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 الملخص:

هذه الدراسةةه هد اراسةةه نيداويه ة ةةفيه هدعر لعلى أ رعب ئة  ليمه الىاد الاأاعه هاهىأاهأ القاعةةه الجأرأع ا الاأرأع اللق ةة ةةيه 
ةاللكييف ةت ةةةةةةةةةايو الاتلا ةغدنأع اللدذعه ةةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةةةةةةةهي رعب اسااا الطةيفد لاة دسةةةةةةةةةد ا اارص الىأنه عد ال ةةةةةةةةة  ه  

رالجه اعجأليه نلطسةةةةةةةةه ةااله ا  ةةةةةةةأ يأع ليب اايا  ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  ادص. ةتط ةةةةةةةعر دلب ةاطا  العةةةةةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه 
ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةهي ةنعةةلطد اسااا   -غدنأع اللدذعه  -اطاص اللكييف   -ت ةةايو الاتلا   -الجأرأع ا الاأرأع اللق ةة ةةيه  

ض ةرص تطعي   أعه اللجةيزاع الاأاعه عد ليمه الىاد ه يث . ةئة ر لةةةةةلعكة اأا ها أع ه ادصالطةيفد هأ اارص الىأنه لع   ه العىطاعه 
 تلطاع  عيةأ  أعه الاىأيي  ال  يه الاةعطاه.

 :مقدمة

اىعر راعيه ت أعس الا  اأع عد اسراأل اللد ت ةةل ف عد ئاا ةأ ئت ت دا جدرتةأ عد تةط   ئراألةأ نب غالل نأ لديةأ نب ليمه راد 
د ر أ ةةة  جطص ئسةةةأسةةةيه ئة لةةةىف عد هذه ال يمهب  اأ ئت انلالف ليمه الىاد الاأاعه لاايزاع  طي ص ةنل طره تىةد الا  اه نأا عه ُتَجعةةةع

 مي. 2018نايزاع نلف اص جيأسأع نا الا  اأع الا أععه ال اأايب 

ك ي ص   ت دعأع عد رألا أ الاىأ ةةة  دلب ةاطا ق يهةالل الىعايه ةاللةطراع العةةة  ىه لعلدي اع ئاع الا أععةةةه ال ةةةديدص ليب الا  اأع وليجه
الا  اأع  عد هقأ ةأ ةاسةةةةلا اهأ لل قيك الكفأاص ةالكفأعه عد تقدعو ئعضةةةةد القدنأع دلب ااةطر الاعةةةةلفيديب نب غدنأتةأب لذا سةةةةىر هذه

نعةةلط أع رأليه نب اسااا الطةيفدب ةكل  لةأ ال قأا ةا سةةلا ار لل قيك ئهداعةأ نب غالل ت قيك   تضةةاب اللد الىطاند رب ال  ث دلب
لل  د سةةةيأسةةةأع ةاسةةةل اتيجيأع نقلعفه ةتطعي  ا نتأوأع ةالاطارا الاأاعه ةال  ةةة  ه ةالاىعطنأع الضةةة ةر ه. عىل   ةاطا ليمه راد نأاعه 

ايدص ت ةةة ا عطا د رديدص نال اه لعىاد ةنطأليه ةن ةةةجىه ر  ةةة اع ئسةةةأسةةةيأع ل جأف ئعه ن  اه عد هذا الى ةةة ب ع ةةة أره ليمه راد نأاعه 
 مي.2018تىطا رعب الا  اه  ز أاص دولأايلةأ ةاطاتةأ ةز أاص نعلط أع اسااا الطةيفد عيةأ ةت عي هاللب ر اطتب 

تطاد الىديد نب اللجأرب اللد ئا  ر لةدأ تطلةةةةةةيث اللاةي اع الاأاعه رعب ئااا الاطةفيب ةاللد عاتب ا سةةةةةةلفأاص ن ةأ عد الا  اأع  
لب ت قيك الجطاص عد اسااا الطةيفد لاطةفيةأب ةنب هذه اللجأرب تجأرب الىألو اللطت نأيط عد ن ةة ا هطة ةت عد كةة  ه اللد تعةةىب د

م ةاللد اسلا ع عد الطالةي يأعب ة أت الد ض نب هذه الدراسأع 1932 –م  1927ةسل ت دليتل    عد ة عه دلي طي اسن  تيه نب رأم  
ع الاأاعه  أ لةةةةةةةةةةةةأاص ةة ةأ الىاد ةعل اع ال ا هب رعب دولأايه الاطةفيب ال العةةةةةةةةةةةةطا  ة غ ةتب  هط ت ديد ئة  نجاطره نب الالدي ا
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هةةةةةةةةةةةةةةةة ي. ةتاطد ال يمه الاأاعه ةنتطوأتةأ ال  يعةةيه ن تكزاع ئسةةأسةةيأع لز أاص ا ولأايه عد الا  اأعب ةاطاص اسااا الطةيفد لاطةفيةأب  1416
 مي.2017نب غدنأتةأ الرةيهب  ةت قيك ال لأ الطةيفدب ةاك أع  أاأع الاعلفيديب

ةو  اع سهايه تاةي  ليمه الىاد الاأاعه رعب اسااا الطةيفد لعاطةفيب عد ال ةةةةة  ه العةةةةةىطاعه الكة اأاب علةدأ هذه الدراسةةةةةه دلب ت ديد  
 ئة  ليمه الىاد الاأاعه رعب اسااا الطةيفد رعب نة دسد ا اارص الىأنه ال   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص.

 مشكلة الدراسة: 

 نب ال يمه الداغعيه ةالقأرايه رعب ت قيك الا  اأع سهداعةأ ةاقأ ةأ ةاسةةةةلا ارهأ عد اكةةةة أع  أاأع ااةطر الاعةةةةلفيديب نب تؤة   الع  
غدنأتةأب لذا تكاب ن ةةةةةةةةتعه الدراسةةةةةةةةه عد العةةةةةةةةؤال ال  يعةةةةةةةةد اللألدا نأ ئة  ليمه الىاد الاأاعه هاهىأاهأ القاعةةةةةةةةه الجأرأع ا الاأرأع 

ةاطا ريأاص ( يه غأ ةهي رعب اسااا الطةيفد لاة دسةد ا اارص الىأنه  –غدنأع اللدذعه   –و الاتلا  ت ةاي –اللكييف  -اللق ة ةيه  
 عد ال   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص؟

 فرضيات الدراسة:

 بناًء على المشكلة المطروحة للدراسة من خالل هذا البحث، قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية:  

 له د  ةةةةأ يه ليب جأرأع ا الاأرأع اللق ةةةة ةةةةيه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا الطةيفد لاة دسةةةةد تطاد رالجه كاع ا .1
 ا اارص الىأنه ال   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص.

رص الىأنه تطاد رالجه كاع ا له د  ةةةةةةةةةأ يه ليب ت ةةةةةةةةةايو الاتلا  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  ةاسااا الطةيفد لاة دسةةةةةةةةةد ا اا .2
 ال   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص.

تطاد رالجه كاع ا له د  ةأ يه ليب اطاص اللكييف  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا الطةيفد لاة دسةد ا اارص الىأنه ال ة  ه   .3
أا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا  العةةةةةةةةةةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص. تطاد رالجه كاع ا له د  ةةةةةةةةةةةةأ يه ليب غدنأع اللدذعه  ا د ئهى

 الطةيفد لاة دسد ا اارص الىأنه ال   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص.

تطاد رالجه كاع ا له د  ةةةةةةأ يه ليب ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةةةةه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا الطةيفد لاة دسةةةةةةد ا اارص  .4
 دص.الىأنه ال   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ا

 –س طاع الق  ص   –الاؤهد الىعاد  –تطاد ع ةق كاع ا له د  أ يه لألااا الطةيفد ت ىأع لعالدي اع الدعاد اعيه ال الا  ز الطةيفد   .5
 العب ي لاة دسد ا اارص الىأنه ال   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص.
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 أهمية الدراسة: 

 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي: 

 األهمية العلمية: ( 1)

اللكييف  -تلاطد اسهايه الىعايه لعدراسه عدا ت ديد ئة  نلدي اع ليمه الىاد الاأاعه هاهىأاهأ القاعه الجأرأع ا الاأرأع اللق  يه  
 ج ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةهي رعب ئااا الاطةفيب  هألا  اأع الاىأ ةة ص.  اأ ئوه ل أا رعب ولأ –غدنأع اللدذعه   –ت ةةايو الاتلا   –

الدراسةةه عاتب لعا  اأع الاىأ ةة ص ات ت  د اسةةل اتيجيلةأ رعب تطعي  ليمه راد نأاعه تعةةأهو عد ا رتقأا هأ ااا الطةيفد لاطةفيةأ ناأ  
 يؤاي دلب ت قيك اهداأ الا  اه. 

 )ب( األهمية العملية:

رعب اسااا الطةيفد عد ا اارص الىأنه ال   ه العىطاعه تكاب اسهايه الىاعيه لةذه الدراسه عد ن أةله عد دل از ئة  ليمه الىاد الاأاعه   
 .  لعكة اأا ها أع ه ادص.  اأ ئت ال لأ ج اللد جد تلط د دليةأ اللد تعأهو عد ليأت ئة  ليمه الىاد الاأاعه رعب اسااا الطةيفد هأل   ه

 أهداف الدراسة: 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
اطاص   -ريأاص ( يه غأ ةةه -غدنأع اللدذعه "نةأرو ةنقأهد" -ت ةةايو الاتأتا  -نى عه اة  الجأرأع ا الاأرأع اللق ةة ةةيه .1

 ها أع ه ادص.لعكة اأا اللكييفي رعب اسااا الطةيفد لعاة دسيب عد ا اارص الىأنه ال   ه العىطاعه 
 –اللكييف  -تقدعو نجاطره نب اللط ةةةةةةةيأع اللد جد تىزز اةر ليمه الىاد الاأاعه هاهىأاهأ الجأرأع ا الاأرأع اللق ةةةةةةة ةةةةةةةيه   .2

ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةهي رعب اسااا الطةيفد لاة دسةةةد ا اارص الىأنه ال ةةة  ه العةةةىطاعه   –غدنأع اللدذعه  –ت ةةةايو الاتلا  
 ها أع ه ادص .  لعكة اأا  
 راسة: مصطلحات الد

 يمكن تعريف مصطلحات الدراسة فيما يلي:

ال  ةأ ال يميةه الا يةةه هاتةأت الىاةد اللد تعةةةةةةةةةةةةةةةأرةد الىةأنعيب عد دوجةأز الاةةأم الاةعطاةه ن ةو عد نتةأت الىاةد  ليمةه الىاةد الاةأاعةها  
 مي. 2017الر أسب 

