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 والمحددات اإلسهامات بين التنظيمية الفلترة مرتكزات
 دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في مصرف الرافدين / فرع جامعة الموصل

 
 ـ.ـ. دىاـ عؾيج مظخود أ.ـ.د. سمظاف احسج خميف الشؾفل

 السؾصل /  اإلداريةالكمية التقشية / الجامعة التقشية الذسالية 
   

 (00/77/0202، قبل لمشذخ في  71/9/0279)قجـ لمشذخ في 
 :ص البحثلخم

سعت الجراسة الحالية إلى  تقجيؼ اطار نغخي لسختكدات الفمتخة التشغيسية فزاًل عؽ تحجيج مدتؾى تؾافخ ىحه السختكدات عمى 
  -مدتؾى السشغسة السبحؾثة وقج تحجدت مذكمة الجراسة في التداؤؿ اآلتي: 

ية في مجاؿ عسميا وبسا يسكشيا مؽ أداء السيسات ىل تستمػ السشغسة عيشة الجراسة السختكدات الكفيمة إلقخار آلية الفمتخة التشغيس
 السؾكمة إلييا؟ 

 وتبشت الجراسة فخضية مفادىا :  
 ال تتؾفخ لجى السشغسة السبحؾثة السختكدات السجدجة لمفمتخة التشغيسية فييا.

يا عمى عيشة عذؾائية مؽ واعتسجت الجراسة االستبانة أداة  لجسع البيانات الخاصة بسختكدات الفمتخة التشغيسية وقج تؼ تؾزيع
( فخدا،  وتست االستعانة بأساليب إحرائية متشؾعة مشيا )التكخارات، والشدب السئؾية ، واألوساط الحدابية،و 20العامميؽ بمغ حجسيا )

التشغيسية في  االنحخافات السعيارية،و التحميل العاممي(، وقج  وصمت  الجراسة إلى جسمة استشتاجات  مؽ أبخزىا تؾفخ مختكدات الفمتخة
السشغسة السبحؾثة فزال عؽ تسحؾر العؾامل السجدجة ليا في ستة عؾامل بحدب مرفؾفة التجويخ عمسًا أف )ؾيؼ ايجؾف( تجاوزت الؾاحج 

 الرحيح وبمغ أعالىا لمعامل األوؿ وصؾال إلى العامل الدادس .  
والسفدخة لسختكدات الفمتخة التشغيسية   لسعخفة فمدفة  وقج قجمت  الجراسة بجسمة تؾصيات مؽ أبخزىا: تذخيص العؾامل الجاعسة

 .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 

Mosul University  

  

Asst. Prof. Dr. Sultan Ahmed Khleaf Alnofal Asst. Lect. Daham owaid matrood 

Management technical college/ Northern Technical University 

  
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
السشغسات مسا تختب عميو والدة  أماـتحج مؽ فعالياتو وتزع قيؾدا ومحجدات  إشكالياتتعتخض العسل السشغسي 

تعمؽ وتفعل قجراتيا  أنياحج  إلى لألسبؿياتسمسا  وإقخارتمػ السشغسات حتؼ عمييا تتخظى تمػ السعؾقات  أماـرىانات 
  ذلػ ال يذكل امخًا قائسًا في  أف إالوفق الدياقات السظمؾبة  عمى  عمى وفق خظؾات تؤمؽ ليا االنتغاـ في العسل

تتظمب   في العسل، و األبججيات إقخار  ومؽ ثؼ  ات الشغخ في الحداب إعادة األمخبقجر ما يتظمب  كافة  السؾاقف
وتحقيق ذلػ يدتمـد  األندبالبجيل الختيار  حج االنتقاء والترؽية  إلىدرجة مؽ الخصج والتذخيص   ىكحا حالة 

الرافخة في  ؾنافخ يؤشخهالخقابة في اطار حاالت الخصج التي تبجييا العيؾف السشغسية مقتخنا ذلػ بكل ما  ل تفعي
بعسقيا والعيؾف  اإلجخائية أف  في ميجاف العسل مسا يفدخ  اإلجخاءاتجاؿ السشغسي يجعؼ ذلػ الفعل الحي تحجثو الس

التخشيح لسجسل  مؽ حيث  الفمتخة  إلىبخؤيتيا والخقابة بفعميا وحخكة نافخي الرافخة بخفتيا تعكذ جانبًا مؽ الحاجة 
 الفعل الرحيح في ميجاف العسل.  إلقخارعل الفعاليات التشغيسية وعدؿ الخواسب وبسا يسيج الف

  -: اآلتيعمى وفق الدياؽ  تاميؽ ما تربؾ اليو ل  وقج اعتسجت الجراسة الحالية ثالثة محاور      
 :  مشيجية الجراسةاألوؿالسحؾر 

 : مذكمة الجراسةأوال
 اعتساد آلية الفمتخة عمى وفق سياقات مشغسة ومشتغسة  األعساؿفي مشغسات  واألنذظةتتظمب عسمية تاميؽ الفعاليات 

 لسا الرحيح  اإلقخاريعشي ضخورة مسا  الغيخ في ميجاف العسل  إلى اإلساءةمحاولة  أوالترعيج  إلىدوف المجؾء مؽ 
 تحقيق االيجابية يتظمب   إذكل ما ىؾ ايجابي،  وتأكيج  ىؾ معيب  يقع ضسؽ نظاؽ الفمتخة بحيث يتؼ عدؿ كل ما

سا يقع ضسؽ نظاؽ الخقابة السفعسة بالخسسية وفي عل الخؤية ونعشي ىشا كل ما ل   األفزلالتؾعيف   في العسل 
 إطارىاتبرخه العيؽ وتجؾب في رحابو مجعسًا ذلػ باإلضافات التي يقجميا نافخي الرافخة مسا يذكل دائخة مؽ الخصج 

التعخض لسذكمة الجراسة  األمختظمب  لحا  الرافخة عشج نفخيا، الخقابة ونؾاتيا السذاىجة وفعميا الرفيخ الحي تحجثو 
  بالتداؤؿ اآلتي : الحالية 

 أداءبسا يسكشيا مؽ  آلية الفمتخة في مجاؿ عسميا  بإقخارىل تتؾفخ لجى السشغسة عيشة الجراسة السختكدات الكفيمة 
 ؟إليياالسيسات السؾكمة 
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 الجراسة  أىجاؼثانيًا: 
 ما يأتي :  مشيا األىجاؼتحقيق جسمة مؽ  إلىتدعى الجراسة الحالية 

