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 شكـخ وعخفان

إلى الجكتؾر الفاضل سعجؼ  يدخني في نياية ىحا العسل أف اتقجـ بكل الذكخ والتقجيخ والعخفاف

الكخند عمى كل ما بجلو معي خالؿ بجاية مذؾار الخسالة مؽ تعجيل وتعميق ونرح وإرشاد، فقج 

كاف لسالحغاتو الؿيسة عسيق األثخ في نفدي، وكاف لجيجه دور كبيخ في بشاء ىحا العسل 

 والؾصؾؿ إلى ىحه السخحمة، أدامػ هللا ذخخًا لظمبة العمؼ. 

يادفة لذكخ والعخفاف إلى مؽ تفزال عمي بسشاقذة الخسالة واثخائيا بسالحغاتيؼ الكسا اتقجـ با

 أحسج حخزهللا والجكتؾر ة مرمحظيعالجكتؾر 

تقجـ بالذكخ الجديل إلى كافة السؾعفيؽ في الؾزارات الفمدظيشية عمى سعة صجرىؼ وتحسميؼ أكسا 

 لي خالؿ مخحمة تؾزيع االستبياف. 

 العخفاف لكل مؽ درسشي وساعجني خالؿ مخحمة دراستي الجامعية.تقجـ بالذكخ و أو 

 

 



  ت
 

 مرظلحات الجراسة

 والتظؾيخ بالتؾعيف تيتؼ التي داريةاإل والشذاطات السياـ مؽ شاممة مجسؾعة: التشسية البذخية

 والفاعمية الكفاءة تحقيق في تداىؼ بظخؽ  السؤىمة البذخية السؾارد عمى والسحافغة والتحفيد

 .(2010 )زيج، يةوالتشغيس

ىؾ درجة تحقيق واتساـ السياـ السكؾنة لؾعيفة الفخد، وىؾ يعكذ الكيؽية التي  :األداء الهعيفي

يتحقق بيا، أو يذبع الفخد بيا متظمبات الؾعيفة، وغالبا ما يحجث لبذ وتجاخل بيؽ األداء 

 .(2016والجيج، فالجيج يذيخ إلى الظاقة السبحولة) الحجاد، 

، ـ1994، وتأسدت عاـ في الجولة الفمدظيشية: ىي إحجػ الؾزارات الفلدظيشية وزارة السالية

وتقـؾ بخسؼ الدياسة السالية لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية واإلشخاؼ عمى تشفيحىا بسا يزسؽ 

السداىسة الفعالة في تحقيق التكامل بيؽ الدياسات االقترادية والسالية والشقجية وتحقيق التشاسق 

 (.2019)وزارة السالية، غؾمة لالستقخار االقترادؼ ونسؾهلتذكيل مشبيؽ أدواتيا 

ـ ، 1994ىي إحجػ الؾزارات في الجولة الفمدظيشية، وتأسدت عاـ  :وزارة الرحة الفلدظيشية

وتعشى بالشغاـ الرحي في فمدظيؽ مؽ خالؿ تؾفيخ نغاـ صحي شامل متكامل يداىؼ في 

)وزارة و السحجدات الخئيدية لمرحة في فمدظيؽتحديؽ وتعديد مدتجاـ لمؾضع الرحي بسا ؼي

 .(2019الرحة، 

نذأت وزارة التخبية والتعميؼ العالي بعج تدمؼ الدمظة الؾطشية : وزارة التخبية والتعليم الفلدظيشية

وىي تعشى بذؤوف التعميؼ والتعميؼ العالي ، 1994الفمدظيشية، مياـ التعميؼ في فمدظيؽ عاـ 

 .(2019)وزارة التخبية والتعميؼ، يخص التعميؼ في فمدظيؽوالبحث العمسي، وكل ما 



  ث
 

 السلخص 

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى العالقة بيؽ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية )السالية، 

حيث عسمت الباحثة عمى استخجاـ السشيج مدتؾػ االداء الؾعيفي لجييؼ،  وبيؽالتعميؼ، الرحة( 

مؽ السؾعفيؽ  بديظة الجراسة، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ عيشة عذؾائية الؾصفي االرتباطي في

التي تؼ  ة( مؾعفا ومؾعفة، وتسثمت أداة الجراسة في االستبان250في الؾزارات الثالث، بمغت )

 بشاؤىا ليحا الغخض.

طخدية بيؽ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات  ارتباط عالقةتؾصمت الجراسة إلى أف ىشاؾ وقج 

في الؾزارات الفمدظيشية  مدتؾػ تشسية السؾارد البذخيةكمسا زاد فاألداء الؾعيفي. وبيؽ الفمدظيشية 

مدتؾػ التشسية لمسؾارد البذخية الى اف  الجراسة مدتؾػ األداء الؾعيفي، كسا تؾصمتزاد ذلػ مؽ 

( 94.3)كميةلمجرجة الالستؾسط الحدابي  في الؾزارات الفمدظيشية  جاء بجرجة متؾسظة، حيث بمغ

، كسا تبيؽ أّف مدتؾػ األداء الؾعيفي لجػ السؾعفيؽ في الؾزارات ( 140.0وانحخاؼ معيارؼ )

( وانحخاؼ معيارؼ 94.0)لمجرجة الكميةالستؾسط الحدابي الفمدظيشية جاء بجرجة عالية، حيث بمغ 

(140.0) ، 

تشسية السؾارد البذخية في مدتؾػ في  ذات داللة احرائية وتبيؽ مؽ خالؿ الشتائج أّنو تؾجج فخوؽ 

ؼيسا أشارت ، وكانت الفخوؽ لرالح الحكؾر، الشؾع االجتساعيعدػ لستغيخ تالؾزارات الفمدظيشية 

تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات نو ال أالشتائج إلى 

في الؾزارة، والؾزارة التي يتؼ السؤىل العمسي، والعسخ وسشؾات العسل عدػ لستغيخ تالفمدظيشية 

مدتؾػ األداء ال تؾجج فخوؽ في العسل بيا، كحلػ ؼيسا يخص السدسى الؾعيفي، كسا تبيؽ أّنو 

، والسؤىل العمسي، والعسخ، الشؾع االجتساعيعدػ لستغيخ تالؾعيفي في الؾزارات الفمدظيشية 

بيؽ وزارة  تبعا لستغيخ الؾزارة خوؽ وسشؾات العسل في الؾزارة، والسدسى الؾعيفي، ؼيسا تبيؽ وجؾد ف



  ج
 

التعميؼ  التخبية و وزارة السالية و يؼ لرالح وزارة الرحة، وبيؽ وزارةالتعم وزارة التخبية و الرحة و

 لرالح وزارة السالية.

وتؾصي الجراسة بزخورة العسل في الؾزارات الفمدظيشية السختمفة عمى تشسية السؾارد البذخية 

التظؾر والشسؾ الحاتي في العسل وفي الحياة العامة كؾف ذلػ يشعكذ بذكل يزسؽ ليؼ تحقيق 

في القخارات ايجابيًا عمى قجرة السؾعف واداءه في العسل، وضخورة االىتساـ بإشخاؾ السؾعفيؽ 

معخفة التظؾرات  التي تخص العسل، كؾنيؼ جدء مؽ السشغؾمة الخاصة بالؾزارة ومؽ حقيؼالسيسة 

 .ؼامل مع السذكالت التي يسكؽ أف تؾاجيييؼ مؽ التعالتي تخص العسل بسا يسكش
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The relationship between the development of human resources in 

Palestinian Ministries of (Finance, Education, and Health) and their 

level of job performance 

Prepared by: Lina Fadi Hana Rashmawi  

Supervisor: Dr. Sadi AL-Krounz 

Abstract 
The study aimed to identify the relationship between the development of human 

resources in Palestinian Ministries of (Finance, Education, and Health) and their level 

of job performance. The researcher used the correlational descriptive approach in the 

study, and the study sample consisted of a random sample of (250) employees in the 

three ministries. The study tool is a questionnaire made for this purpose. 

The study found that there was a positive relationship between human resources 

development in the Palestinian ministries and job performance. The higher the level 

of human resource development in the Palestinian ministries has increased the level of 

job performance. The level of development of human resources in the Palestinian 

ministries came with a mean score of 3.49 and a standard deviation of (0.151). The 

level of employee performance in the Palestinian ministries came to a high degree, in 

which the average of the total score is (3.71) and standard deviation is (0.178). 

 

Results showed that there were differences in the level of human resources 

development in Palestinian ministries due the gender variable in favor of Males.  The 

results indicated that there are no statistically significant differences in level of human 

resource development in Palestinian ministries due to the academic qualification, age 

and years of experience in the ministry variables In terms of job title, it was found that 

there are no differences in level of performance in Palestinian ministries due to the 

gender variable, the scientific qualification, age, years of experience in the ministry, 

and job title. While, there were differences according to the ministry variable between 

the Ministry of Health and the Ministry of Education in favor of the Ministry of 

Health, and between the Ministry of Finance and the Ministry of Education in favor of 

the Ministry Finance. 

 

The study recommends the need of working on the development of Human resources 

in various Palestinian ministries on in a way that ensures achieving development and 

self-growth in the work and in Public life. This would reflect positively on the 

performance of the employee and his abilities at work. Also there is a need to pay 

attention to the involvement of employees in the important and fateful decisions that 

concern the job. Because they are part of the Ministry's system and they have the right 

to know the developments which relate to the work and how to deal with the problems 

that they might face in work based on these decisions. 
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 الفرل األول
___________________________________________________________

 االطار العام للجراسة 

 مقجمة  1.1

ؼ أىسية أ ىسية السؾرد البذخية تزاىي أ  فّ أاىتست االدارة الحجيثة بالسؾارد البذخية، باعتبار 

السؾرد البذخؼ ىؾ  كؾف كثخ فعالية، دارية، بل قج تكؾف العشرخ األعشرخ مكؾف لمعسمية اإل

 دارة العسمية بأكسميا.إصاحب القجرة عمى 

ساسي ىؾ الخكؽ األو مشغسة، أالعامل في أؼ مؤسدة  س الساؿ البذخؼ أالسؾارد البذخية ر  عجوت

ف يخفض انتاجيتيا، لحلػ أو يسكؽ أ، سشغسةالانتاجية  يديؼ في رفع مدتؾػ في العسل الحؼ 

اىتست السؤسدات بذكل كبيخ بالسؾارد البذخية، وعسمت عمى تأسيذ مجسؾعة مؽ الؾعائف مؽ 

 (. 2008درة والرباغ، )مشغسةسيد لمسؾارد البذخية العاممة في اجل تحقيق الت

إدارة السؾارد البذخية كؾعيفة قج أصبحت مؽ أىؼ الؾعائف اإلدارية  وعمى الرعيج اإلدارؼ فإفّ 

في السشغسات، وىي ال تقل أىسية عؽ باقي الؾعائف األخخػ كالتدؾيق واإلنتاج والسالية، كسا أف 

ذخية قج اتدع ليذسل أنذظة رئيدة متعجدة يأتي عمى رأسيا تحميل مفيـؾ إدارة السؾارد الب

الؾعائف وتؾصيفيا، وتخظيط السؾارد البذخية، وجحب السؾارد البذخية واستقظابيا، وتحفيد السؾارد 
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البذخية، وتشسية السؾارد البذخية وتجريبيا، باإلضافة إلى الشذاط التقميجؼ الستعمق بذؤوف إدارة 

 .(2013وتشسيتيا وتظؾيخىا )الديخ،السؾارد البذخية 

السختمفة، يفتخض أف يكؾف مدتؾػ األداء الؾعيفي  السشغساتوبعج تشسية السؾارد البذخية في 

مختفع، أو يتشاسب طخديًا مع حجؼ التجريب والتأىيل الحؼ حرل عميو السؾرد البذخؼ، كؾف 

سؾرد البذخؼ عمى كل ما األداء بذكل عاـ يتشاسب طخديًا مع مدتؾػ التجريب، ومع حرؾؿ ال

 .(2016حجاد، يخص مدتؾاه الؾعيفي)

باستسخار بالبحث عؽ ؾيادات  السشغساتتقـؾ أىجاؼ العسل لحلػ أداة لتحقيق يعج األداء الؾعيفي و 

ججيجة عؽ طخيق إعادة ترسيؼ ـياكميا ومحاوالتيا بإشخاؾ العامميؽ فييا لؾضع الدياسات 

غسة كشغاـ حمقات الجؾدة وتقجيؼ حؾافد ججيجة لمجيؾد الفخدية األن وتؼ تحجيثبالظخيقة السثالية، 

والجساعية السمسؾسة، ومئات األساليب األخخػ التي تخكد عمى تحقيق غاية واحجة ىي تحديؽ 

 (.2004 األداء )الدكخاف،

وعميو فقج اىتست الجراسة بالبحث في العالقة بيؽ تشسية السؾارد البذخية في السشغسات الحكؾمية 

عميؼ والرحة والسالية، كؾنيا مؽ السؤسدات الخيادية والحيؾية بذكل عاـ في الجولة، وىي كالت

التي لجييا الكثيخ مؽ العامميؽ السؤثخيؽ، لحلػ يكؾف احتياج معخفة العالقة بيؽ تشسية السؾارد 

البذخية ومدتؾػ أدائيؼ الؾعيفي ميؼ، كؾنيؼ يدعؾف الى التسيد والجقة في ىحه السؤسدات 

 ؾية.الحي
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 مذكلة الجراسة وأسئلتيا 1.2

اىتست الباحثة بالسؤسدات الحكؾمية كؾنيا الخكيدة األساسية لمتشسية في الجولة، وتعج مؤسدات 

التعميؼ والرحة والسالية، مؽ أىؼ السؤسدات التي تحتاج الى الذفاؼية في العسل، ومؽ أكثخ 

رية التجريب والتظؾيخ والتأىيل، ومؽ أجل السؤسدات التي تحتاج السؾارد البذخية فييا الى استسخا

معخفة مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في السؤسدات الحكؾمية الفمدظيشية مؽ خالؿ التظبيق عمى 

مؤسدات التعميؼ والرحة والسالية، ومدتؾػ ىحه التشسية عمى األداء الؾعيفي ليؤالء السؾعفيؽ، 

 عؽ الدؤاؿ الخئيذ اآلتي:  كاف البج مؽ الؿياـ بيحه الجراسة، والتي ستجيب

 ؟ الهعيفي باألداء وعالقتيا الفلدظيشية الهزارات في البذخية السهارد ما مدتهى تشسية

 ويتفخع مشو االسئلة اآلتية:

 ؟مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية ما .1

 ؟ مدتؾػ األداء الؾعيفي لجػ السؾعفيؽ في الؾزارات الفمدظيشيةما .2

 ؟  ىل تؾجج عالقة بيؽ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية واألداء الؾعيفي.3

متغيخات )الشؾع  حدب مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشيةختمف يىل .4

االجتساعي، السؤىل العمسي، العسخ، السدسى الؾعيفي، سشؾات العسل في الؾزارة، الؾزارة التي 

 ؟ بيا، السدسى الؾعيفي(تعسل 

متغيخات )الشؾع االجتساعي،  حدب مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات الفمدظيشيةختمف يىل .5

السؤىل العمسي، العسخ، السدسى الؾعيفي، سشؾات العسل في الؾزارة، الؾزارة التي تعسل بيا، 

 ؟ السدسى الؾعيفي(
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 أىجاف الجراسة  1.3

 األتية:ؼ تدعى الجراسة لتحقيق األىجا

 مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية.. التعخؼ عمى 1

 .مدتؾػ األداء الؾعيفي لجػ السؾعفيؽ في الؾزارات الفمدظيشية. التعخؼ عمى 2

 . عالقة بيؽ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية واألداء الؾعيفي. التعخؼ عمى ال3

 حدب ؼ في مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية.التعخؼ عمى االختال4

متغيخات )الشؾع االجتساعي، السؤىل العمسي، العسخ، السدسى الؾعيفي، سشؾات العسل في الؾزارة، 

 الؾزارة التي تعسل بيا، السدسى الؾعيفي(.

متغيخات  حدب ية. التعخؼ عمى االختالؼ في مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات الفمدظيش5

)الشؾع االجتساعي، السؤىل العمسي، العسخ، السدسى الؾعيفي، سشؾات العسل في الؾزارة، الؾزارة 

 التي تعسل بيا، السدسى الؾعيفي(.

 أىسية الجراسة 1.4

 تكسؽ أىسية الجراسة عمى الرعيجيؽ الشغخؼ والعسمي وىسا كالتالي: 

العالقة بيؽ ة حدب عمؼ الباحثة لسؾضؾع عجـ تظخؽ الجراسات الدابق األىسية الشغخية: -

في فمدظيؽ، لحلػ سعت  السخكدية األداء الؾعيفي في الؾزارات الحكؾميةالتشسية البذخية و 

الباحثة الى رفج السكتبة الفمدظيشية بجراسة ؼيسا يخص تشسية السؾارد البذخية في السؤسدات 

  الحكؾمية، واالداء الؾعيفي ليؼ.
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الجراسة تدعى لتحميل مدتؾػ التشسية البذخية وعالقتيا باألداء  كؾف  األىسية العسلية: -

فإّنيا يسكؽ أف تداعج أصحاب القخار في السؤسدات الفمدظيشية الحكؾمية في الؾعيفي، 

معخفة عالقة تشسية السؾارد البذخية بذكل مدتسخ عمى مدتؾػ األداء الؾعيفي ليؤالء 

 السؾعفيؽ.

تشسية السؾارد  ت تديؼ تحجيج الستغيخات السؤثخة فيكسا يسكؽ أف تقجـ تؾصيات ومقتخحا -

 البذخية في السؤسدات الحكؾمية الفمدظيشية.

 فخضيات الجراسة 1.5

 تقـؾ الجراسة عمى الفخضيات التالية:

 ≤ α) ال تؾجج عالقة ذات داللو إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة : الفخضية الخئيدية األولى

 في الؾزارات الفمدظيشية وبيؽ االداء الؾعيفي بذخيةمدتؾػ تشسية السؾارد ال بين (0.05

 (α ≥ 0.05) تؾجج فخوؽ ذات داللو إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة ال :الفخضية الخئيدية الثانية

مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية متؾسظات استجابات السبحؾثيؽ حؾؿ في 

، سشؾات العسل في الؾزارة، العسخ، السؤىل العمسي، عيالشؾع االجتساات الجراسة )عدػ لستغيخ ت

 (السدسى الؾعيفي، الؾزارة التي تعسل بيا

 (α ≥ 0.05) تؾجج فخوؽ ذات داللو إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة ال الفخضية الخئيدية الثالثة:

ػ عد تمدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات الفمدظيشية  متؾسظات استجابات السبحؾثيؽ حؾؿ في

، العسخ، سشؾات العسل في الؾزارة، الؾزارة السؤىل العمسي ات الجراسة )الشؾع االجتساعي،لستغيخ 

 التي تعسل بيا، السدسى الؾعيفي(
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 حجود الجراسة  1.6

السؾعفيؽ العامميؽ في وزارة التخبية والتعميؼ، والرحة، والسالية، في السقخات العامة  حجود بذخية:

 في مجيشة راـ هللا.

