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 ممخص الخسالة 
تحجيج أثخ تصبيق التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لجػ مػضفي وزارة إلى  الجراسةتيجؼ 

وقج تزسغ التجويخ الػضيفي عجدا مغ الستصمبات التي تع قياس  ،غدة –التشسية اإلجتساعية 
كافحة السمل لخبخات / التجريب / الحافدية / موىي ) زيادة ا ؛تأثيخىا عمى الكفاءة اإلنتاجية

ع وضيفيا مغ الجراسة إلى التعخؼ عمى آراء السػضفيغ الحيغ تع تجويخى وقج سعت ،الػضيفي(
ستبانة صسست خريرا ليحا الغخض، وتزسشت اإلستبانة ـ إستخجاخالؿ جسع البيانات بإ

مغ مػضفي وزارة التشسية اإلجتساعية والبالغ عجدىع  (279)( فقخة، تع تػزيعيا عمى عجد54)
 (222)ستخداد عجد الذامل لسجتسع الجراسة، وتع إسدح وذلظ بصخيقة ال (279)اإلجسالي 

 %(.79.60)ستخجاع بمغت وبشدبة إ
 لعجد مغ الشتائج مشيا:وقج تػصمت الجراسة 

ادة يعمى ز  التأثيخمغ بيغ متصمبات التجويخ الػضيفي  "زيادة الخبخات" متصمبترجر  -1
غدة، تالىا كال مغ الحافدية  –الكفاءة اإلنتاجية لمعامميغ بػزارة التشسية اإلجتساعية 

وجاءت بالسختبة األخيخة التجريب، كسا  ومكافحة السمل الػضيفي بشدب تكاد تكػف متقاربة
% عمى رفع الكفاءة 60.78أضيخت الجراسة أف ىشاؾ تأثيخ لمتجويخ الػضيفي بشدبة 

 اإلنتاجية لمسػضفيغ بػزارة التشسية اإلجتساعية.
غ متصمبات التجويخ الػضيفي والكفاءة اإلنتاجية لسػضفي يجابي بيىشاؾ عالقة ذات أثخ إ -2

 .غدة –وزارة التشسية اإلجتساعية 
حرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة حػؿ متصمبات تػجج فخوؽ ذات داللة إ -3

دارة لظ لرالح الحيغ مدتػاىع الػضيفي إالتجويخ الػضيفي تعدػ لمسدتػػ الػضيفي وذ
 وسصى وعميا.

 جراسة بعجد مغ التػصيات كاف أىسيا:وقج أوصت ال
شخاؾ السػضفيغ بذكل مدبق في عسمية التخصيط لمتجويخ الػضيفي بسا يزسغ إ -1

 مذاركتيع الفاعمة في تحقيق اليجؼ العاـ مشو وفق رؤية الػزارة.
حتياجات العسل لترسيع نسػذج معتسج إستحجاث نطاـ إدارؼ ضسغ معاييخ محجدة وفق إ -2

 الػضيفي وفق معاييخ معتسجة ومعمشة لمجسيع.لتصبيق التجويخ 
نذخ ثقافة التجويخ الػضيفي بيغ السػضفيغ ونذخ األىجاؼ السػضػعة مغ قبل الػزارة  -3

 العقاب حاؿ تع تصبيق التجويخ الػضيفي. ةلمجسيع، إلبعاد السػضف عغ فكخ 



 ث
 

الكفاءة  ترسيع مقياس تقييع أداء سابق والحق لعسمية التجويخ الػضيفي لقياس التغيخ في -4
 اإلنتاجية لمسػضفيغ.
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Abstract 
This study aims to identify the impact of implementing job rotation on productivity 

efficiency among employees of Ministry of Social Development in Gaza. In this 

regard, job rotation is based on several requirements which their impact on 

productivity efficiency has been measured. These requirements include (increasing 

experiences, training, motivation, minimizing job boredom). The study sought to 

investigate the opinions of employees whose positions were rotated, and that was 

through collecting data by a questionnaire specifically designed to serve this purpose. 

The questionnaire contained (54) items, distributed to a number of (279) employees 

from Ministry of Social Development whose total number is (279) employees. This 

was conducted using census survey method of the study population. A number of 

(222) questionnaire was retrieved representing (79.60%) a response rate. 

The study concluded with the following results: 

1. The requirement “increasing experiences” was ranked first among job 

rotation requirements impacting on the increase of productivity efficiency 

among employees of Ministry of Social Development in Gaza. This was 

followed by both of “motivation” and “minimizing job boredom” 

requirements which both scored almost approximate percentages. Finally, 

“training” requirement was ranked last in the list. The study also indicated 

that there was an impact of job rotation on increasing productivity efficiency 

among the investigated employees by a percentage of (60.78). 

2. There was a positive relationship between the requirements of job rotation 

and productivity efficiency among employees of Ministry of Social 

Development in Gaza. 

3. There were statistically significant differences between the mean scores of 

the study sample concerning the requirements of job rotation that can be 

attributed to “function level” variable in favor of those in middle and top 

management levels.  

The most important recommendations of the study were as follows: 

1. Employees should be involved in advance in planning process of job rotation 

in a way that ensure their effective participation towards achieving the 

general goal of that planning as perceived by the ministry. 

2. An administrative system should be introduced within specific standards of 

work requirements in order to design an approved model in implementing job 

rotation. This model should be based on approved and declared standards for 

all interest parties.  

3. Job rotation culture should be circulated among employees including the 

distribution of pre-determined goals of the ministry in order to alienate the 

idea of punishment upon the implementation of job rotation. 

4. An evaluation measurement of job performance conducted prior and after job 

rotation should be designed to measure the change in productivity efficiency 

of employees.  
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 جاء  ـــــإ ى  
 

التي تخافقشي في حياتي ونجاحاتي، لتكػف  والجؼ   ح  و  إلى ر  "
ألقف في ىحا  وإعجاد   مغ تخبية   ثسخة ما بحلػها عمى شاىج  

مديخة  شجعػني عمى بجءوأخػاتي الحيغ  إخػانيالرخح، إلى 
ي السديخة وكاف الجراسات العميا، إلى زوجي الحؼ أكسل مع

 أعانشيأصجقائي وزمالئي وكل مغ ا لي، إلى ا مذجع  داعس  
 "عتدازوإ  بكل فخخ   ىحا السػقف   ألقف  
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 وتقجيخ  شكخ  

ص ف ىقاؿ تعالى:  يغ  اص  ه  ال ح  ب اد  م ى ع  ـٌ ع  ال  س  ج  ّلِل    و  س  وقاؿ  ،]59الشسل: [ ق ل  ال ح 
ك خ  َّللا   م غ  ال  يذكخ الشاسملسو هيلع هللا ىلص: )رسػلو  ، فاهلل السحسػد أوال  ]رواه التخمحؼ [( ال  ي ذ 

الجديل لكل ثع الذكخ  وآخخ ا؛ عمى ما أنعع عمي مغ نعع كثيخة ال تعج وال تحرى،
ـ    الجعع  و  بالجامعة اإلسالمية، والحيغ قجمػا لي العمع   األفاضل   أساتحتي الكخا

مسغ قجمػا لي  األخخػ األفاضل مغ الجامعات  لألساتحة ثع الذكخ، والسدانجة  
أخز بالذكخ ثع  بالشرائح العمسية في مجاؿ بحثي، عميالسذػرة والجعع ولع يبخمػا 

مغ عػف  لي لسا قجمو ؛وسيع اليابيل :مذخفي الفاضل الجكتػر السبجعوالتقجيخ 
كسا أخز بالذكخ  ،عمى أكسل وجو بحثينتياء مغ ي مغ اإلشومذػرة ودعع مكش

زمالء  وزميالت  العسل والجراسة مسغ خررػا مغ وقتيع لسداعجتي دوف كمل  أو 
 ،رحسيسا هللا والجؼ ووالجتيذكخ والعخفاف ألىمي وأخز بالحكخ كسا أتقجـ بال ممل،

 حتخاـتعميسشا حب وإعمى  اوحخصيس اعجادىسوإ  ايجييسفسا أنا فيو ما ىػ إال نتاج أ
مسدكا بيجؼ لع  معيوال أندى أف أوجو الذكخ والتقجيخ لسغ وقف ، والعمساء العمع

وأكمل  ،-حفطو هللا– سميعخي وصجيقي وسشجؼ بعج والجؼ شارؽ إيفمتيا يػما، أ
 الجكتػر:العسيج يات الذكخ والعخفاف لدوجي الغالي شكخؼ لمجسيع بتقجيع أسسى آ

إلنياء بحثي عمى أكسل  ومدانجة   وتذجيع   لسا قجمو لي مغ دعع   ؛عبج هللا العرار
 وجو.
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 الفرل الول

 الطار العام لمجراسة

  مقجمة

يسثل التجويخ الػضيفي أحج العسميات اإلدارية اليامة التي تعتسج عمييا السؤسدات العامة 
عجد مغ األىجاؼ اإلدارية الخاصة باألفخاد والخاصة بالسؤسدة لمعسل عمي والخاصة في تحقيق 

بيع السديج مغ القجرات كداإنتاجية ليع و يغ ورفع الكفاءة اإلمشح عجد مغ الخبخات الججيجة لمعامم
نتاجية وضساف اإل الكفاءة ىجاؼ ورفعـ، وكحلظ لمسؤسدة لتحقيق أوسع لألبجاع والتقجوالفخص لإل

العسل دوف قرػر في أحج ستسخار إ، كسا وتسثل أداة رئيدة في ضساف الجائع في األداءالتقجـ 
فاعمة لسػاكبة التغيخ الحؼ يصخأ بذكل دائع عمي شبيعة  ة و الفخوع، وكحلظ ىػ أدا أالتخررات 

 العسل واليياكل التشطيسية لمسؤسدات العامة والخاصة.
أداة  في الجنسارؾ بػصفو 1980العاـ  فياإلدارة  عمػـمفيػـ التجويخ الػضيفي في  ضيخ

لمترجؼ ومكافحة التسييد ضج الشاس ووسيمة لتعديد رأس الساؿ البذخؼ والتعميع مجػ الحياة 
التكيف والتشقل في سػؽ العسل كشيج عمسي إلثخاء وتػسيع مياـ الػضيفة  عمىلتعديد القجرة 

 ىلإدارة إمغ  السجيخيق نقل عغ شخ  اإلدارية األعساؿفي تصػيخ  السداىسة وذلظ بيجؼكل بذ
التي عسل األماكغ كتدبيا في إالتي  ومياراتو عتساد مؤىالتوإ و  وخبخاتوخخػ لديادة فيسو أ

 .ـ(2013عداـ، )بيا

بعج فذل الشسػذج اآللي في  إعتسادهالتجويخ الػضيفي أوؿ أسمػب لترسيع العسل تع  ويسثل
 عسمو لسكاف مغ مكاف السػضف إنتقاؿ ىلإأسمػب التجويخ الػضيفي  حيث يذيخ، ترسيع العسل

غ األداء، وذلظ مغ خالؿ يوزيادة الجافعية وتحد الخوتيشيةآلخخ، وذلظ مغ أجل التخمز مغ 
التجويخ الػضيفي  ويعتبخ.ـ( 2014ي، اليػاسو التي يقػـ بيا العامل)شاكخ  السيساتتشػع 

سل مشطع سػاء في األعساؿ أكثخ مغ عب لمقياـالفخصة لمعامميغ  تتيح ذات فاعميةستخاتيجية إ
وفق خصة  آلخخعسل مغ مكاف  إنتقالوو القيادية مغ خالؿ أو اإلشخافية أو اإلدارية أالفشية 

 .لمسشطسةدارة العميا مجروسة مدبقا مغ قبل اإل

 ىػ رفع الػضيفيسمػب التجويخ أ إتباعمغ  إدارة السشطسةييا إل تدعىومغ ضسغ األىجاؼ التي 
ستخجاـ األمػاؿ إدارة بأنيا ما ىػ محقق جخاء والتي يعخفيا عمساء اإلنتاجية، الكفاءة اإل

حيث تذكل الشدبة بيغ السجخالت والسخخجات، وما ىػ مشتج، السػاد األولية، و ستثسار، واإل
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كسا تعخؼ ، نتاجية ليدت مقياس لمخبحية بل لكفاءة العسمياتف اإلأ ىلإشارة اإل ىشا ويججر
 .ـ(.2009)عبػؼ، نتاج ومػارده العالقة بيغ حجع اإلنتاجية بأنيا الكفاءة اإل

دارية تيجؼ الي رفع إالتجويخ الػضيفي كأداة غدة  –جتساعية اإل التشسيةوتشتيج حاليا وزارة 
نتاجية في مدتػػ الخجمات مدتػياتيع اإلدارية بيجؼ رفع اإل نتاجية لمسػضفيغ بكافةالكفاءة اإل

الػضيفي بيغ العامميغ،  ت الستػقعة مغ تشفيح التجويخالسقجمة لمجسيػر مغ خالؿ رفع الخبخا
دارات والفخوع يجاد التػازف بيغ اإليب سيخ العسل وتقجيع الخجمات، وإلأسالو جخاءات إولتصػيخ 

 عغ شخيق تػزيع الكفاءات بيشيع.

نتاجية العامميغ مغ الخجمات التي يقجميا لجسيػر السدتفيجيغ إونطخا ألىسية العسل عمي رفع 
ضخورة تشاوؿ ىحا السػضػع مغ خالؿ دراسة  ةالباحث تؼ يدداد يػما بعج آخخ فقج وججوالح

نتاجية لمعامميغ بػزارة إدارؼ في رفع اإل كأسمػببحثية عمسية لقياس دور التجويخ الػضيفي 
نتاجية د مغ العػامل السؤثخة عمي زيادة إمغ خالؿ الػقػؼ عمي عجغدة  –االجتساعية  التشسية

وكحلظ الػقػؼ عمي الدمبيات  كديادة الخبخات والتجريب والحافدية ومكافحة السمل الػضيفياألفخاد 
وتحجيج مجػ القجرة عمي التغمب عمي  سمػب اإلدارؼ األ ايجابيات التي تشعكذ مغ تصبيق ىحواإل

 التشسيةبيغ وسط العامميغ بػزارة  اإلدارؼ  سمػباأل اعيقات ورفع الػعي بيحالدمبيات والس
 اعية.االجتس

 مذكمة الجراسة
ت جتساعية عكفغ التخررات لجػ وزارة التشسية اإلفي ضل نقز الكادر البذخؼ وغياب عجد م

التجويخ الػضيفي لدج الثغخات في األداء  أسمػبنتياج عمى إ غدة، – وزارة التشسية االجتساعية
وخاصة كػف الػزارة تتعامل مع نحػ نرف مميػف  ،والعسل عمى تحديغ الخجمات السقجمة

ستثسار الكادر البذخؼ ، لحا بخز بإلحاح الحاجة لعسمية إمػاشغ مغ متمقي الخجمات السباشخة
، والحاجة قز السػارد البذخيةوذلظ ألسباب عجيجة أىسيا ن غدة، – جتساعيةالتشسية اإلبػزارة 

، اف السشاسب في السكاف السشاسبنداإل رات والسيارات مغ خالؿ وضعستفادة مغ التخرلإل
، األمخ الحؼ دعا مجراء العسـػ د السؤسدي ضج الفداد لجػ الػزارةستعجاإضافة  ألىسية تقػية اإل

ورؤساء الػحجات ومجراء السجيخيات لمسصالبة بذكل مدتسخ بجراسة الكادر البذخؼ وإجخاء 
 .ـ(.2018، الصخشاوؼ عسميات متشػعة مغ الشقل والتجويخ)
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إدارؼ ورفع  كأسمػبلػجػد ثغخات في الخبط بيغ التجويخ الػضيفي  ةومغ خالؿ مالحطة الباحث
ة تػضح واقع التأثيخ الحؼ يحجثو لى تشفيح دراسمشيا فقج تع التصخؽ إ ،ية كيجؼ عاـنتاجاإل

 نتاجية.جويخ الػضيفي عمى رفع الكفاءة اإلالت أسمػبستخجاـ إ

مغ مجتسع  %01شتسمت عمى عيشة قجرت ب إستصالعية إاحثة بإجخاء دراسة وقج قامت الب
دارية السػضحة تفريميا بسجتسع الجراسة وقج الجراسة تع مخاعاة أف تسثل كل السدتػيات اإل

 ضيخت نتائجيا كسا يمي:

  نتائج العيشة الستطلعية (0-0)ججول 

غيخ  محايج مؽافق
 مؽافق

 م العبارة

86.9% - 81609% 
يتع التذاور مع مػضفي الػزارة بذأف تصبيق التجويخ الػضيفي 

 0 الخاص بيع

أعتقج أف التجويخ الػضيفي ميع ويعدز الكفاءة اإلنتاجية لمعامميغ  08605% 95691% 58695%
 9 بالػزارة

 0 لجؼ دراية كافية بالفخؽ بيغ التجويخ الػضيفي والشقل الػضيفي 9569% 08605% 58695%

استصعت أف أحرل عمى خبخات ججيجة أثخت في رفع كفاءتي  99659% 09695% 85604%
 االنتاجية مغ خالؿ التجويخ الػضيفي

8 

يعدز لجؼ التجويخ الػضيفي محاربة السمل والختابة بالعسل  98610% 98610% 80688%
 5 التججيج في األداءويداىع في 

80685% 95691% 09695% 
يداىع التجويخ الػضيفي في تػفيخ التجريب الحاتي الالـز 

 . لسسارسة األعساؿ الججيجة السػكمة لمسػضف

506.9% 08605% 98610% 
ة مسا يداىع يداعج التجويخ الػضيفي في زيادة الخبخات العسمي

 4 نتاجيةفي زيادة الكفاءة اإل

إلستسخاره في أداء يسثل التجويخ الػضيفي حافدا قػيا لمسػضف  09695% 80680% 95699%
 9 نتاجية مختفعةعسمو بكفاءة وإ

- 0.600% 90694% 
التجويخ  أسمػبىشاؾ مشيجية واضحة لجػ الػزراة في تصبيق 

 8 الػضيفي لتحقيق رفع الكفاءة اإلنتاجية لجػ مػضفييا

09640% 09640% 99659% 
بأنو أداة فاعمة لخفع كفاءتي  وضيفيا لقشاعتي أتقبل تجويخؼ 

 01 نتاجية بالعسلاإل
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تؤكج عمى عجـ وجػد مشيجية  السبحػثيغمغ % 90694ويتزح مغ نتائج الجراسة بأف ما ندبتو 
ويخ الػضيفي، مسا يعدز لجييع أف إدارة العسمية تتع عمسية واضحة مدتخجمة في تصبيق التج

ال يتع التذاور معيع  وتؤكج أن السبحػثيغمغ  %81609تزح أف ما ندبتو بعذػائية، كسا إ
جويخ وتأثيخه عمى أداء لتشفيح التجويخ الػضيفي مسا ييجد بعجـ رضى السػضفيغ عمى تصبيق الت

ستصالعية بأف العسل واإلنتاجية وشعػره بالطمع وعجـ اإلستقخار، كسا بيشت الجراسة اإل
معارض ومحايج تجاه وجػد عالقة بيغ التجويخ الػضيفي  مغ السبحػثيغ ما بيغ 48609%

نتاجية والكفاءة مسا يػضح وجػد مذكمة حقيقية تجاه ية لجييع التي تعسل عمى زيادة اإلوالحافد 
ليو نتيجة تجويخ الػضيفي في رفع الكفاءة اإلنتاجية لمعامميغ، وىحا ما يذيخ إفاعمية تصبيق ال

 عمى جانب الخفس والحياد في قبػؿ التجويخ الػضيفي.والتي وقفت  السبحػثيغمغ  0698%.

التي خمرت لعجد مغ و وكحلظ أجخت الباحثة مقابمة مع مدؤولة لجشة التجويخ الػضيفي 
  :السالحطات التالية

ياس التغييخ ال يػجج تقييع فعمي قبمي وبعجؼ لمسػضفيغ السصبق عمييع التجويخ الػضيفي لق -
 نتاجية مغ عجمو.الكفاءة اإلالحقيقي في األداء وإرتفاع 

ىي عقاب يػقع عمى السػضف وال يكػف الػضيفي تدػد ثقافة بيغ السػضفيغ بأف عسمية التجويخ  -
ذغل بعس عمى وعي تاـ بأىجاؼ وضخورة التجويخ وخاصة في ضل حاجة السؤسدة الساسة ل

 .ستسخار أداء الخجمة لمسػاشغاألماكغ الػضيفية لزساف إ

ومغ خالؿ العخض الدابق يتزح أف ىشاؾ مذكمة واضحة في عجـ وجػد مشيجية عمسية 
التجويخ الػضيفي لتصبيق التجويخ الػضيفي وكحلظ عجـ وضػح رؤية لجػ السػضفيغ السصبق عمييع 

جويخ نتاجية مسا يبخز الحاجة الساسة لمػقػؼ عمى تحجيج أثخ تصبيق التنحػ رفع الكفاءة اإل
 غدة. –نتاجية لجػ وزارة التشسية االجتساعية الكفاءة اإل الػضيفي عمى رفع

كسا ومغ خالؿ عسل الباحثة بػزارة التشسية اإلجتساعية ووقػفيا وإشالعيا عمى حيثيات سيخ 
العسل، والسخالصة السباشخة، والعسمية مع كافة السدتػيات اإلدارية الشافحة والتشفيحية فقج الحطت 

صبق فيسا يخز التجويخ الػضيفي واألىجاؼ التي تدعى اإلدارة الباحثة وجػد فجػة بيغ ما ي
لتحقيقيا عبخه وبيغ ما ىػ واقع فعميا بيغ كافة الفئات الػضيفية مسا استخعى إىتساـ الباحثة 
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إلجخاء دراسة عمسية تحمل وتفدخ أثخ تصبيق التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لمسػضفيغ 
 ي تدعى اإلدارة العميا بػزارة التشسية اإلجتساعية لتحقيقيا.كأحج أبخز وأىع األىجاؼ الت

 وعميو فقج بخز الدؤاؿ الحؼ تبحث الجراسة عغ إجابة عمسية لو وىػ :
ما ىػ أثخ تصبيق التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لجؼ مػضفي وزارة التشسية  -

 غدة؟ -اإلجتساعية

 متغيخات الجراسة
 العالقة بيغتعتسج الجراسة عمى دراسة 

 ىي:التجويخ الػضيفي بسا يتزسشو مغ متغيخات فخعية  السدتقل:الستغيخ 
 زيادة الخبخات -
 التجريب -
 الحافدية -
 الػضيفيمكافحة السمل  -
 الكفاءة اإلنتاجية التابع:الستغيخ 

         تغيخ السدتقلسال      

  

 

 الستغيخ التابع             

 

 

 
 متغيخات الجراسة (0-0شكل )

 lazim 2003, campion &cheraskin&steven)دراسة السرجر: اعجاد الباحثة بالستشاد عمى 
1994) 

 لخبخاتازيادة 

مكافحة السمل 
الػضيفي

 التجريب

 الحافدية

 التجويخ الؽظيفي

 الكفاءة النتاجية
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 الجراسةفخضيات 
 :التالية الخئيدةة عمي الفخضيات تعتسج الجراس

 0.05تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) الفخضية الخئيدة الولى: -
≥ α بيغ تصبيق التجويخ الػضيفي والكفاءة اإلنتاجية لجػ مػضفي وزارة التشسية )

 غدة.  -اإلجتساعية
( α ≤ 0.05يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) الفخضية الخئيدة الثانية: -

 غدة. -جتساعيةلتصبيق التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لجػ مػضفي وزارة التشسية اإل
( α ≤ 0.05تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) الفخضية الخئيدة الثالثة: -

الجراسة حػؿ أثخ تصبيق التجويخ الػضيفي عمى  بيغ متػسصات درجات تقجيخ أفخاد عيشة
غدة ت عدػ لمبيانات الذخرية  -جتساعيةالكفاءة اإلنتاجية لجػ مػضفي وزارة التشسية اإل

والػضيفية "الجشذ، العسخ، السؤىل العمسي، السدتػػ الػضيفي، عجد سشػات الخبخة، عجد 
 تجيب فييا وضيفيا ".سشػات العسل في الػزارة، عجد السخات التي تع تجويخ السد

 ويذتق مؼ ىحه الفخضية الخئيدة الفخضيات الفخعية التالية:

( بيغ متػسصات درجات α ≤ 0.05تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) -
تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حػؿ أثخ تصبيق التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لجػ مػضفي 

 غدة ت عدػ إلى الجشذ. -جتساعيةوزارة التشسية اإل

( بيغ متػسصات درجات α ≤ 0.05تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) -
تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حػؿ أثخ تصبيق التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لجػ 

 غدة ت عدػ إلى العسخ. -جتساعيةمػضفي وزارة التشسية اإل
( بيغ متػسصات درجات α ≤ 0.05إحرائية عشج مدتػػ داللة ) تػجج فخوؽ ذات داللة -

تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حػؿ أثخ تصبيق أداة التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لجػ 
 غدة ت عدػ إلى السؤىل العمسي. -مػضفي وزارة التشسية االجتساعية

بيغ متػسصات درجات ( α ≤ 0.05تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) -
تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حػؿ أثخ تصبيق أداة التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لجػ 

 غدة ت عدػ إلى السدتػػ الػضيفي. -مػضفي وزارة التشسية االجتساعية
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( بيغ متػسصات درجات α ≤ 0.05تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) -
الجراسة حػؿ أثخ تصبيق أداة التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لجػ  تقجيخ أفخاد عيشة

 غدة ت عدػ إلى عجد سشػات الخبخة. -مػضفي وزارة التشسية االجتساعية
( بيغ متػسصات درجات α ≤ 0.05تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) -

يخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لجػ تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حػؿ أثخ تصبيق أداة التجو 
 غدة ت عدػ إلى عجد سشػات العسل في الػزارة. -مػضفي وزارة التشسية االجتساعية

( بيغ متػسصات درجات α ≤ 0.05تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) -
اإلنتاجية لجػ تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حػؿ أثخ تصبيق أداة التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة 

غدة ت عدػ إلى عجد السخات التي تع تجويخ السدتجيب فييا  -مػضفي وزارة التشسية االجتساعية
 وضيفيا.

 أىجاف الجراسة
 لمجراسة الخئيذاليجف 

اجية نتالتجويخ الػضيفي ورفع الكفاءة اإلستخجاـ إالعالقة بيغ  أثخستكذاؼ إ ىلإتيجؼ الجراسة 
 غدة –جتساعية لمعامميغ بػزارة التشسية اإل
 الىجاف الفخعية لمجراسة

التجويخ الػضيفي في رفع جتساعية لجور وعي العامميغ بػزارة التشسية اإل تحجيج مجػ -
 .نتاجيةاإل

 .جتساعيةاجية العامميغ بػزارة التشسية اإلنتإقة بيغ التجويخ الػضيفي وزيادة تحميل العال -
يجابيات وتخصي يجاد الحمػؿ لتعديد اإلإو  وسمبيات عسمية التجويخ الػضيفييجابيات إيجاد إ -

 .الدمبيات
 .جتساعيةلجػ العامميغ بػزارة التشسية اإل داريةتعديد الثقافة اإل -
التجويخ الػضيفي ليجؼ رفع جتساعية لزساف تحقيق ة التشسية اإلتقجيع رؤػ عمسية لػزار  -

  .نتاجية لمعامميغ لجييااإل
لجػ العامميغ بػزارة التشسية  نتاجيةالسؤدية لخفع اإلسباب الفعمية كافة األ عمىالػقػؼ  -

 .غدة –جتساعية اإل
 
 



9 
 

 أىسية الجراسة
خجماتية بحجع  لػزارة نتاجيةكفاءة اإلتتزح أىسية ىحه الجراسة كػنيا تتشاوؿ أحج عػامل رفع ال

نيا تقجـ خجمات لسا يقارب نرف مميػف ندسة في قصاع أجتساعية، وخاصة اإل التشسيةوزارة 
رفع  عمىتجويخ الػضيفي أثخ تصبيق ال تحجدي األولى مغ نػعيا والتي غدة، وتعج ىحه الجراسة ى

زيادة  ىغدة وما يشعكذ مغ نتائج عم –عية جتسااإل التشسيةالعامميغ بػزارة  ػنتاجية لجالكفاءة اإل
 .السقجمة لمسػاشغ بقصاع غدةاإلجتساعية خجمات كفاءة ال

التجويخ كسا وتتزح أىسية الجراسة في زيادة الػعي والتقبل مغ قبل العامميغ ألىسية تصبيق 
سمل بالعسل ومذاركة نتاجياتيع مغ خالؿ زيادة الخبخات ومكافحة الختابة والإالػضيفي لديادة 

ت يجابيات تصبيق التجويخ الػضيفي، وكحلظ تحجيج الدمبياإيجاد والػقػؼ عمى إالعامميغ في 
مكافحة ىحه السعيقات والتغمب  ىوالعسل عم األسمػب اإلدارؼ  اسعيقات التي تقابل تصبيق ىحوال

ساس مغ تصبيق التجويخ قبل العامميغ في تحقيق اليجؼ األ عمييا وضساف السذاركة مغ
 الػضيفي.

عجد مغ الصخؽ  ىحقة وفعمية في الػقػؼ عم كسا وتأمل الباحثة في أف تكػف ىحه الجراسة بجاية
 ىاالجتساعية والعسل عم التشسيةوالػسائل لجفع عسمية التصػيخ في مجاؿ السػارد البذخية لػزارة 

 الخجمات ىيجابا عمإذلظ بسا يشعكذ  ىلإعامل لمػزارة بكل الصخؽ السؤدية رفع كفاءة الصاقع ال
 ي بذكل واضح.السقجمة لمسػاشغ بقصاع غدة وبسا يزسغ تحديغ األداء الحكػم اإلجتساعية
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 الفرل الثاني

 الطار الشعخي 
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 الفرل الثاني

 الطار الشعخي 

 مقجمة 

في التجويخ الػضيفي والكفاءة  ألبعاد الجراسة والتي تتسثل ا  نطخي ا  يتزسغ ىحا الفرل عخض
يتزسغ السبحث األوؿ التجويخ الػضيفي بسا يذسمو مغ  ثجتساعية، حينتاجية ووزارة التشسية اإلاإل

تجرج تاريخي لطيػره وتصبيقو وتعخيفات ومفاىيع وكحلظ أساليب تشفيحه وأىسيتو لمسؤسدات ومجػ 
تحقيقو ألىجاؼ السؤسدة وكحلظ العقبات والسعػقات التي تقع في شخيق تصبيق التجويخ 

فاعمية التجويخ الػضيفي ياس مغ خالليا عمى الػضيفي، ويدتعخض السبحث األبعاد التي يتع الق
، الػضيفي ومكافحة السملالحافدية و  ،، والتجريباألبعاد الخاصة بديادة الخبخات عتسادإ  وتتسثل في

 كسا سيتع عخض لشساذج مغ دراسات شبقت في السجاؿ.

فات عغ التعخي ا  تفريمي ا  نتاجية وعخضالثاني مغ ىحا الفرل الكفاءة اإل ويتشاوؿ السبحث
دارة السػارد إحقيق أىجاؼ السؤسدة، ومغ ثع دور والسفاىيع وأىسية وأساليب قياسيا لزساف ت

لى السعػقات إنتاجية لمسؤسدة، والتصخؽ تجويخ الػضيفي في رفع الكفاءة اإلالو البذخية 
 نتاجية.قيق معجالت مختفعة مغ الكفاءة اإلوالرعػبات التي تحػؿ دوف تح

 –غدة  –جتساعية لى وزارة التشسية اإلإمتصخؽ لويشتقل الفرل الثاني مغ خالؿ السبحث الثالث 
دارية الستبعة في ىجافيا واألدوات واألساليب اإلأ داراتيا ومػضفييا و وإحيث يقجـ نبحة عغ الػزارة 

 عية.جتساويخ الػضيفي في وزارة التشسية اإلنتاج العامميغ، وواقع تصبيق التجإرفع كفاءة 
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 السبحث الول: التجويخ الؽظيفي
 مقجمة

ومغ ثع التصخؽ  إدارؼ  سمػببجاية ضيػر التجويخ الػضيفي كأيتشاوؿ ىحا السبحث بذكل تفريمي 
لى مفيػـ التجويخ الػضيفي وأىجافو اإلدارية وأىسيتو فيسا يتعمق بتحقيق األىجاؼ العامة إ

لسؤسدات وتأثيخه الػضيفي عمى سيخ العسل بالمسؤسدة، كسا يتزسغ السبحث تبياف أثخ التجويخ 
 نتاجية.عمى اإل

نقداـ التي سيصخت عمى كافة سدات العامة وخاصة في ضل حالة اإللقج بات لداما عمى السؤ 
مفاصل العسل الحكػمي في قصاع غدة خالؿ العذخ سشػات الساضية وما أثخ بذكل واضح عمى 

ستفادة لى اإلإف تدعى السؤسدات الحكػمية أ ،العامةػضفيغ العامميغ بالػضائف تقميز عجد الس
القرػػ مغ الصاقات العاممة وسج العجد الشاتج عغ تػقف عجد ضخع مغ العامميغ بالػضائف 
الحكػمية عغ أداء أعساليع، وذلظ لزساف سيخ العسل وتقجيع الخجمات عمى الػجو األكسل لفئات 

الػضيفي عامال أساسيا لتعطيع قجرة السؤسدات عمى السجتسع السختمفة، ويسثل تصبيق التجويخ 
جتساعية، وكحلظ زيادة الخبخات ومكافحة بذخية الستاحة لػزارة التشسية اإلتشسية قجرات السػارد ال

 وزيادة الحافدية لجػ العامميغ. الػضيفي السمل

ؤسدة دارة الحكيسة ىي مغ تدتثسخ بذكل فاعل في العشرخ البذخؼ بيجؼ تعطيع فخص السفاإل
دارية الحجيثة تباع األساليب اإلإالستاحة وذلظ مغ خالؿ  اإلمكاناتتجاه تحقيق أىجافيا وفق 

والتي يسثل التجويخ الػضيفي أحج أدواتيا الفاعمة في ىحا السجاؿ، وذلظ مغ خالؿ تصبيقو عمى 
بخات وزيادة وزيادة الخ والتجريب كافة الفئات الػضيفية والجرجات اإلدارية مسا يتيح نقل الخبخات

الشاتج عغ روتيشية األعساؿ، وذلظ لخمق كػادر قادرة عمى سج  الػضيفي الحافدية ومكافحة السمل
 نتاجية عالية.إذػاغخ والسيسات الػضيفية بكفاءة كافة ال

 التطؽر التاريخي لمتجويخ الؽظيفي

أداة  وفي الجنسارؾ بػصف 1980العاـ  فياإلدارة  عمػـمفيػـ التجويخ الػضيفي في  ضيخ
لمترجؼ ومكافحة التسييد ضج الشاس ووسيمة لتعديد رأس الساؿ البذخؼ والتعميع مجػ الحياة 

التكيف والتشقل في سػؽ العسل كشيج عمسي إلثخاء وتػسيع مياـ الػضيفة  عمىلتعديد القجرة 
 ىلإدارة إمغ  السجيخعغ شخيق نقل  اإلدارية األعساؿفي تصػيخ  السداىسة وذلظ بيجؼكل بذ
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 التي عسل بيااألماكغ كتدبيا في إالتي  ومياراتو عتساد مؤىالتوإ و  وخبخاتوخخػ لديادة فيسو أ
 .ـ(.2013عداـ، )

بعج فذل الشسػذج اآللي في  إعتسادهالتجويخ الػضيفي أوؿ أسمػب لترسيع العسل تع  ويسثل
 عسمو لسكاف مغ مكاف السػضف إنتقاؿ ىلإأسمػب التجويخ الػضيفي  حيث يذيخ، ترسيع العسل

غ األداء، وذلظ مغ خالؿ يوزيادة الجافعية وتحد الخوتيشيةآلخخ، وذلظ مغ أجل التخمز مغ 
التجويخ الػضيفي  ويعتبخ.ـ( 2014ي، اليػاسو التي يقػـ بيا العامل)شاكخ  السيساتتشػع 

ؿ سل مشطع سػاء في األعساأكثخ مغ عب لمقياـالفخصة لمعامميغ  تتيح ذات فاعميةستخاتيجية إ
وفق خصة  آلخخعسل مغ مكاف  إنتقالوو القيادية مغ خالؿ أو اإلشخافية أو اإلدارية أالفشية 

 لمسشطسة.دارة العميا مجروسة مدبقا مغ قبل اإل

داريا مقابال لمشطاـ التخرري الحؼ كاف معتسجا مشح إتجويخ الػضيفي نطاما ال تع إعتباروقج 
ارسة العامل لسيسة مس ركد عمىوالحؼ  "سسيثآدـ "القخف الثامغ عذخ والحؼ دعا اليو 

سياسة التجويخ الػضيفي مصمع  اعتسجت بعس الذخكات األمخيكيةلى أف إ .تخررية واحجة
ال بعج إلشطاـ الججيج لع يكتب لو الشجاح الخسديشات وذلظ بيجؼ تصػيخ أداء الذخكات، ولكغ ا

 .ـ(.2016عي مصمع الدتيشات)بجر،بخوز الشجاحات اليابانية في مجاؿ الشسػ اإلقترادؼ والرشا

 تعخيف التجويخ الؽظيفي 

تصػر الدخيع لييا في خزع الإدارية فاعمة وحجيثة تع التػصل إ يسثل التجويخ الػضيفي أداة 
دارة وييجؼ مغ تصبيقو زيادة فاعمية األداء مغ خالؿ قجرة العامل عمى والستالحق في عمع اإل

 و خارجيا.أع زيادة فخص العسل داخل السؤسدة تتيح ليأداء أكثخ مغ وضيفة بالسؤسدة مسا 

 التعخيف المغؽي 

معجع )السجيشة ر، أؼ قاـ بتجويخ في أرجاء   : تجويخ اسع مغ السرجر دو" لغػياويعخؼ "التجويخ
 .ـ(.2004حػؿ الذيء )السعجع الػسيط،  السعاني الجامع(، ويعخؼ بأنو شاؼ

 صطلحيالتعخيف ال

عجد تحقيق  لغايةطع مغ وضيفة إلى أخخػ تالسش التشقلصصالحا: "ذلظ إويعخؼ التجويخ الػضيفي 
في سبيل  التشافذمبجأ  وتفعيللقيادات اإلدارية ديد اعتصػيخ األداء وت أبخزىاىجاؼ األ مغ

صالح تفعيل اإلبيجؼ ، وكحلظ لحلظ لشاجحة والسؤىمةتذجيع الكفاءات مغ الكػادر اإلدارية ا
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"تكميف بأنو لػضيفي التجويخ ا يسكغ تعخيف، كسا .ـ(2011دارؼ في السشطسات" )بخكات، اإل
ي وضيفتو األخيخة )الكبيدي، لى مسارسة عجة وضائف قبل أف يدتقخ فإالسػضف باإلنتقاؿ 

، كسا يعخؼ عمى نصاؽ القيادات اإلدارية بأنو :"تحخيظ تمظ القيادات مغ مػقعيا إلى .ـ(2006
تمقى الخبخة أو تشسية  مختمفة مشيا عمى سبيل السثاؿأسباب ومبخرات  ػدلػجمػاقع أخخػ 

 .ـ(.2009فيو )ماىخ،  السػضف أو شغل أماكغ شاغخة تدتجعي وجػدالسيارات والتجريب، 

السػضف أو العامل أو السجيخ لسسارسة أعساؿ أخخػ  أسمػب إلعجادأنو "ب عخفو البعسكسا 
 لمعسللسسارسة اسشػات  مع تحجيج، مدبقا جروسةبذكل مشطع ومججوؿ وفق خصة إدارية م

بسعشى دارية األخخػ، الفشية أو اإل لمػضائفأو  قياديةأو  إداريةأو  إشخافية وضيفةالججيج سػاء 
خخػ بعج ىحه الدشػات )مخزا، عصاء الفخصة لمسػضفيغ العامميغ لسسارسة نذاشات أإ  آخخ

تتع داخل السشطسة) ، كسا يعخفيا البعس بأنيا أسمػب مغ األساليب التجريبية التي .ـ(2008
في  التجريب، ويعخؼ كحلظ بأنو "تشاوب عمى الػضائف كػاحجة مغ أدوات .ـ(2008العبادؼ، 

مكاف العسل حيث يحج التشاوب بيغ السػضفيغ في نفذ السدتػػ مغ السدؤولية داخل السشطسة 
 .ـ(.2002غ )مميشدكي، ة محجدة مغ الدملفتخ 

لى مسارسة التجريب إابة مشيجية إدارية متكاممة تيجؼ وتخػ الباحثة أف التجويخ الػضيفي ىػ بسث
وزيادة خبخات العامميغ بالسؤسدة بسا يزسغ زيادة قجرتيع عمى مسارسة أكثخ مغ ميسة بكفاءة 

 وفاعمية دوف شعػرىع بالسمل أو الزغط الػضيفي.

