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 المقجمة
في تحقيق  متدػيق الجاخميالحالي مغ الجور الحيػؼ ل بحثتشصمق السختكدات الفكخية لم

كمسا امتمكت السشطسات السعاصخة مػارد بذخية ذات مػاىب ف ،ىجافيا السخوػمةألالسشطسات السختمفة 
وميارات متسيدة ذات صمة بسياـ السشطسة فزال عغ تقجيسو األفكار وآراء وخبخات إبجاعية وابتكاريو أدػ 

دػيق والحؼ يسكغ اعتبارىع زبائغ داخميغ تشصبق مبادغ ومفاـيع الت ذلظ الى بمػغيا أىجافيا بجقة اكبخ
 .عمييع مغ خالؿ تبشي السشطسات لسفيـػ التدػيق الجاخمي 

وفي اشار السعصيات السدتججة في عالع االدارة والتشطيع مغ عػلسة واالتجاه نحػ التكتالت 
االقترادية الكبخػ والتحػؿ مغ اقتراديات الرشاعة إلى اقتراديات السعمػمة وتصػر تقشيات السعمػمات 

ػمات واتجاه العسمية االدارية نحػ ادارة العػامل غيخ السمسػوة وويصخة الفمدفة واالتراؿ ومعالجة السعم
التدػيؿية عمى الفمدفة االنتاجية في مجاؿ االىتساـ بالدبػف اصبحت كميا تذكل قيػد تتصمب مغ 

ية السشطسات اف تعيج الشطخ في اواليب السساروة التشطيسية القائسة ، مغ مشصمق تثسيغ االبعاد غيخ الساد
باعتبارىا العػامل السحجدة لتحديغ السػقف التشافدي لمسشطسة وتػفيخ السشاخ السالئع لتفجيخ الصاقات 
االبجاعية الكامشة ، ومغ بيغ تمظ االواليب التي تخكد عمى رفع مدتػػ السشطسة التشافدي ىػ الفاعمية 

 التشطيسية ، والحؼ يعج مغ السفاـيع السيسة في عالع االدارة .
 البحثمغ خالؿ عخض خسدة مباحث تشاولشا في األوؿ مشيجية  البحثجاء  ا السشصمقومغ ىح

لمفاعمية ؼيسا خرز الثالث لمسشصمقات الشطخية  الشطخؼ لمتدػيق الجاخميوركد الثاني عمى تأشيخ 
بالسبحث  البحثؼيسا اختتع  بحثمغ خاللو الجانب السيجاني لم أما السبحث الخابع فقج عخضالتشطيسية 

 . البحثذات الرمة بستغيخات  سقتخحاتامذ والسخرز ألىع االوتشتاجات والالخ
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 البحثمنهجية  األول: بحثالم
 ومدبباتها البحثأوال: مذكمة 

ركد التدػيق مغ الشاحية التقميجية عمى عسميات التبادؿ بيغ السشطسة والدبائغ ، اال اف شبيعة 
في تحجيج مدتػػ الجػدة ومجػ رضا الدبػف عغ السشتجات قج وجو الجور الحؼ يؤديو العاممػف بالسشطسة 

مقج فالشطخ إلى شكل اخخ مغ اشكاؿ التبادؿ، وىػ ما يسكغ اف يتع بيغ السشطسة والعامميغ بيا ، 
اصبحت وضيفة التدػيق ليدت الػضيفة التي تيتع بتقجيع السشتجات لمبيع وحدب ولكشيا ايزا الػضيفة 

عامميغ وتعجىع زبائغ داخمييغ في وػؽ داخمي تقجـ ليع السشافع والخجمات وتعسل ال باألفخادالتي تيتع 
 عمى رفع قجراتيع ومياراتيع ومغ ثع تحديغ مدتػػ ادائيع.

وتػاجو السشطسات الحالية ومشيا التعميسية العجيج مغ الزغػط والتحجيات الجاخمية والخارجية 
االوتسخار والسشافدة في ضل عالع يتدع بدخعة الحخاؾ  والتي تؤثخ بذكل مباشخ عمى بقائيا وقجرتيا عمى

، تتالحق ؼيو التغيخات والتحػالت وتراعج قػػ التغييخ في مػاشغ كثيخة مغ السشطسات، وتتغيخ 
تفخض عمى ادارة السشطسات تحجيج الخصط الالزمة واحجاث التغييخ في مختمف بخامجيا االوضاع بدخعة 

الزغػط ومغ ثع تحقيق القجرة عمى البقاء والشسػ وتعج االخيخة مغ وعسمياتيا لمتسكغ مغ تجاوز ىحه 
العػامل االواوية التي نحكع بيا عمى نجاح السشطسة ومؤشخات يتحجد مغ خالليا مدتػػ الفاعمية 

 التشطيسية والتي تعج ىجفا اواويا تقـػ عميو السشطسات بغس الشطخ عغ شبيعة نذاشيا أو مخخجاتيا .
ت الباحثة مجػ حاجة السشطسات التعميسية إلى التدػيق الجاخمي لديادة مغ ىحا السشصمق رأ

فزال عسا وبق فاف شخح عجد مغ التداؤالت تعج  ميسة إلبخاز مدببات البحث  ،التشطيسية فاعميتيا
 :  وكسا يمي

 ىل تػجج عالقة ارتباط بيغ التدػيق الجاخمي والفاعمية التشطيسية في السشطسة السبحػثة. .1
 تػجج عالقة اثخ بيغ التدػيق الجاخمي والفاعمية التشطيسية في السشطسة السبحػثة.ىل  .2
ىل تػجج عالقة ارتباط واثخ بيغ متغيخات بعج التدػيق الجاخمي وبعج الفاعمية التشطيسية في السشطسة  .3

 السبحػثة .
  البحثثانيا : أهمية 

بالسجاؿ  التعميسية و االكاديسية بجءالسشطسات الحالية مغ خالؿ إثارة اىتساـ ا البحثتبخز أىسية      
اختيار وتعييغ السػضفيغ ، االتراؿ بسكػناتو األواوية  )و  التدػيق الجاخمياالىتساـ ب إليالءالسبحػث 

. كسا تبخز الفاعمية التشطيسية  ( والجاخمي ، التسكيغ ، التحفيد ، التجريب ، نذخ السعمػمات التدػيؿية 
 مغ خالؿ محػريغ أواويغ وكسا يمي : الحالية البحثأىسية 

وتحميميا  البحث: مغ خالؿ الصخوحات الفكخية لمباحثيغ ذوػ العالقة بستغيخؼ  األهمية النعخية .1
مغ خالؿ محاورة فكخية عمسية ندعى مغ خالليا تحقيق إضافة ججيخة باالىتساـ  اآلراءوإبجاء 

 . الجاخمي والفاعمية التشطيسية السبحػثة مغ خالؿ بعجؼ البحث وىسا التدػيقلمسشطسة 
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: الدعي الجاد لتصبيق السفاـيع الشطخية وتجارب الجراوات مغ وبقشا مغ باحثيغ األهمية الميجانية .2
في العخاؽ التعميسية واالكاديسية في السشطسات التدػيق الجاخمي والفاعمية التشطيسية في محػر 

فاعمة  كإوياموسجاؿ السبحػث والسشطسات السساثمة بالػصف والتحميل والتفديخ واالوتشتاج لخجمة ال
 . ادائيا وفاعميتيا التعميسية واالكاديسيةليشعكذ ذلظ عمى قجراتيا لتصػيخ 

  البحثثالثا: أهجاف 
مع مشيجيا وأىسيتيا مغ خالؿ تحقيق عجد مغ األىجاؼ يقف في مقجمتيا  البحثتتػافق أىجاؼ 

مفاعمية ودراوة وتحميل انعكاوو في بمػغ السجاؿ السبحػث ل ميلمتدػيق الجاخإبخاز السكػنات األواوية 
 ، أما األىجاؼ الفخعية لمجراوة الحالية فإنيا تتسثل باالتي : التشطيسية في السشطسة السبحػثة

لتكػف  الفاعمية التشطيسية بسكػناتو األواوية والتدػيق الجاخمي التأويذ الشطخؼ، ويتسثل بسفيػمي  .1
 . بحثت الالحقة لمجانب السيجاني لممختكدا لمتحميال

وتحميل عالقات االرتباط والتأثيخ لحات الستغيخات كأداة تحقق  البحثوصف وتذخيز متغيخات  .2
 التػجيات السيجانية لمجراوة  وبمػغ أىجافيا واختبار فخضياتيا وأنسػذجيا االفتخاضي .

ية تعبخ بجقة عغ الحالة القائسة لتكػف الدعي الجاد نحػ التػصل الى نتائج دؾيقة حيادية ومػضػع .3
 محػرا لالوتشتاجات والتػصيات الػاقعية والسيجانية والقابمة لمؿياس والتصبيق.

 االفتخاضي  البحثرابعا: أنموذج 
وأىسيتيا لتحقيق أىجافيا تبشيشا أنسػذج يعبخ عغ العالقة السفتخضة بيغ  البحثانصالقا مغ مذكمة      

كأنسػذج افتخاضي يسكغ اعتساده لمتحقيق مغ  ػيق الجاخمي والفاعمية التشطيسيةالتد، البحثمتغيخات 
 :  (1الذكل )األواوية والفخضية  البحثفخضيات 

 
 
 

 
 
 
 
 

 االفتخاضي البحثأنسػذج  (1شكل رقع )
 السرجر : مغ اعجاد الباحثة

  البحثخامدا : فخضيات 
ت وتخسيشات تدتػجب التأكج مغ مجػ صحتيا ويتع صياغتيا اعتسادا تعج الفخضيات افتخاضا 

 الفخضيات اآلتية :  ى البحثتخاضي  ،لحا تبشاالف البحثعمى أنسػذج 

 التدويق الجاخمي
 

 غ اختيار وتعييغ السػضفي االتراؿ الجاخمي

 

 الفاعمية التنعيمية
 

 التسكيغ نذخ السعمػمات التدػيؿية التجريب التحفيد
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)ال توجييج عة يية ارتبيياا تيييق التدييويق الييجاخمي والفاعمييية : والتػػي تػػشز  الفخضييية الخسيديية االوليي  .1
 .التنعيمية في المنعمة المبحوثة( 

 ويتفخع مغ الفخضية الخئيدة االولى الفخضيات الفخعية االتية :

 يخ اختيار وتعييغ السػضفيغ وبعج الفاعمية التشطيسية .ال يػجج عالقة ارتباط بيغ متغ .أ
 ال يػجج عالقة ارتباط بيغ متغيخ االتراؿ الجاخمي وبعج الفاعمية التشطيسية . .ب

 ال يػجج عالقة ارتباط بيغ متغيخ التسكيغ وبعج الفاعمية التشطيسية . .ت

 لتشطيسية .ال يػجج عالقة ارتباط بيغ متغيخ التحفيد وبعج الفاعمية ا .ث

 ال يػجج عالقة ارتباط بيغ متغيخ التجريب وبعج الفاعمية التشطيسية . .ج

 ال يػجج عالقة ارتباط بيغ متغيخ نذخ السعمػمات التدػيؿية وبعج الفاعمية التشطيسية . .ح

)ال توجييج عة يية اثييخ تيييق التدييويق الييجاخمي والفاعمييية : والتػػي تػػشز  الفخضييية الخسيديية الثانييية .2
 .نعيمية في المنعمة المبحوثة( الت

 ويتفخع مق الفخضية الخسيدة الثانية الفخضية الفخعية االتية  :

  ال تتبايق األهمية الندبية لمتغيخات بعج التدويق الجاخمي عم  بعج الفاعمية التنعيمية في المنعمية
 المبحوثة " .
 البحثسادسا : منهج 

 البحثشيج الػصفي والتحميمي مغ اجل تحقيق أىجاؼ الحالي الس ت الباحثة في بحثيااعتسج     
وىسا البشاء الشطخؼ والجانب  البحثواإلجابة عمى تداؤالتيا واختبار فخضياتيا مغ خالؿ محػرؼ 

 والتحميل . البحثالسيجاني بسا يسكغ مغ التػافق بيغ ىحيغ الجدئييغ ب
 البحثسابعا: حجود 

 تي :حػؿ اآل بحثتسحػرت الحجود األواوية لم     
 التدػيق الجاخمي والفاعمية التشطيسيةكل  بحثشاتشاولشا في  الحجود المعخفية : .1

 .كمية االدارة واالقتراد / جامعة السػصل في  البحثأنجد  : الحجود المكانية .2

 .1/3/8119ولغاية  1/11/8112خالؿ الفتخة  البحثأجخؼ  الحجود الدمانية : .3

بعس االفخاد العامميغ في كمية االدارة واالقتراد اوتقراء آراء  بحثشافي  اعتسجنا الحجود البذخية : .4
 / جامعة السػصل 

 
 ثامنا: عينة البحث

ومبخرا الختيار متغيخاتيا ونسػذجيا االفتخاضي، بسا  البحثيعج اختيار عيشة البحث جػىخ 
تػجياتيا لحا جاء اختيار و  البحثيتػافق مع األوذ العمسية الدميسة لمسجاؿ السبحػث بسا يحقق أىجاؼ 
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فخدا مبحػثا ( 74وكاف عجد العيشة السبحػثة )كمية االدارة واالقتراد / جامعة السػصل مجتسعا لمبحث ، 
 .(%24.83)أؼ بشدبة  ( اوتسارة صالحو71)مشيا واوتخجعت  ،وتع تػزيع اوتسارة االوتبانة

 تاسعا: أساليب جمع البيانات والمعمومات
الحالية  البحث إلنجازب عجيجة لجسع البيانات والسعمػمات وػاًء األولية أو الثانػية اعتسجنا أوالي     

 البحثبذقييا الشطخؼ والسيجاني ، إذ كانت البيانات الثانػية السدتقاة مغ السرادر ذات الرمة بستغيخات 
عغ مغ كتب ودوريات وروائل واشاريح فزال  بحثالسختكد األواوي إلرواء األشخ الشطخية لمو 
فقج كاف محػرىا البيانات األولية  بحثت، أما الجانب السيجاني لمسرادر السحكسة عمسيا عبخ االنتخنال

مع االفخاد السبحػثيغ  ةالباحث تياالتي جسعت مغ خالؿ اوتسارة االوتبانة فزال عغ السقابالت التي أجخ 
بالستغيخات الجيسغخاؼية ة فقج مثمت أما مرادر فقخات االوتسار  ،الحيغ تع تػزيع اوتسارة االوتبانة عمييع

السبحػثيغ وكحلظ بستغيخات بعج التدػيق الجاخمي والستسثمة بػ )اختيار وتعييغ السػضفيغ ،  لؤلفخاد
( 87بػ )االتراؿ الجاخمي ، التسكيغ ، التحفيد ، التجريب ، نذخ السعمػمات التدػيؿية(، والتي تع ؾياويا 

فقج كاف الذق الثالث مغ اوتسارة االوتبانة اذ تع  الفاعمية التشطيسيةبعج ، أما ( X1 – X24) فقخة تسثمت
( ، وقج اوتخجـ مؿياس ليكخت الثالثي لػضع حجود اجابات X25 – X40( فقخة تسثمت )11ؾياوو بػ )

االفخاد السبحػثيغ عمى االوئمة السثارة في اوتسارة االوتبانة وتسثمت بػ )ال اتفق ، محايج ، اتفق( وبأوزاف 
 ( .8( عمى التػالي ، وبػوط حدابي فخضي قجرة )3،  8،  1)

  البحثعاشخا : مبخرات إجخاء 
 لؤلوباب اآلتية : بحث وذلظلم عيشة( لتكػف التعميسية االكاديسيةعمى السشطسات ) البحثشبق    
ة عمى لتعميع االكاديسي حدب اشالع الباحثنجرة اختبار ىحيغ الستغيخيغ في دراوة واحجة في مجاؿ ا .1