السؤسدات الحكؾمية)التعميؼ، السالية، الرحة( في السخاكد الخئيدية في مجيشة راـ مكانية:  حجود

  هللا في فمدظيؽ.

 2019-2018 والثاني الفرل الجراسي األوؿ حجود زمشية:
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 الفرل الثاني

___________________________________________________________ 

 لدابقةاإلطار الشغخي والجراسات ا 

 مقجمة:

يتشاوؿ الفرل أىؼ األدبيات الدابقة التي تشاولت مؾضؾع األداء الؾعيفي والتشسية البذخية، حيث 

تشاوؿ الفرل مفيـؾ األداء الؾعيفي وعشاصخه واالتجاىات الحجيثة لعسمية تقييؼ األداء الؾعيفي 

ة وخظظيا ومخاحل ومحجدات األداء الؾعيفي وأبعاده، في حيؽ تشاوؿ الفرل التشسية البذخي

إعجادىا وأىجافيا وأىسيتيا، كسا ويتشاوؿ الفرل أىؼ الجراسات الدابقة التي تشاولت مؾضؾع 

 الجراسة.

 البذخية السهارد تشسية 2.1

فخاد بجء مؽ االستقظاب في السخحمة االولى، البذخية في تظؾر وبشاء قجرات األ دارة السؾاردإتديؼ 

يقجـ كل  ف  أمؾصؾؿ بالسؾرد البذخؼ الى مدتؾػ يسكؽ مؽ خاللو ثؼ التعييؽ والتجريب والتأىيل ل

وىحا ما  ما يدتظيع بشاء عمى الخبخات التي حرل عمييا لخفع مدتؾػ االنتاجية في السشغسة، 

تدعى اليو كافة السشغسات، فالسؾرد البذخؼ ىؾ رأس الساؿ الحؿيقي ليا كؾف االعتساد الكبيخ في 

  عتسج عمى السؾعف.تشفيج السخظظات العامة ليا ي
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 مفيهم تشسية السهارد البذخية 1.2.1

 السػػؾرد عمػػى الحرػػؾؿ الػػى سػػيؤدؼ الػػحؼ الشذػػاط ىػػؾ ويسكػػؽ تعخيػػف تشسيػػة السػػؾارد البذػػخية بأّنيػػا

 وتجعميػؼ بخػجمتيا، البقاء في ويخغبيؼ السؤسدة، اغخاض يخجـ وبسا والشؾع، الكؼ حيث مؽ البذخؼ 

 (2009)العظار، اىجافيا وتحقيق انجاحيا اجل مؽ طاقاتيؼ كل يبحلؾف 

ويسكؽ تعخيفو بأنو كل ما يحرل عميو السؾعف االدارؼ مؽ تجريب وتأىيل وحؾافد ومكافئات 

 .وغيخىا مؽ االمؾر التي تعسل عمى تحديؽ اداء السؾعف

 تشسية السهارد البذخية:أىجاف  2.2.1

 نحؾ الجولة وإمكانات مؾارد مختمف تؾجيو في تحجيجىا يسكؽ السؾارد البذخية  تشسية أىجاؼ إفّ 

 الؾحجات ولسختمف لمجولة التشغيسي البشاء تظؾيخ .متكاممة واجتساعية اقترادية تشسية إحجاث

 التؾسع أو االستحجاث أو التبجيل أو كالتغييخ الستاحة وبالؾسائل واإلنتاجية،  والخجمية التشغيسية

 تظؾيخ، و اليجؼ تحقيق أجل مؽ الجيؾد وتكامل االختراصات تشاسق يكفل بسا اإللغاء، أو

 خجمة في يجعميا بسا عمسية، أسذ عمى وإرسائيا والؾعيؽية والسالية اإلدارية واألساليب الشغؼ

 .(2011)حجازؼ، واالجتساعية االقترادية التشسية

 اإلدارية الكفاءات فيختؾ وعميو يسكؽ القؾؿ بأّف أىجاؼ التشسية لمسؾاد البذخية تتسثل في 

 والتجريب باإلعجاد ومؾاالتيؼ السدتؾيات مختمف وعمى اإلدارؼ، العسل فخوع شتى في الستخررة

 .محجدة وبخامج لخظط وفقا والقجرات السيارات وتظؾيخ
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 تشسية إدارة السهارد البذخيةأىسية  3.2.1

تتحجد أىسية التشسية البذخية باستيجاؼ مبجأ االعتساد عمى الحات، وتشؾيع مرادر الجخل الؾطشي، 

افة لتشفيح استخاتيجيات خظظية لمتشسية لغاية التحؾؿ، ورفع مدتؾػ معيذة السؾاطشيؽ وإزالة باإلض

مغاىخ الفقخ والحخماف والقزاء عمييؼ، باإلضافة لزساف العجالة في تؾزيع الجخل، وكحلػ 

ية االىتساـ بتشسية السؾارد البذخية وذلػ بؾاسظة تكؾيؽ وتشسية القجرات والكفاءات والسيارات العمس

والسعخؼية وتؾسيع الشظاؽ الفشي والسيشي، والتأكيج عمى تشسية وتظؾيخ رأس الساؿ الثقافي 

  (.2017والعمسي)الجؾارنة ووصؾص،

والتشسية عادة ما تكؾف في جؾانب مختمفة  لمسؾعف، فيشاؾ مؽ يحتاج الى تشسية في مجاؿ 

أف يحرل السؾعف عمى العسل، وقج يحتاج الى التشسية في مجاالت اخخػ، لحلػ مؽ السيؼ 

 التشسية في مختمف السجاالت. 

 تخظيط السهارد البذخية: 4.2.1

خظيط السؾارد البذخية ىؾ السحاولة لتحجيج احتياجات السشغسة مؽ القؾػ العاممة في فتخه زمشية ت

معيشة وىي الفتخة التي يغظييا التخظيط وغالبًا ما تكؾف سشو كاممة، ويسكؽ الشغخ إلى تخظيط 

و السقابمة بيؽ العخض والظمب، فالعخض يسثمو ما ىؾ متاح مؽ العامميؽ رد البذخية عمى أنّ السؾا

والظمب يسثمو ما ىؾ مظمؾب مشيؼ، ويعتسج ذلػ عمى التغيخ في كسية اإلنتاج، والتغيخ في عبء 

ات والتغيخ في استخجاـ التكشؾلؾجيا والتغيخ في الييكل التشغيسي في السؤسدة، وىحه التغيخ  العسل،

تؤثخ عمى العخض والظمب في العامميؽ، ويعسل تخظيط السؾارد البذخية عمى تؾفيخ احتياجات 

في الفتخة القادمة مع تحجيج الؾعائف التي سؾؼ يذغمؾنيا،  السؤسدة مؽ األفخاد كسا ونؾعا،

والسؤىالت السظمؾبة مشيؼ، وكحلػ يتزسؽ تخظيط السؾارد البذخية عمى إعجاد بخامج تجريبيو 
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مميؽ وتؾعيتيؼ، ويجب مخاعاة عخوؼ البيئة السحيظة والبيئة الجاخمية لمسؤسدة عشج إعجاد لمعا

 (.2009الخظط) العظار، 

ويعخؼ تخظيط السؾارد البذخية بأنو احج االنذظة والسسارسات التي تؤدييا ادارة السؾارد البذخية 

السدتقبمية مؽ السؾارد في كافة انؾاع السشغسات، ومؽ خاللو تقجر وتحدب احتياجات السؤسدة 

البذخية مؽ حيث عجدىا وانؾاعيا ومياراتيا بذكل يخجـ متظمبات تحقيق استخاتيجياتيا )عقيمي، 

2009.) 

وتخػ الباحثة أف التخظيط لتشسية السؾارد البذخية ميؼ في كؾنو يداعج عمى تحجيج االحتياجات 

ج اليو السؾرد البذخؼ مؽ تجريب الخاصة بالسؾرد البذخؼ، حيث اختالؼ وتشؾع ما يسكؽ أف يحتا

 وتأىيل. 

 االستقظاب: 5.2.1

واالستقظاب ىؾ عسمية أولية وواحجة مؽ أىؼ جؾانب إدارة السؾارد البذخية وشخوط االستقظاب 

واالختيار ليا تأثيخ كبيخ عمى أداء السشغسة. حيث اف الذخوط كمسا كانت أكثخ مؾضؾعية ، كمسا 

كل عسميات االستقظاب واالختيار تعتبخ مؽ تكاليف السشغسة،  عدز ذلػ مؽ أداء السشغسة. والف

فانو كمسا كاف وأفزل تخظيط السؾارد البذخية أفزل ، كمسا كاف ىشاؾ زيادة كفاءة التشغيؼ في 

اإلدارة السالية وإدارة الؾقت. مع الؾضع الحالي وانحجار جيل الذباب في مكاف العسل، فاف 

غيخ السخجح أف يغل مؾعفؾ الجيل الججيج تحت عخوؼ استقالة السؾعف تربح أعمى. ومؽ 

العسل غيخ السؾاتية ليؼ. وقج حجث العجيج مؽ التشقل الؾعيفي مؽ مكاف إلى آخخ. والسجيخيؽ 

التشفيحييؽ في السؾارد البذخية يعتبخوف مؽ االمؾر الحيؾية، مؽ أجل الؾفاء بالذؾاغخ في السشغسة 
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 ,Lunenburgفة األكثخ مالئسة في الؾقت السشاسب )مع  السخشح االندب  لتتشاسب مع الؾعي

2012 .) 

ومؽ أجل تؾفيخ القؾػ العاممة مؽ السؾارد البذخية السؤىمة والسخترة إلى سؾؽ العسل ، والسيسة 

في السقاـ األوؿ تحت مدؤولية الجامعة أو السؤسدة التي درس فييا الخخيجيؽ لمحرؾؿ عمى 

ثؼ يدتفيج صاحب العسل مؽ تخؽيض التكاليف  .ي السدتقبلالسعخفة والخبخات الكاؼية لعسميؼ ف

والؾقت لتؾفيخ تجريب إضافي ليؤالء السؾعفيؽ الججد الحيؽ يكؾنؾف جاىديؽ وقادريؽ عمى أداء 

السياـ السعيشة. ومؽ ثؼ تدتفيج سؾاء الجامعة أو السؤسدة مؽ االعتخاؼ بيا باعتبارىا مكانا رائعا 

خة. كسا يدتفيج الخخيجؾف مؽ كؾنيؼ لجييؼ الثقة بأنيؼ مسكؽ اف يتؼ يقجـ السؾعفيؽ السؤىميؽ والسي

 .(Useng, 2016تؾعيفيؼ مؽ أؼ مؤسدة )

واالستقظاب مؽ اىؼ السخاحل التي تحتاج الييا السشغسة عشج الحرؾؿ عمى مؾعفيؽ لمعسل، 

حتياج فاالستقظاب الجيج يؤدؼ الى تعييؽ مؾارد بذخية ذات كفاءة وقجرة، بحيث يكؾف مدتؾػ ا

 التشسية لجييؼ مشخفض.

 التهعيف )االختيار والتعين (: 6.2.1

إف عسمية التؾعيف ىي االمتجاد الحؿيقي لعسمية التخظيط، وىي تسثل األداة الخئيدة والتي 

بؾساطتيا تدتقجـ السشغسة األفخاد وفق السشغؾر االستخاتيجي، وال بج لمسشغسة مؽ إجخاء السفاضمة 

 واإلستخاتيجيات الستعمقة بعسمية التؾعيف.  بيؽ العجيج مؽ البجائل
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خحىا بعيؽ االعتبار في عسمية االختيار والتعييؽ، وتعبخ ىشاؾ معاييخ يجب أختيار والتعين: اال

ىحه السعاييخ عؽ تمػ السؾاصفات والخرائص التي يجب تؾافخىا لسخشح الؾعيفة بسدتؾػ معيؽ 

 وىحه السعاييخ ما يأتي :

خرص معيؽ يشساف عؽ القجرات كل وعيفة مدتؾػ تعميسي محجد وتالسدتؾػ األكاديسي: ل -0

 الحالية مؽ التعمؼ.

المياقة البجنية : تحتاج بعض الؾعائف إلى مدتؾػ راٍؽ مؽ السظابقات البجنية لألدوات  -2

 الؾعيؽية وقؾة الدراعييؽ وكقؾة التحسل.

اخمية التي خريو : يسكؽ تقديؼ الدسات الذخرية إلى قدسيؽ: الدسات الجالدسات الذ -9

تؾفخ الجافعية لمعسل مع اتداؽ في مكؾنات الذخرية، واالتداف االنفعالي وتحخؼ الرجؽ 

والؾضؾح والذفاؼية، أما الدسات الخارجية فتتسثل في العشاية بالسغيخ والترخفات الدميسة 

 والتفاىؼ والتعاوف واالبتدامة .

مدتؾػ الثقافة العامة والخاصة في السعخفة والخبخة الدابقة: مجػ تؾفخ السعارؼ الحياتية و  -.

مجاالت األداء، وعجد سشؾات العسل الدابقة في السجاؿ نفدو إذا كانت في مدؾغات 

 التعييؽ.

التدكية : قج تحتاج بعض الؾعائف إلى خظابات تدكية لمفخد السخشح وذلػ مؽ أساتحتو أو  -.

  مذخؼيو مع مخاعاة الذفاؼية في ذلػ

استؿباؿ طالبي العسل: بعج عسمية االستقظاب تبجأ عسمية استؿباؿ ب ختيار والتعيؽوتسخ عسمية اال

طالبي التؾعيف السشغسة وذلػ بغخض التدود ببعض السعمؾمات الستعمقة بالعسل والذخوط الالـز 

خظؾة الفحص األولي لظمبات التؾعيف: يتؼ في ىحه ال، وعسل تؾفخىا ؼيسؽ سيذغل الؾعيفة
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وفحريا وىل تتؾفخ فييا الذخوط السظمؾبة إذ تدتبعج  التأكج مؽ مظابقة طمبات التؾعيف

 (.2010)عبج الخحسؽ، السظمؾبة الظمبات التي ال تتؾفخ فييا الذخوط

االختبارات: تعتسج بعض السشغسات عمى االختبارات لمسفاضمة بيؽ الستقجيؽ لمؾعيفة ثؼ تتؼ عسمية 

ي جدء مؽ عسمية السفاضمة، وال و يجب مخاعاة أف االختبارات ىنّ إمؽ اجل اختيار أندبيؼ إال 

يرح االعتساد عمييا فقط، وتتؾقف نتائج االختبار عمى الظخيقة التي يعج بيا وعمى أمانة 

تعتبخ مؽ أكثخ الؾسائل استخجامًا في والتي  السقابمة، ويمييا السذخفيؽ عميو ومجػ إلساميؼ بأبعاده

ريؽ أو أكثخ، وذلػ لمتحقق مؽ السشغسات ويسكؽ تعخيفيا بأنيا محادثة شفؾية تتؼ بيؽ شخ

)صالح إمكانية ؾياـ السخشح بالؾعيفة السظمؾبة وأف لجية الجافعية والقجرة عمى التكيف مع الدمالء

 (.2009وسالؼ، 

االختيار األولي وتقـؾ ىشا إدارة السؾارد البذخية بإجخاء مخاجعو شاممو ثؼ االنتقاؿ الى مخحمة  

عمييا بذأف السخشح لمؾعيفة، ومقارنة ذلػ مع نتيجة ومتعسقة لكل السعمؾمات التي حرمت 

القخار الشيائي: بعج ، ثؼ االختبار مؽ أجل الؾقؾؼ عمى مجػ مالءمة السخشح لمؾعيفة الذاغخة

تحميل البيانات الخاصة بالسخشح الحؼ اجتاز االختبار أو السقابمة بشجاح وبعج أخح رأؼ مجيخ 

السؾارد البذخية بتقجيؼ تخشيح إلى رئيذ الذخكة أو الجية الفخع، أو الؾحجة السخترة، تقـؾ دائخة 

السخؾلة بالتعيؽ بػية إصجار األمخ اإلدارؼ الخاص بتعييؽ السخشح وإعالمو 

 (.(Ekwoaba,Ikeije, & Ufoma 2015بحلػ

كسا أف ىحه السخحمة مؽ السخاحل السيسة، فيي إذف ببجء العسل لمسؾرد البذخؼ في السشغسة، وىحا 

تبيؽ احتياجاتو وكفاءتو وقجرتو عمى ي أف السؾرد البذخؼ مخ بكافة السخاحل التي االذف يعش
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العسل، وما يحتاج مؽ تشسية وتجريب وتظؾيخ، لكؽ يتؼ االعتساد عمييا في السخحمة االولى لدج 

 احتياج السشغسة في مجاؿ معيؽ.

