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 ص: خسمال

استخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية في تؾفضخ مشاخ يجعؼ  يخكد البحث عمى دور
وذلػ مؽ أجل تظؾيخ األداء ، ؽ بجامعة عضؽ شسذلمعاممضاإلدارى  اإلبجاع واالبتكار

تشفضحية خاصة روتضشية و  أنذظةتختص بفى مشغؾمة شئؾف العاممضؽ والتى كانت 
شخيػ  إلى دور ،بتعضضؽ ونقل العاممضؽ وتشفضح قخارات الدمظة السخترة فى ىحا الذأف

وذلػ مؽ  إستخاتيجي فى تشسية العشرخ البذخي وتؾعيفو بالذكل األمثل لخفع األداء،
أجل تظؾيخ إدارة السؾارد البذخية ومداىستيا فى تحقضق استخاتيجية التشسية السدتجامة 

وتخكد محاورىا والتى تيجؼ إلى تحدضؽ جؾدة حياة السؾاطشضؽ  0202ورؤية مرخ
ذات اقتراد تشافدي  0202عمى اإلبجاع واالبتكار بحضث أف تكؾف مرخ بحمؾؿ عاـ 

وحضث أف استخاتيجية جامعة عضؽ ، البتكار والسعخفةومتؾازف ومتشؾع يعتسج عمى ا
 .والسعخفة عمى االبتكار اتختكد محاورىا أيز   0200-0208شسذ 

 الستسثمة فى البذخية السؾارد إدارة مسارسات أثخ ؾياس إلي الجراسة ىجفت
ىحه  أىسية واالبتكار، وتؾضيح اإلبجاع عمى تقضيؼ األداء(–التحفضد  –)التجريب 

 تؼو  بالجامعة محل الجراسة لجى العاممضؽ واالبتكار اإلبجاع عمى تعديد سسارساتال
، التجريب(ىى اتيجياتخ ستا ثالثةفى  الستسثمة السسارسات ىحه بضؽ واألثخ لعالقةا تحمضل

 وبضؽ اإلبجاع واالبتكار(. والتقضيؼ  ،والتحفضد

د ذات اإلداريضؽ في السخاكالعاممضؽ  مؽ عجد اختيار تؼ اليجؼ ىحا ولتحقضق 
مخكد مخاكد وىؼ ) 5سذ وتؼ التظبضق عمىالظابع الخاص التابعة إلدارة جامعة عضؽ ش

مخكد تظؾيخ  –مخكد البخديات  -مخكد الخجمة العامو  –بحؾث الذخؽ األوسط 
 022، ويبمغ عجد العاممضؽ بيحه السخاكد (لكتخونىاإل مخكد األبرار –السذخوعات 

 .التشفضحية( –الؾسظى  –العميا )مؾزعة عمى اإلدارات عامل 
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 واختبار البيانات وتحمضل جسع تؼ حضث التحمضمي الؾصفي السشيج استخجاـ تؼ 
 فإ :ىسياأ  مؽ ئجانت عجة ليإ اسةر الج تؾصمت وقج .SPSS بخنامج ستخجاـاب الفخضيات

 يجابياليا تأثضخا إمثل التجريب وتقضيؼ األداء ) البذخية السؾارد دارةإ مسارسات بعادأ بعض
 مابضؽ التحفضد السادى والسعشؾى  ىشاؾ تفاوت فأ نجج ايز  أو العاممضؽ،  ابتكارإبجاع و  ىعم

عمى اإلبجاع حضث أثبتت الجراسة أنو اليؾجج تأثضخ لمتحفضد السادى  ،عمى اإلبجاع واالبتكار
بضشسا نجج أف  واالبتكار، وعمى الجامعة أف تعضج الشغخ فى نغاـ األجؾر والسكافآت،

يجب أف يجعؼ أكثخ لسا لو مؽ تأثضخ إيجابى عمى رفع الخوح السعشؾية ؾى السعشالتحفضد 
  .اإلبجاع واالبتكار لمعاممضؽ وتجعيؼ

أىسية تخكضد الجامعة تيجؼ إلى  والتى ختتؼ البحث بسجسؾعة مؽ التؾصياتا
لسا ( تقضيؼ األداء –التجريب  –الستسثمة فى )التحفضد  البذخية السؾارد إدارة عمى مسارسات

وخاصة التؾصيات  الجامعة داخل لمعاممضؽ بجاعإلوا االبتكار تجعيؼ في ا مؽ أىسيةلي
 وذلػ لجعؼ اإلبجاع واالبتكار لجى العاممضؽ، الخاصة باالىتساـ بالتحفضد السادى والسعشؾى 

التى تختكد محاورىا عمى و  0200-0208فى تحقضق استخاتيجية الجامعة بجورهمسا يديؼ 
 .0202سشبدقة مؽ إستخاتيجية ورؤية مرخ وال بتكار والسعخفةالا
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Abstract: 

The research focuses on the role of human resources 

management strategies in providing a climate that supports the 

Administrative Creativity and innovation of Ain Shams University 

employees in order to develop performance in the personnel affairs 

system which was concerned with routine and executive activities 

related to the appointment and transfer of employees and 

implementation of decisions of the competent authority in this regard 

Strategic in human development to improve the human resources 

management and its contribution to achieving the strategy of 

sustainable development and the vision of Egypt 2030, which aims to 

improve the quality of life of citizens and focus on innovation and 

innovation so that by 2030 Egypt will have a competitive, balanced 

and diversified economy based on innovation and knowledge, The Ain 

Shams University Strategy 2018-2023 is also based on innovation and 

knowledge.  

The study aimed at measuring the impact of human resources 

management practices (training - motivation - performance 

evaluation) on creativity and innovation, and clarifying the importance 

of these practices to enhance the creativity and innovation of the 

employees of the university under study. The relationship between 

these three strategies , Motivation, evaluation and between creativity 

and innovation.  

In order to achieve this objective, a number of administrative 

staff were selected in the special centers of Ain Shams University. 

Five centers (Middle East Research Center, Public Service Center, Al-

Bardiyat Center, Project Development Center, E-Vision Center) The 

centers are divided into 300 departments (Upper - Central – 

Executive) The descriptive analytical approach was used where data 

collection and analysis and hypothesis testing were done using the 

SPSS program. The study found several results, the most important of 

which are: Some dimensions of human resources management 

practices (such as training and performance evaluation have a positive 

impact on the creativity and innovation of workers, and we find that 

there is a discrepancy between the physical and moral motivation for 
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creativity and innovation. Creativity and innovation, and the 

university to reconsider the system of wages and rewards, while we 

find that moral stimulation must be supported more because it has a 

positive impact on raising the morale of the workers and the 

strengthening of creativity and innovation  

The research concludes with a set of recommendations which 

aim to emphasize the importance of the university's focus on human 

resource management practices such as motivation, training and 

performance evaluation, as it is important in supporting innovation 

and creativity for the employees inside the university, especially the 

recommendations for the motivation of creativity and innovation. 

Which contribute to the achievement of the strategy of the University 

2018-2023, whose focus is on innovation, knowledge and vision of the 

strategy and vision of Egypt 2030  
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 األول  السبحث

 اطار العا  لمبحثاإل

  :السقجمة -أواًل 

 العشاصخ، ومتذابكة متعجدة ومتالحقة سخيعة اتخ تغض حاليا العالؼ يذيج
 تيجدو  األعساؿ، مشغسات عمى ضغؾطا تذكل مجسميا في أصبحت التعقضج، وشجيجة

، ألعساليا أدائيا طخيقة في التفكضخ إعادة إلى السشغسات دفع مسا ارىاخ واستس بقائيا
 فأصبح السعمؾمات، وتكشؾلؾجيا السعخفةالعؾلسة و  عرخ بأنو يتسضد العرخ ىحا وألف

 تسكؽ التي القؾة نقاط وأىؼ السشغسات، غايات لتحقضق الؾسضمة واالبتكار اإلبجاع
 الجاخمية بضئتياومؾاجية التحجيات التى تفخضيا  اتخ بالتغض التشبؤ مؽ األعساؿ مشغسات
عمى ىحه السشغسات مؽ فخص وتيجيجات  وماتفخضو الخارجية البضئة مع والتكيف

 .وفاعمية بكفاءة اتيجيةخ االست أىجافيا تحقضقتداعجىا عمى 

 بقجرات وميارات متسضدة تتستع بذخية مؾاردإدارة  إلى الحاجة تعاعست لحلػ
 في التقمضجية األنساط عؽ واالبتعاد الحالي العرخ ومتظمبات تشاسبتتفى بستظمبات 

أف قانؾف  ا ماتفخضو البضئة الجاخمية لجسيؾرية مرخ العخبية إذوىح، السؾارد ىحه إدارة
يشص عمى تحؾيل جسيع إدارات شئؾف العاممضؽ إلى إدارة مؾارد الخجمة السجنية الججيج 

وذلػ مؽ أجل األرتقاء بالجياز اإلدارى لمجولة مؽ خالؿ خظة اإلصالح ، بذخية
از إدارى كفء يجعؼ تحقضق الؾصؾؿ إلى جيبيجؼ  االقترادى التى تشتيجيا الجولة

، وأف تكؾف مرخ ذات .0202وتحقضق استخاتيجية ورؤية مرخ ، التشسية السدتجامة
  اقتراد تشافدي ومتؾازف ومتشؾع يعتسج عمى االبتكار والسعخفة.

الستسثمة  مسارسات إدارة السؾارد البذخيةوسؾؼ ندتعخض مؽ خالؿ ىحه الجراسة 
ومجى تأثضخىا عمى تشسية اإلبجاع واالبتكار لجى ، (داءاأل تقضيؼ –التجريب -حفضدتفى )ال
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ستخاتيجية جامعة اوكيف ستديؼ ىحه السسارسات فى تحقضق  .بجامعة عضؽ شسذ العاممضؽ
 التى تختكد محاورىا عمى االبتكار والسعخفة.  0200-0208عضؽ شسذ 

  :مذكمة البحث -اثانيً 

خظة اإلصالح اإلدارى تخظؾ جسيؾرية مرخ العخبية خظؾات جادة نحؾ تحقضق 
ىحه الخظة  التى تعسل عمضيا الحكؾمة السرخية، واإلصالح السؤسصى يعتبخ أحج محاور

اإلدارى لمجولة،  حضث أف اليجؼ األساسى مؽ التظؾيخ السؤسدى ىؾ رفع كفاءة الجياز
وذلػ لسؾاجية متظمبات ىحه السخحمة مؽ إصالح وتظؾيخ وإعجاد كؾادر مجربة ومؤىمة 

لحلػ كاف لداما تحؾيل إدارات األفخاد إلى إدارات لمسؾارد ، اإلبجاع واالبتكار قادرة عمى
لكى تدتظيع ىحه اإلدارات التعامل مع تحجيات السخحمة القادمة وإدارة السذخوعات ،البذخية

، وكيف تخكد إدارة السؾارد البذخية عمى السسارسات التى مؽ العسالقة التى تشفحىا الجولة
 إلبجاع واالبتكار لجى العاممضؽ.شأنيا أف تجعؼ ا

 :اآلتيالتداؤل ويسكششا صياغة مذكمة البحث مؼ خالل 

ستسثمة فى ثالث ال كيف يسكؽ أف تداىؼ مسارسات إدارة السؾارد البذخية
في تجعيؼ اإلبجاع واالبتكار لجى  تقضيؼ األداء( –التجريب  –استخاتيجيات)التحفضد

ة االستخاتيجية لجامعة عضؽ شسذ بجامعة عضؽ شسذ حضث أف الخظ العاممضؽ
 ؟بتكار والسعخفةالتختكد محاورىا عمى ا 0208-0200

 :البحثفخوض  -اثالثً 

في ضؾء خمؽيات السذكمة بجؾانبيا السختمفة والتداؤالت  :الفخض الخئيدى
  :البحثية واألىجاؼ التى يدعى البحث إلى تحؿيقيا يسكؽ طخح الفخوض التالية

الستخاتيجيات " يؾجج تأثضخ معشؾى  اسة عمى أنويشص الفخض الخئيدى لمجر 
 . عمى اإلبجاع واالبتكار لجى العاممضؽ بجامعة عضؽ شسذالسؾارد البذخية 
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 :إلي الفخوض الفخعية التالية الخئيدي الفخض وقج تؼ تقديؼ
واالبتكار  عمى اإلبجاع لمتحفضدمعشؾى  يؾجج تأثضخ "" :الفخض الفخعي األوؿ -

 لجى 
 امعة عضؽ شسذ. العاممضؽ بج 

االبتكار و  عمى اإلبجاع لمتجريب يؾجج تأثضخ معشؾى  " :الفخض الفخعي الثاني -
 لجى 

  العاممضؽ بجامعة عضؽ شسذ. 
 " يؾجج تأثضخ معشؾى لتقضيؼ األداءعمى اإلبجاع واالبتكار  :الفخض الفخعي الثالث-
  لجى العاممضؽ بجامعة عضؽ شسذ. 

  :البحثأىجاف  - ارابعً 
 –الستسثمة فى )التحفضد  عخؼ عمي تظبضق مسارسات إدارة السؾارد البذخيةالت -0

 . جامعة عضؽ شسذفي  (تقضيؼ األداء –التجريب 
 (تقضيؼ األداء –التجريب  –حفضد تال) ىسية مسارسات إدارة السؾارد البذخيةأ تؾضيح  -0

  فى جامعة عضؽ شسذ. ةياإلبجاع واالبتكار لمسؾارد البذخ  جعيؼفي ت
  :البحث أىسية-اامدً خ

عتبار ا عمى  األعساؿ لسشغسات البذخية السؾارد أىسية مؽ ةسالجرا أىسية تشبع
أف السؾرد البذخى أىؼ عشرخ فى عشاصخ اإلنتاج، وعؽ طخيق تحفضده وتذجيعو 

وتحقضق استخاتيجضتيا وخظظيا بكفاءة وفاعمية.  تدتظيع السشغسة تحقضق أعمى إنتاجية
 تشاوليا حضث مؽ الشغخي والتظبيقى الجانب مؽ ىسضتياأ  الجارسة ىحه كسا تدتسج

 –التجريب  –التحفضد ) البذخية السؾارد إدارة مسارساتأثخ  وىؾ اال ميؼ إداري  لسؾضؾع
واالبتكار، وإمكانية االستثسار فى السؾرد البذخي، وماىؾ  عمصى اإلبجاع( األداء تقضيؼ

 جى العاممضؽ. دور ىحه السسارسات فى تجعيؼ اإلبجاع واالبتكار ل
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 ومشيجو. البحث: حجود اسادسً 
 :تتسثل حجود الجراسة في السجاالت التالية - 0

 –)التحفضد مسارسات إدارة السؾارد البذخية  أثخدراسة : الحجود السؾضؾعية-أ
عمى تجعيؼ اإلبجاع واالبتكار لجى العاممضؽ بجامعة تقضيؼ األداء(  –التجريب 

 .عضؽ شسذ
عمى عضشة مؽ اإلداريضؽ العاممضؽ طبقت ىحه الجراسة : الحجود السكانية-ب

دارات جامعة عضؽ شسذ بالسخاكد والؾحجات ذات الظابع الخاص التابعة إل
باعتبار ىحه الؾحجات لجييا مؽ السخونة مايؾفخ مشاخ داعؼ لإلبجاع واالبتكار 

  لمعاممضؽ بيا.
 .ـ 0208طبقت الجراسة السضجانية خالؿ العاـ : مانيةد الحجود ال -ج

استخجمت الباحثة السشيج الؾصفي التحمضمي، مؽ أجل تحقضق  مشيج البحث: - 0
وذلػ عؽ طخيق جسع البيانات وتبؾيبيا وتحمضميا ومقارنتيا ،أىجاؼ ىحا البحث

وتفدضخىا. وىؾ مؽ أكثخ مشاىج البحث العمسي مالئسة ليحا الشؾع مؽ البحؾث، فيؾ 
ؾدة ومتاحة لمجراسة والؿياس، وييجؼ مشيج يتشاوؿ أحجاث وعؾاىخ ومسارسات مؾج

البحث إلى دراسة مسارسات إدارة السؾارد البذخية في دعؼ اإلبجاع واالبتكار لجى 
 العاممضؽ بجامعة عضؽ شسذ. 

