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 االهداء
 

  ...الى

 مد هللا فً عمرهوالدي العزٌز أ  

 روح والدتً رحمها هللا

ً   اعترافا    بحقهما عل

 الدراسة الكمال ؛كانت خٌر معٌن لًمن  

 رفٌقة دربً زوجتً الغالٌة 

 حفظهم هللا تعالى جمٌعا -وبناتً أوالدي

 كل من شجعنً وساعدنً على اتمام هذا العمل 

 المتواضعاهدي هذا الجهد 

 

 

 الباحث 



عرفانشكر و  

الحمد هلل رب العالمين حمدًا كثيرًا عمى فضمه ودوام نعمه والصالة والسالم عمى سيدنا 
 محمد خير خمقه وعمى اله وصحبه أجمعين.

بدايًة أحمد اهلل الواحد األحد عز وجل الذي أعانني بفضمو عمى إنجاز ىذه االطروحة،      
ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص االمتنان إلى األستاذ المساعد الدكتور ىادي خميل 

العممي األول واألستاذ الدكتور محمد عبد حسين الطائي المشرف العممي إسماعيل المشرف 
. فقد كان المستمرة لتفاصيل االطروحة ظاتيما العممية القيمة ومتابعتيماالثاني عمى مالح

كماليا. حيث كانا خير  رشاداتيما القيمة األثر البالغ في إعداد األطروحة وا  لتوجيياتيما السديدة وا 
 المعمم والموجو أطال اهلل في عمرييما وأعزىما بأسباب النجاح والتقدم. 

أن أخص باعتزاز وتقدير عميقين دعم وتشجيع أسرة جامعة كما يقتضي واجب الوفاء      
دىوك التقنية وفي مقدمتيم األستاذ الدكتور )عدنان محسن عبدالعزيز / رئيس الجامعة( لدعمو 

 المتواصل لطمبة الدراسات العميا. 

وأقدم شكري أيضًا إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضميم بقبول مناقشة األطروحة، كما أتوجو     
 شكري وتقديري إلى محكمي استمارة االستبانة.ب

وأسجل وافر تقديري واحترامي إلى األساتذة األفاضل الدكتور سعد فاضل عباس والدكتور      
 عمى المشورة العممية التي أغنت الدراسة سمطان درمان سميمان صادق و الدكتور حكمت رشيد 

عينة الدراسة من اعضاء مجالس  ادوأتقدم بخالص شكري إلى األساتذة األفاضل أفر      
في إقميم كوردستان/ العراق لتعاونيم المثمر مع الباحث وتحمميم عناء اإلجابة الجامعات الخاصة 

 عمى فقرات االستبانة وعمى صبرىم  الجميل أثناء المقابالت الشخصية .

 فترة الدراسة.ألسرتي لما بذلوه من جيد وتضحية خالل المسان عن تقديم الشكر  ويعجز       

 ،محمود محمد أمين باشقالي كتوردالوال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لإلخوة )        
خالصيم   ، والدكتور فارس يونس شمس الدينجيمس يوحنا عوديش كتوردالو  ( لتعاونيم التام وا 

  الصادق وصحبتيم األخوية الطيبة.

 شهاب احمد خضر سوار

                                          0202  
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 لممخصا
اإلداري ( مفيومًا حديثًا في الفكر Organizational Agility يعد مفيوم الرشاقة المنظمية )     

تقديم بعة في تمبية احتياجات الزبائن، و يالسر  االستجابةعن قدرة المنظمات عمى  المعاصر، ويعبر
 األعمال والتعرف عمى بيئة  ،من جية لممنظمة منتجات جديدة، والبحث عن المقدرات الجوىرية

ن الرشاقة المنظمية إعمة لمتغير وعدم اليقين، وعميو فاواالستجابة الف ،الفرص من جية أخرى اقتناصو 
صنع القرارات، وتطبيق و تركز عمى تحقيق السرعة والمرونة في ثالثة مجاالت وىي االستشعار، 

 .إلستراتيجياتا

 Open)اإلدارة المفتوحة  المنظمات المعاصرة تبني فمسفة من  تحقيق الرشاقة المنظميةويتطمب     
Book  Management)   إيجاد منظمة مفتوحة ذات  أساسجديدة تقوم عمى  إدارية، وىي فمسفة

فكر إلى  المنظمة، وتدعو إدارة درجة عالية من التضامن والمشاركة الحقيقية لمموارد البشرية في 
منظمة يمكنيا أن تحصل عمى نتائج ن الأ مفادىاونظرة جديدة لمموارد البشرية تستند عمى فمسفة 

فضل عندما يتحول فكر وسموك تمك الموارد من التركيز عمى وظائفيم الروتينية لمحصول عمى أ
مبادرة وأصحاب المنظمات الذي يركز عمى الفعل السريع وال األعمال فكر وسموك رجال إلى  رواتبيم

  وتخفيض التكمفة وتحقيق الجودة.

ن تركز عمى موردىا البشري أومن جانب اخر يتطمب  تبني الرشاقة المنظمية من المنظمات     
نسان لمنظمة ككيان بايولوجي مثل اإلاإلى  مورد من الموارد المتاحة ليا وذلك من خالل النظرة أىمك

والعوائد خدمات التامين، الصحية، والخدمات االجتماعية، رعاية السالمة المينية، والرعاية إلى  يحتاج
 Human) دامة وصيانة الموارد البشريةإإلى تحسين مستوى  ضافية، وىذا يؤديالمالية اإل

Resources Maintenance) دا تحسين األإلى  بالتاليو  فرادوينعكس في تطوير سموك األ 
المنظمي. دا األ بداع والنجاح فيوتحقيق اإل الوظيفي ليم

المفتوحة، والتركيز عمى صيانة مواردىا  اإلدارة وتبرز حاجة الجامعات بشكل واضح لتبني فمسفة    
كاديمية مؤسسات أالجامعات في كونيا  ىميةتحقيق الرشاقة المنظمية، وذلك ألإلى  البشرية وصوال

قتصادي واالجتماعي، فيي لممجتمعات في كافة مراحل تطورىا اال ىميةتحمل رسالة ليا دور بالغ األ
رسالتيا لتشمل  تالتقميدية من حيث البحث عن المعرفة والتعميم بل امتد أىدافيالم تعد تقتصر عمى 

 .نواحي الحياة العممية والتقنية

 اختيارالموضوع لممنظمات المعاصرة بعامة، ولمجامعات بخاصة جا   ىميةوألتاسيسا عمى ما تقدم    
، ة المنظمية (قاشالر ، و لمفتوحةا ، اإلدارة )صيانة الموارد البشرية المنوه عنيا اعالهلممتغيرات  الدراسة

 لتشكل المتغيرات الرئيسة لموضوع الدراسة الحالية. 



ب  
 

 
 

 ،التركيز عمى المفاىيم السابقةإلى  كردستان إقميمتتمثل مشكمة الدراسة في حاجة الجامعات في    
 أصبحت، و خاصةالخير في عدد الجامعات الحكومية و العقد األقميم شيد نموا متزايدا خالل اإلف

، الخاصةعداد الجامعات أسية فيما بينيا بخاصة بعد تزايد تعمل في بيئة تناف قميمالجامعات في اإل
ر الفرص لمدراسة ين اتبعت وزارة التعميم سياسة االنفتاح وتوفأقميم بعد وكذلك مع الجامعات خارج اإل

 خارج. في ال

كردستان  إقميمفي الخاصة الموضوع، من خالل تشخيص مدى تبني الجامعات  أىميةتجسد تو    
، ومحاولة الوقوف عمى المعوقات والرشاقة المنظميةالمفتوحة، واإلدارة  ،ارد البشريةلفمسفة وصيانة المو 

تعزيز مستويات تبنييا  في تسيمن ألك، وتقديم المقترحات التي يمكن التي تحول دون تحقيق ذ
 عاله.ألممفاىيم 

اإلدارة المفتوحااة  والرشاااقة بنااا  عميااو يتمثاال الياادف الاارئيس لمدراسااة فااي الكشااف عاان العالقااة بااين     
صاايانة المااوارد البشاارية فااي تمااك العالقااة، وماادى وجااود تباااين فااي مسااتوى تااأثير نعكاسااات المنظميااة، وا

وصاايانة المااوارد اإلدارة المفتوحااة منظميااة تبعااا لتركيزىااا عمااى لمرشاااقة الالخاصااة  قماايمإلتبنااي جامعااات ا
ا كانات ىنااك اختالفااات فاي مساتوى تبناي الرشاااقة المنظمياة باين الجامعاات الحكوميااة إذالبشارية، وفيماا 

 .قميمفي اإلالخاصة و 

البشاارية لصاايانة المااوارد يااة التأثير  االنعكاساااتأنمااوذج افتراضااي يوضااح إلااى  اسااتندت الدراسااة إذ     
 رشااااقة المنظمياااة، والمساااتقالً  اً متغيااار  ابوصااافياإلدارة المفتوحاااة باااين فاااي العالقاااة  معااادالً  اً بوصااافو متغيااار 

 ختباارخضاعت لالوفق مجموعاة مان الفرضايات الرئيساة والفرعياة التاي أ  عمى و ، اً معتمد اً متغير  ابوصفي
 و زعاتالتاي االساتبانة  ساتمارةلمبياناات التاي جمعات مان خاالل ااإلحصائّية  األساليب عدد منباعتماد 

 إجماااال ( اسااتمارة701فقااد و زعاات )، كوردسااتان ا العااراق إقماايمفااي  الخاصااة  مجااالس الجامعاااتعمااى 
وتااام تحميااال %(. وقاااد 14.47أي بنسااابة  ) ( اساااتمارة،17) لمدراساااة الصاااالحة االساااتمارات عااادد وكاااان
اىااام وكانااات  (  SPSS.V.21)و  (AMOS. 23)باساااتخدام البرناااامج اإلحصاااائي االساااتبانة  نتاااائج

 التي توصمت إلييا الدراسة كاآلتي استناجات 
فاي الرشاااقة  التااأثيرلاادييا القادرة عماى  المبحوثاةنشااطات صايانة المااوارد البشارية فاي الجامعااات  .7

 التاأثيرالمنظمية. اي تسيم نشاطات صيانة الموارد البشرية التاي مارسات فاي الجامعاات المبحوثاة فاي 
الادائم رادت الجامعاات المبحوثاة ان تحقاق النجااح ا ا مااإذاقة المنظمياة.  وىاذا يادل المباشرة عمى الرشا

 .بالرشاقة المنظميةفعمييا 
والرشاااقة اإلدارة المفتوحااة  معنااوي لمتغياار صاايانة المااوارد البشاارية فااي العالقااة بااين  تااأثيروجااود  .2

ي تازداد المنفعاة التاي تحققياا نشااطات صايانة الماوارد البشارية فاي أ، المبحوثةالمنظمية في الجامعات 
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اإلدارة المفتوحاة  فاي توليفاة العالقاة باين التأثيرات غير المباشرة بصورة أكبر الجامعات المبحوثة نتيجة 
 .المبحوثةالرشاقة المنظمية في الجامعات 

تعامال ة، وىذا يعاود الخاتالف متغيرات الفرعية لمدراسجميع الموجبة بين  المعنويةوجود فرقات  .3
 .  خاصة بيارؤية موحدة يا ليا وفق طبيعة تبنيه المتغيرات و ذالجامعات المبحوثة مع ى

 قترحاتمال مجموعة منإلى  خمصت فقد ،واعتمادًا عمى االستنتاجات التي توصمت إلييا الدراسة
 يا نم

ن تنصب عماى أة يجب الموارد البشرين تعتمد عمييا نشاطات صيانة أليات التي يمكن اآلبرز أن إ .7
 .أىدافياتحديد ميزانية ليا لتحقيق 

البشرية وزيادة توظياف  لممواردببرامج تقديم الرعاية الطبية  مين الصحي المتعمقأنظام الت استحداث .2
الطمأنينااة فااي  يبعااثبمااا  نشاااطات صاايانة المااوارد البشاارية ماان قباال الجامعااات قيااد البحااث خاصااة

 رفع كفا ة العمل فييا. المحافظة عمى بالتاليو ىذا النظام،  نفوسيم بوجود مثل
في ترسيخ السمعة المنظمية ليا،  يسيم األمر الذي تقاعد في الجامعات المبحوثةلمنشا  صندوق إ .3

 خالقية واالجتماعية في المجتمع.كون ذلك من مسؤولياتيا األ
      

 

، االستشعار  الموارد البشرية، الرشاقة المنظمية، رشاقةاالدارة المفتوحة، صيانة   الكممات المفتاحية
 .رشاقة التطبيق
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 ثبت المحتويات

 الصفحة الموضوع

 .االيةالكريمة
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 المقدمة
فمسفة االدارة واستثمار االساليب االدارية الحديثة الى ايجاد رؤية مشتركة بين  فديتست     

 ىنا تبرز دور االدارة المفتوحة فيفي انجاز اعمال المنظمة بتفوق، الموارد البشرية طاقات 
، من خالل المستقبل نحو نجاح المنظمة لغة مفردات يشكل الذي لالبتكار النسبي المناخ صياغة

التي وفق ما توفرىا االدارة من معمومات ليم، الرشيدة القرارات  صنعفي الموارد البشرية المشاركة 
تحسين مساىماتيم في اداء  من خالل قصى جيد ممكن في نجاح المنظمةأعمى بذل تشجعيم 
المختمفة عمى جميع مستويات االدارية  ووسائل تحقيقياالمنظمة تحديد االىداف  في ظلالمنظمة 

  .اونجاحيصياغة رسالة المنظمة ل

األعمال التغيير المتواصل في بيئة مع ظيور العولمة وتزايد حدة المنافسة و شيد العالم و     
 ن سر  أخيرة منظمات في اآلونة األدركت الأوغير مسبوق في عالقات العمل، و  تغيرًا جذرياً 

تمتمك الموارد  إذديمومة نجاحيا في ظل ىذه الظروف الجديدة يكمن في صيانة مواردىا البشرية، 
عماليا وتحقيق نجاحيا أإدارة البشرية القدرات العقمية والمعرفية والخبرة التي تمكن المنظمات من 

يو تحتاج وعم جميع موارد المنظمة األخرى. إدارة يا في البيئة المعاصرة، فيي تتكفل بئوبقا
تبني العديد من النشاطات والبرامج في صيانة مواردىا البشرية والحفاظ إلى  معاصرةالمنظمات ال

 .المطموب داءبما يحقق استمراريتيا في العمل وتعزيز قدراتيا وقابمياتيا عمى تحقيق األ ؛عمييا
 

( الداخمية والخارجية)تغيرات البيئة إلى التعامل مع  من جانب آخر تحتاج المنظمات الحالية     
، والتكيف معيا في فمسفة جديدة تسمى الرشاقة ليافي االستجابة السريعة وغير المتوقعة 

البقاء والنمو واالزدىار، عن إلى  شاممة تسعى المنظمات من خالليا إداريةفمسفة  المنظمية وىي
بناء الوعي لدى الموارد البشرية، والقدرة عمى  من خاللاالستشعار طريق التركيز عمى رشاقة 

تشخيص مؤشرات التغيير التي تحدث في البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة، ورشاقة صنع القرار 
متغيرات لالصحيحة التي تعكس االستجابة السريعة اتخاذ اإلجراءات من التي تمكن المنظمة 

متابعتيا وتعديل العمميات عمى و ستجابة المختارة البيئية، ورشاقة التطبيق لمعمل عمى تنفيذ اال
عادة تشكيل الموارد المنظمية وفقًا ل خطط العمل أساس خطط الجديدة، وتقديم منتجات جديدة موا 

     . لمسوق في الوقت المناسب
 المفتوحة، اإلدارة  الثالثة أعاله ) اإلداريةالمفاىيم  ىميةسيسًا عمى ما تقدم، ونظرَا ألأوت     

إلى  فإن  الدراسة الحالية تسعىصيانة الموارد البشرية والرشاقة المنظمية( لممنظمات المعاصرة، 
 إقميمفي  خاصةالالجامعات  اختيارعاله، وتم أبين تمك المفاىيم الثالثة  التأثيرتناول العالقة و 

 تمك العالقات بين ىذه المتغيرات.   ختباركوردستان العراق مجااًل ميدانيًا ال
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مينيا النظرية عن الدراسة الحالية وتغطية مضاسميم  تقديم تصورجل وأل ؛بناَء عمى ما سبق     
بعرض اإلطار اختص الفصل األول  إذالدراسة أربعة فصول،  تضمنت ،ميدانيةوالمنيجية وال

المفتوحة،  اإلدارة سس الفكرية لماىية بطرح األاألول  النظري، وتكو ن من أربعة مباحث، اىتم
فيما بين الثاني ماىية صيانة الموارد البشرية، وجاء المبحث الثالث ليمقي الضوء عمى ماىية 

 المبحث الرابع لعرض الترابط النظري بين متغيرات الدراسة الثالثة. جاءالرشاقة المنظمية، وأخيرًا 
من خالل ثالثة من الدراسات السابقة ومنيجية الدراسة  اً ويعرض الفصل الثاني عدد     

الدراسات السابقة، بينما شمل الثاني منيجية الدراسة، في حين تناول  بعضاألول  مباحث، شمل
 دوات جمع البيانات وتحميميا. أالثالث 
 طار الميداني لمدراسة، وتكو ن من ثالثة مباحث، اىتم المبحثاإلب ختص الفصل الثالثاو      
عينة الدراسة  أفراد آراء، فيما اىتم المبحث الثاني بتحميل  تياوعين بوصف مجتمع الدراسةاألول 

عالقات  اختبارنتائج المبحث الثالث  واستعرضمتغيرات الدراسة، عبارات واستجاباتيم حول 
 .بين متغيرات الدراسة وتحميميا  التأثيرو  رتباطاال

الدراسة من إليو  ما توصمت أىمواختتمت الدراسة بالفصل الرابع الذي انصبَّ عمى عرض      
 المقترحات لمدراسات المستقبمية. أىماستنتاجات ومقترحات عمى المستويين النظري والميداني و 
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 الفصل األول  
 اإلطار النظري لمدراسة

 
      

مف طروحات عف اإلداري دب ف في األو لضوء عمى ما قدمو الكتاب والباحثتسميط اإلى  ييدؼ ىذا الفصؿ
 مف خبلؿوالرشاقة المنظمية) وذلؾ  المفتوحة، صيانة الموارد البشرية،اإلدارة المتغيرات االرئيسة الثبلثة (

 المباحث اآلتية:
 

 المفتوحةاإلدارة ول: ث األ المبح

 المبحث الثاني : صيانة الموارد البشرية

 الرشاقة المنظمية المبحث الثالث: 

    العالقة النظرية بين متغيرات الدراسة المبحث الرابع: 
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 ولالمبحث األ 
 المفتوحة اإلدارة

 
دبيات الموضوع في أشارت إليو أاد عمى ما دارة المفتوحة باالعتميقدـ ىذا المبحث تأطيرًا نظريًا لئل     

دارة األعماؿ عاـ و اإلداري بشكؿ مجاؿ الفكر   اإلدارة بشكؿ خاص، حيث سيتـ عرض مفيوـ وفمسفة ا 
اإلدارة المفتوحة  المفتوحة، ويختتـ المبحث بعرض خطوات تطبيؽ اإلدارة المفتوحة، ومف ثـ بياف قواعد 

 يتناوؿ المحاور االتية:    ومحدداتيا، مف ىنا جاء ىذا المبحث ل
  
 

 المفتوحةإلدارة الطار الفكري والنظري : أولً 

  اإلدارة المفتوحة   أبعاد: ثانيًا 

 ومحدداتيا اإلدارة المفتوحة  :  خطوات تطبيق ثالثًا 
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 المفتوحةإلدارة الطار الفكري والنظري : أولً 
لمباحثيف الرواد الذيف اإلدارة المفتوحة مراجعة تاريخية لمفيوـ  عمى تقديـالفقرة  هينصب اىتماـ ىذ     

 وفمسفتيا، وكما يأتي:اإلدارة المفتوحة سيموا في نشوء ىذا المفيوـ، ثـ سيجري بعدىا عرضا لمفيـو أ
 نظرة تاريخية لنشوء مفيوم اإلدارة المفتوحة  .1

)، وكاف  John Case and  Jack Stack(قبؿألوؿ مرة مف  ةاإلدارة  المفتوحمصطمح  استخدـ     
موظؼ وصاحب المنظمة  ضمف ال ِقَبؿ متعاوف والتشارؾ في نجاح المنظمة مفلالقصد منو إطبلؽ العناف 

لموصوؿ إلى أفضؿ أداء في منظماتيـ. ومنذ ذلؾ الحيف، فتح عدد ال  ؛عممية التحفيز لمموارد البشرية
مف اجؿ الحصوؿ في فيـ األرقاـ الحرجة  ـموظفيي ، وشاركواداراتيـ ومكاتبيـإيحصى مف المنظمات 

 . Broughton&Thomas,2012:2)( في نشاطاتيا النيائيةنتائج إيجابية  عمى
 (Open-Book Management)المفتوحة اإلدارة ف مصطمح أ) Wells,2013,10ويبيف (     

(OBM)   استعمؿ ألوؿ مرة مف قبؿ  ذإ. األعماؿ  إدارة ىو مصطمح حديث االستخداـ في أدبيات
)John Case) في مجمة (Inc. ولكف نشر ىذا المصطمح مف قبؿ (1993) في عاـ ،Jack Stak في (

  .1992) عاـ  The Great Game of Businessعماؿ)(كتابو (المعبة الكبرى لؤل

 إلى  اجةىو تعبير عف الحاإلدارة المفتوحة  (OBM) مصطمحف أ) 1: 2016ويؤكد (عبدالرحيـ،      
والبيانات المالية ووضوحيا لمموارد البشرية في جميع المفتوحة في المنظمة، ومصارحة األرقاـ االتصاالت 
  في المنظمة، باعتبارىـ شركاء في العمؿ، ومشاركيف في مكاسب المنظمة. اإلداريةالمستويات 

مواكبة إلى  الحديثة التي تسعى ةاإلدارينتيجة التطورات المنطقية في الفمسفات اإلدارة وظيرت ىذه      
إلى  في ىذا العصر، في ظؿ العالـ الجديد التي دعت المنظمات اإلداريةالتغيرات الحاصمة في العمميات 

كوسيمة لحصوليا عمى الميزة التنافسية في السوؽ مف خبلؿ تحديث نظاميا الثقافي اإلدارة المفتوحة تطبيؽ 
نجاز والتفوؽ اممة لمواردىا البشرية لتحقيؽ اإلرية وتوظيؼ الطاقة الكوالقيمي في تعامميا مع الموارد البش

 ). 3: 2001(ابو بكر، 
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 المفتوحة اإلدارة  مفيوم .2
 اإلدارة المفتوحة في أدبيات الموضوع ، ومنيا دارة ورود عدة تسميات لئلإلى  شارةإللذكر امف الجدير با   

)، إال أف التسمية األكثر شيوعًا ىي بالرؤية اإلدارة و ة، المرئياإلدارة المكشوؼ، عمى اإلدارة المكشوفة، 
التي تستمد   (OBM) (Open-Book Management)وفقا لتسميتيا بالمغة االنكميزية اإلدارة المفتوحة 

حؿ المشكبلت في مكاف العمؿ بالدقة والسرعة المناسبيف ومنع تكرارىا إدارة رض الواقع في أ مفا فكرتي
 في المستقبؿ. 

 :نياأب المفتوحة، حيث عرفت دارةالتعاريؼ لئل مف المعاصرة العديداإلدارة دبيات أوردت في  لقد
ونمو  ،اإلدارةالمنظمة في تحفيز مواردىا البشرية بيدؼ تركيزىـ عمى مساندة إدارة الوسيمة التي تستخدميا 

كؿ  مف قبؿبيانات المالية سماليا البشري وذلؾ مف خبلؿ تداوؿ الأوزيادة العوائد عمى ر  ،رباح المنظمةأ
طريقة التي تتضمف تدبير العماليـ، أي أىا عمى تأثير  ومف ثـ ا،يوتعميميـ كيفية فيم ،الموارد البشرية

 ,Aggarwal &Simkins)الموارد البشرية في التركيز عمى كيفية نمو العمؿ  عفيا ئمور بدوف اخفااأل
 التيفي تحفيز الموارد البشرية لممعمومات سيسيـ واستيعابيا ف فيـ األرقاـ ىذا يعني أ. (24 :2001

اإلدارة )  4: 2004 وآخروف، ووصؼ (إبراىيـة. نمو وزيادة العوائد المنظم فياإلدارة  -بدورىا-تساند
وفي مشاركة وضع  ،وتداوؿ المعمومات وتدفقيااألرقاـ  كشؼالمنيج الذي يقوـ عمى  :نياأبالمفتوحة  

نيـ مف استيعاب وفيـ السبب وراء جميع يمكتارد البشرية في المنظمة لممو لالخطط ونشرىا وتوضيحيا 
. ىا عمى كؿ نتائج المنظمةتأثير دائيـ المستمر ومعرفة أالتي يقوموف بتنفيذىا ومراقبة نتائج  األعماؿ 

 مف الشفافة والواضحة التي ال تخفي ورائيا شيئاً اإلدارة باإلدارة المفتوحة ) عف 2: 2005وعبر(العسكر، 
جوانب الشؾ والظف والتأويؿ لفي ثناياىا  أيضاً  المنظمة، والتي ال تسمح أعضاءوالمعمومات لجميع األرقاـ 

 بقاء المنظمة واستمرارىا وازدىارىا. إلى  التي تيدؼو في عمميا 
تداوؿ المعمومات إلى  التي تسعى اإلدارة  :نياأباإلدارة المفتوحة  ) 63: 2006ووضح (ممحـ،      
مور اإلدارية إلى وضوح ومصارحة كؿ األالتي تسعى في برامجيا  اإلدارةي ىي أا داخؿ المنظمة، وتدفقي

معمومات خاصة، بؿ الجميع شركاء  أو سرارأ ليس ىناؾ نوأليعرفوا ب ؛لدى مواردىا البشرية في المنظمة
ف أاردىا البشرية ثقة بتيا تعطي لمو رقاـ المالية، فالمعمومات بحد ذافي المعمومات، خاصة المعمومات واأل

وتشترؾ في المكاسب في  ،تتحمؿ مسؤولية الفشؿ جميعيا نما الموارد البشريةا  خفاء و في الال تعمؿ  اإلدارة 
داري بسيط في متطمباتو إسموب أاإلدارة المفتوحة ىو سموب أف أ) 1: 2010ف(عقيؿ، حالة نجاحيا. وبي  

فكار أنشر رؤية المنظمة في لالشمولية والوسائؿ المختمفة  ىداؼثاره وثناياه في االىتماـ باألآوعميؽ في 
ريؼ االتع هىذوالتنفيذية. يتضح مف  اإلداريةمستويات اللتحقيؽ رسالة المنظمة عمى جميع  ؛الموارد البشرية

والرؤية الشمولية لممنظمة في جميع مستويات  ىداؼتحمؿ في طياتيا االىتماـ باألاإلدارة المفتوحة ف أ
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التوزيع ومشاركة : نياأالمفتوحة ب اإلدارةلى إ(Nikzad & Maryam :2011:342)   شارأو  .اإلدارة
 ،وخدمة الزبوف بيف المنظمة ومواردىا البشرية ،وتقارير الجودة ،عمميات االنتاجيةالالمعمومات المالية و 

بيئتيا  ممنظمة ول ةبالبيئة الداخميالمتعمقة  المعمومات الموارد البشرية مشاركةعمى التعريؼ يؤكد ىذا 
 والعبلقة بينيما. يةخارجال

 بخصوصالمفتوحة ىي برامج تشترؾ فييا جميع الموارد البشرية اإلدارة ف إومف وجية نظر أخرى ، ف    
القرارات  اتخاذ تأثيرالمالي لمعمؿ، مما يعطييـ القدرة عمى فيـ  داءالقرارات المتعمقة باأل اتخاذتعمـ وربط 

وربط مة، عانتائج المالية في نشاطاتيـ اليومية مف خبلؿ تعمـ عممية االشتراؾ الفالعمى  رتأثيولم ،المالية
 (Oko & Agbaeze ,2012:19)وركزالمالي لمعمؿ .  داءاألبالقرارات  اتخاذتعمـ الموارد البشرية في 

المبادئ  مف خبلؿ التشارؾ في ؛األعماؿلمعنى الحقيقي إلنجاز اتعبر عف اإلدارة المفتوحة ف أعمى 
وتطبيؽ مبدأ حؽ الحصوؿ عمى المعمومات لجميع الموارد  .والممارسات وعمى جميع مستويات المنظمة

ويبلحظ أف ىذا  (Rhino Foods,2013: 3).المنظمة وقيمتيا أداءالتي توثر عمى و البشرية في المنظمة 
 ممنظمة. لنجاح المالي اليتيا في مىألذلؾ الموارد البشرية في القرارات المالية و مشاركة التعريؼ يركز عمى 

 تركزالتي اإلدارة  :نياأدارة المفتوحة بلئل) في تعريفو 1: 2016ف (عبدالرحيـ، وفي سياؽ اخر بي       
المنظمة في المساعدة عمى الحصوؿ عمى  أعضاءعمى المصارحة واستخداـ وتبادؿ المعمومات بيف 

فكار مف قبؿ الموارد البشرية في االجتماعات ليد األمف خبلؿ تو  ؛االقتراحات التطورية في المنظمة
ىذا الباحث عمى مصارحة المعمومات لمموارد البشرية في  . وركزالمنظمة تعقدىاوالمقاءات المستمرة التي 

 تطويرية.المقترحات الفكار الجديدة و تساعدىا عمى تطويرىا مف خبلؿ األ التيو المنظمة 
تعني االشتراؾ في تداوؿ جميع المعمومات المالية عف عمؿ  :نياأب )(اإلدارة المفتوحةليياإكما أشير 

وعرؼ  ). Weinzweig(1: 2016 ,المنظمة مع كؿ الموارد البشرية الموجودة في المنظمة 
)ALkhamis,2018: 158 ( إلى  وسيمة العطاء الموارد البشرية امكانية الوصوؿ :نياأباإلدارة المفتوحة

. يـ الشخصيةأىدافالتنظيمية مع  ىداؼالتمكيف مف مقارنة درجة توافؽ األأجؿ مف ؛ المعمومات المالية 
اإلجراءات  مجموعة مف :نياأب أيضاً  ترفوع   ظمة.نالم بأىداؼالموارد البشرية  أىداؼ وىذا التعريؼ ربط

 .)Al-Khatib , 2018:15( تيـ)، ومكافأ يـتمكينو تدريب العامميف، و تقاسـ المعمومات،  (تتضمف  التي
 وىي: ،المفتوحة اإلدارة تعريؼ  فيف ىناؾ ثبلثة اتجاىات أ أعبله، يتضح مف التعاريؼ السابقة       

 .ممة في المنظمةالجميع الموارد البشرية الع ياعن فصاحإلوا في العمل المعمومات مصارحة ول:التجاه األ 
خطط الباألرقاـ  واستيعابالمعمومات  ربط فيـ: أي اإلستراتيجية بالخطط  المعمومات ربط التجاه الثاني: 

 .أىدافياتكامؿ مع اللممنظمة و  اإلستراتيجية 
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والمعمومات األرقاـ  تبادؿ ومشاركةإذ أف   :في زيادة الثقة والتحفيز المعمومات دور التجاه الثالث: 
قة والتحفيز في المنظمة يزيد الثدورىـ في صنع القرارات  أىميةالمالية بيف الموارد البشرية في العمؿ و 

  نجازاتيـ مف خبلؿ تحمؿ مسؤولية الفشؿ والمكاسب في نجاح المنظمة.إ
 اآلتي : ما سبؽ يمكف تحديد خصائص اإلدارة المفتوحة  بإلى  ويرى الباحث أنو باالستناد     
 حؿ المشكبلت في مكاف العمؿ بالدقةإدارة رض الواقع في أعمى اإلدارة المفتوحة تستمد فكرة  . أ

 يف ومنع تكرارىا في المستقبؿ.تعة المناسبوالسر 
يا عف الموارد ئخفاإالمعمومات وعدـ عف فصاح األرقاـ واإل عمى مصارحةاإلدارة المفتوحة تركز  . ب

 في المنظمة.العامميف البشرية 
 تحقيؽ فاعمية صنع القرارات مف خبلؿ تبادؿ المعمومات ومشاركة الموارد البشرية فييا.إلى  تيدؼ . ت
والمعمومات مف قبؿ الموارد البشرية يعطي الثقة في العمؿ لمموارد األرقاـ  تيعابفيـ واسإف   . ث

 البشرية وبدورىـ في المنظمة.
فكار الجديدة وتقديـ مقترحات تطويرية في مع الموارد البشرية في تبني األيسيـ تقاسـ المعمومات  . ج

 المنظمة.
والرؤية الشمولية لممنظمة في جميع  ةعامال ىداؼالمفتوحة في طياتيا االىتماـ باألاإلدارة تحمؿ   . ح

 . اليـر التنظيميمستويات 
في المنظمة،  بإنجازىا التي تقوـ الموارد البشرية األعماؿالمفتوحة استيعاب وفيـ كؿ  اإلدارة تعزز . خ

 .  اإلستراتيجية والتكامؿ مع خططيا 
تحمؿ بذات الوقت المفتوحة عمى مبدأ الحؽ في الشراكة في نجاح المنظمة و  اإلدارةترتكز  . د

 . يامسؤولية فشم
 في جيودىا لحقيؽ اإلدارة مساندة ومف ثـالمفتوحة تحفيز الموارد البشرية اإلدارة يمكف مف خبلؿ  . ذ

 .عائداتياوزيادة  نمو المنظمة
 بينيما. العبلقات فيـ فييسيـ تقاسـ المعمومات بيف الموارد البشرية داخؿ المنظمة وخارجيا  . ر
فيـ ال تحقؽونتائج  ،اإلستراتيجيةىداؼ حة الترابط والتكامؿ بيف الخطط واألالمفتو اإلدارة تحقؽ  . ز

 .لبرامج المنظمة
 عف تعبر التي الميمة التعرؼ عمى أرقاميا المنظمة العامميف فيالمفتوحة  اإلدارةتطبيؽ يمكف  . س

 خبلؿ مفاـ األرق ىذه بيف العبلقات فيـ عمى وتدريبيـ واإلنتاجية ،والمالية ،اإلستراتيجية أىدافيا
 العمؿ. مف زءاً ج تصبح التي واالجتماعات المقاءات
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إيجاد  ستند عمىيي ذال اإلدارياالسموب  :نوأبويمكف عرض التعريؼ اإلجرائي لئلدارة المفتوحة      
مف خبلؿ  المنظمة إدارة  لمموارد البشرية في الحقيقية والمشاركة التضامف مف عالية درجة ذات منظمة

 وظائفيا عمى التركيز الموارد البشرية مف وسموؾ فكر يتحوؿ عندما نتائج أفضؿ حقيؽت عمىىا ز يترك
ستراتيجيات التمكيف التي تجعميـ قادريف عمى فيـ  ،عتماد برامج التدريببا الروتينية  المعموماتوتقاسـ وا 
  .داء وفشمواأل ىـ في تحقيؽ النتائج، واستعدادىـ لتحمؿ مسؤولية حاالت نجاحتأثير  ، ومعرفةفي العمؿ

 
 المفتوحةاإلدارة فمسفة  .3

 عمى تعمؿ التيو الحديث  اإلداريمف الفمسفات المعاصرة في الفكر  المفتوحة اإلدارة تعد فمسفة      
 النتائج وليةؤ مس تحمؿ في المنظمة والموارد البشرية إدارة بيف يفالشديد والتضامف والتناسؽ التكامؿ إحداث
 المعمومات المنظمة ونشر سجبلت فتح خبلؿ مف وذلؾ خسارة، ـأ ربحاً  انتأك سواء المنظمة تحققيا التي

(ابو بكر،  مواردىا البشرية جميع أماـ والتنافسي ،المالي ومركزىا ،المنظمة أداءب المتعمقة والتقارير
2001 :53-55( . 
مومات بشكؿ حر مف خبلؿ فمسفتيا القائمة عمى المشاركة وتدفؽ المعاإلدارة المفتوحة وبذلؾ فاف      

 ؛توفر فرص التجديد والتطوير المستمر ،قيود البيروقراطية والمركزية والسمطويةبدوف ومفتوح دوف جمود و 
يعد  ،والتجديد بطبيعة الحاؿ المنظمة، أعضاءو  اليـر التنظيميمشاركة مختمؼ مستويات  مف خبلؿ
 ).70: 2006ونتيجة جوىرية لمكشؼ عف المعمومات وتقاسميا( ممحـ،  ،محصمة
مف خبلؿ  القرارات اتخاذفي  دارة المفتوحة في مشاركة الموارد البشرية  لئلدارة اإلوتكمف فمسفة      

 وىذا بدوره يؤديؿ. في العم الرشيدةالقرارات  اتخاذرقاـ التي يحتاجوف إلييا في تزويدىـ بالمعمومات واأل
تعزيز التواصؿ  أجؿتضمف كؿ شيء مف في المنظمة، وأنيا  أقوى أساستحسيف الربحية وتنظيـ إلى 

ومفتوحة لمموارد البشرية. ومف خبلؿ ذلؾ، فإف الموارد البشرية في جميع  ،عمةاوف ،بصورة واضحة
 تحقيقيافي أكبر  منظماتيـ، ويشاركوف بشكؿ أىداؼلدييـ فيـ واضح لغايات و يحصؿ المستويات 

 .Broughton &Thomas,2012: 2-12)(أفضؿ في وظائفيـ  أداء يقدموفو 
 أساسالقرارات عمى  اتخاذبقدراتيـ عمى  الموارد البشريةتمكيف اإلدارة المفتوحة  فمسفةويتـ في      

ينبغي أف تكوف مفيدة لفيميـ  ولكف ،المعمومات المكتسبة، التي ال ينبغي أف تساعد فقط عمى القياـ بعمميـ
ف أ) Ambur,2003:2(ى وير  ).Nikzad & Maryam, 2012: 340العاـ لممنظمة( داءلؤل

ما أإلى "المدرب")  "الزميؿ" و "المدير"إلى  تتغير مف( "الموظؼ" اإلدارة المفتوحة المصطمحات في فمسفة 
المفتوحة. وتركز المنظمات المتطورة اآلف عمى اإلدارة مصطمحا (الموظؼ والمدير) فيما خارج نمط فمسفة 
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( "فرؽ عمؿ" اإلدارةىذه  أيضاً بدال مف المدير). وحددت  ( "الزميؿ" بدال مف العامؿ، و"المدرب"  مصطمح
بدال مف  التسمسؿ اليرمي البيروقراطي المعتاد) في المنظمات. والشيء الميـ في ىذه الفمسفة ىو محاولة 

ىتماـ بجيود الموارد االمف خبلؿ  ؛جميع اطراؼ المنظمة خمؽ حاجة جديدة في االقتصاد لممنظمات
 ظمة. البشرية في نجاح المن

كؿ الموارد البشرية تعمؿ أف ىو" الكؿ لمواحد ، والواحد لمكؿ" وتعني(اإلدارة المفتوحة فمسفة  أساسإف      
عدـ التضارب في  أيضاً لصالح المنظمة، والمنظمة تعمؿ لصالح جميع مواردىا البشرية)، والتي تعني 

بؿ ، "اىتمامي واىتمامؾ"، و"ؾمصمحتي ومصمحت"ي ليس ىناؾ أطراؼ المنظمة، أالمصالح بيف مختمؼ 
 مما يدؿ (Nikzad & Maryam, 2012: 341).صبح مصمحتنا واىتمامنا في سبيؿ نجاح المنظمةت

 تعزيز، و ةكمفتتخفيض ال، مثؿ:  نفسو اليدؼ موارد البشرية في المنظمة عمىجميع ال مف قبؿالتركيز  عمى
ثقافة إلى  ني رفض عقمية المستخدـ ودعوتيايعاألمر الذي . (Maurer, 2010: 90)وغيرىا ،قيمة الزبوف

 المنظمة أىداؼالممكية لمموارد البشرية في مكاسب ونجاح المنظمة، وتحمؿ المسؤولية في فشؿ تحقيؽ 
 المرجوة. وغاياتيا

 جابة عمىالمفتوحة ىي اإل دارةلئل ساساأل الفمسفةأف إلى  )55-53: 2001وتشير (ابو بكر، 
 فكرإلى  المستخدميف وسموؾ فكر مف بالمنظمة الكوادر الوظيفية فكر وسموؾ ؿتحوي إمكانية حوؿ تساؤؿال

 الوظيفة. إف مف بدال الممكية عقمية :ىي جديدة وعقمية بروح ثـ العمؿ ومف،  حقيقييفال شركاءال وسموؾ
 المصارحة باألرقاـ، وتعزيز :وىي رئيسة مبادئ أربعة عمى رتكزت ىذا التساؤؿ عف اإلجابة محاولة

 الجديد.  القيادي والدور لمعامميف، حقيقيةال ممكيةالو  المشاركة، مياتعم
تقنية نظاـ االتصاالت الكاممة التي تربط بيف جميع الموارد اإلدارة المفتوحة وتستخدـ في تطبيؽ 

اإلدارة . وتركز (Oko & Agbaeze ,2012: 22) في المنظمة اإلداريةالبشرية في مختمؼ المستويات 
االتصاالت المفتوحة المستمرة في جميع مستويات المنظمة بصورة واضحة وشفافة  تأثيرى عمالمفتوحة 

 أداءتبني فضائؿ االتصاالت المفتوحة إلشراؾ الموظفيف لتحقيؽ أفضؿ ). و 3-1: 2016(عبدالرحيـ، 
 .Broughton &Thomas,2012: 2)لمنظمة بشكؿ عاـ (األعماؿ  

تحفيز  :ىياإلدارة المفتوحة تقنية الديناميكية في ف أ (Oko & Agbaeze ,2012: 22)ويرى     
ف م التشغيميةالموارد البشرية حوؿ النتائج  تيـ في النتائج ىو اكتساب الميارات التي مف أسيمفي عمميـ، وا 

تسمح تقنية الديناميكية في  أف المنظمة، بمعنى أداءتعزز كفاءة النتائج والعمؿ بجد لتحسيف أف شأنيا 
مف خبلؿ البيانات  ؛مرجوةالنتائج الإلى  لمموارد البشرية بالمشاركة في التخطيط لموصوؿفتوحة  اإلدارة الم

المتعمقة بيـ. وتتـ  األعماؿرقاـ بنتائج يانات واألالمتاحة، كما يتـ تدريب الموارد البشرية عمى فيـ الب
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 أداءعمى تحسيف  التأثيرتالي جيدة، بال تشغيميةوا في تحقيؽ نتائج أسيممكافأة الموارد البشرية الذيف 
في ظؿ تحميؿ  والموارد البشرية معاً اإلدارة مف قبؿ  دراؾ نتائج العمميات المتوقعة منطقياً إالمنظمة، وتتبع 

 دارةئلل، وىذه النقطة في الحقيقة ىي التقنية الديناميكية ىداؼاالنحرافات عف نتائج عممية تحديد معايير األ
. وفي رد البشرية مف نقطة االنطبلؽ العممية لما بعدىا في الحصوؿ عمى المكافأةالمفتوحة التي تحفز الموا

وجود نظاـ يكوف التركيز في االىتماـ عمى المفتوحة  دارةئللالمنظمات التي تعتمد عمى تقنية الديناميكية 
دارات العميا، اإلالمديريف، والقادة في ب التشغيميةدارات ربط بيف الموارد البشرية في اإليكامؿ متتصاالت ا

 -:(Oko & Agbaeze ,2012: 22)  وذلؾ يتـ مف خبلؿ اآلتي
 بشكؿ لعبة تمكف الموارد البشرية مف الفوز.إدارة  األعماؿ  القياـ ب  . أ

 مع الموارد البشرية. التشغيميةفتح المنظمة وتبادؿ المعمومات المالية و   . ب
 ظمة.تعميـ الموارد البشرية عمى فيـ البيانات المالية لممن  . ت
 عمميـ عمى النتائج المالية. تأثيروعي الموارد البشرية في كيفية   . ث
 غير المالية بالنتائج المالية.ربط المقاييس   . ج
 تحسينات البلزمة.الإدخاؿ مف استيداؼ المجاالت ذات األولوية وتمكيف الموارد البشرية   . ح
 واالحتفاؿ بالنجاح. ،مراجعة النتائج  . خ
 لموارد البشرية بناًء عمى النتائج المالية.عمى اوالمكافأة  ،توزيع الجوائز  . د
 .ا المبدأذبي القوي ىـشعور ، مف خبلؿ مشاركة ممكية المنظمة مع الموارد البشرية  . ذ
     

 اإلدارة المفتوحة   أىمية  .4
في السنوات االخيرة بسبب ظيور الثورة اإلدارة المفتوحة  أىميةالمنظمات تدرؾ  أصبحت لقد    

و الخدمة)، أالمنتج(السمعة  ثرت عمى التكاليؼ الثابتة والمتغيرة عمى حد سواء، وتطويرأي الت التكنولوجية
س الماؿ البشري، أوانتشار االعتماد عمى ر  ا،مصادرىوفؽ التقنية  توظيؼعؿ لمموارد، و اواالستعماؿ الف

لمعمومات في ستعماؿ الكفوء لرأس الماؿ البشري في المنظمة، واالعتماد عمى حؽ المشاركة في االوا
  ).Aggarwal & Simkins,2001: 4( ذات العبلقة بعممياتياعممية صنع القرار 

مف نو أالمفتوحة، و اإلدارة رؤية ما يحدث في المنظمات التي تحذو منيج  عضاءألاويمكف لجميع      
الموارد  فيي تسيؿ مشاركة ،شخص آخرإلى  عذار أو لئلشارة بأصابع االتياـالصعب لممديريف تقديـ األ

لمساءلة الجميع في العمؿ،  الفع مة الوسيمة إذ أنياالمسؤولية بدال مف التيرب منيا،البشرية في تحمؿ 
، وتتوافؽ المعمومات المقدمة لمموارد البشرية مع األعماؿ نجاز ا  قياـ بتنفيذ و الوتدويف جميع المعمومات عف 

وسيولة االستخداـ،  ،واألصالة ،الموثوقية عنيت) والتي ISO 9001سمات المسجمة في المعيار الدولي (ال
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في تحمؿ جميع الموارد البشرية اإلدارة المفتوحة  أىميةتضح مف ىنا ت). Ambur,2003: 14والنزاىة(
 المسؤولية وعدـ التيرب منيا. 

مف خبلؿ دمج  ييا؛والحفاظ عم دامة المنظماتإفي تحقيؽ جيود اإلدارة المفتوحة وتسيـ ممارسة      
. وتساند  األعماؿالنجاح في عالـ الخاصة بالمالية التقميدية اإلجراءات  قاييس االجتماعية والبيئية فيالم

ؤلرقاـ لمف خبلؿ تمكيف الموارد البشرية ذوي المعرفة  اإلدامةجيود  أيضاً المفتوحة  دارةاإلممارسات 
بالتالي زيادة و  ،يات، وتوفير الماؿتبسيط العممإلى  ، وتمكينيـ مف رؤية جيودىـ المبتكرة التي أدتالميمة

سراع في مشاركة الموارد البشرية واالبتكار، وىذا بدوره عمى اإل اإلدارة المفتوحةساعد نظاـ يالديمومة، و 
 ع الموارد البشرية في المنظمةلجمياإلدارة المفتوحة ويتيح نظاـ كما يحسف جيود االستدامة لممنظمة. 

مستويات الجميع  أداء. وتساعد عمى تحسيف األعماؿمشاركتيا في القياـ بالسمطة التنفيذية و إلى  الدخوؿ
قرارات الصحيحة والقدرة ال تخاذمف خبلؿ تمكيف الموارد البشرية بالمعمومات التي يحتاجونيا ال اإلدارية

ستثمار المالي عمى المدى الطويؿ االتمكيف الموارد البشرية في ديمومة إلى جانب  عمى التصرؼ،
 ـاالمي عية والمالية، وتقاسـ الجميعات المنظمة البيئية واالجتماتأثير ألنيـ يشعروف بالممكية في  ؛ةلممنظم

 :Broughton&Thomas,2012)(ىداؼتعاوف بشكؿ أفضؿ لتحقيؽ تمؾ األال، ويمكف نفسيا ىداؼواأل
 والمحافظة عمييا اتتحقيؽ التنمية المستديمة لممنظم فياإلدارة المفتوحة  أىمية األمر الذي يؤكد. 8-10

 ستمرارية االستثمار المالي عمى المدى الطويؿ.انشر وتطبيؽ المعرفة الجديدة، و وفؽ ديمومة 
 داءية مع الموارد البشرية يحفزىا عمى األساستقاسـ المنظمة المعمومات األمف جية أخرى، فإف      

عمى محددات نجاح كذلؾ ر . ويؤث أنو يؤثر بشكؿ إيجابي عمى ربحية المنظماتو األفضؿ ، كما 
 أداءعمى  تأثيرعمى تقدير جيود الموارد البشرية الشخصية لماإلدارة . وتقوـ ىذه وفشميا المنظمات

المنظمة. ىذا كمو يعزز شخصية المنظمة  أىداؼتيـ في تحقيؽ أسيملم تبعاً المنظمات وكذلؾ مكافآتيـ 
 Oko(ستراتيجيةت العامة ووسيمة لئللمعبلقا أداةلييا كإعتبارية، وبالتالي يمكف النظر اإل

&Agbaaze,2012 ,21-22 .( قامة العبلقات إإلى ديمومة  تسعىاإلدارة المفتوحة ف أويتضح ىنا
 العامة لممنظمة. 

عقؿ إلى  بحيث تنتقؿ رؤية المنظمة ،بشكؿ شمولي ىداؼبالوسائؿ واألاإلدارة المفتوحة وتيتـ      
وفي ىذه الحالة يتـ   .اإلداريةا عمى اختبلؼ مستوياتيـ التنفيذية و وضمير ووجداف القائميف عمى رسالتي

وتعطى الحريات لكؿ الموارد  ،وتطمؽ الطاقات ،اإلستراتيجية ىداؼاألإلى  دوار وأدوات الوصوؿتقسيـ األ
، وأيضًا تنمية وتطوير الثروات البشرية بشكؿ حقيقيإلى  والوصوؿ يرونو،البشرية بالمنظمة لمعمؿ حسبما 

في أنيا تسمح لكؿ الموارد البشرية عمى العمؿ عمى أنيـ شركاء في المنظمة، اإلدارة المفتوحة  أىميةكمف ت
عف آرائو الشخصية  المنظمة الحالية والمستقبمية ولكؿ منيـ ميارة التعبير إستراتيجيةيفيـ كؿ منيـ  إذ
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ىتماميـ بتفاصيؿ أدوارىـ عف بعد اآلخريف ونقدىـ، وال يجب أف يميى القائميف عمى العمؿ ا آراءوتقبؿ 
أو أف تمنعيـ وحدة اليدؼ عف ميارة ومرونة التحوؿ عند الضرورة  ،النظر ورؤية اليدؼ االستراتيجي

 ). 1: 2010(عقيؿ، 
، ىي ىداؼتصاؿ والفيـ الواضح لؤلاالف أإلى  )Broughton &Thomas,2012,3-5ويشير (     

 وانخفاض دوراف العمؿ، والتي تؤدي ،زيادة الرضا الوظيفيإلى  يؤدي المفتوحة، وىذادارة السمة المميزة لئل
 التي وااللتزاـ الوالء روحاإلدارة المفتوحة  تنميكما  .تحسيف الربحية وتشجع العمؿ الجماعيإلى  بدوره
 أزمة تعالج كما مؤسساتيـ، إنجاح في الصادقة وظائفيـ ورغباتيـ تأدية في الموارد البشرية إخبلص تحفز

 ). 4: 2004 وآخروف، (إبراىيـاإلدارة و  العامميف بيف المعمومات بحجب المتعمقة لثقةا
مف خبلؿ  داءالتحسيف المستمر لؤلإلى  تقوداإلدارة المفتوحة ف أ )3: 2016(عبدالرحيـ، ويرى      

 وارد البشريةما تزيد معرفة المحداث الرئيسة التي تواجو المنظمة، فكماأل أىـتركيز الموارد البشرية عمى 
، فالتواصؿ يتـ مع الموارد البشرية مف خبلؿ األرقاـ، واألرقاـ ىي لغة باستمرار ىاؤ أداالمنظمة يتحسف ب

. النتائج المرجوةإلى  نيا تفيميا وتحمميا لموصوؿإاألرقاـ ف ، والموارد البشرية عندما تتحدث بمغةاألعماؿ 
الموارد البشرية ىي مصدر في أف  (Metzger,2010  :1) مف وجية نظراإلدارة المفتوحة  أىميةوتكمف 

، داءوتحسيف األ فضؿ القرارات.أ اتخاذالمعمومات في المنظمة، وفيميما إلجراءات المنظمة يمكنيا مف 
عمى مستوى الموارد اإلدارة المفتوحة  أىميةوتبرز كما بالتالي جعؿ المنظمة مربحة كنتيجة لتقميؿ التكمفة. 

 -):Broughton &Thomas,2012,3-5(اآلتي  البشرية في تحقيقيا
 .، بانيـ شركاء في المنظمةممكية المنظمة مف قبؿ الموارد البشرية طرةشعور القوي بمشاال . أ

 صحاب العمؿ.أتطوير المزيد مف الثقة والتوافؽ في العبلقات التعاونية بيف الموارد البشرية و   . ب
  عمومات البلزمة لمتحسيف المستمر.فيـ ىيكؿ التكاليؼ وتقديـ أفضؿ االقتراحات والم  . ت
 .تدفؽ المنتظـ لممعمومات الماليةالمف خبلؿ  ؛ضوابط التكمفةإلى  فيـ الحاجة  . ث
 نيا أكثر تخويبًل في نجاح منظماتيـ.أألنيا تشعر ب ؛بداعي لدى الموارد البشريةإظيار التفكير اإل  . ج
 مف ثـ، مما يجعميا أكثر التزامًا ، و مف قبؿ الموارد البشرية   Big Pictureرؤية الصورة الكبيرة   . ح

 .داءفي األ ف تحدث  فرقاً أدوارىـ في المنظمة وكيؼ يمكنيا أل كثر فيماً أيجعميا 
 -:)Wells,2013,1لمموارد البشرية الفوائد االتية (اإلدارة المفتوحة كما تحقؽ          
 االلتزاـ التنظيمي الكامؿ. . أ

 تمكيف الموارد البشرية. . ب
 رد البشرية ميارات مختمفة.اكتساب الموا . ت
 الترابط والتضامف بصورة كبيرة في المنظمة. . ث
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عممية إليو  مف خبلؿ ما تيدؼاإلدارة المفتوحة فوائد تطبيؽ مفيـو إلى  )66: 2006ويشير(ممحـ،      
 -:يأتيما إلى  مصارحة الموارد البشرية في المنظمة

تصرؼ الموارد البشرية وكأنيـ  الشعور بالتمكيف وحرية التصرؼ والشعور بالممكية في . أ
تحسيف أجؿ ويتكوف لدييـ حماس ذاتي مف  ،أصحاب المنظمة، فييتموف بنجاحيا وتقدميا

 ، دوف مراقبة صارمة ودوف حالة مف عدـ الثقة.داءمستويات األ
لما يقوموف بو مف أكبر  مما يوفر لمموارد البشرية معنى ،ة المعرفة والوعي في األرقاـزياد . ب

 اـ.أعماؿ ومي
 اإلداريةتنسيؽ اليدؼ المشترؾ بيف المستويات حقيؽ التكامؿ والترابط مف خبلؿ ت . ت

 المختمفة.
  تي:باآلاإلدارة المفتوحة  أىمية)3: 2010حدد(عقيؿ،  نفسو السياؽ وفي      
  يا.فيداء بنجاح منظمتيـ وأساليب تطوير األ  العميا، اإلدارةشأنيـ شأف   ييتـ العامموف،أ. 
 ف يفيـ لغة الخبراء وبالتالي يصبح أكثر قدرة عمى أكؿ عضو في أسرة المنظمة خبيرًا باألرقاـ و يكوف  ب.
  العامة.اإلستراتيجية تنفيذ الخطة المستيدفة في تكامؿ مع الخطة     
 والتنفيذية فيي تحقؽ التكامؿ والترابط في اإلداريةتخاطب جميع المستويات اإلدارة المفتوحة ف نظرا ألت. 
   النسيج المنظمي مما يحقؽ وحدة المغة واليدؼ.     

 التي تحفز إخبلص الموارد البشرية في تأدية وظائفيـ  روح الوالء وااللتزاـ ينمىاإلدارة المفتوحة منيج ث. 
  . ورغبتيـ الصادقة في إنجاح المنظمة.    
 .اإلدارة رد البشرية و بحجب المعمومات بيف الموا أزمة الثقةاإلدارة المفتوحة يعالج منيج ج. 
 إذ تفتقر المشاركة.و   ،التقدير ، والعمؿ الممتعو   ،مربع التحفيز: المكافآتاإلدارة المفتوحة منيج  ييزك ح.
  أضبلع ىذا المربع خاصة التقدير والمشاركة . أىـ إلىالمناىج األخرى    

  لذي لـ يصبح خيارًا مطروحًا لممستقبؿتخمؽ بيئة عمؿ يسودىا المناخ الديمقراطي ااإلدارة المفتوحة إف خ. 
   ولكنو أصبح ضرورة حيوية لرؤية ىذا المستقبؿ. فحسب   
 .اإلداري بيف الجيازيف التنفيذي و  المعنويةالحواجز  عمى إسقاطاإلدارة المفتوحة  منيجيعمؿ د. 

يظيره الشكؿ مف خبلؿ نموذج متكامؿ اإلدارة المفتوحة  أىمية)  218: 2010، ويبيف ( طاطاي     
وطريقة لدمج المصالح واالبتكار  ،طريقة جديدة لمتفكير وعممية واقعية :نياأ) ، حيث يحدد خصائصيا ب1(

الكمي لممنظمة والشعور العاـ  والمنظوراألرقاـ  مجموعة مباديء وىي: لغة أساسوالتحفيز، وتبنى عمى 
تحقيؽ الميزة إلى  ه الخصائص والمباديءوالثقة المتبادلة، وتقود ىذ ،والتدريب المستمر ،بالمسؤولية

 التنافسية والجودة والربحية والتفوؽ والتميز.
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 لئلدارة  المفتوحةالمتكامؿ نموذج ال )1الشكؿ (
بحاث االقتصادية )، " اإلدارة المفتوحة  كنموذج ومنيج في اإلدارة  الجزائرية لتحقيؽ التغيير الفعاؿ"، مجمة األ2010كماؿ، (، طاطاي 

 . 218) ص 4جامعة سعد دحمب البميدة، العدد (
 

 تي:تكمف في اآلاإلدارة المفتوحة  أىميةف أمما سبؽ يرى الباحث ب   
 مف خبلؿ مشاركتيـ في عممية صنع القرار. ؛ س الماؿ البشري في المنظمةأاالستخداـ الكؼء لر  . أ

وعدـ التيرب عف عدـ تحقيؽ  ،لمسؤوليةمف خبلؿ تحمؿ الجميع ا ؛ المساءلة لمجميع في العمؿ . ب
 المنظمة. أىداؼ

 مة نتيجة شعور الموارد البشرية وتعظيـ قيمة المنظ ،وتقميؿ التكمفة ،التحسينات في العمميات االنتاجية . ت
 دورىـ الميـ في نجاح المنظمة.ب
 فكار الجديدة والعمؿ الجماعي.مف خبلؿ استثمار األ  ؛األعماؿاالستدامة والنجاح في  . ث
 .يياوالحفاظ عم دامة المنظماتإفي تحقيؽ جيود  كبيراً  تسيـ إسياماً  . ج
 دوار.واأل ىداؼديمومة االستثمار المالي عمى المدى الطويؿ نتيجة تقاسـ األ . ح
 مف خبلؿ تعزيز شخصية المنظمة. ؛لتحسيف وتطوير العبلقات العامة في المنظمة أداة . خ
ميف عمى رسالتيا عمى اختبلؼ مستوياتيـ عقؿ وضمير ووجداف القائإلى  تنتقؿ رؤية المنظمة . د

   .اإلداريةالتنفيذية و 
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 المفتوحة اإلدارة  أبعاد: اً نيثا
المفتوحة، اإلدارة  أبعاددبيات الموضوع وجيات نظر متعددة بخصوص أف في و اب والباحثقدـ الكت       

مف  ) الذي يبيف1جدوؿ (العداد إاـ الباحث بالكتاب، ق أغمبالتي اتفؽ عمييا  بعادوبيدؼ تحديد تمؾ األ
      توحة.فاإلدارة الم أبعادوجيات نظر الكتاب والباحثيف بخصوص  خبللو
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 عمى وفؽ ماقدمو مجموعة مف الكتاب والباحثيف المفتوحةاإلدارة  أبعاد(  1انجذول )

 

انىاسدة فً انجذول ضمىا  عذاد انباحج باالعتماد عهى انمصادس إمه انمصذس :                        

انمفتوحح اإلدارج  أتعاد  
و انثاحث وانسنحأانكاتة   خ 

جزاءاخ اإل

 انصحيحح
تعحانمتا انتطويز  انحوافز انتخطيط انتنفيذ 

فزق 

 انعمم
 انتذرية انتمكين

انمشاركح 

 في اننتائج

االتصاالخ 

 انمفتوحح

تماسم 

 انمعهوماخ

 1 (1002)ابى بكش،  * * * *        

       * * *  * 
(Aggarwal &Simkins , 

2001) 
2 

 3 (1002)انعىضً،   *  * * * *     

 4 (1002)انعسكش،         * * * * 

       * * *  * Evans, 2005) ( 5 

 6 (1002)مهحم،     *   *     *

*     *   *    (Buchko & Goitein, 2011) 7 

       * * *  * Nikzad & Maryam ,2012)  8 

       * * *  * (Oko & Agbaeze , 2012) 9 

*         *   (Broughton &Thomas ,2012) 10 

     *  * * *    (Katier , 2013) 11 

       * *    (Dunn, 2015) 12 

 13 (1022)عبذ انشحٍم،  *  * * *  *     

     *  * *   * Al- Sha’ar,2016)) 14 

            (Agbaeze & Nnaji, 2017) 15 

       * * *  * )ALkhamis, 2018  (  16 

     *  * *   * (Al-Khatib , 2018) 17 

 انمجموع 9 2 9 14 11 1 7 1 1 1 1 3

18 % 6 % 6 % 6 % 6 % 41 % 6 % 65 % 82 % 53 % 12  % 53 % % 
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كثر أت عمى التي حصم بعادف الباحث يحدد ألغراض الدراسة الحالية األإوبناء عمى ما سبؽ، ف     
الكتاب والباحثيف وىي: تقاسـ المعمومات، التدريب، التمكيف، والمشاركة في اتفاؽ  مف )%50(مف 

 :األبعاد. واآلتي شرح لتوضيح ىذه النتائج
 تقاسم المعمومات  -1

سواء  ،النشاط الذي يتـ مف خبللو توفير المعمومات لآلخريفإلى  يشير تقاسـ المعمومات بعامة
يعد مبدأ تقاسـ المعمومات التوجو و ، Savolainen , 2017:1) و عند الطمب (أ بشكؿ استباقي

منظمة مفتوحة يستطيع كؿ فرد فييا  تاسيس ىدارة المفتوحة حيث يدعو إلئللي والصفة المميزة ساساأل
 وتعمـ العامميف كيفية حساب داءاأل تطورإلى  لممنظمة؛ والتي تشير األرقاـ الميمة أف يرى ويفيـ معنى

 ).53:  2001ولية تحسنيا (ابو بكر ، ؤ وتحمميـ مساألرقاـ  أفعاليـ وقراراتيـ عمى صحة ىذه تأثير
زمة د أعوت   ، اإلدارةالمتعمقة بحجب المعمومات بيف الموارد البشرية و  أزمة الثقةاإلدارة المفتوحة وتعالج 

 دارة اإلندما يثؽ المسؤولوف في لذا ع  ية في المنظمات المعاصرة بشكؿ عاـ.ساسالثقة ىذه المشكمة األ
 .)3: 2010(عقيؿ، إلى انخفاض اإلنتاجي ة  ؤديافالميقؿ التوتر والصراع   د البشرية،الموار ب

والتنفيذية في التكامؿ والترابط في النسيج  اإلداريةجميع المستويات اإلدارة المفتوحة وتخاطب      
الرقابة الذاتية بفضؿ وجود رؤية مشتركة لمجيازيف  وتعتمد أسموب  .المنظمي في وحدة المغة واليدؼ

ويثابوف  وتسود ىذه الرؤية بتمتع الموارد البشرية بحرية التجريب واكتشاؼ الجديد،   ،اإلداري التنفيذي و 
أعمى درجات الوالء إلى  تفاف في العمؿ وبتسامي اإلخبلصإلى  عمى استخداـ عقوليـ بتحويؿ االلتزاـ

لقائميف عمى المنظمة مف عقدة ااإلدارة بالرؤية المشتركة وتحرر   ،أكبر صورىاو  واالنتماء لممنظمة
وصياغة المناخ المبلئـ   الخوؼ مف الخطأ والفشؿ، وبذلؾ تحرر طاقاتيـ اإلبداعية وقدراتيـ الخبلقة،

  ).3: 2010الذي يشكؿ مفردات لغة المستقبؿ(عقيؿ،  لبلبتكار
والموارد البشرية في المنظمة، لف تكوف ىناؾ أي مقاومة أو  ارة اإلدمعمومات بيف الوعند تقاسـ      

 ( وتفيـ المعموماتاإلجراءات  معارضة في وقت التغيير ألف الموارد البشرية عمى بينة مف ىذه
Maurer, 2010: 90.(  ًمف الثقة  ويمنح تقاسـ المعمومات كمصدر قوة لمموارد البشرية نوعا

فضؿ مف المشاركة في اتخاد القرار بشكؿ أى التحكـ بمياـ العمؿ بشكؿ العالية والقدرة عم المعنويةو 
ف تقاسـ أ. و )246: 2006(ممحـ،  كفوء، فمف ال يمتمؾ المعمومات الكافية ال يمكنو اتخاد القرار السميـ

السرعة إلى  وفي مختمؼ االتجاىات في المنظمة سيؤدي ،فقيأالمعمومات وتدفقيا بشكؿ عمودي و 
ي موقع مف مواقع العمؿ في المنظمة، وىذا أالمشاكؿ، وصنع واتخاد القرارات في  الفائقة في حؿ

يساعد عمى منع احتكار المعمومات، واستغبلؿ المعمومات في مستويات المنظمة بصورة سمبية وغير 
تقاسـ المعمومات،  إستراتيجيةفمف خبلؿ ). 66: 2006ستراتيجيتيا (ممحـ، ا  مناسبة لنيج المنظمة و 

تقاسـ المنظمة  فأكما ، ف تأتي بأفكار جديدة مف شأنيا تحسيف الربحيةأمموارد البشرية يمكف ل
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وسوء المعرفة حوؿ   ،يا المخاطرةبالمنظمة وخططيا يجن إستراتيجيةلممعمومات مع الموارد البشرية عف 
 ).Ryder, 2014: 1مستقبؿ المنظمة (

مف عممية صنع  اً جزء َعدِّىـالبشرية بالمعمومات و يد الموارد نو تزو أكما يعرؼ تقاسـ المعمومات ب     
 لنظرية التعمـ التي تؤدي اً برامج التدريبية المختمفة تطبيقتمثؿ الو . ) Al-Khatib ,2018:15القرار (

يـ الوظيفية في تطوير تطوير ميارات استخداـ المعمومات التي تمتمكيا الموارد البشرية في مساراتإلى 
الرئيسة في منظومة العمؿ  ةالركيز  إذ أنيـي المنظمة ف اإلداريةو  ،والفنية ،البتكاريةبداعية واالقدرات اإل

تعزيز القدرات التنافسية لممنظمة(السالـ  ومف ثـ ،في تمبية متطمبات السوؽ مف خبلؿ دورىـ
والموارد البشرية اإلدارة ومف بيف المعمومات التي يتـ تقاسميا بيف  ).717-716: 2007والمسعودي، 
، والمقاييس الرئيسية داءمؤشرات األو العمومية،  بيانات الدخؿ، الميزانياتاإلدارة المفتوحة وفؽ منيج 

). كما أف مف الميـ تقاسـ Broughton&Thomas,2012: 2-3( التي ترتبط بنجاح المنظمة
 اتخاذ لحرجة التي تواجو العمؿ في المنظمة وتؤثر في عمميةمشكبلت االالمعمومات التي تتعمؽ بحؿ 

 .  Maurer, 2001: 90)وتمبية متطمبات الزبائف ( ،اإلستراتيجيةالقرارات 

  التدريب -2
عممية مستمرة ومنظمة ومخطط ليا تتعامؿ مع الحاضر  :نوأؼ التدريب بشكؿ مبسط بعر  ي       

 إدارة يجب عمى و  .)104:2009(الخائط، واخروف،وتشمؿ كافة نشاطات المنظمة  ،والمستقبؿ
تزويد الموارد البشرية باألدوات البلزمة لنجاحيـ والتي تعني في كثير مف الحاالت، توفير المنظمة 

   ثقافة تنظيمية جديدةإلى  وبخاصة الجدد منيـ لمساعدتيـ عمى االنتقاؿ ،تدريب توجييي مكثؼ ليـ
 )Fatile ,2019:34( . ؾ الذي ترجوه اندماج بيف السموؾ الفعمي والسمو عمى أنو إلى التدريب  ينظرو

والموظفيف،  اإلدارة تيا التنافسية عف طريؽ التواصؿ اإليجابي والفعاؿ بيف ءبيدؼ رفع كفا ؛المنظمة
مما  ؛عنيـاإلدارة ، وزيادة رضا اإلدارةزيادة رضا الموارد البشرية في المنظمة عف إلى  والذي يؤدي

في منيج  ستراتجياً إ تدريب خياراً ذلؾ أصبح ال أجؿأطراؼ المنظمة، ومف عمى كافة  عكس إيجاباً ني
 ).44-36: 2018استثمار الموارد البشرية بما يسيـ في  نشر السمعة الحسنة ليا(سالمي وحمزاوي، 

المفتوحة العمؿ عمى فيـ الموارد البشرية لممؤشرات التي تعبر  اإلدارة أبعادويقصد بالتدريب كأحد      
مف خبلؿ تطبيؽ سياسات ؛ لمقياـ بتحقيؽ ىذه المؤشراتالمنظمة ومنحيـ القدرات البلزمة  أداءعف 

ورؤية مؤسساتية توفر  ،عمةاونظـ اتصاالت حديثة وف ،ونظـ تنظيمية وبرامج تعميمية وتدريبية
اإلدارة المفتوحة يتضمف التدريب وفؽ منيج و  ). 53: 2001أبو بكر ، المعمومات الدقيقة وباستمرار (

 ،)Business dictionary, 2016: 1التي يتـ تقاسميا(باألرقاـ المعمومات فيـ  تعميـ الموارد البشرية
 التشغيميةالتي تعبر عف المؤشرات المالية و رقاـ باأل اً مممالمنظمة خبيرًا وأف يكوف كؿ عضو في 
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يس نجاح المنظمة، وبالتالي يصبح أكثر قدرة عمى تنفيذ الخطة داء التي تقشرات األؤ لممنظمة وم
  ). 3: 2010(عقيؿ،  ىداؼفضؿ في تحقيؽ األأبشكؿ  مساىمةلالمستيدفة وا

التاكد مف قدرة الموارد البشرية إلى  في المنظمة ويشير المديريفمسؤوليات  أىـ حدأويعد التدريب     
والبيانات والمعمومات ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تدريب وتطوير قدرات مواردىا البشرية، مما األرقاـ  عمى فيـ

لما يقوموف بو مف أكبر  لمموارد البشرية مف فيـ معنىاألرقاـ  المعرفة والوعي في زيادة في يسيـ
تطوير عمى أنو اإلدارة المفتوحة عرؼ التدريب في منيج  ذال).  66: 2006ممحـ،  ( أعماؿ ومياـ

دائيـ أالقدرة عمى تقييـ و ، داءالتقارير ومؤشرات األو فيـ المعمومات بما يمكنيـ مف  ؛قدرات العامميف
وتركز المنظمات عادة عمى برامج التدريب الداخمي التي  .) Al-Khatib ,2018:15الخاص (

وبخاصة  ،داءاأل المنظمة عمى فيـ المعمومات التي تتضمنيا تقارير أعضاءتتضمف تعميـ جميع 
 ماذا التغيير (المعمومات المالية، كما تركز برامج التدريب عمى تعميـ الموارد البشرية عمى سموكيات 

 . ) Al-Kataib ,2018:35) فضبًل عف تحسيف الرغبة في التغيير( ؟ وكيؼ يتـ التغيير ؟ يتـ تغييره
-Aggarwal and Simkins,2001: 5) يقترح ةالمفتوح اإلدارةوبيدؼ تقييـ التدريب وفؽ منيج 

 .)النتائج، و ير في السموؾالتغ، التعمـ، رد فعؿ المتدرب( تقييـ وىي لم) أربعة مؤشرات  113

  التمكين -3
 اتخاذتقوـ عمى منح الموارد البشرية حرية التصرؼ في  إدارية إستراتيجية :نوأيعرؼ التمكيف ب     

 عمى أدائيا المنظمة وحؿ مشكبلتيا وتحمؿ المسؤولية والرقابة إدارةالقرارات والمشاركة الفعمية في 
منح الموارد البشرية القدرة يعني اإلدارة المفتوحة منيج  ف التمكيف فيا  و  .)31:  2019 ري ،(المط

خفيض التكاليؼ اإلنتاجي ة وتحسيف جودة تأجؿ  مف لمعمومات التي تمت مشاركتياعمى استخداـ ا
). كما يعكس قدرة ممارسة الموارد Businessdictionary, 2016: 1و الخدمة) (أالمنتج (السمعة 
ليـ وصوال لتحقيؽ  ةالمحددو بتنفيدىا  وفالمسؤولية التي يضطمعوتحمؿ  األعماؿالبشرية لمقياـ ب

المنظمة مف خبلؿ حصوليـ عمى المعمومات  أىداؼبالتالي القدرة عمى تحقيؽ و المناطة بيـ  ىداؼاأل
اإلدارة المفتوحة  ويعرؼ التمكيف في منيج  ). 33: 2008رسبلف،  مياميـ ( داءالتي يحتاجونيا أل

مستعديف لتحمؿ  ايكونو أف خراج طاقاتيـ الكامنة و لثقة والدافعية  لدى العامميف إلاتعزيز الوعي و  :نوأب
 .)Al-Khatib  2018:15عف النتائج ( المسؤولية

  وعميو فيو يعمؿ عمى مبدئيف: ة،يعمؿ في أعمى صور اإلدارة المفتوحة والتمكيف في     

  .إمكانات الموارد البشرية في المنظمةاالستفادة مف : األول 

وعمى ىذا األساس فالمورد   داخؿ الموارد البشرية، ىاونمو  العمؿ عمى توليد الطاقات الكامنة :الثاني  
متميزًا، وفي  أداءً أو  إنساف مخموؽ عاطفي تسعده كممات التقدير واالمتناف حينما يحقؽ انجازاً البشري 
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شرية في بدة اىتماـ الموارد الاألخرى، ومف شأنو زيا اإلداريةذلؾ يتميز ىذا األسموب عف األساليب 
 اإلدارة دائيا كما ىو الحاؿ في أالوسطى والتنفيذية بنجاح منظمتيـ وأساليب تطوير  اإلداريةالمستويات 

صؼ ليـ أو ي ،نيـ ال ينتظروف أحدًا ليشخص ليـ المشاكؿإمف خبلؿ التمكيف فو نو أكما   العميا،
بات أعماليـ التي يؤدونيا بوعي تاـ مف تمقاء وليات وواجؤ الحموؿ حيث تصبح ىذه المياـ مف مس

األرقاـ  تعامؿ معالف مف نتائج التمكيف قدرة الموارد البشرية عمى أو   ). 3: 2010عقيؿ،  ذاتيـ(
القرارات  اتخاذوالمعمومات مما يولد لدييـ الشعور بحرية التصرؼ والمشاركة واالستقبللية في صنع و 

 ). 122: 2006ممحـ،  ( رىـ بالسعادةو شعو  ىـافي العمؿ وبالتالي زيادة رض

تقاسـ عممية اعتماد التمكيف بشكؿ متزامف مع  بضرورة) 98-97: 2011(الطعامنة،  ويرى     
 الموارد البشري ة اإلدارة المفتوحة بيدؼ االستفادة مف معارؼنجاح تطبيؽ منيج المعمومات والتدريب إل

حصوؿ الموارد  أىميةعمى اإلدارة المفتوحة ، حديث تؤكد مف جراء تقاسـ المعمومات والتدريب المكتسبة
القرارات  اتخاذالبشرية عمى المعمومات الدقيقة في الوقت المناسب وفيميا مف قبميـ وتمكينيـ مف 

والكفاءة والقيمة المنشودة ليا، وينعكس ذلؾ في تحسيف جودة اإلنتاجي ة  المناسبة بيدؼ تحقيؽ
في اشباع متطمبات الزبائف ومف ثـ القدرة عمى تحقيؽ ميمة المنظمة  امساىمتيالعمميات التنظيمية و 

الطويؿ، والعمميات الروتينية التنظيمية  جؿفي األ داءالتي تؤثر عمى األ اإلستراتيجية ذات الطبيعة 
 مقيـ السائدة واالبتكار المتجدد .لقدرة تكويف الثقافة التنظيمية المدعمة إلى  التي تسعى

ساليب تمكيف الموارد أاإلدارة الذاتية كأحد تطبيؽ مبدأ  أىمية) عمى 53: 2001بو بكر ،ويركز (ا     
 مف الجديد كمشاركيف دورىـ مع يتناسب بما وخبرات العامميف وقيـ فكر في تغييرالبشرية في إحداث 

 قراراتيـ أثيرت المرتدة لمعرفة والتغذية القرار اتخاذو  ألنفسيـ الذاتية دارةلئل ليـ الفرصة إتاحة خبلؿ
ىو شعور الموارد البشرية في المنظمة اإلدارة المفتوحة ف التمكيف في ا يعني بأذى. المنظمة نتائج عمى

 .القرارات في العمؿ اتخاذفي صنع و بتأثير دورىـ 

  المشاركة في النتائج -4
 طراؼأتعني المشاركة في النتائج الصوت المسموع في عممية صنع القرار لصالح جميع      

المنظمة، والتي تكوف مبنية عمى حرية التعبير باالعتماد عمى المعمومات التي تـ تقاسميا والمتوفرة 
يجاد ثقافة تنظيمية جديدة وتحديد إشر العاـ لقيـ المشاركة تكمف في ). والمؤ 6: 2007لدييـ(حتة، 

: 2006مة(باشيوة، القيـ السائدة المعموؿ بيا وتبادليا بما يتناسب مع التطور المستمر في المنظ
136 .( 

مموارد البشرية بالمسؤولية تجاه نتائج لحساس المشترؾ قاعدة المشاركة في النتائج عف اإلتعبر      
ف اليدؼ مف عممية مصارحة الموارد البشرية أمفيومة وواضحة في المنظمة، و  أصبحتعماليـ التي أ
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يتصرفوا وكأنيـ أصحاب المنظمة، في المنظمة ىو شعورىـ بحرية التصرؼ والشعور بالممكية ف
، دوف مراقبة داءتحسيف مستويات األ أجؿفييتموف بنجاحيا وتقدميا ويتكوف لدييـ حماس ذاتي مف 

السماح لمموارد البشرية بالمشاركة في نجاح و . )66: 2006ممحـ،  (ودوف حالة مف عدـ الثقة ،صارمة
شراؾ جميع الموارد البشرية  األعماؿي يرتبط بذسـ األرباح الالمنظمة مف خبلؿ برنامج تقا الرئيسية، وا 

ا ومساند اجتماعياً  كيؼ يمكف أف تصبح المنظمة كياناً و الرئيسية، األعماؿ المبدعة في حؿ تحديات 
 اتخاذالرئيسية البلزمة لنجاح المنظمة، مما يسمح لمموارد البشرية باإلجراءات  أكثر لمبيئة، وتوضيح

  ).Broughton&Thomas, 2012 : 2فضؿ القرارات(أ

ا ذبي القوي ىـشعور وفؽ تبنييا في  ؛في ممكية المنظمة العامميف مشاركة وتركز ىذه القاعدة عمى    
 التي تحققيا المنظمة، حيث أف المشاركة في ممكية المنظمة ىي  لضماف مشاركتيـ في النتائج المبدأ
اإلدارة  منيج دعا لذلؾ فقد ؛ فاءةبك المنظمة موارد الستثمار فرادطاقات األ تحريؾ في ساساأل

 عوائد وربط،  بيا لمعامميف أسيـ المنظمة مف حصة وتخصيص الممكية توسيع قاعدةالمفتوحة إلى 
نجازات مف نتائج المنظمة تحققو بما يفىمساالم كعوائد فراداأل خسارة (أبو بكر  أو ربحا أكانت سواء وا 

2001 :53( . 

 ،والمسؤولية المشتركة ،منيا الثقة المتبادلة ،اكة الناجحةوىناؾ مجموعة مف شروط الشر      
يماف واإل ،بوضوح ىداؼوتحديد األ ،فتح قناة مشتركة لتبادؿ المعموماتو  ،والمشاركة في اتخاد القرار

حرص عمى العمؿ مف أ"اليوجد مف ىو  عميو ).249-248: 2007الديف، (عز العطاءو  ذخبمبدأ األ
قؿ و عمى األ، أو صاحب الفكرة أ ،الموظؼ صاحب العمؿ ا كافإذفكيؼ  ،صاحب العمؿ

المساواة في ، و الثقة المنظمة بيـ تمثؿف مشاركة الموظفيف في النتائج أو  .)66: 2006"(ممحـ، شريكاً 
 ).Businessdictionary, 2016: 1، ومكافأتيـ بإنصاؼ لنجاح المنظمة (التشغيميةنتائج العمميات 

روح الوالء وااللتزاـ التنظيمي التي اإلدارة المفتوحة  منيجفي النتائج ضمف  تنمي قاعدة المشاركةو      
ورغبتيـ الصادقة في نجاح المنظمة، وبذلؾ يمكف  ،تحفز إخبلص الموارد البشرية في تأدية وظائفيـ

  ؛عمؿ عمى إخراج الطاقات الكامنة لدى الموارد البشرية في المنظمةياإلدارة المفتوحة ف منيج أب ،القوؿ
 ،نجازه باالبتكارإ اقترفا إذويزداد ىذا الدعـ  ،نجازهإاإلنساف يدعـ كؿ شيء قد شارؾ في ف أل

  .)3: 2010(عقيؿ، واإلبداع
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 ومحدداتيااإلدارة المفتوحة  : خطوات تطبيق ثالثًا 
 اإلدارة المفتوحة  خطوات تطبيق   .1
 بيف كبل مف إذمفتوحة. الاإلدارة الكتاب والباحثيف بخصوص خطوات تطبيؽ  آراءتتبايف      

)Aggarwal & Simkins,2001: 24 عمى النحو اآلتياإلدارة المفتوحة ) خطوات تطبيؽ: 
 .الحصوؿ عمى المعمومات المبلئمة . أ

 المالي. داءيات ومقاييس األأساستعميـ  . ب
 عمى المعرفة. ةالقرارات الصحيحة المستند اتخاذعمى  فرادتشجيع األ . ت
 الطاقة. ةكمفتمف خبلؿ تخفيض  ؛ة في نجاح المنظمةالتأكد مف مشاركة الشخص مباشر  . ث

تشمؿ اإلدارة المفتوحة ف خطوات تطبيؽ إف (Dunn, 2015:52-53 )ومف وجية نظر       
 اآلتي:

وعمى مستوى كؿ فرد ضمف الفريؽ، وتحديد  ،كيفية قياسيا، عمى مستوى الفريؽو  ىداؼتحديد األ . أ
 ات.، وذلؾ مف خبلؿ تقاسـ المعمومانجازهيجب  ما

دور كؿ  تأثيرو  ،المنظمة أىداؼودور كؿ فرد في تحقيؽ  ،اإلدارة المفتوحةلفيـ تدريب الفريؽ  . ب
 .الكمي داءفرد ضمف األ

والتغيرات المستمرة، والسماح  ،والقياـ بالتحسينات ،خمؽ الثقة وتشجيع الفريؽ الستعماؿ المعمومات . ت
 الفضؿ.ـ بحرية في التغيير نحو افكارىأعف  يرعبفي الت فرادلؤل

 فشؿ المبادرة.إلى  سيؤدي ؛التواصؿ الدائـ لمساندة ىذا المنيج، الف فشؿ استعماؿ المعمومات  . ث
فيجب  ،رباحفراد مشاركوف في األاألإذ أف أكثر  خطار الفشؿ، ومنافع النجاح)،أفيـ النتائج( . ج

 المنظمة. دورىـ في نجاح كي يمعبواتحفيزىـ 
 عمى النحو اآلتي:اإلدارة المفتوحة ) خطوات تطبيؽ 70-67: 2006يحدد (ممحـ، مف جية أخرى،  

 .داءالخطوة األولى: التعريؼ والتوعية بمؤشرات األ
 .ىداؼالخطوة الثانية: تحديد األ

 وتطويره.  ،وتدريبو ،الخطوة الثالثة: بناء فريؽ العمؿ
 الخطوة الرابعة: وضع خطة التنفيذ.

 شراؼ والمتابعة .:  اإلالخطوة الخامسة
 والتطوير المستمر. ،السادسة: التجديد الخطوة

اإلدارة المفتوحة يمر تطبيؽ نو ينبغي أف أإلى  ) 6: 2010(عقيؿ ،تجاه السابؽ يشير وبنفس اال   
 وىي: ،ومترابطة ،بمراحؿ عممية متعددة

 .االستعداد مستوى قياسو  ،بالمنيج األولى : التوعية المرحمة
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 . الكبير لتحديوا ، ىداؼاأل الثانية : تحديد المرحمة
 .ووتدريب ،التطبيؽ فريؽ بناء :الثالثة  المرحمة
دارة و  وتصميـ ،التطبيؽ خطة صياغة : الرابعة المرحمة   .التدريبي النشاط ا 
  .شراؼ عمى التنفيذفي اإل الوسطى اإلدارة  دور الخامسة : تحديد المرحمة
  التخطيط. في والمشاركة ،المستمر والتحسيف ، السادسة: الفاعمية المرحمة

 اإلدارة المفتوحة بأربع) يمر تطبيؽ KryKow & Hare,2008,891-897ومف وجية نظر (    
 -ىي : ،خطوات

الحصوؿ عمى تأييد أصحاب  مف مرحمة اإلعداد: قبؿ أف تتمكف مف بدء عممية المشاركة، ال بد . أ
المشاركة). بطبيعة (خطة  األعماؿوكذلؾ إعداد جدوؿ  يا،وتحميم المصمحة لمموارد والميزانية

تعتمد عمى ىذه العوامؿ عند إعداد  ،الحاؿ، وفي نياية المطاؼ، فإف نجاح عممية المشاركة ككؿ
بيف و ،  جيداً  الحفاظ عمى التوازف بيف جدوؿ منظـ تنظيماً  المديريفيجب عمى عميو، ىذه العممية، 

صحاب أتحميؿ و لممشكمة،  يبلالمرونة الكافية لتطبيؽ أساليب المشاركة. وتتضمف ىذه المرحمة تحم
 مسودة خطة المشاركة. صياغة، و ىداؼتحميؿ األو تحميؿ الموارد، و المصمحة، 

 ،جراءات التي سيتـ اتخاذىاوالمشاكؿ والحموؿ واإل ،ىداؼاألمرحمة النشر: تقديـ خطط تحقيؽ   . ب
صحاب وأ ،لجميوراإلى  ، والمادية ،بما في ذلؾ اآلثار المحتممة عمى البيئة االجتماعية

  .المصمحة
ستنباط المعرفة، والتعميـ، والكشؼ او ،  ىاوتوفير  ةيميمرحمة الحوار: إضافة معمومات أكثر تفص  . ت

 واآلثار الجانبية غير المعروفة. ،التخطيطو  ،عف أخطاء التصميـ
 التحقؽ مف صحة التطبيؽ.و وتوظيؼ، وبناء السيناريو،  ،مرحمة االستجابة: التعميـ  . ث

 

 المفتوحةارة اإلدمحددات تطبيق  .2
نيا ال تخفي وراءىا إل ؛ونجاحيا ،واستمرارىا، في ثناياىا عوامؿ بقائيااإلدارة المفتوحة تحمؿ      
مقاومتيا ال كما أف  ،وال لمتأويؿ، فيي واضحة وشفافة لمجميع ،وال لمشؾ ،وال تدع مجااًل لمظف ،شيئاً 

الكسالى مف بفقداف مكانتيـ الوظيفية، أو  مف المتسمميف الذيف يشعروف أنيـ ميددوف -فقط  -تأتي إال 
الذيف يتوقعوف مزيدًا مف الضغوط عمى أدائيـ الحالي، أو مف االنتيازييف الذيف ال يروف في ىذا 
المنيج أية فرصة لمكاسب وظيفية أو مالية غير مشروعة، أو أصحاب الغموض السمبي والبيروقراطية 

ا الراي ذويؤكد ى ).4: 2005رئي المكشوؼ(العسكر، ممف يضرىـ العمؿ الم مف شاكميـ،و  ،السيئة
 ،يا ليست تنازاًل عف السمطةأنالمفتوحة التي يرى فييا  دارة ) "في تحميمو لئل 3-1: 2010(عقيؿ، 

ىدؼ يراه الجميع واضحًا، حيث أف إلى  ولكنيا مشاركة في استخداـ األدوات وتسمـ األدوار لموصوؿ
كما  ،والجيد ،والماؿ ،مضيعة لموقت ستصبح ،دـ اليدؼ االستراتيجيا لـ تخإذالتكتيكية  ىداؼكؿ األ
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مف بعض المديريف أصحاب  ،أيضاً وقد تأتي ىذه المقاومة  .وغايتيا وسيمة" ، وسيمتيا غايةوتصبح 
 المفتوحة.  دارة ئللوكؿ ىؤالء عادة ما يكونوف غير متفيميف  ،الفمسفة البيروقراطية

ه أفرادمف سمات ، ال يمكنو أف يسود في مجتمعاإلدارة المفتوحة ب ليذا يمكف القوؿ أف أسمو      
 ، والوالء ،والخوؼ حتى مف المعمومة، كما أنو ال يمكف أف يتحقؽ الرضا الوظيفي ،والسرية ،الغموض

 مف خبلؿال إاإلدارة المفتوحة ال يتـ ف تطبيؽ إواالنتماء ألية منظمة في ظؿ غياب الوضوح، حيث 
  .)4: 2005ح (العسكر، والوضو  ،الصراحة

اإلدارة عدة مشاكؿ محتممة عند تطبيؽ  (Aggarwal, & Simkins, 2001: 13-14)وبيف     
 التساؤالت اآلتية:، تتجسد مف خبلؿ االجابة عف المفتوحة

 اإلدارة ىذه المخاوؼ لدى  أف   وىؿ ؟صعبة في الجوانب المالية اوقاتأاإلدارة  العميا واجيت لو  ماذا . أ
ىي  ،فضؿ طريقة لممضيأالقرارات وتكوف جاىزة لمتطبيؽ؟  اتخاذ فراداأل تفضي إلى تخويؿالعميا 

عطاء فإف إ، لذا فرادالقرارات لؤل اتخاذكافي لتخويؿ الوقت الال يوجد  يأالخطوات الصغيرة، 
 وقت. إلى  تطبيؽ مرحمة تحتاجالصبلحية و ال

ىذه توظيؼ  اوحاولو  ؟جات المنظمةالزبائف(المجيزوف) عمى بيانات تكمفة منتحصؿ لو  ماذا . ب
 سعار.و( رفع) األأ ،تفاوض في خفضغايات الالمعمومات المالية ل

الميزة تحقيؽ وحاولوا استعماؿ ىذه المعمومات ل ؟ف عمى المعمومات الماليةو ماذا لو حصؿ المنافس . ت
 التنافسية.

