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 أثر بيئة العمل المادية في أداء العاملين
 مقارنة في الجامعة السورية الخاصةدراسة 

 النتقال إلى المركز المؤقت وبعدهقبل ا 
 * منير عّباسد.   

 الملخص:
اس   ددأ  ذذأثدد ذئة ددمذاس  دددذاس أتةددمذئائ أتهددأذاس صميمددمذ اسم دد ة هددت هذهددلدذاست الددمذرسدد ذ    ددمذ

قئدددذاتقملددأدذرسدد ذ   دد ذأ يةنذ دد ذاسمأ  ددمذاسلددو ةمذاسصأ ددمذ دد ذأتااذاس ددذاسددتاصي  ذواسم دد ة 
ذاسمأ  مذاس ؤقهذوئ تد.

عي ذاتلمئأقمذ  ذاسح ودذعي ذاسئةأقأهذذاعم تالمصت ذاسئأحثذاس قهجذاسو مّ ذاسّمحيةيّ ،ذوقتذ
ذعيد ذاس دأ يةنذااتا ّةدةنذمو عذاتلدمئأقذالاسّّل  دم.ذوقدتذالدمصت ذاسئأحدثذة ةلدمذاسح د ذاس دأ دذ

% ،ذ85.88ئقلدئمذ مذ ذالدمئأق73 ذوالدم ةتذ قهدأ ذعدأ ّل،،ذ85  ذاسمأ  مذاسئأسغذعدتته ذ ذ  ّيه
اس  يو ددأهذاستة وا ا ةددمذاّسمدد ذأعددتهأذاسئأحدددثذذعددنذذ نددّل،ذ ذ لدد  ،ذ75 ذماتلددمئأقذهوقددتذمندد ق

ئألدمصتا ذذحّييده و عم،ذعيد ذص درذ مداذ اوحدهذئدةنذ وا د ذئ دت ذواةد ذ وا د ذئ دت ،ذو دنذثدّ ذ
ذ. "SPSS وعمذااح أ ةمذسي يو ذاتمم أعةمذ ئ قأ جذ"اس م

 أقهذأه ذاسقمأ ج:ذوموتذمغّة ذ  ذاسم  ة ذاس   أ  ذواسم  ة ذاستاصي ذن نذاسمأ  دمذاسلدو ةمذ
 ددأنذاسم دد ة ذاس   ددأ  ذقئدددذأ ندددذذالاسصأ ددمذئ ددتذاتقملددأدذسي لدد ذاس ؤقددهذ لأ قددمذئ ددأذقئيدد ،ذ

قئأمددأهذوا  ددنذواسلددّل مذ دد ذاس  ددأنذاسلددتة ذئ ثةدد ذ ددنذئ ددتذواانددأا ذات ددةقأعةمذوا سددوانذواس
أذا ثأثذواس  تاهذ ه ذ لئوسمذع أذ أقدهذعيةد ذ د ذاسلدأئ .ذأ ندذئ ثة ذ نذاس  أنذاسمتةت،ذأ ّذ

  أذأظه هذاست المذاقصمأضذأتااذاس أ يةنذئ تذاتقملأدذسي ل ذاس ؤقهذ لأ قمذئ أذقئي ،ذس نذهلاذ
سئة مذاس  دذاس أتةمذ  ذأتااذاس أ يةنذقئددذاتقملدأدذذا،ذأث ذاست المذوس ذممتذ،ذا،ذاتقصمأضذس ذة نذ ئة ذ
سئة ددمذاس  دددذاس أتةددمذ دد ذأتااذاس ددأ يةنذئ ددتذاتقملددأدذرسدد ذذا،ذثدد ذأذومددته.ذ  ددأذرسدد ذاس   دد ذاس ؤقدده

                                                           
تا  ذاس وا تذاسئ  ةمرقل ذ،ذاسمأ  مذاسّلو ّةمذاسصأّ م  
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،ذأ،ذندد ةموذذأ،ذلدديئةذا،ذمدداثة ذ مغةدد ذأتااذاس ددأ يةنذذ دد اس لدد ذاس ؤقدده،ذ  مغةدد ذاسم دد ة ذاس   ددأ  ذأثدد ذ
أو ددهذذو مولددةذاس ددت .ذأ،ذة تةددذا،ذمدداثة ذ مغةدد ذأتااذاس ددأ يةنذذ دد أثدد ذو مغةدد ذاسم دد ة ذاسددتاصي ذ

ئ احددمذأ ئدد ذ دد ذاس  دددذواس حأ ظددمذذواسة دد  ذذ ددأ يةنمددو ة ذ  أمدداذ أ ةددمذسياست الددمذئأس  دددذعيدد ذ
أمهد  ذذومدو ة ،اآلصد ةنذذاس أ ددذة ةددذأوذةد عجذتذمم ددعي ذاس لأ أهذاس ةيوئمذئةقهأذئة ةلمذ

وأ أ نذ أ ةمذسيمص ةن.ذ  أذأو هذئمو ة ذذ،لةمذ أ ةمذسي أ يةنممهة اهذ  أماذوق ةأوذذحألوا
ةمدددأتذذتو اهذاس ةددددأد،ذ دددنذذأ،ذ أ ةدددذا،ذعددددتت قأعدددأهذسّلمم أعدددأه،ذو   ددددأنذ ص دددمذسية ددددأ ذوا 

،وأ أ نذسيق أةأهذاسم  ةهةمذصّلدذ دت ذذواتلم احمذواسمتصةنذت مةأتهأذصّلدذالم احأهذاس أ يةن
م ددتةّلهذاسّل  ددمذندد نذاس لدد اهذاس ؤقمددمذسمددا ةنذلددهوسمذرمدد ااذاسذعددنذ نددّل،ذ،ذاس ةدددذواامددأ اه

ق ددأاذتو اهذ،ذ ددنذاس ددأ يةنذمقلدددذلو ذاتحمةأمددأهذاسصأ ددم ولسددمذ ددنذصددّلدذرق ددأاذاس ا ئددأه،ذوا 
ذ ةأدذصأ مذئه .ذ
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The impact of the physical work environment on 

the performance of employees 

Comparative study at the Syrian Private University 

before moving to and after the temporary center 

*
Dr. Mounir Abbas  

Abstract 
The objective of this study was to find out the impact of the 

physical work environment on its various dimensions 

(architectural design and interior design) in the performance of 

the employees of the Syrian Private University before moving to 

and after the temporary university center. 

The researcher used the analytical descriptive method, and the 

questionnaire was based on obtaining the necessary data. The 

researcher used the comprehensive method of enumeration. The 

questionnaire was distributed to all the administrative staff at the 

university. The total number of workers was 85, 73 (85.88%) 

were retrieved. The questionnaire included (75) items in addition 

to demographic information distributed by the researcher On five 

levels ranging from strongly agreed to strongly disagreeable, and 

then analyzed using the "Social Science Statistics Group 

(SPSS)". 

The most important results were: a change in the architectural 

design and interior design within the Syrian Private University 

after the move to the temporary headquarters compared to the 

previous ones. The architectural design was much better than the 

distance, the artificial lighting, colors and plants, security and 

safety in the old place is much better than the new place. They 

are acceptable than they were in the past. The study also showed 

                                                           
*
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a decline in the performance of workers after the transition to 

temporary headquarters compared to the previous, but this 

decrease was not significant, and the study did not find the 

impact of the physical work environment in the performance of 

employees before moving to the temporary center. The impact of 

the physical work environment on the performance of workers 

after moving to temporary headquarters has also been found. The 

architectural design changes have a negative effect on the 

performance of the workers in a negative and weak manner. 

 The study recommended working to provide adequate offices for 

workers to feel more comfortable in work and maintain the 

required distances between them in a way that does not make the 

worker disrupt or disturb others and provide computers and 

office equipment and stationery sufficient for staff and adequate 

storage. It also recommended the provision of meeting rooms, a 

sufficient number of bathroom, and the creation of a place for 

food, rest and smoking to be used during the rest of the staff and 

places of leisure activities during the holidays and vacations , in 

addition to making the necessary modifications within the 

temporary premises to ensure the mobility of people with special 

needs of workers from During the establishment of the ramps, 

and the establishment of their own bathrooms. 
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 مقدمة البحث:
 م،ذواسمةدددو اهذاس ي ةددمذواسملقةدددمذاس لددم   ،ذاحمدددت هذاس قأ لددمذئدددةنذقمةمددمذاسمغةددد اهذاسلدد ةذ

يدد ذميددمذاس قظ ددأهاذا  دد ذاسددل ذونددمذميددمذاس قظ ددأهذأ ددأ ذمحددتةأهذ ئةدد  ،ذ  ددأنذس ا ددأ،ذع
اسم ذمن نذسهدأذاسممدو ،ذومحلةد ذا هدتامذاس ق دوت ،ذذّيهأاسئحثذعنذاس وا دذ اس قظ أهذ

سئ دد  ذهددوذاس ق دد ذا هدد ،ذواس ددو تذا ث ددنذ دد ذأنذاس ق دد ذاذوسّ ددأذ ددأن،ذو ةددأت ذااقمأمةددم
اس قظ ددم،ذأ ددئ ذ ددنذاس هدد ذمددتا،ذات ددأت ذاسل ددو ذ قدد اذولسددمذ ددنذصددّلدذميئةددمذاحمةأمأمدد ذ

قمأمةمد ذأ،ذاسقملةمذواتمم أعةمذواس أتةماذ  أذةق  رذرةمأئة سهدلاذقمدتذذ،ذعي ذ نأدذوأتا  ذوا 
ذذ.قألئمصي ذئة مذع دذ أنذاس قظ أهذاهم هذ  ذاسلقواهذا صة  ذئ

 :الجزء األول: اإلطار المنهجي للبحث
 مشكلة البحث:

حأسةددأ،ذ دد ذئة ددمذع دددذ أتةددمذ  لددت ذقمةمددمذذاسمأ  ددمذاسلددو ةمذاسصأ ددم دد ذذوناس ددأ ية  دددذ
،ذمظددذا   دمذاسحأسةدمذاسمد ذم ة دهأذلدو ةذاتقملأدذرس ذ  ا د ذ ؤقمدمذ د ذ تةقدمذت  د ذ د 

عندوذهة دمذمت ةلدةمذ د ذ يةدمذرتا  ذذحدثوئح  ذ دونذاسئأذ،ةمذهلاذاس ونوعأه اس ذوقظ ا،ذ
 لتذتحظذوعأةشذاسمغة ذ  ذاسئة مذاس أتةمذسيمأ  دمذصدّلدذذ،2011 قلذعأ ذذا ع أدذ ةهأ

اقمليدهذذال،ذسمغّةد هلاذاذعنوالم مذسي تةتذ نذ  أو ذاس أ يةنذ  ذاسمأ  مذذا   مذلقواه
وحمددد ذاآلنذ،ذ2012اسمأ  دددمذرسددد ذ  ا ددد ذ ؤقمددد ذأ ثددد ذأ أقدددأ،ذ ددد ذ تةقدددمذت  ددد ذ قدددلذعدددأ ذ

ذأذالدمتع ذند و  ذرمد اا ّ د،ذعي ذأنذم وتذرسد ذ ل هدأذا لألد ذئمحلدنذاسوندمذا  قد ،
 دد ذأتااذاس ددأ يةنذ ددنذومهددمذذت الددمذ لأ قددمذسيئة ددمذاس أتةددمذ ةهددأذقئدددذاتقملددأدذوئ ددتد،ذوأثدد د

ُة ّ نذاس لدؤوسةنذقظ ه اذولسمذ  ذ حأوسمذاةمأتذحيودذع يةمذ   قمذقأئيمذسيمةئة اذ  أذ
 نذوندمذالدم امةمةأه،ذوامصدألذرمد اااهذسيمحلدةنذواسمةدوة ذ دنذصدّلدذذ ذرتا  ذاسمأ  م 

ة  دنذح د ذ  د يمذاسئحدثذ د ذوعيةد ذذ.سة ذهدلاذاسئحدثذ دنذقمدأ جذو لم حدأه أذةمو دذر
ذاسملأؤدذاس  ةرذاآلم :ذ
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والتصةميم الةداخلي   ،ما أثر بيئة العمل المادية بأبعادها المختلفةة االتصةميم المعمةار  
 الجامعةةة السةةورية الخاصةةة قبةةل االنتقةةال إلةةى المركةةز المؤقةةتأداء العةةاملين فةةي  فةةي

 وبعده؟
 أسئلة البحث: 

اسمأ  دمذاسلدو ةمذاسصأ دمذئ دتذ أذ لمو ذاسمغّة ذاسحأ دذ  ذئة مذاس  دذاس أتةدمذ د ذذ-1
ذاتقملأدذسي ل ذاس ؤقهذ لأ قمذئ أذقئي ؟ذ

ئ دددتذذاسمأ  دددمذاسلدددو ةمذاسصأ دددم ددد ذ دددأذ لدددمو ذاسمغّةددد ذاسحأ ددددذ ددد ذأتااذاس دددأ يةنذذ-2
ذ؟قئي ذ لأ قمذئ أ،ذاتقملأد

وذاسم دددد ة ذذ، ددددأذأثدددد ذئة ددددمذاس  دددددذاس أتةددددمذئائ أتهددددأذاس صميمددددمذ اسم دددد ة ذاس   ددددأ  ذ-3
ذاستاصي  ذ  ذأتااذاس أ يةنذ  ذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ مذقئدذاتقملأدذرس ذاس    ذاس ؤقه

ذوئ تد؟
 :البحث فرضيات

ذحثذرس ذاصمئأ ذاسم نةأهذاآلمةم:ذسئحثذوأل يم ذل  ذاسئاقةّلقأ،ذ نذ   يمذا
تذةومتذمغة ذ  ذئة مذاس  دذاس أتةمذ  ذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ دمذئ دتذاتقملدأدذسي لد ذ-1

ذاس ؤقهذ لأ قمذئ أذقئي .ذ
ةومتذمغة ذ  ذأتااذاس أ يةنذ  ذاسمأ  مذاسلدو ةمذاسصأ دمذئ دتذاتقملدأدذ لأ قدمذئ دأذذت-2

ذقئي .
عّلقددمذلاهذتتسددمذرح ددأ ةمذئددةنذئة ددمذاس  دددذاس أتةددمذئائ أتهددأذاس صميمددمذوأتااذذمددتةوذتذ-3

ذوئ تد.ذذ،اس أ يةنذ  ذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ مذقئدذاتقملأدذرس ذاس    ذاس ؤقه
 :ة البحثيّ أهمّ 

ذممن ذأه ةمذهلاذاسئحثذ نذصّلد:ذ
ذومظه ذ نذصّلد:ذ:ميةلة الع  يّ األهمّ  -
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وا تذاسئ ددد ةمذواسلددديومذاسمقظة ددد ذئدددأس يو ذاسمةئةلةدددمذا صددد  ذ ئدددةذاس يدددو ذااتا ةدددمذ دددأس ذ-
 واستة و .ذ،واس  أ  ذ،اس قأعةمذ أسهقتلم

 اسوظةم .تااذا   ذوعوا يهأذئة مذاس  دذاس أتةمذذمذحم ذماثة ذأئ أتم  ّذذ-
م مئةذئأسقمأ جذاس موق مذ نذاسئحثذواسمو ةأهذاسمد ذة  دنذا صدلذئهدأذذ:مليةة الع  يّ األهمّ  -
  ذ حأوسمذس  أسمدمذاس  د ّلهذاسمد ذة دأق ذ قهدأذاس دأ يونذ د ذئة دمذاس  ددذاس أتةدمذولسمذ،

  ذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ مذو لأعت ذاس لؤوسةنذ  ذرتا  ذاسمأ  دمذعيد ذ    دمذاسقدواح ذ
ااةمأئةددمذواسلددديئةمذ ددد ذئة دددمذاسمأ  ددمذاس أتةدددمذقئددددذاتقملدددأدذرسدد ذاس   ددد ذاس ؤقددده،ذوئ دددتد،ذ

أوذاسحدددتذ قهدددأ،ذوم  ةددد ذ،ةناذسي  ددددذعيددد ذاسلندددأاذعيددد ذاسلددديئةأهذوأث هدددأذ ددد ذأتااذاس دددأ ي
ذااةمأئةأهذسيو ودذرس ذ لمو ذعأدذ نذا تاا.

 :أهداف البحث
ذ، لدمو ذاسمغةد ذاسحأ ددذ د ذئة ددمذاس  ددذاس أتةدمذ د ذاسمأ  دمذاسلدو ةمذاسصأ ددممذم د ّذذ-

ذئ تذاتقملأدذرس ذاس    ذاس ؤقه،ذ لأ قمذئ أذقئي .ذ
غةدد ذاسحأ دددذ دد ذأتااذاس ددأ يةنذ دد ذاسمأ  ددمذاسلددو ةمذاسصأ ددمذئ ددتذمذ لددمو ذاسمم دد ّذذ-

ذاتقملأدذرس ذاس    ذاس ؤقه،ذ لأ قمذئ أذقئي .ذ
مذا ثدد ذاسددل ذمحتثدد ذئة ددمذاس  دددذاس أتةددمذئئ ددتةهأذاس صميمددةنذ اسم دد ة ذاس   دددأ  ذم دد ّذذ-
أدذرسدد ذواسم دد ة ذاسددتاصي  ذ دد ذأتااذاس ددأ يةنذ دد ذاسمأ  ددمذاسلددو ةمذاسصأ ددمذقئدددذاتقملدد،

ذاس    ذاس ؤقه،ذوئ تد.ذ
 :حدود البحث

عيد ذ    دمذأثد ذأئ دأتذئة دمذاس  ددذاس أتةدمذ د ذذعةم:ذ   هذهلدذاست الدماسحتوتذاس ونوذذ-
أتااذاس أ يةنذ  ذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ مذقئدذاتقملأدذرس ذاس   د ذاس ؤقده،ذوئ دتد،ذوسد ذ

أوذاسم وةندأهذواة هدأذ دنذ،ةم ذمقأودذأ ذمواقداذأصد  ذسئة دمذاس  ددذ لةألدأهذاسموظةدمذ
ذاس وا دذاس ؤث  ذ  ذا تاا.
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اسحتوتذاس  أقةم:ذاقم د ذمةئةد ذاست الدمذعيد ذاس دأ يةنذااتا ةدةنذ د ذاسمأ  دمذاسلدو ةمذذ-
ذاسصأ مذ  ذ ل اهذ يةأمهأذاس ؤقممذ  ذ تةقمذت   .ذ

ذ .ذ2017ذ– ذ2016هلدذاست المذصّلدذاس أ ذاست ال ذذأم ةهذ:اسحتوتذاس  قةمذ-
توتذاسئ دددد ةم:ذاقم دددد هذاست الددددمذعيدددد ذاس ددددأ يةنذااتا ةددددةنذ دددد ذاسمأ  ددددمذاسلددددو ةمذاسحددددذ-

ذعأ ّل،. ذ85وئيغذعتته ذ ذ،اسصأ م
 :ة البحثمنهجيّ 

ئة دددمذئدددةنذذعّلقدددمذاسمددداثة مذةيددد ذ ددد ذ حأوسدددمذم ددد ّذالدددمصت ذاسئأحدددثذاس دددقهجذاسو دددم ذاسمحي
قملددأدذرسدد ذاس   دد ذاس  دددذاس أتةددمذ دد ذأتااذاس ددأ يةنذ دد ذاسمأ  ددمذاسلددو ةمذاسصأ ددمذقئدددذات

جذاس ددقه"وقددتذ  دد ذاسئأحددثذعيدد ذ دد عةنذ ددنذ دد وعذاس ددقهجذاسو ددم ذه ددأ:ذذاس ؤقدده،ذوئ ددتد،
اس ونددوعذ دد ذاس مدداذواس  امددمذواسددتو ةأهذلاهذاس ّلقددم،ذذئددأتةّلعذعيدد ذأتئةددأهذ"اسوثددأ ل 

 دددنذتذ مم دددمذاسئحدددثذوقدددتذحدددتّذذواعم دددتذعيددد ذاتلدددمئأقمذاسمددد ذقدددأ ذئمةوة هدددأذسهدددلاذاسغددد ض،
ذ،وو عددهعددأ ّل،ذذ* 85اسئددأسغذعددتته ذ ذااتا ةددةنذ دد ذاسمأ  ددمذاسلددو ةمذاسصأ ددماس ددأ يةنذ