 تقييم الهعائف:  7.2.1

تي تؤدؼ الى تحقيق نؾع مؽ العجالة في االمؾر ىؼ العسميات الأ تعتبخ عسمية تقييؼ الؾعائف مؽ 

جؾر برؾرة واضحة بشاء عمى الؿيؼ التي تجفعيا السشغسة، كحلػ تداعج عمى تحجيج ـيكل األ

الشدبية لؾعائف السشغسة، ويعج تقييؼ الؾعائف مؽ عؾامل تحديؽ مدتؾػ الخضا الشفدي والخغبة 

ف يجعل التقؾيؼ أتقؾيؼ الؾعائف مؽ شأنو  اعتساد فّ أ، كسا لألفخادفي  العسل وروح السعشؾية 

لمؿياـ بؾعائف االختيار والتجريب والشقل والتخؼيع.  لإلدارةلمسعمؾمات الرحيحة والالزمة  مرجراً 

جل تحجيج االىسية أدارة السؾارد البذخية مؽ إكحلػ يسكؽ القؾؿ بأف تقييؼ الؾعائف تقـؾ بيا 

جل تقجيخ ؾيسة واىسية كل أواجخاءات رسسية، مؽ  الشدبية لجسيع وعائف السشغسة باستخجاـ طخؽ 

مشيا، ويتؼ ذلػ في ضؾء تحجيج التعؾيض السادؼ الحؼ تدتحقو، وبذكل يحقق معو العجالة 

 .(2010والسداواة في دفع التعؾيزات السالية لجسيع العامميؽ في السشغسة)زيج، 

الت التظؾيخ والتشسية لسختمف ويعتبخ مجاؿ تقييؼ األداء أحج األركاف الفعالة السؤثخة في مجا

السدتؾيات التخظيظية الخاضعة لمتقييؼ، فتظؾيخ الفخد وتشسية قجراتو لؽ يأتي إال بستابعة أدائو 

الفعمي والتأكج مؽ استسخارؼ في تقييؼ حجؼ األعساؿ والؾاجبات والسياـ السدشجة إليو بذكل 

 حجؼ نؾعية االنجاز الشيائي مقتخناً متظؾر، ويسكؽ االستجالؿ عمى أداء السؾارد البذخية بؿياس 

لمسؾارد  ويعتبخ األداء ضخورياً  ،بداعات العسل الفعمية التي يتؼ إنجازىا لتحقيق أىجاؼ السؤسدة

البذخية عمى مدتؾػ األقداـ واإلدارات السختمفة داخل السؤسدة، لحلػ يجب تقييسو باستسخار 

السجخل الخئيذ والسحجد الحاكؼ ألداء السؤسدة يؾلى االىتساـ الكبيخ باعتباره  وبذكل مشتغؼ، وأف  

 .Thomas & (Abraham, Kaliannan , Mohan , 2015)نحؾ تحقيق أىجافيا العامة
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 التجريب: 8.2.1

يعتبخ التجريب مؽ األنذظة السيسة واألساسية في إدارة السؾارد البذخية وتشفق الجوؿ الغشية 

بذخية وتشسيتيا، وذلػ مؽ أجل رفع كفاءة العامميؽ، والشامية أمؾااًل باىغة في تجريب السؾارد ال

ورفع إنتاجيتيؼ مسا يداعج عمى تحقيق أىجاؼ السشغسات وسيتشاوؿ الباحث في ىحا الجدء عسمية 

 التجريب بذكل مفرل.

تحديؽ أداء الفخد: ويشعكذ ذلػ في زيادة كسية إنتاجو وتحديؽ لمتجريب فؾائج كثيخة نحكخ مشيا و 

مؾاكبة التظؾرات التكشؾلؾجية الستدارعة ، و ة، وأقل جيج، وفي أقرخ وقتجؾدتو بأدنى تكمف

والتشغيسية السدتججة: فسؽ نتائج التقجـ التكشؾلؾجي انتذار اآلالت الحجيثة والسعقجة واستعساليا ، 

مسا يؾجب عمى السشغسات تجريب مؾعفييا عمى استعساؿ كل ما ىؾ ججيج مؽ األجيدة الحجيثة 

ظؾرات التشغيسية الحجيثة فقج دفعت السؤسدات مؾعفييا ليتسكشؾا مؽ مؾاكبة وصيانتو. أما الت

 (.2009التشغيؼ الحجيث واستيعابو)الغامجؼ، 

تقميل الحاجة إلى اإلشخاؼ: فالعامل السجرب الحؼ يعي ما يتظمبو عسمو يدتظيع إنجاز ذلػ كحلػ 

ػ يؾفخ وقتيؼ ويجعميؼ يتفخغؾف العسل دونسا حاجة إلى تؾجيو أو مخاؾبة مدتسخة مؽ رؤسائو، وبحل

لمؿياـ بشذاطات أخخػ في خجمة السشغسة، وىحا نؿيض حاؿ العامل غيخ السجرب، فيؾ يغل في 

حاجة إلى تؾجيو دائؼ ورقابة مدتسخة مؽ رؤسائو، وبحلػ يعسل عمى إضاعة أوقاتيؼ في أمؾر 

 (.2011)شاىيؽ، كاف يسكؽ استغالليا في نذاطات أخخػ 

تحديؽ خجمات السشذأة: وطخيقة تقجيؼ الدمع التي تشتجيا وتعخضيا مسا  ويسكؽ أف تفيج في

تخؽيض ندبة حؾادث العسل: فقج دلت ، و يشعكذ عمى صؾرة عالقات جيجة بيؽ السشذأة وعسالئيا

اإلحرائيات الستعمقة بإصابات حؾادث العسل أف ندبة اإلصابات في حؾادث العسل بيؽ العساؿ 
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ؽ العساؿ غيخ السجربيؽ، وكمسا قمت ندبة حؾادث العسل قمت الخدائخ السجربيؽ أقل بكثيخ مشيا بي

التي تتحسميا السشذأة في معالجة عساليا وأدػ ذلػ إلى زيادة إنتاجيا، وباآلتي زيادة مبيعاتيا 

 . (2012)القاضي، وأرباحيا

سع: تحقيق االستقخار الؾعيفي في السشغسة وإكدابيا صفة الثبات وحدؽ الدسعة في السجتكحلػ 

فالعامل السجرب يقـؾ بإدارة عسمو عمى أكسل وجو مسكؽ، مسا يؤدؼ إلى زيادة رضا اإلدارة عؽ 

إنتاجو فيجفعيا ذلػ إلى مكافأتو إما بديادة الخاتب أو إتاحة مدايا أخخػ. وىكحا يتؼ حفد العساؿ 

اؿ إلى وتعديد رضاىؼ عؽ السؤسدة وشعؾرىؼ بأنيؼ جدء مشيا ؼيقل احتساؿ تخؾ العسل واالنتق

 ,Ekwoaba, J., Ikeije)مشذاة أخخػ، كسا أنيؼ يقؾمؾف بالجفاع عؽ مؤسدتيؼ في أوساط السجتسع

U., Ufoma, N. (2015)) 

وتخػ الباحثة اف التجريب يعج ميسا في كل السخاحل مشح البجاية حتى بعج حرؾؿ السؾرد البذخؼ 

مختفع كؾف االعتساد الكبيخ  عمى الخبخة، وفي مؤسدات الحكؾمة يجب أف يكؾف مدتؾػ التجريب

عادة ما يكؾف عمى السؾعفيؽ ذوؼ الجقة العالية، فالعسل في مجاؿ الساؿ أو الرحة يحتاج الى 

 تجريب وتأىيل خاص. 

 ادارة ليكلة االجهر  9.2.1

تعتبخ االجؾر ميسة بالشدبة لمسشغسة حي انيا تذكل احج عشاصخ تكاليف السشغسات، وبالتالي 

يا السشغسة، ب االجؾر والخقابة عمييا مؽ السؾضؾعات االساسية التي تيتؼ تربح طخيقة تحجيج

والتي تدعى الى رفع مدتؾػ الكفاءة االنتاجية وتحقيق الشفقات، وكل تمػ االعتبارات تذيخ الى 

بحيث تزسؽ تحقيق العجالة بيؽ  مشذاةضخورة تؾفخ اساس مؾضؾعي لتحجيج االجؾر في كل 

خوؽ في االجؾر فخوقا حؿيؿية في صعؾبة واىسية الؾعائف شاغمي الؾعائف، وتعكذ الف
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السختمفة، وتحقيق مدتؾػ مختفع مؽ الكفاءة االنتاجية لمسذخوع بسعشى اف تحرل االدارة عمى 

 ( 2010اقرى انتاجية مسكشو مقابل االنفاؽ عمى قجرة العسل ) زيج، 

فاءات لمسشغسة، وىي وسيمة ف تجحب الكأىؼ الؾعائف التي يسكؽ أ وبالتالي  تعتبخ االجؾر مؽ 

 لمحفاظ عمى افزل الكفاءات في السشغسة.

 الحهافد والسكافآت والتعهيزات: 10.2.1

يعخؼ عمساء الشفذ عسمية التحفيد بأنيا دفع الفخد التخاذ سمؾؾ معيؽ أو إبظائو أو تغيخ مداره. 

و سمؾؾ معيؽ بيجؼ وعخؼ التحفيد بأنو شعؾر داخمي لجػ الفخد يؾلج ؼيو الخغبة التخاذ نذاط أ

الؾصؾؿ إلى تحقق أىجاؼ معيشة، وبعبارة أخخػ فإف التحفيد يعبخ عؽ رغبات أو احتياجات أو 

تسشيات غيخ محققة يحاوؿ الفخد العسل عمى إشباعيا، وعشجما يقاؿ إف عمى القادة أف يحفدوا 

حتياجات مخؤوسييؼ عمى العسل فإنو يقرج أف عمى القائج أف يعسل عمى إشباع بعض ىحه اال

)الجرة والرباغ، التي يؤدؼ إشباعيا إلى دفع السخؤوسيؽ إلى اتخاذ الدمؾؾ السخغؾب  ؼيو

2008). 

 األداء الهعيفي  2.2

 ،2011األداء في المغة: أدػ تأدية، أوصمو وقزاه، وتأديت لو مؽ حقو: أؼ قزيتو)الحخاشة، 

ليذ بالدخيع وال بالبظئ،  (، ويذيخ السعشى المغؾؼ لمفعل "أّدػ" إلى معشي مذى مذياً 90ص

 (.42، ص2010وأدػ الذيء قاـ بو، وأدػ الذيادة أدلى بيا، وأدػ إليو الذيء أوصمو)الفخوخ،

بأنيا" القػجرة عمػى تحؾيػل السػجخالت لسخخجػات، وأىػجاؼ يدػعي  (2، ص2010، الجشجلي)يعّخفو 

تج الشيػػائي لعسػػل فػػخد أو مجسؾعػػة أفػػخاد، الشغػاـ لتحؿيقيػا خػالؿ فتػخة زمشيػة معيشػػة بؾاسػػظة الشػػا

 .وتقػػؾيؼ الشتػػائج، والتخجسػػة العسميػػة، واالنجاز الفؾرؼ والجورؼ لخظط األعساؿ"
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و السخخج الحؼ يحققو السؾعف عشج ؾيامو بأؼ نذاط ( فقج عّخفا األداء عمى أنّ 2008يعخفو حجل)

إلى  مشغسةإلى "الشتائج واألىجاؼ التي تدعى  مؽ األنذظة ويذيخ مفيـؾ األداء الؾعيفي أيزاً 

  .تحؿيقيا خالؿ فتخة محجدة"

( واألداء الؾعيفي ىؾ عبارة عؽ جيج ييجؼ إلى تحؾيل السجخالت 2008السعيمي، بيشسا عّخفو)

وعيفي ىادؼ  ؾإلى السخخجات، وىؾ جيج يدعى إلى تحقيق أىجاؼ الؾعيفة باإلضافة إلى سمؾ 

 مفخد والقؾػ الخارجية السحيظة بو.ق بيؽ القؾػ الجاخمية ليغيخ نتيجة تفاعل وتؾاف

 عشاصخ األداء الهعيفي  2.1.1

 وقج فعاؿ اداء وجؾد عؽ الحجيث يسكؽ ال وبجونيا داءلأل ساسيةأ مكؾنات وأ عشاصخ ىشاؾ فأ

عبج )باآلتي االداء عشاصخ حجد مؽ وىشاؾ السكؾنات وأ العشاصخ تمػ تحجيج في الجارسؾف  اختمف

 : (2002ي، الباق

 نذظةأو  ندبياً  مدتقخة نذظةأ ىشاؾ فأ حيث:  فييا والستغيخة الثابتة والجؾانب العسل نذظةأ  -1

 تفاوت أو باألداء السحيظة السؾاقف أو الغخوؼ أو العسل ؼيو ؤدػت تيال الدمؽ بتغيخ تتغيخ

 فتحجيج لالعس انجاز وطخيقة سمؾباأل وأ الخبخات والسيارات في العسل يؤدوف  الحيؽاألفخاد 

 مكؾنات تحميل في البجاية ىي عمييا الستختبة ثارواآل الؾقت حيث مؽ ىسيتياأ و  نذظةاأل تمػ

 التشغيسية أو السادية العسل بيئة إف كسا ،الفخد داءأ تغيخ التي العؾامل مؽ كؾنيا العسل

 تمػ وخرائص العسل وجساعات الفخد معيؼ يتعامل الحيؽ واألفخاد والخؤساء كالسذخفيؽ

 .األداء تغيخ في تؤثخ جساعاتال
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 في األنذظة تجسيع طخيق عؽ لمعسل السشاسب والترسيؼ العسل ومياـ أنذظة بيؽ العالقات  -2

 األنذظة وبيؽ وبيشيا األنذظة ىحه بيؽ التجانذ عالقات وتحجيج أعساؿ إلى والسياـ مياـ

 .ككل غيؼالتش ترسيؼ إعادة وأحيانا العسل ترسيؼ إعادة عميو يتختب قج مسا األخخػ 

 والستغيخة الثابتة داءاأل نذظةأ ضؾء فعمى ،العسل يؤدؼ الحؼ الفخد في مؾبةسظال السؾاصفات  -3

 ىحه داءأب يقـؾ الحؼ الفخد في تتؾفخ فأ يجب التي السظمؾبة السؾاصفات تحجيج يسكؽ

 األنذظة.

 االتجاىات الحجيثة لعسلية تقييم األداء الهعيفي: 2.1.2

 تمخيريا يسكؽ والتي الحاضخ الؾقت في العامميؽ أداء تقييؼ في جيثةالح االتجاىات بعض ىشاؾ

 :(2008عكاشة، )يمي كسا

 السعاني وتعسيق تؾسيع مع التقييؼ مؾضؾع الرفات مؽ أقل عجد استخجاـ إلى االتجاه -1

 .السدتخجمة

 واستخخاج التقجيخات رصج في االستعساؿ وسيمة بديظة وسائل استخجاـ إلى االتجاه -2

 .عامةال الشتائج

 الجدئية بالتقجيخات واالكتفاء العامل لكفاءة إجسالية ؾيسة احتداب عجـ إلى االتجاه -3

 .السختمفة الذخص لشؾاحي

 عجـ أؼ التقييؼ، عسمية في السختمفة اإلدارية السدتؾيات بيؽ والتفاعل التعاوف  ازدياد -4

 .فقط السباشخ السذخؼ ىاقترارىا عم
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 :الهعيفي األداء محجدات 2.1.3

 الجيج بيؽ العالقة نتاج أنو عمى إليو الشغخ يسكؽ معيؽ مؾقف إنتاج ىؾ الؾعيفي داءاأل إف

 :(2005قارؼ، )في تتزح األداء محجدات نجج وليحا .لمفخد الياـ الجور وإدراؾ والقجرات

 أو ميستو ألداء الفخد يبحليا التي العقمية و الجدسانية الظاقة إلى الجيج يذيخ :الجيج  -1

 عسمو. مجاؿ في عظائو معجالت أعمى إلى ؾصؾؿوذلػ لم وعيفتو

 .ميامو أو وعيفتو ألداء يدتخجميا التي لمفخد الذخرية الخرائص إلى تذيخ: القجرات -2

 في جيؾده تؾجيو الزخورؼ  مؽ أنو الفخد يعتقج الحؼ االتجاه بو ويعشي :الجور إدراؾ -3

 .أدائو في بأىسيتو والذعؾر مؽ خاللو العسل

 :لهعيفيا األداء أبعاد 2.1.4

 ثالثة نسيد أف ويسكششا عسمو مشيا يتكؾف  التي السختمفة والسياـ باألنذظة الفخد ؾياـ باألداء نعشي

 :(2004)سمظاف، ىي األبعاد وىحه لألداء، أبعاد

 خالؿ الفخد يبحليا التي العقمية أو الجدسانية الظاقة مقجار عؽ تعبخ: السبحوؿ الجيج كسية  -1

 عؽ معبخة معيشة فتخة خالؿ في كسيتو أو األداء سخعة تؿيذ التي يذالسقاي وتعتبخ زمشية، فتخة

 .السبحولة لمظاقة الكسي البعج

 أو األداء بدخعة كثيخا ييتؼ ال قج لألعساؿ، األنؾاع بعض مدتؾػ  ؼيعشي :السبحوؿ الجيج -2

 مؽ خالكثي لمجيج الشؾعي السعيار تحت ويشجرج السبحوؿ الجيج وجؾدة بشؾعيتو ييتؼ ما بقجر كسيتو

 االبتكار ودرجة األخظاء مؽ وخمؾه لمسؾاصفات اإلنتاج مظابقة درجة تؿيذ التي السقاييذ

 .األداء في واإلبجاع
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 نسط أساس فعمى العسل، أنذظة بيا تؤدؼ التي الظخيقة أو األسمؾب بو يقرج :األداء نسط -9

 ىحه مديج وأ معيشة أنذظة أو حخكات أداء الفخد يسارسو الحؼ التختيب ؾياس يسكؽ األداء

 الظخيقة ؾياس أيزا يسكؽ كسا األولى، بالجرجة جدسانيا العسل كاف إذا األنذظة أو الحخكات

 أو بحث إجخاء في يتبع الحؼ واألسمؾب معيشة لسذكمة قخار حل إلى بيا الؾصؾؿ يتؼ التي

  .دراسة
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 الجراسات الدابقة 2.3
 الجراسات العخبية 1.2.3

 (2018دراسة العهلقي)

جفت الجراسة لمتعخؼ إلى أثخ استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية في تشسية اإلبجاع التشغيسي مؽ ى

خالؿ عسميات السعخفة كستغيخ وسيط دراسة ميجانية في البشؾؾ التجارية اليسشية، وتكؾنت عيشة 

ع التي تقع في ( مجيخًا في السخاكد الخئيدية لمبشؾؾ التجارية اليسشية، وكافة الفخو 335الجراسة مؽ )

أمانة العاصسة صشعاء ومحافغة تعد إب، واعتسج الباحث السشيج الكسي مؽ خالؿ اعتساده عمى 

أداة االستبانة، وتؾصمت الجراسة إلى وجؾد عالقة معشؾية مباشخة بيؽ مسارسة استخاتيجيات إدارة 

يات إدارة السعخفة السؾارد البذخية في البشؾؾ التجارية وتشسية اإلبجاع التشغيسي مؽ خالؿ عسم

 كستغيخ وسيط.