مومات عف المشاريع معك ؟كثر مف البلـز عف عمؿ المنظمةأعطاء معمومات اىؿ بإمكاف المنظمة  . ث
 والعمميات. ،ممنتجاتلالسرية، وسجؿ براءة االختراع 

لبعض  أنيا مناسبة وأالمفتوحة؟ اإلدارة كؿ المنظمات تستفيد عمى حد سواء مف  أف ىؿ . ج
 في طياتيا المنافع فعبلً  تحمؿقد  اإلدارة المفتوحةيتمثؿ في أف  الجوابو ؟ دوف بعض المنظمات

ال تفصح عف معموماتيا  غالباً  األعماؿف منظمات أ إذب متباينة، ولكف بنس ،لكؿ المتنافسيف
والوثائؽ المالية  ،والسنوية ،الفصمية المنظمات العامة، فالتقارير إفصاح المالية بنفس مستوى

ف أويمكف الوصوؿ إلييا، كما  ،ونيةر الخاصة بالمنظمات العامة تكوف منشورة في مواقعيا االلكت
بسبب الحاجة اإلدارة المفتوحة تواجو صعوبات في تطبيؽ قد  ،نافسة شديدةالمنظمات التي تواجو م

 ومنع تسربيا لممنافسيف .  ،لمحفاظ عمى سرية المعمومات
 , Broughton & Thomas) وىي ،اإلدارة المفتوحةوىناؾ محددات أخرى حوؿ ممارسات         

2012:52):- 
يامش ك سوء استخداـ المعمومات المالية (ى إل قد يؤدي القمؽ مف عدـ رضا الموارد البشرية، . أ

 التي يتـ تقاسميا مع المنافسيف. ،أو غيرىا مف المعمومات السرية ،الربح)
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 ،مف األرباحأكبر  حصةب قد ترغب في ىذه الحالة ، فإف الموارد البشريةالمنظمة مف نجاحالقمؽ   . ب
وبالمقابؿ قد . تحققياالة عدـ دوافع لتسريب المعمومات في حقد تتحوؿ ىذه الرغبة إلى  ومف ثـ،

الموارد البشرية ميتمة  وتكوفا كانت المنظمة في وضع غير جيد، إذ تكوف اآلية معكوسة،
 خر.آمكاف إلى  المنظمة وأخذ معرفتيا معيا مغادرة ومف ثـ ،بتحقيؽ األمف الوظيفي

الت ومنيا : ىؿ تخمؽ مشكمة لممنظمات عف طريؽ طرح عدة تساؤ اإلدارة المفتوحة االعتقاد بأف   . ت
تقديـ معمومات كثيرة لممنافسيف حوؿ إلى  ىؿ سيقود تطبيقياو ؟  مف الممكف أف تكوف شفافة جداً 

 . ؟ داءتحسيف األإلى  ىؿ يقود تطبيقياو منتجات المنظمة ومواىبيا ؟ 
في اإلدارة المفتوحة يمكف تشخيص محددات تطبيؽ منيج  ،باإلستناد عمى ما سبؽ     

 عمى النحو اآلتي: جية نظر الباحث،، مف و المنظمات
صحاب أبعض ل ا قد ال يروؽىذواضح وشفاؼ لمجميع في المنظمة، و اإلدارة المفتوحة منيج إف  . أ

 ف بفقداف وظيفتيـ وتحقيؽ مكاسب مالية غير مشروعة.   يوالكسالى الميدد ،المصمحة االنتيازييف
 اإلدارة أي دعـ  ؛المديريفلدى  اة وفيماستيعاب مزاياىا المتعدد ،اإلدارة المفتوحةيتطمب تطبيؽ  . ب

 .ا المنيج مف قبؿ الموارد البشرية في المنظمة ثانياً ذومف ثـ قناعة ممارسة ى ، العميا أوالً 

سوء استغبلؿ الموارد البشرية في المنظمة إلى  قد يؤدي عدـ الرضا لدى الموارد البشرية . ت
تقع المنظمة في موقؼ حرج في عندئذ لممعمومات المالية والسرية وتقاسميا مع المنافسيف، 

 التنافس مع االخريف.   
 كثر.أالمطالبة بالحصوؿ عمى امتيازات  إساءة البعض في استغبلؿ المعمومات المالية في . ث
مما سعار، ألا خفض استغبلؿ المعمومات الخاصة بالتكاليؼ مف قبؿ الزبائف لمتفاوض بخصوص . ج

 سعار. رفع األ إلى المجيزيفيدفع 
 إدارة الموارد البشرية في  تشكيؾإلى  شؾ في وجود تفسير غير واضح لممعمومات أي يؤدي . ح

 سموب.ا األذمما يقمؿ الثقة في نيج ى ،المنظمة
 يحتاج ،اإلدارة المفتوحةتخويؿ صبلحية اتخاد القرارات لمموارد البشرية وتطبيؽ جميع خطوات   . خ

 وقت طويؿ. إلى 
 يقودقد  ،ءات االختراع في المنتجات والعمميات االنتاجيةاالشتراؾ في المعمومات المتعمقة في برا . د

  .حصوؿ المنافسيف عمى ميزة تنافسية غير عادلةإلى 
 ،المفتوحة، مف خبلؿ زيادة مشاركة الموارد البشرية اإلدارةويمكف معالجة التحديات التي تواجو       

بالمعمومات  ،ماف الموارد البشريةواي ،فيي تستحؽ الجيد المبذوؿ، وخمؽ ثقة ،واالبتكار ،والتحفيز
كؿ  َيعدُّوفرسالة مفادىا أنيـ رساؿ قادة المنظمة ا  و  ،لممنظمة مييوالتشغ ،الحيوية عف الوضع المالي
اإلدارة  ف مفتاح نجاح تطبيؽأكما  يا.وصاحب المصمحة في ،قيمة اذ عضو في المنظمة شريكاً 
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   & Broughtonوثقافتيا( ،خاصة لممنظمة ،مؿتطبيقيا بما يتناسب مع احتياجات الع :ىوالمفتوحة 
Thomas, 2012,7 .( 

 ،الموارد البشريةظيرت لتمبية حاجات اإلدارة المفتوحة ف أيرى الباحث  ،وخبلصة لما سبؽ     
 ،يةساسفي تحقيؽ غاياتيا األ ،طراؼتفاىمات ليذه األمف  والمجتمع مف خبلؿ ماتحققو ،والمنظمة

عمى اإلدارة المفتوحة  ترتكزلذا   .ورخاء المجتمع وازدىار المنظمات،  لبشرية، رفاىية الموارد ا :وىي
صحاب المصمحة داخؿ أي التشارؾ في ممكية المنظمة لجميع أ ،مواحد والواحد لمكؿ)لفمسفة (الكؿ 

ي أبدال مف التيرب منيا،  تحم ؿ مسؤولية الفشؿمساىمة، و طراؼ الالمنظمة، فاألرباح تعود لجميع األ
 وتحمؿ االخطار. ويتـ ذلؾ عف طريؽ مشاركة الجميع في فيـ ،توازف في تقاسـ المكاسبالقيؽ تح

نشطة العمؿ بأوالمتعمقة  ، وكشؼ جميع المعمومات المالية ،ومصارحة ياواستخدام ياواستيعاباألرقاـ 
 في المنظمة.
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 المبحث الثاني 
 صيانة الموارد البشرية

الموارد البشرية كباقي الوظائؼ الرئيسة في المنظمة، مصاحبة مع رة إداتطورت وظيفة  لقد    
وتغير تفضيبلت ، ، حيث العمؿ في سوؽ المنافسةاألعماؿالتغييرات التي حدثت في بيئة منظمات 

 تقتصر ،البشرية المواردإدارة وظائؼ  مف ىنا لـ تعد .والحاجة لتمبيتيا في الوقت المناسب ،الزبائف
العبلقات المينية، والتقييـ، و التعويضات، و ، دوراف العمؿو قميدية المتمثمة باالستقطاب، عمى الوظائؼ الت

خرى فرضتيا التغيرات المستمرة في بيئة المنظمات المعاصرة، وزيادة دورىا أتشمؿ وظائؼ  أصبحتو 
التي برزت  الموارد البشرية إدارة في  التشغيميةفي المنظمة. وتعد صيانة الموارد البشرية مف الوظائؼ 

 ةمبلزم أصبحت كما أنيا، اإلدارةىتماـ مف قبؿ ىذه إىذه الوظيفة موضع  أصبحتفي الفترة االخيرة، و 
ىتماـ ىذا المبحث عمى عرض اينصب عمى ذلؾ  تنمية وتطوير الموارد البشرية في المنظمة، وبناءً ل

 :، وكاآلتيسس الفكرية لوظيفة صيانة المواراد البشريةاأل
 
 .فيوم صيانة الموارد البشرية: م أولً  

 يا.أىدافو  صيانة الموارد البشرية أىمية: ثانيًا 

 .: نشاطات صيانة الموارد البشرية ثالثاً 
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 .مفيوم صيانة الموارد البشرية: أوًل 
نتيجة التطورات المتعددة والمختمفة التي حدثت في القطاع  ،برزت وظيفة صيانة الموارد البشرية   

 أىـحدى إالموارد البشرية  إدارة ف في مجاؿ و ىا المتخصص، وعد  اتي  الخاص في مرحمة الثبلثينو العاـ 
 ,Kathryne;24-21: 2000والتي تعكس تطورىا (شاويش، ،الموارد البشرية الحديثة إدارة مميزات 

 الموارد البشرية عف صحة وسبلمة مواردىا البشرية في يريقرارات مد أصبحت. عميو، )1 :2011
كبيرة في المنظمة بصورة متزايدة في منتصؼ القرف العشريف، في ظؿ عبلقتيا  أىميةتشكؿ  ،صيانتيا

مف جية ثانية، وكاف مفيوـ صيانة الموارد البشرية محور اإلنتاج  نتاجية مف جية، وكمفةالوثيقة باإل
 ). 446: 2010و جواد، الموارد البشرية (العزاوي  إدارة تركيز الكثير مف الكتاب والباحثيف في مجاؿ 

التعريفات التي قدميا  عرض سيتـ في ىذا المحور ،وبيدؼ توضيح مفيوـ صيانة الموارد البشرية     
 وبياف فمسفتو ، وذلؾ مف خبلؿ اآلتي: ،الكتاب عف ىذا المفيوـ

 تعريف صيانة الموارد البشرية  .1
التي تقـو بيا  اإلداريةو  ،ات الفنيةمجموعة مف النشاط :يمكف تعريؼ الصيانة بعامة عمى أنيا      

أو جعمو يؤدي الوظيفة  ،بيدؼ االحتفاظ بو  ،والتي تجرى عمى العنصر خبلؿ دورة حياتو ،المنظمة
 . )Joao ,2018:5المناسب  ( بالشكؿ ،المطموبة منو

نما ا  و ، المفيـو وعف تعريؼ صيانة الموارد البشرية، فيتضح مف األدبيات عدـ وجود تعريؼ محدد ليذا 
 وىي :  ،تجاىات تعبر عف مجمؿ توجيات الكتاب في ىذا المجاؿإىناؾ ثبلثة 

صيانة الموارد البشرية في االحتفاظ  :  تتمثؿالحتفاظ بالموارد البشرية في العمل ول:تجاه األ اإل  
) 68: 2007(شراؼ، يمكف رؤية ذلؾ مف خبلؿ تعريؼو بالموارد البشرية في العمؿ في المنظمة، 

لمبقاء في  ؛المتعمقة بتحفيز الموارد البشرية األنشطةمجموعة مف  :نياأالبشرية ب الموارد صيانةل
بيف بقاء  في ىذا التعريؼ ربط الكاتب .وتشمؿ مزايا وخدمات تمنح لجميع الموارد البشرية ،المنظمة

مف قبؿ المنظمة.  لياالموارد البشرية في المنظمة وبيف المزايا والخدمات التي تمنح 
 ،النشاطات التي تحقؽ االستقرار :نياأصيانة الموارد البشرية بإلى  )21: 2011يشير(عدواف،و 

ىذا التعريؼ  .الفردية والمينية ىداؼوالتي تساعد عمى تحقيؽ األ ،واالستمرار المتوازف في مواقع العمؿ
 ,Nalla & Varalaxmiوضح ( السياؽ نفسوإلى كيفية االحتفاظ بيـ. وفي  لـ يتطرؽو  يتسـ بالتحديد،
 ؛العممية التي تمتـز المنظمة بتوفير العمؿ بشروط معينة :صيانة الموارد البشرية ىيف أ) ب64 :2014

 معمؿ في المنظمة.  لبقاء الموارد البشرية أجؿ مف 
عرفت صيانة الموارد  :ستمرارية كفاءة الموارد البشرية في المنظمةإالتاكيد عمى  تجاه الثاني:اإل  

الحفاظ  :بتوفير الصحة والسبلمة المينية لمموارد البشرية في موقع العمؿ، وتشمؿ :نيا تتمثؿأالبشرية ب
: 2007مقدـ وىيبة،  ؛(Sherwani, 2006: 21) والبدنية لمموارد البشرية ،صحة النفسيةعمى ال

 ،) في التعبير عنيا بالبرامج التي تركز عمى الصحة14: 2010تجاه (حسف، واتفؽ مع ىذا اإل .)10
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مراض التي تتعرض ليا في العمؿ. ويرى الباحث واأل ،والسبلمة المينية لمموارد البشرية مف المخاطر
حيث حدداىا  ،نشاطات صيانة الموارد البشريةإلى  ف محدداف وضيقاف بالنسبةيعريفف التيف ىذأ

 في تعريفيا مجموعة (Moghadam, et al., 2013: 2)ضافت أوالسبلمة المينية. و  ،بالصحة
مجموعة مف النشاطات التي  :نياأأخرى مف النشاطات ضمف صيانة الموارد البشرية، حيث عرفتيا ب

 السبلمة المينية، والرعاية الطبية. :وتتمثؿ في ،تستيدؼ الحفاظ عمى الموارد البشرية
والرضا  أبرز ىذا اإلتجاه دور الرفاىية: منظمةموارد البشرية مع الالولء التنظيمي لم التجاه الثالث:

(حامد، وضح أواالنتماء المنظمي في مفيوـ صيانة الموارد البشرية. حيث  ،والوالء التنظيمي ،الوظيفي
بالخدمات الترفييية التي تقدميا المنظمة لمموارد  :ف صيانة الموارد الموارد تتمثؿأ) ب7: 2006
وجاء  عند ترؾ العمؿ.ذلؾ كو  ،والثقافية ،واالجتماعية ،فضبًل عف توفير الرعاية الصحية ،البشرية

إلى  والوالء التنظيمي التي تؤدي ،المعنويةبإضافة الروح  كثر وضوحاً أ) ليكوف 60: 2008(مدلس، 
 تقوـ بيا التي والتدابيراإلجراءات  مجموعة: "عرفيا بأنيا إذودوراف العمؿ في المنظمة،  ،تقميؿ الغياب

 ليا، والوالء ،العمؿ حب روح غرس ف طريؽع البشرية مواردىا عمى المحافظة أجؿ مف ؛المؤسسة
   ".العمؿ الغياب عف معدالت وارتفاع العمؿ، دوراف معدؿ ارتفاع ظاىرتي عمى بالوقوؼ وذلؾ

النشاطات التي  :نياأ) في تعريفو صيانة الموارد البشرية ب54: 2010كد عمى ذلؾ (جماز، أو       
والرعاية الصحية  ،توفير االحتياجات الضرورية في المتمثمةو  ،مواردىا البشريةإلى  تقدميا المنظمة

زيادة دوراف لتفاديا  ،اإلدارة واالندماج مع  ،واالنتماء الوظيفي ،لرفع روح الوالء التنظيمي ؛المعنويةو 
 العمؿ في ظؿ المنافسة. 

ة التي العممي :نياأفي تعريفو لصيانة الموارد البشرية ب  (kota, 2011: 8)واتفؽ في ىذا الجانب     
ما أ .وتطويرىا لجميع الموارد البشرية في المنظمة ،والرفاىية ،نشطة الرعايةأتركز عمى توفير 

مجموعة مف الخدمات  :ف صيانة الموارد البشرية ىيأ يافرَ ) فيَ 256: 2012كبلبي، واال يف(المبيض
مف  ؛ة في المنظمةالموارد البشريإلى  مف الصناعي المقدمةوجميع وسائؿ األ ،واالجتماعية ،الصحية

 الجانب االقتصادي ليذا المورد. تعزيز أجؿ مف  تو؛وتنمي الوظيفي داءاأل خبلؿ تصميـ برامج تطوير
نو عمى الرغـ مف وجود اختبلؼ في تعريفات صيانة أ ،سيسًا عمى ما تقدـ يرى الباحثأوت      

الموارد البشرية ليذا إدارة  واتجاىاتيا حسب وجيات نظر الباحثيف في ،طارىاإالموارد البشرية في 
 التي فسرت صيانة الموارد البشرية، وىي :و  ،مشتركة بيف ىذه التعاريؼ اً ىناؾ صيغ فأال إالمفيوـ، 

 مف خبلؿ الحوافز بشكؿ عاـ في موقع العمؿ.  بيا؛ واالحتفاظ بقاء بالموارد البشريةاإل . أ
 :وتشمؿ تمؾ. في المنظمة وعدـ استنفادىا ا،يالتاكيد عمى استمرار كفاءة الموارد البشرية وقدرات . ب

وتوفير برامج  ،والخدمات االجتماعية والتعميمية ،ماف)(السبلمة واألالرعاية الصحية، و الحوافز
 والرفاىية في العمؿ.،  المعنويةوتمبية االحتياجات الضرورية و  ،االستقرار الوظيفي
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عف طريؽ رفع روح  ؛مف الرضا الوظيفي وتحقيؽ مستويات عالية ،رفع معنويات الموارد البشرية . ث
الجانب االقتصادي تعزيز  أجؿمف   ؛اإلدارةواالندماج مع  ،واالنتماء الوظيفي ،الوالء التنظيمي
 لممورد البشري. 

في تعريؼ صيانة الموارد البشرية عمى تأكيدىا  أيضًا،عبله أيتضح مف االتجاىات الثبلثة       
الموارد  دارةإل التشغيميةوظائؼ التكامميا مع  في تجديد المعرفة وفؽرية الموارد البش أداءاالحتفاظ ب

ويستخمص الباحث مف التعاريؼ السابقة  تحقيؽ النجاح لممنظمة. ل ؛يا الكميئأداالبشرية في 
  خصائص صيانة الموارد البشرية باآلتي:

دراسات الالمزيد مف إلى  تفرض الحاجة ،دبيات النظرية لصيانة الموارد البشريةحداثة األإف  . أ
.؛ بحاثواأل  لغرض وضع تعريؼ محدد ودقيؽ ليذا المفيـو

تبايف بيف الكتاب والباحثيف يمفيوميا فقد أصبح  ،صيانة الموارد البشرية في المنظمة أىميةبسبب  . ب
 في مجاؿ الموارد البشرية.

اء البعض في حيف جقؿ دقة في صيانة الموارد البشرية، أو  ،جاء بعض التعاريؼ بصيغ محددة . ث
 نشطتيا ودوافعيا.أكثر شمولية في تحديد أ اآلخر

ودورىا في  ،سيف والباحثيف ليذه الوظيفةر اة الموارد البشرية حسب نظرة الدصنفت تعاريؼ صيان . ث
 الموارد البشرية في المنظمة. إدارة 

 لمحافظةاو ، الموارد البشرية في المنظمةبوميـ في االحتفاظ  ،لصيانة الموارد البشرية دور حيوي . ج
 .يياعم

الموارد  أداءوغايتيا تحقيؽ كفاءة  ،المعنويةرفع الروح إلى  وظيفة صيانة الموارد البشريةتيدؼ  . ح
 نشطتيا.أالبشرية في مختمؼ 

وليست عشوائية  ،معينة إلى أىداؼ لموصوؿ ة لياومخطط ،صيانة الموارد البشرية عممية واعية . خ
 بحد ذاتيا.

 طبيعة التغير في متطمبات الموارد البشريةبسبب  ،باستمرار ةغير طبيعة صيانة الموارد البشرية مت . د
 . ياورغبات

الموارد البشرية في المنظمة في نظاميا  إدارة بداع سياسة تطوير إصيانة الموارد البشرية ىي مف  . ر
 الجديد.
تعبر عف جميع  :نياأبناء عمى ما سبؽ يعرؼ الباحث صيانة الموارد البشرية إجرائيًا ب      

 في مواقع عمميـ تناسقاً ه لبلحتفاظ بأدائيـ الصحيح واستمرار  ؛الموارد البشريةإلى  نشاطات المقدمةال
وبرامج الرعاية  ،عف طريؽ توفير النشاطات الوقائية ؛أىدافياالكمي لممنظمة في تحقيؽ  داءمع األ
 التقاعد.وخدمات  ،وبرامج االستقرار الوظيفي، والخدمات الترفييية واالجتماعية ،الطبية
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 فمسفة صيانة الموارد البشرية  -2
ة الموارد المتجد دة كز فمسفة صيانتتر  ،حيثطبيعة المواردل تبعاً فمسفة الصيانة بشكؿ عاـ تختمؼ      
التعويضية حتى تحافظ عمى رصيد ىذه الموارد  وأ ،استخداميا في حدود قدرتيا التجديدية أساسعمى 

ميا بدرجة ااستخد أساسكز فمسفة صيانتيا عمى تفتر  ،لمتجددةما الموارد غير اأدوف تغيير يذكر، 
 ) .1: 2016جبالي ، مناسبة مما يطيؿ مف مداىا في خدمة البشرية والمنظمة عمى حد سواء (ال

الجيد لممورد البشري   داءبقاء عمى األاإل حوؿتتمحور فمسفة صيانة الموارد البشرية بشكؿ عاـ و     
ي تصحيح أدائو مف التدىور، أومنع  ،وضماف ديمومتو وتطوره ،مؿودائـ في الع ،بشكؿ مستمر

     االخطاء المكتشفة في برامج العمؿ. 
التي و  ،وجاءت فمسفة الصيانة بشكؿ عاـ مف ىذا المنطمؽ في صيانة الموارد البشرية في العمؿ     
 ؼء،بشكؿ ك ميةالتشغيعممية الواستثمارىا في  ئياوبنا عف صقؿ قدرات الموارد البشرية تعبر

والقابميات الفكرية لمموارد  ،خر صقؿ الطاقات والقدرات البدنيةآ)، بمعنى 239: 2008ومستمر(بربر، 
 ،واالفتراضات ،والعمؿ عمى تقديـ المعمومات ،يأيجابية في الفكر والر مشاركتيـ اإلمف خبلؿ ؛ البشرية

يتطمب عمى حد  سواء. األمر الذي ظمة أىداؼ المنو  ،يـأىدافلتحقيؽ ؛ يـ الكؼءئأداواالبتكارات في 
جميع بلى دراية ا  عالي، و  أداء حقيؽتلح الحاجة يتحديد المبادئ المنظمية غير التقميدية في توض

 الموارد البشرية. إدارة  في المسؤولية مف الموجودة في الوظيفة، وعمى قدر األعماؿ
مف  اً أساسيانة الموارد البشرية تنبع ) فاف فمسفة ص146: 2012ومف وجية نظر (العزاوي والسوداني ،

في المنظمة، ويمتـز المجتمع بحمايتو  أو عامبلً  اً ف المورد البشري ىو انساف قبؿ أف يكوف موظفأفكرة 
الحياة المبلئمة  أسبابوينبغي عمييا توفير كؿ  ،وضماف سبلمتو، والمنظمة ىي خمية في المجتمع

 .يـ فييا تعضائيا الذيف يقضوف معظـ حياأل
ف الموارد البشرية ىي مفتاح نجاح أف فمسفة صيانة الموارد البشرية تتمثؿ في أويرى الباحث      

تتحمؿ ىذه الموارد مسؤولية حؿ المشاكؿ التي تواجو الموارد األخرى في  إذالمنظمات بعامة، 
مسؤولية حؿ المشاكؿ فضبًل عف تحمميا  ،والمعموماتية ،والمالية ،والمتمثمة في الموارد المادية ،المنظمة

والحفاظ عمى  ،االىتماـ بالموارد البشرية المنظمة يجب عمىعميو  .التي تواجو الموارد البشرية نفسيا
ومنعو مف التدىور في  داءوحماية ىذا األ ،المطموب في المنظمة داءواستمراريتيا عمى األ ،ديمومتيا
عتماد نشاطات امف خبلؿ  يأتي ي العمؿلممورد البشري فرفع الكفاءة اإلنتاجي ة أف ي أالعمؿ، 
  .داءاأل فيواستمراريتيا  ، وديمومتيا، خرى الحفاظ عمى الموارد المنظمية األ يعني مما لصيانتيا
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 ياأىدافو  صيانة الموارد البشرية أىمية:  ثانيًا 
 صيانة الموارد البشرية :  أىمية  .1

مما تو، تنميو  الموارد البشرية أداءتطوير في ف ىذه الوظيفة بيف الدراسي أىميةتبايف ادراؾ ي      
صيانة الموارد  أىمية) 259: 2004(الموسوي،  ، إذ يرىمختمفة مف زواياجعميـ ينظروف الييا 

ي في االقتصاد القومي أساسعنصر  أىـك ،ميف عمى المورد البشريأالبشرية بإنيا تكمف في الػت
وىو حؽ جميع الموارد البشرية  ،ميا في معيشتيايعيخبلؿ مف  سرة مفوفي حماية األ ،واالنساني

مف خبلؿ  ؛لمموارد البشرية في المنظمة المعنويةيزيد مف الروح  األمر الذي العاممة في المنظمة،
 ،جراءات صحيحة في تييئة مواقع العمؿإوزيادة انتاجيتيـ في ما توفره مف  ،استقرارىـ في العمؿ

جراءات سميمة في استخداـ مواردىا في العمؿ، وتقميؿ ا  معدات، و والتنظيـ الجيد لؤلجيزة واآلالت وال
المصابيف، والذي يوفر تكاليؼ اإلنتاجي ة مف  مما تتحمميا في معالجة ،الحوادث واالصابات في العمؿ

ماف في الوقاية التي تقدميا واالجيزة واآلالت، ويعد بمثابة صماـ األ ،والمباني ،مواؿ والموارداأل
 جيود لممجتمع.  الو  ،مواؿاأللممجتمع مف 

التي تحدد وضعية االساسية الوظيفة  لَعدِّىاىتماـ المنظمات بصيانة الموارد البشرية اتزايد لقد      
ومتابعة عمميا اليومي ضمف مجموعة مف النشاطات الميمة في المنظمة (برنوطي،  ،الموارد البشرية

في الحياة  التأثيرمراحؿ  أىـحدى إلموارد البشرية صيانة ا أصبحت). لذلؾ 233-235: 2008
االحتفاظ والصيانة، والتي إلى  تنتقؿ معظـ الموارد البشرية فييا مف االستقرار إذالمينية في المنظمة، 

  ).31: 2009مكاسب المينية في المنظمة(ىيكؿ، الالحفاظ عمى إلى  بدورىا تقـو بتوجيو كؿ جيودىا

فضؿ ظروؼ العمؿ أصيانة الموارد البشرية تكمف في توفير  أىميةف أنظمات ووجد الكثير مف الم     
وتقميؿ معدؿ دوراف العمؿ فييا، وجذب الميارات  ،استقرارىابشكؿ يؤدي إلى  ،لمواردىا البشرية
ؿ يوتقم ،وتطويرىا ،عكس بصورة واضحة عمى تحسيف االنتاجيةني بما ؛ المنظمةإلى  والكفاءات العاممة

 ومف ثـ ،زيادة ربحية المنظمةإلى  وتقود ،تاج، كما تقمؿ مف الجيد المبذوؿ في االنتاجنفقات االن
 ).11: 2012حصوليا عمى الميزة التنافسية في السوؽ(عودة،  وتسييؿ ،الحفاظ عمى سمعة المنظمة

 مف خبلؿ؛ بكفاءة أىدافيا بموغل في مساعدتيا صيانة الموارد البشرية لممنظمة أىميةوتبرز      
 البديمة ت اءاالكف عف البحث تكاليؼ مف ويعفييا لمخبرة،  والمكتسبة ،الموارد البشرية المدربةب حتفاظاال

 أف بعد  ،جراء عدـ االىتماـ بنشاطات صيانة الموارد البشرية ،يمكف أف تتسرب وتترؾ المنظمة التي
 ).47: 2016التعييف (وساـ،  عممية طواؿ كبيرة مالية مبالغ المنظمة كمفت

 إدارةونة االخيرة مف قبؿ اآلفي زادت  ،صيانة الموارد البشرية أىمية أف يمكف القوؿ ،مما سبؽ     
إدارة مف قبؿ بعض الباحثيف في مجاؿ  اإلدارةية ليذه ساساأل التشغيميةالوظيفة  لَعد ىاالموارد البشرية 



34 
 

 
 

ىذا المورد الثميف في المنظمة،  ي في المحافظة عمىأساسو  ،بدور حيوي وأنيا تسيـالموارد البشرية، 
 مف قبؿ المنظمات.  التي يتـ التنافس عميياموارد الكثر أصبح مف أوالذي 

 صيانة الموارد البشرية  أىداف .2
عمى مستوى الموارد  ىداؼ: األىما ،مجموعتيفإلى  صيانة الموارد البشرية أىداؼيصنؼ الكتاب      

 :يأتي، وكما عمى مستوى المنظمة ىداؼالبشرية، واأل
 عمى مستوى الموارد البشرية  ىدافاأل . أ

تعد  إذتخص الموارد البشرية،  ىداؼاأل تحقيؽ مجموعة مفإلى  تسعى صيانة الموارد البشرية     
 إدارة  أىداؼ أىـحدى إ ،داءومستوى ميارتيا في األ ،صيانة الموارد البشرية والمحافظة عمى سبلمتيا

تيدؼ صيانة الموارد  ساس). وعمى ىذا األ5: 2008ة(عبد الصمد، الموارد البشرية في المنظم
وتكويف قوة يمكف االعتماد عمييا في تنميتيا  ،حماية حقوؽ الموارد البشرية مف الضياعإلى  البشرية

تقديـ مجموعة مف المنافع مف المساعدات الطبية، وتوفير وسائؿ النقؿ والطعاـ،  مف خبلؿ ؛وتطويرىا
). وتفضؿ الموارد البشرية بطبيعتيا العمؿ في 13: 2011وغرؼ الراحة (عدواف، وخدمات التعميـ 

ميف، والخدمات الصحية والعبلجية والوقائية، أخدمات التك ،المنظمات التي تقدـ الكثير مف الخدمات
خرى أوخدمات  ،و بأسعار مدعومة منيا النقؿ والسكف، ووجبات الطعاـأ ،خرى مجانيةأوخدمات 

ف صيانة الموارد البشرية إخر فآ. ومف جانب (Sherwani, 2006: 21)ا مف جانب ترفييية، ىذ
و أ ،و العوؽأ ،توفير الضماف المالي عند المرض :منيا ،خرى لمموارد البشريةأ أىداؼتسعى لتحقيؽ 
: 2012المبيضيف واالكمبي، ( و توفير الراتب التقاعدي في سف الشيخوخةأو الدائـ، أ ،العجز المؤقت

ىناؾ عبلقة بيف نشاطات ف أ )2015: 13(صوفي،  ،) Paul, 2013:7 (كؿ مف . ويرى )257
إلى  تسعى صيانة الموارد البشرية ، ذلؾ أجؿصيانة الموارد البشرية ورضا الموارد البشرية، ومف 

 ،مف خبلؿ االىتماـ بالمنافع المباشرة؛ ورفع معنوياتيا ،تحقيؽ الرضا الوظيفي لدى الموارد البشرية
عمى قدرة الموارد  المحافظةغير المباشرة مف الخدمات الصحية واالجتماعية والتعميمية، بما يكفؿ و 

  .بالخارج المثمر لمعمؿ أماميـ الفرص إتاحة و نتاج ممكف،إقصى أوانتاجيتيـ في تحقيؽ  ،البشرية
 عمى مستوى المنظمة ىدافاأل . ب

المطموب مف الموارد  داءالمنظمة في تحقيؽ األصيانة الموارد البشرية عمى مستوى  أىداؼتتجمى      
الموارد إدارة  أىداؼتحقيؽ إلى  ضافةإ ،الكمي لممنظمة داءفي تحقيؽ األ يـيسسوالذي بدوره  ،البشرية
، (ىبلؿ،  (Stoica, 2008: 3)تي تحققيا المنظمةصيانة الموارد البشرية ال أىداؼومف بيف  .البشرية
 : (Manoj, 2004: 13 )) ،  719: 2006)، (شبير،  135: 2003

 والخبرات التي تمتمكيا  ،ومياراتيا ،مف خبلؿ صقؿ قدراتيا ؛المحافظة عمى الموارد البشرية لممنظمة
 ،واستمرار نجاحيا ،المنظمة أىداؼفي تحقيؽ  ،المياـ المناطة بيـ أداءىذه الموارد باستمرار في 

 وضماف فاعميتيا في المجتمع.
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 العمؿ بيئة خبلقية في تييئة واأل ،نسانيةضمف التزاماتيا اإل ،بشرية في المنظمةاالحتفاظ بالموارد ال
  .بشروط المبلئمة التي يعتقدونيا ميمة إلبقائيـ في العمؿ في المنظمة

   نيـ مف تحقيؽ يمف خبلؿ الخطط المرسومة ليـ وتمك ؛الموارد البشرية بشكؿ مستمر أداءالكفاءة في
 المتميز لممنظمة. داءاأل

 الموارد البشرية في المنظمة  إدارةوظيفة  داءالحتفاظ بالمستوى العالي ألاNalla & Varalaxmi, 
2014: 64).( 

 اـ، بشكؿ ع األعماؿ تكاليؼ عف طريؽ تخفيض ؛ واالستقرار التنظيمي ،والوالء ،زيادة الرضا الوظيفي
: 2012المبيضيف واالكمبي، ( جياد، واستقطاب الموارد البشرية الكفؤةوتقميؿ معدؿ دوراف العمؿ واإل

256 .( 
 الذي يؤثر عمى و  ،الوظيفي داءالمحافظة عمى سبلمة الموارد البشرية عمى مستوى مياراتيـ في األ

 ). 19: 2005ممنظمة(المدىوف، لالكمي  داءاأل
 اؿ نجازاتيـ، واستعمإمف خبلؿ شفافيتيا مع  ؛تحفيز الموارد البشرية لتحقيؽ توافقيا مع سياسة المنظمة

الثقة، والتأكيد  أساسوالترويج لمعبلقات العامة القائمة عمى  ،ج المتنوعة في االنضباط الداخميإذالنم
  عمى المفاوضات الجماعية.

 أسباب ةإدارة الموارد البشرية لعدف في حقؿ و لييا الباحثإ خرى لـ يتطرؽأ أىداؼىناؾ منافع و و      
 وىي: 

 جعمتيا تكتسب منيجيات ضعيفة.      ،وارد البشريةقمة الدراسات في حقؿ صيانة الم -أ
 يا، وذلؾأىدافو  ياومنافع ،النظرية عف مزايا صيانة الموارد البشرية األطرفي  محدوديةىناؾ  -ب

 لحداثة الموضوع.
تطبيؽ برامج ونشاطات صيانة الموارد البشري ة بشكؿ مناسب وكفوء..مما يرىؽ ميزاني ة  كوفيقد  -ت

 . البشري ة ،والمنظمة بشكؿ عاـ إدارة الموارد 
رغبات المؤثرة ال وأحتياجات االشباع إكيفية  حوؿالموارد البشرية المعرفة التامة إدارة تتطمب مف  -ث

 ذلؾ مف خبلؿ صيانة الموارد البشرية.   و  ؛المورد البشري أداءفي عمؿ و 
 ومتطمبات الرعاية المختمفة.     ،اتوتقديـ الخدم ،العميا في توفير االمكانات المادية اإلدارة دعـ  -ج
والمستقبمية التي تواكب التطورات الحاصمة في الظروؼ  ،االستجابة لمتطمبات الحالة الراىنة -ح

 .                                                                 أىدافياجراءات تحقؽ ا  إلى طرؽ و  والسعي ،المحيطة بالعمؿ
صيانة  أىداؼو  ،عمى تحديد النوعيف السابقيف مف توضيح المنافع وتأكيداً  ،ا سبؽمف خبلؿ م     

 تـ وضعيا في الشكؿ االتي:  ،الموارد البشرية
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 أىداؼ صيانة الموارد البشرية )2الشكؿ (

 عداد الباحث إالمصدر :  مف 
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 طات صيانة الموارد البشريةا: نشثالثًا 
صيانة لنشاطات  ضمف وىاعد   ،األدبيات مجموعة مف النشاطات ف فيو ورد الكتاب والباحثأ      

تاـ بينيـ اتفاؽ  عدـ وجوددى إلى الموارد البشرية، وعبرت تمؾ النشاطات عف وجيات نظرىـ، مما أ
شار الييا أبخصوص تحديد تمؾ النشاطات. ويمكف توضيح نشاطات صيانة الموارد البشرية التي 

 تي:ي الجدوؿ اآلف فو ف السابقو ف والدراسو الباحث
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 نشاطاخ صيانح انموارد انثشزيح

 االتصاالت خ و انثاحث وانسنحأانكاتة 
تحسين بيئة 

 العمل
الوالء 
 التعويضات الوظيفي

االستقرار 
 الوظيفي

خدمات 
 التقاعد

االستشارات 
 المهنية

الحدمات االجتماعية 
 والترفيهية

 الرعاية
 الطبية

النشاطات 
 الوقائية

 1 (3002)عبدالوهاب،  * * * *      

 2 (3002)حامد،   * *  *     

 3 (3002)شبير،   * *       

 4 (3002)سامي،  * *        

 5 (3002)شراف،  * * *  * *    

 6 (3002) مدلس،  * * *    * *  

 7 (3002)ال علي والموسوي،   * *  *  *   

 8 (3003)المبيضين واالكلبي،  * *     *   

 9 (3003)عودة،  * * *  *    * 

 10 (3003العزاوي والسوداني ،  *       * *

*   *    *  * (Paul, 2013) 11 

    * *  * * * (Beheshtifar & Asadi, 2013) 12 

    * *  * * * (Moghadam, 2013) 13 

    * *  * * * J. , el at, 2013) (Afrasyabi, et 14 

 15 (3002 )حسن، * *    *    

    * *  * * * (Bozorgi & et al, 2014) 16 

    *    *  (Omebe, 2014 ) 17 

    * *  * * * (Beheshtifar& Safarian,2014) 18 

    * *  * * * Samara ,2014) ) 19 

 20 (3002)خضر والباشقالي،  * * *  * *    

    * *   * * (Bahare , 2016) 21 

 22 (3002)حنان،  * * *      * 

 انمجموع 17 21 16 1 12 11 4 1 3 2

9  %  14  %  5  %  18 % 50   %  %55 %5 %73 %95 77 % % 

 اب وانثاحثينعهى وفك مالذمه مجموعح من انكتنشاطاخ صيانح انموارد انثشزيح (    2    ) انجذول

 انواردج في انجذول ضمنا  عذاد انثاحث تاالعتماد عهى انمصادر إ: من انمصذر 
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اعتماد النشاطات التي حصمت عمى اتفاؽ  ،غراض الدراسة الحاليةألو  ،سيتـ ،وبناء عمى ماسبؽ     
برامج الرعاية الصحية، و النشاطات الوقائية،  :ضـمف الكتاب والباحثيف وىي ت )%50(أكثر مف 

   برامج االستقرار الوظيفي، وخدمات التقاعد.  و جتماعية، الخدمات الترفييية واالو 
 النشاطات الوقائية .1

لمنع وقوع  ؛مف والسبلمة المينية التي تقدميا المنظمةتتمثؿ النشاطات الوقائية في برامج األ    
تنجـ عف سوء  لمموارد البشرية في مواقع العمؿ مما يمحؽ بيا الضرر، والتي الحوادث واالصابات
 ).453: 2010جواد، مناخ العمؿ نفسو (العزاوي و  وأجيزة والمعدات، استخداـ اآلالت واأل

مجموعة مف النشاطات التي تقدميا المنظمة لمموارد البشرية فيما  :نياأوتعرؼ النشاطات الوقائية ب     
مف  لحمايتيـ ؛عماليـ اليومية بإنتاجية عاليةأ داءالمبلئمة أل ،والنفسية ،المادية الظروؼ يئةيتعمؽ بتي

المحافظة عمى صحة إلى  أيضاً وتيدؼ  ،صابات في مواقع العمؿاحتمالية تعرضيـ لمحوادث واإل
، المنظمةماكف العمؿ في أوتقميميا في  ،والوفيات ،مراضواأل ،مف الحوادث تياوسبلم الموارد البشرية

لتحسيف  ؛والعصبي ،والنفسي ،التعب البصريإلى  وعدـ تعرضيـ ،ة ومريحةنيمأوتوفير بيئة عمؿ 
 ).  259-258: 2004نتاجيتيـ(الموسوي، إولزيادة وسبلمة  ،دائيـأ

عمى حماية  تركزألنيا النشاطات الوقائية لصيانة الموارد البشرية،  أىـوتمثؿ السبلمة المينية      
حيث ، ـعماليأل ـثناء ممارساتيأليا  وفتعرضيصابات العمؿ التي قد ا  و  ،البشرية مف حوادثالموارد 
داريةو  ،الموارد البشرية بتصميـ برامج فنيةإدارة تقوـ  ية لحماية وتوفير الرعاية الصح، ليذا الغرض ا 

طبية  ومناخو المادي ضمف تصميـ برامج صحية ،مراض الناتجة عف العمؿالموارد البشرية مف األ
 ).  65: 2007خر(سامي، آبيئية في نشاط 

وسبلمة  ،مف خبلؿ برامج لؤلمف ؛تقميؿ الحوادث واالصابات في مواقع العمؿ وتحاوؿ المنظمة     
صابات في الحوادث واإل أسبابمف خبلؿ تحديد  ؛والموارد البشرية بشكؿ خاص ، لمواردىا بشكؿ عاـ
: 2004نوعيف ىما (الموسوي، إلى  صابات العمؿا  و  ،وادثالح أسبابيمكف تقسيـ مواقع العمؿ. لذا 

262-264 :( 
اآلالت  :وتتعمؽ ببيئة العمؿ مثؿ ،صابات العمؿإ: وىي مجموعة العوامؿ التي تسبب بيئية أسباب .1

والمواد المستخدمة في العمؿ ، فضبًل عف  ،ماكف العمؿ والمبانيأوتنظيـ  ،والنقؿ والمناولة ،والمعدات
 وغيرىا.  ، والتموث  ،واالضاءة  ،والضوضاء  ،درجة الحرارة

 شخصية: وىي العوامؿ التي تتعمؽ بالموارد البشرية نفسيا، ومنيا: قمة الميارة والخبرة،  أسباب .2
استخداـ الموارد البشرية بدوف تصريح، و الضغوط النفسية، و التعب، و المعنويات،  وانخفاضاؿ، ىماإلو 
الوقاية الشخصية،  تسوء استخداـ معداو ،  ةمأمون غير طرؽب وأ ،العمؿفي تجاوز معدؿ السرعة و 
سوء استخداـ معدات و الكيمياوية،  :تجاىؿ االحتياطات الخاصة باستعماؿ بعض العناصر منياو 
جيزة األعدـ مراعاة االحتياطات المناسبة لتشغيؿ و منة، اآلالعمؿ في مواقع غير و جيزة المناولة، أو 
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مأمونة الحاالت غير لمعدـ التنبيو و شرود الفكر، و مة التركيز في العمؿ، قو واآلالت المتحركة والخطرة، 
 عند كشفيا.

والتي تدخؿ  ،وىناؾ بعض الخدمات والمزايا التي تقدميا المنظمة لمموارد البشرية خارج العمؿ     
حة، رات الرافت :الحفاظ عمى سبلمة الموارد البشرية ومنياإلى  ضمف النشاطات الوقائية التي تيدؼ

 سبابجازات المرضية، وترؾ الموارد البشرية العمؿ ألاإلو جازات االعتيادية، والعطؿ الرسمية، واإل
 ). 335: 2007وعمي،  (عباس عمى أف تتمت ع الموارد البشري ة بكامؿ أجورىا مشروعة

الوقاية "مبدأ ل تجسيداً والحضارية لمموارد البشرية التي تممكيا المنظمة، و  ، وانطبلقا مف القيمة االنسانية
تقـو بعض المنظمات بتصميـ برامج لحماية مواردىا البشرية في ظؿ برامج وقاية  "،خير مف العبلج
 ):226-225: 2005تي(الكبيسي، وتتمثؿ باآل ،الموارد البشرية

 وبصفة دورية مستمرة. ، عند التعييف ،التركيز عمى الفحوص الطبية الدقيقة لمموارد البشرية -
 ،واالستعداد ،لكشؼ صفات الموارد البشرية مف الحضور ؛ز عمى المقاببلت الشخصيةالتركي -

 تميز بيا.تواالنفعاالت العصبية التي  ،والميوؿ
 جواء اآلمنة في موقع العمؿ.      واأل ،تييئة المناخ -
                      والسبلمة المينية في المنظمة.           ،مفومتابعة األ ،حد المسؤوليف بمراقبةأتكميؼ  -
 والسبلمة المينية.  ،مفبرامج التدريبية المتخصصة في األالالوقاية مف الحوادث باعتماد   -
 مة بيئة العمؿ لمموارد البشريةءقوـ بمبلألنيا ت؛ ىتماـ بياواالتصميـ برامج اليندسة البشرية  -

 تقنياتو.و  ،ومستمزماتو
 وتحديد مواقع خاصة بيا.  ،والممرات ،ي المكاتبمنع الموارد البشرية مف التدخيف ف - 

تقوـ بعض المنظمات بإنشاء صالة لممارسة األلعاب الرياضية  أيضاً وضمف برامج الوقاية      
 ةكمفتوليست  يا،مكانياتا  و  قدرات مواردىا البشريةل نيا استثمارألييا عمى إالتي ينظر  ،ياقة البدنيةموال

نفقات التغطية  فيتوفير الصابة باألمراض، و تقميؿ مف درجة اإلالعائد في مثؿ التبؿ  ،تتحمميا المنظمة
دائيـ أالطبية العبلجية، واالنقطاع عف العمؿ، والمحافظة عمى صحة الموارد البشرية، ورفع مستوى 

 ).  526: 2005، يميفي العمؿ(عق
 نوعيف وىما:إلى  الوقائية تنقسـف اإلجراءات أمما سبؽ يمكف القوؿ ب     

 وتشمؿ :،  الوقاية المتعمقة باإلنساف. اإلجراءات 1
  .الحد مف الضغوط النفسية في العمؿ - أ

  .تحديد تكاليؼ الحوادث - ب
  .تحديد ساعات العمؿ - ت
 .المينية االستشارات تقديـ - ث
 .المينية في العمؿ العبلقات بناء - ج
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 .توفير فترات الراحة - ح
 .عانات المالية والرواتبتقديـ اإل - خ
 .ضافية، وتقديـ الحوافزلية اإلتقديـ العوائد الما - د
 .قامة االتصاالت المختمفةإ - ذ
 .ماف الوظيفيواأل،  والنقؿ ،تسييبلت في الترقية - ر
 .نشر الوعي والتثقيؼ بإجراءات األمف والسبلمة المينية - ز
 .والخبرة وفؽ االختصاص ،القدرات والقابمياتو  ات،قامة دورات لزيادة الميار إ - س
 .بلت شاغؿ الوظيفةمؤىو  ، التطابؽ بيف وصؼ الوظيفة - ش
حديد معدؿ سرعة العمؿ ت، و جياد البدني والفكريو اإلأ ،الحد مف الضغوط النفسية في العمؿ - ص

 .مأمونة عند كشفياالحاالت غير الإلى  التنبيوو  ، المأموف
حذية واأل ،شعة والحرارةمف األ ،والنظارات الواقية ،كاألقنعة ،الوقاية الشخصية معداتاستخداـ  - ض

وجميع المبلبس  ،والخوذ ،والكمامات ،والقفازات ،والصدمات الكيربائية ،الرطوبةالواقية مف 
 .تياجيز أو  الوقائية بصورة صحيحة، واستخداـ معدات المناولة

ومراعاة االحتياطات الكيمياوية، :االحتياطات الخاصة باستعماؿ بعض العناصر منيا عدـ تجاىؿ - ط
منة، آالتركيز في العمؿ، والعمؿ في مواقع و  ،والخطرة ،جيزة واآلالت المتحركةاألالمناسبة لتشغيؿ 

 وغيرىا).
 وتشمؿ :  ، الوقائية المتعمقة بالعمؿ ومحيطواإلجراءات  .2
 .و كفاءة النقؿ والمناولةأو سيولة التنقؿ، أكفاءة اآلالت والمعدات وصيانتيا،   - أ

 .ت بشكؿ صحيحوالمعدا ، واالجيزة ، وتنظيـ اآلالت  مبلئمة مواقع العمؿ وبيئتو،  - ب
و مبلئمة أنجاز العمؿ، إوالضوضاء، والتيوية، والسرعة في ضاءة، تناسب درجة الحرارة، واإل  - ت

تربة، والروائح الكيمياوية، والتحكـ في المواد بخرة، واألكثرة األمع والمعدات  ،واآلالت، جيزةاأل
 .والغازية  ،والسائمة ، الكيمياوية

والتموث، والوىيج المضرة بالسبلمة، ووجود معدات  ربو،، وتسشعاعيجيزة لمتحسس اإلأوجود  - ث
 .صاباتواإل ،ضد التعرض لؤلمراض ضد الحريؽ مف خراطيـ المياه والمبلجئ، والمبلبس والوقاية

 .ئيةسبلؾ الكيربالحماية األ ؛ عمةاتوفر شبكات اتصاؿ ف - ج
 المحذ رة مفرشاد ات اإلولوح ،دلةالعمؿ، وطباعة األ قامة الندوات بمخاطرا  و ، االىتماـ بالتوعية - ح

 .مخاطر العمؿ
ماكف العمؿ والمباني، أكتنظيـ  ،نتاجيةاج، وعدـ التداخؿ في العمميات اإلنتدقة صياغة خطط اإل - خ

عدـ و لتشييد مكاف العمؿ،  ؛المبلئمة عمة لممباني، والمواد غيراوالصيانة الف ،والمراجعة الدورية
 وتوسع مواقع العمؿ، وغيرىا.  ،تزاحـلا
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 :رامج  الرعاية الطبيةب  .2
 ،ميمًا مف نشاطات صيانة الموارد البشرية اً عاية الطبية لمموارد البشرية جزءتقديـ الر  عدُّ ي         

الموارد البشرية في المنظمة المعاصرة، وتنطوي  دارةإل يةساسواالحتفاظ بيا، بالتالي فيي مف المياـ األ
وخالية مف  ،منةآوظروؼ عمؿ  ،مفآمناخ تنظيمي  وفيروت ،عمى التعامؿ السميـ مع الموارد البشرية

 المخاطر التي تعرضيـ لممشاكؿ الصحية في المنظمة. 
وتحسيف  ،والنفسية لمموارد البشرية ،والعقمية ،وتعني الرعاية الطبية المحافظة عمى الصحة البدنية     

 ،وفر فييا شروط الصحةمنة تتآمف خبلؿ بيئة ؛ والميف ،األعماؿكيانيـ االجتماعي في مختمؼ 
 ).  222-220: 2009والسبلمة المينية االمنة لمموارد البشرية في العمؿ في المنظمة(الوليد، 

، )1970 (ف السبلمة والصحة المينية لعاـحسب قانو  ،توفير الرعاية الطبية  لمموارد البشرية ميماً  عدُّ وي  
الموارد دارة حدى المياـ الرئيسة إلا  لمموارد البشرية، و المنظمة االلتزاـ بتوفير بيئة عمؿ آمنة  إدارة وعمى 

واإلببلغ عف اإلصابات والوفيات في مكاف  ،دعـ التدريب عمى السبلمة في مكاف العمؿ :البشرية ىي
السبلمة المينية والمخاطر عف كثب مع متخصصي  ايعمؿ متخصصو ما غالًبا  ،ذلؾ العمؿ، فضبًل عف

 Joshuaصابات العمؿ التي تمحؽ بيا (إارة  قضايا التعويض عف دإل ؛تعويضات الموارد البشرية
,2019:33(. 

تفرض عمييا مف قبؿ التي إدارة المنظمة مسؤولية  ،الرعاية الطبية  لمموارد البشرية أصبحتو      
 ،واالجتماعية ،االقتصادية بعض القوانيف والتشريعات الحكومية، والتي تشرعيا بعض السياسات

بؿ عمى  ؛نتاجياا  و ، المنظمة أداءكثير مف المجتمعات، لما ليا مف انعكاسات عمى  نسانية فيواإل
 ،مف خبلليا تقدـ المنظمة برامج الرعاية الصحية لمواردىا البشريةو قدرتيا عمى المنافسة في السوؽ، 

 :)453-451: 2010، العزاوي وجواد(وىي
واآلالت  ،صوات المكائفأو  ،زازاتواالىت ،واالشعاعات، ضجيجال :مناخ عمؿ مبلئـ ( عدـ وجود . أ

 .المزعجة  في بيئة العمؿ، وغيرىا)
لمحاالت البسيطة التي والطبية  ،لتقديـ الخدمات الصحية ؛ توفير المراكز الصحية داخؿ المنظمة  . ب

و تقديـ المساعدات في معالجتيـ خارج المنظمة في ألموارد البشرية في العمؿ، اتتعرض ليا 
 الت الصعبة)امحلعند تعرضيـ  ،ات الخاصة الخارجيةوالعياد ، المستشفيات

جياد، والتعب، (اإل ، مثؿ:لممحافظة عمى صحتيـ في تجنب بعض الحاالت ؛توعية الموارد البشرية  . ت
 و القمؽ، وغيرىا).     أ ،والتوتر

الوجبات  عدادإمف خبلؿ مراعاة اإلجراءات الصحية عند  ؛الحفاظ عمى النظافة العامة في المنظمة  . ث
، العزاوي وجواد(والضوضاء  ، والتيوية ،ضاءةاإل :، وتييئة الجو المناسب لمعمؿ مف ياالغذائية وتقديم

2010 :451-453.( 
 ):348: 2007وىما(عباس وعمي، ، وتنقسـ برامج الرعاية الطبية إلى قسميف     
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  -:وتشمؿ  ،برامج الخدمات الصحية -1
 ،رشاديةتقدـ الخدمات اإل متخصصة،  لمنظمات وحدةا أغمب: توجد في خدمات الصحة البدنية -أ

مف سبلمتيـ مف لمتأكد  ؛دوريةالالفحوصات  مف خبلؿصحة مواردىا البشرية  لمحفاظ عمىوالوقائية 
 ،والخدمات العبلجية مف الحوادث ،مراض المعدية والساريةبعض األ ضدمراض المختمفة، والتطعيـ األ
 ):349: 2007(عباس عمي، ةتيسس اآلاألصحية عمى صابات العمؿ. وتعتمد الخدمات الا  و 
 لمخدمات الوقائية والعبلجية المقدمة لمموارد البشرية.اإلجراءات  تشخيص -
صحية في مواقع خاصة لمذيف يتعرضوف لمخاطر  ريةلمواردىا البشجراء الفحوصات الدورية إ -

 العمؿ.
 تقديـ االرشادات واالستشارات الصحية العبلجية. -
 منية في العمؿ.شروط األالـ شروط الصحة والنظافة ومتابعة تقيي -
 تشخيص مسؤوؿ عف الشؤوف الصحية. -
 توفير اآلالت والمعداد الضرورية الستعماليا في الحاالت الضرورية. -
 ممرضيف. الطباء و ة مف األوءتوفير كوادر طبية كف -
 .الخدمات الصحية النفسية والفكرية -ب 

كعدـ  ،و ظروؼ العمؿأمف مواقؼ  ،الضغوط النفسيةإلى  البشرية في العمؿتتعرض الموارد      
الذي ييدد  ،و الصراع التنظيميأ ،و االحباطأ ،قدرتيـ عمى االستجابة لمبيئة المحيطة مف حالة القمؽ

و عممية أ ،و ضعؼ القيادةأ ،عدـ التناسؽإلى  ضافةإفقداف التوازف النفسي، ، ويؤدي إلى نفسيتيـ
نجازات عالية بزمف ا  و االستمرار في تحقيؽ نتائج و أو وجود الرقابة والمحاسبة الشديدة، أ شراؼ،اإل

و العمؿ بمواقؼ انفعالية أماف في العمؿ، شعور باالستقرار واألالو عدـ أد محدودة، ر و بمواأمحدود 
 ،ات القمبيةنوبحدوث الإلى  ف تؤديأالضغوط النفسية يمكف ىذه وغضبيـ. وكثرة  ،وقمقيـ ،تثير خوفيـ

. دائيا وانتاجيتياأعمى  تيا، وىذا يؤثر سمبياً ايقدرات الموارد البشرية ومعنو  و العصبية، بالتالي تضعؼأ
 ،مراض النفسيةالموارد البشرية في المنظمة باأل صابةإف الكثير مف حاالت أ ،الدراساتنتائج  بينتإذ 

برنامج  وبيئتو، والوقاية منيا مف خبلؿ  تقديـوالتوتر الناجـ عف ظروؼ العمؿ  ،والفكرية سببيا القمؽ
يقمؿ مف المشاكؿ النفسية لدى الموارد البشرية (عباس و عمي،  الذي رشادية النفسيةالخدمات اإل

2007 :349.( 
 .مف المينيبرنامج األ -2

ؽ التي قد تمح صاباتاإلو  ،ما يحدث في مواقع العمؿ مف الحوادث ،مف المينييتضمف برنامج األ     
ف  ومواقع العمؿ. و  ،والمعدات ،والمكائف ،جيزةاأل جراء استعماؿ ؛البشرية بالموارد مف نجاح برنامج األا 
 ):  349: 2007يتطمب اآلتي(عباس وعمي،  ،الميني

 صابات العمؿ.ا  و  ،الحوادث أسبابتشخيص  -
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 صابات العمؿ.ا  و  ،تشخيص مدى خطورة الحوادث -
 صابات العمؿ. ا  و  ،دمة في التنبؤ بحوادثية المستخساستشخيص المقاييس األ -

جراءات البرامج واإل :الرعاية الصحية تتمثؿ في بأف برامج ،القوؿإلى  ونخمص مما سبؽ           
مف ؛ دائيـ في العمؿأوكفاءة  ،نتاجيتيـإلرفع ؛ خدمات االطبية التي تقدميا المنظمة لمموارد البشريةلوا

مف الميني، وعف طريؽ والفكرية، وبرامج األ ،والنفسية ،البدنية ،ةخبلؿ تقديـ برامج الخدمات الصحي
كادر طبي كؼء، وتقديـ  يضـ توفير مناخ عمؿ مبلئـ، وتوفير مراكز صحية داخؿ المنظمة

ـ في العمؿ، أو عف طريؽ صحتيعمى حفاظ بالمساعدات صحية خارجيا، وتوعية الموارد البشرية 
 تياورعاي مموارد البشريةلة، وكفالة الصحة العقمية والجسمية رشادات واالستشارات الصحيتقديـ اإل
 .وغيرىا  ،ونشر الوعي الصحي ،تثقيؼالو  ،والطوارئ ،العبلجيةتوفير الخدمات ، و  ياوتحسين

 الخدمات الجتماعية والترفييية  .3
 ،عنويةالمبيدؼ رفع روحيا  ؛تتمثؿ بمجموعة الخدمات التي تقدميا المنظمة لمواردىا البشرية     

 -202: 2006الوالء الوظيفي لدييا (صالح، والسالـ، تعزيز و ، وتنمية مشاعر االنتماء التنظيمي
 ىمنح الموارد البشرية المستغنإلى  و االوقاتأ ،بعض المنظمات في بعض المواقؼ ضطروت .)203

يـ وحاجات عوائميـ لحيف اع حاجاتشبا  و  ،لتمبية ؛مالية بالغاً مَ ة و دائميأة، عف خدماتيـ بصورة مؤقت
ثر ىذا االستغناء عمى نفسيتيـ أف أبعد  ،خرىو في المنظمات األأ نفسيا، المنظمة عادة تشغيميـ فيإ

: 2010، العزاوي وجوادوالمجتمع ( ، والمنظمة ،ثار سمبية عمى الفردآ وما ترتبت عميو مفومعنوياتيـ 
449.( 
التي  األنشطةالراحة خبلؿ ساعات العمؿ الرسمية في وتوفر المنظمات لمموارد البشرية فترات      

ف فترات الراحة تكمؼ أدائيـ، بالرغـ مف أكفاءة  ضمافل ؛و التركيز في العمؿأ ،تتميز بالتكرار
المنظمات المبالغ المالية لمموارد بعض ضمف االوقات الرسمية،  كما تدفع  صبلً أ ت عدالمنظمات التي 

 ،جازات المرضيةاالعتيادية، والعطؿ الرسمية، واإلباإلجازات  اء تمتعيثناأبدوف عمؿ  جراً أالبشرية 
سبوع مد ما بيف األىا، ويحصموف عمى اجازات طويمة األجازات الوالدة والحمؿ لمسيدات وغير ا  و 

 ؛االحتفاظ بمواردىا البشريةإلى  ). وتيدؼ جميع ىذه الخدمات450: 2010، العزاوي وجوادوالشير(
 ).212: 2009الوالء التنظيمي العالي ليـ(الوليد،  عزيزالعمؿ وت لتقميؿ معدالت ترؾ

عمميـ و طبيعة تطمبتالذي و  ،مف المبلبس لمموارد البشريةخاصًا  اً وتوفر بعض المنظمات نوع      
و الموارد البشرية العاممة في أطباء والممرضيف، و األأ ، و العسكرييفأ ،الرسمي، كمبلبس الشرطة

مبلبس لمواردىا اللتغطية تكاليؼ  ؛ ـ ، كما تقدـ المنظمات مخصصات مالية كبيرةالمختبرات وغيرى
و الممثميف أ ،والتجدد المستمر كالمذيعيف ،ناقةف يظيروا بمظير بالغ االأالبشرية الذيف تريدىـ 

نيقة  يكفي لتغطية تكاليؼ المبلبس االراتبيـ ال ف  أل ؛غير ذلؾإلى  ،والفنانيف والناطقيف باسـ المنظمة
 ).209-208: 2009ماـ المجتمع(الوليد، أوالتسريحات الحديثة التي يتطمبيا عمميـ ومظيرىـ 
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عياد الميمة في المجتمع لمواردىا البشرية، و تجعؿ بعض المنظمات ىدايا عينية في اال وتقدـ     
مف الراتب ليـ،  اءو جز ، أو تمنح راتباً أعباء العيد عمييـ، أوبذلؾ تخفؼ مف ، ثابتاً  مف ذلؾ تقميداً 

 ). 212: 2009سرىـ مف االحتفاؿ بالعيد(الوليد، أو  ،لتمكيف مواردىا البشرية ؛خرى متعمقةأنشطة أو 
عياد داخؿ الـ، كما يختمؼ االلتزاـ بيذه األعياد الرسمية بيف دوؿ العو"تختمؼ العطبلت واأل     

 ،جازة العطبلت الرسميةإلمؤسسات تمنح كافة ا ، وعموماً األعماؿالدولة الواحدة خاصة في قطاع 
مطبؽ في المؤسسة يقوـ عمى جور الإذا كاف نظاـ األ وتمجأ بعض المنظمات جر كامؿ.أعياد بواأل

ياـ أجورىـ مقابؿ التحاقيـ بالعمؿ في أبمضاعفة  ؛تعويض الموارد البشرية إلى  جر بالساعة،دفع األ
 ).242: 2008عياد (بربر، واأل ،العطبلت الرسمية

 ،والمعاىد التعميمية ،والتعميمية في الجامعات ،برامج التدريبيةالوتتحمؿ بعض المنظمات نفقات     
بأسعار مدعومة  ،يةساسوالخدمات األ ،نواع السمعأوالتدريبية الخاصة بمواردىا البشرية، وتوفير بعض 

 :ات االجتماعية مفتقديـ الخدمإلى  و الجمعيات االستيبلكية التعاونية، اضافةأ ،سواؽفي بعض األ
الدولة، ودور الحضانة  وأ ،لممنظمة ةوسائؿ النقؿ مف والى العمؿ، والسكف في المجمعات العائد

 جميع ىذه الخدمات تيدؼو دعـ الرحبلت السياحية والترفييية،  وأ ،بنائيـ، ووجبات الطعاـ المجانيةأل
: 2010، العزاوي وجوادليـ ( لمعنويةاتنمية الشعور باالنتماء والوالء التنظيمي، ولرفع الروح إلى 
451.( 
الثقافية  األنشطةب :واالجتماعية المتمثمة ،وتقدـ المنظمات مجموعة مف الخدمات الترفييية     

دارة ىذه الخدمات العبلقة الجيدة بيف الموارد البشرية و  عزز، والمواصبلت، والكافتيريا، وت واالستشارة  ا 
 ،تقوية الصمة بالمنظمةعف  فضبلً الخدمات في مواقع العمؿ ،  ميف جميعأتجانب إلى  ،المنظمة

ف الخدمات الثقافية أ) 404: 2009(جاد الرب،  ). ويوضح243: 2008وزيادة والئيـ ليا(بربر، 
توفير  :وتشمؿ ،التي تقدميا المنظمة لمواردىا البشريةو  ،مف الخدمات االجتماعية والترفييية اؿ جزءتمث

وكذلؾ  ،وقات الرخاءأوالنشرات والكتيبات التي تبيف المسيرة التاريخية لممنظمة في المكتبات والدوريات 
 أو عف مؤسسييا وغيرىا.    ،زمات التي مرت بيا المنظمةأوقات األ

والتنسيؽ  ،في التخطيطغالبًا الموارد البشرية تشترؾ  فأ) 338: 2007ويرى (عباس وعمي،      
 والتي يمكف أف تتضمف اآلتي :   ،مة ليـ ولعوائميـألنواع الخدمات االجتماعية المقد

في  ،والنفسية ،واالجتماعية ، تقديـ االستشارة لمموارد البشرية في مجاؿ حؿ المشاكؿ المادية  -أ
 خارجية. الو االستعانة باالستشارات أ ،مف داخؿ المنظمة ءً اسو  ،التي تؤثر في عمميـو  ،حياتيا اليومية

ومواىبيـ  ،إلشباع رغباتيـ ؛الموارد البشرية وعوائميـإلى  المقدمة مف المنظمة الخدمات الترفييية  -ب
والجمعيات الخاصة  ،واالجتماعية ،جور الرمزية في عضوية النوادي الرياضيةبدفع األ :المتمثمة
و بعض أ ،لسينمااو بعض دور أ ،بعض الحفبلتإلى  و توفير بطاقات مجانية في الدخوؿأبعمميـ، 
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وتقربيـ نحو اتجاىات  اجتماعياً  ،نفسيـأحداث تقارب بيف الموارد البشرية إ في يسيـمما  ؛المسارح
 سمى ليذه الخدمات.وىو اليدؼ األ ،المنظمة

مقابؿ و أ ،السكف مجاناً ب ما  إ :الخدمات السكانية التي توفرىا المنظمة لمواردىا البشرية المتمثمة -ت
 سكف.اللمف ال يممؾ  ،أجور رمزية منخفضة

عوائؿ مواردىا إلى  وتدار مف قبميا ،طفاؿ التي تقدميا المنظمةالخدمات الخاصة برعاية األ -ث
 البشرية. 

و أ ،تقميؿ والتي تسيـ فيلمموارد البشرية  المعنويةالتي تؤثر عمى الروح  ،الخدمات اإلرشادية -ج
  ومشاكمو. العمؿتذليؿ صعوبات 

وضاع المادية االفي  لحؿ مشاكميـإلعانتيـ، و  ؛لطارئةوقات ااألمالية في المساعدات التقديـ  -ج
 .الصعبة

، الرب (جاد ألسرىـ وأ ،تقديـ الدعـ البلـز في منيج جودة الحياة الوظيفية لمواردىا البشرية -ح
2009 :404.(      

 برامج الستقرار الوظيفي  .4
 ،يقوـ بو في المنظمة يذالة مف الثبات لمموظؼ في عممو الح يعبر االستقرار الوظيفي عف     

ي أوتوفير ظروؼ العمؿ المناسبة وشروطو،  ،واحترامو ،وتقديره ،ف طريؽ تحفيزهعماف حساسو باألا  و 
ر مكاف عممو. وعرؼ يدوف تغي ،طوؿألييا لمدة إلتي ينتمي وتمسكو بالمنظمة ا ،ارتباط الموظؼ بعممو

مف خبلؿ توفير  ؛لموارد البشرية  بالمنظمةدرجة ارتباط ا :نوأ) االستقرار الوظيفي ب23: 2006(فاتح، 
 ،ماف النفسياالستقرار الوظيفي عف األ والتطوير بما يضمف بقاءىا في المنظمة. ويعبر ة،فرص الترقي

مما يترتب عمييا  ،حساسيا بزيادة الوالء لممنظمةإلبشرية في العمؿ بالمنظمة نتيجة والفكري لمموارد ا
). ويرى(لغبي، 6: 2013والمنظمة(عذاري واسماعيؿ،  ،موارد البشريةحالة مف الثقة والتماسؾ بيف ال

يجابي لمموارد البشرية بعضويتيا لممنظمة التي رتباط اإلاال :ف االستقرار الوظيفي ىوأ) 70: 2015
دراكيا لفرص التقدـ الوظيفي ا  و  ،أىدافياحققيا ليا مف يلما  ،تعمؿ فييا وفؽ نظاميا السائد في العمؿ

 بل. فييا مستقب
 لزيادة ؛لمموارد البشرية الحوافز مف خبلؿ توفير ؛ستقرار الوظيفيعمى تحقيؽ اال المنظمات وتركز    

،  العاـ :الموارد البشرية حؽ وضماف المريحة، األجواء خبلؿ تأميف مف ذلؾ ويكوف اإلنتاجية،
 العمميات تنفيذ لضمافوذلؾ ،  الكفوءة الكوادر عمى لمحفاظ؛  المبلئمة جواءاأل والقانوني، وتوفير

تقع  قد التي خطاءلتبلفي األ خرآ جانب جانب، ومف مف ىذا ، والضوابط التعميمات وفؽ عمى المالية
  .)6: 2013التعميمية (عذاري واسماعيؿ،  المؤسسات وسمعة ،بمستفبميـ وتضر فييا الموارد البشرية 

) 36-34: 2016مف وجية نظر(وساـ، وتتمثؿ مظاىر االستقرار الوظيفي لدى الموارد البشرية    
 إتخاد فيامميف الع مشاركة، و ماف الوظيفيوالشعور باأل ،والراحة النفسية ،العمؿ جماعة في تماسؾ
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ف مظاىر االستقرار أ) 48-42: 2006البشرية. ويبيف(فاتح،  الموارد وتنمية،  تخطيطفي و   ،القرارات
 .والعوامؿ النفسية ،جتماعيةوالعوامؿ اال ،المادية العوامؿ :الوظيفي لدى الموارد البشرية يظير في

الوظيفي ف مظاىر االستقرار يشيراف إلى أ عندما) 6: 2013ويتفؽ مع ذلؾ (عذاري واسماعيؿ، 
مرتبطة بالعمؿ وطبيعتو. أما مف وجية العوامؿ وال ،والعوامؿ التنظيمية ،العوامؿ الشخصية :تظير في

تظير  ،ف مظاىر االستقرار الوظيفي لدى الموارد البشريةإف ،)7: 2010نظر (الضبلعيف، العزاوي، 
) 83-81: 2015. ويؤكد(لبغي، اإلداريةونظاـ الرقابة  ،اإلداريةونمط القيادة  ،في الييكؿ التنظيمي

مشاركة و ماف الوظيفي، والشعور باأل ،الراحة النفسيةو تماسؾ جماعة العمؿ،  :بأف مظاىره تتضح في
 تخطيط الموارد البشرية.لقرارات ، و اتخاذ افي  ميفماالع

المنظمة نحو  داءيـ ألالممؤشر ال ي عدُّ االستقرار الوظيفي أف إلى  )113: 2006ويشير (فاتح،     
 البيئة مع العامؿ تفاعؿ نتيجة تحدث التيو  أوالنفسية، ،المادية العوامؿو  عمى سيادة الحالة االجتماعية

ستقرار ا عدُّ .  لذا  ي  اإلدارة اعمية المتكيفة بيف الموارد البشرية و والتف ،والخارجية لممنظمة، الداخمية
 وبالتالي ،أدائو عميةاف في كبيراً  دوراً  تمعب التي الميمة األمور بيف مف، عممو مجاؿ الموارد البشرية في

 ؾتماس عمى يعمؿ المنظمة في الموارد البشرية  ستقراراف .أرباحيا وزيادة ،المنظمة إنتاجية تعزيز
 وىوية،  مشترؾ وىدؼ،  ثقافة تنظيمية تجمعو اً مصغر  اً مجتمع المنظمة يجعؿ مما؛  العمؿ جماعة
 ؛في المنظمة والبقاء ،اإلستمرار متطمبات الموارد البشرية في أىـتمثؿ أحد المنظمة، و  وىي واحدة

 ؛والمادي،  يوالجسد ،النفسي باألماف الشعور عوامؿ توفير المنظمة عمى ،المتطمبات ولتحقيؽ ىذه
 ). 47: 2016ليا (وساـ،  مناسبًا  مينياً  ومستقببلً  ،السعادة مصدر ليـ لتكوف
 -) : 85: 2003تي ( رمضاف، و يحقؽ االستقرار الوظيفي لمموارد البشرية  اآل     

 .والتفاعؿ المستمر في سوؽ العمؿ ،والتواصؿ ،الموارد البشرية عمى االتصاؿ إدارة قدرة  -
 .لتوفير االحتياجات المستقبمية لمموسسة ؛عداد المستقبميواإل ،التخطيط -
عف فائضة مع عدـ وجود يد عاممة  ،توافر القدر الكافي مف العناصر البشرية في الوقت المطموب -

 .حاجة العمؿ
مع ، والتحديثات الفنية المستمرة في الوظائؼ الجديدة ،العمالة عمى استيعاب المتغيرات ذهقدرة ى -

 .نة في العمؿرو المستمر الكتساب المضماف تدريبيا 
مف  كاؼ   وضماف قدر ،والتكامؿ بيف العامميف ،والتعاوف ،لسيادة روح الحب ؛ضماف بيئة سميمة لمعمؿ -

مما  ،لضماف والئيـ التاـ لمموسسة ؛اإلدارةبينيـ وبيف و  األفراد العامميف أنفسيـ،نواعو بيف أاالتصاؿ ب
 يسمح بالعطاء المستمر.

 ،وتوافر كفاية الزمة لسير العمؿ ،مواردىا البشرية إدارة المؤسسة عمى  دارةالمستمرة إل توفر القدرة -
(لبغي،  ىا واستمرارىا في السوؽ االقتصاديةءيضمف بقابما  ،تيااومواكبة التحديثات في مجاؿ نشاط

2015 :111.( 
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لوجود  ،دائياأابيًا  في ويرى الباحث أف وجود االستقرار الوظيفي لدى الموارد البشرية يؤثر إيج    
 فضبلً  ،بداع لديياورفع روح المبادرة واإل ،والحماية عمى مستقبميا الوظيفي ،واالماف المستمر ،الطموح

، ىداؼالمنظمة، ويسيـ في تحقيؽ األ أداءعمى   يجاباً إة، وبالتالي ينعكس عف زيادة والئيا لممنظم
أي أف لييا حسب ما ىو مخطط لو، إـ الموكمة أداء المياحيث تتمكف الموارد البشرية مف تحقيؽ 

ثر كبير عمى المنظمات مف حيث القدرة عمى المنافسة في السوؽ، وفي لوجود االستقرار الوظيفي أ
فاف االستقرار الوظيفي في المنظمات عمى اختبلفيا يعود بالمنفعة عمى ، تحقيؽ رؤية المنظمة، عميو 

 . حد سواء، وكما ىو موضح في الجدوؿ التاليومواردىا البشرية عمى  ،كؿ مف المنظمة
 

 
 خدمات التقاعد .5
 ،حالة التوقؼ عف القياـ والتكميؼ بالمياـ عمى أنيا:يمكف تعريؼ التقاعد بعبارة موجزة      

أو  ،لكبر السف ؛العمؿ في المنظمة أثناءرد البشرية اوالمسؤوليات التي تمارسيا المو  ،والواجبات
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وتتكفؿ المنظمة  .المختصة بذلؾاإلدارة نظمة العمؿ بقرار مف أو أ ،وانيفضمف ق  ،صحية سبابأل
يتمثؿ في  ي،ف الراتب التقاعدأي أبدفع راتب شيري ينفؽ عمى متطمباتيا المختمفة طيمة بقية حياتيا، 

و في حالة أحالة المورد البشري عمى التقاعد، إالتعويضات النقدية التي عمى المنظمة دفعيا مقابؿ 
فترة خبلؿ  يامدفي حاؿ العجز، مقابؿ خدمات كاف المتقاعد قد ق وأا بمغت خدمتو مدة معينة، إذو وفات
). ويعبر التقاعد عف 221: 2005في المنظمة، حيث يخصص راتب تقاعدي لورثتو(شاويش،  عممو

 يا عدداً ف قدـ في خدمتأانتياء العبلقة القانونية بيف المورد البشري مع المنظمة التي عمؿ فييا بعد 
مف  معنويةمحدد. وليذه العبلقة القانونية التزامات مادية و العمر الإلى  و حيف يصؿأ ،مف السنيف
شباع حاجات ورغبات معيشية خبلؿ السنوات إلو حياة مناسبة في تكفؿ  ،المتقاعد تجاهالمنظمة 

والتقاعد حؽ مف  ).302: 2005و الشيخوخة ( الكبيسي، أ ،و المرضأ ،و اليـرأ ،المقبمة مف العجز
وصيانة  ،بؿ ىو اعتراؼ بالجميؿ ،ةن  ليس مِ و  ،حقوؽ الموارد البشرية عمى المنظمة التي يعمموف فييا

ليستريحوا مف عناء العمؿ الطويؿ،  ؛يجب مكافأة الموارد البشرية إذوواجبة عمى المنظمة،  ،كرامتيال
فضؿ ما لدييا مف القدرات أوتقديـ بعد جيودىا المقدمة في الخدمة الوظيفية في سنوات عمرىا، 

الراحة واالستمتاع بثمرة إلى  سف الذي تحتاج فيوالإلى  واالمكانيات واإلبداعات لحيف وصوليا
ة، والراتب التقاعدي، والحقوؽ نياية الخدم آتمكاف، مثؿ: جيودىـ، وىي تتضمف الحقوؽ المالية 

وغيرىا(الموسوي،  ،والجمعيات التعاونية ،وىي حؽ التمتع بعضوية النوادي االجتماعية ،ضافيةاإل
2004 :218 .( 

ت آمكاف :مثؿ ،حياف بدفع بعض المبالغ المالية المتنوعةوتقوـ بعض المنظمات في بعض األ     
لمموارد البشرية التي تبمغ السف القانوني لئلحالة  ،معاً  كمييماو أو راتب مالي دوري، أمالية مقطوعة، 

مف  بذلتو لقاء الجيد الذي  ؛ليا حد االعمى لمسف المسموح بو لمعمؿ، تعويضاً الإلى  يأ ،عمى التقاعد
 ). 449: 2010، العزاوي وجوادالخدمات التي قدمتو لممنظمة(

والرواتب التقاعدية ،  ،تعتمد تغطية جميع النفقات التي فمنيا ،جراءات التقاعد بيف الدوؿإوتختمؼ      
بعض منيا، المدعومة بالو أليا،  وفمسفتيا السياسات االقتصادية ىحدإ َعدُّهو الدولة ا ،وعمى المنظمة

 ). 450: 2010، العزاوي وجوادو رمزية(أ ،لتغطيتيا ولو بمبالغ بسيطة ؛و مشاركة الموارد البشريةأ
الموارد البشرية بسبب العمر المرتبط  أداءبتدني  ،ي لمتقاعد في سف معينةساساأل ويتمثؿ المبرر     

والصحية المؤىمة لمعمؿ بكفاءة، حيث ىناؾ عبلقة عكسية بيف  ،تنحفض قدراتيا البدنية إذبالصحة، 
العمر والمستوى الصحي لممورد البشري. لذلؾ تقع عمى المنظمة مسؤولية كبيرة تجاىيـ في مرحمة 

اتيـ والنجاح في حي ،مرحمة الراحة واالستقرارإلى  واستغبلؿ القدرات ،وبذؿ الجيد ،التحوؿ مف العمؿ
لتحقيؽ  ؛الموارد البشرية تييئتياإدارة ازاء ذلؾ يتوجب عمى  .وحتى دورىـ في ىذا السف ،االجتماعية

حياتيـ المقبمة، وتوضيح  فيساعدىـ يولممتقاعد نفسو، مف خبلؿ برنامج  مزايا تعود لممنظمة والمجتمع
القمؽ عنيـ، وازالة الشعور و  ،التقاعدية التي تزيؿ الغموض سس وضوابط )أ المبادئ والتشريعات(
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لتقبؿ المرحمة  ؛مف خبلؿ توفير الظروؼ المناسبة في ىذه المرحمة مف العمر ؛والضجر ،بالممؿ
باالعتزاز بمنظمتو حتى بعد  هبما يشعر  ،واستمرار العبلقة النفسية بيف المتقاعد ومنظمتو ،المقبمة

 ).  372-368: 2007التقاعد (عباس و عمي، 
ورثتو بعد و  ،سرتوأو  ،والنفسية لممتقاعد ،االجتماعية ىداؼـ التقاعد العديد مف األويحقؽ نظا     
توزع عمييـ الجوائز واليدايا و  ،فقد تكـر المنظمة المتقاعديف بشكؿ دوري خبلؿ حفؿ تجمعيـ .وفاتو
تسمية بعض القاعات  وألقاب التقديرية، وتطمؽ عمييـ بعض األ ،وسمة والشيادات التقديريةواأل
وتقدـ بعض المنظمات الحديثة استشارات لممتقاعديف يف منيـ. وئكف العامة بأسماء البارزيف والكفمااألو 

 ،واالستعداد لؤلوضاع النفسية ،المسبؽ تشجيعيـ عمى التفكير أجؿ  مف  ؛وفؽ برامج تسبؽ التقاعد
المرحمة، وتتضمف ىذه البرامج  وكيفية التأقمـ والتعايش التي ترافؽ ىذه ،والمالية ،واالنفعالية ،والعاطفية

وضاعو أو اوقاتو؟ وكيؼ ينظـ أ ،كيؼ سيقضي المتقاعد وقتو :سئمة مف بينياأاالستشارية إجابات عف 
 تومجاالت الرياضية التي سيستطيع ممارستيا وفؽ حالالو  ،االجتماعية األنشطةشية؟ وماىي يالمع

سرتو بعد التقاعد؟ وما طبيعة عبلقتو أ أفرادوالنفسية ؟ وماىي طبيعة عبلقة المتقاعد مع  ،البدنية
 ).  306: 2005بمنظمتو بعد التقاعد؟ (الكبيسي، 

-368: 2007ف ىما(عباس و عمي، ييأساسعنصريف  توفرتقاعدي النجاح البرنامج يتطمب و     
372 :( 

 .طوعياً  الييإواالنضماـ  ،امجاندماج المتقاعد مع ىذه البر  . أ
 :لمساعدتيـ في تخطيط حياتيـ المقبمة، ومنيا ؛ة لمموارد البشريةتقديـ المعمومات الضروري . ب

ت التقاعدية، والخدمات المقدمة ليـ حتى بعد آية عف الراتب التقاعدي، والمكافمالالمعمومات ال
معمومات عف تغيير السكف وامكانياتيـ الحالية والمستقبمية ال :أيضاً غير ذلؾ. وتشمؿ إلى  التقاعد
إلى  واالنضماـ ،والراحة ،وقات الفراغأوالمعمومات البلزمة عف كيفية استغبلؿ  ،ؾرادوا ذلأإذا ما 

بيئتو، فضبًل  عية االخرى المتوفرة فيالنوادي الخاصة بالمتقاعديف، والنوادي والجمعيات االجتما
 ،والنفسية ،الخدمات الصحية المتاحة لممتقاعد في مواجية المعضبلت البدنيةعف عف المعمومات 

عاالتيـ في ىذه المرحمة. وتسيـ ىذه المعمومات في مساعدة المتقاعد عمى التخطيط وانف
جراءات التقاعد إوبصورة عممية مف خبلؿ تسييؿ  تقميؿ الممؿ والقمؽ والضجر،وفي  ،مستقبميـل

عف طريؽ اتصاالت  ؛عمؿ وقتي لمف يرغب بذلؾ منيـ إتاحة والخدمات التقاعدية مساعدتيـ في
تقوية العبلقة بيف إلى  ؤديت األمور ىذهة مع المنظمات االخرى في المجتمع،وعبلقات المنظم

يجابية في سموكيـ في حياتيـ المقبمة تجاه وتؤكد عمى الجوانب اإل ،المتقاعديف والمنظمة
 منظماتيـ.

