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 اعزخذاَ إٌٙذعخ إٌفغ١خ فٟ رؼض٠ض سأط

 ثغشع ر١ّٕخ عٍٛن االعزغشاق اٌٛظ١فٟ اٌّبي اٌجششٞ

 ِغر ١ِذأٟ -اٌسى١ِٛخفٟ إٌّظّبد 

 د. ١ٌّبء ػ١ذ ػطب إثشا١ُ٘    ٔضاس ِسّذ فىشٞ ِسّذ د.
 اٌّذسط ثمغُ إداسح االػّبي ثبٌّؼٙذ   األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اإلداسح ثبٌّؼٙذ 

 اٌؼبٌٟ ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠خ ثجٕٟ ع٠ٛف      اٌؼبٌٟ ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠خ ثجٕٟ ع٠ٛف  

 :ٍّخضاٌ

ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد  اعزٜذف اُجؾش ٓؼشكخ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ اُز٢ رئد١ ا٠ُ

 بُٔ٘ظٔبدث ٝعٞد ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١   االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ظَ

عبثخ ٢ٗ ُِزؾون ٖٓ اكزشاػبد اُجؾش ٝاإلٝاٗزٜظ اُجؾش ٜٓ٘ظ أُغؼ ا٤ُٔذا، اُؾ٤ٌٓٞخ

اُزٞاكن  ، ؽ٤ش رْ ثؾش ٓذٟػ٠ِ رغبإالرٚ ٖٓ خالٍ ػ٤٘خ ٖٓ اُشإعبء ٝأُشإٝع٤ٖ

ٝاالخزالف ؽٍٞ كبػ٤ِخ اعزخذاّ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ك٢ رؼض٣ض ٓؾذداد سأط 

 .أُبٍ اُجشش١ ك٢ ر٤ٔ٘خ عِٞى االعزـشام اُٞظ٤ل٢

أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ   إٔ  وجٍٞ االكزشاع اُز١ ٣٘ض ػ٠ِرٞطِذ اُ٘زبئظ اُى

ط أُبٍ رؼض٣ض سأ ٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ظَ ٝعٞد ٓؾذدادرئد١ ا

٣ذػْ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ   ، ٝإٔ هجٍٞ ٛزا اُلشعاُؾ٤ٌٓٞخبُٔ٘ظٔبد اُجشش١  ث

 ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ػ٘ذ رٞاكش ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١

 ٣ٌٕٝٞ رُي ثوٞح رلغ٤ش٣خ ٓزٞعطخ.

 عزـشام اُٞظ٤ل٢.اال -سأط أُبٍ اُجشش١ –أٌُِبد أُلزبؽ٤خ: اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ 

Abstract : 

Purpose –The research aimed to know the methods of NLP that 

lead to the development of the processes of mastery of the job in 
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light of the determinants of strengthening human capital in 

business organizations. 

Design/methodology/approach - The research adopted a field 

survey method to verify the research assumptions and answer 

its questions through a sample of superiors and subordinates. 

The extent of consensus and disagreement was examined about 

the effectiveness of using NLP methods in enhancing the 

determinants of human capital in the development of 

occupational behavior. 

Findings –The results reached accepting the assumption that 

NLP methods lead to the development of job absorption 

processes in light of the determinants of enhancing human capital 

in business organizations, and that accepting this hypothesis 

supports NLP methods in developing job absorption processes 

when there are determinants of capital enhancement. The human 

being has a medium interpretive strength.. 

Key words- NLP Techniques - Human Capital - Occupation. 

 :اٌّمذِخأٚالً: 

ثبػزجبسٛب أُظذس اُشئ٤غ٢  اسد اُجشش٣خ ٖٓ أْٛ ٓٞاسد أُ٘ظٔخرؼذ أُٞ

ُِٔؼشكخ ٝاُزؾٌْ ثٌَ أُٞاسد األخشٟ، كل٢ اثبٕ اُضٞسح اُظ٘بػ٤خ ًبٗذ أُٞاسد 

، ٝٓغ رطٞس اُلٌش األخشٟ اُز٢ رٔزٌِٜب أُ٘ظٔبداسد اُجشش٣خ أهَ أ٤ٔٛخ ٖٓ أُٞ

الهزظبد اُوبئْ ػ٠ِ أعبط ا ٠ُاٌُ٘ٞٞع٤خ اُؾذ٣ضخ ٝٗز٤غخ اُزؾٍٞ اإلداس١ ٝاُضٞسح اُز

هبئٔخ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُز٢ رؼزٔذ  ٓ٘ظٔبداُٞاهغ اُغذ٣ذ اُزؾٍٞ ا٠ُ كشع  أُؼشكخ؛

ُشـَ اُشبؿَ ُٜب اٌُج٤ش ٝا ، ٝأطجؼ اُزؾذ١ثٜبثشٌَ خبص ػ٠ِ األكشاد أُضٝد٣ٖ 

ذساد ،ٝاُو ٝاُزغبسة ٝاُخجشاد ٛٞ اُزش٤ًض ػ٠ِ األكشاد اُز٣ٖ ٣ٔزٌِٕٞ أُؼبسف
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ػذح ه٤ِِخ، ثشأط  ٝثذأ اٛزٔبّ اٌُزبة ٝاُجبؽض٤ٖ ٓ٘ز ع٘ٞاداُلشد٣خ ٝاإلثذاع ٝاالثزٌبس، 

 .اُضشٝح اُؾو٤و٤خ ُٔ٘ظٔبد اُوشٕ اُؾبد١ ٝاُؼشش٣ٖ ٝاػزجشرٚأُبٍ اُجشش١ 

 1291االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ا٠ُ ٝهذ ٓجٌش ك٢ ثذا٣خ ع٘خ ٣ؼٞد أطَ ٓظطِؼ 

ّ ٝظٜش  ك٢ اُذساعبد اُز٢ أعش٣ذ ػ٠ِ سكغ  ٓؼ٣ٞ٘بد أٝ اعزؼذاد ٓغٔٞػخ ٖٓ 

ٝهذ أعْٜ اُغ٤ش األٓش٢ٌ٣ ك٢ األٛذاف اُز٘ظ٤ٔ٤خ،  ك٢ ارغبٙ رؾو٤ن أُغزخذ٤ٖٓ

ُِز٘جئ ثٞؽذح اُغٜذ ٗؼٞط كٌشح اُو٤ٔخ أُؼ٣ٞ٘خ ُِٔ٘ظٔبد خالٍ اُؾشة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ 

 . ٝاعزؼذاد هٞاد اُغ٤ش ُِزٛبة ا٠ُ أ١ ٓذٟ ٖٓ أعَ سكب٤ٛخ أُ٘ظٔخ

االرظبٍ  كٖ اٗشبس اُ٘ٔبرط ُز٤ٔض األٗغبٕ ٝرشًض ػ٠ِ رؼزجش اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ

ػٔبٍ ج٢ ٝاُزؼ٤ِْ ٝاألٝاُغِٞى ك٢ ٓغبالد أُخزِلخ ٓضَ ك٢ أُغبٍ اُؼالط اُط

 .اُؼظج٤خ ٢ٛ اُزو٤٘خ ُالرظبٍ ٝاُز٤ٔ٘خ اُشخظ٤خ.أ١ إٔ اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ  ،اُزغبس٣خ

اُزؼشف ػ٠ِ شخظ٤خ  رٞكش اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ أدٝاد ٜٝٓبساد ٣ٌٖٔ ٖٓ خالُٜب

ثذاػٚ ؼٞائن اُز٢ روق ك٢ ؽش٣ن ادائٚ ٝه٤ٔٚ ٝاُاإلٗغبٕ ٝؽش٣وٚ رل٤ٌشٙ ٝعًِٞٚ ٝأ

اس اُزـ٤٤ش ؽذثؤدٝاد ٝؽشائن ٣ٌٖٔ ثٜب ا ٗغبٕاأل ٝأدائٚ، ًٝزُي رٔذ اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ

رؾو٤ن أٛذاكٚ، كَٜ ٣ٞعذ ُٜب دٝس  ػ٠ِ ٝاُزل٤ٌش ٝاُشؼٞس ٝاُوذسح أُطِٞة ك٢ اُغِٞى

 ر٤ٔ٘خ ع٤ًِٞبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢؟ك٢ رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ ٖٝٓ صْ 

 ثب١ٔبً : اٌذساعبد اٌغبثمخ

 اُذساعبد اُخبطخ ثبُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ   ( أ)

 potential of neuro-linguistic“ثؼ٘ٞإ  (kong2102 ) دساعخ -

programming in human capital development “  

ٛذكذ اُذساعخ ا٢ُ ٓؾبُٝٚ اُزؼشف ػ٢ِ آٌب٤ٗخ اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ اُؼظج٤خ ك٢ 

أُبٍ اُجشش١ ك٢ أُ٘ظٔبد . ًذساعخ ٗٞػ٤خ ٖٓ خالٍ ٓشاعؼخ االدة ر٤ٔ٘خ ساط 

رؾ٤َِ أُؼٕٔٞ ٝاػزٔذد اُذساعخ ػ٠ِ ٜٓ٘ظ  ثشٌَ ٗبهذ ٝاعزؼشاػٚاُغبثن 

ُؼذد ٖٓ اُذساعبد اُغبثوخ، ٝرٞطِذ اُذساعخ ا٠ُ ػذد ٖٓ اُ٘زبئظ ٝاُز٢ أشبسد 

ٍٝ ػ٠ِ اُزؼِْ اُلشد١ ٝإٔ ا٠ُ إٔ اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ اُؼظج٤خ رشًض ك٢ أُوبّ األ

اُزؼِْ ٣ئصش ك٢ ص٣بدح ٓؼبسف سأط أُبٍ اُجشش١ ك٢ أُ٘ظٔبد، ٝأٗٚ ك٢ ؽبٍ 
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ظج٤خ ك٢ أُ٘ظٔبد كبٜٗب عزض٣ذ ٖٓ كشص رؾغ٤ٖ اعزخذاّ اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ اُؼ

كزْٜ اُؼ٤٘ٔخ اُلشد٣خ أٝ اُغٔبػ٤خ ٓٔب ٓؼشٍ رؼض٣ض الكبػ٤ِخ أُٞظل٤ٖ ٖٓ خ

 .ع٤ئصش ا٣غبثبً ك٢ أداء ٛزٙ أُ٘ظٔبد

 Can Neuro-Linguistic"ثؼٕٛاْ  Joey&Yazdanifard 2102دساعخ  -

Programming (NLP) be used as contemporaryand effective 

skill for an exceptional manager in an organization?". 

 NLP( آٌب٤ٗخ اعزخذاّ اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ اُؼظج٤خ ٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ رؾذ٣ذ

اعخ ػ٠ِ سًٜٔبسح ٓؼبطشح ٝكؼبُخ ُٔذ٣ش اعزض٘بئ٢ ك٢ أُ٘ظٔبد، ٝاػزٔذد اُذ(

اُغبثوخ ٍ رؾ٤َِ أُؼٕٔٞ ُؼذد ٖٓ اُذساعبد الأُٜ٘ظ اُ٘ٞػ٢ ٖٓ خ

ٝاعزؼشاػٜب، ٝأظٜشد ٗزبئغٜب إٔ اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ اُؼظج٤خ رؼزجش أؽذ أكؼَ 

ٛزٔبّ ثبُؼ٘ظش اُجشش١ ك٢ ًزغبة أُٜبساد، ٝإٔ االٓظبدس أُؼشكخ أُزبؽخ ال

اُششًبد ٝاػزجبسٙ أطَ ٖٓ أطٍٞ اُششًخ ٝرض٣ٝذٙ ثٜٔبساد اُجشٓغخ  44

ٖ أُذساء ٝأُٞظل٤ٖ، اػبكخ اُِـ٣ٞخ اُؼظج٤خ ٣غبْٛ ك٢ ر٣ٌٖٞ ػالهبد ؽ٤جخ ث٤

 ا٠ُ عؼَ أُذساء ٗبعؾ٤ٖ ك٢ أػٔبُْٜ أُخزِلخ .

 Neuro-linguistic programming"ثؼٕٛاHejaseْ) ,2102دساعخ .) -

(NLP): Awareness and practice in UAE" 

ٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ اُ٘ظش ُِجشٓغخ اُِـ٣ٞخ اُؼظج٤خ ٝاُٞػ٢ ثٜب 

ٍ ر٘بُٜٝب الاُؼشث٤خ أُزؾذح، ٖٓ خ ٓبسادٝٓٔبسعزٜب ك٢ ٓ٘ظٔبد دُٝخ اإل

ُغضأ٣ٖ سئ٤غ٤ٖ ٝٛٔب رو٤٤ْ أٗٔبؽ ٝع٤ًِٞبد اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ اُؼظج٤خ 

ٓبساد، ٝاُوبء اُؼٞء ػ٠ِ ُِٔٔبسع٤ٖ ٖٓ أُٞظل٤ٖ ٝأُذساء ك٢ اإل

أُٔبسعبد اُؾب٤ُخ ك٢ ٌٓبٕ اُؼَٔ، اػبكخ ا٠ُ رو٤٤ْ أصش اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ 

أُغزغ٤ج٤ٖ ٖٓ أُٞاؽ٤ٖ٘ ٝأصبسٙ ػ٠ِ أٛذاف أُ٘ظٔبد، اُؼظج٤خ ػ٠ِ عِٞى 

ٝاػزٔذد اُذساعخ ػ٠ِ أُٜ٘ظ اُٞطل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ ًذساعخ ٤ًٔخ ٝثبعزخذاّ 

عِٞة أُغؾ٢، ٝاشبسد ٗزبئغٜب ا٠ُ إٔ اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ اُؼظج٤خ رِؼت األ
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دٝس ْٜٓ ك٢ رؾغ٤ٖ هذساد أُٞظل٤ٖ ٝأُذساء ك٢ اُج٤ئخ اُذ٣٘ب٤ٌ٤ٓخ أُزـ٤شح 

 .ٓؾَ اُذساعخ ػٔبٍ، ك٢ ؽ٤ٖ أٜٗب رغبْٛ ك٢ رو٤٤ْ طؾخ أُئعغبد ألُ

ثؼ٘ٞإ أصش اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ػ٢ِ اُطبهخ اُز٘ظ٤ٔ٤خ  ( 2102) د٠ّخ دساعخ  -

 دساعخ ؽبُخ اُذٝس اُٞع٤ؾ العزشار٤غ٤خ االعزـشام 

ػ٠ِ اُطبهخ اُز٘ظ٤ٔ٤خ، ٖٓ  ٘لغ٤خٛذكذ اُذساعخ اُؾب٤ُخ ا٠ُ رٞػ٤ؼ أصش اُٜ٘ذعخ اُ

ك٢ ششًخ ٤ٓبٙ اُؼوجخ ك٢ األسدٕ،  االعزـشاماُذٝس اُٞع٤ؾ إلعزشار٤غ٤خ  اخزجبسخالٍ 

عخ ٖٓ ع٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ أُغزٟٞ اإلداس١ ٖٓ أُذ٣ش٣ٖ س٣زؤُق ٓغزٔغ اُذا

ٝأُٞظل٤ٖ شبؿ٢ِ اُٞظبئق اإلداس٣خ ُٔؾذٝد٣خ ؽغْ ٝأُٞظل٤ٖ شبؿ٢ِ اُٞظبئق 

ؽغْ أُغزٔغ ٌُٕٝٞ اُذ شخض ٝٗظشا ُٔؾذٝد٣خ  343ثِؾ ٓغٔٞػْٜ اُل٤٘خ اُز٣ٖ 

عخ ؽبُخ، كوذ أُخز أُغزٔغ ثبٌُبَٓ ثؤعِٞة أُغؼ اُشبَٓ، دسااُؾب٤ُخ ساعخ 

اُذساعخ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُج٤بٗبد ك٢ ه٤بط ٓزـ٤شاد اُذساعخ ، ٝرٞطِذ  ٝاعزخذٓذ

طبهخ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ًٌَ ٝ دالُٚ اؽظبئ٤خ ُِٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ػ٢ِ اُراُذساعخ ا٢ُ ٝعٞد أصش 

 ٝٝعٞد أصش رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ُِٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ػ٢ِ االعزـشام اُٞظ٤ل٢ 

 اٌذساعبد اٌخبطخ سأط اٌّبي اٌجششٞ  ( ة)

دٝس ر٤ٔ٘خ سأط أُبٍ اُجشش١ ك٢ ادٓبط ثؼ٘ٞإ  2102دساعخ أثٛ اٌدبعُ  -

 ٓ٘ظٔبد االػٔبٍ ك٢ االهزظبد أُج٢٘ ػ٢ِ أُؼشكخ 

رٜذف ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ رؾ٤َِ عجَ ر٤ٔ٘خ سأط أُبٍ اُجشش١ ثبػزجبسٙ أؽذ          

أٌُٞٗبد اُشئ٤غ٤خ ُشأط أُبٍ اُلٌش١ ك٢ اؽبس اعزشار٤غ٤خ شبِٓخ رز٤ؼ ُٔ٘ظٔبد 

األػٔبٍ اٗذٓبعب كؼبال ك٢ االهزظبد أُج٢٘ ػ٠ِ أُؼشكخ، ٝاثشاص اُلٞائذ اُز٢ 

ب اعزشار٤غ٤خ ر٤ٔ٘خ ًلبءارٜب اُجشش٣خ، رغ٤ٜ٘ب ٓ٘ظٔبد األػٔبٍ عشاء رج٤ٜ٘

خظٞطب ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ اُز٢ ٣ظ٘لٜب أُخزظٕٞ ػ٠ِ أٜٗب ٓشؽِخ اُ٘ؼظ ك٢ 

اؽبس اُذٝساد اُؾ٤بر٤خ اُز٢ ٣ٔش ثٜب االهزظبد أُٞطٞف ثبهزظبد أُؼِٞٓبد، 

ٓٔب ٣لشع ػ٠ِ أُ٘ظٔبد رٞك٤ش ٓ٘بؿ ر٘ظ٢ٔ٤ ٣ؾلض ػ٠ِ اُزؼِْ ٝاإلثذاع ثٔب 

ُٜ٘ب٣خ اٗذٓبعب ٗبعؼب، ٣ٝز٤ؼ ُٜب االعزؼذاد ُذخٍٞ ٓشؽِخ االهزظبد ٣ؼٖٔ ُٜب ك٢ ا

 ٝاُزؤهِْ ٓغ ٓؼط٤برٚ ٝظشٝكٚ 9232اُؾ١ٞ٤ أُج٢٘ ػ٠ِ أُؼشكخ ثؾٍِٞ ػبّ 
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ثؼ٘ٞإ دٝس سأط أُبٍ اُجشش١ ٝاألداء أُز٤ٔض  2102دساعخ اٌضث١ذٞ ، اٌّشٙذأٟ  -

  سح اُ٘لؾ اُؼشاه٤خُِؼب٤ِٖٓ ك٢ رؾو٤ن اُزلٞم أُ٘ظ٢ٔ ثؾش ٤ٓذا٢ٗ ك٢ ٝصا

 رط٣ٞشاُزلـٞم أُ٘ظٔـ٢ ٓـٖ خـالٍ  رؾو٤ن٣ٜذف اُجؾش اُٞطٍٞ ا٠ُ آٌب٤ٗخ  

سأط أُـبٍ اُجـشش١ ٝث٘ـبء صوبكــخ األداء أُز٤ٔض ُِؼب٤ِٖٓ، ٝهــذ رــْ اخز٤ــبس 

ٓشًــض ٝصاسح اُــ٘لؾ كــ٢ ثـــذاد ثٞطــلٚ ٓغــبال ألعــشاء اُغبٗــت ا٤ُٔذا٢ٗ 

رـْ اُزٞطـَ اُـ٠ ٓغٔٞػـخ ٓـٖ  ( ٓذ٣شا، 66ُِجؾش ٖٓ خالٍ ػ٤٘خ ثِـذ ٗؾٞ )