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

 تحجيج السختكدات السجدجة آللية الفمتخة عمى مدتؾى السشغسة عيشة الجراسة؟ -ب
 السشغسة عيشة الجراسة؟  بيحه السختكدات مؽ  األخحتأشيخ مدتؾى التفاوت في مجاؿ  –ت 
 ؟السبحؾثةاختبار مدتؾى البعجية بيؽ السختكدات السفدخة لمفمتخة التشغيسية عمى مدتؾى السشغسة  -ث

 ثالثًا: مخظط الجراسة
 
 
  ؼيسا يأتي :  تسثل مخظط الجراسة الحالية ي

                              
 

 االمخسسي                                      
 
 
 
 
 
 

 
 

 العيؾف السشغسية  نافخي الرافخة  اإلجخاءات  الخقابة السدتسخة

 مختكدات الفمتخة التشغيسية

 نذؾء قيؾد ومحجدات سمبية والدة إسيامات ايجابية

*  مؽ إعجاد  (  مخظط الجراسة7الذكل )
 الباحثيؽ 

غياب التفعيل االيجابي 
 لمسختكدات

 األخح بيحه السختكدات
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 رابعًا : فخضيات الجراسة
 تتسثل بسا يأتي :  تبشت الجراسة الحالية مجسؾعة مؽ الفخضيات 

 يا؟بسا يشعكذ عمى نؾع استجابت ال تتؾفخ لجى السشغسة السبحؾثة السختكدات الكفيمة بتحقيق الفمتخة التشغيسية فييا  -أ
دوف غيخىا عمى مدتؾى السشغسة مؽ  ال يؾجج تخاكؼ لمفقخات السعبخة عؽ الفمتخة التشغيسية ضسؽ عؾامل محجدة  -ب

 السبحؾثة.
 جسع البيانات والسعمؾمات أدواتخامدًا: 

  (، 0272،71(، )الشؾفل،0272،02االستعانة بالسرادر العمسية في مجاؿ نغخية السشغسة )العشدي، إلىعسج الباحثاف 
الجانب السيجاني ليحه  تؼ بشاء  الشغخية لمسؾضؾع قيج الجراسة عمى حيؽ  لمتغظية  والتظؾيع واالجتياد  باإلضافة
استبانة شسمت السختكدات السجدجة لمفمتخة التشغيسية وقج تسثمت بػػػ )الخقابة السدتسخة،  إعجادفي عل   الجراسة 

كل مختكد مؽ ىحه السختكدات فدختو مجسؾعة مؽ  أفلسشغسية( عمسًا نافخي الرافخة والعيؾف او الخسسية،  واإلجخاءات
 اإلجخاءاتالسختكد الثاني )ومثمت  (. X1,X2,X3,X2الفقخات ) ( )الخقابة السدتسخة  األوؿ وحجدت  الفقخات، 
، (X9,X10,X11,X70(. وؼيسا يخص نافخي الرافخة فقج جدجتو الفقخات )X5,X6,X7,X0الفقخات )   (الخسسية

الختباري الرجؽ والثبات االستبانة  (. وقج خزعت X13,X14,X15,X71بالفقخات )  العيؾف السشغسية حجدت وت
عميو  وأجخيتبسالحغاتيؼ  األخح* وتؼ 7عمى عجد مؽ الخبخاء االستبانةفقج تؼ عخض ، فؽيسا يخص اختبار الرجؽ 

 أكثخوبعج مخور ،تبانة عمى عيشة مؽ السبحؾثيؽ ( اس02بذأف اختبار الثبات فتؼ تؾزيع ) أما  واإلضافةعسمية الححؼ 
 إمكانية% مسا يعكذ 19متقاربة بحجود  إجاباتالتؾزيع عمى ذات العيشة وحرمشا عمى  إعادةتست  أسابيع أربعةمؽ 

 اعتسادىا في الجراسة الحالية.
 

                                           
 / السؾصل  اإلداريةالكمية التقشية  أستاذ* د. نؾاؿ يؾنذ دمحم 7

 / السؾصل  اإلداريةمداعج الكمية التقشية  أستاذ* د. احسج سميساف دمحم 

 مداعج السعيج التقشي / السؾصل  أستاذ* د. نباؿ يؾنذ دمحم 

 مداعج / رئاسة الجامعة التقشية الذسالية  أستاذ* د. مجيج حسيج مجيج 
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 سادسًا: السفاـيؼ والسؤشخات والسقاييذ السدتخجمة في الجراسة الحالية
 السفاـيؼ والسؤشخات والسقاييذ السدتخجمة في الجراسة الحالية( 7الججوؿ )

الستغيخ 
 الخئيدي 

الستغيخات 
 األساس

 السرادر الستغيخات الثانؾية

 الفمتخة 
 التشغيسية

الخقابة 
 السدتسخة

 العسل أروقة. التجؾاؿ في 7
 . تذخيص الحاالت غيخ السخغؾبة0
 . مخاؾبة الدمؾكيات0
 حخكة . وضع عالمة دالة عشج كل2

 . السفاـيؼ7
 001، 7902تؾفيق، 

 771، 7901كميباوي، 
 . السؤشخات0

Bennett,H,1996,333,334 
Harrison,J.S.& 

john,c.h.,1997,1132 
 . االستبانة: الباحثاف0

 إجخاءات 
 العسل

 . تتبع خظؾات انجاز العسل7
 . االلتداـ بسدارات العسل0
 . الخسسية0
 اإلجخاءات. تظبيق 2

 . السفاـيؼ7
 002، 0220المؾزي، 
 700،  0229سمساف، 

 . السؤشخات0
 00، 0279، إدريذ

                    .  :الباحثافاالستبانة.3
                                           

         
نفخ  

 الرافخة
الحيؽ يدودوؾ  باألفخاد. االىتساـ 7

 بالسعمؾمات.
 . مشح الثقة لسؤشخي الدمبيات 0
 األخظاء يتقجيخ راصج. 0
 . التفاعل مع السعمؾمات2

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

dictionary.com 
 . السؤشخات0

 .0271، الكعبي، 09، 0270غانؼ ، 
 . االستبانة: الباحثاف0

https://www.dictionary.lom.collin/
https://www.dictionary.lom.collin/
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العيؾف  
 السشغسة