 لمعسل ىسا: مدتػيات تصبيقيةفي وفق التجويخ الػضي ويصبق

نتقاؿ السػضف مغ وضيفتو الحالية لسسارسة أعساؿ أخخػ يقـػ إويعشي  التجويخ الخأسي: -
بيا مػضف في مدتػػ وضيفي مختمف ويشتج عغ ذلظ زيادة في السدايا السالية وكحلظ 

 .الدمصة وفي األىسية الػضيفية
نتقاؿ السػضف مغ وضيفتو الحالية لسسارسة أعساؿ أخخػ إويقرج بو  التجويخ الفقي: -

يقػـ بيا مػضف في ذات السدتػػ الػضيفي وقج ال يشتج عشو تغييخ في السدايا السالية 
 .ـ(2008ي، والقحصان )الدىخانيولكغ قج تكػف زيادة في الدمصة أو األىسية الػضيفية 

 التعخيف الجخائي

مجاؿ والخبخاء في  والجارسيغ، والباحثيغ،ومغ مجسل التعخيفات السصخوحة مغ قبل عمساء اإلدارة 
جخائي لمتجويخ الػضيفي يتسثل في كػنو "أسمػب إدارؼ مخصط إمفيـػ  صياغةيسكغ  اإلدارة، فإنو
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ومشطع يتع مغ خاللو تحخيظ السػضفيغ مغ عسل آلخخ داخل وزارة التشسية اإلجتساعية أو 
جيا خالؿ فتخات زمشية محجدة مدبقا بيجؼ تشسية وتصػيخ وزيادة خبخاتيع ومعارفيع حتى خار 

يتسكشػا مغ أداء السياـ السشػشة بيع، وسج الذػاغخ الػضيفية السحتسمة مدتقبال أو تػلي السخاكد 
 نتاجية لعاممييا.اؼ الػزارة وضساف رفع الكفاءة اإلالقيادية لتحقيق أىج

 أسمػب التجويخ الػضيفي بكال األسمػبيغ: صبيقيتع إعتساد تعمى أف 

ويكػف في ذات السدتػػ الػضيفي لمحرػؿ عمى ميارات تصمبيا التجويخ الفقي:  -
 .الػضيفة الحالية

 التجويخ الخأ سي: لمحرػؿ عمى ميارات يتصمبيا التصػر الػضيفي السدتقبمي.

 :ةالتالي األساليبأف التجويخ الػضيفي يسكغ تصبيقو بأحج  .ـ(،2011كسا يخػ )فالتو، 

دارة إانتقاؿ أحج السػضفيغ العامميغ ب ويقرج بوالدارة:  نفذ التجويخ الؽظيفي في -
 .معيشة لسسارسة أعساؿ أخخػ يقػـ بيا زميل لو

 مياـ لتػلياإلدارات  مجيخ إحجػنتقاؿ إويتع ذلظ بأف يتع يخي الدارات: التجويخ بيؼ مج -
 التخرز الدابق الحؼ كاف يسارسو. غيخ ذات إدارة أخخػ 

 عمى ما يمي:جويخ الػضيفي الت أسمػبنجاح  ويعتسجكسا 

أف يكػف العسل الحؼ كمف بو السػضف قخيب مغ السدتػػ الػضيفي والرعػبة مغ  -
 .العسل الحؼ كاف يسارسو

السيارات الججيجة وتزسغ انتقاؿ  أف تتاح مجة زمشية كافية لسداولة مياـ عسمو الججيج -
 .لمسػضف بسقخ عسمو الججيج

سيتع الحيغ  العامميغمخاجعة ممفات إلى أسمػب التجويخ الػضيفي  يحتاج ضساف نجاحكسا 
ومعخفة  والستساثمة الستقاربة مع ضخورة التخصيط السبكخ وتحجيج األنذصة تجويخىع وضيفيا

نجاز األعساؿ إساليب أشالع عمى اإلدارؼ و إاسية لألداء الفعاؿ في كل مدتػػ حتياجات األساإل
السحيصة بكل وضيفة مغ الػضيفية في عجد مغ الػضائف، وكحلظ التعخؼ عمى الطخوؼ 

ي تخبط بيغ األعساؿ )فالتو، الػضائف الخاضعة لعسمية التجويخ الػضيفي وتحجيج العالقات الت
 .ـ(.2011

 أىجاف التجويخ الؽظيفي
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وتججيج بيئة العسل، مغ األىجاؼ األساسية لعسمية التجويخ  وروح العسل ،تججيج الشذاط يسثل
، السؤسداتالكثيخ مغ  إليو تدعىتحقيق مبجأ التغييخ مغ أجل التصػيخ الحؼ كحلظ ، و الػضيفي

دارؼ ويداعج في القزاء عمى صي الحيػية والسخونة في العسل اإلف التجويخ الػضيفي يعأكسا 
السػضفيغ خفع الخوح السعشػية لجػ ل التجويخ الػضيفيكسا ييجؼ ، الػضيفي الخسػؿ والتخاخي

 .ـ(.2013، عداـ)

الذفافية الخبخات بيغ السجراء والسػضفيغ وكحلظ تحقيق مبجأ  نقلالتجويخ الػضيفي الى  ييجؼكسا 
 لجييا السشطسةججيجة في  أرواح  وضخفي العسل  السحتسل اإلدارؼ أو السالي ومكافحة الفداد

اإلدارة  وضعتيادب ما ح أىجاؼ السشطسة وتحقيق العامميغأداء  وتصػيختفعيل  القجرة عمى
يع عمى الجور الس يعتسجبالذكل الرحيح  األىجاؼ، فشجاح عسمية التجويخ الػضيفي وتحقيق العميا

غ ناحية التخويج دارة السعشية بالتجريب مو اإلأدارة السػارد البذخية إ السمقى عمى عاتقوالحيػؼ 
عمى نػع مغ التغييخ  يحتػؼ دارؼ الحجيث بيغ السػضفيغ وتييئتيع لحلظ كػنو اإلليحا األسمػب 

مقاومة  إلتفافا عمىوذلظ  اإلداريةأو  ،في شبيعة عسل السػضف سػاء مغ الشاحية الػضيفية
السديج مغ الجيج في  تقجيعدارات اإل ىحهعمى  يجبوفي نفذ الػقت  التغييخ مغ قبل البعس،

 عشججية العسل  تجشيياأف يجابية التي يسكغ والشتائج اإل السختقبةالفػائج ار بقشاع أصحاب القخ إ
 .ـ(.2012البصػش، ) ىحا األسمػب تصبيق

اإلدارؼ  لمذفافية ومكافحة الفداد الزامشةستكساؿ مشطػمة القػانيغ إب تختبطكسا أف ىشاؾ أىجاؼ 
التججد الحاتي ومػاكبة  في قجرتيع عمى والسداىسةتييئة وحجات الخجمة العامة ، و والسالي

إلى التشسية  تيجؼالتغيخات السدتججة في مختمف مجاالت العسل، وتعديد الجيػد التي 
ق ىحه تحقضساف دارة الشديية بذكل فاعل، ويسكغ مغ خالؿ تجديج مبجأ العجالة واإل السدتجامة

 ليا مدبقا ػضيفي مغ خالؿ عسمية إدارية مخصطاألىجاؼ بذخط أف يكػف تصبيق التجويخ ال
لقبػؿ مثل  السػضفيغومشطسة ومدتسخة ومعمشة ومعاييخىا معخوفة لجػ الجسيع، وأف تبجأ بتييئة 

السدتسخ بيغ القيادات اإلدارية والعامميغ الحؼ يدسح بتخصي أؼ  بالشقاش والتحاورىحه الدياسة 
لدياسة أحج نصباع عمى أف ىحه ايق، مع تجشب كل إجخاء قج يػلج اإلعائق يعتخضيا في التصب

 وعمى أدائيع السػضفيغعمى نفدية أساليب العقاب، لسا لحلظ مغ تأيخ سمبي بالغ الخصػرة 
 .ـ(.2011بخكات، )

 أىجاؼ التجويخ الػضيفي في الشقاط التالية: إيجازيسكغ أنو  .ـ(،2013ويخػ )عداـ، 

 تصػيخ األداء وتعديد قجرات القيادات اإلدارية لمسػضفيغ. 
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 عمى مبجأ التشافذ في سبيل تذجيع الكفاءات مغ الكػادر اإلدارية عتساد تعديد اإل
 .الشاجحة السؤىمة

 دارؼ التي ما تداؿ بحاجة الى جيػد متػاصمةصالح اإلتفعيل عسمية اإل. 
 عتقاد بسمكية السػضف لمػضيفةغ دائخة الخكػد الدائج وتغييخ اإلالسداعجة لمخخوج م. 
 وفقا لستصمبات العسل وعمى ضػء نتائج تقييع حجاث تغييخ مػاقع السػضفيغ ووضائفيع إ

 األداء.

 ضافة عجد مغ األىجاؼ التي يحققيا تصبيق التجويخ الػضيفي وىي:إمكانية إوتخػ الباحثة 

 زيادة الخبخات الفشية والسيشية لمعامميغ بالسؤسدة.  
 نتاجيشتج عشو فقخ باألداء وتخاجع اإل مكافحة السمل والختابة وما. 
 عتساد التجريب العسمي لمسػضفيغ مغ خالؿ مسارستيع لسياميع إ التجريبية و  تػفيخ الشفقات

  .الػضيفية السختمفة والستشػعة
 مكافحة وسج العجد في الذػاغخ الػضيفية التي قج تشجع بالسؤسدة.  
 نتاجية لمعامميغ بالسؤسدةالعسل عمى رفع الكفاءة اإل. 

 أىسية تطبيق التجويخ الؽظيفي لمسؤسدات

ستثسارات السيسة ألؼ مؤسدة ربحية أو خؼ أحج الخكائد األساسية وأحج اإلرخ البذيسثل العش
نتاجية السؤسدات وجػدة إالعامل البذخؼ في  خجماتية، ونطخا لمتشافذ الذجيج الحؼ يسثمو

الخجمات والسشتجات التي تقجميا فقج بات لداما عمى السؤسدات أف تدعى نحػ تفعيل أدوار 
فقج كاف لمتجويخ  ،تصػيخ أدائيع ووضع الخجل السشاسب بالسكاف السشاسبمػضفييا والعسل نحػ 

 ستثسار األمثل لمكادر البذخؼ.ػ نحػ تحقيق أىجاؼ السؤسدة في اإلالػضيفي أىسية قرػ 

ف السػضفيغ تجارب إدارية ليدت متاحة في الػضائ يعصي السؤسدةشجاح التجويخ الػضيفي في ف 
 تحقيق نتاجية، ويجعميع يتجيػف نحػإ نفتاحا عمى العسل وأكثخاالحالية، ويجعل العامميغ أكثخ 

سػاء. فالتجويخ الػضيفي  عمى حج والسؤسدةأىجاؼ العسل وبالتالي فإف الفػائج تعػد عمى الفخد 
سة ويجعع طوجيات نطخ مخكدة عمى الحاجات والسرادر في السشاإلشالع عمى السػضفيغ  يسشح

 وكحلظ زيادة ،بجاع في العسلاإل ويديجقػة العسل،  يديجكحلظ  ،نتاجية الفعالةالعسل الجساعي واإل
تاحة الفخصة إالسجيخيغ غيخ األكفاء و  وإبعادوالثقة بالشفذ عشج العامميغ،  ،حداس بالفخخاإل

ساح التدمط وكحلظ كبح ج ية،نساط القياداأل وتشػعحتكار اإلدارة إلججيجة والتقميل مغ لألفكار ا
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ستغالؿ الػضيفة لمسرالح الذخرية والتججيج في العسل إوالتقميل مغ  والسالي اإلدارؼ والفداد 
 .ـ(.2008والقحصاني،  )الدىخاني

السيع عخض  الػضيفي فسغ لمتجويخولتبياف مجػ األىسية التي قج تمحق بالسؤسدة جخاء تصبيقيا 
أف  جوىشا نج يجابيات والدمبيات التي تشتج عغ تصبيق التجويخ الػضيفي داخل السؤسدات،اإل

يجابيات وسمبيات عسمية التجويخ إقج ذكخوا في أدبياتيع العجيج مغ دارة الكثيخ مغ عمساء اإل
  :الػضيفي وسيتع عخضيا فيسا يمي

 يجابيات التجويخ الؽظيفيإ

مغ السػضفيغ  حتياجات التصػيخية السيشية ألفخاد اإلداراتسػؼ تخجـ بعس اإلف عسمية التجويخ إ
كتداب تخقيات في إات إضافية، وكحلظ خ كتداب ميارات وخبإ، و الحالة الشفديةمثل تججيج 

وتصػيخ العسل  ستفادة مغ السػضف السجتيج لتحديغدتقبل في السؤسدة أو خارجيا، واإلالس
تججيج العسل  بسا يخجـ تصػيخ الكفاءة اإلنتاجية لمصػاقع العاممة، وأيزا ليو،إالججيج الحؼ أوكل 

حتكار ضافة الى الحج مغ اإلإف السػضف عمى أعساؿ إدارتو، يوتعخ وتشػيعو لمعامميغ باإلدارة، 
يفي ضوالحؼ يتسثل في بقاء السػضف في أداء عسل معيغ مجة شػيمة، ومغ مدايا التجويخ الػ 

ألماف في فييا العامل بشػع مغ ا تػفيخ األمغ الػضيفي وىػ الحالة الدائجة في مؤسدة ما يشعع
متالؾ السػضف ألكثخ مغ ميارة إاء خجماتو، حيث أف ينإحتساؿ إره لمعسل، وتزائل ستسخاإ

ستغشاء عشو، وكحلظ يسكغ سة تجعمو مػضفا ذا قيسة يرعب اإلطومعخفة شاممة بأعساؿ السش
يفة تتدع بسدؤوليات أكبخ، كسا أنو يخفف مغ ضنقل السػضف لػ  مغ خالؿ، وذلظ احافد عتباره إ 

 .ـ(.2011عغ العسل الستكخر)القحصاني، والختابة الشاتجة الػضيفي  السمل

باإلضافة ويعتبخ تجاخل السيارات والخبخات مغ أىع اإليجابيات التي يحققيا التجويخ الػضيفي، 
 بسكافغ سػء استخجاـ الدمصات السػكمة لمسػضف الشاتج ع والسالي تقميل الفداد اإلدارؼ إلى 

 عسمو، مسا يسثل ارتقاءا بأداء السػضف والسشطسة ككل.

 التجويخ الػضيفي فيسا يمي تعػد عمى العسل مغ خالؿ تصبيقيجابيات التي اإل إيجاز ويسكغ

  عسمو بسا يحقق أىجاؼ  عمى أداءالسػضف  لقجرةيسثل التجويخ الػضيفي اختبارا متججدا
 ة إذا كاف مػضفا ججيجا.السشطسة وبسا يزسغ إصجار الحكع عمى السػضف وخاص
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  ضساف وضع السػضف السشاسب بالسكاف السشاسب وفق يعسل التجويخ الػضيفي عمى
اإلدارات السختمفة  فيلزساف سيخ العسل  اإلحتياجات الػضيفية التي تحتاجيا السؤسدة

 والتخررات.
  ل السؤسدة مسا يػفخ الػقت والجيجداختسارس يسثل التجويخ الػضيفي عسمية تجريبية 

 .والساؿ
 العسل. فالسػضفيغ مغ خالؿ  خيس عمى تؤثخالتي قج  القػة والزعفنقاط  تحجيج

تشقالتيع في العسل يكتذفػف ىحه الشقاط بدخعة ويججوف الحمػؿ السشاسبة بأسخع وقت 
 مسكغ.

  يسثل التجويخ الػضيفي دافعا نحػ حرػؿ السػضف عمى تخقية وخاصة في حاؿ تجويخه
 ميسة وقجرتو عمى مسارسة السياـ السػكمة لو بكفاءة.ألكثخ مغ مخة بأكثخ مغ 

 سج الثغخات الػضيفية التي قج تحجث ألسباب شارئة دوف تأثخ العسل واألداء. 
  تداىع في بشاء السػضف الذامل والحؼ يعتبخ مصمب مغ مصالب الشطخيات اإلدارية

 الحجيثة. 

  فيسا يمي:تتسثل ويخ الػضيفي يسكغ عخض عجد مغ السدايا لمتج أنو .ـ(،2008ذكخ )مخزا، كسا

 زيادة اإلنتاجية والخضا الػضيفي. 
 اإلثخاء الػضيفي والتججيج واإلبجاع في العسل.  
 زيادة دوافع وحافدية السػضفيغ والقيادات. 
 السػضفيغ الكامشة بسا يحقق زيادة في زيادة الكفاءة اإلنتاجيةمػاىب و  تفعيل قجرات. 
 البيخوقخاشيةروتيشية العسل و  التخمز مغ. 
  السصمػبة.سج الشقز في بعس السيارات 

 سمبيات التجويخ الؽظيفي

نقل السػضف مغ مكاف عسمو لسكاف آخخ أحج الدمبيات التي قج تػاجو عسمية التجويخ  يعتبخ
عميو  السصبقالػضيفي، وخاصة في حاؿ وجػد حالة مغ اإلرتباط الشفدي مغ قبل السػضف 

مسا قج يؤثخ في بعس الحاالت عمى و مسا ييجد إستقخاره في عسمو الججيج،  ،التجويخ الػضيفي
جػدة األداء وضعف والء السػضف لمسشطسة بدبب تجويخه وضيفيا وخاصة في حاؿ لع يكغ 

 .ومذاركا في عسمية التخصيط السدبق ليا بذكل سابق ليحا التجويخ ئاالسػضف ميي
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مبيات التجويخ الػضيفي السختبصة بسا سبق ذكخه ىي ذلظ فإف التقييع اإلدارؼ لد وعمى الخغع مغ
عمى  تكيفوسمبيات مؤقتة يزاؼ ليا نقز خبخة السػضف ألداء مياـ عسمو الججيج أو عجـ 

السكاف والسيسات الججيجة، وكحلظ فقجاف السػضف لبعس اإلمتيازات التي كانت مػفخة لو في 
و لبعس العالقات اإلدارية والتي ال تخػؼ السػضف مغ فقجان باإلضافة إلىوضيفتو الدابقة، 

.  تمبث أف تشتيي مع مخور الػقت وحرػؿ السػضف عمى التجريب الالـز

الدمبيات الستػقعة مغ تصبيق أسمػب التجويخ الػضيفي في السشطسات في الشقاط  إجساؿويسكغ 
 التالية:

 وضيفة  بدبب نقل السػضف مغ األوقاتفي بعس  السػضفيغنتاجية بعس إنخفاض إ
 لى وضيفة ذات مكانة أقل.إذات مياـ ومدؤوليات أكبخ 

  وضيفيا تجويخىعوراء دبب الفيع خاشئ لجػ بعس العامميغ حػؿ  تكػيغلى إقج تؤدؼ. 
 تقاف العامميغ لسيارات محجدة.إفي العسل، وتقميل  يةى مبجأ التخررالتأثيخ عم 
 حجات اإلدارية أعباء لى تحسيل الػ إ األوقاتفي بعس  التجويخ الػضيفي قج يؤدؼ

 .خ األكفاءالعامميغ غي
  ستقخار ، وشعػرىع بعجـ اإلتكخار السياـغ بدبب الزجخ لبعس العاممي يدببقج

 .الػضيفي
  أكبخ مجيػدالى وضائف تتصمب إحباط بعس العامميغ بدبب نقميع إقج يتدبب في. 
 لمعامميغة واألسخية واإلجتساعية قج يتدبب أحيانا في بعس السذكالت الرحي. 
  ـ(.2013عداـ، )لمسشطسات. لى زيادة التكاليف السالية إقج يؤدؼ. 

 آليات تشفيح وتفعيل أداة التجويخ الؽظيفي بالسؤسدات 

 ثحي إدارسة تيجؼ إلى تشسية الكادر البذخؼ لمسؤسدة، عسمية لمسؤسدةيسثل التجويخ الػضيفي 
 العجيجتشسية  بالسؤسدة، وذلظ بجعع لمعامميغ  السػارد البذخية تصػيخعمى  أساسي يعتسج بذكل

لمسػضفيغ وفق إحتياجات السؤسدة والالزمة لتصػيخ العسل ورفع الكفاءة مغ السيارات والخبخات 
فييجؼ التجويخ  ،أو فشية داريةإستسخارىا دوف عقبات إو  استقخارىاوضساف  ،اإلنتاجية لمسؤسدة

تاحة الفخصة لمسػضف لسسارسة أكثخ مغ عسل ذو ؿ إلى رفع وزيادة الخبخات مغ خالإالػضيفي 
 الػضيفي السمل ويحاربلمسػضفيغ،  داخل السؤسدةشبيعة مختمفة، كسا يعدز مبجأ التجريب 

بسا يعدز مغ قػة مل، والخوتيشية في أداء األعساؿ مسا يشتج عشو زيادة في الكفاءة اإلنتاجية لمعا
 وكفاءة السؤسدة.



21 
 

ارات الحكػمية ىػ قخار وزارؼ ترجره الجية األعمى إداريا بالػزارة الػضيفي بالػز قخار التجويخ ف
أو بتػصية بتذكيل لجشة بحيث يتع تشفيحه في فتخة ال تتعجػ  وفق مقتزيات ومتصمبات العسل،

الثالث أو أربع سشػات مغ تاريخ أخخ تجويخ، حيث يتع تذكيل لجشة مخترة تقػـ بجراسة 
تجويخ عمييا والستصمبات والسيارات الالزمة لذغل ىحه السشاصب والػضائف التي سػؼ يتع ال

الػضيفة، إضافة لمسجراء السخجح تجويخىع عمى ىحه السشاصب ومؤىالتيع وقجراتيع. ثع يتع دراسة 
الذخرية األندب لذغل الػضيفة السحجدة حدب السػاصفات والسيارات السصمػبة، ثع يرجر أمخ 

 .ـ(.2013، عداـ)بتشفيح التجويخ الػضيفي.ادارؼ بال

إلى أف خصػات تشفيح التجويخ الػضيفي يجب أف تكػف  .ـ(،2006وماكمػد،  كيشيجؼ)ويذيخ 
 مػثقة بذكل كامل، حيث تذسل الخصػات ما يمي:

  مغ التجويخ الػضيفي ومذاركة األفكار  الفػائج الستػقعةجتساع لمسػضفيغ لتحجيج إعقج
عخضا قريخا عغ بيئة العسل والتجويخ الػضيفي.  يقجـجتساع ىحا اإل أثشاء وفي معيع،

 وكحلظ مشاقذة العالقة بيغ بيئة العسل والتجويخ الػضيفي.
  التأكج مغ أف متصمبات الػضيفة دقيقة ومحجثة لجسيع الػضائف التي يجخػ الشطخ فييا

 لمجوراف.
  عسمية التجويخ عمى كل قدع. وعسل مخاجعة  بجورالتحقق مغ قبل فخيق مػضفيغ كامل

 .ذات ججوػ  دقيقة لمتأكج مغ مشاسبة عسمية التجويخ وكػنيا عسمية معقػلة
  السعجات إستخجاـ السياـ و  مسارسة مغ أجل ةسصمػبال اتتجريبال بكلتدويج السػضفيغ

 .الججيجة
  سياـالألداء سشاسب لزساف تأىيميع ذىشيا وبجنيا الكافي و ال بالػقتتدويج السػضفيغ 

 .الججيجة
 السخصط لو وفق اإلجخاءات واإلعتبارات الدابقة. تشفيح بخنامج التجويخ الػضيفي 

 كسا وتخػ الباحثة ضخورة مخاعاة الشقاط التالية في تشفيح التجويخ الػضيفي

  إعتساد تقييع قبمي وبعجؼ لمسػضفيغ السصبق عمييع التجويخ الػضيفي لقياس أثخ التغيخ
 مييع لرالح العسل.الحؼ يصخأ ع

  الستابعة الجورية مع السػضفيغ لمػقػؼ عمى اإلحتياجات الفعمية ليع وتقجيع الجعع
 والتحفيد والتجريب الالـز بالػقت السشاسب.
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  تتبع التغيخات التي تصخأ عمى سيخ العسل بذكل دورؼ لكافة األقداـ واإلدرات التي تع
 اإلجخاءات الترحيحية في حيشيا.تشفيح التجويخ الػضيفي عبخىا، واتخاذ 

 

 معؽقات تشفيح التجويخ الؽظيفي

عسمية تغييخ أو تصػيخ يقابميا نػع مغ السقاومة، والسعػقات، التي قج  مغ الستعارؼ عميو أف أؼ
 ف دارة السؤسدة أف تكػ إويجب عمى  كسا كاف مخصصا ليا، تشفيحىا وجشي ثسارىا، تحػؿ دوف 

 الجائعات والعقبات التي قج تػاجو تشفيح التجويخ الػضيفي والعسل عمى دراية معسقة بكافة الرعػب
السؤسدة ثسار ىحه العسمية مغ  تجشيدارؼ عمسي، حتى إعمى مػاجية تمظ العقبات بأسمػب 

 .والفشية خالؿ تحقيق أىجافيا اإلدارية

 الكادر البذخؼ التجويخ الػضيفي كغيخه مغ األساليب اإلدارية الستبعة في تشسية وتصػيخ  فأسمػب
التي قج ترعب مغ تصبيقو أو تحػؿ دوف تصبيقو بالذكل الرحيح،  العقباتقج تػاجيو بعس 

تجويخ الػضيفي ىػ عجـ فيشاؾ مغ يخػ أف مغ العػامل التي تقمل مغ أىسية تصبيق أسمػب ال
تاحة الفخصة لمتعخؼ عمى أسخار بعس الػحجات اإلدارية، وعجـ وجػد وقت كافي إالخغبة في 

 .ـ(.1999لسيدانية مدتقمة )الذيخؼ،  متصبيق، والحاجةل

 ويسكغ ذكخ بعس معػقات تصبيق أداة التجويخ الػضيفي فيسا يمي:
 مسا ودور التجويخ الػضيفيالسػضفيغ في الػزارات بأىسية التصػيخ الػضيفي. وعي قمة 

 يؤدؼ إلى مقاومتيع لمتغييخ.
 ػؿ دوف تصبيق التجويخ الػضيفي تعارض بعس األنطسة والتذخيعات الػضيفية مسا يح

 عمى الػجو األمثل.
  سػاء مغ الشاحية السادية أو البذخية. السػارد البذخية والتجريبضعف إدارات 
  في بعس الػزارات خرػصا الفتخة الحالية. مادية أو معشػيةعجـ وجػد حػافد 
 .عجـ وضع السػضف السشاسب بالسكاف السشاسب خرػصا السجراء 
  الييكل الػضيفي والتشطيسي لمسؤسدة لتصبيق التجويخ الػضيفي.عجـ مشاسبة 
 دار الػضيفي لمسػضفيغ )بجر، عجـ وجػد وصف وضيفي لمػضائف وكحلظ عجـ تحجيج الس

 .ـ(.2016
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ذا إ بعس اإلعتباراتجويخ الػضيفي إال أف ىشاؾ الت أسمػب مغ وجػد صعػبات لتصبيق وبالخغع
 إنجاح التجويخ الػضيفي وتتسثل في اآلتي: فاعميةعتبار ستداعج في ما أخحت بعيغ اإل

  لعسمية التجويخ الػضيفي القبميالتخصيط. 
 األنطسة والتذخيعات اإلدارية التي تجعع تصبيق أسمػب التجويخ الػضيفي مالئسة. 
  والتجويخ الػضيفي. ،أساليب التصػيخ السيشيإعادة ىيكمة السؤسدات بسا يتػافق مع 
  السػضفيغ خالؿ عسمية التجويخ الػضيفي حتى ال يؤثخ عمى سيخ تحجيج عجد معيغ مغ

 العسل.
 حيث السجيخيغ والقيادات العميا حػؿ أسمػب التجويخ الػضيفي مغ  رفع الػعي لجػ

 أثشاء التشفيح. مفيػمو وأىجافو لكدب تأييجىع
 .العسل عمى تصبيق التجويخ الػضيفي بيغ الػضائف الستذابية داخل السؤسدة 
 بالكػادر البذخية السؤىمة في تخررات تشسية  وفشيا، ت السػارد البذخية ماديا،دعع إدارا

مذاركة السػضفيغ في عسمية التجويخ الػضيفي ويكػف ذلظ و  ، وتصػيخ السػراد البذخية
 مغ خالؿ اإلستعانة بآرائيع.

 .إعتساد خصة دوريةلتشفيح التجويخ الػضيفي 
 ؤسدة.وضع تػصيف وضيفي دقيق لكافة الػضائف بالس 
 ـ(.2011)القحصاني،  .ضخورة تحجيج السدار الػضيفي لمعامميغ. 

 أبعاد ومتطمبات التجويخ الؽظيفي
في مجاؿ تشسية السػارد البذخية وتصػيخ أداء  فاعل دارؼ إ أسمػبيسثل التجويخ الػضيفي 

السؤسدة، وذلظ بيجؼ تحقيق أىجاؼ السؤسدة السختمفة، ويختز التجويخ الػضيفي بتحقيق 
أىجاؼ السؤسدة فيسا يخز الكادر البذخؼ العامل لجييا، وذلظ لزساف زيادة خبخات الفخيق 

ل، وكحلظ ضساف حرػؿ العامل مغ خالؿ رفع قجرتو عمى مسارسة أكثخ مغ ميسة أو عس
، ومكافحة السمل والخوتيغ وزيادة حافدية السػضفيغ ألداء مياـ ضالسػ  فيغ عمى التجريب الالـز

 نتاجية.عمى الػجو األكسل بيجؼ زيادة اإل عسميع
اؿ وقج تشاولت العجيج مغ الجراسات الدابقة دراسة أبعاد التجويخ الػضيفي مغ أكثخ مغ مج

 بعاد ومتصمبات التجويخ الػضيفي متسثمة فيأمغ  وستتشاوؿ ىحه الجراسة عجد
  الخبخات.زيادة 
 التجريب. 
 الحافدية. 
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 الػضيفي مكافحة السمل. 
ضافة لتحميل تصبيق التجويخ الػضيفي فيسا يخز كػنو إلتكػف مكسمة لمجراسات الدابقة و  وذلظ

الجراسة بذيء  ستتشاوليا، وستتشاوؿ الفقخات التالية تعخيجا عمى األبعاد التي تشسػؼ  إدارؼ  أسمػب
  .مغ التفريل

 

 زيادة الخبخات

 الجخائي لمخبخاتالتعخيف 

 مكتدبيياالخبخة بأنيا تخاكع لدشػات العسل، بسا يؤىل إلكتداب ميارات ججيجة، وقجرة تعخؼ "
 عمى التصػر في أداء األعساؿ".

السذاركة في عسل باألمػر، وعادة ما يكتدب اإلنداف الخبخة  بتفاصيلتسثل الخبخة السعخفة 
 ويتػافق، وعسقياىحه الخبخة  زيادةلى إما يؤدؼ تكخار العسل  وعادةيغ. معيغ أو حجث مع

في مجاؿ السيسة السصمػبة، والخبخة  تؤدػ كيفمرصمح الخبخة مع السعخفة اإلجخائية أو معخفة 
ىي عبارة عغ تخاكع لدشػات العسل في مجاؿ معيغ باإلضافة لمجراسة األكاديسية  اإلدارة

نفدو والحؼ يعسل عمى تصػيخ نفدو في مجاؿ عسمو،  لمعاملالذخرية  الدساتعتساد عمى واإل
بكفاءة وفاعمية، وعجـ  التخررات مغ  العجيجوتسثل زيادة الخبخات قجرة السػضف عمى مسارسة 

أو خارجيا، فخبخة السػضف  السشطسةفي مجاؿ عسل واحج فقط داخل  كفاءة أو سيارةب اإلكتفاء
 مع عشاصخ الحياة السيشية. التفاعلعميو أثشاء  تحرلما  مجسلىي 

ويديج ، عسمو الػضيفيعمى مجار  السػضفبتدايج السيارات التي يكتدبيا  وتشسػوتتخاكع الخبخات 
وىػ ما يحققو تصبيق التجويخ الػضيفي سشػات ىحه ذلظ مسارستو ألكثخ مغ ميسة خالؿ  مغ

 ليالئعمع ضساف متابعتو وتجريبو  عسموحيث يتيح لمسػضف مسارسة أكثخ مغ عسل خالؿ فتخة 
 تدايج الخبخة السكتدبة. يشتج عشويسارسو، مسا متصمبات العسل الججيج الحؼ 

، فالبشدبة لمسػضف السػضفيغأسمػب التجويخ الػضيفي أسمػب مشاسب لسختمف الفئات مغ ف 
اإلنتاج لتحقيق ذاتو زيادة بحؿ مديج مغ الجيج ومزاعفة العسل و  ذلظ عمى يداعج السسيد

وغيخ السشتج فيػ أيزا سيكتدب الخبخة  ؿسػضف الكدػ م، وبالشدبة لعسمووالذعػر بالخضا عغ 
ف ضلمسػ  بالتججد والحيػية، وبالشدبةحلظ ل نتيجةوتتصػر مفاىيسو ومسارستو الخاشئة وسيذعخ 
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فالتجويخ يداعجه عمى نقل خبخاتو إلى اآلخخيغ سػاء  السؤسدةالحؼ يشػؼ التقاعج عغ العسل في 
 .ـ(.2011)العبادؼ،  .كانػا مغ السخشحيغ لمػضيفة التي يعسل بيا أو غيخىا

 

 

 

 التجريب

 التعخيف الجخائي لمتجريب

يخزع ليا الستجرب بيجؼ  "يسكغ تعخيف التجريب إجخائيا بأنو عسمية ىادفة مخررة ومػجية
زيادة السيارة والخبخة في مجاؿ التجريب بسا يخفع كفاءتو وقجرتو عمى مسارسو عسمو بذكل مسيد 

 ومشافذ"

مغ السػضفيغ  فالعجيجغ، تصػيخ العاممي السػكل ليايعتبخ التجريب مغ أنذصة السػارد البذخية 
. السؤسدةنتاجية إييجد ل و لعاماتحفيد  يزعفحتساؿ فقجاف وضائفيع، مسا إخصخ يذعخوف ب

تشفيح عادة إ احة تإسػضفيغ، بحيث يتع صقل مياراتيع و تحفيد ىؤالء الالتجريب إحجػ شخؽ  ويسثل
 .ـ(.2007، نتيل) .ججيجةالتجريب الحؼ يسج العامميغ بسيارات 

كتداب العامميغ السيارات السختبصة إو جيج تشطيسي مخصط ييجؼ لتدييل و ويعخؼ التجريب بأن
وأىجاؼ السشطسة )وليج، بالعسل والحرػؿ عمى السعارؼ التي تداعج عمى تحديغ األداء 

سة ومخصط ليا بعشاية تيجؼ إلى تصػيخ أداء السػضف طكسا يعخؼ بأنو عسمية مش .ـ(،2010
تجاىات إقيع و  السػضفكداب إة، الفشية واإلدارية، وتداىع في في جسيع جػانبو الشطخية والعسمي

يجابيا في أداءه، وبالتالي تحديغ عسل السشطسة إميشتو، األمخ الحؼ يحجث تغييخا  يجابية عغإ
 .ـ(.2008)عصػاف،  .بكل عشاصخىا

 الكادر البذخؼ تعتسج لمشجاح في تحقيق غاياتيا إلى حج كبيخ عمى كفاءة أداء  فالسؤسدات
والتكيف مع مدتػيات التقشية السدتخجمة في  يةنتاجفي عسمياتيا وعمى قجرتيا اإل السذارؾ

ىػ األساس الحؼ يسكشيا مغ الػصػؿ إلى  لمكادر البذخؼ العسل، لحا فإف اإلعجاد والتأىيل الجيج 
تجاه الستدايج نحػ التخرز في أداء األعساؿ وضخورة التكيف مع اإلغاياتيا. ولقج أدػ 

التقشيات الحجيثة والطخوؼ الستغيخة والستالحقة في مجاؿ األعساؿ، إلى زيادة الحاجة لتجريب 
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التجريب ليكػف واحجا مغ أىع الػضائف التي تديع في تػفيخ مدتػيات  ضيػرالسػضفيغ وإلى 
والتكيف  أىجافياحتياجات األجيدة الحكػمية لتحقيق إبسا يمبي  داءمتصػرة مغ القجرة الفاعمة لأل

تغيخات الدخيعة في السيارات السصمػبة، والتجفق اليائل في السعارؼ والسعمػمات وربط سمع ال
 .ـ(.2012، الشفيعي) .أعساليعاألفخاد بكل ججيج في مجاؿ 

لتداـ بيا وتصبيقيا في جسيع مخاحل العسمية عمى السؤسدات اإل التجريبيةسبادغ ال د مغوىشاؾ عج
 يا أفالتجريب ومش العائجشبقت ىحه السبادغ تصبيقا سميسا فإنيا تؤدؼ إلى زيادة  وإذاالتجريبية 

عسمية إدارية تترف بالذسػؿ  كسا أنو، وأنو نطاـ متكامل نذاط متججد. دائعالتجريب نذاط 
حتياجات الفعمية يمبي اإلأف يكػف واقعيا، يب ػر. كحلظ مغ مبادغ التجر والتجرج ومػاكبة التص

 .ـ(.2007الشتيل، ) .الػضيفية مدتػياتيعلمستجربيغ ويتشاسب مع 

 ق ما يمي:يحقلت وييجؼ التجريب

  لجييع زيادة في  يتػلجالسػضفيغ الحيغ يحرمػف عمى التجريب ف: السختفعةالخوح السعشػية
 الثقة ودافعية أكبخ لمعسل.

 فيغ السجربيغ قادروف عمى ضألف السػ  ،: فالتجريب يديل السخاشخيةنتاجتكمفة اإلال خفس
 بذكل أفزل وبالتالي تقميل تجشب الفاقج. مغ السػاد والسعجات ستفادةاإل

 نخفاض معجؿ الجوراف: حيث أف التجريب يجمب الذعػر باألمغ في مكاف العسل مسا إ
 يقمل مغ معجؿ دوراف العسالة والتغيب عغ العسل.

 لتغييخ: فالتجريب يداعج عمى إدارة التغييخ مغ خالؿ زيادة التفاىع وإشخاؾ إدارة ا
السػضفيغ في عسمية التغييخ، ويقجـ أيزا السيارات والقجرات الالزمة لمتكيف مع 

 األوضاع الججيجة.
 رتياح الذخري واإلنجاز، وتػسيع نصاؽ الفخص الستاحة لمتجرج يعصي شعػرا مغ اإل

 الػضيفي.
 ـ(.2013)عداـ،  .يغ نػعية وتػافخ السػضفيغيداعج عمى تحد. 

السؤسدات الحجيثة بحيث  يالئعالعسل، وىػ  داخلالتجريب  شخؽ التجويخ الػضيفي أحج  ويسثل
مغ السيارات، كسا  العجيجيكػف ىشاؾ حاجة أف يكػف السػضفػف أكثخ مخونة وأف يكػف لجييع 

بيغ األقداـ  التفاىع واإلندجاـيجاد قجر أكبخ مغ إلف التجويخ الػضيفي مفيجا  يسكغ أف يكػ 
مغ بخنامج  . ويذتخط في التجويخ الػضيفي أف يكػف جدءاالسؤسدةواإلدارات السختمفة داخل 
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ستخجامو كػسيمة يتع مغ خالليا مكافئة األشخاص العامميغ إ. ويسكغ أف يتع مخصط لو مدبقا
 .ـ(.2006كذػاؼ، ) .األكفاء، كسا تتشاسب مع عسمية تصػيخ اإلدارة

السيسة  صخؽ اليفي يعج أحج ضفإف التجويخ الػ  .ـ(،2012كاديسية التجريب االحتخافي )وبحدب أ
مغ الػضائف السختمفة بالسؤسدة  عمى عجدالعامل أو السػضف  تجويخيتع  ثالتجريب، حيفي 

مغ اإلحاشة واإللساـ بأوجو نذاط السؤسدة ومعخفة  تسكشو، وذلظ بيجؼ زمشية مختمفةلفتخات 
مسا يؤدؼ السختمفة وعمى مدتػػ اإلدارات السختمفة،  األقداـداء العسل في أل السختمفة صخؽ ال

باألعساؿ األخخػ السختبصة  الجيجةإتاحة الفخصة لديادة قجرات السػضف الستجرب والجراية  إلى
السػضف إلى األماكغ  تجويخأكبخ مغ السخونة في ىحا األسمػب درجة  ويشج، األساسيبعسمو 

حاالت الحاجة عتساد عميو مدتقبال أو في لستعجدة في السؤسدة، مسا يسكغ اإلوالسػاقع ا
شكاالت الستسثمة في ضغط العسل في أحج األقداـ، أو عشج عشج مػاجية بعس اإل الػضيفية

و غيخ ذلظ، ويرمح ىحا األسمػب ستقاالت أحاالت الغياب أو اإلحجوث شػاغخ وضيفية، أو في 
ذخفيغ وغيخىع لتجريب الخؤساء والسذخفيغ أو السجيخيغ، وذلظ بغخض تأىيل رؤساء األقداـ أو الس

دارية ذات السدتػيات األعمى، ألف نقل الذخز مغ مػقع إدارؼ آلخخ يعج لذغل السخاكد اإل
سا ويجب أف يكػف الشقل الجورؼ مغ الػسائل الفعالة في تػسيع آفاقو وإكدابو الخبخات الجيجة، ك

ػؼ يخمق ما يعخؼ وفقا لخصط وبخامج مشطسة. وبالتالي يسكغ القػؿ بأف ىحا األسمػب س
 بالسػضف الذامل.

