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المستخلص
يهدف هذا البحث إلى اختبار القةا التار ال الاذد يحد اض اللواي الاالايا ةرلالاارات ايةاتلا ا ا
وذلك الن طليق التعلف اللى مدى ر ال أ ةعرا اللوي الالايا والمتمثل ةــ(التخطاط الالايا ،التد يب
الالايا ،ةلا ت اي رهرت الخرص ةرلعمل ،القد ت اللى ا خرذ القلا ) اللى الالارات ايةتلا ا ا ةرةعراهار
والمتمثل ةـ(اائلت اللياذ ،الوغط التلرفالا ،التكاين التلرفالا) .و م اختار الكلارت األهلا فا مديل ةغداا
لتكان مااداار للبحاث ة ماا القااراات اإاا يا (المادا  ،معارواا العمادا  ،ؤةار األةالار ) البارل الاداهم
( )145اختبلت الال ةطليق الحصل الشرمل أو الال الشااائا أو ياال الشااائا فاا ( )10كلاارت أهلاا
فا مديل ةغداا ،و م ايالتمرا اللى ايةتبرا كراات لقارس متغالات البحث وةهدف إلى معرل البارارت ،لذا
اةتعملت الداا من األةرلاب اإحصرئا مالتعمق البلارمي اإحصارئا (.)SPSS.V.23 ،Amos.V.25
واالتمد البرحثرن الملهي الاصيا التحلالا فا إا رز هذا البحث وخلج البحث ةم ماال من اللترئي أهمهار
وجاا القة ر ال معلاد ةان متغالات الد اة لدى اإاا ات العلار فا الكلارت المبحا .
الكلمات المفتاحية :اللوي الالايا ،الالارات ايةتلا ا ا  ،ةلا ت اي رهرت الخرص ةرلعمل.

مجلة اقتصاديات األعمال
المجلد ( )2العدد (2022/ )1
الصفحات67-43 :
(*) البحث مالتل من ةرل المرجالتال للبرحث األولى.
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Functional Maturity and Its Impact on Achieving Strategic Sovereignty

Abstract
This research aims to test the relationship of the effect that career
maturity has on strategic sovereignty by identifying the impact of the
dimensions of job maturity represented by (job planning, job training,
crystallizing work trends, decision-making ability). On strategic sovereignty
in its dimensions represented by (circle of influence, competitive pressure,
competitive formation). The private colleges in the city of Baghdad were
chosen to form the research community, and the research sample was
represented by administrative leaders who are at the level (deans, assistant
deans, heads of departments). Which included the senior administrative
leaders (145) individuals in (10) private colleges in the city of Baghdad, and
the questionnaire was relied on As a tool for measuring research variables,
and in order to process the data, a number of statistical methods were used
using the statistical program (SPSS.V.23, Amos.V.25). The researchers
adopted the descriptive analytical approach in completing this research, and
the research came out with a set of results, the most important of which is
the existence of a significant effect relationship between the study variables
in the higher administrations in the colleges investigated.
Key words: functional maturity, strategic sovereignty, crystallization of directions for work.
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المقدمة:
أ يلااب الملاماارت فااا الاةاات الحرهاال ااجههاار حااديرت ةالاابب التغااالات والتطااا ات التااا
شهدهر ويال المتاةع فا الم ريت ،ويةامر ايةتصراي وايجتمرالا والالارةا والتكلالاجا التاا
اتي اللهر الد ةد ت الملامرت اللاى المااكبا  ،فواق الان ةصال المال المااتت التلرفالاا للملاما  ،ممار
تطلب البحث الن ميرهام حديث ةرا ت الن طايل ةد ات القارات والملؤوةاان ةمار يتواملض مان كيار ت
ذا اا والقاد ت اللاى إي ارا خطاط ةديلا ووااعا ةارلقات الداخلاا والقاد ت اللااى ا خارذ القالا ات وةلااا ت
اي رهرت الخرص ةرلعمل ،وذلك من خقل عتيت اللوي الالايا لمر لض او فعرل فا ف مالاتاى
األاا الالايا والذد يؤاد ةدو ه إلى حقاق التياق والالارات .كمر ُحدات المشكل فا إمكراا عتيت
متغالات الد اة فا الكلارت المبحا والمتمثل ةرلكلارت األهلا لكان مالتااهر كرن أةل من الطماح
المترمل ،وإن هذه المتغالات كرات ةحرج لتعتيت أكبل فا هذه الكلارت المبحا  ،التاا مثال الااجها
الدةلامرةا اللةما للبقا ،فوق الن جعل األفلاا العرملان ةرا ين اللى حقااق األهاداف ةااا اللاد
العمل فا الكلا أو البعثرت الدةلامرةا خر ج البلد ،فامر ةد هذا البحث األامااذج اليلهاا ميحاصار
ومحلااق إحصاارئار لبااارن ماادى إمكراا ا طباااق المتغااالات فااا الشاالت كلااارت أهلا ا واةااتثمر القةاارت
اي برط والتر ال المبرولت ةالهر .وةذلك ومن البحث جرابان (االد والملا) ةر ةع مبرحث وامن
األول لمله اا البحااث وةعااا الد اةاارت الالاارةق  ،و لاارول ال راااب اللااالد للبحااث اللوااي الااالايا
والالارات ايةتلا ا ا  ،أمر المبحاث الثرلاث فكارن لعال و حلاال اللتارئي التطباقاا (ال رااب العملاا)،
وجر المبحث اللاة ةتقديم أهم ايةتلترجرت والتاصارت.

المبحث األول :اإلطار المنهجي للبحث:
أوالً :مشكلة الدراسة:
أ صاابحت التغااالات والتطااا ات الباسااا الالاام الغرلباا فااا الماال الملاماارت وملهاار الكلااارت
األهلا  ،إذ دو ال ل طا اليكل اإاا د لتالارالدهر اللاى التلاريم ما هاذه التغاالات لت علهار ةارا ت
اللى البقر  ،فوق الن ومان التيرالل ايجتمرالا والتلااما ةان العارملان ،لبلاا أاللاى مالاتاى مان
اإا رز الالايا لتحقاق الالارات ايةتلا ا ا مان خاقل العمال اللاى عتيات اللواي الاالايا .واللااض
كمن مشكل الد اة ةرلتالرؤل اللئاس اآل ا:
( هال هلارت صاا واها لادى ةارات الكلااارت األهلاا المبحا ا الان أهماا األ ال الاذد يحد ااض
اللوي الالايا فا حقاق الالارات ايةتلا ا ا )؟
 .1مر ها مالتاى اللوي الالايا فا الكارت األهلا المبحا ؟
 .2ماار ح اام الي ااات ةااان الكلااارت األهلااا المبحا اا لمتغااالات الد اة ا (اللوااي الااالايا ،الالااارات
ايةتلا ا ا )؟
 .3ماار طباع ا العقةاارت جاااد جاادا اار ال اللوااي الااالايا فااا الالااارات ايةااتلا ا ا ) ماان وجه ا اااال
القاراات اإاا ي العلار فا الكلارت األهلا المبحا ؟

ثانيا ً :أهمية الدراسة:
ُعد أهما الد اة أهما أكرايماا لمعرل تهار ماهااالر مان أكثال المااهاا أهماا فاا اليكال
اإاا د التا يمكن لرولهر ةرآل ا:
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 .1ا اةرت كايا حقاق الالارات ايةتلا ا ا فا م تم البحث مان خاقل اي الاري فاا ا اةا أةعارا
الالااارات ايةااتلا ا ا والااد ياياات الياالي اللااى الكلااارت األهلا ا ايةااتيرات ملهاار ةرلشااكل الااذد
يؤهلهر لتحقاق الالارات ايةتلا ا ا .
 .2إخوري ميها اللوي الالايا للد اة المادااا فاا ةطاري الكلاارت األهلاا فاا محرولا لتالاا
أ ةاارلاب اإاا ت الحديث ا ولتياارات الاااالا واإا ات ةرهما ا هااذا الميهااا فااا امااا و طااا و ياااق
الملامرت.
ُ .3عااد الكلااارت المبحا ا ةطااري حااااد هاار يخااد المالااالت التعلاماا فااا العاالاق ،واللاهاار فاإن اتاارئي
الد اةرت الحرلا ةتتواهر ةمقتلحرت عمل اللى طايل أاائهر و حالان مان اتارئي أالمرلهار ،وذلاك
من خقل العمل ةميرهام جديدت علهر ةارا ت اللاى حقااق الالاارات والتيااق اللاى الكلاارت الملرفالاض
لهر.

ثالثا ً :أهداف الدراسة:
العى هذه الد اة إلى حقاق الدا من األهداف والمتمثل ةرآل ا:
 .1التعاالف اللااى واة ا اللوااي الااالايا فااا الكلااارت المبحا ا ماان أجاال عتياات ةااد هر فااا التياااق
والالارات.
 .2التعاالف اللااى ماادى إ مكراا ا حقاااق الالااارات ايةااتلا ا ا للكلااارت المبحا ا ماان خااقل طباقهاار
ألاماذج الد اة .
 .3التعلف اللى طباع العقة (اي برط والتر ال) ةان متغالات البحث.

رابعا ً :مخطط الدراسة الفرضي وفرضياته:
فا ها مشكل البحث وأهدافض ،م صمام مخطط البحث الذد يعبال الان العقةارت الملطقاا
ةان متغالات البحث ،وكمر ماه فا الشكل (.)1

القة التر ال (المبرول)

القة اي برط

الشكل ( )1المخطط الفرضي للدراسة
المصددر :الشااكل ماان إالااداا البرحثتاارن ةريالتمارا اللااى( :صاامائال واليلحاار ا( ،)2020 ،الارةاالد والطاارئا،)2017 ،
(األاللج.)2019 ،
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ئاال ا

وفااا هااا مخطااط البحااث يلطلااق البحااث ماان فكاالت ئاال ا حاارول اختااار فلهااا
والمتمثل ةرآل ا:
يؤ ل اللوي الالايا وةديل معلاي فاا الالاارات ايةاتلا ا ا  ،وةاد اابثقات اللهار اليلهاارت
اليلالا اآل ا :
 .1يا ل التخطاط الالايا وةديل معلاي ةرلالارات ايةتلا ا ا .
 .2يؤ ل التد يب الالايا وةديل معلاي ةرلالارات ايةتلا ا ا .
 .3ؤ ل ةلا ت اي رهرت الخرص ةرلعمل وةديل معلاي ةرلالارات ايةتلا ا ا .
 .4ؤ ل القد ت اللى ا خرذ القلا وةديل معلاي ةرلالارات ايةتلا ا ا .

