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 السمخز:

إستيجفت الجراسة تفعيل بخامج الدالمة والرحة السيشية بإستخجاـ بظاقة األداء 
الحفاظ عمى ىى ويخجع األىتساـ بجراسة بخامج الدالمة والرحة السيشية  ، الستؾازف 

اإلصابات  وذلػ بتؾفيخ بيئات أمشة وخالية مؽبالسدتذفيات العامميؽ  ة وصحةسالم
إتجيت ىحه السشغسات لمبحث عؽ أساليب ولتقييؼ أداء العامميؽ  ، األمخاض السيشيةو 

حجيثة يتؼ إستخجاميا لتفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشية ومشيا بظاقة األداء 
 الستؾازف.

تزسشت ، ترسيؼ إستسارة إستبياف جسعت بالسقابمة ولتحقيق أىجاؼ الجراسة تؼ
 ةالباحث تقامو  ، اه متغيخات الجراسةالعبارات تكيذ إتجاىات العيشة تج مجسؾعة مؽ

وتؼ إختيار  القاىخة  بسدتذفيات جامعةبإختيار مجتسع البحث مؽ الدادة العامميؽ 
ائص وإشتسمت عمى بعض الخر ، جسيع السدتؾيات الؾعيفيةعيشة طبكية مؽ 

السؤىل  ، السدتؾى الؾعيفى ، العسخ ، ألساسية لعيشة الجراسة وىى الشؾعالجيسؾجخافية ا
 سشؾات الخبخة. ، العمسى

 :العجيج مؽ الشتائج مشيا إلىوتهصمت الجراسة 
ستؾازف و تفعيل معاييخ الدالمة تؾجج عالقة ذات داللة معشؾية بيؽ بظاقة األداء ال -1

 الرحة السيشية.و 
 ات داللة معشؾية بيؽ أبعاد بظاقة األداء و تحديؽ الخجمة الرحية.تؾجج عالقة ذ -2
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Abstract:  

The current study drives at activating programs of safety and 

occupational health using the balanced Scorecard (BSC). The concern 

in programs of safety and occupational health emerges from 

conserving safety and health of employees in hospitals through 

providing them safe environments void from injuries and occupational 

diseases. In order to evaluate the employees’ performance, the 

research organizations are directed to search for modern techniques 

and methods to be used for activating standards of safety and 

occupational health including the balanced Scorecard (BSC).  For 

achieving the study aims, a Questionnaire Form is designed through 

interviews that include a set of phrases that measures the sample’s 

attitudes towards the study variables. The researcher has selected the 

research population from employees in Ain Shams Specialized 

Hospital. The class sample is selected from all occupational levels and 

has included some demographic basic characteristics of the study 

sample, namely, age, sex, occupational level, scientific qualification, 

years of experience.The study comes to several results including the 

following: 

1- There is a significant correlation between the balanced Scorecard 

(BSC) and activation of standards of safety and occupational 

health.   

2- There is a significant correlation between dimensions of the 

balanced Scorecard (BSC) and improving the health service.  
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 :سقجمةال
ح أو غيخ خبأف السحخؾ األساسي ألي مشغسة سؾاء كانت مشغسة ىادفة لم

القظاعات الرحية برفة و تظؾيخ القظاعات برفة عامة ىادفة لمخبح ىؾ دعؼ و 
 خاصة مؽ خالؿ مجسؾعة مؽ البخامج و الؾسائل.

 ، ؾجيالتكشؾل ، اكل متعجدة مشيا الجانب التدؾيقيتؾاجو السشغسات الرحية مذو 
لبذخية مؽ أىؼ يعتبخ نقص كفاءة العؾامل انقص الكفاءة البذخية الستخررة و  ، السشافدة

 عجمة التشسية في السشذآت الرحية.ىحه العؾامل التي تعتبخ السحخؾ األساسي ل
ورغؼ أىسية ىحا السؾرد إال أنو يتعخض لسخاطخ عجيجة و مؽ بيشيا السخاطخ 

  التي يتعخض لو أثشاء الكياـ بعسمة.
شغسات الرحية تعتسج سالحيث اف ألف العشرخ البذخي يتؼ االعتساد عميو و و 

عتسادّا كبيخ عمي السؾرد البذخي ألف في حالة تعخض العامل إلي مخاطخ فإنو ا 
نتيجة كل ىحه رعب تعؾيزو السيسا إف كاف مؤىل ومتجرب في مجاؿ عسمو و ي

الرحة السيشية مؽ أجل مة و الدالمعاييخ  1811األسباب جاءت مؾاصفات األيدو 
 تقميل ىحه السخاطخ و تؾفيخ بيئة عسل مشاسبة لمعامميؽ.

ليحه األسباب إتجيت ىحه السشغسة لمبحث عؽ أساليب حجيثة يتؼ استخجاميا و 
 لتفعيل معاييخ الدالمة و الرحة السيشية و مشيا بظاقة األداء الستؾازف.

تعتبخ بظاقة األداء الستؾازف إحجي أىؼ و أحجث األدوات السدتخجمة لكؾنيا و 
و تشجح  ، أىجافيا اإلستخاتيجيةتقؾد السشغسات إلي تحميل أدائيا عمي أساس رؤيتيا و 

في تؾجيييا إلي اتجاه ججيج يجعؼ األداء العاـ لمسشغسة كسا تتخجؼ رؤية السشغسة و 
 إستخاتيجيتيا إلي مجسؾعة مؽ اإلجخاءات العسمية و التي تسثل إطار عسل تظبيقي.

إلي تفعيل الدالمة  ىحه الجراسةمؽ خالؿ  ودعي الباحثتفي سبيل ذلػ و 
جامعة  مدتذفياتقج تؼ اختيار استخجاـ بظاقة األداء الستؾازف و شية بالرحة السيو 

 .القاىخةتقجـ خجمة صحية لمعامميؽ بجامعة لكؾنيا مشغسة غيخ ىادفة لمخبح و  القاىخة 
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 :ثـحـبـة الـمـكـذــم

 فى التداؤؿ التالى:الجراسة مذكمة يسكؽ صياغة 

تحديؽ أداء الرحة السيشية في كيف يسكؽ تفعيل معاييخ الدالمة و 
 السؤسدات الرحية بإستخجاـ بظاقة األداء الستؾازف.

 :يسكن اإلجابة عن التداؤل  الدابق من خالل التداؤالت التاليةو 
الرحة السيشية ومجي مداىستيا في طار السفاليسي لسعاييخ الدالمة و ما ىؾ اإل .1

 ازف.تحديؽ أداء العامميؽ في السؤسدات الرحية باستخجاـ بظاقة األداء الستؾ 
 ىل يؤدي تظبيق بظاقة األداء الستؾازف إلي تحديؽ جؾدة الخجمة الرحية. .2

 :أىجاف الجراسة

الرحة ي محاولة تفعيل معاييخ الدالمة و يتسثل اليجؼ الخئيدي لمبحث ف
يتؼ تحقيق ىحا اليجؼ مؽ خالؿ مجسؾعة و  ، اـ بظاقة األداء الستؾازف السيشية باستخج

 مؽ األىجاؼ الفخعية التالية:
 –البعج السالي  –ور بظاقة األداء الستؾازف )البعج البيئي اراسة العالقة بيؽ محد -1

 (.الشسؾو التعمؼ بعج  –بعج العسميات الجاخمية  –بعج العسيل 
الرحة و لستؾازف لتفعيل معاييخ الدالمة تؾضيح أثخ استخجاـ بظاقة األداء ا  -2

 السيشية في السدتذفيات لتحديؽ جؾدة الخجمة الرحية.
الرحة السيشية مؽ خالؿ مؤشخات بظاقة يح أثخ تظبيق معاييخ الدالمة و ؾضت  -3

 األداء الستؾازف في السشغسات الرحية.