 . السرادر التي تع اعتسادىا في ىحا البحث
 . التعميسية االكاديسية لمتدػيق الجاخمي والفاعمية التشطيسيةنجرة تصبيق الستغيخيغ في السشطسات  .2
 امتالؾ السشطسة السبحػثة مػارد بذخية متسيدة يسكغ أف تحقق اإلضافة في مجاؿ التصبيق . .3
التخكيد عمى السػارد البذخية باعتبارىع والسشطسات السساثمة الى ضخورة  تخكيد انتباه السجاؿ السبحػث .4

 .زبائغ داخمييغ ويسكغ تصبيق مبادغ التدػيق الجاخمي عمييع 
التدػيق الجاخمي والفاعمية إرواء األركاف األواوية لمجراوات السدتقبمية في مجاؿ بات ضخوريا في  .5

 .التشطيسية 
 

 جاخميالتدويق ال: الثانيالمبحث 
تحت عشػاف " تػويع مفيـػ (  1919اف دراوة كػتمخ وليفي عاـ ): : مفهوم التدويق الجاخميأوالا    

التدػيق ،ضخورة تػويع السفيـػ التقميجؼ لمتدػيق ليذسل التدػيق الجاخمي  إلىقج اشارت " التدػيق
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ق الجاخمي مغ رغع مفيـػ لقج خخج التدػي ،لى الخبح االتدػيق في السشطسات التى ال تيجؼ ،االجتساعي 
الخارجييغ واالحتفاظ بيع وايراليع الى الدبائغ ىػ بشاء مغ  ػيق بالعالقات حيث اليجؼ االواويالتد

درجة الػالء وتخجع نذأة السفيـػ الى التصػر الحؼ حجث في التدػيق الخجمي ومشطسات االعساؿ وىي 
أخح االىتساـ خجمة عالية الجػدة وقج   يق تقجيعوويمة اليجاد ميدة تشافدية داخل السشطسة عغ شخ 
)ابػ حسخة بب اشتجاد السشافدة بيغ السشطسات.بالتدػيق الجاخمي بالتدايج في الثسانيات وذلظ بد

ائغ يذيخ مفيـػ التدػيق الجاخمي الى ترسيع الدياوات والبخامج السػاجية الى الدبو (82،8114،
عالية مغ الخضا لجييع والحؼ بجوره يسكغ اف يؤدؼ ات بيجؼ تحقيق مدتػي(بالسشطسة )الدبائغ الجاخمييغ

أؼ اف االعتخاؼ بأىسية دور الدبائغ في ،لمدبائغ الخارجييغ  الى االرتقاء بسدتػػ جػدة الخجمة السقجمة
واف وضائفيع ،يسثمػف الدػؽ االوؿ لمسشطسة  تدػيق الحؼ يدتػعب مغ االدارة الشطخ الييع عمى أنيع

حاجاتيع ورغباتيع ومغ ثع زيادة درجة  ا والتى يجب ترسيسيا وتصػيخىا بسا يتفقتسثل مشتجات داخمية لي
والتجريب ومكافأة والعالقات  رضاىع وتشصػؼ وياوات التدػيق الجاخمي وبخامجة عمى بعس االنذصة

 (.4،8113،رياف  ، لبجالت ووضػح االدوار .)بيغ الدبائغ واالترا
الدارة عسمية التبادؿ والتفاعل بيغ السشطسة والسػضفيغ والتدػيق الجاخمي يصبق داخل السشطسة  

ال تقترخ حاجاتيع عمى الحاجات السادية فقط بل ىشاؾ حاجات اجتساعية مثل األمغ  فييا فالسػضفيغ
 ،واالنتساء والرجاقة التى يخيجوف اشباعيا وىحا ما يحقق مغ خالؿ التدػيق الجاخمي )السال حدغ 

وصف التدػيق الجاخمي انو فمدفة الدارة السػارد البذخية بالسشطسة مغ  ( . يسكغ7:  8112 ،الجخجخؼ 
 كامل وضائف السشطسة بصخيقتيغ :عسمية ادارية تيجؼ الى توجية نطخ تدػيؿية فيػ يعسل كأنو 

التأكج مغ اف كل الدبائغ في السدتػيات التشطيسية يفيسػف الشذاط الخئيدي لمسشطسة  واالنذصة  .1
 ا وذلظ في اشار مغ البيئة التى تجعع رضا الدبػف الخارجي .بجاخمي السختمفة 

التأكج مغ كل الدبائغ لجييع االوتعجاد والجافعية لمعسل عمى التػجة بخجمة الدبػف الخارجي ومغدػ  .2
ىحه الفمدفة انو اذا كانت االدارة تخيج مغ الدبائغ بحؿ جيج كبيخ مع الدبػف الخارجي فانيا يجب اف 

 (17،8111بحؿ جيج كبيخ مع الدبائغ .)الذػابكة :تكػف مدتعجة ل

حيث اشار الى اف  وكاف بيخػ اوؿ مغ اوتخجـ مفيـػ التدػيق الجاخمي في قصاع الخجمات 
الخجمات ىع بحاجة الى ضخ تخويجي حيث أكج عمى اف غياب مثل ىحا الجيج  مقجمي او مدودؼ

التشطيع حاب السرمحة ؼيو يشعكذ عمى روالة التخويجي االترالي السػجة الى االفخاد التشطيع والى اص
 ( 3، 8118وعمى خصصو وبخامجو .)ناصخ،

اف تبشي السشطػر الحؼ يعج اعزاء السشطسة ىع أيزا زبائغ لمسشطسة قج يؤدؼ الى تقجيع 
ترػرات مفيجة في ادارة العالقات الػضيؽية بيغ الدبائغ وتأويدا عمى ما تقجـ فاف التدػيق الجاخمي 

 جانبييغ :يختكد عمى 



7 
 

جعل العسميات التذغيمية  :الحؼ يقـػ باف كل فخد مغ  العامميغ ىػ زبػف داخمي اف اليجؼ ىشا ىػاالول
 بأفزل ما يسكغ وذلظ مغ خالؿ ضساف اف كل فخد يقـػ ويدتمع خجمات متفػقة ومتسيدة . لمسشطسة

تخجـ روالة السشطسة  فيػ التأكج مغ اف كل فخد مغ الدبائغ يعسل مع بؿية اعزاء بصخيقة :يالثان
 ( .  28:  8111 ،جاوع  ،واوتخاتيجياتيا وىجفيا .)صادؽ 

 : (1الججوؿ )فات عجة لمتدػيق الجاخمي مشيا وقج اورد العجيج مغ الكتاب والباحثيغ تعخي
 (1الججول )

 تعخيف التدويق الجاخمي مق وجهة نعخ الكتاب والباحثيق
 التعخيف الرفحة،الدنة،الكاتب ت

 28:8111،جاوع  ،صادؽ  1

مكافػأة افخاد السشطسة وكحلظ التداـ االدارة بالسبيعات والتجريب ومخاجعة وتقييع 
التصػر الفخدؼ ومخاجعة وياوة االدارة السػارد البذخية واعادة تعخيف االدارة مغ 

 زاوية مداعجة الدبائغ عمى االنجاز مغ خالؿ العسل

 1:8119مصاحغ  8

بائغ واالحتفاظ بيع وتػجية مياراتيع وامكاناتيع نحػ عسمية اختيار ثع تحفيد الد 
اعساؿ نافعة تذبع حاجاتيع فالتدػيق الجاخمي فمدفة معاممة الدبائغ باعتبارىع 

 زبائغ

الزسػر الحاج عبج ،  3
،71:8111 

الخارجي والدػؽ -الدبائغ-الدػؽ الجاخمي التعامل بسقجار االىسية مع حاجات
قيق االىجاؼ التشطيسية السخغػبة عغ شخيق مغ خالؿ بخامج معجة وخصط لتح

 وتمبية حاجات الدبائغ 

 13:8111، الذػابكة 7
تػضيف د الحيغ يخجمػف الدبائغ بحيث يتع فمدفة ومساروات التدػيق عمى االفخا

 اكفأ االفخاد واالحتفاظ بيع 

 9:8111، كخيع 2

الدبائغ  شكل مغ اشكاؿ التدػيق داخل السشطسة والحؼ يخكد عمى جحب انتباه
الى التغييخ لتحديغ اداء التدػيق الداء االنذصة الجاخمية التى ىي بحاجة 

 الجاخمي 

 121:8111، اوساعيل 1
مغ الدبائغ الجاخمييغ والخارجييغ نذاط رئيدي ييجؼ الى تصػيخ معخفة كل 

 وازالة السعػقات الػضيؽية لديادة الفاعمية التشطيسية 

 22: 8118ابػ رماف ، احسج، 4
 ريبيع وتذجيعيع ومكافأتيع وتػافخختيار الدبائغ السشاوبيغ وتػضيفيع وتجا

 السعجات والتكشػلػجيا بيجؼ ايراؿ الخجمة ذات الجػدة العالية 

 81 :8118ناصخ،  2

اوتخاتيجية لتصػيخ العالقات بيغ االفخاد الدبائغ في الحجود التشطيسية الجاخمية 
التدػيؿية دغ نػعية العالقات مية تحبيجؼ تػليج السعخفة وبشاء نذاشات داخ

 الخارجية 

 2:8113 رياف ، ، لبج 9
الدبػف مف بيئو داخمية تجعع الػعي وادرؾ عبارة عغ نذاشات تدتيجؼ خ

 السبيعات لجػ الدبائغ

 13:8112،ابػ بكخ 11
مشتجات يغ والتعامل مع الػضائف عمى انيا التعامل مع السػضفيغ كدبائغ داخمي

 الدبائغ الجاخمييغ يا وتصػيخىا وفق رغبات واحتياجات رسيسداخمية وذلظ بت



8 
 

 13:8112، ابػ بكخ 11
ؼ اخح انصباع ايجابي لجػ الدبائغ تسكيغ الدبائغ في مختمف الػضائف بيج

 الخارجييغ نحػ الخجمات السقجمة مغ شخؼ السشطسة 

18 
، الجخجخؼ  ،السال حدغ 

2:8112 

ؼ الى التعخؼ عمى حاجات ورغبات الجيػد التى تبحليا السشطسة التى تيج
السػضفيغ بيجؼ رفع كفاءتيع مسا يسكشيع مغ تحديغ جػدة الخجمات السقجمة 

 لمدبائغ ووخعة االوتجابة لستصمبات الدػؽ 

 السرجر : مغ اعجاد الباحثة في ضػء السرادر السدتخجمة في الججوؿ .
ىسية بالغة في اشباع الحاجات ورغبات يكتدب التدػيق الجاخمي أ :: أهمية التدويق الجاخمي  ثانياا 

تحقيق الخضا الػضيفي وتػفيخ بيئة داخمية تجعع  السػضفيغ وتحقيق اىجاؼ السشطسة كػنو يعسل عمى 
تي تػضيح ألىسية وؼيسا يأالخوح السعشػية وتشسي الدمػكيات االيجابية لجػ السػضفيغ تجاه السشطسة 

: 8113)لبج، رياف، (9: 8118،()ناصخ8، 8111،( )كخدؼ17:8111،كة)الذػاب:التدػيق الجاخمي
( 17: 8112( )الحخيخؼ،84:8114( )ابػحسخة،12: 8111،)كخيع (9: 8112،ؤمغ س)عبج ال ( 13

 . (2:8112)السالحدغ،الجخجخؼ،
 يداىع في تػفيخ بيئة محفدة تؤدؼ الى تحقيق رضا السػضفيغ . .1

 يق مدتػػ مقبػؿ مغ الخضا الػضيفي .يسثل التدػيق الجاخمي التػجيو نحػ السػضفيغ لتحق .2

 يداىع في تحقيق التكامل والتشديق في نذاشات السشطسة الجاخمية التى تتعمق بالدبائغ . .3

 يداىع في تصبيق فمدفة التدػيق داخميا كسا ىػ التػجو نحػ تصبيقيا خارجيا . .4

تحقيق األىجاؼ بعيجة السجػ  يداىع في تصبيق اوتخاتيجية لمسشطسة محجدة وشاممة يسكغ مغ خالليا .5
 الستعمقة بالدبائغ .

اف احج اىع التحجيات التى تػاجو السشطسة في ىحا السجاؿ ىػ تكػيغ ووط يذعخ الدبائغ ؼيو بقجر  .6
 مغ الخضا والجافعية .

تأتي أىسية التدػيق الجاخمي في تكػيغ ىحا الػوط الحؼ يعامل ؼيو الدبائغ عمى انيع زبائغ داخمييغ  .7
والخجمات مغ جيو وكحلظ في كػف التدػيق الجاخمي متصمبا اواويا لمتدػيق جـ ليع السشافع تق

 الجاخمي .
د ولكغ ايزا عامميغ ويتع كدب كادر ججيج ليذ فقط كادر يحسل الكثيخ مغ السعارؼ واالوتعجا .8

ػنيا السشطسة يحدػف بأنيع جدء متكامل في مشطستيع ويجدجوف الثقة التى يحسممصػقيغ باشار 
 ويدرعػنيا في السشطسة .

عشجما يحسل الدبائغ في السشطسة صفة الخجمة الجيجة والجػدة وااليجابية التى ويعبخ عشيا تجاة  .9
 الدبائغ .
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تذخيز الدبائغ االكفاء وعجىع زبائغ داخمييغ  ترسيع وتشفيح تدػيق داخمي جيج يكػف مغ خالؿ .11
فاف السشطسة وتربح اكثخ اوتخاتيجية وتكتيكية  وتشفيح عسميات التدػيق الخاصة بيع وتصػيخ

 ذخيز وتعييغ التحجيات التى تػاجو السشطسة مدتقبل . تمدتعجة ومييأة ل
تدتسج اوتخاتيجية التدػيق الجاخمي اىسيتيا في الفكخ التدػيقي الحجيث مغ اىسية عسمية التفاعل  .11

 بالسشطسة والدبائغ خاصة في مجاؿ الخجمات .بيغ الدبائغ 
تتدامغ عسميات االنتاج واالوتيالؾ وويصخ العشرخ البذخؼ عمى عسمية تقجيع الخجمة ويذارؾ كل  .12

 الدبائغ بالسشطسة والدبائغ في انتاج الخجمة ذاتيا .مغ 
 فيي : ىسية التدػيق الجاخمي بالشدبة لمسشطساتاما بالشدبة ال

غ تحقيق بخامج التدػيق الجاخمي ىػ تحقيق احج اىع السدايا التى تشتج ع: تحقيق الخضا تيق الدباسق .1
والذعػر باالوتقخار لجػ الدبائغ والعسل عمى تمبيتيا ىي احج ابخز العػامل التى تداىع في  الخضا 

 ارضاء الدبائغ .
يعتبخ الدبػف او السدتفيجيغ مغ بخامج التدػيق الجاخمي النيا : تطويخ وتحديق مدتوى الدباسق .2

الطخوؼ السالئسة باالضافة الى بخامج  التجريب والتصػيخ وغيخىا مغ تػفيخ كافة  تعسل عمى 
بخامج التدػيق والتى تداىع في تحديغ اداء العامل وبالتالي زيادة  االنذصة التى تجخل ضسغ 

 اعتدازه بالعسل .
مغ خالؿ بخامج التدػيق الجاخمي تتغيخ نطخة العامل لدميمو وػاء : تحديق العة ات تيق الدباسق .3

يربح الذعػر باألنتساء  االدارؼ او أعمى او أقل بذكل جحرؼ وبالتالي كاف في نفذ السدتػػ 
 لمعامل او السػضف . لمسشطسة امخ ايجابي بالشدبة 

بخامج التدػيق الجاخمي تػلج شعػر لجػ السػضف بأىسية السياـ :  شعور الموظف بمعن  الوظيفة .4
 قيق االىجاؼ السذتخكة لمسشطسة والدبائغ .التى يقـػ بيا السداىع في تح والػاجبات 

 
اتفق الباحثيغ عمى اف خرائز التدػيق الجاخمي )ابػ بكخ : : خراسص التدويق الجاخمي  ثالثاا 

 (  89:8114،( )ابػ حسخة  12:8112،
التدػيق الجاخمي عسػمآ ليذ انذصة مشفرمة عغ بعزيا ولكشيا متزسشة بالجػدة االولية لبخامج  .1

ائغ واألوتخاتيجيات واالعساؿ الكمية حيث يذكل االنذصة السخافقة ويعج ـيكل تسييجؼ خجمة الدب
 لمشذاط التدػيقي الخارجي .