 مجتسع وعيشة البحث:  - اسابعً 

كد ذات ا: يتكؾف مجتسع البحث مؽ العاممضؽ اإلداريضؽ في السخ مجتسع البحث
مخكد )ىؼ و  مخاكد 5تؼ التظبضق عمىو ارة جامعة عضؽ شسذ التابعة إلدالظابع الخاص 

مخكد تظؾيخ  –مخكد البخديات  -مخكد الخجمة العامو  –بحؾث الذخؽ األوسط 
 عامل 022 بيحه السخاكدويبمغ عجد العاممضؽ ، (لكتخونىإلمخكد األبرار ا –السذخوعات 
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 عضشة العذؾائيةظخيقة التؼ أخح عضشة مؽ العاممضؽ بيحه السخاكد ب: شة البحثعض -
وطبقا لسعادلة عامل،  022 عجدىاعضشة البحث والتي بمغ  في اختيار الظبؿية

( استسارة، وباستعادة االستسارات تبضؽ عجـ 075حجؼ العضشة تؼ تؾزيع عجد )
( استسارة لمتحمضل اإلحرائى، وبحلػ تكؾف عجد اإلستسارات 6عجد ) ةصالحي

%( 96.6بشدبة ) وط اإلجابة الرحيحة.( إستسارة إلستيفائيا شخ 069السدتخدة )
 حرائيا لتعسيؼ نتائج الجراسة السضجانية.إوىى ندبة مقبؾلة 
 اطخق جسع البيانات:

وتؾزيعيا عمى عضشة  ستسارة: تؼ الحرؾؿ عمضيا مؽ خالؿ ترسيؼ إالبيانات األولية -0
 .SPSSومؽ ثؼ تفخيغيا وتحمضميا باستخجاـ بخنامج  مؽ مجتسع البحث،

والسشذؾرات ، متسثمة فى الكتب والجوريات والخسائل الجامعية: ت الثانؾيةالبيانا-0
والسقاالت والتقاريخ الستعمقة بسؾضؾع الجراسة، سؾاء بذكل مباشخ أو  اإللكتخونية

والتعخؼ عمى أخخ غضخ مباشخ والتي ساعجت بجورىا في جسيع مخا حل البحث. 
 لسدتججات التى تحجث فى مجاؿ بحثشا الحالى. ا

تؼ إعجاد استبانة حؾؿ مسارسات إدارة السؾارد البذخية ودورىا فى دعؼ  اة البحث:أد -
 اإلبجاع واالبتكار بيجؼ اختبار العالقة السفتخضة بضؽ متغضخي البحث.

 :قامت الباحثة بتقديؼ االستبانة إلى قدسضؽ
 القدؼ األوؿ: ويذسل البيانات الذخرية والؾعيؽية.

عبارة مؾزعة عمى  50سة، ويتكؾف مؽ راستبانة أو الجالقدؼ الثاني: ويذسل محاور اال
 ضؽ:ضجدئضؽ رئيد

عبارة مؾزعة  07ويحتؾي عمى  بسسارسات إدارة السؾارد البذخيةالجدء األوؿ: خاص 
  (تقضيؼ األداء –التجريب  –التحفضد ) عمى ثالثة أبعاد.

  .عبارة 05خاص باإلبجاع واالبتكار ويحتؾى عمى  :الجدء الثانى
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  :الجراسات الدابقة -اثامشً 
 - : الجراسات العخبية - 4 

ا الؾعيفي لسيشجسي ضأثخ الحؾافد عمى الخ  بعشؾاف( 2802تغخيج سميساف )دراسة  -
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ  (0) القظاع العاـ في جشؾب الزفة الغخبية

ا لخضالحؾافد السادية والسعشؾية اإليجابية مشيا والدمبية عمى رفع مدتؾى ا
مؽ  العاممضؽرفع درجة الخضا الؾعيفي لجى  عمى كيؽية ، وكحلػ التعخؼالؾعيفي

وقج أعيخت الجراسة مجسؾعة ؼ أجل الؾصؾؿ إلى الحالة اإلبجاعية السظمؾبة مشي
مؽ الشتائج أبخزىا أف ىشاؾ تأثضخ وأىسية لحؾافد العسل السادية مشيا والسعشؾية، 

عيفي لسيشجسي القظاع العاـ في جشؾب الزفة والدمبية، عمى الخضا الؾ  اإليجابية
 اتمتغضخ عمى تأثضخ ىحه الحؾافد  الغخبية، ووجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية نحؾ

  .لحالة االجتساعية، العسخ، التخرصالجشذ، ا

 بعشؾاف: أثخ التؾجو اإلبجاعي و استخا تيجية (0200)العبضجي، جؾاىخ عبج اليادي  -
خ غضخ مشذؾرة، جامعة الذخؽ األوسط، الكؾيت.ىجفت . رسالة ماجدتض(0) التجريب

الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ التؾجو اإلبجاعي واستخاتيجية التجريب عمى أداء 
العاممضؽ مؽ وجية نغخ السجيخيؽ العاممضؽ في اإلدارات العميا في شخكة نفط 

ضؽ ب وجؾد عالقة ارتباط، الكؾيت.وتؾصمت الجراسة إلى عجد مؽ الشتائج أبخزىا
عشاصخ التؾجو اإلبجاعي وأسالضب البحث والتظؾيخ، وتؾفضخ قاعجة بيانات وعشاصخ 
استخاتيجية التجريب ودعؼ والتداـ اإلدارة العميا،وتشؾع البخامج التجريبية عمى شخكة 
نفط الكؾيت ووجؾد أثخ لعشاصخ التؾجو اإلبجاعي وأسالضب البحث والتظؾيخ، 

  .اء العاممضؽوتؾفضخ قاعجة بيانات عمى تظؾيخ أد
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  :الجراسات األجشبية -0

 (Guest& et al 0228( دراسة.  

البذخية وأداء الذخكات  دارة السؾاردإستيؼ التي كانت بعشؾاف "ار قجـ الباحثاف د
طبقت الجراسة في السسمكة الستحجة في مجسؾعة مؽ الذخكات  في السسمكة الستحجة

ياف العالقة بضؽ مسارسات إدارة سعت الجراسة إلى ب شخكة 066)والبالغة عجدىا 
تؾصمت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائج مؽ و  ،السؾارد البذخية وكفاءة أداء األعساؿ

 البذخية وتشفضح أداء األعساؿ في أىسيا وجؾد عالقة بضؽ بعض مسارسات إدارة السؾارد
 . الذخكات محل الجراسة

:(Li 0228  دراسة(  

بعض  تيجيات إدارة السؾارد البذخية وأداءقجـ الباحث دراستو بعشؾاف "إستخا
لكتخوني وقظاع صشاعة اإلالباحث القظاع  اختارالذخكات الرضشية فى الرضؽ 

وىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى طبيعة  ،استور دالسذخوبات الغازية مجاال لتظبضق 
ؼ عمى العالقة بضؽ اإلستخاتيجية الكمية لمسشظسة واإلستخاتيجيات السختمفة وكحلػ التعخ 

تؾصمت و ، وإدارة السؾارد مسارسات إدارة السؾارد البذخية وتأثضخىا عمى أداء السشغسات،
ستخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية لجييا أثخ استشتاجات مؽ أىسيا: إف االجراسة إلى عجة 

قمضل عمى أداء الذخكات وعجـ وجؾد عالقة إرتباط قؾية ذات داللة معشؾية بضؽ 
  .رة السؾارد البذخية واألداءستخاتيجيات إداا

اسات الدابقة ر الج مؽ خالؿ استعخاض الدابقة:اسات ر ق عمى الجيالتعم
تظخقت معغسيا إلى أثخ اسات، والتي ر د 8، والبالغ عجدىا الجراسةالستعمقة بسؾضؾع 

أثخ مسارسات إدارة السؾارد  االتحفضد عمى الخضا الؾعيفي وعمى اإلبجاع، وتشاولت أيز  
  عمى تشفضح األعساؿ.البذخية 
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ا ألثخ التحفضد عمى اإلبجاع تتفق الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة فى تشاولي - 
مسارسات التجريب والتقضيؼ كستغضخ مدتقل وبياف تأثضخ  ابتكار ولكؽ تشاولت أيز  واال

  ىحه السسارسات عمى اإلبجاع واالبتكار كستغضخ تابع.
  .عؽ الجراسات الدابقة فى اإلطار الدمشى والسكانىتختمف الجراسة الحالية  اأيز  

كسا ذكخنا  السدتقل اسات الدابقة في أبعاد الستغضخر اسة الحالية عؽ الجر تختمف الج -
حضث أنيا تشاولت تأثضخ كل مؽ التحفضد والتجريب وتقضيؼ األداء. وتأثضخىؼ عمى 

  اإلبجاع واالبتكار.
 وىؾ اإلبجاع واالبتكار. التابع دابقة في أبعاد الستغضخال تاسار اسة الحالية عؽ الجر تختمف الج

 

 الثانى السبحث

 اطار الشعخى لمبحثإلا

 : إدارة السؽارد البذخية -الستغيخ السدتقل  - أواًل 

  :ادارة السؽارد البذخية مفيؽ  - 4

تعتبخ إدارة السؾارد البذخية مؽ أىؼ اإلدارات الؾعيؽية ألى مؤسدة فيى  
ليحه  بل ىى السحخؾ األساسى دارة اإلنتاج والتدؾيق والتسؾيلالتقل أىسية عؽ إ

، وإدارتيؼاإلدارات كسا أنيا تيتؼ بعسمية تؾعيف األفخاد الحيؽ يعسمؾف فى السؤسدة 
إف إدارة وتشسية السؾارد البذخية  وىؾ مايدسى بإدارة األفخاد مؽ أجل تحقضق األىجاؼ،

ث تيجؼ إلى تعديد القجرات التشغيسية، فى غالبية السؤسدات حض اأساسي   اتعتبخ ركش  
وتسكؽ الذخكات مؽ استقظاب وتأىضل الكفاءات الالزمة والقادرة عمى مؾاكبة التحجيات 

أنيا وسضمة تعتسج عمى التعامل مع السؾارد البذخية بفعالية  كسا الحالية والسدتقبمية،
  ويداىؼ ذلػ فى الؾصؾؿ إلى األىجاؼ السظمؾبة.، وكفاءة
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االستخجاـ األمثل لمعشرخ البذخى الستؾفخ  فى السؾارد البذخية رةتتسثل إدا
والستختب عميو ، وخبخات ىحا العشرخ البذخي وحساسو لمعسل مجى كفاءة، وقجراتو 

 تظبضق السبادئ عؽ طخيق، فى الؾصؾؿ إلى تحقضق أىجافيا كفاءة السشغسة ونجاحيا
كل فخد فى السشغسة، وىحه  اإلدارية التى تداعج عمى االستفادة الفرؾى مؽ واألسذ

األداء، ، وتقضيؼ واالختيار، والتجريب، والتحفضد األسذ والسسارسات تبجأ مؽ التخظيط
 وكل مالو صمو بالعشرخ البذخي.

  تعخيف إدارة السؽارد البذخية: - 0

ى الستعمق بتحجيج احتياجات السشغسة ر إدارة السؾارد البذخية ىى الشذاط اإلدا 
وتشدضق االستفادة مؽ ىحه ، وتؾفضخىا باألعجاد والكفاءات السحجدة، مؽ القؾى العاممة

وتعخؼ بأنيا الدياسات الستعمقة باختيار وتعضضؽ  بأعمى كفاءة مسكشة.الثخوة البذخية 
وتجريب ومعاممة األفخاد فى جسيع السدتؾيات، والعسل عمى تشغيؼ القؾى العاممة داخل 

وخمق روح تعاونية بضشيا لمؾصؾؿ بالسؤسدة ، ةوزيادة ثقتيا فى عجالة اإلدار ،السؤسدة
 \ إلى أعمى طاقاتيا اإلنتاجية.

مؽ التعخيفات الدابقة يتزح لشا أف إدارة السؾارد البذخية ىى اإلدارة التى تختص 
بتدضضخ شئؾف األفخاد فى السشغسة بػية وضع الفخد السشاسب فى السكاف السشاسب، وذلػ 

ى بحثشا ىحا نحاوؿ التعخؼ عمى دور مسارسات إدارة وفمؽ أجل تحقضق أىجاؼ السشغسة. 
 ىىبتكار االأف اإلبجاع و  السؾارد البذخية فى تجعيؼ اإلبجاع واالبتكار لجى العاممضؽ بأعتبار

قـؾ عمضيا تقجـ السشغسة ووصؾليا إلى تحقضق أىجافيا السخظظة بكفاءة يالخكضدة التى 
إيجاد مؾرد بذًخ يتستع بالقجرات  عمى اومجى تأثضخ ىحه السسارسات أيز  وفاعمية. 

الستسضدة، والسيارات العالية التي يعجد السشافدؾف عؽ تقمضجىا. وتتشاسب مع متظمبات 
 . العرخ الحالي واالبتعاد عؽ األنساط التقمضجية في إدارة ىحه السؾارد
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 :مسارسات إدارة السؽارد البذخية -8

  :تعخيف الحؾافد - التحفضد –أ 

سؾعة العؾامل التى تيضئيا اإلدارة والتى تيجؼ مؽ خالليا إلى الحؾافد ىى مج
تحخيػ قجرات الفخد بالذكل الحى يحقق أىجافو وإشباع كافة إحتياجاتو اإلندانية 

 .ورغباتو وٕاثارة قؾاىا الكامشة مسا يديج مؽ كفاءة أدائو ألعسالو عمى نحؾ أكبخ وأفزل

سل عمى إثارة القؾى الحخكية وتعخؼ الحؾافد بأنيا مجسؾعة العؾامل التي تع
 . والحىشية في اإلنداف والتي تؤثخ عمى سمؾكو وترخفاتو

والحؾافد ىى العؾامل والسؤثخات والسغخيات الخارجية التي تذجع الفخد عمى زيادة 
 (0) أداؤه ويكؾف نتيجو ألدائو الستفؾؽ والستسضد ويؤدي لديادة رضائو ووالئو لمسؤسدة

 :إلى حؽافد مؼ حيث اطبيعتيا أو قيستياقدست ال: أنؽاع الحؽافد

ىؾ الحافد ذو الظابع السالي أو الشقجي والتي تقؾـ بإشباع  -:الحافد السادي - 0
، حاجات اإلنداف األساسية فتذجع العاممضؽ عمى بحؿ قرارى جيجىؼ في العسل

الخاتب  ومؽ ىحه الحؾافد، واالرتفاع بسدتؾى كفايتيؼ، وما لجييؼ مؽ قجرات
 .والسذاركة في األرباح، ات التذجيعية والعالواتوالسكافئ

والحؾافد السادية تعتبخ مؽ أىؼ العؾامل وأكثخىا تأثضخا في انجفاع الفخد بخغبة 
وعمى ، متى كانت تمػ األجؾر مشاسبة وكفضمو بإشباع متظمبات الفخد، وٕاخالص لمعسل

الحي اليمبي مظالب  ،العكذ فإف األجخ الستجني وغضخ السكافئ لمجيؾد السبحولة لمعسل
 . نتاجيوإلالعامل وحاجاتو عامل ىاـ في إىساؿ العامل لعسمو وتجني كفاءتو ا

  - :الحؽافد السادية أنؽاع
 .كمسا أعظي رضا وعيفي أكبخ. اويعج مؽ أىؼ الحؾافد السادية وكمسا كاف كبضخ   :األجخ -
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 .يبحلؾنيا.عادية  يؾد غضخجوىى التي يتقاضاىا بعض العاممضؽ لقاء  :السكافآت -
: وىى األعساؿ الخاصة بأوقات العسل أكثخ مؽ مكافئات العسل اإلضافى -

 ..الداعات السعتادة مسا يدتجعي إعظاء حافد مادي لمعسل اإلضافي
 لتحفضدىؼ. اس  : حضث تقؾـ بعض اإلدارات بإعظاء عاممضيا أسيفي األرباح السذاركة -
مادي ا ألنيا غالب ا ما  اج حافد  حضث ليا دور كبضخ في تحفضد العاممضؽ وتع :التخؾية -

تتزسؽ زيادة األجخ. كسا يسكؽ أف تكؾف حافد معشؾي إذ يتختب عمضيا وعيفة 
 .ذات مدتؾيات أكبخ

: يعتبخ مؽ الحؾافد التي تقجميا بعض السؤسدات لعاممضيا وأسخىؼ التأمضؽ الرحي -
  .ويعتبخ تخؽيف لألعباء السالية

التي تحفد العاممضؽ  مؽ الحؾافد السادية الجضجة وىي :العالوات الجورية واالستثشائية -
  .ألداء أفزل

ا لسا ؼيو مؽ تخؽيف  االدكؽ والسؾاصالت: حضث يعتبخ في نغخ العاممضؽ حافد   - جضج 
  .الشفقات لعبئ

وذلػ إليجاد عالقة طخديو بضؽ كل مؽ األجخ واإلنتاج فكمسا : ربط األجخ باإلنتاج -
  .زاد اإلنتاج كمسا زاد دخل العامل

وىؾ ضساف السدتقبل بعج بمؾغ سؽ التقاعج  :الزساف االجتساعي )مكافأة الخجمة( -
أو لمغخوؼ الرحية التي قج تؾقفو عؽ العسل وفي الحالتضؽ يؾفخ الزساف 

 . االجتساعي ضسان ا مادي ا
 : الحافد السعشؽى  –ب 

ىي الحؾافد التي تداعج اإلنداف وتحقق لو إشباع حاجاتو األخخى الشفدية 
وتحقضق التعاوف بضؽ ،فتديج مؽ شعؾر العامل بالخقي في عسمو ووالئو لو، جتساعيةواال

والحؾافد السعشؾية ىي التي تذبع حاجة أكثخ مؽ الحاجات االجتساعية أو  .زمالئو
 . الحاتية لمفخد العامل كالحاجة لمتقجيخ أو تحقضق الحات أو االحتخاـ والقبؾؿ
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  - :الحؽافد السعشؽية أنؽاع
لمسؾعف لكي يبخز  اوىى الؾعيفة التى تجعل الظخيق مسيج  : السشاسبة الؾعيفة -

 .وٕامكاناتو. طاقاتو
أسمؾب يعسل عمى تشؾيع واجبات الؾعيفة ومدئؾلضتيا والتججيج : اإلثخاء الؾعيفي -

ىحه  ةمياراتو لسقابم في أعبائيا بالذكل الحي يجعل شاغميا يججد قجراتو ويظؾر
 . األعباء والسدئؾليات

وذلػ بإشخاؾ السؾعفضؽ أو العاممضؽ عشج اتخاذ  :في اتخاذ القخارات ركةالسذا -
 . القخارات التي ليا عالقة بأعساليؼ

إذ أنيا تسثل ، حضث تعتبخ حافد معشؾي إلى جانب كؾنيا حافد مادي: التخؾية -
 .في األعباء والسدئؾلية وتأكضج الحات زيادة

إلشباع حاجات تأكضج الحات  يعتبخ مؽ ضسؽ الحؾافد السعشؾية :الباب السفتؾح -
واحتخاـ اآلخخيؽ ويعشي الباب السفتؾح الدساح لمعاممضؽ بتقجيؼ السقتخحات واآلراء 

 مباشخة لمخؤساء. 
اجتساعيا مخمؾق ا تعج حافدا  االؾعيفة التي تحقق لإلنداف مخكد  : السخكد االجتساعي -

األمؾر التي يدعى وتسثل إشباع ا لحاجات اإلنداف والسخكد االجتساعي مؽ ا ايجابي
 االفخد إلى اكتدابيا والحفاظ عمضي  

وذلػ بإدراج أسساء الستسضديؽ في العسل في لؾحات الذخؼ داخل : لؾحات الذخؼ -
 السشغسة مسا يديج مؽ الؾالء واالنتساء لمسشغسة.