وقددتذمندد قهذثّلثددمذأقلددأ ذ،اتلددمئأقمذعيدد ذاسم ةددمذ  م ددتا،ذعيدد ذألدديواذاسح دد ذاس ددأ دذ
اسص ألدد ذاس مئدد ذذ  ددأذاعم ددتهذعيدد ذألدديواذسة دد هذ، ددت ورمواقدداذاس ونددوعذاسذ دد يه

 ،ذ4 ذ/  ممددددددم ،ذ وا  5 ذمذمددددددتا،ذ/  مم  وا دددددد ذئ ددددددت ذةددددددام :وأعةةددددددهذاسددددددت مأهذ  ددددددأذ،
 ،ذ1 ذ/ قصمضذمدددددتا،ذ ،ذواةددددد ذ وا ددددد ذئ دددددت 2 ذ/ قصمض ،ذاة  وا ددددد 3 ذ/ مولدددددة حأةت

 ددنذاس مم ددمذذ% 85.88ئقلددئمذ ذمذأ أقالددمئذ73ذوالددم ةته .ذذ-1-اقظدد ذاس يحدد ذ قدد ذ
.ذوقددتذالددمصت ذاسئأحددثذا لددأسةاذواسملةقددأهذااح ددأ ةمذاس قألددئمذسمحيةدددذئةأقددأهذاس ددت ور
  ذاسم اذاسثأسثذ نذذ ّ يهاسم ذددددذذ ق ذ18 ،ذاسقلصمذSPSSئألمصتا ذئ قأ جذ ذاست الم
ذ.ذذددددذاسئحث

ذ
                                                           

*
اسصأ مذ  ذ ه ذ أقونذذم ذاسح ودذعي ذحم ذعةقمذاست المذ نذ تة ةمذرتا  ذاس وا تذاسئ  ةمذ  ذاسمأ  مذاسلو ةمذذ 

  .2017اسثأق ،ذعأ ذ
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 :مصطلحات البحث
وةددؤث ذ دد ذلدديو  ذذ، دددذ ددأذةحددةةذئددأسم تذ دد ذع يدد ذهدد بيئةةة العمةةل أو  ةةروف العمةةل:  -

واس م وعددمذاسمدد ذة  دددذ  هددأذوااتا  ذاسمدد ذةمئ هددأ،ذوممندد نذ،ذوأتا دد ذو ةوسدد ذممددأدذع يدد 
ذ،واسمهوةددددمذ،وت مددددمذاسحدددد ا  ذ،واسقظأ ددددم،ذواسنونددددأاذ،اانددددأا ذ:ظدددد ومذاس  دددددذاس أتةددددم

ذ،اس  دددددذاتمم أعةددددمذظدددد ومذ نددددّل،ذعددددنذاواة هددددأذ،واس عأةددددمذاس ددددحةمذ،وحددددواتثذاس  ددددد
واس دد و ذئأس احددمذاسقملددةمذذ،واسلددت  ذعيدد ذاتقددت أجذ ددمذ م وعددمذاس  دددذ،وقوعةددمذاا دد ام
  .205،ذم1994 اس قواق ،ذذواس  أ يمذااقلأقةم

ل ددتذئهددأذاسظدد ومذاسئة ةددمذوةُذال ةةروف الفيزيقيةةة لبيئةةة العمةةل:  بيئةةة العمةةل الماديةةة أو -
اسممهةد اهذذ ندّل،ذعدنذ،وقظأ دمذ،ونوندأاذ،رندأا ،ذومهوةدمذ:اس حةةمذئ  أنذاس  دذ دن

 علةيدد ،ذذاسمقةددمذاسمدد ذملددأعتذاس ددأ يةنذ دد ذرقمددأ ذاس هددأ ذاس ةيوئددمذ ددقه ذ دد ذ  ددأنذاس  ددد
ذ،و  ددمذاسدد ومذاس  قوةددمذئددةنذا  دد اتذ،ومحلددةنذا تااذو ةددأت ذااقمأمةددم  ،482،ذم1996

 ذ .208،ذم1994 اس قواق ،ذذأجددددددومصمةضذم أسةمذااقم،ذومليةدذحواتثذاس  د
مهتذ قل ذسيلةأ ذئ هأ ذممن نذمحوةدذاس تصّلهذرس ذ ص مأهذلاهذذاألداء الو يفي: -

وئة دمذاس  ددذذ،ئ لأعت ذاس وا دذاستا  دمذه  اموصئذه موت ذممم ذ مذ هأ اهذاس أ يةنذوقت ام
 ئددنذ ح ددون،ذذوأقدددذم يمددم،ذوئاق دد ذوقددهذ   ددنذ،اس ّل  ددمذعيدد ذاسلةددأ ذئهددلاذاسمهددتذئتقددم

  .ذ16،ذم2014
 :ابقةراسات السّ الدّ 

ذوقددأ ذ،اس أتةددمذ دد ذأتااذاس ددأ يةناس  دددذهقددأمذاس تةددتذ ددنذاست الددأهذاسمدد ذمقأوسددهذأثدد ذئة ددمذ
 قهدأذذوا دأتذواسئحدوثلدأهذاالمةأعذاسح ودذعية ذ نذهلدذاست ذذئأتةّلعذعي ذ أذاسئأحث

ذاسملدددأؤته،و دددةأامذ،ذاس أتةدددمذوعوا يهددأذاس  ددددذ أصمةدددأ ذأئ دددأتذئة ددم:ذ دد ذمواقددداذ صميمددم
 ذئ ددضذهددلدذاست الددأهذاس   ونددمذو دد ذةددامو ة ددأذذ،ذوااةددأ ذاسقظدد  ،واس قهمةددمذاس ي ةددم

ذاسمليلدذاس  ق ذ نذا حتثذرس ذا قت :
ذ
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  ، بعنوان:2015، اإنكلترا، Thushel Jayaweeraدراسة  -1
تةةأثير عوامةةل بيئةةة العمةةل فةةي األداء الةةو يفي، والةةدور الوسةةيط لتحفيةةز العمةةل: دراسةةة 

 القطاع الفندقي في إنكلترا. 
Impact of Work Environmental Factors on Job Performance, 
Mediating Role of Work Motivation: A Study of Hotel Sector in 
England. 

ع دوا ةأ،ذ د ذص لدمذوع د ةنذذاصمة وا ذعأ ّل،ذ254ُأم ةهذاست المذعي ذعةقمذ  وقمذ نذ 
ئةنذذاصمئأ ذاس ّلقم قتقأ،ذن نذليليمذاسمقأت ذ  ذئ ةلمودذ رق يم ا ،ذوهت هذاست المذرس ذ

ذ اس أتةددمذواسقملددةمذاتمم أعةددم ذوا تااذاسددوظةم ذ ددونذاسمحمةدد ذسي  دددذ ددمذاس  دددعوا دددذئة
ذجذاآلمةم:ذومو يهذرس ذاسقمأ ذولةةأ،ذ  ذهلدذاس ّلقم.

هقددأمذعّلقددمذلاهذتتسددمذرح ددأ ةمذئددةنذعوا دددذئة ددمذاس  دددذوا تااذاسددوظةم ،ذوأنذاسمحمةدد ذ
 دد ذا تااذذا،ذ ئةدد ذذا،ذمدداثة ذظدد ومذئة ددمذاس  دددذمددؤث ذأّنذسي  دددذولددةةذ دد ذهددلدذاس ّلقددم،ذ  ددأذ

اسددوظةم ،ذوهددلاذة قدد ذأقدد ذةمدداذعيدد ذاس ددتة ةنذواس  دد  ةنذاسقظدد ذ دد ذمحلددةنذئة ددمذاس  دددذ
ذاسقملةمذاتمم أعةماذسم  ة ذا تااذاسوظةم ذذسي أ يةن.ذاس أتةمذوذ

  ,Thangavelu Ramesh Babu.Komalanathan Vimalanathanدراسةة -2
تةةةأثير البيئةةةة المكتبيةةةة الداخليةةةة فةةةي أداء العمةةةل والصةةةحة  بعنةةةوان: ، 2014االهنةةةد، 
 لعاملين المكتب. يةوالرفاه

The Effect of Indoor Office Environment on the Work 
Performance, Health and Well-Being of Office Workers. 

ع   ذةّلاذهقتلمذ  ذاس  حيمذاسمأ  ةمذ نذاسم مذُأم ةهذاست المذعي ذعةقمذ  وقمذ نذ
است الددمذرسدد ذذهسي  دددذندد نذ صمئدد ذ ةددتاق ،ذوهددت تّ ئددواذذاللددقم ،ذذ18اس   ةددمذقملددهأذ 

،ذولسدمذ دنذصدّلدذت الدمذاس وا ددذاسئة ةدم،ذمحلةنذ حمذااقلأنذولدّل م ذومحلدةنذأتا د 
ذوالددددمصت  ثددددد:ذت مددددمذاسحدددد ا  ذ دددد ذا  ددددأ نذاس غيلددددم،ذواانددددأا ذ دددد ذثّلثددددمذ لددددموةأه،ذ
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ةدتاق ذسملةة ذأتااذاس أ يةنذ د ذاس  مداذند نذ صمئد ذ ذذNBTاتصمئأ ذاسليو  ذاس  ئ 
ذومو يهذاست المذرس ذاسقمأ جذاآلمةم:ذُأق ئذس حأ أ ذ  ماذاس  د.

ة ذ لملدذو ممأعددذئدةنذت مدمذاسحد ا  ذوااندأا ذ د ذأتااذاس دأ يةنذ د ذاس  مدا،ذماثهقأمذ
ومددداثة ذت مدددمذاسحددد ا  ذ ددد ذاسغددد مذاس غيلدددمذأ ئددد ذ دددنذمددداثة ذااندددأا ،ذحةدددثذمدددؤث ذت مدددمذ

٪ذ دد ذا تاا،ذواس لددموةأهذاس ثيدد ذ ددنذت مددددددمذ38,56اسحدد ا  ذ دد ذا  ددأ نذاس غيلددمذئقلددئمذ
ذ1000ت مدددددددمذ  وةددددددددددم،ذو ددت ذاانددأا ذاس قألددئمذذ21دم،ذهدد اسحد ا  ذ دد ذا  ددأ نذاس غيلددددددد

 م  دذعي ذمحلةنذأتااذاس  د،ذو حمذاس أ يةنذ  ذاس  ما.ذالسو رذ
-Naeem Akhtar, Saqib Ali, Muhammad Salman, Asad-Urدراسة  -3

Rehman, & Aqsa Ijaz.التصميم الةداخلي وأثةره فةي   ، بعنوان:2014اباكستان، ذ
 جية المو فين في قطاع االتصاالت.إنتا

Interior Design and its Impact on of Employees' Productivity in 
Telecom Sector, Pakistan. 

عأ دذ  ذقةأعذاتم أتهذ نذقلد ذلدأهةوادذذ200ُأم ةهذاست المذعي ذعةقمذ ؤسممذ ن
 :ذرس ذلماست اذههت وذاسئةأقأهذئألمصتا ذاتلمئأقم،ذذهم  ذال  ذاسئقمأا،ذ

 قمأمةمذاس دوظمةن،ذ الدمصت هذص لدمذذالت المذاس ّلقمذئةنذم  ة ذاس  أماذاستاصيةمذوا 
اانددددأا ،ذوذت مددددمذاسحدددد ا  ،ذوذأئ ددددأتذسيم دددد ة ذاسددددتاصي ،ذوهدددد :ذا ثددددأث،ذاسنونددددأا،ذ

 واسم مةاذاس  أق .
 ملةدددة ذ ةددد اهذئة دددمذاس  مدددا،ذو    دددمذمددداثة ذاسم ددد ة ذاسدددتاصي ذسي  أمددداذ ددد ذرقمأمةدددمذ

ذأظه هذاسقمأ جذأن:ذاس وظمةن.
اسم ددد ة ذاسدددتاصي ذسي  مددداذستةددد ذمددداثة ذ ئةددد ذ ددد ذرقمأمةدددمذاس دددوظمةن،ذ ددد لاذ أقدددهذاسئة دددمذ
اس  مئةمذمةت ذة  نذأنذة ونذأتااذاس وظمةنذمةتا،،ذو  ظد ذأئ دأتذاسئة دمذاس أتةدمذسهدأذمداثة ذ

س وظدم،ذ  ذااقمأمةم،ذس نذا ثأثذوت ممذاسح ا  ذواانأا ذسهأذاسماثة ذا  ئ ذ د ذأتااذا
وئأس لأ قمذئةنذاسمقلةن،ذمّئةنذأنذااقأثذأ ثد ذاهم أ دأ،ذئئة دمذاس  ددذ دنذاسدل و ،ذواسدل و ذ
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أاقأثذاسيدوام ذُ دّنذأ ثد ذئأ ث ذاهم أ أ،ذئت ممذح ا  ذ  أنذاس  د،ذو احمذا ثأثذئأس لأ قمذ
ذاهم أ أ،ذئأسنونأا،ذواسم مةاذاس  أق ذاس  ن.

   ، بعنوان:2013، امصر، Rasha Mahmoud Ali El-Zeinyدراسة  -4
 : شركات القطاع الخاص في مصر.  باألداءعالقة التصميم الداخلي لمكان العمل 

Interior Design of Workplace and Performance Relationship: 
Private Sector Corporations in Egypt. 

مم،ذوو عهذُأم ةهذاست المذعي ذلهذ   أهذ نذاسلةأعذاسصأمذ  ذ مأتهذع دذ صمي
ذ ذ وظمأ،ذ نذهلدذاس   أهذاسله.129اتلمئأقمذعي ذ 

اسهددتمذاسدد  ةرذسهددلدذاست الددمذهددوذ هدد ذاس ّلقددمذئددةنذأتااذاس ددوظمةنذوئة ددمذاس  دددذاس أتةددم،ذ
   هذاست المذعي ذمل مذعوا دذسيم  ة ذاسدتاصي ذس  دأنذاس  ددذ دمذا صدلذئأسحلدئأنذأنذ

ذاسنونأا،وذ:ذا ثأث،ذ،ذوه   ذ  ذا تااهلدذاس وا دذسةلهذه ذاس وا دذاسوحةت ذاس ؤث
اس قددددأظ ذاسصأ مةددددم،ذوومددددوتذذوذاسيددددون،وذاسم مةدددداذاس  ددددأق ،ذوذت مددددمذاسحدددد ا  ،ذاانددددأا ،ذذو

ذاسقئأمأهذوا  هأ .
أنذاسم  ة ذاستاصي ذس  أنذاس  دذس ذأثد ذ ئةد ذ د ذأتااذاس دوظمةن،ذذقهذقمأ جذاست الم:وئةّذ

قمأمةمهددددددد  قهذأنذاأسئةدمذاس ت ولدةنذأعةدواذقة دمذسومدوتذ،ذ  أذئةّذوا ثأثذةؤث ذ  ذأتا ه ذوا 
اسقئأمدأه،ذوأنذاس وظمددأهذُهددّنذأ ثدد ذاهم أ ددأ،ذئأسم د ة ذاسددتاصي ذس  ددأنذاس  ددد،ذوأنذاسددل و ذ

ذ أقواذأ ث ذماث ا،ذئت مأهذاسح ا  ،ذوااقأثذأ ث ذماث ا،ذئأسص و ةم.ذ
ذ
ذ
  ، بعنوان:2012دراسة فؤاد يوسف عبدالرحمن، سمية عباس مجيد، االعراق،  -5

: دراسةةة اسةةتطالعية فةةي الشةةركة أداء العةةاملينبيئةةة العمةةل الماديةةة وأثرهةةا فةةي تحسةةين 
ذالعامة للصناعات الكهربائية. 
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 ذالمئأقددددددددددددمذ دددد ذاس   دددددددددددمذاس أ ددددددددددمذسي ددددقأعأهذاس ه ئأ ةددددددددمذ ددددأذئددددةنذ ددددتة ذ30 ذوّ عدددده
ذومهتمذاست المذرس :،ذو لؤودذ  ئددددمذوقل 

 رذ ددت ذالددمصتا ذاس دد  مذاس أ ددمذسي ددقأعأهذاس ه ئأ ةددمذسلواعددتذاسهقتلددمذاسئ دد ةم،ذقةددأ
  ة أذةصمذئة مذاس  دذاس أتةمذسيو ودذرس ذاتلمصتا ذاسمأعدذواآل نذ تااذاس أ يةن.

 ذوقدتذأم يدهوأتااذاس دأ يةن ،ذ،ئةأنذاس ّلقمذئةنذ مغة اهذاست المذ ئة دمذاس  ددذاس أتةدمذ
 م يلدددمذئئة دددمذاس  ددددذاس أتةدددمذئدددد:ذم دددأ ة ذ حةدددأهذاس  دددددذقواعدددتذاسهقتلدددمذاسئ ددد ةمذاس

ح ذو  الددددة ،ذوم ددددأ ة ذاسُ ددددتتذوا تواهذاسةتوةددددم،ذومح  ددددأهذاس ددددأ يةنذو سةددددأهذوذولددددة
 اس قأوسمذواس  مذواسمح ةد،ذواسم مةاذاستاصي ذ سي  تاهذوا مه  ذوذاس لأحأه .

ة ددمذاس  دددذاس أتةددمذ دد ذومددوتذا مئددأةذومدداثة ذ  قددو ذسئومو دديهذاست الددمذرسدد ذقمددأ جذأه هددأ:ذ
محلددددةنذأتااذاس ددددأ يةن،ذ ددددنذصددددّلدذمةئةدددد ذقواعددددتذاسهقتلددددمذاسئ دددد ةمذندددد نذاس وا ددددمأهذ

ذذاسلةألةمذاستوسةم.
 ,Junaida Ismail, Mahadir Ladisma, Siti Hajjar Mohd Aminدراسةة  -6

& Afida Arapa.  ،بعنوان:2010اماليزيا ،  
 وزارة الشةةباب المدنيةةة: حالةةةإنتاجيةةة مةةو في الخدمةةة  فةةي تةةأثير بيئةةة العمةةل الماديةةة 

 والرياضة، بوتراجايا، ماليزيا.
The Influence of Physical Workplace Environment on the 
Productivity of Civil Servants: the Case of the Ministry of Youth 

and Sports, Putrajaya, Malaysia.ذ
 ذ ددنذ ددوظم ذاسصت دمذاس تقةددمذ دد ذ152ُأم ةدهذاست الددمذعيدد ذعةقدمذع ددوا ةمذمم ددونذ دنذ 

محتةددتذاس ّلقددمذئددةنذئة ددمذاست الددمذرسدد :ذذهوهددت ذو ا  ذاس ددئأاذواس ةأنددمذ ددنذوحددتاهذعددّت .
قمأمةمذ دوذ ظم ذاسصت دمذاس تقةدمذ د ذو ا  ذاس  دذاس أتةمذ  لمو ذاس احمذوت ممذاسح ا  ذ ذوا 

ذرس ذاسقمأ جذاآلمةم:است المذومو يهذ اس ئأاذواس ةأنم.



ذأث ذئة مذاس  دذاس أتةمذ  ذأتااذاس أ يةن

 

258 

 

وموتذعّلقددددمذلاهذتتسمذرح أ ةدددددددمذئةنذاسئة مذاس أتةدددددددمذ  لدمو ذاس احدم،ذوت مدمذاسحد ا   ذ
نذمدددو ة ذ لدددموةأهذاس احدددم،ذ ثدددد:ذت مدددمذااندددأا ذ قمأمةدددددددمذ دددوظم ذاسصت دددمذاس تقةدددم،ذوا  وا 

 أ ةددددم،ذوت مددددمذاسحدددد ا  ذاس قألددددئم،ذهدددد ذندددد و  ذسي حأ ظددددمذعيدددد ذ لددددمو ذرقمأمةددددمذ دددددذاس
نذلدواذظدد ومذاس  ددذاس أتةددم،ذ ثدد:ذلددواذااندأا ،ذوت مددأهذاسحد ا  ذاس أسةددمذ  وظدم،ذوا 

ذقتذملئا،ذومله ذ  ذن مذرقمأمةمذاس وظمةن.
  ، بعنوان:2009دراسة مي أبو غزالة، اسورية،  -7

فةةي إنتاجيةةة، رضةةا، والتةةزام العةةاملين بمكةةان العمل دراسةةة  بيئةةة العمةةل الماديةةة وأثرهةةا
 ميدانية.

Workplace Effectiveness, the Impact of Physical Environment on 
Employees’ Productivity, Satisfaction, and Commitment Empirical 
Study.ذ 

ندددد نذص لددددمذذ وظمددددأ،ذة  يددددونذ دددد ذا  ددددأ نذاس غيلددددمذ250م وقددددهذعةقددددمذاست الددددمذ ددددنذ
ذقةأعأهذسألع أدذواسممأ  ذواس قأعمذواسصدت أهذاس  د  ةمذواسمدا ةنذواسئقدأاذواتم دأته.