يعتسج التدػيق الجاخمي عمى االتراالت وىي الشقصة الحاوسة لشجاح التدػيق الخارجي كسا لو دور  .2
 كادر الػضيفي .حاوع في اكتداب السيدة التشافدية وفي تقميز الرخاع داخل نصاؽ ال

يكػف التدػيق اكثخ نجاحآ عشجما يكػف االلتداـ عالي عشج السدتػيات العميا في االدارة وكحلظ يمتـد  .3
 بو كافة الدبائغ ويكػف اومػب االدارة السفتػحة ىػ االومػب الدائج .
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 يعخؼ التدػيق الجاخمي بانجاز السخؤوويغ ومكافأتيع عمى ذلظ بذكل مشرف . .4

تدػيق الجاخمي عسمية اختيارية تقػد الدبائغ لمحرػؿ عمى الشتائج الجيجة ويدتخجـ في تيديخ يعج ال .5
 روح االبجاع .

يعتبخ التدػيق الجاخمي عسمية اجتساعية فيتجاوز وضيفتو اشباع الحاجات السادية لمدبائغ ويعسل  .6
 لػضيفي لجييع .عمى تػفيخ ليع االوتقخار الػضيفي واالمغ باالضافة الى زيادة الخضاء ا

 .لتشديق بيغ الػضائف داخل السشطسةيعتبخ التدػيق الجاخمي عسمية ادارية تدعى لتحقيق التكامل وا .7
 

تدعى السشطسات مغ خالؿ التدػيق الجاخمي الى تحقيق مجسػعة مغ  :: أهجاف التدويق الجاخمي رابعاا 
)كخدؼ  (12:8111،ابكة)الذػ  (14: 8119)مصاحغ، (78:8112)الحاج عبج،الزسػر، األىجاؼ

)ابػ حسخة ( 18: 8113،)قاوسي (11: 8118،)ناصخ( 121:8111( )اوساعيل،3، 8111،
،3:8114 ): 
نذخ السعمػمات وتبادليا بيغ جساعات العسل الحيغ يتفاعمػف مع الشذاشات التدػيؿية بيجؼ اتخاذ  .1

 تدػيؿية فاعمة .قخارات 
يع الدبائغ وتحفيدىع بيجؼ تحديغ االداء عمى نحػ مدتسخ مغ خالليا يتع تذج يتفعيل الحػافد الت .2

. 
 تصػيخ قجرات وكفاءات الدبائغ في السشطسات الرشاعية والخجمية . .3

 )الدبائغ (. ررفج السشطسات بالدبائغ االكفاء لمعسل بالػضائف االدارية واالتراؿ مع الجسيػ  .4

اـ بحسالت تخويجية داخمية لتذجيع الدبائغ يداعج تصبيق التدػيق الجاخمي في السشطسة عمى الؿي .5
 دورىع في تحقيق االىجاؼ االوتخاتيجية .وتفعيل 

تكػيغ بيئة داخمية يتسيد الدبائغ فييا بالػعي والحساس لمعسل حيث اف مغ اىع العػامل السؤثخة في  .6
 ىػ دعع االدارة العميا الستػاصل لمدبائغ .ذلظ 

ستعػف بسيارات عالية وذلظ مغ خالؿ تدويجىع بكافة مدتمدمات السحافطة عمى الدبائغ الحيغ يت .7
 السادية والسعشػية .العسل 

تيجؼ اوتخاتيجية التدػيق الجاخمي الى تصػيخ معخفة كل مغ الدبػف الجاخمي والدبػف الخارجي وازالة  .8
 التشطيسية . الفاعميةتعػؽ  يالسعػقات الػضيؽية الت

 ممة ) ؼيسا يتعمق بالدبائغ ( .تجسيع معمػمات عغ القػػ العا .9

 ايجاد قبػؿ لسفيـػ التػجو نحػ الدبائغ . .11

 تجريب الدبائغ وادارة شبيعة االتراؿ مع الدبائغ . .11

 تصػيخ بيئة تدػيؿية تجعع السػاقف الخاصة وومػؾ التػجو نحػ الدبائغ . .12
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بالسدؤولية وبشاء بيئة عسل  بشاء بيئة عسل مدتقخة في السشطسة تترف بسعشػية عالية واحداس .13
 مدتقخة تؤثخ ايجابيآ في تحقيق اىجاؼ السشطسة .

تجريب الدبائغ وتقػية مياراتيع وعجـ اغفاؿ عغ عالقاتيع واشكاؿ التعاوف بيشيع لحا جاء التدػيق  .14
اوف الجاخمي لتػضيح ىحا السفيـػ وتحجيج اواليب التعامل بيغ الدبائغ وبشاء العالقات الجاخمية والتع

 بيشيع .

 العسل عمى نجاح اوتخاتيجية التدػيؿية لمسشطسة . .15

السشطسات جاخمي ىي البخامج الستبعة مغ قبل تعتبخ ابعاد التدػيق ال : : أبعاد التدويق الجاخميخامداا 
الخجمية والستسثمة في كيؽية اختيار الدبائغ وتجريبيع وتحفيدىع وتخقيتيع ومكافأتيع وكل ما يتعمق ببشاء 

 (17:8112( )ابػ بكخ،12: 8118)نػاؿ ،( 18: 8118،)عائذةجيجه بيغ ادارتو وعاممييا القاتع
 (: 4:8112،الجخجخؼ ،)السالحدغ

تتزسغ عسمية االختيار السفاضمة بيغ األفخاد الستقجميغ لذغل وضيفة اختيار و تعييق الموظفيق:  .1
االختيار إلى وضع الذخز معيشة مغ حيث درجة صالحيتيع لتمظ الػضيفة ، وتيجؼ عسمية 

السشاوب في الػضيفة السشاوبة وذلظ عغ شخيق تحقيق التػافق بيغ متصمبات وواجبات الػضيفة مغ 
جية وبيغ مؤىالت وخرائز الذخز الستقجـ لذغل الػضيفة نطخا لمفخوؽ في السيارات 

  واالوتعجادات بيغ األفخاد .
سجراء واعزاء التشطيع االخخوف لمتأثيخ في عسمية انو اومػب ادارة يذتخؾ مغ خاللو ال :التمكيق .2

ال تحجد بسػاقع القػة الخوسية بقجر ما تحجد بشطع مشطسة التجريب والسكافأة  ياتخاذ القخار الت
تسكيغ السػضفيغ عمى مذاركة الدبائغ في  ،والسذاركة في الدمصة واومػب الؿيادة والثقافة التشطيسية 

يسػف بجرجة عالية في اتخاذ القخارات االوتخاتيجية والقخارات التشفيحية االدارة والعسل ويعشى انيع يد
في االدارة العميا وروع الدياوات وحل السذكالت الخاصة بالعسل مغ أجل تصػيخه وتقجيع مقتخحات 
مغ أجل تحديشو وتفػيزيع القجر الكافي مغ الدمصة والحخية والسخونة واالوتقاللية لترخيف االمػر 

  واشخاكيع في تقخيخ مدتقبميع الػضيفي في السشطسة وتحفيدىع بذكل جيج . أعساليعبالستعمقة 

سػضفيغ " خاصو في الخط تؤكج كل مساروات التدػيق الجاخمي عمى اىسية التجريب لم: التجريب .3
النيع يحتاجػف الى زيادة السعخفة والقجرة بيجؼ حل السذاكل لزساف خجمات ذات جػدة االمامي 
يشطخ  ،وضائفيع  ألداء ةتدتيجؼ تعميع السػضفيغ الججد السيارات االواوي ينيا العسمية التعالية " وا

الى التجريب في اثشاء الخجمة عمى انو عسمية نسائية تترف باالوتسخارية والشطامية والتكاممية 
ة الشذاط الحؼ ييجؼ الى تشسية قجرات االفخاد عمى اداء العسل ويسثل مشطػمة فخعية مغ مشطػم،

اعساليع  لؤلداءالسػارد البذخية تختز بتحجيج وتقجيع السعارؼ والسيارات واالتجاىات الالزمة لمدبائغ 
 بصخيقة اكثخ فعالية .
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اذا كاف االجخ او السختب ىػ السقابل الحؼ يحرل عميو الفخد كؿيسة لمػضيفة  :تآالمكاف الحوافد و .4
لمتسيد في االداء وبالتالي نجج اف  ةيو نتيجيذغميا فاف الحافد ىػ العائج الحؼ يحرل عم يالت

تصبيقات السشطسة لسساروات التدػيق الجاخمي ىػ االىتساـ بسػضفييا وال تصمب مشيع فقط بل كحلظ 
تذجيع االفخاد لكي يقػمػا بالعسل السصمػب مشيع مغ اجل تحقيق اىجاؼ السشطسة تبجأ ،تجاربيع 

عميو اجخ مغ اجل الؿياـ بعسل اكثخ لكغ نجاحيا  عسمية التأثيخ الخارجي عمى الفخد كاف يعخض
 يتػقف عمى عػامل داخمية تترل بػضعية الفخد ونفديتو .

يسكغ مغ خالليا جسع وانتقاؿ السعمػمات وىي عسمية  يانو شبكة العسل الت: االترال الجاخمي .5
فيػفخ جسع  الى اويامو في خجمة الدبائغ بجػدة عالية باإلضافة اعلضخورية ترشع القخار الف

اف تبادؿ السعمػمات بيغ الدبائغ بعزيع البعس وبيغ الخؤواء ،السعمػمات الزخورية لمسػضفيغ 
اف يكػف الدبائغ عمى ادارية بكل  شبغيوالسخؤوويغ يعتبخ مغ االنذصة الخئيدية لمتدػيق الجاخمي ي

تأقمع الدبائغ مع ذلظ ججيج او تغييخ يحجث في السشطسة ولو تأثيخ عمى الدبائغ وعمى السشطسة حتى ي
التغييخ واف يدتجيبػا الؼ معمػمات ترل الييع ويدتصيعػا التعامل معيا وكيؽية التعامل مع 

 السدتيمكيغ .

االكبخ في الدبائغ ىع الدبائغ  والتأثيخاف الصخيقة ذات الفاعمية االكثخ  :نذخ المعمومات التدويقية .6
دبائغ مباشخة أؼ االتراؿ السباشخ بالدبػف، ولحلظ انفديع الحيغ يقػمػف بتقجيع الخجمات إلى ال

يتصمب مغ االدارة اف تػفخ معمػمات كاؼية ودؾيقة عغ الخجمات الججيجة التي تشػؼ السشطسة 
تخويجيا ، والتغيخات التي حرمت أو وتحرل في شبيعة الحسالت والخجمات التدػيؿية ، 

فيخ الخجمة في الدماف والسكاف السحجديغ ،لكي والػوائل الخاصة بتػ  باإلجخاءاتوالتصػرات الستعمقة 
يتدشى لسػارد الخجمة االشالع عمييا وتجخبتيا وايراؿ السعمػمات الزخورية وتقجيع شخح واضح 
لمسشافع التي يفيج مشيا الدبػف عشج شخائو لمخجمة وبيحه الصخيقة تربح عمسية االقشاع ويمة مغ جية 

 مػرد الخجمة إلى الدبػف .

 الفاعمية التنعيمية: لثالثاالمبحث 
يرعب تحجيجىا  يالتشطيسية مغ السفاـيع الت الفاعميةيعتبخ مفيـػ : : مفهوم الفاعمية التنعيمية  والا أ

ويسكغ الشطخ الى ،وعجـ االتفاؽ عمى شبيعة مقاييديا  ، الفاعميةلعجـ االتفاؽ عمى ماـية  اً بجقة نطخ 
العميا  باإلدارةشيائية ألداء السشطسة ومجػ ارتباشيا التشطيسية عمى اواس انيا السحرمة ال الفاعمية

مع البيئة الخارجية . وتعكذ كحلظ مدتػػ التفاعل بيغ اجداء السشطسة ومجػ قجرتيا عمى التكيف 
التشطيسية مغ السفاـيع الحجيثة في عمع االدارة كاف مغ قجـ  الفاعمية(يعج مفيـػ  2:8112،)عديدؼ 

حا فيػ اوؿ مغ اوتخجـ ىحا السفيـػ حيث اجخػ دراوتو بعشػاف " ولقج بجأ تصخؽ لمفاعمية التشطيسية في ى
التشطيسية شػاؿ  الفاعميةالى وكاف يشطخ ،غ القخف التشطيسية في الخسديشيات م الفاعميةاالىتساـ بجراوة 

انو يثيخ يبمغيا التشطيع في تحقيق اىجافو " ورغع بداشة التعخيف اال  يفتخة الخسديشيات بأنيا " الجرجة الت
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عجة تداؤالت ...ما ىي اىجاؼ التشطيع ؟ ىل ىي االىجاؼ الخوسية اـ الػاقعية ؟ ومغ الحؼ يحجد ىحه 
واجو الباحثػف في ميجاف الدمػؾ التشطيسي و  ( 17:8118،االىجاؼ .. االدارة اـ السجتسع ؟) بشات 

ػلػجية في ىحا السجاؿ التشطيسية ذلظ اف االدبيات الديك الفاعميةمذكمة عجيجه في تحجيج مرصمح 
الييا ىؤالء  يشتسي يالزالت في بجايتيا فتعجدت التعاريف واختمفت باختالؼ السشاىل والسجارس الت

 يوالججوؿ يػضح بعس التعاريف الت (172: 8112،السفكخيغ السيتسيغ بيحا السػضػع . )تاوريخيت 
 : (8الججوؿ )التشطيسية  الفاعميةاوردىا الباحثػف لتعخيف 

 (2ول )الجج
 تعخيف الفاعمية التنعيمية مق وجهة نعخ الكتاب والباحثيق

 التعخيف الرفحة ،الدنة ،الكاتب ت

1 
 14: 8113،وػيدي 

 21: 8117،عبج الػىاب 

والستػازف ديصخة مغ خالؿ االوتغالؿ  االمثل انيا الشجاح في تحقيق االىجاؼ الس
 لمسػارد الستاحة في البيئة الخارجية 

8 
 14: 8119،الياشسي 

 8: 8112،ججواني واخخوف 

 درجة التصابق بيغ االىجاؼ التشطيسية والشتائج الستحرمة 

3 

 12: 8118،بشات 
 12:  8113،وػيدي 

 8117:21،عبج الػىاب

 القجرة عمى مزاعفة الشتائج الشيائية لمسشطسة مغ خالؿ االوتخجاـ االمثل  
 ارجية لكافة الػوائل الستاحة في البيئة الجاخمية والخ 

 8113:21،ثامخ 7

الجساعات  قجرة السشطسة عمى تحقيق الحج االدنى مغ االشباع لصسػحات وتصمعات
والجساعات السرالح  االفخادتى تختبط وتتعامل معيا والتى تزع: االوتخاتيجية ال

