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مرتكزات الفلترة التنظيمية بين اإلسهامات والمحددات
دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في مصرف الرافدين  /فرع جامعة الموصل
ـ.ـ .دىاـ عؾيج مظخود

أ.ـ.د .سمظاف احسج خميف الشؾفل

الجامعة التقشية الذسالية  /الكمية التقشية اإلدارية  /السؾصل

(قجـ لمشذخ في  ، 0279/9/71قبل لمشذخ في )0202/77/00
ملخص البحث:

سعت الجراسة الحالية إلى تقجيؼ اطار نغخي لسختكدات الفمتخة التشغيسية فزالً عؽ تحجيج مدتؾى تؾافخ ىحه السختكدات عمى

مدتؾى السشغسة السبحؾثة وقج تحجدت مذكمة الجراسة في التداؤؿ اآلتي- :

ىل تستمػ السشغسة عيشة الجراسة السختكدات الكفيمة إلقخار آلية الفمتخة التشغيسية في مجاؿ عسميا وبسا يسكشيا مؽ أداء السيسات
السؾكمة إلييا؟
وتبشت الجراسة فخضية مفادىا :
ال تتؾفخ لجى السشغسة السبحؾثة السختكدات السجدجة لمفمتخة التشغيسية فييا.

واعتسجت الجراسة االستبانة أداة لجسع البيانات الخاصة بسختكدات الفمتخة التشغيسية وقج تؼ تؾزيعيا عمى عيشة عذؾائية مؽ

العامميؽ بمغ حجسيا ( )20فخدا ،وتست االستعانة بأساليب إحرائية متشؾعة مشيا (التك اخرات ،والشدب السئؾية  ،واألوساط الحدابية،و
االنحخافات السعيارية،و التحميل العاممي) ،وقج وصمت الجراسة إلى جسمة استشتاجات مؽ أبخزىا تؾفخ مختكدات الفمتخة التشغيسية في

السشغسة السبحؾثة فزال عؽ تسحؾر العؾامل السجدجة ليا في ستة عؾامل بحدب مرفؾفة التجويخ عمساً أف (ؾيؼ ايجؾف) تجاوزت الؾاحج
الرحيح وبمغ أعالىا لمعامل األوؿ وصؾال إلى العامل الدادس .
وقج قجمت الجراسة بجسمة تؾصيات مؽ أبخزىا :تذخيص العؾامل الجاعسة والسفدخة لسختكدات الفمتخة التشغيسية
محتؾياتيا وتأشيخ امتجاد أثارىا.
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Cornerstone of Orgaizetional Filter between Determinants and Contributions
A survey study of opinions sample of worker’s in Rifidaan bank
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Abstract:
This study aim to introduce framine a s theoretical cornerstone of organizational filter as well as
determine the level availability of it on organization research.
The problem of study fete of question: Do determined research have methods guarantee to decide
of organizational filter in field work that could to performance tasks?
The hypothesis study is Non availability of organization research cornerstone that internalization
of organizational filter, also the study depend questionnaire as tool collect of data that specified of
cornerstone organizational filter that distributed of random sample of work (42) persons and the
researcher used statistical method such as (Frequency, percentage, mean, standard deviation and factor
analysis). The study reached many conclusions for instance (there are availability cornerstone of
organizational filter as well as
centered of this phenomenon in six factors that rotation matrix and
Eigen values are more one.
The study introduced many recommendations such as:
Diagnosis of supporting factors of interpretation of Cornerstone of Orgaizetional Filter inorder to
philosophy knowledge of contents and measured of impacts.
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السقجمة

تعتخض العسل السشغسي إشكاليات تحج مؽ فعالياتو وتزع قيؾدا ومحجدات أماـ السشغسات مسا تختب عميو والدة

رىانات أماـ تمػ السشغسات حتؼ عمييا تتخظى تمػ السعؾقات وإقخار سمسا لألسبؿيات إلى حج أنيا تعمؽ وتفعل قجراتيا
عمى وفق خظؾات تؤمؽ ليا االنتغاـ في العسل عمى وفق الدياقات السظمؾبة إال أف ذلػ ال يذكل ام اًخ قائساً في

السؾاقف كافة بقجر ما يتظمب األمخ إعادة الشغخ في الحدابات ومؽ ثؼ إقخار األبججيات في العسل ،و تتظمب
ىكحا حالة

درجة مؽ الخصج والتذخيص إلى حج االنتقاء والترؽية الختيار البجيل األندب وتحقيق ذلػ يدتمدـ

تفعيل الخقابة في اطار حاالت الخصج التي تبجييا العيؾف السشغسية مقتخنا ذلػ بكل ما يؤشخه نافخؾ الرافخة في

السجاؿ السشغسي يجعؼ ذلػ الفعل الحي تحجثو اإلجخاءات في ميجاف العسل مسا يفدخ

أف اإلجخائية بعسقيا والعيؾف

بخؤيتيا والخقابة بفعميا وحخكة نافخي الرافخة بخفتيا تعكذ جانباً مؽ الحاجة إلى الفمتخة مؽ حيث التخشيح لسجسل

الفعاليات التشغيسية وعدؿ الخواسب وبسا يسيج الفعل إلقخار الفعل الرحيح في ميجاف العسل.

وقج اعتسجت الجراسة الحالية ثالثة محاور لتاميؽ ما تربؾ اليو عمى وفق الدياؽ اآلتي- :

السحؾر األوؿ :مشيجية الجراسة
أوال :مذكمة الجراسة

تتظمب عسمية تاميؽ الفعاليات واألنذظة في مشغسات األعساؿ اعتساد آلية الفمتخة عمى وفق سياقات مشغسة ومشتغسة

مؽ دوف المجؾء إلى الترعيج أو محاولة اإلساءة إلى الغيخ في ميجاف العسل مسا يعشي ضخورة اإلقخار الرحيح لسا

يقع ضسؽ نظاؽ الفمتخة بحيث يتؼ عدؿ كل ما ىؾ معيب وتأكيج كل ما ىؾ ايجابي ،إذ يتظمب تحقيق االيجابية

في العسل

التؾعيف األفزل

لسا يقع ضسؽ نظاؽ الخقابة السفعسة بالخسسية وفي عل الخؤية ونعشي ىشا كل ما

تبرخه العيؽ وتجؾب في رحابو مجعساً ذلػ باإلضافات التي يقجميا نافخي الرافخة مسا يذكل دائخة مؽ الخصج إطارىا
الخقابة ونؾاتيا السذاىجة وفعميا الرفيخ الحي تحجثو الرافخة عشج نفخيا ،لحا تظمب األمخ التعخض لسذكمة الجراسة

الحالية بالتداؤؿ اآلتي :

ىل تتؾفخ لجى السشغسة عيشة الجراسة السختكدات الكفيمة بإقخار آلية الفمتخة في مجاؿ عسميا بسا يسكشيا مؽ أداء

السيسات السؾكمة إلييا؟
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ثانياً :أىجاؼ الجراسة

تدعى الجراسة الحالية إلى تحقيق جسمة مؽ األىجاؼ مشيا ما يأتي :

أ -تأطيخ نغخي لسؾضؾع الفمتخة التشغيسية في اطار االجتياد والتظؾيع واإلضافة باإلفادة مؽ الظخوحات في مجاؿ
نغخية السشغسة.

