ظالؿة ضغوط افعؿل باختاذ افؼرارات 

 أنترى افـظريوت ادػنة فعؿؾقي اختوذ افؼرارات 

اشتؼرار ادـظؿي يسوظد ظذ اختوذ افؼرار افسؾقؿ ممو يتقح 

وؿً ومعؾقموت وبدائؾ يؿؽـف دتخذ افؼرار مـ 

وأحقوكًو ؿد يتخذ األصخوص  ،االختقور مـ بقـفو

ؿرارات خمتؾػي ذم حوالت افتقتر وافغضى ظـفو ذم 

ؾؼد يمثر افتقتر ظذ  ،حوالت اهلدوء واالشتؼرار

األصخوص ألهنؿ أبطل ذم اشتقعوب ادعؾقموت وأؿؾ 

 (. Robbins and Judge , 2007ؿدرة ذم حتؾقؾفو )

اإلصورة إػ أن هـوك افعديد مـ افـظريوت ودمدر 

افضغط حقٌ اكطؾؼً ـؾ افتل ظؿؾً ظذ تػسر 

كظريي مـ اإلضور افػؽري افذي تـتؿل إفقف ؾؿـ 

ومـفؿ مـ اظتزه  اً افبوحثغ مـ اظتز افضغط مثر

ـعؿؾقي تػوظؾ اشتجوبي وهـوك ؾريؼ ثوفٌ كظر فؾضبط 

 . بغ افشخص وافبقئي

ظريوت حلوفقي ظذ إحدى افـوؿد اظتؿدت افدراشي ا

افتل  افسؾقـقيل افـظريي اهلومي افتل ؾنت افضغط وه

و شؽقــر  Bandura( 1422دورا )ـبوكـؾ مـ يؿثؾفو 

(1431 )Skinner أن افضغط يعد  " شؽقــريرى  إذ

يـتٍ ظـ  افققمقيافطبقعقي ذم حقوة افػرد أحد ادؽقكوت 

، د دمـبفإذا ال يستطقع افػرتػوظؾ افػرد مع افبقئي 

وهـوك مـ يقاجفقن افضغقط بػوظؾقي، فؽـ حقـام 

ظذ ادقاجفي ؾنهنؿ تػقق صدة افضغقط ؿدرهتؿ 

 ،)ضـف "يشعرون بتلثر تؾؽ افضغقط افبقئقي ظؾقفؿ 

ـام يقضح مػفقم احلتؿقي افتبودفقي افتل ؿدمفو ( 7111

بوكدورا افعالؿي بغ افسؾقك وافشخص وافبقئي  بوظتبور 

   .بوفبقئي أن افػرد يتلثر

 ة:ـات افسابؼـافدراش -شادشـاً 

 افدراشات األردكقة:( أ  

ظالؿة "بعـقان (. 7113ي )دراشي افبؽر-1
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. "ضغوط افعؿل باختاذ افؼرارات يف افوزارات األردكقة

هدؾً هذه افدراشي إػ افتعرف ظذ مستقى ضغقط 

افعؿؾ افتل يتعرض هلو ادديرون ذم افقزارات األردكقي 

افؼرارات اإلداريي. وؿد تؽقكً ظقـي ظـد اختوذ 

( وزارات تؿ اختقورهو بطريؼي 1افدراشي مـ شً )

ظشقائقي وؿد تقصؾً افدراشي إػ أن افعالؿي بغ 

افضغقط وجقدة افؼرارات هل ظالؿي ظؽسقي وهذا 

يعـل وجقد ظالؿي شؾبقي ذات دالفف إحصوئقي بغ 

 ضغقط افعؿؾ واختوذ افؼرارات اإلداريي.

ضغوط "بعـقان  (.7112قامت )دراشي ظؾ-7

 –افعؿل وأثرها ظذ أداء احلؽام اإلداريغ يف األردن 

هدؾً هذه افدراشي إػ ؿقوس مدى ."دراشة مقداكقة

ضغقط افعؿؾ افتـظقؿقي ذم جموالت) ظىء افعؿؾ، 

ظؿؾقي اختوذ افؼرارات، ظالؿوت افعؿؾ، االشتؼرار 

افقطقػل، بقئي افعؿؾ، اهلقؽؾ افتـظقؿل( وضغقط 

فعؿؾ االجتامظقي)افقاشطي ومجوظوت افضغط ا

وافزيورات واالتصوالت افشخصقي ذم مستقى أداء 

تقصؾً افدراشي وؿد احلؽوم اإلداريغ ذم األردن(. 

ي إػ وجقد ظالؿي شؾبقي بغ ضغقط افعؿؾ افتـظقؿق

افؼرارات واالشتؼرار ادتعؾؼي بـ)ظىء افعؿؾ، واختوذ 

قى أداء احلؽوم افقطقػل، واهلقؽؾ افتـظقؿل(. ومست

اإلداريغ. وـذفؽ وجقد ظالؿي شؾبقي بغ ضغقط 

افعؿؾ االجتامظقي )افقاشطي، ومجوظوت افضغط، 

وافزيورات واالتصوالت افشخصقي(. ومستقى أداء 

 احلؽوم اإلداريغ.

ضغوط  "بعـوان  (.7114بل )دراشي افزظ-4

افعؿل وظالؿتفا بافداؾعقة كحو افعؿل فدى رؤشاء 

هدؾً ."ديؿقة يف اجلامعات األردكقة األؿسام األـا

افدراشي إػ افتعرف ظذ ضغقط افعؿؾ وظالؿتفو 

بوفداؾعقي كحق افعؿؾ فدى رؤشوء األؿسوم األـوديؿقي 

تؽقكً ظقـي افدراشي مـ  إذذم اجلومعوت األردكقي 

رئقس ؿسؿ وؿد أطفرت كتوئٍ افدراشي إػ أن  (427)

ستقى مستقى افضغقط فعقـي افدراشي متقشط وأن م

 افداؾعقي كحق افعؿؾ فدى أؾراد افعقـي ظول.

أثر  "بعـوان  (.7111دراشي افؽوشوين )-3

هدؾً هذه  "ضغوط افوطقػة ظذ افولء افتـظقؿي 

افدراشي إػ افتعرف ظذ أثر ضغقط افقطقػي افتل 

يشعر هبو ادعؾؿقن ذم اددارس احلؽقمقي ظذ افقالء 

ئفؿ افتـظقؿل وؿد افتـظقؿل ذم حموؾظي افزرؿوء ظذ وال

تقصؾً افدراشي إػ أن ضغقط افقطقػي تمثر ظذ 

 ،افقالء افتـظقؿل ذم جموالت ) ضبقعي ادفـي واحلقاؾز

وظالؿي افعؿؾ ( بدرجي متقشطي ذم حغ يمثر جمول 

 طروف افعؿؾ ادوديي بدرجي ظوفقي.
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 افدراشات افعربقة: (ب 

أثر  "بعـقان  (.7111دراشي افعـزي )-1

اإلدارية يف حتؼقق ؾاظؾقة افؼرارات اإلدارية  التصالت

هدؾً هذه افدراشي إػ معرؾي مستقى ؾوظؾقي  "

االتصوالت اإلداريي ادستخدمي ذم وزارة افعدل 

افؽقيتقي وأثرهو ذم حتديد خصوئص ادعؾقموت افـودمي 

وفتحؼقؼ  ،ظـفو ذم حتؼقؼ ؾوظؾقي افؼرارات اإلداريي

طقير اشتبوكف مؽقكي بت غأهداف افدراشي ؿوم افبوحث

ؾؼرة وزظً ظذ جمتؿع افدراشي بلـؿؾف  (42مـ)

وبعد افتحؾقؾ تقصؾً افدراشي  (114)افبوفغ ظددهؿ 

 إػ كتوئٍ مـ أمهفو:

وجقد أثر ألكامط ووشوئؾ ومفورات   (أ 

االتصوالت اإلداريي ذم وزارة افعدل افؽقيتقي 

ذم تقؾر معؾقموت ذات خصوئص تتسؿ 

افدؿي وافقضقح بوفتقؿقً ادـوشى و

 وافشؿقفقي وادروكي وشفقفي احلصقل ظؾقفو.

وجقد أثر خلصوئص ادعؾقموت ذم حتؼقؼ ؾوظؾقي  (ب

 افؼرارات اإلداريي.

وجقد ؾروق ذم أثر ؾوظؾقي االتصوالت  (ج 

اإلداريي ذم تقؾر معؾقموت حتؼؼ ؾوظؾقي 

افؼرارات اإلداريي ذم وزارة افعدل 

د ؾروق قي تعزى فؾجـس وال يقجــافؽقيت

تعزى فؾعؿر وادمهؾ افعؾؿل وشـقات 

 .اخلزة

افضغوط  "(. بعـقان 7112دراشي افؼحطوين ) -1

الجتامظقة وضغوط افعؿل وأثرها ظذ اختاذ افؼرارات 

هدؾً هذه افدراشي إػ افتعرف ظذ . "اإلدارية 

افعالؿي بغ افضغقط االجتامظقي وضغقط افعؿؾ 

ريي مـ وجفي كظر وأثرهو ظذ اختوذ افؼرارات اإلدا

تقصؾً وؿد ضبوط اجلقازات ذم مؽي ادؽرمي، 

افدراشي إػ وجقد ضغقط اجتامظقي تقاجف ضبوط 

اجلقازات بدرجي متقشطي ظـد اختوذ افؼرارات 

 اإلداريي.

ضغوط  " بعـقان (.7114دراشي افـقصون )-7

دراشة مسحقة ظذ  افؼرارات:افعؿل وأثرها ظذ اختاذ 

ظدد من األجفزة األمـقة واددكقة يف  افؼقادات اإلدارية يف

تقصؾً هذه افدراشي إػ أن مستقى  ."مديـة افرياض 

افضغقط أظذ فدى افؼقودات اإلداريي اددكقي مؼوركي 

بوفؼقودات األمـقي، وبوفـظر إػ أبعود ضغقط افعؿؾ تشر 

افـتوئٍ إػ أن مستقى ظىء افتطقير افقطقػل 

دى افؼقودات اإلداريي ذم وادسموفقي دموه اآلخريـ أظذ ف

األجفزة األمـقي. ـام تقصؾً افدراشي إػ أن معظؿ 

تبوع األجفزة األمـقي واددكقي تؼقم بوافؼقودات اإلداريي ذم 

 خطقات ظؿؾقي اختوذ افؼرارات بؿستقى ظول.
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ضغوط افعؿل "(. بعـقان7111دراشي افسبوظل )-4

مستوياهتا ومصادرها وإشساتقجقة إدارهتا فدى 

داريات وافػـقات افسعوديات افعامالت يف اجلامعات اإل

اشتخدمً افبوحثي ادـفٍ افقصػل ادسحل  "افسعودية 

مقطػي  (441)وبؾغ احلجؿ افؽع دجتؿع افدراشي 

إداريي وؾـقي مقزظي ظذ ثالث جومعوت ذم ادؿؾؽي 

افعربقي افسعقديي ومـ أهؿ افـتوئٍ افتل تقصؾً إفقفو 

قط افتل تشعر بف ادقطػوت مـ افدراشي أن مستقى افضغ

وأن  ،أؾراد ظقـي افدراشي ـون بقجف ظوم مـخػض كسبقو  

أهؿ ادصودر ادسببي فؾضغقط فدى ادقطػوت مرتبي مـ 

 ،األـثر إػ األؿؾ هل حمدوديي ؾرص افتطقر افقطقػل

ظدم ادشورـي ذم اختوذ افؼرارات اإلداريي ذم  ،ظىء افعؿؾ

رصاع افدور  ،دييطروف بقئي افعؿؾ ادو ،افعؿؾ

ـام تقصؾً افدراشي إػ أن ادقطػوت  ،وؽؿقض افدور

شـي يشعرن بؿستقى ضغقط ظؿؾ  74األؿؾ ظؿرًا مـ 

مصدرهو رصاع افدور وؽؿقض افدور أـثر مـ 

ـام تقصؾً افدراشي إػ  ،ادقطػوت افؽبرات ذم افسـ

أن ادقطػوت افؾقايت مستقاهـ افتعؾقؿل أظذ يشعرن 

مـ ادقطػوت افؾقايت مستقاهـ  بضغقط ظؿؾ أـثر

افتعؾقؿل أدكك ذم مصودر افضغقط افـودمي ظـ ظىء 

ظدم ادشورـي  ،حمدوديي ؾرص افتطقر افقطقػل ،افعؿؾ

 طروف بقئي افعؿؾ ادوديي. ،ذم اختوذ ؿرارات افعؿؾ

 افدراشات األجـبقة: (ج       

 ,.Morrison, etدراشي مقريسقن وآخرون ) -1

 Tactical Decision Making " Under "بعـقان  (.2005

Stress (TADMUS) Decision Support System.  " صـع

. "افؼرار حتت افضغط باشتخدام كظام دظم افؼرار

أجريً هذه افدراشي ظذ ادديريـ ذم مرـز افبحريي 

فؾؿعؾقموت ذم مديـي شون ديوؽق ذم أمريؽو. تقصؾً 

ي صـع افدراشي إػ وجقد ظدة ظقامؾ تمثر ظذ ظؿؾق

وافعقامؾ  ،افؼرار مـ أمهفو: افعقامؾ افشخصقي

وافعقامؾ افثؼوؾقي وؽرهو. تقصؾً  ،االجتامظقي

افدراشي إػ ؾعوفقي تقؾر كظوم معؾقمويت فدظؿ ظؿؾقي 

 صـع افؼرار.

