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ٌسٌح انثزٌذ ٌكرة  ٕهكح انً  انشزكاخ ي   احذجٔ   رثاْراػتا. ٌاالَج رٌُجسً فً نهخادٌاخ انثزٌذ ٌكرة ٌزكش ًتاالَق اإلَذ َ

نح، ٌسٌا فً تزٌذ ٌكرة نهذ  نٌح ذًحم هىػ إَذ َ نٌح ف ٕ  ٌح، نهرُ  كٌال اًنسؤ   نذنك،. اٌحػان انخذٌح كشزكح ٌحػاالجًرا اًنسؤ 

 انذافغ ٌثم اٌمػ ذجػ خالل ي   اًنٕظف أداء ٌرأثز فّس، انٕقد فً.  نًهجًرغ انخذٌح نرحسً   رئٌسٌا اٌالػ اًنٕظفً   أداء فً سٌادج

ح أ   ح أ   انذافغ ٌثم اٌمػ ذجػ خالل ي   اًنٕظف أداء ٌرأثز فّس، انٕقد فً.  ٌضػانر ٌحػانً  انز   انخهفٌح ذِ  ٌغ. ٌضػانر ٌحػانً  انز 

ذف  أٌضا. جشئٌا تزٌذ ٌكرة ٌاالَغ فً اًنٕظفً   أداء ذحسً   فً  ٌضػانر ٌرغٌز أثز ذحهٌم ذحذٌذ إنى انذراسح ذِ  ذ 

ح ٌرغٌز أثز ذحهٌم نرحذٌذ  أثز ذحهٌم دراسح إنى تاإلضافح. جشئٌا ٌاالَج تزٌذ كرة اًنٕظفً   أداء ذحسً   فً ٌحػانً  انز 

ٌضػانر ٌرغٌز ح  احذ قد فً تزٌذ ٌكرة ٌاالَغ فً اًنٕظفً   أداء ذحسً   فً ٌحػانً  انز  . 

ٌسٌا تزٌذ ٌكرة فً انرجزتح أجزٌد قذ.  انًكٌح دراسح انثحث ذا  ذدػ. ٌاالَج انُجٕب رقى ٌٌزدٌكا سارع آخز، ٌاالَج ٌكرة إَذ َ

 تاسرخذاو انثٌاَاخ ذحهٌم. ٕشائٌحػ ٌُاخػ اخذ طزٌق ػ ٌُاخػان أخذ ذقٌُح ٌُاخػان أخذ احًرال ٌغ شخصا  ي اًنسرخذٌح ٌُاخػان

زخ اخرثار انخطً، االَحذار االَحذار، انخطً االرذثاط اخرثار اًنرغٌز انٕرٌض اُنرائج اخرثارأظ    

ح ا ٌحػانً  انز  ا تاالشرزا ن  ٌسٌا تزٌذ ٌكرة فً اًنٕظفً   أداء هىػ كثٌز ذأثٌز ن   اخرثار رائج ي  . إحصائٌا ثثد ٌاالَج ٌكرة إَذ َ

ٕنح ٌرغٌزاخ ا ٌٕك  ) انٕرٌض جشئٌا ٌج  ٌسٌا تزٌذ ٌكرة فً اًنٕظفً   أداء هىػ كثٌز ذأثٌز ن   االخرثار رائج ي  . لَجٌاا ٌكرة إَذ َ

ح اًنرغٌز أ   ز فػي انجشئً ا ٌٕك   ٌحػانً  انز  ٌسٌا تزٌذ ٌكرة فً اًنٕظفً أداء هىػ كثٌز ذأثٌز ن  ٌاالَج ٌكرة  إَذ َ . 

 

 

 

 

 

 

 