 :أىسية الجراسة
األكاديسى( والجانب العسمى ى )تتسثل أىسية الجراسة فى جانبيؽ الجانب العمس

 التظبيقى()
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 األىسية العمسية لمجراسة:

الحى يتشاولو البحث حيث ية فى السؾضؾع ث مؽ الشاحية العمستتسثل أىسية البح
فيشاؾ نجرة فى عجد الجراسات الدابقة العمسية التى  ، يتؼ التعخض لسؾضؾعَا معاصخاَ 

ف وخاصة تشاولت تفعيل بخامج الدالمة والرحة السيشية بإستخجاـ بظاقة األداء الستؾاز 
الى  اجةكسا أصبحت السدتذفيات األف فى أمذ الح ، بالتظبيق عمى السدتذفيات

 إلىتساـ بالجؾانب الرحية واإلجتساعية مسا يداىؼ فى تحديؽ مدتؾى الرحة لمسجتسع.

 األىسية العمسية لمجراسة: 

الجراسة تؾاكب األىتساـ الستدايج مؽ جانب األفخاد والسدتذفيات والسجتسع ككل 
وعمى  بتفعيل بخامج الدالمة والرحة السيشية بسا يحقق الشفع لمسدتذفيات السؤدية ليا

لتي تتستع بيا السؤسدات ىحه الجراسة أىسيتيا مؽ خالؿ األىسية ا تدتسج كسا، السجتسع
الشغخة الستدايجة الجولة بقظاع السؤسدات الرحية و  االىتساـ الستدايج مؽ قبلالرحية و 

لمسؾارد البذخية التي تعتبخ السرجر األساسي لمسدايا التشافدية بالسؤسدات مؽ خالؿ 
اسبة تدسح ليا بالديادة و الجفع مؽ أدائيا مؽ خالؿ االىتساـ بالسؾارد تؾفيخ بيئة مش

الرحة الدالمة و ضخورة وجؾد إدارة و  ، البذخية و ذلػ بتؾفيخ بيئة عسل أمشة لو
 السيشية في السشغسات الرحية.

 :الــجراسـات الــدـابـقـة

ستعمقة بسذكمة قامت الباحثو بتشاوؿ أىؼ الجراسات الدابقة العخبية واألجشبية ال
  الجراسة فى ضؾء ما تؾافخ لو وذلػ عمى الشحؾ التالى:

فيسا يمى أىؼ ىحه  والباحث توتشاول الجراسات الدابقة العخبية واألجشبية
 الجراسات طبقًا لمتدمدل التاريخى
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 0210: ثابتدراسة  -1

وتحجيج مشاطق الخمل فى الدالمة والرحة : تؾضيح ىجفت الجراسة إلي
ياس مجى وعى العامميؽ فى مشظقة الكؾثخ الرشاعية بسحافغة سؾىاج وق ، السيشية

 .بالدالمة والرحة السيشية
  -تهصمت الجراسة إلي مايمى:

لسألئسة لمكياـ بالعسل كافة الغخوؼ ا السشظقة الرشاعية يجب أف تتؾافخ بياأف  - 1
 سل بكفاءة.يتختب عمية إجاد عامميؽ قادريؽ عمي الع( خالية مؽ السخاطخ و )بيئة أمشو

أف تجريب العامميؽ بالسذخوعات الرغيخة عمى أعساؿ الدالمة والرحة  يقمل  -2
 مؽ االخدائخ البذخية والسادية.

 0212 :باللدراسة -0

الدالمة و الرحة السيشية و  بخامجأىسية تظبيق  تؾضيح :ىجفت الجراسة إلي
 دورىا فى الؾقاية مؽ حؾادث العسل في السشذأت الرشاعية.

تعتبخ مؽ أىؼ البئية الغيخ أمشو  إلى :أف عخوؼ العسل   لجراسةتهصمت ا
إال أف معغؼ العساؿ يؤكجوف أنو تؾجج  ، األسباب السؤدية إلي وقؾع حؾادث العسل

بيؽ  الفعاؿ ؿ اإمكانية لتفادي جسيع األسباب السؤدية لحؾادث العسل عؽ طخيق األتر
 .وإداره الدالمة والرحة السيشية العساؿ

Smith :2009 -3 

وصف التبايؽ الحي يظخأ عمى معجالت إصابات  ىجفت ىحه الجراسة إلى
فى مجسؾعة مؽ السيؽ  2009إلى عاـ  1991العسل خالؿ الفتخة الدمشية مؽ عاـ 

عبخ ثالثة مدتؾيات مؽ السظالب السادية والشؾع والتكيف مع العسميات الرشاعية فى 
 ة.إقميؼ " أونتاريؾ" أحج أكبخ األقاليؼ الكشجي
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أف االنخفاض فى معجالت إصابة العسل فى " أونتاريؾ"  تهصمت الجراسة إلى :
ناتج عؽ انخفاض معجالت اإلصابة لمخجاؿ  2111إلى عاـ 1991ما بيؽ الفتخة مؽ عاـ 

ومع ذلػ فإف جسيع أنؾاع اإلصابات ال تخجع إلى  ، والشداء فى السيؽ اليجوية والسختمظة
مؽ الفخوؽ فى معجالت اإلصابة بيؽ كل مؽ الخجاؿ وتؾجج ندبة كبيخة  ، سبب واحج

والشداء يسكؽ أف تشدب إلى قؾة السذاركة فى العسل مؽ خالؿ السيؽ والرشاعات 
 .السختمفة وكحلػ السياـ السختمفة التى تتجاخل مع السجسؾعات السيشية

0- Huang.2010 

ى الرشاعة تقييؼ الدسات السسيدة لكياس آراء العساؿ ف ىجفت ىحه الجراسة إلى
جعؼ سياسة الوىى عمى سبيل السثاؿ ) ، ات العسلنحؾ استجابات رؤسائيؼ تجاه إصاب

( واكتذاؼ عالقة ىحه الستغيخات بالخضا الؾعيفي والعؾدة إلى العسل ، التشغيسي
 .لمعامل بعج شفائو مؽ إصابة العسل

ارتباط سياسات الجعؼ التشغيسي والعؾدة إلى  تهصمت نتائج الجراسة عن
عسل بذكل مدتقل بالخضا الؾعيفي لمعامل بعج شفائو مؽ اإلصابة وعؾدتو مخة أخخى ال