 Kowalskiدراشي ـقافقسؽل وآخرون ) -7

Tralofler, et al.,2003 بعـقان .)" Jugement and 

Decision Making Under Stress: an Overview for 

emergency managers"  :صـع افؼرار حتت افضغط

أجريً . "دراشة اشتطالظقة دديري إدارة افطوارئ

هذه افدراشي ظذ ادديريـ ذم مديـي كققيقرك األمريؽقي 

وؿد تقصؾً افدراشي إػ أن وجقد افؼرارات اإلداريي 

أدكك افتل يتخذهو ادديرون ذم طؾ افظروف افضوؽطي 

ممو فق ـوكً ذم افظروف افعوديي ويعزى ذفؽ إػ أن 

افؼدرة ظذ معوجلي افبقوكوت وادعؾقموت افتل يؼقم هبو 

 اددير تؽقن ذم أؿؾ مستقيوهتو حتً افضغط.
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(. بعـقان  Politis, 2002دراشي بقفقتس )-4

"Transformational Leadership & Transactional 

Leadership Enabling (Disabling) Knowledge 

Acquisition of Self - managed Teams: the 

Consequences of Performance"   هدؾً هذه افدراشي

افتل أجريً ظذ جمؿقظي مـ ادـظامت افصـوظقي 

افتل تستخدم تؼـقوت ظوفقي ادستقى،هدؾً االشسافقي 

إػ حتديد ظالؿي أبعود افؼقودة افتحقيؾقي ادتؿثؾي ذم 

افتحػقز افػؽري(  ،و، تؼدير واحسام األؾراد)افؽوريزم

ادؽوؾلة ادقؿػقي، اإلدارة (  وأبعود افؼقودة افتبودفقي 

بوالشتثـوء ( بعقامؾ اـتسوب ادعرؾي إذ اشتخدم 

 MLQ(Multifactor Leadership افبوحٌ مؼقوس 

Questionnaire  ) افذي وضعفBass  فؼقوس خصوئص

فؼقوس ظقامؾ  واشتخدم مؼقوس مويؽوتـ ،افؼقودة

 وبقـً كتوئٍ افدراشي مو يع: .اـتسوب ادعرؾي

وجقد ظالؿوت ارتبوضقف إجيوبقي بغ بعض أبعود  ( أ

ومتغرات اـتسوب ادعرؾي إذ  افؼقودة افتحقيؾقي

جيويب إارتبطً افؽوريزمو وافتحػقز افػؽري بشؽؾ 

 ظقامؾ اـتسوب ادعرؾي. مع

ب اـتسو وجقد ظالؿوت ارتبوط شؾبقي بغ ظقامؾ  ( ب

 .ادعرؾي وادؽوؾلة ادقؿػقي

 ,Burch & Walterدراشي براتش و وافس )-1

 Leadership in Context Investigating "بعـقان (.2007

Hierarchical Impacts on Transformational Leadership 

هدؾً هذه افدراشي إػ افتحؼؼ مـ أثر اهلقؽؾقي   "

غ وافرضو افتـظقؿقي ظذ شؾقـقوت افؼودة افتحقيؾق

افقطقػل مـ خالل األبعود ادتعؾؼي بوفتلثر ادثويل 

واحلػز اإلهلومل وادحوـوة افػؽريي واالهتامم بوفتوبعغ 

واحسامفؿ وفتحؼقؼ أهداف افدراشي ؿوم افبوحثون 

ؿوئدًا  333بتقزيع اشتبوكف افدراشي ظذ ظقـي مؽقكي مـ 

دى مـ ادستقيوت اإلداريي افقشطك وافدكقو يعؿؾقن ف

رشـي متعددة اجلـسقوت ذم افسقيد تتخصص ذم جمول 

افطوؿي وتؼـقوت األمتتي وبعد ترمجي االشتبوكف ألـثر مـ 

 فغي ؿوم افبوحثون بتقزيعفو بوفزيد اإلفؽسوين إذ وزظً

اشتبوكف ظذ ادستقيوت اإلداريي افقشطك فؾتحؼؼ  731

مـ شؾقـقوت افؼودة ذم ادستقيوت اإلداريي افعؾقو 

اشتبوكف ظذ ادستقيوت اإلداريي افدكقو (117)ووزظً

فؾتحؼؼ مـ شؾقـقوت افؼودة ذم ادستقيوت اإلداريي 

 :تقصؾً افدراشي إػ كتوئٍ أمهفوؿد افعؾقو و

تتؿرـز ؽوفبقي شؾقـقوت افؼودة ادتعؾؼي بوفتلثر  ( أ 

  .ادثويل واحلػز اإلهلومل ذم ادستقيوت اإلداريي افعؾقو

لثر اإلهلومل وادحوـوة افػؽريي يمثر ـؾ مـ افت ( ب

ظذ زيودة افرضو افقطقػل ذم ادستقيوت اإلداريي 

افعؾقو أـثر ممو هق فدى ادستقيوت اإلداريي 

 افقشطك.

ال تقجد ؾروق ذم شؾقـقوت افؼودة ذم ادستقيوت  ( ج
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اإلداريي افقشطك وافعؾقو ؾقام يتعؾؼ بودحوـوة 

 .فؿافػؽريي واالهتامم بوفتوبعغ واحسام

يمثر االهتامم بوفتوبعغ واحسامفؿ ظذ افرضو  ( د 

افقطقػل تلثرًا متسوويًو ذم ادستقيوت  اإلداريي 

 .افعؾقو وافقشطك

 :ةـات افسابؼـافتعؼقب ظذ افدراش -شابعـاً 

مـ خالل االشتعراض افسوبؼ فؾدراشوت ادتعؾؼي 

بؽؾ مـ ضغقط افعؿؾ وظؿؾقي اختوذ افؼرارات يتضح 

راشوت تتعدد بلهداؾفو وأشئؾتفو وحموورهو أن هذه افد

وكتوئجفو ؾؼد رـزت هذه افدراشوت ظذ ظدد مـ 

اجلقاكى مـفو أن معظؿ افدراشوت افسوبؼي رـزت ظذ 

ذم ظدد مـ  ومصودرهو مؽقكوت ضغقط افعؿؾ

ادـظامت وكتوئجفو واآلثور ادستبي ظؾقفو وإشساتقجقوت 

افعالؿي بغ ـام أن هـوك دراشوت رـزت ظذ  ،إدارهتو

افقالء افتـظقؿل واألداء وافرضو افقطقػل ـدراشي 

وتتػؼ هذه افدراشي مع أؽؾى  .(7111)افؽوشوين 

افدراشوت افسوبؼي بشؽؾ ظوم مـ حقٌ ادتغر األول 

وهق ضغقط افعؿؾ وحتديدًا ذم مستقى افضغقط ذم 

ادـظامت، أمو بوفـسبي فؾدراشوت ادتعؾؼي بوختوذ 

ؾفل تدور حقل ادراحؾ ادتعؾؼي افؼرارات اإلداريي 

بوختوذهو وتلثر افعقامؾ افبقئقي وافتـظقؿقي ظذ اختوذهو 

وافدراشي احلوفقي ؿريبي مـ حقٌ تـووهلو فعالؿي ضغقط 

افعؿؾ بوختوذ افؼرارات اإلداريي إال أهنو ختتؾػ معفو 

جريً ؾقفو وـذفؽ افعقـي افتل مـ حقٌ افبقئي افتل أ

 ظؾقفو. ضبؼً

 ات:ـف ادصطؾحـعريت -ثامــاً 

حوفي ديـومقؽقي  "تعرف افضغقط بلهنو  :افضغوط  (أ

وتتسؿ  ،تـشل ظـ افتػوظؾ بغ افـوس وأظامهلؿ

بنحداث تغرات ذم داخؾفؿ وتدؾعفؿ إػ 

 & Judge.)"االكحراف ظـ أدائفؿ افطبقعل 

Robbins, 2007:666.)  

هل جمؿقظي مـ افتػوظالت بغ  ضغوط افعؿل:  (ب

ل تتسبى ذم حوفي ظوضػقي أو افػرد وبقئتف وافت

 (7113،)حسـوجداكقي ؽر شورة ـوفتقتر وافؼؾؼ

ومـ افـوحقي اإلجرائقي تؼوس ضغقط افعؿؾ 

مـ خالل  ادبحقثقنبوفدرجي افتل حيصؾ ظؾقفو 

 إجوبوهتؿ ظـ ـؾ ؾؼرة مـ ؾؼرات أداة افدراشي.

هل ظبورة ظـ ظؿؾقي اختقور حؾ  :اختاذ افؼرارات  ( ج

وحي ذم أو أـثر مـ احلؾقل ادت معغ مـ بغ حؾغ

افتل تـتفل إػ تػضقؾ حؾ أو بديؾ بقئي افعؿؾ 

ويتؿ ذفؽ  ،مـوشى مـ بغ ظدد مـ افبدائؾ ادتوحي

بعد أن يؼقم اإلداري متخذ افؼرار بتحديد ادشؽؾي 

ومـ افـوحقي  (.7112)يوؽل،"وحتديد بدائؾ حلؾفو

اإلجرائقي تؼوس اختوذ افؼرارات بوفدرجي افتل 
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مـ خالل إجوبوهتؿ ظـ ـؾ  ادبحقثقنؾ ظؾقفو حيص

 ؾؼرة مـ ؾؼرات أداة افدراشي.

 :ادقداكقة ادـفجقة اإلجراءات -تاشعـاً 

تـتؿل هذه افدراشي  ادـفج ادستخدم يف افدراشة:  (أ

إػ كؿط افدراشوت افقصػقي افتحؾقؾقي افتل 

ادتعؾؼي و ودراشتفو تستفدف حتؾقؾ احلؼوئؼ افراهـي

افبحٌ وذفؽ هبدف احلصقل ظذ بطبقعي مشؽؾي 

معؾقموت ـوؾقي ودؿقؼي ظـفو. وهذه افدراشي ال 

تؼػ ظـد حد مجع افبقوكوت وإكام متتد إػ تصـقػ 

هذه افبقوكوت واحلؼوئؼ وتسجقؾفو وتػسرهو 

وحتؾقؾفو حتؾقاًل صومالً الشتخالص كتوئٍ 

ومدفقالت تػقد ذم تقصقػ مشؽؾي افدراشي 

مع مؾ افدراشي افراهـي احلوفقي. وبـوًء ظؾقف تتعو

ادـفٍ افقصػل افتحؾقع افذي يعز   مهو:مـفجغ

 ،ظـ افظوهـرة مقضقع افدراشي تعبرًا ـؿقًو وـقػقوً 

ال يتقؿػ ظـد حد وصػ  "وادـفٍ افقصػل  

وـشػ  ،وإكام يتعدى ذفؽ إػ حتؾقؾفو ،افظوهرة

افعالؿوت بغ أبعودهو ادختؾػي مـ أجؾ تػسرهو 

تـتوجوت ظومي تسفؿ ذم حتسغ وافقصقل إػ اش

 وترـز (.7111 ،)ظطقػي "افقاؿع وتطقيره

افدراشي افراهـي ظذ مدخؾ افدراشوت 

ـؿدخؾ رئقس  Documentary Approcheافقثوئؼقي

مـ مداخؾ ادـفٍ افقصػل وذفؽ بغقي تقضقح 

اخلؾػقي افـظريي واإلضور افـظري ادتعؾؼ بوفعالؿي 

اإلداريي شقاء  بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ افؼرارات

ذم افؽتى أو ادجالت أو افدراشوت افعربقي 

جـبقي أو مقاؿع االكسكً وؽرهو. بوإلضوؾي إػ واأل

مـفٍ ادسح االجتامظل ذفؽ ترـز افدراشي ظذ 

افشومؾ وذفؽ فصغر ظقـي افدراشي مـ جفي 

وحوجي افدراشي فؾقصقل فـتوئٍ دؿقؼي ظذ ارض 

ؾراد افعقـي افقاؿع ؾؽون ال بد مـ حك مجقع أ

 وافقصقل هلؿ خالل ؾسة إجراء افدراشي.

