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 ٔظُ اٌّؼٍىِبد ودوسهب فٍ رحغُٓ األداء ثبٌجبِؼبد اٌٍُجُخ

 ِغؼىدح ػًٍ ِحّذ خٍُفخ

 

 

 اٌٍّخص:

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ ِؼشفخ دٚس ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  فٟ رؾغ١ٓ األداء 

اٌزذس٠ظ فٟ صالس عبِؼبد ١ٌج١خ  ثبٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أػؼبء ١٘ئخ

ؽى١ِٛخ، ٚاعزخذِذ اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، ٚرُ اعزخذَ لبئّخ 

( 6416االعزمظبء وؤداح سئ١غ١خ ٌغّغ اٌج١بٔبد، ٚثٍغ ؽغُ ِغزّغ اٌذساعخ )

( ِفشدح، ٚرُ اعزخذاَ ثشٔبِظ اٌزؾ١ًٍ 263ِفشدح، ف١ّب ثٍغذ ػ١ٕخ اٌذساعخ )

ِٚؼبٌغخ اٌج١بٔبد، ٚاخزجبس اٌفشٚع ، ٚرٛطٍذ  ( إلدخبيSPSSاالؽظبئٟ )

اٌذساعخ اٌٝ ٚعٛد رؤص١ش ِؼٕٛٞ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد  ػٍٝ األداء، اٌؼًّ ػٍٝ ا٠غبد 

ٔظُ ِؼٍِٛبد اداس٠خ وفئح ٚفؼبٌخ ثّب ٠ؼىظ ٠ٚؼّٓ أصش ا٠غبثٟ ٌجؼذ شفبف١خ 

اٌّؼٍِٛبد فٟ ِؾبٚس رط٠ٛش األػّبي فٟ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ، ٚسثؾ ٘زٖ إٌظُ 

ٔشطخ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ اٌّخزٍفخ ٚثّب ٠ٛاوت اٌزطٛس اٌؾذ٠ش ٚاٌّزغبسع فٟ ٘زا ثؤ

 اٌّغبي.
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Abstract: 

The study aimed at identifying the role of information 

systems in improving the performance of Libyan universities 

from the point of view of the faculty members of three Libyan 

government universities. The researcher used the analytical 

descriptive method. The survey list was used as a main tool 

for data collection. The study population reached (6146) The 

results of the study were (362). The statistical analysis 

program (SPSS) was used for the introduction and processing 

of data, and the hypothesis test. The study found that there is a 

significant effect of information systems on performance and 

the creation of efficient and efficient administrative 

information systems, M Ur business development in the 

Libyan universities, and linking these systems of various 

Libyan universities and activities in line with the modern and 

accelerated development in this area. 
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 اٌجضء األوي: اإلطبس اٌؼبَ ٌٍذساعخ

 اٌّمذِخ:

اٌذساعبد اٌجؾض١خ فٟ اٌغٕٛاد األخ١شح ثّٛػٛع ٔظُ أ٘زّذ ػذ٠ذ ِٓ 

اٌّؼٍِٛبد فٟ ِٕظّبد األػّبي اٌّخزٍفخ، ؽ١ش ٠ؼزجش ٘زا اٌّفَٙٛ ِٓ اٌّفب١ُ٘ 

اإلداس٠خ اٌؾذ٠ضخ، اٌزٟ ٠زٛعت ػٍٟ اإلداساد اٌّخزٍفخ ِٕٚٙب اداساد اٌغبِؼبد 

ٙبِٙب فٟ ػشٚسح األخز ثٙب، ٌّب ٌٙب ِٓ أ١ّ٘خ فٟ اؽذاس اٌز١ّٕخ اإلداس٠خ، ٚاع

ر١ّٕخ اٌزٕظ١ّبد اإلداس٠خ ٌٍٛطٛي اٌٟ رٕظ١ُ لبدس ػٍٟ ِٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد اٌغذ٠ذح 

ٚاٌزغ١شاد اٌّؾ١طخ، ٚثبٌزبٌٟ اٌّغبّ٘خ فٟ سفغ دسعخ اٌشػبء اٌٛظ١فٟ، ٚا٠غبد 

 ث١ئخ ػًّ إِٓخ، ٚر١ّٕخ اداء اٌؼب١ٍِٓ عٕجبً اٌٟ عٕت ِغ ر١ّٕخ االداء اٌىٍٟ ٌٍّٕظّخ.

 

 اٌغبثمخ:أوالً: اٌذساعبد 

(9009دساعخ )ػجذاٌّبٌه،  -4
(i) ًٌاٌٛلٛف ػٍٝ ٚالغ اعزخذاَ ٔظُ  هذفذ إ

اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ داخً ثٕه اٌز١ّٕخ اٌزؼبٟٚٔ اإلعالِٟ ٚاٌزؼشف ػٍٝ 

اعزخذاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  ورىصٍذ إًٌاٌؼاللخ ث١ٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ. 

اإلداس٠خ ٠غبُ٘ ا٠غبث١بً فٟ ص٠بدح فبػ١ٍخ ٚوفبءح األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ. وّب 

أْ رمبس٠ش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد رذػُ األداء اٌٛظ١فٟ، وّب أْ اٌزم١ٕخ اٌؼب١ٌخ ٌٕظُ 

اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ لٍٍذ اٌغٙذ ٚاألخطبء ٚٚفشد اٌٛلذ ٌٍؾظٛي ػٍٝ 

 .ٟ رم١١ُ أداء اٌؼب١ٍِٓاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رغبُ٘ ف

(9022)ِجبسن،  دساعخ -9
(ii) 

رؾذ٠ذ دٚس ٔظبَ ِؼٍِٛبد اداسح  هذفذ إًٌ 

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ رطج١ك اٌخظخظخ ػٍٝ ششوبد لطبع اٌؼّبي ِٓ خالي 

 -اٌزٛظ١ف  -رؾذ٠ذ دٚس ٔظبَ ِؼٍِٛبد اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ )اٌزخط١ؾ 

ب اٌّٛاسد اٌجشش٠خ إٌبشئخ ػٓ اٌؾٛافض( فٟ ِؼبٌغخ لؼب٠ -األعٛس  -اٌزذس٠ت 

رطج١ك اٌخظخظخ. ٚرؾذ٠ذ دٚس ٔظبَ ِؼٍِٛبد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ رؾغ١ٓ 

أداء اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌششوبد ِؾً اٌجؾش فٟ ػٛء اٌّزغ١شاد اٌزٟ رفشػٙب 

ٚعٛد رؤص١شاد راد دالٌخ اؽظبئ١خ العزخذاَ ٔظُ  رىصٍذ إًٌ  .اٌخظخظخ

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ )اٌزخط١ؾ، ِؼٍِٛبد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍٝ ِغبالد 

وّب رٛعذ رؤص١ش ٌٕظبَ  ٚاٌزذس٠ت ٚاٌؾٛافض( ٚث١ٓ رطج١ك ٔظبَ اٌخظخظخ.
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ِؼٍِٛبد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍٝ رؾغ١ٓ أداء اٌؼب١ٍِٓ ثششوبد لطبع األػّبي 

ِٓ خالي رؤص١شٖ ػٍٝ ِغبالد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ )اٌزخط١ؾ، ٚاٌزذس٠ت 

 ٚاٌؾٛافض(.

(9022، ٔشُىاد) دساعخ -2
(iii)

: اٌزؼشف ػٍٝ اٌّزطٍجبد اٌالصِخ ذفذ إًٌه 

ٌزطج١ك اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اإلٌىزش١ٔٚخ ثٙذف رؾغ١ٓ ِغزٜٛ األداء 

أٔٗ رٛعذ فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِفشداد اٌؼ١ٕخ ؽٛي  ورىصٍذ إًٌاٌٛظ١فٟ. 

ع١ّغ ِزطٍجبد رطج١ك اإلداسح اإلٌىزش١ٔٚخ إلداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌٕغجخ 

١خ، ٚال رٛعذ ٘زٖ اٌفشٚق ثبٌٕغجخ ٌّزغ١ش اٌخذِخ. وّب ٌّزغ١ش اٌذسعخ اٌٛظ١ف

رٛعذ ػاللخ اسرجبؽ ا٠غبث١خ ث١ٓ ث١ٓ اٌّزطٍجبد اٌّب١ٌخ ٚاٌزم١ٕخ ٌإلداسح 

 اإلٌىزش١ٔٚخ إلداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚاألداء اٌٛظ١فٟ.

(9022)خضش، ، دساعخ -1
(iv )

اٌزؼشف ػٍٝ دٚس ٔظُ اٌّؼٍِٛبد :  هذفذ إًٌ 

رؾغ١ٓ األداء اٌٛظ١فٟ فٟ اٌى١ٍبد اٌّزٛعطخ "اٌى١ٍخ اإلداس٠خ اٌّؾٛعجخ فٟ 

 ورىصٍذ إًٌ اٌغبِؼ١خ ٌٍؼٍَٛ اٌزطج١م١خ" ّٔٛرعبً ٌزؾغ١ٓ األداء اٌٛظ١فٟ.