 والسالؾ والسؤروػف والسداىسػف 

 83، 8119، خػيغ 2
بيئتيا في اكتداب أو الحرػؿ عمى  القابمية التى تتستع بيا السشطسة باوتثسار

 السػارد الشادرة والؿيسة لتادية وضيفتيا 

1 

، حشاف  31: 8112،عجسي 
، الرانع  2: 8117،

 32: 8111،آويا ،8113:31،

 قجرة السشطسة عمى البقاء والتكيف والشسػ بغس الشطخ عغ االىجاؼ التى  تحققيا 

 31: 8112،عجسي  4
السدتخجمة في  ىجافيا وتعتسج ىحه القجرة والسعاييخ قجرة  السشطسة عمى تحقيق ا 

 ؾياويا عمى الشسػذج السدتخجـ في دراوة السشطسات

 72: 8114 ،العثساني  2

القجرة عمى تحقيق االىجاؼ ميسا كانت االمكانات السدتخجمة في ذلظ فيي تسثل 
عمى  العالقة بيغ االىجاؼ السحققو واالىجاؼ السحجدة فالسشطسة الشاجحة قادرة

تخكيد مرادرىا عمى االنذصة التى تعػد عمييا بالشتائج لحا فيي تتبشى ؾيسة عسل 
 االشياء الرحيحة

 السرجر : مغ اعجاد الباحثة في ضػء السرادر السدتخجمة في الججوؿ .
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غ تعج الفاعمية التشطيسية ميسة ججآ لمسشطسة وقج اتفق العجيج م:  : أهمية الفاعمية التنعيمية ثانياا 
(  7: 8112، ) ججواني وججواني( 88: 8119،( )الياشسي 19: 8118،)بشات باحثػف ومشيع ال

 -حػؿ أىسية الفاعمية التشطيسية باألتي : ( 71: 8114،)العثساني 
الدبب الخئيدي لػجػد السشطسات ىػ تسكيششا مغ تحقيق االىجاؼ التى تعجد عغ تحؿيقيا كأفخاد ال  .1

ات انسا تشذأ وتشسػ لتأدية روالة معيشة والؿياـ بػضيفة محجدة نيابة عغ تجسعشا مشطسة واحجة فالسشطس
السجتسع الحؼ يػلييا في مقابل ىحا كل ما تحتاج اليو مغ دعع يبقى عمى حياتيا ويداعجىا عمى 
الشسػ فاذا ما عجدت تمظ السشطسات عغ الؿياـ بجورىا وأىسمت روالتيا كانت فعاليتيا مشخفزو مسا 

 ى السجتسع .يؤثخ بجوره عم

تعتبخ الفاعمية التشطيسية الرفة االواوية لمتشطيع الحخكي الستججد والسحقق ألىجافو ومشو فالفاعمية  .2
 التشطيسية  ىي مبخر وجػد التشطيع واوتسخاره وتصػيخه وىي اخيخا معيار الحكع عمى نجاحو .

طسة لحا تعتسج بعس السشطسات عمى يعتبخ ؾياس الفاعمية التشطيسية بسثابة تقييع لؤلداء الكمي لمسش .3
 ؾياس فعاليتيا التشطيسية كػويمو لتقييع أدائيا .

تعتبخ ايزا بسثابة اداة لؿياس مجػ نجاح السشطسة وتفػقيا في جسيع مجاالت نذاشيا فيي خاصية  .4
 كمية وشسػلية ترف وتمخز االبعاد السسيدة لمسشطسة .

( 83: 8119،)الياشسي  ( 41: 8118،) بشات كل مغ اتفق:  : خراسص الفاعمية التنعيمية الثاا ث
( عمى اف  18: 8112،)عبج الػىاب (  7: 8112، )ججواني وججواني(  17: 8119)الياللي ،

 خرائز الفاعمية التشطيسية ىي :
 فيي ضاىخة مدتسخة عمى مجػ الدمغ .:  االستمخارية .1

 الثقاؼية . ،االجتساعية ،ية تتزسغ العجيج مغ االبعاد والرػر االقتراد: الذمولية .2

 السداىسيغ . ،االفخاد ،حيث تدتفيج مشيا جيات مختمفة ومتشػعو مشيا : السجتسع :التنويع .3

 لجييا عالقات غيخ واضحة بيغ االبعاد . :التعقيج .4

اذ ال يسكغ اصجار حكع عمى فاعمية مشطسة ما برػرة مصمقة حيث اف السعمػمات التى :الندبية .5
لسقـػ لرانع القخار او متخحه ىي معمػمات تع التػصل الييا عغ شخيق عقج السقارنة او يػفخىا ا

السفارقة بيغ وضعيغ او اكثخ كسا اف تفديخ تمظ السعمػمات يكػف محكػمآ بالدماف والسكاف حيئح 
ولحلظ فاف مفيـػ السشطسة الفعالة يختمف باختالؼ مػقعيا واىجافيا والسدتفيجيغ مغ خجماتيا ،

 قت الحؼ يتع تقػيع فعالية السشطسة ؼيو .والػ 

تتذكل بحدب االشياء السػصػفة فيي " مخكب مفاـيسي مختمف السعاني ومتعجد االبعاد " : صفة .6
مسا يجعل محاولة معالجتو مغ بعج واحج مغالصة مشيجية ومشصؿية .مثمسا يػجج اختالؼ وشبو 

ؼيسا يخز  يػجج كحلظ  ،ومعاييخ ؾياويا تعارض في كثيخ مغ االحياف في تحجيج مفيـػ الفاعمية 
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واالكيج اف كل واحج يترػرىا عمى حدب مػقعو مغ السشطسة  ،عمة اوصف خرائز السشطسات الف
فالعامل يخػ  فعالية التشطيع متسثمة في خرائز تقتخب كثيخآ مغ تصمعاتو ومرالحو الذخرية في 

ويسكغ اجساؿ ىحه  ،رأس الساؿ  حيغ يخاىا السديخوف في صػر أخخػ وكحلظ ىػ الحاؿ الصحاب
 الخرائز في جػانب  

 رئيديو ثالثو ىي :       
 تكشػلػجيا متصػرة وجػدة التراميع . .أ

 مػارد بذخية كفأة . .ب

 كسية االنتاج ومدتػػ جػدتو .  .ت

نطخآ لتعجد ،خ الدابقة ائز التشطيسات الفعالة في العشاصىحا وال يسكششا اف نحرخ مختمف خر
يجؼ مشيا لمجراوات واالبحاث التى تشاولت السػضػع في عالقة مع شبيعة كل دراوة والز تبعًا ئالخرا

 سات الفعالة في نقاط أواوية  :ذكخ أبخز خرائز التشطي ولكغ ىحا ال يسشعشا مغ
 .ػؿ اليووجػد ىجؼ محجد ومتفق عميو يعخفو االفخاد والسجيخوف وتػفخ التػجييات الالزمة لمػص . أ

رة التػفيق واالندجاـ لجسيع اعزاء السشطسة بسختمف مدتػياتيع بيغ اىجافيع الخاصة ضخو  . ب
 واالىجاؼ العامة لمتشطيع .

ضخورة تػفخ االتجاىات االيجابية لالفخاد وحدغ تػجيو شاقاتيع والتعخؼ عمى دوافعيع وتأكج مفيـػ  . ت
 الػضعيو وااللتداـ .

االكتذاؼ السبادرة واالبتكار وانتذار روح  ججيج وتذجيعالتصمع الى فخص التحديغ والبحث عغ ال . ث
 وتصبيق الحمػؿ غيخ التقميجية لمسذكالت .

 الدعي الى تحقيق اكبخ قجر مغ االىجاؼ السدصخة بأقل تكمفة مسكشة . . ج

تبديط العسمية التشطيسية واحجاث التكامل واالندجاـ بيغ مختمف االقداـ والػحجات التشطيسية في  . ح
 لتحقيق اىجاؼ السشطسة . وعييا

تبشي فمدفة الشطخ الى العسل داخل الجساعة بسفيـػ تعاوني يتزسغ السذاركة الجساعية في اتخاذ  . خ
 القخارات مغ جانب اعزائيا .

تذجيع روح السبادرة االبجاع لجػ جسيع افخاد التشطيع مع محاولة التخمز مغ جسيع اشكاؿ مدببات  . د
 جيػد لتحقيق اىجاؼ السشطسة .الرخاع مغ أجل تػحيج ال

 وجػد رؤية واضحة لخوالة السشطسة واوتخاتيجيتيا واىجافيا مغ لجف جسيع أعزائيا . . ذ

التقػيع الجورؼ ألداء السشطسة واداء افخادىا والتعخؼ عمى جسيع نػاحي القػة والزعف وتحميل  . ر
 االوباب وتصبيق األجخاءات السشاوبة .

 وتفيع حاجاتيع .االىتساـ بالدبائغ  . ز

 درجة االوتقالؿ السسشػحة لمسػضفيغ في الترخؼ . . س
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 زيادة االنتاجية مغ خالؿ مذاركة الدبائغ . . ش

 تفيع الدبائغ ألىجاؼ التشطيع والتفاعل معيا .  . ص

 وجػد عالقات جيجة مع السشطسات السذابية . . ض

 عجة .بداشة الييكل التشطيسي وانخفاض تكمفة الخجمات السدا . ا

 اقترار الخقابة السخكدية عمى االمػر االواوية واتاحة حخية اكبخ لمترخؼ واالبجاع .  . ظ
( 82: 8113)وػيدي،اتفق العجيج مغ الباحثيغ ومشيع ل المؤثخة في الفاعمية التنعيمية: :العوام رابعاا 

في الفاعمية  عمى اف العػامل الؤثخة ( 9: 8112، ( )ججواني وججواني 41: 8117،الػىاب )عبج 
 التشطيسية ىي :

 درجة التخرز وتقديع العسل السعتسجة في السشطسة .  .1

 أواليب تكشػلػجيا االنتاج كثيفو رأس الساؿ او كثيفو العسالة . .2

 درجة االلتداـ بالمػائح واالجخاءات التى تزبط الدمػؾ التشطيسي . .3

 التشديق عمى السدتػييغ الخأوي واالفقي . .4

 الدمصة االمخة والتى تؤدؼ الى عجـ وجػد مخاكد قخار متعجدة . وحجة .5

 تفػيس الدمصة بذكل متػازف بيغ مختمف السدتػيات التشطيسية. .6

اعتساد السخكدية والالمخكدية حدب الحاجة التشطيسية دوف افخاط او تفخيط فالسخكدية تفيج في كل ما  .7
 روتيشي .اوتخاتيجي والالمخكدية مفيجة في كل ما ىػ ىػ 

فمدفة التعامل مع البشية الخارجية وشبيعة نطاـ الزبط الحاتي لمسشطسة في معالجة اخصاءىا أثشاء  .8
 مع البشية الخارجية .التفاعل 

 القجرة عمى التكيف واالوتجابة لمتغيخات التى تحجث عمى مدتػػ البيئة . .9

 نطع الخقابة والستابعة السعتسج في شكل جداء وعقاب . .11

 شبكات االتراؿ الستكاممة كسسخ لتجفق السعمػمات الزخورية لسختمف القخارات الستخحة . .11

 القجرة عمى تعبئة السػارد ودرجة الحخؼية التى تتسيد بيا السشطسة . .12

عمى الخغع مغ وعي العجيج مغ السشطسات بالى تحقيق اىجافيا وضساف اوتقخارىا واوتسخاريتيا في و  
نجج اف ىشاؾ عػامل اواوية تمعب دورا رئيدآ في تحجيج قجرة السشطسة عمى تحقيق اىجافيا العسل اال انشا 

ىا وأىع ىحه وقج تبايغ الباحثػف والسخترػف في تحجيج وعخض ىحه العػامل واختمفػا في تحجيج درجة تأثيخ 
 ( : 74: 8111 ،العػامل ما يمي)آويا

مل الستعمقة بالسباني والسعجات واالدوات وضخوؼ تتسثل في العػا:العوامل الفنية والتكنولوجية  .1
العسل واالواليب السختبصة بالسيارات العامة لمدبائغ واوتخاتيجية االدارة والدمػؾ السشطسي وتختبط 

عاـ  سة ووبل تحقيق ادائيا الفشى يػجووالتكشػلػجية لمسشط ىحه العػامل بالطخوؼ والستصمبات الفشية 
. 
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تذتسل عمى معشػيات العساؿ واتجاىاتيع ودوافعيع ورغباتيع : موارد البذخيةالعوامل المختبطة بال .2
ووبل معالجة السذكالت والطػاىخ الخاصة بالعسل اضافة الى العالقات غيخ الخوسية السختمفة 
واألوذ السعتسجة في تعسيقيا وتصػيخىا بالذكل الحؼ يعدز االوتقخار السشطسي والتػازف الستحخؾ 

 . سةوالستفاعل لمسشط

تتزسغ ردود الفعل السشعكدة شانتيا مغ السدتفيجيغ او مغ  :العوامل المتعمقة بمخخجات المنعمة .3
البيئة الخارجية بذكل عاـ وػاء متعمق بجرجة اندجاميا مع حاجاتيع الفعمية او قجرتيا عمى تػفيخ 

ات واثارىا ذات أىسية وبل االشباع في الػقت والسكاف السشاوبيغ وبالدعخ السشاوب وتعج ىحه الستغيخ 
 اليادفة بيغ السشطسة وبيئتيا وتػفيخ مدتمدمات تحقيق االىجاؼ فييا . ةكبيخة في تكػيغ السػاءم

 (8الذكل )
 
 
 

            
 
 

 
 (8الذكل)

 العػامل السؤثخة عمى الفاعمية السشطسة
/ دراوة ميجانية مصبقة عمى التسكيغ االدارؼ وعالقتو بالفعالية التشطيسية ، 8111،، نػؼ آويا السرجر: 

كمية العمـػ االندانية  ،غيخ مشذػرة  ،روالة ماجدتيخ  ، مػضفي مجيخية تػزيع لكيخباء والغاز بدكخة
 .  79 ، بدكخة - خزيخ جامعة دمحم ،واالجتساعية

غ خاللو يتع تحقيق اف نجاعة السشطسة وفعاليتيا يحكع عمييا مغ خالؿ كيأنيا الذامل الحؼ م
ولكي تدتصيع الؿياـ بجورىا عمى الػجو الكامل لحلظ فيي مختبصة بسجػ االقتخاب  جسيع االىجاؼ

مغ زاوية أخخػ التعخؼ عمى مجػ  التى أنذات مغ أجميا السشطسة ويسكغ واالبتعاد عغ الغاية الشيائية
( : 31 – 32 - 37: 8111 - 8112،رئيدية ) عجسي  الية السشطسة في ضػء اربع اقداـفع  
اف السقرػد بو جسيع االنذصة والػضائف التى تتشاوليا عسميات االنتاج في : النعام اال ترادي .1

 الدسات او الخرائز التالية: ؿالسشطسة وعميو فاف فعالية السشطسة وفق ىحا القدع تتزح مغ خال
اف السشطسات التى تػجج بيا درجة عالية مغ تقييع العسل بامكانيا اف تكػف اكثخ فعالية مغ تمظ   .أ

 يكػف فييا تقديع العسل في درجة مشخفزة .السشطسات التى 

 العػامل الفشية والتقشية

 العػامل الستعمقة بالسػارد البذخية

 الستعمقة بالسخخجاتالعػامل 
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مغ تمظ اف السشطسات التى تػجج بيا درجة عالية مغ السختريغ في التقديع االدارؼ تكػف اكثخ  .ب
 بيا درجة مشخفزة مغ الستخرريغ في مجاؿ التقديع .التى تػجج 