رقمأمةددمذاس ددوظمةن،ذذ دد مدداثة ذاسئة ددمذاس أتةددمذ دد ذ  ددأنذاس  دددذاست الددمذرسدد ذت الددمذذهوهددت 
اس نأذاسوظةم ،ذواتسم ا ،ذولسمذس  مذاسدوع ذممدأدذاسئة دمذاس أتةدمذ د ذاس قظ دأهذاسلدو ةم،ذ

ذةدددوة ذا لدددأسةاذوا تواهذاسمددد ذةقئغددد ذأنذملدددمصت ذ ددد ذقةدددأرذ أعيةدددمذاسئة دددمذاس أتةدددموسم
اسئة ددمذاس أتةددمذ اسقمددأ جذاسمدد ذمو دديهذرسةهددأذاست الددمذأن:ذ اس قظ ددم.ذوأهددتاصدددذذو مأةمهددأ

%ذ نذاس  أةة ذاسلممذتصمةأ ذاس  د،ذوهقأمذا مئدأةذ18م قمذ  ذاس  مئمذاسثأسثمذئقلئمذ
قمأمةددمذاس ددوظمةنذواس نددأذواتسمدد ا ،ذوو لددأ،ذس لةددأرذرةمددأئ ذئددةنذاسئة ددمذاس أ تةددمذسي قظ ددمذوا 

رقمأمةمذاسئة مذاس أتةدم،ذ د نذرقمأمةدمذاسئة دمذاس أتةدمذس  دأنذاس  ددذ د ذحدتوتذاس لئدود،ذوعقدتذ
مقمةدددلذئة دددمذ أتةدددمذ ثأسةدددمذو لدددأ،ذسممندددةّلهذاس دددوظمةن،ذلدددم ونذهقدددأمذ ةدددأت ذ ددد ذرقمأمةدددمذ

ذ٪.ذ41٪،ذو ةأت ذ  ذاتسم ا ذئقلئمذ21 نأذئقلئمذ٪،ذو ةأت ذ  ذاس27اس وظمةنذئقلئمذ
 :التعقيب على الدراسات السابقة 
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  نذصّلدذاس  ضذاسلأئ ذسئ ضذاست الأهذاسلأئلمذقمتذأن:ذ
مذرس ذأث ذاسئة مذاس أتةمذ  ذأتااذاس أ يةن،ذوهدلاذ دأذأاياذاست الأهذا م  هذ  ذم  ّذ .1

 اس أ ذسيئحثذاسحأس .ةمم ذ مذاسهتمذ
 الددأهذاسلددأئلمذ ددمذاسئحددثذاسحددأس ذ دد ذالددمصتا ذاس ددقهجذاسو ددم ذم ددأئههذ  ظدد ذاست .2

 اسمحيةي .
أتا ذسم ددمذاسئةأقددأهذ ددنذعةقددمذاست الددمذذئو ددمهأذأايدداذاست الددأهذالددمصت هذاتلددمئأقم .3

 وه ذا تا ذاس لمصت مذقملهأذ  ذاسئحثذاسحأس .،
  الدراسات السابقة: عنأهم ما يمّيز البحث الحالي 
اسمأ  ددمذ ذئة ددمذاس  دددذاس أتةددمذ دد ذأتااذاس ددأ يةنذ دد ذأثددذاصمئدد ندد نذاسئحددثذاسحددأس ذ .1

ذ،ذوئ تد،ذ ت المذ لأ قم.ذاسلو ةمذاسصأ مذقئدذاتقملأدذرس ذاس    ذاس ؤقهذسيمأ  م
عددتتذأ ئدد ذ ددنذعوا دددذاسئة ددمذاس أتةددمذتصمئددأ ذأث هددأذ دد ذذاصمئدد ندد نذاسئحددثذاسحددأس ذ .2

  تد.،ذوئاتقملأدذرس ذاس    ذاس ؤقهذسيمأ  مأتااذاس أ يةنذقئدذ
ذ"اإلطار الن ر  للبحث".الجزء الثاني: 

 بيئة العمل الماديةمفهوم 
:ذم دددد دذاسظدددد ومذاس قأصةددددمذاسلددددأ ت ذ دددد ذ  ددددأنذاس  ددددد:ذ أسمهوةددددمذبيئةةةةة العمةةةةل الماديةةةةة

ذ دتتواانأا ذواسقظأ مذونغةذاس  دذو لأحأهذاس  دذواسنمةجذوعتتذلدأعأهذاس  ددذوذ
 ق دد ذاسئ دد  ذو ددحم ،ذو دد ذأتا دد ذمددق  رذهددلدذاسظدد ومذ دد ذلددّل مذاسذالاس احددمذ....ذ

ذ. 16-15،ذم2011 اس  وة،ذذو أعيةم ذ  ذاس  د.
ئ ضذعوا دذئة مذاس  دذاس أتةماذولسمذئمللدة هأذذاسئأحثذت ر أبعاد بيئة العمل المادية:
ذاسم  ة ذاس   أ  ذواسم  ة ذاستاصي .ذرس ذئ تةنذألألةن،ذه أ:

  ذاسمددنذاس ي دد ذاقأ ددمذاس ئددأق ذئحةددثذممددوذئاقدد ذاُة ددّ مذالتصةةميم المعمةةار :  -لُبعةةد األولا
 ةهددأذ دد وةذاتقممددأعذواس مأقددمذواسم ددأدذواتقم ددأت،ذوممدد ذئحأمددأهذاسقددأرذاس أتةددمذواسقملددةمذ

 ،ذ أسم ددد ة ذاس   دددأ  ذاسمةدددتذهدددوذ17،ذم2013عددد ا ،ذ ذواس وحةددمذاسم تةدددمذواسم أعةدددمذ
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س لدددمصت ةن،ذاسدددل ذةحلددد ذا هدددتامذاسوظةمةدددمذسددد ذئ ددد دذمةدددتذئ دددأذةمقألددداذ دددمذ مةيئدددأهذا
 .Reich, 2005, p5) وم مأ ذ  ااأم ذاستاصيةمذئأس احمذواسمأ ت ذ

 عةوامل التصميةم المعمار :
اسهددتمذاسدد  ةرذ ددنذمصةددةةذذُة ددت ذ وتحديةةد مسةةاحاتها: ،وتصةةميمها ،تخطةةيط الفراغةةات-1

اسم ااأهذوم د ة هأذومحتةدتذ لدأحأمهأذهدوذمحلةد ذاتقلدمأ ذواسمدوا نذئدةنذااقلدأنذواسئة دمذ
ذتّذة مصةةةذ  ااأهذ  أنذاس  دذوم  ة هأ،ذومحتةتذأقلأ ذاسئقأاذو لأحم ذ ةةمذئ ،ذاس ح

لددأعته ذعيدد ذرقمددأ ذأع ددأسه ذةوذ، ه ددأ،ذ دد ذمحلةدد ذاس احددمذسي ددأ يةنذندد نذهددلدذاسم ااددأهذ
مئ دددأ،ذسيوظةمدددمذوا  ددد أدذوا ق دددأةذذة دددونئ مأةدددمذو أعيةدددم،ذ مصةدددةةذاسم اادددأهذوم ددد ة هأذ

  اعددأ ذةئة ددمذاس  دددذواسق ددأةذاسددل ذلددة أ رذتاصدددذهددلاذذااتا ةددمذوق ددأةذاس قظ ددماذ ددم
واسممهةدد اهذاسمدد ذذ،وا تواه،واس  ددتاهذ،اسمدد اوذوعددتتذا  ددصأمذاسددلةنذلددة  يونذندد ق ذ

لملددددمصت ذ ةدددد ،ذوة اعدددد ذ دددد ذأثقددددأاذاسم دددد ة ذعّلقددددأهذاسم ااددددأهذ ددددمذئ نددددهأ،ذواسم مةدددداذ
 اهذسيح  مذوأت اجذئأ ئ دأتذاس  أق ذسهلدذاسم ااأه،ذولهوسمذاسمقلدذ ة أذئةقهأ،ذوما ةنذ لأ

 .اس أ ةمذواسّل  مذسلهوسمذاسح  م،ذوما ةنذاسلّل مذاس أ م
عقددتذم دد ة ذاسم ااددأهذاس  مئةدددددددددمذةمدداذ  اعددأ ذمحلةدددددد ذاسص و ةددددددمذ الخصوصةةية: -2

دمذددددد ذلهوسدددددددسي أ يةدددددددددنذئ ددأذةحلدد ذسهدد ذاسص و ةددددددددمذاسل  ةددددددددمذواسئ  ةدددددددددددددم،ذوئأسوقددهذقملدد
اسمد ذمحد  ذاسمد تذ دنذاسص و دةمذأ أ نذاس  ددذاس  مظددددددددمذذن ذِرْلذر  ذاسموا دذ ة أذئةقه ،ذ

وةلدددمصت ذ ددد ذم ددد ة ذاسم اادددأهذ  .594،ذم1999قدددتذمنددد ذئ قمأمةدددمذاس  ددددذ  ةمةدددو،ذ
 اس  مئةمذا ق أةذاآلمةم:
انذئدةنذاسم اادأهذاس   أ ةدمذ يهدأذومُد ادذ ةهدأذاسحدوام ذواسلواةدمذواسمدت ذذنمط المكاتةب المفتوحةة:

،ذوممقألدداذ ددمذا ع ددأدذاسمدد ذ 19،ذم2013 عدد ا ،ذأوذئ نددهأ،ذوم ةدد ذ دد و ا،ذئأتملددأعذ
  دأذملدأعتذعيد ذلدهوسمذاا دد ام،ذذ، 291،ذم2007 عئدتذاسلددّل ،ذممةيداذموا دّل،ذ ئأ د ا،ذ

عةأاذاس  اقئةنذ   مذأ ئد اذس مأئ دمذاس دأ يةن،ذو ةدأت ذاتم دأدذواسموا دد،ذ  د أذة دممذعيد ذوا 
اسم ددأونذواائددتاع،ذرتذأنذلسددمذة ددونذعيدد ذحلددأاذص و ددةمذاس ددأ يةن،ذواق ددتا ذاسلدد ةم،ذحةددثذ
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أذةددق  رذلدديئأ،ذةمملددتذق ددةذاس  أمدداذاس مموحددمذسي دد دذاس ددوم ،ذوا   أقةددمذاسددمح  ذئئة ددمذاس  ددداذ ّ دد
ذذذ. 594،ذم1999  ةمةو،ذذعي ذ نأذاس أ يةنذوأتا ه 
اذاسددق ةذ دد ذأ ددأ نذاس  دددذاسمدد ذممةيدداذاسهددتواذواسم  ةدد ،ذوةلددمصت ذهددلنمةةط المكاتةةب الم:لقةةة: 

وةقألدداذا ع دددأدذاسمددد ذممةيددداذاسلدد ةمذواستقدددمذأوذمحمدددأجذرسددد ذهددتوا،ذوةمحدددتتذ ةددد ذس ددددذوظةمدددمذذ
ذ .19،ذم2013  اوذ   أ  ذ لملدذعنذاسم ااأهذاس   أ ةمذا ص  ذ ع ا ،ذ

اس د رذهد ذذ،ذوُم دتّذوه ذاانأا ذاسم ذمام ذ نذ  أت ذةئة ةم اإلضاءة الطبيعية: -3
اس  دددددت ذاسددددد  ةرذسهدددددأ،ذوقدددددتذئّةقدددددهذاست الدددددأهذأنذااندددددأا ذاسةئة ةدددددمذم ةددددد ذاسم اادددددأهذ
اس   أ ةمذ  و ا،ذئأتملأعذواحلألأ،ذئأس احمذواسل و ذأ ثدددد ذ نذاسم ااأهذاس نددددددأا ذئ د دذ

ددددددددأج،ذو أعيةدددددددددددمذ ،ذوملدددددأعتذ  ذ ةدددددددددأت ذااقم53،ذم2011 قأعددددد ذ حو اقددد ،ذح أت،ذ
،ذ2008اس  ددددذ دددنذصددددّلدذاس  ددددددددددو ذئأس احدددددددددددددددددددم،ذومحمةدددددددددد ذاسةأقددددددددددددددددمذواسق دددأةذ لددددية ،ذ

 ،ذواسمليةدذ نذحواتثذاس  د،ذواسحمأظذعي ذ حمذاس أ يةن،ذ  أذأقهدأذملده ذ د ذ132م
 مو ة ذاسةأقمذلوااذ نذأمدذاانأا ذأوذاسمت  م.

عد مذواةلدونذاس احدمذاسح ا ةدمذئاقهدأ:ذحأسدمذعليةدمذة د  ذ: الراحة الحراريةة والرطوبةة -4
ت مدددمذاسحددد ا  ،ذوقلدددئمذذ  هدددأذااقلدددأنذئأس ندددأذعدددنذاسظددد ومذاسئة ةدددمذاس حةةدددمذئددد ،ذوم دددتّذ

ت مددمذاسحدد ا  ذتو ا،ذ ه ددأ،ذ دد ذ مأةددمذذومددؤت ذ.اس ةوئددمذ ددنذأهدد ذاس ددؤث اهذ دد ذ احددمذااقلددأن
ت مددمذاسحدد ا  ذاةدد ذاس ّل  ددمذ دد ذ  ددأنذاس  دددذلددوااذ أقددهذ  مم ددمذأوذاس ددأ يةنذوأتا هدد ،ذ 

أذة ةددتذ ددنذرحلألدده ذئ دددت ذ قصمنددمذمددؤث ذلدديئةأ،ذ ددد ذاسقددواح ذاسمة ةوسومةددمذسي ددأ يةناذ ّ ددد
وة د  ذااقلدأنذئ دت ذاس احددددددمذ،ذأقصمدأضذ د ذ لدمو ذأتا هد  دنذثدّ ذاحلألده ذئات مةدأماذوذ

،ذ2012ت ممذ صن ،ذذ20أوذاقصمنهذعنذذ،ت مددددددمذذ27  ذحددددأدذ اتهذاسحدددددد ا  ذعنذ
  .35م
ص اجذاسهوااذاسمألتالتهةةةةويةةةةةةةة:  -5 اسمهوةدمذذُم دتّذ،ذوذةل تذئأسمهوةمذرتصأدذاسهوااذاسقل ،ذوا 

 ددنذاس وا دددذاس ه دددمذاسمدد ذمدددؤث ذ دد ذأتااذاس دددأ يةنذوا مةددأحه ذ ددد ذع يهدد ،ذوأنذاس ةدددأت ذأوذ
 .ةلئاذا عأمأ،ذسي أ يةنذاسقل أنذعنذاس  تدذاسةئة  ذسهأ

 لدمو ذاسندمةجذاسدل ذتذةدؤث ذ د ذقدت  ذُم  مذاس احمذاس ومةمذئاقهدأذ الصوتية: الراحة.6
وممحلدد ذاس احددمذاس ددومةمذ دد ذاس ئددأق ذعقددت أذةدد اومذ لددمو ذ ااقلددأنذعيدد ذرقمددأ ذأع أسدد ،
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 ،ذوُةلدددددأرذ لدددددمو ذندددددغةذ41،ذم2012ذ صنددددد ،ذ ذتةلدددددئد40-25اسندددددمةجذئدددددةنذ 
  .dBستةلئدذ اس وهذئوحت ذه ذا

رنذاسنونددأاذمددؤث ذمدداثة ا،ذ ئأ دد ا،ذ دد ذذال دد ذاس أ دددذوأتا دد ،ذذةئلددعددأ ّل،ذلاذمدداثة ذذوم ددتّذ
ع ددأدذاسمدد ذم م ددتذعيدد ذاس مهددوتذاسدد ذا اس لددت  ذعيدد ذاس  دددذوااقمددأجاذوصأ ددمذئأسقلددئمذ

،ذ2014 ئدنذ ح دون،ذاسلهق ،ذ أ  واهذاس  مم مذمدؤت ذرسد ذم دمهذاسدلهنذوعدت ذم  ةد دذ
ذذذ .54م

 ذ دنذ  أسمدمذاسم اادأهذواس لدأحأهذوأئ أتهدأذاّقدئمذُة د ّذ:  التصميم الةداخلي -ُلبعد الثانيا
م ة هددأذعيددد ذقحدددوذم ددأس ذةلدددأعتذعيدد ذاس  ددددذتاصددددذئة ةلددمذملدددمغدذعقأ دد ذاسم ددد ة ذ

 اس ئق .
 :التصميم الداخلي عةةةةةوامةةةل

سم ااددأهذاستاصيةددم،ذا ثددأثذعددأ ّل،ذ  ةلددةأ،ذو ه ددأ،ذ دد ذم دد ة ذاذ ددتّذةُذاألثةةاث والمعةةدات:  -1
 هوذاسولةةذئةنذاسمد اوذاس   دأ  ذواس لدمصت ةن،ذ أسهدتمذ دنذومدوتذا ثدأثذهدوذمدو ة ذ دأذ
ةحمأم ذااقلأنذ نذ مةيئأهذوظةمةمذأتا ةمذئأس  دذا  ثدذن نذاسئة دمذاسمد ذة دةشذ ةهدأذ
وئ دددأذةموا ددد ذ دددمذلوقددد ،ذسدددلسمذ ددد نذت الدددمذأعندددأاذملددد ذااقلدددأنذ دددنذاسقأحةدددمذاسم  ةئدددمذ

أمددد ذاسح  ةدددم،ذوت الدددمذاس ّلقدددمذاسمددد ذم ئةددد ذئأسئة دددمذاس حةةدددمذئددد ذنددد نذةم ذوا   أقوقةألدددأ
 ددنذأئددد  ذاس  ددأةة ذوأه هدددأذاسمدد ذةمددداذذو ةمةدددمذاسم أ دددذ  هدددأ،ذم ددتّذ،اسمنددأااهذاس صميمددمذ

عيدد ذة  دددذذا صددلذئهددأذعقددتذم دد ة ذوحددت ذأثددأث،ذسهددلاذظهدد ذعيدد ذاسهقتلددمذاسئ دد ةمذاسددل ذ
 ددمذع يدد ذ ددنذ  ددتاهذو تهذئأس دد دذاسددل ذةمددواا ذ ددمذمهة ددمذ دددذ ددأذةحددةةذئأاقلددأنذ دد ذئة

 ذ.أم ةقت ام ذوا   أق
  دددددددةيحأهذا  موقدددددددو ة ر،ذواسهقتلدددددددمذاسئ ددددددد ةم،ذوهقتلدددددددمذاس وا ددددددددذاسئ ددددددد ةمذذوم دددددددتّذ

هد ذ ذErgonomicsو ي دمذأ موقدو ة رذ   ةيحأهذ تةت ذاسملأ اذ  ذاس  ق ذئةقهدأ،ذ
ئ  قد ذاس  دد،ذوم دة ذذErgonوئ  قد ذاسلدأقون،ذذNomosا ملأ ذ نذاسيمظةنذاسةوقأقةةنذ

ذ .40-39،ذم2013ذ ح وت، رس ذأنذا  موقو ة رذهوذعي ذاس  دذ
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اسيددددددددونذأحدددتذعقأ ددد ذاسم  ةددددددد ذاسدددتاصي ذاس ه دددددددددماذقظددد ا،ذس دددأذسددد ذ دددنذذة دددتّذاأللةةةوان:  -2
،ذصد  أه ةدددددمذم أسةددددددددمذ نذمهددددم،ذوسماثة ام ذاسقملةمذ  ذاس صمذ أادذاسم اوذ نذمهدمذأ

اسددقمر،ذوُمحددتثذأحألددةرذةقددمجذعقهددأذاهمدد ا اه،ذئ نددهأذةح دددذلدد أهذذ دد ومددؤث ذا سددوانذ
وة اعددددد ذعقدددتذاصمةدددأ ذ .اس احدددمذواتة  قدددأن،ذواآلصددد ذةح ددددذ دددمأهذاا هدددأ ذواتندددة اا

دددددددددداذ لدددمو ذاسق دددأةذاسدددوظةم ذا سدددددوانذ ددد ذأ دددأ نذاس  ددددذلدددددددوااذ أقدددهذ  أمددداذأوذ  أ دد
عذاس  دددذ ةدد ،ذوعددتتذ لددمصت  ذهددلاذاسمدد اوذوت مددمذاسم  ةدد ذاسددل ذوةئة ددمذ دددذ  مدداذوقددوذ