ػاللخ راد دالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ اٌّؾٛعجخ  ٚعٛد

ٚاألداء اٌٛظ١فٟ فٟ اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ٌٍؼٍَٛ اٌزطج١م١خ، وّب رٛطٍذ اٌٝ ػذَ 

ٛد فشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١خ ؽٛي "دٚس ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ٚع

اٌّؾٛعجخ ػٍٝ رؾغ١ٓ األداء اٌٛظ١فٟ فٟ اٌى١ٍبد اٌّزٛعطخ رؼضٜ 

ٌٍّزغ١شاد اٌذ٠ّٛغشاف١خ ) اٌغٕظ، اٌؼّش، اٌّئً٘، اٌؼٍّٟ، ٔٛع اٌٛظ١فخ( 

 .ِغ ٚعٛد فشق ٠ؼضٜ ٌغٕٛاد اٌخجشح

 

 ثبًُٔب: ِشىٍخ اٌذساعخ:

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِّٚبسعزٙب ػٍٝ أداء اٌغبِؼخ ٚ٘زا ِب  أؼىظ ػذَ رطج١ك

أشبس ا١ٌٗ رمش٠ش ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزٞ أوذ ػٍٝ أخفبع أداء 

اٌىبدس اٌجششٞ فٟ أغٍت اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِٕٚٙب اٌغبِؼبد ِؾً اٌذساعخ 

ىفبءح )ؽشاثٍظ، ِٚظشارٗ، ٚاٌضا٠ٚخ( وّب أشبس اٌزمش٠ش اٌٝ أخفبع ِؼذي اٌ

%( ٌغبِؼخ ؽشاثٍظ 14%( ٌغبِؼخ ِظشارٗ، ٚ)12.3اٌذاخ١ٍخ ٚاٌزٞ وبْ )

%( ٌغبِؼخ اٌضا٠ٚخ، ٚاْ ٘زٖ اٌغبِؼبد رفزمش ٌٍىض١ش ِٓ آ١ٌبد ِٚؼب١٠ش 15.9ٚ)

ًْ ِشىٍخ اٌذساعخ رزّثً فٍ ِّٚب عجك ٠ّىٓ اٌمٛي  ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ أ
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ألداء فٍ اٌجبِؼبد اٌٍُجُخ لصىس أعظ ٔظُ اٌّؼٍىِبد اإلداسَخ ِّب أثش ػًٍ ا

 .ِحً اٌذساعخ

 ٚثبٌزبٌٟ فبٔٗ ٠ّىٓ ط١بغخ ِشىٍخ اٌذساعخ ثبٌزغبإالد اٌزب١ٌخ:

 ِب ٚالغ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِؾً اٌذساعخ؟ .4

اٌٝ أٞ ِذٜ رئصش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  فٟ األداء اٌٛظ١فٟ ألػؼبء ١٘ئخ  .3

 اٌزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِؾً اٌذساعخ؟

 

 ثبٌثًب: فشض اٌذساعخ:

َىجذ رأثُش ِؼٕىٌ ٌٕظُ اٌّؼٍىِبد  ػًٍ االداء اٌىظُفٍ  )اٌشغجخ فٍ  -4

 ؟االداء، ٔىع األداء، وفبءح األداء، واٌغشػخ فٍ االٔجبص(

 

 ساثًؼب :أهذاف اٌذساعخ:

 اٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِؾً اٌذساعخ. .1

اٌٛظ١فٟ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼبد اٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ األداء  .2

 ا١ٌٍج١خ.

 اٌزؼشف ػٍٝ أصش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ االداء اٌٛظ١فٟ  .3

 

 خبًِغب: أهُّخ اٌذساعخ:

رٕجغ أ١ّ٘خ اٌذساعخ ِٓ خالي أ١ّ٘خ اٌّزغ١شاد اٌزٟ األهُّخ اٌؼٍُّخ:  -أ  - أ

ٚ٘زٖ  رزٕبٌٚٙب اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ اٌّزّضٍخ ثٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاألداء اٌٛظ١فٟ،

اٌذساعخ عٛف رغبُ٘ فٟ اصشاء ٘زا اٌغبٔت ِٓ خالي رمذ٠ُ اؽبس فىشٞ ؽٛي 

٘زٖ اٌّزغ١شاد، ثبإلػبفخ اٌٝ اٌزؼشف  ػٍٝ ؽج١ؼخ األصش اٌزٞ رزشوٗ ثٕظُ 

 اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ِغزٜٛ األداء اٌٛظ١فٟ.

رىزغت ٘زٖ اٌذساعخ أ١ّ٘زٙب اٌؼ١ٍّخ ِٓ اػزجبس أْ ِذخً األهُّخ اٌزطجُمُخ:  - ة

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٠ؼبٌظ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشىالد اإلداس٠خ ِٓ خالي اٌٛطٛي اٌٝ 

ِغزٜٛ ِزمذَ ِٓ االطالػ ٚاٌزط٠ٛش اإلداسٞ ٚ٘ٛ ِب ٠مٛد اٌٝ سفغ ِغزٜٛ 
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األداء اٌٛظ١فٟ، اْ اٌزٛعٗ ٔؾٛ رفؼ١ً ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ فٟ ػًّ 

ؼبد ا١ٌٍج١خ ِؾً اٌزطج١ك عٛف ٠ّٕٟ ٌذٜ ِٕغٛثٟ ٘زٖ اٌغبِؼبد اٌغبِ

اٌشؼٛس ثؼشٚسح رؾغ١ٓ أدائُٙ، ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك رؤرٟ ٘زٖ اٌذساعخ ٌزمذَ 

ؽٍٛالً ِٕطم١خ ٌزطج١ك ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِٚٓ خالٌٙب ٌزؾغ١ٓ األداء اٌٛظ١فٟ 

 ٌّٕغٛثٟ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِؾً اٌزطج١ك.

 

 ظشٌ ٌٍذساعخاٌجضء اٌثبٍٔ : اإلطبس إٌ

 أوالً: ٔظُ اٌّؼٍىِبد:

رٍؼت اٌّؼٍِٛبد دٚساً خط١شاً فٟ األُِ ٚإٌّظّبد فٟ اٌؼظش اٌؾذ٠ش 

ٚلذ أدٜ ا٘زّبَ األفشاد ٚإٌّظّبد ٚاٌذٚي ثبٌّؼٍِٛبد ٚرؤص١ش٘ب ػٍٝ ارخبر 

اٌمشاساد اٌٝ ص٠بدح اال٘زّبَ ٔؾٛ اٌزٛطً اٌٝ أدٚاد ٚرم١ٕبد ؽذ٠ضخ ٌّؼبٌغخ 

ذاٚي ِٓ اٌج١بٔبد ِٓ خالي اٌؾبعجبد اإلٌىزش١ٔٚخ، ٚػ١ٍٗ فبْ اٌؾغُ اٌٙبئً ٚاٌّز

اٌّؼٍِٛبد رشىً ِٛسداً اعزشار١غ١بً ٌٍّئعغبد اٌؾذ٠ضخ اٌزٞ ٠ٕجغٟ رٛف١شٖ 

ثبٌّٛاطفبد اٌّطٍٛثخ ِٓ ؽ١ش )اٌذلخ، اٌضمخ، اٌزشو١ض، اٌشّٛي، اٌزٛل١ذ....( ِٚٓ 

ش وبفخ اٌّؼٍِٛبد ٕ٘ب رظٙش أ١ّ٘خ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّئعغبد ِٓ خالي رٛف١

  .اٌٝ اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ

اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ ػجبسح ػٓ ث١بٔبد رُ ِؼبٌغزٙب ٚرظ١ٕفٙب ٚ رٕظ١ّٙب ثشىً 

٠غّؼ ثبعزخذاِٙب ٚاالعزفبدح ِٕٙب. أٞ أْ اٌّؼٍِٛخ ٟ٘  أعبط اٌّؼشفخ ِٚضٚد٘ب 

ثبٌّؼط١بد ٚاٌج١بٔبد ٚاٌشِٛص، ِٚخضٚٔٙب ِٓ اٌٛصبئك ٚاألسش١فبد ٚثٕٛن 

اٌزٟ رغز٠ٙب، أٞ أْ اٌّؼٍِٛخ ؽبٍِخ ٌٍّؼشفخ ٚاٌّؼشفخ ؽبػٕخ اٌّؼط١بد 

ٌٍّؼٍِٛخ
(v)

 . 

ِّٚب عجك ٠الؽع أْ اٌّؼشفخ رىّٓ عزٚس٘ب األعبع١خ فٟ اٌج١بٔبد 

ٚاٌّؼٍِٛبد فٟٙ ِض٠ظ ِٓ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ خالي اإلعشاءاد 

شاد ٠خٍؾ فٟ ٚاٌّّبسعبد ٚرُ ِؼبٌغزٙب ٌىٟ ٠ظجؼ ٌٙب ِؼٕٝ فىض١ش ِٓ األف

اعزخذاَ ِظطٍؾبد اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف
(vi)

 Pusaksrikit. ٠ٚمٛي )

( أْ اٌج١بٔبد رزىْٛ ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌؾمبئك ٚٔزبئظ ٌزغبسة أٚ اعزمشاء 2006
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ٌّالؽظبد فٟٙ رزّضً فٟ ِبدح خبَ ِٓ اٌشِٛص أٚ األسلبَ، ث١ّٕب اٌّؼٍِٛبد 

ب ٌزؼطٟ ِؼٕٝ أٚ اشبسح أوضش ٚػًٛؽب ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌج١بٔبد رُ رٕظ١ّٙب ٚرؾ١ٍٍٙ

اٌج١بٔبد، ِٚغ رٕبٚي ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚٚػؼٙب فٟ اؽبس ٠شًّ رٍه 

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ٚاٌخجشاد ٠زىْٛ ِؼٕٝ ٚارغبٖ آخش عذ٠ذ ِظؾٛثًب ثبٌخجشح 

٠غّٝ فٟ إٌٙب٠خ ثبٌّؼشفخ ٠ئدٞ اٌٝ رؾذ٠ذ ارغبٖ اٌّّبسعبد ٚاإلعشاءاد 

ٌٍّٕظّخ )أٞ رؾ٠ًٛ اٌّؼٍِٛخ اٌٝ رؼ١ٍّبد(، فبٌّؼشفخ أوضش ل١ّخ  ٚاٌغ١بعبد اٌؼبِخ

 ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٟ٘ أوضش ل١ّخ ِٓ اٌج١بٔبد. 