كـ٢ اُزلـٞم أُ٘ظٔـ٢  رؤص٤شٙأُـبٍ اُجـشش١ ٣ـضداد اُ٘زـبئظ ُؼـَ اثشصٛـب إ ساط 

، آـب اٛـْ اُزٞط٤بد كززٔضـَ ثزشغ٤غ االثزٌـبس ُِؼب٤ِٖٓ أُز٤ٔضثزٞعـؾ االداء 

ٝرغشثزٜـب كـ٢ أؽـبس اُؼٔـَ ُــشع اُؾـظٍٞ ػِـ٠  اُغذ٣ذحٝؽـشػ األكٌـبس 

 . ٤ضاألعب٤ُت اُغذ٣ذح ك٢ ؽَ أُشٌالد ٝرط٣ٞش األداء ُِٞطٍٞ ا٠ُ اُزٔ

ثؼ٘ٞإ )أصش االعزضٔبس ك٢ سأط أُبٍ اُجشش١ ػ٠ِ  2102اٌغبٌجٟ دساعخ  -

ٝرٜذف ٛزٙ اُذساعخ أ٣ؼبً ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ أصش االعزضٔبس ك٢  اُز٤ٔ٘خ االهزظبد٣خ(

، ٝاُخجشح، اإلثذاع ٝاالثزٌبس(  سأط أُبٍ اُجشش١ ثؤثؼبدٙ أُزٔضِخ ة ) أُؼشكخ

اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ. ُٝزؾو٤ن أٛذاف ٛزٙ اُذساعخ، ػ٠ِ اُز٤ٔ٘خ االهزظبد٣خ ثٔئعغبد 

هبّ اُجبؽش ثبعزخذاّ االعزجبٗخ ًؤداح ٌٓٞٗخ ٖٓ ٓؾٞس٣ٖ أعبع٤٤ٖ، ؽجوذ ػ٠ِ 

( ػؼٞاً، ٝرٞطِذ 129ػ٤٘خ ٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثغبٓؼخ عشد، ػذدٛب )

ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ االعز٘زبعبد، ٖٓ أٜٛٔب: ٝعٞد أصش رٝ دالُخ 

عزضٔبس ك٢ سأط أُبٍ اُجشش١ ػ٠ِ اُز٤ٔ٘خ االهزظبد٣خ ُٔئعغبد اؽظبئ٤خ ُال

 ≥α) اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ، ًٝزُي ٝعٞد أصش رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ ٓؼ٣ٞ٘خ

العزضٔبس أُؼشكخ ػ٠ِ اُز٤ٔ٘خ االهزظبد٣خ ك٢ ٓئعغبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ.  (0.05

 (α≤ 0.05) اػبكخ ا٠ُ ٝعٞد أصش رٝ دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ ٓؼ٣ٞ٘خ

 .  العزضٔبس اُخجشح ػ٠ِ اُز٤ٔ٘خ االهزظبد٣خ ك٢ ٓئعغبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ

ثؼ٘ٞإ االعزضٔبس ك٢ سأط أُبٍ اُجشش١ ًخ٤بس  2102دساعخ ِخزبس  -

رٜذف ٛزٙ اُذساعخ رغ٤ِؾ اعزشار٤غ٢ ُزط٣ٞش اٌُلبءاد اُجشش٣خ ك٢ اُغضائش 

١ ك٢ رط٣ٞش اُؼٞء ػ٠ِ اُذٝس اُز١ ٣ِؼجٚ االعزضٔبس ك٢ سأط أُبٍ اُجشش
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اٌُلبءاد اُجشش٣خ، ٝاُز١ ٣ؼزجش ًخ٤بس اعزشار٤غ٢ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٝرط٣ٞش هذساد 

ٜٝٓبساد ٝٓٞاٛت اُجشش ك٢ ٓغبٍ اُظؾخ ، ٝاُزؼ٤ِْ ٝاُز٣َٞٔ ُؼٔبٕ رٌبكئ 

اُلشص، ٝٓؼبُغخ ٓشٌِخ ػذّ أُغبٝاح ٝرؼض٣ض ٓغزٟٞ اإلٗزبع٤خ، ٝهذ خِظذ 

سأط أُبٍ اُجشش١ ٛٞ اُضشٝح ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘زبئظ أٜٛٔب إٔ 

اُؾو٤و٤خ ُِغضائش، ؽ٤ش رضخش ثشأط ٓبٍ ثشش١ شبة رٝ هذساد ػب٤ُخ ٣ٌٜٔ٘ب ٖٓ 

رذاسى ػغِخ اُ٘ٔٞ ٝاُز٤ٔ٘خ إ ٢ٛ اعزـِزٚ ثبٌُلبءح ٝاُلؼب٤ُخ أُطِٞث٤ٖ، ًٔب إٔ 

، ٝٗٔٞ ٓجٜش ك٢ ٓؼذالد االُزؾبم ٝرٌبكئ  ٛ٘بى اعزضٔبساد ًج٤شح ك٢ اُزؼ٤ِْ

اُغ٘غ٤ٖ ػ٠ِ ع٤ٔغ ٓغز٣ٞبد اُزؼ٤ِْ روش٣جب ، ٛزا ٣زطِت ًٞادس اُلشص ث٤ٖ 

ٓزخظظخ ٝرو٤٘بد ػب٤ُخ، ػالٝح ػ٠ِ رُي ٣و٤ظ ٓئشش سأط أُبٍ اُجشش١ 

 اُ٘زبئظ اُؾب٤ُخ ُغ٤بعبد اُزؼ٤ِْ ٝاُظؾخ ٤ًٔب ػ٠ِ ٓخشعبد أُغزوجَ

 اٌذساعبد اٌخبطخ ثبالعزغشاق اٌٛظ١فٟ   ( ج)

اعزشار٤غ٤بد رؼض٣ض االعزـشام  ( ثؼ٘ٞا2102ٕدساعخ اٌؼجبدٞ ٚاٌدبف ) -

 اُٞظ٤ل٢ ٝ دٝسٛب ك٢ رؾو٤ن االداء اُؼب٢ُ ُٔ٘ظٔبد االػٔبٍ

ٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ رؾذ٣ذ ٓغزٟٞ رج٢٘ االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ٝ رؾذ٣ذ ؽج٤ؼخ 

اُؼالهخ ث٤ٖ االعزـشام ٝ االداء اُؼب٢ُ ٝ روذ٣ْ اؽبس ٗظش١ ٓالئْ ُزٞػ٤ؼ ٓلّٜٞ 

غ٤برٚ ٝػالهزٚ ثبُٔلب٤ْٛ االخشٟ ٝاالعزلبدح ٖٓ ٛزا االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ٝ اعزشار٤

ك٢ رؾو٤ن االداء اُؼب٢ُ ك٢ أُ٘ظٔبد، ٖٓ خالٍ دساعخ اعزطالػ٤خ ك٢  اإلؽبس

عزؼبٗخ ثؼذد عزج٤بٕ ٝاالاُوطبع أُظشك٢ ك٢ اسث٤َ، رْ عٔغ اُج٤بٗبد ثبعزخذاّ اال

ع (اعزج٤بٕ ػ٠ِ أُٞظل٤ٖ ٖٓ اُوطب 996)ؽظبئ٤خ، ٝٝصػذ ٖٓ اُطشم اال

ٝ ٖٓ أثشص اُ٘زبئظ اُز٢ رٞطِذ ُٜب اُذساعخ ٢ٛ إٔ  .أُظشك٢ اُؼشاه٢

داء اُؼب٢ُ ٝ ثبُزب٢ُ ك٢ٜ رغذ ؽش٣وخ أُظبسف رجؾش دائٔب ػٖ رؾو٤ن اال

عزـشام اُٞظ٤ل٢ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ ا٤ُٔضح اُز٘بكغ٤خ ك٢ اُوطبع أُظشك٢، ُزا ٣ؼذ اال

ثبُزب٢ُ رؾو٤ن ا٤ُٔضح اُز٘بكغ٤خ داء اُؼب٢ُ ٝ ٝاعزشار٤غ٤برٚ أؽذ اُطشم ُزؾو٤ن اال

 . خشٟػ٠ِ أُظبسف اال
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 ( ثؼٕٛاْ  (Ariani 2013دساعخ  -

The Relationship between Employee Engagement, 

Organizational Citizenship Behavior, and Counter 

productive Work Behavior 

هخ ث٤ٖ اعزـشام أُٞظق الٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ اخزجبس ؽج٤ؼخ اُؼ

عِٞى اُؼَٔ، ٝروذ٣ْ اؽبس ٗظش١ ػٖ ٓلّٜٞ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝٝعِٞى أُٞاؽ٘خ 

عزـشام ثشٌَ ػبّ، ٌٓبٕ اُذساعخ أُٞظل٤ٖ ٝاعزشار٤غ٤خ اال اعزـشام

اٗذ٤ٗٝغ٤ب ك٢ ششًخ ٣ٞع٤بًبسرب ػ٠ِ ٗطبم اُخذٓبد، رْ عٔغ ٝ ه٤بط 

اٝػؾذ اُ٘زبئظ . ٝ ( 696ُج٤٘بد ػٖ ؽش٣ن االعزجبٗخ ٝٝصػذ ػ٠ِ )ا

هخ ا٣غبث٤خ، الأُٞاؽ٘خ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝاعزـشام أُٞظق ػإ ث٤ٖ عِٞى 

ػالهخ عِج٤خ ٝأثشص ٗز٤غخ  ٝث٤ٖ اعزـشام أُٞظق ٝعِٞى اُؼَٔ اُ٘برظ

ٛٞ أٗٚ ال ٣ٞعذ كشٝم ث٤ٖ اعزـشام أُٞظق ٖٓ اُزًٞس ٝاالٗبس ٝٛزٙ 

ُٔٞاؽ٘خ اُ٘ز٤غخ رظٜش إ ٛ٘بى اخزالف ك٢ ٓزٞعؾ اُذسعبد ث٤ٖ عِٞى ا

 اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝعِٞى اُؼَٔ اُ٘برظ ث٤ٖ اُزًٞس ٝاالٗبس .

دٝس ثؼغ ػٞآَ اُٜ٘ذعخ اُجشش٣خ ك٢  :ثؼ٘ٞإ ( 2102) ِسّٛد، دساعخ -

االعزـشام اُٞظ٤ل٢: دساعخ اعزطالػ٤خ ٥ساء اُؼ٤٘خ ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ششًخ 

 .آع٤بع٤َ ُالرظبالد

اُجشش٣خ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ ث٤بٕ دٝس ثؼغ ػٞآَ اُٜ٘ذعخ 

االعزـشام اُٞظ٤ل٢، ٝرغؼ٠ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ رؾو٤ن أُٞائٔخ ث٤ٖ ٓزـ٤شاد 

ث٤ئخ اُؼَٔ أُبد٣خ ٝاُؼٞآَ اُ٘لغ٤خ ُِٔٞظق ٝاالٛزٔبّ ثبُظؾخ ٝاُغالٓخ ك٢ 

اُؼَٔ، ٝرؾذ٣ذ االعجبة اُغزس٣خ أُئد٣خ ا٠ُ ؽذٝس اإلطبثبد اُغغذ٣خ 

ٖٝٓ أثشص اُ٘زبئظ ُٜزٙ اُذساعخ إ  ،ذٝســـٝاُ٘لغ٤خ اُز٢ رٌٕٞ ٓغزٔشح اُؾ

ٛ٘بى ػالهخ ا٣غبث٤خ ث٤ٖ ػٞآَ اُٜ٘ذعخ اُجشش٣خ ٝاالعزـشام اُٞظ٤ل٢ رزٔضَ 

ك٢ اداسح اُظؾخ ٝاُغالٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُؼٞآَ اُ٘لغ٤خ ُِٔٞظق، ٝ رج٤ٖ إٔ 

ٛ٘بى هِخ اٛزٔبّ ٖٓ هجَ اُششًخ ثوٞاػذ اُٜ٘ذعخ اُجشش٣خ ك٢ رٞك٤ش ث٤ئخ ػَٔ 
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ٍ رظ٤ْٔ أٌُبرت ٝأُؼذاد ٝؿ٤شْٛ اُز٢ ٣غزخذٜٓب أُٞظق ٓ٘بعجخ ٖٓ خال

ثبُؼَٔ،  ٝاعزـشاهْٜٝاُز٢ رئصش عِجب ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ٝاُز١ ٣ئصش ػ٠ِ اٗذٓبعْٜ 

عبد أخشٟ رخض ٓؾٞس ساعخ ثؼشٝسح اعشاء د اٝأٝطذ ٛزٙ اُذ س

ػٞآَ أخشٟ، ٝإٔ ٣زْ رطج٤ن االػزجبس اُٜ٘ذعخ اُجشش٣خ ٝإٔ رؤخز ثؼ٤ٖ 

 .غزوج٤ِخ ػ٠ِ اُوطبػ٤ٖ اُظ٘بػ٢ ٝاُزغبس١اُذساعبد أُ

 The Association ofثؼ٘ٞإBurton & Schultz (2018)دساعخ  -

Employee Engagement at Work with Health Risks and 

Presenteeism webinar. The Health Enhancement 

Research Organization (HERO) 

اُٞظ٤ل٢ ٓغ  االعزـشاماُٜذف ٖٓ ٛزٙ اُذساعخ ٛٞ رٞػ٤ؼ اُؼالهخ ث٤ٖ 

اُٞظ٤ل٢ ٛٞ ٓئشش  االعزـشامٕ ٗزبع٤خ، ألأُخبؽش اُظؾ٤خ ٝاُوذسح اإل

أُؼشك٢ اُز١ ً ٣شغغ اُؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ اُو٤بّ ثؼِْٜٔ  االعزـشاما٣غبث٢ ٣ذٍ ػ٠ِ 

اُٞظ٤ل٢ ٛٞ ٓئشش أ٣ؼب اُلشد ٝ  ٝاالعزـشامثشٌَ أكؼَ، ُٔغزٟٞ أداء 

 االؽزلبظٓو٤بط ُوذسح اُششًخ ػ٠ِ أُؾبكظخ ػ٠ِ طؾخ ٝعبُٔخ ٓٞظل٤ٜب ٝ

ٓغزٔغ اُذساعخ ٓ٘ظٔخ اُخذٓبد أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ ك٢ ٖٓ  شادثْٜ اُز٢ رؼذ ٓئش

د هٞاػذ اُٜ٘ذعخ اُجشش٣خ، رْ عٔغ اُج٤بٗبد ػٖ ؽش٣ن ع٤ٔغ أٗؾبء آئشش

 ذساعخ (د أُزؾذح. ػ٤٘خ ا٣ُبالاُٞ

 : ِشىٍخ اٌجسث: ٌثب  ثب

ْ اُز١ ٣ٜزْ ٜٗب اُؼِ( ثؤEduard،  ٣2011ؼشف ا٣ذٝاسد اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ )

ُخبسط ثشٌَ ٓجشٓظ ثٜذف ٝأُؼبسف اُز٢ ٣زِوبٛب اُؼوَ ٖٓ اثبػبدح رش٤ٌَ اُظٞس، 

خش٣ٖ خبسع٤بً ثشٌَ ، ٝٓغ األُـخ ٓزو٘خ ك٢ اُزٞاطَ ٓغ اُ٘لظ داخ٤ِبُ  اُٞطٍٞ ا٠ُ

، اخشاعٜب خ٤ِخ ٣ؼَٔ ٛزا اُؼِْ ػ٠ِثؾ٤ش ٣ٌشق ُِلشد ٓب ٣ٔزٌِٚ ٖٓ ؽبهبد داا٣غبث٢، 

 .اُ٘غبػ  ٝاُغؼبدح ٢ روٞدٙ ا٠ُٝرؼذ٣ِٜب ثؾ٤ش ٣ؾون اُلشد أٛذاكٚ اُزٝرٜزث٤ٜب، 

ُٜزا ٣ؼزوذ اُجبؽش أٗٚ رذػْ اُوذساد اُجشش٣خ اُخالهخ ٖٝٓ صْ ع٤ًِٞبد االعزـشام 

ر ٣غؼَ األكشاد ٓ٘ذٓغ٤ٖ اخَ االُزضاّ اُز٘ظ٢ٔ٤ اٞاؽذ ٖٓ أْٛ ٓذاُٞظ٤ل٢ اُز٢ رؼزجش ػ٘
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االٗـٔبط ثبُٞظ٤لخ، ٣ٌٕٝٞ ُذسعخ داء ٝاعجبرْٜ ثشؿجخ ثلبػ٤ِخ ك٢ ٝظبئلْٜ، ٓزلب٤ٖٗ ك٢ أ

ٝر٤ٔ٘زٜب ٝرط٣ٞش ػ٤ِٔبرٜب، ًٔب ٣ٌٖٔ  ر٘ظ٢ٔ٤ ٗؾٞ أُ٘ظٔخ ٓغ اُؾشص ػ٤ِٜبُذ٣ْٜ اُزضاّ 

 .ٖرؾو٤ن طِخ ث٤ٖ االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ٝسثؾ٤خ اُؼب٤ِٓ

ػ٢ِ رُي رزٔضَ ٓشٌِخ اُجؾش ك٢ ٓؾبُٝخ ُإلعبثخ ػ٠ِ اُزغبإٍ اُشئ٤غ٢ 

٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام ا أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ َٛ رئد١ُِجؾش اُز١ ٣زٔضَ ك٢ 

 ؟ بُٔ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخاُٞظ٤ل٢ ك٢ ظَ  ٝعٞد ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١  ث

 اُلشػ٤خ ٓب ٢ِ٣: ٣ٝزلشع ٖٓ ٛزا اُزغبإٍ اُشئ٤غ٢ اُزغبإالد

رذػْ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ َٛ  .1

 ٓ٘ظٔبد األػٔبٍ؟

٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ اَٛ رئد١  .2

 ؟أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخاُٞظ٤ل٢ ك٢ 

 ثبٌثبً: أ٘ذاف اٌجسث:

عبثخ ُزغبإالد اُجؾش ٝؽالً ُٔشٌِزٚ ٣زٔضَ اُٜذف اُشئ٤غ٢ ُٜزا اُجؾش ك٢ ا

ك٢  ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ٠ُاُز٢ رئد١ آؼشكخ  أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ  

، ٣ٝزلشع ٖٓ ٛزا ظَ  ٝعٞد ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١  ثٔ٘ظٔبد األػٔبٍ

 ف اُشئ٤غ٢ األٛذاف اُلشػ٤خ اُزب٤ُخ:اُٜذ

عزـشام رٞػ٤ؼ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ اُز٢ رئد١ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد اال .1

 .اُٞظ٤ل٢ ك٢ أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخ

٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ ا ث٤بٕ .2

 أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخ.اُٞظ٤ل٢ ك٢ 

 ساثؼبً: افزشاضبد اٌجسث: 

ٔضَ اُلشع اُشئ٤غ٢ ألٛذاكٚ، ٣زعبثخ ُزغبإالرٚ ٝرؾو٤وب ؽالً ُٔشٌِخ اُجؾش ٝا

٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ال رئد١ اأعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ُِجؾش ك٢ إٔ "
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، ٣ٝزلشع ٖٓ بُٔ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخثٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١  ك٢ ظَ ٝعٞد

 اُشئ٤غ٢ االكزشاع اُلشػ٤خ اُزب٤ُخ: ٛزا االكزشاع

٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ا رئد١ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ال .1

 .أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخ

عزـشام ٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ اال رئد١  .2

 .اُٞظ٤ل٢ ك٢ أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخ

 خبِغبُ: ِٕٙح اٌجسث:

٣زجغ اُجبؽش أُٜ٘ظ  رغبإالرٚ الكزشاع اُجؾش ٝأٛذاكٚ ٝاعبثخ ػ٠ِ رؾو٤وبً 

ٝث٤بٕ  أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخاالعزوشائ٢ ك٢ ٝطق ظبٛشح االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ 

اُغ٤ًِٞبد أُؾذدح ُٜب ك٢ ظَ رؼض٣ضاد ُشأط أُبٍ اُجشش١، ٣ٝؾبٍٝ ٖٓ خالٍ ٛزا 

اُجؾش ث٤بٕ اُذٝس اُز١ ٣ٌٖٔ ألعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٛزٙ اُغ٤ًِٞبد 

 ٞظ٤ل٢ ك٢ ظَ رؼض٣ض ٓؾذداد سأط أُبٍ اُجشش١.ُؼ٤ِٔبد االعزـشام اُ

٣٘زٜظ اُجبؽش ٜٓ٘ظ أُغؼ ا٤ُٔذا٢ٗ ُِزؾون ٖٓ اكزشاػبد اُجؾش ٖٓ خالٍ سدٝد كئبد 

ن ث٤ْٜ٘ اُزٞاك ششاك٤خ، ٝث٤بٕ ٓذ٤ِٟب ٝاُٞعط٢ ٝاإلداسح اُؼخ ٖٓ ٓٞظل٢ اإلاُذساع

٘ذعخ اُ٘لغ٤خ عب٤ُت اُخبطخ ثبُٜؽٍٞ ٓزـ٤شاد اُجؾش ٝٓغزٟٞ اعزخذاّ ٓضَ رِي األ

 .عزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخك٢ رؼذ٣َ ع٤ًِٞبد ر٤ٔ٘خ اال