ب -تحجيج السختكدات السجدجة آللية الفمتخة عمى مدتؾى السشغسة عيشة الجراسة؟

ت – تأشيخ مدتؾى التفاوت في مجاؿ األخح بيحه السختكدات مؽ السشغسة عيشة الجراسة؟

ث -اختبار مدتؾى البعجية بيؽ السختكدات السفدخة لمفمتخة التشغيسية عمى مدتؾى السشغسة السبحؾثة؟

ثالثاً :مخظط الجراسة

يتسثل مخظط الجراسة الحالية ؼيسا يأتي :
مختكدات الفمتخة التشغيسية

الخقابة السدتسخة

االمخسسي
اإلجخاءات

نافخي الرافخة

غياب التفعيل االيجابي

األخح بيحه السختكدات

لمسختكدات

والدة إسيامات ايجابية

نذؾء قيؾد ومحجدات سمبية
الذكل ( )7مخظط الجراسة

* مؽ إعجاد
الباحثيؽ

العيؾف السشغسية
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رابعاً  :فخضيات الجراسة

تبشت الجراسة الحالية مجسؾعة مؽ الفخضيات تتسثل بسا يأتي :

أ -ال تتؾفخ لجى السشغسة السبحؾثة السختكدات الكفيمة بتحقيق الفمتخة التشغيسية فييا بسا يشعكذ عمى نؾع استجابتيا؟

ب -ال يؾجج تخاكؼ لمفقخات السعبخة عؽ الفمتخة التشغيسية ضسؽ عؾامل محجدة مؽ دوف غيخىا عمى مدتؾى السشغسة

السبحؾثة.

خامداً :أدوات جسع البيانات والسعمؾمات

عسج الباحثاف إلى االستعانة بالسرادر العمسية في مجاؿ نغخية السشغسة (العشدي( ،)0272،02،الشؾفل،)0272،71،

باإلضافة والتظؾيع واالجتياد لمتغظية الشغخية لمسؾضؾع قيج الجراسة عمى حيؽ تؼ بشاء الجانب السيجاني ليحه
الجراسة

في عل إعجاد استبانة شسمت السختكدات السجدجة لمفمتخة التشغيسية وقج تسثمت بػ ػ (الخقابة السدتسخة،

واإلجخاءات الخسسية ،ونافخي الرافخة والعيؾف السشغسية) عمساً أف كل مختكد مؽ ىحه السختكدات فدختو مجسؾعة مؽ

الفقخات ،وحجدت األوؿ (الخقابة السدتسخة ) الفقخات ( .)2X1,X2,X3,Xومثمت السختكد الثاني (اإلجخاءات
الخسسية)

الفقخات ( .)0X5,X6,X7,Xوؼيسا يخص نافخي الرافخة فقج جدجتو الفقخات (،)70X9,X10,X11,X

وتحجدت العيؾف السشغسية

بالفقخات ( .)71X13,X14,X15,Xوقج خزعت االستبانة الختباري الرجؽ والثبات

فؽيسا يخص اختبار الرجؽ  ،فقج تؼ عخض االستبانة عمى عجد مؽ الخبخاء * وتؼ األخح بسالحغاتيؼ وأجخيت عميو
7

عسمية الححؼ واإلضافة أما بذأف اختبار الثبات فتؼ تؾزيع ( )02استبانة عمى عيشة مؽ السبحؾثيؽ ،وبعج مخور أكثخ

مؽ أربعة أسابيع تست إعادة التؾزيع عمى ذات العيشة وحرمشا عمى إجابات متقاربة بحجود  %19مسا يعكذ إمكانية
اعتسادىا في الجراسة الحالية.

7

* د .نؾاؿ يؾنذ دمحم أستاذ الكمية التقشية اإلدارية  /السؾصل

* د .احسج سميساف دمحم أستاذ مداعج الكمية التقشية اإلدارية  /السؾصل
* د .نباؿ يؾنذ دمحم أستاذ مداعج السعيج التقشي  /السؾصل
* د .مجيج حسيج مجيج أستاذ مداعج  /رئاسة الجامعة التقشية الذسالية
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سادساً :السفاـيؼ والسؤشخات والسقاييذ السدتخجمة في الجراسة الحالية

الججوؿ ( )7السفاـيؼ والسؤشخات والسقاييذ السدتخجمة في الجراسة الحالية

الخئيدي

الستغيخات

األساس

الستغيخات الثانؾية

السرادر

الستغيخ

الفمتخة

الخقابة

 .7التجؾاؿ في أروقة العسل

 .7السفاـيؼ

التشغيسية

السدتسخة

 .0تذخيص الحاالت غيخ السخغؾبة

تؾفيق001 ،7902 ،

 .0مخاؾبة الدمؾكيات

كميباوي771 ،7901 ،

 .2وضع عالمة دالة عشج كل حخكة

 .0السؤشخات

Bennett,H,1996,333,334
&Harrison,J.S.
john,c.h.,1997,1132
 .0االستبانة :الباحثاف

إجخاءات
العسل

 .7تتبع خظؾات انجاز العسل

 .7السفاـيؼ

 .0الخسسية

سمساف700 ، 0229 ،

 .2تظبيق اإلجخاءات

 .0السؤشخات

 .0االلتداـ بسدارات العسل

المؾزي002 ،0220 ،

إدريذ00 ،0279 ،
3.االستبانة:الباحثاف

االىتساـ باألفخاد

نفخ

.7

الرافخة

بالسعمؾمات.

.

الحيؽ يدودوؾ السفاـيؼ
https://www.dictionary.lom.collin

 .0مشح الثقة لسؤشخي الدمبيات

dictionary.com

 .2التفاعل مع السعمؾمات

غانؼ  ،09 ،0270 ،الكعبي.0271 ،

 .0تقجيخ راصجي األخظاء

 .0السؤشخات

 .0االستبانة :الباحثاف
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العيؾف

 .7التعامل مع األفخاد

السشغسة

بالتعميسات

https://ard;c.rt.com

 .0التؾاصل مع األفخاد مؽ ذي العالقات

 .0السؤشخات

 .0التحاور لكدب السعمؾمات

الشؾفل والشجساوي727 ،0279 ،

المحيؽ يغحونػ  .7السفاـيؼ

 .2وجؾد فئة راصجة

 .0االستبانة :الباحثاف

سابعاً :مشيج الجراسة

اعتسجت الجراسة الحالية السشيج الؾصفي التحميمي لمكذف عؽ مختكدات الفمتخة التشغيسية في السشغسة عيشة الجراسة

بسا يسكؽ الباحثاف مؽ تذخيص السدتؾى الحي يتؼ العسل بيحه السختكدات بسشغؾر تفاعمي.