 (2018دراسة طو والقخاي)

إلى التعخؼ عمى دور عسمية تؾعيف السؾارد البذخية في تحديؽ أداء السشغسة,  الجراسة تىجف

 (زيؽ)والتعخؼ عمى طبيعة عسمية تؾعيف السؾارد البذخية في الذخكة الدؾدانية لمياتف الديار 

 االستفادةـ السشغسات بعسمية تؾعيف السؾارد البذخية وكيؽية محاولة معخفة مجػ اىتسا إلىإضافًة 

ءمتو لظبيعة ىحا الومؽ أجل تحقيق أىجاؼ البحث تؼ استخجاـ السشيج الؾصفي التحميمي لس ،مشيا

ستبانة كأداة لجسع آراء أفخاد عيشة البحث ووزعت عمى عيشة تكؾنت مؽ االواستخجمت  ،البحث

ؾدانية لمياتف الديار تَّؼ اختيارىؼ بالظخيقة العذؾائية, وأعيخت مؽ العامميؽ في الذخكة الد (65)

نتائج البحث وجؾد دور واضح لعسمية تؾعيف السؾارد البذخية في تحديؽ أداء الذخكة الدؾدانية 

. كسا بيشت الشتائج عجـ وجؾد دور لعسمية تؾعيف السؾارد البذخية في (زيؽ)لمياتف الديار 
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تبعًا الشؾع, العسخ, السؤىل  (زيؽ)خكة الدؾدانية لمياتف الديارتحديؽ أداء السشغسة في الذ

 .(العمسي, السدتؾػ الؾعيفي, السدسى الؾعيفي( ت الذخريةيخالمستغ

 (2016دراسة صبيان وبهشيخي)

 مشغسةىجفت الجراسة لمتعخؼ إلى أثخ مدتؾػ الخضا الؾعيفي عمى أداء السؾارد البذخية في 

الشديج مؽ خالؿ دراسة بسؤسدة "سؾاتيؽ" الستؾاججة بسجيشة نجرومة الجدائخية "تكدساكؾ" لرشاعة 

، واتبع الباحثاف مشغسة( مؽ مؾعفي 48والية تمسداف، وىؾ فخع تابع ليا، وتكؾنت العيشة مؽ )

السشيج الكسي، والحؼ يعتسج عمى أداة االستبانة، وتؾصمت الجراسة إلى الشتائج التالية بأف درجات 

ؾسط مدتؾيات الخضا الؾعيفي عؽ معغؼ العؾامل عجا مدتؾػ الخضا عؽ األداء مختفعة رغؼ ت

اندجاـ الفخيق الحؼ عيخ بسدتؾػ مختفع ججًا بسعشى أف الخضا الؾعيفي يؤثخ بجرجة متؾسظة 

عمى مدتؾيات األداء بسؤسدة سؾاتيؽ، وأف درجات األداء السختفعة ال تؤثخ عمى مدتؾػ الؾالء 

 فاع درجات األداء إال أف مدتؾػ الؾالء مشخفض ججًا.حيث تؼ التؾصل إلى أف رغؼ ارت

 (2015دراسة سبخيشة)

ىجفت الجراسة لمتعخؼ إلى أثخ استخاتيجية تشسية السؾارد البذخية عمى أداء األفخاد في الجامعات  

( مفخدة العيشة 800دراسة حالة عيشة مؽ الجامعات الجدائخية، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )

أف كل لباحث السشيج الكسي الحؼ يعتسج عمى االستسارة، وتؾصمت الجراسة إلى السخظظة واعتسج ا

واإلبجاع تسثل  مؽ التجريب، التعمؼ التشغيسي، التظؾيخ التشغيسي، اإلدارؼ وتظؾيخ السدار الؾعيفي

استخاتيجيات ىامة، تتبشاىا الجامعات محل الجراسة في تشسية مؾاردىا البذخية مؽ أساتحة 

حؾؿ أثخ  0.05عجـ وجؾد فخوقات ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ معشؾية ، يؽومؾعفيؽ إداري

استخاتيجية تشسية السؾارد البذخية عمى أداء األفخاد في الجامعات محل الجراسة تعؾد لستغيخ 

 .الجشذ؛ الؾعيفة، العسخ، السؤىل العمسي والخبخة الؾعيؽية
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 (2015دراسة بهمجان)

، وىحا مؽ مشغسةعمى أثخ تأىيل السؾارد البذخية في تحديؽ أداء ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ 

مؽ مشغؾرات  مشغسةمجخميؽ حجيثيؽ وىسا التسكيؽ اإلدارؼ وإدارة السعخفة ، والتظخؽ إلى أداء 

بظاقة األداء الستؾازف، والسسثمة في مشغؾر الشسؾ والتعمؼ ، ومشغؾر العسميات الجاخمية، والعسالء، 

لتحقيق أىجاؼ الجراسة، تؼ ترسيؼ استبانة لمتعخؼ عمى ترؾرات إطارات و و  ،والسشغؾر السالي

مديخؼ مؤسدة صشاعة الكؾابل فخع جشخاؿ كابل بدكخة نحؾ تأىيل السؾارد البذخية و أثخه في 

إطارا، وكاف مؽ أىؼ الشتائج الستؾصل  143تحديؽ األداء، حيث شسمت الجراسة عيشة بمغت 

كسا أف  ألبعاد التأىيل كاف بجرجة متؾسظة، مشغسة مدئؾليت و إف مدتؾػ إدراؾ إطارا :إلييا

ىشاؾ أثخ ذؼ داللة إحرائية لتأىيل السؾارد ، جاء أيزا متؾسظا مشغسةمدتؾػ إدراكيؼ ألداء 

 .مشغسةالبذخية في تحديؽ أداء 

 (2006دراسة الحياصات)

رد البذخية في السؤسدات ىجفت الجراسة إلى التعخؼ إلى كفاءة وفعالية استخاتيجيات إدارة السؾا

الرحؽية األردنية، الستسثمة في تخظيط السؾارد البذخية، واالختيار والتعييؽ، وتقييؼ أداء العامميؽ، 

اشتسل مجتسع الجراسة عمى السؤسدات الرحؽية  .وتجريب العامميؽ وعالقتيا باألداء السؤسدي

( 50سدات التي عجد عاممييا )مؤسدة صحؽية، وقج تؼ اخح السؤ ( 21األردنية البالغ عجدىا )

مؤسدات صحؽية. وتؾصمت الجراسة ( 4عامال فأكثخ وترجر أكثخ مؽ صحيفة، وبمغ عجدىا )

إلى الشتائج التالية: تؾجج عالقة إيجابية بيؽ كفاءة وفعالية استخاتيجيات تخظيط السؾارد البذخية 

جابية بيؽ كفاءة وفعالية قي السؤسدات الرحؽية األردنية وأدائيا السؤسدي، وتؾجج عالقة إي

استخاتيجيات االختيار والتعييؽ في السؤسدات الرحؽية األردنية وأدائيا السؤسدي، كسا تؾجج 

عالقة إيجابية بيؽ كفاءة وفعالية استخاتيجيات تقييؼ أداء العامميؽ في السؤسدات الرحؽية 
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عالية استخاتيجيات تجريب األردنية وأدائيا السؤسدي، وكحلػ تؾجج عالقة إيجابية بيؽ كفاءة وف

العامميؽ وأدائيا السؤسدي. ومؽ بيؽ تؾصيات الجراسة العسل عمى تحميل نقاط القؾة والزعف 

لمبيئة الجاخمية والفخص والتيجيجات لمبيئة الخارجية، وتحميل الؾعائف ووصفيا وترشيفيا عمى 

 .اليياكل التشغيسية لمسؤسدات الرحؽية األردنية

 جشبية:الجراسات األ 2.2.3

 (Ekwoaba& Ikeije&Ufoma, 2015دراسة )

تجرس ىحه الجراسة تأثيخ معاييخ االستقظاب واالختيار عمى األداء باستخجاـ بشػ فيجيمتي ، في 

تحميل االستبياف الحؼ تؼ  مؽ خالؿ 130الغؾس نيجيخيا كشقظة محؾرية. تؼ الحرؾؿ عمى

لتؾعيف واالختيار ليا تأثيخ كبيخ عمى إدارتو الختيار عذؾائيا وكذف السذاركؾف أف معاييخ ا

أداء السؤسدة ؛وكمسا كاف التؾعيف ومعاييخ االختيار اكثخ مؾضؾعية ، كمسا كاف أداء السشغسة 

، كحلػ يكؾف اداء العامميؽ في السؤسدة اعمى، كسا اف لمتجريب دور في تشسية وتأىيل أفزل

 العامميؽ وىحا يؤدؼ الى انتاج افزل.

 ( Christiansen, Higgs, 2011) دراسة

 وأداء ،(SHRM) البذخية السؾارد إدارة استخاتيجية بيؽ العالقة دراسة إلى الجراسة ىحه ىجفت

 نؾعيؽ باستخجاـ شخكة 25 مؽ السعمؾمات جسع تؼ ولقج. اليشج في الخجمات قظاع في الذخكات

 البذخية السؾارد ةإدار  استخاتيجية بيؽ إيجابية عالقة ىشاؾ أف الشتائج وأوضحت .االستبانة مؽ

 السؾارد إدارة استخاتيجية بيؽ العالقة عمى العسل الستخاتيجية كبيخ تأثيخ ويؾجج الفعاؿ، واألداء

 السعمؾمات وتكشؾلؾجيا السعمؾمات نقل أف عؽ الجراسة ىحه نتائج وكذفت .الفعاؿ واألداء البذخية

 يتظمب حيؽ في البذخية لمسؾارد االستخاتيجية القجرة مؽ السديج يتظمب االستخاتيجية لمرشاعات

 البذخية السؾارد إدارة استخاتيجية سياسات وأف. البذخية لمسؾارد التقشية القجرات مؽ السديج التسؾيل
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 مسكؽ قجر أكبخ لتحقيق العسل استخاتيجيات عمى ومتؾقفة وديشاميكية، فعالة تكؾف  أف إلى بحاجة

 .األداء فعالية عمى التأثيخ مؽ

 ( Othman, 2011) دراسة

 االختيار/  باالستقظاب الستعمقة البذخية السؾارد إدارة وعائف تظبيقاتىجفت الجراسة تؾضيح 

 في التشغيؼ نحؾ السزافة الؿيسة ذات مداىستيا حؾؿ الترؾرات واستكذاؼ التشسية، و والتجريب

 شيجستخجاـ متؼ ا. ماليديا في الجشديات الستعجدة اليابانية الذخكات االلكتخونية مؽ اثشيؽ سياؽ

اشارت الشتائج . استبياف مؽ الذخكتيؽ 29وتؼ تحميل . االستبيافو  الحالة دراسة طخيق عؽ مختمط

( جسذ) اليابانيةالذخكة  إدارة شغاـل التقميجية السبادغو  مسارساتيا بيؽ تذابو أوجو ىشاؾ أفالى 

مسارسات  أف إلى جساليةاإل الشتائج وتذيخ. السحمي الدياؽ لتمبية والتكيفات التعجيالت بعض مع

 البذخؼ  الساؿ رأس خمق تذجع التي جسذ قبل مؽتتاثخ   التشسية/ والتجريب اختيارىؼ/ تعييشيؼ

اف . التشغيسية باألىجاؼ وربظيا ومتكامل مفرل بذكل البذخية السؾارد إدارة مسارسات خالؿ مؽ

 تشافدية، سيدةل خاصة سيةأى مرجر إلى يؤدؼ نغاـ البذخية لمسؾارد فعالةالو  سشيجيةال دارةاإل

 ىحه نتيجة فإف ،حاسسة ا ليدتأني مؽ الخغؼ عمى. التشغيسية الفعالية تحقيق في يديؼ وبالتالي،

 نحؾ إيجابيا ارتباطا يختبط العميا االستخاتيجية البذخية السؾارد إدارة فعالية أف فكخة تجعؼ الجراسة

 . التشغيسية الفعالية

 

 

 الدابقة:التعقيب على الجراسات  2.4

 (التي ىجفت الجراسة لمتعخؼ 2018تشؾعت أىجاؼ الجراسات الدابقة: مثل دراسة العؾلقي )

إلى أثخ استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية في تشسية اإلبجاع التشغيؼ. دراسة طو 
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إلى التعخؼ عمى دور عسمية تؾعيف السؾارد البذخية في  الجراسة تىجف( التي 2018والقخاؼ)

( التي ىجفت الجراسة لمتعخؼ إلى أثخ 2016. دراسة صبياف وبؾشيخي)ء السشغسةتحديؽ أدا

الجدائخية، ودراسة  مشغسةمدتؾػ الخضا الؾعيفي عمى أداء السؾارد البذخية في 

( التي ىجفت الجراسة لمتعخؼ إلى أثخ استخاتيجية تشسية السؾارد البذخية عمى 2015سبخيشة)

حالة عيشة مؽ الجامعات الجدائخية، ودراسة أداء األفخاد في الجامعات دراسة 

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ تأىيل السؾارد البذخية في ( التي 2015بؾمجاف)

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ إلى كفاءة ( التي 2006ودراسة الحياصات) مشغسةتحديؽ أداء 

 .ية األردنيةوفعالية استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية في السؤسدات الرحؽ

 (تكؾنت مؽ مجراء في السخاكد الخئيدية لمبشؾؾ 2018تشؾعت عيشات الجراسة فجراسة العؾلقي )

مؽ العامميؽ في الذخكة الدؾدانية ( تكؾنت 2018التجارية اليسشية. دراسة طو والقخاؼ)

، ودراسة مشغسة( تكؾنت مؽ مؾعفي 2016، ودراسة صبياف وبؾشيخي)لمياتف الديار

( التي 2006( التي تكؾنت مفخدة العيشة السخظظة، ودراسة الحياصات)2015سبخيشة)

شخكة صشاعية (  (Dutch,2004 ةدراسوالعامميؽ بيا، و  مؤسدة صحؽيةتكؾنت مؽ 

 .أمخيكية

  يعتسج عمى االستبانة كسشيج دراسي، وىؾ نفذ اعتسجت الجراسات الدابقة السشيج الكسي الحؼ

 السشيج الحؼ اعتسجتو الجراسة.

 ار فادت الجراسة الحالية مؽ الجراسات الدابقة في صياغة مذكمة الجراسة وإثخاء اإلطاست

 الشغخؼ بأىؼ األدبيات الدابقة، كحلػ ربط الشتائج بشتائج الجراسة الحالية.

امتازت الجراسة الحالية في كؾنيا مظبقة عمى البيئة الفمدظيشية، حيث تؼ البحث في العالقة بيؽ 

خية واالداء الؾعيفي لجػ عيشة مؽ العامميؽ في الؾزارات الفمدظيشية الديادية) تشسية السؾارد البذ
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وزارة السالية والتخبية والتعميؼ والرحة(، وىي حدب عمؼ الباحث مؽ الجراسات القالئل التي 

 ربظت بيؽ تشسية السؾارد البذخية وبيؽ اداء العامميؽ في السشغسات الحكؾمية. 
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 الفرل الثالث
___________________________________________________________________ 

 الظخيقة واإلجخاءات
 

يحتؾؼ ىحا الفرل عمى وصف لخظؾات واجخاءات الجراسة، بجءا بتعخيف مشيج الجراسة، ثؼ 

الحجيث عؽ مجتسع الجراسة ووصفو، والتعخيف بعيشة الجراسة وطخيقة الحرؾؿ عمييا، ثؼ بشاء 

التأكج مؽ ثباتيا وصجقيا، وتؾضيح اجخاءات الجراسة، والسعالجة االحرائية التي تؼ و  ةاالستبان

 استخجاميا في  التحميل وذلػ كسا يأتي:

 مشيج الجراسة 1.  3
استخجمت الباحثة في الجراسة السشيج االرتباطي، وىؾ مؽ السشاىج السيسػة لمجراسػات الكسيػة والتػي 

السػشيج يػجرس الغػاىخة كسػا ىػي عمػى أرض الؾاقػع، ثػؼ يػتؼ تحتؾؼ عمى عالقة بيؽ متغيخيؽ، وىحا 

، وتحميػػػل البيانػػػات التػػػي تػػػؼ ةوىػػػي االسػػػتبان العسػػػل عمػػػى ؾياسػػػيا مػػػؽ خػػػالؿ اسػػػتخجاـ أداة الجراسػػػة

 لمؾصؾؿ الى الشتائج.ة الحرؾؿ عمييا بعج تؾزيع االستبان

 مجتسع الجراسة 2.  3
االدارات  التعميؼ والسالية والرحة فيمؾعفي وزارة التخبية و تألف مجتسع الجراسة مؽ جسيع 

( 80( لؾزارة التخبية والتعميؼ، و)127مجيشة راـ هللا والبالغ عجدىؼ) السخكدية لتمػ الؾزارات في

، وقج تؼ 2019سالية الفمدظيشية حدب العاـ ( لؾزارة ال550لؾزارة الرحة الفمدظيشية، و)
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السالية، وزارة التخبية والتعميؼ، وزارة  الحرؾؿ عمى اإلعجاد مؽ خالؿ الؾزارات الثالث)وزارة

 الرحة(.