 الحافدية

 التعخيف الجخائي لمحافدية

"يسكغ تعخيف الحافدية إجخائيا بأنو ذلظ الدبب السؤدؼ لخفع رغبة السػضف عمى أداء عسمو 
 نفدية ومعشػية مختفعة" نقز أوتقريخ وبحالة ومسارسو ميامو دوف 

الجانب األىع لمكادر البذخؼ العامل، والحؼ  يعجالتحفيد عامال محػريا في عالع اإلدارة، ألنو ف
القجر  ىحا الجانب يشلغ ذلظ لع وبالخغع م، السؤسدةأىجاؼ  واألسسى لتحقيقيسثل العامل األىع 

مشيا عمى أسمػب  غالبيتياقيادات اإلدارية والتي تعتسج مغ قبل ال الجراسات واإلىتساـ الكافي مغ
تخاذ القخارات اسي عمى وضع الدياسات اإلدارية وإالحؼ يعتسج بذكل أسو  ةاإلدارة البيخوقخاشي

 اإلدارية لمػصػؿ لألىجاؼ.
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حػ بحؿ أكبخ الجيػد في ويعخؼ التحفيد بأنو "مجسػعة العػامل أو السؤثخات التي تجفع الفخد ن
رتكاب األخصاء، في مقابل حرػلو عمى ما يزسغ تحقيق رغباتو وإشباع واإلبتعاد عغ إعسمو، 

، حاجاتو الستعجدة، وتحقيق مذخوعو وتصمعاتو التي يدعى لبمػغيا خالؿ عسمو")مخعي
 .ـ(.2012

 أىسية نعام التحفيد في مدار التطؽيخ الفخدي والسؤسدي

مدار العسل وذلظ لعجد مغ أىسية التحفيد في عمى  السصمعػف يؤكج السخترػف والقادة اإلداريػف 
 األسباب مشيا:

 نحػ السبادرة واإلبجاع السدتسخ. يسثل وسيمة 
 .وسيمة لمسقتخحات السسيدة التي تعالج جػانب القرػر في بعس جػانب العسل 
  ة وججيجة دخاؿ عشاصخ فعالوالتصػيخ وتعجيل السدار عغ شخيق إيسثل أداة لمتغييخ

 العسل.في بعس جػانب 
 ندجاـإبجعل مكػنات الشطاـ تعسل حجاث حالة مغ التػازف الحيػؼ الحؼ يإ ،

 وتشاغع.
 رد فعل قػؼ في بيئة العسل الخارجية والجاخمية تؤثخ بفاعمية عمى الستابعة  يسثل

 .والتشفيح

 مخاطخ عجم استخجام نعام التحفيد في السؤسدات
وكيفية تفعيمو في القصاع  د السعشػؼ في دراسة تحت عشػاف التحفي .ـ(،2012، أشار )مخعي

عامميغ، قج والحكػمي أف السؤسدات التي ال تدتخجـ نطاـ تحفيد فعاؿ يغصي كافة ال الخاص
 تتعخض لعجد مغ السخاشخ مشيا:

 مدتػػ األداء لجػ العامميغ إنخفاض. 
 مدبقا مغ  مغ األىجاؼ السحجدةمعجالت اإلنتاج واإلنتاجية إلى مدتػيات أقل  تجني

 .قبل السؤسدة
  جػدة السشتجات والخجمات.معجالت تخاجع 
 اؿ عغ الػقت الفعمي السحجد مدبقا مغ قبل إدارة نجاز السياـ واألعسإ تأخخ

 السؤسدة.
 بعجـ الخضا لجػ العامميغذعػر ال. 
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وتخػ الباحثة إضافة عجدا مغ السخاشخ التي قج تػاجو السؤسدات التي تيسل عسمية التحفيد 
 لسػضفييا ومشيا:

 .فقجاف الثقة في إدارة السؤسدة ووجػد فجػةكبيخة بيغ السؤسدة ومػضفييا 
  شعػرالسػضفيغ بعجـ اإلنتساء لمسؤسدة وما يتختب عمى ذلظ مغ عجـ إكتخاثيع

 لتحقيق األىجاؼ الخاصة بالسؤسدة.
 .ضيػر السذاكل التي تتعمق بالخالفات الذخرية بيغ العامميغ وألتفو األسباب 
 .زيادة ندب التغيب واإلنفالت اإلدارؼ 
 .تػجو السػضفيغ لمبحث عغ بجائل وضيفية أخخػ مسا ييجد السؤسدة بفقجاف خبخائيا 
  زيادة حاالت إصابات العسل الشاتجة عغ عجـ إىتساـ السػضف بأداء األعساؿ

 وخاصة الخصخة مشيا.
 عشاصخ التحفيد

خ بسثابة الستغيخات التي تحجد قيسة دالة ىشاؾ ثالث عشاصخ أساسية في عسمية التحفيد وتعتب
 التحفيد وىي:

 :فالذخز السؤىل والقادر عمى القياـ بعسل ما يسكغ تحديغ أدائو عغ شخيق  القجرة
 التحفيد بخالؼ الذخز العاجد غيخ السجرب أو غيخ السؤىل أصال.

 :الحؼ يذيخ إلى الصاقة والػقت الالزميغ لتحقيق ىجؼ معيغ حيث أف مجخد  الجيج
وجػد القجرة ال تكفي، فالصبيب السؤىل فعال يجب أف يبحؿ جيجا ووقتا ليفيع شبيعة 

 الحالة التي يعالجيا.
 :ي أداء العسل لع تكغ الخغبة مػجػدة فإف فخصة الػصػؿ إلى الشجاح ف إذا الخغبة

 .ـ(.1995ه فعال )رفيق، تقل حتى ولػ تع أداؤ 
 مكافحة السمل الؽظيفي

 التعخيف الجخائي لمسمل الؽظيفي

الحالة السداجية والشفدية التي تعسل عمى فقجاف  "يسكغ تعخيف السمل الػضيفي إجخائيا بأنو تمظ
 ومسارسة السياـ الػضيفية وفق ما ىػ مصمػب مشو مؤسديا" العامل لمخغبة في أداء العسل

 يرابػف ميسا كانت شبيعة العسل، وميسا كاف السدسى الػضيفي، فإف العجيج مغ السػضفيغ 
 واضحبالطيػر بذكل  األعخاضتبجأ  ، حيث، بدبب الخوتيغ الػضيفيالػضيفي  الذعػر بالسملب

الػضيفية،  السيساتحيغ يذعخ السػضف بأنو يخيج التغيب عغ العسل، أو يبجأ بعجـ مخاعاة 
، والتي مغ السسكغ أف العاملمغ الطػاىخ التي تذكل عائقا  سمبيا  في إنتاجية  والكدل، وغيخىا
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أف السمل  اكس .شػيمة اتىحا الذعػر لفتخ  إستسخب في فقجاف السػضف لعسمو في حاؿ تتدب
 األعخاضالػضيفي يؤثخ سمبا  عمى صحة السػضف الشفدية والجدجية، وبالتالي فإف بعس 

 .تجريجيا  تبجأ بالطيػر قج السخضية 
حتخاؽ الػضيفي حيث يجعل السػضف يسيل إلى السمل الػضيفي مخحمة أولية مغ اإل ويعتبخ

امل وتجني مدتػػ الخجمات يجيا إلى تجني اإلنتاجية لمعر التخاذؿ في أداء العسل، مسا يؤدؼ تج
لى السقجمة، إف ردود األفعاؿ حػؿ الشطاـ اإلدارؼ العمسي في بجاية العذخيشيات والحؼ عسج إ

تحػيل العسالة إلى آالت فعالة بذكل كبيخ الى حجيث حػؿ الذغف والعسل كتعبيخ عغ الخوح 
لى مسارسة أعساؿ مسمة ىحا األمخ بالعامميغ والسػضفيغ إ السعشػية السختفعة لمعسل، في حيغ أدػ

 وباىتة وروتيشية، أودت بالسبجعيغ إلى روتيشية األعساؿ بحج كبيخ.
 

 معاىخ السمل الؽظيفي
 عجـ الخغبة في مسارسة العسل والسياـ السصمػبة.  
 .غياب روح السبادرة في أداء العسل 
 نتاجيةزييع الػقت أثشاء فتخات الجواـ وإنخفاض اإلت. 
 بتكارغياب اإلبجاع واإل.  
 التيخب مغ السدؤولية الػضيفية. 

 طخق ووسائل لسكافحة السمل الؽظيفي 
 التججيج في السياـ السػكمة لمعامميغ.  
 .البعج عغ اإلدارة البيخوقخاشية 
 فداح السجاؿ لمسبجعيغ واألفكار الججيجةإ.  
 نجاز األىجاؼالبعج عغ الشسصية في تشفيح وإ.  
 لحاؽ العامميغ بجورات تجريبية في مجاؿ عسميعإ.  
 يفاد العامميغ لسيسات عسل تختمف عغ شبيعة العسل الخوتيشيةإ. 
 تغييخ مكاف العسل مغ وقت آلخخ.  
  ديكػر بيئة العسل.تغييخ 
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 : الكفاءة النتاجيةالثاني السبحث
 مقجمة

مغ تعخيف وأىسية عميو سل تنتاجية بسا يذـ الكفاءة اإليتزسغ ىحا السبحث ممخرا عغ مفيػ 
الػضيفي نتاجية، كسا يتشاوؿ العالقة بيغ التجويخ تػيات الستأثخة بسعجؿ الكفاءة اإلعمى كافة السد

تػاجو العسل نحػ رفع  نتاجية لمعامميغ والتعخيج نحػ السعػقات التيودوره في رفع الكفاءة اإل
 نتاجية.الكفاءة اإل

الجاعع األوؿ لتحقيق  ستثسار األمثل لخأس الساؿ، فيػىػ اإل الكادر البذخؼ في ستثسار اإل يسثل
 حالة مغ التػازف حجاث إلى إ الحجيثة السؤسدات، لحلظ تدعى مؤسدةستخاتيجية ألؼ األىجاؼ اإل

شاسبة يجاد الػسائل السإ مغ خالؿ لجييا، العامل الكادر البذخؼ بيغ حاجاتيا وحاجات ورغبات 
في  األداءرفع معجالت  غ ذلظعم ليشتجشباع تمظ الحاجات، إلجعل العسل أكثخ قجرة عمى 

اإلدارة أنيا عسمية مدتسخة ومتفاعمة تيجؼ الى التي تشاولت مفيػـ تعخيفات الالعسل، ومغ أشيخ 
ستخجاـ السػارد الستاحة بأعمى إجساعية نحػ تحقيق أىجاؼ مذتخكة بيو الجيػد الفخدية والتػج

سا زادت الكفاءة درجة مغ الكفاءة، ومغ التعخيف نجج أف مرصمح الكفاءة مختبط باإلدارة، فكم
ما دارة ناجحة، وتذيخ الكفاءة الى العالقة بيغ السػارد والشتائج وتختبط بسدألة إكمسا كانت ىشاؾ 

ىػ مقجار السجخالت مغ السػاد الخاـ واألمػاؿ والشاس الالزمة لتحقيق مدتػػ معيغ مغ 
مقابل التكاليف، وأف  نتيجة ومشفعةالسخخجات أو اليجؼ السشذػد، وتعشى الكفاءة تحقيق أعمى 

يعشي أف تحرل عمى أعمى ما يسكغ مغ اليجؼ الحؼ تدعى  مسيدة وذات كفاءة السؤسدةتكػف 
 .ـ(.2006)أخػارشيجة،  اجية.إليو اإلنت

ستثسار، السػاد األولية، حيث ستخجاـ األمػاؿ واإلإدارة بأنيا ما ىػ محقق جخاء ويعخفيا عمساء اإل
نتاجية ليدت مقياس لمخبحية ف اإلأ إلىشارة اإلتذكل الشدبة بيغ السجخالت والسخخجات، ويججر 

)زيج  .نتاج ومػاردهبأنيا العالقة بيغ حجع اإلنتاجية ة العسميات، كسا تعخؼ الكفاءة اإلبل لكفاء
 .ـ(.2009عبػؼ، 

قترادؼ كيجؼ محػرؼ لمدياسات نتاجية مغ أىسية الشسػ اإلأىسية دراسة تقييع اإل تتزحكسا 
قترادؼ في العالع لجدئي والكمي أىع مرادر الشسػ اإلنتاجية بذقييا ااإل تسثلقترادية، حيث اإل

 .ـ(.2016، بجر) .الساضيةالثالث  العقػدخالؿ 
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األسباب أىع معجالت اإلنتاجية أحج  إنخفاضقترادؼ الكمي، يعتبخ فعمى مدتػػ األداء اإل
بة التدعيشات والتي شيجت قالعخبية خالؿ حفي الجوؿ اجع معجالت الشسػ تخ  التي تفدخ الخئيدة

% في 7.3نخفاضا عاما في متػسط معجؿ نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي في العالع العخبي مغ إ
السية، البشظ قاعجة بيانات مؤشخات التشسية الع – 2000% في العاـ 4.1إلى  1990العاـ 

ات األساسية في بخامج اإلصالح رتقاء بسعجالت اإلنتاجية يسثل أحج السكػنكسا أف اإل –الجولي 
سدتػػ القترادؼ والييكمي التي يجخؼ تصبيقيا حاليا في العجيج مغ البمجاف العخبية، أما عمى اإل

األساسية في التشافدية الجولية فى الشػعية والتكمفة مغ العشاصخ اإلنتاجية إضافة  فتسثلالجدئي، 
 فإف الشيػض بيحه السكػنات يكتدب أىسية وعميوعتبارىا السحجدات الفعمية لمحرز الدػقية، إب

 .كاتيا الػششيةشار سعييا لتعديد القجرات التشافدية لسؤسداتيا وشخ إخاصة لمجوؿ العخبية، في 
 .ـ(.2005)بابكخ، 

 مفيؽم النتاجية

نتاجية العالقة بيغ السجخالت والسخخجات في السؤسدة، وتعشي السجخالت اإلمكانيات تسثل اإل
نتاجو مغ سمع أو إة، بيشسا يقرج بالسخخجات ما يتع الستاحة لمسؤسدة بسا فييا السػارد البذخي

فإف الكفاءة تعشي زيادة السخخجات مقابل نفذ خجمات حدب شبيعة عسل السؤسدة، وعميو 
 السجخالت.

 يسخخجات( وجسيع عشاصخ اإلنتاج التنتاجية بأنيا "العالقة بيغ الشاتج )الوتعخؼ الكفاءة اإل
. وتذيخ غالبية التعخيفات لشفذ مكػنات التعخيف .ـ(2010ستخجمت لمحرػؿ عميو" )قاسع، إ

يػجج عالقة شخدية بيغ الكفاءة السخخجات، مسا  الدابق وىي العالقة بيغ السجخالت وتعطيع
 نتاج.نتاجية وزيادة وجػدة اإلاإل

نجاز العسميات الستعمقة باألىجاؼ وعادة ما إلصخيقة اإلقترادية التي يتع بيا وتذيخ الكفاءة إلى ا
ستخجاـ األمثل لى السجخالت، وتختبط الكفاءة باإلإيا مغ خالؿ الشدبة بيغ السخخجات يعبخ عش

ستخجاـ األساليب إواضحة ومػضػعية وعادلة وبالتالي ػارد والتي تبشى عمى أىجاؼ لمس
وسائل وشخؽ سميسة ختيار إ تدتمـدواإلستخاتيجية الرحيحة  السؤسدةالرحيحة لتحقيق أىجاؼ 

 .ـ(.2010)قاسع،  .ىحه األىجاؼ وواضحة لتحقيق

خجـ مغ وسائل فالتحجيج ستإيجية، فإف الكفاءة لغ تحقق ميسا فإذا كاف ىشاؾ خمل في اإلستخات
ستخاتيجية يعج أمخا ىاما، ويداعج عمى التحجيج الػاضح لمصخؽ واألساليب الدميسة الػاضح لإل
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لمتشفيح ومغ ضسشيا التجويخ الػضيفي وبالتالي تحقق كفاءة السشطسة، ويتع الشطخ إلى اإلنتاجية 
ة تػقعات، ويتجو دة والغخض يتع تحجيجه والتعبيخ عشو بسجسػعكشطاـ لو أغخاض أو رسالة محج

حتى يرل األداء واإلنتاج  السؤسدةستخجاـ السػارد مغ خالؿ األنذصة في إل الدميعالتخصيط 
 .ـ(.2003)الشاصخ،  .الكفاءةمغ إلى أعمى درجات 

معانييا تعشي بالجسع بيغ مجخالت اإلنتاج  أشسلفي  اإلنتاجية بأف أف نقػؿندتصيع  وعميو
السفيـػ العاـ لإلنتاجية.  وىحا يسثلالالزمة إلنتاج مخخجات مغ الدمع والخجمات السختمفة، 

 الخئيدةوأىجافيا  السؤسدةختالؼ مفيػـ إحػؿ مفيػـ اإلنتاجية بحدب  خالؼؾ وىشا
ة ورفع الكفاية حقيق أرباح عاليومدئػلياتيا تجاه السجتسع، حيث أف القصاعات التي تيجؼ إلى ت

ستخجاـ أحج عشاصخ اإلنتاج أو كميا بذكل إاإلنتاجية عمى أنيا القجرة عمى  ىلاإلنتاجية تشطخ إ
، في حيغ الحاليةستخجاـ التكشػلػجيا إج بأقل تكمفة عمى السجػ الصػيل بإنتا أعمى معجالتيحقق 

ى اإلنتاجية لحقيق الخبح، تشطخ إأف القصاعات التي تؤدؼ خجمات معيشة ليذ اليجؼ مشيا ت
ستخجاـ عشاصخ إنتاج محجدة برخؼ الشطخ عغ إس تحقيق مدتػػ معيغ مغ اإلنتاج بعمى أسا

 .ـ(.2010)الكخدؼ،  .العائج السادؼ

 أىسية النتاجية

الػصػؿ اليو، بسعشى آخخ ىي اليجؼ مغ  السؤسداتتعتبخ اإلنتاجية ىي اليجؼ التي تدعى 
رتبصت إذا إد سخعة الػصػؿ إلى اليجؼ، وخاصة وكمسا زادت اإلنتاجية زا السؤسداتتأسيذ 

، باإلضافة لكػف زيادة وكفاءة اإلنتاجية السؤسداتنتاجية بديادة األرباح الستػقعة مغ عسل اإل
 وفيسا يمي عخض تفريمي ألىسية اإلنتاجية:الدمع والخجمات بكمفة أقل،  إنتاجتؤدؼ إلى 

 ستقالؿ الدياسي.الحؼ يعج أحج أىع عػامل اإلادؼ و ستقالؿ اإلقترتحقيق اإل 
  فييا تػفيخ العسالت األجشبية عغ شخيق اإلستخجاـ األمثل لمسػاد األولية والتي تجفع

 .ذا كانت ىحه السػاد مدتػردةإالجولة أمػاال شائمة خرػصا 
 رتفاع مدتػػ معيذة األفخاد وزيادة إخل القػمي والحؼ بجوره يؤدؼ إلى زيادة الج

 .ـ(.2001 وفاخػرؼ،الخفاىية. )حسػد 

ستغالليا لمسػارد الستاحة إاإلدارة، وكيفية  مدتػػ كفاءةى تعتبخ اإلنتاجية مؤشخا ميسا لمحكع عم
مكانية زيادة أجػر إى ذلظ فإف زيادة اإلنتاجية يعشي مغ أجل الحرػؿ عمى أفزل الشتائج، وعم

معساؿ، أؼ خاؿ التقشيات الفشية الحجيثة لتصػيخ السشتج، ورفع السعجؿ السيارؼ لدإالعامميغ، و 
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ستغالؿ السػارد الستاحة ليا اإلستغالؿ الجيج، أما الفػائج التي تحققيا إبسعشى محاولة اإلدارة 
 زيادة اإلنتاجية عمى مدتػػ السشذأة فيي كالتالي:

 ػيل ذاتي.ستثسار بتسيق األرباح وزيادة القجرة عمى اإلتحق 
 تػسيع نصاؽ الدػؽ عغ شخيق تقجيع السديج مغ الدمع والخجمات. 
 االستخجاـ الكفء لمصاقات اإلنتاجية ومغ ومغ ثع خمق فخص التػضيف والتذغيل. 
 .زيادة مختبات وأجػر العساؿ، وبالتالي الشيػض بسدتػػ السجتسع ككل 

تعكذ الشتائج الستختبة عمى زيادة  .ـ(،2003لجخل القػمي لجوؿ االسكػدا )ووفق حداب ا
اإلنتاجية مجػ مداىسة الفخد في العسل الحؼ يؤديو، ومقجار الجيج والعخؽ الحؼ يبحلو، بسعشى 

نخفزت إذا إة الجور الحؼ يمعبو في وضيفتو، و زيادة مداىستو، وأىسي تعشيأف إنتاجية الفخد 
، كسا أف الفخد كمف بوسوأدائو ال نخفاض دورهإاف ذلظ دليال عمى قمة مداىستو، و اإلنتاجية ك

عت درجة رتفإرتفع دخل الفخد، وكمسا إرتفعت اإلنتاجية كمسا إ، فكمسا نتاجيتوإيجشي ثسار زيادة 
نخفزت إنتاجية الفخد فإف ذلظ يعشي نقرا في الجخل وبعزا مغ إتقجيخ رؤسائو لو، وكمسا 

 (..ـ2016)بجر،  .اآلثار الشفدية األخخػ كعجـ رضا رؤسائو عشو

كسا تعتبخ اإلنتاجية مغ أىع السؤشخات لمحكع عمى مجػ رفاىية السجتسع، وذلظ عغ شخيق ما 
تقجمو مغ سمع وخجمات ألفخاد السجتسع، مغ حيث الكسية والجػدة ومجػ مقابمتيا لتػقعات 

ستغالؿ مػارد إرتفاع اإلنتاجية يعشي إالػصػؿ إلييع، ىحا باإلضافة إلى السدتيمكيغ وتػقيت 
 .ـ(.2005)ىشية،  .السجتسع البذخية والسادية التي تتسيد بالشجرة الشدبية

أداة  تسثلتشطيع حياة السجتسع، كسا ل  الخئيدةالسؤشخات  تسثل أحجيتزح مسا سبق أف اإلنتاجية 
جساع إ ف ىشاؾأالقػؿ  ويسكغالسػارد، ميسة في تػزيع ثخوة البمج عمى صعيجؼ اإلنتاج وتػجيو 

قترادؼ والخفاىية السرجر الحقيقي لمشسػ اإل تسثلية اإلنتاجأف حػؿ  يغقتراديمغ اإل
 كاف نػع الشذاط اإلقترادؼ فيو،جتساعية وتحديغ مدتػػ السعيذة في أؼ بمج، ميسا اإل

سعجالت نسػ اإلنتاجية وتحميل عشاصخىا تعصي نطخة فاحرة لمشذاط اإلقترادؼ، وتكذف ف
 نػاحي الزعف والقػة في ىحا الشذاط.

دخاؿ إ، بستسخارية معجالت نسػ متدايجة في اإلنتاجيةإتتدابق الجوؿ لمسحافطة عمى  ولحلظ
السدتسخة في الجػانب التكشػلػجية واإلدارية والبذخية، وتسكشت الجوؿ  التعجيالت والتحديشات

مكشيا مغ الديصخة والتحكع في  الستقجمة عغ ىحه الصخيق مغ تحقيق تقجـ صشاعي كبيخ
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اإلنتاجية كػسيمة فعالة إلصالح  ستخجمت اليابافإالسي، عمى سبيل السثاؿ قتراد العاإل
ستصاعت بفزل رفع معجالت إخالؿ الحخب العالسية الثانية، و  قترادىا الحؼ تجمخ كمياإ

 .ـ(.2013)عيدى،  .اإلنتاجية مغ الشيػض ثانية بعج أف حققت معجالت نسػ عالية في اإلنتاج

 قياس الكفاءة النتاجية

 تقابلاإلدارة العامة ييجؼ إلى التعخؼ عمى السذكالت التي  مؤسداتإف قياس اإلنتاجية في 
 جخاءات ترحيحية، وبالتالي العسل عمى تحديغ أدائيا.إتخاذ إ، وىي تسيج إلى السؤسداتىح 

وبالخغع مغ صعػبة قياس اإلنتاجية العامة، نطخا لعجـ تحجيج وحجات معيشة يقاس بيا اإلنتاج، 
ستفادة مغ خجمات الجياز العاـ، إال أف ىشاؾ التسييد بيغ أفخاد السجتسع في اإلعجـ  وكحلظ

 فييا وىي كالتالي: .ـ(،2005ئجة لقياس اإلنتاجية )ىشية، بعس السقاييذ التقميجية الدا

 الشاتج الفعمي -0
في عجد السجخميغ الحؼ ألقي القبس عمييع، فقج يكػف الشاتج ذو فعالية السثاؿ وىػ عمى سبيل 

نصباعا إخكيد عمى األرقاـ وحجىا قج يػلج تقميل عجد الجخائع، وىحا مػضػع آخخ ذلظ أف الت
 يطيخ مشو بأف تقجما قج أحخز.

 حجػ العسل -9
سل حيث يتع رصج عجد ساعات العسل التي بحلت إلنجاز عسل معيغ، فكمسا قمت ساعات الع

 .البخنامج الحؼ أنجد اعميةفمع ذلظ فميذ ىشاؾ ما يؤكج و كاف دليال عمى كفاءة األداء، 
 مدتؽى الخجمات -0

السصمػب، وما يتع  باط بعس السعاييخ في بعس اآلالت السيشية لتحجيج السدتػػ شستإحيث يتع 
 حخازه مغ تقجـ.إ

ويذيخ بعس اإلدارييغ إلى مفيـػ اإلنتاجية قائع عمى أف مفيـػ السشطسة ما ىي إال تجسيع 
قل تكمفة مسكشة، فالسػارد السدتخجمة يتع تحػيميا إلى لمسػارد، لتحقيق أىجاؼ مخغػب فييا بأ

نخفاض اإلنتاجية يأتي في السقاـ إؼ السخاد تحقيقيا، وبالتالي فإف مخخجات تتسثل في األىجا
ستخجاـ تمظ العشاصخ إلسادية والسػارد البذخية وكيفية األوؿ بدبب عػامل تتعمق بالعشاصخ ا

سات، ويتع طسات، والبيئة التي تعسل فييا ىحه السشالعسل في السشط وبأساليب تخصيط وتشطيع
 .ـ(2013سػ في إنتاجية العسل )عيدى، قياس اإلنتاجية في السشطسات عمى أساس قياس الش

فتخة األساس ويحكع حيث يتصمب معخفة إنتاجية العسل في الفتخة الحالية وإنتاجية العسل في 
 ستخجاـ السعادلة التالية:إمعخفة الشسػ ب
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 في إنتاجية العسل = إنتاجية العسل في الفتخة الحالية / إنتاجية العسل في فتخة األساس()الشسػ 

وتعتبخ ىحه الصخيقة األسيل في قياس اإلنتاجية حيث أنيا تتصمب تحجيج معاييخ اإلنتاج السشػؼ 
قياسو، وقج يتصمب ذلظ تحجؼ أو قياس جدئي بحيث يتع قياس كل عشرخ مغ عشاصخ العسمية 

 حجػ.ة عمى اإلنتاجي

نتاجية العسل، إاع معيشة مغ اإلنتاجية الجدئية كيدا بيغ أنػ ينجج أف ىشاؾ تس ذلظ وعمى أساس
 .نتاجية السػارد الخاصة وإنتاجية السػارد الخاصة وإنتاجية رأس الساؿإو 

 إنتاجية العسل = السخخجات / العسل

 إنتاجية السػاد األولية = السخخجات / السػاد األولية

ياس اإلنتاجية الخصػة األولى لمعسل عمى تحديشيا، وزيادة فاعميتيا، فيػ يداعج عمى ويسثل ق
الػقػؼ عمى أسباب تجىػر اإلنتاجية، وبالتالي سيػلة تحجيج أماكغ الخمل وتقجيع الصخيقة السثمى 

 أف استسخار العسل بقياس اإلنتاجية يقػد إلىلمعالج، التي تسكغ السشطسة مغ رفع اإلنتاجية، كسا 
تحجيج مجػ فاعمية بخامج تحديغ اإلنتاجية وكحلظ اإلجخاءات الالزمة لإلصالح في الػقت 
السشاسب، كسا يداعج قياس اإلنتاجية عمى وضع تقييع مػضػعي لسختمف إدارات السشذأة 
وترسيع بخامج الحػافد السشاسبة لكل قدع أو إدارة لمعسل عمى رفع اإلنتاجية وفق الخؤية 

 السصمػبة.

عمى ما سبق يسكغ أف نجسل أىع الفػائج والسدايا التي تحققيا زيادة معجالت اإلنتاجية في  وبشاءا
 الشقاط التالية:

 .عمى قيسة اإلنتاجية يسكغ زيادة اإلنتاج اتسثل اإلنتاجية أىع مؤشخات الخبحية، وبشاء -1
 تشعكذ مؤشخات اإلنتاجية عمى العامميغ، حيث يدداد الجخل بديادة اإلنتاجية، وعشج -2

 انخفاض اإلنتاجية تشقز السدايا السادية والسعشػية السسشػحة لمعامميغ.
رتفاع اإلنتاجية إاليامة لتحجيج األسعار، حيث أف  تعتبخ مؤشخات اإلنتاجية أحج األسذ -3

 .مكانية تخفيس الدعخ والعكذ صحيحإنخفاض التكمفة وبالتالي إيعشي 
تػسع واإلحالؿ، وأساس بجء وتشفيح تداعج مؤشخات اإلنتاجية في تحجيج أولػيات خصط ال -4

 األنذصة التي تحقق أعمى عائج مسكغ.



37 
 

تداعج مؤشخات اإلنتاجية أيزا في معخفة السػقف الحالي لمسشذأة بالشدبة لمسشذآت  -5
 السشافدة مسا يؤدؼ إلى رفع الخوح السشافدة اإليجابية.

 

 التجويخ الؽظيفي والكفاءة النتاجية 

تخجاميا بالسشطسات بيجؼ زيادة سإأحج األدوات التي يتع تصبيقيا و  يسثل التجويخ الػضيفي
نتاجية مغ خالؿ العسل مع السػارد البذخية بذكل مباشخ ودفعو نحػ التصػيخ ومكافحة السمل اإل

متجويخ لوزيادة التجريب وغيخىا مغ التغيخات التي يسكغ الحرػؿ عمييا بالتصبيق العمسي 
الزغط عمى السشطسات ومسا بالدخعة والتكشػلػجيا مسا يديج مغ  يتدع يالػضيفي، فالعرخ الحال

 السشافدة بيغ السشطسات. األساسية فيستثسار في الكادر البذخؼ مغ السحاور يجعل اإل

 العلقة بيؼ السؽارد البذخية ورفع الكفاءة النتاجية

ػحيج القادر عمى يمعب العشرخ البذخؼ دورا رئيديا في عسمية اإلنتاج، مغ حيث أنو السرجر ال
ذلظ فإف  بتكار.ومعبجاع واإلل السجبخ والسفكخ والقادر عمى اإلخمق قيع صافية ججيجة، فيػ العق

ذ تداىع معو عشاصخ مادية أخخػ كأدوات العسل، إنتاج الػحيج، عشرخ العسل ليذ عشرخ اإل
ع الججيجة، مغ آالت ومعجات ومػاد خاـ، لكغ ىحه العشاصخ غيخ قادرة بسفخدىا عمى خمق القي

ة وأف ما تتزسشو مغ قيع يتع تحػيمو إلى السشتج الججيج عغ شخيق عشرخ العسل، كسا أف اإلدار 
ىتساميع بالعسل، إ خالصيع و إاىات العساؿ، ورغباتيع وسمػكيع و تجإالفعالة والقيادة الستعاونة، و 

 .ـ(.2013)عيدى،  نتاجية العسلإصخ ىامة ليا تأثيخىا الكبيخ عمى كل ذلظ يسثل عشا

وتعتبخ إدارة السػارد البذخية )إدارة األفخاد( عسمية مدتسخة تتكػف مغ مجسػعة مغ الػضائف 
 الفخعية اليادفة إلى رفع اإلنتاجية عغ شخيق تكػيغ قػة عسل قادرة عمى العسل أو راغبة فيو

 .ـ(.2016)بجر، 

خا طءة اإلنتاجية، ونونطخا لكػف السػارد البذخية ىي عشرخ أساسي في عسمية رفع وزيادة الكفا
ألف التجويخ الػضيفي مختبط بذكل أساسي بالعشرخ البذخؼ، وخاصة داخل وزارة التشسية 
اإلجتساعية فيشاؾ عالقة واضحة ومؤثخة بيغ التجويخ الػضيفي والكفاءة اإلنتاجية، وتخػ الباحثة 

قة وواقعية أف تصبيق التجويخ الػضيفي بذكل عمسي وعسمي مبشيا عمى معمػمات واضحة ودقي
يجابي عمى رفع الكفاءة اإلنتاجية لجػ العامميغ بػزارة إفإف ىحا سيؤثخ بذكل  ،ات العامميغلبيان

 –زيادة الخبخات التشسية اإلجتساعية، ونطخا لكػف الجراسة تتزسغ دراسة السحاور التالية ) 
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رخ البذخؼ في ( وكميا تتصخؽ بذكل مباشخ لمعشالػضيفي مكافحة السمل -الحافدية  –التجريب 
 وزارة التشسية اإلجتساعية.

 

السعؽقات الجاخمية والخارجية التي تؤثخ عمى السؽارد البذخية وقجرتيا عمى رفع الكفاءة 
 النتاجية

 عؽامل ومعؽقات داخمية 
o مجػ تػفخ الخبخات الالزمة بإدارة السػارد البذخية. 
o  قتشاع ومداعجة اإلدارة العمياإمجػ. 
o  األخخػ مجػ تعاوف اإلدارات. 

 عؽامل ومعؽقات خارجية 
o التذخيعات والقػانيغ. 
o ع اإلقترادية واإلجتساعية والدياسية والثقافيةطالش. 
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 وزارة التشسية الجتساعيةالسبحث الثالث: 
حجػ أجيدة الدمصة الفمدصيشية، والتي تؤدؼ دورا تخرريا في إوزارة التشسية اإلجتساعية ىي 

إشار تكاممي مع الػزارات والييئات الحكػمية السختمفة إلرساء القػاعج اإلجتساعية األساسية 
سميع ورفع مدتػػ معيذتو لزساف الحياة لبشاء مجتسع لمجولة الفمدصيشية وفق أسذ حجيثة 
الة الػزارة عمى تحقيق التشسية الذاممة واألمغ اإلجتساعي الكخيسة لإلنداف الفمدصيشي وتختكد رس

شار عسمية تشديقية شاممة ما بيغ القصاع إيشية وصػال لمخفاه اإلجتساعي في لكل أسخة فمدص
الخسسي واألىمي والخاص، وتيجؼ إلى تحديغ السدتػػ السعيذي لمفئات السيسذة في السجف 

اعية الخاصة بفئات األشخاص ذوؼ اإلعاقة والخيف والسخيسات، وتصػيخ البخامج اإلجتس
والسدشيغ واألشفاؿ والسخأة واألحجاث والستدخبيغ مغ السجارس ورفع مدتػػ التعاوف والتشديق مع 

ممة لمسجتسع الفمدصيشي وتعديد السشطسات األىمية والسجتسع السجني لتحقيق تشسية شاممة متكا
ادية مغ خالؿ تشسية السػارد البذخية السحمية قترمى الحات والقزاء عمى التبعية اإلعتساد عاإل

وتفعيل التجسعات الفقيخة وتسكيغ القجرات السؤىمة مغ السذاركة الفعمية في العسمية اإلنتاجية 
تجاىات اإليجابية ي السجتسعي بيجؼ تعديد القيع واإللمسجتسع، باإلضافة إلى رفع مدتػػ الػع

 .ػاىخ الدمبية في السجتسعطومكافحة ال

أجل ذلظ فإف الػزارة تقـػ بسياميا مغ خالؿ العجيج مغ البخامج وىي: بخنامج مكافحة الفقخ ومغ 
الحؼ ييجؼ إلى تحديغ السدتػػ السعيذي لمفئات السيسذة ويتزسغ محػريغ األوؿ إغاثي مغ 
خالؿ السداعجات الشقجية والعيشية والثاني تشسػؼ مغ خالؿ األنذصة اليادفة لتشسية قجرات الفئات 

قترادية إض لمفئات السؤىمة إلنذاء مذاريع عتساد عمى الحات في مشح القخو سيسذة وتعديد اإللا
عتبارىع مغ الفئات السيسذة إحتياجات الخاصة بجرة لمجخل، وبخنامج رعاية ذوؼ اإلصغيخة م

باإلضافة إلى دمجيع في السجتسع وذلظ مغ خالؿ السخاكد التأىيمية التابعة لمػزارة أو اإلحالة 
سخة والصفػلة ى مؤسدات متخررة أىمية مغ خالؿ آليات التشديق والتعاوف، بخنامج رعاية األإل

ستقخار األسخة وحسايتيا مغ التفكظ عغ شخيق التجخل لسعالجة الشداعات إالحؼ ييجؼ إلى دعع 
الدوجية والعشف األسخؼ وتشفيح حمقات تػعية وإرشاد لألسخة وتػفيخ الحساية لألشفاؿ الحيغ 

ػف لإليحاء أو اإلىساؿ أو اإلستغالؿ داخل األسخة أو السؤسدات، ودعع وتصػيخ مخحمة يتعخض
الصفػلة السبكخة واإلشخاؼ عمى دور الحزانة باإلضافة إلى رفع مدتػػ الػعي السجتسعي حػؿ 

 .ـ(.2017)التقخيخ الدشػؼ،  .دور األسخة في التشذئة والتخبية الدميسة لألشفاؿ

 



41 
 

 

 رسالة الؽزارة

رسالة الػزارة عمى تحقيق التشسية الذاممة واألمغ اإلجتساعي والشسػ اإلقترادؼ لكل أسخة  تختكد
فمدصيشية وصػال لمخفاه اإلجتساعي لبشاء السجتسع الدميع ورفع مدتػػ السعيذة لزساف حياة 

أو جشدي أو عقائجؼ أو شائفي في  لإلنداف الفمدصيشي وعمى أسذ السداواة دوف تسييد عخقي
ية تشديقية شاممة ما بيغ القصاع الخسسي واألىمي والخاص بسا يمبي متصمبات العسل شار عسمإ

 .ـ(.2013)ىيكيمة الػزارة،  .كأقرى درجات الكفاءة والسخونة

 واقع العسل الؽزاري لمدمطة الؽطشية الفمدطيشية
سثل في عقبة إدارية وتحجؼ إدارؼ ت 1994.قابمت الدمصة الػششية الفمدصيشية مشح تأسيديا عاـ 

تذكيل الػزارات والييئات الحكػمية، وفي ضل اإلحتالؿ اإلسخائيمي فقج تحسمت الدمصة الػششية 
الفمدصيشية عبئا مزاعفا عمى مدتػػ معطع اليياكل والجوائخ الحكػمية مسا جعل الدمصة 
 الػششية الفمدصيشية تبجأ مغ الرفخ لتأسيذ وىيكمة الػزارات والييئات بسا يداعج ويخجـ عمى

تػسع الجياز اإلدارؼ وزيادة عجد العامميغ بالػزارات إدارتيا بالذكل األمثل، وىحا ما نتج عشو 
 والييئات الحكػمية.

 أىػ السذاكل التي واجيت الؽزارات الفمدطيشية 
في وزارات الدمصة العسل الحكػمي الفمدصيشي  يسكغ تمخيز أىع السذكالت التي تػاجو

 الفمدصيشية فيسا يمي:
 ية الحكػمية ستقخار في الػزارات الفمدصيشية نتيجة التقمبات والتغيخات في الييكمعجـ اإل

 لغاء لمػزارات وذلظ ليذ في مجة شػيمة ندبيا.إسػاء دمج أو فرل أو 
 تجاخل اإلختراصات الػضيفية بيغ الػزارات والييئات واإلدارات الحكػمية الفمدصيشية.  
 دارات الحكػمية، ويالحع ذلظ مغ خالؿ ختالؿ التػازف التشطيسي بيغ وحجات اإلإ

الفخوؽ الػاضحة في مػازنات الػزارات والسؤسدات غيخ الحكػمية وتزخع رأس الجياز 
اإلدارؼ وتقمز قاعجتو حيث يالحع اكتطاظ الػزارات والجوائخ الحكػمية الفمدصيشية 

 .ـ اإلدارؼ بأعجاد كبيخة مغ السػضفيغ في مدتػيات وضيفية ادارية متساثمة في قسة اليخ 
  تفذي الفداد اإلدارؼ في مؤسدات الدمصة، مسا يعيق أداء ىحه السؤسدات لجورىا في

 .خجمة الػشغ والسػاشغ
 .السخكدية الذجيجة حيث تتخكد الدمصات في يج السدتػيات العميا 
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 ت مختمفة تتعمق بصخيقة شكالياإعاني مغ تيخ مغ السؤسدات العامة وجػد عجد كب
الخقابة عمييا، وعالقتيا بغيخىا مغ السؤسدات الخسسية التي ختراصيا، إتذكيميا، 

 تتقاشع أو تتجاخل معيا في السياـ والسدؤوليات.
 التزخع الػضيفي وضبابية الييكمية اإلدارية. 

 التجويخ الؽظيفي بؽزارة التشسية الجتساعية 

اإلجتساعية وذلظ ألسباب ستثسار الكادر البذخؼ بػزارة التشسية إلحاح الحاجة لعسمية إبخز ب
عجيجة أىسيا نقز السػارد البذخية، والحاجة لإلستفادة مغ التخررات والسيارات مغ خالؿ 

ضافة ألىسية تقػية اإلستعجاد السؤسدي ضج الفداد إنداف السشاسب بالسكاف السشاسب، وضع اإل
خيات بالػزارة لمسصالبة لجػ الػزارة، األمخ الحؼ دعا مجراء العسػـ ورؤساء الػحجات ومجراء السجي

بذكل مدتسخ بجراسة الكادر البذخؼ واجخاء عسميات متشػعة مغ الشقل والتجويخ الػضيفي، وعمى 
أثخ ىحه السصالبات شكل وكيل الػزارة "لجشة استثسار الكادر البذخؼ" والتي حجدت مشيجية العسل 

عسل ومرمحة مغ خالؿ سياسات ومبادغ واضحة قائسة عمى أساس الشداىة ومرمحة ال
السػضفيغ مع مخاعاة التػازف، وبخغع الرعػبات التي واجيت المجشة خاصة محجودية الصػاقع مغ 

 ستثسار الكادرإ) تقخيخ لجشة . حيث العجد والخبخات الفشية اال أنيا خمرت لسقتخح يفي بالغخض
 .ـ(.2014، البذخؼ 

نتياج التجويخ الػضيفي لدج الثغخات والفخاغات إتشسية اإلجتساعية بذكل دائع عمى وتعكف وزارة ال
الػضيفية والسيارية وخاصة في ضل التشاقز السدتسخ بالكادر البذخؼ وعجـ تعػيزو بذغل 
وضائف ججيجة مغ قبل ديػاف السػضفيغ مدتشجة في ذلظ عمى دراسة واقع الكادر البذخؼ لمػزارة 

 :تزسغ الشتائج والتحميالت التاليةوالحؼ 

 مذغػلة  27مذغػلة بسػضفيغ ، 61 ، مشيا306شخافية حدب الييكمية لػضائف اإلبمغ عجد ا
 شاغخ. 256بسكمفيغ ،

 .الكادر البذخؼ في حالة تشاقز ناتج عغ التقاعج والػفيات والشقل إلى جامعة األقرى 

  مغ الفشييغ. 2016% مغ الصػاقع الستقاعجة والػفيات والسشقػليغ حتى عاـ 69ندبة 

 2014حجاثيات وضيفية أو مػضفيغ مشقػليغ مشح مشترف عاـ إعمى أؼ  لع تحرل الػزارة 
 تاريخو.وحتى 

 .ىشاؾ صعػبة إليجاد بجائل لمفشييغ أصحاب الخبخات في الػقت الخاىغ 
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  بجرجة  2)عاـ مجيخ  3وحجات وال يػجج سػػ  5 عامة،ادارات  5يػججA3-1  بجرجة
A4،) 4  نائب مجيخ عاـ بجرجةA. 