المحيؽ يغحونػ  األفخاد . التعامل مع 7
 بالتعميسات

 مؽ ذي العالقات األفخاد. التؾاصل مع 0
 . التحاور لكدب السعمؾمات0
 . وجؾد فئة راصجة2

 . السفاـيؼ7
https://ard;c.rt.com 

 . السؤشخات0
 727، 0279الشؾفل والشجساوي، 

 . االستبانة: الباحثاف0

 
 الجراسة سابعًا: مشيج

 التشغيسية في السشغسة عيشة الجراسة  ةاعتسجت الجراسة الحالية السشيج الؾصفي التحميمي لمكذف عؽ مختكدات الفمتخ 
 بسشغؾر تفاعمي. بسا يسكؽ الباحثاف مؽ تذخيص السدتؾى الحي يتؼ العسل بيحه السختكدات 

 اإلجخائيةثامشًا: السفاـيؼ 
ستجو التجقيق وعمى نحؾ يؤمؽ ب  العسل  أروقةالخقابة السدتسخة: تجدج حاالت الستابعة الستؾاصمة لكل ما يجور في  -أ

الؾاجب االلتداـ بيا في بيئة العسل مؽ  سا يظابق السعاييخ الخقابة تؤشخ م أفيعشي  مسا  الخمل مؽ عجميا  أوجو
 عجمو.

 أنياعمى نحؾ تتابعي عمسًا  ؾات الخسسية التي يسكؽ تؾعيفيا في العسل الخسسية: تسثل مجسؾعة الخظ اإلجخاءات -ب
 تتدؼ بالججية في اطار الخسسية.

 إلىيعسجوف السختمفة إذ  السدتؾيات السشغسية  مؽ  العامميؽ في السشغسة  األفخادالرافخة: فئة مؽ حؾ ناف -ت
 واتخاذ الحمؾؿ بذأنيا. إلعالميا  الجيات العميا  إلىمالحغة الحاالت الدمبية ورفعيا 

 األنذظة  التي تغحي جيات صشع القخار بؽيض مؽ السعمؾمات عؽ  األفخادالعيؾف السشغسية: مجسؾعة  -ث
 إليياتتؾفخ الفخصة لجى ىحه الجيات لمتذخيص ومؽ ثؼ تقجيؼ السعالجات في ضؾء السشداب  كافة إذ   والفعاليات 

 مؽ ىحه السعمؾمات.
 ئيةاإلحرا األدواتتاسعًا: 

االنحخافات و الحدابية،  األوساط والشدب السئؾية،و ) التكخارات،  اإلحرائية األدواتاعتسج الباحثؾف مجسؾعة مؽ 
 معامل االرتباط والتحميل العاممي( لمؾقؾؼ عمى واقعية مختكدات الفمتخة التشغيسية في السشغسة قيج الجراسة.و السعيارية، 

about:blank
about:blank
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 عاشخا: حجود الجراسة
الجراسة إلجخاء تسثمت بالحجود العمسية )السؾضؾع قيج الجراسة الحالية( والحجود السكانية التي تحجدت بالسؾقع السيجاني 

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

 الشغخي  اإلطارالسحؾر الثاني: 
 : مفيـؾ الفمتخة التشغيسية:أوال
ليا وقج ورد في  واالصظالحيةاالنظالؽ مؽ الجاللة المغؾية  األمخة الفمتخة التشغيسية فقج استمـد بساـي لإلحاطة  

رشحو ونقاه  أيمؽ الفعل فمتخ، يفمتخ، فمتخة والسفعؾؿ مفمتخ وفمتخ الدائل  مأخؾذةالفمتخة  أفمعجؼ السعاني الجامع 
(  باليياكل Rajech,k.791990-07وصفيا ) فقج االصظالحيةالجاللة  أماوخمرو مؽ الذؾائب بؾاسظة فمتخ. 

أكج  القائسة التي تغخبل السعمؾمات ذات العالقة بالسيسات التي تسارسيا السشغسات ضسؽ حالتيا القائسة و
 الحالة القائسة.  و أصحاب أماـالفمتخة التشغيسية ىي معؾقات  أف  في اطار التخكيد عمى ىحه   ( 0220،29)عبؾد،

يكؾف مجدجا لحا  بسا يؤمؽ التؾاصل   األفخادمخشحات لتاميؽ السحادثات بيؽ   ( الفمتخة 01، 0272عج )بيكتؾ، ي
بسجسؾعة السختكدات التي    عخفيا الباحثؾف   لحا  تبايؽ الخؤيا بذأنيا   يفدخ  مسا  لسخاعاة قؾاعج السحادثات الؾاثقة. 

العيؾف وحخكة نافخي  بإشارات  الترخفات  حظ  وتم باإلجخاءات  ل الخقابة وتؤكج الفعب  تجدج حاالت الستابعة 
 الرافخة.

 بسا يأتي :  الفمتخة التشغيسية عمى وفق تؾجيات الجراسة الحالية  أىسية وتسحؾرت       
 حاالت التحخي عؽ مجى الفعل في السشغسات. إقخار -7
 رسؼ صؾرة فعمية عسا يجور في الؾاقع السشغسي. -0
 وشؾاىج واقعية. كافة بأدلة السدتؾيات التشغيسية   ل في الخم أوجو تأشيخ -0
 كيؽية الترخفات مدتؿبال. إقخار  أياعظاء ترؾر عسا يجب عسمو ؾياسا بسا ىؾ سائج  -2
 متسييد بيؽ االيجابي والدمبي.ل وضع عالمات دالة لمدمؾكيات في ميجاف العسل -2
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 والسؾاصفات السقخرة.وضسؽ الزؾابط  تخسيخ مفيـؾ الرفاء والشقاء في العسل -1
 في العسل.أساس   مبجأجعل الفمتخة  -1
 دوف استياء. مؽ   تاميؽ درجة مؽ الؾعي لجى العامميؽ بذاف قبؾؿ الفمتخة وعجىا حالة مدايخة لمعسل -0
 سختكدات الفمتخة. ب الدمبيات ومالحقتيا  تأشيخالشجاح يتسثل في  أساسباف  لإلداراتاعظاء ترؾر فعمي  -9