ٚرؼشف ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ أٔٙب "وً اإلعشاءاد ٚاٌٛعبئً اٌالصِخ 

ٌغّغ اٌج١بٔبد ِٓ ِخزٍف ِظبدس٘ب ٚرمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد اٌؼشٚس٠خ ٌّزخز اٌمشاساد 

 .خ"اإلداس٠خ فٟ إٌّظّ

ِغّٛػخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚاإلعشاءاد وّب رؼشف ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ أٔٙب "

ٚاٌّٛاسد اٌزٟ رمَٛ ثزغ١ّغ اٌج١بٔبد ِٚؼبٌغزٙب ٚٔمٍٙب ٌززؾٛي اٌٝ ِؼٍِٛبد ِف١ذح 

ٚا٠ظبٌٙب اٌٝ اٌّغزف١ذ٠ٓ ثبٌشىً اٌّالئُ ٚاٌٛلذ إٌّبعت ِٓ أعً ِغبػذرُٙ فٟ 

أداء اٌٛظبئف اٌّغٕذح ا١ٌُٙ".
(vii) 

ِغّٛػخ اٌؼٕبطش ٠شٜ ثبؽش آخش أْ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ "أ٠ؼبً 

ٚاألعضاء اٌّزىبٍِخ ٚاٌّغزٍضِبد اٌؼشٚس٠خ ٌزؾم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ ِٓ خالي ِؼبٌغخ 

ث١بٔبد أٚ ِبدح ٌز١ٙؤ ِؼٍِٛبد أٚ ِبدح فٟ ِذح ص١ِٕخ ِؾذدح".
(viii) 

 

ورشي اٌجبحثخ أٔه َّىٓ رؼشَف ٔظُ اٌّؼٍىِبد ػًٍ أٔهب "ِجّىػخ ِٓ 

اٌّزشاثطخ واٌزٍ رؼًّ ِؼبً ثشىً ِٕغك ِٓ خالي ِجّىػخ ِٓ اٌؼٍُّبد األجضاء 

إٌّزظّخ وػشض اٌّخشجبد وإٌزبئج ثأشىبي ِخزٍفخ ٌٍّؼٍىِبد ثحُث رضود 

إٌزبئج ٌٍّغزفُذَٓ ِٓ هزا إٌظبَ ثطشَمخ رذػُ ورخذَ لشاسرهُ ورغهً أػّبٌهُ 

ورّىٕهُ ِٓ اٌزخطُظ واٌشلبثخ ػًٍ ٔشبطبد إٌّظّخ".
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 ثبًُٔب: االداء اٌىظُفٍ:

اال٘زّبَ ثبألداء أطجؼ ِٓ أٚعغ األفىبس اإلداس٠خ أزشبساً فٟ وً األٚلبد، 

ٚوغٙذ ِىًّ ٌٙزا اال٘زّبَ ثذأ اٌزٛعٗ ٔؾٛ االداء اٌٛظ١فٟ اٌزٟ رؼذ ثؾغت ٚعٙٗ 

ٔظش ٘ئالء اٌىزبة اٌؾغش األعبط ٚاٌّىْٛ األُ٘ ٌزط٠ٛش األداء، ٚفٟ ٘زا اٌغضء 

 االداء اٌٛظ١فٟ ِٓ خالي ِٕبلشخ اٌغٛأت ا٢ر١خ: رزٕبٚي اٌجبؽضخ

 ِفَٙٛ االداء اٌٛظ١فٟ. -4

 أّبؽ االداء اٌٛظ١فٟ. -3

 ِفهىَ االداء اٌىظُفٍ: -2

(Viswesvaran, et al 2005)أشبس 
(ix)

اٌٝ أْ االداء اٌٛظ١فٟ  

"ِغّٛػخ اٌغٍٛو١بد اٌزٟ ٠ظٙش٘ب اٌّٛظف ٚرغبػذ فٟ رؾم١ك األ٘ذاف 

 اٌزٕظ١ّ١خ". 

األداء اٌٛظ١فٟ ػٍٝ أٔٗ "اإلٔغبص اٌزٞ ٠ؾممٗ اٌفشد فٟ اٌٛلذ وّب ٠ؼشف 

اٌّؾذد ٚٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش اٌّؾذدح ِغجمبً".
(x) 

٠ٚٛػؼ وبرت آخش أْ األداء اٌٛظ١فٟ اٌفؼبي ألٞ ِٛظف ٘ٛ ِؾظٍخ 

رفبػً ػٛاًِ وض١شح أثشص٘ب:
(xi )

 

  ُوفب٠بد اٌّٛظف١ٓ: ٚرشزًّ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد ٚاالرغب٘بد ٚاٌم١

 ٌزٟ رٕزظ أداء فؼبالً.ا

   ِزطٍجبد اٌؼًّ )اٌٛظ١ف١خ(: اٌّٙبَ ٚاٌّغئ١ٌٛبد ٚاألدٚاس اٌزٟ ٠طٍجٙب

 اٌؼًّ.

  .ث١ئخ اٌزٕظ١ُ: اٌؼٛاًِ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ 

٠ٚؼشف وبرت آخش األداء اٌٛظ١فٟ أٔٗ "األٔشطخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌفشد، 

ِٕزغبرٙب، أٚ رمذ٠ُ  ٚرغبػذ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؾ٠ًٛ ثبعزخذاَ ِٛاسد إٌّظّخ ٚرٛص٠غ

رخط١ؾ ػبَ ٌٙب ِٓ ؽ١ش االعزخذاَ ٚاالششاف ٚاٌزٟ رغبػذ إٌّظّخ ػٍٟ رؾم١ك 

اٌفبػ١ٍخ ٚاٌىفبءح"
(xii)

 . 

 ٚٚفمبً ٌّب عجك ِٓ رؼش٠فبد ٌألداء اٌٛظ١فٟ رغزٕزظ اٌجبؽضخ ِب ٠ٍٟ:
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  ٠غبُ٘ األداء فٟ رؾذ٠ذ ِذٜ لذسح إٌّظّخ ػٍٝ اعزضّبس اٌمذساد اٌىبِٕخ

 اٌطّٛؽبد ٚاٌّٙبساد ٚاٌّؼبسف ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ.ٚرٛظ١ف 

   ٠ئدٞ األداء اٌفؼبي اٌٝ خٍك ١ِضح رٕبفغ١خ ٌٍّٕظّخ ِٓ خالي االثزىبس

 ٚاالثذاع فٟ األداء.

  .٠ئدٞ األداء اٌفؼبي اٌٝ رخف١غ رىب١ٌف اٌؼًّ ٚرشش١ذ اٌّظشٚفبد 

  ِٚ ذٜ ٠غبُ٘ األداء فٟ رؾذ٠ذ ِذٜ ٔغبػ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ إٌّظّخ

 عالِخ ثشاِغٙب اٌزٟ رؼذ٘ب ٚرغزخذِٙب ثبٌّٕظّخ.

   ٠غبػذ األداء اٌّز١ّض اٌٟ سفغ ِغزٜٛ اٌغٛدح فٟ ِذخالد ِٚخشعبد

 اٌؼ١ٍّخ االٔزبع١خ فٟ ِٕظّبد األػّبي.

   ٠غبُ٘ األداء فٟ رؾذ٠ذ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ٌذٜ لٛح اٌؼًّ فٟ ِٕظّبد

 األػّبي.

  ٓإٌّظّخ فٟ ا٠غبد ٔظُ ثزشل١بد  ٠ؼًّ األداء ػٍٝ ِغبػذح اٌّغئ١ٌٛٓ ػ

ِٚىبفآد ٚأعٛس ٚؽٛافض رزٕبعت ِغ ِغز٠ٛبد األداء اٌّخزٍفخ ثبٌّٕظّخ، 

ٚاٌؼًّ ػٍٝ اطالػ رٍه إٌظُ فٟ ؽبي اوزشبف رؤص١ش ٘زٖ إٌظُ ػٍٝ 

 ِغزٜٛ األداء ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌّٕظّخ.

  ٠غبػذ األداء اٌّز١ّض اٌفؼبي فٟ رؾم١ك أ٘ذاف إٌّظّخ ِٚذٞ اشجبع ؽبعبد 

 اٌفشد ٚأ٘ذافٗ.

  ِٓ رشي اٌجبحثخ أٔه َّىٓ رؼشَف األداء اٌىظُفٍ ػًٍ أٔه "ِجّىػخ

األٔشطخ واٌغٍىوُبد اٌىظُفُخ اٌزٍ َظهشهب اٌفشد ػٕذ أدائه ٌّهبَ وظُفزه 

 ورٌه رحمُمبً ٌٕزبئج ِحذدح ِغجمبً ورزفك ِغ األهذاف اٌزٕظُُّخ.

