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 ننح الحوافز يف العانلين أداء تقييم نتائج استخدام
 دراسة ميداهية على مطحن غالل زليتن

 ايتعشف إىل ايبشح ٖزا ٜٗذف الملخص :

 األدا٤ تكِٝٝ ْعاّ َٔ نٌ ساٍ ٚاقع ع٢ً

 دساط١ إدشا٤ خالٍ َٔ اذتٛافض َٓح ْٚعاّ

 ايعاًَني َٔ عؼٛا١ٝ٥ ع١ٓٝ ع٢ً اطتهؼاف١ٝ

 . َفشد٠( 66) ٚعذدِٖ املطشٔ يف

 اإلداب١ ستاٚي١ يف ايذساط١ َؼه١ً ٚتتًدط

 :ايتايٞ ايظؤاٍ ع٢ً

 األداْ تكًًي ٌتآر اشتخذاً أثر ِى وا/ ط

 املىٍىسُ؟ احلىافس عمِ

 اطتُاس٠ تٛصٜع بٛاطط١ ايبٝاْات مجع ٚمت

 األٍٚ احملٛس: ستٛسٜٔ َٔ َه١ْٛ اطتبٝإ

 احملٛس أَا األدا٤ تكِٝٝ عٔ أط١ً٦( 06) َٔ

 اذتٛافض، عٔ أط١ً٦( 7) َٔ فٝتهٕٛ ايجاْٞ

 اإلسضا١ٝ٥ األطايٝب باطتدذاّ حتًًٝٗا مت

 َٔ عذد إىل ايتٛصٌ مت َٚٔ. هلا املٓاطب١

 :ًٜٞ َا أُٖٗا ايٓتا٥ر

 إجناص ع٢ً ٜظاعذ األدا٤ تكِٝٝ إٔ اتضح (0

 .األعُاٍ

 اطتدذاّ ٜتِ أْ٘ ايبشح خالٍ َٔ تبني (2

 املطًٛب بايؼهٌ األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر

 .املطشٔ ْطام داخٌ

 إسضا١ٝ٥ دالي١ رات طشد١ٜ عالق١ ٖٓاى (3

 .اذتٛافض َٚٓح األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر بني

 اييت ايضعٛبات بعض ٖٓاى إٔ اتضح (4

 . املطشٔ داخٌ األدا٤ تكِٝٝ ع١ًُٝ تٛاد٘

 

 

Abstract : This research aims to 
identify the reality of the event 
all of the performance appraisal 
system and the system of 
incentives through an exploratory 
study on a random sample of 
workers in the mill and the 
number (60) single. 

The problem for the studying an 
attempt to answer the following 
questions : 
Q/ What is the impact of the 
use of assessment results on the 
performance incentives? 
Data was collected by 
distributing a questionnaire 
consisting of two axes: the axis 
of the first (10) questions about 
the performance evaluation the 
second axis consists of (7) 
questions about the incentives, 

were analyzed using appropriate 
statistical methods. It was 
reached a number of results 
including the following: 
1) It became clear that 

assessment of performance 
helps to get things done. 

2) Research shows that it is using 
the results of performance 
evaluation as required within 
the mill. 

3) there is a statistically 
significant positive correlation 
between the results of 
performance evaluation and 
incentives. 

4) It became clear that there are 
some difficulties faced by the 
performance appraisal process 
within the mill. 
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 : المقذمة 

 ايبؼش١ٜ املٛاسد إداس٠ متاسطٗا اييت ايٛظا٥ف أِٖ َٔ ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ ٚظٝف١ تعذ

 ريو أطباب. اإلداسات دتُٝع دارب١ٝ ايٛظا٥ف أقٌ أْٗا إال األ١ُٖٝ ٖزٙ َٔ ايشغِ ٚع٢ً

 يًشهِ ختضع ايع١ًُٝ ألٕ ايفعاٍ ايتكِٜٛ حتكٝل صعٛب١ َكذَتٗا يف ٜأتٞ عذٜذ٠

 إتكاْٗا نٝف١ٝ ع٢ً دٝذًا َذسبني غري األغًب ع٢ً مياسطْٛٗا ايزٜٔ ٚألٕ ايؼدضٞ

. أدا٥٘ بؼإٔ االْتكادات مساع يف ٜشغب ال َٓا ايهجري إٔ عٔ فضاًل عاي١ٝ بفاع١ًٝ

 َٚذ٣ ايفشد ألدا٤ ايفعًٞ املظت٣ٛ ٚحتذٜذًا ايتكِٜٛ فإٕ األطباب ٖزٙ سغِ ٚيهٔ

 ريو نٌ َظتكباًل، عًٝ٘ االعتُاد إَها١ْٝ َٚذ٣ املٓع١ُ، ٚتعًُٝات بضٛابط ايتضاَ٘

 أٚ سذُٗا عٔ ايٓعش بػض األعُاٍ َٓعُات جناح يف أطاط١ٝ ْكط١ سأٜٓا يف ٜؼهٌ

 .ْٛعٗا

 َٛاصفاتِٗ َع تتال٤ّ اييت ايٛظا٥ف يف ٚٚضعِٗ ادتٝذٜٔ األفشاد ٚتعٝني اْتكا٤ إٕ

 ببعض سغباتِٗ ٚإػباع بضٝاْتِٗ املٓع١ُ تكّٛ مل َا َتهاٌَ غري عٌُ ٚطُٛساتِٗ

 املٗاّ ٜٚؤدٕٚ ايعٌُ يف ساغبني بِٗ االستفاظ تظتطٝع يهٞ ٚارتذَات ٚاملضاٜا اذتٛافض

 . عاي١ٝ بفاع١ًٝ َِٓٗ املطًٛب١

 ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر اطتدذاّ َذ٣ َعشف١ أدٌ َٔ ايذساط١ ٖزٙ إعذاد مت فكذ

 بؼهٌ األدا٤ تكِٝٝ َٔ االطتفاد٠ إَها١ْٝ إىل تؤدٟ اييت ٚاألطباب اذتٛافض َٓح يف

 .دٝذ

 :الذراسة مشكلة: أواًل

 :ايتاي١ٝ ايتظاؤالت ع٢ً اإلداب١ يف ايذساط١ َؼه١ً تتُجٌ

 املطًٛب؟ بايؼهٌ األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر اطتدذاّ ٜتِ ٌٖ -0

 املُٓٛس١؟ اذتٛافض يف األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر اطتدذاّ أثش ٖٛ َا -2

 املطشٔ؟ داخٌ األدا٤ تكِٝٝ ع١ًُٝ تٛاد٘ اييت ايضعٛبات أِٖ ٖٞ َا -3

 :الذراسة أهذاف: ثانيًا

 .املطشٔ داخٌ اذتٛافض َٓح ْٚعاّ ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ ْعاّ َٔ نٌ ٚاقع دساط١ -0

 األدا٤ تكِٝٝ َٔ نٌ يف َٓٗا ٜظتفاد إٔ ميهٔ اييت ايتٛصٝات بعض تكذِٜ -2

 .ٚاذتٛافض
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 :الذراسة أهمية: ثالثًا

 ق١ً ٜؤدٟ سٝح ٚاذتٛافض األدا٤ تكِٝٝ ُٖٚا ٖاَني عٓضشٜٔ ايبشح ٖزا ٜعاجل -0

 .ايذساط١ ستٌ املطشٔ ع٢ً طًب١ٝ آثاس إىل بُٗا االٖتُاّ

 ٚسبط٘ األدا٤ تكِٝٝ َٛضٛع يف ٚخاص١ املطشٔ ٖزا ع٢ً تكاّ اييت ايبشٛخ ق١ً -2

 .املُٓٛس١ باذتٛافض

 :الذراسة فروض: رابعًا

 .اذتٛافض َٓح ٚع١ًُٝ األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر بني إسضا١ٝ٥ دالي١ رات عالق١ ٖٓاى

 :الذراسة مختمع: خامسًا

 ٜذسغ يهْٛ٘ اختٝاسٙ ٚمت صيٝنت غالٍ َطشٔ يف ايعاًَني ايذساط١ ٖزٙ تظتٗذف

 .املطًٛب١ ٚايبٝاْات املعًَٛات ع٢ً اذتضٍٛ يظٗٛي١ ٚنزيو ايعٌُ ب١٦ٝ

 :الذراسة عينة: سادسًا

 بظٝط١ ع١ٓٝ ٖٚٞ صيٝنت غالٍ َطشٔ يف ايعاًَني متجٌ عؼٛا١ٝ٥ ع١ٓٝ اختٝاس مت

 .بايهاٌَ اطرتدعت اطتبٝإ اطتُاس٠( 66) تٛصٜع ٚمت َٛظف( 66) َٔ َه١ْٛ

 :الذراسة حذود: سابعًا

 : املهاًٌُ احلذود -أ

 .صيٝنت غالٍ َطشٔ يف يًذساط١ املها١ْٝ اذتذٚد تٓشضش

 : السوًٍُ احلذود -ب

 ايؼٗش بني َا ٖٚٞ ايذساط١ إعذاد فٝٗا مت اييت ايفرت٠ يف ايض١َٝٓ اذتذٚد تٓشضش

 .2604ّ ٚايعاػش ايظادغ

 : املىضىعًُ احلذود -دـ

 َٓح يف ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر اطتدذاّ دساط١ يف املٛضٛع١ٝ اذتذٚد تتُجٌ

 .اذتٛافض

 :الذراسة أدوات: ثامنًا

 ٖٚٞ ٚفشٚضٗا، أٖذافٗا َع تتٓاطب اذتاي١ٝ يًذساط١ أدا٠ بإعذاد ايباسجإ قاّ

 َٔ قظُني استٛت ٚاييت اذتٛافض َٓح يف ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر اطتدذاّ اطتبا١ْ