 ثانيا: مختكدات الفمتخة التشغيسية 
يتظمب مشيا تجشيج مسا  تاميؽ حالة الفؾز ؾياسًا بغيخىا وتحقيق ذلػ ل  تتدابق السشغسات في ميجاف عسميا      

السظمؾب  األىجاؼحاالت التأمل والتسشي التي ال تذكل ثقاًل في ميداف  إلىدوف الؾلؾج  ؼ مؽ قجراتيا لرالح ما تبتغيي
تكؾف  أف  وحخكة نافخي الرافخة وتفاعل العيؾف السشغسية مع الؾاقع واإلجخاءاتدواؿ الخقابة  لحا كادت  تحؿيقيا، 

تحجد  أنياحج  إلىالحاالت الدمبية وتحجد نؾع االنحخافات ومدتؾاىا  الخقابة  تؤشخ و محؾرًا فعااًل في ميجاف الفمتخة، 
 في أثشاء حتى   بعجية  أـقبمية  أكانتمتعجدة مشيا سؾاء  أنؾاعساد درجة التبايؽ بيؽ السخظط والسشفح فعميًا في عل اعت

السدألة الذائكة في ىحا السؾضؾع ىؾ الكيؽية التي نجعل مؽ كل نؾع مجخاًل لتحجيج درجة الشقاء في  أفالعسل إال  أداء
نقاط الخالؼ بيؽ السدتؾيات التشغيسية بقجر ما تكؾف مجخاًل لمؾقؾؼ  وإثارةمجخد الترعيج الخقابة  ال تكؾف ف  العسل، 

 الشفدية الدالبة  أوما يدسى ب)الكيتا( الحدية  إلىدوف المجؾء مؽ  بخوح ايجابية  مثيخات ضارة في العسل  أيةعمى 
لكيؽية التعامل مع  تأولؾياتخاجع حداباتيا واف تزع  أف إلى اإلداراتيجفع  بسا  يؾلج شخارة معيقة لمعسل،  مسا 

الخقابة تسثل  أفمسا يعشي  ألقرجيغيخ العظل  اإلرادةعظل الساكشة ألسباب خارج  أف إذالحاالت التي تؾاجييا 
الزخر بالعسل فزاًل عؽ ذلػ  إلحاؽعامل فخز وتجقيق لسعخفة ما ىؾ وليج الغخوؼ ومتظمبات العسل وما يقرج بو 

عشجئح يتؼ  إشباعيتحجد االشباعي مؽ الال  إذ  ل الجافعة لمعسل ؾياسيًا بالعؾامل فاف الخقابة تسثل دعؾة لتأشيخ العؾام
السجاخل التي  الخقابة إحجى تسثل  و حتى الكيؽية التي تراغ بيا االستخاتيجيات  الشغخ بالدياسات السشغسية  إعادة

ؼ حرخ حاالت الزيق ونقاط يت أفحتى الدمبي، والسيؼ  يجخي في السشغسة سؾاء ببعجه االيجابي  عسا  تكذف 
 اإلداري بخوز حاالت الفداد  إلى  الخقابية مؽ شانو  األنغسةغياب  يجفع  ؾضع الحمؾؿ والسعالجات، )ل  االختشاؽ 

 (.020، 0227وعيؾر مسارسات تخل باألىجاؼ والرالح العاـ(. )الحىبي، 
 إالوعمى وفق خظؾات متدمدمة  األعساؿالدبل الفاعمة في مجاؿ تشفيح  إحجى   االلتداـ باإلجخاءات الخسسية  ويعج  

بسشحى سمبي ال يعبخ عؽ الديخ السشغؼ لتشفيح  اإلجخاءاتعشجما تؾعف  والسيسا  واقع الحاؿ قج يؤشخ بعض العمل أف
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تكؾف  يا عشجئحئليدت مؽ الديل احتؾا معزمةالعسل بقجر ما يكخس حاالت الخوتيؽ غيخ اليادؼ التي تسثل 
شيء غيخ مألؾؼ يجفعيؼ  أماـججيجة مسا يزع العاممؾف  وإجخاءاتووالدة قؾاعج  إشكاليات إثارةسببًا في  اإلجخاءات

السفخطة التي تذكل حمقة مفخغة في  اإلجخائيةاالجتيادات وكثخة التأويالت والتفديخات بػية الخخوج مؽ دائخة  إلى
في  األفخادالسرادر لتأميؽ السعمؾمات عؽ تحخكات  فيا إحجى بؾص ميجاف العسل وؼيسا يخص نافخي الرافخة 

 وأيةواالنحخافات  األخظاءوتذخيص  كميا  مجخيات العسل  لمؾقؾؼ عمى  لإلداراتالسشغسات وبسا يؾفخ الفخصة 
 ردود الفعل   لكيؽية السعالجات آخحيؽ بشغخ االعتبار نؾع االستعجادحاالت غيخ مخغؾبة وعمى نحؾ يتيح ليا 

  السزايقة  أوبيحه العسمية فقج يتعخض لحالة مؽ الشقل مؽ يقؾـ  التي تخافق عسمية نفخ الرافخة تجاه بيعتيا وط
 ؾنافخ يسثل  تقجـ  ومسا  (، 0270،09)صالح والحيالي، األعمىعمى ىحا الفعل وتقجيؼ السعمؾمات لمجيات  إلقجامو 
فعاًل في سمدمة العسميات ال بج مؽ خزؾع  أكثخمقة كي تكؾف ىحه الح أف إالحمقو فاعمة في مجاؿ الفمتخة   الرافخة

دوف تزميميا ألنيا مؽ  الفاعمة في السشغسة  األطخاؼبالذكل الحي يخجـ  الترؽية  إلىالسعمؾمات التي تؾفخىا 
في  األساسياتجؾىخية تسثل  أمؾرلحا اقتزت عسمية تحقيق الرالح العاـ االنظالؽ مؽ  اإلداريةالسرجر في القخارات 

 درجة الذفاؼية العالية. وتقجيسيا إلى السعمؾمة   العسل التشغيسي ونعشي ىشا الجقة والسرجاؾية في عخض
تخصج وتذخص مثمسا تزع  ألنيا   وتأتي مداىسة العيؾف السشغسية لتأخح حيدا فعااًل في مجاؿ الفمتخة التشغيسية      

