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 الممخص:
عالقة أنموذج ىندسة السموك واداء المرشد السياحي في  تيدف الدراسة الحالية الى أختبار :الغرض

 شركات السياحة في النجف االشرف.
: أستيدفت الدراسة الحالية أسموب الحصر الشامل عمى مجتمع الدراسة المتمثمة المنهجية / التصميم

ات ( أستبانة وبعد فرز البيان111بمدراءو مسؤولي الشركات السياحية ومعاونييم, أذ تم توزيع )
( أستبانة مسترجعة, 101( أستبانة من أصل )55وتدقيقيا تبين أن االستبانات الصالحة لمتحميل ىي )

 وتم تحميميا وفقًا ألسموب نمذجة المعادالت الييكمية / طريقة المربعات الصغرى.
: توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج وأىميا وجود عالقة تأثير وأرتباط بين أنموذج النتائج

 .ىندسة السموك وأداء المرشد السياحي
 (.أنموذج هندسة السموك, أداء المرشد السياحي): الكممات المفتاحية

Examination of Relationship between  Behavior Engineering Model and 

Tour Guide Performance 

Nagham Rasoul Radi                    Prof.Dr. Adel Hadi Al-Baghdadi 

University of Kufa / College of Administration and Economics / 

Department of Business Administration 

Abstracts: 

Purpose: The current study aims to test the relationship between the behavior 

engineering model and the performance of the tour guide in tourism 

companies in Najaf. 

Methodology/Design: The current study targeted a comprehensive inventory 

method on the study population represented by the directors of tourism 

companies and their assistants, as (111) questionnaires were distributed, and 

after the data was sorted and checked, it was found that the questionnaires 

were valid for analysis are (95) questionnaires out of (101) questionnaires 

were retrieved, and they were analyzed According to the method of structural 

equations modeling/method of least squares and using (SMART PLUS v. 

3.3.2) and (SPSS v.24) to examine and analyze the data. 

Results: The study reached a set of results, the most important of which is 

the existence of an influence and correlation relationship between the 

behavior engineering model and the performance of the tour guide. 
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 :المقدمة
بدأت صناعة السياحة في العمل عمى طرق لتعزيز مستوى الكفاءات المينية       

لممرشدين السياحيين التي تعتبر بالغة األىمية في التأثير عمى أداء المرشدين 
السياحيين. يمكن اعتبار الكفاءات المينية لممرشدين السياحيين جزءًا من منتجات 

ت عمى تصورات السائحين حول جودة خدمة السفر ، حيث يمكن أن تؤثر ىذه الكفاءا
اإلرشاد السياحي وتحسين رضا السائحين. بالنسبة لوكاالت السفر، يعد المرشدون 
السياحيون أحد رؤوس األموال البشرية الحاسمة لتحقيق أرباح في سوق صناعة 
السياحة اليوم شديدة المنافسة من أجل اكتساب زبائن، ال يتعين عمى شركات السياحة 

لحديثة فقط تقديم خدمات سفر عالية الجودة و مبتكرة ، بل تحتاج أيًضا إلى تنمية ا
 etالكفاءات المينية لممرشدين السياحيين، وبالتالي تعزيز رضا السياح 

al,2017:2)&Lin.) 
لذا من الميم العمل عمى ىندسة أداء العاممين في المنظمات السياحية لضمن الحصول 

من النماذج األكثر تأثيرًا  Gilbert نموذج ىندسة السموك لعمى اداء أفضل, وُيعد 
وغالًبا ما يستخدم كإطار عمل إلجراء  ومن من العوامل التي تؤثر عمى فجوة األداء

(.أذ (Muljana&et al,2020:731تحميل السبب والتي تساعد عمى تحسين االداء 
ن خالل مجموعة من ينعكس ىذا االداء في تطوير السياحة بشكل مباشر, وىذا يتم م

العناصر التي تمثل أداء المرشد السياحي الذي يعتبر من العوامل الميمة في قطاع 
يعّرف االتحاد  و السياحة , النو يمثل الواجية االولى التي يتعامل معيا السائح,

المرشد السياحي بأنو: شخص يرشد الزائرين  العالمي لجمعيات المرشدين السياحيين
تارونيا ويفسر التراث الثقافي والطبيعي لممنطقة و يمتمك الشخص عادًة بالمغة التي يخ

 Alمؤىالت محددة تصدرىا ومعترف بيا عادة من قبل السمطة المختصة 
Jahwari,2015:200) .) 
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 المبحث االول
 مراجعة االدبيات