يتلفػ جمتؿع افدراشي مـ  جمتـؿع افدراشة:  (ب

خؾقي األردكقي مجقع اإلداريغ افعومؾغ ذم وزارة افدا

 وً إداري وً ( مقطػ11افبوفغ ظددهؿ )/ حموؾظي افبؾؼوء 

 حتك توريخ إجراء افدراشي ادقداكقي.

احلجؿ افؽع دجتؿع  كظرًا فصغرـة: ظقـــة افدراش ( ج

ؾؼد تؿ مقطػًو إداريًو ( 11افدراشي وادؽقن مـ )

اختقور مجقع افعومؾغ فقؿثؾقا ظقـي افدراشي احلوفقي 

تؿ مجع ادعؾقموت افالزمي إلجراء افدراشي مـ إذ 

اظتزت هذه  إذـوؾي اإلداريغ دون أخذ ظقـي 

افدراشي دراشي حوفي ومـ اجلدير بوفذـر أن 

بؾ  ،ذم دراشتفؿافعقـي  يستخدمويؾجل مل  غافبوحث

بوشتخدام أشؾقب ادسح االجتامظل افشومؾ ؿومقا 
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فؾؿجتؿع اددروس وذفؽ كظرًا فصغر حجؿ 

ادجتؿع اددروس هذا مـ كوحقي، ومـ كوحقي 

أخرى حوجي افدراشي دعرؾي ضغقط افعؿؾ فدى 

اريي إذ إن اإلداريغ وظالؿتفو بوختوذ افؼرارات اإلد

قب ادسح االجتامظل افشومؾ يعطل اشتخدام أشؾ

 كتوئٍ دؿقؼي وؿريبي مـ أرض افقاؿع. 

متثؾً أدوات افدراشي افتل : مجع افبقاكات وأدواهتا ( د

 تؿ اشتخدامفو ذم مجع افبقوكوت بام يع:

وؿد تؿ صقوؽي أشئؾي هذه  اشتامرة افبحث: -1

االشتامرة بطريؼي تمهؾفو ألن تشؽؾ بؿجؿؾفو 

افتل تتطؾبفو افدراشي شقاء ذم  ادمرشات وادؼويقس

 ،جمول حتصقؾ افبقوكوت وادعؾقموت مـ ظقـي افدراشي

أو ذم جمول تصؿقؿ ادستقيوت ادختؾػي فؼقوس مو شقف 

تؼقسف أثـوء ظؿؾقي افتعومؾ مع ادتغر افتوبع ادعتؿد ذم 

بصقرتف افـفوئقي  االشتبوكي ًهذه افدراشي. وؿد تؽقك

ط افعؿؾ فدى ؾؼرة تؼقس مستقى ضغق 41مـ 

 اإلداريغ.

دؼوبالت افشخصقي فإلداريغ وتقجقف  -7  

جمؿقظي مـ األشئؾي بام يسوهؿ ذم خدمي أهداف 

افدراشي مـ جفي، ومـ وجفي أخرى فؾتلـد مـ صحي 

مـ ظقـي  غبعض اإلجوبوت افتل اشتقؾوهو افبوحث

افدراشي ذم مرحؾي مجع افبقوكوت.أمو ظـ كقظقي بقوكوت 

ؽقكً مـ جزأيـ أجزاء تضؿـ اجلزء افدراشي، ؾؼد ت

األول بقوكوت ديؿغراؾقي واؿتصوديي واجتامظقي ظـ 

ؾؼرة  41أمو اجلزء افثوين تضؿـ  ،ادبحقث ) اإلداري (

افدور  ،افتـظقؿ ،تؼقس متغرات افدراشي ) افػرد

 اختوذ افؼرارات (.،افقطقػل

 مالءميدراشي مدى ويؼصد بف :صــدق األداة ( هـ

ستخدمي ذم ؿقوس ادقضقظوت أو اد االشتبوكي

إػ معرؾتفو ومدى  غافظقاهر افتل يسعك افبوحث

ؿدرة هذه األداة ظذ ؿقوس وتقؾر ادعؾقموت 

أي افتحؼؼ مـ أن األداة ؿودرة ظذ ؿقوس ،ادطؾقبي

افقء افذي وضعً ألجؾف، وؿد تؿ افتلـد مـ 

صدق األداة  مـ خالل ظرضفو ظذ جمؿقظي مـ 

غ مـ ذوي افتخصص واخلزة اخلزاء وادحؽؿ

شقاء  ،االشتبوكيوافؽػوءة افعؾؿقي إلبداء رأهيؿ ذم 

أو مدى  ،مـ حقٌ مـوشبي ؾؼراتف ألهداف افبحٌ

تغطقتفو فؾجقاكى وادجوالت ادؼصقدة ذم افدراشي 

وبـوء ظذ مالحظوت ادحؽؿغ ؾؼد أجريً بعض 

بصقرهتو  االشتبوكيافتعديالت،،حقٌ طفرت 

 .افـفوئقي

ؿقوس مدى اشتؼالفقي  ويؼصد هب :ثبـات األداة   ( و

ادعؾقموت ظـ أدوات افؼقوس ذاهتو  هبدف افتقصؾ 

إػ افـتوئٍ كػسفو، وإمؽون إظودة تطبقؼ أداة 
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واحلصقل ظذ كتوئٍ ثوبتي، تؿ اشتخراج االشتبوكي 

 Chronbach’s Alphaمعومالت ـروكبوخ أفػو 

أداة  وتبغ أن ،فػؼرات افدراشي ادقحدة افتدريٍ

مجقع إن افدراشي تتؿتع بدرجي ثبوت ظوفقي، إذ 

( وهل 1.11معومالت افثبوت ـوكً أظذ مـ )

 احلد األدكك ادؼبقل فؾثبوت.

تؿ  األشافقب اإلحصائقة ادستخدمة يف افدراشة: ( ز

اشتخدام أشوفقى افتحؾقؾ اإلحصوئل بوالظتامد 

وهق حزمي افزامٍ  (SPSSظذ افرزمي اإلحصوئقي )

 Statically Package for Social)وئقي اإلحص

Science)  ومؼويقس اإلحصوء افقصػل

(Descriptive Statistics Measures فقصػ )

خصوئص ظقـي افدراشي مـ خالل افتؽرارات 

وؿد اخترت األشوفقى  وافـسى ادئقيي.

 فؾدراشي وهل ظذ افـحق اآليت:اإلحصوئقي ادالئؿي 

خصوئص وذفؽ فعرض  :اإلحصوء افقصػل-1

 .االشتبوكيأؾراد افعقـي ووصػ اشتجوبوهتؿ فػؼرات 

 Chronbach’sاختبور صدق وثبوت أداة افدراشي  -7

Alpha    ـروكبوخ أفػو افذي اشتخدم فؼقوس االتسوق

 .افداخع ألداة افدراشي

تؿ اشتخدام أشؾقب حتؾقؾ االكحدار اخلطل -4

ـ افبسقط واالكحدار اخلطل ادتعدد ومعومؾ االرتبوط م

 أجؾ معرؾي افعالؿي بغ ادتغرات ادستؼؾي وافتوبعي.

تؿ اشتخدام أشؾقب حتؾقؾ االكحدار ادتعدد  -3

 ؽر اخلطل ادتدرج فإلجوبي ظـ أشئؾي افدراشي.

 يتعومؾً افدراشي مع ثالثجمالت افدراشــة:  -ح

أجريً هذه  إذادجول افزمـل:  جموالت رئقسي هل:

تؿ  إذل ادؽوين دجووا،7114افدراشي ذم ظوم 

اختقور اإلداريغ افعومؾغ ذم وزارة افداخؾقي 

األردكقي / حموؾظي افبؾؼوء جموالً مؽوكقًو إلجراء هذه 

افدراشي وؿد أجريً افدراشي ظذ مجقع افعومؾغ 

أمو ادجول افثوفٌ ؾفق ادجول  ،مـ اإلداريغ

 ( إداريًو.11تؽقكً ظقـي افدراشي مـ )  إذافبؼي 

 :ػسر وحتؾقل بقاكات ضغوط افعؿلت -ظاصـراً 

افذي ي ظـ افتسوؤل األول افـتوئٍ ادتعؾؼي بوإلجوب  ( أ

اإلداريقن ظقـي افدراشي  مـو خصوئص "يـص ظذ

 ؟"ذم وزارة افداخؾقي ذم حموؾظي افبؾؼوء  افعومؾقن

اشتخدام اإلحصوء  تؿ فإلجوبي ظـ هذا افتسوؤل

 افقصػل وذفؽ ظذ افـحق اآليت:

 اجلـس-1

% مـ ادبحقثغ 32.4( بلن 1جلدول رؿؿ )يشر ا 

%( مـ اإلكوث ممو يدل ظذ 17.1هؿ مـ افذـقر و أن )

أن افـسبي األـز  مـ اإلداريغ افعومؾغ ذم وزارة 

افداخؾقي حموؾظي افبؾؼوء هؿ مـ افذـقر ويعزو افبوحثغ 
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ذفؽ إػ أن كسبي افعومالت ذم ادجتؿع األردين بشؽؾ 

ؽ بسبى ترـقبي ادجتؿع ظوم أؿؾ مـ افذـقر وذف

األردين وتعؼقدات احلقوة افتل تتطؾى وجقد ادرأة ذم 

افبقً فالظتـوء بلضػوهلو ـام أن هـوك تلثرًا إػ حد مو 

فؾعودات وافتؼوفقد االجتامظقي افتل تػضؾ ظدم خروج 

ادرأة فؾعؿؾ. بوإلضوؾي إػ ذفؽ ؾنن هـوك كسبي ـبرة 

 فزواج واإلكجوب.مـ افـسوء يـؼطعـ ظـ افعؿؾ بعد ا

                  

 .افتوزيع افـسبي ألؾراد افعقـة حسب متغر اجلـس  (.1) جدول رؿم                       

 افـسبة% افتؽرار اجلـس

 32.4 23 ذــــــــر

 17.1 3 أكثـــــــى

 %111 11 ادجؿــوع

 
 

 

 افعؿــر:-2

حسى ( تقزيع أؾراد افعقـي 7يظفر اجلدول رؿؿ )

%( مـ ادبحقثغ أظامرهؿ 4متغر افعؿر حقٌ تبغ أن)

( شـي، بودؼوبؾ تساوح أظامر ادبحقثغ ذم 41أؿؾ مـ )

%(، ذم حغ 42)شـي  44 – 41افػئي افعؿريي مـ 

بؾغً كسبي ادبحقثغ افذيـ تؼع أظامرهؿ ضؿـ افػئي 

%(، صؽؾً كسبي 21)شـي  34 – 31افعؿريي مـ 

وح أظامرهؿ ذم افػئي افعؿريي مـ ادبحقثغ افذيـ تسا

%( وتبدو هذه افبقوكوت مـطؼقي مـ 11ؾلـثر) 21

وجفي كظر افبوحثغ ذفؽ أن ؾرص احلصقل ظذ 

مـصى أظذ ـام أن افسؿقي دـصى آخر تتطؾى وجقد 

خزة واشعي ومفورات وحؽؿي تتـوشى مع حجؿ 

 ادـصى وبوفتويل ادؼدرة ظذ حتؿؾ ادسموفقي.

