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 السمخص:

 أكثخو لكؾن نغخاعالسى باىتساـ  ت التى حغيتالالسذكؽ مالؾعيفي يعج التشسخ  
ى مبية عموانعكاس آثاره الد، ؼبأنحاء العالالسؤسدات أنؾاع العشف انتذارا وتدايجا فى جسيع 

ت الفؾضى االحا فى تفذى حىويتزح ، الؾعيفيوالسشاخ  وأدائيؼتيؼ ونفديالعامميؽ 
والتى تتسثل فى الجرجات ، يؼأنفد ؽى الستشسخيمثار الخظيخة التى تقع عاآلضظخاب و واإل

تأثيخ  وجؾد إلى معخفة البحث يجؼوي، جتساعيةالديئة وانخفاض الكفاءة الحاتية واال
، السؤسدات االقتراديةفي العشرخ البذخي كفاءة أداء الؾعيفي عمي لمتشسخ معشؾي 

العشرخ أداء متشسخ الؾعيفي عمي كفاءة لمعشؾي تأثيخ  وجؾدواشتسمت فخوض البحث عمى 
، ةالبذخي عمي السؤسدات االقترادي العشرخأداء  ةلكفاءمعشؾي تأثيخ  ووجؾد، البذخي 
تؼ استخجاـ السشيج ، الؾعيفي عمي السؤسدات االقترادية معشؾي لمتشسختأثيخ  ووجؾد

وتؼ جسع البيانات مؽ خالؿ استسارة ، الؾصفي التحميمي لتكؾيؽ اإلطار الشغخي لمبحث
اليجخة ( مؾعف بؾزارة 200استقراء كأداة رئيدية لمبحث مؽ خالؿ عيشة مكؾنة مؽ )

( 0.05عشج مدتؾى معشؾية ) إحرائيا  اؿ د تأثيخوجؾد  عمىالشتائج  أسفختوقج ، وبتخوتخيج
تأثيخ داؿ إحرائيا  عشج مدتؾى  ووجؾد، العشرخ البذخي كفاءة أداء عمى متشسخ الؾعيفي ل

ؾجج يكسا ، ( لكفاءة أداء العشرخ البذخي عمى السؤسدات االقترادية0.05معشؾية )
السؤسدات عمى متشسخ الؾعيفي ل( 0.05تأثيخ داؿ إحرائيا  عشج مدتؾى معشؾية )

التشسخ بخظؾرة زخورة العسل عمى إدراؾ اإلدارات العميا وأوصى البحث ب، ةاالقترادي
تظبيق سياسة عجـ التياوف مع عاىخه التشسخ والتحخؾ الدخيع ، عمي أداء العامميؽ الؾعيفي

 .تجاه محاربتيا
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Abstract: 

In fact, job-bullying considers one of the significant problems 

has attracted attention of the global community, for being one of the 

most violent prevalent and increased problems all over the world's 

establishments. This problem reflects negatively on employees, 

affecting their psychological state, performance, and job climate 

which is eminently embodied in the spread out of chaos and disorder 

in addition to the serious effects on bullies themselves reflected in 

their remarkable low scores and degraded self and social efficiency. 

This research objective is to identify the significant impact of 

job-bullying on efficiency of the human element's performance within 

economical establishments. The research hypotheses indicate a 

significant effect of efficiency of the human element's performance on 

economic institutions. The descriptive (qualitative)-analytical method 

is used to form the research theoretical framework. Data are collected 

through an investigation form as a main tool consisting of (200) 

employees in Ministry of Immigration and in Petrotrade. Results 

indicate a significant statistically effect exists at significance level 

(0.05) of job bullying on efficiency of the human element's 

performance. There is also a statistically significant effect at 

significance level (0.05) of efficiency of the human element's 

performance on economic institutions. There is a statistically 

significant effect at significance level (0.05) of job bullying on 

economic institutions. The research recommends the necessity for 

working on making the supreme management to perceive the risk of 

job bullying on employees' performance; asserting also the necessity 

to apply the policy of rigid punishment or non-negligence of the 

bullying phenomenon and quick moving to combat this risky 

phenomenon 
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 أواًل: مشيجية البحث
 البحث مقجمة .4

سؾاء كانت  السشغسات ةالبذخي باىتساـ كاف العشرخأداء االرتقاء بكافو يحغي 
فجرجو ، تدعي إلييا الحاكسو لبمؾغ األىجاؼ التينو مؽ العشاصخ حيث ا إنتاجيوأو  خجمية

يعاني ندبو كبيخه مؽ السؾعفيؽ مؽ ، ألىجافياره تحكيقيا نسؾ التقجـ السشغسات تقاس بسقج
العسل في احياف كثيخه قج يكؾف ىحه التعامل الدئ بذكل سؾء التعامل داخل السؤسدات 

اف ييجد بسختمف أو  مباشخ معيؼ كاف يتعخض السؾعف لالذي الجدجي مؽ قبل السجيخ
عي وبال سبب فعمي يدتجالفرل السؤقت أو  التيجيجات كالخرؼ مؽ الخاتب الذيخي  أنؾاع
التشسخ في  ويعخؼ، تخفاؼ بوكأنو يحرل التقميل مؽ شأنو التحقيخ واالسأو  ذلػ

ستخجاـ سمؾؾ عجواني بذكل مدتسخ ضج الجساعات االأو  األفخادميل  أنوالسؤسدات 
ىحا الشؾع مؽ التشسخ يسكؽ أف يأخح أشكاؿ عجة ، مجراء ضج مخؤوسييؼأو  زميل في العسل

كل ىحه ، واإلشاعات واإلذالؿالجدجي  االعتجاء، الشفدي، غيخ المفغية، مثل المفغية
ىحا الشؾع مؽ العجواف في ، إشارات عمى أف ىشاؾ مؽ يتشسخ ويشرب مكائج لمسؾعفيؽ

أو  يسكؽ أف تكؾف سخية، ت يقـؾ بو الستشسخيؽ مؽ الخجاؿأماكؽ العسل في معغؼ الحاال
وفي بعض ، والرحية، ريةعمشية لكشيا دائسا سيئة وتؤثخ عمى الحياة السيشية والذخ

 .رنتحاإلات القرؾى قج تؤدي إلى الحاال

رؤساء العسل أو  مجراءأو  كسا يعخؼ التشسخ الؾعيفي بأنو ميل بعض أصحاب
إلى الديظخة والييسشة عمى مخؤوسييؼ ومزايقتيؼ بالتدمط والقدؾة والتعشيف لجرجة أف 

خيا  عمى تخؾ العسل بتقجيؼ يدتياف بو مؽ السؾعفيؽ قج يجبخوف نفديا  وقي العجدا 
وعميو فالتشسخ ىؾ مجسؾعة ، جية أخخى أو  التحؾيل إلى قظاع آخخألجل أو  االستقالة

ؽ مجسؾعة أفخادػ ألجل إلحاأو  ترجر مؽ فخد، كانت أـ سمؾكيةسؾاء فعاؿ المفغية األ
 الجدجي ويكؾف التشسخأو  سؾاء عمى السدتؾى الشفدي، الحى بفخد آخخ أو مجسؾعة أفخاد

