
 وشازة اىتعيٌٍ اىعايل واىبحث اىعيًَ

 جاٍعت املىصو               
 قتصادميٍت اإلدازة واال         

  
 
 

 اىقدزاث املْظٍَت اىتسٍٍس اىتْظًٍَ ودوزٓ يف تعصٌص 
يف  عٍْت ٍِ اىتدزٌسٍني واملىظفنيزاء دزاست استطالعٍت َ

  زبٍوأ - جاٍعت جٍهاُ
  
 
 

 اىبٍاتًبشاز غاًل حسني عيً 
 

 زساىت ٍاجستري 
  إدازة أعَاه

 
 بإشساف  

 األستاذ ٍساعد 
 اجلسجسيحمَد اىدمتىز أمحد سيٍَاُ 
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 يف 
ُ
 اىقدزاث املْظٍَت  تعصٌص اىتسٍٍس اىتْظًٍَ ودوزٓ

يف  عٍْت ٍِ اىتدزٌسٍني واملىظفنيَزاء  استطالعٍتدزاست  
  زبٍوأ - جاٍعت جٍهاُ

 
 
 

 زساىت تقدً بها 
 بشاز غاًل حسني عيً اىبٍاتً 

 
 إىل 

 جميس ميٍت اإلدازة واالقتصاد يف جاٍعت املىصو 
 وهً جصء ٍِ ٍتطيباث ٍّو شهادة املاجستري 

 يف اختصاص إدازة االعَاه 
 
 

 بإشساف  
 األستاذ املساعد 

 اىدمتىز امحد سيٍَاُ حمَد اجلسجسي  
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لُوا َوقُلِِ لَُكِْ اّلَلُِ فََسََيَى اْْعَ     َوَرُسوُلُِ َْعَ

دُّونَِ َوالُْمْؤِمنُونَِ َلِى َوَسُُتَ
ِ
     ِبِــالَْغيِْ عَاِلمِِ ا

ئُُكِْ َوالَشهَاَدةِِ ِّ  ﴾١٠٥تَْعَملُوَن﴿ ُكْنُتِِْبَما فَُينَب
                  

صدق هللا العظيم                                         
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 متظمبات نيل شيادة الساجدتير في إدارة األعساؿ. جزء مؽ

 :  التهقيع                                          
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  8102/  4/  3  :  التاريخ                                         
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تسػػم مراجعتيػػا مػػؽ الشاليػػة المحؾحػػة وترػػحيا مػػا ورد فييػػا مػػؽ أةظػػاء لحؾحػػة وتع يرحػػة،  " أربيييل
 دبلمة األسمؾب وصحة التع ير.لمؤىمة لمسشاقذة بقدر تعمق األمر  الرسالةوبذلػ أصبحم 

 : التهقيع                                         
 أ.م.د. عسار إسساعيل أحسج :  ميساأل                          

 قدم المغة العخبية / كمية اآلداب                                     
 8102/  4/  3 : التاريخ                                        

 إقشاس سئٍش نجُت انذساصاث انعهٍا

 الرسػػػالةا السذػػػرؼ والسقػػػـؾ المحػػػؾؼ، أرشػػػا ىػػػذه سػػػتقػػػدـ بي ؽتػػػيمال يؽبشػػػاءل عمػػػص التؾصػػػيت
 لمسشاقذة.

 : التهقيع                                         
 أ.م.د. عالء عبجالدالم يحيى :   ميساأل                            
 8102/  4/  3 : التاريخ                                         

 إداسة األعًال إقشاس سئٍش قضى

بشاءل عمص التؾصيات التي تقدـ بيا السذرؼ والسقـؾ المحؾؼ ورئيس لجشة الدراسػات العميػا، 
 لمسشاقذة. الرسالةأرشا ىذه 

 

 : التهقيع                                        
 أ.م.د. عالء عبجالدالم يحيى:   ميساأل                          
 8102/  4/  3 : التاريخ                                        

 



 إقرار لجنت المنبقشت
التديييذ " بــ أنشػا أعزػاء لجشػة التقػؾحؼ والسشاقذػة قػد أطمعشػا عمػص الرسػالة السؾسػؾمةنذيد        

التجريدييين التشعيسي ودوره في تعديد  القيجرات السشعسيية : دراسية اسيتطالعية  راء عيشية مين 
 فػي بذيار ايا م حديين عميي البيياتي وناقذػشا الظالػ   " أربييل -والسهظفين في جامعية جيهيان 

وإنيػػا جػػدلرة لشيػػل شػػيادة الساجدػػتير فػػي  1058/ 5 /55محتؾحاتيػػا وؼيسػػا لػػو عبلقػػة بيػػا بتػػارح  
 إدارة األعساؿ.

 

 األستاذ السداعج الجكتهر                                     األستاذ السداعج الجكتهر
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 جامعة السهصلدههك                                                  جامعة        
 رئيدا                                                             عزها           
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 السهصلالذسالية /                                            جامعة السهصل     
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 وعخفانشكخ 
الحسد هلل رّب العالسيؽ عمص كثرة عظائو وعغيؼ فزمو وأشكره عمص ما َمّؽ عمّي مؽ عمؼ        

وأليسشي مؽ الر ر في تحسل الرعؾبات التي رافقم مدة إعداد ىذه الرسالة وأسجد هلل شاكرال 
عمص عغيؼ فزمو وكرمو ، وأصمي وأسمؼ عمص أشرؼ السرسميؽ سيدنا دمحم وعمص آلو وصحبو 

 . أجسعيؽ 
في الؾقم الذؼ أنيي ؼيو إعداد الرسالة أتقدـ بالعيد وفاءل وبالجسيل اعترافال وبالذكر والثشاء        

لؤلستاذ الفاضل السذرؼ عمص الرسالة الدكتؾر )ألسد سميساف دمحم الجرجرؼ( ، الذؼ مشحشي مؽ 
أف يفتا عميو بالسزحد وقتو ووافر عمسو ومتابعتو وإرشاداتو الؿيسة وتؾجيياتو الحكيسة، أساؿ هللا 

 مؽ العمؼ وأف يسّده بالرحة والعاؼية فجزاءه هللا عّشي ةيَر الجزاء وطيَ  الؾفاء . 
وحظي  لي أف أتقدـ بفائق الثشاء وااللتراـ ألساتذة كمية اإلدارة واالقتراد األفاضل       

دارة واالقتراد ، والعامميؽ ؼيو وأةص بالذكر الدكتؾر )ماىر عمي لديؽ الذساـ( عسيد كمية اإل
والدكتؾر )مؾفق ألسد عمي الديدية( العسيد الدابق لمكمية ، والدكتؾر )عدناف سالؼ األعرجي( 
معاوف العسيد لمذؤوف اإلدارحة ، والدكتؾر )وليد محسؾد رمؾ( معاوف العسيد لمذؤوف العمسية 

د غانؼ صالا( ( والدكتؾر )سرميحيصورئيس قدؼ إدارة األعساؿ الدكتؾر )عبلء ع دالدبلـ 
والدكتؾرة )نجمة آؿ مراد( ، والدكتؾر )عبلء ألسد لدؽ( ، والدكتؾر )دمحم مرظفص القريسي( ، 
والدكتؾر )سعيد ع دهللا دمحم( ، والدكتؾر )دمحم عراـ السعاضيدؼ( ، والدكتؾرة )ميدؾف دمحم ع دهللا 

دالجبار(، وفقيؼ هللا لسا بذلؾه مؽ ( ،والدكتؾر )عادؿ دمحم ع دهللا( ، والدكتؾرة )آالء ع دالسؾجؾد ع 
جيد في متابعة ومعالجة السعؾقات التي واجيتشي أثشاء الدراسة ، وأتقدـ بالذكر لسقؾمي استسارة 

 االستبانة والسقؾميؽ العمسي والمحؾؼ لمرسالة لسا بذلؾه مؽ جيد في تقؾحسيا . 
)معؽ وعدهللا  مدكتؾرلني واج  الؾفاء والعرفاف بالجسيل أف أقدـ شكرؼ وامتشاومؽ        

ومداعدتي  ،الفزل في إتساـ ىذه الرسالة ، إذ كاف ألرائو الددلدة وتؾجياتو الرشيدةالسعاضيدؼ( 
أدامو  ،مديرة رسالتي في أثشاءالتي اعترضم س يل تقدمي  وتذليميا في تخظي الرعؾبات الكثيرة
 . هللا ذةرال لمعمؼ ومشبعال لمعظاء

جزحل لؤلساتذة االفاضل رئيس وأعزاء لجشة السشاقذة السحترميؽ لتفزميؼ واتقدـ بالذكر ال       
 بق ؾؿ مشاقذة الرسالة وإبداء السبللغات التي ستكؾف مؾضو اىتساـ البالث . 

وحظي  لي أف اةص بالذكر والثشاء الديدة )ىاسسيػ انترانيػ وارطاف( التدرحدية في        
جيؾدىا الؿيسة في جان  التحميل اإللرائي والسبللغات الكمية التقشية الذسالية / السؾصل ، ل

 الؿيسة التي قدمتيا . 



أربيل إدارة وتدرحدييؽ ومؾعفيؽ ، لسداعدتيؼ لي في  –والذكر الجزحل لجامعة جيياف       
 تدييل ميسة دراستي السيدانية وفقيؼ هللا لسا بذلؾه مؽ جيد . 

وأىدؼ ثسرة جيدؼ إلص والدؼ السرلـؾ )غانؼ لديؽ عمي( رلسو هللا وإلص مؽ كانم        
مردر نجالي وتفؾقي ونؾر دربي والدتي الحالية )لفغيا هللا( ، كسا يظي  لي أف أتقدـ بالذكر 
والثشاء لخؾاتي وزوجتي وبشاتي لتقديسيؼ التذجيو والسداعدة طؾاؿ مدة دراستي وأساؿ هللا العغيؼ 
اف يحفغيؼ وأف لؾفقيؼ وحبارؾ فييؼ ، وال يفؾتشي أف اتقدـ بالذكر واالمتشاف لزمبلئي في الدراسة 

 وأتسشص ليؼ السؾفؿية والشجاح . 
وفي الختاـ ، أتقدـ بالذكر والثشاء السقرونيؽ باالعتذار لكل مؽ لؼ لتا لي ذكر أسسائيؼ        

 لرسالة . مسؽ أسيسؾا بجيد ومذؾرة ونريحة في إنجاز ىذه ا
 
 
 

 والفزل مخده هلل 
 
 
 

 الباحث                                                                             
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  سدتخمصال
تشاولم الدراسة مؾضؾعيؽ وىسا التدييس التشغيسي والقدرات السشغسية ، إذ يعد التدييس        

التشغيسي مؽ السؾاضيو الحدلثة ند يال والذؼ لغي بإىتساـ البالثيؽ عمص السدتؾحيؽ العربي 
لدم ية واألجش ي في محاولة لتحدلد مفيؾمو ونذأتو وتظؾره ، فزبلل عؽ تحدلد تأثيراتو اإليجابية وا

في السشغسات والشتائج السترتبة عمييا ، وبالسقابل فإف القدرات السشغسية تعد مؾجؾدال استراتيجيال 
لمسشغسات وركيزة أساسية لبقائيا واستسرار نسؾىا وصؾالل إلص تحقيق ميزة تشافدية لسشغسات 

رحعة في بيئة غير األعساؿ ، وال سيسا التي تؾاجو التحديات والرعؾبات الشاجسة عؽ التحيرات الد
مؤكدة وشدلدة التشافس ، مسا لتظم  مؽ إداراتيا بذؿ جيؾد ك يرة في تعزحز  تمػ القدرات ، ومسا 
تجدر اإلشارة اليو أف عسمية التعزحز  تخزو لتاثيرات عدة عؾامل ومتحيرات لعل مؽ بيشيا وإف لؼ 

 ي ىذا السجاؿ .  يكؽ أىسيا التدييس التشغيسي الذؼ لتؾقو أف يكؾف لو تأثير ك ير ف
عميو ولشدرة الدراسات التي تشاولم السؾضؾعيؽ وال سيسا التدييس التشغيسي وعمص مدتؾػ        

ص تؼ تشاوليا في بيئة تشغيسية تسثمم بجامعة جيياف تالدراسات العربية فقد سعم الدراسة الحالية إل
في أربيل وضسؽ مذكمة بحثية تأطرت فحؾاىا بتدأوؿ رئيس مفاده " ىل يديؼ التدييس التشغيسي 
مسثبلل بأبعاده في تعزحز  القدرات السشغسية لمجامعة السبحؾثة " وصؾالل إلص تحقيق عدة أىداؼ 

ة السبحؾثة ألبعاد التدييس التشغيسي وامتبلكيا لمقدرات بحثية مشيا التأكد مؽ مدػ ت شي الجامع
السشغسية ، فزبلل عؽ اةتبار عدة فرضيات رئيدة وفرعية مش ثقة مؽ أنسؾذج الدراسة الفرضي 

ؤكد وجؾد عبلقات ارتباط وتأثير معشؾحة بيؽ متحيرؼ الدراسة بداللة أبعادىسا )مجتسعة الذؼ ل
(مبحؾثال مؽ 75السجسعة مؽ عيشة مكؾنة مؽ )ومشفردة( في ضؾء تحميل ال يانات 

 العامميؽ)تدرحدييؽ ومؾعفيؽ( في الجامعة السبحؾثة بؾساطة استسارة استبانة أعدت ليذا الحرض.
وتؾصمم الدراسة إلص مجسؾعة مؽ االستشتاجات التي تؤكد ت شي ؾيادة الجامعة السبحؾثة        

يا لمقدرات السشغسية ، فزبلل عؽ وجؾد عبلقات لؤلبعاد السع رة عؽ التدييس التشغيسي وامتبلك
ارتباط وتأثير معشؾحة بيؽ الستحيرحؽ )مجتسعة ومشفردة( وعمص نحؾ لؤشر أف القدرات السشغسية 
تدتسد مقؾمات تعزحزىا مؽ ت شي ؾيادة الجامعة السبحؾثة لؤلبعاد السع رة عؽ التدييس التشغيسي ، 

رحة لمجامعات عامة والسبحؾثة ةاصة ؼيسا لتعمق وكذلػ تؼ تقديؼ عدد مؽ السقترلات الزرو 
والعسل عمص امتبلؾ القدرات السشغسية  ابزرورة االىتساـ بأبعاد التدييس التشغيسي وضرورة ت شيي

 ، فزبلل عؽ اقتراح مجسؾعة مؽ السؾاضيو لسذارحو بحثية مدتق مية . 
 

      القجرات السشعسية . هة والشفهذ , الكمسات السفتاحية / التدييذ التشعيسي , الدمهك الدياسي , الق

 



  ب

 

 السحتهيات ثبيت  
 رقم الرفحة  السهضهع 

 أ  السدتخمص 
 ب ثبت  السحتهيات 
 ت ثبت  الججاول 
 ث ثبت  ا شكال 
 ث ثبت  السالحق 

  1 – 5 السقجمة 
 10 - 3 الفرل األول : الجراسات الدابقة ومشهجية الجراسة 

 51 - 4 الدراسات الدابقةالسبحث األوؿ : 
 57 - 53 السبحث الثاني : مشيجية الدراسة

 10 - 58 السبحث الثالث : أسالي  جسو ال يانات والسعمؾمات وتحميميا
  77 – 15 الفرل الثا ي : التدييذ التشعيسي والقجرات السشعسية : اإلطار الشعخي 

  46 – 11 السبحث االوؿ : التدييس التشغيسي 
  76 – 47 السبحث الثاني : القدرات السشغسية 
 504 - 77 الفرل الثالث : اإلطار السيجا ي 

  88 – 79 : وصف متحيرات الدراسة وتذخيرياالسبحث االوؿ : 
 504 - 89 اةتبار عبلقة االرتباط واألثرالسبحث الثاني : 

  550 – 505 الفرل الخابع : ا ستشتاجات والسقتخحات 
  507 – 506  السبحث األوؿ : االستشتاجات 

  550 – 508 السقترلات السبحث الثاني : 
  535 – 555 السرادر 

  i – xv ثبت  السالحق 

  A  كميديةغة اإل مالسدتخمص بال

 
 
 
 
 
 



  ت

 

 

 ثبت  الججاول
 الرفحة العشهان ت
 59 -58 ابعاد التدييس التشغيسي والقدرات السشغسية الست شاة في الدراسة  5
  16 – 15 البالثيؽ والكتاب أراء وفقعدد مؽ تعارحف التدييس التشغيسي  1
  41 - 45 ابعاد التدييس التشغيسي مؽ وجية نغر مجسؾعة مؽ البالثيؽ 3
  55 – 50 بحد  وجيات نغر عدد مؽ البالثيؽ القدرات السشغسيةعدُد مؽ تعارحف  4
  BCG)) 56 – 57وجية نغر  عمص وفقةرائص القدرات السشغسية  5
   60 – 58 البالثيؽلد  وجية نغر  أنؾاع القدرات السشغسية 6
  76 وجية نغر عدد مؽ البالثيؽ عمص وفقالقدرات السشغسية  تعزحز عؾامل  7
التؾزحعات التكرارحة واألوساط الحدابية واالنحراؼ السعيارؼ ألبعاد التدييس  8

 التشغيسي
81 - 84 

بعاد التدييس التشغيسي في الجامعة السبحؾثةأترتي   9  84 
التؾزحعات التكرارحة واألوساط الحدابية واالنحراؼ السعيارؼ ألبعاد القدرات  50

 السشغسية
87 - 88 

 88 في الجامعة السبحؾثة    السشغسيةبعاد القدرات أترتي   55
 91 السشغسيةنتائج عبلقات االرتباط بيؽ التدييس التشغيسي والقدرات  51
 98 السشغسية تأثير التدييس التشغيسي في القدرات  53
 99 تأثير التدييس التشغيسي في القدرات السعرؼية 54
 505 قدرات تقانة السعمؾمات واالتراالت      تأثير التدييس التشغيسي في  55
 501 تأثير التدييس التشغيسي في القدرات االبداعية 56
 503 التشغيسي في قدرات التعمؼ التشغيسيتأثير التدييس  57

 
 
 
 
 



  ث

 

 
 ثبت  ا شكال 

 الرفحة العشهان ت
 55 أنسؾذج الدراسة  5
 40 العبلقة بيؽ عؾامل وأبعاد التدييس التشغيسي وتاثيراتيا ونتائجيا  1
 46 أبعاد التدييس التشغيسي  3
 57 الستسيزة السشغسيةةرائص القدرات  4
 69 السشغسيةالسدتؾحات الثبلثة لمقدرة  5
 504 أنسؾذج الدراسة مو الؿيؼ التفريمية 6

 
 

 ثبت  السالحق  
 الرفحة العشهان ت
 i راء الخ راء في ؾياس صدؽ استسارة االستبانةأنسؾذج است ياف آ 5

 ii - viii استسارة االست ياف السؾزعة 1

 ix االستبانةأسساء الدادة السحكسيؽ الستسارة  3

 x - xv االتداؽ الداةمي  4

 

 

 

 

 

 



1 

 

 سقجمةال
 مؾضؾعاتوالدال مؽ  (Organizational Politics)مؾضؾع التدييس التشغيسي  يعد       

تذخيرو  واستظاعم الدراسات الدابقة  ، التي تتدؼ بالحداثةنغرحة السشغسة والدمؾؾ التشغيسي 
مؾجؾدة فعميال في الؾاقو التظ يقي السيداني لعسل السشغسة وفي السدتؾػ األكاديسي  بؾصفو عاىرةل 

  والبحثي في مجاؿ السشغسة والدمؾؾ التشغيسي .
تشغيسي سمؾؾ مذترؾ وواسو االنتذار في الحياة السيشية وذلػ بد   تعدد التدييس ال       

السؾاقف التي تؾاجو العامميؽ ، ولفيؼ ط يعة ىذه السؾاقف وتحميميا ، أجرػ العدلد مؽ البالثيؽ 
دراسات لفحص تاثيرات التدييس التشغيسي واستقرائيا في السشغسات ، وما ىي اىؼ إيجابياتو 

ثيره فييا ، وط يعة سمؾكيات العامميؽ سياسيال عمص السشغسة مؽ ةبلؿ وسم ياتو ونتائج تا
 الشذاطات والؾسائل السديدة التي يسارسيا لتحقيق مشافو شخرية وتشغيسة .

وقد برز مرظما القدرات السشغسية في أثشاء العقدلؽ األةيرحؽ نتيجة التظؾرات والتحديات        
اعات االقترادية السختمفة ، إذ بدات مشغسات األعساؿ التي كاف ليا تاثيرات مباشرة في القظ

اعتسادىا عمص مرظما القدرات السشغسية بؾصفو األداة التي تحقق تفؾقيا وتسيزىا تشافديال وال 
سيسا بعد أف ث م بال رىاف والدليل أف مجرد امتبلؾ السشغسات لمسؾارد سؾاء كانم ممسؾسة أـ 

يعد كاؼيال لزساف تسيزىا وتفؾقيا في إطار السشافدة  غير ممسؾسة واالستخداـ الكفء ليا ال
الذدلدة ، عميو تعد القدرات السشغسية لجر أساس لتقدـ السشغسات واستسرار نسؾىا وصؾالل إلص 
أىدافيا مسا لتظم  مؽ السشغسات الدعي نحؾ تعزحزىا والتي بدورىا تخزو لعدة عؾامل لعل مؽ 

يسارس دورال في تعزحز  تمػ القدرات وعمص نحؾ قادنا إلص  بيشيا التدييس التشغيسي الذؼ لتؾقو اف
دراستو لمؾقؾؼ عمص ط يعة عبلقات االرتباط والتأثير بيشيسا )التدييس التشغيسي والقدرات 

 أربيل .    -السشغسية( ضسؽ ميداف بحثي تسثل بجامعة جيياف 
افتراضي مقترح  نسؾذجأبشاء  ؼت وتقديؼ لل م دئي لمسذكمة السثارةدراسة ىداؼ الأ ولتحقيق 

تزسؽ متحيرؼ الدراسة الرئيديؽ واألبعاد السع رة عشيسا ، وتسم صياغة مجسؾعة مؽ  لمدراسة،
الفرضيات التي تعكس ط يعة عبلقات االرتباط والتأثير بيؽ الستحيرحؽ عمص السدتؾػ الكمي 

عة مؽ عيشة والفرعي )لؤلبعاد( والتي أةزعم إلص االةتبار في ضؾء تحميل ال يانات السجس
شسمم العامميؽ في الجامعة السبحؾثة )تدرحدييؽ ومؾعفيؽ( بؾساطة استسارة االستبانة التي أُعدت 
ليذا الحرض ، وتؾصمم الدراسة إلص مجسؾعة مؽ االستشتاجات تؼ في ضؾئيا تقديؼ مجسؾعة مؽ 

 السقترلات . 
األوؿ وضسؽ ثبلثة مبالث  ولحرض تشفيذ ما تقدـ وقعم الدراسة في أربعة فرؾؿ ، تشاوؿ       

عرضال لبعض الدراسات الدابقة ذات العبلقة ومشيجية الدراسة فزبلل عؽ أسالي  جسو ال يانات 
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والسعمؾمات وتحميميا ، وةرص الفرل الثاني لمجان  الشغرؼ وبسبحثيؽ تشاوؿ األوؿ التدييس 
امل ، واآلثار اإليجابية التشغيسي مؽ ليث الشذأة والتظؾر ، السفيـؾ واألىسية والخرائص والعؾ 

والدم ية ، ونتائجو وأبعاده ، ؼيسا عرض السبحث الثاني القدرات السشغسية مؽ ليث السفيـؾ ، 
 األىسية ، الخرائص ، االنؾاع وبشاء القدرات وتشسيتيا وكذلػ عؾامل تعزحز ىا . 

ؿ وانررؼ الفرل الثالث إلص الجان  العسمي لمدراسة عؽ طرحق مبحثيؽ تشاوؿ األو 
وصف وتذخيص لستحيرؼ الدراسة الرئيديؽ وأبعادىسا ، ؼيسا اىتؼ الثاني باةتبار عبلقات 
االرتباط واألثر بيشيسا ، واةتتسم الدراسة بفرميا الرابو بسبحثيؽ ، عرض األوؿ أىؼ 
االستشتاجات التي تؾصمم إلييا الدراسة ، وقدـ الثاني مجسؾعة مؽ السقترلات الزرورحة 

 الجامعة السبحؾثة ةاصة ، فزبلل عؽ اقترالات لسذارحو بحثية مدتق مية .  لمجامعات عامة و 
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 ول الفرل األ 
 م الدراسات الدابقة التي عرض عددال مؽوؿ األ ، يقدـ مبالث ةوؿ ثبلثلتشاوؿ الفرل األ       
 واشتسلفادة مشيا ، الص متحيرات الدراسة بيدؼ اإل مالتي تظرقو يؾد السعرؼية والعمسية أىؼ الج

في مدار  السعتسدة جراءات طار العاـ واإللص تحدلد اإلإالدراسة التي تيدؼ الثاني مشيجية 
 : ، وفق السبالث ااِلتيو وتحميميا والسعمؾمات سالي  جسو ال يانات ألص إالثالث  وحذير،  الدراسة

 سابقة السبحث األول : دراسات 
 السبحث الثا ي : مشهجية الجراسة 

 ساليب جسع البيا ات والسعمهمات وتحميمهاالسبحث الثالث : أ
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 ول السبحث األ 
  الجراسات الدابقة

التعرؼ عمص مجسؾعة مؽ الدراسات الدابقة ذات العبلقة بالدراسة الص ليدؼ ىذا السبحث        
تسثل  كؾنياتحتل الدراسات ذات العبلقة لمبالثيؽ مكانة ميسة في البحث العمسي ، إذ الحالية ، 

جل تعزحز الشؾالي أمشُو وتأطير متحيرات دراستيؼ مؽ نظبلؽ لمبالثيؽ لبل متالال  تراكسال معرؼيال 
في دراسات لص الدراسات التي تشاولم متحيرؼ البحث إ، عميو سؾؼ نتظرؽ  السعرؼية والعمسية

في دراساتيؼ ، وسيتؼ تقديؼ السبحث  البالثؾف فادتيا لمدراسة الحالية وفقال لسا تشاولو إبياف مختمفة و 
بالدراسات  والثاني، التدييس التشغيسي بالدراسات الخاصة بوؿ يعشص ، األ ثبلثة محاور عمص

 ، وحعرض الثالث دور الدراسات الدابقة في الدراسة الحالية وعمص السشغسيةالقدرات ب الخاصة
 ما مؾضا في أدناه .     وفق

 الجراسات الخاصة بالتدييذ التشعيسي : السحهر األول 
 أ . الجراسات العخبية

 (2008دراسة )الخاجحي, .1
 دارتياإِ التدييس التشغيسي ودوره في الرراعات التشغيسية و  عشؾاف الدراسة 

 استخدـ السشيج الؾصفي واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت الدراسة  أداة الدراسة  
 الدعؾدية  –السدلرحة العامة لحرس الحدود والسدلرحة العامة لمجؾازات  ميداف الدراسةو 

 دارتياإِ و دور التدييس التشغيسي في الرراعات التشغيسية معرفة  ىدؼ الدراسة 
درجة التدييس التشغيسي في السشغسات السبحؾثة كاف مرتفو ، ودرجة  اىؼ االستشتاجات 

 الرراعات التشغيسية كانم مشخفزة 
تقترح الدراسة بزرورة تجش  األثار الدم ية التي تفرزىا العبلقات داةل   السقترلاتاىؼ 

السجسؾعة )الذمل( الستشفذة ، تذجيو العامميؽ عمص الحدلث بررالة عؽ ما 
في داةميؼ وطرح االفكار الجدلدة ولتص واف كانم مخالفة ألراء مدرائيؼ 

 وذلػ لمحد مؽ الرراعات داةل السشغسة 
 (2008, الرخايخةدراسة ).2

 ثره في مدتؾػ الرراع التشغيسيأالدمؾؾ الدياسي و  عشؾاف الدراسة 
 استخدـ السشيج التحميمي واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت الدراسة  أداة الدراسة  

 أعزاء مجمس األمة األردني الرابو عذر )األعياف والشؾاب(   ميداف الدراسةو 
تذخيص السزاميؽ الشغرحة والفكرحة لغاىرتي الدمؾؾ الدياسي والرراع  ىدؼ الدراسة 
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التشغيسي والكذف عؽ ط يعة العبلقة بيؽ ابعاد الدمؾؾ الدياسي والرراع 
 التشغيسي ، وتأثيراتيسا التشغيسية والشفدية 

وجؾد اةتبلؼ في انساط الدمؾؾ الدياسي والرراع التشغيسي ، وكذلػ وجؾد  اىؼ االستشتاجات 
 اةتبلفات في استراتيجيات الدمؾؾ الدياسي والرراع التشغيسي .  

تقترح الدراسة بزرورة تجاوز استجابات )الشؾاب( الدم ية لؾؿ نسط الدمؾؾ   السقترلاتاىؼ 
الدياسي الستسثل بالتزامؽ ، وكذلػ تجاوز استجاباتيؼ الدم ية لؾؿ نسط 

ررؼ العقبلني لمديظرة الرراع التشغيسي ، وتعزحز الدمؾؾ االئتبلفي والت
 عمص الرراع التشغيسي، وضرورة األنفتاح عمص الدمؾؾ الدياسي ألىسيتو 

 (2011, شخيف وسعيجدراسة ).3
 دور األنساط الؿيادية في التدييس التشغيسي عشؾاف الدراسة 

استخدـ السشيج الؾصفي والتحميمي  واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت  أداة الدراسة  
 الدراسة 

 العامميؽ في مدلرحة زراعة األنبار    ميداف الدراسة
بشاء وأةتبار انسؾذج يفدر دور األنساط الؿيادية في عاىر التدييس  ىدؼ الدراسة 

 التشغيسي  
وعيؾر  –التراسمي  –الشسط الؿيادؼ الدائد في السشغسة السبحؾثة ىؾ )الحر  اىؼ االستشتاجات 

مسارسات لمشسط الديسقراطي( ، وجؾد مدتؾػ مذخص ومتفق عميو  لمتدييس 
التشغيسي في السشغسة السبحؾثة مؽ ةبلؿ اىؼ ابعاده الستسثمة بػ ) الخزؾع 

 األنساط الؿيادية  لاليا لمتقدـ مدتؿببلل ، األنتساءات الدائدة( وعبلقتو مو
تعزحز وتقؾحة آليات وصيغ مسارسات الشسط الؿيادؼ الديسقراطي في السشغسة   التؾصياتاىؼ 

األوتؾقراطي( ،  -السبحؾثة وتقميل وتحجيؼ مسارسات الشسط )الدكتاتؾرؼ 
 تقميل وتحجيؼ األثار الدم ية لمتدييس التشغيسي وتعظيل العؾامل السد بة لو   

 (2014, واري البخ دراسة ).4
 نساط الدمؾؾ الدياسيأستراتيجيات التأثير في ادور عدد مؽ  عشؾاف الدراسة 

 السشيج االستظبلعي واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت الدراسة  أداة الدراسة  
 العراؽ –قميؼ كؾردستاف أعيشة مؽ نؾاب برلساف  ميداف الدراسةو 

نساط الدمؾؾ الدياسي أنعكاساتيا عمص استراتيجيات التأثير و االتعرؼ عمص  ىدؼ الدراسة 
 ةتبارىا ميدانيال او 
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لص الحد إلدمؾؾ الدياسي لدػ عيشة الدراسة نساط اأستراتيجيات التأثير عمص ا اىؼ االستشتاجات 
ال بد  ؼ تحير في تركيبة استراتيجيات التأثير السدتخدمةأف أ معوُ الذؼ عير 

دياسي التي يسارسيا نؾاب برلساف نساط الدمؾؾ الأفي ف يقابمو تحير مساثل أ
 العراؽ ، ولكؽ بشد  مختمفة . –قميؼ كؾردستاف إ

ستراتيجيات التأثير في ضؾء معالير اؼ يف لتؼ تقياضرورة الدراسة  تقترح  السقترلاتاىؼ 
دارة السشغسة ، بيدؼ الحد مؽ مسارسة إو تذحيمية تزعيا أدائية إ
ستراتيجيات التي يكؾف ذات الجؾان  الدم ية وتشذيط اال ستراتيجيات التأثيرا

 فراد في السشغسة . داء األأيجابي عمص إيقاع إليا 
 ب . الجراسات األجشبية 

 (  Louis , 8103)دراسة  .1
 Organizational Politics: It‟s Influence on Firms عشؾاف الدراسة 

     التدييس التشغيسي : وتأثيره في السؤسدات    
 استخدـ السشيج الؾصفي واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت الدراسة  أداة الدراسة  

عيشة مؽ السؾعفيؽ والسدراء العامميؽ في اثشيؽ مؽ ال شؾؾ الستجددة في مدلشة  ميداف الدراسةو 
 أكرا عاصسة غانا 

 التدييس التشغيسي عمص كيشؾنة العسل في اكرا عاصسة غانا فحص تأثير ىدؼ الدراسة 
وتؾصمم الدراسة إلص أف سيظرة التأثيرات الدياسية الدم ية في السشغسات  اىؼ االستشتاجات 

تؤدؼ إلص عيؾر القمق وضحؾط العسل ، فزبلل عؽ تؾليد بيئة تشغيسية 
 عدائية ومشاخ سيء

اإلدارة والسؾعفيؽ عمص وضو اىتساماتيؼ الدراسة بزرورة عسل  تقترح  السقترلاتاىؼ 
الذخرية جانبال والتركيز عمص تحقيق رسالة السشغسة إلنجاز األىداؼ 

 السحددة
   (Riaz, 2013)دراسة  .2

  Antecedents and Consequences of Organizational عشؾاف الدراسة 
Politics   جذور وأثار التدييس التشغيسي      

استخدـ السشيج االستقرائي  واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت  أداة الدراسة  
 الدراسة 

 مشغسات القظاع العاـ في باكدتاف   ميداف الدراسةو 
 التعرؼ عمص ادراكات التدييس وأىؼ نتائجو وتأثيراتو السحتسمة  ىدؼ الدراسة 
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تأثيرات ايجابية ألبعاد التدييس التشغيسي الستسثمو بػػ تؾصمم الدراسة إلص  اىؼ االستشتاجات 
)دور الحسؾض والسيكافيمية( في )االلتزاـ العاطفي واجسالي الس يعات( ، 
وتاثيرات سم ية بديظة لبعد االشتراؾ في صشو القرارات نحؾ )االلتزاـ 

 العاطفي واجسالي الس يعات( 
الدراسة بزرورة تعسيؼ نتائج الدراسة عمص ال مداف الشامية ذات الثقافات  تقترح  السقترلاتاىؼ 

الستذابيا التي تستاز بسدتؾحات عالية في التجش  وعدـ اليقيؽ عمص الشؿيض 
 مؽ ال مداف الستظؾرة  

   (Khan, 8104  &Hussain)دراسة  .3
 The Analysis of the Perception of Organizational Politics عشؾاف الدراسة 

Among University Faculty 
 تحميل إدراكات التدييس التشغيسي بيؽ أعزاء الييئة التدرحدية في الجامعة 

 استخدـ السشيج التجرح ي  واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت الدراسة  أداة الدراسة  
 باكدتاف - كراتذيجامعة عزاء الييئة التدرحدية في أ  ميداف الدراسةو 

 في ترؾية السذاركيؽ ؼيو التشغيسي سياـ التدييسإكتذاؼ مدػ ا ىدؼ الدراسة 
عمص وجؾد عبلقة بيؽ السجاميو الدياسية القؾحة واستسرارحة وتؾصمم الدراسة  اىؼ االستشتاجات 

فقد اتزا العبلقة السؾعفيؽ في مؤسدات التعميؼ العالي ، فزبلل عؽ ذلػ 
السيسة بيؽ رضا السؾعفيؽ بخرؾص األجؾر والترؾيات في مؤسدات التعميؼ 

 العالي السختمفة 
الدراسة بزرورة اف يحاوؿ اعزاء ىيئة التدرحس فيؼ الدمؾؾ الدياسي  تقترح  السقترلات اىؼ 

العاـ في مؤسداتيؼ ومؾاجيتو استراتيجيا لتحقيق أقرص قدر مؽ الرضص 
 والحد مؽ التؾترات واأللباط 

 (  Mishra , 8104)دراسة  .4
 Study of Antecedents and Consequents of Organizational عشؾاف الدراسة 

 Politics Among Staff  in Selected Universities of India 

 اسبؿيات واثار التدييس التشغيسي بيؽ مؾعفيؽ جامعات متعددة في اليشد
 استخدـ السشيج الؾصفي واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت الدراسة  أداة الدراسة  

 عيشة مؽ السؾعفيؽ العامميؽ في الجامعات اليشدية  ميداف الدراسةو 
تقييؼ تأثير اسبؿيات التدييس التشغيسي عمص السدتؾػ التشغيسي وبيئة العسل  ىدؼ الدراسة 

 وعمص السدتؾحيؽ الذخري والتشغيسي قي السشغسة 
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اسبؿيات التدييس التشغيسي وفق عدة مدتؾحات وتؾصمم الدراسة إلص أف  اىؼ االستشتاجات 
ترتبط بعبلقات ايجابية باالةص ؼيسا لتعمق بالتشؾع الثقافي وندرة السؾارد 

 وبيئة العسل والرراع واستخداـ القؾة . 
الدراسة بزرورة تسييز مدتؾػ استيعاب وفيؼ التدييس التشغيسي مؽ  تقترح  السقترلاتاىؼ 

ق ل السؾعفيؽ العامميؽ في الجامعات اليشدية مسا لؤدؼ الص االلتزاـ 
التشغيسي وةفض ضحؾط العسل وتحديؽ الس يعات مسا لؤدؼ الص تعزحز 

 الص تحديؽ االداء . لؤدؼ الشتائج االيجابية وتخؽيض الشتائج الدم ية مسا 
 

  الجراسات الخاصة بالقجرات السشعسيةالسحهر الثا ي : 
 أ . الجراسات العخبية 

 (8112عالوي وعمي , دراسة ).1
 ؾياس واقو القدرات في جامعة البررة وآفاؽ تحديشيا عشؾاف الدراسة 

 دراسة لالة  واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت الدراسة  أداة الدراسة  
 اتخذت الدراسة جامعة البررة مؽ ةبلؿ )الكفاءات األكاديسية واألدارحة(  ميداف الدراسةو 

 التعرؼ عمص مدتؾػ األىتساـ بالقدرات في جامعة البررة وعسمية تحديشيا  ىدؼ الدراسة 
تعد السؾارد البذرحة الجامعية الستسثمة بػ)الكفاءات الجامعية والؿيادات اإلدارحة  اىؼ االستشتاجات 

 ( جؾىر القدرات الجامعية ومؽ ةبلليا لتؼ تحديؽ وتعغيؼ طاقة الجامعة  
الدراسة بحرر السؾارد البذرحة الجامعية التي تذكل األساس في بشاء  تقترح  السقترلاتاىؼ 

لر مدتؾػ فاعمية القدرات البذرحة الحالية وتحديؽ قدرات الجامعة ، تقد
 ومدػ أستجابتيا ليداؼ الجامعة وعسمياتيا األساسية )التدرحدية والبحثية( 

 (8103,  الخبيعيدراسة ).2
 واقو القدرات السشغسية وآفاؽ تظؾحرىا عشؾاف الدراسة 

دراسة تحميمية  واعتسدت استسارة استبانة جاىزة اعدتيا وكالة الخدمات العامة  أداة الدراسة  
 األسترالية  

 الؿيادات اإلدارحة في بعض مدتذؽيات مدلشة السؾصل   ميداف الدراسةو 
التعرؼ عمص ماـية القدرات السشغسية وتحدلد واقعيا ، ومدتؾحات تؾافرىا ،  ىدؼ الدراسة 

مؽ ثؼ البحث في افاؽ تظؾحرىا في عدد مؽ السدتذؽيات التابعة لدائرة 
 صحة نيشؾػ  
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عساؿ كؾنيا تذكل عامل ساسية لسشغسات األأالقدرات السشغسية ركيزة تعد  اىؼ االستشتاجات 
 . ستراتيجيعساؿ ، وأساسال لتحدلد مؾقعيا االاألستسرارىا في بيئة ابقائيا و 

ضرورة ت شي السشغسات السبحؾثة أنسؾذج القدرات السشغسية تقترح الدراسة   السقترلاتاىؼ 
لتؼ في إطاره اتخاذ جسيو  ال مشتغس ال الذؼ ت شتو الدراسة واعتساده بؾصفو مشيج

 ات السبحؾثةالقرارات الستعمقة بالقدرات السشغسية وتظؾحرىا في السشغس
 (8106,  الجاؤد و و جدراسة ).3

اثر القدرات التشغيسية لمؿيادة االستراتيجية في القرارات االستثسارحة  عشؾاف الدراسة 
 االستراتيجية

 دراسة استظبلعية واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت الدراسة أداة الدراسة  
 آراء عيشة لسدلرؼ شركات القظاع األنذائي في محافغة دىؾؾ    ميداف الدراسةو 

القرارات االستثسارحة تحدلد أثر القدرات التشغيسية لمؿيادة االستراتيجية في  ىدؼ الدراسة 
   االستراتيجية

وجؾد عبلقة معشؾحة وتأثير معشؾؼ بيؽ القدرات التشغيسية لمؿيادة االستراتيجية  اىؼ االستشتاجات 
 في السشغسات السبحؾثة    ارات االستثسارحة االستراتيجيةالقر و 

تعزحز الؾعي داةل السشغسات السبحؾثة وعمص مدتؾحات كافة تقترح الدراسة   السقترلات اىؼ 
بأىسية تظؾحر قدرات الؿيادة االستراتيجية التشغيسية كؾنيا االساس التي تعزز 

 قرارات االستثسار االستراتيجية 
 (8102,  الخاوي دراسة ).4

 اثر مسارسات إدارة السؾارد البذرحة في القدرات التشغيسية  عشؾاف الدراسة 
 دراسة تظ يؿية واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت الدراسة أداة الدراسة  

 ال شؾؾ التجارحة األردنية     ميداف الدراسةو 
إدارة السؾارد البذرحة في القدرات تيدؼ الدراسة إلص دراسة أثر مسارسات  ىدؼ الدراسة 

 التشغيسية في ال شؾؾ التجارحة األردنية 
 متؾسظة السدتؾػ كانم إدارة السؾارد البذرحة في ال شؾؾ األردلشة مسارسات  اىؼ االستشتاجات 

تعزحز اإلىتساـ بسسارسات إدارة السؾارد البذرحة والقدرات التشغيسية مجتسعة   السقترلاتاىؼ 
 تؤثر بذكل واضا عمص أداء السؾعفيؽ وإنتاجيتيؼ   ليث أنيا
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 ب . الجراسات األجشبية 
 ( Gabrales, et. al., 8116) دراسة  .1 

 The Contribution of Core Employees to Organizational عشؾاف الدراسة 

Capabilities and Efficiency 
 والكفاءة السشغسيةالقدرات  فيمداىسات السؾعفيؽ الجؾىرحؽ 

 دراسة تجرح ية واعتسدت االستبانة لئلجابة عؽ تداؤالت الدراسة أداة الدراسة  
 مدتخدـ في السؤسدات األسبانية   500عيشة ضسم اكثر مؽ  ميداف الدراسةو 

تيدؼ الدراسة الص التعرؼ عمص دور السؾعفيؽ الجؾىرحؽ في السؤسدات  ىدؼ الدراسة 
  التشافدية مؽ ليث السعرفة والسيارة والقدرة . 

إدارة السؾارد البذرحة تعزز الؿيسة والتفرد لمسؾعفيؽ الجؾىرحؽ ، فزبل عؽ  اىؼ االستشتاجات 
السشغسات تحقق تعزحز القدرات السشغسية ، كسا أشار تحميل التبالؽ إلص أف 

قدرة مشغسية عالية عؽ طرحق استخداـ مؾعفيؽ جؾىرحيؽ أكثر ؾيسة وتفرد، 
 وأف ىذه السشغسات تستاز بكفاءة أعمص .

الدراسة باالىتساـ بالسؾعفيؽ الجؾىرحؽ كؾنيؼ مؾرد ثسيؽ جدا ومتفرد  تقترح  السقترلاتاىؼ 
دية ادارة السؾارد ومرتبط بكفاءة وفاعمية السشغسة التي تديؼ في تحديؽ تشاف

 البذرحة التشافدية    
 (Schienstock , 8112) دراسة .2

 Organizational Capabilities: Some reflections on the عشؾاف الدراسة 

concept 

 نعكاسات عمص السفيـؾ: بعض اال السشغسيةلقدرات ا
 نترنمإلالبحثية واالسرادر مشيج التحميل الشغرؼ السدتشد عمص  أداة الدراسة  

 قانةالتي تعسل في مجاؿ التمتؾسظة وصحيرة الحجؼ الذركات العالسية  ميداف الدراسةو 
)إدارة  بـالستسثمة السشغسية  تتظؾحر قدرات مشغسية تتعامل مو السذكبل ىدؼ الدراسة 

 صراع السرالا وتم ية الستظمبات االجتساعية(
ف تركز فقط عمص القدرات التقشية أف الذركات ال يسكؽ الص أالدراسة تؾصمم  اىؼ االستشتاجات 

قدرات لمتعامل مو السذاكل االجتساعية . وحج   تظؾرف ايج   وإنسا؛ 
عسمية السعرفة  إلصيدتشد  السشغسيةف تجعل مفيـؾ تظؾحر القدرات أ عمييا

 داةل الذركة 
ىدافيا أ لتحديؽ  السشغسيةتقترح الدراسة اعتساد السشغسة عمص القدرات   السقترلاتاىؼ 
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فزل أالتركيز عمص تؾزحو  وأف ،بداع الذرعية عؽ طرحق سياسة اإل
وحج  أف تأةذ سياسة اإلبداع بشغر نتائج مرضية ،  سيحققالسسارسات 

       تشؾع الذركات ولاجاتيؼ السحددةاالعتبار و 
 ( BCG, 8108)  دراسة .3

 Organizational Capabilities Matter عشؾاف الدراسة 
 قزية القدرات السشغسية

دراسة استظبلعية واعتسدت عمص شبكة السعمؾمات العالسية )االنترنيم( في  أداة الدراسة  
 الحرؾؿ عمص السعمؾمات الخاصة بالدراسة 

دولة  51مدتجؾب شسمم مشغسات عاممة في  5600عيشة ضسم اكثر مؽ  ميداف الدراسةو 
لؾؿ العالؼ مثل )الريؽ ، شبو القارة اليشدية ، روسيا ، السسمكة الستحدة ، 

 السانيا ، بمداف اةرػ في اوربا ( 
تيدؼ الدراسة الص تذخيص اكثر القدرات تأثير عمص األداء السالي ، لتحدلد  ىدؼ الدراسة 

أفزل القدرات السسارسة والقدرات السثالية لمسشغسات ولسداعدة الفجؾة بيؽ 
 السشغسات لحمق تمػ الفجؾات  

ساسية أاوف ىي القدرات الدمؾكية لمقادة ، وتعامل السؾعفيؽ ، وثقافة التع اىؼ االستشتاجات 
وقدرة الذركة  السشغسية بيؽ القدرات ميسةف ىشاؾ عبلقة وألتحقيق الشجاح . 

ىشاؾ العدلد مؽ السشغسات ما زالم تشقريا مثل ىذه و الؿيسة .  تؾليدعمص 
 القدرات .

تعزحز الدمؾكيات الستعمقة بتشفيذ استراتيجية السشغسة ، تحديؽ مسارسات   السقترلاتاىؼ 
 األفراد ، مؾاءمة الييكل التشغيسي مو استراتيجية األعساؿ .      

 (Gramescu & Bibu, 8105) دراسة  .3
 Organizational Capabilities of the Entrepreneurial عشؾاف الدراسة 

University 

 لمجامعة الرحادية السشغسيةالقدرات 
 فمشدة  Aaltoدراسة لالة في جامعة  أداة الدراسة  

 في فمشدة     Aaltoمجسؾعة مؽ السؾعفيؽ والظبلب في جامعة  ميداف الدراسةو 
تيدؼ الدراسة الص التعرؼ عمص تذكيمة مؽ القدرات التي تداىؼ في جعل  ىدؼ الدراسة 

  السشغسة قادرة بثبات لمؾصؾؿ لشتائج محددة  
تدعؼ باسمؾب مباشر الشيج  Aaltoاالستراتيجية التي اتخذتيا ادارة جامعة  اىؼ االستشتاجات 
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 السدتقل لمحركة الظبلبية بظرحقة ذكية لتأسييس مدتؾدعات األبداع 
ثسيشة لمجامعات التي  تدواأ تعد(  السشغسيةالقدرات ف ) أتقترح الدراسة   السقترلاتاىؼ 

ف أ إذوربي ، االتحاد األ فيتبحي تظؾحر تشافديتيا الرحادية ، ةرؾصال 
 تؾعيف وىشاؾ لاجة ماسة لم دائل .لم ال ضسان يعدالتعميؼ العالي ال 

 ثالثا  . السحهر الثالث 
  الدابقة في الجراسة الحاليةدور الجراسات 

استفادت الدراسة الحالية مؽ السشاىل السعرؼية التي رفدتيا الدراسات الدابقة مؽ ليث        
الستحيرات التي تشاوليا البالثؾف عمص السدتؾحيؽ الشغرؼ والتظ يقي وعمص نحؾ مكؽ البالث مؽ 

حالية وتسثمم مجاالت االستفادة تكؾحؽ صؾرة واضحة عشيا وبسا يجدد رؤحة وتؾجيات الدراسة ال
 باآلتي : 

صياغة مشيجية الدراسة مؽ ليث السذكمة واألىسية واألىداؼ ، فزبلل عؽ أنسؾذج  .5
 الدراسة وتؾصياتيا . 

 إعداد الجان  الشغرؼ ؼيسا يحقق متحيرؼ الدراسة وأبعادىسا .  .1
اةتيار األبعاد لؿياس متحيرؼ الدراسة وإعداد استسارة االستبانة لجسو ال يانات والسعمؾمات  .3

   مشيسا .  
تتذابو الدراسة الحالية مو الدراسات الدابقة مؽ نالية ؾياس إدراكات التدييس التشغيسي  .4

( popsفي السشغسة السبحؾثة ، إذ اعتسدت معغؼ الدراسات الدابقة عمص مؿياس )
Perceptions of Organizational Politics Scale  وىؾ مؿياس ةاص لؿياس

، إذ تؼ   (Kacmar and Carlson, 1997)إدركات التدييس التشغيسي صسؼ مؽ ق ل 
تجربة ىذا السؿياس عمص عدد مؽ السشغسات في دوؿ العالؼ الثالث مثل ) الدعؾدية ، 

نتقاؤىا باالعتساد عمص األدبيات التي وباكدتاف ، واألردف (، كذلػ فإف أبعاد الدراسة تؼ ا
 تشاولم مؾضؾع التدييس التشغيسي وبسا لتبلءـ مو ال ئية العراؾية ومجتسو الدراسة .    

اةتمفم الدراسة الحالية عؽ الدراسات الدابقة مؽ نالية متحيرات الدراسة ، اذ اعتسدت  .5
إذ ركزت ،الدراسة الحالية عمص متحيرحؽ ىسا التددييس التشيغيسي والقدرات السشغسية 

معغؼ الدراسات الدابقة عمص ؾياس واقو التدييس في السشغسات أو عبلقة التدييس 
اع ، وااللتزاـ التشغيسي ، والثقافة التشغيسية ، والسؾاطشة ببعض الستحيرات مثل ) الرر 

التشغيسية ، وأسالي  الؿيادة ( ، لذا جاء البحث الحالي متفردال عؽ الدراسات الدابقة مؽ 
نالية دراسة العبلقة وإمكانية تعزحز  القدرات السشغسية باستخداـ أبعاد التدييس التشغيسي 

 في السشغسة السبحؾثة .



13 

 

 لثا يالسبحث ا
  مشهجية الجراسة

 أو   . مذكمة الجراسة 
السشغسات عمص مختمف أنذظتيا وألجاميا ومدسياتيا يسارس فييا العدلد مؽ الدمؾكيات        

والتررفات الحير رسسية بحرض التحكؼ في األةرحؽ ، وتعد شائعة لدػ معغؼ مدراء الدوائر مؽ 
رات الستدارعة واالزمات الستتالية التي اجل الحرؾؿ عمص األداء العالي ، في ةزؼ التحي

تؾاجييا السشغسات العراؾية في الؾقم الحاضر بفعل تدارع واضظراب التحيرات ال يئية محميال 
وإقميسيال وعالسيال ، وما تؾاجيو السشغسة السبحؾثة مؽ عروؼ أدت في كثير مؽ األلياف إلص 

تعزحزىا قد يديؼ في مداعدة السشغسة ضعف مدتؾػ الخدمات، وجد أف القدرات السشغسية وآفاؽ 
السبحؾثة عمص تحديؽ ةدماتيا الجامعية ع ر القاء الزؾء عمص ىذه السذكمو البحثية الخاصة 
بكؾف التدييس التشغيسي لؤدؼ الص تعزحز القدرات السشغسية لسؾاجية التحيرات التي تؾاجييا 

تبلؾ الؾسائل التي تسكشيا مؽ مؾاجية السشغسة السبحؾثة مؽ جية ولتعزحز قدراتيا والتي تؤىميا لس
 األزمات في السجتسو العراقي . 

