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السدتخمص :
اف االحداس باألمغ الػضيفي مغ االىسية التي يسكغ اعتباره الخكغ االساس بعج الحاجات
الفديػلػجية في مخاحل الشسػ والتي تؤثخ في تػافق الفخد بسشطستو ،وألنو مصمباً أساسياً وىجفاً

مقرػداً تدعى السشطسات السعاصخة إلى تحقيقو ،كاف البج مغ تػافخ قجر كاؼ مغ االحداس بو
وىحا يتصمب وجػد قجرات قيادية قادرة عمى بمػرتو لجى االفخاد العامميغ في السشطسة  ،وقج كانت

الذخكة العامة لألدوية والسدتمدمات الصبية ميجانا" ألجخاء البحث  ،استشاداً إلى عجد مغ اإلثارات

البحثية التي اعتخضت الباحثتاف ،ووججف فييا مجخالً لتكػيغ حجودا لسذكالت الجراسة عمى وفق

التداؤالت اآلتية:

 -1ما مجى االحداس باألمغ الػضيفي لجى االفخاد العامميغ في السشطسة السبحػثة؟
 -2ما ىي عالقات االرتباط واألثخ بيغ القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي لجى عاممييا ؟
 -3مػػا مػػجى تبػػايغ القػػجرات السشطسيػػة فػػي بمػػػرة االمػػغ الػػػضيفي لػػجى عاممييػػا فػػي السشطسػػة

السبحػثة؟

وقج تست اإلجابة عغ ىحه التداؤالت البحثية أعاله باختبارىا عغ شخيق اختبار عالقات

االرتباط واالثخ لمستغيخات بيغ ُبعجي القجرات السشطسية واألمغ والتي اختبخت باستخجاـ عجد مغ
الػسائل اإلحرائية لمبيانات جسعت باالستبانة ،وتع تػزيعيا عمى عيشة مكػنة مغ ( )55فخداً
عامال ".ومغ ثع التػصل إلى مجسػعة مغ االستشتاجات مغ أىسيا وجػد درجة مغ االرتباط بيغ
القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي وىحا يؤكج اىتساـ القيادة االدارية بتعديد الحاجات الجافعة

والػقائية التي اكجت عمييا نطخية ىيخزبيخج ،في ضػء ذلظ قجمت الباحثتاف تػصيات تتالئع

واالستشتاجات التي تع التػصل الييا.

الكمسات السفتاحية :االمغ الػضيفي-القجرات-القجرات التشطيسية
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Abstract:
The sense of job security is important as it can be considered the
cornerstone after the physiological needs in the stages of growth which
affect the individual's compatibility with his organization, and therefore is a
basic requirement and objective intended by contemporary organizations to
achieve. The availability of sufficient sense of security requires leadership
abilities capable of developing the security of the personnel working in the
organization.
The General Company for Medicines and Medical Supplies was a
field for conducting the research, the study problems were shaped
:according to the following questions
What is the sense of job security among individuals working in the .1
surveyed organization?
What are the relationships of correlation and impact between .3
organizational capacity and job security to the employees?
What is the organizational capacity variance in the development of job .2
security among employees in the surveyed organization?
The above research questions were tested by testing the correlation and
effect relationships of the variables between the organizational and security
capacities, which were tested using a number of statistical means of data
collected by the questionnaire that distributed to a sample of (50) working
individuals.
A number of conclusions have been reached, the most important of
which is the degree of correlation between organizational capacity and job
security. This confirms the interest of the administrative leadership in
promoting the driving and preventive needs that the Herzberg theory
emphasized. In light of this, the researchers presented recommendations
that fit the conclusions reached.
Keywords: Job Security - Capacity - Organizational Capacity
322

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد ( )1العدد (  )11ج8112/ 1

السقدمــة:

قػػاؿ عػػد مػػغ قائػػل "الػػحيغ ومش ػػا وتصسػػكغ قمػػػبيع بػػحكخ ن  ،أال بػػحكخ ن تصسػػكغ القمػػػ "
(سػػػرة الخعػػج ، ) 28كسػػا قػػاؿ عػػد وجػػل فػػي مػضػػذ وخػػخ "إف الػػحيغ ومشػػا ولػػع يمبدػػا إيسػػانيع بطمػػع
أولكظ ليع األمغ وىع ميتجوف " (سػرة االنعاـ . )82مسا الشظ فيو اف االمغ الػضيفي مصمب اساس
يدػػعى اليػػو كػػل فػػخد عامػػل الجػػل اف يػػشعع باالسػػتقخار واالندػػجاـ والتػافػػق السيشػػي ومسػػا الشػػظ فيػػو
ايزػػا فػػاف الػصػػػؿ الػػى ىػػحا السصمػػب يتصمػػب تحقيػػق العجيػػج مػػغ السطػػاىخ السجدػػجة لػػو مػػغ خػػالؿ

الشجػػاح فػػي إقامػػة عالقػػات مػػذ اآلخ ػخيغ حدػػب مػػا اكػػج عميػػو ماسػػمػ فػػي تجرجػػو اليخمػػي لمحاجػػات
االندانية.