بالنشاطات التي تتكفؿ مف  :ف خدمات التقاعد تتمثؿاالقوؿ بإلى  ،ويخمص الباحث مما سبؽ         
ة نياية الخدمة، كما تتمثؿ بالراتب التقاعدي في أمكافب المتعمقةيا المنظمة بدفع الحقوؽ المالية خبلل
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و راتب أو راتب تقاعدي لورثتو، أوالشيخوخة، أ ،و المرضأ ،و العجزأ ،حالة بموغو السف القانوني
 ،يازات المالية، فضبًل عف الكثير مف االمتمعاً  كمييماو أة مالية مقطوعة، أو مكافأ ،مالي دوري

 ،والنفسية ،التييئة المادية :وتتضمف ،التي تضمف ليـ العيش الكريـ بعد تركيـ المنظمة المعنويةو 
وحياتيـ المقبمة،  ،صحتيـ عمى زالة االثار السمبيةإلو أ ،متقميؿل ؛برامجشكؿ والعاطفية لممتقاعد في 

ماعية المقبمة، واالعتزاز بمنظمتيـ حتى بعد والنجاح في حياتيـ االجت ،والراحة ،االستقرارإلى  والتحوؿ
 التقاعد. 
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 المبحث الثالث
 الرشاقة المنظمية

     
 نشطتيا تحتاجأألنيا تتعامؿ مع بيئة مضطربة، وجدولة  ؛صعباً  مراً أ األعماؿصبح النجاح في أ     
ساليب حديثة أت، مما تجعميا تتبع االستجابة السريعة لمتحديات التي تفرضيا البيئة عمى المنظماإلى 
 أساسالتي تقوـ عمى  ،نشطتيا االنتاجية، ومنيا الرشاقة المنظميةأوعممية صنع القرار في اإلدارة في 

والقدرة عمى التكيؼ في تمبية متطمبات  ة،والخبرات في االستجابة لؤلحداث المتغير  ،توظيؼ الميارات
والمحافظة عمى  ،سمعة المنظمة تعزيزإلى  مما يؤدي ؛وؽالبيئة غير المستقرة، واالستدامة في الس

 المحاور االتية:إلى  التطرؽإلى  وقيمتيا في المنافسة. لذا يروـ ىذا المبحث ،ىويتيا
 
 

 .مرشاقة المنظميةالتطاير الفكري والنظري ل: أولً  

 يا.أىدافو  الرشاقة المنظمية أىمية:  ثانياً 

 يا.سيومقاي : عناصر الرشاقة المنظميةثالثًا 

 .الرشاقة المنظمية أبعاد: رابعًا 

 .متطمبات بناء الرشاقة المنظمية  ومحدداتيا: ًا خامس
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 مرشاقة المنظميةالتطاير الفكري والنظري ل: أولً 
مف خبلؿ عرض النظرة التاريخية لنشوء  ؛توضيح مفيوـ الرشاقة المنظميةإلى  يسعى ىذا المحور     

 وفمسفتيا، ومف ثـ عرض خصائص المنظمات الرشيقة، وعمى النحو االتي:   ،وتعريفيا ،مفيوميا
 النظرة التاريخية لنشوء مفيوم الرشاقة المنظمية .1
 ضعؼو  ،وعدـ اليقيف ،ت العولمة والتطورات التقنية السريعة في زيادة االضطرابات البيئيةيمسأ     

) ، كما واجيت Alzoudil et al.,2011: 503قدرة المنظمات عمى التنبؤ بالتغيرات المستقبمية(
 & Ghasemi )استمراريتيا في السوؽ ؛ لضمافمتزايدة إليجاد طرؽ جديدة لممنافسةًا ضغوط

Jenaabadi, 2015:444)كيؼ يمكف لممنظمات التعامؿ  : وىي ،. ومف ىنا ظيرت مشكمة جديدة
 .)Thao, et  al., , 2012: 35(؟  بيئات الدينامية والمتغيرة التي ال يمكف التنبؤ بياالبنجاح في 

قدرة المنظمات عمى التكيؼ مع التغيرات السريعة غير المتوقعة في البيئة المحيطة  أصبحت مف ىنا،
ومفاىيـ  ،ظيور مناىجإلى  والحفاظ عمييا، وقاد ىذا ،في تحقيؽ الميزة التنافسية ياأساس اً بيا عنصر 
 ).Alzoudil et al.,2011:503نظمية  (مومنيا الرشاقة ال  ،األعماؿحديثة في 

المنظمات في  ةفي جميع أنحاء العالـ في قدر  ،والسياسية الواسعة ،الثورات االقتصادية ثرتأ كما     
ت معظـ المنظمات الركود في حصتيا ي، فواجاإلدارة وطرؽ ممارساتيا في العمؿ و  ،أىدافياتحقيؽ 

 ،العديد مف الجيود 1980يرت في أواخر .عميو ظDalvi et al.,2013:9)(مف التجارة العالمية 
 ).Mehrabi, 2013: 316 ( األعماؿ تطبيؽ مفاىيـ  جديدة في عالـ إلى  الرامية األنشطةو 

تمثؿ ذلؾ التدابير البلزمة في ىذا الصدد، و  اتخاذقرر الكونغرس األميركي  1990وفي عاـ      
أنشطة  لمراجعةإنشاء وكالة ب والخاص في وزارة الدفاع الذي عقد  المؤتمرالذي صدر عف مر باأل

مجموعة مف  أكثر قدرة عمى المنافسة، واجتمع الواليات المتحدة بيدؼ جعميافي ة يميالصناعات التحو 
لغرض تحديد النظـ  بنسمفانيا ةليياي) في واليوزارة الدفاع في جامعة ( فيالخبراء والعمماء 

 & Yeganegi  () ،9: 2016(ىينة،  ىذه الصناعةالمبلئمة لتمؾ التغيرات لنجاح  إلستراتيجياتوا
Azar: 2012: 2537 .( 

في  األعماؿالخسائر التي لحقت بمنظمات  أسبابتوصمت نتائج الدراسات التي بحثت في و      
مف قدرة ىذه أكبر  ىو ،أف معدؿ التغير في العوامؿ البيئية المحيطة بيذه المنظماتإلى  ،اتيالتسعين

ف معدؿ أي أفي السوؽ،  اواستخداـ الفرص المتاحة لي العوامؿ، يؼ مع ىذهالمنظمات عمى التك
والى  اخسارتيإلى  دىأوىذا العجز  .عمى مف معدؿ التوافؽ مع البيئةأالتغير في بيئة العمؿ كاف 

جيود خبراء الصناعة في تقريرىـ المكوف مف مجمديف تحت نتيجة لو فترة طويمة مف الزمف،  ل اإخفاقي
 1991ي نشر في خريؼ عاـ ذالشركات الصناعية في القرف الحادي والعشريف"، وال راتيجيةإستعنواف "

 Yakuka institute in theفي والية بنسمفانيا ( مف قبؿ معيد (ياكوكو) في جامعة (ليياي)
University of Lehigh in the United of Pennsylvania ( نتائج ىذه  أيضاً ، ونشرت
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و(جولدماف  (Steven Goldman and Nigel’s  book and the press) األبحاث في بنؾ 
  ()،9: 2016ىينة، ( 1995ستيفف ونايجؿ كتاب والصحافة تحت عنواف " رشاقة المتنافسيف عاـ 

Yeganegi & Azar: 2012: 2537(، ألوؿ  جديد  نموذجتقديـ  عف فقد تمخضت ىذه الجيود
 . يركز عمى الرشاقة المنظمية ،مرة
وتطوير  ،حصر تطبيؽ الرشاقة في البداية عمى المنظمات التي تعمؿ في مجاؿ المعموماتية"وان  

،  SCRUM :شيرىا طريقةأساليب عديدة لعؿ أو  ،البرمجيات بشكؿ خاص، والتي شيدت ظيور طرؽ
صبح مفيـو أ اً مؤخر و  .لتحسيف استجابة فرؽ تطوير البرمجيات ؛وؿ مرةصممت أل والتي

 لمتطبيؽ في المؤسسات الصغيرة والكبيرة يعتمد عمى الفريؽ قاببلً  اً يعمم اً جذنمو  ) يمثؿAgileالرشاقة(
ا ذعمية الفرؽ. لاوف ،كما يشير بارتفاع كبير ومستداـ في انتاجية ،مختمؼ الصناعات والقطاعات في

عف طريؽ ؛  2001 عاـ مف ابتداءً  ،عماؿ المؤسسة ككؿإدارة ألؾ لتشمؿ ذبعد  تطبيقاتيا امتدت
 ).81: 2018ادي ،يكاريش وع ( "Manifest تعقد، والتي تسمى بػ    أصبحتاءات السنوية التي المق

لـ يكف كما  ،ف ظيور مفيوـ الرشاقة المنظمية لـ يأت مف فراغأ ،بناء عمى ما سبؽ يرى الباحث     
ير المتوقعة في لمواكبة التغيرات السريعة غ ؛بحاث ودراساتأ، بؿ جاء نتيجة و عشوائياً أ ،عرضياً  مراً أ

وفؽ مقدرات المنظمة لتتوافؽ مع بيئتيا. ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ  المضطربةاألعماؿ بيئة 
 تي: المخطط اآل
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 النظرة التاريخية لنشوء مفيوم الرشاقة المنظمية  (3)الشكؿ 

Source: Yeganegi, Kamran &  Azar, Mohammad Saber Zahiri (2012), “ International 
Conference on Industrial Engineering and Operations Management Istanbul, Turkey, July 
3 – 6. P. 253 
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 الرشاقة المنظمية مفيوم .2
بكثير مف االىتماـ، وقد  -الحديثة  اإلداريةحظي مفيوـ الرشاقة المنظمية الذي يعد مف المفاىيـ      

التوجيات الخاصة بالكتاب والباحثيف، إال أف معظميا  ؛ وذلؾ لتعددالخاصة بيا تعددت التعريفات
مف  ؛والمرونة الكافية ،وسرعة التحرؾ ،تركز عمى قدرة المنظمة عمى التعامؿ مع الظروؼ المحيطة

 .)14: 2019ي والشريؼ ،ظمف نقاط القوة لدييا (الشن ةخبلؿ االستفاد
لمنظمة عمى تمثؿ قدرة ا :يا) بأنTsourveloudis 2002: 238   &Valavanis(عرفيا  إذ    

مف خبلؿ إنتاجيا بجودة  ؛تغير بيئة السوؽ العالمية ظؿ وباستمرار في ،وسيؿ ،العمؿ بشكؿ سريع
بأف الرشاقة المنظمية تتمثؿ  ،)Prince & Kay, 2003: 304-318ضح (وأو . فاعؿ أداءوب ،عالية

والجودة، وفؽ وسائؿ التكامؿ بيف  ،بتكارواال ،والمرونة ،كػالسرعة :في التطبيؽ الناجح لقواعد المنافسة
عادة  ،الموارد المنتجات التي تمبي  بأفضؿ الممارسات، وتوفير ييكمة في بيئة المعرفة التقنيةالوا 

 بيئة سريعة التغير.  ظؿتفضيبلت الزبائف في 
 القدرة: بأنيا الرشاقة المنظمية عرؼي .Overby et al) 124 :2006,( مف وجية نظرو      
 الوقتفي و ،  ناجح بشكؿ ،السوؽ في والتيديدات المتاحة لمفرص واالستجابة ،لبلستشعار ظميةالمن

واالستجابة  ،قدرة المنظمات عمى االزدىار بواسطة االستشعار عف بعد :نياأصفت بالمناسب. كما و  
 لمحصوؿ ؛المعاصرة األعماؿ وميمة لمنظمات  ،ومضطربة ،خطيرة أصبحتلمتغيرات البيئية التي 

القدرة عمى  :نياأ).  كما عرفت بMathiassen & Heje, 2006: 117عمى قدرة تنافسية عالية (
لمتغيرات غير المتوقعة في تمبية طمبات الزبائف  ،وبطرؽ متعددة ،وبشكؿ واسع ،االستجابة السريعة

 ,Narasimhan والتسميـ في الوقت المطموب ،وكميات محددة ،وجودة معينة ،بسعر مبلئـ ،المتجددة
2006: 443).( 

 Hitt et( ، (Sherihay et al., 2007: 448) عبر عف الرشاقة المنظميةوىناؾ مف      
al.,2007: 387 .فيي  ،ومف وجية نظر أخرى) بالقدرة عمى العمؿ بطرؽ متنوعة مع المنافسة

ولتحقيؽ رغبات  ؛حفاظ المنظمة عمى مواردىاإلى  التي تيدؼو  ،االستباقية دارة ئلل إستراتيجية تعني:
 ).Hitt et al., 2007:1385-1399الزبائف في الوقت المناسب (

نتيجة دمج اليقظة لمتغيرات(تحديد الفرص   :نياأبعنيا، Holsapple, & Li, 2008: 6) ( عبرو      
مع القدرة عمى استخداـ الموارد في االستجابة (السريعة  ،ت) عمى الصعيديف الداخمي والبيئي/ والتحديا

 وبمرونة وبأسعار معقولة، وبطريقة صحيحة.  ،يذه التغيرات، وكميا في الوقت المناسبلرد الفعؿ) / 
متميزة ال الجوىرية ترتيب المقدرات إعادة عممية :بأنيا ),Hill & Jones 152 :2009وضح (أو 

  .ىاوتركيز ، سواؽالموجودة في الصناعات واأل
العممية االستكشافية المستمرة  :نياأب ،رشاقة المنظميةفي تعريفو لم Kettunen, 2010: 12)(بيف و    

لتجميع  ؛في اغتناـ الفرص مف قبؿ المنافسيف، لذا تعتمد المنظمات عمى تكويف قاعدة معرفية
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لتحميؿ المواقؼ الصعبة اماـ المنظمة مف خبلؿ  ؛المعمومات المطموبة، واستقطاب العقوؿ المبتكرة
السرعة في االستجابة تجاه مجموعة متناغمة  :نياأة. كما نظر إلييا باالستخداـ الدقيؽ لؤلبحاث المنتج

 & Yeganegi ىداؼاألإلى  الوصوؿ أجؿ مف   ؛في البيئة المحيطة تحصؿتغييرات التي مف ال
Azar,2012: 2538)أجؿقدرة  المنظمة عمى التفوؽ في استخداـ مواردىا مف  :نياأ). كما وصفت ب 

 ,.Thao, et  alبشكؿ مناسب( واالستجابة ليا، األعماؿ ي بيئة استشعار التغييرات بسرعة ف
,2012: 72 .( 

القدرة عمى التعامؿ مع التحديات غير  :نياأب ،عرفت الرشاقة المنظمية ،ومف وجية نظر أخرى
فرص  كسبو  ،ميزة تنافسية تحقيؽو  ،األعماؿمتوقعة في بيئة التيديدات غير بال ؛ لمتحكـالمتوقعة 

) في تعريفو لممرشاقة Sanadgol, 2014: 317). وبيف (Dalvi et al., 2013: 3( يةالنمو والتنم
الحركة السريعة والفعالة، والقدرة عمى التحرؾ بسرعة وسيولة، والقدرة  تعني حرفياً  :نياأب ،المنظمية

قدرة المنظمة عمى  :نياأعمى التفكير بسرعة مع طريقة ذكية في تمبية احتياجات العمؿ. ووصفت ب
دراؾ واستكشاؼ واستغبلؿ الفرص المتوفرة في السوؽ بالتركيز عمى السرعة و إفي  االستجابة المستمرة

 ).14: 2013المباغتة والنجاح التنافسي (الصانع، 
مصادر التغييرات في الإلى  تحديد الحاجةعمى قدرة المنظمة  :نياأب ،شير لمرشاقة المنظميةأكما      

 ,Dizari & Garoosi ( داءباألتتـ التغييرات بشكؿ موحد ويتـ االحتفاظ  خارجية، بحيثالداخمية و ال
2015: 229.(  

القدرة عمى االستجابة السريعة والناجحة لمتغيرات  :نياأب ،وعرفت الرشاقة المنظمية بأبسط معانييا  
نيا أوعرفت ب ).2:Chamanifard et al., 2015 ، ( (Dizari & Garoosi, 2015:5) البيئية 

االستجابة لمتغيرات  أجؿمف  ؛والسرعة التي تمنح المنظمة القدرة عمى تغيير عممياتيا ،لمرونةا
ووصفت  ).7: 2017اطر األخرى التي تعترضيا (القريشي ،خسواقيا ومواجية المأالحاصمة في 

مف  ؛بة لياواالستعداد لبلستجا ،قدرة المنظمة عمى االستشعار لمتغيرات البيئية :نياأب ،الرشاقة المنظمية
  .) et al., 2017:4 Felipe( خبلؿ إعادة ترتيب مواردىا وعممياتيا واستراتيجياتيا

كيدة، أقدرة المنظمة عمى التكيؼ باستمرار كاستجابة لبيئة معقدة ومضطربة وغير  :نياإوعرفت ب     
التعمـ (كاريش تباؽ واالبداع و بفضؿ قدرات عالية عمى االس ؛نيا االستجابة السريعة لمتغيراتأأي 

 اتخاذقدرة المنظمة عمى إلى  إداري حديث يشير"مفيوـ   :نياأكما عرفت ب ).81: 2018ادي ،يعو 
 ).:Madeleine ,  2018 27لمتعامؿ مع التغيرات الديناميكة في البيئة المعاصرة ( ؛قرارات سريعة

نظاـ  امتبلؾخبلؿ  مف ؛القدرة عمى مواجية الظروؼ البيئية المتقمبة، واقتناص الفرص :وانيا
تحقيؽ المزايا مف ف المنظمة بما يمك   ،ستراتيجي متكامؿ، وامتبلؾ القدرة عمى االستجابة السريعةإ

الرشاقة المنظمية ىي امكانية المنظمة في تمبية المتطمبات و  ).9: 2019ي والشريؼ،ظ(الشن المستدامة
واخروف،  حيا  بالسرعة المبلئمة(فر المتنوعة لزبائنيا في البيئة المضطربة مف خبلؿ التعرؼ عمي
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) بانيا االمكانيات المنظمة في 87: 2019(سعيد وعبد الستار، وفي نفس السياؽ يرى  ).77: 2019
االستجابة لممتغيرات البيئية التي تستشعر بيا بالوقت الممكف بكفاءة وفعالية نحو تحسيف االداء 

 ،التغير بسرعة مع السوؽ في ظؿ التغيرات البيئةتعني قدرة المنظمة عمى التكيؼ و واخيرا  المستمر.
 ). (Ismail, & Al-Assa’ad, 2020: 469 بطرؽ انتاجية فعالة وغير مكمفةو 

بتحميؿ الدراسات التي تناولت  اقامت إذ)Anca-Lona ,2019:337جريت مف قبؿ(اوفي دراسة      
تعاريؼ ركزت عمى الجوانب ال أغمبف أإلى  اتتوصم 2018- 2014الرشاقة المنظمية لمفترة مف 

 اآلتية :
 .التكيؼ لمتغيير . أ

 .استغبلؿ الفرص . ب
  .تحقيؽ الميزة التنافسية . ت
  .الفوائد التي تحققيا الرشاقة المنظمية . ث
  .خصائص المنظمات الرشيقة . ج

 اآلتي: في ضوء العرض السابؽ لتعريفات الرشاقة المنظمية ، يمكف تحديد أىـ خصائصيا ب
 المضطربة. األعماؿ فعالة لمتغيرات غير المتوقعة في بيئة وال ،االستجابة السريعة . أ

 قدرة المنظمة  عمى البقاء في السوؽ وتمبية متطمباتو .  . ب
 وقواعد ذكية لممنافسة في السوؽ.  ،طرؽ اختيار . ت
 ترتيب في استغبلؿ الموارد الجوىرية لممنظمة. العادة إ . ث
 بالسرعة المطموبة.  ،ججودة العالية لممنتالو  ،الناجح داءواأل ،ىداؼتحقيؽ األ . ج
 بشكؿ واالستجابة ،عمى االستشعار قدرةجرائي اآلتي لمرشاقة المنظمية: الالتعريؼ اإل ويمكف تبني     
 لؤلحداث االستراتيجي الرصد عف طريؽ ؛المناسب الوقت وفي ،والتيديدات البيئية ،لمفرص ناجح

عادةالقرارات واإل البيئية، واتخاذ   .وجذري ،حيوي التنظيمية بشكؿ الموارد تكويف جراءات التصحيحية، وا 
 فمسفة الرشاقة المنظمية  .3

شاممة  إداريةفمسفة  :ىي ،ف فمسفة الرشاقة المنظميةأإلى  (Sherehiy, 2008: 449)يشير         
عف طريؽ ؛ واالزدىار ،والنمو ،البقاءإلى  خبلليا تسعى المنظمات والتي مف ؛غير قابمة لمتجزئة

 عصر في الكبيرة،ا والدينامية ،بالتعقيد التي تتسـ األعماؿ بيئة السريعة لمتغيرات فياالستجابة 
 .المتزايدة باستمرار الزبائف ومتطمبات ،التغيرات ولمواجية ؛اليائمة التقنية والتطورات ،الشديدة المنافسة

التي تقـو  ،غيرات الميمةىو البعد الفمسفي في التركيز عمى الت ،المنظمية لذا يعد البعد الفكري لمرشاقة
وتوظيؼ  ،واستخداـ التقنية الحديثة ،واعادة ىيكمة المنظمة ،بيا المنظمة عمى العمميات المنظمية

التي تقوـ بيا المنظمة ىذه اإلجراءات  .وتزويدىا بالمعارؼ والميارات العالية ،الموارد البشرية الكفؤة
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وىويتيا في المنافسة. ويمكف مبلحظة ذلؾ مف  تيايادة سمعرفع قيمة المنظمة وز  أجؿ مف ؛ كميا
 ية لفمسفة الرشاقة المنظمية: ساسخبلؿ المخطط االتي الذي يبيف المرتكزات الستة األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لفمسفة الرشاقة المنظمية ة) المرتكزات الست4الشكؿ (  
                   Source : Sanders , Nada, (2012), '' Supply Chain management a Global  
                                Perspective ''  1 th , John wiley Sons , Inc , p. 27 
 

نياء إتتضمف   ،فمسفة الرشاقة المنظمية أف ،)5: 2009يرى (المكي،  ساسىذا األ بناًء عمىو        
تحسيف العبلقات العامة، وتزايد المبيعات، ب مقترناً  ،في المنظمةاألنشطة اإلنتاجي ة اليدر في جميع 

دارةوتوظيؼ التقنية الحديثة، و  مف  ؛فرادالعمؿ، واحتراـ األ أداء تحسفو ء، المواد والمخزوف بشكؿ كؼ ا 
في  ساسيعد المفيوـ األ ،الحد مف اليدر والضياع إذ أفالمنظمة.  أداءخبلؿ مشاركتيـ في تحسيف 

 ،منتجالوجودة  ،نتاجاإل ةكمفتتخفيض صحيح سوؼ يؤدي إلى  ف تحقيقو  بشكؿأل ،فمسفة الرشاقة
 ). Chen, et al., 2010:18وزيادة األرباح ( ،في تحسيف رضا الزبوف ةسريعالستجابة االو 

مع  ،والكشؼ عف الفرص والتيديدات ،وتعد الرشاقة المنظمية نتيجة لدمج يقظة المنظمة لمتغيرات     
وبطريقة  ،ىذه التغييرات، وذلؾ في الوقت المناسبإلى  االستجابة القدرة عمى استخداـ الموارد في

تتمثؿ فمسفة الرشاقة المنظمية في روح  ،). عميوAlzoudil et al.,2011:505وبتكمفة مناسبة( ،مرنة
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مف خبلؿ تطوير قدراتيا بيدؼ  ؛لرد السريع عمى التغييرواالكتشاؼ الفرص  ؛المبادرة مف قبؿ المنظمة
 Alzoudiوتمبية حاجات المجتمع لبقائيا في المنافسة( ،التنافسية في البيئات المضطربة تحقيؽ المزايا

et al.,2011:505.(  ،فميح و كاظـ)زالة إ :ىي ،ف متطمبات فمسفة الرشاقةأ ،)7: 2016ويضيؼ
فة ف فمسأىذا يعني الضياع، والنظرة الواسعة، والبساطة، والتحسيف المستمر، والرؤيا، والمرونة. 

األنشطة اإلنتاجي ة موارد في التقميؿ االسراؼ واليدر في استخداـ  تنصب عمىالرشاقة المنظمية 
 ىذه الموارد بكفاءة وفاعمية في عمميا لتحقيؽ رؤية المنظمة. إلى إدارة  لممنظمة، بؿ تدعو

سريعة في ف فمسفة الرشاقة المنظمية تكمف في االستجابة الأ ،طار ما سبؽ يرى الباحثإفي        
تمبية متطمبات إضافة إلى  ،لممتغيرات البيئية في االسواؽ التنافسية باستمراراألنشطة اإلنتاجي ة جميع 

 اتخاذوديمومتيا في  سراؼ في استخداـ مقدرات المنظمة؛دوف اليدر واإل ،المجتمع المتزايدة باستمرار
التوافؽ بيف  التكيؼ مع بيئتيا، فضبًل عف أجؿقراراتيا في تشغيؿ واعادة التشغيؿ لمواردىا وقدراتيا مف 

لمبقاء في اعماليا، والمحافظة  ؛متطمبات البيئية المتغيرة باستمرارالو لممنظمات،  مخرجات المتجددة ال
 والمستقبمية.  ،عمى ىوية المنظمة الحالية

 خصائص المنظمات الرشيقة  .4
التفاعؿ مع التغيرات في  :في القدرة عمىتتمثؿ خصائص المنظمات التي تتبنى الرشاقة المنظمية      
 ،واستغبلليا (كفرص) ليا، وقدرة المنظمة عمى إنتاج عدة منتجات مختمفة في وقت واحد ،األعماؿبيئة 

عادة تصميـ المنتجات، وتغيير أساليب اإلنتاج، والقدرة عمى االستجابة  مع دورة حياة قصيرة، وا 
االبتكار، واالتصاالت والتعمـ في الوقت الفعمي، والقابمية  الثقافة وسرعةعؿ، و امتغييرات عمى نحو فل

 ).Dalvi et al., 2013: 4عمى التكيؼ، ومشاركة الموظفيف (
ف خصائص المنظمات الرشيقة تستمد مف أ ،),.Sherehiy et al (460-2007:445ويرى      

والمرونة  ،يؼ التنظيميىيكؿ تنظيمي يمكف المنظمة مف التك :وتتمثؿ في ،مفيوـ الرشاقة المنظمية
 .  األعماؿ المنظمية، وسرعة االستجابة لمتغيرات في بيئة 

 ) مجموعة مف الخصائص لممنظمات الرشيقة وىي : Shahrabi,2012: 2543وحدد (        
 الثقافة المتغيرة . أ

 التحسيف المستمر. . ب
 توفر المعمومات لدى جميع الموارد البشرية  . ت
 التمكيف  . ث
 العمؿ الفرقي. . ج
 المتعددة. عمى مواجية المخاطر والقدرة  ،المسؤولية تحمؿ . ح
 المرف.ت في استغبلؿ التقنية، وتقنية اإلنتاج المعرفة المنظمية، والميارا . خ
 جودة الحياة الوظيفية. . د
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 .بناء عبلقات تقوـ عمى الثقة مع الزبائف والمجيزيف . ذ
   .التدريب والتطوير المستمر لمموارد البشرية  . ر
 موارد البشرية في المنظمة.الرضا الوظيفي لدى ال . ز
  :  يأتي خصائص المنظمة الرشيقة كما )81: 2018ادي ،ي(كاريش وعوحدد         

دراؾو   في التقاطعات التي تحدث في العاـ الواحد،عمى االستباؽ المنظمة القدرة  . أ قراراتيا  أبعاد ا 
 وعمى بيئتيا. لؾ نشاطاتياذبما يعكس  سموكياتيا التنظيمية،ونتائج 

وتطبيؽ ، في العمؿ بيف (جميور الداخمي والخارجي) لممنظمةقات الرضا المتبادؿ عبل . ب
 تعظيـ عوائد الوظائؼ المختمفة. المشاركة الفعمية الجماعية في

، واضافة تحكـ في التكاليؼالمعتمدة في التوليفة ال وفؽ اإلبداع الدائـ في الفترات المطموبة؛ . ت
 .قيمة منظمة

 .إدارة أنشطتيا المختمفةالزبوف في دىا في رضا المنظمة الفراثقافة نشر  . ث
 وخدمات متخصصة. ،عمةافال يامنتجاتتوضيح كافة العروض ل . ج
 .في االنشطة والتحسيف المستمر التنظيمي  تطورالتنظيمية في ثقافة  سيطرة . ح
في تحمؿ مسؤولية  عادة ىيكمة سريعة لفرؽ العمؿ؛ يسمح بإشبكي مرفي تنظيمتصميـ ىيكؿ  . خ

 الرئيسية لمموارد البشرية في ظؿ البيئة الرقمية.في الواجبات مياـ متنوعة  جازوانو  العمؿ،
: محركات الرشاقة، وىي ،محاور رئيسية ةثبلث وفؽالخصائص  يمكف تحديدوفي النيائية   
 :) ادناه5(ممارسات الرشاقة، والقدرات الرشيقة، كما يوضحو الشكؿ و 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبلث في خصائص الرشاقةمحاور ال )5الشكؿ (
 

 ) المحاور الثبلث في خصائص الرشاقة5الشكؿ (
 

 تنمية مجمة"البشرية ،  الموارد إدارة  في الرشاقة مقاربة تطبيؽ )، متطمبات(2018  ،فايزة وعيادي،  ، صميحة كاريشالمصدر: 
 .82ص   )1( العدد – مانياأل . برليف – العربي الديمقراطي المركز - "لبلبحاث والدراسات البشرية الموارد
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 يضيؼ الباحث الخصائص اآلتية لممنظمات الرشيقة :  ،باإلشارة لما ذكر
 . اإلداريةنظـ المعمومات تطبيقات فاعمة ل . أ
 تقنية الحديثة.التوظيؼ  . ب
 نشر ثقافة الرشاقة المنظمية . . ت
 جديدة. المنتجات الاالستدامة التنموية في  . ث
 ار البيئي. اليقظة الدائمة لؤلحداث، واالستشع . ج

 
 الرشاقة المنظمية  أىدافو  أىمية:  ثانياً 

 الرشاقة المنظمية أىمية  .1
المتوقعة في  ستجابة السريعة لممتغيرات غيرااللمرشاقة المنظمية في كيفية  ساسفكرة األالتتمثؿ      

 أيضاً و  ،ةفإنيا تمكف المنظمة مف استغبلؿ الفرص المحتممة في بيئة ديناميكي، البيئة المتغيرة، بذلؾ
 :Mehrabi, et al., 2013السعي لمحصوؿ عمى وضع مستقر بسبب االبتكارات والكفاءات المتوفرة(

يمكف  التي لممرونة والتكيؼ في تمبية التغييرات ساس). والرشاقة المنظمية ليست فقط السمة األ217
 Oosterhoutالمتوقعة  ( التنبؤ بيا، بؿ ىي القدرة عمى االستجابة السريعة الكفوءة مع التغيرات غير

et al., 2006 ،وتقدـ الرشاقة المنظمية لممنظمة إمكانية االستجابة السريعة والتوافؽ مع البيئة .(
). وتجعؿ المنظمات أكثر Yeganegi & Azar,2012: 2538( وتتيح لممنظمة تحسيف كفاءتيا

 ,.Sambamurthy et alاستجابة التجاىات السوؽ، وأسرع مف حيث تقديـ المنتجات والخدمات (
والتغييرات التي  ،). وتمنح الرشاقة المنظمية القدرة عمى التعامؿ مع حالة عدـ اليقيف97 :2003

ف ليا دور حيوي في إحداث التغيير والقدرة عمى التكيؼ، أ، كما األعماؿتواجييا المنظمة في بيئة 
االستدامة في السوؽ إلى  أف تؤدي والتي مف شأنيا ،دورىا في ابتكار وتطوير المنتجإلى  باإلضافة

)Alzoudil al., 2011: 504 .( 
تغيرات البيئية الفي مواجية  داءف األيوتحس ،وتوفر الرشاقة المنظمية فرصا مثالية لمنمو     

قادريف عمى القياـ بردود  المديريففي جعؿ  تعد عامبًل ميماً  ،ف الرشاقة المنظميةإالمضطربة، لذا ف
وتوجيو المنظمة  احة،المت متغييرات المستمرة، واالستغبلؿ الصحيح لمفرصلعمة اوف ،ةفعؿ سريعة مناسب
 :Sanadgol, 2014(لمسوؽ المستقبمية تحسيف كفاءتيا وتمبية االحتياجاتو  ىداؼنحو تحقيؽ األ

الرشاقة المنظمية في اقتناص  أىميةعمى  )Sherehiy, 2008: 210). وتؤكد وجية نظر(317
. وتمعب الرشاقة المنظمية إداريةميارات و مف قدرات  بما تمتمكو ،الموارد البشرية داءألتحسيف  ؛الفرص

المعرفة والميارات العالية، كما ب المزودةبشرية الموارد الفي حياة المنظمة، حيث أنيا توفر  يماً م دوراً 
 تمكف مف إعادة الييكمة المنظمية والعمميات، وتوظيؼ التقنية الجديدة. 
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 أداءفي ربط تقنية المعمومات بشكؿ إيجابي مع االبداع المنظمي ، و  أىميةشاقة المنظمية ولمر       
نيا عامؿ ميـ فضبًل عف أسموب لبقاء المنظمة، أنيا أفضؿ أالشركات في بيئات غير مستقرة، و 

 تمكنيا مف االستمرار لفترات طويمة في السوؽ، إذلتحقيؽ االزدىار لممنظمة في البيئة التنافسية، 
وتقديـ  ليا،واالستجابة ، الفرص المتاحة في السوؽبتمكف المنظمة مف اإلحساس  ،فالرشاقة المنظمية

دارةبداعات جديدة و إ ). كما تحسف الرشاقة المنظمية قدرة المنظمة Park,2011: 96الحدث بنجاح ( ا 
 & Ghasemi)عزيز اإلنتاجي ة عمى توريد منتجات عالية الجودة، وبالتالي فيي عامؿ ميـ لت

Jenaabadi, 2015:444) الرشاقة المنظمية في تقديـ المنظمة لمنتجات عالية  أىمية. وتبرز
 األنشطةالفرص والمخاطر في  إلى إدارة  الجودة، وتنفيذ سمسمة مف المياـ المحددة بنجاح، باإلضافة

 ). Ardichvile et al., 2003: 327عؿ(االتجارية عمى نحو ف
نشطتيا أبسبب االستجابة السريعة في  ؛منظمية سمسمة مف النجاحات لممنظمةوتحقؽ الرشاقة ال     

سرعة طمبات الزبائف، وتقدـ المنتجات ل كما وأنيا تستجيب). Seo & Paz 2008المنظمية المختمفة(
). وبيف Nafei, 2016: 298تخمص منيا(الأو  ،اإلستراتيجيةالتحالفات  وتسيؿ عقد، ةالجديد

)Alzoudil. et al., 2011: 503التطبيؽ الناجح لقواعد المنافسة :يى ،) أف الرشاقة المنظمية، 
عادة و  ،مف خبلؿ وسائؿ تحقيؽ التكامؿ بيف الموارد ؛والجودة ،واالبتكار ،والمرونة ،السرعة :مثؿ ا 

والرشاقة  ،معمبلء بسرعةللتوفير المنتجات  ؛وأفضؿ الممارسات في بيئة المعرفة الغنية ،التشكيؿ
دارة نظاـ تصنيع التقنية المادية وغير المادية، والموارد البشرية، و  :ىي ،ةالمنظمي المتعمميف ا 

 ،حقؽ رغبات الزبائفتبطريقة و  ،بسرعة السوؽ فيتمبية االحتياجات المتغيرة  أجؿمف  ؛والمعمومات
تحالفات بيف ال. وتحقؽ الرشاقة المنظمية .(Park, 2011)في الوقت المناسب  يـواحتياجات

 نتاج منتجات جديدة في السوؽ.إفي  يـورغبات تمبية حاجات الزبائفل ؛نظماتالم
عطائيا القدرة ا  ىا في سوؽ المنافسة، و ءفيي تضمف بقا ،الرشاقة المنظمية ميمة لممنظمة وتعد    

ولتحديد مقياس حصة المنظمة في السوؽ،  ؛متغيرات غير المتوقعةلعمى المنافسة في ظؿ االستعداد 
). Erande & Verma, 2008: 380مسبؽ(الط يتحسيف موقعيا عف طريؽ التخط لذا تستطيع

الفرص وتجنب المخاطر في رصد اىمية الرشاقة المنظمية تكمف ) 77: 2019(فرج واخروف، د ويؤك
اىمية الرشاقة  )87: 2019وربط (سعيد وعبد الستار، . مف خبلؿ االستجابة السريعة لمتطمبات السوؽ

ظ عمى االداء التنظيمي االيجابي المستمر، وتحسيف االستقرار التنظيمي، وامتبلؾ المنظمية في لمحفا
 .المنظمة الدارة المعرفة

 جذب وفرص خدمات و المنتجات وقيمة والمنظمة الموظفيف بأداء االىتماـ باستمرار تدفعو     
 مستعدة الرشيقة ظماتوالمن والسطحية األساسية التغييرات مواجية ليا دائـ استعداد وتتطمب العمبلء
 تتمكف حتى أساسية قدرةو تنشأ  .الجديدة الفرص عف الناتجة الربحية زيادة أجؿ مف الجديد لتعمـ دائًما
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 المنظمة تكوف لذلؾ، البيئة في التغيرات توقع والتحميؿ والمراقبة واالستقباؿ اإلحساس مف المنظمة
 وكفاءاتو بقدراتو االضطرابات ويواجو الجديد ميالعال النظاـ حوؿ واسعة رؤية لدييا كانت إذا رشيقة
 .)(Ismail, & Al-Assa’ad, 2020: 469  االتجاىات مميزات ويغتنـ

 تكمف في اآلتي :  ،الرشاقة المنظمية أىميةف أ ،ما تقدـإلى  ويرى الباحث باالستناد      
 بيئتيا. وقدرة المنظمة عمى التكيؼ مع ،الدور الحيوي في متابعة إحداث التغيير  . أ

إلى  والتي مف شأنيا أف تؤدي ،والتطور المستمر في منتجات المنظمة ،تحقيؽ االبتكار . ب
 االستدامة في السوؽ. 

الركيزة لَعدِّىا  ،تغييرات المفاجئةاللمرد عمى  ؛ توظيؼ الوسائؿ الجديدة لتطوير قدراتيا المميزة  . ت
 المنظمة. إدارة الرئيسة في 

 .إداريةوميارات  ،مف قدرات بما تمتمكو ،الموارد البشرية أداءلتحسيف  ؛اقتناص الفرص  . ث
 والميارات التي تمتمكيا الموارد البشرية في العمؿ. ،استغبلؿ المعرفة  . ج
 عادة ىندسة العمميات.إمساىمة في تحقيؽ ال  . ح
 نشطة المنظمة المختمفة.  أتوظيؼ التقنية الحديثة في  . خ
ظيؼ تقنية تعتمد عمى تو  ،ي ظؿ بيئة متغيرةف ،يا في السوؽئوبقا ،المنظمة يةدعـ استمرار   . د

 بداع .المعمومات في تحقيؽ اإل
 تحقيؽ سمسمة متعاقبة مف النجاحات لممنظمة.  . ذ
 لتمبية متطمبات الزبائف في انتاج منتجات جديدة في السوؽ. ؛تحقيؽ التحالفات بيف المنظمات  . ر
 في البيئات المضطربة.   لمحصوؿ عمى المزايا التنافسية  ؛المساعدة عمى إدامة المنظمات  . ز

 أىداف الرشاقة المنظمية .2
ف أصبحت منظمات األعماؿ تعمؿ في بيئة غير مستقرة، وشعرت بضرورة االستفادة مف أبعد      

حداث والتكيؼ مع األ ،متغيرات السريعةللكي تتمكف مف االستجابة  ؛الرشاقة المنظمية في نشاطاتيا
التيديدات اليدؼ  اإلحساس واالستجابة لمفرص البيئية ومواجية ع د  غير المتوقعة في البيئة، لذا 

 (Overby et al. 2006: ، Pavlou & El Sawy 2006: 73)(مرشاقة المنظمية لالرئيسي 
Sambamurthy et al. 2003: 98).( 

 نظمةالم أداءلتقييـ  ؛كمعيار ،عمية المنظميةاالرئيسة لمرشاقة المنظمية تحقيؽ الف ىداؼومف األ     
Ghasemi & Jenaabadi, 2015:444)) ويوضح .(Jackson & Johansson, 2003: 

في بيئة  لممنظمة لحفاظ عمى القدرة التنافسيةايمة مف أدوات م أداة ىي: ف الرشاقة المنظميةأب ،)81
الحفاظ عمى إلى  ). كما تيدؼ الرشاقة المنظميةSanadgol, 2014: 318( ومتغيرة ،مستقرة غير

لممحافظة عمى  ؛المتوقعة في بيئة مضطربة واالستجابة لمتغيرات غير ،لتنافسي في السوؽالوضع ا
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).  Dalvi et al., 2013: 8المنظمة في السوؽ التنافسي، واالستمرارية في النمو واالزدىار ( ءبقا
 :Nafei, 2016وزيادة المعرفة لمواردىا البشرية وتطويرىا (  ،تطوير منتجات المنظمةإلى  كما تيدؼ

299 .( 
ية، مف جية، والتعرؼ عمى ساسمف الرشاقة المنظمية ىو البحث عف القدرات األ ساسواليدؼ األ     
 . (McCarthy et al, 2010)أخرى جية واغتناـ الفرص، مف   ،األعماؿبيئة 
 ،الرشاقة المنظمية التي تحققيا ىداؼاأل مجموعة مفإلى  )Tallon, 2007:473 وأشار (    
  تحقيؽ منتجات جديدة بشكؿ سريع ، وتبنيو الستجابة السريعة في تغيير متطمبات المجتمع، ا:منيا

وأفضؿ جودة مف قبؿ المجيزيف، واالستجابة  ،عروض بأدنى التكاليؼالتقنيات جديدة، والحصوؿ عمى 
 سعار المنافسيف في السوؽ. ألمتغيير في 

 تتمثؿ في اآلتي :  ،لمرشاقة المنظمية ةيساساأل ىداؼاألف أ) عمى 29: 2013(الصانع، ويؤكد 
 زيادة فاعمية المنظمة. . أ

 المنظمة. أداءف يتحس . ب
 الحفاظ عمى الميزة التنافسية لممنظمة في السوؽ المنافسة.   . ت
 مف خبلؿ تمبية حاجاتيـ ورغباتيـ. ؛تحقيؽ رضا الزبائف . ث
 ظيمي.وااللتزاـ التن ،المعنويةمف خبلؿ رفع الروح  ؛تحقيؽ رضا الموارد البشرية . ج
   .ىاوتطوير  ،تحقيؽ االستمرارية في تعزيز انتاجية المنظمة  . ح
منظمة بيف العمميات واألفراد مع التكنولوجيا وتنسيؽ الجمع عمى  لرشاقة المنظميةاوتعمؿ      

يمكف ليذه  لذلؾ، وقت قصير لمغاية وفيلتقديـ خدمات بجودة عالية زبائف ال المتقدمة واالحتياجات
التخطيط االستراتيجي الذي يمثؿ خريطة واسعة لمقدرات  مف خبلؿؽ في المنافسة المنظمات أف تسب

 والقدرات و
 .)(Ismail, & Al-Assa’ad, 2020: 469  الميارات الرئيسية لممنظمة

 :ىو ،ف اليدؼ النيائي لمرشاقة المنظميةإف ،)Sanadgol, 2014: 318ومف وجية نظر (     
وااللتزاـ  ،ألنو يعزز اإلنتاجية ؛يفي لمموارد البشرية في المنظمةوالرضا الوظ ،تحقيؽ رضا الزبائف

 ، ورضا الزبائف تمبية حاجاتيـ ورغباتيـ.المعنويةوالروح  ، التنظيمي
ويتفؽ الباحث مع وجية النظر السابقة في تحديد اليدؼ الرئيسي مف تبني المنظمات لمرشاقة      

زيادة قيمة المنظمة في السوؽ إلى  يؤديوالذي  ،نظمةرضا الزبائف عف منتجات الم :وىي ،المنظمية
 ،مف خبلؿ االلتزاـ التنظيمي ؛نتاجية المنظمةإتحسيف في التنافسية، والرضا الذي يحققو ىذا المفيوـ 

 لمموارد البشرية داخؿ المنظمة. المعنويةورفع الروح 
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 س الرشاقة المنظميةي: عناصر ومقاي ثالثاً 
 ةعناصر الرشاقة المنظمي  .1
لمموارد  ةمرونة الميارات المتعددإلى  ،الرشاقة المنظميةإلى  الوصوؿأجؿ تحتاج المنظمة مف      

(المسؤولية)، ونظاـ المعمومات المتكامؿ، والمرونة في التكيؼ تحمؿبشرية، وسرعة االبتكار، و ال
)Dalvi et al., 2013: 8 تكنولوجياالوتوظيؼ  ،ستراتيجيالوعي اإلإلى  ،أيضاً ) . كما تحتاج 

 وتسييبلت العمؿ في المنظمة ،تشغيميةومعالجات (عمميات)  ،ةوءكفالوالموارد البشرية 
)Sanadgol,2014:317.( 

ستجابة السريعة االتركيز االتجاه، و  :ىي ،ف عناصر الرشاقة المنظميةأ (Hamel, 2009: 9)ويبيف  
 ،التركيز :في ،قة المنظميةعناصر الرشا (Horney, 2013: 3)يحدد بينما الكؼء.  داء، واأل

 والقابمية عمى التكيؼ بشكؿ مستمر، والعمميات، والتكنولوجيا.  ،نةو والمر  ،والسرعة
ية في أساسربعة عناصر أف ىناؾ أ  (Tsourveloudis & Valavanis, 2002: 329)ىوير      

جيع الموارد البشرية في كد، وتشأالزبائف، ووجود التغير وعدـ الت وىي: تمبية حاجات ،الرشاقة المنظمية
عناصر الرشاقة ل كثر تفصيبلً أ(Sherehiy, 2008: 9) في حيف كاف  ة التنافس.المنظمة، ومواجي

والمرونة، واالستجابة لمتغيرات في البيئة المحيطة بيا، والمنتجات  ،حددىا بالسرعةعندما  ،المنظمية
خدمات وعف والبيئة المحيطة، والتفاعؿ مع عالية، والمعمومات الدقيقة عف المنتجات والالجودة الذات 

يا وبيف وبين ةالتقنيات الحديثة، والتكامؿ داخؿ المنظم  القضايا االجتماعية والبيئة، وتوظيؼ مختمؼ
 وبيف بعضيا البعض االخر. يةخارجبيئتيا ال
 وىي : ،) ىناؾ عدة عناصر لمرشاقة& Dresden: 2014: 1199 Wendlerومف وجة نظر(     
 ،والمعرفة ،والميارات ،مف القدرات اً أساسويتألؼ  ،وىي العنصر الميـ جداً  ،رد البشريةالموا . أ

 التي تمتمكيا الموارد البشرية. 
 تبعاً وبسرعة  ،لتعامؿ مع التغييرات بشكؿ مناسبفي  وينطوي عمى القدرات ،التغييرإدارة  . ب

 واألسواؽ الجديدة، واالبتكارات وغيرىا ،لتغيير متطمبات الزبائف
  دعـ التعاوف عمى كؿ المستويات اإلدارية داخؿ المنظمة. . ت
والحفاظ عمى  ،ىياكؿ تنظيمية مرنة تصؼ قدرة المنظمة عمى التكيؼ بسرعة مع التغيرات  . ث

وتغيير الصبلحيات عند  ،قدرتيا التنافسية، واألنشطة التي تمكنيا مف اتخاذ  قرارات سريعة
   الحاجة.

 ) ثبلثة عناصر لمرشاقة المنظمية وىي:& Dresden: 2014: 1199 Wendlerويحدد  (     
واستخداـ التقنية الداعمة لمرشاقة في جميع  ،ية: تتمثؿ في نشر القيـساسرشاقة المتطمبات األ  . أ

 منظمة.الأنحاء 
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 ،والموارد البشريةاإلدارة تقاسـ القدرات بشكؿ مناسب بيف إلى  رشاقة الموارد البشرية:  تشير . ب
 . في جميع المستويات

 مرشاقة المنظمية.لالمنظمية الداعمة  األنشطةرشاقة تعزيز الييكؿ التنظيمي:  تعبر عف كثافة  . ت
 وىي : ،ثبلثة عناصر تضـ) عناصر الرشاقة المنظمية ، حيث 6ويبيف الشكؿ (          
ستراتيجيةلمرشاقة، و  اإلستراتيجية الغاية و البرامج : تشمؿ الحاجة لمرشاقة،  . أ  الرشاقة . ا 

 المرونة ، والسرعة .و الكفاءة ، و االستجابة ،  تضـالرشاقة :  دأبعا . ب
الدعـ و الموارد البشرية ، و الييكؿ التنظيمي ،  تشتمؿ عمىالعوامؿ المساعدة لمرشاقة :  . ت

  .والتعاوف
 ،تتعمؽ بتحقيؽ المرونة ألنيا ؛مف متطمبات تحقيؽ الرشاقة المنظميةت عدُّ بداع : التكنموجيا واإل . ث

 ؼ الفرص واستغبلليا ومواجية التيديدات .شكفي ، والسرعة
 .عتياومتاب ،تشخيص مستوى تطبيؽ الرشاقة المنظميةإلى  أدوات القياس والتقويـ : تيدؼ . ج

 
 لمفيـو العاـ لتحقيؽ الرشاقة المنظمية في المنظمةا) برنامج 6الشكؿ (

Source: Sharifi, Z. & Zhang, Z., (2001), "Agile manufacturing in Practice Application of a 

methodology", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No. 5/6. 

 
 مقاييس الرشاقة المنظمية .2
 :Tsourveloudis. & Valavanis, 2002 ي(أتتمثؿ مقاييس الرشاقة المنظمية حسب ر      
ة في السوؽ، وكفاءة الموارد البشرية، وفعالية المعمومات. نتاج المبلئـ، ومكانة المنظم) باإل333
، داءوىي: األ ،)عف مقاييس الرشاقة المنظمية بخمسة مقاييسSanadgol, 2014: 318ر(وعب  
يمكف استخداميا وتقييميا في  المقاييساالستقرار، واتساع التغيير، وىذه و االستدامة، و التكمفة والوقت، و 
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. األعماؿمستقرة في اللبلستجابة السريعة لمبيئة غير  ؛تي تتطمب تعديبلتكؿ مكونات المؤسسة، وال
 ف مقاييس الرشاقة المنظمية تتمثؿ في اآلتي : أفيرى  ،)30-29: 2013ما (الصانع، أ

 مف خبلؿ االستجابة السريعة لمتغير مف قبؿ الزبائف. ؛مدى تمبية احتياجات المجتمع . أ
 ئف معينة.وتقسيـ المنتجات لزبا ،تخصصات سوقية . ب
 ف.يو خدمات مف قبؿ المنافسأبطرح سمع  ،رد فعؿ سريع ألي موقؼ في السوؽ . ت
 استجابة في سوؽ المنافسة. ؛عرض جداوؿ بأسعار جديدة . ث
 مطموبة.المنتجات المف خبلؿ طرح  ؛عالميةالو أ ،توسع في االسواؽ المحمية . ج
 تنوع المنتجات حسب الطمب والعرض في السوؽ وتغيراتيا. . ح
 سرع.أو  ،رخصأبشكؿ اإلنتاج  تسيـ في ،ات حديثةتوظيؼ تقني . خ
 فاء بوقت التسميـ. الو و  ،فضؿ جودة ممكنةأو  ،كمفةتقؿ أتغير عروض المورديف ب . د
 تمبية متطمبات المجتمع وفؽ  :ىي ،مقاييس الرشاقة المنظمية أىـف أ ،يتضح  مما سبؽ         

عمية االسوؽ، وكفاءة الموارد البشرية، وف تخصصات السوقية، ومكانة المنظمة فيوالالمبلئـ، اإلنتاج 
 .اإلنتاج  المعمومات واالتصاالت، وتوظيؼ التقنية المستخدمة في

 
  المنظمية الرشاقة أبعاد:  رابعاً 
لوحظ أف  ،مف خبلؿ االطبلع عمى ماتيسر لمباحث في األدبيات الخاصة بالرشاقة المنظمية     

والتي حددىا الباحثوف والكتاب، وكما موضح  ،المنظمية وطبيعتياالرشاقة  أبعادىنالؾ اختبلفًا في عدد 
  ).4في الجدوؿ ( 
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انزشالح انمنظميحأتعاد   

 اإلستشاتٍجٍت خ انكاتة او انثاحث وانسنح
سشاقت 

 انتطبٍق

سشاقت اتخار 

 انقشاس

سشاقت 

 االستشعاس
 انمشووت انتعهم انقٍادة انهىٌت انتكامم االستجابت انسشعت انمسؤونٍت انمالمت انكفاءة انزكاء

 * * *            (Edwards, 2001) 1 
 * * *      *      (Ardichvile et al., 2003) 2 
 * * *            ((Pavlu & El Sawy, 2006 3 
 * * *            (Holsapple & Li, 2008) 4 

 * * *            (David, 2009) 5 

 * * *            (Markos & Sridevi, 2010) 6 

 * * *            ((Park, 2011 7 

 8 (2012)انعبادي،             * * * 

      * * *      * (Yeganegi & Azar,2012) 9 

 * * *            Warr & Inceoglu, 2012)) 10 

     *   *      * (Dahmardeh, 2012) 11 

*      * * *      * (Sanadgol, 2014) 12 

    * *   *      * Gharaei & Jenaabadi, 2015 13 

     *   *      * Dronkolaei & Azari, 2015 14 

*           * *  * Ghasemi & Jenaabadi, 2015 15 

     *   *      * (Chamanifard et al., 2015) 16 
*         * *   *  (Gary Ashton, 2015) 17 

 * * *            (Nafei, 2016) 18 
 19 (1022)انقشٌشً ،            * * * 

 20 (1022)انشمشي وانزٌادي ، *     * *   *     
 21 (1022)فشح واخشون ،            * * * 

 * * *            Ismail & Al-Assa’ad, 2020 22 

 انمجموع 8 1 1 1 1 3 7 2 2 5 1 13 13 13 3

%14 %60 %60 %60 5%  %23 9%  9%  32%  %14 5%  5%  5%  %5 %36 % 

 (   أبعاد الرشاقة المنظمية عمى وفق ماقدمو مجموعة من الكتاب والباحثين 4الجدول )         

 عاليأعتماد عهى انمصادس اإلبعذاد انباحج إانمصذس: مه 
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رشاقة  :وىي ،أبعادألغراض الدراسة الحالية تبني ثبلثة و  ،سيتـ ،)4وبناء عمى معطيات الجدوؿ(
 أكثر مفاتفاؽ  عمى نسبة ه األبعادذىحصمت  إذ ،القرار، ورشاقة التطبيؽ اتخاذرشاقة و االستشعار، 

 . الكتاب والباحثيف آراءمف ) % 50(
 رشاقة الستشعار: .1

والقدرة عمى تشخيص مؤشرات التغير التي تحدث في  ،تعبر رشاقة االستشعار عف بناء الوعي
 )Park,2011: 38-28). ويرى ((Tham & Kim, 2002: 3البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة 

مناسب، وتفسير عف في الوقت ال ياوالتقاط كشؼ األحداث التجارية الميمة :ىي ،ف رشاقة االستشعارأ
ي ا .الميمةؤلحداث لنتيجة  تمثؿالتغير البيئي، و  ترتبت عمىوتصفية األحداث التي  ،والمراقبة ،المسح

 ف التغير البيئيع الناجمة القدرة المنظمية لمسح األحداث :ىو ،ف االستشعار في الرشاقة المنظميةأ
ممنافسيف، لئف، والتحركات الجديدة كتغيير تفضيؿ الزبا يا في الوقت المناسب،والتقاط ىاورصد

 والتكنولوجيات الجديدة. 
تأىيؿ إلى  )244: 2003االستشعار مف وجية نظر(عبد العزيز، والعامري، وتشير رشاقة      

ومعرفة الفرص  ،بمستوى مميزاألعماؿ  أداءلمحدس في كيفية تشجيعيـ في  ؛ميارات الموارد البشرية
عمى لذا،  .عف بعد حساس بالسوؽواإل ،االتصاؿ مع البيئةعف  أيضاً ر الجيدة. وتعبر رشاقة االستشعا

يجعؿ مف  ،ي نقص في المعموماتأ مف ثـ فإفالمتطور، و  التشغيميالمنظمات التركيز عمى التخطيط 
 ،). كما عرفت رشاقة االستشعارEisenhardt & Sull,2001: 110( ىذا التخطيط دوف جدوى

 ؛في الوقت المناسب رصد األحداث والتغيرات في البيئة المحيطةمية عمى ينظتالقدرة ال :نياأب
و  )Park, 2011: 24كالتغييرات في تفضيبلت الزبائف، وتحركات المنافسيف الجدد، وتجديد التقنية (

(Ismail, & Al-Assa’ad, 2020: 469).  جمع  :نياعنيا بأ) 18: 2016(ىنية،  عبروي
وتحميميا  ،وتفسيرىا ،معمومات دقيقةإلى  تيعابيا وتصفيتيا وتحويمياواس ،البيانات عف التغيرات البيئية

 & Tanويشير( .نشطة المنظمةأالستخداميا في اقتناص الفرص وتقميؿ المخاطر في  ؛وفؽ مصادرىا
Sia 2006حصوؿ المنظمات عمى المعمومات التي تمكنيا مف التكيؼ مع التغيرات  :نياأ) إلييا ب

اتجاىات جديدة،  أو ،بحث عف مؤشرات مبتكرة، وأفكارالمنيجي لمبيئة، أي لامسح المف خبلؿ  ؛بسرعة
).  وتعكس رشاقة Thao, et  al., .2012: 36التحركات واالحداث الجديدة في السوؽ (بوالتنبؤ 

تتنافس المنظمات عمى  إذالفورية في تقديـ منتج جديد، اتخاذ اإلجراءات مدى درجة  ،االستشعار
). وعرفت رشاقة Radi, 2013: 46الفرص المتاحة في السوؽ( صي اقتناأساس االستشعار ف

في الوقت المناسب (  ياواستقطاب، الميمة األعماؿ أحداث  عف كشؼ ال :نياأب ،أيضاً االستشعار 
  .)34: 2107القريشي ،

 اؿ األعمرشيدة، وممارسة الارات قر ال اتخاذمتخذي القرارات في  وتسيؿ رشاقة االستشعار مياـ     
البيئية  التغيرات حدوث أو ،البيئي السريع التغير مع التنظيمي التكيؼإلى  تؤدي والتي ،الصحيحة
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جراءات ا تعتمدكما تساعد رشاقة االستشعار المنظمات التي ). 156: 2012الجديدة(العابدي، 
وتمكف رشاقة  ،في خطط العمؿ، كما تضمينيامف خبلؿ  ؛تنافسية جديدة في الوقت المناسب

 :Park,2011الصحيحة لمعمؿ في البيئات المتغيرة (اتخاذ اإلجراءات االستشعار المنظمات مف 
ووسائؿ الرصد االستراتيجي لؤلحداث  ،ف رشاقة االستشعارأ) 156: 2012). ويرى (العابدي، 94

بلؿ مف خ ؛المستقبمي داءواأل ،والعمؿ التنافسي ،المنظمية اإلستراتيجية البيئية يمكف أف تؤثر في 
والتخمص مف  التغير البيئي مف جية، تعكسأنشطة الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة باألحداث التي 

 .وقواعد العمؿ الحالي ،المعمومات غير المطموبة مف جية  أخرى، فضبًل عف تحديد أسس
ف رشاقة االستشعار تقدـ الرؤية في عمميات أ) (Houghton et al. 2004: 20-21 ويرى     
والتقاط مؤشرات  ،معرفة رؤية المورديف في أيضاً في المنظمة بشكؿ عاـ، وتساعد  اؿ الميمةاألعم

تشعار الحصوؿ عمى الرئيسية في الوقت الحقيقي المناسب. كما يمكف مف خبلؿ رشاقة االس داءاأل
تخداـ ىذه المعمومات في تفسير تمؼ المصادر في الوقت المناسب ، وكذلؾ اسخالمعمومات مف م

الحصوؿ عمى  :وىما، ي أف ىناؾ دوريف رئيسيف لرشاقة االستشعارأداث والتغيرات البيئية ، حاأل
دارة و  ،المعمومات   )53 : 2006). وبنفس اإلتجاه يرى (حريـ،  Vuurenm,2002 :3(المعمومات ا 

 :وىما ،تيفيأساساالستشعار تقوـ عمى وظيفتيف  ف رشاقة أ
وتبميغ   ،األعماؿي تغييرات في بيئة أ تجاهوالحدس  التغيرات البيئية باستمرار،عف الكشؼ  . أ

 .، واالستجابة ليابيا اإلدارة 
 نشطتيا المستمرة.أواستخداميا في  ،رساؿ المعموماتإ . ب
 وىي:  ،ية في رشاقة االستشعارأساسنشطة أربعة أ) 12: 2006وحدد (عبدالقادر،      
لضغوط التي مف اية المنظمة حماإلى  التي تيدؼ األنشطةأنشطة السفير(الممثؿ): ىي   . أ

قناع إمف خبلؿ  ؛يا في تحديد الموارد المطموبةتومساند ،تتعرض ليا مف البيئة الخارجية
 باالستجابة لممتغيرات. اإلدارة

التي تحدد غرضيا في عممية التنسيؽ المستمر في توظيؼ  األنشطةالتنسيقية: ىي  األنشطة . ب
 التقنية أو قضايا التصميـ.

 ،التي توجو نحو االستشعار لؤلفكار الجديدة األنشطةطبلعية الكشفية: وىي االست األنشطة . ت
 واستخداـ التقنيات الحديثة. ،واألسواؽ ،ممعمومات عف المنافسيفلورصدىا 

 التي تقوـ عمى منع تسرب المعمومات لممنافسيف في السوؽ.  األنشطةالحماية: وىي  األنشطة  . ث
 سؤاليف: عفجابة رشاقة االستشعار مف خبلؿ اإل (Oosterhout, 2006: 172)يوضح و        

  :: ما ىو االستشعار؟ ويجيب عميو باآلتيالول       
 أ.  أفكار جديدة لؤلعماؿ.

 ب.  توظيؼ التقنية الحديثة. 
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 لتمبية طمبات الزبائف. ؛ت.  اقتناص الفرص
 يكوف عبر الوسائؿ اآلتية : لحدث، و قبؿ الوقوع ا: كيؼ يكوف االستشعار ؟ ويجيب عميو  الثاني   

 عمى التقنية لمحصوؿ عمى المعمومات. ةأ) جمسات الحوار، والبرنامج الحديثة المعتمد
 المواقع اإللكترونية.المنصات و ب) نشر المعمومات الداخمية، والعبلقات مع 

 ج) االجتماعات والمؤتمرات والتعاوف.
 وىي: ،مصادر لممعمومات البلزمة لرشاقة االستشعارثبلثة   (Oosterhout, 2010: 32)كما يحدد 

  .الخبرة المباشرة . أ
  .ذاكرة المنظمة الداخمية . ب
وتنظيميا ، ومف  تياتصفيو  ،مف خبلؿ جمع البيانات ؛االستشعار: وىو الحصوؿ عمى المعمومات . ت

 ثـ تفسير المعمومات، وتحميميا.
مف خبلؿ نظـ معالجة  ؛اقة المنظميةويمكف أف تحصؿ المنظمة عمى المعمومات البلزمة لمرش     

، ونظـ أتمتة المكاتب، ونظـ دعـ القرار، والنظـ الخبيرة، ونظـ اإلداريةالبيانات، ونظـ المعمومات 
  ).55: 2001المعمومات التنفيذية، والشبكات العصبية الصناعية (السالمي والدباغ،

 المراقبة تعني الستشعارا ميمةاف  )(Ismail, & Al-Assa’ad, 2020: 472واخيرا يرى 
 والعمؿ التنظيمية، االستراتيجية عمى تأثير ليا كوفت أف يمكف التي البيئية األحداثفي  االستراتيجية
 المتعمقة المعمومات إلى الوصوؿك األنشطة مف العديد ذلؾ في بما المستقبمي، واألداء التنافسي،
 أخرى، ناحية مف التافية، المعمومات مف تخمصال و ناحية، مف البيئي، التغيير تظير التي باألحداث

 مع التنظيمي بالتكيؼ يتـت و اوتنفيذى القرار باتخاذ ترتبطالتي  والقواعد سمفا محددة أسس ضوء في
  .المحيطة البيئة في التغيير

 في ستقطابالوا الميمة األعماؿ أحداثعف  كشؼالقدرة  :ىيويرى الباحث، بأف رشاقة االستشعار، 
 .مناسبلا وقتال

  .القرار اتخاذ رشاقة .2
تواجو المنظمات سمسمة مف التغييرات والتطورات التي تؤثر عمى مختمؼ مجاالت حياتيا، وىي      
لظروؼ باتقوـ عمى معرفة شاممة التي والحموؿ لممشكبلت البيئية، و  ،اإلداريةالقرارات إلى  بحاجة

 ,.Alzoudil et alالمتغيرة( األعماؿئة والتي ال تتوقؼ عند نقطة معينة في بي ،المحيطة بيا
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ الموارد  ،القرار في المنظمة عمى المعمومات ود صانعنويست). 2011:503

والتغيرات ذات العبلقة ويترجموف تمؾ  ،والذيف يراقبوف األحداث ،البشرية العاممة في مجاؿ االستشعار
وتتركز ميمة ). 17: 2006صانعي القرار(عبدالقادر، إلى  ويرفعوف المعمومات يا،ويفسرون، التغيرات

لمعرفة اقتناص الفرص وتحميؿ  ؛وتفسير االحداث ،المرتبطة بالتغييرات األنشطةصنع القرار عمى 
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 اآلثار لفيـ ؛يتطمب الحصوؿ عمى المعمومات المرتبطة بمصادر متنوعةاألمر الذي المخاطر، 
 ،صنع القرار ىي تقييـ لممعمومات ذات الصمة فرشاقة  .اأعمالي عمى المترتبة األحداث عمى الناجمة

التجارية دوف تأخير، وتحديد  األعماؿ لشرح اآلثار المترتبة عمى  ؛وفقا لمجموعة متنوعة مف المصادر
تقود التي و جنب مع تطوير خطط العمؿ، إلى  الفرص والتيديدات القائمة عمى تفسير األحداث جنباً 

 Thomas et al.,1993 :239). (جديدةوتطوير إجراءات تنافسية  ،ردإعادة تشكيؿ الموا عممية
الخطط  اتخاذنيا ترجمة األحداث المستقطبة وتحديد التيديدات والفرص و أبالقرار  اتخاذوتعرؼ رشاقة 

  .)34: 2017الفعمية في الوقت المناسب (القريشي ، 
عادة تشكيؿ موارد إفي المعتمدة  وقة المعمومات الموثفي القرار  اتخاذرشاقة   أىميةوتبرز       

ف ميمة رشاقة ا  جراءات جديدة تعزز قوة المنظمة في المنافسة، و إعادة إتسيـ في  حيث ،المنظمة
تفسير األحداث، وتحديد الفرص والتيديدات، ووضع خطط عمؿ في الوقت  :ىي القرار اتخاذ

عادة تشكيؿ الموارد ؛المناسب تجارية، والشروع في إجراءات تنافسية وتعديؿ العمميات ال ،لتوجيو وا 
 ،الصحيحةاتخاذ اإلجراءات تمكيف المؤسسات مف تعني  القرار اتخاذف رشاقة أ أيالسوؽ ( فيجديدة 

 القرار ذا رشاقة اتخاذل). Park, 2011: 28-24 ( متغيرات البيئيةلالتي تعكس االستجابة السريعة 
عادة وتجميع جمع عمى القدرة ىي  لشرح متنوعة لمصادر وفًقا المعمومات الصمة ذات قييـوت ييكمةال وا 

 ، األحداث تفسير عمى بناءً  والتيديدات الفرص وتحديد ، التأخير بدوف األعماؿ عمى المترتبة اآلثار
ا ذى تنافسية إجراءات وتطوير الموارد تشكيؿ إعادة توجو التي العمؿ خطط تطوير مع جنب إلى جنًبا

 مف العديد تشرح التي مترابطةانشطة  عدة من القرار صنع مهمة ونتتكمف طرؼ، ومف طرؼ اخر 
 ومتنوعة متعددة مف المعمومات جمع عمى تركز، و بيئة المحيط في والتيديدات الفرص وتحدد األحداث
 الفرص أقصى اقتناص إلىات قرار ال هذوتسعى ى ،عمميـ عمى المترتبة اآلثار فيـ أجؿ مف المصادر
عميو تكوف  .(Ismail, & Al-Assa’ad, 2020: 472) منظمة حياة عمى اتالتيديد تأثير وتقميؿ
النجاح إلى  الفريؽ أعضاءبالكامؿ ، لكي يقود جميع  اإلدارة القرارات متكاممة مع فريؽ  اتخاذعممية 

). وعمى الفرد اإللتزاـ  Doz & Kosonen ,2008:10بداًل مف النجاحات الفردية(  ،الجماعي
أف تكوف إلى  نيا تميؿأل ؛ة بنفس الوقت مف قبؿ الجميعئوجري ،وسة بصورة جيدةقرارات مدر  صياغةب
وتحافظ  متزنة أكثر،ات بة، وبذلؾ تكوف االستجابة لبلضطراوأكثر ثقة مف القرارات الفردي ،قؿ تحفظاً أ

  ). Santala , 2009 : 50عمى تماسؾ الفريؽ ( 
 خطط تطويرو  إعدادالقدرة عمى نيا أب ،لقراررشاقة صنع اجرائي لإلى التعريؼ اإل شارةاإلويمكف      

عادةو  ،المناسب الوقت المطموبة في لعمؿا األحداث  تفسير إجراءات وتطوير الموارد تشكيؿ ا 
 .منظمةمسيرة ال عمى التيديداتتقميؿ و  الفرص استثمارو  ،المستقبمية
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 التطبيق:  رشاقة .3
 ،والمرونة ،السرعة :مثؿ ،واعد المنافسةيتمثؿ أساس الرشاقة المنظمية في التطبيؽ الناجح لق    

عادة التشكيؿو  ،مف خبلؿ وسائؿ تحقيؽ التكامؿ بيف الموارد ؛والجودة ،واالبتكار أفضؿ  تبنيو  ،ا 
تبلئـ سرعة خدمة العمبلء بطريقة ، و المنتجات والخدمات  لتوفير ؛المعرفة الغنيةالممارسات في بيئة 

 تية :    بالصيغة التوضيحية اآلرشاقة التطبيؽ ) Thao, et  al., ,2012: 40لذا بيف (،  يالبيئالتغيير 
واالنسجاـ السريع  ،عادة تشكيؿ مقدرات المنظمةإ ،مرونة والتكيؼ): تعنيال'ما' الرشاقة المنظمية ( -

 مع االحداث الراىنة.
حداث مع التغيرات غير ستشعار واالستجابة): تعني رصد األ'كيؼ' الرشاقة المنظمية (اال -

 وقعة.المت
 وبيفسرعة، والبيئة ديناميكية). تعني التوافؽ بيف استجابة المنظمة السياؽ الرشاقة المنظمية (  -

واالستفادة  ،والخارجية ،الداخمية ةأف تتفاعؿ المنظمة مع البيئي جدًا، مف الضرور فتغيرات البيئة. 
 Dalviاألداء التنظيمي ( وتحسيف ة،منظماللتنفيذ برامج التغيير في  ؛مف جميع اإلمكانيات البيئية

et al., 2013: 2 ويرى .((Houghton et al., 2004: 20-21 ) ف رشاقة التطبيؽ تعنيأ: 
متابعة العمؿ ل ؛بقدرة تصميـ االتصاالت بسرعة :تنفيذ االستجابة المختارة وتتمثؿ عمىالعمؿ 

رؼ رشاقة تع  كما  وتعديؿ العمميات عمى أساس خطط العمؿ. ،المطموب في استخداـ الموارد
بانيا إعادة بناء موارد المنظمة بشكؿ جذري وتعديؿ العمميات وتقديـ ابتكارات جديدة  تطبيؽال

     ) .34: 2017لمسوؽ في الوقت المناسب (القريشي ،
وتعديؿ العمميات،  ،القدرة عمى إعادة التكويف الحيوي لمموارد المنظمية :تعني ورشاقة التطبيؽ      

عادة ىيكمة ا ونمإذج  ،وتقديـ منتجات جديدة  ،عمى أساس خطط العمؿد، التوريفي عممية لعبلقات وا 
 ،تفسير إعادة تكويف الموارد المنظمية : الوقت المناسب. وميمة رشاقة التطبيؽبالسوؽ  فيالتسعير 

دة تكويف الجديد لمموارد والعمميات؛ مف خبلؿ نتائج جديالوتعديؿ العمميات عمى أساس مبادئ العمؿ، و 
جراءات ومنافسة جديدة، كالمنتجات وسياسات جديدة،ونماذج وفؽ إدخاؿ إفي شراكات سمسمة التوريد، 

 ؛ويتكوف تطبيؽ الرشاقة المنظمية مف مجموعة مف األنشطة)  (Park,2011:28-24التسعير الجديد
ئ العمؿ الناتج ساليب المنظمية عمى أساس مبادد، وتعديؿ العمميات التجارية واألإلعادة تجميع الموار 

 & Eisenhardt). مف أجؿ التصدي لمتغير الذي يحدث في البيئة المحيطة ؛عف ميمة صنع القرار
Martin, 2000: 1106)  اإلجراءات  مختمؼ خبلؿويمكف لممنظمات تغيير العمميات التجارية مف

عادة  األنشطة من موعةمج منرشاقة التطبٌق  تتكونو تصميـ الييكؿ التنظيمي لممنظمة، والموارد، وا 

 مهمة عن الناتجة العمل مبادئ أساس على التجارٌة العملٌات وتعدٌل ،التنظٌمٌة الموارد تجمٌع إلعادة

 ,Ismail, & Al-Assa’ad) المحٌطة البٌئة فً ٌحدث الذي التغٌٌر معالجة أجل من القرار اتخاذ
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 & Wendler( ، ىيخطواتمف خبلؿ ثبلث  ؛يمكف إلدارة المنظمة تحقيؽ ىذاكما  .(473 :2020
Dresden, 2014: 1197:( 

 تقييـ المستوى التنظيمي الحالي لمرشاقة المنظمية. أ.  
 تحديد المجاالت المحتممة لمتحسيف. ب.  

 التخطيط والتنفيذ، ومراقبة التحسف المناسب في اإلجراءات. ت. 
 مف عمى مجموعة االعتمادأىمية  ) 136-135: 2012(خميؼ،  يؤكد ،خرآ سياؽوفي        
 :بفكرة الرشاقة المنظمية العمؿ عند المقررات

 .بمضامينيا خذواأل ،ولوية لمموارد البشرية عند تطبيؽ الفكرةاأل  . أ
 تقنيات الجديدة في المنظمة. ال في تطبيؽوالمعرفة  ،االىتماـ بالموارد البشرية ذوي الميارات  . ب
 .بمضامينيا واالخذ ،فكرةالعممية تطبيؽ ب الخاصة والقواعدفي ضوء اإلجراءات  العمؿ تنفيذ  . ت
 .خصوصياتيا بعضإلى  االنتباه مع ،عمميا في ميداف ىذه الفكرة تجارب عمى التركيز  . ث
 والمنظمية التي قد تيددىا. ، السموكية بعض الصعوبات وتواجي قد ،لمفكرة المباشر والدقيؽ التنفيذ  . ج
  عنيا. الناجمة الفعؿ ومعرفة ردود ،المنظمية كافة اتالمستوي فيتطبيؽ الرشاقة  نتائج تقييـ  . ح

 ،بشكؿ جذري التنظيمية الموارد تشكيؿ إعادة القدرة عمى :ىي، رشاقة التطبيؽويرى الباحث بأف      
، لموائمة التطبيؽ مع االمكانيات المناسب الوقت في جديدة خدمات وتقديـ ،وتعديؿ العمميات الجارية

 .والبشرية، والمالية، المادية) المنظمة (المعموماتية،
 متطمبات بناء الرشاقة المنظمية  ومحدداتيا ًا: خامس
: القيادة ثر في بناء  الرشاقة المنظمية وتطبيقيا، مف ضمنياؤ ىناؾ بعض العوامؿ التي ت     

عادة تشكيبلت مواردىا، وتشارؾ وتماثؿ القيادة إ، وتكيؼ المنظمة مع التغيرات في النشيطة
.(Mehrabi et al., 2013: 318) ويرى .(Thao, et  al., , 2012: 45)(   عوامؿ  أىـإف مف

لمتكيؼ مع البيئة،  إلستراتيجيات، وصياغة االتشغيميةكفاءة العمميات  :ىي ،بناء الرشاقة المنظمية
ف عوامؿ أإلى  )Wendler, 2013: 1201فضبًل عف وجود اليياكؿ المنظمية المرنة . ويشير (

دارة و توظيؼ التقنية، و الموارد البشرية،  :ىي ،اء الرشاقة المنظميةنجاح بن التنسيؽ والتعاوف، و التغير،  ا 
برز العوامؿ التي تساعد أومف  .ف، قيـ المنظميةالتنسيؽ والتعاو و قيـ المنظمية، واليياكؿ المرنة، وال

وتقنية المعمومات، والييكؿ  ىي: تمكيف الموارد البشرية، وثقافة توجو الزبوف، ،عمى الرشاقة المنظمية
مرشاقة ل داعمةىناؾ عوامؿ  أيضاً ). و Alzoubi et al.,2011: 507التنظيمي، التعمـ التنظيمي (

اعادة و  ، وىندسة الشبكات التجارية، وتكنولوجيا المعمومات،األعماؿشبكة و ، الحكومة :، ومنياالمنظمية
 & Yeganegi). وحدد (Thao, et  al., , 2012: 45الثقافة المنظمية والموارد البشرية (و  التنظيـ

Azar,2012: 2542مجموعة مف العوامؿ التي تحتاج الييا المنظمة لبناء الرشاقة المنظمية فييا (، 
وىي: السيطرة عمى التغيرات وعمى عدـ التأكد البيئي، ورضا الزبائف، والتعاوف مع استمرارية التنافس، 
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لبشرية عمى المنظمة، والتنسيؽ مع مجيزي المنظمة، ومواجية التغيرات المعمومات والموارد ا تأثيروقوة 
 انتياج إلى دتأالعوامؿ التي  إلى أف)(Sharifi and Zhang ,2001:496-513المستمرة. ويشير

 ): Mehrabi, et al., 2013: 217 ي(أالمنظمات  الرشاقة المنظمية ىي حسب ر 
 ت الجديدة، وانخفاض في دورة حياة المنتج.عدـ ثبات السوؽ واستقرارىا، وظيور المنتجا . أ

زيادة في الزيادة في ضغوط التكمفة، و الالمنافسة الشديدة بسبب التغير السريع في السوؽ، و   . ب
 تنمية القدرة التنافسية.

 زيادة في توقعات النوعية والجودة، ووقت التسميـ السريع.الالتغير في متطمبات الزبائف، و   . ت
ظيور البرمجيات المتنوعة ووسائؿ ألنشطة اإلنتاجي ة الجديدة والفعالة، و االتغيرات التقنية في   . ث

 لسبلمة وحماية األنظمة واألجيزة الحديثة.
 العوامؿ االجتماعية لمحفاظ عمى البيئة، وتوقعات الموارد البشرية، وضغوط قانونية.  . ج
 المنظمية ىي:التي ساعدت عمى بناء الرشاقة ف العوامؿ أفي ضوء ما سبؽ يتضح           
 ذوباف الحدود بيف الدوؿ.العولمة مف خبلؿ  . أ

 نظاـ االقتصادي لمدولة.ال . ب
 المنافسة المفتوحة في السوؽ. . ت
 ظيور منتجات جديدة. . ث
 قصر دورة حياة المنتج. . ج
 .اإلستراتيجية  اإلدارة  . ح
 الزبوف وثقافتو ورضاه. . خ
 القيادة المميزة. . د
 نشطة االنتاج.أتقنيات الحديثة في ال  . ذ
 نتاج حديثة.إ نظمةأظيور  . ر
 المعمومات وقوة االتصاالت. تأثير . ز
 ىياكؿ المنظمية المرنة. . س
 استقطاب المواىب المميزة.  و الموارد البشرية  . ش
 يف، المورديف، الموزعيف، ... وغيرىـ).ىمساالتنسيؽ مع اصحاب المصالح (الم . ص
 العوامؿ االجتماعية والثقافية والقانونية. . ض
الرشاقة  إلى أف دبياتاب في األقة المنظمية ، فيشير الكت  أما بخصوص محددات بناء الرشا     

مطمبًا ممحًا في زمف التحوالت  تالمنظمية ليست مجرد ديكور مظيري لممنظمات، بؿ أصبح
ماض بيف إلى  يا المنظماتئآت الكبيرة التي قد تتحوؿ مف جراوالتغيرات السريعة والمفاج ،الديناميكية

).  Mehrabi, et al., 2013: 217 (بلسيا، والواقع يشيد عمى ذلؾفتنيار وتعمف إف ،ليمة وضحاىا
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ومكاف، وسوؼ  زماففي كؿ  المنظمة ليست مقبولة تماماً  إدارة مناىج المنظمية في الوالتغيرات في 
والموارد البشرية في المنظمة عادة  .اإلداريةىناؾ مقاومة طبيعية بغض النظر عف المستويات  تظير

ألنيا  ؛وال يعترفوا بالتغييرات بسيولة ،فيدة تماماً ماليبيـ في العمؿ ىي صحيحة و سأف أما يعتقدوف ب
عدـ إلى  ويؤدي ال يسرىـ،ميمة في العمؿ، وىذا الوضع التحوالت التنطوي عمى إعادة التدريب و 

أىداؼ المنظمة ورغبات  بالتالي االنسجاـ مابيف ).Sanadgol, 2014: 218الرضا الوظيفي (
 .)Mehrabi,et al., 2013: 218رية لمتحقيؽ استراتيجيتيا المنشودة (مواردىا البش

ىيكؿ إلى  ف الرشاقة المنظمية تحتاجأ Sharifi and Zhang ,2001:496-513)ويشير (     
وكذلؾ تحتاج إلى إقامة عبلقات طيبة مع جميورىا  ، تطبيقيانجاح فرص لكي تزيد مف  ؛تنظيمي مرف

ألداء رشاقة المنظمية التقييـ أف  ).Mehrabi,et al., 2013: 218  ( ويرى .الداخمي والخارجي
ومناىج  توفر األدوات أو األساليب مف خبلؿتوصؼ بشكؿ واضح ال في عمميةمكونات المنظمة 

تواجو إذ  ،طار شرح الرشاقة المنظمية مف وجية نظر تنظيميةإلذلؾ، ىناؾ نقص  ومع .مناسبة
)، وال يوجد إجماع حوؿ ما يشكؿ Sherehiy, 2007: 450جاؿ (في ىذا الم صعباً  المنظمة تحدياً 

 أبعادو  ،. ونتيجة ىذا اإلجماع حوؿ المحددات(Wendler, 2013: 1180)تنظيـ الرشاقة المنظمية 
يحد مف إمكانية تطوير أدوات تقييـ كما  ،الرشاقة المنظمية يحد مف تطبيؽ نتائج البحوث في الممارسة

 ).Wendler & Dresden, 2014: 1197.((Charbonnier-Voirin,2011: 140)مفيدة 
ت عدُّ تصميـ إستراتيجية قوية  أف تعمؿ عمىالمنظمات التي تتبنى الرشاقة المنظمية يجب عمى و      

في عمميا  الوصوؿ إلى النتائج في وضع متغير فيالسمة األولى ليذه الفمسفة، والتي تتميز بالقدرة 
المنافع  وماىي ،إلستراتيجياتالتي لدييا ىذه الجيود والكفاءة لتنفيذ ىذه اىي المنظمات نشطتيا، وما أو 

المنظمات  يحتـ  عمى تمؾخبلؿ االستجابة السريعة في البيئة المتغيرة باستمرار، كما االقتصادية مف 
لممشاركة مع  توفيرىا ةو صعبال مف كوفيالتي و خطوات ميمة  أف تخطو التي تتبنى الرشاقة المنظمية

نشاء ىياكؿ مرنة، والتركيز عمى االبتكار ا نظمات الؤلخرى، وزيادةالم لمرونة مف خبلؿ البلمركزية وا 
عادة   .)(Mehrabi,et al., 2013: 218ـ المستمر وفؽ حاجة السوؽتنظيالوا 
 ىذا يعني ضرورة تقييـ المستوى الحالي لمرشاقة المنظمية في المنظمة، وتواجو المنظمة تحدياً      
لوصفيا بشكؿ واضح، وىذا التقييـ سيوفر معرفة  ؛تقييـ لمرشاقة المنظمية في مكوناتيا في صعباً 

ال  ،)، وبالتاليSherehiy, 2007: 450أو األساليب الحديثة المستخدمة في ىذه الفمسفة. ( ،األدوات
قة لمرشاة عادة تشكيبلت مقدرات المنظما  تنظيـ الرسمي و إعادة الما يشكؿ أنماط يوجد إجماع حوؿ 

 ). Wendler & Dresden, 2014: 1197( و (Wendler, 2013: 1180)المنظمية 
 معوقات في تبني المنظمة لمرشاقة المنظمية في عمميا وىي:الظير بعض تطار ما سبؽ إفي و     
 المختمفة في المنظمة. اإلداريةفي المستويات  ياواستيعاب لرشاقة المنظميةادراؾ مفيـو إتفاوت  . أ
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متطمبات مناسبة إلى  النيا تحتاج ؛وارد البشرية لنيج الرشاقة المنظمية في المنظمةمقاومة الم . ب
 حداث البيئة. أوالتكيؼ المبلئـ لممتغيرات في  ،في االستجابة السريعة

قساـ أالتعارض في االستجابة لممتغيرات بيف إلى  ؤديقد يالتي و  ،البلمركزية االفراط في . ت
 عيا. و المنظمة وفر 
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 لمبحث الرابعا
 العالقة النظرية بين متغيرات الدراسة

 
 ،سس وبناءات نظريةأورده الباحثوف مف أتتجمى العبلقة بيف متغيرات الدراسة كصورة مترابطة لما      

المنطقي لمعبلقة الميدانية  ساسوالذي يكوف بحد ذاتو األ ،لتشكؿ البناء الفكري المتماسؾ والمترابطو 
و تمثيؿ أ ،ي تصورألباحث لممصادر التي تيسر لو االطبلع عمييا لـ يجد وحسب تفحص ا .بينيا

صيانة الموارد البشرية، والرشاقة و المفتوحة،  اإلدارة( نظري لمعبلقة بيف متغيرات الدراسة الثبلثة
 ،ثنيف مف المتغيرات الثبلثة سويةإعرض العبلقة بيف كؿ إلى  تجيت الدراسةا، لذلؾ  المنظمية)
  عميو يتضمف ىذا المبحث المحاور اآلتية : رده الباحثوف في نتاجاتيـ العممية، و و أوحسب ما 

 
 

 وصيانة الموارد البشرية اإلدارة المفتوحة العالقة النظرية بين  :أوًل 

  والرشاقة المنظميةاإلدارة المفتوحة العالقة النظرية بين  : ثانياً 

 والرشاقة المنظميةالبشرية العالقة النظرية بين صيانة الموارد  : ثالثًا 
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 وصيانة الموارد البشرية اإلدارة المفتوحة  العالقة النظرية بين  :أوًل 

الموارد في المنظمة، لذلؾ فاف صيانتيا يعد عامبًل رئيسًا لنجاح  أىـتمثؿ الموارد البشرية أحد      
يف مستوى االستفادة مف قدراتيا تبني المنظمة، وتتطمب صيانة الموارد البشرية والحفاظ عمييا وتحس

والموارد البشرية، حيث  اإلدارةيتطمب ذلؾ تقاسـ المعمومات بيف  إذالمفتوحة،  اإلدارة المنظمة لمنيج 
بحيث يمكف لمجميع  ،المنظمة أداءوبخاصة تمؾ التي تتعمؽ ب ،ىناؾ حاجة لتحقيؽ تماثؿ المعمومات

القرارات بيف  اتخاذالقرارات، كما يتطمب توزيع حقوؽ  تخاذالوصوؿ لممعمومات المناسبة والكافية ال
المفتوحة وىو عنصر رئيس في  دارة الرئيسة لئل بعادحد األأالموارد البشرية. ويعد التمكيف كو اإلدارة 

) إنو Aggarwal &Simkins, 2001: 5-(13القرارات. وفي ىذا السياؽ ترى  اتخاذتحقيؽ مشاركة 
انة المعمومات وثورة المعمومات وظيور مجتمع المعرفة، تحولت مصادر خمؽ بسبب التقدـ في مجاؿ تق

د البشرية )، ر ا(المو مف معرفة األصوؿ غير الممموسة إلى  الثروة مف االصوؿ الممموسة (المكائف )
حبلؿ بة العمؿ وترؾ الوظيفة وصعوبة اإللذلؾ فاف تكاليؼ الموارد البشرية الناجمة عف حاالت اصا

غير منظورة ومف الصعب التكاليؼ ف تكوف ىذه اجمالي التكاليؼ، ويمكف إرئيسًا مف  اً تشكؿ جزء
صابة إنجـ عف حاالت تحديدىا ومعرفة التكمفة النيائية لمسمع والخدمات، فضبًل عف إف الخسارة التي ت

وانما  فقط الموارد البشرية إدارة نشاطات عمى ىيؿ والتدريب ال تقتصر أعادة التا  العمؿ وترؾ العمؿ و 
كوف الموارد  ،والتسويؽ والمالية وغيرىااإلنتاج  قساـأًا عمى  تنفيذ النشاطات الخاصة بتنعكس سمب

خبلؿ مف اإلدارة المفتوحة  ف إسبؽ فالبشرية ىي المسؤولة عف تنفيذ ىذه النشاطات. وبناء عمى ما
البشرية يعتمد بدوره عمى  الحؿ، فتحقيؽ االستخداـ الفعاؿ لمموارد تمث ؿتقاسـ المعمومات والتمكيف 
اءة الموارد البشرية وتقؿ حاالت القرار، حيث مف خبلليا تزداد كف اتخاذالتمكيف والمعمومات وحقوؽ 

اإلدارة ف فمسفة أفض التكاليؼ، وتزداد ربحية المنظمة، كما خوتن ،صابات العمؿ وترؾ الوظيفةإ
ؼ النيائي دوالي ،مباشرة في نجاح المنظمةف لمموارد البشرية حصة أمف خبلؿ تركيزىا عمى المفتوحة 
في  أيضاً ىذه الفمسفة تسيـ  .نيا شريكة أو مالكة لممنظمةأوك ،قناع الموارد البشرية بالتصرؼإليا ىو 

 دال تقؼ عن البشرية المواردإدارة ف أ إذتحقيؽ االستقرار الوظيفي وبقاء الموارد البشرية في المنظمة، 
  ممنظمة.ل ةىا مالكعدُّ حيث تَ  ،عد مف ذلؾأبنما تذىب ا  و  ،ة والحفاظ عميياحدود صيانة الموارد البشري

والموارد البشرية تبرز بشكؿ خاص في الحوافز اإلدارة المفتوحة ف االعبلقة بيف أويرى الباحث       
 ،معنويةوالمتمثمة في ما تحصؿ عميو الموارد البشرية مف رواتب ومكافآة مادية و  والتعويضات

. وتمثؿ الحوافز والتعويضات بكافة ثناء العمؿأصابات التي تمحؽ بيا ضرار واإلف األوتعويضات ع
الوسائؿ الرئيسة  ىحدإتمثؿ  ألنيا، وصيانة الموارد البشريةاإلدارة المفتوحة نواعيا حمقة الوصؿ بيف أ

 ،ة المفتوحةاإلدار  أبعادالتي تستخدميا المنظمة في صيانة الموارد البشرية، وفي الوقت ذاتو تعد مف 
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 -Alو( Buchko & Goitein, 2011: 25)وذلؾ مف وجية نظر العديد مف الباحثيف ومف بينيـ (
Sha’ar,2016:225 ( 2018:15,و) .(Al-Khatib         

ليا وما عمييا،   حصوؿ الموارد البشرية عمى مستحقاتيا مف الحوافز والتعويضات ومعرفتيا لماإف      
ف الموارد أىي  ،والنقطة الرئيسة ىنا ،والموارد البشرية  اإلدارة اـ المتبادؿ بيف يزيد مف الثقة واالحتر 

عماؿ، كما تعرؼ تمامًا ما ىو دورىا في أمواؿ جراء ما تقـو بو مف أستجنيو مف  ماالبشرية تعرؼ 
نيا أب وتفتخر ،تحقيؽ المنظمة لبلمواؿ وحصتيا منيا، وبالتالي تشعر الموارد البشرية بالرضا والسعادة

عذاري وبنفس االتجاه يرى (. فضؿأبشكؿ المنظمة أنشطتيا  تنجز ، مماالمنظمةفي ىذه تعمؿ 
الحفاظ عمى الموارد البشرية  سيمة الرئيسة أماـ اإلدارة  فيىي الو إف الحوافز ) 6: 2013واسماعيؿ، 

بية والخدمات االجتماعية الرعاية الطفي مجاؿ  اإلدارة وتقدـ ىذه الحوافز ليذه الموارد كجزء مف التزاـ 
 .والرفاىية في العمؿ المعنويةوالرفييية وبرامج االستقرار الوظيفي وتمبية االحتياجات الضرورية و 

ونشاط المكافآت  اإلدارة المفتوحةبيف  Broughton & Thomas,2012: 10-12)ويربط (     
مف خبلؿ تقاسـ المفتوحة  اإلدارةيرى إف  إذحد نشاطات صيانة الموارد البشرية أوالتعويض ك

لتحقيؽ  ارد البشريةبتكار المو عممية ال أنظمة التعويض التي تحفز وتسمحالمعمومات تسيـ في تطوير 
أف تصبح البلعب الرئيسي في اإلدارة المفتوحة يمكف لمموارد البشرية في ظؿ  إذالمنظمة،  أىداؼ

 ارد البشرية. وضع وتنفيذ خطط تقاسـ األرباح التنظيمية التي تمنح لممو 
الموارد البشرية، ومف بينيا النشاطات المتعمقة بصيانة إدارة ويرى الباحث أف تنفيذ نشاطات      

يتـ مف خبللو ايصاؿ المعمومات لمعامميف  ،عؿ لمموارد البشريةايتطمب وجود نظاـ ف ،الموارد البشرية
يذ ىذه النشاطات، وىنا يبرز دور تبني لتنف ؛حتاجونيايالموارد البشرية وفؽ الخصائص التي  إدارة في 

المنيج بتدفؽ المعمومات في جميع  ابلؿ تقاسـ المعمومات، إذ يسمح ىذمف خاإلدارة المفتوحة منيج 
عمى المعمومات  الموارد البشريةإدارة العامميف في  ، ومف ضمنيـويحصؿ الجميع اإلداريةالمستويات 

دارة العميا و اإلدارة معمومات التي يتـ تقاسميا بيف ف الأنجاز مياميـ. كما التي يحتاجونيا إل الموارد ا 
الموارد البشرية في وضع استراتيجيات الموارد البشرية  إدارة البشرية، يمكف االعتماد عمييا مف قبؿ 

 ،المرشحيف استقطابو  ،والتدريب ،المتعمقة بصيانة الموارد البشرية والحفاظ عمييا، ومنيا التوظيؼ
مما يساعد عمى زيادة مستوى الرضا الوظيفي لدى  ؛لمناسب في المكاف المناسبووضع الشخص ا

زيادة الشعور باالستقرار الوظيفي ويعني ذلؾ بقاء الموارد عمى  وينعكس ذلؾ إيجابياً  ،الموارد البشرية
 البشرية في المنظمة وعدـ تركيا. 