 أواًل: أنموذج هندسة السموك
تقنيات تحسين االداء المستخدم  واحًدا من أقدم وأفضل نماذج Gilbert يعد نموذج

لتقييم احتياجات  (HPT) لتطوير األداء في المنظمات. تستخدم تقنية األداء البشري
فيي نيج منظم  .المنظمة وتطوير أدوات لمساعدة موظفييا عمى زيادة إنتاجيتيم

لتحسين اإلنتاجية والكفاءة من خالل تحميل األداء الحالي والمطموب في مكان العمل 
(, وتوجد عدة (King,2013:4,13فيذ التدخالت لسد الفجوات بين حاالت األداءوتن

 :نماذج لتحسين االداء وىندسة السموك منيا
 (Thomas F Gilbert, Joe Hartless, Dean Spitzer, Robert F. 

Mager, Allison Rossett) . وسيتم االعتماد عمى نموذج Gilbert لميندسة
السموكية في ىذه الدراسة بأعتباره أحد مكونات نماذج تحسين االداء, اذ يتناول األداء 
في مكان العمل من خالل التركيز عمى الجوانب التي تؤثر عمى اإلنتاجية حيث يقدم 

ل تعزز أداء الفرد والجماعة والتنظيم, ىذه العوامل التي يطمق عمييا غالًبا ستة عوام
"المربعات الستة" تساعد في تحديد فجوة األداء وصياغة إطار عمل النظام 

King,2013:3,19).) 

 لهندسة السموك Gilbert( نموذج 1شكل )
source:Donaldr. Hillman, 2013, Applying Gilbert’s teleonomics to 

engineer worthy performance in generation y employees, 

performance improvement, vol. 52, no. 10,p:18. 
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 (Gilbert) نموذج  أبعاد أنموذج هندسة السموك
أن خمية المعمومات ىي أول خمية يجب فحصيا عند  Gilbert: يقترح المعمومات -1

عمى أىمية  Gilbert(.يؤكد Hillman, 2013:16البحث عن حمول ألداء الموظف )
من الميم أيًضا أن يفيم العاممون .كيفية توصيل توقعات األداء لمعاممين بشكل واضح
 (.,Viera& Freer (2015:34الجوانب المختمفة ألدوارىم وأولويات أداء ىذه الميام 

كون : ىي كل ما يتم توفيره لمفرد من ادوات من قبل المنظمة  والتي ت الموارد-2
(. وتشمل األجيزة (Snell,2014:18المصممة عمميًا لتتناسب مع العوامل البشرية 

والمواد واألدوات والوثائق التي تساعد في أداء العاممين باألضافة الى الوقت الكافي 
النجاز الميام . لذلك من أجل التأثير بشكل إيجابي عمى اإلنتاجية 

Nyaude,2008:22).) 
ب المناسبة والميمة لمتشجيع والحفاظ عمى مستويات عالية من :ىي العواقالحوافز-3

( تشمل تقديم الحوافز المالية  والحوافز غير Wooderson (2017:662,األداء
المالية   المرتبطة باألداء حتى يرى العاممون صمة مباشرة بين إنجازاتيم والمكافأت 

Cox et al,2006:29)عينة متاحة لعاممييا (. يجب أن يكون لدى المنظمة حوافز م
لدفع العاممين عمى األداء بشكل مناسب عمى المدى القصير والطويل 

Stefaniak,2018:9) .) 
: ىي فيم الوظيفة والميارات وىي القدرة عمى أداء السموكيات المطموبة المعرفة -4

بشكل جيد. يتم اكتساب المعرفة والميارات الالزمة ألداء السموكيات المرغوبة من خالل 
(. وىي القدرة الفكرية الكامنة لدى العاممين والتي (Snell,2014:17التدريب والخبرة 

المعرفة بأنيا شيء  Gilbertسمي أوالتجريبي. وصف يتم اكتسابيا من خالل التعمم الر 
يكتسبو العاممون من خالل تدريب مصمم عمميًا قادر عمى مطابقة الميارات المطموبة 

 ( . (Nyaude,2008:25لألداء المثالي 
: أذا كان العامل قادرًا عمى التعمم والقيام بما ىو ضروري ليكون ناجحًا في القدرة -5

(.اي قدرتو (Chevalier,2003:10 األساسية لمعامل عمى العمل الوظيفة فيي القدرة
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عمى األداء وتحقيق النتائج المطموبة من خالل القدرة عمى التعامل مع التحديات 
 (.(Nyaude,2008:11,26 والفرص