 :األط١ً٦
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 .ٚايٛظٝف١ٝ ايؼدض١ٝ ايبٝاْات :األوه الكصي

 :ُٖا س٥ٝظني ستٛسٜٔ إىل ٚتٓكظِ االطتبا١ْ عباسات :الجاٌٌ الكصي

 (.06) عباسات٘ عذد ٚنإ ، األدا٤ بتكِٝٝ املتعًك١ ايعباسات: األوه احملىر

 (.7) عباسات٘ عذد ٚنإ  باذتٛافض، املتعًك١ ايعباسات :الجاٌٌ احملىر

 دسد١ يتكذٜش Likert Scale ارتُاطٞ يٝهشت َكٝاغ ايباسجإ اطتدذّ يكذ

 َٓدفض) بايبذا٥ٌ ابتذا٤( 5-0) َٔ ايذسدات َٓح سٝح ، االطتبٝإ يعباسات اإلداب١

 َظتٜٛات مخع إىل اإلدابات تٛصٜع مت ثِ( دذًا عايٞ عايٞ، َتٛطط، َٓدفض، دذًا،

 سظاب خالٍ َٔ ارتُاطٞ، يٝهشت َكٝاغ يف ارتالٜا طٍٛ حتذٜذ ٚمت َتظا١ٜٚ

 املكٝاغ يف ق١ُٝ أنرب ع٢ً تكظُٝ٘ ثِ َٚٔ( 4=  0-5)  املكٝاغ دسدات بني املذ٣

 أقٌ إىل ايك١ُٝ ٖزٙ إضاف١ مت ريو ٚبعذ( 6.8=  5÷ 4) أٟ ارت١ًٝ طٍٛ ع٢ً يًشضٍٛ

 هلزٙ األع٢ً اذتذ يتشذٜذ ٚريو( صشٝح ٚاسذ ٖٚٞ املكٝاغ بذا١ٜ) املكٝاغ يف ق١ُٝ

 (.0)  سقِ ايتايٞ بادتذٍٚ َٛضح ٖٛ نُا ارتالٜا طٍٛ أصبح ٖٚهزا ارت١ًٝ،

 (وداللتّا األشٔمُ إدابات) الذراشُ يف املعتىذ التشهًي يىضح( : 1) رقي دذوه

 عمِ اإلدابُ

 األشٔمُ

 )البذين(

 الكًي

 (الكًاط)

طىه 

 اخلمًُ

 الىشط

 )دردُ املىافكُ(

 الٍصيب الىزُ

)دردُ 

 املىافكُ(

 1.8  – 1 1 وٍخفض دذًا
ــِ    ــ  عمـ ــط وعـ وشـ

 وٍخفض دذًا
20%- 36% 

 2.6 – 1.8 2 وٍخفض
ــِ    ــ  عمـ ــط وعـ وشـ

 وٍخفض
36%- 52% 

 3.4 – 2.6 3 وتىشط
ــِ    ــ  عمـ ــط وعـ وشـ

 وتىشط
52%- 68% 

 4.2 – 3.4 4 عالٌ
ــِ    ــ  عمـ ــط وعـ وشـ

 عالٌ
68%- 84% 

 5 – 4.2 5 عالٌ دذًا
ــِ    ــ  عمـ ــط وعـ وشـ

 عالٌ دذًا
84%- 100% 
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 : المعلىمات حمع مصادر: تاسعًا

 : الجاٌىيُ املضادر -1

 :يف متجًت ايجا١ْٜٛ ايبٝاْات َضادس يًذساط١ ايٓعشٟ اإلطاس َعادت١ يف ايباسجإ اطتدذّ

 .ايع١ًُٝ ٚاملشادع ايهتب. 0

 .ايبشح مبٛضٛع املتعًك١ ٚايبشٛخ ايظابك١ ايذساطات. 2

 .املتدضض١ ٚامل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ ٚاجملالت ايذٚسٜات. 3

 .باملٛضٛع عالق١ هلا اييت ٚاإلسضا٥ٝات ٚايٓؼشات ايٛثا٥ل. 4

 .اإلْرتْت ػبه١. 5

 :األولًُ املضادر -2

 األٚي١ٝ ايبٝاْات مجع إىل جإايباس دتأ ايذساط١ ملٛضٛع ايتش١ًًٝٝ ادتٛاْب ملعادت١

 ٚادتٗذ، ايٛقت تٛفري يف أ١ُٖٝ َٔ هلا ملا يًذساط١، س٥ٝظ١ٝ نأدا٠ االطتبا١ْ خالٍ َٔ

 .ايػشض هلزا خضٝضًا صُُت فكذ

 : الذراسة منهخية: عاشرًا

 ايذقٝك١ املعشف١ إىل يًٛصٍٛ ايتشًًٝٞ ايٛصفٞ املٓٗر ع٢ً ايذساط١ يف االعتُاد مت

 بٗا، املتعًك١ يًعٛاٖش ٚأدم أفضٌ فِٗ ٚيتشكٝل ايذساط١ َؼه١ً سٍٛ ٚايتفض١ًٝٝ

 ايٛاقع دساط١ ع٢ً ٜعتُذ ألْ٘ ايبشح، ستٌ ايعاٖش٠ دساط١ يف املٓاٖر أْظب ٚباعتباسٙ

 نًُا عٓٗا ٜٚعرب دقٝل، بؼهٌ ٜٚضفٗا ايٛاقع أسض ع٢ً ٖٞ نُا ايعاٖش٠ أٚ

 ايتعبري أَا ٚخضا٥ضٗا، مساتٗا ٜٚٛضح ايعاٖش٠ يٓا ٜضف ايهٝفٞ فايتعبري ٚنٝفًا،

 إىل باإلضاف١ سذُٗا، أٚ ايعاٖش٠ ٖزٙ َكذاس ٜٚٛضح سقًُٝا ٚصفًا فٝعطٞ ايهُٞ

 ع٢ً ٚايٛقٛف يتفظريٖا ايذساط١ َٛضٛع املؼه١ً عٔ ٚاذتكا٥ل ايبٝاْات تٛفري

 .دالالتٗا

 :االستبيان صذق: عشر الحادي

 إايباسج ٚقاّ يكٝاط٘، ٚضعت َا االطتبا١ْ أط١ً٦ تكٝع إٔ االطتبٝإ بضذم ٜكضذ

 :بطشٜكتني االطتبٝإ صذم َٔ بايتأنذ

                                                           

 .25، ص2000والتىزيع،  املصريَ لمٍعر دار عىاُ، األوىل، الطبعُ الٍفض، وعمي الرتبًُ يف البشح وٍاِر ،شاوٌ ومشي
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 :احملهىني صذم - 1

 أعضا٤ أسبع١ َٔ تأيفت احملهُني َٔ زتُٛع١ ع٢ً االطتبٝإ إايباسج عشض

 ٚاملشقب، طابكًا(  ايفاتحطشابًع ) داَعيت يف ٚاإلسضا٤ اإلداس٠ زتايٞ يف َتدضضني

 ٚتعذٌٜ سزف َٔ ًٜضّ َا بإدشا٤ اٚقاَ احملهُني ايظاد٠ آلسا٤ إايباسج اطتذاب ٚقذ

 .ايٓٗا١ٝ٥ صٛست٘ يف االطتبٝإ خشز ٚبزيو املكذ١َ، املكرتسات ض٤ٛ يف

 : املكًاط صذم -2

 :الذاخمٌ االتصام: أوال

 َع االطتبا١ْ عباسات َٔ عباس٠ نٌ اتظام َذ٣ ايذاخًٞ االتظام بضذم ٜكضذ

 ايذاخًٞ االتظام عظاب إايباسج قاّ ٚقذ ايعباس٠، ٖزٙ إيٝ٘ تٓتُٞ ايزٟ احملٛس

 ستاٚس عباسات َٔ عباس٠ نٌ بني االستباط َعاَالت سظاب خالٍ َٔ ٚريو يالطتبٝإ

 .ْفظ٘ يًُشٛس ايه١ًٝ ٚايذسد١ االطتبا١ْ
 

 (: 2) رقي دذوه

 لمىشىر الهمًُ والذردُ( األداْ تكًًي) األوه احملىر عبارات وَ عبارَ نن بني االرتباط وعاون

قي
لر

ا
 

 العبارَ
وعاون 

 االرتباط

قًىُ 

 االستىاه

P-Value 

 0.000 0.707 يصاعذ عمِ إجناز األعىاه .1

 0.000 0.711 يكًض صفات العاومني وَ سًح الذقُ يف العىن  .2

 0.000 0.614 حتصني وصتىّ املىظفني وزيادَ وّاراتّي يف العىن  .3

 0.003 0.755 يطىر شبن االتضاه بني املعرفني واملىظفني  .4

 0.000 0.640 يطع وعايري ذلذدَ لمتكًًي  .5

 0.000 0.895 ٍِاك حتًس وَ داٌب الكآي بعىمًُ التكًًي  .6

 0.000 0.703 أعمي بذردُ التكًًي اليت تعطِ لٌ شٍىيًا .7

 0.000 0.720 أعمي ظىاٌب الطعف والكىَ يف أدآٌ بعذ عىمًُ التكًًي .8

 0.000 0.751 يصتخذً أشالًب سذيجُ يف التكًًي .9

1

0. 
 والعذالُ واملصاواَيتضف التكًًي باملىضىعًُ 

0.758 0.000 

  األٍٚ احملٛس عباسات َٔ عباس٠ نٌ بني االستباط َعاٌَ( 2) سقِ دذٍٚ ٜٛضح

 إسضا١ٝ٥ دالي١ رات االستباط َعاَالت إٔ ٜبني ٚايزٟ ، ايه١ًٝ ٚايذسد١( األدا٤ تكِٝٝ)