ثامشاً :السفاـيؼ اإلجخائية

أ -الخقابة السدتسخة :تجدج حاالت الستابعة الستؾاصمة لكل ما يجور في أروقة العسل بستجو التجقيق وعمى نحؾ يؤمؽ
أوجو الخمل مؽ عجميا مسا يعشي أف الخقابة تؤشخ مسا يظابق السعاييخ الؾاجب االلتداـ بيا في بيئة العسل مؽ
عجمو.

ب -اإلجخاءات الخسسية :تسثل مجسؾعة الخظؾات الخسسية التي يسكؽ تؾعيفيا في العسل عمى نحؾ تتابعي عمساً أنيا
تتدؼ بالججية في اطار الخسسية.

ت -نافحؾ الرافخة :فئة مؽ األفخاد العامميؽ في السشغسة مؽ السدتؾيات السشغسية السختمفة إذ يعسجوف إلى
مالحغة الحاالت الدمبية ورفعيا إلى الجيات العميا إلعالميا واتخاذ الحمؾؿ بذأنيا.

ث -العيؾف السشغسية :مجسؾعة األفخاد التي تغحي جيات صشع القخار بؽيض مؽ السعمؾمات عؽ
والفعاليات كافة إذ

مؽ ىحه السعمؾمات.

األنذظة

تتؾفخ الفخصة لجى ىحه الجيات لمتذخيص ومؽ ثؼ تقجيؼ السعالجات في ضؾء السشداب إلييا

تاسعاً :األدوات اإلحرائية

اعتسج الباحثؾف مجسؾعة مؽ األدوات اإلحرائية ( التك اخرات ،والشدب السئؾية،و األوساط الحدابية ،واالنحخافات

السعيارية ،ومعامل االرتباط والتحميل العاممي) لمؾقؾؼ عمى واقعية مختكدات الفمتخة التشغيسية في السشغسة قيج الجراسة.
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عاشخا :حجود الجراسة

تسثمت بالحجود العمسية (السؾضؾع قيج الجراسة الحالية) والحجود السكانية التي تحجدت بالسؾقع السيجاني إلجخاء الجراسة

فزال عؽ الحجود الدمشية التي انحرخت بيؽ 0270/1/7لغاية . 0279/7/7

أوال :مفيؾـ الفمتخة التشغيسية:

السحؾر الثاني :اإلطار الشغخي

لإلحاطة بساـية الفمتخة التشغيسية فقج استمدـ األمخ االنظالؽ مؽ الجاللة المغؾية واالصظالحية ليا وقج ورد في

معجؼ السعاني الجامع أف الفمتخة مأخؾذة مؽ الفعل فمتخ ،يفمتخ ،فمتخة والسفعؾؿ مفمتخ وفمتخ الدائل أي رشحو ونقاه
وخمرو مؽ الذؾائب بؾاسظة فمتخ .أما الجاللة االصظالحية فقج وصفيا ( )07-791990.Rajech,kباليياكل
القائسة التي تغخبل السعمؾمات ذات العالقة بالسيسات التي تسارسيا السشغسات ضسؽ حالتيا القائسة و أكج

(عبؾد )0220،29،في اطار التخكيد عمى ىحه أف الفمتخة التشغيسية ىي معؾقات أماـ أصحاب الحالة القائسة .و
يعج (بيكتؾ )01 ،0272 ،الفمتخة

مخشحات لتاميؽ السحادثات بيؽ األفخاد بسا يؤمؽ التؾاصل لحا يكؾف مجدجا

لسخاعاة قؾاعج السحادثات الؾاثقة .مسا يفدخ تبايؽ الخؤيا بذأنيا لحا عخفيا الباحثؾف
تجدج حاالت الستابعة

بالخقابة وتؤكج الفعل

باإلجخاءات وتمحظ

الترخفات

بسجسؾعة السختكدات التي

بإشارات العيؾف وحخكة نافخي

الرافخة.

وتسحؾرت أىسية الفمتخة التشغيسية عمى وفق تؾجيات الجراسة الحالية بسا يأتي :

 -7إقخار حاالت التحخي عؽ مجى الفعل في السشغسات.
 -0رسؼ صؾرة فعمية عسا يجور في الؾاقع السشغسي.

 -0تأشيخ أوجو الخمل في السدتؾيات التشغيسية كافة بأدلة وشؾاىج واقعية.
 -2اعظاء ترؾر عسا يجب عسمو ؾياسا بسا ىؾ سائج أي إقخار كيؽية الترخفات مدتؿبال.
 -2وضع عالمات دالة لمدمؾكيات في ميجاف العسل لمتسييد بيؽ االيجابي والدمبي.
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 -1تخسيخ مفيؾـ الرفاء والشقاء في العسل وضسؽ الزؾابط والسؾاصفات السقخرة.
 -1جعل الفمتخة مبجأ أساس في العسل.

 -0تاميؽ درجة مؽ الؾعي لجى العامميؽ بذاف قبؾؿ الفمتخة وعجىا حالة مدايخة لمعسل مؽ دوف استياء.

 -9اعظاء ترؾر فعمي لإلدارات باف أساس الشجاح يتسثل في تأشيخ الدمبيات ومالحقتيا بسختكدات الفمتخة.
ثانيا :مختكدات الفمتخة التشغيسية

تتدابق السشغسات في ميجاف عسميا

لتاميؽ حالة الفؾز ؾياساً بغيخىا وتحقيق ذلػ مسا يتظمب مشيا تجشيج

قجراتيا لرالح ما تبتغييؼ مؽ دوف الؾلؾج إلى حاالت التأمل والتسشي التي ال تذكل ثقالً في ميداف األىجاؼ السظمؾب
تحؿيقيا ،لحا كادت دواؿ الخقابة واإلجخاءات وحخكة نافخي الرافخة وتفاعل العيؾف السشغسية مع الؾاقع أف تكؾف

محؾ اًر فعاالً في ميجاف الفمتخة ،و تؤشخ الخقابة الحاالت الدمبية وتحجد نؾع االنحخافات ومدتؾاىا إلى حج أنيا تحجد

درجة التبايؽ بيؽ السخظط والسشفح فعمياً في عل اعتساد أنؾاع متعجدة مشيا سؾاء أكانت قبمية أـ بعجية حتى في أثشاء

أداء العسل إال أف السدألة الذائكة في ىحا السؾضؾع ىؾ الكيؽية التي نجعل مؽ كل نؾع مجخالً لتحجيج درجة الشقاء في
العسل ،فال تكؾف الخقابة مجخد الترعيج وإثارة نقاط الخالؼ بيؽ السدتؾيات التشغيسية بقجر ما تكؾف مجخالً لمؾقؾؼ
عمى أية مثيخات ضارة في العسل بخوح ايجابية مؽ دوف المجؾء إلى ما يدسى ب(الكيتا) الحدية أو الشفدية الدالبة