خامسا :حدود الدراسة:
تمثل حدوا الد اة ةرآل ا:
 .1الحددددود الميدانيدددة (المكانيدددة) :الكلاااارت األهلاااا والمتمثلااا ةكلاااا (اللافااادين ال رمعااا  ،التااالا ،
الملصااا  ،المااارمان ،ةغااداا للعلاااا ايةتصاااراي  ،اجلاا ال رمعااا  ،الالاااق ال رمعاا  ،مديلااا العلااام
ال رمع  ،جرمع اإمر جعيل الصراق ،اللواد ال رمع ).
 .2الحدددود النمنيددة :التااا متااد ماان اليتاالت ( )2021/5/5إلااى ( ،)2021/7/25و تواامن هااذه الماادت
التير ات األولا والمقرةقت و ازي ايةتبرا واةتلجرالهر.
 .3الحدود البشرية :التاا مثلات ةرلمالاتايرت اإاا يا العلاار (العمادا  ،ومعارواا العمادا  ،و ؤةار
األةالر ) فا الكلارت المبحا .
 .4الحددددود المعرفيدددة :الااادت فاااا المتغاااالات (اللواااي الاااالايا كمتغاااال مالاااتقل ( )Xوالالاااارات
ايةتلا ا ا كمتغال معتمد (.)Y

سادسا ً :أدوات البحث:
اام اةااتخدا ايةااتبرا كااراات ئاال ا ل م ا البارااارت الخرص ا ةرل راااب العملااا كااهاار عكااس
وجهاارت اااال األوااخري المختلي ا  ،و اام صاامامهر ةعااد ايطااقي اللااى المصاارا الخرص ا ةماهاااي
الد اة  ،و م اختار م ماال من المقرياس تق م المتغالات اللئاالا المالاا ةارةاهر و ام ُعاديلهر
ةمر يتاافق م ةاس الكلارت فا الباس العلاةا لتحقاق الدة فا القارس ،وكمار ماها فاا الملحاق ()1
و وملت ايةتبرا :
المحور األول :المتغاال المالاتقل (اللواي الاالايا) وأةعاراه اليلالاا األ ةعا ةريالتمارا اللاى
مقارس ).(Likert,1967
المحور الثاني :المتغال المعتمد (الالارات ايةتلا ا ا ) وأةعاراه اليلالاا المتمثلا ةثق ا أةعارا
ةريالتمرا اللى مقاارس ( .(Likert,1967و ام اةاتعمرل الادا مان األاوات اإحصارئا ةريالتمارا اللاى
البلارمي اإحصرئا (.)SPSS.V.23 ،Amos.V.25

سابعا ً :مجتمع البحث وعينته:
م اختار الدا من الكلارت األهلا فا محرفا ةغداا إجلا الد اةا والمتمثلا ةعشالت كلاارت
أهلا ا (كلااا اللافاادين ال رمعاا  ،كلااا التاالا  ،كلااا الملصااا  ،كلااا الماارمان ،كلااا ةغااداا للعلااا
ايةتصراي  ،كلا اجل ال رمع  ،كلا الالق ال رمع  ،كلا مديل العلام ال رمعا  ،جرمعا اإمار جعيال
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الصراق ،كلاا اللوااد ال رمعا ) .أمار الالا البحاث ام اختاار الالا ةصادي مثلات ةرلقااراات اإاا يا
العلار من هم ةمالتاى (المدا  ،معرون العمدا  ،ؤوةر ايةالر ) والبرل الداهم (.)145

المبحث الثاني :الجانب النظري:
أوالً :النضج الوظيفي:
 .1مفهوم النضج الوظيفي:
اختلا الباارحثان فااا حديااد ميهااا اللوااي الااالايا واللااى اللحااا الااذد ةاارالدهم إلااى الاال
إةهرمر هم اليكلي فا هذا الم رل ،إذ الده البرحثان حلق اهرئا فا ةلالل إجلائا إاا ي  ،الغريا ملهار
بلا ةلا ا ةلامر .ووصيض البعا ةد ت األفالاا العارملان اللاى ايختاار  ،ومان ام التاجاض احاا العمال
مقتلار ذلك ةريةتققلا فا صال القالا  ،فواق الان ايهتمار ة ما المعلامارت (Zunker,1986:
) .26واللف ض آخلين القد ت اللاى اا ارز المتطلبارت الالاياا هامن ملاحال اللماا الاالايا وفاا لال
م ماال من المالتايرت الالايا ذات الشرن ةكل ملحل ).(Salami,2008:36
 .2أهمية النضج الوظيفي:
يتالم اللواي الاالايا ةرهماا كباالت والمتمثلا ةارآل ا( :جرةام(Samuel, ،)277 :2012 ،
)(Mubiana,2010:35) ،2008:35
أ .اطان اللؤي إزا األالمرل ةمر يالهل المل العرملان ةرإاا ت.
ب .الترهب وايةتُعداا فامر يالرالد اللى الترةلم الالايا.
ت .يافل اللهر الالايا اللد العرملان.
 .يالرالد لمعلف العرملان لقامرط المختلي فا العمل واي را الحلال للمشكقت التا ااجههم.
ج .أحد الطلق اليرالل لتلما الخبلات التا مكن العرملان من ا خرذ القلا ات.
 .3أبعاد النضج الوظيفي:
ام ايالتماارا اللااى أ ةعا أةعاارا ئاالا لللواي الااالايا ،إذ لاارول (Jones & George,
)(، 2003:178الباااااااااارس واللااااااااااا ،)208 :2003 ،ةُعااااااااااد التخطاااااااااااط الااااااااااالايا ،و لاااااااااارول
) (Baird,et.al.,1990:258ةُعد التد يب الاالايا ،و لارول (القلياا ا )103 :1997 ،ةُعاد ةلاا ت
اي رهرت الخرص ةرلعمل ،و لرول (الحارلا )62:2010 ،ةُعد القد ت اللى ا خرذ القلا .