: يركز ىذا البعد عمى مطابقة دافع العمال واىتماميم بالعمل مع واقع حال الدافع-6
(. يعالج الدافع القوة واإلمكانات داخل (Sawhney &Chason,2005:82 العمل

الشخص من أجل تحقيق األىداف التي تم تحديدىا, فيو عممية بدء الوعي والعمل 
اليادف و ىو مفتاح أساسي لبدء السموك والتحكم فيو ودعمو وتوجييو 

Mukmin,2020:114).) 
 ثانيًا: أداء المرشد السياحي

 عناصر أداء المرشد السياحي
:  يجب ان يظير بمظير انيق ومرتب, كما  لسمات الشخصية والمظهر الخارجيا-1

يجب ان يتمتع المرشد السياحي بمزيج من الصفات االيجابية فالشخصية المطيفة 
لممرشد السياحي ميمة في التعامل مع السائحين من جنسيات واذواق وثقافات مختمفة 

: 2003مجموعة بشكل انسيابي)مقابمة,وقوة الشخصية التي تمكنو من قيادة الرحمة وال
64,66.) 

 القدرة عمى التنسيق والتنظيم, والقدرة عمى التعامل مع الظروف غير المتوقعة,-2
فالمرشد السياحي مسؤول عن تخطيط أنشطة الجوالت وتنظيم تجارب السياح وتنسيق 

بالجولة لمتعامل ترتيبات الجوالت ومراقبة تقدم الجولة .و متابعة جميع األشياء المتعمقة 
-Al )مع أي ظروف غير متوقعة, بيدف ضمان سير الجولة بسالسة 

Okaily,2021:12) . 
: يجب ان يتسم سموك المرشد السياحي بالتعاطف  التعاطف ومساعدة السياح-3

والمودة اذ يشير التعاطف إلى قدرة المرشد السياحي عمى تمبية االحتياجات النفسية 
(.أن معرفة كيفية تمبية احتياجات الزائر تؤدي إلى (Lin&et al,2017:4 لمسائحين

 .et al,2020:2)&( Bajramiتطوير عالقة أوثق بين المرشد والسياح، 
: امن خالل امتالك المرشد لميارات التواصل يستطيع أن القدرة عمى التواصل-4

ة يتعامل بشكل فّعال مع مجموعة متنوعة من السياح من خمفيات اجتماعية وثقافي
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 (2019:198,200,مختمفة والتي تتطمب تعاماًل خاصًا لكل شخص ضمن المجموعة
Al Jahwari.) 

: دور المرشدين السياحيين يتمثل في تشكيل  المعرفة بتاريخ وثقافة الوجهة-5
انطباعات الزائرين ومواقفيم والمساعدة في تعزيز تقديرىم وفيميم لما يحيط بيم 

Prakash&Chowdhary,2010:5).) 
 المبحث الثاني

 العالقة بين متغيرات البحث
 العالقة بين أنموذج هندسة السموك وأداء المرشد السياحيأواًل: 

أن لمعاممين الدور الرئيسي في تقديم أفضل الخدمات. من الميم دراسة العوامل التي 
تؤثر عمى أداء العاممين بشكل إيجابي, باالضافة الى أىمية إنشاء نظام مشجع ومحفز 

يادة فاعمية أداء العاممين مما يرفع من مستوى االداء من خالل أتباع استراتيجيات لز 
إدارية قد تزيد من رضا العاممين مما يؤدي إلى تحفيزىم لموصول الى األداء االفضل 

و ذلك يتطمب من المنظمات السياحية التركيز عمى العنصر البشري .وتحسين اإلنتاجية
ستخدام الفعال لمموارد واستغالل الفرص المتاحة والقدرات لتحقيق أىدافيا من خالل اال

المتاحة ، كل ىذه الدوافع تتطمب رفع مستوى األداء البشري واألداء المؤسسي لممنظمة 
من أجل تقديم الخدمات بسرعة وبجودة عالية، من أجل الوصول الى األداء الفعال 

Jawabreh&et al,2020:650)الولى وىي:(.وعميو تم صياغة الفرضية ا 
H1 : يوجد ارتباط معنوي ذو داللة أحصائية بين أنموذج ىندسة السموك و أداء المرشد

 السياحي
H2 : يوجد تأثير معنوي ذو داللة أحصائية النموذج ىندسة السموك في أداء المرشد