 راعه. تجأه ةنيطله ةئاا ه سعط ه عد ة ؤة  راعهب عد هألف ا ع يط نأ كدالتعريف اإلجرائي: 
القأرأع اللد يلو عيةأ ( ف هىض الاىعطنأع ئة ت أال اسعكأر ةاآلراا ه ةةةةات نطلةةةةطرأع ن داص ئة   قاعات االجتماعات التخصصصصصصصصية:

الىاد رعب القيأم ل ىض اللديي اع عد ( ق ةئسةةأليا الىاد ئة ن أج ةةه هىض العةةيأسةةأع ئة درداا هىض اللقأر    طل نطلةةطع نىيب 
ض اسنطر الا ت ةه هألىاد ئة اسع اا ب ئة ال  ةةةةةةةةةةةةةطل رعب تاييد هىض اسع اا ل ىض اسعكأر ةالاقل  أع الجأسةةةةةةةةةةةةةوب  ئة تطلةةةةةةةةةةةةةيث هى

 مي.2018
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اةأز الل تو هأسراألي ةاللد يلو عيةأ الا أج ةةه عد ئسةةأليا القأرأع اللد ت لطي رعب اساةزص اة اساةاع ال ديطه الالتعريف اإلجرائي:  
  ه.الىاد ة يفيه ت عيب ئاا

ال ةة أره اللد تى ب عد ت ضةةي  ةتقدعو الةىأم غأر  نأ تىده اسسةة ص غأر  الا زلب جد تكطت هذه القدنأع رعب كةةتد خدمات التغذية: 
 مي.2017نةأرو هاوطارةأ ئة تط يد الطا أع لعادارس ئة ال   أعب اأنىأعب الاؤسعأعب نعل فيأع الالط ك  ىهب 

للد تقدم لألع اا ئة اسكةةةةةةةقأ  عد ئي نؤسةةةةةةةعةةةةةةةه ئة كةةةةةةة  هب ةاللد عتطت لةأ ن اةا دعجألد عد  القدنأع الدذا يه االتعريف اإلجرائي:  
 ت عيب ئاا ه.

 مي.2017نؤسعه غأ ه نىدص  يطاا الا لب ةتقدعو غدنأع الاىألجه لعا  ض. الوذي ب العيادات الطبية الخاصة:  
 ه رةتي يه لعىأنعيب لةأب تفأاعأع   أهأع الىاد.ن  ز ررأعه ( د عد ال   ه عقدم ررأعه ( يه ةجأ يالتعريف اإلجرائي: 

هد ال عةةةةةةةةةةةةةة ةه ةالةدراةأع الاىي ةه ةاللد ي  دد تطاع هةأ عد نتةأت الىاةد نب  يةث اراةه   ارص الاتلةا ةوعةةةةةةةةةةةةةة ةه ال (طاةه  جودة التكييف: "
 ي30هب 1436ةنعلطد تجدا الةطاا ةوقأ ه".ال ةزارص القدنه الادويه ب

ئاةزص الل   د اللد تطع هأ الا  اه اة ال ةة  ه اة الاؤسةةعةةه لقعك ليمه نال اه لز أاص جدرص الىأند رعب اااا  هد جدرص اللى  ف ا ا ا د ا 
 الىاد ةتل أسا نا  أعه الىأنعيب.

ع ت ط د تلضةةةةاب هاةأم لعقيأم ن عةةةةك اةداألداء الوظيفي:   ةجدراتةو  - الىأنعيب نةأراع نا تلفك كاع اطاص نق اأع دلب الادغالع
ةئجد تكعفه اللب ر اطتب  ناتبب ةجر ةااج ةةةة  لدجهب الجةد لةذا القيأم رعب الاالع اه الىاد ةايمه الداعىهب الىطاند هاعةةةةأردص ةغ  اتةو
 مي. 2018

 راعه. ه تو لةأ الاتعف لطةيفله الالىعقه ةالطاا أع ةاسو ةه هألاةأم الف ا جيأمالتعريف اإلجرائي: 
 اإلطار النظري للدراسة

 العمل المادية: أواًل: بيئة 

هاأ ئت الى  ة  ال  ة ي عىل   نب ئهو الى أ ة  عد ليمه الىاد ةكل  لالرلاأا رعيه عد ت فيذ ةت قيك اسهداأ اللد ةلةىلةأ الا  اهب 
د ئ ةة ث نب الاةو اداع ا سةةلفأاص الق ةةطد ن ه  ةكل  نب غالل تع يه ا ليأاأته ال فعةةيه ةا الاأريه ةالاأاعه  ناأ ي ىتس ه ةةتد دعجأل

 رعب رلأه ةئاا ه ةاولأايلهب لةذا وجد ئت الا  اأع اهلار عد الع طاع اسغي ص هقعك ليمه راد ن أس ه.

 مفهوم وتعريف بيئة العمل المادية:

تىل   ال يمه الاأاعه عد الاتلا ئ د ئهو نلةع أع الىادب غأ ةه عد ليمأع الىاد ال تطنيهب ةتىد ئ د ئهو الى أ ة  عد ت  يو الاتأتا 
يب ال ديطه اليطم. ةجد   ير هذه ال يمه هأهلاأم الاقل ةةةةةةيب عد ا اارص  سة هأ عد ت  يو ةااارص الىاد الاتل دب ة ذل  تاةي هأ عد القأ ا

ىاد رعب  د سةةةةةةةةةةةةةةطاا ةنب ةو تاةي هأ رعب ا ولأايه  عد هذه الاتأتا  اأع ةوطرأع  ةتىد نب رطاند ال يمه الاأاعه لعاتلا  د نأ رعب ال
ع يط هألقأ و هألىاد الاتل د ة عةةةةةةةأرده رعب ئااا راعه. ةجد اسةةةةةةةل رر هذه الىطاند ة جو تاةي هأ عد ئااا الىأنعيب عد نقلعف ال يمأع 

ةهط   (Ergonomics)أ طيب ةالااأرسةةيب رعب  د سةةطااب  لب ل ز كل  الىعو الذي ئ(عك رعيه رعو ا ي ةا ةنتس الاتل يه اهلاأم ال 
 Engineering) الىعو الذي عى ب هادد ن أسةةة ه نتأت الىاد لعىأنعيب عيهب ةر أ غالل سةةة طاع غعر هىعو ه دسةةةه الىطاند ا وعةةةأويه

Factors Human)   ةه أف نب ر عه هىعو ال ةةةةةةةةةةدد ةالذي عة ك عيه ن أا  ت ةةةةةةةةةةل ف عد نضةةةةةةةةةةأني ةأ و   أع رعو ال فسب ةا الاأع
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طل اسع اا ةاتجأهأتةو و ط الىاد ةندد تاةي  تع  الىطاند عد سةةةةةعطف الىأنعيب ئة أا ئااا الىاد ةسةةةةةطأ ةا ت ةةةةةأل لىالجأتةأ لدةاعا ةني
 ي8مب 2016ول أةل هىض الافأهيو اللد ةل ر نأهيه ليمه الىاد ةغ أ  ةأ .الةزارص القدنه الادودب

 أللةط ه ةا لأاص ةال  أعه ةلدط الىاد ةنعأ أع   ةتى أ ليمه الىاد الاأاعه هاوةأا اايا ال  ةأ الا أغيه العأ دص عد نتأت الىاد
 مي. 2019الىاد ةالضجيج ةردا سأرأع الىاد ةعل اع ال ا هب ةاللد لةأ تاةي  رعب الىأندب ةعد ئاا ه ةعأرعيله عد الىاد الالا ط ب 

ةلةةةةةةطلةةةةةةأاب ةو أعهب عضةةةةةةالع رب    ة اأ تى أ ليمه الىاد الاأاعه هاوةأا ال  ةأ ال يميه الا يةه هاتأت الىاد نبا دلةةةةةةأاصب ةتةط هب
 مي.2018اللجةيزاع الف يه اللد تعأرد الىأنعيب عد دوجأز الاةأم الاةعطاه ن ةو عد نتأت الىاد الرقيدب 

 أهمية بيئة العمل المادية:

لى أ ةةةةة  ال يمه الاأاعه لعىاد نب نلةع أع الىادب ةغأ ةةةةةه عد ليمأع الىاد الاقلعفه سةةةةةطاا ال تطنيه ئة القأ ةةةةةه ب ةتىد لةةةةةاب اإن 
اسسةةةأسةةةيه عد ت  يو الىاد ال ديثب ةجد   ير هذه ال يمه هأهلاأم الاقل ةةةيب عد ا اارص ةكل  سة هأ رعب ت  يو ةااارص الىادب ة ذل  
تاةي هأ رعب القأ ايب هألىاد رعب  د سةةةةةةةةةةةةطااب ةاأللألد تاةي هأ رعب ا ولأايه  اأ ةوطرأب ةتلضةةةةةةةةةةةةاب رطاند ال يمه الاأاعه لعىاد اايا 

 دليه الاعؤةل رب الىاد عد ئي جعو نب ئجعأم الا  اه ناأ يةيئ له ليمه راد  أل ه لألااا.   ع لأ 

 د  ةتعةةلاد هذه ال يمه ئهايلةأ نب غالل الىالجه الط(يدص ليب ا وعةةأت ةال يمه الا يةه ههب ة يث ئت تع  ال يمه ةنتطوأتةأ الاقلعفه تىد ئ
زع ئهايلةأ ةنب هذا الا ةعك يلو ت عةةةةيب اطاص الىاد ةت قيك رلةةةةأ الاطةفيب لةةةةاب ئهو الى أ ةةةة  الاعةةةةأردص عد ئااا الىادب لذا ل  

أرأ اسهايةه هاتةأت تطاع  تعة  الاتطوةعأع لع يمةه الاةأاعةه ةعقةأ   ليةأاةأع الطةيفةهب ةا ليةأاةأع القةأ و للعة  الطةيفةهب ةت ىةأع لعاىةأيي  الالىة
 مي.2018فه الال  افب رعيةأ عد تق يب تع  ال  ةأ الاأاعه الا يةه هألىاد ةالطةي

 مكونات بيئة العمل المادية:

 م ( مجموعة من المكونات لبيئة العمل المادية والتي تساعد الموظف في أداء عمله، ومنها ما يلي:2018حدد كمال ) 

 ( اإلضاءة:1

 نتأت الىاد ةا ولأ ب ة(ألاأ ع ةةةل   عد تىل   ا لةةةأاص الكأعيه ةالا أسةةة ه رأند نةو  لد نب تطاع ه عد ليمه الىاد   ةةة   ئسةةةأسةةةد  
الىاد اراه نىي ه نب ا ه ةأرب عاللد نب ت قيك جدر نىيب نب ا لةأاص عد ليمه الىاد الاأاعه لجىد اسااا ةا ولأ  يلو ليعة  ة فأعه 