لتظم  تؾضيا التدييس التشغيسي مؽ ةبلؿ األفعاؿ السؤثرة السدتخدمة عؽ طرحق        
الؾسائل الحير رسسية لسسارسة التدييس بأبعاده السختمفة لزساف تعزحز القدرات السشغسية التي 
تعد أىؼ مقؾمات بقاء السشغسات واستسرارىا ونجاليا في عل ال يئات الحالية التي تعد بيئات غير 

بتة ودلشاميكية ، ونتيجة لذلػ فإف السشغسات العراؾية وفقال ألتجاىات السعاصرة ال تعسل في فراغ ثا
، فيي تسارس نذاطاتيا السختمفة في عل عبلقات متذابكة بيؽ أفراد وجساعات تجسعيؼ مرالا 
متبالشة مشيا ما يخص التشغيؼ ومشيا ما لتعمق بسرالحيؼ الذخرية ووفق ىذه العبلقات لشتج 
عدة أبعاد قد تؤدؼ الص تعزحز القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة  بذلػ تشظمق مذكمة 

القجرات السشعسية تعديد بعاد التدييذ التشعيسي في هل تدهم أ)البحث مؽ تدأوؿ رئيدي مفاده 
 كسا يسكؽ تأطير مذكمة الدراسة في ضؾء إثارة التداؤالت االتية :  (؟ في الجامعة السبحهثة

 بعاد التدييس التشغيسي ؟ تستمػ الجامعة السبحؾثة أل ى .5
 ىل تتؾافر القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة ؟  .1
في  والقدرات السشغسية بأبعاده مسثبلل  رتباط بيؽ التدييس التشغيسيىل تؾجد عبلقة ا .3

 الجامعة السبحؾثة ؟ 
غسية في الجامعة بعاد التدييس التشغيسي في القدرات السشىل لؾجد تأثير معشؾؼ أل .4

 ؟  السبحؾثة
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 ثا يا  . أهسية الجراسة 
 تياسمؾكيات التأثير في السشغسة وقدر  تشاولم بعضتكتد  الدراسة أىسيتيا مؽ كؾنيا        
س التدييب تتسثللية جدلدة لؼ تشاقش في ىذا السجاؿ آوفق  السشغسيةالقدرات  تعزحز عمص 

 معتسدلؽ في ذلػ   السشغسي أـعمص السدتؾػ الفردؼ  سؾاءُ  صبا عاىرة شائعةأالتشغسي الذؼ 
 :  عمص تحدلد أىسية الدراسة وفق السجاليؽ األكاديسي والسيداني وعمص الشحؾ االتي

مؽ السؾضؾعات  التشغيسي التدييس يعداألىسية األكاديسية : عمص السدتؾػ األكاديسي  .5
ستيا عمص مؽ السؾاضيو التي تستاز بحداثة درا ال ، كؾنو يعد والد السيسة في السشغسات

ؾجد سمؾكيات مختمفة داةل السشغسة لؼ تكؽ واضحة الشتائج مدتؾػ بيئة مشغساتشا ، إذ ت
في مجاؿ التدييس ليا في دراسات العدلد مؽ البالثيؽ ايزإلص اف تؼ مشاقذتيا و إ

ؽ الدراسات الحدلثة نيا تعد مفزبلل عؽ ذلػ فإالتشغيسي وسمؾكيات التأثير السختمفة ، 
براز مي ، لذلػ تعد الدراسة تحديال إلالتي لؼ لتؼ تشاوليا عمص السدتؾػ األكاديسي السح

 السشغسات العراؾية .  فيأىسية وتأثير التدييس 
 أبعادىسية الدراسة في الجان  السيداني كؾنيا ت يؽ تأثير أ األىسية السيدانية : ت رز  .1

 ، مدراسةلالحقل السيداني  وىي الجامعة السبحؾثةي ف السشغسيةالقدرات  فيالتدييس 
لؾسظص والدنيا قدرات السدتؾحات ا تعزحز في الجامعة عمص  األدارحة الؿياداتوبياف قدرة 

يات السؾعفيؽ عؽ طرحق استبعاد الدمؾكيات الزارة وتحفيز الدمؾك أـالتدرحدييؽ  سؾاءُ 
كامشة لدػ  مشغسيةقدرات  عزحز ت ، مسا يديؼ فيفزل الشتائج أ السفيدة لمحرؾؿ عمص

ػ مؽ دور ك ير الشيؾض بؾاقو الخدمات التي تؤدليا الجامعة وما لذل األفراد تؤدؼ إلص
الشجاح في لقل و  الشسؾ سساتوفزل ألص واقو إدائيا واالنتقاؿ أفي تحديؽ مدتؾحات 

 التعميؼ العالي .      
 ثالثا . أهجاف الجراسة  

إلص تحقيق ىدؼ رئيس لتسثل بتحدلد مدػ إسياـ التدييس التشغيسي مسثبلل  تدعص الدراسة       
بأبعاده في تعزحز  القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة ، فزبلل عؽ ذلػ يسكؽ تحدلد 

      األىداؼ اآلتية.  
لدػ الؿيادات األدارحة في الجامعة السبحؾثة مؽ وجية نغر التعرؼ عمص واقو التدييس  .5

 السؾعفؾف(.  -العامميؽ فييا )أعزاء الييئة التدرحدية  األفراد
 . السظمؾب تعزحز ىا مؽ ق ل الجامعة السبحؾثة السشغسيةنؾاع القدرات أالتعرؼ عمص  .1
اةتبار عبلقات االرتباط واألثر بيؽ التدييس التشغيسي والقدرات السشغسية في الجامعة  .3

 السبحؾثة . 
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H2 H2
a H2

a H3
a H3

a
 H3 H3

a
 H2

a
 H4 

تحدلد أؼ مؽ أبعاد التدييس التشغيسي التي تستمػ أعمص ارتباط وتأثير في تعزحز   .4
 القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة . 

بشاء أنسؾذج يعكس ط يعة عبلقات االرتباط والتأثير بيؽ متحيرؼ الدراسة في الجامعة  .5
 السبحؾثة . 

 رابعا  . أ سهذج الجراسة 
ة رسؼ صؾرة تعكس ط يعة عبلقات االرتباط واألثر بيؽ التدييس يحاوؿ أنسؾذج الدراس       

التشغيسي )الستحير السدتقل( والقدرات السشغسية )كستحير معتسد( وباتجاه والد التي ستخزو 
 ( األنسؾذج السعتسد لمدراسة   5لبلةتبار السيداني لمتأكد مؽ صحتيا وق ؾليا ، وحعرض الذكل ) 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

          إعداد البالث :  السرجر

 التدييذ التشعيسي

الموة 

 والنفوذ

المهارة 

 السياسية 

مواضع 

 السيطرة

تحمل 

 المخاطرة

األهداف 

 التنظيمية
 التحفيز 

صنع المرار 

 تخاذه وا

 

 القجرات السشعسية

المدرات 

 المعرفية 

لدرات تمانة 

 المعلومات

 واالتصاالت

المدرات 

 اإلبداعية

لدرات التعلم 

 التنظيمي

 

H2 

 ا فتخاضي  سهذج الجراسةأ   (1الذكل )

 ثش نى عالقت األإٌشٍش  نى عالقت االستباط إٌشٍش 
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 امدا  . فخضيات الجراسة خ
ليو البالث مؽ ةبلؿ إب أطرح عدد مؽ الفرضيات لتحقيق ما دتدعص الدراسة مؽ ةبلؿ        

 : عمص الشحؾ اآلتي ، وكانم الفرضيات يا ولتحقيق أىداف تداؤالت الدراسة
 ولص : األ الرئيدة الفرضية .5

  تستمػ الجامعة السبحؾثة األبعاد السع رة عؽ التدييس التشغيسي تبعال إلجابات السبحؾثيؽ 
 الثانية :  الرئيدة الفرضية .1

 .  تتؾافر القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة تبعال إلجابات السبحؾثيؽ 
 الفرضية الرئيدة الثالثة :  .3

ؽ أبعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة تؾجد عبلقة ارتباط ذات داللة إلرائية معشؾحة بي
 ومشفردة( والقدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة .

 وتتفرع عشيا الفرضية الفرعية االتية: 
 بعاد التدييس التشغيسي )مجتسعةتؾجد عبلقة ارتباط ذات داللة إلرائية معشؾحة بيؽ أ 

     )مشفردة( في الجامعة السبحؾثة .   السشغسيةومشفردة( والقدرات 
 الفرضية الرئيدة الرابعة :  .4

تؾجد عبلقة تأثير ذات داللة إلرائية معشؾحة ألبعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة 
 ومشفردة( في القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة .

 وتتفرع عشيا الفرضية الفرعية األتية : 
  بعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة إلرائية معشؾحة ألتؾجد عبلقة تأثير ذات داللة 

  )مشفردة( في الجامعة السبحؾثة .  السشغسيةومشفردة( في القدرات 
 سادسا  . حجود الجراسة 

 :  الحجود السكا ية .5
 . ( العراؽ - ربيلأ)  جييافطبقم الدراسة في جامعة 

 :  الحجود الدما ية .1
لحاية  35/8/1055مؽ تشفيذ الدراسة بجانبو الشغرؼ والتظ يقي بالفترة  انحرر

51/9/1057  . 
 :  الحجود البذخية .3

بعيشة الدراسة التي شسمم )أعزاء الييئة التدرحدية والسؾعفيؽ (  تسثمم الحدود البذرحة
  العامميؽ في الجامعة السبحؾثة . 
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 سابعا  . مجتسع الجراسة 
تؼ اةتيار جامعة جيياف في مدلشة )أربيل( إقميؼ كؾردستاف / العراؽ لتسثل ميداف الدراسة        

 وحعؾد س   اةتيارىا إلص اآلتي : 
 لقبلل  دعميو تع،  في مجاالت عمسية عدةالتعميسية والتربؾحة  الخدمات تقدـ جييافجامعة  .5

مسية رصيشة لمسدلشة ولم مد عمص لمدراسة والبحث وذلػ لكؾنيا تؤدؼ رسالة ع ال ميس ال عمسي
 نحؾ عاـ . 

 تدتحق الدراسة .  جييافوجؾد ة رات تراكسية تتسيز بيا جامعة  .1
ؾحر مجاؿ التعميؼ العالي ىا لتظتعزحز مكانية إمكانيات والقدرات الستشؾعة و اإل التعرؼ عمص .3

 .  وتشسيتوِ 
كيات التي تتؼ فييا وذلػ مؽ لية التي تدار بيا الجامعة ومعرفة الدمؾ التعرؼ عمص اآل .4

عؽ طرحق ىذه جل بياف نقاط القؾة والزعف في الدمؾكيات العامة والدعي الستؾاصل أ
 داء العالي في الجامعة الذؼ يزسؽ التسيز والشجاح . الدمؾكيات لتحقيق األ

 األقميؼ والعراؽ عسؾماؼ نتائج الدراسة عمص مختمف الجامعات السؾجؾدة في ييسكؽ تعس .5
 جراءات الستبعة .إليا مؽ ليث القؾانيؽ وايتذابوذلػ ل

أما مجتسو الدراسة فقد شسل عمص أعزاء الييئة التدرحدية والسؾعفيؽ في الجامعة        
( 78( استسارة استرجعم مشيا )80( عزؾال ، وتؼ تؾزحو )375السبحؾثة والبالغ عددىؼ تقرحبال )

بمحم ندبة االستسارات الرالحة لمتحميل  ( ، إذ75وعدد االستسارات الرالحة لمدراسة ىؾ )
 %( مؽ مجتسو الدراسة . 10%( ، وبمحم ندبة تسثيل العيشة )93.8)
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 السبحث الثالث
 وتحميمها والسعمهمات أساليب جسع البيا ات

كساؿ متظمبات الجان  الشغرؼ والسيداني ، وذلػ إسالي  متعددة في أت الدراسة عمص اعتسد      
 :  اآلتيةوفق الفقرات 

  والسعمهمات بيا اتالساليب جسع أأو   . 
 :  الجا ب الشعخي  .1

طبلع عمص مجسؾعة مؽ السراجعة واال متسبيدؼ إعداد الجان  الشغرؼ لمدراسة        
طارحا والرسائل مؽ األعدد و جش ية مؽ دراسات وبحؾث عمسية ، دبيات العربية واألاأل

 . نترنيم( السعمؾمات العالسية )االوكذلػ شبكة  واألجش يةالجامعية  العربية 
 :  الجا ب السيجا ي .2

تؼ االعتساد عمص استسارة االستبانة بؾصفيا أداة رئيدة في جسو ال يانات        
فرعية ، وتسم والسعمؾمات عؽ األفراد السبحؾثيؽ والخاصة بستحيرؼ الدراسة وأبعادىسا ال

 صياغتيا باالعتساد عمص ما تيدر مؽ مرادر تخص كل مشيسا ، وفق االتي :  
 (1الججول )

  الستبشاة في الجراسة والقجرات السشعسية  ابعاد التدييذ التشعيسي 
 السرجر األبعاد  الستغيخات

 
 
 
 

التدييذ 
 التشعيسي 

 (Kacmar& Carlson, 1997) القؾة والشفؾذ
(Szoc,2115) 
(Ferris, et. al., 1989) 

 (Vigoda& Gadot, 2113) السيارة الدياسية
 (Braddy& Campbell, 2114) 

 (Ferris, et. al., 2112) مؾاضو الديظرة

( Miller& Nichols, 2118) 
  (Szoc,2115) تحسل السخاطرة

(Rosen, Levy, & Hall, 2116)  
  (Szoc, 2115),(Ferris, et. al., 2112) االىداؼ التشغيسية

Rosen, Levy, & Hall, 2116) 
 (Kacmar& Carlson, 1997) التحفيز

 (Vigoda& Gadot, 2113) 
 (Ferris, et. al., 2112) اجراءات صشو القرار واتخاذه
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(Rosen, Levy, & Hall, 2116) 
 
 

القجرات 
 السشعسية

 (,.Bharadwaj, et. al  1999) القدرات السعرؼية
تقانة السعمؾمات قدرات 

 واالتراالت
Allison &Javorka, 2114)) 

 Australian Public Service) القدرات األبداعية

Commission, 2111) 
 (Chandler, 1992) قدرات التعمؼ التشغيسي

 
عكس صدقيا وثباتيا ةتبارات الق مية والبعدية التي تواةزعم االستبانة إلص عدد مؽ اال       
 تي : الشحؾ االوعمص 
 : وشسمم االةتبارات االتية  ستبا ةرة ا ستساا ختبارات قبل تهزيع ا . أ

   قياس الرجق الزاهخي 
ت ر الردؽ ةاعمص ؾياس متحيرات الدراسة ، فقد ستبانة لحرض التأكد مؽ مقدرة اال       

الخ راء والسختريؽ في  عدادىا ، وذلػ بعرضيا عمص مجسؾعة مؽإ الغاىرؼ لفقراتيا بعد 
صحة الفقرات ومبلءمتيا لفرضيات الدراسة  الستظبلع ارائيؼ ل يافدارحة ، العمـؾ اإل

شؾالي العمسية ، وبسا يزسؽ وضؾح فقراتيا ودقتيا مؽ ال وقدرتيا عمص ؾياس متحيراتيا
ص ستبانة عملرمم االو ضؾئيا ،  فيةد بالسبللغات وتعدلل االستسارة والعسمية . وتؼ األ

وجيؾزحتيا ىدافيا أ لدراسة و كثرحة مؽ السحكسيؽ صحة فقراتيا ومبلءمتيا لفرضيات ارأؼ األ
 ( . 4لمتؾزحو )السمحق

  قياس الثبات 
وبظرحقة )كرونباخ (  Reliability Coefficient ستخداـ معامل الثبات )اتؼ        

التعرؼ عمص ثبات سؾضؾعية بيدؼ سمؾب السشاس  لمعبارات الؾصؽية والالفا( لكؾنو األ
اذ بمحم ؾيسة معامل الفا  ة ،فراد عيشة الدراسأجابات أستسارة ، والؾقؾؼ عمص دقة اال

وىي ؾيسة عالية مقارنة بالؿيسة السعيارحة لسعامل الفا كرونباخ  %(98لستحيرات البحث )
رتباط اوجؾد عبلقات  وتعكس ىذه الؿيسة %(60في الدراسات االندانية والتي ت مغ )

كل و ستحيرات الدراسة ل ص( بيؽ الحال ية العغس0.05)يجابية معشؾحة عشد مدتؾحي معشؾحة إ
بعاد وحعكس صدؽ ندجاـ وتشاغؼ بيؽ فقرات األابعادىا مسا لدؿ عمص وجؾد أبعد مؽ 

 . بانة ستلسحتؾػ اال محتؾػ كل بعد تسثمُو وىذا لؤكد صدؽ عاؿ  
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 ستبا ة ا ختبارات بعج تهزيع استسارة ا  . ب
لحػػػرض اةتبػػػار محتػػػؾػ االسػػػتبانة فقػػػد تػػػؼ االعتسػػػاد عمػػػص االتدػػػاؽ  ا تدييياق اليييجاخمي :

ط السعشػػؾؼ عػػؽ ذ تع ػػر ؾػػيؼ االرتبػػات السع ػػرة عػػؽ متحيػػرات الدراسػػة ، إالػػداةمي لمسؤشػػرا
سػػػػئمة السؤشػػػػرات لمستحيػػػػرات الرئيدػػػػية والفرعيػػػػة ، وكانػػػػم نتػػػػائج مػػػػدػ مرػػػػداؾية تع يػػػػر أ

 : يأتي( كسا  4 محق )االتداؽ الداةمي السؾضا في الس

األبعاد التي مثمم تؼ التع ير عشو مؽ ةبلؿ  ا تداق الجاخمي لمتدييذ التشعيسي :. 1
( إلص وجؾد عبلقة ارتباط 4( في السمحق )5ذ يذير الجدوؿ )التدييس التشغيسي ، إ

والسيارة ، القؾة والشفؾذ) التدييس التشغيسي والستسثمة بػمتحيرات  معغؼ معشؾحة بيؽ
واالىداؼ التشغيسية ، وتحسل السخاطرة ، ومؾاضو الديظرة ، والتحفيز ، ، ياسيةالد

ف وجؾد ارتباط معشؾؼ بيؽ معغؼ السؤشرات التي مثمم ىذا وصشو  القرار واتخاذه( إ
 الستحير دليل عمص وجؾد درجة عالية مؽ االتداؽ بيؽ فقرات ىذا الستحير .

( وجؾد 4( في السمحق )1: ل يؽ الجدوؿ ) السشعسيةا تداق الجاخمي لمقجرات .  2
بػ والتي تسثمم   السشغسيةغم  السؤشرات التي مثمم القدرات عبلقة ارتباط معشؾحة بيؽ أ 

قدرات التعمؼ و قدرات تقانة السعمؾمات ، و بداعية ، )القدرات السعرؼية ، والقدرات اال
ة ، وحع ر عؽ صدؽ السذكؾر فر االتداؽ الداةمي لمستحيرات االتشغيسي( وىذا لدؿ عمص تؾ 

 .  بشاء محتؾحاتيا
 حرائي سجة في التحميل اإلساليب السعت. األ ثا يا  

لتحميل ال يانات السجسعة عؽ طرحق لرائية سالي  اإلستخداـ مجسؾعة مؽ األاتؼ       
 استسارات االستبانة وتسثمم باآلتي:

وساط الحدابية ، سئؾحة ، واألالسقاليس الؾصؽية والستسثمة بالتكرارات ، والشد  ال  .5
 .  وتذخيريا نحرافات السعيارحة لؾصف متحيرات الدراسةواال

)مجتسعة  رتباط بيؽ متحيرات الدراسةوالستعدد وذلػ لمتعرؼ عمص ؾيؼ االرتباط البديط اال .1
 .  ومشفردة(

 مستحير السدتقلل نحدار الخظي البديط والستعدد ، وذلػ لتحدلد مدػ وجؾد تأثيراال .3
 .  ) مجتسعة ومشفردة ( في الستحير السعتسد تسعة ومشفردة()مج
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 الفرل الثا ي 
تشاوؿ الفرل الثاني الجان  الشغرؼ لمبحث ، إذ يدمط الزؾء عمص اإلطار الشغرؼ        

لمتدييس التشغيسي والقدرات السشغسية وىسا متحيرا الدراسة وكل ما لتعمق بيسا مؽ ةبلؿ التركيز 
عمص السبالث التي تداعد في وضو األطر السداندة لمجان  السيداني مؽ الدراسة ، وحتزسؽ 

 فرل السبحثيؽ اآلتييؽ : ىذا ال
 . ول : التدييذ التشعيسي السبحث األ 

 . السبحث الثا ي : القجرات السشعسية 
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 السبحث األول
  التدييذ التشعيسي

Organizational Politics 
                تسهيج 

التي الحدلثة  مؽ السفاـيؼ  (Organizational Politics)التدييس التشغيسي يعد          
برزت مؤةرال كحقل عمسي يدتحق البحث والدراسة وذلػ بد   كثرة تداوؿ السفيـؾ في العدلد مؽ 

دارؼ إسمؾب أالسؾضؾع ب لتؼ تشاوؿالقظاعات العامة والخاصة وبعيدال عؽ مجاؿ الدياسة سؾؼ 
سمؾؾ االةرحؽ  فية التأثير ةاصيو  ،السشغسات عسؾمال  وفيفراد األ فيتشغيسي لسعرفة تأثيراتو و 

ي ضالتحا وعمص نحؾ لتظم  عدـككل  و بالسشغسةأىداؼ قد تكؾف ةاصة بالفرد نفدو أ لتحقيق 
فزبلل عؽ دراستو لمؾقؾؼ فراد فييا ، الحياة التشغيسية وسمؾؾ األ فيبد   تأثيراتو الك يرة  اعشي

تالي تحدلد األبعاد السعتسدة في عمص مفيؾمو إيجابياتو وسم ياتو لكل مؽ الفرد والسشغسة ، وبال
يذا الدمؾؾ وذلػ لمتركيز عمص الجؾان  السفيدة وتشسيتيا وتحفيزىا ل ؾياسو ضسؽ الفقرات الرئيدة
 . والحد مؽ الدمؾكيات الزارة 

وتتبالؽ مؾاقف االفراد عؽ التررفات السديدة أو التي تتدؼ بعدـ االندجاـ أو التؾافق         
بيؽ عاىرىا وباطشيا ، فالبعض يدسييا بالسجامبلت أو االلتزامات األدبية والبعض اآلةر يدسييا 

بة ، باألتكيم أو التكيف مو الذوؽ العاـ ، في ليؽ يدسييا آةروف أصؾؿ العسل أو قؾاعد المع
وىشاؾ مؽ لشغر ليا عمص أنيا ميارات تع ر عؽ الذكاء والدىاء والسدايدة التي تؾصل الفرد الص 
تحقيق أىدافُو بالظرائق الدمسية والدبمؾماسية ، إذ لبادر األفراد إلص تقؾحة عبلقاتيؼ مو أك ر عدد 

فاعل أو تأثير مسكؽ مؽ ذو القؾة والشفؾذ في مختمف السشغسات والتي يسكؽ أف يكؾف ليؼ دور 
مباشر باأللداث التي تقو ليؼ مسا لؾلد تأثيرات إيجابية تؤدؼ الص تعزحز  قابميات وقدرات كامشة 

 .  لدػ األفراد العامميؽ في السشغسة
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 وتطهره   التدييذ التشعيسي ذآة  : أولا 
شارة عدد مؽ السرادر إلص أف عسق جذور مؾضؾع التدييس التشغيسي إعمص الرغؼ مؽ        

كسا ذكرت  ، أو إلص ةسديشات القرف الساضي 5900إلص مظمو القرف الساضي  قد يعؾد تارحخو
إال أف  ،( Vigoda & Cohen, 1998: 59)  كتابات )السؾحل( وتحدلدال  ذلػ بعض السرادر

ىتساـ العاـ لص االإشارت أالكتابات العمسية الستخررة التي  موىذا التذخيص التارحخي ال لتفق 
 .لستخرص والذؼ ىؾ محل تركيزنا ىشاال لؾثق لؿيقة األىتساـ العمسي البحثي او بالسؾضؾع 

دبيات السخترة إلص أف أولص الشقاشات ذات العبلقة بالتدييس التشغيسي              تذير األ        
 ( Organizational Politics)  عشدما قاـ  5960لص ستيشات القرف الساضي إتعؾد            

 (Burns, 1961 )  بسشاقذة دور التدييس في العسميات التشغيسية وبالذات مؽ ةبلؿ عبلقتيا
مدتقل عؽ السشغسة  غير ىؾ الد سمؾكيات التدييس وىؾ الدمؾؾ الدياسيتحيير التشغيسي . بال

ف الدمؾؾ ااالفراد والدمؾؾ الدياسي ، لذا فنؾاع العبلقات بيؽ اشكاؿ و اليث تؾجد بعض 
ؾ ف الدمؾ إالدمؾكية االةرػ ، ومؽ ىذا نقؾؿ عؽ العمـؾ  لدياسي عمص ىذا الشحؾ ليس مشفربلا

) كالتخظيط ، والتشغيؼ ، والتؾجية ، والرقابة ، والتشديق ( وذلػ الدياسي مبلـز لمدمؾؾ العقبلني
التي تعد مؽ الدراسات السبكرة ل داية (  Straus, 1962: 167 ) وفق ما جاءت بو دراسة

   عساؿ .ؾؾ الدياسي ومغاىره في مشغسات األاالىتساـ بالدم

وغيرىؼ تمػ (  Sheine , Burke , Porter , Allen) وجاءت الدبعيشات ليكسل كل مؽ        
ىساليا إ االعتبارات الشفدية و لتشغيسي في الفكرة وحعسقؾىا عشدما شخرؾا تظرؼ لركة التظؾحر ا

براز دور القؾة والشفؾذ في العبلقات إة في لياة السشغسات ، ودعؾا إلص بعاد الدياسيلؤل
 وال سيسانتقل االىتساـ بيذا السؾضؾع ا(. وىكذا  79 : 5998والدمؾكيات التشغيسية ) الك يدي، 

مو مؾاضيو  ةبلؿ تداةموِ  عمص ارتباط التدييس بسكاف العسل مؽ إلص التركيز 5970في عقد 
عشدما  (Aronow, 2114: 8)ليات التأثير وصشو القرارات في السشغسة ، وىذا ما أكدُه آالقؾة و 

لص أف االىتساـ الحؿيقي بسؾضؾع التدييس التشغيسي يعؾد إلص سبعيشات القرف الساضي إشار أ
دارة والؿيادة وعبلقتيا باإل لقؾة وال يروقراطيةمؽ ةبلؿ التركيز عمص بعض الجؾان  ذات العبلقة با

 في ىذا السجاؿ .   
وما بعدىا كسحاولة لتحقيق السزحد مؽ  الثسانيشاتةذ ثقمو في يأىذا الحقل السعرفي  وبدأ       

الفيؼ لؾاقو السشغسات السختمفة ، وربسا والدة مؽ الكتابات السبكرة في مؾضؾع التدييس التشغيسي 
شار اليو اوىذا ما  (Mintzberg,1983( )Danaeefard, et.al.,21110151)قاـ بيا 

(Aronow,211409)  دبيات ونرؾص أفي ىذا السؾضؾع وجدت طرحقيا في  ف الكتاباتاقائبلل
وما بعدىا في كتابات كل مؽ  5983كت  الدمؾؾ التشغيسي مشذ عاـ 

(Solcum&Woodman , Robbins, Hellrige ) ف ىذا أال إ ، وعمص الرغؼ مؽ ذلػ
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ي تدعيشات القرف الساضي صبا فأبدوف تعرحف ، وشيئال فذيئال لتص صبلل أبقي عشدىؼ السفيـؾ 
 دارة  ذلػ أف التدييس التشغيسي ىؾدبيات اإلأقيد الدراسة في جسيو  السؾضؾعاتؼ ىأ مؽ  ال والد

كل غير فراد بذؾة غالبال ما نراىا مؾزعة بيؽ األالقؾة ، والق إلصساس تدتشد ألاعاىرة معقدة فيي ب
 فيستخداميا لمتأثير اظة ما بالسشغسة غالبال ما يقـؾ ب، لذلػ كل مؽ يسدػ بزماـ سمعادؿ

  ( .Vigoda &Cohen, 1998:59-61)ةرحؽ ع ر الشذاط االجتساعي اآل
دارة ىتساـ البالثيؽ في لقل اإلا ةيرحؽ العقدلؽ األ فيالتشغيسي ثار مرظما التدييس وأ       

، مثل معرفة  سئمة قديسةأجابات لدلثة عؽ إلص إـ كاف نتيجة لسحاولة الؾصؾؿ وىذا االىتسا
 فراد في السشغسات ، ومعرفة مد بات العدلد مؽ الدمؾكيات داةل السشغسةالدوافو الحؿيقة لؤل

(Vigoda, 2111: 185 . ) 

مسية ، والدراسة الع صبا التدييس التشغيسي عاىرة تدتحق االنتباهأومو مرور الؾقم        
الثؾف في مجاؿ التدييس وجد الب إذىتسامال متزالدال ليذا السؾضؾع ، ا دارة دبيات اإلأولذلػ شيدت 

دلد تخاذ القرارات ورسؼ الدياسات وتحاتقـؾ بو السشغسات مؽ وعائف مثل  ف ماأالتشغيسي 
ة السظمقة ر السرمحىداؼ وتؾزحو السؾارد ، ال تتؼ مسارستيا مؽ ةبلؿ اعتبارات عقبلنية تشغاأل

جساعات في العسل ، الفراد و األذظة تتأثر تبعال لسرالا نف ىذه الؾعائف واألألمسشغسة ، بل 
 ( .  7-6 : 1004ىداؼ السعمشة لمسشغسة )الفؾزاف، ةرػ غير االأىداؼ أ تدتخدـ لتحقيق و 

  السعشى والسفههم والتعخيف  : . التدييذ التشعيسي ثا يا  
  التدييذ في السعاجم العخبية  معشى.   1

لص معشص كمسة تدييس في السعاجؼ إـؾ التدييس التشغيسي يج  التظرؽ ق ل التظرؽ لسفي       
لدػ القارغ ، معشص التدييس في ) معجؼ السعاني  ال العربية وذلػ لكي ال لبقص السرظما غامز

سؼ مردر سيس ، سيس فعل ) سيس تدييدال فيؾ امعجؼ عربي عربي ( تدييس  –الجامو 
عميو ، تدييس الجامعات ، سياسي  ال ضفص طابعال سياسيأمديس والسفعؾؿ مديس ( سيس الجيش 

كل ما لو عبلقة بذؤوف الدولة والحكؾمة ومؤسداتيا ، التشغيؼ الدياسي مجسؾعة مؽ الشاس ذوؼ 
يؼ وفقال لقؾاعد تشغيسية زية وحرتبظؾف ببعوالسبادغ الدياس االتجاه الؾالد ؼيسا لتعمق بال رامج
مؾر شذاط ، وكذلػ ساس األسمؾبيؼ ووسائميؼ في العسل والأمق ؾلة مؽ جان يؼ تحدد عبلقتيؼ و 

كسميا أدارة دولة بر الدياسية العامة إلمؾ صبلليا ولذلػ ترتبط الدياسة باألإدارىا وقاـ بأدبرىا و 
 ـ ةاصة . أدارة مشغسات عامة كانم إو أولدؽ تدبيرىا 

 التشعيسي وتعخيفه التدييذ مفههم .  2
مو  ( Organizational Politics) غيسي شلتذابو في المفع مرظما التدييس الت       

ف السفيـؾ مختمف تسامال ، أال إ Organizational Policy ) )مرظما الدياسات التشغيسية 
دىا لتؾفير االتجاه في اعدإ مدبقال لتؼ  عامال أو تؾجييا محددال  فالدياسات التشغيسية تعد مدارال 
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ما مرظما التدييس التشغيسي ؼيعد مؽ السرظمحات الحدلثة ند يال في أتخاذ قرارات معيشة ، ا
حفات . عظيم لو عدة تعر أ ي لشغر مشيا ليذا السرظما ، فقد عمؼ االدارة وتعددت الزوايا الت

فراد قؾتيؼ ونفؾذىؼ تحؿيقال ف فييا األظة والسسارسات التي لؾعنذفالبعض يظمقُو عمص تمػ اال
وحظمقؾف ذلػ ، والتؾجيو والرقابة لسرالحيؼ داةل السشغسات وع ر عسميات التخظيط والتشغيؼ

، وىشاؾ مؽ يظمقُو عمص الجساعات والسجاميو غير الرسسية و مسارساتأفراد عمص مسارسات األ
ةفاء السقاصد عاممؾف في السشغسات إللييا الاتكتيكية التي لمجأ مجسؾعة األسالي  والسؾاقف ال

و التي ال لرغ  أفراح عشيا عراؼ باإلو األأو الؿيؼ او اآلداب أالتي ال تدسا القؾانيؽ  والشيات
        .(80-79: 5999و عداء أو مداءلة) الك يدي، ألسا لترت  عمييا مؽ ضرر  في كذفيا فراداأل

ال لؾجد اتفاؽ بيؽ البالثيؽ لؾؿ تعرحف محدد لمتدييس التشغيسي فزبلل عؽ وجؾد        
وححتج  عؽ  ؾياسورع  حغير ممسؾس و صعؾبات لدػ البالثيؽ كؾف التدييس التشغيسي 

قد لذكر التدييس  فزبلل الشغر ومؽ الرع  مبللغتُو والتسييز بيشُو وبيؽ الدمؾؾ غير الدياسي 
و الساكر أو التشغيؼ الدياسي كميا تعظي السعشص أو الدمؾؾ الم ق أؾ الدياسي و الدمؾ أسي يالتشغ

، اذ تذير السحاوالت األولية لتحدلد السفيـؾ أف التدييس التشغيسي يسثل نؾعال مؽ  ونفد والسفيـؾ
الدمؾؾ الستعمق بأستخداـ القؾة في العسل الذؼ يسارس بؾجو ةاص في مجاؿ تؾزحو السؾارد في 

فزبلل عؽ دور التأثير  في كيؽية تؾزحو ىذه السؾارد ، عمص اعتبار أف ذلػ غير محدد  السشغسة ،
بجيؾد مؾلدة أو بقشؾات رسسية بل أنو يسثل عسمية متداةمة ومعقدة ناتجة عؽ تأثير اآلةرحؽ 
وتبادؿ السرالا بيؽ األفراد والجساعات في السشغسة ، ومؽ ىذا السشغؾر فاف التدييس التشغيسي 

يع ر عؽ مسارسة بعض األنذظة التي ال تعد ضسؽ الدور الرسسي في السشغسة   كسفيـؾ
(Gandz & Murray ,0891: 130 .) 
( مجسؾعة مؽ التعرحفات لمتدييس التشغيسي مؽ وجية نغر عدد مؽ 1وحعرض الجدوؿ ) 

               البالثيؽ والكتاب . 
 (2الججول )

 الباحثين والكتابراء تعاريف التدييذ التشعيسي عمى وفق  أ

 التعخيف  السرجر   
Heinz,1963019 ي دراكية والدافعية واالتجاـية التي تأةذ فيسثل السكؾنات اإل

لتياجاتو وتؾقعاتو وفق ااالعتبار سمؾؾ الفرد الدياسي و 
  .  تو وؾيسو وأىدافوِ معتقدا

Allen, et. al., 1979 الذخرية تعزحز ولساية السرمحة رادية لفعاؿ التأثير اإلأ
ىداؼ الذخرية مؽ والسجاميو ، ومتابعة مدتؾحات األ فرادلؤل
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ةرػ في لمدمؾكيات األ بؾصفو تيدلدال ةبلؿ الدمؾؾ الدياسي 
 .  السشغسة

Mintzberg.19850136 

 

 

فق ، الزيق االو الدمؾؾ الفردؼ أو الجساعي غير الرسسي ، 
يكؾف غير مق ؾؿ  فيؾالسخالف ، وفؾؽ كل ذلػ غير شرعي و 

  . ذوؼ الذأف فييا  ومؽالدمظة الرسسية في السشغسة  مؽ
Ferris & King, 1991: 63  التأثير الذؼ يعظي االنظباع الدمؾكيات التي لتؼ تكييفيا لتكؾحؽ

 . داء الفرد لتظابق مو السعالير التي تزعيا السشغسة ابأف 
Vigoda& Cohen, 

1998: 61 
أعزاء السشغسة نؾع مؽ األنذظة التأثيرحة التي يدتخدميا 

 .عمص أمل تعغيؼ مرالحيؼ وأىدافيؼ في مكاف العسل
 13-09 1999انضٍذ, 

 

 

فراد أو بيؽ الجساعات لُو ؼ فعل أو اةتيار أو تفاعل بيؽ األأ
 .   مزسؾف سياسي

Jones & George, 2113: 

561 
ةروف في عزاء األألاة التي لتذارؾ فييا السدلروف أو نذظاأل

 ستخداميا بفاعمية في تحقيق أىدافيؼاقدرتيؼ و السشغسة لزحادة 
 . والتحم  عمص السقاومة السعارضة 

Rosen, 211601  رسة في السشغسة بيدؼ ةدمة الشذاطات غير الرسسية السسا
 .  التي ما تكؾف  مؤذية لمسشغسة وأعزائياالذات 

Gadot, 2117: 662   الشتائج نجاز أفزل وتكتيكات التأثير السرسسة إل القؾةلعبة
 .  الذخرية لمقائؼ بيا

Vredenburgh & Shea-

VanFossen, 2111: 41 
مؽ مجرد  فيؾ أكثر سمؾؾ وعيفي الذؼ يكؾف مفيد لمجسيو
 .  ميارة أو دوافو سياسية لقمة مؽ الدياسيؽ

Latif, et. al., 2111: 199 فعاؿ أو التررفات التي يقـؾ بيا الفرد والتي ال تكؾف متعسدة األ
ةرحؽ مؽ أجل تحقيق أىداؼ ومآرب شخرية في اآلليا تأثير و 

  مفر مشيا في الحياة التشغيسية . لسسارسيا والتي ت دو ال
Dubrin, 2113: 5 التي لتؼ مؽ ةبلليا مية التأثير االجتساعي السقرؾدة عس

يدؼ تعغيؼ السشافو الذخرية الرياغة االستراتيجية لمدمؾؾ ب
 جل القرح  والبعيدفي األ

  عبلهأ عداد البالث باالعتساد عمص السرادر إ الجدوؿ مؽ 
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وربسا يعؾد التدييس التشغيسي وتشؾعيا ، تعرحفات لتزج مؽ الجدوؿ السذكؾر آنفال تعدد        
نفدو القابل لمتحيير والتشؾع بحد  الغرؼ ال يئي  التدييس التشغيسيالد   وراء ذلػ الص ط يعة 

أةتبلؼ رؤػ وتذخيرات الكتاب ومشظمقاتيؼ في تعرحفيؼ ليذه الغاىرة ، وىذا ما  عؽ فزلل ، 
عشدما اشارا إلص أف الدراسات الخاصة  (Conner,21160717)و  (Gadot,21170662)أكده 

وؿ وىؾ تذخيص مدةميؽ أساسييؽ في ذلػ األ إذ تؼبالتدييس التشغيسي أةذت مداةل مختمفة ، 
ىتؼ باألبعاد ا فقد سمؾكيات التدييس ، أما الثاني عمص تأثيرات وتكتيكات  ركز الذؼ حخيال ر األقدـ تا
        .  (Rosen,2116014) لمتدييس التشغيسي في بيئة العسل والتشغيسيةالفردية 
اعتسادا عمص ما تقدـ وألغراض البحث الحالي يسكؽ تعرحف التدييس التشغيسي بأنُو       

لتحقيق أىداؼ ذاتية قد تكؾف نتائجيا سم ية  اإلدارة تشتيجياالتي  مجسؾعة مؽ الدمؾكيات والدوافو
 لدؽ تؾعيفياأذا إيجابية تعؾد بالشفو والفائدة إغسة أو العكس قد تكؾف ليا نتائج عمص السش
 . السشغسة ككل و  األفراد لسرمحة

 . أهسية التدييذ التشعيسي  ثالثا   
السزحد مؽ االىتساـ بالبحث والدراسة  دتحقيميؼ  مؾضؾعيعد التدييس التشغيسي        

جسيو نتائج العسل  فيو الؾاضحة رتباطاتو الستعددة وتأثيراتالتجرح  ، وأىسيتو تتجمص مؽ ةبلؿ وا
سشغسة ، فيؾ سمؾؾ شائو في العبلقات ال يؽ فردية في ال،  (Vigoda,21110326)لسشغسي ا

البعض  فيثير أالقؾة في جيؾدىؼ لمتستخداـ فراد الوالدة مؽ ةرائريا الرئيدة ىي سعي األ
و تجش  الشتائج الدم ية في السشغسة أاالةر ، وتحؾحر مرالحيؼ 

(Vigoda&Cohen,1998059)  ، في جسيو سياساتيا  شامبلل  محؾرحال  ال دور  تؤدؼلذلػ فيي
ف ىشاؾ عبلقة ذات داللة معشؾحة أفالعدلد مؽ الدراسات وجدت ،  (Ford,211206)جراءاتيا إو 

فزبلل عؽ محددات الشتائج الفردية ، والعدلد مؽ الستحيرات التشغيسية بيؽ التدييس التشغيسي عالية
تشغيسي ، والؾالء في السشغسة مثل دوراف العسل ، مدتؾػ الرضا الؾعيفي ، والزحؾط ، والتؾتر ال

 .  (Vella&Witt,21110381)داء التشغيسي وسمؾؾ السؾاطشة التشغيسية التشغيسي ، واأل
مؽ  (Vigoda-Gadot & Drory, 2116: 7)تش ثق أىسية التدييس التشغيسي وفقال لي        

أنُو يعظي فيسال لمعسميات غير الرسسية لمرراعات والتعاوف في السشغسات ، ومؽ ثؼ تأثيرُه في 
                      أداء السؾعفيؽ .

ىتسامال ك يرال ا نداني ، ونالم الفكر اإل يسال مؽشحمم ليزال م التدييس التشغيسيف عاىرة إ       
ف ىذه الغاىرة ألص إلػ دارحة ، وحرجو ذفي ميادلؽ العمـؾ االجتساعية واإلبيؽ العمساء والبالثيؽ 

فراد في مختمف السشغسات ، ةاصة قات الرسسية وغير الرسسية بيؽ األمتجددة في معغؼ العبل
عزاء السشغسات تدور عمص أ تسعات الحدلثة بيؽ يؾمية في السجلادلث والسشاقذات الف معغؼ األأ

صما ، البقاء لؤلو الرجل الدياسي في السشغسة ، و دبمؾماسي ، و مفردات ومفاـيؼ مثل ميكافيمي ، 
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نساط سمؾكية ، وعؾاىر أفراد ومؾاقف ، و أاع .. ال  ، والتي لراد بيا وصف الرر و االنتيازحة ، و 
              داء الفرد داةل مشغستو أباتم تذكل عائقال في  التي ارحةدطار الحياة التشغيسية واإلإفي 

 (Provis, 2116: 112 )  . 
ف التدييس التغيسي جان  ميؼ في الحياة التشغيسية ذات العبلقة بالدمظة والربلليات إ       

في السشغسات ىي مؽ أىؼ  واتجاىيا ستخداـ الدمظةاف طرحقة أوالتأثير والدمؾؾ الدياسي ، ذلػ 
ساسيال في التأثير وةمق االتجاىات أغسة ، وبذلػ يعد التدييس مكؾنال القرارات في السش

 .  (Ford, 2112: 6)والدمؾكيات في بيئة العسل  وفي جسيو السشغسات 
وغالبال ما ترتبط الدراسات السيتسة بالتدييس التشغيسي بشغرحات العدالة والسداواة والحق        
       داء العامميؽ الرسسي مشو وغير الرسسي أاف العسل لسا لو مؽ ثقل مؤثر في في مك

(Cadot, 2117: 612) ،  ما ت يؽ تمػ الدراسات وجؾد تأثيرات متبادلة لمتدييس  بل غالبال
فزبلل عؽ الدياسية بيؽ العامميؽ في السشغسة ، بعاد االجتساعية واالقترادية غيسي مو األتشال

 .  (Vella & Witt, 2111: 381)بسختمف مدتؾحاتيؼ 
و داء ونتائجتأثيرات شاممة عمص جسيو مفاصل األف لمتدييس التشغيسي إبشاء عمص ذلػ ف       

فزل لساـية ومعشص القؾة والرراع أف يداعد في فيؼ أفيؾ يسكؽ  ، ومؽ َثؼفي السشغسة 
فزبلل عؽ نغاـ السعمؾمات الدائد في ،  (Vigoda & Cohen,1998: 59)وتكتيكات التأثير 

 (Rami, et. al., 2111: 5).السشغسة 
و معؾقال أيعدوف التدييس التشغيسي سم يال  فرادف ليس كل األإولكؽ بسقابل ذلػ كمو ف       

(Conner, 2116: 719)  بؾصفولص التدييس التشغيسي ااالفراد لشغروف  عددال مؽف أذلػ 
ستجابات مختمفة في الدياسات اعتسادال عمص ما لشتج عشو مؽ ا وذلػ فرصة وليس تيدلدال 

  ال ـ تيدلدأفرصة  بؾصفولص التدييس اذا كاف لشغر إجراءات التشغيسية وبحد  ؼيسا واإل
(Ford, 211206)  ، ليو إشار إوىذا ما(Vigoda&Cohen,1998: 59)  يكؾف لُو نُو أفي

لتعمق بالدياسة نفديا  وعسقُ  عزائيا ، وليذا الكبلـ بعدُ أ السشغسة و كل مؽ  فييجابي ؾيؼ إتأثير 
 ,Rosen)عمص العامميؽ  و سم يأيجابي إ لدياسي يسكؽ أف يكؾف لو تأثيرُ ، ذلػ أف السشاخ ا

وليس سم يال  يجابيا ثيرُ اف يكؾف لو تأالتشغيسي يسكؽ  ف التدييسألؤكد  وىذا ما (14 :2116
في السشغسة  ساسييؽعزاء غير األوسيمة غير رئيدة لؤل بؾصفويدتخدـ ف افقط فيؾ يسكؽ 

 ,Conner) ف تكؾف ضرورحة لحياة السشغسة اف ىذه الغاىرة يسكؽ أنجاز كسا لتعزحز اإل

لمكثيرحؽ لفع ) التدييس ( لفغال مرافقال ضسشيال نُو قد ل دو أذ عمص الرغؼ مؽ إ، (717 :2116
ف السدلرحؽ األذكياء ىؼ مؽ لتق مؾف الظ يعة الدياسية لسشغساتيؼ أستخداـ الديء لمقؾة إال لبل

 ( . 21: 2118)الراجحي، 
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و جسيو الحاالت أو بعض أفي السشغسة مؽ ةبلؿ والد  التديس التشغيسيأىسية وتغير        
 :  دناها في السدرجة
ية ( الذلؽ يدتظيعؾف لد مبلما نجاح العامميؽ ) بسختمف السدتؾحات التشغيسأيذكل  .1

نجاز إاةل السشغسة وحكؾنؾف قادرحؽ عمص ستشباط قؾاعد شفؾحة غير مدونة في الحياة دا
 .  (Watson, 1986: 29)فائزحؽ  ف العسميات وبذلػ يكؾنؾ 

يكميا التشغيسي  ضرورؼ  .2 لتخميص السشغسة مؽ الرراع ، بجعميا عادلة ، ولكيسة ، ـو
، وتحقيق تؾازف قدرة العسل بيؽ  (Macmillan &Tampoe, 2111: 429)مرضي 

            مرمحة مشغسية ومرمحة شخرية لسؾاجية التحديات السدتسرة 
(Kreitner & Kinicki,2117014) . 
لص إحذار لُو بقدرتو في الفيؼ الكفؤ االنتباه لدمؾكو الدياسي و يحقق لمعامل مزحد مؽ  .3

جتساعي اتقديؼ تؾضيحات صادقة ال مكر و التعامل معيؼ ، و ةرحؽ عشد العسل ، اآل
(Ferris, et.al., 2115: 126-152)  . 
يداعد في تحديؽ الفيؼ والتش ؤ  ال ذ لؾفر عشرر إق مديات الدمؾكيات االعتبارحة ، يزي .4

ؾاكبة والتقدـ الستراعد بالدمؾؾ كيف سيكؾف ، كسا يعكس ضرورة التكيف لزساف الس
كافة                شكاليا بأية لص جان  تحقيق مشافو شخرإىساؿ ، لحالة اإل

(Miller  &Nicoks, 2118: 214-2371)  . 
ذ إمحادرة مؾاقعيؼ لص إدارة الؾسظص اإل لعميا التي تذجو السعارضيؽ مؽدارة ائلل ضرورؼ  .5

بعاد مؽ لرفض مؽ اداء و عيار سيظرتيؼ عمص األإعميا ، بػية الدارة اإلليددوف مؾاقو 
 .  (Jones, 2111: 429)رائيؼ وترقيتيؼ آ
ذ إلص الؾعيفة ، إتجشبو بد   لاجتو مؽ سمؾؾ العامل يرع  عميو  ال ساسيا ال ذكل جزءت .6

لبلقتراب مؽ اليدؼ السقرؾد بػية اث التأثير ) االجتساعي ( لدإرسة لتستو العامل بسسا
العتبار اةذ بلرئيس القدؼ ( . مو األو لمسدلر ،  سشاد الخظة السفزمة لمسشغسة )إ
جراء تحير في سمؾكو الدياسي لتحقيق التسكؽ مؽ الخظة السفزمة لمسشغسة ، إلتسالية ا

يحقق لالة التؾازف لسرالا وكذلػ تحقيق التعاوف بيؽ مختمف السدتؾحات التشغيسية بسا 
 .  (Martin & Fellenez, 2111: 534-535 )قداـ ألجسيو ا

مؾؾ الدياسي متجددة عيار الدإىداؼ السشغسة مؽ ةبلؿ أ نجاز إلُو دور ميؼ جدال في  .7
الؾلدة التشغيسية ، وىي و الجساعة ، و بسبلما القؾة التي يحتاجيا وحستمكيا العامل ، 

راد السقاوميؽ فذ يدتظيعؾف تذتيم الرأؼ لؾؿ األاقؾحاء األ لرحؽضرورحة جدال لمسد
وبذلػ تتقيد السشافدة والتؾازف لتبلشص وحزداد الرراع والكدل الذاتي ، لسرالحيؼ 

(Jones, 2111: 15-18)  . 
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الحقائق  معغؼة مؽ الشذاط واليقغة لكؾنو لدرؾ س يل لمحفاظ عمص العامل بحال .8
 ,Robbins& Judge)داء تحديؽ األ مسا لؤدؼ الصوالسعمؾمات السدتخدمة في العسل ، 

2113: 425-429) . 
 : خرائص التدييذ التشعيسي رابعا  

التدييس مؾضؾعال ميسال لسؽ لبحي الشجاح في ميامو السشغسية وتحقيق التقدـ يذكل        
والتسيز ، وت رز مجسؾعة مؽ الخرائص التي تؼ تحدلدىا ضسؽ األطر الشغرحة ووفق آراء 

 وكاآلتي :  والكتابالبالثيؽ 
تؾجد أربو ةرائص أساسية لمتدييس التشغيسي لكي لتؼ وصف أؼ سمؾؾ في العسل بأنُو      

 ( وىي كاآلتي : Porter, et. al.,0890تدييس تشغيسي كسا ذكر ذلػ بؾرتر وأةروف )
 سمؾؾ ليدؼ إلص محاولة التأثير االجتساعي .  .5
سمؾؾ استثشائي أؼ إنُو ةارج عؽ الدمؾكيات التي يج  عمص السؾعف التقيد بيا او  .1

 االمتشاع عشيا بسؾج  الشغاـ الرسسي لمسشغسة . 
 سمؾؾ ىادؼ لتعزحز ولساية السرالا الذخرية لؤلفراد أو الجساعات أو األقداـ .  .3
سمؾؾ ليدد السرالا الذخرية لآلةرحؽ سؾاء أكانؾا أفرادال أـ أقدامال أـ ولدات إدارحة  .4

 مختمفة في السشغسة . 
مؽ جان  اةر لؾجد ةرائص لمتدييس وفق عبلقة ةرائرو وتاثرىا بالستحيرات األةرػ       

 ( 513: 1054)سسؾعي، 
عبلقة فيؼ التدييس التشغيسي باألداء عالية ، إذ يبللع التدييس وكأنُو فرصة وال سيسا  .5

 :Kacmar,1999)عشدما يذعر السؾعف بالتيدلد ، لذلػ يسيل إلعيار قدراتو الكامشة 

389-419)  . 
بعبلقة إذ إف كمييسا لرتبط بػػ )الفؾز ، والسرمحة ٌشتبط انتضٍٍش انتُظًًٍ يع انقٕة  .1

 .  (French& Bell, 1999: 286)الذاتية ، والتحم  عمص مقاومة اآلةرحؽ( 
لؤثر التدييس التشغيسي في الديرة الذاتية ألداء العامميؽ سمبال ، إذ لدركؾف أف بيئة  .3

 .  (Argree et al., 211401-14)السشغسة غير عادلة إزاء التدييس 
تؾجد عبلقة وتأثير لسيارة الدمؾؾ الدياسي سؾاء فرد أـ جساعة إزاء لريمة نتائج  .4

 .  (Ferris, et. al., 2117: 291-321)األعساؿ 
وجؾد التدييس يحفز العامميؽ في السشغسة نحؾ طرحق الشجاح بظرحقة ما ، إذ يدعص  .5

 . ( Martin & Fellenez, 2111: 535)لئلنجاز باستخداـ الفرص الستالة 
 . ( Kacmar, et. al., 21110633-642)لتأثر التدييس التشغيسي بأةبلؾيات القائد  .6
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يذجو التدييس التشغيسي تشافس العامميؽ الستشاغسيؽ ثقاؼيال مو ثقافة السشغسة في تحقيق  .7
 Robbins & Judge , 2113))األداء الجيد في الييسشة األساسية لتحقيق الشجاح 

:421.  
وبشاءل عمص الخرائص أعبله فإنُو يسكؽ القؾؿ أف التدييس التشغيسي في السشغسات يحدث        

بدرجات متفاوتة فميس كل سمؾؾ األفراد في السشغسات يسكؽ ترشيفُو عمص أنُو سمؾؾ تدييس 
( ، فالدمؾؾ السديس ليدؼ إلص التأثير في اآلةرحؽ ، اما Mayes & Allen,0889تشغيسي )
 ؼ إلص ذلػ فبل يعد سمؾكال مديس . إذا لؼ ليد
 التدييذ التشعيسي فتخاضات ا.  خامدا  
سل رؤػ الفتراضات تحاي دراسة السشغسات عمص مجسؾعة مؽ ف التدييس التشغيسييعتسد        

      لص مجسؾعتيؽ : إشغيسية . وتشقدؼ تمػ االفتراضات دارحة وتإوفمدفات عؽ قزايا ومدائل 
 السجسهعة ا ولى :فتخاضات ا.  5

السعرفي  ةرػ مثل االيكؾلؾجي ،اال األنغسةلمسشغسة بعيدال عؽ  التدييس التشغيسيدرس ل       
مدلر السشغسة مدلر و ئتبلؼ سياسي ، افتراضات مشيا: أف ) السشغسة اوالثقافي ، وتعتسد عمص 

، وجؾد عدة مذاركيؽ ، بفعل عسميات السداومة في السشغسةاالىداؼ التشغسية تشذأ و سياسي ، 
فئات السذاركيؽ ىؼ السجيزوف والسدتثسروف و ، ت ؾء السشاص  مؽ ةبلؿ السفاوضاتو 

ىداؼ ترتبط بال يئة أ مؽ الجيات السذاركة مجسؾعة ؾيؼ و لكل فئة  (والسدتيمكؾف وىيئات لكؾمية 
(March, 19620662-678)  ، وقد طؾر((Mayes, 19770672-678  فتراضات اعدة

مشيا ) لكل مشغسة سمؾؾ سياسي ةاص بيا ناتج مؽ تفاعل متحيرات  لتدييس التشغيسيالتظؾحر 
سياسية ، وتتفاوت السشغسات في مدتؾػ سمؾكيا الدياسي وىشاؾ صعؾبة في تقييؼ بعض 

فتراضات اعدة  (Buchanan, 19990611-629)ستشتج ا( . كسا  فعاليات التدييس التشغيسي
تجة نا التدييس التشغيسينساط اف أو  ،فتراضات واضحة لمسشغسةامشيا :) عمص السحمميؽ صياغة 

تفاعل بيؽ الؾلدات الفرعية الىؾ  ؽ التدييس التشغيسيفزل طر أمؽ نغرحة الشغاـ السفتؾح ، و 
التدييس لص تظؾحر إ Nord, 1978: 675-678))السكؾنة لمسشغسة ( . وسعص  والييكمية
يا ةتبلفات تتشافس ؼيسا بيشاالسشغسات عمص  فتراضات مشيا )تحتؾؼ امؽ ةبلؿ عدة  التشغيسي

السشغسة لُو تأثيرات غير ستخداـ القؾة داةل اف أو  ، لص لساية مرالحياإعمص السرالا وتدعص 
تزؼ التشغيسات الدياسية تي ) آلاوجزىا بأف ((Furnham, 1999: 51-61أما  .ندانية(إ

التشفيذية ناتجة مؽ السداومة والتفاوض جراءات لتحقيق مرالحيا ، والقرارات واإل فرادأجساعات و 
 مراعاة لسرالحيا ( .  يانال أللص التدؾحة إطراؼ ذات السرالا ألاأ وتمج
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 فتخاضات السجسهعة الثا ية :  . ا 2
( . والرراع  ةوال يروقراطي التدييس التشغيسيلييا مؽ ةبلؿ ) السقارنة بيؽ اشارة اال متس       

في ليؽ تكؾف عاىرة غير ط يعية في  ، يل التأثير الدياسيالدياسي عاىرة ط يعية لتحم
اما السشظمقات في الدياسي فتكؾف نغرحة الرراع ونغرحة جساعات السرمحة  ،ال يروقراطي 

ية نغسة الرسسكؾف ال يروقراطية الرسسية واألي ال يروقراطيو والشغاـ السفتؾح ونغرحة القؾة ، 
تخاذ القرار في الدمؾؾ الدياسي ع ر السفاوضة والسداومة اةيرال ، الشغر في االكبلسيكية . و 

جراءات والتأكيد عمص التشفيذ روقراطية يكؾف ع ر العقبلنية واإلفي ال يو وعسمية التأثير الدياسي 
((Baidridge, 5981: 35  . 