 

 أّٔبط  االداء اٌىظُفٍ: -9

ؽزٝ ٠ّىٓ ل١بط األداء اٌٛظ١فٟ ٚرم١١ّٗ ال ثذ  أْ ٠زُ رؾذ٠ذ األثؼبد اٌزٟ 

رؼجش ػٕٗ ثذلخ ٚش١ٌّٛخ ٚاٌّالؽع ِٓ خالي رزجغ األدة إٌظشٞ ٌألداء اٌٛظ١فٟ 

٠الؽع أْ إٌّبرط اٌزم١ٍذ٠خ الزظشد ػٍٝ و١ّخ ٚعٛدح اٌّخشعبد ٚاٌزٟ ٠ؼجش 
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٘زا إٌطبق ارغغ ١ٌشًّ األثؼبد ػٕٙب )ثبٌمذسح، ٚاٌى١ّخ، ٚاٌىفبءح(، ٠ٚالؽع أْ 

اٌغٍٛو١خ اٌّشرجطخ ثبألداء اٌّزؼٍك ثبٌّّٙخ، أٚ األداء اٌّشرجؾ ثبألداء خبسط اٌذٚس 

)األداء اٌغ١بلٟ(، أٚ األداء اٌغٍجٟ، أٚ األداء اٌّزى١ف، ػٍٝ أْ ٕ٘بن رفبٚد ث١ٓ 

اٌذساعبد ٌزظ١ٕفبد األداء ٚرٌه ٚفمب ٌٙذف ِٚغزّغ وً دساعخ ٠ّٚىٓ رٛػ١ؼ 

 ٌه ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:ر

Abou-Zaki, 2003)رٕبٌٚذ دساعخ )
(xiii)

أثؼبد )اٌشغجخ فٟ األداء  

 ٚوفبءح األداء( وّئششاد ٌزم١١ُ أداء اٌّّٙخ.

Mechael et al, 2006)اعزخذِذ دساعخ )
(xiv)

ِض٠غبً ِٓ أثؼبد اٌّّٙخ  

ٚاألداء اٌغ١بلٟ ٚا١ٌٕخ فٟ رشن اٌؼًّ ِضً )اٌشغجخ فٟ األداء ٚوفبءح األداء، 

 ٚاٌغشػخ فٟ االٔغبص(.

 

(Blickle et al, 2008)٘ذفذ دساعخ 
(xv)

اٌٝ رم١١ُ األداء اٌٛظ١فٟ  

 ثشىً شبًِ ؽ١ش اعزخذِذ ٘زٖ اٌذساعخ وفبءح األداء ٚاٌغشػخ فٟ االٔغبص.

(Spruill, 2008)د دساعخ وّب اػزّذ
(xvi)

ػٍٝ أثؼبد اٌشغجخ فٟ األداء،  

ٚاٌغشػخ فٟ االٔغبص ٚرٌه ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ػذد ِٓ إٌّظّبد 

 اٌظٕبػ١خ إٌٙذ٠خ.

 

(Abu Baker, 2008وزٌه رٕبٌٚذ دساعخ )
(xvii)

األثؼبد اٌزب١ٌخ )اٌغٛدح،  

اٌذساعخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌشغجخ فٟ األداء، االعزؼذاد ٌالثزىبس(، ٚلذ رٕبٌٚذ ٘زٖ 

 اٌغبِؼبد اٌّب١ٌض٠خ.

 

رؤع١غبً ػٍٝ ِب عجك ٚأغغبِبً ِغ أ٘ذاف ِٚغزّغ اٌذساعخ رشٜ اٌجبؽضخ 

أٔٗ ٠ّىٓ االػزّبد ػٍٝ أثؼبد األداء اٌٛظ١فٟ اٌزٟ رٕبٌٚزٙب ٘زٖ اٌذساعخ ٟٚ٘ 

 )اٌشغجخ فٟ األداء، ٔٛع األداء، اٌغشػخ فٟ اإلٔغبص، ٚوفبءح األداء(.
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 رحًٍُ اٌؼاللخ ثُٓ ٔظُ اٌّؼٍىِبد واألداء اٌىظُفٍ:ثبٌثًب: 

عبءد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ وٛاؽذح ِٓ إٌظُ اٌمبدسح ػٍٝ عّغ 

ِٚؼبٌغخ ٚرظ١ٕف ؽفع اٌج١بٔبد، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؾزبعٙب ِزخزٚ اٌمشاساد ٌٍم١بَ 

 ثبٌٛظبئف اإلداس٠خ وبفخ، ِٓ رخط١ؾ ٚرٕظ١ُ ٚرٛع١ٗ ٚسلبثخ.

ٚرىّٓ أ١ّ٘زٙب ١ٌظ فٟ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاساد فمؾ، ثً فبٌّؼٍِٛبد صشٚح، 

رزؼذٜ رٌه ٌزغزخذَ أ٠ؼبً فٟ ػ١ٍّبد اداس٠خ أخشٜ وٛػغ اٌخطؾ، ٚسعُ 

اٌغ١بعبد ٚاٌشلبثخ ٚرم٠ُٛ األداء، ٌٚىٓ ٠ؼذ اعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد ٚٔظّٙب فٟ رم٠ُٛ 

ِٓ األداء أوضش ٘زٖ االعزخذاِبد عبرث١خ ٚأ١ّ٘خ، ؽ١ش ٠ٕظش ٌألداء ػٍٟ أٔٗ 

اٌؼ١ٍّبد اإلداس٠خ األعبع١خ، ؽ١ش أْ أداء اٌؼب١ٍِٓ ٠ؼذ ػظت اٌزط٠ٛش اإلداسٞ 

اٌٛظ١ف١خ، ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ  ؽ١ش ٠زُ ِٓ خالٌٙب ِزبثؼخ أداء اٌّٛظف، ٚرؾغ١ٓ لذسارٗ

ٌٙب رؤص١شاد فٟ عٍٛن األفشاد ٚعّبػبد اٌؼًّ ٌغؼً ٔزبئظ األداء ِزّبش١خ ٚا٘ذاف 

ٍٝ أغبص اٌّٙبَ ٚاٌٛاعجبد اٌّٛوٍخ ػ١ٍٗ إٌّظّخ، ٚرؼطٟ اٌؼبًِ اٌمذسح ػ

ٚرط٠ٛش لذسارٗ ػٍٝ رؾًّ ِغئ١ٌٚبد اػبف١خ رؾمك ٌٗ دسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌشػب 

اٌٛظ١فٟ، ٚرؼط١ٗ اٌمذسح ػٍٟ اٌزى١ف ِغ ث١ئخ اٌؼًّ ٚثزٌه ٠ّىٓ اعزىشبف 

اٌؼٕبطش اٌّزشرجخ ػٍٟ األداء اٌجششٞ ِٓ ؽ١ش اٌىفبءح االٔزبع١خ األِش اٌزٜ 

 ٍٝ اٌفؼب١ٌخ اٌى١ٍخ ٌٍّٕظّخ.٠ٕؼىظ أصشٖ ػ

ٚأثذد رٌه ِغّٛػخ ِٓ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس فمذ أوذد دساعخ )اٌجشبثشخ 

3559)
 (xviii)

أصش ٌٍّؼٍِٛبد االداس٠خ فٟ سفغ ِغزٜٛ األداء اٌٛظ١فٟ فٟ ِئعغخ  

(3551اٌؼّبْ االعزّبػٟ اإلداسٞ، ٚدساعخ )فزؼ اٌشؽّٓ، 
 (xix)

، ث١ٕذ أ٠ؼبً 

ٚاصش٘ب فٟ رؾغ١ٓ األداء اإلداسٞ ٚدساعخ )اٌفٛصاْ، ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ 

 ( ، ث١ٕذ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾذ٠ضخ ٚأصش٘ب ػٍٝ أداء اٌؼب١ٍِٓ.3558

(Maria, 2013)ٚرزفك اٌذساعبد اٌغبثمخ ِغ دساعخ 
(xx )

، ٚاٌزٟ وبٔذ 

 رٙذف اٌٟ اوزشبف اٌؼاللخ ث١ٓ فؼب١ٌخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاألداء اٌٛظ١فٟ.

(Yanch la,2015)خ ٚرزفك أ٠ؼبً ِغ دساع
(xxi)

، ٟٚ٘ رٙذف اٌٟ و١ف 

ٌّٚبرا رذػُ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد أداء إٌّظّبد، ٚوزٌه رزفك أ٠ؼبً ِغ دساعخ 
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(Barbara, 2014)

(xxii)
، اٌزٟ رٛطٍذ اٌٟ أْ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٠غت أْ رٛاعٗ 

رؾذ٠بً عذ٠ذاً ِٓ خالي شجىخ اٌّؼٍِٛبد ٌزّىٓ إٌّظّبد ِٓ رؾم١ك ِغز٠ٛبد 

ْ ٚاٌشػبء اٌزٜ ثذٚسٖ ٠زشرت ػ١ٍٙب اسرفبع ِؼذالد رؾغ١ٓ ِشرفؼخ ِٓ اٌزؼبٚ

 األداء.

ؽ١ش رٛطٍذ ٘زٖ اٌذساعبد اٌٟ ٔزبئظ ِّٙخ اػزجشد ف١ٙب ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

ِٓ األثؼبد األوضش رؤص١شاً ػٍٟ اداء إٌّظّبد ِٓ ؽ١ش اٌّغبّ٘خ ثشىً وج١ش فٟ 

 رؾغ١ٓ أزبع١خ ٚأداء إٌّظّخ.

