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على األداء للمنظمة وقياس أثرها ( DNA) اجلينــات التنظيمية فحص
 الزاوية مبدينة  بالتطبيق على شركة ليبيا للتأمني التسويقي

 
 العػامة الدالم العسػري                        د. عسخ شعبان د. رجب عبج     

 جامعة الداوية -كمية االقتراد العجيالت      جامعة الداوية     -كمية االقتراد العجيالت 
 

 :  Abstractالسمخز
لى معخفة مجى إدراك اإلدارة والعامميؽ بذخكة ليبيا لمتأميؽ محل إىجفت الجراسة 

عسال، أل( لسشغسات اDNAالجارسة والبحث لسفيؾم وأىسية الجيشات التشغيسية )
عمى  ىاأثخ قياس البحث و و الجراسة مجى تؾفخ ىحه الجيشات بالذخكة محل فحص و 

فخاد أقائسة استقراء عمى  05 األداء التدؾيقي، ولتحقيق ذلػ قام الباحثان بتؾزيع
%، وباستخجام الباحثان لبخنامج 82قائسة بشدبة استجابة  24خجع مشيا است   ،الجراسة
pspp  تساما فخاد الجراسة غيخ مجركيؽأ لى أن  إفي تحميل البيانات، تؾصمت الجراسة 

الشتائج وجؾد واضح لمعؾامل الخئيدية كسا أعيخت ، لسفيؾم وأىسية الجيشات التشغيسية
بعاد أوالتي تسثل أىؼ  ،تديؼ في تحديؽ األداء التدؾيقي لمذخكة ن  أالتي يسكؽ 

)الييكل التشغيسي، اتخاذ القخارات، نغؼ السعمؾمات، الجيشات التشغيسية لمسشغسات 
الذخكة تستمػ  األداء التدؾيقي لمذخكة أن   أعيخ، و (والحؾافد نغام األجؾر والسختبات

في الدؾق، وتحغى بدسعة جيجة مقارنة بالذخكات السشافدة ليا، كبيخة حرة سؾقية 
واألداء  الجيشات التشغيسيةأبعاد معجل االرتباط بيؽ  ن  أئج أعيخت الشتاومع ذلػ 
خظأ  وجؾد  لىإ ام  إ ويخجع الباحثان ذلػ، زعيفاللى إستؾسط  ال بيؽكان التدؾيقي 

في تحدؽ  ا  تكؾن سبب ىشاك عؾامل أخخى يسكؽ أن   ن  أأو ، في التحميلحرائي إ
درجة تكؾن  يسكؽ أن  تمػ العؾامل  مؽ بيؽ ن  أ، ويخى الباحثان لمذخكة األداء التدؾيقي

 ،الييكل الساليتحسل الذخكة لسدؤولياتيا القانؾنية واالجتساعية واالقترادية أو 
مبحؾث السدتقبمية ويتخك الباحثان ل، التي تعتسجىسا الذخكةوسياسة تؾزيع األرباح 
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الجيشات التشغيسية وقياس أثخىا عمى أبعاد لى إىحه العؾامل  إضافةالتأكج مؽ ذلػ و 
 األداء التدؾيقي.

 الجيشات التشغيسية، األداء التدؾيقي. :Keywordsالكمسات السفتاحية 
 :السقجمة

بدبب  تعسل في بيئة شجيجة التعقيج، اليؾم التجارية الميبية عسالألا مشغسات ن  إ
ىحه السشغسات  تذابو مؽ خغؼبالو  ،الدابقة في الدشؾاتالغخوف التي مخت بيا البالد 

والتكشؾلؾجيا  األولية والسكائؽ والسعجات والسؾاد السمسؾسة كاألبشية مؾجؾداتيا في
متفؾقة نجج مشغسات ناجحة  ومع ذلػ، السدتخجمة في العسمية اإلنتاجية أو الخجمية

ونجحت  ،التدؾيقي أدائيامكشتيا مؽ تحقيق التقجم والتفؾق في  تشافدية ميدة تحقققج 
في  حرتياوأخخى فاشمة خدخت سسعتيا و  ،في تحقيق أىجاف البقاء والشسؾ والخبحية

 .الخخوج مؽ الدؾق باإلفالس و الدؾق وأصبحت ميجدة 
 العؾامل مجازي يؾضح مرظمح وىي"التشغيسية  ىشا بخز مؾضؾع الجيشاتمؽ 

 الجيشؾم مفيؾمي وىؾ يحاك أدائيا شخح وتداعج عمى السشغسة شخرية معا تحجد التي
، )الحياة سخ(العمساء عمية أطمق ما وىؾ لإلندان الخخيظة الؾراثية يسثل والحي البذخي 

 بالؾاليات اإلدارية لالستذارات Booz Allen Hamilton شخكة  استعارت وقج
 قائسة عمى لمسشغسات ججيجة رؤية وقجمت الفكخة ىحه 4554عام األمخيكية الستحجة

 1."لمسشغسات الشؾوي  الحسض مفيؾم
 والرفات الدسات تعكذ ليا مسيدة ىؾية تستمػ مشطسة أي ن  إ يسكغ القػل وبالتالي

 تتذابو فقج السؤسدات، مؽ غيخىا عؽ خرؾصية وتسشحيا تسيدىا التي األساسية
 وتكشؾلؾجيا ومعجات مباني مؽ السادية البيئة ومكؾنات عشاصخ في السؤسدات بعض

 تحجيج في يديؼ ما وىحا البذخي  وكادرىا وثقافتيا فمدفتيا في تختمف ولكشيا الخ..
 2.اآلخخيؽ عؽ ويسيدىا السشغسة ىؾية
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  :ام لمجراسةــــــــــشار العاإل
مشح  الغخوف ذاتتتشافذ تحت عسال الميبية و ألتعسل مشغسات ا: مذكمة الجراسة

 وعيؾرتعقج الغخوف الدياسية واالقترادية  بدبب، 4522نييار الجولة سشةا
مؤسدات الجولة العامة طال تأثيخىا كل والحي  ،السغاىخات والذغب والحخوب

 فاشمة،متعثخة وأخخى  مشغسات أعسال ناجحة متفؾقةاليؾم ، ومع ذلػ نجج والخاصة
، الغخوف ذاتياسل تحت تعالميبية السرارف التجارية عمى سبيل السثال ال الحرخ و 

في تشجح عمى ىحه الغخوف و  تتغمب ت بعض ىحه السرارف أن  استظاع ومع ذلػ
عاجدة عؽ  أصبحتو  في ذلػ تفذم مرارف أخخى و  يا،لدبائشتقجيؼ خجمات مسيدة 

الخجمات  عؽديؼ في تجمخ الدبائؽ وعجم رضائيؼ يمخ الحي  ألا، تقجيؼ خجماتيا
التي فذمت في تقجيؼ الخجمات  لسرارفا أصبحت، بل واألكثخ مؽ ذلػ السقجمة

ولعل ، فذمياتعثخىا و دبب ب ؛عشج عامة الشاس محل استيجان بالجؾدة السظمؾبة
 .مؾضؾع تؾفخ الديؾلة مؽ عجمو خيخ دليل عمى ذلػ

لى وجؾد إعسال ألح الباحثان التفؾق الحاصل لجى بعض مشغسات اويخج   
وتتأثخ بيا أثشاء  ،سشغساتىحه الخرائص أو عؾامل أساسية تحجد شخرية 

 تتؾفخ ىحه الخرائص والعؾاملوال وتديؼ في نجاحيا،  ،مسارستيا ألنذظتيا السختمفة
 . الستعثخة والفاشمةبالسشغسات 

دراك اإلدارة والعامميؽ في إعجم في مذكمة الجراسة صياغة كسؽ يوبالتالي 
ة الجيشات التشغيسية التي يسكؽ أن تحجد شخريالذخكة محل البحث لسفيؾم وأىسية 

 .وتتأثخ بيا أثشاء مسارستيا ألنذظتيا السختمفة السشغسة
 وىحا يثيخ التداؤالت التالية:

ىل اإلدارة والعامميؽ بالذخكة محل الجراسة والبحث مجركيؽ لسفيؾم وأىسية الجيشات .2
 التشغيسية في تحديؽ األداء التدؾيقي؟

ما درجة تؾفخ العؾامل األساسية التي تسثل الجيشات التشغيسية في الذخكة محل .4
 الجراسة والبحث؟ 
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 اء التدؾيقي؟ىل ىشاك عالقة ارتبــاط بيؽ الجيشات التشغيسية واألد.3
عمى األداء  بعاد الجيشات التشغيسيةأىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرــائية بيؽ .2

 التدؾيقي لمذخكة محل البحث؟

 :أىجاف الجراسة
معخفة مجى إدراك اإلدارة والعامميؽ بذخكة ليبيا لمتأميؽ محل الجارسة والبحث .2

 .وأىسية الجيشات التشغيسيةلسفيؾم 

(  DNAتؾفخ العؾامل األساسية التي تسثل الجيشات التشغيسية)مجى ف عمى التعخ  .4
 .لمسشغسات

الجيشات التشغيسية واألداء التدؾيقي لمذخكة محل معخفة عالقة االرتباط بيؽ .3
 .البحث

 .األداء التدؾيقيعمى الجيشات التشغيسية ف عمى درجة تأثيخ التعخ  .2

خالل الجانبيؽ العمسي والتظبيقي يسكؽ تحقيق أىسية الجراسة مؽ  :أىسية الجراسة
 تي :كاآل

 :األىسية العمسية
أحج أىؼ السؾضؾعات الحجيثة في  تدميط الزؾء عمى مؾضؾع الجيشات التشغيسية.2

 ،محل الجراسةليبيا لمتأميؽ لجى شخكة  السداىسة في سج الفجؾة البحثيةو   مجال اإلدارة
 .السخاكد البحثية ذات العالقةكحلػ و 

دعؼ البحث العمسي والسداىسة بتذكيل حمقة مؽ حمقات البحث العمسي .4 
 .عسالألاإدارة مجال االتجاىات الحجيثة في  حؾلالسدتسخ 

الحجيثة السعارف والسفاليؼ فقي لمتكشؾلؾجيا مؽ خالل نذخ السداىسة في الشقل األ.3
 البحث.لية الجراسات الدابقة بخرؾص مؾضؾع إما تؾصمت في مجال اإلدارة ونقل 

 اومجى ارتباطيعالقة االرتباط بيؽ الجيشات التشغيسية طبيعة السداىسة في تحجيج .2
 .سة والبحثراباألداء التدؾيقي لذخكة ليبيا لمتأميؽ محل الج
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السداىسة في تحجيج طبيعة التأثيخات السباشخة بيؽ الجيشات التشغيسية  واألداء .0
 سة والبحث.راالتدؾيقي لذخكة ليبيا لمتأميؽ محل الج

 :األىسية التصبيكية
البحث الجراسة و بذخكة ليبيا لمتأميؽ محل  االدارة والعامميؽ محاولة تؾجيو أنغار.2
في تحديؽ األداء كبخى دور وأىسية يكؾن ليا  العؾامل الخئيدية التي يسكؽ أن  لى إ

 .لمذخكة التدؾيقي

مؽ اإللسام  اسكشيوالبحث ي  تقجيؼ إطار عمسي لذخكة ليبيا لمتأميؽ محل الجراسة .4
 الجراسة.متغيخات و  ؾضؾعبس

شخكة ليبيا  تداعج يسكؽ أن  لى مجسؾعة مؽ التؾصيات والسقتخحات التي إالؾصؾل .3
تديؼ  معخفة العؾامل األساسية التي يسكؽ أن  في لمتاميؽ وشخكات االعسال السختمفة 

 .تحديؽ األداء التدؾيقيفي 

عمى مذكمة البحث يدعى الباحثان إلى أثبات مجى صحة  بشاء   :فخوض الجراسة
 الفخوض التالية:

 تساما غيخ مجركيؽ محل الجراسة والبحثذخكة الن بؾ اإلدارة والعامم ول:الفخض األ 
 لسفيؾم وأىسية الجيشات التشغيسية في تحديؽ األداء التدؾيقي.

بيؽ الجيشات   5.50عشج مدتؾى معشؾية ال يؾجج ارتباط معشؾي  :الثاني الفخض
 التشغيسية واألداء التدؾيقي لمذخكة  محل الجراسة.
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 نسػذج الجراسة
 
 
 

 
 

 
 
 
 

اعتسج الباحثان في دراستيؼ عمى السشيج الستكامل في البحؾث  :مشيجية الجراسة
التظبيكية، وىؾ مشيج مدتحجث لجراسة الغؾاىخ اإلندــانية واالجتســـاعية، ويدتشج ىحا 

  ،وتالزم بيؽ اإلطــار العمسي لمبحث )الجـــانب الشغخي(السشيج عمى حكيقة وجؾد تخابط 
 3وبيؽ الؾاقع العسمي )الجانب التظبيقي(.