 عبدعبً: ١٘ىً اٌجسث:

 ٣زْ ر٘بٍٝ ٛزا اُجؾش ٖٓ خالٍ ٓب ٢ِ٣: 

ٍ اُجشش١ ٝاالعزـشام اُٞظ٤ل٢ أُجؾش األٍٝ: اُزؼش٣ق ثبُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ٝسأط أُب

 دٝاس اُزؤص٤ش٣خ.ٝاأل

 ا٤ُٔذا٢ٗأُجؾش اُضب٢ٗ: أُغؼ 
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 اٌّجسث األٚي

 اٌزؼش٠ف ثبٌٕٙذعخ إٌفغ١خ ٚسأط اٌّبي اٌجششٞ

 دٚاس اٌزؤث١ش٠خٚاالعزغشاق اٌٛظ١فٟ ٚاأل

 أٚال:  ِفَٙٛ ٚطج١ؼخ إٌٙذعخ إٌفغٟ:

 Neuroػٖ  اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ اُؼظج٤خ  ٣ؼجش ٓظطِؼ اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ

Linguistic Programming ػِْ ٝكٖ دساعخ ٓب ٣ؾذس ك٢ اُلٌش "اُز٢ رؼشف ثؤٜٗب

ٝاُغِٞى ٝاُِـخ عٞاء اُِلظ٤خ أٝ ؿ٤ش اُِلظ٤خ )ُـخ اُغغْ( ثٜذف رط٣ٞش ٝرؾغ٤ٖ ٛزٙ 

ػ٠ِ أٌُٞٗبد ُزؾو٤ن اُزـ٤ش اإل٣غبث٢ ٝاُز٤ٔض ٝاُزلٞم اإلٗغب٢ٗ ثٔب ٣غبػذ اُلشد 

 . رؾو٤ن اُ٘زبئظ أُشعٞٙ"

ؽش٣وزٚ اُخبطخ ك٢ ٗغبٕ ٕ ٌَُ أ٠ُ أا ٣ش٤ش  ٓظطِؼ اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ 

دساى ُِؼبُْ اُخبسع٢ ٣شعغ ا٠ُ ٤ًل٤خ ؽظٍٞ اإلاُزل٤ٌش، ٝٛزا االخزالف ك٢ اُزل٤ٌش 

، ٝٓشًض اُلئاد، اُجظش ،اُغٔغاُؾٞاط اُشئ٤غ٤خ )ػٖ ؽش٣ن ٓشًجبد صالس ٢ٛ 

اُغؼبدح ثؾضبً ػٖ  ا٣غبث٤بً  ٠ُ ثشٓغخ ٗلغًَٚٝ كشد ك٢ ؽبعخ  ا،(اإلؽغبط ٝاُشؼٞس

 .ٗؾٞ ؽ٤بح ؽ٤جخ رزؾون ك٤ٜب األؽالّ ٝاألٛذاف ٝاُ٘غبػ،

٣ٞػؼ اُجبؽش إٔ اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ٢ٛ ٓظطِؼ ػشث٢ ُٔب ٣طِن ػ٤ِٚ ثبُِـخ 

ُؾشك٤خ ( ٝاُزشعٔخ اNLPٝ )( أNeuro Linguistic Programingاإلٗغ٤ِض٣خ )

 .ٝ اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ ُِغٜبص اُؼظج٢أ ػظبة ُـ٣ٞبً ُٜزٙ اُؼجبسح ٢ٛ ثشٓغخ األ

ٝ اخزشاع أ اُ٘لغ٤خ رغبػذ اُلشد ػ٠ِإٔ اُٜ٘ذعخ (Bandler,1985)٣ٝئًذ 

كؼبُٚ، ًٝزُي اثزٌبس ؽشم ُلْٜ ٤ًق ٣زظَ اثزٌبس ؽشم عذ٣ذح إلدساًٚ ٝأكٌبسٙ ٝأ

 أٜٗب رغبػذ ػ٠ِ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ُلظ٤بً ٝؿ٤ش ُلظ٢ ٓغ ٓؾزٟٞ اُذٓبؽ اإلٗغب٢ٗ ًٔب

 .رٞٓبر٤ٌ٤خ ػظج٤خق أاالؽزٔبالد اُز٢ ًبٗذ رؼذ ٝظبئػجؾ أًضش ُجؼغ اُٞظبئق ٝ

أؽذ اُ٘ظش٣بد اُؼ٤ِٔخ اُز٢ رؼجش ػٖ ؽش٣وخ ٓ٘ظٔخ  رٔضَ اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ

ُٔؼشكخ رش٤ًت اُ٘لظ اإلٗغب٤ٗخ ٝاُزؼبَٓ ٓؼٜب ثٞعبئَ ٓؾذدح ٝأعب٤ُت ؽذ٣ضخ 

دساى ػ٤ِٔخ اإل ٝطؾ٤ؾخ ٝٓل٤ذح، ثؾ٤ش ٣زٌٖٔ اُلشد ٖٓ اُزؤص٤ش اُغش٣غ اُؾبعْ ك٢

ٝثبُزب٢ُ اُزؤص٤ش ك٢ اُغِٞى ٝاُزظشكبد ٝع٤ٔغ ٜٓبساد  ٝاُزظٞس ٝاألكٌبس ٝاُشؼٞس،
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األداء اإلٗغب٢ٗ اُغغذ١ ٝاُ٘لغ٢ ٝاُؼو٢ِ ٝروّٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ االكزشاػبد 

 :أُٜٔخ رزٔضَ ك٤ٔب ٢ِ٣

ٝػغ ٛزا أُجذأ اُؼبُْ اُجُٞ٘ذ١ اُلش٣ذ اٌخش٠طخ ١ٌغذ ٟ٘ اٌٛالغ:  -

 رزشٌَ ٖٓ أُؼِٞٓبد اُز٢ رظَ ا٠ُ رٛبٗ٘بأًٞسص٣٘غ٢ٌ كخش٣طخ اُؼبُْ ك٢ 

رٛبٗ٘ب ػٖ ؽش٣ن اُِـخ ٝاُؾٞاط ٝاُز٢ ٗغ٤ٜٔب ٝٗوشأٛب ٝاُو٤ْ ٝأُؼزوذاد أ

ٔبصِخ ث٤ٖ خش٣طخ اُز٢ رغزوش ك٢ ٗلٞع٘ب، ٝأٗٚ ًِٔب ًبٗذ اُِـخ ٓزوبسثخ ٝٓز

ًضش كؼب٤ُخ، ًِٝٔب ًبٗذ ٓز٘بكشح اُلشد ٝخش٣طخ األخش٣ٖ ًبٕ االرظبٍ أ

كشاد رؾذ٣بد طؼجخ األ٣ٞاعٚ ع٤ٔغ  االرظبٍ كٔضالً  ٝٓخزِلخ صادد ٓشٌالد

، ٌُٖٝ ثؼذ ٝ األع٠اُؾضٕ أ لخ ٖٓ اُؾ٤بح هذ رئد١ ا٠ًُٝض٤شح ك٢ أٝهبد ٓخزِ

ٛزٙ اُزؾذ٣بد أطجؾذ كزشح ػظج٤خ  ٓشٝس ثؼغ اُخجشاد ٝاُٞهذ رغذ

 .  أًغجذ األكشاد خجشح ٖٓ ٓشاؽَ الؽوخ ك٢ ؽ٤برْٜ

أُشٝٗخ ٢ٛ اُوذسح ػ٠ِ ٝألِٛس: اٌشخض األوثش ِشٚٔخ ٠ّىٕٗ اٌزسىُ ثب -

( اُز٤ٌق اإل٣غبث٢ ٓغ األؽٞاٍ ٝاألؽذاس ثٔب ٣ؾون اُؾظ٤ِخ )األٛذاف

 ٝٗغبؽبُ ك٢ ث٤ئزٚ ٝٓغزٔؼٚ ٝث٤زٚ، اً كبُشخض األًضش ٓشٝٗخ ٛٞ األًضش رؤص٤ش

 ٗٔبٝا ،ػؼلبً  ٝأُشٝٗخ ال رؼ٢٘ ٓغب٣شح األخش٣ٖ ػ٠ِ أ١ ؽبٍ ال ٛزا ٣غ٠ٔ

اُ٘زبئظ أُ٘شٞدح كؼ٤ِٚ  ٓشٌِخ ُْٝ ٣ؾظَ ػ٠ِ رؼ٢٘ إٔ اُشخض ارا ؽبٍٝ ؽَ

 .خزِق ٝاالعزٔشاس ك٢ أُؾبٝالد ؽز٠ ٣ظَ ا٠ُ ٓب ٣ش٣ذٓؾبُٝخ ش٢ء ٓ

إ رؼذد االخز٤بساد ٝرٞاكش اُجذائَ ٣ؼط٢ فضً ِٓ اٌالخز١بس: خ١بس أٚخٛد  -

كشطخ أًجش ُِزؾٌْ ك٢ اُ٘زبئظ كٞعٞد اخز٤بس ٝاؽذ ال ٣غؼَ ٛ٘بى كشطخ 

٣ٖ ٣غؼِي ك٢ ؽ٤شح ٝٝعٞد ر٘ٞع ٣ؼط٢ هٞح أًجش، ٝك٢ ُِز٘ٞع ٝٝعٞد اخز٤بس

ُلخ ٝٝعٞد خ٤بس اػطبء ثذائَ ك٢ ػ٤ِٔخ االرظبٍ كبٗي رٌغش األ ؽبٍ ػذّ

 ٝاؽذ أكؼَ ٖٓ ػذّ ٝعٞد اخز٤بساد.

ٔغبْ آخش أْ ؼً أٞ شٟء فّٓ اٌّّىٓ ألٞ أٔغبْ لبدساً ػٍٝ فإرا وبْ أٞ أ -

شخض ٝاؽذ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زؼِٔٚ  ٕ ٓب ٣لؼِٚأ ٣وظذ ثزُي٠زؼٍّٗ ٠ٚفؼٍٗ: ٚ
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 غٜٞد أُجزُٝخ ٖٓ هجَ اُشخض ثٔؼ٠٘شخبص آخشٕٝ ٖٓ خالٍ رؼشف اُأ

ٞاٗت ٠ُ اُز٤ٔض، ٝػ٘ذ رؼشف عااالخزالف ك٢ األداء اُؼَٔ اُز١ ٣ئد١ 

سْٛ ٤ًل٤خ أداء أشخبص آخش٣ٖ هذ ٣زؼِٔٞ ثذٝ ٠ُاالخزالف ٛزٙ ٣ٌٖٔ ٗوِٜب ا

 روبٕ.ٖٓ أُٜبساد ٝاإلٓشبثٚ  اُؼَٔ ٗلغٚ ثٔغزٟٞ

٣ؼزجش اُؼوَ ٝاُغغْ ٝعٜبٕ  خش: ز١ثٚاٌدغُ ٠ؤثش وً ِّٕٙب ػٍٝ األ اٌؼمً -

ا٥خش  كٌال ٜٓ٘ٔب ٣ئصش ػ٠ِ خش؛ؽذٛٔب ػٖ ا٥ُؼِٔخ ٝاؽذح ال ٣ٌٖٔ ػضٍ أ

عغبٓ٘ب ٝٓغزٔؼبر٘ب أ ٕ" ؽ٤ش هبٍ أ"سٝثشد د٣ِزض٣ٝزؤصش ثٚ ٝٛزا ٓب أًذٙ 

 خش.الً ٜٓ٘ٔب ك٢ ا٥ّ ٝاؽذ ٣ئصش ًًٝٞٗ٘ب رشٌَ ٓغ ثؼؼٜب اُجؼغ ث٤ئخ ٝٗظب

ءٙ ٤ٗخ ٗغبٕ ٝسإ ًَ عِٞى ٣ظذس ػٖ األأٚساء وً عٍٛن ١ٔخ إ٠دبث١خ:  -

ٗغبٕ ُٚ دٝاكؼٚ اُزار٤خ ٝساء أ١ ا٣غبث٤خ ٢ٛ اُز٢ رذكؼٚ ا٠ُ ٛزا اُغِٞى كٌَ أ

أٜٗب ا٣غبث٤خ ٝروذّ اُجشٓغخ ك٢  ٠ُ ٛزٙ اُذٝاكغ ػ٠ِٗٚ ٣٘ظش اعِٞى ٣وّٞ ثٚ، ٝأ

ك٢ ا٣غبد اُطشم اُز٢ رخِظٚ ٖٓ اُغ٤ًِٞبد  ٗغبٕزٙ اُلشػ٤خ ٓؾبُٝخ األٛ

 اُخبؽئخ أُٞعٞدح ُذ٣ٚ ٝاعزجذاُٜب ثغ٤ًِٞبد ا٣غبث٤خ.

ٗغبٕ إ اعزؼذاد األ فؼبٌٟ:ٔب اٌّغئٛي ػٓ ٔزبئح أأٔب ارسىُ فٟ ػمٍٟ إرْ أ -

رٞع٤ٚ آٌب٤ٗبرٚ ٗؾٞ  ػ٠ِ ٝروجِٚ ُزؾَٔ ٓغئ٤ُٞخ عًِٞٚ ٝأكؼبُٚ ٣غؼِٚ هبدساً 

ٝ رؼغخ، ٓغئٍٞ ٕ ٣ؾ٤ب ؽ٤بح عؼ٤ذح أأ غبٕ ٓغئٍٞٗإٔ اإلرؾو٤ن خظبُٚ؛ أ١ 

ٗغبٕ ٓغئٍٞ ػٖ ر٘ظ٤ْ ؽ٤برٚ ثبُشٌَ ٕ األػٖ ٗغبؽٚ أٝ كشِٚ، ٝٛزا ٣ؼ٢٘ أ

أ١ عِٞى ٣ظذس ٓ٘ٚ ألٗٚ ٛٞ اُز١ ٣وشس  ؽذ ػ٠ِاُز١ ٣شؿت ك٤ٚ كال ٣ِّٞ أ

 ٛزا اُغِٞى ٝٛٞ اُز١ ٣خزبس ٓغبس ؽ٤برٚ.

ٕ ٣ذسى أٗٚ ارا ُْ ٣غت أإ األٗغبٕ  ١ٌظ ٕ٘بن فشً ثً خجشاد ٚردبسة: -

٣٘غؼ ك٢ أٓش؛ ٓب كال ٣ؼ٢٘ رُي أٗٚ كشَ، ثَ ٣ؼ٢٘ رُي أٗٚ اعزخذّ ؽش٣وخ 

ٕ ٣غزخذٜٓب ٓشح أخشٟ، ًٔب إٔ اُٞهٞع ك٢ اُخطؤ ٛٞ ـ٢ ُٚ أخبؽئخ ال ٣٘ج

عضء الثذ ٓ٘ٚ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ كبألشخبص اُ٘بعؾ٤ٖ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ْٛ 

اُخٞع ك٢ اُزغبسة، ٝإٔ ػذّ اُخٞف ٖٓ  الء اُز٣ٖ ُذ٣ْٜ اُوذسح ػ٠ِٛئ



 

  ... بغرض تنمية سلوك االستغراق الوظيفي المال البشري استخدام الهندسة النفسية في تعزيز رأس
 لمياء عيد عطا ابراهيم   & د/  د/ نزار محمد فكري محمد 

0202 اُؼذد اُضب٢ٗ                                                 أُغِذ اُضب٢ٗ ػشش                     
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را ُْ رٌٖ اُ٘ز٤غخ ًٔب رش٣ذ أٝ ٣شؿت ك٤٘جـ٢ إٔ ٣زْ ؤ كباُٞهٞع ك٢ أ١ خط

أٗٚ ٣غت إٔ ٣شٟ األخطبء  ٠ُثبإلػبكخ ا اُزش٤ًض ػ٢ِ اُؾَ ثذالً ٖٓ أُشٌِخ،

 ٝخطزٚ ُِزؼِْ. وٕٚ ٣ٌٕٞ اُلشَ ؽش٣ٓل٤ذ ك٢ اُؾ٤بح ُزؾو٤ن اُ٘غبػ ٝأ ًشد كؼَ

ٚد لذسارٗ ٚاعزؼذادارٗ فضً اٌخ١بساد اٌّزبزخ ٌٗ فٟ زذٔغبْ أ٠خزبس األ -

ب رئِٛٚ ٗغبٕ ٣خزبس أكؼَ اُخ٤بساد أُزبؽخ ُٚ ك٢ ػٞء ٓإ األ: ِىبٔبرٗٚإ

ٗٚ هذ ال ٣ٌٕٞ اُخ٤بس ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ أ ٌٓبٗبرٚ، ُٚ هذسارٚ ٝاعزؼذادارٚ ٝا

ُٔٞاهق األٓضَ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ا٥خش٣ٖ ُزُي كٜٞ ٣زؾَٔ رجؼبد اخز٤بسٙ ك٢ ا

 أُخزِلخ اُز٢ ٣زؼشع ُٜب.

إٔ ر٤ٔ٘خ اُؾٞاط ثطش٣وخ  ِؼبٌدخ خ١ّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ طش٠ك اٌسٛاط: -

 ػذ األٗغبٕ ػ٠ِكؼَ ٣ٝغبٜب اًضش هٞح ٣ٔذ اُشخض ثٔؼِٞٓبد أرغؼِ

 اُزل٤ٌش ثٞػٞػ.

خش٣ٖ ٕ ٣ٌق ػٖ اُزٞاطَ ٓغ األأ ال ٣ٌٖٔ ُألٗغبٕ: خش٠ٓاٌزٛاطً ِغ األ -

٣وُٞٚ ٝك٢ ػٞء اُشعبئَ  ٝ ال٣لؼِٚ ٓؼْٜ ٝٓب ٣وُٞٚ أٖٓ خالٍ ٓب ٣لؼِٚ أٝ ال 

ٝ اإلشبساد اُالشؼٞس٣خ ثِـخ ا٠ُ رٞط٤ِٜب ا٤ُْٜ ثِـخ اُؾذ٣ش أ اُز٢ ٣غؼ٠

 ٕ ٣ٌٕٞ ٛزا اُزٞاطَ ا٣غبث٤بً.ششؽ أاُغغذ ٌُٖٝ ث

ٝ كبشَ كٌَ كشد ٣ٞعذ أؽذ ٓخطئ أ ال األشخبص ٠ؼٍّْٛ ثىفبءح ٚارمبْ: -

ً ُٞ  ٘لز اعزشار٤غ٤خ ثبروبٕ ؽز٣٠  ا٠ُ ًبٗذ ؿ٤ش كؼبُخ كبُجشٓغخ ر٘ظش دائٔب

ٖ ؽش٣وزٚ ُزؾو٤ن ٗلغٚ ثب٣غبث٤خ ٣ٝـ٤ش ٓ أٗٚ ٣غت إٔ ٣٘ظش اُشخض ا٠ُ

 .اُ٘غبػ ٝاُغؼبدح

٣شٟ اُجبؽش إٔ اعزخذاّ اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ًؤداح ُز٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام 

 اُٞظ٤ل٢ ٖٓ خالٍ رؼض٣ض ٓؾذداد سأط أُبٍ اُجشش١ ٣زْ ٖٓ خالٍ ػجؾ اُغِٞى

 اإلدسا٢ً ٝاالٗلؼب٢ُ ُِٔشإٝع٤ٖ ٝاُشإعبء ٖٓ صالس ارغبٛبد ٜٓٔخ رزٔضَ ك٤ٔب ٢ِ٣:

ؽ٤ش ٣ؼبُظ اُغِٞى ٓغ راد ٗلظ  االردبٖ األٚي: اٌزٛاطً اٌزارٟ ٌٍؼبًِ: .1

ثبُؼ٤ن ثٔٞاهق ٓؼ٤٘خ  اُؼبَٓ ٖٓ ؽبالد ؽذ٣ش اُ٘لظ ُِ٘لظ، اُشؼٞس 
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ٖ ا٥خش٣ٖ سد كؼَ غبٙ ر٣ٌٞدساى ُزُي، أٝ سد اُلؼَ اُذاخ٢ِ رٝٓشاهجخ اإل

ٓغججبد رؼ٤ٌش أُضاط اُشخظ٢، ٝاُشؼٞس ثبُوِن ٖٓ ٓٞاهق  عِج٢، أٝ ؽز٠

ؽش٣وخ ٜٓ٘غ٤خ اُزل٤ٌش  ػٞآَ اُزٞاطَ اُزار٢ ُِؼبَٓ ؽز٠ ٓؼ٤٘خ ٝؿ٤شٛب  ٖٓ

أٛذاف كشػ٤خ  اُؾبدصخ ٤ًٝل٤خ رغضئخ األٛذاف ا٠ُػ٘ذ ر٘بٍٝ أُشٌالد 

٤ًذ ػ٠ِ رؼِْ أُٜبساد ؽبُٔب ٝاُزؼبَٓ ٓغ ًَ ٛذف ٜٓ٘ب ثٔشؽ٤ِخ، أٝ اُزؤ

 اُـ٤ش ٣غزط٤غ كؼِٜب ك٢ٜ رٌٕٞ ٓزبؽخ ُِؼبَٓ.