مػػغ ىشػػا يسكػػغ القػػػؿ انشػػا اذا مػػا اردنػػا اف نخمػػق الشسػػػذج الفخيػػج مػػغ الس ػػارد البذ ػخية الػػحي

يسكػغ اف يحقػق اقرػى درجػات االداء فػي مجػاؿ العسػل ،فالبػج لشػا مػغ العسػل عمػى تػػفيخ بيكػة امشػػة

مصسكشة ليدتصيذ اف يبجع ويقجـ كل ما لجية مغ شاقة لمػصػؿ إلى مدتػى متقجـ فػي مجػاؿ عسمػو

بعػػج اكتدػػابو الخبػخة الالزمػػة ألداء ذلػػظ العسػػل والسقتخنػػة بالقػػجرة عمػػى التحدػػيغ والتصػػػيخ لقػػج تعاممػػت
الباحثتيغ مذ ىحيغ الستغيػخيغ  ،فػي إشػار اعتبػخ بسػجبػو القػجرات السشطسيػة السذػارة إلييػا بػصػفيا

(بعػجاً مدػتجيباً)ل وذلػظ فػي د ارسػتيا التػي جػاءت
(بعجاً تفديخياً) ذا تأثيخ في اآلمغ الػػضيفي بػصػفو ُ
ُ
في مجسػعة مغ السباحث والتي سيتع التصخؽ الييا الحقا".

السحاور االول-مشيجية البحث

اوال :مذكمة البحث :عشجما تػجو مشطسات اإلعساؿ قجراتيا مغ اجل دعع عاممييا عغ شخيق تػفيخ
الحاجات الزخورية والتي تجج مغ الرعػبة لمفخد العامل إف يقػـ باقتشائيا بشفدو بعيجا" عغ إدارتو

،والتي يشبغي إف تكػف حخيرة في تػفيخىا ليع وخاصة اآلمغ الػضيفي الحي يعتبخ الحافد السيع
لمفخد العامل لتقجيع األداء الحي يسكغ لمسشطسة مغ خاللو الدعي لإلصالح والتغييخ داخل أقداميا

،مغ ىحا السشصمق يسكغ لشا اف نحجد االشار العاـ لسذكمة الجراسة مغ خالؿ إثارة جسمة مغ
التداؤالت متسثمة باآلتي:

 -1ما ىي عالقات االرتباط واألثخ بيغ القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي لجى عاممييا ؟
 -2ما مجى تبايغ القجرات السشطسية في بمػرة االمغ الػضيفي لجى عاممييا في السشطسة السبحػثة؟
ثانيا :أىسية البحث :لكي يأخح اإلشار الشطخي مجاه الفعمي البج مغ اختباره ميجانياً ،إذ إف السيجاف
يسثل السختبخ الفعمي لبياف إمكانية األخح بالشطخيات مغ عجمو ،وقج اتزحت معالع أىسية ىحه

الجراسة مغ مشطػر تصبيقي في مشطسة استثسارية متسثمة بالذخكة العامة لألدوية والسدتمدمات الصبية
واف مجتسذ ىحه السشطسة يذيج تحػالت اجتساعيو وتغيخات ثقافية متدارعة ألقت بتجاعياتيا الدمبية
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عمى األفخاد  ،فرار إيقاع حياتيع السيشية سخيعاً وأصبحت الزغػط عمييع أكثخ حجة وشجة  ،كسا

أف نديج العالقات االجتساعية بيشيع أصبح واىياً  ،وىػ األمخ الحي أدى إلى ضيػر عالمات

التػجذ والخػؼ والقمق وفقجاف االمغ ومسا الشظ فيو اف العامميغ في مشطسة استثسارية ىع مغ
اكثخ الفكات عخضة لمتأثخ بيحه األوضاع الشفدية واالجتساعية والثقافية مسا قج يشعذ سمبا عمى

ادائيع الػضيفي ىحا مسا يتصمب دراسة العالقة بيغ ىحيغ البعجيغ استشاداً إلى إجابات السبحػثيغ عغ
مجسػعة مغ التداؤالت ذات الرمة بيحيغ البعجيغ.

ثالثا -أىداف البحث :تجمت أىجاؼ البحث في الدعي لتحقيق اآلتي:
 .1تقجيع إشار نطخي يديع في بشاء ترػر واقعي عغ ماىية القجرات السشطسية  ،ومغ ثع تحجيج
مفيػـ األمغ الػضيفي.

 .2الكذف عغ شبيعة العالقة بيغ القجرات السشطسية واألمغ الػضيفي.
رابعا-مخطط البحث :تع ترسيع مخصط البحث االفتخاضي وكسا في الذكل ( )1والحي يذيخ الى
عالقات (االرتباط والتاثيخ ) بيغ القجرات السشطسية و االمغ الػضيفي .