  - :إلى وتقدػ الحؽافد مؼ حيث التأثيخ

ثؾاب لمعاممضؽ والتي وتتسثل فى الحؾافد التي تحسل مبجأ ال - :حؽافد إيجابية
تمبي حاجاتيؼ ودوافعيؼ لديادة اإلنتاج وتحدضؽ نؾعضتو وتقجيؼ السقتخحات واألفكار 

وتيجؼ الحؾافد اإليجابية إلى تحدضؽ األداء في العسل مؽ خالؿ التذجيع ، البشاءة
واليجؼ مؽ ىحا الشؾع مؽ الحؾافد ىؾ تذجيع األفخاد عمى  .بدمؾؾ ما يؤدي إلى ذلػ
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ج مؽ الجيؾد مثل األجؾر والسكافآت. وىحه الحؾافد تكؾف فعالة ومؤثخة عشجما بحؿ السدي
فالسكافأة عمى سبضل السثاؿ ال تكؾف ، تدتخجـ فؾر ؾياـ السؾعف باإلنجاز السظمؾب

  :قادرة عمى التأثضخ اإليجابي في الدمؾؾ ما لؼ يتؾفخ شخطاف ىسا
  .ونؾعىرتباط طخدى بسعجؿ أداء كسى أف تختبط الحؾافد أ –أ  
 أف يذبع الحافد حاجات ورغبات لجى العاممضؽ.  –ب  

وث الدمؾؾ الدمبى وتسشعو جوتتسثل فى الحؾافد التى تحج مؽ ح :حؽافد سمبية - 
تحسل السدئؾلية، ويدتخجـ ىحا الشؾع  ـوتقؾمو، مثل التكاسل واألىساؿ والتداىل، وعج

 لؾصؾؿ إلى اليجؼ السخغؾبمؽ الحؾافد لتغضضخ سمؾؾ األفخاد نحؾ تحدضؽ األداء وا
وىحا العقاب يجعل الذخص يخذى تكخار ، مؽ العقاب عافالحافد الدمبي يتزسؽ نؾ 

  (4)العقاب مخة أخخى.
نغاـ وضع الحؾافد في أي مشغسة مؽ  :الحؾافد أنغسة عمى السؤثخة العؾامل 

ا قبل سيجب مخاعاتي والتى السشغسات , حكؾمية أو خاصة يتأثخ بعجد مؽ العؾامل
تتأثخ الحؾافد بعاممضؽ أوليسا  عمى مدتؾى الجولة - وأثشاء التخظيط ألنغسة الحؾافد

 .ترادااإلتسثميا القؾانضؽ التي تظبقيا  سياسة الجولة االقترادية واالجتساعية والتي
 خادوالحي يتأثخ بو أف وثانضيسا الؿيؼ االجتساعية والشغاـ االجتساعي الدائج

عمى مدتؾى السشغسة يتأثخ نغاـ  - اتيؼ وأولؾياتيؼالسجتسع ويحجد رغباتيؼ وحاج
وتشغيسو وثانضيسا نؾع اناتو الحؾافد بثالثة عؾامل أوليسا نؾع الجياز اإلداري وٕامك

وثالثيسا  اتيؼ وتخكضبيؼ االجتساعي والثقافير العاممضؽ بالسشغسة ومجى تأىضميؼ وميا
 . قتراد الؾطشيوده بالشدبة لالدحجؼ الجائخة ونؾع الشذاط وفاعمضتيا ومخ 

  :التجريب –ب 
 :ماىؽ التجريب-4

يعج التجريب مؽ الؾسائل الفعالة التى يسكؽ لمسشغسة إستخجاميا مؽ أجل 
والسشغسات التى التيتؼ بالتجريب اليكؾف ،تججيجىا وتظؾيخىا والسحافغة عمى كفاءتيا
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ى أىؼ مفاـيؼ وسؾؼ نعخض ؼيسايم، لجييا القجرة عمى السشافدة والبقاء فى دنيا األعساؿ
  -لياتو آالتجريب وأسالضبو و 

التجريب ىؾ نذاط مدتسخ لتدويج الفخد بالسيارات والخبخات واالتجاىات  :التجريب مفيؽ  -0
لسداولة عسل ما. والسشغسة التى التيتؼ بتجريب مؾاردىا البذخية  االتي تجعمو صالح  

  (5ضئية. )تربح مشغسة متقادمة وغضخ قادرة عمى مؾاكبة الستغضخات الب
امج خ عسل مخظط يتكؾف مؽ مجسؾعة مؽ البؾ: ىويخى البعض أف التجريب  

ات واالتجاىات اإليجابية بغخض تسكضشو ر لسياامرسسة مؽ أجل تدويج الفخد بالسعارؼ و 
  أعسالو بسدتؾى عاؿ مؽ الكفاءة. ، وتأديةالسدتقبميةمؽ الؿياـ بسياـ وعيفتو الحالية و 

إلى تشسية القجرا ت والسيارات الفشية  اؼ أيز  والتجريب "نذاط مخظط ييج
ؼ يضؽ لتسكضشيؼ مؽ أداء فاعل ومثسخ يؤدي إلى بمؾغ أىجافموالدمؾكية لألفخاد العام

 سكشة. م الذخرية وأىجاؼ السشغسة بأعمى كفاءة

 سشعسة:لم عمى مدتؽى  -أىسية التجريب  - 8
نتاجية وكفاءة تغيخ أىسية التجريب عمى مدتؾى السشغسة مؽ خالؿ زيادة اإل

ؼ يضؽ السيارات والسعارؼ الالزمة ألداء وعائفماألداء التشغيسي، إذ أف إكداب العام
يداعج في تشفضح أعساليؼ بكفاءة وفاعمية والتقمضل مؽ الؾقت الزائع وعجـ إىجار السؾارد 

 .السادية السدتخجمة في اإلنتاج. وبحلػ يختفع أداء العاممضؽ
تشسية لمعاممضؽ مؽ خالؿ بالشدبة أىسية التجريب  تغيخ :عاممضؽلم عمى مدتؾى 

وتشسية دافعضتيؼ في حل مذكالت العسل.  تيؼداعجأدوارىؼ وموتؾضيح قجراتيؼ ومياراتيؼ 
 فى تشسية قجراتيؼ الحاتية.  انحؾ العسل وتحقضق فخص لمشسؾ والتظؾيخ، ويداعج أيز  

 مجاالت التجريب: - 0
السشذأة والعسل عمى سخعة انجماجيؼ مع  عؽ بسعمؾماتتجريب العاممضؽ الججد -0

 العسل الججيج.
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 الفشي والتكشؾلؾجي الحي يظخأ عمى األعساؿ. تجريب العاممضؽ القجامى لسؾاكبة التظؾر-0
 بج مؽ تجريب األفخاد عمى السيارات التي تتظمبيا السدئؾليات الججيجةال، لمتخؾيةالتجريب -0
 عمى الؿياـ باألعباء الخاصة بيؼ. ؼتياقجر بيجؼ رفع مدتؾى  يخيؽتجريب السج-4
  :أىجاف التجريب – 4
 الستجربضؽ معارؼ تشسية يخكد ىحا الشؾع مؽ التجريب عمى :السعارؼ تشسية -

 معمؾماتيؼ و العاممضؽ وثقل معارؼ السشغسة، أىصجاؼ لخجمة وذلػ ومعمؾماتيؼ
 ةمعخف ذلػ مؽ يتبع وما العسل، وذلػ بيجؼ إتقاف، ألحجث السدتججات وفقا

 والسدؤوليات. وتحجيج اإلختراصات، أسالضب وإجخاءات العسل
أى تشسية جسيع السيارات الستعمقة بالعسل مؽ ميارات  تشسية ميارا ت األفخا د: -

إلنداني عشج التفاعل وخاصة السيارات الستعمقة بالجانب ا، فكخية وعسمية وسمؾكية
راؿ مع الغضخ ات اإلتر ايفي تشسية معج مع اآلخخيؽ، أي أف التجريب يدا

 السؤسدة ككل.  تخجـوبشاءعالقات إيجابية 
تشسية االتجاىات االيجابية: حضث يداىؼ التجريب فى تشسية العؾامل الحىشية  -

)الؿيؼ،السعتقجات،السبادئ( التي تتفاعل مع بعزيا لتكؾيؽ آراء الستجربضؽ تجاه 
روح اإلنتساء ؾية وتقاد إيجابية تجاه العسل خ ات األفىوأف تكؾف اتجا، قزايا معضشة

 .التى يعسمؾف بياسؤسدة مواإلحداس بالؾالء ل
 التجريب: عسمية مخاحل - 4
تحجيج االحتياجات التجريبية، وتتسثل في زيادة أو  :التجريبية االحتياجات تحجيج -

تحمضل الؾعائف وتيتؼ بأو تغضضخ السعمؾمات والسعارؼ لجى البعض،  تظؾيخ
ىحه  جؼ نتيجة قرؾر فييداء الحالي واألداء السدت"الفجؾة بضؽ األ لتحجيج واألفخاد.

االحتياج التجريبي= السعارؼ والسيارات ف .ىاتات واالتجار ايالسعارؼ والس
 السعارؼ والسيارات واالتجاىات الحالية.  -واالتجاىات السظمؾبة 
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لسيارات وتحجيج نؾع ا، وذلػ عؽ طخيق تحجيج أىجاؼ البخنامج :التجريبية البخامج ترسيؼ -
، وتحجيج يج تجريبي وتحجيج أسالضب التجريب، وكحلػ وضع مشالتى سضتؼ التجريب عمضيا

  .والستجربضؽ وتحجيج تكمفة البخنامجمجة البخنامج ومكانو وأختيار السجربضؽ 
فى ىحه السخحمة يتؼ نقل البخنامج التجريبي بعج تحجيج  تشفضح البخنامج التجريبي: -

إلى الؾاقع العسمي. ويحتاج تشفضح  ؽ الؾاقع الشغخي االحتياجات التجريبية وترسيسيا م
البخنامج التجريبي إلى متابعة يؾمية لمبخنامج خظؾة بخظؾة عؽ طخيق إدارة السؾارد 

 .وذلػ لمتأكج السدتسخ مؽ أف ترسيؼ البخنامج يتؼ تشفضحه كسا ىصؾ مخظط لو، البذخية
ة ؾياس مدتسخة لكفاءة الشغاـ عسمييعخؼ تقضيؼ التجريب بأنو  تقضيؼ البخنامج التجريبي: -

التجريبي وؾياس مجى تحؿيقو لألىجاؼ السخظظة لتظؾيخ األداء عمى مدتؾى 
وذلػ بيجؼ الؾقؾؼ عمى ،السشغسة. ومقارنة الشتائج الستحققة باألىجاؼ السخظظو

 نقاط القؾة والزعف في البخنامج التجريبي مؽ أجل تظؾيخ البخامج التجريبية. 

يؾجج العجيج مؽ األسالضب التجريبية التصي يسكؽ أف يدتخجميا  :أسالضب التجريب - 7
  :نحكخ مؽ ىحه األسالضب مايمى، السجرب لتثبضت األفكار فى ذىؽ الستجرب

يقؾـ السجرب بعخض طخيقة األداء فى ىحا الشؾع مؽ التجريب  ي:مالتجريب العس -
 ىحاو  .عميو ثؼ يجعل الستجرب يجخب بشفدو ماتجربية، مالتفرضجسيع اإلجخاءات و 

 ؾب يشاسب األعساؿ الفشية والتخررية الرغضخة.ماألس
ثؼ يعظي السجرب مذكمة وشخح خمؽياتيا يقؾـ السجرب بعخض  :تسثضل األدوار -

صحه ىأف يقؾمؾا بتشفضحه، و تشاسب ويظمب مشيؼ سيا ملسجسؾعة الستجربضؽ مثاال ع
 سالء والسؾعفضؽ.الع كيؽية التعامل مع ىمالظخيقة حاالت معضشة مثل التجريب ع

عخض حاالت مؽ ية التجريب يتؼ مالؾاقع في عس ازخ : في محاولة إلبةاسة الحالر د -
وضع ا و يمؽ حضث أسباب مذكمة مابتشاوؿ وذلػ ، الستجربضؽالؾاقع العسمى عمى 

بالسخونة والؾاقعية  أسمؾب دراسة الحالةويتسضد  ىحه البجائل حمؾؿ وبجائل ليا وتقضيؼ
 كل مؽ الؾاقع العسمى. حبث أنو يتشاوؿ مذا
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مثمة األيقؾـ السجرب بتذجيع الستجربضؽ عمى ذكخ بعض  :الؾقائع الحخجة  -
ومداعجة الستجرب عمى ربط ، ذات الرمة والخاصة بسؾضؾع التجريب، الؾاقعية

 . العسمىالسحتؾى التجريبي بالؾاقع 
سباراة حالة ، إال أف اللةيذبو ىحا األسمؾب أسمؾب دراسة الحا السباريات اإلدارية: -

ويظمب مؽ الستجربضؽ أف يقؾمؾا بأدوار معضشة ، كبضخة تتشاوؿ مذكمة متكاممة األبعاد
حا ىؾمات. ويشسي مفي ىحه السباراة ويتخحوا قخارىؼ في ضؾء ما ىؾ متاح مؽ مع

  .األسمؾب ميارات التفكضخ لجى الستجربضؽ
عمى الحات وبحث  عتسادالتيجؼ ىصحه الؾسضمة إلى تشسية روح ا :تجريب الحداسية -

السذاكل الحاتية داخل الجساعة، وتبجأ بتكؾيؽ جساعة تجريب عمى أال يكؾف ىصشاؾ 
ليحه الجساعات ىصؾ محاولة دراسة سمؾؾ األفخاد  قائج محجد واليجؼ الؾحضج

 والجساعات ومذاعخىؼ، ومذاكميؼ. 
يعتسج ىصحا األسمؾب عمى ؾياـ السجرب بعخض مذكمة معضشة  :العرف الحىشي -

يدأؿ الستجربضؽ أف يقجمؾا رأييؼ بذكل سخيع ودوف تفكضخ، ودوف تخدد حضث أف و 
 اليجؼ ىؾ تجسيع أكبخ عجد مسكؽ مؽ األراء حؾؿ مذكمة ما. 

 ألداء مرجر يعتبخ الحى البذخي  السؾرد مياـ مؽ يعتبخ األداء تقضيؼ تقضيؼ األداء: -ج 
 كل عمى العاممضؽ إلدارة مشيجا تزع التي والسشغسات الشاجحة ىى السشغسة،

ولحلػ يتؼ التخكضد عمى تقضيؼ أداء السؾرد البذخي لمسحافغة عمية  السدتؾيات
 (6) .اىسضتو وتحجيج

  ماىؽ تقييػ األداء ؟  -0

تقضيؼ األداء ىؾ الؾعيفة التي تيجؼ إلى التأكج مؽ ؾياـ السؾعف بأداء 
العجالة  يزسؽو  مياـ وعيفتو بالكفاءة السظمؾبة.و يداعج في رفع معشؾية العاممضؽ،

في التعامل معيؼ، ويدتخجـ كأساس لتقضيؼ سياسة االختيار والتجريب، ويداىؼ في 
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تقضيؼ وعيفة حقق توحتى استسخار الخقابة واإلشخاؼ، ودعؼ االلتداـ واالنزباط.
األداء أىجافيا، البج مؽ استخجاـ معايضخ واضحة وعادلة لمتقضيؼ تظبق عمى الجسيع 

ترضج األخظاء، بل كذف نقاط ىؾ اليجؼ مؽ التقضيؼ  دوف تسضضد، وأال يكؾف 
الزعف مؽ أجل الترحيح، وأف تدتخجـ الظخيقة السشاسبة مؽ طخؽ تقضيؼ األداء، 

 اوأف تخزع تقاريخ التقضيؼ لمسخاجعة مؽ أكثخ مؽ جية في السشغسة ضسان  
 لمسؾضؾعية والجقة والذسؾلية.