  .لسسارسة مياـ عسمو

 :ببطاقة األداء الستهازن  الستعمقةالجراسات 

 0211الخفاتى:  دراسة

 :إلى ىجفت دراسة

التعخؼ عمى مفيؾـ بظاقة األداء الستؾازف  ومجى قجرة تظبيقيا بالسشغسات  
وكحلػ ىجفت إلى  ، بقظاع غدة فى قياس وتقؾيؼ األداء التسؾيمى  ،الرحية األىمية

معخفة مجى تؾافخ السقؾمات الالزمة فى ىحه السشغسات لتظبيق بظاقة األداء الستؾازف 
 والعالقة بيؽ تظبيقيا وكفاءة األداء التسؾيمى.
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 -:تهصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا  

قة األداء الستؾازف فى السشغسات تبيؽ أف السقؾمات الالزمة لتظبيق بظا
وأف أدارة  ، %76.18الرحية واألىمية بقظاع غدة لتقؾيؼ األداء التسؾيمى بشدبة 

السشغسات الرحية األىمية تيتؼ بجرجة كبيخة بتقؾيؼ أدائيا التسؾيمى مؽ جؾانب غيخ 
وأف تظبيق بظاقة  ، %72.13باإلضافة إلى الجؾانب غيخ السالية بشدبة  ، مالية

 ، %72.62داء الستؾازف يالئؼ بيئة السشغسات الرحية األىمية بقظاع غدة بشدبة األ
ومؽ ثؼ يتبيؽ مؽ ذالػ أىسية تظبيق بظاقة األداء الستؾازف فى السشغسات الرحية 

 الحكؾمية الغيخ ىادفة لمخبح.
 0212و :دراسة نبيي -1

 -ىجفت الجراسة إلى :
ودرجة أنعكاس  ، داء الستؾازف تقؾيؼ أداءالخجمات الرحية مؽ خالؿ بظاقة األ

 .ذلػ عمى مدتؾى الخجمة الرحية فى مدتذفى عيؽ شسذ التخررى
 -تهصمت الجراسة إلى:

أف بظاقة األداء الستؾازف مؽ أىؼ األساليب التى يسكؽ اإلستعانة بيا فى  -1
كسا ، السحاسبة اإلدارية الحجيثة وذلػ لمتخمص مؽ عيؾب األساليب التقميجية

 ذكالت القائسة فى مدتذفى عيؽ شسذ التخررى.تداىؼ فى حل الس
مؽ خالؿ الشتائج اإلحرائية ثبت إمكانية تظبيق أسمؾب بظاقة األداء  -2

 .الستؾازف لتحديؽ جؾدة الخجمة الرحية
  Scott Winans,2016دراسة :  -3

تقجيؼ تقخيخ عؽ نتائج الجراسة التجخيبية االستكذافية  إلى: ىجفت الجراسة 
ادفة لمخبح فيسا يتعمق بتظبيق بظاقة األداء الستؾازف مؽ حيث لمسشغسات الغيخ ى

 مدتؾيات التشفيح واإلبعاد والتحجيات والعكبات الخئيدة الستخجاـ مقاييذ األداء.
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 تهصمت الجراسة إلى مايمى :
تذيخ الشتائج أف معغؼ السشغسات غيخ اليادفة لمخبح يتؼ تحميميا فى مخحمة  -

 .الستؾازف  مبكخة مؽ تظبيق بظاقة األداء
تظبيق بظاقة األداء الستؾازف بتمػ السشغسات لؼ يتكيف بالقجر الكافى مع  -

 متظمبات العسميات غيخ اليادفة لمخبح..

   Greilling- Dorothea  2016: دراسة -2

تقجيؼ تقخيخ عؽ نتائج الجراسة التجخيبية االستكذافية  :إلى الجراسة ىجفت
تعمق بتظبيق بظاقة األداء الستؾازف مؽ حيث لمسشغسات الغيخ ىادفة لمخبح فيسا ي

 مدتؾيات التشفيح واإلبعاد والتحجيات والعكبات الخئيدة الستخجاـ مقاييذ األداء.

 تهصمت الجراسة إلى مايمى :
تذيخ الشتائج أف معغؼ السشغسات غيخ اليادفة لمخبح يتؼ تحميميا فى مخحمة  -

 .مبكخة مؽ تظبيق بظاقة األداء الستؾازف 
بظاقة األداء الستؾازف بتمػ السشغسات لؼ يتكيف بالقجر الكافى مع تظبيق  -

 .متظمبات العسميات غيخ اليادفة لمخبح.

  :اإلطار الشظخي 

تذسل الجراسة عمى عجد من السفاليم التي البج من تهضيحيا وتحجيج 
 السقرهد مشيا وىي عمى الشحه التالي:

عمػػػى أنػػػو جػػػدء مػػػؽ عسميػػػة  : مكيػػػاس األداء الستػػػؾازف  بطاقـــة األداء الستـــهازن  -
 ، اإلدارة اإلسػػػػػػػتخاتيجية والتػػػػػػػي تدػػػػػػػاعج اإلدارة فػػػػػػػي تؾضػػػػػػػيح الػػػػػػػخؤى لمسشغسػػػػػػػة

 (. 1222)سعيج دمحم: والؾسائل اإلستخاتيجية لتحكيقيا  ، واألىجاؼ والغايات
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 الدالمة والرحة السيشية: -
ؽ الدالمة السيشية األمخيكية : عمى أنيا السدتؾى السقبؾؿ م عخفيا ىيئة ميشجسي

السخاطخ والدالمة ىي إدارة تذسل التخظيط والتشغيؼ والتحكؼ والتؾجيو 
 )  (Grabbs J R:1999والعساؿ 

إلي تمػ الشذاطات واإلجخاءات اإلدارية  ويذيخ مفيهم إدارة الدالمة السيشية 
الخاصة بؾقاية العامميؽ مؽ السخاطخ الشاجسة عؽ األعساؿ التي يداولؾنيا ومؽ أماكؽ 

 (. 4، 2116، قج تؤدي إلي أصابتيؼ باألمخاض والحؾادث  )عباسالعسل التي 
يعخؼ تقؾيؼ األداء بأنو قياس األداء الفعمي ومقارنة الشتائج تقهيم األداء :  -

أو السسكؽ الؾصؾؿ إلييا حتى تتكؾف  ، السحققة بالشتائج السظمؾب تحكيقيا
ؼ وتشفيح ومجى الشجاح في تحقيق األىجا ، صؾرة حية لسا حجث وما لؼ يحجث

الخظط السؾضؾعة بسا يكفل اتخاذ اإلجخاءات السالءمة لتحديؽ األداء 
 ,(.0220)تهفيق دمحم: 

التساشى مع السعاييخ واالتجاه الرحيح بظخيقة : بأنيا " الخجمة الرحية  -
وبتكمفة مقبؾلة بحيث تؤدى الى إحجاث تأثيخات  ، آمشة ومقبؾلة مؽ السجتسع

 اإلعاقة وسؾء التغحية ". ، ندبة الؾفيات ، عمى ندبة الحاالت السخضية
بأنيا عبارة عؽ مشغسة اجتساعية صحية تقؾـ بأداء مختمف السدتذفى :  -