ولخبسا يتجخد السؾعفؾف مؽ ، نؾعية السمبذأو  طخيقة العسلأو ، ـحتى عمى طخيقة الكال



 0202 سبتسبر( الثانيوالخسدهن )الجزء الدابع  لعجدا                                  مجمة بحهث الذرق األوسط

- 471- 

، عاقة قرج تثبيط عديسة الستشسخ عميو وتقؾيض وجؾده وعدلوإلندانية ويدتيدئؾف بااإل
 .كسا يتزسؽ التشسخ قجرا كبيخا مؽ العجواف الجدجي بجسيع أشكالو

و لكؾن نغخاعالسى باىتساـ  حغيتت التى الالسذكؽ مالؾعيفي يعج التشسخ 
وانعكاس آثاره ، ؼبأنحاء العالالسؤسدات أنؾاع العشف انتذارا وتدايجا فى جسيع  أكثخ
حا فى تفذى ىويتزح ، الؾعيفيوالسشاخ تيؼ وادائيؼ ونفديالعامميؽ ى مبية عمالد

والتى ، ؼيأنفد ؽى الستشسخيمثار الخظيخة التى تقع عاالضظخاب و ألت الفؾضى وااالح
 .4جتساعيةتتسثل فى الجرجات الديئة وانخفاض الكفاءة الحاتية واال
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 مرطمحات البحث: .0

  التشسر:
يذتسل جانب استعخاضي مؽ ، يعخؼ عمى أنو" عشفا خفيفا جدجيا وكبيخا لفغيا

 .الءالدمو مؽ الخفقاء والقخناء  األخخيؽالقؾة والديظخة والخغبة في التحكؼ في مقجرات 

 الهظيفي:التشسر 

ستخجاـ سمؾؾ عجواني بذكل مدتسخ ضج الجساعات الأو  فخادألىؾ ميل ا
ىحا الشؾع مؽ التشسخ يسكؽ أف يأخح أشكاؿ ، مجراء ضج مخؤوسييؼأو  زميل في العسل

 .شاعاتالاؿ و الذعتجاء الجدجي واإلألا، الشفدي، غيخ المفغية، لمفغيةعجة مثل ا
 :Functional bullyingالتدمط الهظيفى 

يقرج بالتدمط الؾعيفى بأنو إتجاه السجراء وأصحاب العسل إلى الديظخه 
والييسشو عمى العامميؽ ومزايقتيؼ بالتدمط والتعشيف لجرجة تجعل العامميؽ لجييؼ 

مؽ ىحا التدمط لعجـ شعؾره  اإلنتقاؿ إلى عسل آخخ ىخبا  أو  فى تخؾ العسل الخغبة
وبالتالى يؤدى إلى ، العاممةخارية القؾى فالتدمط يؤدى إلى عجـ إستس، بالخضا الؾعيفي

 ي.عجـ إستجامة العشرخ البذخ 

 : Functional supportالجعم الهظيفى 

يذتسل الجعؼ الؾعيفى عمى دعؼ العامميؽ مؽ قبل السجراء وأصحاب األعساؿ سؾاء  
إال أف ىحا الجعؼ بأنؾاعو يذعخ السؾعف ، (مادى –معشؾى  –نفدى ) كاف ىحا الجعؼ

 .الؾعيفي وبالتالى يؤثخ عمى إستسخارية وإستجامة العشرخ البذخى فى السؤسداتبالخضا 
 -:Functional combustionالهظيفى االحتراق 

، الؾعيفى ىؾ عبارة عؽ حالة يرل إلييا السؾعف يفقج فييا الخغبة فى العسلاالحتخاؽ  
لتالى يربح اوب، عسموداء مسا يؤدى إلى إنخفاض إنتاجيتو وإنخفاض رغبتو فى التظؾر أل
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لجى السؾعف الذعؾر بالالمباالة تجاه عسمو وكحلػ يتؾلج لجيو الخغبة في تخؾ العسل لعجـ 
 .وبالتالى عجـ إستجامة العشرخ البذخى فى السؤسدو، عيفيشعؾره بالخضا الؾ 

 :Stimulationالتحفيز 

التحفيد ىؾ عبارة عؽ وسيمة يدتخجميا السجيخيؽ ورؤساء األقداـ لتذجيع 
العامميؽ فى السؤسدات عمى بحؿ أقرى ما لجييؼ مؽ قجرات وأفكار تجاه عسميؼ مسا 

 (السعشؾى  –فالتحفيد بأنؾاعو )السادى ، يؤدى إلى سعى العامميؽ إلى اإلبجاع واإلبتكار
 .يؤدى إلى شعؾر السؾعف بالخضا الؾعيفى

 -: Improve Continuous Performanceداء أللالسدتسر حدين الت

األعساؿ واألنذظة أداء التحديؽ السدتسخ ىؾ فمدفة إدارية تعسل عمى تحديؽ 
كسا أف عسمية التحديؽ السدتسخ تعتبخ نؾع ، التى يسارسيا العامميؽ داخل السؤسدات

وتحتاج إلى دعؼ اإلدارة العميا وتذجيعيا مؽ خالؿ الحؾافد ، مؽ أنؾاع التعميؼ السدتسخ
 .السادية والحؾافد السعشؾية

 -: Service Institutionsؤسدات الخجمية الس

العسل  الياتتظؾيخ بعى دالسؤسدة الخجمية مفيؾـ يظمق عمى مؤسدات ت
اإلجتساعى بسجاالتو السختمفة مؽ مشظمق السؤلية اإلجتساعية وذلػ مؽ خالؿ مشغؾمة 

ويقؾـ بيحه السسارسات جياز يعتسج عمى خرائص العامميؽ بو مؽ ، البشاء اإلجتساعى
الؾاجب السشؾط بيؼ أداء حيث مدتؾى التعميؼ والسيارات والخبخات بسا يسكشيؼ مؽ 

 .الكياـ بو وبسا يؤىميؼ لتحقيق أىجاؼ السؤسدة

 -وتذتسل تمػ السؤسدات الخجمية عمى : 
 (خاص –حكؾمى ) مؤسدات ذات طابع خجمى. 
 (مرخفي –صشاعى  –تجاري ) ت نذاط إقتراديمؤسدات ذا. 
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 1(اإلعالمية –األدبية  –التعميسية ) مؤسدات لمخجمات الثقافية. 
 البحث مذكمة.3

العشرخ البذخي وخفض التشسخ الؾعيفي في القظاع كفاءة أداء لتحديؽ  في محاولو 
 أولىو لقج  لبمؾغ اليجؼ التي تدعي الييا إنتاجيوأو  خجميةالحكؾمي سؾء كانت 

بالسؤسدات  د قرؾرؾ وج الكثيخ مؽ االىتساـ وتتمخص مذكمة الغاىخةالباحثؾف ىحه 
وذلػ مسا يججه العامميؽ فى ىحه  فى إستجامة العشرخ البذخى فييا الحكؾميو

