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Abstract 

The study aimed to determine the 
mechanisms that can develop the job 
performance in service organizations. 
The researcher used the descriptive 
analytical method, 150 questionnaires 
were distributed to the employees, 
and 130 questions were retrieved, ie 
86%. A number of statistical tests 
were conducted to verify the veracity 
of the questionnaire and its normal 
distribution, stepwise regression to 
test study hypotheses. The results of 
the study showed that some 
mechanisms of physical performance 
affect the performance of the 
employees without other mechanisms. 
Despite the positive effect of the 
mechanisms of moral performance 
and promotion system to enhance the 
performance level of the employees, 
but it is not used and activated 
efficiently in universities as 
performance mechanisms, Good work 
environment has a positive impact on 
employee performance. Finally, the 
level of employee satisfaction with 
the system affects their professional 
performance. 
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 ملخص

معرفع اآللياو اليت ميكنها تط ير الدراسع إلى  هدفت
داء ال ظيفي يف املنشآو اخلدميع ؟ لقد اتتخدم ألا

 ت زيع مت، التثليلي  ال صفيالننهج  الواحث
سداد است متوامل ظفني ، على  اتتوانع) 150(
لمت اجراء عدد  % 86 بنسوعأي تتوانع ، إ) 130(

من االختواساو االحصائيع للتثقق من صدق 
االتتوانع لبواتا ، لكذا الت زيع الطويعي للوياناو 

جراء اختواس حتليل االحنداس املتدسج إال اسد  با مث 
ظهرو نتائج الدساتع ألقد . الختواس فرلض الدساتع 

 مست ىسفع  ىداء املاديع تؤبر علألبعض آلياو ال أ
، لسغم التأبري  ىخر أ دلل آلياو ني ظفاء املأد
 ىداء املعن يع ل نظام الرتقياو علجيايب آللياو األاإل

نه ال يتم اتتخدامها أال إ نياء امل ظفنستوى أدسفع 
داء املتوع أللتفعيلها بكفاء  يف نظام آلياو ا

جيابياً إباجلامعاو ، كنا تؤبر بيئع العنل اجليد  تابرياً 
سضا  ىمست  ل إخرياً فأل . نيظفاء امل  أد مست ى ىعل

أدائهم  مست ى ىامل ظفني عن النظام املتوع يؤبر عل
 .ال ظيفي 
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