اف السشطسات التى تحتػؼ عمى درجة عالية مغ االلية تكػف اكثخ فعالية مغ تمظ التى ال تحتػؼ  .ت
 مشخفزة مغ اآللية .عمى درجة 

باتخاذ القخارات  ويعشى بالشطاـ الدياوي داخل السشطسة تمظ الػحجات التى تقـػ:النعام الدياسي .2
والتى تحاوؿ الحرػؿ عمى السدانجة بػية تخجستيا الى واقع ممسػس مغ البيئة السحيصة بيا في 

 العالية ىي التى تترف بالرفات التالية:  الفاعميةضػء ىحا البعج السشطسة ذات 
التى تسثل  عمية مغ تمظااف السشطسات التى تختبط قخاراتيا بحاجات الدبائغ لجييا تكػف اكثخ ف .أ

 رغبة زبائشيا .قخاراتيا 
السشطسات التى تكػف قخاراتيا مزبػشة تكػف فعاليتيا اكثخ مغ السشطسات التى تتخح قخاراتيا مغ  .ب

 مذبػىة . الفاعميةمشصمقات 
اف السشطسات التى تتستع بجرجة كبيخة مغ االوتقاللية تكػف اكثخ فعالية مغ تمظ التى تترف  .ت

 .بحجودية الحخكة 

 اف السشطسات التى يػجج بيا اعزاء فاعميغ ومؤثخيغ بأمكانيع جعل السشطسة اكثخ فعالية .ث
اف السعشى الخاص لشطاـ رقابي ىػ االجخاءات التى تجفع الدبائغ التى التػافق  :النعام الخ اتي .3

عمى ىحا الستغيخ والتسدظ بأىجاؼ السشطسات ويسكغ تحجيج وسات فعالية السشطسة انصالقآ مغ 
 الشحػ التالي : 

اف السشطسات التى تػجج بيا أنطسة جداءات حازمة مغ السحتسل اف تكػف اكثخ فعالية مغ السشطسات  .أ
فاف السشطسات التى تترف  ،تترف بالتداىل مع كمسا يحجث بجاخميا لكغ مغ وجية اخخػ التى 

 اءات ربحيو ولمػىة االولى .اءات متجرجة تكػف اكثخ فعالية عكذ ما اذا كانت ىحه الجد بأنطسة جد 
اف السشطسات التى تكػف فييا العالقات بيغ الخئيذ والسخؤوويغ عالقات محجدة ومػضػعية يسكشيا  .ب

 مية اكبخ ؼيسا لػ كانت ىحه العالقات خاضعة الىػاء ومداج الخؤواء اعاف تكػف ذات ف
 ،ا وفي كل االتجاىات ) رأوية تكػف السشطسة اكثخ فعالية عشجما تكثخ االتراالت بيغ اعزائي .ت

 دائخية (  ،أفؿية 

ويقرج بو تمظ السحجدات التى تتعمق بالدكاف والبيئة ومشو تكػف محجدات فعالية النعام البيئي  .4
  -التشطيع عمى الشحػ التالي :

 تعتبخ السشطسات كبيخة الحجع اكثخ فعالية مغ تمظ السشطسات صغيخة الحجع . .أ
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لتى تتستع بالقجرة عمى الحخكة الدكانية اليادفة بسعشى تمظ التى بامكانيا التأثيخ اف السشطسات ا .ب
تكػف اكثخ فعالية ؼيسا لػ كانت متقػقعة او مغمقة عمى  ،السحيط الحؼ تػجج ؼيو االيجابي في 

 . (3الذكل ) شبيعي واجتساعي داخل السحيط  الحؼ تكػف جدء مشو نفديا وال يػجج ليا امتجاد

 

       
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 (  3الذكل )
 العػامل السؤثخة في الفاعمية التشطيسية

/ يسية داخل السؤودة دور أدارة الػقت في تحديغ الفعالية التشط ، 8112عجسي، وسية ،السرجر : 
كمية  ،غيخ مشذػرة ،روالة ماجدتيخ  دراوة حالة وكاالت البشظ الػششي الجدائخؼ اـ البػاقي،

 .  31، جامعة أـ البػاقي ،التدييخ العمـػ االقترادية والعمـػ التجارية وعمـػ
حػث العمسية في يجب اف ندتخجـ اخخ نتائج الب: : أهم متطمبات زيادة الفاعمية التنعيمية  خامداا   

وال بج اف يحطى تصبيق السعارؼ  ،مجاؿ العمـػ األجتساعية والدمػكية لجعل التشطيسات فعالة حقآ 
وقجر كبيخ مغ الخياؿ السبجع مغ جانب االدارة  ،الججيجة ويتجعع بالتحخؼ الجقيق في بحػث التصػيخ 

ء وعمى كل فيشاؾ عجة خصػات لتشطيع الجيػد البذخية في السشطسات الرشاعية الخجمية عمى حج وػا
( مغ اجل زيادة  23:  8114 ،() العثساني 112: 8112،اتفق عمييا الباحثػف ومشيع )تاوريخيت 

  -الفاعمية التشطيسية واىسيا ما يمي : 
وىسا شخيقتاف لتحخيخ الدبائغ مغ الخقابة الستذجدة خاصة في السشطسات  : الةمخكدية والتفويض .1

واالىع مغ ذلظ اشباع  ،وتحسل السدؤولية  ،رجة مغ الحخية في تػجيو األنذصة الكالويكية ومشو د
 الحاجات الشفدية واألجتساعية لجييع .

السدؤولية لجػ أدنى تقبل فيػ يذجع  وديختخويت .رواده ىسا شخكتي " أؼ.بي.أـ: توسيع العمل .2
ويقزي عمى السمل  ،دية ويػفخ الفخصة الشباع الحاجات االجتساعية والشف ،مدتػيات التشطيع 

 والشفػر .

تخرز وتقييع العسلدرجة ال

 التشديق في السدتػييغ االفقي والعسػدؼ

 اواليب تكشػلػجيا االنتاج
 كثيفة راس الساؿ أو كثيفة العسالة

 القجرة عمى التكيف مع الستغيخات
 نطع الخقابة والسقابمة في شكل عقاب

شبكات االتراؿ الستكاممة/ القجرة عمى 
تشسية السػارد/وحجة الدمصة واالمخة/ 

 فػيس الدمصة بذكل متػازف ت
االلتداـ باإلجخاءات التي  درجة

 تزبط الدمػؾ التشطيسي

 
العػامل السؤثخة في 

 فاعمية التشطيع
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 ،التقييع التشطيسي لمسشطسة ككل مغ الجػانب االقترادية التشطيسية :التقييم التنعيمي وتقييم االداء  .3
كسا يجب التخمي عغ تصبيق البخامج الكالويكية لتقييع االداء والتى تسيل الى  ،الدمػكية ،اجتساعية 

واالنتقاؿ الى تصبيق الصخؽ  ،ة لمخقابة والتفتير السدتسخ معاممة الفخد وكانو آلة مشتجو خاضع
الحجيثة كذخكة " جشخاؿ ميمد " وشخكة "  الحجيثة في التقييع عمى غخار ما تفعمو مشطسات االعساؿ

حيث تتبع مشاىج تذخؾ الفخد في وضع االىجاؼ الحاتية والسػضػعية  ،أندػؿ " لمكيساويات 
االعمى دور الؿيادؼ في ىحه  ويمعب السدؤوؿ ،ل دورؼ او وشػؼ لمسشطسة ككل وفي تقييع ادائو بذك

 العسمية كسا اف التأثيخات السراحبة ليحا السشيج عمى حاجات تحقيق الحات .
حيث يػفخ ىحا االومػب الطخوؼ السالئسة لتذجيع الدبائغ كي :االدارة باالستذارة والمذاركة  .4

لسشطسة فافداح ليع لمسذاركة في عسمية اتخاذ القخارات ا يقػمػا بتػجيو شاقاتيع الخالقة نحػ اىجاؼ
 التى تيسيع يػفخ فخصة ميسة الشباع حاجاتيع الشفدية واالجتساعية .

يقـػ بتدصيخ االىجاؼ افخاد او جساعات داخل السشطسة االمخ :  تدطيخ االهجاف وصناعة القخار .5
يعػؽ عسمية صشع القخار واتخاذه  مغ وقت الخخ مسا قج الحؼ يجعل ىحه االىجاؼ عخضة لمتغيخات

حيث اف واقع تذغيل السشطسة  ،ولحلظ مغ الخصأ اعتبار االىجاؼ الخوسية عمى انيا ثابتو ومحجدة  ،
ووػاء تصابقت االىجاؼ التذغيمية  ،قج يذيخ الى اىجاؼ اخخػ مختبصة باالداء الفعمي داخميا  ،

نتاج ادراؾ تمظ االىجاؼ الخوسية مغ  يا لكػنيافيي مذتقو مش ،الػاقعية مع االىجاؼ الخوسية او ال 
بالتغيخ مسا يؤدؼ بالتالي الى  قبل السػارد البذخؼ مغ خالؿ انساط التفاعل السدتسخ داخميا والستسيد

 -وىي :  وفي ىحا الدياؽ يسكغ ذكخ ثالثة اوباب لتغيخ اىجاؼ السشطسة ،تغيخ االىجاؼ 
 الؿ عالقتيا البيغ تشطيسية .تفاعل السشطسة مع بيئتيا مباشخة مغ خ .أ

 التغيخات التشطيسية الجاخمية . .ب

 الزغػط غيخ السباشخة لمبيئة العامة . .ت

يسكغ الؿياـ بعجة اجخاءات لتحديغ شبكة االتراالت داخل التشطيع ويسكغ : زيادة فاعمية االترال  .6
 ايجازىا ؼيسا يمي :

 لسعمػمات في مختمف السدتػيات واالتجاىات .نذاء قشػات اضاؼية لتدييل ويػلة وتجفق اا .أ

مدتػيات الييكل التشطيسي أنذاء لجاف مذتخكة تطع عشاصخ ومسثميغ مغ مختمف السرالح و  .ب
 لسشاقذة االفكار والقخارات وتدييل تشفيحىا .

ى تشطيع اجتساعات عامة دوريا تعقج كمسا دعت الحاجة الى ذلظ وتشاقر خالليا قزايا التشطيع الت .ث
 الغسػض وتقجيع الحمػؿ .يكتشفيا 

تراالت بسختمف اكفاء في مػاقع العسل التى يعتسج تشفيح السياـ فييا عمى اال جراءاالعتساد عمى م .ج
 انػاعيا .
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تدييل عسمية الحرػؿ عمى التغحية العكدية واالىتساـ بانذغاالت العساؿ الراعجة الى السذخفيغ  .ح
 ليا ما امكغ .  عمى تفيسيا واالوتجابةوالعسل 

 : نعخيات الفاعمية في المنعمة  سادساا 

 -ىشاؾ ثالثة مرادر رئيدية لتحجيج الفاعمية التشطيسية تتسثل في :  الفاعمية مق خةل التنعيم .1

باعتبارىا مغ الؿيع التى تعسل عمى  ،الثقافة التشطيسية  ،الييكل التشطيسي  ،العسميات األدارية 
 في كل العسميات االدارية والييكل التشطيسي لمسشطسة . االعساؿ وىي تؤثخنجاح 

اذا كاف السشتج ،اف التشطيع الجيج داخل السشطسة ليذ لو اؼ اىسية  الفاعمية مق خةل األستخاتيجية .2
ورغبة الدبػف ولحلظ البج مغ دراوة الدػؽ واالخح بعيغ االعتبار  السصخوح في الدػؽ اليفي بحاجة

وضخورة تأقمع السشطسة بسختمف التغيخات الحاصمة في بيئتيا واف تحقيق ىحا اىتسامات السدتيمكيغ 
وانسا ضخورة اكتدابيع ثقافة التحديغ السدتسخ  ،الدبائغ فقط الشػع مغ الفاعمية ال يتصمب كفأءة

 مع ما ىػ ججيج . الدائيع باالعتساد عمى التجريب والتأقمع
 ،لعشرخ البذخؼ ما ىي اال محرمة لكل مغ الكفاءة فاعمية ا :الفاعمية مق خةل العنرخ البذخي  .3

 القجرة عمى االتراؿ ،التحفيد 

( 19: 8113،) وػيدي تأخح الفاعمية عجة صػر تطيخ في: صور الفاعمية التنعيمية: سابعاا 
 : (28: 8113،ثامخ)
الخأوسالية  تأخح الفاعمية التشطيسية في جانبيا االقترادؼ اىسية في ضل االدارة:الرور األ ترادية .1

االقترادؼ بالغ االىسية مغ خالؿ درجة تحقيق االىجاؼ االقترادية في  لمتشطيع اذ يكتدي الجانب
بالبقاء واالوتسخار في  ،تعج مغ اىع العػامل التى تدسع لمسشطسة  شكل العػائج السادية والسالية التى

قصاع الشذاط العتبارات لسكانة السشطسة في مجاؿ او  وذلظ ضسانا ،االقتراد الخأوسالي  ضل
الخارجية كالسشافدة السشطسات وىامر الخبحية  يفخضيا التػجو االقترادؼ الدائج ومتصمبات البيئة

االدارة القائسة في السشطسة الحؼ البج اف يترف  حوتحقيق تمظ العػائج يتػقف عمى مجػ نجا
 :  بالعػامل التالية

تقديع العسل بامكانيا اف تكػف اكثخ فعالية مغ السشطسات التى تحتػؼ عمى درجة عالية مغ  .أ
 .  مشخفزو مغ تقديع العسلالتى بيا درجة 

 السشطسات التى بيا درجة عالية مغ اآللية تكػف اكثخ فعالية مغ التى بيا آلية ضعيفة . .ب

السشطسات التى تعتسج عمى التخرز الػضيفي تكػف اكثخ فعالية مغ تمظ التى يشقريا  .ت
 التخرز .

باعتبار السشطسة ندق مغ العالقات القائع عمى أبعاد تفاعمية واجتساعية كسا  الرور األجتماعية .2
" فالسشطسة ليدت مجخد نرػص ة وما يحىب اليو رونػد واف وػليػأكجتو مجروة العالقات االنداني
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ياكل روسية،نساذجوقػاعج قانػنية وليدت  مة بل أنيا كحلظ روابط اجتساعية معقجة وأصي ،ـو
فالسشطسة ليا تاريخيا الخاص بيا الحؼ يرشعو الفاعمػف االجتساعيػف كخد فعل مشيع عمى ،

عمييع " وعميو الشدق االجتساعي لمسشطسة ال يحقق  االشكاالت الجاخمية والخارجية السصخوحة
شسػحاتو اال مغ خالؿ عالقات اجتساعية بيغ الفاعميغ بو مغ خالؿ اشكاؿ مغ الرػر يسكغ اف 

 :  ا كسا يمينحرخى
اتخاذ دتشج عمى التذاركية والسذاورة في السشاخ االجتساعي القائع في السشطسة بيغ اعزائو الحؼ ي .أ

 القخارات .