  بجرجة مجيخ بجرجة"  16يػججC+B ." 

 ظ لحداسية الفئة التي تخعاىا محجودية خيارات التحخيظ لبعس مػضفي الػحجات الفشية وذل
 رتباشيا ببعس البخامج مع مؤسدات خارجية.إأو 

  تجويخ.سشػات دوف نقل أو  7مكث مػضفػ السدتػدعات 
  سشة.ع يتمقػا رواتب مشح مغ مػضفي التذغيل السؤقت "الخبيع العخبي" ل 24وجػد عجد 
 .يعاني غالبية السػضفيغ مغ حالة عجـ الخضا الػضيفي 
  نتياز أوؿ فخصة إفي آخخ ىيكمية معتسجة وال بج مغ ىشاؾ أخصاء إدارية وفشية واضحة

 .سانحة لتعجيميا

جشة استثسار ستثسار الكادر البذخي بؽزارة التشسية الجتساعية )تقخيخ لإعسل لجشة ركائد 
 6م(91086البذخي، الكادر 

  وشػاقع إدارية(:مجراء )السحافطات السجيخيات في 

o ستكساؿ ما بجأه مغ تجويخ لسجراء السجيخيات إت المجشة بصمب الديج الػكيل نحػ أخح
 %.100في السحافطات الخسذ لتربح ندبة الشقل والتجويخ 

o  كػف قيادة السجيخيات ال بج أف يتع مغ قبل متخرريغ في الخجمة االجتساعية
 أساس العسل لسجيخ السجيخية فشي أكثخ مغ اإلدارؼ.

o وزيادة ستقخار مدانجة لسجيخ السجيخية لزساف اإل تع تعديد السجيخية بصػاقع فشية
 .اإلنتاجية

ـ، وكانت عمى 2015% لعاـ 140مالحطة: بمغت ندبة التجويخ لسجراء السجيخيات 
 الشحػ التالي:

 ـ بسا2015حالي خالؿ  وتكميف وتجويخ شيجت مجيخية الػسصى نقل وتجويخ سابق 
تأكيج أثخ  وىحا بكل% 400مجراء بسا ندبتو  4يعشي أف مجيخية الػسصى قج مخ عمييا 

 .واإلدارؼ عمى أدائيا الفشي 
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  الصفػلة / تأىيل االشخاص ذوؼ أقداـ السجيخيات الفشية: مخاقبي الدمػؾ / األسخة و
 جتساعية: عاقة/الحساية اإلاإل

الخبخات فييا  حخيكا ححرا  في ىحه األقداـ نطخا  لكػنيا فشية وحتى يتع نقلشسل السقتخح ت
مع الفئات  إلرباؾ والتذػير في التعاملبتعادا عغ اإستجامة العسل و بالتجريج ضسانا  إل

 السدتيجفة والسؤسدات.

  تعديد وحجة الخقابة والتفتير: رأت المجشة ضخورة تعديد وحجة الخقابة والتفتير لسا
، عمى أف تتشاوؿ الذفافية ومكافحة الفداد السؤسديا مغ عطيع األثخ في ضساف لعسمي

كافة قصاعات العسل االدارية والسالية والفشية والسيشية وتػصي المجشة بفرل ممف 
 الخقابة الفشية عغ السيشية عمى أف يتبع كالىسا لسجيخ الػحجة.

 الجسعيات ودائخة السذاريع  تعديد التشديق وفخص السذاريع السسػلة: في كل مغ دائخة
التخصيط مغ أجل إعجاد وتدػيق السذاريع وتعديد ية في اإلدارة العامة لمتشسية و التصػيخ 

 الجور التكاممي مع السؤسدات األىمية خجمة لمذخائح االجتساعية اليذة.

  دائخة السدتػدعات/ مخازف التسػيغ: بعج تقييع المجشة وججت بأف آخخ تجويخ لصػاقع
سشػات ليحا تػجيت المجشة نحػ ضخورة نقل مػضفي الجائخة وتجويخىع  7اف قبل العسل ك

 بيغ أقداـ مخازف السجيخيات استجابة ألىسية ىحه األماكغ.

 ئخة تجويخ في اإلدارة العامة لمذئػف السالية واإلدارية: تع تجويخ مجراء كال مغ دا
استكساؿ خصط تصػيخ الخبخات و ائخة السذتخيات لتعديد ، دالسدتػدعات، الذئػف اإلدارية

 العسل.

 :اإلدارة العامة لمخعاية االجتساعية 

o  ارة العامة لمخعاية ستمع اإلدإبأنو خالؿ األربع سشػات األخيخة وججت المجشة
ستقخار اإلدارة بذكل إىحا أثخ عمى مجراء عامػف و  6 التأىيل عجداالجتساعية و 

ات بالحات مؤسدات قصاع كسا أثخ عمى شكل عالقة الػزارة بالسؤسد كبيخ،
 التأىيل.

o  وججت المجشة مغ األىسية بسكاف  :مؤسدة الخبيعدائخة الجفاع االجتساعي و- 
تعديد الجائخة  -ا شعبشا الفمدصيشي في قصاع غدة وفي ضل الطخوؼ التي يعيذي
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قتخاب إبجورىا بذكل أفزل بالحات في ضل  بكػادر ججيجة تسكشيا مغ القياـ
 ستقخار بيت األماف.إعج مجيخىا الحالي مع الحفاظ عمى تقا

 وججت المجشة أف مغ أولى والذكاوػ وحجة الذئػف القانػنية  تفعيل قدع الذكاوػ في :
مػائح لسختمف قصاعات عسل الػزارة، مخاجعة الالػزارة إعجاد مذاريع القػانيغ و مياـ 

اقية تفاىع مع مؤسدة تفإكاوػ الجسيػر بالحات في ضل وجػد ضخورة ضبط حخكة شو 
 أماف لمشداىة والذفافية.

 جتساعييغ في السيجاف:الباحثيغ اإل 

ستكساؿ التجويخ إبأس بو بيغ السحافطات، مع ضخورة حيث ضسغ السقتخح نقل وتحخيظ عجد ال 
داخميا  مغ قبل مجراء السجيخيات، بيجؼ ضساف مرمحة العسل وكدخ الخوتيغ الػضيفي وتشػيع 

 السختمفة.عات الدكانية الخبخات في التجس

 صعؽبات ومعؽقات في تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي 

 ضصخار المجشة لتعجيل مدار عسميا تعاشيا  مع قخارات الشقل والتجويخ التي تست أثشاء عسل إ
تػجيات لشقل  والحجيث عغالمجشة مغ قبل الديج الػكيل خاصة تجويخ مجراء السجيخيات 

 .والذساؿمجراء غدة 
  مييع تعاشي مجراء السجيخيات بالذكل السصمػب مع المجشة بدبب نقميع كسا بجا ععجـ

تجاه األمػر، إضافة لمبعج الشفدي الحؼ كاف أثخه واضح التخػؼ مغ تحسل أؼ مدئػلية 
 الشقل.عمييع لصخيقة إخخاج 

 .محجودية الكادر الستػفخ سػاء كاف مغ حيث العجد أو مغ حيث الخبخة الفشية 
 ات والبمبمة في الػزارة وميجانيا فيسا يخز الشقل والتجويخ.كثخة الذائع 

 مقتخحات لزسان نجاح مشيجية التجويخ الؽظيفي 

 ونداىة نتقائية ستعشي لمجسيع بأنو ال يػجج حالة شفافية فيح السقتخح يأتي رزمة واحجة فاإلتش
 وتجويخ لسجخد نتقاـإفقط عسمية  وأف األمخة الػزارة سيكػف التذكيظ وعجـ الثقة بقياد بل

 التجويخ وىحا سيفذل األىجاؼ السػضػعة.
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  ـ بعج تشفيح السقتخح السخفق وإال  2016لغ تحتسل الػزارة وميجانيا أؼ تشقالت إضافية لعاـ
جتساعية اشخ البخامج السختبصة بالفئات اإلحجث حالة إرباؾ وخمل وسػؼ تتأثخ بذكل مب

 والسؤسدات.

 عديدية لمسػضفيغ.يفزل أف يراحب العسمية فعاليات ت 

 جل أ والػحجات مغس اإلدارات العميا ستفادة مغ مجراء العسػـ السكمفيغ عمى رأستسخار اإلإ
حرمػا  والتكميفات التيسج العجد في الكادر البذخؼ وتحقيقا لدياسة الحفاظ عمى حقػقيع 

 عمييا سابقا .

 جل سج أمغ  قدع(رئيذ  دائخة، )مجيخة ستفادة مغ التكميفات لمسدتػيات الستػسصستسخار اإلإ
حرمػا  والتكميفات التيالعجد في الكادر البذخؼ وتحقيقا لدياسة الحفاظ عمى حقػقيع 

 عمييا سابقا .

  في البخنامج  والسختريغ بالحاتحتفاظ بسغ ليذ ليع بجائل مغ الفشييغ أصحاب الخبخات اإل
 .واألسخة والصفػلةالػششي الفمدصيشي لمحساية االجتساعية 

 خورة تػفيخ البيئة السشاسبة قجر اإلمكاف لمسػضفيغ وحساية حقػقيع وتخفيف الزغط ض
 الشفدي عشيع لتعديد األداء.

  ـ نحػ تصػيخ كػادر إضافية في بخنامج الحساية االجتساعية 2016العسل كأولػية في عاـ
. واألسخة والصفػلة وتأىيل األشخاص ذوؼ االعاقة وذلظ لتػفيخ البجائل الالزمة حيغ  يمـد

 باحث  40ستقجاـ عجد إستكساؿ األخخػ وديػاف السػضفيغ العاـ إل الزغط عمى الػزارات
 اجتساعي السشقػليغ مشيا لمػزارة.

  تػفيخ وسج العجد مغ الفشييغ والسجربيغ السصمػب تػاججىع في مخاكد التجريب السيشي أمخ
 ىاـ.

 ستكساؿ العجد في بعس إقابل الغحاء" لتسكيغ الػزارة مغ تفعيل بخنامج التذغيل " العسل م
 السياـ.

  "قتبالػزارة عمى بشج التذغيل السؤ ضخورة تػفيخ رواتب أو مكافآت لسػضفي"الخبيع العخبي 
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 الجراسات الدابقة 
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 الفرل الثالث

 الجراسات الدابقة

 مقجمة

داء العامميغ بالسؤسدات الحكػمية أالػضيفي عمي تعجدت الجراسات التي تشاولت تأثيخ التجويخ 
تشاوؿ تمظ الجراسات  وقج تعمحميا وعخبيا ، وكحلظ في عجد مغ السؤسدات الخاصة دوليا 

وكحلظ  ،جخاء الجراسةإوالسشيج العمسي السدتخجـ في  ،اسةبالتحميل لألىجاؼ التي تشاولتيا الجر 
 ،جء مغ حيث وقفت تمظ الجراساتستخشاد والبلشيائية لكل دراسة، وذلظ بيجؼ اإلالشتائج ا

شار العاـ مغ حيث السزسػف واإل ،اسات الدابقةستعانة بالخبخات التي تستع بيا باحثػ الجر واإل
 لمجراسة وعشاصخىا.

  الفمدطيشيةالجراسات 
نتاجية في ودوره في الكفاءة ال  ويخ الؽظيفيبعشؽان "التج6م( .910دراسة بجر ) -0

 الؽزارات الفمدطيشية" 

ىجفت ىحه الجراسة لتحجيج دور التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية بالػزارات الفمدصيشية 
استخاتيجية التصػر  –ترسيع الػضائف  –معتسجة عمى عشاصخ التجويخ الػضيفي )التجريب 

الباحث السشيج الػصفي التحميل مدتخجما أداة  ستخجـإالشطع واإلجخاءات( وقج  –لػضيفي ا
ستخجاـ بخنامج إائج بتمبحػث وتع تحميل الش 307د اإلستبانة كػسيمة لجسع البيانات مغ عج

 ((SPSSالتحميل اإلحرائي 

يجابية بيغ متصمبات التجويخ الػضيفي والكفاءة اإلنتاجية وكحلظ إأف ىشاؾ عالقة  أىػ الشتائج:
وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة حػؿ التجويخ الػضيفي في 

 الكفاءة اإلنتاجية تعدػ لمعسخ والسؤىل العمسي والسدسى الػضيفي وسشػات الخبخة 

ة نذخ وتعديد مفيػـ التجويخ الػضيفي بالػزارات، وتػصمت الجراسة الى ضخور  أىػ التؽصيات:
معمػمات أكثخ مع السػضفيغ حػؿ التجويخ الػضيفي، مع ضخورة اإلىتساـ  مذاركةوضخورة 
تجريبية قبل تجويخىع  خزاع السػضفيغ لبخامجإكأحج متصمبات التجويخ الػضيفي و  بالتجريب

وصى الباحث بزخورة أائف، كسا الحجيثة في ترسيع الػض تباع األسذإىتساـ و وضيفيا، اإل
تحديغ وعي السػضفيغ بزخورة التجويخ الػضيفي ودوره في التحفيد الػضيفي لمسػضفيغ بالػزارات 
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التجويخ الػضيفي إلثخاء العالقات االجتساعية بيغ السػضفيغ  أسمػبستغالؿ إالفمدصيشية وأخيخا 
 مسا يشتج عشو بيئة عسل صحية ومشتجة.

( بعشؽان دور سياسة التجويخ الؽظيفي في رفع مدتؽى 6م9108دراسة أبؽ صبحة ) -9
 غدة –الكفاءة الدارية لجى العامميؼ الدارييؼ في الجامعة السلمية 

ىجفت ىحه الجراسة لتحجيج وتحميل دور التجويخ الػضيفي نحػ رفع الكفاءة اإلدارية لجػ العامميغ 
تجاىات السبحػثيغ حياؿ ذلظ وقج إغدة والتعخؼ عمى  –عة اإلسالمية اإلدارييغ لجػ الجام

ستبانة كأداة دراسة وزعت عمى عيشة شيج الػصفي التحميمي مدتعيشا باإلستخجـ الباحث السإ
ستخجـ الباحث إالسبحػثيغ لستغيخات الجراسة وقج ستجابة إقياس مجػ مبحػث ل 72قجرت ب 

  ((SPSSبخنامج التحميل االحرائي 

ي كػف التجويخ الػضيفي يؤدؼ تػصل الباحث لعجد مغ الشتائج يسكغ تمخيريا ف ىػ الشتائج:أ
كتداب السػضفيغ الخبخات والسيارات الججيجة، واإلستفادة مغ تبادؿ الخبخات والسيارات بيغ إالى 

 جتساعية ججيجة األمخإ، كسا أنو يداىع في بشاء عالقات الجوائخ واألقداـ والسػضفيغ بالجامعة
كداب السػضفيغ معارؼ وتجارب متشػعة، ويعسل عمى إلحؼ يؤثخ عمى زيادة اإلنتاجية، و ا

التشديق الفعاؿ بيغ الجوائخ والكميات باإلضافة لكػف التجويخ الػضيفي يقمل مغ البيخوقخاشية 
 والخوتيغ في العسل وسج الشقز في الكػادر البذخية.

ىتساـ اإلدارة بالتجويخ إ حث عجد مغ التػصيات تزسشت ضخورة وجد الباأ أىػ التؽصيات:
امميغ، مع الحاجة الساسة لتحجيج الػضيفي، وذلظ بالشطخ الى دوره في رفع الكفاءة اإلدارية لمع

اؾ شخ إئي مكتػب خاص بالتجويخ الػضيفي و جخاإيل جخاءات مخنة وواضحة التصبيق، ووضع دلإ
ه، ونذخ ثقافة التجويخ الػضيفي بيغ السػضفيغ، وضخوة عجادإ السػضفيغ والجيات السعشية في 

 التخصيط السدبق لعسمية التجويخ الػضيفي.

( بعشؽان "التجويخ الؽظيفي لمقيادات المشية وأثخه عمى الخوح 6م9100دراسة عدام ) -0
 قطاع غدة  –السعشؽية لمعامميؼ في الجيدة المشية التابعة لؽزارة الجاخمية الفمدطيشية 

ورفع الخوح السعشػية  دارؼ إ كأسمػبالقة بيغ التجويخ الػضيفي يجاد العإلى إحه الجراسة ىجفت ى
عمى الزباط العامميغ بػزارة الجاخمية الفمدصيشية غدة كسؤسدة حكػمية تعتسج أسمػب اإلدارة 
العامة، حيث قامت الجراسة بتحجيج عجد مغ الجػانب التي مثمت متصمبات التجويخ الػضيفي 

جخاءات، جية التصػيخ الػضيفي، والشطع واإلستخاتيإوتصػيخ قجرات وترسيع الػضائف، و  كالتجريب
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يجابا وفق إلسعشػية لسجتسع الجراسة سمبا أو وكحلظ قياس تأثيخ ىحه الستصمبات عمى الخوح ا
ستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي لسجتسع الجراسة مدتخجما أداة إوقج مقتزيات العسل 

ستبانة وبشدبة إ 351ئات والجرجات الػضيفية لعجد مع عيشة عذػائية راعت كافة الفاإلستبانة 
 %.91ستجابة بمغت إ

ستخاتيجية التصػر الػضيفي إحتالؿ إلباحث لعجد مغ الشتائج تسثمت في وتػصل ا أىػ الشتائج:
ػيخ مغ خيخا التجريب والتصأجخاءات ومغ ثع ترسيع الػضائف و السختبة األولى تالىا الشطع واإل

بيغ متصمبات التجويخ الػضيفي وتأثيخىا عمى مدتػػ الخوح السعشػية لمزباط العامميغ بػزارة 
يجابيات وسمبيات إحرائية بيغ إل الباحث لػجػد عالقة ذات داللة غدة كسا تػص –الجاخمية 

ػجػد ت الجراسة لومعيقات التجويخ الػضيفي وبيغ مدتػػ الخوح السعشػية لعيشة الجراسة كسا خمر
حرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة حػؿ مجاؿ متصمبات التجويخ إفخوؽ ذات داللة 

 الػضيفي تعدػ لمسؤىل العمسي وذلظ لرالح حسمة درجة الجبمػـ.

ضخورة أف تيتع  وكانت مغ أىع التػصيات التي أوردىا الباحث بالجراسة ىي أىػ التؽصيات:
خزاع السػضفيغ لمتجريب إبات التجويخ الػضيفي مغ حيث ستصمىتساـ خاص بإ األجيدة األمشية 

يل التشطيسي كىتساـ بالييجيات كسا أوصى الباحث بزخورة اإلوتصػيخ القجرات كأحج اإلستخات
 والترسيع الػضيفي لتكػف الػضائف أكثخ مخونة.

( بعشؽان" التجويخ الؽظيفي وأثخه عمى الداء الؽظيفي 6م9100دراسة القخعان ) -8
 مكتب غدة القميسي" –الدارييؼ في وكالة الغؽث الجولية  لمعامميؼ

تجاىات السػضفيغ نحػ تأثيخ إحرائية في إلمتعخؼ عمى وجػد فخوؽ ذات داللة ىجفت الجراسة 
افية ألفخاد مجتسع متصمبات التجويخ الػضيفي عمى األداء الػضيفي تعدػ لمخرائز الجيسػغخ 

ستخجـ اإلستبانة كأداة دراسة وقج إصفي التحميمي و الباحث السشيج الػ ستخجـ إالجراسة، وقج 
ستخجـ بخنامج إ% وقج 86.5ستجابة مفخدة وبمغت ندبة اإل 199راسة مغ تذكمت عيشة الج

 ((SPSSالتحميل االحرائي 

% عمى وجػد 75و عاـ بشدبة خمز الباحث لعجد مغ الشتائج تسثمت في وجػد تػج أىػ الشتائج:
، مكتب غدة اإلقميسي –الػضيفي عمى أداء العامميغ اإلدارييغ في الػكالة يجابي لمتجويخ إتأثيخ 

حرائية في أراء أفخاد العيشة حػؿ درجات تأثيخ متصمبات إكحلظ عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة 
 التجويخ الػضيفي عمى أداء العامميغ اإلدارييغ تعدػ لمخبخة.
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بجسيع ات تزسشت ضخورة اإلىتساـ في دراستو عجد مغ التػصي الباحثأورد  أىػ التؽصيات:
عتباره متغيخا ىاما يداىع في التأثيخ عمى األداء الػضيفي لمعامميغ، إمتصمبات التجويخ الػضيفي ب

ستخاتيجية إعمى التجريب وتصػيخ قجرات عاممييا ك كسا أوصى الباحث بزخورة أف تخكد الػكالة
عباء وتدييل عسمية التجويخ تداعج في تحديغ وزيادة القجرات لجػ السػضفيغ لتحسل األ

ىتساـ الػكالة بالييكل التشطيسي والترسيع الػضيفي إ ، كسا أورد الباحث تػصية بزخورة الػضيفي
ستخجاـ السسارسات التصػيخية مثل التجويخ الػضيفي إلتكػف أكثخ مخونة وضخورة تقػية  لمػضائف

 لتدييل عسمية نقل الخبخات والسيارات.

 الجراسات العخبية 
( بعشؽان "التجويخ الؽظيفي وعلقتو بأداء العامميؼ، دراسة 6م9108اسة السجرع )در  -0

مدحية عمى العامميؼ بالدارة العامة لمذئؽن الدارية والسالية بؽزارة الجاخمية 
 بالخياض

لى التعخؼ عمى واقع التجويخ الػضيفي باإلدارة العامة لمذئػف اإلدارية إىجفت ىحه الجراسة 
يجابيات عسمية التجويخ الػضيفي إالسبحػثيغ وكحلظ تحجيج سمبيات و  وجية نطخوالسالية مغ 

وتحجيج العالقة بيغ التجويخ الػضيفي ومدتػػ أداء العامميغ باإلدارة العامة لمذئػف السالية 
ستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي في تحميل مجتسع إالخياض،  –ارية بػزارة الجاخمية واإلد

ستبانة إ 295مغ عيشة الجراسة والتي بمغت خجما اإلستبانة كأداة دراسة وجسع بيانات الجراسة مدت
 ستبانة تع تػزيعيا.إ 360مغ أصل 

خمز الباحث لعجد مغ الشتائج تسثمت في مػافقة أفخاد العيشة عمى واقع التجويخ  أىػ الشتائج:
ػافقة عيشة الجراسة ضيخت الجراسة مأ( كسا 5مغ  3.68تػسط حدابي بمغ )الػضيفي وذلظ بس

(، كسا خمرت الجراسة إلى أف التجويخ 5مغ  3.76)عمى واقع أداء العامميغ بستػسط حدابي 
 الػضيفي يسثل أداة لخفع كفاءة أداء العامميغ.

أورد الباحث في أشخوحتو عجد مغ التػصيات مشيا ضخورة العسل عمى التػسع  أىػ التؽصيات:
بذكل  –وزارة الجاخمية بالخياض  –عمى اإلدارات في الػزارة في تصبيق أسمػب التجويخ الػضيفي 

أف يتع تػفيخ السديج مغ تجريجي مسا يديع في تحدغ أداء العامميغ، كحلظ أوصى الباحث ب
 ستخاتيجية واضحة لعسمية التجويخ.إبشي تفعيل تىتساـ والجعع مغ قبل وزارة الجاخمية لاإل
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سيامو في تشسية إ( بعشؽان "التجويخ الؽظيفي ومجى 6م9100دراسة القحطاني ) -9
 السؽارد البذخية" 

سياـ التجويخ الػضيفي في تشسية السػارد البذخية مغ وجية إىجفت ىحه الجراسة إلى تحجيج مجػ 
ستخجـ الباحث السشيج إلمجفاع السجني بسجيشة الخياض، و  نطخ العامميغ في السجيخية العامة

ع السجني اغ العامميغ باإلدارة العامة لمجفلسجتسع الجراسة السكػف م جخػ مدح شاملأالػصفي، و 
دراسة وقج تع  ستبانة كأداة الباحث اإل ـستخجإضابط و  357الخياض والبالغ عجدىع بسجيشة 

 ستبانة.إ 288استخجاع عجد 

خمرت الجراسة لػجػد عالقة بيغ تصبيق أداة التجويخ الػضيفي وتشسية السػارد  أىػ الشتائج:
كتداب السيارات الججيجة لمسػضفيغ، كسا وجج إقل الخبخات وزيادة الخبخات وفخص البذخية وتشا

 الباحث أف ىشاؾ مػافقة مغ قبل السبحػثيغ بأف ىشاؾ بعس الدمبيات التي تطيخ نتيجة تصبيق
ختالؼ شخريات السػضفيغ وثقافتيع تجاه عسمية التجويخ، إوتخجع ذلظ الى التجويخ الػضيفي 

 ورة نذخ الػعي بأىسية التجويخ الػضيفي كأداة لتصػيخ األداء.خ وكحلظ ض

أورد الباحث عجدا مغ التػصيات التي تسثمت في ضخورة عقج نجوات  أىػ التؽصيات:
في تشسية السػارد البذخية ومشيا أسمػب  ومحاضخات لمقيادات العميا لتدويجىع باألساليب الحجيثة

التجويخ الػضيفي والعسل عمى تحجيج السدار الػضيفي لمعامميغ في السجيخية العامة لمجفاع السجني 
لمسداعجة في تصبيق أسمػب التجويخ الػضيفي، كحلظ أوصى الباحث بزخورة سغ وتعجيل بعس 

تجويخ الػضيفي بالسجيخية العامة لمجفاع األنطسة والمػائح الػضيفية بسا يجعع تصبيق أسمػب ال
 السجني بالخياض.

( بعشؽان"التجويخ الؽظيفي لمقيادات الدارية وانعكاساتو عمى 6م9100) ةدراسة فلت -0
 الخوح السعشؽية لمعامميؼ بسدتذفى القؽات السدمحة بالخياض"

بسدتذفى القػات  ىجفت الجراسة لتػضيح العالقة بيغ التجويخ الػضيفي وأثخ ذلظ عمى العامميغ
السدمحة في مجيشة الخياض، تزسغ مجتسع الجراسة السػضفيغ العامميغ بسدتذفى القػات 

مػضف  295مػضف وكانت عيشة الجراسة تسثل  3000السدمحة بالخياض والبالغ عجدىع 
ستبانة كأداة ستخجـ اإلإالػصفي التحميمي و  ستخجـ الباحث السشيجإيسثمػف مجتسع الجراسة، 

 دراسة.
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خمز الباحث لعجد مغ الشتائج مشيا أف مدتػػ الخوح السعشػية لجػ عيشة الجراسة  أىػ الشتائج:
يتأثخ بعسمية التجويخ الػضيفي وأنيع راضػف عمى اإليجابيات والدمبيات الشاجسة عغ تصبيق 
التجويخ الػضيفي، كسا خمز الباحث لػجػد فخوؽ في آراء السبحػثيغ حػؿ انعكاسات التجويخ 

 في عمى مدتػػ الخوح السعشػية لمعامميغ بشاء عمى متغيخ العسخ.الػضي

الباحث عجدا مغ التػصيات مشيا العسل عمى تشسية مذاعخ اإلنتساء  أوردأىػ التؽصيات: 
الػضيفي وضخورة اإلىتساـ بجػانب التحفيد السادؼ والسعشػؼ لسا ليا مغ أثخ كبيخ في رفع الخوح 

سيارات والقجرات العمسية والعسمية لمسػضفيغ، التجريب وتشسية السعشػية لمعامميغ، وتػفيخ فخص 
وكحلظ أوصى الباحث عمى العسل بالتجويخ الػضيفي عمى القيادات العميا حتى يداعج عمى 

 التشافذ بيغ القيادات اإلدارية واإلستفادة مغ القيادات الججيجة لتحديغ العسل وتصػيخه.

خ الؽظيفي وأثخه عمى الداء بالجامعات ( بعشؽان "التجوي6م9100دراسة الذخيف ) -8
 الدعؽدية"

ىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى مجػ تقبل أعزاء ىيئة التجريذ لتصبيق مبجأ التجويخ الػضيفي 
مكانية الترجؼ لمفداد اإلدارؼ داخل إقة بيغ تصبيق التجويخ الػضيفي و والػقػؼ عمى العال

يفي عمى أعزاء ىيئة التجريذ، وبحث العالقة الجامعات واآلثار الشفدية والسعشػية لمتجويخ الػض
الباحث السشيج الػصفي ستخجـ إفي واألداء بالجامعات الدعػدية، بيغ تصبيق التجويخ الػضي

عزػ ىيئة تجريدية  120ستبانة كأداة دراسة لعيشة الجراسة البالغ عجدىع ستخجـ اإلإالتحميمي و 
 استبانة. 98ستخجاع عجد إ وتع

الػضيفي مع مػافقة الييئة التجريدية لتصبيق التجويخ ستشتج الباحث مغ دراستو إ أىػ الشتائج:
لى أف تصبيق التجويخ الػضيفي يداعج عمى القزاء إختياريا، باإلضافة إتفزيل أف يكػف األمخ 

عمى الفداد اإلدارؼ داخل الجامعات، والتأكيج عمى أف التجويخ الػضيفي يداعج عمى تحديغ 
 ضع معاييخ واضحة ومحجدة وثابتة لمجسيع.األداء مغ خالؿ و 

أورد الباحث عجد مغ التػصيات التي ركدت عمى العسل عمى تغييخ الثقافة  أىػ التؽصيات:
الدائجة داخل الجامعة بأف التجويخ الػضيفي يحجث في الحاالت العقابية فقط، ويصبق عمى 

السدتسخ آلليات التجويخ بزخورة التصػيخ  الباحثالسقرخيغ والفاسجيغ وحجىع، كسا أوصى 
 الػضيفي مغ أجل تحديغ أداء وقجرات السػضفيغ.

دراسة  –( بعشؽان"الخوح السعشؽية لمعامميؼ والنتاجية 6م9118دراسة عاصي ) -5
 ميجانية في الذخكة العامة لمرشاعات الشديجية في الحمة"
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لمرشاعات الشديجية امة ىجفت الجراسة لتحجيج مجػ تأثيخ الخوح السعشػية لمعامميغ في الذخكة الع
ستخجـ إة في الخوح السعشػية في الذخكة، نتاجيتيع وقج تع دراسة العػامل السؤثخ إفي الحمة عمى 

 150ستبانة كأداة دراسية لعيشة الجراسة والتي تزسشت السشيج الػصفي التحميمي وأداة اإلالباحث 
تسثمت في الػراتب واألجػر، ية عامل وذلظ لقياس عجد مغ العػامل السؤثخة في الخوح السعشػ 

نتساء لمسشطسة، كفاءة اإلدارة والثقة بيا، كفاءة شخؽ العسل والفخخ بأدائو، الذعػر باإلحتفاظ باإل
ووسائل االتراؿ، مالئسة الطخوؼ ومتصمبات العسمية اإلدارية، وضع الفخد في السكاف السشاسب 

دية والسعشػية، فاعمية ومػضػعية نطاـ لقجراتو ومؤىالتو، فخص التقجـ والتخقية، السكافآت السا
اإلشخاؼ، تػافخ عالقات شيبة بيغ العامميغ بالسشذأة، تػافخ الخجمات والسدايا اإلضافية لمعامميغ، 
تػفيخ العسل لسخكد اجتساعي مشاسب، والسذاكل العائمية، أما اإلنتاجية فقج تع قياسيا مغ خالؿ 

 معادلة خاصة.

اجية العامميغ وأكجت تنإالقة واضحة بيغ الخوح السعشػية و ػجػد عخمرت الجراسة ل أىػ الشتائج:
ستصالعية أف معشػية العامميغ بالذخكة ليدت جيجة، وذلظ لقمة األجػر والسكافئات الشتائج اإل

الشتائج وجػد  تراؿ بيغ اإلدارة والعامميغ، كسا أضيختالسادية والسعشػية وضعف عسمية اإل
نتاجيتيع مسا يؤكج عمى وجػد مجلػالت إالسعشػية لمعامميغ و  الخوحيجابية بيغ إرتباشية إعالقة 

 نتاجية العامميغ.إوأىسية الخوح السعشػية في زيادة مشصقية تذيخ إلى دور 

وعد الباحث لزخورة دراسة العػامل السؤثخة في الخوح السعشػية لمعامميغ أ أىػ التؽصيات:
 اإليجابية عمى اإلنتاجية. واإلىتساـ بيا برػرة أفزل لإلستفادة مغ آثارىا

تخاتيجي ودوره في رفع الكفاءة س( بعشؽان" التخطيط ال6م9110ناصخ ) دراسة -.
 اجيةتنال 

ستخاتيجي األمشي في اإلدارة العامة اسة لمتعخؼ عمى خرائز التخصيط اإلىجفت ىحه الجر 
يات العامة لمجور ستخاتيجي لجػ اإلدارة نجاح التخصيط اإل لمجوريات األمشية والكذف عغ معاييخ

األمشية التشفيحية في  القياداتنتاجيتيع والتعخؼ عمى مجػ مذاركة إاألمشية والسؤثخة عمى كفاءة 
الباحث السشيج ستخجـ إمشية اإلستخاتيجية، مجوريات األمشية في وضع الخصط األاإلدارة العامة ل

غ الطاىخة السخاد دراستيا، ستبانة لعسل مدح شامل لمتعبيخ عداة اإلأستخجـ إالػصفي التحميمي و 
بخنامج  ـستخجاإتع تحميميا ب 102بانات السدتخدة ستفخد وكاف اإل 113بمغ حجع العيشة  حيث

 ((SPSSالتحميل االحرائي 
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شسمت الجراسة عمى نتائج تفيج بأف صياغة وتحجيج السدتقبل السخغػب فيو وأساليب  أىػ الشتائج:
مغ قبل اإلدارة عمى ال أف ىشاؾ ضعف إستخاتيجي، تحقيقو عشرخ جػىخؼ في التخصيط اإل

 ستخاتيجية الستعمقة بالجياز، وىحا كاف لو أثخ سمبي عمى الكفاءة اإلنتاجية عخض الخصط اإل

أوصى الباحث بجراستو عمى ضخورة التخكيد عمى التجريب وتصػيخ السيارات  أىػ التؽصيات:
وأمشيا  إدارياقصاب الكفاءات اإلدارية السؤىمة ستإدارة العامة لمجوريات األمشية و لجػ أفخاد اإل

لمعسل في القصاع األمشي لجعع العسميات اإلدارية، لتحقيق أىجاؼ الجياز األمشي بكفاءة وفعالية، 
 وكحلظ أوصى الباحث بزخورة اإلىتساـ ببخامج التجريب وتشسية العامميغ بسجاؿ التخصيط.

 الجراسات الجشبية
بعشؽان"أثخ التجويخ الؽظيفي  Kokila Mohan&S. Gomathi (2015)دراسة  -0

 " Velloreعمى تشسية الكادر العامل/ دراسة مطبقة عمى مسخضات مدتذفى 

يجاد التأثيخ الحؼ يحجثو تصبيق أداة التجويخ الػضيفي عمى تشسية قجرات إلى إىجفت ىحه الجراسة 
لى إيعاز ية القجرات باإلقياس متغيخات تشس حيث تع " Velloreالسسخضات العامالت بسدتذفى "

قياس السعارؼ واألنذصة السكتدبة جتساعية والتعميع والخبخة والخاتب، و متغيخات العسخ والحالة اإل
ستخجاـ إستخجاـ السشيج الػصفي التحميمي و إالػضيفي لعيشة الجراسة، وقج تع  ستشادا عمى التجويخإ

بخنامج التحميل  ـستخجاإمسخضة و  125جراسة التي تسثمت في ستبانة لجراسة عيشة الأداة اإل
SPSS) .) 

رتباط وثيق بيغ التجويخ الػضيفي إراسة لعجد مغ الشتائج مشيا وجػد تػصمت الج أىػ الشتائج:
وزيادة كفاءة وميارات الكادر العامل وزيادة الخوابط اإلجتساعية والعالقات اإلجتساعية فيسا بيشيع 

والقجرة عمى زيادة الحافدية ألداء السياـ، كسا أف ىشاؾ وكحلظ التقميل مغ رتابة العسل واألداء 
 عالقة واضحة بيغ التجويخ الػضيفي وسج الذػاغخ الػضيفية في بعس التخررات الػضيفية.

ىع أ و التشاوب الػضيفي كأحج أعتساد التجويخ الػضيفي إأوردت الجراسة تػصيات ب أىػ التؽصيات:
ؼ وعجـ تخؾ الييئة التسخيزية دوف تجويخىع إلكدابيع كداب السيارات والسعار إلمتجريب و  الصخؽ 

جتساعية فيسا كادر الػضيفي وتػشيج العالقات اإلميارات ومعارؼ بأقل تكمفة مالية لخفع كفاءة ال
 بيشيع بسا يديج الحافدية لمعسل ومغ ثع رفع اإلنتاجية.

مى بعشؽان" بحث تأثيخ التجويخ الؽظيفي ع Abbasi & Saravani (2013)دراسة  -9
 يخان "إ –والخضى الؽظيفي لسؽظفي البشغ  الداء مؼ خلل أخح ميارات التشؽع
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لى دراسة أنساط التجويخ الػضيفي عمى أداء العامميغ في بشػؾ "كيذفخازؼ" إىجفت ىحه الجراسة 
بسشصقة جيال بإيخاف، وذلظ مغ خالؿ أخح تشػع السيارات والخضا الػضيفي بعيغ اإلعتبار، وتػفيخ 

بل أفزل حدب الدياسات جييية فعالة لتسكيغ السجيخيغ مغ قيادة السشطسة نحػ مدتقمبادغ تػ 
ستبانة كأداة دراسة لعيشة بمغت سشيج الػصفي التحميمي مدتخجما اإلستخجـ الباحث الإالسصمػبة، 

إلختبار  LISRELستخجاـ بخنامج إالث مشاشق جغخافية وقاـ الباحث بمبحػث مغ ث 218
 ختالؼ السيارات والخضى الػضيفي.إيغ الجوراف الػضيفي واألداء حيث العالقة ب

خمرت الجراسة لعجد مغ الشتائج أىسيا أف أداء العسل ال يتأثخ مباشخة مغ قبل  أىػ الشتائج:
غ يجابيا عمى األداء الػضيفي، كسا أكجت الجراسة عمى ضخورة تحديإ يتأثخالتجويخ الػضيفي وأنو 
 داة التجويخ الػضيفي كأداة لتشسية رأس الساؿ البذخؼ.أعتساد إ مغ خالؿ  الكفاءة لجػ العامميغ

ستخجاـ إـ بتحديغ الكفاءة عشج السػضفيغ بشارت الجراسة لزخورة اإلىتساأ أىػ التؽصيات:
نو يعتبخ الشيج األكثخ أىسية في ترسيع الػضائف وتشسية رأس الساؿ أيفي حيث التجويخ الػض

 البذخؼ.

( بعشؽان" العلقة بيؼ التجويخ الؽظيفي واللتدام 9100خون )وآخ Dhkanyدراسة  -0
 التشعيسي لمسؽظفيؼ"

 تحجيج العالقة بيغ التجويخ الػضيفي واإللتداـ التشطيسي لجػ العامميغ في ىلإىجفت الجراسة 
ستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي واإلستبانة كأداة لجراسة عيشة إيالـ" حيث إجامعة "

لجراسة شخيقة سبيخماف إلختبار ستخجمت اإمبحػث مغ مػضفي الجامعة و  72مغ  مكػنة
 رتباط بيغ الستغيخيغ.اإل

تداـ ليفي واإلحرائية بيغ التجويخ الػضإالجراسة لػجػد عالقة ذات داللة  تػصمت أىػ الشتائج:
 الػضيفي 

لتداـ تأثيخه عمى اإلبالتجويخ الػضيفي و ىتساـ أوردت الجراسة تػصية خاصة باإل أىػ التؽصيات:
 التشطيسي وعمى التشبؤ وفيع الدمػؾ التشطيسي لمعامميغ بالسشطسة.