  :أسمػب الجراسة
أعتسج البـاحثان إلتسام ىحه الجراسة  :البيانات السصمػبة وأسمػب الحرػل عمييا

 البيانات التالية: عمى

الكتب والسجالت العمسية تؼ الحرؾل عمييا مؽ خالل مخجعة بيانات ثانػية: / 1
ؽ البـاحثان مؽ تأصيل سا مك  م   ،والجراســــات الدــــابقة التي تشاولت متغيخات البحث

 السفاليؼ وإعجاد اإلطار الشغخي لمبحث.
تؼ الحرؾل عمييا مؽ شخكة ليبيا لمتأميؽ محل الجراسة والبحث  بيانات أولية:/ 2

ؽ مؽ اختبــــار يؽ البــاحثسا مك  وتحميميا م   باستخجام قائسة استقراء أعجت ليحا الغخض
 فخوض البحث والتؾصل إلى الشتائج والتؾصيات. أصحة أو خظـ

 

 التنظيميةالجينات 

 

 نظم المعلومات

 نظام األجور والمرتبات

 الهيكل التنظيمي

 األداء التسويقي اتخاذ القرارات

 المتغير التابع المتغير المستقل 

 الدراسة( نموذج  2الشكل رقم )

المصدر: من إعداد الباحثين بناًء على الدراسة 
 النظرية
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 جولة ليبيا.بيتسثل مجتسع الجراسة في شخكة ليبيا لمتأميؽ  :مجتسع الجراسة
تتسثل وحجة السعايشة في شخكة ليبيا لمتأميؽ فخع : وحجة السعايشة وعيشة الجراسة

 بحلػ ، و مفخدة   05عجدىؼ  جخاء مدح شامل ألفخاد وحجة السعايشة البالغإالداوية، وتؼ 
%   82 بمغت ابةـــشدبة استجب 24ستخجع مشيؼ اقائسة استبانة  05قام الباحثان بتؾزيع 

 ( يقجم وصف لعيشة الجراسة.    2والججول رقؼ )
أعتسج الباحثان في تجسيع بيانات الجراسة السيجانية مؽ مرادرىا  :الجراسةأداة 

عجت ليحا الغخض بشاء عمى نتائج الجراسة الشغخية، أ  األولية عمى قائسة استبانة 
لى جسيع السجراء ورؤساء األقدام والسكاتب والعامميؽ بذخكة ليبيا إ القائسةوجيت ىحه 

دراك اإلدارة إعبارات لكياس مجى  2لمتأميؽ فخع الداوية، وتزسشت القائسة عمى 
بعاد أعبارة لكياس  48ىسية الجيشات التشغيسية وأ والعامميؽ بفخع الداوية لسفيؾم و 

أسئمة  6لى إتدؾيقي، باإلضافة لكياس األداء ال عبارة   24الجيشات التشغيسية و
فخاد الجراسة أ استقراء، وتؼ لسعخفة خرائص العيشة ووصفيالمسعمؾمات العامة وذلػ 
غيخ ، غيخ مؾافق، محايج، مؾافق، درجات مؾافق تساما 0وفق نسؾذج ليكخت ذو 

 ا.مؾافق تسام  
اعتسج الباحثان في تحميل البيانات األولية : حرائي السدتخجمةإلأساليب التحميل ا

 عمى األساليب اإلحرائية التالية:لمجراسة 
 مقاييذ الشدعة السخكدية والتذتت: لؾصف أفخاد الجراسة ومعخفة اتجاىاتيؼ./ 2
 معامل االرتباط بيخسؾن: لبيان نؾع وقؾة عالقة االرتباط بيؽ متغيخات الجراسة. / 4

 الستجرج : لحداب معامالت االنحجار الستعجد لمستغيخات. تحميل االنحجار الستعجد/ 3

في التحميل الؾصفي واإلحرائي لبيانات pspp واستخجم الباحثان بخنامج 
 الجراسة.

  :محجدات الجراسة
 سجيشة الداوية.بشخكة ليبيا لمتأميؽ فخع  السحجدات السكانية:

 .4542/  25/  20 -2السحجدات الدمشية: أجخيت الجراسة  خالل الفتخة 
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 السحجدات السؾضؾعية: الجيشات التشغيسية، األداء التدؾيقي.
ذخكة ليبيا بوالعامميؽ  السحجدات البذخية: مجراء ورؤساء األقدام والسكاتب

 .فخع الداوية لمتأميؽ
 :الجراسات الدابقة

قة الإلى كذف الع الجراسةىحه  تىجف :4( 2221خخون، آحيمة و المال آدراسة )
داء ألوبيؽ مدتؾى تحقيق ا ،مجى تؾافخ مكؾنات الحسض الشؾوي التشغيسيثخ بيؽ ألوا

شيج السستخجم الباحثؾن او ، العالي لجى العامميؽ في قظاع التعميؼ التقشي الفمدظيشي
مؽ مؤسدتيؽ مؽ مؤسدات التعميؼ التقشي  الجراسة تكؾن مجتسعو الؾصفي التحميمي، 

شدبة استجابة بمفخدة  436 تبمغتؼ اختيار عيشة عذؾائية بديظة و الفمدظيشي، 
قة وأثخ بيؽ مكؾنات الحسض الشؾوي الأثبتت نتائج البحث وجؾد عو ، 84.4%

 ،داء العالي لجى العامميؽ في قظاع التعميؼ التقشي الفمدظيشيألالتشغيسي وتحقيق ا
ىتسام مؤسدات التعميؼ التقشي بسكؾنات الحسض ا وكان مؽ أىؼ التؾصيات ضخورة 

جؾانب الزعف في أي مكؾن مشيا بالذكل الحي يزسؽ الفي عمى تالشؾوي والعسل 
العالي وتحجيج برسة مسيدة خاصة بالجامعة تديؼ في إعيار صؾرة  داءألتحقيق ا

 .ذىشية وسسعة حدشة ليا
ىجف ىحا البحث إلى دراسة تأثيخ الجيشات  :5(2222،يػسفسساعيل إدمحم دراسة )

 ،بالتظبيق عمى العامميؽ بالسدتذفيات الجامعية بسرخالتشغيسية عمى الثقة التشغيسية 
، واعتسج الباحث استسارة   484لمتحميل  مشيا مفخدة، كان الرالح 382بمغ حجؼ العيشة 

 في تؾزيع االستبيان عمى العيشة العذؾائية الظبكية، وأعيخت الشتائج وجؾد عالقة 
د الثقة التشغيسية، كسا أشارت رتباط معشؾي إيجابي بيؽ أبعاد الجيشات التشغيسية وأبعاا

ىشاك تأثيخ معشؾي ألبعاد الجيشات التشغيسية عمى أبعاد الثقة  الشتائج إلى أن  
 التشغيسية.

تشاول الباحثؾن في ىحه البحث دور  :6(2218خخون، آالحكيع نجع و  دراسة )عبج
جؾدة الخجمة في العالقة بيؽ الجيشات التشغيسية واالبتكار بالتظبيق عمى السخاكد 
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بشدبة استجابة  ( مفخدة  382وبمغ حجؼ العيشة ) ،الظبية الستخررة بجامعة السشرؾرة
حرائي وجؾد إلوقج أعيخت نتائج التحميل ا ،%( مؽ إجسالي حجؼ عيشة البحث255)

القة ارتباط معشؾية إيجابية بيؽ أبعاد الجيشات التشغيسية واالبتكار وجؾدة الخجمة، ع
إلى وجؾد تأثيخ معشؾي إيجابي بيؽ أبعاد الجيشات التشغيسية الجراسة كسا تؾصمت 

 .واالبتكار وكحلػ تأثيخ معشؾي إيجابي بيؽ جؾدة الخجمة واالبتكار
لى تقجيؼ صؾرة لمستظمبات الؾاجب إة ىجفت الجراس :7(2218دراسة )لسياء إبخاليع، 

في الجيشات التشغيسية لمحج مؽ السخاطخة في اتخاذ القخارات اإلدارية بالتظبيق تؾفخىا 
لمجعائؼ األربعة لمجيشات  ا  عمى البشؾك التجارية السرخية، وقج تشاولت الجراسة شخح

وعالقتيا بإدارة السخاطخ، وقج أوصت الجراسة بزخورة االىتسام بالسجيخيؽ  التشغيسية
القاعجة الحىبية لمخبح ىي السخاطخة في عل زيادة  ن  أحيث الحيؽ لجييؼ ميل لمسخاطخة 

 قؾة السشافدة في الخجمات البشكية في البشؾك التجارية السرخية محل البحث.
 التشغيسية الجيشات عالقة معخفة إلى الجراسة ىجفت :8(2218دراسة )زكخيا بجوان ، 

 الشتائج أىؼ غدة ومؽ قظاع في محافغات الفمدظيشية الجامعات في السؤسدي بالتسيد
 الجيشات بعادأ بيؽ إحرائية داللة ذات ارتباط عالقة وجؾد الجراسة إلييا تؾصمت التي

 ، وكحلػ 0.794ارتباط بسعامل الجامعات الفمدظيشية في السؤسدي والتسيد التشغيسية
 السؤسدي التسيد تحقيق عمى التشغيسية الجيشات ألبعاد إحرائية داللة ذي أثخ وجؾد

 حقؾق (  ىي السؤسدي عمى التسيد السؤثخة الستغيخات وأن   الجامعات الفمدظيشية في
، وقجمت الجراسة مجسؾعة متسيدة )التشغيسي الييكل السعمؾمات، جؾدة ،خارالق اتخاذ
 التؾصيات وآلية التشفيح وفق خظة محجدة.مؽ 

 العالقة تحجيج إلى الجراسة ىحه ىجفت :9(2217كافي ميسػن، ، ميشةأدراسة )مػالي 
 في الستسثمة الخيادة وأبعاد مجتسعةDNA التشغيسي الشؾوي  الحسض مكؾنات بيؽ

 عمى عيشةي السخاطخة، وأجخيت الجراسة وتبش    االستباقية جخاءاتإلا اإلبجاعية، القجرات
 لسكؾنات تأثيخ وجؾد إلى ، وتؾصمت الجراسةعامال   200 مؽ مكؾنة بديظة عذؾائية
 الشؾوي  الحسض مفيؾم بإشاعةوأوصت الجراسة  الخيادة أبعاد عمى الشؾوي  الحسض
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 مؽ لمسؤسدة الستسيدة اليؾية تحجيج في أىسيتوخاز وإب العامميؽ بيؽ ومكؾناتو التشغيسي
 .وديسؾمتيا السؤسدات لتشافدية محؾري  كعشرخ االبتكارو  اإلبجاع خالل

 35مؽ مكؾنة استظالعية لعيشة عذؾائية دراسة :10(2215دراسة )ميدػن العبيجي، 
 معخفي إطار بشاءى لإ ىجفتالتعميسي،  مخجان مدتذفى مشتدبي مؽ طبيبا  

 تتبع عبخ ومتغيخاتيا، السشغسات( وصحة التشغيسي، الشؾوي  لسؾضؾعات )الحسض
 البحث إطار في ميجانيا   بيشيا والخبط الستخررة، التشغيخية لألدبياتالسدارات 

 ىحا سيدت لىإفي ممخريا  وأشارت الجراسة ،الخبط ىحا مؽ االستفادة السيجاني، وكيفية
 الشغخي  السدتؾييؽ عمى السحمية والعخبية الجراسات والبحؾث في بالحجاثة السؾضؾع
 تحجيج في اإلدارة تداعج التي األداة  لمسشغسات الشؾوي  الحسض يعج   إذ والتظبيقي

 خالل مؽ السذكالت تمػ لحل اإلدارة وتكييف ألولؾياتيا تبعا   السذكالت وترشيفاتيا
 برحة السشغسة تحجد شخرية التي العؾامل ربط وتؼ الالزمة البيانات تؾفيخ

 .السشغسات نجاح في الشؾوي  لمحسض األربعة السكؾنات أثخ وإبخاز السشغسات
 الجكتؾراه بعشؾان أثخ شيادة لشيل مقجمة أطخوحة :11(2218دراسة )أم الخيخ ربػح، 

 محاولة إلى الجراسة ىحه ىجفت السؤسدات االبتكارية استجامة عمى التدؾيقي األداء
 وباألخص السؤسدات االبتكارية السؤسدات باستجامة التدؾيقي األداء عالقة تحجيج