 اٌجضء اٌثبٌث: ِٕهجُخ اٌذساعخ

 أوالً: أعٍىة اٌذساعخ:

رُ االػزّبد فٟ اٌذساعخ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ اٌزٞ ٠ٙزُ ثذساعخ 

اٌظب٘شح ٚرؾ١ٍٍٙب ٌٍٛطٛي اٌٟ االعزٕزبعبد اٌذل١مخ ؽٛي اٌظب٘شح ٚرفغ١ش٘ب ، 

ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ رُ االػزّبد ػٍٝ ِظذس٠ٓ أعبع١١ٓ ٌٍج١بٔبد، ٠ّٚىٓ 

 رٛػ١ؾّٙب وّب ٠ٍٟ:

اػزّذ اٌجبؽضخ فٟ رى٠ٛٓ اإلؽبس إٌظشٞ ػٍٝ اٌىزت  ٌثبٔىَخ:اٌّصبدس ا .4

اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ، ٚاٌذٚس٠بد ٚاألثؾبس اٌؼ١ٍّخ، 

اٌّٛعٛدح فٟ اٌغبِؼبد، أٚ ِٕشٛسح ػجش اإلٔزشٔذ ٚاٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛػٛع 

 اٌذساعخ أٚ ثؼغ عٛأجٙب.

اء ؽٛي ِٛػٛع ٌمذ لبِذ اٌجبؽضخ ثبعزمظبء ا٢س اٌّصبدس األوٌُخ: .3

اٌذساعخ، ٚأػزّذ فٟ رٌه ػٍٝ لبئّخ اعزمظبء طّّذ ٌٙزا اٌغشع ِٛعٙخ 

ٌّفشداد ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ٚرٌه الخزجبس طؾخ اٌفشع 

 اٌخبص ثبٌذساعخ.

 

 ثبًُٔب: ِجزّغ وػُٕخ اٌذساعخ:

٠زىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ  ِجزّغ اٌذساعخ: -4

عبِؼخ اٌضا٠ٚخ، ٚعبِؼخ ِٚؼب١ُٔٚٙ، فٟ صالس عبِؼبد ؽى١ِٛخ ١ٌج١خ ٟ٘ )

 ِظشارٗ، ٚعبِؼخ ؽشاثٍظ( ٚاخز١بس ٘زٖ اٌغبِؼبد ِٓ ِٕطٍك أْ:
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 ( اٌّغزّغ اٌىٍٟ ٌٍغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ا١ٌٍج١خ. 39رّضً ٘زٖ اٌغبِؼبد ِٓ )% 

 رؼزجش عبِؼخ ؽشاثٍظ ِٓ أوجش اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِٓ ؽ١ش ػذد أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ، ٚاٌؼب١ٍِٓ، ٚاٌطالة وّب أٔٙب ِٓ ألذَ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِٓ ؽ١ش 

 اٌزؤع١ظ ثؼذ عبِؼخ ثٕغبصٞ.

  ِٓ ٗرّضً عبِؼخ ِظشارٗ اٌغبِؼبد إٌّشئخ ؽذ٠ضبً وّب أْ ِذ٠ٕٗ ِظشار

 اٌّذْ األِٕٗ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌٛطٛي ا١ٌٙب ثغٌٙٛخ.

 .أزّبء اٌجبؽضخ اٌٝ عبِؼخ اٌضا٠ٚخ 

 ثؤداء ػذ٠ذ ِٓ اٌخذِبد فٟ إٌّبؽك اٌزٟ رزّٕٟ ا١ٌٙب  ل١بَ ٘زٖ اٌغبِؼبد

عٛاء ػٍٝ طؼ١ذ إٌّطمخ اٌّشوض٠خ أٚ ِٕبؽك أخشٜ ؽ١ش رزٛصع ثؼغ 

( 4اٌى١ٍبد اٌزبثؼخ ٌٙزٖ اٌغبِؼبد فٟ ِٕبؽك أخشٜ، ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ سلُ )

 ٠ٛػؼ رٛص٠غ ِغزّغ اٌذساعخ.

 

 (4عذٚي سلُ )

 فٟ فٟ وً عبِؼخرٛص٠غ ِغزّغ اٌذساعخ ٚفمبً ٌٍّغّٝ اٌٛظ١

 أػضبء هُئخ اٌزذسَظ اٌجبِؼخ

 3499 عبِؼخ ؽشاثٍظ

 3362 عبِؼخ اٌضا٠ٚخ

 4438 عبِؼخ ِظشارٗ

 6416 اإلعّبٌٟ

 ِٓ اػذاد اٌجبؽضخ فٟ ػٛء ث١بٔبد اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخاٌّصذس: 

 

 ػُٕخ اٌذساعخ: -9

اػزّذد اٌجبؽضخ ػٍٝ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ؽجم١خ ٌفئزٟ اٌذساعخ ٚرٌه ٌألعجبة 

 اٌزب١ٌخ:
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اٌزجب٠ٓ فٟ ِغزّغ اٌذساعخ ٚإٌبرظ ػٓ أزّبء أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌٝ  .أ 

صالس عبِؼبد ِخزٍفخ، ٚوزٌه أزّبئُٙ اٌٝ و١ٍبد ِخزٍفخ داخً ٘زٖ 

 اٌغبِؼبد، ٚاخزالف ِئ٘الرُٙ.

  ٚعٛد اؽبس وبًِ غ١ش ِزمبدَ ٌّفشداد ِغزّغ اٌذساعخ. .ة 

ُ اخز١بس اٌؼ١ٕخ ِٓ وً ؽجمخ لبِذ اٌجبؽضخ ثؤخز ػ١ٕخ ؽجم١ٗ ػشٛائ١خ ؽ١ش ر .ط 

ؽجمب ٌٍزٛص٠غ إٌغجٟ، ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠ىْٛ ػذد ِفشداد اٌؼ١ٕخ فٟ وً ؽجمخ 

ِزٕبعجب ِغ ػذد ِفشداد ِغزّغ اٌذساعخ فٟ وً ؽجمخ، ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ 

 رفزشع أْ رجب٠ٓ اٌظب٘شح ِزغبٚٞ فٟ اٌطجمبد اٌّخزٍفخ.

فٟ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٚزؾذ٠ذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌّغزّغ األطٍٟ ِٓ 

اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِؾً اٌذساعخ  رُ اعزخذاَ ِؼبدٌخ عز١فٓ صبِجغْٛ ٚرٌه ػٍٟ 

إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
  

 

 رحذَذ اٌؼُٕخ ألػضبء هُئخ اٌزذسَظ: - أ

 

 

 

 

 

 

 حُث أْ:

 N ؽغُ اٌّغزّغ : 

  Z: ٌ(  4.56( ٚرغبٚٞ )5.59ذسعخ اٌّؼ١بس٠خ اٌّمبثٍخ ٌّغزٜٛ اٌذالٌخ )ا 

   d( ٞٚ5.59:  ٔغجخ اٌخطؤ ٚرغب ) 

  P: ( ٞٚ5.95ٔغجخ رٛفش اٌخبط١خ ٚاٌّؾب٠ذح ٚرغب ) 

 

     ppzdN

ppN
n






1221

1
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 (9جذوي سلُ )

اٌذساعخ وفمبً ألعٍىة اٌزىصَغ اٌّزٕبعت وػذد لىائُ االعزمصبء  رفصُالد ػُٕخ

 اٌّىصػخ واٌّؼبدح إًٌ اٌجبحثخ واٌصبٌحخ ٌٍزحًٍُ

 اٌجبِؼخ
 اٌّجزّغ

 اٌؼُٕخ

ػذد لىائُ 

االعزمصبء 

 اٌّىصػخ

ػذد لىائُ 

االعزمصبء 

اٌّؼبدح 

واٌصبٌحخ 

 ٌٍزحًٍُ

 ٔغجخ ػذد ٔغجخ ػذد

 41 434 462 462 19 3499عبِؼخ 
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 ؽشاثٍظ

عبِؼخ 

 اٌضا٠ٚخ
3362 24 421 421 444 83 

عبِؼخ 

 ِظشارٗ
4438 48 69 69 95 54 

 %85 354 263 263 455 6416 اعّبٌٟ

 اٌّصذس: ِٓ إػذاد اٌجبحثخ فٍ ضىء ثُبٔبد اٌذساعخ اٌُّذأُخ      

 

ٌٚخذِخ أ٘ذاف ٚافزشاػبد اٌجؾش ٚعذد اٌجبؽضخ أٔٗ ِٓ األفؼً أْ ٠زُ 

ِٓ اٌى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ، ؽ١ش أْ اخز١بس ػ١ٕخ ِٓ اٌى١ٍبد  اٌزٛص٠غ ػٍٝ ػ١ٕخ

ع١ز١ؼ اٌفشطخ فٟ ا٠غبد األّٔبؽ اٌّخزٍفخ ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚثبٌزبٌٟ فمذ رُ 

اٌزٛص٠غ ػٍٝ أسثغ و١ٍبد ػ١ٍّخ ٟ٘ اٌطت ٚإٌٙذعخ ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌضساػخ ٚأسثغ 

 اٌغبِؼبد اٌضالس. و١ٍبد ٔظش٠خ ٟ٘ اٌزغبسح ٚاٌزشث١خ ٚاٌؾمٛق ٚا٢داة فٟ

 

 ثبٌثًبً: أداح اٌذساعخ:

رُ اػذاد اعزّبسح اعزج١بْ ؽٛي ِزغ١شاد اٌذساعخ، ٚلذ رىْٛ االعزج١بْ ِٓ 

 اٌّؾبٚس اٌزب١ٌخ:

( فمشاد ٚلذ اػزّذد 44اٌغضء األٚي: ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٠ٚزىْٛ ِٓ ) .2