فتراضاتو بالسقارنة مو ا( Pfeffer, 5998: 115عتسد )ا سمؾب نفدُو وعمص غرار األ       
ىداؼ ألابعاد مشيا أال يروقراطية والفؾضؾحة ع ر عدة رالل بدلمة ىي العقبلنية و ثبلث م

ما أوقراطي يكؾف االندجاـ معقؾالل ، ذ تكؾف في العقبلنية مشدجسة ؾيسيال ، وفي ال ير إوالتفزيبلت 
 اجتساعيال الفاعميؽ األفراد يكؾف مشدجسال مو  الدياسيالفؾضؾؼ ؼيكؾف غير واضا ، وفي 

جراءات في ال يروقراطي ، ستخداـ القؾاعد واإلات تكؾف كثيرة ومشغسة وتقل بد   السعمؾماو 
بعض القرارات تكؾف تابعة و  ، قميمةما في الدياسي فتكؾف أستخداـ عذؾائي في الفؾضؾؼ، او 

ما في الفؾضؾؼ افي ال يروقراطي ،  ابةرمجة والرتةتيار تعغيؼ الؿيسة في الفؾضؾؼ وتابعة لم ال
التأثير الستبادؿ في يات وفقداف الرابظة ، وفي العذؾائية ناتجة عؽ السداومة و فترتبط بالحا

عتسادال لمقؾاعد ، ا قل مركزحة و أحة في العقبلنية ، و ةيرال القؾة والتحكؼ تكؾف مركز أو  . الدياسي
  ما في الدياسي فتكؾف التحالفات وجساعة الزحط .أة عالية ، وىبلمية في الفؾضؾؼ ، ومركزح
 : العهامل التي تهلج التدييذ التشعيسي سادسا  
يسكؽ ترشيف العؾامل التي تجعل السؾعفيؽ يغيروف التدييس التشغيسي في السشغسة         

إلص العؾامل الييكمية والفردية ، إذ تذير العؾامل الييكمية إلص الدياؽ العاـ في السشغسة التي     
العؾامل الفردية تدؿ عمص الخرائص               تحفز السؾعفيؽ عمص التدييس التشغيسي ، في ليؽ

الذخرية التي تحفز السؾعفيؽ لبلشتراؾ في الشذاطات الدياسية                                                
(Vigoda-Gadot & Drory, 2116: 288 . ) 
 . العهامل الهيكمية  1

مكاف العسل مؽ العؾامل الدياؾية يعد وجؾد الرراع السعمؽ أو السخفي داةل :  الرخاع . أ
األكثر شيؾعال والتي تؤدؼ إلص التدييس التشغيسي مؽ ق ل السؾعفيؽ ، وحسكؽ اف يكؾف 
س   الرراع ةبلفال عمص إنجاز األىداؼ التشغيسية أو االستراتيجيات التي تؤدؼ إلص 

 .  (Dill & Pearson, 1984: 141تحؿيقيا )
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ل زحادة مسارسات التدييس التشغيسي باألةص : مؽ السحتس هجافواألاسهض الجور  . ب
 ,Drory & Rommعشد زحادة غسؾض األدوار واألىداؼ في السشغسة )

( أف العسميات Gandz and Murray, 1981: 242( . واكد )1991:1139
التشغيسية مو بعض القؾاعد والتعميسات السحددة كاف ليا اثر في زحادة اإلدراكات 

ؽ ، وأثرت العسميات التشغيسة الرسسية بذكل سم ي ؼيسا لتعمق الدياسية مؽ ق ل السدلرح
( . فزبلل عؽ أف Ferris and Kacmar, 1992: 97بإدراؾ التدييس التشغيسي )

السؾارد الشادرة تذجو عمص السذاركة في التدييس التشغيسي مؽ ق ل السؾعفيؽ ، وكذلػ 
 ,Buchanan & Badham) التدييس التشغيسي لؤدؼ دورال ىامال في التحيير التشغيسي

1999: 81; Gray & Ariss, 1985: 714 . ) 
تعد مؽ اىؼ  :عجم اليقين , وادارة السهارد , واعادة تهزيع القهة , وعسميات التغيخ  . ت

العؾامل التي تؤدؼ إلص تحفيز السؾعفيؽ عمص التؾجو نحؾ التدييس التشغيسي ، وكذلػ 
ل الحاسسة في تحفيز التدييس في تعد مكانة السؾعف في السشغسة مؽ بيؽ العؾام

 .  (Pettigrew, 1973: 17)السشغسة 
 . العهامل الفخدية  2

تعد مؽ اىؼ العؾامل التي تؤدؼ في السذاركة الدياسية الخرائص الذخرية :  . أ
لمسؾعفيؽ ، إذ تؾجد العدلد مؽ الخرائص الذخرية لمسؾعفيؽ ؼيسا لتعمق بالتدييس 

االجتساعية ، والسيكافيمية ،  ومدتؾػ التعميؼ ، والحالةالتشيغيسي ) العسر ، والجشس ، 
 .  (Doldor, 2117: 14)والشقد الذاتي..ال ( 

تسارس السكانة دورال ميسال في تؾقو التدييس التشغيسي ، وىي تعشي مركز السكا ة :  . ب
إذ إف ,  (Doldor, 2117: 18)السؾعف لد  التدرج الؾعيفي السعتسد في السشغسة 

التدييس  فيسمبا  لتأثروف عادةل لد  التدرج الؾعيفي  السدتؾحات الدنياالسؾعفيؽ في 
، عميو فإف صشاع القرار التشغيسي لدركؾف أف عسمياتيؼ تكؾف سياسية أكثر  التشغيسي 

كذلػ ,  (Drory, 1993: 65)مؽ نغرائيؼ مؽ ذوؼ السدتؾحات التشغيسية السشخفزة 
استخداـ تكتيكات التأثير في التدييس  ( استباط(Sussman, et. al., 2112: 317أكد 

 .  في السشغسة التشغيسي بسكانة السؾعف الدياسية
اف السدلرحؽ عمص وجو التحدلد  (Porter, et. al., 1981: 122)لرػ الحاجة لمقهة :  . ت

يكؾنؾف تؾاقيؽ الستخداـ القؾة في السشغسة ، إذ إنيؼ يعتقدوف أف تفادؼ التدييس 
بد   دورىؼ في السشغسة ، وبذلػ يسكؽ أف تكؾف السذاركة  التشغيسي صع  جدال عمييؼ

 الدياسية مؽ كبل نؾعي العؾامل الفردية والييكمية . 
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السدلروف مؽ ذوؼ السيؾؿ نحؾ السخاطرة ىؼ عمص األرجا أكثر  السيهل  حه السخاطخة : . ث
اشتراؾ في التدييس التشغيسي ، كؾنيؼ قادرحؽ عمص استخداـ وسائل غير رسسية ةارجة 

 ;Darr & Johns, 2114: 172)عؽ القؾاعد والتعميسات السحددة مؽ ق ل السشغسة 

Porter, et. al., 1981: 132)  . 
 يجابية والدمبية لمتدييذ التشعيسي سابعا  . ا تجاهات اإل

إلص وجؾد جان يؽ في التدييس التشغيسي عشد دراستو ؼيسا ( (Othman, 2118 : 44أشاس       
الجان  الدم ي لتزسؽ الدمؾؾ غير .  لتعمق بدور العدالة في العسل ، ىسا الثقة وغسؾض العسل

 الذرعي ، والجان  اإليجابي لتزسؽ الؾاقو االجتساعي الذؼ يعد ميؼ لبقاء السشغسات . 
ـيا أف ميارات التدييس واستخداـ سمؾؾ التأثير ( (Ferris & King, 1991: 65واكد        

والرشد ، والتحيير ، وتاكيد )اإلقشاع ،  ومؽ اىؼ عؾامميا ـيااىؼ ميارات التدييس األيجابية  مؽ
) العقؾبات ، والتعشد ، والسشاورة ،  ـيا الدم ية وعؾاممياالذات ، والتسمق وادارة األنظباع( 

واستعساؿ الشداءات الراعدة ( ووفقال لذلػ يغير التدييس إيجابيال عشدما يعرؼ االفراد كيؽية 
 تجش  الدمؾؾ الدم ي . استخداـ سمؾكيات وتكتيكات التأثير اإليجابية ومحاولتيؼ 

وحعػػػػػػػد التدػػػػػػػييس التشغيسػػػػػػػي الدػػػػػػػم ي مرفؾضػػػػػػػال بدػػػػػػػ   السذػػػػػػػكبلت األةبلؾيػػػػػػػة الشاتجػػػػػػػة        
عشػػػػػُو وكػػػػػذلػ تتؾلػػػػػد عشػػػػػُو صػػػػػراعات فػػػػػي مؾقػػػػػو العسػػػػػل ، وبيشسػػػػػا التدػػػػػييس التشغيسػػػػػي اإليجػػػػػابي 

                           لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ السذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركة وتحفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوف                                
(Drory & Vigode-Gadot, 2111: 196 ; Gotsis & Kortezi,2111: 

   يجابي لمتدييذ التشعيسيإلتجاه ا. ا   1 (519
 ,Seo)يشيات الدفاعية التشغيسية نُو الروتيفيؼ التدييس التشغيسي في معغؼ األلياف بأ       

تبلع  بالقؾة ، ف يدتحل عؽ طرحق اليج  اعميو ، التدييس التشغيسي ال .  (11 :2113
ؾجياتو وعيؽيال في توحسكؽ القؾؿ أف التدييس التشغيسي جشدة السخؽية . ومؾاضيو الثقة واأل

 & Vredenburgh)سياسيال  السفيدة أكثر مؽ مجرد كؾنو ميارات سياسية أو أقمية مدفؾعة

Shea-VanFossen, 2111: 41) . ي دراسة تجرح ية مؽسس التفاعبلت الذخرية ىوأف أ 

ات الذخرية في التدييس السيز  كؾف أف , (Vigoda - Gadot & Drory, 2116: 41)نذٌ  
وأنسا تعتسد عمص أدراؾ األفراد لمتدييس ،  أو األيجابية ال نحؾ التأثيرات الدم يةؾجو دائست، قد ال 

 في السشغسة . 
فراد وال سيسا عشدما األلمسزايا التشافدية ،  ال يجابي مردر التدييس التشغيسي اإلقد يكؾف و        

تشغيسية بشجاح ف تدلر ال يئات الإذ إف اإلدارة الساىرة سياسيال تدتظيو أ ، يكؾنؾف ماىرحؽ سياسيال 
ف األعساؿ مؽ اجل جدارة تؾعيبالسيارة الدياسية وتستاز جياد ، وةاصة التي تكؾف تحم اإل

 &Drory& Vigoda-Gadot, 2111: 195 ; Gotsis)دعؼ الثقة ، واالعتساد ، واالةبلص 
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Kortezi, 2111: 514) لغتُو بذكل رئيس عشدما يجابي يسكؽ مبل، ىذا يعشي أف التدييس اإل
تجش  الدمؾؾ الدم ي . و استراتيجيات التأثير اإليجابية ، ستخداـ سمؾكيات و يعرؼ األفراد كيؽية ا

مجسؾعة مؽ  فراداأل عسمية تظؾحر (Drory & Vigoda-Gadot, 2111: 197)وناقش 
فعالة ال تعاني مؽ الغمؼ وعدـ يجاد بيئة سياسية السيارات الدياسية اإليجابية مؽ أجل إ

   نراؼ والح ؽ . اال
التدييس التشغيسي كؾنو وسيمة لمعسل مؽ ةبلؿ الرراعات في  الصالبعض وحشغر        

جل معرفة ال يئات التي يعسمؾف تشغيسي مؽ أإذ يدتخدـ السؾعفؾف فيسيؼ لمتدييس الالسشغسات ، 
وأكد آةروف أف وجؾد السيارة الدياسية تؤدؼ إلص تحديؽ  . (Ladebo, 2116: 256)فييا 

األفراد ونجاح  السشغسات عمص لد سؾاء ، وحسكؽ أف يديل التحيير التشغيسي والتكيف مو ال يئة 
(Ladebo, 2116: 256, 259; Vredenburgh & Shea-Van Fossen, 2111: 41)   . 

جابي يالتدييس التشغيسي إ إلص أف Kurchner-Hawkins &(Miller) اشاركذلػ       
ومتؾازف بذكل أةبلقي ىدافيا ، وتظؾحر فرؽ العسل والثقة ، عشدما يخدـ رؤوحة السشغسة وأ 

(Vigoda-Gadot & Drory, 2116: 337)  فزبلل عؽ ذلػ يسكؽ اف يكؾف التدييس ،
 . التشغيسي اإليجابي أو ال شاء مفيدال لتعغيؼ التكافؤ التشغيسي 

لم يئة  السدركيؽ أف السدلرحؽ ((Butcher and Clarke ,2116: 297 أكدكذلػ       
ل الدياسية مؽ أجدارة الدمؾكيات سية في مكاف العسل يكؾنؾف عمص األرجا قادرحؽ عمص إالديا

أف التدييس التشغيسي يعد  ( إلص  Kurchner-Hawkins & Millerتعزحز التكافؤ . وأشار )
مؽ االعتبارات الرئيدة لمقادة مو مراعاة التأثير السدتق مي لمدمؾؾ الدياسي في ال يئة وكفاءة 

-Vigoda)السشغسة ، لذلػ لشغر إلص الدمؾؾ الدياسي كؾنُو شيئال ط يعيال وبشاء في السشغسات 

Gadot & Drory, 2116, 331)  ومؽ أبرز االستراتيجيات الدياسية السدتخدمة ىي .
. (Gotsis & Kortezi, 2111: 498)االندماج، وإنذاء العبلقات، وبشاء التحالفات والتؾجيو

فزبل عؽ ذلػ فإف تمػ العبلقات والتحالفات تذكمم عمص أساس الثقة واالندجاـ وبتؾافق مو 
 ( . Vigoda-Gadot & Drory, 2116: 341السشغسات تعد سياسة إيجابية )غايات وأىداؼ 

مؽ  ف الذكل التحررؼ أ( Coopey & Burgoyne, 2111: 869-879-882) وأكد       
فراد في ىذه تعمؼ بحض الشغر عؽ دور ومكانة األيجابي عمص الالتدييس قد يستمػ التأثير اإل

ا أكثر مثابرة فراد في السشغسة ليربحؾ لتدييس يحفز األلذكل السفتؾح مؽ اا وأف ىذاالسشغسات ، 
وعيفة  ىيف التعمؼ في السشغسة ليذير إلص أنغرحة السشغسة  إذ تؼ استخداـفكار العمسية . نحؾ األ

 وأف ،فراد متشؾعيؽ ة والتي تتزسؽ اكافمدتؾحات السجسؾعة العسميات الدياسية السفتؾلة عمص 
شكاؿ التشغيسية مسا يدسا ىذا الترابط السرونة واإلبداع في جسيو األيس التشغيسي قد يعزز التدي

 بشذر التعمؼ داةل السجتسعات التشغيسية  . 
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يجابية اإل مجسؾعة مؽ الشتائج (Vigoda-Gadot & Kapun, 2115: 256) وقدـ       
سركز ، وتحقيق وتعزحز الدمظة والالتقدلر والسكانة ، و لمتدييس التشغيسي وىي ) التقدـ الؾعيفي ، 

نجاز  ذ الدياسات ، والذعؾر باالو تشفياؼ الذخرية والتشغيسية ، ونجاح االعساؿ السشجزة اىداال
ف ميسال في جسيو الحاالت السذكؾرة قد يكؾ  التدييس التشغيسيالديظرة والشجاح ( ىذا يعشي أف و ، 

 مؽ ق ل جسيو زمبلء مق ؾالل  ف يكؾف اعبله ، وال سيسا إذا أراد التقدـ في السشغسة أو يحتاج إلص أ
 .Luthans, et)وفقال لشتائج دراسةو  (Drory & Vigoda-Gadot, 2111: 195)العسل

al.,1985)  ستخداـ الستكرر لمتدييس التشغيسي . ثسة عبلقة بيؽ السدلرحؽ الشاجحيؽ واال ىشاؾ 

 تجاه الدمبي لمتدييذ التشعيسي ا   . 2
لتشغيسي يعرؼ عمص نظاؽ واسو عمص امتبلكو اإلمكانيات التدييس اأف عمص الرغؼ مؽ        

ليو غالبال كحالة سم ية ا لشغروف إفراد ما زالؾ ت يؽ أف األبعض الدراسات  إال أفيجابية ، اإل
(Drory & Vigoda-Gadot, 2111: 195; Othman, 2118: 44; Poon, 2113: 

عمص أف ) إذا ما اة رتػ ( Block, 1988: 5الدراسة الذييرة التي قاـ بيا )، إذ تشص  (138
 لؾاؿ كسزحج مؽ مشفعة وضرر( . أنػ شخص سياسي عادةل ما تعت رىا كإىانة أو في ألدؽ األ

ليات لتدييس التشغيسي قد يدكم وححٌرؼ أصؾات وآراء األفراد ، الحقائق التي تشتج آاوأف        
 ضسؽ ال يئات الدياسية. يسيل السؾعفؾف  (Vince, 2111: 1344)دفاعية ودعؼ عدـ اليقيؽ 

 والتررفات التي تحدثالحسؾض والسرمحة الذخرية و لذعؾر بالتيدلد جراء عدـ اليقيؽ إلص ا
 -Vredenburgh & Shea)، واشار ( Harris, et. al., 2119: 2681)مؽ ق ل األفراد 

VanFossen, 2111: 35 ) شف والقؾة والحاجة لمديظرة ) العإلص تمػ السيؾؿ الؾراثية الستعمقة بػػ
التي يسكؽ أف تتجدد بشاءل عمص عروؼ تشغيسية لتبلع  والتشافس عمص السشاص  واألنانية( وا

 .  مذتركة مؽ عدـ اليقيؽ ، ونقص السؾارد والتعارض
لتشغيسي يستمػ تأثيرال سم يال عمص األداء الؾعيفي ف التدييس اوجد مجسؾعة مؽ البالثيؽ أ       

ةص لدػ السؾعفيؽ مؽ ذوؼ القدرات السشخفزة وكذلػ كسردر لمزحؾط التشغيسي باأل وااللتزاـ
 & Drory, 1993; Ferris, et. al, 1989: 158 ; Gotsis)والرراع في مكاف العسل  

Kortezi, 2111: 499; Vigoda-Gadot & Kapun, 2115: 258)  .         وأشار
(Ferris, et. al., 2117: 143إلص  )  أف التدييس لرتبط بذكل ك ير مو القمق في العسل

باألةص مو األفراد الذلؽ يستمكؾف إمكانيات سيظرة قميمة  مسا يعشي أف السؾعفيؽ مو انخفاض 
 مدتؾػ القؾة يذعروف بسزحد مؽ الزحؾط وال سيسا عشدما لروف التدييس في بيئة العسل . 

-Vigoda) مكاف العسل فيلمفرد  ال و عقميأ ماديال  ال التدييس التشغيسي ضرر وقد يد          

Gadot & Kapun, 2115: 261 ) ، فكيرىؼ يكؾف فراد في مؾقو العسل لكؽ تاأل إذ رغؼ تؾاجد
عمص ترؾر أف التدييس التشغيسي  الدراسات ركزتو ص التركيز . في مكاف آةر وقد يفتقدوف إل
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، وتعرض صؾرة سم ية لمتدييس ز السرالا الذخرية إلص استراتيجيات الدمؾؾ التي تعز يذير 
وجية نغرىؼ الدم ية لمتدييس التشغيسي  لحرضفراد معو األ يدتسر عمص نحؾفي مكاف العسل ، 

(Vigoda-Gadot, 2117: 662), ف التدييس التشغيسي يقيد مذاركة وقد أشار البعض إلص ا
، إذ ( Curtis, 2113: 296; Poon, 2113: 138) السعمؾمات واالتراالت وحعيق التعمؼ

قد تعيق التعمؼ ، وذلػ لكؾف أف الثقافات تعظي التي العؾامل الثقاؼية  لتزسؽ التدييس التشغيسي
خزحؽ السيارات التقشية ومؽ ثّؼ استخداميا بذكل مدتقل مؽ ق ل األفراد ، والتي دراؾ وتىسية إلأ 

سيز بشقص التي تتالثقافات  فزبلل عؽنيا تقمل مؽ دعؼ شبكات مذاركة السعرفة . مؽ السرجا أ
و السشغسة في السعرفة مؽ السحتسل أنيا ال تذجو نقل السعرفة مؽ األفراد إلص السجسؾعة أ

(Bishop, et. al., 2116: 21 . ) 
ف السؾعفيؽ عشدما يذعروف إلص أ (Vigoda- Gadot & Drory, 2116: 119) وأشار       

لص تخؽيض العظاء وباإلجراءات في السشغسة يسيمؾف إيستمكؾف الثقة بالسؾعفيؽ األةرحؽ بأنيؼ ال 
إذ إف العسل في مشاخ ذؼ ثقة . الجيد واالندحاب برؾرة تدرحجية  في العسل و وتخؽيض

مشخفزة لؤثر في سمؾؾ األفراد بد   كؾنيا تؾلد الذػ لدليؼ مؽ مقاصد اآلةرحؽ           
 ,Othman, 2118: 45; Poon)وحؤدؼ ذلػ إلص سمؾؾ غير رسسي برؾرة عالية 

2113:142 ; Zaleznik, 1971: 58)  . 
ةتبلؼ الخرائص يؽ بدرجة ك يرة مؽ نغرائيؼ بد   افراد ليكؾنؾا سياسيسيل بعض األ       

سيكافيمية ومؾاضو الديظرة ىي مؽ أبرز ةرائص ف ال( إCurtis, 2113: 293ذكر ) فقد
األشخاص الذلؽ يسيمؾف باتجاه السيكافيمية  ، إذ إففراد الذلؽ يكؾنؾف سياسيؽ عمص درجة عالية األ

سة ورغ تيؼ في السشاورة نيا عقبلنية بدالل مؽ كؾنيا لداسة وال ؾيسة لمرداقات الحسيلترؾروف أ
  .  (Vigoda- Gadot & Drory, 2116: 32ىداؼ الذخرية )تكسؽ مؽ أجل تحقيق األ

 

 ذ التشعيسي في السشعسات . تأثيخ التدييثامشا  
لتحقيق أجشدة فردية ومرالا شخرية في السشغسة بدوف اعتبار  يدعص التدييس التشغيسي       

,  (McShane & Von Glinow, 2115) لتأثيراتو في جيؾد السشغسة إلنجاز أىدافيا 

في صشو القرار فزبلل عؽ استخداـ وتحذيد السؾارد  انتضٍٍش انتُظًًٍ ْٕ اصتخذاو انقٕة نهتأثٍش
باألةص لؤلفراد الذلؽ يستمكؾف وجيات نغر متبالشة وكيؽية تقديؼ وتؾزحو السكافأت والعقؾبات في 

 السشغسة . 
( أف ترؾراتو لؾؿ التدييس ؼيسا لتعمق بالرضا الؾعيفي Drory, 1993: 69وجد )       

ر بالشدبة لمسؾعفيؽ مؽ ذوؼ السكانة الؾاطئة ولكؽ عمص العكس ال وااللتزاـ التشغيسي لُو تأثير ضا
لؾجد لُو أؼ تأثير بالشدبة لمسؾعفيؽ مؽ ذوؼ السكانة العالية ، وعميو استشتج بأف السكانة الؾاطئة 
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لمسؾعفيؽ تفتقر إلص قاعدة ثابتة لمقؾة ووسائل فعالة في التأثير ، وحسكؽ عرض تأثيرات التدييس 
 لسدتؾحيؽ اآلتييؽ . التشغيسي عمص ا

 السدتهى التشعيسي فيتأثيخ التدييذ .  5
تعد وجيات الشغر الستبالشة مردر لمقمق لكل مؽ السؾعفيؽ والسدلرحؽ وىي مؽ األسباب        

األساسية لمدعي الدياسي نحؾ السؾارد ، اذ اف األشكاؿ غير السؤلؾفة لمتدييس التشغيسي وال 
لؿيؿيال عمص فقداف األفراد لمعزؾحة التشغيسية أو التعرض  سيسا  غير الذرعية تذكل ةظرال 

لعقؾبات شدلدة ، معغؼ السقاببلت مو السدلرحؽ أعيرت أف معغؼ األفراد يعتقدوف أف الدمؾؾ 
الدياسي ىؾ جزء ميؼ مؽ الحياة التشغيسية وأغم ية السدلرحؽ لركزوف عمص أف السدتؾػ السق ؾؿ 

ورحال في السشغسة طالسا ىؾ ال لؤذؼ أؼ شخص بذكل لمدؾؾ الدياسي يعت ر أةبلؾيال وضر 
لؾصف التدييس كذر البد مشُو والذخص ، ( Kreitner & Kinicki, 2117: 296)مباشر 

 اشارو أ لرحؽىداؼ . معغؼ السدنجاز األإلدمؾؾ الدياسي سيؾاجو صعؾبات في الذؼ ال يدتخدـ ا
 :Robbins & Judge, 2111عسميال )ستخداـ الدمؾؾ الدياسي اعمص  انيؼ لؼ لدربؾ ألص إيزال أ

مؽ جراء و ىتسامات ىداؼ واالفراد مختمفيؽ في الؿيؼ واألأالسشغسات تتكؾف مؽ  ، وأف( 151
سشافدة بيؽ الشخاص تخمق يص السؾارد السحددة في السشغسة وعدـ رضا بعض األتخر

 ، وأف السشغسات عمص مر الدشيؽ تحارب مؽ ةبلؿ (Vigoda-Gadot, 2112) عزاءاأل
التدييس التشغيسي وما زالم تزو كل الجيؾد السسكشة لسعالجة السذكبلت لكي ال تؤثر في 

  . (Robbins & Judge, 2111: 151)أنجاز األىداؼ والحايات التشغيسية 
 أف تأثير (Buchanan & Badham, 2117: 29)أكد  نتائج السدتؾػ التشغيسيأبرز ومؽ 

في ستمػ كمتا التأثيرات األيجابية والدم ية يوأنو  ط يعتوِ ييس التشغيسي لرج جدال في التد
داء في التدييس التشغيسي لؤثر في األف تدةل السؾعفيؽ ، إذ أالسدتؾحات التشغيسية السختمفة 

 التشغيسي ، والفاعمية ، وصشو القرار وتحيير العسميات ضسؽ السشغسة  . 
إلص ضرورة اشتراؾ السدلرحؽ في التدييس  ((Madison, et. al., 1979: 22واشار        

التشغيسي ، إذ أف اشتراكيؼ العالي لؤدؼ إلص تحقيق األىداؼ السرجؾة واالداء التشغيسي عمص نحؾ 
 لؤشر اف األشتراؾ اإلدارؼ في التدييس التشغيسي يعد ميسال لبقاء السشغسة ونسؾىا . 

 فخاد خ التدييذ التشعيسي في مدتهى األتأثي . 1
 لمتدييس التشغيسي عدة تأثيرات في سمؾؾ العامميؽ ومؽ بيؽ ىذه التأثيرات:        
: االةتبار الحؿيقي لمتدييس التشغيسي مؽ الكيؽية التي يدتخدـ فييا ، فإذا ما  العجالة . أ

استخدمم التكتيكات الدياسية لتقديؼ الس ررات في السشغسة التي تحقق الفائدة وتخدـ 
الجسيو بالتداوؼ ، عشدئذ مؽ السرجا أف أفراد السشغسة يعدوف التدييس ىادفال وشرعيال 

(Simmons, 21190297)  حستمػ التدييس القؾة والتأثير في جسيو أعزاء السشغسة ، و



39 

 

 :Adams, 1965)ومؽ ثّؼ في إجسالي الؾلدة التشغيسية وباالستشاد إلص نغرحة العدالة 

، وفكرة التحيير االجتساعي والسبادلة االجتساعية  فإف األداء الجيد يحفز وُحظؾر  (297
في السشغسة وىي )الزمبلء ،  مؾاقف وسمؾكيات وىي تعتسد عمص أربعة عشاصر ميسة

 (Boateng, et. al., 2113: 295-314والسذرفيؽ ، واالدارة ، والسشغسة ككل( . )
وجدت لكي قرارات الترؾية  أف (Robbins & Judge, 2111: 297): أكد  التخقية . ب

تكؾف مؽ أكثر اإلجراءات الدياسية في السشغسة ، إذ تذجو فرصة الترؾية أو الترؼيو 
 متشافس عمص السؾارد السحدودة وتحاوؿ التأثير في نتائج القرار إيجابيال . األفراد ل

: ىشاؾ بعض التذؾحش ؼيسا لتعمق بسفردات مباشرة التي غالبال ما تتجدد عشد  القهة . ت
مشاقذة التدييس التشغيسي ومؽ أىؼ ىذه السفردات ىي )القؾة( ، فقد عرؼ عمص نظاؽ 
واسو أف كبلل مؽ التدييس والقؾة ىسا جزء ميؼ لمدمؾؾ البذرؼ وحؤثراف في قدرتِو في 

 .( Vigoda, 2113: 122) االجتساعيإنجاز األىداؼ واالىتساـ بالشغاـ 
يجابية لؾؿ التدييس ىي ؼيسا لتعمق بالشغرة اإل وأبرز الشتائج عمص السدتؾؼ الفردؼ       

 ,Fedor, Maslyn, Farmerشراؼ ، وبيئة العسل )وعبلقتو بالرضا الؾعيفي ، واإلالتشغيسي 

& Betternhausen, 2118: 82 )وقد أكد ، Madison, et. al., 1979: 27))  أف فقداف
رتباطو مو ي في نتائج السدتؾػ الفردؼ بد   ااألةتبلؿ الؾعيف فيساسي القؾة يكؾف ليا تأثير أ

 ةتبلؿ الؾعيفي شغيسي ،  وأف اإلجياد ، واالستياء ، والقمق ىي مؽ أبرز نتائج االالتدييس الت
نتائج السدتؾػ الفردؼ فإف مؽ أبرز شتراؾ السؾعفيؽ في التدييس التشغيسي ،  وكذلػ مؽ جراء ا

 ,Miller, Rutherford)ىؾ أنيا تؤدؼ دورال ميسال في األداء الدمس وإنجاز األىداؼ التشغيسية 

& Kolodinsky, 2118: 214)  . 
، وابعػػادهالتدػػييس التشغيسػػي ،  تؾلػػدالعبلقػػة بػػيؽ العؾامػػل التػػي ( ط يعػػة 1الذػػكل )وحؾضػا        

 عمص وفق وجية نغر البالث . التأثيرات تمػ يجابية والدم ية ، ونتائج والتأثيرات اإل
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  (8) لذكلا

 التدييذ التشعيسي وتأثيخاتها و تائجها وأبعاد العالقة بين عهامل
  الذكل مؽ إعداد البالث

  التدييذ التشعيسي  أبعاد.  تاسعا  
طراؼ أةرػ أيحقق مرمحة السشغسة وحزر ب التدييس التشغيسي بذكلف يدتخدـ أيسكؽ        

ستخدامال مفيدال لكل مؽ ا. كسا يسكؽ أف يدتخدـ  االفراد العامميؽ أو السجتسومتعددة مشيا 
      (. وحذير Witt, 1998, 666-674)تعسل ؼيو  الذؼد فييا والسجتسو السشغسة واألفرا

(Fedor & Maslyn, 2112: 272-273) ( وKacmar and Carlson, 1997: 634) 
مسارسة سم ية في التدييس التشغيسي مؽ وجية نغر أنُو  الدراسات تشاولم معغؼإلص اف 

لص إجسيو الجيات ، ؼيج  أف ال لشغر  ليو مؽإف لشغر أعاىرة يج   ةنُو وكأيأالسشغسات ، األ 
 لرحؽتخدـ السدحدو  , فقط  فرادؤللخدـ السرالا الذخرية أؼ سمؾؾ ةارج عؽ الشغاـ بأنُو ي

 :Madison, et. al., 1981)ةرحؽ بفعالية وكفاءة نجاز العسل مؽ ق ل اآلالتدييس التشغيسي إل

التدييس  العؾامل الفردية    العؾامل الييكمية 
 التشغيسي 

يس
تدي

د ال
بعا

أا
 

في  يجابيةإتأثيرات 
 السشغسة واألفراد

عمى السشعسة  همفيج  تائج
 واألفخاد  

عمى السشعسة  ةضار   تائج
  واألفخاد  

سم ية في تأثيرات 
 السشغسة واألفراد
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( أف مدتؾحات مسارسة التدييس التشغيسي في al .et , Porter ,.1983 :363، وحرػ )  (84
بيئة العسل تكؾف عالية متص ما تعمق األمر باعادة ـيكمة السشغسة ، أو بتحيير السؾعفيؽ وكذلػ 
تؾزحو السؾارد السالية في السشغسة ، عميو يسكؽ تحدلد أبعاد التدييس التشغيسي كسا أوردىا 

 ( :  3مجسؾعة مؽ البالثيؽ وكسا مؾضا في الجدوؿ ) 
 ( 3الججول ) 

 ابعاد التدييس التشغيسي مؽ وجية نغر مجسؾعة مؽ البالثيؽ  
 بعاد األ البالث

 

(Mayes and Allen, 0892: 250-

259) 

، الدمؾؾ السديس الذؼ لؤدؼ الص  الدمؾؾ غير السديس)
ف يكؾف غيسي ، الدمؾؾ السديس الذؼ يسكؽ ألداث ةمل تشإ

 (  لداث ةمل تشغيسيإلص إبلل ، الدمؾؾ السديس السؤدؼ فاع

 

(Kacmar and Carlson, 0222 ) 

)الدمؾؾ الدياسي العاـ ، والتقدـ إلص اإلماـ ، وزمبلء العسل ، 
 السذرفؾف ، األجؾر والترؾيات( 

 

 

Szoc, 8115,824-825) ) 

 

 

)األىداؼ التشغيسية ، وتعدد األفكار عؽ السشغسة ومذػاكميا ، 
، وإجػػػػراءات صػػػػشو القػػػػرار  السشغسػػػػة السؾاقػػػػف التػػػػي تؾاجييػػػػاو 
،  والسشافدػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػص السػػػػػػػػػؾارد ، والقػػػػػػػػػؾة والشفػػػػػػػػػؾذ ،  تخػػػػػػػػػاذهوا

 والسيكافيمية  ، ومؾاضو الديظرة ،  والدعي إلص السخاطر(

 

(Rosen, Levy, & Hall, 8116) 

 

،  داء والترؾياتتقييسات االر ، و غسؾض الدو ، و  ندرة السؾارد) 
مؾاضػػػػػو ، و  السيػػػػػارة الدياسػػػػػية، و  صػػػػػشو القػػػػػرار الػػػػػديسقراطيو 

 (  تؾقعات الشجاحو ،   ستثساراال، و  الديظرة الداةمية

 

(Atinc, Darrat, Fuller, 

 W. Parker, 8101: 513) 

السركزحة ، والتحذية العكدية ، وإضفاء الظابو الرسسي ، 
التحذية ، و  االستقبللية، و  جرائيةالعدالة اال، و  لدود الديظرةو 

فرص التقدـ ، والثقة ، وتبادؿ , و ميارات متشؾعة، و  العكدية
،  السذاركة في صشو القرارأعزاء الؿيادة ، والتعاوف ، و 
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وتم ية التؾقعات ، وفرص التظؾحر، والعسر، والجشس ، 
والسشر ، والحالة األجتساعية ، والسيكافيمية، والشقد الذاتي ، 

  تأثير الدم يال, ومؾاضو الديظرة الداةمية ، والتأثير اإليجابي 

 عبله سرادر أ عداد البالث باالعتساد عمص الالجدوؿ مؽ إ 
السذكؾر آنفال لتزا وجؾد نؾع مؽ االتفاؽ بيؽ  (3وبشاءل عمص ما تؼ عرضو في الجدوؿ )       

الستسثمة ) القؾة والشفؾذ، والسيارة الدياسية، ومؾاضو  بعاد التدييس التشغسيالبالثيؽ عمص أ
الديظرة، وتحسل السخاطرة، واألىداؼ التشغيسية، والتحفيز، واجراءات صشو القرار واتخاذِه(، عمص 
نحؾ  قادنا إلص اعتسادىا في الدراسة الحالية ، فزبلل عؽ كؾنيا تؾفر إطار عسل متسيز لؿياس 

  ونعرض ؼيسا يأتي تؾضيحال لكل مشيا :, مو السيداف السبحؾث  التدييس التشغيسي بسا لتبلءـ
  الشفهذ و لقهةا .5

ةرحؽ وكذلػ لمديظرة ة اآلساسية لمتأثير وؾيادأو رغبة الافز  القؾة والشفؾذ ىيف إ       
مؽ  والشفؾذ لاجة عالية الص القؾةو  تؾجد لدػ األفراد رغبة عمص السرؤوسيؽ ، عميو عشدما

لدػ  القؾةستخداـ الحاجة القؾحة  ال وتزداد.  التدييس التشغيسيف يذتركؾا في أالسرجا 
  Greenberg, et. al., 2111))الشاجحيؽ في السشغسات مؽ ليث :  لرحؽالسد

  متبلؾ التأثير غبة الالر 
 عساؿ الديظرة عمص نتائج األ 
  دارؼ الفعاؿ ةرحؽ غالبال ما لرتبط بالدمؾؾ اإلاآل فيوالتأثير 
  . السعالجة العادلة لمسرؤوسيؽ ورفو معشؾحاتيؼ 

دارة  يرة قد ال تكؾف مفيدة ةرؾصال لئلف بعض سسات الحاجة لمقؾة برؾرة كإ       
ىسا ) القؾة الفردية ، والقؾة التشغيسية ( عميو  شكميؽ مختمفيؽف القؾة تاةذ ا إذالفاعمة 
ةرحؽ وحرحدوف الؾالء رة عمص اآلجل الديظأمؽ  عمص القؾة الفردية لروف السدلؤكد عشدما 

فراد والسشغسة كؾف ليؼ نتائج سم ية عمص األتلص السشغسة قد إنفديؼ بدالل مؽ الؾالء أل
يخمقؾف  إذجل مرمحة السشغسة أالذلؽ يسارسؾف القؾة مؽ  لرحؽالسدعسؾمال عمص عكس 

لمسشغسة بيئة وثقافة جيدة تداعد عمص العسل الفعاؿ وتظؾحر فيؼ مرؤوسييؼ والؾالء 
Prentice &Hall, 2111: 419-411)) . 
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 السهارة الدياسية  .2
إلص السيارة الدياسية بكؾنيا القدرة  (Ahearn, et. al., 2114 : 319)لشغر         

عمص الفيؼ الفاعل لآلةرحؽ في العسل واستخداـ مثل ىذا الفيؼ ، أو السعرفة في التأثير 
 فييؼ مؽ أجل تحقيق وتعزحز األىداؼ الفردية أو التشغيسية . 

إف السيارة الدياسية تع ر   (Schriescheim & Hinkin, 1991: 123)وحرػ        
رية الفرد التي تتزسؽ قدرتو عمص بشاء عبلقات مو اآلةرحؽ ، ومراؾبة عؽ نسط شخ

الذات ، وتحدلد رد فعمو تجاه السؾاقف التي تؾاجيو واستمياـ الثقة ، وأف األفراد ذوؼ 
السيارت الدياسية العالية أكثر فاعمية في أعساليؼ ذات العبلقة بقدرتيؼ عمص التأثير في 

 اآلةرحؽ . 
يارة الدياسية يقرد بيا قدرة الفرد عمص الفيؼ الفاعل لآلةرحؽ في العسل كسا أف الس       

واستخداـ ذلػ الفيؼ أو السعرفة لمتأثير فييؼ لكي يعسمؾا بالظرحقة التي لرغ يا الفرد في 
إلص أف السيارة الدياسية  (Robbins & Judge , 2113: 419)تحقيق أىدافو ، وحذير 

ي اآلةرحؽ لتعزحز مرالحِو الذخرية ، وأف األفراد في تسثل قدرة الفرد عمص التأثير ف
 السشغسة تختمف لدليؼ السيارة الدياسية وذلػ بحد  عؾامل عدلدة . 

السيارة الدياسية إلص أربعة   (Ferris, et. al., 2115: 144)وترشف دراسة        
صالة( وتذير أبعاد وىي )التأثير ، والذكاء األجتساعي ، وراس الساؿ األجتساعي ، واال

ىذه الدراسة إلص أف األفراد الذلؽ لتستعؾف بالسيارة الدياسية أكثر ق ؾالل لدػ األفراد في 
السشغسة مؽ أولئػ الذلؽ يستمكؾف مدتؾحات مشخفزة مؽ السيارة الدياسية ، كسا أنيؼ 

ءة أكثر قدرة عمص التأثير في اآلةرحؽ كؾنيؼ ذوؼ مقدرة عمص إدارة انظباعتيؼ بفاعمية وكفا
 فيؼ يعمسؾف متص يكؾنؾف لازميؽ ، ومتص يكؾنؾف صامتيؽ . 

  مهاضع الديطخة .3
فراد بأنيؼ يديظروف عمص لص السدػ الذؼ يعتقد ؼيو األإمؾاضو الديظرة تذير        

فراد بشؾعيؽ مؽ مؾاضو الديظرة لتسيز األ إذ. فييؼ لداث التي تؤثر األ
(Kirchymeyer, 1991; Zahra, 1989: 191 . ) 

 ص نتائج ف الديظرة عمأفراد الذلؽ يعتقدوف وىؼ األ :ية مؾاضو الديظرة الداةم
 وؿ . ىتساماتيؼ في السقاـ األا سمؾكيؼ الخاص ىي لتحقيق 

 ف الديظرة عمص أفراد الذلؽ يعتقدوف وىؼ األ :ية مؾاضو الديظرة الخارج
 لياتيؼ .  فيلداث التي تؤثر ةرحؽ ، ىي فرصة لتحدلد األقؾحاء اآلاأل

تجاه برؾرة أك ر مؽ اال التدييس التشغيسيالذؼ يغير االتجاه الداةمي وأف        
فراد ف األأ إذةرحؽ ، آلرجا محاولة لمتأثير في سمؾؾ االخارجي والذؼ يكؾف عمص األ
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فراد الذلؽ ك ر مؽ األأية لمديظرة يكؾف سمؾكيؼ الدياسي الذلؽ يستمكؾف مؾاضو داةم
 ( .  Spector, 1998 : 369 ) رجيةيستمكؾف مؾاضو الديظرة الخا

 ةالسخاطخ  تحسل .4
و في ميؾليؼ لمدعص الص أ،  ةجة ك يرة لسدػ تحسميؼ لمسخاطر فراد بدر يختمف األ       
بالثيؽ عؽ بةرحؽ يسكؽ وصفيؼ او  ةفراد لتجش ؾف السخاطر ف بعض األأ إذ،  ةالسخاطر 
في  التدييس التشغيسيف يذتركؾا في أراد والسجسؾعات الذلؽ مؽ السسكؽ ف. األةالسخاطر 

 . ( (Sitkin, Pablo, 1992: 589 لص نتائج سم ية مثلإالسشغسة قد لتعرضؾا 
  تقييؼ مشخفض لؤلداء 
 نزاؿ درجة إ 
  فقداف التأثير 

وتتسثل السخاطرة التي لتعرض ليا األفراد وال سيسا الرحادلؽ ؼيسا لتعمق في اتخاذ        
القرارات االستراتيجية التي لتخذىا السدلروف وتكؾف متعمقة بسدارات العسل والتشفيذ لسا ليا 

( 50، 1050مؽ أثر في إفذاؿ السشغسة أو نجاليا، وقد أشار )القظيش ، والدميحات، 
 جسؾعة مؽ العشاصر التي تداعد في تذكيل ميارات أةذ السخاطرة وكاآلتي : إلص وجؾد م

الرؤحة اإليجابية لؤلشياء والتسيز والتسكؽ بحيث تربا لدليؼ الرؤحة السدتق مية  . أ
 اإليجابية التي تداعد في تحقيق األىداؼ السرسؾمة . 

 يستاز بشغرة ثاؾبة وأكثر تبررال لدعؼ تشفيذ األعساؿ .  . ب
 لرؤحة األىداؼ وتقييسيا .  لديو الؾقم . ت
 ق ؾؿ السخاطرة وعدـ التأكد .  . ث
وضو الشقاط التي تتؾافق مو قدرات السشغسة وتعرؼ السزايا التي لتستو بيا الفرد  . ج

 والسشغسة .  
، في  بالتدييس التشغيسيكثر رغبة في االشتراؾ الص السخاطر ىؼ إ ؾف الداعو        

ف أنيا مؽ السحتسل ألص تجش  بعض الدمؾكيات بد   إؾف السخاطر يسيم ؾليؽ متجش 
و الستجش يؽ لمسخاطر اعيؽ ابعض االةتبلفات الستعمقة بالدوأف تكؾف نتائجيا سم ية . 

 .( (Sitkin &Pablo, 1992:17ربسا تتعمق بالثقافة 
 األهجاف التشعيسية   .5

تركي  الشغاـ و ترؾر وتخظيط و أؼ ىؾ الشتيجة التي لرغ يا الذخص اليد       
ىداؼ في وقم محدد مؽ ص تحقيق األإلعص الكثير يد و تشغيسية.ألتحقيق رغبة شخريو 

د الشتيجة الستؾقعة و القرد كثيرا. وتقؾ أؾاعيد الشيائية وىؾ يذبو الحاية ةبلؿ ضبط الس
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مجرد وىؾ  أـ ال يدؼ محدؾسالة وىي اليدؼ سؾاء كاف و نقظة الشيايأإلص ردة فعل 
 ( . Witt, 1998: 668) رحةيحسل ؾيسة جؾى

 تؾليديداعد عمص  ىداؼ غير واضحة فإف ىذا مؽ شأنو أفا تكؾف األعشدم وعميو       
، وكذلػ عشدما يكؾف ىشاؾ عدـ اتفاؽ عمص األىداؼ في اإلدارة  بيئة تشغيسية مزظربة

أو القدؼ فإف ىذا مؽ شأنو أف لؾلد صراعات بيؽ األفراد والسجسؾعات في السشغسة 
(Kacmar & Ferris, 1993: 72 .) 
 الحهافد  .6

في السدفؾعات والترؾية والثشاء واية مشفعة تقديؼ زحادة بتتسثل الحؾافز والدوافو        
مؽ أجل التأثير في سمؾكيؼ والديظرة عميو ، وأىؼ التحديات لص السرؤوسيؽ اةرػ مقدمة إ

قابمياتيؼ عمص مشا السكافأت التي تؾاجو السدلرحؽ في ىذا الجان  ىي عشدما تكؾف 
(، وقد تكؾف السكافأة عمص شكل Jones & George,21180431السمسؾسة محدودة )

تعؾحض واضحة كسا ىؾ الحاؿ في زحادة األجر أو الترؾية ، وقد تكؾف غير واضحة مثل 
 . (  522 :2114 )جيرن رج وباروف،اإلطراء عمص العامل 

وتكسؽ أىسية الحؾافز في أف العامل )أيا كاف مجاؿ عسمو( لمزمو أف يكؾف        
متحسدال ألداء العسل وراغبال ؼيو وىذا ال يأتي إال باستخداـ الحؾافز ، إذ إنيا يسكؽ أف 
تؾقع الحساس والدافعية والرغبة في العسل لدػ العامل مسا لشعكس إيجابيال عمص األداء 

ا أف الحؾافز تداعد عمص تحقيق التفاعل بيؽ الفرد والسشغسة العاـ وزحادة اإلنتاجية كس
وتدفو العامميؽ إلص العسل بكل ما يسمػ مؽ قؾة لتحقيق األىداؼ السرسسؾمة لمسشغسة كسا 
أف الحؾافز تعسل عمص مشو شعؾر اإلنداف باإللباط إذ إف تييئة األجؾاء السشاسبة سؾاء 

لسؾعف إلص السثابرة في عسمو بكفاءة عالية ، كانم مادية أـ معشؾحة فإنيا كفيمة بدفو ا
عسؾمال تعد الحؾافز مؽ العؾامل السيسة الؾاج  تؾافرىا ألؼ جيد مشغؼ ليدؼ إلص تحقيق 
مدتؾػ عاؿ  مؽ األداء ولمحؾافز أىسية ك يرة في التأثير في مدتؾػ االداء بالشدبة 

 ( . 56: 1000لمسشغسة )لؾنس، 
  القخار وأتخأذه صشعجخاءات إ .7

 وال سيساتخاذ القرارات اجراءات إعشدما تكؾف (Conger, 1998: 88ذكر )         
لؾلد ف أف ىذا مؽ شأنو إغير واضحة ومعقدة ف والسجسؾعات فرادتمػ الستعمقة باأل

، إذ يعد بعض األشخاص عسمية اتخاذ القرار مذكمة في السشغسة  التدييس التشغيسي
بحد ذاتيا ، وقد يكؾف معرفة السشيج أو الظرحقة التي يج  اتباعيا في مجاؿ ما غير 

مألؾفة أو غير معروفة سابقال عسبلل مييبال ، وىشاؾ ميارات اتخاذ القرارات التي يسكؽ  
 تظ يقيا وحشتج عشيا عسميات مشظؿية مشغسة . 
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حتؼ فحص اتخاذ القرارات ضسؽ األفراد والسجسؾعات برؾرة مشفرمة كعسميات و         
ونتائج ترمز إلص العبلقات الستداةمة بيؽ األفراد والتي تؤدؼ الةتيار نؾع معيؽ مؽ 
العسميات والشتائج ، والتفرحق بيشيؼ مبلئؼ ، ألنُو يداعد عمص تؾضيا أف عسمية اتخاذ 

وأف الشتائج الجيدة ال يدتمـز وجؾد عسميات اتخاذ  القرار الجيد ال تزسؽ نتائج جيدة
 . ( (Buchanan, 1999: 73- 88قرارات جيدة 

يسثل التدييس إلدػ االتجاىات التخاذ القرار ضسؽ السجسؾعة وتتسحؾر ىذه         
العسميات لؾؿ مدػ قدرة السدلرحؽ عمص التأثير ، مثل تحقيق التألف بيؽ السذاركيؽ 

وغالبال ما لشغر إلص استخداـ الدمؾكيات الدياسية بشغرة سم ية ، ولكشيا  والتأثير واالقشاع
وسيمة مفيدة لمؾصؾؿ إلص لمؾؿ لمكثير مؽ السذكبلت وذلػ عشدما تتعارض السرالا 

Witt, 1992: 2)). 
 ( أبعاد التدييس التشغيسي التي تؼ االعتساد عمييا في الدراسة الحالية   3وحؾضا الذكل )        

 
 ( 3 الذكل )                                 

  أبعاد التدييذ التشعيسي                             
 أعبله  بعاداألعداد البالث باالعتساد عمص إ مؽ  الذكل

 
 
 
 
 

التسييس 
 التنظيمي 

انقٕة 
 ٔانُفٕر 

انًٓاسة 
 انضٍاصٍت 

يٕاضع 
 انضٍطشة 

تحًم 
 انًخاطشة 

األْذاف 
 انتُظًٍٍت

 انتحفٍز 

اجراءاث 
صنع القرار 

 وأتخبره 
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 السبحث الثا ي
 السشعسيةالقجرات 

Organizational Capabilities 

 تسهيج 
، ةرػ ألمشغسة السشغسية ، التي تختمف مؽ يدمط ىذا السبحث الزؾء عمص القدرات        

ىسية ليا أ نيا ذات أتعتقد  مختمفةفي مجاالت مشغسية  يالص تظؾحر قدراتإكل مشغسة وتدعص 
، السشغسات السشافدة في الدؾؽ  ىا عؽىا ميزة تشافدية تسيز دّ تعيا، وىي لمتفؾؽ عمص مشافدي

ممسؾسة وغير مؾارد لص إتشقدؼ ، التي السشغسةلدػ فرة ادرات عمص السؾارد الستؾ ىذه القبشاء عتسد حو 
ت والكفاءات الجؾىرحة والقدرات االسيار  ، فزبلل عؽساس لمسشغسةألالتحتية ا تعّد ال شية ممسؾسة

 . الثقاؼية والسعرؼية والتكشؾلؾجيا وغيرىا مؽ القدرات التي تظؾرىا السشغسة
دارحة الحدلثة بؾصفو ألد أىؼ في عل التؾجيات اإل السشغسيةعير مرظما القدرات        

 ال بدأت السشغسات إيبلء السؾضؾع اىتسامو  .تحقيق الشجاح والتفؾؽ السشغسيالسداعدة في العؾامل 
ات والسعارؼ كدابيا السيار ع ر إعداد ال رامج والخظط البلزمة لتظؾحر قدراتيا إ دأت بف، ال ةاص

  سالي  والظرائق الحدلثة التي تتظم يا وعائف السشغسة في الؾقم الحاضرلمبحث عؽ األ والتظمو
عمص قدرات مو التركيز لص تظؾحر قدرات متعددة داةل السشغسة الدعي إالسشغسات وبدأت        

ر السشغسة قدرات معتسدة عمص باقي القدرات، عميو قد تظؾّ بأىسيتيا مقارنةل بمعيشة تعتقد السشغسة 
كؾف الرائدة في الدؾؽ في مجاؿ لص بشاء قدرات معرؼية تإبداع وبذلػ تدعص إلالبحث والتظؾحر وا

فراد ألأو قد تركز عمص السؾارد البذرحة والقدرات والسيارات التي لتستو بيا ا، بداع واالبتكاراإل
تعسل السشغسة ف لذلػ ال بد أ، السؾعفيؽ فيدتظيو بيا التأثير دمؾكية تالو أؿيادية القدرات كال

وألف ، ليااعسا في مجاؿ بيا التفؾؽ وال روز تدتظيو مخزوف عمص تسييز ذاتيا ع ر الدعي ل شاء 
كثرة األسؾاؽ واالنفتاح بيؽ دوؿ العالؼ في السجاؿ االقترادؼ لو باستسرار ال يئات صعبة ومتحيرة 

استعراض لص إلسبحث ىذا الػ سيدعص السشافدة بيؽ السشغسات، لذوتزالد ( وتأثيراتيا )العؾلسة
مكانية إىؼ القدرات التي تحتاجيا السشغسات و ات، واإلشارة الص أ ىسيتيا لمسشغسأ مفيـؾ القدرات و 

تؾعيف سمؾكيات مختمفة في السشغسة تعتسد عمص أبعاد التدييس التشغيسي وقدرتيا في ىا بتعزحز 
 تعزحز تمػ القدرات السشغسية.
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 السفههم والتعخيف السشعسية : . القجرات أو   
  السشعسية. مفههم القجرات 1

لص ل دو ميسال االشارة ا، التشغيسيق ل الخؾض في غسار مؾضؾع القدرات في الفكر        
إذ يعرؼ معشص تعزحز  في )معجؼ السعاني  القدرة،التعزحز  و السزسؾف االصظبللي لسعشص 

ومرادفات كمسة تعزحز  ىي )ذكر ، مردر استحزر )تعزحز  السعمؾمات(  الجامو( بأنو )اسؼ(
)لداف العرب( القدرة  في يؽ ولفع ، وقؾؿ ، وإلزار، واستجبلب، وجم ، وإعداد( ، أما القدرة

وهللا عمص كل شيء قدلر{  }: مؽ لفع القدلر والقادر، وىي مؽ صفات هللا تعالص لقؾلو
عمص أف يخمق مثميؼ{  رض قادر}هللا الذؼ ةمق الدساوات واأل: وقؾلو تعالص، (57/)السائدة

(، إذ 4: 1000ذاط عقمي )الزحدؼ، و مسارسة نأالقدرة الؿياـ بعسل تعشي (، ولحؾحال 99/سراءإل)ا
ف ىشاؾ لؿيقة شائعة وىي أف الشاس ةمقؾا متداوحيؽ، لكؽ ذلػ ال يعشي أف جسيو الشاس ةمقؾا إ

قدرات مختمفة تؤىميؼ لمؿياـ فراد لدليؼ مص األداء في مختمف السرافق، فاألمتداوحؽ في قدراتيؼ ع
ترشيف ىذه  وحسكؽ ،ؾا قادةليكؾنؼ ال، وقد تؤىمييليكؾف ميشي ؼبأعساؿ مختمفة، وىذه القدرات تؤىمي

 ( Greenberg & Baron, 2119: 147)القدرات إلص نؾعيؽ ىسا : 
 عساؿ الفكرحةمية تتزسؽ القدرة عمص الؿياـ باالقدرات عق أ .