بعشؽان "أثخ التجويخ الؽظيفي عمى  Khan &Nawaz & Mohsan (2012)دراسة  -8
 باكدتان" –تحفيد السؽظفيؼ واللتدام والنغساس الؽظيفي في القطاع السرخفي 
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لتداـ جويخ الػضيفي تحفيد السػضفيغ واإليعدز الت ىجفت ىحه الجراسة إلى تحجيج إلى أؼ مجػ
ستخجـ الباحث إباكدتاف وعمى البشػؾ بذكل عاـ،  والسذاركة الػضيفية في القصاع السرخفي في

حرائية ستخجاـ الحـد اإلإعاممة في باكدتاف وتع بشػؾ  7ستقرائي عمى عيشة مغ السشيج اإل
ستخجمت إرتباط، حراء الػصفي وتحميل اإلاإلاعية لتحميل البيانات مغ خالؿ جتساإل لمعمػـ

ستخجاـ بخنامج التحميل إستبانة و إ 285ستخداد إتبانة كأداة لجسع السعمػمات وتع سالجراسة اإل
 لتحميل البيانات. SPSSاالحرائي 

لتداـ السػضف إدية بيغ التجويخ الػضيفي وزيادة خمرت الجراسة لػجػد عالقة شخ  أىػ الشتائج:
جويخ الػضيفي وزيادة التحفيد داء دوره الػضيفي، كحلظ وجػد عالقة شخدية بيغ التنغساسو في أإو 

 نتاجية.واإل

عخضت الجراسة تػصية بزخورة تحديغ الكيفية التي يصبق بيا التجويخ عمى  أىػ التؽصيات:
ستثسارات مالية مشاسبة مغ قبل البشػؾ إؾ، كسا أوصت الجراسة بزخورة رصج الػضائف بالبشػ 

 يح أداة التجويخ الػضيفي بيغ مػضفييا.عمى تشف

بعشؽان "التجويخ الؽظيفي كأداة تعمػ في مكان  Liz Walkely Hall (2010)دراسة  -5
 العسل في مكتبة جامعة فمشجرز لمجراسات العميا"

يجاد امكانية استخجاـ أداة التجويخ الػضيفي كأداة تعمع في مكاف العسل في إلى إىجفت الجراسة 
ذا كاف التجويخ إجابة عمى التداؤؿ تبة جامعة فمشجرز بأستخاليا، واإلالجراسات العميا في مكبخنامج 

ذا كانت تجخبة إسل ألمشاء السكتبات الججيجة وما الػضيفي ىػ أداة فاعمة لمتعمع في مكاف الع
 رتقاء الػضيفي.ستجرب ساىست في اإلال

أف ىشاؾ مدتػػ عاؿ مغ الخضى العاـ  ستشبصت الجراسة عجد مغ الشتائج أىسياإ أىػ الشتائج:
عغ البخنامج والجالئل تذيخ إلى أف غالبية أولئظ الحيغ بجءوا كستجربيغ ال يدالػف يعسمػف في 

رتفاع في مدتػػ الصسػح السيشي إجػد السكتبة وقج سجمػا تقجما في األداء، كسا سجمت الشتائج و 
لستجربيغ جمت العيشة تقجما وضيفيا فاؽ اوالسذاركة في مديج مغ الجراسة مغ أفخاد العيشة، وس

ستثسار مغ تصبيق التجويخ الػضيفي كأداة تجريب رتفاع العائج عمى اإلإالدابقيغ مسا يؤكج عمى 
 في بيئة العسل.
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دراج مكتبة فمشجرز في التجريب مدتقبال، وأف تقػـ السكتبة إأوصت الجراسة ب أىػ التؽصيات:
والسيارات السكتدبة لمسذاركيغ في البخنامج( وتغييخ  رؼ)السعاعمى تقييع التحريل الجراسي 

 الدمػؾ إلمكانية تصبيق الستجربيغ لسا يتعمسػه.

 

 

بعشؽان "دور التجويخ الؽظيفي في ترسيػ الؽظائف في  Kaymaza (2010)دراسة  -.
 الذخكات في مختمف السدتؽيات اليخمية"

الختابة في العسل وزيادة السعخفة والسيارة ىجفت الجراسة لتحجيج دور التجويخ الػضيفي عمى تقميل 
باحث السشيج الػصفي التحميمي ستخجـ الإقع الرحيح لمسػضف عمى الجافعية، وتحجيج السػ 

نحجار الخصي تخاذ اإلإخ وتع مجي 206سع البيانات مغ عيشة بمغت جستبانة كأداة دراسية لواإل
 الستعجد لتحجيج العالقة بيغ الستغيخات.

وجدت الجراسة الشتائج التي تػصمت ليا في كػف التجويخ الػضيفي يؤثخ عمى أ أىػ الشتائج:
تحقيق التحفيد، كسا أكجت الجراسة أف التجويخ الػضيفي لو تأثيخ مجرؾ عمى الجافعية، ويديج مغ 

دارية والعالقات اإلجتساعية بيغ السػضفيغ جرة التشافدية ويعدز الرفات اإلالسيارة والسعخفة والق
 بالسشطسة.

تجويخ الػضيفي أوردت الجراسة تػصية بزخورة مذاركة السػضفيغ في قخارات ال أىػ التؽصيات:
 ستخجاـ أداة التجويخ الػضيفي لرقل السيارات اإلدارية لجػ السػضفيغ.إوالعسل عمى تفعيل 

خ الؽظيفي عمى الخضا الؽظيفي بعشؽان "آثار التجوي C Change (2009)دراسة  -4
 لتشعيسي بيؼ السسخضات"لتدام اوال 

لخضا الػضيفي بيغ كادر التسخيس، ىجفت ىحه الجراسة لقياس آثار التجويخ الػضيفي عمى مجػ ا
 650ستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي واإلستبانة كأداة لجسع البيانات مغ عيشة بمغت إ

ستبانة بشدبة إ 532يات تايػاف وتع استخجاع عجد مسخضة مغ العامالت بإثشيغ مغ أكبخ مدتذف
 .SPSSستخجاـ بخنامج التحميل االحرائي إ% وتع 81.8ستجابة بمغت إ

خمرت الجراسة لػجػد عالقة واضحة بيغ التجويخ الػضيفي والخضى الػضيفي عمى  أىػ الشتائج:
 عيشة الجراسة.
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الػضيفي أىع التػصيات: أوصت الجراسة بزخورة أف تقػـ السدتذفى بالتخويج لفػائج التجويخ 
 ونذخ ثقافتو بيغ العامميغ بالسدتذفى بكافة السدتػيات الػضيفية.

بعشؽان "دراسة حالة التجويخ الؽظيفي في  Eraney & Martins (2009)دراسة  -9
 جامعة كارديف لسؽظفي السكتبة"

يحدغ الجافعية  ULSذا كاف التجويخ الػضيفي في السكتبة في جامعة إىجفت الجراسة لمتعخؼ ما 
 مغ السيارات التقشية لمعامميغ ويحدغ

تػصمت الجراسة لشتيجة مفادىا أف التجويخ الػضيفي يديج مغ الجافعية ويخفع مغ  أىػ الشتائج:
 السيارات التقشية والتصػيخ الػضيفي 

يجابية لتشسية قجرات إاـ التجويخ الػضيفي كأداة ستخجإوصت الجراسة بزخورة أ أىػ التؽصيات:
 ردؼ.السػضفيغ في جامعة كا

بعشؽان "التجويخ الؽظيفي في نيجيخيا في مكتبات  Adomi E (2006)دراسة  -8
 الجامعة"

الشيجيخية والسكتبات  لى فيع أثخ التجويخ الػضيفي عمى مػضفي مكتبات الجامعاتإىجفت الجراسة 
ستقرائية لمخأؼ في مكتبات إستقرائي مدتخجما أداة السشيج اإلستخجـ الباحث إبذكل عاـ، 

مكتبات  7الشيجيخية وبالتحجيج عمى عيشة مغ أمشاء السكتبات السيشية وعجدىع  الجامعات
 جامعية.

ستصالع شبق عمييع عسمية التجويخ ع اإليتػصمت الجراسة إلى أف غالبية مغ شسم أىػ الشتائج:
ع أولئظ الػضيفي وأف معطع السدتصمعيغ رأوا أف التجويخ الػضيفي فخصة لتعمع ميارات ججيجة يميي

 شالع عمى عسميات وميسات أخخػ في السكتبة.غ يخوف أنيا فخصة لإلالحي

سمل وصت الجراسة بزخورة اإلستسخار في تصبيق التجويخ الػضيفي لمحج مغ الأ أىػ التؽصيات:
ستسخار تكخار السيسة نفديا عمى فتخات زمشية متتالية، باإلضافة إالحؼ يذعخ بو العاممػف بدبب 

يج مغ الحافد ويػفخ لمسػضفيغ الفخص الستاحة لديادة مياراتيع إلى أف التجويخ الػضيفي يد 
 وخبخاتيع الػضيفية.

بعشؽان "دراسة مدحية عمى معاييخ  Authors Jaturanonda (2006)دراسة  -01
 التجويخ الؽظيفي في تايلنج: مقارنة بيؼ القطاعيؼ الخاص والعام"
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يخ الػضيفي في تايالنج والتأكيج عمى ىجفت الجراسة لتحجيج العػامل التي تؤثخ عمى تصبيق التجو 
ذا كاف إلقزايا السترمة بالسػضف وفحز ما أىسية وجػد عجد مغ السعاييخ السدتخجمة لتحجيج ا

ىشاؾ تأثيخ لمعػامل السخجحة حدب نػع السشطسة أو اليجؼ مغ التجويخ الػضيفي، وتيجؼ 
الباحث ستخجـ إضيفي في القصاعيغ العاـ والخاص، الجراسة إلجخاء مقارنة بيغ التجويخ الػ 

ستعاف باإلستبانة كأداة دراسة وجسع بيانات مغ عيشة الجراسة التي إالسشيج الػصفي التحميمي و 
 تسثمت في مجيخؼ السػارد البذخية لمسشطسات التايالنجية الستػسصة وكبيخة الحجع.

تجويخ الػضيفي ىػ مسارسة اإلدارة لى نتيجة مفادىا أف الإتػصمت الجراسة  أىػ الشتائج:
السذتخكة بيغ السشطسات في كل مغ القصاع العاـ والخاص في تايالنج، وكحلظ أف تصبيق 

 9ؤدؼ إلى تحديغ األداء التشطيسي واإلنتاجية وقج تػصمت الجراسة لػجػد يالتجويخ الػضيفي 
 خض مغ التجويخ الػضيفيمعاييخ مخجحة في قخار التجويخ بذكل مختمف تبعا لشػع السشطسة والغ

ستخجاـ نطاـ التجويخ الػضيفي في إردت الجراسة تػصية خاصة بأفزمية أو  أىػ التؽصيات:
السشطسات التايالنجية لتحديغ أداء السػضفيغ في القصاع الخاص والعاـ لمتحديغ مغ األداء 

 واإلنتاجية.

ختبار إبعشؽان " Jaime Ortega & Tor Eriksson (2006)دراسة  -00
 نعخيات التجويخ الؽظيفي"

ختبار ثالث مغ نطخيات التجويخ الػضيفي التي تعتسج عمييا عجد مغ إىجفت ىحه الجراسة إلى 
األداة اإلدارية وىي تعميع السػضفيغ، تعميع صاحب العسل،  هالسؤسدات والذخكات في تصبيق ىح

ستخجمت الجراسة إو اسة عمى مغ الذخكات الجنساركية تحفيد السػضفيغ، وتع تصبيق ىحه الجر 
سمػب التحميل لبيانات وسجالت ىحه الذخكات والتي تختز بأقداـ السػارد البذخية بيحه أ

 الذخكات.
خمرت ىحه الجراسة إلى بعس الشتائج التي تسثمت في وجػد عالقة وثيقة بيغ  أىػ الشتائج:

كحلظ يقػـ التجويخ التجويخ الػضيفي وتصػيخ األداء لمعسميغ وسج الذػاغخ الػضيفية الستػقعة و 
الػضيفي بديادة تحفيد العامميغ عمى أداء العسل ولكشو ليذ ذو تأثيخ عالي في حاؿ تقارب 

 السػاقع الػضيفية، كسا أف التجويخ الػضيفي يجعع التعمع لجػ السبحػثيغ.
أوصت الجراسة بزخورة وجػد تجانذ في العسل عشج القياـ بعسمية التجويخ  أىػ التؽصيات:

 الػضيفي.
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بعشؽان "العلقة بيؼ مسارسات التجويخ الؽظيفي  Lazim (2003)دراسة  -09
 والتطؽيخ الؽظيفي لمعامميؼ في الذخكات اليابانية في ماليديا"

الػضيفي وآفاؽ  ىجفت الجراسة إلى التحقق مغ العالقة بيغ مسارسات التجويخ الػضيفي والتصػيخ
تخونية اليابانية في ماليديا، ومجػ أىسية التشسية بيغ عساؿ اإلنتاج في شخكات األجيدة اإللك

دارة الحياة إاب السعارؼ والخبخات والسيارات و كتدإويخ الػضيفي في التقجـ الػضيفي و التج
ف في ضعمى نسػذج التجويخ الػضيفي لمسػ  ختبار فخضية مبشيةإستخجمت الجراسة إالػضيفية، 

لسدح السجسػعات التي تع الحرػؿ مكاف العسل وتع ذلظ مغ خالؿ تحميل البيانات السدتشجة 
ف لقياس العالقة بيغ رتباط بيخسػ إستخجاـ معامل إعامل و  209ييا مغ عيشات خاصة مغ عم

 ختبار الفخضيات.إالستغيخات و 

التقجـ الػضيفي تػصمت الجراسة لػجػد عالقة بيغ التجويخ الػضيفي وزيادة أبعاد  أىػ الشتائج:
بالسبحػثيغ، كسا يعتبخ التجويخ الػضيفي أحج وسائل  كتداب السعخفة والسيارات الخاصةإو 

 التجريب وأداة إلحتػاء مذكالت نقز السيارات والبصالة عمى السجػ البعيج.

ستخجاـ التجويخ الػضيفي كػسيمة لتصػيخ الػضائف إأوصت الجراسة بأىسية  أىػ التؽصيات:
نقز السيارات والبصالة عمى ستخجاـ التجويخ الػضيفي كأداة لدج إضفيغ، وتفعيل وتحفيد السػ 

 السجػ البعيج.

 التعقيب عمى الجراسات الدابقة 
 أول: أوجو التفاق

 :تفقت الجراسات الدابقة في عجد مغ الشقاط مشياإ
 طار البحثيالىجاف وال -

تشاولت معطع الجراسات السحمية والعخبية والجولية والتي شبقت عمى تأثيخ التجويخ الػضيفي عمى 
كتدابيا لألفخاد وكحلظ السشافع التي إيث السيارات والكفاءات التي يتع الكادر الػضيفي مغ حأداء 

التجويخ  تعػد عمى السؤسدة مغ تصبيق أداة التجويخ الػضيفي فقج خمرت الجراسات إلى أف
يجابيات التي تتسثل في رفع كفاءة األداء لمصاقع العامل، وزيادة الػضيفي يػفخ عجد مغ اإل

خالؿ بالعسمية غخ الػضيفية التي قج تحجث دوف اإلات السكتدبة لمكادر، وكحلظ سج الذػا السيار 
اإلنتاجية، وىشاؾ دالئل واضحة عغ دور التجويخ الػضيفي في زيادة الحافدية ومكافحة الختابة 
والسمل في العسل، وكحلظ تحقيق بعس الفػائج السادية التي قج تعػد عمى مغ شبقت عمييع أداة 

 يخ الػضيفي.التجو 
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 السشيج العمسي السدتخجم وأدوات البحث  -
عتساد اإلستبانة كأداة إ ستخجاـ السشيج الػصفي التحميمي و إعت غالبية الجراسات الدابقة عمى جتسإ

 أساسية لمجراسة 
 الشتائج والتؽصيات  -

لتي بشيت عمييا الجراسات ولكشيا تبايشت نتائج وتػصيات الجراسات الدابقة وفق الستغيخات ا
جسعت عمى أىسية التجويخ الػضيفي في رفع كفاءة الكادر البذخؼ ومجخيات سيخ العسل أ

 .بالسشطسات
 ثانيا: أوجو الختلف

 مجتسعات الجراسة  -
ت الدابقة وفق كل تخرز وقصاع تع عتسجت عمييا الجراساإ تبايشت مجتسعات الجراسة التي 

راسة بجءا وفي ىحه الجراسة سيتع تشاوؿ كافة الفئات الػضيفية لسجتسع الججخاء الجراسة عميو، إ
 شخافية والتشفيحية لمعامميغ بػزارة التشسية اإلجتساعية غدة.دارية واإلبالسدتػيات العميا واإل

 
 الفجؽة البحثية

عاـ بل لع تتشاوؿ الجراسات الدابقة تأثيخ التجويخ الػضيفي عمى زيادة الكفاءة اإلنتاجية بذكل 
اقترخت عمى تأثيخ التجويخ الػضيفي عمى أبعاد مشفرمة ومحجدة مغ تمظ التي يتزسشيا مفيـػ 
اإلنتاجية والكفاءة اإلنتاجية، كالحافدية والسيارات ومكافحة السمل والختابة والفخاغ الػضيفي، 

اإلنتاجية  وسػؼ تقػـ ىحه الجراسة عمى قياس تأثيخ تصبيق التجويخ الػضيفي عمى زيادة الكفاءة
ى زيادة الكفاءة لمعامميغ بػزارة التشسية اإلجتساعية آخحة بعيغ اإلعتبار كافة العػامل السؤدية إل

دراؾ العامميغ لمعالقة بيغ التجويخ الػضيفي والسشافع الػضيفية والذخرية التي إاإلنتاجية ومجػ 
 قج تعػد عمييع.

ثخ تصبيق التجويخ الػضيفي عمى زيادة أمية و ات السحمية التي تشاولت فاعونطخا لقمة عجد الجراس
في ىحا السجاؿ وخاصة في ضل تجىػر ضافة بحثية إإلنتاجية فتصسح الباحثة أف تقجـ الكفاءة ا

وسج  خررات الفشية والتقشية في القصاعأداء القصاع الحكػمي والعجد الػاضح في بعس الت
 الثغخات التالية:

ثخ التجويخ الػضيفي بأبعاده الخاصة بديادة الخبخات لع تتشاوؿ الجراسات الدابقة دراسة أ -
 والحافدية ومكافحة السمل الػضيفي عمى زيادة الكفاءة اإلنتاجية لمعامميغ
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تقجـ الجراسة أثخ التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإلنتاجية لكافة السدتػيات اإلدارية بػزارة  -
 التشسية اإلجتساعية.

ػبة ومعتسجة لتصبيقالتجويخ الػضيفي ونذخ ثقافة تدعى الجراسة لمػصػؿ لسشيجية مكت -
 غدة. –التجويخ الػضيفي بفػائجه وعػائجه بيغ عسـػ السػضفيغ بػزارة التشسية اإلجتساعية 

 السحاولة نحػ الػصػؿ لإلستخجاـ األمثل لمكادر البذخؼ في ضل قمة العجد. -
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 الفجؽة البحثية( 3-1ججول )

مجتسع  البمج ىجف الجراسة صجارالباحث / سشة ال الجراسة #
 الجراسة

 الفجؽة البحثية

ويخ الػضيفي ودوره في الكفاءة التج 0
 نتاجية في الػزارات الفمدصيشيةاإل

لتحجيج دور التجويخ الػضيفي  .ـ2016نزاؿ بجر /
الكفاءة اإلنتاجية عمى 

 بالػزارات الفمدصيشية

مػضفػ  فمدصيغ
الػزارات 

الفمدصيشية / 
 غدة

1- 
غ 

و م
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التجويخ الػضيفي في رفع دور سياسة  9
مدتػػ الكفاءة اإلدارية لجػ العامميغ 

 –اإلدارييغ في الجامعة اإلسالمية 
 غدة

 

أبػصبحة /  خبج
 .ـ2014

لتحجيج وتحميل دور التجويخ 
الػضيفي نحػ رفع الكفاءة 

اإلدارية لجػ العامميغ 
رييغ لجػ الجامعة اإلدا

 /غدةاإلسالمية

مػضفػ  فمدصيغ
الجامعة 

/  اإلسالمية
 غدة

التجويخ الػضيفي لمقيادات األمشية  0
وأثخه عمى الخوح السعشػية لمعامميغ 

في األجيدة األمشية التابعة لػزارة 
 قصاع غدة –الجاخمية الفمدصيشية 

القة بيغ التجويخ يجاد العإ .ـ2013أحسج عداـ / 
دارية ورفع إالػضيفي كأداة 

الخوح السعشػية عمى الزباط 
الجاخمية العامميغ بػزارة 
 الفمدصيشية غدة

العاممػف  فمدصيغ
باألجيدة 

 األمشية
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مجتسع  البمج ىجف الجراسة صجارالباحث / سشة ال الجراسة #
 الجراسة

 الفجؽة البحثية

التجويخ الػضيفي وأثخه عمى األداء  8
الػضيفي لمعامميغ اإلدارييغ في وكالة 

 مكتب غدة اإلقميسي –الغػث الجولية 

أثخ التجويخ الػضيفي عمى  .ـ2011القخعاف / 
 UNRWAأداء مػضفي 

السػضفػف في  فمدصيغ
UNRWA 

 السحميةاإلدارة 
 

التجويخ الػضيفي وعالقتو بأداء  5
العامميغ، دراسة مدحية عمى 

العامميغ باإلدارة العامة لمذئػف 
اإلدارية والسالية بػزارة الجاخمية 

 بالخياض

ناصخ السجرع / 
 .ـ2014

التعخؼ عمى واقع التجويخ 
الػضيفي باإلدارة العامة 

لمذئػف اإلدارية والسالية مغ 
السبحػثيغ وكحلظ  وجية نطخ

يجابيات إتحجيج سمبيات و 
 عسمية التجويخ الػضيفي

مػضفي اإلدارة  الدعػدية
العامة لمذؤوف 

السالية 
واإلدارية بػزارة 

الجاخمية / 
 الخياض

 
 

سيامو في إالتجويخ الػضيفي ومجػ  .
 تشسية السػارد البذخية

سياـ التجويخ إتحجيج مجػ  .ـ2011القحصاني / 
تشسية السػارد الػضيفي في 

البذخية مغ وجية نطخ 

العاممػف  الدعػدية
بالسجيخية 

العامة لمجفاع 
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مجتسع  البمج ىجف الجراسة صجارالباحث / سشة ال الجراسة #
 الجراسة

 الفجؽة البحثية

العامميغ في السجيخية العامة 
 لمجفاع السجني بسجيشة الخياض

السجني / 
 الخياض

ويخ الػضيفي لمقيادات اإلدارية التج 4
نعكاساتو عمى الخوح السعشػية إو 

لمعامميغ بسدتذفى القػات السدمحة 
 بالخياض

تػضيح العالقة بيغ التجويخ  .ـ2011فالتو / 
الػضيفي وأثخ ذلظ عمى 

العامميغ بسدتذفى القػات 
 السدمحة في مجيشة الخياض

العاممػف  الدعػدية
بسدتذفى 

القػات 
السدمحة / 

 الخياض
التجويخ الػضيفي وأثخه عمى األداء  9

 بالجامعات الدعػدية
مجػ تقبل أعزاء ىيئة  .ـ2011الذخيف / 

التجريذ لتصبيق مبجأ التجويخ 
الػضيفي والػقػؼ عمى 

قة بيغ تصبيق التجويخ العال
مكانية الترجؼ إالػضيفي و 

لمفداد اإلدارؼ داخل 
 الجامعات

عزاء ىيئة أ  الدعػدية
تجريدية 

واصحاب 
مشاصب 

دارية إ
بالجامعات 

 الدعػدية
عساؿ مرانع  مرخمجػ تأثيخ الخوح السعشػية  .ـ2004عاصي /  –الخوح السعشػية لمعامميغ واإلنتاجية  8
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مجتسع  البمج ىجف الجراسة صجارالباحث / سشة ال الجراسة #
 الجراسة

 الفجؽة البحثية

دراسة ميجانية في الذخكة العامة 
في السحمة  الشديجية  لمرشاعات 

 الكبخػ 
 

لمعامميغ في الذخكة العامة 
الشديجية في  لمرشاعات

 نتاجيتيعإالسحمة الكبخػ عمى 

 الشديج

اتيجي ودوره في رفع ستخ التخصيط اإل 01
 اجيةتالكفاءة االن

لمتعخؼ عمى خرائز  .ـ2003ناصخ / 
ستخاتيجي األمشي التخصيط اإل

في اإلدارة العامة لمجوريات 
الكذف عغ معاييخ األمشية و 

ستخاتيجي نجاح التخصيط اإل
لجػ اإلدارة العامة لمجوريات 
األمشية والسؤثخة عمى كفاءة 

 انتاجيتيع

العاممػف في  الدعػدية
اإلدارة العامة 

ريات و لمج
 األمشية
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أثخ التجويخ الػضيفي عمى تشسية  00
الكادر العامل/ دراسة مصبقة عمى 

 " Velloreمسخضات مدتذفى 

Kokila 
Mohan&S.Gomathi 

 /2015 

يجاد التأثيخ الحؼ يحجثو إ
تصبيق أداة التجويخ الػضيفي 

عمى تشسية قجرات السسخضات 

مسخضات  اميخكا
مذفى 

Vellore 
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مجتسع  البمج ىجف الجراسة صجارالباحث / سشة ال الجراسة #
 الجراسة

 الفجؽة البحثية

العامالت بسدتذفى  
"Vellore 

بحث تأثيخ التجويخ الػضيفي عمى  12
األداء مغ خالؿ أخح ميارات التشػع 

 –خضى الػضيفي لسػضفي البشظ وال
 يخافإ

Abbasi & Saravani 
/2013 

دراسة أنساط التجويخ الػضيفي 
عمى أداء العامميغ في بشػؾ 

"كيذفخازؼ" بسشصقة جيال 
 بإيخاف

العسمػف في  ايخاف
 السرارؼ

 االيخانية

العالقة بيغ التجويخ الػضيفي واإللتداـ  00
 التشطيسي لمسػضفيغ

Dhkany  وآخخوف / 
2013 

تحجيج العالقة بيغ التجويخ 
الػضيفي واإللتداـ التشطيسي 

لجػ العامميغ في جامعة 
 "ايالـ"

مػضفي  باكدتاف
 يالـإجامعة 

أثخ التجويخ الػضيفي عمى تحفيد  08
واإلنغساس السػضفيغ واإللتداـ 

 –الػضيفي في القصاع السرخفي 
 باكدتاف

Khan &Nawaz & 
Mohsan(2012) 

تحجيج إلى أؼ مجػ يعدز 
التجويخ الػضيفي تحفيد 

السػضفيغ وااللتداـ والسذاركة 
الػضيفية في القصاع 

 السرخفي في باكدتاف

مػضفي البشػؾ  باكدتاف
 بباكدتاف
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مجتسع  البمج ىجف الجراسة صجارالباحث / سشة ال الجراسة #
 الجراسة

 الفجؽة البحثية

التجويخ الػضيفي كأداة تعمع في مكاف  05
العسل في مكتبة جامعة فمشجرز 

 لمجراسات العميا

Liz Walkely Hall 
(2010 

ستخجاـ أداة إمكانية إيجاد إ
التجويخ الػضيفي كأداة تعمع 
في مكاف العسل في بخنامج 

الجراسات العميا في مكتبة 
 جامعة فمشجرز بأستخاليا

أمشاء  استخاليا
السكتبات 

 الججيجة

ترسيع دور التجويخ الػضيفي في  .0
الػضائف في الذخكات في مختمف 

 السدتػيات اليخمية

Kaymaza (2010)  تحجيج دور التجويخ الػضيفي
عمى تقميل الختابة في العسل 

وزيادة السعخفة والسيارة 
وتحجيج السػقع الرحيح 

 لمسػضف عمى الجافعية

العسالة في  تخكيا
الذخكات 

الكبخػ مغ 
ذورؼ رأس 

 الساؿ األجشبي
خ الػضيفي عمى الخضا التجويآثار  04

لتداـ التشطيسي بيغ الػضيفي واإل
 السسخضات

C Change (2009)  قياس آثار التجويخ الػضيفي
عمى مجػ الخضا الػضيفي 

 بيغ كادر التسخيس

مسخضات  تايػاف
مدتذفياف 

 كبيخاف
دراسة حالة التجويخ الػضيفي في  09

 جامعة كارديف لسػضفي السكتبة
Eraney & Martins 

(2009 
التعخؼ ما اذا كاف التجويخ 

الػضيفي في السكتبة في 
مػضفي  تخكيا

جامعة 
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مجتسع  البمج ىجف الجراسة صجارالباحث / سشة ال الجراسة #
 الجراسة

 الفجؽة البحثية

يحدغ الجافعية  ULSجامعة 
ويحدغ مغ السيارات التقشية 

 لمعامميغ
 

 كارديف

التجويخ الػضيفي في نيجيخيا في  08
 مكتبات الجامعة

Adomi E(2006  فيع أثخ التجويخ الػضيفي
عمى مػضفي مكتبات 

الشيجيخية الجامعات 
 والسكتبات بذكل عاـ

 7أمشاء  نيجيخيا
 مكتبات ميشية

دراسة مدحية عمى معاييخ التجويخ  91
الػضيفي في تايالنج: مقارنة بيغ 

 القصاعيغ الخاص والعاـ

Authors 
Jaturanonda 

(2006 

لتحجيج العػامل التي تؤثخ 
عمى تصبيق التجويخ الػضيفي 

 في تايالنج

 مجيخؼ السػارد تايالنج
البذخية 

لمذخكات 
الستػسصة 

وكبيخة الحجع 
 بتايالنج

مػضفى  الجنسارؾختبار ثالث مغ نطخيات إ & Jaime Ortega اختبار نطخيات التجويخ الػضيفي 90
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مجتسع  البمج ىجف الجراسة صجارالباحث / سشة ال الجراسة #
 الجراسة

 الفجؽة البحثية

Tor Eriksson 
(2006) 

التجويخ الػضيفي التي تعتسج 
عمييا عجد مغ السؤسدات 

والذخكات في تصبيق ىح 
 ةاألداة اإلداري

الذخكات 
 الجنساركية

العالقة بيغ مسارسات التجويخ  99
الػضيفي والتصػيخ الػضيفي لمعامميغ 

 في الذخكات اليابانية في ماليديا

Lazim (2003)  التحقق مغ العالقة بيغ
مسارسات التجويخ الػضيفي 

الػضيفي وآفاؽ  والتصػيخ
التشسية بيغ عساؿ اإلنتاج في 

شخكات األجيدة اإللكتخونية 
 في ماليديااليابانية 

العاممػف في  ماليديا
الذخكات 
اليابانية 

 بساليديا
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 الفرل الخابع

 والجخاءاتالطخيقة 
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 الفرل الخابع

 الطخيقة والجخاءات

 مقجمة

جخاءات الخاصة بيا السحػر األساسي إلنجاز ية العمسية الستبعة بالجراسة واإلتسثل السشيج
الجانب التصبيقي لمجراسة، ومغ خالليا يتع الػصػؿ عمى البيانات الالزمة لعسمية التحميل 
االحرائي الحؼ يرل بالباحث إلى الحرػؿ عمى الشتائج الستعمقة بسػضػع الجراسة والبحث 

التالي القجرة قة بسػضػع البحث والجراسة، بستعمستشادا لمجراسات واألدبيات التفديخىا إوالقجرة عمى 
 عمى تحقيق اليجؼ األساس لمجراسة.

لمجراسة،  السدتخجـشتسمت عمى وصف السشيج ع تشاوؿ ىحا الفرل مغ عجة زوايا إوعميو فقج ت
عجادىا جراسة السدتخجمة وكيفية إ لييا، وكحلظ أدوات الالجراسة والعيشة التي تع الػصػؿ إومجتسع 

 السدتخجمة، كسا يتزسغ الفرل اإلستبانةػيخىا، وقياس مجػ صجؽ وثبات وبشائيا وتص
عتساد عمييا في تحميل البيانات والػصػؿ لمشتائج ضسغ السعالجات اإلحرائية التي تع اإل

 التدمدل التالي.

 مشيج الجراسة
، حيث التحميمي السشيج الػصفي استخجاـتع فقج نطخا لشػع السعمػمات السصمػبة إلجخاء الجراسة 

 يكػف قادرا عمى وصف الطاىخة محل الجراسة، وتحميل البيانات والعالقة بيغ السكػنات واآلراء
 جخاءات التي تتزسشيا وآثارىا.التي تصخح حػليا، والعسميات واإل

"السشيج الحؼ يدعى لػصف  بأنو التحميمي الػصفي السشيج (100:2006الحسجاني ) ويعخؼ
الطػاىخ أو األحجاث السعاصخة، أو الخاىشة فيػ أحج أشكاؿ التحميل والتفديخ السشطع لػصف 
ضاىخة أو مذكمة، ويقجـ بيانات عغ خرائز معيشة في الػاقع، وتتصمب معخفة السذاركيغ في 

 الجارسة والطػاىخ التي نجرسيا واألوقات التي ندتعسميا لجسع البيانات". 

 ستخجمت الباحثة مرجريؼ أساسيؼ لمسعمؽمات:إوقج 

مرادر  عمىفي معالجة اإلشار الشطخؼ لمجراسة  عتسادتع اإل: حيث السرادر الثانؽية .1
السخترة بسػضػع والسخاجع العخبية واألجشبية  العمسية الكتب تزسشتالبيانات الثانػية والتي 

والتقاريخ، واألبحاث والجراسات الدابقة ة اإلداريوالسقاالت  العمسية الجورياتوكحلظ ، الجراسة
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لكتخونية ولع تغفل الباحثة اإلستشاد إلى العجيج مغ السػاقع اإلالتي تشاولت مػضػع الجارسة، 
 .السخترة في مجاؿ الجراسة

نات حقيقية حرمت عمييا الباحثة عتساد فييا عمى الػقػؼ عمى بياوتع اإل :السرادر الولية .2
ستخجاـ أدوات الجراسة وكاف مرجرىا األساس عيشة الجراسة، والقائسيغ عمييا. ومغ ثع بإ

 .لجػانب التحميمية لسػضػع الجراسةا تحميميا لسعالجة
  مجتسع الجراسة

ما مغ إتساعية الحيغ تع تجويخىع وضيفيا يسثل مجتسع الجراسة كافة العامميغ بػزارة التشسية االج
 309 عجدىعالبالغ وضيفية وإدارية مختمفة بكافة مدتػياتيع اإلدارية و مقخ آلخخ أو لسدتػيات 

)السػضفيغ  دارية العميا، والػسصى والجنيامػضف مقدسيغ وفقا لمسدتػيات اإل 428مغ إجسالي 
 الججوؿ التاليلألعجاد التالية كسا في ا التشفيحيغ( ومقدسيغ وفق

  (8-0ججول )

 العجد السدتؽي الداري 

 4 السدتػيات اإلدارية العميا

 45 السدتػيات االدارية الػسصى

 260 اإلدارية التشفيحية السدتػيات

 309 السجسػع

دارية السدتػيات اإلت مجيخ عاـ، ويحتػؼ دارية العميا العامميغ بجرجاحيث يسثل السدتػيات اإل
الػسصى السػضفيغ الحيغ يحسمػف درجات وضيفية بجءا مغ مجيخ دائخة ونائب مجيخ دائخة ورئيذ 

)التشفيحيغ( السػضفيغ الحيغ يحسمػف درجات وضيفية  دارية الجنياويسثل قصاع السدتػيات اإلقدع، 
ندبيع داخل  حتخاو بيانات. وتبجءا مغ رئيذ شعبة وباحث اجتساعي وفشييغ وميشييغ ومجخمي 

اإلجتساعية، )إحرائية الذؤوناإلدارية والسالية مغ اجسالي مػضفي وزارة التشسية  %72.20 وزارة
 غدة(.–لػزارة التشسية اإلجتساعية 
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  عيشة الجراسة
 العيشة الستطلعية

 مجتسعختيارىع بصخيقة عذػائية مغ إمػضف، تع  30 عجدستصالعية عيشة الجراسة اإل تزسشت
بيق عمى العيشة األصمية، وقج تع بغخض تقشيغ أداة الجراسة، والتحقق مغ صالحيتيا لمتص لجراسةا
 ستبعادىع مغ عيشة الجراسة التي تع التصبيق عمييا. إ

 العيشة الصمية "الفعمية"

تبانة سإ 279ستخجمت الباحثة شخيقة الحرخ الذامل لسجتسع الجراسة حيث تع تػزيع عجد إ
% مغ 79.60ستخداد بمغت إستبانة بشدبة إ 222الجراسة وقج تع إستخداد عجد عمى مجتسع 
 العيشة الكمية.

 الجراسة أدوات
 أول: السقابمة

جخاء مقابمة غيخ رسسية مع رئيذ لجشة التجويخ الػضيفي بػزارة التشسية اإلجتساعية حيث تع إ
لتحقيقيا مغ تصبيقيا بيجؼ الحرػؿ عمى آليات عسل المجشة واألىجاؼ التي سعت المجشة 

 التجويخ الػضيفي والػقػؼ عمى متابعة التقييع الخاص بشجاح التجويخ الػضيفي.

 ثانيا: الستبانة

أثخ تطبيق التجويخ الؽظيفي عمى الكفاءة النتاجية لجى " لمتعخؼ عمى إستبانة  ترسيعتع 
 :خئيدةالاألقداـ األربعة مغ  تكػنت"، غدة -مؽظفي وزارة التشسية الجتساعية

 العسخ، الجشذ،) السدتجيبيغعغ  البيانات الذخرية والؽظيفيةوىػ عبارة عغ القدػ الول: 
عجد  الػزارة،عجد سشػات العسل في  الخبخة،، عجد سشػات السدتػػ الػضيفي العمسي،السؤىل 

 السخات التي تع تجويخ السدتجيب فييا(.

 6( فقخات10ويتكػف مغ ) ،الؽظيفيالتجويخ  وىػ عبارة عغالقدػ الثاني: 

مػزع  فقخة، 28ويتكػف مغ  ،الؽظيفيتطبيق التجويخ متطمبات وىػ عبارة عغ  القدػ الثالث:
 مجاالت ىي: 4عمى 

 ( فقخات.8ويتكػف مغ ) ،الخبخاتالسجال الول: زيادة 
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 ( فقخات.8ويتكػف مغ ) ،التجريبالسجال الثاني: 

 فقخات.( 6ويتكػف مغ ) ،الحافديةالسجال الثالث: 

 ( فقخات.6ويتكػف مغ ) ،الؽظيفيمكافحة السمل السجال الخابع: 

 ( فقخة.15ويتكػف مغ ) ،النتاجيةالكفاءة  وىػ عبارة عغالقدػ الخابع: 

دؿ  10قتخبت الجرجة مغ إكمسا  ستبياف بحيثلفقخات اإل 10-1تخجاـ السقياس مغ سإوقج تع 
( يػضح 4-2والعكذ صحيح، والججوؿ التالي )عمى السػافقة العالية عمى ما ورد في العبارة 

 ذلظ:

 درجات السقياس السدتخجم في الستبانة (8-9)ججول 

 الستجابة
مؽافق 
بجرجة 

 قميمة ججا
 

مؽافق 
بجرجة 

 كبيخة ججا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الجرجة

 خطؽات بشاء الستبانة

نتاجية التجويخ الػضيفي عمى الكفاءة اإل أثخ تصبيق لسعخفة "أداة الجراسة  بترسيعقامت الباحثة 
 اإلستبانة:الخصػات التالية لبشاء  متبعة"،  غدة -لجػ مػضفي وزارة التشسية االجتساعية

العمسية التي سبقت الجراسات و  األدبيات الخاصة بسجاؿ البحث والجراسةاإلشالع عمى  -1
ي بشاء اإلستبانة وصياغة ستفادة مشيا فواإل الجراسة،بسػضػع  صمةذات بسجاؿ البحث و 

 الفقخات.
مغ أساتحة الجامعات والسذخفيغ في تحجيج مجاالت اإلستبانة  بخبخات عجدالباحثة  ستعانتإ -2

 .وفقخاتيا
 اإلستبانة. شتسمت عميياإتحجيج السجاالت الخئيدة التي  -3
 .كل مجاؿ بسا يمع بسػضػع الجراسةيج الفقخات تحج -4
 .الرػرة األولية مغ اإلستبانةتع ترسيع  -5
 ستبانة مغ قبل السذخؼ.تع مخاجعة وتشقيح اإل -6



76 


الجامعة  ( مغ السحكسيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ في8تع عخض اإلستبانة عمى ) -7
 .وجامعة القجس السفتػحة ، وجامعة األزىخاإلسالمية

في ضػء أراء السحكسيغ تع تعجيل بعس فقخات اإلستبانة مغ حيث الححؼ أو اإلضافة و  -8
 (2)ممحق  الختامية.اإلستبانة في صػرتيا  لتخخج والتعجيل،

 ستبانةصجق ال

(، كسا 105 :2010ستبياف ما وضع لقياسو" )الجخجاوؼ،ستبانة يعشي " أف يقيذ اإلصجؽ اإل 
العشاصخ التي يجب أف تجخل في التحميل مغ ناحية، ستقراء لكل يقرج بالرجؽ "شسػؿ اإل

ووضػح فقخاتيا ومفخداتيا مغ ناحية ثانية، بحيث تكػف مفيػمة لكل مغ يدتخجميا" )عبيجات 
 (. وقج تع التأكج مغ صجؽ اإلستبانة بصخيقتيغ:179:2001وآخخوف، 

 صجق آراء السحكسيؼ "الرجق العاىخي": -0
ا لباحثا يختار أف يقرج برجؽ السحكسيغ "ىػ مجاؿ  في الستخرريغ السحكسيغ مغ عجد 

مغ اإلستبانة  تحكيع( حيث تع 107: 2010الجراسة" )الجخجاوؼ، مػضػع السذكمة الطاىخة أو
العمـػ اإلدارية بكل مغ متخرريغ في  أساتحة (8)مجسػعة مغ السحكسيغ تألفت مغ  قبل

وقج تع تػضيح قائسة أسساء لجشة  ،وجامعة القجس السفتػحة الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىخ
آلراء السحكسيغ وقامت ستجابة الفاعمة مغ قبل الباحثة تع اإلوقج  (2)بالسمحق رقع التحكيع 
ستبانة في جسع البيانات السصمػبة وذلظ لسصمػبة بسا يزسغ زيادة كفاءة اإلالتعجيالت ابإجخاء 

نطخ السمحق رقع أالختامية،  ندختوستبياف في السقتخحات السقجمة، وبحلظ خخج اإلضػء  في
(1.) 