 مي2018الكاألب. ئرعب

 ( الحرارة والتهوية:2

ه سةةةةةطاا  أت الىاد رضةةةةةعيأ ئم كه يأب ست  فأاص ئااا الاطةف تقد  عاأ ي  دد ئت عىاد الاطةف عد ليمه راد تطع  اراه   ارص نىلدل
زااع اراه ال  ارص ئة اوقفضةةر رب الاىدل الا أسةةا. تعةة ا اراه ال  ارص مي  الا أسةة ه عد نتأت الىاد "اوقفألةةأ ئة ارتفأرأ" لةةيقأ 

ه الا أسةةةةةةةةةةةة ليب لاقأةنه ال  ا عد ع ةةةةةةةةةةةةد ال ةةةةةةةةةةةةلأاب لدد الاطةف يؤة  رعب اولأايلهب لذا عجا رعب الا  اأع ئت تطع  ال  ارص ةاللةط 
ةال أاه دلب اللةط ه عد ع ةةةةةةةةةةةد ال ةةةةةةةةةةةيف  يث ئت اللةط ه دنأ ئت تكطت ( يىيه نب ال طاعذ ةالفل أع الاقلعفه ئة  ةةةةةةةةةةة أريه  ألا اةف 

 مي2018الكاألب الكة اأ يه ةئاةزص اللكييف.
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 ( الضوضاء:3

تىل   الضةةةةةةةطلةةةةةةةأا رأند كة تاةي  سةةةةةةةدا رعب ئااا الاطةف لكطت الضةةةةةةةطلةةةةةةةأا رأنال نزرجأع ةن ةةةةةةةللأ لالول أه ةالل  يزب  يث تؤة   
الضةةةةطلةةةةأا الا تفىه تاةي ا ن أكةةةة ا عد القدرص رعب الىاد هفأرعيهب ةغأ ةةةةه هأل عةةةة ه لألراأل اللد تىلاد رعب الاجةطا الذه دب لذا عاب 

عه ه يث تكطت رعب اسةةةةلىداا سااا اسراألب عككا  أت ه أف لةةةةطلةةةةأا  لد نب ال د ن ةأ هة ق سةةةةعياه الضةةةة ةرص تطعي  ليمه راد نأا
 ةن أس ه سااا اسراأل. 

 ( النظافة واألثاث في مكان العمل:4

ت    الاؤسةةةةةعةةةةةأع ال ديطه رعب تق ةةةةةي  نتلا لكد نطةف ةنقىد  سةةةةةلىاأله عد ئراأله الاتل يهب لذا عجا ئت ي ارد عد اغليأر 
ئةأث الاتأتا نال اه سةةةةث الاتلا لة  قه راد الاطةفب ست ه أف الاتلا الىأاي ةنتلا لع أسةةةا اآللدب  اأ عجا ات ي ارد عد 

 م(2018)كمال،ت  ياه ةت  يفه.  اغليأر اسةأث ة دص الل ايو لكد نعلطد دااري  زاله اللف جه ة ذل  هعأ(ه اسةأث الذي ععةد 

 الوظيفي:ثانيًا: األداء 

عىل   اسااا نب الافأهيو اللد وألر و ةةةةةةةةةةي أ ةاع ا نب ا هلاأم ةال  ث نب ج د الافك  ب ةال أ طيبب ةكل  و  ا سهايه هذا الاطلةةةةةةةةةةطع 
 رعب الاعلطد الف اي غأ هب ةالا  اه رأنهب ةلاأ عاطعه نب   يعه نأ غةط  وجأزه ةت قيقه.

ي هأ ةتقيياةأ. د  ئوةأ تلعةةةةةةةةو هألداطض ةاللىقيدب غأ ةةةةةةةةه ر د القعط ليب الافأهيو كاع ةاسااا  ىاعيه ن  اهب ةكاع ا له عاتب تفعةةةةةةةة
ال ةةةةةةةةةةعه هأسااا  ألعةةةةةةةةةةعطف ةا وجأز ةاسعىأل. هذا نب اةهب ةو  ا سوه ولأ  الىديد نب الىطاند الالداغعه ةالالكأنعه ئي عجا الل  يز 

  اب ليس هدعأ ه د كاته ةاواأ هط ةسيعه لل قيك مأعهب ئ  ةهد ال لأ ج.رعب اايا الى أ   نىأب عد  ت ةا د. ست اسااا ئة  ةئغي

 مفهوم األداء الوظيفي:

عىد اسااا نب اسنطر ال  يعةةةةةيه اللد تطلةةةةةث ندد  فأاص الاطةفيب ةاعطمةو نعةةةةةلطد ا وجأز الا مطب عد الىاد ةعقأع لعاىدل الاةعطب 
ن ةو ة  ت ط اسااا هىطاند نلىداص عقضةةا هىضةةةأ لعاطةف ئة الىأند لي اأ عق   ال ىض اآلغ  رب سةةية ته ة اتب تعقي  ئهو هذه 

 رعب ال  ط اللألدا  الىطاند  اأ  داهأ رأكطر

 الاطةفا نأ عالع  نب نى عه ةنةأرص ةجيو ةاتجأهأع ةاةاعا غأ ه هألىاد. .1
 الطةيفها نأ تل ف هه نب نلةع أع ةت دعأعب ةنأ تقدنه نب ع   راد نالىه. .2
لةيتد الل  ياد الاطجفا نأ تل ةةةةةةةةةف هه ال يمه الل  يايه اللد تلضةةةةةةةةةاب ن أف الىاد ةاسكةةةةةةةةة اأ ةةع ص الاطارا ةاسو اه ا اار ه ةا .3

 مي.                         2016ال

قيك  ناأ سةةةةةة ك ب ي ت ط اسااا الطةيفد ارت أ(أع ةةيقأع هة يىه الىاد الذي عقطم هه الف ا ةعةو الىاعيأع الاقلعفه اللد عا  لةأ  لب يلو ت 
الف ا نب غالل جيأنه هألىاد (ألاأ ئت اسااا  ا وجأز الاةعطبب ةاأللألد عتطت نب الضةةةةةة ةري الل  يز رعب ال لأ ج اللد يلط ةةةةةةد دليةأ

 مي.2016ي ت ط هألععطف ا وعأود ةا ا اااع ةاللق يأع اللد تطاه الىاد و ط ا وجأزاع الا مطاهالرأكطرب 
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 تى  ف اسااا الطةيفدا

الجةةه اللد ت ت ط ةةيفلةه لةةأب ر أ  اةأااع ا ااا الطةيفد هةاوةها ت فيةذ الاطةف سراةألةه ةنعةةةةةةةةةةةةةةؤةليةأتةه اللد تكعفةه لةةأ الا  اةهب اة  
مي.  اةأ عى أ اسااا الطةيفد هةاوةها سةةةةةةةةةةةةةةعطف راعد يؤاعةه ع ا ئة نجاطرةه نب 2017ةهط ال لةأ ج اللد ع ققةةأ الاطةف عد الا  اةه ال 

 مي. 2018اسع ااب يلاطد عد ئراأل ةت  عأع ة   أع نق طاص نب ئاد راد نىيب لل قيك هدأ ن دا ئة ن سطم الن ادب 

 ةث هةات ا ااا الطةيفد هط ال لةأ ج اللد ع ققةةأ الاطةف ر ةد جيةأنةه هةاي راةد نب اسراةأل عد الا  اةهب ةاةأللةألد عةط جةدرص ة  د ال ةأ
 الاطةف رعب ت قيك ئهداأ الطةيفه اللد ع دعةأ.

 أهميصة األداء الوظيفصصي:

اايا اسو ةةةةةةةةه لةأب ةكل  رعب نعةةةةةةةلطد الف ا  ع لد اسااا الطةيفد نتأوه غأ ةةةةةةةه ااغد ئي ن  اه هأرل أره ال أتج ال ةأ د لا  ةةةةةةةعه  
ةالا  اه ةالدةلهب كل  ئت الا  اه تكطت ئكط  اسةةةةةةةةةلق اراع ةئ(طل هقأاع  يب عتطت ئااا الاطةفيب ئاااع نلايزاع ةنب ةو عاتب القطل ه ةةةةةةةةةتد 

ل  عاوه عاتب القطل هات اسااا رعب  رأم ئت اهلاأم داارص الا  اه ةجيأاتةأ هاعةةةةةةةةةةةلطد اسااا رأاصع نأ عفطق اهلاأم الاطةفيب لةأب ةرعب ك
ئي نعةةلطد ت  ياد ااغد الا  اه ةعد ئي ازا ن ةأ   عىد اوىتأسةةأع لقدراع ةاةاعا الا نةسةةيب ع عةةا لد هط اوىتأس لقدراع ةاةاعا  

 مي.2018ال نسأا ةالقأاص ئعضأع ال   وب 

 ويمكن تلخيص أهمية األداء الوظيفي في النقاط التالية:

الطةيفد هط اسسةةةأس الذي تقطم رعيه اايا الا  اأع ةالا  ةةةعع  ةةة أريه ئة تجأر ه ئة غدنيه ب سوه   عاتب ئت تكطت اسااا  -
 راعيه دولأ  ئة تقدعو غدنه اةت ئااا اسع اا سراألةو ةئو ةلةو اللد تعاث لةو هأ ولأايه.

ةأا ةالعةةةةةةةةىد نب ئاد  عةةةةةةةةا الق  ص لالسةةةةةةةةلفأاص ن ةأ ةات اسااا الطةيفد عىاد رعب اىد الاطةفيب رعب اراه رأليه نب ا ال -
  للقدعو راد ئة ئااا نيز.

الط ةةةةةةةطل دلب ا لداع   عاتد نب ع ال لد هألىاد الجأا الذي يؤاعه الاطةف عد ز أاص ا ولأايهب ةاأللألد عةذا اسااا ععةةةةةةةةو عد  -
 اي دلب ا ولأ .راعيه تةط   الذاعب ةاكلعأب الف ا سسأليا اديدص تات ه نب ل أا نةاأع تؤ 

اسةلدالل القدراع ةانتأويأع الف ا ال أه ص ةالكأن ه ةاسةلداللةأ ئ عةب اسةلداللب ةئعضةأ تجأةز  د الى اجيد الا ةأاعه لىاعهب ةكل   -
 هأسلطاأر الف   العأو ه لهب عيىاد ة لفأرد نا  د ولأ  عتطت عد  ألث الىاد.