ٝرز٘بٍٝ اُؼالهبد أُجبششح ٝؿ٤ش  االردبٖ اٌثبٟٔ: اٌزٛاطً ِغ ا٢خش٠ٓ: .2

دساى ُؼٔالء ٝاُشإعبء، ٣ٝزؼٖٔ ُـبد اإلأُجبششح ٓغ اُـ٤ش عٞاء  ٖٓ ا

ـ٤ش أٝ كٌبس ُِاألػ٘ذ اُزؼبَٓ، أٝ ؽش٣وخ رٞط٤َ  ُٔٞاهق اُـ٤ش ٝرؼج٤ش اُغغذ

ػؼبء؛ ٓضَ رؾش٣ي اُغغذ ثطش٣وخ ٓؼ٤٘خ ُـشع أُشبػش، ٝاعزخذاّ ُـخ األ

رٞط٤َ سعبُخ أٝ كٌشح، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ػٞآَ عزة اُطشف ا٥خش ُالٛزٔبّ 

اُزار٢، ٝاُزؼبَٓ ٖٓ خالٍ ٓضاط اُـ٤ش عٞاء ثزغبَٛ أٝ ثبٛزٔبّ ُ٘وبؽ اُؾٞاس 

َ اُـ٤ش، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ع٤ًِٞبد كؼ أُشزشًخ، أٝ اُزؼبَٓ ثبُ٘وذ اُزار٢ ُشد

 ؤٕ اُزؼبَٓ أُجبشش ٝؿ٤ش أُجبشش.دساى ثشاإل

٣ٝزؼِن ثِـخ اُؾٞاس ٓغ اُؼٔالء ثٞعٚ  االردبٖ اٌثبٌث: اٌزؤث١ش ٚااللٕبع: .3

عزشار٤غ٤بد ، ٤ًٝل٤خ ارجبع عِٞى داخ٢ِ ٣ئد١ ا٠ُ دػْ ااُخظٞص

ٖٓ خالٍ ٛ٘ذعخ االٗلؼبٍ ثؼجؾ  أُ٘ظٔخ ك٢ أُؾبكظخ ػ٠ِ اُؼٔالء

ًبٗذ ٝاُزؼبَٓ ػظبة ٝؽشم االه٘بع ٝاؽزٞاء اٗلؼبالد اُؼٔالء ٜٓٔب األ

 ا٥خش. ٝاؽزٞاءثزٞعٜبد اُزؤص٤ش 

 ثب١ٔبً: ِفَٙٛ ٚطج١ؼخ سأط اٌّبي اٌجششٞ ِٚسذداد رؼض٠ضٖ:

و٤ْ ُغ٤ٔغ ٣ؼزجش سأط أُبٍ اُجشش١ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؼبسف ٝ أُٜبساد ٝاُ

خ، ٣ؼجش ػ٘ٚ ثؤٗٚ ًَ أُؼشكخ أُٞعٞدح ك٢ ػوٍٞ اُؼب٤ِٖٓ داخَ أُ٘ظٔاُؼب٤ِٖٓ 

را ًبٕ سأط أُبٍ اُجشش١ ٣ٔضَ اُوذساد ، كبٝاُخجشاد ٝأُٜبساد اُز٢ ٣ٔزٌِٜٞٗب

ٝأُٜبساد اُز٢ رغبْٛ ك٢ ص٣بدح اُو٤ٔخ االهزظبد٣خ ُِٔ٘ظٔخ؛ ك٤ٔب ٣ؼزجش ٓغٔٞع األكشاد 
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اد ٝراد ه٤ٔخ ُِٔ٘ظٔخ ك٢ ص٣بدح صشٝرٜب ٝاُؼب٤ِٖٓ اُز٣ٖ ٣ٔزٌِٕٞ ٓؼبسف ٜٝٓبس

االهزظبد٣خ ك٤ٔب ػذٙ اُؼبٓش١  ك٤ٔب ٣ؼذ  ثؤٗٚ ٓغٔٞػخ أُٜبساد ٝاُوذساد ٝاُٞالء 

ُِٔ٘ظٔخ ٖٓ ًَ اُؼب٤ِٖٓ أٝ عضء ْٜٓ٘ عٞاء ًبٗذ رار٤خ أٝ ٌٓزغجخ ٝرؾون ك٢ ٓغِٜٔب 

 .اُو٤ٔخ اُز٘بكغ٤خ ُٔ٘ظٔبد األػٔبٍ

ٖ ٓغٔٞػخ ػ٘بطش رؾون أٛذاف رؼض٣ضٙ ٝر٤ٔ٘زٚ ٣ٝزٌٕٞ سأط أُبٍ اُجشش١ ٓ      

:رؼ٢٘ اػبكخ  ٝرزٔضَ رِي اُؼ٘بطش ك٢ ص٣بدح رؾذ٣بد اُؼَٔ أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخك٢ 

رُي ٗز٤غخ خط٠  ٜٓبّ أٝ ٝظبئق عذ٣ذح كشػ٤خ ػٖٔ اُٞظبئق اُشئ٤غ٤خ، ٣ٝؾذس

 :ٛزٙ اُزؾذ٣بد اُزـ٤٤ش أُزغبسػخ ك٢ ًَ أُغبالد اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤و٤خ ٖٝٓ

 عزشار٤غ٤خ عذ٣ذح ُِٔٞاسد اُجشش٣خ.ا ٝػغ .1

 رؾ٤َِ ٝطق اُٞظبئق. .2

 رض٣ٝذ أُئعغخ ثبُٔٞاسد اُجشش٣خ أُطِٞثخ. .3

 رو٤٤ْ األداء ثطش٣وخ ٓغزٔشح. .4

 رؾذ٣ذ اُشٝارت ٝأُضا٣ب اإلػبك٤خ. .5

 اُزذس٣ت ٝ اُزط٣ٞش ٝ اُز٤ٔ٘خ أُغزٔشح . .6

 كْٜ داكؼ٤خ اُؼب٤ِٖٓ ٝ ٓؼبُغخ ٓشٌالرْٜ . .7

ثو٤ٔخ ًج٤شح  أ٤ٔٛخ اُؼ٘ظش اُجشش١ ًٞؽذح اهزظبد٣خ  ٣زٔزغ ٣ش٤ش اُجبؽش ا٠ُ 

غبٕ اُلشد ز٤غخ ُزلٞم اُطبهخ اإلٗزبع٤خ ُألٗك٢ دػْ ػ٤ِٔبد أُ٘زغبد ٝاُخذٓبد، ٝٗ

ٝر٤ٔضٛب ػ٠ِ ع٤ٔغ أشٌبٍ اُضشٝح األخشٟ، كبٗٚ ٣ٌٖٔ اػزجبسٙ أْٛ ػ٘بطش اإلٗزبط 

٤ِبد اُز٤ٔ٘خ االهزظبد٣خ ػ٠ِ اإلؽالم، إ ُْ ٣ٌٖ اُؼ٘ظش اإلٗزبع٢ األٍٝ ك٢ ػٔ

 .(9219ٝاالعزٔبػ٤خ )ارؾبد اُخجشاء ٝاالعزشبس٣ٕٞ اُذ٤ُٕٝٞ، 

 ارا ٓب أخزٗب ثؼ٤ٖ ثبُزب٢ُ ٛ٘بى أ٤ٔٛخ ًج٤شح عذا ُشأط أُبٍ اُجشش١ خظٞطبً 

االػزجبس اهزظبد اُخذٓبد ٝٛٞ اُشن ا٥خش أُوبثَ ُالهزظبد اُؾو٤و٢ كشه٢ األْٓ ا٤ُّٞ 

 زضٔبس ك٢ سأط أُبٍ اُجشش١.هذسرٜب ػ٠ِ االع ٛٞ ٓذٟ
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ٍ ُزؼظ٤ْ ه٤ٔخ اُؼ٘ظش اُجشش١ ًشأط ٓب ٣ش١ اُجبؽش إٔ ٛ٘بى ؽبعخ دٝٓبً 

ٗزبط رارٜب ٝإٔ رُي ٣شرجؾ ثؤعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ْٜٓ ال ٣وَ أ٤ٔٛخ ػ٠ِ ػٞآَ اإل

 ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُغٞاٗت رزٔضَ ك٤ٔب ٢ِ٣:

ِٞٓبد اٌُبك٤خ ُز٘ل٤ز ٣ٝذػْ رُي اُغبٗت رٞك٤ش أُؼ خبٔت ِسذداد اٌّؼشفخ: -

األػٔبٍ، ٓغ اُغؼ٢ ُالؽزلبظ ثبٌُلبءاد ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ، أٝ ثظلخ ػبٓخ رطج٤ن 

 أُؼبسف اُغ٤ذح ُـشع رط٣ٞش األداء ٝرؾغ٤٘ٚ.

ًزشبف اُؼٔبٍ ٣ٝخزض ثذػْ االٛزٔبّ ثب خبٔت ِسذداد اٌّٙبساد ٚاٌمذساد: -

٤ٖ ٓغ ، ٝاُؾشص ػ٠ِ ٓالئٔخ ٜٓبساد ٝهذساد اُؼبِٓأُز٤ٔض٣ٖ ٝاألًلبء

أُٜبّ ٝاُز٤ٌِلبد اُخبطخ ثْٜ، كٜزا اُغبٗت ٣ذػْ ثبخزظبس ػ٤ِٔبد اُزذس٣ت 

 داس٣خ.٤ٖ أُغزٔش ك٢ رط٣ٞش أُٜبساد اإلٝاُزؾغ

ٓش ُزؼض٣ض سأط أُبٍ ؽ٤ش ٣شزشؽ األخبٔت ِسذداد اٌخجشح اٌؼ١ٍّخ:  -

اُجشش١ ٝعٞد اُخجشح اٌُبك٤خ الع٤ٔب ك٢ شـَ اُٞظبئق أُٜٔخ، ٣ٌٖٝٔ ًزُي 

 ا االرغبٙ ثشثؾ أٌُبكآد ٝاُؾٞاكض أُب٤ُخ ثٔغز٣ٞبد اُخجشح اُالئوخ.دػْ ٛز

ؽ٤ش ٣ؼضص سأط أُبٍ اُجشش١ رط٣ٞش ٓ٘زغبد  خبٔت ِسذداد االثزىبس: -

رُي ٖٓ خالٍ دػْ ٓشبسًخ اُؼٔبٍ  خذٓبد أُ٘ظٔخ ثشٌَ ٓغزٔش، ٣ٝزؤر٠ٝ

غذ٣ذ ك٢ ك٢ روذ٣ْ أكٌبس عذ٣ذح ، ٝاُزش٤ًض ٓغ اُؼ٘ظش اُجشش١ رٝ االثزٌبس ٝاُز

 رط٣ٞش أُ٘زظ ٝأعب٤ُت االٗزبط ثطشم ٓجزٌشح.

ؽ٤ش ٣زْ رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١  خبٔت ِسذداد ِدّٛػبد ٚفشق اٌؼًّ: -

ثذػْ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ٝسٝػ اُلش٣ن، ٝرُي ُالػزوبد ثؤٕ رُي ٣ؼَٔ ػ٠ِ ؽَ 

أُشٌالد اُؾبدصخ، ٣ٝذػْ سٝػ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ أُغئ٤ُٖٞ ٝاُؼٔبٍ ٝٛٞ ثال شي 

 رؾغ٤ٖ خذٓبد أُ٘ظٔخ ثظلخ ػبٓخ.    ٣غبْٛ ك٢

 : اٌزؼش٠ف ثبالعزغشاق اٌٛظ١فٟ ٚعجً ر١ّٕزٗثبٌثبً 

ٛ٘بى ؽبعخ ا٠ُ ا٣غبد ٓظطِؼ ُٞطق شؼٞس اسرجبؽ أُٞظل٤ٖ اُؼبؽل٢ 

 ٝأػطذ ٛزٙ اُؾبعخ ٝالدح ٓظطِؼٔخ، ٝششًبئْٜ ا٥خش٣ٖ ٝاُٞظ٤لخ، ثبُٔ٘ظ
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ٓغزؼذ٣ٖ  ثٔغزوجَ أُ٘ظٔخ ظلٕٞ اُز٣ٖ ٣ٜز٣ٌٕٕٝٞٔٞ أُٞل٢"، االعزـشام اُٞظ٤"

 .العزضٔبس عٜٞدْٛ ٓبئخ ثبُٔبئخ ُظبُؼ أُ٘ظٔخ

٣ؼشف االعزـشام اُٞظ٤ل٢ أٗٚ "اُذسعخ اُز٢ ٣٘ذٓظ ك٤ٜب اُلشد ٓغ اُٞظ٤لخ 

، كبالعزـشام ٣ؼ٢٘ إٔ ٣ؾت اُلشد ػِٔٚ ٣ٌٕٝٞ ٜٓزْ "اُز٢ ٣ٔبسعٜب ٣ٝغزشؼش أ٤ٔٛزٜب

ٖ ٣ؼِٕٔٞ ثٌلبءح أػ٠ِ ٝاٗزبع٤خ أكؼَ ٓثبُؼَٔ أُشرجؾ ثٚ األكشاد أُؾج٤ٖ ُٞظبئلْٜ 

 ٛئالء اُز٣ٖ ال ٣ؾجٕٞ ٝظبئلْٜ

٣ٝٔضَ االعزـشام اُٞظ٤ل٢ اُذسعخ اُز٢ ٣٘ذٓظ ك٤ٜب اُلشد ٓغ اُٞظ٤لخ اُز٢ 

٣ٔبسعٜب ٣ٝغزشؼش أ٤ٔٛزٜب، ُٜٝزا كبألٓش ٛ٘ب ٓشرجؾ ثبُ٘ٞاؽ٢ اُؼو٤ِخ ٝاُؼبؽل٤خ ٓؼبً، 

ٜب أُغزٟٞ اُؼبؽل٢، ٣ٝزؼؼ رُي ٖٓ ار ٣زؤصش االعزـشام ثبُؼذ٣ذ ٖٓ أُئصشاد ٓ٘

آصبسٙ اإل٣غبث٤خ ػ٠ِ اُلشد ٓضبٍ رُي ٓشبػش اُغؼبدح ٝاُشػب ٝاُزوذ٣ش اُؼب٢ُ ُِزاد، 

ٝػٌظ رُي طؾ٤ؼ ػ٘ذٓب ٣٘خلغ ٓغزٟٞ االعزـشام، ك٤زؼؼ اُزؤص٤ش اُغِج٢ ػ٠ِ 

ٓشبػش اُلشد ٓضبٍ رُي اُوِن ٝاُؼ٤ن ٝاٌُآثخ ٝاإلؽغبط ثب٤ُؤط، ٝ االعزـشام 

ل٢ ٣ؼجش ػٖ االسرجبؽ اُ٘لغ٢ ث٤ٖ اُلشد ٝٝظ٤لزٚ ثؾ٤ش رؼذ ٛزٙ اُٞظ٤لخ راد ثؼذ اُٞظ٤

 .ٓؾٞس١ ك٢ ؽ٤برٚ ٝك٢ روذ٣شٙ ُزارٚ

ٖٓ  أٗٚ ٣ؼذ ٝاؽذاً أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝرظٜش أ٤ٔٛخ االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ 

أْٛ أُذاخَ أُغزخذٓخ ُز٤ٔ٘خ ٝرؾغ٤ٖ عٞدح ؽ٤بح اُؼَٔ ٝاُزلبػَ ث٤ٖ االعزـشام 

اُٞظ٤ل٢ ٝاالُزضاّ اُز٘ظ٢ٔ٤ ٣غؼَ اُلشد أُغزـشم ك٢ ٝظ٤لزٚ، ُذ٣ٚ اُزضاّ ر٘ظ٢ٔ٤ 

 ٗؾٞ ٓ٘ظٔزٚ ٝأًضش ثوبء ك٤ٜب، ؽش٣ظخ ػ٠ِ ر٤ٔ٘زٜب ٝرط٣ٞش ػ٤ِٔبرٜب، ًٝزُي

٘ٞع ٝاعزوال٤ُخ ٝٗٞػ٤خ أُٜبّ ٝاألٗشطخ ًٝزُي خظبئض اُؼَٔ ثٔب رشزَٔ ػ٤ِٚ ٖٓ ر

 . اُزـز٣خ أُشرذح، رئد١ دٝسح ٜٓٔخ ك٢ ر٤ٔ٘خ اعزـشام اُلشد ك٢ ػِٔٚ

٣ؼذ االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ٗوطخ ٓؼ٤ئخ ُِٔٞظل٤ٖ اُز٣ٖ ٣ٜزٕٔٞ ثٔغزوجَ ٝ

ٕ ٣ذسى ، ٝأأُ٘ظٔخ ٝاُز٣ٖ ٣ؼشثٕٞ ػٖ اعزؼذادْٛ العزضٔبس عٜٞدْٛ ُظبُؾٜب

٤ٖ األػٔبٍ ٝٝاعجبرْٜ، ٣ٝؼِٕٔٞ ػٖ ًضت ٓغ صٓالء اُؼَٔ ُزؾغاُؼب٤ِٖٓ ع٤بم 

 األداء اُٞظ٤ل٢ ُظبُؼ أُ٘ظٔخ.