شبيعة العالقات االجتساعية الدائجة داخل التشطيع السبشية عمى التعاوف بيغ االجداء لتحقيق  .ب
 لػحجات السبشيو عمى وحجة اليجؼ .كشدق يحتػؼ مجسػعة مغ االقداـ واالتكامل التشطيسي 

 تختبط بالبشاء التشطيسي وتأخح اشكاؿ : :الرور التنعيمية .3

احتخاـ العالقات الخوسية : فسبجأ التجرج اليخمي القايع مغ خالؿ الييكل التشطيسي الحؼ تتحجد عميو  .أ
ات الخوسية في التشطيع وفق تدمدل الدمصة والتخرز الػضيفي خاصة ؼيسا يتعمق بالعالقمعالع 
 . التشطيع

العالقات بيغ السرالح : باعتبار التشطيع مجسػعة مجدأة مغ الػحجات او االقداـ فاف لكل قدع مغ  .ب
اىجاؼ متبانية بحدب شبيعتو ونذاشو فعسمية التشديق بيغ االقداـ تتصمب انديابية ومخونة االقداـ 

ة مغ التكامل لتجشب كل مطاىخ التػتخ كبيخة بيغ مختمف االقداـ والػحجات لتكػيغ درجة كبيخ 
 والرخاع داخل التشطيع

اؼ قجرة الييكل التشطيسي عمى التأقمع والتكيف مع متصمبات وقيػد البيئة السحيصة مخونة الييكل: .ت
 لمتحكع في كل السعيقات التى تعتخض عسمية تحقيق االىجاؼ .بالسشطسة 

 ،( ) تاوريخيت 73: 8111،ق كل مغ الباحثػف )آويااتف:مؤشخات الحكم عم  فاعمية المنعمة: ثامناا 
 ػ :( في اف السؤشخات الجاخمية لمفاعمية التشطيسية تتسثل ب121: 8112

التخصيط وتحقيق االىجاؼ : قجرة السشطسة عمى تحقيق اىجافيا تخصيط مدارىا الحؼ مغ خاللو يتع  .أ
 ألىجاؼ .تحقيق 

سيارات االجتساعية ألعزاء السشطسة مغ السجيخيغ يتزسغ بتػفخ الالسيارات االجتساعية لمسجيخ: .ب
الجعع والسدانجة لمسخؤوويغ عشج مػاجيتيع العثخات وػاء في العسل او حياتيع الخاصة اضافة تػفيخ 

 اف السجيخ االجتساعي قادرا عمى تػليج الحساس لجػ االفخاد في العسل . الى ذلظ

فاعمية التشطيسية فانو البج اف تتحمى أعزاء السشطسة مغ السيارات العمسية لمسجيخ : حتى تحقق ال .ت
 بسيارات وخبخات نفدية متعمقة بانجاز السياـ .السجيخيغ 

التحكع في ويخ االحجاث داخل السشطسة : يؤكج عمى ضخورة الديصخة عمى ومػؾ االفخاد داخل  .ث
 شخز واحج . مع تػزيع الدمصة عمى عجد مغ االفخاد بجال مغ تخكيدىا في يجالسشطسة 
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: يخػ الكثيخوف مغ الباحثيغ والستجربيغ اف مذاركة الدبائغ في اتخاذ السذاركة في اتخاذ القخارات .ج
 القخارات يؤدؼ الى تجعيع فعالية السشطسة .

تجريب وتشسية قجرات االفخاد : اف لمبخامج التجريبية اىسية بالغة في تشسية قجرات االنفخاد وبالتالي  .ح
 تػيات ادائيع في العسل .ارتفاع مد

االدارة الدميسة لمرخاع : اف تقميل مدتػيات الرخاع داخل السشطسة وػاء االفخاد او االقداـ يعج  .خ
 مؤشخآ داال عمى فعاليتيا .

الحػادث : فالسشطسة التى ال تدتيجؼ بحياة افخادىا وال تغيخ الى وجػد بخنامج لمدالمة السيشية  .د
 را ما تتعخض لمسداءلة القانػنية .مشطسة نادواألمغ ىي 

 ويسكغ ؾياس ذلظ بعجد الداعات الزائعة نتيجة االعتحار والتعارض التأخيخ والػياب بيغ الدبائغ: .ذ

 واالمخاض السيشية .
 خجاـ السػارد الستاحة : بحيث تكػف التكمفة مشخفزو مقارنة مع عػائج السخخجات .كفأءة اوت .ر
غ : ويسكغ اف نؿيذ ذلظ مغ خالؿ مداىسة الدبائغ واؾباليع عمى تحقيق الجافعية لجػ الدبائ .ز

وجػد تػقعات مذتخكة بيغ السشتسػف الى التشطيع مسا يجعميع شخكاء في الخاصة بالسشطسة االىجاؼ 
 القػاعج العامة واالتجاىات .

 درجة الكفاية والتكامل في االتراالت الخوسية داخل التشطيع . .س
يفي : يعج رضا الدبائغ داخل السشطسة مؤشخآ ىامآ في تحجيج مدتػػ فعالية اداء الخضا الػض .ش

ومشو االداء االجتساعي العاـ داخل السشطسة فسعطع الباحثيغ والسديخيغ يعتبخوف اف الدبػف  االفخاد
 الخاضي اكثخ انتاجية مغ غيخه .

وية بالسخخجات وبعالقة تختبط برفة أوا اف السؤشخات الخارجية لمفاعمية التشطيسية حيغ في
 ػ :تتسثل ب البيئة بالسشطسة الخارجية ومغ ىحه السؤشخا

اف تدويج السشطسة بيئتيا بالخخجات مغ الدمع والخجمات وزيادة الصمب : انتاج الدمع والخجمات .أ
 سع .يؤكج وجػدىا كعشرخ فعاؿ في السجتعمييا 

 ة يعج مؤشخآ ضخوريا لفعاليتيا .اف ارتفاع الجػدة الخاصة بسخخجات السشطس: الجودة .ب

 اف تحقيق السشطسة لالرباح يداعجىا عمى الشسػ واالوتسخار بجوف تحقيق الخبحتحقيق االرباح : .ت
 يرعب عمييا تحقيق اىجافيا .

تدعى السشطسة الفعالة الى تحقيق اىجاؼ ججيجة وىامة مثآل : انذاء مخاكد : تحقيق اهجاف ججيجة .ث
 يغ مغ الذباب يكػف ىجؼ ججيج وىاـ لسخكد رعاية الذباب .لعالج السجمشصحية 

 : يتسثل في اوتعجاد السشطسة لالنجاز السياـ الخاصة فػرا . التأهب لةنجاز .ج

: وتتسثل في السحاوالت الجادة التى تبحليا السشطسة لحل السذكالت  المدؤولية االجتماعية .ح
 االجتساعية .
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 طسة في البقاء لسجة شػيمة فاف معشى ذلظ اف مشتجاتيا ىحه السشطسة تالـؤ: عشجما تشجح السش البقاء .خ
 البيئة التى تعير فييا .

: ويقرج بيا درجة اوتجابة السشطسة لمتغيخ في ضخوفيا الجاخمية  القجرة عم  التكيف والتأ مم .د
 لبيئة .عغ شخيق حرػليا عمى السعمػمات عغ الستغيخات والتقمبات الحادثة في اوالخارجية 

: ويتسثل في نسػ السشطسة عغ شخيق ادخاؿ عشاصخ التكشػلػجيا وادخاؿ البخامج التجريدية  التطويخ .ذ
 لؤلفخاد وتصػيخ مشتجات السشطسة بذكل يتساشى والتصػيخ العمسي .

 خابعال المبحث
 وصف متغيخات البحث وتذخيرها واختبار فخضياته

 :ىي فقخات ثالث عمى السحػر ىحا ويذتسل

 وال : وصف االفخاد المبحوثيق أ
وذلػظ الف أفخادىػا وػػاء  بشزػػج االفػخاد السبحػػثيغ، (3يسكغ القػؿ اعتسادا عمى معصيات الججوؿ)

( أنثى ، يعجوف 31.29) ندبتيغ( فخدا ، أو اإلناث المػاتي بمغت %13.71) ندبتيعالحكػر الحيغ بمغت 
ع ضسغ الفئات العسخية الستػوصة والسحرػػرة مغ حيث العسخ في قسة عصائيع ، وذلظ الف معطسيع واق

مع بعس االوتثشاءات التي وصػمت عمػى  (%24.49إذ بمغت ندبتيع )( وشة 21إلى  71أقل مغ بيغ )
، وتؤكج العيشة السبحػثة انيع يترػفػف بسدػتػػ تعميسػي ( %18.81مدتػػ مغ ىع أعمى مشيا ما ندبتو )

%( مػػغ مجسػػػع العيشػػة السبحػثػػة، امػػا 13.71ندػػبتو )عػػالي اذ كانػػت حسمػػة شػػيادة الساجدػػتيخ تذػػكل مػػا 
%( ، اما عجد وشػات الخجمػة لمعيشػة السبحػثػة فػشالحع 31.29حسمة شيادة الجكتػراه فقج شكمت ندبتيع )

وشة( ، اذ كانت ندبة ىػاتيغ الفئتػيغ تذػكل مػا ندػبتو  11-12وشة( و ) 1-11انيا تخكدت بيغ الفئتيغ )
وػشة(  11-81%( امػا الفئتػيغ )18.88وشة( ما ندػبتو ) 81-82) %( ، في حيغ شكمت الفئة11.94)

 2%( ، امػػا الفئػػة )اقػػل مػػغ 9.42وػػشة فػػأكثخ( فقػػج شػػكمت ندػػبتيسا لكػػل واحػػجة مػػشيع مػػا ؾيستػػو ) 82و )
 %( .4.31وشػات( فقج احتمت السختبة االخيخة اذ شكمت ما ندبتو )

بييان المنعميية المبحوثيية تعتمييج فييي عميييه .... ووفييق مييا تييم ذكييخ  اعيية  تييود الباحثيية التوضييي   
كادرهيا التعميمييي عميي  ضييمق االعميار الفتييية والمتوسييطة وهييحا مييا تيم مةحعتييه مييق خييةل المذيياهجات 
الميجانيييية لمباحثييية وميييا تيييم التحقيييق منيييه ميييق خيييةل االجابيييات عمييي  المتغييييخات الجيمو خافيييية ل فيييخاد 

لمفئيات ، وهيحا ميا يعكيذ توجيه المنعمية  المبحوثيق ، اذ تذكمت مععم االجابات عم  الحجود الوسط 
المبحوثية مييق اسييتغةل الطا ييات ل فييخاد المبحييوثيق مييع االبقيياء عميي  الخبييخات العممييية والبحثييية ل فييخاد 
المبحوثيق ذات الفئات العمخية المتقجمة الحيق يعجون االساس العممي واالداري الحي يدتنج عمييه بيا ي 

 االفخاد العامميق في المنعمة . 
 (3جوؿ )ج
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 وصف أفخاد العيشة السبحػثة
 الجنذ

 إناث ذكور

 % ت % ت

81 13.71 12 31.29 

 العمخ

 فأكثخ -سنة  51 سنة 51أ ل مق  -41 وشة 71أقل مغ 

 % ت % ت % ت

 88                          23.12 17 37.17 2 18.81 

 مدتوى التعميم

 دكتورا  ماجدتيخ

 % ت % ت

81 13.71 12 31.29 

 سنوات الخجمة

 سنة فأكثخ 25 سنة 25 -21 سنة 21 -16 سنة 15 -11 سنوات 11-6 سنوات 5ا ل مق 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

3 4.31 11 87.39 12 31.22 7 9.42 2 18.88 7 9.42 

                                                               N=41       في ضػء اوتسارة االوتبياف الباحثةالسرجر : مغ إعجاد 
 البحث أبعاد مؤشخات تجا  آراسهم المدتبينة ثانياا. مواقف

 الشحػػ عمػى اوػتسارة االوػتبانة احتػتيػا الفقػخات التػي مختمػف تجػاه آراؤىػع السدػتبيشة مػاقػف تتػضػح

 :اآلتي
 يجاخمالالتدويق  مؤشخات تجا  . موا فهم1

 البعج، ىحا مؤشخات لسجسل  السعيارية واالنحخافات الحدابية واألوواط التكخارات ( 7الججوؿ ) يعكذ

( 1.423( و)8.134بمغػا ) المحيغ أيزًا، ىحه االنحخافات ومعجؿ األوواط ىحه معجؿ يعكذ ذلظ عغ فزالً 
 مؤشخ بكل ذلظ قجر تعمق بعامة أؾياميسا ارتفاع أو السعجليغ ىحيغ أؾياـ ارتفاع خالؿ مغ ويبجو .التػالي عمى

( لسشطستشػا شػخوط واضػحة لمػجخػؿ الػى الػضيفػة( الحؼ يػشز )X1السؤشخ ) بخاصة السعشية السؤشخات مغ
( في حيغ كاف عجـ االتفاؽ عمى ىحا السؤشخ 13.7%إذ بمغ مقجار االتفاؽ عمى ىحا السؤشخ ما مقجاره )

( 8.739( وجػػػػاء كػػػػل ىػػػحا بػوػػػػط حدػػػػابي مقػػػػجاره )14.1%( وكانػػػت ندػػػػبة الحيػػػػاد مقػػػجارىا )%19.2)
 .آرائيع السدتبيشة جسيع اتفاؽ عمى اوتحػذت قج السحكػرة (، وإف السؤشخات1.214وانحخاؼ معيارؼ قجره )

 (4الججول )
 جاخميمواقف المدتبينة أراؤهم مق مؤشخات التدويق ال

 االنحخاف الوسط اتفق محايج ال اتفق الفقخة
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 لمعياري ا الحداتي % ت % ت % ت المتغيخات

 اختيار وتعييق الموظفيق

X1 8 19.5 7 17.1 26 63.4 2.439 0.807 

X2 10 24.4 15 36.6 16 39 2.146 0.792 

X3 13 31.7 11 26.8 17 41.5 2.097 0.860 

X4 6 14.6 19 46.3 16 39 2.243 0.699 

 االترال الجاخمي

X5 15 36.6 15 36.6 11 26.8 1.902 0.800 

X6 10 24.4 12 29.3 19 46.3 2.219 0.821 

X7 7 17.1 14 34.1 20 48.8 2.317 0.756 

X8 5 12.2 16 39 20 48.8 2.365 0.698 

 التمكيق

X9 13 31.7 14 34.1 14 34.1 2.024 0.821 

X10 13 31.7 19 46.3 9 22 1.902 0.735 

X11 8 19.5 18 43.9 15 36.6 2.170 0.738 

X12 6 14.6 14 34.1 21 51.2 2.365 0.733 

 التحفيد

X13 8 19.5 11 26.8 22 53.7 2.341 0.794 

X14 17 41.5 14 34.1 10 24.4 1.829 0.803 

X15 12 29.3 11 26.8 18 43.9 2.146 0.853 

X16 16 39 15 36.6 10 24.4 1.853 0.792 

 التجريب

X17 10 24.4 16 39 15 36.6 2.122 0.780 

X18 6 14.6 21 51.2 14 34.1 2.195 0.678 

X19 13 31.7 14 34.1 14 34.1 2.024 0.821 

X20 9 22 13 31.7 19 46.3 2.243 0.799 

 نذخ المعمومات التدويقية

X21 13 31.7 10 24.4 18 43.9 2.122 0.871 

X22 9 22 14 34.1 18 43.9 2.219 0.790 

X23 13 31.7 14 34.1 14 34.1 2.024 0.821 

X24 11 26.8 19 46.3 11 26.8 2.000 0.741 

 0.783 2.137 39.351 35.141 25.508 المعجل العام

                   N=41في ضػء نتائج الحاوبة االلكتخونية . الباحثةالسرجر : مغ إعجاد 
 اعمية التنعيميةالف مؤشخات تجا  موا فهم  .2

 ( عمى2الججوؿ ) السعيارية، اشتسل واالنحخافات السعجالت مغ جسمة عمى الدابق الججوؿ اشتسل كسا

 وجػد السعجالت ىحه تفحز خالؿ مغ ويتبيغ ،اعمية التشطيسيةالف السخة ىحه تخز ولكشيا أيزًا، ليا شبييات