 .  عساؿ التي تحتاج الص مجيؾد بدنيدرة عمص الؿياـ باالنية تتزسؽ الققدرات بد ب .
تفؾؽ وتقدـ ب تياعبلقل السشغسيةةيرة االىتساـ بسؾضؾع القدرات ألفي الدشؾات اتزالد        

االفتراض ، إف ما لص لد  إ السشغسيةمفيـؾ القدرات لمحسؾض الذؼ يعترؼ السشغسات، ونغرال 
لتعامل او اشياء ألق مسيزة لعسل اائالسشغسات التي لدليا طر ساس لسفيـؾ القدرات لتسثل بتمػ ألا

 ,Dosi)ستسرارحتيا امردر قؾة لمسشغسة و بؾصفيا شغسية التي تغير سمو مختمف السذكبلت ال

Faillo & Marengo, 2118: 1172) ، إذ تظّؾر السشغساتمتبالشة،  السشغساتولكؽ 
نفديا، وتشتج السخرجات نفديا لرشاعة لص ااروتيشيات تشغيسية مختمفة لتص لؾ كانم تشتسي 

 ال تدرحجي مالتي جسعم وتكؾن السشغسيةالقدرات  إلصق محددة لمعسل تدتشد ائطر  فمكل مشغسة
قيا السحددة مو ائاؿ بظر عمص نحؾ فعّ و لتعامل مؽ ا السشغساتو أ السشغسةتتسكؽ ىذه و ، ياضسش

ىذا تشاقض مو ، وفي (Dosi, Nelson & Winter, 2111: 18)الرئيدة  السشغسية تالسذكبل
فترض أف االذؼ ، (Porter, 1991: 363)رىا )وجية نغر السكانة( التي طؾّ عرؼ بػ ما ي

أف تكؾف ناتجة مؽ الذركات نفديا عمص إلص إمكانية الؾاقو يذير  في ليؽالفرص ةارجية، 
 بدالل مؽ تحدلد فرص تخريص السؾارد لتؼ، و محددة مؽ قدرات السشغساتأساس ما تسمكو 

 :Nooteboom, 1999)تحقيق الفرص في ديؼ تخريص السؾارد لتظؾحر الكفاءات التي تٌ 

88) . 
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فسثبلل قد يكؾف لدػ ، القدرات نتيجة االستخداـ الجيد لسؾرد أو مؾارد متعددةوبذلػ نعّد        
تدعيسيا ستخداـ ىذه السؾارد و االسشغسة مؾارد بذرحة عمص مدتؾػ عاؿ مؽ الكفاءة والسعرفة ب

قدرة عمص تظؾحر السشتجات. وعمص العكس مؽ فديكؾف لدلشا بالشتيجة دارحة، السؾارد السالية واإلب
ذلػ قد يكؾف لدلشا مؾارد بذرحة ولكؽ ليس لدلشا القدرة عمص تظؾحر السشتجات بد   عدـ 

 . (37: 1008)دمحم، سؾارد أةرػ بجيد وعدـ تدعيسيا عمص نحؾ ستحبلليا ا
ة عمص شيوثيق بؾجية نغر م عمص نحؾ   ال مرتبظ ال نيج السشغسية القدراتعميو، تعّد 

الدقيق لشذاطات  السشغسةداء أالسشغسية تتذابو مو معرفة كيؽية القدرات  سشغسة،السعرفة في ال
األساسية  السشغسية القدراتوتتجدد . (Dosi, Nelson & Winter, 2111: 18مذكمة معيشة )

، يؽذه القدرات عؽ السشافدييؽ الرئيدعيا لذركة معيشة ومتفؾقة بيمؽ نؾ الفرحدة  كيا السعرفةبلمتاب
ص تظؾحر بعض مؽ واسو عمص أف القدرات التشافدية لمذركة تعتسد عم وىي متؾافقة عمص نحؾ  

 االحفاظ عمص ميزاتيمؽ  وتسكشيا، مشيا تدتسد الذركات قؾتيا التشافدية و  القدرات االساسية
                     السثابرةسشغسة داء الأتمػ القدرات الستسيزة التي تذكل لاس سألحتزسؽ السشيج او التشافدية. 

(Dosi, Faillo & Marengo, 2118: 1167) . 
بؾصفيا لكفاءات امؽ نالية، و  ال واسع ال مفيؾمبؾصفيا بعض العمساء بيؽ القدرات  فّرؽ حو        
 إلص (Dosi, Faillo & Marengo, 2118: 1168) ، إذ أشارةرػ أمؽ نالية  ال ضيق ال مفيؾم

)يقترر عمص مؿياس السبللغة السباشرة بيؽ الروتيشيات الفردية ز معشص مسيّ ذات أف الكفاءات 
الستسيزة في مرظمحات  السشغسيةعمص القدرات  الديظرة وأف والقدرات الكمية عمص نظاؽ الذركة(،

 ,Underlining In Original) ؿعساؤلعمص مؽ يخظط ليعتسد تشفيذ السياـ وقاعدة السعرفة 

2113: 9) . 
ستراتيجية دارة االدور الرئيس والسيؼ الذؼ تؤديو اإلال السشغسية تشاوؿ مرظما القدراتو 

د وتكييفيا وصياغتيا والسيارات السشغسية الداةمية والخارجية مؽ أجل تم ية ما ر في دمج السؾا
 . (15: 1005تفرضو ال يئة الستحيرة عمص السشغسة )السعاضيدؼ 

بأنيا تقو ضسؽ  السشغسيةالقدرات  (Bakhru & Grant, 2118: 4) وتقميديال عد
ؽ ععسمية نذؾئية لمتحيير والتكرار والشد  أو التقميد والتعّمؼ ع ر روتيشات السشغسة التي تتظؾر 

السؾارد  إلصعّد القؾة الدافعة لذلػ. وفي ىذا االتجاه، تذدد الشغرحة السدتشدة العسل الذؼ يُ طرحق 
(RBV) Resource Based View ق السشغسة معدالت عالية يعمص أف الذرط السد ق لتحق

نيا يج  أف أر مؾجؾدة في جسيو السشغسات، كسا مدتدامة مؽ العائدات ىؾ امتبلكيا لسؾارد غي
تكؾف قادرة عمص أف تدمج وتؾجد سمدمة قدرات تؾلد عائدات أعمص مدتدامة عمص نحؾ  ةاص لكل 

. إذ (Jose, 2111: 184)وىي صعبة التقميد ، وال يسكؽ أف تدت دؿ، سيا الزبؾف يؿيّ مشغسة 
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يكميتيا أيارات األشخاص وعسميات السشغسة و بيؽ م السشغسيةتجسو القدرات  نغستيا وثقافتيا ـو
 (.Australian Public Service Agency, 2111: 244)مرغؾبة نتائج تجارحة حقيق لت

عمص أف القدرة ال البالثيؽ جساع وع ر االطبلع عمص جيؾد البالثيؽ، لتزا وجؾد إ       
لؾجيا، أو ةرػ مثل السؾجؾدات السالية، التكشؾ د مشفرد باالندجاـ مو السؾارد األمؾر بأنيا تؾصف 

في تخريص  ةالستفؾقتؾصف عمص أنيا الظرائق الستسيزة و  لرػ ألبا شيالدؼ العاممة، ولكألا
دارة وإالعبلقة مو الزبؾف، و لسؾاجية العسميات السعقدة ع ر السشغسة مثل تظؾحر السشتج،  ردالسؾا

تعّد بالسقارنة مو نغرحة االةتيار العقبلني والتركيز عمص قرارات العسل الفردية، ، و سمدمة التجييز
عؽ وتشجؼ ، في الظ يعة أجزء ال لتجز وىي جتساعية اجساعية و قابميات بسثابة  السشغسيةالقدرات 

 & Cyert)( تطرحقة لحل السذكبلبؾصفيا ) جساعي لمسداىسةالترؾر الالتفاعل االجتساعي و 

March, 1963) . 
  السشعسية. تعخيف القجرات  8

وما استظاع البالث  ،مؽ التعارحفتذكيمة ضخسة يحؾؼ األدب اإلدارؼ والسشغسي        
أف و ، و الروتيشيات السعقدةأوالسيارات الجساعية ، الكفاءةر جؾىتحدلده لتزسؽ إشارات ترفيا ب

تعددت التعارحف لذلػ  ستحيرة.الدلشاميكية و ال يئة الفي ىي  السشغسيةقدرات المسارسات فزل أ
، وحعرض نغر البالثيؽ لمسفيـؾوجيات بد   تشؾع وتعدد ؛  السشغسيةلمقدرات  مالتي تظرق

 .( عددال مؽ ىذه التعارحف 4)الجدوؿ 
 ( 4 لججول )ا 

 بحدب وجهات  عخ عجد من الباحثين السشعسيةالقجرات عجُد من تعاريف 

 التعخيف السرجر
 

Lenz, 1981: 255 

 

 

قدرة السشغسة عمص تحقيق الشجاح الذؼ لؤدؼ إلص تظؾرىا ونسؾىا في 
بعاد متسثمة بالسعرفة الفشية لخمق ألص مجسؾعة إ السدػ البعيد استشادال 

دارحة السؾارد وامتبلكيا والتقانة اإلد الؿيسة والقدرة عمص تؾلي
 السدتخدمة

 

Collis, 1994: 3 
القدرة عمص تشديق وتكامل عدة نذاطات وميارات مختمفة عؽ طرحق 

 عدة ـياكل مشغسية وسياسات داةمية
 

 

Macmillan & Tampoe, 

2111: 21 

ا تذكيمة متشؾعة مؽ ع رىدارحة والتقشية التي تتكامل الشغؼ الفرعية اإل
)التكشؾلؾجيا، والعسميات، والسؾارد، والخ رات، والسيارات السعرؼية( 

تحقيق السشتج أو الخدمة التي تسشا السشغسة ميزات تشافدية فرحدة ل
 .ومدتدامة وذات ؾيسة مزافة
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 021 2111انًعاضٍذي, 

 
ستراتيجية في دمج دارة االدور الرئيس والسيؼ الذؼ تؤديو اإلال

وتكييف وصياغة الكفاءات الؾعيؽية والسؾارد والسيارات السشغسية 
الخارجية والداةمية لتم ية الستظمبات والسدتمزمات التي تفرضيا ال يئة 

 .الستحيرة والستقمبة
Amant & Renard, 2114: 15 كفاءات في مكانيات العسل التي تتؾلد مؽ دمج السؾارد والسعرفة والإ

 محددة. ستراتيجيةاالسشغسة لتم ية أىداؼ 
السيارات الخاصة بالسشغسة والدسات السعرؼية السؾجية نحؾ تحقيق  152, 2115, الزع ي

 .أعمص السدتؾحات السسكشة مؽ رضا الزبؾف مقارنة بالسشافديؽ
 

 

Don & Rachel, 2117: 9 

السذكبلت، لذا ذاركة في لل جتساعي والسالعؽ التفاعل اتشتج 
ف تكؾف القدرات السشغسية في ميادلؽ ومدتؾحات مختمفة مؽ يسكؽ أ

 .و الؾلداتأو الذع  أالشذاطات السشغسية واألقداـ 
 

Grant, 2118: 137 
مو السؾارد السادية والرأسسالية تتكامل ة رات األفراد العامميؽ التي 

 .والتكشؾلؾجيا والسؾارد األةرػ في السشغسة
 

 05 2119, وعميي  مش

في نحؾ  السعارؼ والسيارات واالتجاىات والسيؾؿ الدمؾكية التي تؤثر 
حسكؽ ؾياسيا بسدتؾحات األداء السعتسدة ، و واضا في أداء الفرد

  .التدرح  والتظؾحر ر والعسل عمص تحديشيا ع
 

 

 1289 :2111انعُزي ٔانعبادي, 

مجسؾع القدرات )كسال ونؾعال( التي يستمكيا الفرد وتذتسل عمص السعرفة 
ستخداميا في تظؾحر الوالخ رة والسيارة وكل القدرات التي يقدميا 

العسل وجعل األداء ؼيو عاليال ير  في صالا السشغسة لتكؾف 
 .مؾىؾبة

 

Rauffet, et. al., 2111: 3 
الذؼ لشتج عؽ آليات معرفة كيف تتررؼ، وىي التسالية الفعل 

تشديق دوافو األداء السشغسي، وحسكؽ تع ئة ىذه اإلمكانيات عؽ 
 .طرحق تدفق ؾيسة الذركة ألداء ىدؼ معيؽ

لتكؾف  فترات متباعدةفي السشغسة رىا ظؾّ التي ت مجسؾعة الروتيشات تعرحف البالث 
والتعزحز  اعتسادال وقابمة لمتحفيز ، مرتكز لمتقدـ والشسؾ واالستسرار

 . دارة واألفراد في السشغسةلئلجابية إليداء األعمص سمؾكيات ا
 الؾاردة ؼيوعمص السرادر اعتسادال عداد البالث إ الجدوؿ مؽ 
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  السشعسيةثا يا  . أهسية القجرات 
داء ألفي ا ىاز في مدػ مداىستيا في تظؾحر السشغسة وتسيّ  السشغسيةأىسية القدرات تركز ت

، في مجاالت مختمفةتشغيسية لص بشاء قدرات إالسشغسات وتحقيق األىداؼ السرسؾمة، إذ تدعص 
فراد العامميؽ ألةدمة السشغسة وادائسال بؾسائل متعددة مؽ أجل ىذه القدرات تعزحز لص إوتدعص 

امتبلكيؼ وع ر فراد ألاف، ىافرادأللمسشغسة ككل و السشغسية القدرات أىسية نمحع . مؽ ىشا فييا
التي  الستشؾعة التأثير سمؾكياتذخرية مثل القدرات الستشؾعة أو السيارات مثل القدرات فردية 

تعزحزىا ، لص إصحيا لؤدؼ ، واستخداميا عمص نحؾ  ف في السشغسةو السدلر وف بيا والسيسا لتسيز 
سا بلسشغسة عساؿ والدمؾكيات السرغؾبة داةل األنجاز أفزل اإأىسية القدرات عمص مؽ ىشا تأتي 

 . (Dosi, Faillo & Marengo, 2118: 1169) االستسرار والشسؾالتقدـ و لص إلؤدؼ 
 السادية والسالية والبذرحة وغيرىادارة السؾارد إة السشغسة عمص قدر ب تكسؽ السشغسيةالقدرات        

القدرات ، لذا ال بد أف تركز السشافديؽبضاؼية مقارنة إلمحرؾؿ عمص ميزات  فاعل عمص نحؾ  
فإنو لتؾج  أف تشفرد  فزبلل عؽ ذلػ،. السشغسةعساؿ لتم ية طم  ألا اتعمص قدر  السشغسية

أشياء أنجزت ىي  السشغسيةالقدرات و  السشغسية وتسشو تقميدىا مؽ ق ل السشافديؽالقدرات السشغسة ب
القدرات تظؾحر وأف في الدؾؽ. ىا ز عساؿ وتسيّ ألتحديؽ الُتديؼ في جيد في السشغسة عمص نحؾ  

كد  ميزات تشافدية مؽ في عساؿ الرحيرة ألصحاب اأداعد ييسكؽ أف  ياوتذجيع السشغسية
  (Bowen, Ledfor, & Nathan, 1991: 42)ؾف بياتفؾقلليث التركيز عمص السجاالت التي 

ف لؼ تستمػ بعض إالدؾؽ أو السشافدة نسؾ السشغسة واستسرارىا في يسكؽ ترؾر  العميو،       
التي  السشغسيةىسية القدرات أ نحؽ ىشا نركز عمص ، و ػ ةر ألالسشغسات ا مؽزىا السقؾمات التي تسيّ 
أؼ عسمية بشاء القدرات ت دأ مؽ داةل السشغسة أؼ االىتساـ بعشاصر القؾة ، يسكؽ أف تحققيا 

وتعزحزىا وتخؽيض عشاصر الزعف والقزاء عمييا، مؽ ىشا تشبو أىسية القدرات لمسشغسة 
 سؾؼ تتبلشص وتخرج مؽ الدؾؽ  الّ إو ، لؾجد مشغسة دوف قدرات وال، ات ىي أساس السشغسةفالقدر 

Finegold, et. al., 1998: 97)). 
ف أىسية القدرات تأتي مؽ أىسية السؾارد التي تستمكيا ىؾ ا تومبللغوإف ما يج  

 اليا، أعمص تكؾحش بشص تحتية مداعدةتؾافر بد مؽ  ال، و فراغ الالقدرات مؽ ، إذ ال تتكؾف السشغسة
مكافئة ليا تؤىميا لمتظؾر جيدة مؾارد تؾافر ب الّ ايسكؽ بشاء قدرات السشغسة  ال، إذ وىي السؾارد

 السشغسية القدراتتمػ في بشاء  ال ميس ال عشرر يعّد شسؾ، فؾجؾد السؾارد الجيدة داةل السشغسة الو 
Ulrick & Lake, 1991: 82) . ) 
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إذ يسكؽ ، وتأثيراتياالتي تستمكيا السشغسة  السشغسيةالقدرات وقد تعرض البالثؾف ألىسية 
 ومشيا: ، لص نتائج ك يرة في السشغسات بأشكاؿ متشؾعةإ السشغسيةالقدرات أف تؤدؼ 

القؾة والزعف جؾان  دراؾ إستراتيجية التي تعتسد عمص الاع ر السيزة التشافدية تحديؽ  .5
 . (Barney, 1991: 117; Grant, 1991: 123)في مكاف العسل 

عسل القدرات ال، وىشا لتزا ستراتيجيا ال شرحكبؾصفو تأسيس قظاع السؾرد البذرؼ  .1
السؾرد البذرؼ يربا ستراتيجي ومسارسات السؾرد البذرؼ. عميو السشغسية بيؽ السحؾر اال

داء أللمسيزة التشافدية، بدالل مؽ التركيز التفاعمي عمص فجؾات ا ال ستباؾيا ال مؾرد
(Hondeghem &Vandermeulen, 2111: 111; Luoma, 2111; Ulrick & 

Lake, 1991: 83) . 
رضاء الزبؾف إرضاء أصحاب السرمحة و التي تكسؽ في إ السشغسيةنتائج الدافعية  .3

(Ulrick & Lake, 1991: 83; Yeung & Berman, 1997: 327) . 
ندجاـ وتحقيق االفرد في السشغسة بسا لتشاس  مو عسميات االةتيار، مدتؾػ تحديؽ  .4

                   تعزحز الترسيؼ التشغيسي السبلئؼو أكثر مو مؾاقف السؾعف، 
(Bowen, Ledfor, & Nathan, 1991: 41). 

يجابية إلرفو مؽ مدتؾحات الكفاءة وتعزحز الؿيؼ او سة، لص سمؾكيات ؾيّ إالؾصؾؿ  .5
Finegold, et. al., 1998: 17)). 

لص أكثر مؽ عسل رحادؼ إداء مرتفو وتحؾحل الثقافة ال يروقراطية الؾصؾؿ إلص مدتؾحات أ .6
(Hondeghem & Vandermeulen, 2111: 132) . 

نذاء ممكية العسميات إلؼ الخارجي التركيز الداةمي والتعمّ ع ر  عاليأداء تحقيق  .7
 . (Schroder, et. al., 2112: 119والسعدات في الرشاعة التحؾحمية )

  السشعسيةثالثا  . خرائص القجرات 
يسكؽ وبسؾج  ذلػ ، سشغسيمدتؾحات مختمفة في الشذاط الو  أشكاالل  السشغسيةالقدرات  تخذت      

، وعمص الشحؾ سفاـيسيةالشغر استشادال إلص وجية ال السشغسيةمقدرات لتسييز مجسؾعة ةرائص 
  :(Georg & Martina, 2117, 915)و  (Schreyog, et. al., 2117, 33) اآلتي 
 والتعقيجات  السذكالتحل  .1

فتراض االجساعية، عمص  السشغسية تفي سياؽ لل السذكبل ال القدرات ترؾر تعّد        
بأنيا القدرة ال تؾصف الظارئة بفعالية، عميو  تأف السشغسات قادرة عمص لل السذكبل

السياـ  تفي أغم  مذكبلو  االستثشائية. تمكانية لل السذكبلإلؼ تؾفر  ميارات بارزة ما
فكرة تذير . (Levinthal, 2111: 367والسيارات االستثشائية ت رز لالة التعقيد )

      وصشو القرار تفي الحاالت الحامزة مؽ السذكبلمعيشة لص ةرائص ىذه إالتعقيد 
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(Dosi, et. al., 2113: 171; Duncan,  1972: 317) لص إتذير , أي إَٓا
لل السياـ السعقدة قدرات متظؾرة مو إذ لتظم  معالجات غامزة، وسؾء تشغيؼ لمسياـ، 

فعاؿ أدراكات معقدة و إمجسؾعة بأنو لل السذكمة وحسكؽ وصف ستيعابية واسعة اقدرات 
يجاد ما إوؿ عمص ألفعاؿ بالسقاـ األىذه ا، تركز (Dosi, et. al., 2113: 171) مألؾفة 

 :Kogut & Zander, 1992 ليةالسؾارد السشاسبة ودمجيا بفعاتحتاجو السشغسة مؽ 

387)) , 
 السسارسة والشجاح  .2

، وال يسكؽ مؽ نالية السفيـؾ فرميا عؽ الفعل تترف القدرات بقربيا مؽ الفعل       
تعشي نفدو في الؾقم  الفعل في السسارسة أو السشغسيةتزسيؽ القدرات و و السسارسة، أ

عاطفة، النيا تحظي أبعاد أكثر مؽ العسل )، إذ إالسعرفة الررححةأف القدرة أكثر مؽ 
مسارسات القدرات تعّد . لذلػ ( ( Polanyi, 1958 دنية( السعرفة والزسشية، السعرفة وال

القدرة الفعمية تعشي عميو  بشاءل ، و وضسشيةصرححة عسمية تؾليدية فييا عشاصر  السشغسية
 .  (Cook & Brown,  1999: 387)الزسشية والررححةنتاجية بيؽ العؾامل الالقفزة ا
فيي بسثابة عسل شيء متسيز ومقدر ، لذلػ داءؤلالقدرات طفرة ل، تعّد عمص ذلػ عبلوةل 

Gherardi & Nicolini, 2112: 421; Weinert, 2111: 112))  لتؼ االعتراؼ
اقي السشغسات قارنة مو ببيا وتشد  الص أداء الكياف االجتساعي في لالة الشجاح )بالس

 .  دراؾ مثل ىذه الحمؾؿ الفعالة(قل قدرة إلأالتي ىي 
 السهثهقية والهقت  .3

عمص نحؾ  جل وصف عشاصر القدرة أف تعسل أمؽ ص، و دنألفي الحد ايج         
القدرات التي تسثل نسط مؾثؾؽ ىي ، ف((Helfat & Peteraf, 2113: 999مؾثؾؽ 

، معقدة مؽ الروابط السق ؾلة أو القؾاعد السؾلدةلف مؽ مجسؾعة أوتت تبشية لل السذكبل
لؼ ت رىؽ  ال تدسص قدرات ماالتي  تمجسؾعة نذاطات لل السذكبل، ىي ةرآبتع ير و 

نيا نتيجة إذ إنتاجيا، اوأف السشغسة قادرة عمص  ،عمص كؾنيا ناجحة في مؾاقف متشؾعة
لص نسط مؾثؾؽ إعرضي عؽ طرحق التعاوف الشاجا الجيد اللقدرة السشغسة عمص تحؾحل 

 .((Hannan  & Freeman, 1977: 934 يكد يا أىسية لاسسة بسا  تكبلذلحل الس
القدرة ال يسكؽ عادةل ىذه ولكؽ ، لص بشاء قدرةإستثشائي يسكؽ أف لؤدؼ اأؼ نجاح وأف 

القدرة و االعتساد عمييا ما لؼ تكؾف ىشاؾ مسارسات مؾثؾقة تظؾرت بسرور الؾقم، 
نيا تسثل تكامل تجارب ماضية لشذاطات لل ، إذ إىي بظ يعتيا مفيـؾ تارحخي السشغسية
الظ يعة الزمانية وتذير الحالية وتؾقو االتجاه السدتق مي لتخريص السؾارد،  تالسذكبل
حقترب تظؾحر القدرات مؽ و  ، قة أف الؾقم بعد أساس لمقدراتلص لؿيإ السشغسيةلمقدرات 
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 Dierickx)     ولية الشاجسة عؽ لدث ما لؤسس مدار القدرةألفعاؿ األسمدمة ردود ا

& Cool, 1989: 1516) . 
مقػدرات لف ألػص إ (Dave & Dale, 1991: 83يذػير ) ومػؽ وجيػة نغػر كفػاءة العسميػات       

 السشغسية الخرائص اآلتية: 
 تركز عمص العسميات واألنغسة الداةمية لتم ية لاجات الزبؾف. .5
 كفاءة ةاصة بالسشغسة تؾفر ليا مزايا تشافدية لكؾنيا فرحدة.تكّؾف  .1
 ستراتيجيات السشغسة لتحقيق أىدافيا.اد السؾعفيؽ ومياراتيؼ نحؾ تشفيذ تزسؽ تؾجيو جيؾ  .3

( ةرػائص 77 :2114، لػدد )عكػروش ومػأمؾف وسػيير، ومؽ وجية نغر السؾرد الثسػيؽ       
 القدرات السشغسية باآلتي:

مؾجػػؾدة  لػػص اسػػتحبلؿ فػػرصإمػػا إذات ؾيسػػة لمسشغسػػة بحيػػث تػػؤدؼ ات أف تكػػؾف ىػػذه القػػدر  .5
 لص الحد مؽ التيدلدات التي تتعرض ليا.إفي ال يئة الخارجية، أو 

فرة لػػػدػ السشغسػػػات سػػػؾاء اأف تكػػػؾف ىػػػذه القػػػدرات نػػػادرة ومسيػػػزة لػػػدػ السشغسػػػة وغيػػػر متػػػؾ  .1
 السحتسمة. ـالستؾقعة أ أـالحالية 

 ليذه القدرات لدػ السشغسات األةرػ. ستراتيجيةافر بدائل اأف ال تتؾ  .3
أف ال تدتظيو السشغسات األةرػ فيؼ واستيعاب طرحقة أو آلية عسل ىذه القدرات بؾصفيا  .4

 مردرال ليؾحال لتحقيق وتعزحز السيزة التشافدية لمسشغسة.    
( Amant & Renard, 2114: 15يزػػيف )ومػػؽ وجيػػة نغػػر تحقيػػق األىػػداؼ، 

 الخرائص اآلتية: 
القدرات السشغسية السؾاقف الرئيدة التي يج  أف تظؾرىا وتؿّيسيػا السشغسػات لكدػ  تسثل  .5

 جؾان  القؾة والزعف فييا. تمزايا تشافدية، وتحدلد لاال
تغير مؽ تآزر السؾارد السشغسية التي تتقدـ باسػتسرار عػؽ طرحػق الحرػؾؿ عمػص السعرفػة  .1

وىػػي بػػذلػ تعػػّد الدػػ   وراء عيػػؾر والكفػػاءة، لػػذا فيػػي تػػرتبط بػػالتعّمؼ السشغسػػي والسعرفػػة، 
 القدرات السشغسية، كسا يسكؽ أف تكؾف عشررال ميسال مؽ عشاصر تقييؼ مدتؾحات تظؾرىا. 

ف اسػػتخداـ القػػدرات إسشغسيػػة عػػؽ طرحػػق تػػدفق الؿيسػػة، أؼ يسكػػؽ التع يػػر عػػؽ القػػدرات ال .3
األداء السشغسيػػة لتؾجػػ  أف لؾلػػد تحدػػيشال فػػي أداء نذػػاطات السشغسػػة واتجاىػػات مؤشػػرات 

 عمص تظؾرىا.  فييا بفعل عيؾر القدرات السشغسية التي يسكؽ أف تكؾف دليبلل 
وأةيرال ترتبط جسيو السؾارد السشغسية في تحقيػق أىػداؼ السشغسػة، فعمػص السدػتؾػ السحمػي  .4

ميػػة لمسشغسػػة والييك والساديػةنجػد أف القػػدرات السشغسيػة ىػػي لرػػيمة تػآزر السػػؾارد البذػػرحة 
ف القدرات السشغسية تعّد إة محددة، وفي السدتؾحات العميا فستراتيجيا باتجاه تحقيق أىداؼ
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بسثابػػة تػػآزر لمؾلػػدات التػػي طػػؾرت وشػػاركم بالسسارسػػات نفدػػيا فػػي السشغسػػة، وطػػؾرت 
 عمص مدتؾػ الؾلدة القدرات السشغسية نفديا.

لمسشغسػات ذات  (BCG)بحػث مقػدـ مػؽ مجسؾعػة بؾسػظؽ االستذػارحة نتػائج بشاءل عمػص و 
بشحػؾ  لمتفؾؽ  الداعية نسؾذجية في السشغساتأةرائص مجسؾعة  ((BCGوجدت داء العالي، األ

أكثػر عسقػال  ُتعػدّ عمص بعض الخرػائص لدراسػة  ؼيسا بعد تؾسيو البحث تؼّ ، السشافديؽعمص  مشتغؼ
أف تدػػػتحؾذ عمييػػػا جػػػ  تؾ مجسؾعػػػة الخرػػػائص التػػػي لفحػػػددت ، السشغسيػػػةمؾضػػػؾع القػػػدرات فػػػي 

 (.5(, كًا يٕضح فً انجذٔل )BCG, 2112: 5) السشغسة

 (  5 الججول )
 ((BCG وجهة  عخ عمى وفق السشعسيةخرائص القجرات 

 التفاصيل الخاصية
  الترسيم الهيكمي 

 ةظؾط التقارحر تتزسؽ مدؤوليات الربا والخدارة  الييكل التشغيسي                 
 قؾاعد سيظرة الذركات ؼيسا لتعمق بالسذاركة والؿيادة               قؾاعد الديظرة                 

فػػػي التػػػدرج اليرمػػػي، عػػػدد تقػػػارحر عػػػدد مدػػػتؾحات التقػػػارحر  مدتؾحات ونظاؽ الديظرة 
 لص السدلر إفراد السباشرة األ

 مدتؾػ تكمفة الكفاءة السسكشة مؽ ق ل السشغسة  تكمفة الكفاءة السشغسية 
الخػػػدمات السذػػػتركة: دعػػػؼ ةػػػارجي، 

 واالستعانة بسرادر ةارجية 
التعاقػػد مػػػو و الشقػػػل ع ػػر الػػببلد، و ، مجيػػز الخدمػػة الػػداةمي

 ةرػ ألالذركات ا
  ليات التعاون آدوار و ألا

 دوار في السشغسة ألفيؼ مدؤوليات ا وضؾح الدور 
 و الؾلدات أد التشديق الجان ية بيؽ الؾعائف جيؾ  يات الؾعيؽية لالتعاوف ع ر اآل

زحػػػػػػز الثقػػػػػػة ونقػػػػػػل ميسػػػػػػة ولكػػػػػػؽ قشػػػػػػؾات غيػػػػػػر رسػػػػػػسية لتع رسسية الغير الذبكات االفتراضية 
 ة السعمؾمات الرئيد

  العسميات وا دوات 
مثميػػػػة العسميػػػػات ذات الجػػػػؾدة العاليػػػػة، معالجػػػػات بأوقػػػػات أ مثمية تسييز العسمية واأل

 سشخفزة  قريرة، أو الكمفة ال
 األدوات و العسميات، و عمص س يل السثاؿ: األدوار،  دارة السذروع إ

  االعساؿ مسارسات تخظيطو تظ يقات، و تقشيات، و السيارات، دارة السعمؾمات إعساؿ و تحميل األ
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  القيادة 
 ؾيادة شخرية مقتدرة ومؤثرة وفرؽ الؿيادة  أداء الؿيادة 
 فرؽ الؿيادة  ع ر عداد الجيل السق ل إ  س ل الؿيادة 

 ستراتيجية السشغسة ا ذلتشفي صدارة الؾسظإلتسكيؽ مدلرؼ ا  صدارة الؾسظفاعمية اإل
  فخاد والسذاركة ألا

 تؾفير السؾاى  السيسة لسقابمة االستراتيجية وأىداؼ الشسؾ  االستخداـ وااللتفاظ 
 ىداؼ ألنغسة والعسميات لزساف تحقيق األصظفاؼ اا داء السؾعفيؽأدارة إ

 الرغبة لسسارسة الجيد االةتيارؼ  دافعية السؾعفيؽ 
  الثقافة والتغييخ 

 دارة جيؾد التحيير قدرة السشغسات إل دارة التحيير إقدرات 
 الييكل السرف الذؼ يدسا بالتكيف مو التحديات الخارجية   التكيف والسرونة 

 مجسؾعة مؽ الؿيؼ السذتركة في السشغسة  الثقافة 
  Sourcs : BCG analysis , Organizational Capabilities Mattr : 2112 , 5. 

جؾان  الستسيزة بال السشغسيةةرائص القدرات  يجازايسكؽ ومؽ زاوحة الشجاح التشافدي، 
 (4السؾضحة في الذكل ): (Coulter, 2111: 116)تية اآل

 الستفؾؽ  ؾيسة الزبؾف  برفو يؼتد .1
 صعبة التقميد مؽ ق ل السشافديؽ  .2
  متشؾعةق ائيسكؽ أستخداميا بظر  .3

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 (  4 الذكل )
 الستسيدة السشعسيةخرائص القجرات 

Source:Coulter, Mary. (2111) , Strategic Management in Action . (Fifth Edition.) , Pearson 

Education , Inc., Publishing as Prentice Hall, On Lake Street, Upper Saddle River, New 

Jersey. p116 

القذراث التنظيميت 

 المتميزة 

 ليمة الزبون المتفوق  برفعهم تس

 تستخدميمكن أن 

 ك متنوعة ائبطر

صعبة التمليد من 

 المنافسين 



58 

 

 
 
 السشعسية . أ هاع القجرات  رابعا  

السشغسات دائسال أف تكؾف مختمفة ، إذ ترغ  ةرػ ألمشغسة مؽ  السشغسيةالقدرات تتبالؽ        
السشغسات و لسشغسة، اعؽ السشغسات السشافدة مؽ أجل تقديؼ مشتجات تتسيز عمص أساس قدرات 

شغسية لرغ تيا في تظؾحر قدراتيا في كافة السجاالت ملص بشاء قدرات إالستسيزة ىي فقط تدعص 
لذا في بيئتيا، قائسة متحديات اللحد  لاجتيا بشة معي مشغسيةوكل مشغسة تيتؼ بتشسية قدرات 

في ىذا  ؾف ليو البالثإما تؾصل ( 6)الجدوؿ ، وح يؽ السشغسيةأنؾاع متعددة مؽ القدرات تؾجد 
 .  السجاؿ

 (  6 الججول  )
  الباحثينحدب وجهة  عخ  السشعسيةأ هاع القجرات 

 أ هاع القجرات السشعسية أساس التقديم السرجر
 

 

 

Frederick & Kelly, 

2115 : 411  

 دراكية( إل)ا . القدرة الذىشية5
 
 
 
 
 القدرة الجددية لد   .1
 

قػػػدرة ، و قػػػدرة العبلقػػػات ، و القػػػدرة السكانيػػػة ) 
القػػػػػػػػػػػػػػػػدرة ، و القػػػػػػػػػػػػػػػدرة الكبلميػػػػػػػػػػػػػػػػة ، و األدراؾ 

 ستشتاج قدرة اال، و قدرة التذكر، و السفاـيسية 
  (  القدرة الحدابيةو 
 

 القدرة، و  ( عزمية قؾة ) الحركية القدرة
 نفجارحة اال لقدرة ، وستاتيكية اال

 

 

Hauknes, 2111: 43 

القدرات التي تستمػ العدلد 
في جيؾد مؽ جؾان  التأثير 

 بداع اإل
 

 ستراتيجية نتقائية أو االال. القدرة ا5
 . القدرات التكاممية 1
 . القدرات التقشية والؾعيؽية 3
 دراؾ ةرائص الدؾؽ والظم  إقدرات . 4
  ستيعاب. القدرة عمص التعمؼ واال5
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األدلػػػػػػػػػػػػة اإلرشػػػػػػػػػػػػادية التػػػػػػػػػػػػي 
ةػػػػػػػػػػدمات  مركػػػػػػػػػػز يرػػػػػػػػػػدرىا

، السشغسػػػػػات غيػػػػػر الحكؾميػػػػػة
1050: 1 

تقديؼ ةاص بالدليل 
 NGOاالرشادؼ 

. قدرات ةاصة بكياف السشغسة )القدرة عمص 5
 الؾجؾد(

. قدرات ةاصة بالخدمات التي تقدميا 1
 السشغسة  )القدرة عمص الفعل( 

. قدرات ةاصة بعبلقات السشغسة )القدرة 3
 عمص االرتباط(  

األدلػػػػػػػػػػػػة اإلرشػػػػػػػػػػػػادية التػػػػػػػػػػػػي 
ةػػػػػػػػػػدمات  مركػػػػػػػػػػز يرػػػػػػػػػػدرىا

، السشغسػػػػػات غيػػػػػر الحكؾميػػػػػة
1050: 1 

تقديؼ ةاص بالدليل 
 NGOاالرشادؼ 

عمص  . قدرات ةاصة بكياف السشغسة )القدرة5
 الؾجؾد(

. قدرات ةاصة بالخدمات التي تقدميا 1
 السشغسة  )القدرة عمص الفعل( 

. قدرات ةاصة بعبلقات السشغسة )القدرة 3
 عمص االرتباط(  

(Daft, 2114: 11)  
 

(Ulrich,& Lake,1991: 3) 
 

(Chandler, 1992 : 69) 
 

(Ulrich & Lake, 1991: 6) 
 

(Oglivie, 2117: 221) 
 

(1993: 64 (Jain, 

لقدرات باالعتساد عمص أىؼ ا
التي تتستو بيا مشغسات 

 عساؿ األ

 ، القدرة التدؾحؿية .5
 دارحة إل. القدرات ا1
 . القدرة التقانية 3
 . القدرات السالية 4
 . قدرات السؾارد البذرحة 5
 قدرات اإلمداد ) التجييز (    6

(Weinstein & 

Azoulay,   1999: 43( 
استخداـ عمص أساس أنساط 

 لدؼ العاممة األ
القدرات التشافدية  ،القدرات التخررية  )

  (  القدرة التكشؾلؾجيا
 

 

 (51 21170, نايف)

القدرات التي تسشا السشغسة 
فرحدة عمص السشافديؽ ميزة 

 رباح في تحقيق األ

دارة اإل، القدرة الجؾىرحة  ،لقدرة الفردية ) ا
السشافدة القائسة عمص ، القائسة عمص القدرة 

 متراصية القدرة اال،القدرات الحركية ، القدرة 
 

 

 

 

 

(Australian State of 

 عمص وفقتقديؼ القدرات 
وجية نغر السركز االسترالي 

 لمخدمة 

صحاب أشراؾ إقدرة  ،قدرة الؿيادة ) 
قدرة ، شراؾ السؾاطشيؽ اقدرة ، السرالا 

قدرة ، قدرة تظؾحر الدياسة  ،بداع إلا
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the Service, 2111, 

291) 
عداد ال رامج إ قدرة ، ستراتيجي التخظيط اال

، دارة السذارحو إقدرة  ، السشغسية وتشفيذىا
قدرة ،  دارة السخاطرإقدرة ، قدرة الحؾكسة 

،  قدرة تخظيط السؾارد البذرحة،  دارة التحييرإ
  ( قدرة إدارة أداء الكادر 

Scott, 2112)) وجية نغر  عمص وفق
 التدييس 

 القدرات الدياسية 

(Allison &Javorka, 

2114: 99) 
ساس القدرات أعمص 
لمجامعة الرحادية  السشغسية

 ؼيسا لتعمق بالتعمؼ الرحادؼ 

قدرات  ،قدرات السذاركة ،  قدرات  التدؾحق)
، قدرات برامج الدعؼ ،  التعمؼ التشغيسي

قدرات ،  قدرات التقييؼ ،القدرات السالية 
 (الذبكات 

 

 

(Schienstock, 2119 : 

12-13) 

 
ساس القدرات السعرؼية عمص أ

 في السشغسة 

القدرة عمص ترؾر وتؾقو التحير التكشؾلؾجي )
القدرة عمص ، القدرة عمص ابتكار السعرفة ، 

القدرة عمص نذر وتكامل  ،اكتداب السعرفة 
القدرة عمص ، قدرة تظ يقات السعرفة ، السعرفة 

 (التعمؼ 
 

 

(Megrath, et. al., 

1995: 251-275) 

 
ا القدرات مؽ مدةل ؾ تشاول

 ستراتيجيا

تظ يق ، ستراتيجي ادارة وضبط إ)
، رضاء ذوؼ السرالا ، إستراتيجية الا

، السدؤولية  الفذل واألزماتتجش  
الجؾدة واالىتساـ ، ةبلؾية االجتساعية واأل

ستراتيجية ، االجدارات الؾعيؽية ،  بالسدتيمػ
 وعيؽية (

(Laakslahti, 2115, 

17; 

Ulrich& Smallwood, 

2114, 2) 

ىسية ومشافو مؽ جان  أ 
لمسشغسة  السشغسيةالقدرات 

لص التسيز التي تؤدؼ إ
 الؾعيفي والسزايا التشافدية 

بة) العقمية السذتركة،  ،الدرعة ،السـؾ
، الؿيادة ،  التعمؼ ،التعاوف  ،السدؤولية 

اإلبداع  ،ستراتيجيةإلالؾلدة ا،عبلقات الزبؾف 
 (الكفاءة ، 

 الؾاردة ؼيو.عتساد عمص السرادر عداد البالث باالإ مؽ الجدوؿ 
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لتزا مؽ الجدوؿ السذكؾر آنفال تبالؽ في ترشيف القدرات السشغسية بيؽ البالثيؽ مسا       
انعكس عمص تعددية انؾاعيا وذلػ بد   ط يعة الدراسات التي تشاولتيا وتؾجيات البالثيؽ ، إال 
أف ذلػ ال يسشو وجؾد نؾع مؽ االتفاؽ عمص عدد مؽ ىذه القدرات الزرورحة والسظمؾب تؾافرىا 

السشغسات الشاجحة لتحقيق أىدافيا وعمص نحؾ قادنا إلص اعتسادىا في دراستشا الحالية  في معغؼ
وكؾنيا تتساشص مو ط يعتيا وتسثمم بػػ ) القدرات السعرؼية ، وقدرات تقانة السعمؾمات ، والقدرات 

 اإلبداعية ، وقدرات التعمؼ التشغيسي ( وؼيسا يأتي تؾضيا لكل مشيا . 
 القجرات السعخفية  .1

في نجاح أىداؼ ودورىا ىسية القدرات السعرؼية أ لص إأشار عدد مؽ البالثيؽ        
وأف السشغسات التي تستمػ قدرات معرؼية تتسكؽ مؽ تحقيق نتائج  ياوتحؿيق السشغسة،

اس ( أىسية القدرات في السشغسة كؾنيا أسDawson, 2111: 323ذ لرػ )، إقؾحة 
          وأشار ر،لص أف تداإصؾؿ الثابتة التي بحاجة الشجاح التشغيسي وتسثل ألد األ

(Fulmer & Barry, 2114: 254)  ألنيا تؾفر ، أف لمقدرات السعرؼية أىسية ك يرة
تؾافق لؾؿ فكرة أف القدرة السعرؼية تزحد مؽ قدرة  ىشالػف إ، إذ كتداب السعمؾماتامزايا 
سبلمة  تيا ودقتيا وبسا يزسؽمؽ ليث سرع تترل بالسعمؾمات ؼ والسعالجة التيالتعمّ 

ذ ترتبط القدرة السعرؼية بالعقبلنية وعدـ إتخاذ القرار اأؼ الحكسة والدقة في  ،صشو القرار
ىداؼ والزةؼ ةتبلط األاىسيتيا في لاالت الحسؾض و أ يد أؼ التكيف مو التعقو  ،زالتحيّ 

يؼ إلص سشغسات قادرة عمص تحؾحل معرفت، ومؽ الزرورؼ أيزال أف تكؾف الالزماني
 أف السشغسات تؾاجو تحديال ( (Cardy& Gandz , 2117 : 31وحرػ بداعات تقشية. إ

لتسثل بالسشافدة وتحير أذواؽ الزبائؽ فسؽ الزرورؼ أف تكؾف السشغسة مرنة مؽ ةبلؿ 
، ت لتفؾؽ السشغسة تسكيؽ العامميؽ فزبلل عؽ التعميؼ والتدرح  والتذجيو عمص السبادرا

ىتساـ بالخ رات والسيارات لتظؾحر قدرات العامميؽ مؽ نحؾ اال تجاهوىذا ما يعزز اال
 ةر.اوتعزحز قابميات السشغسة مؽ جان  جان  
وتتجدد السعرفة في السشغسات عمص شكل قدرات جؾىرحة التي تغير عمص وفق        

 عمص أربعة أشكاؿ وىي : ( (L.Barton, 1992: 121أنسؾذج ليؾنارد بارتؾف 
ي شكل مادؼ ، إذ تكؾف مثبلل في شركة ترسيؼ متسثمة السعرفة قد تكؾف ف . أ

 في براءة االةتراع وىذه السعرفة التي يسكؽ أف نراىا ونمسديا ألنيا ممسؾسة
السعرفة قد تكؾف مجددة أيزال في األنغسة اإلدارحة وىذه يسكؽ أف تكؾف  . ب

 مجددة في طرائق التعمؼ لعسل األشياء األكثر فاعمية . 
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السيارات الررححة والكامشة لمعامميؽ ، أؼ في  السعرفة قد تتجدد في . ت
القدرات الفردية التي تجم  إلص السشغسة أو تظؾر ضسشيا مؽ ةبلؿ التجربة 

 أو الخ رة . 
السعرفة قد تؾجد أيزال ؼيسا يدسيو ليؾنارد بارتؾف )الؿيؼ الرحيرة( لمعسل مو  . ث

 سشغسية . معالير الدمؾؾ في مؾقو العسل أو ما لدعؾه اآلةروف الثقافة ال
 وا ترا تقجرات تقا ة السعمهمات  .2

مؽ دعؼ ما تقدمو لؤلفراد والسشغسات  ر أىسية قدرات تقانة السعمؾمات عتشذأ        
تقانات لص تحقيق أىدافيؼ، كؾنيا تؾفر الؾسائل واألدوات والإيداعد الجسيو في الؾصؾؿ 
السشغسات الك يرة بأسالي  ارة دإذ بات مؽ الرع  عمص إالسداعدة في ىذا السجاؿ، 

دارة السألؾفة، فقد وجدت السشغسات العؾف ؼيسا ابتدعتو الثؾرة العمسية والتقشية في اإل
مجالي السعمؾمات واالتراالت، واستظاعم تقانة السعمؾمات أف تدفو السشغسات 

جراء تحييرات في الييكل الكمي إؾ ىائمة صال تيا فرص عسل جدلدة و لمشيؾض بعسمية نس
  .  ( 86: 1053 ؾدؼ، )ع

وتتسثل أىسية تقانة السعمؾمات باعتسادىا عمص السعرفة العمسية ، والسعرفة        
لمسعمؾمات ، إذ إنيا ال تعتسد عمص  السبلئؼالسكتدبة مؽ الخ رات والسيارات ، واالستخداـ 

السكؾنات السادية فقط ، بل إف محؾرىا ومحركيا األساس العقل البذرؼ الستسثل بالسؾرد 
الفكرؼ ، الذؼ يظمق عميو لاليال براس الساؿ الفكرؼ ، وحقرد بو السقدرة العقمية القادرة 

مؽ الجؾدة ، وتستمػ عمص تؾليد أفكار جدلدة ومشاسبة وعسمية ، وتتستو بسدتؾػ عاؿ  
القدرة عمص تحقيق التكامل والتشاغؼ بيؽ مكؾنات مختمفة لمؾصؾؿ إلص األىداؼ السشذؾدة 

        (.33،  1005)العشزؼ ، 
 لتقشية السعمؾمات دور ميؼ في تشسية ميارات وقدرات القؾػ العاممة وةرؾصال و                  

 ؼ سمو وةدمات متسيزة ، عميو تتسثل أىسية تقانة   ما لتعمق بالجان  الفكرؼ وتقدي          
 :       (Kenneth & Jane: 2111, 119)السعمؾمات بالشدبة لمفرد باألتي           

  تداعد تقانة السعمؾمات عمص تؾفير السعارؼ والعمـؾ والسعمؾمات السختمفة التي
مص تقديؼ تعسل عمص إثراء الجان  الفكرؼ لمعامميؽ ، األمر الذؼ يداعد ع

  أعساؿ وأفكار م دعة.
  إف قػػػدرة تقانػػػة السعمؾمػػػات واالترػػػاالت عمػػػص تػػػؾفير السعمؾمػػػات بدػػػرعة عاليػػػة

ودقة ك يرة ، تعسل عمص تسكيؽ السػدلرحؽ مػؽ اتخػاذ قػرارات رشػيدة التػي تفزػي 
 إلص تحديؽ السركز التشافدي لمسشغسة.
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  والعامميؽ مؽ أعباء تديؼ تقانة السعمؾمات واالتراالت في تخميص السدلرحؽ
السياـ الروتيشية ، بسا لتيا ليؼ استحبلؿ أوقاتيؼ في التخظيط ورسؼ الدياسات 

      ، األمر الذؼ لشعكس عمص كفاءة األداء ، ومؽ ثّؼ صشو قرارات أفزل.
 بجاعية القجرات اإل .3

تحير مدتسر في و غال ية السشغسات في بيئة تتسيز بؾجؾد مشافدة شدلدة، تشذط        
بداع عتساد عمص االؾلؾجية ىائمة، لذا تعيؽ عمييا االلاجات ورغبات الزبائؽ وتظؾرات تكش

قدرات الفردية والجساعية لمؾصؾؿ فادة مؽ التدعيؼ تظؾرىا والبحث عؽ كيؽية االبيدؼ 
بتكار والتسيز في نذاطاتيا. الذكاء الذؼ يذسل القدرات العقمية التي لتسيز بيا لص االا

، ىذه القدرات تتفاعل مو السعمؾمات ؾف والسؾعف ؾف لسشغسة وكذلػ العاممدؤوليؽ في االس
قابمة لمتجديد لتص تدسا لمسشغسة بتقديؼ ؾيسة  ال الستالة داةميال وةارجيال وتعظي أفكار 

رغؼ تبالؽ القدرات اإلبداعية عمص السدتؾػ الفردؼ فإف السحػ الحؿيقي يعتسد ، ةفمزا
ؤسدات، فاإلبداع يسثل التؾجيات التي تت شاىا عمص تفعيل اإلبداع عمص مدتؾػ الس

السؤسدات الرحادية التي تدعص إلص تؾفير مشتجات وةدمات م تكرة مؽ شأنيا أف تحدث 
 . ( 8-1:  1051)مرداوؼ و ن يمة ،  تحيرال في قاعدة التشافس

بأف القدرات الدلشاميكية تعد محفزة ( Thomas, et. al., 2111: 187) وحؤكد       
لبلبداع في ليؽ يدتخدـ السشافدؾف ترتيبات السؾارد الجدلدة لمتحرؾ إلص السؾاقو 
االستراتيجية الجدلدة ، فإف القدرات الدلشاميكية تدتخدـ لكدر قؾاعد السشافدة مؽ ةبلؿ 

قادرة عمص التشغيؼ  التحير االستراتيجي ، بؾصفيا إجراءات إدارحة عالية السدتؾػ ، ومؾارد
في الحاالت الستحيرة ، كسا ترتبط القدرات اإلبداعية بالسعرفة التشغيسية والكفاءات األةرػ 

 السظمؾبة لتحديؽ السشتجات الحالية ، والعسميات ، وتظؾحر السشتجات الجدلدة . 
إلص أف القدرات اإلبداعية تذير إلص  (Silvia, et. al.,2119: 314)وقد أشار         

قدرة السشغسة عمص تجسيو ، دمج مؾاردىا السمسؾسة وغير السمسؾسة وأستحبلليا لتؾليد 
 مشتجات وةدمات جدلدة ، لذلػ نجد أف القدرات اإلبداعية تسكؽ السشغسة مؽ : 

  تظؾحر السشتجات الجدلدة لتم ية التياجات الدؾؽ 
 سمية أنتاج السشتجات الجدلدة . تظ يق التقانات السشاسبة لع 
  وضو واعتساد السشتج الجدلد وتكشؾلؾجبات التجييز لتم ية االلتياجات

 السدتق مية . 
  . االستجابة لمتظؾرات التكشؾلؾجية والفرص غير الستؾقعة 

 أف القدرات اإلبداعية لمسشغسة ىي قدرات دلشاميكية تسكؽ السشغسة مؽ التكيف مو              
 تحيرات ال يئة السحيظة وتقديؼ كل ما ىؾ جدلد في مجاليا مؽ ةػػػػػػػػػبلؿ تجسيػػػػػػػػػػػػو               
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 ودمج وإعادة تجسيو واستحبلؿ السؾارد والسعارؼ والسيارات .                        
 قجرات التعمم التشعيسي  .4

ازداد االىتساـ بالتعمؼ التشغيسي نتيجة لحاجة السشغسات، ألف تكؾف أكثر قدرة        
عمص التشافس، ألنُو ع ر التعمؼ تتسكؽ السشغسات مؽ االلتفاظ بقدراتيا التشافدية. وتزالد 
االىتساـ بقدرات التعمؼ لكؾنيا تسثل ضرورة استراتيجية لتقدـ السشغسات وبقائيا. إذ يعد 

لتشغيسي السردر األساس لمتحيير االستراتيجي في السشغسات السختمفة اليادفة التعّمؼ ا
 (. 68-64: 1004إلص إيجاد السزايا التشافدية والسحافغة عمييا )ألؾب، 

( أف مؽ الزرورؼ Price & Newman& Lee, 1999: 64وحؤكد )       
لمسشغسات االىتساـ بأثر التعمؼ في عسمية صشو القرار ، فالتعمؼ مرتبط بالعسميات الداةمية 
لئلدراؾ والقدرة والسحفزات والسؾاقف، فزبلل عؽ ارتباطو ببعض العؾامل ال يئية وبعض 

لتعّمؼ العؾامل السشغسية كالعبلقات الدائدة في السشغسة والسكافات والعقؾبات عميو يعد ا
 عسمية فردية واجتساعية. 