ى مداىسة كل فخد في العسمية نو " الحكؼ عمى مجأب اأيز   ويعخؼ تقضيؼ األداء
، باألجؾر،الحؾافد، التخؾيات، الشقل، الجداءات اإلنتاجية، إلتخاذ القخارات الستعمقة

 ،كفاءة وفعالية الفخد األدائية وفقا لسعايضخ محجدة سمفا، واتخاذ القخارات السشاسبة مجىو 
إذا كاف السؾعف لحلػ ندتظيع القؾؿ أف " تقضيؼ أداء العاممضؽ ىؾ العسمية التي تحجد 

وكحلػ تحمضل أداء الفخد بكل ما يتعمق بو مؽ ، يقؾـ بأداء عسمو عمى الشحؾ السظمؾب
  صفات نفدية أو بجنية، أو ميارات فشية، فكخية أو سمؾكية.".

  .:أىجاف تقييػ االداء -0
فى إتخاذ القخارات الستعمقة بالشقل، والتخؾية، وإنياء  يتسثل اليجؼ اإلدارى  :ىجؼ اداري 

  خجمة.ال
 العاممضؽ. ويتسثل اليجؼ التظؾيخى فى تحجيج نقاط الزعف والقؾة لجى :ىجؼ تظؾيخى 

والمتغمب عمى نقاط الزعف، وتحفضد العاممضؽ عؽ طخيق استخجاـ طخؽ 
 .مؾضؾعية في عسمية التقضيؼ

 :داءألاأىسية تقييػ  -0
سؾارد البذخية في تخظيط ال يداىؼ تقضيؼ األداء بذكل كبضخ :تخظيط السؾارد البذخية-

تقضيؼ األداء سشؾيا لتحجيج مجى الحاجة السدتقبمية لمسؾارد تقؾـ بأف السشغسة  حضث
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يتؼ استقظاب السؾارد  ذلػ وبشاء عمي، الستاحة لجييا وحاجتيا الفعمية لمقؾى البذخية
 .البذخية ذات الكفاءة واختيارىا وتجريبيا وتظؾيخىا

ضيؼ الدميؼ ألداء السؾعفضؽ مؽ شأنو أف يداىؼ أف التق :تحجيج االحتياجات التجريبية- 
تحجيج البخامج التجريبية التي يتظمبيا تحدضؽ وتظؾيخ أداء السؾعفضؽ في  في

 . فتقضيؼ األداء الجضج يدفخ عؽ االحتياج التجريبي الحؿيقى لمعاممضؽ.السؤسدة
بضؽ أف التقضيؼ العادؿ لألداء مؽ شأنو أف ي :وضع نغاـ عادؿ لمحؾافد والسكافآت

بؾضؾح مدتؾى اإلنجاز الفعمي لمسؾعف ومجى قجرتو عمى تحقضق متظمبات 
وواجبات العسل بجقة، لحا فإف الحؾافدوالسكافآت التي تقجـ ليؤالء السؾعفضؽ تعتسج 

 . عمى الجيج الفعمي السبحوؿ مؽ قبميؼ

ؿيقة تقضيؼ األداء مؽ شأنو أف يداعج اإلدارة العميا بسعخفة ح :عسميات الشقل والتخقية
األفخاد السؾعفضؽ لجييا مؽ حضث السيارات والقجرات إذ يداىؼ التقضيؼ السؾضؾعي 
بسعخفة الفائض أو الشقص بالسؾارد البذخية مؽ ناحية ويسكؽ اإلدارة بشقل أو تخؾية 
السؾعفضؽ العاممضؽ ذوي الكفاءات العمسية أو الشقل أو االستغشاء عؽ السؾعفضؽ 

  داء.ذوي الكفاءات الستجنية في األ

يداىؼ تقضيؼ أداء السؾعفضؽ بتؾفضخ الفخص السشاسبة  :معخفة معؾقات ومذاكل العسل
لسعخفة اإلدارة العميا بأى خمل أوضعف في المؾائح والدياسات واإلجخاءات السظبقة في 

، أي مؽ ناحية أخخى  العسل مؽ ناحية ومعخفة الزعف أيزا في السعجات واألجيدة واآلالت
معايضخ ومؤشخات  -4 في جسيع العشاصخ اإلنتاجية أوجو القؾة والزعفأف التقضيؼ يكذف 

يقرج بالسعايضخ أى السقاييذ التي يتؼ مقارنة األداء الفعمي بيا حضث تسثل ىحه  تقضيؼ األداء:
السعايضخ ما يجب أف يكؾف عميو األداء حضث أف ىشاؾ ترشيفات يتؼ عمى أساسيا تقضيؼ 

  -:ضخ غضخ مالية وىي كالتالياألداء إلى معايضخ مالية ومعاي
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 - :معاييخ تقييػ األداء –أ 

 : معاييخ مالية -

ويتؼ الحرؾؿ عمضيا مؽ خالؿ األداء السالي الحؿيقي في سجالت السشغسة 
ندبة  –حجؼ السبيعات  -والتي تحققت عمى أرض الؾاقع ومؽ السعايضخ السالية ما يمي:

 في السشغسة العائج عمى االستثسار معجؿ - معجؿ نسؾ السبيعات. -األرباح السحققة

  :معاييخ غيخ مالية-
  .تقضيؼ األداء مؽ حضث قجرتو عمى تحقضق السضدة التشافدية لمسشغسة -
  -لذكؾاىؼتقضيؼ األداء عمى رضا العسالء وسخعة االستجابة  -
 تقضيؼ األداء مؽ حضث مدتؾى رضا العاممضؽ -
  .الجة السعمؾماتتقضيؼ األداء مؽ حضث السدتؾى التكشؾلؾجي ومع -
 .تقضيؼ األداء مؽ حضث قجرة السشغسة عمى التعمؼ التشغيسي -

  :مؤشخات قياس األداء .ب

إف نجاح تقضيؼ األداء متؾقف عمى دقة ومالئسة السؤشخات وعمى مجى قابمضتيا 
عمى الؿياس لتؤدي الغخض السظمؾب. وعميو سشتعخؼ عمى نؾعضؽ مؽ مؤشخات ؾياس 

 :ىف األداء التي تتسثل
  :ىي مؤشخات يسكؽ تقديسيا إلى خسدة مجسؾعات رئيدية ىي :مؤشخات الؿياس التقمضجية

وتذسل مؤشخات تحقضق الخظط اإلنتاجية، تظؾر اإلنتاج،  :مؤشخات اإلنتاج -
  استغالؿ الظاقة اإلنتاجية

  نتاجية السؾاد الخاـ.إس الساؿ و أنتاجية ر إوتذسل إنتاجية العسل و  :مؤشخات اإلنتاجية -
  - .وتذسل مؤشخات الخبحية، عائج االستثسار، والؾضع السالي :مؤشخات مالية -
  - .السبيعات والرادرات...الخ وتذسل مؤشخات تظؾر :مؤشخات البيع -
  -يا.مضمدتؾى التكشؾلؾجيا ودرجة االعتساد ع مثل :مؤشخات أخخى مختمفة -
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قمضجي عمى الشتائج السالية يخكد ؾياس األداء الت - :مؤشخات ؾياس األداء الحجيثة -
 فقط، وىحا أوجج الحاجة إلى مقاييذ متكاممة تزؼ الشتائج السالية وغضخ السالية:

  -: مايمىالتى عالجت ىحا القرؾر  ومؽ الظخؽ الحجيثة
وىؾ مؽ أىؼ الشساذج فى ؾياس األداء واألكثخ  :نسؾذج بظاقة األداء الستؾازف  -

عمى مذكالت الظخؽ التقمضجية، فيؾ يزؼ استخجاـ حضث أف ىحا الشسؾذج تغمب 
ويزؼ الشسؾذج أربعة أبعاد تتعمق بخؤية واستخاتيجية ، الشتائج السالية وغضخ السالية

بعج  –بعج العسالء  –بعج العسميات الجاخمية  –بعج مالى  إلىالسشغسة، وتشقدؼ 
  الشسؾ والتعمؼ.

لسشغسة، وتجسع بضؽ فى ؾياس أداء ا وىى مؽ الظخؽ الحجيثة -:لؾحة الؿيادة -
، مؤشخات مالية وغضخ مالية السشاسبة لمسدؤولضؽ لؿيادة أداء الشذاط الحي يسارسؾنو

  ولؾحة الؿيادة تقجـ العجيج مؽ السدايا لمسشغسة التى تقؾـ بتظبيقيا مشيا:
  .مشح السعمؾمات السشاسبة لألشخاص السشاسبضؽ -
 .اجؾنياتسكضؽ مختمف السدئؾلضؽ مؽ السعمؾمات التى يحت -
 تؾفضخ السعمؾمات لكل شخص في السشغسة لؿيادة أداء الؾحجة التي يجيخىا. -

  :الستغيخ التابع - اثانيً 

  اإلبجاع واالبتكار:

 انغخ  سسة مسضدة في السشغسات السعاصخة أصبح اإلبجاع مسا الشػ ؼيو أف 
الججيج، فخضيا نغاـ العؾلسة يالتحجيّات التي لمسذكالت و  ُمثمى ألنو يقجـ حمؾال

باإلضافة إلى الثؾرة  الدخيع فالسشافدة الذجيجة بضؽ السشغسات والتغضخ التكشؾلؾجي
التجارية، وضع السشغسات عمى السحػ األمخ الحي  والقضؾد السعمؾماتية وإلغاء الحؾاجد

مؽ ىشا استجعى تؾفضخ قجرات إبجاعية قادرة عمى مؾاجية ىحه التغضخات الستدارعة، و 
  (7) فة أساسية في السشغسات الحجيثة.أصبح اإلبجاع وعي
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أصبح إلدارة السؾارد البذخية دور كبضخ فى تشسية ىحا اإلبجاع واالستجابة  لحلػ
إلى تجريب السؾّعفضؽ عمى التفكضخ والسسارسة  ياتؾّجي مثللو بأشكاؿ مختمفة 

ا خاصة تيتّؼ بتذجيع االبتكار وتشسية عفخو كسا أنذئت بعض السشغسات اإلبجاعية، 
اإلبجاع مرظمح عاـ، يدتخجـ مخادؼ لالبتكار، واإلبجاع بسعشى االبتكار ىؾ و  .إلبجاعا

جيج في إنتاج سمعو أو استحجاث شئ ججيج، فكخه، أسمؾب، نغخيو، اختخاع، أو مشيج ج
اإلداري يسكؽ  ومؽ الشاحية العمسية تؾجج العجيج مؽ التعاريف لإلبجاع ،خجمو معضشو

 : اإلشارة إلى بعزيا

عمى مدتؾى الفخد أو الجساعة  ـيجاف اإلبجاع بأنو " قجرة عقمية تغيخيعخؼ ؼ
أو السشغسة، وىؾ عبارة عؽ عسمية ليا عجة مخاحل يشتج عشيا فكخة أو عسل ججيج 

والقجرة عمى تكؾيؽ صالت ، يتسضد بالظالقة والسخونة واألصالة والحداسية لمسذكالت
ية مؽ السسكؽ تشسضتيا وتظؾيخىا حدب واكتذافات وعالقات ججيجة، وىحه القجرة اإلبجاع
 . قجرات وإمكانات األفخاد والجساعات والسشغسات"

اإلبجاع عمى أنو مرظمح اقترادي واجتساعي أكثخ مشو  Durkerيعخؼ كسا 
انتاج السؾارد واالمكانات وىحا عائج إ " تغضضخ وتعغيؼ بسثابة ىؾو بجاع إلمرظمحا فشيا فا

عؽ طخيق كل ماىؾ ججيج الفخص لتحقضق  قؾة والعؾامل  التغضضخ ىؾ الحي يؾفخ
بجاعات اقترادية أو اجتساعية أو ثقاؼية أو إلؾصؾؿ الى مؽ أجل االبحث والتحمضل 

دراؾ مؽ إلداريو فاإلبجاع وفقا ليحا التعخيف ىؾ حرضمة جيج مشغؼ رشضج مترل باإ
 ناتجلى إؿ االختبار والتجخيب والتقؾيؼ يجخييا السبجع في مخاحل متتابعو قبل الؾصؾ 

 بجاع ذاتو الحي يتيح التغضضخ السظمؾب.إلا

واألراء الدابقة نخى أنيا أجسعت عمى أف اإلبجاع مخادؼ التعخيفات خالؿ مؽ 
ياف بكل ماىؾ ججيج، وىشاؾ إلتبتكار ويغيخ ىحا فى أف اإلبجاع واالبتكار ىؾ الال

واالبتكار ىؾ أف حضج بضؽ اإلبجاع ؾ الكثضخ مؽ األراء التى أجسعت عمى أف الفخؽ ال
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بتكار يشرب عمى تشفضح الكخة واإلتياف بكل ماىؾ ججيج بضشسا افاإلبجاع يختص بتؾلضج ال
 الفكخة عمى أرض الؾاقع. 

ومؽ خالؿ ىحه األراء تؾصمت الباحثة إلى أف ىشاؾ فخوؽ جؾىخية بضؽ 
خسؼ، والجلضل اإلبجاع واالبتكار فاإلبجاع يتعمق أكثخ باألشياء الشغخية واألداب والفشؾف وال

عمى ذلػ أنشا إذا شاىجنا لؾحة جسضمة أوسسعشا أبيات مؽ الذعخ نظمق عمى ىحا 
وعمى الشؿيض فاإلبتكار ، االبتكاروليذ صفة اإلبجاع )مبجع( الذاعخ أو ىحا الفشاف 

والتى ختخاعات الظبية واليشجسية والعمسية إليشرب عمى االختخاعات العسمية مثل ا
 ى صاحبيا مختخع. بظبيعة الحاؿ نظمق عم

 : أىسضػػػػػػػة االبػػػػجاع –أ 

  :تتمخص أىسية اإلبجاع اإلدارى لمسشغسات فى الشقاط التالية
بتقجيؼ كل ماىؾ ججيج، وىحا يجعؼ استقخار ة عمى مؾاجية الستغضخات البضئية القجر  -

 السشغسة. 
 .وجؾد مشاخ جاذب لإلبجاع بالسشغسة يداعج عمى تظؾيخ وتحدضؽ الخجمات -
 تغالؿ مؾارد السشغسة األستغالؿ األمثل عؽ طخيق تظبضق أسالضب عمسية حجيثة. إس -
 تشسية القجرات الفكخية والعقمية لمعاممضؽ بتشسية اإلبجاع واالبتكار لجييؼ.  -
التغمب عمى السذكالت التي تؾاجو السشغسة باستخجاـ طخؽ إبجاعية ججيجة  -

 تدتظيع التعامل مع ىحه السذكالت وحميا. 

 :ؾاع االبجاعأن -ب 
وىؾ الظخيقة التمقائية التي يتسضد بيا فخد ما في عسل شئ أو  - :االبجاع التعبضخي  -

  .مداولة ميشة أو مسارسة فؽ مؽ الفشؾف 
  ويغيخ فى الشؾاحى الجسالية التى تغيخ فى الدمع والخجمات. -االبجاع الفشي:  -
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ت عمى شئ وىؾ استحجاث شئ ججيج ألوؿ مخه أو إدخاؿ تعجيال - :االختخاع -
 مؾجؾد مؽ قبل.