                         

 .. افتوزيع افـسبي ألؾراد افعقـة حسب متغر افعؿر(2)جدول رؿم                         

 افـسبة% افتؽرار افػئة افعؿرية

 %4 7 شـة ؾلؿل 33

 %42 72 شـة 39 – 31

 %21 44 شـة 49 - 43

 %11 1 شـة ؾلـثر 53

 %111 11 ادجؿــوع
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 ادمهل افعؾؿي:-3

( أن ظدد ادبحقثغ 4رؿؿ ) فر اجلدوليظ

( 17احلوصؾغ ظذ ممهؾ ظؾؿل دبؾقم متقشط )

%(، بودؼوبؾ صؽؾً 13مبحقث بـسبي مئقيي بؾغً)

كسبي ادبحقثغ احلوصؾغ ظذ ممهؾ ظؾؿل 

(مـ حجؿ افعقـي افؽع وهل 21.2بؽوفقريقس )

أظذ كسبي مؼوركي ببوؿل افـسى، أمو ادبحقثغ 

جستر ؾؼد بؾغً احلوصؾغ ظذ ممهؾ ظؾؿل مو

% وكسى احلوصؾغ ظذ دـتقراه مـ 74كسبتفؿ 

%( ويرى افبوحثون أن افبقوكوت 2.2ادبحقثغ بؾغً)

( مـطؼقي إذ إن أن أشس 4ادعطوة ذم اجلدول رؿؿ )

تعقغ ادقطػغ ذم مـوصى إداريي تتطؾى حصقل 

ادقطػ ظذ درجي ظؾقؿي ال تؼؾ ظـ بؽوفقريقس 

يشغؾقن مـصى إداري وؾقام يتعؾؼ بقجقد أصخوص 

بوفرؽؿ مـ حصقفف ظذ ممهؾ ظؾؿل دبؾقم ؾقؿؽـ 

افؼقل إن همالء ؿد تؿ تعقـفؿ ؿبؾ صدور ؿوكقن 

متعؾؼ بوفتشؽقالت اإلداريي إال أن افعؿؾ اإلداري 

حوفقًو ذم ادمشسوت احلؽقمقي ذم ادجتؿع األردين 

افتشؽقالت  -ال شقام –خيضع فؼوكقن يـظؿ افعؿؾ

ون أيضًو أن ادجتؿع األردين يعد  بوحثاإلداريي ويرى اف

ذم ضؾقعي ادجتؿعوت افتل هتتؿ بودمهالت افعؾؿقي 

 وخصقصًو ادمهالت افعؾؿقي افعؾقو.

 

 .افتوزيع افـسبي ألؾراد افعقـة حسب متغر ادمهل افعؾؿي  .(3)جدول رؿم                     

 افـسبة% افتؽرار ادمهل افعؾؿي

 %13 17 دبؾوم متوشط

 %21.2 43 بؽافوريوس

 %74 12 ماجستر

 %2.2 2 دـتوراه

 %111 11 ادجؿــوع
 

  

 شـوات اخلزة: -3 

( أن ظدد ادبحقثغ افذيـ 3يبغ اجلدول رؿؿ )

 2شـقات هؿ  2مه ظؾقفؿ ذم اإلدارة أؿؾ مـ 

%(، بودؼوبؾ ؾنن كسبي 11مبحقثغ بـسبي مئقيي بؾغً)

ات اخلزة فدهيؿ ادبحقثغ افذيـ تساوح شـق

ذم  %(،33( شـقات ؿد بؾغً)11(إػ أؿؾ مـ )2مـ)

حغ بؾغً كسبي ادبحقثغ ممـ تساوح شـقات اخلزة 

%(، أمو 71( شـي)12( إػ أؿؾ مـ)11فدهيؿ مـ)
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ادبحقثغ افذيـ مه ظؾقفؿ ذم افعؿؾ بخزة تزيد 

%( وتعد هذه 73( شـي ؾؼد بؾغً كسبتفؿ)12ظـ)

بقفي إذ إن افعؿؾ بودـوصى افبقوكوت مـطؼقي ومؼ

اإلداريي حيتوج إػ شـقات ظؿؾ ضقيؾي ـام أهنو  تتـوشى 

مع أظامر اإلداريغ افذيـ مه ظؾقفؿ شـقات ضقيؾي 

 وبوفتويل اـتسبقا خزة إداريي جقدة.

 .افتوزيع افـسبي ألؾراد افعقـة حسب متغر شـوات اخلزة  .(4)جدول رؿم                       

 افـسبة% افتؽرار اخلزة شـوات

 %11 2 شـوات 5أؿل من 

 % 33 74 شـوات13أؿل من  – 5

 %71 13 شـة 15أؿل من  – 13

 %73 11 شـة ؾلـثر 15

 %111 11 ادجؿــوع

   

 ظرض كتائج افدراشــــة: -ب

 ظرضحتؾقؾ بقوكوت افدراشي ويتضؿـ هذا اجلزء 

شي تؿ وألؽراض هذه افدرامو تقصؾً إفقف مـ كتوئٍ، 

تؼسقؿ اشتجوبوت أؾراد افعقـي وؾؼًو فؾؿتقشط احلسويب 

 مستقيوت هل: يإػ ثالث

( 3درجي مقاؾؼي مرتػعي إذا ـون ادتقشط احلسويب ) ( أ 

 ؾلـثر.

درجي مقاؾؼي متقشطي إذا تراوح ادتقشط احلسويب  (ب

 (.4.44-7.2بغ )

درجي مقاؾؼي مـخػضي إذا ـون ادتقشط احلسويب  (ج 

 (.7.2أؿؾ مـ )

 افثاينباإلجابة ظن افتساؤل افـتائج ادتعؾؼة -1

ط افعؿل افتي مستوى ضغومـا  "وافذي يـص ظذ 

يف وزارة افداخؾقة يف  يتعرض هلا اإلداريون افعامؾون

دعرؾي  ؟"حماؾظة افبؾؼاء ظـد اختاذهم فؼراراهتم اإلدارية

مستقى ضغقط افعؿؾ تؿ اشتخدام اإلحصوء 

شطوت احلسوبقي واالكحراؾوت افقصػل ادتؿثؾ بودتق

ادعقوريي فؾػؼرات ادتعؾؼي فؽؾ حمقر مـ حموور أداة 

افدراشي افتل تؼقس درجي مو يشعر بف ادبحقث 

حموور وتؿ ( 3))اإلداري ( مـ ضغقط افبوفغ ظددهو 

ترتقبفو تـوزفقًو وؾؼ ادتقشطوت احلسوبقي واالكحراؾوت 

 (.2ادعقوريي افتل حوزهتو ـام ذم اجلدول رؿؿ )
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 .ادتوشطات احلسابقة والكحراؾات ادعقارية فػؼرات الشتباكه موزظة ظذ حماورها األربعة. (5)رؿم  جدول                  

رؿم 

 افػؼرة
 ادتوشط احلسايب ور أداة افدراشةحما

الكحراف 

 ادعقاري
 درجة ادواؾؼة

 متقشطي 1.23 4.33 افضغوط ادتعؾؼة بافػرد 1

 متقشطي 1.23 4.32 افضغوط ادتعؾؼة بافتـظقم 7

 متقشطي 1.47 4.14 افضغوط ادتعؾؼة بافدور افوطقػي 4

 متقشطي 1.31 4.24 افضغوط ادتعؾؼة باختاذ افؼرارات 3

 متقشطي 1.34 4.23 افدرجة افؽؾقة

( إػ أن درجي ادقاؾؼي ظذ  2يشر اجلدول رؿؿ ) 

حموور افدراشي مـ وجفي كظر اإلداريغ ـوكً بدرجي 

 إذ(، 4.44-7.2)متقشطي( وتـحك بغ ؾئي افتؼدير)

( 4.23بؾغ ادتقشط احلسويب فؾؿجوالت جمتؿعي )

شط (، وتراوح ادتق1.34وبوكحراف معقوري ؿدره)

احلسويب الشتجوبً اإلداريغ ظذ ادحوور بغ 

( افضغقط 1(. وـون فؾؿحقر األول )4.24-4.33)

ادتعؾؼي بوفػرد أظذ متقشط حسويب بغ حموور هذه 

( وبوكحراف معقوري مؼداره 4.33افدراشي وافبوفغ )

( حقٌ ـوكً درجي ادقاؾؼي )متقشطي( وـون 1.23)

ؼي بوختوذ افؼرارات ( افضغقط ادتعؾ3فؾؿحقر افرابع )

( وبوكحراف معقوري 4.24أؿؾ متقشط حسويب بؾغ )

( حقٌ ـوكً درجي ادقاؾؼي )متقشطي( 1.31مؼداره)

وؾقام يع (. 4.44-7.2ر بغ ؾئي افتؼدير )ـوتـحص

 توضقح كتائج ـل حمور من ادحاور األربعة:

 افضغوط ادتعؾؼة بافػرد: -أ

 .لكحراؾات ادعقارية لشتجابة أؾراد افعقـة ظذ ؾؼرات افضغوط ادتعؾؼة بافػردادتوشطات احلسابقة وا. (6)جدول رؿم 

رؿم 

 افػؼرة
 افػؼــــــــــــــــــــرة

ادتوشط 

 احلسايب

الكحراف 

 ادعقاري

درجة 

 ادواؾؼة

 متقشطي 1.12 4.43 أصعر بادؾل وظدم امتالك ضاؿة ـاؾقة دواجفة األمور ادعؼدة 1

 جبات ادطؾوبة مـي تتطؾب ؿدرات ومفاراتأصعر بان افوا 7

 أـثر من افتي أمتؾؽفا

 متقشطي 1.14 4.23

 متقشطي 1.71 4.22 أصعر بضعف خزيت يف ظؿع 4

 متقشطي 1.31 4.22 أصعر بعدم اهتامم ادحقطغ يب بؼدريت وـػاءيت 3
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  . (6)جدول رؿم تابع 

رؿم 

 افػؼرة
 افػؼــــــــــــــــــــرة

ادتوشط 

 ايباحلس

الكحراف 

 ادعقاري

درجة 

 ادواؾؼة

 متقشطي 1.73 4.23 اصعر بافؽبت واإلحباط يف ظؿع 2

 متقشطي 1.73 4.34 اصعر بحاجتي فؾتدريب ـي أؿوم باكجاز وطقػتي ـام جيب 1

 متقشطي 1.74 4.13 افدرجـــــــــة افؽؾقــــــــة

    

 افضغوط ادتعؾؼة بافػرد: -أ

( أن أظذ درجي مقاؾؼي فؾػؼرات 1يبغ اجلدول رؿؿ )

تتؿثؾ  "افضغقط ادتعؾؼي بوفػرد "ادتعؾؼي بودحقر األول 

أصعر بادؾل وظدم امتالك ( وافتل تـص ظذ )1ذم افػؼرة)

( حقٌ بؾغ ادتقشط ضاؿة ـاؾقة دواجفة األمور ادعؼدة

( 1.12( وبوكحراف معقوري مؼداره)4.43احلسويب)

تقشطي( حسى ؾئي افتؼدير حقٌ ـوكً درجي ادقاؾؼي )م

ادعتؿدة وفؽـفو األظذ مـ بغ افػؼرات ادتعؾؼ هبذا 

أمو أؿؾ ادتقشطوت احلسوبقي ؾؼد حوزهتو  ،ادحقر

أصعر بحاجتي فؾتدريب ـي ( وتـص ظذ )1افػؼرة)

( 4.34( وافبوفغي )أؿوم باكجاز وطقػتي ـام جيب

( حقٌ ـوكً درجي 1.73وبوكحراف معقوري مؼداره)

ؼي )متقشطي( حسى ؾئي افتؼدير ادعتؿدة. ويؿؽـ ادقاؾ

تػسر ذفؽ بلن متطؾبوت احلقوة ادعورصة شقاء ظذ 

افصعقد افشخيص أو افعؿع ويؼوبؾف تقؾر مستؾزموت 

ظذ اإلداريغ  وً إضوؾقئًو احلقوة فؾعوئؾي ـؾفو تشؽؾ ظب

دمعؾفؿ ؽر ؿودريـ ظذ اختوذ ؿرارات ظؼالكقي تصى ذم 

مر افذي يستى ظؾقف صعقرهؿ بودؾؾ مصؾحي افعؿؾ األ

واإلرهوق وظدم ادؼدرة ظذ االشتؿرار ذم افعؿؾ 

واإلكجوز وبوفتويل افبحٌ ظـ خقور افتؼوظد. وبودؼوبؾ 

يؿؽـ تػسر حصقل افػؼرة ادتعؾؼي بشعقر ادقطػ 

بحوجتف فؾتدريى فؽل يؼقم بعؿؾف ـام جيى ظذ أؿؾ 

ـ االحساق اإلداري وصؾ درحؾي م بلنمتقشط حسويب 

افـػيس كتقجي افروتغ ذم افعؿؾ وأهنؿ ؿد اـتسبقا خزة 

ـوؾقي وتقؾرت فدهيؿ مفورات ـوؾقي مـ خالل افػسة افتل 

ؿضقهو ذم افعؿؾ فسـقات ضقيؾي وأن أي تدريى بعد 

 شـقات ظؿؾ ضقيؾي ؿد ال يعتد بف مـ وجفي كظرهؿ.