المفتوحة، وعميو تسيؿ ىذه  دارة وتمثؿ المشاركة في صنع القرارات أحد القواعد الرئيسة لئل     
الموارد البشرية في صنع القرارات الفعالة المتعمقة بصيانة الموارد البشرية، ومف  إدارة القاعدة ميمة 
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بينيا القرارات المتعمقة بالتقاعد والتعويضات والمستحقات والخدمات االجتماعية والترفييية التي يمكف 
 .Oko) ( Agbaaze,2012: 22 &و   )67: 2006(ممحـ، تقديميا لمموارد البشرية 

رية في موقع العمؿ بيدؼ ضماف وتركز المنظمات المعاصرة عمى إعطاء دور كبير لمموارد البش     
 ،تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ التمكيفإلى  المنظمة إدارة يا في المنظمة واالستفادة مف قدراتيا. وتسعى ئبقا

القرارات  تخاذث يتـ منح الموارد البشرية الصبلحيات الكافية الالمفتوحة، حي اإلدارة  أبعادحد أوىو 
توفير الموارد المادية والمالية التي  مشاركتيا، فضبًل عف تباالستناد عمى المعمومات التي تم

يتـ السيطرة عمييا، حيث  آالتف يكونوا أوتييئتيـ لكي يكونوا قادة بداًل مف  ،مياميـ داءيحتاجونيا أل
لممعمومات  المديريفنظـ المنظمة التقميدية والتي كانت قائمة عمى امتبلؾ المفتوحة  اإلدارةكسرت 

ة وعدـ امتبلؾ الموارد البشرية ليا، و تقاسـ أسابقًا مف نشر اإلدارة كانت ىناؾ مخاوؼ لدى  اإذ خاص 
الذيف  المديريفو  .ممنافسيفينتج عنو تسربيا ل ممااإلستراتيجية لممنظمة، وتوضيح الخطط المعمومات 

عبلـ  مع ما والحذرمف التجارب  التعمـإلى  يحتاجوف ،يقوموف بتمكيف الموارد البشرية يتـ مشاركتو، وا 
ى الموارد عم ، ويجبرلعدـ مشاركتيا مع الغي ؛بضرورة اف تكوف البعض منيا سريةالموارد البشرية 

بعض  قد تنجـ، اإلدارة المفتوحةتمكيف مف خبلؿ مفنتيجة ل ،مع ذلؾو خطاء، البشرية عدـ ارتكاب األ
 ). Kreitner & Kinicki,2001,526-528خيانة الثقة (المتعمقة بالمخاطر 

الموارد البشرية و المنظمة  إدارة) إف تقاسـ المعمومات بيف 140-135: 2003(ىبلؿ، شيروي     
ىذه الموارد يزيد مف خبرتيا بؿ ف اكتساب المعمومات مف قأ إذيسيـ في صيانة الموارد البشرية، 

دائيا بنفسيا، ويمكف ليا أكف لمموارد البشرية تقييـ موي، خطاءحوادث العمؿ واألوبالتالي تقؿ  ،تياءوكفا
 ،والمواظبة ،وينعكس ذلؾ عمى تحسف نوع االنتاج .المنظمة أىداؼفي تحقيؽ  مساىمتيامعرفة درجة 

وىو اليدؼ الرئيس  ،وبقاؤىا في المنظمة ،الموارد البشريةوبالتالي الحفاظ عمى  ،واالبداع ،والتعاوف
 ). 234-233: 2008لصيانة الموارد البشرية (برنوطي، 

 
 والرشاقة المنظمية اإلدارة المفتوحة  العالقة النظرية بين  :ثانيًا 
 عمى لمتعرؼ فرصليا  رتوف ألنيا التنظيمية لمرشاقة الداعمة الموارد أىـ ىأحدتعد المعمومات      
 مف يمكف ما ىذا ، الرشيدة القرارات ممكف التخاذ وقت أقصر في والمستجدات المتغيرات أىـ

فو  المناسب، الوقت في اإلجراءات وفؽ لمتغييرات بسرعة االستجابة  المعموماتتقاسـ  مف االستفادة ا 
 يتيح تبادؿ مما مفةالمخت واإلدارات اإلدارية المستويات جميع بيف الفعالية التواصؿ تحقيؽ في دور ليا

 في األفراد يحتاجيا التي والمعمومات البيانات تدفؽ سيولة يضمف مما بينيـ فيما والخبرات المعمومات
المختمفة التي تتـ مف خبلؿ االدارة  الوظيفية بينيا المستويات والتناغـ المرونة مف المزيد وتحقؽ عمميـ

 لممنظمة مستقببلً اإلدارة المفتوحة تعطي ذا ل .)(Ismail, & Al-Assa’ad, 2020: 472المفتوحة 
بيف مف مف ثقافتيا التنظيمة، و  اً السريع في منيجيا، وتجعؿ التكيؼ السريع جزء قيمة كبيرة لمتغير ذا
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نتاجيا، إمنظمة في التي تستخدميا ال اإلداريةساليبيا في تقديـ الخدمة لممجتمع، وفي وسائؿ العمميات أ
 ).1: 2010(الكردى،  ة التنظيميةالرشاقصبو إليو تىذا ما و 

تي ضمف متطمبات أالتي تاإلجراءات  عمى نجاح تنفيذ مجموعة مفاإلدارة المفتوحة وتساعد      
واستجابتيا وتجسيد  ،ماـ المنظمةأتشخيص الفرص المتاحة  :ممارسة الرشاقة المنظمية، ومنيا

جزءا ال يتجزأ مف الفعاليات التجارية  تمث ؿوالتي  نشطتيا التجاريةأيا في مختمؼ يلتي تواجالتيديدات ا
 ,.Ardichvile et al(بتكارات جديدة في الوقت المناسباتقديـ  مفوالتي بدورىا تمكف المنظمة 

تعزز القدرة التنظيمية لممنظمة في االستجابة السريعة اإلدارة المفتوحة  ف قواعد أ. كما )111 :2003
والرد عمى التيديدات في الوقت المناسب  واستغبلليا بنجاح الفرص المتاحة في السوؽالشعور ب عمى

(Overby et al. 2006: 127)  ) و(Sambamurthy et al. 2003ظمة ، مما تجعؿ المن
قؿ تكمفة ممكنة بالمقارنة مع المنظمات اسرع في تسميـ المنتجات وباتنسجـ مع توجيات السوؽ بطرؽ 

 :Houghton et al. 2004(اآلتي:إلى  يا، وىذا بدوره يؤدية في فمسفتيمنظمة الالتي التتبنى الرشاق
20-21: 

 .االستشعار (رصد الوضع الحالي) -
 .االستشراؽ (حجـ ضعؼ والفرص المتاحة لبلستشراؽ) -
 .القرار الحاسـ في حالة المخاطرة ) اختيارقرار الحسـ ( -
 .جراءات التنفيذ الفعمي)ا  ية تطبيؽ القوانيف والتعميمات و التطبيؽ (قابم -
 .اليقظة (نظـ المعمومات) -
التغيرات البيئية السريعة وغير المنظمة في التفاعؿ مع إدارة في اإلدارة المفتوحة فيـ  يسيـو      

 : )Park, 2011: 26(تياآلالمتوقعة ، ومف خبلؿ 
 عف طريؽ نظـ المعمومات التي تمتمكيا المنظمات.االستشعار عف بعد: يتـ التقاط التغيرات  -1
 أسبابمعثور عمى األنماط التي تشرح لتحميؿ البيانات (تدفؽ البيانات) بمية صنع القرار: تبدأ عم -2

، وتحديد عدة لمقرار يةساسالقفزة في التغير. وتقميؿ آثار التيديدات. وتشخيص معايير التصميـ األ
قدر في جعؿ مبادئ العمؿ لتحقيؽ أقصى  في صناعة القرار، مجموعات مف المعايير الرئيسية
 المتاحة. مف اآلثار المترتبة عمى الفرص

العمميات  ت فييمكف أف تكوف ىناؾ تعديبل إذ، في المنظمة عمؿالمبادئ إلى  التطبيؽ: استناداً  -3
تعكس  ،وتقديـ منتجات جديدة ومبتكرة ،المنتجات الحاليةفي تعديؿ الالتجارية المقابمة لدعـ 

 . اتجاىات السوؽ المتغيرة مع مرور الوقت
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قدرة الفرد عمى التركيز مف خبلؿ قوة الذاكرة لدرجة الذكاء وسرعة البديية ىي مف  تعدوة الفرد: ق  -4
مف مبادئ الرشاقة التنظيمية في الوقت ذاتو والتي ىي  ،المفتوحة اإلدارة الميارات السموكية في 

  .)5: 2010(عقيؿ، 
 

 اقة المنظميةالعالقة النظرية بين صيانة الموارد البشرية والرش ثالثًا : 
 :ىا الثبلثةأبعادنظمية بمتعتمد المنظمات بشكؿ رئيس عمى مواردىا البشرية في تحقيؽ الرشاقة ال     

المنظمة صيانة  إدارة ف عمى إف ،ورشاقة التطبيؽ)، لذلؾ ،القرار اتخاذرشاقة و (رشاقة االستشعار، 
تأىيؿ ميارات الموارد إلى  ار تحتاجرادت بناء منظمة رشيقة. فرشاقة االستشعاإذا مواردىا البشرية 

التصاؿ مع البيئة البشرية لمعرفة الفرص الجديدة بمستوى مميز، وتعميميـ عمى الحدس في ا
تفسير  تعتمد عمى قدرات الموارد البشرية عمىالقرار  اتخاذف رشاقة أحساس بالسوؽ عف بعد. كما واإل

عادة  لتوجيو الموارد ؛في الوقت المناسب عمؿالاألحداث، وتحديد الفرص والتيديدات، ووضع خطط  وا 
 ،سموب فريؽ العمؿافؽ و أف تعمؿ  ،وتعديؿ العمميات، ويتطمب ذلؾ مف الموارد البشرية يا،تشكيم

قرارات ناجحة. وعميو  تخاذالفريؽ مما يقود ال أعضاءالقرارات مف قبؿ جميع  اتخاذبحيث تكوف عممية 
إلى  الفريؽ أعضاءبالكامؿ، لكي يقود جميع  اإلدارة فريؽ  القرارات متكاممة مع اتخاذتكوف عممية 

 النجاح الجماعي بداًل مف النجاحات الفردية. 
عمى الموارد البشرية ذوي الميارات والمعرفة بالتقنية  أساسكما أف نجاح رشاقة التطبيؽ يعتمد بشكؿ 

 عمى العمؿ ة عمى التنفيذ وولوية في رشاقة التطبيؽ كونيا القادر ة ، ويجب اف تعطى ليا األيدالجد
 بمضامينيا. خذواأل فكار الجديدة األبعممية تطبيؽ  الخاصة والقواعداإلجراءات 

تييئة ىذه الموارد  ،تي ضمف فمسفة صيانة الموارد البشريةأنو يأإلى  )142: 2003ويشير (ىبلؿ،    
سس المطبقة في اعد واألالتغيرات السريعة في القو و  ،لمواجية عمميات التدفؽ السريع لممعمومات

واقتناصيا وتجنب وتقميؿ  ،مفرص البيئية المتاحةلالمنظمة، وتعزيز قدراتيا في التنبؤ الدقيؽ والمستمر 
قة المنظمية. ويكوف وتعد ىذه مف متطمبات تحقيؽ الرشا ،التيديدات والمخاطر المتوقعة في المستقبؿ

ف أالتي يمكف و  ،والتيديدات ،الفرصدارة بية إلشراؾ الموارد البشرية في برامج تدريإذلؾ مف خبلؿ 
تحدث  لكي ال ؛واستيعابيا في عقوؿ الموارد البشرية ،تحدث في المستقبؿ بشكؿ كفوء، وفيميا

 سموب مناسب .   أإلى التغييرات والتكيؼ معيا ب ت عند الحاجةآالمفاج
ز يزتع فيـ يسي ،وارد البشرية، ومنيا صيانة الميةرلبشوارد المدارة ايثة إلدلحـ المفاىياتبني إف 

وقادرة  ،عني الحفاظ عمى مبلكات بشرية كفوءةتف صيانة الموارد البشرية المنظمية، وذلؾ ألشاقة رلا
لمنافسة وا ،يعةرلسومواجية التغيرات ا ،المنظمات إدارة والمناىج الحديثة في  ،عمى تبني االساليب

 تحسيف لى ؤدي إمما يوغير المتوقعة،  ،قعةولمتث اداحألؽ استباوا ،رلتغيياإدارة ؽ يف طرعدة لحاا
 ؛داتيدلتيواء احتوا ،رصلفص اقتناوا ،فلمستيمكيوا ،فلمنافسيوا ،واؽألست اتجاىاإدارؾ اتيا عمى درق
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ر يطوبالتالي تو ،الستجابةوا ،نةرولموا ،عةرلسوا ،بالكفاءةخمية دالاعممياتيا ؼ تصاؿ اخبلف م
ظؿ في رار الستمء والبقاددة، والمتجزبائف الت اقعاوتحاكي تدة يدجت منتجاوطرح  ،لحاليةامنتجاتيا 

   دة.لمعقالبيئة اه ذى
ستغبلليا لتحقيؽ الرشاقة او  ،ويؤكد الباحثوف عمى ضرورة االستفادة مف قدرات الموارد البشرية    

 ،اوفتع أساسالموارد البشرية تقوـ عمى  دارة إل إستراتيجيةالمنظمية، ويكوف ذلؾ مف خبلؿ وضع 
والذي بدوره يعطي المنظمة القدرة  ،والعوامؿ الخارجية ،الموارد البشريةإدارة وتكامؿ العمميات بيف 

وخمؽ الفرص واالستعداد لمتغيير، والتي  تيا،وكفاء ياومعارف عمى معرفة ميارات الموارد البشرية
 ) : Long ,2000 25لتحقيؽ الرشاقة المنظمية (   ساستشكؿ القاعدة األ

دور الموارد البشرية في تحقيؽ  إلى ) and Al-Rubaie ,2013:70  Idrisويشير (     
، ساسيرى إف المورد البشري وما يمتمكو مف قدرات وميارات ىو الموجو األ إذالرشاقة المنظمية ، 

 ؛لذلؾ يجب الحفاظ عمى ىذا المورد وصيانتو، ومف خبلؿ ذلؾ تنمية ىذه القدرات والميارات
وحسف التكيؼ  ،حداثواستباؽ األ ،ات بشرية كفوءة لدييا القدرة عمى قيادة المنظماتيجاد قيادإل

 معيا لضماف االستمرار والبقاء. 
الموارد البشرية،  إدارة أف استراتيجيات إلى  )  Shafer et al. ,2001: 197-211شار(أو      

ت تعد محورية لتعزيز الرشاقة والترقيا ،والرعاية الصحية ،والتعويضات ،والتدريب ،ومنيا التطوير
 ،وارد البشريةلماشخصية و نمتسيـ في تعزيز  إلستراتيجياتىذه ا أفالمنظمية، ويبرر ذلؾ في 

ـ، ييدلز إلنجادي واحلتور اتنمية شعاراتيـ، وميـ وتيدارتنمية قو ،ثلبحاعمى ـ ىزبالتالي تحفيو
ف أومف خبلؿ ذلؾ يمكف لممنظمة  ،الموارد البشرية أداءنو أف يسيـ في تحسيف اوكؿ ذلؾ مف ش
تحسف مستوى يو  ،رباح المنظمةأوالكفاءة في االستجابة لمسوؽ، وتزداد  ،والمرونة ،تحقؽ السرعة

 تيا.اخدم
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 الفصل الثاني 

 مدراسةالمنيجي ل طارواإلالدراسات السابقة 

 هرررررررب مجموعرررررررد مرررررررن ا دراتررررررربت ا ترررررررب  د ذات ا صررررررر د  م  يرا  فصرررررررليعررررررررض  رررررررذا ا       
مبجرررربهت  ررررن مررررن اترررر س بجبت وألبرررربر عبتررررت س رررربج ا  ررررب  ين  ا ررررذين ا  مرررروا  أ ررررموعرررررض 

 م  يرررررررات ا دراتررررررد  يرررررربل م بيررررررر وايررررررر م بيررررررر  و مررررررب يجعررررررل مررررررن ا مهررررررم ا رجرررررروع  هرررررررب 
وا  رررررده    ضررررررورة ع ميرررررد  مرررررا  يررررربن مجررررربل اجلررررربدة مرررررن  رررررذ  ا دراتررررربت    جسرررررب ا  بررررررار

اججب ررررربت ا مؤن رررررد عرررررن  تررررربؤ ت اآلخررررررون  و  ررررررض   ديرررررد إ يرررررن  مرررررن  يرررررث مرررررب اس هررررر 
 ررررررب  مهيرررررردًا    و هررررررب أو أ عبدا دراتررررررد  ا  رررررر  وصررررررفت ط يعررررررد ع نرررررربت م  يرررررررات ا دارتررررررد و 

س ررررربتي إ ررررر   وا وصرررررول ا    ي ررررر ا س ررررربتي ا  ررررر  تيترررررفر عسهرررررب ا جبسرررررب إ ررررر   رلضرررررهب اتررررر سبداً 
دني رررررررد وم  و رررررررد يس  ررررررر  ا  ررررررربع مسهجيرررررررد ع ميرررررررد صررررررر ي د وتررررررر يمد  وع يرررررررن ي برررررررون  رررررررذا 

 :ا م ب ث اآل يد من ا فصل

 

 ذات العالقة بمتغيرات الدراسة  الدراسات السابقة األول: المبحث 

   منيجية الدراسة :الثاني المبحث

 المبحث الثالث : أساليب جمع البيانات وتحميميا 
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 األول  المبحث

 ذات العالقة بمتغيرات الدراسة  الدراسات السابقة

ا جهرود ا معرليرد ا ترب  د  ين مرن ت عراض مب  تس     ب ث ا ط ع ع    ثخصص  ذا ا م
ا ريررربند و ا مف و رررد  صررريبسد ا مررروارد ا  يرررريد  اجدارة )    رررب  ين ليمرررب يخرررص م  يررررات ا دراترررد ا  ب يرررد

وجررن سهررب وأ هرردت   ييمهررب و يرربن مجرربل ا ترر فبدة م مسبنيررد ا دراترربت ا تررب  دا مسظميررد،   لضررً  عررن 
  يسهب و ين ا دراتد ا  ب يد  وع ين ي ضمن  ذا ا م  ث ا م بور اآل يد :  ا خ  تو ا  يب ن 

 
 المفتوحة اإلدارة عدد من الدراسات المتعمقة بمتغير :  أولً 

 صيانة الموارد البشرية عدد من الدراسات المتعمقة بمتغير ثانيًا : 

 الرشاقة المنظمية عدد من الدراسات المتعمقة بمتغير ثالثًا : 

 رابعًا : مناقشة الدراسات السابقة 
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 المفتوحة اإلدارة : عدد من الدراسات المتعمقة بمتغير اولً 
اجدارة جس يد ا م ع  د  م  ير تي م ل   ذ  ا ف رة عرض عدد من ا دراتبت ا تب  د ا عر يد واأل     

 ، 5  وي ين ذ ك ا جدول ) ا مف و د
 

 المفتوحة اإلدارة ( عدد من الدراسات المتعمقة بمتغير 5 ) الجدول

اسم الباحث  ت
 (Aggarwal, & Simkins, 2001) والسنة

1 

 Open Book Financial Management: A Case Study of Manco عنوان الدراسة
Inc.    المالية المفتوحة : دراسة حالة منظمة)مانكو( المحدودة  اإلدارة  

 الدراسةعينة 
و   يربد م وتطد ، ا م دودة ب ب د دراتيد Mancoا دراتد يربد مبسبو )  اع مدت

عهب ع   م بجر ا  جزتد ا ت ه بيد و وزي عبدة  صسيا ا ت اإمجبل ا  جم  عمل ل  
 مريبيد   ل  و يد أو بيو األ

ا مب   و  تين  داه  تين األا مب يد  ودور ب ل  اجدارة ا مف و د ا  عرت ع   ط يعد  ىدف الدراسة
 س ا مبل ا  يري ل  ا مسظمبت أر 

الوسائل اإلحصائّية 
 المستخدمة

  صبه ا وصف  )ا  وزيعبت ا  براريد   ا ستب ا متويد   ا مدرج ا  براري ،اج

  ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

ا  بب يت  و خفض من ا   مب ل ل  ا مع ومبت  اجدارة ا مف و د   فيد ل     يلن إ
ا مف و د دور م زايد ل  ا ت فبدة من   دارة وا موارد ا  يريد  و إل ا مديرينا م ولرة  دى 

س ا مبل ا  يري     يق سجبح ا مسظمبت  و خبصد ل  ا مسظمبت أا   سيد ا  دي د ور 
 ا م وتطد ا  جم 

 توصيات الدراسة  أىم
من خ ل ا  ده  خطوات نصيرة و يبل  اجدارة ا مف و دان ر ت ا دراتد  ط يق 

،  Mancoمبسبو) هب يربد دات خدام ا خطوات ا    اع م دريج   ويمبن ألي مسظمد 
و   خطوة مهمد يجب  -ن يسظوي ع     ول ل    بلد ا مسظمد أا  سفيذ يجب   بن

 اجدارة ضرورة دعم ا دراتد ا مف و د  بمب ان ر ت  اجدارة ا  يبم  هب ن ل ا  ده   ط يق 



89 
 

 
 

 .ن يبون  سبك ا  زامًب مت دامًب من ن  هب  جب  ا  ط يقأا مف و د  و اجدارة ا ع يب   ط يق 

اسم الباحث  ت
 والسنة 

 (2007)ىديب ، 
2 

ي في ساسفي مدارس التعميم األاإلدارة المفتوحة واقع تطبيق بعض مبادئ مدخل  عنوان الدراسة
 سمطنة عمان

  تبت، مديرًا ومديرة ومتبعديهم ل  مدارس ا  ع يم األ584 ضمست عيسد ا دراتد )  عينة الدراسة
  ل  ت طسد عمبن

 ىدف الدراسة

ا مف و د  ووانا  ط يق   ك ا م بدئ ل  اجدارة ا  عرت ع   م بدئ وأتس مدخل  
  ل  ت طسد عمبن من وجهد سظر مديري ومديرات ا مدارس تبتمدارس ا  ع يم األ

ل  مدارس ا  ع يم اجدارة ا مف و د  ومتبعديهم   وع   معونبت  ط يق  عض م بدئ 
    تبتاأل

الوسائل اإلحصائّية 
 المستخدمة

 ، و   يل ا   بين األ بديT) اخ  بر

 ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

اجدارة ا م  و ين عن وانا  ط يق م بدئ مدخل  راها م وتطبت ا  تب يد آل راو ت 
ن م دأ لرق ا عمل أب ر  ذ  ا م بدئ  ط ي ب ل    ،4.00و  3.62 ) ينا مف و د   وا 

ا وانا ا فع   من وجهد سظر مديري ومديرات ا مدارس ومتبعديهم    يث  صل ع   
م دأ  همبيأ ي   م أيضبً ع     دير مر فا  صل و ن م دأ ا  مبين  يأ ي  دير مر فا   م 

، عدم وجود لروق ذات د  د T) اخ  برس بتي  أظهرتا ميبربد   م م دأ ا يفبليد  و 
  .اجدارة ا مف و دعيسد ا دراتد ع   جميا ا م بور ا م ع  د  مدخل  ألرادإ صبتيد  ين 

 توصيات الدراسة أىم

عن طريق مديريبت ا  ر يد وا  ع يم  ؛ا مدارس ولير ا  دريب ا  زم  مديري ومديرات 
وا  وعيد    ول عم يبت ا  مبين ومهبرا ن  وا   مبم    تين ا معرلد  مفهوم ا متبه د

ين وا عبم ين  ب مدرتد  تواه اجداري دى  اجداريد إيجب يبت  فعي هب بجزه من ا عم يد 
 ؛ع دبأسظمد ا صبل نويد ولا ورش وا  رامي ا  دري يد  و سبه  أو  عن طريق ا سدوات

  ضمن تهو د وترعد س ل ا مع ومبت عن طريق وجود ي بد ر ط إ ب روسيد داخل 



90 
 

 
 

  ب يبل ا ت يم  بممبرت ه   تهيل ؛ا مدرتد

اسم الباحث  ت
 (Nikzad & Maryam, 2012) والسنة

3 

 عنوان الدراسة
The Relationship between Open Book Management and Trust with 
Organization Financial Performance 

 المالي لممنظمة  دا والثقة وبين األاإلدارة المفتوحة  " العالقة بين 

 ، من ا عبم ين  ل  مصرت )تبدرات، ل  مديسد )ييراز، ا يراسيد 77)  عينة الدراسة

 ا مب     مصرت  داهوا   د و ين األاجدارة ا مف و د    ديد ا ع ند  ين  ىدف الدراسة

الوسائل اإلحصائّية 
  ،T) اخ  بر المستخدمة

  ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

معسوي ا  ا  أ يريجب    ين م  يرا هب ا    د من خ ل إر  بط ان  سبك أوجدت ا دراتد  
اجدارة ن أا مب     مصرت ا م  وث  و  داهوا   د ل  األاجدارة ا مف و د  بل من 
  ا دخبر يجب   معسوي ع   بميد ا  روض وع   م وتطبتإ  أ ير هب ا مف و د 

يجب   ب ير  أ ير  هب وا مببلآت اجدارة  ل  ا   د أن ا س بتي أظهرتو   جميا ع   وا 
   ا مب   داهمؤيرات األ جواسب

 ل  ا مصرت  اجدارة ا مف و د   ط يق مسهي   ؛ا   د عزيز ا دعم ا سفت  و    ديم توصيات الدراسة أىم

اسم الباحث  ت
 والسنة

(Oko & Agbaeze ,2012) 
4 

 The Open-Book Management System: Study of Selected عنوان الدراسة 
Firms in Nigerian . المفتوحة: دراسة لشركات نيجيرية مختارة اإلدارة ظام ن   

٪، 88) ن ست مب ي   أيربد،  يبل عيوات   231، يربد من أصل )99) اخ يبر م  عينة الدراسة
  توق األتهم ا سيجيريد ا مدرجد ل  ا يرببتمن 
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  ل  سيجيريباجدارة ا مف و د   ديد ا عوامل ا     ؤ ر إيجب ب أو ت  ب ع    ط يق  ىدف الدراسة

الوسائل اإلحصائّية 
  ،T) اخ  بر المستخدمة

 ا ت  بسد  القياس أداة

اجدارة وا عبم ين وا   زام ا  سظيم  ل   ط يق  اجدارة ا   د  ين  أ ميدا س بتي  أظهرت نتائج الدراسة أىم
 وا رضب ا وظيف    زيبدة ا س بجيدإ      وداجدارة ا مف و د  ن أ أظهرت  بمب ا مف و د

 توصيات الدراسة أىم
س و    وجن  ؛ا داخ يد ليمب  يسهب ا مسبلتدع   ا صسبعيد ضرورة   فيز ا مسظمبت 

 بتإنبمد ع ن  إ   جبسب  هموا   فبظ   ا موظفين دريب ا مف و د  و اجدارة مفهوم 
  وا عبم ين  اجدارة ا   د ا م  بد د  ين  أتبس  وم ع   

اسم الباحث  ت
 ((Katier,2013 والسنة

5 

 عنوان الدراسة

Why does the Great Game of Business program work?  

Literature review and cross-case analysis 

 ات وعبر تحميل حالةبيدف يعمل برنامج المعبة العظيمة لألعمال ؟ مراجعة األكي

 عمل ل  اجدارة ا مف و د  مريبيد نبمت   ط يق أيربد  ،85) م  ت عيسد ا دراتد ل  عينة الدراسة
   مجب ت مخ  فد

 ، اجدارة ا مف و د  بيت يعمل  رسبمي ا  ع د ا عظيمد   عمبل ) اخ  بر الدراسةىدف 

الوسائل اإلحصائّية 
 المستخدمة

  صبه ا وصف  )ا  وزيعبت ا  براريد   ا م وتط ا  تب     ا ستب ا متويد ، اج

    يل ا   برير القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم
و   ا  دريب   اجدارة ا مف و د  خمتد عوامل  دعم  ط يق  أ ميدا س بتي  أظهرت

 أظهرت   يسمب   داتا  مبين   ا ميبربد ل   ا س بتي   ميبربد ا عبم ين ل  وضا األ
 أنل    صب ت   ميبربد ا مع ومبت   ا من ا وظيف     أ ميدا س بتي 
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 توصياتال أىم
جراه أوص  ا  ب ث  إ ا مت    يد  يثندمت ا دراتد عدة  وصيبت  ع ق  ب دراتبت 

ل  اجدارة ا مف و د    أ يرمزيد من ا دراتبت   وتيا عيسد ا دراتد  وضرورة    يل 
 ا  سظيم    داهاأل

اسم الباحث  ت
 والسنة

  AL-Sha ar, 2016)) 

6 

 عنوان الدراسة
The Impact of Open Book Management on Achieving 
Differentiation in the Business Organization 

    األعمال عمى تحقيق التمايز في منظمات اإلدارة المفتوحة   تأثير

 مديرًا ورتيس نتم ل  مصرت ا  ب رة ا عمبس   ومصرت ا بويت ا عب م  ،39يضم ) عينة الدراسة

  األعمبل ل     يق ا  مبيز ل  مسظمبت اجدارة ا مف و د    أ ير يخيص  ىدف الدراسة

الوسائل اإلحصائّية 
 المستخدمة

 T اخ  بر     F اخ  بر

 ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم
جور وا  والز ل     يق ا  مبيز  ين  أ ير معسوي  طري د دلا األا س بتي وجود  أظهرت

  عزىاجدارة ا مف و د  وجود   بين ل  مت وى  ط يق  أظهرت  بمب األعمبلمسظمبت 
    وا مؤ ل ا ع م   وا خ رة ا عم يد  ا جسس :صيد م لخ تمبت ا مديرين ا ي

ا عمل ع   سير   بلد ا  مبين  ين ا عبم ين ل  ا مصرت  وا   مبم ل   دريب  توصياتال أىم
   ندرا هم و  تين مت وى أداتهم   عزيزا عبم ين 

اسم الباحث  ت
 (Agbaeze, and Nnaji, 2017) والسنة

7 

 عنوان الدراسة

Effect of Open Book Management on Organizational 

Performance  In Selected Manufacturing Firms in Enugu 

State Nigeria.  

 -إنوغو والٌة فً التصنٌع فً شركات التنظٌمً دا األ على وأثرهااإلدارة المفتوحة 

 .نٌجٌرٌا
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، يرببت صسبعيد مخ برة ل  و يد 4، موظفًب من )2178من)  بون مج ما ا   ث  عينة الدراسة
  موظفبً  ،214و  غ  جم ا عيسد )   سيجيريب -إيسواو

صسا  ميبربد ا عبم ين   أ يرو   إت مراريد ا مسظمدع   اجدارة ا مف و د   أ ير اخ  بر ىدف الدراسة
   س بجيدا  رار ل  اج

الوسائل اإلحصائّية 
  ،T) اخ  بر المستخدمة

  و ا م ب  د دبسا ت   القياس أداة

 أداهل     يق ا سمو ا  سظيم  و  تين   يويبً  دوراً إلدارة ا مف و د  ن أا س بتي  أظهرت نتائج الدراسة أىم
 ا موظفين و   يق ا ت دامد 

 اك ا موظفين ل  عم يد صساير ا  و   ضرورة  ا  ربيز ع   ضمبن ممبرتد ا يفبليد توصيات الدراسة أىم
 ا  رار

اسم الباحث  ت
 (Al-Khatib 2018,) والسنة

8 

 عنوان الدراسة

 "Strategic Awareness and its Impact on Strategic Risks : 
The Moderating role of Open Book Management Practices 
(OBMp) A Field Study on the Fuel Distributer Companies in 

Jordan 
الدور المعدل لممارسات  :اإلستراتيجيةأثره عمى المخاطر و راتيجي الوعي اإلست 

 المحروقات في األردن توزيع عمى شركات ميدانية دارسة  -اإلدارة المفتوحة 

 عينة الدراسة
ا وطيفيد )ا مديرين  ، مديرًا يي  ون ا مرابز 284)عيسد ا دارتد ا رتيتد من بوست 

ل  يرب   ا مسبصير ويربد جو  رول  ا م طبت، يا  سفيذيين ومديري دواتر ومدير 
 ردسي ين األ

اجدارة  وجود ممبرتبت  اجت را يجيدا مخبطر  ل ا يج  ر  ر ا وع  ا ت أمعرلد   ىدف الدراسة
 بم  ير معدل   ا مف و د 
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الوسائل اإلحصائّية 
 س دار ا م عدد اج ت بيبل      يلا  وبيدي  ا    يل ا عبم   ا  ا    يل ا عبم    المستخدمة

 ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم
 ر ا ت      مخبطر  عدل من األاجدارة ا مف و د ن ممبرتبت أا دارتد  أظهرت 

و ويبت أومخبطر   ول   من مخبطر نوة ا مسبلتينبل ليمب يخص  اجت را يجيد
 ا ز ون

 توصيات الدراسة أىم

 بت خدام مسهي  خطيط   ين ا موظفين  ومبتا مع بتم    ط يق سظبم ا ي بد ا معرليد 
زيبدة ا  مبين   موظت إ    ضبلدإاجت را يجيد   مسظمد   وضا ا خطط يو بت ا تيسبر 

 ا خبذع    اً  يبون نبدر  ؛ت ا  يبدة وا  صب تامن خ ل ع د وريد عمل  مهبر 
    ا ص ي د ل  األونبت ا مسبت درارات ا  

اسم الباحث  ت
 ((Alkamis ,2018 والسنة

9 

 عنوان الدراسة 

The Mediating Role Of Employee Job Performance  In The 
Impact Of Open Book Management Dimensions  On 
Customer Satisfaction 

في رضا اإلدارة المفتوحة   أبعاد تأثيرالوظيفي لمعاممين في  دا الوسيط لأل رالدو 
  .الزبون

يرببت  ،29)مدير، يعم ون ل  299موظت و 599)لردًا  499 بوست ا عيسد من  عينة الدراسة
 صسبعيد ل  مديسد ا  صيم / ا مم بد ا عر يد ا تعوديد   

ا وظيف  بم  ير  داهل  رضب ا ز ون ل  وجود األاجدارة ا مف و د   أ يرا بيت عن   ىدف الدراسة
   وتيط

الوسائل اإلحصائّية 
     مر ا ببي ا ر  بطمعبمل  المستخدمة

   ا ت  بسد القياس أداة
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 نتائج الدراسة أىم
اجدارة  أ عبدا وظيف  يعمل بم  ير وتيط ل  ا ع ند  ين  داهن األأا س بتي   أظهرت

و   من أن ا  دريب يأ   ل  ا مر  د األا دراتد  أظهرتورضب ا ز ون  بمب ا مف و د  
 ن ا  مبين  يأ يا رضب ا وظيف  و    ل  أ ير  يث نوة 

و مبين ا عبم ين ل    ضرورة ا   مبم  ب  دريب :هبأ مندمت ا دراتد عدة  وصيبت  توصيات الدراسة أىم
 اجدارة ا مف و د   تيبق   س  

اسم الباحث  ت
 2018)،  أبو رية) والسنة 

10 

 عمى زيادة الرضا الوظيفي لمعاممين في الفنادق اإلدارة المفتوحة  أثر تطبيق  عنوان الدراسة 

   سجوم ل  ا  ب رة من ا عبم ين ل  لسبدق ا خمس، 179)عيسد عيواتيد  بوست من عينة الدراسة

يف   دى ل  زيبدة ا رضب ا وظاجدارة ا مف و د ا  عرت ع   ا دور ا ذي  ي ع ن أت وب  ىدف الدراسة
 سجوم  ب  ب رة   ا عبم ين ل  لسبدق ا خمس

الوسائل اإلحصائّية 
 المستخدمة

ا م وتط ا  تب   وا س رات  و ا  برارات وا ستب ا متويد  و معبمل أ فب بروس بخ  
 ،  T) اخ  برو    يل ا   بين   و    ،F)ا د  د  اخ  بر

 ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم
وزيبدة ا رضب ا وظيف  اجدارة ا مف و د ت وب أيجب يد  ين إع ند وجود ا س بتي  أظهرت

يؤ ر معسويًب اجدارة ا مف و د ن ات وب أا س بتي  أظهرت دى ا عبم ين ل  ا فسبدق  بمب 
 ل  مت وى ا رضب ا وظيف    عبم ين  

 توصيات الدراسة أىم
ل ا جهد داخل ا فسبدق و ذاجدارة ا مف و د  ط يق أت وب  أ ميدأوصت ا دراتد  

و فويض   ا  رارات ا خبذميبربد ا عبم ين ل   وضرورةت وب  نسبع ا عبم ين  هذا األج
     ا ت طبت  سجبح ا  ط يق
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 عدد من الدراسات السابقة المتعمقة بمتغير صيانة الموارد البشرية ثانيًا :  
جس يد ا م ع  د  م  ير صيبسد من ا دراتبت ا تب  د ا عر يد واألتي م ل   ذ  ا ف رة عرض عدد      

 ،6ا موارد ا  يريد  وي ين ذ ك ا جدول ) 
 ، عدد من ا دراتبت ا م ع  د  م  ير صيبسد ا موارد ا  يريد6ا جدول )

اسم الباحث  ت
 ((Torp and Meon , 2006 والسنة

1 

 عنوان الدراسة
The effects of occupational health and safety 

work environment and health: a management on 

prospective study 

 تأحيز إدارح  انصضخ وانضالمخ انمهنيخ في ثيئخ وصضخ انؼمم : دراصخ اصتجبقيخ 

، من ا مديرين وا موظفين من ذوي ا يبنبت ا زرنبه   712 ضمست ا عيسد )  عينة الدراسة
 ، من يرببت مآرب ا تيبرات  118ا عبم ين ل  ) 

ا بيت عن  أ ير  ط يق أو   تين إدارة  ا ص د وا ت مد ا مهسيد ل   يتد   الدراسةىدف 
 وص د ا عمل ل  ا يرببت ا ص يرة وم وتطد ا  جم   

اإلحصائّية  الوسائل
 ا مدرج ا  براري   وا م وتط ا  تب      وبروس بخ ا فب   ومعبمل اجر  بط المستخدمة

 ا ت  بسد   القياس أداة

أظهرت ا س بتي أن ا يرببت ا     ه م  ب رعبيد ا ص يد  و رامي ا ت مد ا مهسيد  نتائج الدراسة أىم
  يعر ا عبم ين ليهب  ب رضب ا وظيف   

 ضرورة   تين وزيبدة سيبطبت ا ص د  وا ت مد ا مهسيد  توصيات الدراسة أىم

 ت
 (2102) ػىدح،  عنوان الدراسة

2 

 انؼبمين في انزبمؼبد انفهضطينيخ أداءحز صيبنخ انمىارد انجشزيخ ػهى أ عنوان الدراسة
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 :و    ف تطيسيدا جبمعبت من ا  ، من ا موظفين ل    ث197 عيسد )   ت ا عينة الدراسة
 نص ،ز ر  وجبمعد األجبمعد األو ت ميد  )ا جبمعد اج

 ىدف الدراسة

) رامي ا ت مد ا مهسيد   رامي ا رعبيد  : ر صيبسد ا موارد ا  يريدأا  عرت ع   
ا عبم ين ل  ا جبمعبت  أداهع     ا ص يد  و رامي ا رلب يد ا ج مبعيد،

مبوسبت رتيتد من  رامي صيبسد  دواع مدت ا دراتد ع        ا ف تطيسيد
 ا موارد ا  يريد  

اإلحصائّية  الوسائل
  ،T)  اخ  بر المستخدمة 

  ت  بسدا  القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

 أداه تهم  رامي صيبسد ا موارد ا  يريد ل  ا جبمعبت ا ف تطيسيد ل  زيبدة 
  دم   ون ليهب  و ما عبم ين س و   تين ا جب  ا عبم ين   جبمعد ا    يع

ا جبمعبت ا ف تطيسيد  رامي صيبسد ا موارد ا  يريد  موظفيهب  ب مسهي ا ذي يريد  
 رامي ا رعبيد ا ص يد  و رامي و ) رامي ا ت مد ا مهسيد  ل :ا موظت ا م م  د 

   ا رلب يد ا ج مبعيد،

خبصد صيبسد ا موارد ا  يريد  ب صورة ا    يريد ب ا موظت ا   مبم   رامي  توصيات الدراسة أىم
   ب ر من اير م   أسهم ي  بجون  رامي ا رعبيد أل ؛،40-50  فتبت ا عمريد )

الباحث اسم  الدراسة
 (2012)العزاوي، والسوداني،  والسنة

3 

 انىظيفي االغتزاة ظبهزح تقهيم في انجشزيخ انمىارد وصيبنخ تطىيز تأحيز عنوان الدراسة

  ا مبت  ل    داد وا عزل ا  عديسيد   صسبعبت ا عبمد ا يربد مديري ، من19)  عينة الدراسة

تيبتد  طوير وصيبسد ا موارد ا  يريد ل  ا  د من ظب رة   أ يرا  عرت ع    ىدف الدراسة
  ا ا راب   موارد ا  يريد ل  م يط ا عمل

اإلحصائّية  الوسائل
  ،F   بر )ا المستخدمة
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  ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

سظمد سبج د وبفوهة ولق صيبسد ا موارد ا  يريد ا مع مدة ل  ا م إت را يجيد ُ عد  
وا ت مد   ا ص د :يجب يد ا م يسد ع   ا عبم ين ل  ا مسظمد من  يثا  بر اج

و يتد ا عمل ا     تود ليهب ع نبت ا عمل   ي يعم ون لينذمبن ا  ومت وى األ
 وسظم ا  صب ت ا بفوهة   ا جيدة

 توصيات الدراسة أىم

ن  ب د من   بوي ؛راتهم و وتا ميبرب همأعن  زيبدة  ريد ا عبم ين ل  ا  ع ير
وزرع ا   د وا طمتسبن  ين ا مديرين   جزاه ا مسظمدا  فبعل وا  وازن  ين أ

   ديهم روح ا و ه وا س مبه   عزيز ؛وا مرؤوتين

 

اسم الباحث  ت
 ( 2013)معطا  اهلل،  والسنة

4 

انصغيزح دائهب ثبنمؤصضبد أصيبنخ انمىارد انجشزيخ في تضضين  أهميخ عنوان الدراسة

 .وانمتىصطخ

رقشد  ،مؤسسخ سغىح الجىىةمن عمبل  عبم ً ، 81عيسد عيواتيد  تيطد من ) عينة الدراسة

 /الجزائش

 ىدف الدراسة
جور  ا  والز وا مزايب )األل :صيبسد ا موارد ا  يريد ا م م  د   أ يرا  عرت ع   

ا عبم ين ل  ا مؤتتبت ا ص يرة وا م وتطد  صفد  أداهع     تين   ا وظيفيد،
  عبمد ول  مؤتتد راوة ا جسوب  صفد خبصد

الوسائل اإلحصائّية 
    يل ا   بين   المستخدمة

 د ا ت  بس أداة القياس

 أىم نتائج الدراسة

 مؤتتد ل  ا وظيفيد زايبموا    ا  والزو  ا جور  سظبم نأ ا دراتد س بتي أظهرت
  درجد ا عبم ين أداه   تين ع   يتبعد و   وم دس    لبعل اير ا جسوب راوة
 ا صيبسد سظمدأ   ط يقا م  و د  ؤتتد  مبم ا ما س بتي ن د ا   بمب أظهرتب يرة
   ا وظيفيد زايبموا   ا  والزو  جور األل  
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 توصيات الدراسة أىم
 مت ويبت زيبدة أجل   من ع يدبل ب رأ زايبموا     والز سظم   صميم ا تع 
    يق ل   ذولما   ب جهد ا  بلز ر ط  و ا عبم ين  دى ا عمل ل  ا را د

   ا ت وك إ يبن عسد م زامسد ا  والز  بون أن  و داه أل م لاأل ا مت وى

اسم الباحث  ت
 (Moghadam, el at, 2013) والسنة

5 

 عنوان الدراسة

 Relationship between Human  Resource Maintenance 

System and Organizational Commitment in Executive 

Organizations. 

التنظٌمً فً المنظمات  االلتزام عالقة بٌن نظاِم صٌانِة المورد البشري وال
 التنفٌذٌةِ 

و ا وتط  يعم ون   ا ع يب داراتل  اج  ، مديراً 274)عيسد عيواتيد  تيطد من  عينة الدراسة
  يراسيد مسظمد  سفيذيد ل  مديسد يزد اج، 81)ل  

وا   زام ا  سظيم  ل  مسظمبت   صيبسد ا موارد ا  يريد   يق ا ع ند  ين سظبم  ىدف الدراسة
  ،يبزد) يران ا  سفيذيد ل  مديسد إ

اإلحصائّية  الوسائل
 ،Z) اخ  بر المستخدمة

 ت  بسدا  القياس أداة

   خبصد ا سيبطبت ا ونبتيد و   ا   مبم  سيبطبت صيبسد ا موارد ا  يريدزيبدة  توصيات الدراسة أىم

اسم الباحث  ت
 (Chenijan & Yaghoubi, 2013) والسنة

6 

 عنوان الدراسة

Pathological  approach to human resource 
management : strategic approach to maintenance 
human resource and organizational 
commitment المورد البشري: دارة مرضً(  إلالباثولوجً )ال المنهج  

لتزاِم التنظٌمًِ ورد البشري واالاستراتٌجً لصٌانِة الم منهج   

 يراسيد  بم ين ل    ديد مديسد زا يدان اج، من ا ع135يم ت ا عيسد ) عينة الدراسة
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وا   زام   ت را يج   صيبسد ا موارد ا  يريدإاع مبد ا مسهي ا  ب و وج  بمسهي   ىدف الدراسة
  ا  سظيم 

اإلحصائّية  الوسائل
  ،T)  اخ  بر المستخدمة

  ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم
إ    ت را يج    بج ا مسظمد  هدت صيبسد ا مورد ا  يري ولق ا مدخل اج

عدا د وا       يق ا   ا مسظمد   موارد ا  يريد إدارةمن ن ل  ا دعم ا  سظيم 
   ا  سظيميد

 توصيات الدراسة أىم

 إت را يجيدلضل ما أ  والق  يبل  مب  وجين صيبسد ا موارد ا  يريد ضرورة 
ن يبمل وأ  ب موارد ا  يريدا خبصد   جت را يجيبتولق ا تيبتبت واو   ا مسظمد

مت مر  ويجب ا ن داه ل  عم يد ا   ير ل    عض و يبل ا بويعزز  عضهم
 خرى   سظبم صيبسد ا موارد ا  يريد ل  ا مسظمبت ا ممب  د األ

اسم الباحث  ت
 (Afrasyabi, et al. 2014) والسنة

7 

 عنوان الدراسة

"Investigating the Effective Factors on Recruitment and 

Maintenance of Human Resources in Medical University 

of North Khorasan",  

الجامعة ب البشرٌة الموارد وصٌانة التوظٌففً  المؤثرة العوامل تشخٌص
 خراسان الطبٌة لشمال

 ا م  و د ب جبمعد مجبل ا ط   ا ل   ا عبم ينا موظفين من ، 121) عينة الدراسة

ل  ا جبمعد   هبوصيبس  ا  يريد ع د  ت  طبب ا مواردبا  عرت ع   ا عوامل ا ف ىدف الدراسة
 ا م  و د 

اإلحصائّية  الوسائل
  ،T) اخ  بر المستخدمة

 اجت  بسد  القياس أداة



101 
 

 
 

 نتائج الدراسة أىم

 وصيبس هبوجود مجموعد من ا عوامل  ت  طبب ا موارد ا  يريد  ا دراتد أظهرت
ا     ا عواطت وا ميبعرو ا ميرلين    خصبتصو ا ميزات ا مهسيد   ومسهب: 

نرارات ا موارد و يروط ا عمل ا مسبت د   و م هب ا موارد ا  يريد  جب  ا عمل   
  ا  يريد ل   رك ا مسظمد

 أت ببا خ راه  معرلد من و    بوين  جسد من مؤتت  ا مسظمد ا دراتد ان ر ت توصيات الدراسة أىم
 ا ت  ب د   أت بب رك ا عمل و  ديد ا موارد ا  يريد  سيد 

الباحث اسم  ت
 (2015)خضر، وباشقالي،  والسنة

8 

دراسة استطالعية -بداع الرياديانة الموارد البشرية في تعزيز اإلسيام صيإ عنوان الدراسة
 كوردستان إقميمفي عينة من الجامعات الخاصة في  اإلداريةالقيادات  را آل

  ن يم ججبمعبت ا خبصد ل  ا   اجداريدا  يبدات من  ،43) عينة الدراسة

 ىدف الدراسة

سيطد صيبسد ا موارد أواأل ر  ين  اجر  بط  ديد و يخيص ط يعد ع ند 
ا خدمبت و ا رعبيد ا ص يد  و عبيد ا ت مد ا مهسيد  ر  ل : ا  يريد ا م م  د

 ل : ا  داع ا ريبدي ا م م  د أ عبدو ين   ضبليدوا عواتد ا مب يد اج  ا ج مبعيد
  وا دالعيد ا ريبديد   داع ا  فبير اجو معرلد ا ريبديد  ا 

اإلحصائّية  الوسائل
  ،T) اخ  بر المستخدمة

 اجت  بسد  القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

سيطد صيبسد ا موارد ا  يريد ل  ا جبمعبت نيد أ والر ا دراتد إ    س بتي  أيبرت
موج د  ا معسويدع ند ار  بط  وجود أظهرتبمب   و مت ويبت م وتطد ا دراتد

ا موارد  داع ا ريبدي  بت  سبه ا ع ند  ين صيبسد واج   ين صيبسد ا موارد ا  يريد
   ا معسويد يث ببست ا ع ند اير    داع ا  يريد و عد ا  فبير اج

 توصيات الدراسة أىم

 

وا عمل    ارد ا  يريد دراتد  بجبت ورا بت ا مو  إت را يجيدوضا  رامي وخطط 
صب  هم  ل ص ط    صفد دوريد   موظفين  جس ب  إجراهي بعهب  إع   
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 ا ببديم    أداتهموا  عب جراه ا  يبم   بججهبد 

اسم الباحث  ت
 (2015بو سعيد ،) والسنة

9 

 عنوان الدراسة
العاممين  أدا ىا بتحسين تأثير السالمة والصحة المينية و  إدارة  دور

دراسة الحالة مؤسسة تحويل  - بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية 
 الجزائر .–البالستيك ، وحدة ورقمة 

 59و دة ورن د  وعدد م  جريت ا دراتد ع   عمبل مؤتتد   ويل ا   ت يكا عينة الدراسة
    عبم ً 

 ىدف الدراسة
 أداءهب فً رحسٍه رأثٍشو ،السالمخ والصحخ المهىٍخ إداسح الزعشف على دوس  

وحمبٌزهم مه مخزلف  ،العبملٍه فً المؤسسبد الصغٍشح والمزىسطخ الصىبعٍخ

 المخبطش الزً رىاجههم فً ثٍئخ العمل 

اإلحصائّية  الوسائل
 ا س رات ا معيبري و  ا م وتط ا مرجح و ا  برارات  و ا ستب  ا متويد   المستخدمة

  ا ت  بسد القياس أداة

ن ا دورات ا  دري يد ل  مجبل ا ت مد وا ص د ا مهسيد  أا س بتي  أظهرت نتائج الدراسة أىم
 ا عبم ين   أداهل    تين  هموظروت ا عمل ا جيدة  ت

 توصيات الدراسة أىم
أب ر عرضد من اير م سهم أل ؛إعداد  رسبمي  دري     عمبل داخل وريد ا عمل

ة  يجيعيد   عبم ين ا م  زمين   واتح ا ت مد أا عمل  و خصيص مببلصب بت ج
  وا ص د ا مهسيد 

اسم الباحث  ت
 ((Abu Nawwas ,2018 والسنة

10 

 العاممين أدا أثر تطبيق أنظمة السالمة والصحة المينية عمى  عنوان الدراسة

ردسيد ا تويديد   مس جبت ا يربد األًب من ا عبم ين ل  ، موظف399   ت ا عيسد) عينة الدراسة
 ا ط يد وا  ع يم 
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 ىدف الدراسة
أداه ا عبم ين اتد و   يل أ ر  ط يق أسظمد ا ت مد وا ص د ا مهسيد ع   در 

 ردسيد ا تويديد   مس جبت ا ط يد وا  ع يم ل  ا يربد األ

اإلحصائّية  الوسائل
 المستخدمة

ا م وتطبت و ا ستب ا متويد  و )ا  وزيعبت ا  براريد   : صبه ا وصف اج
  R2 دومعبمل ا   دي  ا  بت يد،

  ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

سظمد ا ت مد وا ص د ا مهسيد يؤ ر  يبل م بير  أ يق  س بتي أن  طا أظهرت
 أظهرتوجود ع ند طرديد  يسهمب  بمب إ    ا عبم ين  إضبلد أداهل  مت وى 

ا ع يب  اجدارة ا  زام و )ا رضب ا وظيف   :ا ت مد وا ص د ا مهسيدسظمد أ أ عبدن أ
ظروت ا عمل ا مبديد ، و صب بت ا عمل  و وادث وا   دريب ا عبم ين  و   

 ا عبم ين   أداهمن نيم ، % 79) فتر

 توصيات الدراسة أىم

 

 

لير  يتد  هدت  و  ؛وتيبتد خبصد   ت مد وا ص د ا مهسيد إت را يجيدوضا 
  يث     ق   بلد سير ا ت مد وا ص د   ردسيدآمسد ل  ا يرببت األعمل 
و سميد ندرات ومهبرات   مراض ا مهسيدوا  د من  وادث ا عمل واأل  ا مهسيد

 ا عبم ين ل  مجبل ا ت مد وا ص د ا مهسيد 

اسم الباحث  ت
 ((Fatile, 2019 والسنة

11 

 عنوان الدراسة

Assessment of the Role and Functions of Human 

Resources Department in Small and Medium Scale 

Enterprise Companies.  

صغيرة ومتوسطة التقييم دور ووظائف قسم الموارد البشرية في الشركات 
 الحجم 

 عينة الدراسة
نتبم ا موارد ا  يريد ل  أموظفًب من ا عبم ين ل   ،89) ضمست عيسد ا دراتد

، موظت 5) م عيواتيًب  وانااخ يبر وتوسب ا سيجيريد   م و يد أ ، يربد ل 19)
 من بل يربد 

ا رعبيد ا ص يد ل   :ا موارد ا  يريد ومسهبإدارة وظبتت   أ يرا بيت عن  ىدف الدراسة
   س بجيد ا مسظمد  ول  إا عبم ين أداهبفبهة ولبع يد 
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اإلحصائّية  الوسائل
  وا ستب ا متويد ،  يعبت ا  براريد)ا  وز  : صبه ا وصف اج المستخدمة

   ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم
م ا يرببت ا م  و د ا   مبم ا ببل   ب رعبيد ا ص يد   موارد ا  يريد  ي  د عدم
ا رعبيد ا ص يد   أ يرمن ا م  و ين ا ف وا ع   ، %94) أن  ا س بتي  أظهرت بمب

 س بجيد ا مسظمد    وا  ا عبم ين أداهع   

ضرورة زيبدة ا   مبم  ب رعبيد ا ص يد   موارد ا  يريد من ن ل ا يرببت  توصيات الدراسة أىم
 وا ت فبدة من ا خ رات ا خبرجيد ل   ذا ا مجبل    ا م  و د

اسم الباحث  ت
 (Ajibola et al., 2019) والسنة

12 

 عنوان الدراسة

Influence Of Human Resource Maintenance Training 
Practice On Employee Engagement In Nigeria 
Manufacturing Firms 

 الموظفين مشاركة عمى البشرية الموارد صيانة عمى التدريب ممارسة تأثير
نيجيريا في التصنيع شركات في  

 موظفب ل  يرببت ا  صسيا ل  سيجيريب  248 عينة الدراسة

 ع   ميبربد ا  يريد ا موارد صيبسد ع   ا  دريب ممبرتبت  أ ير ل  ا    يق ىدف الدراسة
  سيجيريب ل  ا  صسيا يرببت ل  ا موظفين

اإلحصائّية  الوسائل
  ا خط  ا س دار    يل المستخدمة

   ا ت  بسد القياس أداة

 وأن  ب ير ت     يبل ببست ا موظفين وميبربد ا  دريب  ين وجود ع ند نتائج الدراسة أىم
 ا  دريب وممبرتد ا مسظمد  إلس بجيد ا رتيتيد ا م رببت  م ا مر  طين ا موظفين
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 ل  ا موظت ا مؤ رة ميبربد ا هبمد ا عوامل من ا  يريد ا موارد صيبسد ع  
  سيجيريب ل  ا  صسيا يرببت

 ا  دريب تيبتد صيباد   تن سيجيريبأن ل  ا  صسيا يجب ع   يرببت توصيات الدراسة أىم
  ا موظت ميبربد    تيسهب مت وى و سفيذ ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 
 

 ثالثًا: عدد من الدراسات المتعمقة بمتغير الرشاقة المنظمية
جس يد ا م ع  د  م  ير ا ريبند من ا دراتبت ا تب  د ا عر يد واألتي م ل   ذ  ا ف رة عرض عدد 

 ،7ا مسظميد   وي ين ذ ك ا جدول )
 ا ريبند ا مسظميد،  عض ا دراتبت ا م ع  د  م  ير 7ا جدول )

اسم الباحث  ت
 ( 2012)العابدي،  والسنة

1 

 قراالستغ تعزيز عممية في اتيجير است مدخل : التنظيمية الرشاقة" عنوان الدراسة
  لمعاممين الوظيفي

، يرببت ل  وزارة 4، من ا عبم ين ل  )299)ا عيسد  يم ت عينة الدراسة
 ا صسبعد وا معبدن / ا عراق  

 ىدف الدراسة

 :ا م م  د  أسواعهب ا    د ا  سظيميد ا ريبند  أ ير ع     عرتا
ا  رارات  وريبند ا  ط يق، ل   ا خبذر)ريبند ا ت يعبر  وريبند 

)ا ت  راق ا وظيف   :و   أيضبً  ب ا    د أ عبدا ت  راق ا وظيف   
 ا عبم د ا مسظمبت ل راق ا جتدي،  وا ت  راق ا يعوري  وا ت 

  ا صسبع  ا  طبع ل 

  ،T) اخ  بر اإلحصائّية  الوسائل

 اجت  بسد  القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

 ؤ ر ا ريبند ا  سظيميد  يبل م بير ع   ا ت  راق ا وظيف  ل  
   هبلي ا عبم ين اقر ات   عم يد من  عززا يرببت عيسد ا دراتد  و 

ا ت  راق ل   ا  سظيميد ا ريبندسواع أ  أ يرل    فبوت  سبكو 
  و ا جتدي اقر ا ت   ل  ا ت يعبر ريبند  أ ير وببن  ا وظيف 
  األع  

 توصيات الدراسة أىم
ا ع مررربد ع ررر  ا   رررد  رررين ا مررروارد ا  يرررريد و سمي هرررب داخرررل ا يررررببت 

 ب  ررد      يررد ا ايررر  اجترر را يجيدهب مررن ا موجررودات وصررف   ا م  و ررد
وا مسبلتد  و عزيز ا موارد ا  يريد س و ا ت  راق ا وظيف  من خ ل 
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  سجربح ؛اجتر را يجيد سيربه ا ريربند ا  و   وا ميزة ا  سبلتيد   والر ا خ رة
 ا مسظمد 

اسم الباحث  ت
 (Porkiani &  Hejinipoor, 2013) والسنة 

2 

 عنوان الدراسة

"Studying the relationship between 

organizational intelligence and organizational 

agility in supreme audit court" 

دراسة العالقة بين الذكا  التنظيمي والرشاقة التنظيمية في محكمة 
 التدقيق العميا.

، مب ب عبم ل  م بمد 32) من ا عبم ين ل ، 337) ضمست  عينة الدراسة
 بيرمبن ل  ايران  إن يما  دنيق ا ع يب ل  

 ؟؟ا ع ند  ين ا ذببه ا  سظيم  وا ريبند ا  سظيميد ل   ا بيت عن  ىدف الدراسة

  ،T) اخ  بر اإلحصائّية  الوسائل

 اجت  بسد  القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

  ا ذببه ا  سظيم  وا ريبند ا  سظيميد وجود ع ند ار  بط موج د  ين 
ه ا  سظيم  يصب  هب   دث ل  مبوسبت ا ذببن ا   تيسبت ا    أو 

ا مسظمد ع   ا ريبند ع مد ا ريبند ا  سظيميد  و  ا   تيسبت ل 
 من خ ل سيبطب هب ا مخ  فد   أ دالهبا  سظيميد ل     يق 

 توصيات الدراسة أىم

 دى مدراه مبب ب م بمد ا  دنيق  اجت را يجيد رؤيد ا   تين 
  و  تين أ دالهبمن خ ل   ديد رتب د ا مسظمد و يبن  ؛ا ع يب

 بوادرا و  ا مديرين دى  هبسجب و   بمصير و  ا مسظمد مت   ل يعور ا 
 ا وظيفيد   

اسم الباحث  ت
 (Ghasemi & Jenaabadi,2015) والسنة

3 
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 عنوان الدراسة

Examining the Relationship of  Organizational 

Agility and  Organizational Forgetting with  

Organizational Effectiveness 

العالقة بين الرشاقة االمنظمية والنسيان التنظيمي مع  اختبار
 الفاعمية التنظيمية 

 عينة الدراسة
ل  جبمعد  اجداريد، من ا م ببت 199يم ت عيسد ا دراتد)

   يرانل  إ ،Baluchestanو  وييت بن )  ، Sistanتيت بن)
 ،1923/1925خ ل ا عبم ا درات ) 

ا ع ند  ين ا ريبند ا مسظميد وا ستيبن ا  سظيم  ما ا فبع يد  اخ  بر ىدف الدراسة
 ل  ا جبمعد ا م  و د   اجداريدا  سظيميد  ين ا م ببت 

اإلحصائّية  الوسائل
 ،Tاخ  بر) المستخدمة

  ا ت  بسد القياس أداة

موج د  ين ا ريبند ا مسظميد  ا معسويدا س بتي ع ند  أظهرت نتائج الدراسة أىم
  وا فبع يد ا مسظميد ع   ا مت وى ا ب   وا مت وى ا جزت 

 جت را يجيبت؛ان ر ت ا دراتد ضرورة اع مبد ا مروسد ل    س  ا توصيات الدراسة أىم
 مب   دث ا   يرات ا مفبجتد  د مواجهد ا ميببل عس

اسم الباحث  ت
 (Chamanifard et al., 2015) والسنة

4 

 عنوان الدراسة

  Impact of Organizational Agility Dimensions 

on Employee’s Organizational Commitment in 

Foreign Exchange Offices of Tejarat Bank, Iran 
الرشاقة التنظيمية عمى اللتزام التنظيمي لمموارد  أبعاد تأثير

العمالت األجنبية في المصرف التجاري البشرية في مكاتب صيرفة 
 يرانياإل
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ا عم ت مبب ب صيرلد  ل  ، من ا عبم ين213يم ت ا عيسد )  عينة الدراسة
 يراس   األجس يد ل  ا مصرت ا  جبري اج

ا ريبند  أ عبد  ديد ووصت ا ع ند  ين إ     دلت ا دراتد ىدف الدراسة
 ا  سظيميد وا   زام ا  سظيم  

اإلحصائّية  الوسائل
  ،T) اخ  بر المستخدمة

 اجت  بسد  القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم
ا ريبند  أ عبدموج د  ين  ا معسويدا س بتي وجود ع ند  أظهرت

معسوي  ين  ذين   أ يرووجود  وا   زام ا  سظيم    ا  سظيميد
  ا م  يرين

دعم ا م  يرات يتبعد و ب ي م   عزيز ا ع ند  ين  ذين ا م  يرين توصيات الدراسة أىم
 ا ديم راليد   موارد  ا  يريد 

اسم الباحث  ت
 والسنة

(& As 'ad, 2015 Alhadid ) 
5 

 عنوان الدراسة

 "Effective Determinations on Organization 

Agility Practices: Analytical Study on 

Information Technology organizations in 

Jordan" 

ة يأتيممارسات الرشاقة التنظيمية: دراسة تحمعمة لاالمحددات الف" 
 تقنية المعمومات في األردن"لمنظمات  

ين ل  اجدارة  ا ع يب ، من ا عبم 282 ضممست عيسد ا دراتد) عينة الدراسة
  ردن، يربد   سيد مع ومبت ب يرة ل  األ21ل )وا وتط  

 ىدف الدراسة
 :  ريبند ا  سظيميد ضمن ا ممبرتبت ا    د ع دبا م ددات ا ف دراتد

   داع،يبند   سيد ا مع ومبت  وريبند اج)ريبند ا موارد ا  يريد  ور 
  ا مسظم  داه ر ب ع   األوأ
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اإلحصائّية  الوسائل
  ،T) اخ  بر المستخدمة

  ت  بسد ا القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم
ا  سظيم    داهواأل ا ريبند ا  سظيميد  ين اجر  بطع ند  وجود

ا مسظم  ع    داهمعسوي   ريبند ا  سظيميد ل  األ  أ يروبذ ك 
   عبد ا مت وى ا ب   وع   مت وى األ

 من وا ترعد  ا م بدرة  وروح ان ر ت ا دراتد ا ع مبد ع   ا مروسد توصيات الدراسة أىم
    سبلتيدا  ميزةا  وخ ق ا   به أجل 

اسم الباحث  ت
 (Felipe, et al. , 2017) والسنة

6 

 عنوان الدراسة
Impact of Organizational Culture Values on 

Organizational Agility 

 قيم الثقافة المنظمية في الرشاقة المنظمية تأثير

، مديرًا  يرببت ات بسيد  عمل ل  مجب ت 271ا عيسد) ضمست  عينة الدراسة
 مخ  فد 

   وا ريبند ا مسظميد  ا ع ند  ين نيم ا   بلد ا مسظميد اخ  بر ىدف الدراسة

اإلحصائّية  الوسائل
     يل ا س دار المستخدمة

  ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

ا  وجن و   موج د  ين بل من ا   بلد ا مسظميد ا معسويدوجود ع ند 
و ين ا ريبند ا مسظميد      توق  وا    بلد ا مسظميد ا موجهد    داع

 ين ا   بلد ا مسظميد ا  يرونراطيد وا ريبند  ا معسويدوع ند ت  يد 
 ا مسظميد  

ا ريبند إ    مزيد من ا دراتبت   بيت عن ا عوامل ا دالعدا إجراه  توصيات الدراسة أىم
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 ليمب ي ع ق  ب  يتد ا داخ يد   مسظمد    ا مسظميد

 

اسم الباحث  ت
 والسنة

 (2017، رحيم و اندراوس)
7 

تحقيق جودة المنتج باستعمال الرشاقة التنظيمية : دراسة حالة في  عنوان الدراسة
 شركة النعمان العامة

  ا سعمبن ا عبمدنتم ا صسبعبت ا   ت يبيد ل  يربد  عينة الدراسة

 ىدف الدراسة
ن م ما ا م  يرات ا داخ يد أ    ست يبً  ة يبت واجراهات م ددآوضا 

وا خبرجيد ل  جودة ا مس ي  بت عمبل ا ريبند ا  سظيميد ل  يربد 
  ا سعمبن ا عبمد

اإلحصائّية  الوسائل
  ،T) اخ  بر المستخدمة

   ب د دراتيد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

مت وى ب  يبت  سظيميد  آ م  ك  ا يربد   ن  إ   أ ا دراتد  وص ت
 م   تين واجراه  عض ا   يرات ا يجب يد ع يهب  ند ا مط وب  و 

مس جبت عيسد ا دراتد  ا    يل ستب ا معيب ل  إ    دىأممب 
زيبدة معد ت رضب ا ز ون إ    دىأو  تين مت وى ا جودة  ممب 

 ا خبرج    

 توصيات الدراسة أىم

ا  ربيز ع   ا   ديد ا بم  ا دنيق  ستب ا معيب ا      دث ل  
و ا  خ ص أ   ك   تهيل ا عمل ع      ي هبذو  ؛ا عم يبت ا س بجيد

ا م ع  د  األسيطد طوير ا مهمبت و إ     بجد ا يربدو مسهب  
  وا       ق ا لبدة ا  صوى ذ بو سفي  خصبتص ا ريبند ا  سظيميد

 تين جودة ا مس جبت    ل    
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اسم الباحث  ت
 (2017القريشي ، ) والسنة

8 

 المؤسسي المستدام  دا في األ المنظميةشاقة الر  تأثير عنوان الدراسة

 عينة الدراسة
جريت ا دراتد ل  مديريد  وزيا بهر به بر  ه   و  غ  جم ا عيسد ا
مدير    :مسصبيي  ون ا ذين و   ، من ا عبم ين ل  ا مديريد88)
 متؤول يع د  و رتيس نتم   و مدير لرع   و  معبون مدير و 

 ىدف الدراسة
)ريبند :ا ريبند ا مسظميد أ عبد وضيح ط يعد ا ع ند  ين 

 داهل  األ ،ا  رار  وريبند ا  ط يق ا خبذريبند و ا ت يعبر  
 وا  ر   اجر  بطمن خ ل ع ند ؛ا مؤتت  ا مت دام 

اإلحصائّية  الوسائل
 المستخدمة

ا س رات ا معيبري  و معبمل ا    ت  و ا وتط ا  تب    
    يل ا س دار و    اجر  بطمعبمل و ا  وزيعبت ا  براريد  و 

  ا ت  بسد القياس أداة

 استنتاجات الدراسة أىم
ل  ا مسظميد ا ريبند   عبدمعسوي ألوجود  أ ير ا س بتي  أظهرت

أ ميد أب ر ا  رار  ا خبذا مؤتت  ا مت دام  وا  ل  عد ريبند  داهاأل
 ا مؤتت  ا مت دام  داه  ل  األ أ ير من ا  عدين ا خرين من خ ل 

 توصيات الدراسة  أىم

  بلد  سظيميد  تهم ل  سمو مفهوم ا ريبند ضرورة وجود 
ا مؤتت  ا مت دام  ع    داه ب ل  األ أ ير ومدى  اجت را يجيد 

ب ر مروسد  ب    والق ما ا ريبند أإيجبد  يببل  سظيميد 
وا   عبد عن ا  يتبت ا  سظيميد ا هرميد ا م يددة ذات  اجت را يجيد  
    ا طب ا ا رو يس 

اسم الباحث  ت
 (Kosasi et al., 2017) والسنة

9 

 عنوان الدراسة
Improving Organizational Agility of Micro, 

Small, and Medium Enterprises through Digital 

Marketing Strategy 
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تحسين الرشاقة المنظمية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 
 التسويق الرقمي إستراتيجيةخالل 

ل  مونا أخذ ا عيسبت  بت خدام   سيد أخذ  مخ  رات ،4)اخ يبر  عينة الدراسة
 عيواتيد  تيطد  عيسد، 44 مب ل  ذ ك )  ا عيسبت ا هبدت

 ىدف الدراسة
ا  تويق ا رنم  ع     تين  إت را يجيد  ديد و   يل مدى ندرة 

ا ريبند ا مسظميد ل  ا مؤتتبت ا ص يرة وا م وتطد ل   وس يبسبك   
 إسدوسيتيب 

 بت خدام ين ا م  يرات   ات أ ير  جدراك ال راضيد اتاخ  بر   صميم  القياس أداة
 مزيي من سموذج ا    يث ا م  بر د وا  صميم ا  وضي     م ب عد

 نتائج الدراسة أىم

م  برة يتهل ا  واصل ا   س    سيبت وتبتل اجع م ا ج مبعيد 
ع د  و ج ب بويجعل ا  ب فد ل  ا م بير ما أص بب ا مص  د

ات  بتمد ع    برار ات خدام  بسو وجيب  أ ير ا ريبند ا مسظميد 
ا  تويق ا رنم  يمبن  إت را يجيد أن  و اجع م ا ج مبعيد  وتبتل 

ا موجودة ل   معي بتأن   تن  ترعد ا  درة ع   ا  بيت ما بل ا 
 ا ص يرة وا م وتطد األعمبل  ا  جبريد   ميروعبت 

 توصيات الدراسة أىم

ا  أ ير اع مبد ا   ببر ا ج مبع  ع   ا  بسو وجيب اجع ميد ل   
ع   ا ريبند ا مسظميد  واع مبد ا   ببر  واير ا م بيرا م بير 

ا  أ ير ا م بير واير  وتبتل اجع م ا ج مبعيد ا  بسو وجيب ل  
 ا  تويق  إت را يجيدع   ا رنميد  ا م بير

اسم الباحث  ت
 (Nafei, 2018) والسنة

10 

 عنوان الدراسة

The Mediating Role of Organizational  

Identification in the Relationship between 

Quality of Work Life and Organizational Agility 

: A Study on Menoufia University Hospitals.  

تحديد دور اليوية التنظيمية في العالقة بين جودة الحياة العممية 
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 عمى الرشاقة المنظيمية.

 عينة الدراسة
جميا ا عبم ين ل  مت يفيبت جبمعد  ل مج ما ا   ث   م ل

ومت يفيبت   وا معهد ا  وم    ب د  )ا مت يفيبت ا جبمعيد :ا مسوليد
   ، موظفب355من ) ت عيسد ا دراتد بوسو   ا ط ب، ل  مصر

جودة   أ ير  ديد دور ا هويد ا  سظيميد  بم  ير وتيط ل   فتير  ىدف الدراسة
  ا ريبند ا مسظيميد ل  يبة ا عمل  

اإلحصائّية  الوسائل
 ،T) اخ  بر المستخدمة

 بسدا ت   القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

إيجب    ين جودة  يبة ا عمل وا ريبند ا مسظميد  ووجود   أ يروجود 
  أ يرإيجب    ين ا هويد ا  سظيميد وا ريبند ا مسظميد  وجود   أ ير

جودة  يبة   أ يرإيجب    ر هويد ا  سظيميد بم  ير وتيط ل  يرح 
 أن   ا عمل ع   ا ريبند ا مسظميد ل  مت يفيبت جبمعد ا مسوليد؛ أي

 يبة ر ا وتبطد ل  ا ع ند  ين جودة ا هويد ا  سظيميد   عب دو 
 وا ريبند ا مسظميد   ا عمل

 توصيات الدراسة أىم

إعبدة دراتد و سظيم سظبم األجور ل  ا مت يف   طري د  تمح  هم 
 ب  صول ع   ا عواتد ا مسبت د  جهود م  و ولير  يتد عمل آمسد 
وص يد ل  مت يف  ا جبمعد  و  تين جودة  يبة ا عمل من  يث 
 ولير لرص  رويجيد  يبل موضوع   ول ب  معبيير وضوا ط 

     صر ع   لتبت م ددة    فعيل  رامي ا  دريب   يثو م ددة  
يراك ا موظفين ل  عم يد صسا ا  رار  ل  ضوه ط يعد و تبتيد  وا 

من  ب يراً  وي ط ب ندراً   عمل ا مت يف  ا ذي ي ع ق   يبة ا مواطسين
 ا  رارات  ا خبذا  ريد ل  

اسم الباحث  ت
 (2018، والزيادي الشمري) والسنة

11 
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 عنوان الدراسة 
تيجي من خالل راالرشاقة التنظيمية والتجديد الستالعالقة بين 

 عينة من  را ة آليأتيتحمدارسة  : ذكا  التنظيميملوسيط الدور ال
 .ةمكوم لالتصالت المتنقيأتيشركة كورك ت

  ، من ا عبم ين ل  ا يربد 58يم ت ) عينة الدراسة

 ىدف الدراسة
من  ؛را يج ا ريبند ا  سظيميد وا  جديد ا ت   ين  ديد ا ع ند  

ط   ذببه ا  سظيم   ب  ط يق ل  يربد بورك يخ ل ا دور ا وت
 بوم    صب ت ا م س  د يأ ي 

  F)  )اخ  بر اإلحصائّية  الوسائل

 ا م ب  د ا يخصيد   وا م  ظد و ا ت  بسد   القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم
ن ا ذببه ا  سظيم  ي عب دورا وتيطب ا دراتد ل  أأ م س بتي   م ل 

لبع    ع ند  ين ا ريبند ا  سظيميد وا  جديد ا ت را يج  ل  ظل 
 ا  يتد ا عرانيد ا مخ دمد  سبلتيبً 

 توصيات الدراسة أىم
ضرورة  وظيت ا ع ند ا وتيطد   ذببه ا  سظيم   ين ا ريبند  

  داتوا ت فبدة مسهب ل  وضا األ  ا  سظيميد وا  جديد ا ت را يج 
   ب و سفيذ   يربداجت را يجيد 

اسم الباحث  ت
 (2019ادي ،يكاريش وع) والسنة

12 

  ا موارد ا  يريد إدارة م ط  بت  ط يق م بر بت ا ريبند ل   عنوان الدراسة

 دراتد سظريد  عينة الدراسة

 ىدف الدراسة
ا تب يب وا ممبرتبت ا  دي د ا م سيد ع   م بر د  أ ما ونوت ع   

ل  جذب ا موارد ا  يريد ا مميزة و طوير ب   تهموا      ا ريبند
   وا  فبظ ع يهب

    وجد  اإلحصائّية  الوسائل
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      يل ا مضمون القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

ونيمهب خ ل م بدتهب أن م بر د ا ريبند من إ     وص ت ا دراتد
م ط  بت ا موارد ا  يريد  له   تمح   سبه روح ا فريق    والق ما
من عبه ا عمل ع   ا موارد  لممب ي  ؛ و  تيط ا مهبم  وا  عبون

 و ترعد أب ر   ا  يريد   و ص ح نبدرة ع   إسجبز مهبمهب  ب  بن

 توصيات الدراسة أىم
 دارة  ولر ا   ول ج ألسهب ؛ا ت فبدة من  بس وجيب ا مع ومبت ا  دي د

 ا مبإذوا  يبجبت توق ا عمل   ا   يرات ا      صل ل  ا  يتد
 ت    هب   اا موارد ا  يريد إدارة  تست أ

اسم الباحث  ت
 (2019، فرح وآخران ) والسنة

13 

الستغراق الوظيفي في الشركات أثر الرشاقة التنظيمية عمى  عنوان الدراسة
 الزراعية بولية القضارف /السودان 

، يرببت زراعيد  و يد 29، موظفًب ل )89عيسد مبوسد من) عينة الدراسة
 ا  ضبرت ل  ا تودان 

 ت  راق ا وظيف  ا ل  ا  عرت ع   أ ر ا ريبند ا  سظيميد   ىدف الدراسة

   ا م عدد ا  تيط و    يل ا س دارو   ا وصف م بييس اج صبه  اإلحصائّية  الوسائل

  ا ت  بسد القياس أداة

 نتائج الدراسة أىم

 راق أن ممبرتبت ا ريبند ا  سظيميد وا ت إ     وص ت ا درتد
د  د  يأظهرت ا دراتد وجود أ ر ذبمب  ا وظيف  ببست مر فعد 

 ا خبذريبند و ريبند ا ت يعبر   ) :إ صبتيد   ريبند ا  سظيميد
  ا ت  راق ا وظيف  ل   ،   وريبند ا  ط يق ا  رار

 توصيات الدراسة أىم
عبدة  صميم ا هيببل ا  سظيميد  و  عن  عد     ت يعبرإسيبه و دة  ا 

عبدة و    مب يجع هب نبدرة ع   ا  بيت وا مواهمد ؛ يبل أب ر مروسد ا 
و مب يجعل  ؛ صميم ا عم يبت  يبل ي  ل من ا خطوات واججراهات
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  ا عمل أب ر خفد ل  ا  ربد وا ت جب د ا تريعد

اسم الباحث  ت
 ،(Ismail, & Al-Assa’ad, 2020 والسنة

14 

 عنوان الدراسة

The Impact of Organizational Intelligence on 

Organizational Agility: An empirical Study in 

SYRIAN Private Banks 

 في تززيجيخ دراصخ: انتنظيميخ انمزونخ ػهى انتنظيمي انذكبء تأحيز

 انخبصخ انضىريخ انجنىك

  موظًفب 289 اخ يبر ب يد  م عيسد عينة الدراسة

 ىدف الدراسة
  م وا ذي ا  سظيميد ا ريبند ع   ا  سظيم  ا ذببه  أ ير اخ  بر

 ل  وا م وتطد ا ع يب اجداريد ا مت ويبت ل  ا عبم ين  ط ي ن ع  
 دميق مديسد من ا خبصد ا توريد ا  سوك

اإلحصائّية  الوسائل
 المستخدمة

 ا    ي   ا وصف  ا مسهي

  

  ا ت  بسد القياس أداة

 استنتاجات الدراسة أىم

 ا رؤيد) ا  سظيم  ا ذببه أ عبد من وا د   عد ب ير  أ ير  سبك
 أل عبد ب ير  أ ير و سبك  ، ا ت يعبر ع   ريبند ا ت را يجيد

 ا  والق - اجت را يجيد ا رؤيد -     يير ا يهيد) ا  سظيم  ا ذببه
  ا  رار ا خبذ ترعد ل ، وا  طب ق

 توصيات الدراسة  أىم
   واض د رؤيد وجود خ ل من ا  سظيم  ا تيبتبت ا ذببه   س 

 ا  سظيميد ا عم يبت  سدتد ا  جديد إعبدة يدعم مرن  سظيم  و يبل
 ا مت مر  يجا ا  ع م   بلد واع مبد   داتم  يبل

 عداد الباحث المصدر: الجدول من إ       
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 رابعًا: مناقشة الدراسات السابقة 
وجن ا  يب ن أيم ا دراتبت ا تب  د  ومجب ت ات فبدة ا  ب ث مسهب  و يي ضمن  ذا ا م ور   

 :  يأ   ين ا دراتد ا  ب يد وا دراتبت ا تب  د  وبمب  ا خ  تو 

 الدراسات السابقةيم يتق .1
ن  م عرض م خصبت   س بط ا رتيتد  عدد من ا دراتبت ا تب  د ا     سبو ت م  يرات أ عد 

  ومن خ ل   ييم  ذ  ا دراتبت ي ضح اآل   :  ا دراتد ا  ب يد 

 بع مربد   مب  ميزت  ن ا دراتبت ا ترب  د  رو ا  ربيرز ع ر  م  يررات ا دراترد ا  ب يرد  صرورة جزتيرد   أ
م  يررر وا ررد لرر  بررل دراتررد  و   وجررد  يسهررب دراتررد  سبو ررت  ررذ  ا م  يرررات  صررورة مج معررد  ممررب 

 رربح ا مجرربل    ب ررث   سظررر أممررب  ؛ب رررأا دراترربت ا  رر   جمررا م  يرررين أو  يعبررس وجررود لجرروة لرر 
مررن  ا  رر   عررد لرر  ا ونررت ا  بضررر د    ررا  م  يررراتا  يهررب  صررورة يررمو يد وم بو ررد ا جمررا  ررين إ

  اجدارة ا م  يرات ا مهمد ل  أد يبت 
اجدارة و خبصد   سهب  دي د ست يًب  ويرجا ذ ك   دا د م  يرات ا دراتدأا دراتبت ا تب  د     صت   ب

  م  يررات ا دراترد ا  ب يررد   مسظمربت ا معبصرررة أ ميرردوا ريربند ا  سظيميررد  ممرب يعبرس    ا مف و رد
ي رن   مسظمربت أ مصريبسد ا مروارد ا  يرريد  عبرس اتر مرار  وجود دراتبت  دي د لر  م  يرر ن  أبمب 

 د يبت ا موضوع  أو ن مسذ ل رة   يتت  ب  صيرة ل  ا معبصرة ع   ا رام من  دا
مرا إجرراه  و   يرل ا مضرمون   مرن دراترد ا  ب رد  اع مدت ا دراتبت ا ترب  د ع ر  مسرب ي م سوعرد   ت

 س بتي وانعيد إ    و ذا ممب عزز وصول  ذ  ا دراتبت  ا متو بت ا ميداسيد
  ربيررز ع رر ا دوات جمررا ا  يبسرربت  مررا أو    سوعررت ا دراترربت ا تررب  د لرر  ا م رربييس ا  رر  اع مررد هب   ث

 رتيتد    يبس    أداةبا ت  بسد 
 األدوات:ويرررم ت  رررذ     صررربتيد م سوعرررد لررر     يرررل ا  يبسررربتإدوات أاع مررردت ا دراتررربت ا ترررب  د    ج

،  T)اخ  رررربرو   وا س رررررات ا معيرررربري  و   يررررل ا س رررردار  اجر  رررربطومعبمررررل   به ا وصررررف  صرررراج
 واير ب ،  F)واخ  بر

ا مسظمرررربت و ا مصرررربرت   و ا  ع رررريم    :أجريررررت ا دراترررربت ا تررررب  د لرررر  مجررررب ت  م سوعررررد يررررم ت   ح
ومسهررررب   سهررررب ا صرررر يرةلم :ا مسظمرررربت ا صررررسبعيد  بمررررب  سوعررررت لرررر   جررررم ا مسظمرررربتو ا  جبريررررد  
مسظمربت ا ومسهرب   عبمردا مسظمربت ا لمسهرب  :لر  م بي هرب أيضبً ومسهب  ا ب يرة  واخ  فت   ا م وتطد

 خبصد ا 
خررى ا  ر  وا م  يررات األ  ا تب  د ل    ديد ط يعد ا ع ند  رين م  يررات ا دراترد بت  بيست ا درات   خ

ب  يسمرر  راتررد بم  يررات متر   دات ا د  سرت عردد مررن ا دراتربت م  يرر  إذاع مرد هب لر    رك ا دراتررد  
ن  بون س يجد أم  يرات ا دراتد ا  ب يد يمبن  ن  أإ    خرى ببست مع مدة  ممب يييرأل  دراتبت 
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م  يررات ا دراترد  أ ميرد أيضربً و  بون ت  ب   ير ب من ا م  يررات   ويعبرس  رذا أ  خرىأ م  يرات 
 خرى  أيضًب ل  ا عديد من ا م  يرات األسهب  ؤ ر أبمب    ر  ب عديد من ا م  يراتأله      ا  ب يد

 رد م  يررات ا دراترد ا  ب يرد  و ر  دراتربت أاخ  ررت   سهب ميداسيدأ  ميز جميا ا دراتبت ا تب  د     د
و  وث مسيورة ل  مجر ت ع ميرد م بمرد     ورتبتل مبجت ير  طبريح دب ورا أنيمد  ومن  يسهب 

 ضررمست جميررا   رردل  صررول ا   ررث ا ع مرر أاع مرردت  س هرربأل  يبر ررب مررن ن ررل ا  ب ررث  دنررد و ررم اخ
 وم  ر بت    وات س بجبت  وجبسب ميداس   ومسهجيد ت يمد  جبسب سظري :م ط  بت ا   ث من

 

 أوجو الستفادة من الدراسات السابقة .2
 عد ا دراتبت ا تب  د  م ب د ا مفب يح ا رتيتد أل واب ا   ث ا ع م     وتا وا  يعب ل   سبه 

ذا ل د يب ت ات ا    ي د هب وجود أ د ب ما ا خر   ا  أ ير ا ع نبت  ين ا مفب يم  ولهم ا  را ط و 
ريبديد    ب ث إد تل    دراتد ا  ب يد له  ببست  م ب د تبسا م ور األ  سفبً آا دراتبت ا مت عرضد 

ي دأ  "وا ميداسيد  درات هب ا  ب يد  وذ ك اسط نًب من م دأ  وا مسهجيد  ل    ديد ا  وجهبت ا سظريد
أوجن اجت فبدة من ا دراتبت ا تب  د بمب  أ م  ويمبن عرض "ا  ب ث من  يث اس ه  اآلخرون

 يأ  : 
وا   وث   وا مصبدر  عدد من ا مراجاإ    سط ق    ب ث     داها عد ا دراتبت ا تب  د س طد  . أ

 راه إأتهم ل  ط ع ع يهب من ن ل  ممب      م ي تس     ب ث معرل هب وا وا  ط ي يد ا  ا سظريد
 ا دراتد ا  ب يد 

ا  ب ث من  أطير ا مفب يم ذات ا ع ند  ب دراتد  ن رابمًب معرليًب مبّ يب ت ا دراتبت ا تب  د   . ة
ا  ب يد ع ر اسبه ا جبسب ا سظري وا فبري   دراتد إإذ أتهمت ا دراتبت ا تب  د ل  ا  ب يد   

و عزيز   ا ن  بس من  ذ  ا دراتبت واجلبدة من ا  أطير ا سظري ا خبص  هب   دراتد ا  ب يد
وجهبت ا سظر  ول م  يرا هب  لض  عن  وجين أسظبر ا  ب ث    عرت ع   ا دراتبت ا راتدة ل  

 بل م  ير وا    أاست ا دراتد ا  ب يد 
  و خبصد ل  مجبل   ديد ا ميب د  يد ا دراتد ا  ب يدت ا دراتبت ا تب  د ل   صميم مسهجأتهم . د

 يبر ا دوات ا  صبتيد  واخ  وصيباد ا فرضيبت
  ب ع مبد ع   م بييس ا دراتبت ا تب  د      م   سبه م يبس ا دراتد ا  ب يد . ث
من ات س بجبت يب ت س طد  دايد   دراتد  إ ين  وصلا   م بيفت ا دراتبت ا تب  د    ب ث عن مب . د

  مبمربت ا    يرد ا ترب  د  لهر  مبم رد   دراتربت تر بمبً    اإذ إن ا دراتد ا  ب يد  رأ    ب يد   ا 
 ا تب  د و ضيت  معطيبت وس بتي جديدة  هب 
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ترربعدت  عررض ا دراترربت ا تررب  د لرر   وجيررن ا  ب ررث س ررو مضررمبر  ط يررق م  يرررات ا دراتررد  لرر    . س
، و )خضرر  وا  بير ب    Moghadam, J. , el at, 2013دراترد  ))م رل: ا مجربل ا  ع يمر   

   ،،1921، و)ا عب دي  Park, 2011، و )1924
   يهب ا دراتبت ا تب  د  وا ت فبدة مسهب ل   يربن مردى ا  فربقإا  عرت ع   ا س بتي ا     وص ت  . ط

   إ يهب ا دراتد ا  ب يد ا خ  ت من  يث ا س بتي ا     م  وصلو أ
ورد رررن ا دراتررربت أا  ب يرررد ع ررر  مرررب  هررربا فرعيرررد  م  يرا   عررربدا دراترررد ا  ب يرررد لررر    ديرررد األ   مرررتا . د

 ا تب  د 
 :أوجو تشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ، وتميزىا عنيا .3
  ن ا دراتد ا  ب يد ما ا دراتبت ا تب  د ل  ا عديد من ا س بط مسهب : ب  ي

  و و ذا ن ا مع مد ل  ا    ي  ا مسهي ا وصف   : و  ا  ب يدا مسهي ا مع مد ل  ا دراتد    أ
 ا دراتبت ا تب  د  أا ب

  ضمن ا دراتد ا  ب يد جواسب سظريد عن م  يرات ا دراتد  و ذا مب  سبو  ن ا دراتبت ا تب  د    ب
  أيضبً 

   ط يق م  يرا هب أتوة  ب دراتبت ا تب  د  بميداسي ب ضمست ا دراتد ا  ب يد جبس    ت
يبسبت ا جبسب ا ميداس   و ذا مب رتيتد  جما   أداةبا ت  بسد  ع   ت ا دراتد ا  ب يدع مدا   ث

 ا دراتبت ا تب  د   أا بع مد ن ا
ا فرضيبت ل  ا دراتبت  خ  برا مت خدمد  اج صبتّيد  تب يبإ    د مب  ين األ  سبك  يب ن   ج

 ا تب  د ما مب  م ات خدامن ل  ا دراتد ا  ب يد    
   لبري  ين ا دراتبت ا تب  د وا دراتد ا  ب يد وجود  والق   ح
 :  ر وجن اخ  ت ا دراتد ا  ب يد عن ا دراتبت ا تب  د و ميز ب عسهب أمب عن أ    

عن  يتد ا دراتبت ا تب  د ل  درجد   اخ  ت  يتد ا دراتد ا  ب يد ا م م  د  إن يم بوردت بن   أ
واير ب    وا تيبتيد  وا ج مبعيد  وا عوامل ا   بليد ةرار و ع يد عوام هب ا ن صبديد ا تبتد ات 

 ممب يسعبس ع   س بتي ا دراتد ا  ب يد 
معًب هب اخ  رت ا ع ند  ين    د م  يرات س  أ ميزت ا دراتد ا  ب يد عن ا دراتبت ا تب  د ل      ب

  ي يبملوا ريبند ا مسظميد،  إطبر لبر   صيبسد ا موارد ا  يريدو )اجدارة  ا مف و د     :
  و تي ط ا ضوه ع   جواسب جديدة  ت بيت ع نبت ت  يد جديدة  ونيبس ا ع ند  يسهب

  أتب يب إ صبتيد مسبت د من أجل زيبدة اج راه ا فبري   مواضيا ا مذبورة 
مجب س  أعضبهل  ا خصبتص ا ديم راليد  عيسد ا دراتد ا  ب يد ا م م  د   ا خ  ت   ت

 عن ا خصبتص ا ديم راليد  عيسبت ا دراتبت ا تب  د   بورت بن إن يما جبمعبت ا خبصد ل  
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له   ط ق ل  مجبل نطبع      بين ا دراتد ا  ب يد عن ا دراتبت ا تب  د من جهد  ط ي هب   ث
 جبمعد خبصد  ، 22) و ب   ديد ل    ع يم ا عب   ا خبصا 

  عا     ت  داتواألد   يد ل  ا ميب د ا     دراتد ا  ب يد عن ا دراتبت ا تب خ  ت ا ا   ج
  ب خ  بر     ي هب  وا فرضيبت ا     تع   

 يم نمب يد ل  اجزمد ا م ا ت  رار ست يًب خبصد  ت ب األا صفت  يتد ا دراتد ا  ب يد  عد   ح
جريت ل   يتبت مت  رة أُ   ن ا دراتبت ا تب  دإرة ا دراتد  وع   ا عبس من ذ ك لخ ل ل 

 عبس ع   ا س بتي ا      وصل  هب ا دراتد ن يسأيمبن  أيضبً ست يًب  و ذا 
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 الثاني  بحثالم
 منيجية الدراسة

وسيرررروه   عرررررض مترررربرات ا دراتررررد وا بيررررت عررررن ط يعررررد  ررررداخ  هبع رررر  ا م  ررررث  يربررررز  ررررذا
 ولرضرريب هب    سرربه مخططهررب ا ل راضرر  و   أ رردالهبو   ي هرربأ مو   ميررب د ا دراتررد ضررمن  ا ع نربت  يسهررب

 :لضً  عن  دود ا دراتد ومسهجهب  وع ين ي ضمن ا م  ث ا م بور اآل يد 
 

 .: مشكمة الدراسةلً و أ

 .الدراسة أىمية: اً ثاني

 .الدراسة أىداف: اً ثالث

  .المخطط الفتراضي لمدراسة: اً رابع

 .: فرضيات الدراسةاً خامس

 .سادسًا : حدود الدراسة

  : منيج الدراسةاً سابع
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 مشكمة الدراسة: أوًل:
 :يمبن  جتيد ميب د ا دراتد من خ ل ل ر ين وع   ا س و اآل   

  س  إ    : و   ميب د ل تفيد   م ل ل   بجد ا مسظمبت ا معبصرةالفكرية لمدراسة. المشكمة 2
ومسهب ا مسظمبت ا عبم د ل  نطبع ا  ع يم    عمل  ذ  ا مسظمبت  عبمد إذ  ل تفد ا ريبند ا مسظميد

مواب د  ذ   أجلومن  وا   ديبت ا ب يرة   وا مع دة  ل  ظل  ورة ا   يرات وا  طورات ا تريعد
 ؛ا  ع يم ا عب   جت را يجيبتوا  ط يق ا ص يح   ا رييدة صسا ا  راراتإ    سهب    بجإا   يرات ل

وات   ل   ومروسد   ترعد بوا ت جب د  ه ونراه هب من خ ل ات يعبر ا   يرات ا  بدمد
  ، Su,2011:371ا فرص)

 و   :   و م  يخيص ا ميب د ا فبريد   دراتد من    د مصبدر
ن ا ريبند ا مسظميد  م ل مف بح أ يث أبد ا عديد من ا ب بب وا  ب  ين ع     أد يبت ا موضوع . أ

ا   ييرات   ا ديسبميبيد؛ ألسهب  عبس مت وى ا  درة ع    سفيذاألعمبل  يتد ا سجبح   مسظمبت ل  
بدة ندرة ا مسظمبت وزي   ا عب  عدم ا  أبدو  ت برا ضط فبدة من ا فرص ل   يتد   صت  ب توا 

  ا  ب يد أ دالهب مب ي  ق ؛ وا  بيت معهب  ات ا  يتيدر وا ت جب د   م  ي ع   ا ت يعبر
 Mehrabi, et al., 2013;  ;Yeganegi & Azar,2012 ; 1927ا  ريي    )  وا مت    يد

;  Alzoubi, et al., 2011 (. 

