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  السعادة في ضحكتهم ،،،، اخوتيأرى التفـاؤل بأعينهم و 

  

إلى اإلخوة و األخوات ، إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفـاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من  
معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من كانوا معي على طريق  

  أصدقـائي،،،،النجاح والخير إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم  
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  وتقدير  شكر

  

أداء هذا الواجب   على الحمد  الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا

 .انجاز هذا العمل إلىووفقنا 

 

ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا   من  أتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل
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إتمام   في  بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لي  الذي لم يبخل علي  الحكيم جودة

  .هذا البحث

لبحث، و أخص  كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون إلنجاز هذا ا
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السراءالمحاسبة ، وكافة الهيئة التدريسية في جامعة ا  
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ي على ث اإلأ اح ال ة العامة  األداءف اه ة ال اع ات ال الي في ال ةال   األردن

ة  ال اد ال   إع

اح م    قاسوح س

اف     إش

دة فى ج ر: ع ال م   ال

  مل 

  

ف  ف علـــى لَّ إلـــى اراســـة الهـــ ِ عـــ ـــي علـــى  أثـــ ـــاح ال ـــالي فـــي  األداءاإلف ات الال ـــ ة ال اع ـــ

ـــة.  ة العامـــة األردن ـــاه َّ و ال ان ت راســـة مـــ القـــ ـــي فـــي ال ـــاح ال اصـــ اإلف ـــة، و نـــ ع عات ال ـــ ال

اءات ـــة،و اإلدارـــة  اإلجـــ ـــة ال ة  ال اســـ اءات ال َّـــو اإلجـــ ـــة ال ال ـــة و ة، ال اءات العل ـــة، و اإلجـــ ه ال

ـــل  اصـــوت قلة،  تلـــ الع ــ ـ ات ال ـــ غ ع أمـــا و ال ـــا ـــ ال غ ن مـــ عـــ ال ـــ ــالي ت ـ ـــه األداء ال ـــ ال ن

ققة افي، العاد م االراح ال ح ال ل ، وهام ال ةومع ل ق ال   .العائ على حق

ـــة علـــى اال اح ت ال ـــ انـــات اع ـــع ال انة ل ـــي ســـ ـــاح ال اإلف اصـــة  ة ال اع ـــ ات ال ـــ مـــ ال

ــــة،  ة العامــــة األردن ــــاه ــــة (ال ال ائ ال ل علــــى القــــ ــــ ــة 2016- 2012و اصــ ــــ ال ل علــــى ال ــــ ) لل

ـــالي. ات ـــاإلداء ال ـــ راســـة ال ف ال ه ة اســـ اع ـــ ة ال ـــاه ـــان  ال ق ع رجـــة فـــي ســـ ـــة وال العامـــة األردن

دها ( ـــالغ عـــ ـــالي وال ـــة 71ال ـــع وع ل م ـــ شـــ ة ح َّ ) شـــ راســـة، وتـــ زـــع اال ال ـــع ت انات علـــى ج ســـ

ـــل ( ل انات القابلـــة لل ع االســـ ـــ ة، بلـــغ م ـــل شـــ انة ل اقـــع اســـ ات ب ـــ انة54ال ) 71مـــ أصـــل ( ) اســـ

انة ــــة علــــى . اســــ اح ت ال ــــ عــــة مــــ االاع نــــامج م مة ب ــــ ة م ــــائ ـــارات اإلح ـ ــــل  (SPSS)خ ل ل
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 ، ـــ ـــة وال عـــة ال ـــاي ال هـــا، مق ــ أه انـــات مـ ـــل االال ل ن وت ســـ ــا ب ـ ــار ارت ـ ـــي واخ ار ال ــ ـ ن

.    ال

راســـة إلـــى ت و  هـــاصـــل ال ـــائج أه عـــة مـــ ال م  :م ـــ ـــال تل ة  أغل اع ـــ ات ال ـــ ــاح ال ـ اإلف

ـــي،  جـــال ـــي،  ال ت ـــاح ال فـــ علـــى اإلف ـــة ت عات ب ـــ ان وت هـــارة و قـــ فـــة وال ع ف ال م تـــ ـــة عـــ اف ال

ـــي ــاح ال اإلف ة  اســـ ـــ ال في ق ــ ـــة، . ل عات ال ـــ ان وال ـــل مــ القـــ ـــائي ل جـــ أثــ دال إح ال ي

ـاه علـى  ق ال ـة والعائـ علـى حقـ ـة ال اءات اإلدارة وال ـاك واإلج ـا ه ـالي، ب اصـ األداء ال ع

 ٌ ــــائ دالٌ  أثــــ ــــالي،  اً إح اصــــ األداء ال ــــة علــــى ع ــة ال ــ ال ة وال ـــ اسـ اءات ال الفلإلجــــ رة  مــــع اخــــ القــــ

ات. غ ة لل ف   ال

راسة و    عات إلى أوص ال ـ عة م ال اد م ة  القـو إ اع ـ ات ال ـ م ال ـي تلـ ـاحان ال  اإلف

ي، ق بها و  ال ل على ال اكـ و الع ر الـ ي ـ ـات ال ل اسـ مـع م ـ لل ل م ـ هـا  ر فـي ت ـ ال

ــة ــ ر امج ت ــ اعي. وضــــع بــ ــ ــ ــاع ال ــ ــي األ .الق رات العــــامل فــ ـــاء قــــ ـ ــــب ــــاق ال ــاءته فــــي  ةم ال فــ ــ  ــ وت

ــي ــاح ال ــام خاصــة  .اإلف ــادة االتأســ أق ــي ل ــاح ال اإلف علــ  ــه ت ــام  ــاح ه ــة اإلف ل ــ ع وت

ـــ  ومهامـــه. ـــة فـــي تل ون ات إل ـــ صـــف ة وت اع ـــ ات ال ـــ عـــة لل ا ـــة ال ون اقـــع اإلل غالل ال اســـ

ـي. ــاح ال اقـع لإلف عــ اال ال ، األخــ  ي ــ ــ وال ـة ال ل ــي فــي ع ـاح ال اصــ اإلف ــع ع ـار ج ع

ــا.  هــ ــــل م ع علــــى أداء  ــــا يــــ ــا معــــًا م هــ ا ــــة الاــــ ت ــــة ال ال ة وال اســــ اءات ال ــام فــــي اإلجــــ ــ ه

الي ا لها أث على األداء ال ها ل ة وت اع ات ال   .في ال

 