 افضغوط ادتعؾؼة بافتـظقم: -ب
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 .طات احلسابقة والكحراؾات ادعقارية لشتجابة إؾراد افعقـة ظذ ؾؼرات افضغوط ادتعؾؼة بافتـظقمادتوش .(7)جدول رؿم

رؿم 

 افػؼرة
 ادتوشط احلسايب افػؼــــــــــــــــــــرة

الكحراف 

 ادعقاري

درجة 

 ادواؾؼة

 متقشطي 1.12 4.42 .تزظجـي ادرـزية افشديدة يف ادـظؿة افذي اظؿل هبا 2

 متتع بافسؾطات وافصالحقات افؽاؾقة فؾؼقام بادسموفقاتل أ 3

 ادؾؼاة ظذ ظاتؼي ظذ أـؿل وجه.
4.42 1.12 

 متقشطي

 متقشطي 1.11 4.33 بقئة افعؿل يف ادـظؿة افتي اظؿل هبا ؽر مرحية. 4

ل يوجد افتزام بافتدرج اهلرمي فؾسؾطة يف ادستويات اإلدارية  11

 افتي أظؿل ؾقفا.
4.23 1.14 

 متقشطي

 متقشطي 1.11 4.21 .ل يتم تزويدي بؽامل ادعؾومات افتي احتاجفا يف ظؿع 11

 مـخػضي 1.41 1.42 ؿـوات التصال يف ادـظؿة افتي أظؿل هبا معؼدة. 17

 مـخػضي 1.72 1.41 شقاشات وإجراءات افعؿل ؽر واضحة بافـسبة يل. 14

 تقشطيم 1.11 4.41 افدرجـــــــــة افؽؾقــــــــة

 افضغوط ادتعؾؼة بافتـظقم: -ب

( أن أظذ درجي مقاؾؼي فؾػؼرات  2يبغ اجلدول ) 

 "افضغقط ادتعؾؼي بوفتـظقؿ "ادتعؾؼي بودحقر افثوين 

تزظجـي ( وافتل تـص ظذ )2تتؿثؾ ذم افػؼرة)

( حقٌ بؾغ ادرـزية افشديدة يف ادـظؿة افذي اظؿل هبا

ف معقوري ( وبوكحرا4.42ادتقشط احلسويب)

( حقٌ ـوكً درجي ادقاؾؼي )متقشطي( 1.12مؼداره)

حسى ؾئي افتؼدير ادعتؿدة وفؽـفو األظذ مـ بغ 

هذه  تعدبؿعـك آخر  ،افػؼرات ادتعؾؼ هبذا ادحقر

ؾ ضغط ذم افعؿؾ ـام يرى افػؼرة أظذ ؾؼرة تشؽ

أمو أؿؾ  ،ؾقام يتعؾؼ بؿحقر افتـظقؿ ادبحقثقن

( وتـص 14حوزهتو افػؼرة) ادتقشطوت احلسوبقي ؾؼد

شقاشات وإجراءات افعؿل ؽر واضحة بافـسبة ظذ )

( وبوكحراف معقوري 1.41( وافبوفغي )يل

( حقٌ ـوكً درجي ادقاؾؼي )مـخػضي( 1.72مؼداره)

حسى ؾئي افتؼدير ادعتؿدة.ويؿؽـ تػسر ذفؽ أن 

اإلداريغ افعومؾغ ذم وزارة افداخؾقي ذم األردن ذم 

وء يتعرضقن فضغقط بسبى ادرـزيي افتل حموؾظي افبؾؼ

يتؿ افعؿؾ هبو ممو يمثر ظذ داؾعقتفؿ ومحوشفؿ ذم 

افعؿؾ وافقصقل إػ حوفي مـ االحساق افـػيس األمر 

افذي يستى ظؾقف اكخػوض افداؾعقي واإلكجوز ذم 

 تعدافعؿؾ وتسر ادعومالت وهذه ذم ادحصؾي افـفوئقي 
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ن صعقر ادقطػ ألكتقجي شؾبقي ظذ ضبقعي افعؿؾ 

بعدم ادؼدرة ظذ ادشورـي ذم صـوظي واختوذ افؼرار أو 

صعقره بلكف ال يؿؾؽ صالحقوت ـوؾقي أو أن ادسمول 

ظـف ال يػقض فف صالحقوت كتقجي ادرـزيي شقػؼده 

وبودؼوبؾ حصؾً افػؼرة  .ادؼدرة ظذ افعؿؾ بحامس

شقاشات وإجراءات افعؿل ؽر افتل تـص ظذ )

( 1.41( ظذ أؿؾ متقشط حسويب )بة يلواضحة بافـس

أي أهنو األؿؾ تلثرًا مـ حقٌ ضغقط افعؿؾ ذم حمقر 

افتـظقؿ يؿؽـ تػسر ذفؽ بلن اإلداريغ اـتسبقا خزة 

ـوؾقي وتقؾرت فدهيؿ مفورات ـوؾقي مـ خالل افػسة 

افتل ؿضقهو ذم افعؿؾ فسـقات ضقيؾي وبوفتويل أصبح 

اءات افعؿؾ وؿد فدهيؿ معرؾي ـوؾقي بسقوشوت وإجر

 اـتسبقهو مـ خالل اخلزة وادامرشي.

 افضغوط ادتعؾؼة بافدور افوطقػي: -ج

 .ادتوشطات احلسابقة والكحراؾات ادعقارية لشتجابة إؾراد افعقـة ظذ ؾؼرات افضغوط ادتعؾؼة بافدور افوطقػي. (7)جدول رؿم 

رؿم 

 افػؼرة
 يبادتوشط احلسا افػؼــــــــــــــــــــرة

الكحراف 

 ادعقاري
 درجة ادواؾؼة

 أجد كػيس بعض األحقان يف ملزق بغ مديري ادبارش 13

 وزمالئي يف افعؿل.

3.14 1.14 
 مرتػعي

 متقشطي 1.12 4.33 يواجفـي أثـاء ظؿع مطافب متعارضة من أـثر من جفة. 12

 قشطيمت 1.11 4.34 تتعارض مسموفقايت يف افعؿل مع مسموفقايت افعائؾقة. 11

 يمثر افرصاع بغ ادتطؾبات ادفـقة فوطقػتي وؿقؿي 12

 .افشخصقة ظذ ؿرارايت يف افعؿل

4.27 1.71 
 متقشطي

 متقشطي 1.42 4.11 أن حجم افعؿل افذي أؿوم به اـز من افوؿت ادتاح يل. 13

 مـخػضي 1.12 7.12 مفام وأهداف افعؿل افذي أؿوم به فقست واضحة. 14

 متقشطي 1.13 4.22 افؽؾقــــــــة افدرجـــــــــة

 افضغوط ادتعؾؼة بافدور افوطقػي: (ج

( أن أظذ درجي مقاؾؼي  3يبغ اجلدول رؿؿ ) 

افضغقط ادتعؾؼي "فؾػؼرات ادتعؾؼي بودحقر افثوفٌ 

( وافتل تـص 13تتؿثؾ ذم افػؼرة) "بوفدور افقطقػل 

أجد كػيس بعض األحقان يف ملزق بغ مديري ظذ )

بؾغ ادتقشط  إذ( ارش وزمالئي يف افعؿلادب

( 1.14( وبوكحراف معقوري مؼداره)3.14احلسويب)

حقٌ ـوكً درجي ادقاؾؼي )مرتػعي( حسى ؾئي افتؼدير 
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وبوفتويل تعتز هذه افػؼرة أظذ ؾؼرة تشؽؾ  ،ادعتؿدة

ضغط ذم افعؿؾ ـام يرى ادبحقثغ ؾقام يتعؾؼ بؿحقر 

طوت احلسوبقي ؾؼد أمو أؿؾ ادتقش ،افدور افقطقػل

مفام وأهداف افعؿل ( وتـص ظذ )14) حوزهتو افػؼرة

( 7.12افبوفغي )( افذي أؿوم به فقست واضحة

( حقٌ ـوكً درجي 1.12وبوكحراف معقوري مؼداره)

ادقاؾؼي )مـخػضي( حسى ؾئي افتؼدير ادعتؿدة. 

ويؿؽـ تػسر ذفؽ أن اإلداريغ افعومؾغ ذم وزارة 

ذم حموؾظي افبؾؼوء يرؽبقن ذم إرضوء  افداخؾقي ذم األردن

افزمالء ذم افعؿؾ إال أهنؿ ذم بعض األحقون جيدون 

أكػسفؿ ظوجزيـ ظـ حتؼقؼ ذفؽ كتقجي فتعورض 

األدوار وادصوفح ممو يسبى ضغقط ظؾقفؿ ذم افعؿؾ 

وهذا يشر إػ أن تعورض األدوار بغ ادقطػغ جيعؾ 

ددير وبغ بغ ا  -إن جوز افتعبر  -ادقطػ افقشقط 

بوؿل افؽودر افقطقػل ذم حره مـ أمره بغ أمريـ 

متعورضغ ؾفق ال يستطقع أن يتجووز مديره ادبورش مـ 

جفي ومـ جفي أخرى ال يستطقع أن يؼطع ظالؿوتف 

ببوؿل افزمالء األمر افذي يستى ظؾقف صعقره بوفؼؾؼ 

واالضطراب افـػيس افذي ؿد يـعؽس شؾبًو ظذ 

هذا يتػؼ مع دراشي شؾقـف ذم افعؿؾ و

مفام ( )14ـام جوءت افػؼرة رؿؿ ) (.7114،)افـقصون

( ذم وأهداف افعؿل افذي أؿوم به فقست واضحة

ادرتبي األخرة )أي اؿؾ مصدر فؾضغقط ادتعؾؼي 

( واكحراف 7.12بوفدور افقطقػل( بؿتقشط حسويب )

(أي بدرجي مـخػضي ويؿؽـ تػسر 1.12معقوري )

هيؿ خزات ضقيؾي ذم جمول ذفؽ بلن اإلداريغ فد

وهؿ ذم افغوفى ؿد مروا بجؿقع ادستقيوت  ،أظامهلؿ

وفذفؽ يصبح فدهيؿ وضقح ذم افدور افذي  ،افقطقػقي

يؼقمقن بف وهؿ ظذ ظؾؿ بؿفوم وأهداف هذا افعؿؾ ممو 

جيعؾفؿ ال يشعرون بلي تقتر دموه ذفؽ. وهذا يتػؼ مع 

 (. 7113دراشي افبؽري ) 

 باختاذ افؼرارات: افضغوط ادتعؾؼة -د

 

 .ادتوشطات احلسابقة والكحراؾات ادعقارية لشتجابة إؾراد افعقـة ظذ ؾؼرات افضغوط ادتعؾؼة باختاذ افؼرارات. (9)جدول رؿم 

رؿم 

 افػؼرة
 افػؼــــــــــــــــــــرة

ادتوشط 

 احلسايب

الكحراف 

 ادعقاري

درجة 

 ادواؾؼة

 مرتػعي 1.21 3.24 اختاذ افؼرارات. اشتـد إػ معاير واضحة ظـد 71

 مرتػعي 1.22 3.34 أؿوم باختاذ افؼرارات بـاءًا ظذ خطوات مدروشة. 71

 مرتػعي 1.31 3.42 أحظى بدظم ومساكدة رؤشائي يف افؼرارات افتي اختذها.  77
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 . (9)جدول رؿم تابع 