  رز  ذ  ا ميب د  يبل واضح ل  ا مسظمبت ا     عمل ل  نطبع ا  ع يم ا عب    ومسهب    ب
مم ورنيهب  لهو  د مجب ت   دم األ وصفن أا  ع يم ا عب     مج ما   ميدا جبمعبت  وذ ك أل

ن  وابب ا جبمعبت ألمن ا مهم   وطبسهمأ سبه ا مج ما    مل متؤو يد أد ع  س ويُ ؤت  ا مجبل ا ذي يُ 
و  عبمل ما ا   يير  ريبند  خبصد   ن  واجن ا   ديبت ا م  يد وا عب ميدأو   ا  طورات ا جبريد

دور ب ل  إ    ضبلد   بجعداد ا م ببت ا مؤ  د ا    ي ط  هب توق ا عملأن ا جبمعبت  ه م  إو 
 ،  233: 1928)م بوري      بث  فيد ا  يريد  لضً  عن دور ب ل  خدمد ا مج ماأ  ديم 

اجدارة ) :وا     سبو ت م  يرات ا دراتد ا  ب يد    ين    ب ث من خ ل مراجعد ا دراتبت ا تب  د   ت
ع    د إط ع - صيبسد ا موارد ا  يريد  وا ريبند ا  سظيميد ،  عدم وجود دراتدو ا مف و د  

 Shafer et) يبر إذ أب  مب يبت ا  ب ث وجود ع نبت ضمسيد  يسهع   ا رام من ا -ا  ب ث
al.,2001: 197-211 ،    ا موارد ا  يريد ومسهب صيبسد إدارة  جت را يجيبتا دور ا مهم إ

  س   ع   أن  ،Park, 2011: 26)بد أا موارد ا  يريد ل   ط يق ا ريبند ا مسظميد  بمب 
واير ا م ونعد   ا   يرات ا تريعدا  فبعل ما  ل  زيبدة ندرة ا مسظمد ع   يتهماجدارة ا مف و د 

 وريبند ا  ط يق    ا  رار ا خبذل  ا  يتد  من خ ل ريبند ا ت يعبر  و ريبند 
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 : الميدانية لمدراسة  المشكمة  1
بردت بن   ديبت   ي يد  إن يم  م ل ا ميب د ا ميداسيد   دراتد ل  مواجهد نطبع ا  ع يم ا عب   ل  

  وا سف بح ا ن صبدي  ا عو مد ل  : ا   يرات ا تريعد ا    طرأت ل  ا عب م وا م م  د ر  ت ع   
ا مسبلتد  لض  عن  و زايد  و ورة ا مع ومبت وا  طور ا هبتل ل   بس وجيب ا مع ومبت وا  صب ت

وزيبدة   ن يموزيبدة عدد ا تببن ل  اج  مس ا ت  رار األ :ا م  يرات ل  ا  يتد ا داخ يد ا م م  د ل 
 و  :   و م  يخيص ا ميب د ا ميداسيد    دراتد من    د مصبدرا ط ب ع   ا  ع يم  

  ل ح ا  وتا لإ     م م  د ل  وزارة ا  ع يم ا عب   وا   ث ا ع م   ن يمتع   بومد اج   أ
ن ببن عدد ا جبمعبت أل عد   م زايداً     يث يهد  ذا ا  طبع سمواً خبصدوا   ا جبمعبت ا  بوميد

  جبمعد ا ت يمبسيد : مب  ي  صر ع   جبمع ين  بوم ين ،2992 )ن ل ا س فبضد عبم ن يمل  اج
)  جبمعد  مسهب:،  12)   ن يمل  اج،  1924 )ص ح عدد ا جبمعبت عبمأ  وجبمعد ص ح ا دين

عدد ا جبمعبت ا  بوميد    غ ،1927 )  يد  ول  عبمأ، جبمعد  7، جبمعد  بوميد و)  25
) وزارة ا  ع يم ا عب   وا   ث ا ع م   خبصد ، جبمعد 28  و )جبمعد ،24)

krg.org/ar-https://www.mhe    ، ممب    سبه ع ين زادت  دة ا مسبلتد  ين ا جبمعبتو
  س  ا ريبند ا  سظيميد     يق ا ترعد وا مروسد ل  ا ت جب د     يرات إ    لرض ع يهب ا  بجد

 جت را يجيبتوا  ط يق ا ص يح   لضل ا  راراتأوصسا   وا  هديدات صواب يبت ا فر   ا  يتيد
 وريبند ا  ط يق    وريبند صسا ا  رارات  من خ ل ريبند ا ت يعبر ؛ا  ع يم ا عب  

  س    ميد   بوردت بن ع    ذ  ا جبمعبت إن يملرض نبسون ا جبمعبت ا خبصد  جبمعبت     ب
ا موج د  ت ببن ببن ذ ك  يبل ضمس    يث سص ا  بسون ل  األا  و هب  ا ريبند ا مسظميد من ن  

صدار ا  بسون  و نيبم  ذ  ا جبمعبت  مواب د ا   يرات ل  ا  يتد إا هدت من  إ   أن   صدور 
و طوير   و ولير لرص ا مسبلتد  ميد وا ت فبدة من ا خ رات ا ع  وس ل ا   بسد ا  دي د  ا خبرجيد
ح ع    ذ  ا جبمعبت صيبسد و ع ا خبص  ع ين اي رط  ذا ا  بسون  وضطبا جبمعيد ل  ا   ا خدمد
  ولير  تيس ا جبمعبت لوراً : ا  زام طب     أا  يريد   يث سصت ا مبدة ا خبمتد مسن ع  موارد ب 

وا مرابز ا ص يد  لضً  عن   وا ج مبعيد  وا  رليهيد  وا سيبطبت ا   بليد  ا ظروت ا مبديد
، 1923بوردت بن   إن يما م بس  وا متب بت ا خضراه ومراعبة ذوي ا   يبجبت ا خبصد ) ر مبن 

 مبن من  يخيص ا  صور ل      ومن خ ل عمل ا  ب ث ل  مجبل ا  ع يم  ف رة طوي د ست يبً 
  صيبسد  ذا ا مورد و خبصد مب ي ع ق    وجن ا  يبدات ا جبمعيد س و ا   مبم ل  ا مورد ا  يري

ات طبع  يخيص و   بوردت بن إن يمات ط ع وانا ا جبمعبت ا خبصد ل  إ    ممب دلا ا  ب ث
بون   وا ذي يمبن أن يا ب ير من ا عوامل ا      ع ق  وجود ا  صور ل  ا   مبم  ب مورد ا  يري

 ت  ب  عدم ندرة   ك ا جبمعبت ع      يق ا ريبند ا مسظميد 

https://www.mhe-krg.org/ar
https://www.mhe-krg.org/ar
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 ا ذي يصست ا جبمعبت National University Ranking (NUR)س بتي ا وطس    جبمعبت    ت
أ ا  ب ث لين ،    و و ا عبم ا ذي  د1927،  يير ل  ا عبم )A , B ,C, Dر عد مت ويبت )إ   أ
م    ق  ، جبمعد 27مجموع  ا جبمعبت ا خبصد ا  ب غ عدد ب ) وجدسب أن جراه ا دراتد ا  ب يد  إ
يق  جبمعد جيهبن اي جبمعدا جبمعد األمريبيد ل  ا ت يمبسيد  ،   و   ت)Aمسهب ا مت وى ) أيب
، ا مت وى ا  سميد ا  يريد  جبمعد ا جمهوريد   ع وم وا  بسو وجيب  وجبمعد سوروز  جبمعد أر يلل  
(Bل  ا مت وى جيهبن ل  ا ت يمبسيد  جيهبن ل  د وك    سبن ا فرستيد) جبمعبت ، وجبهت ،
(Cخير )ا جبمعبت لببست ل  ا مت وى األ مب   يد،   أD( ،وما أن ،ا دو يد  ا  يبن  سو ي أر يل  

ندر هب ع   مواب د ا  طورات مت وى ميب د ل  ا مواجهد ا جبمعبت ا خبصد  تي  عبس ذ  ا س ب
ن ا جبمعبت ا خبصد ل  ؛ و ذ ك لإوا   بق  ب جبمعبت ا م  دمد  وا   يرات ل   يتد ا  ع يم ا عب  

   دجبوردت بن  عبس  من ا  صور ل  ا ريبند ا مسظميد ا     مبسهب من ا ت جب د ا سب إن يم
ن يبون ذ ك  ت ب أد ومروسد     يرات ا  يتيد  و يخيص ا فرص وات    هب  ويمبن و ترع

 ع مد ا مورد ا رتيس ا ذي   وصفهب  نصور  ذ  ا جبمعبت ل  ا   مبم  صيبسد موارد ب ا  يريد
  وبذ ك وخدمد ا مج ما  وا س بج ا ع م   ا  ع يم ل  : ا م م  د أ دالهبع ين ا جبمعد ل     يق 

ا ذي يمبن اجدارة ا مف و د   س  مسهي   ميدببديميد ل   ذ  ا جبمعبت ألإدراك ا  يبدات األعدم 
و دري هم  فهم ا مع ومبت ا     ع ر عن   وا موارد ا  يريداجدارة من ميبربد ا مع ومبت  ين 

 س مبه  عزيز ا و ه واة  لضً  عن رييدا  رارات ا  من ا خبذا جبمع   و مبيسهم  داهمؤيرات األ
 من خ ل  عزيز يعور م  ب ميبربد ل  م بيد ا جبمعد  ؛بمعد ديهم   ج

وجود  صور واضح  دى  و سبًه ع   مب ت ق  م  يخيص ا ميب د من ن ل ا  ب ث ل  عدم     
صيبسد ا موارد و ا مف و د  اجدارة ) :ببديميد ل  ا جبمعبت ا خبصد عن م  يرات ا داراتدا  يبدات األ

 ،  ين  ذ  ا م  يرات  ممب دلا ا  ب ثا  أ يرو  اجر  بط، وط يعد ا ع نبت )وا ريبند ا مسظميد ا  يريد
يد ا  أ ير ا سعببتبت إ    من خ ل   س  مخطط لرض  ييير ؛ ذ  ا ع نبت ميداسيبً  إ   اخ  بر

  ديد ا  تبؤ ت وا ريبند ا مسظميد  و  م اجدارة ا مف و د  صيبسد ا موارد ا  يريد ل  ا ع ند  ين 
 ا    يد ع   ا س و اآل  :

ا ريبند ا مسظميد ، و صيبسد ا موارد ا  يريد  و   اجدارة ا مف و د ) :مب مت وى  ولر م  يرات ا دراتد  2
مجب س  ذ   أعضبهمن وجهد سظر ا عراق  بوردت بن إن يم ب ل  ا جبمعبت ا خبصد ل  أ عبدو 

 ا جبمعبت؟
مت وى  ولر ب ل  ا جبمعبت إ     ب  ب ت سبدأ عبد  يرات ا دراتد و ا  ر ي يد  م  ميد ل  خ  ت األ  1

  ؟ ا م  و د
  ين م  يرات ا دراتد ل  ا جبمعبت ا م  و د ؟  ع نبت معسويد ل  وجد   3
 ا مف و د ل  صيبسد ا موارد ا  يريد ؟ دارة معسوي  إل  أ ير ل يوجد   5
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 ا مسظميد ؟معسويًب ل  ا ريبند اجدارة ا مف و د  ل  ؤ ر   4
 معسوي  صيبسد ا موارد ا  يريد ل  ا ريبند ا مسظميد ؟  أ ير ل يوجد   8
اجدارة ا مف و د ل    ويد ا ع ند  ين    ل يتهم م  ير صيبسد ا موارد ا  يريد بم  ير معدل  7

 وا ريبند ا مسظميد ؟
   بين  ذ   ع   م  يرات ا دراتد   عبً    ل  سبك   بين ل  مت وى  ربيز ا جبمعبت ا م  و د  8

 ا م  يرات ؟
 جب  مت وى   س  ا جبمعبت ا م  و د  م  يرات   ا م  و ين آراهل   ا معسويد  ل  وجد لروق  9

 ا دراتد   عًب  تمب هم ا فرديد ؟   
 أىمية الدراسةثانيا: 

 : مب  جبس ين ا دراتد ل  أ ميد  رز    
 كاديميالجانب األ  -2

ل   يتد ا مسظمبت عبمد     د م  يرات  عد  يويد ل   سبو هب  ببديميبً أي هب أ م ب تب ا دراتد     
طير سظري عن أن   ديم  أ إذ  مسظميد وا ريبند ا  صيبسد ا موارد ا  يريدو   اجدارة ا مف و د :و  

يتهم ل  ت   بأ عبدو   ول تف هب   ذ  ا م  يرات وعرض وجهبت ا سظر ا مخ  فد  خصوص مفهومهب
ا مزيد من إ    و   بج  ومب زا ت  دي د  وا     عد ن ي د ست يبً   ا     سبو  هب جهود ا تب  د اإاسبه 

  ا مب  د إ    ضبلداج معرلد و ااسبه إ ي ونا أن  تهم ل ن ا دراتد ا  ب يد إلع ين و ا جدل وا مسبنيد  
 الجانب  الميداني: -2

ي هب  س  ق من أ من إ هب  وع ين ل ي هب ا ميداسيد ل  بوسهب ا خذت من ا جبمعبت مجب ً أ م أ   
د من س بتي ا دراتد ل   عزيز يفن  أسن يمبن   جبمعبت ا م  و د أا جبمعبت   مج ما  بمب  أ ميد

صيبسد موارد ب ا  يريد  لض  لضل ا  رامي  أا مف و د  ووضا  اجدارةف تفد    هبمت وى ممبرت
ا م  ر بت ا      دمهب أن د ا مسظميد  بمب بيفيد    يق ا ريبنإ    دارات ا جبمعبتإريبد إعن 

ا جبمعبت ووضعهب ضمن خريطد ا جبمعبت ا عب ميد   أداهن  تهم ل    تين أا دراتد يمبن 
  عسدمب  بخذ   ك ا م  ر بت طري هب    سفيذ  

 أىداف الدراسة  :ثالثاً 
   م ور أ دات ا دراتد   ول ا   :     

  وا ريبند ا مسظميد ، صيبسد ا موارد ا  يريد)اجدارة ا مف و د  و م  يرات ا دراتد:  يخيص وانا  -2
  اجن يم ا خبصد ل  جبمعبتا ن ن ل م

 ا م  و د  ا جبمعبتل    ين م  يرات ا دراتد ا  أ يرو  اجر  بط   يل ع نبت  -1
 وا ريبند ا مسظميد اجدارة ا مف و د ا دور ا معدل  صيبسد ا موارد ا  يريد   ع ند  ين ا  عرت ع    -3
 ا بيت عن مدى وجود   بين ل  مت ويبت م  يرات ا دراتد ل  ا جبمعبت ا م  و د  -5
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ا م  و ين  جب  مت وى   س  ا جبمعبت ا م  و د  آراهل   معسويد ا  عرت ع   مدى وجود لروق -4
  عود  خصبتصهم ا فرديد وا     م  يرات ا دراتد 

مببسيد   ولرضيبت ا دراتد  مخطط ا دراتد ا فرض  اخ  برا بيت عن س بتي  -8  عميم س بتي وا 
  ا دراتد ا  ب يد ع   ا ميدان ا م  وث

 م ل   بتق ع ميد  عبس وانا ا م  يرات ا    د ل  جبمعبت ا    ت س بجبت  اإ    ا  وصل -7
 بت ا مت    يد  و  درات ن يمومن خ  هب   ديم مجموعد من ا م  ر بت  جبمعبت اج ؛ا خبصد ن يماج

جبمعبت ا م  و د    س  مجموعد من ا م  ر بت وا  وصيبت ل  ضوه س بتي ا وانا ا ميداس     -8
وصوً   هدت   صيبسد ا موارد ا  يريدو ا مف و د دارة إلمت وى ممبرت هب   خصوص بيفيد  عزيز 

 ا ريبند ا مسظميد ليهب    يق 
  الفرضي الدراسةمخطط رابعًا: 
ا ع ند ا مسط يد  ين إ    لرض  ييير مخطط صميم   ا معب جد ا مسهجيد  ميب د ا دراتد  ط ب      

م  يرات ا دراتد  ع يرًا عن ا   ول ا مؤن د ا    ان ر  هب ا دراتبت  إلجب د ع   األتت د ا    يد ا م برة 
 -د: ب س بط اآل ي   مخطط ا فرض   بل  ميب د ا دراتد  وند عسيت ا دراتد عسد إعداد 

 إمببسيد نيبس بل م  ير من م  يرات ا دراتد    2
مببسيد  ا مخططيمو يد    1    اخ  بر وا 
  يبل خبص جبمعب هب ا خبصد ول    بوردت بن  يبل عبم إن يما تبق ا م  يرات ما  يتد    3
دارة اج عد  إذوط يعد ا ع ند  يسهب    وا م  يرات ا مع مدة     دد ا مخطط ا م  يرات ا مت   د5

 ب أ عبدو  ؤ ر ل  ا ريبند ا مسظميد   م  يرات مت   د مب أ عبدو وصيبسد ا موارد ا  يريد ا مف و د 
 ب ست د   م  ير  م  يرًا مع مداً  ب أ عبدم ل صيبسد ا موارد ا  يريد و   بمب  م  يرًا مع مداً  وصفهب 

اجدارة   بمب أسن ل  ا ونت ذا ن يعد م  يرًا معدً     ع ند  ين بجدارة ا مف و دا مت  ل ا م م ل  
 مخطط ا ل راض    دراتد  ا ، 7وي ين ا يبل رنم ) وا ريبند ا مسظميد ا مف و د 
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 مخطط ا فرض    دراتدا  ،7ا يبل)

 
 فرضيات الدراسة:: اً خامس

 األولى : الفرضية الرئيسة
  في الجامعات المبحوثةوبين صيانة الموارد البشرية اإلدارة المفتوحة  بين معنوية توجد عالقة   

 هب ا فرضيبت ا فرعيد اآل يد : و  فرع مس
 و ين صيبسد ا موارد ا  يريد    بتم ا مع ومبت  ين ا معسويد  وجد ع ند -2
 ا  دريب و ين صيبسد ا موارد ا  يريد   ين ا معسويد وجد ع ند  -1
 ا  مبين و ين صيبسد ا موارد ا  يريد  ين  ا معسويد  وجد ع ند -3
 ا ميبربد ل  ا س بتي  و ين  صيبسد ا موارد ا  يريد  ين  ا معسويد وجد ع ند  -5

 ة الثانية : الفرضية الرئيس 
 المبحوثة . في الجامعات وبين الرشاقة المنظميةبين اإلدارة المفتوحة   معنوية  توجد عالقة    
 ب ا فرضيبت ا فرعيد اآل يد : و  فرع مسه 

 وا ريبند ا مسظميد    بتم ا مع ومبت  ين ا معسويد  وجد ع ند -2
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 وا ريبند ا مسظميد   ا  دريب  ين ا معسويد وجد ع ند  -1
 ا  مبين و ا ريبند ا مسظميد  ين  ا معسويد وجد ع ند  -3
 ا ريبند ا مسظميد ا ميبربد ل  ا س بتي  و  ين  ا معسويد وجد ع ند  -5

 : الثةالفرضية الرئيسة الث
  في الجامعات المبحوثة صيانة الموارد البشرية وبين الرشاقة المنظمية  بين معنويةتوجد عالقة    

 اآل يد :  فرعيدا  بتيفرضا و  فرع مسهب
 ا سيبطبت ا ونبتيد و ين ا ريبند ا مسظميد   ين ا معسويد وجد ع ند  -2
 ا رعبيد ا ط يد و ين ا ريبند ا مسظميد   ين ا معسويد  وجد ع ند -1
 ا خدمبت ا ج مبعيد وا  رليهيد و ين ا ريبند ا مسظميد   ين ا معسويد  وجد ع ند -3
  رامي ا ت  رار ا وظيف  و ين ا ريبند ا مسظميد   ين ا معسويد وجد ع ند  -5
 خدمبت ا   بعد و ين ا ريبند ا مسظميد   ا معسويد  ين ار  بط  وجد ع ند -4

 الرابعة: الفرضية الرئيسة 
 .في الجامعات المبحوثة صيانة الموارد البشريةالمفتوحة في  لإلدارة معنوي  تأثير يوجد    
 -:ا  يد  فرعيدا فرضيبت ا و  فرع مسهب  

    بتم ا مع ومبت ل  صيبسد ا موارد ا  يريد  معسوي أ ير وجد ي -2
    دريب ل  صيبسد ا موارد ا  يريد  معسوي أ ير وجد ي -1
  مبين  ل  صيبسد ا موارد ا  يريد    معسوي أ ير وجد ي -3
   ميبربد ل  ا س بتي  ل  صيبسد ا موارد ا  يريد  معسوي أ ير وجد ي -5

 الخامسة: الفرضية الرئيسة 
 .المفتوحة في الرشاقة المنظمية  في الجامعات المبحوثة لإلدارة معنوي  تأثير يوجد     

 -ا  يد :: فرعيدا فرضيبت ا و  فرع مسهب  
    بتم ا مع ومبت ل  ا ريبند ا مسظميد  معسوي أ ير وجد ي -2
    دريب ل  ا ريبند ا مسظميد  معسوي أ ير وجد ي -1
  مبين  ل  ا ريبند ا مسظميد    معسوي أ ير وجد ي -3
   ميبربد ل  ا س بتي ل  ا ريبند ا مسظميد  معسوي أ ير وجد ي -5

 سادسةالفرضية الرئيسة ال 
 .في الرشاقة المنظمية في الجامعات المبحوثةلصيانة الموارد البشرية معنوي  تأثير ىناك    
 اآل يد:  فرعيدا فرضيبت ا و  فرع مسهب  

   سيبطبت ا ونبتيد ل  ا ريبند ا مسظميد  معسوي أ ير وجد ي -2
 وي   رعبيد ا ط يد ل  ا ريبند ا مسظميد معس أ ير وجد ي -1
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   خدمبت ا ج مبعيد وا  رليهيد ل  ا ريبند ا مسظميد  معسوي أ ير وجد ي -3
 ا ريبند ا مسظميد    رامي ا ت  رار ا وظيف  ل   أ يروجد ي -5
 . ا   بعد ل  ا ريبند ا مسظميديوجد  أ ير معسوي  خدمبت  -4

 السابعة : الفرضية الرئيسة 
اإلدارح انمفتىصخ  انؼالقخ ثين  ؼزيزُمَؼِذل يضهم في تصيبنخ انمىارد انجشزيخ كمتغيز ورىد      

 .وانزشبقخ انمنظميخ في انزبمؼبد انمجضىحخ 

 ورزفشع مىهب الفشضٍبد الفشعٍخ اَرٍخ : 

ا ع ند  ين اجدارة ا مف و د  وا ريبند   عزيزوجود ا سيبطبت ا ونبتيد بم  ير ُمَعِدل يتهم ل   -2
  ا مسظميد

ا ع ند  ين اجدارة ا مف و د وا ريبند   عزيز وجود ا رعبيد ا ط يد بم  ير ُمَعِدل يتهم ل  -1
  ا مسظميد

ا ع ند  ين اجدارة ا مف و د  وا ريبند   عزيزوجود ا خدمبت ا ج مبعيد بم  ير ُمَعِدل يتهم ل   -3
  ا مسظميد

ا ع ند  ين اجدارة ا مف و د    عزيزوجود  رامي ا ت  رار ا وظيف  بم  ير ُمَعِدل يتهم ل   -5
  وا ريبند ا مسظميد

ا ع ند  ين اجدارة ا مف و د وا ريبند     عزيزوجود خدمبت ا   بعد بم  ير ُمَعِدل يتهم ل -5
 .ا مسظميد

 رضية الرئيسة الثامنة : الف
،  اإلدارة المفتوحة تركيز الجامعات المبحوثة عمى متغيرات الدارسة ) يوجد تباين في مستوى    

 صيانة الموارد البشرية و الرشاقة المنظمية ( تبعًا لتباين ىذه المتغيرات. 
 و  فرع مسهب ا فرضيبت ا فرعيد اآل يد : 

صيبسد ا موارد ا  يريد ل  ا جبمعبت ا م  و د   عًب  مت وى  ربيز ب  يوجد   بين ل  مت وى  2
 ع   م  ير اجدارة ا مف و د  

ا ريبند ا مسظميد ل  ا جبمعبت ا م  و د   عًب  مت وى  ربيز ب ع    يوجد   بين ل  مت وى  1
 م  ير اجدارة  ا مف و د 

و د   عًب  مت وى  ربيز ب ع   ا ريبند ا مسظميد ل  ا جبمعبت ا م   يوجد   بين ل  مت وى .3
 . صيبسد ا موارد ا  يريد م  ير

 الفرضية الرئيسة التاسعة :
إلى  في مستوى تركيز الجامعات المبحوثة عمى متغيرات الدراسة تعود المعنوية فروقتوجد      

 السمات الفردية لممبحوثين.
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 ورزفشع مىهب الفشضٍبد الفشعٍخ االرٍخ :

 عود  تمد ل  مت وى  ربيز ا جبمعبت ا م  و د ع   م  يرات ا دراتد  ا معسويد لروق وجد   .0
 ا جسس 

ا دراتد  عود  تمد ل  مت وى  ربيز ا جبمعبت ا م  و د ع   م  يرات  ا معسويد لروق وجد  .2
 ا عمر 

ا دراتد  عود  تمد ل  مت وى  ربيز ا جبمعبت ا م  و د ع   م  يرات  ا معسويد لروق وجد  .3
  ا مؤ ل ا ع م  

ل  مت وى  ربيز ا جبمعبت ا م  و د ع   م  يرات ا دراتد  عود  تمد ا   ب  ا معسويد لروق وجد  .4
 ا ع م   

ا دراتد  عود  تمد ل  ل  مت وى  ربيز ا جبمعبت ا م  و د ع   م  يرات  ا معسويد لروق وجد  .5
 ا مسصب ا  ب   

ا دراتد  عود  تمد ل  مت وى  ربيز ا جبمعبت ا م  و د ع   م  يرات  ا معسويد لروق وجد  .6
 تسوات ا خدمد ل  ا مسصب ا  ب   

ا دراتد  عود  تمد ل  مت وى  ربيز ا جبمعبت ا م  و د ع   م  يرات  ا معسويد لروق وجد  .7
 تسوات ا خدمد ل  ا  ع يم ا جبمع  

 حدود الدراسة: سادساً 
 :اآل يد ا س بط  وزعت  دود ا دراتد ع      
 ق ا    يم  هب ا دراتد ابوردت بن / ا عر  إن يم  م ل  ب جبمعبت ا خبصد ل   الحدود المكانية:  -1
وجما ا  يبسبت و   ي هب واس صرت ا ت  بسد     ا ف رة ا     مت ليهب  وزياالحدود الزمانية: و -2

  ،1919)   بيد يهر  موز تسد ،1927)ل  ا ف رة ا وانعد مب ين يهر  موز تسد 
صيبسد ا موارد ا  يريد  و   ا مف و ددارة  إ م  ت  م  يرات ا دراتد ا رتيتد ) الحدود الموضوعية: -3

  ب ا فرعيد  أ عبدوا ريبند ا مسظميد ، و 
 إن يمل    مجب س ا جبمعبت ا خبصد أعضبه  م ل  ب مت جي ين من  الحدود البشرية: -4

 دت بن/ا عراق  ر بو 
 سابعًا: منيج الدراسة 

 دراتد ا ظوا ر ا ج مبعيد مسهجًب م تمًب  عد  ا ذي يُ  ا    ي  اع مد ا  ب ث ا مسهي ا وصف       
 ذ ك ان ض  ات خدامن ًب    ب د ا م  و د  يأ يويولر وصفًب  فص  إدارة األعمبلل  مجبل  وا ت وبيد

مل ما م  يرا هب ع   ا س و ا ذي وطري د ا  عب   م ررات   ع ق  ط يعد ا دراتد؛  م ل  ذ  ا دراتد 
  ول وانعيد إ       وصل ؛و وظيفن ل  خدمد ا دراتد    جتيد  ذا ا مسهي األستب يح ا فرصد ي

ا   ي يد من ا  يبسبت  جما خ ل وذ ك من  ومسط يد   ميب ت ا     عبس  مسهب ا جبمعبت ا م  و د
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مجب س ا جبمعبت  أعضبهمن  هبت عيسدو وج آراهات ط ع  ل  ضوهميب دة ا وانا ا فع    هب 
   ا ع نبت  ين ا م  يررات ا رتيتد وا فرعيدإ      وصول ؛ا م  و د
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 المبحث الثالث 
 ساليب جمع البيانات وتحميمياأ

 
اج صبتّيد  اتخ  بر وا   وبيفيد  صميم م يبس ا دراتد  دوات جما ا  يبسبتأي سبول  ذا ا م  ث      
  ا مت خدمد ل     يل ا  يبسبتاج صبتّيد  دواتيت ع   ا م يبس  لضً  عن عرض األجر أا    

 ا فرضيبت  وذ ك من خ ل ا م بور اآل يد :  اخ  برو 
 

 دوات الدراسةا :أوًل ً 
وا جبسب ا ميداس   و      مبم ا جبسب ا سظري؛   رض إدوات ا    يدات خدمت ا دراتد  عض األ   

 بب   :
ا عديد من ا مصبدر ا ع ميد  م ا ع مبد ل  إعداد ا جبسب ا سظري   دراتد ع   الجانب النظري:  -2

يد مات ا ص د  ب موضوع  لض  عن ا مج ت ا ع ذطبريح ا جبمعيد ل : ا رتبتل واأل ا م م  د
ا ذمن  ضا مسيورة  م خصبت ا مؤ مراتا ا مجبل من ا دراتد  ومن  م ذا دوريد ا م خصصد ل   

ا م ولرة ل  ي بد ا مع ومبت  ا مصبدر خيراً أا ا   ل  و ذ ك ا ب ب ا م ع  د ل   ذا خ صبص  وب
   يبل واضح عن موضوع سطبر ب ا ميداإ   إ   وصول ؛ا س رسيت،  هت   طي هب ) ا دو يد
  ا دراتد 

  م  يرات ا دراتد  ب طبر ا عم    م ا  جوه ا  :   رض جما ا  يبسبت ا م ع  د الجانب الميداني : -1
ل   يخيص ا ت  بسد  ا م ب  ت ا يخصيد ما ا م بمين  ت مبرة مت  المقابالت الشخصية: - أ

 :مد ا م يبس ا مت خدم و و  ومدى م هيد   دراتد ا  ب يدتبتوا ف رات األ  ا م بور ا رتيتد
ع   عيسد ا دراتد  و مب ي  تم ما م ط  بت ا ت  بسد  ن ل  وزيا  )م يبس  يبرت ا خمبت ،

 اجداريدع   مجموعد من ا خ راه ا مخ صين ل  ا ع وم ا ت  بسد   م عرض ات مبرةو   ا دراتد
  ولراتهم آ ت ط ع  ؛ا هيتبت ا  دريتيد ل  جبمعبت م سوعد أعضبهواخ صبصبت مخ  فد من 

 ذخاأل م طبر ا عم    و  إل  دير مدى  م ي هب  أجل د من   يبس م  يرات ا درات ؛ل رات ا ت  بسد
 ييير ،2ا م  ق )ا  دت مسهب  و  وأ   يهب  ظب هم  ول إجراه ا   يير   بجضبلد إ م  ر ب هم وم

   ب هم ا ع ميد  أا وظيفيد و ا م بمين وموانعهم تمبه إ   أ

؛ عيسد ا دراتد ألرادا م ب  ت ما  أيضبً   و مت الجامعات المبحوثةإلى  الزيارات الشخصية  - ب
 ر  ين م  يرا هب  و وضيح أعطبه لبرة عبمد عن ط يعد ا دراتد  ومدى وجود ع ند و  هدت إ
عن  عض  لض ً   جب بت ص ي دإا  صول ع   أجل من  ؛ يهبا  بجد إعسد ا ت  بسد  ل رات

 ا ا جبسب   ذا مع ومبت ا     خدم ا دراتد ل  جما ا  يبسبت ا خبصد  ه
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 ؛عيسد ا دراتد ألرادا رتيتد ل  جما ا  يبسبت من  داةاألا ت  بسد   عد ات مبرةستبانة: استمارة ال - ت
 يخيص ونيبس م  يرا هب  ندر هب ع   مدى    يبل واضح عسد صيبا هب  ربز ا   مبم ك ذ 

ل  صي  هب ا ت  بسد  و بوستا م  و ين  هب   لراددرابهب ولهمهب من جبسب األلض  عن إ
 جزاه رتيتد  وع   ا س و اآل   : أر عد أ، من 3ا سهبتيد ا    يظهر ب ا م  ق )

مج س  ألعضبه ت ا  عريفيد مع ومبا ا جزه  ذخصص  : . بيانات المستجيبولالجز  األ  - أ
ا مسصب و ا   ب ا ع م   و ا مؤ ل ا ع م   و ا عمر  و : ا جسس  وا    يم ت ا جبمعد ا م  و د 

  عدد تسوات ا خدمد ل  ا  ع يم ا عب  و عدد تسوات ا خدمد ل  ا مسصب ا  ب    و ا  ب    
ا ع برات ذات ا ص د  ر عد م  يرات لرعيد ضمنأا ا م  ير  ذ ضمالمفتوحة:  اإلدارة متغير  - ب

 ع برة   يبس  ذا ا م  ير  ،28) و م  خصيص  ا مف و د اجدارة   يبس م  ير 
  يبس م  ير  ؛ا ع برات ضمن أ عبدخمتد  ا ا م  يرذي ضمن   :الموارد البشريةصيانة متغير    أ

 ع برة   يبس  ذا ا م  ير  ،35)  ضمن ع   إذ  صيبسد ا موارد ا  يريد
ع برة  ،23) ا م  ير    د م  يرات لرعيد  ضمت هذاخصص  : الرشاقة المنظميةمتغير    ب

   ا ريبند ا مسظميد يبس م  ير  
 مكونات الستبانة (8الجدول ) 

 ت
المتغٌرات 
 الرئٌسة

 المصدر المتغٌرات الفرعٌة
عدد 
 األسئلة

المجمو
 ع

 أوال 
معلومات 
 تعرٌفٌة 

 معلومات خاصة بالمجيب
 

8 8 

 ثانٌا  
اإلدارة  
 المفتوحة

 & Charles) نشر المعلومات -
Negron, , 1997) 

 

7 

28 
 7 التدريب -

 7 التمكين -

 7 في النتائجالمشاركة  -

 
 ثالثا  

صٌانة 
الموارد 
 البشرٌة 

 , .Moghadam, J)) النشاطات الوقائية -
el at, 2013) ، 

( Beheshtifar & 
Safarian, 2013  ،)   
)خضر، والباشقالً، 

5102) 

7 

35 

 7 الرعاية الطبية  -

الخدمات االجتماعية  -
 والترفيهية

7 

برامج االستقرار  -
 الوظيفي

7 

 7 خدمات التقاعد -

 رابعا  
الرشاقة 
 المنظمٌة

 (Park, 2011) رشاقة االستشعار -
 (5105)العابدي، 

7 

 8 رشاقة اتخاذ القرار - 23

 8 رشاقة التطبيق -

 86 المجموع       

 ا جدول من اعداد ا  ب ث
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  وثباتياالستبانة  صدق اختبار-انيًا ث
ات ن ررل  وزيعهررب خ  رربر عرردد مررن ا ا ترر  بسد إ رر   خضررعتأُ ا ترر  بسد و  ب هررب  صرردق  رررض نيرربس 

 -   :خ  برات  بآلو عد ب   م  ت  ذ  ا 
 ات قبل توزيع الستمارة ختبار ولى: الالمرحمة األ      

نرردرة ا م يرربس ع رر  نيرربس ا ظررب رة نيررد ا دراتررد    خ  رربر: ي صررد  هررذا ا أ _ قياااس الصاادق الظاااىري 
   اجداريردوذ ك من خر ل عررض ا م يربس ع ر  مجموعرد مرن ا خ رراه ا م خصصرين لر  مجربل ا ع روم 

   أبررد مررن صرر د ا ف رررات ومرردى  ؛ ،2  ررب هم ا ع ميررد وموانررا عم هررم لرر  ا م  ررق )أتررمبؤ م و أ وا م   ررد
    رررق مرررن مررردى صررر د مضرررمون ا ع ررربرات  موضررروع اوبرررذ ك   أ ررردالهبم هم هرررب  فرضررريبت ا دراترررد و 

و مررب يضررمن       يررث  ررم اترر ط ع آراتهررم  يررأن نرردرة ا ترر مبرة ع رر  نيرربس م  يرررات ا دراترردا دراتررد
عرررردد مررررن  نرررردمودن هررررب مررررن ا سب يررررد ا ع ميررررد  و   وتررررهو د لهمهررررب مررررن ن ررررل ا مجيررررب  وضرررروح ل را هررررب

  وا  رذت مسهرب ع ربرات جديردة ضربلد إ م يربس مرن  يرث و عرديل ا  خذ  هربواأل هبا م  ظبت  م  دويس
  األخرى و عديل  عض صيبابت ا ع برات

 ررم نيررربس يررمو يد ا تررر مبرة مررن خرر ل طررررح  عررض ا  تررربؤ ت ع رر  ا تررربدة :  ب _ قياااس الشااامولية
برة  مرت إضربلد عردد مرن ا ف ررات  واتر  د ت  ول  ضوه األتت د ا م  ا خ راه عن يمو يد ا ت  بسد

 عدد من ا ع برات  أخرى أب ر م همد  
 الستبانة  ات بعد توزيعختبار المرحمة الثانية: ال

 قياس الثبات 
  _ ا ت  بسد     عرت ع   دند م  يرات: باستخدام كرونباخ الفا الستبانة  ثبات اختبارأ

)بروم بخ ا فب، ضمن  رسبمي  اخ  برجرت ا دراتد    يل أوضوعيد    ع برات ا وصفيد وا م
(SPSS.V. 21( ل     يل ،Reliability(إن ست د)9،  وي ين ا جدول ،Cronbach ,s 

Alpha ،درجد   عبسو   وموج د، و   نيمد مر فعد 0.961) ع   ا مت وى اججمب     م  يرات
 ببستع    د    ا   بت  ع برات بل م  يرن نيمد معبمل   ين أ  بمب عب يد من   بت ا ت  بسد

ا مف و د  صيبسد ا موارد  اجدارة ،   بل من 0.886،  و)0.889،  )0.953   ت ) إذعب يد   
  ع   ا  وا    ممب يؤبد ا   بت ا مط وب  ع برات م  يرات ا دراتدا  يريد  وا ريبند ا مسظميد 
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 قيم كرونباخ الفا لمتغيرات الدراسة (  9الجدول )
 قيم كرونباخ ألفا المتغيرات ت
 0.887 ا مع ومبت   بتم 2
 0.879 ا  دريب 1
 0.878 ا  مبين  3
 0.854 ا ميبربد ل  ا س بتي  5
 0.953 المفتوحة دارة المؤشر الكمي لإل 5

 0.815 ا سيبطبت ا ونبتيد - 8

 0.906 ا رعبيد ا ط يد  - 7

 0.881 ا خدمبت ا ج مبعيد وا  رليهيد - 8
 0.803  رامي ا ت  رار ا وظيف  - 9
 0.872 خدمبت ا   بعد - 29
 0.889 المؤشر الكمي لصيانة الموارد البشرية 11
 0.865 ريبند ا ت يعبر - 21
 0.906 ا  رار ا خبذريبند  - 23
 0.895 ريبند ا  ط يق - 25
 0.886 المنظميةالمؤشر الكمي لمرشاقة  24
 0.961 شر الكمي لممقياسؤ الم 16

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )       
 
 طري د ا  جزتد     يل معبمل ا   بتل  ، Reliability Analysis) يت خدم: قياس الثبات   ب

 ين  اجر  بطات خراج معبمل  ع برا هب عسد ا ت  بسد    بت  و عس  ،Split-Half) ا سصفيد
  ل  ا ظروت ذا هب با مب أعيد  ط ي هإذل   ب د    ي هب ا س بتي   وا وصول ا   سفس ا عبد ب

وي   ق ا   بت عسدمب  بون نيمهب ا م تو د   ع برات ا ت  بسد عسد معبمل ا   بت اب ر من ا  يمد 
   ذا يعس  يمبن ا ع مبد ع   ،825 .0) ول   ذ  ا دراتد ا ببن معبمل ا   بت ذا معيبريد   

ا م ين ع   س و  ذا ا    يل  وببست ا س بتي    ذ  ا  يمد ولق ع برات ا ت  بسد ا دراتد ا  ب يد
 : وضح ا     وا   ، 29ا جدول )ل  

 طري د ا  جزتد    اع   نيمد  ،0.901) ببستُ عد   بتم ا مع ومبت ل  نيمد معبمل ا   بت ن أ 
    ،0.704ُ عد ا ميبربد ) ب م ب ل ببست نيمد   ا دارة ا مف و د  عبدا سصفيد ع   مت وى األ

     يل ع برات ا ت  بسد ا م ع  د  ب دارة ا مف و دأنل نيمد ل  ا س بتي 
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  أع   نيمد  معبمل ا   بت  طري د ا  جزتد ا سصفيد ع   مت وى     0.883 ))نيمدوببست
 م   ا مف و د اجدارةم  ير   ،0.869)معبمل   بت وي يهب نيمد صيبسد ا موارد ا  يريد   ا م  يرات 

 ا ريبند ا مسظميد   م  ير وجبه  ،0.866نيمد معبمل ا   بت )
  مت وى ا مؤير ا ب   و جميا ع براتع    معبمل ا   بتنيمد  أع      ،825 .0)وا  يمد 

وند ببست ن ل ا  ص يح ا ت  بسد     بت اجر  بطنيمد معبمل   و ،86وا  ب  د )ا ت  بسد 
، 0.811،   يص ح )Spearman)  ذا عن طريق معبد د اجر  بطمعبمل  وند   ير  ،0.791)

  ل   ذ  ا دراتد عبل     بتيدل ع   ، ممب 0.670من )أب ر  أن  ذ  ا  يمد اذ عد ا  ص يح  
  بت معبمل أسفتهم وت عط  ا س بتي ذا هب و ست د  لرادويمبن اع مبد ب ل  أونبت مخ  فد  أل

(%82.5 ،  
 والر ا   بت ا مط وب اي    يبز معبمل ا   بت   يمهب ا عب يدجاو ذ  ا س بتي  يير ا        

يدل ع   ممب  ؛ا ميبرة ا يهب  بأ عبدم  يرا هب و هب ا م ددة ل  ع برا  ولق   ت  بسد ا دراتد ا  ب يد
     اع مد با    جما ا  يبسبت ا ميداسيد أداةب  هب ون و هبببلي

  نيبس صدق  م = ا جذر ا  ر يع   معبمل ا   بت،  صدق ا م  وى معبد د )ع    بع مبد و
 ،814 9)ا  ب غ ا ت  بسد  ات خراج درجد صدقوذ ك  عد ل  ا دراتد ا  ب يد    ت  بسد  ا م  وى

 معبمل ا   بت  ف رات و  غ و  ب هب   داةوجود ار  بط نوي  ين صدق األ عن طريق معبمل ا   بت 
   نيمد عب يد  ،0.908)نيمد لإن   ،   وع ين29ل  ا جدول ) وا موضح،  814 9)ا ت  بسد 

  بسد ت  اصدق م  وى  ييير ا  مب م

 

 
 الصتجبنخ انذراصخ( قيبس انخجبد 01انزذول )

 ثؼبدانمتغيزاد واأل
ػذد 

 انؼجبراد

 اإلرتجبطمؼبمم  انخجبد قيم تززئخ 
مؼبمم انخجبد 

ثبنتززئخ 

 اننصفيخ
اننصف 

 األول

اننصف 

 انخبني

قجم 

 انتصضيش

ثؼذ 

 انتصضيش

 901. 862. 834. 621. 814. 7 رقبسم المعلىمبد

 844. 816. 749. 817. 832. 7 الزذسٌت

 848. 868. 749. 868. 834. 7 الزمكٍه

 704. 781. 753. 657. 709. 7 المشبسكخ فً الىزبئج

 869. 877. 859. 691. 702. 28 فتىصخماإلدارح  ان

 733. 779. 728. 761. 825. 7 الىشبطبد الىقبئٍخ

 877. 868. 834. 782. 839. 7 الشعبٌخ الطجٍخ
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الخذمبد االجزمبعٍخ 

 والزشفٍهٍخ
7 .815 .827 .768 .862 .859 

ثشامج االسزقشاس 

 الىظٍفً
7 .764 .704 .817 .791 .796 

 899. 816. 875. 773. 866. 7 خذمبد الزقبعذ

صيبنخ انمىارد 

 انجشزيخ
35 .878 .824 .750 .768 .883 

 874. 799. 789. 884. 827. 7 ريبند ا ت يعبر

 896. 844. 778. 877. 764. 8 ا  رار ا خبذريبند 

 890. 842. 799. 852. 866. 8 ا  ط يقريبند 

 866. 863. 776. 791. 801. 23 انزشبقخ انمنظميخ

انمؤشز انكهي 

 نؼجبراد االصتجبنخ
86 .890 .805 .791 .811 .825 

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 
ع   عيسد ا دراتد ا ت  بسد  ات  عد  وزيا ات مبرةخ  بر  م  ت ا ات بعد توزيع الستبانة: ختبار . ال2

 اآل  :  بلب ي 
عسد  وزيا  : اع مدت ا دراتد موضوع ا  يبديد وعدم ا  دخل ل  إجب بت ا مت جي ينالحيادية   أ

اججب د ع   ا ع برات  م ا ونت ا مسبتب و ريد ؤ ألراد ا عيسد  و م اعطبع   ا ت  بسد  ات مبرات
 وا  ع ير عن آراتهم  وذ ك ا  زامًب من ا  ب ث  م دأ ا  يبديد وعدم ا  دخل 

ا م عدد    عرت ع   مدى  والر ا  تبق ا داخ    اجر  بط م ات خدام معبمل  التساق الداخمي:   ب
ين   ك ا ع برات أو   اجر  بطا موج د وا تب  د عن نوة  اجر  بط ع ر نيم  إذ ين ع برات ا دراتد  

 ضعفهب وع   ولق معسوي هب من عدمن  وببست س بتي    يل ا  تبق ا داخ   ع   ا يبل ا  ب  :
  3ا م  ق )وا م   د ل   ي  ين من س بتي    يل ا  تبق ا داخ  المفتوحة: اإلدارة عبارات  ،

   أن جميا معبم ت أ عبدو اجدارة ا مف و د  يم ا  تبق ا داخ    ع برات م  ير   وا م ع  د
،  و ذا يدل 0.01، أو )0.05) ا معسويدوعسد مت ويبت  ع نبت معسويدببست ذات  اجر  بط

اجدارة ا مف و د ممب يعس  ص  ي هب   يبس م  ير  ؛ع   ا تريبن ا ست    ع برات  ذا ا م  ير
 ر عد األ ب أ عبدو 

 :إ   5ا م  ق )س بتي    يل ا  تبق ا داخ   وا م   د ل   يير  عبارات صيانة الموارد البشرية ،
  ين أن جميا ينيم ا  تبق ا داخ    ع برات م  ير صيبسد ا موارد ا  يريد وأسيط هب   يث 

،  0.01، أو )0.05) ا معسويدوعسد مت ويبت   ع نبت معسويدببست ذات  اجر  بطمعبم ت 
ممب يعس  ص  ي هب   يبس م  ير صيبسد  ؛ ذا ا م  يرو ذا يدل ع   ا تريبن ا ست    ع برات 

 ا موارد ا  يريد وأسي طهب ا خمتد 
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  :نيم ، إ   4ا م  ق ) يير س بتي    يل ا  تبق ا داخ   وا م   د ل  عبارات الرشاقة المنظمية
  ين أن جميا معبم ت ي   يث ب أ عبدا  تبق ا داخ    ع برات م  ير ا ريبند ا مسظميد و 

،  و ذا يدل 0.01، أو )0.05) ا معسويدوعسد مت ويبت  ع نبت معسويدببست ذات  ر  بطاج
ممب يعس  ص  ي هب   يبس م  ير ا ريبند ا مسظميد   ع   ا تريبن ا ست    ع برات  ذا ا م  ير

 ا    د   ب أ عبدو 
 بيانات الدراسة اختبارثالثًا: 

ببست ا  يبسبت ا     م ا  صول ع يهب من ا ت  بسد ل  ا دراتد  ااجل ا  عرت ل  مب اذمن 
ل د  م اجراه مجموعد من  ؛ا  ب يد صب  د  جراه ا خ  برات ا مع ميد ع يهب ام ا خ  برات ا  مع ميد

  ولق ا   :  ؛ل   ذ  ا دراتدا خ  برات      ق من  ولر يروط ا    يل ا  صبت  

   ق  أن ا مع ميد اتخ  بر ا  أا ب ع يهب  ع مد ا    ا ن من ا م ا يروط  التوزيع الطبيعي:  2
 : ع  ا ع مبد  ولق ا ط يع   ا  وزيا ا دراتد  يبسبت

 معرلد وجود ا  وزيا ا ط يع  : (Kurtosis)فمطح والت (Skewness)اللتوا  معاممي  تحميل   أ
 ا  يم ا معيبريد  معبمليظهر  (Skewness)ا   واه لف     يل معبم     ل   يبسبت ا دراتد

ي ين  Kurtosis))ف طح    يل ا   ل   ين  ،3 -، و )3 ين ) م صورة أن  بون ا   واه يجب
س بتي  ذا ا    يل  وييير   ،7-و) ،7 ين) م صورة أن  بون يجب ا  ف طح ا  يم ا عيبريد  معبمل

، و -0.869نيم معبمل ا   واه  م  يرات ا دراتد وأ عبد ب   ا  ين ) ببلد، أن 22ل  ا جدول )
، و   ضمن ا  يم ا معيبريد  هذا ا م يبس  بمب أن جميا  نيم معبمل ا  ف طح  م  يرات 3.223)

، و   ضمن ا  يم ا معيبريد أيضًب  معبمل 2.207، و )-855.ا دراتد وأ عبد ب   ا  ين )
 يرط ا  وزيا ا ط يع  ليهب  والر ا س بتي من ان  يبسبت ا دراتد ا  ب يد   ذ يدل ا  ف طح  ممب 

 
 لمتغيرات الدراسةفمطح والتاللتوا  معامل قيم   (11)الجدول 

 معامل التفمطح معامل اللتوا  ىاأبعادالمتغيرات و 
 285 . -747 .   بتم ا مع ومبت

 676 . -665 . ا  دريب
 316 . -615 . ا  مبين

 1.434 -869. ا ميبربد ل  ا س بتي
 1.027 820.- النفتوحة اإلدارة 
 014.- 518.- ا سيبطبت ا ونبتيد

 855.- 040.- ا رعبيد ا ط يد
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 867. 655.- ا خدمبت ا ج مبعيد وا  رليهيد
 031. 207.-  رامي ا ت  رار ا وظيف 

 161 . 450.- خدمبت ا   بعد
 150.- 310.- البشريةصيانة الموارد             

 2.207 3.223 ريبند ا ت يعبر
 453. 422.- ا  رار ا خبذريبند 

 310. 480.- ريبند ا  ط يق
 048 .2 214. الرشاقة المنظمية          

 (SPSS .V. 21على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج ) المصدر: إعداد الباحث اعتمادا  
 

 /بو مجروت اخ  بر م  ط يق :  Kolmogrove-Smirnovمسرينوف  /كوجملروف  اختبار .ة
   أبد من أن ا  يبسبت ا     م جمعهب    ا ا  وزيا ؛  Kolmogrove-Smirnovتميرسوت 

ات ا  مع ميد  خ  بر ع يهب ع   ولق ا اج صبتّيد  ا ط يع    ب  ي م  ط يق ا    ي ت
، ا م تو د  م  يرات P-Valueجميا نيم )، أن 21و ّيست س بتي ا    يل ل  ا جدول )

اجل راض    دراتد وا  ب  د  ا معسويدمن نيمد مت وى أب ر  ا دراتد ا رتيتد وا فرعيد ببست
(0.05 ، 

 لبيانات الدراسةلمتوزيع الطبيعي  (Kolmogorov- Smirnov) اختبار  (21جدول)

 املتغريات  ت
Z value  
-P)قيم  المحسوبة

Value) 

 0.069 1.402 ا مع ومبت  بتم  1

 0.064 1.313 ا  دريب 2

 0.054 1.380 ا  مبين 3

 0.058 1.788 ا ميبربد ل  ا س بتي 4

 0.464 0.81 النفتوحة اإلدارة  5

 066 .0 1.307 ا سيبطبت ا ونبتيد 6

 0.545 0.799 ا رعبيد ا ط يد 7

 0.189 1.089 ا خدمبت ا ج مبعيد وا  رليهيد 8
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 0.355 0.928 ا ت  رار ا وظيف  رامي  9

 0.765 667 .0 خدمبت ا   بعد 11

 0.940 653 .0 صيانة الموارد البشرية 11

 0.376 913. ريبند ا ت يعبر 12

 0.187 1.088 ا  رار ا خبذريبند  13

 0.411 0.887 ريبند ا  ط يق 14

 623 .0 0.752 الرشاقة المنظمية 15

 (SPSS .V. 21اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إعداد الباحث 
 

ل  ا  يبسبت ا    لر يرط ا ت    يد ات ا مع ميد ضرورة  واخ  بر ع   ولق ا : الستقاللية .2
 ين ا م  يرات ذا   ا  اجر  بط ب د  ضخم  وجودعدم  م    ق  وع ين   خضا      يل اج صبت 

معبمل  ضخم  اخ  بر ط يق    يل س بتي من خ ل   ،Multicollinearity) بأ عبدا مت   د و 
،  بل Toleranceا   بين ا متموح ) اخ  بر، و VIF( ،Variance Inflation Factor) ا   بين

،    يمد VIFنيم معبمل  ضخم ا   بين ) واظهرتا م  يرات ا مت   د ل  ا دراتد   أ عبدُ عد من 
  ا م  يرات ا مت   د أ عبدببلد و ،  3.348) ، و2.309ونعت  ين ) اذ  ،5)  جبوز م ا معيبريد 

ا   بين ا متموح معبمل  اخ  برا م تو د ل   بع  بر أن  يبسبت ا دراتد من ا سوع ا وصف   ونيم 
(Tolerance ،    0.433، و )0.299ونعت  ين )اذ  ، 0.05) ا معسويدمن مت وى أب ر  ،

 أ عبد ذا مؤيرًا ع   عدم وجود ار  بط عبل   ين  يع  رو  ، 0.05من )أب ر  و   جميعبً 
ا دراتد    ذيرط ا ت    يد ل   يبسبت  وجود يعس   ذاو   ا م  يرات ا مت   د   دراتد ا  ب يد

  ،23س بتي ا    يل ل  ا جدول )وي ين ذ ك ل    ات ا مع ميدخ  بر   ط يق ا 
 

 االصتقالنيخ  اختجبر( 03انزذول )

 VIF Tolerance ثؼبداأل انمتغيز

 اننفتىصخ اإلدارح 

 0.410 2.441 رقبسم المعلىمبد

 0.383 2.609 الزذسٌت

 0.299 3.348 الزمكٍه

 0.330 3.034 المشبسكخ فً الىزبئج

 0.411 2.431 الىشبطبد الىقبئٍخ انجشزيخانمىارد  صيبنخ
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 0.418 2.394 الشعبٌخ الطجٍخ

 0.324 3.089 والزشفٍهٍخالخذمبد االجزمبعٍخ 

 0.403 2.482 ثشامج االسزقشاس الىظٍفً

 0.433 2.309 خذمبد الزقبعذ

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

) يفين،  اخ  بر م  ط يق    عرت ع   مدى    ق يرط  جبسس ا   بين  . شرط تجانس التباين:3

(Levene’s Test)  ا ببست نيمد إذأن يرط ا  جبسس يعد م    ًب  اذ(Levene’s Test Sig. > 
أن جميا نيم و    بأ عبدو  هبو ببلد م  يرا ا  وزيا ا ط يع    يبسبت ا دراتد  أسهب  أخذ يبل (0.05
من أب ر  م  يرات ا دراتد ببست أ عبدو ببلد  (.Levene’s Test Sig)ا م تو د  ا معسويدمت وى 

ممب  ،0.811-582 .0 يث  راو ت )  ،0.05ا ل راض    دراتد وا  ب  د ) ا معسويدنيمد مت وى 
ا ببست نيمد إذ م ب ليعط  د  د ع   أن ا مجموعبت ذات   بين م جبسس أو م تبو   و ب 

(Levene’s Test Sig.  <= 0.05) يبسبت ا دراتد لإن ذ ك يدل ع   عدم  جبسس ا   بين    
  ،95 .3، ا م تو د ببست جميعهب أنل من نيم هب ا جدو يد وا  ب  د )Fويدعم  ذا ا    يل أن نيم )

 ، 25ا س بتي ا جدول )من خ ل   ،1.864-0.316) وا     راو ت
 

 Levene's تزبنش انتجبين اختجبر( 04انزذول )

 ثؼبدانمتغيزاد واأل
Levene’s Test  

(F) Sig. 

 701. 821. رقبسم المعلىمبد

 614 . 568. الزذسٌت

 800. 774. الزمكٍه

 742. 316. المشبسكخ فً الىزبئج

 635 . 1.774 فتىصخماإلدارح  ان

 811. 1.851 الىشبطبد الىقبئٍخ

 744. 670 . الشعبٌخ الطجٍخ

 623 . 834. الخذمبد االجزمبعٍخ والزشفٍهٍخ

  582. 619. ثشامج االسزقشاس الىظٍفً

 734. 720. الزقبعذخذمبد 
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 603 . 1.766 صيبنخ انمىارد انجشزيخ

 640 . 824. سشبقخ االسزشعبس

 710. 697. القشاس ارخبرسشبقخ 

 688 . 903. سشبقخ الزطجٍق

 589. 1.864 انزشبقخ انمنظميخ

 (                     87، 1و ثذسجبد حشٌخ ) ،95 .3)الجذولٍخ =  fقٍمخ                                         

 (SPSS .V. 21على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج ) المصدر: إعداد الباحث اعتمادا  
 

ات خ  بر ا  عن طريقط  ب   يبسب هب يمبن اع مبد ا    يل ا  صبت   فرضيبت ا دراتد  اً واخير 
ا مط و د  جراه يروط ق ي    ا    ايبرت ا     يبسبت ا دراتد اخ  برًا ع   س بتي ت سبد  اا مع ميد

   ات ا مع ميدخ  بر ا ا  صبتيد ل  ا    ي ت 
 

 أنموذج الدراسة اختباررابعًا: 

من خ ل  هبأسموذج اخ  بر م   ين م  يرات ا دراتد ا رتيتد اجر  بطع ند  معسويد   عرت ع   
جراه إ م  ذا    (Exploratory Factor Analysis) ا    يل ا عبم   ا ت بيبل  اخ  بر ط يق 
 :يأ  بمب س بتي ا    يل ببست  و  أسموذج ا دراتد ل   بفبيد ا عيسد اخ  بر

 وضحوا م (KMO) ب رمز   ر بخ صوا (Kaiser-Meyer-Olkin)يت خدم اخ  بر. كفاية العينة: 1
   ت ا    نيمد بفبيد ا عيسد  و  تب مؤير خ  بريير س بتي  ذا ا ي  و ،24ل  ا جدول )

 اذا   ،  0.5ذا ن وا  ب  د ) خ  برمن ا  يمد ا معيبريد   أب ر م  و د  سهب  ، و   نيمد0.585)
بفبيد إ    يدلممب   من ا  يمد ا معيبريد  هذا ا مؤيرأب ر  ألسهب ؛ذات د  د إ صبتيد معسويد دنيم

 ا عيسد   دراتد ا  ب يد 
من ا  يمد أب ر  و    ،0.062   ت ) ين م  يرات ا دراتد اذ  اجر  بطأن نيمد : اإلرتباط معنوية. 2

 يدعم ين ا م  يرات  و  عب يدار  بطبت عدم وجود   يعس ،  ممب 0.0001ا معيبريد   م دد وا  ب  د )
  (Bartlett)مؤير ل   ،0.000ا  ب  د )( ومعىىٌزهب 270.978) ا  ب  د( (Chi-Square ذ ك نيمد

ب  د األدس  من  ي والر  اجر  بطو ذا يوضح ان   ،0.05أنل من ا  يمد ا معيبريد وا  ب  د ) ألسهب
 مراد ل     يل ا عبم   ا ت بيبل  ا و ب  ب   له  صب  د ججراه ا  ا دراتد  ين م  يرات ا ع نبت
 أسموذج ا دراتد  اخ  بر
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 نهتضهيم انؼبمهي اإلرتجبط( نتبئذ كفبيخ انؼينخ و05انزذول )

 انذالنخ انقيم انمؼيبريخ انقيم انمضضىثخ نىع  انمؤشز

 مقجىلخ 0.5أكجش مه  0.585 كفبٌخ العٍىخ KMOمؤشش 

 جٍذ 0.0001أكجش مه  0.062 اإلسرجبطمحذد مصفىفخ 

 Bartlettمؤشش 
Chi-Square 270.978 

 معىىي 0.5أقل مه 
Sig. 0.0001 

 (SPSS .V. 21اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إعداد الباحث 
 

ا    يل ا عبم   ا ت بيبل  اع مدت ا دراتد ع   اخ  بر  :التحميل العاممي الستكشافي .3
(Exploratory Factor Analysis)  يبن ع   ل  اسموذجهب ا ل راض      ق من ص  ي د 

 معرلد  و  هبا دراتد ا  ب يد  جب  أي من ا م  يرات ا رتيتد لي أ عبدمت ويبت اس مبه بل ُ عد من 
ما    ببملوا      و موجب ا خصبتص ا    ي صت  هب ا ُ عد  عبدمت ويبت  ي ا بل من   ك األ

 Principal)يد تبت   يل ا مبوسبت األت خدمت ا دراتد ا  ب يد أخصبتص ذ ك ا م  ير  و 
Components Analysis)    معيبر ا  دوير ا م عبمد  واع مدت ع(Varimax)  وا     ؤدي 

 اآل  :ا     يمل ع   ا م  يرات ا رتيتد ا     س م  إ يهب    عبدزيبدة   بين مر ا ا  ي ا  ألإ   
 

نيم ا   بين ا ب   ا مفتر  ، ا  28س بتي ا    يل ل  ا جدول )ييير  أ.  التباين الكمي المفسر:
 ي ضمن اآل  :

عوامل ا داخ د ل  ببلد ا    يل  ل  ا جزه األولو و  الفتراضية أو الكامنة األوليةالجذور . 1
، من 9.474جذر ببمن و  يمد متبويد )أب ر  ي ملوا ذي األول  ا عبملاذ يم ل  أسموذج ا دراتد
جذر من أب ر   ن ا عبمل ا  بس ل   ين   ،63.162%مب ست  ن )يوضح ذ ك و   ا   بيسبت ا ب يد

مب ست  ن ييير ا   و   ،1.815و  يمد )  ا عوامل  عد نيمد ا جذر ا ببمن   عبمل األول  يد 
   عوامل  يد اا ببمسد   ا  يم  سبز يًب   جذور  بون  ب  ب  ، من ا   بيسبت ا ب يد  و %12.099)
إ    ، عبمل     اب مبل ست د ا   بيسبت ا ب يد  ب   صل24)إ    أن  برار ا  دوير وصل ي ضحو 
   ضمسهب ا م  يرات ا رتيتد ،%100)
من أب ر  ا جذور ا     بون نيم هب ببلد  ا جزه ا  بس  و و مجموع مربعات التشبع قبل التدوير. 2

 ذ و   ، من ا   بين ا ب  83.355%مج معًد مب ست  ن )  وضح   د عوامل وا    و سبك   ا وا د
 مب يستجم     دإ   ا  ب يد  م  يرات ا دراتد  ر يبل  اخ يبر ا ص يح  يظهر   ممب يمد عب يدا 

  ،83.355%) م دار ا سظري ألسموذج ا دراتد  خ يبرما ا 



145 
 

 
 

ستب ا   بين   عوامل يم ل ا ذي  ا جزه ا  ب ثو و مجموع مربعات التشبع بعد التدوير . 3
ع    دى بل عبمل  متب مد    عرت ع   ؛ وزيعهب  صورة م ببلتد ل ا مت خ صد  عد ا  دوير 

، من 32.429% ست د  ي ا )  مبت األول ب عبملل  ،83.355%من ا ست د ا  رابميد ا  ب  د )
  ،83.355 ست د ) ، وا عبمل ا  ب ث64.367  وا عبمل ا  بس   ست د )  ك ا ست د

 
 

 ( انتجبين انكهي انمفضز06انزذول )

 

 انؼىامم

 انزذور انكبمنخ األونيخ
مزمىع مزثؼبد انتشجغ قجم 

 انتذويز

مزمىع مزثؼبد انتشجغ ثؼذ 

 انتذويز

 انكهي
انتجبين 

% 

انمتزاكم 

% 
 انكهي

انتجبين 

% 

انمتزاكم 

% 
 انكهي

انتجبين 

% 

انمتزاكم 

% 

0 9.474 63.162 63.162 9.474 63.162 63.162 4.864 32.429 32.429 

2 1.815 12.099 75.261 1.815 12.099 75.261 4.791 31.937 64.367 

3 1.214 8.094 83.355 1.214 8.094 83.355 2.848 18.988 83.355 

4 .690 4.598 87.953 - - - - - - 

5 .503 3.351 91.304 - - - - - - 

6 .467 3.111 94.415 - - - - - - 

7 .288 1.921 96.336 - - - - - - 

8 .215 1.436 97.771 - - - - - - 

9 .187 1.246 99.017 - - - - - - 

01 .078 .519 99.537 - - - - - - 

00 .056 .374 99.911 - - - - - - 

02 .013 .089 100.000 - - - - - - 

03 3.69 2.46 100.000 - - - - - - 

04 2.23 1.49 100.000 - - - - - - 

05 -1.24 -8.29 100.000       

 (SPSS .V. 21في برنامج )المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي 
 
 أ عبد صسيت ببلد ا     ،27س بتي ا    يل ل  ا جدول )ييير  مصفوفة العوامل قبل التدوير:   ت

سموذج ما أ ممب يعس  ا فبق  هباألو    األسموذج  ل    د عوامل ن ل ا  دوير إ    ا دراتد
ل عبمل من ا عوامل ب ولقا دراتد  أ عبدنيم  ي ا ببلد ويوضح   ا دراتد ا ل راض  ا مع مد

 ضمن ا عبمل هبجميع  ضمستوأسهب   لرز هب س بتي ا    يل ا عبم   ا ت بيبل أا    د ا    
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 ذويبخ  ،0.588ليمب عدا ُ عد ا ميبربد ا ذي اس م    عبمل ا  بس  و  يمد  ي ا    ت )األول 
  ع    دى ع   نيم    ي ا وضمن بل عبملأ صسيت  

 
 ( مصفىفخ انؼىامم قجم انتذويز 07انزذول )

 

 انؼبمم انخبنج انؼبمم انخبني انؼبمم األول ثؼبداأل

 268.- 244. 713. رقبسم المعلىمبد

 311.- 273. 792. الزذسٌت

 424. 416. 661. الزمكٍه

 524. 588. 569. المشبسكخ فً الىزبئج

 166. 158.- 814. الىشبطبد الىقبئٍخ

 408.- 093. 730. الطجٍخالشعبٌخ 

 101.- 000. 879. الخذمبد االجزمبعٍخ والزشفٍهٍخ

 028. 039.- 912. ثشامج االسزقشاس الىظٍفً

 371.- 165. 727. خذمبد الزقبعذ

 384. 314.- 774. سشبقخ االسزشعبس

 119. 590.- 750. القشاس ارخبرسشبقخ 

 054.- 437.- 837. سشبقخ الزطجٍق

 (SPSS .V. 21إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: 
 
 

س بتي ا    يل ا عبم   ا ت بيبل   ي ضح، 28ا جدول )من  مصفوفة العوامل بعد التدوير:   ث
  (Varimax)طري د ا  دوير ا م عبمد عن  عد  دوير ا عوامل ا  ب يد ا دراتد  أ عبد يم  ي ا  

ا دارة ا مف و د  )وا     يمل ا  ب يد و   م  يرات ا دراتد      د عوامل اخذتوا    
  بتم ا مع ومبت  ) :أ عبد يث  م  صسيت   ،وصيبسد ا موارد ا  يريد  وا ريبند ا مسظميد

نيم ا  ي ا إ    وذ ك ات سبداً   األول  ضمن ا عبمل ا  دريب  ا  مبين  ا ميبربد ل  ا س بتي،
ا سيبطبت ) :أ عبدصسفت  ل   ينوا    ببست ل  أع   مت ويب هب ضمن ا عبمل األول     هب

، ضمن   وخدمبت ا   بعد رامي ا ت  رار ا وظيف و ا خدمبت ا ج مبعيد وا  رليهيد  و ا ونبتيد  
 يم ا  ي ا  هب وا    ببست ل  أع   مت ويب هب ضمن ا عبمل ا  بس     بً ل و   ا عبمل ا  بس 
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، ضمن ا  رار  وريبند ا  ط يق ا خبذريبند و ريبند ا ت يعبر  و ) :أ عبدصسفت  وأخيراً 
نيم ا  ي ا  هب وا    ببست ل  أع   مت ويب هب ضمن ا عبمل إ    وذ ك ات سبداً   ا عبمل ا  ب ث
ا  ط ي   ا ذي األسموذج  ما ي طب ق  دراتدذ  اه ا ل راض  األسموذج  أنيعس  ا  ب ث  مب 

 ا دراتد  ذ  س بتي ا    يل ا عبم   ا ت بيبل    يبسبت ظهر ن أ
 

 ( مصفىفخ انؼىامم ثؼذ انتذويز08انزذول )

  

 انؼبمم انخبنج انؼبمم انخبني انؼبمم األول ثؼبداأل

 270. 202. 725. رقبسم المعلىمبد

 292. 219. 816. الزذسٌت

 244. 263. 813. الزمكٍه

 090. 185. 950. المشبسكخ فً الىزبئج

 345. 678. 369 . الىشبطبد الىقبئٍخ

 089. 788. 281. الشعبٌخ الطجٍخ

 295. 644. 530. الخذمبد االجزمبعٍخ والزشفٍهٍخ

 369. 616. 565 . ثشامج االسزقشاس الىظٍفً

 158. 783. 237. خذمبد الزقبعذ

 827 . 144. 374. سشبقخ االسزشعبس

 934. 229. 016. القشاس ارخبرسشبقخ 

 830. 453. 034. سشبقخ الزطجٍق

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

 

 الدراسة أنموذج جودة المطابقةخامسَا: 
األسموذج  ا سظري مااألسموذج  س بتي ا    يل  مؤيرات جودة مطب  د ،AMOS)يظهر  رسبمي       

 اآل  :إ    ،29 دراتد ل  ا جدول )هذ  اا  ط ي    
جذر ا    ،RMR)و يرمز  ن  ر  ،Root Mean square Residuals)مؤير يوضح نيمد  . أ

أن نيمد ا   ا س بتي   و يير ومدى مطب   هب   سموذج ا ل راض    دراتد م وتط مر عبت ا  وان 
ا  يمد ا معيبريد  بن را هب من   ذ  بون   ذات درجد مطب  د جيدة  ،0.017 ذا ا مؤير وا  ب  د )
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ا مطب  د ا جيدة  ألسموذج ا سظري  بدل ذ ك ا   ار فبع مت ويبت جودة ا مطب  د  ويعس ا صفر  م
 ما ا  ط ي     دراتد ا  ب يد 

جودة ا   ، AGFI) ويرمز  ن  ر ،Adjusted Goodness of Fit Index)نيمد مؤير ي ين  . ب
ع    تن    ممب يدل،0.945ا  ب  د )أن نيمد  ذا ا مؤير    اا س بتي و يير   ا مطب  د ا مص ح

 دراتد م برسًد  ب  يمد ا معيبريد  هذا ا مؤير وا  ب  د  هذ  اا مطب  د  ألسموذج ا سظري ما ا  ط ي   
  ل  ذ ك د  د ع   جودة ا مطب  دو   أسن ب مب ببست متبويد أو أع   من  ذ  ا  يمد إذ  ،0.90)

،  مت ويبت ب يرة دل ذ ك ع   0.90وا  عدت عن )  و ب عبس ب مب اسخفضت نيمد  ذا ا مؤير
 توه ا مطب  د 

 ين  ا مطب  د ا م برنا   ، CFI) ويرمز  ن  ر ،Comparative Fit Index)مؤير يوضح  . ت
إ    من ا صفر  راوح نيم ن ا معيبريد و   اسموذج ا سظري ما اسموذج ا  ط ي     يبسبت ا دراتد

  ا دراتد ا   س بتي ا    يل  ذ وايبرتا وا د ا ص يح ع   مت ويبت مخ  فد من جودة ا مطب  د  
أن  سبك درجد مطب  د جيدة بوسهب أع   من ا  يمد ا معيبريد اي   ،0.933)  يمد  ذا ا مؤير 

 ، 0.90  تن ا مطب  د وا  ب  د )
 ،RMSEA) ويرمز  ن  ر ،Root Mean Square Error of Approximation)ي ين مؤير  . ث

وا  ب  د اذ ييير س يجد  ذا ا مؤير ا  ب غ نيم ن     ر يع   م وتط ا خطأ ا معيبرينيمد ا جذر ا ا  
ن ا  يمد بوسهب اب ر ممطب  د جيدة    ممب يعس   وجودل   يبسبت ا دراتد ا  ب يد ،0.954)

ممب  مطب  د  وب مب   ل عن ذ ك  سخفض مت ويبت جودة ا  ،0.90ا معيبريد  هذا ا مؤير وا  ب  د )
 ا  ط ي   األسموذج  جودة مطب  د عب يد  ألسموذج ا سظري مايدل ع   ان  سبك 

 
 ( نتبئذ رىدح انمطبثقخ وانقيم انمؼيبريخ09انزذول )

 

 انزمز انمؤشز
انقيمخ 

 انمضضىثخ
 انقيمخ انمؼيبريخ

انذالنخ 

 اإلصصبئيخ

 RMR 0.017 الجىاقًجزس مزىسط مشثعبد 
كلمب اقزشة مه الصفش 

 كبوذ مطبثقخ وربمخ
 دالخ ومقجىلخ

 دالخ ومقجىلخ فأكثش 0.90رسبوي  AGFI 0.945 المطبثقخ المصحح مؤشش جىدح

 دالخ ومقجىلخ فأكثش 0.95رسبوي  CFI 0.933 مؤشش جىدح المطبثقخ المقبسن

الجزس الزشثٍعً لمزىسط الخطأ 

 المعٍبسي
RMSEA 0.954  دالخ ومقجىلخ فأكثش 0.90رسبوي 

 .Amos 23جشوبمج وزبئج الزحلٍل اإلحصبئً ل عذاد الجبحث مهإانمصذر: 

 

 

 



149 
 

 
 

 انمضتخذمخ اإلصصبئيّخ  األصبنيت وانمقبييش خبمضبً:

  و تبؤ  هب  ا دراتد أ داتا مط و د  خدمد اج صبتّيد   معب جد ا  يبسبت وا  صول ع   ا س بتي
ات خدام   م د  ت  بسا إجب بت عيسد ا دراتد ع    م  ت وولق   يبسبت ا دارتد ا      ولرضيب هب

 اجداريد  ع وم اج صبتّيد  وذ ك ع ر  رسبمي ا  زمد ؛دا    ي ياج صبهات ا وصفيد وا ت د  يد 
(Statistical Package for Social Sciences ر ، وا ذي يرمز  ن (SPSS و رسبمي ا    يل ،

 األتب يب أ م و،  AMOS، ويرمز  ن  ر)Analysis of Moment Structuresا هيب   )
 :    ا مت خدمداج صبتّيد 

 األساليب الوصفية . أ
   و  :ا مط و د م بييتهبا     م  ت   ا وصفيد اخ  براتات خدمت ا دراتد ا  ب يد مجموعد من 

 عيسد ا دراتد ا  برارات:    ديد ا خ يبرات ا م يب هد ل  اجب بت   2
    وم  يرا هبا  يبسبت ا م ع  د عيسد ا دراتدستب ا ت جب د ل  ا ستب ا متويد:  وصت   1
ا وتط ا  تب  :   يخيص وانا م  يرات ا دراتد ل  إجب بت عيسد ا دراتد  م برس ن  ب وتط   3

 ا فرض  
 ا س رات ا معيبري:    ديد ا م  يرات األب ر استجبمًب   تب إجب بت ا عيسد    5
 ة الستدللية التحميمياألساليب  . ب
 

ا  صبتيد  ت بمبل ا طبر ا عم    دراتد ا    ي يد ا دراتد ا  ب يد مجموعد من اتب يب اجرت      
 مسهب:ا  ب يد  واخ  بر لرضيب هب 

 
 و (Kurtosis) ا  ف طح ومعبمل(Skewness)  ا   واه معبمل : مسهبالطبيعي التوزيع .1

Kolmogrove - Smirnov  :ا  وزيا    ا  يبسبت ا دراتد ا  ب يد ببست اإذ مب خ  بر 
 عدمن  من ا ط يع 

ذ ك اخ  بر ب  ا   بين خ  بر،  Variance Inflation Factor) (VIF) معامل تضخم التباين .2
 ا متموح  بل ُ عد من ا م  يرات ا مت   د ل  ا دراتد ،Tolerance)ا ت    يد 

 ،:    عرت ع   مدى    ق يرط  جبسس ا   بين Levene’s Test) ليفين اختبار .3
،:    عرت ع   بفبيد Kaiser-Meyer-Olkin(،KMO  تب مؤير ) كفاية العينة اختبار .4

 ا عيسد   دراتد ا  ب يد 
  عرت ع    ،: Exploratory Factor Analysis) التحميل العاممي الستكشافي اختبار .5

ا سظري   دراتد  وجودة ا مطب  د    عرت ع   اسموذج ا  ط يق   دراتد ومطب   ن ما اسموذج 
  مؤيرات  تن ا مطب  د
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  يبس و  ديد نوة وط يعد ا ع ند  ين م  يرات  :،Spearman) البسيط اإلرتباطمعامل  .6
 ا دراتد 

أ ر  اخ  بر  يبس و  :،Regression Coefficient)النحدار الخطي البسيط والمتعدد  .7
 ا م  يرات ا مت   د ل  ا م  ير ا مع مد  

   ج ا س دارإذإ صبتيد معبمل سم ا معسويد خ  بر  :(f) اختبار .8
ا  أ ير  ين ا م  يرات وجو ريد   اجر  بطإ صبتيد معبمل  ا معسويد خ  بر  :(t) اختبار .9

  ا مع مدة  ا مت   د 
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 الفصل الثالث
  طار الميداني لمدراسةاإل

 

، ياوتشخيص وصف متغيرات الدراسة، وصف مجتمع الدراسة وعينتياإلى  يسعى ىذا الفصل
 . وعميو يتضمن ىذا الفصل المباحث اآلتية :الدراسةنتائج اختبار فرضيات تحميل فضاًل عن 

 

 وصف مجتمع الدراسة وعينتياول: المبحث ال 

 ياوتشخيص ف متغيرات الدراسة: وصالمبحث الثاني

 .الدراسةفرضيات  اختبارنتائج تحميل  المبحث الثالث:
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 المبحث الول
 وصف مجتمع الدراسة وعينتيا

 
ه، ووصف اختيار سيجرى في متضمنات ىذا المبحث وصف المجال الميداني لمدراسة ومبررات      

 وذلك من خالل المحاور ،لممبحوثين فرديةالسمات اليا، فضاًل عن وصف تمجتمع الدراسة وعين
 اآلتية: 

 
 وصف المجال الميداني لمدراسة أواًل : 

 وصف مجتمع الدراسة وعينتياثانيًا : 

 ثالثًا : السمات الفردية لممبحوثين 
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 وصف المجال الميداني لمدراسة أواًل : 
كوردسيتان  إطمييمفيي طاياا التعمييم العيالي /  خاصةت الالجامعايتمثل المجال الميداني لمدراسة ب

الجامعيات الخاصية منيذ العيراق كوردسيتان  إطمييمحكومية فيي شجعت سياسة التعميم العالي حيث . العراق
طبيال عميى ىيذه الجامعيات التيي تشيمل تخصصيات اإلزاد سسيت وول جامعية خاصية ، و تأ ، 2003عام 

شيرا  (2013 ). وفيي العيامغبة النياس لييذه التخصصياتور  ،متنوعة وحديثة بحسب حاجة سوق العمل
العييراق  /كوردسييتان إطميييم(  باسييم طييانون الجامعييات الخاصيية فييي 2كوردسييتان النييانون رطييم)  إطميييمبرلمييان 

 .طمييييمم ميييع سياسييية التعمييييم العيييالي فيييي اإلأسييييس الجامعيييات الخاصييية بميييا ييييتال اليييذي وضيييع ضيييوابا لت
. ويبيين الجيدول (2020-2019)جامعة في العيام الدراسيي  (17)إلى  ووصل عدد الجامعات الخاصة

 كوردستان.  إطميم( نبذة مختصرة عن الجامعات الخاصة في  20)
 

 كوردستان إقميم( نبذة مختصرة عن الجامعات الخاصة في 20الجدول ) 

 اسم الجامعات ت

قع
مو

 ال

خ 
ري

تا لت
ا

أ
س

سي
 

ت
يا
كل

 ال
دد

ع
 

أل
 ا
دد

ع
ام

س
ق

 

 الموقع االلكتروني

http://www.nawrozuniversity.co) 13 5 2004 دهوك نوروز جامعة 1

m) 

 (http://cihanuniversity.edu.iq) 17 6 2007 أربيل أربيل –جامعة جيهان  2

 (http://lfu.edu.krd/index.htm) 18 4 2007 أربيل الفرنسية –بنانية لالجامعة ال 3

 (/http://auis.edu.krd) 7 - 2007 السليمانية الجامعة االمريكية  4

 (/http://uhd.edu.iq) 11 4 2008 السليمانية جامعة التنمية البشرية  5

 (/http://www.ishik.edu.iq/ku) 14 7 2008 أربيل أربيل - جامعة ايشك  6

7 
جامعة كومار للعلوم 

 والتكنلوجيا 
 13 5 2009 السليمانية

(http://komar.edu.iq/) 

 (http://cihanuniversity.edu.iq) 10 3 2011 السليمانية يةالسليمان –جامعة جيهان  8

 (http://bayanu.edu.iq) 10 4 2013 أربيل جامعة بيان  9

 (http://cihanuniversity.edu.iq) 6 2 2013 دهوك دهوك –جامعة جيهان  10

 http://audk.edu.krd) 12 5 2014 دهوك الجامعة االمريكية /دهوك  11

 (/http://www.ishik.edu.iq/ku) 4 2 2014 السليمانية جامعة ايشك السليمانية  12

 (/http://cue.edu.krd) 7 - 2015 أربيل جامعة كاثوليك 13

 (/http://ue.edu.krd) 18 4 2016 أربيل الجامعة الدولبة /أربيل  14

 (http://sabisu.edu.iq) 5 3 2016 أربيل جامعة سابيس 15

 (/https://www.knowledge.edu.krd) 11 5 2017 أربيل جامعة نولج 16

 )www.erbil.vsb.cz( 7 2 2018 أربيل اوسترافا  التقنية  جامعة 17

 المصدر: وزارة التعميم العالي والبحث العممي / التعميم الخاص 

http://audk.edu.krd/
http://cue.edu.krd/
http://www.erbil.vsb.cz/?fbclid=IwAR3dfvOU86-nqylFRn_MuCjQMOzFWuNeei570SC6SduAB6A_smHXNiiQQEk
http://www.erbil.vsb.cz/?fbclid=IwAR3dfvOU86-nqylFRn_MuCjQMOzFWuNeei570SC6SduAB6A_smHXNiiQQEk
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وجرى اختيار الجامعات الخاصة في إطمييم كوردسيتان/العراق مجياًم مييدانيا لمدراسية الحاليية، وذليك      
ذه الجامعييات، حيييث وجييد الباحييث فييي ىييذه لوضييوح متغيييرات الدراسيية الحالييية ، وامكانييية طياسيييا فييي ىيي

 الجامعات بيئة مناسبة مجرا  الدراسة الحالية، و لممسوغات امتية: 
 النمو السريع في عددىا خالل العند اآلخير.حداثة تأسيس وغمب الجامعات الخاصة، و  .1
ومييية تعميل الجامعييات الخاصية فييي بيئيية تنافسيية  شييديدة فيمييا بينييا ميين جييية، وميع الجامعييات الحك .2

 من جية وخرى. 
تمبيية احتياجيات  مين المجتميع  تايور فييلمجامعات بعامة ومنييا الجامعيات الخاصية  حيويال الدور .3

التنييدم العممييي، والتعميمييي،  تحفيييزالمجتمييع المتنامييية، وتييوفير الفييري لمييراغبين فييي الييتعمم العييالي، و 
 امطتصادي، والحضاري إلطميم كوردستان. وامجتماعي، و

ت عمميية حديثية، ومتنوعية بحسيب حاجية سيوق العميل، وغيير متيوفرة فيي الجامعيات تضم تخصصيا .4
 الحكومية. 

امتالكييا شخصييية المعنويية واسييتنالل مييالي، واداري، واكياديمي، وتمتعيييا باوىميية النانونييية لتحنيييق  .5
 وىدافيا.

ن تبنييي متغيييرات تتييوافر فييي ىييذه الجامعييات البنييية التحتييية والنييدرات المالييية والبشييرية التييي تمكنيييا ميي .6
 الدراسة الحالية.

النصور في اىتمام الباحثين بإجرا  الدراسات الميدانية في مجيال الجامعيات الخاصية، وبخاصية ميا  .7
  يتعمق بمتغيرات الدراسة الحالية.

 ثانيًا : وصف مجتمع الدراسة  

 اختيييارتييم و   ،الخاصييةمجييالس الجامعييات فييي جميييع الجامعييات  أعضييا يتمثييل مجتمييع الدراسيية ب      
والتي ، الجامعة  ودا والمعرفة الدطينة والواضحة عن  ،نيم يمتمكون البيانات والمعموماتوىذه الشريحة 

 فيي تنيديمالبشيرية  ىيامواردوممارسيات التعميميية،  اونشياةتساعدىم في التحكم  فيي مختميف العممييات و 
ميين اناباعييات  سييموكياتالتتركييو تمييك  لميياو  يا فييي تابيييق متغيييرات الدراسيية،لمسييتفيديالجامعييية  ياخييدمات
  .يامستفيدياستخداميا لتمك المتغيرات لجميع الخدمات عند  فيوو سمبية  ،إيجابية

( جامعة، وذلك في العام 17إطميم كوردستان عند توزيع امستبانة )بمغ عدد الجامعات الخاصة في   
 دم تمكن الباحث من توزيعجامعات من الدراسة لع خمسستبعاد اوتم ، (2019-2018)الدراسي 
جامعة التنمية ىي و ذلك، بلم يحصل عمى موافنتيم  إذمجالس الجامعات   وعضا عمى امستبانة 

. كما تم استبعاد وربيلمريكية في مريكية في السميمانية، والجامعة اوالبشرية في السميمانية، الجامعة او
 تم افتتاحيا في عام إذتأسيس، الراسة لحداثة من الدة اوسترافا التننية وربيل جامعو  جامعة سابيس

( جامعة، 11صبح عدد الجامعات المشمولة بالدراسة )و. وبذلك ( عمى التوالي2018( و )2016)
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( 92( استبانة واسترجع منيا )105( عضوًا. وطام الباحث بتوزيع )106مجالسيا ) وعضا ويبمغ عدد 
غير مكتممة البيانات، ويوضح ال ستباناتعد استبعاد امة بستمار ا( 91وكانت الصالحة منيا )استمارة، 
 ستبانة.ستمارات امالمشمولة بالدراسة وتفاصيل توزيع الجامعات ا (21الجدول )

 

 االستبانة يع واإلعادةإحصائية التوز  (21الجدول )      

 اندامؼاخ اء ضمأ خ

ػذد 

 أػضاء

مدهص 

 اندامؼح 

 ػذد االضرماراخ

ػح
ٌز
نم
 ا

مح
ره
ط
نم
 ا

حح
ان
ص
ان
 

)نطثح  نطثح االضرداتح

 % انمٌزػح(إنَ  انصانحح

دىوك  -جامعة نوروز 1  8 8 7 7 87.5 
وربيل –جامعة جييان  2  23 23 22 22 95.65 
وربيل – فرنسية –الجامعة لبنانية  3  8 8 6 6 75 
وربيل –جامعة ايشك  4  11 11 10 10 90.90 
 77.77 7 7 9 9 جامعة كومار لمعموم والتكنموجيا 5
السميمانية –جامعة جييان  6  7 7 6 6 42 .71  
 100 7 7 7 7  جامعة سابيس -جامعة بيان 7
دىوك –جامعة جييان  8  9 8 8 7 77.77 
جامعة سابيس -جامعة كاثوليك 9  5 5 5 5 100 
الدولية وربيلالجامعة الدولية /  10  9 9 6 6 66 .66  
جامعة سابيس -جامعة نولج 11  10 10 8 8 80 

 86.66 91 92 105 106 المجموا 
 .بامعتماد عمى بيانات امستبانة عداد الباحثإالمصدر: 

 

 ثالثًا: السمات الفردية لممستجيبين 
باعتماد مناييس التكرارات والنسب وفنًا لسماتيم الفردية ، المستجيبين (  توزيع 22يظير الجدول )

 المئوية وعمى وفق الفنرات اآلتية:
 الجنس -1

فيي %(  95.6حييث شيكمت ميا ينيارب ) ،ان نسبة الذكور في عينة الدراسة ىيي النسيبة اوكبير
 %( . 4.4كانت نسبة اوثاث ) حين

 العمر -2
العينية وبنسييبة  وفيراد( تمثييل الجيز  اوكبير مين 50ميناكثير ن الفئيات العمريية )ووظييرت الدراسية 

( 39-30وشيييكمت الفئييية العمريييية ) ،( % 22.1( وبنسيييبة)40-49%(. تميييييا الفئييية العمريييية ) 55.0)
 .من امكثرية منيم متناعدين% (  27.5الجز  الثالث وبنسبة)
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 المؤىل العممي -3 
%(  71.4حييث بمغيت نسيبتيم )  ،شيادة الدكتوراه النسيبة اوكبير مين المسيتجيبين وُيمٌثل حامم
 فيحممون شيادة الماجستير .  ،ني%( من المستجيب 28.6وما البنية وىم )

 المقب العممي -4
تميييا نسيبة  ،%( 2 .46بمغيت ) إذ ،كبيروسيتاذ مسياعد(  ىيي اون نسبة حياممي المنيب العمميي ) إ     

مين  %( 6 .17لنيب ميدرس مسياعد نسيبة ) و%(. وشكل حامم 6 .28وبمغت  ) ،حاممي لنب  مدرس
 %(.  7 .7درجة استاد نسبة ) والمستجيبين ، بينما شكل حامم

 المنصب -5
في حيين بمغيت نسيبة   ،%( 79.1و رئيس طسم )و ،ان غالبية المستجيبين يشغمون  منصب العميد     

ين بنسيبة ي%( ، وتمييا شاغمي منصب ممثل التدريس9.9من يشغمون  منصب مساعد رئيس الجامعة )
 %(. 4.4منصب رئيس جامعة وبنسبة ) و، وفي المرتبة اوخيرة جا  شاغم %(6.6)
 في المنصب الحالي عدد سنوات الخدمة -6

  3طل منولحالي كعضو مجمس الجامعة لمدة ) ن المستجيبين الذين لدييم خدمة في منصبيم اإ     
 9وطل من  – 3%(، كما بمغت نسبة المستجيبين الذين  لدييم خدمة )57.1سنوات( يشكمون نسبة )

مستجيبين لدييم %( من ال3 .3%( من المستجيبين، بينما )37.4سنوات( كعضو مجمس جامعة  )
% ( من المستجيبين لدييم  2.2( كعضو مجمس جامعة ، في حين ) سنة  12طل من و -9)خدمة 

 ( كعضو مجمس جامعة .سنة 12  خدمة  )اكثر من
 عدد سنوات الخدمة في التعميم العالي -7

 را اآل وىذا يعزز صيدق ،ودراية في نشااات الجامعة واجرا اتيا ةالعينة لدييم خبر  وفرادغالبية 
تعمييم العيالي تنيل عين ييم خدمية فيي ال%( مين المسيتجيبين ليد4.4إن نسبة ) إذالمأخوذة حول الدراسة، 

 ون ( سينوات، كميا3%( مين المسيتجيبين فتزييد خيدمتيم عين )6 .95ميا البنيية ونسيبتيم )و( سينوات، 3)
 ،ويضياً ( 22ل )سينة( . ويتبيين مين الجيدو  21%( من المسيتجيبين ليدييم خدمية )اكثير مين44.0نسبة )

 9طيييل مييين وو  -3تعمييييم العيييالي تتيييرواح بيييين )  % ( مييين المسيييتجيبين ليييدييم خدمييية فيييي ال15.3ن )  و
سينة ( ، فيي  12وطيل مين  -9% ( منيم ليدييم خدمية تتيراوح بيين ) 12.1سنوات  ( سنة ، كما ون )  

بة ميين لييدييم ن نسييو( ، و 9.9%سيينة  ( )  18وطييل  -12تتييراوح خييدمتيم  بييين ) نسييبة ميين  كانييتحييين 
 ( من المستجيبين. 14.3%)    سنة (  فشكمت 21وطل من  -18خدمة تتراوح بين )
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 الفردية لممستجيبين  معموماتال( 22الجدول )

 اندنص

 انثَ ركر

 % انؼذد % انؼذد

87 95.6 4 4.4 

 انؼمر

 60اكثر  50-59 40-49 30-39

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد

20 22.0 21 23.0 25 27.5 25 27.5 

 انمؤىم انؼهمِ

 ماخطرْر دكرٌراه

 % انؼذد % انؼذد

65 71.4 26 28.6 

 انهقة انؼهمِ

 مذرش مطاػذ مذرش أضرار مطاػذ أضرار

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد

7 7.7 42 46.1 26 28.6 16 17.6 

 انمنصة

 م انرذرّطِممث ػمْذ اً رئْص قطم مطاػذ رئْص خامؼح رئْص خامؼح

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد

4 4.4 9 9.9 72 79.1 6 6.6 

 ػذد ضنٌاخ انخذمح فِ انمنصة انحانِ

 12اكثر من  ضنح  21اقم من  – 9 ضنٌاخ  9اقم من  – 3 ضنٌاخ 3اقم من 

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد

52 57.1 33 3.73 3 3.3 2 2.2 

 نرؼهْم انؼانِػذد ضنٌاخ انخذمح فِ ا

 3اقم من 

 ضنٌاخ

  اقم  من  -3

 ضنٌاخ  9
 ضنح  21أقم من  -21 ضنٌاخ 21أقم من  – 9

 12أقم من  – 21

 ضنح 
 21اكثر من 

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد

4 4.4 23 15.3 11 12.1 9 979 13 14.3 40 44.0 

 (SPSS .V. 21التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج 
 

 اآلتي : إلى  ن نتائج وصف السمات الفردية لممستجيبين تشيرون الباحث يرى إبنا  عمى ما سبق ف    
منارنية ميع  / العيراق كوردسيتان  إطمييمفي مجيالس الجامعيات الخاصية فيي  ناث عمى مكانةلم تحصل اإل .1

 الجامعات ىم من الذكور.مجالس  وعضا ن غالبية وحيث  ،الذكور
العميير عمييى موطييع فييي مجييالس الجامعييات منارنيية مييع الييذكور، حيييث يزيييد  ولييم يحصييل الشييباب ومتوسييا .2

 ( سنة.50مجالس الجامعات عمى ) وعضا كثر من نصف وعمر 
شيييادة  وؤىالت عممييية عالييية، حيييث شييكل حييامممجييالس الجامعييات بييامتالكيم ميي وعضييا  وغمييبيتميييز  .3

النييييرارات  اتخيييياذمييييياميم فييييي  ودا ة المامنيييية ميييينيم، وييييينعكس ىييييذا عمييييى تمكيييينيم ميييين الييييدكتوراه الغالبييييي
 التي تخي التعميم  بشكل سميم. اإلستراتيجية 

مجييالس الجامعيية، فعمييى الييرغم ميين كييون  وعضييا لنيياب العممييية لييدى إلييى تييدني مسييتوى او تشييير النتييائج .4
 .(%7.7)لم تتجاوز  وستاذ مساعد ، إم إن نسبة حاممي لنب وستاذالغالبية يحممون لنب 
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مجالس الجامعيات م يمتمكيون خبيرة كافيية فيي منصيبيم كعضيو مجميس  وعضا  وغمب ونوشرت النتائج  .5
ن يرجيع ذليك لحداثية و( سينوات. ويمكين 3ان غالبيتيم تنل خدمتيم في ىذا المنصيب عين ) إذجامعة ، 
يييتم تعيييينيم مباشييرة  فييي مجييالس الجامعييات  وعضييا  معظييمن والجامعييات الخاصيية، وو  وغمييبتاسيييس 

و مسييياعد رئييييس جامعييية مييين خيييالل امعيييارة مييين و ،وو عمييييد ،مجيييالس الجامعيييات بصيييفة رئييييس جامعييية
 جامعات حكومية.