 السياحي
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 ثانيًا: المخطط الفرضي لمبحث
 

      
 
 

           
 

 
 
 
 
 

 ( المخطط الفرضي2شكل )
 ثًا: مجتمع  البحثثال

ياحة وكان التركيز في بقطاع ميم وحيوي في االقتصاد أال وىو قطاع الس أىتم البحث
شركات السفر و السياحة في محافظة النجف االشرف والبالغ  عمى عمى ىذا البحث

النجف االشرف .  ( شركة عمى وفق ما ىو مسجل لدى ىيئة السياحة في111عددىا)
يتمثل في مدراء ىذه الشركات ومعاونييم والمسؤولين بأعتبارىم  أن مجتمع البحث

يذىا, فيم المسؤولون االشخاص الذين لدييم الحق في اتخاذ القرارات واالشراف عمى تنف
عن تحسين أداء العاممين من خالل ىندسة السموك. وتم اعتماد اسموب الحصر الشامل 

 لممجتمع لغرض الحصول عمى نتائج أكثر دقة.
 رابعًا:اإلجراءات 

المكون من سبع نقاط لتحديد مستوى استجابة عينة البحث  تم استخدام مقياس ليكرت 
 .، والتي تتميز بتحقيق قدر أكبر من الموثوقية ، وكانت األداة المعتمدة ىي االستبيان

 البياناث

 الموارد

 الحافز 

 المعرفت 

 القدرة 

 الدافع

 أنوىرج هنذست السلىك

 البياناث

 الوىارد

 الحىافز

 الوعرفت 

 القذرة

 الذافع

 أداء الورشذ السياحي

الوظهر الخارجي والسواث 

 الشخصيت

 التعاطف وخذهت السياح

 القذرة على التىاصل

 التنظين والتنسيق

الوعرفت بتاريخ وثقافت 

 الىجهت

القذرة على التعاهل هع 

 الوىاقف غير الوتىقعت
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( فقرة ، ومتغير أداء المرشد السياحي 24يتكون متغير أنموذج ىندسة السموك من )
 .( فقرة 16يتكون من )

 
 المبحث الثالث

 ائي وأختبار الفرضياتالتحميل االحص
يتضمن ىذا المبحث اختبار فرضيات االرتباط و فرضيات التأثير مع فرضياتيا 

( SPSS v. 24الفرعية، بإستخدام )معامل ارتباط بيرسون(، من خالل برنامج )
( وذلك لبيان مقدار SMART v. 3.3.2و)تقييم األنموذج الييكمي( من خالل برنامج )

التأثير بين متغيرات الدراسة بيدف استكشاف حجم قوة العالقة معامل االرتباط، وقوة 
 بين تمك المتغيرات.

 نموذج القياس
لمتحقق من صحة نموذج القياس ، تم إجراء تحميل العامل التوكيدي وتحميل العامل  

االستكشافي توضح النتائج أن جميع القيم تفي بالقيم الحدية المقترحة. وتم أجراء 
فقودة والمتطرفة وأختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات وكانت النتائج  ملأختبارات القيم ا

 تمثل نموذًجا جيًدا مناسًبا.
: بناءًا عمى عالقة األرتباط بين أنموذج هندسة السموك وأداء المرشد السياحي-1

ىذه العالقة تنص الفرضية عمى: يوجد ارتباط معنوي بين المتغير المستقل )أنموذج 
والمتغير التابع )أداء المرشد السياحي(، والختبار مدى صحة الفرضية،  ىندسة السموك(
(، حيث يتبين أن قيمة Pearson( نتائج مصفوفة معامل ارتباط )1يبين الجدول )

وىي تحت مستوى معنوية  (0.590معامل االرتباط  بين ىذين المتغيرين قد بمغت )
 (، وىذا يدل عمى قبول الفرضية.5%)

 :تبار الفرضيات الفرعية كاالتيوكانت نتائج أخ
يوجد ارتباط معنوي بين البيانات وأداء المرشد السياحي، إذ أن قيمة معامل االرتباط   

وىي تحت مستوى معنوية  (0.557بين البيانات وأداء المرشد السياحي قد بمغت )
شد يوجد ارتباط معنوي بين الموارد وأداء المر (، وىذا يدل عمى قبول الفرضية. و 5%)
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السياحي(، إذ أن قيمة معامل االرتباط  بين الموارد وأداء المرشد السياحي قد بمغت 
يوجد (، وىذا يدل عمى قبول الفرضية.كما %5وىي تحت مستوى معنوية ) (0.528)