يشتج مؽ السجراء في مكاف العسل  الؾعيفى خشسفالت، وعيفى تشسخالسؤسدات مؽ 
لحا يعتبخ التشسخ في وأصحاب األعساؿ تجاه مخؤوسييؼ بالعشف والقدؾة واإلضظياد 

 تخخيبأو  ولحي غالبا ما يشظؾي عمي سمؾؾ تيجيجي وتخىيب، امكاف العسل فعال سيئ
اف معجؿ التشسخ في العسل  اإلحرائياتمديج مؽ ىحه العشاصخ مجتسعو و تغيخ أو 

 ستةؽ التسيد القانؾني اعيخت ايزا اف مؾعف مؽ بيؽ م أضعاؼاكبخ مؽ ثالث 
( اف التشسخ في Casell, 2015مؾعفيؽ في العسل يؾاجيؾف التشسخ وبيشت دراسو )

لمتشسخ مؽ االدارات العميا ومؽ  اف العامميؽ يتعخضؾف ، مشتذخ الحكؾميةالسؤسدات 
إلى  االعمياف التشسخ يديخ مؽ إلى  (Mckay, 2018وقج تؾصل )، 3زمالئيؼ ايزا

وقج ، مؽ ىؼ دونيؼاالعمي يتشسخوف عمي  ألسفل اي اف ذوي السشاصب اإلداريةا
( عامل تعخضؾا 800) أصل( عامل مؽ 50مؽ ) أكثخاي إلى  اشارت

تجعؼ  اإلدارةؤالء ال يذعخوف باف ف ىبأو ، 13لمتشسخ في اخخ خسذ سشؾات
تتمخص مذكمة البحث في بحث  التشسخ في مكاف العسلالتعامل عمي قزايا 
االحتخاؽ _ الؾعيفي تدمط ال (الستسثمة فيالتشسخ الؾعيفي العالقات التبادلية بيؽ 

الستسثمة في العشرخ البذخي أداء كفاءة  وتأثيخ كل مشيسا عمى تشسية )الؾعيفي
يسكن بمهرة ، ةفي السؤسدات االقترادي (تحديؽ األداء_والجعؼ الشفدي )التحفيد 

  التداؤالت التالية:في  البحث مذكمة
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  ؟العشرر البذري كفاءة أداء التشسر الهظيفي عمي أثر ىل ىشاك 

 تتكؾف األسئمة الفخعية التالية:  الخئيديمؽ ىحا الدؤاؿ 
 ؟العشرخ البذخي أداء ة كفاء عمي لؾعيفياالتدمط أثخ  ما (1
 ؟العشرخ البذخي أداء كفاءة  عمي الشفديالجعؼ التحفيد و  ماأثخ (2
تحديؽ  –التحفيد والجعؼ الشفدي) فيالستسثمة  العشرخ البذخي أداء كفاءة  أثخ ما (3

 .في السؤسدات األداء(
 ؟العشرر البذري أداء كفاءة  والتشسر الهظيفي  العالقة بين ىي ما 

 أىسية البحث.1

كفاءة في التخكيد عمي احج السؾاضيع التي تؤثخ عمي  الجراسةىحه  أىسيةتتسثل 
البذخي لمعامميؽ في السؤسدات الحكؾميو التي تختبط بشفديو العامميؽ و العشرخ أداء 

ا ألثخ ستؾفخ ىحه الجراسو مكيا و، سمؾكيات االستقؾاء لجييؼ وعالقة بالذعؾر بالؾحج
العشرخ البذخي يسكؽ تؾعيفو في قياس مدتؾيات التشسخ أداء التشسخ عمي كفاءة 

مؽ نتائج الجراسو في تؾجيو  العميالكيادات مل اف تدتفيج اأالؾعيفي لجي العامميؽ كسا ي
 البحث اسثل ىحي، العامميؽ لزبط الشفذ وبعض الدمؾكيات مع زمالئيؼ في العسل

 ت.درجو مؽ األىسية عمى عجة مدتؾيا

 العسمي:أو  السيشيالسدتهى (4
سياسيو عجـ التياوف مع عاىخه التشسخ والتحخؾ الدخيع تجاه محاربتيا أف يتؼ تظبيق . 

 األكاديسي:أو  العمسيالسدتهى (0

يتؾقع أف يمعب دور  والحي التشسخ الؾعيفي إضافة بعج ججيج مؽ حيث دراسة
 وتظبيق السفاليؼ الحجيثة.معالجو اعخاض و اثار عاىخه التشسخ في السدتقبل  فيكبيخ 

 :لمباحث الذخريالسدتهى (3
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اثخ  فسؽ الستؾقع أف يداعج ىحا البحث في اإلثخاء بفكخ الباحثة بسؾضؾع 
 ي.العشرخ البذخ أداء عمي كفاءة التشسخ الؾعيفي 

 أىجاف البحث-5

 :التاليةييجؼ البحث إلى تحقيق األىجاؼ 

 .ت الحكؾميوافي السؤسدلجي العامميؽ  الؾعيفي واقع عاىخه التشسخالتعخؼ عمى  -1
 .العشرخ البذخي أداء التشسخ الؾعيفي و كفاءة  دراسة العالقة بيؽ -2
 عالقتيا بالسفاليؼ األخخى.و  ىاوتحجيج أبعادالتشسخ الؾعيفي  التعخؼ عمى مفيؾـ -3
عاىخه التشسخ  ةيلسؾاج اليجخهتقجيؼ تؾصيات تداعج الكيادات اإلدارية بؾزارة  -4

 .12في ضؾء الشتائج التي سؾؼ يتؼ التؾصل إليياالؾعيفي 
 فروض البحث-1

 العشرخ البذخي أداء كفاءة  أبعادعمي  لتشسخ الؾعيفيا ألبعاد معشؾي تأثيخ  ؾججي. 
 السؤسدات االقترادية أبعادعمي العشرخ البذخي أداء كفاءة  ألبعاد معشؾي  تأثيخ ؾججي. 
 ابعاد السؤسدات االقتراديةعمي التشسخ الؾعيفي  ألبعادمعشؾي تأثيخ  ؾججي. 
 متغيرات البحث-7

يعبخ عؽ العالقة السشظكية بيؽ  افتخاضياالحالي نسؾذجا   البحث تبشىي
حيث أف البحث يحتؾى عمى أكثخ مؽ متغيخ ، والستغيخ التابع السدتقمةالستغيخات 

متغيخ  البحث في السشغسة عيشةالتشسخ الؾعيفي  اعتبارحيث تؼ ، مدتقل ومتغيخ تابع
 .(الشفدياالحتخاؽ – الؾعيفيالتدمط ) ىيمدتقال  يتزسؽ متغيخات فخعيو 

 .العشرخ البذخي أداء  كفاءة يؤثخ في الستغيخ التابع وىؾ

  التشسخ الؾعيفيالستغيخ السدتقل. 
  العشرخ البذخي أداء كفاءة الستغيخ التابع. 
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متغيخا  مدتقال  يتزسؽ  البحث ةشعي العشرخ البذخي أداء كفاءة  اعتباركحلػ تؼ 
 .عمي السؤسداتتحديؽ األداء( يؤثخ – الجعؼ الشفديو  )التحفيد ىيمتغيخات فخعيو 

 العشرخ البذخي أداء كفاءة  الستغيخ السدتقل. 
 السؤسدات االقتراديو الستغيخ التابع. 