وىؾ يسثل تجسيع غضخ عادي بضؽ االشياء مثل اف يتؼ أخح  -االبجاع السخكب:  -
  .أفكار مختمفة وتؾضع في نسؾذج واحج لمؾصؾؿ الى معمؾمة ججيجة

لقج أجسع الباحثؾف عمى وجؾد عشاصخ لإلبجاع يسكؽ تحجيج  :عشاصخ اإلبجاع -ج 
  :ه العشاصخ ىىوىح، ؾياس ومدتؾى اإلبجاع عؽ طخيقيا

مذكمة أو  مؽ أىؼ عشاصخ التفكضخ اإلبجاعى ىؾ وجؾد -:اإلحداس بالسذكمة -
 ويخبط عالقاتال، ويكتذف مؾضؾع يتبشاه الذخص، ويجسع عشو معمؾمات وحقائق

، وكمسا أجيج الذخص نفدو وتعسق في دراسة ىحه السذكمة زادت بضؽ ىحه الحقائق
 .لى أفكار ججيجة ومبتكخةإفخص التؾصل 

كاف  وأف، يحتاج اإلبجاع الى إطالؽ عجد كبضخ مؽ األفكار_ :األفكارطالقة  -
، الحىؽأغمبيا اليرمح لمتشفضح، ولكؽ السيؼ تجخبة واستغالؿ أى فكخة تظخأ عمى 

 .أكبخ قجر مؽ األفكار خالؿ فتخة زمشية معضشة وإنتاج وتجسيع
تذضخ الى درجة و  مؽ مؾقف آلخخ،القجرة عمى تغضضخ الحالة الحىشية ىى  :السخونة -

قمؼ مع الغخوؼ والستغضخات يتأفالسبجع  التي يغضخ بيا الفخد مؾقفا ما السخونةا
يجاد عالقة إاألشياء مؽ عجة زوايا مختمفة بحضث يدتظيع  إلىالشغخ و والسؾاقف 

أشياء االختالؼ بىحا والخخوج مؽ  .اليسكؽ الخبط بضشياالسختمفة والتى شياء ألبضؽ ا
 .ججيجة وطخؽ حجيثة

بسعشى االبتعاد عؽ الظخؽ التقمضجية فى التفكضخ والبحث عؽ األفكار  -:األصالة -
والقجرة عمى خمق شئ ججيج، وعادة مايبجأ السبجع بالتقمضج ثؼ تظؾيخ ماتؼ ، األصضمة

 وتقجيسو فى أحدؽ صؾرة ،تقمضجه
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تسثل فى مؾاصمة االتجاه ومجى قجرة السبجع عمى االستسخار وي -:اإلصخار -
، ومتابعة مايقؾـ بو، نحؾ بمؾغ اليجؼ والتغمب عمى أى معؾقات تقابمووالتخكضد 

 وتحؿيقو بظخيق مباشخ أو غضخ مباشخ. 
فالذخص السبجع ىؾ الحي يدتخجـ ما تخاكؼ لجيو مؽ _ :القجرة عمى التحمضل -

معمؾمات في السؾاقف أو الحاالت التي يتظمبيا االستخجاـ لتمػ السعمؾمات عشج 
 .اتخاذ قخار معضؽ

 وويكؾف لجي، وأسالضب ججيجة بسعشى قجرة السبجع عمى تبشى أفكار_ :لسخاطخةا -
 القجرة عمى تحسل السخاطخ والعؾاقب الستختبة عمى تبشى ىحه األفكار. 

 :دور إدارة السؾارد البذخية في تشسية وتذجيع االبجاع لجى العاممضؽ -د 

ممضؽ، وذلػ عؽ طخيق إدارة السؾارد البذخية ليا دور كبضخ فى تشسية قجرات لمعا
سؾاء  لمعاممضؽالتظؾيخ والتجريب الحى يرقل اإلبجاع ويفتح السجاؿ لألفكار الججيجة 

 حدؽبأقل تكمفة وأة تحقضق أىجاؼ السشغس فى يديؼوذلػ ‘ قادة أـ مخؤوسضؽ اكانؾ 
ج عمى تؾفضخ بضئة داعسة لإلبجاع واالبتكار داخل وىشاؾ عجد مؽ العؾامل تداع، الظخؽ 

 السشغسات مشيا: 
  .تؾفضخ مشاخ داعؼ لإلبجاع واالبتكار، وتبادؿ األراء والخبخات داخل السشغسة -
 وتقجيؼ الجعؼ ليؼ بسختمف أشكالو.، بجاعي، وتبشى أفكار السبجعضؽإلتذجيع األداء ا -
 .بجاعإلؿ دوف انظالؽ األفكار واجخاءات الخوتضشية السعقجة التي تحؾ إلالحج مؽ ا -
وضع الخجل السشاسب في العاممضؽ الستسضديؽ عؽ طخيق  لجى تشسية اإلبجاع والتظؾيخ  -

 ليقجـ أفزل ماعشجه. وقجراتو  هوتكميفو بأعساؿ تسثل تحجيات لفكخ السشاسب السكاف 
بجاع إلا تديؼ في دعؼ وتظؾيخ يجابيةإعسل تؾفضخ مشاخ اجتساعي مالئؼ وعالقات  -

 .لحخ البعضجا
 . عؽ القؾالب الخسسية الجامجة 

 .خظاء عمى أنيا فخص لمتعميؼ والتجريب والتظؾيخألالتعامل مع ا -
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التى مؽ شأنيا تذجيع السشافدة بضؽ العاممضؽ والتخحضب باألفكار والسقتخحات واألراء  -
 . يةفخاد السبجعضؽ مكافأت مجدية سؾاء مالية أو معشؾ األعظاء إ تحدضؽ العسل، و 

فكار الججيجة، عمى أف ألضق نغاـ مقشؽ ومحجد لمحؾافد والسكافأت ألصحاب اتظب -
 يكؾف ىحا الحافد سخيعا ومتشاسبا مع الفكخة وفائجتيا وعائجىا.

يعتبخ اإلبجاع اإلدارى مؽ أىؼ الؾسائل التى تديؼ بذكل  :معؾقات اإلبجاع اإلداري  -ر
لجى الظاقات الكامشة  ضخوتفج، كبضخ فى تحقضق أىجاؼ السشغسة وزيادة إنتاجضتيا

ويداعجىؼ فى التغمب عمى ، ومشحيؼ الحخية فى أخح قخارات فعالة العاممضؽ
ومؽ السعؾقات ، السعؾقات التى تحؾؿ بضشيؼ وبضؽ انظالقيؼ ويخفع روحيؼ السعشؾية

  -:لعاممضؽ مايمىلجى ا التى تحج مؽ اإلبجاع اإلدارى 
عقمية مثل البجاع اإلمعؾقات  ؾقاتوتذسل ىحه السع "الذخرية و السعؾقات الحاتية  -

شفدية مثل عجـ الثقة النفعالية و االسعؾقات الو مى التحكخ والتخضل ععجـ القجرة 
تجشب كل لسخاطخة، والقمق الحي يقضج التفكضخ ويسشع الفخد مؽ الخؾؼ مؽ ابالشفذ و 

العؾامل التي تعسل بالجافعية حضث يتأثخ اإلبجاع خاصو ب معؾقاتماىؾ ججيج، و 
 اوأيز  ، تحخيػ وتؾجيو الظاقة الشفدية لمفخد نحؾ مباشخة مايقؾـ بو مؽ عسلعمى 

 عجـ تذجيع الفخد وتحفضده بالظخيقة السالئسة وعجـ حرؾلو عمى احتخاـ وتقجيخ
زع حاجدا ضج األفكار لجيو وي عاقة االبجاعإ لى إ يؤدى اآلخخيؽ ومدانجتيؼ لو

 . بجاعياإلعؽ سمؾكو  حباط ويقمعإليراب با وذلػ يجعل الفخد، الججيجة
السعؾقات االجتساعية والثقاؼية تذسل العقائج  :السعؾقات االجتساعية والثقاؼية -

تقف حائل دوف تشسية وتعديد  اواألعخاؼ والتقالضج الدائجة فى السجتسع والتى أحيان  
بجاعية والتى يكؾف ليا أىسية كبضخة في تشسية القجرات إلالقجرات والسيارات ا

مفخد متل أسمؾب التعميؼ الحي يعتسج عمى األنساط التقمضجية مثل التمقضؽ بجاعية لإلا
ف الشاس تسضل إومؽ جية أخخى ف .عكذ التعميؼ القائؼ عمى التحمضل واالستشباط

الى الترخؼ بالظخيقة التي يتؾقعيا مشيؼ اآلخخوف وذلػ حتى يحرمؾا عمى 



 أمل دمحم دمحم مرطفىد.  لجى العامميؼ عمى دعػ اإلبجاع واالبتكار اإلدارى  أثخ استخاتيجيات إدارة السؽارد البذخية 

- 43- 

اؽ تؾقعات اآلخخيؽ ألنو وبالتالي يتجشب الفخد األفكار التي تخخج عؽ نظ، رضاىؼ
 .خخيؽ سضخفزؾف ىحه األفكار أو يدخخوف مشياآليعمؼ أف ا

السعؾقات البضئية التى تحج مؽ اإلبجاع واالبتكار وتتسثل فى  _ :السعؾقات البضئية -
والرحة العامو وكل ، ومعجالت التشسية، التمؾث البضئى والفقخ والبظالة مثل

وكل مايؤثخ عمى ، سية والتشسؾية والرحيةمايتعمق بالجؾانب االقترادية والديا
  .إبجاع الفخد والجساعة

تتسثل السعؾقات التشغيسية فى كافة السعؾقات الدائجة فى : السعؾقات التشغيسية -
.الخ مثل نسط الؿيادة، والحؾافد، .مجاؿ العسل كاألنغسة والقؾانضؽ والتعميسات

، والبذخيةمكانات السادية االو ، العسل، واالتراالت والسعمؾمات واألنغسة وإجخاءات
 ، وانعجاـ روح العسل الجساعى. والسخكدية.والعالقات داخل العسل
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 الثالث السبحث

 واختبارات الفخوض والشتائج والتؽصيات الجراسة السيجانية

 :مقجمة
يتؼ مؽ خاللو الحرؾؿ عمى البيانات الالزمة  ارئيدي   اتعتبخ الجراسة السضجانية محجد   

 مضل اإلحرائى لمتؾصل إلى نتائج يتؼ تفدضخىا فى ضؾء مؾضؾع الجراسة.إلجخاء التح
ويدعى البحث مؽ خالؿ ىحه الجراسة السضجانية إلى إلقاء الزؾء عمى  

ألىجاؼ الجراسة،  ااإلجخاءات السشيجية الستبعو فى الحرؾؿ عمى تمػ البيانات وفق  
 وكحا األسالضب اإلحرائيو السدتخجمة فى معالجتيا.

 لسا سبق تؼ تقديؼ الجراسة السضجانية إلى الشقاط التالية: ونتيجو
  .: اإلجخاءات السشيجية وتؽصيف عيشة الجراسةأواًل 
 ا: تحميل وتفديخ نتائج الجراسة السيجانية واختبارات الفخوض.ثانيً 
 .: اإلجخاءات السشيجية وتؽصيف عيشة الجراسةأواًل 

تباع إالسضجانية لسؾضؾع الجراسة يتظمب تحقضق التخابط بضؽ السعالجة الشغخية و 
جخاءات مشيجية تتالءـ مع طبيعة وأىجاؼ الجراسة، وكحا البضئة التشغيسية التى تؾجج إ

 بيا الغاىخة محل البحث. 
لمسشيج الستبع، والخرائص السسضدة  اوفى ضؾء ذلػ سؾؼ يتؼ تشاوؿ وصف  

إلى البيانات السضجانية،  لسجتسع وعضشة الجراسة، وكحا األداة التى تؼ مؽ خالليا التؾصل
مؽ حضث مكؾناتيا واختبارات الرجؽ والثبات، وأيزا اإلجخاءات التى تبشتيا الجراسة 

 لسا يمى: افى ترسيؼ تمػ األداة وتقشضشيا وفق  
بشاء عمى طبيعة الجراسة واألىجاؼ التى تدعى إلى تحؿيقيا، تؼ  مشيج الجراسة. -0

يعتسج عمى دراسة الغاىخة محل البحث  استخجاـ السشيج الؾصفى التحمضمى الحى
والتعبضخ عشيا كيؽيا بتؾضيح  ادؾيق   اكسا تؾجج فى الؾاقع ووصفيا وصف  
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يؾضح مقجار الغاىخة أو حجسيا ودرجات  ابإعظائيا وصف   اخرائريا، وكحا كسي  
ارتباطيا مع الغؾاىخ األخخى، وال يكتفى ىحا السشيج عشج جسع السعمؾمات الستعمقة 

إلى التحمضل والتفدضخ والخبط لمتؾصل إلى  ه محل الجراسة فقط بل يتعجا بالغاىخة 
. وطبقا ليحا السشيج تؼ استخجاـ مرجريؽ ونتائج تديؼ فى تظؾيخ الؾاقع وتحدضش

 أساسضضؽ لمسعمؾمات وىسا:
تتسثل تمػ السرادر فى الكتب والسخاجع العخبية واألجشبية، وكحا  السرادر الثانؾية. -أ

 االت والتقاريخ واألبحاث واألدبيات الدابقو الستعمقو بسؾضؾع الجراسة.الجوريات والسق
لسعاجة الجانب التحمضمى لمجراسة تؼ جسع البيانات السظمؾبة  السرادر األولية. -ب

أداة رئيدية  هعؽ طخيق السقابالت الذخرية، وكحا باستخجاـ االستقراء باعتبار 
 صسست خريرا ليحا الغخض.

يقرج بسجتسع الجراسة جسيع مفخدات الغاىخة محل البحث فى  .مجتسع الجراسة -0
ضؾء السذكمة البحثية وأىجافيا، وبشاء عمى ذلػ فإف مجتسع الجراسة يتسثل فى 

ىشاؾ تسثيال ليحا السدتؾى وتفادى  العاممضؽ بجامعة عضؽ شسذ وذلػ حتى يكؾف 
 مفخده. 022احتساؿ عجـ تسثضل البيانات ليحا السجتسع، وقج شسل ىحا السجتسع 

مؽ مجتسع الجراسة فحدب، بل ىى  االتعتبخ عضشة الجراسة جدء   .عضشة الجراسة -0
اختيار روعى ؼيو قؾاعج واعتبارات عمسية معضشة لكى تكؾف نتائجيا قابمة لمتعسيؼ 

 .عمى السجتسع األصمى

وقج اعتسجت الجراسة عمى العضشة العذؾائية الظبؿية، وقج تؼ تحجيج حجؼ تمػ 
 خالؿ السعادلو اإلحرائيو التالية:  العضشة مؽ
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( استسارة، وباستعادة 075طبقا لسعادلة حجؼ العضشة تؼ تؾزيع عجد ) 
استسارة لمتحمضل اإلحرائى، وبحلػ تكؾف  (6عجد ) ةاالستسارات تبضؽ عجـ صالحي

%( وىى ندبة مقبؾلة 96.6( إستسارة بشدبة )069ستسارات السدتخدة )االعجد 
 تائج الجراسة السضجانية. احرائيا لتعسيؼ ن

تبعا لسشيجية الجراسة وأىجافيا فقج تؼ االعتساد عمى أسمؾب  أداة الجراسة السضجانية. - 4
االستقراء كأداة رئيدية لمجراسة السضجانية بيجؼ التؾصل إلى البيانات التى تداعج 
 عمى اختبار فخوض الجراسة والتعخؼ عمى الستغضخات السخاد ؾياسيا وذلػ بتبشى

 ادارة السؾارد البذخية واالبجاع واالبتكار طبق  إمفيؾـ إجخائى لكل استخاتيجيات 
لسذكمة الجراسة وأىجافيا، فى ضؾء األدبيات السختبظة بحات السؾضؾع مع تظؾيخ 

 تمػ األداة لتتشاسب مع السفاـيؼ اإلجخائية لستغضخات الجراسة.

راسة وبشاؤه استشادا تؼ ترسيؼ االستقراء الخاص بالج مكؾنات االستقراء. 
إلى الجراسات الدابقة السختبظة بسؾضؾع الجراسة وبسا يتشاسب مع طبيعة الجامعة 

 محل الجراسة، وفى ضؾء ذلػ تؼ ترسيؼ االستقراء وفقا لسا يمى:

يتزسؽ االستقراء الخرائص الجيسؾجخاؼية لعضشة  .البيانات األولية لعضشة الجراسة -
الحالة االجتساعية، السدتؾى  ع، فئات العسخ،الجراسة والتى تتسثل فى الشؾ 

التعميسى، مجة الخبخة، السدتؾى الؾعيفى، وىى تمػ الستغضخات التى تخى الباحثة أف 
 خخى.أليا تأثضخ عمى متغضخات الجراسة، ويسكؽ اإلستفادة بيا مدتؿبأُل فى دراسات 

 ف فى:شتسل االستقراء عمى محؾراف رئيدياف يتسثالا :السحاور الخئيدية -ب

ألف اليجؼ مؽ الجراسة  انغخ   :السحؾر األوؿ: مسارسات ادارة السؾارد البذخية
 عمى محل الجراسو دارة السؾارد البذخية فى الجامعةإثخ مسارسات أىؾ التعخؼ عمى 

بجاع واالبتكار، لحا فقج تؼ التخكضد عمى العشاصخ التالية لؿياس ىحا السحؾر إلا تجعيؼ
  لى:والسؾضحة بالججوؿ التا
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 (4ججول رقػ )
 دارة السؽارد البذخيةإعشاصخ قياس مسارسات 

 عبارات إستسارة اإلستقراء التى تقيذ كل بعج العشاصخ
 44إلى  4العبارات مؼ  التحفيد
 04إلى  44العبارات مؼ  التجريب

 84إلى  04العبارات مؼ  تقييػ األداء
 السرجر: إعجاد الباحثة.

 .البتكاربجاع واالسحؽر االثانى: اإل

، بجاع واالبتكارإلبعاد التى يسكؽ مؽ خالليا تشاوؿ مفيـؾ األتتعجد السؤشخات وا
جخائى لالبجاع واالبتكار، فقج تؼ ؾياسيا إلإلى األدبيات الدابقة والسفيؾـ ا اواستشاد  

  بالججوؿ التالى: بالجامعة محل الجراسة وفقا لسا ىؾ مؾضح
 (0ججول رقػ )

 بتكاربجاع واالاإلعشاصخ قياس 
 عبارات إستسارة اإلستقراء التى تقيذ كل بعج العشاصخ

 40إلى  83العبارات مؼ  بجاع واالبتكارإلا 
 السرجر: إعجاد الباحثة.