رؿم 

 افػؼرة
 افػؼــــــــــــــــــــرة

ادتوشط 

 احلسايب

 الكحراف

 ادعقاري

درجة 

 ادواؾؼة

 مرتػعي 1.37 3.44 .ل اصعر بضغط من ؿبل افرؤشاء ظـد اختاذي فؾؼرارات 74

 مرتػعي 1.42 3.72 احرص ظذ أن تؽون ؿرارايت مؼبوفة من اجلفات ذات افعالؿة.  73

 مرتػعي 1 3.12 اظؿل ظذ متابعة ما اختذه من ؿرارات وتؼويؿفا.  72

 مرتػعي 1.43 3.17 .ات افؽاؾقة ظـد اختاذ افؼراراتتتوؾر فدي ادعؾوم 71

 مرتػعي 1.12 3.13 اشتعغ بآراء اخلزاء أو ادستشارين ظـدما اختذ ؿرارات صعبة. 72

 مرتػعي 1.11 3.11 أؿوم باختاذ ؿرارايت بعقدًا ظن أية ممثرات خارجقة.  73

 متقشطي 1.44 4.44 فؼرارايت. فدي ادفارة افعؿؾقة افالزمة فؾتوؾقق بغ ظؿع واختاذي  74

 متقشطي 1.11 4.74 ابتعد ظن افتحقز وادحاباة ظـد اختاذي فؼرارايت. 41

 مرتػعي 1.42 3.13 افدرجـــــــــة افؽؾقــــــــة

 افضغوط ادتعؾؼة باختاذ افؼرارات: (د

( إػ أن ادموهوت ادقاؾؼي  4يشر اجلدول رؿؿ ) 

فضغقط ادتعؾؼي بوختوذ ظذ ؾؼرات ادحقر افرابع ) ا

جيوبقي ـام تدل إافؼرار( مـ ؿبؾ أؾراد افعقـي بشؽؾ ظوم 

ظذ ذفؽ ادتقشطوت احلسوبقي فؾػؼرات ادقضحي ذم 

( أن أظذ درجي 4اجلدول أظاله. حقٌ يبغ اجلدول )

افضغقط  "مقاؾؼي فؾػؼرات ادتعؾؼي بودحقر افرابع 

( وافتل 71)تتؿثؾ ذم افػؼرة "ادتعؾؼي بوختوذ افؼرار 

تـص ظذ )اشتـد إػ معوير واضحي ظـد اختوذ 

( 3.24افؼرارات( حقٌ بؾغ ادتقشط احلسويب)

( حقٌ ـوكً درجي 1.21وبوكحراف معقوري مؼداره)

وبوفتويل  ،ادقاؾؼي )مرتػعي( حسى ؾئي افتؼدير ادعتؿدة

ؾنن هذه افػؼرة حصؾً ظذ ادرتبي األوػ مـ بغ 

أمو أؿؾ  ، أداة افدراشيؾؼرات ادحقر افرابع ذم

( وتـص 41ادتقشطوت احلسوبقي ؾؼد حوزهتو افػؼرة )

ظذ )ابتعد ظـ افتحقز وادحوبوة ظـد اختوذي فؼرارايت (. 

ؾؼد حصؾً هذه افػؼرة ظذ متقشط حسويب 

طي ( ـوكً درجي ادقاؾؼي )متقشإذ ( 4.74مؼداره)

ذفؽ إػ  غويعزو افبوحثحسى ؾئي افتؼدير ادعتؿدة. 

ن اإلداريغ هؿ مـ ذوي اخلزة افطقيؾي وادامرشي أ

افعؿؾقي افطقيؾي وهذا بطبقعي احلول يعـل أهنؿ يؿتؾؽقن 

مفورات ذم اختوذ افؼرار كتقجي خزهتؿ ذم افعؿؾ 
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وممورشتفؿ فف وبوفتويل ؾنن اإلداريغ ظـدمو يتخذون 

ؿراراهتؿ يتلكقا جقدًا ويشووروا ؽرهؿ مـ اإلداريغ 

وحلؽؿي ذم اختوذ افؼرار وهذا جيعؾ كسبي ادشفقد هلؿ ب

اخلطل ذم اختوذ افؼرار متدكقي بـوًء ظذ مو يؼقمقن بف مـ 

ختطقط متعؿد ومدروس ظـد ظؿؾقي اختوذ افؼرار وذم 

افعالؿي بغ افضغقط  إنادحصؾي افـفوئقي يؿؽـ افؼقل 

ظالؿي ظؽسقي ؾؽؾام صعر  واختوذ افؼرارات اإلداريي هل

ضغقط ظوفقي ـؾام أثر ذفؽ شؾبًو بؿستقى  اإلداريقن

 ،ظذ ظؿؾقي اختوذ افؼرار وافعؽس صحقح هذا مـ جفي

ومـ جفي أخرى يؿؽـ افؼقل أن ادفورات افتل يتؿتع 

كتقجي ممورشتفؿ افعؿؾقي افطقيؾي  ريقنهبو اإلدا

واخلزات افتل تؼبقهو خالل ؾسة اخلدمي جعؾً مـ 

ي ال حتتوج إػ ظؿؾقي اختوذ افؼرار بوفـسبي هلؿ ظؿؾقي شفؾ

 تعؼقد.

 إثبات افػروق: -ج

فـتائج ادتعؾؼة بافػرضقة األوػ وافتي تـص ا  -1

هـاك ظالؿة بغ ضغوط افعؿل وظؿؾقة اختاذ  "ظذ 

افؼرارات فدى اإلداريغ افعامؾغ يف وزارة افداخؾقة 

ظذ هذه افػرضقي تؿ  فإلجوبي "يف حماؾظة افبؾؼاء 

 افعؿؾ ظذ افـحق اآليت:

دام حتؾقؾ االكحدار ادتعدد فتبقون افعالؿي تؿ اشتخ  ( أ

بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ افؼرارات اإلداريي بشؽؾ 

 :( يبغ كتوئٍ افتحؾقؾ 11ظوم واجلدول رؿؿ ) 

 ( فػحص افعالؿة بغ ضغوط افعؿل واختاذMultiple Linear Regressionحتؾقل الكحدار ادتعدد ). ( 13)جدول رؿم 

 .ظقـة افدراشةأؾراد افؼرارات اإلدارية فدى                                      

 مستوى افدلفة (Fؿقؿة )  كسبة افتباين ادػرس معامل الرتباط ادتعدد

1.211 73.4% 14.772 1.111 

( أن هـوك ظالؿي ذات دالفي 11يبغ اجلدول رؿؿ )

بغ  (α=0.05)إحصوئقي ظـد مستقى دالفي إحصوئقي 

 إذؾ ظوم واختوذ افؼرارات اإلداريي ضغقط افعؿؾ بشؽ

( وـام ذـركو شوبؼًو ؾنن ظؿؾقي 19.227)(F)بؾغً ؿقؿي

اختوذ افؼرار حتتوج إػ درايي وحؽؿي ومروكي مـ ؿبؾ 

اإلداريغ وبوفتويل ؾنن أي ضغقط ذم افعؿؾ شتمثر ظذ 

متخذ افؼرار وفربام يػشؾ ذم اختوذه افؼرار وتتػؼ هذه 

 ظؾقامت( ودراشي 7113)ع دراشي افبؽريافـتقجي م

افتل أصورت  (7114) افـقصون ودراشي(7112)

كتوئجفو إػ وجقد ظالؿي بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ 

 افؼرارات اإلداريي.
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تؿ اشتخدام حتؾقؾ االكحدار اخلطل افبسقط فتبقون  (ب

افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ ادتعؾؼي بوفػرد واختوذ 

يبغ كتوئٍ  ( 11افؼرارات اإلداريي واجلدول رؿؿ ) 

 :افتحؾقؾ

 

 حتؾقل الكحدار اخلطي افبسقط فـتائج افعالؿة بغ افضغوط ادتعؾؼة بافػرد واختاذ افؼرارات اإلدارية. (11) جدول رؿم

 .فدى أؾراد ظقـة افدراشة                                      

 مستوى افدلفة (Fؿقؿة )  كسبة افتباين ادػرس معامل الرتباط

-1.711 1% 2.44 1.112 

( أن هـوك ظالؿي  11يتضح فـو مـ اجلدول رؿؿ ) 

بغ  (α=0.05)ظؽسقي ذات دالفي إحصوئقي ظـد مستقى 

بوفػرد واختوذ افؼرارات ضغقط افعؿؾ ادتعؾؼي 

( وؿد بؾغً كسبي 7.33) (Fاإلداريي،إذ بؾغً ؿقؿي)

افتبويـ ادػن مـ ؿبؾ ضغقط افعؿؾ ادتعؾؼي بوفػرد 

وهل كسبي تعتز ضعقػي. وحقٌ إن معومؾ %( 1)

زيودة أن ذفؽ يعـل  ؾنناالرتبوط ذو إصورة شوفبي 

افضغقط ادتعؾؼي بوفػرد يمدي إػ ضعػ ذم اختوذ 

ذفؽ إػ أن صعقر  غويعزو افبوحث ،افؼرارات اإلداريي

اإلداريغ  بضغقط افعؿؾ ظذ اختالؾفو تمثر ذم 

فذا يتقجى ،مؼدرهتؿ ظذ اختوذ افؼرارات اإلداريي

ظؾقفؿ افتخػقػ مـ هذه افضغقط ؿدر اإلمؽون 

فقتؿؽـقا مـ اختوذ افؼرارات اإلداريي افتل تصى ذم 

 وتتػؼ هذه افـتقجي مع دراشي افبؽري ،مصؾحي افعؿؾ

افتل أطفرت ( 7114( ودراشي افزظبل ) 7113) 

كتقجتفو أن مصودر ضغقط افعؿؾ ادتعؾؼي بوفػرد تمثر 

شتخدام حتؾقؾ االكحدار اخلطل تؿ ا -ج .ظذ ؿراراتف

افبسقط فتبقون افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ ادتعؾؼي 

ــرارات اإلداريي واجلدول رؿؿ قؿ واختوذ افؼــــبوفتـظ

 :( يبغ كتوئٍ افتحؾقؾ17) 

 

 ة ــــاإلداري حتؾقل الكحدار اخلطي افبسقط فـتائج افعالؿة بغ افضغوط ادتعؾؼة بافتـظقم واختاذ افؼرارات. (12)جدول رؿم 

 .فدى أؾراد ظقـة افدراشة                                     

 مستوى افدلفة (Fؿقؿة )  كسبة افتباين ادػرس معامل الرتباط

-1.443 71.1% 31.22 1.111 
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( أن هـوك ظالؿي ظؽسقي  17يبغ اجلدول رؿؿ ) 

بغ  (α=0.05)ذات دالفي إحصوئقي ظـد مستقى 

ت عؿؾ ادتعؾؼي بوفتـظقؿ واختوذ افؼراراضغقط اف

( وؿد بؾغً كسبي 41.75) (Fاإلداريي،إذ بؾغً ؿقؿي)

افتبويـ ادػن مـ ؿبؾ ضغقط افعؿؾ ادتعؾؼي بوفػرد 

وحقٌ إن تعد مرتػعي كقظًو مو. %( وهل كسبي 71.1)

معومؾ االرتبوط ذو إصورة شوفبي ؾنن ذفؽ يعـل إن 

يمدي إػ ضعػ ذم  زيودة افضغقط ادتعؾؼي بوفتـظقؿ

ذفؽ إػ أن  غويعزو افبوحث ،اختوذ افؼرارات اإلداريي

صعقر اإلداريغ بقجقد بقئي ظؿؾ ظر مـوشبي بؿعـك ال 

يقجد مروكي وال يقجد ؾقفو تػقيض صالحقوت ـؾ 

ذفؽ يمثر ظذ شر افعؿؾ وظذ مؼدرة ادقطػ ذم 

 اختوذ افؼرار فذا ال بد مـ إجيود بقئي ظؿؾ مركي ويتؿتع

هبو ادقطػ بصالحقوت دمعؾف يتخذ ؿراره بؽؾ أرحيقي. 

(  7113) وتتػؼ هذه افـتقجي مع دراشي افبؽري

افتل أطفرت كتقجتفام ( 7112ودراشي ظؾقامت )

وجقد ظالؿي شؾبقي بغ افضغقط ادتعؾؼي بوهلقؽؾ 

 افتـظقؿل وظىء افعؿؾ وبغ اختوذ افؼرارات اإلداريي.