الىوب ئيب يدرف الىأند اايا ةاا أته ةنعةةؤةليأته اتجأه راعهب ة لفأوب   اسةةلطاأر الطجر كل  هأوضةة أ  الاطةف ةا للزام هعةةأرأع -
 مي.2018عد رةأا  د نأ لدعه للقدعو اسعضد السعياأتب 

 أبعاد األداء الوظيفي:

ا الف ا  يلاطد اسااا الطةيفد عد ئااا الف ا لعىاد لعاةأم ةاسو ةةةةةةةةةةه اللد ع لطي رعيةأ راعهب ةتطاد الىديد نب اسهىأا اللد تعةةةةةةةةةي  ئاا
 مي هذه اسهىأا عد ال قأ  اللأليها2018لىاعه ةجد  دا ن اد ال

ةهط نعةةةةةةةةةةةةةلطد هىض اسوطاع لألراأل جد   يةلو  طي اع هعةةةةةةةةةةةةة ره اسااا ئة  ايله هقدر نأ يةلو ل طريله ةاطاص الجةد (الجهد المبذول: 1
 الا ذةل عد ئااا اسراأل.
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لجعةةةةةةةةةةةاأويه ئة الىقعيه اللد ي ذلةأ الف ا غالل عل ص زن يه ةتىل   الاقأييس اللد تقيس  تى   رب نقدار الةأجه ا ( كمية الجهد المبذول:2
 س ره اسااا ة ايله غالل عل ص زن يه نىي ه نى  ص رب ال ىد الكاد لعةأجه الا ذةله.

عق ةةةد لةذا اسسةةةعطب الة  قه اللد تؤاي لةأ ئو ةةةةه الىاد عىعب ئسةةةأس واط اسااا عاتب جيأس الل تيا الذي عاأرسةةةه ( نمط األداء:  3
الف ا عد ئو ةةةةه نىي ه ةالاز ج ن ةأ دكا  أت الىاد اعةةةاأويأ هألدراه اسةلبب  اأ عاتب ئعضةةةأ جيأس الة  قه اللد يلو الط ةةةطل لةأ دلب  

 مي. 2018 د لا تعه نىي ه ال 

 الدراسات السابقة

مي اراسةةةه  هى طاتا ئة  اطاص ليمه الىاد رعب ا ااا الطةيفد عد الاؤسةةةعةةةأع ال ةةةدي ص ةالالطسةةةةه اراسةةةه  أله  2016ئا د الرا ات ب
نؤسةعةه  ة اأا الكل   . هدعر دلب اللى أ رعب تاةي  ليمه الىاد رعب ا ااا الطةيفد عد الاؤسةعةأع ال ةدي ص ةالالطسةةه عد  أسةد 

ةاسةلقدنر الدراسةه ا سةل أوهب ةجد تكطور ري ه الدراسةه نب راأل ةنطةفيب لاؤسةعةه كاع نعةؤةليه ن دةاص عد  أسةب نعةىطا نعةىطا ب 
ي رأنالعب ةجد تط ةةعر دلب ةاطا اة  اال كة ا له د  ةةأ يه ل يمه الىاد رعب ا ااا الطةيفد عد الاؤسةةعةةأع ال ةةدي ص 30لعغ رداهو ال

اطا ئة  ل يمه الىاد الطةيفيه رعب ا ااا الطةيفد عد الاؤسةةعةةأع ال ةةدي ص ةالالطسةةةه ة ذا يطاد ةالالطسةةةه ة  ةةفر ولأ ج الدراسةةه ة 
ئة  كاع ا له ا  ةةةأ يه لع يمه الل  يايه رعب ا ااا الطةيفد عد الاؤسةةةعةةةأع ال ةةةدي ص ةالالطسةةةةه ة ذا يطاد ئة  كة ا له ا  ةةةأ يه  

ل ةدي ص ةالالطسةةه ة ذل  ةاطا ئة  كة ا له ا  ةأ يه لع يمه الاأاعه رعب ا ااا لع يمه الل  يايه رعب ا ااا الطةيفد عد الاؤسةعةأع ا
م( التي كانت بعنوان: أثر جودة بيئصة العمصل على االداء الوظيفي : دراسصصصصصصصصصة تطبيقيصة على 2015دراسصصصصصصصصصة ) ابو قمر ،الطةيفد. ئنأ 

رعب اسااا الطةيفد عد نجاطره ا ت ةةةةةةةأ ع اسراويهب  عةدعر دلب اللى أ رعب ئة  اطاص ليمه الىادمجموعة االتصصصصصصاالت االردنية.  
ي نطةفأع عد نجاطره ا ت ةأ ع اسراويهب عقد ئةة ع ولأ جةأ ةاطا ئة  كة ا له د  ةأ يه ر د 300ةئا  ر رعب ري ه الدراسةه نب ال

ت الطةيفدب ة ا ت ةةةةأل الافلطفب ة ي سهىأا اطاص ليمه الىاد الالدرو الاى طيب ة ن ةةةةأر ه الىأنعيبب ة اسنأα=    0.05نعةةةةلطد ا له ال
ال  ةأ الاةةةأاعةةةه لعىاةةةدي رعب ا ااا الطةيفد هةةةاهىةةةأاه الا للزام الل  يادب ة ا وضةةةةةةةةةةةةةة ةةةأ  الطةيفدب ة دوجةةةأز الاةةةةأمي عد نجاطرةةةه 

الىأنعيبب ة ا ت ةةةةأ ع اسراويهب  اأ ئةة ع ةاطا ئة  كة ا له د  ةةةةأ يه لطالةه ئهىأا نب ئهىأا اطاص ليمه الىاد ة هد ا الن ةةةةأر ه 
اسنةأت الطةيفدب ة ال  ةأ الاةأاعةه لعىاةدي رعب ا للزام الل  يادب ة  ةذلة  رعب دوجةأز الاةةأم عد نجاطرةه ا ت ةةةةةةةةةةةةةةأ ع اسراويةهب ة 
ئةة ع ةاطا ئة  كة ا لةه د  ةةةةةةةةةةةةةةأ يةه ل ىض ئهىةأا اطاص ليمةه الىاةد ة هدا الن ةةةةةةةةةةةةةةأر ةه الىةأنعيبب ة ال  ةأ الاةأاعةه لعىاةدي رعب  

م( بعنوان :العالقة بين البيئة الداخلية واألداء 2017وفي دراسصصصصصة )العمري ،فد عد نجاطره ا ت ةةةةةةةةأ ع اسراويه. ا وضةةةةةةةة أ  الطةي
.  أت الةدأ هط اللى أ رعب ( يىه الىالجه ليب الوظيفي لدى العاملين باألجهزة الحكومية السعودية بمدينة الرياض: دراسة تطبيقية

هأللة يك رعب ري ه نب الىأنعيب هأساةزص ال تطنيه العةةةةةةةةةةىطاعه هادي ه ال  أض عد اايا الاعةةةةةةةةةةلط أع  ال يمه الداغعيه ةاسااا الطةيفدب 
ي نطةف. ةاسةةل دع الدراسةةه دلب ن ةجيه ال  ث الط ةةفد الل عيعد.  ٤٦٢الطةيفيه عد اساةزص ال تطنيه هادي ه ال  أض ةال ألغ رداهو ال

اعه ندر طت للاةي  ال يمه الداغعيه رعب اسااا الطةيفد.  اأ تط ةةعر دلب ارت أ  ةتط ةةعر دلب ئت الىأنعطت عد اساةزص ال تطنيه العةةىط 
ر أ ةةةةة  ال يمه الداغعيه الا كةةةةة اأب ةال طاعزي هىالجأع ارت أ  نطا ه. ةارت أ  ر  ةةةةة  ال يمه الداغعيه ال ةةةةة اع الدةرب ةماطض الدةري  

  ال يمه الداغعيه رعب اسااا الطةيفد هعةةةةةةةةةةة ا اغلالأ هىض هىالجأع ارت أ  سةةةةةةةةةةةأل ه. ةةاطا ع ةق عد داراف الىأنعيب للاةي  ر أ ةةةةةةةةةةة
م( دراسصصصصصصة بعنوان :تيثير بيئة العمل علي األداء الوظيفي لعامل الحياة  2018. كما أجرى سصصصصصصال  )نلدي اتةو ال ةةةةةةةةةق ةةةةةةةةةيه ةالطةيفيه

الط ةةةةةةفد ر   اسةةةةةةعطب اراسةةةةةةه   ات ىر الا ةجبمصصصصصانم المالبج الجاهزة. هدفت للتعرف على تيثير بيئة العمل علي األداء الوظيفي، 
ي ن ةأوا هادي ه 4ي نب الىأنعيب ه يأکه الاالهس عد ال20ال أله ب ةتو اسةلقدام ا سةل يأت ب ةاسةلاأرص ت عيد الىادب ةتو اللة يك رعب ال
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لقأ ايب الا عه الك  د هجاةطر ه ن ةةة  الى ايهب ةتط ةةةعر الب ئت ليمه الىاد ااغد الا ةةةأوا ن د الدراسةةةه مي  نال اه لة يىه راد ا
راعيه ال يأکه "  ناأ ععةةةةة ا ن ةةةةةتالع تؤة  رعب ئااا    –ت ةةةةةايو نتأت الىاد  -ه يأکه الاالهس ةكل  نب  يث " الىطاند الفيز قيه   

راأل ال يأکه. ةئة ةةةر الدراسةةةه هضةةة ةرص  ات أع اسةةةس ليمه الىادب الاال اه ر د ت ةةةايو  ةةةأ ع ا ولأ  ها ةةةأوا الاالهس الجأهزصب 
  يه لعىأنعيب ه  أره الاالهس هأت أع جطارد ليمه راد نال اه ئة أا الىاد عد اايا ن ا د اولأ  الاالهس.ةت ايو ل انج تدر 

 التعقيب على الدراسات السابقصة:

اتفقر امعا الدراسةأع العةأهقه نا الدراسةه ال أليه عد ردص اطاوا ن ةأ ا هداأ  يث هدعر امعا الدراسةأع لدراسةه الىطاند اللد تؤة  
مه الىاد لي اأ لو تطاد اراسةةةةةةةةةةةأع  أعيه ت أةلر ليمه الىاد الاأاعه ةهذا نأ عايز الدراسةةةةةةةةةةةه ال أليه  يث هدعر اراسةةةةةةةةةةةه الرا ات رعب لي

مي  2015مي تاةي  ليمه الىاد رعب ا ااا الطةيفد عد الاؤسعأع ال دي ص ةالالطسةه عد  أسد نعىطا ة ذا اراسه الئلط جا  ب2016ب
مي لعلى أ رعب  2017ىاد رعب اسااا الطةيفد عد نجاطره ا ت ةةةةةةةةةةةةأ ع اسراويه ةاراسةةةةةةةةةةةةه ال الىا يباللى أ رعب ئة  اطاص ليمه ال