 .يكٝاط٘ ٚضع ملا صادم احملٛس ٜعترب ٚبزيو   َع١ٜٛٓ َظتٟٛ عٓذ
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 والذردُ( احلىافس) الجاٌٌ احملىر عبارات وَ عبارَ نن بني االرتباط وعاون(: 3) رقي دذوه

 لمىشىر الهمًُ

 العبارَ الرقي
وعاون 

 االرتباط

قًىُ 

 االستىاه

P-Value 
 0.000 0.792 والْوُ احلىافس إلجناز األعىاه .1

 0.000 0.843 تكذً احلىافس وفكًا لٍتآر تكًًي األداْ .2

3. 
ــىافس   ــف احلـ ــُ واملىضـــىعًُ   تتضـ ــُ بالعذالـ املىٍىسـ

 واملصاواَ

0.767 0.000 

 0.000 0.698 متٍح الرتقًُ إىل وظآف أعمِ ملصتشكًّا   .4

 0.000 0.718 ٍِاك سىافس واديُ ووعٍىيُ .5

 0.000 0.805 التأخر يف وٍح احلىافس .6

 0.000 0.693 ٍِاك ٌعاً ذلذد ملٍح احلىافس .7

 ايجاْٞ احملٛس عباسات َٔ عباس٠ نٌ بني االستباط َعاٌَ( 3) سقِ دذٍٚ ٜٛضح

 عٓذ إسضا١ٝ٥ دالي١ رات االستباط َعاَالت إٔ ٜبني ٚايزٟ ايه١ًٝ، ٚايذسد١( اذتٛافض)

 .يكٝاط٘ ٚضع ملا صادم احملٛس ٜعترب ٚبزيو   َع١ٜٛٓ َظتٟٛ

 :االشتباٌُ ثبات: ثاًًٌا

 تٛصٜع إعاد٠ مت يٛ ايٓتٝذ١ ْفع االطتبا١ْ ٖزٙ تعطٞ إٔ االطتبا١ْ بجبات ٜكضذ

 ثبات إٔ أخش٣ بعباس٠ أٚ ٚايؼشٚط، ايعشٚف ْفع حتت َش٠ َٔ أنجش االطتبا١ْ

 مت يٛ فُٝا نبري بؼهٌ تػٝريٖا ٚعذّ االطتبا١ْ ْتا٥ر يف االطتكشاس ٜعين االطتبا١ْ

 .َع١ٓٝ ص١َٝٓ فرتات خالٍ َشات عذ٠ ايع١ٓٝ أفشاد ع٢ً تٛصٜعٗا إعاد٠

 أيفا َعاٌَ طشٜك١ خالٍ َٔ ايذساط١  اطتبا١ْ ثبات َٔ إايباسج حتكل ٚقذ

 : ًٜٞ نُا ٚريو نشْٚباخ

 :Cronbach's Alpha Coefficient نروٌباخ ألفا وعاون

 ايٓتا٥ر ٚناْت االطتبا١ْ، ثبات يكٝاغ نشْٚباخ أيفا طشٜك١ إايباسج اطتدذّ

 :ايتايٞ بادتذٍٚ َب١ٓٝ ٖٞ نُا
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 اإلشتباٌُ ثبات لكًاط نروٌباخ ألفا اختبار ٌتآر يىضح( : 4) رقي دذوه

 وعاون ألفانروٌباخ احملىر ت

 0.804 تكًًــي األداْ .1

 0.717 احلىافـــس .2

 0.855 مجًع عبارات االشتباٌُ .3

 يهٌ َشتفع١ نشْٚباخ أيفا َعاٌَ ق١ُٝ إٔ( 4) دذٍٚ يف املب١ٓٝ ايٓتا٥ر َٔ ٚاضح

 االطتبٝإ عباسات دتُٝع أيفا َعاٌَ ق١ُٝ فإٕ نزيو. االطتبا١ْ ستاٚس َٔ ستٛس

 صٛستٗا يف االطتبا١ْ ٚتهٕٛ َشتفع١، ايجبات َعاٌَ إٔ ٜع٢ٓ ٖٚزا( 6.855) َٔ ناْت

 اطتبا١ْ ٚثبات صذم َٔ اتأنذ قذ إايباسج ٜهٕٛ ٚبزيو. يًتٛصٜع قاب١ً ايٓٗا١ٝ٥

 ٚاإلداب١ ايٓتا٥ر يتشًٌٝ ٚصالسٝتٗا االطتبا١ْ بضش١ تا١َ ثك١ ع٢ً دنعًٗا مما ايذساط١

 .فشضٝاتٗا ٚاختباس ايذساط١ أط١ً٦ ع٢ً

 :البحث في المستخذمة اإلحصائية األساليب: عشر الثاني

 اذتضّ يربْاَر ٚفكا ايذساط١ بٝاْات َٚعادت١ االطتبا١ْ، ٚحتًٌٝ بتفشٜؼ إايباسج قاّ

 ٚايزٟ( Statistical Process For Social Science) االدتُاعٝــ١ يًعًّٛ اإلسضا١ٝ٥

 اإلسضا١ٝ٥ املعادت١ أطايٝب إايباسج طٝظتدذّ سٝح( SPSS) اختضاسًا عٓ٘ عرب

 :ايتاي١ٝ

 .اذتظابٞ املتٛطط سظاب -0

 .املعٝاسٟ االحنشاف -2

 .ايفكشات صذم يكٝاغ بريطٕٛ استباط َعاٌَ -3

 املتػريات بني ايعالق١ ٚدسد١ ْٛع ملعشف١ ايشتب يفشٚم طبريَإ استباط َعاٌَ -4

 . بٝٓٗا ايعالق١ قٝاغ املشاد

 .اإلطتبا١ْ فكشات ثبات ملعشف١(: Cronbach's Alpha) نشْٚباخ أيفا اختباس -5

 :السابقة الذراسات: عشر الثالث

 الىظًفٌ واألداْ الرضا حتكًل يف احلىافس دور(: 2009) عىض السيذاٌٌ، دراشُ (1

 :وضراتُ بععبًُ الضشُ قطاع يف اإلداريُ الىظآف لعاغمٌ

 :إىل الذراشُ ِذفت

 اإلداسٜني املٛظفني ْعش ٚد١ٗ َٔ ٚاملع١ٜٛٓ املاد١ٜ اذتٛافض أْٛاع أِٖ ع٢ً ايتعشف -0

 .يًضش١ ايؼعب١ٝ بايًذ١ٓ
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 اإلداسٜني يًُٛظفني ايٛظٝفٞ ٚاألدا٤ ٚايشضا اذتٛافض ْعاّ بني ايعالق١ َعشف١ -2

 .     يًضش١ ايؼعب١ٝ بايًذ١ٓ

 :إىل وتىصمت

 اييت ٚاملع١ٜٛٓ املاد١ٜ باذتٛافض بايؼعب١ٝ يًضش١ ايؼعب١ٝ ايًذ١ٓ اٖتُاّ ضشٚس٠ -0

 .سضاِٖ ع٢ً تأثريًا اذتٛافض أنجش اإلداسٜٕٛ املٛظفٕٛ اعتربٖا

 ٚاألفهاس ايهفا٠٤ َٔ َٓطًك١ ٚتهٕٛ يًشٛافض ٚاضش١ َعاٜري ٖٓاى تهٕٛ إٔ -2

 . ايعٌُ أدا٤ يف ٚاإلبذاع ٚاإلجناص ٚاملٛاظب١ ٚااليتضاّ ادتذٜذ٠

 :اإلشالوٌ الفهر يف اإلداريُ احلىافس(: 2005) بذر إبراًِي ظعاب، دراشُ (2

 :أِذافّا أِي

 اذتٛافض زتاٍ يف اإلطالَٞ ايعشبٞ ايفهش َها١ْ إبشاص إىل ايبشح ٖزا ٜٗذف

 األعاخ يف َٓ٘ ٚاالطتفاد٠ املعاصش ايٛاقع يف تطبٝك٘ إَها١ْٝ ٚبٝإ اإلداس١ٜ،

 .عا١َ بضٛس٠ ٚتطبٝكات٘ اإلداس٠ عًِ ظٛاْب تتعًل اييت ٚايذساطات

 :يمٌ وا لمبشح الٍتآر أِي وناٌت

 ٚاملع١ٜٛٓ اإلْظا١ْٝ ادتٛاْب مجٝع ٜؼٌُ اإلطالّ يف اإلداس١ٜ اذتٛافض ْعاّ إٕ -0

 .ٚسظب ٚاملعٟٓٛ املادٟ ادتاْبني ع٢ً املعاصش٠ ايٓعِ تكتضش سني يف ٚايشٚس١ٝ،

 .ي٘ احملفض٠ ايك٣ٛ َٔ أنجش يًعٌُ ايذافع١ ايك٣ٛ املظًِ ع٢ً تظٝطش -2

 بعكٝذت٘ املًتضّ املظًِ املٛظف أٚ ايعاٌَ إعطا٤ إٔ ٜفرتض ايشٚسٞ اذتافض إٕ -3

 بتػري أٚ ، ْٚكضًا صٜاد٠ ٚاملع١ٜٛٓ املاد١ٜ اذتٛافض يتػري ٜتػري ال ٚدٗٛدٙ ْٚؼاط٘

 . ي٘ رنضع ايزٟ ٚايشقاب١ اإلػشاف منط

 : الىظًفٌ الرضا عمِ وتأثريِا احلىافس:  (2006) جنالْ العتًيب، دراشُ (3

 :إىل الذراشُ وِذفت

 َٚذ٣ األًٖٞ ايتعًِٝ يف يًُعًُات املكذ١َ يًشٛافض اذتايٞ املظت٣ٛ تكِٜٛ -0

 .حتفٝضٖٔ يف فاعًٝتٗا

 .ايٛظٝفٞ ايشضا ع٢ً اذتٛافض َظت٣ٛ تأثري بني ايعالق١ دساط١ -2

 :إىل الذراشُ وتىصمت

 اذتٛافض ع٢ً اذتضٍٛ يف ايؼدض١ٝ ايعالقات اختار بني طشد١ٜ عالق١ ٚدٛد -0

 .يًُعًُات املع١ٜٛٓ ايشٚح اخنفاض ٚبني

 ع٢ً نفا٠٤ أقٌ َعًُات سضٍٛ إىل يًشٛافض طًِٝ ْعاّ ٚدٛد عذّ ٜؤدٟ -2

 .يًُعًُات املع١ٜٛٓ ايشٚح خفض إىل ٜؤدٟ ٖٚزا اذتٛافض
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 عمِ وأثرِا العاومني أداْ تكًًي نفاَْ(: 2005) إبراًِي إهلاً وًالد، دراشُ (4