الؾعائف العالجية الؾقائية والتجريبية والعمسية وأيزا الؾعائف السيشية 
والتأىيمية باإلضافة إلى وعيفة البحث العمسي بيجؼ السدأىسة في تحقيق 

 (1222)سعيج دمحم: يط الرحي عمى السدتؾى القؾمي األىجاؼ العامة لمتخظ
: مكياس األداء الستؾازف عمى أنو جدء مؽ عسمية  بطاقة األداء الستهازن  -

 ، اإلدارة اإلستخاتيجية والتي تداعج اإلدارة في تؾضيح الخؤى لمسشغسة
 ( 1222)سعيج دمحم: والؾسائل اإلستخاتيجية لتحكيقيا  ، واألىجاؼ والغايات
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ىي مجسؾعة مؽ العؾامل واألبعاد والسكؾنات الجاخمية لمسشغسة : البيئة  -
واألبعاد الخارجية التي تحيط بيا والتي تؤثخ في السسارسات اإلدارية 
والتشغيسية واإلستخاتيجية وتتظمب مؽ اإلدارة فيؼ لظبيعة ىحه البيئة وتفاعالتيا 

)وائل معيا  وطبيعة العالقة بيشيسا بحيث تدتظيع إيجاد أفزل صيغ التعامل
 (0222إدريذ: 

 :مشيج الجراسة

عمى مشيجيؽ  وفى ضؾء طبيعة السذكمة وىجؼ وأىسية الجراسة أعتسجت الباحث
 أساسييؽ فى أعجاد الجراسة ىسا: 

 :السشيج الهصفي التحميمي -1

الجراسات العمسية التى تشاولت مؾضؾع  حيث قامت الباحثة باإلطالع وإستقخاء
ؾب الجراسة السكتبية واإلطالع عمى السخاجع العمسية  الجراسة مؽ خالؿ إتباع أسم

الستخررة العخبية واألجشبية مؽ كتب عمسية ومقاالت مشذؾرة بالسجالت العمسية 
السحكسة والجوريات السختمفة وما صجر مؽ السؤتسخات العمسية ورسائل عمسية والجراسات 

 مؾضؾع الجراسة. الدابقة وأبحاث مختبظة بسؾضؾع الجراسة والستعمقة بالسذكمة

 السشيج التطبيقى:   -0

أستخجمت الباحثو ىحا السشيج بيجؼ الكذف عؽ الشتائج السشظكية الستختبة عمى 
وذلػ مؽ خالؿ الكياـ بجراسة ميجانية تيجؼ إلى ، إختبار الفخوض األساسية لمجراسة

وذلػ مؽ خالؿ بيانات مدتسجة مؽ قائسة إستقراء  ، إختبار فخوض البحث الدابقة
 .العامميؽ فى مدتذفيات جامعة القاىخة ستظالع الخأى تؼ تؾزيعيا عمىإل
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 :الجراسةفـــــخوض 
مؽ أجل تفديخ إشكالية البحث ومحاولة اإلجابة عؽ األسئمة السظخوحة يسكؽ 

   -صياغة الفخضيات التالية:
تؾجج عالقة ذات داللة معشؾية بيؽ بظاقة األداء الستؾازف و تفعيل الفخض األول :

 اييخ الدالمة و الرحة السيشية.مع
ة األداء و تحديؽ تؾجج عالقة ذات داللة معشؾية بيؽ أبعاد بظاقالفخض الثانى :

 الخجمة الرحية.
 :مـتـغـيـخات الـبـحـث

 بظاقة األداء الستؾازف.الستغيخ السدتقل :  .أ 
 الدالمة والرحة السيشية.الستغيخ التابع :  .ب 

  :االجخاءات السشيجية لمجراسة
 مشيج الجراسة : نهع و 

تشتسي ىحه الجراسة إلي نسط الجراسات العمسية التحميمية باالعتساد عمي السشيج 
 العمسي التحميمي واستبياف خاص بالدادة العامميؽ بسدتذفيات جامعة القاىخة.

 مجاالت الجراسة :
 .مدتذفيات جامعة القاىخة يتسثل في مجال جغخافي : -
مفخدة مؽ الدادة العامميؽ  113عمى  اقترخت عيشة الجراسة مجال بذخي : -

 .بسدتذفيات جامعة
وىؾ الؾقت السدتغخؽ إلجخاء الجراسة وقج تؼ إجخاء الجراسة في الفتخة  مجال زمشي : -

 .(2119( حتي )2118مؽ )
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  :اإلطار الشظخي 

تذسل الجراسة عمى عجد من السفاليم التي البج من تهضيحيا وتحجيج 
 لتالي:السقرهد مشيا وىي عمى الشحه ا

: مكياس األداء الستؾازف عمى أنو جدء مؽ عسمية اإلدارة  بطاقة األداء الستهازن  -
واألىجاؼ  ، اإلستخاتيجية والتي تداعج اإلدارة في تؾضيح الخؤى لمسشغسة

 (. 1222)سعيج دمحم: والؾسائل اإلستخاتيجية لتحكيقيا  ، والغايات
 الدالمة والرحة السيشية: -

المة السيشية األمخيكية : عمى أنيا السدتؾى السقبؾؿ مؽ الد عخفيا ىيئة ميشجسي
السخاطخ والدالمة ىي إدارة تذسل التخظيط والتشغيؼ والتحكؼ والتؾجيو والعساؿ 

Grabbs J R:1999)  ( 

إلي تمػ الشذاطات واإلجخاءات اإلدارية الخاصة  ويذيخ مفيهم إدارة الدالمة السيشية 
جسة عؽ األعساؿ التي يداولؾنيا ومؽ أماكؽ العسل بؾقاية العامميؽ مؽ السخاطخ الشا

 (. 4، 2116، التي قج تؤدي إلي أصابتيؼ باألمخاض والحؾادث  )عباس
يعخؼ تقؾيؼ األداء بأنو قياس األداء الفعمي ومقارنة الشتائج السحققة تقهيم األداء :  -

ة لسا أو السسكؽ الؾصؾؿ إلييا حتى تتكؾف صؾرة حي ، بالشتائج السظمؾب تحكيقيا
ومجى الشجاح في تحقيق األىجاؼ وتشفيح الخظط السؾضؾعة  ، حجث وما لؼ يحجث

 ,(.0220)تهفيق دمحم: بسا يكفل اتخاذ اإلجخاءات السالءمة لتحديؽ األداء 
التساشى مع السعاييخ واالتجاه الرحيح بظخيقة آمشة : بأنيا " الخجمة الرحية  -

تؤدى الى إحجاث تأثيخات عمى ندبة  وبتكمفة مقبؾلة بحيث ، ومقبؾلة مؽ السجتسع
 اإلعاقة وسؾء التغحية ". ، ندبة الؾفيات ، الحاالت السخضية