ةحمأم ذاس  ددذاسدوظةم ،ذ أصمةدأ ذا سدوانذةصميدمذئدةنذ  مداذةحمدأجذاس  ددذ ةد ذرسد ذهدتواذ
وم  ةدد ،ذوئددةنذ  مدداذملددوتدذاسح  ددمذواسمأعيةددم،ذ مدد ذقأعددأهذاتمم أعددأهذوااتا  ذملددمصت ذ

اذاس يدد،ذومئ ددثذعيد ذااق ددأهذواتهم ددأ ،ذأسدوانذ  ةقددمذهأت دمذممصييهددأذأسدوانذتا  ددماذسممقدد
 اسدددت يص ،ذئ ددد دذأقددو ذ  دددأذةظددنذوأع ددأئ ذ ددأ سوانذاس حةةددمذمدددؤث ذ دد ذملددد ذااقلددأنذ

  ذما ةنذاس احمذاسقملةمذسي دأ يةنذو ةدأت ذذا،ذ ئة ذذا،ذسألسوانذتو ذذوه لاذ  نّذذ 107،ذم1983
ا ذوموندددة ذاثقدددأاذاس  ددددذوع دددرذااندددأذ ددد ذااقمأمةدددمذواسمليةددددذ دددنذحدددتوثذاا دددأئأه

 . 70،ذم2013ذ ذ ح وت،.ماس ؤة
اانددأا ذاسقأممدددددددددمذعددنذ  ددأت ذا ةقأعةددددددددمذذهددأئاقّذمذوُم دد ّذ: االصةةطناعيةاإلضةةاءة  -3

أوذعقدت أذذ،سيح ودذعي ذاسنوا،ذوُملمصت ذعونأ،ذعنذاانأا ذاسةئة ةمذ  ذأثقأاذاسيةدد
  .566،ذم2013 اسلقئأق ،ذو ص ون،ذم ونذاانأا ذاسةئة ةمذاة ذ أ ةمذ

اانأا ذات ةقأعةمذ نذاس وا دذاس ه ماذسم  ة ذا تااذاسدوظةم ،ذو ةدأت ذااقمدأج،ذذ تّذومُذ
ومددو ة ذئة ددمذ ددحةمذوقملددةمذ قألددئمذسي  ددد،ذوة ددتذأ ندددذا نددوااذهددوذاسنددواذاس  أثدددذ

أذت مذ ة ذأنذااندأا ذو  ّذذة ة ذا سوانذاسحلةلةمذواسةئة ةمذسأل ةأا.ذالسنواذاسقهأ ،ذ
  دأذأ دأ ذذ.وةئة مد ذ،ميمذئأصمّلمذقوعةدمذاس  ددومص،  ذأتااذاس أ يةنذذا،ذ ئة ذذا،ذثة ذمامؤث ذ

 ذ1000اسدددت مو ذتةمة  دددأنذرسددد ذأنذااقلدددأنذةمددداذأتذة  ددددذمحدددهذرندددأا ذملددددذعدددنذ 
،ذ اسلدقئأق ئأاندأا ذاس دحةمذ،ذوملد  ذهدلدذاسقلداذسو ر ذ2500،ذوم دذرس ذ سو ر

  .565،ذم2013و ص ون،ذ



ذأث ذئة مذاس  دذاس أتةمذ  ذأتااذاس أ يةن

 

264 

 

تذملم  ذ أ ت ذاسقئأمأهذاستاصيةددددددددمذعي ذم ددأدذ قظ هأاذئددذم دتهذ :ةالداخليالنباتات -4
ندددد نذئة دددددددددددددددمذاس  ددددد،ذ ندددد نذئة ددددمذمحمددددو ذعيدددد ذاسقئأمددددأهذذوموتهددددألسددددمذرسدددد ذأه ةددددددددمذ

،ذومدددد تاتذر  أقةدددددمذموسةددددتذا   دددددأ ذ ّلهوا  هددددأ ،ذة  دددددنذأنذممحلددددنذ هدددددأ اهذحدددددذاس  ددددد
ة ذ دذ نذاس مأدذواسقلأاذأ ثد ذائم دأ ا،ذ  دأذ دأنذعيةد ذاائتاعةم،ذ  أذة  نذأنذة ئ ذمم 

.وئّةقدهذاسئحدوثذاسحتةثدمذأنذاسقئأمدأهذ د ذ 1 ن نذئة مذع دذممن نذعقأ  ذ قةمذوقحمةدم
محلدددةنذاسم  ةددد ذ ددد ذاس  ددددذو ةدددأت ذااقمأمةدددم،ذومصمدددةضذذ 2 ا  دددأ نذاس غيلدددمذم  ددددذعيددد 

عةدأاذمدوذ دنذاس احددمذواسلد أت ،ذذاةدأاذاس دأ يةن، اس  دأع ذاسليئةددددددمذواسمددوم ،ذومصمدةضذوا 
اسمددو،ذوا م دددأمذذ ددأ يةنذومحلددةنذاس حددددددم،ذوميةةددمومصمةددمذاامهددأتذواسم دداذسدددت ذاس

ذاسغئأ ذواس يوثأه،ذواسحتذ نذاسنونأا.
 ددمذا تةددأتذاسمةددو ذاسم قوسددوم ذا تاتهذاس صددأة ذ دد ذأ ددأ نذاس  دددذاألمةةن والسةةالمة: -5

 ذمددتا،ذامصددألذرمدد اااهذا  ددنذواسلددّل م،ذاسمدد ذقددتذةم دد ضذسهددأذاس ددأ يون،ذوأ ددئ ذ ددنذاس هدد
سمو ة ذئة مذع دذ  قمذصأسةمذ نذاسحدواتثذواا دأئأه،ذسهدلاذاهم دهذاس قظ دأهذئدا نذئة دمذ

نذص ددأ مذاس  دددذولددّل مهأ،ذولسددمذ ددنذصددّلدذم دد ة ذقظددأ ذع ددداذسمحلةدد ذاسمددوا نذئددة
واسقملددددةم،ذذلسددددمذلددددةؤت ذرسدددد ذلددددّل مذا  دددد اتذاسملددددتةمذن ذرِذذلْذرِذذا  دددد اتذو مةيئددددأهذاس  ددددد،

 لمو ذأتا ه ذو ةأت ذرقمأمةمه ،ذوئأسقمةممذ ةأت ذرقمأمةدمذومحلة ذاس نأذاسوظةم ،ذومحلةنذ
ذ.هأاس قظ مذ يّذ

 األداء الو يفي:
هددددوذاسلةددددأ ذئاعئدددددددددأاذاسوظةمددددددددددددددمذ ددددنذسددددألتااذاسددددوظةم ذقددددل  ذ قهددددأ:ذذهقددددأمذم  ةمددددأهذعددددت 

وضذأتاؤدذ ددددددنذاس أ دددددددذاس ددددددماذاس ددددددت اذ لؤوسةدددددددددددأهذووامئددددددأهاذو لدددددددددأ،ذسي  ددددددتدذاس مدددددد ذ
 ذ .607،ذم2011، اس  اة  

                                                           
(1)

www.safnow.org/university-research-indicates-flowers-and-

plants-promote-innovation-   ideas-key-findings-shed-light-on 
(2)

www.ambius.co.nz/office-plants/benefits/index.html 
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ذواسوامئدأهذاس م يلدمذئوظةممد ذاس  يدمذاسق دأةأهقةدأ ذاسمد تذئأس هدأ ذوذ :ذ  ذئاّقدوهقأمذ نذع ّذ
أتااذهددلاذاس  دددذ ددنذصددّلدذ لددأةةرذ  ةأ ةددمذصأ ددمذذئهددأذئح دد ذع يدد ،ذوة  ددنذاسح دد ذعيدد 

  .33،ذم1983 عأ و ،ذوق ةذا تاا.ذ،ددد ذه :ذ  ةمذاسمهتذاس ئلودذوقوعةمددددذ،و حتت 
مهددتذ قلدد ذسيلةددأ ذئ هددأ ذممندد نذمحوةدددذاس ددتصّلهذرسدد ذ ص مددأهذلاهذ :ذمذئاّقدد  ددأذعدد ّذ

وئة دمذاس  ددذذ،موت ذممم ذ مذ هأ اهذاس أ يةنذوقت امه ذوصئ امه ذئ لأعت ذاس وا دذاستا  دم
،ذ2014  وةدش،ذذم يمدماس ّل  مذعي ذاسلةأ ذئهلاذاسمهتذئتقم،ذوئاق  ذوقهذ   ن،ذوأقددذ

   .43م
   المفاهيم المرتبطة باألداء الو يفي:
 : 2014و نذهلدذاس مأهة :ذ ئنذ ح ون،ذذ،هقأمذئ ضذاس مأهة ذاس  مئةمذئأ تاا

  :ئدةنذاسقمدأ جذاس مح ددذعيةهدأ،ذواسولدأ دذاس لدمصت مذ د ذلسدم،ذذاس ّلقدمذوهد الكفايةة
اس ددددوا تذذملددددمغدّذوذ،سق ددددأةأهذئهددددأذا ع ددددأدذوامقمدددد ذ هدددد ذاسة ةلددددمذاتقم ددددأتةمذاسمدددد ذ

:ذاس مأةدددددددم ذاآلمةدددددددم،ذومم ثددددددددذئأس  أتسدددددددمذ 70،ذم2014اس مأحدددددددمذ ئدددددددنذ ح دددددددون،ذ
 ذاس ص مأه اسقمةممذاس حللم /ذاس تصّله

  :اس ّلقددمذئددةنذاسقمددأ جذاس حللددمذوا هددتامذاس  مددو ذ ددنذقئدددذقظددأ ذ ددأ،ذذوهدد الفاعليةةة
،ذواس  درذ دحة ،ذ  دأت،ذذ  ي أذاقم ئهذاسقمأ جذ نذا هدتامذاس  مدو ذ دأنذهدلاذاسقظدأ 

،ذ2014 ئدددنذ ح دددون،ذذملدددأرذ أعيةدددمذاسمددد تذأوذاس قظ دددمذئ دددت ذمحلةددد ذا هدددتامذال
ذاسمأعيةم ذاسقمةممذاس حللم/ذا هتامذاس موق م.ذ:اآلمةمومم ثدذئأس  أتسمذ ، 69م

 :وه ذعّلقمذقلئةمذئةنذعقأ  ذااقمأجذاس لمصت مذسموسةتذ  ةمذ  ةقدمذ دنذذاإلنتاجية
ت،ذصدددددت أه ،ذوقة دددددمذااقمدددددأجذو لدددددأ،ذس لةدددددأرذقلدددددت ذأوذ دددددأت ذ حدددددتّذااقمدددددأجذ لددددديمذوذ

ذواس مأةدم، نذاسمأعيةدمذواس مأةدم،ذوهد ذملدأرذئ  ةدأ  ذاسمأعيةدمذذ أاقمأمةمذممن نذ ّل،ذ
/ذ ذاسمأعيةدددمذ:ذااقمأمةدددمآلمةدددمومم ثددددذئأس  أتسدددمذاذ، 70،ذم2014 ئدددنذ ح دددونذ،ذ

ذذذاس مأةم.
 عناصر األداء الو يفي:
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ذ،ذأه هأ: 65،ذم2010  يةحم،ذظةم ذ نذ م وعمذ نذاس قأ  وةم ونذا تااذاسوذ
واس هقةدددددمذذ،واس هدددددأ اهذاسمقةدددددمذ،اس    دددددمذئ مةيئدددددأهذاس  دددددد:ذوم ددددد دذاس  دددددأ مذاس أ دددددمذ-
واسلددت  ذعيدد ذاسمقظددة ذومقمةددلذاس  دددذ ددنذتونذاسوقددوعذ دد ذا صةددأا،ذو ددأذة مي دد ذذ،واسئ اعددم،

 اسم تذ نذصئ اهذعنذاس  د.
 لدددتا ذاس  ددددذاسدددل ذةلدددمةةمذاس وظدددمذرقمدددأ دذ ددد ذاسظددد ومذذ  ةدددمذاس  ددددذاس قمددد :ذأ ذ-

 اس أتةمذسي  د،ذو لتا ذل عمذااقمأ .
اس ثدددأئ  ذواسوثددددو :ذوم ددد دذاسمتةددددمذواسممددددأق ذ ددد ذاس  ددددد،ذوقددددت  ذاس وظدددمذعيدددد ذمح دددددذذ-

قمددأ ذا ع ددأدذ دد ذأوقأمهددأذاس حددتت ،ذو ددت ذحأمددمذاس وظددمذس   ددأتذ  لددؤوسةمذاس  ددد،ذوا 
 ةن،ذوملةة ذقمأ جذع ي .ذواسمومة ذ نذقئدذاس    

 األداء الو يفي: محددات
أنذاس لدددت  ذذئ نددده ا تااذاسدددوظةم ذح دددةيمذممأعددددذ م وعدددمذ دددنذاس حدددتتاه،ذو أ ذذُة دددتّذ

وةم ثددذذ 93،ذم2010  ح دت،ذواس ائمذ  ذاس  دذةممأعّلنذ  أ،ذسمحتةتذ لمو ذا تاااذ
ذصّلدذاس  أتسمذاآلمةم:ذذلسمذ ن

ذذ.اس ائمذ  ذاس  د×   دتاا ذاسلت  ذعي ذاس لمو ذا 
،ذ2014:ذ  وةددش،ذرتذأنذهقددأمذ حددتتاهذمدد ذاتممددأ ذعيةهددأذ ددنذعددتتذ ددنذاسئددأحثةنذوهدد 

ذ. 48م
  :هأ:ذاسلو ذاس أ قمذتاصدذاسمد تذاسمد ذمدؤث ذأوذمحدتتذ لدمو ذواممدأدذوم ّ مذئاقّذ الدافعية

 ،ذ  لدددمو ذ72،ذم2014والدددم  ا ةمذاسمهدددتذاس ئدددلودذقحدددوذاس  ددددذ ئدددنذ ح دددونذ،ذ
 ذ.هقأذةمحتتذمئ أ،ذس لمو ذاستا  ةمذست ذاس وظمذا تاا

  :وهدد ذاسص ددأ مذاس ص ددةمذاسمدد ذتذممغةدد ذأوذممليدداذذقةةدرة الفةةرد علةةى أداء العمةةل
وم دد دذذ،اس هددأ اهذأوذ،ق ددة  ،ذوممدداسمذ ددنذ ح دديمذ ددنذاس    ددمذ  قةددمذ ددت صددّلدذ

تذ أعيةددددمذاسمهددددتذاس ئددددلودذ ئددددنذ ح ددددونذ،ذاسمددددت ةاذواسم يددددة ذواسصئدددد اه،ذوهدددد ذمحددددتّذ
ذ .72،ذم2014
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 اسمددد ذذاسق دددأةأهم دددو ذاسمددد تذسيدددتو ،ذواقةئأعددد ذعدددنذاسلددديومذوذذوة قددد  دراك الةةةدور:إ
ةقئغد ذأنذة دأ رذئهدأذتو دذ د ذاس قظ دمذ ئدنذةم ونذ قهدأذع يد ،ذوعدنذاس ةمةدمذاسمد ذ

ذذذ. 73،ذم2014 ح ونذ،ذ
ت امذاسمد تذسدتو داذ  أ تااذاسوظةم ذهوذ ح يمذذممأعدذ دذ دنذاستا  ةدمذواسلدت اهذوا 

ذ×ا تااذاسدوظةم  ذاستا  ةدمذ 48،ذم2014م ثدذ  ذاس  أتسمذاآلمةدم:ذ  وةدش،ذوة
 ات امذاستو .×ذاسلت اه

ذوأنأمذئ ضذاسئأحثةنذ حتتا،ذ ائ أ،ذهو:
  :ةدؤث ذ  دأنذاس  ددذ د ذا تااذاسدوظةم اذسهدلاذةمداذاتهم دأ ذئد اذسمحلةد ذبيئة العمل

تاصيةمذم د دذئة دمذ أتةدمذاس احمذواس نأذسي أ يةن،ذولسمذ نذصّلدذمو ة ذئة مذع دذ
وةم ثدددذ دد ذاس  أتسددمذ،ذ قألددئماذ نددّل،ذعددنذق ددةذاسلةددأت ذوا قظ ددمذواسلددواقةنذاس أتسددم

ت امذر×ذا تااذاسدددددوظةم  ذاستا  ةدددددمذ 75-74،ذم2014اآلمةدددددم:ذ ئدددددنذ ح دددددون،ذ
 .ئة مذاس  د×ذاستو 

ذ
ذ

 معايير األداء الو يفي: 
م ذةموقمذأنذة دذرسةهأذاس وظدمذعئأ  ذعنذئةأنذ صم  ذة مذاسقمةممذاسقهأ ةمذاسذوه 

اسل ذةؤت ذع ّل،ذ  ةقأ،،ذحةثذة تذ  ةأ ذا تااذاستلمو ذأوذاسلأقونذاستاصي ذاس مم ذعية ذ
ئددةنذاس ؤلددأاذواس  ؤولددةناذسمحتةددتذاس ةمةددمذاسمدد ذةمو دديونذئهددأذرسدد ذأ ندددذ لددمو ذأتاا،ذ

 :تاا،ذهدد مذأومدد ذاسل ددو ذاسمدد ذم ددواذا تاا،ذوأهدد ذ  ددأةة ذا و دد ذاسوقددهذقملدد ذم دد ّذ
  . 73،ذم2006 ئنذ أقم،ذ لجودة، الكمية، الوقت، اإلجراءاتا

 العوامل المؤثرة في األداء الو يفي: 
 ه :ذذ 88-87،ذم2014 عةل ،ذاس وا دذاسم ذمؤث ذ  ذا تااذاسوظةم ،
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  دددأ  مذاس لدددموةأهذااتا ةدددمذاس صميمدددمذ ددد ذاسمصةدددةةذو دددقمذ،ذوذمحتةدددتذأهدددتامذاس قظ دددم
قةدأ ذ،ذوذاسئة مذاس أتةدم،ذوذاسمةو ذاسمقظة  ،ذوذتا  اسملةاذاا،ذوذظةم اس نأذاسوذ،ذوذاسل ا اه
 .قظأ ذاسحوا  ،ذوذاا  ام

 أهمية األداء الو يفي: 
 مدق  رذأه ةددمذا تااذعيد ذا  دد اتذ دنذصددّلدذاآلمدد :ذلعةةاملين:الةةى ابالنسةةبة  تة أهمي 

ذ 2009،ذ  ةأ،ذو ص ون
 تا ةددمذاسمد ذمم يد ذئأسقلددذواسم قةدد ذأحدتذاس وا ددذا لألدةمذاسمدد ذمُئقد ذعيةهدأذاسلد ا اهذاا

 تا د ذذأ،ذواسم  ة ذسيت المذواة ذلسم،ذسهلاذةماذعي ذ ددذ د تذأنذةومد ذاهم أ دأ،ذصأ د
   ذاس  دذت مئأة ذئ لملئي ذاسوظةم .

 ةماذعي ذ دذ  تذاتهم أ ذئاتا  ذس  ي ذت مئأةذ أذةميلدأدذ دنذأمدو ذو وامداذوحدوا  ذ
 و  أ آهذئهلاذا تاا.