 (:الٍفط لتهرير الساويُ ظرنُ) واإلٌتادًُ اإلٌتاز

 :إىل وِذفت

 يتشذٜذ اإلْتاز تٛاد٘ اييت ٚايضعٛبات املؼانٌ ع٢ً ايتعشف إَها١ْٝ -0

 تظاعذ ًَُٛط١ ْتا٥ر إىل ٚايٛصٍٛ اذتذٜج١ املعذات يتك١ٝٓ األَجٌ االطتدذاّ

 .اإلْتادٞ ايكطاع بٗزا يًٓٗٛض املؼهالت سٌ ع٢ً

 : إىل وتىصمت

 .اإلْتاز يف اذتذٜج١ ايتك١ٝٓ ع٢ً ايتذسٜب١ٝ ايرباَر بتطٜٛش ايعًٝا اإلداس٠ اٖتُاّ ق١ً -0

 اإلْتاز يف ايف١ٝٓ ايهفا٤ات خًف أل١ُٖٝ ايعًٝا اإلداس٠ إدساى يف قضٛس ٚدٛد -2

 . بايؼشن١

 وأثرِا األداْ تكًًي يف العخضًُ املعايري(: 2007) عمٌ الضذيل البعري، دراشُ (5

 (:األوُ ووضرف الضشارٍ وضرف) العاومني أداْ عمِ

 :إىل الذراشُ ِذفت

 ٚيف املضشفني يف ايعاًَني أدا٤ يتكِٝٝ املتبع اذتايٞ ايٓعاّ نفا٠٤ َذ٣ حتذٜذ-0

 .أدا٥ِٗ ع٢ً ريو ٚاثش ايعاًَني ألدا٤ سكٝكٞ تكِٝٝ حتكٝل

 :اآلتًُ الٍتآر إىل وتىصمت

 َٔ بايشغِ ايذساط١ مبذتُع األدا٤ تكِٝٝ يف املٛضٛع١ٝ املعاٜري ع٢ً ٜعتُذ ال -0

 ايباسص األدا٤ ع٢ً املكِٝ ٜعتُذ سٝح املضشف يف َكشس٠ أدا٤ َعذالت ٚدٛد

 .يًعٌُ ٚاملتذْٞ

 .أدا٥ِٗ تذْٞ إىل ٜؤدٟ باملضشف ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ يف ايؼدض١ٝ املعاٜري اعتُاد -2

 يف لمىىرضات الىظًفٌ الرضا عن احلىافس أثر(: 2007) العٍىد الصبعاُ، دراشُ (6

 :العاوُ املصتعفًات

 :     إلـــِ ِذفت

 تتٛقعٗا ٚاييت ايتُشٜض خذ١َ ع٢ً املؤثش٠ اذتٛافض َعشف١ إىل ايتٛصٌ -0

 .املُشضات

 يف املُشض١ تتًكاٖا اييت ٚاملع١ٜٛٓ املاد١ٜ اذتٛافض أْٛاع َعشف١ إىل ايتٛصٌ -2

 .ايعا١َ املظتؼفٝات

 :إلــِ وتىصمت
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 يف ايعاَالت يًُُشضات ق١ًًٝ بذسد١ تكذّ املاد١ٜ اذتٛافض إٔ ايذساط١ أفشاد ٜش٣ -0

 .ايعا١َ املظتؼفٝات

 املُشضات َع إطالقًا تظتدذّ ال املع١ٜٛٓ اذتٛافض إٔ ايذساط١ أفشاد ٜش٣ -2

 .ايعا١َ املظتؼفٝات يف ايعاَالت

 ايعٌُ ب١٦ٝ عٔ ٚايشضا ٚاملع١ٜٛٓ املاد١ٜ اذتٛافض تطبٝل بني طشد١ٜ عالق١ ٖٓاى -3

 . ايٛظٝفٞ

 ًُِٔ أعطاْ لتكىيي األشالًب تعذد(: 2010) زًِذ ذلىذ بَ عمٌ الػاوذٍ، دراشُ (7

 :طًبُ داوعُ املؤشصٌ، األداْ دىدَ حتصني حنى طريكٍا باجلاوعات التذريض

 :إىل الذراشُ ِذفت

 ١٦ٖٝ عضٛ أدا٤ تكِٜٛ ع١ًُٝ يف املظتدذ١َ املدتًف١ األطايٝب اطتعشاض -0

 بٗا تتُٝض اييت ٚاملُٝضات َٓٗا، نٌ خضا٥ط ٚتٛضح ادتاَعٞ، ايتذسٜع

 .تطبٝكٗا ٚإدشا٤ات األخش٣ األطايٝب

 :إلـــِ وتىصمت

 دق١ أنجش أسهاّ إىل ايتٛصٌ ٜضُٔ ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعضا٤ أطايٝب تٓٛع إٔ -0

 .َٚٛضٛع١ٝ

 تتهاٌَ إٔ ٜفضٌ بٌ ايتكِٜٛ أطايٝب َٔ أطًٛب ع٢ً االقتضاس ميهٔ ال -2

 ٚايتكِٜٛ ايعُٝذ أٚ ايكظِ س٥ٝع ٚتكِٜٛ ايضَال٤ ٚتكِٜٛ ايطالب تكِٜٛ أطايٝب

 .ايبعض بعضٗا َع ايزاتٞ

 .       ايعاّ َذاس ع٢ً باالطتُشاس ٜتُٝض ايزٟ ٖٛ ايفعاٍ ايتكِٜٛ إٕ -3

 :دافعًتّي عمِ وتأثريه العاومني أداْ تكًًي(: 2010) شىشِ جنىُ اهلل، عبذ دراشُ (8

 :إىل الذراشُ ِذفت

 بايؼشن١ املطبل ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ ْعاّ يف ٚايضعف ايك٠ٛ ْكاط انتؼاف -0

 ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ بني ايعالق١ طبٝع١ عٔ حتًٌٝ تكذِٜ ٚنزيو ايذساط١، قٝذ

 .ايذساط١ قٝذ ايؼشن١ يف ٚدافعٝتِٗ

 : إىل الذراشُ وتىصمت

 ق١ً ٚنزيو األدا٤، تكِٝٝ َعاٜري إعذاد يف ٚاملتدضضني بارتربا٤ االطتعا١ْ ق١ً -0

 .يًعاًَني األدا٤ تكِٝٝ يف ع١ًُٝ َشدع١ٝ ٚدٛد

 .  ط١ًٜٛ ص١َٝٓ فرت٠ َٓز تطٜٛش أٚ تعذٌٜ أٟ فٝٗا ذنذخ مل ايتكِٝٝ َعاٜري -2
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 للذراسة النظري اإلطار

 :األداْ تكًًي وفّىً: أواًل

 :ًٜٞ َا َٓٗا حنذد إٔ ميهٔ األدا٤ يتكِٝٝ املفاِٖٝ َٔ زتُٛع١ ٖٓاى

 ايزٟ األدا٤ ٚدٛد٠ صالس١ٝ َذ٣ تكشٜش خالهلا َٔ اإلداس٠ حتاٍٚ اييت ايع١ًُٝ ٖٛ -0

 .اإلداس٠ تًو تكشسٙ ملا ٚفكًا املٓع١ُ يف ايعاًَني األفشاد ٜؤدٜ٘

 ايفشد ٜبزهلا اييت ادتٗٛد يف ٚايضعف ايك٠ٛ ْكاط قٝاغ ٖذفٗا دٚس١ٜ ع١ًُٝ ٖٛ -2

 خططت ستذد ٖذف حتكٝل أدٌ َٔ َعني َٛقف يف مياسطٗا اييت ٚايظًٛنٝات

 .َظبكًا املٓع١ُ ي٘

 .املدطط١ األٖذاف تٓفٝز يف املتاس١ املٛاسد نفا٠٤ َٔ ايتأنذ ٖٛ -3

 :األداْ تكًًي أِذاف: ثاًًٌا

 املٓع١ُ َظت٣ٛ ع٢ً حتكٝكٗا إىل ايبؼش١ٜ املٛاسد إداس٠ تظع٢ اييت األٖذاف بني َٔ

 :ٜأتٞ َا

 يف ايع١ًُٝ األطع تأنٝذ طشٜل عٔ األخالقٞ ٚايتعاٌَ ايجك١ َٔ َٓاخ خًل -0

 ػه٣ٛ استُاالت املٓع١ُ عٔ ٜبعذ مما األسهاّ إصذاس يف ٚاملٛضٛع١ٝ ايتكِٜٛ

 ػدض١ٝ العتباسات بعض ع٢ً بعضِٗ ٚتفضٌٝ باحملابا٠ اتٗاَٗا أٚ ايعاًَني

 . َٛضٛع١ٝ أٚ ع١ًُٝ ٚيٝظت

 ٚتٛظٝف ايها١َٓ قذساتِٗ اطتجُاس خالٍ َٔ ايعاًَني مبظت٣ٛ ايٓٗٛض -2

 تذسٜب إىل َِٓٗ ذنتاز َٔ تطٜٛش ٚنزيو يًتكذّ، تؤًِٖٗ بأطايٝب طُٛساتِٗ

 .أنجش

 .َٚظتًضَات٘ يًعٌُ حت١ًًٝٝ دساط١ خالٍ َٔ ايعٌُ ألدا٤ َٛضٛع١ٝ َعذالت ٚضع -3

 ٚطٝاطات اإلْتاز طٝاطات تشػٝذ ٚإَها١ْٝ اإلْظاْٞ، ايعٌُ تهايٝف حتذٜذ -4

 .ٚايعا٥ذ ايتهًف١ بني ايشبط طشٜل عٔ ايتٛظٝف

                                                           
 . 1، ص1999( ذلىىد ذلىذ املٍضىرٍ، دورَ وبادئ اإلدارَ احلذيجُ األشض العمىًُ لتكًًي األداْ، بٍػازٍ، املٍاِن لمطباعُ، 1)

 ،   2009( عاده سرسىش صاحل، وؤيذ شعًذ الصامل، إدارَ املىارد البعريُ وذخن اشرتاتًذٌ، األردُ، عامل الهتب احلذيح، 2)

 .102ص    

(3 )Michael Carrll, Frank Kuzmits, and Norbert Albert, Personnel Human Resource management (Ne York: Macmillan 

Publishing co. inc. 1992), pp. 236-237. 