سارس دورًا في مجاؿ ترؽية الؾاقع السشغسي مؽ الذؾائب والسعيبات بحيث ت أنيادرجة  إلىالخمل  أوجوالشقاط وتحجد 
ميسة العيؾف ليدت  أفتتزح معالؼ تحخكات السدتؾيات التشغيسية وعمى نحؾ يبيؽ مجى نجاح فعميا مؽ عجمو، عمسًا 

عميو ضسؽ معظيات  مؽ كل ما تؤشخه وما يتؼ التخكيد اإلفادةحالة مؽ الشفؾر بقجر ما يتظمب الحاؿ  وإيجادالتحجيق 
 أوحالة مؽ الشفؾر  إيجادالؾاقع السشغسي وحتى البيئي وعشجما نكذف عؽ دور العيؾف السشغسية فال نبغي مؽ ذلػ 

معيقات في العسل وعمى نحؾ يجعل كل ما  أيةعمى وفق رؤية مذتخكة تجاه  األنغارتتؾحج  أفالرخاع بقجر ما نخيج 
 إذ تكذف  ، السجيؾؿ دوف الؾلؾج في عالؼ  مؽ  الحؿيقي إلىاقخب ىؾ مغظى مكذؾؼ وما ىؾ في طؾر الترشع 

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

تزع سمسًا ألولؾيات العسل دوف ىجر الؾقت  أف باإلداراتلحا حخٌي  اإلىساؿغسض العيؽ عشو يكؾف ضسؽ حاالت ت
دراسة الؾجو  أف أكجتالسرادر القجيسة  أفمرجر لمسعمؾمات حتى  أغشى تعج العيؾف  أف  في السزيعات وىحا يؾكج
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(  Arabic.rt.comlneh) األبخاجمؽ كؾاكب  العيؾف تعكذ طيفا أفبعض السشجسؾف  أكج لحا  مؽ العيؾف  تبجأ
االلتداـ  أماـالقؾؿ بأف مختكد الخقابة يشحشي  إلىالسفاعمة بيؽ مختكدات الفمتخة التشغيسية فقج اىتجى الباحثاف  وإلقخار 

القؾانيؽ  إلىاالحتكاـ ب  ؾيسة السختكد الخقابي  إذ تتزح  وبياف فعمو  أىسيتوالخسسية ويعجىا سبياًل لتأشيخ  باإلجخاءات
بسا يخسؼ صؾرة واضحة السعالؼ عؽ الزبط ولكي يؤمؽ فعل ىحيؽ السختكديؽ بفعميسا   واإلجخاءاتوالتعميسات 

مؽ مخخجات نافخي الرافخة في مجاؿ التغحية  اإلفادةونعشي ىشا  أخخى وتفاعميسا البج مؽ استحزار مختكدات 
 عسمية نفخ الرافخة ال أف  يجدج  مسا   األداءالزؾابط وتختخؽ حاالت تتجاوز  أيةيتؼ االعساـ عؽ  إذ  السعمؾماتية 

مسا  ( 722، 0222قج تمحق ضخرا بالسشغسة )الشؽيعي،  أخالؾيةمعمؾمات غيخ  بإفذاءتخخج عؽ ؾياـ احج العامميؽ 
 أوًا حجث مشغسي سؾاء تسحؾر في اطار الدياقات السحجدة رسسي إي إلقخارشؾاىج  يعشي استحزار العيؾف السشغسية 

تدخيخ العيؾف السشغسية وفدح السجاؿ لشافخي  أفما تجاوز ذلػ وشكل عامل تيجيج لمسشغسة، لحا يبجو لمباحثيؽ 
التي تتحخؾ ضسؽ الجواؿ  لإلجخاءاتالؾقؾؼ عمى حؿيقة وواقعية التظبيقات الفعمية  إمكانيةيعشي مسا  الرافخة 
ىي ضخورة  أىسية األكثخالسدألة  أف  إال، أنؾاعياالشغخ عؽ  دور الخقابة بغض إلبخازبسا يسيج الدبيل  القانؾنية 

يكؾف وازع الزسيخ قائسا وبسا يؤشخ فكخة السؾاطشة التشغيسية، وقج تكؾف الفمتخة  إذ  التأكيج عمى الخقابة الحاتية 
الخقابة  أفج ح إلىتسثل قيجًا عشجما يتؼ تؾعيف مختكداتيا بذكل غيخ صحيح  أنيا واألكثخالتشغيسية كسحجد لمعسل 

درجة نيميا مؽ الحات  إلىبالتعدؽية    اإلجخاءات ، وتتدؼ العقؾبة  إليقاع  حج التريج  إلىيرل  قدخياتتخح طابعًا 
ويقتخف ذلػ بسسارسة نافخي الرافخة ألدوار غيخ صحيحة وال صحية يالـز ذلػ ما تبجيو العيؾف السشغسية  اإلندانية

تغييخ معالؼ الحاالت الؾاقعية عشجئح تغيخ مخاطخ الفمتخة  إلىوما تؤشخه مؽ شؾاىج يغمب عمييا طابع العجائية والدعي 
 :في أدناه التشغيسية ويسكؽ تجديج ما تقجـ في الذكل 
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 شخيكًا فعااًل لمعيؾف السشغسية في دائختي أكؾف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * اعجاد الباحثاف

 ( مختكدات الفمتخة التشغيسية0الذكل )

 

 مختكدات الفمتخة التشغيسية

اعتسج أسمؾب الخقابة السدتسخة في 
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استحزخ اإلجخاءات الخسسية 
 االلتداـ بالقؾانيؽفي العسل مع 

 

اعسج إلى بشاء عالقات قؾية مع 
 نافخي الرافخة

 

أكؾف شخيكًا فعااًل لمعيؾف 
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 عمى الشحؾ

 الدمبي االيجابي
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 إيقاع العقؾبة االنحخافات

تجني مدتؾى الؾالء 
 االنحخافات

 رسؼ ترؾرات ججيجة بذأف العسل

 تأشيخ االنحخافات

 الدمؾكيات في العسلتيحيب 

 استحزار بجائل لحل السذكالت

 االستياء االنحخافات
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 السيجاني اإلطارالسحؾر الثالث : 
 السبحؾثة: وصف وتذخيص مختكدات الفمتخة التشغيسية عمى مدتؾى السشغسة أوال

