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 الملخص

أثش اٌٛالء اٌخٕظًٍّ ػٍى أداء اٌّٛظفٍٓ فً فشٚع اٌبٕه اٌّجخّغ االٔذٍٚٔسً  . 4112 ػاَ . صالفشابٛأٍغخٍاط

 سِٕٛب ِٕطمت

 اٌؼٍَٛ فً اٌّاجسخٍش ،ٔٛسدٌٕا اٌفً جتاحاٌ. اٌذوخٛس :  اٌّششف

 ٚاألداءاالٌخضاَ اٌؼاطفٍت، االٌخضاَ اٌّسخّش، ٚاالٌخضاَ اٌّؼٍاسٌت  :اٌىٍّاث اٌشئٍسٍت

 

ٌّٚىٓ ححمٍك األ٘ذاف اٌخٕظٍٍّت ِغ  .اٌّٛاسد اٌبششٌت ً٘ اٌّحشن اٌشئٍسً فً ححمٍك األ٘ذاف اٌخٕظٍٍّت

باإلضافت إٌى رٌه، واْ األداء أداة ٚاحذة فً حمٍٍُ ٔجاح أٚ فشً اٌّٛظفٍٓ  .األداء اٌؼاًٌ اٌزي ٌٍّىٗ اٌّٛظف

إرا اٌؼاًِ ٌذٌٗ  .وّا اٌؼٛاًِ اٌخً حؤثش ػٍى األداء ٌٚشوض ٘زا اٌبحث ػٍى االٌخضاَ اٌخٕظًٍّ . ٚإٌّظّت

ٚواْ اٌغشض ِٓ ٘زٖ اٌذساست ٌخحذٌذ حأثٍش  .ثُ أداء إٌاحج سخضداد .االٌخضاَ اٌخٕظًٍّ إٌّاسب ٌٙزا إٌّصب

 . إٌجابً ِٓ االٌخضاَ اٌخٕظًٍّ ػٍى أداء اٌّٛظف إِا جضئٍا أٚ فً ٚلج ٚاحذ

 

حمٍٕت أخز اٌؼٍٕاث باسخخذاَ ػٍٕت ِشبؼت أٚ . سِٕٛب ِٛلغ ٘زا اٌبحث ٘ٛ بٕه ساوٍاث إٔذٍٚٔسٍا فشع ِىخب

ِصذس اٌبٍأاث . شخصا 81اٌخؼذاد، أي جٍّغ سىاْ اٌؼٍٕت فً اٌذساست فً حٍٓ أْ ػذد اٌسىاْ ٘ٛ 

ٚحُ حٛصٌغ حمٍٕاث جّغ اٌبٍأاث باسخخذاَ طشق اٌشصذ  .اٌّسخخذِت ً٘ اٌبٍأاث األٌٍٚت ٚاٌبٍأاث اٌثأٌٛت

اٌخحًٍٍ باسخخذاَ اخخباس .  سِٕٛب ٚاالسخبٍأاث ِباششة ٌٍؼآٍٍِ فً اٌّىاحب اٌفشػٍت ٌبٕه ساوٍاث إٔذٍٚٔسٍا

صالحٍت ، اخخباس اٌّٛثٛلٍت ، ٚاخخباس اٌفشضٍت اٌىالسٍىٍت حشًّ : اخخباس ِخغاٌش اٌخفاٚث ، ٚاخخباس اٌحٍاة 

 ٚ ِؼاًِ اٌخحذٌذ. ٚ اخخباس. االخخباس .غٍش اٌخطٍت اٌّخؼذدة ححًٍٍ االٔحذاس اٌّخؼذدس. ٍؼٍتاٌطب

                                                            حُ اٌحصٛي ػٍى ٔخائج ِخؼذدة ِؼادٌت االٔحذاس اٌخطً

أثٍش إٌجابً ػٍى أداء .    خضاَ اٌّؼٍاسي ٌٗ اٌبشٌذ إثباث أْ االٌخضاَ اٌؼاطفً ، ٚاالٌخضاَ اسخّشاس ، ٚاالٌ:

إثباث أْ  ٚ ٚ ٔخائج اخخباس. اٌّخغٍشاث ً٘ األوثش ٘ٛ اٌخضاَ اٌّؼٍاسٌت اٌسائذة. اٌّٛظفٍٓ ، ِٓ بٍٓ ٘زٖ

ٚاحذ ألْ . اٌّؼٍاسي حأثٍش إٌجابً ػٍى أداء اٌّٛظف فً ٚلج. ٚاالٌخضاَ اسخّشاس ٚاالٌخضاَ. االٌخضاَ اٌؼاطفً

 ٌثبج أْ االٌخضاَ اٌؼاطفً  (R2).  ٔخائج ِؼاًِ اٌخحذٌذ .ٚ اٌجذٚي. اٌّحسٛبت أوبش ِٓ لٍّت .ٚ لٍّت

٪ ، ٚاٌبالً ، ٚحخأثش  51.1أٚ .  ٚاالٌخضاَ اسخّشاس ٌٗ حأثٍش إٌجابً ػٍى أداء اٌّٛظف. ٚاالٌخضاَ اٌّؼٍاسي.

 ٪ بحٍٛي اٌّخغٍشاث اٌخً ال ٌخُ اسخخذاِٙا فً ٘زٖ اٌذساست. 15.1

 

 