 . 104( عاده سرسىش صاحل ، وؤيذ شعًذ الصامل، املردع الصابل، ص4)
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 :األداْ تكًًي لعىمًُ االشرتاتًذًُ اخلطىات: ثالجًا

 االطرتاتٝذٞ ايٛد٘ َٔ يهٓٓا ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ خطٛات اختالف َٔ ايشغِ ع٢ً

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً خطٛات يعذ٠ ايعا١َ ارتطٛط ٚضع ْظتطٝع

 . ٚأٖذاف٘ ايتكِٝٝ َتطًبات حتذٜذ -0

 .يًتكِٝٝ املٓاطب١ ايطشٜك١ اختٝاس -2

 . املؼشفني تذسٜب -3

 .املٛظفني َع ايتكِٝٝ طشم َٓاقؼ١ -4

 .يًُكاس١ْ َعاٜري ٚضع -5

 .املٛظفني َع ايتكِٝٝ ْتا٥ر َٓاقؼ١ -6

 .اإلداس١ٜ ايكشاسات اختار -7

 . األدا٤ تطٜٛش خطط ٚضع -8

ًّي وَ: رابعًا  :املىظف أداْ يك

 :ايتكِٝٝ ع١ًُٝ متاسغ إٔ ميهٔ اييت األطشاف أِٖ ًٜٞ فُٝا

 .املباػش املؼشف -0

 .املباػش املؼشف س٥ٝع -2

 .األقشإ تكُٝٝات -3

 .ايًذإ -4

 .ايزاتٞ ايتظًِٝ -5

 .ايبؼش١ٜ املٛاسد إداس٠ خربا٤  -6

 : احلىافس وفّىً: خاوصًا

 :ًٜٞ َا َٓٗا حنذد إٔ ميهٔ يًشٛافض املفاِٖٝ َٔ زتُٛع١ ٖٓاى

 أّ َذٜشًا أنإ طٛا٤ً ايعاٌَ تذفع اييت ٚاملؤثشات ايعٛاٌَ زتُٛع١ ٖٞ اذتٛافض -0

 .فٝ٘ ارتطأ عٔ ٚاالَتٓاع عًُ٘ يف دٗذ أنرب بزٍ حنٛ َٓظكًا

 . َع١ٓٝ بطشٜك١ ٜتضشفٕٛ األفشاد دتعٌ اإلداس٠ تضع٘ إغشا٤ ٖٞ اذتٛافض -2

                                                           
ومني، رشالُ وادصتري غري وٍعىرَ، نمًُ اإلدارَ واالقتضـاد، داوعُ  بػـذاد،  ( شٍاْ عبذ الرسًي العبادٍ، تكىيي فعالًُ ٌعاً تكىيي أداْ العا5)

 .22-21، ص ص 1997

(6) Robert. Math is and Jack Son Jonsi, Human Resource management (New York: Wet publishing Co. 7th. Ed. 

1994), P. 330.  

 .246، ص2005اإلشالوٌ، دلمُ اإلدارَ العاوُ، العذد الجاٌٌ، وايى  ( إبراًِي بذر ظّاب، احلىافس اإلداريُ يف الفهر7)
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 :وأِذافّا احلىافس أِىًُ: شادشًا

 :احلىافس أِىًُ( أ

 :اآلتٞ يف اذتٛافض أ١ُٖٝ تٛضٝح ميهٔ

 سفع خالٍ َٔ يًُٓع١ُ املتشكك١ ايعٛا٥ذ يف صٜاد٠ ايهفؤ٠ اذتٛافض ْعِ حتكل -0

 .ايعاًَني يألفشاد اإلْتاد١ٝ ايهفا٠٤

 املضاحل بني ايتٛاصٕ ٚحتكل يًفشد، ٚاالدتُاعٞ ٚايٓفظٞ املادٟ ايٛضع حتظٔ -2

 .املٓع١ُ َٚضاحل يًفشد ايزات١ٝ

 أطايٝب ٚتطٜٛش البتهاس األفشاد دفع َٔ اذتٛافض حتكك٘ ملا اإلْتاز نًف تكًٌٝ -3

 .  اإلْتاد١ٝ ايهجاف١ صٜاد٠ ػأْٗا َٔ سذٜج١ عٌُ

 .ايعاًَني بني ايتعإٚ سٚح ت١ُٝٓ ع٢ً اذتٛافض تعٌُ -4

 :احلىافس أِذاف( ب

 :أُٖٗا َٔ األٖذاف َٔ زتُٛع١ ذنكل يًشٛافض فعاٍ ْعاّ ٚدٛد إٕ

 .بِٝٓٗ ايتعإٚ سٚح ْٚؼش ايعاًَني بني ايشضا دسد١ صٜاد٠ -0

 .ٚاملشؤٚطني ايشؤطا٤ بني املتبادٍ ٚاالسرتاّ ايجك١ صٜاد٠ -2

 .املٓع١ُ داخٌ طٝب١ عالقات ٚت١ُٝٓ ايعاًَني دخٍٛ صٜاد٠ -3

 .ايعاًَني يذ٣ ٚايتذذٜذ االبتهاس سٚح ت١ُٝٓ -4

 :احلىافس ٌعي أٌىاع: شابعًا

 :ًٜٞ َا أُٖٗا اذتٛافض َٔ زتُٛع١ ٖٓاى

 :ٚتتضُٔ ،الفرد وصتىّ عمِ سىافس( أ

 :ُٖا ْٛعني ع٢ً ٚتؼتٌُ ايعُاٍ، سٛافض -0

 .بايكطع١ اذتٛافض -

 .ايٛقت سٛافض -

 : ُٖا ْٛعني ع٢ً ٚتؼتٌُ ٚاإلداسٜني، املتدضضني سٛافض -2

 .ايعــال٠ٚ -

 . ايعُٛيــ١ -

                                                                                                                                        
 .345، ص2004( شعاد ٌآف برٌىطٌ، إدارَ املىارد البعريُ، الطبعُ الجاًٌُ، األردُ، دار وآن، 8)

 . 290، ص1999( صاحل عىدَ شعًذ، إدارَ األفراد، طرابمض، اجلاوعُ املفتىسُ، 9)

 .145، ص2005وأثرِا عمِ إعادَ اهلًهمُ، دلمُ البشىخ التذاريُ، العذد الجاٌٌ، يىلًى ( سصني ورشٌ، احلىافس 10)
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 :  ٚتتضُٔ ،نهن املٍعىُ وصتىّ عمِ احلىافس( ب

 .األسباح يف املؼاسن١ -

 .االقرتاسات خطط -

 .ايؼشن١ ألطِٗ ايعاًَني ًَه١ٝ -

 :احلىافس ٌعاً لتضىًي األشاشًُ املراسن:  ثاوًٍا

 عًًُٝا ديٝاًل ٖٓا ْكذّ يًشٛافض، دٝذ ْعاّ تضُِٝ َٔ اإلداس٠ تتُهٔ يهٞ

 بايؼهٌ ارتطٛات ٖزٙ حتٌ إٔ اإلداس٠ ٚبإَهإ بٗا، متش إٔ دنب اييت يًدطٛات

)ًٜٞ نُا ٖٞ املشاسٌ أٚ ارتطٛات ٖٚزٙ َٓاطبًا، تشاٙ ايزٟ ): 

 .ٚاإلعذاد ايذساط١ َشس١ً -0

 .ارتط١ ٚضع َشس١ً -2

 .ارتط١ جتشٜب َشس١ً -3

 .ٚاملتابع١ ايتٓفٝز َشس١ً -4

 : التشفًس عىمًُ وعىقات: تاشعًا

)ًٜٞ َا َٓٗا اذتٛافض َعٛقات َٔ زتُٛع١ ٖٓاى ): 

 .املؤطظ١ َٔ ايشٖب١ أٚ ارتٛف -0

 . املؤطظ١ إداس٠ يذ٣ األٖذاف ٚضٛح عذّ -2

 .املظ٤ٞ َٔ احملظٔ ٜعشف فال يًعاًَني املتابع١ عذّ -3

 .األخطا٤ يتضشٝح ايتٛدٝ٘ ٚق١ً ايعٌُ ع٢ً ايتذسٜب ق١ً -4

 .ٚاد يف نٌ فٝهٕٛ ٚايعاًَني املذٜشٜٔ بني اتضاٍ قٓٛات ٚدٛد عذّ -5

 .ٚتضاسبٗا ايكشاسات نتعذد اإلداس١ٜ األخطا٤ -6

 .أٚاَشٖا ٚتضاسب ايكٝادات تعذد -7

 ايعٌُ يف أطًٛب َِٓٗ يهٌ نإ إرا ٚخاص١ ايكٝادات يف ايتػٝري نجش٠ -8

 . طابك٘ عٔ رنتًف

 