متغيخا  مدتقال  يؤثخ في  البحث في السشغسة عيشةالتشسخ الؾعيفي  اعتباريتؼ 
 .السؤسدات االقتراديو الستغيخ التابع وىؾ
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 البحث متغيرات
 

 

 

 

 

 
 

 العشرر البذري أداء الستغير السدتقل     التشسر الهظيفي الستغير السدتقل
 السؤسدات االقتراديووالتابع      البذري العشرر أداء  الستغير التابع

 

 

 

 االقتراديةالسؤسدات  والستغيخ التابع ىؾ التشسخ الؾعيفيالستغيخ السدتقل 
 .عجاد الباحثةإ السرجر: 

 مشيج البحث-1

 التحميمي الؾصفيالباحثة باستخجاـ السشيج  قامتمؽ أجل تحقيق أىجاؼ البحث 
 -ريؽ أساسيؽ لمسعمؾمات:رجاستخجاـ مو لمبحث في جسع البيانات  اإلطارالشغخي لتكؾيؽ 

ذات العالقة  واألجشبيةتتسثل في الكتب والسخاجع العخبية  والتي: ةالسرادر الثانهي(4
 رسات الدابقة التي تشاولت مؾضؾعاواألبحاث والج، والجوريات والسقاالت والتقاريخ

 والسظالعة في مؾاقع االنتخنت السختمفة. البحث

االقتراديوالسؤسدات   
 بذرية  ةتشسي-
 قتراديةا ةتشسي-

 كفاءه العشرر البذري 
 الجعم الشفديو  التحفيز-
 تحدين األداء -

 

 التشسر الهظيفي
 تدمط الهظيفيال-
 االحتراق الهظيفي-
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 ة دا أكتتسثل في جسع البيانات مؽ خالؿ استسارة استقراء  والتي (السرادر األولية:0
 .تخيجوبتخو  اليجخة مؾعف بؾزارة 200عجد بعمى عيشة عذؾائية  ترئيدية لمبحث ووزع

 حجود البحث-9

 تتسثل حجود البحث في اآلتي:

التدمط ( التشسخ الؾعيفي الستسثمة فيتأثيخ  دراسةاقترخ اىتساـ البحث عمى  -أ 
باعتبارىا أكثخ  العشرخ البذخي أداء كفاءة في ) الؾعيفياالحتخاؽ الؾعيفي _ 

 األبعاد السيسة الستعمقة بسؾضؾع البحث.
عمى مجسؾعة مؽ العامميؽ في وزارة  البحث عيشة البحث: اقترخ مجتسع -ب 

 عامل. 300مكؾنة مؽ عجد والتي تزؼ عيشة عذؾائيةتخيجاليجخه وبتخو 
 الحجود الزمشيو:

 (30وىؾ الؾقت السدتغخؽ إلجخاء الجراسة وقج تؼ إجخاء الجراسة في الفتخة مؽ ) -
 .2019( فبخايخ30يشايخ حتي )

 :الجغرافيو الحجود

 .وزاره اليجخه وشخكو بتخوتخيجيتسثل في  
 : الجراسات الدابقةثانًيا

 الجراسات العربية :

: أثر التجريب عمى إستخجام تكشهلهجيا الحاسبات اآللية (0221، عبهد) دراسة -1
 ".ة تطبيكية عمى مؤسدة مرر لمطيرانفى كفاءة العشرر البذرى " دراس

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ إلى تكشؾلؾجيا الحاسبات اإللكتخونية فى مؤسدة  
بات والتعخؼ عمى مذكالت التجريب عمى إستخجاـ تكشؾلؾجيا الحاس، مرخ لمظيخاف
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وكحلػ تؾضيح العالقة بيؽ التجريب عمى إستخجاـ تكشؾلؾجيا الحاسبات ، اإللكتخونية
تؾصمت نتائج الجراسة إلى أف استسخارية  اإللكتخونية وبيؽ كفاءة أداة العشرخ البذخى 

كسا أف ، التجريب عمى الحاسبات اإللكتخونية يؤدى إلى اإلرتقاء بسدتؾى األداء
ؽ وصقل وزيادة ميارات األفخاد السدتخجميؽ لمحاسبات التجريب ىؾ الؾسيمة لتحدي

وبالتالى فإف التجريب ، اإللكتخونية مسا يداعجىؼ عمى العسل بفاعمية وتحديؽ األداء
يعتبخ السحؾر الخئيدى لسحاور اإلصالح والتظؾيخ والحى ييجؼ إلى اإلرتفاع بسدتؾى 

 .لقؾمية الذاممة بالجولةكفاءة أداء العامميؽ مسا يتختب عميو دفع عجمة التشسية ا

الهظيفى لجى السهظفين اإلداريين االحتراق : ظاىرة (0242، أبه مدعهد) دراسة  -2
 .أسبابيا وكيفية عالجيا –العاممين فى وزارة التربية والتعميم العالى بقطاع غزه 

الؾعيفى لجى االحتخاؽ ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مجى إنتذار عاىخة 
 العالقة اإلدارييؽ العامميؽ فى وزارة التخبية والتعميؼ العالى بقظاع غده وتحجيجالسؾعفيؽ 

العسػخ  –الجيسؾغخافية )الجشذ  العؾامل مؽ ومجسؾعة الؾعيفي االحتخاؽ عاىخة بيؽ ما
 أسباب وتحجيج (االجتساعية الحالة –اإلداري  السدسى –العمسي  السؤىل–الخاتػب  –

 .بعالجيا الكفيمة والدبل انتػذارىا ومػرادر
: الشسط الدمهكى لمعاممين كستغير وسيط فى العالقة (0240، محسهد) دراسة -3

الهظيفى "بالتطبيق عمى الفاحرين فى مرمحة الزرائب االحتراق بين الحهافز و 
 .عمى السبيعات باألسكشجرية

الؾعيفى بيؽ االحتخاؽ تيجؼ الجراسة إلى التعخؼ عمى مجى إنتذار عاىخة 
والتعخؼ عمى مجى قؾة ، العامميؽ فى مرمحة الزخائب عمى السبيعاتالفاحريؽ 

االحتخاؽ تأثيخ الفاحص بالزغؾط الؾعيفية إلى أف يرل إلى مدتؾى مؽ مدتؾيات 
االحتخاؽ والتعخؼ عمى أثخ التحفيد السادى والسعشؾى فى مؾاجية عاىخة ، الؾعيفى
 لجى العامميؽ. الؾعيفى
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إلى أف ىشاؾ عالقة عكدية بيؽ الذعؾر بسدتؾيات  تؾصمت نتائج الجراسة
 –السادية ) الؾعيفى وحرؾؿ العامل بإدارة الفحص عمى الحؾافد الكميةاالحتخاؽ 