مسا يؾلج ش اخرة معيقة لمعسل ،بسا يجفع اإلدارات إلى أف تخاجع حداباتيا واف تزع أولؾيات لكيؽية التعامل مع
الحاالت التي تؾاجييا إذ أف عظل الساكشة ألسباب خارج اإلرادة غيخ العظل ألقرجي مسا يعشي أف الخقابة تسثل

عامل فخز وتجقيق لسعخفة ما ىؾ وليج الغخوؼ ومتظمبات العسل وما يقرج بو إلحاؽ الزخر بالعسل فزالً عؽ ذلػ

فاف الخقابة تسثل دعؾة لتأشيخ العؾامل الجافعة لمعسل ؾياسياً بالعؾامل إذ تحجد االشباعي مؽ الال إشباعي عشجئح يتؼ

إعادة الشغخ بالدياسات السشغسية حتى الكيؽية التي تراغ بيا االستخاتيجيات و تسثل الخقابة إحجى السجاخل التي
تكذف عسا يجخي في السشغسة سؾاء ببعجه االيجابي حتى الدمبي ،والسيؼ أف يتؼ حرخ حاالت الزيق ونقاط

االختشاؽ

لؾضع الحمؾؿ والسعالجات ( ،يجفع غياب األنغسة الخقابية مؽ شانو

وعيؾر مسارسات تخل باألىجاؼ والرالح العاـ)( .الحىبي.)020 ،0227 ،
ويعج االلتداـ باإلجخاءات الخسسية

إلى بخوز حاالت الفداد اإلداري

إحجى الدبل الفاعمة في مجاؿ تشفيح األعساؿ وعمى وفق خظؾات متدمدمة إال

أف واقع الحاؿ قج يؤشخ بعض العمل والسيسا عشجما تؾعف اإلجخاءات بسشحى سمبي ال يعبخ عؽ الديخ السشغؼ لتشفيح
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العسل بقجر ما يكخس حاالت الخوتيؽ غيخ اليادؼ التي تسثل معزمة ليدت مؽ الديل احتؾائيا عشجئح تكؾف

اإلجخاءات سبباً في إثارة إشكاليات ووالدة قؾاعج وإجخاءات ججيجة مسا يزع العاممؾف أماـ شيء غيخ مألؾؼ يجفعيؼ

إلى االجتيادات وكثخة التأويالت والتفديخات بػية الخخوج مؽ دائخة اإلجخائية السفخطة التي تذكل حمقة مفخغة في

ميجاف العسل وؼيسا يخص نافخي الرافخة بؾصفيا إحجى السرادر لتأميؽ السعمؾمات عؽ تحخكات األفخاد في

السشغسات وبسا يؾفخ الفخصة لإلدارات لمؾقؾؼ عمى

مجخيات العسل كميا وتذخيص األخظاء واالنحخافات وأية

حاالت غيخ مخغؾبة وعمى نحؾ يتيح ليا االستعجاد لكيؽية السعالجات آخحيؽ بشغخ االعتبار نؾع

ردود الفعل

وطبيعتيا التي تخافق عسمية نفخ الرافخة تجاه مؽ يقؾـ بيحه العسمية فقج يتعخض لحالة مؽ الشقل أو السزايقة
إلقجامو عمى ىحا الفعل وتقجيؼ السعمؾمات لمجيات األعمى (صالح والحيالي ،)0270،09،ومسا تقجـ يسثل نافخؾ

الرافخة حمقو فاعمة في مجاؿ الفمتخة إال أف ىحه الحمقة كي تكؾف أكثخ فعالً في سمدمة العسميات ال بج مؽ خزؾع
السعمؾمات التي تؾفخىا إلى الترؽية بالذكل الحي يخجـ األطخاؼ الفاعمة في السشغسة مؽ دوف تزميميا ألنيا
السرجر في الق اخرات اإلدارية لحا اقتزت عسمية تحقيق الرالح العاـ االنظالؽ مؽ أمؾر جؾىخية تسثل األساسيات في
العسل التشغيسي ونعشي ىشا الجقة والسرجاؾية في عخض السعمؾمة وتقجيسيا إلى درجة الذفاؼية العالية.

وتأتي مداىسة العيؾف السشغسية لتأخح حي اد فعاالً في مجاؿ الفمتخة التشغيسية ألنيا تخصج وتذخص مثمسا تزع

الشقاط وتحجد أوجو الخمل إلى درجة أنيا تسارس دو اًر في مجاؿ ترؽية الؾاقع السشغسي مؽ الذؾائب والسعيبات بحيث
تتزح معالؼ تحخكات السدتؾيات التشغيسية وعمى نحؾ يبيؽ مجى نجاح فعميا مؽ عجمو ،عمساً أف ميسة العيؾف ليدت

التحجيق وإيجاد حالة مؽ الشفؾر بقجر ما يتظمب الحاؿ اإلفادة مؽ كل ما تؤشخه وما يتؼ التخكيد عميو ضسؽ معظيات

الؾاقع السشغسي وحتى البيئي وعشجما نكذف عؽ دور العيؾف السشغسية فال نبغي مؽ ذلػ إيجاد حالة مؽ الشفؾر أو
الرخاع بقجر ما نخيج أف تتؾحج األنغار عمى وفق رؤية مذتخكة تجاه أية معيقات في العسل وعمى نحؾ يجعل كل ما
ىؾ مغظى مكذؾؼ وما ىؾ في طؾر الترشع اقخب إلى الحؿيقي مؽ دوف الؾلؾج في عالؼ السجيؾؿ  ،إذ تكذف

العيؾف السشغسية تكذف عؽ السشاخ السشغسي والبيئة بذكل يؤكج حالة التالمذ بيشيسا في اطار السذتخكات
والتفاعالت واألثخ والتأثيخ ،فسا يتؼ تذخيص معالسو بذكل واضح وصخيح يسكؽ التعامل معو حتى احتؾائو وما

تغسض العيؽ عشو يكؾف ضسؽ حاالت اإلىساؿ لحا حخٌي باإلدارات أف تزع سمساً ألولؾيات العسل دوف ىجر الؾقت
في السزيعات وىحا يؾكج أف العيؾف تعج أغشى مرجر لمسعمؾمات حتى أف السرادر القجيسة أكجت أف دراسة الؾجو
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تبجأ مؽ العيؾف لحا أكج بعض السشجسؾف أف العيؾف تعكذ طيفا مؽ كؾاكب األبخاج () Arabic.rt.comlneh
وإلقخار السفاعمة بيؽ مختكدات الفمتخة التشغيسية فقج اىتجى الباحثاف إلى القؾؿ بأف مختكد الخقابة يشحشي أماـ االلتداـ
باإلجخاءات الخسسية ويعجىا سبيالً لتأشيخ أىسيتو وبياف فعمو إذ تتزح ؾيسة السختكد الخقابي باالحتكاـ إلى القؾانيؽ
والتعميسات واإلجخاءات

