
 املضرخهص

 
 املذسصني أداء ػهً انشوحُح, ذأثريْا . انثحث اجلايؼٍ. املىضىع: "اإلصرخثاساخ4102حمًذ افُذٌ. 

 "َىَح انُىس تىنىالواَح ياالَحايف املذسصح انث  انفاصهح كًرغري انرُظًُُح انثقافح خالل يٍ واملىظفني
 دكرىس صضىَطا املاخضرش:     املششف

 واملىظفني نهًؼهًني وأداء,  انثقافح انرُظًُُح, انشوحُح اساخاالصرخث:  انكهًح انشئُضُح
 

 إىل اإلصهاو ػهً قادسج ألهنا نهؼًم انؼامل يف اسئُضُ اىضىػي  األخريج اِوَح يف انشوحٍ انزكاءكاٌ  
 يٍ أكثش ػانُح ونكٍ يشذثاخ أو تىاخة االضطالع جمشد نُش انؼًم. تانؼًم انقُاو يف انفشد يف كثري حذ

 يف األفشاد أداء حتضني يف انقُى ْزِ ذضاػذ وصىف. انشوحٍ تانزكاء وقًُح يؼىن راخ ػًم يٍ وأكثش رنك,
 قُى إَشاء أَضا انشوحٍ قًُح انزكاء شدؼد املُظًح, إطاس يف رنك, إىل .وتاإلضافح أَشطح و واخثها مماسصح
 .وانرُظًٍُ انفشدٌ األداء حتضني ػهً املرشذثح اِثاس يثاشش, ذىخذ غري و يف .يغزي وراخ إجياتُح املُظًح انثقافح

 ْى انثحث يٍ ْزا وانغشض.  َىَح انُىس تىنىالواَح ياالَحايف املذسصح انث ثْزا انثح إخشاء كاَد
 انزكاء ذأثري ػٍ وحتهُم اخرثاس يثاششج, واملىظفني املذسصني أداء ػهً انشوحٍ انزكاء ذأثري ػٍ وحتهُم دساصح

 ٍْ املضرخذيح املرغرياخ(. انىصطاء) انفاصهح كًرغرياخ انرُظًُُح انثقافح خالل يٍ ظفنياملى أداء ػهً انشوحٍ
. ذاتغ كًرغري واملىظفني نهًؼهًني واألداء انفاصهح, كًرغري املُظًح ثقافح يضرقم, كًرغري انشوحٍ انزكاء
 76) 67 اجملُثني يا تقذسَح َىَح انُىس تىنىالواااملذسصح انث واملىظف اإلػذادَح ىٌيذسص ْى املضرخذيح انؼُُح

 املشثؼح ْى االحرًانُح غري انؼُُاخ أخز يغ انؼُُاخ أخز أصهىب تاصرخذاو( 9 واملىظفني املذسصني يٍ
 اخرثاس َغطٍ انرحهُم َضرخذو(. انًُىرج يضأنح) اصرثُاٌ املضرخذيح انثُاَاخ مجغ أصهىب وكاٌ(. انرؼذاد)

 يغ( انرحهُم يضاس) املضاس حتهُم انفاصهح واصرخذاو اخلطٍ اساالحنذ وحتهُم املىثىقُح, واخرثاس صالحُح
 .آيىس 7.1 و Windows ل SPSS 06 انربجمُاخ يضاػذج

 12340 يٍ واملىظفني املذسصني أداء ضذ كثري َفىر انشوحُح املخاتشاخ أٌ انُرائح وأظهشخ 
 انرُظًُُح انثقافح يف ؼايهنيوان املذسصني داءأل كثري حذ إىل انشوحٍ انزكاء َؤثش ال رنك, ويغ. يثاششج

 انزكاء أٌ اصرُراج ميكٍ نزا(. 1.31)>  12440 صُدُُفكاَضُُُا تضثة انرذخم خالل يٍ كًرغرياخ
  .يثاشش غري انرُظًُُح انثقافح يرغري خالل يٍ واملىظفني املذسصني أداء ػهً ذأثري أٌ نّ انشوحٍ

 