القدرات القيادية

البعد الإنساين

القدرات المنظمية
قدرات املوارد
القدرة عىل الابداع
البرشية

القدرة عىل
احلومكة

االمن الوظيفي
البعد الاجامتعي
البعد الأخاليق

عالقة ارتباط
عالقة تأثر

الذكل ( )1مخصط البحث االفتخاضي
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الاكدر
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خامدا -فرضيات البحث  :بيجؼ اإلجابة عمى التداؤالت البحثية السثارة واستشادا الى السخصط
الفخضي يسكغ اف نححج مجسػعة مغ اإلجابات التخسيشية عمى التداؤالت البحثية.

الفرضية الرئيدة األولى :تػجج عالقة ارتباط معشػية بيغ ابعاد القجرات السشطسية وبيغ ابعاد االمغ
الػضيفي مجتسعة في السشطسة السبحػثة و بجاللة عشاصخىا .

الفرضية الرئيدة الثانية  :يػجج تأثيخ معشػي بيغ ابعاد القجرات السشطسية وبيغ ابعاد االمغ

الػضيفي مجتسعة في السشطسة السبحػثة و بجاللة عشاصخىا
سادسا" :نصاؽ البحث :يعج نصاؽ البحث بسثابة الحجود التي تػضح معالع البحث وتسيدىا عغ
الجراسات األخخى .لحا فقج تع تقديع نصاؽ البحث عمى وفق اآلتي -:
أ -الشصاؽ الدمشي :عجت السجة مغ 2517/9/15-2517/7/1بػصفيا الحجود الدمشية لمجراسة.
 الشصاؽ السكاني إلجخاء الجراسة  :الذخكة العامة لرشاعة االدوية والسدتمدمات الصبية. -7مقياس البحث وادواتيا :سيتع عخض مقياس الجراسة  .فزال" عغ األدوات التي استخجمت في
القياس عمى وفق الفقخات االتية :

ترسيع استسارة االستبانة وترسيع مكػناتيا لقجصسست استسارة االستبانة جدئييغ وعمى الشحػاآلتي :
الجدء االوؿ  :وقج اختز بالحرػؿ عمى البيانات التعخيفية باألفخاد العامميغ (العسخ .سشػات
الخجمة .الجشذ .التحريل العمسي)
الجدء الثاني  :اشتسل عمى السقاييذ الخاصة بستغيخي الجراسة وكاف عجدىا (. )24
وقج استخجـ مقياس ليكخت الخساسي في استسارة االستبانة ومختبا" بالتجرج مغ عبارة ( ال أتفق تساما
) اتي اخحت الػزف ( )1وصػال" الى عبارة ( اتفق تساما") التي اخحت الػزف ( )5وبػسط فخضي
قجره (.)3
 -8أسمهب البحث:

وزعت استسارة االستبانة عمى األفخاد العامميغ ليتع معخفة أرائيع بعػج جسعيػا وقػج أجػخي

التحميػػل اإلحرػػائي باسػػتخجاـ عػػجد مػػغ األدوات اإلحرػػائية لغػػخض التحقػػق مػػغ صػػحة الفخضػػيات.
وتػػع اسػػتخجاـ البخنػػامج اإلحرػػائي ) (SPSSألغ ػخاض انجػػاز التحميػػل اإلحرػػائي فػػي ىػػحا البحػػث.
وقج تسثمت أىع ىحه التحميالت بالتك اخرات والشدػب السكػيػة السػتسارتي االسػتبياف مػغ أجػل اسػتخجاميا

في وصف بعج البحث.
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 .-9اختبارات أداة البحث
لغخض قياس صجؽ استسارة االسػتبياف وثباتيػا ،تػع إخزػاعيا لعػجد مػغ االختبػارات قبػل وبعػج
تػزيعيا عمى األفخاد السبحػثيغ في الكميات السبحػثة ،وشسمت تمظ االختبارات ما يأتي:
أ .االختبارات قبل تهزيع االستسارة
 قياس ثبـات االسـتسارة :لغػخض التعػخؼ عمػى مػجى صػالحية السقيػاس وثبػات االسػتسارة تػع اسػتخجاـمقيػػاس ) (Cronbach Alphaلتحجيػػج درجػػة تبػػايغ أداة القيػػاس فػػي ىػػحه الج ارسػػة ،وقػػج بمػ معامػػل
السقيػػاس السػػحكػر بالشدػػبة السػػتبياف ( )%62.22وىػػي ندػػبة جيػػجة بالسقارنػػة مػػذ

(Standard

) Alphaالخاصة بالجراسات اإلندانية والبالغة (. )%65
ب .االختبارات بعد تهزيع االستسارة
 الحياديــة :اعتسػػجت الباحثػػة عشػػج تػزيػػذ اسػػتسارة االسػػتبياف عمػػى عػػجـ التػػجخل فػػي إجابػػات السبحػػػثيغوالتأثيخ فييا مغ أجل الحرػؿ عمػى إجابػات مػضػػعية وواقعيػة ،وءعصػاء الفخصػة لكػل فػخد لمتعبيػخ
عغ الخأي الحقيقي ،وبسػجب ذلظ تع مشح كل فخد وقتاً كافياً لإلجابة عمى األسكمة بذكل كامل.