 عيشة الجراسة  3.  3
، تػػؼ اختيػػار % مػػؽ مجتسػػع الجراسػػة45ؼيسػػا ندػػبتو  ةاسػػتبان (250اشػػتسمت عيشػػة الجراسػػة عمػػى )

 ظة مػػؽ مجتسػػع الجراسػػة وتكؾنػػت عيشػػة الجراسػػة مػػؽيالبدػػ عيشػػة الجراسػػة بظخيقػػة العيشػػة العذػػؾائية

( مؽ وزارة السالية، وقج 120الرحة، و)( مؽ وزارة 50خبية والتعميؼ، و)( مؾعف مؽ وزارة الت80)

( https://www.surveysystem.com/sscalc.htmتػػػػؼ حدػػػػاب العيشػػػػة مػػػػؽ خػػػػالؿ مؾقػػػػع )

 .وذلػ حدب اعجاد العامميؽ في كل وزارةلحداب العيشات، 

 تغيخات أفخاد عيشة الجراسةوصف م  4.  3

 .الجراسة(: تهزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب متغيخات 1.3ججول )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 48.0 120 ذكخ الشهع االجتساعي

 52.0 130 أنثى

 8.4 21 دبمـؾ فأقل السؤىل العلسي

 68.4 171 بكالؾريؾس

 23.2 58 ماجدتيخ فأعمى

 10.8 27 سشة 30-20مؽ  العسخ

 33.6 84 سشة 40 -31مؽ 

 29.6 74 سشة 50-41مؽ 

 26.0 65 سشة فأكثخ 51

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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 7.2 18 سشؾات 5أقل مؽ  سشهات العسل في الهزارة

 26.8 67 سشؾات 10أقل مؽ  -5مؽ 

 40.0 100 سشة 15أقل مؽ   -10مؽ 

 26.0 65 سشة فأكثخ 15

 20.0 50 الرحة الهزارة التي تعسل بيا

 48.0 120 السالية

 32.0 80 التعميؼالتخبية و 

 39.6 99 مؾعف السدسى الهعيفي

 33.2 83 رئيذ قدؼ

 21.6 54 مجيخ دائخة

 5.6 14 مجيخ عاـ فأكثخ

 صجق األداة 5.3
: مؽ خالؿ عخضيا عمى مذخؼ عسمت الباحثة عمى التحقق مؽ صجؽ االداة بظخيقتيؽ، أوالً 

، والحيؽ عسمؾا عمى تجقيق وفحص االستبانو ساتحة مؽ ذوؼ االختراصالخسالة ومجسؾعة مؽ اال
مؽ خالؿ التأكج مؽ سالمة المغة، وانتساء الفقخات الى االبعاد الخاصة بيا، وبعج ذلػ تؼ عسل 

مؽ صجؽ تأكج تؼ الثانيًا: التعجيالت بشاء عمى السالحغات لمؾصؾؿ الى االداة برؾرتيا الشيائية، 
( فخدا مؽ 91)لعيشة استظالعية مكؾنو مؽ اب معامل االرتباط بيخسؾف حدمؽ خالؿ األداة 

تداؽ داخمي بيؽ الفقخات. والججاوؿ أف ىشاؾ اوتبيؽ ، خارج عيشة الجراسةومؽ مجتسع الجراسة 
 التالية تبيؽ ذلػ:
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( لسرفهفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيخسهن )(: 2.3ججول )
 بسحهرىا سية السهارد البذخية في الهزارات الفلدظيشيةمدتهى تشفقخات 

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 0.296** 00000 10 0.394** 00000 19 0.419** 00000 

2 0.254** 00000 11 0.310** 00000 20 0.172** 00006 

3 0.325** 00000 12 0.323** 00000 21 0.289** 00000 

4 0.209** 00001 13 0.521** 00000 22 0.202** 00001 

5 0.316** 00000 14 0.436** 00000 23 0.364** 00000 

6 0.427** 00000 15 0.366** 00000 24 0.256** 00000 

7 0.414** 00000 16 0.228** 00000 25 0.378** 00000 

8 0.452** 00000 17 0.286** 00000 26 0.316** 00000 

9 0.505** 00000 18 0.279** 00000    

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

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

( لسرفهفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيخسهن )(: 3.3ججول )
 بسحهرىا مدتهى األداء الهعيفي لجى السهعفين في الهزارات الفلدظيشيةفقخات 

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

1 0.340** 00000 9 0.256** 00000 17 0.415** 00000 

2 0.333** 00000 10 0.210** 00001 18 0.434** 00000 

3 0.389** 00000 11 0.369** 00000 19 0.358** 00000 

4 0.276** 00000 12 0.287** 00000 20 0.349** 00000 

5 0.214** 00001 13 0.510** 00000 21 0.253** 00000 

6 0.329** 00000 14 0.408** 00000 22 0.394** 00000 

7 0.362** 00000 15 0.429** 00000    

8 0.382** 00000 16 0.462** 00000    

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الجراسة  6.  3
عسمت الباحثة عمى التأكج مؽ ثبات االستبانو وذلػ بحداب الجرجة الكمية لسعامل الثبات كخونباخ 

الجرجة الكمية لسدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في جاءت ، و لمعيشة االستظالعية لفقخات الجراسةالفا، 

يفي لجػ السؾعفيؽ في الؾزارات ( لسدتؾػ األداء الؾع0.825و) ،(0.816الؾزارات الفمدظيشية )

الداة وىحه الشتيجة تذيخ الى تستع ىحه ا (0.8205وكانت الجرجة الكمية لمسحؾريؽ) .الفمدظيشية

 %.82، ويؤكج دقة الشتائج السدتخمرة مشيا بشدبة تديج عؽ بثبات يفي بأغخاض الجراسة

 الجرجة السحهر

 0.816 تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية

 0.825 األداء الؾعيفي لجػ السؾعفيؽ في الؾزارات الفمدظيشية

 0.8205 الجرجة الكمية

 إجخاءات الجراسة  7.  3
قامت الباحثة بكتابة األدب الشغخؼ الخاص بالجراسة مؽ خالؿ الخجؾع الى الكتب والجراسات .1

 ذات العالقة بسؾضؾع الجراسة.

دب الشغخؼ مؽ خالؿ الجراسات ذات وذلػ بالخجؾع الى األقامت الباحثة بترسيؼ أداة الجراسة .2

وتؼ ذكخىا في  والتي ركدت عمى تشسية السؾارد البذخية، واالداء الؾعيفي، العالقة بسؾضؾع الجراسة

 الجراسات الدابقة في الجراسة.

 عسمت الباحثة عمى التأكج مؽ صجؽ وثبات االداة مؽ خالؿ الظخؽ العمسية. .3

 . الرحيحةعمى عيشة الجراسة بالظخيقة  ةبتؾزيع االستبانقامت الباحثة .4
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  ة.( استبان250تؼ جسع االستبانات والعسل عمى تحميميا، وقج كاف عجدىا الرالح لمتحميل ). 5

 

 السعالجة اإلحرائية   8.  3
بعج جسع االستبانات تؼ العسل عمى ترشيفيا وتخميدىا مؽ أجل إدخاليا الى البخنامج الخاص 

 SPSS( )Statistical Package Forيل االحرائي لمجراسات االجتساعية وىؾ بخنامج )بالتحم
Social Sciences وتؼ عسل السعالجة االحرائية مؽ خالؿ الحرؾؿ عمى الستؾسظات ،)

(، t- testاختبار )وتؼ استخجاـ لكل فقخة مؽ فقخات االستبانة، الحدابية واالنحخافات السعيارية 
(، ومعامل ارتباط بيخسؾف، ومعادلة الثبات كخونباخ ألفا one way ANOVAواختبار )

(Cronbach Alpha) 
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 الفرل الخابع
___________________________________________________________________ 

 نتائج الجراسة 

 تسييج  1.  4
ميل االحرائي ألداة يتزسؽ ىحا الفرل عخضًا لمشتائج التي تؾصمت الييا الباحثة مؽ خالؿ التح

تشسية السهارد البذخية في الهزارات الفلدظيشية وعالقتيا باألداء  " الجراسة، وذلػ في السؾضؾع وىؾ

، وحتى يتؼ تحجيج السبحؾثيؽ عمى االستبانوأثخ الستغيخات مؽ خالؿ استجابة وتؾضيح "  الهعيفي

 التالية: درجة متؾسظات استجابة أفخاد عيشة الجراسة تؼ اعتساد الجرجات

  مجى متهسظيا الحدابي الجرجة

 فأقل 2499 مشخفزة

 .946-.249 متؾسظة

 فأعمى 9460 عالية
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 نتائج أسئلة الجراسة:  2. 4

 الشتائج الستعلقة بالدؤال الخئيدي األول:  1.2.4
 ؟ مدتهى تشسية السهارد البذخية في الهزارات الفلدظيشية ما 

الحدابية واالنحخافػات السعياريػة السػتجابات أفػخاد عيشػة الجراسػة قامت الباحثة بحداب الستؾسظات 

   .مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية عؽاالستبانة التي تعبخ  فقخات عمى

(: الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة لسدتؾػ تشسية السؾارد 1.4ججوؿ )
 في الؾزارات الفمدظيشية البذخية

 الخقم

الستهسط  الفقخات
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة  الجرجة
 السؤية

العسل عمى تعديد مدتؾػ القجرات السيشية  09
 الخاصة بالعسل

 74.0 عالية 0.457 3.70

زيادة مدتؾػ التسكيؽ مؽ خالؿ التفؾيض  .0
 والسذاركة في اتخاذ القخار.

 72.6 متوسطة 0.483 3.63

االىتساـ بخفع مدتؾػ القجرة عمى اتخاذ  .0
 القخارات الدميسة في العسل

 72.0 متوسطة 0.490 3.60

 71.2 متوسطة 0.497 3.56 الحرؾؿ عمى التجريب السدتسخ خالؿ العسل 0

تخسيخ مفاـيؼ العسل السظمؾب مؽ السؾعف  6
 الؿياـ بيا

 71.2 متوسطة 0.498 3.56

التؾاصل بيؽ السؾعف  العسل عمى رفع مدتؾػ  00
 وزمالءه في العسل

 71.2 متوسطة 0.498 3.56

تؾفيخ كافة السدتمدمات السادية التي يحتاجيا  9
 السؾعف

 70.8 متوسطة 0.499 3.54

عادة ما يكؾف التجريب مبشي عمى ادائي  في  .2
 العسل

 70.8 متوسطة 0.499 3.54

ترسيؼ العسل بذكل يتؼ ؼيو رسؼ الشتائج  2
 ةالستؾقع

 70.6 متوسطة 0.500 3.53

السداعجة  في رفع مدتؾػ القجرة االنتاجية  01
 لمسؾعف

 70.4 متوسطة 0.500 3.52
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 70.2 متوسطة 0.501 3.51 رفع مؽ مدتؾػ التكيف في العسل .

 70.2 متوسطة 0.501 3.51 العسل عمى تعديد الشقج الحاتي لجػ السؾعف 02

زيادة  بشاء القجرات التي تسكؽ السؾعف مؽ .
 االنتاج

 70.0 متوسطة 0.501 3.50

يتؼ عسل تقييؼ مؾضؾعي ألدائي لتحجيج  .2
 االحتياجات التجريبية

 70.0 متوسطة 0.501 3.50

تشسية القجرات الفكخية لجػ السؾعف مسا يعدز  06
 مدتؾػ االنتاج

 69.6 متوسطة 0.501 3.48

يخفع مؽ مدتؾػ الذفاؼية لجػ السؾعفيؽ في  21
 العسل

 69.4 متوسطة 0.500 3.47

تيتؼ االدارة العميا  بترؾيب االخظاء التي تتؼ  26
 مؽ السؾعفيؽ

 69.4 متوسطة 0.500 3.47

االسياـ في الحج مؽ السخاطخ التي يسكؽ أف  0
 يتعخض ليا السؾعف

 69.2 متوسطة 0.499 3.46

 69.0 متوسطة 0.499 3.45 يداىؼ في تعديد الجافعية لجػ السؾعف 29

اعجة في إكداب السديج مؽ السيارات السد 3
 الخاصة بالعسل

 68.8 متوسطة 0.498 3.44

يعدز قجراتو عمى تؾلي مشاصب أعمى وقت  03
 الحاجة

 68.2 متوسطة 0.492 3.41

الستابعة السدتسخة السبشية عمى السالحغة  .
 لسدتؾػ السؾعف في العسل

 67.6 متوسطة 0.485 3.38

 67.4 متوسطة 0.483 3.37 جػ السؾعفيعدز الذعؾر بالسدؤولية ل 22

يسكؽ السؾعف مؽ ابجاء الخأؼ في القخارات  20
 اليامة الخاصة بالعسل

 67.2 متوسطة 0.481 3.36

تحقيق مدتؾػ مختفع مؽ التقييؼ الحاتي  .0
 لمسؾعف

 67.0 متوسطة 0.477 3.35

تكدب السؾعف السديج مؽ السعخفة في مجاؿ  00
تي يحرل تخررو مؽ خالؿ الجورات ال

 عمييا
 67.0 متوسطة 0.479 3.35

 69.8 متوسطة 0.15141 3.4905 الجرجة الكلية

الستؾسػػط  أفوتبػػيؽ  مدػػتؾػ تشسيػػة السػػؾارد البذػػخية فػػي الػػؾزارات الفمدػػظيشية( .04وضػػح الجػػجوؿ ) 

أف مدػتؾػ ، وىحا يعشي (140.0نحخاؼ معيارؼ )ؼيسا كاف اال( 94.3)بمغ  لمجرجة الكميةالحدابي 

   ة السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية جاءت بجرجة متؾسظة.تشسي
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( فقػػػػخة جػػػػاءت بجرجػػػػة 25أف فقػػػػخة واحػػػػجة جػػػػاءت بجرجػػػػة عاليػػػػة و)(  1.4وتبػػػػيؽ مػػػػؽ الجػػػػجوؿ )

مػػى أعمػػى ع " العسػػل عمػػى تعديػػد مدػػتؾػ القػػجرات السيشيػػة الخاصػػة بالعسػػل"  الفقػػخة افمتؾسػػظة. و 

دة مدػػتؾػ التسكػػيؽ مػػؽ خػػالؿ التفػػؾيض والسذػػاركة فػػي زيػػا " فقػػخة ثػػؼ(، و 3.70متؾسػػط حدػػابي )

تكدػب السؾعػف السديػج مػؽ السعخفػة فػي  الفقػخة " جاءت(. و 3.63بستؾسط حدابي ) " اتخاذ القخار

تحقيق مدتؾػ مختفع مػؽ التقيػيؼ " والفقخة "  مجاؿ تخررو مؽ خالؿ الجورات التي يحرل عمييا

يسكؽ السؾعف مؽ ابجاء الخأؼ  ، يمييا الفقخة "(3.35عمى أقل متؾسط حدابي )"  الحاتي لمسؾعف

اؼ اف االجػػخاءات و الدياسػػات  (.3.36" بستؾسػػط حدػػابي ) فػػي القػػخارات اليامػػة الخاصػػة بالعسػػل

 الستبعة في الؾزارات لتشسية السؾارد البذخية غيخ كاؼية واثخىا متؾسط.

أّف  بالعسل لمسؾعفيؽ، كسا  تعديد مدتؾػ القجرات السيشية الخاصةوتبيؽ أّف الؾزارات تعسل عمى 

زيادة في مدتؾػ التسكيؽ مؽ خالؿ التفؾيض والسذاركة في اتخاذ القخار، ؼيسا تبيؽ أّنو ال  ىشاؾ

يؾجج تقييؼ ذاتي لمسؾعف، كحلػ ال يتؼ استذارة السؾعف إلبجاء رأيو في القخارات السيسة الخاصة 

  بالعسل.

بذكل محجود عمى تشسية السؾارد البذخية لجييا، أؼ يسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة بأّف الؾزارات تعسل 

يكؾف مدتؾػ التجريب والسذاركة والتأىيل والجورات بسا يتشاسب مع طبيعة السيسة السخاد العسل 

بيا، ويتبيؽ ذلػ مؽ خالؿ رفع مدتؾػ التسكيؽ لجػ السؾعف في القخارات العامة التي تخص 

جرة عمى الؿياـ بأكثخ مؽ عسل في نفذ الؾزارة، طبيعة العسل، وليذ تجريبًا يؤمؽ لمسؾعف الق

لحلػ يكؾف مدتؾػ إشخاؾ السؾعف في العسل الجقيق بذكل عاـ غيخ مختفع، باعتباره شخرًا 

يؤدؼ مياـ مظمؾبة مشو، وليذ شخيكا في القخارات الخاصة بالعسل، وىحا يؤثخ بذكل سمبي عمى 

ء شخرية قؾية قادرة عمى التظؾر قجرات السؾعف بذكل عاـ في العسل، وال يؤدؼ إلى بشا
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واالستسخارية في نؾع العسل الحؼ يقـؾ بو، كسا يقمل مؽ مدتؾػ طسؾح السؾعف في التفكيخ 

بالتخؾية والشسؾ لسدتؾيات إدارية أعمى في عسمو، وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة طو والقخاؼ 

تؾافقت مع دراسة  ( في أّف تشسية السؾارد البذخية تداعج عمى تظؾر مشغسة، كسا2018)

( في كؾف التجريب يعج جدًء مؽ مدتؾػ تظؾيخ وتشسية السؾارد البذخية في مشغسة، 2015سبخيشو)

( والتي تخػ بأف عمى السؾعفيؽ جدء مشيؼ مؽ عسمية التشسية Liu,2002واختمفت مع دراسة )

 والتظؾيخ الحاتي ألنفديؼ خالؿ العسل.

 ي: الشتائج الستعلقة بالدؤال الثان  .2.42
 ؟  مدتهى األداء الهعيفي لجى السهعفين في الهزارات الفلدظيشيةما 

قامت الباحثة بحداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافػات السعياريػة السػتجابات أفػخاد عيشػة الجراسػة 

مدػػػػتؾػ األداء الػػػػؾعيفي لػػػػجػ السػػػػؾعفيؽ فػػػػي الػػػػؾزارات  عػػػػؽاالسػػػػتبانة التػػػػي تعبػػػػخ  فقػػػػخات عمػػػػى

   .الفمدظيشية
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(: الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة لسدتؾػ األداء الؾعيفي 2.4ججوؿ )
 لجػ السؾعفيؽ في الؾزارات الفمدظيشية

 الخقم

الستهسط  الفقخات
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة  الجرجة
 السؤية

 76.4 عالية 0.388 3.82 اعتقج اني استظيع انجاز ما يظمب مشي 0

 76.4 عالية 0.446 3.82 اعسل عمى حل السذكالت التي تؾاجيشي في العسل 21

 76.0 عالية 0.398 3.80 اتحسل السدؤولية ؼيسا يخص العسل الحؼ اقـؾ بو 2

اشعخ بالخضا لسجػ قجرتي عمى انجاز السياـ في الؾقت  0
 السظمؾب

 76.0 عالية 0.404 3.80

الئي في العسل لتحديؽ اىتؼ بخمق روابط جيجه مع زم .0
 االداء

 75.8 عالية 0.631 3.79

 75.4 عالية 0.652 3.77 اقـؾ بااللتحاؽ بكافة الجورات التجريبية التي تخص العسل 09

عمى استعجاد لمدفخ ألؼ مكاف مؽ اجل الحرؾؿ عمى  .0
 معمؾمات لمعسل

 75.2 عالية 0.602 3.76

 75.0 عالية 0.433 3.75 جيج الكاؼية ألقـؾ بعسمي بذكل لجؼ السعمؾمات .

اقـؾ بالبحث عؽ الججيج بذكل مدتسخ ؼيسا يخص تظؾيخ  02
 عسمي

 75.0 عالية 0.547 3.75

 74.8 عالية 0.776 3.74 لجؼ القجرة عمى التأقمؼ مع كافة الستغيخات في العسل 22

 74.6 عالية 0.606 3.73 ارغب في العسل ضسؽ فخيق .0

 74.4 عالية 0.501 3.72 ستسخ في عسمي واطؾر ؼيولجؼ الخبخة الكاؼية ال 20

 74.2 عالية 0.456 3.71 اقـؾ بالعسل السظمؾب مشي في الؾقت السحجد 9

 74.2 عالية 0.454 3.71 اقـؾ بحل كافة الزغؾطات التي تؾاجيشي في عسمي .