وتعد القدرة عمص التعمؼ باستسرار الد   الرئيس لمشجاح الك ير لمسشغسات ، وحرػ        
(Morgan,211104-5 أف التعمؼ التشغيسي يسكؽ وحخؾؿ األفراد العامميؽ عمص أداء )

عمؼ التشغيسي األعساؿ بذكل مساثل، وأف ىذا لزحد الثقة واالستسرارحة ؼيسا بيشيؼ أف الت
ليدؼ إلص مداعدة السشغسات لتظؾحر واستعساؿ السعرفة والتحيير والتحديؽ بذكل 
مدتسر وكذلػ فإنُو ليدؼ إلص تظؾحر البرائر والرؤػ والربط بيؽ األعساؿ الساضية 

 والحالية وتأثير تمػ األعساؿ في األعساؿ السدتق مية . 
نذظة مؽ ةبلؿ السعرفة والفيؼ األفزل قدرات التعمؼ التشغيسي عسمية تحديؽ األ       

، ومثل ىذا التعمؼ لتؼ بظرحقة سيمة ومحفزة في نسط معيؽ مؽ الذركات وىي مشغسات 
التعمؼ . ليذا يسكؽ القؾؿ إف التعمؼ التشغيسي ىؾ عسمية تؾسيو وتعسيق السعرفة في إطار 

: 1007ؾد، مبلئؼ في مشغسات التعمؼ ، ومؽ أىؼ ةرائص التعمؼ التشغيسي ىي : )ع 
159) 
  التعمؼ التشغيسي عسمية مدتسرة تحدث برؾرة تمقائية كجزء مؽ نذاط وثقافة

 السشغسة . 
  . وجؾد رؤحة مذتركة بيؽ أعزاء السشغسة لؾؿ ىدؼ ومدتق ل السشغسة 
  . التعمؼ التشغيسي ىؾ نتاج الخ رة والتجارب الداةمية والخارجية لمسشغسة 
 داب دا مؽ العسميات الفرعية الستسثمة في اكتالتعمؼ التشغيسي عسمية تتزسؽ عد

   السذكبلتلييا وتشؿيحيا لبلستفادة مشيا في لل السعمؾمات وتخزحشيا والؾصؾؿ إ
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 . بشاء القجرات السشعسية  خامدا  
عسمية مشيجية لتظؾحر كفاءة وفعالية السشغسة في سعييا بكؾنو بشاء القدرات لترف        

تدعص و والفشية.  السشغسيةتعزحز قدراتيا ع ر لتحقيق غاياتيا وتقديؼ ةدمات ذات جؾدة عالية 
دارة السشغسات غير )دليل إ يأتلص تحقيق ما يإ عسمية بشاء القدرات عمص وجو الخرؾص

              : (2112 0198(, Usaid) الحكؾمية
و غير رسسية أنذاء تشغيسات رسسية إستدامة، يذتسل ذلػ عمص ابشاء مشغسة أكثر قؾة و  .5

 ستراتيجيات طؾحمة السدػ. اوصياغة وتظ يق ةظط و 
نذاء نغاـ تدقيق إيذية وال رامجية، يذتسل ذلػ عمص دارة التشفتظؾحر أنغسة وقدرات اإل .1

  ير في السراؾبة والتقييؼ. دارتيا أو تعييؽ ةإوتظؾحر عسمية التخظيط لمسذارحو و قؾؼ 
تعييؽ أو تدرح  مؾعفيؽ أو متظؾعيؽ لمتخظيط لم رنامج ع ر تعزحز الخ رات الفشية  .3

 وترسيسو وتظ يق السسارسات الفزمص وغيرىا مؽ السجاالت الفشية السساثمة.  
تدةبلت واعية وشاممة تيدؼ الص تحديؽ  اوحسكؽ رؤحة بشاء القدرات السشغساتية عمص أني

فعالية السشغسة واستدامتيا ؼيسا يخص ميستيا وسياقيا. وتركز التدةبلت عمص تحدلد عشاصر 
أداء برنامج السشغسة فزبلل عؽ السيارة والتشغيؼ والؿيادة، مثل القدرة في مشغسة ما وتظؾحرىا، 

مشيا مص مدتؾحات مختمفة متعددة، نذكر وعبلقاتيا الخارجية. ومؽ السسكؽ أف تحدث التدةبلت ع
دارة العميا الفرحق وتقديؼ السذؾرة لسؾعفي اإلعظاء دورات تدرح ية لمسؾعفيؽ وبشاء روح مثبلل إ 

 .  ( 4: 2115ةروف، آستراتيجية عمص السدتؾػ السشغساتي )ىيمي و اوةظط  ةووضو رؤح

( أف القدرات تؤدؼ دورال ميسال في تحديؽ أداء 9-8: 1009وحرػ )عبلوؼ وعمي،        
السشغسة، وتعزحز إمكاناتيا نحؾ بمؾغ األىداؼ، وىي تذكل قاعدة قؾحة تدتشد إلييا السشغسة في 

ة تحقيق مزاياىا التشافدية، إاّل أف القدرات برفتيا مفيؾمال محددال، أو بشاء القدرات برفتيا عسمي
شاممة ومدتسرة تتبلءـ بيؽ ـيكل السشغسة ومؾاردىا مؽ جان  وميارات األشخاص العامميؽ فييا 
مؽ جان  آةر تذكل إطارال لؾلد محرمة التفاعل باتجاه بمؾغ األىداؼ، وىي تتظم  التظؾحر 
والتحديؽ ع ر البحث عؽ عؾامميا وشبكة العبلقات ؼيسا بيشيا، إذ تدتشد عسمية بشاء القدرات 

 (: 9-8: 1009فة عامة إلص ثبلثة عشاصر رئيدة، ىي )عبلوؼ وعمي، بر
: يعشي العسمية التي تزود األفراد بالؾسائل واإلجراءات التي تطهيخ السهارد البذخية .5

تداعدىؼ عمص إدراؾ السيارات وتعمسيا، والؾصؾؿ إلص السعمؾمات والسعارؼ والتدرح  
 الذؼ يحقق إنجاز األداء بفاعمية. 

: يعشي العسمية التي تيتؼ بتفاصيل ـياكل وعسميات وإجراءات اإلدارة التشعيسيالتطهيخ  .1
 مؽ داةل السشغسة، وبإدارة العبلقات بيؽ السشغسات السختمفة. 
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: يعشي العسمية التي تيتؼ بإجراءات تحيير التذرحعات طار السؤسدي والقا ه يتطهيخ اإل .3
ي جسيو السدتؾحات وفي جسيو والقؾانيؽ لتسكؽ السشغسات والسؤسدات والؾكاالت ف

 القظاعات مؽ تعزحز قدراتيا.
إذ تتركز القدرات في الجامعات لؾؿ العسمية التعميسية والبحثية بؾصفيا الجؾىر التذحيمي 
في العسمية الجامعية، وأف السخرجات الجامعية تعتسد عمص مدتؾػ إدراؾ ىذه العسمية وتشفيذىا، 

مشيجال )ت الجامعية في كل مؽ: تؾفير السادة العمسية لذا تسم اإلشارة إلص مجاالت القدرا
، تؾصيل السادة العمسية )طرحقة ووسائل(، تعزحز البحث العمسي )مجاالل وتدييبلت(، (ومردرال 

إدارة العسمية الجامعية )تخظيظال وتشفيذال(، تؾفير الخدمات الداندة )نؾعال وكسال(، وىذه جسيعال تعتسد 
 (.9: 1009حة في الجامعة )ش مي وعمي، عمص قدرات السؾارد البذر 

وحسكؽ استخبلص وجيتي نغر لؾؿ بشاء القدرات الجامعية وتحديشيا، وىي )ش مي وعمي،       
1009 :50 :) 

تذكل السؾارد البذرحة السجاؿ األساس في تظؾحر القدرات الجامعية فيي جؾىر  .5
 القدرات الجامعية، والسجاؿ الذؼ لتحقق عؽ طرحقو بشاء القدرات. 

تحتزؽ مجاؿ )السؾارد البذرحة( وتداندُه في عسمية بشاء القدرات وتحديشيا في  .1
ي، والعسمية الجامعية، مجاالت أةرػ مؽ داةل الجامعة متسثمة بػ )الييكل التشغيس

 والشغاـ اإلدارؼ والقانؾني الجامعي(.
  السشعسية . تشسية القجرات سادسا  
ذا ما إالشغؼ ال تثسر عؽ نتائج مدتدامة والعسميات و ف الجيؾد الس ذولة لتعزحز السيارات إ       

الرابحيؽ “كانم غير قادرة عمص مؾاجية الؾاقو الدياسي والسعقد لمسؾقف والتعامل مو مدألة 
لص تحؾالت في األدوار إؾاء كانم مقرؾدة أـ ال، أف تؤدؼ وحسكؽ لتشسية القدرات، س”. والخاسرحؽ

ياكل الدمظة القائسة  والسدؤوليات. وحسكؽ ليذه التحؾالت أف تزعزع السرالا الذخرية ـو
تتظم  مشا ف تشسية القدرات إراؼ والؿيؼ . ولكي تكؾف فاعمة، فوتتظم  تحييرات في الدمؾؾ واألع

نسائي، برنامج األمؼ الستحدة اال)لؾافز سياسية واجتساعية مبلئسة ولذد التزاـ سياسي قؾؼ  تؾليد
1008: 5) . 
العسمية “تعرحفال لتشسية القدرات بأنيا  (05 2118، برنامج األمؼ الستحدة اإلنسائي)وضو لقد        

التي يقـؾ مؽ ةبلليا األفراد والسشغسات والسجتسعات باكتداب وتعزحز القدرات البلزمة وااللتفاظ 
فحالبال ما ُتحمق وُتفتا نؾافذ فرص ”. بيا لؾضو أىداؼ إنسائية ةاصة بيؼ وبمؾغيا ع ر الزمؽ

 ف االستثسارإألولؾحات وتكرحس السؾارد. لذلػ ففي ا التحيير مو التحييرات في الؿيادة والتحؾالت
التي ‘‘ الربا الدرحو’’دارة السبادالت. فسؽ نالية ىشاؾ عسميات إفي القدرات غالبال ما لدور لؾؿ 
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تحقق عؾائد قميمة ولكؽ فؾرحة يسكشيا أف تداعد في ضساف الحرؾؿ عمص دعؼ سياسي 
 لبلستثسارات طؾحمة األجل في القدرات. 

وعمص مدػ الدشؾات العذر الساضية، كانم السؤلفات تدتخدـ مرظمحي تشسية القدرات        
مدلؾالت أف ليسا  الّ إمؽ وجؾد ارتباط بيؽ السرظمحيؽ،  وعمص الرغؼ، مترادؼ عمص نحؾ   وبشائيا

يزاح معشص كل مفيـؾ عمص لدة لتص يسكؽ استخدامو بسا لتبلءـ مو إمختمفة. لذلػ فسؽ السيؼ 
 . (06 2118، برنامج األمؼ الستحدة اإلنسائي) مؾقف بعيشو

  رات ثػػػؼ بعػػد ذلػػػػ اسػػػتخداميا وبشػػػاء القػػد تؾليػػدلػػػص عسميػػػة إتشسيػػة القػػػدرات عػػادةل مػػػا تذػػير
مكانػػػات القػػػدرات إذه العسميػػػة مػػػؽ الػػػداةل وتشظمػػػق مػػػؽ دارتيػػػا وااللتفػػػاظ بيػػػا. وتشبػػػو ىػػػإو 

 الداةمية القائسة. 
  وتؾليدبشاء القدرات عادةل ما يذير إلص العسمية التي تدعؼ فقط السرالل األولية مؽ بشاء 

القدرات وتقـؾ عمص افتراض عدـ وجؾد أية قدرات يسكؽ االنظبلؽ مشيا. لذلػ فيي أقل 
 شسؾالل مؽ عسمية تشسية القدرات.

 لمتفكير في تشسية القدراتلسدةل داء غالبال ما تؾفر اف الترؾرات أو السخاوؼ بذأف األإ       
داء الدميؼ لرتبط بالقدرات لرتبط بالقدرات غير الكاؼية، واألداء وىذا يعسل في االتجاىيؽ: تدني األ

و أف أيعشي تمقائيال أف لتحدؽ األداء، الكاؼية والسدتخدمة بفاعمية. فامتبلؾ بعض القدرات ال 
إلنسائي لتشسية القدرات يعكس وجية الشغر ف تعرحف برنامج األمؼ الستحدة اإ تتحقق نتائج أفزل.

 ،السؾاتية القائمة بأف القدرات تكسؽ داةل األفراد، وكذلػ عمص مدتؾػ السشغسات وداةل ال يئة
عمص  مختمفعمص نحؾ  ُيذار أليانال إلص ىذه السدتؾحات الثبلثة  وفي السؤلفات لؾؿ تشسية القدرات

ال السدتؾػ السؤسدي وال يئة السؾاتية تدسص أليانال س يل السثاؿ، يدسص السدتؾػ التشغيسي أليان
 . (07 2118، برنامج األمؼ الستحدة اإلنسائي) السدتؾػ السؤسدي أو السجتسعي

وحسكؽ ليذه االةتبلفات في المحة السدتخدمة أف تعكس تبالشات في كيؽية فيؼ القدرة ، 
كل في مجسميا نغامال متكامبلل. لكشيا ال تشفي فكرة أف القدرة مؾجؾدة عمص مدتؾحات مختمفة تذ

وحدؿ ىذا الترابط عمص أف أؼ جيد لتقييؼ أو تشسية القدرات لشبحي بالزرورة أف يأةذ في الحدباف 
 لشحرؼ عؽ غالتو أو يربا غير فاعلفدؾؼ  الّ إالسؾجؾدة في كل مدتؾػ عمص لدة، و القدرات 

كشيا قد تعجز عؽ تم ية دارة قدسيا، لػ رئيدة القدؼ القدرات البلزمة إلعمص س يل السثاؿ، فقد تستم
كثيرال جراءات والعسميات البلزمة لمعسل مو األقداـ األةرػ. و نتاجية في لاؿ غياب اإلأىدافو اإل

 فيلص االىتساـ باالتجاىات العالسية والتظؾرات الجدلدة التي قد تؤثر إما تكؾف ىشاؾ لاجة أيزال 
والسدتؾحات . (8-05 2118، ألمؼ الستحدة اإلنسائيبرنامج ا) الحاجة إلص القدرات واستحبلليا

 : كاألتيالثبلثة لمقدرة ىي 
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ىؾ السرظما السدتخدـ لؾصف السشغؾمة األوسو التي يعسل داةميا : البيئة السؤاتية .5
األفراد والسشغسات والتي تديل أو تعرقل وجؾدىؼ وأدائيؼ. وليس مؽ الديل فيؼ ىذا 

لكشو جزء ال لتجزأ مؽ فيؼ القزايا الخاصة بالقدرات.  السدتؾػ مؽ القدرة فيسال ممسؾسال،
بالشدبة لمتفاعل بيؽ السشغسات. ومؽ أنؾاع القدرات عمص مدتؾػ ” قؾاعد المعبة“وىؾ يحدد 

ال يئة السؾاتية الدياسات والتذرحعات وعبلقات القؾة واألعراؼ االجتساعية، والتي تديظر 
العسل والسذاركة السدنية ع ر أجزاء جسيعيا عمص التفؾحزات واألولؾحات وأسالي  

 السجتسو السختمفة. 
جراءات واألطر الداةمية التي تتيا لتزسؽ الدياسات والترتيبات واإل: السدتهى التشعيسي .1

افر القدرات الفردية مؽ أجل غيا وتحقيق تفؾحزيا، التي تدسا بتلمسشغسة مسارسة نذاط
العسل السذترؾ وتحقيق األىداؼ. فإذا ما وجدت ىذه العشاصر، ولغيم بالسؾارد الكاؼية 

 والتشغيؼ الجيد، ستكؾف قدرة السشغسة عمص األداء أعغؼ مؽ قدرة مجسؾع أجزائيا. 
ي لص السيارات والخ رات والسعارؼ التإلذؼ تذير ؼيو القدرات ىؾ ا :السدتهى الفخدي .3

يكتد يا األشخاص. إذ لشعؼ كل شخص بسزحج مؽ القدرات التي تدسا لو باألداء، سؾاء في 
في السجتسو ككل. وحتؼ اكتداب بعض ىذه القدرات مؽ ةبلؿ التدرح   أـالعسل  أـال يم 

 والتعميؼ الرسسي والبعض اآلةر مؽ ةبلؿ التعمؼ بالسسارسة والتجربة.

 
 ( 5 الذكل )

 السشعسيةالسدتهيات الثالثة لمقجرة 
Source: United Nations Development Program, 2118, 7 .  

 (: 80: 1009)ماىر،  باآلتي السشغسيةيجاز أىداؼ عسمية تشسية القدرات إوحسكؽ 
 األربػػػاح، وانخفػػػاض التكػػػاليف، ولدػػػؽ ذػػػكل نتػػػائج مػػػثبلل بوحغيػػػر : تحديييين أداء السشعسييية .1

كثيػػرة ومػػؽ أمثمتيػػا وارتفػػاع القػػدرة التشافدية.وأسػػالي  التػػدةل السشاسػػبة ىشػػا  اسػػتخداـ السػػؾارد،

 البيئت المىاتيت 

 عشاف االجتًاعٍت ٔاأل, ٔعالقاث انقٕة , ٔانتششٌعاث , انضٍاصاث 
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، متفػػػػػؾؽ  والسقارنػػػػػة بسشػػػػػافس ، عػػػػػادة بشػػػػػاء السشغسػػػػػاتإ و  ، دة الذػػػػػاممةوالجػػػػػؾ  ،عػػػػػادة الييكمػػػػػةإ 
 وغيرىا.قانة ير وتحدلث التيوتح ، واالندماج

مثػػػل ارتفػػػاع مؾكية محػػػددة نسػػػاط سػػػأوحغيػػػر فػػػي : تحديييين فيييي الديييمهك الفيييخدي والجسييياعي .2
، وقػػػػدرة عمػػػػص فيػػػػؼ أفزػػػػل تف مػػػػو السذػػػػكبل، والسيػػػػارات، ولدػػػػؽ االترػػػػاؿ، وتكّيػػػػالدافعيػػػػة

بشػاء مجسؾعػات العسػل، طرحػق ؽ عػلسذاعر اآلةرحؽ. ولتحقيق ىذا يحتاج األمر إلص التػدةل 
دراؾ والفيؼ والدافعيػة والتفاعػل االتراؿ، والتدرح  السدتسر في اإلوأنغسة السذاركة، وأنغسة 

 ةرحؽ.  مو اآل
دوار لػدث فػي األ دراؾ شػاغمي الؾعػائف أف تحييػرال إ: وحغيػر ذلػػ فػي تحدين فيي الهظيائ  .3

وفػي مكؾناتيػا، وحرجػو الدػ    التي يقؾمؾف بيا داةل الؾعائف، واسػتقبللية ولرحػة الؾعػائف،
الدػػمظات الؾعيؽيػػة عػػادة ترػػسيؼ الؾعػػائف، وتحييػػر فػػي إ يسػػة ومػػؽ أمثمتيػػا: لػػص تػػدةبلت مإ

 عادة تقديؼ العسل، وبرامج التدرح .إ ، و وشكل السياـ
 لص أف تظؾحر القدرات السشغسية لتؼ ع ر السرالل اآلتية: إ ( ,1101Mika :0)أشار و 

 قػػػدرات العػػػامميؽ ضػػػسؽ فئػػػات مػػػثبلل  تقييسػػػات أداء: تقيييييم مديييتهى قيييجرات العييياممين الحاليييية .1
يج  التركيز لذلػ  لص تفاعل األفراد عمص نحؾ  أكثر كفاءة، إنتاج والخدمات، سؾؼ تؤدؼ اإل

لػدليؼ السيػارات  مذا كانػإو  ،ت عسميػؼذا كاف العاممؾف لػدليؼ فيػؼ جيػد عػؽ مدػؤولياإعمص ما 
 البلزمة ألداء وعائفيؼ.

ا السشغسػػة جػػراءات التػػي تقػػـؾ بيػػمجسؾعػػة مػػؽ اإل: تحجيييج  قيياض الزييا  ومجييا ت التحدييين .2
تحدلػػػػد لػػػػص ا، مسػػػػا لػػػػؤدؼ  ووتحدػػػػيش لتحدلػػػػد نقػػػػاط الزػػػػعف التػػػػي تعيػػػػق تقػػػػدـ أداء السشغسػػػػة

 السجاالت التي ستقـؾ السشغسة بتحديشيا.
دػػػيؽ بظرحقػػػة لػػػص تحاعمػػػص  معالجػػػة الجؾانػػػ  التػػػي تحتػػػاج العسػػػل  :تديييميم الشتيييائج لمعييياممين .3

لػص تعزحػز مدػؤولياتيؼ إمميؽ فػي عسميػة التحدػيؽ مسػا لػؤدؼ شػراؾ العػاامباشرة وميشية. كذلػ 
 .  السيشية

ف عسميػػة تظػػؾحر قػػدرات العػػامميؽ يجػػ  أف تخزػػو لجػػدوؿ إ :وضييع خطيية متكامميية لمتطييهيخ .4
وؿ عسميػػة التحدػػيؽ، فزػػبلل عػػؽ ؤ زمشػػي لتزػػسؽ عسميػػة التقػػدـ فػػي التظػػؾحر التػػي سػػيعتسدىا مدػػ

شػػراؾ إغ التؾجيييػػة لمعػػامميؽ، كسػػا يسكػػؽ السبػػادطػػار إا السفػػاـيؼ األساسػػية لمتحدػػيؽ فػػي تؾضػػي
يجػػاد نػؾع مػػؽ إلػص تحدػػيؽ، وحسكػؽ إ يػػة لتعزحػز السجػػاالت التػي تحتػػاج العػامميؽ فػي دورات تدرح

 التكامل بيؽ العامل ذؼ األداء الزعيف والعامميؽ ذوؼ السيارات والخ رات الستسيزة.
السراؾبة والستابعة والدة مؽ : تعّد ةمخاقبة عسمية التحدين ومتابعتها وتهفيخ التغحية العكدي .5

عسمية التحديؽ، لذلػ مؽ السفترض أف العامميؽ اطمعؾا عمص الشتائج الخاصة  ةظؾاتأىؼ 

http://www.ehow.com/members/ds_logan15441.html
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يسكؽ أف تكؾف ىذه الشتائج مذجعة لسؾاصمة عسمية  لكيبعسمية التحديؽ بذكل مشتغؼ، 
التحديؽ، ومؽ فؾائد الستابعة تؾفير تقييؼ ذؼ مرداؾية عؽ مدػ فاعمية الخظة الخاصة 

جراء تعديبلت عمص الخظة في ضؾء الشتائج السدتحرمة مؽ إبتظؾحر القدرات السشغسية، و 
عظاء العامميؽ إ ف أكثر فاعمية مو ذ تكذف ىذه الشتائج السجاالت التي تكؾ إالتحذية العكدية، 

  أفزل دعؼ مسكؽ.
  السشعسية  القجرات تعديد سابعا  . عهامل 

وقد تبالشم تمػ العؾامل عمص وفق ، السشغسية القدرات  ُتديؼ العدلد مؽ العؾامل في تعزحز       
تشاوليا وفق وجيات نغر البالثيؽ والسيتسيؽ، ولحرض الؾقؾؼ عمص وجيات الشغر تمػ، سيتؼ 

  التي ركّز عمييا، إذ أشار :زاوحة والسيداف والؽ يالبالثعروض 
 تعزحز  عمصتداعد  التي عؾاملمؽ المجسؾعة إلص  (Reis & McGuire, 1995: 112).  أ

 يؼيغيروف ؼيو طاقاتيؼ وقدراتيؼ لتحقيق أىدافلص السؾاقف التي إاألفراد دفو وت السشغسيةالقدرات 
عامة ، وتسثمم تمػ العؾامل باآلتي وكسا مؾضا في السشغسة لدليؼ ةرؾصال ولدػ السشذؾدة 

 :  (6لذكل )ا
   النجبحالخغبة في  .1

عيار القابميات والسيارات الكامشة وغير الستؾقعة مؽ ق ميؼ إبعض األفراد عمص يعسل        
ؽ ضربة لع، ولكو صدفة أو أف الشجاح ليس مجرد لدث عذؾائي . إذ إمؽ الفذل بد   ةؾفيؼ

تراكسات ، وع ر لتزاـ التاـ بالقؾاعد والقؾانيؽ التي تحكسوعمص العكس فيؾ محرمة مباشرة لبل
سمؾكيات تأثير داةل السشغسة. ومؽ بيؽ ع ر ليو بالفعل أو إندانية في الؾصؾؿ إلالتجارب ا

 : (3: 1050)ترايدي،  ، ما يأتيلص الشجاحإعد والدمؾكيات السيسة التي تؤدؼ القؾا 
بل أيزال عمص ما ، ال يديظروف فقط عمص أمؾر لياتيؼ الشاجحؾف اص ألشخ: االديطخة . أ

 نجازات الستسيزة. إلنظبلؽ نحؾ االفكار الستسيزة نقظة األاإذ تذكل يفكروف بو، 
كتذف الؾسائل يأف  والعسل عميفي  اتنجاز اإلحقق أقرص يأف الفرد دتظيو ي: لكي ةأالسكاف . ب

مؽ الفرد ديؼ بو ية طردية بيؽ الكؼ والكيف لكل ما عبلق تؾجدإذ السجدية لتحقيق ذلػ، 
سعتاد عمص العسل برؾرة أكثر الفرد الفعميو،  وحكافأحرل يجيد، وبيؽ الكؼ والكيف لسا س

 يزيف ؾيسة عمص عسمو. فإنُو ت آحرل عميو مؽ السكافيمسا 
رد لتحديؽ قدرتو عمص الفيحتاج  لػلذ، : األفكار الستسيزة ىي مفتاح الشجاح والتفؾؽ بجاعإلا . ت

عادة تحير أسمؾب تفكيره، وبذلػ إءة ذات الترؾر والخياؿ الستظؾر ببداع األفكار ال شاإ
 ز وتحقيق األىداؼ العامة والخاصة. يدتظيو الفرد الشجاح والتسيّ 
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ةتيار ألداء السياـ العساؿ وقو عميو األ: كمسا زاد ما يج  عمص الفرد الؿياـ بو مؽ االفاعمية . ث
لؤلفراد لكي  ال مر يعظي دافعألف ىذا اإاؿ الرعبة واألكثر أىسية لتشفيذىا، وبذلػ فواألعس

 عمص األعساؿ األكثر أىسية ليؼ.  ال يكؾنؾا أكثر ذكاء وتركيز 
إذ ، : عمص الفرد أف يختار مؾاقفو وسمؾكياتو وأفكاره بعشاية وترو  السدؤولية عن السهاقف . ج

 ستحدد ىذه السؾاقف تؾجيات الفرد وتحسل عؾاق  كل قرار لتخذُه. 
ليو في كل مجاالت إجاه السؾصل تلداس باليدؼ واالإفراد الشاجحؾف لدليؼ أل: اتجاه  ا . ح

الفرد تحدلد أىدافو بدقة كانم قراراتُو أكثر سيؾلة وكذلػ تحقيق كمسا استظاع  إذلياتيؼ، 
 نجازات في السدتق ل. إلالسزحد مؽ ا

 مالية  مكبستتحقيق  .2
إذ قد  ،عيار قدراتيؼ ىؾ تحقيق السكاس  الساليةإلص إفراد ألدفو الؼ ذال الثانيعامل ال       
دفعو إلص سيو ضافي لإجر أولكؽ دفو ، عامل عشد مدتؾػ صحير مؽ الؾلداتالنتاجية إتكؾف 

الحرؾؿ ، ومؽ ثّؼ نتاجإلمكانات الحؿيؿية الكامشة التي تعسل عمص زحادة اإلعيار القدرات واإ
، إذ ُيعّد التسّيز باألداء السعيار األساس وربسا األولد لدػ البعض عمص عائد مسكؽأ عمص 

لتحديؽ مدتؾحات قدراتيؼ عؽ السعدؿ الشسظي لؤلداء سؾاء بالكسية أـ الجؾدة أـ وفر بالتكاليف 
 ( . 86: 5999أـ وفر في السؾارد)عداؼ، 

سكاس  السالية واةتبلؼ أشكاليا وصؾرىا بيؽ مشغسة وأةرػ، إاّل وعمص الرغؼ مؽ تعدد ال       
أنيا تحقق غاية وىدفال والدال لتسثل في االعتراؼ بأىسية الفرد وُتديؼ في تذجيعو عمص العسل 
وزحادة قدراتو الكامشة وتؾطيد العبلقات الجيدة بيؽ السؾعفيؽ والسدؤوليؽ، وبؾجو عاـ فإف 

 ( :  86: 5999ثر وك ير في األفراد مشيا )عداؼ، السكاس  السالية ليا دور مؤ 
 ُتديؼ في إشباع لاجات العامميؽ السادية ورفو روليؼ السعشؾحة .  . أ

السدػػػاىسة بػػػالتحكؼ فػػػي سػػػمؾؾ العػػػامميؽ بسػػػا يزػػػسؽ تحرحػػػػ ىػػػذا الدػػػمؾؾ وتعزحػػػزه وتؾجييػػػو  . ب
 وتعدلمو بحد  السرمحة السذتركة بيؽ السشغسة والعامميؽ. 

 السداىسة في تعزحز األفراد ألىداؼ السشغسة أو سياساتيا وتعزحز قدراتيؼ وميؾليؼ.  . ت
 تشسية عادات وؾيؼ سمؾكية جدلدة تدعص السشغسة إلص وجؾدىا بيؽ األفراد في السشغسة.  . ث
ف استثسار القدرات بسا يزسؽ تقدـ السشغسة وتفؾقيا إذ إ فرادتشسية الظاقات اإلبداعية لدػ األ . ج

 داد بزحادة السكاس  السالية. الكامشة ستز 
  للمخبطرالتعخض  .3

، فيدعؾه ىذا ذػؤلتجعمو عرضة ل مخاطرَ لسؾقف يحسل معو قد لتعرض شخص ما        
تمػ السخاطر صابة نتيجة الذػ واألمكاناتو الكامشة التي تجشبو اإعيار طاقاتو و إلص السؾقف إ

 بو. ةالسحدق
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لذلػ فاألةذ بالسخاطر وعّدىا وقائو قائسة في ميداف العسل ضرورة لتحذيد القدرات، ومؽ        
ثؼ اإليساف بسا لشجؼ عشيا دوف االستدبلـ، فزبلل عؽ عّدىا لمقات تجرح ية في إطار الدعي 
لمشجاح، وحسكؽ القؾؿ إف تحسل السخاطر يدتمـز درجة عالية مؽ التساسػ بيؽ السدتؾحات 

حة، األمر الذؼ يعشي تعزحز  القدرات التي يسكؽ تجشيدىا لرالا الدمؾؾ وتدتحزر إلقرار اإلدار 
 .(Grave & Janet, 2113: 5)( 585: 1055السرونة ضسانال لمتكّيف )جبلب،

( إلص أف الرحادؼ ماىر في Robert & Meier, 2111: 32ومؽ وجية نغر الرحادليؽ يذير )
تي تبلئؼ العائد السحتسل وتشدجؼ مو قدراتو الذخرية أو معالرة وتكييف مدتؾػ السخاطرة ال

السشغسية إلدراؾ لاالت عدـ التأكد، وعمص الرحادليؽ أف يكؾنؾا معالجيؽ ليذه السخاطر ع ر 
ؾياسيا عمص نحؾ  عقبلني وواقعي، وأف تكؾف لدليؼ القدرة عمص استباؾية السخاطرة التي تعشي 

دنص لد مسكؽ مؽ لرؾؿ السخاطر والديظرة عمييا ع ر القدرة عمص مشو أو تقميل مد ق وإلص أ
 )تحدلدىا، وتقييسيا، والرقابة عمييا، وتقؾحسيا( والتي تتخذ ق ل لدوث السخاطر. 

 التحجي  .4
براز الذيء إلص إذ لدفو التحدؼ ، إعيار القدراتإفي ك يرة جدال  ذا أىسية عد ىذا العامليُ        

تظم  ، التي تنشا نعيش في بيئة التحيير وعدـ االستقرارأسيسا والالكثير والك ير في ىذا السجاؿ، 
العزاوؼ، ونرير، )البقاء واالستسرارفي ىداؼ ألتحقيق امؽ أجل طبلؽ الظاقات الكامشة إ

1051 :45). 
إذ إف ىشاؾ مؽ األفراد مسؽ تغير قابمياتيؼ وقدراتيؼ اإلبداعية في السؾاقف والتحديات        

الء عمييؼ التؾجو إلص أنفديؼ أكثر والعشاية بقابمياتيؼ، وتحيير أنساط والغروؼ الحرجة، وىؤ 
 :(46: 1051العزاوؼ، ونرير، )سمؾكيؼ بسا لتبلءـ والرفات التي يحسمؾنيا، ومؽ جسمتيا 

: وتعشػػػػي القػػػػدرة عمػػػػص إدراؾ مذػػػػكبلت مؾقػػػػف معػػػػيؽ واإللاطػػػػة بجسيػػػػو أبعادىػػػػا الحداسييييية . أ
 والعؾامل السؤثرة فييا. 

القدرة عمص إنتاج سيل ك ير مػؽ األفكػار والترػؾرات اإلبداعيػة فػي برىػة زمشيػة  : وىيالطالقة . ب
 محدودة. 

 زوايػػػانتقػػاؿ مػػؽ دػػػتجدة واال: وىػػي القػػػدرة عمػػص التكيػػف مػػػو الستحيػػرات والسؾاقػػف السالسخو يية . ت
 لص زوايا متحررة تقتزييا عسمية السؾاجية. إجامدة 

الؾعيفػة التػي يعسػل ألجميػا، أو لميػدؼ و  : وتعشػي تقػديؼ نتاجػات م تكػرة تكػؾف مشاسػبةاألصيالة . ث
تخاذ سمؾؾ جدلػد لتؾافػق مػو اليػدؼ السشذػؾد، اةر رفض الحمؾؿ الجاىزة والسألؾفة، و آير ع بت
سػتجابات غيػر مألؾفػة لسش يػات غيػر مألؾفػة ال يسكػؽ أف نظمػق عمييػا افراد الذلؽ يظمقؾف ألوا
 ستجابة أصمية. ا
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  التقميدية وقراءة الشتائج ق ل ةتراؽ الحجاوالقدرة عمص بلؾ الشغرة الثاؾبة متا: وتعشي البريخة . ج
 . ساالت الستؾقعةعظاء ال دائل البلزمة لكافة األلتإ وانيا و أ

 خخين آلمع ا المنبفست .5
السشافدة شيء أزلي في مختمف الرعد والسجاالت، وىي تؤدؼ دورال ميسال في سياؽ        

القدرة، إذ إف ليا األثر الؾاضا في إطبلؽ القدرات السختمفة عمص السدتؾحيؽ الفكرؼ والجددؼ، 
وأضحص الشغر إلص السشافدة بؾصفيا شرطال ضرورحال الستفزاز التشغيؼ واستثارتُو، لمبحث الدائؼ 

ؽ التظؾر، ذلػ أف التع ير والتكّيف سسة السشغسات اإلبداعية، فالسشافدة تؾجد نؾعال مؽ ع
التحدؼ الذؼ يّحرؾ الدمؾؾ والجسؾد وحثير االىتساـ ول  االستظبلع، وحسثل فرصة إلعادة 

 (.175: 1000الشغر في األفكار الدائدة وتعدلل السؾاقف والدمؾؾ )القرحؾتي، 
بيؽ األفراد والجساعات داةل السشغسات فؾائد إيجابية تعؾد بالشفو عمص وتحقق السشافدة        

الفرد والتشغيؼ معال، مسا يعكس أثرال إيجابيال في تعزحز  القدرات، ومؽ أىؼ إيجابيات السشافدة في 
 (:405: 1008ىذا الردد، ما يأتي )السحربي، 

د مػؽ قػدرة وفعاليػة السشغسػة ع ػر ُتديؼ السشافدة في تحيير الؾضو القػائؼ فػي التشغػيؼ، فقػد تزحػ . أ
 إيجاد جؾ تشافدي بيؽ األفراد مسا يحقق الفائدة لمسشغسة. 

لؤدؼ التشافس بػيؽ األفػراد إلػص أعيػار مؾاىػ  ابتكارحػة لمجػأ ليػا األفػراد الستشافدػؾف بسػا لشسػي  . ب
 قدرات األفراد ومؾاى يؼ وحؤىميؼ لسؾاجية السؾاقف الرعبة التي تعترضيؼ أثشاء العسل.  

ؾد التشافس إلص معرفة لقػائق ومعمؾمػات قػد تدػاعد فػي تذػخيص بعػض السذػكبلت الفعميػة يق . ت
 داةل التشغيؼ. 

 الشسؾ.  وححققتاجية، في زحادة األنالتشافس ديؼ يُ  . ث
نػػُو لػػؾقع القػػدرات إف، لػػؼ تكػػؽ الشتػػائج بشػػاءةواف  فػػراد،األمزحػػدال مػػؽ الظاقػػة لػػدػ التشػػافس لؾلػػد  . ج

 . زىاالكامشة وححفّ 
ل رز التشافس أفكػارال جدلػدة ُتدػيؼ فػي اسػت داؿ الدػمؾؾ غيػر السرغػؾب فػي سػمؾؾ لرضػص عشػُو  . ح

 الجسيو. 
 حقائق ججيجة  كتشبفاالخغبة في  .6

لص الكثير مؽ السيارات والقابميات إمؾر السيسة التي تحتاج ألكتذاؼ الحقائق مؽ اُيعّد ا       
لص بذؿ السزحد مؽ الجيد إذ ستدفو بو ، إالتي ّتسكؽ البالث مؽ الؾصؾؿ والحرؾؿ عمص م تحاه

لص اكتذاؼ تدعص إ ضرةعساؿ الحاألف مشغسات اأسيسا والوالعشاء في س يل اكتذاؼ مراده، 
تشافدية عمص السدتؾػ السحمي  تحقيق ميزةالتي تر  في مؾر وال راءات الفكرحة ألالكثير مؽ ا

 .مسكشةك ر لرة سؾؾية أالحرؾؿ عمص  ، ومؽ ثؼّ قميسيواال
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إف الرغبة في اكتذاؼ لقائق جدلدة أو االبتكار ىؾ إلداث شيء مؽ ال شيء وحتشاس         
مو قدرة األفراد عمص الرشو واإليجاد والفعل والتكؾحؽ، فاالبتكار في أغم  األلياف فردؼ ، وقد 

، ( إلص أنو مجسؾعة مؽ األفكار التي لتؾصل الييا الفرد أو يستمكيا 55: 1000أشار )الجشابي، 
ثؼ يقـؾ بتحؾحميا الص أعساؿ ممسؾسة ع ر استخداـ مداةل ال راعة وتذجيو الخياؿ وتظؾحر السشاخ 
السبلئؼ لبلبتكار تحم عروؼ اإلدارة السذاركة مؽ األفراد العامميؽ ، وتّؼ تحدلد الدسات التي 

 (Kreitner, 1992:581)تسّيز الذخرية الس دعة مؽ ليث القدرات واالستعدادات، إذ لدد 
 ةرائص الفرد الس دع باآلتي: 

 : بذؿ الؾقم الك ير التقاف العسل. السعخفة . أ
 : التعميؼ الذؼ لؤكد عمص السشظق. التعميم . ب
: اإلندػػاف الس ػػدع لػػيس بالزػػرورة عػػالي الػػذكاء ولكشػػُو لتستػػو بالقػػدرات التفكيرحػػة عمػػص الييحكاء . ت

 تكؾحؽ عبلقات مرنة بيؽ األشياء. 
: الرغبة في السخاطرة واالستقبللية والسثابرة والدافعية واالنفتاح عمص السعرفة واآلراء الذخرية . ث

 الجدلدة. 
. وتؤدؼ بيئة التشغيؼ دورال لاسسال في إبداع األفراد في السشغسات، وؼيسا يأتي أىؼ جؾان   ب

 (Wynett, 2112: 39) ومتحيرات ال يئة السشغسية التي تحفز اإلبداع الؾعيفي وتذجعوُ 
(Schermerhorn, 2111: 67 )  . 

ألنُو لتزسؽ درجة متدنية مؽ ؛ بداعالذؼ لؤثر إيجابيال في اال :الهيكل التشعيسي العزهي  .5
ف والتفاعل تقديؼ التسالز الرأسي، والرسسية والسركزحة، فالييكل العزؾؼ لؾفر السرونة والتكيّ 

 بداعات. ختمفة مسا يذجو وحديل ت شي اإلاألفقي بيؽ الؾلدات الس
: غذ إف استقرار اإلدارة لؾفر السذروعية والسعرفة استقخار اإلدارة لسجة طهيمة يختبط باإلبجاع .1

 في كيؽية إنجاز العسل وتحقيق الشتائج السرجؾة. 
: السشغسات الس دعة لدليا ثقافات متذابية ، فيي تذجو السخاطرة واألةتبار ثقافة السشعسة .3

 عمص الدؾاء.  والتجربة وتكافئ الشجاح والفذل
: لتظم  االبتكار ؾيادة ممتزمة بالتحيير وتدعؼ اإلبداع وتداندُه وتتداما مو األةظاء، القيادة .4

وعمص السدلر أف يداعد األفراد عمص التحم  عمص ةؾفيؼ مؽ الفذل، وتظؾحر ثقافة السخاطرة 
 الذكية التي تؤدؼ إلص اإلبداع الدائؼ. 

د درجة معتدلة مؽ التشؾع، والتساسػ، واالستقبللية : دلم الدراسات عمص وجؾ جساعة العسل .5
 تترف بيا جساعة العسل إذ إف فرحق العسل يذجو وحعزز اإلبداع. 

بداع ومداندال لو، والربط بيؽ يعّد وضو نغؼ السكافآت لافزال لئل: أ عسة السكافآت والحهافد .6
 .  بداع يسشا االعتراؼ والتقدلر واألداء الجيدسكافات واإلأنغسة ال
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ضرورحة مؽ تعّد ستة عؾامل لمقدرات السشغسية  (Grantmakers, 2111, 1-2) وذكر ت .
 وتسثمم باآلتي :  أجل األداء العالي

مجمس ذ يذرؼ إتحدلد مسارسات الحكؼ. بدارة السشغسة إمجمس لرتبط : الحكم والقيادة . 1
ىداؼ ألنجاز اإال رامج والخيارات السشغسية التي تتزسؽ مراجعة و دارة الفعاؿ عمص الدياسات، الا
السشغسة ومؽ شأف ىذا السجمس أف يجعل داء السدلر التشفيذؼ. وأستراتيجية، والحالة السالية، الا

ؾيادة السشغسة ف ، وأتظؾحر وااللتفاظ بالسؾعفيؽ السقتدرحؽ والسؾارد التقشيةو بارعة في التؾعيف، 
 سجتسو الستحيرة والحؿيؿية.ىي يقغة لحاجات ال

ليؾحتيا. وىي  ال واضح ال السشغسة رسالة ليؾحة وفيستستمػ :  ستخاتيجيةالخؤية والخسالة وا .  2
ستراتيجية، وتعكس التفكير والتخظيط المؾجو بالشتائج او نغامي، عمص نحؾ  نذظة األتذترؾ ب

عسمية التخظيط لؾار وتتزسؽ الرسالة والقدرة السشغسية. ع ر ستراتيجيات الالذاتي الذؼ يرف ا
و الدائرة أف رسالة وبرامج السشغسة ىي ؾيسة لخدمة الحي أصحاب السرالا لزساف أمدتسر مو 
 االنتخابية. 

برامج التذحيل في السشغسة الشتائج السمسؾسة الستشاسبة مو تعرض : تحخيخ البخامج وأثخها .  3
متقييؼ لليات رسسية آالسشغسة وتستمػ  جيدة دال رامج ذات جؾدة عالية وتعذه وىالسؾارد السدتثسرة. 