بأنيا عبارة عؽ مشغسة اجتساعية صحية تقؾـ بأداء مختمف السدتذفى :  -
الؾعائف العالجية الؾقائية والتجريبية والعمسية وأيزا الؾعائف السيشية والتأىيمية 
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العمسي بيجؼ السدأىسة في تحقيق األىجاؼ العامة  باإلضافة إلى وعيفة البحث
 (1222)سعيج دمحم: لمتخظيط الرحي عمى السدتؾى القؾمي 

: مكياس األداء الستؾازف عمى أنو جدء مؽ عسمية اإلدارة  بطاقة األداء الستهازن  -
واألىجاؼ  ، اإلستخاتيجية والتي تداعج اإلدارة في تؾضيح الخؤى لمسشغسة

 ( 1222)سعيج دمحم: ئل اإلستخاتيجية لتحكيقيا والؾسا ، والغايات
ىي مجسؾعة مؽ العؾامل واألبعاد والسكؾنات الجاخمية لمسشغسة واألبعاد البيئة :  -

الخارجية التي تحيط بيا والتي تؤثخ في السسارسات اإلدارية والتشغيسية واإلستخاتيجية 
ة العالقة بيشيسا بحيث وتتظمب مؽ اإلدارة فيؼ لظبيعة ىحه البيئة وتفاعالتيا وطبيع

 (0222)وائل إدريذ: تدتظيع إيجاد أفزل صيغ التعامل معيا 

 :إجخاءات الجراسة

 ـ الجراسة السيجانية)السشيج التحميمي(: 3

عسجت الباحثو في إجخاء الجراسة السيجانية عمى قائسة االستقراء والتي تؼ 
وذلػ في الفتخة مؽ  ، تؾزيعيا عمى عيشة مؽ العامميؽ بسدتذفيات جامعة القاىخة

حيث تؼ التعخؼ عمى أراءىؼ ورغباتيؼ واتجاىاتيؼ  5/11/2118الي  5/11/2118
وقج تؼ استخجاـ  ، والعشاصخ الغيخ مخضية التى تؾاجييؼ وانظباعاتيؼ واقتخاحاتيؼ

 األساليب اإلحرائية في تحميل البيانات والسعظيات التي تؼ جسعيا.

الجراسة إلى وجؾد فجؾة بحثية لؼ تغظييا العجيج مؽ الجراسات ت تؾصموقج 
ثؼ  ، ومؽ ثؼ أىتست الجراسة بإجخاء دراسة إستكذافية في السجاؿ التظبيقي ، الدابقة

ومؽ ثؼ فإف  الجراسة قج تشاولت ذؾ في , تؼ استعخاض نتائج الجراسة السيجانية وتحميميا
ونتائج الجراسة السيجانية  ، يةمؾضؾعيؽ أساسييؽ ىسا: أسذ الجراسة السيجان

وىؾ  ، حيث أستخجمت الباحثو األسمؾب اإلحرائي األندب لمتحميل ، ومشاقذتيا
ولسا كانت البيانات قج جاءت مشغسة فى شكل ججاوؿ  ، أختبار كخوسكاؿ والس
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تسثل الرفؾؼ عيشة الجراسة  )العامميؽ  ، تكخارات مؽ خسدة أعسجة وصفيؽ
ة ( وتسثل األعسجة استجابات األفخاد عمى أسئمة االستقراء بسدتذفيات جامعة القاىخ 

 والتى تؼ تختيبيا تشازليًا مؽ مؾافق تسامًا إلى ال أوافق مظمقًا.
 :أسمهب وأدوات الجراسة

 .العامميؽ بسدتذفيات جامعة القاىخة مجتسع الجراسة والعيشة: -أ 

 يسكؽ تؾضيح كاًل مؽ مجتسع وعيشة الجراسة كسا يمي:
   اسة:مجتسع الجر 

 عيشة الجراسة:يتسثل مجتسع الجراسة 

فخدًا يسثمؾف عيشة الجراسة "وىى عجد  111كانت عيشة الجراسة السكؾنة مؽ 
ونغخًا  (العامميؽ بسدتذفيات جامعة القاىخةاالستسارات الرحيحة التى تؼ استخدادىا"مؽ )

صة فئة ال لظبيعة البيانات التى تتدؼ بشجرة االستجابة عمى بعض فئات االستجابة خا
فقج قامت الباحثو بحداب قيسة كخوسكاؿ ػ والس بإستخجاـ بخنامج   ، أوافق مظمقاً 

"Statxact 4.0   1.15ػ والس لكل سؤاؿ عشج مدتؾى وتؼ اختبار معشؾية قيؼ كخوسكاؿ. 

وتؼ تحجيج حجؼ العيشة باستخجاـ بخنامج  ، تؼ اختيار عيشة عذؾائية بديظة
Sample Size Calculator مفخدة 111ػ بسعمؾمية حجؼ السجتسع الحى يبمغ وذل ، 

وبعج ادخاؿ البيانات لمبخنامج تؼ  ، %5± % وحجود خظأ 95وعشج مدتؾى ثقة 
 .مفخدة 111حداب حجؼ العيشة وبمغ 

 اعتسج الباحثؾف عمى األساليب التالية:
وذلػ لبحث  ، : ويدتخجـ لحداب معامل الثبات( كخونباخ Alpha) معامل الثبات -1

إمكانية االعتساد عمى نتائج الجراسة السيجانية فى تعسيؼ الشتائج وقج كانت قيسة الفا مجى 
( لكل ابعاد السكياس ، 1.789 ، 1.756 ، 1.529 ، 1.624البعاد السكياس ا ) 
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( بسعامل صجؽ بمغ 1.896الثالثة عمى التؾالى  وقيسة الفا الجسالى السكياس)
(1.599.)** 

 قياس متغيخات الجراسة :  -ب 
فى قياس  والباحث تفقج اعتسج ، وعمييا الباحث تفي ضؾء الجراسات الدابقة التي إطمع

 (. الدالمة والرحة السيشية( والستغيخ التابع )بظاقة األداء الستؾازف الستغيخ السدتقل )
 أداة تجسيع بيانات الجراسة السيجانية:  -ج 

حيث  ، دات البحثبترسيؼ قائسة استقراء لتجسيع البيانات مؽ مفخ  والباحث تقام 
 مخ إعجادىا وترسيسيا بالخظؾتيؽ التاليتيؽ:

 الخطهة األولى: إعجاد قائسة االستقراء فى صهرتيا األولية:
 :نتائج الجراسة

وفيسا يمى  تحميل االنحجار البديطنتائج اختبارت الفخوض الفخعية باستخجام  . أ
 اختبارات الفخوض:

 :الفخض الفخعى األول
معشهي بين األداء السالي و تفعيل معاييخ الدالمة تهجج عالقة ذات تأثيخ 

 والرحة السيشية.
 Simpleالختبار ىحا الفخض استخجم أسمهب تحميل االنحجار البديط 

regression ويهضح الججول التالي نتائج اختبار ىحا الفخض 
 (1)ججول رقم 

 لسيشيةتفعيل معاييخ الدالمة والرحة ا األداء السالى عمىتأثيخ  نتائج اختبار

 الستغيخ السدتقل
 السعمسات

 السقجرة

i 

t. test F. test 
R2 

مدتهى  الكيسة
مدتهى  الكيسة السعشهية

 السعشهية
 %23.0 **2.221 32.23 **2.21 2.232 132.32 الجدء الثابت

    **2.21 2.022 3.212 إجسالي األداء السالى 
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 (.   1.11قل مؽ )دالة عشج مدتؾى معشؾية أ** 
 (.   1.15دالة عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ )* 