( 8.838بمغػا ) المػحيغ  أيزػاً  الستغيػخ ىػحا مؤشػخات تجػاه آراؤىػع لػجف السدػتبيشة مػغ عػاـ اتفػاؽ أو رضػا
 قػجر تعمػق بعامػة أؾياميسػا ارتفػاع أو أؾيػاـ ىػحيغ السعػجليغ  ارتفػاع خػالؿ مغ ويبجو .لتػاليا ( عمى1.44و)

( الػحيغ يشرػا )تجػخؼ السشطسػة X39( و )X35السؤشػخيغ ) بخاصػة السعشيػة السؤشػخات مػغ مؤشػخ بكػل ذلػظ
العػػامميغ  تعػػجيل عمػػى قخاراتيػػا لمتشاوػػب مػػع السدػػتججات فػػي البيئػػة الجاخميػػة والخارجيػػة( و )يذػػعخ االفػػخاد

بالثقة في الشفذ واالوتقخار الػضيفي وىػػ يػؤدؼ االعسػاؿ السػكمػة اليػو( إذ بمػغ مقػجار االتفػاؽ عمػى ىػحيغ 
%( عمػػػى التػػػػالي، فػػػي حػػػيغ كػػػاف عػػػجـ االتفػػػاؽ عمػػػى ىػػػحيغ 73.9%( و )72.2السؤشػػػخيغ مػػػا مقػػػجاره )
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%( 71.2و) (%31.4وكانػػػػت ندػػػػبة الحيػػػػاد مقػػػػجارىا)،%( عمػػػػى التػالي17.1%( و)19.2السؤشػػػػخيغ )
وانحػػػخاؼ معيػػػارؼ قػػػجره  لكػػػال السؤشػػػخيغ (8.898وجػػػاء كػػػل ىػػػحا بػوػػػط حدػػػابي مقػػػجاره ) عمػػػى التػػػػالي،

 السدػتبيشة جسيػع اتفػاؽ عمػى اوػتحػذت قػج السػحكػرة ، وإف السؤشػخات( عمػى التػػالي1.412و ) (1.428)

 .آرائيع
 (5الججول )

 يميةاعمية التنعمواقف المدتبينة أراؤهم مق مؤشخات الف
 الفقخة

 المتغيخات

 الوسط اتفق محايج ال اتفق
 الحداتي

 االنحخاف
 % ت % ت % ت المعياري 

X25 10 24.4 11 26.8 20 48.8 2.243 0.830 

X26 8 19.5 16 39 17 41.5 2.219 0.758 

X27 11 26.8 8 19.5 22 53.7 2.268 0.866 

X28 7 17.1 21 51.2 13 31.7 2.146 0.691 

X29 9 22 17 41.5 15 36.6 2.146 0.760 

X30 10 24.4 14 34.1 17 41.5 2.170 0.803 

X31 7 17.1 14 34.1 20 48.8 2.317 0.756 

X32 7 17.1 16 39 18 43.9 2.268 0.742 

X33 8 19.5 14 34.1 19 46.3 2.268 0.775 

X34 7 17.1 17 41.5 17 41.5 2.243 0.734 

X35 8 19.5 13 31.7 20 48.8 2.292 0.782 

X36 8 19.5 19 46.3 14 34.1 2.146 0.726 

X37 9 22 14 34.1 18 43.9 2.219 0.790 

X38 10 24.4 10 24.4 21 51.2 2.268 0.837 

X39 6 14.6 17 41.5 18 43.9 2.292 0.715 

X40 8 19.5 16 39 17 41.5 2.219 0.758 

 0.770 2.232 43.605 36.114 20.281 المعجل العام

                   N=41السرجر : مغ إعجاد الباحثة في ضػء نتائج الحاوبة االلكتخونية .
 . اختبار فخضيات البحثثالثاا 
اعمييية والف جاخمي)ال توجييج عة يية ارتبيياا تيييق التدييويق اليي: والتػػي تػػشز  وليي الفخضييية الخسيديية اال  .1

 .( التنعيمية في المنعمة المبحوثة
 اعمية التشطيسية تذيخوالف جاخميشبيعة عالقات االرتباط بيغ التدػيق ال ألجل التعخؼ عمى

إذ بمغت ؾيسة معامل االرتباط بيغ البعجيغ ( إلى وجػد عالقة ارتباط معشػية مػجبة 1) معصيات الججوؿ
 (.0.05عشج مدتػػ معشػية قجره ) (1.911الكمي )

 (6الججول )
 اعمية التنعيميةالتدويق الجاخمي والفمعامل االرتباا تيق 

 الفاعمية التنعيمية البعج المعتمج                               البعج المدتقل

 **(0.911) جاخميالتدويق ال

  N=41(                              0.05** معشػؼ عشج مدتػػ )  
 في ضػء نتائج الحاوبة االلكتخونية . الباحثةالسرجر : مغ إعجاد 
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 غ الفخضية الخئيدة االولى الفخضيات الفخعية االتية :ويتفخع م
 يػجج عالقة ارتباط بيغ متغيخ اختيار وتعييغ السػضفيغ وبعج الفاعمية التشطيسية . ال . أ

 ال يػجج عالقة ارتباط بيغ متغيخ االتراؿ الجاخمي وبعج الفاعمية التشطيسية . . ب

 بعج الفاعمية التشطيسية .ال يػجج عالقة ارتباط بيغ متغيخ التسكيغ و  . ت

 عالقة ارتباط بيغ متغيخ التحفيد وبعج الفاعمية التشطيسية . ال يػجج . ث

 التجريب وبعج الفاعمية التشطيسية .ال يػجج عالقة ارتباط بيغ متغيخ  . ج

 ال يػجج عالقة ارتباط بيغ متغيخ نذخ السعمػمات التدػيؿية وبعج الفاعمية التشطيسية . . ح

تعػخؼ عمػػى شبيعػة عالقػات االرتبػػاط بػيغ متغيػػخات بعػج التدػػيق الػػجاخمي وبعػج الفاعميػػة ال وألجػل
 .بيشيع ( إلى عالقات االرتباط 4التشطيسية يذيخ الججوؿ )

 (7الججول )
 معامل االرتباا تيق متغيخات بعج التدويق الجاخمي وبعج الفاعمية التنعيمية

 الفاعمية التنعيمية البعج المدتقل   البعج المعتمج                            

 **(0.741) اختيار وتعييق الموظفيق

 **(0.797) االترال الجاخمي

 **(0.817) التمكيق

 **(0.588) التحفيد

 **(0.777) التجريب

 **(0.811) نذخ المعمومات التدويقية

 N=41                           (0.05** معشػؼ عشج مدتػػ )  

 السرجر : مغ إعجاد الباحثة في ضػء نتائج الحاوبة االلكتخونية .  

 ( نػد تػضيح االتي :4في ضػء نتائج معصيات الججوؿ )
ؾيسػػة معامػػل االرتبػػاط بػػيغ متغيػػخ اختيػػار وتعيػػيغ السػػػضفيغ وبعػػج الفاعميػػة التشطيسيػػة مػػا ؾيستيػػا  . أ

(1.471.) 

 (.1.494جاخمي وبعج الفاعمية التشطيسية ما ؾيستيا )ؾيسة معامل االرتباط بيغ متغيخ االتراؿ ال . ب

 (.1.214ؾيسة معامل االرتباط بيغ متغيخ التسكيغ وبعج الفاعمية التشطيسية ما ؾيستيا ) . ت

 (.1.222ؾيسة معامل االرتباط بيغ متغيخ التحفيد وبعج الفاعمية التشطيسية ما ؾيستيا ) . ث

 (.1.444جريب وبعج الفاعمية التشطيسية ما ؾيستيا )ؾيسة معامل االرتباط بيغ متغيخ الت . ج

ؾيسػػة معامػػل االرتبػػاط بػػيغ متغيػػخ نذػػخ السعمػمػػات التدػػػيؿية وبعػػج الفاعميػػة التشطيسيػػة مػػا ؾيستيػػا  . ح
(1.211.) 

عميػػػو ..... ووفػػػق مػػػا تػػػع ذكػػػخه اعػػػاله نالحػػػع وجػػػػد عالقػػػة ارتبػػػاط بػػػيغ متغيػػػخات بعػػػج التدػػػػيق 
 طيسية ، لحا تخفس الفخضيات الفخعية وتقبل الفخضيات البجيمة .الجاخمي وبعج الفاعمية التش
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)ال توجييج عة يية اثييخ تيييق التدييويق الييجاخمي والفاعمييية : والتػػي تػػشز  الفخضييية الخسيديية الثانييية .2
 .التنعيمية في المنعمة المبحوثة( 

إذ بمغت  يسيةاعمية التشطوالف لجاخمي( إلى التحميل السعشػؼ بيغ التدػيق ا2تذيخ نتائج الججوؿ)
( عشج درجتي 4.084(السججولة البالغة )F( وىي اكبخ مغ ؾيسة )190.148( السحدػبة )Fؾيسة )
R(.وكانت ؾيسة معامل التحجيج )0.05( ومدتػػ معشػية )1،40حخية)

(،التي تذيخ إلى 0.83( ىي )2
ال  جاخمييخ التدػيق اللسبحػثة بدبب تأثلفاعمية التشطيسية في السشطسة اأف ندبة االختالؼ السفدخ في ا

%( تسثل ندبة مداىسة الستغيخات غيخ السبحػثة، ويدتجؿ 17%( والشدبة الستبؿية والبالغة)83تقل عغ)
كاف قجره  اعمية التشطيسيةعمى الف جاخمي( ليا أف تأثيخ التدػيق الT( البالغة واختبار )βمغ ؾيسة )

ي ؾيسة معشػية وكحلظ اكبخ مغ ؾيستيا ( والتي ى13.789( السحدػبة )T( وبجاللة ؾيسة )0.978)
( والتي تعكذ شبيعة إجابات السبحػثيغ عغ قجرتيع في تفديخ تأثيخ التدػيق 1.684الججولية البالغة )

 . اعمية التشطيسيةعمى الف جاخميال
وفػي ضػػء السعصيػات الدػابقة تبػيغ اف ىشػاؾ عالقػة اثػخ بػيغ التدػػيق الػجاخمي مغ خػالؿ مػا تقػجـ 

 تشطيسية ، لحا تخفس الفخضية الخئيدة الثانية وتقبل الفخضية البجيمة .والفاعمية ال
 
 
 
 
 

 (8الججول )
 الجاخمي والفاعمية التنعيميةعة ة األثخ تيق التدويق 

 البعج المدتقل
 

 البعج المعتمج

 اعليةالتنظيميةالف

R
2 

D.F 

F 

β الججولية المحدوبة 

 0.83 جاخميالتدويق ال
1 

40 
190.148 4.084 

0.978 
(13.789.) 

 N=41السحدػبة                     T(        )( 0.05عشج مدتػػ معشػية )       

 في ضػء نتائج الحاوبة االلكتخونية الباحثةالسرجر : مغ إعجاد 
 الفخضية الفخعية االتية  ويتفخع مق الفخضية الخسيدة الثانية

  عم  بعج الفاعمية التنعيمية في المنعمية  التدويق الجاخمي بعجال تتبايق األهمية الندبية لمتغيخات
 . "المبحوثة 
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( عػغ 9تفرػح معصيػات الجػجوؿ ) ثانيػةلمتحقق مغ صحة الفخضية الفخعية مغ الفخضية الخئيدػة ال
 االتي :

 في السخحمة األولى باعتباره مغ أكثخ الستغيخات أىسية، اذ كانت االىسية الشدبية تسكيغدخل متغيخ ال .أ
بدبب  الفاعمية التشطيسية(، أؼ بسعشى اخخ اف االختالفات السفدخة في 0.667ليحا الستغيخ ما ؾيستيا)

 β( وبجاللة ؾيسة معامل 66.7%وفق اجابات األفخاد السبحػثيغ كانت بسقجار) التدػيق الجاخمي
 (.1.684( وىي اكبخ مغ ؾيستيا الججولية )8.845السحدػبة  البالغة  ) T( وبجاللة 0.799)

(، أؼ 0.777في السخحمة الثانية ويفدخ ىحا الستغيخ مع الستغيخ االوؿ ما مقجاره ) التجريبدخل متغيخ  .ب
( تعػد الى تأثيخ متغيخؼ 77.7%كانت بسقجار )لفاعمية التشطيسية بسعشى اف االختالفات السفدخة في ا

ي تفدخ كال الستغيخيغ معا وبجاللة ( والت0.53) β( معًا في حيغ بمغ ؾيسة معامل تسكيغ والتجريب) ال
T (  1.684( وىي اكبخ مغ ؾيستيا الججولية )5.446السحدػبة البالغة.) 

في السخحمة الثالثة ويفدخ ىحا الستغيخ مع كل مغ الستغيخ االوؿ  اختيار وتعييغ السػضفيغدخل متغيخ  .ت
كانت لفاعمية التشطيسية في ا( أؼ بسعشى آخخ اف االختالفات السفدخة 0.814والثاني ما مقجاره )

، ( معًا تسكيغ والتجريب واختيار وتعييغ السػضفيغ( تعػد الى تأثيخات متغيخات )ال81.4%بسقجار )
( وىي اكبخ مغ ؾيستيا 3.936السحدػبة  البالغة  ) T( وبجاللة 0.402ىي ) βوكانت ؾيسة معامل 

 (.1.684الججولية )

اذ كانت االىسية الشدبية ليحا الستغيخ مع  خ السعمػمات التدػيؿيةنذفي السخحمة الخابعة دخل متغيخ  .ث
 الفاعمية التشطيسية( أؼ بسعشى آخخ اف االختالفات السفدخة في 0.839الستغيخات الدابقة ما مقجاره)

( تعػد الى 83.9%مع كل مغ الستغيخات الثالثة الدابقة  كانت بسقجار ) حفيدعشجما دخل الستغيخ الت
 ، ( معاً التسكيغ والتجريب واختيار وتعييغ السػضفيغ ونذخ السعمػمات التدػيؿيةيخات )تأثيخ الستغ

( وىي اكبخ مغ ؾيستيا 3.077السحدػبة  البالغة  ) T( وبجاللة 0.303ىي ) βوكانت ؾيسة معامل 
 (.1.684الججولية )

تغيخات السخحمة الخابعة ما في السخحمة الخامدة ويفدخ ىحا الستغيخ مع م تراؿ الجاخمياالدخل متغيخ   .ج
كانت بسقجار  الفاعمية التدػيؿية(، أؼ بسعشى آخخ اف االختالفات السفدخة في 0.847مقجاره )

التسكيغ والتجريب واختيار وتعييغ السػضفيغ ونذخ السعمػمات ( تعػد إلى تأثيخ متغيخات )%84.7)
السحدػبة البالغة  T( وبجاللة 0.295) βوبمغ ؾيسة معامل ، (معاً التدػيؿية واالتراؿ الجاخمي

 (.1.684( وىي اكبخ مغ ؾيستيا الججولية )2.725)

( 0.848في السخحمة األخيخة، اذ كانت االىسية الشدبية بسقجار ) التحفيد( اف متغيخ 9يػضح الججوؿ ) .ح
ا دخمت مغ قبل االفخاد السبحػثيغ عشجم الفاعمية التشطيسيةأؼ بسعشى آخخ اف االختالفات السفدخة في 

التسكيغ ( تعػد إلى تأثيخ الستغيخات 84.8%( كانت بسقجار )4جسيع الستغيخات الػاردة في الججوؿ )
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معَا،  والتجريب واختيار وتعييغ السػضفيغ ونذخ السعمػمات التدػيؿية واالتراؿ الجاخمي والتحفيد(
اكبخ مغ ؾيستيا  ( وىي2.61السحدػبة  البالغة ) T( وبجاللة 0.252ىي ) βوكانت ؾيسة معامل 

 (.1.684الججولية )

تختمف مغ  التدػيق الجاخميعميو..... ووفق ما تع ذكخه أعاله فاف األىسية الشدبية لستغيخات 
 متغيخ إلى آخخ لحلظ تخفس الفخضية الفخعية وتقبل الفخضية البجيمة .