 وقج تؼ استخجاـ مؿياس ليكخت الخساسى لؿياس استجابات عضشة الجراسة طبقا لمججوؿ التالى:
 (8ججول رقػ )

 س ليكختدرجات استجابة عيشة الجراسة وفقا لسقيا
 غيخ مؽافق تساما غيخ مؽافق محايج مؽافق مؽافق تساما االستجابة
 4 0 8 0 4 الجرجة

 السرجر: إعجاد الباحثة.
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تكؾف أداة االستقراء صادقة إذا تسكشت مؽ ؾياس ما : صجؽ وثبات اإلستقراء -
صسست لؿياسة مؽ متغضخات مع خمؾىا مؽ أخظاء الؿياس الذائعة الستسثمة فى 

عجـ االتداؽ فى  -بضؽ أىجاؼ الجراسة ومحتؾى االستقراء )ضعف الخبط
عجـ تؾافخ ارشادات تؾضيحية  -استخجاـ مفاـيؼ عمسية متعجدة -الرياغة المغؾية

وحخصا مؽ الباحثة عمى ترسيؼ أداة ؾياس تتستع بجرجة عالية مؽ  ألفخاد العضشة(.
جاميا فى الجقة، اعتسجت فى إعجادىا لالستقراء عمى أدوات ؾياس سبق استخ

العجيج مؽ الجراسات الدابقة والتى تؼ اختبارىا وإثبات صالحضتيا سؾاء عمى 
مدتؾى البضئات العخبية أو األجشبية مع إضافة بعض التعجيالت عمضيا لكى تتالءـ 

 مع مؾضؾع وأىجاؼ الجراسة دوف اإلخالؿ بجؾىخ ومزسؾف السقاييذ األصمية. 
ة الجراسة مؽ عجة جؾانب مختمفة تتسثل وفى ضؾء ذلػ تؼ التحقق مؽ صالحية أدا 

 ؼيسا يمى:
يعتسج صجؽ محتؾى أداة الجراسة عمى التحقق مؽ الرالحية  .صجؽ السحتؾى   -

الغاىخية ليا مؽ حضث ارتباطيا مع أىجاؼ الجراسة وكحا خمؾىا مؽ أخظاء الؿياس 
كج الذائعة وتحؿيقا لحلػ تست السقابمة مع بعض مفخدات مجتسع الجراسة بيجؼ التأ

 مؽ وضؾح عبارات االستقراء، وقج تختب عمى ذلػ مايمى: 
تعجيل بعض عبارات االستقراء مؽ حضث االتداؽ فى الرياغة ولكؾف بعزيا  -

 عبارات مخكبة.
تعجيل بعض عبارات االستقراء وححؼ البعض اآلخخ مشيا والتى التتفق مع  -

 مؾضؾع الجراسة. 
وذلػ بححؼ العبارات السؾجية والتى قج  بجاع واالبتكارإلتعجيل عبارات مؿياس ا -

 تحسل فى طياتيا تحضد أفخاد العضشة عشج اإلجابو عمضيا.
إضافة بعض العبارات إلى مؿياس مسارسات إدارة السؾارد البذخية تتفق مع طبيعة  -

 الجراسة وأىجافيا.
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 إضافة مديج مؽ التؾضيحات اإلرشادية إلى السحاور الخئيدية لالستقراء.  -
 بعض الكمسات التى تتظمب مدتؾى معخفى معضؽ بالسرظمحات اإلدارية. ححؼ -
بعج أف أصبح اإلستقراء فى صؾرتو الشيائيو تؼ تظبيقو عمى عضشة  .صجؽ البشاء -

دارة السؾارد إالجراسة حضث تبضؽ ارتفاع معجالت الرجؽ لكل مؽ مؿياس مسارسات 
 اة الجراسة، وفقا لمججوؿ التالى:بجاع واالبتكار، وىؾ مايذضخ إلى صجؽ أدإلالبذخية وا

 (0)ججول رقػ 
 الجراسة معامالت صجق أداة

عجد  محاور االستقراء
 االستسارات

عجد 
 العبارات

معامل 
 الرجق

 .344 84 443 األول )مسارسات ادارة السؽارد البذخية( السحؽر
 .343 44 443 بجاع واالبتكار(إل)ا السحؽر الثانى

 .343 40 443 السحؽر العا  لإلستقراء
 السرجر: إعجاد الباحث.

يعشى ثبات السؿياس عجـ تشاقض العبارات الستزسشة لو، بسعشى  ثبات السؿياس.  -
جخاء اختبار الثبات إويتؼ  عضج بحات الغخوؼ والذخوطأ االستقخار فى نتائجة إذا 

كخونباخ(، وىؾ يأخح ؾيسة تتخاوح ما بضؽ الرفخ والؾاحج  -لفاأباستخجاـ معامل )
حيح، فإذا لؼ يكؽ ىشاؾ ثبات فى البيانات فإف ؾيسة السعامل تكؾف مداويو الر

لمرفخ، أما فى حالة وجؾد ثبات فى البيانات فإف ؾيسة السعامل تداوى الؾاحج 
رتفاع معامالت الثبات لكل مؽ إوقج اتزح مؽ التحمضل اإلحرائى  الرحيح،

كار بالجامعة محل الجراسة، بجاع واالبتإلدارة السؾارد البذخية واإمؿياس مسارسات 
وىؾ مايعشى بأنيا ذات داللة جضجة ألغخاض البحث بحضث يسكؽ االعتساد عمضيا 
لؿياس ما أعجت ألجمة، كسا يسكؽ مؽ خالليا تعسيؼ نتائج الجراسة السضجانية، وفقا 

  لمججوؿ التالى:
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 (4ججول رقػ )
 الجراسة معامالت ثبات أداة

عجد  محاور االستقراء 
 راتاالستسا

عجد 
 العبارات

معامل 
 الرجق

 .444 84 443 دارة السؽارد البذخية(إالسحؽر األول )مسارسات 
 .484 44 443 بجاع واالبتكار(إل)ا السحؽر الثانى 

 .304 40 443 السحؽر العا  لإلستقراء

 السرجر: إعجاد الباحثة.

 إجخاءات تظبضق الجراسة السضجانية. -5

اسة السضجانية في تؾزيع استسارات االستقراء تسثمت إجخاءات تظبضق الجر  
بالجامعة محل الجراسة واستعادتيا مخة أخخى بعج انتياء العضشة مؽ  عمى أفخاد العضشة

 اإلجابات عمى العبارات السكؾنة لو. 

 سالضب اإلحرائية الستبعة فى تحمضل البيانات.ألا -6

قيا، تؼ تحمضل البيانات بشاء عمى طبيعة الجراسة واألىجاؼ التى تدعى إلى تحؿي 
 (، وقج تؼ استخجاـ األسالضب اإلحرائيو التاليو:Spssباستخجاـ البخنامج اإلحرائى )

 كخونباخ لسعخفة مجى ثبات أداة االستقراء. -إختبار الفا -أ
الستؾسظات الحدابية لتحجيج األىسية الشدبية الستجابة عضشة الجراسو تجاه أبعاد  -ب

 متغضخى الجراسة.
 مؽ عبارة لكل الجراسة أفخاد انحخاؼ إستجابات مجى عمى السعيارى لمتعخؼ نحخاؼاال -ج

  الحدابى. متؾسظيا عؽ السحاور الخئيدية مؽ محؾر ولكل الجراسة متغضخى  عبارات
لؿياس معامل االقتخاف بضؽ متغضخات  ، وذلػSimple Regressionاختبار  -د

  بضشيؼ. الجراسة لالستجالؿ عمى مجى قؾة العالقة ؼيسا
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 :تحميل وتفديخ نتائج الجراسة السيجانية واختبارات الفخوض -ب

تدعى الجراسة مؽ خالؿ ذلػ إلى عخض وتحمضل نتائج الجراسة السضجانية واختبارات 
الستجابات عضشة الجراسة، والتى سضتؼ  االفخوض فى ضؾء البيانات التى تؼ الؾصؾؿ إلضيا وفق  

 لسا يمى:  ابجاع واالبتكار وفق  إلدارة السؾارد البذخية واإارسات مؽ خالليا تحجيج العالقة بضؽ مس
 دارة السؾارد البذخية.إتحمضل وتفدضخ نتائج السحؾر األوؿ الستعمق بسسارسات  -أ

 بجاع واالبتكار.إلتحمضل وتفدضخ نتائج السحؾر الثانى الستعمق با -ب
 اختبارات فخوض الجراسة. -ج
 .دارة السؾارد البذخيةإاألوؿ الستعمق بسسارسات  تحمضل وتفدضخ نتائج السحؾر -أ
ؾارد البذخية عمى العبارات مؽ دارة السإمسارسات  عتسجت الجراسة فى ؾياس أبعادإ  

(، ويؾضح الججوؿ التالى استجابات عضشة الجراسة نحؾ العبارات الجالة 07–0)
 لسا يمى: اعمى ىحه األبعاد وفق  

 (4جول رقػ )ج
 دارة السؽارد البذخيةإة الجراسة لمعبارات الجالو عمى مسارسات استجابات مفخدات عيش

رقػ 
 الستؽسط بيان العبارة العبارة

االنحخاف 
 السعيارى 

معامل 
 االختالف

 %19 0.82024 1.74 تؽفخ الجامعة نعاما عادال لألجؽر والسكافأت 4
تيتػ الجامعة بتحفيد العسالة الستسيدة بعالوات دورية وزيادة  0

 %26 1.05432 1.88 لسختبات والبجالت والسكافأتا
 %19 0.78104 1.81 تسشح الجامعة العسالة الستسيدة جؽائد مادية 8
 %26 1.05925 1.90 داءألساس اأالتخقيات تتػ عمى  0
 %20 0.80681 1.88 ساس الكفاءةأالتخقيات تتػ عمى  4
 %30 1.18368 3.91 تؽفخ الجامعة مدايا مثل التأميؼ الرحى 4
 %21 0.89176 1.77 تؽفخ الجامعة مدايا مثل وسائل السؽاصالت 4
 %31 1.22139 3.89 تيتػ الجامعة بتخشيح العامميؼ الستسيديؼ لحزؽر دورات تجريبية 3
 %25 1.01821 4.03 تذجع الجامعة العامميؼ الخاغبيؼ فى استكسال الجراسات العميا 3
 %30 1.14265 2.20 ة عمى العامميؼتحج الجامعة مؼ الخقابة السباشخ  42
 %32 1.21169 2.27 تشسى الجامعة الخقابة الحاتية عمى العامميؼ 44
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 (4تابع ججول رقػ )
 دارة السؽارد البذخيةإاستجابات مفخدات عيشة الجراسة لمعبارات الجالو عمى مسارسات 

رقػ 
 العبارة

االنحخاف  الستؽسط بيان العبارة
 السعيارى 

معامل 
 الفاالخت

تيتػ الجامعة بسذاركة السخؤوسيؼ فى  40
 %22 0.91199 1.93 اتخاذ القخارات

تيتػ الجامعة بتؽفيخ وسائل الخاحة  48
 %32 1.20768 2.23 والخجمات لمعامميؼ

تذجع الجامعة العامميؼ عمى تقجيػ كل ما  40
 %24 0.9437 2.05 ىؽ ججيج فى مجال عسميػ

الستسيدة شيادات  تسشح الجامعة العسالة 44
 %17 0.73691 4.28 تقجيخ وخطابات شكخ

 %9 0.30678 2.52 التحفيد
تعتسج الجامعة بخامج تجريبية تتيح فخص  44

لمتعمػ واكتداب معارف ججيجة فى مجال 
 %22 0.93615 4.22 العسل

يداعج التجريب فى تطؽيخ قجراتى ومعارف أ 44
 %31 1.16763 3.79 داء العسلأ

43 
تغطية الجانب  لبخامج التجريبية مؼتديج ا

 %20 0.84858 4.26 جيمة فى مجال تخررىأالحى 
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 (3)تابع ججول رقػ 
 دارة السؽارد البذخيةإاستجابات مفخدات عيشة الجراسة لمعبارات الجالو عمى مسارسات 

رقػ 
االنحخاف  الستؽسط بيان العبارة العبارة

 السعيارى 
معامل 

 االختالف

نى البخامج التجريبية مؼ التحكػ فى اطخيقة تداعج 43
 %25 1.06096 4.26 العسل

 %32 1.24486 3.90 انفح ميامى وواجباتى بذكل جيج بعج التجريب 02
تداىػ عسمية التجريب بذكل كبيخ فى مشحى ميارات  04

 %30 1.21052 3.99 عجيجة عؼ مؽضؽعات مختمفة
ج السبحول يداعجنى التجريب عمى تقميل الؽقت والجي 00

 %27 0.98605 3.59 فى العسل
 %21 0.89879 4.23 يداىػ التجريب فى زيادة كفاءاتى ومياراتى 08
داء الفخيق بجال مؼ أيداعج التجريب عمى تعسيق  00

 %19 0.83306 4.28 داء الفخدىألا
 %24 1.02761 4.28 التجريب يجعمشى اكثخ مدئؽلية وانتساء تجاة عسمى 04

 %13 0.54077 4.08 التجريب
 %29 1.13158 4.09 داء فى الجامعة بالذفافيةأليتسيد نعا  تقييػ ا 04
داء أداء عمى رفع مدتؽى أليداعج نعا  تقييػ ا 04

 %24 0.99811 3.90 العامميؼ

03 
داء االيجابية تحفدنى وتجفعشى ألجج ان نتائج تقييػ اأ

 %21 0.89194 4.26 لمعسل بكفاءة

 
 



 0202 سبتسبخ( الثانيء والخسدؽن )الجد الدابع  ددلعا                                مجمة بحؽث الذخق األوسط

- 32- 

 (3تابع ججول رقػ )
 استجابات مفخدات عيشة الجراسة لمعبارات الجالو عمى مسارسات إدارة السؽارد البذخية

رقػ 
االنحخاف  الستؽسط بيان العبارة العبارة

 السعيارى 
معامل 
 االختالف

دائى وليذ عمى أتخكد الجامعة عمى  03
 %26 1.03156 2.11 خطاء التى ارتكبياألا

دائى أطؽيخ يؤثخ نعا  العقؽبات عمى ت 82
 %21 0.86582 1.89 وتحديشة

نعسة والقؽانيؼ والمؽائح أل تداىػ ا 84
 %24 1.00375 1.79 دائىأالسعتسجة فى الجامعة فى تطؽيخ 

االىتسا  بى يؤدى الى التحديؼ فى  80
 %30 1.17279 3.96 دائىأمدتؽى 

عسال ألنجاز اإل راعى التؽقيت السطمؽب أ 88
 %29 1.08041 3.70 السؽجية الى

تؤثخ عالقة السجيخ بسخؤوسية عمى نتائج  80
 %32 1.21052 1.81 داءألعسمية تقييػ ا

 %33 1.24131 3.81 عسل فية يتشاسب وخبخاتىأالسكان الحى  84
عسل فية يتشاسب ومؤىالتى أالسكان الحى  84

 %30 1.10431 3.73 العمسية
عسل فية يجعمشى اؤدى أالسكان الحى  84

 %25 0.98093 3.99 وجيةحدؼ أميامى عمى 
 %14 0.44602 3.09 داءألتقييػ ا

 %10 0.3277 3.12 دارة السؽارد البذخيةإمسارسات 

دارة إمسارسات  حرل مؿياس وبتحمضل مجاالت ىحا السحؾر يتزح األتى:
 -يسضل لسشظقة القؾة  –محايج  ( بتؾصيف0.00السؾارد البذخية عمى متؾسط حدابى )
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الجامعة  فى مسا يجؿ عمى قؾة مسارسات إدارة السؾارد البذخية%(،  02ودرجة تذتت )
 وأف ىشاؾ اختالؼ محجود مؽ قبل أفخاد العضشة عمى ىحا االتجاة. محل الجراسة

 ذلػ إلى: ويخجع 
 بعج التجريبحرل مؿياس  .قؾة استخاتيجية التجريب فى الجامعة محل الجراسة -0

%(، مسا يجؿ 00تذتت )( بتؾصيف قؾى ودرجة 4.28عمى متؾسط حدابى )
وأف ىشاؾ اختالؼ محجود ، عمى قؾة استخاتيجية التجريب فى الجامعة محل الجراسة

  مؽ قبل أفخاد العضشة عمى ىحا االتجاة.