السحهر الثاني  -اإلطار الشعري
-1مفيهم القدرات السشعسية :تعج القجرات السشطسية مغ بيغ العػامل االستخاتيجية
السيسة التي تدعى مشطسات االعساؿ الى تحقيقيا لكػنيا تعتبخ مغ بيغ اىع الخكائد
االساسية التي تعتسج عمييا في تحقيق اىجافيا الحالية والسدتقبمية حيث اف ىشاؾ اتفاؽ
شبو تاـ بيغ الباحثيغ في ىحا السجاؿ عمى اخزاع ىحا االمخ الى الجراسة والبحث
واالختبار ،مغ اجل استثسار ىحه القجرات عمى نحػ افزل لجفذ السشطسة نحػ االماـ
واف القجرات ليدت شيكا" ثابتا" ،وانسا تتغيخ بتغيخ البيكة وىي التي تػجو مدار السشطسات وتخفذ مغ

مدتػى ادائيا وتشسي كحلظ ميارات االفخاد العامميغ لجييا وكل ىحا يعسل عمى دعع ىيكل السشطسات
ويعسل عمى استثسار السػارد والصاقات ،وقبل البجء في غسار القجرات السشطسية البج مغ االشارة

الى السزسػف االصصالحي لسفيػـ القجرة اذ يعخؼ لداف العخ القجرة بانيا جاءت مغ لفع القجيخ
القادر  ،وىي مغ صفات ن تعالى ،ولغػيا تعشي القجرة القياـ بعسل  ،او مسارسة نذاط
عقمي(الديجي )4:2555،في حيغ عخفيا (

5
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واالقترادية عمى البعج التشطيسي وكيفية التعامل مذ انػاع مغ السذاكل التشطيسية عمى نحػ فعاؿ

واكتدا

اصحا

ججيج لمسػارد وتحقيق التػازف بيغ السرالح الخاصة والػفاء لمسصالب االجتساعية لسختمف

السرمحة .

ووضحيا (الدعج ،مشيل )143 :2556،ىي عبارة عغ قجرات مسيدة تتسيد بيا عالقات مغ

داخل السشطسة وخارجيا تداعج في تكػيغ السعارؼ التشطيسية التي تدسح باالستجابة السخنة لمتغييخ
في الطخوؼ وتسشذ القجرة عمى التخابط السدتسخ لمعسميات االبجاعية  ،فاإلدارة التي تعسل عمى تغييخ
افكار االفخاد واتجاىاتيع وشخيقة عسميع بسا يتالءـ مذ متصمبات البيكة التشافدية لمسشطسة قج تكدب

السشطسة ميدة تشافدية .

ويخى( )Grant,2008,138انيا التي تتزسغ خبخات االف اخد العامميغ  ،والتي يسكغ اف تكػف

متكاممة مذ السػارد السالية والخأسسالية والتكشػلػجيا والسػارد االخخى في السشطسة .

واشار ( )Nham&Yoshi,2009,219إلى انيا السػجػدات الػضيفية والفشية والعسمية واالنذصة

التي تداعج في تحقيق السيدة التشافدية.

واكج ) )Coulter,105:2010بانيا عبارة عغ قجرات خاصة وفخيجة مغ نػعيا تتسيد بيا السشطسة
عغ مشافدييا .
واشار الييا (البجاري )53 :2511،بانيا عبارة عغ ميارات ادارية ومعخفة متخاكسة وتحذج ونذخ
السػارد لخمق ميدة تشافدية .
ووصفيا ( )Roghe.et.al,2012بانيا قجرة السشطسة عمى التشطيع واالدارة والتشديق والخقابة

والتحكع بسجسل الشذاشات التي تسارسيا في عسميا .

 -2خرائص القدرات السشعسية :تتستذ القجرات السشطسية بسجسػعة مغ الخرائز التي تداىع
في دعع وتحفيد

نذاشات السشطسة ودفعيا نحػ األفزل ،حجد ىا()Cargill, 2007, 167

خرائز القجرات السشطسية باآلتي:

ا .-القياـ بسذاركة بارزة في القيسة السجركة بالشدبة لمدبػف بصخائق ثالث ،ىي:

 االستجابة :تسثل القجرة عمى فيع وتمبية حاجة الدبػف عمى نحػ أسخع مغ السشافديغ.

 العالقات :تسثل القجرة عمى تصػيخ عالقة بعيجة األمج ومدتسخة بيغ الدبػف والسػضفيغ.

 جهدة الخدمة :تسثل القجرة عمى ترسيع وتصػيخ خجمة تمبي أو تتجاوز تػقعات الدبػف.
 .يرعب تقميجىا مغ قبل السشافدػف ،بدبب:

 حاجة التقميج إلى تغييخ شخائق تفكيخ األشخاص وترخفاتيع وتفاعالتيع.
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 اليشجسة االجتساعية لعسميات اجتساعية معقجة مثل الثقافة وفخيق العسل والقيادة التي ال يسكغ أف
تفيع وتقمج بديػلة.