اىتؼ بالتغحية الخاجعة مؽ السجراء مؽ اجل تحديؽ مدتؾػ  00
 ادائي

 74.2 ةعالي 0.454 3.71

 74.0 عالية 0.459 3.70 أبحث باستسخار عؽ أساليب لمؿياـ بعسمي عمى نحؾ أفزل .

 73.8 عالية 0.464 3.69 اىتؼ بسشاقذة قزايا العسل مع زمالئي 3

 73.2 متوسطة 0.627 3.66 اشعخ بانتساء قؾؼ لمسؤسدة التي اعسل بيا 06

 73.2 متوسطة 0.603 3.66 استظيع التأقمؼ مع الستغيخات والغخوؼ الظارئة 00

اىتؼ بالججية في العسل وابحؿ كل ما بؾسعي في سبيل  6
 العسل

 72.0 متوسطة 0.490 3.60

 71.6 متوسطة 0.611 3.58 لجػ ارادة قؾية في تحقيق عسمي عمى اكسل وجو 03

 70.4 متوسطة 0.500 3.52 اعسل عمى رفع مدتؾػ خبخاتي في العسل بذكل مدتسخ 01

 3.7176 ليةالجرجة الك
0.178

73 
 74.4 عالية
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مدػػػػتؾػ األداء الػػػػؾعيفي لػػػػػجػ السػػػػؾعفيؽ فػػػػي الػػػػػؾزارات  ( أفّ .04اشػػػػارت الشتػػػػائج فػػػػي الجػػػػػجوؿ )

( وانحػخاؼ معيػارؼ 94.0)لمجرجػة الكميػةالستؾسػط الحدػابي  أفجاء بجرجة عاليػة حيػث  الفمدظيشية

 ، وىي درجة عالية حدب الدمؼ السعتسج.(140.0)

( فقػخات جػاءت 5( فقػخات جػاءت بجرجػة عاليػة و)17أف )( 2.4الججوؿ رقػؼ )الشتائج في  وتؾضح

اعسػل عمػى والفقػخة "  " اعتقػج انػي اسػتظيع انجػاز مػا يظمػب مشػي"  الفقػخة جػاءتبجرجة متؾسػظة. و 

 " (، ويمييػػػا فقػػػخة3.82مػػػى أعمػػػى متؾسػػػط حدػػػابي )" ع حػػػل السذػػػكالت التػػػي تػػػؾاجيشي فػػػي العسػػػل

اشػػعخ بالخضػػا لسػػجػ قػػجرتي عمػػى والفقػػخة "  " سػػل الػػحؼ اقػػـؾ بػػواتحسػػل السدػػؤولية ؼيسػػا يخػػص الع

اعسػل عمػى رفػع  (. وحرػمت الفقػخة "3.80بستؾسػط حدػابي )"  انجاز السياـ فػي الؾقػت السظمػؾب

لػجػ  (، يمييػا الفقػخة "3.52عمػى أقػل متؾسػط حدػابي )"  مدتؾػ خبخاتي في العسل بذػكل مدػتسخ

 (.3.58بستؾسط حدابي )"  ارادة قؾية في تحقيق عسمي عمى اكسل وجو

 تبيؽ أّف لجػ السؾعفيؽ القجرة عمى انجاز االعساؿ التي تظمب مشيؼ، إضافة إلى العسل عمى  كسا

تحسل السدؤولية ؼيسا يخص العسل كسا لجييؼ القجرة عمى  حل السذكالت التي تؾاجييؼ في العسل

، تيؼ في العسل بذكل مدتسخالحؼ يقؾمؾف بو، ؼيسا تبيؽ أّنيؼ ال يعسمؾف عمى رفع مدتؾػ خبخا

 اضافة إلى ضعف مدتؾػ االرادة لتحقيق كل ما يتعمق بالعسل.

ويسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة إلى أّف مدتؾػ األداء عادة ما يكؾف مختبظا بالتشسية التي يحرل 

عمييا السؾعف في العسل، وكؾف السؾعف لؼ يحرل اال عمى تجريب يخص طبيعة العسل فقط 

لحلػ فإّف السؾعف يتقؽ عسمو ؼيسا ال يقـؾ بأؼ شيء آخخ عمى السدتؾيات  كسا تبيؽ سابقا،

السختمفة الخاصة بتظؾره لمؾصؾؿ إلى مشاصب إدارية أعمى، أو في التفكيخ بالتظؾيخ الحاتي، 

ويكؾف ذلػ حدب اعتقاد الباحثة عائج إلى كؾف السؾعف محرؾر بشؾع معيؽ مؽ العسل يقؾـ 
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وبيحا فإف مدتؾػ التشسية الستجني يشعكذ سمبًا عمى تفكيخ السؾعف  بتأديتو ثؼ يعؾد إلى البيت،

بالتظؾيخ الحاتي، وعميو ال يفكخ إال ؼيسا يخص العسل فقط، وىؾ يتفق مع دراسة صبياف 

( بأّف االداء مختفع رغؼ عجـ وجؾد الخضا الكامل مؽ السؾعف عؽ العسل، وىؾ 2016وبؾشيخي)

 (2006ما تؾصل اليو الحياصات)يعتسج عمى مدتؾػ التشسية، كحلػ مع 

 : الثالثالشتائج الستعلقة بالدؤال   3.2.4
 ؟ ىل تهجج عالقة بين تشسية السهارد البذخية في الهزارات الفلدظيشية واألداء الهعيفي

 تؼ تحؾيمو لفخضية التالية: عؽ ىحا الدؤاؿ لإلجابة

بــين تشسيــة الســهارد ( α ≥ 0.05ذات داللــة احرــائية عشــج مدــتهى الجاللــة ) عالقــةيهجــج  ال

 .البذخية في الهزارات الفلدظيشية واألداء الهعيفي

بػػيؽ تشسيػػة السػػؾارد معامػػل ارتبػػاط بيخسػػؾف والجاللػػة االحرػػائية حدػػاب بالفخضػػية مػػؽ خػػالؿ تحميػػل 

   البذخية في الؾزارات الفمدظيشية واألداء الؾعيفي.

عالقة بيؽ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات (: معامل ارتباط بيخسؾف والجاللة االحرائية لم3.4ججوؿ )
 الفمدظيشية واألداء الؾعيفي

 مدتهى الجاللة معامل بيخسهن  الستغيخات

 59550 591.0 األداء الوظيفي تشسية السهارد البذخية

(، 0.195أف ؾيسة معامل ارتباط بيخسؾف لمجرجة الكمية ) ( الى3.4أشارت الشتائج في الججوؿ )

عالقة طخدية ذات داللو إحرائية عشج مدتؾػ  وتبيؽ مشيا وجؾد(، 0.002لة )ومدتؾػ الجال

( بيؽ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية واألداء الؾعيفي. أؼ أنو α ≥ 0.05) الجاللة
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مدتؾػ األداء في الؾزارات الفمدظيشية زاد ذلػ مؽ  مدتؾػ تشسية السؾارد البذخيةكمسا زاد 

 عكذ صحيح.. والالؾعيفي

ويسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة بأّف ارتفاع مدتؾػ االىتساـ بالفخد خالؿ العسل وتؾفيخ كافة الغخوؼ 

والفخص التي تديؼ في تقبمو ليحا العسل وانتساءه لو، يؤدؼ إلى رفع مدتؾػ االداء، في السقابل 

لتي يعسل بيا، فقج يكؾف رغبة السؾعف في الؿياـ بيحا العسل وحخصو عمى اإلنتاج في مشغسة ا

يداعج في رفع مدتؾػ أداءه وإف  كاف مدتؾػ التشسية قميل، أّما عشجما تتؾفخ الغخوؼ كاممة 

باإلضافة إلى تحقيق مدتؾيات عالية مؽ التشسية والسذاركة في اتخاذ القخارات السختمفة سؾاء 

ؾعف إضافة الخاصة أو العامة ؼيسا يخص العسل، فإّف ذلػ يؤدؼ إلى أداء مختفع مؽ قبل الس

إلى رغبة السؾعف في تظؾيخ ذاتو ؼيسا يخص العسل وغيخه، وىحا يخفع مؽ مدتؾػ االنتاج، 

 ويقمل مؽ مدتؾػ الخوتيؽ، ويؤدؼ إلى نيؾض أعمى في مشغسة. 

كسا يسكؽ القؾؿ إّف وجؾد درجة متؾسظة في التشسية البذخية، وارتفاع في االداء يشعكذ مؽ 

يعبخ عؽ أداءه عشج االجابة عمى ىحا الدؤاؿ والحؼ يعتبخه خالؿ رؤية السؾعف لشفدو، فيؾ 

متالئؼ مع طبيعة العسل، ؼيسا يخػ في عجـ وجؾد تشسية بذخية تقريخًا مؽ االدارات العميا في رفع 

 مدتؾػ كفاءة السؾعف واالىتساـ بو وتجريبو وتأىيمو.
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 : الخابعالشتائج الستعلقة بالدؤال   4.2.4
متغيخات )الشهع  حدب ة السهارد البذخية في الهزارات الفلدظيشيةمدتهى تشسيختلف يىل 

االجتساعي، السؤىل العلسي، العسخ، السدسى الهعيفي، سشهات العسل في الهزارة، الهزارة التي 

 ؟تعسل بيا، السدسى الهعيفي(

 لإلجابة عن ىحا الدؤال تم تحهيلو للفخضيات التالية:

 (α ≥ 0.05) خوق ذات داللو إحرائية عشج مدـتهى الجاللـةتهجج ف نتائج الفخضية األولى: " ال

 " الشهع االجتساعيفي مدتهى تشسية السهارد البذخية في الهزارات الفلدظيشية يعدى لستغيخ 

مدػتؾػ تشسيػة  فيعيشة الجراسة  أفخادالستؾسظات الحدابية الستجابة و حداب نتائج اختبار "ت" تؼ 

 .  الشؾع االجتساعيظيشية يعدػ لستغيخ السؾارد البذخية في الؾزارات الفمد

(: نتائج اختبار "ت" لمعيشات السدتقمة الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في 4.4ججوؿ )
 الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ الشؾع االجتساعي

الستهسط  العجد الشهع االجتساعي
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

مدتهى  "tقيسة"
 الجاللة

 0.011 2.573 0.14028 3.5157 120 ذكخ

 0.15797 3.4672 130 أنثى

(، ومدتؾػ الجاللة 9..24أف ؾيسة "ت" لمجرجة الكمية )( .4.أشارت الشتائج  في الججوؿ )

مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ (، أؼ أنو تؾجج فخوؽ في 14100)

 ، وكانت الفخوؽ لرالح الحكؾر، وبحلػ تؼ رفض الفخضية األولى. ساعيالشؾع االجتلستغيخ 

ويسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة بأّف الحكؾر لجييؼ فخصة أكثخ لمحرؾؿ عمى التجريب مؽ اإلناث، 

الدفخ، وكؾف اغمب اإلناث  إلىوقت متأخخ بعج الجواـ أو  إلىحيث تحتاج بعض الجورات 
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لرعب الحرؾؿ عمى ىحه الفخص، لحلػ يكؾف مدتؾػ العامالت مؽ الستدوجات، ؼيكؾف مؽ ا

 تشسية الحكؾر أعمى.

 (α ≥ 0.05) تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدـتهى الجاللـة نتائج الفخضية الثانية: " ال
 " السؤىل العلسيفي مدتهى تشسية السهارد البذخية في الهزارات الفلدظيشية يعدى لستغيخ 

 عمػػػىعيشػػػة الجراسػػػة  أفػػػخاداب الستؾسػػػظات الحدػػػابية السػػػتجابة تػػػؼ حدػػػ الثانيػػػةلفحػػػص الفخضػػػية و 

 .  السؤىل العمسيمدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

لسدتؾػ تشسية السؾارد  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة (:5.4)ججوؿ 
 لفمدظيشية يعدػ لستغيخ السؤىل العمسيالبذخية في الؾزارات ا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد السؤىل العلسي

 0.14508 3.5055 21 دبمـؾ فأقل

 0.15493 3.4762 171 بكالؾريؾس

 0.13821 3.5272 58 ماجدتيخ فأعمى

ة فػي الػؾزارات مدتؾػ تشسية السػؾارد البذػخيوجؾد فخوؽ عاىخية في  (504)يالحع مؽ الججوؿ رقؼ 

تػػػػؼ اسػػػػتخجاـ تحميػػػػل التبػػػػايؽ  ، ولسعخفػػػػة داللػػػػة الفػػػػخوؽ السؤىػػػػل العمسػػػػيالفمدػػػػظيشية يعػػػػدػ لستغيػػػػخ 

 (:.64كسا يغيخ في الججوؿ رقؼ ) (one way ANOVA)األحادؼ 

: نتائج اختبار تحميل التبايؽ األحادؼ الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في (6.4)ججوؿ
 ؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ السؤىل العمسيال

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 خبعاتسال

 قيسة "ف"
 السحدهبة

مدتهى 
 الجاللة

 2.606 0.059 2 0.118 بيؽ السجسؾعات

 

0.076 

 
 0.023 247 5.590 داخل السجسؾعات

 
 249 5.708 السجسؾع
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(  0.076( ومدتؾػ الجاللة )2.606ؾيسة ؼ لمجرجة الكمية) ( أفّ 6.4تبيؽ مؽ خالؿ الججوؿ )

تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتؾػ ال ( أؼ أنو α ≥ 0.05مؽ مدتؾػ الجاللة ) أكبخوىي 

 قبؾؿوبحلػ تؼ السؤىل العمسي. تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

 الثانية. الفخضية 

 (α ≥ 0.05) الثالثة: "ال تهجج فخوق ذات داللـو إحرـائية عشـج مدـتهى الجاللـة نتائج الفخضية

 "العسخفي مدتهى تشسية السهارد البذخية في الهزارات الفلدظيشية يعدى لستغيخ 

 عمػػػىعيشػػػة الجراسػػػة  أفػػػخادتػػػؼ حدػػػاب الستؾسػػػظات الحدػػػابية السػػػتجابة  الثالثػػػةلفحػػػص الفخضػػػية و 

 .  العسخالؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في 

لسدتؾػ تشسية السؾارد  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة (:7.4)ججوؿ 
 البذخية في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ العسخ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العسخ

 0.13887 3.5014 27 سشة 30-20مؽ 

 0.15128 3.4959 84 سشة 40 -31مؽ 

 0.14048 3.4844 74 سشة 50-41مؽ 

 0.17033 3.4858 65 سشة فأكثخ 51

مدػتؾػ تشسيػة السػؾارد البذػخية وجػؾد فػخوؽ عاىخيػة فػي الى  (704)مؽ الججوؿ رقؼ أشارت الشتائج 

تػػؼ اسػػتخجاـ تحميػػل التبػػايؽ  خوؽ ، ولسعخفػػة داللػػة الفػػالعسػػخفػػي الػػؾزارات الفمدػػظيشية يعػػدػ لستغيػػخ 

 (:.04كسا يغيخ في الججوؿ رقؼ ) (one way ANOVA)األحادؼ 
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: نتائج اختبار تحميل التبايؽ األحادؼ الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في (8.4)ججوؿ
 الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ العسخ

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

 درجات
 الحخية

متهسط 
 خبعاتسال

 قيسة "ف"

 السحدهبة

مدتهى 
 الجاللة

 0.142 0.003 3 0.010 بيؽ السجسؾعات

 

0.935 

 
 0.023 246 5.698 داخل السجسؾعات

 
 249 5.708 السجسؾع

مؽ  أكبخ( وىي 0.935( ومدتؾػ الجاللة )0.142أف ؾيسة ؼ لمجرجة الكمية)أشارت الشتائج الى 

تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتؾػ تشسية السؾارد ال ( أؼ أنو α ≥ 0.05مدتؾػ الجاللة )

 الثالثة. الفخضية  قبؾؿوبحلػ تؼ العسخ. البذخية في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

 (α ≥ 0.05) نتائج الفخضية الخابعة: "ال تهجج فخوق ذات داللو إحرـائية عشـج مدـتهى الجاللـة
ســشهات العســل فــي لبذــخية فــي الــهزارات الفلدــظيشية يعــدى لستغيــخ فــي مدــتهى تشسيــة الســهارد ا

 "الهزارة

لسدتؾػ تشسية السؾارد  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة (:9.4)ججوؿ 
 البذخية في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ سشؾات العسل في الؾزارة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سشهات العسل في الهزارة

 0.14560 3.4893 18 سشؾات 5أقل مؽ 

 0.13237 3.5052 67 سشؾات 10أقل مؽ  -5مؽ 

 0.15945 3.4881 100 سشة 15أقل مؽ   -10مؽ 

 0.16062 3.4793 65 سشة فأكثخ 15

ارد البذػػػخية فػػػي مدػػػتؾػ تشسيػػػة السػػػؾ وجػػػؾد فػػػخوؽ عاىخيػػػة فػػػي الػػػى  (904)أشػػػارت نتػػػائج الجػػػجوؿ 

تػػؼ اسػػتخجاـ  ، ولسعخفػػة داللػػة الفػػخوؽ سػػشؾات العسػػل فػػي الػػؾزارةالػػؾزارات الفمدػػظيشية يعػػدػ لستغيػػخ 

 (:.014كسا يغيخ في الججوؿ رقؼ ) (one way ANOVA)األحادؼ تحميل التبايؽ 
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السؾارد البذخية في : نتائج اختبار تحميل التبايؽ األحادؼ الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ تشسية (10.4)ججوؿ
 الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ سشؾات العسل في الؾزارة

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 خبعاتسال

 قيسة "ف"

 السحدهبة

مدتهى 
 الجاللة

 0.335 0.008 3 0.023 بيؽ السجسؾعات

 

0.800 

 
 0.023 246 5.685 داخل السجسؾعات

 
 249 5.708 السجسؾع

مؽ  أكبخ( وىي 0.800( ومدتؾػ الجاللة )0.335أف ؾيسة ؼ لمجرجة الكمية)أشارت الشتائج الى 

تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتؾػ تشسية السؾارد ال ( أؼ أنو α ≥ 0.05مدتؾػ الجاللة )

فخضية ال قبؾؿوبحلػ تؼ سشؾات العسل في الؾزارة. البذخية في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

 الخابعة. 