اخلطل افبسقط  تؿ اشتخدام حتؾقؾ االكحدار -د

فتبقون افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ ادتعؾؼي بوفدور 

افقطقػل واختوذ افؼرارات اإلداريي واجلدول رؿؿ 

 ( يبغ كتوئٍ افتحؾقؾ14)

 

 حتؾقل الكحدار اخلطي افبسقط فـتائج افعالؿة بغ افضغوط ادتعؾؼة بافدور افوطقػي واختاذ افؼرارات  : (13)جدول رؿم 

 .اإلدارية فدى أؾراد ظقـة افدراشة                                      

 مستوى افدلفة (Fؿقؿة )  كسبة افتباين ادػرس معامل الرتباط

-1.423 13.2% 73.21 1.111 

( أن هـوك ظالؿي ظؽسقي 14يبغ اجلدول رؿؿ )

بغ ،(α=0.05)ذات دالفي إحصوئقي ظـد مستقى 

طقػل واختوذ فقضغقط افعؿؾ ادتعؾؼي بوفدور ا

( وؿد 24.71) (Fإذ بؾغً ؿقؿي) افؼرارات اإلداريي،

بؾغً كسبي افتبويـ ادػن مـ ؿبؾ ضغقط افعؿؾ 

%( وهل كسبي تعتز مؼبقفي كقظًو 13.2ادتعؾؼي بوفػرد )

ؾنن  ،وحقٌ إن معومؾ االرتبوط ذو إصورة شوفبي .مو

ذفؽ يعـل إن زيودة افضغقط ادتعؾؼي بوفدور افقطقػل 

ويعزو   .ػ ضعػ ذم اختوذ افؼرارات اإلداريييمدي إ

ذفؽ إػ أن اإلداريغ يقاجفقن متطؾبوت  غافبوحث

وأدوارًا متـقظي ومتعددة وهق بحوجي ألن يقائؿ بغ 

هذه األدوار وادتطؾبوت وذم حول ظدم ادؼدرة ظذ 
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ؾنن ذفؽ شقمثر ظذ ظؿؾقي اختوذ افؼرارات  ادقاءمي

ي مع دراشي افـقصون اإلداريي وتتػؼ هذه افـتقج

( وافتل أطفرت كتوئجفو وجقد ظالؿي شؾبقي 7114)

ؽؿقض  ،بغ افدور افقطقػل ادتؿثؾ ذم رصاع افدور

افتطقير افقطقػل وادسموفقي ظـ اآلخريـ  ،افدور

 واختوذ افؼرارات اإلداريي.

ظذ افتي تـص تائج ادتعؾؼة بافػرضقة افثاكقة افـ-1 

ل وظؿؾقة اختاذ هـاك ظالؿة بغ ضغوط افعؿ "

افؼرارات فدى اإلداريغ افعامؾغ يف وزارة افداخؾقة يف 

حماؾظة افبؾؼاء تعزى دتغرات ) اجلـس، افعؿر، ادمهل 

فإلجوبي ظـ هذه   " .افعؾؿي، شـوات اخلدمة(

 افػرضقي تؿ افعؿؾ ظذ افـحق اآليت:

تؿ اشتخدام حتؾقؾ االكحدار ادتعدد ؽر اخلطل  ( أ

 Stepwise Non Linear Multipleادتدرج )

Regression  افتػوظؾ بغ ادتغر  أثر( فػحص

افقشقط وادتغر افتوبع وفذفؽ فؾدالفي ظذ وجقد 

افػروق ذم افعالؿي بغ ادتغر ادستؼؾ وادتغر افتوبع 

الختبور االختالف ذم أو  تعزى فؾؿتغر افقشقط.

افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ افؼرارات 

يي فدى أؾراد ظقـي افدراشي تعزى دتغر اإلدار

 :( يبغ كتوئٍ افتحؾقؾ 13اجلـس واجلدول رؿؿ ) 

 

 كتائج حتؾقل الكحدار ادتعدد اخلطي ؽر ادتدرج فػحص الختالف يف افعالؿة بغ ضغوط افعؿل :(14)جدول رؿم            

 .ات اإلدارية فدى ظقـة افدراشة تعزى دتغر اجلـسواختاذ افؼرار                                             

 كسبة افتباين ادػرس% ادتغرات
مربع معامل الرتباط 

 افساـؿي
 (Fؿقؿة )

مستوى 

 افدلفة

 1.111 43.72 1.121 1.121 ادتغرات افتـظقؿقة

 1.314 1.21 1.123 1.114 اجلــــــس

 1.141 7.31 1.147 1.113 اجلـس× درجة ضغوط افعؿل 

 3.434معامل الرتباط ادتعدد= 

( أكف ال تقجد ؾروق ذات  13يبغ اجلدول رؿؿ ) 

دالفي إحصوئقي ذم افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ 

أؾراد افعقـي تعزى دتغر افؼرارات اإلداريي فدى 

( وهل ذات دالفي 2.86) (Fاجلـس،إذ بؾغً ؿقؿي)

تبويـ وؿد بؾغً كسبي اف ،1.12إحصوئقي ظـد مستقى 

افذي يػنه افتػوظؾ بغ اجلـس ودرجي ضغقط افعؿؾ 

( وهل 1.113مـ تبويـ اختوذ افؼرارات اإلداريي )
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كسبي مؼبقفي إذا أخذ بوالظتبور أن هـوك متغرات 

أخرى تمثر ظذ اختوذ افؼرار ويؿؽـ تػسر ذفؽ أن 

ذم وزارة افداخؾقي اإلداريقن افضغقط افتل يتعرض هلو 

ال ختتؾػ بغ ـال اجلـسغ حقٌ  ذم حموؾظي افبؾؼوء

يتعرض ـؾ مـ افرجؾ وادرأة دصودر خمتؾػي مـ 

افضغقط ؿد تسبى هلؿ افتقتر وافؼؾؼ افـػيس وافتل 

بدورهو تمثر ذم ظؿؾقي اختوذ افؼرارات اإلداريي وختتؾػ 

( وافتل 7111هذه افـتقجي مع كتقجي دراشي افؽوشوين )

زى أطفرت وجقد ؾروق ذات دالفي إحصوئقي تع

افذـقر أـثر ظرضي فضغقط افعؿؾ أـثر إذ إن فؾجـس 

مـ اإلكوث وهذا يتـوشى مع ضبقعي افذـقر 

 وادسموفقوت ادتعؾؼي هبؿ.

تؿ اشتخدام حتؾقؾ االكحدار ادتعدد ؽر  -ب

 Stepwise Non Linear Multipleاخلطل ادتدرج )

Regression  فػحص االختالف ذم افعالؿي بغ )

ذ افؼرارات اإلداريي فدى أؾراد ضغقط افعؿؾ واختو

(  12ظقـي افدراشي تعزى دتغر افعؿر واجلدول رؿؿ ) 

 :يبغ كتوئٍ افتحؾقؾ
 

 كتائج حتؾقل الكحدار ادتعدد اخلطي ؽر ادتدرج فػحص الختالف يف افعالؿة بغ ضغوط افعؿل. (15)جدول رؿم 

 .إلدارية فدى ظقـة افدراشة تعزى دتغر افعؿرواختاذ افؼرارات ا                                   

 ادتغرات
كسبة افتباين 

 ادػرس%

مربع معامل 

الرتباط 

 افساـؿي

 (Fؿقؿة )
مستوى 

 افدلفة

 1.111 43.72 1.121 1.121 ادتغرات افتـظقؿقة

 1.223 1.11 1.123 1.111 افعؿــــــر

 1.211 1.12 1.124 1.117 افعؿــــــر× درجة ضغوط افعؿل 

 

 3.414عامل الرتباط ادتعدد= م

( أكف ال تقجد ؾروق ذات  12يبغ اجلدول رؿؿ ) 

دالفي إحصوئقي ذم افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ 

 ،افؼرارات اإلداريي فدى أؾراد افعقـي تعزى دتغر افعؿر

( وهل ؽر دافي إحصوئقًو ظـد 0.15) (Fإذ بؾغً ؿقؿي)

ً كسبي افتبويـ افذي يػنه وؿد بؾغ (α=0.05)مستقى 

افتػوظؾ بغ افعؿر ودرجي ضغقط افعؿؾ مـ تبويـ 

( وهل كسبي ضعقػي 1.11اختوذ افؼرارات اإلداريي )

جدًا فذا ال تقجد ؾروق ذات دالفي إحصوئقي ذم افعالؿي 

بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ افؼرارات اإلداريي فدى أؾراد 
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فؽ أن ويؿؽـ تػسر ذ. افعقـي تعزى دتغر افعؿر

ضغقط افعؿؾ تزداد بزيودة ادستقى افقطقػل وافذي 

يؼوبؾف زيودة ذم أمهقي افؼرارات اإلداريي ذم افقؿً ذاتف 

وبوفتويل يتؿ تػسر هذا افزيودة ذم افضغقط وافؼرارات 

بـػس افدرجي بوفـسبي فؾػئوت افعؿريي افتل اـتسبً 

مع ضقل اددة اخلزة ادفورة افتل متؽـفو مـ اختوذ 

 رارات اإلداريي بؽؾ ين.افؼ

تؿ اشتخدام حتؾقؾ االكحدار ادتعدد ؽر اخلطل  -ج

 Stepwise Non Linear Multipleادتدرج )

Regression فػحص االختالف ذم افعالؿي بغ )

ضغقط افعؿؾ واختوذ افؼرارات اإلداريي فدى أؾراد 

ظقـي افدراشي تعزى دتغر افعؿر واجلدول رؿؿ 

 :افتحؾقؾ( يبغ كتوئٍ  11)

 

كتائج حتؾقل الكحدار ادتعدد اخلطي ؽر ادتدرج فػحص الختالف يف افعالؿة بغ ضغوط افعؿل  .(16) جدول رؿم

 .واختاذ افؼرارات اإلدارية فدى ظقـة افدراشة تعزى دتغر ادمهل افعؾؿي

 كسبة افتباين ادػرس% ادتغرات
مربع معامل الرتباط 

 افساـؿي
 (Fؿقؿة )

 مستوى

 افدلفة

 1.111 43.72 1.121 1.121 ادتغرات افتـظقؿقة

 1.431 1.23 1.123 1.114 ادمهــــل افعؾؿــــي

 1.447 1.21 1.124 1.113 ادمهل افعؾؿي× درجة ضغوط افعؿل 

 3.426معامل الرتباط ادتعدد= 

( أكف ال تقجد ؾروق ذات  11يبغ اجلدول رؿؿ ) 

بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ  دالفي إحصوئقي ذم افعالؿي

افؼرارات اإلداريي فدى أؾراد افعقـي تعزى دتغر ادمهؾ 

( وهل ؽر دافي 0.76) (F) افعؾؿل. حقٌ بؾغً ؿقؿي

وؿد بؾغً كسبي ، (α=0.05)إحصوئقًو ظـد مستقى 

افتبويـ افذي يػنه افتػوظؾ بغ ادمهؾ افعؾؿل ودرجي 

اريي ضغقط افعؿؾ مـ تبويـ اختوذ افؼرارات اإلد

( وهل كسبي متدكقي فذا ال تقجد ؾروق ذات 1.13)

دالفي إحصوئقي ذم افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ 

تعزى دتغر ادمهؾ  افؼرارات اإلداريي فدى أؾراد افعقـي

ـ تػسر ذفؽ أن ضغقط افعؿؾ افتل افعؾؿل. ويؿؽ

تقاجف اإلداريغ ذم بقئي افعؿؾ هل كػسفو وال ختتؾػ 

ت افعؾؿقي ؾوفضغقط هل ذاهتو ذم بقئي بوختالف ادمهال

 افعؿؾ.