 تحقيق في التدؾيقي األداء مؤشخات مداىسة إبخاز خالل مؽ والستؾسظة، الرغيخة
 والستؾسظة، الرغيخة السؤسدات يسشبيشيا والت االبتكارية واستسخار السؤسدات بقاء

مدتيمكييا،  مختمف احتياجات وتمبي تتدؼ بالجؾدة مشتجات عمى الحرؾل مؽ لتسكؽ
 واستسخار بقاء تحقيق في تجمى التدؾيقي األداء أثخ أن   إلى الجراسة تؾصمت وقج

 وجؾد لعجم ندبي يبقى األمخ ىحا لى أن  إوأشارت الجراسة  االبتكارية، السؤسدات
 مباشخة ومختبظة مظمقة برفة االبتكارية تتعمق بالسؤسدات لالستجامة مؤشخات

 .بالسؾضؾع
 أبعاد بيؽ العالقة تحجيج إلى الجراسة سعت :12(2212الكيكي،  دراسة )غانع

 والسدتمدمات األدوية لرشاعة العامة في الذخكة التدؾيقي واألداء العسميات استخاتيجية
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 األبعاد ىحه الحالي تزسيؽ بحثو إلى الباحث سعى وقج نيشؾى بجولة العخاق، /الظبية
إلى  البحث بيشيسا، وتؾصل العالقة لتحميل محاولة في شسؾلي إطار ضسؽ بستغيخاتيا

التدؾيقي، وكحلػ  واألداء العسميات استخاتيجية أبعاد بيؽ معشؾية ارتباط عالقة وجؾد
 .التدؾيقي األداء في العسميات استخاتيجية ألبعاد معشؾي  تأثيخ

طار الشغخي لمجراسة الستغيخيؽ إلتشاول الباحثان في ا: شار الشطخي لمجراسةاإل
والستغيخ التابع األداء  ،وىسا الستغيخ السدتقل الجيشات التشغيسية ،األساسييؽ لمجراسة

 التدؾيقي وذلػ عمى الشحؾ التالي:
 :Organizational DNAالجيشات التشطيسية  الستغيخ السدتقل:  -أوالا 
 مفيؾم لمسشغسة التشغيسية الجيشات مفيؾم يحاكى: الجيشات التشطيسيةمفيػم /1

 الجاخمية الخرائص التشغيسية الجيشات تحسل حيث اإلندان، في الؾراثية الجيشات
 عؽ مدؤولة تكؾن  ثؼ ومؽ الخرائص، تمػ كبيخفي حج إلى وتتحكؼ لمسشغسة

 لتحقيق الزمة قخارات مؽ السعمؾمات ىحه عمى يبشي وما فييا، السدجمة السعمؾمات
 مؽ عؾامل نتيجة لمسشغسة التشغيسية الجيشات في طفخة تحجث وقج السشغسة، أىجاف
 يدسح بسا مفيجة، نتائج الجيشية لمظفخة تكؾن  وقج خارجيا، مؽ أو السشغسة داخل

 ليا، الخارجية والبيئة الجاخمية البيئة عمى تظخأ التي التغيخات مع بالتأقمؼ لمسشغسة
 الجيشات، بيحه السختبظة الؾعائف في اختالل إحجاث في الظفخة خظؾرة وتكسؽ

 ضارة الجيشات أحج عمى تظخأ التي الظفخة تكؾن  وقج الدمبية، اآلثار مؽ العجيج وعيؾر
 إصالح ويسكؽ. خظيخة سمبية آثار في يتدبب قج وأن   إال يديخا ، الزخر يبجو وقج

 معجل يكؾن  عشجما غالبا   الخمل ويحجث لحلػ، خاصة آليات بؾاسظة الجيشية الظفخات
 13.إصالحيا عمى السشغسة قجرة مؽ أعمى الظفخات ىحه حجوث

 :دابقةالبحػث والجراسات الوفيسا يمي بعس السفاليع الستجاولة في 
استعارة مجازية مؽ نغؼ السشاعة البيؾلؾجية، حيث تعسل عمى حساية مشغسات  -

 .االعسال مؽ أي أخظار قج تيجد بقائيا أو تسشعيا مؽ مسارسة أداءىا برؾرة صحيحة
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فخاد الحيؽ ليذ ليؼ والء كامل ألقجرة السشغسات عمى صج اليجسات السدتسخة مؽ ا  -
لمسشغسة، حيث يعسل الشغام السشاعي لمسشغسة عمى تحريشيا مؽ الستدمميؽ مؽ 

 .ثارىؼآالخارج و استبعادىؼ ومعالجة 

شبكة مؽ الدياسات والثقافات ضسؽ الييكل التشغيسي تعسل بظخيقة مذابية   -
ضخار في ألحجاث اأفكار الديئة مؽ الجخؾل و أللشغام السشاعة عشج البذخ لسشع ا

شخاص الحيؽ قج يعظمؾا ألفكار واألالسشغسة، وتؾفخ مدتؾى معيؽ مؽ الحرانة ضج ا
 عسل السشغسة.

جدام الغخيبة في ألجخاءات التي تياجؼ وتخفض اإلمجسؾعة مؽ الدياسات وا  -
و دخؾل أفخاد ججد، وتحؾل ىحه الشغؼ دون حرؾل أالسشغسة كانتذار أفكار ججيجة 

 شغسة بغض الشغخ عؽ عؾاقبو سؾاء كانت إيجابية أو سمبية.أي تغييخ في الس

مرظمح مجازي يؾضح العؾامل األساسية التي تحجد معا شخرية السشغسة   -
 .14وتداعج في شخح أدائيا

 DNAبعاد الخئيدية السكؾنة لمجيشات التشغيسية األ ن  إ: الجيشات التشطيسية بعادأ/ 2
في السشغسات تذكل في مجسؾعيا اليؾية التشغيسية لمسشغسات، وىي تختمف مؽ 

تتقارب أو تتذابو  تتظابق مع بعزيا، ولكؽ يسكؽ أن   ن  أوال يسكؽ  ،لى أخخى إمشغسة 
يا وىؾيتيا الخاصة بيا والتي تسيدىا اتفي بعض الجؾانب، وبالتالي لكل مشغسة جيش

 عؽ غيخىا مؽ السشغسات.
 اتبعاد التي تذكل الجيشألاأىؼ  جعة الجراسات الدابقة تبيؽ أن  خالل مخاومؽ  

 لمسشغسة ما يمي: ةالتشغيسي
الييكل التشغيسي يتسثل في األنذظة والؾعائف الخئيدية والسداعجة : الييكل التشطيسي

السظمؾب تشفيحىا لتحقيق األىجاف وتؾزيعيا عمى السدتؾيات اإلدارية السختمفة ووضع 
قدام واإلدارات وتجسيعيا ألالتشغيسية التي تحجد العالقات بيؽ الؾحجات واالخخيظة 

لى أخخى مؽ إوىحا يختمف مؽ مشغسة  ،لتكؾن الييكل التشغيسي الستكامل لمسشغسة
 حيث السخونة ودرجة التعقيج.
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بل عمى  ،القخارات الحجيثة اليؾم ال تعتسج عمى السعمؾمات وحدب إن  : القخارات اتخاذ
تقجمو  تقشيات التحميل والبحث عؽ السثالية في الحمؾل السقتخحة وىحا ما تدتظيع أن  

 مشغؾمات وتقشيات السعمؾماتية ومؽ بيشيا نغؼ مدانجة القخار.
 الجاىدة، الحدم البخمجيات، مؽ متكاممة مجسؾعة يى القخارات دعؼ نغؼ إن    

 السقتخحة، الحمؾل لتقجيؼ والسعمؾمات البيانات مع تتفاعل أدوات السعالجة، الشساذج،
 الحؾار وإنتاج إدارة بخامج وتقجيؼ متكامل، نسؾذج لتكؾيؽ عجة نساذج دمج يسكشيا كسا
 الستخجاع معو، السباشخ والتخاطب الشغام مع القخارات بالتفاعل لرانعي يدسح فيؾ

 15القخارات واتخاذىا. صشع في تفيج التي السعمؾمات

األساسية التي تدتشج عمييا مشغسات  القــاعجة ىي السعمؾمــات: السعمػماتنطع 
عسال في تحقيق رؤيتيــا ورســــالتيا وأىجافيا االستخاتيجية الستسثمة في البقــــاء والشسؾ ألا

 نتاجية.إلوالخبحية والكفــــاءة والفعــــــالية ا
 عؽ الدابقة السعمؾمات ىيو ؼ السعمؾمات الحاكخة التشغيسية غويتزسؽ ن

 عمى داعجت والسشغسات، األفخاد قبل مؽ كبال  تمد خجمتدت يتال السشغسة مسارسات
 ديؼتو  اليؾمية، العسل، معؾقات لسؾاجية يؼتار ميا ؾى تمد ورفع ادخ األف فكيخت حفيدت

 16.قبميةتوالسد الحالية اراتخ الق وصشاعة صياغة في
 األجؾرزاد االىتسام في اآلونة األخيخة بشغام : الحػافدالسختبات و األجػر و  امنط

السكافآت السادي والسعشؾي  لتحفيد اإلدارة والعامميؽ عمى العسل الجاد السختبات و و 
والستقؽ، كؾنو مؽ العؾامل الخئيدية السحجدة لسجى مقجرة السشغسة عمى تحقيق أىجافيا 

خرائص نغام ، ومؽ لى أخخى إومعالجة مذاكميا، ويختمف ىحا الشغام مؽ مشغسة 
يكؾن مبشي عمى معاييخ وأسذ عمسية تحقق وتزسؽ  أن  ، الاألجؾر والسختبات الفع  

يكؾن مختبط بذكل مباشخ باإلنتاجية ومجى التقجم في العسل و  ،العجالة بيؽ العامميؽ
يكؾن واضحا  لجسيع العامميؽ ويجعؼ الثقة التشغيسية فيسا  أن  ، و والشتائج الحي يحققيا

يكؾن تشافديا  مع األجؾر  أن  ، و بالحقؾق والؾاجبات بيؽ اإلدارة والعامميؽ قيتعم  
 أن   ال، كحلػ مؽ خرائص نغام األجؾر والسختبات الفع  والسختبات الدائجة في الدؾق 
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وبجون  يكؾن متدسا  بالدخعة )دفع األجؾر والسختبات في الؾقت السحجد أو الستفق عميو
 (.تأخيخ

 17ما يمي: الفعال والعػامل السحجدة لسدتػى األجػر والسختباتالسعاييخ ومغ أىع 
فخاد ألالسظمؾب مؽ ا باألداءمدتؾى األداء السحقق مقارنة : اإلنجاز مدتػى  . أ

السيام والؾاجبات وتحسل مدؤوليات الؾعيفة، فكمسا زاد مدتؾى اإلنجاز أو  إلنجاز
 جخ والعكذ صحيح.ألاألداء زاد السختب أو ا

تختمف درجة صعؾبة العسل مؽ حيث الجيج : أو الجدجي السبحولالجيج العقمي   . ب
لى أخخى فيشاك الؾعائف الديمة والؾعائف الرعبة ،وكمسا كان إالسبحول مؽ وعيفة 

 جخ أعمى.ألالجيج العقمي أو السظمؾب لذغل الؾعيفية عالي كمسا كان السختب أو ا

فخاد في العسل ألأمزاىا اعجد سشؾات الخبخة العسمية التي : قجميةاأل الخبخة أو  . ت
جخ والعكذ ألأو في الؾعيفة، وكمسا زادت سشؾات الخبخة زاد السختب أو ا ،بالسشغسة
 صحيح.