                                                           
 .100-99، ص ص 2008( عاده ثابت، شًهىلىدًا اإلدارَ املعاصرَ، األردُ، دار أشاوُ، 11)

 .200-199( عاده سرسىش صاحل، املردع الصابل، ص ص 12)

 .103( عاده ثابت، املردع الصابل، ص13)
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 للذراسة العملي اإلطار

 :وكذوـــــُ

 يف عًٝٗا االعتُاد مت اييت ٚاإلدشا٤ات يًُٓٗذ١ٝ َفضاًل عشضًا ايفضٌ ٖزا ٜتٓاٍٚ

 َٓح يف ايعاًَني أدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر اطتدذاّ ع٢ً ايتعشف بٗذف املٝذا١ْٝ، ايذساط١ تٓفٝز

 ٖزٙ ٚخضا٥ط ايذساط١، ٚع١ٓٝ جملتُع ٚٚصف ايذساط١، َٓٗذ١ٝ ٚتؼٌُ اذتٛافض،

 إضاف١ ٚثباتٗا، َضذاقٝتٗا ٚفشط ،(االطتبا١ْ) يًذساط١ ايش٥ٝظ١ٝ ٚاألدٚات ايع١ٓٝ،

 .ايذساط١ ْتا٥ر َعادت١ يف املظتدذ١َ اإلسضا١ٝ٥ األطايٝب بٝإ إىل

 : العًٍُ وصف

 .باملطشٔ ايذساط١ قٝذ ايع١ٓٝ دتٓع ٚايٓظيب ايتهشاسٟ ايتٛصٜع ٜبني ايتايٞ ادتذٍٚ

 باملطشَ الذراشُ عًٍُ جلٍض والٍصيب التهرارٍ التىزيع(: 5) اجلذوه

 الٍصبُ املٔىيُ العذد اجلٍض

 15.0 9 إٌاخ

 85.0 51 رنىر

 100.0 60 اجملىىع

 ناْٛا%( 85.6) ايع١ٓٝ أفشاد َٔ ايػايب١ٝ إٔ( 5) بادتذٍٚ ايٛاسد٠ ايبٝاْات أظٗشت فًكذ

 ٜبني ايتايٞ ٚايؼهٌ ،%(05.6) بٓظب١ يإلْاخ ناْت ايباق١ٝ ٚايٓظب١ ايزنٛس َٔ

 (: 5) ادتذٍٚ يٓتا٥ر ايبٝاْٞ ايتُجٌٝ

 باملطشَ الذراشُ عًٍُ جلٍض الٍصيب التىزيع(: 2) العهن
 

 
 ايٛظٝفٞ يًُظت٣ٛ ٚايٓظيب ايتهشاسٟ ايتٛصٜع ٜبني فإْ٘ ايتايٞ( 6)ادتذٍٚ عٔ أَا  

 : ايذساط١ قٝذ يًع١ٓٝ

 باملطشَ الذراشُ لعًٍُ الىظًفٌ لمىصتىّ والٍصيب التهرارٍ التىزيع(: 6) اجلذوه

 الٍصبُ املٔىيُ التهرار املصتىّ الىظًفٌ

 6.7 4 إدارَوذير 

التوزيع النسبي لجنس عينة الدراسة بالمصرف

ذكور 

85%

إناث

15%
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 16.7 10 رًٓض قصي

 5.0 3 رًٓض وسذَ

 71.7 43 وىظف

 100.0 60 اجملىىع

 نإ%( 70.7) ايع١ٓٝ أفشاد َٔ ايػايب١ٝ إٔ( 6) بادتذٍٚ ايٛاسد٠ ايبٝاْات أظٗشت يكذ

(. قظِ س٥ٝع) ايٛظٝفٞ َظتٛاِٖ نإ%(  06.7) بُٝٓا ،( َٛظف) ايٛظٝفٞ َظتٛاِٖ

(.  ٚسذ٠ س٥ٝع) ايٛظٝفٞ َظتٛاِٖ%( 5.6)ٚ(. إداس٠ َذٜش) ايٛظٝفٞ َظتٛاِٖ%( 6.7)ٚ

 (: 6) ادتذٍٚ يٓتا٥ر ايبٝاْٞ ايتُجٌٝ ٜبني ايتايٞ ٚايؼهٌ

 باملطشَ الذراشُ لعًٍُ الىظًفٌ لمىصتىّ الٍصيب  التىزيع( : 3) العهن
 

 
 ارترب٠ يظٓٛات ٚايٓظيب ايتهشاسٟ ايتٛصٜع ٜبني فإْ٘ ايتايٞ( 7) ادتذٍٚ عٔ أَا 

 : ايذساط١ قٝذ يًع١ٓٝ

 باملطشَ الذراشُ لعًٍُ اخل َ لصٍىات والٍصيب التهرارٍ التىزيع(: 7) اجلذوه

 الٍصبُ املٔىيُ التهرار وذَ اخل َ

 28.3 17 اقن وَ مخض شٍىات

 21.7 13 شٍىات 10اقن وَ  إلٌشٍىات  5وَ 

 35.0 21 شٍىات 15اقن وَ  إلٌشٍىات  10وَ 

 15.0 9 شٍُ 15وَ  أنجر

 100.0 60 اجملىىع

 ناْت%( 35.6) ايع١ٓٝ أفشاد َٔ ايػايب١ٝ إٔ( 7) بادتذٍٚ ايٛاسد٠ ايبٝاْات أظٗشت يكذ

 َٔ اقٌ إيٞ طٓٛات 06 َٔ ناْت( باملطشٔ َٛظفني) اذتايٞ عًُِٗ زتاٍ يف خربتِٗ

 5 َٔ خربتِٗ َِٓٗ%( 20.7)، طٓٛات مخع َٔ اقٌ ناْت%( 28.3) ، طٓٛات 05

 ايتايٞ ٚايؼهٌ.  ط١ٓ 05 َٔ أنجش خربتِٗ%( 05.6) ، طٓٛات 06 َٔ اقٌ إيٞ طٓٛات

 (:7) ادتذٍٚ يٓتا٥ر ايبٝاْٞ ايتُجٌٝ ٜبني

التوزيع  النسبي للمستوى الوظيفي لعينة الدراسة بالمصرف

موظف

71%
رئيس وحدة

5%

رئيس قسم

17%

مدير ادارة

7%
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 الذراشُ لعًٍُ اخل َ لصٍىات الٍصيب  التىزيع( : 4) العهن

 
 ايذساط١ يع١ٓٝ ايعًُٞ يًُؤٌٖ ٚايٓظيب ايتهشاسٟ ايتٛصٜع ٜبني( 8) سقِ ادتذٍٚ 

 :باملطشٔ ايعا١ًَ

 الذراشُ لعًٍُ العمىٌ لمىؤِن والٍصيب التهرارٍ التىزيع(: 8) اجلذوه

 الٍصبُ املٔىيُ التهرار الفُٔ

 8.3 5 وتىشط

 18.3 11 دبمىً عالٌ

 51.7 31 داوعٌ

 21.7 13 وادصتري

 100.0 60 اجملىىع

 ع١ٓٝ أفشاد َٔ ايػايب١ٝ إٔ بايذساط١ ايٛاسد٠ ايبٝاْات أظٗشت( 8) سقِ ادتذٍٚ َٔ

%( . 20.7) بٓظب١ َادظتري َؤٌٖ ًٜٝٗا ،%( 50.7) داَعٞ َؤٌٖ ع٢ً ساصًني ايذساط١

 ٚايؼهٌ%(. 8.3) بٓظب١ َتٛطط ايعًُٞ املؤٌٖ ع٢ً يًشاصًني فهاْت ْظب١ أقٌ أَا

 (:8) ادتذٍٚ يٓتا٥ر ايبٝاْٞ ايتُجٌٝ ٜبني ايتايٞ

 الذراشُ لعًٍُ العمىٌ لمىؤِن التهرارٍ التىزيع(: 5) العهن

 
 قٝذ يًع١ٓٝ يًعُش ٚايٓظيب ايتهشاسٟ ايتٛصٜع ٜبني فإْ٘ ايتايٞ( 9) ادتذٍٚ عٔ أَا

    : ايذساط١

توزيع  النسبي لسنوات الخبرة لعينة الدراسة ال

من 5 سنوات الي 

اقل من 10 سنوات

22%

اقل من خمس 

سنوات

28%
اكثر من 15 سنة

15%

من 10 سنوات الي اقل 

من 15 سنوات

35%

التوزيع التكراري للمؤهل العلمي لعينة الدراسة
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ماجستيرجامعيدبلوم عاليمتوسط
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 باملطشَ الذراشُ لعًٍُ لمعىر والٍصيب التهرارٍ التىزيع(:  9) اجلذوه

 الٍصبُ املٔىيُ التهرار العىر

 5.0 3 شٍُ 25أقن وَ 

 23.3 14 شٍُ 30شٍُ إلٌ أقن وَ  25وَ 

 26.7 16 شٍُ 35شٍُ إلٌ أقن وَ  30وَ 

 33.3 20 شٍُ 40شٍُ إلٌ أقن وَ  35وَ 

 8.3 5 شٍُ 45أقن وَ شٍُ إلٌ  40وَ 

 3.3 2 شٍُ 45أنجر وَ 

 100.0 60 اجملىىع

%( 33.3) ايع١ٓٝ أفشاد َٔ ايػايب١ٝ إٔ( 9) بادتذٍٚ ايٛاسد٠ ايبٝاْات أظٗشت يكذ 

 36 َٔ عُشِٖ نإ%(  26.7) بُٝٓا ، ط١ٓ 46 َٔ أقٌ إيٞ ط١ٓ 35 َٔ عُشِٖ نإ

 46 َٔ%( 8.3)ٚ. ط١ٓ 36 َٔ أقٌ إيٞ ط١ٓ 25 َٔ%( 23.3)ٚ. ط١ٓ 35 َٔ أقٌ إيٞ ط١ٓ

 ، ط١ٓ 45 َٔ أنجش%( 5.6)ٚ.  ط١ٓ 25 َٔ أقٌ%( 5.6)ٚ.ط١ٓ 45 َٔ أقٌ إيٞ ط١ٓ

 (:9) ادتذٍٚ يٓتا٥ر ايبٝاْٞ ايتُجٌٝ ٜبني ايتايٞ ٚايؼهٌ

 باملطشَ الذراشُ لعًٍُ لمعىر الٍصيب  التىزيع( : 6) العهن

 