الػػػؾعيفى لػػػػػػػجى العامميؽ عشج االحتخاؽ وال تؾجج فخوؽ فى الذعؾر بسدتؾيات ، (والسعشؾية
 .ا عجا متغيخ العسخ والؾعيفةالسقارنة بيشيؼ عمى أساس الستغيخات الجيسؾجخافية فيس

 التخبية وزارة فػي العػامميؽ اإلدارييؽ السؾعفيؽ تؾصمت نتائج الجراسة إلى أف
 )اإلجياد بعجيو عمػى الؾعيفياالحتخاؽ  مؽ عاـ بذكل يعانؾف  غدة بقظاع والتعميؼ

 العسل صالحيات مؽ كال وكحلػ وجؾد عالقة عكدية بيؽ، (عجـ اإلندانية –االنفعالي
 .الؾعيفياالحتخاؽ  ودرجة االيجابي التعديد وقمة
الهظيفى عمى رأس السال البذرى " االحتراق : تأثير (0245، عسر) دراسة -4

 .دراسة تطبيكية عمى الستذفيات الحكهمية بسحافعتى القاىرة والجيزة

 -ىجفت الجراسة إلى : 
السدتذفيات الؾعيفى بيؽ العامميؽ فى االحتخاؽ التعخؼ عمى مجى إنتذار عاىخة  -1

 .محل الجراسة
تحيج مجى تؾافخ األبعاد السختمفة لخأس الساؿ البذخى فى السدتذفيات محل  -2

 .الجراسة وأىسيتو وعالقتو ببعض السفاليؼ األخخى 
الؾعيفى بأبعاده السختمفة عمى رأس الساؿ البذخى فى االحتخاؽ التعخؼ عمى تأثيخ  -3

 .السدتذفيات محل الجراسة

أنو يجب الؾقاية مؽ ىحه الغاىخة الستراعجة والسدتسخة تؾصمت الجراسة إلى 
وكحلػ وضع إستخاتيجية تسكؽ اإلدراة العميا مؽ الترجى ليحه الغاىخة ، بذكل سخيع

والحج مؽ آثارىا الدمبية ومؽ ثؼ دعؼ الغؾاىخ ، الؾعيفىاالحتخاؽ الديئة أال وىى 
 .اإليجابية لسا فى ذلػ مؽ إرتقاء السجتسع ككل
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  -األجشبية : الجراسات
 (:Pamela Lutgen- Sandvik& authors , 2007دراسة ) -4

“Burned by Bullying in the American Workplace: 

Prevalence, Perception, Degree and Impact”. 

ىجفت الجراسة إلى معخفة مجى إنتذار التدمط الؾعيفى فى مكاف العسل  
 .فى أداء أعساليؼ العامميؽودرجة تأثيخه عمى 

تؾصمت الشتائج إلى أف التدمط الؾعيفى مؽ خالؿ األفعاؿ الدمبية السدتسخة 
كسا تؾصمت نتائج الجراسة إلى أف درجة التدمط ، مع العامميؽ مشتذخة بجرجة كبيخة ججا  

ويختبط التدمط الؾعيفى إرتباطا  ، الؾعيفى مختبظو إرتباطا  إيجابيا  باإلجياد الؾعيفى
 .بالخضا الؾعيفىسمبيا  

 :( Stig Berge Matthiesen&StåleEinarsen, 2008دراسة ) -0
“Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims 

of bullying at work”. 

ىجفت الجراسة إلى التحقيق فى اإلضظخابات التى تريب العامميؽ بدبب التدمط 
 .بسا يدسى بالدمؾؾ العجوانى تجاه السؾعفيؽالؾعيفى والحى يحجث برفة مدتسخة ودائسة 

تؾصمت الشتائج إلى أف تعخض السؾعفيؽ لمدمؾؾ العجوانى المفغى السدئ 
، بذكل دائؼ ومدتسخ يدبب مجسؾعة مؽ اآلثار الرحية الدمبية ليؤالء السؾعفيؽ

وبيشت الجراسة أف الدمؾؾ العجوانى يؤدى تراعج الرخاع بيؽ السؾعفيؽ وبعزيؼ 
 .وكحلػ عيؾر ما يدسى بإضظخاب ما بعج الرجمة، البعض

 :(Karl Aquino &Stefan Thau , 2009دراسة ) -1

“Workplace Victimization: Aggression from the Target's 

Perspective”. 

وما يكؾف لو ، ىجفت الجراسة إلى إلقاء الزؾء عمى اإليحاء فى مكاف العسل
 .العامميؽمؽ تأثيخ عمى الخضا الؾعيفى ونفدية 
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تؾصمت نتائج الجراسة إلى أف التدمط الؾعيفى يعج مؽ التحجيات الخئيدية 
كسا تؾصمت الجراسة إلى أف عاىخة التدمط الؾعيفى تذكل ، التى تؾاجو مكاف العسل

 عكبة فى إستسخار العالقات الؾعيفية بيؽ العامميؽ وبعزيؼ
 :(Jennifer Loh&authors , 2010دراسة ) -4

“Consequences of Workplace Bullying on Employee 

Identification and Satisfaction Among Australians and 

Singaporeans”. 

ىجفت الجراسة إلى البحث ومعخفة مجى وجؾد التدمط الؾعيفى فى مكاف 
 .العسل فى كل مؽ أستخاليا وسشغافؾرة ومجى الخضا الؾعيفى لمعامميؽ فى كال البمجيؽ

لجراسة إلى أنو فى أستخاليا يؾجج ميال  أقل لقبؾؿ السؾعفيؽ تؾصمت نتائج ا
عمى عكذ السؾعفيؽ فى ، وجؾد إختالفات فى الدمظة نتيجة لمييكل الؾعيفى

، سشغافؾرة يؾجج لجييؼ ميل لتقبل وجؾد إختالفات فى الدمظة نتيجة لمييكل الؾعيفى
الؾعيفى وتحجيج كسا أعيخت الشتائج أف التدمط الؾعيفى يؤثخ سمبا  عمى الخضا 

كسا بيشت الجراسة أف الثقافة الؾطشية تؤثخ ، مجسؾعة العسل بيؽ السؾعفيؽ مؽ البمجيؽ
 .عمى العالقة بيؽ التدمط الؾعيفى والخضا الؾعيفى فى البمجيؽ

 :( Sara Ghaffari& authors, 2017دراسة ) -5
 “The Influence of Motivation on Job Performance: A Case 

Study at University Teknoligi Malaysia”. 

وتحجيج العالقة ، ىجفت الجراسة إلى تحجيج العالقة بيؽ الجافع واألداء الؾعيفى
وتحجيج العامل التحفيد األكثخ تأثيخا  ، بيؽ العؾامل التحفيدية ومدتؾى األداء الؾعيفى

 عمى األداء الؾعيفى.