بسا يخسؼ صؾرة واضحة السعالؼ عؽ الزبط ولكي يؤمؽ فعل ىحيؽ السختكديؽ بفعميسا

وتفاعميسا البج مؽ استحزار مختكدات أخخى ونعشي ىشا اإلفادة مؽ مخخجات نافخي الرافخة في مجاؿ التغحية

السعمؾماتية إذ يتؼ االعساـ عؽ أية حاالت تتجاوز الزؾابط وتختخؽ األداء مسا يجدج أف عسمية نفخ الرافخة ال
تخخج عؽ ؾياـ احج العامميؽ بإفذاء معمؾمات غيخ أخالؾية قج تمحق ضخ ار بالسشغسة (الشؽيعي )722 ،0222 ،مسا

يعشي استحزار العيؾف السشغسية شؾاىج إلقخار إي حجث مشغسي سؾاء تسحؾر في اطار الدياقات السحجدة رسسياً أو
ما تجاوز ذلػ وشكل عامل تيجيج لمسشغسة ،لحا يبجو لمباحثيؽ أف تدخيخ العيؾف السشغسية وفدح السجاؿ لشافخي
الرافخة مسا يعشي إمكانية الؾقؾؼ عمى حؿيقة وواقعية التظبيقات الفعمية لإلجخاءات التي تتحخؾ ضسؽ الجواؿ
القانؾنية بسا يسيج الدبيل إلبخاز دور الخقابة بغض الشغخ عؽ أنؾاعيا ،إال أف السدألة األكثخ أىسية ىي ضخورة

التأكيج عمى الخقابة الحاتية إذ يكؾف وازع الزسيخ قائسا وبسا يؤشخ فكخة السؾاطشة التشغيسية ،وقج تكؾف الفمتخة

التشغيسية كسحجد لمعسل واألكثخ أنيا تسثل قيجاً عشجما يتؼ تؾعيف مختكداتيا بذكل غيخ صحيح إلى حج أف الخقابة

بالتعدؽية إلى درجة نيميا مؽ الحات

تتخح طابعاً قدخيا يرل إلى حج التريج إليقاع العقؾبة  ،وتتدؼ اإلجخاءات
اإلندانية ويقتخف ذلػ بسسارسة نافخي الرافخة ألدوار غيخ صحيحة وال صحية يالزـ ذلػ ما تبجيو العيؾف السشغسية
وما تؤشخه مؽ شؾاىج يغمب عمييا طابع العجائية والدعي إلى تغييخ معالؼ الحاالت الؾاقعية عشجئح تغيخ مخاطخ الفمتخة

التشغيسية ويسكؽ تجديج ما تقجـ في الذكل في أدناه:
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أكؾف شخيكاً فعاالً لمعيؾف السشغسية في دائختي

مختكدات الفمتخة التشغيسية

استحزخ اإلجخاءات الخسسية

اعتسج أسمؾب الخقابة السدتسخة في

في العسل مع االلتداـ بالقؾانيؽ

ميجاف عسمي

اعسج إلى بشاء عالقات قؾية مع

نافخي الرافخة

االستياء االنحخافات
إيقاع العقؾبة االنحخافات

أكؾف شخيكاً فعاالً لمعيؾف

السشغسية في دائختي

العجاء االنحخافات
تجني مدتؾى الؾالء
االنحخافات

الفمتتكخةدات
اتالسخ
بيؽ
محرمة
التشغيسية
السفاعمةختكد
الذكل ( )0م
عمى الشحؾ

الدمبي

تأشيخ االنحخافات
رسؼ ترؾرات ججيجة بذأف العسل

االيجابي

استحزار بجائل لحل السذكالت
تيحيب الدمؾكيات في العسل

* اعجاد الباحثاف
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السحؾر الثالث  :اإلطار السيجاني

أوال :وصف وتذخيص مختكدات الفمتخة التشغيسية عمى مدتؾى السشغسة السبحؾثة

أعيخت معظيات الججوؿ ( )0أف مختكد الخقابة السدتسخة الحي مثمتو الفقخات ( )2X1,X2,X3,Xاشخ وجؾد

اتفاؽ لجى ( )00.7مؽ السبحؾثيؽ بذأف تذخيص الحاالت غيخ السخغؾبة عشج أداء العسل ( )0Xوكاف ذلػ بؾسط

حدابي ( )2.01وانحخاؼ معياري ( )2.000وؼيسا يخص الفقخات ( )0X1,X2,Xفقج كانت ندب االتفاؽ (، 22.0
 )22.0 ، 21.7لكل مشيا وعمى التؾالي مسا يؤكج لشا وجؾد تؾجو لجى اإلدارات نحؾ التجؾاؿ بيؽ أروقة العسل ومخاؾبة

الدمؾكيات بخمتو فزالً عؽ وضع عالمات عشج كل حخكة يتؼ ابتجاءىا في العسل ،أما عؽ مختكد العسل باإلجخاءات
الخسسية الحي فدختو الفقخات ( )0X5,X6,X7,Xفقج تبيؽ أف ( )02.1مؽ السبحؾثيؽ اتفقؾا عمى تؾعيف كل ما لجييؼ

مؽ اجل االلتداـ بسدارات العسل وبؾسط حدابي ( )2.01وانحخاؼ معياري ( .)2.000أما عؽ الفقخات

( )0X5,X7,Xفقج حسمت ندب اتفاؽ متتالية ( )10.2 ، 11.1 ، 17.9بأوساط حدابية (، 0.07 ، 0.07

 )2.22وانحخافات معيارية ( )2.000 ، 2.919 ، 2.919مسا يفدخ وجؾد تتبع تفريمي عشج انجاز العسل فزالً
عؽ وضع كل ما ىؾ رسسي في اطار العسل مقتخنا ذلػ بالتظبيق الحخفي لإلج اخءات أي سيادة اإلجخائية في العسل.

وؼيسا يخص مختكد نافخي الرافخة الحي مثمتو الفقخات ( )70X9,X10,X11,Xفقج تبيؽ أف الفقخة ( )0Xالتي نرت
عمى التفاعل مع السعمؾمات السقجمة مؽ

األفخاد قج مثمت أعمى ندبة اتفاؽ ( )10.1وبؾسط حدابي ()2.22

وانحخاؼ معياري ( )2.002وتأتي الفقخات ( )77X9,X10,Xبالشدب ( )17.2 ، 11.1 ، 22.1لتؤشخ اتفاؽ

السبحؾثيؽ بذأف االىتساـ باألفخاد الحي يقجمؾف السعمؾمات فزال عؽ مشح الثقة لسؽ يؤشخ الدمبيات مقتخناً ذلػ بإقخار

درجة مؽ التقجيخ واالحتخاـ لسؽ يخصج األخظاء ويؤشخىا.

