
xviii 
 

 الملخص

إستنا  .بي تي موظف في أداء الموقع الموظف على أثر : " انعُٕاٌ .سسبنخ ٤١٠٢ . سفع االيى

 " بانيووانجى جيفتا سمبذا

 س.أعً.، و.س إ، ،  إنفً َٕسدأَب .انحبط .: دس انًششف

 انًٕظف أداء، انًٕضع: كهًبد انجحش

 

رحسٍٍ  لبدسح عهى ركٌٕ انًٕظفًعبسف ٔيٓبساد ٔيٕلف ٔفمب ن انًٕظفٍٍرُسٍت ٔ

 .نهعًم عهى انًٕظف ثٍٍ يب ْٕ األسبسً انزٕافك يٍ األلصى ْزا األداء رحمٍك .انًٕظف أداء

 انعًالء عبنٍخ انزً نذٌٓب انزصذٌش ٔاالسزٍشاد ًْ ششكخ ثبٍَٕٔاَغى إسزُب عٍفزب سًجذا .ثً رً

ًٌكٍ  انكفبٌخ ثحٍشثًب فٍّ  انًٍُٓخ انزٌٍ ْى يٕظفٍٍ رزطهت ْزِ انششكبد يع، ثبنطجع، عذا

عزئٍب انزٕظٍف ٔ رأصٍش رحهٍم إنى ْزِ انذساسخ ٔرٓذف .انششكخ نزحمٍك أْذاف رنك األداء رحمٍك

 .ثبٍَٕٔاَغى إسزُب عٍفزب سًجذا .ثً رً فً أداء انعبيهٍٍ عهى انسبئذحانًزغٍشاد ٔ فً ٔلذ ٔاحذ

 .انًسح انًٍذاًَ خبسعب يع ْزا انجحش ٔأعشي

، انشاحخ ثبسزخذاو أخز انعٍُبد عًع انعٍُبد يع رمٍُخ انكًً انزفسٍشٌخ ْٕ ْزا انجحش

 أٌ حذس، ٔأٔنئك انزٌٍ كعٍُخ السزخذايٓب ٌٕاعٌٕٓ نًٍ حشٌخ االخزٍبس انجبحضٌٕ ٌكٌٕ أي عُذيب

 انًطبثمخ انًزغٍشاد انًسزمهخ ٔرأنفذ، فً ْزِ انذساسخ .جٍبَبدكًصذس نه يُبسجخ ٔعذد أٌ

 .أداء انعبيهٍٍ ْٕ انًزغٍش انزبثع فً حٍٍ أٌ .االيزضبليٕلف ٔ، انًطبثمخانًٓبساد انًعشفخ ٔ

 طشٌمخ انزحهٍم فً حٍٍ أٌ .االفزشاض انكالسٍكٍخ االخزجبس صذق ٔصجبد أداح اخزجبس ثبسزخذاو

 .االخزجبس ٔ د ف اخزجبس يع انخطً انًزعذد االَحذاس انجٍبَبد ثبسزخذاو

، انًطبثمخانًٓبساد انًعشفخ، ٔ يٍ يشزشكخ يزغٍش أٔ فً ٔلذ ٔاحذ ٌزفك أظٓشد انُزبئظ أٌ

 يٍ ف لًٍخ حسبة انحصٕل عهى. أداء انًٕظفٍٍ عهى ثشكم كجٍش يؤصش يٕلف ٔااليزضبل

( ْٕ ١٫١١) فسٍظ. ٔ( ٤٫٥٤١< ٠١٥٫١٥١) ف انغذٔل انمًٍخ أكجش يٍ ْزِ. ٠١٥٫١٥١

 يع ٠٫٤٫٤ انغذٔل د<  ٤٫٢١٢ يزغٍش د انًعشفخ نذٌّ االيزضبل، عزئٍب. (١٫١١) α أصغش يٍ

 أًٍْخ يع ٠٫٤٫٤ انغذٔل >د ٠٫١١٥ لًٍخ د نٓب يالءيخ يٓبساد. ١٫١١> ١٫١١ أًٍْخ

 ١٫١١ أًٍْخ يع ٠٫٤٫٤ انغذٔل د<  ١٫٥٫٤ لًٍخ د نّ يالءيخ يٕلف. ١٫١١< ١٫٤٤٢

ثٍزب  يع يعبيم يزغٍش انًعشفخ يطبثمخ انًًٍٍٓ ْٕ أٌ انًزغٍش َزبئظ ْزِ انذساسخ ركشد. ١٫١١>

 .١٫٥٠١ يٍ

 