 دنذومهدمذقظد ذاسمد تذئ حدت ذاسحأمدأهذا لألدةمذسد اذوهد ذاسحأمدمذرسد ذذة مئةذا تاا 
ثئدددأهذلامدد ،ذ أهم دددأ ذاسمددد تذئاتا دد ذواس  ددددذعيدد ذ   ددد ذومق ةمددد ذ اتلددمل ا ذ ددد ذع يدد ،ذوا 

 لومذةلأعتدذعي ذمحلة ذأهتا  ذاتقم أتةمذواسقملةمذواتمم أعةم.
  هذ ددددذ ددد تذوتا  ةمددد ذاق  ألدددأ،ذسلدددت اذا تااذتذة دددتّذذلمن مةةةة:الةةةى اأهميتةةة  بالنسةةةبة

ق ّذ أذهوذاق  أرذ تااذهلدذاسمقظة أهذوت ممذ أعيةمهأذأةنأ،ذ  ةأ،ذو ص ون،ذ حلااذوا 
ةلدو ذئهدأذاسمد تذذاسمد ذاسق دأةأه ،ذ أ تااذاسوظةم ذهوذاسقأمجذاسقهأ  ذس ح ديمذ2009

 ؤ د ا،ذواندحأ،ذسقمدأمذاس قظ دمذذأوذاس قظ م،ذ  لاذ أنذهلاذاسقأمجذ  مم دأ،ذ د نذلسدمذُة دتّذ
  .2010المل ا هأذو أعيةمهأذ  يةحم،ذوذ

 :أثر بيئة العمل المادية في األداء الو يفي
 أثر عوامل ُبعد التصميم المعمار  في أداء العاملين:أواًل: 
 :أثر تخطيط الفراغات وتصميمها وتحديد مساحاتها في أداء العاملين 
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 دد ذأتااذاس ددأ يةن،ذ مدد ذذا،ذأثئمددهذاس تةددتذ ددنذاست الددأهذأنذسم دد ة ذاسم ااددأهذاس   أ ةددمذأثدد ذ
ذئهأت المذقأ هذ

Commission for Architecture and Built Environment (CABE) & 
British Council for Offices ,2004 د ذسقدتنذس    دمذأثد ذاسم د ة ذاس   دأ  ذذ 

اسم د ة ذاسمةدتذس  أماذاس  دذ  ذأتااذاس أ يةن،ذمّئدةنذ دنذصّلسهدأذأنذ  أمداذاس  ددذلاهذ
ئة مذ أتةمذ  ةحمذ نذحةثذاانأا ذواسمهوةدمذواسمت  دمذواسمئ ةدتذوعد دذسي دوه،ذذاسم ذمو  

هددأذُمحلددنذ ددنذأتااذاس ددوظمةنذوم ةددتذرقمددأمه ،ذوم دد  ذ ومذاسم ةدد ذواسم ددأونذئةددقه ،ذ  ددددددددددأذأقّذ
ذدددددذاةد ذاس  ةحدددددددددماذاس  دمليدذ نذاسم أسةمذاسقأممددددددددددددمذعنذتو انذاس  ددددددددددددذقمةمددددددددددمذأمددددددددوا

اسمدد ذُأم ةددهذذHameed , Amjad, 2009)اأذت الددمذأّ دد ،ذ43،ذم2013 ، عدد ا 
قمأمةمه ،ذئةّذذ13عي  قهذئق أ،ذ  ذاسئأ لمأنذاةمأتذاس ّلقمذئةنذم  ة ذ  أماذاس وظمةنذوا 

أنذسم ددد ة ذ  أمددداذاس دددوظمةنذتو ا،ذ ه دددأ،ذ ددد ذمحلدددةنذأتا هددد ،ذو ةدددأت ذرقمدددأمةمه ،ذو لددداذ
مةن،ذوم  مذ دنذ أسم  ة ذاسمةتذواسئة مذاس أتةمذاس  ةحمذس  أنذاس  دذُمحم ذاس وظذ نأه ،

ذذذأتا ه ذئ  دذ ئة .
اسمليةددددذ دددنذذأنذمحلدددةنذاسئة دددمذاس أتةدددمذسي  أمددداذقدددتذمدددؤت ذرسددد ذ(Brill,1992)  دددأذأ دددتذ

أت ذ دد ذو دنذمغةئهددددددد ذعدنذاس  دددددد،ذ نددّل،ذعدنذمحلددنذ د ذا تاا،ذو ةدددددددددددددذ د أو ذاس ددأ يةن،
 . (Leblebici, 2012, p39)%10٪ذرس 5ااقمأمةدددددددددددددددددددمذ ن

 :أثر اإلضاءة الطبيعية في أداء العاملين 
 قهذاست الأهذأنذاانأا ذعأ دذألأل ذ  ذااقمأجذوا تاا،ذو  مهئةّذ

Commission for Architecture and Built Environment (CABE) & 
British Council for Offices, 2004 ،أنذاانأا ذاسةئة ةمذاس أ ةدمذة  دنذأنذمليددذ

Zeiny, -El%ذذ28-ذ20%،ذوم ةتذااقمأمةمذئقلئمذم اومذئةنذ15  تدذاسغةأاذئقلئمذ
2013, p52). أس احددمذاسئ دد ةمذاسقأئ ددمذ ددنذاانددأا ذاسةئة ةددمذمددق  رذرةمأئةددأ،ذعيدد ذذ 
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 حددو اق ،ذذ ه ذعدنذاسددتوا أحألدةرذاس ددوظمةن،ذومحلدنذأتااهدد ذاسددوظةم ،ذومليددذقلدداذمغةددئ
   . 52،ذم2011ح أت،ذ

 :أثر الراحة الحرارية والرطوبة في اداء العاملين 
أنذ  دتدذا صةدأاذ د ذاس  ددذ دأنذذنمئدةّذذ1950اس ق دو  ذعدأ ذذMackouirthت الدمذذ  

أنذذ1961 دد ذئحثدد ذاس ق ددو ذعددأ ذClarkةم اةددتذئ ةددأت ذت مددأهذاسحدد ا  ذاس ددؤث  ،ذ  ددأذئددّةنذ
،ذ1988 ه قهأةهذ ة ،ذذ55مأاذقمةممذاقصمأضذت ممذح ا  ذاسميتذعنذاقصمأضذااقمأج

رنذ مأةمذاسم تذوقت م ذعي ذا تااذمقصمضذ ي أذا مم هذت مأهذاسح ا  ذأوذذال  ،223م
اسقددددواح ذاسملددددةوسومةمذذ دددد ذأ،ذلدددديئةذا،ذمدددداثة ذاقصمنددددهذعددددنذاس  ددددتدذاس قألددددا،ذ هدددد ذمددددؤث ذ

قصمضذ مددأةمه ،ذوةددقصمضذ لددمو ذمددذو ددنذثدد ّذ ددأذةلددئاذاحلألدده ذئأسنددة اذسي ددأ يةناذ ّذ
 . 223ذ-223،ذم1988 ة ذ،ذ أتا ه 

 :أثر الراحة الصوتية في أداء العاملين 
ذواست الأهذأنذاسنونأاذملئاذر عأمأ،ذوانة ائأ،ذ  ذاسئة مذاس  مئةم،ذوُة تّذذاسئحوثأ تهذ

  أذمو يهذئ دضذاست الدأهذم،ذتقصمأضذ لمو ذا تااذوااقمأمةذهلاذهوذاسلئاذاس  ةر
ذ70اسوتةأهذاس محت ذات  ة ةمذرس ذأنذرقمأجذاس أ يةنذ  ذأولأةذ ت ذاسنونأاذ ةهأذذ  

ذتةلئد.ذذ100تةلئد،ذة ةتذ  مةنذعي ذاقمأجذاس أ يةنذ  ذأولأةذ ت ذاسنونأاذ ةهأذ
وأ تهذاتصمئأ اهذاس ثة  ذأنذ ةأت ذاسنونأاذمؤت ذرسد ذاقصمدأضذااقمأمةدمذئقلدئمذمد اومذ

 دددد ذا ع ددددأدذاسلهقةددددمذاسمدددد ذممةيدددداذم  ةدددد اذ ددددتةتا،،ذ ة دددددذأذ% ،ذأّ دددد20ذ-5 ددددأذئددددةنذ 
ذ% .60ذ-50اتقصمأضذ  ذااقمأمةمذئةنذ 

 :أثر التهوية في أداء العاملين 
قددتذوذل دد ذم ةييدد ذوئدد اونذأنذاسئحددوثذاس ي ةددمذأ ددأ هذرسدد ذأنذااقمددأجذ ؤ دد ذسمددوت ذاسمهوةددم،ذ

اس  مم ددمذواسهدددوااذاس ا دددتذُةصدددّلنذئّةقددهذئحدددوثذسمقدددمذاسمهوةدددمذاسمأئ ددمذسوتةدددمذقةوةدددو مذأنذاسحددد ا  ذ
وم ة ذاست الدأهذرسد ذأنذاسمهوةددددددمذاسمةدت ذ د ذ  ددددددأنذذ .225،ذم1988 ة ،ذئأس  دذاسئتق ذ

اس أ ددذئ  يد ،ذوئت مدمذا مةأحد ذاس هقد ،ذ ذ  ذقو ذاسمدلاذاسمد ذم ئدددددددةذاس  دذمؤث ذئت مدددددمذ ئةددددد ذ
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واسص دودذواسندم اذئلدئاذذ دذئأسق دأرذواسم داس  دذة   ذاس أوأنذن مذاسمهوةمذ  ذ  أنذا
ذ .ذذ41،ذم2014  ةمون،ذ أذةق  رذليئأ،ذعي ذا تااذعت ذمح مذاسهواااذ ّذ

 :أثر الخصوصية في أداء العاملين 
قهذااح أااهذأنذعت ذوموتذص و ةمذ ومةمذ  ذاس  أماذاس مموحمذة  دنذأنذةليددذئةّذ

 ,El-Zeiny%ذ 27ئمذم ددذرسد %،ذو ةدأت ذا صةدأاذئقلد40ااقمأمةمذئقلئمذم دذرسد 
2013, p51 .ذ

 داء العاملين : أمادية لُبعد التصميم الداخلي في أثر عوامل البيئة الثانيًا: 
 :أثر األثاث والمعدات في أداء العاملين 

%ذ نذاس ت ولةنذة ملتونذئانذ90ن نذاسوتةأهذاس محت ذا   ة ةمذأنذاسئحوثأ تهذ
ذواسمصةةة ذاستاصي  ذاسم  ة  ذعأ ذذالمصتا  ذوظةم  ذأتاا ذرس  ذئأسقمةمم ذلةؤت  ا  ند

ذواس وا  ددددددمذذوم تّذ(El-Zeiny, 2013, pp51). ذأ ند ذاس  ةحددددددددددم اس م و أه
ذ(Springer, 1986) ددد مذذوقت ا  موقو ة ر ذ ه مذمتا،ذ  ذمحلةنذأتااذاس أ يةن،ذ

ذ  ذت الددددددددم ذذElZeiny, 2013)ن ن ذأظه ه ذما ةن ذ   ددددم ذأنأن ذسهأ ذت الدددددددم    
ذ% .15ذ-10اس م و أهذاس  ةحمذواس وا  مذ   هذ لمو ذا تااذئقلئمذم اومذئةنذ 

 :أثر األلوان في أداء العاملين 
ح دد ذسألسدوانذأثد ذ د ذقملدةمذاس دأ يةنذوأتا هد ،ذ  قدتذالدمصتا ذاسيدونذا صند ذئدتت،ذ دنذا 

اسم ذ ُث ذ ةهأذاس مأ ذئةنذاس  أد،ذلأتذموذ دنذاسو دأ ذواس حئدمذئدةنذ  ذأحتذاس  أقددددددددددددمذ
اس دقأتة ذاسلدوتااذذمل  ذئ ضذاسح أسةنذ نذثلدئتت،ذ نذاسصّل ددددأه،ذ  أذ ادذاس  دددددددددددأدذ

اسم ذةح يوقهأذئ تذمغةة ذسدونذهدلدذاس دقأتة ذسألصند ،ذذ  دأذم  دنذ دتة ذأحدتذاس  دأقمذ
%ذئ دددتذةدددّلاذاسمدددت انذئدددأسيونذا صنددد ذاسمدددأقم،ذ8ئقلدددئمذذا  ة  ةدددمذ دددنذ ةدددأت ذااقمدددأج

ذ . 13،ذم2012  حلن،ذ اس م أ نةنواقصمضذعتتذاس  أدذ
 :أثر اإلضاءة االصطناعية في أداء العاملين 
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ئةقهذاست الأهذأنذااقمأجذة تاتذ مذ ةأت ذ ت ذاانأا ،ذذوقتذم مممذااقمأمةدمذ د ذئ دضذ
 اتهذعيد ذحدّتذ  دةن،ذ د نذذالا ت ذااندأا ذذأنّذذ أذ أقهذعية ،ذرتّذ%ذ ّذ35ا ع أدذرس 

أنذااندددأا ذات دددةقأعةمذاسمةدددت ذواس و عدددمذمو ة دددأ،ذلدددية أ،ذ قددده  دددأذئةّذ، ااقمدددأجذتذة ممدددم
ومدددا ةنذ، م ذملددده ذ ددد ذمحلدددةنذأتااذاسمددد تذو ةدددأت ذرقمأمةمددد ذواسحمدددأظذعيددد ذ دددحم ذولدددّل

 . 220-219،ذم1988 ة ،ذذاتلمل ا ذاسقمل ذس 
 داء العاملين:أاخلية في أثر النباتات الد 
رسد ذأنذذاسئحدوثأ دأ هذذوقدتاسقئأمأهذاستاصيةمذ نذاس وا دذاس ؤث  ذ  ذأتااذاس دأ يةن،ذذم تّذ

م ةةنذ  أنذاس  دذئأسقئأمأهذواس هددو ذة  نذأنذةؤت ذرس ذ ةأت ذرقمأمةددددددددددددمذاس أ يةنذئقلدئمذ
  (Lohr, et al., 1996). %،ذوم يهدد ذأقدذمومدددددددد ا،.ذ12

اسحتةثددمذأنذاسقئأمددأهذاستاصيةددمذملددأعتذ دد ذمحلددةنذاسئة ددمذاستاصيةددم،ذذاسئحددوث  ددأذأظهدد هذ
واس  دددددذعيدددد ذمقلةددددمذاسهددددواااذ  ددددأذةددددؤث ذرةمأئددددأ،ذ دددد ذاس ددددحمذاسقملددددةمذواسملددددتةمذو ةددددأت ذ

اةدأاذاس دأ يةنذذ ذعقددددددددددددتذرتصأدذاسقئأمأهذرس ذ  أنذاس  ددذاقصمدضدددنذأقّذومئةّذ . 1 ااقمأمةم
 ددنذاسغةأئددأهذ أقددهذئلددئاذأ دد اضذاسمهددأ ذاسمقملدد ،ذوس ددنذ%ذ30ذالذانّذ%،ذ14ئمذئقلدد

ذ  . ,et alFjeld(1998 ,.ئ م تذرتصأدذاسقئأمأهذاقصمنهذهلدذات قأ ذرس ذحتذ ئة ذ
 :أثر األمن والسالمة في أداء العاملين 
،ذأنذاس ددحمذواسلددّل مذاس هقةددمذمددؤث ذ دد ذاسدد ومذم ذ دد ذلددو ة1992 ذقددهذت الددمذاسصيددمئةّذ

قدددهذت الدددمذتةددد ورذااقمدددأجذوم يمدددمذاس  ددددذ ددد ذاس قظ دددم،ذ  دددأذئةّذذ ددد اس  قوةدددمذسي دددأ يةن،ذوذ
 لدددمو ذاسنوندددأاذاس دددأس ذةدددؤث ذ ددد ذرقمأمةدددمذاس دددأ يةنذذ ذ ددد ذ أسة ةدددأذأن2009و صددد ةنذ 

قددهذت الددمذ ،ذ  ددأذئةّذ2014وأتا هدد ،ذوعقددت أذةددقصمضذاس ددوهذمددقصمضذا صةددأاذ  ةمددون،ذ
ة ا،ذوليئةأ،ذسيحواتثذاس هقةمذ د ذقملدةمذاس دأ يةنذوأتا هد ،ذ ذأنذهقأمذماثة ا،ذ ئ2011 ئّلد،ذ
أذةق  رذعي ذا تااذاس ي ذسي قظ م،ذوأنذونمذئ ا جذسيلّل مذاس هقةدمذومةئةلأمهدأذهلاذ  ّذ

ذلة ونذسهأذا ث ذاتةمأئ ذ  ذمحلةنذأتااذاس أ يةن.ذ

                                                           
(1)www.ambius.co.nz/office-plants/benefits/index.html 
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 ميدانية"الدراسة ال"الجزء الثالث: 
 مجتمع البحث:-1

واحددت ذ ددنذذم ددتّذهددأذ،ذ قّذمذاسلددو ةمذاسصأ ددمذامدد ااذاست الددمذاس ةتاقةددماسمأ  دداصمددأ ذاسئأحددثذ
مأ  ددمذ  ص ددمذحمدد ذمددأ ة ذذ24اسمدد ذئيددغذعددتتهأذددددددذأ ئدد ذاسمأ  ددأهذاسصأ ددمذ دد ذلددو ةمذ

ذ ةهأ.،ذوس وق ذعنوذهة مذمت ةلةمذ  ذ يةمذرتا  ذا ع أدذاسئحث
  :نة البحثعيّ  -2

  ةقدددم،ذوقدددأ ذذه م دددة ذتذاس مم دددمذا  دددي أ ددد اذل ذِصدددأُذذا دددغ ذاس مم دددمذا  دددي اسددد ذقظددد ا،ذ
 أقأهذاس لدم ت ةاتلدمئ عدتتئيدغذوذذمذم دة ه عيد ذأ د اتذاس ةقدمذ ذالدمئأق85اسئأحثذئمو ةمذ 

 قلدئم وهد ذ،اس و عدم اتلدمئأقأه  ذ دن%85.88ئقلدئمذ ذمقأ ذالدمئ73  سيمحيةدد واسلأئيدم
  ددمذس مأئددمذعددنذاسئةأقددأهذوالددمصتا ذا لددأسةاذااح ددأ ةمذاسّل سمحيةددد و لئوسددم  أ ةددم

عيدد ذذاسئحددث،ذوئددلسمذةلددمل ذاس ددتتذاس يدد ذ  دد اتذعةقددمذواصمئددأ ذ  نددةأم ذملددأؤتهذاسئحددث
ذ .1 اسمتودذذأقهةئةّذذ  أذو  ذاس مغة اهذاستة وا ا ةمذةمو عونذ ذ  تا،ذ73 
ذ

   التوزيع التكرار  والنسبي ألفراد عينة البحث وفقًا للمت:يرات الديم:رافية1الجدول ا

 لنسبة المئويةا التكرار  

 الجنس
 %39.73 29 ذكر
 %60.27 44 أنثى

 %100.00 73 المجموع

 العمر

 %47.95 35 سنة 29إلى  20من 
 %30.14 22 سنة 39إلى  30من 
 %12.33 9 سنة 49إلى  40من

 %9.59 7 سنة فأكثر 50من 
 %100.00 73 المجموع

الوضع 
 االجتماعي

 %60.27 44 عازب
 %39.73 29 متزوج
 %100.00 73 المجموع

المؤهل 
 العلمي

 %15.07 11 معهد متوسط وأقل
 %65.75 48 إجازة جامعية
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 %19.18 14 دراسات عليا
 %100.00 73 المجموع

الموقع 
 الو يفي

 %5.48 4 رئيس  نائب رئيس   مدير
 %27.40 20 رئيس اقسم  دائرة   ديوان  أمين اصندوق  مستودع 

 %34.25 25 ت شؤون طالب  سكرتاريةمو ف امتحانا
 %15.07 11 مو ف امنسق  دعم فني مندوب شراء مشرفين فنيين 

 %17.81 13 فئة أخرى
 %100.00 73 المجموع

عدد سنوات 
 الخبرة

 %15.07 11 اقل من سنة
 %17.81 13 سنة 2الى  1من 
 %32.88 24 سنوات 5الى  3من 
 %19.18 14 سنوات 10الى  6من

 %15.07 11 سنوات 10أكثر من 
 %100.00 73 المجموع

اسدد ذأذئأسقلددئمذ،ذأّ ددا،ذ ذل دد ذ%39.73 ذ لأئدددذ %60.27 ددنذااقددأثذئقلددئمذ ذه نذأايددئوذ ددأنذاس ددأ ي
 ذعأ دأ،ذذ29رسد ذذ20 دنذ اسمد ذمد اومذ دنذاسم دمذاس   ةدمذذه  مغة ذاس  د ذ لدتذ دأنذأ د اتذاس ةقدمذأايدئ

ذ، %30.14 ذئقلدئمذ عأ دأ،ذذ39رسد ذذ30 دنذ ذاسم ذمد اومذةميةهأذاسم مذاس   ذمذ، %47.95ئقلئمذ 
 ذواسقلئمذا قدذ نذاسم دمذعأ أ،ذذ49ذرس ذ40 ن ذاسم ذمم اومذ ذ نذاسم مذاس   ةم%12.33وئقلئمذ 
 دددأقواذعدددأ ئةنذذه  ،ذ  دددأذأنذأ ددد اتذاس ةقدددمذأايدددئ%9.59ئيغدددهذ ذال ذ دددا ث ذعأ دددأ،ذذ50 دددناس   ةدددمذ 
أذ ة أذةصمذ مغة ذاس ؤهدذاس  ي ذ لتذاس م ومةن،ذأ ّذ ذ نذ%39.73 ذ لأئدذ %60.27ئقلئمذ 
ةيةهدددأذ ددد ذاس  مئدددمذاسثأقةدددمذذ،حأ ددديةنذعيددد ذاس دددهأت ذاسمأ  ةدددمذ ذ دددنذأ ددد اتذاس ةقدددم%65.75 دددأنذ 
أذأّ دددذ، %19.18ت مدددو اد ذولسدددمذئقلدددئمذ ذ-نذعيددد ذت مدددمذاست الدددأهذاس يةدددأذ  أملدددمة ذوذاسحأ دددي
أذ ،ذوذأّ دد%15.07 لددتذ أقددهذقلددئمه ذ ذ ددقه ذقدددا  مولددةذوذاس  هددتذاسح يددمذ ددهأت ذاسدد ذئأسقلددئمذ
 ددددنذاس ددددوظمةنذ دددد ذقلدددد ذذه  مغةدددد ذاس وقددددمذاسددددوظةم ذ لددددتذ ددددأنذأ دددد اتذاس ةقددددمذأايددددئاسدددد ذئأسقلددددئمذ