ويأتي مختكد العيؾف السشغسية الحي جدجتو الفقخات ( )71X13,X14,X15,Xليفدخ أف الفقخة ( )70Xوالتي نرت

عمى مج يج التفاعل مع األفخاد الحيؽ يقجمؾف السعمؾمات عمساً أنيا حرمت عمى أعمى ندبة اتفاؽ ( )10.1بؾسط
حدابي ( )2.22وانحخاؼ معياري ( )2.191وتأتي الفقخات ( )71X14,X15,Xبشدب اتفاؽ (، 10.0 ، 21.0
 )10.0بخرؾص إقامة جدؾر التؾاصل مع األفخاد مؽ ذي العالقات الستذعبة فزالً عؽ التحاور بقرج كدب

السعمؾمات وصؾالً إلى وجؾد فئة تقؾـ بجور الخاصج والكاشف لمحقائق ،مسا يفدخ
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كانت قائسة وبحجود متفاوتة مسا يجمي حؿيقة تبايؽ أراء السبحؾثيؽ حؾؿ تمػ السختكدات ومجى تؾفخىا فزال عؽ

اختالؼ لغة التفديخ لكل مختكد والفقخات السفدخة لو لجى ىؤالء السبحؾثيؽ مقتخناً ذلػ بإقخار حالة التشؾع الثقافي في

السشغسة السبحؾثة.

الججوؿ ( )0التك اخرات والشدب السئؾية واألوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لسختكدات الفمتخة التشغيسية في
السشغسة السبحؾثة

درجات السؿياس
الستغيخات

الفقخات اتفق بذجة
ت

%

اتفق
ت

محايج
%

ت

ت %

7.1

7

-

1

2.4

4.26

0.828

X3

9

1 31.0 13 34.7 15 21.4

2.4

4

9.5

3.57

1.151

X4

8

6 33.3 14 26.2 11 17.0

3 14.3

7.1

3.36

1.165

X5

6 45.2 19 33.3 14

3 14.3

7.1

-

-

4.05

0.882

X6

4 40.5 17 45.2 19

9.5

2

4.8

-

-

4.26

0.828

X7

9 40.5 17 26.2 11

5 21.4

- 11.9

-

3.81

0.969

X8

4 22.6 12 33.3 14 28.6 12

9.5

-

-

3.81

0.969

X9

4

9.5

-

-

3.93

0.947

نافخي

X10

9

5 45.2 19 21.4

4 11.9

9.5

5

3.55 11.9

1.273

الرافخة

X11

9

8 33.3 14 21.4

5 19.0

6 11.9

3.36 14.3

1.340

X12

7 47.6 20 31.0 13

2 16.7

4.8

-

-

4.05

0.825

X13

7 52.4 22 26.2 11

2 16.7

4.8

-

-

4.00

0.796

X14

6

9 59.5 25 14.3

1 21.4

2.4

1

2.4

3.81

0.804

X15

6

7 59.5 25 14.3

4 16.7

9.5

-

-

3.79

0.813

العسل

باالجخاءا
ت الخسسية

العيؾف
السشغسية

3 31.0 13 21.4

بذجة

الحدابي

السعياري

3.29 16.7

السدتسخة

X2

4 45.2 19 42.9 18

%

ت %

ال

1.367

الخقابة

X1

9 23.8 10

ال اتفق

اتفق الؾسط

االنحخاؼ

8 40.5 17 31.0 19

9.5

19
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X16

7

4 30.0 13 40.5 17 16.7

9.5

1

2.4

3.60

0.964

ثانياً :تجويخ العشاصخ

أشخت مرفؾفة تجويخ العشاصخ الججوؿ ( )0أف متغيخات الجراسة الحالية تحجدت ضسؽ ستة عؾامل ،عمساً أف

العامل األوؿ احتزؽ الستغيخات الفخعية ( )71X1,X2,X3,X4,X10,X11,X15,Xمسا يفدخ أف التجؾاؿ في

مؾقع الجراسة يديؼ في تذخيص الحاالت غيخ السخغؾبة في اطار مخاؾبة الدمؾكيات ووضع عالمات دالة عشج كل

حخكة مع الدعي إلعظاء األفخاد الحيؽ يؤشخوف الدمبيات درجة مؽ الثقة والتقجيخ فزالً عؽ التأكيج عمى حاالت
التحاور مع العامميؽ لكدب السعمؾمات واإلفادة مؽ الفئات التي تقؾـ بالخصج وكذف الحقائق ويأتي العامل الثاني

الحي غظي الستغيخات الفخعية ( )72X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14,Xليفدخ

لشا اف التجؾاؿ في أروقة العسل وتذخيص الحاالت غيخ السخغؾبة عبخ مخاؾبة الدمؾكيات ووضع عالمات دالة عشج
حخكات العامميؽ في اطار تتبع خظؾات العسل وااللتداـ بسداراتو وعمى نحؾ تفريمي مع القشاعة بالتظبيق واإلفادة مؽ

األفخاد في كدب السعمؾمات ومشحيؼ الثقة والتقجيخ ومؽ ثؼ التأكيج عمى التفاعل السعمؾماتي ومج يج التعاوف لألفخاد
الحي يدودونػ بيا وإقامة جدؾر التؾاصل معيؼ والتحاور السدتسخ .وؼيسا يخص العامل الثالث فقج تزسؽ الستغيخات

الفخعية( )72X2,X3,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,Xالتي تؤشخ أف تذخيص الحاالت غيخ السخغؾبة ومخاؾبة
الدمؾكيات يتظمب تتبع خظؾات انجاز العسل وااللتداـ بسداراتو الخسسية إلى حج القشاعة التامة بالتظبيق الحخفي مع

االىتساـ باألفخاد الحي يخفجونػ بالسعمؾمات ومشحيؼ الثقة فزالً عؽ التقجيخ العالي لسؽ يخصج األخظاء وإقامة جدؾر

التؾاصل مع األفخاد مؽ ذي العالقات الستذعبة.

ويأتي العامل الخابع بستغيخاتو الفخعية ( )71X4,X6,X7,X8,X10,X11,X12,Xليؾفخ دالالت عجيجة مشيا أف

وضع عالمات دالة عشج كل حخكة يتحخكيا العاممؾف في العسل يعشي االلتداـ بسدارات العسل في عل ما ىؾ رسسي

مع تؾافخ القشاعة بتظبيق اإلجخاءات حخؼياً ومشح الثقة والتقجيخ لسؽ يؤشخ الدمبيات ويخصج األخظاء وىحا يتظمب

التفاعل مع السعمؾمات السقجمة مؽ

الخاصجيؽ وكاشفي الحقائق في ميجاف الجراسة .ويغيخ العامل الخامذ الحي

شسل الستغيخات الفخعية ( )71X1,X3,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X14,X15,Xليؤكج

أف التجؾاؿ في أروقة

العسل ومخاؾبة سمؾكيات العامميؽ يؤشخ االلتداـ بسدارات العسل ووضع الخسسية في اطار التفزيل وبسشحى إقشاعي مع
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محاوالت اإلفادة مؽ حاالت التحاور مع األفخاد بقرج كدب السعمؾمات واالنتباه إلى الفئة التي تقؾـ بجور الخاصج في

السشغسة السبحؾثة ،وتتزح الستغيخات الفخعية لمعامل الدادس مسثم ًة ب ػ
 )71(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X13,Xالتي تفدخ أف التجؾاؿ في أروقة العسل كاف بقرج تذخيص

الحاالت غيخ السخغؾبة في األداء فزالً عؽ مخاؾبة الدمؾكيات ووضع عالمات دالة وتتبع خظؾات االنجاز في اطار
رسسي إلى حج تظبيق اإلجخاءات حخؼيا مع مج يج التفاعل مع األفخاد الحيؽ يقجمؾف السعمؾمات فزالً عؽ اإلفادة مؽ
الفئة الخاصجة والكاشفة لمحقائق في السشغسة ،إذ تبخز

السشغسة السبحؾثة مسا يجدج مدتؾى الؾعي لجى أفخادىا.