البذخى يسكؽ أف تدتخجـ تؾصمت نتائج الجراسة إلى أف إدارة رأس الساؿ 
وكحلػ يجب عمى إدارة ، خظظا  أو عؾامل تحفيدية مختمفة عمى مختمف السؾعفيؽ
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رأس الساؿ البذخى أف تفيؼ الفخوؽ فى قيؼ السؾعفيؽ وإحتياجاتيؼ ومياميؼ ومدتؾيات 
 .الخضا الؾعيفى مؽ حيث األداء الؾعيفى واإلنتاجية

 التعميق عمى نتائج الجراسات الدابقة:

التدمط الؾعيفى مؽ خالؿ األفعاؿ الدمبية السدتسخة مع العامميؽ مشتذخة إف  .1
، فالتدمط الؾعيفى مختبظا  إرتباطا  ايجابيا  باإلجياد الؾعيفى، بجرجة كبيخة ججا  

فالتدمط الؾعيفى يذكل عكبة فى ، ومختبظا  إرتباطا  سمبيا  بالخضا الؾعيفى
كسا أف ىشاؾ عالقة بيؽ ، عزيؼإستسخار العالقات الؾعيفية بيؽ العامميؽ وب

فكمسا زادت العجالة التشغيسية زاد الخضا ، العامميؽ العجالة التشغيسية ورضػػػا
 الؾعيفى وبالتالى زادت الثقة التشغيسية لجى العامميؽ مسا يؤدى إلى زيادة فى

 اإللتداـ التشغيسى لجى العامميؽ.
نتاجية التى تتأثخ بسحيط تؾجج عالقة بيؽ مدتؾيات الخضا الؾعيفى ومدتؾيات اإل .2

كسا يؾجج عالقة طخدية مؾجبة لإلثخاء الؾعيفى تؤثخ عمى دافعية العامميؽ ، العسل
 فاإلثخاء الؾعيفى يؤثخ فى تشسية القجرة اإلبتكارية لمعامميؽ.، لإلنجاز

فالتجريب ، إف إستسخارية التجريب لمعامميؽ تؤدى إلى اإلرتقاء بسدتؾى األداء .3
لتحديؽ وصقل وزيادة ميارات األفخاد مسا يداعجىؼ عمى العسل ىؾ الؾسيمة 

وبالتالى فإنو يعتبخ السحؾر الخئيدى لسحاور ، بفاعمية وبالتالى تحديؽ األداء
حيث ييجؼ إلى اإلرتفاع بسدتؾى كفاءة األداء بسا يؤثخ ، اإلصالح والتظؾيخ

فع عجمة إيجابيا  فى مدتؾى الخضػا الؾعيفى لمعامميؽ مسا يتختب عميو د
 التشسية القؾمية الذػامػمة.

فيجب عمى السجيخ أال ، يجب بشاء عالقة تبادلية مختفعة بيؽ السجيخ والسؾعف .4
يمجأ إلى التدمط الؾعيفى ولكؽ عميو أف ييتؼ بالسؾعفيؽ ورعايتيؼ وكدب 

كسا يجب عمى السجيخ العسل عمى ، إتخاذ القخارات والئيؼ ومذاركتيؼ فى
 الؾعيفى والحج مؽ آثارىا الدمبية.اؽ االحتخ الترجى لغاىخة 
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تؤثخ الحؾافد بشؾعييا السادى والسعشؾى تأثيخا  إيجابيا  عمى مدتؾى األداء الؾعيفى  .5
أى أنو يؾجج عالقة بيؽ التحفيد وأداء العامميؽ ودوافعيؼ تجاه عسميؼ ، لمعامميؽ

يسكؽ أف  كسا أف إدارة رأس الساؿ البذخى ، لمسؾعف مسا يؤثخ عمى الكفاءة الحاتية
فجب عمى إدارة رأس ، تدتخجـ خظظا  وعؾامل تحفيدية مختمفة عمى السؾعفيؽ

الساؿ البذخى أف تفيؼ الفخوؽ فى قيؼ السؾعفيؽ وإحتياجاتيؼ ومياميؼ ومدتؾى 
 الخضا الؾعيفى مؽ حيث األداء الؾعيفى واإلنتاجية.

 ومشاقذتياالبحث  نتائجا: ثالثً 

 :الفروض صحة إختبار

 -الفخض األوؿ: صحةاختبار 

كفاءة أداء عمى متشسخ الؾعيفي تأثيخ معشؾي ل ؾججييشص الفخض األوؿ عمى: "
معامل ، معامل اإلرتباط كج مؽ صحة الفخض تؼ حداب كال  مؽولمتأ، "العشرخ البذخي 

الؾعيفي( ، االحتخاؽ تدمط الؾعيفيالالتشسخ الؾعيفي مؽ حيث )كياس تأثيخ ل اإلنحجار
مؽ خالؿ معامل اإلنحجار الستعجد كسا مؾضح بالججوؿ  والجعؼ الشفدي التحفيدعمى 
 اآلتي:

 
 لتأثير التشسر الهظيفي من حيث ( معامل التحجيج 4ججول )

  التحفيزالهظيفي( عمى ، االحتراق تدمط الهظيفيال)

الخطأ  R2 R الستغيرات
 السعشهية قيسة ف السعياري 

تدمط الالتشسر الهظيفي )تأثير 
الهظيفي( عمى ، االحتراق الهظيفي
  التحفيز

2.744 2.521 9.17 134.10 2.224 
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التشسخ خ يوىؾ يعشي أف تأث R2=0.711يبيؽ الججوؿ الدابق أف معامل التحجيج 
، %71.1كاف بشدبة  التحفيدالؾعيفي( عمى ، االحتخاؽ تدمط الؾعيفيالالؾعيفي مؽ حيث )

تجخل في العالقة اإلنحجارية باإلضافة إلى أما الشدبة الباقية فتفدخىا متغيخات أخخى لؼ 
مؽ خالؿ اختبار ، األخظاء العذؾائية الشاتجة عؽ أسمؾب سحب العيشة ودقة الكياس وغيخىا

ANOVA ( )(.0.05( وىي قيسة دالة معشؾية عشج مدتؾى )431.62تبيؽ أف قيسة )ؼ 

 لتأثير التشسر الهظيفي الستعجد اإلنحجار نتائج(0ججول )
 التحفيزالهظيفي( عمى ، االحتراق تدمط الهظيفيال) من حيث

 Pالسعشهية  Tقيسة ت  Bمعامل اإلنحجار  الستغيرات
 2.224 1.240 40.443 السعامل الثابت

 2.224 44.40 2.113 التشسر الهظيفير يتأث

تدمط الألبعاد التشسخ الؾعيفي مؽ حيث ) التبايؽمؽ الججوؿ الدابق يؾضح  
، (0.001حيث كانت قيؼ الجاللة جسيعيا ) التحفيدالؾعيفي( عمى ، االحتخاؽ الؾعيفي

، (0.05)معشؾية عشج مدتؾى  قيسة( وىي 11.12وقج بمغت قيسة ت السحدؾبة )
، االحتخاؽ تدمط الؾعيفيالالتشسخ الؾعيفي مؽ حيث ) وكاف لشسؾذج الخاص بتأثيخ