 يتزح من الججول الدابق الشتائج التالية:

 (R2)معامل التحجيج  – 1

%( مؽ التغيخ الكمي 63.2يفدخ )األداء السالى يتزح  أف الستغيخ السدتقل 
بة يخجع إلى (. وباقي الشدتفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشيةفي الستغيخ التابع )

الخظأ العذؾائي في السعادلة أو ربسا لعجـ إدراج متغيخات مدتقمة أخخى كاف مؽ 
 .السفخوض إدراجيا ضسؽ الشسؾذج

 اختبار معشهية الستغيخ السدتقل.  –0

ذو   ،األداء السالىيتزح  أف الستغيخ السدتقل t.test) باستخجاـ اختيار 
حيث بمغت قيسة "ت"  ، (الرحة السيشيةتفعيل معاييخ الدالمة و )تأثيخ معشؾي عمى 

 (.1.11( وذلػ عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ  )9.737)
 اختبار معشهية جهدة تهفيق نسهذج االنحجار: – 3

 ، (F-test)تؼ استخجاـ إختبار  ، الختبار معشؾية جؾدة تؾفيق الشسؾذج ككل
تؾى أقل ( وىي ذات معشؾية عشج مد39.53ىي ) (F-test)وحيث أف قيسة إختبار 

تفعيل معاييخ الدالمة مسا يجؿ عمى جؾدة تأثيخ نسؾذج االنحجار عمى  ، (1.11مؽ )
 . والرحة السيشية

 :الفخض الفخعى الثانى

وتفعيل معاييخ الدالمة رضا العسالء تؾجج عالقة ذات تأثيخ معشؾي بيؽ 
 والرحة السيشية.
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 Simpleالختبار ىحا الفخض استخجـ أسمؾب تحميل االنحجار البديط 
regression ويؾضح الججوؿ التالى نتائج اختبار ىحا الفخض. 

 Simple regressionتحميل االنحجار البديط  -األسمهب اإلحرائي السدتخجم :
 (0)ججول رقم 

 تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشية رضا العسالء عمىتأثيخ  نتائج اختبار

 الستغيخ السدتقل

 السعمسات
 السقجرة

i 

t. test F. test 

R2 
مدتهى  الكيسة

 الكيسة السعشهية
مدتهى 
 السعشهية

 الجدء الثابت
62.838 2.214 

1.13** 
28.11 

 
1.111** 22.2% 

    **1.11 5.293 4.181 رضا العسالءإجسالي  

 (.   1.11دالة عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ )**  
 (.   1.15دالة عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ )* 

 يتزح من الججول الدابق الشتائج التالية:

 (R2)معامل التحجيج  – 1

%( مؽ 64.4إدارة السعخفة يفدخ )رضا العسالء يتزح  أف الستغيخ السدتقل 
(. وباقي تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشيةالتغيخ الكمي في الستغيخ التابع )

ة أو ربسا لعجـ إدراج متغيخات مدتقمة الشدبة يخجع إلى الخظأ العذؾائي في السعادل
 .أخخى كاف مؽ السفخوض إدراجيا ضسؽ الشسؾذج

 اختبار معشهية الستغيخ السدتقل.  –0
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ذو   ،رضا العسالءيتزح  أف الستغيخ السدتقل  (t.test)باستخجاـ اختيار 
حيث بمغت قيسة "ت"  ، (تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشية)تأثيخ معشؾي عمى 

 (.1.11( وذلػ عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ  )5.293)
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 اختبار معشهية جهدة تهفيق نسهذج االنحجار: – 3

 ، (F-test)تؼ استخجاـ إختبار  ، الختبار معشؾية جؾدة تؾفيق الشسؾذج ككل
( وىي ذات معشؾية عشج مدتؾى أقل 28.11ىي ) (F-test)وحيث أف قيسة إختبار 

تفعيل معاييخ الدالمة تأثيخ نسؾذج االنحجار عمى مسا يجؿ عمى جؾدة  ، (1.11مؽ )
 . والرحة السيشية

 :الفخض الفخعى الثالث

وتفعيل معاييخ الدالمة العسميات الجاخمية تؾجج عالقة ذات تأثيخ معشؾي بيؽ 
 والرحة السيشية.

 Simpleالختبار ىحا الفخض استخجـ أسمؾب تحميل االنحجار البديط 
regression لتالى نتائج اختبار ىحا الفخضويؾضح الججوؿ ا. 

 Simple regressionتحميل االنحجار البديط  -األسمهب اإلحرائي السدتخجم :
 (3)ججول رقم 

تفعيل  عمى العسميات الجاخميةتأثيخ معشهية نسهذج االنحجار الخطي البديط لتحجيج 
 معاييخ الدالمة والرحة السيشية

       
 السعمسات

 السقجرة

i 

t. test F. test 
R2 

 الكيسة
مدتهى 
 الكيسة السعشهية

مدتهى 
 السعشهية

 %22.2 **1.12 38.111 **1.11 2.214 62.838 الجدء الثابت
    **1.12 5.293 4.181 العسميات الجاخمية إجسالي 

 (.   1.11دالة عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ )**  
 (.   1.15دالة عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ )* 
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 يتزح من الججول الدابق الشتائج التالية:

 (R2)معامل التحجيج  – 1

%( مؽ التغيخ 61.7يفدخ ) العسميات الجاخميةيتزح أف الستغيخ السدتقل 
(. وباقي الشدبة تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشيةالكمي في الستغيخ التابع )

ا لعجـ إدراج متغيخات مدتقمة أخخى كاف يخجع إلى الخظأ العذؾائي في السعادلة أو ربس
 .مؽ السفخوض إدراجيا ضسؽ الشسؾذج

 اختبار معشهية الستغيخ السدتقل.  –0

ذو  ، يتزح أف الستغيخ السدتقل العسميات الجاخمية (t.test)باستخجاـ اختيار 
حيث بمغت قيسة "ت"  ، (تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشية)تأثيخ معشؾي عمى 

 (.1.11( وذلػ عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ  )5.293)

 اختبار معشهية جهدة تهفيق نسهذج االنحجار: – 3

وحيث  ، (F-test)تؼ استخجاـ إختبار  ، الختبار معشؾية جؾدة تؾفيق الشسؾذج ككل
 ، (1.11معشؾية عشج مدتؾى أقل مؽ ) ( وىي ذات38.111ىي ) (F-test)أف قيسة إختبار 

 يخ نسؾذج االنحجار عمى تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشية. مسا يجؿ عمى جؾدة تأث
 :الفخض الفخعى الخابع

تؾجج عالقة ذات تأثيخ معشؾي بيؽ التعمؼ والشسؾ وتفعيل معاييخ الدالمة 
 والرحة السيشية.