 ≤ α) "ال تهجــج فـــخوق ذات داللــو إحرــائية عشــج مدــتهى الجاللـــة نتــائج الفخضــية الخامدــة:

الــهزارة التــي فــي مدــتهى تشسيــة الســهارد البذــخية فــي الــهزارات الفلدــظيشية يعــدى لستغيــخ  (0.05

 "تعسل بيا

لسدتؾػ تشسية السؾارد  د عيشة الجراسةالستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخا (:11.4)ججوؿ 
 البذخية في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ الؾزارة التي تعسل بيا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الهزارة التي تعسل بيا

 0.14424 3.5092 50 الرحة

 0.15324 3.4869 120 السالية

 0.15393 3.4841 80 التعميؼ
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مدتؾػ تشسية السػؾارد البذػخية فػي وجؾد فخوؽ عاىخية في  (1104)مؽ الججوؿ رقؼ ج أشارت الشتائ

تػؼ اسػتخجاـ تحميػل  ، ولسعخفة داللػة الفػخوؽ الؾزارة التي تعسل بياالؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

 (:.024كسا يغيخ في الججوؿ رقؼ ) (one way ANOVA)األحادؼ التبايؽ 

حميل التبايؽ األحادؼ الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات : نتائج اختبار ت(12.4)ججوؿ
 الفمدظيشية يعدػ لستغيخ الؾزارة التي تعسل بيا

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 خبعاتسال

 قيسة "ف"

 السحدهبة

مدتهى 
 الجاللة

 0.486 0.011 2 0.022 بيؽ السجسؾعات

 

0.616 

 
 0.023 247 5.686 داخل السجسؾعات

 
 249 5.708 السجسؾع

( وىي أكبخ مؽ 0.616( ومدتؾػ الجاللة )0.486أف ؾيسة ؼ لمجرجة الكمية)أشارت الشتائج 

( أؼ أنو ال تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتؾػ تشسية السؾارد α ≥ 0.05مدتؾػ الجاللة )

يعدػ لستغيخ الؾزارة التي تعسل بيا. وبحلػ تؼ قبؾؿ الفخضية  البذخية في الؾزارات الفمدظيشية

 الخامدة. 

 ≤ α) نتــائج الفخضــية الدادســة: "ال تهجــج فــخوق ذات داللــو إحرــائية عشــج مدــتهى الجاللــة

السدــسى فــي مدــتهى تشسيــة الســهارد البذــخية فــي الــهزارات الفلدــظيشية يعــدى لستغيــخ  (0.05

 "الهعيفي
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لسدتؾػ تشسية السؾارد  ت الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسةالستؾسظا (:13.4)ججوؿ 
 البذخية في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ السدسى الؾعيفي

المتوسط  العدد السدسى الهعيفي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.12151 3.5163 99 مؾعف

 0.15400 3.4870 83 رئيذ قدؼ

 0.18565 3.4558 54 خةمجيخ دائ

 0.16318 3.4615 14 مجيخ عاـ فأكثخ

مدػػتؾػ تشسيػػة السػػؾارد البذػػخية فػػي وجػػؾد فػػخوؽ عاىخيػػة فػػي  (1304) أشػػارت الشتػػائج مػػؽ الجػػجوؿ

تػػؼ اسػػتخجاـ تحميػػل  ، ولسعخفػػة داللػػة الفػػخوؽ السدػػسى الػػؾعيفيالػػؾزارات الفمدػػظيشية يعػػدػ لستغيػػخ 

 (:.0.4كسا يغيخ في الججوؿ رقؼ ) (one way ANOVA)األحادؼ التبايؽ 

: نتائج اختبار تحميل التبايؽ األحادؼ الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في (14.4)ججوؿ
 الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ السدسى الؾعيفي

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 خبعاتسال

 قيسة "ف"

 السحدهبة

دتهى م
 الجاللة

 2.116 0.048 3 0.144 بيؽ السجسؾعات

 

0.099 

 
 0.023 246 5.564 داخل السجسؾعات

 
 249 5.708 السجسؾع

( ومدتؾػ الجاللة 2.116أف ؾيسة ؼ لمجرجة الكمية)( 14.4أشارت الشتائج مؽ الججوؿ)

الة إحرائيًا في ( أؼ أنو ال تؾجج فخوؽ دα ≥ 0.05( وىي أكبخ مؽ مدتؾػ الجاللة )0.099)

مدتؾػ تشسية السؾارد البذخية في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ السدسى الؾعيفي. وبحلػ تؼ 

 قبؾؿ الفخضية الدادسة. 
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ويسكؽ تفديخ ذلػ إلى كؾف تشسية السؾارد البذخية ال تقترخ عمى مدسى معيؽ، أو وزارة معيشة، 

تبعًا ليحه الستغيخات محجود، فيي ال تؤثخ في او عسل معيؽ، لحلػ يكؾف مدتؾػ تشسية السؾارد 

 حرؾؿ السؾعف عمى التجريب والتأىيل والتظؾر السظمؾب في العسل.

 : الخامذالشتائج الستعلقة بالدؤال   5.2.4
متغيخات )الشهع االجتساعي،  حدب مدتهى األداء الهعيفي في الهزارات الفلدظيشيةختلف يىل 

لهعيفي، سشهات العسل في الهزارة، الهزارة التي تعسل بيا، السؤىل العلسي، العسخ، السدسى ا

 ؟السدسى الهعيفي(

 لإلجابة عن ىحا الدؤال تم تحهيلو للفخضيات التالية:

 (α ≥ 0.05) تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدـتهى الجاللـة نتائج الفخضية األولى: " ال

 " الشهع االجتساعيى لستغيخ في مدتهى األداء الهعيفي في الهزارات الفلدظيشية يعد 

(: نتائج اختبار "ت" لمعيشات السدتقمة الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات 15.4ججوؿ )
 الفمدظيشية يعدػ لستغيخ الشؾع االجتساعي

الستهسط  العجد الشهع االجتساعي
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

مدتهى  "tقيسة"
 الجاللة

 0.963 0.046 0.18537 3.7182 120 ذكخ

 0.17309 3.7171 130 أنثى

(، ومدتؾػ الجاللة 141.6يتبيؽ مؽ خالؿ الججوؿ الدابق أف ؾيسة "ت" لمجرجة الكمية )

مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ (، أؼ أنو ال تؾجج فخوؽ في 14369)

 فخضية األولى. ، وبحلػ تؼ قبؾؿ الالشؾع االجتساعيلستغيخ 
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 (α ≥ 0.05) تهجج فخوق ذات داللو إحرائية عشج مدـتهى الجاللـة نتائج الفخضية الثانية: " ال

 " السؤىل العلسيفي مدتهى األداء الهعيفي في الهزارات الفلدظيشية يعدى لستغيخ 

لسدتؾػ األداء الؾعيفي  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة (:16.4)ججوؿ 
 في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ السؤىل العمسي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد السؤىل العلسي

 0.14912 3.7186 21 دبمـؾ فأقل

 0.17476 3.7129 171 بكالؾريؾس

 0.20100 3.7312 58 ماجدتيخ فأعمى

مدػػػتؾػ األداء الػػػؾعيفي فػػػي جػػػؾد فػػػخوؽ عاىخيػػػة فػػػي و  (1604)الجػػػجوؿ رقػػػؼ أشػػػارت الشتػػػائج فػػػي 

تؼ استخجاـ تحميل التبػايؽ  ، ولسعخفة داللة الفخوؽ السؤىل العمسيالؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

 (:.0.4كسا يغيخ في الججوؿ رقؼ ) (one way ANOVA)األحادؼ 

يشة في مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات : نتائج اختبار تحميل التبايؽ األحادؼ الستجابة أفخاد الع(17.4)ججوؿ
 الفمدظيشية يعدػ لستغيخ السؤىل العمسي

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 خبعاتسال

 قيسة "ف"

 السحدهبة

مدتهى 
 الجاللة

 0.225 0.007 2 0.014 بيؽ السجسؾعات

 

0.798 

 
 0.032 247 7.940 داخل السجسؾعات

 
 249 7.954 السجسؾع

مؽ مدتؾػ  أكبخ( وىي 0.798( ومدتؾػ الجاللة )0.225يالحع أف ؾيسة ؼ لمجرجة الكمية) 

تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتؾػ األداء الؾعيفي في ال ( أؼ أنو α ≥ 0.05الجاللة )

 الثانية. الفخضية  قبؾؿوبحلػ تؼ السؤىل العمسي. الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 



.. 
 

 (α ≥ 0.05) فخضية الثالثة: "ال تهجج فخوق ذات داللـو إحرـائية عشـج مدـتهى الجاللـةنتائج ال

 "العسخفي مدتهى األداء الهعيفي في الهزارات الفلدظيشية يعدى لستغيخ 

 عمػػػىعيشػػػة الجراسػػػة  أفػػػخادتػػػؼ حدػػػاب الستؾسػػػظات الحدػػػابية السػػػتجابة  الثالثػػػةلفحػػػص الفخضػػػية و 

 .  العسخالفمدظيشية يعدػ لستغيخ مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات 

لسدتؾػ األداء الؾعيفي  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة (:18.4)ججوؿ 
 في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ العسخ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العسخ

 0.16795 3.7256 27 سشة 30-20مؽ 

 0.17505 3.7267 84 سشة 40 -31ؽ م

 0.18869 3.7285 74 سشة 50-41مؽ 

 0.17730 3.6902 65 سشة فأكثخ 51

مدػػتؾػ األداء الػػؾعيفي فػػي الػػؾزارات وجػػؾد فػػخوؽ عاىخيػػة فػػي  (1804)يالحػػع مػػؽ الجػػجوؿ رقػػؼ 

 one)ادؼ األحػتؼ اسػتخجاـ تحميػل التبػايؽ  ، ولسعخفة داللة الفخوؽ العسخالفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

way ANOVA) ( 034كسا يغيخ في الججوؿ رقؼ.:) 

: نتائج اختبار تحميل التبايؽ األحادؼ الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات (19.4)ججوؿ
 الفمدظيشية يعدػ لستغيخ العسخ

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 خبعاتسال

 قيسة "ف"

 بةالسحده 

مدتهى 
 الجاللة

 0.689 0.022 3 0.066 بيؽ السجسؾعات

 

0.559 

 
 0.032 246 7.888 داخل السجسؾعات

 
 249 7.954 السجسؾع



.. 
 

مؽ مدتؾػ  أكبخ( وىي 0.559( ومدتؾػ الجاللة )0.689يالحع أف ؾيسة ؼ لمجرجة الكمية) 

ؾػ األداء الؾعيفي في تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتال ( أؼ أنو α ≥ 0.05الجاللة )

 الثالثة. الفخضية  قبؾؿوبحلػ تؼ العسخ. الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

 (α ≥ 0.05) نتائج الفخضية الخابعة: "ال تهجج فخوق ذات داللو إحرـائية عشـج مدـتهى الجاللـة

 "ةسشهات العسل في الهزار في مدتهى األداء الهعيفي في الهزارات الفلدظيشية يعدى لستغيخ 

 عمػػػىعيشػػػة الجراسػػػة  أفػػػخادتػػػؼ حدػػػاب الستؾسػػػظات الحدػػػابية السػػػتجابة  الخابعػػػةلفحػػػص الفخضػػػية و 

 .  سشؾات العسل في الؾزارةمدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

داء الؾعيفي لسدتؾػ األ الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة (:20.4)ججوؿ 
 في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ سشؾات العسل في الؾزارة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سشهات العسل في الهزارة

 0.20475 3.7247 18 سشؾات 5أقل مؽ 

 0.16528 3.7062 67 سشؾات 10أقل مؽ  -5مؽ 

 0.18542 3.7309 100 سشة 15أقل مؽ   -10مؽ 

 0.17678 3.7070 65 شة فأكثخس 15

مدػػتؾػ األداء الػػؾعيفي فػػي الػػؾزارات وجػػؾد فػػخوؽ عاىخيػػة فػػي  (2004)يالحػػع مػػؽ الجػػجوؿ رقػػؼ 

تػػػؼ اسػػػتخجاـ تحميػػػل  ، ولسعخفػػػة داللػػػة الفػػػخوؽ سػػػشؾات العسػػػل فػػػي الػػػؾزارةالفمدػػػظيشية يعػػػدػ لستغيػػػخ 

 (:.204كسا يغيخ في الججوؿ رقؼ ) (one way ANOVA)األحادؼ التبايؽ 
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: نتائج اختبار تحميل التبايؽ األحادؼ الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات (21.4)ججوؿ
 الفمدظيشية يعدػ لستغيخ سشؾات العسل في الؾزارة

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 خبعاتسال

 قيسة "ف"

 السحدهبة

مدتهى 
 الجاللة

 0.358 0.012 3 0.035 بيؽ السجسؾعات

 

0.783 

 
 0.032 246 7.919 داخل السجسؾعات

 
 249 7.954 السجسؾع

مؽ مدتؾػ  أكبخ( وىي 0.783( ومدتؾػ الجاللة )0.358يالحع أف ؾيسة ؼ لمجرجة الكمية) 

تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتؾػ األداء الؾعيفي في ال ( أؼ أنو α ≥ 0.05الجاللة )

 الخابعة. الفخضية  قبؾؿوبحلػ تؼ سشؾات العسل في الؾزارة. مدظيشية يعدػ لستغيخ الؾزارات الف

 ≤ α) نتــائج الفخضــية الخامدــة: "ال تهجــج فـــخوق ذات داللــو إحرــائية عشــج مدــتهى الجاللـــة

 "الهزارة التي تعسل بيافي مدتهى األداء الهعيفي في الهزارات الفلدظيشية يعدى لستغيخ  (0.05

 عمػػىعيشػػة الجراسػػة  أفػػخادتػػؼ حدػػاب الستؾسػػظات الحدػػابية السػػتجابة  الخامدػػةلفحػػص الفخضػػية و 

 .  الؾزارة التي تعسل بيامدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

لسدتؾػ األداء الؾعيفي  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة (:22.4)ججوؿ 
 ؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ الؾزارة التي تعسل بيافي ال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الهزارة التي تعسل بيا

 0.15263 3.7955 50 الرحة

 0.17447 3.7538 120 السالية

 0.15444 3.6148 80 التعميؼ



.. 
 

لػػؾعيفي فػػي الػػؾزارات مدػػتؾػ األداء اوجػػؾد فػػخوؽ عاىخيػػة فػػي  (2204)يالحػػع مػػؽ الجػػجوؿ رقػػؼ 

تػؼ اسػتخجاـ تحميػل التبػايؽ  ، ولسعخفػة داللػة الفػخوؽ الػؾزارة التػي تعسػل بيػاالفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

 (:.294كسا يغيخ في الججوؿ رقؼ ) (one way ANOVA)األحادؼ 

في في الؾزارات : نتائج اختبار تحميل التبايؽ األحادؼ الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ األداء الؾعي(23.4)ججوؿ
 الفمدظيشية يعدػ لستغيخ الؾزارة التي تعسل بيا

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 خبعاتسال

 قيسة "ف"

 السحدهبة

مدتهى 
 الجاللة

 24.263 0.653 2 1.306 بيؽ السجسؾعات

 

0.000 

 
 0.027 247 6.648 داخل السجسؾعات

 
 249 7.954 السجسؾع

( وىي أكبخ مؽ مدتؾػ 0.000( ومدتؾػ الجاللة )24.263أف ؾيسة ؼ لمجرجة الكمية) يالحع 

( أؼ أنو ال تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتؾػ األداء الؾعيفي في α ≥ 0.05الجاللة )

الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ الؾزارة التي تعسل بيا. وبحلػ تؼ قبؾؿ الفخضية الخامدة. وتؼ 

 يمي: لبياف اتجاه الفخوؽ وىي كسا  (LSDتبار )فحص نتائج اخ
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( لمسقارنات البعجية بيؽ الستؾسظات الحدابية الستجابات أفخاد عيشة LSD(: نتائج اختبار )24.4الججوؿ )
 الجراسة حدب متغيخ الؾزارة التي تعسل بيا

الفخوق في   الستغيخات
 الستهسظات

مدتهى 
 الجاللة

 0.133 0.04167 السالية الرحة

 0.000 *0.18068 التعميؼالتخبية و 

 0.133 0.04167- الرحة السالية

 0.000 *0.13902 التعميؼالتخبية و  

 0.000 *0.18068- الرحة التعميؼ

 0.000 *0.13902- السالية

التعميؼ لرالح وزارة الرحة، وبيؽ وزارة السالية التخبية و  وكانت الفخوؽ بيؽ وزارة الرحة ووازرة

 التعميؼ لرالح وزارة السالية.لتخبية و اووزارة 

 ≤ α) نتــائج الفخضــية الدادســة: "ال تهجــج فــخوق ذات داللــو إحرــائية عشــج مدــتهى الجاللــة

 "السدسى الهعيفيفي مدتهى األداء الهعيفي في الهزارات الفلدظيشية يعدى لستغيخ  (0.05

 عمػػىعيشػػة الجراسػػة  خادأفػػتػػؼ حدػػاب الستؾسػػظات الحدػػابية السػػتجابة  الدادسػػةلفحػػص الفخضػػية و 

 .  السدسى الؾعيفيمدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ 
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لسدتؾػ األداء الؾعيفي  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابة أفخاد عيشة الجراسة (:25.4)ججوؿ 
 في الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ السدسى الؾعيفي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد لهعيفيالسدسى ا

 0.18185 3.6873 99 مؾعف

 0.16739 3.7322 83 رئيذ قدؼ

 0.17830 3.7492 54 مجيخ دائخة

 0.20903 3.7240 14 مجيخ عاـ فأكثخ

مدػػتؾػ األداء الػػؾعيفي فػػي الػػؾزارات وجػػؾد فػػخوؽ عاىخيػػة فػػي  (2504)يالحػػع مػػؽ الجػػجوؿ رقػػؼ 

تػػػؼ اسػػػتخجاـ تحميػػػل التبػػػايؽ  ، ولسعخفػػػة داللػػػة الفػػػخوؽ السدػػػسى الػػػؾعيفيعػػػدػ لستغيػػػخ الفمدػػػظيشية ي

 (:.264كسا يغيخ في الججوؿ رقؼ ) (one way ANOVA)األحادؼ 

: نتائج اختبار تحميل التبايؽ األحادؼ الستجابة أفخاد العيشة في مدتؾػ األداء الؾعيفي في الؾزارات (26.4)ججوؿ
 السدسى الؾعيفيالفمدظيشية يعدػ لستغيخ 

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 خبعاتسال

 قيسة "ف"

 السحدهبة

مدتهى 
 الجاللة

 1.713 0.054 3 0.163 بيؽ السجسؾعات

 

0.165 

 
 0.032 246 7.791 داخل السجسؾعات

 
 249 7.954 السجسؾع

( وىي أكبخ مؽ مدتؾػ 0.165) ( ومدتؾػ الجاللة1.713يالحع أف ؾيسة ؼ لمجرجة الكمية) 

( أؼ أنو ال تؾجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مدتؾػ األداء الؾعيفي في α ≥ 0.05الجاللة )

 الؾزارات الفمدظيشية يعدػ لستغيخ السدسى الؾعيفي. وبحلػ تؼ قبؾؿ الفخضية الدادسة. 
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 الفرل الخامذ
__________________________________________________________________ 

 االستشتاجات والتهصيات
 

كحلػ التؾصيات التي يسكؽ أف لييا الجراسة إالتي تؾصمت  االستشتاجاتيتشاوؿ ىحا الفرل أىؼ 
 تفيج أصحاب القخار في الؾزارات التي تست عمييا الجراسة.