وحجدىا) (Georg & Martina, 2007, 915حػؿ خرائز القجرات السشطسية

باآلتي:

ا .-حل السذكالت والتعقيدات :تػضذ القجرات بػصفيا مفيػماً في سياؽ حل السذكالت السشطسية
عمى نحػ مذتخؾ ،إذ يفتخض بأف القجرات التي تستمكيا السشطسة تدتخجـ لحل السذكالت الشاشكة

يعج األمخ قجرات إف لع يتكػف مغ ميارات بارزة تثبت أنيا قادرة عمى أف حل
برػرة فاعمة ،لحا فال ّ
مذكالت فخيجة .وءالّ فمغ يكػف باإلمكاف بشاء مدايا تشافدية ،وفي أغمب الحاالت فإف السياـ
والسيارات الفخيجة تؤخح عمى وفق تعقيجىا لتذيخ فكخة التعقيج إلى خرائز حاالت السذكمة وصشذ

القخار في إشار عجـ التأكج ومخاشبة السياـ الغامزة ضعيفة الييكمية ،إف حل السذكالت السعقجة

يحتاج إلى إمكانيات متصػرة وقجرة استيعا

واسعة.

ب .-السسارسة والشجاح  :إف القجرات قخيبة إلى الفعل ،وال يسكغ مغ ناحية السفيػـ فرميا عغ الفعل
أو السسارسة ،وفي الػقت نفدو فإف غسخ القجرات السشطسية في السسارسة أو الفعل تعشي بأف

القجرات تسثل أكثخ مغ مجخد معخفة واضحة ،بل تحتػي عمى أبعاد أكثخ مغ الفعل ،مثل االنفعاؿ
تعج عسمية تػليجية فييا عشاصخ واضحة
والسعخفة الزسشية ،لحلظ فإف مسارسة القجرات السشطسية ّ
وضسشية ،كسا أف القجرات السشطسية مقيجة باألداء ،وال تجرؾ القجرات السشطسية وتشدب إلى كياف

اجتساعي يقػـ بأداء معيغ ،إالّ في حالة الشجاح بالسقارنة مذ مشطسات أخخى أقل قجرة عمى

يعج بحج ذاتو قجرة
الػصػؿ إلى الحمػؿ الفاعمة ،وأخي اًخ فإف االحتخاؼ وحل مذكمة معيشة ال ّ
مشطسية ،بل أف فكخة القجرات تذيخ إلى أنساط فعل تتذابو بالعادة ،ويخكد )(David, 1994, 146
عمى الخوتيشات السشطسية بػصفيا وحجات لبشاء لمقجرات السشطسية.

عج شيء ما قجرة ،فإنو يجب أف يعسل بأسمػ مػثػؽ ،وىشا تسثل
ت .السهثهقية والزمن  :لكي يسكغ ّ
القجرات السشطسية نسط مػثػؽ ،ومعسارية لحل السذكالت تتكػف مغ مجسػعة معقجة مغ حمقات

الػصل أو القػاعج السجمجة ،وبعبارة أخخى ،ال تدسى مجسػعة نذاشات حل السذكالت قجرات إالّ
إذا أثبتت نجاحيا في عجة حاالت ويسكغ لمسشطسات تكخارىا ،وعمى الخغع مغ أف الشجاح قج يحفد

عج كحلظ إالّ إذا أصبحت مغ السسارسات السػثػقة ،وبحلظ فإف القجرات
بشاء القجرات ،لكشيا ال تُ ّ
السشطسية ىي مفيػـ تاريخي ،أي أف في شبيعتيا تتكامل الخبخة الدابقة ونذاشات حل السذكالت
الحالية وتصمعات التػجو السدتقبمي في تخريز السػارد ،وبالتذجيج عمى الصبيعة السشطسية تذيخ
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القجرات إلى حقيقة أف الدمغ ىػ مغ األبعاد األساسية لمقجرات ،ومغ مشطػر عالقتيا بإدارة السػارد

البذخية ،يذيخ ) )Jacobides, 2006, 34إلى خرائز القجرات السشطسية بكػنيا:

ا-تعديػػد الس اديػػا التشافدػػية بػضػػذ االسػػتخاتيجية اسػػتشاداً إلػػى فيػػع جػانػػب القػػػة والزػػعف فػػي الس ػػارد

البذخية.

-جعل وضيفة السػارد البذخية شخيظ استخاتيجي ،وبحلظ تعسل القجرات السشطسية بػصفيا مخكد قػة

بيغ االستخاتيجية ومسارسات السػارد البذخية ،فتربح السػػارد البذػخية مرػج اًر فػاعالً لمس اديػا التشافدػية

بجالً مغ تخكيدىا عمى فجػات األداء.

ويذيخ (الغالبي ،وادريذ ).35522559،الى اف القجرات السشطسية تتستذ بالخرائز االتية:
ا--تديع القجرات في إيجاد قيسة عالية لمدبائغ ،وتؤدي إلى مشافذ حقيقية ليع.

-ال يدػػتصيذ السشافدػػػف تقميػػجىا فػػي أي حػػاؿ مػػغ األح ػػاؿ ،وءف عسميػػة التقميػػج ترػػبح مكمفػػة مػػذ

مخور الدمغ.

