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 انمهخص

يقبثم رؼٕٚض  فٙ انًٕظف أداء رأثٛش". ثحث انجبيؼٙ. ػُٕاٌ انجحث: 2102يشصٔقخ، نٛهخ انفطشٚخ.

  "يبالَج فشع (UGT) ثٛذ انًبل ٔ انزًٕٚم انزؼبَٔٙ

 انًششف: سسٕاَزٕ انًبجسزش 

 ، ٔاألداءانزؼٕٚض انًبنٙ، ٔػذو انزؼٕٚض انًبنٙكهًخ انشئسٛخ: 

                                                                                                                                      

 ٔجٕد ػهٗ حذ سٕاء، جًٛغ جٕاَت انحٛبح فٙ االحزشافانًُبفسخ، ٔٚزطهت يهٛئخ ثبنزحذٚبد ٔ انؼٕنًخ ْٙ

فٙ ظم  .يٍ انضيٍزقذو َزٛجخ نه ٔنذد ظبْشح جذٚذح انؼٕنًخ ثبػزجبسْب ٔقذ ثشصد .انًُظًخ ٔجٕد أٔ فشد

يجًٕػخ يزُٕػخ  ألداء دائًب يبالَج فشعUGT ثٛذ انًبل ٔ انزًٕٚهسٛذٔجٛش٘ انزؼبٌٔ ٚزطهت ْزِ انظشٔف

 أٌ ٚكٌٕ نٓب اٌٜ ٚزطهت ػصش انؼٕنًخ انًُظًبد فٙ .جذا ضٛق رحسجب نًُبفسخ االثزكبساد فٙ يجبل يٍ

، انًُبفسخ انؼبنًٛخ فٙ .انًٍُٓٛٛ انجششٚخانًٕاسد ٔانزكهفخ ٔ ٔانخذيخ جٕدح انًُزج سٕاء يٍ حٛث يٛضح رُبفسٛخ

 ْٙ انخبصٛخ انًٕاسد انجششٚخ .انًٕاسد األخشٖ يٍ اسزشارٛجٙ أكجش نٓب دٔس انًٕاسد انجششٚخ انًؤْهخ ٔجٕد

مؤشز واحذ مه  .يُظًخُجبح أ٘ ْٙ انًفزبح ن اإلداسح انفؼبنخ، فٙ حٍٛ أٌ يُظًخ انزٙ ًٚهكٓب أًْٛخاألكثش 

انكفبءة انمهىُت نهمىارد انبشزَت هى أن انمىارد انبشزَت انخٍ نذَهب أداء عمم جُذ. وَخأثز مسخىي أداء 

عمم، وحىافز انمزافق وانبىُت انمىظفُه مه قبم انعذَذ مه انعىامم انمشخزكت، مثم انقذرة وانزغبت فٍ ان

انخحخُت، وسُبسبث انخعىَط حىفُذهب فٍ انشزكت عهً حذ سىاء حعىَضبث مبنُت وغُز مبنُت أو حعىَضبث 

نهحصىل عهً حعىَضبث مببشزة أو غُز مببشزة، وبُئت انعمم، وانثقبفت، ححفُز انمىظفُه فٍ انعمم وغُزهب 

َذ حأثُز نهخعىَط مخغُز مه انخعىَط انمبنٍ وغُز انمبنٍ مه انعىامم. وكبن انغزض مه هذي انذراست نخحذ

 بُج انمبل و انخمىَم سُذوجُزٌ فزع مبالوج. UGTانمخغُزاث عهً أداء انعبمهُه فٍ انمشبركت فٍ 

 انًشبسكٍٛ 01رى اخزٛبس  انزٍٚ شًهزٓى انذساسخ ٔثهغ يجًٕع .األسبنٛت انكًٛخ ٚسزخذو ْزِ انذساسخ

انحجى  يٍ االسزجٛبٌ أسهٕةاسزخذو انجبحثخ انجٛبَبد، ٔ جًغ فٙ .انًشجؼخ ُبدأخز انؼٛ ثبسزخذاو رقُٛبد

 SPSS انُسخخ يٍ، ٔرنك ثًسبػذح االَحذاس انخطٙ يزؼذدح رقُٛخ ثبسزخذاو ثٛبَبد انذساسخ رحهٛم ْزا .انكجٛش

  .نهُٕافز 16.0

 فٙ أداء انؼبيهٍٛ كجٛش ػهٗرأثٛش نذّٚ  )انزؼٕٚض (فٙ ٔقذ ٔاحذ انًزغٛشاد انًسزقهخ أظٓشد انُزبئج أٌ

 F ≥ 18 053 3.39 F انفشص يبالَج، فشعثٛذ انًبل ٔ انزًٕٚم سٛذٔجٛش٘  (UGT) انجًؼٛخ انزؼبَٔٛخ

 سقًٛخ رؼٕٚضبد يبنٛخ ن يٍ ثٍٛ انًزغٛشاد رأثٛش كجٛش جضئٛب انٕاسدح .SIG. 0،000 ≤ 0.05  يغ، انجذٔل

غٛش  رؼٕٚضبد انًزغٛشاد 0017 ٔ 0.05 ≥ قًٛخ كجٛشح، (2042) طبٔنخ س ≤ (2.537) انًحسٕثخ

 ..0.05 ≥ 0،001 أًْٛخيٍ قًٛخ  (2.042) انجذٔل رٙ ≤ (3.645) رٙ قًٛخ ػذد يغ انًبنٛخ

 