 ىل ىي تختمف السؾاصفات والسؤىالت السظمؾبة لذغل الؾعيفة: السؤىل العمسي  . ث
سؤىل شيـــــادة ثانؾية، دبمؾم متؾسط، بكــــالؾريؾس، مـــاجدتيخ، دكتؾراه، فكمسا كان ال

 جخ والعكذ صحيح.ألالسظمؾب لذغل الؾعيفة أعمى  كمسا زاد السختب أو ا

 مؽ حيث درجة الحخارة، الخطؾبة، الشغافة، السخاطخ. : ضخوف العسل  . ج

كمسا كان السخكد السالي كبيخ كمسا كان لجى  :مكانيات السادية لمسشطسةإلا  . ح
 والعكذ صحيح.جؾر عالية أالسشغسة القجرة السالية عمى دفع مختبات و 

مدتؾى األجؾر والسختبات في  :مدتػى األجػر والسختبات في سػق العسل  . خ
السشغسات السشافدة العاممة في ذات الرشاعة أو ذات الؾعائف الستساثمة، كمسا كانت 
السختبات واألجؾر في سؾق العسل عالية تظمب ذلػ زيادة السختبات واألجؾر لتكؾن 

 السشافدة.عمى مؽ السشغسات أ متقاربة أو 
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األسعار الدائجة في الدؾق ومعجل االرتفاع أو االنخفاض  :ل التزخع الدائجمعج    . د
عمييا مقارنة بالدشؾات الدابقة، فكمسا ارتفع مدتؾى التزخؼ كمسا تظمب  أالحي طخ 

 ؼ.ذلػ رفع مدتؾى األجؾر بشدبة معجل التزخ  

العالقة بيؽ األجؾر والسختبــــات  وىحه السعاييخ أو العؾامل ىي  ن  أ ومغ السالحع
 ،ا مع جسيع العؾامل الدابقةاألجؾر والسختبــــــات  تتشاسب طخدي   عالقة طخدية، أي أن  

 مدتؾياتاالرتفاع زادت معيا  اتجاهذا زادت ىحه العؾامل في إودون استثشاء، بسعشى 
 يا مدتؾيات األجؾر والسختبات. ذا انخفزت معإو  ،األجؾر والسختبات

مؽ  ن  أ الباحثان عتقجيبعاد الجيشات التشغيسية سابقة الحكخ ألى إ باإلضافةو 
اس أثخىا عمى األداء يقيقتخح عمى الجراسات السدتقبمية التي  الجيشات التشغيسية ضسؽ

بالسدؤوليات درجة االلتدام ىي  واعتبارىا ب عج مؽ أبعاد الجيشات التشغيسية التدؾيقي
تختمف السشغسات في درجة التداميا حيث  ،القانؾنية واالقترادية واالجتساعية

 18:بالسدؤوليات القانؾنية واالقترادية واالجتساعية
تتسثل في مجى التدام السشغسة بالقؾانيؽ كحرؾليا عمى  السدؤولية القانػنية

أي االعتخاف الذخعي بتؾاججىا وبقائيا ومسارسة نذاطيا والتداميا  ،الذخعية القانؾنية
 بالقؾانيؽ والمؾائح واألنغسة الخاصة بالجولة وأجيدتيا وعجم االلتفاف عمييا.

تتسثل في مجى مداىسة السشغسة في تحقيق الخفالية و  السدئػلية االقترادية
خجمية والدمعية ذات االجتساعية ألبشاء السجتسع مؽ خالل تؾفيخ االحتياجات ال

الجؾدة العالية وبأسعار معقؾلة، واالقتراد والتؾفيخ في السؾارد والسجخالت وعجم 
السشافدة  ئالتبحيخ فييا، واالبتعاد عؽ االحتكار والسغاالت في األرباح، وااللتدام بسباد

الذخيفة بسا يتيح فخص الشسؾ والتظؾر لسختمف السشغسات، والسداىسة في كبح 
 الحج مؽ ارتفاع األسعار. التزخؼ و 

تتسثل في مجى التدام السشغسة بالسدئؾلية التي تقع عمى و  السدئػلية االجتساعية
لى إلى التدام السشغسة بتحقيق أىجاف السجتسع إضافة إعاتقيا اتجاه السجتسع وتستج 

ومخاعاة األعخاف والعادات والتقاليج  احتخامتحقيق أىجافيا وبذكل متؾازن مؽ خالل 
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نساط االجتساعية ألالدائجة أثشاء مسارسة نذاطيا، واالىتسام بتظؾيخ الدمؾكيات وا
اإليجابية والحج مؽ الدمؾكيات الدمبية، ودعؼ األنذظة االجتساعية والرحية 
والتعميسية واألمشية والثقافية التي تداىؼ في تظؾيخ السجتسع، والسحافغة عمى البيئة 

 تحقيق ىجف العسالة الكاممة والحج مؽ البظالة. ضخار بيا، والسداىسة فيإلوعجم ا
 ( وفقDNAيسكؽ تمخيص أىسية الجيشات التشغيسية)  :أىسية الجيشات التشطيسية.3

 ليو الجراسات الدابقة فيسا يمي إما تؾصمت و  رأي الباحثان
 أي عؽ وتسييدىا االعتبارية ومعالسيا الظبيعية السشغسة شخرية عمى التعخفأ/ 

 .السشغسة  DNAلـ السكؾنة الجيشية العشاصخ مؽ أكثخ أو بعشرخ مشغسة
معخفة االتجــــــاه العـــــام الحي تديخ عميو السشغسة وإمكانية ترشيفيا ىل ىي مؽ ب/ 

ضسؽ السشغســــــات السثــالية الخائجة أو السشغسات البظيئة الستعثخة أو السشغسات الفاشمة 
 السيجدة بالخخوج مؽ الدؾق.

زمات والديظخة عمى ألدارة اإلسشغسة مؽ مؾاجية السذاكل التشغيسية و تسكيؽ اج/
 خظار البيئية ومحــــاولة تجشبيا وتحريؽ دفاعات السشغسة ضجىا.ألا

داء والسخاقبة البيئة الخارجية ألجل بشاء سيشاريؾىات ألالعسل باستسخار لستابعة اد/ 
 .السحتسمةمدتقبمية قادرة عمى مؾاجية العكبات والتيجيجات 

تحقيق التؾازن داخل السشغسة ومشع القخارات الستدخعة التي قج تتعارض مع ه/ 
 السعاييخ الجاخمية لمسشغسة.

 تحفيد الدمؾك السظمؾب مؽ العامميؽ حتى في غياب السدؤولية القانؾنية.و/ 

تكؾيؽ قاعجة معمؾماتية تداعج السجراء عمى اتخاذ القخارات الجيجة التي تزسؽ ز/ 
 غسة البقاء والشسؾ والخبحية والكفاءة والفعالية اإلنتاجية. لمسش

العام  تجاهاال ومعخفة ،السشغسةالتفريمية عؽ  التاريخية عمؾماتالسو  البيانات جسعح/ 
  .الحي تديخ عميو
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 عتبارية، تاريخياالسشغسة اال شخرية عمى يسكؽ التعخف DNAمؽ خالل ط/ 
كسا يسكؽ تسييدىا بعشرخ أو السشغسات العاممة في ذات الرشاعة ، ومكانتيا بيؽ 

19،20لسشغسةالخاص با DNA كؾنة لـالسأكثخ مؽ العشاصخ الجيشية 
 

ات حتى تتس كؽ مشغسنو و إيخى الباحثان : متصمبات تعديد السشاعة التشطيسية.4
الكيام عمييا ضخورة  مؽ تعديد نغام السشاعة التشغيسية لجييا يجب التجارية عسالألا
 سا يمي:االلتدام بو 

 .فقي والخأسيألدعؼ الجراسات السقارنة ونقل التكشؾلؾجيا بشؾعييا اأ/ 

الفظشة والخفة مؽ  مخ الحي يعدزألاوالستابعة السدتسخة لسحيط السشغسة اليقغة ب/ 
 .لمسشغسة االستخاتيجية

بجاء اآلراء إوالحؾار و كدخ الرست التشغيسي وتذجيع العامميؽ عمى السذاركة ج/ 
 حؾل السذاكل اإلدارية وبخامج التشسية والتظؾيخ اإلداري والتحديؽ السدتسخ.

 .الذفافية التشغيسية وتسكيؽ العامميؽد/ 

 دعؼ العجالة التشغيسية بالسشغسة فيسا يتعمق بالثؾاب والعقاب وفخص العسل .ه/ 

 .يتعمق بالحقؾق والؾاجباتدعؼ الثقة التشغيسية بيؽ اإلدارة والعامميؽ فيسا و/ 

 حساية الحاكخة التشغيسية مؽ التمف والزياع .ز/ 

 الحؾافخ والسكافآت.السختبات دعؼ نغؼ االترال والسعمؾمات وكحا نغام ح/ 

االلتدام الكامل بالسدؤوليات االقترادية والقانؾنية واالجتساعية مع تحقيق التؾازن ط/
 وليات.بيؽ مرمحة األطخاف السعشية بيحه السدؤ 

  :األداء التدػيقي الستغيخ التابع -ثانيا
 قجرة مجى بأنو الخجمية لمسشغسة التدؾيقي األداء عخف وقج: األداء التدػيقيمفيػم 
 مع تتالءم خجمات تقجيؼ خالل مؽ وإرضاء زبائشيا إشباع عمى الخجمية السشغسة
 واألخح السدتسخة لمسشافديؽ السخاقبة حجود في يشتغخونو، ماكانؾا مع وتتظابق حاجاتيؼ

 األرباح، مؽ السظمؾبة التدؾيكية الشتائج تحقيق مع أفعاليؼ ردود االعتبار بعيؽ
 21.الدؾقية والحرة السبيعات



 

 م9292 ديسمبر رالعاشالعدد                       023مجلة رواق الحكمة                                   

 عمر شعبان العوامة.د    رجب عبدالسالم العموري.د  ...( للمنظمة وقياس أثرها DNAفحص الجينات التنظيمية )

ضؾعة في الخظة األداء التدؾيقي ىؾ مدتؾى تحقيق الذخكة ألىجافيا السؾ 
 22.التدؾيكية 

التدؾيق في السؤسدة اىسة وعيفة ــمجى مدوعخف األداء التدؾيقي كحلػ بأنو 
 23.بتحقيق أىجاف السؤسدة

 مجى أي التدؾيق، وعيفة وفعالية اءةــكف مجىو وعخف األداء التدؾيقي أيزا بأن  
 رضا تحقيق الدؾقية، حرتيا رفع السبيعات، زيادة( أىجافيا تحقيق عمى قجرتيا

 24.لسؾاردىا األمثل االستخجام خالل مؽ  )العسالء
طار لكياس األثخ الفعمي لألنذظة إاألداء التدؾيقي يعج  ن  بأويسكؽ القؾل 

والعسميات التدؾيكية التي تدتيجف بيا السؤسدة البقاء في بيئة متغيخة ومتججدة تفخض 
ال لسؽ يستمػ مفاتيح إرادت االستسخار في سؾق ال والء لو أذا ما إعمييا تقجيؼ السديج 

ؽ السؤسدة  ليذ فقط مؽ مؾاجية ك   بجاع واالبتكار، التي بسجسؾعيا تسإلالتسيد وا
التحجيات وكدب الفخص، بل إيجاد وتؾليج ىحه الفخص وتؾجيييا بالسدار والؾجية 

ؽ ليذ فقط مؽ االحتفاظ بحرتيا مؽ التي تبتغييا السؤسدة، والتي بسؾجبيا تتسك  
 25.الدبائؽ، بل اكتداب السديج مشيؼ 

عسال األداء التدؾيقي لسشغسات األيسكؽ قياس : األداء التدػيقيقياس مؤشخات 
 مؽ خالل السؤشخات التالية:

بسا يستمكو مقارنة الدؾق الكمي ندبة ما تستمكو الذخكة مؽ : الحرة الدػقية (1
الدؾقية مسحافغة عمى حرتيا لالذخكة القجرة لجى في الدؾق، وىل ليا السشافديؽ 

 .ججد؟مؽ خالل جمب زبائؽ السدتقبمية الحالية وزيادة حرتيا 

بسا يحققو السشافديؽ ليا في مقارنة التي تحققو الذخكة معجل الخبحية  الخبحية: (2
 ( .ستؾسط الرشاعةمقارنة بالدؾق )

 الدشؾي  معجل نسؾ السبيعاتو التي تحققو الذخكة حجؼ السبيعات  السبيعات:( 3
بستؾسط مقارنة مقارنة بسا يحققو السشافديؽ ليا في الدؾق ) بالؾحجة وبالجيشار

 ( .الرشاعة
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مجى رضا العسالء والدبائؽ عمى الخجمة أو الدمعة السقجمة ، ىل  العسالء:رضا ( 4
استظاعت الذخكة أن تحقق رض العسالء والدبائؽ مؽ خالل تقجيؼ الخجمة أو الدمعة 

 . ؟وفق رغباتيؼ وتؾقعاتيؼ

مجى والء العسالء لسشتجات أو خجمات الذخكة ، ىل عسالء الذخكة  عسالء:والء ال( 5
وال يدتبجلؾنيا بسشتجات أو خجمات السشافديؽ لجييؼ والء ليحه الخجمات أو السشتجات 

 . ؟ليا في الدؾق 

ىل تستمػ الذخكة عالمة تجارية معخوفة لجى عسالء  :قػة العالمة التجارية( 6
الدؾق تحكخىؼ بالذخكة وخجماتيا السسيدة عؽ الذخكة وزبائشيا السحتسميؽ في 