َٓ ٖٓ خالٍ ٖٓ دسعخ االشجبع اُؼب٤ُخ اُز٢ رزؾون ُِؼب ٣زؤر٣ٝ٠شٟ اُجبؽش إٔ رُي 
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، ٓغزٜذف ر٣ٌٖٞ سٝاثؾ ه٣ٞخ ٓغ عٜخ ػِٔٚ، ٣ٝزؾون رُي اُو٤بّ ثؤػجبء ٝظ٤لزٚ

ُٞظ٤لخ ، كؼ٘ذٛب رغزٞػت اُشخظ٤خ أٛذاف أُ٘ظٔخاألٛذاف اُِشخض ٖٓ ٓشبسًخ 

ٌٔزغجخ، ك٘ذ ، ٝرٌٕٞ ٓ٘بؽ اعزضٔبس اُوذساد اُؼ٤ِٔخ ٝاُخجشاد اًَُ اُٞهذ ٝاالٛزٔبّ

 ٓظِؾخ اُؼَٔ.  ٌٖٔ إٔ رزوذّ أُظِؾخ اُشخظ٤خ ػ٣٠ِ رُي رزؾون اُزاد ٝؽز٠

 اٌّجسث اٌثبٟٔ

 اٌّغر ا١ٌّذأٟ

روذ٣ْ اُذ٤َُ اُؼ٢ِٔ ؽٍٞ اعزخذاّ اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ك٢  ٣ٜذف ٛزا أُجؾش ا٠ُ

االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ٓ٘ظٔبد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش ثـشع ر٤ٔ٘خ عِٞى 

ؽ٤ش ٣زْ ر٘بٍٝ اإلؽبس أُٜ٘غ٢ ُِذساعخ ا٤ُٔذا٤ٗخ، صْ ٣زْ ر٘بٍٝ  اُؾ٤ٌٓٞخ ػٔبٍاأل

ؽظبء اّ اإل، ٖٝٓ صْ اعزخذٞطل٢ ُـشع ه٤بط أ٤ٔٛخ أُزـ٤شادؽظبء اُٗزبئظ اإل

رُي ٣زْ ر٘بٍٝ ٛزا  زجبس كشػ٤برٚ ٝػ٠ِاالعزذال٢ُ ُـشع رؾو٤ن ٗزبئظ اُجؾش ٝاخ

 أُجؾش ٖٓ خالٍ ٓب ٢ِ٣ 

 طبس اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ:  أٚالً: ِٕٙح ٚإ

ٓغزٔغ ٝػ٤٘خ اُذساعخ ٝث٤بٕ  ؽبس اُذساعخ ا٤ُٔذا٤ٗخ ثز٘ب٣ٍٝخزض ٜٓ٘ظ ٝا

اُذساعخ ًٝزُي ث٤بٕ األعب٤ُت  اُضجبد ٝاُظذم ك٢ سدٝدٛب ثؼذ ػشع أداح ٓغزٟٞ

 ؽظبئ٤خ أُغزخذٓخ ك٢ رُي، ٣ٝزْ رُي ٖٓ خالٍ ٓب ٢ِ٣:اإل

 ؽ٤ش ٣زج٤ٖ رُي ٖٓ خالٍ ٓب ٢ِ٣: :ِدزّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ .1

أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخ اُز٢ رٔضَ ًبكخ  ٣شَٔ ٓغزٔغ اُذساعخِدزّغ اٌذساعخ:  .2

ً اُغٜبص اإل أُؼ٤٘خ ثز٤ٔ٘خ ع٤ًِٞبد االعزـشام  داس١ ُِذُٝخ ٢ٛٝ دٝٓب

رؼذ٣َ اُغِٞى اإلدسا٢ً  ٖٓ خالٍ ٗظشاً ُطج٤ؼخ ػِٜٔب اُخذ٢ٓ اُٞظ٤ل٢

ثبُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ أٝ اُجشٓغخ اُِـ٣ٞخ اُؼظج٤خ ٣ٝزْ  ُؼٔبُٜب ك٤ٔب ٣غ٠ٔ

أُغز٣ٞبد اإلداس٣خ اُضالصخ ُٜب  اُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب ك٢ اُزؼج٤ش ػٖ أُغزٔغ ثٌبكخ

 .ششاك٤خب ٝاُذ٤ٗب ٝاإلعٞاء اإلداسح اُؼ٤ِ

اُز٢ رزؼٖٔ ٓغز٣ٞبد  رشَٔ ػ٤٘خ اُجؾش اُؼ٤٘خ اُؼشٞائ٤خ اُطجو٤خػ١ٕخ اٌجسث:  .3



 

  ... بغرض تنمية سلوك االستغراق الوظيفي المال البشري استخدام الهندسة النفسية في تعزيز رأس
 لمياء عيد عطا ابراهيم   & د/  د/ نزار محمد فكري محمد 

0202 اُؼذد اُضب٢ٗ                                                 أُغِذ اُضب٢ٗ ػشش                     
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داس٣خ ُجؾش ك٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ اإلداسح اُضالس ك٢ ٓغزٔغ ااإل

 ظ ٝأؽ٤بء أُذٕ ك٢ اُوبٛشحػٔبٍ ٢ٛٝ ٖٓ ٓغبُاأل أُخزبسح ٖٓ أُ٘شآد ًض٤لخ

ًٝبٕ اُزٞص٣غ اُزٌشاس١ ُؼ٤٘خ اُجؾش  ؽ٢، أٝٓغِظ ٓذ٣٘خ  92عٔبػ٤ِ٤خ ٝػذدْٛ ٝاإل

 .(1ٖ ثبُغذٍٝ اُزب٢ُ سهْ )ًٔب ٛٞ ٓج٤

 (0سلُ ) خذٚي

 اٌشخظ١خ اٌج١بٔبد زغت اٌذساعخ ػ١ٕخ أفشاد رٛص٠غ ٠ٛضر

 اٌفئخ اٌّزغ١ش

 إداسحٚعطٝ اإلداسحػ١ٍب
 االخّبٌٝ إداسحرٕف١ز٠خ

 اٌؼذد إٌغجخ % اٌؼذد إٌغجخ % اٌؼذد إٌغجخ % اٌؼذد
إٌغجخ 

% 

ظ
دٕ
اٌ

 

 90.22 202 22.11 22 92.20 22 21.29 72 روش

 09.22 79 22.1 20 02.22 02 2.22 2 أٔثٝ

 011 222 011 027 011 92 011 22 اإلخّبٌٟ

شح
خج
اٌ
د 
ٛا
عٕ

 

 01.22 29 07.22 09 2.21 9 2.92 2 ط 5أهَ ٖٓ 

 02.22 20 20.22 22 02.27 02 02.72 2 ع٘ٞاد 12:  5ٖٓ 

 72.90 020 72.02 22 72.72 72 20.27 22 ط15:12ٖٓ 

 21.02 22 09.22 22 20.97 02 20.02 00 ع٘خ 15أًضش ٖٓ 

 011 222 011 027 011 92 011 22 اإلخّبٌٟ
خ 
بٌ
س
اٌ

١خ
ػ
ّب
خز
ال
ا

 
 20.22 22 21.22 29 09.22 02 2.22 2 أػضة

 22.22 020 22.21 29 22.92 22 21.29 72 ِزضٚج

 2.21 02 2.72 9 2.22 2 2.92 2 أسًِ

 011 222 011 027 011 92 011 22 اإلخّبٌٟ

 ً
٘
ؤ
ٌّ
ا

ٟ
ٍّ
ٌؼ
ا

 

 22.29 22 79.22 21 02.12 07 2.22 2 دثٍَٛ

 27.20 22 09.22 22 72.29 22 2.92 2 ِؤً٘ فٛق ِزٛعظ

 72.10 020 22.12 70 22.22 22 21.29 72 ثىبٌٛس٠ٛط

 011 222 011 027 011 92 011 22 اإلخّبٌٟ
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ٓجؾٞس  ثؼذ كؾض 963اُغذٍٝ اُغبثن إٔ ػ٤٘خ اُذساعخ رجِؾ  ٣ج٤ٖ

( 59% ُؼذد )12.66داسح اُؼ٤ِب ث٘غجخ د اُوبثِخ ُِزؾ٤َِ ٣ٔضَ كئبد  اإلاالعزٔبسا

داسح اُز٘ل٤ز٣خ صْ اإل ( ٓجؾٞس66% ُؼذد )33.26داسح اُٞعط٠ ث٘غجخ ٓجؾٞس، صْ اإل

َ كئخ ك٢ ٓغزٔغ ٓجؾٞس ُٝوذ ساػ٢ اُجبؽش رٔض٤َ ً( 194% ُؼذد )46.15ث٘غجخ 

اُضجبد  جخ ك٢ ػ٤٘خ اُجؾش  ُٝوذ ٝػؼ ٓغزٟٞٛزٙ اُ٘غ اُذساعخ ٝؽبكع ػ٠ِ ٓغزٟٞ

اُغذٍٝ  ُلب ًشٝٗجبؿ اُز١ ٣ج٤٘ٚٝد ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ خالٍ اخزجبس أٝاُظذم ك٢ سد

 (:9اُزب٢ُ سهْ )

 (2سلُ ) خذٚي

ثاٌجس ػ١ٕخ سدٚد فٟ ٚاٌظذق اٌثجبد٠ٛضر   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

11900 106 

ُلب الخزجبس أ ٖٓ خالٍ اُغذٍٝ اُغبثن ٣زؼؼ إٔ ه٤ٔخ اُضجبد ٝاُظذم ٝكوبً 

% ٝٛزا ٣ش٤ش ا٠ُ ٓغزٟٞ ٓوجٍٞ ٖٓ اُضجبد ًٝزُي ٓغزٟٞ 81.1ًشٝٗجبؿ ٣جِؾ 

ٓٔب ٣ؼٌظ % ٤ُ90ٚ اُغزس اُزشث٤ؼ٢ ُٔغزٟٞ اُضجبد ٝاُز١ ٣جِؾ اُظذم اُز١ ٣ش٤ش ا

 ػ٤٘خ اُجؾش. ب٤ٗخ رؼ٤ْٔ ٗزبئظ ٛزٙ اُذساعخ ػ٠ٌِٓا

٣ش٤ش اُجبؽش ا٠ُ رؾ٤ٌْ هبئٔخ اعزوظبء ُـشع عٔغ  اٌزؼش٠ف ثؤداح خّغ اٌج١بٔبد: . 4

 ب ٢ِ٣:اُج٤بٗبد ٖٓ ػ٤٘خ اُجؾش أُشبس ا٤ُٜب ك٢ اُج٘ذ اُغبثن  ؽ٤ش ٣زِخض ٓؼٜٔٞٗب ك٤ٔ

ٓغٔٞػخ األعئِخ اُؼبٓخ: اُز٢ رؾذد ٗٞػ٤خ كئبد اُذساعخ  ٣ٝزْ االخز٤بس ث٤ٖ كئخ  -

اإلداسح اُؼ٤ِب ٝاُٞعط٢ ٝاُز٘ل٤ز٣خ  أٓب اعْ ٝظ٤لخ أُجؾٞس كزشًذ اخز٤بس٣خ 

 إلعبثبد ػ٤٘خ اُجؾش.

اُغئاٍ األٍٝ: ٝٛٞ ٓشرجؾ ثٔزـ٤شاد اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ٝكوبً ُٔغٔٞػخ أثؼبد  -

 اُغ٤ًِٞبد اإلدسا٤ًخ ُِٔجؾٞص٤ٖ  ٝرزٔضَ ك٤ٔب ٢ِ٣:رزؼٖٔ 
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o  ٓزـ٤ش اُزٞاطَ اُزار٢ ُِؼبَٓ: ؽ٤ش ؽِت ٖٓ أُجؾٞس رؾذ٣ذ اُغِٞى اُلؼ٢ِ ك٢

( كوشح ؽِت رؾذ٣ذ ٓذٟ د٣ٔٞٓخ 92رُي ٖٓ خالٍ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼجبساد ػذدٛب )

 ٛزا اُغِٞى  ٝكوبً ُٔو٤بط ٤ٌُشد اُخٔبع٢.

o  ٓزـ٤ش اُزٞاطَ ٓغ ا٥خش٣ٖ: ؽ٤ش ؽِت ٖٓ أُجؾٞس رؾذ٣ذ اُغِٞى اُلؼ٢ِ ك٢

( كوشح ؽِت رؾذ٣ذ ٓذٟ د٣ٔٞٓخ 36رُي ٖٓ خالٍ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼجبساد ػذدٛب )

 ٛزا اُغِٞى  ٝكوبً ُٔو٤بط ٤ٌُشد اُخٔبع٢.  

o  ٖٓ ٓزـ٤ش اُزؤص٤ش ٝااله٘بع: ؽ٤ش ؽِت ٖٓ أُجؾٞس رؾذ٣ذ اُغِٞى اُلؼ٢ِ ك٢ رُي

( كوشح ؽِت رؾذ٣ذ ٓذٟ د٣ٔٞٓخ ٛزا 12ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼجبساد ػذدٛب )خالٍ 

 اُغِٞى  ٝكوبً ُٔو٤بط ٤ٌُشد اُخٔبع٢.

اُغئاٍ اُضب٢ٗ: ٝٛٞ ٓشرجؾ ثبُٔزـ٤ش اُٞع٤ؾ )سأط أُبٍ اُجشش١( ٣ٝزْ ه٤بعٚ ٝكوبً  -

 ُٔغٔٞػخ ٖٓ األثؼبد رزؼٖٔ ٓؾذداد ٛزا أُزـ٤ش رزٔضَ ك٤ٔب ٢ِ٣:

o ٘( كوشاد رزؼٖٔ اُزؼج٤ش ػٖ ٛزا اُجؼذ ؽِت 4ٚ ثؼذد )ثؼذ أُؼشكخ: ٣ٝؼجش ػ

 ث٤بٕ ٓذٟ أُٞاكوخ ػ٤ِٚ ٖٓ خالٍ عِْ ٤ٌُشد اُخٔبع٢.

o ( كوشاد رزؼٖٔ اُزؼج٤ش ػٖ ٛزا 4ثؼذ أُٜبساد ٝاُوذساد: ٣ٝؼجش ػ٘ٚ ثؼذد )

 اُجؼذ ؽِت ث٤بٕ ٓذٟ أُٞاكوخ ػ٤ِٚ ٖٓ خالٍ عِْ ٤ٌُشد اُخٔبع٢.

o  ( كوشاد رزؼٖٔ اُزؼج٤ش ػٖ ٛزا 4ػ٘ٚ ثؼذد )ثؼذ أُٜبساد ٝاُوذساد: ٣ٝؼجش

 اُجؼذ ؽِت ث٤بٕ ٓذٟ أُٞاكوخ ػ٤ِٚ ٖٓ خالٍ عِْ ٤ٌُشد اُخٔبع٢.

o ( كوشاد رزؼٖٔ اُزؼج٤ش ػٖ ٛزا اُجؼذ 4: ٣ٝؼجش ػ٘ٚ ثؼذد )اُخجشح اُؼ٤ِٔخ ثؼذ

 ؽِت ث٤بٕ ٓذٟ أُٞاكوخ ػ٤ِٚ ٖٓ خالٍ عِْ ٤ٌُشد اُخٔبع٢.

o ( كوشاد رزؼٖٔ اُزؼج٤ش ػٖ ٛزا اُجؼذ ؽِت 4ثؼذ االثزٌبس: ٣ٝؼجش ػ٘ٚ ثؼذد )

 ث٤بٕ ٓذٟ أُٞاكوخ ػ٤ِٚ ٖٓ خالٍ عِْ ٤ٌُشد اُخٔبع٢.

o ( كوشاد رزؼٖٔ اُزؼج٤ش ػٖ ٛزا اُجؼذ 4ثؼذ كش٣ن اُؼَٔ: ٣ٝؼجش ػ٘ٚ ثؼذد )

 ٤ٌُشد اُخٔبع٢. ؽِت ث٤بٕ ٓذٟ أُٞاكوخ ػ٤ِٚ ٖٓ خالٍ عِْ



 

  ... بغرض تنمية سلوك االستغراق الوظيفي المال البشري استخدام الهندسة النفسية في تعزيز رأس
 لمياء عيد عطا ابراهيم   & د/  د/ نزار محمد فكري محمد 

0202 اُؼذد اُضب٢ٗ                                                 أُغِذ اُضب٢ٗ ػشش                     
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ػٞآَ ر٤ٔ٘خ عِٞى االعزـشام اُٞظ٤ل٢( بثغ )اُغئاٍ اُضبُش: ٝٛٞ ٓشرجؾ ثبُٔزـ٤ش اُز

عبثخ ػ٤ِٜب ٖٓ ( كوشح ؽِت اإل12)٣ٝزْ ه٤بعٚ ٖٓ خالٍ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُلوشاد ػذدٛب

 خالٍ ٓغز١ٞ أُٞاكوخ ٖٓ خالٍ عِْ ٤ٌُشد اُخٔبع٢.

ؽ٤ش رغز٘ذ ٗزبئظ . اٌزؼش٠ف ثبٌجشٔبِح اإلزظبئٟ ٚاألعب١ٌت اإلزظبئ١خ اٌّغزخذِخ: 2

(ٖٓ خالٍ ٓغٔٞػخ ٖٓ SPSS.25ٗبٓظ االؽظبئ٢ )اُذساعخ ا٠ُ ٓخشعبد اُجش

 األعب٤ُت اإلؽظبئ٤خ اُزب٤ُخ:

عذاٍٝ اُزٞص٣غ اُزٌشاس١: ٝرُي ُـشع رٞص٣غ كئبد ػ٤٘خ اُذساعخ ٝث٤بٕ ٓغزٟٞ  -

 اُزٌشاس اُ٘غج٢ ٌَُ ٜٓ٘ب.

أُلبًشٝٗجبؿ: ٝرُي الخزجبس ٓغزٟٞ اُضجبد ٝاُظذم اُذاخ٢ِ ٝٓذٟ االرغبم  ٓؼبَٓ -

 جؾش.ك٢ سدٝد ػ٤٘خ اُ

٣ِٝضٝرُي ُج٤بٕ ٓغزٟٞ اُزٞاكن ث٤ٖ كئبد اُذساعخ ؽٍٞ ٓؼٕٔٞ  -اخزجبسًشٝعٌبٍ -

 ٓب ٢ِ٣: أُو٤بط ٝرؾذ٣ذ ٓغزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ ك٢ رُي

o  ؽظبئ٤خكشػ٤بد اُجؾش ثذالُخ ه٤ٔخ )ف( اإلرؾ٤َ االٗؾذاس أُزؼذد الخزجبس. 

o (ٓؼبَٓ اُزلغ٤شR
2

أُؼجشح ػٖ ( ُج٤بٕ اُوٞح اُزلغ٤ش٣خ ُِٔزـ٤شاد أُغزوِخ 

اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ك٢ أُزـ٤ش اُزبثغ أُؼجش عِٞى االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ظَ 

 .ٝعٞد ٓغٔٞػخ ٖٓ ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١

رُي ثزؾذ٣ذ ٓذ١ االرلبم ث٤ٖ  ٣خزضاٌزٛافك ث١ٓ فئبد اٌذساعخ:   ثب١ٔبً: ل١بط ِغزٜٛ

 :كئبد اُؼ٤٘خ ؽٍٞ ًَ ٓزـ٤ش ٖٓ ٓزـ٤شاد اُذساعخ ًٔب ٢ِ٣

ٓذٟ اُزٞاكن ؽٍٞ ٓزـ٤شاد ٝاثؼبد اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ: ؽ٤ش ٣غزخذّ اُجبؽش  -أ 

 (:٤ُٝ3ض ( ٝكوبً ُٔب ٣ج٤٘ٚ اُغذٍٝ اُزب٢ُ سهْ ) -رؾ٤َِ )ًشٝعٌبٍ

  



 

  ... بغرض تنمية سلوك االستغراق الوظيفي المال البشري استخدام الهندسة النفسية في تعزيز رأس
 لمياء عيد عطا ابراهيم   & د/  د/ نزار محمد فكري محمد 

0202 اُؼذد اُضب٢ٗ                                                 أُغِذ اُضب٢ٗ ػشش                     
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 (2) سلُ خذٚي

 إٌفغ١خ إٌٙذعخ ٚأثؼبد ِزغ١شاد زٛي اٌزٛافك ٠ٛضر ِذح

Ranks   

 N Mean Rank اٌذساعخ فئبد 
Kruskal-

Wallis H 
Asymp. Sig. 