 

  

 

 

 

 : الذراســــة تساؤالت

 املطمـــىب؟ بالعهن األداْ تكًًي ٌتآر اشتخذاً يتي ِــن:  األوه الصؤاه -

 ٚاالحنشاف اذتظابٞ، ايٛطط عظاب إايباسج قاّ ايظؤاٍ ٖزا ع٢ً يإلداب١

 ايعباسات يتشًٌٝ( 3) االفرتاضٞ املتٛطط سٍٛ( t) ٚاختباس ايٓظيب ٚايٛصٕ املعٝاسٟ

 :ايتايٞ بادتذٍٚ َٛضح ٖٛ َا ٚفل ايٓتا٥ر فهاْت األدا٤ بتكِٝٝ املتعًك١

 ( t) اختبار الٍصيب والىزُ املعًارٍ واالحنراف احلصابٌ، الىشط سصاب(: 10) رقي دذوه

توزيع  النسبي للعمر لعينة الدراسة بالمصرف ال

أقل من 25 سنة

5%

أكثر من 45 سنة

3%

من 40 سنة إلي أقل 

من 45 سنة

8%

من 35 سنة إلي أقل من 

40 سنة

34%

من 30 سنة إلي أقل 

من 35 سنة

27%

من 25 سنة إلي أقل 

من 30 سنة

23%
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 دتُٝع( P-Value) املؼاٖذ املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ إٔ( 06) سقِ دذٍٚ ْتا٥ر َٔ ٜتضح

 ٜذٍ مما( 05.0) احملذد املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ َٔ أصػش نإ( 8) عذا َا ايعباسات

 ٚملعشف١،  َتٛطط عٔ ختتًف ايعباسات هلزٙ  إداب١ أعطٛا املبشٛثني ايع١ٓٝ أفشاد إٔ ع٢ً

 هلزٙ ايٓظيب ايٛصٕ بني املكاس١ْ مت باالخنفاض أٚ باالستفاع نإ إرا َا االختالف ْٛع

 ايعباسات ْتا٥ر فهاْت إايباسج قبٌ َٔ املعذ احملو ٚفل املٛافك١ دسد١ ٚ ايعباسات

 : ًٜٞ نُا ٚتشتٝبٗا

 دسد١ سٝح َٔ األٚىل املشتب١ ع٢ً سضًت"  األعُاٍ إجناص ع٢ً ٜظاعذ"  ايعباس٠

 ْظيب ٚٚصٕ( 4.32) سظابٞ َتٛطط ع٢ً سضًت ألْٗا ٚريو األدا٤ تكِٝٝ حملٛس  املٛافك١

 يف تًٝٗا ثِ ، دذًا عايٞ دسد١ ع٢ً املعرب%( 066 -% 84) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 86.4)

 ع٢ً سضًت سٝح"  يف َٗاساتِٗ ٚصٜاد٠ املٛظفني َظت٣ٛ حتظني"  ايعباس٠ ايجا١ْٝ املشتب١

 ع٢ً املعرب%( 84 -% 68) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 79.6) ْظيب ٚٚصٕ( 3.98) سظابٞ َتٛطط

 سٝح"  يًتكِٝٝ ستذد٠ َعاٜري ٜضع"  ايعباس٠ ايجايج١ املشتب١ يف دا٤ت ثِ ، عايٞ دسد١

 -% 68) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 79.4) ْظيب ٚٚصٕ( 3.97) سظابٞ َتٛطط ع٢ً سضًت

 املؼشفني بني االتضاٍ طبٌ ٜطٛس"  ايعباس٠ دا٤ت ثِ عايٞ، دسد١ ع٢ً املعرب%( 84

 ٜٓشضش ٖٚٛ( 76.6) ْظيب ٚٚصٕ( 3.83) سظابٞ مبتٛطط ايشابع١ املشتب١ يف"  ٚاملشؤٚطني

"  ايفكش٠ ارتاَظ١ املشتب١ يف دا٤ت ثِ ، عايٞ دسد١ ع٢ً املعرب%( 84 -% 68) بني

 ْظيب ٚٚصٕ( 3.78) سظابٞ مبتٛطط"  ايعٌُ يف ايذق١ سٝح َٔ ايعاًَني صفات ٜكٝع

 املشتب١ يف دا٤ت ثِ ، عايٞ دسد١ ع٢ً املعرب%( 84 -% 68) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 75.6)

 سظابٞ مبتٛطط"  ٚاملظاٚا٠ ٚايعذاي١ باملٛضٛع١ٝ ايتكِٝٝ ٜتضف"  ايعباس٠ ايظادط١

 ثِ ، عايٞ دسد١ ع٢ً املعرب%( 84 -% 68) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 70.4) ْظيب ٚٚصٕ( 3.57)

 مبتٛطط"  طًٜٓٛا يٞ تعط٢ اييت ايتكِٝٝ بذسد١ أعًِ"  ايفكش٠ ايظابع١ املشتب١ يف دا٤ت

 دسد١ ع٢ً املعرب%( 84 -% 68) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 76.4) ْظيب ٚٚصٕ( 3.52) سظابٞ

 مبتٛطط"  ايتكِٝٝ يف سذٜج١ أطايٝب ٜظتدذّ"  ايفكش٠ ايجا١َٓ املشتب١ يف دا٤ت ثِ عايٞ،

 دسد١ ع٢ً املعرب%( 84 -% 68) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 76) ْظيب ٚٚصٕ( 3.56) سظابٞ

 ايتكِٝٝ بع١ًُٝ ايكا٥ِ داْب َٔ حتٝض ٖٓاى"  ايفكـش٠ ايتاطع١ املشتب١ يف دا٤ت ثِ عايٞ،

 ع٢ً املعرب%( 84 -% 68) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 68) ْظيب ٚٚصٕ( 3.46) سظابٞ مبتٛطط" 

 . عايٞ دسد١
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 فكذ"  ايتكِٝٝ ع١ًُٝ بعُذ أدا٥ٞ يف ٚايك٠ٛ ايضعف ظٛاْب أعًِ"  يًعباس٠ بايٓظب١ أَا

( 05.0) احملذد املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ َٔ أنرب( P-Value) املؼاٖذ املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ نإ

 .ايعباسات هلزٙ َتٛطط إداب١ أعطٛا املبشٛثني ايع١ٓٝ أفشاد إٔ ع٢ً ٜذٍ مما

 عباسات أغًب ع٢ً َشتفع١ بذسد١ أدابٛا املبشٛثني األفشاد إٔ يٓا ٜتبني طبل مما

 يف األدا٤ تكِٝٝ اطتدذاّ ع٢ً عاي١ٝ دسد١ إعطا٤ ع٢ً ديٌٝ ٖٚذا األدا٤، تكِٝٝ ستٛس

          املؼاٖذ املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ ق١ُٝ بني ٚباملكاس١ْ َٓ٘، املطًٛب ذنكل بؼهٌ املطشٔ

(P-Value=0.000 )احملذد املع١ٜٛٓ َٚظت٣ٛ يًعباسات ايه١ًٝ يًذسد١ (05.0 )جنذ 

 ايعذّ فشض سفض ع٢ً ٜذٍ مما( 05.0) َٔ أصػش ناْت (P-Value=0.001) إٔ

 املطشٔ يف األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر اطتدذاّ ٜتِ أْ٘ مبع٢ٓ أٟ ، ايبذٌٜ ايفشض ٚقبٍٛ

 .املطًٛب بايؼهٌ

 املٍىســـُ؟ احلىافس عمِ األداْ تكًًي ٌتآر اشتخذاً أثر ِى وـا :الجاٌٌ الصؤاه

 اطتدذاّ صٜاد٠ أٟ) ايفشض١ٝ ع٢ً اإلداب١ ْفظٗا ٖٞ ايظؤاٍ ٖزا ع٢ً اإلداب١ إٕ

 (.صشٝح ٚايعهع املُٓٛس١ اذتٛافض يف صٜاد٠ طٝتبعٗا األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر

 ٚاالحنشاف اذتظابٞ، ايٛطط عظاب إايباسج قاّ ايظؤاٍ ٖذا ع٢ً ٚيإلداب١

 يتشًٌٝ(  3) االفرتاضٞ املتٛطط سٍٛ(  t) ٚاختباس ايٓظيب ٚايٛصٕ املعٝاسٟ

 :ايتايٞ بادتذٍٚ َٛضح ٖٛ َا ٚفل ايٓتا٥ر فهاْت باذتٛافض املتعًك١ ايعباسات

 (t) اختبار الٍصيب والىزُ املعًارٍ واالحنراف احلصابٌ، الىشط  سصاب(: 11) رقي دذوه
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 دتُٝع( P-Value) املؼاٖذ املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ إٔ( 00) سقِ دذٍٚ ْتا٥ر َٔ ٜتضح

 مما( 05.0) احملذد املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ َٔ أصػش نإ( 5،6،7)  عذ٣ َا ايعباسات