يتبييين ميين النتييائج امييتالك المسييتجيبين خبييرة جيييدة ميين العمييل فييي مجييال التعميييم العييالي ميين خييالل فتييرة  .6
 سنة في مجال التعميم العالي. ( 20)تزيد عمى  ن الغالبية منيم ليم خدمةوإذ عمميم في ىذا النااا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



159 
 

 
 

 المبحث الثاني
 ياوتشخيص وصف متغيرات الدراسة

 
وصف متغيرات الدراسة بامعتماد عمى نتائج اإلحصا  إلى  سيتم التارق في ىذا المحور

 وذلك من خالل توضيح   وتحميمياامستبانة  ياوظيرتىذا المحور البيانات التي  يعرض إذالوصفي، 
عينة الدراسة عمى مستوى كل متغير من متغيرات الدراسة المتمثمة  وفرادواستجابات  را وصف آل

جرى عمل  إذا الفرعية. مىوبعادو  ،صيانة الموارد البشرية، والرشاطة المنظميةو المفتوحة،  اإلدارةبي
تحميل امحصائي بيدف الحصول عمى جداول التوزيع التكراري لمتغيرات الدراسة وغراض عممية ال

تفق + م وتفق بشدة ( وتفاق )م ، ونسبة المحايدين، ونسبة عدم امنسبة امتفاق )وتفق بشدة + وتفق (
ىدف تحديد درجة توفر تمك إلى  صومً و  امختالفوساا الموزونة وامنحرافات المعيارية ومعامل واو

ثالثة فئات متساوية المدى )مدى الفئة = إلى  ف درجتياالمتغيرات في الجامعة المبحوثة. وتم تصني
لتوزيع الفرضي ا(، وعمى وفق 1-5مساحة المنياس الذي يتراوح بين )إلى  ( ، وذلك بامستناد1.33

. ( 3.68- 5درجة مرتفعة (،   2.34-3.67) ( ، )درجة متوساة- 2.33  1التالي )درجة متدنية 
من  امختالفونو كمما اطتربت طيمة معامل  إذ، امختالفيم معامل يتيا بامستناد عمى طوىموتم ترتيب 

وبنا  عميو يتضمن ىذا المبحث المحاور الُبعد وو المتغير.  وىمية%( دل ذلك عمى شدة 0نسبة )
 اآلتية : 
 

 و وتشخيصاإلدارة المفتوحة أواًل : وصف متغير 

 وثانيًا : وصف متغير صيانة الموارد البشرية وتشخيص

 و: وصف متغير الرشاقة المنظمية وتشخيص ثالثاً 
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 ووتشخيص المفتوحةاإلدارة أواًل : وصف متغير 
تجاه  المبحوثةعينة الدراسة في الجامعات  وفراد آرا وتشخيي لوصف ىذا المحور  خصي 
 ي:أته المعتمدة في الدراسة الحالية، وكما يوبعادومن خالل اإلدارة المفتوحة، متغير 

العينة تجاه  وفرادإجابات إلى  (23تشير معايات الجدول ): ووتشخيص اسم المعموماتتقوصف ُبعد  -1
، ويتضح من تمك تناسم المعموماتالعينة تجاه ُبعد  وفراد آرا والخاصة بوصف  ،(A7-A1الفنرات )

 ي: أتالمعايات ما ي
سة متفنون عمى عينة الدرا وفراد%( من 61.21ون )إلى  الجدول وبحسب المؤشر الكمي بياناتتشير  - و

، في حين بمغت نسبة عدم امتفاق تناسم المعموماتُبعد مضمون العبارات التي استخدمت في طياس 
ختالف اومعامل  ،(0.93وانحراف معياري ) ،(3.57%(، بوسا حسابي )12.88مع ىذا التوجو )

تناسم ُبعد تجاه  ةالمبحوثالعينة في الجامعة  وفراد آرا %(. مما يعاي دملة وولية عمى ون 26 .21)
 وبعادفي الجامعات المبحوثة كأحد  تناسم المعموماتتتفق وبمستويات عالية عمى توفر  المعمومات

 فييا . اإلدارة المفتوحة 
جا ت  A5)) ون العبارة تناسم المعموماتُبعد تبين عمى المستوى الجزئي ولكل عبارة استخدمت لنياس  - ب

والتي بمغت  امختالفلترتيبية بامستناد عمى طيمة معامل ا ىميةفي المرتبة اوولى من حيث او
وبانحراف معياري  ،(3.98(، وبوسا حسابي )79.1%بمغت )اتفاق  %(، وحننت نسبة19.84)

العينة والتي تني  وفرادعالية ليذه العبارة من وجية نظر  وىمية(، مما يدل عمى مستوى (0.79
. كما وتبين عمى ة في تناسم المعمومات الخاصة بياتصال متنوع: استخدام الجامعة وساليب اعمى

ختالف اىمية الترتيبية بمعامل ( جا ت في المرتبة اوخيرة من حيث اوA2المستوى الجزئي ون الفنرة )
وبانحراف  ،(3.01%(، وكان الوسا الحسابي ليا )35.2)%(، وبنسبة اتفاق 34.21بمغت نسبتو )

عمى   ةنخفضالعينة وبمستويات م آرا ون ىناك اتفاطًا بين  (، وتعكس ىذه النتيجة 1.03معياري )
 .بامفصاح والكشف عن الحسابات الخاصة بيا لمواردىا البشريةطيام الجامعات المبحوثة 

 
 تقاسم المعموماتُبعد وتشخيص  وصف (23الجدول ) 

 الاذفق تشذج الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 
 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

مؼْارُان  

 مؼامم 

%   االخرالف  
A1 19 20.9 47 51.6 18 19.8 5 5.5 2 2.2 3.83 0.89 23.23 

A2 5 5.5 27 29.7 30 32.9 22 24.2 7 7.7 3.01 1.03 34.21 

A3 15 16.5 48 52.7 19 20.9 7 7.7 2 2.2 3.73 0.90 24.12 

A4 14 15.4 36 39.6 28 30.8 8 8.8 5 5.5 3.50 1.03 29.42 

A5 23 25.3 49 53.8 14 15.4 5 5.5 - - 3.98 0.79 19.84 

A6 17 18.7 35 38.5 30 32.9 5 5.5 4 4.4 3.61 0.99 27.42 

A7 10 11.0 45 49.5 26 28.6 7 7.7 3 3.3 3.57 0.90 25.21 
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 45.04 16.17 انمؼذل

25.91 

9.27 3. 61 

3.57 0.93 26.21 
انمؤشر 

 انكهِ
61.21 12.88 

 (SPSS .V. 21اد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إعد
 

( والخاصة X14-X8العينة تجاه الفنرات ) وفرادإجابات إلى  (24تشير معايات الجدول )التدريب:  -1
 : يأتيالمعايات ما العينة تجاه ُبعد التدريب، و يتضح من تمك  وفراد آرا بوصف 

عينة الدراسة متفنون عمى  وفراد%( من 72.24ون )إلى  حسب المؤشر الكميتشير بيانات الجدول وب - و
مضمون العبارات التي استخدمت في طياس ُبعد التدريب، في حين بمغت نسبة عدم امتفاق مع ىذا 

. 37ختالف )اومعامل  ،(0.89وانحراف معياري ) ،(3.83%(، بوسا حسابي )8.41التوجو )
تجاه ُبعد التدريب تتفق  المبحوثةالعينة في الجامعة  وفراد آرا عمى ون %(. مما يعاي دملة وولية 23

 فييا . اإلدارة المفتوحة  وبعادوبمستويات عالية عمى توفر التدريب في الجامعات المبحوثة كأحد 
الترتيبية  ىميةجا ت في المرتبة اوولى من حيث او A10)تبين عمى المستوى الجزئي إن العبارة ) - ب

بمغت اتفاق  %(، وحننت نسبة19.43والتي بمغت ) امختالفعمى طيمة معامل  بامستناد
 وىمية(، مما يدل عمى مستوى (0.76وبانحراف معياري  ،(3.91(، وبوسا حسابي )%76.9)

البرامج التدريبية باكساب  مساىمة :العينة والتي تني عمى وفرادعالية ليذه العبارة من وجية نظر 
ارف إنجاز العمل بشكل وفضل في الجامعة. كما وتبين عمى المستوى الجزئي المشاركين ميارات ومع

ختالف بمغت نسبتو اىمية الترتيبية بمعامل ( جا ت في المرتبة اوخيرة من حيث اوA8ون الفنرة )
وبانحراف معياري  ،(68 .3%(، و كان الوسا الحسابي ليا )66.0)%(، وبنسبة اتفاق 29.34)
العينة وبمستويات منخفض عمى طيام  آرا النتيجة ون ىناك اتفاطًا بين وتعكس ىذه  .( 1.08)

  الجامعات المبحوثة بتنفذ برامج تدريبية دورية منتظمة لمواردىا البشرية.
 التدريبُبعد  وتشخيص  ( وصف 24الجدول )

 الاذفق تشذج الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ
 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

 انمؼْارُ

ؼاممم  

%االخرالف   
A8 20 21.9 40 44.0 18 19.8 8 8.8 5 5.5 3.68 1.08 29.34 

A9 15 16.5 50 54.9 17 18.7 8 8.8 1 1.1 3.76 0.87 23.13 

A10 18 19.8 52 57.1 16 17.6 5 5.5 - - 3.91 0.76 19.43 

A11 28 30.8 44 48.3 17 18.7 1 1.1 1 1.1 4.06 0.80 19.70 

A12 14 15.4 54 59.3 18 19.8 4 4.4 1 1.1 3.83 0.77 20.10 

A13 18 19.8 43 47.3 22 24.1 5 5.5 3 3.3 3.74 0.94 25.13 

A14 23 25.3 41 45.1 18 19.8 5 5.5 4 4.4 3.81 1.02 26.77 

 50.87 21.37 انمؼذل

19.80 

5.66 2.75 

3.83 0.89 23.37 
انمؤشر 

 انكهِ
72.24 8.41 

  . (SPSS .V. 21ث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إعداد الباح
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( والخاصة A21-A15العينة تجاه الفنرات ) وفرادإجابات إلى  (25تشير معايات الجدول )انرمكْن:  -3
 : يأتي، و يتضح من تمك المعايات ما التمكينالعينة تجاه ُبعد  وفراد آرا بوصف 

عينة الدراسة متفنون  وفراد%( من 73.0ون )إلى  سب المؤشر الكميالجدول وبح يتبين من بيانات  . و
، في حين بمغت نسبة عدم امتفاق مع التمكينُبعد عمى مضمون العبارات التي استخدمت في طياس 

 .4ختالف )اومعامل  ،(0.90وانحراف معياري ) ،(3.86%(، بوسا حسابي )8.8ىذا التوجو )
تتفق  التدريبُبعد تجاه  المبحوثةالعينة في الجامعة  وفراد آرا ون %(. مما يعاي دملة وولية عمى 23

 فييا. اإلدارة المفتوحة   وبعادفي الجامعات المبحوثة كأحد  التمكينوبمستويات عالية عمى توفر 
الترتيبية  ىميةجا ت في المرتبة اوولى من حيث او A21)) ن العبارةإعمى المستوى الجزئي يتضح  . ب

(، 84.6%بمغت )اتفاق  %(، وحننت نسبة18.4والتي بمغت ) امختالفطيمة معامل  بامستناد عمى
عالية ليذه العبارة  وىمية(، مما يدل عمى مستوى (0.74وبانحراف معياري  ،(4.04وبوسا حسابي )
تشجع الجامعة مواردىا البشرية عمى إظيار ااطاتيا  :العينة والتي تني عمى وفرادمن وجية نظر 

( جا ت A17. كما وتبين عمى المستوى الجزئي ون الفنرة )الجامعي دا مستفادة منيا في اوالكامنة وا
%(، وبنسبة اتفاق 29.9ختالف بمغت نسبتو )اىمية الترتيبية بمعامل في المرتبة اوخيرة من حيث او

ة وتعكس ىذه النتيج .( 1.08وبانحراف معياري ) ،(3.59%(، و كان الوسا الحسابي ليا )62.7)
مواردىا  ةشاركبمعمى طيام الجامعات المبحوثة -ويضاً وبمستويات -العينة  آرا ون ىناك اتفاطًا بين 

 .البشرية في النرارات الميمة التي تخي الجامعة
 
 

 التمكينُبعد وتشخيص وصف  (25الجدول ) 
 الاذفق تشذج الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 

 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

رُانمؼْا  

 مؼامم

% االخرالف   
A15 21 23.0 43 47.3 18 19.8 7 7.7 2 2.2 3.81 0.96 25.0 

A16 35 38.5 42 46.1 10 11.0 4 4.4 - - 4.18 0.80 19.2 

A17 16 17.6 41 45.0 21 23.1 7 7.7 6 6.6 3.59 1.08 29.9 

A18 19 20.9 37 40.7 20 22.0 13 14.3 2 2.2 3.63 1.04 28.6 

A19 19 20.9 46 50.5 18 19.8 7 7.7 1 1.1 3.82 0.89 23.3 

A20 21 23.1 48 52.7 18 19.8 4 4.4 - - 3.94 0.78 19.8 

A21 22 24.2 55 60.4 11 12.1 2 2.2 1 1.1 4.04 0.74 18.4 

 .49 24.0 انمؼذل

18.2 

6.9 1.9 

3.86 0.90 23.45 
انمؤشر 

 انكهِ 
73.0 8.8 

 (SPSS .V. 21دا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إعداد الباحث اعتما
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-A28العينة تجاه الفنرات ) وفرادإجابات إلى  (26تشير معايات الجدول )انمشاركح فِ اننرائح:  -4
A22 ويتضح من تمك المعايات المشاركة في النتائجالعينة تجاه ُبعد  وفراد آرا ( والخاصة بوصف ،
 : يأتيما 

عينة الدراسة متفنون عمى  وفراد%( من 77.55ون )إلى  ول وبحسب المؤشر الكميالجد بياناتتشير  - و
، في حين بمغت نسبة عدم امتفاق المشاركة في النتائجُبعد مضمون العبارات التي استخدمت في طياس 

 .7ختالف )اعامل وم ،(0.83وانحراف معياري ) ،(3.99بوسا حسابي )و %(، 6.5مع ىذا التوجو )
المشاركة في ُبعد تجاه  المبحوثةالعينة في الجامعة  وفراد آرا عاي دملة وولية عمى ون %(. مما ي21

 وبعادفي الجامعات المبحوثة كأحد  المشاركة في النتائجتتفق وبمستويات عالية عمى توفر النتائج 
 فييا . اإلدارة المفتوحة  

 ون العبارة في النتائج ىذا شاركةالمُبعد  بارة استخدمت لنياستبين عمى المستوى الجزئي ولكل ع - ب
((A28 امختالفالترتيبية بامستناد عمى طيمة معامل  ىميةجا ت في المرتبة اوولى من حيث او 

وبانحراف  ،(4.10(، وبوسا حسابي )90.1%بمغت )اتفاق  %(، وحننت نسبة15.85والتي بمغت )
العينة والتي  وفرادرة من وجية نظر عالية ليذه العبا وىمية(، مما يدل عمى مستوى (65.0معياري 

. كما وتبين عمى تياخدم فيمواردنا البشرية  ميارات وطدراتجميع  طيام الجامعة بتسخير :تني عمى
ىمية الترتيبية بمعامل ( جا ت في المرتبة اوخيرة من حيث اوA25المستوى الجزئي ون الفنرة )

 ،(63 .3%(، و كان الوسا الحسابي ليا )64.9)%(، وبنسبة اتفاق 28.09ختالف بمغت نسبتو )ا
 -ويضاً وبمستويات -العينة  آرا وتعكس ىذه النتيجة ون ىناك اتفاطًا بين  .( 1.02وبانحراف معياري )

الجامعية وسبل تحنينيا  ىدافوضع او بتشارك مواردىا البشرية فيعمى طيام الجامعات المبحوثة 
 .الميمة التي تخي الجامعة ىدافلأل
 

المشاركة في النتائجُبعد وتشخيص وصف   ( 26الجدول )  
 الاذفق تشذج الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 

 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

 انمؼْارُ

 مؼامم

 االخرالف % 
A22 22 24.2 48 52.7 15 16.5 3 3.3 3 3.3 3.91 0.91 23.27 

A23 21 23.1 53 58.2 10 11.0 6 6.6 1 1.1 3.95 0.84 21.26 

A24 14 15.4 45 49.5 22 24.2 6 6.6 4 4.4 3. 64 0.97 26. 64 

A25 17 18.7 42 46.2 20 22.0 6 6.6 6 6.6 3. 63 1.02 28.09 

A26 24 26.4 55 60.4 9 9.9 2 2.2 1 1.1 4.08 0.74 18.13 

A27 17 18.7 54 59.3 17 18.7 2 2.2 1 1.1 3.92 0.74 18.87 

A28 22 24.2 60 65.9 6 6.6 3 3.3   4.10 0. 65 15.85 

 56.02 21.53 انمؼذل 

15. 55 

4.40 2. 5 

3.99 0.83 21.73 
انمؤشر 

 انكهِ 
77. 55 6. 5 

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
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نتائج التحميل في الجدول ، فيتبين من ةالمفتوح  متغير اإلداره بعادالترتيبية و ىميةوعن او
، حيث جا  بالمرتبة المشاركة في النتائج ُبعد عمى في الجامعات المبحوثة ىناك تركيزًا ن و ،(27)

 ،%(21.73والتي بمغت نسبتيا ) امختالفوبأطل طيمة لمعامل  ،الترتيبية ىميةاوولى من حيث او
 ُبعد (، وجا  0.83وبانحراف معياري ) (،3.99بمغت طيمتو ) ذيابي والوبتأكيد من الوسا الحس

(، وبانحراف 3.83%( وبوسا حسابي )23.37في المرتبة الثانية وبمعامل اختالف ) التدريب
%( وبوسا 23.45في المرتبة الثالثة وبمعامل اختالف )التمكين (، ثم احتل ُبعد 0.89معياري )
 ،%(26.21وبمعامل اختالف )تناسم المعمومات فجا ُ بعد   ة،اوخير   ة(، وما في المرتب2.86حسابي )

 .(0.93(، وانحراف معياري )3.57وبوسا حسابي )
 

 

 

  اإلدارة المفتوحة  متغير  بعادالترتيبية ل ىمية( أل27الجدول )
 اإلدارة المفتوحة   متغير

 االنحراف الحسابي الوسط هأبعادو 
 المعياري

 معامل
 % االختالف

 مهميةاأل
  الترتيبية

 4 26.21 0.93 3.57 تقاسم  المعلومات

 2 23.37 0.89 3.83 التدريب

 3 23.45 0.90 3.86 التمكين

 1 21.73 83 .0 3.99 المشاركة في النتائج

 ------- 69 .23 0.88 3.81 المفتوحة اإلدارة  متغير

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

 ووتشخيص وارد البشريةصيانة الم ثانيًا : وصف متغير
تجاه  المبحوثةعينة الدراسة في الجامعات  وفراد آرا وتشخيي وصف  يركز ىذا المحور عمى      

 :يأتيالمعتمدة في الدراسة الحالية،  وكما  نشاااتوومن خالل  ،متغير صيانة الموارد البشرية
العينة تجاه  وفرادجابات إإلى  (28تشير معايات الجدول ): ياوتشخيص النشاطات الوقائيةوصف  .1

، ويتضح من تمك النشااات الوطائيةالعينة تجاه  وفراد آرا ( والخاصة بوصف X7-X1الفنرات )
 : يأتيالمعايات ما 

عينة الدراسة متفنون عمى  وفراد%( من 73.5ون )إلى  الجدول وبحسب المؤشر الكمي بياناتتشير  - و
ت الوطائية، في حين بمغت نسبة عدم امتفاق مع مضمون العبارات التي استخدمت في طياس النشااا

ومعامل  ،(0.79وانحراف معياري ) ،(3.87%(، وجا  ىذا بوسا حسابي )5.8ىذا التوجو )
تجاه  المبحوثةالعينة في الجامعة  وفراد آرا %(. مما يعاي دملة وولية عمى ون 20 .68ختالف )ا
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فر النشااات الوطائية في الجامعات المبحوثة كأحد النشااات الوطائية  تتفق وبمستويات عالية عمى تو 
 نشااات صيانة الموارد البشرية فييا . 

 X2)تبين عمى المستوى الجزئي ولكل عبارة استخدمت لنياس النشااات الوطائية ون العبارة) -ب 
ي والت امختالفالترتيبية بامستناد عمى طيمة معامل  ىميةجا ت في المرتبة اوولى من حيث او

وبانحراف  ،(4.06(، وبوسا حسابي )8 .75%بمغت )اتفاق  %(، وحننت نسبة18.06بمغت )
العينة والتي  وفرادعالية ليذه العبارة من وجية نظر  وىمية(، مما يدل عمى مستوى (0.75معياري 

ا البشرية في كل ما يتعمق بالسالمة في ىمينية لمواردت استشارابطيام مجمس الجامعة  :تني عمى
( جا ت في المرتبة اوخيرة من حيث X6طع العمل.  كما وتبين عمى المستوى الجزئي ون الفنرة )مو 
%(، و كان الوسا 59.4)%(، وبنسبة اتفاق 24.92ختالف بمغت نسبتو )اىمية الترتيبية بمعامل او

 آرا وتعكس ىذه النتيجة ون ىناك اتفاطًا بين  .( 0.89وبانحراف معياري ) ،(3.57الحسابي ليا )
العينة وبمستويات متوساة عمى طيام الجامعات المبحوثة بنشر الوعي الوطائي لدى الموارد البشرية 

 من خالل البرامج التدريبية والتثنيفية.
 

 لنشاطات الوقائيةاُبعد وتشخيص وصف  (28الجدول ) 
 الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 

الاذفق 

 تشذج

 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

مؼْارُان  

 مؼامم

% االخرالف   
X1 24 26.4 53 58.2 11 12.1 2 2.2 1 1.1 4.06 0.75 18.47 

X2 18 19.8 51 56.0 20 22.0 2 2.2 - - 3.93 0.71 18.06 

X3 17 18.7 48 52.7 22 24.2 3 3.3 1 1.1 3.84 0.80 20.83 

X4 18 19.8 45 49.5 23 25.3 4 4.4 1 1.1 3.82 0.83 21.72 

X5 13 14.3 48 52.7 23 25.3 7 7.7 - - 3.73 0.80 21.44 

X6 11 12.1 43 47.3 25 27.5 11 12.1 1 1.1 3.57 0.89 24.92 

X7 35 38.5 44 48.4 8 8.8 3 3.3 1 1.1 4.19 0.81 19.33 

 52.1 21.4 انمؼذل 

20.7 

5.0 0.8 

3.87 0.79 20. 68 
انمؤشر 

 انكهِ 
73.5 5.8 

 (SPSS .V. 21اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إعداد الباحث 
 
( X14-X8العينة تجاه الفنرات ) وفرادإجابات إلى  (29الجدول ) رطاموتشير : الرعاية الطبيةبرامج  -2

 : يأتيمن تمك المعايات ما  بينتي، و الرعاية الابية برامجالعينة تجاه  وفراد آرا والخاصة بوصف 
عينة الدراسة متفنون عمى  وفراد%( من 39.2ون )إلى  الجدول وبحسب المؤشر الكمي بياناتتشير  - و

، في حين بمغت نسبة عدم امتفاق الرعاية الابية برامجمضمون العبارات التي استخدمت في طياس 
ومعامل  ،(1.00وانحراف معياري ) ،(3.12%(، وجا  ىذا بوسا حسابي )28.1مع ىذا التوجو )
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تجاه  المبحوثةالعينة في الجامعة  وفراد آرا %(. مما يعاي دملة وولية عمى ون 31 .6ختالف )ا
في الجامعات المبحوثة كأحد الرعاية الابية عمى توفر  منخفضةتتفق وبمستويات الرعاية الابية 

 نشااات صيانة الموارد البشرية فييا . 
الترتيبية  ىميةوولى من حيث اوجا ت في المرتبة ا X10)ن العبارة)إتبين عمى المستوى الجزئي  - ب

 .57%بمغت )اتفاق  %( ، وحننت نسبة24.01والتي بمغت ) امختالفبامستناد عمى طيمة معامل 
عالية ليذه  وىمية(، مما يدل عمى مستوى (0.85وبانحراف معياري  ، (3.54(، وبوسا حسابي )2

برامج م الدعم ليبتند الجامعة  طيام مجمس :العينة والتي تني عمى وفرادالعبارة من وجية نظر 
( جا ت في المرتبة اوخيرة من X14السالمة الصحية. كما وتبين عمى المستوى الجزئي ون الفنرة )

%(، وكان 24.3)%(، وبنسبة اتفاق 39.19ختالف بمغت نسبتو )اىمية الترتيبية بمعامل حيث او
كس ىذه النتيجة ون ىناك اتفاطًا بين (،  وتع 1.07( وبانحراف معياري )2.73الوسا الحسابي ليا )

 ىامن تكاليف عالج مواردبتغاية جز  العينة وبمستويات متوساة عمى طيام الجامعات المبحوثة  آرا 
 .عمى نفنة الجامعة البشرية
 

 لرعاية الطبيةابرامج  ُبعد وتشخيصوصف  (29الجدول ) 
 الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 

 الاذفق

 تشذج

 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

 انمؼْارُ

 مؼامم

% االخرالف   
X8 3 3.3 31 34.1 31 34.1 22 24.2 4 4.4 3.07 0.94 31. 61 

X9 8 8.8 32 35.2 26 28.6 21 23.1 4 4.4 3.20 1.03 32.18 

X10 10 11.0 42 46.2 27 29.7 12 13.2 - - 3.54 0.85 24.01 

X11 9 9.9 27 29.7 28 30.8 24 26.4 3 3.3 3.16 1.03 32.59 

X12 4 4.4 30 33.0 37 40.7 19 20.9 1 1.1 3.18 0.85 26.72 

X13 6 6.6 25 27.5 30 33.0 23 25.3 7 7.7 3.00 1.05 35.00 

X14 
9 9.9 14 15.4 29 31.9 22 24.2 17 

18.

7 
2.73 1.07 

39.19 

 5 .31 7.7 انمؼذل 
32. 7 

22.4 5.7 
3.12 1.00 31. 61 

شر انمؤ

 انكهِ 
39.2 28.1 

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 
العينة تجاه  وفرادإجابات إلى  (30الجدول ) معاياتتشير  انخذماخ االخرماػْح ًانررفْيْح:  -3

 بينتي، و امجتماعية والترفيييةالخدمات العينة تجاه  وفراد آرا ( والخاصة بوصف X21-X15الفنرات )
 : يأتيمن تمك المعايات ما 

عينة الدراسة متفنون عمى  وفراد%( من 56.5ون ) يالجدول وبحسب المؤشر الكم توضح بيانات - و
، في حين بمغت نسبة الخدمات امجتماعية والترفييية العبارات التي استخدمت في طياس مضمون
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وانحراف معياري  ،(3.49وجا  ىذا بوسا حسابي ) %(،16.1عدم امتفاق مع ىذا التوجو )
العينة في  وفراد آرا %(. مما يعاي دملة وولية عمى ون 28 .8ختالف )اومعامل  ،(0.99)

ىذه في  الخدمات امجتماعية والترفيييةعمى توفر  منخفضةتتفق وبمستويات  المبحوثة ات الجامع
 د البشرية فييا . نشااات صيانة الموار  بوصفيا واحدة منالجامعات 

جا ت في المرتبة  X16)ون العبارة) الخدمات امجتماعية والترفييية إنتبين عمى المستوى الجزئي  - ب
%( ، 24.72والتي بمغت ) امختالفالترتيبية بامستناد عمى طيمة معامل  ىميةاوولى من حيث او

(، مما يدل (0.92عياري وبانحراف م ،(3.78(، وبوسا حسابي )71.4%بمغت )اتفاق  وحننت نسبة
طيام مجمس  :العينة والتي تني عمى وفرادعالية ليذه العبارة من وجية نظر  وىميةعمى مستوى 

امجتماعية. كما  الجامعة مناسباتكافة البشرية في  الدائم عمى مشاركة موارده وحرصو الجامعة 
 ىميةة اوخيرة من حيث او( جا ت في المرتبX21ون الفنرة ) ويضاً وتبين عمى المستوى الجزئي 

%(، و كان الوسا 31.8)%(، وبنسبة اتفاق 37.14ختالف بمغت نسبتو )االترتيبية بمعامل 
 آرا (،  وتعكس ىذه النتيجة ون ىناك اتفاطًا بين  1.04وبانحراف معياري ) ،(2.80الحسابي ليا )

اك مواردىا البشرية في النوادي بتغاية اشتر العينة وبمستويات متوساة عمى  طيام الجامعات المبحوثة 
 .عمى نفنتياوامجتماعية  ،والثنافية ،الرياضية

 

 الخدمات االجتماعية والترفيييةُبعد وتشخيص  وصف (30الجدول ) 

 الاذفق تشذج الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 
 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

 انمؼْارُ

 مؼامم

% االخرالف   
X15 14 15.4 43 47.2 21 23.1 9 9.9 4 4.4 3.59 1.01 28.13 

X16 18 19.8 47 51.6 18 19.8 5 5.5 3 3.3 3.78 0.92 24.72 

X17 13 14.3 33 36.2 34 37.4 6 6.6 5 5.5 3.47 1.00 28.90 

X18 26 28.6 38 41.7 18 19.8 7 7.7 2 2.2 3.85 0.98 25.67 

X19 11 12.1 33 36.2 35 38.5 5 5.5 7 7.7 3.39 1.03 30.41 

X20 15 16.5 40 43.9 23 25.3 11 12.1 2 2.2 3.60 0.96 27.11 

X21 8 8.8 21 23.0 25 27.5 19 20.9 18 19.8 2.80 1.04 37.14 

 انمؼذل 
16.5 40. 1 

27. 3 

9.7 6.4 

3.49 0.99 28.86 
انمؤشر 

 انكهِ 
56. 5 16.1 

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

العينة تجاه  وفرادإجابات نتائج تحميل ( 31الجدول ) تبين معايات ترامح االضرقرار انٌظْفِ: :  -3
من تمك  بينتي، و امستنرار الوظيفيالعينة تجاه ُبعد  وفراد آرا ( والخاصة بوصف X28-X22نرات )الف

 : يأتيالمعايات ما 
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عينة الدراسة متفنون  وفراد%( من 65.3ون )إلى  الجدول وبحسب المؤشر الكميتبين مؤشرات  -و
ين بمغت نسبة عدم ، في حامستنرار الوظيفيعمى مضمون العبارات التي استخدمت في طياس 

 ،(0.82وانحراف معياري ) ،(3.76%(، وجا  ىذا بوسا حسابي )7.7امتفاق مع ىذا التوجو )
العينة في الجامعة  وفراد آرا %(. مما يعاي دملة وولية عمى ون 22 .38ختالف )اومعامل 
ستنرار الوظيفي برامج امعمى توفر  عاليةتتفق وبمستويات برامج امستنرار الوظيفي تجاه  المبحوثة

 في الجامعات المبحوثة كأحد نشااات صيانة الموارد البشرية فييا . 
جا ت في المرتبة اوولى من حيث اوىمية الترتيبية  X25)ن العبارة)إتبين عمى المستوى الجزئي  -ب

(، 92.40%بمغت )اتفاق  %(، وحننت نسبة15.8بامستناد عمى طيمة معامل امختالف والتي بمغت )
(، مما يدل عمى وىمية عالية ليذه العبارة من (0.70وبانحراف معياري  ،(4.37وبوسا حسابي )

في  بمواعيد الدوام الرسمي باملتزاموارد البشرية حري الم :وجية نظر وفراد العينة والتي تني عمى
حيث  ( جا ت في المرتبة اوخيرة منX24عمى المستوى الجزئي ون الفنرة ). كما وتبين الجامعة

%(، وكان الوسا 37.3)%(، وبنسبة اتفاق 30.10ختالف بمغت نسبتو )اىمية الترتيبية بمعامل او
العينة  آرا وتعكس ىذه النتيجة ون ىناك اتفاطًا بين  .(1.00وبانحراف معياري ) ،(3.36الحسابي ليا )

ل  في وية جية عمى العم ةجامعالالعمل في تفضل موارد البشرية ن الاوبمستويات متوساة عمى  
 كثر. ومتيازات إ الي ىذه الجية  وخرى حتى لو طدمت

 
 االستقرار الوظيفيُبعد وتشخيص وصف  (31الجدول ) 

 الاذفق تشذج الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 
 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

 انمؼْارُ

 مؼامم

 االخرالف % 
X22 12 13.2 41 45.0 30 33.0 7 7.7 1 1.1 3.61 0.85 23.7 

X23 16 17.6 53 58.2 18 19.8 3 3.3 1 1.1 3.87 0.77 19.8 

X24 10 11.0 34 37.3 30 33.0 13 14.3 4 4.4 3.36 1.00 30.1 

X25 43 47.3 41 45.0 6 6.6 - - 1 1.1 4.37 0.70 15.8 

X26 22 24.2 29 31.9 32 35.2 8 8.8 - - 3.69 0.92 25.1 

X27 10 11 43 47.2 31 34.1 6 6.6 1 1.1 3.60 0.81 22.6 

X28 13 14.3 49 53.8 25 27.5 4 4.4 - - 3.75 0.73 19.6 

 انمؼذل 
19.80 45.5 

27.0 

6.4 1.3 

3.76 0.82 22.38 
انمؤشر 

 انكهِ 
65.3 7.7 

 .(SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

( X35-X29العينة تجاه الفنرات ) وفرادإجابات إلى  (32الجدول ) مؤشراتتشير خذماخ انرقاػذ:  -5
 : يأتيمن تمك المعايات ما  بينتي، و خدمات التناعدالعينة تجاه ُبعد  وفراد آرا صف والخاصة بو 
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عينة الدراسة متفنون عمى  وفراد%( من 43.3ون ) الجدول وبحسب المؤشر الكميبين مؤشرات ت -و
، في حين بمغت نسبة عدم امتفاق مع خدمات التناعدمضمون العبارات التي استخدمت في طياس 

ومعامل  ،(0.98وانحراف معياري ) ،(3.21%(، وجا  ىذا بوسا حسابي )24.2و )ىذا التوج
تجاه  المبحوثةالعينة في الجامعة  وفراد آرا %(. مما يعاي دملة وولية عمى ون 31 .8ختالف )ا

في الجامعات المبحوثة كأحد  خدمات التناعدعمى توفر  متوساةتتفق وبمستويات  خدمات التناعد
 لموارد البشرية فييا . نشااات صيانة ا

جا ت في المرتبة اوولى من حيث اوىمية الترتيبية  X31)العبارة) إنتبين عمى المستوى الجزئي  - خ
%(، وحننت نسبة اتفاق بمغت 22.41بامستناد عمى طيمة معامل امختالف والتي بمغت )

مية عالية ليذه (، مما يدل عمى وى(0.89وبانحراف معياري  ،(4.97(، وبوسا حسابي )%73.80)
استفادة الجامعة من الخبرات التي يمتمكيا  :العبارة من وجية نظر وفراد العينة والتي تني عمى

. كما وتبين عمى المستوى المتناعدون من مواردىا البشرية بصفة مستشارين وو تدريسيين وو مشرفين
ختالف بمغت اترتيبية بمعامل ( جا ت في المرتبة اوخيرة من حيث اوىمية الX33الجزئي ون الفنرة )

وبانحراف معياري  ،(2.71%(، وكان الوسا الحسابي ليا )22%(، وبنسبة اتفاق )37.26نسبتو )
تكريم عمى   منخفضةوتعكس ىذه النتيجة ون ىناك اتفاطًا بين آرا  العينة وبمستويات  (.1.01)

و منحيم املناب  ت باسمائيم متناعدين من خالل تسمية الناعات والمختبراالجامعات المبحوثة لم
 التنديرية. 

 

 

 خدمات التقاعدُبعد وتشخيص وصف   (32الجدول ) 
 الاذفق تشذج الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 

 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

 انمؼْارُ

 مؼامم

% االخرالف   
X29 7 7.7 26 28.6 31 34.0 20 22.0 7 7.7 3.06 1.06 34.31 

X30 5 5.5 26 28.6 32 35.2 21 23.0 7 7.7 3.01 1.03 34.21 

X31 31 34.1 37 40.7 16 17.6 4 4.4 3 3.3 3.97 0.89 22.41 

X32 8 8.8 35 38.4 29 31.9 8 8.8 11 12.1 3.23 0.97 30.03 

X33 6 6.6 14 15.4 35 38.9 20 22.0 16 17.6 2.71 1.01 37.26 

X34 9 9.9 34 37.3 26 28.6 11 12.1 11 12.1 3.20 1.00 31.25 

X35 14 15.4 24 26.4 38 41.7 7 7.7 8 8.8 3.31 0.93 28.09 

 انمؼذل 
12.5 30.80 

32.5 

14.30 9.90 

3.21 0.98 31.08 
انمؤشر 

 انكهِ 
43.3 24.2 

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
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 نتائج التحميل في الجدول ) صيانة الموارد البشرية، فتظيرىا  لنشاااتالترتيبية  ىميةوما عن او
 ، وترتيبية مختمفة وىميةجا ت بمستوى  ليذه النشااات الترتيبية  ىمية، ويتبين من الجدول ون او(33

 ىميةبالمرتبة اوولى من حيث او تث جا حي ،النشااات الوطائية يالحظ بأن ىناك تركيزًا عمى
تغير صيانة اوخرى لم منشاااتل امختالفمن طيم معامالت  امختالفالترتيبية وبأطل طيمة لمعامل 

ي بمغت طيمتو ذوبتأكيد من الوسا الحسابي وال ،(20.68%الموارد البشرية والتي بمغت نسبتيا )
بالمرتبة الثانية وبمعامل برامج امستنرار الوظيفي وجا  ( . 0.79(، وبانحراف معياري )3.87)

ات ، وتميو الخدم(0.82(، وبانحراف معياري )3.76وبوسا حسابي ) ،(22.38%اختالف )
 ،(3.49وبوسا حسابي ) ،(28.86ية في المرتبة الثالثة بمعامل اختالف )%يامجتماعية والترفي
وبوسا  ،(81.13(، وفي المرتبة الرابعة خدمات التناعد بمعامل اختالف )%0.98وانحراف معياري)

عامل وبم ، الرعاية الابيةالمرتبة اوخيرة وجا ت في   ،(0.99وانحراف معياري) ،(3.21حسابي )
 (.1.00(، وبانحراف معياري )3.12وبوسا حسابي ) ،(61 .31%اختالف )
 

  صيانة الموارد البشرية  متغيرالبعاد  الترتيبية ىميةال  (33جدول )
صيانة الموارد  متغير

 هأبعادو البشرية 
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 معامل
 الترتيب %  االختالف

 1 20.68 0.79 3.87  اخ انُقائيًطانىشا

 5 31.61 1.00 3.12  ثيًطان  انسػايًتسامح 

 3 28.86 0.98 3.49  والترفيهيه  اإلجتماعيه الخدمات

 2 22.38 0.82 3.76 برامج االستقرار الوظيفي

 4 31.08 0.99 3.21 خدمات التقاعد

صيانة الموارد البشرية  متغير
 26.92 0.91 3.49 )المؤشر الكلي (

---- 

 (SPSS .V. 21عداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إ
 
 

 ًذشخْصيا انرشاقح انمنظمْح ثانثاً : ًصف 

متغير تجاه  بحوثةفي الجامعات الم ياوتشخيصعينة الدراسة  وفراد آرا صف يختص ىذا المحور بو 
 :يأتيالية،  وكما ه المعتمدة في الدراسة الحوبعادومن خالل  منظميةالرشاطة ال

العينة  وفرادإجابات إلى  (34تشير معايات الجدول ) :وتشخيصو وصف ُبعد رشاقة االستشعار -1
، و يتضح رشاطة امستشعارالعينة تجاه ُبعد  وفراد آرا ( والخاصة بوصف C7-C1تجاه الفنرات )

 : يأتيمن تمك المعايات ما 
عينة الدراسة متفنون عمى  وفراد%( من 71.6) ونإلى  تشير بيانات الجدول وبحسب المؤشر الكمي - و

، في حين بمغت نسبة عدم امتفاق ُبعد رشاطة امستشعارمضمون العبارات التي استخدمت في طياس 
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ومعامل  ،(0.81وانحراف معياري ) ،(3.88%(، وجا  ىذا بوسا حسابي )5. 0مع ىذا التوجو )
تجاه  المبحوثةالعينة في الجامعة  وفراد آرا %(. مما يعاي دملة وولية عمى ون 20 .95ختالف )ا

تتفق وبمستويات عالية عمى توفر تناسم المعمومات في الجامعات  ُبعد رشاطة امستشعارمتغير 
 الرشاطة المنظمية فييا.  وبعادالمبحوثة كأحد 

بية الترتي ىميةجا ت في المرتبة اوولى من حيث او C7)تبين عمى المستوى الجزئي ون العبارة ) - ب
بمغت اتفاق  %(، وحننت نسبة16.38والتي بمغت ) امختالفبامستناد عمى طيمة معامل 

عالية ليذه  وىمية (، مما يدل عمى(0.68وبانحراف معياري  ،(4.15(، وبوسا حسابي )%85.7)
طيام مجمس الجامعة باستمرار عمى حشد ااطاتيا  :العينة والتي تني عمى وفرادالعبارة من وجية نظر 

( جا ت في المرتبة C2نديم الخدمات الجامعية الجديدة. كما وتبين عمى المستوى الجزئي ون الفنرة )لت
اتفاق  %(، وبنسبة25.20ختالف بمغت نسبتو )اىمية الترتيبية بمعامل اوخيرة من حيث او

وتعكس ىذه النتيجة  .(0.92وبانحراف معياري ) ،(3.65%(، و كان الوسا الحسابي ليا )58.3)
في العينة وبمستويات متوساة عمى  طيام الجامعات المبحوثة برصد التغيرات  آرا ن ىناك اتفاطًا بين و

  تصال متاورة.االعوامل البيئية عن اريق نظم 

 

 رشاقة االستشعارُبعد وتشخيص ( وصف 34الجدول ) 
 الاذفق تشذج الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 

 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

نمؼْارُا  

 مؼامم

% االخرالف   
C1 22 24.2 41 45.0 25 27.5 3 3.3 - - 3.89 0.79 20.30 

C2 18 19.8 35 38.4 27 29.7 11 12.1 - - 3.65 0.92 25.20 

C3 18 19.8 48 52.7 21 23.1 4 4.4   3.87 0.76 19.63 

C4 15 16.5 46 50.5 26 28.6 4 4.4   3.78 0.75 19.84 

C5 23 25.3 45 49.5 19 20.8 2 2.2 2 2.2 3.92 0.88 22.44 

C6 26 28.6 41 45.1 19 20.9 3 3.3 2 2.2 3.93 0.90 22.90 

C7 29 31.9 49 53.8 12 13.2 1 1.1 - - 4.15 0.68 16.38 

 47.9 23.7 انمؼذل

23.4 

  4.4 0. 6 

3.88 0.81 20.95 
انمؤشر 

 انكهِ 
71. 6 5. 0 

 (SPSS .V. 21ادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إعداد الباحث اعتم
 

العينة  وفرادإجابات إلى  (35تشير معايات الجدول ): ًذشخْصو رشاقح صنغ انقرار ًصف تُؼذ  -2
، و رشاطة صنع النرارالعينة تجاه ُبعد  وفراد آرا ( والخاصة بوصف C15-C8تجاه الفنرات )

 : يأتييتضح من تمك المعايات ما 
عينة الدراسة متفنون  وفراد%( من 78.6ون )إلى  الجدول وبحسب المؤشر الكمي بياناتير تش . و

، في حين بمغت نسبة رشاطة صنع النرارُبعد عمى مضمون العبارات التي استخدمت في طياس 
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وانحراف معياري  ،(3.96%(، وجا  ىذا بوسا حسابي )4.5عدم امتفاق مع ىذا التوجو )
العينة في  وفراد آرا %(. مما يعاي دملة وولية عمى ون 18 .94ف )ختالاومعامل  ،(0.75)

تناسم تتفق وبمستويات عالية عمى توفر  رشاطة صنع النرارُبعد متغير تجاه  المبحوثةالجامعة 
 . فييا الرشاطة المنظمية وبعادفي الجامعات المبحوثة كأحد  المعمومات

الترتيبية  ىميةجا ت في المرتبة اوولى من حيث او C12)) تبين عمى المستوى الجزئي ون العبارة . ب
بمغت اتفاق  %(، وحننت نسبة16.50والتي بمغت ) امختالفبامستناد عمى طيمة معامل 

عالية ليذه  وىمية (، مما يدل عمى(0.70وبانحراف معياري  ،(4.24(، وبوسا حسابي )%89)
عن طراراتو حول  جع مجمس الجامعةترا :العينة والتي تني عمى وفرادالعبارة من وجية نظر 

وتبين عمى  . كماعمى الحاجة الفعمية وحسب ظروفيا البيئية ستحداث تخصصات جديدة اعتماداً ا
ىمية الترتيبية بمعامل ( جا ت في المرتبة اوخيرة من حيث اوC15المستوى الجزئي ون الفنرة )

 ،(3.83الوسا الحسابي ليا ) %(، وكان73.6)اتفاق  %(، وبنسبة20.88ختالف بمغت نسبتو )ا
عالية العينة وبمستويات  آرا (، وتعكس ىذه النتيجة ون ىناك اتفاطًا بين 0.80وبانحراف معياري )

بكشف وبشكل سريع الفري والتيديدات في عمميا عن اريق طيام الجامعات المبحوثة عمى  ويضاً 
 .تحميل العوامل البيئية الخارجية

 
 رشاقة صنع القرارُبعد   وتشخيص وصف (35الجدول ) 

 الاذفق تشذج الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 
 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

 انمؼْارُ

 مؼامم

% االخرالف   
C8 18 19.8 52 57.1 16 17.6 5 5.5 - - 3.91 0.76 19.43 

C9 15 16.5 54 59.3 18 19.8 4 4.4 - - 3.87 0.72 18.60 

C10 17 18.7 48 52.7 21 23.1 5 5.5 - - 3.84 0.78 20.31 

C11 24 26.4 52 57.1 12 13.2 3 3.3 - - 4.06 0.72 17.73 

C12 34 37.4 47 51.6 8 8.8 2 2.2 - - 4.24 0.70 16.50 

C13 18 19.8 55 60.4 15 16.5 3 3.3 - - 3.96 0.70 17.67 

C14 23 25.3 48 52.7 16 17.6 3 3.3 1 1.1 3.97 0.81  20.40 

C15 16 17.6 51 56.0 17 18.7 7 7.7 - - 3.83 0.80 20.88 

 16.9 55.9 22.7 انمؼذل 

 

4.40 0.1 

3.96 0.75 
18.94 

انمؤشر  

 انكهِ 
78.6 4.5 

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

العينة  وفرادإجابات إلى  (36تشير معايات الجدول ): وتشخيصو وصف ُبعد رشاقة التطبيق -3
العينة تجاه ُبعد رشاطة التابيق، و يتضح من  وفراد آرا ( والخاصة بوصف C15-C8)تجاه الفنرات 

 : يأتيتمك المعايات ما 
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 عينة الدراسة متفنون عمى  وفراد%( من 74.5ون )إلى  تشير بيانات الجدول وبحسب المؤشر الكمي
عدم امتفاق مع  ، في حين بمغت نسبةُبعد رشاطة التابيقمضمون العبارات التي استخدمت في طياس 

ومعامل ،( 0.82وانحراف معياري ) ،(3.91%(، وجا  ىذا بوسا حسابي )5.8ىذا التوجو )
تجاه  المبحوثةالعينة في الجامعة  وفراد آرا %(. مما يعاي دملة وولية عمى ون 21 .10إختالف )
جامعات المبحوثة في ال رشاطة التابيقتتفق وبمستويات عالية عمى توفر  ُبعد رشاطة التابيقمتغير 
 الرشاطة المنظمية فييا .  وبعادكأحد 

  العبارة ) ونتبين عمى المستوى الجزئي(C16 الترتيبية  ىميةجا ت في المرتبة اوولى من حيث او
بمغت اتفاق  %(، وحننت نسبة16.70والتي بمغت ) امختالفبامستناد عمى طيمة معامل 

عالية ليذه  وىمية (، مما يدل عمى(0.66عياري ( وبانحراف م3.95(، وبوسا حسابي )%80.2)
الوطت  ا  فيىموارد تشكيل طيام الجامعة بإعادة :العينة والتي تني عمى وفرادالعبارة من وجية نظر 

( جا ت في المرتبة اوخيرة من حيث C23المناسب. كما وتبين عمى المستوى الجزئي ون الفنرة )
%(، وكان الوسا 69.3)اتفاق  %(، وبنسبة27.45نسبتو ) ختالف بمغتاىمية الترتيبية بمعامل او

 آرا ىذه النتيجة ون ىناك اتفاطًا بين  تظيرو  .(0.80وبانحراف معياري ) ،(3.83الحسابي ليا )
حتياجات امطسام العممية اسد بتزام لماعمى طيام الجامعات المبحوثة ب ويضاً العينة وبمستويات عالية 
 والنوا دون تأخير. من الموارد البشرية بالكم

 
 رشاقة التطبيقُبعد  وتشخيص وصف (36الجدول ) 

 الاذفق تشذج الاذفق محاّذ اذفق اذفق تشذج انؼثاراخ 
 انٌضظ

 انحطاتِ

االنحراف 

 انمؼْارُ

 مؼامم

% االخرالف   
C16 16 17.6 57 62.6 16 17.6 2 2.2 - - 3.95 0. 66 16.70 

C17 16 17.6 56 61.5 16 17.6 3 3.3 - - 3.93 0. 69 17.55 

C18 23 25.3 42 46.2 21 23.1 5 5.5 - - 3.91 0.83 21.22 

C19 21 23.1 41 45.1 22 24.2 7 7.7 - - 3.83 0.87 22.71 

C20 25 27.5 47 51.6 14 15.4 5 5.5 - - 4.01 0.80 19.95 

C21 28 30.8 44 48.4 15 16.5 4 4.4 - - 4.05 0.80 19.75 

C22 14 15.4 50 54.9 20 22.0 4 4.4 3 3.3 3.74 0.88  23.52 

C23 29 31.9 34 37.4 19 20.9 5 5.5 4 4.4 3.86 1.06 27.45 

 50.9 6 .23 انمؼذل 

19. 7 

4.8 1.0 

3.91 0.82 
21.10 

انمؤشر  

 انكهِ 
74.5 5. 8 

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
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( 26نتائج التحميل في الجدول ) متغير الرشاطة التنظيمية، فيتبين من  بعادالترتيبية و ىميةوعن او 
، ولكنيا متناربة في ترتيبية مختمفة وىميةىذا المتغير جا ت بمستوى  وبعادالترتيبية لكافة  ىميةاو ون

رشاطة صنع  ، ويالحظ بأن ىناك تركيزًا عمى ُبعدىميةالتي تعكس ىذه او امختالفطيم معامل 
والتي  امختالفعامل الترتيبية وبأطل طيمة لم ىمية، حيث جا  بالمرتبة اوولى من حيث اوالنرار

وبانحراف  (،3.96ي بمغت طيمتو )ذ%( وبتأكيد من الوسا الحسابي وال18.94بمغت نسبتيا )
 ،%(20.95) في المرتبة الثانية وبمعامل اختالف رشاطة امستشعار (، وجا  ُبعد0.75معياري )

رشاطة بعد  ُ فجا  ةاوخير  ة(، وما في المرتب0.81(، وبانحراف معياري )3.88وبوسا حسابي )
  (.0.82)(، وانحراف معياري 3.91%( وبوسا حسابي )21.10وبمعامل اختالف )التابيق 

 
 

  الرشاقة التنظيمية متغير  بعادالترتيبية ل ىمية(ال37الجدول )
 الرشاقة التنظيمية   متغير

 االنحراف الحسابي الوسط هأبعادو 
 المعياري

 معامل
 % االختالف

 مهميةاأل
  الترتيبية

 3 20.95 0.81 3.88 رشاقة االستشعار

 1 18.94 0.75 3.96 رشاقة صنع القرار

 2 21.10 0.82 3.91 رشاقة التطبيق

 ----- 20.33 0.79 3.91 الرشاقة التنظيمية  متغير

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
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 لثلثاالمبحث ا
 فرضيات الدراسة اختبار

 

عمى المنامنات النظرية لوصف العالطات بين المتغيرات،  التحميميتعتمد الدراسة في جانبيا      
حصائي، ومن عالطات عن اريق إجرا  التحميل اإلال ىذهنتائج تحميل إلى  وتسعى في ىذا اإلاار

 عميو يسعى ىذا المبحثتيا. ثم إيجاد مبررات تنسجم مع النتائج، بيدف التحنق من صحة فرضيا
 فرضيات الدراسة الرئيسة والفرعية من خالل المحاور امتية : اختبارتحميل نتائج إلى 
 

 .بين متغيرات الدراسة  رتباطاال فرضيات  اختبارأواًل : تحميل نتائج 

  .بين متغيرات الدراسة التأثيرفرضيات  اختبارثانيًا : تحميل نتائج 

  .الُمَعِدل التأثيرفرضية  اختبارج ثالثًا : تحميل نتائ
 .فرضيات التباين اختباررابعًا : تحميل نتائج 

 .الفروقفرضيات  اختبارخامسًا : تحميل نتائج 
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  .بين متغيرات الدراسة اإلرتباطفرضيات  اختبارأواًل : تحميل نتائج 
ت بين متغيرات الدراسة، التي تعبر عن العالطا اإلرتباافرضيات  إلى اختبار يسعى ىذا المحور

ولى والثانية والثالثة لمدراسة وما انبثق عنيا من فرضيات فرعية، وطد اووىي الفرضيات الرئيسة 
  اآلتي : ك(، وكانت النتائج Spearman-Brownاستخدمت الدراسة ليذا الغرض معامل ارتباا )

 .الموارد البشرية وصيانةاإلدارة المفتوحة بين   رتباطاال عالقة تحميل    .1
موجبة بين  المعنويةوجود عالطة  :فرضية الدراسة الرئيسة اوولى التي تني عمى اختباربيدف 

يجاد طيم إبعاد، تم وصيانة الموارد البشرية عمى المستوى الكمي وعمى مستوى اواإلدارة المفتوحة 
الكمي)المؤشر الكمي(، وعمى  ( ىذه النيم عمى المستوى38بينيما، ويبين الجدول ) اإلرتباامعامل 

 (، ومن تحميل تمك النيم يتضح اآلتي : بعادالمستوى الجزئي )او
( وجيود عالطية المعنويية وموجبيية 38مين متابعية معاييات الجيدول ) يتضيحعمى  المسىتوا الكمىي:  - أ

 ،ابينيميي رتبييااامطيميية معامييل إلييى  وصيييانة المييوارد البشييرية ، وذلييك اسييتناداً اإلدارة المفتوحيية  بييين
بين اإلرتباا طوة  إلى  ( ، مما يشير0.01) المعنوية( ، عند مستوى 0.845والتي  بمغت طيمتيا )

وصيانة الموارد البشرية. وتفسير ىذه العالطية يبيين ونيو كمميا زاد اىتميام الجامعيات اإلدارة المفتوحة 
  بشرية.  ال ىازاد مستوى اىتماميا بصيانة موارد ،اإلدارة المفتوحةالمبحوثة بممارسة 

 ( اآلتي:38:  يتبين من نتائج التحميل في الجدول )عم  المستوا الجزئي - ب
 ،وموجبيية بييين  تناسييم المعمومييات و صيييانة المييوارد البشييرية )المؤشيير الكمييي ( عالطييات معنويييةوجييود 

( . وكيييذلك وجيييود 0.01) المعنوييييةعنيييد مسيييتوى  ،( 0.747بينيميييا ) اإلرتبيييااوبمغيييت طيمييية معاميييل 
موجبيية بييين تناسييم المعمومييات وجميييع نشييااات صيييانة المييوارد البشييرية عنييد مسييتوى  نويييةعالطييات مع
 ،عالطيية بييين تناسييم المعمومييات والخييدمات امجتماعييية والترفييييية وطييوى( ، وتحننييت 0.01) المعنوييية

وبنييا  عمييى ىييذه  (. 0.01) المعنوييية عنييد مسييتوى ،(0.769بينيمييا ) اإلرتبييااوبمغييت طيميية معامييل 
زاد  ،العمييا والعيامميناإلدارة نو كمما زاد اىتمام الجامعات المبحوثة بتناسم المعمومات بيين إف  ،جئالنتا

 البشرية.  ىابتوفير نشااات صيانة موارد يااىتمام
  وموجبيية بييين التييدريب وصيييانة المييوارد البشييرية )المؤشيير  عالطييات معنويييةكشييفت النتييائج عيين وجييود

وكييذلك  ،(0.01) المعنويييةعنييد مسييتوى  ،( 0.773بينيمييا ) اااإلرتبييوبمغييت طيميية معامييل  ،الكمييي (
موجبييية بيييين التيييدريب وجمييييع نشيييااات صييييانة الميييوارد البشيييرية عنيييد مسيييتوى  معنوييييةوجيييود عالطيييات 

وبمغيت طيمية  ،عالطة بين التدريب والخدمات امجتماعيية والترفيييية وطوى(، وتحننت 0.01) المعنوية
 إنفيي ،واعتمييادًا عمييى ىييذه النتييائج(. 0.01)المعنويييةعنييد مسييتوى  ،(0.736بينيمييا ) اإلرتبيياامعامييل 

ينتيييرن ميييع الجامعيييات التيييي تييييتم بشيييكل متزاييييد   ،تزاييييد امىتميييام بنشيييااات صييييانة الميييوارد البشيييرية
 المفتوحة. اإلدارة  وبعادحد أبالتدريب ك
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 وبين  صيانة مفتوحة اإلدارة ال وبعادحد أوموجبة بين التمكين ك عالطات معنويةالنتائج وجود  وظيرت
عنييد مسييتوى  ،( 740 .0بينيمييا ) اإلرتبييااوبمغييت طيميية معامييل  ،المييوارد البشييرية )المؤشيير الكمييي (

وبيين  ،موجبة بين التمكيين مين جيية عالطات معنويةالنتائج  وجود  وظيرت( . كما 0.01) المعنوية
جييية وخييرى ، وتحننييت ( ميين 0.01) المعنويييةجميييع نشييااات صيييانة المييوارد البشييرية عنييد مسييتوى 

بينيما  اإلرتبااوبمغت طيمة معامل  ،عالطة بين التمكين  وبين  الخدمات امجتماعية والترفييية وطوى
المسيييتويات العاليييية مييين  إنىيييذه النتيييائج فييإليييى  واسييتناداً (. 0.01) المعنويييية عنييد مسيييتوى ،(0.690)

اإلدارة  وبعيادحيد أن ممارسة التمكيين كنشااات صيانة الموارد البشرية تنترن مع المستويات العالية م
 المفتوحة. 

 وصييييانة الميييوارد البشيييرية   ،بٌينيييت النتيييائج وجيييود عالطيييات معنويييية وموجبييية بيييين المشييياركة فيييي النتيييائج
 ،( 0.01( عنييد مسييتوى المعنوييية )0.707وبمغييت طيميية معامييل اإلرتبيياا بينيمييا ) ،)المؤشيير الكمييي (

وجمييييع نشيييااات صييييانة الميييوارد   ،المشييياركة فيييي النتيييائج وكيييذلك وجيييود عالطيييات معنويييية موجبييية بيييين
وبيييرامج  ،( ، وتحننييت وطيييوى عالطييية بييين المشييياركة فييي النتيييائج 0.01البشييرية عنيييد مسييتوى المعنويييية )

(. 0.01) المعنوييية عنييد مسييتوى ،(0.669وبمغييت طيميية معامييل اإلرتبيياا بينيمييا ) ،امسييتنرار الييوظيفي
ا زاد اىتمام الجامعيات المبحوثية بمشياركة العياممين فيي النتيائج التيي نو كممووتفسير ىذه النتائج يعكس 

 البشرية   ىابصيانة موارد يازاد اىتمام ،تحننيا ىذه الجامعات
في   Broughton&Thomas,2012: 10-12)وجية نظر )وتتفق النتائج السابنة مع         
تسيم في اإلدارة المفتوحة ن وحيث يرى  ،نشااات صيانة الموارد البشريةو اإلدارة المفتوحة بين الربا 

 وىدافلتحنيق   ارد البشريةممو لتاوير ونظمة التعويض التي تحفز وتسمح في عممية امبتكار 
ون تصبح الالعب الرئيسي في وضع خاا اإلدارة المفتوحة يمكن لمموارد البشرية في ظل  إذالمنظمة، 

 لمموارد البشرية.  التي تمنحو  ىا،وتنفيذ تناسم اورباح التنظيمية
 

وصيانة الموارد اإلدارة المفتوحة بين  اإلرتباان نتائج تحميل ويمكن النول  ،وبناً  عمى ما تندم
ولى وجميع الفرضيات لصحة فرضية الدراسة اوالبشرية عمى المستوى الكمي والجزئي جا ت داعمة 

 الفرعية المنبثنة عنيا. 
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 صيانة الموارد البشرية  واإلدارة المفتوحة  ن بي اإلرتباطقيم معامل  (38الجدول )

 انمفرٌحح اإلدارج 

 

 صْانح انمٌارد

 انثشرّح

تقاسم 
 المعلومات

 التمكين التدريب
المشاركة في 

 النتائج
 انمؤشر

 انكهِ

 **0.714 **0.574 **0.679 0.672** **0.583 النشاطات الوقائية

 **638 .0 **0.516 **0.597 0.590** **0.539 الرعاية الطبية

 الخدمات االجتماعية
 **0.815 **0.659 **0.690 **0.736 **0.769 والترفيهية

 **0.718 **0.669 **0.677 0.627** **0.559 االستقرار الوظيفيبرامج 

 **669 .0 **0.603 **539 .0 0.662** **692 .0 خدمات التقاعد

 انمؤشر انكهِ

 
0.747** 0.773** 0. 740** 0.707** 0.845** 

 n=91،     0.01ػىد مسرُِ  انمؼىُيح **
 (SPSS .V. 21على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج ) المصدر: إعداد الباحث اعتمادا  

 
 

 .والرشاقة المنظميةاإلدارة المفتوحة بين  رتباطاال عالقة تحميل  .2
والتي تني  ،ثانيةصحة فرضية الدراسة الرئيسة ال اختبارتحميل نتائج إلى  تيدف ىذه الفنرة

 اختباروالرشاطة المنظمية، وكذلك تحميل نتائج اإلدارة المفتوحة موجبة بين  معنويةوجود عالطة  :عمى
التي تبين نتائج  اإلرتبااطيم معامالت إلى  (39الجدول ) ويشير .الفرضيات الفرعية المنبثنة عنيا

(، ومن تحميل تمك النيم بعادى الجزئي )اوعمى المستوى الكمي)المؤشر الكمي (، وعمى المستو  ختبارام
 يتضح اآلتي : 

اإلدارة وموجبة بين  معنوية( وجود عالطة 39يتضح من متابعة الجدول )عم  المستوا الكمي:  - أ
عند مستوى  ،(0.758بينيما ) اإلرتباابمغت طيمة معامل  إذوالرشاطة المنظمية، المفتوحة  

زادت طدرتيا عمى تبني   اإلدارة المفتوحة،تمام الجامعة بكمما زاد اى ( ، وعميو 0.01) المعنوية
 الرشاطة المنظمية.  

 ( اآلتي:39من نتائج التحميل في الجدول ) يتضح:  عم  المستوا الجزئي - ب
  الرشاطة المنظمية  موجبة بين تناسم المعمومات وبين معنويةكشفت النتائج عن وجود عالطة

 وجود عالطات معنويةوكذلك  ،(596 .0) اإلرتباا بمغت طيمة معامل إذ)المؤشر الكمي (، 
رشاطة صنع النرار، و )رشاطة امستشعار،  :الرشاطة المنظمية وبعادتناسم المعمومات و موجبة بين 
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 .0)،  (540 .0) بينيما اإلرتباا، حيث بمغت طيم معامل إنفرادعمى  كالً  ورشاطة التابيق(
(. مما يعني 0.01عند مستوى ) معنويةالنيم وجميع ىذه ، عمى التواليو  (617 .0)،  (527

عمى تحنيق الرشاطة  طدرتيازادت  ،المعمومات اىتمام الجامعات المبحوثة بتناسم كمما زاد 
عالطة ظيرت بين تناسم المعمومات ورشاطة  وطوى إنف اإلرتباا،طيم معامل إلى  المنظمية. واستناداً 

في تحنيق رشاطة التابيق اإلدارة المفتوحة  وبعادحد أتناسم المعمومات ك وىميةالتابيق، مما يعكس 
  الرشاطة المنظمية.  وبعادحد أك

  وبمغت  ،)المؤشر الكمي (الرشاطة المنظميةوموجبة بين التدريب و  معنوية ةجود عالطو تبين من النتائج
 عنويةعالطات موكذلك وجود  ،(0.01) المعنويةعند مستوى  ،( 0.708بينيما ) اإلرتبااطيمة معامل 

عالطة  وطوى(، وتحننت 0.01)المعنويةعند مستوى  الرشاطة المنظمية وبعاد موجبة بين التدريب وجميع
 عند مستوى ،(0.711بينيما ) اإلرتباابمغت طيمة معامل و  ،رشاطة صنع النرارو بين التدريب 

 طدرتيالتدريب، زادت و كمما زاد اىتمام الجامعات بانإف ،(. واعتمادًا عمى ىذه النتائج0.01) المعنوية
رشاطة صنع النرار، ورشاطة و رشاطة امستشعار،  :ىاأبعادمتمثمة ب ،عمى تبني الرشاطة المنظمية

 .التابيق
 وبين الرشاطة اإلدارة المفتوحة  وبعادحد أوموجبة بين التمكين ك عالطات معنويةالنتائج وجود  وظيرت

 المعنويةعند مستوى  ،( 0.688بينيما ) باااإلرتوبمغت طيمة معامل  ،المنظمية)المؤشر الكمي (
 وبعادموجبة بين التمكين من جية وبين جميع  عالطات معنويةالنتائج وجود  وظيرت(. كما 0.01)

عالطة بين التمكين  وطوى(، وتحننت 0.01) المعنويةعند مستوى  ،الرشاطة المنظمية من جية وخرى
(. 0.01)المعنويةعند مستوى  ،(0.671بينيما) اااإلرتبوبمغت طيمة معامل  رشاطة التابيق، وبين

ن المستويات العالية من الرشاطة المنظمية تنترن مع المستويات العالية من إىذه النتائج فإلى  واستناداً 
 المفتوحة.  اإلدارة  وبعادحد أممارسة التمكين ك

  شاطة المنظمية)المؤشر الكمي وموجبة بين المشاركة في النتائج والر  عالطات معنويةبٌينت النتائج وجود
وكذلك وجود  ،(0.01)المعنويةعند مستوى  ،(678. 0وبمغت طيمة معامل اإلرتباا بينيما ) ،(

 المعنويةموجبة بين المشاركة في النتائج وجميع وبعاد الرشاطة المنظمية عند مستوى  عالطات معنوية
وبمغت طيمة معامل  ،اطة التابيقعالطة بين المشاركة في النتائج ورش وطوىوتحننت  .( 0.01)

نو كمما زاد اىتمام و(. وتفسير ىذه النتائج يعكس 0.01عند مستوى ) ،(0.664اإلرتباا بينيما )
عمى تحنيق الرشاطة  تيات طدر زاد ،العاممين في النتائج التي تحننياالجامعات المبحوثة بمشاركة 

 . المنظمية
تسيم في تحنيق اإلدارة المفتوحة في ون  (1: 2010دى، )الكر وتتفق ىذه النتائج مع وجية نظر     

لمتغير السريع في منيجيا، من جعل التكيف لممنظمة من خالل ما تندمو   الرشاطة المنظمية وىداف
طواعد ( في ون  Sambamurthy et al. 2003). كما تتفق مع روي من ثنافتيا التنظيمةوجز  
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ية لممنظمة في امستجابة السريعة عمى الشعور بنجاح استغالل تعزز الندرة التنظيماإلدارة المفتوحة  
 .  والرد عمى التيديدات في الوطت المناسب ،الفري المتاحة في السوق

 
الرشاطة اإلدارة المفتوحة و  بين اإلرتباان نتائج تحميل ويمكن النول  ،وبناً  عمى ما تندم

وجميع  ،حة فرضية الدراسة الثانيةصلجا ت داعمة  ،المنظمية عمى المستوى الكمي والجزئي
 الفرضيات الفرعية المنبثنة عنيا.

 
 اإلرتباط بين اإلدارة المفتوحة  والرشاقة المنظميةقيم معامل  (39الجدول )

 انمفرٌحح اإلدارج        

 

 انرشاقح انمنظمْح

ذقاضم 

 انمؼهٌماخ
 انرمكْن انرذرّة

انمشاركح 

 فِ اننرائح

 انمؤشر

 انكهِ

 **0.713 **0.645 **0.658 **0.669 **0.540 شؼاررشاقح االضر

 **0.671 **0.605 **0.614 **0.618 **0.527 رشاقح صنغ انقرار

 **0.757 **0.664 **0.671 **711. 0 **0.617 رشاقح انرطثْق

 **0.758 **0.678 **0.688 **0.708 **0.596 انمؤشر انكهِ

 n=91،     0.01ػىد مسرُِ  انمؼىُيح **
 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )

 

 

 .بين صيانة الموارد البشرية والرشاقة المنظمية  اإلرتباطعالقة تحميل    .3
 معنويةوجود عالطة  :التي تني عمىو  ،فرضية الدراسة الرئيسة الثالثة اختباربيدف 

عمى المستوى الكمي وعمى مستوى  ة والرشاطة المنظميةموجبة بين صيانة الموارد البشري
نيم عمى المستوى ىذه الإلى  (40الجدول ) يشيربينيما، و  اإلرتباا، تم ايجاد طيم معامل بعاداو

 النيم يتضح اآلتي :  ىذه(، ومن تحميل بعادالكمي)المؤشر الكمي (، وعمى المستوى الجزئي )او

وموجبيية بييين  معنوييية( وجييود عالطية 40ابعيية معاييات الجييدول )ميين متيتبيين عمىى  المسىىتوا الكمىىي:  . أ
( ، وىييي 0.779بينيمييا ) اإلرتبيياابمغييت طيميية معاميل  إذصييانة المييوارد البشييرية والرشياطة المنظمييية، 

طوة العالطة بين المتغيرين. وتفسير ىذه العالطة يعكس إلى  ( ، مما يشير0.01عند مستوى ) معنوية
زادت طييدرتيا عمييى تحنيييق الرشيياطة  ،امعييات المبحوثيية بصيييانة المييوارد البشييريةنييو كممييا زاد اىتمييام الجو

 المنظمية. 
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 :  عم  المستوا الجزئيب . 
موجبة بين النشااات الوطائية وبين الرشاطة المنظمية  معنويةكشفت النتائج عن وجود عالطة 

موجبة بين  ات معنويةعالط. وكذلك (0.756) اإلرتباابمغت طيمة معامل  إذ)المؤشر الكمي(، 
رشاطة صنع النرار ، ورشاطة و )رشاطة امستشعار ،  :الرشاطة المنظمية وبعادالنشااات الوطائية  و 

،  (0.689)، (0.733)بينيما  اإلرتباا، حيث بمغت طيم معامل انفرادعمى  التابيق ( كالً 
كمما زاد اىتمام ونو يعني (. مما 0.01عند مستوى ) معنويةعمى التوالي، وجميع ىذه النيم (0.714)

إلى  عمى تحنيق الرشاطة المنظمية. واستناداً  تيازادت طدر   ،البشرية ىاالجامعات المبحوثة بصيانة موارد
عالطة ظيرت بين النشااات الوطائية ورشاطة امستشعار، مما يعكس  وطوىن فإِ  ،اإلرتبااطيم معامل 

حد ألموارد البشرية في تحنيق رشاطة امستشعار كنشااات صيانة ا ىحدإالنشااات الوطائية ك وىمية
 الرشاطة المنظمية .   وبعاد

  وموجبة بين الرعاية الابية والرشاطة المنظمية)المؤشر الكمي( معنويةجود عالطة و تبين من النتائج، 
عالطات (، وكذلك وجود 0.01)المعنويةعند مستوى  ،(0.587بينيما ) اإلرتبااوبمغت طيمة معامل 

(، 0.01) المعنويةالثالثة لمرشاطة المنظميةعند مستوى  بعادموجبة بين الرعاية الابية واو ةمعنوي
بينيما  اإلرتبااوبمغت طيمة معامل ، عالطة بين الرعاية الابية ورشاطة التابيق وطوىوتحننت 

 (. 0.01) المعنوية ( عند مستوى0.596)
في توفير الرعاية الابية  ةمام الجامعات المبحوثو كمما زاد اىتواعتمادًا عمى ىذه النتائج فان    
رشاطة امستشعار،  :ىاأبعادعمى تبني الرشاطة المنظمية متمثمة ب تياالبشرية، زادت طدر ىا لموارد

 .رشاطة صنع النرار، ورشاطة التابيقو 
 وموجبة بين الخدمات امجتماعية والترفييية وبين الرشاطة معنويةالنتائج وجود عالطة  وظيرت 

 المعنويةعند مستوى  ،( 0.695وبمغت طيمة معامل اإلرتباا بينيما ) ،المنظمية )المؤشر الكمي (
موجبة بين الخدمات امجتماعية والترفيية من  عالطات معنويةالنتائج وجود  وظيرت(. كما 0.01)

حننت (، وت0.01) المعنويةعند مستوى  ،وبين جميع وبعاد الرشاطة المنظمية من جية وخرى ،جية
عالطة بين الخدمات امجتماعية والترفييية وبين  رشاطة التابيق، وبمغت طيمة معامل اإلرتباا  وطوى

ن انمسرُياخ انؼانيح مه ئف ، ٌري انىرائحإنّ  َاسرىادا  (. 0.01)المعنوية ( عند مستوى0.704بينيما )

حدى إك ،تماعية والترفيييةالخدمات امج انسشاقح انمىظميح ذقرسن مغ انمسرُياخ انؼانيح مه ذُفيس
  . نشااات صيانة الموارد البشرية 

  بٌينت النتائج وجود عالطة معنوية وموجبة بين برامج امستنرار الوظيفي والرشاطة المنظمية )المؤشر
وكذلك وجود  ،(0.01عند مستوى المعنوية ) ،(0.763وبمغت طيمة معامل اإلرتباا بينيما) ،الكمي(

ة بين برامج امستنرار الوظيفي وجميع وبعاد الرشاطة المنظمية عند مستوى عالطات معنوية موجب
(، وتحننت وطوى عالطة بين برامج امستنرار الوظيفي ورشاطة التابيق وبمغت طيمة 0.01المعنوية )
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نو كمما و(. وتفسير ىذه النتائج يعكس 0.01) المعنوية عند مستوى ،(0.748معامل اإلرتباا بينيما )
عمى  تيازادت طدر  ،البشرية ىامام الجامعات المبحوثة بتوفير برامج امستنرار الوظيفي لمواردزاد اىت

 تحنيق الرشاطة المنظمية. 
  وموجبة بين خدمات التناعد والرشاطة المنظمية)المؤشر الكمي( معنويةجود عالطة و تبين من النتائج، 

عالطات وكذلك وجود  ،(0.01) المعنويةعند مستوى  ،(0.573بينيما ) اإلرتبااوبمغت طيمة معامل 
(، 0.01)المعنويةالرشاطة المنظمية عند مستوى  وبعادموجبة بين خدمات التناعد وجميع  معنوية

بينيما  اإلرتباابمغت طيمة معامل و  ،عالطة بين خدمات التناعد رشاطة التابيق وطوىوتحننت 
نو كمما زاد سعي الجامعات إف ،ذه النتائج(. واعتمادًا عمى ى0.01) المعنوية عند مستوى ،(0.618)

تتضمن نيا ستحصل بعد التناعد عمى خدمات أتوفير احساس لدى مواردىا البشرية بإلى  المبحوثة
امستنرار إلى  وكذلك تييئتيا المادية والنفسية لمتناعد، والتحول ،تعويضات تضمن ليا عيشًا مناسباً 

زادت طدرة ىذه الجامعات عمى امستفادة من مواردىا لمنبمة، والراحة والنجاح في حياتيم امجتماعية ا
رشاطة صنع النرار ، و رشاطة امستشعار ،  :ىاأبعادالبشرية في تحنيق الرشاطة المنظمية متمثمة ب

 ورشاطة التابيق.
بين صيانة الموارد البشرية والرشاطة المنظمية عمى المستوى الكمي  اإلرتبااوبنا  عمى نتائج تحميل 

عمى  ون الباحث التي يرى فييا ون ىذه النتائج تدعم وجية نظر ،لو نو يمكن النإف ،لمستوى الجزئيوا
ون تعتمد بشكل رئيس عمى صيانة مواردىا  ،ا ارادت تحنيق الرشاطة المنظميةإذ إدارات الجامعات

لكي تكون   تياوتأىيميا وصنل ميارا ،صيانة الموارد البشريةإلى  البشرية ، فالرشاطة المنظمية تحتاج
وتفسير اوحداث، وتحديد الفري والتيديدات،  ،طادرة عمى  معرفة الفري الجديدة بمستوى مميز

عادة تشكيم ،لتوجيو الموارد  ووضع خاا عمل في الوطت المناسب وتعديل العمميات،  وتنفيذ   يا،وا 
خذ واو ،الجديدة  فكاراإلجرا ات والنواعد الخاصة بعممية تابيق او والعمل عمى ، النرارات

عندما وكد عمى ضرورة  ،(: Long ,2000 25مع روي )   ويضاً سجم ىذا الروي نوي بمضامينيا.
ستغالليا لتحنيق الرشاطة المنظمية ن ىذه النتائج . وبالمنابل ، فإامستفادة من طدرات الموارد البشرية وا 

ن ووالتي يرى فييا  ،( (Kreitner & Kinicki,2001,526-528 نظر م تتفق تمامًا مع وجية
 اإلدارةو بخاصة السرية منيا لممنافسين وعمى  ،تسريب المعمومات اينتج عنياإلدارة المفتوحة ممارسة 

نعكس سمبًا عمى طدرة المنظمة في اكتشاف الفري واستغالليا ين ويمكن  إذفي ذلك،  ن تكون حذرةو
 . اطة المنظمية عمى طدرتيا في تحنيق الرشومن ثم طبل المنافسين ، من 
بين صيانة الموارد البشرية والرشاطة  اإلرتباان نتائج تحميل ويمكن النول  ،وبناً  عمى ما تندم  

جا ت داعمة لصحة فرضية الدراسة الرئيسة الثالثة وجميع  ،المنظمية عمى المستوى الكمي والجزئي
 الفرضيات الفرعية المنبثنة عنيا. 
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 لرشاقة المنظميةارتباط بين صيانة الموارد البشرية و اإل  (  قيم معامل40الجدول )

 صْانح انمٌارد       

 انثشرّح 

 انرشاقح 

 انمنظمْح

اننشاطاخ 

 انٌقائْح

انرػاّح 

 انطثْح

انخذماخ 

 االخرماػْح

ترامح 

االضرقرار 

 انٌظْفِ

خذماخ 

 انرقاػذ

 انمؤشر

 انكهِ

 **0.713 **0.485 **0.714 **0.622 **0.556 **0.733 رشاقح االضرشؼار

 **0.671 **0.519 **0.695 **0.642 **0.504 **0.689 رشاقح صنغ انقرار

 **0.757 **0.618 **0.748 **0.704 **0.596 **0.714 رشاقح انرطثْق

 **0.779 **0.573 **0.763 **0.695 **0.587 **0.756 انمؤشر انكهِ

 n=91،     0.01ػىد مسرُِ  انمؼىُيح **
 (SPSS .V. 21باحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إعداد ال

 
 بين متغيرات الدراسة. التأثيرفرضيات  اختبارنتائج تحميل ثانيًا : 

الفرضيات :وىي  ،الرئيسة لمدراسة التأثيرفرضيات  اختبارتحميل نتائج إلى  يسعى ىذا المحور    
وعميو جرى تحميل امنحدار بين  .ت الفرعية المنبثنة عنياوالسادسة، والفرضيا ،والخامسة، الرابعة

 وكانت النتائج عمى النحو اآلتي:  ،متغيرات الدراسة
 وصيانة الموارد البشرية اإلدارة المفتوحة تحميل االنحدار بين  .1

المفتوحة  دارةمعنوي لإل تأثيروجود  :التي تني عمىو  ،فرضية الدراسة الرابعة اختباربيدف 
جرا  تحميل امنحدار بينيما عمى إ تمستنل في صيانة الموارد البشرية كمتغير معتمد، كمتغير م

 (، وكانت النتائج كما يأتي: بعادوالمستوى الجزئي )او ،المستوى الكمي
وعمى المستوى الكمي  ،نحدار البسياوظيرت نتائج تحميل امنحدار عم  المستوا الكمي: تحميل اال  . و

( المحسوبة F) المفتوحة في صيانة الموارد البشرية، فند بمغت طيمة رةدامعنوي لإل تأثير وجود
 3.95( الجدولية البالغة ) fمن طيمة ) وكبر  وىي ،(0.000)  المعنويةعند مستوى  ،(222.534)
( المحسوبة Tطيمة ) وتؤكد ىذه النتيجة (. 0.05) المعنويةومستوى  ،(1,89عند درجة حرية ) ،(

 (. 66 .1( الجدولية البالغة )fمن طيمة )وكبر  ىيو  ،(14.198البالغة )
اإلدارة المفتوحة  ن التغير في والتي تعني  ،(0.848( البالغة )Betaن طيمة )و ،ويضاً ويتضح 

 وىي نسبة عالية جداً  ،(0.848تغير في صيانة الموارد البشرية بما يساوي )إلى  بمندار )واحد( سيؤدي
 .المفتوحة في صيانة الموارد البشرية دارة ثر لإلويمكن امعتماد عمييا في تفسير ا
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لوحدىا تفسر) اإلدارة المفتوحة ون إلى  ،(0.714( التي بمغت )R2وتؤشر طيمة معامل التحديد)
والنسبة المتبنية  ،وىي نسبة جيدة ،صيانة الموارد البشريةمن التغيرات الحاصمة في طيم ( 71.4%
وو التي م يمكن  ،الداخمة في ونموذج الدراسة المتغيرات غير ةمساىمتمثل نسبة  ،(%28.6والبالغة )

اإلدارة المفتوحة ون منحنى امنحدار جيد في تفسيره لمعالطة بين إلى  السيارة عمييا. ويؤشر ذلك
 وصيانة الموارد البشرية كمتغير معتمد.  ،كمتغير مستنل

 
طاد  ،اإلدارة المفتوحةحوثة بممارسة نو كمما زاد اىتمام الجامعات المبإما سبق فإلى  واستنادا

 البشرية .  ىاصيانة موارد فيفضل وتحنيق ىذه الجامعات مستويات إلى  ىذا

 صيانة الموارد البشرية في تأثير اإلدارة المفتوحة ( 41الجدول )

 األومُذج

 صيانة الموارد البشرية 

Beta R
2

 
T  

 انمحسُتح
F  

 انمحسُتح
f  

 انددَنيح
Sig. 

 0.000 3.95 534 .222 14.198 0.714 0.848 انمفرُحح  اإلدازج 

   ,    n=91  66 .1انددَنيح =   t   ، 3.95 = (  89، 1انددَنيح تدزخاخ حسيح ) fقيمح 
 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )

 

  : ذحهْم اإلنحذار ػهَ انمطرٌٍ اندسئِ 7 ب

ية التأثير نهؼالقح َتانطسيقح انردزيديح  ،وحدازانمرؼددورائح ذحهيم اال (42الجدول ) يوضح
بوصفيا متغيرات مستنمة وصيانة الموارد البشرية بوصفيا متغيرًا معتمدًا، حيث اإلدارة المفتوحة  بعادو

 : يح اآلذيحانرأثيسج ئذظٍُز انىمتعكس معايات الجدول 

 :ُبعد التدريب فنا وبعد ون تم استبعاد وبعاد اإلدارة المفتوحة  نموذج او ىذا تضمن النموذج الول
مما يشير إلى ون لُبعد التدريب تأثير  ،التمكين، والمشاركة في النتائج (و )تناسم المعمومات،  :اوخرى

وذلك بحسب ما تشير   اوبعاد اوخرى لإلدارة المفتوحة بالمنارنة معوطوى في صيانة الموارد البشرية 
المحسوبة والتي بمغت  (T)معنوية بدملة طيمة (، وىي  6740.والتي بمغت ) (Beta)إليو طيمة

(. وتؤكد معنوية ىذا 90وبدرجة حرية ) ،(1.66من طيمتيا الجدولية البالغة )وكبر  وىي ،(11.494)
 نويةالمعوىي طيمة تنل كثيرًا عن مستوى  ،(0.000والتي بمغت ) ،المحسوبة (.Sig)طيمة  التأثير

بمغت  (R2)وحسب طيمة  التدريبن النيمة التفسيرية لُبعد و(. كما 0.05امفتراضي لمدراسة والبالغ )
صيانة الموارد ( من التغير الذي يحصل في 59.7%لوحده يفسر ) التدريب(، وي ون ُبعد 0.597)

وو لعوامل  ،وحةاإلدارة المفت اوخرى لمتغير بعاد( تعود لأل40.3%وون ىناك ما نسبتو ) ،البشرية
ون منحنى إلى  وو التي م يمكن السيارة عمييا. ويشير ىذا ،تفسيرية وخرى م يتضمنيا ىذا اونموذج
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 اامنحدار جيد في تفسيره لمعالطة بين التدريب كمتغير مستنل وصيانة الموارد البشرية بوصفو متغير 
 . امعتمد

مجالس  عضا عاي دمئل واضحة ون ىذه النتائج توعمى ما سبق  ويرى الباحث بنا ً   
 وبعادحد أن عمييا التركيز عمى التدريب كإرادت صيانة مواردىا البشرية فوإذا  ،الجامعات المبحوثة
في تحنيق صيانة  مساىمتومن حيث درجة اإلدارة المفتوحة  وبعاد وىممن  لَعدِّهاإلدارة المفتوحة  
 الموارد البشرية.

 :ُبعدي بعد ون تم استبعاد ،وتناسم المعمومات ،التدريب :ُبعدياونموذج  ىذا تضمن النموذج الثاني: 
وتناسم المعمومات  ،ون لُبعدي التدريبإلى  والمشاركة في النتائج، حيث وشارت نتائج التحميل ،التمكين
 ة طيمإليو  في صيانة الموارد البشرية من البعدين اآلخرين، وذلك بحسب ما تشير وطوىًا تأثير معًا 

Beta) ( والتي بمغت ).عمومات عمى ( لكل من ُبعدي التدريب وتناسم الم 0.327و )  (4270
( عمى 4.686( و )5.723المحسوبة والتي بمغت ) (T)ن بدملة طيمة ين معنويتيالتوالي، وكال النيمت

 ىذا معنوية(. وتؤكد 89( وبدرجة حرية )1.66من طيمتيا الجدولية البالغة )وكبر  وىي ،التوالي
وىي طيم تنل كثيرًا عن  ،( عمى التوالي0.000(، )0.000المحسوبة والتي بمغت ) (.Sig)طيم  التأثير

التدريب وتناسم (. كما ون النيمة التفسيرية لُبعدي 0.05امفتراضي لمدراسة والبالغ ) المعنويةمستوى 
( من 67.8%) معا يفسران (، وي إنيما678 .0بمغت ) (R2)وحسب طيمة  مجتمعين المعمومات

( تعود لعوامل تفسيرية 32.2%وون ىناك ما نسبتو ) ، التغير الذي يحصل في صيانة الموارد البشرية
 وخرى م يتضمنيا ىذا اونموذج.

 :وتناسم  ،التدريب :المفتوحة وىي كل مندارة لإل وبعادثالثة اونموذج  ىذا تضمن النموذج الثالث
وتناسم  ،ن لمتدريبومما يؤشر  ،النتائجفي اد بعد المشاركة والتمكين، بينما تم استبع ،المعمومات
ُبعد المشاركة في النتائج ،  تأثيروعمى في صيانة الموارد البشرية من  اً تأثير والتمكين  ،المعمومات

( لكل من 0.252( و )0.261( و )0.296( والتي بمغت )Beta)  طيمإليو  وذلك بحسب ما تشير
المحسوبة والتي بمغت  (T)بدملة  معنوية عد  وىذه النيم تُ  .والتمكين ،وتناسم المعمومات،التدريب 

( 1.66من طيمتيا الجدولية البالغة )وكبر  وىي ،( عمى التوالي3.355(، )3.780(، )3.672)
(، 0.000المحسوبة والتي بمغت ) (.Sig)طيم  التأثيرىذا  معنويةؤكد ت(. و 88وبدرجة حرية )

امفتراضي لمدراسة  المعنويةوىي طيم تنل كثيرًا عن مستوى  ،توالي( عمى ال0.001(، )0.000)
 ةمجتمع والتمكين ،وتناسم المعمومات ،التدريب :بعادكما ون النيمة التفسيرية و ،(0.05والبالغ )

( من التغير الذي 71.5%تفسر مجتمعة ) بعاد(، وي ون ىذه او0.715بمغت ) (R2)وحسب طيمة 
( تعود لعوامل تفسيرية وخرى م 28.5%وون ىناك ما نسبتو )  ،البشرية يحصل في صيانة الموارد
 يتضمنيا ىذا اونموذج. 
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تدعم وصيانة الموارد البشرية اإلدارة المفتوحة ن نتائج تحميل امنحدار بين إف ،وبنا  عمى ما سبق     
يتامب تبني منيج  ،ن تنفيذ نشااات صيانة الموارد البشريةووجية نظر الباحث التي يرى بموجبيا 

ويحصل  ،اإلداريةالمنيج بتدفق المعمومات في جميع المستويات  اإذ يسمح ىذ، اإلدارة المفتوحة
 نجاز مياميم. إل  الموارد البشرية عمى المعمومات التي يحتاجونيا إدارة فييم العاممين في  ، بماالجميع
 and (و  246 ):2006)ممحم، مع وجية نظر  ،ً ويضاوتتوافق ىذه النتائج       

Agbaaze,2012 (Oko ،  المشاركة في صنع  :ىياإلدارة المفتوحة طواعد ممارسة  وىمن من وفي
الموارد البشرية في صنع  إدارة من خالل تناسم المعمومات، وتسيل ىذه الناعدة ميمة   النرارات

 ،والتعويضات ،بالتناعد :المتعمنة عمة المتعمنة بصيانة الموارد البشرية، ومن بينيا النراراتاالنرارات الف
 والخدمات امجتماعية والترفييية.  ،والمستحنات

إدارة ن تناسم المعمومات بين و( في 140-135: 2003عاله وجية نظر )ىالل، ووتدعم النتائج      
ن اكتساب المعمومات من طبل ىذه و  يسيم في صيانة الموارد البشرية ،المنظمة والموارد البشرية

 ثنا  العمل.  وخاا  واو ،حوادثالوبالتالي تنل  ،تيا يزيد من خبرتيا وكفا ،لمواردا
عاله تدعم صحة تحنق فرضية الدراسة الرئيسة الرابعة، كما ون النتائج إف ، وبنا  عمى ما سبق

ائج حيث م تندم النت ،باستثنا  الفرضية الفرعية الرابعة  تدعم صحة الفرضيات الفرعية المنبثنة عنيا
 تأثيرعدم وجود  :ويتم طبول فرضية العدم التي تني عمى ،دمئل كافية لنبول ىذه الفرضية الفرعية

 في تحنيق صيانة الموارد البشرية. اإلدارة المفتوحة  وبعادحد أمعنوي لممشاركة في النتائج ك
 

 صيانة الموارد البشرية اإلدارة المفتوحة في أبعاد ( تأثير 42الجدول ) 

 انذاخهح فِ األنمٌرج تؼاداأل نمٌرجاأل
 قْمح

Beta 

 قْمح

R
2

 

 Tقْمح 

 انمحطٌتح

درخاخ 

 انحرّح 
Sig. 