مي اجل اف ت ةةايو ليمه راد نال اه سااا رأند ال يأکه 2018( يىه الىالجه ليب ال يمه الداغعيه ةاسااا الطةيفد ةاعضةةأع اراسةةه السةةألو ب
ل أليه دلب اراسةةةه ئة  ليمه الىاد الاأاعه رعب اسااا الطةيفد رعب نة دسةةةد ا اارص عد ن ةةةأوا الاالهس الجأهزص لي اأ هدعر اراسةةةل أ ا

الىأنه ال ةةةةةة  ه العةةةةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادصب ةاعضةةةةةةأ اتفقر امعا الدراسةةةةةةأع نا اراسةةةةةةل أ ال أليه نب وأ يه الا ةج ةئااص الدراسةةةةةةه  
م ي 2018ةا سةةل أوه  اااص ئسةةأسةةيه لعدراسةةه نأردا اراسةةه السةةألو ب  الاعةةلقدنه  يث اسةةلقدنر امعا الدراسةةأع الا ةج الط ةةفد الل عيعد

اللد اسةةةلقدنر الا ةج الط ةةةفد ةاراسةةةه ال أله ب  ذل  اغلعفر ةت طرر الاىأيي  الاعةةةلقدنه عد الدراسةةةأع العةةةأهقه لدراسةةةه ليمه الىاد 
ال يمه الاأاعه ةتاةي هأ رعب    –مه الل  يايه  ال ي –مي اراسةةةةةةه ال يمه الطةيفيه 2016هأغلالأ ا هداأ  يث اسةةةةةةلقدنر  اراسةةةةةةه الرا ات  

مي  سةةةةةةلقدم اهىأا اطاص ليمه الىاد 2015ا ااا الطةيفد لي اأ ت أةلر اراسةةةةةةل أ ال يمه الاأاعه ه ةةةةةةطرص ن ف ةةةةةةعه ب ةاراسةةةةةةه الئلط جا  ب
دي لي اأ ر زع اراسةةةةةةةةل أ رعب  الالدرو الاى طيب ة ن ةةةةةةةةأر ه الىأنعيبب ة اسنأت الطةيفدب ة ا ت ةةةةةةةةأل الافلطفب ة ال  ةأ الاأاعه لعىا

مي ةاللد ر زع رعب اراسةةةةةةه ال يمه الداغعيه نب وأ يه الا كةةةةةة اأ ةال طاعزي ةئة هأ 2017اطاص ال يمه الاأاعه لعىاد. ةاراسةةةةةةه الالىا ي ب
اراسةةةةةةةةةةه السةةةةةةةةةةألو  رعب ا ااا ةاأل مو نب اغلالأ ا هىأا ا  ات الدراسةةةةةةةةةةه اتفقر نا اراسةةةةةةةةةةل أ نب وأ يه اللاةي  رعب ا ااا  لي اأ اأا 

راعيه ال يأکه " رعب ئااا راأل ال يأکه ها ةةةأوا الاالهس  –ت ةةةايو نتأت  الىاد   -مي تاةي  ليمه الىاد " الىطاند الفيز قيه  2018ب
سةةةةةةه الجأهزصب ت ديد الالةع أع ال دويه الالزنه لعقأ ايب رعب راعيه ال يأکه ها ةةةةةةأوا الاالهس الجأهزصب ئنأ اراسةةةةةةل أ ال أليه علايزع لدرا

 -غدنأع اللدذعه ال نةأرو ةنقأهد ي    -ت ةةايو الاتأتا   -ليمه الىاد الاأاعه نب غالل الىطاند ال  جأرأع ا الاأرأع اللق ةة ةةيه  
 اطاص اللكييفي -ةاطا ريأاص ( يه غأ ه 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 منهج الدراسة

الا أسةةةةةةا لعدراسةةةةةةهب  يث تو اسةةةةةةلقدام الا ةج الط ةةةةةةفد عد راعيه ااا ارلادع الدراسةةةةةةه الا ةج الط ةةةةةةفد الل عيعدب هأرل أره الا ةج 
الاىعطنأع ةال يأوأع  طل ال أه ص ةة ةةةةةةفةأ نب غالل الل اث ال   ي ةاساليأع العةةةةةةأهقهب ئنأ الجزا الل عيعد عقد تو ا رلاأا رعيه عياأ  

 يلىعك هأسلةالع  راا نجلاا الدراسه ةت عيد  را ةو ةتفعي هأ.
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 :مجتمم الدراسة

عق ةةةةةةد هاجلاا الدراسةةةةةةه الاجاطره الكعيه نب الى أ ةةةةةة  اللد ععةةةةةةىب ال أ ث ئت عىاو رعيةأ ال لأ ج كاع الىالجه هأل أه ص الادرةسةةةةةةهب  
 ي.1100ة لكطت نجلاا هذه الدراسه نب نة دسد ا اارص الىأنه عد ال   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص ةال ألغ رداهو ال

 عينة الدراسة: 

الىي ه نب نة دسةةد ا اارص الىأنه عد ال ةة  ه العةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادصب  يث اسةةلفأا ال أ ث نب تة يك جطجد اراعف تو اغليأر 
ي ع ااع. ةالجدةل اللألد ي يب غ ةةةةةةأ   ري ه 93ي ةاعغ ردا الذيب اسةةةةةةلجألطا لةذه الدراسةةةةةةه الGoogle Driveعد تطز ا ئااص الدراسةةةةةةه ال

 الدراسه

 ة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية( توزيم عين1-4جدول )
 النسبة% التكرار الفئة المتغير

 الجنج
 %75.3 70 ك  
 %24.7 23 ئوطب

 %100 93 المجموع

 العمر

 %43.0 40 س ه 30ئجد نب 
 %23.7 22 س ه 35دلب ئجد نب  30نب 
 %6.5 6 س ه 40دلب ئجد نب  35نب 
 %4.3 4 س ه 45دلب ئجد نب  40نب 
 %7.5 7 س ه 50دلب ئجد نب  45نب 
 %15.1 14 س ه عاكط  50نب 

 %100 93 المجموع

 المستوى التعليمي 

 %18.3 17 ةأوطي 
 %58.1 54 هتألطر طس
 %7.5 7 نأاعلي 

 %16.1 15 ئغ د 
 %100 93 المجموع

ي تطز ا ري ه الدراسةةةةةةةه  عةةةةةةةا الالدي اع الدعاطم اعيه ةن ه وجد ئت مأل يه ئع اا الىي ه نب الذ طر ةكل  ل عةةةةةةة ه 1-4يطلةةةةةةةث الجدةل ال
سةةةةة هي   30%ي.  اأ وجد ئت ري ه الدراسةةةةةه  أور ئراأر مأل يلةو لةةةةةاب الفمه الىا  ه الئجد نب  24.7%ي يعيةو ا وأث ل عةةةةة ه ال75.3ال

%ي ةعد الا ت ه الطألطه الذيب تقا ئراأرهو لةةةةةاب 23.7سةةةةة هي ل عةةةةة ه ال  35دلب ئجد نب   30راأرهو النب  %ي يعيةو الذيب ئ 43ل عةةةةة ه ال
%ي ةعد 7.5سةةة هي ل عةةة ه ال  50دلب ئجد نب   45%ي ةو الذيب تقا ئراأرهو لةةةاب الفمه النب 15.1سةةة ه عاكط ي ل عةةة ه ال  50الفمه النب 

%ي ةعد الا ت ه اسغي ص الذيب  أور 6.5سةةةةةةةة هي ل عةةةةةةةة ه ال  40ئجد نب دلب    35الا ت ه القأنعةةةةةةةةه الذيب تقا ئراأرهو لةةةةةةةةاب الفمه النب  
 %ي.4.3س هي ل ع ه ال 45دلب ئجد نب  40ئراأرهو النب 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  اثنان  العدد

 م 2022  – نيسان  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

589 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

%ي يعيةو الذيب نعةةةةةةلطاهو   58.1ي وجد ئت الاعةةةةةةلطد اللىعياد لدأل يه ري ه الدراسةةةةةةه  أت ال تألطر طس ل عةةةةةة ه ال1-4كذل  نب الجدةل ال
%%ي ةاأاع اايا الاعةةةةلط أع  7.5%ي ةعد الا ت ه الطألطه الذيب نعةةةةلطاهو اللىعياد نأاعةةةةلي  ل عةةةة ه ال18.3الاللىعياد ةأوطي ل عةةةة ه  

 %ي16.1اللىعيايه اسغ د الكعيه تق يهب العطم رألدب ...دلخي نجلاىه ل ع ه ال

 حدود الدراسة: 

 ال   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص.ت  ز الدراسه رعب ئة  ال يمه الاأاعه رعب نة دسد ا اارص الىأنه  موضوعية: دةا  ي ئال
سةةةلة ك الدراسةةةه رعب اايا نة دسةةةد ا اارص الىأنه ال ةةة  ه العةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص ة عةةةلط ب نب كل    الحدود البشصصرية: يبال

 ا اار يب ةالاطةفيب مي  الاة دسيب.
 كة اأا ها أع ه ادص سوةأ نتأت راعد. سطأ تة ك الدراسه عد ا اارص الىأنه ال   ه العىطاعه ال الحدود المكانية: يعال
 .م2021-2020سطأ تكطت عد الف د اسةل ةالطأود نب رأم  الحدود الزمانية: يثال

 أداة الدراسة: 

تو اسةةلقدام ا سةةل أوه  اااص لعدراسةةه سوةأ ئكط  ئاةاع ال  ث الىعاد اسةةلقدانأع ةكةةيطرأع عد ال  طث الط ةةفيه ةعقأع لى يداع ةردس ةر د  
ي. ةجد جأم ال أ ث لل ةةةةايو ا سةةةةل أوه هىد ا (الع رعب الىديد نب اساليأع الالىعقه هاطلةةةةطع الدراسةةةةه ةاساةاع  106ب  2015ال ك ال

 -عيةأب ةاكةلاعر اسااص رعب از يبا اسةلا اكةلاد رعب ال يأوأع اسةليه لىي ه الدراسةه ةت ةاد الق ةأ   الدعاطم اعيه لعىي ه الالج س  
ي عق ص نطزره رعب ن طر ب رعب ال  ط اللألدا الا طر اسةلا ليمه 24ئنأ الجزا الطأودا عأكةةةةةةةلاد رعب ال الاعةةةةةةةلطد اللىعيادي.  -الىا  

غدنأع اللدذعه   -ت ةةةةةايو الاتأتا    -ي عق ص نقعةةةةةاه دلب غاعةةةةةه ئهىأا ال جأرأع ا الاأرأع اللق ةةةةة ةةةةةيه  15الىادا ةاكةةةةةلاد رعب ال
ي عق اع. ةالا طر الطأودا اسااا الطةيفدا 3ةاكةةةةةةةلاد  د هىد رعب ال اطاص اللكييفي -ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةةةةةه    -النةأرو ةنقأهدي 

 ي عق اع.9ة قأس نب غالل نؤك اع اسااا الف اعه. ةاكلاد رعب ال

 األساليب اإلحصائية المستخدمة

ةكل  هد ض ت عيد ي SPSSتو ت نيز ا سةل أوأع ةااغألةأ عد ال أسةا اآللد هأسةلقدام ل وأنج ال زنه ا   ةأ يه لعىعطم ا الاأريه ال
 ليأوأع الدراسه ةا اأهه رب تعأن تةأب ةجد اسلقدم ال أ ث ا غل أراع اللأليها

اللك اراع ةال عةا الامط ه ةالالطسةط ال عةألد ةا و  اأ الاىيأري ةكل  نب ئاد ة ةف غ ةأ   ري ه الدراسةه ةاسةلجأهأتةأ  طل  •
 عق اع ئااص الدراسه. 