( اشخ وجؾد X1,X2,X3,X2مختكد الخقابة السدتسخة الحي مثمتو الفقخات ) أف( 0معظيات الججوؿ ) أعيخت     
( وكاف ذلػ بؾسط X0العسل ) أداء( مؽ السبحؾثيؽ بذأف تذخيص الحاالت غيخ السخغؾبة عشج 00.7اتفاؽ لجى )

،   22.0( فقج كانت ندب االتفاؽ )X1,X2,X0( وؼيسا يخص الفقخات )2.000( وانحخاؼ معياري )2.01حدابي )
العسل ومخاؾبة  أروقةنحؾ التجؾاؿ بيؽ  اإلدارات( لكل مشيا وعمى التؾالي مسا يؤكج لشا وجؾد تؾجو لجى 22.0،  21.7

 باإلجخاءاتعؽ مختكد العسل  أمافي العسل،  اابتجاءىشج كل حخكة يتؼ الدمؾكيات بخمتو فزاًل عؽ وضع عالمات ع
( مؽ السبحؾثيؽ اتفقؾا عمى تؾعيف كل ما لجييؼ 02.1) أف( فقج تبيؽ X5,X6,X7,X0الخسسية الحي فدختو الفقخات )

عؽ الفقخات  أما(. 2.000( وانحخاؼ معياري )2.01مؽ اجل االلتداـ بسدارات العسل وبؾسط حدابي )
(X5,X7,X0( فقج حسمت ندب اتفاؽ متتالية )10.2،   11.1،   17.9 ) ( 0.07،  0.07بأوساط حدابية  ،

وجؾد تتبع تفريمي عشج انجاز العسل فزاًل  يفدخ  مسا  ( 2.000،  2.919،  2.919( وانحخافات معيارية )2.22
في العسل.  اإلجخائيةسيادة  أي ءاتلإلجخاعؽ وضع كل ما ىؾ رسسي في اطار العسل مقتخنا ذلػ بالتظبيق الحخفي 

( التي نرت X0الفقخة ) أف( فقج تبيؽ X9,X10,X11,X70وؼيسا يخص مختكد نافخي الرافخة الحي مثمتو الفقخات )
( 2.22( وبؾسط حدابي )10.1ندبة اتفاؽ ) أعمىقج مثمت  األفخاد  عمى التفاعل مع السعمؾمات السقجمة مؽ 

( لتؤشخ اتفاؽ 17.2،  11.1،   22.1( بالشدب )X9,X10,X77الفقخات ) وتأتي( 2.002وانحخاؼ معياري )
 بإقخارالحي يقجمؾف السعمؾمات فزال عؽ مشح الثقة لسؽ يؤشخ الدمبيات مقتخنًا ذلػ  باألفخادالسبحؾثيؽ بذأف االىتساـ 

 ويؤشخىا. األخظاءدرجة مؽ التقجيخ واالحتخاـ لسؽ يخصج 
( والتي نرت X70الفقخة ) أف  ( ليفدخX13,X14,X15,X71حي جدجتو الفقخات )ويأتي مختكد العيؾف السشغسية ال 

بؾسط  ( 10.1ندبة اتفاؽ ) أعمىحرمت عمى  أنياالحيؽ يقجمؾف السعمؾمات عمسًا  األفخادعمى مج يج التفاعل مع 
،   10.0،   21.0( بشدب اتفاؽ )X14,X15,X71( وتأتي الفقخات )2.191( وانحخاؼ معياري )2.22حدابي )

مؽ ذي العالقات الستذعبة فزاًل عؽ التحاور بقرج كدب  األفخادجدؾر التؾاصل مع  إقامة( بخرؾص 10.0
مختكدات الفمتخة التشغيسية  أف  يفدخ  مسا  وجؾد فئة تقـؾ بجور الخاصج والكاشف لمحقائق،  إلىالسعمؾمات وصؾاًل 
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السبحؾثيؽ حؾؿ تمػ السختكدات ومجى تؾفخىا فزال عؽ  أراءمسا يجمي حؿيقة تبايؽ  متفاوتةكانت قائسة وبحجود 
حالة التشؾع الثقافي في  بإقخاراختالؼ لغة التفديخ لكل مختكد والفقخات السفدخة لو لجى ىؤالء السبحؾثيؽ مقتخنًا ذلػ 

 السشغسة السبحؾثة.
 

ة واالنحخافات السعيارية لسختكدات الفمتخة التشغيسية في ( التكخارات والشدب السئؾية واألوساط الحدابي0الججوؿ )
 السشغسة السبحؾثة

 الفقخات الستغيخات

 درجات السؿياس
الؾسط 

 الحدابي
االنحخاؼ 
 السعياري 

اتفق  ال ال اتفق محايج اتفق اتفق بذجة
 بذجة

 % ت % ت % ت % ت % ت

الخقابة 
 السدتسخة

X1 10 23.8 9 21.4 13 31.0 3 7.1 7 16.7 3.29 1.367 
X2 18 42.9 19 45.2 4 9.5 - - 1 2.4 4.26 0.828 
X3 9 21.4 15 34.7 13 31.0 1 2.4 4 9.5 3.57 1.151 
X4 8 17.0 11 26.2 14 33.3 6 14.3 3 7.1 3.36 1.165 

العسل 
باالجخاءا

 ت الخسسية

X5 14 33.3 19 45.2 6 14.3 3 7.1 - - 4.05 0.882 
X6 19 45.2 17 40.5 4 9.5 2 4.8 - - 4.26 0.828 
X7 11 26.2 17 40.5 9 21.4 5 11.9 - - 3.81 0.969 
X8 12 28.6 14 33.3 12 22.6 4 9.5 - - 3.81 0.969 

نافخي 
 الرافخة

X9 19 31.0 17 40.5 8 19 4 9.5 - - 3.93 0.947 
X10 9 21.4 19 45.2 5 11.9 4 9.5 5 11.9 3.55 1.273 
X11 9 21.4 14 33.3 8 19.0 5 11.9 6 14.3 3.36 1.340 
X12 13 31.0 20 47.6 7 16.7 2 4.8 - - 4.05 0.825 

العيؾف 
 السشغسية

X13 11 26.2 22 52.4 7 16.7 2 4.8 - - 4.00 0.796 
X14 6 14.3 25 59.5 9 21.4 1 2.4 1 2.4 3.81 0.804 
X15 6 14.3 25 59.5 7 16.7 4 9.5 - - 3.79 0.813 
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X16 7 16.7 17 40.5 13 30.0 4 9.5 1 2.4 3.60 0.964 
 