 األًل

 0.000  4.022 - 917. انثاتد

 11.494 0.597 674. انردزية
90 

0.000 

 انثانِ

 0.000  3.221 - 680. انثاتد

 0.427 انردزية
0. 678 

5.723 89 
0.000 

 4.686 0.327 ذقاسم انمؼهُماخ

 انثانث

 0.037  2.118 - 0.484 انثاتد

 0.296 انردزية 

0.715 

3.672 88 0.000 

 0.000 3.780 0.261 ذقاسم انمؼهُماخ 

 0.001 3.355 0.252 انرمكيه

   ,n = 91(، 66 .1انددَنيح = ) tقيمح 
 (SPSS .V. 21)المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج 
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 .والرشاقة المنظميةاإلدارة المفتوحة تحميل االنحدار بين  17
 تأثيروجود  :التي تني عمى خامسةفرضية الدراسة ال اختبارإلى  تسعى الدراسة في ىذه الفنرة     

تحميل وذلك من خالل  كمتغير معتمد، في الرشاطة المنظميةالمفتوحة كمتغير مستنل دارة معنوي لإل
 :كانت النتائج عمى النحو اآلتي(، و بعادار بينيما عمى المستوى الكمي والمستوى الجزئي )اوامنحد

  .المستوا الكميتحميل االنحدار عم   . و
)المؤشر الكمي اإلدارة المفتوحة تحميل امنحدار بين متغير ( نتائج 43معايات الجدول )تظير      

إلى  تشير ىذه المعايات، حيث ًا معتمدًا بوصفو متغير الرشاطة المنظمية و  ،مستنالً  ًا متغير  بوصفو (
( المحسوبة  Fطيمة ) إلى  وذلك بامستناد  في الرشاطة المنظميةالمفتوحة دارة لإلمعنوي  تأثيروجود 

 المعنويةمستوى  عنبكثير ، وينل (0.000) المعنويةعند مستوى  ،( 120.297)والتي بمغت 
الجدولية تيا من طيموكبر  المحسوبة (F) ن طيمة وكما   ،(0.05يا )لمدراسة الحالية امفتراضية وطيمت

طيمة .  وتؤكد النتيجة السابنة (0.05) المعنويةومستوى  ،(1,89عند درجة حرية ) ،( 3.95البالغة )
(T( المحسوبة البالغة )وىي وكبر 10.968 )( من طيمةt( الجدولية )66 .1.) 
والرشاطة المنظمية بمغت اإلدارة المفتوحة بين ( Betaة )ن طيمومن الجدول  ويضاً ويتضح       
تغير في الرشاطة إلى  ندار )واحد( سيؤديمباإلدارة المفتوحة التغير في  ون إلى  وتشير ،(0.750)

 تأثيريمكن امعتماد عمييا في تفسير  وىي نسبة عالية جداً  ،(0.750المنظمية بما يساوي طيمة )
تفسر  اإلدارة المفتوحةن وإلى  (R2طيمة معامل التحديد)وتشير  طة المنظمية.في الرشااإلدارة المفتوحة 

 ،(%42.5الرشاطة المنظمية، والنسبة المتبنية والبالغة )من التغيرات الحاصمة في طيم ( 57.4%)
المتغيرات غير الداخمة في ونموذج الدراسة وو التي م يمكن السيارة عمييا.  مساىمةتمثل نسبة 
كمتغير مستنل اإلدارة المفتوحة ون منحنى امنحدار جيد في تفسيره لمعالطة بين إلى  ويؤشر ذلك

 . اً معتمدًا والرشاطة المنظمية بوصفو متغير 
 

 تأثير اإلدارة المفتوحة  في الرشاقة المنظمية(  43الجدول )

 األومُذج

 انسشاقح انمىظميح

Beta R
2

 
T  

 انمحسُتح
F  

 انمحسُتح
f  

 انددَنيح
Sig. 

 انمفرُحح اإلدازج 

 
0.750 0.574 10.968 120.297 3.95 0.000 

      n=91    66 .1انددَنيح =   t،    3..8= (  89، 1انددَنيح تدزخاخ حسيح ) fقيمح 

 (SPSS .V. 21انمصدز: إػداد انثاحث اػرمادا ػهّ ورائح انرحهيم اإلحصائي في تسوامح )        
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 المستوا الجزئي نحدار عم  تحميل اال  ب7
)تناسم المعمومات،  :اإلدارة المفتوحة بعادية والتأثير تحميل العالطة إلى  (44يشير الجدول )

، بوصفيا متغيرات مستنمة في الرشاطة المنظمية بوصفيا التمكين، والمشاركة في النتائج(و التدريب، و 
 ية اآلتية:التأثير ج ذاظيور النممتغيرًا معتمدًا، حيث تعكس معايات الجدول 

  في الرشاطة المنظمية من  وطوىمعنوي  تأثيرن لُبعد التمكين وشارت نتائج التحميل و: ولج ال ذنموال
(، التدريب، ، والمشاركة في النتائجو تناسم المعمومات، ) :حيث استبعد اونموذج وبعاد ،امخرى بعاداو

اإلدارة ن التغير في وتي تعني الو  ،(614 .0) ةالبالغ  (Beta)طيمةإليو  وذلك بحسب ما تشير
وىي  ،(614 .0تغير في الرشاطة المنظمية بما يساوي طيمة )إلى  بمندار )واحد( سيؤديالمفتوحة  

ثر التمكين في الرشاطة المنظمية، وتؤكد ىذه النتيجة  ونسبة عالية يمكن امعتماد عمييا في تفسير 
(.  فضال عن 617 .1( الجدولية )tطيمة )من وكبر  وىي ،(9.455( المحسوبة البالغة )Tطيمة )

 تأثيرالمفسر في الرشاطة المنظمية بسبب  امختالفن نسبة و(   R2ذلك تؤشر طيمة معامل التحديد ) 
يرجع  ،في الرشاطة المنظميةمن التغيرات الحاصمة (  50.1%ن)وي و ،(0.501التمكين بمغت )

المتغيرات غير  مساىمة( تمثل نسبة %49.9لبالغة )النسبة المتبنية واون وجود التمكين، و إلى  اسببي
 وو التي م يمكن السيارة عمييا.  ،الداخمة في ونموذج الدراسة

  التدريب بعد ون تم استبعاد ُبعدي تناسم و  ،التمكبن ُبعدياونموذج  ىذا تضمن: ج الثانيذنموال
)التمكين، : ن لبعديوإلى  تشير ن نتائج التحميلإوالمشاركة في النتائج، وبذلك ف ،المعمومات

تناسم المعمومات، ) :البعدين اآلخرين في الرشاطة المنظمية من وطوى اً معنوي اً تأثير والتدريب( معًا 
غتا ن بمَ يتموال  Betaيتطيمإلى  نموذج، وذلك بامستنادولذلك لم يظيرا في او  (والمشاركة في النتائج

ن بدملة ين معنويتيعمى التوالي، وكال النيمتو  ( لكل من التمكين والتدريب 3.22( و )382 .0)
( tمن طيمة )وكبر  وىي ،( عمى التوالي3.683( و )4.370) بالغتينوال تين( المحسوبT) يطيمت

وىي  ،(0.000المحسوبة والتي بمغت ) (.Sig)طيمة  التأثيرىذا  المعنويةوتؤكد (. 66 .1الجدولية )
 .(0.05فتراضي لمدراسة والبالغ )ام المعنويةطيمة تنل كثيرًا عن مستوى 

(، 0.568بمغت ) (R2)مجتمعين معًا وحسب طيمة التمكين والتدريب كما ون النيمة التفسيرية لُبعدي 
 ،الرشاطة المنظمية ( من التغير الذي يحصل في56.8%معًا يفسران )التمكين والتدريب وي ون ُبعدي 

 وخرى م يتضمنيا ىذا اونموذج.  ( تعود لعوامل تفسيرية33.2%وون ىناك ما نسبتو )
ا إذن ىذه النتائج تعاي دمئل واضحة لمنيادات الجامعية ويرى الباحث  ،وبناً  عمى ىذه النتائج

 دارة ن عمييا التركيز عمى التمكين والتدريب في ااار ممارستيا لإلإف  ارادت تحنيق الرشاطة المنظمية
 المفتوحة.
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 :اإلدارة  وبعادالثالث لتحميل امنحدار بين اونموذج  نو( 44دول )يتبين من الج النموذج الثالث
التدريب، و التمكين،   :المفتوحة وىي كل من دارةلإل وبعادثالثة والرشاطة المنظمية تضمن المفتوحة  
ن لمتمكين والتدريب أعد تناسم المعمومات ، مما يؤشر بفي النتائج ، بينما تم استبعاد بُ والمشاركة 
ُبعد تناسم المعمومات فيو، وذلك  تأثيروعمى في صيانة الموارد البشرية من  اً تأثير ة في النتائج والمشارك

( لكل من 0.243( ، )0.290( ، )  0.230والتي بمغت )( Betaطيم ) إليو  بحسب ما تشير
 (T)بدملة  معنويةعمى التوالي، وجميع ىذه النيم و التمكين ، التدريب ، والمشاركة في النتائج 

من طيمتيا الجدولية وكبر  ( وعمى التوالي وىي2.278(، )3.355(، )2.114المحسوبة والتي بمغت )
المحسوبة والتي بمغت  (.Sig)طيم  التأثيرىذا  المعنوية(. وتؤكد 88( وبدرجة حرية )1.66البالغة )

ضي امفترا المعنوية( وعمى التوالي وىي طيم تنل عن مستوى 0.025(، )0.001(، )0.037)
بمغت  (R2)وحسب طيمة  ةبعاد مجتمعوليذه ا(. كما ون النيمة التفسيرية 0.05لمدراسة والبالغ )

الرشاطة ( من التغير الذي يحصل في 59.2%تفسر مجتمعة ) بعاد(، وي ون ىذه او0.592)
 ( تعود لعوامل تفسيرية وخرى م يتضمنيا ىذا اونموذج. 40.8%وون ىناك ما نسبتو )  المنظمية

والرشاطة المنظمية اإلدارة المفتوحة تائج تحميل امنحدار بين نوبنا  عمى ما سبق يمكن النول ون      
ىا في تحنيق وبعادالمفتوحة و  دارةعمى المستوى الكمي وعمى المستوى الجزئي ابرزت الدور الميم لإل

اإلدارة ي ون طواعد وتنسجم ىذه النتائج مع وجية نظر العديد من الباحثين فالرشاطة المنظمية، 
مام المنظمة وتعزز من طدرة المنظمة عمى تشخيي الفري المتاحة  ،ومن بينيا التمكينالمفتوحة 

عمى طدرة  ايا في مختمف نشاااتيا، وينعكس ىذيوتجسيد التيديدات التي تواج وامستجابة ليا،
ة والمرونة في امستجابة المنظمة في تحنيق الرشاطة المنظمية التي يتمثل جوىرىا في تحنيق السرع

 Houghton et al. 2004: 20-21 (Ardichvile et;)الصحيحة لمتغيرات في العوامل البيئية 
al., 2003: 111 ;Overby et al. 2006 

تسيم اإلدارة المفتوحة ن و(  في Park, 2011: 26)عاله مع وجية نظر وكما تتفق النتائج 
وغير المتوطعة من خالل امستشعار وصنع  ،التغيرات السريعة في تعزيز طدرة المنظمة في التفاعل مع

   النرار والتابيق.
والرشاطة المنظمية تدعم اإلدارة المفتوحة ائج تحميل امنحدار بين ن نتإف ،وبنا  عمى ما تندم

نيا تدعم صحة تحنق الفرضيات الفرعية المنبثنة وكما  ،صحة تحنق فرضية الدراسة الرئيسة الخامسة
ية الفرعية، ولى، حيث لم تندم ىذه النتائج دمئل كافية لنبول ىذه الفرضالفرضية اوباستثنا   ،عنيا

معنوي لتناسم المعمومات في تحنيق  تأثيرنو : م يوجد وة العدم التي تني عمى وعميو يتم طبول فرضي
 الرشاطة المنظمية.
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 منظمية( تأثير أبعاد اإلدارة المفتوحة  في الرشاقة ال44الجدول )

 انذاخهح فِ األنمٌرج تؼاداأل نمٌرجاأل
 قْمح

Beta 

 قْمح

R
2

 

 Tقْمح 

 انمحطٌتح
Sig. 

 األًل

 0.000 6.101 - 1.554 انثاتد

 0.000 9.455 501. 0 0.614 انرمكْن

 

 انثانِ

 000. 4.766 - 1.217 انثاتد

 382. انرمكْن
0. .568 

4.370 .000 

 000. 3.683 322. انرذرّة

 انثانث

 000. 3.636  982. انثاتد

 230. انرمكْن

0 .592 

2.114 .037 

 001. 3.355 290. انرذرّة

 025. 2.278 243. فِ اننرائح  انمشاركح

 n = 91 (، 66 .1انددَنيح = ) tقيمح 
 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )

 
 ر بين صيانة الموارد البشرية و الرشاقة المنظميةتحميل االنحدا 37
معنوي لصيانة الموارد  تأثيروجود  :فرضية الدراسة السادسة التي تني عمى اختباربيدف      

البشرية  كمتغير مستنل في الرشاطة المنظمية كمتغير معتمد، جرى تحميل امنحدار بينيما عمى 
 : يأتي( ، وكما بعادالمستوى الكمي والمستوى الجزئي )او

 نحدار عم  المستوا الكمي تحميل اال  . و
( نتائج تحميل امنحدار بين متغير صيانة الموارد البشرية )المؤشر 45تعكس معايات الجدول )

 الكمي ( بوصفو متغيرًا  مستناًل والرشاطة المنظمية بوصفو متغيرًا معتمدًا، حيث تشير ىذه المعايات
 ( F ) طيمةإلى  الموارد البشرية  في الرشاطة المنظمية، وذلك بامستناد معنوي لصيانة تأثيروجود إلى 

(، وينل ىذا المستوى  بكثير 0.000عند مستوى  ) معنوية( وىي  137.260المحسوبة والتي بمغت )
من طيمتيا وكبر  (F)  ن طيمةو(، كما 0.05لمدراسة الحالية امفتراضية وطيمتيا ) المعنويةمن مستوى 

(. وتدعم  النتيجة 0.05) المعنويةومستوى  ،(1889( عند درجة حرية ) 3.95البالغة ) الجدولية
 ( . 1.66)   الجدولية (T) من طيمة( وىي وكبر 11.716المحسوبة البالغة ) (t) السابنة طيمة

بين صيانة الموارد البشرية والرشاطة المنظمية  (Beta) ن طيمةومن الجدول  ويضاً ويتضح       
تغير في إلى  ون التغير في صيانة الموارد البشرية بمندار)واحد( سيؤديإلى  وتشير ،(779 . 0بمغت)

يمكن امعتماد عمييا في تفسير  وىي نسبة عالية جداً  ،(779 .0الرشاطة المنظمية بما يساوي طيمة )
 . صيانة الموارد البشرية  في الرشاطة المنظمية تأثير

%( من التغيرات 60.7ن صيانة الموارد البشرية تفسر )وإلى  ( R2وتشير طيمة معامل التحديد ) 
المتغيرات  مساىمةتمثل نسبة ، %(39.3الحاصمة في طيم الرشاطة المنظمية، والنسبة المتبنية والبالغة )
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وو التي م يمكن السيارة عمييا. ويؤشر ذلك ون منحنى امنحدار  ،غير الداخمة في ونموذج الدراسة
والرشاطة المنظمية بوصفو متغيرًا   ،لمعالطة بين صيانة الموارد البشرية كمتغير مستنلجيد في تفسيره 

 معتمدًا.
 
 

 تأثير صيانة الموارد البشرية في الرشاقة المنظمية( 45الجدول )

 األنمٌرج

 انرشاقح انمنظمْح

Beta R
2

 
T  

 انمحسُتح
F  

 انمحسُتح
t  

 انددَنيح
Sig. 

 0.000 3.95 137.260 11.716 607. 0 779 . 0 صْانح انمٌارد انثشرّح

  ≥ n=91 , P 0.05  ,  66 .1 انددَنيح =  t، ( 89، 1انددَنيح تدزخاخ حسيح ) fقيمح 

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

 لجزئي نحدار عم  المستوا اتحميل اال   . ب

ية لنشااات صيانة الموارد التأثير نتائج تحميل العالطة إلى  (46الجدول ) تشير معايات
برامج امستنرار و الخدمات امجتماعية والترفييية، و الرعاية الابية، و )النشااات الوطائية،  :البشرية

بوصفيا متغيرات مستنمة في الرشاطة المنظمية بوصفيا متغيرًا معتمدًا، الوظيفي، وخدمات التناعد( 
 ية اآلتية:التأثير ج ذاظيور النمعايات الجدول حيث تعكس م

  في الرشاطة  وطوى اً معنوي اً تأثير ن لبرامج امستنرار الوظيفي ابٌينت نتائج التحميل : ولج ال ذنموال
الرعاية الابية، و )النشااات الوطائية،  :خرى لصيانة الموارد البشريةالمنظمية من النشااات او

وذلك ربعة، اونموذج النشااات او يية، وخدمات التناعد (، حيث استبعدالخدمات امجتماعية والترفيو 
ن التغير في برامج امستنرار والتي تعني و  ،(7980.) ةالبالغ  (Beta)طيمةإليو  بحسب ما تشير

وىي  ،(798 .0تغير في الرشاطة المنظمية بما يساوي طيمة )إلى  الوظيفي  بمندار )واحد( سيؤدي
في الرشاطة المنظمية، وتؤكد برامج امستنرار الوظيفي ثر وامعتماد عمييا في تفسير نسبة عالية يمكن 

  (.66 .1)( الجدولية Tمن طيمة )وكبر  وىي ،(11.149( المحسوبة البالغة )Tىذه النتيجة  طيمة )
المفسر في الرشاطة المنظمية  امختالفن نسبة و(   R2فضال عن ذلك تؤشر طيمة معامل التحديد ) 

في من التغيرات الحاصمة (  58.3%ن)وي و ،(0.583برامج امستنرار الوظيفي بمغت ) تأثيربسبب 
 ،(%41.7وجود برامج امستنرار الوظيفي، والنسبة المتبنية والبالغة )إلى  تعزىالمنظمية   الرشاطة

 ارة عمييا. وو التي م يمكن السي ،المتغيرات غير الداخمة في ونموذج الدراسة مساىمةتمثل نسبة 
  امستنرار الوظيفي والنشااات الوطائية  بعد ون تم  برامجاونموذج  ىذا تضمن: ج الثانيذنموال

الخدمات امجتماعية و )الرعاية الابية،  :استبعاد ثالثة من نشااات صيانة الموارد البشرية وىي
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امستنرار الوظيفي برامج ن لوإلى  تشير ن نتائج التحميلإوالترفييية، وخدمات التناعد (، وبذلك ف
بنية نشااات صيانة  تأثيرفي الرشاطة المنظمية من  وطوى ايمعنوي اً تأثير معًا والنشااات الوطائية 
( 0 .472( و )0.483) ينلغتابوال  Betaيتطيمإلى  خرى فييا، وذلك بامستنادالموارد البشرية او

ن بدملة ين معنويتيمى التوالي، وكال النيمتوطائية علكل من برامج امستنرار الوظيفي والنشااات ال
( Tمن طيمة )وكبر  وىي ،( عمى التوالي5.319( و )5.603) بالغتينوال تين( المحسوبT) يطيمت

( 0.000المحسوبة والتي بمغت لكمييما ) (.Sig)طيمة التأثيرىذا  معنويةوتؤكد (. 66 .1الجدولية )
 .(0.05فتراضي لمدراسة والبالغ )ام المعنويةوىي طيمة تنل كثيرًا عن مستوى 

 (R2)وحسب طيمة  ةوالنشااات الوطائية مجتمع كما ون النيمة التفسيرية لبرامج امستنرار الوظيفي
وون  ،الرشاطة المنظمية ( من التغير الذي يحصل في68.4%يفسران ) انيمو(، وي 684 .0بمغت )

 يتضمنيا ىذا اونموذج. ( تعود لعوامل تفسيرية وخرى م 31.6%ىناك ما نسبتو )
تركيز الجامعات المبحوثة عمى توفير  وىميةكس ن ىذه النتائج تعووبناً  عمى ىذه النتائج يرى الباحث 

 رادت تحنيق الرشاطة المنظمية.وا إذبرامج امستنرار الوظيفي والنشااات الوطائية  لمموارد البشرية 
نشااات  وبعادالثالث لتحميل امنحدار بين نموذج او نو( 46يتبين من الجدول )  الثالث:اونموذج  

برامج  :وىي كل مننشااات لصيانة الموارد البشرية صيانة الموارد البشرية والرشاطة المنظمية تضمن 
النشااات الوطائية، والخدمات امجتماعية والترفييية، بينما تم استبعاد الرعاية و امستنرار الوظيفي، 

النشااات الوطائية، والخدمات و ن برامج امستنرار الوظيفي، أ، مما يؤشر بالابية وخدمات التناعد
 ،الرعاية الابية مساىمةفضل من وفي تحنيق الرشاطة المنظمية بشكل  تسيمامجتماعية والترفييية  

(، )  4080.والتي بمغت )( Betaطيم ) إليو  وخدمات التناعد في تحنينيا، وذلك بحسب ما تشير
النشااات الوطائية، والخدمات امجتماعية و برامج امستنرار الوظيفي، ( لكل من 0.147(، )0.383

(، 4.021المحسوبة والتي بمغت ) (T)بدملة  المعنويةعمى التوالي، وجميع ىذه النيم و والترفييية 
وبدرجة حرية  ،(1.66من طيمتيا الجدولية البالغة )وكبر  وىي ،( عمى التوالي4.496(، )2.258)
( 0.026(، )0.000(، )0.000المحسوبة والتي بمغت ) (.Sig)طيم  التأثيرىذا  معنويةويؤكد  .(88)

(. كما ون النيمة 0.05امفتراضي لمدراسة والبالغ ) المعنويةوىي طيم تنل عن مستوى  ،عمى التوالي
نيا  تفسر مجتمعة و(، وي 0.702بمغت ) (R2)وحسب طيمة ليذه النشااات مجتمعة التفسيرية 

( تعود 28.8%وون ىناك ما نسبتو )  ،الرشاطة المنظمية( من التغير الذي يحصل في %70.2)
  لعوامل تفسيرية وخرى م يتضمنيا ىذا اونموذج.

وتتفق نتائج تحميل امنحدار بين صيانة الموارد البشرية والرشاطة المنظمية التي توصمت ليا      
إلى  شاروعندما  ،(142: 2003زئي مع وجية نظر )ىالل، الدراسة الحالية عمى المستوى الكمي والج

لتعزيز طدرة المنظمة   التركيز عمى تييئة ىذه الموارد يسفة صيانة الموارد البشرية ىمن من صميم  فو
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وتجنب التيديدات والمخاار  ،عمى التنبؤ الدطيق والمستمر في الفري البيئية المتاحة واطتناصيا
 ىذه من متامبات تحنيق الرشاطة المنظمية.  عد  وتُ  يا،ميموتن المتوطعة في المستنبل

 ،(  Shafer and Dyer ,2001: 197-211مع وجية نظر ) ويضاً ائج توتنسجم ىذه الن     
 عد  تُ  ، والترطيات ،والتعويضات ،التدريب :ون نشااات صيانة الموارد البشرية ومنياإلى  شاروعندما 

 ة.محورية لتعزيز الرشاطة المنظمي
ن نتائج تحميل امنحدار بين صيانة الموارد البشرية والرشاطة المنظمية إف ،وبنا  عمى ما تندم     

ن ىذه النتائج جا ت داعمة لصحة وجا ت داعمة لصحة تحنق فرضية الدراسة الرئيسة السادسة، كما 
دم دمئل واضحة لنبول ولى والثالثة والرابعة المنبثنة عنيا. بينما لم تنتحنق الفرضيات الفرعية او

الفرضية الفرعية الثانية، وعميو يتم رفض ىذه الفرضية الفرعية وطبول فرضية العدم التي تني عمى 
معنوي لمرعاية الابية في تحنيق الرشاطة المنظمية. كما لم تندم النتائج دممت  تأثيرم يوجد  :نوو

نو : ويا وطبول فرضية العدم والتي تني عمى كافية لنبول الفرضية الفرعية الخامسة ، وعميو يتم رفض
 .  تناعد في تحنيق الرشاطة المنظميةمعنوي لخدمات ال تأثيرم يوجد 

 
 صيانة الموارد البشرية في الرشاقة المنظمية نشاطاتتأثير  (46الجدول )

 انذاخهح فِ األنمٌرج تؼاداأل االنمٌرج
 قْمح

Beta 

 قْمح

R
2

 

 T  قْمح 

 انمحطٌتح
Sig. 

 األًل

 001. 3.341 - 913. انثاتد

 000. 11.149 0.583 798. انٌظْفِ  ترامح االضرقرار 

 انثانِ

 0.313 1.014 - 271. انثاتد

 483. انٌظْفِ ترامح االضرقرار 
0. 684 

5.603 
0.000 

 5.319 472. اننشاطاخ انٌقائْح

 انثانث

 150 4.496  387. انثاتد

 408.  انٌظْفِترامح االضرقرار 

0.702 

4.021 .000 

 000. 2.258 383. اننشاطاخ انٌقائْح

 026. 4.496 147.  ررفْيْحانخذماخ االخرماػْح ًان

 n = 91 (، 66 .1انددَنيح = ) tقيمح 
 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
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 المعدل التأثيرتائج ن: تحميل ثالثًا 
ن إ :فرضية الدراسة الرئيسة السابعة التي تني عمى اختبارتحميل نتائج إلى  يسعى ىذا المحور

والرشاطة اإلدارة المفتوحة وجود صيانة الموارد البشرية كمتغير ُمَعِدل يسيم في تحسين العالطة بين 
  (بعادمى المستوى الجزئي )اوالمنظمية في الجامعات المبحوثة، وذلك عمى المستوى الكمي وع

 Moderator Multiple)المتعدد بوجود المتغير المعدل  جرى تابيق تحميل امنحدارولتحنيق ذلك 
Regression)  سموب اوباعتماد(Johnson – Neyman)  والذي ييدف لمتعرف عمى طدرة المتغير

 غير المعتمد من عدمو. ويعرض الجدول)ية لممتغير المستنل في المتالتأثير الُمَعِدل في تحسين العالطة 
 ، ومن تحميل ىذه النتائج يتضح اآلتي:ختبار( نتائج ام 47

لو دور طوي كمتغير متغير صيانة الموارد البشرية )المؤشر الكمي (  ن َخُد، أيرثيه مه انددَل  .1
يتبين من نتائج  إذ، في الرشاطة المنظميةاإلدارة المفتوحة  ية لمتغيرالتأثير ُمَعِدل في تحسين العالطة 

( R2ن طيمة معامل التحديد )وبوجود المتغير الُمَعِدل،  التأثيرلعالطات اإلحصائّية  منارنة المؤشرات
في الرشاطة المنظمية ارتفعت بعد  دخول متغير صيانة الموارد البشرية  اإلدارة المفتوحة  تأثيرالمفسرة ل
المفتوحة في الرشاطة دارة ية لإلالتأثير ي تحسين العالطة بيا ف عتد  %( ، وىي طيمة جيدة يُ  5.5بنسبة )

( وىذه النيمة تزيد عن 13.169رتفعت بمندار )ا( والتي Fبدملة )  معنويةعد تُ  ،ونياالمنظمية 
المحسوب وىو  المعنويةطيمة مستوى  ،التأثير معنوية( كما تؤكد  3.95طيمتيا الجدولية والبالغة )

( لمدراسة الحالية. كما تؤكد 0.05) المعنويةنيمة امفتراضية لمستوى (  والتي تنل عن ال0.00)
( وىي طيم  3.629( المحسوبة حيث بمغ لمؤشر الُمَعِدل وو مندار التغيير)Tالنتيجة وعاله طيمة )

ن ىذه وعميو فإ(. 1.66( والييبيالغة )90( الييجييدوليييية بييدرجيية حييرييية )tعن طييميية ) نيا تزيدو  معنوية
ممتغير المستنل المتمثل لية التأثير وجود متغير صيانة الموارد البشرية في العالطة  وىميةالنتائج تؤكد 

تحسنت من خاللو جميع مؤشرات  إذمتغير المعتمد المتمثل بالرشاطة المنظمية، الفي اإلدارة المفتوحة ب
 . بين متغيرات الدراسة التأثير
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 لصيانة الموارد البشرية في العالقة بين اإلدارة المفتوحة  والرشاقة المنظميةل التأثير الُمَعدِ  (47الجدول )
 

 حذنؼ  مُ انمرغْراخ ان
 حدَد انرغييس قيم انرغييس في انمؤشساخ االحصائيح

دزخاخ 

 انحسيح

Sig 

 
قيمح انرغييس 

R  يف
2

 

 انرغييس في قيمح

F انمحسُتح 

 قيمح

T 

انحدَد 

 اندويا

انحدَد 

 انؼهيا

 انمٌارد انثشرّحصْانح 

 )انمؤشر انكهِ (

0.055 13.169 3.629 0.047 0.159  

 

 

89.1 

 

0.00 

 0.00 0.157 0.058 4.298 18.473 0741. اننشاطاخ انٌقائْح

 0.05 0.062 0.002- 1.866 3.983 020. انرػاّح انطثْح

 0.05 0.780 0.109 1.974 3.898 0.018 انخذماخ االخرماػْح ًانررفْيْح

 0.00 0.150 0.060 4.628 21.420 0.083 مح االضرقرار انٌظْفِترا

 0.33 0.056 018.- 1.018 1.037 0.005 خذماخ انرقاػذ

t   = 66 .1الجدولية   ،  f   = 3.95الجدولية   ،N = 91 
 (SPSS .V. 21ػداد انثاحث اػرمادا ػهّ ورائح انرحهيم اإلحصائي في تسوامح )انمصدز: إ         

 

( ون متغير النشااات الوطائية لو دور طوي كمتغير ُمَعِدل في 47ين من نتائج التحميل في الجدول )تب .2
  (T) طيمة إلى  وذلك استناداً  ،في الرشاطة المنظميةاإلدارة المفتوحة ية لمتغير التأثير تحسين العالطة 

 (t) ا تزيد عن طييمييةنيو معنويةوىي طيم  ،(4.298حيث بمغ مؤشر الُمَعِدل وو مندار التغيير)
حيث بمغت نسبة التغيير  (R2)(. وتوكد ىذه النتيجة طيمة معامل التحديد1.66الييجييدوليييية والبالغة )

المفتوحة في دارة ية لإلالتأثير بيا في تحسين العالطة  عتد  (، وىي طيمة جيدة يُ %7.4في طيمتو  )
والتي بمغ مؤشر الُمَعِدل وو مندار التغيير فييا  (F ) بدملة معنوية عد  نيا تُ والرشاطة المنظمية 

طيمة  التأثير معنوية( كما تؤكد  3.95( وىذه النيمة  تزيد عن طيمتيا الجدولية والبالغة )18.473)
 المعنويةوالتي تنل عن النيمة امفتراضية لمستوى   ،(0.00المحسوب وىو ) المعنويةمستوى 

 .( لمدراسة الحالية0.05)
اإلدارة  ية لمتغيرالتأثير نتائج دور الرعاية الابية كمتغير ُمَعِدل يسيم في تحسين العالطة ال وظيرت .3

( 1.866المحسوبة والتي بمغ مندار التغيير) (T)طيمةإلى  في الرشاطة المنظمية وذلك استناداً المفتوحة 
كد ىذه النتيجة طيمة ؤ (. وت1.66الييجييدوليييية والبالغة ) (t) طييميية منوكبر  نياو معنويةوىي طيم  ،فييا

في تحسين العالطة  منبولة(، وىي طيمة %2.0حيث بمغ مندار التغيير فييا  )  (R2)معامل التحديد
والتي بمغ مؤشر   (F )بدملة معنويةنيا تعد و ،المفتوحة في الرشاطة المنظمية دارة ية لإلالتأثير 

طيمة مستوى  ون ( كما3.95تيا الجدولية والبالغة )ن طيمم كبرو( و 3.983الُمَعِدل وو مندار التغيير)
( لمدراسة 0.05) المعنويةالنيمة امفتراضية لمستوى وي اتس والتي ،(0.05المحسوب وىو ) المعنوية
  .الحالية

ية التأثير اشرت النتائج ون الخدمات امجتماعية والترفييية كمتغير ُمَعِدل يسيم في تحسين العالطة  .4
المحسوبة والتي بمغ مندار  (T) طيمإلى  وذلك استناداً  ،في الرشاطة المنظميةلمفتوحة اإلدارة المتغير 
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شرت و(. كما 1.66الييجييدوليييية والبالغة ) (t) نيا تزيد عن طييمييةو معنويةوىي طيم  ،(1.974التغيير)
بالخدمات تغيرت بعد دخول المتغير الُمَعِدل والمتمثل   (R2)النتائج ون طيمة معامل التحديد

التي تغيرت طيمتيا بمندار  (F )بدملة  معنوية%(، وىي 1.8امجتماعية والترفييية بمندار تغيير )
طيمة  التأثير معنويةكما تؤكد  ،( 3.95عن طيمتيا الجدولية والبالغة ) وىذه النيمة تزيد ،(3.898)

 .( لمدراسة الحالية0.05) المعنويةوالتي تساوي مستوى   ،(0.05المحسوب وىو ) المعنويةمستوى 
ية لمتغير التأثير برامج امستنرار الوظيفي كمتغير ُمَعِدل في تحسين العالطة  مساىمةالنتائج  وظيرت .5

المحسوبة والتي تغيرت بمندار  (T) طيمةإلى  وذلك استناداً  ،في الرشاطة المنظميةاإلدارة المفتوحة 
الييجييدوليييية والبالغة  (t) نيا تزيد عن طييمييةو ةمعنوي( بعد دخول المتغير المعدل، وىي طيم 4.628)
(، وىي طيمة %8.3التي تغيرت  بنسبة ) (R2) كد ىذه النتيجة طيمة معامل التحديدؤ ( . وت1.66)

 معنوية عد  نيا تُ والمفتوحة في الرشاطة المنظمية دارة ية لإلالتأثير بيا في تحسين العالطة  عتد  جيدة  يُ 
والتي تنل عن   ،(0.00عند مستوى  ) معنويةوىي   ،(21.420تي تغيرت بمندار)وال  (F) بدملة

 .( لمدراسة الحالية0.05) المعنويةالنيمة امفتراضية لمستوى 
ية لمتغير التأثير كشفت النتائج عن دور ضعيف لخدمات التناعد كمتغير ُمَعِدل في تحسين العالطة  .6

، حيث بمغ مندار التغيير فييا  (T)طيمةإلى  لك استناداً في الرشاطة المنظمية وذاإلدارة المفتوحة 
(. وتؤكد ىذه النتيجة 1.66الييجييدوليييية والبالغة ) (t) نيا تنل عن  طييمييةو معنوية( وىي غير 1.018)

(، مما يدل عمى ون المتغير الُمَعِدل شارك 0.05التي تغيرت بمندار )  (R2)طيمة معامل التحديد
والرشاطة المنظمية، وىي اإلدارة المفتوحة في العالطة بين  حاصمة ن التغيرات الم( %0.05بنسبة )

نيا تعد غير والمفتوحة في الرشاطة المنظمية  دارةية لإلالتأثير طيمة م يعتد بيا في تحسين العالطة 
ىذه  ( بعد دخول المتغير الُمَعِدل، حيث تنل1.037والتي تغيرت بمندار ) (F ) طيمة بدملة معنوية

( 0.33المحسوب وىو ) المعنويةن طيمة مستوى وكما  ،(1.66النيمة عن طيمتيا الجدولية والبالغة )
  .( لمدراسة الحالية0.05) المعنويةيزيد عن النيمة امفتراضية لمستوى 

وجود نشااات صيانة الموارد البشرية ) باستثنا  خدمات  وىميةوعميو فإن ىذه النتائج تؤكد   
 المفتوحة في الرشاطة المنظمية.   دارة ية لإلالتأثير كمتغيرات ُمَعِدلة لتحسين العالطة التناعد( 

ن ىذه ويمكن النول  ،الُمَعِدل عمى المستوى الكمي والجزئي التأثيرتحميل نتائج إلى  واستناداً   
بثنة عنيا النتائج جا ت داعمة لصحة تحنق فرضية الدراسة الرئيسة السابعة والفرضيات الفرعية المن

باستثنا  الفرضية الفرعية الخامسة. وعميو يتم رفض الفرضية الفرعية الخامسة وطبول فرضية العدم 
اإلدارة إن وجود خدمات التناعد كمتغير ُمَعِدل م يسيم في تحسين العالطة بين  :والتي تني عمى

  والرشاطة المنظمية.المفتوحة 
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 فرضيات التباين باراخترابعًا : تحميل نتائج 
يوجد تباين في  عمى: ي تنيتفرضية الدراسة الرئيسة الثامنة وال إلى اختبار ىذا المحور سعىي     

صيانة الموارد البشرية، و  ، اإلدارة المفتوحة) :مستوى تركيز الجامعات المبحوثة عمى متغيرات الدارسة
الفرضيات الفرعية المنبثنة عنيا،  اختبار عن الرشاطة المنظمية ( تبعًا لتباين ىذه المتغيرات، فضالً و 

 وذلك من خالل المحاور اآلتية : 

  :الرئيسة  المتغيرات التباين بين .7

التركيز مستوى إلى  متغيرات الدراسة بامستنادبين تباين مدى وجود  إلى اختبار تيدف ىذه الفنرة     
وجود تباين في تركيز الجامعات المبحوثة مدى  ختبارتمييدًا م من طبل الجامعات المبحوثة،عمييا 

تم امعتماد عمى تحميل المتغيرات المستنمة. ولتحنيق ذلك إلى  عمى المتغيرات المعتمدة بامستناد
( النتائج ، 48)    ويظير الجدول، (Compare Means) المنارنة بين متوسااتيا باعتماد اسموب

 وعمى النحو اآلتي : 

( وجود تباين في مستوى ممارسة الجامعات المبحوثة لمتغيرات الدراسة 48تظير معايات الجدول ) . و
طيم المتوساات الحسابية ليذه المتغيرات، حيث تركز ىذه الجامعات في إلى  الرئيسة، وذلك بامستناد

، وفي (3.925المبحوثين بمغ ) را ولى عمى ممارسة الرشاطة المنظمية بمتوسا حسابي آلالمرتبة او
 تي صيانة الموارد البشريةأتو (،  3.8014بمتوسا حسابي بمغ )اإلدارة المفتوحة  عمى انيةالمرتبة الث

 .(3.4970بمتوسا حسابي بمغ )و في المرتبة امخيرة 
(، حيث Tوذات دملة احصائية، تم امستناد عمى طيم ) ،معنوياً  عد  ىذا التباين يُ  ون التحنق منبيدف  . ب

صيانة الموارد و المفتوحة،  اإلدارة  :( لكل متغير62.885(، )55.661(، )60.277بمغت طيميا )
الذي ينل عن مستوى و  ،(0.000عند مستوى ) معنويةوىي  ،البشرية، والرشاطة المنظمية عمى التوالي

( الجدولية tن ىذه النيم وطل من طيمة )و(، كما 0.05امفتراضي لمدراسة الحالية والبالغ )  المعنوية
 (.90جة حرية )( وبدر 66 .1البالغة )

تباين في مستوى تركيز الجامعات المبحوثة عمى  وجوديتضح  ،عالهووبنا  عمى النتائج      
تباين ىذه المتغيرات. ويبنى التساؤل ىل ون التباين في تركيز إلى  متغيرات الدراسة بامستناد

تغيرات المستنمة، وىذا مستوى تركيزىا عمى المإلى  الجامعات المبحوثة عمى المتغيرات المعتمدة يعود
  :تيةفي الفنرات اآل ختبارما ستفصح عنو نتائج ام
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 التباين بين متغيرات الدراسة  (48الجدول )

 مرغْراخ انذراضح
األًضاط 

 انحطاتْح

 Tقْمح 

 انمحطٌتح

 tقْمح 

 اندذًنْح

درخح 

 انحرّح
Sig. 

 60.277 3.8014 انمفرٌحح اإلدارج 

1. 66 89 

0.000 

 0.000 55.661 3.4970 انثشرّح  صْانح انمٌارد

 0.000 62.885 3.9251 انرشاقح انمنظمْح

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

 :اإلدارة المفتوحة  تباين متغير صيانة الموارد البشرية استنادًا  لمتغير  27
مدى وجود تباين في  ختبارم"    "  One Way ANOVAحاديتم اعتماد معامل التباين اوُ      

مستوى إلى  مستوى تركيز الجامعات المبحوثة عمى صيانة الموارد البشرية كمتغير معتمد بامستناد
( النتائج، حيث  49كمتغير مستنل )عامل التباين(، ويظير الجدول )اإلدارة المفتوحة تركيزىا عمى 

 يعزىن وفي متغير صيانة الموارد البشرية يمكن  اً معنوي اً ن ىناك تباينويتبين من معايات الجدول 
( المحسوبة والتي بمغت Fطيمة معامل التباين ) إلى  ، وذلك بامستناداإلدارة المفتوحة متغير إلى 

امفتراضي  المعنويةوالذي ينل عن مستوى  ،( 0.000عند مستوى ) معنويةوىي  ،( 4.674)
 (. 33، 57( بدرجتي حرية )  3.95من طيمتيا الجدولية )وكبر  نياوكما ، ( 0.05لمدراسة الحالية ) 

ممارستيا  مستوى ن الجامعات المبحوثة تتباين فيأب ،واعتمادا عمى ىذه النتائج يمكن النول     
 المفتوحة، وىذه النتيجة تدعم صحةاإلدارة تباين تركيزىا عمى إلى  لصيانة الموارد البشرية بامستناد
 . ولى المنبثنة عن فرضية الدراسة الرئيسة الثامنةتحنق فرضية الدراسة الفرعية او

 
 ( تباين صيانة الموارد البشرية عم  وفق اإلدارة  المفتوحة49الجدول)

Siq. 
F قْمح     

انمحطٌتح    

درخاخ 

 انحرّح

مرٌضظ 

 انمرتؼاخ

مدمٌع 

 انمرتؼاخ
 مصذر انرثاّن

)صياوح   انمرغيس انمؼرمد  

مُازد انثشسيح(    ان  

 

 ػامم انرثايه

 )اإلدازج انمفرُحح  ( 

 

0.000 4.674 

 تيه انمدمُػاخ 28.765 505. 57

 داخم انمدمُػاخ 3.563 108. 33

 انمدمُع 32.328 ------ 90

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
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 :اإلدارة المفتوحة  الرشاقة المنظمية  استنادًا  لمتغير تباين متغير  .2
مدى وجود تباين في تركيز الجامعات المبحوثة عمى الرشاطة المنظمية كمتغير  اختباربيدف      

اعتماد معامل تم فند جرا  ذلك وإل  كمتغير مستنلاإلدارة المفتوحة تركيزىا عمى إلى  معتمد بامستناد
ن ىناك و( النتائج، حيث يتبين 50ويظير الجدول) ".  One Way ANOVA "حاديالتباين اوُ 

 ، وذلك بامستناداإلدارة المفتوحة متغير إلى  ن يعودوتباين معنوي في متغير الرشاطة المنظمية يمكن 
 0.000عند مستوى ) معنويةوىي  ،( 5.755( المحسوبة والتي بمغت )Fطيمة معامل التباين ) إلى 
من طيمتيا وكبر  نياوكما  ،(0.05امفتراضي لمدراسة الحالية )  المعنويةن مستوى والذي ينل ع ،(

  .(3.95الجدولية )
ن الجامعات المبحوثة تتباين في سعييا لتحنيق الرشاطة المنظمية إف، وبناً  عمى ىذه النتائج     

حة تحنق فرضية الدراسة المفتوحة، وىذه النتيجة تدعم ص اإلدارة تباين تركيزىا عمى إلى  بامستناد
 . الفرعية الثانية المنبثنة عن فرضية الدراسة الرئيسة الثامنة

 
 ( تباين الرشاقة المنظمية عم  وفق اإلدارة  المفتوحة50الجدول)

Siq. 
F   قيمح   

 انمحسُتح

دزخاخ 

 انحسيح

مرُسط 

 انمستؼاخ

مدمُع 

 انمستؼاخ
 مصدز انرثايه

 انمرغيس انمؼرمد

 نرشاقح انمنظمْح()ا

 

 ػامم انرثايه

 )اإلدارج انمفرٌحح  (

 
0.000 5.755 

 تيه انمدمُػاخ  28.991 509. 57

33 .088 2.917 
داخم 

 انمدمُػاخ 

 انمدمُع  31.908 ---------- 90

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

 :صيانة الموارد البشريةتغير الرشاقة المنظمية استنادًا  لمتغير تباين م .3
مدى وجود تباين في  ختبارم"    One Way ANOVA "حاديتم اعتماد معامل التباين اوُ      

مستوى تركيز الجامعات المبحوثة عمى الرشاطة المنظمية كمتغير معتمد بامستناد عمى مستوى 
( النتائج، حيث يتبين 51لموارد البشرية كمتغير مستنل، ويظير الجدول)تركيزىا عمى متغير صيانة ا

متغير صيانة الموارد البشرية، إلى  يعزىن ويمكن  ،في متغير الرشاطة المنظمية اً معنوي اً ن ىناك تباينو
عند  معنويةوىي  ،( 3.615( المحسوبة والتي بمغت )Fطيمة معامل التباين ) إلى  وذلك بامستناد

 نياوكما  ،(0.05امفتراضي لمدراسة الحالية )  المعنويةوالذي ينل عن مستوى  ،( 0.000)مستوى 
 (. 3.95الجدولية ) من طيمتياوكبر 
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ن الجامعات المبحوثة والتباين طدمت دممت كافية عمى  ن نتائج تحميلإف ، وبناً  عمى ماسبق     
تباين تركيزىا عمى صيانة الموارد البشرية، إلى  دتتباين في سعييا لتحنيق الرشاطة المنظمية بامستنا

وىذه النتيجة تدعم صحة تحنق فرضية الدراسة الفرعية الثالثة المنبثنة عن فرضية الدراسة الرئيسة 
 الثامنة . 

 
 ( تباين الرشاقة المنظمية عم  وفق صيانة الموارد البشرية51الجدول)

Siq. 
F    قيمح 

 انمحسُتح

دزخاخ 

 انحسيح

ُسط مر

 انمستؼاخ

مدمُع 

 انمستؼاخ
 انمرغيس انمؼرمد مصدز انرثايه

 )انسشاقح انمىظميح (

 

 

 ػامم انرثايه 

 )صياوح انمُازد انثشسيح (

 تيه انمدمُػاخ  28.365 0.457 62 3.615 0.000

 داخم انمدمُػاخ  3.543 0.127 28

 انمدمُع  31.908 ------ 90

 (SPSS .V. 21دا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )المصدر: إعداد الباحث اعتما
 

واعتمادًا عمى نتائج تحميل التباين في الفنرات السابنة والتي كشفت عن تحنق جميع      
 .  الفرضيات الفرعية المنبثنة عن الفرضية الرئيسة الثامنة ، فانو يتم طبول ىذه الفرضية
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  ائج اختبار فرضيات الفروق نتتحميل  خامسًا : 
 فروقالفرضية الرئيسة التاسعة لمدراسة والتي تني عمى وجود  إلى اختبار تيدف ىذه الفنرة

ة تعود لمسمات الفردية لممبحوثين ، في مستوى تبني الجامعات المبحوثة لمتغيرات الدراس المعنوية
عمى تحميل المنارنة بين معتماد تم ا ذلك  . ولتحنيقوكذلك الفرضيات الفرعية المنبثنة عنيا 

( Independent Two sample T – Testوتابيق وسموب ) (Compare Means)المتوساات 
( والذي يختي One Way ANOVAوالذي يختي بالسمات ذات الفئتين فنا، وكذلك وسموب )

  ي:بتحميل الفروق لمسمات التي تتكون من ثالث فئات ووكثر، وكانت نتائج التحميل كاآلت
  ونو م توجد فروقإلى  (52والمذكورة في الجدول ) الفروقتشير نتائج تحميل  حسب الجنس: الفروق .1

يمكن ون  صيانة الموارد البشرية، و الرشاطة المنظميةو ، المفتوحة اإلدارة  :لمتغيرات الدراسة معنوية
المحسوبة لتمك  (.Sig)طيم بمغت  إذ ،العينة وفرادفي سمة الجنس عند  امختالفيكون سببيا 
من طيمة المستوى المعنوي وكبر  وىي ،( عمى التوالي0.145(، )0.167(، )0.267المتغيرات )

عمى  ( المحسوبة لكل متغير والتي بمغت(Tدعم ىذه النتائج طيمتو  .(0.05امفتراضي لمدراسة والبالغة )
( 1.669لية البالغة )( الجدو tوىي وطل من طيمة ) ،(-0.033(، )-0.081(، )-0.436التوالي )

 اإلدارة  :(. مما يعني ونو م فرق بين توجو الذكور واإلناث تجاه التعامل مع90وبدرجة حرية )
 .المبحوثة جامعاتفي ال صيانة الموارد البشرية، و الرشاطة المنظميةو ، المفتوحة

 
 ( الفروق حسب الجنس52الجدول )

 Tقيمة  الوساط الحسابية متغيرات الدراسة
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

درجة 
 .Sig الحرية

 المفتوحة اإلدارة 
 3.793 (87ذكور )

0.436- 

1.658 90 

0.267 
 3.928 (4إناث )

الرشاقة 
 المنظمية

 3.937 (87ذكور )
0.081- 0.167 

 3.964 (4إناث )
صيانة الموارد 

 البشرية
 3.496 (87ذكور )

 3.507 (4إناث ) 0.145 -0.033

 . (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

  (عدم وجود فروق53والمذكورة في الجدول ) الفروقنتائج تحميل  وظيرتحسب العمر:  الفروق .2
يمكن ون  ريةصيانة الموارد البش، و الرشاطة المنظميةو ، المفتوحة اإلدارة  :لمتغيرات الدراسة معنوية
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(، 0.843(، )0.246المحسوبة لتمك المتغيرات ) (.Sig)طيم  حيث بمغتالعمر  إلى  تعزى
 .(0.05من طيمة المستوى المعنوي امفتراضي لمدراسة والبالغة )وكبر  وىي ،( عمى التوالي0.410)
(  1.005(، )0.351(، )1.383( المحسوبة لكل متغير والتي بمغت )(Fدعم ىذه النتائج طيم تو 

(. مما يعني ونو م 88،  3( وبدرجات حرية )2.71( الجدولية البالغة )fوىي وطل من طيمة ) ،التوالي
، المفتوحةاإلدارة  :العينة ميما اختمفت وعمارىم تجاه التعامل مع متغيرات وفرادفرق بين توجو 

 .المبحوثةالجامعات في  صيانة الموارد البشرية، و الرشاطة المنظميةو 
 

 ( الفروق حسب العمر53ل )الجدو

 Fقيمة  متغيرات الدراسة
 المحسوبة

 fقيمة 
 .Sig درجات الحرية الجدولية

 1.383 المفتوحة اإلدارة 
2.685 

3 0.246 
 0.843 88 0.351 الرشاقة المنظمية

 0.410 91 1.005 صيانة الموارد البشرية
  .(SPSS .V. 21ئي في برنامج )المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصا

 
 ( ونو م توجد فروق54في الجدول ) الفروقتبين من نتائج تحميل حسب المؤىل العممي:  الفروق .3

يمكن ون  ،صيانة الموارد البشرية، و الرشاطة المنظميةو ، المفتوحة اإلدارة  :لمتغيرات الدراسة معنوية
(، 0.129(، )0.132لتمك المتغيرات بمغت )المحسوبة  (.Sig)تعزى لسمة المؤىل العممي  ون طيم 

 .(0.05من طيمة المستوى المعنوي امفتراضي لمدراسة والبالغة )وكبر  وىي ،( عمى التوالي0.187)
( عمى 1.765(، )2.354(، )2.314( المحسوبة لكل متغير والتي بمغت )(Fدعم ىذه النتائج طيم تو 

(. مما يعني ونو م 88،  3( وبدرجات حرية )2.71غة )( الجدولية البالfوىي وطل من طيمة ) ،التوالي
، المفتوحة اإلدارة  :مستويات تأىيميم العممي تجاه التعامل مع تالعينة ميما اختمف وفرادفرق بين توجو 

 .المبحوثةالجامعات في  صيانة الموارد البشرية، و الرشاطة المنظميةو 
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 ( الفروق حسب المؤىل العممي54الجدول )

 Fقيمة  لدراسةمتغيرات ا
 المحسوبة

 fقيمة 
 .Sig درجات الحرية الجدولية

 2.314 المفتوحة اإلدارة 
2.685 

3 0.132 
 0.129 88 2.354 الرشاقة المنظمية

 0.187 91 1.765 صيانة الموارد البشرية
 . (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )

 
 ( ونو م توجد فروق55في الجدول ) الفروقتبين من نتائج تحميل العممي:  المقبحسب  الفروق .4

يمكن ون  ، صيانة الموارد البشرية، و الرشاطة المنظميةو ، المفتوحة اإلدارة  :لمتغيرات الدراسة معنوية
(، 0.142(، )0.981المحسوبة لتمك المتغيرات بمغت ) (.Sig)العممي  ون طيم  المنبإلى  تعزى

 .(0.05من طيمة المستوى المعنوي امفتراضي لمدراسة والبالغة )وكبر  وىي ،( عمى التوالي0.934)
( عمى 0.142(، )1.863(، )0.059( المحسوبة لكل متغير والتي بمغت )(Fدعم ىذه النتائج طيم تو 

ا يعني ونو م (. مم88،  3( وبدرجات حرية )2.71( الجدولية البالغة )fوىي وطل من طيمة ) ،التوالي
الرشاطة و ، المفتوحة اإلدارة  :تجاه التعامل معالعممي  يملنبالعينة ميما اختمف  وفرادفرق بين توجو 

 .المبحوثةالجامعات في  صيانة الموارد البشرية، و المنظمية

 العممي المقب( الفروق حسب 55الجدول )

 Fقيمة  متغيرات الدراسة
 المحسوبة

 fقيمة 
 .Sig حريةدرجات ال الجدولية

 0.059 المفتوحة اإلدارة 
2.685 

3 0.981 
 0.142 88 1.863 الرشاقة المنظمية

 0.934 91 0.142 صيانة الموارد البشرية
 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )

 
( ونو م توجد 65في الجدول ) قالفرو تبين من نتائج تحميل ي: حالال المنصبحسب  الفروق  .5

صيانة الموارد ، و الرشاطة المنظميةو ، المفتوحة اإلدارة  :منلمتغيرات الدراسة ولكل  معنوية  فروق
المحسوبة لتمك المتغيرات بمغت  (.Sig)  ون طيم المنصب الحاليإلى  يمكن ون تعزى ، البشرية

ن طيمة المستوى المعنوي امفتراضي موكبر  وىي ،( عمى التوالي0.981(، )0.495(، )0.873)
( المحسوبة لكل متغير والتي بمغت (Fدعم ىذه النتائج طيم تو  .(0.05لمدراسة والبالغة )
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( 2.71( الجدولية البالغة )fوىي وطل من طيمة ) ، ( عمى التوالي0.058(، )0.804(، )0.233)
مناصبيم  تالعينة ميما اختمف وفراد(. مما يعني ونو م فرق بين توجو 113،  3وبدرجات حرية )

في  صيانة الموارد البشرية، و الرشاطة المنظميةو ، المفتوحة اإلدارة  :تجاه التعامل معالحالية 
 .المبحوثةالجامعات 

 المنصب الحالي( الفروق حسب 56الجدول )

 Fقيمة  متغيرات الدراسة
 المحسوبة

 fقيمة 
 .Sig درجات الحرية الجدولية

 0.233 ةالمفتوح اإلدارة 
2.685 

3 0.873 
 0.495 87 0.804 الرشاقة المنظمية

 0.981 90 0.058 صيانة الموارد البشرية
 .(SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )

 
في الجدول  الفروقتشير نتائج تحميل حسب سنوات الخدمة في المنصب الحالي:  الفروق  .6

صيانة ، و الرشاطة المنظميةو ، المفتوحة اإلدارة  :لمتغيرات الدراسة معنوية( ونو م توجد فروق 57)
 (.Sig)  ون طيم سنوات الخدمة في المنصب الحالي عددإلى  يمكن ون تعزى ،الموارد البشرية

من وكبر  وىي ، ( عمى التوالي0.968(، )0.964(، )0.773المحسوبة لتمك المتغيرات بمغت )
( المحسوبة (Fدعم ىذه النتائج طيم تو  .(0.05مة المستوى المعنوي امفتراضي لمدراسة والبالغة )طي

( fوىي وطل من طيمة ) ،( عمى التوالي0.137(، )0.146(، )0.448لكل متغير والتي بمغت )
 وفراد(. مما يعني ونو م فرق بين توجو 113،  3( وبدرجات حرية )2.71الجدولية البالغة )

، المفتوحةاإلدارة  :تجاه التعامل مع في المنصب الحالي تيمسنوات خدمعدد  تنة ميما اختمفالعي
 .المبحوثةالجامعات في  صيانة الموارد البشرية، و الرشاطة المنظميةو 
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 حسب سنوات الخدمة في المنصب الحالي الفروق( 57الجدول )

 Fقيمة  متغيرات الدراسة
 المحسوبة

 Fقيمة 
 .Sig الحريةدرجات  الجدولية

 0.448 المفتوحة اإلدارة 

2.685 

4 0.773 

 0.964 86 0.146 الرشاقة المنظمية

 0.968 90 0.137 صيانة الموارد البشرية

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
 

( 58في الجدول ) الفروقتائج تحميل تشير نحسب سنوات الخدمة في التعميم العالي:  الفروق  .7
صيانة ، و الرشاطة المنظميةو ، المفتوحة اإلدارة  :لمتغيرات الدراسة معنوية فروقونو م توجد 
المحسوبة  (.Sig)سنوات الخدمة في التعميم العالي  ون طيم إلى  يمكن ون تعزى ،الموارد البشرية

من طيمة وكبر  وىي ،عمى التوالي( 0.547(، )0.006(، )0.864لتمك المتغيرات بمغت )
( المحسوبة لكل (Fدعم ىذه النتائج طيم تو  .(0.05المستوى المعنوي امفتراضي لمدراسة والبالغة )

( fوىي وطل من طيمة ) ، ( عمى التوالي0.854(، )3.063(، )0.455متغير والتي بمغت )
العينة  وفرادم فرق بين توجو  (. مما يعني ونو88،  3( وبدرجات حرية )2.71الجدولية البالغة )

الرشاطة و ، المفتوحة اإلدارة  :في التعميم العالي تجاه التعامل مع تيمسنوات خدم تميما اختمف
 .المبحوثةالجامعات في  صيانة الموارد البشرية، و المنظمية

 
 تجاه متغيرات الدراسة  سنوات الخدمة في التعميم العالي لسمة الفروق   (58الجدول )

 Fقيمة  يرات الدراسةمتغ
 المحسوبة

 Fقيمة 
 .Sig درجات الحرية الجدولية

 0.455 المفتوحة اإلدارة 

2.685 

3 0.864 

 0.006 88 3.063 الرشاقة المنظمية

 0.547 91 0.854 صيانة الموارد البشرية

 (SPSS .V. 21المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي في برنامج )
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فإنو  ،عينة الدراسة فرادوحسب السمات الديموغرافية و ،الفروقوتأسيسًا عمى نتائج تحميل   
فإن تركيزىم في  ،وميما اختمفت سماتيم تمك ،الجامعات المبحوثةالعينة في  وفراديمكن امستنتاج بأن 

، جا  بنفس البشرية صيانة الموارد، و الرشاطة المنظميةو ، المفتوحة اإلدارة  :وثنا  عمميم عمى كل من
السابنة فإنو  الفروقبينيم تجاه تمك المتغيرات. وبموجب نتائج تحميل  فروقوم توجد وية  ،المستويات

ذات دملة احصائية   م توجد فروق :تُنبل فرضية العدم لمفرضية الرئيسة السادسة والتي تني عمى ونو
العينة  فرادون تعزى لمسمات الديموغرافية و( في متغيرات الدراسة يمكن 0.05) ةمعنويالعند مستوى 

 (.الجامعات المبحوثةفي 
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 رابع الفصل ال
 مقترحاتاالستنتاجات وال
 

لالنع احلللاتا  ليللللاااايمثللللا لللصلالالصةللللا بلةللللارالللالا لللصزالالل لحللللالال للل ا   للل تا للل ا  لللث
إاليلل اااملااأ تلتالال ةللا لالالمنظميلل الإللل ةالالمص ا للايللاالةليانلالالملال لالال ةل يلا لل الالعبل للا لينالال أثي ا
 لللمامق   لللاتاملللنالالامرماعلللل،ا تلللبلناعلللناالالص عيللللنملللاصجالالل لحللللا ص تللليا  الال  يحللللاأال   لللا ن لللا  ا

االالل لحلامنالح ن ارات،ااصالكامنا بللالالم  ثينالآل يين:ااماا اةلتاإالياا  اتاءإعللل اا
ا
ا

 االستنتاجات : األول  المبحث
 تمقترحاالمبحث الثاني: ال

ا
ا
ا
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 المبحث األول
 االستنتاجات

ا
الالص  يلااااا الالمصا يم ا  ليل ا بلل امن الالل لحل اإالياا ا اةلت الال   الال ةيلل الالم  ث ا صل ي تمن

لالرانبالالميللن امنااعلىاا قان ا  ا  نياالالح ن اراتالال  ا ماالالصلحصيلاالم غي لتالالل لحل،اا صالكا
الآل  :اعلي اي تمنا صلالالم  ثاا لالل لحل

 استنتاجات الجانب النظري  -اوال 
ل يللاتانظ يلللالالمنظملللام لللالالالحلل  للمامللنا  لللالال للا ثين،اأ لل الإللل ةالالمص ا لللالامصاللامامللاايلل ل  1

 ل ثي امنالالرللاالالمنا ةلا ينالال ا ثين اي تعاالمصاامانا ليثان،اا اامرالااالَعلِّز

اأ ثل امنل ا،اةلصياناا قللي يانااي حما ان لإللل ةااعلم  الإللل ةالالمص ا لامةطلحاط يعلااامااي للا اما  2
لالمص ا للللا للل ا االيللللالل ةائلاللللنظللل ةالالةلللمااليلالال حللل باا؛الم لاليللللالحللل  للمااا للل الالمنظملللاتا؛عمليلللانا

ا  الالمنظمل الالماملقالعلالالمناايلعللال
الالرامعللات ةلل لاعللاماااا لل الالمحلل ق لعلللىالالمنظمللاتااانامص اتللااناال علللإللل ةالالمص ا لللايعلللا ط يللقا  3

 لالمنةالة اا للفلالمطلاباا  قيقالألاللءلال ةالاعلىالألا الفا ة لا اص؛

لنللللماجالالملللال لالال ةللل يلاملللعا للل ااياناأحاحلللااا،ماملللاناا متلللامينااالالم  لصللللالا لنالإللل ةالالمص ا للللا لللؤل ا  4
 ا لامال لالالمنظمللا عمللا؛ا"ألال لاالالال لاالل ل"االلالمنظمل،اتمنا لحصلا"لال لااأ للف طلعاتااا

  الةاالحالالمنظمل،االالمنظملا عملاالمةل  ام"

علللىا قللليمالال لللماتا لل الالا للتاا، مللنا امعاةلل ا لل الالمنظمللاتالال ليثللللإللل ةالالمص ا لللاحللاعلا   5
  ة لاة يح ااااا ح مم متاالال  لصلالالمناح لاا االرالةالالعااليل،االاا

علللناط يلللقا نميللللا لللل لتاا؛الللاألل لالمص ا للللا للل ا  حلللينالل ةايحلللاما  نللل الالمنظملللاتالالمعاةللل ةاااللللئل  6
 لال  ا م نااامنا قليما لماتاصلتامح اىام مي امنالالرالة ااااا،اماا ل امال ل االال ة يل

لال م لين،االالمةللا  لا لل ااالال للل يب،ااالالمعلاملات،اا قاحللمالالم مثللللا ل الإللل ةالالمص ا للا العلللا ةلبا  7
 لالن ا  ا  ا  قيقا اعليلالالمنظملاا  عا يم اا 

يةللا  الال ثيلل اا،لالمللال لالال ةلل يلإلل ةال يللاتاأ لل اةللاطا  اانا،ةلليانلالالمللال لالال ةلل يلمللاايلل للامصاللاما  8
اا عملالالمنظملاأللء  ا  ا  حينايأ ملال بلفاعلىالال غمامنامنا

اااةلصياناا، قللي ياناالالملال لالال ةل يلإلل ةا ل ا قللاا الاط يعااامةطلحاةيانلالالملال لالال ةل يل امااعل اي ا  9
ا الم لاليلالح  للمااا  الالمنظماتا؛عمليانااأ ث اماايقل 

 لل الالعملللامللنا  لللالالمللال لالال ةلل يلالإلن ارّيلللاا  للعا صللاءة لل االالمللال لالال ةلل يلةلليانلا نطلللقا  لل ةا  11
ا ا تلا  الالعمليلالالن اريلأ  الال ةالاعلىان ا  اام لأالالعقبلنيلا قاا،ا نمي ااا  الالمنظمل
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 االعليللاملنالالمنلا عالالملال لالال ةل يلااأللءلال  صلاظا  صلاءةا ل اعمليللااةليانلالالملال لالال ةل يل ق  نا  11
االال لصل اا،لالا تا :عنة ا  لامنااا    طاالمعا اتالال  امرماعلامنالاأيتاناا بل مااااا،صال لالال

الإللل يللمحل اياتا ل ارميلعالالالالملال لالال ةل يلاإلل ةا طلاي اا عملاعللىاةيانلالالمال لالال ة يلاإن  12
لالنةلللاطاتالالا ا يلللل،اا:،اامنالللااا قلللليمالال للللماتاالالللا،لالنةلللاطات نلللل جاتلللمنااامرماعللللاملللنالال للل ا

ا ا  لم الالح ق ل الالاظيص ،اا لماتالال قاعلاالال عايلالالط يل،الال لماتالالر ماعيلاالالثقا يل،ااا
لال ةلا لامصالاما  ةلاصاالإللل ةامطللقا لينالال لا ثينا ل ا قللال صلاقااعلىالال غمامناعللماارلال  13

نيلللالآلاانلل اي  لل اعلللىالحلل را لالالمنظملللالالحلل يعلا للالاأ يللنام،اااناعامللاانا نللاكال صا للالالمنظميللل،اإالاأن
  الل غي لتا  الالعالملالال ي يل

ا صلاا،لال را يلالالعاالميلالألعمال  ا ي لامعللالال غي ااال حا عن يرلامصاامالال ةا لالالمنظميلاظا ا  14
أااالال قليلل ا ل الحل غبللالالصل صالالم ا لل،الال  ا    ل اعللىالالحللاب ل ةالالمنظماتاالالمعللايصاق

  ليلال ي لال غي لتا  الالعالملاعللالال ال قامعام  ا

لايلللام طل لللاتالال ي ا،لالمنظملللاتالالم رلللللةنا لحلللصلالال ةلللا لالالمنظميللللا للل الال ال لللقا لللينام  رلللاتاإ  15
 نلللاءا اي اللللااااا،عماالالللا،االالم ا ظللللاعللللىا ايلللللالالمنظمللللالال االيللللأالل قلللاءا لللل اا؛لالم غيللل ةا احللل م ل 

 لالمح ق ليل ا

لال االيللاالألعملالال للقا يمللالالمنظملاتا ل ا ي للااحلا لالمع  للالألا مّثلالال ةا لالالمنظميلاأة  ت  16
عللىالال قلا قاالالن لا  اا نلاءناا،لالق ل لتالال ةليقلال  اصلالثقلا  اةنعاااا ع ي  ااا  امحا ممنا بللا

 ماااالل لملالالمح م ة ياليااا  ا قيلال  ا ةلاإ

 للل الالحللل را لالالمنظمللللااقلللاما الللا لال الال للل االألا، لللللف للل الألالال ةلللا لالالمنظميللللاأ ميلللل  رحللللا  17
الال ل ا مثللاا،لالمنا حلاناين  ل االالالال ل االلماارليللةلالصل صاإاللىالالالالاةلالأرللاملناا؛ل غي لتالال ي يلال
ا لامةال ا  قيقا يملالالمنظمل أ
 للل االالمعقللللةالال للل ا الرللل الالمنظملللاتاا،ملللنالالملللا الالةلللع لالال ةلللا لالالمنظميلللل عللللاعمليللللا يلللا ا  18

 للل الالا لللتالالمناحلللبا للل ا قلللليماا، للل الالحللل را لالالحللل يعلاالالمطلا للللا،نالعالللاأعلىال للل بلفاعملالللا
  الالمن  الالرليل

 احاحللتللمنامناراللاالألاللال للا ثيناعلللىا  ليلللام غيلل لتالال ةللا لالالمنظميللا للينا نللاكاةلل  اإرمللاع  19
 لالق ل ،اا ةا لالال ط يق ال  اص ةا لااال ةا لالالح ةعا ،اا  :الالم مثل

 
 

 بتشخيص ووصف متغيرات الدراسة:االستنتاجات المتعلقة  –ثانيًا 
ا   1 امنال  مام االالرامعات ينتان ا  الال  ليلالالاةص امح اىاريل الالم  اثل حااليباأ  الح  للم

الالم ناعل الال ة يلالالال ةال امال ل ا ا ين الالمعلاماتاا  الالاا اا،نة  ا  اةنعاأمما الالثقل  ح ام
 اللاةالاإالىا  صارليلةااللرامعل اا؛ ة يحامحا لتالالعملاالالق ل لتالال ةيلةا
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 ما  ااعل طاي ا ل ل اما ماايحا  ل  مامالالرامعاتالالم  اثلا  ا ل يبامال ل االال ة يلااأحام  2
االالاع ا  الالمع  ل الالمعلاماتأ يالة اعلىا ام اال  حابالالقل ة ا  األلءاا،عماالام، امناا الالح صالة

ااظا صام 
ال  3 امن امح اىاريل الالرامأظا تالالن ا   ا  مام ا   اإعاتالالم  اثل الل لالالظاا  طا اتالال امنل

 اح غبلالااا  األلءااظا صامااللاةالاإالىا  قيقاأ لل اا ،ا ا نمي ااا،ا عاي ااا،مال ل االال ة يل
لرامعلاالالالةعا ا االمل يلاا،إالىا  يلالال ة فالالم  اثلرا اتالالم  اثينا  الالرامعاتاإةا تاأ  4

اأا  اأنام ان ا   ا راز الالمحؤااليل ا  مل اط يق اعن انرا اااا،عماالامأة ا اا، ا   ايحام  ما
    الالعملالح للم اا،اامناثماا طا  ا

الالرامعاتالالم  اثلا ما  ا  5 الالمص ا لا العل اا قا ؤي الإللل ة الال ؤيلاا اة لتاالاا امما لال اةل،
  ااامنالمطلابالاللءنع  اصالكاعلىالألل،اا اال اال الإللل ةلاليرا يلان اا العلا صزا

االمال ل اااعنالالمعلاماتاالال  امالال ةاحاالال ةفإالىاالالم  اثل   اجالالرامعاتا  6 لال اةلا اا
 لل ام أ  حيناامناثماا،اثق اماا  يلااا، مانااا ع  ا تلال ة يل،األ

مما حلانةاطاتاةيانلالالمال لانامح اىاألالمح ري ينان االال صاقاعلىااللىاارالاميلاالتحا  7
لالنةاطاتااالال عايلالالط يل،ااا)لالنةاطاتالالا ا يل،ا: اأ عالم مثللا لال ة يلا  الالرامعاتالالم  اثلا

الماي نا مح اىاطماحالالمح ري ين،الالح ق ل الالاظيص ،اا لماتالال قاعل(ااالالر ماعيلاالال   يايل،ا
اأعتاءمناارالانظ االاصزالالمما حل،الالمح ري ينامح اياتام احطلااآ لءة تان ا  ا  ليلاأإصا

ا امراال ا صزالالرامعات
محل اياتاأ تللاملنامما حللانةلاطاتا   الالرامعلاتالالم  اثللالالنةاطاتالالا ا يلامما حلا   تا  8

الالنصحليلاا،لالالظل افالالماليلل للالرامعلاتا  اي لصزاامال ل للمنا بللاا؛ةيانلالالمال لالال ة يلالأل  ى
لالمللال لايحللالاعملللا،ا مللاا( للل،االال   يللل لال لااتللاءة،الإلاالالالللاء،اا)مثللل:ناحلل لا لل امال للعالالعملللالالم

ر لءلتاتمانالالرالةاإ ا صزالالرامعاتالال  لمنا  اعنا اا صلالماامااالالمطلا األلءااا،لال ة يلا ياا
 لالمص اتلاعليااامنا  لاا ل ةالال عليمالالعاال االال  ثالالعلم  ااا

االا أللثنلاءاأال عايللالالط يللاالمال ل لاالال ةل يلالنةلاطا الالم  اثللمح اىال  ملامالالرامعلاتا لن ااراء  9
ال غطيلار ءامنا  االيفاعبلجامال ل االال ة يلاعللىا صزالالرامعاتاالح علللن يرلاالعلماالالاظيص ،

ميناأ لللال لمللل االلاعللللاإ عللللماارلللالانظلللاما،ا تلللبلناعلللنامينالالةللل  أنةلللاطالال للل للل ا اةللللاا،نصق الللا
   ة لاعاما ا لح انا/الالع لقاإ ليمارامعاتالالة  ا  

  غطيلا  االيفالةل  لكامال ل لاالال ةل يلامنالال  مامااانا  اثلامح اىامناح لالرامعاتالالمعي االا   11
مملللااحللل باتلللعفالالعبل للللا ينالللااا لللينامال ل لللااا،الال   يايللللا،الالر ماعيللللا،لي للل الالنلللالل الال ياتللل

 الالن ماءاالالاالءاالاا ا،لالمعنايلل  قا الال احاإالىااصالكالىأااا،لال ة يل
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ملللنالالملللال لالال ةللل يلا للل الالرامعلللاتا يللللاأنانحللل لا  يلل ةاا،يحلل ن  املللنا  ليللللاإرا لللاتالالم  لللاثين  11
ممللاا،اعلللىأا ام يللا لتاا، تلللأ لل صااالا للا  تاالاللإصا، لل ىأالعملللا لل ارامعللاتا صتلللالا،لالل لحللل
 عملااا  الالمح ق ل لتالالح للملا  ال اأإصلامةرعلا ي لاعملاإالىاانااا   اجأيعن ا

  ل يماالمناحل انااالا عيل ال  ماملاناا،نالالرامعلاتالالم  اثللألالح ن اجا لإالىاارا اتالالم  اثين التاإ  12
ملن اماااأحلما ام،اأ اعا الااام    ل الاا علللاملنا حميلامنا بللالالم قاعلينامنامال ل االال ة يلا

 القابالال قلي يل الأل
اللليااااةلعا ملنا لبللا للقالالااص نياناااالال ة يلانصحيانا اي لامال ل اإالىتالالرامعاتالالم  اثلاحع  13

الياللا،اا للصلاإاألعمللالالالما للللامةللي  اا لل الالمحلل ق لا علللىاقلللقالالعللناا عيللللناا،مللاناالالطم نللان األ
  مالعيلالاللالمالال حم  اااي لااعناط يقالال  لما

 لالللال ا قليللاااالا؛قليما  لم ا اةللنح للامنالالن ا  ا لن امح اىال  مامالالرامعاتالالم  اثلا  ا   14
ممللاايعنلل اعلللمالال لل لماماا،لال ةلل يلا للالال قاعلللاالمال لالللىلالمق للللاعالالةلل ي لا يللاة لل الالثللا الالحللل يلا

  معالالمال لالال ة يلامع مال ماعلىانظامالالعقالا  اعملا   لم ا قاعلاماظصياما ح بال
 قللليمااااعنللللا ةلللاا ةللفالال غيلل لتالال ي يللا    يلل ال  ماماللااعلللىلالرامعللاتا يلللالال  للثاا ميلل ت  15

اامملاارعلالا،تلمنا ةللاطا لاتامال ل لاالال ةل يلا،الل لماتالالرليلةا ل الالا لتالالمناحلبااللمر ملع
 ا اااا  قيق،الالمر معا غ اتاا للثالالمصار لا  ام ل  لا اراتاؤلالمح ةع ةا

االم للاط ا ةللع ا ااا،ةللفالالصلل صا حلل عل   الالم  اثلللنالالرامعللاتاأا،  للاثينمرا للاتالالإع حللتا  16
ال  اصعناط يقا  ليلالال ي لالاللل ليلاالال ا ريلاا قالح ةعا  اااللمعلاماتالالم ا لا  ا؛الالمصار ل
 لللاا للل الالا لللتال  اصااا،ةلللنعالالقللل ل لتالا قلللل الالم لللان اي للللالالرامعلللاتاإاللللىاايةلللي امملللاا،لالقللل ل لت
الالمناحب 

عللالةا ةلل يلاإل  مللامالالرامعللاتالالم  اثلللا لل ا للل  اااعلللىا ةللصتالالن للا  اعللنامحلل اىاريلللامللنا  17
    ا ة لارصااا،الالناعا، اال ما، حامااالالعلميلأامح ل ماتالال  لمااا  احلاا،ل ل االال نظيميلماا

 نميللللاا عمللللاعللللىاا، علللليلاعمليا الللاالالرا يللللا للل الالا لللتالالمناحلللب  قلللامالالرامعلللاتالالم  اثللللاا  18
 الالمم نلااللياا االالم ا ل،حااليبامال ل ااا طاي  اا رميعالأل

 
ا

 بين متغيرات الدراسة: رتباطاال فرضيات  اختباراالستنتاجات الخاصة بنتائج  –ثالثًا 
 

الال  1 ا  ليل امن ا يح ن   الإلأ   اط الال  ل ق امن امعنايل امح ايات ا ناك ان ا ين لإللل ةااااااايرا  
 اعلىالالمح اىالالر   ،امماايعن الآل  :اا،الال ةا لالالمنظميلاعلىالالمح اىالال ل لالمص ا لا

صالكامعا  ققالالرامعاتاال   نا،عااليل ل رلالإللل ةالالمص ا لا لمااما حتالالرامعاتالالم  اثلا  اأ
 لالم  اثلاالمح اياتاعااليلامنالال ةا لالالمنظميل ا
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ا،الالمةللا  لا لل الالن للا  ا،الال م للينا،االال للل يبا،لالمعلامللاتا قاحللممما حلللالالرامعللاتالالم  اثلللاال  اب
 يحاما  ا  عامح اياتا  ققالال ةا لالالمنظميلا  ا صزالالرامعات ا

  حللللينا للللل لتا لللللكاا لللل صالللللكاالنع لللل ا،لإللل ةالالمص ا للللل لمللللااما حللللتالالرامعللللاتالالم  اثلللللا  ات
 لالق ل ،اا ةا لالال ط يق اال  اص ةا لااالالرامعاتا  ا  قيقا ةا لالالح ةعا ،ا

ةليانلالالملا للا لينااالإللل ةالالمص ا للار لا لينامااامعنايلارالاعبل لاالإل   اطأة تان ا  ا  ليلا  2
 :ايأ  لال ة يلاعلىالالمح اىالال ل االالر   ،اايح ن  امناصالكاماا

ناأ اأا؛ا  ن انةاطاتاةليانلالالملال لالال ةل يللإللل ةالالمص ا لايرا  ا ينامما حلاإارالا  ل قا  اأ
عااليلللللايق لللل نامللللعامما حلللللالالرامعللللاتالالم  اثلللللاالنةللللاطاتاةلللليانلالالمللللال لالال ةلللل يلا محلللل اياتا

  مح اياتاعااليل الإللل ةالالمص ا لاالقالعلاا اامما ح
  نلل الالرامعللاتالالم  اثلللاالنةللاطاتاةلليانلالالمللال لالال ةلل يلاي للانامق  نللانامللعااللالمحلل اىالالم  صللعا  اب

 لال م ين،اامةا  لالالن ا   االال ل يب،ااا  ن ا صزالالرامعاتاال قاحمالالمعلامات،ا
لال عايللللااا)لالنةلللاطاتالالا ا يلللل،اا:يانلالالملللال لالال ةللل يلميللللالالرامعلللاتان لللاامما حللللانةلللاطاتاةللل  ات

لالنةللاطاتالالر ماعيللاالال   يايللل،االالحل ق ل الالللاظيص ،اا للماتالال قاعللل(اي لانامق  نللانااالالط يلل،ا
الالمص ا ل الإللل ةمعاميلالالرامعاتان اامما حلا

ةلليانلالالمللال لاامللنالال  ل للقالاليرللا  ا للينامعنايلللارللالامحلل اياتاالإل   للاطأةللا تان للا  ا  ليلللا  3
 لال ة يلاالال ةا لالالمنظميلاعلىالالمح اىالال ل االالر   ،اايح ن  امناصالكالآل  :

الالمنظميل . أ الال ةا ل ا  ن  اعلى الالرامعات الالمال لاا، ل ة اةيانل االنةاطات امما ح اا امع يق  ن
ا الال ة يل

الال ة يل . ب الالمال ل الالرامعاتاالنةاطاتاةيانل امح اىامما حل ال  صع الالنةاطاتالالا ا يل،ا: لما (
ااا الالط يل، الال قاعل(االال عايل اا لمات الالاظيص ، االالح ق ل  االال   يايل، الالر ماعيل ،الالنةاطات

 ل  صعتا ل ل اااعلىا  قيقالال ةا لالالمنظميل ا
الالح ةعا ،  ق ا . ت ا ةا ل ااااق امما حلاال  اص ةا ل امع ام  ل قان اي ان الال ط يق اا ةا ل لالق ل ،

 لال ة يل انةاطاتاةيانلالالمال لا
 بين متغيرات الدراسة:  التأثيرفرضيات  اختباراالستنتاجات الخاصة بنتائج  –رابعًا 

  يناأنام غي الإللل ةالالمص ا لاعلىالالمح اىالال ل ايؤث ا  ام غيل اةليانلالالملال لالال ةل يل،االلصالكا  1
إصلاأ للتالالقياللتالإللل يلا ل الالرامعلاتالالم  اثللاأنا لنرحا ل امما حللانةلاطاتاةليانلالالملال لا

ا ال  ماماااعلىامما حلالإللل ةالالمص ا لاايعليااا   ايربلال ة يل،ا
لال م للللين،ااالال للللل يب،ااا) قاحللللمالالمعلامللللات،اا:لال  علللللاالللللئللل ةاالالمص ا لللللا عللللالنالألأا   نللللتالالن للللا    2

االالمةا  لا  الالن ا  ا(ا ؤث امر معلامعنايانا  اةيانلالالمال لالال ة يل 
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ناإ للا،عليلل  لل الال ةللا لالالمنظميللل اايللؤث امعنايللاناةلليانلالالمللال لالال ةلل يلام غيلل اأنااتالالن للا   ةللص  3
ةليانلالالملال لاي  للا مللىا  نل ا لصزالالرامعلاتاالا،  الالرامعاتالالم  اثلاقالال ةا لالالمنظميل  ق ا

 لال ة يل اا
لالنةللللاطاتااالال عايلللللالالط يللللل،ااا)لالنةللللاطاتالالا ا يللللل،اا:نانةللللاطاتاةلللليانلالالمللللال لالال ةلللل يلأ  للللينا  4

لالحلل ق ل الالللاظيص ،اا لللماتالال قاعلللا(ا للؤث امر معلللا لل ا  قللقالال ةللا لااالالر ماعيلللاالال   يايللل،ا
نظميللل،ا للانام ا لحل انا  قيللقالال ةلا لالالاإ للليم ل اال اةلللال للتالالرامعلاتاألاإصا،الللصالكا ميلللالمنظ

  ال  ماماااعلىارميعانةاطاتاةيانلالالمال لالال ة يل يعليااا   
  الإللل ةالالمص ا لامعنا االم غي اا أثي لالح ن اجا ارالالال أثي اإالىا  تياتاال   ا  قالان ا  ا  5

لالمص ا لالل ةانامما حلالالرامعاتالالم  اثلاالئلأنظميلاعلىالالمح اىالال ل ،امماايعن املال ةا لالال
 حاما  ا  قيقا صزالالرامعاتاالل ةا لالالمنظميل ا 

ااأظا ت  6 األالن ا   االقالعل الالم  اثل الالرامعات امما حل الالمص ا لن الالمعلامات،اا:لإللل ة ) قاحم
،ا  ققالال ةا لالالمنظميلا  ا صزالالرامعاتااين  اعناا،(لالمةا  لا  الالن ا  االال م ين،ااالال ل يب،ااا

ا عاليرباأناي اناعلىا  ن الألا،علي ا إنا   ي الالرامعاتا  احعياااال  قيقالال ةا لالالمنظميل
االالمص ا ل لل ةالال  علاالئل

الالمص ا لام غي اةيانلالالمال لالال ة يلا  ا  حينالالعبل لا ينااأ ميلاإالىالالن ا  اةا تأ  7 لإللل ة
 ينام غي لتاالال أثي منا بلال ا  حنتا ا لامؤة لتا ا،  اثلالال ةا لالالمنظميلا  الالرامعاتالالم

 الال ةا لالالمنظميل لإللل ةالالمص ا لا
يلالال أثي ا م غي ام عٌللا  ا  حينالالعبل لاا؛ةيانلالالمال لالال ة يلال ةصتالالن ا  اعنالا اماما  8

  لالمص ا لا  ا  قيقالال ةا لالالمنظميلالل ةاالئل
 :بين متغيرات الدراسة الفروقو فرضيات التباين  اختبارستنتاجات الخاصة بنتائج اال –خامسًا 

ا  1 ا  قيقاا ا  امح اى ا   اين الالم  اثل الالرامعل اأن الالمنظميلالأظا تالالن ا   اال  ايناا،ل ةا ل   عان
 مما ح اااالئللل ةالالمص ا ل ا

الات تا  2 ا   اينا  امح اىا  قيقاا الالم  اثل الالمنظميلاللالن ا  اأنالالرامعل اال  ايناا،ل ةا ل   عان
   نيااانةاطاتاةيانلالالمال لالال ة يل ا

االم غي اا،   اينالالرامعاتالالم  اثلا  امح اىا ط يقاااالةيانلالالمال لالال ة يل  3 اال  اينا  نياا   عان
 لالمص ا ل االإللل ةا

ااإنالالن ا  اأظا ت  4 اارال الال  يحلامعنايلا  اقعلم الالل لحل ام غي لت ا:   ا) لالمص ا ل،الإللل ة
 عالاالحملارن الالمح ري ين ايالال ةا لالالمنظميل(ااةيانلالالمال لالال ة يل،ااا

يم ناأنا ع ىاا،  ام غي لتالالل لحلامعنايلا  اق  تياتاعلماارالاال   ا منان ا  اا تحي  5
 لالمح ري ين االعم 
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ا  6 ا أن الالن ا   ا ينت اااارعلم الالل لحلامعنايلا  اقل ام غي لت االلىاا،   الالعلم  االلمؤ ل يع ى
 لالمح ري ين ا

ا  7 ااإنالالص تياتال   ا  ةصتان ا   اارال ع ىااللقبايا،لحل  ام غي لتالالل اامعنايلا  اقعلم
 لمح ري ين اللالعلم ا

اال   ا ا ةف  8 اارال ا  ام غي لتالالل لحلا  اقلالص تياتاعلم ع ىااللمنةبالال اال ايا،معنايل
 لمح ري ين ال

ع ىاالعللايا،معنايلا  ام غي لتالالل لحلا  اقعلماارالااإالىاأنالالص تياتال   ا ةا تان ا  اأ  9
 لمح ري ين اللالمنةبالال اال ا  احنالتالال لملا

يع ىاالعللاا،ن ا  ال   ا الالص تياتاإناعلماارالا  اقامعنايلا  ام غي لتالالل لحلالات ت  11
   حنالتالال لملا  الال عليمالالعاال االلمح ري ين
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 المبحث الثاني
 المقترحات

ا
علىالالح ن اراتالال  اأ    ااا ا ناءان الالم  ثاالع ضالالمق   اتالال  ا مااتعاا  ةصا صل

اعن ا تبلن ا ط يقاا، اآاليات امع الال االيل، اأ مالالل لحل الالل لحلا اتيح امناا،م لللت اعلل ال   لح
ا:يأ  لالل لحاتالالمح ق ليل،اا ماا

ا

  :المقترحات وآليات تنفيذها –أواًل 

،الالمص ا لامما ح اااالئللل ة  ع ي امح اىا  اإ ليما ا لح انالال اةلالالرامعاتا  مامال يالةا  1
 لآلالياتالآل يل:ا  قيقالال ةا لالالمنظميل،ااصالكامنا بللانااا علامنام لللتاأل

ا  اأ الالمعلامات يام ام ل   ا ص ح الالم  اثل اا،لالرامعات اال  الللالا نالت االال   ةالالمعلاماتا ةال
ا، للع ح صالةامنااا  امما حلالالحلاكالإلال م يناإلل ل ااامنالالا؛ حام ينالالا للتاالألاانة  ا
 لالمص ا ل لإللل ةا ناءاحمعلاممي ةا  ا  ن امنا اإالىاااةاال

 لل الالعمللل،اعللناط يللقامنا ةلللاال  اص للااغيلل الالمص طلللا لل اةللنعالالقلل ل لتامالالبلم   يلللالحلل  لل  اب
 عمال لألاأللءلالن ا  الالم  ققلاالااان االال ار الالح  ا  ا  ا

امن ظملا  ات الا يل ا ل ي يل ا  لم  ا   الال ةينل الالرامعات امع اعقال الالل لحل ا يل الالرامعات ل  لم
 مح رللتالال اةللا  الال ي لالال ا ريلااللعمل االال لمامعاأ لال ماايحاما  اا؛المال ل االال ة يل

الألعمالاللءلالرامعلا   يلا امللاألاأللءلالعملا  احا  يقالالعملالالال لا  امالرالامةا لا  اث
 حااليبالال م ين اااأ لاأإلل ةالالرامعلا لح ةا ةاإالىاا راعلاللانا

الالعمل  اج الالماظفاةا ب اثقا ل الالص  ةأا،نة  اةا ب اأا،ا الال ل اعلى اة يكلالا اط يقا؛ عن
ا ين ماحلالم  عال ل  اا اللعاملين لالرامعلا  احأ من  ةل   ةيص ان يرل  ام،إنرا ل  ياا،

،اللءلألااما    حينامح ايا أرلااي  انااللياما ما اصل  امناا، يا مانا نرا اااا قلماا
ا لانام ل  ل

منا بللاا؛لالم  اثل  الالرامعاتالإللل ةالالمص ا لا ا ي الاللعمالالماال الالمناحباال ط يقا لحصلاا  اح
الالرامعاتا  ةيصار ء ا لك امال نل الال ل ي يلا؛من االالنةاطات الال  لم   ماااا مايلااااللعم

 لالمص ا ل االإللل ةانراحا ط يقايتمنا
لالعملاعلىا ع ي ا  ن انةاطاتاةيانلالالمال لالال ة يلا  الالرامعاتالالم  اثل،االمااالااامنالا ا  2

  ناأناي انا نصيصاصالكاا قااالآلالياتالآل يل:ا احما  ا  قيقالال ةا لالالمنظميل،اايم
 نة الالاع الالا ا  االلىالالمال لالال ة يل إالىااالال ثقيصيلالال  ا الفا،لال  لم الال ل ي يل نظيما  اأ
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لالرامعاتاامحا ملااا،مينالالة  الالم علقا   لم الال عايلالالط يلااللمال لالال ة يلأنةاءانظامالال إ  اب
 لال ة يلاعلىانصق اا ا غطيلار ءامنا  االيفاعبلجامال ل ا  ا

ام ل  اا  ات ا  ح ا بلل امن الالم  اثل، الالرامعات ا   االال   يايل الالر ماعيل الالنةاطات لعم
ا ا،م  ةةل اغأا الال ياتيللطيل الالنالل  ا   الال ة يل امال ل ا الالر ماعيلاا،الالثقا يلا،ة  لك

 علىانصقلالالرامعات ا
ا  اث امنا بللامن ام الال ة يل امنالم يا لت أمينالالح ق ل الالاظيص االلمال ل  ال  اماليلاامناح ل

الالعملارعلامايصتلانايامماا،معنايلاا ا،علىالالعملااللىاأيلارالاأ  ىلال اةلا  الالرامعل
ام يا لتاأ ث  ال  ىاالاا لمتا صزالالرالاالااا

 بل يلاالالر ماعيلا  امحؤااليا ااالألا  اإطا لالم  اثلاانةاءاةنلاقالال قاعلا  الالرامعاتإ . ج
  لالمر مع 