حالة مؽ السفاعمة بيؽ مختكدات الفمتخة التشغيسية في

الججوؿ ( )0مرفؾفة تجويخ العؾامل
الثاني

الثالث

الخابع

الخامذ

الدادس

العؾامل األوؿ

X1

0.583

0.082

0.068

-

0.240

0.511

X2

0.248

0.382

0.305

-

-

0.379

X3

0.819

0.014

-

-

0.009

0.056

X4

0.757

0.269

-

0.177

-

0.282

X5

-

0.023

0.655

-

-

0.244

X6

-

0.346

0.410

0.103

0.025

0.549

X7

-

0.513

0.211

0.553

0.190

0.019

X8

-

0.350

0.256

0.448

0.079

0.035

X9

-

0.042

0.731

-

0.293

-

X10

0.720

0.504

0.028

0.152

0.064

-

الستغيخات

- 311 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
X11

0.744

0.285

0.244

0.192

0.081

-

X12

-

0.567

-

0.036

-

-

X13

-

0.636

-

-

-

0.079

X14

-

0.530

0.117

-

0.548

-

X15

0.018

0.607

-

-

0.059

-

X16

0.337

-

-

0.613

0.239

0.016

وتؼ تؾعيف التحميل العاممي في ىحه الجراسة لبياف مجى بعجية الستغيخات مؾضع اىتساـ الجراسة الحالية والتي تسثمت

بػ ػ ( الخقابة السدتسخة ،العسل باإلجخاءات الخسسية ،نافخي الرافخة  ،العيؾف السشغسية) ولكي تجعؼ ىحه البعجية يجب

أف تكؾف األوزاف عالية عمى عؾامل وضعيفة عمى أخخى وتكؾف (ؾيؼ ايجؾف) لمجحر الكامؽ تداوي الؾاحج الرحيح
لكل عامل أو أكثخ مشو و نجج بعج بالشغخ إلى الججوؿ ()2

انو نتج عؽ التحميل العاممي باستخجاـ طخيقة التجويخ

ستة عؾامل األوؿ (بؿيسة ايجؾف) تداوي ( )0.122والثاني (بؿيسة ايجؾف) تداوي ( )0.220والثالث (بؿيسة ايجؾف)

تداوي ( )7.970والخابع (بؿيسة ايجؾف) تداوي ( )7.127والخامذ (بؿيسة ايجؾف) تداوي ( )7.091والدادس

(بؿيسة ايؾف) تداوي (.)7.221

و جدجت تفديخ إجسالي التبايؽ معظيات الججوؿ ( )2التي أشخت أف مجسؾعات مخبعات التحسيل السدتخمرة

قج انحرخت في ستة عؾامل وقج بمغ مجسؾع مخبع التحسيل التجسيعي ليحه العؾامل عمى وفق التختيب التشازلي بجءاً

مؽ العامل الدادس األكبخ مجسؾع مخبعات تحسيمي تجسيعي وصؾالً إلى العامل األوؿ األقل مجسؾع مخبع تحسيمي
تجسيعي وصؾالً إلى العامل األوؿ مجسؾع مخبع تحسيمي تجسيعي كسا مؤشخ في الججوؿ( )2ذاتو إذ تبيؽ أف الشدبة
التجسيعية لمعامل الدادس بمغت ( )11.217عمى حيؽ بمغت اقميا لمعامل األوؿ ( )00.721مسا يؤشخ وجؾد تختيب

تشازلي في الؿيؼ الخاصة بيحه العؾامل بجءا مؽ العامل الدادس وصؾالً إلى العامل األوؿ مسا يؤشخ

رفض

فخضيات العجـ وقبؾؿ الفخضيات البجيمة إذ تتؾافخ مختكدات الفتخة التشغيسية في السشغسة السبحؾثة فزال عؽ تخاكؼ

الفقخات السعبخة عشيا ضسؽ عؾامل محجدة .
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الججوؿ ()2

ؾيؼ ايجؾف

مجسؾع مخبعات التحسيل السدتخمرة
الشدبة السئؾية

23.157

23.157

3.705

38.481

15.325

2.452

38.481

50.469

11.988

1.918

50.469

11.988

60.726

10.257

1.641

60.726

10.257

1.641

69.453

8.727

1.396

69.453

8.727

1.396

5

76.061

6.608

1.057

76.061

6.608

1.057

6

81.339

5.278

0.845

7

85.269

3.930

0.629

8

88.904

3.634

0.582

9

91.278

2.375

0.380

10

93.400

2.122

0.339

11

95.428

2.028

0.324

12

97.134

1.706

0.273

13

98.376

1.242

0.199

14

99.417

1.041

0.167

15

100.000

0.583

0.093

16

التجسيعية

الكمي

الشدبة

السئؾية

العؾامل

الشدبة

لمتبايؽ

السئؾية

التبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايؽ الك ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي
الشدبة السئؾية لمتبايؽ

الكمي

23.157

23.157

3.705

1

15.325

2.452

2

1.918

3
4

التجسيعية
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االستشتاجات والتؾصيات
أوال  :االستشتاجات

 . 7تسخكد العؾامل السعبخة عؽ مختكدات الفمتخة التشغيسية في السشغسة عيشة الجراسة بدتة عؾامل والتي احتزشت
مجسؾعة مؽ الستغيخات الفخعية.

 .0احتزاف العامل الثاني لسجسؾعة مؽ الستغيخات تفؾؽ غيخه مؽ العؾامل مسا يؤشخ إسيامو الفعمي.

 . 0تبايؽ احتزاف العؾامل السعبخة عؽ الفمتخة التشغيسية في احتزانيا لسجسؾعة مؽ الستغيخات إذ احتزؽ العامالف
األوؿ و الخابع

عجدا متساثال مؽ الستغيخات وتمػ الحاؿ بالشدبة لمعامميؽ الثالث والدادس ويأتي العامل الخامذ

ليؤشخ احتزانو عجد مؽ الستغيخات السساثمة ليسا تقخيباً.

 .2اتخحت مجسؾعة مخبعات التحسيل السدتخمرة تختيباً تشازلياً بجءاً مؽ العامل الدادس األكبخ مجسؾع مخبع تحسيمي
تجسيعي انتياء بالعامل األوؿ األقل مجسؾع مخبع تحسيمي تجسيعي.