 ىداؼ.  ألنجاز اإ فيالداةمي والعؾامل الخارجية التي تؤثر 
السشغسة محترمة وفاعمة في مذاركة وؾيادة السجتسو، وتؤكد تعد :  ستخاتيجية العالقات ا.  4
ستراتيجية لمتقدـ الك ير الوتذارؾ في التحالفات والذركات ا لروابط القؾحة مو مكؾنات السجتسوا

 ثيراتيا. أفي أىدافيا وتؾسيو ت
السشغسة بشجاح الدعؼ مؽ مجسؾعة متشؾعة مؽ السرادر مؽ أجل تؤمؽ : تطهيخ السهارد .  5

ف ةظط تظؾحر إىداؼ. أللرادات السشغسة الستشؾعة والسدتقرة والكاؼية مؽ أجل الرسالة واإاف ضس
السشغسة كسا أف لدػ ستراتيجي. التجاه االجل، واألألىداؼ طؾحمة ااسؾارد تتساشص مو الرسالة، و ال

وكذلػ رسائل ، ولدليا أيزال روابط واضحة، وضؾح عالي مو أصحاب السرمحة الرئيديؽ
 ستراتيجية نحؾ جيؾد تشسية السؾارد. ا
دارحة قؾحة. إمة، وأنغسة دعؼ عوفا السشغسة عسميات كفؾءةلدػ : دارة الجاخمية إلالعسميات وا.  6

السشغسة وتدتخدـ العسميات السالية بسدؤولية وتعكس مبادغ السحاسبة الرحيحة. إذ تدار 
دارة إلالعائد والسخاطرة وا، و دارة السذروعإالسعمؾمات بفعالية مؽ أجل التشغيؼ وألغراض 

  ىي قؾحة ومبلئسة لحاية السشغسة. ةالتكشؾلؾجي
القدرات السشغسية  تعزحز السؤثرة في األةرػ مجسؾعة مؽ العؾامل ( 7)دوؿ الج وحغير       

 عدد مؽ البالثيؽ .  رأؼ  عمص وفق
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 (  7 ) الججول 
 من وجهة  عخ عجد من الباحثين السشعسيةالقجرات تعديد  عهامل 

 العىامل المصذر

 

 

Barney (1991) 

 ـيكل القرارات الرسسي في الذركة  .5
  الرسسيالتخظيط الرسسي وغير  .1
 أنغسة التشديق والديظرة  .3
رسسية بيؽ السجاميو في الذركة ال غيرالعبلقات  .4

 وكذلػ بيؽ الذركة وال يئة السحيظة بيا
 

 

Barney & Hesterly (1999) 

 فرؽ العسل  .5
 الثقة  .1
 الرداقة وسسعة السجاميو  .3
 فراد مو السشغسة رتباطات األا .4

 

 

Kaplan & Norton (2114) 

 ثقافة السشغسة  .5
 الؿيادة  .1
الكيؽية التي لتؾافق فييا االفراد مو االىداؼ  .3

 االستراتيجية 
 القدرة عمص مذاركة السعرفة  .4

 الؾاردة ؼيو. عداد البالث باالعتساد عمص السرادر إ الجدوؿ مؽ 
لتزا مؽ العرض الدابق أف تعزحز  القدرات السشغسية يخزو لتأثيرات عدة عؾامل مشيا        

الفردية وأةرػ تشغسية ، ومشيا داةمية واةرػ ةارجية وتساشيا مو الدراسة الحالية يسكؽ إضافة 
حز  متحير التدييس التشغيسي متسثمو بأبعاده الدبعة السعتسدة كؾالد مؽ العؾامل السؤثرة في تعز 

القدرات السشغسية والتي ستخزو لبلةتبار لمتاكد مؽ مدػ إسياـ التدييس التشغسي في تعزحز  
القدرات السشغسية في السيداف السبحؾث في ضؾء ما لتسخض عشو نتائج التحميل في الفرل 

 البللق مؽ ىذه الدراسة .  
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 الفرل الثالث 
 ا رتباض واألثخ وص  متغيخات الجراسة وتذخيرها واختبار عالقات 

 تسهيج 
راسة وفرضياتيا وط يعة عبلقات بيدؼ التعرؼ عمص الستحيرات السعتسدة في أنسؾذج الد      

يعرض الفرل  في الجامعة السبحؾثة ،  السشغسيةرتباط واألثر بيؽ التدييس التشغيسي والقدرات اال
وصف متحيرات الدراسة وتذخيريا في ضؾء ال يانات والسعمؾمات السجسعة مؽ السيداف 
السبحؾث ، فزبلل عؽ تحميل وتفدير مزسؾف عبلقات االرتباط واألثر االفتراضية بيؽ متحيرات 

ذلػ  الدراسة الرئيدة والفرعية )السدتقمة والسعتسدة( والغاىرة في أنسؾذج الدراسة الفرضي ، وفق
 تؼ تقديؼ الفرل عمص السبحثيؽ اآلتييؽ : 

 السبحث األول : وص  متغيخات الجراسة وتذخيرها 
 اختبار عالقات ا رتباض بين متغيخات الجراسة وأثارهاالسبحث الثا ي : 
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 ولالسبحث األ 
 وص  متغيخات الجراسة وتذخيرها

معتسػدا عمػص ال رنػامج االلرػائي   ياوصف متحيرات الدراسة وتذخيرلتشاوؿ ىذا السبحث        
(SPSS) نحرافػػػات السعيارحػػػة  وسػػػاط الحدػػػابية واالمػػػص التكػػػرارات والشدػػػ  السئؾحػػػة واأللبلسػػػتدالؿ ع

التػػي تعكػس اةتبػار فرضػػيتي الدراسػة الرئيدػتيؽ األولػػص بعػػاد الدراسػة ومتحيراتيػا ، ولكػل بعػد مػؽ أ
 . ذلػ تؼ تقديؼ السبحث عمص الشحؾ اآلتي دال عمصواعتساوالثانية 

 السبحهثين عن متغيخات التدييذ التشعيسي وتذخيرها  إجاباتاو  : وص  مدتهى 
يع ػػر ىػػذا الؾصػػف عػػؽ اةتبػػار فرضػػية الدراسػػة الرئيدػػة األولػػص التػػي تػػشص عمػػص امػػتبلؾ        

الدراسػػػة والسؾضػػػحة فػػػي  الجامعػػػة السبحؾثػػػة لؤلبعػػػاد السع ػػػرة عػػػؽ التدػػػييس التشغيسػػػي التػػػي ت شتيػػػا
 ( وعمص الشحؾ اآلتي :   8الجدوؿ) 

  القهة والشفهذ .1

( إلػػػػص ميػػػػل إجابػػػػات غال يػػػػة السبحػػػػؾثيؽ نحػػػػؾ االتفػػػػاؽ عمػػػػص 8تذػػػػير معظيػػػػات الجػػػػدوؿ )      
بذػدة ،  تفػقأ)إذ بمحػم ندػبة االتفػاؽ ،  (X1-X6) السؤشرات السع ػرة عػؽ ىػذا البعػد والستسثمػة بػػ

، فػػي لػػيؽ بمحػػم ندػػبة عػػدـ %( 85.3) عمػػص تمػػػ السؤشػػرات إجسػػاال ( ، أتفػػق إلػػص لػػد مػػاتفػػقأ
ا البعػػد وقػػد لقػػق ىػػذ،  السبحػػؾثيؽ إجابػػات( مػػؽ .%14.7)االتفػػاؽ  ) ال أتفػػق بذػػدة وال أتفػػق ( 

 ( .1.14انحراؼ معيارؼ )( ب3.55وسظال لدابيال بمغ )
( بشدػػبة اتفػػاؽ X2( و)X1غشػػاء ىػػذا البعػػد ىػػي )ومػػؽ أبػػرز السؤشػػرات التػػي أسػػيسم فػػي إ        

انحػػػػػراؼ معيػػػػػارؼ ( و 3.56, 3.96عمػػػػػص التػػػػػؾالي  وبؾسػػػػػط لدػػػػػابي )( %92%, 94.7بمحػػػػػم )
فػي تحقيػق  السبحؾثة القؾة التي تستمكيػا ؾيادة الجامعةالمذلؽ يذيراف إلص تؾعيف ( 1.95, 0.95)

ادة الخيػػػار األفزػػػل لػػػدػ ؾيػػػيعػػػد  ؽ الػػػذلؽ يستمكػػػؾف القػػػؾة والشفػػػؾذالتقػػػرب مػػػوأف ، بفاعميػػػةأىػػػدافيا 
%( ووسػػػػط لدػػػػابي 72) أدنػػػػص ندػػػػبة اتفػػػػاؽ بمحػػػػم (X6لسؤشػػػػر )امتمػػػػػ ا ، فػػػػي لػػػػيؽ الجامعػػػػة 

يرػػػػع  عمػػػػص مجسؾعػػػػة مػػػػؽ ذوؼ الشفػػػػؾذ  ( والػػػػذؼ لؤكػػػػد وجػػػػؾد1.2انحػػػػراؼ معيػػػػارؼ )( و 3.41)
 .  في الجامعة السبحؾثةةرحؽ التعامل معيؼ اآل
 السهارة الدياسية   .2

مؽ السبحؾثيؽ عمص إجسالي السؤشرات  (82.2:) ( عؽ اتفاؽ8تفرا معظيات الجدوؿ )       
عمييػػػػا  ( ، ؼيسػػػػا بمحػػػػم ندػػػػبة عػػػػدـ االتفػػػػاؽX7-X12) السع ػػػػرة عػػػػؽ ىػػػػذا البعػػػػد والستسثمػػػػة بػػػػػ

ؾيسة الؾسط الحدػابي البػالغ عمص ىذه السؤشرات  االتفاؽالسبحؾثيؽ ، وتدعؼ ندبة  مؽ%(17.8)
 ( . 1.17السعيارؼ ) نحراؼ( واال3.52)

 يا وتذخير بعادألاؾػ وصف جسيو ت( عمص مد تفق الص لدماأتفق ،و أفق بذدة ، و تأع ر عؽ ند  )ي االتفاؽ 
 يا وتذخيرد بعاجسيو األؾػ وصف تتفق  ( عمص مدأتفق بذدة ، وال أال  عدـ االتفاؽ تع ر عؽ ند  )
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عمػػص ( %91.9% , 86.7)تفػاؽ بمحػم ( بػػأعمص ندػبة اX9( و )X7) افوقػد أسػيؼ السؤشػر        
المػػػذاف ( و 1.89,  1.15معيػػػارؼ بمػػػغ ) انحػػػراؼ( و 3.57,  3.78ووسػػػط لدػػػابي قػػػدرُه )التػػػؾالي  

العسػل مػو اآلةػرحؽ ، السزحػد مػؽ الؾقػم والجيػد فػي بشػاء عبلقػات يعكداف تؾعيف ؾيػادة الجامعػة 
لسؤشػػػر ولقػػػق ا،  لسػػؤثرحؽ فػػػي العسػػل لتحقيػػػق أىػػدافياعبلقاتيػػػا مػػو األفػػػراد افزػػبلل عػػػؽ تؾعيػػف 

(X11 ) انحػػػػػراؼ معيػػػػػارؼ ( و 3.29( وبؾسػػػػػط لدػػػػػابي بمػػػػػغ )%71.7)أدنػػػػػص ندػػػػػبة اتفػػػػػاؽ بمحػػػػػم
تستمػػ الػذكاء الدياسػي الػذؼ يسكشيػا مػؽ السشػاورة فػي ؾيػادة الجامعػة لص أف ( والذؼ يذير إ1.26)

  .ةرحؽ وتسييز األشياء الرحيحةفي اآلالتأثير 
  الديطخةمهاضع  .3

( الخاصػة بيػذا البعػد إذ لتزػا مػؽ X13-X18لص السؤشػرات الستسثمػة )( إ8يذير الجدوؿ )       
، ؼيسػػا بمحػػم ندػػبة %(74جسػػاالل وبشدػػبة بمحػػم )إجابػات السبحػػؾثيؽ االتفػػاؽ عمػػص ىػػذه السؤشػػرات إ

عمػػص ىػػذه السؤشػػرات ؾيسػػة  االتفػػاؽالسبحػػؾثيؽ ، وتػػدعؼ ندػػبة  إجابػػات( مػػؽ %26) االتفػػاؽعػػدـ 
 ( . 1.14انحراؼ معيارؼ )( و 3.21لؾسط الحدابي الكمي البالغ )ا

% , 86.7) ، إذ اتفػق عمييسػا( X18) , (X13) وجػاءت أعمػص ندػ  االتفػاؽ مػؽ السؤشػرحؽ       

,  1.94انحػػػػػراؼ معيػػػػػارؼ )( و 3.41,  3.59مػػػػػؽ السبحػػػػػؾثيؽ وبؾسػػػػػط لدػػػػػابي بمػػػػػغ ) (79.9%

مػا تستمكػو مػؽ مؾاضػو الدػيظرة فػي التػأثير  تأكيد عمص تؾعيف ؾيػادة الجامعػةوفي ذلػ ( ، 1.15
 ,)   وامتمػ السؤشرحؽ،  واعتسادىا لتمػ السؾاضو في تحفيز قدرات العامميؽبدمؾكيات العامميؽ ، 

X14 X17 )( 68% , 61.3أدنػػػػػص ندػػػػػبة اتفػػػػػاؽ بمحػػػػػم% ) ( 2.87،  3.11وبؾسػػػػػط لدػػػػػابي )
شػػػػجعم السبحؾثػػػػة الجامعػػػػة  ؾيػػػػادةوالمػػػػذلؽ لشرػػػػاف عمػػػػص أف ( 1.95, 1.22انحػػػػراؼ معيػػػػارؼ )و 

لػص ق ػؾؿ وأنيػا تسيػل إالعامميؽ عمص التحدث بررالة لؾؿ مختمف األمػؾر ميسػا كانػم لداسػة ، 
 .عدـ تؾافقيا مو تؾجياتيا عمص الرغؼ مؽاألفكار التي يقدميا العاممؾف 

 تحسل السخاطخة   .4

خاصػة ال( مػؽ السبحػؾثيؽ عمػص السؤشػرات %65عػؽ اتفػاؽ )( 8معظيات الجدوؿ ) تكذف       
 إجابػػات%( مػػؽ 35االتفػػاؽ عمػػص )، ؼيسػػا بمحػػم ندػػبة عػػدـ ( X19-X23)بيػػذا البعػػد الستسثمػػة بػػػ 

( 2.92عمػػػص ىػػػذه السؤشػػػرات ؾيسػػػة الؾسػػػط الحدػػػابي البػػػالغ ) االتفػػػاؽالسبحػػػؾثيؽ ، وتػػػدعؼ ندػػػبة 
 ( .1.13عيارؼ )م انحراؼو 
ووسػػط  (%73.4بمحػػم) السؤشػػرات التػػي لققػػم أعمػػص ندػػبة اتفػػاؽمػػؽ أبػػرز ( X21)وحعػػد        

الػػػذؼ يذػػػير إلػػػص تذػػػجيو ؾيػػػادة الجامعػػػة السبحؾثػػػة ( و 1.91انحػػػراؼ معيػػػارؼ )( و 2.91لدػػػابي )
أدنػػص ندػبة أتفػػاؽ  فػػي لػيؽ،  إعيػار قػػدرات جدلػدةعػامميؽ عمػػص تحسػل السخػػاطرة لسػشحيؼ فػػرص لم

( 1.11انحػػػػراؼ معيػػػػارؼ )( و 2.68وبؾسػػػػط لدػػػػابي ) (%54.6( بمحػػػػم )X21كانػػػػم لمسؤشػػػػر )
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مػػؽ وقتيػػا لتشفيػػذ ومتابعػػة أفكػػار تتدػػؼ  ال ك يػػر  ال جػػزء الػػذؼ لػػشص عمػػص أف ؾيػػادة الجامعػػة تخرػػصو 
 بسخاطرة عالية. 

 األهجاف التشعيسية  .5
، إذ لتزػػا مػػؽ معظيػػات الجػػدوؿ الكمػػي  (X29-X24وع ػػر عشػػو بالسؤشػػرات الستسثمػػة بػػي )       

( ، ؼيسػا %75.8جسػاالل وبشدػبة بمحػم )تفاؽ عمص ىػذه السؤشػرات إاالالسبحؾثيؽ نحؾ  ميل إجابات
االتفػػاؽ ؾيسػػػة السبحػػؾثيؽ ، وتػػػدعؼ ندػػبة  إجابػػات( مػػػؽ %24.2عمػػص ) بمحػػم ندػػبة عػػػدـ االتفػػاؽ

 ( . 1.18نحراؼ السعيارؼ )( واال3.22الؾسط الحدابي البالغ )
عمػػػص ( %78.7% , 81.4تفػػػاؽ بمحػػػم)( بػػػأعمص ندػػػبة اX29( و )X24) افأسػػػيؼ السؤشػػػر و        

( وتػػػشص 1.14,  1.92معيػػػارؼ بمػػػغ ) انحػػػراؼ( و 3.31,  3.25ووسػػػط لدػػػابي قػػػدرُه )التػػػؾالي  
مو قابميات العامميؽ وقدراتيؼ  ضؾعة مؽ ق ل ؾيادة الجامعةاألىداؼ السؾ مزسؾنيسا عمص تشاس  

، لقػق  ظؾحرىػافي وضو أىداؼ تسكؽ مؽ تشسية القػدرات التشغيسيػة وت تجتيدؾيادة الجامعة وأف ، 
وبؾسػط عمػص التػؾالي  ( % 71.6% , 73.4)بمحػم  أدنػص ندػبة اتفػاؽ( X27) , (X28) افلسؤشػر ا

األىػداؼ  ؽ يذيراف الص أف( والمذل1.16,  1.19معيارؼ ) انحراؼ( و 3.13,  3.25لدابي بمغ )
ؾيػػادة الجامعػػة تجتيػػد عمػػص تحقيػػق  واف التػػي تزػػعيا ؾيػػادة الجامعػػة تترػػف بالؾضػػؾح والذػػفاؼية ،

 . زف بيؽ أىدافيا وأىداؼ العامميؽالتؾا
 التحفيد   .6

جسػػػاالل وبشدػػػبة ( إX31-X35)بػػػػ  الستسثمػػػة ومؤشػػػراتتؤكػػػد إجابػػػات السبحػػػؾثيؽ االتفػػػاؽ عمػػػص        
لسؤشػػرات عمػػص ىػػذه ا االتفػػاؽ، وتػػدعؼ ندػػبة يؼ( مػػش%33.8)عمييػػا %(، ولػػؼ لتفػػق66.1بمحػػم )

 ( . 1.21انحراؼ معيارؼ )( و 3.11ة )البالح الحدابيؾيسة الؾسط 
انحػراؼ ( و 3.28ووسػط لدػابي) %(74.6م )تفػاؽ بمحػأعمػص ندػبة ا X34))ولقق السؤشر       

الػػػدعؼ والتقػػػدلر مػػػؽ ؾيػػػادة الجامعػػػة ألدائيػػػؼ  ( ، والػػػذؼ يع ػػػر عػػػؽ تمقػػػي العػػػامميؽ1.17معيػػػارؼ )
( بمحػػػم X31 X32,) ندػػػبة اتفػػػاؽ كانػػػم لمسؤشػػػرحؽ دنػػػصوأ ، الستسيػػػز وبسػػػا يعػػػزز قػػػدراتيؼ الكامشػػػة

, 1.26معيػػػػػارؼ ) انحػػػػػراؼ( و 3.1103.17( عمػػػػػص التػػػػػؾالي  وبؾسػػػػػط لدػػػػػابي )%64%, 61.3)

وأف مرضػػية ، تكػػؾف الحػػؾافز التػػي تقػػدميا الجامعػػة لمعػػامميؽ  وع ػػر مزػػسؾنيسا عمػػص أف( 1.29
 .  لص العامميؽ بكل شفاؼيةؾيادة الجامعة إمؽ تسشا الترؾيات 

 اءات صشع القخار واتخاذه اجخ  .7

 اتفػػػاؽ ، إذ لتزػػػا مػػػؽ معظيػػػات الجػػػدوؿ (X41-X36) وع ػػر عشػػػو بالسؤشػػػرات الستسثمػػػة بػػػػ       
، وتػػدعؼ  عمييػػا%( 25.6) وعػػدـ اتفػػاؽ ،يؽ عمػػص ىػػذه السؤشػػرات إجسػػاالل السبحػػؾثمػػؽ %( 74.4)

 ( . 1.1السعيارؼ ) نحراؼ( واال3.24) ةؾيسة الؾسط الحدابي البالح االتفاؽندبة 
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عمػػػػص ( %76% , 81.3تفػػػػاؽ بمحػػػػم )( أعمػػػػص ندػػػػبة اX39( و )X36) افالسؤشػػػػر  وامتمػػػػػ       
( والمػػػذاف 1.86,  1.13معيػػػارؼ بمػػػغ ) انحػػػراؼ( و 2.93,  3.51ووسػػػط لدػػػابي قػػػدرُه )التػػػؾالي  

ليػات يػا آكمتبل، واؾيادة الجامعة أسالي  الزحط السختمفة لتشفيذ القػرارات الستخػذة يعكداف اعتساد 
%( 69.4) ( بمحػػمX38تفػػاؽ كانػػم لمسؤشػػر )ندػػبة ا أدنػػص، و تخػػاذ القػػرارمعمؾمػػات مشاسػػبة النقػػل 

ؾيػػادة الجامعػػة تمجػػأ لػػص أف ( والػذؼ يذػػير إ1.11انحػػراؼ معيػػارؼ )( و 3.15وبؾسػط لدػػابي بمػػغ )
 .   لقرارات لسعرفة نتائجيا وآثارىا تخاذ اإلص التذاور مو عاممييا ق ل ا

( ترتي  أبعاد التدييس التشغيسي مؽ ليث ند  االتفاؽ وعدـ االتفػاؽ 9وحؾضا الجدوؿ )       
( %74.8والؾسط الحدابي واالنحراؼ السعيارؼ لكل مشيا ، إذ تذير معظياتػو إلػص ميػل إجابػات )

( ، ولقػػق بعػػدؼ     .%25.2تمػػػ األبعػػاد وعػػدـ اتفػػاؽ )جسػػالي مػػؽ السبحػػؾثيؽ نحػػؾ االتفػػاؽ عمػػص إ
ة والشفػػؾذ ، والسيػػارة الدياسػػية( أعمػػص ندػػ  االتفػػاؽ وبعػػدؼ ) التحفيػػز، وتحسػػل السخػػاطرة ( ) القػػؾ 

اجػػراءات ، و  مؾاضػػو الدػػيظرةة ، و التشغيسيػػىػػداؼ األأدنػػص ندػػبة اتفػػاؽ، وتراولػػم بيشيسػػا األبعػػاد )
، وحعػػد مػػا تقػػدـ مػػؽ نتػػائج وصػػف وتذػػخيص تمػػػ االبعػػاد اجسػػاال وتفرػػيبل   (صػػشو القػػرار واتخػػاذه

تستمػػػ الجامعػػة السبحؾثػػة األبعػػػاد )عمػػػص شػػارة إلػػص تحقػػق الفرضػػية الرئيدػػػة األولػػص والتػػي تػػشص إ
  ( .السبحؾثيؽ جاباتالسع رة عؽ التدييس التشغيسي تبعال إل
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 ( 2الججول ) 
 ألبعاد التدييذ التشعيسيالتهزيعات التكخارية واألوساض الحدابية وا  حخاف الساياري 

 

 
 
 بعاد األ
 
 

 
 

 تدمدل
 ا سئمة

  ةييييييييييابييييييييياس ا ستجييييييييييييييق
 

الهسط 
 الحدابي

 

 
 

ا  حخاف 
 الساياري 

 
 تفق بذجةأ

 
 تفقأ

 
 لى حجماإتفق أ

 
 تفقأ  

 
 تفق بذجةأ  

 % ت % ت % ت % ت % ت
القهة 
 والشفهذ

X1 
25 33.3 26 34.7 21 26.7 4 5.3 - - 3.96 .91 

X2 
14 18.7 22 29.3 33 44 4 5.3 2 2.7 3.56 .95 

X3 11 13.3 31 41 27 36 4 5.3 4 5.3 3.51 .98 

X4 13 17.3 24 32 23 31.7 7 9.3 8 11.7 3.36 1.19 

X5 8 11.7 36 48 19 25.3 8 11.7 4 5.3 3.48 1.11 

X6 17 22.7 22 29.3 15 21 17 22.7 4 5.3 3.41 1.22 

السؤشر 
 الكمي

- 19.3 - 35.6 - 31.4 - 9.8 - 4.9 

3.55 0.14 
25.3 04.2 

السهارة 
 الدياسية

X7 
25 33.3 23 31.7 17 22.7 6 8 4 5.3 3.78 1.15 

X8 
18 24 22 29.3 23 31.7 11 13.3 2 2.7 3.59 1.18 

X9 11 13.3 31 41.3 28 37.3 4 5.3 2 2.7 3.57 .89 

X11 17 22.7 16 21.3 21 26.7 16 21.3 6 8 3.29 1.26 

X11 14 18.7 24 32 21 28 16 21.3 - - 3.48 1.13 

X12 12 16 22 29.3 27 36 12 16 2 2.7 3.4 1.13 

السؤشر 
 الكمي

- 21.3 - 31.7 - 31.2 - 14.2 - 3.6 

3.58 0.12 
28.8 02.2 

مهاضع 
 الديطخة

X13 14 18.7 26 34.7 25 33.3 11 13.3 - - 3.59 .94 

X14 11 13.3 18 24 18 24 21 28 8 11.7 3.11 1.22 

X15 2 2.7 33 44 21 28 15 21 4 5.3 3.19 .97 

X16 6 8 31 41 19 25.3 14 18.7 6 8 3.21 1.19 

X17 3 4 14 18.7 34 45.3 18 24 6 8 2.87 .95 

X18 13 17.3 22 29.3 25 33.3 13 17.3 2 2.7 3.41 1.15 

السؤشر 
 الكمي

- 11.7 - 31.8 - 31.5 - 21.2 - 5.8 

3.80 0.14 
24 86 
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 ( 2الججول ) 
 ألبعاد التدييذ التشعيسيالتهزيعات التكخارية واألوساض الحدابية وا  حخاف الساياري 

 

 
 

 بعاداأل
 
 

 
 

 تدمدل
 ا سئمة

  ةييييييييييابييييييييياس ا ستجييييييييييييييق
 

الهسط 
 الحدابي

 

 
 

ا  حخاف 
 الساياري 

 
 تفق بذجةأ

 
 تفقأ

 
 لى حجماإتفق أ

 
 تفقأ  

 
 تفق بذجةأ  

 % ت % ت % ت % ت % ت
تحسل 
 السخاطخة

X19 
14 18.7 17 22.7 21 26.7 21 26.7 4 5.3 3.23 1.19 

X21 
2 2.7 15 21 38 51.7 14 18.7 6 8 2.91 .91 

X21 
4 5.3 11 13.3 27 36 26 34.7 8 11.7 2.68 1.11 

X22 
8 11.7 11 13.3 28 37.3 21 28 8 11.7 2.85 1.12 

X23 
3 4 16 21.3 32 42.7 21 26.7 4 5.3 2.92 .93 

السؤشر 
 الكمي

- 8.3 - 18.1 - 38.7 - 26.9 - 8 

8.28 0.13 
65.0 34.2 

األهجاف 
 التشعيسية

X24 
6 8 23 31.7 32 42.7 12 16 2 2.7 3.25 .92 

X25 9 12 25 33.3 23 31.7 12 16 6 8 3.25 1.12 

X26 6 8 23 31.7 27 36 13 17.3 6 8 3.13 1.16 

X27 14 18.7 17 22.7 24 32 14 18.7 6 8 3.25 1.19 

X28 7 9.3 22 29.3 24 32 18 24 4 5.3 3.13 1.16 

X29 12 16 21 28 26 34.7 11 13.3 6 8 3.31 1.14 

السؤشر 
 الكمي

- 12 - 29.1 - 34.7 - 17.5 - 6.7 

3.88 0.12 
25.2 84.8 

 X31 التحفيد
15 21 7 9.3 24 32 22 29.3 7 9.3 3.11 1.26 

X31 15 21 21 28 12 16 18 24 9 12 3.2 1.33 

X32 11 13.3 23 31.7 15 21 16 21.3 11 14.7 3.17 1.29 

X33 13 17.3 21 28 16 21.3 16 21.3 9 12 3.17 1.29 

X34 12 16 22 29.3 22 29.3 13 17.3 6 8 3.28 1.17 

X35 2 2.7 18 24 31 41 21 28 4 5.3 2.91 .92 

السؤشر 
 الكمي

- 14.9 - 24.9 - 26.4 - 23.6 - 11.2 

3.00 0.80 
66.8 33.2 
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 ( 2الججول ) 
 التدييذ التشعيسيألبعاد التهزيعات التكخارية واألوساض الحدابية وا  حخاف الساياري 

 

 
 
 بعاد األ
 
 

 
 

 تدمدل
 ا سئمة

  ةييييييييييابييييييييياس ا ستجييييييييييييييق
 

الهسط 
 الحدابي

 

 
 

ا  حخاف 
 الساياري 

 
 تفق بذجةأ

 
 تفقأ

 
 لى حجماإتفق أ

 
 تفقأ  

 
 تفق بذجةأ  

 % ت % ت % ت % ت % ت
إجخاءات 
صشع 
القخار 
 واتخاذه

X36 
16 21.3 21 26.7 25 33.3 14 18.7 - - 3.51 1.13 

X37 11 13.3 19 25.3 28 37.3 16 21.3 2 2.7 3.25 1.13 

X38 5 6.7 21 28 26 34.7 19 25.3 4 5.3 3.15 1.11 

X39 4 5.3 9 12 44 58.7 14 18.7 4 5.3 2.93 .86 

X41 6 8 21 26.7 29 38.7 13 17.3 7 9.3 3.17 1.17 

X41 6 8 27 36 21 26.7 21 26.7 2 2.7 3.2 1.11 

السؤشر 
 الكمي

- 11.4 - 25.8 - 38.2 - 21.3 - 4.3 

3.02 0 
24.4 85.6 

بعاد أجسالي إ
 التشعيسيالتدييذ 

40.2 33 85.8  

3.84 

 

0.0 
24.2 85.8 

 SPSSعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة الجدوؿ مؽ إ 
 (  9الججول )  

 بعاد التدييذ التشعيسي في الجامعة السبحهثة تختيب أ
 ا تفاق ا بعاد  ت

% 
 عجم ا تفاق
% 

الهسط 
 الحدابي

معامل 
 األختالف

ا  حخاف 
 الساياري 

 1.14 29 3.55 14.7 85.3 هة والشفهذ الق 1

 1.17 31 3.52 17.8 82.2 السهارة الدياسية  2

 1.18 33.5 3.22 24.2 75.8 األهجاف التشعيسية  3

 1.14 32 3.21 26 74 مهاضع الديطخة  4

 1 31.5 3.17 25.6 74.4 إجخاءات صشع القخار واتخاذه  5

 1.21 38.9 3.11 33.8 66.2 التحفيد  6

 1.13 35 2.92 34.9 65.1 تحسل السخاطخة  7

 0.0 38.2 3.84 85.8 24.2 إجسالي أبعاد التدييذ التشعيسي 

 SPSSعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة الجدوؿ مؽ إ 
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  اوتذخيره القجرات السشعسيةالسبحهثين عن متغيخات  اجابات: وص  مدتهى  ثا يا  
يعكػػس ىػػذا الؾصػػف اةتبػػار فرضػػية الدراسػػة الرئيدػػة الثانيػػة التػػي تذػػير إلػػص تػػؾافر أبعػػاد        

التكػػرارات (  11 الجػدوؿ ) حؾضػا، و فػػي الجامعػة السبحؾثػةالتػي ت شتيػا الدراسػة القػدرات السشغسيػة 
 وعمص الشحؾ اآلتي :  والشد  السئؾحة واالنحرافات السعيارحة لتمػ القدرات 

 خفية القجرات السع .1

(  11) ، إذ لتزا مؽ معظيات الجدوؿ  (X47-X42) وع رت عشيا بالسؤشرات الستسثمة بػ       
ؼيسػا  ، (%78.9جساالل وبشدبة بمحػم )االتفاؽ عمص ىذه السؤشرات إالسبحؾثيؽ نحؾ  إجابات تؾجو

ؾيسػػة الؾسػػط  االتفػػاؽالسبحػػؾثيؽ ، وتػػدعؼ ندػػبة  إجابػػات( مػػؽ %21.1) بمحػػم ندػػبة عػػدـ االتفػػاؽ
 ( . 1.13السعيارؼ ) نحراؼ( واال3.29الحدابي البالغ )

( %78.7% , 81.3تفػػػػاؽ بمحػػػػم )( بػػػأعمص ندػػػػبة اX44( و )X42) افوقػػػد أسػػػػيؼ السؤشػػػػر        
( 1.15 , 1.18معيػػػػارؼ بمػػػػغ ) انحػػػػراؼ( و 3.32,  3.45ووسػػػػط لدػػػػابي قػػػػدرُه )عمػػػػص التػػػػؾالي  

عسمم عمص تؾليد ةيػارات متشؾعػة تسكشيػا مػؽ السبحؾثة ؾيادة الجامعة وحشص مزسؾنيسا عمص أف 
شػػركم عاممييػػا فػػي الػػدورات التػػي تزحػػد مػػػؽ وأنيػػا أ، ة التظػػؾر السعرفػػي فػػي مجػػاؿ عسميػػا مؾاكبػػ

( وبؾسط لدابي %73.4) ( بمحمX45لسؤشر )، وجاءت أدنص ندبة اتفاؽ مؽ ا قدراتيؼ السعرؼية
ؾيادة الجامعة تت شص طرائق جدلػدة تسكشيػا لص أف ( والذؼ يذير إ1.97معيارؼ ) انحراؼ( و 3بمغ )

  .  لص السعرفة واألفكار الجدلدةمؽ الؾصؾؿ إ
 قجرات تقا ة السعمهمات واألترا ت  .1

مػػػػؽ السبحػػػػؾثيؽ عمػػػػص إجسػػػػالي %( 77.8)إلػػػػص اتفػػػػاؽ (  11 معظيػػػػات الجػػػػدوؿ )تفزػػػػي        
معيػػارؼ  انحػػراؼ( و 3.16) وبؾسػػط لدػػابي بمػػغ ؾيستػػو( X53-X48) ىػػذا البعػػد الستسثمػػة مؤشػػرات

 . %( مؽ السبحؾثيؽ 22.2) ( ، وأف ندبة عدـ االتفاؽ بمحم1.15)
عمػص التػؾالي  ( %81% , 82.7)بمحمتفاؽ أعمص ندبة ا (X53( و )X49) ولقق السؤشراف       

ؾيػادة ف إلػص أ المػذاف يذػيراف( و 1.13،  1.98معيارؼ ) انحراؼ( و 3.31,  3.15ووسط لدابي )
تراالت ، ىمة في مجاؿ تقانة السعمؾمات واالمتبلؾ مؾارد بذرحة مؤ السبحؾثة تجتيد في االجامعة 
لػػػص مرػػػادر إمتظػػػؾرة وبسػػػا يسكشيػػػا مػػػؽ الؾصػػػؾؿ  فػػػي امتبلكيػػػا شػػػبكات اترػػػاؿ تجتيػػػد كسػػػا انيػػػا

( وبؾسػط %69.3تفاؽ بمحػم )أدنص ندبة ا( X51) امتمػ السؤشر في ليؽ،  ال يانات والسعمؾمات
تحفػػز العػػامميؽ فػػػي  ؾيػػادة الجامعػػػةأف  الػػػذؼ يذػػير إلػػص( و 1انحػػراؼ معيػػارؼ )( و 2.93لدػػابي )

بإشػػراكيؼ فػػي دورات تخررػػية تعػػزز مػػؽ قػػدراتيؼ فػػي ىػػذا  واالترػػاالت  مجػػاؿ تقانػػة السعمؾمػػات
 . السجاؿ
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 بجاعية القجرات اإل  .3

مػػؽ السبحػػػؾثيؽ  %(77.3)( عػػؽ اتفػػػاؽ  11تفرػػا نتػػائج تحميػػػل الؾصػػف فػػػي الجػػدوؿ )        
( 3.16وبؾسط لدابي بمغ ؾيستو )، ( X59-X54) عمص إجسالي السؤشرات السع رة عشو والستسثمة بػ

  ( مؽ السبحؾثيؽ .%22.7)ولؼ تشل تمػ السؤشرات عمص اتفاؽ،  (1.13بمغ )معيارؼ وانحراؼ 
عمػػص ( %81.3% , 78.7) بمحػػم( X58( و )X57)جػػاءت أعمػػص ندػػ  االتفػػاؽ مػػؽ السؤشػػرحؽو   

( وتػػػشص  1.17, 1.11معيػػػارؼ بمػػػغ ) انحػػػراؼ( و 3.27,  3.15ؾسػػػط لدػػػابي قػػػدرُه )بو التػػػؾالي  
فزػبل عػؽ ، ؾف بداعيػة التػي يقػدميا العػاممت اإلمشتاجػاالسبحؾثػة ل ؾيػادة الجامعػةفقراتيسا عمص دعؼ 

، ؼيسا كانم أدنص  االبداعي الكتذاؼ لقائق جدلدة متبلؾ قدرات التفكيرامعامميؽ عمص لتذجيعيا 
معيػػػػػارؼ  انحػػػػػراؼ( و 3.13%( وبؾسػػػػػط لدػػػػػابي بمػػػػغ )72( بشدػػػػبة )X55لمسؤشػػػػػر ) ندػػػػبة اتفػػػػػاؽ

 .  والدةؾؿ في مجاالت جدلدة بداعاإلؾيادة الجامعة القدرة عمص  ( والذؼ يذير إلص امتبلؾ1.14)
 قجرات التعمم التشعيسي  .4

%( مػػؽ السبحػػػؾثيؽ نحػػؾ االتفػػػاؽ 76)( إلػػػص ميػػل إجابػػػات  11تذػػير معظيػػػات الجػػدوؿ )        
( 3.12)( وبؾسػط لدػابي بمػغ ؾيستػو X65-X61) السع رة عشيػا إجسػاال والستسثمػة بػػسؤشرات عمص ال

 . %( مؽ السبحؾثيؽ24االتفاؽ بمحم)ندبة عدـ  ، واف(1.14وانحراؼ السعيارؼ )
عمػػػص ( %78.7% , 81.3تفػػػاؽ بمحػػػم )( أعمػػػص ندػػػبة اX63( و )X62) افالسؤشػػػر وامتمػػػػ       

( وفػي ذلػػػ  1.14،  1.17معيػػارؼ بمػغ ) انحػراؼ( و 3.25,  3.25) التػؾالي  ووسػط لدػػابي بمػغ
التػي   السذػكبلتة راتيػا )تجاربيػا( الدػابقة فػي معالجػة  وعفػمالسبحؾثة  ؾيادة الجامعةتأكيد بأف 

أدنػص ندػبة اتفػاؽ ( X61) ، ولقق السؤشػرت شي رؤحة السشغسة الستعمسةعمص وأنيا عسمم ، تؾاجييا
لػػػص أف ( والػػذؼ يذػػير إ1.23انحػػػراؼ معيػػارؼ )( و 3.13( وبؾسػػط لدػػابي بمػػغ )%68.1)بمحػػم 

             . ق جدلدة مختمفة عسا اعتادوا عميوائعساليؼ بظر أ داء أالعامميؽ عمص  شجعم ؾيادة الجامعة
االتفػػػاؽ وعػػػدـ ( ترتيػػػ  أبعػػػاد القػػػدرات التشغيسيػػػة مػػػؽ ليػػػث ندػػػ  55وحؾضػػػا الجػػػدوؿ )       

االتفػػاؽ والؾسػػط الحدػػابي واالنحػػراؼ السعيػػارؼ لكػػل مشيػػا ، إذ تذػػير معظياتػػو إلػػص ميػػل إجابػػات 
( ، وعمص .%22.5تمػ األبعاد وعدـ اتفاؽ )جسالي ( مؽ السبحؾثيؽ نحؾ االتفاؽ عمص إ77.5%)

)القػدرات السعرؼيػة الرغؼ مؽ تقارب ند  االتفاؽ واألوساط الحدابية لؤلبعاد األربعػة ، إال أف بعػد 
( كاف األعمص مؽ بيشيا و)قدرات التعمؼ التشغيسي( كاف األقل ، وبيشيسا كاف بعػدؼ ) قػدرات تقانػة 
السعمؾمات واالترػاالت ، والقػدرات اإلبداعيػة ( ، وحعػد مػا تقػدـ مػؽ نتػائج وصػف وتذػخيص تمػػ 

تتػػؾافر القػػدرات التػػي تػػشص )الثانيػػة و  لفرضػػية الرئيدػػةشػػارة إلػػص تحقػػق ااألبعػػاد إجسػػاال وتفرػػيبلل  إ
 ( .السبحؾثيؽ  جاباتفي الجامعة السبحؾثة تبعال إل السشغسية
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 ( 01ججول ) ال
 القجرات السشعسية لستغيخالتهزيعات التكخارية وا وساض الحدابية وا  حخاف الساياري 

 
 

 بعاداأل
 
 

 
 

 تدمدل
 ا سئمة

  ةييييييييييابييييييييياس ا ستجييييييييييييييق
 

الهسط 
 الحدابي

 

 
 

ا  حخاف 
 الساياري 

 
 تفق بذجةأ

 
 تفقأ

 
 لى حجماإتفق أ

 
 تفقأ  

 
 تفق بذجةأ  

 % ت % ت % ت % ت % ت
القجرات 
 السعخفية 

X42 
16 21.3 17 22.7 31 41 9 12 3 4 3.45 1.18 

X43 
8 11.7 22 29.3 28 37.3 14 18.7 3 4 3.24 1.11 

X44 
9 12 26 34.7 24 32 12 16 4 5.3 3.32 1.15 

X45 
3 4 21 26.7 32 42.7 14 18.7 6 8 3 .97 

X46 15 21 31 41 13 17.3 13 17.3 4 5.3 3.52 1.15 

X47 
11 13.3 11 14.7 41 54.7 11 14.7 2 2.7 3.21 .95 

السؤشر 
 الكمي

- 13.6 - 28  - 37.3 - 16.2 - 4.9 

3.82 0.13 
22.2 80.0 

قجرات تقا ة 
السعمهمات 
 وا ترا ت 

X48 
8 11.7 15 21 34 45.3 12 16 6 8 3.19 1.15 

X49 
6 8 18 24 38 51.7 7 9.3 6 8 3.15 .98 

X51 3 4 19 25.3 31 41 16 21.3 7 9.3 2.93 1.114 

X51 11 13.3 8 11.7 39 52 14 18.7 4 5.3 3.18 1.12 

X52 15 21 16 21.3 31 41.3 9 12 4 5.3 3.39 1.11 

X53 14 18.7 15 21 31 41.3 11 13.3 5 6.7 3.31 1.13 

السؤشر 
 الكمي

- 12.5 - 21.2 - 45.1 - 15.1 - 7.1 

3.06 0.15 
22.2 88.8 

القجرات 
 اإلبجاعية 

X54 14 18.7 17 22.7 27 36 11 14.7 6 8 3.29 1.17 

X55 9 12 21 26.7 25 33.3 14 18.7 7 9.3 3.13 1.14 

X56 9 12 9 12 39 52 11 13.3 8 11.7 3.11 1.18 

X57 9 12 17 22.7 33 44 8 11.7 8 11.7 3.15 1.11 

X58 13 17.3 16 21.3 32 42.7 6 8 8 11.7 3.27 1.17 

X59 11 14.7 9 12 39 52 8 11.7 8 11.7 3.19 1.19 

السؤشر 
 الكمي

- 14.5 - 19.5 - 43.3 - 12.7 - 11 

3.06 0.03 
22.3 88.2 

 SPSSعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة الجدوؿ مؽ إ 
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 ( 01الججول ) 
 السشعسية القجرات لستغيخالتهزيعات التكخارية واألوساض الحدابية وا  حخاف الساياري 

 

 
 
 بعاد األ
 
 

 
 

 تدمدل
 ا سئمة

  ةييييييييييابييييييييياس ا ستجييييييييييييييق
 

الهسط 
 الحدابي

 

 
 

ا  حخاف 
 الساياري 

 
 تفق بذجةأ

 
 تفقأ

 
 لى حجماإتفق أ

 
 تفقأ  

 
 تفق بذجةأ  

 % ت % ت % ت % ت % ت
قجرات 
التعمم 
 التشعيسي

X61 
7 9.3 15 21 37 49.3 6 8 11 13.3 3.14 1.19 

X61 
11 14.7 14 18.7 26 34.7 14 18.7 11 13.3 3.13 1.23 

X62 
11 13.3 23 31.7 28 37.3 4 5.3 11 13.3 3.25 1.17 

X63 
9 12 21 28 29 38.7 12 16 4 5.3 3.25 1.14 

X64 
11 13.3 17 22.7 31 41.3 9 12 8 11.7 3.16 1.14 

X65 
6 8 18 24 31 41 9 12 12 16 2.96 1.15 

السؤشر 
 الكمي

- 11.8 - 24 - 41.2 - 12 - 12 

3.08 0.04 
26 84 

القجرات بعاد أجسالي إ
 السشعسية 

36 40.5 88.5  

3.02 

 

0.12 
22.5 88.5 

  SPSSعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة الجدوؿ مؽ إ 
 ( 11الججول ) 

 تختيب ابعاد القجرات السشعسية في الجامعة السبحهثة 
 ا تفاق األبعاد  ت

% 
 عجم ا تفاق
% 

الهسط 
 الحدابي

معامل 
 األختالف

ا  حخاف 
 الساياري 

 1.12 31 3.29 21.1 78.9 القجرات السعخفية   1

 1.15 33 3.16 22.2 77.8 قجرات تقا ة السعمهمات وا ترا ت   2

 1.13 36 3.16 22.7 77.3 القجرات اإلبجاعية   3

 1.14 36 3.12 24 76 قجرات التعمم التشعيسي   4

 0.12 34 3.02 88.5 22.5 إجسالي أبعاد القجرات السشعسية  

 SPSSعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة الجدوؿ مؽ إ 
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 السبحث الثا ي 
 اختبار عالقات ا رتباض واألثخ بين متغيخات الجراسة

ثر بيؽ متحيرات الدراسة الرئيدة ليدؼ ىذا السبحث إلص اةتبار عبلقات االرتباط واأل       
 لرائية ومؽ ةبلؿ السحؾرحؽعدة أسالي  وأدوات إة والتحقق مؽ صحتيا باعتساد والفرعي
 : اآلتييؽ

 ول : تحميل عالقات ا رتباض بين متغيخات الجراسة : السحهر األ 
تؾضيا عبلقات االرتباط بيؽ متحيرات الدراسة الرئيدة والفرعية  إلصيدتشد ىذا السحؾر        

 Pearsonباعتساد معامل االرتباط ) الستسثمة بػػ )التدييس التشغيسي والقدرات السشغسية(

Correlation : وعمص الشحؾ اآلتي ) 
 تحميل عالقات ا رتباض بين متغيخات الجراسة :  .1

الفرضية الرئيدة الثالثة والفرضيات الفرعية  التحقق مؽ صحةيعكس مزسؾف ىذا التحميل        
 :  وعمص الشحؾ اآلتيالسش ثقة عشيا ، 

    بين أبعاد التدييذ التشعيسي )مجتسعة ومشفخدة( والقجرات السشعسيةتحميل عالقات ا رتباض  . أ
مص وجؾد عبلقة ارتباط ذات التي تشص عالثالثة الفرضية الرئيدة وحع ر عؽ اةتبار        

في  السشغسيةمجتسعة ومشفردة( والقدرات )بعاد التدييس التشغيسيداللة إلرائية معشؾحة بيؽ أ
زا وجؾد عبلقة ارتباط ذات داللة ( لت51عة معظيات الجدوؿ )الجامعة السبحؾثة، وبستاب

السشغسية في الجامعة مجتسعة( والقدرات ) بعاد التدييس التشغيسيمعشؾحة بيؽ ألرائية إ
 ( . 0.05)( وعشد مدتؾػ معشؾحة 0.83ذ بمحم ؾيسة معامل االرتباط بيشيسا )السبحؾثة ، إ

كسا تفرا معظيات الجدوؿ ذاتو عؽ وجؾد عبلقات ارتباط ذات داللة إلرائية        
معشؾحة بيؽ أبعاد التدييس التشغيسي )مشفردة( والقدرت السشغسية في الجامعة السبحؾثة وعمص 

 الشحؾ اآلتي : 
  لدػ أبعاد ابؾصفيا  القؾة والشفؾذبيؽ  لرائية معشؾحةذات داللة إوجؾد عبلقة ارتباط

بمحم ؾيسة معامل ذ السشغسية في الجامعة السبحؾثة، إوالقدرات  التدييس التشغيسي
 ( . 0.05( وعشد مدتؾػ معشؾحة )0.53)االرتباط بيشيسا 

  والقدرات السيارة الدياسية كبعد مشفرد بيؽ  ارتباط ذات داللة الرائية معشؾحةوجؾد عبلقة
( وعشد 0.64امل االرتباط بيشيسا )حم ؾيسة معذ بمالسشغسية في الجامعة السبحؾثة ، إ

  .0.05)مدتؾػ معشؾحة )
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  والقدرات بعد مؾاضو الديظرة  بيؽ  لرائية معشؾحةارتباط ذات داللة إوجؾد عبلقة
( وعشد 0.77ذ بمحم ؾيسة معامل االرتباط بيشيسا )السشغسية في الجامعة السبحؾثة، إ

 .( 0.05مدتؾػ معشؾحة )
  والقدرات  بعد تحسل السخاطرةبيؽ  لرائية معشؾحةإارتباط ذات داللة وجؾد عبلقة

( وعشد 0.64ذ بمحم ؾيسة معامل االرتباط بيشيسا )ة  السبحؾثة ، إفي الجامع السشغسية
  .(0.05) مدتؾػ معشؾحة 

 ت والقدراىداؼ التشغيسية بعد األبيؽ  ارتباط ذات داللة الرائية معشؾحةعبلقة  وجؾد
( وعشد 0.80بمحم ؾيسة معامل االرتباط بيشيسا)ذ إالسشغسية في الجامعة السبحؾثة، 

 .  (0.05)مدتؾػ معشؾحة 
  وجؾد عبلقة ارتباط ذات داللة إلرائية معشؾحة بيؽ بعد التحفيز والقدرات السشغسية في

( وعشد مدتؾػ معشؾحة 0.66الجامعة السبحؾثة ، اذ بمحم ؾيسة معامل االرتباط بيشيسا )
(0.05 . ) 
  بعد اجراءات صشو القرار واتخاذهبيؽ  لرائية معشؾحةذات داللة إارتباط وجؾد عبلقة 

( 0.65ذ بمحم ؾيسة معامل االرتباط بيشيسا )ت السشغسية في الجامعة السبحؾثة، إوالقدرا
 ( . 0.05) وعشد مدتؾػ معشؾحة

وتذير نتائج تحميل عبلقات االرتباط السذكؾرة آنفال بيؽ ابعاد التدييس التشغيسي        
)مجتسعة ومشفردة( والقدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة إلص قدرة ىذه األبعاد )مجتسعة 
ومشفردة( في تفدير القدرات السشغسية والتش ؤ بو ، وعمص نحؾ يسكششا مؽ ق ؾؿ الفرضية الثالثة 

لتي تشص عمص وجؾد عبلقة ارتباط ذات داللة إلرائية معشؾحة بيؽ أبعاد التدييس ا
 التشغيسي )مجتسعة ومشفردة( والقدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة . 

تحميل عالقات ا رتباض بين ابعاد التدييذ التشعيسي )مجتسعة ومشفخدة( والقجرات   . ب
 السشعسية )مشفخدة( 

التي تشص عمص ثقة عؽ الفرضية الرئيدة الثالثة الفرضية الفرعية السش وحعكس اةتبار        
) مجتسعة  بعاد التدييس التشغيسيعبلقة ارتباط ذات داللة إلرائية معشؾحة بيؽ أوجؾد 

ف معظيات الجدوؿ معة السبحؾثة، فإفي الجا السشغسيةبعاد القدرات ومشفردة( وكل بعد مؽ أ
  تي : (  تفرا عؽ اآل51)
  بعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة( ذات داللة إلرائية معشؾحة بيؽ أوجؾد عبلقة ارتباط

 وعشد( 0.87) االرتباط معامل ؾيسة بمحم ذإ الجامعة السبحؾثة، والقدرات السعرؼية في
بيؽ  ارتباط ذات داللة الرائية معشؾحةعبلقة عؽ وجؾد  فزبلل ، (0.05) معشؾحة مدتؾػ 

مؾاضو الديظرة، و ، التشغيسي الستسثمة بػ )القؾة والشفؾذ، والسيارة الدياسيةعاد التدييس بأ
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التحفيز ، واجراءات صشو القرار واتخاذه( و االىداؼ التشغيسية ، و ل السخاطرة، ستحو 
, 1.56)رتباط بيشيسا والقدرات السعرؼية في الجامعة السبحؾثة ، اذ بمحم ؾيسة معامل اال

عمص التؾالي  وعشد مدتؾػ  مشيسالكل  (1.76, 1.78,1.76,  1.76,1.61 ,  1.68
 .( 0.05معشؾحة )

  )وجؾد عبلقة ارتباط ذات داللة إلرائية معشؾحة بيؽ أبعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة
وقدرات تقانة السعمؾمات واالتراالت في الجامعة السبحؾثة ، إذ بمحم ؾيسة معامل 

ارتباط ذات داللة وجؾد عبلقة وكذلػ  (1.15) معشؾحة( وعشد مدتؾػ 1.62االرتباط )
أبعاد التدييس التشغيسي الستسثمة بػ ) القؾة والشفؾذ، والسيارة بيؽ  لرائية معشؾحةإ

وتحسل السخاطرة، واألىداؼ التشغيسية، والتحفيز، واجراءات مؾاضو الديظرة، و ، الدياسية
ذ الجامعة السبحؾثة ، إتراالت  في وقدرات تقانة السعمؾمات واال صشو القرار واتخاذه (

,  1.51,  1.61,  1.52,  1.55,  1.43,  1.43بمحم ؾيسة معامل االرتباط بيشيسا ) 

 ( . 1.15ا عمص التؾالي  وعشد مدتؾػ معشؾحة )( لكل مشيس 1.47
  )وجؾد عبلقة ارتباط ذات داللة إلرائية معشؾحة بيؽ أبعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة

 وعشد( 1.79) االرتباط معامل ؾيسة بمحمالجامعة السبحؾثة ، إذ  والقدرات اإلبداعية في
بيؽ  لرائية معشؾحةارتباط ذات داللة إوجؾد عبلقة ، وكذلػ (1.15) معشؾحة مدتؾػ 

مؾاضو الديظرة، و ، غيسي الستسثمة ب ) القؾة والشفؾذ، والسيارة الدياسيةبعاد التدييس التشأ
 التحفيز ، واجراءات صشو القرار واتخاذه ( و ىداؼ التشغيسية ، واألل السخاطرة، ستحو 

,  1.46ذ بمحم ؾيسة معامل االرتباط بيشيسا )والقدرات اإلبداعية في الجامعة السبحؾثة ، إ

وعشد مدتؾػ  التؾالي ( لكل مشيسا عمص   1.62, 1.64,  1.76,  1.62,  1.73,  1.61
 ( . 0.05) معشؾحة

 بعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة( بيؽ أت داللة إلرائية معشؾحة وجؾد عبلقة ارتباط ذا
( 1.72) االرتباط معامل ؾيسة بمحم ذإ ، الجامعة السبحؾثة وقدرات التعمؼ التشغيسي في

لرائية ارتباط ذات داللة إوجؾد عبلقة عؽ  ، فزبلل  (1.15) معشؾحة مدتؾػ  وعشد
مؾاضو و ، بػ) القؾة والشفؾذ، والسيارة الدياسيةعاد التدييس التشغيسي الستسثمة بأبيؽ  معشؾحة

سل السخاطرة، واألىداؼ التشغيسية، والتحفيز، واجراءات صشو القرار تحو الديظرة، 
ذ بمحم ؾيسة معامل االرتباط التشغيسي في الجامعة السبحؾثة، غ وقدرات التعمؼ ( واتخاذه

 التؾالي مشيسا عمص ( لكل 1.51, 1.47, 1.75, 1.55, 1.75, 1.58, 1.47بيشيسا )
 ( . 0.05) وعشد مدتؾػ معشؾحة

وتذير نتائج تحميل عبلقات االرتباط السذكؾرة آنفال بيؽ أبعاد التدييس التشغيسي        
)مجتسعة ومشفردة( والقدرات السشغسية )مشفردة( وعمص مدتؾػ الجامعة السبحؾثة إلص قدرة ىذه 
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األبعاد )مجتسعة ومشفردة( في تفدير كل بعد مؽ أبعاد القدرات السشغسية والتش ؤ بيا ، وعمص 
نحؾ يسكششا مؽ ق ؾؿ الفرضية الفرعية مؽ الفرضية الرئيدة الثالثة التي تشص عمص وجؾد 
عبلقة ارتباط ذات داللة إلرائية معشؾحة بيؽ ابعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة ومشفردة( 

 السشغسية )مشفردة( في الجامعة السبحؾثة .  والقدرات
 (12الججول )

  تائج عالقات ا رتباض بين التدييذ التشعيسي والقجرات السشعسية
 الستغيخ السعتسج 

 
 

 الستغيخ السدتقل 

  القجرات السشعسية 
 

القجرات  السؤشخ الكمي 
 السعخفية

قجرات تقا ة 
السعمهمات 
 وا ترا ت 

القجرات 
 بجاعيةاإل

قجرات التعمم 
 التشعيسي 

 
 

التدييذ 
 التشعيسي 

 1.53* 1.42* 1.46* 1.43* 1.56* القهة والشفهذ

 1.64* 1.52* 1.61* 1.43* 1.62* السهارة الدياسية

 1.22* 1.25* 1.23* 1.55* 1.26* مهاضع الديطخة 

 1.64* 1.55* 1.68* 1.58* 1.60* تحسل السخاطخة 

 1.21* 1.25* 1.26* 1.61* 1.22* ا هجاف التشعيسية 

 1.66* 1.42* 1.64* 1.51* 1.26* التحفيد 

إجخاءات صشع القخار 
 1.65* 1.51* 1.68* 1.42* 1.26* واتخاذه 

 1.23* 1.28* 1.22* 1.68* 1.22* السؤشخ الكمي 

  *SPSS                        N =75        0.05 ≥ Pعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة ؿ مؽ إ الجدو 
 

 السحهر الثا ي : تحميل عالقات ا ثخ بين متغيخات الجراسة 
ليدؼ ىذا السحؾر إلص ؾياس واةتبار معشؾحة عبلقات األثر بيؽ متحيرات الدراسة الرئيدة        

بدػػػػػػػيػط والفرعية الستسثمة )التدييس التشغيسي والقدرات السشغسية( ، باعتسػػػػػػػػػػػاد معامل االنحدار ال
 والستعدد وعمص الشحؾ االتي : 

  تحميل عالقات تأثيخ التدييذ التشعيسي في القجرات السشعسية .5
يعكس مزسؾف ىذا التحميل اةتبار الفرضية الرئيدة الرابعة والفرضية السش ثقة عشيا ،        

 وعمص الشحؾ اآلتي : 
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بعاد التدييذ التشعيسي )مجتسعة ومشفخدة( في القجرات السشعسية تحميل عالقات تأثيخ أ . أ
 في الجامعة السبحهثة  

لص اةتبار الفرضية الرئيدة الرابعة التي تشص عمص وجؾد يذير مزسؾف ىذا التحميل إ       
معشؾؼ ذات داللة الرائية لمستحير السدتقل الستسثل بأبعاد التدييس التشغيسي تأثير 

حؾثة ، وبستابعة ( بالجامعة السبالسشغسية) القدرات في الستحير السعتسد )مجتسعة ومشفردة( 
)مجتسعة( في التدييس التشغيسي( لتزا وجؾد تأثير معشؾؼ ألبعاد 51معظيات الجدوؿ )

( وىي أقل بكثير مؽ السدتؾػ 1.111كانم ؾيسة مدتؾػ الداللة )ذ )القدرات السشغسية(، إ
( وبداللة معامل التحدلد (، وفدرت ىذه األبعاد )مجتسعة1.15السعشؾؼ االفتراضي لمدراسة )

(R
في الجامعة السبحؾثة،  السشغسية( مؽ االةتبلفات الكمية في القدرات %71( ما ند تو )2

( عشد 1.56( وىي أك ر مؽ ؾيستيا الجدولية )25.13( السحدؾبة )Fوحدعؼ معشؾحتو ؾيسة )
( تعؾد %31، وأف الشدبة الستبؿية البالحة )1.15)( ومدتؾػ معشؾحة )7.67درجتي لرحة )

، كسا بمحم ات أةرػ لؼ لتزسشيا مخظط الدراسة، أو قد ال يسكؽ الديظرة عميياإلص متحير 
( وىي 11.73)( السحدؾبةtاللة )( وىي ؾيسة معشؾحة بدBeta( )1.83ؾيسة معامل االنحدار)

( ، والتي تذير إلص أف التحير 1.15) ( عشد مدتؾػ معشؾحة1.66أك ر مؽ ؾيستيا الجدولية )
( مؽ 1.83)ولدة والدة سيؤدؼ إلص تحير ( بسقدار)مجتسعةالتدييس التشغيسيبعاد في أ

تدتسد  السشغسيةف القدرات لجامعة السبحؾثة ، وحعد ما تقدـ إشارة إلص أفي ا السشغسيةالقدرات 
 . التدييس التشغيسيىا مؽ ت شي الجامعة السبحؾثة لؤلبعاد السع رة عؽ تعزحز مقؾمات 
ولتحدلد تأثيرات أبعاد التدييس التشغيسي )مشفردة( في القدرات السشغسية في الجامعة        

مؽ األبعاد  ( تفرا عؽ وجؾد تأثير معشؾؼ لكل بعد51السبحؾثة ، فاف معظيات الجدوؿ )
 في القدرات السشغسية وعمص الشحؾ اآلتي : 

  تأثيخ بعج القهة والشفهذ في القجرات السشعسية 
( وجؾد عبلقة تأثير معشؾحة ذات داللة 13تعكس مؤشرات التحميل في الجدوؿ )       

لبعد القؾة والشفؾذ في القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة ، اذ كانم ؾيسة الرائية 
( ، وفدر 1.15( وىي اقل بكثير مؽ السدتؾػ االفتراضي لمدراسة )1.111مدتؾػ الداللة )

Rىذا البعد بداللة معامل التحدلد)
( مؽ االةتبلفات في القدرات السشغسية 28( ما ند تو )2%

 لتزسشيا  لؼ أةرػ  متحيرات إلص تعؾد( 71لمجامعة السبحؾثة واف الشدبة الستبؿية والبالحة )%
 الجدولية ؾيستيا مؽ أك ر وىي( 29.15) السحدؾبة( F) ؾيسة ذلػ وحدعؼ ، الدراسة مخظط

كسا بمحم ؾيسة  ،1.15)ومدتؾػ معشؾحة ) (1073) لرحة درجتي عشد( 3.97) كانم التي
( وىي أك ر 5.39( السحدؾبة )t( وىي ؾيسة معشؾحة بداللة )Beta( )1.53معامل االنحدار)
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مقداره ولدة  ف تحيرال ، والتي تعشي أ)1.15عشد مدتؾػ معشؾحة )( 1.66مؽ ؾيستيا الجدولية )
 في الجامعة السبحؾثة . السشغسية( مؽ القدرات 1.53لص تحير )بعد يقؾد إوالدة في ىذا ال

وحعد ما تقدـ إشارة إلص وجؾد تأثير معشؾؼ ليذا البعد لمتدييس التشغيسي الست شاة مؽ        
ق ل الجامعة السبحؾثة في تعزحز  القدرات السشغسية ، أؼ إف القدرات السشغسية تدتسد 

 ىدافياأ التي تستمكيا بفاعمية في تحقيق  مقؾةل ف ؾيادة الجامعةيتؾعمقؾمات تعزحز ىا مؽ 
ل العادؿ مو العامميؽ ورفو معشؾحاتيؼ ، فزبلل عؽ استخداميا لتمػ القؾة في الديظرة والتعام

ليا وسمؾكال فزل ب مو مؽ يستمكؾف القؾة والشفؾذ الخيار األالتقر  وعدىا عمص نتائج أعساليا ،
 إدارحال فعاالل . 