 نىأند ئلفأ   ةو أف ةكل  لقيأس ة أع ئااص الدراسه. •
 الدراسه. ي لقيأس ال دق الداغعد سااص الدراسهب ةاغل أر ع ليأعPEARSONنىأند ا رت أ  ال •
ي ةكل  لقيأس ا  ع الف ةق عد نعةةةلط أع اسااا الطةيفد لاة دسةةةد ا اارص الىأنه ANOVAي ةاغل أر ت عيد الل أيب الTاغل أر ال •

 الاعلطد اللىعيادي –ال   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص ت ىأع لالدي اع الالج س الىا  
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 صدق وثبات أداة الدراسة 

 التكوين )الصدق الظاهري(أواًل: صدق 

هط ال  أم الىأم لالسةل يأت ئة ال ةطرص القأرايه له نب  يث وطع الاف ااعب ة يفيه  ةيأملةأ ةندد ةلةطف هذه الاف ااع.  ذل  يل أةل 
د ض تىعياأع ا سةةةل يأت ةندد اجلةأ ةاراه نأ تلالا هه نب نطلةةةطريه  اأ ع ةةةي  هذا ال طع نب ال ةةةدق دلب ئت ا سةةةل يأت ن أسةةة أ لع

الذي ةلةةةا نب ئاعه ةعد الدراسةةةه ال أليه تو ا سةةةلفأاص نب الدراسةةةأع العةةةأهقه الااأةعه اللد ت أةلر نطلةةةطع هذه الدراسةةةهب ةلعلاكد نب 
 ةةةدق ئااص الدراسةةةه الا سةةةل يأتي ةجدرته رعب جيأس نلدي اع الدراسةةةهب جأم ال أ ث هى لةةةه رعب الا ةةة أ ةالق ة  ه ةةةيده وةأ يه ةاغذ  

 يه رعب ت فيذه.الاطاعقه ال ةأ 

 ثانيًا: الصدق الداخلي )االتساق(:

تو اللاكد نب  ةةةةةةدق ا تعةةةةةةأق الداغعد سااص الدراسةةةةةةه ه عةةةةةةأب اراه ارت أ   د عق ص نب عق اع ا سةةةةةةل أوه نا الدراه الكعيه لالسةةةةةةل أوه 
 سةةةةةةل أوه نا الدراه الكعيه اأاع  هأسةةةةةةلقدام نىأند ارت أ  لي سةةةةةةطت القةدب ةجد لي ر ال لأ ج ئت نىأنالع ا رت أ  ليب اايا عق اع ا

 ي.0.01ايدص ةااله ا  أ يأع ر د نعلطد نى ط ه ال

كاأ جأم ال أ ث ه عةةأب ا تعةةأق الداغعد لالسةةل أوه رب (  ك  عةةأب نىأنالع ارت أ  لي سةةطت ليب عق اع ا سةةل أوه نا الدراه الكعيه  
ا رت ةأ   ةد عق ص نا الةدراةه الكعيةه لعا طر الةذي ت لاد دليةهب  ةأوةر  لعا طر الةذي ت لاد دليةهب ةجةد لي ةر ال لةأ ج ئت اايا جيو نىةأنالع  

 ي.0.01االه ا  أ يأع ر د نعلطد ا له ال

 ثالثًا: ثبات أداة الدراسة:

 ةالجدةل اللألد ي يب ال لأ جا (Cronbach Alpha)تو الل قك نب ة أع ا سل أوه عد الدراسه ال أليه هأسلقدام نىأند   ةو أف ئلفأ 

 ( معامل الفا كرونباخ لمحاور أداة الدراسة2  )جدول رق 

 عدد محاور الدراسة عدد
 العبارات

 معامل
 ألفا كرونباخ

 0.953 15 ليمه الىاد 1
 0.927 9 اسااا الطةيفد 2

 0.959 24 معامل الثبات لألداة ككل

ي لي اةأ لعدةر جياةه 0.953  –0.927الي وجةد ئت نىةأنالع ئلفةأ   ةو ةأف لا طري ا سةةةةةةةةةةةةةةل ةأوةه ت اة ةر ليب  4-3نب الجةدةل ال
 ي ةهد اراأع ايدص تدل رعب ئت ا سل أوه تلعو هألط أع ةةلطف الى أراع.0.959نىأند ئلفأ   ةو أف لألااص  تد ال
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 ثانيًا: النتائج المتعلقة بفروض الدراسة 

 الفرض األول

ليب جأرأع ا الاأرأع اللق ةةة ةةةيه  ا د ئهىأا ليمه لعل قك نب الف ض اسةل ةالذي و  رعب ئوه "تطاد رالجه كاع ا له د  ةةةأ يه 
الىاد الاأاعه ةاسااا الطةيفد لاة دسةةةةةد ا اارص الىأنه ال ةةةةة  ه العةةةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص." تو  عةةةةةأب نىأند ارت أ  لي سةةةةةطت 

ا الطةيفد نب ةاةه و   ري ه لعل قك نب ا له الىالجه ليب جأرأع ا الاأرأع اللق ةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةيه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاساا
 الدراسهب ةال لأ ج نطل ه عد الجدةل اللألدا

( معامل ارتباط بيرسصصصون للتحقق من داللة العالقة بين قاعات االجتماعات التخصصصصصصصصية كيحد أبعاد بيئة العمل المادية 2-4جدول )
 واألداء الوظيفي من وجهة نظر عينة الدراسة

 المتوسط المتغير
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

ارتصصصبصصصصصاط  مصصصعصصصصصامصصصصصل 
 الدرجة الداللة بيرسون 

 1.02 3.84 قاعات االجتماعات التخصصية 
 نلطسط   0.01اال ر د  0**597.

 0.69 4.25 األداء الوظيفي
ي هأو  اأ  3.84ي ئت الالطسةةةط الىأم  سةةةلجأهأع ري ه الدراسةةةه  طل جأرأع ا الاأرأع اللق ةةة ةةةيه لعغ ال2-4يلضةةةث نب الجدةل ال

ي ةالالطسط لاب هذه الفل ص نب اللدر  القاأسد ع ي  دلب  4.20دلب ئجد نب    3.40ي ةالالطسط عقا لاب الفل ص النب  1.02نىيأري ال
اللق ةةةةة ةةةةةيه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه   عةةةةةا ةاةه و   نة دسةةةةةد ا اارص الىأنه لع ةةةةة  ه  ئت نعةةةةةلطد تقييو جأرأع ا الاأرأع

ي  4.25العةةةةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص ن تفا.  اأ وجد ئت ئت الالطسةةةةةةط الىأم  سةةةةةةلجأهأع ري ه الدراسةةةةةةه  طل اسااا الطةيفد لعغ ال
ي ةالالطسط لاب هذه الفل ص نب اللدر  القاأسد ع ي  دلب ئت  5دلب    4.20ي ةالالطسط عقا لاب الفل ص النب 0.69هأو  اأ نىيأري ال

نعةةةةلطد تقييو اسااا الطةيفد  عةةةةا ةاةه و   نة دسةةةةد ا اارص الىأنه لع ةةةة  ه العةةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص ن تفا اداع. ةجد لعغ 
ي ةهط ارت أ  0.597اعه ةاسااا الطةيفد النىأند ارت أ  لي سةةةةةةةةةطت ليب جأرأع ا الاأرأع اللق ةةةةةةةةة ةةةةةةةةةيه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأ

ي ة  ةي  دلب ةاطا رالجه اعجأليه نلطسةةه ليب ليب جأرأع ا الاأرأع اللق ة ةيه  ا د ئهىأا ليمه  0.01نطاا ةاال ا  ةأ يأع ر د ال
 الىاد الاأاعه ةنعلطد اسااا الطةيفد هأ اارص الىأنه لع   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص. 

 ني:الفرض الثا

لعل قك نب الف ض الطأود ةالذي و  رعب ئوه " تطاد رالجه كاع ا له د  ةةةةةةةأ يه ليب ت ةةةةةةةايو الاتلا  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  
ةاسااا الطةيفد لاة دسةةةد ا اارص الىأنه ال ةةة  ه العةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص" تو  عةةةأب نىأند ارت أ  لي سةةةطت لعل قك نب ا له  

ت ةةايو الاتلا  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا الطةيفد نب ةاةه و   ري ه الدراسةةهب ةال لأ ج نطلةة ه عد الجدةل  الىالجه ليب 
 اللألدا
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( معامل ارتباط بيرسصصصصون للتحقق من داللة العالقة بين تصصصصصمي  المكتب كيحد أبعاد بيئة العمل المادية واألداء الوظيفي  3-4جدول )
 دراسةمن وجهة نظر عينة ال

 المتوسط المتغير
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

ارتصصصبصصصصصاط  مصصصعصصصصصامصصصصصل 
 الدرجة الداللة بيرسون 

 1.06 3.88 تصمي  المكتب
 نلطسط   0.01اال ر د  0**580.