ت-تدػ ػػسح القػ ػػجرات لمسشطسػ ػػة باسػ ػػتخجاـ ش اخئػ ػػق واتجاىػ ػػات مختمفػ ػػة ومتشػعػ ػػة ،وءف ىػ ػػحه الخاصػ ػػية
األساسػػية ىػػي مفتػػاح أسػػاس لفيػػع الػػجور السيػػع الػػحي تؤديػػو الكفػػاءات الجػىخيػػة فػػي مجسػػل عسميػػات

وءجخاءات السشطسة.
=-3انهاع القدرات السشعسية  :اف القجرات السشطسية تعتسج عمى مػاردىا ( السادية  ،البذخية ،
السالية  ،والتكشػلػجيا) وادارتيا ( القيادة  ،وادارة البخامج والعسميات  ،والتػاصل والتخابط)ويسكغ
ترشيف انػاع القجرات السشطسية عمى نصاؽ واسذ وكاآلتيAustralian State of the ( .

)Service, 2010, 290
ا .-قدرة القيادة :وتذيخ إلى فغ التأثيخ في األشخاص ،وتػجيييع بصخيقة صحيحة ،يتدشى معيا كدب
شاعتيع واحتخاميع ووالئيع وتعاونيع ،في سبيل تحقيق ىجؼ معيغ.

 .قــدرة اإلبــداع :ىػي القػػجرة عمػػى تكػػػيغ وءنذػػاء شػػيء ججيػػج ،أو دمػػج اآلراء القجيسػػة أو الججيػػجة فػػيصػػػرة ججيػػجة ،أو اسػػتعساؿ الخيػػاؿ لتصػػػيخ وتكييػػف اآلراء حتػػى تذػػبذ الحاجيػػات بصخيقػػة ججيػػجة أو
عسل شيء ججيج ممسػس أو غيخ ممسػس بصخيقة أو أخخى.

ت -قدرة الحهكسة :وىي الشطاـ الحي يتع بػساشتو تػجيو ورقابة أداء السشطسات .وعخفت قجرة الحػكسػة
بأنيػا "نطػػاـ يػتع بسػجبػػو إخزػاع نذػػاط السشطسػات إلػػى مجسػعػة مػػغ القػػانيغ والػػشطع والقػ اخرات التػػي

تيػجؼ إلػى تحقيػق الجػػدة والتسيػد فػي األداء عػغ شخيػق اختيػار األسػاليب السشاسػبة والفعالػة لتحقيػق
خصط وأىجاؼ السشطسة وضبط العالقات بيغ اإلشخاؼ األساسية التي تؤثخ في األداء".
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ث -قـــدرات الســـهارد البذـــرية  :تعػػخؼ قػػجرات السػػػرد البذػػخي بأنيػػا مجسػعػػة مػػغ السعػػارؼ والسيػػارات
واالتجاىات (السيػؿ والدمػؾ) التي تػؤثخ تػأثي اخ واضػحا فػي أداء الفػخد ،والػحي يسكػغ قياسػو ومقارنتػو

بسدػػتػيات أداء معقػػجة وتشسيتػػو عػػغ شخيػػق التػػجريب والتصػػػيخ ،ويعػػج تصػػػيخ القػػجرات البذػخية القاعػػجة
األساسية في بشاء وتحديغ القجرات السشطسية وىحا يتصمب سمدمة مغ اإلجخاءات التي تػجػو وتدػاعج

السػارد البذخية في زيادة معارفيا ،ومياراتيا ،وءدراكيا ،وفي تصػيخ االتجاه الحي يذػكل األسػاس فػي

مج ػػاؿ التغيي ػػخ التص ػػػري (ش ػػبمي وعم ػػي.)8 ،2559 ،حي ػػث تق ػػخ العجي ػػج م ػػغ مشطس ػػات األعس ػػاؿ إف
الدبب في تسيدىا عغ السشطسات يعػد إلى كفاءة السػارد البذخية والقجرة التي تستمكيا ىحه السشطسات

(فتػح ،)17 ،2559 ،لحلظ فإف قجرات السػرد البذخي تتيح لمسشطسة القجرة عمى االستجابة إلػى حػجة
السشافد ػػة ف ػػي األسػ ػػاؽ السحمي ػػة والعالسي ػػة وخاص ػػة ل ػػجى اعتس ػػاد الدياس ػػات ذات الػجي ػػة التر ػػجيخية
وانفتاح األسػاؽ عمى السدتػردات السشافدة ،حيث إف إحخاز تشسية وتقجـ في السػارد البذػخية يػشعكذ

إيجابا عمى عسل السشطسة .