  تأثيخ بعج السهارة الدياسية في القجرات السشعسية 
( وجؾد عبلقة تأثير معشؾحة ذات داللة 13التحميل في الجدوؿ )لتزا مؽ مؤشرات        

اذ كانم ؾيسة الرائية لبعد السيارة الدياسية في القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة ، 
( ، وفدر 1.15( وىي اقل بكثير مؽ السدتؾػ االفتراضي لمدراسة )1.111مدتؾػ الداللة )

Rىذا البعد بداللة معامل التحدلد)
( مؽ االةتبلفات في القدرات السشغسية 41ما ند تو )%( 2

( تعؾد الص متحيرات اةرػ لؼ لتزسشيا 61لمجامعة السبحؾثة واف الشدبة الستبؿية والبالحة )%
 الجدولية ؾيستيا مؽ أك ر وىي( 49.81) السحدؾبة( F) ؾيسة ذلػ وحدعؼمخظط الدراسة ، 

كسا بمحم ؾيسة  ،1.15)ومدتؾػ معشؾحة ) (1073) لرحة درجتي عشد( 3.97) كانم التي
( وىي أك ر 7.16( السحدؾبة )t( وىي ؾيسة معشؾحة بداللة )Beta( )1.64معامل االنحدار)

مقداره ولدة  ف تحيرال ، والتي تعشي أ1.15)( عشد مدتؾػ معشؾحة )1.66) مؽ ؾيستيا الجدولية
 السشغسية في الجامعة السبحؾثة . ( مؽ القدرات 1.64)يقؾد إلص تحير والدة في ىذا البعد

لص وجؾد تأثير معشؾؼ ليذا البعد لمتدييس التشغيسي السعتسد مؽ وحعد ما تقدـ إشارة إ       
ف امتبلؾ ؾيادات الجامعة السشغسية ، أؼ إالقدرات  تعزحز الجامعة السبحؾثة في  ق ل

ف يتؾعة، عؽ طرحق يؼ في تعزحز  القدرات السشغسيالسبحؾثة لمسيارة الدياسية سؾؼ يد
فراد العامميؽ والسيسا في بشاء عبلقات العسل مو األ السزحد مؽ الؾقم والجيد ؾيادة الجامعة

مشيؼ ، فزبلل عؽ امتبلكيا قؾة ال دلية والذكاء التي تسكشيا مؽ السشاورة في التأثير  السؤثرحؽ
وتذخيريا في  تباألةرحؽ ، والسيارات الذاتية التي تسكشيا مؽ إدراؾ االمؾر والسذكبل

 ميداف العسل وإيجاد الحمؾؿ السشاسبة ليا . 
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  تأثيخ مهاضع الديطخة في القجرات السشعسية 
عؽ وجؾد عبلقة تأثير معشؾحة ذات داللة  (13تفرا مؤشرات التحميل في الجدوؿ )       

الرائية لبعد مؾاضو الديظرة في القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة ، اذ كانم ؾيسة 
( ، إذ فدر 1.15( وىي اقل بكثير مؽ السدتؾػ االفتراضي لمدراسة )1.111مدتؾػ الداللة )

Rىذا البعد بداللة معامل التحدلد )
( مؽ االةتبلفات في القدرات 59( ما ند تو )2%

 درجات مقارنة بالجدولية عشد السحدؾبة( F) ؾيسةالسشغسية لمجامعة السبحؾثة ، لدعؼ معشؾحة 
ف ( إلص أBetaكسا تذير ؾيسة معامل االنحدار) ،دتؾػ السعشؾحة الس يشة في الجدوؿوم الحرحة

( 1.77ما ند تو) السشغسيةت لص تحيير في القدرادار ولدة والدة ليذا البعد لؤدؼ إالتحير بسق
( السحدؾبة لكل مشيا مقارنة بالجدولية عشد tمعشؾحة بداللة ) لمجامعة السبحؾثة وىي ؾيسة

 ( . 1.15) مدتؾػ معشؾحة 
عؽ وجؾد تأثير معشؾؼ ليذا البعد لمتدييس التشغيسي مؽ ق ل وتع ر ىذه الشتائج        

تدتسد مقؾمات  السشغسية، اؼ اف القدرات  ثة في تعزحز  القدرات السشغسيةالجامعة السبحؾ 
ما تستمكو مؽ مؾاضو سيظرة في التأثير تيا ف ؾياديتؾعفي الجامعة السبحؾثة مؽ  ىاتعزحز 

العامميؽ عمص التحدث بررالة لؾؿ مختمف االمؾر ميسا و يتذج، و  بدمؾكيات العامميؽ
، فزبل ؾافقيا مو تؾجياتيامؾف رغؼ عدـ تاالفكار التي يقدميا العام، وق ؾليا كانم لداسة 

تحفيز  واعتساد تمػ السؾاضو في السبادرة والديظرة والتفاعل االجتساعي امتبلؾ زماـعؽ 
 .  لمعبةقدرات الديظرة عمص عسمية اتخاذ القرارات وتحدلد قؾاعد ال ، وامتبلكياقدرات العامميؽ

  تأثيخ تحسل السخاطخة في القجرات السشعسية 
ذات داللة الرائية  ( عؽ وجؾد عبلقة تأثير معشؾحة13الجدوؿ )تكذف معظيات        

 مدتؾػ  ؾيسة كانم إذ ،لبعد تحسل السخاطرة في القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة
ذ فدر ىذا ( ، إ1.15) لمدراسة االفتراضي السدتؾػ  مؽ بكثير أقل وىي( 1.111) الداللة

R) التحدلد معامل البعد بداللة
 السشغسيةمؽ االةتبلفات في القدرات (%41) ما ند تو ( 2

 درجات مقارنة بالجدولية عشد ليسا السحدؾبة( F) معشؾحتو ؾيسة لمجامعة السبحؾثة ، و وحدعؼ
( إلص Betaكسا تذير ؾيسة معامل االنحدار) الس يشة في الجدوؿ ، ومدتؾػ السعشؾحة الحرحة

تحيير في القدرات التشغيسية ما لص دار ولدة والدة ليذا البعد لؤدؼ إف التحير بسقأ
( السحدؾبة مقارنة بالجدولية عشد t( لمجامعة السبحؾثة وىي ؾيسة معشؾحة بداللة )1.64ند تو)

  ( . 1.15) مدتؾػ معشؾحة
وجؾد تأثير معشؾؼ ليذا البعد الست شاة مؽ ق ل الجامعة السبحؾثة في وتؤكد ىذه الشتائج        

ؾيادات  اذ تعتسد عسمية تعزحز  تمػ القدرات عمص مدػ ميل،  تعزحز  القدرات السشغسية
عؽ السبادرات الجدلدة  عؽ طرحق البحث السدتسرتحسل السخاطرة  نحؾالجامعة السبحؾثة 
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القدرة عمص تحسل التبعات التي تترت  عؽ بحثيا عؽ الفرص وامتبلكيا تتدؼ بالسخاطرة  التي
ومتابعة أفكار تتدؼ ك ير مؽ وقتيا لتشفيذ جزء  صيتخر، فزبلل عؽ  الجدلدة ذات السخاطرة

 . العامميؽ عمص تحسل السخاطرة إلعظاء فرصة لغيؾر القدرات الجدلدة ويتذج، و بسخاطرة 
 هجاف التشعيسية في القجرات السشعسية تأثيخ األ 

عبلقة تأثير معشؾحة ذات داللة الرائية ( عؽ وجؾد 13تكذف معظيات الجدوؿ )       
 مدتؾػ  ؾيسة كانم إذ ،في الجامعة السبحؾثة ت السشغسيةالقدرا في التشغيسيةىداؼ لبعد األ
ذ فدر ىذا البعد إ ،(1.15) لمدراسة االفتراضي السدتؾػ  مؽ أقل وىي( 1.111) الداللة
R)التحدلد معامل بداللة

لمجامعة  السشغسيةمؽ االةتبلفات في القدرات (:64) ما ند تو( 2
 الحرحة درجات مقارنة بالجدولية عشد ليسا السحدؾبة( F) ؾيسةمعشؾحتو  السبحؾثة ، وحدعؼ

ف التحير ( إلص أBetaكسا تذير ؾيسة معامل االنحدار) ،دتؾػ السعشؾحة الس يشة في الجدوؿوم
( 1.81ما ند تو) السشغسيةالبعد لؤدؼ الص تحيير في القدرات  بسقدار ولدة والدة ليذا

( السحدؾبة مقارنة بالجدولية عشد مدتؾػ tبداللة )لمجامعة السبحؾثة  وىي ؾيسة معشؾحة 
 ( . 1.15) معشؾحة
ثة في وجؾد تأثير معشؾؼ ليذا البعد الست شاة مؽ ق ل الجامعة السبحؾ وتؤكد ىذه الشتائج        

األىداؼ التشغيسية في تعزحز  القدرات  لزداد مدتؾػ إسياـذ تعزحز  القدرات السشغسية ، إ
 ياعيتذج، و التي تزعيا ؾيادة الجامعة بالؾضؾح والذفاؼيةاألىداؼ  اتدسمالسشغسية كمسا 

عمص نحؾ يحقق التؾازف بيؽ أىدافيا وأىداؼ العامميؽ وصؾالل  يافي السذاركة بؾضع لمعامميؽ
، وبسا يسكشيا مؽ تحقيق تشسية مو قابميات العامميؽ وقدراتيؼ ىداؼاألتمػ  إلص تشاس 

 وتظؾحرىا . السشغسية القدرات 
 يخ التحفيد في القجرات السشعسية تأث 

لبعد  إلرائية داللة ذات معشؾحة تأثير عبلقة( وجؾد 13تكذف معظيات الجدوؿ )       
( 1.111) الداللة مدتؾػ  ؾيسة كانم إذ ،امعة السبحؾثةفي الج السشغسيةالقدرات  في التحفيز

 معامل البعد بداللة ذ فدر ىذا( ، إ1.15) لمدراسة االفتراضي السدتؾػ  مؽ بكثير أقل وىي
R)التحدلد

لمجامعة السبحؾثة، و السشغسية مؽ االةتبلفات في القدرات (:42) ما ند تو( 2
ومدتؾػ  الحرحة درجات مقارنة بالجدولية عشد ليسا السحدؾبة( F) معشؾحتو ؾيسة وحدعؼ

دار بسقف التحير ( إلص أBetaكسا تذير ؾيسة معامل االنحدار) الس يشة في الجدوؿ، السعشؾحة
( لمجامعة  1.66) ما ند توالسشغسية لص تحيير في القدرات ولدة والدة ليذا البعد لؤدؼ إ

 ( السحدؾبة مقارنة بالجدولية عشد مدتؾػ معشؾحةtالسبحؾثة  وىي ؾيسة معشؾحة بداللة )
(1.15 . ) 



97 

 

ثة في السبحؾ وجؾد تأثير معشؾؼ ليذا البعد الست شاة مؽ ق ل الجامعة وتؤكد ىذه الشتائج        
كمسا السشغسية القدرات  تعزحز تسكؽ الجامعة السبحؾثة مؽ تعزحز  القدرات السشغسية ، إذ ت

والروات  السقدمة الحؾافز والعدالة، وعشدما تكؾف ترف بالسؾضؾعية نغؼ لمتحفيز لامتمكم 
مؽ ، وعمص نحؾ تسكشيا بيا ؾف كمفيالسياـ والسدؤوليات التي  وتتشاس  مو لمعامميؽ مرضية

مؽ ؾيادة ، فزبلل عؽ الدعؼ والتقدلر الذؼ لتمقاه العاممؾف وتحفيزىؼ يؼسمؾكيات التأثير في
 .  الجامعة ألدائيؼ الستسيز وبسا يعزز قدراتيؼ الكامشة

 جخاءات صشع القخار واتخاذه في القجرات السشعسية تأثيخ إ 
لبعد  إلرائية داللة ذات معشؾحة تأثير عبلقة( وجؾد 13تكذف معظيات الجدوؿ )       

 ؾيسة كانم ذإ في الجامعة السبحؾثة ،السشغسية القدرات  في جراءات صشو القرار واتخاذهإ
( ، إذ فدر 1.15) لمدراسة االفتراضي السدتؾػ  مؽ بكثير أقل وىي( 1.111) الداللة مدتؾػ 

R) التحدلد معامل ىذا البعد بداللة
ت السشغسية مؽ االةتبلفات في القدرا(:42) ما ند تو ( 2

 درجات مقارنة بالجدولية عشد ليسا السحدؾبة( F) معشؾحتو ؾيسة وحدعؼلمجامعة السبحؾثة، 
ف ( إلص أBetaكسا تذير ؾيسة معامل االنحدار) ومدتؾػ السعشؾحة الس يشة في الجدوؿ، الحرحة

( 1.64ند تو)ما السشغسية لص تحيير في القدرات والدة ليذا البعد لؤدؼ إ التحير بسقدار ولدة
( السحدؾبة مقارنة بالجدولية عشد مدتؾػ tالجامعة  السبحؾثة وىي ؾيسة معشؾحة بداللة )

 ( . 1.15) معشؾحة
ثة عؽ وجؾد تأثير معشؾؼ ليذا البعد الست شاة مؽ ق ل الجامعة السبحؾ وتؤكد ىذه الشتائج       

 ت تعزحز ىا مؽ امتبلؾأؼ إف تمػ القدرات تدتسد مقؾما في تعزحز  القدرات السشغسية ،
ليات نقل السعمؾمات ، وآقرارات مؾضؾعية ومؤثرةؾيادة الجامعة قؾاعد ومعالير لاكسة تجعل ال

 ، فزبلل عؽ ت شيسالي  الزحط السختمفة لتشفيذ القرارات ، واعتسادىا أالتخاذ القرار البلزمة
العامميؽ يا عيتذج، و ثارىاآاتخاذ القرارات لسعرفة نتائجيا و التذاور ق ل م دأ ؾيادة الجامعة 
فكار أدمج  وبسا يحقق راءىؼ لتص واف كانم مخالفة لتؾجياتياآفكارىؼ و أبالتع ير عؽ 
 .  لص قرارات مرضيةإ فكارىا لمؾصؾؿأالعامميؽ مو 

اعتسادال عمص ما تقدـ مؽ نتائج التحميل التي أكدت عمص وجؾد تأثير معشؾؼ البعاد        
ة ومشفردة( في القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة ، يسكؽ ق ؾؿ التدييس التشغيسي )مجتسع

 الفرضية الرئيدة الرابعة وتحققيا . 
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 (13الججول )
 تأثيخ التدييذ التشعيسي في القجرات السشعسية

 القجرات السشعسية الستغيخ السعتسج

 معطيات التحميل     
 
 

 الستغيخات السدتقمة 

B T sig R
8

 F d.f 

 الججولية السحدهبة الججولية السحدهبة

 التدييذ التشعيسي
 2,2 8.06 *85.03 1.21 1.111 0.66 00.23 1.23 )مؤشخ كمي(

 0,23 3.22 *82.15 1.82 1.111 0.66 *5.32 1.53 القهة والشفهذ

 0,23 3.22 *42.20 1.41 1.111 0.66 *2.16 1.64 السهارة الدياسية

 0,23 3.22 016.22 1.52 1.111 0.66 *01.34 1.22 مهاضع الديطخة

 0,23 3.22 *42.53 1.41 1.111 0.66 *2.14 1.64 تحسل السخاطخة

 0,23 3.22 *031.15 1.64 1.111 0.66 *00.41 1.21 هجاف التشعيسيةاأل

 0,23 3.22 *55.45 1.48 1.111 0.66 2.48 1.66 التحفيد

جخاءات صشع القخار إ
 0,23 3.22 *53.45 1.48 1.111 0.66 *2.30 1.64 واتخاذه

  *SPSS                        N =75        0.05 ≥ Pعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة الجدوؿ مؽ إ 
تحميل عالقات تأثيخ ابعاد التدييذ التشعيسي )مجتسعة ومشفخدة( في القجرات السشعسية   . ب

  )مشفخدة( في الجامعة السبحهثة
وحعكس اةتبار الفرضية الفرعية السش ثقة مؽ الفرضية الرئيدة الرابعة والتي تشص عمص        

وجؾد عبلقة تأثير ذات داللة الرائية معشؾحة ألبعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة ومشفردة( 
 – 14في كل بعد مؽ أبعاد القدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة ، فإف معظيات الجداوؿ )

 ( تفرا عؽ االتي : 17 – 16 – 15
  وجؾد تأثير معشؾؼ البعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة( في القدرات السعرؼية في الجامعة

( وىي اقل بكثير مؽ السدتؾػ السعشؾؼ 1.111السبحؾثة اذ كانم ؾيسة مدتؾػ الداللة )
التحدلد ( ، وفدرت ىذه األبعاد )مجتسعة( وبداللة معامل 1.15االفتراضي لمدراسة )

(R
مؽ االةتبلفات الكمية في القدرات السعرؼية في الجامعة  (75%( ما ند تو )2

( وىي اك ر مؽ ؾيستيا الجدولية 32.35( السحدؾبة )Fالسبحؾثة ، وحدعؼ معشؾحة ؾيسة )
( ، واف الشدبة الستبؿية البالحة 1.15( ومدتؾػ معشؾحة )7.7( عشد درجتي لرحة )2.16)
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و قد ال يسكؽ الديظرة ات أةرػ لؼ لتزسشيا مخظط الدراسة، أر متحي( تعؾد الص %25)
( t)شؾحة بداللة ( وىي ؾيسة معBeta( )1.81عمييا ، كسا بمحم ؾيسة معامل االنحدار)

 1.15( عشد مدتؾػ معشؾحة )1.66مؽ ؾيستيا الجدولية ) ( وىي أك ر11.33)السحدؾبة 
( بسقدار ولدة والدة )مجتسعةالتشغيسيالتدييس بعاد ، التي تذير إلص أف التحير في أ)

ات السعرؼية في الجامعة السبحؾثة، وحعد ما تقدـ إشارة ( مؽ القدر 1.81سيؤدؼ إلص تحير )
ىا مؽ ت شي الجامعة السبحؾثة لؤلبعاد تعزحز ف القدرات السعرؼية تدتسد مقؾمات ألص إ

 .  التدييس التشغيسيالسع رة عؽ 
كسا تذير الشتائج إلص وجؾد تأثير معشؾؼ لكل بعد مؽ أبعاد التدييس التشغيسي        

)مشفردة( في القدرات السعرؼية في الجامعة السبحؾثة ، إذ أسيسم األبعاد الستسثمة بػػ)القؾة 
حسل السخاطرة، واألىداؼ التشغيسية، تو مؾاضو الديظرة، والشفؾذ، والسيارة الدياسية، و 

R)معامل التحدلد ( وبداللة واتخاذهواجراءات صشو القرار ، والتحفيز
لكل مشيا في  (2

رؼية، فزبلل عؽ ؾيؼ معامل االنحدار، وأف أعمص تفدير االةتبلفات الكمية في القدرات السع
األىداؼ التشغيسية، والتحفيز، ومؾاضو الديظرة، بعاد )ات التأثير جاءت مؽ أسيامإ

 .  (جراءات صشو القرار واتخاذهوإ
 (14الججول )

 السعخفيةتأثيخ التدييذ التشعيسي في القجرات 
 القجرات السعخفية  الستغيخ السعتسج 

 معطيات التحميل          
 

 الستغيخات السدتقمة

B T Siq R8 F d.f 

 الججولية  السحدهبة  الججولية  السحدهبة 

 التدييذ التشعيسي 
 *38.35 1.25 1.111 0.66 *00.33 1.21 )مؤشخ كمي(

8.06 
2,2 

 *33.82 1.31 1.111 0.66 *5.22 1.56 القهة والشفهذ 
3.22 

0,23 

 *68.28 1.46 1.111 0.66 *2.23 1.62 السهارة الدياسية 
3.22 

0,23 

 *22.40 1.54 1.111 0.66 *2.41 1.24 مهاضع الديطخة 
3.22 

0,23 

 *48.42 1.36 1.111 0.66 *6.58 1.60 تحسل السخاطخة 
3.22 

0,23 

 *001.26 1.61 1.111 0.66 *01.53 1.22 األهجاف التشعيسية 
3.22 

0,23 

 26.23 1.56 1.111 0.66 2.42 1.22 التحفيد 
3.22 

0,23 

 28.00 1.55 1.111 0.66 2.53 1.26 إجخاءات صشع القخار واتخاذه
3.22 

0,23 

 *SPSS                        N =75        0.05 ≥ Pعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة الجدوؿ مؽ إ 
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  وجؾد تأثير معشؾؼ البعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة( في قدرات تقانة السعمؾمات
( وىي اقل 1.111واالتراالت في الجامعة السبحؾثة ، اذ كانم ؾيسة مدتؾػ الداللة )

األبعاد )مجتسعة( ( ، وفدرت ىذه 1.15بكثير مؽ السدتؾػ السعشؾؼ االفتراضي لمدراسة )
Rوبداللة معامل التحدلد )
( مؽ االةتبلفات الكمية في قدرات تقانة 37%( ما ند تو )2

( السحدؾبة Fالسعمؾمات واالتراالت في الجامعة السبحؾثة ، وحدعؼ معشؾحتو ؾيسة )
( ومدتؾػ 7.7( عشد درجتي لرحة )2.16( وىي اك ر مؽ ؾيستيا الجدولية )7.21)

( تعؾد الص متحيرات اةرػ لؼ 63%واف الشدبة الستبؿية البالحة )( ، 1.15معشؾحة )
ؾيسة معامل لتزسشيا مخظط الدراسة ، أو قد ال يسكؽ الديظرة عمييا ، كسا بمحم 

( وىي أك ر مؽ 5.71( السحدؾبة )t( وىي ؾيسة معشؾحة بداللة )Beta( )1.56االنحدار)
، التي تذير إلص أف التحير في 1.15) )( عشد مدتؾػ معشؾحة 1.66ؾيستيا الجدولية )

( مؽ 1.56)سقدار ولدة والدة سيؤدؼ إلص تحير( بسعةمجت)التدييس التشغيسيبعاد أ
ف د ما تقدـ إشارة إلص أالسبحؾثة ، وحع قدرات تقانة السعمؾمات واالتراالت في الجامعة

ىا مؽ ت شي الجامعة السبحؾثة تعزحز قدرات تقانة السعمؾمات واالتراالت تدتسد مقؾمات 
 .  التدييس التشغيسيلؤلبعاد السع رة عؽ 

أبعاد التدييس التشغيسي  لص وجؾد تأثير معشؾؼ لكل بعد مؽإكسا تذير الشتائج       
واالتراالت في الجامعة السبحؾثة، إذ أسيسم  ( في قدرات تقانة السعمؾمات)مشفردة

حسل السخاطرة ، تو مؾاضو الديظرة، و ، والسيارة الدياسيةاألبعاد الستسثمة بػ )القؾة والشفؾذ، 
، واجراءات صشو القرار واتخاذه ( وبداللة معامل التحدلد حفيزالتو ، واألىداؼ التشغيسية

(R
 ،قدرات تقانة السعمؾمات واالتراالت( لكل مشيا في تفدير االةتبلفات الكمية في 2

ىداؼ األسيامات التأثير جاءت مؽ بعدؼ )فزبلل عؽ ؾيؼ معامل االنحدار، وأف أعمص إ
 .  (التشغيسية ، مؾاضو الديظرة
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 (15الججول )
 تأثيخ التدييذ التشعيسي في قجرات تقا ة السعمهمات وا ترا ت

  قجرات تقا ة السعمهمات وا ترا ت الستغيخ السعتسج 
 معطيات التحميل          

 
 الستغيخات السدتقمة

B T Siq R8 F d.f 

 الججولية  السحدهبة  الججولية  السحدهبة 

 التدييذ التشعيسي 
 *2.80 1.32 1.111 0.66 *5.21 1.56 )مؤشخ كمي(

8.06 
2,2 

 *06.63 1.02 1.111 0.66 *4.12 1.43 القهة والشفهذ 
3.22 

0,23 

 *06.43 1.02 1.111 0.66 *4.16 1.43 السهارة الدياسية 
3.22 

0,23 

 *38.42 1.31 1.111 0.66 *5.21 1.56 مهاضع الديطخة 
3.22 

0,23 

 *82.02 1.86 1.111 0.66 *5.80 1.58 تحسل السخاطخة 
3.22 

0,23 

 *41.26 1.35 1.111 0.66 *6.41 1.61 ا هجاف التشعيسية 
3.22 

0,23 

 *84.68 1.84 1.111 0.66 *4.26 1.51 التحفيد 
3.22 

0,23 

 *81.21 1.80 1.111 0.66 *4.56 1.42 واتخاذه إجخاءات صشع القخار
3.22 

0,23 

 *SPSS                        N =75        0.05 ≥ Pعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة الجدوؿ مؽ إ 
  )بداعية في الجامعة في القدرات اإلوجؾد تأثير معشؾؼ البعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة

( وىي أقل بكثير مؽ السدتؾػ السعشؾؼ 1.111مدتؾػ الداللة )السبحؾثة إذ كانم ؾيسة 
R( وبداللة معامل التحدلد )(، وفدرت ىذه األبعاد )مجتسعة1.15االفتراضي لمدراسة )

2 )
بداعية في الجامعة السبحؾثة ، االةتبلفات الكمية في القدرات اإل( مؽ %67ند تو ) ما

( 2.16وىي أك ر مؽ ؾيستيا الجدولية )( 17.25( السحدؾبة )Fوحدعؼ معشؾحتو  ؾيسة )
( %33، وأف الشدبة الستبؿية البالحة )0.05))( ومدتؾػ معشؾحة 7067عشد درجتي لرحة )

، كسا ات أةرػ لؼ لتزسشيا مخظط الدراسة، أو قد ال يسكؽ الديظرة عميياتعؾد إلص متحير 
( السحدؾبة t( وىي ؾيسة معشؾحة بداللة )Beta( )1.72بمحم ؾيسة معامل االنحدار)

(، والتي تذير 1.15(عشد مدتؾػ معشؾحة )1.66أك ر مؽ ؾيستيا الجدولية ) ( وىي9.12)
( بسقدار ولدة والدة سيؤدؼ إلص )مجتسعة التدييس التشغيسيبعاد إلص أف التحير في أ

لجامعة السبحؾثة ، وحعد ما تقدـ إشارة إلص أف بداعية في ا( مؽ القدرات اإل1.72تحير )
ىا مؽ ت شي الجامعة السبحؾثة لؤلبعاد السع رة عؽ تعزحز بداعية تدتسد مقؾمات القدرات اإل

 .  التدييس التشغيسي
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أبعاد التدييس التشغيسي  لص وجؾد تأثير معشؾؼ لكل بعد مؽإكسا تذير الشتائج        
   بعاد الستسثمة بػ   سيسم األ)مشفردة( في القدرات اإلبداعية في الجامعة السبحؾثة ، إذ أ

حسل السخاطرة، واألىداؼ تو مؾاضو الديظرة، و ، ) القؾة والشفؾذ، والسيارة الدياسية
Rصشو القرار واتخاذه ( وبداللة معامل التحدلد ) جراءاتالتشغيسية، والتحفيز، وإ

( لكل 2
اعية، فزبلل عؽ ؾيؼ معامل االنحدار، بداالةتبلفات الكمية في القدرات اإلمشيا في تفدير 

 ( . مؾاضو الديظرةو ىداؼ التشغيسية ، األيامات التأثير جاءت مؽ بعدؼ )سوأف أعمص إ
 (16الججول )

 تأثيخ التدييذ التشعيسي في القجرات اإلبجاعية
  القجرات ا بجاعية  الستغيخ السعتسج 

 معطيات التحميل          
 

 الستغيخات السدتقمة

B T Siq R8 F d.f 

 الججولية  السحدهبة  الججولية  السحدهبة 

 التدييذ التشعيسي 
 *02.85 1.62 1.111 0.66 *2.08 1.28 )مؤشخ كمي(

8.06 
2,2 

 *02.42 1.81 1.111 0.66 *4.40 1.46 القهة والشفهذ 
3.22 

0,23 

 *41.40 1.35 1.111 0.66 *6.32 1.61 السهارة الدياسية 
3.22 

0,23 

 *20.50 1.58 1.111 0.66 *2.13 1.23 مهاضع الديطخة 
3.22 

0,23 

 *45.06 1.32 1.111 0.66 *6.28 1.68 تحسل السخاطخة 
3.22 

0,23 

 *22.12 1.52 1.111 0.66 *2.21 1.26 هجاف التشعيسية األ
3.22 

0,23 

 52.63 1.40 1.111 0.66 2.02 1.64 التحفيد 
3.22 

0,23 

 44.22 1.32 1.111 0.66 6.20 1.68 إجخاءات صشع القخار واتخاذه
3.22 

0,23 

 *SPSS                        N =75        0.05 ≥ Pالجدوؿ مؽ اعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة 
  ( في قدرات التعمؼ التشغيسي في التديس التشغيسي )مجتسعةوجؾد تأثير معشؾؼ ألبعاد

مؽ السدتؾػ ( وىي أقل بكثير 1.111الجامعة السبحؾثة إذ كانم ؾيسة مدتؾػ الداللة )
( وبداللة معامل ، وفدرت ىذه األبعاد )مجتسعة(1.15السعشؾؼ االفتراضي لمدراسة )

R) التحدلد
مؼ التشغيسي في مؽ االةتبلفات الكمية في قدرات التع (:61)( ما ند تو2

( وىي أك ر مؽ ؾيستيا 17.28)( السحدؾبةF)الجامعة السبحؾثة، وحدعؼ معشؾحتو  ؾيسة
، وأف الشدبة الستبؿية (1.15)( ومدتؾػ معشؾحة7067)د درجتي لرحة( عش2.16الجدولية )

و قد ال يسكؽ ات أةرػ لؼ لتزسشيا مخظط الدراسة، أ( تعؾد إلص متحير :39البالحة )
( وىي ؾيسة معشؾحة Beta( )1.68، كسا بمحم ؾيسة معامل االنحدار)عميياالديظرة 
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( عشد مدتؾػ معشؾحة 1.66الجدولية )( وىي أك ر مؽ ؾيستيا 7.94( السحدؾبة )tبداللة )
( بسقدار ولدة )مجتسعةالتدييس التشغيسيبعاد والتي تذير الص اف التحير في أ ( ،1.15)

لجامعة السبحؾثة ، وحعد ( مؽ قدرات التعمؼ التشغيسي في ا1.68والدة سيؤدؼ إلص تحير )
ا مؽ ت شي الجامعة ىتعزحز ف قدرات التعمؼ التشغيسي تدتسد مقؾمات ما تقدـ إشارة إلص أ

 .  التدييس التشغيسيالسبحؾثة لؤلبعاد السع رة عؽ 
أبعاد التدييس التشغيسي  الشتائج الص وجؾد تأثير معشؾؼ لكل بعد مؽكسا تذير        
مؼ التشغيسي في الجامعة السبحؾثة، إذ أسيسم األبعاد الستسثمة بػ   ( في قدرات التع)مشفردة

لسخاطرة، واألىداؼ تحسل او مؾاضو الديظرة، و ، الدياسية ) القؾة والشفؾذ، والسيارة
Rصشو القرار واتخاذه ( وبداللة معامل التحدلد ) جراءاتالتشغيسية، والتحفيز، وإ

( لكل 2
رؼية فزبلل عؽ ؾيؼ معامل االنحدار، مشيا في تفدير االةتبلفات الكمية في القدرات السع

 .  مؾاضو الديظرة (و ىداؼ التشغيسية ، األسيامات التأثير جاءت مؽ بعدؼ )وأف أعمص إ
وتذير نتائج تحميل عبلقات األثر السذكؾرة آنفال ألبعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة        

ومشفردة( في القدرات السشغسية )مشفردة( وعمص مدتؾػ الجامعة السبحؾثة إلص قدرة ىذه األبعاد 
كل بعد مؽ أبعاد القدرات السشغسية والتش ؤ  )مجتسعة ومشفردة( في تفدير االةتبلفات الكمية في

بو ، وعمص نحؾ يسكششا مؽ ق ؾؿ الفرضية الفرعية السش ثقة مؽ الفرضية الرئيدة الرابعة التي 
تشص عمص وجؾد عبلقة تأثير ذات داللة الرائية معشؾحة البعاد التدييس التشغيسي )مجتسعة 

 عة السبحؾثة . ومشفردة( في القدرات السشغسية )مشفردة( في الجام
 (17الججول )

 تأثيخ التدييذ التشعيسي في قجرات التعمم التشعيسي
 قجرات التعمم التشعيسي   الستغيخ السعتسج 

 معطيات التحميل          
 

 الستغيخات السدتقمة

B T Siq R8 F d.f 

 الججولية  السحدهبة  الججولية  السحدهبة 

 التدييذ التشعيسي 
 2,2 8.06 *02.82 1.60 1.111 0.66 *2.24 1.62 )مؤشخ كمي(

 *81.83 1.80 1.111 0.66 *4.52 1.42 القهة والشفهذ 
3.22 

0,23 

 *32.62 1.33 1.111 0.66 *6.04 1.52 السهارة الدياسية 
3.22 

0,23 

 *23.22 1.56 1.111 0.66 *2.66 1.25 مهاضع الديطخة 
3.22 

0,23 

 *30.84 1.82 1.111 0.66 *5.52 1.55 تحسل السخاطخة 
3.22 

0,23 

 *20.40 1.55 1.111 0.66 *2.52 1.25 األهجاف التشعيسية 
3.22 

0,23 
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 *80.01 1.80 1.111 0.66 *4.52 1.42 التحفيد 
3.22 

0,23 

 *84.41 1.84 1.111 0.66 *4.24 1.51 إجخاءات صشع القخار واتخاذه
3.22 

0,23 

       
 عبلقات( أنسؾذج مقابل لؤلنسؾذج االفتراضي لمدراسة الذؼ يعكس وجؾد 7وحؾضا الذكل ) 

أبعادىسا )مجتسعة ارتباط وتأثير بيؽ متحيرؼ التدييس التشغيسي والقدرات السشغسية بداللة 
ومشفردة( وبسا لؤكد تحقق فرضيتي الدراسة الرئيدتيؽ الثالثة والرابعة والفرعيات السش ثقة عشيسا 

Rبداللة ؾيؼ معامل االرتباط ومعامل التحدلد )
 ( السؤشرة عمييا . 2

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

          إعداد البالث :  السرجر

 التدييذ التشعيسي

 الموة والنفوذ
المهارة 

 السياسية 

مواضع 

 السيطرة

تحمل 

 المخاطرة

األهداف 

 التنظيمية
 التحفيز 

صنع المرار 

 وأتخاذه 

 

 القجرات السشعسية

 المدرات المعرفية 
 لدرات تمانة المعلومات

 واالتصاالت
 المدرات األبداعية

لدرات التعلم 

 التنظيمي

 

 ( 2 الذكل )

 السقابل  سهذج الجراسةأ   

 ثش نى عالقت األإٌشٍش  نى عالقت االستباط إٌشٍش 

 *SPSS                        N =75        0.05 ≥ Pالجدوؿ مؽ اعداد البالث في ضؾء نتائج ال رمجة 
 



115 

 

 الفرل الخابع 
 ا ستشتاجات والسقتخحات 

عرضم الدراسة محاولة مشيجية في تذخيص مجسؾعة مؽ الستحيرات الرئيدة والفرعية        
وتحميميا كسا وردت في أنسؾذج الدراسة، وبشاءل عمص ما تؼ إجراؤه مؽ أطر نغرحة وتحميمية تؼ 
التؾصل إلص مجسؾعة مؽ الشتائج وتسم صياغة استشتاجاتو بشاءل عمييا، لمييا عرض ألىؼ 

لتي تر  في استكساؿ إجراءات ىذه الدراسة وتحقيق أىدافيا، عميو سيتزسؽ ىذا السقترلات ا
 الفرل عرضال ألىؼ االستشتاجات والسقترلات، وعمص الشحؾ اآلتي:  

 السبحث األول: ا ستشتاجات              
 السبحث الثا ي: السقتخحات              
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 ول السبحث األ 
 ا ستشتاجات 

  التي يسكؽ عرضيا عمص الشحؾ اآلتي:  تتؾصمم الدراسة إلص جسمة مؽ االستشتاجا       
يعد التدييس التشغيسي مؽ السؾاضيو القديسة الحدلثة، إذ عمص الرغؼ مؽ قدـ تشاولو في  .5

الدراسات األجش ية إال أف الدراسات العربية والسحمية ةاصة تشاولتو لدلثال، وذلػ إما بذكل 
مشفرد لسعرفة وجؾده في السشغسات أو دراسة عبلقتو ببعض الستحيرات التشغيسية األةرػ مثل 

التشغيسي، والؿيادة االدارحة، وااللتزاـ التشغيسي، والسؾاطشة التشغيسية والثقة التشغيسية، الرراع 
وعمص نحؾ لؤشر وجؾد تأثيرات إيجابية وسم ية لمتدييس التشغيسي في مدتؾػ السشغسات 

  .  واالفراد سمؾكال وبشاءل
دتمـز تؾافرىا، لتظم  تظ يق التدييس التشغيسي تحدلد نؾع الشذاطات السديدة وأؼ مشيا ي .1

 وزحادتيا، وتقميميا، ولذفيا أو )إلحاءىا(. 
يعد مفيـؾ القدرات السشغسية مؽ السفاـيؼ اإلدارحة السيسة التي يظرح ذاتو في مجاؿ  .3

األعساؿ، فقد باتم القدرات السشغسية مؾجؾدال استراتيجيال لسشغسات األعساؿ والتي تحقق ليا 
لمسشغسات التي تؾاجو عددال مؽ التحديات والرعؾبات  ميزة تشافدية بالحة األىسية وال سيسا

 الشاجسة عؽ التحيرات الدرحعة في بيئة غير مؤكدة وشدلدة التعقيد. 
ت شم الجامعة السبحؾثة التدييس التشغيسي بداللة األبعاد السع رة عشو والسعتسدة في الدراسة  .4

دارحة بتمػ األبعاد ولرصيا عمص الحالية وبشد  اتفاؽ متفاوتة، مسا لؤشر اىتساـ ؾياداتيا اإل
 ت شييا بسا يخدـ أىداؼ الجامعة.

لقق بعدؼ )القؾة والشفؾذ والسيارة الدياسية( أعمص ند  اتفاؽ السبحؾثيؽ في الجامعة  .5
السبحؾثة مسا لؤشر ت شييا بذكل أك ر مؽ ق ل ؾياداتيا اإلدارحة وتؾعيفيا لتحقيق أىداؼ 

 الجامعة. 
س التشغيسي في ت شييا مؽ ق ل ؾيادات الجامعة السبحؾثة، فقد تبالشم بؿية أبعاد التديي .6

ومؾاضو ،  جراءات صشو القرار واتخاذهتشغيسية، وإىداؼ الامتمكم األبعاد الستسثمة بػػ)األ
( تحسل السخاطرة والتحفيز( ند  اتفاؽ جيدة ومتقاربة بيؽ السبحؾثيؽ، وناؿ بعدا) الديظرة

معيشة اكثر بأبعاد السبحؾثة ادات الجامعة اىتساـ ؾيند  اتفاؽ متؾسظة، وحدتدؿ مؽ ذلػ 
 . مؽ غيرىا

السبحؾثة  يا في الجان  التظ يقي في الجامعةالتي تؼ تؾعيف ت السشغسية األربوتؾافر القدرا .7
عروضة، مسا لؤشر اىتساـ ؾياداتيا اإلدارحة طار مدتؾحاتيا الخسدة السإعمص نحؾ ند ي في 

 . وتظؾحرىا تعزحز  ىذه القدرات وسعييا إلص
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اىتساـ دبة اتفاؽ بحد  إجابات السبحؾثيؽ، وحعكس ذلػ عمص نلققم القدرات السعرؼية أ  .8
ميا، كسا امتمكم القدرات ؾيادات الجامعة السبحؾثة بسؾاكبة التظؾر السعرفي في مجاؿ عس

بة الستسثمة ب )تقانة السعمؾمات واالتراالت، واإلبداعية، والتعمؼ التشغيسي( ند  اتفاؽ متقار 
 ليعكس أولؾحات تركيز ؾيادات الجامعة السبحؾثة في تعزحز ىا لتمػ القدرات.

وجؾد اقتراف بيؽ متحيرؼ التدييس التشغيسي والقدرات السشغسية في الجامعة السبحؾثة بداللة  .9
)األىداؼ  ابعدوامتمػ  أبعادىسا السعتسدة في الدراسة الحالية عمص مدتؾػ السؤشرات الكمية.

اضو الديظرة( أعمص ؾيؼ االقتراف مو القدرات السشغسية ، ؼيسا لققم األبعاد التشغيسية ومؾ 
الستسثمة بػػ)السيارة الدياسية، وإجراءات صشو القرار واتخاذه، وتحسل السخاطرة ( ؾيسال متقاربة، 

 وامتمػ بعد) القؾة والشفؾذ( أقل ؾيسة اقتراف ؾياسال باألبعاد األةرػ.
تدييس التشغيسي )مجتسعة( وكل نؾع مؽ أنؾاع القدرات السشغسية في .وجؾد تشاس  بيؽ أبعاد ال50

الجامعة السبحؾثة، ولققم تمػ األبعاد أعمص ؾيسة تشاس  مو القدرات السعرؼية، وؾيؼ متقاربة 
مو نؾعي )القدرات اإلبداعية والتعمؼ التشغيسي(، وكانم اقل ؾيسة تشاس  مو قدرات تقانة 

 السعمؾمات واالتراالت.
ؾد تشاس  بيؽ كل بعد مؽ أبعاد التدييس التشغيسي )مشفردة( الست شاة مؽ ق ل ؾيادات  .وج55

 الجامعة السبحؾثة وكل قدرة مؽ قدراتيا السشغسية )مشفردة(. 
. تدتسد القدرات السشغسية مقؾمات تعزحز ىا مؽ أبعاد التدييس التشغيسي)مجتسعة( الست شاة 51

إف امتبلؾ ىذه الؿيادات لؤلبعاد السع رة عؽ التدييس  مؽ ق ل ؾيادات الجامعة السبحؾثة، إذ
 التشغيسي يديؼ في تعزحز  القدرات السشغسية.

. أسيؼ كل بعد مؽ أبعاد التدييس التشغيسي في تعزحز  القدرات السشغسية في الجامعة 53
)األىداؼ التشغيسية ومؾاضو الديظرة(،  ؼسيامات التأثير مؽ بعدالسبحؾثة، وجاءت أعمص إ

تحسل و و القرار واتخاذه، إجراءات صشو )السيارة الدياسية،  سا كانم إسيامات تأثير أبعادؼي
  باألبعاد األةرػ. ؾياسال  ندبة تأثيرقل أ)القؾة والشفؾذ(  متمػ بعد( متقاربة، واالسخاطرة

. يعتسد تعزحز  كل نؾع مؽ القدرات السشغسية عمص أبعاد التدييس التشغيسي الست شاة مؽ ق ل 54
ؾيادات الجامعة السبحؾثة، وكانم تعزحز  القدرات السعرؼية أكثر اعتسادال عمص تمػ األبعاد، 
وجاءت ند  اعتساد نؾعي )القدرات اإلبداعية والتعمؼ التشغيسي( عمص تمػ االبعاد متقاربة، 

 أقل ندبة اعتساد. وسجمم قدرات تقانة السعمؾمات واالتراالت
مؽ القدرات األربو)السعرؼية، تقانة السعمؾمات واالتراالت، . تأثر عسمية تعزحز  كل قدرة 55

اإلبداعية، والتعمؼ التشغيسي ( في الجامعة السبحؾثة بكل بعد مؽ أبعاد التدييس التشغيسي 
 الست شاة مؽ ق ل ؾياداتيا اإلدارحة.
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 السبحث الثا ي
 السقتخحات

في ضؾء ما تؾصمم إليو الدراسة مؽ استشتاجات يسكؽ تقديؼ مجسؾعة مؽ السقترلات التي        
تيدؼ إلص إغشاء واقو لاؿ الجامعة السبحؾثة ةاصة والجامعات عامة قدر تعمق األمر بالتدييس 

 التشغيسي والقدرات السشغسية وعمص الشحؾ اآلتي : 
غيسي وتؾعيف اآلثار اإليجابية ألبعاده لتحقيق ضرورة إيبلء األىسية لسؾضؾع التدييس التش .5

األىداؼ وتجش  ما يدفر عشو مؽ آثار سم ية. والسيسا امتبلكيا عبلقات ارتباط وتأثير في 
 تعزحز  القدرات السشغسية . 

الدعي لتعزحز  القدرات السشغسية كؾنيا تسثل مؾجؾدال استراتيجيال لمجامعة وتحقق ليا ميزة  .1
البقاء واالستسرار بخاصة في عل بيئة غير مؤكدة وشدلدة التعقيد  تشافدية وتسكشيا مؽ

 والتشافس.
تعزحز تؾعيف القؾة والشفؾذ مؽ ق ل ؾيادات الجامعة السبحؾثة، واالستفادة مؽ اآلثار اإليجابية  .3

ومحاولة تجش  اآلثار الدم ية التي مؽ السسكؽ أف تفرزىا الدمؾكيات السترتبة عمص ىذا 
قؾة التأثير التي باعتساد  عسالياأ عمص نتائج ؾيادة الجامعة سيظرة طرحق  التؾعيف، وذلػ عؽ

والتأكيد  ورفو معشؾحاتيؼ ؽفي التعامل العادؿ مو العاممي نفؾذىا فيتؾعفزبلل عؽ  ، تستمكيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                عمص مبللغة السجسؾعات مؽ ذوؼ الشفؾذ الذلؽ يرع  تعامل اآلةرحؽ معيؼ .                                                           

السزحد  عيفتؾ تفعيل االىتساـ ببعد السيارة الدياسية عؽ طرحق تعزحز ؾيادة الجامعة عسمية  .4
عؽ تؾعيف عبلقاتيا مو  فزبلل ، ةرحؽبشاء عبلقات العسل مو اآل مؽ الؾقم والجيد في

، وإيبلء اىتساـ أك ر لتحقيق أىدافياوالتعامل اإليجابي معيؼ لسؤثرحؽ في العسل األفراد ا
بزرورة امتبلؾ ؾيادة الجامعة الذكاء الدياسي مسا يسكشيا مؽ السشاورة في التأثير في 

في ميداف  تياتذخيص السذكبلت ومعالجحؽ وتسييز األشياء الرحيحة، وتسكيشيا في اآلةر 
 العسل.

رة في التأثير بدمؾكيات العامميؽ، ما تستمكو مؽ مؾاضو الديظ تؾعيف ؾيادة الجامعة .5
واعتسادىا لتمػ السؾاضو في تحفيز قدرات العامميؽ، فزبلل عؽ التؾجو بجدية أك ر نحؾ 

طرح و  التحدث بررالة لؾؿ مختمف األمؾر ميسا كانم لداسةعمص تذجيو عاممييا 
، وميميا نحؾ األفكار الجدلدة لتص لؾ كانم مخالفة آلراء ؾياداتيؼ وعدـ ك م تمػ األفكار

، وضرورة عدـ تؾافقيا مو تؾجياتيا عمص الرغؼ مؽق ؾؿ األفكار التي يقدميا العاممؾف 
  ة عمص التفاعل االجتساعي داةل الجامعة.امتبلؾ ؾيادة الجامعة زماـ السبادرة والديظر 
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الدعي الجاد نحؾ تحسل السخاطرة السحدؾبة عؽ طرحػق البحػث السدػتسر لؿيػادة الجامعػة عػؽ  .6
السقػػػدـ مػػػؽ ق ػػػل ؾيػػػادة الجامعػػػة تذػػػجيو السبػػػادرات الجدلػػػدة التػػػي تتدػػػؼ بالسخػػػاطرة، وتعزحػػػز ال

ص يتخرػ، و قػدرات جدلػدة عيػارإعامميؽ عمص تحسل السخاطرة لسشحيؼ فرص السبحؾثة إلص ال
تذػػجيعيؼ عمػػص  تابعػػة أفكػػار تتدػػؼ بسخػػاطرة عاليػػة، فزػػبلل عػػؽجػػزء ك يػػر مػػؽ وقتيػػا لتشفيػػذ وم

االجتياد واإلبداع في أداء األعساؿ السشاطة بيؼ ون ذ الخؾؼ الذؼ يعتػرحيؼ مػؽ ابتكػار طرائػق 
متبلؾ ؾيػادة عسل جدلدة، وعدـ التدمؼ بعسل ما يظم  مشيؼ فقط دوف أف يخاطروا، وضرورة ا

الجامعػػػػة القػػػػدرة عمػػػػص تحسػػػػل التبعػػػػات التػػػػي تترتػػػػ  عػػػػؽ بحثيػػػػا عػػػػؽ الفػػػػرص الجدلػػػػدة ذات 
 السخاطرة. 