 .4التخطيط الوظيفي:
يعد التخطاط الالايا اللكاتت األ ةرةا لعملا اللوي الالايا للعارملان التاا ياتم مان خقلهار
ا اة التلبؤات المالتقبلا من خقل حديد المهر ات والمؤهقت التاا يمتلكااهار واللاى احاا يالاعيهم
فا لياذ خططهم .وةد اللف التخطاط الالايا ها العملاا التاا ياتم مان خقلهار زيارات والاا وإا ات
األفالاا العاارملان لماااالهم الالاياا وةااامهم واقاارط القااات والواع ماان خااقل ماار اافله الملاما ماان
معلامرت الن اليلص الالايا (البرس واللا ،)208 :2003 ،ويبان التخطاط الالايا مالرل اةا
اياماااذج المالااتقبلا لأفاالاا العاارملان و حديااد المهاار ات والمااؤهقت القزم ا  ،والتركاااد اللااى كايا ا
الحصااال اللاااهم ،ووه ا و حديااد خطااط واةعا ا للت ديااد والتحالااان لهااؤي العاارملان & (Jones
) ،George,2003:178إن التخطاط الالايا ها الاللاكارت التا صاد مان األفالاا العارملان التاا
هدف إلى لما الاالا ةمهار ات واهتمرمر اض وةاماض واليالي والمعاةارت والخاار ات الالاياا  ،كمار
يتومن هذا الميها األهداف الالايا والخطط التا يالعى األفلاا العرملان إلى حقاقهر ،و ُعاد أهماا
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التخطاط الالايا فاا إااض يالارالد األفالاا العارملان اللاى شاخاو مااالهم الالاياا  ،وكاذلك عالييهم
ةلقرط القات والوع فا مهر ا هم و صا ا هم ألهدافهم الالايا ).(Bernardin,2007:228
 .5التدريب الوظيفي:
التد يب الالايا وها الملا العى إلى طايل مالتاى اا رز األفلاا العرملان واما خبالا هم
وةد ا هم م بديل ةلاكهم وا رهر هم و ف اللوح المعلايا لهام مان أجال طاايل اا ارزهم وأاائهام
فااااا العماااال واةااااتقلا هم لاالاااارهم فااااا الحصااااال اللهرئااااا إلااااى احاااالاز أهااااداف الملاماااا ةكياااار ت
) .(Baird,et.al.,1990:258إن التد يب الالايا ها العملا التاا الاراد العارملان للعمال ةصالام
وكياار ت وفطل ا واةااتبدال ملرةااب فااا صاالفر هم وةاالاكار هم (الماال .)16 :2012 ،عتمااد العملااا
التد يبا اللى ق ملاحل أ ةرةا ذو طباع متمرةك ومثرةلت (ةرلم وصرل .)135 :2006 ،
 .6بلورة االتجاهات الخاصة بالعمل:
ُعااد اي رهاارت أحااد أةعاارا اللوااي الااالايا لأفاالاا العاارملان واللااى اللحااا الااذد يالاارالد اللااى
وها إجرةا هاملا مل قبا واهاي اماط ةالاكا مختلا فاا ةا اض ومالارهمتض فااا م ارل العمالُ .عااد
اي رهرت جت مكمل لشخصا األفلاا العرملان و تبلاا اي رهارت الان طلياق التعلاام ايجتمارالا،
أد إاهر يمكن أن تغال الن طليقض ويحد غاال اي رهرت الان طلياق اييااا أو المحاا أو التُعاديل
لااحد أو اكثل من مكاار ض .والرات مر ييول أيلب المديلين غاال ا ره واحاد أو أكثال مان المااليان
ةغا الترةلم م التغاالات الباساا الخرصا فاا ةاسا الملاما أو لتطاايل األاا أو لتعتيات وح التلاريم
واياالا ر ةااان العاارملان (الحااارلا ،)61 :2010 ،أد خلااق لاااام مت ااراس ماان المياارهام والمعتقاادات
واإجلا ات واواف وأهداف العمل (القليا ا.)103 :1997 ،
اجد ق اللرصل مكاا لق رهرت وي وجاا لهذه العلرصال ةشاكل مليصال أن اي رهارت
أ كثاال عقاااد ألاهاار ي تاارل ماان حصااال زياارات مكااان إلااى آخاال ،ةاال تاارل اتا ا التيرالاال المالااتمل
والمتغااال للمعاار ف والعااط ا والمااال الالاالاكا لأوااخري أماار وااا ماار وهااذه العلرصاال متمثل ا
ةرآل ا:
أ .العنصر الفكري :ير ا او ه الن طليق اةتكر اي رهرت التا يحملهر اليالا ازا ملامتاض للتيرالال
م المعلامرت والمختون المعلفا المبعثل لدى األفلاا العرملان.
ب .المشاعر :مثال ال راب العرطيا فا ةرح اي رهرت و يراللهر ما العلصال اليكالد ةااا علاق
األ مل ةرلحريت الشخصا أو علق (ةرلحب ،الكلاها  ،ويالهر من التغاالات العرطيا ).
ت .توجيه السلوك :يعد هذا العلصل من أكثل العلرصل لها و ر ال فا اشرط العمل واللاى اليال
أن الاللات هلر يشبض الاللات الملئا ،أد إا ض ةلات محالاس ممر يبان مالتاى الماال للعمال ةغاا
اللال كرن ذلك ةشكل محدا أ ةإلهر اللا للاصال إلى المااجه للتصلف.
 .7القدرة على اتخاذ القرار:
ُعد الملا ا خرذ القالا أحاد أةعارا اللواي الاالايا لأفالاا العارملان ،إذ ُعاد الميالال الحقاقاا
لطباع الكير ات والخبلات والمعر ف والمهار ات التاا يتمتا ةهار األفالاا العارملان .أن الاا مثال
هااذه الكياار ات يالاارالد فااا اادالام العملا ا التلااما ا ةركملهاار اللااى االتباار أن اللوااي الااالايا يشااكل
الصا ت الحقاقا لطباعا اا ارز األاشاط اإاا يا  .اللمار إن هاذه الصاا ت ي يمكان االتمراهار و رواال
أ ةعراهاار وفهاام مواامااهر ماان اون وجاااا اللوااي الااالايا الااذد يحتاارج بلااا ةاالا ات صااحاح فااا
مختل الماراين واألاشط التاا يمر ةاهر العارملان ألااض ةاتوال القالا الكياا ةااف يحصال التبارس
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ةرألاشط و الخيا مالاتايرت اللواي الاالايا ممار ياؤاد إلاى ااخيار و لاجا فاا مالاتاى األاا
الالايا ،األ مل الاذد يحاتم العمال اللاى لةااي أهماا اللواي الاالايا وجعلاض أحاد المهار األةرةاا
للعرملان ،إذ ياهل حاايا وةاد ت األفالاا العارملان التاا ي يمكان أن اهال مان ياال القالا الصارئب،
فرلعرمل الذد يالتطا اةتخدا اآلل ةشاكل صاحا ويالا خبلا اض ومعر فاض لتالايهار وصااراتهر ةاد
يكان ها األفول اللى ا خرذ القالا ويمكان وصايض ةرللرهاي ولاياار (الحاارلا .)62:2010 ،ويمكان
شخاو ا ج أهما القلا من خقل اآل ا( :ةلطرن)69-68 :2003 ،
أ .مكرا ار ال القالا اللاى أهاداف الملاما واألفالاا العارملان :فكلمار زاات مكراا ار ال القالا اللاى
أهداف الملام زاات ا ج أهما القلا .
ب .األطلاف المتر لت ةرلقلا  :كلمر ُعادى الادا األفالاا العارملان الاذين ةااف يتار لون ةارلقلا زاات
أهما القلا  ،إي أن أالداا األفلاا العرملان الذين ةاف يتر لون ةرلقلا مقتلن ةح م الملام فياا
ملام صغالت يصب القلا ذا ا ج أهماا هرئلا إذا كارن ياؤ ل اللاى الشالت أفالاا فاا حاان هاذا
العدا ي يشكل أد أهما للملام الكبالت الح م.
ت .ح م األماال المطلاة للقلا  :كلمر كبل ح م األماال الااجب افلهر للقلا زاات ا جا أهماا
القلا .
 .ا ج كلا القلا  :يبان كلا القلا ا ج و الا القلا ومان هلار يمكان القاال أن القالا ات
الدو يا أ و المتكاال ت أةاال أهماا ماان القاالا ات التااا تخااذ ماالت واحاادت فااا حااارت الملاما أو اللااى
فتلات متيلة .
ج .الاةت الذد يالتغلةض القلا  :القالا ات التاا صاد فاا الاالوف الصاعب كاان أكثال أهماا مان
القلا ات التا يتافل الاةت لد اةتهر.
ثانياً :السيادة االستراتيجية:
 . 1مفهوم السيادة االستراتيجية:
يُعد أول من اةتعمل مصطل الالارات ايةاتلا ا ا فاا م ارل األالمارل .ويالى أن التيااق فاا
م رل األالمرل يتطلب اامرطر خرص من القات ،التا ي عكس فقاط إةالاز المالارح الخرصا ةاض ،وإامار
للتر ال فاا المااةا والملارو ت  ،وهاذه القاات عطاا القاد ت اللاى حدياد م ارل الملرفالا كاةاال للتغلاب
اللااااااى الياهااااااى واللماااااار ذج العرلمااااااا المقئماااااا  ،فهااااااذه القااااااات الاااااامى ةرلالااااااارات ايةااااااتلا ا ا
) .(D'Aveni,2001:6إن الالارات ايةاتلا ا ا لهار ااالت ماحادت الان ايةاتلا ا ا  ،وكاذلك القاد ت
اللاى رةاااس ةااالااد اللعبا فااا أد اقطا معطارت ماان الااتمن ،واشاا الالاااطلت هااا جات ماان الالااارات
ايةتلا ا ا  ،و حدا الملام ذات الالارات ايةتلا ا ا القااالد ةرةتعمرل امرذج مختلي من الي ااات
) ،(D'Aveni,1999:2و مثل الالارات ايةتلا ا ا وبك من القالا ات فاا الباسا المواطلة وياال
المتاةع ا التااا هااتم ةعملااا التيكااال ةعاااد األمااد ماان خااقل التاةاا ةرألالماارل الحرلااا فااا الملاماا
) .(Cezar,et.al.,2001:285وها القات ايةتصراي والتكلالاجا القارا ت اللاى مااجها الملرفالاان
من خقل التكرمل ايةتلا ا ا لتصب كقالب وحاد فا م رل الصلرال ).(Meyer,2012:2
 . 2أهمية السيادة االستراتيجية:
لبثق أهما الالارات ايةتلا ا ا اتا مر قدمض للم تم من خادمرت يكاان للتطاا والحدا ا
او مهم وةر ز فاهر .وةذلك تلرفس ةعا الملامرت اللاى قاديم أفوال الخادمرت فاا ةطاري األالمارل
ولم يقتصل التلرفس اللى ملامرت األالمرل ةل عدى إلى الملامرت العرم التا تلرفس فامر ةالهر اللاى
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قديم الخدمرت التا تلرةب م التطا ات الحرصل فا الباس العرلما  ،ويمكان اهاا أهماا الالاارات
ايةتلا ا ا ةم ماال من اللقارط الان طلياق ايالتمارا اللاى آ ا لبثاق أهماا الالاارات ايةاتلا ا ا
اتا ا ماار قدماض للم تما ماان خادمرت يكااان للتطااا والحدا ا او مهاام وةاار ز فاهار ،وةااذلك تلاارفس
ةعا الملامارت اللاى قاديم أفوال الخادمرت فاا ةطاري األالمارل ولام يقتصال التلارفس اللاى ملامارت
األالمرل ةل ُعدى إلى الملامرت العرم التا تلرفس فامار ةالهار اللاى قاديم الخادمرت التاا تلرةاب ما
التطااا ات الحرصاال فااا الباسا العرلماا  ،ويمكاان اهااا أهماا الالااارات ايةااتلا ا ا ةم ماالا ماان
اللقرط من خقل ايالتمرا اللى آ ا م ماال مان البارحثان )(Strikwerda, ،(D'Aveni,1999:2
)( ،2002:25الماةاد( ،)90-89 :2014 ،الشلييا )138-137 :2017 ،وكمر ير ا:
أ .الالارات ايةتلا ا ا لهر أهما فا حقاق أهداف الملام ةرلبقر .
ب .الارهم الالااارات ايةااتلا ا ا ةمالاارالدت المااد ا فااا التقااام لاكااان أكثاال اةا للقاارط القااات والوااع
وكذلك لليلي والتهديدات.
ت .تيد الالارات ايةتلا ا ا من ةد ت الملامرت اللى قديم خدمرت جديدت و ُعد الخدم ال ديدت وةاا
لديمام الملامرت.
 .اجض ماا ا الملامارت فاا المحااط الخاري ةهام ،ما األخاذ ةلاال ايالتبار هالو ت التلباؤ اللاد
الدخال ألالمرل جديدت لتحقاق األهداف المشتلك للمالتيادين.
 . 3أبعاد السيادة االستراتيجية:
ام ايالتمارا اللاى ق ا أةعارا ئاالا للالاارات ايةاتلا ا ا ،(D'Aveni,2001:197-199) :
)(STrikwerda,2005:8
أ .منطقة النفوذُ :عد اائلت اللياذ ةمثرة ةلب الالارات ايةتلا ا ا وها ميها مالتعر من ال غلافا
الالارةااا  ،ةاادأ البحااث فاهاار مااؤخلا فااا أاةااارت اإاا ت إذ ااافل إطاار ا لد اة ا اللا ا ايةااتلا ا ا
لمحيا ا الملام ا و حديااد آ ر هاار اللااى ايةااتلا ا ا التلرفالااا  .و مثاال م ماال ا ةاال وخاادمرت
وحقاب ا جغلافا ا ةاارا ت اللااى التاار ال فااا المكاارن الااذد يتصاار ي فاااض الملرفالااان ااخاال المالاارح
التلرفالاااا ) . (D'Aveni,2004:1و اااافل ةاااارق المااال لاااتيحو الهااادف ايةاااتلا ا ا لمحياااا
الملام ومورمالهر من أجل وه ايةتلا ا ا التلرفالا (الماةاد.)5 :2014 ،
ب .الضغط التنافسدي :حلكا لرفالاا ماجها خر جاار ومحادات وةرةلا للمقحاا مان ةبال الملامارت
المتلرفال لتعتيت مكراتهر التلرفالا اللالبا  .ويلتي الن هذه التحلكرت التيرالل التلرفالا ،إذ رخاذ كال
ملام جما اإجلا ات التلرفالا فا الالاق ةلال ايالتبر  ،ةالمر يص الوغط التلرفالا العقةا
المد كاا ةاااان الملامااا وةاستهااار التلرفالاااا ةركملهااار ،وةرلتااارلا فهاااا يُكمااال ميهاااا التاااا ل التلرفالاااا
) .(Zucchini & Kretschinier,2011:4ووفقار للماااذج ةاا ل فاإن الواغط التلرفالااا يعتمااد
اللى خمال ةاى متمثل فا ةات المشتلد ،ةات الماا ا ،الاائاق الادخال ،التهديادات التاا طلحهار
الملت رت البديل  ،والتلرفس ةان الصلرالرت (هل وجاات .)108 :2008 ،وةد م ةارس التلرفس ةاان
الصاالرالرت ةعااماال ااؤ ل اللااى ا ج ا الملرفال ا الالااعلي فااا الالاااق ،كعاادا و لكااات الملرفالااان،
ومعاادل اللمااا فااا الطلااب ،وكثرف ا أس الماارل فااا الصاالرال والتكاارلا الثرةت ا  ،التمااريت ،و كاارلا
التباااااديل ،و لااااااي الم ماالااااارت ايةاااااتلا ا ا ااخااااال الصااااالرال  ،وح ااااام حاااااااجت الخااااالوج
) .(D'Aveni,2004:40ويمكان أن يكاان الواغط التلرفالاا متماثق فاا التهدياد الكماا مان خااقل
مورالي ح م الحص الالاةا ).(Strikwerda,2002:14
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ت .التشكيل (البناء) التنافسي :التطا الملامرت حقاق التياق اللى الملامارت األخالى مان خاقل
إ قرن فن التشكال التلرفالا ،فرلقد ت اللى إاشر هاكل للتحرليرت واألهداف وم ريت التلرفس عكاس
ؤي الملام العرلما للمالرح التلرفالا  ،ويبدأ التشكال التلرفالاا ةإاشار حرليارت مان القااى قلال
من التعقاد التلرفالاا و توامن أيوار اةاتخدا اإوار ات والتاداخقت المتتاا العماقا للحيارل اللاى
ااحارز اآلخلين أ لر حلت الملام احا حقاق أهدافهر ،إذ الاتخد القااى م ماالا متلاالا مان
األةرلاب مثل (التقالام والتغلب ،والتلياذ ،والتلالاق واةتلا ا ارت التااازن) يكتالارب التار ال لااس
فقط اللاى التشاكال التلرفالاا الحارلا ،ةال أيوار اللاى الملاا إالارات ةلار الهاكال التلرفالاا & (Zee
) .STrikwerda,2003:17يُعااد التكاااين التلرفالااا لعب ا الرلا ا المخاارطل فا ااب اللااى الملاماارت
امي وةلر أو إالرات كاين ماا اهر وكير هر لتحقاق التكا م الباس المتغاالت ،وةاد ا بات (Zee
) & STrikwerda,2003:17ةااارن البلااار التلرفالاااا يمثااال خليطااا للواااغط التلرفالاااا ل ماااا
األطلاف اللئاال لتشخاو األطلاف التا مثل الماة األكثل ةات ،ويمكن أيور حدياد األطالاف
ذات القات األكبل فا ةطري األالمرل.