 اٌزارٟ اٌزٛاطً

 134.63 52 ػ١ٍب اإلداسح

6.518 0.038* 
 102.15 87 ٚعطٝ إداسح

 114.33 124 رٕف١ز٠خ إداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ا٢خش٠ٓ ِغ اٌزٛاطً

 123.38 52 ػ١ٍب اإلداسح

8.267 0.016* 
 93.58 87 ٚعطٝ إداسح

 122.85 124 رٕف١ز٠خ إداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ا٢خش٠ٓ فٟ اٌزؤث١ش

 125.54 52 ػ١ٍب اإلداسح

1.801 0.406 
 118.04 87 ٚعطٝ إداسح

 111.10 124 رٕف١ز٠خ إداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ك٤ٔب ثبُذساعخ أُؼ٤٘خ اُلئبد ث٤ٖ أُؼ٣ٞ٘خ اُلشٝم ٓذٟ اُغبثن اُغذٍٝ ٣ج٤ٖ 

ُـشع رؼض٣ض سأط  اُؾ٤ٌٓٞخأُ٘ظٔبد اُٜ٘ذعخ اُ٘لغخ اُز٢ رزج٘بٛب  ثؤعب٤ُت ٣زؼِن

أُبٍ اُجشش١ ٝر٤ٔ٘خ عِٞى االعزـشام اُٞظ٤ل٢،  ؽ٤ش ٣ؼزٔذ ٝعٞد ارلبم ث٤ٖ 

أهَ ٖٓ ( Kruskal-Wallis Hرا ًبٗذ ه٤ٔخ )ؽٍٞ ٛزٙ األعب٤ُت ا األؽشاف أُؼ٤٘خ

االخزالف  ( ٣ٝؼزٔذ ٝعٞد2.25) ٓغزٟٞٓؼ١ٞ٘ أًجش ٖٓ  اُو٤ٔخ اُغذ٤ُٝخ ػ٘ذ ٓغزٟٞ

 ٓب ٢ِ٣:شاف أُؼ٤٘خ ك٢ اُؾبُخ اُؼٌغ٤خ، ٣ٝج٤ٖ اُغذٍٝ اُغبثن ث٤ٖ األؽ

أُ٘ظٔبد ٝعٞد ارلبم ث٤ٖ كئبد اُذساعخ ؽٍٞ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغخ اُز٢ رزج٘بٛب  .1

ُـشع رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ ٝر٤ٔ٘خ عِٞى االعزـشام اُٞظ٤ل٢  اُؾ٤ٌٓٞخ

أًجش ٣جِؾ  أُؼ٣ٞ٘خ ش اُؼٔبٍ ك٢ ا٥خش٣ٖ ؽ٤ش إٔ ٓغزٟٞك٤ٔب ٣زؼِن ثذػْ رؤص٤

٤ُٝض أهَ ٖٓ اُو٤ٔخ  -( ػ٘ذ ه٤ٔخ ًشٝعٌب2.25ٍ) ( أًجش ٖٓ ٓغز2.426ٟٞ)

بظ ػ٠ِ اُٜذٝء اُغذ٤ُٝخ رج٤ٖ أُؾبكظخ ػ٠ِ اُؼ٤َٔ ثٌَ اُغجَ ٝٓؾبُٝخ اُؾل
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إٔ  ثذاء االٗلؼبٍ ْٜٓ٘ كبٕ ٛ٘بى رٞاكن ػ٠ِ إٔ اُغ٤ٔغ الثذأٓبْٜٓ ثبُشؿْ ٖٓ أ

 رغبٙ اُؼٔالء ٜٓٔب ًبٗذ األعجبة.ػجؾ اٗلؼبالرْٜ  ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ

ٝعٞد اخزالف ث٤ٖ كئبد اُذساعخ ؽٍٞ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغخ اُز٢ رزج٘بٛب  .2

ُـشع رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ ٝر٤ٔ٘خ عِٞى االعزـشام  اُؾ٤ٌٓٞخٔ٘ظٔبد اُ

طَ اُزار٢ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُغِٞى اإلداس١ ُِؼبَٓ ٖٓ اُٞظ٤ل٢ ك٤ٔب ٣زؼِن ثذػْ  اُزٞا

ٗلؼبٍ اُذاخ٢ِ ٝاُؾشط ٖٓ أُٞاهق ٝاُوِن ٖٓ أ١ ٓٞاهق اعزٔبػ٤خ شاط ٝاالاإلؽ

ك٤ٔب  أٝ ؽز٠ اٌُلبءح ٝاُغذاسح اُٞظ٤ل٤خ، ٝر٤ٔ٘خ سٝػ اإلطشاس اُزار٢ ُزؾو٤ن

٠ُ أٛذاف عضئ٤خ أٛذاف أُ٘ظٔخ ثؼذ رلز٤زٜب ا ٣زؼِن ثبإلطشاس اُذاخ٢ِ ػ٠ِ ر٘ل٤ز

 ئخ اُؼَٔ ؽ٤ش إٔ ٓغزٟٞد رُي ك٢ ث٤ٝعٞ ٝأُشإٝع٤ٖ ػ٠ِ كِْ ٣زٞاكن اُشإعبء

(  ػ٘ذ ه٤ٔخ 2.25اُذالُخ ) ( ٝٛٞ أهَ ٖٓ ٓغز٣2.236ٟٞخ ٣جِؾ )أُؼ٘ٞ

 ًشٝعٌبٍ أًجش ٖٓ اُو٤ٔخ أُؾغٞثخ.

ٝعٞد اخزالف ث٤ٖ كئبد اُذساعخ ؽٍٞ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغخ اُز٢ رزج٘بٛب  .3

ٓ٘ظٔبد األػٔبٍ ُـشع رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ ٝر٤ٔ٘خ عِٞى االعزـشام 

أُ٘ظٔبد ٤ل٢ ك٤ٔب ٣زؼِن ثذػْ اُزٞاطَ ٓغ ا٥خش٣ٖ ٖٓ خالٍ دػْ اداسح اُٞظ

٣ٖ ٝدػْ عٞ ٤ِٖٓ ٝاألخشرجبدٍ اُلْٜ ٝاُشإ٣خ ٝأُوظذ ث٤ٖ اُؼب اُؾ٤ٌٓٞخ

ٝٛٞ أهَ ٖٓ   2.216بُٔؼ٣ٞ٘خ  ٣جِؾ ٓغزٞىاالؽزشاّ اُؼبّ داخَ أُ٘ظٔخ، ؽ٤ش إٔ 

 أُؾغٞثخ.٤ُٝض أًجش ٖٓ اُو٤ٔخ  -ػ٘ذ ه٤ٔخ ًشٝعٌبٍ 2.25ٓغزٟٞ 

ؽ٤ش ٣غزخذّ  سأط اٌّبي اٌجششٞ:ذٜ اٌزٛافك زٛي ِزغ١شاد ٚأثؼبد ِ . ة

 (:4)٣ج٤٘ٚ اُغذٍٝ اُزب٢ُ سهْ ٤ُٝض ( ٝكوبً ُٔب  -٤َ )ًشٝعٌبٍاُجبؽش رؾِ
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 (7) سلُ خذٚي

 اٌجششٞ اٌّبي سأط رؼض٠ض ِسذداد زٛي اٌزٛافك ِذح٠ٛضر 

 Ranks 

 N Mean Rank اٌذساعخ فئبد  اٌّسذداد
Kruskal-Wallis 

H 
Asymp. Sig. 

 ِسذداد اٌّؼشفخ

 إٌّظّخ رٛف١ش

 ٌزٕف١ز اٌىبف١خ اٌّؼٍِٛبد

 األػّبي

 119.92 52 ػ١ٍب اإلداسح

1.222 1.212 
 119.29 87 ٚعطٝإداسح 

 112.90 124 رٕف١ز٠خإداسح 

  263 اإلخّبٌٟ

 ٌالززفبظ إٌّظّخ رغؼٟ

 اٌىفبءاد رٚٞ ثبٌؼب١ٍِٓ

 112.85 52 ػ١ٍب اإلداسح

3.214 0.200 
 108.00 87 ٚعطٝإداسح 

 120.87 124 رٕف١ز٠خإداسح 

  263 اإلخّبٌٟ

 اٌّؼٍِٛبد اٌؼّبي ٠زمبعُ

 فٟ ث١ُٕٙ ف١ّب ٚاٌخجشاد

 اٌؼًّ ِٛالغ

 124.88 52 ػ١ٍب اإلداسح

2.562 0.278 
 108.28 87 ٚعطٝإداسح 

 115.70 124 رٕف١ز٠خإداسح 

  263 اإلخّبٌٟ

 اٌّؼبسف رطج١ك ٠زُ

 رط٠ٛش ٌغشع اٌدذ٠ذح

 ٚرسغ١ٕٗ األداء

 111.75 52 ػ١ٍب اإلداسح

6.276 0.043* 
 104.51 87 ٚعطٝإداسح 

 122.88 124 رٕف١ز٠خإداسح 

  263 اإلخّبٌٟ

ِسذداد اٌّٙبساد 

 ٚاٌمذساد

 اٌؼّبي ثبوزشبف اال٘زّبَ

 األوفبء ٚ ا١ٌّّض٠ٓ

  118.63 52 ػ١ٍب اإلداسح

 

 

1.220 

 

 

0.891 
 116.64 87 ٚعطٝ اداسح

 114.61 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 اٌزٟ اٌّٙبساد رزالءَ

 ِغ اٌؼّبي ثٙب ٠مَٛ

 ِٓ ثٗ ٠مَٛ ِب ِٙبساد

 أػّبي

 119.57 52 ػ١ٍب اإلداسح

0.543 0.762 
 112.50 87 ٚعطٝ اداسح

 116.06 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ٚ األخٛس رٕبعت

 ِغ إٌّّٛزخ اٌّىبفآد

 اٌؼًّ وفٟ ِٙبساد

 125.02 52 ػ١ٍب اإلداسح

15.66 0.000** 
 94.05 87 ٚعطٝ اداسح

 121.95 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ
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 Ranks 

 N Mean Rank اٌذساعخ فئبد  اٌّسذداد
Kruskal-Wallis 

H 
Asymp. Sig. 

 اٌزذس٠ت اٌزشو١ضػٍٟ

 فٟ اٌّغزّش ٚاٌزؼٍُ

 اٌّٙبساد رط٠ٛش

 134.75 52 ػ١ٍب اإلداسح

19.11 0.000** 
 131.00 87 ٚعطٝ اداسح

 101.48 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ِسذداد اٌخجشح اٌؼ١ٍّخ

 اٌؼّبي ػٍٟ االػزّبد

 شغً فٟ اٌخجشح رٚٞ

 اٌّّٙخ اٌٛظبئف

 119.33 52 ػ١ٍب اإلداسح

3.929 0.140 
 129.15 87 ٚعطٝ اداسح

 108.77 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ػب١ٌخ خجشح اٌؼبًِ ٠ّزٍه

 اٌؼًّ ِدبي فٟ

 ٗاٌّخظظ

 121.33 52 ػ١ٍب اإلداسح

2.672 0.263 
 105.71 87 ٚعطٝ اداسح

 118.33 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ثبٌخجشح اٌّىبفآد رشرجظ

 ٚا١ٌّٕٙخ اٌؼ١ٍّخ

 124.78 52 ػ١ٍب اإلداسح

10.75 0.005** 
 103.90 87 ٚعطٝ اداسح

 117.69 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ثبٌؼّبي ٌالززفبظ اٌغؼٟ

 اٌؼًّ ثّدبي اٌخجشحٞ رٚ

 117.09 52 ػ١ٍب اإلداسح

0.230 0.891 
 118.62 87 ٚعطٝ اداسح

 114.38 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ِسذداد االثزىبس

 ٚخذِبد ِٕزدبد رط٠ٛش

 ِغزّش ثشىً إٌّظّخ

 114.25 52 ػ١ٍب اإلداسح

0.470 0.791 
 119.90 87 ٚعطٝ اداسح

 115.00 124 رٕف١ز٠خ  اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 رمذ٠ُ فٟ اٌؼّبي ٠شبسن

 ِدبي  فٟ خذ٠ذح أفىبس

 ٚخذِبد ِٕزدبد رط٠ٛش

 إٌّظّخ

 اإلداسح

 ػ١ٍب
52 119.95 

0.811 0.667 
 112.40 87 ٚعطٝ اداسح

 115.94 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ٌىً ٚر١ّض ِىبفئخ ٕ٘بن

 أفىبسخذ٠ذح ٠مذَ ِٓ

 118.51 52 ػ١ٍب اإلداسح
5.468 0.065 

 100.35 87 ٚعطٝ اداسح
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 Ranks 

 N Mean Rank اٌذساعخ فئبد  اٌّسذداد
Kruskal-Wallis 

H 
Asymp. Sig. 

 121.89 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 االززفبظ ػٍٝ اٌؼًّ

 االثزىبساد رٚٞ ثبٌؼّبي

 اٌدذ٠ذح ٚاالفىبس

 109.83 52 ػ١ٍب اإلداسح

2.927 0.231 
 113.27 87 ٚعطٝ اداسح

 119.80 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

ِسذداد  فش٠ك اٌؼًّ 

 اٌٛازذ

 اٌؼًّ أعب١ٌت رشد١غ

 سٚذ ٚرؼض٠ض اٌدّبػٟ

 اٌفش٠ك

 127.01 52 ػ١ٍب اإلداسح

3.103 0.212 
 113.40 87 ٚعطٝ اداسح

 112.54 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 اٌّشبسوخ رغبػذ

 زً فٟ اٌدّبػ١خ

 اٌسبدثخ اٌّشىالد

 121.33 52 ػ١ٍب اإلداسح

2.672 0.263 
 105.71 87 ٚعطٝ اداسح

 118.33 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 ث١ٓ اٌزؼبْٚ سٚذ ٕ٘بن

 فٟ ٚاٌؼّبي اٌّغئ١ٌٛٓ

 إٌّظّخ

 124.28 52 ػ١ٍب اإلداسح

8.852 0.012** 
 105.50 87 ٚعطٝ اداسح

 117.19 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

 اٌدّبػٟ اٌؼًّ ٠غبُ٘

 خذِبد رسغ١ٓ فٟ

 إٌّظّخ

 135.23 52 ػ١ٍب اإلداسح

18.48 000** 
 130.09 87 ٚعطٝ اداسح

 101.69 124 رٕف١ز٠خ اداسح

  263 اإلخّبٌٟ

اُلشٝم أُؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ اُلئبد أُؼ٤٘خ ثبُذساعخ ك٤ٔب  ٣ج٤ٖ اُغذٍٝ اُغبثن ٓذٟ

ُـشع  أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخ٣زؼِن ثٔؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ اُز٢ رزج٘بٛب 

ؽشاف أُؼ٤٘خ ؽٍٞ ر٤ٔ٘خ عِٞى االعزـشام اُٞظ٤ل٢،  ؽ٤ش ٣ؼزٔذ ٝعٞد ارلبم ث٤ٖ األ

أهَ ٖٓ اُو٤ٔخ اُغذ٤ُٝخ ػ٘ذ ( Kruskal-Wallis Hرا ًبٗذ ه٤ٔخ )ٛزٙ األعب٤ُت ا

( ٣ٝؼزٔذ ٝعٞد  االخزالف ث٤ٖ األؽشاف 2.25)ٓغزٟٞ ٓؼ١ٞ٘ أًجش ٖٓ ٓغزٟٞ

 :اُغذٍٝ اُغبثن ٣زج٤ٖ ٓب ٢ِ٣ ٍٖٝٓ خالك٢ اُؾبُخ اُؼٌغ٤خ،  أُؼ٤٘خ
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كئبد ثبُ٘غجخ ُٔؾذداد أُؼشكخ ًؤؽذ أثؼبد سأط أُبٍ اُجشش١: ٛ٘بى رٞاكن ث٤ٖ  .1

ك٤ٔب ػذ ٓب ٣زؼِن  2.25 اُذساعخ ٓغ ٓؼظٜٔب ؽ٤ش ٓغزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ أًجش ٖٓ ٓغزٟٞ

ثزطج٤ن أُؼبسف اُغذ٣ذح ُـشع رط٣ٞش األداء ٝرؾغ٤٘ٚ كِْ ٣ؾذس رٞاكن ث٤ٖ كئبد 

 2.25ٝٛٞ أهَ ٖٓ ٓغزٟٞ اُذالُخ  2.243أُؼ٣ٞ٘خ ٣جِؾ . ؽ٤ش إٔ ٓغزٟٞخ اُذساع

 ٣ِٝض اًجش ٖٓ اُو٤ٔخ اُغذ٤ُٝخ. -ػ٘ذ ه٤ٔخ ًشٝعٌبٍ

سأط أُبٍ اُجشش١ ٣زْ اُزٞاكن ثؼبد ُٔؾذد أُٜبساد ٝاُوذساد ًؤؽذ أ ثبُ٘غجخ .2

ٔب ٓب ٣زؼِن ثبالٛزٔبّ ثبًزشبف اُؼٔبٍ ا٤ُٔٔض٣ٖ ٝاألًلبء ًٝزُي اُزٞاكن ك٤ ػ٠ِ

 ؽ٤ش إٔ ٓغزٟٞ ٣زؼِن ثٔالئٔخ ٜٓبساد اُؼبَٓ ٓغ اُز٤ٌِق ُٚ ثٞاعجبد اُٞظ٤لخ

؛ ؿ٤ش أٗٚ ُْ ٣ؾذس رٞاكن ث٤ٖ كئبد اُذساعخ 2.25أًجش ٖٓ ٓغزٟٞ  أُؼ٣ٞ٘خ

اُزذس٣ت  بُٔئداح، ٝٓب ٣زؼِن ثبُزش٤ًض ػ٠ِؽٍٞ ٓ٘بعجخ األعٞس أُٔ٘ٞؽخ ُِٜٔبسار

ٝه٤ٔخ  2.25 خ أهَ ٖٓ ٓغزٟٞؼ٣ُٞ٘ـشع دػْ اُزؼِْ أُغزٔش ػ٘ذ ٓغزٟٞ ٓ

 ًشٝعٌبٍ أًجش ٖٓ اُو٤ْ أُؾغٞثخ.

ثؼبد سأط أُبٍ اُجشش١: ٛ٘بى رٞاكن ث٤ٖ أثبُ٘غجخ ُٔؾذد اُخجشح اُؼ٤ِٔخ ًؤؽذ   .3

ك٤ٔب ػذا  2.25 اُذساعخ ٓغ ٓؼظٜٔب ؽ٤ش ٓغزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ أًجش ٖٓ ٓغزٟٞ كئبد

٤ٖ كئبد اُذساعخ ؽٍٞ ٓب ٣زؼِن ثشثؾ أٌُبكبح اُخجشح اُؼ٤ِٔخ كِْ ٣ؾذس رٞاكن ث

 اُٞظ٤ل٢ ػ٘ذ ٓغزٟٞ ٓؼ٣ٞ٘خ أهَ ٖٓ ٓغزٟٞ ٝعٞدٛب ًٔئصش ك٢ ر٤ٔ٘خ االعزـشام

 ٝه٤ٔخ ًشٝعٌبٍ أًجش ٖٓ اُو٤ٔخ اُغذ٤ُٝخ. 2.25

ثبُ٘غجخ ُٔؾذد االثزٌبس أؽذ اثؼبد سأط أُبٍ اُجشش١ ٛ٘بى رٞاكن ث٤ٖ كئبد   .4

ٝه٤ٔخ  2.25 زٟٞاُذساعخ ٓغ ع٤ٔؼٜب ؽ٤ش ٓغز١ٞ أُؼ٣ٞ٘خ أًجش ٖٓ ٓغ

 ٣ِٝض أهَ ٖٓ اُو٤ٔخ اُغذ٤ُٝخ. -ًشٝعٌبٍ

ٓب  أُبٍ اُجشش١ ٣زْ اُزٞاكن ػ٠ِ سأط ثؼبدأثبُ٘غجخ ُٔؾذد كش٣ن اُؼَٔ ًؤؽذ  .5

٣زؼِن ثزؼض٣ض أعب٤ُت اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ٝرؼض٣ض سٝػ اُلش٣ن، ًٝزُي اُزٞاكن ث٤ٖ 

خ ؽ٤ش بدصكئبد اُذساعخ ؽٍٞ ٓغبػذح أُشبسًخ اُغٔبػ٤خ ك٢ ؽَ أُشٌالد اُؾ

٣ِٝض أهَ ٖٓ اُو٤ٔخ  -ٝه٤ٔخ ًشٝعٌبٍ 2.25 إٔ ٓغزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ أًجش ٖٓ ٓغزٟٞ
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اُغذ٤ُٝخ؛ ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ُْ ٣ؾذس رٞاكن  ث٤ٖ اُلئبد أُجؾٞصخ ؽٍٞ ٝعٞد سٝػ 

اُزؼبٕٝ ث٤ٖ أُغئ٤ُٖٞ ٝاُؼٔبٍ داخَ أُ٘ظٔخ ًٝزا االهز٘بع ثؤٕ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ 

 2.25ٓؼ٣ٞ٘خ أهَ ٖٓ ٓغزٟٞ  ٟغز٣ٞغْٜ ك٢ رؾغ٤ٖ خذٓبد أُ٘ظٔخ ػ٘ذ ٓ

 ٣ِٝض أًجش ٖٓ اُو٤ٔخ اُغذ٤ُٝخ. –ٝه٤ٔخ ًشٝعٌبٍ 

٣زْ اعزخذاّ أعب٤ُت اإلؽظبء  ثبٌثب: اخزجبس فشض١بد اٌجسث ٚرسم١ك ٔزبئح اٌذساعخ :

 االعزذال٢ُ ك٢ اخزجبس االكزشاع اُشئ٤غ٢ ٝاالكزشاػبد اُلشػ٤خ ُِجؾش ًٔب ٢ِ٣:

٠ "ال رئد١ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ٣٘ض ػِ اخزجبس اٌفشع اٌفشػٟ األٚي: .1

ا٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخ، ٝالخزجبس ٛزا 

االكزشاع ٣غزخذّ اُجبؽش رؾ٤َِ االٗؾذاس أُزؼذد ثذالُخ ه٤ٔخ )ف( اإلؽظبئ٤خ 

 (:5ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ ٖٓ اُغذٍٝ اُزب٢ُ سهْ )

 (2) سلُ خذٚي

 األٚي اٌفشػٟ االفزشاع طسخ ٠ٛضر اخزجبس

ANOVA
a

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

 

 