 Simpleالختبار ىحا الفخض استخجـ أسمؾب تحميل االنحجار البديط 
regression تائج اختبار ىحا الفخضويؾضح الججوؿ التالى ن. 
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 Simple regressionتحميل االنحجار البديط  -األسمهب اإلحرائي السدتخجم :
 (2)ججول رقم 

تفعيل  عمىالتعمم والشسه تأثيخ معشهية نسهذج االنحجار الخطي البديط لتحجيج 
  معاييخ الدالمة والرحة السيشية

 الستغيخ السدتقل
 السعمسات

 السقجرة

i 

t. test F. test 
R2 

مدتهى  الكيسة
 الكيسة السعشهية

مدتهى 
 السعشهية

 %22.2 **1.11 114.615 **1.114 5.972 76.761 الجدء الثابت
    **1.12 11.716 3.271 التعمم والشسه إجسالي 

 (.   1.11دالة عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ )**  
 (.   1.15دالة عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ )* 

 يتزح من الججول الدابق الشتائج التالية:

 (R2)معامل التحجيج  – 1

%( مؽ التغيخ الكمي 71.15يفدخ )التعمم والشسه يتزح أف الستغيخ السدتقل 
( وباقي الشدبة يخجع إلى تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشيةفي الستغيخ التابع )

إدراج متغيخات مدتقمة أخخى كاف مؽ  الخظأ العذؾائي في السعادلة أو ربسا لعجـ
 .السفخوض إدراجيا ضسؽ الشسؾذج

 اختبار معشهية الستغيخ السدتقل.  –0

ذو  ، يتزح  أف الستغيخ السدتقل التعمؼ والشسؾ(t.test)باستخجاـ اختيار 
حيث بمغت قيسة "ت"  ، (تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشية)تأثيخ معشؾي عمى 

 (.1.11ج مدتؾى معشؾية أقل مؽ  )( وذلػ عش11.716)
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 اختبار معشهية جهدة تهفيق نسهذج االنحجار: – 3
 ، (F-test)تؼ استخجاـ إختبار  ، الختبار معشؾية جؾدة تؾفيق الشسؾذج ككل

( وىي ذات معشؾية عشج مدتؾى 114.615ىي ) (F-test)وحيث أف قيسة إختبار 
تفعيل معاييخ ج االنحجار عمى مسا يجؿ عمى جؾدة تأثيخ نسؾذ ، (1.11أقل مؽ )

 . الدالمة والرحة السيشية
ج.  نتائج تحميل االنحجار الخظى الستعجد لمعالقة بيؽ ابعاد بظاقة األداء الستؾازف 

 وبيؽ  تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشية 
ويؾضح الججوؿ التالى نتائج تحميل االنحجار الخظى الستعجد لمتشبؾء بأبعاد بظاقة 

  .ء الستؾازف الحى لو تاثيخ معشؾى عمى  تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشيةاألدا
 (2)ججول رقم 

يهضح نتائج االنحجار الخطى الستعجد لمتشبؤ بأبعاد بطاقة األداء الستهازن الحى لو 
 تاثيخ معشهى عمى  تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشية

 الستغيخ السدتقل

 السعمسات
 السقجرة

i 
 قيسة ف قيسة ت

VIF R2 

 مدتهى  الكيسة 
 السعشهية 

مدتهى  الكيسة
 السعشهية

 %23.3  **2.221 122.133 2.12 1.222 12.222 الجدء الثابت
  1.212   **2.221 2.222 1.222 االداء السالى

  1.222   **2.221 2.222 1.223 محهر رضاء العسالء
  1.221   *2.23 0.122 2.212 ميةمحهر العسميات الجاخ

  1.223   **2.221 2.322 1.212 محهر التعمم والشسه

 (.   1.11دالة عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ )**  
 (.   1.15دالة عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ )* 
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 يتزح من الججول الدابق الشتائج التالية:

 (R2)معامل التحجيج  –1

%( 83.3تفدخ ) ، (بظاقة األداء الستؾازف )يتزح أف الستغيخات السدتقمة  
تفعيل معاييخ الدالمة والرحة مؽ التغيخ الكمي في الستغيخ التابع الستسثل فى 

وباقي الشدبة يخجع إلى الخظأ العذؾائي في السعادلة أو ربسا لعجـ إدراج  ، السيشية
طبيعة  متغيخات مدتقمة أخخى كاف مؽ السفخوض إدراجيا ضسؽ الشسؾذج أو الختالؼ

 نسؾذج االنحجار عؽ الشسؾذج الخظي.

 اختبار معشهية الستغيخ السدتقل.  –0

 ، يتزخ  أف الستغيخات السدتقمة األكثخ تأثيخا (t.test)باستخجاـ اختيار 
، (7.961) ، (4.695حيث بمغت قيؼ "ت" ) ، )رضا العسالء والتعمؼ والشسؾ(

 (.. 1.11معشؾية أقل مؽ  ) ( عمى التؾالي وذلػ عشج مدتؾى 9.344و) ، (2.186)

 اختبار معشهية جهدة تهفيق نسهذج االنحجار: –3

 ، (F-test)تؼ إستخجاـ إختبار  ، الختبار معشؾية جؾدة تؾفيق الشسؾذج ككل
( وىي ذات معشؾية عشج مدتؾى 156.133ىي ) (F-test)وحيث أف قيسة إختبار 

الستغيخات جار عمى مسا يجؿ عمى جؾدة تأثيخ نسؾذج االنح ، (1.11أقل مؽ )
 رضا العسالء، والعسميات الجاخمية، و  ، السدتقمة ككل والستعمقة بكل من األداء السالى

  والتعمم والشسه.

 -: (VIF)معامل تزخم التباين 

بيؽ الستغيخات  ، Multicollinearityلتحجيج مجى وجؾد ازدواج خظى 
 Variance inflationوىى اخترار  (VIF)تؼ حداب  ، السدتقمة وبعزيا البعض

factor وقج اتزح أف  ، لكل متغيخ مدتقل عمى حجة مع باقى الستغيخات السدتقمة
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الستغيخات السدتقمة السقبؾلة ضسؽ نسؾذج االنحجار الخظى الستعجد ال تعانى مؽ 
( 11أقل مؽ ) VIFحيث إف قيؼ  ، مذكمة االزدواج الخظى فى أيًا مؽ ىحه الستغيخات

 د مذكمة.مسا يجؿ عمى عجـ وجؾ 

ومؽ خالؿ الججوؿ الدابق يتزح اف عؾامل بظاقة األداء الستؾازف)األداء 
و التعمؼ والشسؾ( ليا تاثيخ فعاؿ في ، د رضا العسالء، العسميات الجاخمية ، السالى

 نسؾذج االنحجار عمى  تفعيل معاييخ الدالمة والرحة السيشية.



 0202 سبتسبخ( الثانيوالخسدهن )الجدء ابع الذ لعجدا                                 مجمة بحهث الذخق األوسط

- 032- 

 :الشتائج

مؽ خالؿ مرفؾفة االرتباط بيخسؾف باختبار فخوض البحث  والباحث توقج قام
تفعيل معاييخ و أنو تؾجج عالقة ذات داللة معشؾية مؾجبة بيؽ بظاقة األداء الستؾازف 

 .وىه الفخض األول الدالمة والرحة السيشية.