معامل االرتباط  بين  ارتباط معنوي بين الحوافز وأداء المرشد السياحي(، إذ أن قيمة
(، %5وىي تحت مستوى معنوية ) (0.352السياحي قد بمغت )الحوافز وأداء المرشد 

يوجد ارتباط معنوي بين المعرفة وأداء المرشد وىذا يدل عمى قبول الفرضية.وأيضا 
السياحي(، إذ أن قيمة معامل االرتباط  بين المعرفة وأداء المرشد السياحي قد بمغت 

 الفرضية.وتبين أنو (، وىذا يدل عمى قبول%5وىي تحت مستوى معنوية ) (0.632)
يوجد ارتباط معنوي بين القدرة وأداء المرشد السياحي(، إذ أن قيمة معامل االرتباط  بين 

(، %5وىي تحت مستوى معنوية ) (0.555القدرة وأداء المرشد السياحي قد بمغت )
يوجد ارتباط معنوي بين الدافع وأداء المرشد السياحي(،  ووىذا يدل عمى قبول الفرضية.

 (0.499أن قيمة معامل االرتباط  بين البيانات وأداء المرشد السياحي قد بمغت )إذ 
 (، وىذا يدل عمى قبول الفرضية.%5وىي تحت مستوى معنوية )

 ( مصفوفة االرتباط بين أنموذج هندسة السموك وأداء المرشد السياحي1جدول )

 
 

 الدافع القدرة المعرفة الحوافز الموارد البيانات
أنموذج 
ىندسة 
 السموك

السمات 
 الشخصية

التنسيق 
 والتنظيم

التعاطف 
 ومساعدة الزبائن

القدرة عمى 
 التواصل

ثقافة 
 الوجية

التعامل 
مع 
المواق
 ف

أداء 
المرشد 
 السياحي

*516. **387. **297. **416. **616. **633. **877. **676. **736. **725. **687. **767. 1 البيانات

* 
.557** 

 **365. *252. **389. **608. **611. **900. **689. **762. **723. **752. 1 **767. الموارد
.494*

* .528** 

*415. 157. 109. **265. **450. **422. **869. **816. **605. **614. 1 **752. **687. الحوافز

* .352** 

*555. **422. **371. **549. **716. **644. **844. **687. **703. 1 **614. **723. **725. المعرفة

* .632** 

*529. **418. **301. **430. **581. **592. **853. **677. 1 **703. **605. **762. **736. القدرة

* .555** 

*599. **263. *238. **420. **572. **474. **875. 1 **677. **687. **816. **689. **676. الدافع

* .499** 
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أنموذج ىندسة 
 السموك

.877** .900** .869** .844** .853** .875** 1 .640** .671** .465** .293** .377** 
.591*

* .590** 

 **658. **624. **647. **868. 1 **640. **474. **592. **644. **422. **611. **633. السمات الشخصية
.676*

* .869** 

*756. **628. **581. **692. 1 **868. **671. **572. **581. **716. **450. **608. **616. التنسيق والتنظيم

* 
.878** 

التعاطف ومساعدة 
 الزبائن

.416** .389** .265** .549** .430** .420** .465** .647** .692** 1 .701** .676** 
.661*

* 
.854** 

القدرة عمى 
 التواصل

.297** .252* .109 .371** .301** .238* .293** .624** .581** .701** 1 .714** .589*

* 
.822** 

*662. 1 **714. **676. **628. **658. **377. **263. **418. **422. 157. **365. **387. ثقافة الوجية

* 
.851** 

التعامل مع 
 المواقف

.516** .494** .415** .555** .529** .599** .591** .676** .756** .661** .589** .662** 1 .850** 

المرشد أداء 
 السياحي

.557** .528** .352** .632** .555** .499** .590** .869** .878** .854** .822** .851** .850*

* 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 السموك في أداء المرشد السياحيتأثير أنموذج هندسة  -2
وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية لممتغير المستقل )أنموذج  تنص الفرضية عمى 

ىندسة السموك( في المتغير التابع )أداء المرشد السياحي(، ولغرض اختبار ىذه 
( نتائج 2(، كما يستعرض الجدول )3الفرضية فقد ُبني االنموذج الييكمي في الشكل )

 يم األنموذج الييكمي ليذه الفرضية.تقي
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 الثانية( األنموذج الهيكمي الختبار الفرضية 3شكل )