ج .-قـــدرة إدارة أداء الكـــادر :وى ػػي اسػػتخجاـ القػػػى العامم ػػة بالسشطسػػة ويذػػسل ذل ػػظ عمػػى عسمي ػػات
التعيػػيغ وتقػػيع األداء والتشسيػػة والتعػػػيس والسختبػػات وتقػػجيع الخػػجمات االجتساعيػػة والرػػحية لمعػػامميغ

وبحػػث األفػخاد وحػجد ( )Boonpattarakan et al., 2012, 17القػجرات السشطسيػة باألصػشاؼ

اآلتية:

ا .-السـهارد السشعسيــة :ىػػي السػػارد التػػي يسكػػغ اسػػتغالليا لتحقيػػق قػػػة لمسشطسػػة ،وعػ ّػجت السػػارد الساليػػة
عشرخ أساسا في السػارد السشطسية.
ا
ومرادر التدػيق والسػارد التذغيمية والسػارد البذخية

 .السعساريــة السشعسيــة :تتسثػػل بأنطسػػة التخصػػيط وأنطسػػة السعمػمػػات والسكافػػلت والييكػػل التشطيس ػيوثقافػػة الػػتعّمع وثقافػػة فخيػػق العسػػل التػػي تذػػجذ عمػػى تػػجفق العسػػل ورفػػذ معشػيػػات السػػػضفيغ والخضػػا

بالعسل باإلضافة إلى السذاركة بالسعخفة.

ت .الجـــهدة السشعسيـــة :تػ ػختبط بج ػػػدة السش ػػتج ال ػػحي يد ػػمع إل ػػى الد ػػػؽ الت ػػي تد ػػاعج ف ػػي تعدي ػػد كف ػػاءة
السشطسة.
يتزح مغ خالؿ تعجد وجيات نطخ البػاحثيغ فػي تحجيػج انػػاع القػجرات السشطسيػة أف ىػحا

التعجد يبيغ مػجى امػتالؾ السشطسػة مػغ ميػارات وقػجرات وكفػاءات وخبػخات  ،وفػي مختمػف السجػاالت
التي تعسل بيا السشطسة  ،وبسػجب ذلظ ،يسكغ القػؿ بانو ال يسكغ اعتساد صشف محجد بعيشػو فػي

كل الطخوؼ واألحػاؿ ،فسا يرمح لمسشطسة التي تسارس الشذاط االنتاجي قج ال يرمح او ال يالئع

مشطسة اخخى تسارس الشذاط الخجمي وذلظ الختالؼ القجرات التي تعتسجىا وتدػعى السشطسػات إلػى
امتالكيػػا أوالً ،واخػػتالؼ شبيعػػة أعساليػػا ،واخػػتالؼ الطػػخوؼ والتحػػجيات التػػي تحػػيط بيػػا ،واخػػتالؼ
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أىػػجافيا ،فسػػا يرػػمح مػػغ قػػجرات وفػػق ترػػشيف معػ ّػيغ لسشطسػػة مػػا ،قػػج ال يكػػػف كػػحلظ فػػي مػػجة زمشيػػة
أخخى أو في مشطسة أخخى.
ثالثا :مفيهم األمن الهظيفي واىسيتو وابعاده-:
 -1مفيهم االمن الهظيفي :يعج االحداس باألمغ الػضيفي مغ اىع متصمبات الفخد فقج ذكخ في
القخاف الكخيع في نحػ ()63مػضعا" ،و يعج األمغ الػضيفي مغ أىع ركائد الشجاح في أية مؤسدة
كانت .فال تػجج مشطسة ناجحة و ذات إنتاجية مختفعة ،إال و كاف األمغ الػضيفي متحققاً فييا و
يتستذ بو جسيذ افخادىا و العكذ ال يأتي إال بالعكذ.،إذ إف عجـ تحقق األمغ الػضيفي وتجني

دائسا يشعكذ عمى إنتاجيتيا و نجاحيا ،حتى و إف كانت تزع كفاءات عالية
درجتو في السشطسة ً
و متخررة في مجاؿ عسميا،وفيسا يخز الجاللة المغػية ليحا السرصمح فقج جاء في أساس
البالغة(االمغ ضج الخػؼ  ،واألمانة ضج الخيانة ) ،فقج اكج الجيغ االسالمي عميو برػرة واضحة

بقػلو تعالى " فميعبجوا ر

ىحا البيت الحي أشعسيع مغ جػع وومشيع مغ خػؼ"

(قخير:االيتيغ)3،4وقج ورد لفع االمغ الػضيفي في المغة العخبية بسعشى االماف واالمانة  ،وقج

امشت فأف أمغ  ،وومشت غيخي مغ االمغ واالماف  ،واالمغ ضج الخػؼ  ،وفي التشديل العديد
(وومشيع مغ خػؼ ) سػرة قخير (اآلية  )4اما بذأف الجاللة االصصالحية لألمغ الػضيفي فيسكششا

االستخشاد بلراء الباحثيغ والكتا

في ىحا الذأف.

وأشار اليو ( ابخاىيع  )21 :2553،بانو حاجة إندانية يدعى الفخد العامل الى اشباعيا دوما"

وىي مغ الستصمبات االساسية والسيسة ججا" لمفخد مغ اجل االستسخار في الػضيفة .