ثٕبء اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ فٟ رظ١ُّ ٘زا اٌغضء 

اٌطشاؤخ ِٕٙب دساعبد ) اإلداس٠خٚرظ١ُّ ِم١بط اٌذساعخ ٌّزطٍجبد اٌشفبف١خ 

 ( 9002؛ ػىاد، 9022؛ اٌؼّشٌ، 9022أثى لبػىد، ؛9020واٌؼضبثٍخ،

فمشح( ِٛصػخ ػٍٝ أثؼبد  45اٌغضء اٌضبٟٔ: االداء اٌٛظ١فٟ ٠ٚزىْٛ ِٓ ) .3

االداء اٌٛظ١فٟ  ٚلذ اػزّذد اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ 

)عُّغ، وزٌه اػزّذد ػٍٝ دساعزب ِٕٙب دساعبد فٟ رظ١ُّ ٘زا اٌغضء 

 فٟ رظ١ُّ ِم١بط األداء اٌٛظ١فٟ.( 9022؛ وِبضٍ، 9020
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 أعبٌُت اٌزحًٍُ اإلحصبئٍ:ساثؼبً: 

رُ رفش٠غ ٚرؾ١ًٍ االعزج١بْ ِٓ خالي االعزؼبٔخ ثبٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌمذ 

إلعشاء اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ إٌّبعت ٌزؾ١ًٍ  (SPSS)ٚثبالػزّبد ػٍٝ ثشٔبِظ 

رُ اعزخذاَ األعب١ٌت اإلؽظبئ١خ اٌج١بٔبد ٚالخزجبس طؾخ فشع اٌذساعخ، ٚلذ 

 اٌزب١ٌخ :

أعب١ٌت اإلؽظبء اٌٛطفٟ، ِضً اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ، ٚاالٔؾشافبد  -4

 .ٌزٛط١ف ِزغ١شاد اٌذساعخ ِٓ خالي اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙباٌّؼ١بس٠خ 

رؾ١ًٍ االٔؾذاس اٌخطٟ اٌجغ١ؾ ٌّؼشفخ اٌؼاللخ االرغب١٘خ "رؤص١ش" ِزغ١ش   -3

ِؼبًِ ٚاؽذ ِغزمً ػٍٝ ِزغ١ش ٚاؽذ ربثغ، ٚاخزجبس ِذٜ اٌزؤص١ش ثبعزخذاَ 

Rاٌزؾذ٠ذ "
2

 "، ٚثبعزخذاَ اؽظبئ١خ )د(.

 

 خبِغبً: اخزجبس لبئّخ االعزمصبء: 

ٌٍزؾمك ِٓ صجبد ٚطذق ٚدلخ فمشاد اٌم١بط ٚرٕبعمٙب ٚٚػٛؽٙب 

ِٚالءِزٙب ٌٍج١ئخ اٌجؾض١خ، ٚلذسرٙب ػٍٝ ل١بط اٌّزغ١شاد اٌّشاد ل١بعٙب لبِذ 

٠ٚؼٕٟ  اٌضجبد أْ ِؼبِالد اٌثجبد واٌصذق ٌّزغُشاد اٌذساعخ: اٌجبؽضخ ثؾغبة 

اٌّم١بط ٠ؼطٟ ٔفظ إٌزبئظ ارا لبط اٌشٟء ٔفغٗ ػذٖ ِشاد ِززب١ٌخ، فٟ ؽ١ٓ ٠ش١ش 

اٌظذق اٌٝ أْ أداح اٌم١بط رم١ظ فؼال اٌّفَٙٛ اٌّؼ١ٓ ١ٌٚظ أٞ ِفَٙٛ آخش، ٚأْ 

٘زا اٌّفَٙٛ اٌّؼ١ٓ ٠غشٞ ل١بعٗ ثذلخ ٚٚػٛػ
(xxiii)

خذِذ اٌجبؽضخ ، ٚلذ اعز

فٟ اخزجبس ِذٜ صجبد  SPSSثشٔبِظ اٌؾضِخ اإلؽظبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ 

ػ١ٕخ ِٓ لٛائُ االعزمظبء  اٌّم١بط اٌّغزخذَ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ، ِٚٓ خالي اخزجبس

( ٠ٛػؼ ل١ُ 2( لبئّخ ػٍٝ اٌغبِؼبد اٌضالس، ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ سلُ )65ػذد٘ب )

 اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ.ِؼبِالد اٌضجبد ٚاٌظذق ٌّزغ١شاد 
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 (2جذوي سلُ )

 لُُ ِؼبِالد اٌثجبد واٌصذق ٌّزغُشاد اٌذساعخ

 اٌجؼذ

 أػضبء هُئخ اٌزذسَظ
ػذد ػجبساد 

 اٌّمُبط
ِؼبًِ 

 اٌثجبد

ِؼبًِ 

 اٌصذق

 44 5.592 5.555 ٔظبَ اٌّؼٍىِبد

 45 5.565 5.515 األداء اٌىظُفٍ

 9 5.881 5.482 اٌشغجخ األداء

 1 5.528 5.885 ٔىع األداء

 6 5.522 5.843 وفبءح األداء

 1 5.559 5.835 عشػخ اإلٔجبص

ِٓ اػذاد اٌجبؽضخ فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ٌج١بٔبد اٌذساعخ  اٌّصذس:

 ا١ٌّذا١ٔخ.

( ٠الؽع أٔٗ ف١ّب ٠زؼٍك ثّؼبِالد اٌضجبد 2ِٓ لشاءح ث١بٔبد اٌغذٚي سلُ )

ِٚمجٌٛخ ثبٌٕغجخ ٌغ١ّغ اٌّزغ١شاد اٌّمبعخ رغغً اٌج١بٔبد ِؼبِالد صجبد ِشرفؼخ 

(، أِب 5.482ثمٛائُ عّغ اٌج١بٔبد، ؽ١ش وبٔذ ألً ل١ّخ ِغغٍخ ٌّؼبًِ اٌضجبد )

ثبٌٕغجخ ٌٍّزغ١شاد اٌشئ١غ١خ ٚاٌّزّضٍخ فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاألداء اٌٛظ١فٟ ثٛطفٙب 

 ِزغ١شاد عبِؼخ، فمذ ؽظ١ذ ٘زٖ اٌّزغ١شاد ثّؼبِالد صجبد ٚطذق ِشرفؼخ ػٍٝ

 إٌؾٛ اٌّج١ٓ ثبٌغذٚي اٌغبثك.

(Hair et al, 2010)٠ٚش١ش 
(xxiv)

رؼذ  )5.65(اٌٝ أْ ل١ُ أٌفب األوجش ِٓ  

اٌزارٍ  اٌصذق ل١ّبً ِمجٌٛخ ٌٍؾىُ ػٍٝ اػزّبد٠خ اٌّمب١٠ظ، أِب ف١ّب ٠زؼٍك ثّؼبِالد

فمذ عغٍذ اٌج١بٔبد دسعبد طذق  اٌزٌ َغبوٌ اٌجزس اٌزشثُؼٍ ٌّؼبًِ اٌثجبد،

ِشرفؼخ ثبٌٕغجخ ٌغ١ّغ اٌّزغ١شاد ِؾً اٌذساعخ، ٚرؼىظ ٘زٖ إٌز١غخ دسعخ ِالئّخ 

ِٓ اٌضجبد ٚاٌظذق اٌزارٟ ِّب ٠ذًٌ اػزّبد٠خ أدٚاد اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ، ٚثبٌزبٌٟ 
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طالؽ١خ ٘زٖ األدٚاد ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ إٌّطم١خ ٚاإلؽظبئ١خ ٌغّغ ث١بٔبد اٌذساعخ 

 ١خ.ا١ٌّذأ

 

 اٌجضء اٌشاثغ : اٌزحًٍُ اإلحصبئٍ ؤزبئج إخزجبس اٌفشض

 أوالً : اٌزحًٍُ اإلحصبئٍ اٌىصفٍ ٌٕزبئج اٌذساعخ اٌُّذأُخ:

 رحًٍُ فمشاد ٔظُ اٌّؼٍىِبد:    -أ

 (2جذوي سلُ )

 ٌٕظُ اٌّؼٍىِبد األهُّخ إٌغجُخ واٌّزىعظ اٌحغبثٍ واالٔحشاف اٌّؼُبسٌ

 اٌؼجبسح َ
اٌىعظ 

 اٌحغبثٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

األهُّخ 

 إٌغجُخ

رشرُت 

 األهُّخ

2 
رزظف اٌّؼٍِٛبد اٌظبدسح 

 ِٓ اإلداسح ثبٌّظذال١خ ٚاٌذلخ.
2.45 4.354 63 8 

9 

رخٍٛ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رمذِٙب 

اإلداسح ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌضائذح 

 ٚاٌّزىشسح.

2.22 5.815 66.6 9 

2 

٠زٍمٝ اٌّغزخذَ اٌّؼٍِٛخ فٟ 

ف١ٗ دْٚ  اٌٛلذ اٌزٟ ٠ؾزبعٙب

 رمذ٠ُ أٚ رؤخ١ش.

2.34 5.855 69.1 6 

2 

رخٍٛ اٌّؼٍِٛبد ِٓ لظذ 

اٌزؾش٠ف أٚ اٌزض٠ٚش أٚ 

 اٌزؾ١ض.

3.55 5.582 98 45 

2 
رالءَ اٌّؼٍِٛبد أ٘ذاف اٌؼًّ 

 اٌؾب١ٌخ ٚاٌّغزمج١ٍخ.
2.26 5.521 64.3 1 

 44 14.3 5.662 ٠3.56زُ رؾذ٠ش اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ  6
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 ٔؾٛ ِغزّش.

7 

اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ٠ؼًّ ٔظبَ 

رؾ١ًٍ اٌّشىالد اٌّؼمذح 

 ٚرجغ١طٙب ٚرغ١ًٙ فّٙٙب.