 استشتاجات الجراسة  1.5

الخاصة بالعسل، كالتجريب  لغخوؼا تتبع قجرة السؾعف عمى العسلعيخت الجراسة بأّف . أ1

بجرجة أكبخ عمى عؾامل أخخػ داء السؾعف أوالتأىيل، والتظؾيخ، والسعخفة وغيخىا، لحلػ يعتسج 

 .داء أفزل حدب طبيعة العسلعؾامل الجيسغخاؼية، ؼيسا يكؾف األغيخ ال

عالي يا تحتاج إلى اداء التي تحتاج إلى جيج كبيخ، ومعخفة عالية  فإنّ  األعساؿتبيؽ أّف  .2

فؾزارة الرحة والسالية لجييؼ عسل اكثخ دقة مؽ التعميؼ، لحلػ يكؾف  وقجرة عالية مؽ السؾعف

مدتؾػ االداء مختفع لجييؼ حيث أّف الخظأ يؤدؼ إلى مذكالت كبيخة، فالرحة يتعاممؾف مع حياة 

يؼ في االفخاد، والسالية يتعاممؾف مع حدابات، وىحه تحتاج إلى دقة، لحلػ كانت الفخوؽ لرالح

 مدتؾػ االداء.
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أف مدتؾػ األداء السختفع لو عالقة مباشخة في تؾفيخ كافة االحتياجات التي يدعى السؾعف  .3

الييا خالؿ العسل، ومشيا تؾفيخ التجريب والتظؾيخ حدب التظؾرات التكشؾلؾجية الحجيثة في مجاؿ 

 التجريب لمسؾارد البذخية.

 التهصيات 2.5
 تؾصي بسا يأتي:  لمباحثة أف   يسكؽاستشادًا الى الشتائج 

. أف يتؼ العسل عمى تفعيل التقييؼ الحاتي لمسؾعف في السؤسدات الحكؾمية الفمدظيشية، كؾف 1

  السؾعف في ىحه الحالة يسكؽ لو أف يقجر مدتؾػ احتياجو مؽ التجريب والتأىيل.ذلػ يزسؽ 

اج الؾعيفة، وفي التخرص . أف تكؾف مدتؾيات التجريب داخمية وخارجية بسا يتشاسب مع احتي2

الحؼ يحتاجو السؾعف، كؾف ذلػ يداعج في تعديد االختراص، وبالتالي يخفع مؽ مدتؾػ 

 االنتاج.

ضخورة االىتساـ بإشخاؾ السؾعفيؽ في القخارات السيسة والسريخية التي تخص العسل، كؾنيؼ  .3

ص العسل وكيؽية التعامل معخفة التظؾرات التي تخومؽ حقيؼ  جدء مؽ السشغؾمة الخاصة بالؾزارة

 مع السذكالت التي يسكؽ أف تؾاجييؼ في العسل استشادًا إلى ىحه القخارات.

ؤوؿ أف يتؼ تؾفيخ كافة الغخوؼ الخاصة بالعسل كالبيئة التي يعسل فييا السؾعف كؾنيا السد. 4

 عؽ رفع مدتؾػ أداء السؾعفيؽ.
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 السخاجع:قائسة 

لتخظيط االستخاتيجي في ادارة السؾارد البذخية لبعض ( أىسية ا2012آؿ سعؾد، عبج العديد)

العمـؾ اإلندانية  - مجلة جامعة اإلمام دمحم بن سعهد اإلسالميةمشغسات القظاع العاـ، 

 225 - 177 ، ص  23ع  ػالدعؾدية –واالجتساعية 

تأىيل السهارد البذخية لتحدين أداء مشغسة االقترادية دراسة حالة ( 2015بؾمجاف، عادؿ)

 الجدائخ، جامعة دمحم خيزخ.ؤسدة صشاعة الكهابل فخع جشخال كابل بدكخة، م

اثخ تفهيض الدلظة علي كفاءة االداء في السشغسات الحكهمية (2010) ، حدؽالجشجلي

 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة دمذق، سؾريا. -كمية االقتراد -الدهرية

سية البذخية السدتجامة والشغم التعليسية، التش( 2017الجؾارنة، السعترؼ باهلل؛ وصؾص، ديسة)

 األردف، دار الخميج.

( االداء الػػؾعيفي، دراسػػة ميجانيػػة لسػػجيخؼ مػػجارس السخحمػػة االبتجائيػػة 2016الحػػجاد، جعفػػخ يؾسػػف)

 .302-289، ص107، ع27، جامعة بشيا، مجمجلة كلية التخبيةبالكؾيت، 

، دار جميذ الدماف لمشذخ الهعيفي ادارة الجهدة الذاملة واألداء(2011الحخاحذة، حديؽ)

 والتؾزيع، عساف.

معاييخ قياس كفاءة وفاعلية استخاتيجية إدارة السهارد البذخية ( 2006الحياصات، خالج)

وعالقتيا باألداء السؤسدي في السؤسدات الرحفية األردنية من وجية نغخ السهعفين، 

 .583-558(، ص4)2
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. والعذخين الحادي القخن  في البذخية السهارد إدارة( 2008)زىيخ والرباغ، عبج البارؼ، ، درة

 .األردف عساف.  1ط لمشذخ، وائل دار

 السجتسع مشغسات استجامو في البذخية السهارد ادارة وعائف مداىسة( 2010) حسدة احسج زيج،

 فمدظيؽ القجس، جامعة مشذؾرة، غيخ ماجدتيخ رسالة ،الغخبية الزفة في السجني

 فــي السجرجــة الذــخكات فــي البذــخية الســهارد إدارة وعــائف مسارســة واقــع (2013الديػػخ، عسػػاد )

رسػػالة البذــخية،  الســهارد دائــخة فــي العــاملين نغــخ وجيــة الساليــة مــن وراقلــ   فلدــظين بهرصــة

 ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة القجس، فمدظيؽ.

اد في الجامعات أثخ استخاتيجية تشسية السهارد البذخية على أداء األفخ ( 2015سبخيشة، مانع)

 الجدائخ، جامعة دمحم خيزخ.دراسة حالة عيشة من الجامعات الجدائخية، 

السشاخ التشغيسي وعالقتو باألداء الهعيفي "دراسة مدحية على ضباط ( 2004الدكخاف، ناصخ)

، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة(، قدؼ العمـؾ اإلدارية، قظاع قهات األمن الخاصة بسجيشة رياض

 ف العخبية لمعمـؾ األمشية.جامعة ناي

 اإلسكشجرية. الججيجة، الجامعة دار ،التشغيسي الدلهك (2004دمحم) سمظاف،

الفلدظيشي،  الخاص القظاع في البذخية السهارد ادارة واتجاىات واقع (2011ياسخ) شاىيؽ،

-ىميةاأل فمدظيؽ جامعة-البذخية السهارد لتشسية الثاني الفلدظيشي للسؤتسخ مقجمة علسية ورقة

 .لحؼ بيت

 الكتب عالؼ. استخاتيجي مجخل البذخية السهارد ادارة( 2009) مؤيج الدالؼ، عادؿ، صالح،

 األردف. عساف،. 2ط الحجيث،
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( أثخ الخضا الؾعيفي عمى أداء السؾارد البذخية دراسة 2016صبياف، إيساف؛ بؾشيخي، وعائذة )

 .185-163، ص9عدات الجدائخية، مجلة أداء السؤسحالة بسؤسدة ستؾاتيؽ إلنتاج الشديج، 

دور عسلية تهعيف السهارد البذخية في تحدين أداء ( 2018طو، نيالء؛ القخاؼ، عامخ )

الدؾداف، جامعة الدؾداف لمعمـؾ السشغسة دراسة حالة الذخكة الدهدانية للياتف الديار زين، 

 والتكشؾلؾجيا.

 ، دار وائل لمشذخ والتؾزيع، عساف.يجيادارة السهارد البذخية مجخل استخات(2006عباس، سييمة )

 لمشذخ والتؾزيع، وائل دار ،استخاتيجي مجخل – البذخية السهارد إدارة( 2006سييمة) عباس،

 0عساف األولي، الظبعة

 ، الجار الجامعية، االسكشجرية.إدارة السهارد البذخية( 2002عبج الباقي، صالح الجيؽ)

 األردف عساف. لمشذخ وائل دار  ،بذخيةال السهارد ادارة( 2009) دمحم العظار،

( ادارة السؾارد البذخية السعاصخة بعج استخاتيجي، دار وائل لمشذخ 2009عقيمي، عسخ وصفي )

 والتؾزيع، عساف. 

، رسالة ماجدتيخ غيخ اثخ الثقافة التشغيسية على مدتهى االداء الهعيفي( 2008عكاشة، اسعج)

 مشذؾرة، الجامعة االسالمية، غدة.

( أثخ استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية في تشسية اإلبجاع التشغيسي مؽ 2018ؾلقي، عبجهللا)الع
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 االستبانو برهرتيا الشيائية ( 1ملحق )

 

 القجسجامعة 

 معيج التشسية السدتجامة

 استبانو الجراسة

 

 حزخة السهعف/ة السحتخم/ة

 تحية طيبة وبعج،

تشسية السهارد البذخية في الهزارات الفلدظيشية وعالقتيا باألداء " ىتقـؾ الباحثة بجراسة تيجؼ التعخؼ ال

واستكساال لستظمبات الحرؾؿ عمى درجة الساجدتيخ، وليحا الغخض ولإلجابة عمى اسئمة  "الهعيفي

الجراسة تؼ ترسيؼ ىحه االستبانو، وىحا تظمب مشكؼ مشكؼ التكـخ باإلجابة عمييا بسا يتؾافق مع آرائكؼ، 

باحثة االىتساـ بالجقة والسؾضؾعية في االجابة، عمسا بأف ىحا السحتؾػ ىؾ ألغخاض البحث وتتسشى ال

 العمسي وسيتؼ الحفاظ عمى سخية السعمؾمات. 

 لكم جديل الذكخ والتقجيخ

 الباحثة : ليشا رشساوي 

 بإشخاف: د.سعجي الكخند
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 القدم األول: معلهمات شخرية

    أنثى    ذكخ      الشهع االجتساعي  -

   ماجدتيخ فأعمى  بكالؾريؾس  فأقل دبمـؾ  السؤىل العلسي:-

  فاكثخ 20-30 31-40 41-50 51 العسخ

 10وأقل مؽ   5 سشؾات  5 قل مؽ أ  سشهات العسل في الهزارة-

 سشؾات

 10  وأقل مؽ

 سشو  15

 15  سشو فاكثخ  

   التعميؼ السالية الرحة  الهزارة التي تعسل بيا

 فاكثخ مجيخ عاـ مجيخ دائخة              رئيذ قدؼ           مؾعف          السدسى الهعيفي 
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( أماـ الخيار Xيحتؾؼ ىحا القدؼ عمى محاور االستبانو، الخجاء وضع اشارة )القدم الثاني: 

 الحؼ يتؾافق  مع وجية نغخؾ.

 السحهر األول: تشسية السهارد البذخية:  

: كل األنذظة الالزمة الختيار وتييئة العشاصخ اإلدارية وإكدابيا السيارات سهارد البذخيةتشسية ال

والقجرات واالتجاىات التي تؤىميا ألداء عسميا بظخيقة أفزل، وىي كحلػ تذسل تظؾيخ اليياكل 

التشغيسية في مشغسات األعساؿ لتربح أكثخ كفاءة وقجرة عمى تحقيق االستسخار والشجاح والتظؾر 

 في عالؼ يؾصف بالتغييخ الدخيع والسشافدة الحادة

 الخقم
 الفقخة

 يتم تشسية السهارد البذخية من خالل 

مهافق 

 بذجة
 محايج مهافق

غيخ مهافق  غيخمهافق

 بذجة

      الحرؾؿ عمى التجريب السدتسخ خالؿ العسل  .1

      ترسيؼ العسل بذكل يتؼ ؼيو رسؼ الشتائج الستؾقعة  .2

      تمدمات السادية التي يحتاجيا السؾعفتؾفيخ كافة السد  .3

الستابعة السدتسخة السبشية عمى السالحغة لسدتؾػ السؾعف في   .4

 العسل

     

      بشاء القجرات التي تسكؽ السؾعف مؽ زيادة االنتاج  .5

      تخسيخ مفاـيؼ العسل السظمؾب مؽ السؾعف الؿياـ بيا  .6

      رفع مؽ مدتؾػ التكيف في العسل  .7

      االسياـ في الحج مؽ السخاطخ التي يسكؽ أف يتعخض ليا السؾعف  .8

      السداعجة في إكداب السديج مؽ السيارات الخاصة بالعسل  .9
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      السداعجة  في رفع مدتؾػ القجرة االنتاجية لمسؾعف  .10

      العسل عمى رفع مدتؾػ التؾاصل بيؽ السؾعف وزمالءه في العسل  .11

      لشقج الحاتي لجػ السؾعف العسل عمى تعديد ا  .12

      العسل عمى تعدز مدتؾػ القجرات السيشية الخاصة بالعسل   .13

      االىتساـ بخفع مدتؾػ القجرة عمى اتخاذ القخارات الدميسة في العسل  .14

زيادة مدتؾػ التسكيؽ مؽ خالؿ التفؾيض  والسذاركة في اتخاذ   .15

 القخار.

     

      السؾعف مسا يعدز مدتؾػ االنتاج تشسية القجرات الفكخية لجػ  .16

      تحقيق مدتؾػ مختفع مؽ التقييؼ الحاتي لمسؾعف  .17

تكدب السؾعف السديج مؽ السعخفة في مجاؿ تخررو مؽ خالؿ   .18

 الجورات التي يحرل عمييا

     

      يعدز قجراتو عمى تؾلي مشاصب أعمى وقت الحاجة  .19

      في العسل يخفع مؽ مدتؾػ الذفاؼية لجػ السؾعفيؽ  .20

      يسكؽ السؾعف مؽ ابجاء الخأؼ في القخارات اليامة الخاصة بالعسل  .21

      يعدز الذعؾر بالسدؤولية لجػ السؾعف  .22

      يداىؼ في تعديد الجافعية لجػ السؾعف  .23

      يتؼ عسل تقييؼ مؾضؾعي ألدائي لتحجيج االحتياجات التجريبية  .24

      عمى ادائي  في العسلعادة ما يكؾف التجريب مبشي   .25

      تيتؼ االدارة العميا  بترؾيب االخظاء التي تتؼ مؽ السؾعفيؽ  .26
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 السحهر الثاني:  األداء الهعيفي 

واالداء الؾعيفي أثخ جيؾد الفخد في العسل والتي تبجأ بالقجرات وإدراؾ الجور أو السياـ وبالتالي 

 لؾعيفة الفخد يذيخ إلى درجة تحقيق وإتساـ السياـ السكؾنة

 مهافق الفقخة الخقم
مهافق 

 بذجة
 محايج

غيخ مهافق  غيخ مهافق

 بذجة

      اعتقج اني استظيع انجاز ما يظمب مشي  .1

      اتحسل السدؤولية ؼيسا يخص العسل الحؼ اقـؾ بو  .2

      اقـؾ بالعسل السظمؾب مشي في الؾقت السحجد  .3

      جيج لجؼ السعمؾمات الكاؼية ألقـؾ بعسمي بذكل  .4

      أبحث باستسخار عؽ أساليب لمؿياـ بعسمي عمى نحؾ أفزل  .5

      اىتؼ بالججية في العسل وابحؿ كل ما بؾسعي في سبيل العسل  .6

      اقـؾ بحل كافة الزغؾطات التي تؾاجيشي في عسمي  .7

      اشعخ بالخضا لسجػ قجرتي عمى انجاز السياـ في الؾقت السظمؾب  .8

      ة قزايا العسل مع زمالئياىتؼ بسشاقذ  .9

      اعسل عمى رفع مدتؾػ خبخاتي في العسل بذكل مدتسخ  .10

      اىتؼ بالتغحية الخاجعة مؽ السجراء مؽ اجل تحديؽ مدتؾػ ادائي  .11

      اقـؾ بالبحث عؽ الججيج بذكل مدتسخ ؼيسا يخص تظؾيخ عسمي  .12

      العسل اقـؾ بااللتحاؽ بكافة الجورات التجريبية التي تخص  .13

عمى استعجاد لمدفخ ألؼ مكاف مؽ اجل الحرؾؿ عمى معمؾمات   .14

 لمعسل

     

      اىتؼ بخمق روابط جيجه مع زمالئي في العسل لتحديؽ االداء  .15
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      اشعخ بانتساء قؾؼ لمسؤسدة التي اعسل بيا  .16

      ارغب في العسل ضسؽ فخيق  .17

      ارئةاستظيع التأقمؼ مع الستغيخات والغخوؼ الظ  .18

      لجػ ارادة قؾية في تحقيق عسمي عمى اكسل وجو  .19

      اعسل عمى حل السذكالت التي تؾاجيشي في العسل  .20

      لجؼ الخبخة الكاؼية الستسخ في عسمي واطؾر ؼيو  .21

      لجؼ القجرة عمى التأقمؼ مع كافة الستغيخات في العسل  .22
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 ( قائسة السحكسين 3ملحق )
 

 ن العملمكا االسم

 جامعة القدس د.عزمي االطرش

 جامعة القدس د.ابراهيم عوض

 جامعة القدس د.اياد الفي

 بيت لحم جامعة  د.اسامة شهوان

 بيت لحمجامعة  د.بالل سالمة

 بيت لحمجامعة  د. رائد حنضل

 جامعة القدس د. احمد حرزهللا
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