ةيةهددددأذأ دددد اتذاس ةقددددمذذ، %34.25ولسدددمذئقلددددئمذ ذ،اسلدددد  مأ ةم ذ– ددددؤونذاسةددددّلاذذ– ات محأقدددأهذ
ذ، %27.40و ذواس لددموتعذئقلددئمذ أ قددأاذاس ددقتوذذ، ؤلددأاذا قلددأ ذواسددتوا  ذواسددتةواناس  وقددمذ ددنذ

نذ لددددتذ أقددددهذقلددددئمه ذوذمقةددددواسنذوذ  دددد  واس دددد ااذاسذو قددددتوئوذمقدددد ذاستع ذواسدددد ذةقلددددوذاسمأذ وظمددددأّ دددد
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أذأّ دددد ،ذ%5.48ئقلددددئمذ  ددددأقواذذالواسقلددددئمذا قدددددذسيدددد  ةرذوقأ دددداذاسدددد  ةرذواس ددددتة ذذ، 15.07% 
ئقلدئمذذأعدوا ذ5رسد ذذ3ئد  ذ دنذسدتةه ذصذه اسصت مذ لتذ أنذأ  اتذاس ةقمذأايئذأعوا عتتذاس ذئأسقلئمذ

ذ، %19.18صئد  ذئقلدئمذ ذأعدوا ذ10رسد ذ6 ،ذةيةهأذأ  اتذاس ةقمذاسلةنذسدتةه ذصئد  ذ دنذ32.88% 
ذذ10 مذأ  اتذاس ةقمذاسدلةنذسدتةه ذأ ثد ذ دنعأ ذوملأوهذقلئمذأ  اتذاس ةقمذاسلةنذستةه ذصئ  ذأقدذ نذ

ذ .%15.07ولسمذئقلئمذ ،ذأعوا 
 :وثبات  اسيالمق صدق -3
 قةألد  اس د ات اس د ا قةدأر عيد  قت مد   دت "ذئد ذةل دتاس دت ذاسظدأه  ذسي لةدأر:ذذ-أ

 اس ح  ددةن  ددن  م وعددم عيدد أقمذلددمئات اسئأحددث عدد ضو ددنذأمدددذلسددمذذ".ئتقددم
ااتا ةدةنذةنذ ذة نذا لأمل ذاسمأ  ةةنذوعتتذ دنذاس دتذااتا ةم   ذاس مأته اس مص  ةن
 وقدتذهأ.أوذم دتةي حدلمذئ دضذاس ئدأ اهأ أ واذرس ذئ ضذاس ّلحظأهذ ذال،ذ  ذاسمأ  مذ

هذص مد وئدلسمذاس لت م، اس لم حأه نوا  ذ ةي    أ ئ م اا وقأ  ه ذآل ا الممأاذاسئأحث
 اسقهأ ةم.  و م    أقمذاتلمئ
 ئدةن اسدتاصي  اتملدأ " :ئد  وةل دت اس لةدأر ثئدأه أوذ،اس دت ذاسم دوةق ذسي لةدأرذ-ا

 عيد  اعم دت اسئأحث أنّذ رتّذذ،هذاس لأةةرثئأ سحلأا ة ا   عت  ومومت،ذاس لةأر عئأ اه
وةمداذأنذمد اومذ"ذاسمم  دمذاسق دمةم"وة ةلدمذذCronbach's Alphaذ"  وقئدأ  أسمأ "ة ةلم

 سلة م ا تق  اسحت ةلد أتّذ ةما ئأسثئأه اس لةأر ةم مم وحم  ،ذ1وذ0 ذئةنقة مذ  أ دذاسثئأهذ
رسد ذأنذقة دمذأسمدأذ  وقئدأ ذئيغدهذأ دأ هذاسقمدأ جذذ .0.7اتصمئأ ذعدنذ  هلا   ذ  أ دذاسثئأه

،ذ ذئ دتذاتقملدأد0.823 مغةد ذاسم د ة ذاس   دأ  ذقئددذاتقملدأدذو اسد ذ ذئأسقلئمذ0.831 
 ذذ0.848و ،ذ ذئ تذاتقملأد0.764و ،اسم  ة ذاستاصي ذقئدذاتقملأدذس حو ذ ذ0.777و 

ئأسمددتودذ ذ  ددأذهددوذ وّندد،ذوذ ذئ ددتذاتقملددأد0.834أتااذاس ددأ يةنذقئدددذاتقملددأدذو س حددو ذ
عي ذلسمذة  نذاسلود:ذرنذاس لأةةرذذ،ذوئقأا،ذااتا ةمهلدذاسلة ذ لئوسمذ  ذاسئحوثذذ ذم تّذ2 

ذاس لمصت مذم ة هأذ  ذاسئحثذممل ذئأسثئأهذاستاصي ذس ئأ امهأ.
ذالبحث لمت:يرات كرونباخ ألفا معامالت  2الجدول ا

 معامل ألفا كرونباخ عدد البنود محاور االستبانة
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 بعد قبل
 0.823 0.831 39 التصميم المعمار 
 0.764 0.777 21 التصميم الداخلي
 0.834 0.848 17 أداء العاملين 

  دأذمد ذاسما دتذ دنذاسثئدأهذأةندأ،ذئأسمم  ددمذاسق دمةمذسدألتا ذ دنذصدّلدذحلدأاذ  أ ددذثئددأهذ
 أقدهذ ّيهدأذموم دأنذثئدأهذ ذقمتذأنذقة ذ  أ ّلهذ3 ذئأسمتودذ   أذهوذ ونّذوذموم أن،ذ
ةمأئةدددمذقوةدددمذوذ اسم ددد ة ذاس   دددأ  ذقئددددذاتقملدددأدذذس حدددو ئيغدددهذقة دددمذ  أ ددددذاسثئدددأهذذالا 

اسم د ة ذاسدتاصي ذقئددذاتقملدأدذ ذس حدو ذ0.756 ذئ تذاتقملدأد،ذو 0.778و ذ 0.818 
 ذ0.824و ذ،أتااذاس دددأ يةنذقئددددذاتقملدددأد ذس حدددو ذ0.813،ذو  ذئ دددتذاتقملدددأد0.766و 

ذسئةأقأهذ نذأمدذاسمحيةدذااح أ  .ذة  نذاسوثو ذئأذ نذث ّذوذ،ذئ تذاتقملأد
ذلمت:يرات البحثبين البنود الفردية والبنود الزوجية  جوتمان قيم معامل ارتباط  3الجدول ا

 محاور االستبانة
عةةةةةةةةدد البنةةةةةةةةود 

 الزوجية
عةةةةةةةةدد البنةةةةةةةةود 

 الفردية
 معامل ثبات التجزئة النصفية

 بعد قبل
 0.778 0.818 19 20 التصميم المعمار 

 0.766 0.756 10 11 الداخلي التصميم
 0.824 0.813 8 9 أداء العاملين 

 :اختبار الفرضيات-4
 ذامدددددد ااذاسمحيةدددددددذااح ددددددأ  ذذSPSSاسئأحددددددثذح  ددددددمذاسئدددددد ا جذااح ددددددأ ةمذ ذالددددددمصت 

اسمدد و ذئددةنذ مولددة ذرمأئددأهذذ ذستتسددمT-Testلددمةوتقهذ ذ هذ ئأتعم ددأتذعيدد ذاصمئددأ 
ذقئددذاتقملدأدذرسد ذاس لد ذاس ؤقدهذوئ ددتدذأقماتلدمئأ د اتذاس ةقدمذعيد ذ ددذ حدو ذ دنذ حدأو ذ

 ذأ ئدد ذ ددنذSig دد لاذ أقددهذقة ددمذاس  قوةددمذ ذ، Sigولسددمذئأتعم ددأتذعيدد ذقة ددمذاس  قوةددمذ ،
 لدددددمو ذاستتسدددددمذااح دددددأ ةمذة دددددونذاتصمئدددددأ ذاةددددد ذتادذرح دددددأ ةأ،ذعقدددددتذ لدددددمو ذاستتسدددددمذ

أ ددد اتذاس ةقدددمذعيددد ذذ اا ومدددتذ ددد و ذلاهذتتسدددمذرح دددأ ةمذئدددةنذموتذذ، 0.05ااح دددأ ةمذ 
 ذأ دغ ذ دنذ لدمو ذSigأذرلاذ دأنذ أقدهذقة دمذاس  قوةدمذ اس حو ذقئددذاتقملدأدذوئ دتد،ذأّ د
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 ،ذ0.05رح أ ةأ،ذعقتذ لمو ذاستتسمذااح دأ ةمذ ذاستتسمذااح أ ةمذة ونذاتصمئأ ذتات،ذ
،ذئ دتد ااذأ  اتذاس ةقدمذعيد ذاس حدو ذقئددذاتقملدأدذوذ ومتذ  و ذلاهذتتسمذرح أ ةمذئةنذموذ

 ذاسددل ذةهددتمذسيو ددودذرسدد ذMultiple Regression  ددأذالددمصت ذاتقحددتا ذاس م ددتتذ 
واسمد ذم دمذاس ّلقدمذذ،أ ندذق ولجذاقحتا ذ نذئةنذاس تةتذ نذاسق ألجذاسم ذة  نذئقأؤهأ

ولسدددمذس    ددمذأثددد ذئة دددمذاس  دددذاس أتةدددمذئائ أتهدددأذذئددةنذاس مغةددد اهذاس لدددمليمذواس مغةدد ذاسمدددأئم
واسم  ة ذاسدتاصي  ذ د ذأتااذاس دأ يةنذ د ذاسمأ  دمذاسلدو ةمذذ،اس   أ  ذاس صميممذ اسم  ة 

ذ ذأ ذرتصدددأدذاس مغةددد اهذاس لدددمليمEnterاسئحدددثذاسة ةلدددمذاتعمةأتةدددمذ ذالدددمصت اسصأ دددم،ذوذ
  ذاس  أتسمذ  ذاسوقهذقملد ،ذ  دأذأنذألديواذاتقحدتا ذاس م دتتذة م دتذعيد ذقة دمذذم ة هأ
ذأةنأ،.ذاس  قوةم
ومدتذمغةد ذ د ذئة دمذاس  ددذاس أتةدمذ د ذاسمأ  دمذاسلدو ةمذاسصأ دمذئ دتذتة:ذا وس اسم نةمذ

ذاتقملأدذرس ذاس ل ذاس ؤقهذ لأ قمذئ أذقئي .ذ
س لأ قمذ مولة ذذT-Testوقمأ جذاصمئأ ذ،واتقح امذاس  ةأ  ذ،نذاس مولةذاسحلأئ ذ ذةئةّذ4اسمتودذ 

ذوئ تدذرمأئأهذأ  اتذاس ةقمذقئدذاتقملأدذسي ل ذاس ؤقه
ل بيئةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةة

 المادية
N Mean Std. Deviation t-Test Sig. (2-tailed) 

التصةةميم 
 المعمار 

 445. 3.513 73 قبل
15.230 .000 

 524. 2.509 73 بعد
التصةةميم 
 الداخلي

 458. 3.536 73 قبل
10.692 .000 

 488. 2.910 73 بعد

ذقمت: ذ4 نذاسمتودذ 
 αنذ لمو ذاستتسمذااح أ ةمذ قة مذاس  قوةمذسئ تذاسم  ة ذاس   أ  ذأ غ ذ  -

تتسمذرح أ ةمذئةنذ مولةذرمأئدأهذأ د اتذاس ةقدمذذاهأ ذةومتذ  و ذل، ذ05. =
عيدد ذئ ددتذاسم دد ة ذاس   ددأ  ذقئدددذاتقملددأدذسي لدد ذاس ؤقددهذوئ ددتذاتقملددأد،ذوهددلدذ

ئيغددهذقة ددمذذالاسمدد و ذس ددأس ذرمأئددأهذأ دد اتذاس ةقددمذقئدددذاتقملددأدذسي لدد ذاس ؤقددهذ
 ،ذوئأسمددأس ذ2.509وقة ددمذ مولددةذاامأئددأهذئ ددتذاتقملددأدذ ذ 3.513اس مولددةذ 
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هقأمذمغّة ذ  ذاسم  ة ذاس   أ  ذن نذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ مذئ تذاتقملدأدذ
 سي ل ذاس ؤقهذ لأ قمذئ أذقئي .

 قة مذاس  قوةمذسئ تذاسم  ة ذاستاصي ذأ غ ذ نذ لمو ذاستتسمذااح أ ةم -
 دأ ةمذئدةنذ مولدةذرمأئدأهذأ د اتذاس ةقدمذعيد ذ ذأ ذةومدتذ د و ذلوذتتسدمذرحα = .05 ذ

ئ ددتذاسم دد ة ذاسددتاصي ذقئدددذاتقملددأدذسي لدد ذاس ؤقددهذوئ ددتذاتقملددأد،ذوهددلدذاسمدد و ذس ددأس ذ
 ذ3.536رمأئدددأهذأ ددد اتذاس ةقدددمذقئددددذاتقملدددأدذسي لددد ذاس ؤقدددهذحةدددثذئيغدددهذقة دددمذاس مولدددةذ 

 ذ ددد ذاسم ددد ة ذهقدددأمذمغّةدددذ دددنذثددد ّذ ،ذوذ2.910وقة دددمذ مولدددةذاامأئدددأهذئ دددتذاتقملدددأدذ ،
ذاستاصي ذن نذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ مذئ تذاتقملأدذسي ل ذاس ؤقهذ لأ قمذئ أذقئي .

تةومتذمغة ذ  ذأتااذاس أ يةنذ  ذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ مذئ تذاتقملأدذذ:اسثأقةمم نةمذاس
ذرس ذاس ل ذاس ؤقهذ لأ قمذئ أذقئي .ذ

س لأ قمذ مولة ذأتااذذT-Testوقمأ جذاصمئأ ذذاس مولةذاسحلأئ ذواتقح امذاس  ةأ   ذ5اسمتودذ 
ذوئ تدذاس أ يةنذقئدذاتقملأدذسي ل ذاس ؤقه

 N Mean Std. Deviation t-Test Sig. (2-tailed) أداء العاملين

 465. 4.336 73 قبل
2.457 .016 

 598. 4.224 73 بعد

مو ذاستتسدددمذقمدددتذقة دددمذاس  قوةدددمذس حدددو ذأتااذاس دددأ يةنذأ دددغ ذ دددنذ لددد ذ5 دددنذاسمدددتودذ 
تتسدمذرح دأ ةمذئدةنذ مولدةذرمأئدأهذأ د اتذذاهومدتذ د و ذلمأ ذذ، α = .05ااح أ ةمذ 

اس ةقمذعيد ذ حدو ذأتااذاس دأ يةنذقئددذاتقملدأدذسي لد ذاس ؤقدهذوئ دتذاتقملدأد،ذوهدلدذاسمد و ذ
 ذ4.336ئيغدهذقة دمذاس مولدةذ ذالس أس ذرمأئأهذأ  اتذاس ةقمذقئدذاتقملأدذسي ل ذاس ؤقهذ

 ،ذوئ ّلحظدددمذأنذأتااذاس دددأ يةنذ دددأ ادذ4.224مذ مولدددةذاامأئدددأهذئ دددتذاتقملدددأدذ وقة ددد،
هقدأمذمغّةد ذ د ذ دنذثدّ ذ  مم ُأذئ تذاتقملأدذسي ل ذاس ؤقهذس ق ذ أنذأ نددذقئددذاتقملدأد،ذوذ

 أتااذاس أ يةنذن نذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ مذئ تذاتقملأدذسي ل ذاس ؤقهذ لأ قمذئ أذقئي .
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مددتذعّلقددمذلاهذتتسددمذرح ددأ ةمذئددةنذئة ددمذاس  دددذاس أتةددمذئائ أتهددأذوذمتذاسم نددةمذاسثأسثددم:ذ
وأتااذاس دأ يةنذ د ذاسمأ  دمذاسلدو ةمذاسصأ دمذقئددذاتقملدأدذرسد ذاس   د ذاس ؤقددهذذ،اس صميمدم
ذوئ تد.

قأ ذاسئأحثذئت المذأث ذئة مذاس  دذاس أتةمذئائ أتهدأذاس صميمدمذ د ذتصمئأ ذاسم نةمذاسثأسثم،ذ
اسمأ  مذاسصأ مذقئدذاتقملأدذسي ل ذاس ؤقهذئألمصتا ذاتقحدتا ذاس م دتتذذأتااذاس أ يةنذ  

ذ:ةام   أذ
ومعامل التحديد المعدل بين التصميم ،ومعامل التحديد ،  قيم معامل االرتباط المتعدد 6الجدول ا

 المعمار  والتصميم الداخلي ومحور أداء العاملين قبل االنتقال إلى المركز المؤقت
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 1 .212a .045 .018 .46054 
a. Predictors: (Constant), التصميم المعمار  قبل، التصميم الداخلي قبل 

212R.ات مئدأةذاس م دتتذ   أ دد قة دم  دنذاسمدتودذاسلدأئ ذقمدتذأن ،ذعيد ذوهدلاذةدتدّذذ
واسم ددد ة ذاسدددتاصي ذواس مغةددد ذذ،ا مئدددأةذئدددةنذاس مغةددد اهذاس لدددمليمذوهددد ذاسم ددد ة ذاس   دددأ  

2أذ  أ ددددذاسمحتةدددتذ لدددتذئيدددغذوهدددوذأتااذاس دددأ يةن،ذأّ ددد،اسمدددأئمذ .045R و دددلسمذ  أ ددددذذ،ذ
2اسمحتةدددددتذاس  دددددتدذ .018R لددددديومذ دددددنذذ%1.8اس مغةددددد اهذاس لدددددمليمذمملددددد ذذانّذأ ذ،ذ
اس مغة ذاسمدأئم،ذوقّلحدظذ دنذمدتودذذ  اس مغة اهذاس لمليمذتذمؤث ذذ نذث ّذاس مغة ذاسمأئمذوذ

 ذ1.649سمحيةددذمئدأةنذاتقحدتا ذ ذF ذأنذقة دمذاصمئدأ ذANOVAمحيةدذمئدأةنذاتقحدتا ذ 
 ذأ ئدد ذ ددنذSig = .200 ذFوقة ددمذاس  قوةددمذتصمئددأ ذ، ذ72عقددتذعددتتذت مددأهذح ةددمذ 
ذسي مغةد اهذاس لدمليمتذةومدتذمداثة ذ  قدو ذ ذأ ذα = 0.05 ةمذ  لدمو ذاستتسدمذااح دأ

أثددد ذسئة دددمذاس  ددددذاس أتةدددمذتذةومدددتذذاآلمةدددماس مغةددد ذاسمدددأئم،ذوهدددلاذةلوتقدددأذرسددد ذاسقمةمدددمذذ ددد 
ئائ أتهأذاس صميمدمذ اسم د ة ذاس   دأ  ذواسم د ة ذاسدتاصي  ذ د ذأتااذاس دأ يةنذ د ذاسمأ  دمذ

ذ:اآلم ق ذاسمتودذوهلاذ أذةئةّذ،ذ   ذاس ؤقهاسلو ةمذاسصأ مذقئدذاتقملأدذرس ذاس 
والتصميم الداخلي  ،نتائج تحليل تباين االنحدار لتأثير التصميم المعمار   7الجدول ا

 محور أداء العاملين قبل االنتقال إلى المركز المؤقت في
ANOVAb 
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Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression .700 2 .350 
1.649 

.200a 
Residual 14.847 70 .212 

 
Total 15.547 72  

  a .Predictors: (Constant)التصميم المعمار  قبل، التصميم الداخلي قبل:
 : b. Dependent Variableأداء العاملين قبل

  أذقأ ذاسئأحثذأةنأ،ذئت المذأثد ذئة دمذاس  ددذاس أتةدمذئائ أتهدأذاس صميمدمذ د ذأتااذاس دأ يةنذ
ذ:ةام سي ل ذاس ؤقهذئألمصتا ذاتقحتا ذاس م تتذ  أذذبعد االنتقال ذاسمأ  مذاسصأ مذ 