2.65 5.889 43 2 

8 
اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفش٘ب إٌظبَ 

 ِالئّخ ٚرٍجٟ ِزطٍجبد اٌؼًّ.
2.44 4.412 63.3 4 

9 

اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠زُ اٌؾظٛي 

ػ١ٍٙب ِٓ إٌظبَ ِشرجخ 

 ِٕٚغمخ.

3.59 4.334 95 5 

20 

رؾبفع اإلداسح ػٍٝ عش٠خ 

اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ُّٕغ اٌىشف 

ػٕٙب )أٚ ٠ئدٞ اٌزظش٠ؼ ثٙب 

اٌٝ اإلػشاس ثبٌّظٍؾخ اٌؼبِخ 

 ٌٍغبِؼخ(.

1.33 5.885 81.1 4 

22 

رزخز اإلداسح اإلعشاءاد 

اٌالصِخ ٌؾّب٠خ اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ إِٔٙب.

2.48 4.544 49.6 3 

  62.8 0.226 2.92 إجّبٌٍ ٔظُ اٌّؼٍىِبد

ِٓ اػذاد اٌجبؽضخ فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌج١بٔبد اٌذساعخ  اٌّصذس:

 ا١ٌّذا١ٔخ.                                  

 ( َزضح اِرٍ:2ِٓ خالي لشاءح ثُبٔبد اٌجذوي اٌغبثك سلُ )

  وبٔذ أوضش اٌفمشاد أ١ّ٘خ فٟ ِزطٍت ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ )رؾبفع اإلداسح

ػٍٝ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ُّٕغ اٌىشف ػٕٙب )أٚ ٠ئدٞ اٌزظش٠ؼ ثٙب اٌٝ 

اإلػشاس ثبٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٌٍغبِؼخ( ٚاٌزٟ اؽزٍذ اٌّشرجخ األٌٚٝ ِٓ ؽ١ش 
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اف ( ٚأؾش1.33%( ثّزٛعؾ ؽغبثٟ )81األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚاٌزٟ ثٍغذ )

 (.5.885ِؼ١بسٞ )

  وبٔذ ألً اٌفمشاد أ١ّ٘خ فٟ ِزطٍت ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ ) ٠زُ رؾذ٠ش

اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ٔؾٛ ِغزّش( ٚاٌزٟ اؽزٍذ اٌّشرجخ األخ١شح ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ 

( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 3.56%( ثّزٛعؾ ؽغبثٟ )14إٌغج١خ ٚاٌزٟ ثٍغذ )

(5.662.) 

 ٍِٛبد عبء ػّٓ ِغبي اٌّؾب٠ذ ثشىً ػبَ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ِزطٍت ٔظُ اٌّؼ

ٚأْ فئخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ رشٜ أْ ٕ٘بن لظٛس فٟ رٛافش ٘زا اٌّزطٍت 

ؽ١ش ٠الؽع أٔٗ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ٕ٘بن اعشاءاد ٌؾّب٠خ اٌّؼٍِٛبد اال 

 أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفش٘ب غ١ش ِالئّخ ٚال ٠زُ رؾذ٠ضٙب ثشىً ِغزّش.

 رحًٍُ فمشاد االداء اٌىظُفٍ:  -ة

 (2سلُ )جذوي 

 األوعبط اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ، واألهُّخ إٌغجُخ، ورشرُت

 األهُّخ ٌؼجبساد االداء اٌىظُفٍ

 اٌؼجبسح َ
اٌىعظ 

 اٌحغبثٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

األهُّخ 

 إٌغجُخ

رشرُت 

 األهُّخ

 اٌشغجخ فٍ األداء

2 
٠ٍزضَ اٌؼبٍِْٛ ثزٕف١ز 

 اٌزؼ١ٍّبد ٚاألٚاِش ثذلخ
3.59 4.483 95 44 

9 

٠ٛعذ لذسح ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ 

اٌؼًّ ٚاٌزى١ف ِغ اٌؾبالد 

 اٌطبسئخ.

2.33 4.596 61.1 49 

2 
رزُ اعشاءاد رٕف١ز اٌّؼبِالد 

 فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌٙب.
3.54 5.881 95.1 46 

2 
ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ األداء 

اٌٛظ١فٟ ٚاٌشاؽخ إٌفغ١خ ِغ 
2.48 4.541 49.6 6 
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 صِالئه فٟ اٌؼًّ.

2 
اٌؼبٍِْٛ ثبٌشٚػ ٠زّزغ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ اٌؼب١ٌخ.
3.85 4.485 96 48 

  69.8 .0782 2.22 إجّبٌٍ اٌشغجخ فٍ األداء

 ٔىع األداء

6 
٠ٕفز اٌؼبٍِْٛ اٌؼًّ ٚاٌّٙبَ 

 اٌّطٍٛثخ ُِٕٙ ثذلخ
2.84 4.454 44.1 9 

7 

اْ رمذَ ٚرطٛس اٌغبِؼخ 

٠ؼزّذ ػٍٝ أثؼبد ِٚىٛٔبد 

 اٌشفبف١خ االداس٠خ.

2.94 4.444 44.1 44 

8 
٠ٛعذ أخفبع فٟ ؽبالد 

 اٌشىبٚٞ ٚاٌزظٍُ.
3.44 4.419 99.1 45 

9 

٠ٛعذ أخفبع فٟ دٚساْ 

اٌؼًّ )اٌؼضَ ػٍٝ رشن 

 اٌؼًّ(.

1.44 4.464 83.3 3 

  72.6 0.898 2.28 إجّبٌٍ ٔىع األداء

 وفبءح األداء

20 
٠ز١ّض دٚس اٌفشد فٟ اٌغبِؼخ 

 دائّبً ثبٌغٛدح ٚاإلرمبْ.
2.44 4.444 49.1 8 

22 

٠ٛعذ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ اٌمذسح 

ػٍٝ اٌؼًّ ٚرؾًّ 

اٌّغئ١ٌٛبد األوبد١ّ٠خ 

 ٚاإلداس٠خ اٌخذ١ِخ.

2.95 4.452 45 43 

29 

٠غُٙ رطج١ك ِزطٍجبد 

اٌشفبف١خ اإلداس٠خ فٟ رخف١غ 

 وٍفخ اٌؼًّ.

2.64 4.443 42.1 5 

 1 48.3 4.431 2.54رزؾغٓ لذسح اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ  22
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 اٌزم١١ُ اٌزارٟ ألدائُٙ.

22 

٠ٛعذ لذسح ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ 

رط٠ٛش ِخشعبد اٌؼًّ 

اٌغبِؼٟ )أوبد٠ّٟ ،اداسٞ ، 

 خذِبد(.

2.48 4.484 49.6 4 

22 
٠زٕبعت األعش اٌزٞ رزمبػبٖ 

 ِغ اٌغٙذ اٌزٞ رجزٌٗ
2.33 4.516 61.1 41 

  79.8 0.898 2.62 إجّبٌٍ وفبءح األداء

 اٌغشػخ فٍ اإلٔجبص

26 

إلٔغبص ٔمَٛ ثجزي اٌغٙذ اٌىبفٟ 

اٌؼًّ اٌّٛوً ا١ٌٕب فٟ اٌٛلذ 

 اٌّؾذد.

1.34 5.546 89.1 4 

27 
٠غبػذ رطج١ك ِزطٍجبد اٌشفبف١خ 

 اإلداس٠خ فٟ رغ١ًٙ اعشاءاد اٌؼًّ.
2.98 4.313 44.6 45 

28 
٠ؾشص اٌؼبٍِْٛ ػٍٝ رؾغ١ٓ 

 األداء ثشىً ِغزّش.
1.59 4.365 84 2 

29 
٠زٛافك أداء اٌؼب١ٍِٓ ِغ اٌّؼب١٠ش 

 داخً اٌغبِؼخ.اٌّٛػٛػخ 
2.14 4.344 68.3 42 

  76.2 0.999 2.89 إجّبٌٍ اٌغشػخ فٍ اإلٔجبص

   0.787 2.22 إجّبٌٍ األداء اٌىظُفٍ

اٌّصذس: ِٓ إػذاد اٌجبحثخ فٍ ضىء ٔزبئج اٌزحًٍُ اإلحصبئٍ ٌجُبٔبد اٌذساعخ 

 اٌُّذأُخ.

  َٛثجزي اٌغٙذ وبٔذ أوضش اٌفمشاد أ١ّ٘خ فٟ ػجبساد األداء اٌٛظ١فٟ ٟ٘ )ٔم

اٌىبفٟ إلٔغبص اٌؼًّ اٌّٛوً ا١ٌٕب فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد.( ٚاٌزٟ اؽزٍذ اٌّشرجخ 

%( ثّزٛعؾ ؽغبثٟ 89.1األٌٚٝ ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚاٌزٟ ثٍغذ )

 (.5.546( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )1.34)
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  ٟوبٔذ ألً اٌفمشاد أ١ّ٘خ فٟ ػجبساد األداء اٌٛظ١فٟ ٟ٘ )٠ٛعذ أخفبع ف

ٚاٌزظٍُ( ٚاٌزٟ اؽزٍذ اٌّشرجخ األخ١شح ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ ؽبالد اٌشىبٚٞ 

( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 3.44%( ثّزٛعؾ ؽغبثٟ )99.1إٌغج١خ ٚاٌزٟ ثٍغذ )

(4.419.) 

  ثشىً ػبَ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ِزغ١ش األداء اٌٛظ١فٟ عبء ػّٓ ِغبي اٌّٛافمخ

 ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ أْ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. 