 0.69 4.25 األداء الوظيفي
ي  1.06ي هأو  اأ نىيأري ال3.88الي ئت الالطسةةةط الىأم  سةةةلجأهأع ري ه الدراسةةةه  طل ت ةةةايو الاتلا لعغ 3-4يلضةةةث نب الجدةل ال

ي ةالالطسةط لةاب هذه الفل ص نب اللدر  القاأسةد ع ةي  دلب ئت نعةلطد تقييو 4.20دلب ئجد نب   3.40ةالالطسةط عقا لةاب الفل ص النب  
ادص ن تفا.  ت ايو الاتلا  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  عا ةاةه و   نة دسد ا اارص الىأنه لع   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه 

ي ةهط ارت أ  نطاا ةاال  0.580ةجد لعغ نىأند ارت أ  لي سةةةةطت ليب ت ةةةةايو الاتلا  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا الطةيفد ال
ي ة  ةةةةةي  دلب ةاطا رالجه اعجأليه نلطسةةةةةةه ليب ت ةةةةةايو الاتلا  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةنعةةةةةلطد اسااا 0.01ا  ةةةةةأ يأع ر د ال

 هأ اارص الىأنه لع   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص. الطةيفد

 الفرض الثالث:

لعل قك نب الف ض الطةألةث ةالةذي و  رعب ئوةه "تطاةد رالجةه كاع ا لةه د  ةةةةةةةةةةةةةةأ يةه ليب اطاص اللكييف  ةا ةد ئهىةأا ليمةه الىاةد الاةأاعةه  
 ه ادص" تو  عةةةأب نىأند ارت أ  لي سةةةطت لعل قك نب ا له  ةاسااا الطةيفد لاة دسةةةد ا اارص الىأنه ال ةةة  ه العةةةىطاعه لعكة اأا ها أع

الىالجه ليب اطاص اللكييف  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا الطةيفد نب ةاةه و   ري ه الدراسةةةةةةهب ةال لأ ج نطلةةةةةة ه عد الجدةل  
 اللألدا

حد أبعصاد بيئصة العمصل المصادية واألداء الوظيفي  ( معصامل ارتبصاط بيرسصصصصصصصصصون للتحقق من داللة العالقة بين جودة التكييف كي4-4جدول )
 من وجهة نظر عينة الدراسة

 المتوسط المتغير
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

ارتصصصبصصصصصاط  مصصصعصصصصصامصصصصصل 
 بيرسون 

 الدرجة الداللة

 1.38 3.24 جودة التكييف
 نلطسط   0.01اال ر د  0**524.

 0.69 4.25 األداء الوظيفي
ي  1.38ي هأو  اأ نىيأري ال3.24الالطسةةةةةةط الىأم  سةةةةةةلجأهأع ري ه الدراسةةةةةةه  طل اطاص اللكييف لعغ الي ئت  4-4يلضةةةةةةث نب الجدةل ال

ي ةالالطسةط لةاب هذه الفل ص نب اللدر  القاأسةد ع ةي  دلب ئت نعةلطد تقييو 3.40دلب ئجد نب   2.60ةالالطسةط عقا لةاب الفل ص النب  
   نة دسد ا اارص الىأنه لع   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص نلطسط.   اطاص اللكييف  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  عا ةاةه و

ي ةهط ارت أ  نطاا ةاال  0.524ةجد لعغ نىأند ارت أ  لي سةةةةةةةةةةةةةةطت ليب اطاص اللكييف  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا الطةيفد ال
للكييف  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةنعةةةةةةةلطد اسااا ي ة  ةةةةةةةي  دلب ةاطا رالجه اعجأليه نلطسةةةةةةةةه ليب اطاص ا0.01ا  ةةةةةةةأ يأع ر د ال

 الطةيفد هأ اارص الىأنه لع   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص.
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 الفرض الرابم:

لعل قك نب الف ض ال اها ةالةذي و  رعب ئوةه "تطاةد رالجةه كاع ا لةه د  ةةةةةةةةةةةةةةأ يةه ليب غةدنةأع اللدةذعةه  ةا ةد ئهىةأا ليمةه الىاةد الاةأاعةه  
طةيفد لاة دسةةةد ا اارص الىأنه ال ةةة  ه العةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص" تو  عةةةأب نىأند ارت أ  لي سةةةطت لعل قك نب ا له  ةاسااا ال

الىالجه ليب غدنأع اللدذعه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا الطةيفد نب ةاةه و   ري ه الدراسةةةهب ةال لأ ج نطلةةة ه عد الجدةل  
 اللألدا

مل ارتباط بيرسصصصصصصصون للتحقق من داللة العالقة بين خدمات التغذية كيحد أبعاد بيئة العمل المادية واألداء الوظيفي  ( معا5-4جدول )
 من وجهة نظر عينة الدراسة

 المتغير
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

ارتصصصبصصصصصاط  مصصصعصصصصصامصصصصصل 
 الدرجة الداللة بيرسون 

 1.33 3.39 خدمات التغذية
 نلطسط   0.01اال ر د  0**663.

 0.69 4.25 األداء الوظيفي
ي  1.33ي هأو  اأ نىيأري ال3.39ي ئت الالطسةةةةط الىأم  سةةةةلجأهأع ري ه الدراسةةةةه  طل غدنأع اللدذعه لعغ ال5-4يلضةةةةث نب الجدةل ال

نعةلطد تقييو ي ةالالطسةط لةاب هذه الفل ص نب اللدر  القاأسةد ع ةي  دلب ئت 3.40دلب ئجد نب   2.60ةالالطسةط عقا لةاب الفل ص النب  
غدنأع اللدذعه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  عةةةةةةةةا ةاةه و   نة دسةةةةةةةةد ا اارص الىأنه لع ةةةةةةةة  ه العةةةةةةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص 

ي ةهط ارت أ  0.663نلطسةةةةةةةةةةةط.  ةجد لعغ نىأند ارت أ  لي سةةةةةةةةةةةطت ليب غدنأع اللدذعه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا الطةيفد ال
ي ة  ةةةةةةةةةةةي  دلب ةاطا رالجه اعجأليه نلطسةةةةةةةةةةةةه ليب غدنأع اللدذعه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  0.01ا  ةةةةةةةةةةةأ يأع ر د ال  نطاا ةاال

  ةنعلطد اسااا الطةيفد هأ اارص الىأنه لع   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص.

 الفرض الخامج:

ه د  ةةةةةةةةةةةةةةأ يه ليب ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةةةةةةةةةةةةه  ا د ئهىأا ليمه  لعل قك نب الف ض القأنس ةالذي و  رعب ئوه "تطاد رالجه كاع ا ل
الىاد الاأاعه  ةاسااا الطةيفد لاة دسةةةةةد ا اارص الىأنه ال ةةةةة  ه العةةةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص" تو  عةةةةةأب نىأند ارت أ  لي سةةةةةطت 

ا الطةيفد نب ةاةه و   ري ه الدراسةةةةةةةةهب  لعل قك نب ا له الىالجه ليب ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةةةةةةه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاساا
 ةال لأ ج نطل ه عد الجدةل اللألدا

( معامل ارتباط بيرسصصصصصصصون للتحقق من داللة العالقة بين خدمات التغذية كيحد أبعاد بيئة العمل المادية واألداء الوظيفي  6-4جدول )
 من وجهة نظر عينة الدراسة

 المتوسط المتغير
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

ارتصصصبصصصصصاط  مصصصعصصصصصامصصصصصل 
 الدرجة الداللة بيرسون 

 1.02 3.84 ةاطا ريأاص ( يه غأ ه
 نلطسط   0.01اال ر د  0**579.

 0.69 4.25 األداء الوظيفي
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ي هأو  اأ نىيأري 3.84ي ئت الالطسةةةط الىأم  سةةةلجأهأع ري ه الدراسةةةه  طل ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةه لعغ ال6-4يلضةةةث نب الجدةل ال
ي ةالالطسةةةةط لةةةةاب هذه الفل ص نب اللدر  القاأسةةةةد ع ةةةةي  دلب ئت  4.20دلب ئجد نب   3.40ي ةالالطسةةةةط عقا لةةةةاب الفل ص النب 1.33ال

نعةةةةةةلطد تقييو ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةةةةه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  عةةةةةةا ةاةه و   نة دسةةةةةةد ا اارص الىأنه لع ةةةةةة  ه العةةةةةةىطاعه 
لعغ نىأند ارت أ  لي سةةةةةةةةةةةةةةطت ليب ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةةةةةةةةةةةةه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةاسااا    لعكة اأا ها أع ه ادص ن تفا. ةجد

ي ة  ةةةةةةي  دلب ةاطا رالجه اعجأليه نلطسةةةةةةةه ليب ةاطا ريأاص ( يه 0.01ي ةهط ارت أ  نطاا ةاال ا  ةةةةةةأ يأع ر د ال0.579الطةيفد ال
  د هأ اارص الىأنه لع   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص.غأ ه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه ةنعلطد اسااا الطةيف

 الفرض السادس:

لعل قك نب الف ض العأاس ةالذي و  رعب ئوه "تطاد ع ةق كاع ا له د  أ يه عد نعلط أع اسااا الطةيفد لاة دسد ا اارص الىأنه 
ي Tالاعةةةةةةةةةلطد اللىعيادي"ب تو دا اا اغل أر ال –الىا   –الدعاد اعيه الالج س  ال ةةةةةةةةة  ه العةةةةةةةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص ت ىأع لعالدي اع  

 ي  اأ هط نطلث عد الجدةليب اللألييباANOVAةاغل أر ت عيد الل أيب ال

 أواًل: الجنج )النوع(

كهرباء بمحافظة ( للفروق في مسصتويات األداء الوظيفي لمهندسصي اإلدارة العامة الشصركة السصعودية للT( إجراء اختبار )7-4جدول )
 جدة تبعًا الجنج

مسصصصصتوى  (Tقيمة ) درجة الحرية االنحراف المعياري  المتوسط حج  العينة الفئات المتغير
 الداللة

 الجنج
 6.42 38.18 70 ذكر

91 0.115 0.909 
 5.69 38.34 23 أنثى

ي ةاأللألد 0.05ا  ةةةةةأ يأع  يث  أت نعةةةةةلطد ا للةأ ئك   نب الي ةهد مي  االه  0.115ي لعدر الTي وجد ئت جياه ال7-4نب الجدةل ال
عكوه   تطاد ع ةق كاع ا له د  ةةأ يه عد نعةةلط أع اسااا الطةيفد لاة دسةةد ا اارص الىأنه ال ةة  ه العةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص 

 ت ىأع لالدي  الج س الال طعي.