المبحث الثالث :الجانب العملي:
أوالً :تقييم جودة ومطابقة مقياس البحث:
لتقاام مدى مطرةق المقرياس المالتخدم فا اإطار اللاالد ما ال رااب التطباقاا ،ام االتمارا
الدا من المؤولات للحكم اللى مدى المطرةق  :وكمر ير ا:
 .1متوسط التباين المستخلص ):Average Variance Extracted (AVE
ها م ماي التشبعرت التلةاعا مقالام اللى الدا المؤولات (اليقلات) و كاان ةاما معلايا
اللدمر ت روز ةامتهر ( ،)0.50أمر إذا أةل من ذلك فإاض يشال إلى وجاا برين متبقا فا خطار اليقالات
ةدل أن يتم يالاله من خقل المتغال.
 .2الثبات المركب ):Composite Reliability (CR
م اةتخدا هذا التحلال للتحقق من ما اةا جما المتغاالات فاا امااذج الد اةا  ،إذ عاد ةاام
مقبال إذا كرات أكبل أو الرود (.)0.70
 .3ألفاكرونباخ :Cronbach's Alpha
يقصااد ةااض إلااى أد ا ج ا يعطااا المقا ارس ةاالا ات متقر ة ا اللااد طباقااض فااا كاال ماالت .فاارألاات
المتذةذةا التااا عطااا اتاارئي متيرو ا اللااد طباقهاار أكثاال ماان ماالت كااان ماادالرت للقلااق والااد الثقا فااا
اترئ هر ،ومن م ُعاد هاد ا لل هاد والاةات والمارل .و تالاوح ةامتاض ةاان الصايل (أاات ملعدما الثبارت)
والااحد الصحا (أاات رم الثبرت) .وةاجض الر يعد المقارس ذا برت ملخيا إذا لاوحت ةامتض ةاان
( )0.40-0وذا بارت متاةااط إذا كرااات ةاما الياار قا ةااان ( )0.70-0.40وذا باارت مل يا إذا كرااات
ةام معرمل الير ( 0.70فراللى) ،فإذا كرن المقارس ذا برت الرل فإن هذا يعلاا أن ةلااا المقاارس رةتا .
ومان ام المقاارس رةاات ،أمار إذا كارن الثبارت ملخيواار فاإن ذلاك يعلاا أن هلرلااك واحاد اللاى األةال ماان
فقاالات أو الباار ات المقااارس يااال رةاات ،إذ يعااد اي الاارق الااداخلا لهاار هااعا  ،وي تحماال مالااتاى
المقبالا من الثبرت ،إذ يلبغا حديدهر ومعرل تهر وذلك ةحذف اليقلت أو العبر ت من التحلال.
 . 4الصدق البناء ألختبار اداة القياس:
اةااتعمل البرحثاارن التحلااال العاارملا التاكااادد للتحق اق ماان جاااات مقااارس البحااث وةلاار ه .وذلااك
ةرةتخدا ةلارمي ( ،)Amos.25إذ الهل المخطط الدا من القاام التاا مثال مادى مالارهم أو كااين
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كل (فقلت) فا يالال العرمل ،إذ ةااتم ايالتمارا اللاى مؤوالات جااات المطرةقا الااا ات فاا ال ادول
( )1لمعلف مدى مقئم اليقلات للبُعد ةصا ت الرم وللمتغال الذد لتما لض ةصا ت خرص .
الجدول ( )1مؤشرات حسن المطابقة
المؤشر
القرالدت

X2
كاي
سكوير
---

درجة
الحرية
()DF
---

النسبة بين X2
ودرجة الحرية
DF
أةل من 5

مؤشر المطابقة
المقارن
()CFI
0.9-1

مؤشر توكرر
لويس
()TLI
0.9-1

مؤشر جذر متوسط مربع
الخطأ التقريبي
()RMSEA
أةل من أو يالرود 0.08

 . 1التحليل العاملي التوكيدي لمتغير النضج الوظيفي:
ياه الشكل ( )2أاماذج اللوي الالايا الذد يتكان من أ ةع أةعرا أةرةا والمؤلي مان
( ) 20فقلت .أن مؤولات جاات المطرةق المالتخلج لأاماذج والارهلت فا الشكل (.)2
وةعااد حااذف اليقاالت ( )G4ماان ةُعااد ةلااا ت اي رهاارت الخرص ا ةرلعماال ،إذ أاهاار متلااك باارين
مشتلت الرلا أ ل اللى معريال المطرةقا ووفقار لتاصاارت مؤوالات التعاديل ،إذ يتباان ةعاد حاذف هاذه
اليقلت أن جما مؤولات التعديل كرات مطرةق لمؤولات جااات المطرةقا المعار يا  .وةلار اللاى هاذه
اللتا ةاتم االتمراه األاماذج اللد إجلا التحلاقت اإحصرئا القحق .

الشكل ( )2انموذج متغير النضج الوظيفي بعد التعديل والحذف
المصدر :مخلجرت ةلارمي .Amos25

إذ يتو من خقل ال دول ( )1مر ير ا:
لاوحااات ةاااام التشااابعرت المعاااار د ل ماااا فقااالات متغاااال اللواااي الاااالايا ةاااان (-0.591
 )0.842وها االبا جادت ،إذ شال ةام التشبعرت المعار يا إلاى مادى مالارهم كال فقالت ةرلبُعاد الاذد
لتما إلاض ،أوهحت اللترئي أن الصدق البلرئا للمقارس ل ما فقلات متغال اللوي الالايا معلايا .
وأن القام المعار ي ( )CRل ما اليقلات ةد لاوحت ةان ( )9.153 -5.914وها أكبل مان القاما
المعار ي الحلج ( )CRالبرلغ ( .)1.96وهذا يادل اللاى صادق العبار ات وهاا مؤوال جااد إجالا
التحلااقت اإحصارئا القحقا  ،إذ ةلغاات ةاما مالاتاى الديلا ل ماا فقالات متغاال اللواي الااالايا
( )0.000وها أصغل مان مالاتاى الديلا البارل ( ،)0.05وهاذا يشاال أيوار إلاى أن جماا اليقالات
معلاي يدل اللى صدق العبر ات وها مؤول جاد .وة لت ةاام الثبارت الملكاب ( )CRألةعارا متغاال
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اللوي الالايا جماعهر همن الحادوا المقبالا  ،إذ لاوحات ةاان ( )0.891–0.870وهاا أكبال مان
اللالب المعتمدت والبرلغ ( ،)0.70وها مؤول جاد ويدل اللى برت المقارس ،إذ الهلت اللترئي وجاا
برت الرلا ألةعرا مقارس متغال اللوي الالايا.
ويتباان ماان ةاام متاةااط التبارين المالااتخلو ( )AVEألةعارا متغااال اللواي الااالايا جماعهاار
مقبال  ،إذ لاوحت ةان ( )0.639–0.575وها أكبل من القام ( )0.50إذ دل جماعر اللاى الصادق
التقر ةا لأةعرا .ومان خاقل ةاما معرمال أليركلوابارا ألةعارا متغاال اللواي الاالايا التاا لاوحات
اترئ همر ةان ( ،)0.848 –0.765إذ يتو أاهر أكبال مان ( )0.70وهاذا يادل اللاى أن معرمال الثبارت
ألاات القارس تمت ةد ج ٍ الرلا من القبال والثبرت.

الداللة

القيمة الحرجة
C.R.

الخطأ المعياري
S.E.