 .؟مشافدييا

ىل تستمػ الذخكة سسعة طيبة في الدؾق بيؽ العسالء  سسعة الذخكة في الدػق:( 7
أيزا ىل تتستع الذخكة بدسعة  ؟والدبائؽ حؾل جؾدة الدمعة أو الخجمة التي تقجميا

القانؾنية واالقترادية  ياطيبة بيؽ السشافديؽ ليا مؽ خالل التداميا بسدؤوليات
 .؟واالجتساعية 

 أنالذخكة استظاعت ىل  :كفاءة البخامج والدياسات واالستخاتيجيات التدػيكية( 8
السدتيجفة ضسؽ بخامجيا وسياساتيا  تحقق أىجافيا التدؾيكية واالستخاتيجية

 .واستخاتيجياتيا التدؾيكية؟

 مباشخ بذكل يختبط كؾنو في التدؾيقي األداء أىسية تبخز: األداء التدػيقيأىسية 
 الستحققة األرباح وزيادة الحرة الدؾقية زيادة في والستسثمة السشغسة أىجاف بتحقيق
 26.السظمؾب السدتؾى  إلى كفاءتيا ورفع الدبؾن  رضا وتحقيق

 ويسكؽ تمخيص أىسية  األداء التدؾيقي فيسا يمي:
 .السؤسدة أىجاف مؽ أنجد ما مقجار عمى التعخف (2

 واتخاذ والخقابة ظيطخالت ألغخاض اإلدارية السدتؾيات تمفخلس السعمؾمات يؾفخ (4
 .وواقعية عمسية حقائق عمى السدتشجة القخارات
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 الذسؾلية وتحقيق رسالتيا، لتظؾيخ الالزمة السعاييخ وضع في السؤسدات يداعج (3
 .القخار واتخاذ ظيطخالت عسمية في والعقالنية

 ثؼ ومؽ والسيارة والسعخفة بالخبخة تتسيد التي العشاصخ عؽ الكذف إلى يؤدي (2
 .ليا والسشاسبة السيسة السؾاقع في وضعيا

 في األخظاء يصخوتذ السؤسدة، أقدام مختمف بيؽ التشديق تحقيق مؽ التأكج (0
 27.بيا واالعتشاء لسعالجتيا الالزمة الخظؾات واتخاذ العسمية،

  :شار التحميمي لمجراسةاإل
  :الجراسة والبحثنبحة عغ الذخكة محل 

، وأول شخكة تأميؽ ا لمتأميؽ أحج الذخكات الخائجة في مجال التأميؽيشخكة ليب
( مائة ألف جشيو ليبي لتكؾن 255,555) بخأس مال وقجره 2962ليبية تأسدت سشة 

تقجم الذخكة خجماتيا بذكل ،  بحلػ أول شخكة تأميؽ وطشية تؤسذ وتدجل في ليبيا
( فخوع رئيدية والعجيج مؽ السكاتب التابعة ليا والتي 7يغظي مداحة ليبيا مؽ خالل )

ولمذخكة مؾقع الكتخوني عمى شبكة تقجم مؽ خالليا كافة أنؾاع الخجمات التأميشية،  
 28.السعمؾمات الجولية يحتؾي عمى معمؾمات شاممة عؽ الذخكة

جخاء إفي ادخال البيانات االولية و  psppباستخجام بخنامج : وصف عيشة الجراسة
غالبيتيؼ مؽ الحكؾر  تذيخ نتائج التحميل الؾصفي لعيشة الجراسة أن  ، التحميل الؾصفي

% مؽ أفخاد  23ما ندبتو  % مؽ عجد أفخاد الجراسة، وأن   67حيث بمغت ندبتيؼ 
مؽ أفخاد العيشة يتقاضؾن  % 05 ، وأن  05أقل مؽ  25الجراسة تتخاوح أعسارىؼ مؽ 

معغسيؼ يحسمؾن مؤىالت  كسا أن  ، 1500مؽ قلأ إلى2555مؽرواتب تتخاوح بيؽ 
معغسيؼ  ، ولعل أىؼ ما يسيد أفخاد الجراسة أن  % 64جامعية حيث بمغت ندبتيؼ 

لعيشة  شامال   ا  ( يقجم وصف2والججول رقؼ ) سشة، 20عؽ  يتستعؾن بخبخة كبيخة تديج
 الجراسة.
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 الجراسة لعيشة يؾصفالتحميل ال( 2الججول رقؼ )
 الشدبة التكخار الفئة الخمد في قاعجة البيانات الستغيخ
 %67 28 ذكخ 1 الجشذ

 %33 14 أنثى 2

 %122 42 السجسػع

 
 

 العسخ

 %7 3 32أقل مغ  22 1
 %17 7 42أقل مغ  32 2
 %43 18 52أقل مغ  42 3
 %33 14 فسا فػق  -52 4

 %122 42 السجسػع

 
 

 الجخل

 %15 6 ديشار 1222أقل مغ  1
 مغ قلأ إلى1222مغ 2

1500 
21 52% 

قل ألى إ 1522مغ  3
 2222مغ 

14 33% 

 %2 1 فأكثخ 2222مغ  4

 %122 42 السجسػع

 
 السؤىل
 العمسي

 %38 16 ثانػي فأقل 1
 %62 26 جامعي 2
 %22 2 دراسات عميا 3

 %122 42 السجسػع

 %2 1 سشػات 5أقل مغ  1 
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سشػات 
 الخبخة

 12قل مغ أو  5 2
 سشػات

7 17% 

سشػات وأقل مغ  12 3
 سشة 15

5 12% 

 %69 29 سشة فأكثخ 15 4

 %122 42 السجسػع

 
الػضي

فة 
 الحالية

 %22 2 دارةإمجيخ  1
 %22 2 رئيذ قدع 2
رئيذ مكتب/ رئيذ  3

 وحجة
8 19% 

 %81 34 مػضف 4

 %122 42 السجسػع

 psppالباحثان بشاء عمى نتائج بخنامج أعجه السرجر:          

التأكج ب اناالستقراء قام الباحث ةلمتأكج مؽ صجق قائس: صجق وثبات أداة الجراسة
العبارات الؾاردة بيا قادرة فعال عمى قياس الستغيخات السخاد قياسيا والتأكج مؽ  مؽ أن  

 المغؾية. األخظاءمؽ حيث صياغتيا وخمؾىا مؽ  القائسةسالمة 
طخيقة ألفا  باستخجام انقام الباحثفقج مؽ ثبات أداة الكياس ا فيسا يتعمق أم  

ستخخاج اوتؼ  ،5.88حيث بمغ معامل  ألفا كخونباخ  كخونباخ لكياس ثبات أداة الكياس
الجراسة الختبار صجق وثبات أداة حرائي إلا  psppبخنامج  السعامل عؽ طخيق

 ( يؾضح ذلػ.4والججول رقؼ )
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 ( صجق و ثبات أداة الجراسة 4الججول رقؼ ) 

عجد عبارات  الستغيخات
 السكياس

 الرجق معامل ألفا كخونباخ معـامل

 2.938 2.88 32 الجيشات التشطيسية

 2.762 2.62 12 األداء التدػيقي

السعجل العام ألداة 
 الجراسة

44 2.88 2.938 

 .psppالباحثان بشاء عمى نتائج بخنامج أعجه السرجر: 
 لمبيانات األولية لمجراسة.حرائي إلالتحميل ا

لكياس اتجاىات  :فخاد الجراسة حػل متغيخات الجراسةأوصف اتجاىات  -أوالا 
أفخاد الجراسة حؾل متغيخات الجراسة أستخجم الباحثان مكياس ليكخت الخساسي: مؾافق 

 ا.غيخ مؾافق تسام   مؾافق،ا، مؾافق، محايج، غيخ تسام  
العبارات تؼ صياغتيا في صؾرتيا االيجابية فقج أعظيت خسذ نقاط  ن  أوحيث 
وثالث نقاط لسحايج، ونقظتيؽ لغيخ مؾافق، ونقظة  ، ا، وأربعة نقاط لسؾافقلسؾافق تسام  

 ا.واحجة لغيخ مؾافق تسام  
 29وبحلػ سيكؾن الستؾسط الحدابي بيؽ أحج الفئات التالية:

 ( وتعشي عجم السؾافقة الذجيجة مؽ قبل أفخاد الجراسة عمى أسئمة االستبانة.2.85 –2)

 ( وتعشي عجم السؾافقة مؽ قبل أفخاد الجراسة عمى أسئمة االستبانة. 4.65 – 2.82) 

 ( وتعشي عجم تأكج أفخاد الجراسة مؽ أسئمة االستبانة. 3.25 – 4.62) 

 اد الجراسة عمى أسئمة االستبانة.( وتعشي  السؾافقة مؽ أفخ  2.45 – 3.22) 

 (  وتعشي  السؾافقة الذجيجة مؽ أفخاد الجراسة عمى أسئمة االستبـــانة. 0 – 2.42) 

فيؾ مؽ أىؼ مقاييذ التذتت والحي يعشي مجى تباعج  ا االنحخاف السعياري أم  
البيانات )االستجابات( عؽ بعزيا البعض وعؽ الستؾسط الحدابي، وبالشدبة لتفديخ 
قيؼ االنحخاف السعياري، فكمسا اقتخبت قيستو مؽ الرفخ كمسا قل التذتت وزاد تجانذ 
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كقاعجة عامة  األفخاد حؾل استجابتيؼ واتفاقيؼ عمى قيسة الستؾسط الحدابي، و
% مؽ أفخاد الجراسة 70انحخاف معياري يعشي أن تقخيبا   2± الستؾسط الحدابي 
 ضسؽ ىحا الشظاق.

 اإلحرـــائي تؾصل البــــــاحثان إلى أىؼ الشتــــــــــائج التالية: psppوباستخجام بخنامج 
 عة.بعاده األربأفخاد الجراسة حػل متغيخ الجيشات التشطيسية و أوصف اتجاىات 

 :دراك مفيػم وأىسية الجيشات التشطيسيةإفخاد الجراسة حػل أاتجاىات .1
الجيشات و لؼ يدبق ليؼ الدساع بسرظمح بأن  فخاد الجراسة أتذيخ اتجاىات 

دراكيؼ لسفيؾم وأىسية إلى عجم تأكجىؼ مؽ العبارات التي تكيذ مجى إ، و التشغيسية
الستؾسط الحدابي العام كان حيث الجيشات التشغيسية وتأثيخىا عمى األداء التدؾيقي 

، وبالخغؼ مؽ ذلػ أفخاد الجراسة 2.28وبانحخاف معياري ، لثةضسؽ الفئة الثا 4.76
الجيشات التشغيسية مرظمح مجازي يؾضح العؾامل األساسية التي تحجد  مؾافقيؽ بأن  

(  3والججول رقؼ )لسشغسات وتتأثخ بيا أثشاء مسارستيا ألنذظتيا السختمفة، شخرية ا
 يؾضح ذلػ.

 (3الججول رقؼ )
 
 ت

 
 ــــاراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعبــــــــــــ

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 1.17 2.48 التشطيسية .سبق وأن سسعت بسرصمح الجيشـات  1
 1.18 2.67 أعخف معشي ومفيػم الجيشـات التشطيسية . 2
 1.23 2.64 ادرك تأثيخ وأىسية الجيشات التشطيسية عمى األداء التدػيقي لمذخكة. 3
الجيشات التشطيسية مرصمح مجازي يػضح العػامل األساسية التي تحجد شخرية  4

 ألنذصتيا السختمفة .السشطسات وتتأثخ بيا أثشاء مسارستيا 
3.26 1.13 

 1.18 2.76 السعجل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 psppبشاء عمى نتائج بخنامج  انالباحثأعجه السرجر: 
 لىإفخاد الجراسة أتذيخ اتجاىات : الييكل التشطيسيفخاد الجراسة حػل أاتجاىات .2

الستؾسط الحدابي  ن  أحيث العبارات التي تتعمق بالييكل التشغيسي مؾافقتيؼ عمى 
جاء ضسؽ الفئة الخابعة مؾافقة أفخاد الجراسة عمى العبارات التي تكيذ  3.80العام 
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الذخكة ليكل لجى  وبالتالي يسكؽ القؾل بأن  ، 5.83وبانحخاف معياري ىحا الب عج 
متى اقتزت الزخورة ذلػ، كحلػ  يترف بالسخونة وإمكانية تعجيمو تشغيسي مشاسب

 الؾعيفة بأن  بيحه الذخكة السؾعف  يذعخو  الذخكة، وصف وتؾصيف لؾعائفيؾجج 
مان الؾعيفي والؾالء آلوىحا سؾف يداىؼ في تحقيق ا وقيسة معشى ليا فييا التي يعسل

 (  يؾضح ذلػ.2رقؼ ) ، والججولالتشغيسي لمذخكة
 (2الججول رقؼ )

 
 ت

 
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 2.82 3.67 نذاط الذخكة. شبيعة مع السػجػد التشطيسي الييكل يتالءم 5
 في تجاخل وجػد لمذخكة بالػضػح وعجم التشطيسي الييكل يتسيد 6

 بالسدتػيات اإلدارية السختمفة. االختراصات
3.79 2.81 

 2.73 4.22 يػجج وصف وضيفي واضح يحجد ميام ومدؤوليات كل وضيفة بالذخكة . 7
 1.22 3.45 العجد الحالي لمعامميغ في الذخكة يتشاسب مع االحتياج الفعمي لمعسل. 8
تعجيمو متى اقتزت  لمذخكة بالسخونة بحيث يسكغ التشطيسي الييكل يتسيد 9

 .الزخورة ذلظ
3.69 2.62 

تقػم الذخكة بتقييع الػضائف وتحجيج األىسية الشدبية لكل وضيفة مقارنة  12
 بالػضائف األخخى .