 ثانيًا: تجويخ العشاصخ
 أفمتغيخات الجراسة الحالية تحجدت ضسؽ ستة عؾامل، عمسًا  أف( 0مرفؾفة تجويخ العشاصخ الججوؿ ) أشخت     

التجؾاؿ في  أف مسا يفدخ  ( X1,X2,X3,X4,X10,X11,X15,X71احتزؽ الستغيخات الفخعية ) األوؿالعامل 
مؾقع الجراسة يديؼ في تذخيص الحاالت غيخ السخغؾبة في اطار مخاؾبة الدمؾكيات ووضع عالمات دالة عشج كل 

الحيؽ يؤشخوف الدمبيات درجة مؽ الثقة والتقجيخ فزاًل عؽ التأكيج عمى حاالت  األفخادحخكة مع الدعي إلعظاء 
مؽ الفئات التي تقؾـ بالخصج وكذف الحقائق ويأتي العامل الثاني  واإلفادةت التحاور مع العامميؽ لكدب السعمؾما

(  ليفدخ X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14,X72الحي غظي الستغيخات الفخعية )
ج العسل وتذخيص الحاالت غيخ السخغؾبة عبخ مخاؾبة الدمؾكيات ووضع عالمات دالة عش أروقةلشا اف التجؾاؿ في 

مؽ  واإلفادةحخكات العامميؽ في اطار تتبع خظؾات العسل وااللتداـ بسداراتو وعمى نحؾ تفريمي مع القشاعة بالتظبيق 
 لألفخادفي كدب السعمؾمات ومشحيؼ الثقة والتقجيخ ومؽ ثؼ التأكيج عمى التفاعل السعمؾماتي ومج يج التعاوف  األفخاد

يؼ والتحاور السدتسخ. وؼيسا يخص العامل الثالث فقج تزسؽ الستغيخات جدؾر التؾاصل مع وإقامةالحي يدودونػ بيا 
تذخيص الحاالت غيخ السخغؾبة ومخاؾبة  أف  التي تؤشخ (  X2,X3,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X72الفخعية)

حخفي مع حج القشاعة التامة بالتظبيق ال إلىالدمؾكيات يتظمب تتبع خظؾات انجاز العسل وااللتداـ بسداراتو الخسسية 
جدؾر  وإقامةالحي يخفجونػ بالسعمؾمات ومشحيؼ الثقة فزاًل عؽ التقجيخ العالي لسؽ يخصج األخظاء  باألفخاداالىتساـ 

 مؽ ذي العالقات الستذعبة. األفخادالتؾاصل مع 
 أفا مشيعجيجة  دالالت  ( ليؾفخX4,X6,X7,X8,X10,X11,X12,X71ويأتي العامل الخابع بستغيخاتو الفخعية )     

في العسل يعشي االلتداـ بسدارات العسل في عل ما ىؾ رسسي  ؾف وضع عالمات دالة عشج كل حخكة يتحخكيا العامم
وىحا يتظمب  األخظاءحخؼيًا ومشح الثقة والتقجيخ لسؽ يؤشخ الدمبيات ويخصج  اإلجخاءاتمع تؾافخ القشاعة بتظبيق 

الخاصجيؽ وكاشفي الحقائق في ميجاف الجراسة. ويغيخ العامل الخامذ الحي   التفاعل مع السعمؾمات السقجمة مؽ 
 أروقةالتجؾاؿ في  أف  ( ليؤكج X1,X3,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X14,X15,X71شسل الستغيخات الفخعية )

مع  اعيإقشالعسل ومخاؾبة سمؾكيات العامميؽ يؤشخ االلتداـ بسدارات العسل ووضع الخسسية في اطار التفزيل وبسشحى 
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الفئة التي تقؾـ بجور الخاصج في  إلىبقرج كدب السعمؾمات واالنتباه  األفخادمؽ حاالت التحاور مع  اإلفادةمحاوالت 
 ، وتتزح الستغيخات الفخعية لمعامل الدادس مسثمًة بػػ السبحؾثةالسشغسة 

(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X13,X71)  اف بقرج تذخيص العسل ك أروقةالتجؾاؿ في  أف تفدخ  التي
فزاًل عؽ مخاؾبة الدمؾكيات ووضع عالمات دالة وتتبع خظؾات االنجاز في اطار  األداءالحاالت غيخ السخغؾبة في 

مؽ  اإلفادةالحيؽ يقجمؾف السعمؾمات فزاًل عؽ  األفخادحخؼيا مع مج يج التفاعل مع  اإلجخاءاتحج تظبيق  إلىرسسي 
حالة مؽ السفاعمة بيؽ مختكدات الفمتخة التشغيسية في    إذ تبخز  لسشغسة، الفئة الخاصجة والكاشفة لمحقائق في ا

 .أفخادىاالسشغسة السبحؾثة مسا يجدج مدتؾى الؾعي لجى 
 
 

 ( مرفؾفة تجويخ العؾامل0الججوؿ )
 العؾامل     

 الستغيخات
 الدادس الخامذ الخابع الثالث الثاني 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 - 
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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 
الخسسية، نافخي الرافخة ، العيؾف السشغسية( ولكي تجعؼ ىحه البعجية يجب  باإلجخاءاتبػػػ ) الخقابة السدتسخة، العسل 

وتكؾف )ؾيؼ ايجؾف( لمجحر الكامؽ تداوي الؾاحج الرحيح  أخخى عمى عالية عمى عؾامل وضعيفة  األوزافتكؾف  أف
انو نتج عؽ التحميل العاممي باستخجاـ طخيقة التجويخ   ( 2الججوؿ ) إلىبالشغخ نجج بعج  مشو و أكثخ أولكل عامل 
يسة ايجؾف( ( والثالث )بؿ0.220( والثاني )بؿيسة ايجؾف( تداوي )0.122)بؿيسة ايجؾف( تداوي ) األوؿستة عؾامل 

( والدادس 7.091( والخامذ )بؿيسة ايجؾف( تداوي )7.127( والخابع )بؿيسة ايجؾف( تداوي )7.970تداوي )
 (.7.221)بؿيسة ايؾف( تداوي )