 صجق السقياس: -9

 Internal Validityتداق الجاخمي أول: ال 

تداؽ كل فقخة مغ فقخات اإلستبانة مع السجاؿ الحؼ تشتسي إتداؽ الجاخمي مجػ يقرج برجؽ اإل
نة وذلظ مغ خالؿ حداب تداؽ الجاخمي لإلستبافقخة، وقج قامت الباحثة بحداب اإلإلية ىحه ال

 رتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات مجاالت اإلستبانة والجرجة الكمية لمسجاؿ نفدو.معامالت اإل

 تداق الجاخمي لـ " تطبيق التجويخ الؽظيفي"6ل: ال و أ
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رتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات مجاؿ " التجويخ الػضيفي " والجرجة معامل اإل (4-3)ججوؿ يػضح 
 α ≤ 0.05رتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ معشػية اإلمسجاؿ، والحؼ يبيغ أف معامالت الكمية ل

 يعتبخ السجاؿ صادقا  لسا وضع لقياسو. وبحلظ

 

 رتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال " التجويخ الؽظيفي " والجرجة الكمية لمسجالمعامل ال  (8-0)ججول 

 الفقخة م

ن  ؽ
خس

 بي
مل

معا
 

باط
لرت

ل
ة ) 

سالي
لحت

ة ا
قيس

ال
Si

g
)6 

 0.026 *359. مفيـػ التجويخ الػضيفي واضح لجػ كافة السدتػيات اإلدارية في الػزارة  .1

رؤية واضحة وأىجاؼ محجدة مدبقا لجػ تصبيق يتػفخ لإلدارة العميا بالػزارة   .2
 أداة التجويخ الػضيفي

.680* 0.000 

3.  
تقتشع اإلدارة العميا بالػزارة بأف التجويخ الػضيفي سياسة ادارية دقيقة تيجؼ 

 لمتصػيخ الػضيفي 
.801* 0.000 

4.  
تعتسج الػزارة التخصيط السدبق قبل تصبيق أداة التجويخ الػضيفي عمى 

 السػضفيغ
.723* 0.000 

5.  
تستمظ كافة السدتػيات اإلدارية بالػزارة الجراية الكاممة بآليات عسل وتصبيق 

 0.000 *603. أداة التجويخ الػضيفي بػضػح

 0.000 *651. يداىع التجويخ الػضيفي في زيادة انتاجية السػضفيغ بذكل مباشخ وممحػظ  .6

7.  
يكدبشي التجويخ الػضيفي خبخات عسمية ججيجة ال يػفخىا لي الثبات في مكاف 

 العسل 
.579* 0.001 

8.  
يقمل التجويخ الػضيفي مغ شعػرؼ بالسمل الػضيفي ويسشحشي شاقة عسل 

 ايجابية
.572* 0.000 

9.  
يداىع التجويخ الػضيفي في الحج مغ الفداد اإلدارؼ وبدط الدمصة مغ قبل 

 السػضفيغ
.758* 0.000 

10.  
يداىع التجويخ الػضيفي في تػفيخ الشفقات التجريبية واالعتساد عمى التجريب 

 بالسسارسة
.767* 0.000 

 .α ≤ 0.05رتباط داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة اإل *



78 


" والجرجة  زيادة الخبخاترتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات مجاؿ " معامل اإل (4-4)ججوؿ يػضح 
 α ≤ 0.05رتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ معشػية والحؼ يبيغ أف معامالت اإل مسجاؿ،لالكمية 
 وبخ السجاؿ صادقا  لسا وضع لقياسيعت وبحلظ

 

 " والجرجة الكمية لمسجال زيادة الخبخاترتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال " معامل ال  (8-8)ججول 

 الفقخة م

ن  ؽ
خس

 بي
مل

معا
 

باط
لرت

ل
ة ) 

سالي
لحت

ة ا
قيس

ال
Si

g
)6 

1.  
تتخاكع لجؼ الخبخات مغ خالؿ انتقالي لسسارسة أكثخ مغ عسل في أكثخ 

 مغ مكاف 
.783* 0.000 

2.  
يتػفخ لجؼ عمع مدبق بأف التجويخ الػضيفي ييجؼ لديادة خبخاتي 

 السكتدبة بالسسارسة 
.870* 0.000 

3.  
تأخح اإلدارة العميا زيادة الخبخات ضسغ أىجافيا األساسية التي تدعى 

 لتشفيحىا التجويخ الػضيفي 
.899* 0.000 

4.  
يسثل التجويخ الػضيفي تخاكع تجريجي لمخبخات التي تحتاجيا الػزارة ألداء 

 العسل 
.781* 0.000 

5.  
تدعى الػزارة الى تصػيخىخبخات مػضفييا مغ خالؿ قجرتيع عمى مسارسة 

 0.000 *711. مياـ متعجدة بسقخات عجيجة

6.  
يسمظ السػضفيغ الجراية الكافية بالخبخات التي يكتدبػنيا جخاء تصبيق أداة 

 التجويخ الػضيفي 
.793* 0.000 

7.  
تزع اإلدارة العميا قائسة بالخبخات السصمػبة لمػزارة لدج العجد الػضيفي 

 وتحجيج الفجػة الػضيفية وشخيقة سجىا
.619* 0.000 

8.  
في أداء العسل التي يسكغ  يكدب التجويخ الػضيفي السديج مغ الخبخة

 االستفادة مشيا داخل العسل.
.889* 0.000 

 .α ≤ 0.05رتباط داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة اإل *
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" والجرجة الكمية  التجريب رتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات مجاؿ "معامل اإل (4-5)ججوؿ يػضح 
وبحلظ    α≤ 0.05رتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ معشػية مسجاؿ، والحؼ يبيغ أف معامالت اإلل

 .يعتبخ السجاؿ صادقا  لسا وضع لقياسو

 

 

 " والجرجة الكمية لمسجالالتجريبرتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال " معامل ال  (8-5)ججول 

 الفقخة م

ن  ؽ
خس

 بي
مل

معا
 

باط
لرت

ل
ة ) 

سالي
لحت

ة ا
قيس

ال
Si

g
)6 

1.  
تسمظ الػزارة آلية واضحة لتحجيج االحتياجات التجريبية لسػضفييا بكافة 

 السدتػيات الػضيفية
.735* 0.000 

2.  
تتشػع العسمية التجريبية لجػ الػزارة وفق مقتزيات االحتياجات التجريبية 

 وشبيعة العسل 
.709* 0.000 

 0.000 *759. يتع تجريب السػضفيغ قبل عسمية تجويخىع وضيفيا.  .3

4.  
يسمظ السػضفيغ القجرة عمى تحجيج السيارات الالزمة لسسارسة السياـ الججيجة 

 حاؿ تجويخىع وضيفيا
.761* 0.000 

5.  
تقـػ الػزارة بتحجيج قجرات كل مػضف لمتأكج مغ قجرتو عمى مسارسة ميامو 

 الججيجة 
.716* 0.000 

 0.000 *746. تشتيج الػزارة أسمػب التجريب داخل الػضيفية بذكل مسشيج ويسكغ قياسو  .6

7.  
يكػف السػضف قادرا عمى مسارسة أكثخ مغ ميسة تشفيحية أو قيادية بعج 

 الػضيفيخزػعو لمتجويخ 
.839* 0.000 

 0.000 *699. تعتسج الػزارة تقييع قبمي وبعجؼ لمسػضفيغ الحيغ يتع تجويخىع وضيفيا.  .8
 .α ≤ 0.05رتباط داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة اإل   *

" والجرجة الكمية  رتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات مجاؿ " الحافديةمعامل اإل (4-6)ججوؿ يػضح 
وبحلظ  α ≤ 0.05رتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ معشػية أف معامالت اإل مسجاؿ، والحؼ يبيغل

 يعتبخ السجاؿ صادقا  لسا وضع لقياسو.
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 رتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال "الحافدية" والجرجة الكمية لمسجالمعامل ال  (8-.)ججول 

 الفقخة م
ن  ؽ

خس
 بي

مل
معا

 
باط

لرت
ل

ة ) 
سالي

لحت
ة ا

قيس
ال

Si
g

)6 

1.  
دارة العميا بالػزارة بتحفيد السػضفيغ لسسارسة مياـ عسميع بكفاءة تيتع اإل
 وفاعمية 

.704* 0.000 

2.  
لسسارسة يسثل التجويخ الػضيفي عامال ميسا في زيادة حافدية السػضفيغ 

 0.000 *680. مياـ ججيجة.

3.  
تديج قجرة السػضف عمى مسارسة أكثخ مغ ميسة مسا يديج مغ حافديتو ألداء 

 العسل 
.670* 0.000 

4.  
تسشح مذاركة السػضف في قخار التجويخ الػضيفي الحافدية الكافية لمػصػؿ 

 لميجؼ مغ عسمية التجويخ الػضيفي 
.589* 0.000 

5.  
الػضيفي مغ خالؿ التجويخ الػضيفي مسا يديج تحفيد تديج فخص االرتقاء 

 السػضف لمقبػؿ بالتجويخ الػضيفي
.688* 0.000 

تحدغ أدائي بذكل ممحػظ بعج تجويخؼ وضيفيا بدبب زيادة حافديتي ألداء   .6
 مياـ عسمي الججيج

.778* 0.000 

 .α ≤ 0.05داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة  اإلرتباط   *
 

مكافحة السمل  رتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات مجاؿ "عامل اإلم (4-7)ججوؿ يػضح 
رتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ معشػية مسجاؿ، والحؼ يبيغ أف معامالت اإلوالجرجة الكمية ل"الػضيفي

0.05 ≥ α .وبحلظ يعتبخ السجاؿ صادقا  لسا وضع لقياسو 
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 " مكافحة السمل الؽظيفي " والجرجة الكمية لمسجال رتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجالمعامل ال  (8-4)ججول 

 الفقخة م

ن  ؽ
خس

 بي
مل

معا
 

باط
لرت

ل
ة ) 

سالي
لحت

ة ا
قيس

ال
Si

g
)6 

 0.032 *341. السدشجة لي مسمة أو مكخرةأحيانا تكػف السياـ   .1
 0.000 *674. يسثل التجويخ الػضيفي سببا ميسا في التججيج في العسل   .2

3.  
يداىع تجويخؼ وضيفيا عمى زيادة قجرتي عمى التججيج في أداء عسمي وزيادة 

 الخوح السعشػية 
.560* 0.001 

4.  
األساسية لدياسة تزع اإلدارة العميا مكافحة السمل لسػضفييا ضسغ األىجاؼ 

 تصبيق التجويخ الػضيفي.
.543* 0.001 

يقتشع مػضفي الػزارة بزخورة التججيج في مياـ العسل لمخخوج مغ دائخة السمل   .5
 والتكخار

.431* 0.009 

 0.005 *467. أعاني مغ تكخار نفذ السياـ الخوتيشية الذجيجة بعسمي   .6
 .α ≤ 0.05رتباط داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة اإل   *
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 الكفاءة النتاجية" "لـ تداق الجاخمي ثانيا: ال 

" والجرجة  الكفاءة اإلنتاجية رتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات مجاؿ "معامل اإل (4-8)ججوؿ يػضح 
 α ≤ 0.05رتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ معشػية مسجاؿ، والحؼ يبيغ أف معامالت اإلالكمية ل

 وبحلظ يعتبخ السجاؿ صادقا  لسا وضع لقياسو.

 رتباط بيؼ كل فقخة مؼ فقخات مجال " الكفاءة النتاجية " والجرجة الكمية لمسجالمعامل ال  (8-9)ججول 

 الفقخة م

ن  ؽ
خس

 بي
مل

معا
 

باط
لرت

ل
ة ) 

سالي
لحت

ة ا
قيس

ال
Si

g
)6 

 0.000 *774. يداىع التجويخ الػضيفي في زيادة كفاءتي اإلنتاجية  06

96  
يداعجني التجويخ الػضيفي عمى اشالعي عمى عجد أكبخ مغ السياـ وتخررات 

 0.000 *627. العسل 

 0.000 *787. يػفخ التجويخ الػضيفي بيئة ايجابية متججدة ساىست في زيادة االنتاجية لجؼ  06

86  
يداىع التجويخ الػضيفي في زيادة انتاجيتي إلثبات قجرتي عمى أداء مياـ عسمي 

 الججيج.
.836* 0.000 

 0.000 *604. يسشحشي التجريب الػضيفي التجريب الالـز ألداء ميسة عسمي بكفاءة وانتاجية مختفعة   56
 0.000 *640. يؤدؼ التجويخ الػضيفي إلحجاث حالة مغ اإلحباط تتدبب في انخفاض اإلنتاجية   6.

46  
يداعج التجويخ الػضيفي عمى تحديغ االتراؿ والتػاصل والتعاوف بيغ اإلدارات 

 0.000 *653. السختمفة بالػزارة 

96  
السػضفيغ تعدز العسل يخمق التجويخ الػضيفي مػجة مفتػحة مغ االتراالت بيغ 

 0.000 *837. بخوح الفخيق والعسل الجساعي

 0.000 *895. يديج التجويخ الػضيفي مغ االنتساء لمػزارة مسا يديج مغ الكفاءة اإلنتاجية  86

016  
يخفع التجويخ الػضيفي مغ القجرة عمى اإلبجاع في العسل نتيجة الكتداب خبخات 

 اإلنتاجيةججيجة ومعارؼ متشػعة تديج مغ الكفاءة 
.827* 0.000 

006  
تيتع االدارة العميا بالػزارة بجػدة الخجمات السقجمة مغ خالؿ رفع كفاءة انتاجية 

 مػضفييا
.550* 0.001 

096  
تستمظ الػزارة خصة مدبقة لخفع كفاءة أداء السػضفيغ لجييا وتدتخجـ أداة التجويخ 

 0.001 *535. الػضيفي كأداة إدارية لتحقيق ذلظ اليجؼ.

006  
تعتسج الػزارة مقياس واضح لقياس الكفاءة اإلنتاجية لمسػضفيغ لجييا قبل التجويخ 

 0.000 *621. الػضيفي وبعجه

 0.000 *814. أتقبل التجويخ الػضيفي بيجؼ تحديغ كفاءتي االنتاجية وشعػرؼ بتحقيق الحات.  086
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056  
لخفع  يداىع التجويخ الػضيفي في تػفيخ التجريب الالـز ومشحي الخبخات الالزمة

 كفاءتي اإلنتاجية بيجؼ التخقي الػضيفي في عسمي.
.622* 0.000 

 .α ≤ 0.05رتباط داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة اإل   *
 Structure Validityثانيا: الرجق البشائي 

األداة يعتبخ الرجؽ البشائي أحج مقاييذ صجؽ األداة الحؼ يقيذ مجػ تحقق األىجاؼ التي تخيج 
الجرجة الكمية لفقخات رتباط كل مجاؿ مغ مجاالت الجراسة بإالػصػؿ إلييا، ويبيغ مجػ 

 اإلستبانة.

عشج رتباط في جسيع مجاالت اإلستبانة دالة إحرائيا  أف جسيع معامالت اإل (4-9)يبيغ ججوؿ 
 وبحلظ تعتبخ جسيع مجاالت اإلستبانة صادقو لسا وضعت لقياسو. α ≤ 0.05مدتػػ معشػية 

 رتباط بيؼ درجة كل مجال مؼ مجالت الستبانة والجرجة الكمية لإلستبانةمعامل ال  (8-8)ججول 

 معامل بيخسؽن  السجال
 للرتباط

القيسة 
 (.Sig)الحتسالية

 0.000 *896. التجويخ الؽظيفي6
 0.000 *837. .زيادة الخبخات

 0.000 *839. .التجريب
 0.000 *894. الحافدية.

 0.000 *777. مكافحة السمل الػضيفي.
 0.000 *959. تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي6

 0.000 *913. النتاجية6الكفاءة 
 .α ≤ 0.05رتباط داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة اإل *
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  Reliabilityثبات الستبانة 
متتالية،  مخات عجة تصبيقو أعيج إذا الشتائج ستبياف نفذاإل يعصي ستبانة ىػ أفيقرج بثبات اإل

أو ما  فييا،مخة يدتخجـ ويقرج بو أيزا إلى أؼ درجة يعصي السقياس قخاءات متقاربة عشج كل 
ستخجامو في أوقات مختمفة إستسخاريتو عشج تكخار إندجامو و إتداقو و إىي درجة 

 (. 97: 2010)الجخجاوؼ،

 Cronbach'sكخونباخ وقج تحققت الباحثة مغ ثبات إستبانة الجراسة مغ خالؿ معامل ألفا 
Alpha Coefficient (4-10)، وكانت الشتائج كسا ىي مبيشة في ججوؿ 

 معامل ألفا كخونباخ لقياس ثبات الستبانة (8-01)ججول 

معامل ألفا  عجد الفقخات السجال
 كخونباخ

 0.854 10 التجويخ الؽظيفي6

 0.912 8 .زيادة الخبخات

 0.875 8 .التجريب

 0.813 6 الحافدية.

 0.717 6 مكافحة السمل الػضيفي.

 0.930 28 تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي6

 0.917 15 الكفاءة النتاجية6

 0.956 53 جسيع السجالت معا

أف قيسة معامل ألفا كخونباخ مختفعة لكل  (4-10)واضح مغ الشتائج السػضحة في ججوؿ 
(، وىحا 0.956لجسيع فقخات اإلستبانة )(، بيشسا بمغت 0.717،0.930)مجاؿ حيث تتخاوح بيغ 

  يعشى أف الثبات مختفع وداؿ إحرائيا.

قابمة لمتػزيع. وتكػف  (1)وبحلظ تكػف اإلستبانة في صػرتيا الشيائية كسا ىي في السمحق 
إستبانة الجراسة مسا يجعميا عمى ثقة تامة برحة اإلستبانة الباحثة قج تأكجت مغ صجؽ وثبات 

 ختبار فخضياتيا.إائج واإلجابة عغ أسئمة الجراسة و الشتوصالحيتيا لتحميل 
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 الساليب الحرائية السدتخجمة
 Statistical Package forتع تفخيغ وتحميل اإلستبانة مغ خالؿ بخنامج التحميل اإلحرائي 

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test ختبار التؽزيع الطبيعي  إ

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسسخنػؼ  -ختبار كػلسجػروؼ إ ستخجاـإتع 
، وكانت الشتائج كسا ىي مبيشة في ختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التػزيع الصبيعي مغ عجموإل

 (4-11)ججوؿ 

 ختبار التؽزيع الطبيعيإيؽضح نتائج  (8-00)ججول 

 قيسة الختبار السجال
القيسة الحتسالية 

(Sig.) 
 0.89 0.58 التجويخ الػضيفي.

 0.99 0.46 .زيادة الخبخات
 1.00 0.33 .التجريب

 0.96 0.51 الحافدية.
 0.78 0.66 مكافحة السمل الػضيفي.

 1.00 0.35 تطبيق التجويخ الؽظيفي6
 0.82 0.63 الكفاءة النتاجية6

 0.89 0.58 جسيع مجالت الستبانة
 

جسيع مجاالت ل (.Sig)حتسالية أف القيسة اإل (4-11)واضح مغ الشتائج السػضحة في ججوؿ 
وبحلظ فإف تػزيع البيانات ليحه السجاالت يتبع التػزيع  0.05مدتػػ الجاللة أكبخ مغ الجراسة 

 ختبار فخضيات الجراسة. إل العسميةختبارات ستخجاـ اإلإحيث تع الصبيعي 

 ستخجام الدوات الحرائية التالية:إوقج تػ 

 لػصف عيشة الجراسة.(: Frequencies & Percentages)الشدب السئػية والتكخارات   .1
 نحخاؼ السعيارؼ.واإل الستػسط الحدابي والػزف الشدبي  .2
 اإلستبانة.( لسعخفة ثبات فقخات Cronbach's Alphaختبار ألفا كخونباخ )إ  .3
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ختبار إل K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسسخنػؼ  -ختبار كػلسجػروؼ إ .4
 ما إذا كانت البيانات تتبع التػزيع الصبيعي مغ عجمو.

رتباط: ( لقياس درجة اإلPearson Correlation Coefficientرتباط بيخسػف )إمعامل   .5
ستخجمتو الباحثة لحداب إ. وقج ختبار عمى دراسة العالقة بيغ متغيخيغيقػـ ىحا اإل

 ستبانة وكحلظ لجراسة العالقة بيغ السجاالت.لإل تداؽ الجاخمي والرجؽ البشائياإل
ستجابة سعخفة ما إذا كانت متػسط درجة اإل( لT-Test) في حالة عيشة واحجة Tختبار إ .6

أـ زادت أو قمت عغ ذلظ. ولقج تع  5.5السػافقة الستػسصة وىي درجة  ىقج وصمت إل
 ستبانة.لة الستػسط لكل فقخة مغ فقخات اإلستخجامو لمتأكج مغ دالإ

 (.Linear Regression- Model Multipleنحجار الخصي الستعجد )نسػذج تحميل اإل .7
( لسعخفة ما إذا كاف Independent Samples T-Test) في حالة عيشتيغ Tاختبار  .8

 ىشاؾ فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ مجسػعتيغ مغ البيانات السدتقمة. 
( (One Way Analysis of Variance - ANOVA ختبار تحميل التبايغ األحادؼإ  .9

لسعخفة ما إذا كاف ىشاؾ فخوقات ذات داللة إحرائية بيغ ثالث مجسػعات أو أكثخ مغ 
 البيانات.
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 الفرل الخامذ
 تحميل البيانات وإختبار فخضيات الجراسة ومشاقذتيا

 مقجمة
ختبار الفخضيات الخاصة بالجراسة، وذلظ ى عخض متكامل لتحميل البيانات، وإيذتسل الفرل عم

مغ خالؿ اإلجابة عمى أسئمة الجراسة وعخض أىع الشتائج التي تع التػصل ليا مغ خالؿ تحميل 
فقخات اإلستبانة أداة الجراسة، والػقػؼ عمى البيانات الذخرية والػضيفية لمسدتجيبيغ التي 

ضيفي، عجد سشػات الخبخة، عجد سشػات تكػنت مغ )الجشذ، العسخ، السؤىل العمسي، السدتػػ الػ 
جخاء السعالجات ، وقج تع إالسدتجيب فييا وضيفيا(العسل بالػزارة، عجد السخات التي تع تجويخ 

ستخجاـ بخنامج الخـز اإلحرائية تع جسعيا مغ اإلستبانة، وقج تع إ اإلحرائية لمبيانات التي
ائج الجراسة التي تع عخضيا ( وذلظ بيجؼ الحرػؿ عمى نتSPSSلمجراسات اإلجتساعية )

 وتحميميا ضسغ العخض التالي.

 البيانات الذخرية والؽظيفيةالؽصف الحرائي لعيشة الجراسة وفق 
 .البيانات الذخرية والػضيفيةوفيسا يمي عخض لخرائز عيشة الجراسة وفق 

 تؽزيع عيشة الجراسة حدب الجشذ -
 تؽزيع عيشة الجراسة حدب الجشذ (5-0)ججول 

 الشدبة السئؽية % العجد الجشذ
 58.1 129 ذكخ
 41.9 93 أنثى

 100.0 222 السجسؽع
، % إناث41.9بيشسا  ذكػر،% مغ عيشة الجراسة 58.1أف ما ندبتو  (5-1)يتزح مغ ججوؿ 

% مغ 65.66جسالي السػضفيغ مقابل % مغ إ34.34مغ بمػغ ندبة اإلناث  ذلظ عمى الخغع
( عمى الحكػر السخاسميغ –الفشييغ  – )الدائقيغالحكػر ويخجع ذلظ إلقترار الػضائف السيشية 

جسالي مجتسع الجراسة بدبب ثبات مياميع الػضيفية، كسا وىي الفئة التي تع إستثشائيا مغ إ
مغ قبل الػزارة في تصبيق التجويخ  شة حدب الجشذ عجـ تحيدويتزح مغ نتائج تػزيع العي

 الػضيفي عمى جشذ دوف آخخ.
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 عيشة الجراسة حدب العسخ

 (: تؽزيع عيشة الجراسة حدب العسخ5-9)ججول 

 الشدبة السئؽية % العجد العسخ
 2.3 5 سشة 25أقل مغ 
 39.6 88 سشة 35أقل مغ 
 38.3 85 سشة 45أقل مغ 

 19.8 44 سشة فأكثخ 45
 100.0 222 السجسؽع

سشة،  25% مغ عيشة الجراسة أعسارىع أقل مغ 2.3أف ما ندبتو  (5-2)يتزح مغ ججوؿ 
% 19.8سشة، بيشسا  45% أعسارىع أقل مغ 38.3 سشة، 35% أعسارىع أقل مغ 39.6

، وذلظ يفدخ مغ خالؿ تػجو الػزارة نحػ تفعيل دور السػضفيغ في سغ سشة فأكثخ 45أعسارىع 
خالؿ السقابمة التي إجخائيا الذباب لقجرتيع وفق ما ذكختو رئيذ لجشة التجويخ الػضيفي بالػزارة 

( عمى التججد والعصاء 2018)الصخشاوؼ، غدة  –معيا بسكتبيا بسقخ وزارة التشسية اإلجتساعية 
 .ل عسميع لدشػات عسل كافية لتصبيق التجويخ الػضيفي عمييعوخاصة في ض

 تؽزيع عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسي -
 تؽزيع عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسي( 5-0ججول )

 الشدبة السئؽية % العجد السؤىل العمسي
 7.7 17 دبمـػ 

 85.1 189 بكالػريػس
 7.2 16 ماجدتيخ

 - - دكتػراه 
 100.0 222 السجسؽع

 

،% مغ عيشة الجراسة مؤىميع العمسي 7.7أف ما ندبتو  (5-3)يتزح مغ ججوؿ  % 85.1 دبمـػ
، ويختبط ذلظ مباشخة أف % مؤىميع العمسي ماجدتيخ7.2بيشسا  بكالػريػس،مؤىميع العمسي 

حسمة البكالػريػس لقجرتيع عمى مسارسة أكثخ مغ ميسة، وتفعيل دورىع، كحلظ التخكيد عمى 
بػزارة التشسية  السختمفة تتشاسب ىحه الشدبة مع السؤىالت العمسية السصمػبة لذغل الػضائف

 اإلجتساعية.
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 تؽزيع عيشة الجراسة حدب السدتؽى الؽظيفي -
 تؽزيع عيشة الجراسة حدب السدتؽى الؽظيفي (5-8)ججول 

 الشدبة السئؽية % العجد السدتؽى الؽظيفي
 65.3 145 وضيفة تشفيحية

 22.1 49 يةفوضيفة إشخا
 10.8 24 إدارة وسصى

 1.8 4 إدارة عميا
 100.0 222 السجسؽع

% مغ عيشة الجراسة مدتػاىع الػضيفي وضيفة 65.3أف ما ندبتو  (5-4)يتزح مغ ججوؿ 
 وسصى،% مدتػاىع الػضيفي إدارة 10.8 إشخافية،% مدتػاىع الػضيفي وضيفة 22.1 تشفيحية،

، وىحه الشدب تتشاسب مع أعجاد مػضفي وزارة التشسية % مدتػاىع الػضيفي إدارة عميا1.8بيشسا 
تتفػؽ الػضائف التشفيحية بذكل واضح وكبيخ عغ  تػػ الػضيفي حيثاإلجتساعية مغ حيث السد

 اإلشخافية والعميا مغ حيث العجد، وذلظ وفقا لسقتزيات سيخ العسل. السدتػيات
 تؽزيع عيشة الجراسة حدب عجد سشؽات الخبخة -

 (: تؽزيع عيشة الجراسة حدب عجد سشؽات الخبخة5-5ججول )

 الشدبة السئؽية % العجد عجد سشؽات الخبخة
 14.0 31 سشػات 5أقل مغ 
 41.4 92 سشػات 10أقل مغ 

 44.6 99 سشػات 10أكثخ مغ 
 100.0 222 السجسؽع

 
 5% مغ عيشة الجراسة سشػات خبختيع أقل مغ 14.0أف ما ندبتو  (5-5)يتزح مغ ججوؿ 

% سشػات خبختيع أكثخ مغ 44.6بيشسا  سشػات، 10% سشػات خبختيع أقل مغ 41.4سشػات، 
% مغ مػضفي الػزارة تع تعييشيع بعج اإلنقداـ 75لكػف ما يقارب مغ  ، ويفدخ ذلظسشػات 10

أؼ خالؿ العذخ سشػات الساضية، وكحلظ تػقف التعييشات بالخسذ سشػات األخيخة ابجءا لحدغ 
   ة الفمدصيشية بيغ شقي الػشغ.الشية نحػ تحقيق السرالح
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 تؽزيع عيشة الجراسة حدب عجد سشؽات العسل في الؽزارة -
 تؽزيع عيشة الجراسة حدب عجد سشؽات العسل في الؽزارة( 5-.ججول )

الؽزارةعجد سشؽات العسل في   الشدبة السئؽية % العجد 
 8.1 18 سشة 2أقل مغ 

 16.7 37 سشػات 5إلى أقل مغ  2مغ 
 41.0 91 سشػات 10إلى أقل مغ  5مغ 

 34.2 76 سشػات 10أكثخ مغ 
 100.0 222 السجسؽع

% مغ عيشة الجراسة سشػات عسميع في الػزارة أقل 8.1أف ما ندبتو  (5-6)يتزح مغ ججوؿ 
% 41.0 سشػات، 5إلى أقل مغ  2% تتخاوح سشػات عسميع في الػزارة مغ 16.7سشة،  2مغ 

% سشػات عسميع 34.2بيشسا  سشػات، 10إلى أقل مغ  5تتخاوح سشػات عسميع في الػزارة مغ 
عتسادىا مغ قبل الشدب مع فتخات التعييغ التي تع إ ، تشصبق ىحه سشػات 10في الػزارة أكثخ مغ 

لتي تع تحجيجىا بأضيق بالفتخة األخيخة وكحلظ حاالت تشقل بيغ السػضفيغ االحكػمة والتي تػقفت 
 شار الدعى نحػ تحقيق الػحجة الػششية.الحجود في إ

 تؽزيع عيشة الجراسة حدب عجد السخات التي تػ تجويخ السدتجيب فييا وظيفيا -
 وظيفيا تؽزيع عيشة الجراسة حدب عجد السخات التي تػ تجويخ السدتجيب فييا (5-4)ججول 

 الشدبة السئؽية % العجد عجد السخات التي تػ تجويخ السدتجيب فييا وظيفيا
 68.5 152 مخة 1-2

 25.7 57 مخات 5-3مغ 
 5.9 13 مخات 5أكثخ مغ 
 100.0 222 السجسؽع

% مغ عيشة الجراسة أجابػا أف عجد السخات التي تع 68.5أف ما ندبتو  (5-7)يتزح مغ ججوؿ 
 مخات، 5-3% يتخاوح عجد تمظ السخات مغ 25.7مخة،  2 -1تجويخىع فييا وضيفيا يتخاوح مغ 

الشدب ، ومغ مخات 5% أجابػا أف عجد السخات التي تع تجويخىع فييا وضيفيا أكثخ مغ 5.9بيشسا 
السػضحة يتبيغ أف الشدبة األكبخ تع تصبيق التجويخ الػضيفي عمييع مغ مخة الى مختيغ فقط 

كتدبيا كل مػضف وفق السدتػػ الػضيفي، وىحا تشاسب مع عجد سشػات الخبخة التي إوذلظ ي
 .2014الػضيفي التي وضعتيا لجشة التجويخ الػضيفي لمػزارة بالعاـ  التجويخيتفق مع أىجاؼ 
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 (Ozen et al., 2012) حغ السعتسج في الجراسةالس

مغ قبل الباحثة  عتسادتع اإل ستجابة،اإل مدتػػ  عمى والحكع الجراسة نتائج ولمعسل عمى تفديخ
 كل في الفقخات ومدتػػ  ستبيافلإل السجاالت مدتػػ  عمى الحدابية الستػسصات عمى تختيب

 في مػضح ىػ لمجراسة، كسا السعتسج السحظ حدب السػافقة درجة حجدت الباحثة وقج مجاؿ،
  :التالي الججوؿ

 يؽضح السحغ السعتسج في الجراسة (5-9)ججول 

 درجة السؽافقة الؽزن الشدبي الستؽسط الحدابي
 مشخفزة ججا 28% -10مغ % 2.8 -1مغ 

 مشخفزة 46% - 28مغ %أكبخ  4.6 - 2.8أكبخ مغ 
 متػسصة 64%- 46أكبخ مغ %  6.4 - 4.6أكبخ مغ 
 كبيخة 82%- 64أكبخ مغ % 8.2 – 6.4أكبخ مغ 
 كبيخة ججا 100% -82أكبخ مغ  % 10 – 8.2أكبخ مغ 
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 تحميل فقخات الستبانة

 أول: تحميل فقخات " التجويخ الؽظيفي "

لسعخفة  tنحخاؼ السعيارؼ والػزف الشدبي والتختيب واختبار ستخجاـ الستػسط الحدابي واإلإتع 
 .(5-9)الشتائج مػضحة في ججوؿ  .درجة السػافقة

لكل فقخة مؼ فقخات  tنحخاف السعياري والؽزن الشدبي والتختيب واختبار الستؽسط الحدابي وال  (5-8)ججول 
 مجال " التجويخ الؽظيفي "

 الفقخة م
الستؽسط 
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
 الشدبي

% 
 التختيب

درجة 
 السؽافقة

قيسة 
 الختبار

القيسة 
 الحتسالية

06  

مفيـػ التجويخ 
الػضيفي واضح لجػ 

كافة السدتػيات 
 اإلدارية في الػزارة

 0.000 3.66 متػسصة 4 60.95 2.42 6.10

96  

يتػفخ لإلدارة العميا 
بالػزارة رؤية واضحة 
وأىجاؼ محجدة مدبقا 

لجػ تصبيق أداة 
 التجويخ الػضيفي

 0.250 0.68 متػسصة 8 56.08 2.38 5.61

06  

تقتشع اإلدارة العميا 
بالػزارة بأف التجويخ 

الػضيفي سياسة 
ادارية دقيقة تيجؼ 

 لمتصػيخ الػضيفي 

 0.003 2.82 متػسصة 6 59.59 2.42 5.96

86  

تعتسج الػزارة 
التخصيط السدبق قبل 

تصبيق أداة التجويخ 
الػضيفي عمى 

 السػضفيغ

 0.347 0.39- متػسصة 9 54.38 2.32 5.44

56  

تستمظ كافة 
السدتػيات اإلدارية 

بالػزارة الجراية الكاممة 
بآليات عسل وتصبيق 
أداة التجويخ الػضيفي 

 0.192 0.87- متػسصة 10 53.64 2.32 5.36
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 بػضػح

.6  

يداىع التجويخ 
الػضيفي في زيادة 
انتاجية السػضفيغ 

بذكل مباشخ 
 وممحػظ

 0.012 2.27 متػسصة 7 58.60 2.36 5.86

46  

يكدبشي التجويخ 
الػضيفي خبخات 
عسمية ججيجة ال 

يػفخىا لي الثبات في 
 مكاف العسل 

 0.000 8.52 كبيخة 2 68.33 2.33 6.83

96  

يقمل التجويخ الػضيفي 
مغ شعػرؼ بالسمل 
الػضيفي ويسشحشي 
 شاقة عسل ايجابية

 0.000 6.86 كبيخة 3 65.81 2.35 6.58

86  

يداىع التجويخ 
الػضيفي في الحج مغ 
الفداد اإلدارؼ وبدط 

الدمصة مغ قبل 
 السػضفيغ

 0.000 9.82 كبيخة 1 70.45 2.33 7.05

016  

يداىع التجويخ 
الػضيفي في تػفيخ 

الشفقات التجريبية 
واالعتساد عمى 

 التجريب بالسسارسة

 0.000 3.87 متػسصة 5 60.91 2.26 6.09

 
جسيع فقخات السجال 

 معاا 
 0.000 4.72 متػسصة  60.88 1.86 6.09

 ستخالص ما يمي:إيسكغ  (5-9)مغ ججوؿ 

يداىع التجويخ الػضيفي في الحج مغ الفداد اإلدارؼ لمفقخة التاسعة " الستػسط الحدابي  -
( أؼ أف الػزف 10)الجرجة الكمية مغ  7.05وبدط الدمصة مغ قبل السػضفيغ " يداوؼ 

%، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة كبيخة مغ قبل أفخاد العيشة عمى 70.45الشدبي 
 ىحه الفقخة. 
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تستمظ كافة السدتػيات اإلدارية بالػزارة الجراية لمفقخة الخامدة " الستػسط الحدابي  -
أؼ أف الػزف  5.36الكاممة بآليات عسل وتصبيق التجويخ الػضيفي بػضػح " يداوؼ 

ف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة مغ قبل أفخاد العيشة %، وىحا يعشي أ53.64الشدبي 
 عمى ىحه الفقخة. 

 6.09التجويخ الػضيفي " يداوؼ لسجاؿ " بذكل عاـ يسكغ القػؿ بأف الستػسط الحدابي  -
%، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة مغ قبل 60.88أؼ أف الػزف الشدبي 

ذلظ واضحا في نتائج الجراسة اإلستصالعية ، وقج بجا اد العيشة عمى فقخات ىحا السجاؿأفخ 
السػضفيغ ال يتع مذاورتيع قبل تصبيق  % مغ90.32التي أوضحت أف ما ندبتو 

دارة في تصبيق التجويخ الػضيفي مسا يجعميع غيخ حامميغ لخؤية اإل التجويخ الػضيفي
 % مغ السػضفيغ التي تع83.87وفاعميتو في تحديغ أداء العسل، كسا أف ما ندبتو 

تصبيق التجويخ الػضيفي عمييع يخوف أف الػزارة ليذ لجييا مشيجية واضحة في تصبيق 
 نتاجية لمسػضفيغ.ويخ الػضيفي بيجؼ رفع الكفاءة اإلالتج

خمرت إلى وجػد ( والتي 2014، السجرعمثل دراسة )ه الشتائج مع بعس الجراسات تفقت ىحإو 
يجابيات لحلظ في مقابل حيادية يفي ووجػد إمى تشفيح التجويخ الػضمػافقة مغ قبل السبحػثيغ ع

 الدمبيات.

وردت مػافقة السبحػثيغ عمى دور ( والتي أ2011تفقت الشتائج مع دراسة )القحصاني، وكحلظ إ
التجويخ الػضيفي عمى الخغع مغ وجػد بعس الدمبيات التي تطيخ نتيجة تصبيق التجويخ 

   الػضيفي.

الجراسة في كػف التجويخ الػضيفي ىػ مسارسة اإلدارة ختمفت مع نتائج في نفذ الػقت إ
 السذتخكة داخل اإلدارة.
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 ثانيا: تحميل فقخات " تطبيق التجويخ الؽظيفي"

 " زيادة الخبخاتتحميل فقخات مجال "  -
لسعخفة  tختبار إنحخاؼ السعيارؼ والػزف الشدبي والتختيب و ستخجاـ الستػسط الحدابي واإلإتع 

 (5-10)الشتائج مػضحة في ججوؿ  .درجة السػافقة

لكل فقخة مؼ  tنحخاف السعياري والؽزن الشدبي والتختيب واختبار الستؽسط الحدابي وال  (5-01)ججول 
 " زيادة الخبخات "فقخات مجال 

الستؽسط  الفقخة م
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
درجة  التختيب %الشدبي

 السؽافقة
قيسة 
 الختبار

القيسة 
 الحتسالية

06  

تتخاكع لجؼ 
الخبخات مغ 
خالؿ انتقالي 
لسسارسة أكثخ 
مغ عسل في 

 أكثخ مغ مكاف

 0.000 10.87 كبيخة 1 70.86 2.17 7.09

96  

يتػفخ لجؼ عمع 
مدبق بأف 
التجويخ الػضيفي 
ييجؼ لديادة 
خبخاتي السكتدبة 

 بالسسارسة 

 0.000 8.35 كبيخة 3 67.61 2.25 6.76

06  

تأخح اإلدارة 
العميا زيادة 
الخبخات ضسغ 
أىجافيا األساسية 
التي تدعى 
لتشفيحىا التجويخ 

 الػضيفي 

 0.001 3.06 متػسصة 9 59.82 2.33 5.98

86  

يسثل التجويخ 
الػضيفي تخاكع 
تجريجي لمخبخات 
التي تحتاجيا 

 0.000 6.80 كبيخة 5 65.05 2.20 6.50
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الػزارة ألداء 
 العسل 

56  

تدعى الػزارة الى 
تصػيخىخبخات 

مػضفييا مغ 
خالؿ قجرتيع 
عمى مسارسة 
مياـ متعجدة 

 بسقخات عجيجة

 0.000 3.44 متػسصة 8 60.41 2.34 6.04

.6  

يسمظ السػضفيغ 
الجراية الكافية 
بالخبخات التي 
يكتدبػنيا جخاء 
تصبيق أداة 

 التجويخ الػضيفي 

 0.000 5.67 متػسصة 7 62.93 2.08 6.29

46  

تزع اإلدارة 
العميا قائسة 

بالخبخات 
السصمػبة لمػزارة 
لدج العجد 
الػضيفي وتحجيج 
الفجػة الػضيفية 

 وشخيقة سجىا

 0.190 0.88 متػسصة 10 56.36 2.30 5.64

96  

يكدب التجويخ 
الػضيفي السديج 
مغ الخبخة في 
أداء العسل التي 
يسكغ االستفادة 
مشيا داخل 

 العسل.