3.52 1.15 

 2.55 4.52 .وقيسة معشى ليا فييا التي أعسل الػضيفة بأن   أشعخ 11
الػاجب تػفخىا لذغل يػجج تػصيف وضيفي واضح يحجد الستصمبات والذخوط  12

 كل وضيفة.
4.19 2.92 

 2.83 3.85 السعجل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 psppبشاء عمى نتائج بخنامج  انالباحثأعجه السرجر: 
عجم  إلىفخاد الجراسة أتذيخ اتجاىات : اتخاذ القخاراتفخاد الجراسة حػل أاتجاىات .3

، ولكؽ وبذكل عام إدارة الذخكة تتذارك مع العامميؽ في صشع القخارات أن  التأكج مؽ 
ل العبارات الستعمقة باتخاذ القخاراتألى مؾافقة إتذيخ الشتائج   ،فخاد الجراسة عمى ج 

القخارات التي تتخحىا إدارة الذخكة واضحة ومعمشة وتشال ثقة  ن  أوالتي مؽ ضسشيا 
ضسؽ الفئة الخابعة مؾافقة أفخاد  3.22ي العام الستؾسط الحداب جاءحيث الجسيع 
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والججول 2.25ذلػ وبانحخاف معياري  ىحا الب عج ارات التي تكيذـــــــــالجراسة عمى العب
 (  يؾضح ذلػ. 0رقؼ ) 

 ( 0الججول رقؼ )
 
 ت

 
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 1.43 3.25 تتذارك إدارة الذخكة مع العامميغ في صشع القخارات. 13
القخارات التي تتخحىا إدارة الذخكة واضحة ومعمشة وتشال ثقة  14

 الجسيع.
3.76 2.82 

ل مغ سا يقم   دارة بالتفػيس م  إلى إدارة الذخكة مشيج اتتبش   15
 العسل.السخكدية في 

3.74 2.83 

 قخارات صشع في العاممػن  يذارك بأن الذخكة إدارة تدسح 16
 قداميع ومكاتبيع.أ تخز ميسة

3.21 1.22 

 السختمفة اإلدارية السدتػيات مذاركة عمى الذخكة إدارة تعسل 17
 .القخار اتخاذ في

3.24 1.19 

 مشاسبة حمػل وضع في العامميغسداىسة ب الذخكة تدسح 18
 .العسل في تػاجييع التي كلالمسذ

3.67 1.12 

 1.12 3.44 السعجل العــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 psppبشاء عمى نتائج بخنامج  انالباحثأعجه السرجر: 

 لىإفخاد الجراسة أتذيخ اتجاىات : نطع السعمػماتفخاد الجراسة حػل أاتجاىات  .4
لتؾفيخ السعمؾمات الالزمة في الؾقت  معمؾمات إدارة الذخكة تستمػ قاعجة بأن   ةسؾافقلا

 عمى تحجيثو تعسلو عمى شبكة السعمؾمات الجولية ا  لكتخونيا مؾقعاكسا تستمػ  السشاسب
ضسؽ الفئة الخابعة مؾافقة أفخاد  3.80الستؾسط الحدابي العام  جاء ، ولقجباستسخار

(  6والججول رقؼ )5.92 وبانحخاف معياري  ىحا الب عجالجراسة عمى العبارات التي تكيذ 
 يؾضح ذلػ.
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 (6الججول رقؼ )
 
 ت

الستػسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

تػفخ إدارة الذخكة قاعجة معمػمات عغ الفتخة الساضية و الحاضخة والستػقعة  19
 السدتقبل.في 

3.67 1.25 

 2.86 3.81 يتع تػفيخ السعمػمات الالزمة في الػقت السشاسب قبل فقجان قيستيا. 22
تستمظ الذخكة نطام اترال فعال وحجيث يديل عسمية نقل السعمػمات  21

 لمسدتفيجيغ مشيا.
3.74 1.21 

 2.95 3.86 زبائشيا. لخجمة معمػمات حجيثة نطسةأ باستسخار الذخكة تدتخجم 22
الكتخونية عمى شبكة السعمػمات الجولية تعخض بيا  مػاقع تستمظ الذخكة 23

 باستسخار. عمى تحجيثيا وتعسل وتقجم مغ خالليا الخجمات السعمػمات
4.19 2.67 

 2.91 3.85 السعجل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 psppبشاء عمى نتائج بخنامج  انالباحثأعجه السرجر: 
فخاد الجراسة أتذيخ اتجاىات : نطام األجػر والسختبات فخاد الجراسة حػلأاتجاىات ـ 5
 يتقاضاه الحي الخاتب ال وأن  نغام أجؾر ومختبات فع   الذخكة لجييا لى السؾافقة بأن  إ

إدارة الذخكة تعسل عمى تجريب العامميؽ  السبحول، وأن   السجيؾد السؾعف يتشاسب مع
فخص حكيكية لمتظؾر والتخقية وتحقيق  اإلدارية، وتعظي لمعامميؽوفي كافة السدتؾيات 
 العامميؽ مؽ قبل السبحول اإلضافي الذخكة الجيج إدارة وت قجر طسؾحاتيؼ الؾعيفية،

 3.09م جاء الستؾسط الحدابي العاوتحفيدىؼ، وبذكل عام  وتعسل عمى مكافأتيؼ
وبانحخاف  ىحا الب عجضسؽ الفئة الخابعة مؾافقة أفخاد الجراسة عمى العبارات التي تكيذ 

 (  يؾضح ذلػ.7والججول رقؼ ) 2.54معياري 

 ( 7الججول رقؼ )
 
 ت

 
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 2.67 4.25 دارية.إلتعسل إدارة الذخكة عمى تجريب العامميغ وفي كافة السدتػيات ا 24
 1.27 3.29 السبحول. السجيػد مع أتقاضاه الحي الخاتب يتشاسب 25
 2.94 3.71 .يتع تػزيع السكافآت عمى العامميغ بصخيقة شفافة ومشرفة 26
 2.92 3.48تعصي إدارة الذخكة فخص حكيكية لمعامميغ لمتصػر والتخقية وتحقيق شسػحاتيع  27
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 الػضيفية.
 االقترادية األوضاع التي تسشحيا الذخكة مع األجػر والسختبات مدتػيات تتشاسب 28

 .الدائجة
3.17 1.34 

 1.23 3.52 وتحفيدىع مكافأتيعوتعسل عمى  العامميغ مغ قبل السبحول اإلضافي الذخكة الجيج ُتقجر 29
 2.68 4.22 .والتعــــــــاون  االندجـــــــــــام يدػده جػ لفي العع إنجاز يتع 32
ىشاك عجالة مغ قبل إدارة الذخكة فيسا يتعمق بسشح الثػاب و تػقيع العقاب  عتقج أن  ا 31

 عمى العامميغ.
3.52 1.17 

 2.92 3.55 لعامميغ كامل حقػقيع وفي الػقت السشــــــــــــاسب.االذخكة تعصي  أنا عمى ثقة تامة بأن   32
 1.22 3.59 السعجل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 psppالباحثان بشاء عمى نتائج بخنامج  هعجأ السرجر: 
تذيخ بذكل عام : فخاد الجراسة حػل متغيخ األداء التدػيقيأوصف اتجاىات .5

األداء التدؾيقي حيث تكيذ لى مؾافقتيؼ عمى  العبارات التي إفخاد الجراسة أاتجاىات 
ضسؽ الفئة الخابعة  5.77وبانحخاف معياري   2.50الستؾسط الحدابي العام  جاء

ليو إالستغيخ، ومؽ أىؼ ما تذيخ  مؾافقة أفخاد الجراسة عمى العبارات التي تكيذ ىحا
الذخكة تستمػ حرة سؾقية أكبخ مؽ الذخكــات  أن   سةفخاد الجراأتذيخ اتجاىات 

السشافدة ليا في الدؾق، وتحغى بدسعة جيجة في الدؾق مقارنة بالذخكات السشافدة 
، زبائشيا ليا، وتحخص إدارة الذخكة عمى تقجيؼ خجماتيا بالجؾدة العالية  التي تخضي

 .( يؾضح ذلػ  8والججول رقؼ )
 ( 8الججول رقؼ )

 
 ت

 
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 2.82 4.36 تستمظ الذخكة حرة سػقية أكبخ مغ الذخكــــــــــــات السشافدة ليا في الدػق. 1
 2.63 4.19 عمى حرتيا الدػقية الحالية.تقػم الذخكة بستابعة نذاشيا التدػيقي لمحفاظ  2
 2.68 4.27 رباح.أل يديع األداء التدػيقي لمذخكة في زيادة حجع السبيعات وا 3
  )التػزيع الدعخ،التخويج، الخجمة،( التدػيقي السديج عشاصخ مختمف الذخكة تدتخجم 4

 . التدػيقي األداء تحديغ إلى اليادفة
4.25 2.44 

بالذخكات السشافدة  مقارنة متػاصل بذكل  الدػقية حرتيا زيادة عمى الذخكة تعسل 5
 ليا.

4.22 2.73 

 2.78 3.86 بأنذصتيا مذاكل تتعمق تػاجو عشجما سياساتيا التدػيكية بتصػيخ الذخكة تقػم 6
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 الخئيدية.
 2.81 3.98 . رباح في أولػيات أىجافياأل تزع الذخكة ىجف تحقيق ا 7
 2.76 4.64 في الدػق مقارنة بالذخكات السشافدة ليا.تحطى الذخكة بدسعة جيجة  8
ف عمى ما أنجد مغ أىجاف الذخكة في البقاء والشسػ داء التدػيقي في التعخ  أليداعج ا 9

 . والخبحية

4.14 2.75 

 2.63 4.45 زبائشيا. تحخص إدارة الذخكة عمى تقجيع خجماتيا بالجػدة العالية  التي تخضي 12
 2.82 4.26 الذخكة بالتقجيخ واالحتخام مع جسيع األشخاف التي تتعامل معيع .تحطى إدارة  11
داء التدػيقي بسا يكفل ليا  الديـــــــــادة في أللى تحديغ اإتدعى الذخكة باستسخار  12

 .حجع السبيعات واألرباح
4.12 2.59 

 2.77 4.25 السعجل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 psppالباحثان بشاء عمى نتائج بخنامج أعجه السرجر: 
ألجخاء اختبار فخوض الجراسة والتأكج مؽ صحتيا  :اختبار فخوض الجراسة-ثانيا

 يعخض الباحثان أىؼ الخظؾات الستبعة في أختبار الفخوض وىي كالتالي: 
 تذكيل الفخضية األساسية والبجيمة. .2

 بشاء عمى نؾع البيانات الستؾفخة.االختبار اإلحرائي السشاسب   .4

 .   تحجيج مدتؾى السعشؾية  .3

 إيجاد الكيسة السعيارية لالختبار اإلحرائي مؽ الججاول السخررة لحلػ .  .2

 إيجاد الكيسة اإلحرائية لالختبار الحي تؼ اختياره في الخظؾة الثانية.  .0

الكيسة السعيارية مقارنة الكيسة اإلحرائية التي تؼ إيجادىا في الخظؾة الدابقة مع   .6
 التي تؼ إيجادىا في الخظؾة الخابعة.

القخار: إذا كانت الكيسة اإلحرائية أكبخ مؽ الكيسة السعيارية فإنشا سؾف نقؾم   .7
 بخفض الفخضية األساسية  والعكذ صحيح.