التشبعات

اال
اال
اال
اال

0.000
0.000
0.000
0.000

8.487
9.153
7.196
8.178

.092
.088
.081
.088

التشبعات المعياري

اال
اال
اال

0.000
0.000
0.000

8.063
6.560
8.565

.105
.125
.119

ألفا كرونباخ

اال
اال
اال
اال

0.000
0.000
0.000
0.000

7.930
6.587
7.263
6.211

.161
.200
.207
.187

متوسط التباين
المستخلص ()AVE

اال
اال
اال
اال

0.000
0.000
0.000
0.000

5.914
6.963
6.856
5.948

.152
.168
.136
.140

1.000
.898
1.167
.931
.833
1.000
1.279
1.318
1.506
1.159
1.000
.847
.821
1.018
1.000
.778
.804
.581
.721

.645
.634
.763
.741
.624
.639
.694
.699
.796
.649
.803
.718
.591
.748
.842
.694
.733
.608
.672

الثبات المركب
()CR

P

األبعاد

0.811

0.575

0.870

التخطاط
الالايا

0.830

0.597

0.881

التد يب
الالايا

0.765

0.639

0.876

ةلا ت
اي رهرت
الخرص
ةرلعمل

0.848

0.622

0.891

القد ت
اللى ا خرذ
القلا

المسار

الفقرات

الجدول ( )2المؤشرات اإلحصائية ألنموذج النضج الوظيفي

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

S1
S2
S3
S4
S5
D1
D2
D3
D4
D5
G1
G2
G3
G5
C1
C2
C3
C4
C5

المصدر :مخلجرت ةلارمي .Amos25

 . 2التحليل العاملي التوكيدي لمتغير السيادة االستراتيجية:
يبان الشكل ( ) 3التحلال العرملا التاكادد للماذج الالارات ايةتلا ا ا الذد يتارل مان اق
أةعارا أةرةااا والمؤليا ماان ( )15فقالت ،وماان خاقل مقحاا مؤوالات جاااات المطرةقا المالااتخلج
لأاماااذج والااارهلت فااا الشااكل ( )3يبااان أن جماا مؤواالات جاااات المطرةقا كرااات هاامن المعااريال
المطلاة لأاماذج وةلر اللى هذه اللتا ةاتم االتمرا األاماذج فا التحلاقت اإحصرئا القحق .
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الشكل ( )3أنموذج متغير السيادة االستراتيجية بعد التعديل
المصدر :مخلجرت ةلارمي .Amos25

إذ يتو من خقل ال دول ( )2مر ير ا:
 لاوحت ةام التشبعرت المعار د ل ما فقلات متغال الالارات ايةاتلا ا ا ةاان ()0.861 -0.711وها االبا جادت.
 أوار ت اللتارئي أن الصادق البلارئا للمقاارس ل ماا فقالات متغاال الالاارات ايةاتلا ا ا معلايا  ،إذبان أن القام المعار ي ( )CRل ما اليقلات ةد لاوحت ةاان ( )12.153-8.731وهاا أكبال مان
القام المعار ي الحلج ( )CRالبرلغ ( ،)1.96وهذا يدل اللاى صادق العبار ات وهاا مؤوال جااد
إجلا التحلاقت اإحصرئا القحق .
 إ ذ ةلغت ةام مالتاى الديل ل ما فقلات متغال الالارات ايةاتلا ا ا ( )0.000وهاا أصاغل مانمالتاى الديل البارل ( )0.05وهاذا يشاال أيوار إلاى أن جماا اليقالات معلايا ويادل اللاى صادق
العبر ات وها مؤول جاد.
 وة لت ةاام الثبارت الملكاب ( )CRألةعارا متغاال الالاارات ايةاتلا ا ا التاا كراات جماعهار هامنالحاادوا المقبالاا  ،إذ لاوحاات ةااان ( )0.935–0.919وهااا أكباال ماان اللالااب المعتماادت والبرلغاا
( ،)0.70وهاا مؤوال جااد ويادل اللااى بارت المقاارس ،إذ ألهالت اتاارئي وجااا بارت الارلا ألةعاارا
مقارس متغال الالارات ايةتلا ا ا .
 ويتباان مان خاقل ةاام متاةاط التباارين المالاتخلو ( )AVEألةعارا متغاال الالاارات ايةااتلا ا ا أنجماعهر مقبالا  ،إذ لاوحات ةاان ( )0.743–0.963وهاا أكبال مان القاما ( )0.50إذ ادل جماعار
اللى الصدق التقر ةا لأةعرا.
 ومن خقل ةام معرمل أليركلوابرا ألةعرا متغال الالارات ايةاتلا ا ا التاا لاوحات اترئ همار ةاان( ،)0.912–0.889إذ يتو أاهر أكبل من ( )0.70وهذا يادل اللاى أن معرمال الثبارت ألاات القاارس
تمت ةد ج ٍ الرلا من القبال والثبرت.
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الداللة

القيمة الحرجة
C.R.

الخطأ المعياري
S.E.

التشبعات

التشبعات المعياري

اال
اال
اال
اال

0.000
0.000
0.000
0.000

10.806
10.310
11.222
10.402

.106
.118
.112
.120

ألفا كرونباخ

اال
اال
اال
اال

0.000
0.000
0.000
0.000

10.011
9.878
9.786
10.371

.103
.117
.134
.129

متوسط التباين
المستخلص ()AVE

اال
اال
اال
اال

0.000
0.000
0.000
0.000

12.153
9.517
10.097
8.731

.088
.105
.105
.092

1.000
1.069
1.003
1.059
.806
1.000
1.034
1.155
1.308
1.334
1.000
1.144
1.220
1.262
1.252

.801
.765
.787
.839
.736
.774
.711
.817
.849
.852
.797
.838
.810
.861
.815

الثبات المركب
()CR

P

األبعاد

0.889

0.693

0.919

اائلت
اللياذ

0.907

0.731

0.931

الوغط
التلرفالا

0.912

0.743

0.935

البلر
التلرفالا

المسار

الفقرات

الجدول ( )3المؤشرات اإلحصائية ألنموذج السيادة االستراتيجية

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

B1
B2
B3
B4
B5
V1
V2
V3
V4
V5
H1
H2
H3
H4
H5

المصدر :مخلجرت ةلارمي .Amos25

يتبان من خقل ال دول ( )4مر ير ا:
حققت ةام ( )Fالمحالاة مر ةامتض ) (203.677وها أكبل من القام ( )Fال دولا البرلغا
( )3.94اللد مالتاى ايل ( )0.05أد أن ةام  Fي حادا وجااا ار ال وإامار حادا معلايا اللمااذج
ةمعلى هل ها معلاد لم ي ،وأن التر ال ها مان خصاو  Bويقارس معلايا التار ال مان خاقل  tفاا
حقااق الالااارات ايةاتلا ا ا  ،إذ يتبااان مان ةاما معرماال التحدياد المصااح ) Adjusted (R2البرلغا
( )0.617ةاارن اللوااي الااالايا يالاال ماار االاابتض ( )%62ماان المتغااالات التااا طاالأ اللااى الالااارات
ايةتلا ا ا  ،أمر اللالب البرةا والبرلغ ( )%38فتعاا إلاى متغاالات أخالى ياال ااخلا فاا أامااذج
البحث ،إذ ة لت ةام ( ) tالمحالاة لمعرمل المال الحدد لمتغال اللوي الالايا ) ،(14.272وهاا
أكباال ماان القاما ( )tال دولاا البرلغا ) (1.984اللااد مالااتاى ايلا ( ،)0.05وهااذا يشااال إلااى بااات
معلاي معرمل المال الحدد لمتغال اللوي الالايا ،كمر ويتبان من خاقل ةاما معرمال الماال الحادد
( )βالباارل ( ) 0.969ةاارن زياارات اللوااي الااالايا ةمقاادا وحاادت واحاادت ةاااؤاد إلااى زياارات الالااارات
ايةااتلا ا ا ةلالااب ( ،)%97وةلغاات ةام ا الثرةاات ( )αفااا المعرال ا ( )0.156ةمعلااى اللاادمر يكااان
اللوي الالايا مالروير للصيل فإن الالارات ايةتلا ا ا لن قال الان هاذه القاما  .وكمار ماهااح فاا
المعرال اآل ا :
(اللوي الالايا)  = 0.156+0.969الالارات ايةتلا ا ا
 .1اختبار الفرضية الفرعية األولى:
إذ يتبان من خقل ال دول ( )5مر ير ا:
حققاات ةااام ( )Fالمحالاااة ماار ةامتااض ) (89.695وهااا أكباال ماان القاما ( )Fال دولا ا البرلغ ا
( )3.94اللد مالتاى ايل ( ،)0.05أد ياجاد ار ال ذو ايلا معلايا للتخطااط الاالايا فاا الالاارات
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ايةتلا ا ا  .ومن خقل ةام معرمل التحديد المصح ) Adjusted (R2البرلغ ( )0.413يتبان ةرن
ةُعد التخطاط الالايا يالل مر االبتض ( )%41من المتغاالات التاا طالأ اللاى الالاارات ايةاتلا ا ا ،
أماار اللالااب البرةا ا والبرلغ ا ( )%59فتعاااا إلااى متغااالات أخاالى يااال ااخل ا فااا أاماااذج البحااث ،إذ
ةا لت ةاما ( )tالمحالاااة لمعرماال المااال الحاادد لبُعااد التخطاااط الااالايا ( )9.471وهااا أكباال ماان
القام ( )tال دولا البرلغ ( )1.984اللد مالتاى ايل ( ) 0.05وهذا يشال إلى بات معلايا معرمال
الماال الحاادد لبُعااد التخطاااط الااالايا ،كماار ويتبااان مان خااقل ةاما معرماال المااال الحاادد ( )βالبرلغا
( )0.718ةااارن زيااارات ةعاااد التخطااااط الاااالايا ةمقااادا وحااادت واحااادت ةااااؤاد إلاااى زيااارات الالاااارات
ايةتلا ا ا ةلالب ( .)%71ة لت ةام الثرةت ( )αفا المعرال ( ،)1.243ةمعلى اللدمر يكان ةُعاد
التخطاط الالايا للصيل فإن الالارات ايةتلا ا ا لن يقل الن هذه القام  .وكمار ماها فاا المعرالا
اآل ا :
(التخطاط الالايا)  = 1.243+0.718الالارات ايةتلا ا ا
 .2اخ تبار الفرضية الفرعية الثانية:
ة لت ةام ( )Fالمحالاة مر ةامتض ) (127.020وها أكبل مان القاما ( )Fال دولاا البرلغا
( )3.94اللد مالتاى ايل ( )0.05أد أاض ياجد ر ال ذو ايل احصرئا لبُعد التاد يب الاالايا فاا
الالارات ايةتلا ا ا  .ومان ةاما معرمال التحدياد المصاح ) Adjusted (R2البرلغا ( )0.500يتباان
ةااارن ةُعاااد التاااد يب الاااالايا يالااال مااار االااابتض ( )%50مااان المتغاااالات التاااا طااالأ اللاااى الالاااارات
ايةتلا ا ا  ،أمر اللالب البرةا والبرلغ ( )%50فتعاا إلاى متغاالات أخالى ياال ااخلا فاا اامااذج
البحث ،إذ ة لت ةام ( )tالمحالاة لمعرمل الماال الحادد لبُعاد التاد يب الاالايا ) (11.270وهاا
أكباال ماان القام ا ( )tال دولا ا البرلغ ا ( )1.984اللااد مالااتاى ايل ا ( )0.05وهااذا يشااال إلااى بااات
معلاي معرمل المال الحدد لبُعد التد يب الالايا ،كمار ويتباان مان خاقل ةاما معرمال الماال الحادد
( )βالبرلغ ( )0.909ةرن زيرات ةعد التد يب الالايا ةمقدا وحدت واحادت ةااؤاد إلاى زيارات الالاارات
ايةتلا ا ا ةلالب ( .)%91ة لت ةام الثرةت ( )αفا المعرال ( ،)0.909ةمعلى اللدمر يكان ةُعاد
التد يب الالايا للصيل فإن الالارات ايةتلا ا ا لن يقل الان هاذه القاما  .كمار ماها فاا المعرالا
اآل ا :
الالارات ايةتلا ا ا = ( 0.909 +0.909التد يب الالايا)
 .3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
حققااات ةامااا ( )Fالمحالااااة لبلاااا ت اي رهااارت الخرصااا ةرلعمااال فاااا الالاااارات ايةاااتلا ا ا
) (90.728وها أكبل من القام ( )Fال دولا البرلغ ( )3.94اللاد مالاتاى ايلا ( )0.05أد ياجاد
ار ال ذو ايلا معلايا لبلاا ت اي رهارت الخرصا ةرلعمال فاا حقااق الالاارات ايةاتلا ا ا مان ةاما
معرمل التحديد المصح ) Adjusted (R2البرلغ ( )0.416يتبان ةرن ةُعد ةلا ت اي رهارت الخرصا
ةرلعمل يالل مر االبتض ( )%42من المتغالات التا طلأ اللى الالارات ايةتلا ا ا  ،أمر اللالاب البرةاا
والبرلغ ا ( )%58فتعاااا إلااى متغااالات أخاالى يااال ااخل ا فااا ااماااذج البحااث ،إذ ة ا لت ةام ا ()t
المحالاة لمعرمل المال الحدد لبُعد ةلا ت اي رهرت الخرص ةرلعمل ( )9.525وها أكبل من القاما
( )tال دولا البرلغ ( )1.984اللد مالتاى ايل ( ،)0.05وهذا يشال إلى بات معلاي معرمل المال
الحدد لبُعد ةلا ت اي رهرت الخرص ةرلعمل ،كمر ويتوا مان خاقل ةاما معرمال الماال الحادد ()β
البرلغ ( )0.694ةارن زيارات ةُعاد ةلاا ت اي رهارت الخرصا ةرلعمال ةمقادا وحادت واحادت ةااؤاد إلاى
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زياارات الالااارات ايةااتلا ا ا ةلالااب ( )%69ة ا لت ةاما الثرةاات ( )αفااا المعرالا ( ،)1.255ةمعلااى
اللدمر يكان ةُعد ةلا ت اي رهرت الخرص ةرلعمل للصايل فاإن الالاارات ايةاتلا ا ا لان يقال الان هاذه
القام  ،وكمر ماه المعرال اآل ا :
الالارات ايةتلا ا ا = ( 0.694 +1.255ةلا ت اي رهرت الخرص ةرلعمل)
 .4اخ تبار الفرضية الفرعية الرابعة:
جر ت ةاما ( )Fالمحالااة للقاد ت اللاى ا خارذ القالا فاا الالاارات ايةاتلا ا ا )(155.576
وهااا أكباال ماان القاما ( )Fال دولاا البرلغا ( )3.94اللااد مالااتاى ايلا ( )0.05أد ياجااد اار ال ذو
ايل إحصرئا لبُعد القد ت اللى ا خارذ القالا فاا الالاارات ايةاتلا ا ا اللاد مالاتاى ايلا ( )%5أد
ةد ج قا ( .)%95ومان خاقل ةاما معرمال التحدياد المصاح ) Adjusted (R2البرلغا ()0.551
يتوا ةاارن ةُعااد القااد ت اللااى ا خاارذ القاالا يالاال ماار االاابتض ( )%55ماان المتغااالات التااا طاالأ اللااى
الالارات ايةتلا ا ا  ،أمر اللالب البرةاا والبرلغا ( )%45فتعااا إلاى متغاالات أخالى ياال ااخلا فاا
ااماااذج البحااث ،إذ ةا لت ةاما ( )tالمحالاااة لمعرماال المااال الحاادد لبُعااد القااد ت اللااى ا خاارذ القاالا
) (12.473وهااا أكباال ماان القام ا ( )tال دولاا البرلغ ا ( )1.984اللااد مالااتاى ايلا ( )0.05وهااذا
يشال إلى بات معلاي معرمل المال الحادد لبُعاد القاد ت اللاى ا خارذ القالا  ،ويتوا مان خاقل ةاما
معرمل المال الحدد ( )βالبرلغ ( )0.761ةرن زيرات ةُعد القد ت اللى ا خرذ القلا ةمقدا وحادت واحادت
ةااااؤاد إلاااى زيااارات الالاااارات ايةاااتلا ا ا ةلالاااب ( .)%76ةااا لت ةامااا الثرةااات ( )αفاااا المعرالااا
( ،)1.079ةمعلى اللدمر يكان ةُعد القد ت اللى ا خرذ القلا للصيل فاإن الالاارات ايةاتلا ا ا لان يقال
الن هذه القام  ،وكمر ماه فا المعرال اآل ا :
الالارات ايةتلا ا ا = ( 0.761 +1.079القد ت اللى ا خرذ القلا )
اها اللتاارئي الاااا ات فااا أالااقه إلااى ةبااال اليلهااا اللئاالا األولااى واليلهااارت اليلالا ا
الملبثق اللهر (.)4 ،3 ،2 ،1
المتغير المعتمد

