
المستخلص

Balanced(تطل مباستخدام الفعا تيةحتليل مقياس . البحث اجلامعي. 2012، سييت، حمتو مه

Scorecards ( يفKANINDOشريعة جباوى الشرقية.  

  فطرية املاجستري: املشرف

  الفعا لية: الفكرة الرئيسية

ولذاك لديها . حتاوهلايف كل احلال واملستقبل أن املؤسسات توجه البيئة اإلقتصادية اليت   

.املنظمة املصممة ببيئة سعيها

وتنظيم مقياس . مقياس الفعال اإلقتصادي التام هو من مصدر املقياس الناجح  للمؤسسة  

ذاك ل. الفعال يف منظمة تقليدية تصرع النقود فحسب، ولإلضافة هنا من ناحية غري النقود املهم

العينة املعقودية الرقمية وهي من املنهج ملقياس الفعال مقياس الفعال اإلقتصادي التام هو باستخدام

الذي ليس له يصوره على فعال للنقود فحسب ولكن على غريه يعين املشرتي وعملية اإلقتصادية 

  .الداخلية والتعليمية والتنمية

وهدف من هذا البحث هو ملقياس الفعال كانيندو شريعة جباوى الشرقية ماالنج باستخدام   

  .ملعقودية الرقمية وأما طريقة حتليلية يف هذا البحث هي التحليل الوصفيالعينة ا

ومن نتائج هذا البحث هي قيمة املتوسطة لكل الناحية هي ناحية النقود فارتفاع الكثري من   

فرح املشرتي اخلاصة على ومن ناحية املشرتي تدل على درجة . العقلية اليت مل تثبتها مثال ل د ر

ومن ناحية اإلقتصادية الداخلية حتتاج إىل موضوع قيمة . ضاءها ومنها األوليةعمل كانيندو بأع

الفعال حىت يستطيع أن يسهل مصدر الناجح بربنامج الفعال هلدف املؤسس لنيل احلاصل التام 

. بالتعليم و التنمية مها احلسن إىل حد ما تدل على ارتفاع اإلنتاج للعمال من السنة إىل السنة

فعال كانيندو شريعة جاوى شرقية مباالنج من القيمة األحسن إىل حد ما واقرتحه واخلالصة هي 

  .لكي كانيندو يستخدم طريق العينة املعقودية الرقمية يف قيمة الفعال
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	في كل الحال والمستقبل أن المؤسسات توجه البيئة الإقتصادية التي تحاولها. ولذاك لديها المنظمة المصممة ببيئة سعيها.

	مقياس الفعال الإقتصادي التام هو من مصدر المقياس الناجح  للمؤسسة. وتنظيم مقياس الفعال في منظمة تقليدية تصرع النقود فحسب، وللإضافة هنا من ناحية غير النقود المهم. لذاك مقياس الفعال الإقتصادي التام هو باستخدام العينة المعقودية الرقمية وهي من المنهج لمقياس الفعال الذي ليس له يصوره على فعال للنقود فحسب ولكن على غيره يعني المشتري وعملية الإقتصادية الداخلية والتعليمية والتنمية.

	وهدف من هذا البحث هو لمقياس الفعال كانيندو شريعة بجاوى الشرقية مالانج باستخدام العينة المعقودية الرقمية وأما طريقة تحليلية في هذا البحث هي التحليل الوصفي.

	ومن نتائج هذا البحث هي قيمة المتوسطة لكل الناحية هي ناحية النقود فارتفاع الكثير من العقلية التي لم تثبتها مثلا ل د ر. ومن ناحية المشتري تدل على درجة فرح المشتري الخاصة على عمل كانيندو بأعضاءها ومنها الأولية. ومن ناحية الإقتصادية الداخلية تحتاج إلى موضوع قيمة الفعال حتى يستطيع أن يسهل مصدر الناجح ببرنامج الفعال لهدف المؤسس لنيل الحاصل التام بالتعليم و التنمية هما الحسن إلى حد ما تدل على ارتفاع الإنتاج للعمال من السنة إلى السنة. والخلاصة هي فعال كانيندو شريعة جاوى شرقية بمالانج من القيمة الأحسن إلى حد ما واقترحه لكي كانيندو يستخدم طريق العينة المعقودية الرقمية في قيمة الفعال.