اإلدارة والعامميغ بالذخكة محل الجراسة والبحث غيخ  ول: إن  اختبار الفخض األ 
 مجركيغ تساما لسفيػم وأىسية الجيشات التشطيسية في تحديغ األداء التدػيقي.

غيخ  ؽ بالذخكة محل الجراسة والبحثياإلدارة والعاممأن   H0 الفخضية األساسية:
 التدؾيقي. مجركيؽ تساما لسفيؾم وأىسية الجيشات التشغيسية في تحديؽ األداء
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 يجركؾن بالذخكة محل الجراسة والبحث  ؽياإلدارة والعاممأن   H1 الفخضية البجيمة: 
 مفيؾم وأىسية الجيشات التشغيسية في تحديؽ األداء التدؾيقي. تساما  

في قياس ومعخفة الختبار الفخضية اعتسج الباحثان عمى الستؾسط الحدابي 
لؼ يدبق ليؼ  فخاد الجراسةأ جل   أن  ب، حيث جاءت الشتيجة فخاد الجراسةأاتجاىات 

الى كحلػ تذيخ الشتائج ، 4.28بستؾسط حدابي  الدساع بسرظمح الجيشات التشغيسية
ادرك تأثيخ وأىسية الجيشات التشغيسية عمى األداء التدؾيقي مؽ أفخاد الجراسة  عجم تأكج

 . 4.62لمذخكة وبستؾسط حدابي 
الجيشات التشغيسية مرظمح مجازي يؾضح  الجراسة بأن   أفخاد مؾافقةغؼ ر و  

العؾامل األساسية التي تحجد شخرية السشغسات وتتأثخ بيا أثشاء مسارستيا ألنذظتيا 
دراك التام لسفيؾم وأىسية إلالى عجم إالشتيجة الشيائية بذكل عام تذيخ  ال أن  إالسختمفة 

وانحخاف  4.72الجيشات التشغيسية في تحديؽ األداء التدؾيقي بستؾسط حدابي 
 (  يؾضح ذلػ.3، والججول رقؼ ) 2.28معياري 

 .  H1ورفض الفخضية البجيمة   H0قبؾل الفخضية األساسية  القخار:
 اسة والبحث غيخ مجركيؽمحل الجر ليبيا لمتأميؽ اإلدارة والعامميؽ بذخكة  إن   الشتيجة:

 لسفيؾم وأىسية الجيشات التشغيسية في تحديؽ األداء التدؾيقي . تساما  
بيغ   2.25ال يػجج ارتباط معشػي عشج مدتػى معشػية  :الثانياختبار الفخض 

 الجيشات التشطيسية واألداء التدػيقي لمذخكة  محل الجراسة.
 :الفخضية األساسية والفخضية البجيمة/2

H0r  :    =5   :   H1r  ≠ 5    االستغيخيؽ مدتقميؽ  تسام   أي أن 

   5.50مدتؾى السعشؾية / 4

 2.68السعيارية مؽ الججاول  ىي   Tقيسة / 3

 ( : 322: 2996اإلحرائية باستخجام القانؾن )العالونة ، T تحجيج قيسة / 2

T=
 

√      

   

   =
    

√
        

    

  = 2.83 

 ) معامل االرتباط (    rحجؼ العيشة       nحيث :
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فأن ذلػ  2.68السعيارية  tأكبخ مؽ قيسة  4.83السحدؾبة t قيسة وحيث أن  
 . H1وقبؾل الفخض البجيل  H0يعشي رفض فخض العجم 

 بيؽ الجيشات التشغيسية 5.50يؾجج ارتباط معشؾي عشج مدتؾى داللة معشؾية  القخار:
يخجع تفديخىحه االرتباط إلى و ، 5.22الجراسة بمغت قيستو محل واألداء التدؾيقي 

% مؽ التغيخ الحاصل عمى  األداء التدؾيقي لمذخكة يفدخه التغيخ الحاصل 22أن  
% مؽ التغيخ تفدخه عؾامل أخخى غيخ الجيشات  09 عمى الجيشات التشغيسية وأن  

التشغيسية، وفيسا يمي يعخض الباحثان تفديخ كل بعج مؽ أبعاد الجيشات التشغيسية  
 ليحه االرتباط.

 .% مؽ التغيخ الحاصل عمى األداء التدؾيقي لمذخكة 4الييكل التشغيسي يفدخ  .2

داء التدؾيقي لمذخكة % مؽ التغيخ الحاصل عمى األ42نغؼ اتخاذ القخارات يفدخ   .4
. 

 .% مؽ التغيخ الحاصل عمى األداء التدؾيقي لمذخكة27نغؼ السعمؾمات يفدخ  .3

% مؽ التغيخ الحاصل عمى األداء التدؾيقي 33نغام األجؾر والسختبات يفدخ  .2
 .لمذخكة 

 الجينات التنظيميةمتغير ( قيمة معامل االرتباط بين 9ويهضح الجدول رقم )
بعاد الجينات أاكثر  أن  التسهيقي، ويتضح من الجدول  واألداء بأبعاده المختمفة
ثم نظم اتخاذ  ،والمرتبات األجؾرا باالداء التسهيقي لمشركة هه نظام التنظيمية ارتباط  

 الهيكل التنظيمي.  اوأخيخ  القرارات يميها نظم المعمهمات 
 لمجيشات التشغيسية عمى األداء التدؾيقي ( اختبار االنحجارالستعجد9ججول رقؼ )

 
 الستغيخ السدتقل

 
 الستغيخ التابع

 

 اختبار التبايغ اختبار االرتباط

 معامل التحجيج 

R2 

 R Sig2.25 F االرتباطمعامل 

األداء  الجيشات التشطيسية
 التدػيقي

0.17 0.41 2.234 1.44 

 0.01 2.924 0.02 0.00األداء  الييكل  التشطيسي



 

 م9292 ديسمبر رالعاشالعدد                       002مجلة رواق الحكمة                                   

 عمر شعبان العوامة.د    رجب عبدالسالم العموري.د  ...( للمنظمة وقياس أثرها DNAفحص الجينات التنظيمية )

 psppالباحثان بشاء عمى نتائج بخنامج أعجه السرجر: 
  :الشتائج

 :الجراسةوأبعاد فخاد الجراسة حػل متغيخات أاتجاىات  قياسنتائج  -أوالا 
سرظمح ل اتسام   غيخ مجركيؽ محل البحث بذخكة ليبيا لمتأميؽ العامميؽ إن   .2

 .وتأثيخىا عمى األداء التدؾيقي تياالجيشات التشغيسية وأىسي

 ،يترف بالسخونة ا  مشاسب ا  تشغيسي ليكال  محل البحث  ليبيا لمتأميؽشخكة تستمػ   .4
 .تعجيمو متى اقتزت الزخورة ذلػ يسكؽو 

 .ؾعائفموصف وتؾصيف لليبيا لمتأميؽ محل البحث لجى شخكة   .3

 فييا يعسل التي الؾعيفة كيسةبمحل البحث  بذخكة ليبيا لمتأميؽالسؾعف  شعؾر  .2
 . مان الؾعيفياآل يا تحقق لووأن  

 ن  أو تتذارك مع العامميؽ في صشع القخارات،  محل البحث إدارة الذخكة ن  إ  .0
 .القخارات التي تتخحىا إدارة الذخكة واضحة ومعمشة وتشال ثقة الجسيع

 ،السعمؾمات الالزمةليا تستمػ قاعجة معمؾمات تؾفخ  محل البحثإدارة الذخكة  ن  إ  .6
 ،عمى شبكة السعمؾمات الجولية ا  لكتخونيا في الؾقت السشاسب كسا تستمػ مؾقعا  و 

 .باستسخار عمى تحجيثو وتعسل

 الحي الخاتب ال وأن  لجييا نغام األجؾر والسختبات فع   محل البحثإدارة الذخكة  ن  إ  .7
 .السبحول السجيؾد يتشاسب معبيحه الذخكة السؾعف  يتقاضاه

 التدػيقي

نطع اتخـــــاذ 
 القخارات

األداء 
 التدػيقي

0.04 0.21 2.182 1.86 

نطع 
 السعمػمـــــــــــــات

األداء 
 التدػيقي

0.03 0.17 2.276 1.22 

نطام األجػر 
 والسختبات

األداء 
 التدػيقي

0.11 0.33 2.235 4.75 

pspp:  Analyze        Regression                  Liner                  ok 



 

 م9292 ديسمبر رالعاشالعدد                       002مجلة رواق الحكمة                                   

 عمر شعبان العوامة.د    رجب عبدالسالم العموري.د  ...( للمنظمة وقياس أثرها DNAفحص الجينات التنظيمية )

وفي كافة السدتؾيات  ،تعسل عمى تجريب العامميؽ محل البحثإدارة الذخكة  ن  إ  .8
وتحقيق طسؾحاتيؼ  ،اإلدارية، وتعظي لمعامميؽ فخص حكيكية لمتظؾر والتخقية

وتعسل  العامميؽ مؽ قبل السبحول اإلضافي الذخكة الجيج إدارة وت قجر الؾعيفية،
 .وتحفيدىؼ عمى مكافأتيؼ

تستمػ حرة سؾقية أكبخ مؽ الذخكات السشافدة ليا  البحثمحل ن إدارة الذخكة إ  .9
في الدؾق، وتحغى بدسعة جيجة في الدؾق مقارنة بالذخكات السشافدة ليا، 

 .زبائشيا وتحخص إدارة الذخكة عمى تقجيؼ خجماتيا بالجؾدة العالية  التي تخضي
 :نتائج  اختبار فخوض الجراسة -ثانيا

 اإلدارة والعامميؽ بذخكة ليبيا لمتأميؽ محل الجراسة والبحث غيخ مجركيؽ تساما   إن   .2
 لسفيؾم وأىسية الجيشات التشغيسية في تحديؽ األداء التدؾيقي.

 التشغيسية الجيشات بيؽ 5.50 معشؾية داللة مدتؾى  عشج معشؾي  ارتباط يؾجج  .4
 ن  أ الباحث ويخجع ،5.22 قيستو بمغت الجراسة محللمذخكة  التدؾيقي واألداء
 التدؾيقي األداء عمى الحاصل التغيخ مؽ% 22 أن   إلى االرتباط ىحه تفديخ

 تفدخه التغيخ مؽ% 09 وأن   التشغيسية الجيشات عمى الحاصل التغيخ يفدخه لمذخكة
 التشغيسية. الجيشات غيخ أخخى  عؾامل

 التدؾيقي األداء عمى الحاصل التغيخ مؽ %33والسختبات يفدخ األجؾر نغام ن  إ  .3
% مؽ التغيخ الحاصل عمى 42نغؼ اتخاذ القخارات يفدخ ويمي ذلػ لمذخكة، 

% مؽ التغيخ الحاصل 27يفدخحيث نغؼ السعمؾمات  ثؼ ،األداء التدؾيقي لمذخكة
% مؽ التغيخ 4الييكل التشغيسي يفدخ  ، وأخيخاعمى األداء التدؾيقي لمذخكة

 .الحاصل عمى األداء التدؾيقي لمذخكة

  :التػصيات
، والخبخة العمسيةفي ضؾء الجراسة الشغخية ونتائج  تحميل البيانات األولية لمجراسة 

 .خمص الباحثان إلى مجسؾعة مؽ التؾصيات التالية
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 :تػصيات خاصة بذخكة ليبيا لمتأميغ محل الجراسة والبحث -أوالا 

 االتشغيسية باعتبارىالجيشات  سفيؾمل محل الجراسة والبحث الذخكة تعسيق ضخورة (2
لى إ عمى التغييخ ىاتداعج  يسكؽ أن   التيو  دارةإلفي ا اليؼ الحجيثةـــالسف أحج
 الستسيد. التدؾيقي األداء في واالستسخار فزلاأل

األجؾر  نغام اىتسام إدارة الذخكة محل الجراسة والبحث بتعديد زيادة ضخورة  (4
 بالذخكة لزسان والء العامميؽ وتحقيق األمان الؾعيفي ليؼ. الحؾافدو والسختبات 

 مؽ القخارات تخاذاالسختمفة لمسداىسة في  اإلدارية السدتؾياتالعامميؽ ب تسكيؽ  (3
ودعؼ الثقة التشغيسية بيؽ اإلدارة والعامميؽ الرالحيات  مشح في التؾسع خالل

 .فيسا يتعمق بالحقؾق والؾاجبات

فيسا يتعمق دعؼ األمان الؾعيفي  بالذخكة مؽ خالل دعؼ العجالة التشغيسية   (2
 بالثؾاب والعقاب.