أبعاد متغير النضج الوظيفي

الالارات ايةتلا ا ا

)(α
القد ت اللى ا خرذ
القلا
)(β
)(α
التد يب الالايا
)(β
)(α
ةلا ت اي رهرت
الخرص ةرلعمل
)(β
)(α
التخطاط
الالايا
)(β
)(α
اللوي الالايا
)(β
ةام ( )Fال دولا =  ،3.94ةام ( )tال

)(F

)(t

Sig

الداللة

0.413

89.695

9.471

0.000

اال

127.020

11.270

0.000

اال

90.728

9.525

0.000

اال

155.576

12.473

0.000

اال

203.677

14.272

0.000

اال

1.243
0.718
0.909
0.500 0.504
0.787
1.255
0.416 0.421
0.694
1.079
0.551 0.554
0.761
0.156
0.617 0.620
0.969
دولا =  ،1.984ح م العال = 127
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)(R2

Adjusted
)(R2

الجدول ( )4المؤشرات اإلحصائية لتحليل أثر أبعاد النضج الوظيفي في السيادة االستراتيجية

0.418
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اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
ياه ال دول ( )4المؤولات اإحصرئا ةان أةعرا اللوي الالايا فا الالارات ايةتلا ا ا
ويمكن التعبال اللهر ةرلمعرال اآل ا :
= Y α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4
0.241 = Y + 0.161 X1 + 0.286 X2 + 0.118 X3 + 0.388 X4

ويتو من ال دول مر ير ا:
حققت ةام ( )Fالمحالاة لأاماذج المقد ت ) (52.150وها أكبال مان القاما ( )Fال دولاا
البرلغ ( )2.46اللد مالاتاى ايلا ( .)0.05وةلار اللااض اقبال اليلهاا  ،وهاذا يعلاا (ياجاد ار ال ذو
ايل إحصرئا معلاي ةان اللوي الالايا ةرةعراه معر فاا الالاارات ايةاتلا ا ا ) اللاد مالاتاى ايلا
( )%5أد ةد ج ا ق ا ( )%95وهااذا مماار ياادل اللااى أن أةعاارا اللوااي الااالايا معاار لهاار اار ال فرالاال
وجاهلد فا الالارات ايةتلا ا ا  ،أد إن الكلارت األهلاا اللادمر هاتم ةصاا ت كلاا ول ماا األةعارا
ت واحد ،فإن ذلك ةااكان لاض مالاوا اي ارةا اللاى حقااق الالاارات ايةاتلا ا ا  .يتباان مان ةاما
وةاة ٍ
2
معرمال التحدياد المصاح )  Adjusted (Rالبرلغا ( )0.619ةارن أةعارا اللواي الاالايا معار ةارا ت
اللى يالال مر االبتض ( )%61من التغالات التا طلأ اللى (الالارات ايةتلا ا ا ) ،أمار اللالاب البرةاا
( )%39فترةع إلى متغالات أخلى يال ااخل فا أاماذج الد اة .

الشكل ( )4تأثير أبعاد النضج الوظيفي معا ً في السيادة االستراتيجية
المصدر :مخلجرت ةلارمي .Amos25

ةرةااتعمرل طليق ا ( )Stepwiseالخااري ةرختباار معلاي ا األةعاارا وةعااد حااذف األةعاارا يااال
المعلايا  ،يتوا ةارن اياماااذج ةصاا ت اللهرئاا يعتمااد اللاى ةُعادد (التااد يب الاالايا ،القاد ت اللااى
ا خرذ القالا ) ،إذ ةا لت ةاما ( )Fالمحالااة لللمااذج ال دياد ( )98.519وهاا أكبال مان ةاما ()F
ال دولا والبرلغ ( )3.09اللد مالتاى ايل ( )0.05أد ةد ج ق (.)%95
ويتبان من خقل ةام اختبار ( )tألةعارا التاد يب الاالايا ،القاد ت اللاى ا خارذ القالا والبرلغا
ةامهر ( )5.936 ،4.362واللى التاالا ها أكبل من ةام ( )tال دولا البرلغ ( ،)1.984وهذا يشال
إلى بات معلاي المال الحدد ألةعارا التاد يب الاالايا ،القاد ت اللاى ا خارذ القالا  ،وهاذا يشاال إلاى
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بات معلاي المال الحدد لبُعادد التاد يب الاالايا والقاد ت اللاى ا خارذ القالا  ،أد إن أكثال األةعارا
اار الا وأهما ا لاادى الكلااارت المبحا ا ةااد كرااات لكاال ماان ةُعااد ااد يب الماااليان والقااد ت اللااى ا خاارذ
القلا  .ويتبان من خقل ةام معرمل المال الحدد لبُعد التد يب الالايا البرلغا ( )0.395ةارن زيارات
ةُعااد التااد يب الااالايا ةمقاادا وحاادت واحاادت ةاااؤاد إلااى زياارات فااا (الالااارات ايةااتلا ا ا ) ةلالااب
( .)%39ويتبان من خقل ةام معرمل المال الحدد لبُعاد القاد ت اللاى ا خارذ القالا البرلغا ()0.495
ةااارن زيااارات ةُعاااد القاااد ت اللاااى ا خااارذ القااالا ةمقااادا وحااادت واحااادت ةااااؤاد إلاااى زيااارات فاااا (الالاااارات
ايةااتلا ا ا ) ةلالااب ( .)%49والشااكل ( )5التاار ال أةعاارا اللوااي الااالايا فااا الالااارات ايةااتلا ا ا
ةرةتعمرل طليق (.)Stepwise

الشكل ( )5التأثير أبعاد النضج الوظيفي في السيادة االستراتيجية باستعمال طريقة )(STepwise
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الجدول ( )5المؤشرات اإلحصائية ألبعاد النضج الوظيفي معا ً في السيادة االستراتيجية
باستخدام االنحدار الخطي المتعدد
أبعاد النضج الوظيفي
التخطاط الالايا
التد يب الالايا
ةلا ت اي رهرت الخرص ةرلعمل
القد ت اللى ا خرذ القلا
)(α
ةام اي بط المتُعدا ()R
معرمل التحديد ))R2
معرمل التحديد المصح ))R2
ةام ( )Fالمحالاة
Sig.
ةام  Fال دولا
ةام  tال دولا

نموذج االنحدار الخطي
المت ُعدد
)(β

)(t

Sig.