 0.000 6.63 كبيخة 4 65.79 2.42 6.58

86  
تتخاكع لجؼ 
الخبخات مغ 
خالؿ انتقالي 

 0.000 6.99 متػسصة 6 63.61 1.84 6.36
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لسسارسة أكثخ 
مغ عسل في 

 أكثخ مغ مكاف 

016  

يتػفخ لجؼ عمع 
مدبق بأف 
التجويخ الػضيفي 
ييجؼ لديادة 
خبخاتي السكتدبة 

 بالسسارسة 

 0.000 10.87 كبيخة 1 70.86 2.17 7.09

جسيع فقخات  
 0.000 8.35 كبيخة  67.61 2.25 6.76 السجال معاا 

 ستخالص ما يمي:إيسكغ  (5-10)مغ ججوؿ 

نتقالي لسسارسة إتتخاكع لجؼ الخبخات مغ خالؿ "  والعاشخة لمفقخة األولىالستػسط الحدابي  -
أكثخ مغ عسل في أكثخ مغ مكاف " و" يتػفخ لجؼ عمع مدبق بأف التجويخ الػضيفي 

( أؼ أف 10)الجرجة الكمية مغ  7.09ييجؼ لديادة خبخاتي السكتدبة بالسسارسة " يداوؼ 
بل أفخاد العيشة %، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة كبيخة مغ ق70.86الػزف الشدبي 

 عمى ىاتيغ الفقختيغ. 
تزع اإلدارة العميا قائسة بالخبخات السصمػبة لمػزارة لمفقخة الدابعة " الستػسط الحدابي  -

أؼ أف الػزف  5.64لدج العجد الػضيفي وتحجيج الفجػة الػضيفية وشخيقة سجىا " يداوؼ 
ل أفخاد العيشة عمى قب%، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة مغ 56.36الشدبي 

 ىحه الفقخة. 
 6.76زيادة الخبخات " يداوؼ لسجاؿ " بذكل عاـ يسكغ القػؿ بأف الستػسط الحدابي  -

اد %، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة كبيخة مغ قبل أفخ 67.61أؼ أف الػزف الشدبي 
تدابيع كبسجػ إقتشاع أفخاد العيشة ، وذلظ يػضح مجػ إالعيشة عمى فقخات ىحا السجاؿ

 لمخبخات الججيجة مغ خالؿ تصبيق التجويخ الػضيفي.
( والتي تػصمت لشتيجة مفادىا أف التجويخ 2014تفقت ىحه الشتائج مع دراسة )أبػ صبحة، وقج إ

 الػضيفي يؤدؼ لديادة السيارات اإلدارية وتبادؿ الخبخات بيغ األقداـ السختمفة.
عالقة بيغ ( والتي كاف مغ بيغ نتائجيا وجػد Lazim, 2003تفقت الشتائج مع دراسة )كسا إ

 كتداب السعخفة والسيارات الخاصة بالسبحػثيغ.بيغ التجويخ الػضيفي وإ
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ىحه الشتيجة مع األىجاؼ التي تع وضعيا مغ قبل لجشة التجويخ الػضيفي بػزارة التشسية  تتفقوقج إ
 .2014اإلجتساعية والتي وضعت لتشفيح التجويخ الػضيفي باالعاـ 

( حيث أورد Jaime Ortega & Tor Eriksson 2006ولكغ نخػ اختالفا مع دراسة )
الجراسة في نتائجيا أف التجويخ الػضيفي ال يسثل وسيمة لديادة الخبخات في حاؿ تقارب السػاقع 

 الػضيفية والسدتػيات الػضيفية التي يشتقل إلييا السػضف.

 تحميل فقخات مجال "التجريب" -

لسعخفة  tختبار إسعيارؼ والػزف الشدبي والتختيب و نحخاؼ الالستػسط الحدابي واإلستخجاـ إتع 
 .(5-11)الشتائج مػضحة في ججوؿ  .درجة السػافقة

لكل فقخة مؼ  tختبار إسعياري والؽزن الشدبي والتختيب و نحخاف الالستؽسط الحدابي وال  (5-00)ججول 
 فقخات مجال " التجريب "

الستؽسط  الفقخة م
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

الؽزن 
درجة  التختيب %الشدبي

 السؽافقة
قيسة 

 ختبارال
القيسة 

 حتساليةال

06  

تسمظ الػزارة آلية 
جيج لتحواضحة 

حتياجات اإل
التجريبية 

لسػضفييا بكافة 
السدتػيات 

 الػضيفية

 0.170 0.96 متػسصة 2 56.58 2.43 5.66

96  

تتشػع العسمية 
يبية لجػ التجر 

الػزارة وفق 
مقتزيات 

حتياجات اإل
التجريبية وشبيعة 

 العسل 

 0.251 0.67 متػسصة 3 56.07 2.36 5.61

06  

يتع تجريب 
السػضفيغ قبل 

تجويخىع عسمية 
 وضيفيا.

 0.000 4.17- متػسصة 8 47.58 2.58 4.76
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86  

يسمظ السػضفيغ 
القجرة عمى تحجيج 
السيارات الالزمة 

لسسارسة السياـ 
الججيجة حاؿ 

 تجويخىع وضيفيا

 0.312 0.49 متػسصة 4 55.77 2.33 5.58

56  

تقـػ الػزارة 
بتحجيج قجرات كل 
مػضف لمتأكج مغ 

قجرتو عمى 
مسارسة ميامو 

 الججيجة 

 0.008 2.44- متػسصة 5 51.15 2.33 5.11

.6  

تشتيج الػزارة 
أسمػب التجريب 
داخل الػضيفية 

بذكل مسشيج 
 ويسكغ قياسو

 0.000 3.57- متػسصة 7 49.17 2.41 4.92

46  

يكػف السػضف 
قادرا عمى 

مسارسة أكثخ مغ 
ميسة تشفيحية أو 

قيادية بعج 
خزػعو لمتجويخ 

 الػضيفي

 0.000 3.43 متػسصة 1 60.27 2.28 6.03

96  

تعتسج الػزارة 
تقييع قبمي وبعجؼ 

لمسػضفيغ الحيغ 
يتع تجويخىع 

 وضيفيا.

 0.001 3.32- متػسصة 6 49.31 2.53 4.93

جسيع فقخات  
 السجال معاا 

 0.087 1.36- متػسصة  53.15 2.03 5.31
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 ستخالص ما يمي:إيسكغ  (5-11)مغ ججوؿ 

يكػف السػضف قادرا عمى مسارسة أكثخ مغ ميسة لمفقخة الدابعة " الستػسط الحدابي  -
( 10)الجرجة الكمية مغ  6.03تشفيحية أو قيادية بعج خزػعو لمتجويخ الػضيفي " يداوؼ 

غ قبل %، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة م60.27أؼ أف الػزف الشدبي 
 أفخاد العيشة عمى ىحه الفقخة. 

يتع تجريب السػضفيغ قبل عسمية تجويخىع وضيفيا " لمفقخة الثالثة " الستػسط الحدابي  -
%، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة 47.58أؼ أف الػزف الشدبي  4.76يداوؼ 

 متػسصة مغ قبل أفخاد العيشة عمى ىحه الفقخة. 
أؼ أف الػزف  5.31" يداوؼ  لسجاؿ " التجريببذكل عاـ يسكغ القػؿ الستػسط الحدابي  -

اد العيشة عمى %، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة مغ قبل أفخ 53.15الشدبي 
عتساد خصة تجريبية مدبقة لمسػضفيغ الحيغ يتع ، ويخجع ذلظ لعجـ إ فقخات ىحا السجاؿ

 يعتصبيق التجويخ الػضيفي عمي
والتي حسمت ( Lazim, 2003)دراسة ىحه الشتائج مع الشتائج التي تػصمت ليا  إختمفتوقج 

في شيات نتائجيا أف التجويخ الػضيفي أحج وسائل التجريب لمسػضفيغ السصبق عمييع التجويخ 
  .، وذلظ بشدب مػافقة مختفعةالػضيفي

الػضيفي فخصة لتعمع ميارات أف التجويخ ستشتجت والتي إ( Adomi Eدراسة ) إختمفتكسا 
وذلظ بشدب مػافقة  ججيجة مغ خالؿ السسارسة والحؼ يسثل نػع مغ التجريب داخل العسل

 .مختفعة
ىا أف ىشاؾ ارتفاع والتي خمرت لشتيجة مفاد (Liz Walkely Hall, 2010تفقت دراسة )وإ

 العسل.ستثسار مغ تصبيق التجويخ الػضيفي كأداة تجريب في بيئة لمعائج عمى اإل
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 تحميل فقخات مجال " الحافدية " -
لسعخفة  tختبار إسعيارؼ والػزف الشدبي والتختيب و نحخاؼ الستخجاـ الستػسط الحدابي واإلإتع 

 (5-12)الشتائج مػضحة في ججوؿ  .درجة السػافقة

لكل فقخة مؼ  tختبار إسعياري والؽزن الشدبي والتختيب و نحخاف الالستؽسط الحدابي وال  (5-09)ججول 
 فقخات مجال " الحافدية "

الستؽسط  الفقخة م
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

الؽزن 
درجة  التختيب %الشدبي

 السؽافقة
قيسة 

 ختبارال
قيسة ال
 حتساليةال

1.  

دارة العميا تيتع اإل
بالػزارة بتحفيد 

السػضفيغ 
لسسارسة مياـ 
عسميع بكفاءة 

 وفاعمية 

 0.000 4.41- متػسصة 6 47.86 2.40 4.79

2.  

يسثل التجويخ 
الػضيفي عامال 
ميسا في زيادة 
حافدية السػضفيغ 
لسسارسة مياـ 

 ججيجة.

 0.338 0.42- متػسصة 5 54.34 2.32 5.43

3.  

تديج قجرة 
السػضف عمى 
مسارسة أكثخ مغ 
ميسة مسا يديج 
مغ حافديتو ألداء 

 العسل 

 0.067 1.50 متػسصة 4 57.29 2.26 5.73

4.  

تسشح مذاركة 
السػضف في قخار 
التجويخ الػضيفي 
الحافدية الكافية 
لمػصػؿ لميجؼ 
مغ عسمية 

 التجويخ الػضيفي 

 0.000 3.70 متػسصة 1 61.18 2.48 6.12
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5.  

تديج فخص 
االرتقاء الػضيفي 
مغ خالؿ التجويخ 
الػضيفي مسا يديج 
تحفيد السػضف 
لمقبػؿ بالتجويخ 

 الػضيفي

 0.001 3.18 متػسصة 3 60.05 2.35 6.00

6.  

تحدغ أدائي 
بذكل ممحػظ 
بعج تجويخؼ 
وضيفيا بدبب 
زيادة حافديتي 
ألداء مياـ عسمي 

 الججيج

 0.001 3.18 متػسصة 2 60.23 2.44 6.02

جسيع فقخات  
 السجال معاا 

 0.090 1.35 متػسصة  56.83 2.02 5.68

 ستخالص ما يمي:إيسكغ  (5-12)مغ ججوؿ 

تسشح مذاركة السػضف في قخار التجويخ الػضيفي لمفقخة الخابعة " الستػسط الحدابي  -
)الجرجة  6.12الحافدية الكافية لمػصػؿ لميجؼ مغ عسمية التجويخ الػضيفي " يداوؼ 

%، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة 61.18( أؼ أف الػزف الشدبي 10الكمية مغ 
 متػسصة مغ قبل أفخاد العيشة عمى ىحه الفقخة. 

دارة العميا بالػزارة بتحفيد السػضفيغ لسسارسة تيتع اإللمفقخة األولى " الستػسط الحدابي  -
%، وىحا يعشي 47.86لػزف الشدبي أؼ أف ا 4.79مياـ عسميع بكفاءة وفاعمية " يداوؼ 

 أف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة مغ قبل أفخاد العيشة عمى ىحه الفقخة. 
أؼ أف  5.68الحافدية " يداوؼ لسجاؿ " بذكل عاـ يسكغ القػؿ بأف الستػسط الحدابي  -

د %، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة مغ قبل أفخا56.83الػزف الشدبي 
 .خات ىحا السجاؿالعيشة عمى فق

شخاؾ السػضفيغ في لتحزيخ لتصبيق التجويخ الػضيفي وكحلظ عجـ وجػد خصة ويخجع ذلظ لعجـ إ
ضافة لمػضع الػضيفي الخاىغ لسػضفي غدة بالتحجيج تدبق عسمية التجويخ الػضيفي باإل تجريبية

 وما يسثمو التغييخ ليع مغ زيادة العبء الشفدي في أداء الػضيفة.
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( حيث أوردت ضسغ نتائجيا أف التجويخ 2013ىحه الشتائج مع دراسة )عداـ،  إختمفتوقج 
الػضيفي يؤثخ بذكل واضح في رفع الخوح السعشػية وحافدية السػضفيغ وكحلظ وجػد عالقة بيغ 

 ايجابيات وسمبيات التجويخ الػضيفي ومدتػػ الخوح السعشػية لجػ السػضفيغ
( والتي Kokila Mohan&S. Gomathi 2015الشتائج مع نتائج دراسة ) إختمفتوكحلظ 

أف ىشاؾ ارتباط وثيق بيغ التجويخ الػضيفي والتقميل مغ رتابة العسل وزيادة تزسشت نتائجيا 
 الحافدية ألداء السياـ.

تفقت بشتائجيا مع وجػد ( والتي إKhan& Nawaz&Mohsan, 2012تفقت دراسة )إ بيشسا
  التحفيد لجػ السػضفيغ. عالقة شخدية بيغ التجويخ الػضيفي وزيادة
( حيث Tor Eriksson& Jaime Ortega)ودراسة ويتزح وجػد اتفاؽ بيغ نتائج الجراسة 

بذكل  ستشتجت الجراسة لػجػد عالقة بيغ التجويخ الػضيفي وتحفيد السػضفيغ عمى أداء العسلإ
أنػاع لجػ السػضفيغ في كافة  عاـ وإختمفت في ندب الػافقة عمى درجة احجاث الحافدية

 .السشطسات التي شكمت مجتسعات الجراسة
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 تحميل فقخات مجال " مكافحة السمل الؽظيفي " -
لسعخفة  tختبار إسعيارؼ والػزف الشدبي والتختيب و نحخاؼ الستخجاـ الستػسط الحدابي واإلإتع 

 (5-13)الشتائج مػضحة في ججوؿ  .درجة السػافقة

لكل فقخة مؼ  tختبار إسعياري والؽزن الشدبي والتختيب و نحخاف الالستؽسط الحدابي وال  (5-00)ججول 
 " مكافحة السمل الؽظيفي " فقخات مجال

 الفقخة م
الستؽسط 
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

الؽزن 
 التختيب %الشدبي

درجة 
 السؽافقة

قيسة 
 ختبارال

القيسة 
 حتساليةال

06  

أحيانا تكػف 
السياـ السدشجة 
لي مسمة أو 

 مكخرة

 0.000 6.14- مشخفزة 6 45.32 2.34 4.53

96  

يسثل التجويخ 
الػضيفي سببا 
ميسا في التججيج 

 في العسل 

 0.000 7.41 كبيخة 1 66.00 2.20 6.60

06  

يداىع تجويخؼ 
وضيفيا عمى زيادة 
قجرتي عمى 
التججيج في أداء 
عسمي وزيادة 

 الخوح السعشػية 

 0.000 6.91 كبيخة 2 65.20 2.20 6.52

86  

تزع اإلدارة 
العميا مكافحة 
السمل لسػضفييا 
ضسغ األىجاؼ 
األساسية لدياسة 
تصبيق التجويخ 

 الػضيفي.

 0.310 0.50- متػسصة 4 54.17 2.46 5.42

56  

يقتشع مػضفي 
الػزارة بزخورة 
التججيج في مياـ 
العسل لمخخوج 
مغ دائخة السمل 

 0.014 2.21 متػسصة 3 58.58 2.40 5.86
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 والتكخار

.6  

أعاني مغ تكخار 
نفذ السياـ 
الخوتيشية الذجيجة 

 بعسمي 

 0.000 4.27- متػسصة 5 47.72 2.53 4.77

 
جسيع فقخات 

 السجال معاا 
 0.041 1.74 متػسصة  56.20 1.02 5.62

 ستخالص ما يمي:إيسكغ  (5-13)مغ ججوؿ 
 سببا ميسا في التججيج في العسل يسثل التجويخ الػضيفيلمفقخة الثانية " الستػسط الحدابي  -

%، وىحا يعشي أف 66.00( أؼ أف الػزف الشدبي 10)الجرجة الكمية مغ  6.60يداوؼ 
 ىشاؾ مػافقة بجرجة كبيخة مغ قبل أفخاد العيشة عمى ىحه الفقخة. 

أحيانا تكػف السياـ السدشجة لي مسمة أو مكخرة " يداوؼ لمفقخة األولى " الستػسط الحدابي  -
%، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة مشخفزة مغ 45.32أؼ أف الػزف الشدبي  4.53

 حه الفقخة. قبل أفخاد العيشة عمى ى
مكافحة السمل الػضيفي " يداوؼ لسجاؿ " بذكل عاـ يسكغ القػؿ بأف الستػسط الحدابي  -

%، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة مغ 56.20أؼ أف الػزف الشدبي  5.62
 قبل أفخاد العيشة عمى فقخات ىحا السجاؿ. 

عجـ إشخاؾ السػضف في عسمية التخصيط لمتجويخ الػضيفي وعجـ  وتعدو الباحثة ذلظ بدبب أف
التغييخ في مجاؿ ومكاف العسل يجمب  إىتساـ اإلدارة العميا بالتحفيد لمسػضفػرغسا عغ ذلظ فإف

ستصالعية التي بيشت وجػد في وبجا ذلظ في نتائج الجراسة اإلمعو بيئة متججدة تكافح السمل الػضي
كتداب السيارات والخبخات ع لمتجويخ الػضيفي عمى التغييخ وإرضا عغ قجرة السػضف الخاض

 الججيجة والتشػع في أداء العسل مسا يذجع عمى مكافحة السمل والخوتيغ
ستشتجت وجػد دور لمتجويخ الػضيفي في البعج والتي إ( 2014تفقت دراسة )أبػ صبحة، وقج إ

 ػضيفي.عغ الخوتيغ والبيخوقخاشية والحؼ يعجوا مغ أسباب السمل ال
( والتي أضيخت مػافقة بجرجة كبيخة عمى 2011بيشسا إختمفت ندبة السػافقة مع دراسة )فالتة، 

 تأثيخ التجويخ الػضيفي عمى مكافحة السمل الػضيفي ورفع الخوح السعشػية ألفخاد العيشة.
( والتي أضيخت وجػد مػافقة متػسصة عمى 2004بيشسا اتفقت كحلظ الشتائج مع دراسة )عاصي، 

 تأثيخ التجويخ الػضيفي عمى الخوح السعشػية ومكافحة السمل الػضيفي.
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 تحميل جسيع فقخات التجويخ الؽظيفي

لسعخفة درجة نحخاؼ السعيارؼ والػزف الشدبي والتختيب ستخجاـ الستػسط الحدابي واإلإتع 
 .(5-14)الشتائج مػضحة في ججوؿ  .السػافقة

لجسيع  tختبار إسعياري والؽزن الشدبي والتختيب و ال نحخافالستؽسط الحدابي وال  (5-08)ججول 
 "التجويخ الؽظيفي"فقخات

الستؽسط  السجال
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

الؽزن 
درجة  التختيب %الشدبي

 السؽافقة
قيسة 
 الختبار

القيسة 
 الحتسالية

 0.000 6.99 متػسصة 1 63.61 1.84 6.36 زيادة الخبخات.
 0.087 1.36- متػسصة 4 53.15 2.03 5.31 التجريب.
 0.090 1.35 متػسصة 2 56.83 2.02 5.68 الحافدية.

 0.041 1.74 متػسصة 3 56.20 1.02 5.62 مكافحة السمل الػضيفي.
جسيع مجالت التجويخ 

 0.007 2.49 متؽسطة  57.63 1.57 5.76 الؽظيفي6

 :تبيغ أف (5-14)مغ ججوؿ 

( 10)الجرجة الكمية مغ  5.76الستػسط الحدابي لجسيع فقخات التجويخ الػضيفي يداوؼ  -
وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة مغ قبل  %،57.63أؼ أف الػزف الشدبي 

 . بذكل عاـأفخاد العيشة عمى فقخات التجويخ الػضيفي 

وتخجع الباحثة ذلظ لػجػد مػافقة مدبقة مغ قبل السبحػثيغ عمى تصبيق التجويخ الػضيفي لتحقيق 
يخ الػضيفي أىجاؼ محجدة مع الحاجة الساسة إلشخاكيع في عسمية التخصيط لتشفيح وتصبيق التجو 

ليكػف السػضف عمى دراية تامة ويتبشى تحقيق اليجؼ العاـ واألىجاؼ الخاصة مغ تصبيق 
، وقج اتزح ذلظ في الشتائج الخاصة بأبعاد التجويخ الػضيفي والتي تع عخضيا التجويخ الػضيفي

 مدبقا.

الباحثة في الفرل ستشجت عمييا عجيج مغ الجراسات واألبحاث التي إتفقت ىحه الشتائج مع الوإ
 .لعجيج مغ الجراسات العخبية واألجشبيةاالثالث و 
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 ثالثا: تحميل فقخات مجال " الكفاءة النتاجية "

لسعخفة  tختبار إسعيارؼ والػزف الشدبي والتختيب و نحخاؼ الستخجاـ الستػسط الحدابي واإلإتع 
 (5-15)الشتائج مػضحة في ججوؿ  .درجة السػافقة

لكل فقخة مؼ  tختبار إسعياري والؽزن الشدبي والتختيب و نحخاف اللستؽسط الحدابي وال ا (5-05)ججول 
 " الكفاءة النتاجية "فقخات مجال

الستؽسط  الفقخة م
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

الؽزن 
درجة  التختيب %الشدبي

 السؽافقة
قيسة 

 ختبارال
القيسة 

 حتساليةال

06  
يداىع التجويخ الػضيفي 
في زيادة كفاءتي 

 اإلنتاجية
 0.000 5.50 كبيخة 7 64.05 2.44 6.40

96  

يداعجني التجويخ 
الػضيفي عمى اشالعي 
عمى عجد أكبخ مغ 
السياـ وتخررات 

 العسل 

 0.000 7.88 كبيخة 1 67.18 2.29 6.72

06  

يػفخ التجويخ الػضيفي 
بيئة ايجابية متججدة 
ساىست في زيادة 

 االنتاجية لجؼ

 0.000 3.80 متػسصة 10 61.04 2.36 6.10

86  

يداىع التجويخ الػضيفي 
انتاجيتي في زيادة 

إلثبات قجرتي عمى 
أداء مياـ عسمي 

 الججيج.

 0.000 6.36 كبيخة 4 65.18 2.37 6.52

56  

يسشحشي التجريب 
الػضيفي التجريب الالـز 
ألداء ميسة عسمي 
 بكفاءة وانتاجية مختفعة 

 0.000 7.45 كبيخة 2 66.23 2.23 6.62

.6  
يؤدؼ التجويخ الػضيفي 
إلحجاث حالة مغ 
اإلحباط تتدبب في 

 0.002 2.85- متػسصة 15 50.27 2.46 5.03



111 


 انخفاض اإلنتاجية 

46  

يداعج التجويخ الػضيفي 
عمى تحديغ االتراؿ 
والتػاصل والتعاوف بيغ 
اإلدارات السختمفة 

 بالػزارة 

 0.000 5.88 كبيخة 6 64.09 2.29 6.41

96  

يخمق التجويخ الػضيفي 
مػجة مفتػحة مغ 
االتراالت بيغ 
السػضفيغ تعدز العسل 
بخوح الفخيق والعسل 

 الجساعي

 0.000 6.17 كبيخة 5 64.77 2.35 6.48

86  

يديج التجويخ الػضيفي 
مغ االنتساء لمػزارة مسا 
يديج مغ الكفاءة 

 اإلنتاجية

 0.001 3.25 متػسصة 11 60.50 2.51 6.05

016  

يخفع التجويخ الػضيفي 
مغ القجرة عمى اإلبجاع 
في العسل نتيجة 
الكتداب خبخات ججيجة 
ومعارؼ متشػعة تديج 

 مغ الكفاءة اإلنتاجية

 0.000 5.15 متػسصة 9 63.40 2.37 6.34

006  

تيتع االدارة العميا 
بالػزارة بجػدة الخجمات 
السقجمة مغ خالؿ رفع 

 كفاءة انتاجية مػضفييا

 0.213 0.80- متػسصة 12 53.73 2.36 5.37

096  

تستمظ الػزارة خصة 
مدبقة لخفع كفاءة أداء 
السػضفيغ لجييا 
وتدتخجـ أداة التجويخ 
الػضيفي كأداة إدارية 

 لتحقيق ذلظ اليجؼ.

 0.002 2.90- متػسصة 14 50.41 2.36 5.04

 0.005 2.59- متػسصة 13 50.59 2.51 5.06تعتسج الػزارة مقياس   006
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واضح لقياس الكفاءة 
اإلنتاجية لمسػضفيغ 
لجييا قبل التجويخ 

 الػضيفي وبعجه

086  

أتقبل التجويخ الػضيفي 
بيجؼ تحديغ كفاءتي 
االنتاجية وشعػرؼ 

 بتحقيق الحات.

 0.000 6.84 كبيخة 3 66.15 2.43 6.62

056  

يداىع التجويخ الػضيفي 
في تػفيخ التجريب 
الالـز ومشحي الخبخات 
الالزمة لخفع كفاءتي 
اإلنتاجية بيجؼ التخقي 

 الػضيفي في عسمي.

 0.000 5.25 متػسصة 8 63.80 2.49 6.38

جسيع فقخات السجال  
 0.000 4.85 متػسصة  60.78 1.77 6.08 معاا 

 ستخالص ما يمي:إيسكغ  (5-15)مغ ججوؿ 
 شالعي عمى عجدإيداعجني التجويخ الػضيفي عمى لمفقخة الثانية " الستػسط الحدابي  -

( أؼ أف الػزف 10)الجرجة الكمية مغ  6.72يداوؼ أكبخ مغ السياـ وتخررات العسل 
بل أفخاد العيشة عمى %، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة كبيخة مغ ق67.18الشدبي 

 .ىحه الفقخة
حجاث حالة مغ اإلحباط يؤدؼ التجويخ الػضيفي إللمفقخة الدادسة " الستػسط الحدابي  -

%، وىحا 50.27أؼ أف الػزف الشدبي  5.03يداوؼ نخفاض اإلنتاجية إتتدبب في 
 .بل أفخاد العيشة عمى ىحه الفقخةيعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة مغ ق

 6.08الكفاءة اإلنتاجية " يداوؼ لسجاؿ " بذكل عاـ يسكغ القػؿ بأف الستػسط الحدابي  -
%، وىحا يعشي أف ىشاؾ مػافقة بجرجة متػسصة مغ قبل 60.78أؼ أف الػزف الشدبي 

 .ىحا السجاؿاد العيشة عمى فقخات أفخ 
قة بيغ وتتفق ىحه الشتائج مع نتائج العيشة االستصالعية والتي بيشت مػافقة السبحػثيغ عمى العال

نتاجية والحؼ بيشتو الجراسة مغ خالؿ مػافقة السبحػثيغ عمى األبعاد التجويخ الػضيفي ورفع اإل
الحافدية ومكافحة  وزيادةالخاصة بالتجويخ الػضيفي والتي تسثمت في زيادة الخبخات والتجريب 

 السمل الػضيفي.
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يجابية يث تزسشت نتائجيا أف ىشاؾ عالقة إ( ح2016تفقت ىحه الشتائج مع دراسة )بجر، وقج إ
 جويخ الػضيفي والكفاءة اإلنتاجية.بيغ متصمبات الت

تػجو بشدبة  ( والتي كانت مغ نتائجيا وجػد2011تفقت الشتائج مع دراسة )القخعاف، كسا إ
 –يجابي لمتجويخ الػضيفي عمى أداء العاممييغ اإلدارييغ في الػكالة مى وجػد تأثيخ إ% ع75

 .مكتب غدة اإلقميسي
حيث بيشت الجراسة أف التجويخ الػضيفي يسثل ( 2014تفاؽ بيغ دراسة )السجرع، كسا تبيغ وجػد إ

 أداة لخفع كفاءة أداء العامميغ.
( والتي تزسشت نتيجة مفادىا أف التجويخ 2011وقج تبيغ وجػد تػافق مع دراسة )الذخيف، 

 الػضيفي يداعج عمى تحديغ األداء.
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 ختبار فخضيات الجراسةإ
( α ≤ 1615الفخضية الخئيدة الولى: تؽجج علقة ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة )

 غدة6 -جتساعيةاجية لجى مؽظفي وزارة التشسية البيؼ تطبيق التجويخ الؽظيفي والكفاءة النت

 رتباط، والججوؿ التالي يػضح ذلظمعامل بيخسػف لإل ستخجاـإختبار ىحه الفخضية تع إل

مؽظفي وزارة الؽظيفي والكفاءة النتاجية لجى بيؼ تطبيق أداة التجويخ رتباط معامل ال  (5-.0)ججول 
 غدة -جتساعيةالتشسية ال

 معامل بيخسؽن  الفخضية
 للرتباط

القيسة 
 (.Sig)الحتسالية

( α ≤ 0.05تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة )
وزارة التشسية بيغ زيادة الخبخات والكفاءة اإلنتاجية لجػ مػضفي 

 غدة. -االجتساعية
.807* 0.000 

( α ≤ 0.05تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة )
بيغ التجريب والكفاءة اإلنتاجية لجػ مػضفي وزارة التشسية 

 غدة. -االجتساعية
.753* 0.000 

( α ≤ 0.05تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة )
والكفاءة اإلنتاجية لجػ مػضفي وزارة التشسية بيغ الحافدية 

 غدة. -االجتساعية
.807* 0.000 

( α ≤ 0.05تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة )
بيغ مكافحة السمل الػضيفي والكفاءة اإلنتاجية لجػ مػضفي وزارة 

 غدة. -التشسية االجتساعية
.674* 0.000 

( α ≤ 1615تؽجج علقة ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة )
بيؼ تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي والكفاءة النتاجية لجى مؽظفي 

 غدة6 -وزارة التشسية الجتساعية
.862* 0.000 

 .α ≤ 0.05رتباط داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة اإل* 
.( تداوؼ Sigحتسالية )ة اإلالقيس، وأف 862.رتباط يداوؼ أف معامل اإل (5-16)ججوؿ يبيغ 

وىحا يجؿ عمى وجػد عالقة ذات داللة إحرائية  0.05وىي أقل مغ مدتػػ الجاللة  0.000
 غدة.  -جتساعيةاجية لجػ مػضفي وزارة التشسية اإلتصبيق التجويخ الػضيفي والكفاءة اإلنت بيغ
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حيث أستشتجت الجراسة أف  ( Authors Jaturanonda, 2006)دراسة وىحا يتػافق مع 
 تصبيق التجويخ الػضيفي تؤدؼ إلى تحديغ األداء التشطيسي واإلنتاجية.

لجور التجويخ الػضيفي في رفع كفاءة وميارةوخبخات السػضفيغ وتخػ الباحثة أف ذلظ يخجع 
السصبق عمييع التجويخ وكحلظ مكافحة السمل الػضيفي الحؼ يؤىل لديادة دافعية السػضف نحػ 

 سل واإلنجاز.الع

( α ≤ 1615الفخضية الخئيدة الثانية: يؽجج تأثيخ ذو دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة )
 غدة6 -جتساعيةاجية لجى مؽظفي وزارة التشسية اللتطبيق التجويخ الؽظيفي عمى الكفاءة النت

 ذلظ:نحجار الخصي الستعجد والججوؿ التالي يػضح ختبار ىحه الفخضية تع استخجاـ اإلإل

نحجار الستعجدتحميل ال  (5-04)ججول 

 .Sigالقيسة الحتسالية  Tقيسة اختبار  معاملت النحجار الستغيخات السدتقمة
 0.973 0.034 0.012 السقجار الثابت
 0.000 7.173 0.406 زيادة الخبخات.

 0.654 0.448 0.025 التجريب.
 0.000 6.214 0.323 الحافدية.

 0.001 3.388 0.270 مكافحة السمل الػضيفي.
ؿ=  0.874 معامل االرتباط =  0.760معامل التحجيج الس عج 

 0.000القيسة االحتسالية =  F  =175.438قيسة االختبار 

 ستشتاج ما يمي:إيسكغ  (5-17)مغ الشتائج السػضحة في ججوؿ 

% 76، وىحا يعشي أف 0.760، ومعامل التحجيج الس عج ؿ= 0.874رتباط = معامل اإل -
جتساعية تع تفديخه مغ اجية لجػ مػضفي وزارة التشسية اإلمغ التغيخ في الكفاءة اإلنت

خالؿ العالقة الخصية والشدبة الستبقية قج تخجع إلى عػامل أخخػ تؤثخ عمى الكفاءة 
 جتساعية. التشسية اإلاإلنتاجية لجػ مػضفي وزارة 

 0.000حتسالية تداوؼ القيسة اإل كسا أف ،175.438السحدػبة بمغت  Fختبارقيسة اإل -
تصبيق مسا يعشي رفس الفخضية الرفخية والقبػؿ بػجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيغ 

 غدة.  -جتساعيةاجية لجػ مػضفي وزارة التشسية اإلالتجويخ الػضيفي والكفاءة اإلنت
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جتساعية " اجية لجػ مػضفي وزارة التشسية اإلالكفاءة اإلنت أف الستغيخات السؤثخة في "تبيغ  -
ضعف تأثيخ متغيخ  غ، بيشسا تبيمكافحة السمل الػضيفي ،ىي: زيادة الخبخات، الحافدية

يتع تصبيقيا عمى خصة تجريبية مدبقة لجػ الػزارة  وىحا يخجع لعجـ وجػد .التجريب
السػضفيغ السشػؼ تجويخىع وضيفيا، مسا يزعف وجػد نتائج ممسػسة لمخبط بيغ التجويخ 

 الػضيفي والتجريب 
جتساعية " اجية لجػ مػضفي وزارة التشسية اإلأىسية الستغيخات السؤثخة في " الكفاءة اإلنت -

ىي عمى التختيب: زيادة الخبخات، ومغ ثع الحافدية، ومغ ثع  tختبار إحدب قيسة 
سجػ مػافقة السبحػثيغ عمى ل، وتعدو الباحثة ذلظ التجريبمكافحة السمل الػضيفي، وأخيخا 

 بعاد التجويخ الػضيفي عمى كفائتيع اإلنتاجيةتأثيخ أ
 1615) الفخضية الخئيدة الثالثة: تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة -

≥ α بيؼ متؽسطات درجات تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حؽل أثخ تطبيق التجويخ )
غدة ت عدى  -جتساعيةاجية لجى مؽظفي وزارة التشسية الالؽظيفي عمى الكفاءة النت

لمبيانات الذخرية والؽظيفية "الجشذ، العسخ، السؤىل العمسي، السدتؽى الؽظيفي، 
تػ تجويخ عجد سشؽات الخبخة، عجد سشؽات العسل في الؽزارة، عجد السخات التي 

 6السدتجيب فييا وظيفيا
شاؾ فخوؽ ذا كاف ىلعيشتيغ مدتقمتيغ" لسعخفة ما إT ختبار "إستخجاـ إفخضية تع ختبار ىحه الإل

مجسػعتيغ مغ البيانات. كحلظ  ختبار معمسي يرمح لسقارنة متػسصيإذات داللة إحرائية وىػ 
فخوؽ ذات داللة إحرائية وىحا  ختبار " التبايغ األحادؼ " لسعخفة ما إذا كاف ىشاؾإستخجاـ إتع 
 ذلظ. متػسصات أو أكثخ، والججاوؿ التالية تػضح 3ختبار معمسي يرمح لسقارنة اإل

 ويذتق مؼ ىحه الفخضية الخئيدة الفخضيات الفخعية التالية:

( بيؼ متؽسطات α ≤ 1615تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) -
درجات تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حؽل أثخ تطبيق التجويخ الؽظيفي عمى الكفاءة 

 إلى الجشذ6 غدة ت عدى  -جتساعيةاجية لجى مؽظفي وزارة التشسية الالنت
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 الجشذ –لعيشتيؼ مدتقمتيؼ "  -  Tختبار" إنتائج  (5-09)ججول 

 السجال

 الستؽسطات
بار

لخت
ة ا

قيس
ية  

سال
لحت

ة ا
قيس

ال
(

Si
g

 أنثى ذكخ 6(

 0.203 1.278- 6.28 5.95 التجويخ الؽظيفي6
 0.124 1.545- 6.58 6.20 .زيادة الخبخات

 0.021 *2.318- 5.68 5.05 .التجريب
 0.190 1.316- 5.89 5.53 الحافدية.

 0.501 0.674- 5.68 5.58 مكافحة السمل الػضيفي.
 0.073 1.804- 5.99 5.60 تطبيق التجويخ الؽظيفي6

 0.485 0.700- 6.18 6.01 الكفاءة النتاجية6
 0.148 1.453- 6.10 5.78 جسيع السجالت معا

 .α ≤ 0.05* الفخؽ بيغ الستػسصيغ داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة 

 ستشتاج ما يمي:إيسكغ ( 5-18مغ الشتائج السػضحة في ججوؿ )

لعيشتيغ مدتقمتيغ " أقل مغ مدتػػ  " Tختبار"السقابمة إل (.Sig)حتسالية تبيغ أف القيسة اإل
ستشتاج أنو تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية إوبحلظ يسكغ  ،لسجاؿ " التجريب " 0.05الجاللة 

 وذلظ لرالح اإلناث. الجشذبيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة حػؿ ىحا السجاؿ تعدػ إلى 

أكبخ  (.Sig)حتسالية جتسعة معا فقج تبيغ أف القيسة اإلأما بالشدبة لباقي السجاالت والسجاالت م
ستشتاج أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ إوبحلظ يسكغ  0.05مدتػػ الجاللة  مغ

متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة حػؿ ىحه السجاالت والسجاالت مجتسعة معا تعدػ إلى الجشذ. 
وذلظ يؤكج عجـ وجػد تحيد أو تسييد بيغ الحكػر واإلناث في تصبيق التجويخ الػضيفي وأثخه عمى 

 .غدة -إلنتاجية لمعامميغ بػزارة التشسية اإلجتساعية الكفاءة ا
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( بيؼ متؽسطات α ≤ 1615تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) -
درجات تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حؽل أثخ تطبيق التجويخ الؽظيفي عمى الكفاءة 

 العسخ6غدة ت عدى إلى  -جتساعيةاجية لجى مؽظفي وزارة التشسية الالنت
 العسخ –ختبار" التبايؼ الحادي " إنتائج  (5-08)ججول 

 السجال

 الستؽسطات

بار
لخت

ة ا
قيس

ية  
سال

لحت
ة ا

قيس
ال

(
Si

g
)6 

أقل مؼ 
05 
 سشة

أقل مؼ 
 سشة 85

سشة  85
 فأكثخ

 0.045 *3.141 6.58 6.19 5.76 التجويخ الؽظيفي6
 0.089 2.441 6.81 6.43 6.09 .زيادة الخبخات

 0.325 1.130 5.50 5.48 5.07 .التجريب
 0.045 *3.153 6.06 5.92 5.29 الحافدية.

 0.295 1.229 5.78 5.66 5.50 مكافحة السمل الػضيفي.
 0.107 2.261 6.05 5.89 5.51 تطبيق التجويخ الؽظيفي6

 0.029 *3.585 6.63 6.12 5.78 النتاجية6 الكفاءة
 0.050 *3.032 6.31 6.02 5.63 جسيع السجالت معا

 .α ≤ 0.05* الفخؽ بيغ الستػسصات داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة 

 ستشتاج ما يمي:إ( يسكغ 5-19)مغ الشتائج السػضحة في ججوؿ 

أقل مغ مدتػػ الجاللة التبايغ األحادؼ "ابمة الختبار" السق (.Sig)حتسالية تبيغ أف القيسة اإل
الكفاءة االنتاجية" والسجاالت مجتسعة معا وبحلظ  الحافدية، الػضيفي،لمسجاالت " التجويخ  0.05

يسكغ استشتاج أنو تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة حػؿ 
سشة  45وذلظ لرالح الحيغ أعسارىع  العسخىحه السجاالت والسجاالت مجتسعة معا تعدػ إلى 

ويعدػ ذلظ لخبخة السبحػث فكمسا زادت الخبخة زادت تقجيخ األدوات اإلدارية التي تعسل  أكثخف
 .عمى رفع الكفاءة االدارية والفشية واإلنتاجية
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أكبخ مغ مدتػػ الجاللة  (.Sig)أما بالشدبة لباقي السجاالت فقج تبيغ أف القيسة االحتسالية 
وبحلظ يسكغ استشتاج أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة  0.05

 .حػؿ ىحه السجاالت تعدػ إلى العسخالجراسة 

( بيؼ متؽسطات α ≤ 1615تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) -
عمى الكفاءة  درجات تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حؽل أثخ تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي

 غدة ت عدى إلى السؤىل العمسي6 -النتاجية لجى مؽظفي وزارة التشسية الجتساعية
 السؤىل العمسي –نتائج اختبار" التبايؼ الحادي "  (5-91)ججول 

 السجال

 الستؽسطات

سة 
قي

بار
لخت

ا
ية  

سال
لحت

ة ا
قيس

ال
(

Si
g

 ماجدتيخ بكالؽريؽس دبمؽم  6(

 0.149 1.918 6.07 6.01 6.93 التجويخ الؽظيفي6

 0.236 1.451 6.30 6.30 7.09 .زيادة الخبخات

 0.169 1.793 4.78 5.29 6.08 .التجريب

 0.188 1.687 5.44 5.63 6.53 الحافدية.

 0.052 2.992 5.17 5.62 6.04 مكافحة السمل الػضيفي.