ىداؼ تتدؼ بالؾضؾح والذفاؼية عؽ طرحق وضو أ االىتساـ بذكل أك ر باألىداؼ التشغيسية  .7
 زبلل وتظؾحرىا، ف السشغسيةوتتشاس  مو قابميات العامميؽ وقدراتيؼ وبسا يزسؽ تشسية القدرات 

التؾازف بيؽ شراؾ العامميؽ في تحدلد األىداؼ بسا يحقق عؽ تذجيو ؾيادة الجامعة عمص إ
 .امتبلؾ اليات فعالة في تحؿيقياضرورة و ىداؼ العامميؽ. أ و  عامةىدافيا الأ 

سيؼ في ال ىادور ل توالسكافآالترؾيات تفعيل نغاـ التحفيز السعتسد في الجامعة وال سيسا  .8
مرضية والعسل عمص مشحيا لد  الشغاـ  تيؼ مكافآمشح وذلػ عؽ طرحقذجيو العامميؽ، ت

، فزبلل عؽ دعؼ مسا يداعد عمص التأثير في سمؾكياتيؼ وتحفيزىاوبكل شفاؼية لسؽ يدتحقيا 
 . سا يعزز وحشسي قدراتيؼ الكامشةبلمعامميؽ داء الستسيز األ

أسالي  عمص ؾيادة الجامعة اعتساد لقرارات واتخاذىا عؽ طرحق تعزحز ات شي إجراءات لرشو  .9
ليات نقل معمؾمات مشاسبة التخاذ آوامتبلكيا ، فة لتشفيذ القرارات الستخذةالزحط السختم

 ، ووجؾد قؾاعد ومعالير لاكسة تجعل القرارات مؾضؾعية ومؤثرة في الجامعة وضرورةالقرار
تحؾحل القرارات لتكؾف في صالحيؼ، والتحقق بأف  محاربة استخداـ البعض لشفؾذىؼ في

اعتبارات السرالا الذخرية  لصالقرارات تدير لتحقيق أىداؼ الجامعة فحد  دوف الشغر إ
جامعة والسرالا السذروعة لآلةرحؽ ، و مجسؾعة معيشة مسؽ لتجاىمؾف مرالا اللفرد أ

لقرارات لسعرفة نتائجيا تخاذ االص التذاور مو عاممييا ق ل إؾيادة الجامعة  فزبلل عؽ لجؾء
  . لص قرارات مرضيةإفكارىا لمؾصؾؿ أمو  ىؼفكار أدمج ، و ثارىاآو 

تؾليد ةيارات متشؾعة تعزحز جيؾد الجامعة في تعزحز  القدرات السعرؼية عؽ طرحق  .50
ق جدلدة تسكشيا مؽ ائت شي طر و تسكشيا مؽ مؾاكبة التظؾر السعرفي في مجاؿ عسميا، 

تؾليد ) السعرفةسميات ادارة واألفكار الجدلدة، والعسل عمص تؾعيف ع ؾؿ إلص السعرفةالؾص
، فزبلل عؽ يةفي تعزحز قدراتيا السعرؼ بيا( السذاركةو تؾزحعيا، و ةزنيا، و  اكتدابيا،و  السعرفة،

التي تزحد مؽ قدراتيؼ في الدورات  تؾعيف إمكانياتيا في تظؾحر تمػ القدرات بإشراؾ العامميؽ
 .يستمكؾف قدرات معرؼية عالية ي استقظاب األفراد الذلؽوسعييا ف السعرؼية
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. اىتساـ ؾيادة الجامعة السبحؾثة ولرصيا عمص امتبلؾ القدرات االبداعية عؽ طرحق تييئة 55
 باعتساد نغؼ تؾعيف تذجو فرص الحرؾؿ عمص كفاءات إبداعيةال يئة الداعسة لئلبداع 

بداعية التي اإلشتاجات لمدعؼ ؾيادة الجامعة ، وضرورة تعزحز والدةؾؿ في مجاالت جدلدة
، والعسل باستسرار بداعي الكتذاؼ لقائق جدلدةعمص التفكير اإلؾف وتذجيعيؼ يقدميا العامم

 .بداعيةات التي تؾاجو امتبلؾ القدرات اإلعمص تذليل الرعؾب
ىسيػة الػتعمؼ أ بيئػة تشغيسيػة تػدعؼ وتػدرؾ  ريتػؾفببقدرات التعمؼ التشغيسػي أك ر ىتساـ . إيبلء ا 51

امميؽ عمػػػص اسػػػتيعاب العػػػ، وتذػػػجيو رؤحػػػة السشغسػػػة الستعمسػػػةوالعسػػػل عمػػػص ت شػػػي  التشغيسػػػي
بسػا يسكػشيؼ مػؽ أداء و  ىػاوتظؾحر  ات الحدلثػة لتعزحػز قػدرات الػتعمؼ التشغيسػيانػواستخداـ التق

اد ؾيػػػػادة الجامعػػػػة ، فزػػػػبلل عػػػػؽ اعتسػػػػعميػػػػو اق جدلػػػػدة مختمفػػػػة عسػػػػا اعتػػػػادو ائػػػػعسػػػػاليؼ بظر أ 
بيػػا( الدػػابقة ة راتيػػا )تجار ف يػػتؾعوتذػجيعيا لمعسػػل الفرقػػي فػػي إنجػػار األعسػاؿ، وضػػرورة 

 .التي تؾاجييافي معالجة السذاكل 
تحدلث تقانة السعمؾمات واالتراالت وتظؾحرىا باستسرار لمتكيف مو . ضرورة المجؾء إلص 53  

عمؾمات واتراالت لدلثة تسكؽ العامميؽ مؽ م ، والعسل عمص تعزحز  تقاناتالتحيرات ال يئية
، وأف تجتيد ؾيادة الجامعة في عساليؼ بذكل صحياأ لسظمؾبة ألداء تؾفير السعمؾمات ا

، لص مرادر ال يانات والسعمؾماتإمتبلكيا شبكات اتراؿ متظؾرة يسكشيا مؽ الؾصؾؿ ا
تراالت بسا فييا فزبلل عؽ تؾفير مؾارد بذرحة مؤىمة لمتعامل مو تقانة السعمؾمات واال

أنغسة التذحيل وال رامج التظ يؿية الحدلثة وتحفيزىؼ بإشراكيؼ في دورات تخررية تعزز 
 مؽ قدراتيؼ في مجاؿ ىذه التقانة.

إال أف مو الدراسات الدابقة .عمص الرغؼ مؽ التؾصل إلص نقاط اتفاؽ وافتراؽ ليذه الدراسة 54
السؾضؾع بحاجة إلص السزحد مؽ الدراسات السيدانية الستعسقة لمبالثيؽ في إطار الدراسات 

  اآلتي:  نقترحالسدتق مية، لذا 
   دور التدييس التشغيسي في تعزحز األداء العالي 
 التدييس التشغيسي ودوره في تفعيل االلتزاـ التشغيسي 
 تشغيسي االيجابي    دور القدرات السشغسية في تعزحز التدييس ال 
   التدييس التشغيسي ودوره في الرحادة الجامعية 
  دور القدرات السشغسية في تعزحز استراتيجيات السشغسة التشافدية 
  دور التدييس التشغيسي في تحقيق الؾالء الؾعيفي 
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  السرادر

 القخآن الكخيم 
 معجم السعا ي الجامع 
 أوُ . السرادر العخبية 

 الخسائل الجاماية و اإلطاريح .  أ
ستراتيجية إلدارات ، مدػ تؾافر القدرات الؿيادية اال1051آؿ عزي ، عمي دمحم ع د،  .5

، رسالة ماجدتير )غير "ستظبلعيةدراسة ا"السشغسات التابعة لؾزارة الكيرباء في السؾصل 
 ، العراؽ. قتراد، جامعة السؾصلكمية اإلدارة واالقدؼ إدارة األعساؿ، مشذؾرة( ، 

يؼ، ا .1 يؼ ةميل،ابرـا جتساعية في ضؾء ؾياسات ، تظؾحر نسؾذج السدؤولية اال1050 برـا
طرولة دكتؾراه ) غير مشذؾرة ( ، كميات األىمية العراؾية ببحداد، أالقؾة واألةبلؾيات في ال

 العراؽ.   قتراد، جامعة بحداد،قدؼ إدارة األعساؿ، كمية اإلدارة واال
ستراتيجية التعاوف التشافدي ودورىا ، مدتؾحات ا1050ألسد، ف ع د دمحم ال دراني، إيسا .3

ستظبلعية تحميمية في الذركة العربية درات الدلشامية لمسشغسات: دراسة افي بشاء الق
قدؼ لرشاعات السزادات الحيؾحة ومدتمزماتيا )أكاؼ(، رسالة ماجدتير )غير مشذؾرة(، 

 ، العراؽ.لسؾصلقتراد، جامعة األعساؿ، كمية اإلدارة واالدارة اإ
في أنساط ستراتيجيات التأثير ، دور عدد مؽ ا1054حز لسيد سعيد، ال روارؼ، ع دالعز  .4

 -قميؼ كؾرستافألراء عيشة مؽ الشؾاب في برلساف إستظبلعية الدمؾؾ الدياسي، دراسة ا
، قتراد، جامعة دىؾؾاإلدارة واال عساؿ، كميةقدؼ إدارة األالعراؽ، رسالة ماجدتير، 

 العراؽ .  -كردستاف
، أثر مسارسات إدارة السؾارد البذرحة في القدرات  1057الراوؼ ، فاطسة ؾيس ،  .5

التشغيسية : دراسة تظ يؿية في ال شؾؾ التجارحة األردنية، رسالة ماجدتير ، قدؼ إدارة 
 األردف .    –األعساؿ ، كمية األعساؿ، جامعة الذرؽ األوسط ، عساف 

بداع التشغيسي: دراسة عؾامل التحير في عسمية اال ، أثر1050جبار، تحرحد صادؽ،  .6
ميدانية عمص مؾعفي الييئة العامة لمديالة العراؾية، رسالة ماجدتير )غير مشذؾرة(،  

 ، االردف. عسادة الدراسات العميا، جامعة مؤتة
ؾىرحة: دراسة دارة السعرفة في الكفايات الج، تأثير إ1009بي، أكـر سالؼ لدؽ، الجشا .7

قدؼ اإلدارة العامة، عبلـ العراقي، رسالة ماجدتير )غير مشذؾرة(، في شبكة اإلتحميمية 
 ، العراؽ.قتراد، جامعة بحدادكمية اإلدارة واال
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، تظؾحر السشاخ التشغيسي في ضؾء معالجات ضحؾط 1055لياـ دمحم، الحسداني، إ .8
جتساعية، لذؤوف االالتابعة لؾزارة العسل والؾائية دراسة ميدانية في دور الدولة اال العسل:

  قتراد، جامعة بحداد.قدؼ اإلدارة العامة، كمية اإلدارة واال رسالة ماجدتير)غير مشذؾرة(،
يؼالخفاجي، إ .9 فاعمة دارة ال، تقانة السعمؾمات اإلدارحة ودورىا في اإل1050ألسد،  برـا

رسالة  ستظبلعية بدوائر التدجيل العقارؼ في مدلشة بحداد،لؤلزمات التشغيسية: دراسة ا
 قتراد، جامعة بحداد،قدؼ إدارة االعساؿ، كمية اإلدارة واالماجدتير )غير مشذؾرة(، 

 العراؽ. 
ي ودوره في الرراعات التشغيسية ،  التدييس التشغيس 1008الراجحي ، ىاني بؽ ناصر،  .50

دارحة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة نايف ، قدؼ العمـؾ اإلطرولة دكتؾراه وإدارتيا ، أ
  ، الرحاض ، السسمكة العربية الدعؾدية .العربية لمعمـؾ األمشية 

، واقو القدرات السشغسية وآفاؽ تظؾحرىا: 1053الربيعي، عساد عظؾ لامد لسادؼ،  .55
دراسة تحميمية آلراء الؿيادات في بعض مدتذؽيات مدلشة السؾصل، رسالة ماجدتير )غير 

 ، العراؽ.قتراد، جامعة السؾصلقدؼ إدارة االعساؿ، كمية اإلدارة واالشذؾرة(، م
يؼ، إالزحدؼ، ؾيس  .51 ات الؿيادية العميا في ، نسط التفكير االستراتيجي لمسدتؾح1000برـا

الستراتيجي، رسالة دارة العامة العراؾية وأثره في اتجاىاتيؼ نحؾ التحيير امشغسات اإل
 .، العراؽ  دارة واالقتراد، جامعة بحدادكمية اإلدارة العامة، ماجدتير في اإل

، أثر مرادر قؾة اإلدارة العميا في تحدلد األىداؼ 1007مشص عمي، زحديو،  .53
ستراتيجية: دراسة تظ يؿية عمص السرارؼ التجارحة في قظاع غزة، رسالة ماجدتير، اال

 ، فمدظيؽ . بحزةسبلمية قدؼ إدارة األعساؿ، كمية التجارة، الجامعة اإل
، السؾاطشة التشغيسية ودورىا في أداء السؾارد 1055الداعي، ع دالحسيد محسؾد،  .54

دارة سمكة البحرحؽ، رسالة ماجدتير في االبذرحة: دراسة تحميمية بالسجالس ال مدية بس
 ، مسمكة البحرحؽ.دارحة، جامعة العمـؾ التظ يؿيةكمية العمـؾ االالسؾارد البذرحة، 

عتساد مدةل ، تقييؼ السؾقف االستراتيجي الداةمي با1055اشؼ دمحم، وعد ىالدبعاوؼ،  .55
القدرات السشغسية: دراسة ميدانية في الذركة العامة لتؾزحو السشتجات الشفظية ىيئة تؾزحو 

قدؼ إدارة األعساؿ، الذسالية / فرع السؾصل، بحث دبمـؾ عالي تخرري)غير مشذؾر(، 
 ، العراؽ. السؾصلقتراد، جامعة كمية اإلدارة واال

، دور الثقافة التشغيسية في تعزحز الؾالء 1051الذؾممي، دمحم لؾسف سعد لؾسف،  .56
دارة سمكة البحرحؽ، رسالة ماجدتير في إسكاف في متشغيسي: دراسة تظ يؿية بؾزارة اإلال

 ، مسمكة البحرحؽ .دارحة، جامعة العمـؾ التظ يؿيةكمية العمـؾ اإلالسؾارد البذرحة، 
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، مدػ تؾفر الخرائص التشغيسية والدمؾكية لسشغسات 1053درحس، صفاء إع ؾدؼ،  .57
طرولة دكتؾراه )غير ة مؽ السرارؼ األىمية العراؾية، أاألداء العالي: بالتظ يق عمص عيش

 ، العراؽ.قتراد، جامعة السؾصلقدؼ إدارة األعساؿ، كمية اإلدارة واالمشذؾرة(، 
، الثقافة التشغيسية واإلبداع اإلدارؼ: دراسة استظبلعية 1004العشزؼ، بداـ بؽ مشاور،  .58

عمص العامميؽ في السؤسدات العامة في مدلشة الرحاض، رسالة ماجدتير )غير مشذؾرة(، 
 ، السسمكة العربية الدعؾدية.قدؼ اإلدارة العامة، كمية العمـؾ اإلدارحة، جامعة السمػ سعؾد

لشسط الؿيادؼ في بشاء القدرات ، تأثير ا1007دمحم صبحي ع دالرزاؽ، كذسؾلة، عسر  .59
ستراتيجية لمسشغسة: دراسة تحميمية آلراء السدراء في عيشة مؽ السشغسات الرشاعية في اال

قدؼ إدارة األعساؿ، كمية اإلدارة محافغة نيشؾػ، رسالة ماجدتير )غير مشذؾرة(، 
 ، العراؽ.قتراد، جامعة السؾصلواال

( ، التفكير االستراتيجي وأثره في تظؾحر 1009سؾمي ، مروج طاىر ىذاؿ ، )السر  .10
معادؿ لمساجدتير في السرارؼ ، غير مشذؾرة ،  درات الجؾىرحة ، رسالة دبمـؾ عاؿ  السق

 ، العراؽ. جامعة بحداد –مجمس السعيد العالي لمدراسات السحاس ية والسالية مقدمة الص 
ستراتيجية باستخداـ بعض ، تعزحز القدرات اال1005وعدهللا، السعاضيدؼ، معؽ  .15

في سؾؽ بحداد  السؤشرات السالية: دراسة تظ يؿية لعيشة مؽ مشذآت األعساؿ السدجمة
 دارة واالقتراد، جامعةكمية اإلطرولة دكتؾراه )غير مشذؾرة(، ألؤلوراؽ السالية، 

  ، العراؽ . السؾصل
في تعزحز الرضا الؾعيفي: دراسة تظ يؿية ، دور الحؾافز 1055السشاعي، سمساف ألسد،  .11

دارة السؾارد سمكة البحرحؽ، رسالة ماجدتير في إفي السؤسدة العامة لمذباب والرحاضة بس
 ، مسمكة البحرحؽ.دارحة، جامعة العمـؾ التظ يؿيةكمية العمـؾ اإلالبذرحة، 

وأثرىا عمص دارة السعرفة والسقدرة الجؾىرحة إالعبلقة بيؽ  ،1007 نايف، أسعد كاعؼ، .13
دارة كمية اإل عساؿ )غير مشذؾرة(،دارة األإطرولة دكتؾراه في فمدفة أداء االستراتيجي، األ

  ، العراؽ.واالقتراد، الجامعة السدتشررحة
 ، أثر تقشية السعمؾمات ورأس الساؿ الفكرؼ في تحقيق1005لؾسف، بداـ ع دالرلسؽ،  .14

طرولة دكتؾراه كميات جامعة السؾصل، أفي عيشة مؽ داء الستسيز: دراسة استظبلعية األ
   ، العراؽ . قتراد، جامعة السؾصلقدؼ إدارة األعساؿ، كمية اإلدارة واال)غير مشذؾرة(، 
 ب . البحهث والجوريات 

، دور مسارسػػػػػػة الػػػػػػتعمؼ السشغسػػػػػػي فػػػػػػي مدػػػػػػاندة التفكيػػػػػػر 1004ألػػػػػػؾب، ناديػػػػػػا ل يػػػػػػ ،  .5
  .(5عدد )، (44)، مجمد العامةدارة مجمة اإلاالستراتيجي في السشذأة الدعؾدية، 
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، القدرات التشغيسي لمؿيادة االستراتيجية  1056الداؤد ، ألفؽ ناعر والوند ، ليشا ميخائيل  .1
في القرارات االستثسارحة االستراتيجية : دراسة استظبلعية آلراء عيشة لسدلرؼ شركات 

، جامعة اربيل التقشية  Polytechnicمجمة القظاع األنذائي في محافغة دىؾؾ ، 
 ( . 3( ، العدد )6السجمد )

، متظمبات مشغؾمة عسل األداء العالي لتحقيق الرحادية في العسل 1054ةميل، نؾر، .3
مجمة العمـؾ جامعة بحداد،  -الجامعي: بحث تحميمي في كمية اإلدارة واالقتراد

 . 163-138(، ص73(، العدد )59، السجمد )االقترادية واإلدارحة
سػػتراتيجية لتظػػؾحر القػػدرات فػػي ا، بشػػاء 1006ؼ ومشيػػل، دمحم لدػػيؽ، عد، مدػػمؼ عػػبلو الدػػ .4

(، العػػدد 5، السجمػػد )مجمػػة العمػػـؾ االقترػػاديةالتعمػػيؼ العػػالي: دراسػػة فػػي جامعػػة البرػػرة، 
 (، نيداف.58)

، تحميل عؾامل لباقة الدمؾؾ وتأثيرُه في نذر ديسؾمة الحفاظ 1054سسؾعي، رفاء فرج،  .4
ركة الفاروؽ العامة لمسقاوالت السشغسية، بحث تظ يقي لعيشة مؽ مشتد ي شعمص الثقة 

 (، العراؽ . 76(، العدد )10، السجمد )دارحةمجمة العمـؾ االقترادية واإلنذائية، اإل

واقػػػػو القػػػدرات فػػػػي جامعػػػػة ، ؾيػػػػاس 1009شػػػ مي، مدػػػػمؼ عػػػبلوؼ وعمػػػػي، عروبػػػػة رشػػػيد،  .6
.  5(، كػانؾف األوؿ5(، العػدد )3، السجمػد )دارحةدراسات إمجمة  فاؽ تحديشيا،آالبررة، و 

 .  30 -5ص 
سػػػاط الؿياديػػػة فػػػي التدػػػييس ، دور األن1055وسػػػعيد، ىػػػدلل كػػػاعؼ، نػػػؾر، شػػػرحف، أثيػػػر أ .7

جابػات العػػامميؽ فػػي مدلرحػػة زراعػػة االنبػػار، ، دراسػػة وصػػؽية تحميميػػة لعيشػػة مػػؽ إالتشغيسػي
 ( . 7(، العدد )4مد )، السجدارحةة األنبار لمعمـؾ االقترادية واإلمجمة جامع

، الدمؾؾ الدياسي وأثرُه في مدتؾػ الرراع التشغيسي، 1008الررالرة، أكثؼ ع دالسجيد،  .8
، السجمد دارحةدراسات، العمـؾ اإلدراسة تحميمية لسجمس األمة األردني الرابو عذر، مجمة 

 ( . 5(، العدد )35)
، أثر اإلبداع اإلدارؼ عمص تحديؽ مدتؾػ أداء 1051العزاوؼ، نجؼ، ونرير، طبلؿ ،  .9

قترادية مجمة بحداد لمعمـؾ االإدارة السؾارد البذرحة في ال شؾؾ التجارحة األردنية ، 
 .33، العدد الجامعة

بػػة فػػي بشػػاء 1055العشػػزؼ، سػػعد عمػػي لسػػؾد والعبػػادؼ، ىاشػػؼ فػػؾزؼ،  .50 ، فمدػػفة إدارة السـؾ
  .مؤتسر جامعة أربيلمشغسات األداء العالي، 

يؼ، تحرحد ةميل، الك يدي، صبلح الدلؽ عؾاد، وإ .55 ، القدرات السعرؼية 1054برـا
شة مؽ الؿيادات السيزة التشافدية، بحث ميداني آلراء عي واالستراتيجية واثرىسا في بشاء
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(، 10، السجمد)قترادية واإلدارحةمجمة العمـؾ االدارحة في السرارؼ األىمية، اإل
 (. 79العدد)

يؼ ،  .51 قػػػػػرارات ، دور محتػػػػػؾػ  1005السعاضػػػػيدؼ ، معػػػػػؽ وعػػػػػدهللا وألسػػػػػد ، ميدػػػػػر إبػػػػػرـا
السجمػد ، مجمػة تشسيػة الرافػدلؽستراتيجية وتعزحز السيزة التشافدػية ، التدؾحق في دعؼ القدرة اال

  ( ، العراؽ .77( ، العدد )17)
ستراتيجية القائسة عمص السؾارد في ، إسيامات نغرحة اال1006وعدهللا، السعاضيدؼ، معؽ  .53

(، 55، العدد )مجمة بحؾث مدتق ميةتحقيق السيزة التشافدية: دراسة نغرحة تحميمية، 
 . 39-55ص

 ت. السؤتسخات والشجوات 
بداع والقدرة عمص أداء العسل وعبلقتو بالرضا ، اإل1051 الخشاؽ، سشاء ع دالكرحؼ،  .1

 لدػ الجامعات الساليزحة، السمتقص العمسي الرابوي لؤلكاديسييؽ: دراسة مقارنة في إالؾعيف
، تحم عشؾاف: اإلبداع والتسيز في مشغسات األعساؿ، كمية االقتراد والعمـؾ /19-30/4
 االردف .دارحة، جامعة العمـؾ التظ يؿية الخاصة، اإل

مسيزاتو  "، اإلبداع في السؤسدات الخدمية 1051كساؿ، مرداوؼ، ون يمة ، بؾفؾلة،  .2
تسيز في بداع وال، تحم عشؾاف: اإل/30/4-19، السمتقص العمسي الرابو"ومدتؾحاتو 

،  دارحة، جامعة العمـؾ التظ يؿية الخاصةمشغسات األعساؿ، كمية االقتراد والعمـؾ اال
  االردف . 

  تب. الك ث
، ترجسة ألسد دارؼ في القرف الحادؼ والعذرحؽاإلبداع اإل,  2118، برافيؽ جؾبتا  .5

  مرر .  –السحربي ، دار الفجر ،القاىرة 
:  ، ترجسة دارة الدمؾؾ في السشغساتإ، 1004جرحش ر، جيرالد، وباروف، روبرت،  .1

 الدعؾدية .  – الرحاضرفاعي رفاعي، واسساعيل بديؾني: دار السرح  لمشذر ، 
، الظبعػػػػة إدارة الدػػػػمؾؾ التشغيسػػػػي فػػػػي عرػػػػر التحييػػػػر، 1055جػػػػبلب، إلدػػػػاف دىػػػػش،  .3

 .  األردف –األولص، دار الرفاء لمشذر والتؾزحو، عساف 
، الظبعة ستراتيجية مدةل استراتيجينغؼ السعمؾمات اال ،1005الزع ي، لدؽ عمي،  .4

 االردف .  – ، دار وائل لمشذر والتؾزحو، عسافاألولص
،  الدمؾؾ الدياسي : الشغرحة والؾاقو والسعظيات الشفدية،  5999الديد ، عزحزة دمحم ،  .5

  مرر .  –جامعة عيؽ شسس 
،  دارؼ التشغيسػي فػي السشغسػات السعاصػرةالدمؾؾ اإل، 5999عداؼ، دمحم ع دالسعظي،  .6

 .  االردف - عساف،  ، مكت  السحتد  5ط
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 -تظؾحر السشتجات الجدلدة ، 1004 عكروش، مأمؾف نديؼ، وعكروش، سيير نديؼ، .7
 -، دار وائل لمشذر والتؾزحو، عساف،  الظبعة األولصمدةل استراتيجي متكامل وعررؼ 

   االردف . 
أثر الدياسة التشغيسية والستحيرات الذخرية عمص الؾالء ،  1004الفؾزاف ، ناصر ،  .8

 الدعؾدية .  -، جامعة السمػ سعؾد ، الرحاض التشغيسي في السؤسدات العامة
ندػػػػاني الفػػػػردؼ لدػػػػمؾؾ التشغيسػػػػي: دراسػػػػة الدػػػػمؾؾ االا،  1000القرحػػػػؾتي ، دمحم قاسػػػػؼ ،  .9

، الظبعة الثالثة ، دار الذػروؽ لمشذػر والتؾزحػو، عسػاف، والجساعي في السشغسات السختمفة
 .  األردف

شذر ، دار الذرؽ لم السعاصرة التظؾحر التشغيسي وقزاياه،  5998الك يدي ، عامر،  .01
 قظر .  –والظباعة والتؾزحو ، الدولة 

معيػػػة لمشذػػػر ، الظبعػػػة األولػػػص، الػػػدار الجاالتخظػػػيط االسػػػتراتيجي، 1009لسػػػد، أمػػػاىر،  .55
   مرر. - سكشدرحةوالتؾزحو، اال

، دارة بػػػالتؾافق : الخػػػيط الؾاصػػػل بػػػيؽ الدػػػمظة والتبعيػػػةاال،  1003ىرمػػػاف ، نػػػؾربرت ،  .51
 الدعؾدية .  – ألولص ، مكتبة الع يكاف ، الرحاضىاني صالا ، الظبعة اتعرح  : 

 . اإل تخ يت  ج
  بشاء قدرات السشغسات غير الحكؾمية.، 1050السؤسدة األمرحكية لمتشسية،  .5
أثػر بشػػاء القػدرات السشغساتيػػة .  لػػص التحػديات : تقيػػيؼ، االرتقػاء إ 1005ىيمػي، وآةػػروف،  .1

 السشغسات غير الحكؾمية الدولية . نتراؾ ، مركز تدرح  وأبحاثا
، تشسيػة القػدرات ، دراسػة لالػة تظ يؿيػة عمػص مػر 1008برنامج األمؼ الستحدة اإلنسػائي ،  .3

الدػػشؾات بسؾجػػ  عػػدد مػػؽ السبػػادرات السشغسيػػة التػػي مػػؽ بيشيػػا مبػػادرة "إصػػبلح التعػػاوف 
  . www.Capacity.undp.orgالفشي"،

قانؾف صاـر لمشجاح في  500ترايدي، برالؽ، قؾاعد وقؾانيؽ الشجاح في دنيا األعساؿ:  .4
 .alkhulasah.comدنيا األعساؿ، شركة أرابيكدسرحز دوت كـؾ السحدودة، 

   http://www.ngoconnect.netتقييؼ وبشاء قدرات السشغسة   .5
نكتش0ًَٔ عهى انًٕقع اإل 2112ش انحكٕيٍت , نهًُظًاث غٍانشبكت انًصشٌت  .6

1101www.participatorydevelopmentprogram.mht.. 

دارة واليشدسة الرشاعية . مؾقو اإلستراتيجي ، ، التخظيط اال 1008دمحم ، ساما ،  .7
http://samehar.wordpress.com/  . 

 
 

http://www.ngoconnect.net/
http://www.participatorydevelopmentprogram.mht.2012/
http://www.participatorydevelopmentprogram.mht.2012/
http://samehar.wordpress.com/
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 ( 0)  السمحق

 أ سهذج استبيان آراء الخبخاء في قياس صجق استسارة ا ستبا ة              

 وشازة اىتعيٌٍ اىعايل واىبحث اىعيًَ

 جاٍعت املىصو
 ميٍت اإلدازة واالقتصاد

 قسٌ إدازة األعَاه / اىدزاساث اىعيٍا
 ا ستبا ةصجق /   م

 احملرتً                                         ...  االستاذ اخلبري
 

 تحية طيبة ...
استسارة أضو بيؽ ألديكؼ نغرال لسا تتستعؾف بو مؽ ة رة ودراية ومكانة عمسية وأكاديسية ، 

التدييذ التشعيسي ودورُه في السؾسؾمة بػ ) الساجدتير رسالة ؿياس متحيرات ب الخاصة االستبانة
في جامعة  التجريديين والسهظفينعيشة من  آلراء استطالعية: دراسة  السشعسيةالقجرات  تعديد 
عمص الستحيرات واألبعاد ؽ وقتكؼ الثسيؽ في بياف رأيكؼ آمل أف تقدمؾا جزءال م ( ، أربيل  –جيهان

 السع رة عشيا في ضؾء األسئمة اآلتية :
 ىل الفقرة واضحة وتؿيس الحرض الذؼ وضعم مؽ أجمو ؟ -5
 ىل تشتسي كل فقرة إلص البعد السحدد ليا؟ -1
 ىشاؾ فقرات أةرػ يسكؽ إضافتيا إلص كل بعد مؽ األبعاد ؟ ىل -3
 ىل ىشاؾ أبعاد أةرػ يسكؽ اضافتيا الص االبعاد السؤشرة ؟ -4

 هرٓ اىفسصت ىْعرب عِ جصٌو شنسّا وتقدٌسّا ىتعاوّنٌ ٍعْا ... ّثَِ
 المق  العمسي :                                                سؼ الخ ير : ا

 مكاف العسل :                                    الدقيق : العاـ و التخرص 
 :التؾؾيو                                                         التارح 

 
 
 

 السذخف                                                       الباحث       
 طالب الساجدتيخ                               األستاذ السداعج                   
 نبذار اا م حدي                              حسج سميسان الجخجخي          أد. 
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 ( 8)  السمحق
 استسارة ا ستبيان السهزعة    

 وشازة اىتعيٌٍ اىعايل واىبحث اىعيًَ

 جاٍعت املىصو              
 ميٍت اإلدازة واالقتصاد         

 قسٌ إدازة األعَاه / اىدزاساث اىعيٍا  
   املستجٍبني ... األفاضو/ اىسٍداث / اىسادة 

 
 تحية طيبة ... 

التي بيؽ ألديكؼ ،  االستبانةأرجؾ التكـر بسشحي جزءال مؽ وقتكؼ الثسيؽ لئلجابة عؽ أسئمة        
القجرات  تعديد التدييذ التشعيسي ودورُه في متحيرات الرسالة السؾسؾمة بػ )والخاصة بؿياس 

( ، أربيل –في جامعة جيهان عيشة من التجريديين والسهظفين استطالعية: دراسة  السشعسية
وىي جزء مؽ متظمبات نيل شيادة الساجدتير في إدارة األعساؿ مؽ جامعة السؾصل / كمية 

      .  واالقتراد اإلدارة
وذلػ ، وثقتي ك يرة في لرصكؼ عمص اإلجابة بسؾضؾعية تامة لجسيو الفقرات الؾاردة فييا     

( أماـ اإلجابة التي تتفق تسامال مو رأيكؼ بكل دقة ومؾضؾعية ، وسيكؾف ليا √بؾضو عبلمة ) 
العسمي ليذه الدراسة ، بإذف هللا األثر الك ير في التؾصل إلص نتائج صادقة تخدـ اليدؼ العمسي و 

 مؤكدال لكؼ إف إجابتكؼ ستعامل بدرحة ولؽ تدتخدـ إال لحرض البحث العمسي . 
 تعاوّنٌ ٍعْا يف إعطاء املعيىٍاث اىدقٍقت وسسعت اإلجابت  شامسٌِ

 ٍالحظت عاٍت : 
  ٌسجى عدً تسك أي عبازة دوُ إجابت ألُ ذىل ٌعًْ عدً صالحٍت االستَازة

 ىيتحيٍو .

 ٍع اىشنس واىتقدٌس                                    

 

        

 

 الباحث                                       لسذخف                                                 ا               
 طالب الساجدتيخ                                     األستاذ السداعج                        
 بذار اا م حدين                         الجخجخي               دمحم حسج سميسان أد.     
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 اولا . معلىمبث عبمت ) تعريفيت ( 

 

 . انعًش 0         )        (  صُت        1

 

 . انجُش 0                       ركش                             أَثى  2

 

                      دبهٕو عال              . انتحصٍم انذساصً 0           دبهٕو                      بكانٕسٌٕس          3

                                        

 ياجضتٍش أٔ يا ٌعادنّ                   دكتٕساِ أٔ يا ٌعادنٓا                                         

 

 . انهقب انعهًً أٔ انعُٕاٌ انٕظٍفً 0  5

 

 . عذد صُٕاث انخذيت فً انجايعت 0   )          ( صُت                  7

 بعاد التدييذ التشعيسي    أثا يا  . 
السشغسة عمص أمل  القادة فيي يدتخدميا نؾع مؽ األنذظة التأثيرحة التالتدييذ التشعيسي : 

       ومؽ ثّؼ مرالا وأىداؼ السشغسة ككل . تعغيؼ مرالحيؼ وأىدافيؼ 
ثير التي تستمكيا ؾيادة الجامعة في سمؾكيات درجة التأ: القهة والشفهذ  -أ 

  القدرات التشغيسية تعزحز العامميؽ بيدؼ 
تفق أ

 ججا
تفق أ تفقأ

  هعا ما
  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا

      ىدافياأ التي تستمكيا بفاعمية في تحقيق  تؾعف ؾيادة الجامعة  القؾة 5
فزل لدػ مكؾف القؾة والشفؾذ ىؾ الخيار األيست مؽ الذلؽيعد التقرب  1

 ؾيادة الجامعة 
     

عؽ طرحق قؾة التأثير  أعسالياتدتظيو ؾيادة الجامعة الديظرة عمص نتائج  3
 التي تستمكيا

     

في التعامل العادؿ مو العامميؽ   ورفو  نفؾذىاتؾعف ؾيادة الجامعة  4
 معشؾحاتيؼ 

     

      دارؼ الفعاؿ ط نفؾذ ؾيادة الجامعة بالدمؾؾ اإللرتب 5
يرع  عمص اآلةرحؽ تؾجد في الجامعة مجسؾعة مؽ ذوؼ الشفؾذ  6

 التعامل معيؼ  
     

  : ية(رؤساء ا قدام العمسو او يهم , العسجاء ومعو ) رئيذ الجامعة ومداعجيه , يقرج بها الخؤساءقيادة الجامعة 
 داريين والفشيين(اإلعزاء الهيئة التجريدية والسهظفين من أالسخؤوسين ) : يقرج بهم    العاممين    



iv 

 

انقذسة عهى انفٓى انفاعم نآلخشٌٍ فً انعًم ٔاصتخذاو المهبرة السيبسيت :  -ة

انًعشفت فً انتأثٍش فٍٓى يٍ أجم تحقٍق ٔتعزٌز األْذاف يثم ْزا انفٓى أٔ 

 انفشدٌت أٔ انتُظًٍٍت

تفق أ
 ججا

تفق أ تفقأ
  هعا ما

  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا

      تؾعف ؾيادة الجامعة السزحد مؽ الؾقم والجيد في بشاء عبلقات العسل مو اآلةرحؽ 7

      فاعمية  بالؾيادة الجامعة  تتسيز ميارة االتراؿ لدػ 8
      ىدافيا أ فراد السؤثرحؽ في العسل لتحقيق األتؾعف ؾيادة الجامعة عبلقاتيا مو  9

سكشيا مؽ السشاورة في التأثير ي الذكاء الدياسي الذؼتستمػ ؾيادة الجامعة  50
  شياء الرحيحةةرحؽ وتسييز األاآل في

     

      في ميداف العسل تياتذخيص السذكبلت ومعالج ميارةتستمػ ؾيادة الجامعة  55
      السؤثرة في عسميامؾر دراؾ األإالجامعة ميارات ذاتية تسكشيا مؽ تستمػ ؾيادة  51
بأنيؼ يديظروف عمص  السدلروف السدػ الذؼ يعتقد ؼيو :  مهاضع الديطخة -ت
 في نتائج األعساؿلداث التي تؤثر األ

تفق أ
 ججا

تفق أ تفقأ
  هعا ما

  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا

تؾعف ؾيادة الجامعة ما تستمكو مؽ مؾاضو سيظرة في التأثير بدمؾكيات  13
 العامميؽ

     

عمص التحدث بررالة لؾؿ مختمف  تذجو ؾيادة الجامعة العامميؽ 14
 مؾر ميسا كانم لداسة األ

     

التفاعل االجتساعي عمص ؾيادة الجامعة زماـ السبادرة والديظرة  تستمػ 15
 داةل السشغسة 

     

       مداراتيا  تستمػ ؾيادة الجامعة قدرات الديظرة عمص عسمية اتخاذ القرار وتحدلد  16
عمص الرغؼ فكار التي يقدميا العاممؾف لص ق ؾؿ األإتسيل ؾيادة الجامعة  17

 عدـ تؾافقيا مو تؾجياتيا  مؽ
     

      تعتسد ؾيادة الجامعة عمص مؾاضو الديظرة في تحفيز قدرات العامميؽ  18
األفعاؿ التي لتخذىا ؾيادة الجامعة والتي تتزسؽ نؾعال :  تحسل السخاطخة -ث

 مؽ السخاطرة بيدؼ استحبلؿ فرص الحرؾؿ عمص القدرات التشغيسية  
تفق أ

 ججا
تفق أ تفقأ

  هعا ما
  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا

تبحث ؾيادة الجامعة باستسرار عؽ السبادرات الجدلدة التي تتدؼ  19
 بالسخاطرة 

     

     فرص  لسشحيؼتذجو ؾيادة الجامعة العامميؽ عمص تحسل السخاطرة  20
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 جدلدةقدرات  إعيار
مؽ وقتيا لتشفيذ ومتابعة أفكار تتدؼ  ال ك ير  ال تخرص ؾيادة الجامعة جزء 21

 بسخاطرة عالية
     

لص  إةرحؽ نتيجة سعييا الجامعة قدراتيا في التأثير باآل تفقد ؾيادة 22
 السخاطرة 

     

ستمػ ؾيادة الجامعة القدرة عمص تحسل التبعات التي تترت  عؽ بحثيا ت 23
 عؽ الفرص الجدلدة ذات السخاطرة 

     

تفق أ  في تحؿيقيا ؾيادة الجامعة ترغ التي  ىي الشتائج:  هجاف التشعيسيةاأل -ج
 ججا

تفق أ تفقأ
  هعا ما

  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا

الجامعة مو قابميات العامميؽ  مؽ ق ل ؾيادةىداؼ السؾضؾعة تتشاس  األ 24
 وقدراتيؼ

     

      ىدافياأ ليات فعالة في تحقيق آتستمػ ؾيادة الجامعة  25
      ىداؼ السذاركة بؾضو األ عمصتذجو ؾيادة الجامعة عاممييا  26
      ىداؼ التي تزعيا ؾيادة الجامعة بالؾضؾح والذفاؼيةتترف األ 27
      ىداؼ العامميؽ أ ىدافيا و أ تحقيق التؾازف بيؽ  عمصتجتيد ؾيادة الجامعة  28
ىداؼ تسكؽ مؽ تشسية القدرات التشغيسية أ تجتيد ؾيادة الجامعة في وضو  29

 وتظؾحرىا 
     

ىي العؾامل والسؤثرات والسحرحات التي تعتسدىا ؾيادة الجامعة التحفيد : -ح
     تحقيق أىدافيا مؽ أجلفي تحفيز العامميؽ 

تفق أ
 ججا

تفق أ تفقأ
  هعا ما

  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا

      تعد الحؾافز التي تقدميا الجامعة لمعامميؽ مرضية  30
مو السياـ والسدؤوليات التي  العاممؾف  تقاضاهل التي السكافآتتشاس  ت 31

 بيا  يكمفؾف 
     

       بكل شفاؼيةلص العامميؽ مؽ ق ل ؾيادة الجامعة إتسشا الترؾيات  32
سمؾكيات  فير والترؾيات في التأثي السكافآتتعتسد ؾيادة الجامعة عمص  33

  العامميؽ وتحفيزىؼ
     

لتمقص العاممؾف الدعؼ والتقدلر مؽ ؾيادة الجامعة ألدائيؼ الستسيز وبسا  34
 يعزز قدراتيؼ الكامشة 

     

      ؼ التحفيز في الجامعة بالسؾضؾعية والعدالة ترف نغت 35
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تتسحؾر ىذه العسميات لؾؿ مدػ قدرة :  جخاءات صشع القخار واتخاذهإ -خ
  السدلرحؽ لمتأثير في األفراد والستعمقة بعسمية صشو القرار واتخاذه  

تفق أ
 ججا

تفق أ تفقأ
  هعا ما

  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا

      الستخذة سالي  الزحط السختمفة لتشفيذ القرارات أتعتسد ؾيادة الجامعة  36
لص إفكارىا لمؾصؾؿ أفكار العامميؽ مو أتسد ؾيادة الجامعة عمص دمج تع 37

  قرارات مرضية
     

اتخاذ القرارات لسعرفة ق ل مو عاممييا لص التذاور إؾيادة الجامعة  أتمج 38
 ثارىاآنتائجيا و 

     

      التخاذ القرار مشاسبةمعمؾمات ليات نقل آتستمػ ؾيادة الجامعة  39
      تستمػ ؾيادة الجامعة قؾاعد ومعالير لاكسة تجعل القرارات مؾضؾعية  40
ف إراءىؼ لتص و آفكارىؼ و أة الجامعة العامميؽ بالتع ير عؽ تذجو ؾياد 41

 كانم مخالفة لتؾجياتيا 
     

 
 السشعسية ثالثا : القجرات 

تقانة و ىي القدرات التي تحتاجيا السشغسة والتي تتزسؽ القدرات)السعرؼية ، القجرات السشعسية : 
  التعمؼ التشغيسي( لتحقيق أىدافياو بداعية ، واإلالسعمؾمات واالتراالت ، 

القدرات التي تعتسدىا السشغسة تحؿيقلا ألىدافيا، بسا :  القجرات السعخفية -أ
                                                                         . يزسؽ ترجسة السعمؾمات والسيارات إلص أداء

تفق أ
 ججا

تفق أ تفقأ
  هعا ما

  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا

تعسل ؾيادة الجامعة عمص تؾليد ةيارات متشؾعة تسكشيا مؽ مؾاكبة  42
 التظؾر السعرفي في مجاؿ عسميا

     

      تظؾحر القدرات السعرؼية لعاممييامكانياتيا في إتؾعف ؾيادة الجامعة  43
      تذرؾ ؾيادة الجامعة عاممييا في الدورات التي تزحد مؽ قدراتيؼ السعرؼية 44
لص السعرفة إق جدلدة تسكشيا مؽ الؾصؾؿ ائؾيادة الجامعة طر تت شص  45

 واالفكار الجدلدة
     

      فراد مسؽ يستمكؾف قدرات معرؼية عالية تدتقظ  ؾيادة الجامعة األ 46
اكتدابيا، و دارة السعرفة ) تؾليد السعرفة ،إتؾعف ؾيادة الجامعة عسميات  47

 السذاركة بيا ( في تعزحز قدراتيا السعرؼيةو تؾزحعيا، و ةزنيا، و 
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التي تذتسل عمص القدرات السادية :  قجرات تقا ة السعمهمات وا ترا ت -ب
فيؼ والبذرحة التي تذتسل عمص الحاسؾب وتقانة االتراالت وقؾاعد ال يانات 

  وتظؾحر وتذحيل تظ يقات تقانة السعمؾمات

تفق أ
 ججا

تفق أ تفقأ
  هعا ما

  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا

لدلثة تسكؽ العامميؽ  معمؾمات واتراالت تقاناتتستمػ ؾيادة الجامعة  48
 عساليؼ بذكل صحيا أ تؾفير السعمؾمات السظمؾبة ألداء مؽ 

     

تجتيد ؾيادة الجامعة في امتبلؾ مؾارد بذرحة مؤىمة في مجاؿ تقانة  49
 واالتراالت السعمؾمات

     

 واالتراالت  تحفز ؾيادة الجامعة العامميؽ في مجاؿ تقانة السعمؾمات 50
 بإشراكيؼ في دورات تخررية تعزز مؽ قدراتيؼ في ىذا السجاؿ 

     

وتظؾحرىا واالتراالت لص تحدلث تقانة السعمؾمات إؾيادة الجامعة  أتمج 51
 باستسرار لمتكيف مو التحيرات ال يئية

 

     

نغسة التذحيل أذوؼ ة رة في التعامل مو  تستمػ ؾيادة الجامعة عامميؽ 52
 التظ يؿية الحدلثةوال رامج 

     

متظؾرة وبسا يسكشيا  ات اتراؿفي امتبلكيا شبكتجتيد ؾيادة الجامعة  53
 لص مرادر ال يانات والسعمؾماتإمؽ الؾصؾؿ 

     

 قدرة السشغسة عمص تجسيو ، دمج واستحبلؿ السؾارد: بجاعية القجرات اإل -ت
 والسعارؼ والسيارات لتؾليد مشتجات وةدمات جدلدة 

 تفقأ
 ججا

تفق أ تفقأ
  هعا ما

  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا

      تجتيد ؾيادة الجامعة في تييئة ال يئة الداعسة لئلبداع  54
      والدةؾؿ في مجاالت جدلدة اإلبداعتستمػ ؾيادة الجامعة القدرة عمص  55
      بداعيةإالجامعة فرص الحرؾؿ عمص كفاءات  تذجو نغؼ التؾعيف السعتسدة في 56
      العاممؾف بداعية التي يقدميا تدعؼ ؾيادة الجامعة الشتاجات اإل 57
بداعي اإل متبلؾ قدرات التفكيراتذجو ؾيادة الجامعة العامميؽ عمص  58

 الكتذاؼ لقائق جدلدة
     

تعسل ؾيادة الجامعة باستسرار عمص تذليل الرعؾبات التي تؾاجو امتبلؾ  59
 القدرات االبداعية

     

عسمية التفاعل الستكامل السحفز بالسعرفة والخ رات :  قجرات التعمم التشعيسي -ث
 والسيارات الجدلدة التي تؤدؼ الص تحيير دائؼ في الدمؾؾ ونتائج األعساؿ

تفق أ
 ججا

تفق أ تفقأ
  هعا ما

  
 تفقأ

تفق أ  
 ججا
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 زحعز لتالحدلثة  التقاناتتذجو ؾيادة الجامعة العامميؽ عمص استخداـ  60
 قدرات التعمؼ التشغيسي   وتظؾحر

     

ق جدلدة مختمفة ائعساليؼ بظر أ داء أذجو ؾيادة الجامعة العامميؽ عمص ت 61
 عسا اعتادوا عميو

     

  السذكبلتتؾعف ؾيادة الجامعة ة راتيا )تجاربيا( الدابقة في معالجة  62
 التي تؾاجييا

     

      السشغسة الستعمسةت شي رؤحة عمص ؾيادة الجامعة  تعسل 63
       اعسالياتذجو ؾيادة الجامعة العسل الفرقي في انجاز  64
      تؾفر ؾيادة الجامعة بيئة تشغيسية تدعؼ وتدرؾ اىسية التعمؼ التشغيسي 65

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 

 

 (3السمحق )
  أسساء الدادة السحكسين  ستسارة ا ستبا ة

 مكاف العسل  االةتراص العمسي  االسؼ  المق  العمسي  ت
 الكمية التقشية اإلدارحة الذسالية / السؾصل إدارة التدؾحق  دمحم ع دالؾىاب العزاوؼ  األستاذ الدكتؾر 1
يؼ ولي  الدكتؾر األستاذ السداعد 2  كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة صبلح الدلؽ اإلدارة االستراتيجية  ألبلـ إبرـا
 كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة دىؾؾ استراتيجية عسميات  لكسم رشيد سمظاف  الدكتؾر السداعداألستاذ  3
 كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة دىؾؾ  نغرحة السشغسة  سعد فاضل عباس السحسؾد  الدكتؾر  األستاذ السداعد 4
 كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة السؾصل اإلدارة االستراتيجية  سعيد ع دهللا دمحم  الدكتؾر األستاذ السداعد 5
 كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة السؾصل إدارة االنتاج والعسميات عادؿ دمحم ع دهللا  الدكتؾر األستاذ السداعد 6
 واالقتراد / جامعة السؾصلكمية اإلدارة  اإلدارة االستراتيجية عبلء ألسد لدؽ الج ؾرؼ  الدكتؾر األستاذ السداعد 7
 الكمية التقشية اإلدارحة الذسالية / السؾصل إدارة االنتاج والعسميات ماجد دمحم صالا  الدكتؾر األستاذ السداعد 8
 كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة صبلح الدلؽ إدارة السؾارد البذرحة  مغفر لسد عمي   األستاذ السداعد 9
 كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة السؾصل اإلدارة االستراتيجية معؽ وعدهللا السعاضيدؼ الدكتؾر األستاذ السداعد 10
 كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة صبلح الدلؽ  إدارة التدؾحق  ميابات نؾرؼ ع دهللا   األستاذ السداعد 11
 اإلدارة واالقتراد / جامعة دىؾؾكمية  نغؼ معمؾمات  ىادؼ ةميل اسساعيل  الدكتؾر األستاذ السداعد 12
 كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة السؾصل إدارة مشغسة  االء ع دالسؾجؾد العاني  السدرس الدكتؾر 13
 كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة السؾصل اإلدارة االستراتيجية السد لؾنس دمحم الدبعاوؼ  السدرس الدكتؾر 14
 الكمية التقشية اإلدارحة الذسالية / السؾصل اإلدارة االستراتيجية  جبلؿ سعد السمؾؾ  السدرس الدكتؾر  15
 كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة السؾصل إدارة االنتاج والعسميات صفؾاف ياسيؽ لدؽ الراوؼ  السدرس الدكتؾر 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 

 

 ( 4 السمحق ) 
 تداق الجاخميا  

 
 االتداؽ الداةمي عمص السدتؾػ الجزئي ألبعاد التدييس التشغيسي  . أ

 القؾة والشفؾذ  .5
 

N.S.= NOT Significant    1.14   ≥ n=74        * p 
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Abstract 

The study dealt with two topics, namely, organizational politics and 

organizational capabilities , as regulatory politics  was, whereas the regulatory 

politics  is one of relatively modern topics that get researcher's attentions on 

the Arabic and foreign  levels by trying to identify its concept, growth and 

development, As well as identifying its positive and negative impacts on 

organizations and their consequences. In contrast, organizational capabilities 

are strategically located for organizations and are essential to their survival 

and continued growth, leading to a competitive advantage for business 

organizations, especially that met challenges and difficulties due to fast 

changes on uncertain environment and highly competitive, that requiring from 

their administrations to make great efforts to enhance these capabilities, what 

must to indicate here that enhancing process go through the effect of many 

factors and variables , one of them, may not the most significant one, is the 

organizational politics that may have an important impact on that field. 

According, as there a scarcity of  studies that dealt with two topics, 

especially the organizational politics with regarding to Arabic studies. The 

current study that were covered on regulatory environment represented by 

Cihan university in Erbil as partial of the problem study, that implies a main 

question which is " does the organizational politics represented by their  

dimensions contribute in enhancing the organizational capabilities of the 

university sample" reaching to achieve many objectives including ascertain the 

extent on which the dimension of organizational of university sample is 

adopted  and having the organizational capabilities. In addition to test many 

main and secondary hypothesis emanating from the hypothesized sample of 

study that ascertain the exist of correlation relationship and meaningful  effect 

between the study variables in terms of their dimensions (combination and 

individual)  in the light of collected of data analysis of a sample consisted from 

(75) specimens personnel (lecturer  and staff ) of university sample by using 

questionnaire prepared for this purpose. 

The study figures many of conclusions  that ascertain the adoption of the 

university sample leadership of  dimensions that expresses the organizational 

politics and owned  organizational capabilities, as well as there are correlation 

relationship and meaningful effect between the two variables (combination and 

individual) in  manner  which indicate that organizational capabilities drives 

their enhanced  features from sample of dimensions that express organizational 

politics, also a number of recommendations have presented for universities in 

general , and the researched university in particular concerning the need to 

pay more attention to the dimension of organizational politics and the need to 

adopt  them. And working on to have organizational capabilities, in addition to 

suggest many of subject for further studies.  

Key words/ organizational politics , political behavior , power and puissance , organizational 

capabilities.     
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