 .2انفخاد العؾامل الدتة األولى السفدخة لسختكدات الفمتخة التشغيسية في السشغسة السبحؾثة بؿيؼ (ايجؾف) والتي تجاوزت
الؾاحج الرحيح ؾياساً بغيخىا مؽ العؾامل.

ثانياً  :التؾصيات

بشاءاً عمى ما تؼ التؾصل اليو مؽ استشتاجات فقج تقجمت الجراسة بعجد مؽ التؾصيات مؽ أبخزىا ما يأتي -

 .7ضخورة تزسيؽ الجراسات السدتقبمية عجدا أوسع مؽ الستغيخات السعبخة عؽ مختكدات الفمتخة التشغيسية لإلحاطة
ورسؼ السدارات الرحيحة في العسل.

 .0العسل عمى تذخيص العؾامل الجاعسة لسختكدات الفمتخة التشغيسية لحرخىا ومعخفة فمدفة محتؾياتيا ومزسؾنيا.
 . 0العسل عمى استحزار العؾامل الشفدية ذات السشحى الدمؾكي عشج دراسة مختكدات الفمتخة التشغيسية الف رأس

الساؿ الشفدي يسارس دو اًر في تاميؽ الدعادة واالنجفاع في العسل.

 .2ضخورة العسل عمى كدب ما يديؼ في خفض معجالت التحسيل السدتخمرة لمعؾامل الستخجسة لسختكدات الفمتخة
التشغيسية وذلػ باتداع نظاؽ العؾامل السفدخة ليا.
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السرادر

 .7إدريذ ،جعفخ عبجهللا مؾسى ،0279 ،أصؾؿ التشغيؼ وأساليب العسل ،جامعة الظائف ،الدعؾدية.

 .0بيتخ ،دراكخ ،ؼ  ،7990 ،اإلدارة لمسدتقبل التدعيشيات وما بعجىا ،تخجسة صميب بظخس ،الجار الجولية ،مرخ.

 .0بيكتؾؿ ،مايكل ،0272 ،السحادثات الؾاثقة كيف تتؾاصل مع اآلخخيؽ بشجاح في أي وقت ،مجمة اإلداري ،العجد ،707
الدشة الثانية والثالثؾف ،سمظشة عساف.

 .2تؾفيق ،جسيل احسج ،7902 ،إدارة األعساؿ ،دار الشيزة ،بيخوت.

 .2الحىبي ،جاسؼ دمحم ،0227 ،التظؾر اإلداري مجاخل نغخيات عسميات استخاتيجيات ،جامعة بغجاد ،العخاؽ.
 .1سمساف ،جساؿ داؤد، 0229 ،اقتراد السعخفة ،دار اليازوري ،األردف.

 .1صالح ،سخمج غانؼ والحيالي ،سشجيو مخواف سمظاف ،0270 ،العالقة بيؽ نفخ الرافخة والرست التشغيسي ،مجمة تشسية
الخافجيؽ ،العجد( ،)729السجمج (( . 02

 .0العشدي ،سعج عمي ،0272 ،نغخية السشغسة والدمؾؾ التشغيسي ،مظبعة الحاكخة ،بغجاد.

 .9الكعبي ،حسيج سالؼ غياض ،0271 ،دور الجعؼ التشغيسي السجرؾ في تقميل التيكؼ التشغيسي دراسة تحميمية ألراء عيشة مؽ
التجريدييؽ في كمية الخافجيؽ الجامعة ،بغجاد.

 .72كميباوي ،ىادي ،7901 ،الخقابة عمى السخدوف ،مجمة آفاؽ اقترادية ،العجد  ،01أبؾ عبي.

 .77المؾزي  ،مؾسى ،0220 ،التظؾيخ التشغيسي ،أساسيات ومفاـيؼ حجيثة ،دار وائل لمشذخ ،األردف.

 .70الشؽيعي ،ضيف هللا عبجهللا ،0222 ،نفخ الرافخة واستخاتيجيات التعامل معيا ،مجمة اإلداري ،العجد  ،00الدشة  ،00سمظشة
عساف.

 .70الشؾفل ،سمظاف احسج خميف والشجساوي ،مداحؼ رياض ،0279 ،القرؾر في العسل اإلداري ،دار اليازوري ،األردف.
 .72الشؾفل ،سمظاف احسج خميف ،الدمؾؾ التشغيسي بيؽ الخؤية والتحميل ،دار الحامج ،األردف.
15.Bennett, A., 1996, Corporate and Business planning, pitman publishing alondon.
16.Harrison, t.s. & John, C.H., 1997, Foundation in strategic management Wesley
publishing company.https:// Arabic.rt.com. ne 2012.
17.Https:// www.collinsdictionary.com /dictionary/ English/whistla-blower 17/02/2018.
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األخ الفاضل  ...األخت الفاضمة...

االستبانة

تحية طيبة وبعج...

نزع بيؽ أيجيكؼ االستبانة الخاصة بالبحث السؾسؾـ (مختكدات الفمتخة التشغيسية بيؽ اإلسيامات والسحجدات)

دراسة استظالعية لمعامميؽ في مرخؼ الخافجيؽ  /فخع جامعة السؾصل.
راجيؽ اإلجابة عمى الفقخات الؾاردة فييا خجمة ألغخاض البحث.
ت

العبارات

1

تعسج إلى التجؾاؿ في أروقة العسل

2

تذخص الحاالت غيخ السخغؾبة عشج األداء

3

تخاقب سمؾكيات العامميؽ بذجة

اتفق بذجة

شك اًخ لتعاونكؼ

اتفق

محايج

ال اتفق

ال
بذجة

4

تزع عالمات دالة عشج كل حخكة يبجييا العاممؾف في العسل

5

تعسج إلى تتبع خظؾات انجاز العسل بذكل تفريمي

6

تؾعف ما لجيػ مؽ اجل االلتداـ بسدارات العسل

7

تزع كل ما ىؾ رسسي في اطار التفزيل

8

لجيػ القشاعة التامة بتظبيق اإلجخاءات حخؼياً

9

تيتؼ باألفخاد الحيؽ يخفجونػ بالسعمؾمات عؽ سيخ العسل

 10تسشح الثقة لألفخاد الحيؽ يؤشخوف الدمبيات في العسل

 11يحغى األفخاد الحيؽ يخصجوف األخظاء بجرجة مؽ التقجيخ
 12تتفاعل مع السعمؾمات التي تقجـ اليػ مؽ

بعض األفخاد

 13تسج يج التعامل مع األفخاد الحيؽ يدودونػ بالسعمؾمات
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 14تؿيؼ جدؾر التؾاصل مع األفخاد مؽ ذي العالقات الستذعبة
 15تتحاور مع األفخاد العامميؽ بقرج كدب السعمؾمات
 16تؾجج فئة مؽ األفخاد تقؾـ بجور الخاصج في السشغسة وكذف
الحقائق
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