 0.132 2.045 5.45 5.73 6.46 تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي6

 0.060 2.857 5.64 6.03 6.99 الكفاءة النتاجية6
 0.093 2.400 5.62 5.87 6.70 جسيع السجالت معا

السقابمة الختبار"  (.Sig)تبيغ أف القيسة االحتسالية  (5-20)مغ الشتائج السػضحة في ججوؿ 
لجسيع السجاالت والسجاالت مجتسعة معا  0.05التبايغ األحادؼ " أكبخ مغ مدتػػ الجاللة 

وبحلظ يسكغ استشتاج أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة 
لظ ، ويخجع ذالسؤىل العمسيالجراسة حػؿ ىحه السجاالت والسجاالت مجتسعة معا تعدػ إلى 

 لسشاسبة السؤىالت العمسية لمعامميغ بػزارة التشسية اإلجتساعية لسياميع الػضيفية التي يقػمػف بيا.
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( بيؼ متؽسطات α ≤ 1615تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) -
درجات تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حؽل أثخ تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي عمى الكفاءة 

 غدة ت عدى إلى السدتؽى الؽظيفي6 -مؽظفي وزارة التشسية الجتساعيةالنتاجية لجى 
 السدتؽى الؽظيفي –نتائج اختبار" التبايؼ الحادي "  (5-90)ججول 

 السجال

 الستؽسطات

بار
لخت

ة ا
قيس

 

سة 
القي

ية 
سال

لحت
ا (

Si
g

)6 

وظيفة 
 تشفيحية

وظيفة 
 إشخافية

إدارة 
وسطى 

 وعميا

 0.086 2.479 6.47 6.46 5.89 التجويخ الؽظيفي6

 0.074 2.637 6.97 6.56 6.17 .زيادة الخبخات

 0.452 0.798 5.55 5.55 5.19 .التجريب

 0.017 *4.122 6.38 6.10 5.41 الحافدية.

 0.015 *4.259 5.96 5.85 5.48 مكافحة السمل الػضيفي.

 0.058 2.877 6.22 6.03 5.58 تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي6

 0.027 *3.657 6.63 6.44 5.85 الكفاءة النتاجية6
 0.040 *3.263 6.38 6.23 5.72 جسيع السجالت معا

 .α ≤ 0.05* الفخؽ بيغ الستػسصات داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة 

 ( يسكغ استشتاج ما يمي:5-21)مغ الشتائج السػضحة في ججوؿ 

أقل مغ مدتػػ الجاللة ابمة الختبار" التبايغ األحادؼ "السق (.Sig)تبيغ أف القيسة االحتسالية  
اإلنتاجية" والسجاالت مجتسعة معا  الكفاءة الػضيفي،مكافحة السمل  الحافدية،لمسجاالت "  0.05

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة وبحلظ يسكغ استشتاج أنو 
وذلظ لرالح الحيغ  السدتػػ الػضيفيحػؿ ىحه السجاالت والسجاالت مجتسعة معا تعدػ إلى 

، ويعدػ ذلظ إلشالع ىح الفئات عمى األىجاؼ اإلدارية ػضيفي إدارة وسصى وعميامدتػاىع ال
 التجويخ الػضيفي ىػ عسمية عقابية تدتيجؼ البعس دوف اآلخخ.وعجـ تذػش تفكيخىع بأف عسمية 
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أكبخ مغ مدتػػ الجاللة  (.Sig)أما بالشدبة لباقي السجاالت فقج تبيغ أف القيسة االحتسالية 
وبحلظ يسكغ استشتاج أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة  0.05

 .إلى السدتػػ الػضيفيدػ الجراسة حػؿ ىحه السجاالت تع

( بيؼ متؽسطات α ≤ 1615تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) -
درجات تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حؽل أثخ تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي عمى الكفاءة 

 غدة ت عدى إلى عجد سشؽات الخبخة6 -النتاجية لجى مؽظفي وزارة التشسية الجتساعية
 عجد سشؽات الخبخة –نتائج اختبار" التبايؼ الحادي "  (5-99)ججول 

 السجال

 الستؽسطات

بار
لخت

ة ا
قيس

ية  
سال

لحت
ة ا

قيس
ال

(
Si

g
)6 

أقل مؼ 
5 

 سشؽات

أقل مؼ 
 سشؽات 01

أكثخ مؼ 
01 

 سشؽات

 0.070 2.692 6.06 5.89 6.77 التجويخ الؽظيفي6

 0.012 *4.482 6.33 6.11 7.23 .زيادة الخبخات

 0.029 *3.593 5.24 5.10 6.19 .التجريب

 0.122 2.127 5.51 5.65 6.35 الحافدية.

 0.152 1.903 5.57 5.56 5.95 مكافحة السمل الػضيفي.

 0.023 *3.837 5.68 5.61 6.48 تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي6

 0.581 0.545 6.04 6.02 6.39 الكفاءة النتاجية6
 0.082 2.527 5.85 5.78 6.51 جسيع السجالت معا

 .α ≤ 0.05* الفخؽ بيغ الستػسصات داؿ إحرائيا  عشج مدتػػ داللة 

 يسكغ استشتاج ما يمي:( 5-22مغ الشتائج السػضحة في ججوؿ )
أقل مغ مدتػػ الجاللة ابمة الختبار" التبايغ األحادؼ "السق (.Sig)تبيغ أف القيسة االحتسالية  

تصبيق أداة التجويخ الػضيفي" وبحلظ يسكغ استشتاج  ،التجريب ،الخبخاتزيادة لمسجاالت "  0.05
أنو تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة حػؿ ىحه السجاالت 

، ويعدػ ذلظ سشػات 5حيغ سشػات خبختيع أقل مغ تعدػ إلى عجد سشػات الخبخة وذلظ لرالح ال
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عو لسسارسة أكثخ مغ عسل وبأكثخ مغ مقخ وقمة لتقبل السػضف حجيث الخبخة لتجويخه وضيفيا لتصم
 صالحيتو في السذاركة في اتخاذ القخار.

أكبخ  (.Sig)أما بالشدبة لباقي السجاالت والسجاالت مجتسعة معا فقج تبيغ أف القيسة االحتسالية 
وبحلظ يسكغ استشتاج أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ  0.05مغ مدتػػ الجاللة 

تقجيخات عيشة الجراسة حػؿ ىحه السجاالت والسجاالت مجتسعة معا تعدػ إلى عجد  متػسصات
 .سشػات الخبخة

( بيؼ متؽسطات α ≤ 1615تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) -
درجات تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حؽل أثخ تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي عمى الكفاءة 

غدة ت عدى إلى عجد سشؽات العسل في  -وزارة التشسية الجتساعيةالنتاجية لجى مؽظفي 
 الؽزارة6

 عجد سشؽات العسل في الؽزارة –نتائج اختبار" التبايؼ الحادي "  (5-90)ججول 

 السجال

 الستؽسطات

بار
لخت

ة ا
قيس

ية  
سال

لحت
ة ا

قيس
ال

(
Si

g
)6 

أقل مؼ 
5 

 سشؽات

إلى أقل  5
 01مؼ 

 سشؽات

01 
سشؽات 

 فأكثخ

 0.313 1.169 6.03 5.94 6.41 التجويخ الؽظيفي6

 0.200 1.620 6.28 6.20 6.74 .زيادة الخبخات

 0.086 2.485 5.23 5.08 5.83 .التجريب

 0.255 1.374 5.43 5.69 6.03 الحافدية.

 0.209 1.575 5.53 5.57 5.83 مكافحة السمل الػضيفي.

 0.125 2.102 5.64 5.64 6.14 تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي6

 0.983 0.017 6.06 6.07 6.12 الكفاءة النتاجية6
 0.333 1.106 5.83 5.82 6.19 جسيع السجالت معا

السقابمة الختبار"  (.Sig)تبيغ أف القيسة االحتسالية ( 5-23)مغ الشتائج السػضحة في ججوؿ 
لجسيع السجاالت والسجاالت مجتسعة معا  0.05التبايغ األحادؼ " أكبخ مغ مدتػػ الجاللة 

وبحلظ يسكغ استشتاج أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة 
 الجراسة حػؿ ىحه السجاالت والسجاالت مجتسعة معا تعدػ إلى عجد سشػات العسل في الػزارة.
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بيؼ متؽسطات ( α ≤ 1615تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) -
درجات تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة حؽل أثخ تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي عمى الكفاءة 

غدة ت عدى إلى عجد السخات التي تػ  -النتاجية لجى مؽظفي وزارة التشسية الجتساعية
 تجويخ السدتجيب فييا وظيفيا6

 تي تػ تجويخ السدتجيب فييا وظيفياعجد السخات ال –نتائج اختبار" التبايؼ الحادي "  (5-98)ججول 

 السجال

 الستؽسطات

بار
لخت

ة ا
قيس

ية  
سال

لحت
ة ا

قيس
ال

(
Si

g
)6 

0-9 
 مخات 5-0 مخة

أكثخ مؼ 
 مخات 5

 0.372 0.993 6.22 5.79 6.19 الؽظيفي6التجويخ 

 0.416 0.880 5.78 6.27 6.44 .زيادة الخبخات

 0.391 0.944 5.18 5.01 5.44 .التجريب

 0.955 0.046 5.74 5.61 5.71 الحافدية.

 0.918 0.085 5.64 5.67 5.60 مكافحة السمل الػضيفي.

 0.707 0.347 5.60 5.64 5.82 تطبيق أداة التجويخ الؽظيفي6

 0.905 0.100 6.25 6.12 6.05 الكفاءة النتاجية6
 0.836 0.179 5.93 5.81 5.95 جسيع السجالت معا

السقابمة الختبار"  (.Sig)تبيغ أف القيسة االحتسالية  (5-24) ججوؿمغ الشتائج السػضحة في 
لجسيع السجاالت والسجاالت مجتسعة معا  0.05التبايغ األحادؼ " أكبخ مغ مدتػػ الجاللة 

وبحلظ يسكغ استشتاج أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة 
الجراسة حػؿ ىحه السجاالت والسجاالت مجتسعة معا تعدػ إلى عجد السخات التي تع تجويخ 

 السدتجيب فييا وضيفيا.
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 الفرل الدادس

 الشتائج والتؽصيات
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 الفرل الدادس
  والتؽصيات الشتائج

مغ خالؿ تحميل البيانات التي تػصمت ليا الجراسة وإختبار الفخضيات فقج تع التػصل لعجد مغ 
 الشتائج والتػصيات.

 أول: الشتائج

 .ىشاؾ وضػح لسفيـػ التجويخ الػضيفي لجػ كافة السدتػيات اإلدارية بالػزارة -1
 .العسمية ال يػفخىا الثبات في مكاف العسليكدب التجويخ الػضيفي الخبخات  -2
 .يقمل التجويخ الػضيفي مغ الذعػر بالسمل الػضيفي ويسشح الصاقة اإليجابية لمعسل -3
 اإلدارؼ. ىع التجويخ الػضيفي في الحج مغ الفداديدا -4
 عتساد عمى التجريب بالسسارسةفقات التجريبية واإليخ الشيداىع التجويخ الػضيفي في تػف -5

 .ولكغ ال يذعخ السػضف بتأثيخ التجويخ الػضيفي عمى التجريب
 .يسثل التجويخ الػضيفي سببا رئيدا في تخاكع الخبخات لجػ السػضف -6
  .السبحػثيغ عمى دراية كافية بعالقة التجويخ الػضيفي وتخاكع الخبخات العسمية -7
  .ألداء العسليعتبخ التجويخ الػضيفي وسيمة لتخاكع الخبخات التي تحتاجيا الػزارة  -8
يكدب التجويخ الػضيفي السديج مغ الخبخة في أداء العسل التي يسكغ اإلستفادة مشيا  -9

 .داخل العسل
يتػفخ لجػ السبحػثيغ عمع بأف التجويخ الػضيفي ييجؼ لديادة الخبخات السكتدبة  -10

 .بالسسارسة
السدتػيات  تسمظ الػزارة آلية واضحة لتحجيج االحتياجات التجريبية لسػضفييا بكافةال  -11

 الػضيفية.
الػزارة ليذ لجييا خصط تجريبية مدبقة وتحجيج دقيق لمخبخات السصمػب تصػيخىا لكل  -12

 وضيفة.
يسمظ السػضف القجرة عمى تحجيج السيارات الالزمة لسسارسة السياـ الججيجة حاؿ  -13

 تجويخىع وضيفيا.
  .امو الججيجةتقـػ الػزارة بتحجيج قجرات كل مػضف لمتأكج مغ قجرتو عمى مسارسة مي -14
أو قيادية بعج خزػعو يكػف السػضف قادرا عمى مسارسة أكثخ مغ ميسة تشفيحية  -15

 .لمتجويخ الػضيفي
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دية السػضفيغ لسسارسة مياـ ججيجة، يسثل التجويخ الػضيفي عامال ميسا في زيادة حاف -16
 عمى الخغع مغ إىساؿ الػزارة لعامل التحفيد كدبب رئيذ لخفع الكفاءة اإلنتاجية.

 .تديج قجرة السػضف عمى مسارسة أكثخ مغ ميسة مسا يديج مغ حافديتو ألداء عسمو -17
تسشح مذاركة السػضف في قخار التجويخ الػضيفي الحافدية الكافية لمػصػؿ لميجؼ مغ  -18

 ، ولكغ ىحا األسمػب غيخ متبع إداريا بالػزارة.عسمية التجويخ الػضيفي
الػضيفي مسا يديج تحفيد السػضف  تديج فخص اإلرتقاء الػضيفي مغ خالؿ التجويخ -19

 .لمقبػؿ بالتجويخ الػضيفي
ضف بذكل ممحػظ بعج التجويخ الػضيفي بدبب زيادة الحافدية ألداء يتحدغ أداء السػ  -20

 اـ العسل الججيج.مي
 داء العسل وزيادة الحافديةيداىع التجويخ الػضيفي عمى زيادة القجرة عمى التججيج في أ -21
األساسية تصبيق التجويخ  السمل لسػضفييا ضسغ األىجاؼ تزع اإلدارة العميا مكافحة -22

 .الػضيفي، ولكشيا تيسل جانب التحفيد والتجريب.
 مػضفي الػزارة عمى قشاعة بزخورة التججيج في مياـ العسل لمخخوج مغ دائخة العسل. -23
 يعاني العجيج مغ السػضفيغ مغ تكخار نفذ السياـ الخوتيشية بالعسل. -24
 بخ مغ السياـ والتخررات.شالع عمى عجد أكعمى اإل يداعج التجويخ الػضيفي -25
 .السياـيداىع التجويخ الػضيفي في زيادة اإلنتاجية مسا يؤىل إلثبات القجرة عمى أداء  -26
 يسشح التجويخ الػضيفي التجريب الالـز ألداء ميسة العسل بكفاءة وانتاجية مختفعة.ال  -27
غ السػضفيغ تعدز العسل بخوح يخمق التجويخ الػضيفي مػجة مفتػحة مغ االتراالت بي -28

 الفخيق والعسل الجساعي.
يتقبل السػضفيغ التجويخ الػضيفي بيجؼ تحديغ الكفاءة اإلنتاجية والذعػر بتحقيق  -29

 الحات.

  



126 


 التؽصياتثانيا: 
ستخالص الشتائج التي تع التػصل الييا مغ آراء السبحػثيغ مغ خالؿ بعج اإلنتياء مغ الجراسة وإ

صسست خريرا ليحا الغخض فقج تػصمت الجراسة إلى عجد مغ التػصيات اإلستبانة التي 
 وىي:

عتساد التجويخ الػضيفي لزساف زيادة خبخات السػضفيغ والقجرة عمى سج الذػاغخ إ  -1
 الػضيفية والعجد الػضيفي.

تفعيل العسمية التجريبية بػزارة التششسية اإلجتساعية بسا يخجـ ضساف نجاح التجويخ  -2
 الػضيفي.

السػضفيغ بذكل مدبق في عسمية التخصيط لمتجويخ الػضيفي بسا يزسغ شخاؾ إ -3
 مذاركتيع الفاعمة في تحقيق اليجؼ العاـ مشو وفق رؤية الػزارة.

وتفعيل دور  مكافحة السمل الػضيفي لجػ السػضفيغالتحفيد، و تفعيل دور الػزارة تجاه  -4
 .التجويخ الػضيفي تجاه ىحا الغخض

حتياجات العسل لترسيع نسػذج معتسج اييخ محجدة وفق إإستحجاث نطاـ إدارؼ ضسغ مع -5
 لتصبيق التجويخ الػضيفي وفق معاييخ معتسجة ومعمشة لمجسيع.

ضخورة وضع قائسة مدبقة بالخبخات السصمػبة وفق كل تخرز آليات التجريب التي  -6
 تتفق مع ضساف وصػؿ السػضفيغ ليحه الخبخات.

لػزارة ونذخ األىجاؼ السػضػعة مغ قبل انذخ ثقافة التجويخ الػضيفي بيغ السػضفيغ  -7
 لمجسيع، إلبعاد السػضف عغ فكخ العقاب حاؿ تع تصبيق التجويخ الػضيفي.

في لقياس التغيخ في الكفاءة يترسيع مقياس تقييع أداء سابق والحق لعسمية التجويخ الػض -8
 اإلنتاجية لمسػضفيغ.

اإلحتياجات التجريبية لمعامميغ  التشسية اإلجتساعية لتحجيج بػزارةتفعيل دائخة التجريب  -9
 مدبقا وربط ىحه اإلحتياجات بتصبيق التجويخ الػضيفي.

مخاعاة الطخوؼ العامة لمسػضفيغ حاؿ تصبيق التجويخ الػضيفي لزساف تحقيق  -10
 الخضى الػضيفي وتحقيق اليجؼ العاـ لمتجويخ الػضيفي.

 أقداـ العسل اإلجتساعي.تفعيل التجويخ الػضيفي بيغ اإلقداـ الفشية السختمفة وخاصة  -11
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 السرادر والسخاجع
 القخآف الكخيع -
 الدشة الشبػية -

 السخاجع العخبية
دور سياسة التجويخ الػضيفي في رفع مدتػػ الكفاءة اإلدارية لجػ  ـ(. 2014أبػ صبحة، جبخ.)

 مشذػرة(. . )رسالة ماجدتيخ غيخغدة –العامميغ اإلدارييغ في الجامعة اإلسالمية 
 . فمدصيغ.الجامعة اإلسالمية

 امج(. دار الح1. )ط.السدألة والفاعمية في اإلدارة التخبػية ـ(. 2006) .أخػرشيجة، عالية
 .عساف .لمشذخوالتػزيع

تاريخ   www.aptksa.org.vb/showthread.phpـ(2012أكاديسية التجريب اإلحتخافي. )
 [20/02/2018] .الػصػؿ

سمدمة  .اإلنتاجية وقياسيا، السعيج العخبي لمتخصيط بالكػيت .ـ(.2005بابكخ، مرصفى. )
 (. )د.ص(.61ة تعشى بقزايا في الجوؿ العخبية. )ع.دوري

. في الػزارات الفمدصيشيةالتجويخ الػضيفي ودوره في الكفاءة اإلنتاجية  .ـ(. 2016. )بجر، نزاؿ
 سية القيادة واإلدارة. فمدصيغ.أكادي)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. 

سبخ األسبػعية. سبت 26جخيجة . التجويخ الػضيفي تصػيخ وإصالح.ـ(. 2011دمحم. )بخكات، 
 (. )د.ص(. اليسغ.1502)ع.

لجولة اإلمارات العخبية  الييئة اإلتحادية لمسػارد البذخية الحكػمية .ـ(.2012. )البصػش، خالج
 20/02/201]8[تاريخ الػصػؿ www.fahr.gov.ae/portal/ar/eالستحجة.

 غدة. .ـ(. وزارة التشسية اإلجتساعية. فمدصيغ.2011) .التقخيخ الدشػؼ 

 غدة. التشسية اإلجتساعية. فمدصيغ..ـ(. وزارة 2014) قخيخ لجشة استثسار الكادر البذخؼ.ت

http://www.aptksa.org.vb/showthread.php
http://www.fahr.gov.ae/portal/ar/e
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مصبعة أبشاء  (. )د.ص(.2)ط. .القػاعج السشيجية لبشاء اإلستبياف .ـ(.2010. )الجخجاوؼ، زياد
 الجخاح، فمدصيغ.

. عساف. مؤسدة الػراؽ لمشذخ.)د.ط(. مشاىج البحث العمسي .ـ(.2006. )الحسجاني، مػفق
 األردف.

دار الرفا،  . )د.ط(.إدارة اإلنتاج والعسميات.ـ(. 2001. )حسػد خزيخ، وفاخػرؼ ىايل
 عساف.

 الجدائخ. ديػاف السصبػعات الجامعية.)د.ط(.  .وضائف التدييخ التقشية (.1995.)رفيق، الصيب

إسياـ حخكة نقل مجيخؼ ووكالء السجارس في  .ـ(.2008. )الدىخاني، س، والقحصاني، س
 الجراسات بسخكد اإلدارة السجرسية.لجشة البحػث و  .تصػيخ األداء السجرسي، الخياض

 الدعػدية.

)د.ط(.  .مبادغ عمع اإلدارة الحجيثة .ـ(.2014شاكخ، البخزنجي، واليػاسي، محسػد.) 
 )د.ص(. 

. التجويخ الػضيفي وأثخه عمى األداء بالجامعات الدعػدية .ـ(.2011.) الذخيف، عمى فييج
 )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. الدعػدية.

تصػيخ السجيخيغ في األجيدة الحكػمية، دراسة إستصالعية  .ـ(.1999. )عجالفالذيخؼ، 
. مجمة اإلدارة العامة .لألساليب الجاخمية التي تتبعيا األجيدة الحكػمية لتصػيخ السجيخيغ

 (.7)ع.

اإلدارة ، مجيخ عاـ افي مكتبي ةمقابمة شخرية مع الباحث .ـ(.2018. )الصخشاوؼ، اعتساد
 فمدصيغ. غدة. والتخصيط. وزارة التشسية اإلجتساعية.العامة لمتشسية 
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دراسة ميجانية في الذخكة  –الخوح السعشػية لمعامميغ واإلنتاجية  .ـ(.2004. )عاصي، نايف
. )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. جامعة بابل. العامة لمرشاعات الشديجية في الحمة

 العخاؽ.

والعػامل السختبصة بو لجػ مجيخؼ مجارس التعميع  اإللتداـ الػضيفي .ـ(.2008. )العبادؼ، أحسج
 الدعػدية. جامعة أـ القخػ. (.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة) .العاـ لمبشيغ بسحافطة ججة

دار (. )د.ص(. 1. )ط.دور اإلدارة التخبػية في اتخاذ القخرات اإلدارية.ـ(. 2010. )عبػؼ، زيج
 عساف. األردف. الذخوؽ لمشذخ والتػزيع.

 –البحث العمسي  .ـ(. 2014. )، ذوقاف وعجس، عبج الخحسغ، وعبج الحق، كايجعبيجات
 عساف.دار الفكخ لمشذخ والتػزيع.  . )د.ط(. )د.ص(.مفيػمو وأدواتو وأساليبو

التجويخ الػضيفي لمقيادات األمشية وأثخه عمى الخوح السعشػية لمعامميغ  .ـ(.2013. )عداـ، أحسج
. ) رسالة ماجدتيخ قصاع غدة –لػزارة الجاخمية الفمدصيشية في األجيدة األمشية التابعة 

 المية. فمدصيغ.الجامعة اإلسغيخ مشذػرة(. 

معػقات تجريب السعمسيغ أثشاء الخجمة وسبل التغمب عمييا  .ـ(.2008. )عصػاف، أسعج
 . ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. الجامعة اإلسالمية. فمدصيغ.بسحافطات غدة

 : مشتجيات ستارت تايع.مجمة اإلقتراد واألعساؿ .ـ(.2013). عيدى، محسػد

التجويخ الػضيفي لمقيادات اإلدارية وانعكاساتو عمى الخوح  .ـ(.2011. )فالتة، عبج العديد
 . ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(السعشػية لمعامميغ بسدتذفى القػات السدمحة بالخياض

 ف لمعمـػ األمشية. الدعػدية.جامعة ناي .

 مقاؿ مشذػر. .السفاىيع الشطخية لمكفاءة اإلنتاجية واإلقترادية .ـ(.2010. )اسع، أحسجق

www.kenanaonline.com[20/02/2018]تاريخالوصول 



http://www.kenanaonline.com/
http://www.kenanaonline.com/
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. ) رسالة التجويخ الػضيفي زمجػ إسيامو في التشسية البذخية .ـ(.2011. )القحصاني، سعيج
 . الدعػدية.جامعة نايف لمعمـػ األمشية ماجدتيخ غيخ مشذػرة(.

التجويخ الػضيفي وأثخه عمى أداء العامميغ اإلدارييغ في وكالة  .ـ(.2011. )القخعاف، عراـ
) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة (. الجامعة  .مكتب غدة اإلقميسي –الغػث لالجئيغ 

 اإلسالمية. فمدصيغ.

 . )د.ط(. إدارة السػارد البذخية في الخجمة السجنية .ـ(.2006. )الكبيدي، عامخ خزيخ
 القاىخة. مشذػرات السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية.

 [20/02/2018]تاريخالوصولwww.kenanaonline.com .ـ(2010الكخدؼ، أحسج. )

. )د.ط(. )د.ص(. دار الفاروؽ لمشذخ إدارة السػارد البذخية.ـ(. 2006كذػاوؼ، بارؼ. )
 والتػزيع. القاىخة.

السدتقبل الػضيفي دليل السشطسات واألفخاد في تخصيط وتصػيخ  .ـ(.2009. )ماىخ، أحسج
 اإلسكشجرية. مرخ. الجار الجامعية. . ) د.ط(. )د.ص(.السدتقبل الػضيفي

التجويخ الػضيفي وعالقتو بأداء العامميغ "دراسة مدحية عمى  .ـ(.2014. )السجرع، ناصخ
رسالة )  .دارة العامة لمذئػف اإلدارية والسالية بػزارة الجاخمية بالخياضالعامميغ باإل

 غيخ مشذػرة(. جامعة نايف لمعػلع األمشية. الدعػدية. ماجدتيخ

صحيفة اإلقتراد  .التجويخ الػضيفي: أداة التججد الحاتي لمسشطسة .ـ(.2008. )مخزا، ىشج
 اإللكتخونية.

التحفيد السعشػؼ وكيفية تفعيمو في القصاع العاـ  مػجد إرشادؼ:.ـ(. 2012مخعي، دمحم. )
 دمذق. سػريا. السعيج العالي لمتشسية اإلدارية.. الحكػمي العخبي
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 أداةالستبانة( 0ممحق )
 

 

 

 اٌسبدة اٌىشاَ

 ...تحُت طُبت وبعذ

أثش "  االسخببَت انخً بٍٍ أٌذٌكى ًْ أداة دساست السخكًبل يخطهببث دسجت انًبجسخٍش فً إداسة األعًبل ٔعُٕآَب

تهدفٔانخً  "غضة -تطبُك اٌتذوَش اٌىظُفٍ عًٍ اٌىفبءة اإلٔتبجُت ٌذٌ ِىظفٍ وصاسة اٌتُّٕت اإلجتّبعُت 
–االجتماعيةالتنميةالياستكشافمدىالعالقةبيناستخدامالتدويرالوظيفيورفعانتاجيةالعاملينبوزارة

،وذلكبهدفالخروجباستنتاجاتوتوصياتمنشأنهاأنترقىبجودةإستخدامهذهاألداةاإلداريةالهامةغزة
عام.والخدماتبشكلفيرفعكفاءةانتاجيةالعاملين

دلبئك يٍ ٔلخكى انثًٍٍ نإلجببت عهى أسئهت االسخببَت بأدق دسجت  01جٕ يٍ سٍبدحكى انخكشو بخخصٍص نزا َش

 يًكُت.

 .كًب َُِٕ نسٍبدحكى أٌ جًٍع انًعهٕيبث انخً سٍخى انحصٕل عهٍٓب سخسخخذو ألغشاض انبحث انعهًً فمط

 

 حسٓ تعبؤىُ شبوشَٓ ٌىُ

 

 

 اٌببحثت                                                                                         

  سَُ دمحم إسٍُُ 

  

غدة-الجامعة السلميــة  
 عسادة الجراسـات العميــا

 كميـــة التجـــــارة
 قدــػ إدارة العســـال

  The Islamic University- Gaza 

Deanship of Graduates Studies 

Faculty of Commerce 

Business Administration Department 
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 واٌىظُفُت : اٌبُبٔبث اٌشخصُتاألوياٌجضء 

 

 اٌجٕس

  أَثى  ركش

 

 اٌعّش

 سُت فأكثش 52 سُت 52ألم يٍ  سُت 52ألم يٍ   سُت 52ألم يٍ 

 

 اٌّؤهً اٌعٍٍّ

 دكخٕساة يبجسخٍش بكبنٕسٌٕط دبهٕو

 

 اٌّستىي اٌىظُفٍ

 إداسة عهٍب إداسة ٔسطى ٔظٍفت إششافٍت ٔظٍفت حُفٍزٌت

 

 عذد سٕىاث اٌخبشة

  سُٕاث 01يٍ أكثش سُٕاث 01ألم يٍ  سُٕاث 2ألم يٍ 

 

 عذد سٕىاث اٌعًّ فٍ اٌىصاسة

 2سُت ٔألم يٍ  5  سُت 5ألم يٍ 

 سُٕاث

سُٕاث ٔألم يٍ  2 

 سُٕاث 01

 سُٕاث 01أكثش يٍ 

 عذد اٌّشاث اٌتٍ تُ تذوَشن فُهب وظُفُب.

  يشاث 2أكثش يٍ   يشاث 2-5 يشة 5- 0

 

 

 أوالً: تعشَف اٌّصطٍحبث اٌّستخذِت:

 :ٍأسهٕة إداسي يخطط ٔيُظى ٌخى يٍ خالنّ ححشٌك انًٕظفٍٍ يٍ عًم َخش داخم  اٌتذوَش اٌىظُف

ٔصاسة انخًٍُت اإلجخًبعٍت أٔ خبسجٓب خالل فخشاث صيٍُت يحذدة يسبمب بٓذف حًٍُت ٔحطٌٕش ٔصٌبدة خبشاحٓى 

ٕنً ٔيعبسفٓى حخى ٌخًكُٕا يٍ أداء انًٓبو انًُٕطت بٓى ٔسذ انشٕاغش انٕظٍفٍت انًحخًهت يسخمبال أٔ ح

 انًشاكض انمٍبدٌت نخحمٍك أْذاف انٕصاسة ٔضًبٌ سفع انكفبءة اإلَخبجٍت نعبيهٍٓب.

 :يب ْٕ يحمك جشاء اسخخذاو األيٕال ٔاالسخثًبس، انًٕاد األٔنٍت، حٍث حشكم انُسبت بٍٍ  اٌىفبءة اإلٔتبجُت

كًب ، ءة انعًهٍبثانًذخالث ٔانًخشجبث، ٌٔجذس االشبسة انً اٌ االَخبجٍت نٍسج يمٍبط نهشبحٍت بم نكفب

 انعاللت بٍٍ حجى االَخبج ٔيٕاسدِحعشف انكفبءة االَخبجٍت بأَٓب 

 :كم عًم ٌخعهك بخُفٍز يٓبو دٔسٌت بشكم فشدي دٌٔ اإلششاف عهى يشؤٔسٍٍ اٌىظُفت اٌتٕفُزَت ًْ  
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 :: االستببٔتاٌثبٍٔاٌجضء 

واٌتٍ تّثً أدق إجببت ِع اٌعٍُ  11إًٌ  1ٔشجى اإلجببت عًٍ األسئٍت اٌتبٌُت ورٌه بىضع اٌذسجت إٌّبسبت ِٓ 

تعٍٕ ِىافك بذسجت وبُشة جذا وتمً ببٌتذسَج ِع ِشاعبة أْ اإلجببت تّثً اٌىالع اٌزٌ تٍّسه ِٓ خالي  11أْ 

  خبشته وٌُس سأَه فٍ اٌعببسة ٔفسه

 ثبُٔبً: أسئٍت االستببٔت:

 الجرجة البشج #
 آلخخ بيجف تشسية وتطؽيخ وزيادة الخبخات والسعارف6أول: التجويخ الؽظيفي : تحخيغ السؽظف مؼ عسل 

  مفيـػ التجويخ الػضيفي واضح لجػ كافة السدتػيات اإلدارية في الػزارة  06
  يتػفخ لإلدارة العميا بالػزارة رؤية واضحة وأىجاؼ محجدة مدبقا لجػ تصبيق التجويخ الػضيفي  96
  تقتشع اإلدارة العميا بالػزارة بأف التجويخ الػضيفي سياسة ادارية دقيقة تيجؼ لمتصػيخ الػضيفي   06
  تعتسج الػزارة التخصيط السدبق قبل تصبيق التجويخ الػضيفي عمى السػضفيغ  86

في يالػض ختستمظ كافة السدتػيات اإلدارية بالػزارة الجراية الكاممة بآليات عسل وتصبيق التجوي  56
  بػضػح

  يداىع التجويخ الػضيفي في زيادة انتاجية السػضفيغ بذكل مباشخ وممحػظ  6.
  يكدبشي التجويخ الػضيفي خبخات عسمية ججيجة ال يػفخىا لي الثبات في مكاف العسل   46
  يقمل التجويخ الػضيفي مغ شعػرؼ بالسمل الػضيفي ويسشحشي شاقة عسل ايجابية  96
  الحج مغ الفداد اإلدارؼ وبدط الدمصة مغ قبل السػضفيغيداىع التجويخ الػضيفي في   86

  يداىع التجويخ الػضيفي في تػفيخ الشفقات التجريبية واالعتساد عمى التجريب بالسسارسة  016
 التجويخ الؽظيفي / زيادة الخبخات:تخاكػ الخبخات وتشؽعيا مؼ خلل مسارسة أكثخ مؼ عسل  أبعادثانيا:

  تتخاكع لجؼ الخبخات مغ خالؿ انتقالي لسسارسة أكثخ مغ عسل في أكثخ مغ مكاف   006
  يتػفخ لجؼ عمع مدبق بأف التجويخ الػضيفي ييجؼ لديادة خبخاتي السكتدبة بالسسارسة   096
  األساسية التي تدعى لتشفيحىا التجويخ الػضيفي  أىجافياتأخح اإلدارة العميا زيادة الخبخات ضسغ   006
  يسثل التجويخ الػضيفي تخاكع تجريجي لمخبخات التي تحتاجيا الػزارة ألداء العسل   086

مسارسة مياـ متعجدة بسقخات تدعى الػزارة الى تصػيخخبخات مػضفييا مغ خالؿ قجرتيع عمى   056
  عجيجة

  يسمظ السػضفيغ الجراية الكافية بالخبخات التي يكتدبػنيا جخاء تصبيق التجويخ الػضيفي   0.6

وتحجيج الفجػة الػضيفية  الػضيفي العجد لمػزراة لدج السصمػبةتزع اإلدارة العميا قائسة بالخبخات   046
 وشخيقة سجىا

 

  يكدب التجويخ الػضيفي السديج مغ الخبخة في أداء العسل التي يسكغ اإلستفادة مشيا داخل العسل.  096
التجويخ الؽظيفي / التجريب عسمية مشعسة ومخطط ليا بعشاية تيجف إلى تطؽيخ أداء السؽظف في  أبعادثالثا: 

 جسيع جؽانبو الشعخية والعسمية، الفشية والدارية
  تسمظ الػزارة آلية واضحة لتحجيج اإلحتياجات التجريبية لسػضفييا بكافة السدتػيات الػضيفية  086
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 الجرجة البشج #
  تتشػع العسمية التجريبية لجػ الػزارة وفق مقتزيات اإلحتياجات التجريبية وشبيعة العسل   916
  يتع تجريب السػضفيغ قبل عسمية تجويخىع وضيفيا.  906
  يسمظ السػضفيغ القجرة عمى تحجيج السيارات الالزمة لسسارسة السياـ الججيجة حاؿ تجويخىع وضيفيا  996
  تقـػ الػزارة بتحجيج قجرات كل مػضف لمتأكج مغ قجرتو عمى مسارسة ميامو الججيجة   906
  تشتيج الػزارة أسمػب التجريب داخل الػضيفية بذكل مسشيج ويسكغ قياسو  986
  يكػف السػضف قادرا عمى مسارسة أكثخ مغ ميسة تشفيحية أو قيادية بعج خزػعو لمتجويخ الػضيفي  956
  قبمي وبعجؼ لمسػضفيغ الحيغ يتع تجويخىع وضيفيا.تعتسج الػزارة تقييع   9.6

 التجويخ الؽظيفي / الحافدية : الجافع تجاه مسارسة العسال  أبعادرابعا: 
  تيتع االدارة العميا بالػزارة بتحفيد السػضفيغ لسسارسة مياـ عسميع بكفاءة وفاعمية   946
  السػضفيغ لسسارسة مياـ ججيجة.يسثل التجويخ الػضيفي عامال ميسا في زيادة حافدية   996
  تديج قجرة السػضف عمى مسارسة أكثخ مغ ميسة مسا يديج مغ حافديتو ألداء العسل   986

016  
تسشح مذاركة السػضف في قخار التجويخ الػضيفي الحافدية الكافية لمػصػؿ لميجؼ مغ عسمية 

 التجويخ الػضيفي 
 

  يداىع التجويخ الػضيفي الستكخر في تجني حافدية السػضف في أداء العسل   006

096  
بالتجويخ  لمقبػؿ تحفيد السػضف مسا يديجتديج فخص االرتقاء الػضيفي مغ خالؿ التجويخ الػضيفي 

 الػضيفي
 

  تحدغ أدائي بذكل ممحػظ بعج تجويخؼ وضيفيا بدبب زيادة حافديتي ألداء مياـ عسمي الججيج  006
خامدا: أبعاد التجويخ الؽظيفي / مكافحة السمل الؽظيفي: الذعؽر بعجم القبال عمى مسارسة العسال بشذاط 

 وفاعمية 
  أحيانا تكػف السياـ السدشجة لي مسمة أومكخرة  086
  يسثل التجويخ الػضيفي سببا ميسا في التججيج في العسل   056
  يداىع تجويخؼ وضيفيا عمى زيادة قجرتي عمى التججيج في أداء عسمي وزيادة الخوح السعشػية   0.6

046  
تزع اإلدارة العميا مكافحة السمل لسػضفييا ضسغ األىجاؼ األساسية لدياسة تصبيق التجويخ 

 الػضيفي.
 

  والتكخاريقتشع مػضفي الػزارة بزخورة التججيج في مياـ العسل لمخخوج مغ دائخة السمل   096
  أعاني مغ تكخار نفذ السياـ الخوتيشية الذجيجة بعسمي   086

 سادسا: الكفاءة النتاجية: ما ىؽ محقق جخاء استخجام المؽال والسؽارد 
  يداىع التجويخ الػضيفي في زيادة كفاءتي اإلنتاجية  816
  يداعجني التجويخ الػضيفي عمى اشالعي عمى عجد أكبخ مغ السياـ وتخررات العسل   806
  يػفخ التجويخ الػضيفي بيئة ايجابية متججدة ساىست في زيادة االنتاجية لجؼ  896
  يداىع التجويخ الػضيفي في زيادة انتاجيتي إلثبات قجرتي عمى أداء مياـ عسمي الججيج.  806
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 الجرجة البشج #
  يسشحشي التجريب الػضيفي التجريب الالـز ألداء ميسة عسمى بكفاءة وانتاجية مختفعة   886
  يؤدؼ التجويخ الػضيفي إلحجاث حالة مغ اإلحباط تتدبب في انخفاض اإلنتاجية   856
  يداعج التجويخ الػضيفي عمى تحديغ االتراؿ والتػاصل والتعاوف بيغ اإلدارات السختمفة بالػزارة   8.6

 جويخالػضيفي مػجة مفتػحة مغ االتراالت بيغ السػضفيغ تعدز العسل بخوح الفخيقيخمق الت  846
  والعسل الجساعي

  يديج التجويخ الػضيفي مغ اإلنتساء لمػزارة مسا يديج مغ الكفاءة اإلنتاجية  896

يخفع التجويخ الػضيفي مغ القجرة عمى اإلبجاع في العسل نتيجة إلكتداب خبخات ججيجة ومعارؼ   886
 تديج مغ الكفاءة اإلنتاجية متشػعة

 

  تيتع االدارة العميا بالػزارة بجػدة الخجمات السقجمة مغ خالؿ رفع كفاءة انتاجية مػضفييا  516

506  
تستمظ الػزارة خصة مدبقة لخفع كفاءة أداء السػضفيغ لجييا وتدخجـ أداة التجويخ الػضيفي كأداة 

 إدارية لتحقيق ذلظ اليجؼ.
 

  واضح لقياس الكفاءة اإلنتاجية لمسػضفيغ لجييا قبل التجويخ الػضيفي وبعجهتعتسج الػزارة مقياس   596
  أتقبل التجويخ الػضيفي بيجؼ تحديغ كفاءتي االنتاجية وشعػرؼ بتحقيق الحات.  506

586  
يداىع التجويخ الػضيفي في تػفيخ التجريب الالـز ومشحي الخبخات الالزمة لخفع كفاءتي اإلنتاجية 

 في عسمي. بيجؼ التخقي الػضيفي
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( ججول السحكسيؼ9ممحق )  
 أسساء السحكسيؼ

 م السػ التخرص مكان العسل
 0 أ. د/ سسيخ صافي إحراء الجامعة اإلسالمية

 9 أ.د/ نياية التمباني إدارة      جامعة األزىخ
 0 د. ياسخ الذخفا إدارة الجامعة اإلسالمية
 8 د. خالج الجىميد إدارة الجامعة اإلسالمية

 5 د. وائل ثابت إدارة جامعة األزىخ
 . د. بالؿ البذيتي إدارة جامعة األزىخ
 4 د. وفيق األغا إدارة جامعة األزىخ

 9 د. نبيل المػح إدارة ديػاف السػضفيغ العاـ
 

 