)(β

0.161
0.286
0.118
0.388

1.745
2.839
1.292
4.025
0.241
0.794
0.631
0.619
52.150
0.000
2.46
1.984

0.083
0.005
0.199
0.000

--0.395
--0.495

نموذج االنحدار الخطي المت ُعدد
بأستعمال طريقة ()Stepwise
ترتيب دخول
Sig.
)(t
األبعاد
------2
0.000
4.362
------1
0.000
5.936
0.512
0.783
0.614
0.608
98.519
0.000
3.09
1.984

ح م العال =  ،127األةعرا المعلاي (التد يب الالايا ،القد ت اللى ا خرذ القلا )،
األةعرا يال المعلاي (التخطاط الالايا ،ةلا ت اي رهرت الخرص ةرلعمل)
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المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات:
أوالً :االستنتاجات:
 .1بان اللترئي اهتمر إاا ت الكلارت المبحا ةبعد التخطااط الاالايا .واارل هاذا البُعاد مالاتاى الارلا
من األهما من ةبل إاا ت كلاا التالا مان ةاان الكلاارت المبحا ا الاذين يالون ةارن هلارت حالي
الرلا مان ةبال العارملان اللاى عتيات اإ مكرااارت والمهار ات القزما لبلار مالاتقبلهم الاالايا ما
العمل اللاى وها خطاط واةعاا لتطاايلهم ،إي أن هاذا البُعاد لام يلارل األهماا القزما لادى كلاا
مديل العلم.
 .2ارل ةُعد التد يب الالايا مالاتاى الارلا مان األهماا مان ةبال إاا ت الكلاارت المبحا ا وةارألخو
مان ةبال إاا ت كلاا اجلا  ،إذ يهاتم العاارملان فاهار وةمختلا مالاتاير هم الالاياا ةرلتاد يب كماار إن
لديهم القد ت اللاى حدياد احتارجار هم التد يباا  ،إي أن هاذا البُعاد لام يلارل األهماا القزما مان ةبال
كلا ةغداا للعلا ايةتصراي .
 .3هتم إاا ات الكلارت المبحا ةبُعاد ةلاا ت اي رهارت الخرصا ةرلعمال وخرصا إاا ت كلاا الالاق
التااا االى ةاارن العاارملان فاهاار يالااعان لخلااق وح اياال ا ر فاماار ةااالهم لتحالااان مالااتايرت العماال
و الا أفكر هم لخدم متطلبرت العمل .ولم يلرل هذا البُعد األهماا القزما مان ةبال كلاا ةغاداا
للعلا ايةتصراي .
 .4الت اللترئي اهتمر إاا ت الكلارت المبحا ةبُعد القد ت اللى ا خرذ القلا وةرألخو كلا اجل التاا
لى ةرن العرملان فاهر ي يمتلكان هذه القد ت.
 .5بان اللترئي اهتمر إاا ات الكلارت األهلا المبحا ةمتغاال اللواي الاالايا ةشاكل الار  .وجار ت
كلا التلا ةرلتل اب األول الن ةقا الكلارت وارلت كلا ةغداا للعلا ايةتصراي المل با العروالت
واألخااالت .وهااذا يشااال إل اى أن إاا ت الكلااارت المبحا ا وةاارألخو كلا ا التاالا هااتم ةاارلتخطاط
والتد يب الالايا وةرلقد ت اللاى ا خارذ القالا فاا الاةات الملرةاب وةلاا ت اي رهارت و الاا
األفكر القزم لخدم متطلبرت وا رهرت العمل.
 .6ارل ةُ عد الوغط التلرفالا مالتاى الرلا من األهما من ةبل إاا ت الكلارت المبحا وةرألخو مان
ةباال إاا ت كلا ا الالااق التااا االى هاالو ت العماال اللااى قااديم خاادمرت علاما ا جدياادت ةرةااتملا
والعمل اللى التبرال المعلفاا والتعلاماا ما الكلاارت األخالى لت لاب الواغط التلرفالاا .ولام يلارل
هذا البعد األهما القزم لدى كلا ةغداا للعلا ايةتصراي .
 .7هتم إاا ات الكلارت المبحا ةرلبلر التلرفالا وارل هذا البُعاد أاللاى مالاتاى اهتمار مان ةبال إاا ت
كلا اللافدين التاا الى هالو ت وها صاا ات واهاح حاال كاياا التاةا ةرلم ارل البحثاا
وةلر ةد ات لرفالا تمات ةريةتبرةا لق قر ةرلمالتاى العلما.
 .8شال اللترئي أن اهتمر إاا ات الكلارت األهلا المبحا ةمتغال الالارات ايةاتلا ا ا ةشاكل الار .
وجر ت كلا اجل ةرلتل اب األول من حاث ايهتمر  .وارلت كلا ةغداا للعلا ايةتصراي المل با
العرواالت واألخاااالت وهاااذا يشاااال إلاااى أن إاا ات الكلااارت المبحا ااا وةااارألخو كلاااا اجلااا ااالى
هلو ت أن كان لديهر ملطق ر ال واهح ومماتت فا الم رل الذد عمل فاض وأن عمل ةميها
الوااغط والبلاار التلرفالااا وذلااك ماان خااقل ايةااتبرةا وايةاات رة لمتطلباارت واحتارجاارت العماال
ةرةلي وةت ممكن لتحقاق الالارات والتياق.
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ثانياً :التوصيات:
 .1اللى إاا ت كلا مديلا العلام ايهتمار ةارلتخطاط الاالايا ،إذ لام يلارل األهماا القزما لادى الكلاا .
وأن يكان هلرت حلي الرلا من ةبال العارملان اللاى عتيات اإمكرااارت والمهار ات القزما لبلار
مالتقبلهم الالايا م العمل اللى وه خطط واةعا لتطايلهم.
 .2يتطلب من إاا ت كلا ةغداا للعلا ايةتصراي اهتمرمهر ةرلتد يب الالايا اللاى مالاتاى الارلا مان
األهما  ،إذ اللاهر أ ن ش العرملان فاهار وةمختلا مالاتاير هم الالاياا ايهتمار ةعملاا التاد يب
و عتيت ةد هم اللى حديد احتارجر هم التد يبا كااض لم يلرل األهما القزم .
 .3يلبغااا اللااى كلا ا ةغااداا للعلااا ايةتصااراي أن هااتم ةلااا ت اي رهاارت الخرص ا ةرلعماال وأن عااتز
اهتماار العاارمل ان فاهاار اللااى خلااق وح اياال ا ر فاماار ةااالهم لتحالااان مالااتايرت العماال و الااا
افكر هم لخدم متطلبرت العمل.
 .4اللى إاا ت كلا اجل ايهتمر ةبُعد القد ت اللى ا خرذ القلا وةرألخو التا لى ةرن العارملان فاهار
ي يمتلكان هذه القد ت.
 .5يلبغااا اللااى كلا ا ةغااداا للعلااا ايةتصااراي ايهتماار ةمتغااال اللوااي الااالايا ماان خااقل ايهتماار
ةرلتخطاط والتد يب الاالايا وةرلقاد ت اللاى ا خارذ القالا فاا الاةات الملرةاب وةلاا ت اي رهارت
و الا األفكر القزم لخدم متطلبرت وا رهرت العمل.
 .6يتطلاب مان إاا ت كلاا ةغاداا للعلاا ايةتصاراي ايهتماار ةبُعاد اائالت الليااذ كاااض لام يلارل األهماا
القزم  ،إذ اللى إاا ت الكلا ايحتيرل ةرلالمع والمكرا العلما التا ماتهر الن الكلاارت المتلرفالا
لهاار و قااديم الاادا ماان الخاادمرت التعلاما ا علهاار ائاادت فااا ةاااق العماال و ياااق ماار قدمااض الكلااارت
األخلى.
 .7يلبغا اللى إاا ت كلاا ةغاداا للعلاا ايةتصاراي ايهتمار ةبُعاد الواغط التلرفالاا ،وذلاك مان خاقل
العمال اللااى قااديم خاادمرت علاماا جدياادت ةر ةاتملا والعماال اللااى التباارال المعلفااا والتعلامااا ما
الكلارت األخلى لت لب الوغط التلرفالا.
 .8اللى إ اا ات الكلارت المبحا عتيت اهتمرمهار ةرلبلار التلرفالاا وذلاك مان خاقل وها صاا ات
واهااح حااال كايا ا التاة ا ةرلم اارل البحثااا وةلاار ةااد ات لرفالااا تمااات ةريةااتبرةا لق قاار
ةرلمالتاى العلما.
 .9يلبغا اللى إاا ت كلا ةغداا للعلا ايةتصراي أن هتم ةكاياا حقااق الالاارات ايةاتلا ا ا  ،إذ مان
الواالو د أن كااان لااديهر ملطقا اار ال واهااح ومماااتت فااا الم اارل الااذد عماال فاااض وأن عماال
ةميها الوغط والبلار التلرفالاا وذلاك مان خاقل العمال ةميهاا ايةاتبرةا وايةات رة لمتطلبارت
واحتارجرت العمل ةرةلي وةت ممكن لتحقاق الالارات والتياق.
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الملحق ()1
المحور األول :المعلومات التعريفية عن عينة الدراسة:
ت
1
2

المعلومات الشخصية
أةم الملام
اللاي ايجتمرالا

3

العمل

4

المؤهل العلما

5

الدا ةلاات الخدم

6

اللقب العلما

7

الملصب الحرلا

التصنيف
أاثى
من  –30أةل من  40ةل
 50ةل فركثل
مرجالتال

ذكل
أةل من  30ةل
من  – 40أةل من  50ةل
اكتا اه
اةلا الرلا
أةل من  5ةلاات
من  – 10أةل من  15ةل
أةترذ
مد س
الماد
ئاس ةالم