  قيم معامل االرتباط المتعدد ومعامل التحديد ومعامل التحديد المعدل بين التصميم 8الجدول ا
ذالمعمار  والتصميم الداخلي ومحور أداء العاملين بعد االنتقال إلى المركز المؤقت

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 1 . 320a .102 .099 .46054 
a. Predictors: (Constant), اسم  ة ذاس   أ  ذئ ت،ذاسم  ة ذاستاصي ذئ ت 

320R.ات مئدأةذاس م دتتذ   أ دد قة دم  دنذاسمدتودذاسلدأئ ذقمدتذأن ،وهدلاذةدتدذعيد ذذ
واس مغةددد ذذ،واسم ددد ة ذاسدددتاصي ذ،ا مئدددأةذئدددةنذاس مغةددد اهذاس لدددمليمذوهددد ذاسم ددد ة ذاس   دددأ  

2أذ  أ ددددذاسمحتةدددتذ لدددتذئيدددغذاسمدددأئمذوهدددوذأتااذاس دددأ يةن،ذأّ ددد .102R و دددلسمذ  أ ددددذذ،ذ
2اسمحتةدددددتذاس  دددددتدذ .099R ،يومذ دددددنذلدددددذ%9.9اس مغةددددد اهذاس لدددددمليمذمملددددد ذذانّذأ ذذ
اس مغةد ذاسمدأئم،ذوقّلحدظذ دنذمدتودذذ د اس مغةد اهذاس لدمليمذمدؤث ذذ دنذثد ّذوذ،اس مغة ذاسمدأئمذ

 ذ3.993سمحيةددذمئدأةنذاتقحدتا ذ ذF ذأنذقة دمذاصمئدأ ذANOVAمحيةدذمئدأةنذاتقحدتا ذ 
 ذأ دغ ذ دنذSig = .023 ذFوقة دمذاس  قوةدمذتصمئدأ ذذ، 72عقدتذعدتتذت مدأهذح ةدمذ 
ذسي مغةد اهذاس لدمليمذأ،ذ  قوةدذا،ذهقدأمذمداثة ذذانّذأ ذ، ذα = 0.05 ذ لدمو ذاستتسدمذااح دأ ةم

يوجد أثر لبيئة العمل الماديةة بأبعادهةا اس مغة ذاسمأئم،ذوهلاذةلوتقأذرس ذاسقمةممذاسمأسةمذذ  
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والتصةةةميم الةةةداخلي  فةةةي أداء العةةةاملين فةةةي الجامعةةةة  ،المختلفةةةة االتصةةةميم المعمةةةار 
ذ:اآلم وهلاذ أذةئةق ذاسمتودذ،ذلمركز المؤقتالسورية الخاصة بعد االنتقال إلى ا

 
 
 

محور  فينتائج تحليل تباين االنحدار لتأثير التصميم المعمار  والتصميم الداخلي   9الجدول ا
 أداء العاملين بعد االنتقال إلى المركز المؤقت

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 2.637 2 1.319 

3.993 .023
a
 Residual 23.118 70 .330 

Total 25.755 72  

 a .Predictors: (Constant)التصميم المعمار  بعد، التصميم الداخلي بعد:
 :b. Dependent Variableبعدأداء العاملين 

الددددمص جذمددددتودذثأئددددهذذ،اس مغةدددد ذاسمددددأئمذذ دددد وس    ددددمذت مددددمذمدددداثة ذاس مغةدددد اهذاس لددددمليمذ
ذ:اآلم ق ولجذاتقحتا ،ذوهلاذ أذةئةق ذاسمتودذو  أ ّلهذ

 ن قيم معامالت االنحدار لنموذج االنحدار المتعدد  يبيّ 10الجدول ا
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.239 .410  7.897 .000 

 021. -2.257- 2.- 198. -248.-  ذاس   أ  ذئ تاسم  ة
 011. 2.607 451. 212. 553. اسم  ة ذاستاصي ذئ ت

a. Dependent Variable: أداء العاملين 
ذ دددنذثددد ّذ،ذوذ05. ذم ة هدددأذأ دددغ ذ دددنذSig دددنذاسمدددتودذاسلدددأئ ذقمدددتذأنذقدددة ذاس  قوةدددمذ 

اس مغةدد ذاسمددأئمذذ دد  ذةددؤث انذاس مغةدد انذاس لددملّلنذ اسم دد ة ذاس   ددأ  ذواسم دد ة ذاسددتاصي 
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ذأ،ذلديئةذا،ذمداثة ذ مغةد ذأتااذاس دأ يةنذذ  وهوذأتااذاس أ يةن،ذ  مغة ذاسم  ة ذاس   أ  ذةؤث ذ،
 مغةدددد ذأتااذذ دددد و مغةدددد ذاسم دددد ة ذاسددددتاصي ذةددددؤث ذ،ذ 0.248ئ لددددتا ذ ذندددد ةمذاس ددددت وذ

ذ .0.553ئ لتا ذ ذو مولةذاس ت ذأ،ذة تةذا،ذماثة ذاس أ يةنذ

ذ

 النتائج: 
است الدمةنذاسقظ ةددمذواس ةتاقةددم،ذومحيةددذئةأقددأهذاتلددمئأقأه،ذمو ددذاسئأحددثذرسدد ذ دنذصددّلدذ

ذ:اآلمةماسقمأ جذ
ةومتذمغّة ذ  ذاسم  ة ذاس   أ  ذن نذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ مذئ دتذاتقملدأدذ .1

 دنذذا،ذ دأنذاسم د ة ذاس   دأ  ذقئددذأ نددذ ثةد ذذالسي ل ذاس ؤقهذ لأ قمذئ أذقئي ،ذ
ذ،ومحتةددتذ لددأحأمهأذوم دد ة هأ،ذمصةددةةذاسم ااددأهئ دت،ذوةمميدد ذلسددمذ ددنذصددّلدذ

 دددنذاس  دددأنذذا،ذواسص و دددةمذ ددد ذاس  دددأنذاسلدددتة ذأ نددددذ ثةددد ذذ،واس احدددمذاس دددومةم
واسمهوةدددمذ هددد ذ لئوسدددمذع دددأذذ،واس ةوئدددم،أذااندددأا ذواس احدددمذاسح ا ةدددمذاسمتةدددت،ذأّ ددد

 ددددأس    ذاس وقددددهذاسمتةددددتذعئددددأ  ذعددددنذ ت لددددمذمندددد ذ أقددددهذعيةدددد ذ دددد ذاسلددددأئ .ذ
سمقألدداذهة ددمذرتا ةددمذذو ددّ  هاتئمتا ةددمذوااعتاتةددمذواسثأقوةددمذأذم ة هدداس  احدددذ

اسه ةدددددمذاسمت ةلدددددةمذذسمقألددددداذص و دددددةمذم دددددّ  ذ،ومت ةلدددددةمذصأ دددددمذئأس دددددتا ر
 وااتا ةمذاسصأ مذئأسمأ  أهذو يةأمهأذاس صميمم.ذذ

ةومتذمغّة ذ  ذاسم د ة ذاسدتاصي ذند نذاسمأ  دمذاسلدو ةمذاسصأ دمذئ دتذاتقملدأدذ .2
قددمذئ ددأذقئيدد ،ذوةمميدد ذلسددمذ ددنذصددّلدذاانددأا ذات ددةقأعةمذسي لدد ذاس ؤقددهذ لأ ذ

 دددنذذا،ذواسلدددّل مذ ددد ذاس  دددأنذاسلدددتة ذأ نددددذ ثةددد ذذ،وا  دددن،واسقئأمدددأهذ،وا سدددوانذ،
 أذا ثأثذواس  تاهذ ه ذ لئوسمذع أذ أقهذعية ذ  ذاسلأئ .ذاس  أنذاسمتةت،ذأ ّذ
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ي لددد ذاقصمدددضذأتااذاس دددأ يةنذنددد نذاسمأ  دددمذاسلدددو ةمذاسصأ دددمذئ دددتذاتقملدددأدذس .3
 لددددتذئلدددد ذأتااذذا،ذاس ؤقددددهذ لأ قددددمذئ ددددأذقئيدددد ،ذس ددددنذهددددلاذاتقصمددددأضذسدددد ذة ددددنذ ئةدددد ذ

 ذذاس أ يةنذ  مم أ،.
ئ ددتذاتقملددأدذذقيددةّل،ذاقصمأندد ذذمعيدد ذاسدد ا ذ ددذأ،ذوة  ددنذمملددة ذئلددأاذا تااذ  مم دد

س  أتسدددمذاآلمةدددم:ذاذئأ لددمو ذا تسي لدد ذاس ؤقدددهذ ددنذصدددّلدذ ددأذل ددد ذ دد ذم  ةدددمذ
ذ 93،ذم2010  ح ت،ذ
 دد ذواس ائددمذذ. اسددتا م ذذاس ائددمذ دد ذاس  ددد× تاا ذاسلددت  ذعيدد ذاس  دددا  لددمو ذ

ااتا  ذئلئاذق اذاس لد اهذذاتةأ قتذحأ ظذعي ذ لموادذست ذذاس  دذأوذاستا م
مدددو ة ذ ددد ذوقدددهذاس وا دددّلهذو يممهدددأذذ دددنذثددد ّذوذ،اس ؤقمدددمذ دددنذلددد نذاس دددوظمةنذ

عأهذومصمددةضذلددأعأهذاس  دددذسممقألدداذ ددمذلددأ،س  دددذاسدد ذاولددهوسمذاسو ددودذ
اس ت لددمذئ ددتذاسظهدد ذوئددتاذاسددتوا ذذاةددأ واسمقلددة ذئددةنذاق دد امذ،ع دددذاس ت لددمذ

ذسّلةأ ة  نذمملة دذئأستوا ذاس لأ  ذذاس ل  ذ لأا.ذوس دذاقصمأضذا تااذقيةّل،ذ
 دددأذ ّذذ،ااتا  ذاسدددل ذاعمدددأتذعيددد ذاسدددتوا ذاس دددئأح ذقئددددذاتقملدددأدذسي لددد ذاس ؤقددده

ذاق  رذعي ذأتا  ذئأتقصمأضذقيةّل،.ذ
ذ،أثددددد ذسئة دددددمذاس  ددددددذاس أتةدددددمذئائ أتهدددددأذاس صميمدددددمذ اسم ددددد ة ذاس   دددددأ  مدددددتذتذةوذ .4

واسم  ة ذاستاصي  ذ  ذأتااذاس أ يةنذ  ذاسمأ  مذاسلو ةمذاسصأ مذقئدذاتقملأدذ
ذ.رس ذاس    ذاس ؤقه

اسم دد ة ذاس   ددأ  ذواسم دد ة ذ ذئة ددمذاس  دددذاس أتةددمذئائ أتهددأذاس صميمددمأثدد ذسذةومددت .5
سدد ذة ددنذذثدد وهددلاذا  ددتذاتقملددأدذرسدد ذاس لدد ذاس ؤقدده،ذوأتااذاس ددأ يةنذئذ اسددتاصي 
ذأ،ذلدديئةذا،ذمدداثة ذ مغةدد ذأتااذاس ددأ يةنذذ دد   مغةدد ذاسم دد ة ذاس   ددأ  ذةددؤث ذذ،  مم ددأ،ذ

ذأ،ذة تةددذا،ذمدداثة ذ مغةدد ذأتااذاس ددأ يةنذذ دد و مغةدد ذاسم دد ة ذاسددتاصي ذةددؤث ذ،ذأ،ذند ةموذ
 .و مولةذاس ت 

 التوصيات:
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ئلم،ذو ددأذمدد ذاسمو دددذرسةدد ذ ددنذقمددأ جاذ دد نذاسئأحددثذ دد ذاسملدد اهذاسلددأذقددوقشئقددأا،ذعيدد ذ ددأذ
ذ:ذذةام ةو  ذئ أذ

 د ذذأ،ذةؤث ذرةمأئذ مغة ذاسم  ة ذاستاصي عأ دذذوسّ أذ أنئ تذاتةّلعذعي ذ م دذاسقمأ جذ
أمدددذات ملددأاذئ لددمو ذذق دد ذاسئأحددثذ ددنذاتقملددأدذرسدد ذاس لدد ذاس ؤقدده،أتااذاس ددأ يةنذئ ددتذ

ذ:ة ونحةثذة  نذأنذقواح ذهلاذاس أ د،ذذ  ظ س نة ذواسمحلةةاسمغذعي ذذاس  دذ،ا تاا
 واس حأ ظدمذذ،ئ احدمذأ ئد ذ د ذاس  ددذواسة د  ذذ أ ةدمذسي دأ يةنذمو ة ذ  أماعي ذاس  دذ

ع دذذأوذة ةدذ،مم دذاس أ دذة عجذئة ةلمذتعي ذاس لأ أهذاس ةيوئمذئةنذاس  أماذ
 اآلص ةن.ذ

 س  أمددداذوةأئ دددأهذوممهةدد اهذاذاسحألدددوا،عدددتتذ ددأمذ دددنذأمهدد  ذاس  دددذعيددد ذمددو ة ذ
 .ه ذ  ذاس  دؤذأتاذسة تاتذ نذث ّذوذ، ذااتا  ذئهوق ةألةمذسي أ يةنذسة   واذئأهم أ ذ

 اس أ يةن.سممقألاذ مذعتتذذمأ  مااس  دذعي ذ ةأت ذعتتذتو اهذاس ةأدذ  ذاسذ 
 أ ددأ نذأوذ  ددأنذ ص ددمذسية ددأ ذوالددم احمذاس ددأ يةن،ذوذذ أ مة ةددأذعيدد ذمددو ة ذاس  ددد

اسم  ةهةددمذ ددنذصددّلدذرعددأت ذمو ةددمذذاسق ددأةأهأ نذس  أ لددمذوأ ددذ ص  ددمذسي ددتصقةن،ذ
   ذسمحلةددد ذأ ندددذالددمصتا ذسميددمذاس لددأحأهذنددد نذاهذاس مددوذعيدد ذاس لددأحأذاس ددأ يةن

 عقتذالم مأ ذاس ل اهذاس ؤقمم.ذذذذذئأسحلئأنأصلذهلدذاسقواح ذوذ،اس ل اهذاس ؤقممذ
 ااذمدددددوا ذذ،مهددددد  ا ذواس  ددددددذاسم دددددأع ذ مهددددد  ذئاحدددددتثذأه،مدددددو ة ذقأعدددددأهذسّلمم أعددددد 

سمددددا ةنذلددددهوسمذمقلدددددذلو ذاتحمةأمددددأهذذلدددد اهذاس ؤقمددددماسم ددددتةّلهذاسّل  ددددمذندددد نذاس 
ق أاذتو اهذذ،اسصأ م  . ةأدذصأ مذئه ولسمذ نذصّلدذرق أاذاس ا ئأه،ذوا 

  ت الددمذسمددا ةنذ لددموتعذ   دد  ذ،ذولسددمذ ددنذصددّلدذرعددتاتذأ ددأ نذ أ ةددمذسيمصدد ةنذمددو ة
 .ذ  يةمذعي ذحت ةنذ لموتعذ غة ذس دذاذ نّل،ذعنذماسيمأ  م

 ذسيمأ  ددأهذاسصأ ددمذاسمدد ذاقمليددهذس لدد اهذ ؤقمددماس  دددذعيدد ذرمدد ااذت الددأهذ  أثيددمذ،
 .هأئذوات أت ذ نذالمئأقمذاسئحثذاسحأس ،ذو لأ قمذاسقمأ ج

ذ
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 :المصادر والمراجع
ذ:المراجع العربية -أوالً 
واسمد ا ذاس ددأ يةنذئة ددمذاس  ددذاس أتةددمذوأث هدأذ دد ذرقمأمةدم،ذ نددأ،ذ .ذ2009أئدوذا اسددم،ذ د .ذ  .1

ئ  ددأنذاس  ددد/ذت الددمذ ةتاقةددم.ذ لددأسمذ أملددمة ،ذاس  هددتذاس ددأس ذاتا  ذا ع ددأد،ذت  دد ،ذ
 لو ةم

 .ذاسمليةدددذ ددنذاسنونددأاذاس متاصيددمذ2007عيدد .ذ ذ  ددةم ،ذئلددأ وذة ددأنذ محدد ،ذرأح ددت،ذ .2
-122 ذ ،ذم:2 19ذ مذاس ّل ذئألمصتا ذاس    ذاسم ةم .ذ ميمذاسم ئةمذواس ي ،ذاس ميدت

ذ .137
 .ذتو ذئ ا جذاسلّل مذاس هقةمذ  ذمحلةنذأتااذاس  دأدذئأس ؤللدأهذ2011 ذئّلد،ذ   ي . .3

سمحوةدددذاسددو  ذواسئّللددمةم.ذ لددأسمذذSATPAP ALIFاس ددغة  ذواس مولددةمذاسم ا  ةددم:ذ
 ،ذاسم ا  . أملمة ،ذمأ  مذ  حأهذعئأر،ذلةةم

اسددوظةم ذسددت ذ  ي دد ذتا  ذوعّلقمدد ذئددأ تااذ .ذاسم  ددةنذاا2008اسئيددو ،ذ ح ددتذلددية أن.ذ  .4
اس  ي ددمذاس  ئةددمذاسلدد وتةمذ ددنذومهددمذقظدد ه .ذذ-اس ددتا رذاسح و ةددمذ دد ذ حأ ظددمذاسومدد 

 ،ذا  تن. لأسمذ أملمة ،ذمأ  مذ ؤمم
 .ذئة مذاس  دذاستاصيةمذوأث هأذعي ذا تااذاسوظةم :ذت المذعي ذ2014ئنذ ح ون،ذلهأ .ذ  .5

سمذت مدو ا ،ذمأ  دمذ ح دتذصةند ،ذعةقمذ نذااتا ةدةنذئ يةدأهذو  أهدتذمأ  دمذئأمقدم.ذ لدأ
 ،ذاسم ا  .ئل   

 .ذملقةدددأهذاتم دددأدذوتو هدددأذ ددد ذمحلدددةنذا تاا:ذت الدددمذ2006ئدددنذ دددأقم،ذ ح دددتذعيددد .ذ  .6
مةئةلةدددمذعيددد ذاسندددئأةذاس دددأ يةنذئدددأ  نذاس دددأ .ذ لدددأسمذ أملدددمة ،ذمأ  دددمذقدددأةمذاس  ئةدددمذ

 ،ذاسل وتةم. قةم،ذاس ةأض سي يو ذا
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 أسمذئأاذاسم  ة ذاستاصي .ذئغتات:ذمأ  مذتةأس .ذ .2005اسئةأم ،ذق ة ذقأل ذصيم.ذ  .7
 .ذاسئة ددمذاستاصيةددمذسي  دددذو لددمو ذا تااذاسددوظةم ذ2003ئدد اهة .ذ راسمددوةم  ،ذعئددتذاس  ةدد ذ .8

  ذا مه  ذا  قةم:ذت المذمةئةلةمذعنذ نأذاس  اقئةنذاسم د  ةةنذ د ذ ةدأ ذاس يدمذصأسدتذ
 ،ذاسل وتةم.ي يو ذا  قةم،ذاس ةأضاستوس .ذ لأسمذ أملمة ،ذأ أتة ةمذقأةمذاس  ئةمذس

  .ذرتا  ذاس وا تذاسئ  ةم.ذع أن:ذتا ذوا د.2010موت ،ذ حموظذأح ت.ذ  .9
قمأمةددمذاس دأ يةن:ذاس ّلقددمذ2009حلدةن،ذأح دتذعيدد .ذ  .10  .ذرتا  ذاسلدّل مذواس ددحمذاس هقةدمذوا 

ثددد ذت الدددمذ ةتاقةدددمذآل ااذعةقدددمذ دددنذاس دددأ يةنذ ددد ذاس ددد  مذاس أ دددمذسي  دددأ  ذاس ددد أسةمذوا 
ذ  م ذئةم ذ حأ ظدمذ دّلمذاسدتةن.ذ ميدمذم  ةدهذسي يدو ذااتا ةدمذواتقم دأتةم،ذاس ميدت

  .93ذ-70 ،ذم:ذ 16 5
 .ذأثدد ذاسلة ددمذاسقوعةددمذس نددأا ذاسقهأ ةددمذ2011ح ددأت،ذ   ذق دد .ذ وذحددو اق ،ذ دد ذ ح ددت،ذ .11