مجسؾعات مخبعات التحسيل السدتخمرة  أف أشختالتي  ( 2الججوؿ )  معظيات و جدجت تفديخ إجسالي التبايؽ     
قج بمغ مجسؾع مخبع التحسيل التجسيعي ليحه العؾامل عمى وفق التختيب التشازلي بجءًا قج انحرخت في ستة عؾامل و 

مجسؾع مخبع تحسيمي  األقل األوؿالعامل  إلىمجسؾع مخبعات تحسيمي تجسيعي وصؾاًل  األكبخمؽ العامل الدادس 
الشدبة  أفتبيؽ  إذ ذاتو  (2الججوؿ) كسا مؤشخ في  مجسؾع مخبع تحسيمي تجسيعي األوؿالعامل  إلىتجسيعي وصؾاًل 

( مسا يؤشخ وجؾد تختيب 00.721) األوؿ( عمى حيؽ بمغت اقميا لمعامل 11.217التجسيعية لمعامل الدادس بمغت )
رفض   يؤشخ  مسا   األوؿالعامل  إلىتشازلي في الؿيؼ الخاصة بيحه العؾامل بجءا مؽ العامل الدادس وصؾاًل 

تتؾافخ مختكدات الفتخة التشغيسية في السشغسة السبحؾثة فزال عؽ تخاكؼ  إذ  مة فخضيات العجـ وقبؾؿ الفخضيات البجي
 الفقخات السعبخة عشيا ضسؽ عؾامل محجدة .
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 (     التبػػػػػػػػػػػػػػايؽ الكػػػػػػػػػػػػػمي2الججوؿ )
 ؾيؼ ايجؾف  مجسؾع مخبعات التحسيل السدتخمرة

 الشدبة السئؾية العؾامل
 التجسيعية

السئؾية الشدبة 
الشدبة السئؾية  الكمي لمتبايؽ

 الكمي الشدبة السئؾية لمتبايؽ التجسيعية

23.157 23.157 3.705 23.157 23.157 3.705 1 
38.481 15.325 2.452 38.481 15.325 2.452 2 
50.469 11.988 1.918 50.469 11.988 1.918 3 
60.726 10.257 1.641 60.726 10.257 1.641 4 
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 
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 االستشتاجات والتؾصيات
 : االستشتاجاتأوال 

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

 الفعمي. إسيامو. احتزاف العامل الثاني لسجسؾعة مؽ الستغيخات تفؾؽ غيخه مؽ العؾامل مسا يؤشخ 0
 العامالف  احتزؽ   إذ. تبايؽ احتزاف العؾامل السعبخة عؽ الفمتخة التشغيسية في احتزانيا لسجسؾعة مؽ الستغيخات 0

شدبة لمعامميؽ الثالث والدادس ويأتي العامل الخامذ الحاؿ بالوتمػ  عجدا متساثال مؽ الستغيخات   الخابع  و  األوؿ
 ليؤشخ احتزانو عجد مؽ الستغيخات السساثمة ليسا تقخيبًا. 

مجسؾع مخبع تحسيمي  األكبخ. اتخحت مجسؾعة مخبعات التحسيل السدتخمرة تختيبًا تشازليًا بجءًا مؽ العامل الدادس 2
 مجسؾع مخبع تحسيمي تجسيعي. األقل األوؿتجسيعي انتياء بالعامل 

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

 ثانيًا : التؾصيات
  - أبخزىا ما يأتي   مؽ  جراسة بعجد مؽ التؾصياتبشاءًا عمى ما تؼ التؾصل اليو مؽ استشتاجات فقج تقجمت ال     

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

 عخفة فمدفة محتؾياتيا ومزسؾنيا.حرخىا ومل  . العسل عمى تذخيص العؾامل الجاعسة لسختكدات الفمتخة التشغيسية0
رأس  الف  . العسل عمى استحزار العؾامل الشفدية ذات السشحى الدمؾكي عشج دراسة مختكدات الفمتخة التشغيسية0

 الساؿ الشفدي يسارس دورًا في تاميؽ الدعادة واالنجفاع في العسل.
لمعؾامل الستخجسة لسختكدات الفمتخة  . ضخورة العسل عمى كدب ما يديؼ في خفض معجالت التحسيل السدتخمرة2

 التشغيسية وذلػ باتداع نظاؽ العؾامل السفدخة ليا.
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 االستبانة
 الفاضمة... األختالفاضل ...  األخ

 تحية طيبة وبعج...
والسحجدات(  اإلسياماتاالستبانة الخاصة بالبحث السؾسؾـ )مختكدات الفمتخة التشغيسية بيؽ  أيجيكؼنزع بيؽ      

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

 شكخًا لتعاونكؼ          
ال اتفق  ال اتفق محايج اتفق اتفق بذجة العبارات ت

 بذجة

      العسل أروقةالتجؾاؿ في  إلىتعسج  1
      األداءتذخص الحاالت غيخ السخغؾبة عشج  2
      تخاقب سمؾكيات العامميؽ بذجة 3
      في العسل ؾف تزع عالمات دالة عشج كل حخكة يبجييا العامم 4
      تتبع خظؾات انجاز العسل بذكل تفريمي إلىتعسج  5
      تؾعف ما لجيػ مؽ اجل االلتداـ بسدارات العسل 6
      ىؾ رسسي في اطار التفزيلتزع كل ما  7
      حخؼياً  اإلجخاءاتلجيػ القشاعة التامة بتظبيق  8
      الحيؽ يخفجونػ بالسعمؾمات عؽ سيخ العسل باألفخادتيتؼ  9

      الحيؽ يؤشخوف الدمبيات في العسل لألفخادتسشح الثقة  10
      بجرجة مؽ التقجيخ األخظاءالحيؽ يخصجوف  األفخاديحغى  11
      األفخادبعض    اليػ مؽ  التي تقجـ  تتفاعل مع السعمؾمات  12
      الحيؽ يدودونػ بالسعمؾمات األفخادتسج يج التعامل مع  13
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      مؽ ذي العالقات الستذعبة األفخادتؿيؼ جدؾر التؾاصل مع  14
      العامميؽ بقرج كدب السعمؾمات األفخادتتحاور مع  15
تقؾـ بجور الخاصج في السشغسة وكذف  األفخادتؾجج فئة مؽ  16

 الحقائق
     

 