وىؾ الفخض الخئيدى لمبحث فقج تبيؽ أيزًا مؽ  أما الفخض األول واالثانى:
ات معشؾية مؾجبة تبيؽ إيجابية تظبيق خالؿ اإلنحجار الستعجد أنو تؾجج عالقة ذ

األسمؾب السقتخح عمى السدتذفى محل الجراسة وذلػ مؽ خالؿ السحاور الخئيدية 
لكل محؾر مؽ  1.111لبظاقة األداء الستؾازف وذلػ عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ 

 وذلك كسا يمى :محاور البظاقة 

تفدخ  ، خالؿ بعض السؤشخات تبيؽ أف الستغيخ السدتقل )بظاقة األداء الستؾازف ( مؽ -
أف محؾر األداء السالي ورضاء العسالء والعسميات الجاخمية والشسؾ والتعميؼ تفدخ 

 %( مؽ التغيخ الكمى فى الستغيخ التابع وىؾ التحدؽ في السحاور الدابقة.63,2)

مسا سبق يتبيؽ إيجابية تفعيل بخامج الدالمة والرحة السيشية  بإستخجاـ 
 . محل الجراسة ياتلستؾازف  فى  السدتذفبظاقة األداء ا

 ختبار فخضين :ا نتائج البحث فى الجراسة التطبيكية

الباحث باختبار فخوض البحث مؽ خالؿ مرفؾفة االرتباط  توقج قام
بيخسؾف أنو تؾجج عالقة ذات داللة معشؾية مؾجبة بيؽ بظاقة األداء الستؾازف تفعيل 

 .الفخض األول وىه معاييخ الدالمة والرحة السيشية.

وىؾ الفخض الخئيدى لمبحث فقج تبيؽ أيزًا مؽ  أما الفخض األول واالثانى:
خالؿ اإلنحجار الستعجد أنو تؾجج عالقة ذات معشؾية مؾجبة تبيؽ إيجابية تظبيق 

محل الجراسة وذلػ مؽ خالؿ السحاور الخئيدية السدتذفيات األسمؾب السقتخح عمى 
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لكل محؾر مؽ  1.111عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ لبظاقة األداء الستؾازف وذلػ 
 وذلك كسا يمى :محاور البظاقة 

تفدخ  ، تبيؽ أف الستغيخ السدتقل )بظاقة األداء الستؾازف ( مؽ خالؿ بعض السؤشخات -
أف محؾر األداء السالي ورضاء العسالء والعسميات الجاخمية والشسؾ والتعميؼ تفدخ 

 .يخ التابع وىؾ التحدؽ في السحاور الدابقة%( مؽ التغيخ الكمى فى الستغ63,2)

مسا سبق يتبيؽ إيجابية تفعيل بخامج الدالمة والرحة السيشية  بإستخجاـ 
 . محل الجراسةيات بظاقة األداء الستؾازف  فى  السدتذف
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  :اتـيـهصـتال
تحجيج رؤية ورسالة وإستخاتيجية وتظبيق بظاقة األداء الستؾازف بذكل واضح  .1

 .ياتالعامميؽ بالسدتذفومحجد لجسيع 
تخرريؽ الحيؽ يقؾمؾف بتظبيق نغاـ وسجل األداء الستؾازف سرفع كفاءة ال .2

 وتجريبيؼ عمى كيفية ترسيؼ وتذغيل البظاقة وربظيا بأنغسة عسل اإلدارات.
محل يات بالسدتذفباإلدارة البيئية ضخورة تظؾيخ الخظط والدياسات الخاصة  .3

 .والرحة السيشيةلتفعيل بخامج الدالمة البحث وذلػ 
العسل عمى إنذاء وحجات تشغيسية تتفخغ لمستابعة واإلشخاؼ عمى عسمية تظبيق  .4

 السدتذفيات الجامعية.نغاـ األداء الستؾازف عمى مدتؾى 
ضخورة نذخ الثقافة البيئية مؽ أجل السحافغة عمى البيئة والعامميؽ والعسالء مؽ  .5

 إصابتيؼ بعجوى السدتذفيات.
ية ى إستعساؿ األدوات الؾقائية لحسايتيؼ مؽ أى مخاطخ بيئتذجيع العامميؽ عم .6

 . مسكؽ أف تحجث ليؼ أثشاء العسل
 .لعامميؽ بالسدتذفيات محل الجراسةوضع خظط لمظؾارئ وتكؾف معمشة لكل ا  .7

 
 



 يو محسهد بيهمنبييد.                      الستهازن  السيشية باستخجام بطاقة األداء تفعيل بخامج الدالمة والرحة

- 033- 

  اليهامر والسخاجع
ازف ( تقؾيؼ األداء فى الؾحجات الرحية بإستخجاـ بظاقة األداء الستؾ 2116نبيية محسؾد بيؾمى )

جامعة  ، معيج الجراسات والبحؾث البيئية، دتيختيؽ الجاخمية والخارجية"رسالة ماجوأثخه عمى البيئ
 عيؽ شسذ.

( نغؼ الدالمة والرحة السيشية فى السذخوعات الرغيخة "مجمة أسيؾط 2112ثابت عمى دمحم" )
 .يشايخ ، العجد الدادس والثالثؾف ، لمجراسات البيئية
( " مجى قجرة السشغسات األىمية الرحية بقظاع غدة عمى تظبيق بظاقة 2111الخفاتى عادؿ جؾاد )

رسالة ماجدتيخ في السحاسبة والتسؾيل غيخ  ، األداء الستؾازف كأداة لتقؾيساألداء التسؾيمي "
 .مشذؾرة

استخجاـ نسؾذج األداء الستؾازف في تقؾيؼ أداء السدتذفيات" "  (2111تامخ ) راغب الغزيؽ وساـ
 العجد الثالث. ، 33السجمج  ، مجمة العمسية لجامعة تذخيق ، جامعة تذخيق ، بيكيةدراسة تظ

الدالمة والرحة السيشية فى تحديؽ أداء العساؿ دور بخامج " (2114)عمى مذعل   بالؿ
 .جامعة رفمة، خيقدؼ عمـؾ التيد ، الرغيخة والستؾسظة بالسؤسدات

مشيج متكامل في إطار السفاليؼ  لرحية والطبية ""إدارة السشظسات ا( 1999سعيج دمحم جاب الخب )
 كمية التجارة. ، جامعة قشاة الدؾيذ، اإلدارية الحجيثة "

", عساف, إدارة البازي,  اإلستخاتيجية والتخطيط اإلستخاتيجي مشيج معاصخ( " 2119وائل إدريذ )
 الظبعة الثانية.

 ، دار الفكخ العخبي ، " جيجة لعالم ججيجمجخل ج –تقييم األداء ( " 2112دمحم تؾفيق عبج السحدؽ  )
 القاىخة.

دار وائل لمشذخ الظبعة الثانية  ، إدارة السؾارد البذخية مجخل استخاتيجي ، سييمة دمحم، عباس
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