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 المستلخص

 

" :ػٕٛاْ .أطزٚحح .3102  ٔٛفً )  اٌّٛظف ٌرمٍٍُ أداءذحًٍٍ ػثىء اٌؼًّ   ِأذٌزي اٌشزػٍح اٌثٕه فًدراسح حاٌح 

" ػذدا ُِٕٙ ِىرة فزع  Kalitidu”) 

، رضٛاْ ِٙرذي .اٌذ ورٛر: اٌّشزف احّذ  حاجى.  . اٌّا جسرٍز    

األداءػثىء اٌؼًّ، ٚ : وٍّاخ اٌثحث  

 

 

 أداءٌرطٍة ٚ ِزحٍح ِٓ ِزاحً اٌرٍّٕح ٌجزي فً ٘ٛ اٌؼًّ Kalitidu  ػذدا ُِٕٙ ِساػذ فزع اٌشزػٍح ِأذٌزي تٕه

 ٚاٌشزٌؼح (PMM)    ذٕفٍذ اٌرسٌٛك اٌرسٌٛك ِاٌىزٚ االٔمساِاخ اٌّٛظفٍٓحجُ اٌؼًّ ٌ ٌٚىٓ ٔظزا .جٍذج  اٌّٛظفٍٓ 

ػةء  ٘ذفا ال ٌّىٓ أْ ذحً لسُ اٌرسٌٛك اٌؼآٍٍِ فًجٍّغ  ذمزٌثا تشىً جٍذ، ٌُ ٌرحمك (SFE) اٌرٕفٍذي اٌرًٌّٛ

  )اٌمذراخ أوثز ِٓ ( اٌٛسْ ٚاٌطٛي ٌٕٚثغً اسرىّاي جذا شؼزخ ػةء اٌؼًّ اٌذي ذرحٍّٗ اٌشزوح ألْ ٔظزا اٌؼًّ

 .ِؼٍٕحخالي فرزج سٍِٕح ٚ

 

 ػذد ِٓ ػذ اٌّٛلف، اٌّٛظف شؼثح اٌرسٌٛك وً حجُ ػًّ ذحذٌذ، ٚذٙذف اٌذراسح إٌى فً ظً ٘ذٖ اٌظزٚف

 اٌّٛظفٍٓ

 تٕه (SFE) اٌرٕفٍذي اٌرًٌّٛ ٚاٌشزٌؼح (PMM) اٌرٕفٍذي اٌرسٌٛك اٌرسٌٛك ِاٌىزٚ وفاءج اٌّٛظفٍٓ ػٍى ذمسٍُ 

اٌثٍأاخ األٌٍٚح  ِٓ فً ٘ذٖ اٌذراسح اٌثٍأاخ اٌّسرخذِح ألٔٛاع ٚذأٌفد .Kalitidu  ػذدا ُِٕٙ فزع ِأذٌزي اٌشزػٍح

 أثٕاء اٌؼًّ اٌّٛظفٍٓ ألٔشطح اٌّالحظح اٌّثاشزج ِٓ خالي اٌرً ذُ اٌحصٛي ػٍٍٙا األٌٍٚح اٌثٍأاخ .اٌثأٌٛحاٌثٍأاخ ٚ

 ِؼٍِٛاخ ِٓٔمال ػٓ ٚ ِٓ خالي لزاءج اٌمٍاَ تٗ األدب دراسح اٌثأٌٛح ِٓ خالي اٌثٍأاخ ٚلذ ذُ جّغ .ٚاٌّماتالخ

 األدٚاخ اٌّسرخذِح، فً حٍٓ أْ اٌّؤسساخ ذحرفظ تٙا فضال ػٓ ٚثائك، ِٛالغ االٔرزٔد، ٚاٌزسائً اٌجاِؼٍح اٌىرة

 .أسٍٛب اٌرحًٍٍ ػةء اٌؼًّ ػةء اٌؼًّ ٌرحًٍٍ

 

 حساب .أْ ذرحمك تأوٍّٗحجُ اٌؼًّ ٔظزا ٌ جذا ٘ٛ ثمًٍ فً اٌشزوح حجُ اٌؼًّ اْ ِذوزج تحثٍح ٌٕرائج ٘ذا ال ٌّىٓ

 ِاٌىزٚ ٌٍرسٌٛك اٌرٕفٍذي ػةء اٌؼًّ مًأث سٌارذٙا ٌرُ اٌّٛظفٍٓ اٌذٌٓ أظٙزخ أْ ذحًٍٍ ػةء اٌؼًّ إٌرائج اػرّادا 

ّٛظفٍٓ االحرٍاجاخ اٌحاٌٍح ٌٍ ِشىٍح ِغ ٌٍٚس ٕ٘ان أشخاص 3 ٌأخذ فً دٚري اٌذرجح .ٌسرغزق ٚلرا طٌٛال اٌؼًّ

 .اٌّٛظفٍٓ ٌٍحذ ِٓ أْ ذىْٛ فؼاٌح ٚال ٌؼرثز ِٛظف 0فمط حساب ٌٍ اٌرٕفٍذي اٌشزٌؼح اٌرًٌّٛ أجً ِٓٚاٌؼآٍٍِ 

 

 فضال ػّٓٛظفٍٓ إٌّّٛحح ٌٍحجُ اٌؼًّ ٚفما ٌ احرٍاجاخ اٌّٛظفٍٓ السرؼزاض إدارج الرزحد اٌذراسحتٕاء ػٍى ٘ذٖ 

 .ؼًّٚفما ٌٍ اٌزٚاذة ذٛسٌغ ِجاي اٌرسٌٛك 

 

 