 الؾعيفي( عمى التحفيد.
 الهظيفي لتأثير التشسر( معامل التحجيج 3ججول )

 الهظيفي( عمى الجعم الشفدي، االحتراق تدمط الهظيفيالمن حيث )

 R2 R الستغيرات
الخطأ 
 السعشهية قيسة ف السعياري 

، تدمط الهظيفيالالتشسر الهظيفي )
 2.224 99.25 1.40 2.103 2.152 الهظيفي( عمى الجعم الشفدياالحتراق 

التشسخ خ يوىؾ يعشي أف تأث R2=0.423يبيؽ الججوؿ الدابق أف معامل التحجيج 
كاف بشدبة  والجعؼ الشفدي التحفيدالؾعيفي( عمى ، االحتخاؽ تدمط الؾعيفيالالؾعيفي مؽ حيث )

أما الشدبة الباقية فتفدخىا متغيخات أخخى لؼ تجخل في العالقة اإلنحجارية باإلضافة ، 42.3%
مؽ خالؿ اختبار ، ياس وغيخىاإلى األخظاء العذؾائية الشاتجة عؽ أسمؾب سحب العيشة ودقة الك
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ANOVA ( )(.0.05( وىي قيسة دالة معشؾية عشج مدتؾى )99.05تبيؽ أف قيسة )ؼ 
 لتأثير التشسر الهظيفي  الستعجد اإلنحجار نتائج( 1ججول )

 الهظيفي( عمى الجعم الشفدي، االحتراق تدمط الهظيفيالمن حيث )
 Pالسعشهية  Tقيسة ت  Bمعامل اإلنحجار  الستغيرات

 2.224 5.251 42.054 السعامل الثابت
 2.224 02.771 2.323 التشسر الهظيفير يتأث

تدمط الألبعاد التشسخ الؾعيفي مؽ حيث ) التبايؽمؽ الججوؿ الدابق يؾضح 
، (0.001حيث كانت قيؼ الجاللة جسيعيا ) الؾعيفي( عمى الجعؼ الشفدي، االحتخاؽ الؾعيفي

 (.0.05)معشؾية عشج مدتؾى  قيسة( وىي 20.776وقج بمغت قيسة ت السحدؾبة )
 الفرض الثاني: صحةاختبار 

كفاءة أداء العشرخ البذخي عمي ليؾجج تأثيخ معشؾي يشص الفخض الثاني عمى: "
ولمتأكج مؽ صحة الفخض تؼ " ولمتأكج مؽ صحة الفخض أبعاد السؤسدات االقترادية

تأثيخ كفاءة أداء العشرخ البذخي  كياسل معامل اإلنحجار، معامل اإلرتباط حداب كال  مؽ
 .عمي أبعاد السؤسدات االقترادية

 لتأثير كفاءة أداء العشرر البذري ( معامل التحجيج 5ججول )

 الهظيفي(، االحتراق تدمط الهظيفيالمن حيث )
 قتراديةة االتشسيوالبذرية ال ةتشسيعمى ال

الخطأ  R2 R الستغيرات
 السعشهية قيسة ف السعياري 

كفاءة أداء العشرر البذري من تأثير 
والجعم الشفدي( عمى  التحفيزحيث )

قتراديةة االتشسيوالبذرية ال ةتشسيال  
2.725 2.112 1.91 421.1 2.224 
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كفاءة خ يوىؾ يعشي أف تأث R2=0.705يبيؽ الججوؿ الدابق أف معامل التحجيج 
والجعؼ  التحفيدالؾعيفي( عمى ، االحتخاؽ تدمط الؾعيفيالأداء العشرخ البذخي مؽ حيث )

أما الشدبة الباقية فتفدخىا متغيخات أخخى لؼ تجخل في ، %70.5كاف بشدبة  الشفدي
العالقة اإلنحجارية باإلضافة إلى األخظاء العذؾائية الشاتجة عؽ أسمؾب سحب العيشة ودقة 

( وىي قيسة 106.8تبيؽ أف قيسة )ؼ( ) ANOVAمؽ خالؿ اختبار ، الكياس وغيخىا
 (.0.05دالة معشؾية عشج مدتؾى )

تدمط اللتأثير كفاءة أداء العشرر البذري من حيث ) الستعجد اإلنحجار نتائج( 1ججول )
 قتراديةة االتشسيوالبذرية ال ةتشسيالهظيفي( عمى ال، االحتراق الهظيفي

 Pالسعشهية  Tقيسة ت  Bمعامل اإلنحجار  الستغيرات
 2.224 3.790 5.919 السعامل الثابت

كفاءة أداء العشرر البذري ر يتأث  2.122 34.734 2.224 

ألبعاد كفاءة أداء العشرخ البذخي مؽ حيث  التبايؽمؽ الججوؿ الدابق يؾضح 
قترادية حيث ة االتشسيوالبذخية ال ةتشسيالؾعيفي( عمى ال، االحتخاؽ تدمط الؾعيفيال)

معشؾية  قيسة( وىي 31.731وقج بمغت قيسة ت السحدؾبة )، (0.001كانت قيؼ الجاللة )
 (.0.05)عشج مدتؾى 

 -الفرض الثالث:صحة اختبار 

معشؾي ألبعاد التشسخ الؾعيفي عمي ابعاد ؾجج تأثيخ ي عمى:الثالث يشص الفخض 
كياس تأثيخ ل معامل اإلنحجار، معامل اإلرتباط . تؼ حداب كال  مؽالسؤسدات االقترادية

بعاد السؤسدات أالؾعيفي( عمى ، االحتخاؽ تدمط الؾعيفيالالتشسخ الؾعيفي مؽ حيث )
 مؽ خالؿ معامل اإلنحجار الستعجد كسا مؾضح بالججوؿ اآلتي:االقترادية 
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 لتأثير التشسر الهظيفي ( معامل التحجيج 7ججول )

 السؤسدات االقتراديةالهظيفي( عمى ، االحتراق تدمط الهظيفيالمن حيث )

 R2 R الستغيرات
الخطأ 
 السعشهية قيسة ف السعياري 

، تدمط الهظيفيالالتشسر الهظيفي )تأثير 
 2.224 11.45 1.425 2.034 2.114  التحفيزالهظيفي( عمى االحتراق 

التشسخ خ يوىؾ يعشي أف تأث R2=0.231يبيؽ الججوؿ الدابق أف معامل التحجيج 
كاف السؤسدات االقترادية الؾعيفي( عمى ، االحتخاؽ تدمط الؾعيفيالالؾعيفي مؽ حيث )

أما الشدبة الباقية فتفدخىا متغيخات أخخى لؼ تجخل في العالقة اإلنحجارية ، %23.1بشدبة 
، باإلضافة إلى األخظاء العذؾائية الشاتجة عؽ أسمؾب سحب العيشة ودقة الكياس وغيخىا