 عٔ ختتًف ايعباسات هلزٙ ايضعٛب١ دسد١ أعطٛا املبشٛثني ايع١ٓٝ أفشاد إٔ ع٢ً ٜذٍ

 بني املكاس١ْ مت باالخنفاض أٚ باالستفاع نإ إرا َا االختالف ْٛع ٚملعشف١،  َتٛطط

 فهاْت إايباسج قبٌ َٔ املعذ احملو ٚفل ايضعٛب١ ٚدسد١ ايعباسات هلزٙ ايٓظيب ايٛصٕ

 : ًٜٞ نُا ٚتشتٝبٗا ايعباسات ْتا٥ر

 سٝح َٔ األٚىل املشتب١ ع٢ً سضًت"  األدا٤ تكِٝٝ يٓتا٥ر ٚفكًا اذتٛافض تكذّ"  ايعباس٠

 ٚٚصٕ( 4.26) سظابٞ َتٛطط ع٢ً سضًت ألْٗا ٚريو اذتٛافض حملٛس  ايضعٛب١ دسد١

 يف تًٝٗا ثِ دذًا، عايٞ دسد١ ع٢ً املعرب%( 066 -% 84) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 84) ْظيب

 َتٛطط ع٢ً سضًت سٝح"  األعُاٍ إلجناص اذتٛافض َال١َ٤"  ايعباس٠ ايجا١ْٝ املشتب١

 دسد١ ع٢ً املعرب%( 84 -% 68) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 77) ْظيب ٚٚصٕ( 3.85) سظابٞ

"  ملظتشكٝٗا أع٢ً ٚظا٥ف إىل ايرتق١ٝ متٓح"  ايعبـــاس٠ ايجايج١ املشتب١ يف دا٤ت ثِ ، عايٞ

 -% 68) بني ٜٓشضش ٖٚٛ( 73) ْظيب ٚٚصٕ( 3.65) سظابٞ َتٛطط ع٢ً سضًت سٝح

 بايعذاي١ املُٓٛس١ اذتٛافض تتضف"  ايعباس٠ دا٤ت ثِ عايٞ، دسد١ ع٢ً املعرب%( 84

( 76.4) ْظيب ٚٚصٕ( 3.52) سظابٞ مبتٛطط ايشابع١ املشتب١ يف"  ٚاملظاٚا٠ ٚاملٛضٛع١ٝ

 .  عايٞ دسد١ ع٢ً املعرب%( 84 -% 68) بني ٜٓشضش ٖٚٛ



 
 

 
 
 33 

 
  للعلىم اإلنسانية واالحتماعية

 ننح الحوافز يف العانلين أداء تقييم نتائج استخدام
 مسعود بن محمد د. أسامة حسين شكشك      د. محمود

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يناير ( 9( المخلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

"  ٚ"  اذتٛافض َٓح يف ايتأخش"  ٚ"  اذتٛافض ملٓح ستذد ْعاّ ٖٓاى"  يًعباسات بايٓظب١ أَا

                                   املؼاٖذ املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ نإ فكذ ايباق١ٝ"  َٚع١ٜٛٓ َاد١ٜ سٛافض ٖٓاى

(P-Value )احملذد املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ َٔ أنرب (05.0 )أفشاد إٔ ع٢ً ٜذٍ مما 

 . ايضعٛب١ سٝح َٔ ايعباسات ٖذٙ تٛطط  إداب١ أعطٛا املبشٛثني ايع١ٓٝ

 ستٛس عباسات أغًب ع٢ً َشتفع١ بذسد١ أدابٛا املبشٛثني األفشاد إٔ يٓا ٜتبني طبل مما

 تكِٝٝ ع١ًُٝ تٛاد٘ اييت ايضعٛبات ع٢ً عايٞ دسد١ إعطا٤ ع٢ً ديٌٝ ٖٚذا اذتٛافــض،

( P-Value=0.000)   املؼاٖذ املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ ق١ُٝ بني ٚباملكاس١ْ املطشٔ، داخٌ األدا٤

                  إٔ جنذ (05.0) احملذد املع١ٜٛٓ َٚظت٣ٛ يًعباسات ايه١ًٝ يًذسد١

(P-Value=0.047 )أصػش ناْت َٔ (05.0 )ايعذّ فشض سفض ع٢ً ٜذٍ مما 

 تٛاد٘ اييت ايضعٛبات أِٖ َٔ تعترب ايعباسات ٖذٙ إٔ مبع٢ٓ أٟ ، ايبذٌٜ ايفشض ٚقبٍٛ

 .املطشٔ داخٌ األدا٤ تكِٝٝ ع١ًُٝ

 : الرًٓصًُ الفرضًُ

 اذتٛافض َٓح ٚع١ًُٝ األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر بني إسضا١ٝ٥ دالي١ رات عالق١ ٖٓاى يٝع

 . ايبشح ستٌ باملطشٔ

  ايشتب يفشٚم طبريَإ اختباس باطتدذاّ إايباسج قاّ ايفشض١ٝ ٖذٙ الختباس

 :ايتايٞ بادتذٍٚ َٛضح ٖٛ َا ٚفل ايٓتا٥ر فهاْت

 الرتب لفروم شبريواُ اختبار سصاب(: 12) رقي دذوه

  العىاوــن تكًًي األداْ احلىافس

 قًىُ وعاون االرتباط 1.000 0.658
 تكًًي األداْ

 وصتىّ املعٍىيُ املعاِذ - 0.000

 قًىُ وعاون االرتباط 0.658 -
 احلىافــس

 املعٍىيُ املعاِذوصتىّ  0.000 1.000

( P-Value=0.000) املؼاٖذ املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ ق١ُٝ إٔ أْ٘ ْالسغ( 02) ادتذٍٚ َٔ

 ٚقبٍٛ ايعذّ فشض سفض ع٢ً ٜذٍ مما)  (  احملذد املع١ٜٛٓ َظت٣ٛ َٔ أصػش نإ

 األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر بني إسضا١ٝ٥ دالي١ رات( طشد١ٜ) عالق١ ٖٓاى إْ٘ أٟ ، ايبذٌٜ ايفشض

 .ايبشح ستٌ باملطشٔ اذتٛافض َٓح ٚع١ًُٝ
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 : النتائــــج

 بايؼهٌ األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر اطتدذاّ ٜتِ أْ٘( 06) سقِ ادتذٍٚ خالٍ َٔ تبني -0

 .املطًٛب

 دذًا عاي١ٝ بٓظب١ األعُاٍ إجناص ع٢ً ٜظاعذ األدا٤ تكِٝٝ إٔ ايبشح خالٍ َٔ تبني -2

 (.06) سقِ ادتذٍٚ َٔ األٚىل ايفكش٠ ع٢ً ايع١ٓٝ أفشاد إداب١ خالٍ َٔ ريو ٜٚتضح

 أدا٥ِٗ يف ٚايك٠ٛ ايضعف ظٛاْب ايعاًَني إعالّ يف قضٛس ٖٓاى إٔ ايبشح أظٗش -3

 ايفكش٠ ع٢ً ايع١ٓٝ أفشاد إداب١ خالٍ َٔ ريو ٜٚتضح ايتكِٝٝ ع١ًُٝ إدشا٤ بعذ

 (.06) سقِ ادتذٍٚ َٔ ايجا١َٓ

 .بظٝط بؼهٌ ايتكِٝٝ يف سذٜج١ أطايٝب اطتدذاّ ٜتِ أْ٘ تبني ايبشح خالٍ َٔ -4

 َٓح ٚع١ًُٝ األدا٤ تكِٝٝ ْتا٥ر بني إسضا١ٝ٥ دالي١ رات عالق١ ٚدٛد ايبشح أظٗش -5

 .ايبشح ستٌ باملطشٔ اذتٛافض

 بني عالق١ ٖٓاى إٔ يف ايظابك١ ٚايذساطات ايذساط١ ٖزٙ بني ايؼب٘ أٚد٘ ٚنإ

 اذتٛافض بني عالق١ ٚدٛد ايظابك١ ايذساطات يف نُا اذتٛافض َٓح ٚع١ًُٝ األدا٤ تكِٝٝ

 اذتٛافض ع٢ً اذتضٍٛ يف ايؼدض١ٝ ايعالقات بني عالق١ ٚٚدٛد َجاًل ايٛظٝفٞ ٚايشضا

 . يًعاًَني املع١ٜٛٓ ايشٚح اخنفاض ٚبني

 ٖزٙ يف إٔ ايظابك١ ٚايذساطات ايذساط١ ٖزٙ بني ايفشم إٔ ايكٍٛ ميهٔ ٚأخريًا

 يف بُٝٓا اذتٛافض َٓح ٚع١ًُٝ ايعاًَني تكِٝٝ ْتا٥ر اطتدذاّ سفض مت ايذساط١

 اذتٛافض بني ايشبط مت ٚإمنا املتػرئٜ ٖزٜٔ بني ايشبط ٜتِ مل ايظابك١ ايذساطات

 .ٚاإلْتاد١ٝ األدا٤ ٚتكِٝٝ ايٛظٝفٞ ٚايشضا

 :  التىصيــات

 بعذ أدا٥ِٗ يف ٚايضعف ايك٠ٛ ظٛاْب املطشٔ داخٌ ايعاًَني إعالّ ع٢ً ايعٌُ -0

 .ايتكِٝٝ ع١ًُٝ إدشا٤

 .ايبشح ستٌ املطشٔ داخٌ ايتكِٝٝ ع١ًُٝ يف سذٜج١ أطايٝب اطتدذاّ -2

 ايكا٥ُني داْب َٔ ايتشٝض ع١ًُٝ َٔ يًتكًٌٝ ايتكِٝٝ يع١ًُٝ ٚقٛاعذ أطع ٚضع -3

 .ايتكِٝٝ ع١ًُٝ ع٢ً

 .  األدا٤ تكِٜٛ ْعاّ يف املٛدٛد٠ ايضعف ْكاط حتظني ستاٚي١ -4
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