تتيح فخص لمتعمؼ واكتداب  التى البخامج التجريبيةاالىتساـ ب :ذلػ إلى ويخجع
ؼ، وتغظية الجانب الحى معارؼ ججيجة لمعاممضؽ فى عسميؼ، وتظؾيخ قجراتيؼ ومعارفي

شفضح تمسا يداعجىؼ عمى التحكؼ فى طخيقة عسميؼ و  يجيمؾنو فى مجاؿ تخرريؼ،
مشحيؼ ميارات عجيجة عؽ تظؾيخ معارفيؼ و مياميؼ وواجباتيؼ بذكل جضج نتيجة 

( 0.99)(0.92( )4.06( )0.79( )4.00مؾضؾعات مختمفة بستؾسظات حدابية)
  والثالثة وقؾى لباقى العبارات.األولى لمعبارات  ابتؾصيف قؾى جج  

وزيادة  عمى تقمضل الؾقت والجيج السبحوؿ فى العسل، اأيز  كسا ساعج التجريب 
داء الفخدى، وتشسية ألمؽ ا ال  داء الفخيق بجأكفاءات وميارات العاممضؽ، والتؾجة نحؾ 

( 4.08)(4.00()0.59السدئؾلية واالنتساء لجى العاممضؽ بستؾسظات حدابية )
  قؾى لمعبارة األولى وقؾى ججا لباقى العبارات. بتؾصيف

حرل مؿياس ىحا البعج عمى  .داء فى الجامعة محل الجراسةألقؾة نغاـ تقضيؼ ا -0
ودرجة تذتت  -يسضل لسشظقة القؾة  –( بتؾصيف محايج 0.29متؾسط حدابى )

%(، مسا يجؿ عمى قؾة نغاـ تقضيؼ األداء فى الجامعة محل الجراسة وأف  04)
  .هختالؼ محجود مؽ قبل أفخاد العضشة عمى ىحا االتجاىشاؾ ا



 0202 سبتسبخ( الثانيء والخسدؽن )الجد الدابع  ددلعا                                مجمة بحؽث الذخق األوسط

- 30- 

فى  مداىستوداء فى الجامعة بالذفاؼية، و األتسضد نغاـ تقضيؼ  ذلػ إلى: ويخجع
يجابية تحفد وتجفع العاممضؽ إلداء ااألداء العاممضؽ، كسا أف نتائج تقضيؼ أرفع مدتؾى 

ؾى لمعبارات قصيف ( بتؾ 4.06( )0.92( )4.29لمعسل بكفاءة بستؾسظات حدابية )
 لمعبارة األخضخة. ااألولى والثانية وقؾى جج  

وقج أشارت أراء عضشو الجراسة إلى أف االىتساـ بيؼ يؤدى الى التحدضؽ فى 
نجاز مياميؼ الؾعيؽية، كسا أف إل ةالسظمؾب اتالتؾقضتب يمتدمؾاداؤىؼ، وأنيؼ أمدتؾى 

يؤدوف  العمسية مسا يجعميؼ ومؤىالتيؼ السكاف الحى يعسمؾف ؼيو يتشاسب وخبخاتيؼ،
أف عالقة السجيخ  إلى شارت أراء العضشةأحدؽ وجو، كسا أمياميؼ الؾعيؽية عمى 

( 0.72) (0.96) داء بستؾسظات حدابيةألالتؤثخ عمى نتائج عسمية تقضيؼ ا وبسخؤوسي
بتؾصيف قؾى، وقج حرل تأثضخ عالقة الخئيذ  (0.80()0.99()0.70( )0.80)

ضعيف  عمى تؾصيف تقضيؼ األداء الستزسؽ لمعبارة األخضخة عمى عسمية وسيو بسخؤ 
 عسمية التقضيؼ بتمػ العالقة. ثخمسا يعشى عجـ تأ

القؾة الدابقة أشارت عضشة الجراسة إلى وجؾد أوجو  وأوجوعمى الخغؼ مؽ 
خظاء أللمقرؾر فى بعض عشاصخ عسمية تقضيؼ األداء تزسشت تخكضد الجامعة عمى ا

ىؼ، كسا أف نغاـ ؤ ف أثشاء التقضيؼ برخؼ الشغخ عؽ مدتؾى أداالتى يختكبيا العاممؾ 
ىؼ ؤ تظؾيخ أدا فىال تديؼ  نغسة والقؾانضؽ والمؾائح السعتسجة فى الجامعةألالعقؾبات وا

 (0.00حضث حرمت الغؾاىخ السؾجبة لتمػ العبارات عمى متؾسظات حدابية )
 ة.لمعبارة األخضخ  ا( عمى تؾصيف ضعيف وضعيف جج  0.79( )0.89)

ـ التحفضد فى الجامعة محل األراء عضشة الجراسة حرل مؿياس نغ اوطبق  
%(، مسا  9ودرجة تذتت )، ( بتؾصيف ضعيف0.50الجراسة عمى متؾسط حدابى )

 افى الجامعة محل الجراسة وأف ىشاؾ اختالؼ محجود جج   يجؿ عمى قرؾر تمػ الشغؼ
  :مؽ قبل أفخاد العضشة عمى ىحا االتجاة، ويخجع ذلػ إلى
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نتيجة إلى عجـ تؾافخ نغاما عادال لألجؾر والسكافأت،  :قرؾر نغاـ التحفضد السادى -
وكحا عجـ االىتساـ بتحفضد العسالة الستسضدة بعالوات دورية وزيادة السختبات والبجالت 
والسكافأت، باإلضافة إلى عجـ مشح العسالة الستسضدة جؾائد مادية حضث حرمت 

( 0.80)(0.88()0.74)بارات عمى متؾسظات حدابيةاإليجابية لتمػ الع الغؾاىخ
 بتؾصيف ضعيف ججا لمعبارة األولى وضعيف لباقى العبارات.

داء ألساس اأويخجع ذلػ إلى أف التخؾيات ال تتؼ عمى  :قرؾر نغاـ التحفضد السعشؾى  -
مثل وسائل السؾاصالت، كسا إنيا  لمعاممضؽ كسا أف الجامعة ال تؾفخ مدايا، أو الكفاءة

مسا يؤثخ عمى  معاممضؽ أو تحج مؽ الخقابة السباشخة عمضيؼلالخقابة الحاتية مبجأ تشسى  ال
تخاذ إىتساـ الجامعة بسذاركة السخؤوسضؽ فى ا عجـ  باإلضافة إلى، إبجاعيؼ وابتكارىؼ

وكحا عجـ ، أو تذجيعيؼ عمى تقجيؼ كل ما ىؾ ججيج فى مجاؿ عسميؼ القخارات،
ة والخجمات ليؼ حضث حرمت الغؾاىخ اإليجابية لتمػ بتؾفضخ وسائل الخاح اإلىتساـ

 (0.02()0.07( )0.77()0.88()0.92العبارات عمى متؾسظات حدابية )
 ( بتؾصيف ضعيف.0.00)(0.25)(0.90)

لمقؾة فى  وتجيت عضشة الجراسة إلى وجؾد أوجاورغؼ أوجة الزعف الدابقة 
يا مثل التأمضؽ الرحى، نغؼ التحفضد بالجامعة محل الجراسة تتسثل فى تؾافخ مدا

واالىتساـ بتخشيح العاممضؽ الستسضديؽ لحزؾر دورات تجريبية، وكحا تذجيع العاممضؽ 
الخاغبضؽ فى استكساؿ الجراسات العميا باإلضافة إلى مشح العاممضؽ الستسضدة شيادات 

( 4.08) (4.20( )0.89) (0.90تقجيخ وخظابات شكخ بستؾسظات حدابية )
 ات األولى والثانية وقؾى ججا لمعبارة األخضخة.بتؾصيف قؾى لمعبار 

 تحمضل وتفدضخ نتائج السحؾر الثانى الستعمق باالبجاع واالبتكار. -ب

 – 08بجاع واالبتكار عمى العبارات مؽ )اإل اعتسجت الجراسة فى ؾياس أبعاد
(، ويؾضح الججوؿ التالى استجابات عضشة الجراسة نحؾ العبارات الجالة عمى ىحه 50
 لسا يمى: ابعاد وفق  األ
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 (42)ججول رقػ 
 استجابات مفخدات عيشة الجراسة لمعبارات الجالة عمى اإلبجاع واالبتكار

رقػ 
 العبارة

االنحخاف  الستؽسط بيان العبارة
 السعيارى 

معامل 
 االختالف

تؽفخ الجامعة بيئة مشاسبة لالبجاع واالبتكار  83
جل الؽصؽل الى مخخجات تعميسية أمؼ 

 يجةجج

3.87 1.11661 29% 

تخاعى الجامعة عشج التؽظيف استقطاب  83
 بجاعإلعسالة قادرة عمى تحقيق ميدة ا

2.13 1.13892 29% 

تيتػ الجامعة بتعسيػ االفكار الججيجة  02
 والستسيدة التى تديػ فى تبديط العسل

4.13 0.85504 21% 

دارة الجامعة عمى تقجيػ افكار أتذجعشا  04
 ء العسلداأججيجة فى 

4.06 0.98853 24% 

بجاع فى بيئة إلتذجعشا الجامعة عمى ا 00
العسل وذلغ لسؽاكبة التطؽرات العمسية 

 والسشافدة فى حقل السعخفة

4.19 0.83318 20% 

تعسل الجامعة جاىجة عمى تشسية ميارات  08
 واالبتكار لجيشا بجاعإلا

4.21 0.72768 17% 

التى  فكار الججيجةآلبا دارةإلتخحب ا 00
نا وزمالئى لمتغمب عمى السذاكل أاطخحيا أ

 التى تقابمشا فى العسل

4.00 0.76889 19% 

دارة عمى حزؽرنا الجورات اإلتحخص  04
 واالبتكار بجاعإلالتجريبية التى تيجف الى ا

4.38 0.7586 17% 

فكار واالبتكارات التى ألتجعػ الجامعة ا 04
تحدؼ مؼ وضع الجامعة الحالى الى 

 زلوضع اف

4.50 0.63368 14% 
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 (44ججول رقػ )
 بجاع واالبتكارإلا استجابات مفخدات عيشة الجراسة لمعبارات الجالة عمى

االنحخاف  الستؽسط بيان العبارة رقػ العبارة
 السعيارى 

معامل 
 االختالف

لجى القجرة عمى تطؽيخ بجائل عجيجة لمتعامل  04
 مع مذكالت العسل

3.68 1.1148 30% 

ساليب العسل أحجاث تغييخات فى إحخص عمى أ 03
 مؼ فتخة ألخخى 

3.86 1.12081 29% 

انجد مايدشج الى مؼ أعسال بأسمؽب متججد  03
 ومتطؽر

4.42 0.50793 11% 

كثخ مؼ فكخة خالل أمتمغ القجرة عمى تقجيػ أ 42
 فتخة زمشية قريخة

3.81 1.08516 28% 

 %12 0.52452 1.62 ميل الى القيا  باألعسال ذات السخااطخةأ 44
ن التغييخ ظاىخة اطبيعية يجب عمى إرى أ 40

 الجامعة التكيف معيا
4.13 0.88397 21% 

 %11 0.41333 3.80 بجاع واالبتكاراإل

حرل مؿياس اإلبجاع واالبتكار  بتحمضل مجاالت ىحا السحؾر يتزح األتى:
عمى %(، مسا يجؿ 00( بتؾصيف قؾى ودرجة تذتت )0.82حدابى ) عمى متؾسط

بجاع واالبتكار لجى العاممضؽ وأف ىشاؾ إلقؾة تؾجة الجامعة محل الجراسة لتشسية ا
 اختالؼ محجود مؽ قبل أفخاد العضشة عمى ىحا االتجاة.

جل الؾصؾؿ أبجاع واالبتكار مؽ إلتؾفخ الجامعة بضئة مشاسبة ل - ذلػ إلى: ويخجع
فكار الججيجة والستسضدة التى األؼ الى مخخجات تعميسية ججيجة، كسا إنيا تيتؼ بتذجيع وتعسي

 بتؾصيف قؾى. (4.00()0.87()4.26تديؼ فى تبديط العسل بستؾسظات حدابية)
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بجاع فى بضئة العسل وذلػ لسؾاكبة التظؾرات العمسية إلتذجع الجامعة العاممضؽ عمى ا -
بجاع إلوالسشافدة فى حقل السعخفة، لحا فإنيا تعسل جاىجة عمى تشسية ميارات ا

فكار الججيجة التى يظخحيا ألتكار لجييؼ، وفى ضؾء ذلػ فإنيا تخحب باواالب
فكار واالبتكارات التى ألالعاممؾف لمتغمب عمى مذكالت العسل، وتجعيؼ تمػ ا

فزل، لحا فإنيا تحخص عمى ألى وضع إتحدؽ مؽ وضع الجامعة الحالى 
ر بستؾسظات بجاع واالبتكاإللى اإالجورات التجريبية التى تيجؼ  حزؾر العاممضؽ

 ا( بتؾصيف قؾى وقؾى جج  4.08)(4.52( )4.22()4.00()4.09حدابية )
 بعة.المعبارات الثانية والخ 

ونتيجة لسا سبق فإف العاممؾف لجييؼ القجرة عمى تظؾيخ بجائل عجيجة لمتعامل مع  -
سالضب العسل مؽ فتخة أحجاث تغضضخات فى إمذكالت العسل، ويحخصؾف عمى 

ونتيجة ، خالؿ فتخة زمشية قرضخة أفكار متعجدة قجرة عمى تقجيؼألخخى، ويستمكؾف ال
يشغخوا لضيؼ مؽ أعساؿ بأسمؾب متججد ومتظؾر، و إمايدشج  لحلػ فيؼ يشجدوف 

عاىخة طبيعية يجب عمى الجامعة التكيف معيا بستؾسظات  عمى أنو متغضضخل
ؾى وقؾى ججا ق( بتؾصيف 4.00()4.40()0.80( )0.86()0.68)حدابية 

 ة الخابعة.لمعبار 
وجؾد بعض أوجة  تجيت أراء عضشة الجرسة إلىاورغؼ أوجة القؾة الدابقة  

لمقرؾر تتسثل فى عجـ مضل العاممضؽ الى الؿياـ باألعساؿ ذات السخاطخة، وعجـ مخاعاة 
بجاع حضث حرمت إلالجامعة عشج التؾعيف استقظاب عسالة قادرة عمى تحقضق مضدة ا

( ضعيف 0.00()0.60)رات عمى متؾسظات حدابية الغؾاىخ اإليجابية لتمػ العبا
 ججا لمعبارة األولى وضعيف لمعبارة الثانية.

 .اختبارات فخوض الجراسة -ج

تخاذ قخار ما بقبؾؿ أو رفض تمػ إلتدتخجـ اختبارات الفخوض اإلحرائية 
الفخوض، ولمتحقق مؽ صحة أى فخض يتؼ سحب عضشو عذؾائية مؽ مجتسع الجراسة 
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الالـز لتقجيخ ؾيسة السؤشخ الحى يتشاولو الفخض محل البحث ثؼ يتؼ ويجخى التحمضل 
وفى ضؾء ذلػ  لسالئؼ.ا مقارنة تمػ الؿيسة التقجيخية مع الؿيسة السفتخضة التخاذ القخار

 تدعى الجراسة الختبار الفخوض التالية:
كار بجاع واالبتإلبضؽ نغؼ التحفضد وبضؽ ا تأثضخ معشؾى تؾجج عالقة ذات  :وؿاألالفخض 

 ذ.بجامعة عضؽ شس

نغؼ لمتأكج مؽ صحة ىحا الفخض يؾضح الججوؿ التالى نسؾذج العالقة بضؽ 
 عمى الشحؾ التالى: بجاع واالبتكار بجامعة عضؽ شسذاإلالتحفضد وبضؽ 

 (40ججول رقػ )
بجاع واالبتكار بجامعة إلنعػ التحفيد عمى ا تقجيخات نسؽذج اإلنحجار البديط ألثخ

 عيؼ شسذ
معامل  F السعشؽيو

 (R2)التحجيج
معامل 

 (R)االرتباط
الستغيخ 
 التابع

الستغيخ 
 السدتقل

.008b 14.313 .007 .088 بجاع إلوا
 نعػ التحفيد واالبتكار

 Spssالسرجر: بسعخفة الباحثة، البخنامج اإلحرائى، 
  0.05ذات داللو إحرائيو عشج مدتؾى داللو*

بجاع إلغؼ التحفضد وبضؽ اوجؾد عالقة بضؽ ن عجـ يتزح مؽ الججوؿ الدابق 
وقج تبضؽ ، .(288الجامعة محل الجراسة حضث بمغت ؾيسة معامل االرتباط ) واالبتكار فى

 (F)صالحية الشسؾذج الختبار ىحا الفخض استشادا ؾيسة  ثباتعجـ مؽ معظيات الججوؿ 
، ويتزح مؽ الججوؿ .)25(، وىى دالو إحرائيا عشج مدتؾى داللو )04.000والبالغة، )

بجاع إل%(، مؽ ا 2.7يفدخ ما مقجاره ) أف إعادة نغؼ التحفضد فى ىحا الشسؾذجلدابق ا
.(، 227) (R2)واالبتكار فى الجامعة محل الجراسة، حضث بمغت ؾيسة معامل التحجيج 

 تأثضخ معشؾى ( يتبضؽ عجـ وجؾد p=0.008<a=0.05)ؿ وبسالحغة أف ؾيسة االحتسا



 0202 سبتسبخ( الثانيء والخسدؽن )الجد الدابع  ددلعا                                مجمة بحؽث الذخق األوسط

- 33- 

بؾؿ صحة الفخض القائل بؾجؾد عالقة ذات داللو لمستغضخ السدتقل عمى التابع، وعجـ ق
 .بجاع واالبتكار بجامعة عضؽ شسذإلإحرائية بضؽ نغؼ التحفضد وبضؽ ا

بضؽ اسخاتيجية التجريب وبضؽ االبجاع واالبتكار بجامعة  معشؾيةتؾجج عالقة  :الفخض الثانى 
بضؽ  لمتأكج مؽ صحة ىحا الفخض يؾضح الججوؿ التالى نسؾذج العالقة عضؽ شسذ.