 ثانيًا: العمر والمستوى التعليمي

( للفروق في مسصتويات األداء الوظيفي لمهندسصي اإلدارة العامة الشصركة السصعودية للكهرباء  ANOVAتحليل التباين )( 8-4جدول )
 المستوى التعليمي( –بمحافظة جدة تبعًا لمتغيرات )العمر 

مسصصصصصصصصصصصصصصصتصصصصصصوى   ( Fقيمة )  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المتغير
 الداللة

 العمر
 0.487 0.897 34.897 5 174.486 بين المجموعات

 38.894 87 3383.772 داخل المجموعات

 المستوى التعليمي
 0.571 0.673 26.308 3 78.923 بين المجموعات

 39.094 89 3479.335 داخل المجموعات
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ي P>    0.05الاعةةةةةةةةلطد اللىعيادي  أور مي  االه ا  ةةةةةةةةأ يأع ال –ي الاقألعه لكد نب نلدي ي الالىا  Fي وجد ئت جيو ال8-4نب الجدةل ال
ناأ عى د ئوه   نعةةةةةةةةةةلط أع اسااا الطةيفد لاة دسةةةةةةةةةةد ا اارص الىأنه ال ةةةةةةةةةة  ه العةةةةةةةةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص ت ىأع لالدي ي الىا  

 ةالاعلطد اللىعياد.

 ملخص النتائج:

جا تقييو جأرأع ا الاأرأع اللق ةةةةةة ةةةةةةيه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه   عةةةةةةا ةاةه و   نة دسةةةةةةد ا اارص لي ر ال لأ ج ئت ةا •
 ي. 1.02ي ةاو  اأ نىيأري ال3.84الىأنه لع   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص ن تفا ةكل  هالطسط ال

 عةةةةةةةةةةا ةاةه و   نة دسةةةةةةةةةةد ا اارص الىأنه لع ةةةةةةةةةة  ه    لي ر ال لأ ج ئت تقييو ةاجا ت ةةةةةةةةةةايو الاتلا  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه •
 ي. 1.06ي ةاو  اأ نىيأري ال3.88العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص ن تفا ةكل  هالطسط لعغ ال

لي ر ال لأ ج ئت تقييو ةاجا اطاص اللكييف  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  عةا ةاةه و   نة دسةد ا اارص الىأنه لع ة  ه العةىطاعه  •
 ي.  1.38ي ةاو  اأ نىيأري ال3.24ها أع ه ادص نلطسط ةكل  هالطسط لعغ اللعكة اأا  

لي ر ال لأ ج ئت تقييو ةاجا غدنأع اللدذعه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  عةةةةةةةةةةةةةا ةاةه و   نة دسةةةةةةةةةةةةةد ا اارص الىأنه لع ةةةةةةةةةةةةة  ه   •
 ي.1.33ي ةاو  اأ نىيأري ال3.39العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص نلطسط. ةكل  هالطسط لعغ ال

لي ر ال لأ ج ئت تقييو ةاجا ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةةةةةةةةه  ا د ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  عةةةةةةةةةةا ةاةه و   نة دسةةةةةةةةةةد ا اارص الىأنه  •
 ي.1.33ي ةاو  اأ نىيأري ال3.84لع   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص ن تفا ةكل  هالطسط لعغ ال

اةه و   نة دسةةةد ا اارص الىأنه لع ةةة  ه العةةةىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص لي ر ال لأ ج ئت نعةةةلطد تقييو اسااا الطةيفد  عةةةا ة  •
 ي.0.69ي ةاو  اأ نىيأري ال4.25ن تفا اداع ةكل  هالطسط لعغ ال

لي ر ال لأ ج ئوه تطاد رالجه اعجأليه نلطسةه ةااله ا  أ يأع ليب اايا  ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه الجأرأع ا الاأرأع اللق  يه   •
ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةةةةةةةةهي ةنعةةةةةةةةةةلطد اسااا الطةيفد هأ اارص الىأنه  -غدنأع اللدذعه    -اطاص اللكييف   -لا  ت ةةةةةةةةةةايو الات  -

 لع   ه العىطاعه لعكة اأا ها أع ه ادص.
ه لي ر ال لأ ج ئت ئكط  ئهىأا ليمه الىاد الاأاعه  ارت أ(أع هأسااا الطةيفد  عةا ةاةه و   نة دسةد ا اارص الىأنه لع ة  ه العةىطاع •

ي يعيه جأرأع ا الاأرأع اللق ةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةيه هاىأند ارت أ   0.663لعكة اأا ها أع ه ادص هط غدنأع اللدذعه هاىأند ارت أ  لعغ ال
ي ةو ةاطا ريأاص ( يه غأ ةةةةةةةه هاىأند ارت أ  0.580ي ةعد الا ت ه الطألطه وجد .  ت ةةةةةةةايو الاتلا هاىأند ارت أ  لعغ ال0.597ال
 ي0.524أند ارت أ  الي ةئغي اع اطاص اللكييف هاى0.579ال

لي ر ال لأ ج ئوه تطاد ع ةق كاع ا له د  ةةأ يه عد نعةةلط أع اسااا الطةيفد لاة دسةةد ا اارص الىأنه ال ةة  ه العةةىطاعه لعكة اأا  •
 الاعلطد اللىعيادي –الىا   –ها أع ه ادص ت ىأع لعالدي اع الدعاد اعيه الالج س 
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 ثانيًا: التوصيات

 الاز د نب ال  طث ةالدراسأع لعلى أ رعب  ةأر ئهىأا اطاص ليمه الىاد كاع اسة  الاى طي رعب اسااا الطةيفد.ل ةرص دا اا  -
 ل ةرص تطعي   أعه اللجةيزاع الاأاعه عد ليمه الىاد ه يث تلطاع  عيةأ  أعه الاىأيي  ال  يه الاةعطاه. -
الاعةةةةةةةةةلقدنه عد ليمه الىادب ةكل  للقعيد الضةةةةةةةةةدط  رعب الىأنعيب ةز أاص لةةةةةةةةة ةرص الىاد رعب داغأل الل عةةةةةةةةةي أع عد اللك عطايأ   -

 كفأاتةو.
 ا هلاأم الكأعد هألا أف الل  ياد هجايا نتطوأته ةر أ  ه  طوه نلدي  ععأهو عد اللاةي  رعب ئااا الاطرا ال   ي.  -
 ةه لعادغ يبب ةئنأكب لااأرسةه اسو ةةه الىاد رعب تطعي   أعلي  أ ئة نتأت نق ة  لعةىأم ةاسةل ا ه الىأنعيبب ة ئنأكب نق ة -

ل درأاص تطز ا الىأنعيب رعب الاعأ أع الالطع ص لل قيك ئعضد اسلقدام للع  الاعأ أع لاب الاق اع.  الل عيةيه نب غالع

 المراجصصم:  

ج ةةب. اراسةةه  ميب رلةةأ الا لةةب رب اطاص القدنأع الدذا يه الاقدنه لةو عد نعةةل ةةفب كةةةداا اس2017ئلط كةة  ىهب رأن  سةةعياأت ال
 نيداويه. رسأله نأاعلي  مي  ن  طرص.  اأنىه ا س اا.

الطةيفدب اراسةةةه نيداويه. رسةةةأله نأاعةةةلي  مي  ن  ةةةطرص. اأنىه  اسااا رعب ةئة هأ الداغعيه الىاد ي. ليمه2018سةةةةأم ال ر اطتب لب
 ن اد غيض  الجزا  .

ةالجاأرأع ةن  اأع اسراألي. ا  . اار ال أند. راأتب اسراتب الة ىه ي. العةةةةعطف الل  ياد السةةةةعطف اسع اا 2004   وب  عةةةةب ال
 الطأويه.

 ي. الععطف الل  ياد ةاسااا. اار الجأنىه الى ايهب ن  .2018سعياأتب   فد ن اد سعياأت ال
 للطز ا. راأت.. اار  أعظ لع    ةا3اسو ةه.   –الطةأ ف  -الافأهيو  -ي. ا اارص الىأنه 2017العطا ب (عك رطض هللا ال
 ي. الة دسه الداغعيه لعاتأتا ا اار ه. نتل ه زه اا ال  قب القأه ص.2018ال  افب ر د ال  يو ن اد ال

ي. تاةي  اللديي  عد نتأت ةة ةأ الىاد الة يىيه رعب ليمه الىاد الداغعيه ةر ةةةأ اااا الىأنعيب. نىةد 2017رةيه.  أند سةةةطااي ال
 ا اارص الىأنه. ال  أض.

 ي. داارص الاطارا ال    ه الاىأ  صب هىد اسل اتيجد. الة ىه اسةلبب اار ةا د لع    ةاللطز اب راأت.2018را  ة فد الرقيدب 
مي. ئة  اطاص ليمه الىاد رعب ا ااا الطةيفدا عد الاؤسةةعةةأع ال ةةدي ص ةالالطسةةةه اراسةةه  أله نؤسةةعةةه  ة اأا 2016را اتب ه د ال

 أ دي ن  أفب  عيه الىعطم ةا جل أا ةاللجأرص ةرعطم الليعي ب اار الا  طنه .الكل   . الجزا  ب ةرجعه. اأنىه ج

مي. الىالجه ليب ال يمه الداغعيه ةاسااا الطةيفد لدد الىأنعيب هأساةزص ال تطنيه العةةةةةةةةةةةةةىطاعه هادي ه 2017الىا يب ن اد لب سةةةةةةةةةةةةةىيدال
 .1, ع31اارصب نجال  أضا اراسه تة يقيه. نجعه اأنىه الاع  ر دالىز ز. ا جل أا ةا 

 ميب عب داارص ا الاأرأع ةجطارد ت  ياةأ ةئوطارةأ ةت  يفةأب نطسطره نقأ ع نةأراع ال جأف.2018جأسوب ئنجد ال
 مي. رعو ال فس الاة د ةال  أردب نؤسعه ك أب الجأنىهب ا ست در ه.2018كاألب (أرق ال

 ا لداع ا ااريب رسأله نأاعلي  مي  ن  طرصب اأنىه ال  ق اسةسط.مي. ئة  ليمه الىاد رعب 2019الا ط ب ن اد سىد عةد ال
  مي. داارص الاعل فيأعب نىةد ا اارص الىأنهب ال  أض.2017وذي ب  عأت ن اد ال
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“The Physical Work Environment's Impact on Job Performance: A field Study on 

the General Administration Engineers at the Saudi Electricity Company in Jeddah 

Governorate” 

Abstract: 

This study is a descriptive field study aimed at identifying the impact of the physical work environment in its five dimensions 

(specialized meeting rooms, air conditioning, office design, nutrition services, and a private medical clinic) on the job 

performance of general management engineers in the Saudi Electricity Company in Jeddah. The results showed a positive, 

medium, and statistically significant relationship between all dimensions of the physical work environment (specialized 

meeting rooms - office design - air conditioning quality - nutrition services - and a private medical clinic) and the level of 

job performance in the general administration of the Saudi Electricity Company in Jeddah. It recommended the necessity of 

providing all physical equipment in the work environment so that all required health standards are met. 
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