 (9الججول )
 التدويق الجاخمي عم  الفاعمية التنعيميةاألهمية الندبية لتأثيخ 

 المؤشخ اإلحراسي       
 المتغيخات

االهمية 
 الندبية

β 
T. Value 

D.F الججولية السحدػبة المخحمة 

 8.845 0.779 0.667 التسكيغ

1.684 

1 

40 
1 

 5.446 0.53 0.777 التسكيغ + التجريب
2 

39 
2 

 3.936 0.402 0.814 التسكيغ + التجريب + اختيار وتعييغ السػضفيغ
3 

38 
3 

كيغ + التجريب + اختيار وتعييغ السػضفيغ + نذخ السعمػمات التس
 التدػيؿية

0.839 0.303 3.077 
4 

37 
4 

التسكيغ + التجريب + اختيار وتعييغ السػضفيغ + نذخ السعمػمات 
 التدػيؿية + االتراؿ الجاخمي

0.847 0.295 2.725 
5 

36 
5 

لسعمػمات التسكيغ + التجريب + اختيار وتعييغ السػضفيغ + نذخ ا
 التدػيؿية + االتراؿ الجاخمي + التحفيد

0.848 0.252 2.61 
6 

35 
6 

 N=41(                                        0.05عشج مدتػػ معشػية )    

 السرجر : مغ إعجاد الباحثة في ضػء نتائج الحاوبة االلكتخونية .
 

 : االستنتاجات والمقتخحات المحور الخامذ

 ستنتاجاتأوالا: اال
ائغ بالسشطسة ذيخ مفيـػ التدػيق الجاخمي الى ترسيع الدياوات والبخامج السػاجية الى الدبوي .1

عالية مغ الخضا لجييع والحؼ بجوره يسكغ اف يؤدؼ الى بيجؼ تحقيق مدتػيات ()الدبائغ الجاخمييغ
 . لمدبائغ الخارجييغ االرتقاء بسدتػػ جػدة الخجمة السقجمة

في تصبيق اوتخاتيجية لمسشطسة محجدة وشاممة يسكغ مغ خالليا تحقيق يق الجاخمي التدػ يداىع  .2
 .  األىجاؼ بعيجة السجػ الستعمقة بالدبائغ

قجرة السشطسة عمى البقاء والتكيف والشسػ بغس الشطخ عغ االىجاؼ التى  تسثل الفاعمية التشطيسية  .3
 . تحققيا
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لؿياس مجػ نجاح السشطسة وتفػقيا في جسيع مجاالت نذاشيا بسثابة اداة  الفاعمية التشطيسية تعتبخ .4
 .  فيي خاصية كمية وشسػلية ترف وتمخز االبعاد السسيدة لمسشطسة

تػجو السشطسة السبحػثة مغ اوتغالؿ اثبتت نتائج الػصف والتذخيز لالفخاد عيشة البحث عغ  .5
البحثية لؤلفخاد السبحػثيغ ذات الفئات الصاقات لؤلفخاد السبحػثيغ مع االبقاء عمى الخبخات العمسية و 

العسخية الستقجمة الحيغ يعجوف االواس العمسي واالدارؼ الحؼ يدتشج عميو باقي االفخاد العامميغ في 
 .  السشطسة

اضيخت نتائج اختبار الفخضية الخئيدة االولى وفخعياتيا إلى وجػد عالقة ارتباط بيغ بعج التدػيق  .6
التشطيسية، كسا واضيخت وجػد عالقة ارتباط بيغ متغيخات بعج التدػيق الجاخمي وبعج الفاعمية 

 الجاخمي وبعج الفاعمية التشطيسية .

اضيخت نتائج اختبار الفخضية الخئيدة الثانية إلى وجػد عالقة اثخ وبشدبة جيجة بيغ بعج التدػيق  .7
لفخضية الخئيدة الثانية إلى الجاخمي وبعج الفاعمية التشطيسية ، كسا واشارت الفخضية الفخعية مغ ا

 تبايغ االىسية الشدبية لستغيخات بعج التدػيق الجاخمي عمى بعج الفاعمية التشطيسية .

 ثانياا: المقتخحات
 تحليل العؿبات تجاه تبادؿ السعمػمات بيغ السػضفيغ . السشطسة السبحػثة ادارة يشبغي عمى .1

فخادىا العامميغ عمى تحسل السدؤولية تجاه القخارات يشبغي عمى ادارة السشطسة السبحػثة اف تذجع ا .2
 التي يتخحونيا .

يشبغي عمى ادارة السشطسة السبحػثة ردـ الفجػة بيغ األداء الحالي وما يتػقع الدبائغ الحرػؿ عميو   .3
 مغ خجمات مغ خالؿ السعمػمات التي تقجميا لكال الصخفيغ .

اد العامميغ فييا عمى السػاقف الججيجة والرعبة مغ خالؿ عمى ادارة السشطسة السبحػثة تكييف االفخ  .4
 اشخاكيع في دورات تجريبية وتصػيخية بخرػص ذلظ .

 عمى ادارة السشطسة السبحػثة تذجيع العامميغ فييا عمى روح السبادرة واالبتكار . .5




  اسمة المرادر
يع أحسج ،الحاج عبج .1 لتدػيق الجاخمي في الخضا أثخ تصبيق ا ،8111 ،ىاني ،الزسػرو أمل ابخـا

 ،السجمة األردنية في ادارة األعساؿ  ،الػضيفي لسػضفي السبيعات في مجسػعة االتراالت األردنية 
 .  1العجد  ، 1السجمج 

/  ،أثخ مساروات التدػيق الجاخمي عمى رضاء العامميغ  ، 8112 ،أيسغ عبجهللا دمحم  ،ابػ بكخ  .2
العجد مجمة العمـػ االقترادية ي/ االمارات / فخع مجيشة العيغ ، دراوة حالة بشظ ابػ ضبي االوالم

 .جامعة أبػ ضبي  ،1، مجمج 11
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التدػيق الجاخمي في الجامعات الفمدصيشية وعالقتو بتحقيق السيدة  ، 8114،ويا وسيخ  ،أبػ حسخة  .3
 . مية بغدةالجامعة األوال ، كمية التخبية ،غيخ مشذػرة ،روالة ماجدتيخ  ،التشافدية لجييا 

العالقة بيغ التدػيق  ، 8118،عالء الجيغ دمحم خمف  ،احسج  و أوعج حساد مػوى ،ابػ رماف .4
مجمج  ، 119العجد ، تشسية الخافجيغ مجمة  ،الجاخمي وااللتداـ التشطيسي لمعامميغ في الفشادؽ األردنية 

 .  جامعة السػصل كمية االدارة واالقتراد ، ،37
التدػيق الجاخمي كسفيـػ ألدارة السػارد البذخية وأثخه عمى جػدة ، 8111 ،تخكي شاكخ  ،أوساعيل  .5

/ دراوة تصبيؿية عمى العامميغ في كميات االقتراد والعمـػ االدارية في الجامعات الخجمة التعميسية 
 . 8، السجمج  83مجمة جامعة القجس السفتػحة لالبحاث والجراوات ، العجد  االردنية الخاصة،

/ دراوة ميجانية مصبقة عمى التسكيغ االدارؼ وعالقتو بالفعالية التشطيسية ، 8111، نػؼ،ويا آ .6
كمية العمـػ االندانية  ،غيخ مشذػرة  ،روالة ماجدتيخ  ، مػضفي مجيخية تػزيع لكيخباء والغاز بدكخة

 . بدكخة –جامعة دمحم خزيخ  ،واالجتساعية
/ الجامعة االوالمية بغدة / التشطيسية لمجامعات الفمدصيشية الفعالية  ، 8118 ،ماىخ صالح  ،بشات  .7

 .غدة  -كمية التخبية الجامعة األوالمية  ، ،غيخ مشذػرة  ،روالة ماجدتيخ  دراوة حالة،
/ مداىسة في ؾياس الفعالية التشطيسية مغ خالؿ التقييع التشطيسي  ، 8112 ،نػر الجيغ  ،تاوريخيت  .8

كمية العمـػ االندانية  ، ،غيخ مشذػرة  ،اشخوحة دكتػراه  يع التشطيسي،بشاء نسػذج متكامل لمتقي
 . جامعة محسػد مشتػرؼ قدشصيشة والعمـػ االجتساعية

/ دراوة ميجانية بسؤودة تػزيع  الؿيادة االوتخاتيجية والفاعمية التشطيسية ،8113 ،قػيجرؼ  ،ثامخ  .9
جامعة  ،كمية العمـػ االجتساعية واالندانية ،ػرةمشذ غيخ ،روالة ماجدتيخ  كيخباء والغاز بالجمفة،

 . زياف عاشػر بالجمفة
اوتخجاـ أومػب لػحة الؿيادة لمخفع مغ الفعالية  ، 8112 وججواني ،دمحم، التػىامي ،ججواني  .11

كمية  ،غيخ مشذػرة  الة ماجدتيخ،رو ، / دراوة حالة مؤودة التػزيع )وػنمغاز( تبدة التشطيسية
 . تبدة –جامعة العخبي التبدي  ،ادية العمـػ التجارية وعمـػ التدييخالعمـػ االقتر

معة تعد ، كمية العمـػ جا ،السشيج األوالمي في التدػيق الجاخمي  ،خالج حدغ عمي  ،الحخيخؼ  .11
10األدارية ، 

th
 Internaational conference of Islamic Economics and Finance  

ثقافة التشطيسية وفاعمية السشطسة/ دراوة مقارنة بيغ الكميات ال،8119 خػيغ،رضيػؼ وشجس، .12
 ، جامعة بغجاد . 42واالقتراد العجد  مجمة االدارة العمسية واالندانية في جامعة بغجاد،

الفعالية التشطيسية : تحجيج السحتػػ والؿياس باوتعساؿ أومػب  ،8113وػيدي ، عبج الػىاب ، .13
جامعة  ،كمية العمـػ االقترادية وعمـػ التدييخ ،غيخ مشذػرة ،تػراه اشخوحة دك ،لػحة الؿيادة 

 . الجدائد
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أثخ التدػيق الجاخمي في تحقيق االلتداـ التشطيسي متعجد االبعاد  ،8111الذػابكة،رائج ضيف هللا، .14
 . جامعة الذخؽ األووط كمية االعساؿلمعامميغ في أمانة عساف الكبخػ،روالة ماجدتيخ،غيخ مشذػرة،

أثخ التدػيق الجاخمي في اداء العامميغ  ، 8114 ،حداف ثابت  ،جاوع  و درماف وميساف ،صادؽ .15
 .، جامعة السػصل  كمية االدارة واالقتراد ،89، السجمج 22، مجمة تشسية الخافجيغ ، العجد ،

دراوة حالة / أثخ محجدات االوتخاتيجية في الفاعمية التشطيسية  ، 8113 ،ايساف والع  ،الرانع  .16
جامعة الذخؽ  ،كمية األعساؿ ،غيخ مشذػرة ،روالة ماجدتيخ  لذخكة االوسشت االردنية الفارج،

 . األووط
 ،روالة ماجدتيخ  ى الػالء التشطيسي،أثخ التدػيق الجاخمي عم ، 8112 ،بػلعخاس  ،عبج السؤمغ  .17

 بدكخة -جامعة دمحم خزيخ  ،كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمـػ التدييخ ،غيخ مشذػرة
/دراوة ميجانية  مذخوع التغييخ وعالقتو بتحقيق فعالية التشطيع ، 8117 ،بغ عمي  ،عبج الػىاب  .18

كمية العمـػ  ، ،غيخ مشذػرة  ،روالة ماجدتيخ  ، ( بػىخافALVERبالذخكة الجدائخية لمدجاج )
 .جامعة وىخاف ، االجتساعية

في دور الؿيادة التحػيمية في تحقيق الفعالية التشطيسية  ، 8114 ،عداـ دمحم حدغ  ،العثساني  .19
اكاديسية االدارة  ،غيخ مشذػرة  ،روالة ماجدتيخ  السجرس الخاصة بقصاع غدة / دراوة ميجانية،

 . غدة –جامعة األقرى والدياوة لمجراوات العميا ، 
/ دراوة تشطيسية داخل السؤودة دور أدارة الػقت في تحديغ الفعالية ال ، 8112عجسي، وسية ، .21

كمية العمـػ  ،غيخ مشذػرة ،روالة ماجدتيخ  حالة وكاالت البشظ الػششي الجدائخؼ اـ البػاقي،
 . جامعة أـ البػاقي ،التدييخ االقترادية والعمـػ التجارية وعمـػ

ودة االوسشت / دراوة حالة مؤ  لؿياس الفعالية التشطيسية الؿيادة دور لػحة ،8117 ،حشافعديدؼ، .21
كمية العمـػ االقترادية  ،غيخ مشذػرة ،روالة ماجدتيخ  ، عيغ التػتة الػحجة التجارية / تقخت

 . ورقمة –جامعة قاصجؼ مخباح  ،والتجارية وعمـػ التدييخ
دات دور التدػيق الجاخمي في تحديغ جػدة الخجمات الرحية بالسؤو،8113قاوسي،عائذة، .22

 ، الزياء ومخكد التذخيز الصبي السخشج بػرقمة، روالة ماجدتيخ،الخاصة/ دراوة حالة مرحة 
 ورقمة –، جامعة قاصجؼ مخباح كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمـػ التتدييخ

، التشسية األدارية  ،اوتخاتيجية التدػيق الجاخمي  ،8112،أحسج الديج  ،كخدؼ  .23
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/67678 

التدػيق الجاخمي ) يجرس في تدػيق الخجمات والتدػيق االوتخاتيجي  ، 8111 ،جشادؼ  ،كخيع  .24
  كمية العمـػ االقترادية والعمـػ التجارية وعمـػ ،غيخ مشذػرة ،روالة ماجدتيخ  ،لمخجمات ( 

 . الجدائخ ،التدييخ
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يع لبج، .25 يع و زاىي ابخـا أثخ التدػيق الجاخمي عمى اداء  ، 8113 ،عسخ احسج رجب  ،رياف ابخـا
 -الجامعة األوالمية  ،غيخة مشذػرة  ، ميشي دبمـػ ،روالة العامميغ في مشطسات السجتسع السجني 

 . معيج التشسية السجتسعية ،غدة 

خمي في الذخكات الرشاعية في تصبيق التدػيق الجا ، 8119 ،ومػػ محسػد محسػد  ،مصاحغ  .26
 . جامعة الذخؽ األووط  ، كمية االعساؿ ف ، روالة ماجدتيخ ، غيخ مشذػرة ،األرد

مجػ أوياـ التدػيق  ، 8112 ،احسج حديغ حدغ  جخجخؼ،ال ،دمحم محسػد حامج ،السال حدغ .27
ة االدارة واالقتراد، ارة السػاىب البذخية، مجمة العمـػ االقترادية واالدارية ، كميالجاخمي في اد
 جامعة بغجاد .

/ دراوة حالة مؤودة مصاحغ دور التدػيق الجاخمي في تحديغ جػدة السشتػج ،8118ناصخ، نػاؿ، .28
كمية العمـػ االقترادية والتجارية  ،غيخ مشذػرة  ،روالة ماجدتيخ  ، الديباف / القشصخة / بدكخة

 .بدكخة  -جامعة دمحم خزيخ  ،وعمـػ التدييخ

/ دراوة دور العسمية التجريبية في رفع الفعالية التشطيسية لمسؤودة  ،  8119 ،بعاج  ،الياشسي  .29
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