من  – 5أةل من  10ةلاات
من  15فركثل
أةترذ مالرالد
مد س مالرالد
معرون الماد
مقل

أوالً :النضج الوظيفي :وها يمثل ةد ت اإاا ت اللى معلف ايةاتعداا الليالاا لأفالاا العارملان ا اره
المل معان ومدى اةتاعرةهم إمكراار هم وةاد ا هم اللاى التخطااط وجما المعلامارت حاال المتطلبارت
الالايا للعمل وةاق العمل ،فوق الن التد يب وةلا ت اي رهرت والاللاكارت ا ره العمل وكاياا
التعرماال ماا التغاااالات الحرصاال واةااتثمر الياالي وكايا ا مااجهاا المشااكقت وا خاارذ القاالا ات
القزم ةشراهر لق قر والتياق.
 .1البُعد األول :التخطيط الوظيفي :أحد اللكرئت األةرةا لعملا اللوي الاالايا ااطقةار مان كااهار
العملا ا التااا يااتم ماان خقلهاار ا اة ا التاةعاارت المالااتقبلا فااا لاال حديااد المهاار ات والمااؤهقت
والخبلات التا متلكهر واللى احا يالرالدهر اللى لياذ خططهر الالايا .
يلجى ةارن مدى اهتمر إاا ت الكلا ةرلتخطاط الالايا وفق مد ج ايةت رة المقرةل لكل فقلت.
إاا ت الكلا لى:
مستوى توفرها في الكلية
ت

الفقرات

1

يمتلك العرملان فاهر القد ت اللى حديد مالر هم
الالايا وفق ؤي مالتقبلا واهح .
يتافل لدى العرملان المقامرت ايةرةا لل رح
خططهم الالايا .
يالعى العرملان اللى وه خطط واةعا
لتطايلهم.
يحلي العرملان اللى عتيت ايمكراارت
والمهر ات القزم لبلر مالتقبلهم الالايا.
يهتم العرملان ةتحقاق التاافق واياال ر ةان
ماالهم الالايا وولايتهم.

2
3
4
5
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جيد
جداً

جيد

متوسط

ضعيف

ضعيف
جداً
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 .2البُعد الثاني :التدريب الدوظيفي :الملاا هادف إلاى حالاان مالاتاى أاا األفالاا العارملان و لماا
معالفتهم ومهار ا هم ما غااال ةاالاكهم وا رهار هم اي رةاار و فا الالوح المعلايا لاديهم ةرلشااكل
الذد يؤاد إلى حالان األاا و افال ايةتقلا لتحقاق أهداف الملام ةيراللا .
يلجى ةارن مدى اهتمر إاا ت الكلا ةرلتد يب الالايا وفق مد ج ايةت رة المقرةل لكل فقلت.
إاا ت الكلا لى:
ت
1
2
3
4
5

الفقرات

مستوى توفرها في الكلية
جيد
جداً

جيد

متوسط

ضعيف

ضعيف
جداً

المالتايرت الالايا

يهتم العرملان وةمختل
ةرلتد يب.
يهتم العرملان ةتطايل الال التد يب لقةتيرات ملض
فا الملا التد يب.
يمتلك العرملان القد ت اللى حديد احتارجر هم
التد يبا .
يالرهم العرملان فا ف مالتاى التد يب لبلام هر
التد يبا .
يشتلت العرملان ةبلامي د يبا للحصال اللى
المعلف و اةا مدا كهم وةد ا هم الالايا .

 .3البُعددد الثالددث :بلددورة االتجاهددات الخاصددة بالعمددل  :أد غاااال ةر ااره وةاالات ومشاارالل األفاالاا
العرملان مان خاقل التعلاام ايجتمارالا التاا يمكان أن تغاال خاقل اإهارف أو الحاذف أو التُعاديل
لااحد أو أكثل من مكاار ض.
يلجى ةارن مدى اهتمر إاا ت الكلا ةبلا ت اي رهرت الخرص ةرلعمل وفق مد ج ايةت رة المقرةل لكل فقلت.

إاا ت الكلا لى:
ت

الفقرات

1

يالعى العرملان لخلق وح اياال ر فامر ةالهم
لتحالان مالتايرت العمل.
يال العرملان افكر هم لخدم متطلبرت العمل.
يكان العرملان اكثل اةتمرل لقااالد العمل التا
عمل اللى لبا طماحر هم.
تر ل ا رهرت العرملان (الاللبا أو ايي رةا )
ةرلعاامل العلةا والا ا ا .
يمتلك العرملان القد ت اللى حديد مالر هم اليكلد
من خقل عتيته ةرلمعلامرت والمعلف المقئم
لتاجهرت الملام .

2
3
4
5

مستوى توفرها في الكلية
جيد
جداً

جيد

متوسط

ضعيف

ضعيف
جداً

()65

اللوي الالايا و ر اله فا حقاق الالارات ايةتلا ا ا

 .4البُعدددد الرابدددع :القددددرة علدددى اتخددداذ القدددرار :هاااا المتااالجم اليعلاااا لطباعااا القاااد ات والمعااار ف
واإمكراااارت التااا يمتلكهاار األفاالاا العاارملان وماادى اةااتثمر هم لهاار فااا ا خاارذ ةاالا ات صاارئب ماان
ملطلق إن الا مثل هذه القد ات وةمداهر الصحا يمثل الصا ت الحا لللوي الالايا.
يلجى ةارن مدى اه تمر إاا ت الكلا ةرلقد ت اللى ا خرذ القلا وفق مد ج ايةت رة المقرةل لكل فقلت.

إاا ت الكلا لى:
ت

الفقرات

1
2

يتص العرملان ةرلماهاالا اللد ا خرذ أد ةلا .
يتلاج العرملان الن القلا الذد يتخذواض حان
يثبت الد صقحاتض.
يمتلك العرملان القد ت اللى شخاو معاةرت
العمل فا الاةت الملرةب.
يهتم العرملان ةرلقلا ات المتعلق ةرلت ديد فا
ال اااب العلما والتعلاما .
يمتلك العرملان التاالا الملرةب للقلا ات ةبل
البد ةتلياذهر.

3
4
5

مستوى توفرها في الكلية
جيد
جداً

جيد

متوسط

ضعيف

ضعيف
جداً

ثانيدا ً :السدديادة االسددتراتيجية :تمثاال ةقااد ت الملاما ةرلالاااطلت اللااى المكاارن الااذد تصاار ي فاااض م ا
الملرفالان وةذلك ةرلوغط التلرفالا وةلر اةتلا ا ارت لرفالاا جديادت للهاملا اللاى الالااق مان خاقل
قديم المشكل وم ريت المل مختلي الن التا يقا ةهر ملرفالاهر.
 .1البُعد األول :دائرة النفوذ :عد ةمثرة ةلب الالارات ايةاتلا ا ا والمحالت الالئاس للملامارت مان
أجل الالاطلت اللى الم رل التلرفالا الذد عمل فاض لتبقى القالب األةاى والمهامن ااخل المالارح
التلرفالا .
يلجى ةارن مدى اهتمر إاا ت الكلا ةدائلت اللياذ وفق مد ج ايةت رة المقرةل لكل فقلت.
إاا ت الكلا لى:
مستوى توفرها في الكلية
ت

الفقرات

1

قد الدا من الخدمرت التعلاما التا علهر ائدت
فا ةاق العمل و ياق مر يقدمض الملرفالان.
قا ةقارات الالاق من خقل الخدم فا األةعر
التا قدمهر مقر ا ةرلملرفالان.
متلك ملطق روال واهح ومماتت فا الم رل
الذد عمل فاض.
متلك صا اةاق لطباع العاامل المؤ لت اللى
ةلات ووه الملرفالان.
العى إلى ايحتيرل ةرلالمع والمكرا العرلا التا
ماتهر الن الكلارت المتلرفال .

2
3
4
5
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جيد
جداً

جيد

متوسط

ضعيف

ضعيف
جداً
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 .2البُعددد الثدداني :الضددغط التنافسددي :حلك ا لرفالااا محاادوات وماجه ا خر جااار يلااتي التهاار التيرالاال
التلرفالااا ،إذ رخااذ جماا الملاماارت المتلرفال ا ةرلالاااق ل ما ا اإجاالا ات التلرفالااا كااااض يص ا
العقة المد ك ةان الملام وةاستهر التلرفالا ةركملهر.
يلجى ةارن مدى اهتمر إاا ت الكلا ةرلوغط التلرفالا وفق مد ج ايةت رة المقرةل لكل فقلت.
إاا ت الكلا لى:
ت

الفقرات

1
2

قا ةتقديم خدمرت علاما جديدت ةرةتملا .
الم ةرلتبرال المعلفا والتعلاما م ال رمعرت
األخلى لت لب الوغط التلرفالا.
ترة وةد اي رم حلكرت ال رمعرت الملرفال
لهر.
الت اب لمتطلبرت واحتارجرت ةاق العمل
ةرةلي وةت ممكن.
متلك القد ت اللى مااكب طا ات ال رمعرت
الملرفال فا م رل التعلام.

3
4
5

مستوى توفرها في الكلية
جيد
جداً

جيد

متوسط

ضعيف

ضعيف
جداً

 .3البُعد الثالث :البناء التنافسدي :القاد ت اللاى ااشار م اريت التلارفس واألهاداف التاا عكاس ؤيا
الملام للمالرخ التلرفالا  ،إذ يبدأ التشكال التلرفالا ةإاشر حرليرت مان القااى للتقلاال مان التعقااد
التلرفالااا والتااداخقت المتتا ا للحياارل اللااى ااحااارز اآلخاالين ا لاار حاالت الملام ا احااا حقاااق
أهدافهر.
يلجى ةارن مد ى اهتمر إاا ت الكلا ةرلبلر التلرفالا وفق مد ج ايةت رة المقرةل لكل فقلت.
إاا ت الكلا :
ت

الفقرات

1

متلك صا ات واهح حال كايا التاة
ةرلم رل البحثا لق قر ةرلمالتاى العلما.
تمات ةريةتبرةا فا ةلر ةد ات لرفالا جديدت.
قا ةرلتاة وفت كلارت واةالر جديدت يصعب
اللى الملرفالان القار ةهر.
عمل اللى طايل اةتلا ا ار هر وةمر يااكب
المتغالات التا حد فا الباس التعلاما للحيرل
اللى مكراتهر الالاةا التلرفالا .
تب قلارت اإاا ت ال ديدت للحيرل اللى كير هر
وماا اهر الحااي .

2
3
4

5

مستوى توفرها في الكلية
جيد
جداً

جيد

متوسط

ضعيف

ضعيف
جداً
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