 الدخيع التغيخالتعقيج الذجيج و  عل فيالبحث و الجراسة نؾصي إدارة الذخكة محل   (0
 ظمباتتالس ؾفيختو  االستخاتيجية السعمؾمات بشغؼ سامتاالى زخورةب االعسال بيئةل

تديؼ في تحجيث قاعجة السعمؾمات لجى  يتالالحجيثة  كشؾلؾجيةتوال اإلدارية
 في تحقيق اليقغة والفظشة والخفة االستخاتيجية لمذخكة.ىحا سيديؼ و ، الذخكة

 ثخأ مؽ لو لسا التدؾيقي ئيابأدا والبحثالذخكة محل الجراسة  اىتسام زيادةضخورة   (6
مؽ خالل ذلػ ، و العسالء ورضا الدؾقية والحرة الخبحية زيادة عمى يجابيإ

 االىتسام ببحؾث التدؾيق والعسمية التدؾيكية.

التي تؾصيات البحؾث العمسية ىؼ البحث ألو  الجراسة الذخكة محل ضخورة تظبيق  (7
سخاكد البحثية السختمفة بخرؾص في ال وأالذخكة في  خخبيؽ الحيؽ واآل تجخى 

سي لمتكشؾلؾجيا أوالسداىسة في الشقل الخ ، عسالألإدارة افي االتجاىات الحجيثة 
وزيادة قجرتيا في عسال التجارية ألتفؾق مشغسات افي  ةكبيخ أىسية مؽ لحلػ لسا 

 . تحقيق أىجافيا السخجؾة 
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 :السدتقبميةوالجراسات البحػث تػصيات خاصة ب -ثانيا

مؽ خالل كحلػ و  مؽ خالل نتائج الجراسة الشغخية ونتائج اختبارات الفخوض
 طالب العمؼ والسعخفة ومؤسدات البحث العمسييؾصي الباحثان  الخبخة العمسية 

 تي:باآل
السديج مؽ الجراسات السدتقبمية في مجال الجيشات التشغيسية واألداء أجخاء  .2

وتظبيقيا عمى مؤسدات عسال، ألواالتجاىات الحجيثة في إدارة االتدؾيقي 
عسال األومجتسعات مختمفة، لتأكيج أىسية مثل ىحه السؾضؾعات لسشغسات 

باختالف السكان والدمان، وذلػ لسؾاكبة التظؾر العمسي في مثل ىحه 
 .السؾضؾعات

الجيشات أبعاد مؽ ضسؽ  ترشف أن  يسكؽ  اختبار و قياس أثخ عؾامل أخخى   .4
 درجة التداممثل  يكؾن ليا تأثيخ أكبخ عمى األداء التدؾيقي لمسشغسة والتشغيسية 

العجالة التشغيسية  ،بالسدؤولية القانؾنية واالقترادية واالجتساعية عسالألمشغسة ا
فيسا يتعمق بالثؾاب والعقاب، الثقة التشغيسية بيؽ اإلدارة والعامميؽ فيسا يتعمق 

 الييكل السالي وسياسة تؾزيع األرباح ..الخ. بالحقؾق والؾاجبات،

 يقتخح الباحثان بعض العشاويؽ البحثية التالية:   .3
 الثقة التشغيسية في العالقة بيؽ الجيشات التشغيسية واألداء التدؾيقي .تؾسيط 

  في العالقة بيؽ الجيشات التشغيسية واألداء التدؾيقي.تؾسيط العجالة التشغيسية 

   القانؾنية واالقترادية  اتيابسدؤولي عسالاألقياس مجى التدام مشغسة
 االجتساعية وأثخ ذلػ عمى األداء التدؾيقي.و 

  وأثخىا عمى األداء التدؾيقي . الستبعة في السشغسة  تؾزيع األرباح سياسة 

   . الييكل السالي لمسشغسة وأثخه عمى األداء التدؾيقي 
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 ىػامر البحث:
                                                           

الجيشات التشغيسية وعالقتيا ،( 4528الحكيؼ أحسج ربيع  نجؼ واخخون ،)  عبج 1
عمى السخاكد الظبية باالبتكار: الجور الؾسيط لجؾدة الخجمة بالتظبيق 

السجمة السرخية لمجراسات التجارية جامعة  الستخررة بجامعة السشرؾرة،
 https://alat.journals.ekb.eg.  4، ص  كمية التجارة -السشرؾرة 

شؾوي (، مجى تؾافخ مكؾنات الحسض ال4542خخون، )آمال عبج السجيج الحيمة و آ 2
وأثخىا في تحقيق االداء العالي لجى العامميؽ في قظاع التعميؼ  DNAالتشغيسي 

 .454 (، ص3) 8التقشي الفمدظيشي ، مجمة جامعة فمدظيؽ التقشية  لألبحاث، 
https://rj.ptuk.edu.ps/index.php/pturj/article/view/214/131 

السكتبة  كتـــابتو، وطخيقة أسدو العمسي ، البحث (1992 مبارك، دمحم الراوي  دمحم 3
 .34، ص القـــاىخة  األكــــاديسية،

 . 447 -452، صمخجع سبق ذكخه (، 4542خخون، )آمال عبج السجيج الحيمة و آ 4
 (، 4545سساعيل يؾسف، ) إدمحم  5
 العامميؽ عمى تظبيكية دراسة التشغيسية الثقة عمى التشغيسية الجيشات تأثيخ  

 البحؾث مرخ العخبية، جامعة بؾرسعيج، مجمة بجسيؾرية الجامعية بالسدتذفيات
 الخابع العجد – ( 21 ) السجمج –والتجارية السالية

 .https://jsst.journals.ekb.eg 
 ، مخجع سبق ذكخه(4528) خخون،آالحكيؼ أحسج ربيع  نجؼ و  عبج 6

.https://alat.journals.ekb.eg 

 (،  4528لسياء عيج عظا إبخاليؼ،) 7
 القخارات اتخاذ في السخاطخة مؽ لمحج التشغيسية الجيشات في تؾافخىا الؾاجب الستظمبات

السجمة العمسية لمجراسات التجارية والبيئية، السجمج  جامعة قشاة الدؾيذ،اإلدارية، 
 https://jces.journals.ekb.eg.937-928، ص ص 3، العجد 9

 السؤسدي بالتسيد التشغيسية الجيشات عالقة، (4528،)زكخيا دمحم حدؽ بجوان 8

https://alat.journals.ekb.eg/
https://rj.ptuk.edu.ps/index.php/pturj/article/view/214/131
https://rj.ptuk.edu.ps/index.php/pturj/article/view/214/131
https://jsst.journals.ekb.eg/
https://alat.journals.ekb.eg/
https://jces.journals.ekb.eg/
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غدة، رسالة ماجدتيخ،  قظاع محافغات في الفمدظيشية الجامعات عمى ميجانية دراسة 
 دارية.إلاد والعمؾم اــغدة، كمية االقتر جامعة

 وريادية  DNAالتشغيسي الشؾوي  الحسض، (4527ميشة، كافي ميسؾن،)أمؾالي  9
الجدائخ، مجمة البحؾث  في الشقال الياتف متعاممي حالة دراسة السؤسدات

 العجد األول. السجمج الخابع، االقترادية والسالية،
 لتذخيص التشغيسي الشؾوي  الحسض مكؾنات استخجام، (4520ميدؾن العبيجي،) 10

، العجد 23الرحية، مجمة الغخي لمعمؾم االقترادية واإلدارية، السجمج  السشغسات
36  http://journals.uokufa.edu.iq/ . 

السؤسدات  استجامة عمى التدؾيقي األداء (، أثخ4528أم الخيخ ربؾح ،) 11
 والتجارية االقترادية العمؾم كمية االبتكارية، أطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة،

 التدييخ، جامعة قاصجي مخباح، ورقمة. وعمؾم
 (،  4525)  ،الكيكي أحسج محسؾد غانؼ 12

 آلراء استظالعية دراسة التدؾيقي واألداء العسميات استخاتيجية أبعاد بيؽ العالقة
 كمية نيشؾى، /الظبية والسدتمدمات األدوية لرشاعة العامة الذخكة في السجراء
 . 34مجمج  99 العجد الخافجيؽ مجمة تشسية السؾصل، جامعة -واالقتراد اإلدارة

 . 26، مخجع سبق ذكخه ، ص (4528،)زكخيا دمحم حدؽ بجوان13
 قجرات عمى التشغيسية الجيشات ثخأ(، 4520الدعيج دمحم لبجة، ) يدتا شاه 14

االبتكارية، أطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ، كمية التجارة ، جامعة  السخؤوسيؽ
 . 2، ص طشظا ، جسيؾرية مرخ

ثخ بيؽ نغؼ دعؼ القخار وجؾدة أل(، ا4523) ،هللا بؽ حسؾد بؽ دمحم الحدشي عبج15
دراسة ميجانية في وزارة الخجمة السجنية ب    القخارالسعمؾمات وفاعمية اتخاذ 

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية االعسال، جامعة الذخق  ،سمظشة عسان
 . 30، ص األوسط

http://journals.uokufa.edu.iq/
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 في وأثخىا التشغيسية السشاعة نغؼ (،4526)،السجيج عبج رياض عثسان 16
 ستخاتيجيةاال السعمؾمات لشغؼ الؾسيط الجور األزمات اختبار إدارة استخاتيجيات

األردنية، رسالة ماجدتيخ غيخ  الغحائية الرشاعات شخكات عمى ميجانية دراسة
 . 23، ص  عسال، جامعة الذخق األوسطألمشذؾرة ، كمية ا

( ، إدارة السؾارد البذخية ، مشيج غيخ مشذؾر 4542رجب عبج الدالم العسؾري، ) 17
 . 37- 36 ، كمية االقتراد العجيالت، جامعة الداوية  ص ص

(،  الدياسات اإلدارية، مشيج غيخ مشذؾر، 4542رجب عبج الدالم العسؾري، ) 18
 . 29كمية االقتراد العجيالت، جامعة الداوية، ص 

 .44(، مخجع سبق ذكخه ، ص 4526،)السجيج عبج رياض عثسان19
 .08(، مخجع سبق ذكخه ص 4527ميشة، كافي ميسؾن ،)أمؾالي  20
 التدؾيقي األداء تحديؽ في الدبؾن  معخفة إدارة دور ،(4528)قؾارح، شخيفة مخيؼ 21

 والعمؾم االقترادية العمؾم الخجمية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية لمسؤسدة
 .24، ص مخباح، ورقمة قاصجي جامعة التدييخ، وعمؾم التجارية

االستخاتيجية في تحديؽ األداء التدؾيقي  ، أثخ اليقغة(4522) محاط أميخة، 22
 دراسة حالة  مؤسدة اتراالت الجدائخ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية

 .30، صالتدييخ، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة وعمؾم والتجارية االقترادية العمؾم

 األداء تحديؽ في التدؾيقي السعمؾمات نغام ، دور(4522، )خالفي خالج 23
 التدؾيقي، مجمة 

 .420ص  األول، العجد 3السجمج  والجراسات، لمبحؾث والتشسية اإلدارة
 التدؾيقي األداء تحديؽ عمى االستخاتيجي التؾجو ثخأ، (4528)ىاجخ،  تالي 24

ورقمة، رسالة ماجدتيخ غيخ – BNA الجدائخ الؾطشي البشػ حالة دراسة لمبشػ 
 قاصجي التدييخ، جامعة وعمؾم التجارية والعمؾم االقترادية العمؾم كمية مشذؾرة،

 .24، ص  مخباح، ورقمة
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(، أىسية استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات  4545مؾلؾد حؾاس، ىجى حفري، )  25
، العجد 25في تحديؽ األداء التدؾيقي لمسؤسدة ، مجمة أبعاد اقترادية، السجمج 

 . 72األول، ص 
(، أثخ االستخاتيجيات التدؾيكية في األداء 4526وائل عمي رفيق نغيف، ) 26

الرغيخة الفمدظيشية، أطخوحة دكتؾرة غيخ مشذؾرة  التدؾيقي لسشغسات األعسال
 .236،جامعة الدؾدان لمعمؾم والتكشؾلؾجيا، ص 

 .24مخجع سبق ذكخه ، ص (،  4528أم الخيخ ربؾح ،)27
 .https://www.libtamin.lyالسؾقع االلكتخوني شخكة ليبيا لمتأميؽ  28
 العخبية السسمكة في الخقسية (، السكتبات4525الخحسؽ السعتؼ،) عبج بؽ نبيل 29

 . 320 ، صالؾطشية، الخياض فيج السمػ الدعؾدية، مكتبة
 

https://www.libtamin.ly/