1 

 

Regression 796.2 3 265.4 17.36 0.00**
b

 

Residual 2221.0 259 15.29   

Total 7222.2 262 
   

( ٢ٛٝ أًجش ٖٓ اُو٤ٔخ 16.36ٖٓ اُغذٍٝ اُغبثن ٣زج٤ٖ إٔ ه٤ٔخ )ف(  رجِؾ )

( ٝاُز٢ ػ٘ذٛب 2.25اُغذ٤ُٝخ ػ٘ذ ٓغزٟٞ ٓؼ٣ٞ٘خ ٣وزشة ٖٓ اُظلش أهَ ٖٓ ٓغزٟٞ )

٣زوشس سكغ االكزشاع اإلؽظبئ٢ ٝهجٍٞ االكزشاع اُجذ٣َ اُز١ ٣٘ض ػ٠ِ "إٔ  

العزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ أُ٘ظٔبد أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ رئد١  ا٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد ا

اُؾ٤ٌٓٞخ، ٝإٔ هجٍٞ ٛزا اُلشع ٣ذػْ اُذٝس اإلعٔب٢ُ ألعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغخ ك٢ 

ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ظَ ػذّ رؤص٤ش أُزـ٤ش اُؼبثؾ أُزؼِن ثزٞاكش 
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 ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١، ٝإٔ رُي اُذٝس ٣زٞاكش ألعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ

 (:6ثوٞح رلغ٤ش٣خ ٣ؼجش ػٜ٘ب ٓؼبٓالد اُزؾذ٣ذ ك٢ اُغذٍٝ سهْ )

 (2) سلُ خذٚي

 األٚي االفزشاع ٌّزغ١شاد اٌزفغ١ش٠خ ٠ٛضر اٌمٛح

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.432
a

 0.187 0.176 3.909 

ػؼق اُوٞح اُزلغ٤ش٣خ ألعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ك٢  اُغذٍٝ اُغبثن ا٠ُ ٣ش٤ش

ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ٓؼضٍ ػٖ ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ 

عب٤ُت اُٜ٘ذعخ ( اُز١ ػ٘ذٙ رزلغش أR Squareُٔؼبَٓ ) %( ٝكوبً 16.6ؽ٤ش رجِؾ )

ػٞآَ  ٣٠ُشعغ ال٢ ٝاُجبه٢ ٖٓ ٛزٙ اُ٘غجخ اُ٘لغ٤خ ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤

 ٜٓ٘ب اُخطؤ  اُؼشٞائ٢.   أخشٟ

٣ض سأط أُبٍ ال رئد١  ٓؾذداد رؼض٣٘ض ػ٠ِ " اخزجبس اٌفشع اٌفشػٟ اٌثبٟٔ:. 9

، ٝالخزجبس ٛزا أُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخ٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ اُجشش١  ا

االؽظبئ٤خ ًٔب ٛٞ أُزؼذد ثذالُخ ه٤ٔخ )ف(  االٗؾذاس االكزشاع ٣غزخذّ اُجبؽش رؾ٤َِ

 (:6)ٓج٤ٖ ٖٓ اُغذٍٝ اُزب٢ُ سهْ 

 (2) سلُ خذٚي

 اٌثبٟٔ اٌفشػٟ االفزشاع طسخ اخزجبس٠ٛضر 

ANOVA
a

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 

 

1 

Regression 2177.7 19 107.6 10.21 .00**b 

Residual 2558.8 243 10.53   

    222 7212.2 اإلخّبٌٟ
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ًجش ٖٓ اُو٤ٔخ ( ٢ٛٝ أ12.19اُغذٍٝ اُغبثن ٣زج٤ٖ إٔ ه٤ٔخ )ف(  رجِؾ )ٖٓ 

ُز٢ ػ٘ذٛب ( ٝا2.25) ٓغزٟٞ ٓؼ٣ٞ٘خ ٣وزشة ٖٓ اُظلش أهَ ٖٓ اُغذ٤ُٝخ ػ٘ذ ٓغزٟٞ

إٔ  االكزشاع اُجذ٣َ اُز١ ٣٘ض ػ٠ِ "ؽظبئ٢ ٝهجٍٞ ٣زوشس سكغ االكزشاع اإل

د االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبرؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ رئد١ ا ٓؾذداد

عٔب٢ُ ُٔؾذداد رؼض٣ض إٔ هجٍٞ ٛزا اُلشع ٣ذػْ اُذٝس اإل، ٝأُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخ

سأط أُبٍ  اُجشش١ ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢  ك٢ ٓؼضٍ ٖٓ رؤص٤ش 

أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ، ٝإٔ رُي اُذٝس ٣زٞاكش ُٔؾذداد سأط أُبٍ اُجشش١ ثوٞح 

 (:6)ب ٓؼبٓالد اُزؾذ٣ذ ك٢ اُغذٍٝ سهْ رلغ٤ش٣خ ٣ؼجش ػٜ٘

 (9) سلُ خذٚي  

 اٌثبٟٔ االفزشاع ٌّزغ١شاد اٌزفغ١ش٠خ اٌمٛح٠ٛضر 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.692a 0.479 0.432 3.245 

٣ش٤ش اُغذٍٝ اُغبثن ا٢ُ ٓغز١ٞ ٓزٞعؾ ٖٓ  اُوٞح اُزلغ٤ش٣خ ُٔؾذداد رؼض٣ض        

سأط أُبٍ اُجشش١ ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ٓؼضٍ ػٖ أعب٤ُت 

( اُز١ ػ٘ذٙ رزلغش R Square%( ٝكوب ُٔؼبَٓ )46.2اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ، ؽ٤ش رجِؾ )

ٖ ٛزٙ اُ٘غجخ ٣شعغ ا٠ُ م اُٞظ٤ل٢ ٝاُجبه٢ ٓرِي أُؾذداد ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشا

 ٜٓ٘ب اُخطؤ  اُؼشٞائ٢.   ػٞآَ أخشٟ

٠ُ اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ا د١ أعب٤ُت٣٘ض ػ٠ِ "ال رئ اخزجبس اٌفشع اٌشئ١غٟ ٌٍجسث:. 2

ك٢ ظَ  ٝعٞد ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١  العزـشام اُٞظ٤ل٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد ا

ؾذاس أُزؼذد ٛزا االكزشاع ٣غزخذّ اُجبؽش رؾ٤َِ االٗ، ٝالخزجبس بُٔ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخث

 (:2)ؽظبئ٤خ ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ ٖٓ اُغذٍٝ اُزب٢ُ سهْ ثذالُخ ه٤ٔخ )ف( اإل
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 (2) سلُ خذٚي

 اٌثبٟٔ اٌفشػٟ االفزشاع طسخ اخزجبس٠ٛضر 

ANOVA
a

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 

1 

Regression 2127.2 21 99.73 9.598 .00**b 

Residual 2217.1 270 10.39   

    222 7229.2 اإلخّبٌٟ

ًجش ٖٓ اُو٤ٔخ ( ٢ٛٝ أ2.52ٖٓ اُغذٍٝ اُغبثن ٣زج٤ٖ إٔ ه٤ٔخ )ف(  رجِؾ )

ُز٢ ػ٘ذٛب ( ٝا2.25) لش أهَ ٖٓ ٓغزٟٞٓؼ٣ٞ٘خ ٣وزشة ٖٓ اُظ اُغذ٤ُٝخ ػ٘ذ ٓغزٟٞ

 االكزشاع اُجذ٣َ اُز١ ٣٘ض ػ٠ِ "إٔ ؽظبئ٢ ٝهج٣ٍٞزوشس سكغ االكزشاع اإل

٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ظَ ٝعٞد اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ   رئد١ ا أعب٤ُت

، ٝإٔ هجٍٞ ٛزا اُلشع ط أُبٍ اُجشش١  ثبُٔ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخٓؾذداد رؼض٣ض سأ

٣ذػْ اُذٝس االعٔب٢ُ  ٣ذػْ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ  ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام 

اُٞظ٤ل٢ ػ٘ذ رٞاكش ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ رلغ٤ش٣خ ٣ؼجش ػٜ٘ب ٓؼبٓالد 

 (:12)اُزؾذ٣ذ ك٢ اُغذٍٝ سهْ 

 (01) سلُ خذٚي

 ١غٟاٌشئ االفزشاع ٌّزغ١شاد اٌزفغ١ش٠خ اٌمٛح٠ٛضر 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 0.701a 0.491 0.440 3.223 

اُوٞح اُزلغ٤ش٣خ ألعب٤ُت اُٜ٘ذعخ  ُغذٍٝ اُغبثن ا٢ُ ٓغز١ٞ ٓزٞعؾ ٣ٖٓش٤ش ا

د ٓؾذداد رؼض٣ض سأط اُ٘لغ٤خ  ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ظَ ٝعٞ

( اُز١ ػ٘ذٙ رزلغش رِي R Squareُٔؼبَٓ ) %( ٝكوبً 42.1، ؽ٤ش رجِؾ )اُجشش١ أُبٍ

ل٢  ٝاُجبه٢ ٖٓ ٛزٙ اُ٘غجخ ٣شعغ ا٠ُ األعب٤ُت  ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤

 ٜٓ٘ب اُخطؤ  اُؼشٞائ٢. ػٞآَ أخشٟ
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 إٌزبئح ٚاٌزٛط١بد:

 أٚالً: ٔزبئح اٌجسث:

٤ٌش، ٝاالخزالف ك٤ٚ ث٤ٖ اُ٘بط ٝاُز١ رٔضَ اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ  رخظ٤ض ؽش٣وخ اُزل .1

شًجبد صالس ٢ٛ دساى ُِؼبُْ اُخبسع٢ ػٖ ؽش٣ن ٣ٓشعغ ا٠ُ ٤ًل٤خ ؽظٍٞ اإل

اُؾٞاط اُشئ٤غ٤خ )اُغٔغ، اُجظش، اُلئاد، ٝٓشًض اإلؽغبط ٝاُشؼٞس(، ًَٝ كشد 

 ٠ُ ثشٓغخ ٗلغٚ ا٣غبث٤بً ثؾضبً ػٖ اُغؼبدح ٝاُ٘غبػ.ك٢ ؽبعخ  ا

اُو٤ْ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؼبسف ٝ أُٜبساد ٝ ػٖ  ٣ؼجش سأط أُبٍ اُجشش١ .2

خ، كٜٞ ًَ أُؼشكخ أُٞعٞدح ك٢ ػوٍٞ اُؼب٤ِٖٓ ُغ٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ داخَ أُ٘ظٔ

 ٝاُخجشاد ٝأُٜبساد اُز٢ ٣ٔزٌِٜٞٗب.

اُذسعخ اُز٢ ٣٘ذٓظ ك٤ٜب اُلشد ٓغ اُٞظ٤لخ اُز٢  ا٠ُ ٣ش٤ش االعزـشام اُٞظ٤ل٢ .3

د ػِٔٚ ٣ٝشرجؾ ثٚ ثٌلبءح ٣ٔبسعٜب ٣ٝغزشؼش أ٤ٔٛزٜب، ٣ٝؼ٢٘ إٔ ٣ؾت اُلش

 أػ٠ِ ٝاٗزبع٤خ أكؼَ.

ٝعٞد ارلبم ث٤ٖ كئبد اُذساعخ ؽٍٞ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغخ اُز٢ رزج٘بٛب  .4

ُـشع رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ ٝر٤ٔ٘خ عِٞى  اُؾ٤ٌٓٞخأُ٘ظٔبد 

رج٤ٖ أُؾبكظخ  ؛االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٤ٔب ٣زؼِن ثذػْ رؤص٤ش اُؼٔبٍ ك٢ ا٥خش٣ٖ

بظ ػ٠ِ اُٜذٝء أٓبْٜٓ ثبُشؿْ ٖٓ اثذاء اُغجَ ٝٓؾبُٝخ اُؾل ػ٠ِ اُؼ٤َٔ ثٌَ

ػجؾ  ػ٠ِ إٔ اُغ٤ٔغ الثذ إٔ ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِْٜٓ٘ كبٕ ٛ٘بى رٞاكن االٗلؼبٍ 

 اٗلؼبالرْٜ رغبٙ اُؼٔالء ٜٓٔب ًبٗذ األعجبة.

ٝعٞد اخزالف ث٤ٖ كئبد اُذساعخ ؽٍٞ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغخ اُز٢ رزج٘بٛب  .5

رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ ٝر٤ٔ٘خ عِٞى االعزـشام ٓ٘ظٔبد األػٔبٍ ُـشع 

طَ اُزار٢ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُغِٞى اإلداس١ ُِؼبَٓ اُٞظ٤ل٢ ك٤ٔب ٣زؼِن ثذػْ اُزٞا

 اُذاخ٢ِ ٝاُؾشط ٖٓ أُٞاهق ٝاُوِن ٖٓ أ١ ٓٞاهق االٗلؼبٍٝ االؽزشامٖٓ 

 .طشاس اُزار٢ ُزؾو٤ن اٌُلبءح ٝاُغذاسح اُٞظ٤ل٤خاعزٔبػ٤خ ٝر٤ٔ٘خ سٝػ اإل
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٤ز أٛذاف أُ٘ظٔخ ثؼذ رلز٤زٜب ٣ٞعذ رٞاكن ثشؤٕ اإلطشاس اُذاخ٢ِ ػ٠ِ ر٘ل ال .6

 ٖٓ رُي. ٓؾَ اُذساعخأٛذاف عضئ٤خ كوذ خِذ ث٤ئخ اُؼَٔ  ا٠ُ

ٝعٞد اخزالف ث٤ٖ كئبد اُذساعخ ؽٍٞ ؽج٤ؼخ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغخ اُز٢  .7

رزج٘بٛب ٓ٘ظٔبد األػٔبٍ ُـشع رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ ٝر٤ٔ٘خ عِٞى 

اُزٞاطَ ٓغ ا٥خش٣ٖ ٖٓ خالٍ دػْ عزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٤ٔب ٣زؼِن ثذػْ اال

ٝرجبدٍ اُلْٜ ٝاُشإ٣خ ٝأُوظذ ث٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ  اُؾ٤ٌٓٞخ أُ٘ظٔبدداسح ا

 ٝاألخش٤٣ٖ ٝدػْ عٞ االؽزشاّ اُؼبّ داخَ أُ٘ظٔخ.

ٛ٘بى رٞاكن ثشؤٕ ٓؾذداد أُؼشكخ ًؤؽذ أثؼبد سأط أُبٍ اُجشش١، ٓب ػذا ٓب  .8

ن أُؼبسف اُغذ٣ذح ُـشع رط٣ٞش األداء ٝرؾغ٤٘ٚ كِْ ٣ؾذس ٣زؼِن ثزطج٤

 رٞاكن ث٤ٖ كئبد اُذساعخ ثشؤٜٗب.

ثؼبد سأط أُبٍ اُجشش١ ٓؾذد أُٜبساد ٝاُوذساد ًؤؽذ أٛ٘بى رٞاكن ثشؤٕ  .9

كزْ اُزٞاكن ػ٢ِ ٓب ٣زؼِن ثبالٛزٔبّ ثبًزشبف اُؼٔبٍ ا٤ُٔٔض٣ٖ ٝاألًلبء ًٝزُي 

 اد اُؼبَٓ ٓغ اُز٤ٌِق ُٚ ثٞاعجبد اُٞظ٤لخ.اُزٞاكن ك٤ٔب ٣زؼِن ثٔالئٔخ ٜٓبس

، ٝٓب ٣زؼِن ُْٙ ٣ؾذس رٞاكن ؽٍٞ ٓ٘بعجخ األعٞس أُٔ٘ٞؽخ ُِٜٔبساد أُئدا .11

 ثبُزش٤ًض ػ٢ِ اُزذس٣ت ُـشع دػْ اُزؼِْ أُغزٔش.

ك٤ٔب  ثؼبد سأط أُبٍ اُجشش١خ ُٔؾذد اُخجشح اُؼ٤ِٔخ ًؤؽذ أٛ٘بى رٞاكن ثبُ٘غج .11

اُخجشح اُؼ٤ِٔخ كِْ ٣ؾذس رٞاكن ؽٍٞ ٝعٞدٛب ػذا ٓب ٣زؼِن ثشثؾ أٌُبكبح 

 ًٔئصش ك٢ ر٤ٔ٘خ االعزـشام اُٞظ٤ل٢.

ثؼبد سأط أُبٍ اُجشش١ اُز٢ رذػْ ثبُ٘غجخ ُٔؾذد االثزٌبس أؽذ أٛ٘بى رٞاكن  .12

 رٞعٜبد اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ٝرؾون اُز٤ٔ٘خ ُؼ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢.

سأط أُبٍ اُجشش١، ك٤ٔب ٣زؼِن  ثؼبدؼَٔ ًؤؽذ أٛ٘بى رٞاكن ثبُ٘غجخ ُٔؾذد كش٣ن اُ .13

ثزؼض٣ض أعب٤ُت اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ٝرؼض٣ض سٝػ اُلش٣ن، ًٝزُي اُزٞاكن ث٤ٖ كئبد 

 .اُذساعخ ؽٍٞ ٓغبػذح أُشبسًخ اُغٔبػ٤خ ك٢ ؽَ أُشٌالد اُؾبدصخ
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٤ٖ ٝاُؼٔبٍ داخَ ُْ ٣ؾذس رٞاكن ؽٍٞ ٝعٞد سٝػ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ أُغئُٞ .14

 ُغٔبػ٢ ٣غْٜ ك٢ رؾغ٤ٖ خذٓبد أُ٘ظٔخ.ثؤٕ اُؼَٔ ا االهز٘بعأُ٘ظٔخ ًٝزا 

٠ُ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ رئد١ ا ٣زوشس هجٍٞ االكزشاع اُز١ ٣٘ض ػ٠ِ إٔ .15

جٍٞ ٛزا ، ٝإٔ هأُ٘ظٔبد اُؾ٤ٌٓٞخر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ 

عٔب٢ُ ألعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغخ ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد اُلشع ٣ذػْ اُذٝس اإل

ظَ ػذّ رؤص٤ش أُزـ٤ش اُؼبثؾ أُزؼِن ثزٞاكش االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ 

 ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١.

ػؼق ك٢ اُوٞح اُزلغ٤ش٣خ ألعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد  ٣ٞعذ .16

االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ٓؼضٍ ػٖ ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١ ؽ٤ش 

عب٤ُت اُٜ٘ذعخ أ رزلغش( اُز١ ػ٘ذٙ R Squareُٔؼبَٓ ) %( ٝكوبً 16.6رجِؾ )

 اُ٘لغ٤خ ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢.

٣زوشس هجٍٞ االكزشاع  اُز١ ٣٘ض ػ٠ِ إٔ ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ  .17

أُ٘ظٔبد ٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ااُجشش١ رئد١  

عٔب٢ُ ُٔؾذداد رؼض٣ض سأط إٔ هجٍٞ ٛزا اُلشع ٣ذػْ اُذٝس اإل، ٝاُؾ٤ٌٓٞخ

اُجشش١ ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢  ك٢ ٓؼضٍ ٖٓ رؤص٤ش   أُبٍ

 .أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ

٣زؾون ٓغزٟٞ ٓزٞعؾ ٖٓ  اُوٞح اُزلغ٤ش٣خ ُٔؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ  .18

ٓؼضٍ ػٖ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ  اُجشش١ ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢

( اُز١ ػ٘ذٙ رزلغش R Squareُٔؼبَٓ ) %( ٝكوبً 46.2، ؽ٤ش رجِؾ )اُ٘لغ٤خ

  رِي أُؾذداد ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ .

ٝهجٍٞ االكزشاع اُز١ ٣٘ض ػ٠ِ "إٔ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ رئد١  ٣زوشس .19

ط ٠ُ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ظَ ٝعٞد ٓؾذداد رؼض٣ض سأا

٣ذػْ اُذٝس إٔ هجٍٞ ٛزا اُلشع ، ٝاُؾ٤ٌٓٞخبُٔ٘ظٔبد أُبٍ اُجشش١  ث
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عٔب٢ُ  ٣ذػْ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ  ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اإل

 .اُٞظ٤ل٢ ػ٘ذ رٞاكش ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ اُجشش١

٣زؾون ٓغز١ٞ ٓزٞعؾ ٖٓ اُوٞح اُزلغ٤ش٣خ ألعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ك٢ ر٤ٔ٘خ  .21

د ٓؾذداد رؼض٣ض سأط أُبٍ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ك٢ ظَ ٝعٞ

( اُز١ ػ٘ذٙ رزلغش R Squareُٔؼبَٓ ) %( ٝكوبً 42.1، ؽ٤ش رجِؾ )جشش١اُ

 ك٢ ر٤ٔ٘خ ػ٤ِٔبد االعزـشام اُٞظ٤ل٢.رِي األعب٤ُت 

 ثب١ٔب: رٛط١بد اٌجسث:

االعزلبدح ٖٓ أعب٤ُت اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ك٢ رذس٣ت ٝرؾ٣َٞ عِٞى اُؼٔبٍ رغبٙ  .1

 االرغبٙ.االعزـشام اُٞظ٤ل٢ ُـشع رؼض٣ض ه٤ٔخ اُؼ٘ظش اُجشش١ ك٢ ٛزا 

ثشؤٕ سٝػ  دػْ عٞاٗت اُؼؼق ك٢ ٛ٘ذعخ اُ٘لظ اُجشش٣خ ُِؼٔبٍ ك٤ٔب ٣زؼِن .2

 ؼبٕٝ ث٤ٖ أُشإٝع٤ٖ ٝاُشإعبء ك٢ ارغبٙ رؾو٤ن كبػ٤ِخ سأط أُبٍ اُجشش١.اُز

دػْ اُشثؾ اُلؼ٢ِ ث٤ٖ اُؾٞاكض أُبد٣خ ٝأُؼ٣ٞ٘خ ُـشع رؼظ٤ْ سأط أُبٍ  .3

 ُالعزـشام اُٞظ٤ل٣.٢غبث٤خ شش١ ٖٝٓ صْ رؼذ٣الد اُغ٤ًِٞبد اإلاُج
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 ّشاخغ اٌ

  : اٌّشاخغ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

. ٓوذٓخ ك٢ ٛ٘ذعخ اُ٘لظ االٗغب٤ٗخ، اُش٣بع: داس هشؽجخ  9226اُزٌش٣ز٢، ٓؾٔذ  -1

 ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ

ٗؾٞ رو٣ْٞ رشث١ٞ ٓز٤ٔض ثبعزخذاّ اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ: ثؾش  9211اُخ٘بم، ٗج٤َ ٝشًٞخ، ٛذٟ  -9

 رطج٤و٢ ػ٠ِ ػذد ٖٓ أُؼبٛذ اُزو٤٘خ ك٢ ثـذاد، ٓغِخ عبٓؼخ ًشثبالء. 

٘ٚ -اُضث٤ذ١ ،ؿ٢٘  -3 شٜذا٢ٗ ،ٓآ ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ دٝس سأط أُبٍ اُجشش١ ٝاألداء أُز٤ٔض  9216أُ

،ٓغِخ ؿش١ ُِؼِّٞ االهزظبد٣خ رؾو٤ن اُزلٞم أُ٘ظ٢ٔ ثؾش ٤ٓذا٢ٗ ك٢ ٝصاسح اُ٘لؾ اُؼشاه٤خ 

غِذ اُشاثغ ػشش ،اُؼذد   . 96ٝاإلداس٣خ ،أُ

) ٝػالهزٜب  اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ اُجشٓغخ اال٣غبث٤خ ٝاُغِج٤خ ُِزاد 9216اُطبئ٢، ٓش٣ْ ( -4

 3ثؤعب٤ُت ؽِجخ اُغبٓؼخ، ٓغِخ االعزبر، 

اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ٝدٝسٛب ك٢ ص٣بدح اٗزبع٤خ اُؼَٔ  9216طبئ٢، ٣ٞعق ٝاُزثؾب١ٝ، ػبٓش اُ -5

ثؾش رطج٤و٢ ٥ساء ػ٤٘خ ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ششًخ آع٤ب ع٤َ ُالرظبالد، ٓغِخ  :أُؼشك٢

 .14ٝاالداس٣خ . .اُـش١ ُِؼِّٞ االهزظبد٣خ 

٢ اُز٤ٔ٘خ االهزظبد٣خ أصش االعزضٔبس ك٢ سأط أُبٍ اُجشش١ ػِ 9216اُـبُج٢ ، اُط٤جب٢ٗ   -6

 ،ٓغِخ اُغ٤بعبد االهزظبد٣خ ٝٓغزوجَ اُز٤ٔ٘خ ك٢ ٤ُج٤ب . 

( اعزؼشاع ػوٞد اُخجشاء االعزشبس٤٣ٖ األكشاد ك٢ ٓ٘ظٞٓخ األْٓ 9219ع٤ٜبٕ رشص١،) -6

 .12-16، ع٤٘ق، ص ص ٚزذح اٌزفز١شأُزؾذح ، 

االٗلؼب٢ُ ُذٟ . أصش اُٜ٘ذعخ اُ٘لغ٤خ ك٢ ر٤ٔ٘خ ثؼغ ٜٓبساد اُزًبء  9216ػجذ، خ٘غبء  -6

 .1ؽالة ٓؼبٛذ اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ ، ٓغِخ اُلزؼ، 

" أُِزو٢ ُِ٘شش  ٕ٘ذعخ إٌفظ اٌجشش٠خ –ْآفبق ثال زذٚد (" 9223ٓؾٔذ اُزٌش٣ز٢،) -2

 .93ٝاُزٞص٣غ، اُطجؼخ اُخبٓغخ ، عٞس٣ب، ؽِت ، ص 

، االعزضٔبس ك٢ ساط أُبٍ اُجشش١ ًخ٤بس اعزشار٤غ٢ ُزط٣ٞش  9212ٓخزبس ، اُجٌبس١  -12

 . 9اُؼذد  6ٌلبءاد اُجشش٣خ ك٢ اُغضائش ، ٓغِخ اُز٘ظ٤ْ ٝاُؼَٔ ، أُغِذ اُ

(" اعزشار٤غ٤بد رؼض٣ض االعزـشام اُٞظ٤ل٢ 9219ٛبشْ كٞص١ اُؼجبد١، ٝٝالء عٞدد، ) -11

، عبٓؼخ ِدٍخ و١ٍخ االداسح ٚااللزظبدُٔ٘ظٔبد األػٔبٍ"  اُؼب٢ُٝدٝسٛب ك٢ رؾو٤ن األداء 

 .62-66اُزبعغ، ص ص اٌُٞكخ، أُغِذ اُخبٓظ، اُؼذد 
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 قائمة استبيان

ٌرجً التفضل باإلجابة عن التساإالت التالٌة وهً مخصصة لغرض البحث العلمً 
المال البشري بغرض  استخدام الهندسة النفسٌة فً تعزٌز رأسعن بحث بعنوان  "

"، وأن الباحث مسح مٌدانً -الحكومٌة منظماتالفً  تنمٌة سلوك االستغراق الوظٌفً
 ٌمكنه أرسال نتائج هذه الدراسة لسٌادتكم متى ما طلب ذلك.

 القسم األول: األسئلة العامة: 

 االسم: 

       :فئات الدراسة 

 إدارة علٌا.         .2

 إدارة وسطى.        .0

 إدارة تنفٌذٌة. .2

 القسم الثاني: من فضلك أجب عما يلي:

 :للعامل أوال: متغير التواصل الذاتي

 السإال األول: من فضلك حدد توافق العبارة مع السلوك الفعلً لسٌادتكم:
 درجة اإلجابة العبارة م

 منعدما   نادرا   أحٌانا   غالبا   دائما  

      هناك أوقات أشعر فٌها بالضٌق دون سبب. 2

      انتبه لحدٌثً مع نفسً فً المواقف المختلفة. 0

أغٌر مجرى حدٌثً مع نفسى حٌن أجده محبطا  لً  2
 وأحفز نفسً بالكالم اإلٌجابً.

     

قد ٌتسبب حدث مزعج فً بداٌة الٌوم فً  2
 انزعاجً بقٌة الٌوم.

 
 

    

       ٌزعجنً تكوٌن اآلخرٌن آراء سلبٌه عنً. 2

      تصرفات األخرٌن السلبٌة تثٌر غضبً وانزعاجً. 2

ٌنما أتذكرها أو أتعرض  2 ٌئة مررت بها، ح هناك تجربه س
وم.  لشًء ٌذكرنً بها، أصاب بمزاج سًء باقً اٌل

     

      أشعر بالقلق فً المواقف االجتماعٌة. 2

ٌكون عندي مشكلة أفقد تركٌزي فى العمل  عندما 2
 لفترة طوٌله حتى أحل المشكلة.

     

عندما تواجهنً مشكلة ما أقوم بالتالً: أحدد ما هً  22
المشكلة؟  ولماذا ظهرت لً؟ ومتى بدأت؟ ومن 
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 022 

 درجة اإلجابة العبارة م

 منعدما   نادرا   أحٌانا   غالبا   دائما  

المسئول عن وقوعها؟ وكٌف تحد من إمكانٌاتً؟ 
 ولماذا لم أبادر بحلها؟ حتى أتمكن من حلها جٌدا .

أضع أهداف كبٌرة وأقسمها ألهداف مرحلٌة محددة  22
 بوقت إلنجاز ما أرٌده.

     

      أعرف بالتحدٌد ما ٌجب أن أنجزه باقً الشهر. 20

      ال أحدد أهداف، بل أترك األمور تسٌر على طبٌعتها. 22

أقارن دوما  النتائج التً أحصل علٌها باألهداف التً  22
 مسبقا .قمت بتحدٌدها 

     

      أشعر باإلحباط عندما ال أستطٌع تحقٌق ما أرٌد. 22

      إن فشلت فً الوصول لهدفً، سؤتخلى عنه فورا . 22

قدراتً تمنعنً من القٌام بؤشٌاء أتمنى لو استطعت  22
 القٌام بها.

 
 

    

إن استطاع شخص ما أن ٌفعل شًء مهما كانت صعوبته،  22
 إذا تعلمته.    أٌضا  أن أقوم بهإذا  فؤنا أستطٌع 

     

      نحن من نصنع الظروف وهً ال تصنعنا. 22

لدي طباع ال أحبها ولكنها جزء من شخصٌتً ال  02
 أستطٌع تغٌٌرها.

 
 

    

 ثانياً : متغير التواصل مع اآلخرين:

 السإال الثانً: من فضلك حدد توافق العبارة مع السلوك الفعلً لسٌادتكم:
 درجة اإلجابة العبارة م

 منعدما   نادرا   أحٌانا   غالبا   دائما  

      اآلخرٌن ٌفهمون ما أقصد. 2

أشعر أنً قادر على توصٌل أفكاري لالخرٌن،  0
 بحٌث ٌدركون مقصدي.

 
 

    

عندما أكون مكتئبا أحاول أن أجعل األخرٌن من  2
 حولً مكتئبٌن أٌضا .

     

      الناس.سرعتً فً الكالم تفوق  2

      ٌسٌئ اآلخرون فهمً، حٌن ال ٌصلهم حقٌقة ما أقصد. 2

      أنتبه لوضع جسدي، وأغٌره إذا تطلب األمر. 2

أحرك جسدي بطرٌقه منظمة ومقصودة ألحقق  2
 أهداف معٌنة.

 
 

    

تكمن بالمصافحة الكثٌر من المعانً لذا أركز على  2
 القٌام بها بشكل صحٌح.

 
 

    

      اتظاهر بؤننً أنصت لآلخرٌن. 2

      أتجاهل معرفة كل ما ٌجذب انتباه اآلخرٌن. 22

      أنظر بعٌدا  عن الشخص الذى ٌتحدث إلً. 22
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 درجة اإلجابة العبارة م

 منعدما   نادرا   أحٌانا   غالبا   دائما  

أركز على رسالة المتحدث التً ٌرٌد توصٌلها  20
 ولٌس على مظهره الخارجً.

 
 

    

      أتدرب على مهارات االستماع بشكل منظم.  22

      أنتبه للغة جسد الشخص اآلخر وأفسرها حسب السٌاق. 22

تراودنً أحالم الٌقظة فً الوقت الذي ٌجب أن  22
 أكون فٌه مستمعا  إلى اآلخرٌن.

 
 

    

      أجد صعوبة فً ضبط إنفعاالتً والتحكم بغضبً. 22

استطٌع معرفة الحالة المزاجٌة للطرف األخر  22
 أثناء الحدٌث معه.

 
 

    

      استخدامً لإلشارة واألمثلة قلٌل عندما أحكً قصه. 22

      أهرب من تقدٌم وتعرٌف نفسً للغرباء. 22

      أطلب من األخرٌن توضٌح النقاط التً ال أفهمها. 02

أجهز مسبقا  أسلوب التعامل مع اآلخرٌن حتى  02
 أحقق أهدافً.

 
 

    

الحدٌث  أهتم بإطراء الشخص األخر  بصدق أثناء 00
 معه ألكسب وده.

 
 

    

      أتجاهل عبارات األفراد المختلفٌن معً فً الرأي. 02

أتوقف عن اإلستماع عندما أفهم الرسالة التً ٌرٌد  02
 المتحدث توصٌلها.

     

      أدرك جٌدا  أن للكلمات دالالت مختلفة بٌن الناس. 02

      أنا حساس للنقد. 02

فً الوصول لوجهة نظر الشخص قد أجد صعوبة  02
 اآلخر.

 
 

    

أبحث عن النقاط المشتركة بٌن وجهة نظري  02
 ووجهة نظر الشخص اآلخر.

     

أصر على وجهة نظري وعلى إثبات صحتها مهما  02
 حدث، حتى وإن خالفتها األدلة.

     

      أمٌل للدفاع عن نفسً حٌن أتعرض للنقد. 22

      األفراد الغٌر مرٌحٌن لً.أقوم بالتشوٌش على  22

رة من  20 أجد صعوبة فً التحدث أمام مجموعة كٌب
 األفراد.

     

      لست ماهرا  فً االختالط باألخرٌن فً  الحفالت. 22

      أستمع إلى آراء األخرٌن، حتى وإن اختلفت معهم. 22

      ٌتم اختٌاري ألكون قائد المجموعة. 22

االخر بالحدٌث الكثٌر، وأقاطعه  ال أسمح للشخص 22
 حتى أكسب المناقشة.

     

      ال أقف عن الجدال حتى أكسب النقاش لصالحً. 22
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 واالقناع: ثالثاً : متغير التأثير

 السإال الثالث: من فضلك حدد توافق العبارة مع السلوك الفعلً لسٌادتكم:
 درجة اإلجابة العبارة م

 منعدما   نادرا   أحٌانا   غالبا   دائما  

      نخسر العمالء الذٌن ٌعترضون على خدماتنا. 2

إن أكثر عمالئنا والء هم من كانوا معترضٌن فً  0
 البداٌة.

 
 

    

حٌن ٌقوم أحد العمالء بالتذمر على خدماتنا أدافع  2
 عنها وأنكر سبب تذمره.

     

حٌن ٌتذمر أحد العمالء وٌعلو صوته غاضبا ،  2
الحفاظ على هدوئً وهدوء صوتً  كً أحاول 

 أكسب الموقف.

 
 

    

حٌن ٌصٌح أحد العمالء معترضا  أوافقه مبدئٌا  فً  2
 اعتراضه حتى ٌهدأ ثم أقنعه بما أرٌد.

 
 

    

      إن اختلفت رإٌة العمٌل عنً فهذا ٌبشر بخسارته. 2

      هناك أنواع من العمالء ٌستحٌل إقناعهم. 2

      التعامل مع مختلف أنماط العمالء.من السهل  2

      ٌمكننً اقناع أي شخص بؤي شًء. 2

      ال ٌختلف العمالء فً طرق إقناعهم. 22

 رأس المال البشري: –رابعاً: المتغير الوسيط 

 السإال الثالث: من فضلك حدد درجة الموافقة على العبارات التالٌة:
 
 اسم 
 العنصر

 
 العبارة

 اإلجابةدرجة 

إلى حد  أوافق أوافق جدا  
 ما

غٌر 
 موافق

غٌر 
 موافق جدا  

 بعد المعرفة

      توفٌر المنظمة المعلومات الكافٌة لتنفٌذ األعمال.

      تسعى المنظمة لالحتفاظ بالعاملٌن ذووي الكفاءات.

ٌتقاسم العمال المعلومات والخبرات فٌما بٌنهم فً 
 مواقع العمل.

 
 

    

تطبٌق المعارف الجدٌدة لغرض تطوٌر األداء  ٌتم
 وتحسٌنه.

     

بعد 
المهارات 
 والقدرات

      االهتمام باكتشاف العمال الممٌزٌن  واألكفاء.

تتالءم المهارات التً ٌقوم بها العمال مع مهارات ما 
 ٌقوم به من أعمال.

 
 

    

تناسب األجور والمكافآت الممنوحة مع مهاراتك فً 
 العمل. 

     

التركٌز على التدرٌب والتعلم المستمر فً تطوٌر 
 المهارات.

     

بعد الخبرة 
 العملٌة

االعتماد على العمال ذووي الخبرة فً شغل الوظائف 
 المهمة.
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 اسم 
 العنصر

 
 العبارة

 اإلجابةدرجة 

إلى حد  أوافق أوافق جدا  
 ما

غٌر 
 موافق

غٌر 
 موافق جدا  

ٌمتلك العامل خبرة عالٌة فً مجال العمل المخصص 
 له.

     

      ترتبط المكافآت بالخبرة العملٌة والمهنٌة. 

      السعً لالحتفاظ بالعمال ذوو الخبرة بمجال العمل.

 بعد االبتكار

      تطوٌر منتجات وخدمات المنظمة بشكل مستمر.

ٌشارك العمال فً تقدٌم أفكار جدٌدة فً مجال تطوٌر 
 منتجات وخدمات المنظمة.

     

      وتمٌز لكل من ٌقدم أفكار جدٌدة.هناك مكافئة 

العمل على االحتفاظ بالعمال ذووي االبتكارات 
 واألفكار الجدٌدة.

     

  بعد فرٌق العمل

      تشجٌع أسالٌب العمل الجماعً وتعزٌز روح الفرٌق.

      تساعد المشاركة الجماعٌة فً حل المشكالت الحادثة.

المسئولٌن والعمال فً هناك روح التعاون بٌن 
 المنظمة.

 
 

    

  ٌساهم العمل الجماعً فً تحسٌن خدمات المنظمة.
 

    

 عوامل تنمية سلوك االستغراق الوظيفي:  –رابعاً: المتغير التابع 

 السإال الثالث: من فضلك حدد درجة الموافقة على العبارات التالٌة:
 درجة اإلجابة العبارة م

 منعدما   نادرا   أحٌانا   غالبا   دائما  

      ٌحقق ًل عمًل أكبر اشباع فً حٌاتً. 2

ٌاء التً أعطٌها  0 بعد اهتمامً  بوظٌفتً واستغراقً فً أداء مهامه من األش
 األولوٌة.

 
 

    

ٌاء  الهامة التً تحدث ًل تندمج بوظٌفتً  الحالٌة بشكل أو بآخر. 2       معظم األش

      وظٌفتً حتى بعد االنتهاء من دوام العمل.ٌشغلنً التفكٌر فً  2

      معظم اهتماماتً مركزة حول  وظٌفتً. 2

      امتلك روابط قوٌة من وظٌفتً  وأرى من الصعب جدا  كسرها. 2

ٌاتً مرتبطة وموجه نحو وظٌفتً. 2       معظم االهداف الشخصٌة فً ح

      كبٌرة.أننً شدٌد التمسك بالدقة فً أداء بدرجة  2

      أحب أن تستوعب وظٌفتً كل وقتً. 2

22 .       أجد متعة حقٌقٌة فً أدائً لعمًل

      ٌبدو ًل كل ٌوم عمل فً وظٌفتً كؤنه سرٌعا . 22

      أشعر باالستقرار النفسً عندما أتعامل مع رئٌسً. 20

      فً العمل.أشعر أننً استثمر معظم قدراتً العلمٌة وخبراتً الوظٌفٌة  22

      ٌعتبر أدائً فً عمًل أساس مهم لتحقٌق الذات. 22

      اقدم مصلحة العمل على المصلحة الشخصٌة. 22

      مستعد أن أبذل جهدا  أكبر من الجهد الحاًل  إلنجاح المنظمة. 22

22 .       اتابع أي مالحظات أو شكاوى أو تطورات تخص جهة عمًل

. أشعر بدافعٌة 22       كبٌرة تجاه عمًل

      لدي التزام عاًل تجاه جهة العمل ومهتم بتنمٌتها وتطوٌرها. 22

 لحسن تعاونكم مع خالص الشكر