اانا نةباعلىأيرباا،نا ع ملاعليااانةاطاتاةيانلالالمال لالال ة يلأالياتالال  ايم نالآل   اأناإ ا3
مناا؛ ا ي الاللعمالالماال الالمناحباال ط يقا لحصلاةيانلالالمال لالال ة يلا  الالرامعاتا يلالاللل حلا

ا  ةيصار ء الال ة يلا بلل الالمال ل اةيانل ا  لم  اا مايل االلعم الالرامعات ا لك امال نل امن
الألااا نةاطاا اا يا ة اا،الالمعللتا،را ة، امن ااغي  ا الال ليثل، لال مايلاارالنباة  اتالال ةال

 ن اااايلالال  ايعر اعنا  قيقااالالمانصحالنراحا ط يقاةيانلالالمال لالال ة االالت ا يللالمناحبا

ا  4 الال صاظاعلىاما الال ة يل ا الالمال ل اااا لتصا الالمامنام احامن الالق ل االَعلِّ مالال   ة ا،ةناع
م  ح اتالالمنظملاالال عاملامعاما  أحمالامع   االايم نالالح غناءاعن ا حااالل،اعناط يقا

 اعال ل ا 
عناط يقا قليماع اضاعملاا؛  ىص   امنالالرامعاتالأللالمالالال األالعملاعلىالح قطابا ا  5

ا اا   ل ام، اماا ل ام ا  ناحبامع امعاناةمر يل ا  اظل اا اةل امن اتعفلالرامعاتالالم  اثل
 الالح ق ل الالاظيص  

نظامالال ةاالتالالم  الاللامعالالمال لالال ة يلاا ا را ين،ااعلىا اظيفمراال الالرامعاتاا ث  6
منحالالماظصينالال  يلا  الال عاملامعالالمال فالالةع لا االط يقلالال  ايعاالراناا،اأرلااصالكامنا

 اا قليمالالنةحاالالمةا ةاالاما  انةاطاتاةيانلالالمال لالال ة يل 
ا  7 ا ةريع الالرامعات االالم  اثلمراال  اال  اصعلى الال احمل اةيانلاا  ةاصلالق ل لت نةاطات

المعاالرلارالنبالالقةا االليااا  اظلالالرالنبالالحلا يلاال  حينا ل ل اااا  حينا؛الالمال لاالل ة يل
احمع اا ا

عناط يقا  قيقالالح  للماا؛  الالعمللإلن ارّيلاالالحع ا  اةيانلالالمال لالال ة يلاال  عا صاءة  8
ا اا ق الاللالمثل، الالمال ل ا لك اط يعل ا   ماا الال   ااا اراات ا، ا ما ا   الال نميلاي  قيحام ق

ا لالمح للمل
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منااا صاء ااا ل لتالالمال لالال ة يلعلىالال صاظاإالىاا ماايؤل ا،ةيانلالالمال لالال ة يلإالىاالالحعى  9
االالصنيل ا،االالحلا يلا،االالعمليلا،الالنا يلالالعلميل

الال ة يل  11 الالمال ل اامنا ةريع ا   اعتاي ام ا   الال قاعل اعلى ا  الاللالمق لين الالح ةا يل م ل  
الاللل مامعاا الالن ماءااا،لالثقلا ااايع  ممااا،امربل ااالالعلميلالالم  ةةلا،لالرامعات

ا   11 االالم    لت الالقاعات اأ حميل الال ة يل امال ل ا احماء الاينقاعل لالممن ا   عماالام،اأالم مي ين
ال اا؛ قلي يللالالقاباألامن ام الال اح اال  ع امما االليام، ا ايلالمعنايل اا ا اا، اعبل  ام نع  اعلىاييل

ا  حيناحمع ااا  الالمر مع اا
ااإن  12 الال ة يلإ يصيلا لالمع  لالال املاا  طلبالالمال لالال ة يلإلل ة اا غ ا اااة اعا اراتامال ل ا

اعناط يقانةاطاتاةيانلالالمال لالال ة يل ا؛اا ألللالمؤث ةا  ااا
عالةاإعناط يقاا؛لالرامعاتالالم  اثلانةاطاتالالقالعلالال  ا نظمالإلر لءلتاالاللالال ا ينا  إ ا  13

 لال ةا لالالمنظميل اا  قيق  احاااللاامحا مل نلحلالالعملياتالال
) ةلا لاا: لاالالثبلثللأ عال يالةال  مامامراال الالرامعاتا   قيقالال ةلا لالالمنظميللااعللىامحل اىا  14

لالق ل ،اا ةا لالال ط يقا(اال  قيقالالحل را لالالحل يعلاالل غيل لتالال اةلللااصل  ا ةا لااالالح ةعا ،ا
 ليما بللالالعقلان يرلااللنماالالم  ليلالالص اةالزا طاعالال عليمالالعاال ا  الإلا،  ا ي لالال عليمالالعاال 

 ااي اناصالكاملنااا يلال  ا عملا نا حيلالال ي لاالال،الال اةلا ي ا  اعللالالرامعاتالال  اميلااالأل
  بللالآلالياتالآل يل:

  ةالام طا ة ال ي يلاعناط يقانظمالالعملاعلىا ةلالال غي لتا  الالعالملالال  اأ
 ةفاا ة لالال الفاا؛ يامالالرامعاتا ة لالا  امن ظما ار لءا  ليلاالعالملالال ي لالال ا ريل  اب

الالص صاالال اليللتا  اعملاا عناح يعا
ا، حامالالعلميلامنالالمال لالال ة يللال لياتاالأل  ياراتال  لمامنا  لامراال الالرامعاتا حلالالال  ات

 .الالناعالانا أ ي ،ا اال ماا،الالمعللت،ارا ةلألااا،الالم   ات،ا نيلالألا،   لت الالم
لالعمليللالالح صالةالالقةاىامنامقيا الالل لحللالال االيلل،ااملنان لا  الالل لحلاتالالميللنيللاالالل لحلاتا  15

 اظيلللفااا لللصالكااا،لإللل ةالالمص ا للللل ل اااال  نللل ا اليميللللا للل ا ع يللل ا للللال للل ا ا   لللاالالمنظملللاتالأل
    حيخالال ةا لالالمنظميل ا  امصااماةيانلالالمال لالال ة يل،

،اعل  الال ةلا لالالمنظميللا ل الالرامعلاتالالم  اثللاي مااا،لال ثاعلىالال ماحكاالالعملا  احالالص يق  16
 للماتالال قلليمااعنللالالحللا ياتالالمطلا للا ل الحل  للمااا،االالمع قلللت،ا  حليخالالقليمالال أ يلاعلىا

  لال عليميل
ا،ام ا ع اللللاالالم  اثللللل،الال اثيللللقالالللللل يقااللمال للللفالالةللللع لاالالمةللللا لالال لللل االرا اللللاالالرامعللللات  17

ال الالع مللالاعلياللاامحلل ق بلاام اااللل لل اتللمنا العلللالالمعلامللاتالال ليثلللاحلل صالةامللنامعاالرا اللاالال
 ل اا ا أثي ا قليلامنالال
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أ عال لاا ةل لاع ملالاعللىاالحيخاا ط يقاا ع ي الال ةلا لالالمنظميللا ل الالرامعلاتالالم  اثللا ا  ا  18
 لح الال مي ا  ا ة يصالالمحا الالمح ق ل االاا اا  امااا   ناا  ليلااا  االال عميقاا،ريل

 ةللللاالالح ةلللعا الالم  للل االلعالمللللالال ي يللللاامحللل اا،الالنظمللللاأ   يللل الالرامعلللاتالالم  اثللللاعللللىا  19
رلل لءا  للاثاال  ليلللامةللال الال اليللللتالالم  مللللاامحلل ايا اا،ااصالللكاعللناط يللقا للا ي الال  ا لللا ال 

مللللنا  ليلللللامةللللال الال يانللللاتالألااليللللل،اارمعاللللا،ااءلأ عللللالالال ةللللا لالالمنظميللللل،ا للللللالمناحلللل لاعلللللىا
يةللالالالمعلامللاتاا  ناللاا لل ا العلللا رلل لءاعمليللاتالال  للليثاالال رليلللاامعاالر اللا،اال  لالمعلامللاتاال 

اعلياا،االح  راعاا ا
لال عللا ضا لل الالحلل را لااللم غيلل لتا لليناإالللىااحلل  للمالالمصلل طا لل الالبلم   يلللالال لل ا للؤل العلللمال  21

لل للاالإللل يللالالعمللاعللىالعلمالال علااناالال ناحلقاعللىا للالالمحل اياتاا،ل حامالالرامعلااا لل اا
الالرامعاتالالم  اثل 

عللالةا نلحلللالالعمليللات،اإالياللاا لل الالعملللاعللناط يللقاإعنلللالال ارلللاارامعللل ةلل يلالالمللال لالالاإعللالة  21
 طلباصالك ارليلةا  الالا تالالمناحبا لماا اا قليما لماتا عليميلام ناعل

 متللامينااا لل ا ط يقاللااالل ةللا لا الال للص ،لعطللاءالالاالايلللااللمللال لالال ةلل يلاعنلللا ط يللقالالص لل ة  22
لالماللا لتاالالمع  لللان للاا قنيللاتااأةلل ابناللماألاا لل انرا اللاااحللا لأللالمنظميلللا اع  للا  مالال رلل ا

 لالرليلةا  الالرامعات 
  ط يلقالال ةلا لالالمنظميللا ل   االالن ا   عنلا قييم لالمطّ قلالص  ةال لالعملّيلا را بلال على لال   ي   23

 .ل  لالىاعنااامنا ينا لالنارمل  عاالااألالعام،اامع  لا لالا   الالةاالح لالرامعلا ا ل مح ايات
 ل االلم غيل لتالالمحل م ةا ط يقا يا لام نلا ةفا ل ةالالرامعاتالالم  اثلاعلىالال  يلفالالحل يعا  24

 لل اا أعملاااالل صاظاعلىا ل  اااا  حينا ي لا
عناا؛لالم  اثلحااليبالال ةلالال ي  االلص صالالم ا لا  ا ي لاعملالالرامعاتاألالعملاعلىا ط يقا  25

المححالالل يقااللص صالال  اعملياتالالمح م ةا  اللالاط يقامعاالرلارالنبالالقةا االليااا يمااي ص
 لالمنا حينالال  ين امعم انيا ااا  الالح  اقاإ  يلامنا

مالا لتالالم رلللةااللملال لالال ةل يلا ل الالرامعلاتالاللعمالال لل يباالال طلاي الالمحل م ان لاال  حلابا  26
لال نميلللاأرلللامللناا،املللامعاللاعلالم  اثلللان للاالاليقظلللالاللل ملللاالؤل للللث،االالح ةللعا الال ي لل ا لل الال 

   ا قليمالال لماتالالرليلة الالمح للملا
محلل اياتالاللالمللال لالال ةلل يلا لل ارميللعااأللء  حلليخاالعللمالال ةللا لالالمنظميلللاعللناط يللقا  حللينا  27

لالحلل را لالالحلل يعلاا لل لالا علللامناحلل لا لل الالا للتالالمناحللبا ااص لل الالرامعللل،اال لل ا ا للالإللل يللل
   ةي ام الل ي لاعناط يقا قليما لماتا عليميلام

املنا لبللاااالحل غبلالاالا   ي اراالالالرامعاتالالم  اثلا  ا ةللالالصل صالالم ا للاالالااالال قاط  28
 حللاماعلميلللارليلللةاتللمنال  ةللاصال يللقا لل اأعللناط يللقا لل حا ةلللالال غيلل لتالال ي يلللالالحلل يعلا
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مرللاالتالإللل يلللاالالط يلللاالال قنيلللامللناأرلللاا  قيللقاأ لللل ااااليماملللا اي اللاا لل الالحللاقالال االيلللالال
  الالمح ق ليل

 مقترحات لدراسات مستقبليةمحددات الدراسة و  -ثانيًا 
 ما قليمالالعليلامنالالمق   ات،اإالاأنالح ن اراتامامل،اا  اتا اااإالىاا اةلتالالل لحلالال االيل

الالماتاعيل ا لال ا اتمن امة اطان اي ان الالل لحل ا صز الح ن ارات ا،الال مانيلا،الالم انيلا، عميم
ال  ايم ناا؛الال ة يل اعلي ا اناكالال ثي امنالالم لللتاالاصزالالل لحلا  طلباإر لءال لحاتامح ق ليل

اا عميمالالن ا  ا  امراالتاأاحع،اا  انا لكالالل لحاتالالمق   لامةا يعا، قا قارليلةإالىاالالاةال
ا ا ث اينطلقامناا امح ق ليل اآ  ااا  ثيل اا،ناان اي م اإأا اا   الال ا ث، ا  ل امن االلل لحلار لؤ ا م ملل

الال االيل اا  مثلا لكالالم لللتاالالل لحاتالالمح ق ليلا  الآل  :ا
 ا لح انا ة لن،اعلي االمااإ ليم  الال اةلا مثلالالمرالالالميللن االلل لحلا  اعللامنالالرامعاتاا-1

عليماصالكاالايم نا عميمان ا راااعلىا طاعالال ال،ا ليم ةملالالل لحلالالرامعاتالال  اميلالأل  ىا  الإل
االرامعاتا لكالال اةلا انا ي لالالرامعاتالال  اميلاامال ل اا   لفاعنألا؛ أ مل ا ليملالعاال ا  الإل

نق  حاإر لءال لحلاأ  ىا نص ام غي لتالالل لحلالال االيلا ةملالالرامعاتالال  اميلا  ااعلي ، الال اةل
االغ ضالالمقا نلامعان ا  الالل لحلالال االيل ا؛ ليملإل
نان ا  الالل لحلا مثلاارالانظ اأاإص علاعينلالالل لحلامنالالم لللتالأل  ىااللل لحلالال االيل،اا-2

الالرامعاتالاأعتاء اآ لمراال الالرامعاتا   ا  ان اأن الالمم ن اامن اؤاالم  اثل، ا اةصامام  ي ة م
اليل،اعلي ام غي لتالالل لحلالال اا ةفلال  االإلح  ل يريلا  اةلالالق ل لتاا،ة ابالالق ل ا  الالرامعلأ

ا الالقياللت امن الالعينل ا  ان امماثلل ال لحل اإر لء االإللل يلنق  ح الالمح ايات أااا،لالاحطىالإللل يل  
اا،لال نصيصيل الالمبل ات اأا الال ل يحيل، الالمبل ات الالرامعلالإللل يلأا الإللل لتاا،   ا   الالعاملين من
الال نصيصيل 

ر يتاأالااا،نا  انالالن ا  ام  لصلألالمم ناأر يتالالل لحلالال االيلا  ا ي لالال عليمالالعاال ،اامناا-3
ا الالل لحل اأ  ى ا طاعات ا   امح ق ليل ال لحات انق  ح اعلي  اأ  ى، ا ي ات ا   الال ةييل،امثل:  طاع

الالحيا ل،ااغي  ا االالقطاعالالةناع ،ااالالمةا ف،ااالالة ل،ااا
اا-4 الال االيل الالل لحل الالمص ا ل نااالت الااا،لإللل ة االال ةا لااا  أثي ا    ت الال ة يل الالمال ل اةيانل   

 مصااما ليثايؤث ا  الالعليلامنالالرالنبالال نظيميل،اعلي الإللل ةالالمص ا لاا ميللالمنظميل،اانظ لناأل
ا:لآل  اا قالالل لحاتالالمح ق ليلاأنا  انانق  ح

ا اا  الال لامناحلاكالالعملالالمن  فا  ا ناءالال صاقالالح  ل ير لإللل ةالالمص ا لاأ الا ا
الال ال نالالح  ل ير  اإالىاا  ا ع ي الال ماثلالالمنظم االلاةاللإللل ةالالمص ا لاب الا ا

ا لإلح  ل يريلا  ا  قيقالالحيالةالإللل ةالالمص ا لات النع احاتا ط يقا العلا
   ا ناءالالمنظملالال ا عل لإللل ةالالمص ا لاث الالث الال  ا ع االلص اءالالمنظم ااا
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الالمنظميل،اا-5 ا م غي امح قلايؤث ا  الال ةا ل الال ة يل الالمال ل ام غي اةيانل الال االيل   نتالالل لحل
ا الال ة  االلا انظ لن االصالكانق  حااأ للف  ا  قيقاايمثلالالعاملالألحاح الالما ل اانرا اا، لالمنظمل

الالعنااينالآل يلا ل لحاتامح ق ليل:
ا يل ااص نظيم ا  الالمنظملالالأ الا اةيانلالالمال لالال ة يلا  الال مي الال

اإم انيلا  قيقالالنراحالال يال امنا بللاةيانلالالمال لالال ة يلا اص يلا  اب الا الالقيالةالال
الالعاال  اللءت الا الالحلاكالال يال ا  اةيانلالالمال لالال ة يلا  ا  قيقالأل

الال ياليل اث ا  ليلالالعبل لا ينامما حلانةاطاتاةيانلالالمال لالال ة يلاا ناءالالمنظمل
ا     قيقااج ا ة يصالالعبل لا يناةيانلالالمال لالال ة يلاام طل اتالالمنظملالالص يلاالنع احاا

ا  اعليلالالمنظمل
اللا-6 ال لحل اعلى الال االيل الالل لحل اي   ة ت ا ا ع ا م غي  الال نظيميل ا أال ةا ل الالمص ا لاث  اإللل ة

نا صينالالم غي يناأاأظا تنان ا  الالل لحلالال االيلاأ،اامعايناةيانلالالمال لالال ة يلا م غي ينامح قل
اإالا الالمنظميل، ا  الال ةا ل امنالال غي لتالال اةلل اريلة امنالالم غي لتاانأيصح لنانح ل  ناكالالعليل

ا ل لا  ا اايم ناألأل  ىالال  االم اعلي الالنا  انامناأنماصجالالل لحل، الالمنظميل، م لللتاالل ةا ل
ا:امق   لالم غي لت،اامنا لكالالل لحاتالاللنيلامح ق ليلا ةملا لكالر لءال لحاتاميلإالالل لحلاق  ح 

ا  ا  قيقالال ةا لالالمنظميل االألعمالاأ االا ا ط يقاتاص اءا
اب ااإم انيلا ط يقالال ا ملالال ي يلاالنع احا اااعلىالال ةا لالالمنظميل ا

الالمنظميلا  ا  قيقالال ةا لالالمنظميل اا عالت الا الأل
اح  ل ير االلمال لالال ة يلاالا زا  ا  قيقالال ةا لالالمنظميل اث الال ال قالال

  ا  حيناامحا م ااأاااحيطلاال   ا املىاا،ر لءال لحاتامح ق ليلا ا  يا ام غي لتام عٌلاللإا-7
الالعبل لالال أثي يلا ينام غي لتالالل لحلالال االيل،اامنااانق  حالآل  :

ا االال ةا لالالمنظميللإللل ةالالمص ا لاأ الاللا الالم عٌللاالبلح غ لقالالاظيص ا  ا  حينالالعبل لا ينا
االال ل ا الالمنظم  لإللل ةالالمص ا لاالل ةا لالالمنظميلا  ا  حينالالعبل لا يناالالم عٌللب الاللا ا
ا الالنلماجالالاظيص لإللل ةالالمص ا لاالةيانلالالمال لالال ة يلا  ا  حينالالعبل لا يناالالم عٌللت الاللا ا

اا للءلال   لتيلاالال مي ا  الأللالمص ا لا  الالعبل لا ينالالقيالةالل ةاث الاللا الالاحيطاالئل
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 .(25(، العدد)113العممية لالدارة واالقتصاد، المجمد)

 التنظيمية الرشاقة بيف (،"العالقة2018عباس، ) سحر و الزيادي، اهلل عبد أحمد الشمري، .7
عينة  داءة أليأتيالتنظيمي/ دراسة تحم لمذكاء الوسيط الدور خالؿ مف االستراتيجي والتجديد

 اإلدارة (  مجمة 26المتنقمة " العدد ) لالتصاالت كوـ يأتيت مف العامميف في شركة شركة
 (   7واالقتصاد، المجمد )

 إدارة (، دور عمميات 2019الشنظي، محمود عبدالرحمف و الشريؼ، تحرير شعباف ) .8
، مجمػػة  قطاع غزة–بالمنظمات غير الحكومية  اإلستراتيجية المعرفة في تحسيف الرشاقة 

 (.1( ، العدد )3جامعػػة العيػػف لألعمػػاؿ والقانػػوف ، المجمد )
(،"العوامؿ المؤثرة عمى االستقرار الوظيفي لدى 2010الضالعيف، عمي و العزاوي، نجـ، ) .9

دراسة ميدانية" مجمة كمية بغداد لمعموـ  -العامميف في الشركات الصناعية في االردف
 (. 24د )االقتصادية  الجامعة، العد
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الجزارئرية  اإلدارة كمنهج ونموذج في اإلدارة المفتوحة  (، "" 2010كماؿ، ) ،طاطاي .10
 (. 4لتحقيؽ التغيير الفعاؿ، مجمة االبحاث االقتصادية لجامعة سعد دحمب البميدة، العدد )

(، الرشاقة التنظيمية: مدخؿ استراتيجي في عممية 2012العابدي، عمي رزاؽ جياد ، ) .11
االستغراؽ الوظيفي لمعامميف / دراسة تجريبية لعينة مف شركات القطاع الصناعي في تعزيز 

، 24، العدد 8المجمد ، اإلداريةوزارة الصناعة والمعادف، مجمة الغري لمعموـ االقتصادية و 
 .  واالقتصاد اإلدارة  كمية/ الكوفة جامعة

(، "مهارات المديريف 2003عبدالعزيز ،منصور بف متعب، و العامري ،أحمد بف سالـ ، )  .12
في االجهزة الحكومية" بيف الممارسة والتمكيف: دراسة ميدانية، مجمة جامعة ممؾ  اإلدارية

 (. 2العدد)  اإلدارية، العمـو 16سعود المجمد
 داءالستقرار الوظيفي في األ(، " اثر ا2013عذاري، جاسـ رحيـ واسماعيؿ، مجبؿ دواي، ) .13

(، 33التنيظيمي لموحدات المالية في المؤسسات التعميمية"، مجمة العموـ االقتصادية، العدد )
 (. 9المجمد )

 تطوير تأثير(، " 2012العزاوي، شفاء محمد عمي والسوداني، اتير عبداهلل محمد، ) .14
 مف عينة راءآل استطالعية دراسةالوظيفي  االغتراب ظاهرة تقميؿ في البشرية الموارد وصيانة
، اإلداريةالمائي"، المجمة العراقية لمعمـو  والعزؿ التعدينية لمصناعات العامة الشركة مديري
 ( .8(، المجمد)33العدد)

أثر الرشاقة  (، "2019، )بابكر، صفاء ياسر وبدوي، مأموف يسف، فرح، ياسيف فرح،  .15
"، مجمة الشركات الزراعية بوالية القضارؼ /السودافالتنظيمية عمى االستغراؽ الوظيفي في 

 .(1(، العدد )3والقانونية، المجمد ) اإلداريةالعمـو االقتصادية و 
 إدارة  في الرشاقة مقاربة تطبيؽ (، متطمبات(2018فايزة،   وعيادي،  ، صميحة كاريش .16

 الديمقراطي المركز - لالبحاث والدراسات البشرية الموارد تنمية مجمة"البشرية ،  الموارد
 (.1) العدد ، ألمانيا ، برليف – العربي

 في المؤسسية القدرة لتحسيف مدخؿ التنظيمية الرشاقة( ، 2016مغاوري ، هالة اميف ،) .17
 .(10( العدد)3، المجمد )- التربوية اإلدارة  مجمة،  المصري الجامعي التعميـ

التمكيف االداري وااللتزاـ التنظيمي لدى (، "العالقة بيف 2019المطري، ضيؼ اهلل عبيد، ) .18
موظفي وزارة االسكاف في المممكة العبية السعودية " مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات 

 (.1(، العدد )27االقتصادية واالدارية، المجمد )
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 المؤتمرات -ت
("، اسهاـ صيانة الموارد 2015خضر، شهاب احمد وباشقالي، محمود محمد اميف، ) .1

دراسة استطالعية آلراء القيادات اإلدارية في عينة مف  :ية في تعزيز االبداع الرياديالبشر 
الجامعات األهمية في إقميـ كوردستاف" ، المؤتمر العممي  الثاني في جامعة التنمية البشرية / 

 السميمانية، العراؽ. 
الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية في  إدارة (،"واقع 2006شبير، رحاب محمد، ) .2

، يأتيقطاع غزة وسبؿ تطويرها"، مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد انسحاب االسرائ
 ـ   2006فبراير  14 -13المنعقد بكمية التجارة في الجامعة االسالمية، في الفترة مف 

(،"دور المعموماتية في تحقيؽ الشراكة بيف منظمات المجتمع 2007عز الديف، حساـ، ) .3
المدني"، اعماؿ المؤتمرات، المجتمع المدني ودوره في دعـ النزاهة والشفافية، المنظمة 

 ، جامعة الدوؿ العربية، القاهرة، مصراإلداريةالعربية لمتنمية 
 اإلدارة استعماؿ بعض أدوات  (، "2016، )فميح، محمد عبدالواحد، وكاظـ، اشواؽ طالب .4

المؤتمر العممي الدولي الثامف لكمية اإلدارة  واالقتصاد ػػ جامعة " التكاليؼالرشيقة في تخفيض 
كربالء الذي يعقد  تحت شعار: " رؤى اكاديمية لإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري  في 

   2016/  3/  31- 30العراؽ" 
هؿ يمكف لستة سيجما الرشيقة أف تساعد في تحسيف أداء القطاع ، "(2009)المكي محمد أحمد  .5

، المؤتمر الدولي لمتنمية التجارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي ، "العاـ في العالـ العربي
 .معهد اإلدارة العامة السعودية

 
 الكتب -ث
القادمة لمقرف  األعماؿ ) ثورة اإلدارة المفتوحة  نظـ  (، "2001، فاتف احمد، )ابو بكر .1

 ، ايتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيع.1ط"،  الحادي والعشريف(

 الموارد البشرية"، دار المنهؿ المبناني، بيروت، لبناف.  إدارة (،" 2008بربر، كامؿ، ) .2
، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، 4"، ط األعماؿ (، "2008برنوطي، سعاد نائؼ، ) .3

 االردف.
، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، ، الموارد البشرية" إدارة (، "2009د محمد، )جاد الرب، سي .4

 عماف، االردف.
 ( ، الموسوعة البيئية ، دار عالـ الثقافة ، عماف ، االردف 2016الجبالي ، حمزة ) .5
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(، "التطوير االصالح المؤسسي"، المنظمة العربية لمتنمية 2007حتة، محمود حافظ محمد، ) .6
منظمات الخدمة العامة"،المنظمة العربية  إدارة الحديثة في  اإلدارة اعماؿ المؤتمرات" اإلدارية
 القاهرة، مصر.، جامعة الدوؿ العربية، اإلداريةلمتنمية 

(، "تصميـ المنظمة الهيكؿ التنظيمي واجراءات العمؿ" دار 2006حريـ، حسيف محمود، ) .7
 االردف.الحامد لمنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، عماف 

الموارد البشرية"، مؤسسة اـ القرى لمترجمة  إدارة (،ط دليؿ 2003رمضاف، الديب ابراهيـ،) .8
 والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر. 

(،" التدريب 2007السالـ، عبداهلل بف عبد الكريـ والمسعودي، سعد بف برسعد بف بركي، ) .9
واعادة التاهيؿ كوسيمتيف لتطوير القدرات االكاديمية في الجامعات العربية"، الجامعات العربية 

 ، جامعة الدوؿ العربية،اإلداريةتحديات العصر واالفاؽ المستقبمية، المنظمة العربية لمتنمية 
 القاهرة، مصر.

(، "تقنيات المعمومات 2001السالمي، عالء عبد الرزاؽ، و الدباغ، ورياض حامد، ) .10
 "، الطبعة االولى، دار وائؿ لمنشر والتوزيع ، عماف، االردف.اإلدارية

، دار الشروؽ لمنشر  3الموارد البشرية"، ط  إدارة (،" 0200شاويش، مصطفى نجيب، ) .11
 والتوزيع، عماف، االردف. 

(، " ادارة الموارد البشرية مدخؿ 2006صالح، عادؿ حرحوش والسالـ، مؤيد سعيد،) .12
 ، عالـ الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.2استراتيجي"، ط 

،  دار 3الموارد البشرية"، ط إدارة (، "2007عباس، سهيمة محمد وعمي، عمي حسيف، ) .13
 وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.

 إدارة في  اإلستراتيجية (، "الوظائؼ 2010العزاوي، نجـ عبد اهلل وجواد، عباس حسيف، ) .14
 الموارد البشرية"، اليازوري، عماف، االردف. 

، دار وائؿ لمنشر 1الموارد البشرية المعاصرة"، ط  إدارة (،" 2005، عمر وصفي، )يميعق .15
 والتوزيع، عماف، االردف

الموارد البشرية في الخدمة المدنية"، المنظمة  إدارة (،" 2005الكبيسي، عامر خضير، ) .16
 ، القاهرة، مصر.اإلداريةالعربية لمتنمية 

(، "التخطيط في الموارد 2012المبيضيف، صفواف محمد و األكمبي، عائض شافي، ) .17
 البشرية"، اليازوري، عماف، االردف. 

، القاهرة، اإلداريةلمتنمية (،"التمكيف"، منشورات المنظمة العربية 2006ممحـ، يحيى سميـ، ) .18
 مصر.
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، الطبعة  ادارة الموارد البشرية... وتاثيرات العولمة عميها" " (،2004 سناف، ) ،الموسوي .19
 . االولى، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، عماف ، االردف

، 1(،" مهارات تشغيؿ وصيانة العقوؿ البشرية"،  ط2003هالؿ، محمد عبدالغني حسيف، ) .20
 والتنمية. داءاألمركز تطوير 

الموارد البشرية"، )موسوعة تنمية الموارد  إدارة (، " مهارات 2009هيكؿ، محمد حسيف، ) .21
 والتنمية.  داءالبشرية(، مركز تطوير األ

، دار الراية لمنشر 1الحديثة لمموارد البشرية"، ط  اإلدارة (، " 2009الوليد، بشار يزيد،) .22
  والتوزيع، عماف، االردف.

 
 االنترنيت شبكة -ج
متاح                المستقبؿ"، وجامعة العصرية اإلدارة   ، "(2004وأخروف، ) الحميد عبد يحيى إبراهيـ، .1

onebook-http://www.ktaby.com/book 
الموارد البشرية"، كمية التجارة،  إدارة (،" االتجاهات الحديثة في 2006حامد، سعيد شعباف، ) .2

   www.expertssfuture.comجامعة االزهر، القاهرة، مصر.
"، هداؼ، واألإلستراتيجياتالموارد البشرية المفاهيـ،"ا إدارة ( "2015صوفي، حياة، ) .3

www.kau.edu.sa   

-http:// dr-amaعمى المكشوؼ"،. اإلدارة ""( ، 2016عبدالرحيـ محمد عبد الرحيـ، ) .4
com 

جريدة  ،(13343) العدد "،عمى المكشوؼاإلدارة (،"2005) العسكر، هالؿ محمد .5
       http://www.alriyadh.com .الرياض

المكشوؼ: مقرر االتصاؿ تطبيؽ مفهوـ اإلدارة  عمى (، " 2010عقيؿ، حمزة بف عبداهلل، ) .6
"،   واتخاذ القرار مشروع مقترح لتحسيف عممية التواصؿ وتبني القرارات في المنظمات

.https//uqu,edu,as . 
دليؿ  ،الخيرينظمات بالم  عمى المكشوؼاإلدارة (، 2016الكردي، احمد السيد، ) .7

 http://www.insanonline.net مصر. -المؤسسات الخيرية
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 لسادة المحكمين الستمارة االستبانةا( قائمة باسماء 1الممحق)

 

العلمي اللقب االسم والشهادة ت الجامعة( - موقع العمل )الكلية التخصص   

األعمال إدارة  أستاذ د. احالم ابراهيم ولي 1 جامعة صالح الدين  -واالقتصاد اإلدارة كلية     
اكرم احمد طويلد.  2 األعمال إدارة  أستاذ  املوصلجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية     
األعمال إدارة  أستاذ د. خالد ميرخان 3 جامعة صالح الدين  -واالقتصاد اإلدارة كلية     
األعمال إدارة  أستاذ د. درمان سليمان صادق 4   دهوكجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية   
  دهوكجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية  علم النفس أستاذ د. صابر عبداهلل الزيباري 5
األعمال إدارة  أستاذ د. غسان قاسم الالمي 6   املامونجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية   
األعمال إدارة  أستاذ د. كاوه محمد فرج 7 كومارجامعة   -واالقتصاد اإلدارة كلية     
األعمال إدارة  أستاذ د. محمد حربي حسن 8   لبنان -اللبنانية الفرنسية اجلامعة   
األعمال إدارة  أستاذ مساعد د. اري محمد علي 9   دهوك التقنيةجامعة  -الكلية التقنية اإلدارية   
دهوك -جهان جامعة   إدارة  األعمال أستاذ مساعد د. بيار محمد رشيد 11  
األعمال إدارة  أستاذ مساعد د. حكمت رشيد سلطان 11   دهوكجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية   
عليد. رفعت محمد  12 األعمال إدارة  أستاذ مساعد    دهوكجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية   
األعمال إدارة  أستاذ مساعد د. رنج محمد نوري 13 زاخوجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية     
دهوك -جهان جامعة   إدارة  األعمال أستاذ مساعد د. زيرفان عبد المحسن 14  
األعمال إدارة  أستاذ مساعد د. سعد فاضل عباس 15   دهوكجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية   
األعمال إدارة  أستاذ مساعد د. سنان قاسم حسين 16   دهوكجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية   
األعمال إدارة  أستاذ مساعد د. عالء احمد حسن 17   املوصلجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية   
األعمال إدارة  أستاذ مساعد د. عالء عبدالسالم يحيى 18   املوصلجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية   
األعمال إدارة  أستاذ مساعد د. محمد عصام 19   املوصلجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية   
األعمال إدارة  أستاذ مساعد د. ميفان شريف كوللي 21 زاخوجامعة  -واالقتصاد اإلدارة كلية     

 من اعداد الباحث مصدرال
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 جامعة دهوك التقنٌة 

 الدراسات العلٌا 

 

 صدق اإلستبانةم/ 

 :حضرة الخبير    ...................................... المحترم

 تحٌة طٌبة : 

ستكمال أطروحة الدكتوراه في ادت لغرض بناء مقياس ضمن متطمبات أطرح بين أيديكم الكريمة استبانة أولية أع     
لصيانة من خالل الدور المعدل الرشاقة المنظمية في  اإلدارة المفتوحة تأثير)بـالموسومة ألعمال  إدارة  ا

في إقميم كوردستان /  خاصةمجالس الجامعات ال أعضاءة آلراء استطالعيدراسة   - الموارد البشرية
قة . ونظرًا بتماد عمى المقاييس السالية باالعو االستبانة األ عداد ىذهإام الباحث ضمن إجراءات الدراسة ب. وق (العراق

فادة من آرائكم احث يود اإلن البإالبحث العممي وتخصص الدراسة ، ف لما تتميزون بو من خبرة ومعرفة في مجال
بداء المالحظات التي ا  صالحة لقياس متغيرات الدراسة ، و وخبرتكم بخصوص مدى كون فقرات المقياس واضحة و 

 ترونيا تخدم الدراسة.   
 ص االحترام والتقديرلخا مع

 

 الباحث                             المشرف الداخلً                      المشرف الخارجً      

 طالب دكتوراه           األستاذ المساعد الدكتور                    األستاذ الدكتور                    

 سوار شهاب أحمد خضر       هادي خلٌل إسماعٌل                         محمد عبد حسٌن الطائً      

 جامعة دهوك التقنٌة                         التقنٌة جامعة دهوك                   / االردنجامعة الزرقاء

 

  مالحظات : 

ٌن ، ٌدرٌس، ممثل الت مساعدي رئٌس الجامعة ،الجامعة)رئٌس  الجامعةمجلس  أعضاءاالستبانة ستوزع على  -1
كوردستان  إقلٌمقطاع التعلٌم العالً فً  ضمن األهلٌة( فً جمٌع الجامعات الحكومٌة و عمداء الكلٌات والمعاهد

 العراق.
 غٌر المناسبة .الفقرات حذف ضافة فقرات اخرى تراها مناسبة للمقٌاس ضمن كل بعد أو إٌمكن  -2
 إدارٌةالجامعٌة من مالكات تدرٌسٌة وفنٌة و أٌنما ورد مصطلح الموارد البشرٌة ٌقصد به موظفً الخدمة -3

 وخدمٌة.
مستوى االستجابات ، وكما موضح فً الشكل  ات لتحدٌد رجد  (10تدرج مؤلف من ) يعتماد مقٌاس ذاسٌتم  -4

 أدناه.

متفق بنسبة 
90- 100% 

متفق بنسبة 
81-90% 

متفق بنسبة 
71 - 80% 

متفق بنسبة 
61-70% 

متفق بنسبة  
51 - 60% 

 متفق بنسبة
41-50% 

متفق بنسبة 
31-40% 

متفق بنسبة 
21-30% 

متفق بنسبة 
11-20% 

متفق بنسبة 
 اقل 10%
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                                                          جامعة دهوك التقنٌة

 الدراسات العلٌا
 

 ستبانةاالاستمارة م/ 

 
 ترمونمجالس الجامعات المح أعضاءرؤساء و  السادةحضرات 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ...    

إدارة  اختصاص ستكمال أطروحة الدكتوراه في ، أعدت الدراسةيكم الكريمة استبانو أطرح بين أيد      
لصيانة من خالل الدور المعدل الرشاقة المنظمية في  اإلدارة المفتوحة تأثير)بـ الموسومةاألعمال  

في إقميم كوردستان /  خاصةمجالس الجامعات ال أعضاءة آلراء ستطالعيادراسة  - الموارد البشرية
، اإلداريةونظرًا ألن مجمس الجامعة يمثل الييئة المشرفة عمى رعاية مواردىا البشرية وشؤونيا (. العراق

الجامعة لرسالتيا، عميو فإن الباحث يود اإلفادة من  أداءولممجمس أن يتخذ كل الوسائل التي تكفل 
، صيانة الموارد المفتوحة اإلدارة م في تشخيص متغيرات الدراسة عمى مستوى جامعتكم في )آرائك

( في Xستبانة، وذلك بوضع عالمة )جو منكم اإلجابة عمى فقرات االوير  ، والرشاقة المنظمية(،البشرية
ن من وقتكم الثمي ين تعاونكم معنا وذلك بتخصيص جزءالخيار الذي يعبر عن وجية نظركم. شاكر 

ن  دعما لمبحث العممي في قطاع التعميم. وان إجابتكم سوف تستخدم إلغراض البحث العممي حصرا، وا 
 الباحث مستعد لإلجابة عن استفساراتكم حول عبارات االستبانة.

 

 ...مع خالص التقدير واالحترام                                    

 
 

 الباحث                             المشرف الداخلً                      المشرف الخارجً      

 طالب دكتوراه           األستاذ المساعد الدكتور                    األستاذ الدكتور                    

 سوار شهاب أحمد خضر       هادي خلٌل إسماعٌل                         محمد عبد حسٌن الطائً      

 جامعة دهوك التقنٌة                        التقنٌة جامعة دهوك                   / االردنزرقاءجامعة ال
 

                   



IV 
 

 
 

 الديمغرافية أوال:المعلومات
  اســم الجامعة أ

   أنثــى                                  ذكــر                الجنــس ب

 سنة                 العــــــمر ت

 أخسى  تركس         ماجستيس                       زاه                    دكتو    المؤهل العلمـً ث

 مدزس مساعد                  مدزس                        دأستاذ مساع                 أستاذ  اللقب العلمً ج

 ح
 

 المنصب الحالً
 ينيعميد                 ممثل التدزيس                 ةجامع عة                مساعد زئيسزئيس جام

                                           

 ةسن                                                                                        عدد سنوات الخدمة فً المنصب الحالً خ

 سنة                                                                                     عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً د
 

  Open Book Managementاإلدارة المفتوحة   –اً نٌثا

 الحقٌقٌة ةوالمشارك التضامن من عالٌة درجة ذات إٌجاد منظمة تستند على إدارٌة فلسفةهً      
 نتائج أفضل على تحصل أن ٌمكنها المنظمة إن على وتركز ،المنظمة إدارة  فً للموارد البشرٌة 

 اعلى رواتبه للحصول الروتٌنٌة وظائفها على التركٌز من الموارد البشرٌة  وسلوك فكر ٌتحول عندما
 أداءب تعلقةالم عن طرٌق نشر المعلومات المنظمات أصحاباألعمال  رجال وسلوك فكرإلى 

ستراتٌجٌات التمكٌن التً تجعلهم قادرٌن على فهم تلك او ،عتماد برامج التدرٌباو ،المنظمة
 .داءاأل فً الفشلو النجاحهم فً تحقٌق النتائج، واستعدادهم لتحمل مسؤولٌة تأثٌر المعلومات، ومعرفة

 
 

علومات بما ٌمكن الموارد ٌعنً بث الم Dissemination of Information: المعلومات  تقاسم  -1
 .الجامعة أداءالتً تعكس  المهمةالمعلومات إلى  البشرٌة فً الجامعة من الوصول

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

 .شجع جامعتنا مواردها البشرٌة على حٌازة المعلومات المهمة عن عمل الجامعةت 1
     

 

  .لمواردها البشرٌة والكشف عن الحسابات الخاصة بها تقوم جامعتنا باالفصاح 2
     

 

 .مواردها البشرٌةوأداء الجامعة تسهم فً تعزٌز معلومات أي  عنجامعتنا كشف ت 3
     

 

4 
العاملٌن من قبل بسهولة الوصول إلٌها وٌمكن  قاعدة معلومات محدثةلدى جامعتنا 

 .فٌها

     

 .متنوعة فً نشر المعلومات الخاصة بهاتستخدم جامعتنا أسالٌب إتصال  5
     

 

  .مبدأ الشفافٌة فً نشر المعلوماتتتبنى جامعتنا  6
     

 

  .ٌعد مبدأ المصارحة بالمعلومات التوجه األساس والصفة الممٌزة لجامعتنا 7
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 فً عرفة والوعًٌقصد به تطوٌر قدرات مواردها البشرٌة، بماٌسهم فً زٌادة الم: Trainingالتدرٌب  -2

     واالستفادة منها فً مساراتهم  ، وإكتساب القدرة على فهم المعلوماتلما ٌقومون به من أعمالأكبر  معنى فهم
 .الوظٌفٌة

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

  .لمواردها البشرٌةتدرٌبٌة دورٌة منتظمة تنفذ جامعتنا برامج  8
     

 

  .بمختلف االسالٌب فً تنفٌذ البرامج التدرٌبٌةعٌن جامعتنا تست 9
     

 

10 
 شكلإنجاز العمل بتسهم البرامج التدرٌبٌة اكساب المشاركٌن مهارات ومعارف 

 .فضلأ

     

 .لنجاح الجامعة أساسن تدرٌب الموارد البشرٌة شًء أبتؤمن جامعتنا  11
     

 

12 
قلم مع المستجدات الحاصلة فً البٌئة الخارجٌة التاتعتمد جامعتنا التدرٌب بهدف 

   .للعمل

     

   .المتعلقة بطبٌعة العمل االتجاهاتفً تغٌٌر البرامج التدرٌبٌة تستفٌد جامعتنا من  13
     

 

14 
 لغرض الرصٌنة الجامعات مع عقود او تفأهم مذكرات بابرام الجامعة إدارة  تهتم

 .البشرٌة مواردها تدرٌب

     

 
 

 العمل عمىو   االستفادة من اإلمكانات الموارد البشرية في المنظمة،هً   Empowerment :التمكٌن  -3
 ..ورعاٌة وتنمٌة هذه الطاقاتة الكامنة داخل الموارد البشريإظيار الطاقات 

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

15 
على أداء العمل من دون قٌود مواردها البشرٌة  الثقة الكافٌة بقدراتتمتلك جامعتنا 

   .رقابٌة

     

16 
سالٌب أالعمل بروح الفرٌق الواحد فً مواجهة مشاكل العمل كاحد تشجع جامعتنا 

  .التمكٌن

     

 .تشرك جامعتنا مواردها البشرٌة فً القرارات المهمة التً تخص الجامعة 17
     

 

18 
ألداء مهامها وبدون الحاجة  بالحرٌة الكاملةمعتنا  الموارد البشرٌة فً جاتتمتع 

  .الستشارة اإلدارة

     

19 
تقوم الموارد البشرٌة فً جامعتنا  بأداء مهامها على وفق ما تمتلكه من رؤٌة 

 .خاصة بطبٌعة العمل الذي تؤدٌه

     

20 
عمل البشرٌة فرصة معالجة المشاكل التً تواجهها فً ال تتٌح جامعتنا لمواردها

     .باالعتماد على ما تمتلكه من تجارب وخبرات سابقة

     

21 
تشجع  جامعتنا مواردها البشرٌة على إظهار طاقاتها الكامنة واالستفادة منها فً 

   .األداء الجامعً

     

تعنً تحمل الموارد البشرٌة فً الجامعة المسؤولٌة تجاه : Share  Resultsج   المشاركة فً النتائ -4

، جامعةا وكأنهم أصحاب الوحرٌة التصرف والشعور بالملكٌة فٌتصرفبشعورهم  نتائج أعمالهم، بما ٌسهم فً

 .فٌهتمون بنجاحها وتقدمها

 

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة
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  .البشرٌة بالفخر لالنتماء إلى  جامعتنا ناتشعر موارد 22
     

 

23 
ٌة فً الجامعة نفسها مسؤولة عن ما تحققه الجامعة من نتائج تعد الموارد البشر

  .وإنجازات

     

  .فً حل المشكالت والتحدٌات الرئٌسة التً تواجه الجامعةا البشرٌة نتشرك موارد 24
     

 

   .البشرٌة فً وضع األهداف الجامعٌة وسبل تحقٌقها  لألهداف ناتشترك موارد 25
     

 

26 
لبشرٌة باالرتٌاح والرضا عندما ٌتم إشراكها فً مناقشة النتائج موارد االتشعر 

 .ةلجامعاالمتحققة 

     

 .تنظر  جامعتنا باعتزاز إلى أهمٌة دور وجهود الموارد البشرٌة  فً نجاح الجامعة 27
     

 

   .تقوم مواردنا البشرٌة بتسخٌر كل ما تمتلكه  من مهارات وقدرات لخدمة الجامعة 28
     

 

 

 

 صٌانة الموارد البشرٌة  -اً لثثا

ىي مجوعة من النشاطات التي تقدميا الجامعية لمواردىا البشرية بيدف تحسين قدرات أدائيم في    
مواقع عمميم تناسقًا مع األداء الكمي لمجامعة وتحقيق أىدافيا؛ وتتضمن النشاطات الوقائية لمحفاظ 

صحية والخدمات االجتماعية والترفييية ليا، فضاًل عن عمى سالمة الموارد البشرية وتوفير الرعاية ال
 التي  تضمن ليا مستوى معاشي مناسب. تقاعدالضمان االستقرار الوظيفي وخدمات 

 
هً مجموعة من االفعال واالجراءات التً تعتمدها : Preventive Activitiesالنشاطات الوقائٌة  -1

 المطلوب. نفسٌة المالئمة للموارد البشرٌة بما ٌمكنها من أداء مهامهافٌما ٌتعلق بتهٌئة الظروف المادٌة وال الجامعة

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

1 
بالمراجعة الدورٌة لصٌانة المبانً واالجهزة والمعدات بما ٌقوم مجلس الجامعة 

  .فٌها ٌضمن سالمة الموارد البشرٌة
     

2 
ا البشرٌة فً كل ما ٌتعلق بالسالمة فً هارات المهنٌة لمواردجامعتنا االستشتقدم 

  .موقع العمل
     

  .العملنعمل على تكلٌف مواردنا البشرٌة بمستوٌات مناسبة من حجم  3
     

 

4 
ا البشرٌة القامة العالقات االنسانٌة والمهنٌة هبٌئة عمل محفزة لمواردتوفر جامعتنا 

  .الجٌدة
     

  .المهام المنوطة بهمهٌئة الموارد البشرٌة نفسٌاً ألداء على تنركز  5
     

 

6 
بنشر الوعً الوقائً لدى الموارد البشرٌة من خالل البرامج التدرٌبٌة تقوم جامعتنا 

  .والتثقٌفٌة
     

7 
ظروف العمل المناسبة فً موقع العمل )الهدوء ،  ٌهتم مجلس الجامعة  بتوفٌر 

 .التهوٌة(وبرٌد ، االضاءة ، التدفئة والت
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للموارد البشرٌة  من  الجامعٌة   القٌاداتهً البرامج التً تقدمها :  Medical Careالرعاٌة الطبٌة  -2

 داء.لها بما ٌمكنها من تحقٌق الكفاءة فً األ الصحً الضمان  الخدمات الصحٌة بهدف

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

  .إجراء الفحوصات الطبٌة الدورٌة جامعتنا مواردها البشرٌة باستمرار علىتشجع  8
     

 

 مواردها البشرٌة اثناء الخدمةللضمان الصحً اتطبق برامج جامعتنا  9
     

 

 .برامج السالمة الصحٌةتقدم جامعتنا الدعم ل 11
     

 

 .ً موقع العملاالنظمة الصحٌة فغرض تطبٌق حوافز تشجٌعٌة لتقدم جامعتنا  11
     

 

12 
الرعاٌة الطبٌة إجراءات سهلة لمساعدة الموارد البشرٌة فً تلقً تتبنى جامعتنا 

    .التً تحتاجها

     

 .الصحً التً تلبً احتٌاجاتها تتٌح جامعتنا لمواردها البشرٌة خدمات التأمٌن  13
     

 

14 
على  البشرٌة هاعالج موارد من تكالٌفبدي إدارة جامعتنا استعدادها لتغطٌة جزء ت

 .نفقة الجامعة

     

 

 

هً الخدمات المتمثلة :   Welfare Services Social andالترفٌهٌة   والخدمات االجتماعٌة  -3
التً ال تشكل عبئاً و لمواردها البشرٌة الجامعة  القٌادات بالنشاطات االجتماعٌة والترفٌهٌة التً تقدمها

لدٌها وتقوٌة العالقة بٌنها وبٌن جامعتنا  المعنوٌةرفع الروح إلى  و تهدف اقتصادٌاً على تلك الموارد 
 .للجامعة وتنمٌة الشعور باالنتماء والوالء

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

 .بالواجبات االجتماعٌةمواردها البشرٌة  لقٌام تتٌح جامعتنا  الوقت الكافً  15
     

 

16 
 امناسباتهكافة البشرٌة فً جامعتنا دائما على مشاركة مواردها تحرص 

 .االجتماعٌة

     

 

17 
تحدٌد الرسوم التً  فًالبشرٌة لمواردها االوضاع االقتصادٌة  تراعً جامعتنا 

 .تقدمها عن خدماتها الترفٌهٌة واالجتماعٌة

     

 .نظام االجازات السنوٌة لمواردها البشرٌةجامعتنا تطبق  18
     

 

19 
 اٌتٌح نظام جامعتنا مساعدة الموارد البشرٌة فً تحقٌق التوازن الكافً فً حٌاته

  .الوظٌفٌة واالجتماعٌة

     

  .مواردها البشرٌةماكن استراحة مناسبة لتهتم جامعتنا بتوفر أ 20
     

 

21 
ٌة الرٌاضٌة والثقافتقوم جامعتنا بتغطٌة اشتراك مواردها البشرٌة فً النوادي 

  .على نفقة الجامعةواالجتماعٌة 

     

 

 

 النشاطات واالجراءاتهً مجموعة من : Job Stability programs االستقرار الوظٌفًبرامج  -4

والتً تتعلق بتهٌئة مواردها البشرٌة نفسٌاً وذهنًٌا لكً تشعر بحالة األمان   القٌادات الجامعٌةالتً تقوم بها 

 مصٌرها فً المستقبل  وهً ضرورٌة لكً على عٌدًا عن الخوف والقلقواالطمئنان وتعٌش حٌاة كرٌمة ب

 .الموكلة إلٌها بكفاءة وفاعلٌة األعمال طٌع تلك الموارد القٌام بتست
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 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

 .وظائفها فً الجامعةالرضا عن بالبشرٌة   نا مواردتشعر  22
     

 

 تنا جو عمل ٌسوده االنسجام والتعاون بٌن مواردها البشرٌةتوفر جامع 23
     

 

24 
تفضل مواردنا البشرٌة العمل فً جامعتنا على العمل  فً أٌة جهة أخرى حتى لو 

 كثر. أمتٌازات إ اله هذه الجهة  قدمت

     

  .البشرٌة بمواعٌد الدوام الرسمً ناواردتلتزم م 25
     

 

26 
فً جامعتنا على تطوٌر قدرات الموارد البشرٌة للترقٌة إلى تحفز سٌاسات العمل 

 .وظائف أخرى

     

 انون الخدمة الجامعٌة على مواردها البشرٌة. قبتطبٌق تلتزم جامعتنا  27
     

 

28 
تحقق بٌئة العمل فً جامعتنا االستقرار الوظٌفً لمواردها البشرٌة مالم تقصر فً 

   .واجباتها الوظٌفٌة

     

 

هً مجموع من النشاطات واالجراءات والبرامج  التً  : Retirement Servicesخدمات التقاعد  – 5

رامج خاصة بهم ب والعاطفٌة للمتقاعدٌنو التً تتضمن التهٌئة المادٌة والنفسٌة الجامعٌة  القٌادات هاتقوم ب

الستقرار والراحة والنجاح فً حٌاتهم اإلى  لتقلٌل او ازالة االثار السلبٌة فً صحتهم وحٌاتهم المقبلة، والتحول

 االجتماعٌة المقبلة، واالعتزازبجامعتهم حتى بعد التقاعد.

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

  .سس وضوابط تقاعد مناسبةأ تعمل جامعتنا على وفق  29
     

 

 .ا البشرٌةنمواردل عمل مناسبة للمقبلٌن على التقاعدتهًء جامعتنا ظروف  30
     

 

31 
تستفٌد جامعتنا من خبرات المتقاعدٌن من مواردها البشرٌة بصفة مستشارٌن أو 

 .تدرٌسسن أو مشرفٌن

     

32 
بشكل مستمر مع المتقاعدٌن من خالل دعوتهم للحضور فً تتواصل جامعتنا 

 .بالجامعةالمناسبات الخاصة 

     

33 
و  الل تسمٌة القاعات والمختبرات باسمائهم المتقاعدٌن من ختكرم جامعتنا  

 .منحهم االلقاب التقدٌرٌة

     

34 
المتقاعدٌن على االستمرار فً عضوٌتهم لمراكزها وجمعٌاتها تشجع جامعتنا 

 .ومجالتها

     

 .النتمائه إلى الجامعة جعل المتقاعد ٌشعر بالفخر واالعتزاز تحرص جامعتنا على 35
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 Organizational Agility لرشاقة المنظمٌة ا –رابعاً 

 الوقت والتهدٌدات البٌئٌة وفً للفرص ناجح بشكل واالستجابة على االستشعار قدرةالهً      

البٌئٌة، واتخاذ القرارات واالجراءات التصحٌحٌة،  لألحداث االستراتٌجً الرصد عن طرٌقالمناسب 

  .جذريو حٌوي التنظٌمٌة بشكل الموارد تكوٌن وإعادة
 

 Sensing Agility:  رشاقة االستشعار -1

  مناسب وقت فً المهمة األعمال  أحداث رصدو كشفهً القدرة 

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

1 
 االحداث فً التغٌٌرتتسم إجراءات جامعتنا بالسرعة فً الكشف عن التغٌرات فً 

  .البٌئً

     

 

 .تصال متطورةإالتغٌرات فً العوامل البٌئٌة عن طرٌق نظم  جامعتنا ترصد 2
     

 

 .على تحسٌن قدرتها فً تقدٌم الخدمات الجدٌدةتراقب جامعتنا باستمرار  4
     

 

4 
فً  جامعتنا  دٌن من خدماتفٌالحاصلة فً تفضٌالت المستتكتسف جامعتنا التغٌرات 

  .الوقت المناسب

     

  .لتغٌرات الحاصلة فً تحركات المنافسٌنبسرعة اتكشف جامعتنا  5
     

 

  .استعداداً لمواجهة التغٌرات البٌئةتراقب جامعتنا خططها التوسعٌة  6
     

 

7 
 الجامعٌةخدمات تكرس جامعتنا باستمرار جهودها فً حشد طاقاتها عند تقدٌم ال

 .الجدٌدة

     

 

  Decision-making Agility :رشاقة صنع القرار -2

 المناسب. الوقت وإعداد الخطط المطلوبة فً والتهدٌدات الفرص وتحدٌد األحداث المستقبلٌة تفسٌرقدرة على هً ال

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

 .تتاح لجامعتنا المعلومات الضرورٌة لصنع القرارات دون تأخٌر 8
     

 

9 
فً تفضٌالت المستفٌدٌن من خدماتها  تقوم جامعتنا بتحلٌل التغٌرات المهمة

  .واالستجابة لها بسرعة

     

10 
 دون اإلستراتٌجٌة   المنافسٌن تطبق جامعتنا خطة عمل فعالة إستجابة لتحركات

 .تأخٌر

     

 .تأخٌر دون التكنلوجٌا الجدٌدة استخدام كٌفٌة حول عمل خطةتنفذ جامعتنا  11
     

 

12 
ستحداث تخصصات جدٌدة اعتماداًعلى الحاجة حول إتراجع جامعتنا قراراتها 

  .الفعلٌة وحسب ظروفها البٌئٌة

     

 .ا التشغٌلٌة حسب االحداث والتغٌرات المفاجئةنعملٌاتتعدل جامعتنا  13
     

 

  .ختصارهاإجراءات صنع القرارات  وإعلى تبسٌط تحرص جامعتنا  14
     

 

15 
التهدٌدات عن طرٌق تحلٌل العوامل البٌئٌة تكتشف جامعتنا وبشكل سرٌع الفرص و

 .الخارجٌة

     

 



X 
 

 
 

 الموارد تشكٌل إعادة هً القدرة على  Acting Agility :رشاقة الممارسة )التطبٌق( -3
 المناسب الوقت فً جدٌدة خدمات بشكل جذري وتعدٌل العملٌات الجارٌة وتقدٌم التنظٌمٌة

 الفقرات ت
اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

اتفق ال 
 بشدة

 .الوقت المناسب فً مواردها  تشكٌل بإعادةتقوم جامعتنا  16
     

 

  .تقوم جامعتنا باعادة هٌكلة عملٌاتها فً الوقت المناسب 17
     

 

  .فور ظهورهاالتكنلوجٌا الحدٌثة على امتالك تعمل جامعتنا  18
     

 

 .برامهاإاإلستراتٌجٌة  عند  شراكاتتستجٌب جامعتنا لل 19
     

 

   .بشكل دائم محدثةبتقدٌم خدمات جامعٌة تلتزم جامعتنا  20
     

 

 . الخدمات الجامعٌة تلتزم جامعتنا بجودة  21
     

 

22 
 التوجٌهٌة الجدٌدة  خططالالبشرٌة مواردها مع تناقش جامعتنا وبشكل دوري 

  .فً تقدٌم خدماتهاللجامعة 

     

23 
ت االقسام العلمٌة من الموارد البشرٌة بالكم والنوع تلتزم جامعتنا بسد  إحتٌاجا

 .دون تأخٌر
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 االتساق الداخمي بين لعبارات المتغيرات الدراسة (4الممحق ) 
 .ابعاد االدارة المفتوحةاوال: االتساق الداخمي بين عبارات 

 بعد تقاسم المعمومات -1

 الجدول )أ( االتساق الداخمي لبعد تقاسم المعمومات

   B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 

 Pearson Correlation 
B11 Sig. (2-tailed) 

1 .539(**) .493(**) .449(**) .449(**) .636(**) .675(**) 

B12 Pearson Correlation .539(**) 1 .547(**) .521(**) .377(**) .584(**) .535(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 

B13 Pearson Correlation .493(**) .547(**) 1 .416(**) .474(**) .428(**) .577(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 

B14 Pearson Correlation .449(**) .521(**) .416(**) 1 .586(**) .620(**) .575(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 

B15 Pearson Correlation .449(**) .377(**) .474(**) .586(**) 1 .485(**) .485(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 

B16 Pearson Correlation .636(**) .584(**) .428(**) .620(**) .485(**) 1 .711(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 

B17 Pearson Correlation .675(**) .535(**) .577(**) .575(**) .485(**) .711(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000   

N 91 91 91 91 91 91 91 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 

 بعد التدريب -2

 الجدول )ب( االتساق الداخمي لبعد التدريب

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

    B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 

B21 Pearson Correlation 1 .757(**) .499(**) .383(**) .477(**) .493(**) .427(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

B22 Pearson Correlation .757(**) 1 .616(**) .501(**) .649(**) .587(**) .339(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .001 

B23 Pearson Correlation .499(**) .616(**) 1 .768(**) .625(**) .562(**) .417(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 

B24 Pearson Correlation .383(**) .501(**) .768(**) 1 .553(**) .534(**) .396(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 

B25 Pearson Correlation .477(**) .649(**) .625(**) .553(**) 1 .695(**) .310(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .003 

B26 Pearson Correlation .493(**) .587(**) .562(**) .534(**) .695(**) 1 .501(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 

B27 Pearson Correlation .427(**) .339(**) .417(**) .396(**) .310(**) .501(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .003 .000   

N 91 91 91 91 91 91 91 
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 بعد التمكين            -3
 الجدول )ت( االتساق الداخمي لبعد التمكين

 

    B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 

B31 Pearson Correlation 1 .622(**) .557(**) .605(**) .394(**) .498(**) .502(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

B32 Pearson Correlation .622(**) 1 .420(**) .467(**) .452(**) .588(**) .680(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 

B33 Pearson Correlation .557(**) .420(**) 1 .528(**) .369(**) .531(**) .328(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .002 

B34 Pearson Correlation .605(**) .467(**) .528(**) 1 .688(**) .551(**) .467(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 

B35 Pearson Correlation .394(**) .452(**) .369(**) .688(**) 1 .595(**) .482(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 

B36 Pearson Correlation .498(**) .588(**) .531(**) .551(**) .595(**) 1 .598(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 

B37 Pearson Correlation .502(**) .680(**) .328(**) .467(**) .482(**) .598(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .000 .000   

N 91 91 91 91 91 91 91 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 

            المشاركة في النتائج بعد  -4

 الجدول )ث( االتساق الداخمي لبعد المشاركة في النتائج
 

    B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 

B41 Pearson Correlation 1 .543(**) .491(**) .444(**) .471(**) .509(**) .534(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

B42 Pearson Correlation .543(**) 1 .647(**) .599(**) .505(**) .435(**) .470(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 

B43 Pearson Correlation .491(**) .647(**) 1 .796(**) .276(**) .314(**) .305(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .008 .002 .003 

B44 Pearson Correlation .444(**) .599(**) .796(**) 1 .293(**) .201 .294(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .005 .057 .005 

B45 Pearson Correlation .471(**) .505(**) .276(**) .293(**) 1 .554(**) .528(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .008 .005   .000 .000 

B46 Pearson Correlation .509(**) .435(**) .314(**) .201 .554(**) 1 .514(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .057 .000   .000 

B47 Pearson Correlation .534(**) .470(**) .305(**) .294(**) .528(**) .514(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .005 .000 .000   

N 91 91 91 91 91 91 91 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 ثانيا: االتساق الداخمي بين عبارات ابعاد صيانة الموارد البشرية
 النشاطات الوقائيةبعد  -1

لنشاطات الوقائيةالجدول )ح( االتساق الداخمي لبعد ا  
 

    A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 

A11 Pearson Correlation 1 .606(**) .438(**) .299(**) .322(**) .189 .247(*) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .004 .002 .072 .018 

A12 Pearson Correlation .606(**) 1 .430(**) .372(**) .418(**) .408(**) .385(**) 

Sig. (2-tailed)  000   .000 .000 .000 .000 .000 

A13 Pearson Correlation .438(**) .430(**) 1 .538(**) .455(**) .263(*) .250(*) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .012 .017 

A14 Pearson Correlation .299(**) .372(**) .538(**) 1 .593(**) .387(**) .294(**) 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000   .000 .000 .005 

A15 Pearson Correlation .322(**) .418(**) .455(**) .593(**) 1 .445(**) .504(**) 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000   .000 .000 

A16 Pearson Correlation .189 .408(**) .263(*) .387(**) .445(**) 1 .374(**) 

Sig. (2-tailed) .072 .000 .012 .000 .000   .000 

A17 Pearson Correlation .247(*) .385(**) .250(*) .294(**) .504(**) .374(**) 1 

Sig. (2-tailed) .018 .000 .017 .005 .000 .000   

 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 

 بعد الرعاية الطبية -2
 الجدول )ج( االتساق الداخمي لبعد الرعاية الطبية

   A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 

A21 Pearson Correlation 1 .640(**) .467(**) .656(**) .628(**) .613(**) .529(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

A22 Pearson Correlation .640(**) 1 .604(**) .691(**) .631(**) .670(**) .518(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 

A23 Pearson Correlation .467(**) .604(**) 1 .596(**) .524(**) .490(**) .447(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 

A24 Pearson Correlation .656(**) .691(**) .596(**) 1 .667(**) .631(**) .510(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 

A25 Pearson Correlation .628(**) .631(**) .524(**) .667(**) 1 .641(**) .581(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 

A26 Pearson Correlation .613(**) .670(**) .490(**) .631(**) .641(**) 1 .623(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 

A27 Pearson Correlation .529(**) .518(**) .447(**) .510(**) .581(**) .623(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000   

N 91 91 91 91 91 91 91 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 بعد الخدمات االجتماعية والترفيهية -3
  

 لخدمات االجتماعية والترفيهيةالجدول )خ( االتساق الداخمي لبعد 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 بعد االستقرار الوظيفي -4

 

برامج االستقرار الوظيفيالجدول )د( االتساق الداخمي لبعد الاالتساق   
 

    A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 

A41 Pearson Correlation 1 .569(**) .553(**) .240(*) .467(**) .530(**) .523(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .022 .000 .000 .000 

A42 Pearson Correlation .569(**) 1 .429(**) .185 .475(**) .241(*) .476(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .080 .000 .021 .000 

A43 Pearson Correlation .553(**) .429(**) 1 .135 .431(**) .258(*) .300(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .202 .000 .013 .004 

A44 Pearson Correlation .240(*) .185 .135 1 .143 .355(**) .218(*) 

Sig. (2-tailed) .022 .080 .202   .177 .001 .038 

A45 Pearson Correlation .467(**) .475(**) .431(**) .143 1 .293(**) .427(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .177   .005 .000 

A46 Pearson Correlation .530(**) .241(*) .258(*) .355(**) .293(**) 1 .488(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .021 .013 .001 .005   .000 

A47 Pearson Correlation .523(**) .476(**) .300(**) .218(*) .427(**) .488(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .038 .000 .000   

N 91 91 91 91 91 91 91 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

   A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 

A31 Pearson Correlation 1 .626(**) .520(**) .511(**) .625(**) .443(**) .552(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

A32 Pearson Correlation .626(**) 1 .685(**) .464(**) .533(**) .531(**) .489(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 

A33 Pearson Correlation .520(**) .685(**) 1 .542(**) .590(**) .475(**) .554(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 

A34 Pearson Correlation .511(**) .464(**) .542(**) 1 .439(**) .488(**) .347(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .001 

A35 Pearson Correlation .625(**) .533(**) .590(**) .439(**) 1 .487(**) .553(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 

A36 Pearson Correlation .443(**) .531(**) .475(**) .488(**) .487(**) 1 .476(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 

A37 Pearson Correlation .552(**) .489(**) .554(**) .347(**) .553(**) .476(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000   

N 91 91 91 91 91 91 91 
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 خدمات التقاعدبعد  -5
 لخدمات التقاعدالجدول )ذ( االتساق الداخمي لبعد ا

  

   A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 

A51 Pearson Correlation 1 .671(**) .158 .386(**) .535(**) .431(**) .370(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .134 .000 .000 .000 .000 

A52 Pearson Correlation .671(**) 1 .282(**) .488(**) .597(**) .567(**) .447(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .007 .000 .000 .000 .000 

A53 Pearson Correlation .158 .282(**) 1 .320(**) .142 .397(**) .540(**) 

Sig. (2-tailed) .134 .007   .002 .179 .000 .000 

A54 Pearson Correlation .386(**) .488(**) .320(**) 1 .708(**) .771(**) .619(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002   .000 .000 .000 

A55 Pearson Correlation .535(**) .597(**) .142 .708(**) 1 .632(**) .484(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .179 .000   .000 .000 

A56 Pearson Correlation .431(**) .567(**) .397(**) .771(**) .632(**) 1 .694(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 

A57 Pearson Correlation .370(**) .447(**) .540(**) .619(**) .484(**) .694(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000   

N 91 91 91 91 91 91 91 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 ثالثًا: االتساق الداخمي بين عبارات ابعاد الرشاقة المنظمية.
 بعد رشاقة االستشعار -1

رشاقة االستشعارالجدول )ر( االتساق الداخمي لبعد   

 

    C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 

C11 Pearson Correlation 1 .703(**) .635(**) .532(**) .446(**) .639(**) .605(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

C12 Pearson Correlation .703(**) 1 .674(**) .572(**) .402(**) .650(**) .510(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 

C13 Pearson Correlation .635(**) .674(**) 1 .680(**) .577(**) .599(**) .616(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 

C14 Pearson Correlation .532(**) .572(**) .680(**) 1 .638(**) .644(**) .669(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 

C15 Pearson Correlation .446(**) .402(**) .577(**) .638(**) 1 .577(**) .628(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 

C16 Pearson Correlation .639(**) .650(**) .599(**) .644(**) .577(**) 1 .755(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 

C17 Pearson Correlation .605(**) .510(**) .616(**) .669(**) .628(**) .755(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000   

N 91 91 91 91 91 91 91 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 رشاقة صنع القراربعد  -2
 صنع القرارشاقة الجدول )ز( االتساق الداخمي لبعد ر 

    C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 

C21 Pearson Correlation 1 .440(**) .438(**) .375(**) .398(**) .389(**) .533(**) .314(**) 

  Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 

C22 Pearson Correlation .440(**) 1 .704(**) .500(**) .578(**) .646(**) .613(**) .698(**) 

  Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

C23 Pearson Correlation .438(**) .704(**) 1 .465(**) .649(**) .715(**) .669(**) .757(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 

C24 Pearson Correlation .375(**) .500(**) .465(**) 1 .481(**) .557(**) .323(**) .321(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .002 .002 

C25 Pearson Correlation .398(**) .578(**) .649(**) .481(**) 1 .703(**) .553(**) .542(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 

C26 Pearson Correlation .389(**) .646(**) .715(**) .557(**) .703(**) 1 .603(**) .654(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 

C27 Pearson Correlation .533(**) .613(**) .669(**) .323(**) .553(**) .603(**) 1 .716(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .000 .000   .000 

C28 Pearson Correlation .314(**) .698(**) .757(**) .321(**) .542(**) .654(**) .716(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .002 .000 .000 .000   

  N 91 91 91 91 91 91 91 91 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
 بعد رشاقة التطبيق -3

 رشاقة التطبيقالجدول )س( االتساق الداخمي لبعد 

    C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 

C31 Pearson Correlation 1 .656(**) .479(**) .551(**) .549(**) .575(**) .300(**) .524(**) 

  Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 

C32 Pearson Correlation .656(**) 1 .473(**) .501(**) .504(**) .551(**) .368(**) .482(**) 

  Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

C33 Pearson Correlation .479(**) .473(**) 1 .502(**) .600(**) .591(**) .462(**) .523(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 

C34 Pearson Correlation .551(**) .501(**) .502(**) 1 .705(**) .669(**) .404(**) .543(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 

C35 Pearson Correlation .549(**) .504(**) .600(**) .705(**) 1 .725(**) .327(**) .594(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .002 .000 

C36 Pearson Correlation .575(**) .551(**) .591(**) .669(**) .725(**) 1 .499(**) .693(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 

C37 Pearson Correlation .300(**) .368(**) .462(**) .404(**) .327(**) .499(**) 1 .447(**) 

  Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .002 .000   .000 

C38 Pearson Correlation .524(**) .482(**) .523(**) .543(**) .594(**) .693(**) .447(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

           

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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دىاف بشا سوىَل ساطت  اهششاقة َسيلخشاوَى هة كاسطَيشيا ظةكشى  تَيلشىاكاس 

 طةخبَيشيلشىا طةسجاظَيً مشوظى لشىا ظ

 

   ثوختة

ية وٍضسا  تَيطةٍةكَى ىوى (Organizational Agility) تَيطةٍى اهششاقة َسيلخشاوَى     

كاسطرَيى يا ٍةفضةخذا كووةسبشىيَى ر شياىَيً سَيلخشاوا دكةت ربوى بةسطظذاىةكاخري 

دةسباسةى دابييلشىا ثَيتظى يَيً صةبووىا، وثَيشليشلشىا بةسٍةظني ىوى، وطةسياىَى 

ساطتة قيية يَيً سَيلخشاوَى راليةكى ظة، وىاطييا رييلةٍاكاساٌ هذويف شياىَيً 

 وبةسطظذاىاكاسا بَو طَوسييَى و. هةوما دةسفةتةكَى راليةكَى ديظة،  وردةطت ىةداىا ٍةس

جناىذاىَى دطتَى بواساٌ كو اهششاقة َسيلخشاوَى تةكةصيَى هظةس جَيبةجَيلشىا خَيشا وخو

 دادكةت وةكو ٍة طتيلشٌ، دسوطتلشىا بشياساٌ، جَيبةجَيلشىا طرتاتيزيةكاٌ.

ربوى بذةطتظةئيياىا اهششاقة َسيلخشاوَى بَيتظى ية كو سَيلخشاوَيً ٍةظضةسخ      

ظةكشى ثةيشة وبلةت، كو فةهظةفةكا كاسطَيشى يا ىوية هظةس كاسطَيشى يافةهظةفةيا، 

بيةمايَىذسطتلشىا سَيلخشاوة كا ظةكشى يا ثلة بةسص ر سوويَى ٍةفلاسى وبشلذاسيا 

دكاسطَيشيا سَيلخشاوى داوٍَيية دسطتلشٌ وٍةس وٍا  ساطتةقيييةيا طةسضاويَيً مشوظى

فةهظةفةكَى دبةطتيت  مشوظى دكةتلو ثشت بً داخاصا ٍضسويتيةكا ىوى طةسضاظيَي

كو تةكةاسَى هظةس وَى ضةىذَى دكةت كو سَيلخشاو دكاسيت باشرتيً ئاسماىج بذةطت 

تةكةصى كشٌ  ر كو ٍضسووسةفتاسَيً ظى جَوسَى طةسجاوا دٍيتةطَوسيًظةبييَيت هذةمَى 

بَو ٍضسو  ظةئيياىا مووضةيَيً واٌواٌ يًيً سوتييى بَو بذةطت)ئةسكَيً(هظةس وةصَيفةيَيً 

سةفتاسكشىا خوداٌ كاساٌ و خوداىَيً سَيلخشاواٌ كو تةكةصيَى هظةس كشياساخَيشا 

  ودةطتجَيشخةسَيى وكَينلشىا تَيجووىا وبذةطتظةئيياىا كواهيتَى.

ثَيتظى ية كوسَيلخشاو تةكةصيَى اطةس  وراليةكَى ديتة بَو  اهششاقة َسيلخشاوَى     

داٍاتَيً بةسدةطت ينت وى ظَى بلةت وةكو ئَيم رطشىلرتيً طةسضاظَيً خويَيً مشَو
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ئةورى ب سيَيا ديتيا سَيلخشاوَىوةكو جةطتةيةكَى بايوهوجى بو منووىة مشوظ كو ثَيتظى 

ثيشةيى وضاظذَيشيلشىا طاخوةميى و خضمةتلوصاسيَيً  ثاساطتياب ضاظذَيشيلشىا 

ئةظ ضةىذة دبيتة ٍوكاس بَو باشرتكشىا  داٍاتَيً داسايى تني صيذة ٍةيةكوجظاكى و 

ئاطتَى بةسدوامَى و طةخبَيشكشىا طةس ضاظَيً مشَوظى وئةظ ضةىذة سةىطذاىة ظَى هظةس 

طةشةكشىا سةفتاسَيً تاكةكةطاٌ ٍةية و ر ئةجناو دبيتة ٍوكاسبو باشرتكشىا كاسيَيً 

  سَيلخشاوَى دا. َيى واٌ وئةجنةاماىا داٍَيياٌ وطةسكةفتَى دئةدايَى)ئة دايً( وةصيفى 

صاىلَويارى ب سةىطةكَى ئاشلشا ثَيتظى ب جَيبة جَيلشىا فةهظةفةيا كاسطَيشى      

سَيلخشاوَى ريذس ظةكشى ٍةية كو ئةظ ضةىذة دبيتة ٍَوكاس بو بذةطتظة ئيياىا سةشاقةيا 

كشىطيا صاىلَويا وةكو دةصطة ٍَيً ئةكادميى كو ثةيامةن ٍةية و سَوهةكَى طةهةن طشىطم 

ثَيشلةفتا ئابوسى وجظاكى كو ئاسماجنا واٌ ىةماية جظاكاٌ ٍةية دٍةمى قَوىاغَيً   بَو

جَيبةجَيلشىا ئاسماجنَيً تةقويذى ر سوويَىظةكوهني ودويفجوىَى هذويف صاىني وةكو 

وصاىظتاٌ بةهلو ثةياما واٌ هظةسدةمَى ىَا ٍةمى اليةىَيً رياىىََ يَيً صاىظتى 

 وتةقويذى ظةدطشيً.

 طشىطيا سَيلخشاوَيً ٍةظضةض ب طشتى وصاىلَوياٌ ب تايبةتى ظَى ظةكوهييَىوربةس      

ىاظَاتى دةطت ىيشاىلشٌ وةكو )طةخبَيشيلشٌ طةسضاظَيً مشَوظى،  ئةظ متغشَيً

 ، ربَوى ثَيم ئيياىا متغشَيً طةسةكى يَيً (سةشاقة يا سَيلخشاوىكاسطَيشيا ظةكشى، 

ر ثَيتظيا صاىلَوياٌ هةٍةسَينا  ئاسيشةيا ظةكوهييَى  دةسبشييَى ىَا بابةتَى ظةكوهييا

هظةستَيطةٍَيً بةسَى، ضوىلى ٍةسَيه ب طةمشةيةكا خَيشا ل  ب تةكةصيَى كوسدطتاىَى

، ل ٍزماسةكا صاىلَويَيً حلومى وتايبةتتَيبةس دبيت ب تايبةت  ظاٌ طاهَيً دومياٍى،

دا كاس دكةٌ ب  دىاظ رييطةٍةكا بةسٍةهظتلاسيَى كوسدطتاىَىوىَا صاىلَو ل ٍةسَينا 

تايبةت ثشتى صَيذةبووىا ٍزماسا صاىلَويَيً تايبةت ٍةس دطةل صاىلَويَيً دةسظة ى 

طياطةتةكا ظةكشى ثةيشة وكشى  كو وةصاسةتا خوَييذىا ثاال ٍةسَينى ب تايبةت ثشتى

 دةسظةى ٍةسَينَى. ودةسظةئَيً خوَييذىَى بَو ٍزماسةكا صوسيا قوتابياٌ وابني كشى ل



C 
 

طشىطيا بابةتى ب سيلا دة طتييشاىلشىا جةواىيا ثةيشةوكشىا صاىلَوياٌ ل ٍةسَينَى      

وسشاقة سَيلخشاوَى ظى وكاسطَيشيا ظةكشى فةهظةفة وطةخبَيشى كشىا طةسجاوةيَيه مشَو

 بووىاواٌ ئاطتةىلاٌ يَيً كو دكةظيةبةسدةو جَيبةجَيلشىاوٍةوهذاٌ بَو بةسةىطاس 

سةشاقةيا سَيلخشاوَى وٍةسوةٍا ثَيشلَيشلشىا ساطجاسدةيَيً كو دبية ٍاسيلاس بَو 

 موكوملشىا ئاطتَيً جَيبةجَيلشىا تَيطةٍَيً طةسى.

ب ئاشلشاكشىا وهظةس ظى بيةماى ئاسماجناطةسةكى ياظةكَوهييَى دٍَيتة دةطييشاىلشٌ 

كاستَيلشىا  ةىطظةداىَيًوس يا ظةكشى وسةشاقةيا سَيلخشاوَىثةيوةىذَى وىاظبةسا كاسطرَي

او  هةطةس وَى ثةيوىذيَى وئاطتَى ٍةبووىا ضَيواصيَى مشَوظى طةخبَيشيلشىا طةسضاظَيً

تةكةصيا واٌ هظةس  دا بوسةشاقةيا سَيلخشاوَى هذويفجَيبةجَيلشىا صاىلَويني ٍةسَينَى 

ئاية ظةكشى وطةخبَيشيلشىا طةسضاظَيً مشَوظى بَو ئاشلشاكشىا وَى ضةىذَى  كاسطَيشيا

جَيواصى ٍةية وئاطتَى جَيبةجَيلشىا سةشاقةيا سَيلخشاوى وىاظبةسا صاىلَو يَيً حلومى 

 .ويَيً تايبةت ل ٍةسَينَى

 وظَى ظةكوهييَى ثشت بة طتية ب منووىةكا طشمياىةيى كو ئاطتَى سةىطظةداىَيً

كاستَيلشىَى ياطةخبَيشيلشىا طةسضاظَيً مشَوظى وةكو متغيةسةكَى ساطتظةكشَى 

وةىذيا دىاظبةسا كاسطَيشى ظةكشى دا وةكو متغةيشةكَى طةسخبو وسةشاقةيا وثةي

وتابع، وهظةس بيةمايَى ٍزماسةكا طشمياىةَيً  ىةطةسخبو سَيلخشاوَى وةكو متغةيشةكَى

طةسةكى وَيً الوكى كو ٍاتيية ٍةهظةىلاىذٌ ب سَييا ٍزماسةكا سَيلاس وشَيواصَيً 

فَوسما ساثشطيَى ياكو ٍاتية دابةشلشٌ  ب سَييا ئاماسى يَيً داتايا كو ٍاتيية كَوملشٌ

هظةس جظاتَيً صاىلويَيً تايبةت ل ٍةسَينا كوسدطتاىا / عرياق كو طةسجةمَى واٌ 

 (%14.47)( فَوسو بووٌ ب سَيزةيا 17بووٌ وٍزماس فَوسمَيً دسوطت ) ( فَوسو701)

و  (AMOS. 23)بووٌ وئةجنامَيً فَوسماٌ ب سَييا بلاسئيياىا ثشوطشامَى ئاماسى 

(SPSS.V.21 ) كةٍشتيَى ئةظَيً ل خواسيَى بووٌ: هَيًدةسكةتً وئةجنامَيً طو ظةكَو 

هظةس ٍاتية ضاالكَيً طةخبرييا طةضاظَيً مشوظَى ل صاىلَويَيً كو ظةكَوهَيً  -7

ئةجنامذاٌ ظاٌ صاىلَوياٌ شياىَيً كاستَيلشَى وسةشاقةيا سَيلخشاوةى داٍةية، 
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كو ظةطَوهَيً مشَوظَى كو راليَى صاىلوَيً  واتة ضاالكَيً طةسخبَيشيا طةسضاوةَيً

 هظةس ٍاتية ئةجنامذاٌ ثشلذاسٌ وكاستَيلشىَى هظةس سةشاقةيا سَيلخشاوةيَى

وئةف ضةىذة بةهلةية كو ئة طةس ئةظ صاىلَوية حةص بلةت كوطةس كةفتيةكا 

 .ثةيشةوبلةٌ بةسدةاو بذةطتظة بيييت ثَيذظية كو سةشاقةيا سَيلخشاوى

كو طةخبَيشيا طةسضاظَيً مشَوظَى يةكاستَيلشىةكا مةعيةوى  وتةغةيشَى مةعيةوى -2

ظةكشى وسةشاقةيا سَيلخشاوى دا ل صاىلويَيً ٍةية وثةيوةىذيا دىاظبةسا كاطَيشيا 

كو ظةكوهني هظةسٍاتية ئةجنامذاٌ، واتة قاصاجنا كو ضاالكَيً طةسخبَيشيا طةس 

امذاٌ صةيذةتشدبيت كو ظةكوهَيً هظةسٍاتية ئةجنل صاىلَويَيً  ضاظَيً مشَوظَى

دثةيوةىذيا ىةساطتةوخو بشةىطةكَى مةصىرت  ئةو رى رئةجنامَى كاستَيلشىَيً

دىاظبةسا كاطَيشيا ظةكشى وسةشاقةيا سَيلخشاوةيى ل صاىلَويَيً كو ظةكوهني هظةس 

 ٍاتية ئةجنامذاٌ.

الوكى يَيً  مةعيةوى يَيً ثَوصةتيف دىاظبةسا ٍةمى موتةغريَيً جَيواصيَيً -3

بَو ٍةبووىا جَيواصيَى سةفتاسَيً ظةكَوهَييَى داٍةية، وئةظ ضةىذة ظةدطةسَيً 

صاىلَويَيً كو ظةكوهَيً هظةس ٍاتية ئةجنامذاٌ دطةل هيةس ضافلشتيا ظاٌ 

ب موتةغريا وطةسوشتَى جَيبةجَيلشىا واٌ هذويف ديتيةكا ئَيللى ياتايبةت 

 واٌ.

رى  ٍزماسةكا ساطجاسدةياٌ ةكوهَيً طةٍشتيَىهظةس بيةمايَى ظاٌ ئةجنامَيً كو ظ

 دةسبشيً وةكو:

ثشت يَى بية يا طةسضاظَيً مشَوظَى دياس تشيً ئةمشاصَيً كو ضاالكَيً طةسخبَيش .7

بَووى ربَوى كو  طتيت ثَيذظى ية كو كاسبلةت بَو دةطتيشاىلشىا بودجةيةكَى

 بلاسيت بلةٍيتة ئةجنامَيً خو.

)بينةيا( تامَيً تةىذسوطتى ب ثشَوكشاو بلاسيت كو  ظتةمَىيدسوطتلشىا ط .2

مشَوظَى وصَيذة كشىا  ثَيشلَيشى بلةت بَو طةسضافَيًضاظذيشيا بزيشلى 

صاىلويَيً كو ظةكوهني  طةسضافَيً مشَوظى راليَى بلاسئيياىا ضاالكَيً طةسخبَيشيا
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هظةس ٍاتية ئةجنامذاٌ ب تايبةت كو ثيت بشاطت يني ر سوويَى دةسووىى ظة 

 .يةٍشةياكاسى واٌهظةس ٍةبوويا طيظتةمةكَى وةٍا كودبَية ئةطةسبَو صَيذةبووىا 

داموصساىذىا بَو كظةكَى بَوخاىة ىشييلشىَى ل صاىلَويَيً كو ظةكوهني هظةس ٍاتية  .3

ووىا ىاظ ودةىلةكَى باش يَى بَو ثةيذاب كشٌ كو ئةظ ضةىذة ٍاسيلاسدبيت

بَو واٌ وئةظ ضةىذة ئَيلة ر بةس ثشطياسةتَيً ئةخالقى وضظاكى دىاظ يى ةسَيلخشاو

         كَو مةهلة ٍَى دا. 
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Abstract 

 
     The concept of Organizational Agility is a modern concept in 

contemporary management thought, and it expresses the ability of 

organizations to respond quickly to meet customer needs, introduces new 

products, search for the core capabilities of the organization, on the one 

hand, and identify the business environment and seize opportunities on 

the other, and respond Effective change and uncertainty. Therefore, 

organizational agility focuses on achieving speed and flexibility in three 

areas: sensing, decision-making, and application of strategies. 

    Achieving organizational agility requires contemporary organizations 

to adopt the Open Book Management philosophy, which is a new 

management philosophy based on creating an open book organization 

with a high degree of solidarity and real participation of human resources 

in the management of the organization, and calls for a new thought and 

view of human resources based on A philosophy that the organization can 

obtain  better results when the thinking and behavior of those resources 

shifts from focusing on their routine jobs to receive their salaries to the 

opinion and behavior of businessmen and owners of organizations that 

focus on quick action, initiative, cost reduction and quality. 

    On the other hand, adopting organizational agility requires 

organizations to focus on their human resource as the most important 

resource available to them, by looking at the organization as a biological 

entity such as a person who needs professional safety care, health care, 

social services, insurance services, and additional financial returns, and 

this leads to an improvement in the level of human resource maintenance, 

and is reflects in the development of individual behavior, thus improving 

their job performance and achieving creativity and success in 

organizational performance.  

   The need for universities to clearly adopt the philosophy of open book 

management and focus on maintaining their human resources to achieve 

organizational agility is evident, because of the importance of universities 

in being an academic institution with a task that has a critical role for 

societies in all stages of their economic and social development, as they 

are no longer limited to their traditional goals from where the search for 

knowledge and education, but extended its task to include aspects of 

scientific and technical life. 

   Accordingly, and the importance of the topic to contemporary 

organizations in general, and to universities in particular. The choice of 

the study came to the previous variables (maintenance of human 

resources, open management, and organizational Agility), to constitute 

the main variables of the subject of the current study. 
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   The problem of the study is the need for universities in the Kurdistan 

region to focus on the previous concepts. The region has witnessed an 

increasing growth during the last decade in the number of public and 

private universities, and universities in the region have become operating 

in a competitive environment among them, especially after the increasing 

number of private universities, as well as with universities outside the 

region after the Ministry of Education adopted the policy of openness and 

provided opportunities to study abroad. 

   The importance of the topic is embodied by diagnosing the extent of 

universities in the Kurdistan region adopting the philosophy and 

maintenance of human resources, open book management and 

organizational agility, and trying to identify the obstacles that prevent this 

from being achieved, and to submit proposals that can contribute to 

enhancing levels of their adoption of the above concepts. 

    Accordingly, the main objective of the study is to reveal the 

relationship between open book management and organizational agility, 

the implications for the maintenance of human resources in that 

relationship, and the extent of variation in the level of regional 

universities' adoption of organizational agility depending on their focus 

on open book management and human resource maintenance, and 

whether there are differences in the level of adoption of organizational 

agility between public and private universities in the region. 

The study is based on a hypothetical model that illustrates the impact of 

the impact of maintenance of human resources as a modified variable in 

the relationship between open book management as an independent 

variable, and organizational agility as an approved variable, and 

according to a set of key and sub-assumptions that have been tested by 

adopting a number of statistical methods of data collected through The 

questionnaire, which was distributed to the councils of private 

universities in the Kurdistan Region / Iraq, has been distributed (107) in 

total, and the number of forms valid for study was (91) forms, i.e. at a 

rate of (84.41%). The results of the questionnaire were analyzed using the 

statistical program (AMOS. 23) and  (SPSS.V.21) and the results of the 

study were as follows: 

1. Human resources maintenance activities in the researched universities 

have the potential to influence organizational agility. In other words, the 

human resource maintenance activities practiced in the researched 

universities contribute to the direct impact on organizational agility. This 

indicates if the researched universities want to achieve lasting success, 

they must have an organizational elegance. 

2. The existence of a moral effect of the variable human resources 

maintenance in the relationship between open book management and 

organizational Agility in the researched universities, i.e. the benefit 
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achieved by the activities of human resources maintenance in the 

researched universities increases as a result of the indirect effects more in 

the combination of the relationship between open book management and 

organizational agility in the researched universities. 

3. There are positive moral differences between all sub-variables of the 

study, and this is due to the difference between the research universities 

dealing with these variables and the nature of their adoption according to 

a unified vision of their own. 

Based on the findings of the study, it concluded a set of 

recommendations, including: 

1. The most prominent mechanisms upon which human resources 

conservation activities can depend must be on setting a budget for them to 

achieve their goals. 

2. Adopting a health insurance system related to programs to provide 

medical care for human resources and increasing the employment of 

human resource maintenance activities by universities in particular, 

which leads to reassurance in them that such a system exists, thus 

preserving their lives and then raising the efficiency of work. 

3. The establishment of a retirement fund in the researched universities, 

which contributes to establishing organizational reputation for it, as this is 

one of its moral and social responsibilities in society. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurdistan Regional Government -Iraq 

Ministry of Higher Education &  

Scientific Research    

Duhok Polytechnic University 

Technical College of Administration   

 

The Effect of Open Book Management on 

Organizational Agility through the modified role of      

Human Resources Maintenance 

 

An exploratory study of the opinions of private university Councils 

members in the Kurdistan Region / Iraq 

 
A Dissertation Submitted By 

Shihab Ahmed khider Souar 

 
 To The council of the Technical College of Administration in Duhok 

Polytechnic University As a Partial Fulfillment of the Requirements 

For the Ph.D. Degree in Business Administration 

 

 

                                         Supervised By 

 
Assistant Professor 

Dr. Hadi Khalil Ismael 

Internal Supervisor   

 

 
Professor 

Dr. Mohmmed. Abed Altaee 

External Supervisor 

2720 K.                            1441 A.H                           2020 A.D 

 