 

 فشض اٌذساعخ: ثبًُٔب: اخزجبس

َىجذ رأثُش ِؼٕىٌ ٌٕظُ اٌّؼٍىِبد ػًٍ االداء اٌىظُفٍ ٠ٕٚض ػٍٝ أٔٗ 

ٚالخزجبس )اٌشغجخ فٍ األداء ؤىع االداء ووفبءح االداء واٌغشػخ فٍ االٔجبص(. 

 Simple Linear٘زا اٌفشع رُ اعزخذاَ رؾ١ًٍ االٔؾذاس اٌخطٟ اٌجغ١ؾ 

Regression Analysis  ؽش٠مخ اٌّشثؼبد اٌظغش( ٜOLS ٠ٚٛػؼ اٌغذٚي )

( ٌٙزا OLS( ٔزبئظ رؾ١ًٍ االٔؾذاس اٌجغ١ؾ ؽش٠مخ اٌّشثؼبد اٌظغشٜ )6سلُ ) 

 اٌفشع:

 (6جذوي سلُ )

 ٔزبئج رحًٍُ االٔحذاس اٌخطٍ اٌجغُظ ألثؼبد  األداء اٌىظُفٍ ػًٍ ٔظُ اٌّؼٍىِبد

 R R2 اٌّزغُش
Adj 

R2 
 F Sig.fلُّخ  T. Sig.t D_Wلُّخ 

اٌشغجخ 

فٍ 

 االداء

5.119 5.119 5.458 5.451 50555** 4.81 93.554 5.555** 

ٔىع 

 االداء
5.952 5.952 5.392 5.39 50555** 4.455 44.658 5.555** 

وفبءح 

 االداء
5.169 5.169 5.344 5.342 50555** 4.148 98.214 5.555** 

اٌغشػخ 

فٍ 

 االٔجبص

5.129 5.129 5.485 5.489 50555** 4.989 15.441 5.555** 

 .ِٓ اػذاد اٌجبؽضخ فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌج١بٔبد اٌذساعخ  :اٌّصذس 
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 ( ِب ًٍَ:6َالحع ِٓ اعزؼشاض إٌزبئج اٌّىضحخ ثبٌجذوي سلُ )

 ( رش١ش ِؼبِالد االسرجبؽR ًاٌٝ ٚعٛد ػاللخ ا٠غبث١خ ث١ٓ اٌّزغ١ش اٌّغزم )

ٔٛع األداء، وفبءح )اٌشغجخ فٟ االداء، ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاثؼبد األداء اٌٛظ١فٟ 

 .األداء، ٚاٌغشػخ فٟ االٔغبص(

 ( ٠ش١ش ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ اٌّؼذي(R
2

%( 45.8اٌٝ أْ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد رفغش ) 

%( ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ ٔٛع االداء، 39.2ٚ)ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ اٌشغجخ فٟ االداء، 

%( فٟ 48.5%( ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ وفبءح االداء، وّب رفغش )34.4ٚرفغش )

اٌٝ ِؼ٠ٕٛخ  (Sig.f)وّب ٠ش١ش ِؼبًِ عٛ٘ش٠خ إٌّٛرط بص اٌغشػخ فٟ االٔغ

 (.5054٘زٖ إٌزبئظ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )

  اٌم١ّخ اإلؽظبئ١خDurbin–Watson ( وبٔذDW=1.840)  ٌٍٟشغجخ ف

ٌىفبءح االداء،  (DW=1.418)ٌٕٛع األداء، ٚ (DW=1.709)ٚاالداء، 

ٚ(DW=1.585)  ٚرٌه الخزجبس ِشىٍخ االسرجبؽ  ٌٍغشػخ فٟ االٔغبص

اٌزارٟ ث١ٓ ثٛالٟ ِؼبدٌخ االٔؾذاس، ِٚٓ خالي اٌشعٛع اٌٝ اٌم١ُ اٌغذ١ٌٚخ 

( ٚدسعخ ؽش٠خ K=1ٚفمبً ٌؼذد اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ )ٔغذ أْ ٘زٖ اٌم١ُ 

( DL 1.34- DU 1.48) رزشاٚػ ث١ٓ اٌم١ّز١ٓ اٌغذ١ٌٚز١ٓ (N=29اٌخطبء )

رارٟ ث١ٓ اٌجٛالٟ ٚثبٌزبٌٟ رؾمك ششؽ ؽ١ش ٠زؼؼ أٔٗ ال ٠ٛعذ اسرجبؽ 

 .اعزخذاَ ؽش٠مخ اٌّشثؼبد اٌظغشٜ

  :ٍلجٛي اٌفشع اٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ أٔٗ ٠ٛعذ رؤص١ش ِؼٕٛٞ وِّب عجك َمزض

ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ االداء اٌٛظ١فٟ )اٌشغجخ فٟ االداء، ٔٛع األداء، وفبءح 

 .األداء، ٚاٌغشػخ فٟ االٔغبص(
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 واٌزىصُبداٌجضء اٌخبِظ: إٌزبئج 

 

 أوالً: إٌزبئج:

رج١ٓ ِٓ اٌذساعخ ٚعٛد رؤص١ش ا٠غبثٟ ِٚؼٕٛٞ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ االداء  -2

 اٌٛظ١فٟ فٟ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِؾً اٌذساعخ.

أوذد ٔزبئظ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ِٚٓ ٚعٙخ ٔظش أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ أْ  -9

ف١ش ٕ٘بن لظٛس فٟ ِزطٍت ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ؽ١ش ال ٠زُ رٛ

اٌّؼٍِٛبد ثبٌشىً اٌّغزّش ٚإٌّبعت، ٚأْ اٌؾبعخ لبئّخ ٌزط٠ٛش ٔظُ 

 اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ فٟ اداساد اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِؾً اٌذساعخ.

ّْ ٕ٘بن ِغز٠ٛبد ِمجٌٛخ ِٓ اٌشغجخ فٟ االداء اٌٛظ١فٟ ٌذٜ  -2 ث١ٕذ اٌذساعخ أ

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ِؾً اٌذساعخ.
 

 اٌزىصُبد:ثبُٔب: 

اٌؼًّ ػٍٝ ا٠غبد ٔظُ ِؼٍِٛبد اداس٠خ وفئح ٚفؼبٌخ ثّب ٠ؼىظ ٠ٚؼّٓ أصش  -4

ا٠غبثٟ ٌجؼذ شفبف١خ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِؾبٚس رط٠ٛش األػّبي فٟ اٌغبِؼبد 

ا١ٌٍج١خ، ٚسثؾ ٘زٖ إٌظُ ثؤٔشطخ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ اٌّخزٍفخ ٚثّب ٠ٛاوت 

خالي رض٠ٚذ اٌغبِؼبد اٌزطٛس اٌؾذ٠ش ٚاٌّزغبسع فٟ ٘زا اٌّغبي ٚرٌه ِٓ 

ا١ٌٍج١خ ثبألعٙضح ٚاٌّؼذاد اٌالصِخ ٌزط٠ٛش ٚرشغ١ً ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزؾذ٠ش اٌّغزّش ٌّٛالغ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ثّب ٠غُٙ فٟ رٛػ١ؼ 

األٔشطخ ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٘زٖ اٌغبِؼبد، ٚثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ 

 ٚاالٔغ١ٍض٠خ.

زّبِبً ثبٌغبٔت اإلٔغبٟٔ ٚاألخاللٟ اربؽخ رط٠ٛش ث١ئبد اٌؼًّ، ٌزىْٛ أوضش ا٘ -3

اٌفشص اٌغ١ذح ٌألفشاد إلٔغبص ِّٙبرُٙ اٌٛظ١ف١خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح ادساوُٙ 

ثم١ّخ ػٍُّٙ ٚاؽغبعُٙ ثبٌزمذَ ٚإٌغبػ، ثبإلػبفخ اٌٝ ا٘زّبَ اداسح 

اٌغبِؼبد ٚاٌى١ٍبد ثّٕغٛث١ٙب ِٓ خالي اشؼبسُ٘ ثٕزبئظ أػّبٌُٙ أٚالً ثؤٚي 

 ذ ٠ذفؼُٙ ٔؾٛ ثزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙذ فٟ اٌؼًّ ٚاٌزفبٟٔ ف١ٗ.ٚ٘زا ِئشش ع١
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 -اٌّشاجغ:

 

ٔظُ اٌّؼٍىِبد اإلداسَخ ػًٍ وفبءح  أثش اعزخذاَػجذاٌّبٌه، اٌشف١غ صاوٟ اٌذ٠ٓ" .4

" 9008-9002األداء اٌىظُفٍ: دساعخ حبٌخ ثٕه اٌزُّٕخ اٌزؼبؤٍ اإلعالٍِ 

اٌغٛداْ ٌٍؼٍَٛ سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، عبِؼخ 

 (.3555ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب )

دوس ٔظُ ِؼٍىِبد اٌّىاسد اٌجششَخ فٍ ظً ِجبسن، عؼ١ذ عؼ١ذ ػجذاٌٍط١ف.  .3

سعبٌخ رطجُك عُبعبد اٌخصخصخ: دساعخ رطجُمُخ ػًٍ ششوبد لطبع األػّبي. 

  .3544، و١ٍخ اٌزغبسح، عبِؼخ إٌّٛف١خ، غ١ش ِٕشٛسِٖبعغز١ش 

د رطجُك إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ اإلٌىزشؤُخ "ِزطٍجب ،ٔش١ٛاد، ص٠ذاْ ػجذإٌٛس .2
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