تؿ اشتخدام حتؾقؾ االكحدار ادتعدد ؽر اخلطل  -د

 Stepwise Non LinearMultipleادتدرج )

Regression فػحص االختالف ذم افعالؿي بغ )
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ضغقط افعؿؾ واختوذ افؼرارات اإلداريي فدى أؾراد 

دول ظقـي افدراشي تعزى دتغر شـقات اخلزة واجل

  :( يبغ كتوئٍ افتحؾقؾ 12رؿؿ ) 

 

حتؾقل الكحدار ادتعدد اخلطي ؽر ادتدرج فػحص الختالف يف افعالؿة بغ ضغوط افعؿل واختاذ افؼرارات . (17) جدول رؿم

 .اإلدارية فدى ظقـة افدراشة تعزى دتغر شـوات اخلزة

 كسبة افتباين ادػرس% ادتغرات
مربع معامل الرتباط 

 اـؿيافس
 مستوى افدلفة (Fؿقؿة )

 1.111 43.72 1.121 1.121 ادتغرات افتـظقؿقة

 1.217 1.41 1.123 1.117 شــــــوات اخلبـــــرة

 1.247 1.73 1.121 1.111 شـوات اخلزة× درجة ضغوط افعؿل 

 3.418معامل الرتباط ادتعدد= 

( أكف ال تقجد ؾروق ذات  12يبغ اجلدول رؿؿ ) 

ي إحصوئقي ذم افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ دالف

افعقـي تعزى دتغر افؼرارات اإلداريي فدى أؾراد 

( وهل ؽر دافي 0.28) (Fإذ بؾغً ؿقؿي) شـقات اخلزة،

وؿد بؾغً كسبي ، (α=0.05)إحصوئقًو ظـد مستقى 

افتبويـ افذي يػنه افتػوظؾ بغ شـقات اخلزة ودرجي 

وذ افؼرارات اإلداريي ضغقط افعؿؾ مـ تبويـ اخت

( وهل كسبي متدكقي جدًا فذا ال تقجد ؾروق 1.11)

ذات دالفي إحصوئقي ذم افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ 

واختوذ افؼرارات اإلداريي فدى أؾراد افعقـي تعزى دتغر 

ادمهؾ افعؾؿل. ويؿؽـ تػسر ذفؽ أن درجي وكقظقي 

افذي ؾ تزداد بزيودة ادستقى افقطقػل ضغقط افعؿ

ؼوبؾف زيودة ذم أمهقي افؼرارات اإلداريي ذم افقؿً ذاتف ي

وبوفتويل يتؿ تػسر هذا افزيودة ذم افضغقط وافؼرارات 

 بـػس افدرجي بوفـسبي فذوي اخلزات ادختؾػي.

 

 اخلاتــؿة

 :تشتؿؾ اخلومتي ظذ افـتوئٍ وافتقصقوت

ظذ حتؾقؾ بقوكوت افدراشي واإلجوبي  بـوءً  افـتائج: (أ

 ظدة تؿ افتقصؾ إػ كتوئٍ ،وؾرضقوهتو فوظذ أشئؾت

 مـ أبرزهو مو يع:

أطفرت افـتوئٍ أن ظقـي افدراشي تعوين مـ -1

بؾغ ادتقشط افعوم إذ ضغقط افعؿؾ بدرجي متقشطي 

دحوور أداة  اإلداريقنفؾضغقط افتل يعوين مـفو 

( أي 2( مـ )4.23افدراشي جمتؿعي مـ مجقع ادصودر )

 ،قوس ادعتؿد ذم افدراشيبدرجي متقشطي حسى ادؼ

( 7114ي مع كتقجي دراشي افزظبل )وتتػؼ هذه افـتقج
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افتل تقضح أن مستقى افضغقط افتل تعوين مـفو ظقـي 

بودؼوبؾ ختتؾػ هذه افـتقجي  ،افدراشي ـوكً متقشطي

إذ ( 7111مع مو تقصؾً إفقف دراشي افسبوظل )

أوضحً أن ظقـي افدراشي تعوين مـ ضغقط ظؿؾ 

ادتقشط اإلصورة إػ أن  ودمدر. ػضيبدرجي مـخ

يؾقف  ،األظذ ـوناحلسويب فؾضغقط ادتعؾؼي بوفػرد 

وأخرا افضغقط ادتعؾؼي  ،افضغقط ادتعؾؼي بوفتـظقؿ

 بوفدور افقطقػل.

أطفرت كتوئٍ افدراشي أن هـوك ظالؿي ظؽسقي  .1

بؾغ اإلداريي إذ بغ ضغقط افعؿؾ واختوذا افؼرارات 

افػؼرات ادتعؾؼي بوفؼرارات  ادتقشط احلسويب جلؿقع

( أي بدرجي مرتػعي ممو يدل ظذ أن 2( مـ )3.13)

فؼرارات اإلداريي افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ ا

هل ظالؿي ظؽسقي وتتػؼ هذه افـتقجي مع مو تقصؾً 

أوضحً دراشي إذ ( 7113إفقف دراشي افبؽري )

افبؽري وجقد ظالؿي شؾبقي ذات دالفف إحصوئقي بغ 

وـذفؽ تتػؼ  افعؿؾ واختوذ افؼرارات اإلداريي. ضغقط

افتل  (7112افدراشي مع دراشي ظؾقامت )كتوئٍ هذه 

تقصؾً كتوئجفو إػ وجقد ظالؿي شؾبقي بغ ضغقط 

افعؿؾ افتـظقؿقي ادتعؾؼي بـ)ظىء افعؿؾ، واختوذ 

افؼرارات واالشتؼرار افقطقػل، واهلقؽؾ افتـظقؿل(. 

ودمدر اإلصورة إػ أن  .ومستقى أداء احلؽوم اإلداريغ

ظالؿي ذات دالفي  حتؾقؾ بقوكوت افدراشي أطفر وجقد

بغ ـؾ مـ  (α=0.05) افدالفيظـد مستقى إحصوئقي 

، افضغقط ادتعؾؼي بوفػرد،وافضغقط ادتعؾؼي بوفتـظقؿ

واختوذ افؼرارات ور افقطقػل، بوفد ادتعؾؼيوافضغقط 

بول مما يعـي ؿاإلداريي فدى أؾراد ظقـي افدراشي 

 افػرضقة األوػ.

ذات أطفرت كتوئٍ افدراشي ظدم وجقد ؾروق  .7

ذم  (α=0.05) افدالفيدالفي إحصوئقي ظـد مستقى 

افعالؿي بغ ضغقط افعؿؾ واختوذ افؼرارات اإلداريي 

فدى أؾراد ظقـي افدراشي تعزى دتغرات افدراشي 

 اخلزة(وافعؿر، وادمهؾ افعؾؿل، وشـقات  ،)اجلـس

 .فػرضقة افثاكقةمما يعـي رؾض ا

 

 اتــافتوصق

تقصؾً ؿد ذم ضقء افـتوئٍ افسوبؼي ؾنن افدراشي 

 إػ ظدد مـ افتقصقوت أمهفو مو يع:

إجراء وتـػقذ مزيد مـ افدراشوت ادتعؾؼي  -1

بضغقط افعؿؾ ذم ادـظامت وادمشسوت وذفؽ 

فؾقؿقف ظذ افضغقط افسؾبقي ومسببوهتو وذفؽ إلجيود 

ي فؾتعومؾ مع تؾؽ ومـوشب ؾوظؾياشساتقجقوت 

افضغقط وتطبقؼفو بحذاؾرهو فؾتخػقػ ؿدر ادستطوع 

 اآلثور افسؾبقي فتؾؽ افضغقط.
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االبتعود ظـ أشؾقب ادرـزيي ذم افغدارة  -7

حيصؾ ادقطػ  بحقٌواالدموه كحق تطبقؼ افالمرـزيي 

ذم اإلدارة األدكك ظذ صالحقوت واشعي ختقفف ألن 

 ؾحي اإلدارة.يتخذ ؿراره ادـوشى افذي يصى ذم مص

تبوع أشؾقب افتخصص وتؼسقؿ افعؿؾ ا -4

فتـظقؿ افعؿؾ بحقٌ يعرف ـؾ مقطػ مو فف ومو ظؾقف 

األمر افذي يمدي ذم هنويي ادطوف إػ اشتؿراريي افعؿؾ 

ذم ادـظؿي وحتؼقؼ إكجوز متؼدم إذا مو ؿقرن ظؿؾفو مع 

 ؽرهو مـ ادـظامت.

افعؿؾ ظذ حتسغ طروف افعؿؾ ادوديي  -3

ذم افضقضوء وافرضقبي وافتؾقث وظرهو مـ  ادتؿثؾي

 مصودر ضغقط افعؿؾ افتل تزيد مـ افتقتر.

افعؿؾ ظذ تـػقذ دورات تدريبقي وورش  -2

ظؿؾ فؾؿؼبؾغ ظذ افقطقػي أو ادستجديـ ذم افعؿؾ 

بحقٌ تؽقن دورات متخصصي بغدارة افضغقط 

افـػسقي مع األخذ بعغ االظتبور أن هذه افدورات ؿد 

مو أظطقً فؾؿقطػ افذي مه ظؾقف  ال دمدي إذا

 .شـقات ضقيؾي ذم افعؿؾ

إظودة افـظر ذم برامٍ وأشوفقى افتحػقز افتل  -1

ذم وزارة افداخؾقي بشؽؾ  اإلداريقن افعومؾقنيتبعفو 

ظوم دو هلذه افزامٍ واألشوفقى مـ تلثر اجيويب ذم 

 افتخػقػ مـ ضغقط افعؿؾ. 

رة تعزيز اهتامم اإلداريغ افعومؾغ ذم وزا -2

افداخؾقي بوشتشورة افعومؾغ ظـد اختوذ افؼرارات ممو 

 .يزيد مـ ؾوظؾقتفو ويسفؾ ؿبقهلؿ هلو

 

 ادصـادر وادراجع

 ادراجع بافؾغة افعربقة -أولً 

 افؽتب -أ       

افسؾقك افتـظقؿل: (. 7112) جاب اهلل، شقد

 مقضقظوت وتراجؿ وبحقث إداريي متؼدمي،

 .313 – 347جومعي ؿـوة افسقيس، مك.ص 

، 1، طافسؾقك افتـظقؿل ادعورص(. 7113) حسن، راويه

 .121 – 111ر. ص ـافدار اجلومعقي، افؼوهرة، مص

إدارة افضغقط (. 7111)ظبد افعظقم حسغ، ضـه

ر ـدار افػؽر فؾطبوظي وافـش،افسبقيي وافـػسقي

 وافتقزيع، ظامن، األردن.

مـفجقي افبحٌ افعؾؿل (. 7111)ظطقػه، أبو افػتوح

دار  ،طبقؼوهتو ذم افدراشوت افسبقيي وافـػسقيوت

 .23افـؼ فؾجومعوت، افؼوهـرة، مك. ص

افسؾقك افتـظقؿل ذم (.7112)افعؿقان، حمؿود

، دار وائؾ فؾـؼ وافتقزيع، 4، طمـظامت األظامل

 .474 – 721ظامن، األردن.ص

دراشي  (. افسؾقك افتـظقؿل:7114) افؼريويت، حمؿد
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دي واجلامظل ذم ادـظامت افسؾقك اإلكسوين افػر

، دار افؼق فؾـؼ وافتقزيع، ظامن، 3طادختؾػي، 

 .311 - 412األردن، ص 

، 4، ط اختوذ افؼرارات افتـظقؿقي(. 7112ياؽي، حمؿد)

يوشغ فؾخدموت افطالبقي وادؽتبقي، ظامن، األردن، 

 .23 – 23ص 

 افرشائل -ب      

ختوذ ظالؿي ضغقط افعؿؾ بو(.7113) افبؽري، هقػاء

رشوفي موجستر،  افؼرارات ذم افقزارات األردكقي،

 .13 – 73اجلومعي األردكقي، ظامن، األردن، ص

ضغقط افعؿؾ وظالؿتفو (.7114)افزظبي، دلل

بوفداؾعقي كحق افعؿؾ فدى رؤشوء األؿسوم 

، رشوفي دـتقراه األـوديؿقي ذم اجلومعوت األردكقي

 .17 – 13ص   ؽر مـشقرة، ظامن، األردن.

ضغقط افعؿؾ (. 7111) فسباظي، هـقة حمؿودا

مستقيوهتو ومصودرهو وإشساتقجقي إدارهتو فدى 

اإلداريوت وافػـقوت افسعقديوت افعومالت ذم 

، رشوفي موجستر ؽر مـشقرة، اجلومعوت افسعقديي

جومعي أم افؼرى،  ـؾقي افسبقي، مؽي ادؽرمي، 

 .31 – 41ص   افسعقديي.

ادـوخ افتـظقؿل ذم (. 7113)افؼم، شعقد بن ظطقة

ـؾقوت بعض اجلومعوت افسعقديي وظالؿتف 

، رشوفي بوفضغقط ادفـقي ألظضوء هقئي افتدريس

دـتقراه ؽر مـشقرة، جومعي األزهر، افؼوهرة، 

 .171 – 12مك، ص 

ضغقط افعؿؾ وأثرهو ظذ (.7112)ظؾقامت، خافد

دراشي مقداكقي،  -أداء احلؽوم اإلداريغ ذم األردن

موجستر ؽر مـشقرة، جومعي آل افبقً،  رشوفي

 .13 – 73ادػرق، األردن.ص 
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