 H2( نتائج تقييم أنموذج الفرضية 2جدول )

 المسار الفرضية
معامل 
 المسار

t 
Value 

p 
Value النتيجة 

حجم 
التأثير 

f2 

معامل 
التحديد 

R2 

H2 

أنموذج 
ىندسة 
 → السموك

أداء المرشد 
 السياحي

 0.422 0.342 تقبل 0.000 5.316 0.650

 SmartPLSالمصدر: مخرجات برنامج 
التي توصمت إلى  H2( نتائج تقييم األنموذج الييكمي لمفرضية 2يستعرض الجدول ) 

الحد المعياري الذي  والذي اليتجاوز ,(0.650أن معامل المسار )التأثير( قد بمغ )
, و ( فأن ىذا يدل عمى وجود تأثير قوي1( وكمما أقترب من )1-و1يتراوح ما بين )+

 0.05( Pوان ال تتجاوز قيمة ) 1.56 (t)تكون العالقة معنوية عندما تتجاوز قيمة 
(، ومن خالل الجدول يتضح تحقق الحدود Hair et al., 2020وفقًا لقاعدة )

قبول ىذه الفرضية. كما أظيرت نتائج ان قيم معامل المطموبة، وبالتالي 
التحديد)التفسير(الذي يقيس مدى تفسير المتغير المستقل لممتغير التابع والذي تتراوح 

(% وىذا يشير الى ان المتغير المستقل )أنموذج 0.422( قد بمغت )0و1قيمتو بين )
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د السياحي( بـنسبة ىندسة السموك( استطاع ان يفسر المتغير التابع )أداء المرش
 % وبقية النسبة ىي عوامل اخرى لم تتناوليا الدراسة.42.2

 H2اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية 
 ,H2-1, H2-2, H2-3, H2-4تنص الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسة الرابعة )

H2-5, H2-6:عمى ما يأتي ) 
(H2-1 توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمبيانات في ).أداء المرشد السياحي 
(H2-2.توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمموارد في أداء المرشد السياحي ) 
(H2-3.توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمحوافز في أداء المرشد السياحي ) 
(H2-4.توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لممعرفة في أداء المرشد السياحي ) 
(H2-5 توجد ).عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمقدرة في أداء المرشد السياحي 
(H2-6.توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمدافع في أداء المرشد السياحي ) 

 
 H2( األنموذج الهيكمي الختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية 4شكل )
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 H2( نتائج تقييم أنموذج الفرضيات الفرعية لمفرضية 3جدول )

 المسار الفرضية
معامل 
 المسار

t 
Value 

p 
Value النتيجة 

حجم 
التأثير 

f2 

معامل 
التحديد 

R2 

H2-1 أداء المرشد  →البيانات
 السياحي

 0.324 تقبل 0.043 2.401 0.190

0.471 

H2-2 أداء المرشد  →الموارد
 السياحي

 0.311 تقبل 0.005 2.851 0.155

H2-3 أداء المرشد  →الحوافز
 السياحي

 0.011 ترفض 0.303 1.031 0.403-

H2-4 أداء المرشد  →المعرفة
 السياحي

 0.297 تقبل 0.000 2.029 0.380

H2-5 أداء المرشد  →القدرة
 السياحي

 0.201 تقبل 0.003 2.598 0.090

H2-6 أداء المرشد  →الدافع
 السياحي

 0.236 تقبل 0.000 2.282 0.270

 
لثانية الفرعية لمفرضية ا األنموذج الييكمي لمفرضيات( نتائج تقييم 3يعرض الجدول ) 

H2 ( والتي توصمت إلى أن جميع معامالت المسار لمفرضياتH2-1, H2-2, H2-
4, H2-5, H2-6( معنوية، ما عدا )H2-3 والتي تكون معنوية عندما تتجاوز ،)

(، Hair et al., 2020(وفقًا لقاعدة ) 0.05) Pوان ال تتجاوز قيمة  1.56 (t)قيمة 
ومن خالل الجدول يتضح تحقق الحدود المطموبة، ومن ُثمَّ قبول ىذه الفرضيات. كما 

(% وىذا يشير الى ان أبعاد 0.471أظيرت نتائج ان قيم معامل التحديد قد بمغت )
متغير أنموذج ىندسة السموك استطاع ان يفسر المتغير التابع )أداء المرشد السياحي( 

 عوامل اخرى لم تتناوليا الدراسة.سبة ىي % وبقية الن47.1بـنسبة 
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