( وىي قيسة دالة معشؾية عشج 66.15تبيؽ أف قيسة )ؼ( ) ANOVAمؽ خالؿ اختبار 
 (.0.05مدتؾى )

، تدمط الهظيفياللتأثير التشسر الهظيفي من حيث ) الستعجد اإلنحجار نتائج( 1)ججول 
 التحفيزالهظيفي( عمى االحتراق 

 Pالسعشهية  Tقيسة ت  Bمعامل اإلنحجار  الستغيرات
 2.224 3.91 9.024 السعامل الثابت

 2.224 42.405 2.315 التشسر الهظيفير يتأث

تدمط الألبعاد التشسخ الؾعيفي مؽ حيث ) التبايؽمؽ الججوؿ الدابق يؾضح 
، (0.001حيث كانت قيؼ الجاللة جسيعيا ) التحفيدالؾعيفي( عمى ، االحتخاؽ الؾعيفي

وكاف ، (0.05)معشؾية عشج مدتؾى  قيسةىي و ( 10.125وقج بمغت قيسة ت السحدؾبة )
ؾعيفي( ال، االحتخاؽ تدمط الؾعيفيالالتشسخ الؾعيفي مؽ حيث ) لشسؾذج الخاص بتأثيخ

 .السؤسدات االقتراديةعمى 
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 اختبار صحة الفرض األول:

 كفاءة أداء و التشسخ الؾعيفي تؾجج عالقة إرتباطية بيؽ : "أنو نص الفخض األوؿ عمى
معامل ، ولمتأكج مؽ صحة الفخض تؼ حداب كال  مؽ:معامل اإلرتباط، "العشرخ البذخي 
تزح وجؾد عالقة ارتباطية ذات داللة معشؾية عشج مدتؾى معشؾية أ، اإلنحجار الستعجد

العالقة االرتباطية بالشغخ في ، العشرخ البذخي كفاءة أداء و التشسخ الؾعيفي ( بيؽ 0.01)
وجؾد عالقة بيؽ ت العشرخ البذخي كفاءة أداء وإجسالي التشسخ الؾعيفي بيؽ إجسالي 

كج ( مسا يؤ 0.711)بمغت قيسة معامل اإلرتباط و ( 0.01ارتباطية عشج مدتؾى معشؾية )
 .األوؿ صحة الفخض

  أف معامل التحجيجتبيؽ معامل اإلنحجار الستعجد مؽ تحميلR2=0.711 ، يذيخ و
 .71كاف بشدبة  العشرخ البذخي كفاءة أداء عمى التشسخ الؾعيفي تأثيخ  إلى

 -اختبار صحة الفرض الثاني:

  العشرخ البذخي كفاءة أداء نص الفخض الثاني عمى: "تؾجج عالقة إرتباطية بيؽ
" ولمتأكج مؽ صحة الفخض تؼ حداب كال  مؽ: معامل السؤسدات االقتراديوو 

تبيؽ وجؾد عالقة ارتباطية معشؾية ذات داللة ، معامل اإلنحجار الستعجد، اإلرتباط
كفاءة أداء بالشغخ في العالقة االرتباطية بيؽ و ، (0.01معشؾية عشج مدتؾى معشؾية )

أتزح وجؾد عالقة ارتباطية ذات داللة  السؤسدات االقتراديوو العشرخ البذخي 
( 0.840( بيؽ حيث بمغت قيسة معامل اإلرتباط )0.01معشؾية عشج مدتؾى معشؾية )

 مسا يؤكج صحة الفخض الثاني.

  السؤسدات عمى  ذخي اداءالعشرخالبكفاءة مؽ معامل التحجيج لتأثيخ
السؤسدات عمى  العشرخ البذخي تأثيخ كفاءة أداء  أف ؽيتبي، R2=0.705االقتراديو
 %.71كاف بشدبة االقتراديي
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 -اختبار صحة الفرض الثالث:
 السؤسدات و التشسخ الؾعيفي نص الفخض الثاني عمى: "تؾجج عالقة إرتباطية بيش

معامل ، مؽ: معامل اإلرتباط " ولمتأكج مؽ صحة الفخض تؼ حداب كال  االقتراديو
مؽ نتائج معامل اإلرتباط أتزح وجؾد عالقة ارتباطية عشج مدتؾى ، اإلنحجار الستعجد

ومؽ نتائج العالقة ، السؤسدات االقتراديوو التشسخ الؾعيفي ( بيؽ 0.01معشؾية )
تبيؽ وجؾد عالقة ارتباطية  السؤسدات االقتراديوو التشسخ الؾعيفي االرتباطية بيؽ 

( مسا يؤكج صحة 0.618( وبمغت قيسة معامل اإلرتباط )0.01ؾية عشج مدتؾى )معش
 .الفخض الثالث

  كانت قيسةالسؤسدات االقترادييعمى التشسخ الؾعيفي مؽ معامل التحجيج لتأثيخ 
R2=0.382 ، السؤسدات عمى التشسخ الؾعيفي مؽ معامل التحجيج لتأثيخ

 %.38بيؽ أف كاف بشدبة تياالقتراديي
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 التهصيات: ارابعً 

عمي اداءالعامميؽ  التشسخ الؾعيفيبخظؾرة ضخورة العسل عمى إدراؾ اإلدارات العميا  -
مؽ خالؿ االستعانة بالبخامج التشسخ الؾعيفي وعقج محاضخات ونجوات ترف مالية 

 .العشرخ البذخي أداء عمي التشسخ الؾعيفي مخاطخو سمبيات  التي ترف وتؾضح
العامميؽ في التؾاصل و بشاء الفخيق  ييتؼ يدياده مياراتالتخكيد عمي التجريب لحي  -

  .وحل الرخاع وطخؽ التعامل مع التغيخ
تحفيد مجيخي اإلدارات عمى اإلنرات الجيج لمسخؤوسيؽ واالعتساد عمى الفيؼ  -

والتعاطف في التعامل معيؼ بجانب تؾجيييؼ وإرشادىؼ لتحقيق األىجاؼ بسا يداعجىؼ 
  وطسؾحاتيؼ الؾعيفية. عمى تحقيق أىجاؼ السشغسة

وىؾ أيزا مؽ أىؼ السؤشخات والعؾامل  العشرخ البذخي كفاءة أداء ضخورة االىتساـ ب -
 .االقتراديووزيادة اإلنتاج وتحقيق التشسيةداء التي تعسل عمى تحديؽ األ

 التشسخ و التحخؾ الدخيع تجاه محاربتيا هعاىخ  عتظبيق سياسو عجـ التياوف م -
وقريخ لمتشسية السدتجامة؛ لزساف ، ومتؾسط، طؾيمة األمجضخورة وضع إستخاتيجية  -

واالستفادة مؽ ، مع تحديؽ العسل السؤسدي، والسخاجعة السخحمية، والستابعة، التشفيح
والسعؾنات الجولية بالشدبة لمؾزارة محل الجراسة وتظبيق ىحه اإلستخاتيجية عمى ، السشح

 باقي مؤسدات الجولة. 
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