ذ–ع ددأنذ–   دد ذلددةم ذ ددودذاسممددأ  ذ-عيدد ذتةقأ ة ةددمذاسحةدد ذاس   ددأ  ذ:ذحأسددمذت الددةم
  .59ذ-51 ،ذم:ذ 1 38ذيمذت الأهذاس يو ذاسهقتلةم،ذاس ميت تن.ذ ما 

 .ذ  وقمذاسم  ة ذاس   أ  ذ  ذا ئقةمذااتا ةم،ذحأسمذت الم:ذ2012صن ،ذ قة ذةحة .ذ  .12
 ،ذلو ةم.مأ  مذم  ةن،ذاسّللقةمذ. تةقمذاسّللقةم،ذ لأسمذ أملمة 

ذمذاسئأحدددث،ذاس دددتت .ذمحيةددددذا لدددرذاسقظ ةدددمذس مهدددو ذا تاا.ذ ميددد2010اسدددتاو ،ذاس دددة .ذ  .13
  .ذذ227ذ-217 ،ذم:ذ 7 

اسددوظةم ذواسم ددأس ذسألسددوانذ دد ذذ .ذاسئ ددت2008تئددرذو ةدده،ذحلددأ ،ذو  ددأت،ذعئددتذاسدد  ا .ذ  .14
 ذ .2 24ذاسم  ة ذاستاصي ذاس  أ  .ذ ميمذمأ  مذت   ذسي يو ذاسهقتلةم،ذاس ميت

  .ذا سوانذقظ ةأ،ذوع يةأ،.ذحيا:ذ ةئ مذاس قت .ذ1983ئ اهة .ذ راست يص ،ذ .15
 .ذندغوةذاس  ددذوعّلقمهدأذئأس ندأذاسدوظةم ذ2010استول  ،ذ ئأ مذئنذ أس ذئنذ ئأ م.ذ  .16

سأل  اتذاس أ يةنذ  ذ  ا  ذح رذاسحتوتذئ قةلمذاس تةقمذاس قو  .ذ لأسمذ أملمة ،ذمأ  دمذ
 ،ذاسل وتةم.قأةمذاس  ئةمذسي يو ذا  قةم،ذاس ةأض

 .ذأثدد ذاسئة ددمذ2011مرذ دد ات.ذ  ار،ذقدد ذذأئددووذتة ةددم،ذأحددّل ذ ددأعو ،ذم ائدد ،ذصيددوتذأح ددت،ذ .17
رعددأت ذاس دد ااذسددت ذاس  ددّلاذ دد ذاس  ددأ مذاسميلددةةقةمذ.ذذقّةددأهاس أتةددمذواتمم أعةددمذعيدد ذ

    وعذمص ج،ذمأ  مذاسقمأمذاسوةقةم،ذقأئير،ذ يلةةنذ.
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 .ذعي ذاسقمرذاس قأع ذواس هقد .ذع دأن:ذتا ذاس لدة  ذسيق د ذ2010 ئةم،ذ ح تذ حأم .ذ  .18
 واسمو ةم.ذ

 .ذاسندغوةذااتا ةدمذوعّلقمهدأذئدأ تااذواس ندأذاسدوظةم /ذ2002ئدنذ  مدأت.ذ ذاس وق ،ذلد ت .19
ت الددمذ لددحةمذعيدد ذنددئأةذحدد رذاسحددتوتذئ حأ ظددمذمددت ذواسلةأعددأهذاسمأئ ددمذسهددأ.ذ لددأسمذ

  أملمة ،ذأ أتة ةمذقأةمذاس  ئةمذسي يو ذا  قةم،ذاسل وتةم.
اس تصدذرس ذعي ذاسقمرذاس قأع ذواسمقظة  ذ   ارذحي  ،ذذ .1999  .ذ وقأست.ذ ةمةو،ذ .20

  م م  .ذع أن:ذتا ذاس  و .ذ
اس ددددوظمةنذ دددد ذتااذأ .ذ حددددتتاهذاس نددددأذاسددددوظةم ذوأث هددددأذعيدددد ذ2014 وةددددش،ذلددددأ ةم.ذ  .21

اس ؤللمذ:ذت المذحأسمذثأقوةمذأ  ةدذأ ح تذئحة  .ذ لأسمذ أملدمة ،ذمأ  دمذأ يد ذ حقدتذ
 أوسحأجذاسئوة  ،ذاسم ا  .

 اسلأه  :ذ  مئمذعةنذ  ر.ذ .ذااتا  ذاس  مئةمذاسحتةثم.2001اس ةأت ،ذعأتدذ  نأن.ذ  .22
وا مةأحدد ذاس هقدد :ذ .ذئة ددمذاس  دددذوعّلقمهددأذئ قمأمةدد ذاس أ دددذذ2014 ةمددون،ذئ ددأ ذحلددن.ذ  .23

ت المذ ةتاقةدمذسدت ذعةقدمذ دنذاس دأ يةنذ د ذعدتتذ دنذاس  أ ددذاسمأئ دمذسدو ا  ذاس دقأعمذ د ذ
 ،ذلو ةم. حأ ظم ذح مذوح أ .ذ لأسمذت مو ا ،ذمأ  مذت   

 .ذاس قدددأ ذاسمقظة ددد ذوعّلقمددد ذئدددأ تااذاسدددوظةم :ذ2004ئددد اهة .ذ راسلددد  ان،ذقأ ددد ذ ح دددتذ .24
ا  نذاسصأ مذئ تةقمذاس ةأض.ذ لدأسمذ أملدمة ،ذذت المذ لحةمذعي ذنئأةذقةأعذقواه
 .،ذاسل وتةممأ  مذقأةمذسي يو ذا  قةم،ذاس ةأض

اس قأ ددد ذاسم ددد ة ةمذاسصأ مةدددمذ ددد ذمحتةدددتذذ .ذأثددد 2008 ح دددت.ذ ذةدددوقرذ ح دددوتذلدددية ، .25
 لموةأهذاانأا ذاسةئة ةمذاسلأقةمذعي ذاس دئأئةم.ذاس ميدمذاس  اقةدمذسيهقتلدمذاس   أ ةدم،ذ

  .ذذ142ذ-128م:ذ  ،ذ13ذ-12 ذ4Aذاس ميت
 .ذ مةيئدددأهذاسهقتلدددمذ2012اسلددد أن،ذثدددأ  ذأح دددتذلددد تون،ذواسلددد أم،ذئ دددأ ذعددد ذاسدددتةن.ذ  .26

اسئ ددد ةمذو دددد ذ يلددددممذاسم دددقةمذاس  ددددة :ذت الددددمذالدددمةّلعةمذ دددد ذو شذاس دددد  مذاسوةقةددددمذ
مق ةمذاس ا تةن،ذ ميتذذس قأعمذا ثأثذاس ق س ذ  ذ حأ ظمذقةقو .ذ يةمذااتا  ذواتقم أت،

  .ذذ29ذ-9 ،ذم:ذ 108 34

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF.%D9%8A+%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%88%22
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ذاتعمئدددأ اه .ذ2013 ح دددوت،ذلدددي أن.ذ وذاسلدددقئأق ،ذعيددد ذعيدددو ذ ح دددت،ذاس أئدددت،ذعئدددتا ،ذ .27
اسئ دد ةمذوألددرذت الددمذاانددأا ذعقددتذم دد ة ذاس ئددأق ذاسلدد قةمذعيدد ذ ثددأد:ذاسددة ن.ذ ميددمذ

  .ذذ578-561 ،ذم:ذ 1 29ذمأ  مذت   ذسي يو ذاسهقتلةم،ذاس ميت
اتقم دددأتةمذذ ميدددمذاسمدددوا نذئدددةنذاس  ددددذواسحةدددأ . .ذ2009اسلدددهي ،ذ ح دددتذئدددنذلددديةأن.ذ  .28

 ،ذاسل وتةم.5572س م وقةم،ذاس تتذاا
ذاتسمدددد ا  .ذتو ذئة ددددمذاس  دددددذاستاصيةددددمذ دددد ذمحلةدددد ذ2013اس دددد   ،ذعأةددددتذ حةدددددذعةددددأت .ذ  .29

اسمقظة دد ذسددت ذ قلددوئ ذقةددأت ذحدد رذاسحددتوتذئ قةلددمذاسحددتوتذاس دد أسةم.ذ لددأسمذ أملددمة ،ذ
 .،ذاسل وتةم  قةم،ذاس ةأضمأ  مذقأةمذاس  ئةمذسي يو ذا

.ذ .ذرتا  ذا  ددددددد اتذواس ّلقدددددددأهذااقلدددددددأقةمذ دددددددتصدذا هدددددددتام1994اس دددددددقواق ،ذ دددددددّلم.ذ  .30
 ل قت ةم:ذ ؤللمذ ئأاذاسمأ  مذسيةئأعمذواسق  .اا

 .ذا تااذاسدددوظةم ذسدددت ذأعندددأاذاسهة دددأهذاسمت ةلدددةمذ ددد ذ2011اس ددد اة  ،ذصأسدددتذأح دددت.ذ  .31
.ذ ميددمذمأ  ددمذت  دد ،ذ ذ ؤلددأاذا قلددأ ذ ةهددأاسمأ  ددأهذا  تقةددمذاس لدد ةمذ ددنذومهددمذقظدد

  .ذذ652ذ-601 ،ذم:ذ 2+1 27تذاس مي
 .ذاس قأ ذاسمقظة  ذوماثة دذعيد ذا تااذاسدوظةم ذسي دأ يةن:ذت الدمذ2010 يةحم،ذ أ  .ذ  .32

حأسددمذمأ  ددمذأ ح ددتذئددوق دذئددو  تار.ذ لددأسمذ أملددمة ،ذمأ  ددمذأ ح ددتذئددوق دذئددو  تار،ذ
 اسم ا  .

 .ذاسلدأه  :ذتا ذ6 ة.ذذعيد ذاسدقمرذاس دقأع ذوذاسمقظة د  .ذ1988ة ،ذ  جذعئتذاسلأت .ذ  .33
 اس  أ م.

 .ذ ةم و ةدور:ذاس مداذاس  د  ذ د ذ2009عأئتةن،ذةلأ ،ذ أ وش،ذعلئم،ذواسمدأئ ،ذةألد .ذ  .34
 اس  أ  .ذمأ  مذت   ،ذ يةمذاسهقتلمذاس   أ ةم.

سئحدددثذ .ذرتا  ذاسلدددو ذاس أ يدددم:ذا لدددرذاسلددديو ةمذوأتواهذا1983عأ دددو ،ذأح دددتذ دددل .ذ  .35
 اسمةئةل .ذئة وه:ذتا ذاسقهنمذاس  ئةمذسيةئأعمذواسق  .

 .ذأثد ذاسهقتلدمذاسئ د ةمذ د ذ2012مو دأر،ذلدةمأذلدم ام.ذ وذاس أ   ،ذعأ  ذعئتذاسيةةدم،ذ .36
صمددضذاس يمددمذو  ددمذااقمأمةددم:ذت الددمذ دد ذاس  هددتذاسةئدد ذاسملقدد /ذاس ق ددو .ذ ميددمذ يةددمذ

  .367ذ-339:ذ  ،ذم29 ذئغتاتذسي يو ذاتقم أتةمذاسمأ  م،ذاس تت



 منير عّباس                          2018-الثانيالعدد  -34 المجلد–والقانونية مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية 

289 

 

 .ذاتلدمغّلدذا  ثددذسي لدأحأهذاسم ااةدمذتاصددذا ئقةدمذ2007عئتذاسلّل ،ذةولمذأح دت.ذ  .37
  .328-277 ،ذم:ذ ذ2 23ذاس  مئةم.ذ ميمذمأ  مذت   ذسي يو ذاسهقتلةم،ذاس ميت

تا  ذاس  مئةدددمذااذه .1408ئددد اهة .ذ رذ قدددتام،ذئ دددة وذعئدددتذاسيةةدددم،ذعئدددتذاسح ةدددتذ ندددأ،ذ .38
تا  ذاس  مئةدم.ذاس ةدأض:ذ  هددتذودذاامهد  ذاسح و ةددم:ذاسمد اذا ةمذ د ذا وأع دأدذاسلد  مأ ذ

 .تا  ذاس أ ماا
ذ د ذوأث هدأذاس أتةدمذاس  ددذئة دم .ذ2012.ذ عئدأرذلد ةمذو مةدت،ذةولدم،ذ دؤاتذعئتاس ح ن، .39

ذ ميدم.ذاس ه ئأ ةدمذسي دقأعأهذاس أ مذاس   مذ  ذالمةّلعةمذت الم:ذاس أ يةنذأتااذمحلةن
  .204-184:ذ مذ، 91 اس تتذذواسثّلثون،ذاسصأ لمذاسلقمذت،واتقم أذااتا  

 .ذاسلددديومذااقلدددأق ذواسمقظة ددد :ذ قظدددو ذ يددد ذ لدددأ ن.ذ1995اس دددتةي ،ذقأ ددد ذ ح دددت.ذ  .40
 ااتا  ذاس أ م،ذرتا  ذاسئحوث.ذاس ةأض:ذ  هت

مددوت ذاسم دد ة ذاس   ددأ  ذ دد ذمحلةدد ذاس ةدد  ذاسمقأ لددةم:ذذ .ذأثدد 2013عدد ا ،ذ  ددأذ ح ددت.ذ  .41
ّلعةمذس ةقددمذ ددنذاس دد  أهذاسهقتلدددةمذاتلم ددأ ةمذ دد ذ تةقددمذع ددأنذاس ئددد  .ذت الددمذالددمة

 ولة.ذ لأسمذ أملمة ،ذمأ  مذاس   ذا 
  .ذرتا  ذاسلو ذاس أ يم.ذع أن:ذتا ذ ه انذسيق  ذواسمو ةم.1996علةي ،ذع  ذو م .ذ  .42
ذا ع دأن:ذتذ .ذمةوة ذاس قظ أه:ذاسهةأ ددذوا لدأسةا.2001اس وا يم،ذقأ دذعئتذاسحأ ظ.ذ  .43

  ه انذسيق  ذواسمو ةم.
 .ذمدددداثة ذاس قددددأ ذاسمقظة دددد ذعيدددد ذا تااذاسددددوظةم ذ2014عةلدددد ،ذح ددددتذعيدددد ذعئددددتذا .ذ  .44

سي دأ يةن:ذت الددمذ ةتاقةددمذعيد ذرتا  ذاس قأ ددتذئ ددؤونذاسمقلدةمذواسمددوا اهذوااقأ ددمذ دد ذو ا  ذ
 استاصيةمذئ  ي مذاسئح ةن.ذ لأسمذ أملمة ،ذمأ  مذاس يو ذاسمةئةلةم،ذاسئح ةن.ذ

  .ذاسومة ذ  ذرتا  ذاس وا تذاسئ  ةم.ذع أن:ذتا ذوا د.2010اسل ةوم ،ذ ح تذقأل .ذ  .45
 .ذاسئ دددتذاسقملددد ذواسملدددةوسوم ذسألسدددوانذ ددد ذاس ئدددأق ذ2012 حلدددن،ذعئدددتذاس ددد ة ذحلدددن.ذ  .46

 ليلديمذذ ميدمذمأ  دمذا ق د ذاد  .ذاس ّلمةم:ذحأسمذت الةمذ م مذاس مأاذاسةئد ذئلةدأع
   .38ذ-1 ،ذم:ذ 1 16ذاس يو ذاسةئة ةم ،ذاس ميت

 .ذاسم  ة ذاس غي ذواسم  ة ذاس ممومذسي للةذاس   دأ  ذ2008 حلن،ذعئتذاس  ة ذصيةد.ذ  .47
 ددد ذاس ئدددأق ذااتا ةدددم:ذحأسدددمذت الدددةمذس ئقددد ذااتا  ذ ددد ذذاتمم دددأع وأث ه دددأذعيددد ذاسئ دددتذ
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لددّل ةمذ دد ذاس لدد  ذ ئقدد ذ  ي ددمذاسئحدد ةن.ذ ميددمذاسمأ  ددمذاااالددّل ةمذئغدد  ذوذاسمأ  ددمذ
  .183ذ-155 ،ذم:ذ 1 16لأهذاسةئة ةمذواسهقتلةم،ذاس ميتذاست ا

 .ذأثد ذئ دضذالدم امةمةأهذرتا  ذاس دوا تذاسئ د ةمذ د ذا تااذ2010 ح ت،ذمّلدذعئتذا .ذ  .48
قلددأ ذاس ي ةددمذ دد ذاس يةددأهذواس  أهددتذاسملقةددمذ دد ذاسددوظةم :ذت الددمذمحيةيةددمذآل ااذ ؤلددأاذا 
 ،ذاس  ا .قةماسلية أقةم.ذ لأسمذ أملمة ،ذمأ  مذاسلية أ

لدددمغ ا ذ .ذتو ذئ دددضذعوا ددددذاسهقتلدددمذاسئ ددد ةمذ ددد ذات2013 ح دددوت،ذ دددةّلنذ أندددد.ذ  .49
قددمذ ددنذاس ددأ يةنذ دد ذ دد  مذ لةألددةدذسّلم ددأته.ذعةّذذاسددوظةم :ذت الددمذالددمةّلعةمذآل اا

  لأسمذ أملمة ،ذمأ  مذاسلية أقةم،ذاس  ا .ذ
عذااتا  ذت الدمذمةئةلةدمذ .ذأث ذئة دمذاس  ددذعيد ذاائدتا2011 ح تذل تذ هت.ذ ذاس  وة، .50

عيدد ذأ أتة ةددمذلدد تذاس ئددتا ذسي يددو ذا  قةددمذ دد ذتوسددمذاس وةدده.ذ لددأسمذ أملددمة ،ذمأ  ددمذ
 اس   ذا ولة.

 .ذت الدأهذ د ذااتا  ذاس أ دمذ دمذئ دضذمحيدةّلهذ لأ قدمذ1980لد أعةدذ دئ  .ذ ر ليدت،ذ .51
  .ذاس وةه:ذ ؤللمذاس ئأو.ذ3 ة.ذ

 .ذقةدددأرذأثددد ذ2009 أ لددد ،ذلدددأس ذ ا دددت.ذ  ةدددأ،ذعيددد ذةدددوقر،ذتةدددا،ذ دددّلمذ دددة ،ذواس .52
تااذاس دددأ يةن:ذت الدددمذ ةتاقةدددمذعيددد ذ تة ةدددمذاسم ئةدددمذئ حأ ظدددمذاسئ ة ددد ذ ددد ذأاسمدددت ةاذ ددد ذ

ليليمذاس يو ذاتقم أتةمذذ-ليةقمذع أن.ذ ميمذمأ  مذم  ةنذسيئحوثذواست الأهذاس ي ةم
  .57-135 ذ ،ذم:1 31تذواسلأقوقةم،ذاس مي

الدددمذاس  ددددذواسهقتلدددمذاسئ ددد ةم.ذع دددأن:ذتا ذ دددمأاذسيق ددد ذ .ذت ذ2012قمددد ،ذقمددد ذعئدددوت.ذ  .53
 واسمو ةمذ.

 .ذملةددددة ذ ددددت ذ  أسةددددمذ2012عددددأةش،ذعددددّلاذ ح ددددتذحلددددن.ذ وذلدددد أعةد،ذراسهأئةددددد،ذولددددة ذ .54
رم اااهذاسلّل مذواس حمذاس هقةمذ  ذاس صمئ اهذاس ي ةمذ نذومهمذقظ ذاس أ يةن:ذت المذ

 ميدمذاسمأ  دمذاالدّل ةمذذقةأعذا  .ذ ةتاقةمذعي ذاس أ يةنذ  ذاسمأ  أهذاسميلةةقةمذ  
  .ذ143-83 ،ذم:ذ 2 20تذسيت الأهذاتقم أتةمذوااتا ةم،ذاس مي
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 .ذتو ذ  ددأةة ذاسلددّل مذواس ددحمذاس هقةددمذ دد ذمحلددةنذأتااذاس ددأ يةنذ2012هددتا ،ذئصمددم.ذ  .55
  ذاس ؤللدأهذاس دغة  ذواس مولدةمذت الدمذحأسدمذ ؤللدمذسةقدتذادأ ذاسم ا د ذوحدت ذو قيدم.ذ

 ،ذاسم ا  .مة ،ذمأ  مذقأ ت ذ  ئأم،ذو قيم لأسمذ أمل
 ددنذواسلددّل مذاس هقةددمذاسواقددمذو لم حددأهذسيمةددوة .ذ .ذلةألددأهذا 1994اسهقددتاو ،ذو ةددم.ذ  .56

  .92-47 ،ذم:ذ 82 ذ ميمذااتا  ذاس أ م،ذاس تت
ذ
ذ
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