 عمى الشحؾ التالى: بجاع واالبتكار بجامعة عضؽ شسذإلاوبضؽ  استخاتيجية التجريب
 (48ججول رقػ )

بجاع واالبتكار إلعمى اتقجيخات نسؽذج اإلنحجار البديط ألثخ استخاتيجية التجريب 
 بجامعة عيؼ شسذ

 معامل التحجيج F السعشؽيو
(R2) 

معامل 
 (R)االرتباط

الستغيخ 
 التابع

الستغيخ 
 السدتقل

.000b 205.745 .566 .752a بجاع إلا
 واالبتكار

ستخاتيجية إ
 التجريب

 Spssالبخنامج اإلحرائى،  ،السرجر: بسعخفة الباحثة
  0.05ذات داللو إحرائيو عشج مدتؾى داللو*

 استخاتيجية التجريب يتزح مؽ الججوؿ الدابق وجؾد عالقة ارتباط طخديو بضؽ
، .(750عة عضؽ شسذ حضث بمغت ؾيسة معامل االرتباط )بجاع واالبتكار بجامإلوبضؽ ا

وقج تبضؽ مؽ معظيات الججوؿ ثبات صالحية الشسؾذج الختبار ىحا الفخض استشادا إلى 
، ويتزح .)25(، وىى دالو إحرائيا عشج مدتؾى داللو )025.745والبالغة، ) (F)ؾيسة 

%(،  56.6ما مقجاره )يفدخ  فى ىحا الشسؾذج استخاتيجية التجريبمؽ نفذ الججوؿ أف 
 (R2)اع واالبتكار فى الجامعة محل الجراسة، حضث بمغت ؾيسة معامل التحجيج اإلبجمؽ 

( يتبضؽ وجؾد أثخا ىاما p=0.000<a=0.05)ؿ .(، وبسالحغة أف ؾيسة االحتسا566)
تأثضخ ذات داللو إحرائية لمستغضخ السدتقل عمى التابع، وقبؾؿ صحة الفخض القائل بؾجؾد 

 .بجاع واالبتكار بجامعة عضؽ شسذإلبضؽ استخاتيجية التجريب وبضؽ ا معشؾى 
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بجاع واالبتكار اإلداء وبضؽ ألبضؽ نغاـ تقضيؼ ا معشؾيةتؾجج عالقة  :الثالث الفخض 
 .بجامعة عضؽ شسذ

لمتأكج مؽ صحة ىحا الفخض يؾضح الججوؿ التالى نسؾذج العالقة بضؽ نغاـ 
 عمى الشحؾ التالى: ار بجامعة عضؽ شسذبجاع واالبتكإلاوبضؽ  تقضيؼ األداء

 (40ججول رقػ )
بجاع واالبتكار إلعمى اتقجيخات نسؽذج اإلنحجار البديط ألثخ نعا  تقييػ األداء 

 بجامعة عيؼ شسذ
معامل  F السعشؽيو

 (R2)التحجيج
معامل 

 (R)االرتباط
الستغيخ 
 التابع

الستغيخ 
 السدتقل

.000b 272.941 .567 .753a  االبجاع
 بتكارواال

نعا  تقييػ 
 األداء

 Spssالسرجر: بسعخفة الباحثة، البخنامج اإلحرائى، 
  0.05ذات داللو إحرائيو عشج مدتؾى داللو*

نغاـ تقضيؼ األداء  يتزح مؽ الججوؿ الدابق وجؾد عالقة ارتباط طخديو بضؽ 
 ،.(750بجاع واالبتكار بجامعة عضؽ شسذ حضث بمغت ؾيسة معامل االرتباط )اإلوبضؽ 

وقج تبضؽ مؽ معظيات الججوؿ ثبات صالحية الشسؾذج الختبار ىحا الفخض استشادا 
، .)25(، وىى دالو إحرائيا عشج مدتؾى داللو )070.940والبالغة، ) (F)إلى ؾيسة 

يفدخ ما مقجاره  فى ىحا الشسؾذجنغاـ تقضيؼ األداء ويتزح مؽ نفذ الججوؿ أف 
معة محل الجراسة، حضث بمغت ؾيسة معامل اع واالبتكار فى الجااإلبج%(، مؽ  56.7)

( يتبضؽ p=0.000<a=0.05)ؿ .(، وبسالحغة أف ؾيسة االحتسا567) (R2)التحجيج 
لمستغضخ السدتقل عمى التابع، وقبؾؿ صحة الفخض القائل بؾجؾد  معشؾياوجؾد أثخا ىاما 

 .سذبجاع واالبتكار بجامعة عضؽ شإلبضؽ نغاـ تقضيؼ األداء وبضؽ ا معشؾيةعالقة 
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 :مؽ خالؿ الجراسة السضجانية تؼ التؾصل إلى الشتائج التالية :الشتائج
 الشتائج الستعمقة بفخوض الجراسة: -أوال  

لمستغضخ السدتقل عمى التابع، وعجـ قبؾؿ صحة الفخض القائل  تأثضخ معشؾى عجـ وجؾد  -0
 .ؽ شسذبجاع واالبتكار بجامعة عضإلبضؽ نغؼ التحفضد وبضؽ ا معشؾيةبؾجؾد عالقة 

لمستغضخ السدتقل عمى التابع، وقبؾؿ صحة الفخض القائل بؾجؾد  تأثضخ معشؾى وجؾد  -0
 .بجاع واالبتكار بجامعة عضؽ شسذإلوبضؽ ا استخاتيجية التجريب بضؽ معشؾيةعالقة 

لمستغضخ السدتقل عمى التابع، وقبؾؿ صحة الفخض القائل بؾجؾد  تأثضخ معشؾى وجؾد  -0
  .بجاع واالبتكار بجامعة عضؽ شسذاإلوبضؽ قضيؼ األداء نغاـ ت بضؽ معشؾيةعالقة 

 نتائج الجراسة السضجانية. -اثاني  
 مؽ خالؿ الجراسة السضجانية تؼ التؾصل إلى الشتائج التشالية:

 ذلػ إلى: ويخجع الجامعة محل الجراسة فى قؾة مسارسات إدارة السؾارد البذخية
 البخامج التجريبية فأالجراسة نتيجة إلى لجامعة محل قؾة استخاتيجية التجريب فى ا -0

تتيح فخص لمتعمؼ واكتداب معارؼ ججيجة لمعاممضؽ فى التى تؾفخىا الجامعة 
عسميؼ، وتظؾيخ قجراتيؼ ومعارفيؼ، وتغظية الجانب الحى يجيمؾنو فى مجاؿ 

شفضح مياميؼ وواجباتيؼ تتخرريؼ، مسا يداعجىؼ عمى التحكؼ فى طخيقة عسميؼ و 
  جة مشحيؼ ميارات عجيجة عؽ مؾضؾعات مختمفة.بذكل جضج نتي

عمى تقمضل الؾقت والجيج السبحوؿ فى  يداعج التجريبأف  اأثبتت الجراسة أيز   
 والعسل الجساعى داء الفخيقأالعسل، وزيادة كفاءات وميارات العاممضؽ، والتؾجة نحؾ 

  .داء الفخدى، وتشسية السدئؾلية واالنتساء لجى العاممضؽألمؽ ا ال  بج
تسضد نغاـ  أف نتيجة إلى داء فى الجامعة محل الجراسةألقؾة نغاـ تقضيؼ ا - 0

داء العاممضؽ، كسا أف أداء فى الجامعة بالذفاؼية، ويداىؼ فى رفع مدتؾى ألتقضيؼ ا
 .يجابية تحفد وتجفع العاممضؽ لمعسل بكفاءةإلداء األنتائج تقضيؼ ا
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اـ بيؼ يؤدى الى التحدضؽ فى وقج أشارت أراء عضشو الجراسة إلى أف االىتس 
نجاز مياميؼ الؾعيؽية، كسا أف إلالتؾقضت السظمؾب ب يمتدمؾاداؤىؼ، وأنيؼ أمدتؾى 

يؤدوف  ومؤىالتيؼ العمسية مسا يجعميؼ السكاف الحى يعسمؾف ؼيو يتشاسب وخبخاتيؼ،
شارت أراء العضشة أف عالقة السجيخ بسخؤوسية أحدؽ وجو، كسا أمياميؼ الؾعيؽية عمى 

 .داءألتؤثخ عمى نتائج عسمية تقضيؼ اال

القؾة الدابقة أشارت عضشة الجراسة إلى وجؾد أوجو لمقرؾر فى  وورغؼ أوج
خظاء التى يختكبيا األبعض عشاصخ عسمية تقضضيؼ األداء تزسشت تخكضد الجامعة عمى 

ىؼ، كسا أف نغاـ العقؾبات ؤ العاممؾف أثشاء التقضيؼ برخؼ الشغخ عؽ مدتؾى أدا
 .ىؼؤ تظؾيخ أدا فىسة والقؾانضؽ والمؾائح السعتسجة فى الجامعة ال تديؼ نغألوا
  قرؾر نغؼ التحفضد فى الجامعة محل الجراسة ويخجع ذلػ إلى:  -4
قرؾر نغاـ التحفضد السادى نتيجة إلى عجـ تؾافخ نغاما عادال لألجؾر والسكافأت،  -

زيادة السختبات والبجالت وكحا عجـ االىتساـ بتحفضد العسالة الستسضدة بعالوات دورية و 
 .ت، باإلضافة إلى عجـ مشح العسالة الستسضدة جؾائد ماديةآوالسكاف

ساس أويخجع ذلػ إلى أف التخؾيات ال تتؼ عمى  ،قرؾر نغاـ التحفضد السعشؾى   -
نيا أكسا أف الجامعة ال تؾفخ مدايا مثل وسائل السؾاصالت، كسا ، داء أو الكفاءةاأل

، لحاتية عمى العاممضؽ أو تحج مؽ الخقابة السباشخة عمضيؼالخقابة ا عاملال تشسى 
 وعجـباإلضافة إلى عجـ أىتساـ الجامعة بسذاركة السخؤوسضؽ فى اتخاذ القخارات، 

بتؾفضخ  تذجيعيؼ عمى تقجيؼ كل ما ىؾ ججيج فى مجاؿ عسميؼ، وكحا عجـ اإلىتساـ
 .وسائل الخاحة والخجمات ليؼ

وجؾد أوجة لمقؾة فى نغؼ التحفضد بالجامعة ورغؼ أوجة الزعف الدابقة تبضؽ 
مدايا مثل التأمضؽ الرحى، واالىتساـ بتخشيح العاممضؽ  محل الجراسة تتسثل فى تؾافخ

الستسضديؽ لحزؾر دورات تجريبية، وكحا تذجيع العاممضؽ الخاغبضؽ فى استكساؿ 
 .ظابات شكخشيادات تقجيخ وخ يؽالجراسات العميا باإلضافة إلى مشح العاممضؽ الستسضد 
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ذلػ  ويخجع بجاع واالبتكار لجى العاممضؽإلقؾة تؾجة الجامعة محل الجراسة لتشسية ا -4
 إلى:
جل الؾصؾؿ الى مخخجات أبجاع واالبتكار مؽ لإلتؾفخ الجامعة بضئة مشاسبة  -

فكار الججيجة والستسضدة التى ألتعميسية ججيجة، كسا إنيا تيتؼ بتذجيع وتعسيؼ ا
 .عسلتديؼ فى تبديط ال

بجاع فى بضئة العسل وذلػ لسؾاكبة التظؾرات إلتذجع الجامعة العاممضؽ عمى ا -
العمسية والسشافدة فى حقل السعخفة، لحا فإنيا تعسل جاىجة عمى تشسية ميارات 

باالفكار الججيجة تخحب  دارةإلا بجاع واالبتكار لجييؼ، وفى ضؾء ذلػ فإفإلا
فكار ألا ت العسل، وتجعيؼ تمػمذكال التى يظخحيا العاممؾف لمتغمب عمى

فزل، لحا ألى وضع إواالبتكارات التى تحدؽ مؽ وضع الجامعة الحالى 
وتشسى  فإنيا تحخص عمى حزؾر العاممضؽ الجورات التجريبية التى تيجؼ

 بجاع واالبتكار.اإل
ونتيجة لسا سبق فإف العاممؾف لجييؼ القجرة عمى تظؾيخ بجائل عجيجة لمتعامل  -

سالضب العسل مؽ أحجاث تغضضخات فى إالعسل، ويحخصؾف عمى مع مذكالت 
أفكار متعجدة خالؿ فتخة زمشية  فتخة ألخخى، ويستمكؾف القجرة عمى تقجيؼ

مايدشج الضيؼ مؽ أعساؿ بأسمؾب متججد  اونتيجة لحلػ فيؼ يشجدو ، قرضخة
عاىخة طبيعية يجب عمى الجامعة  يشغخوا إلى التغضضخ عمى أنوومتظؾر، و 

 .معياالتكيف 

ورغؼ أوجة القؾة الدابقة أتجيت أراء عضشة الجرسة إلى وجؾد بعض أوجة  
لى الؿياـ باألعساؿ ذات السخاطخة، وعجـ إلمقرؾر تتسثل فى عجـ مضل العاممضؽ 

 عشج التؾعيف. .واالبتكار قادرة عمى تحقضق مضدة االبجاعالعسالة لمالجامعة  استقظاب
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 : تصياالتؽ 
التؾصل إلضيا مؽ خالؿ  التى تؼ التؾصياتحث بعجد مؽ تختتؼ الباحثة ىحا الب -

الباحثضؽ والسيتسضؽ بيحا السؾضؾع، وتتسثل أف تفضج  عمى أمل ه الجراسةىحنتائج 
  :ىحه التؾصيات ؼيسا يمى

 السكافآت الئحة نغاـ الحؾافد السادية عؽ طخيق تعجيل وتظؾيخ تفعضلاالىتساـ ب -
يتشاسب  وفعاؿ عادؿ حؾافد نغاـؿ مؽ خالمحل الجراسة بالجامعة  اتجداءوال

وىحا سؾؼ يشعكذ عمى األداء واإلنتاجية،  ،مع الجيؾد التى يبحليا العاممضؽ
 واالىتساـ بسكافأة الستسضديؽ ومحاسبة السقرخيؽ. 

 ،ارسات العميار ىتساـ بتظبضق وتفعضل الحؾافد السعشؾية مثل )تخشيح الستسضديؽ لمجاال  -
( ليات , مشح شيادات التقجيخ وخظابات الذكخاضجالس التجريبية, مشح اتر والجو 

 لمستسضديؽ والسبجعضؽ.
االىتساـ بتشسية التحفضد الحاتي لمعاممضؽ وخاصة الؿياديضؽ مشيؼ مؽ خالؿ تشسية  -

وٕاشخاكيؼ في اتخاذ القخار ومشحيؼ تفؾيض الدمظات الالزمة ألداء  الخقابة الحاتية
 .ؼ جيؾدىؼيوتقجيخ الحات وتقضـ حتخاالباالذعؾر  ومشحيؼ بفاعميةمياميؼ 

بتشسية السيارات اإلبجاعية عؽ  إنذاء وحجة خاصة بإدارة السؾارد البذخية تيتؼ -
الجعؼ الفشي  وتقجيؼ ،بالسشغسة البحث عؽ السبجعضؽ والسبتكخيؽطخيق 

وتحفضدىؼ عؽ طخيق عقج سمدمة مؽ الجورات التجريبية وورش  واالجتساعي ليؼ
التى تشسى معارفيؼ ومياراتيؼ وتديج مؽ ة الحجيثة ، واألسالضب اإلداريالعسل

  .قجراتيؼ اإلبجاعية
تؾفضخ الؿيادات اإلدارية القادرة عمى اكتذاؼ إىتساـ إدارة السؾارد البذخية ب -

وتذجيع  ومشحيؼ اإلستقاللية والسخونة في العسل ،واستثسارىاالظاقات اإلبجاعية 
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الحؾافد, ومشح جؾائد اإلبجاع األعساؿ اإلبجاعية مؽ خالؿ تقجيؼ السكافآت و 
 والتسضد ليؼ. 

بضئة العسل تجنى األداء والعسل عمى معالجتيا مؽ خالؿ دراسة أسباب  البحث عؽ -
التي حرمت نتائج التقضيؼ وخاصة  لسعالجة ىحا القرؾر،الؾعيؽية وٕايجاد الحمؾؿ 

جخ عجالة األو خ فخص التأىضل والتجريب , ضتؾف) وذلػ عؽ طخيقعمى رتب متجنية 
 (السسشؾح لمؾعيفة
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