ويخى(الذيخاني )1422555،بانو حاجة وغاية وحالة نفدية ومادية تسثل احجى اىع الحاجات
االندانية  ،واالمغ نفيس الخػؼ  ،فالفخد والسجتسذ يكػناف ومشيغ او خائفيغ ندبة لسا يتعخضاف لو

مغ تيجيج في ضخورات الحياة :الشفذ والعخض والعقل والجيغ والساؿ  ،وكمسا قل الخػؼ الفخدي او

االجتساعي زاد االمغ واشسأنت الشفػس والعكذ صحيح
ويبيغ (الخخ  )2556236،انو شعػر العامميغ بانيع يخزعػف لشطاـ داخمي عادؿ يشطع ليع

االجػر والخواتب والعالوات والتخقيات  ،والسكلفات والعالج واي مسيدات اخخى تسشح لمسػضف
الحكػمي .ووضح( عخكػ

 )33 :2557 ،أنو الدياسات التشطيسية والعالقات التبادلية مذ

الخؤساء واألقخاف و السخؤوسيغ وشعػر الفخد باألماف واالستقخار في العسل وعجالة الخاتب .

واستخجـ لمجاللة عمى العسميات التي تداعج عمى ضساف متصمبات األفخاد العامميغ والحفاظ عمى

مياراتيع وتجاربيع.)Mondy,2008:200(.
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ويػكج (الرخايخة  )622559عمى انو شعػر العامميغ باإلحداس باألمغ السعبخ عغ الصسأنيشة

والدكيشة واالستقخار بكافة أشكالو  ،وىػ مغ الحاجات السيسة التي تؤثخ في الدمػؾ البذخيل ألنو

يعشي عجـ الذعػر بالخػؼ مغ الشقز او الحاجة او الذعػر بالحخماف مغ حاجات نفدية أساسية
ضسغ بيكة العسل بذكل خاص.
وعخفو ( السغخبي  )357:2515عمى انو مجسػعة الزسانات والسشافذ الػضيفية التي يتصمبيا

العاممػف مثل االمغ مغ فقجاف الػضيفة دوف اسبا

قانػنية  ،واالمغ مغ اجخاءات ادارية تعدفية ،

االمخ الحي يؤدي الى االستقخار الشفدي  ،ورفذ الخوح السعشػية  ،وبالتالي تحديغ االداء وتعديد

الػالء التشطيسي.واشار ( الفاضل  )24 :2511،بانو إشباع احتياجات األفخاد العامميغ سػاء كانت
مادية او معشػية او اجتساعية او روحية بسا يذعخىع بقيستيع ومكانتيع
ويخى(التػيجخي )3422517،انو تمظ الحالة الدائجة لمسشطسة الحي يذعخ فييا العامل باألماف
باستسخار عسمو وتزائل احتساالت انتياء خجماتو  ،والذعػر بالبيكة السشاسبة لمعسل بصاقة انتاجية

عالية .ومغ ىشا يتبيغ باف األمغ الػضيفي يعشي استحػاذ أعساؿ الػضيفة عمى كافة شاقات الفخد

البجنية والفكخية  ،وعجـ تذتت تمظ الصاقات بأية امػر اخخى  ،مسا تذكل معػقا" سمبيا ،لألداء

السشطسي .
--2اىسية األمن الهظيفي :يدتسج االمغ الػضيفي اىسيتو في كػنو يعتبخ مغ الحاجات االساسية
التي يحتاجيا أي فخد فيػ يختبط بأمغ العامل عمى استس اخره بعسمو وتاميغ مرجر رزقو واف وجػد
االمغ الػضيفي في أي مشطسة يعصي رسالو لمعامميغ مفادىا اف اىتساـ السشطسة وانتساءىا لمعامميغ
ومذاركتيا ليع في مذاكميع وتخفيف مغ االعباء السمقاة عمى عاتقيع يخمق روح التعاوف واالنتساء
والذعػر بالسدؤولية بيشيا وبيغ العامميغ فاإلدارة التي تخى بانو مغ الديػلة االستغشاء عغ أي فخد
عامل ال تعتبخ ادارة كفؤة ومؤىمة ال دارة السشطسة وىحا يشعكذ عمى العامميغ وذلظ مغ خالؿ عجـ
شعػرىع بأىجاؼ وغايات السشطسة لمجفاع عشيا .وىشاؾ مغ يزيف الشقاط اآلتية كأىسية لألمغ
الػضيفي (:الفاضل)47 :2511،
ا-يػفخ البيكة السشاسبة لألبجاع واالبتكار .
 يديج مغ قجرة االفخاد العامميغ عمى اكتذاؼ حمػؿ ججيجة لمسذكالت التي تػاجييع في العسلبصخيقة مبتكخة تػفخ الػقت والجيج والتكمفة

ت.-يداعج االفخاد العامميغ عمى القياـ بأعباء العسل ومػاجية مذكالتو بفاعمية

322

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد ( )1العدد (  )11ج8112/ 1

وتكسغ أىسية األمغ الػضيفي مغ خالؿ اسيامو في رفذ درجة الصسأنيشة لجى العامميغ وانياء
حالة القمق التي تشتا

العامميغ مغ تقمبات القيادات وتغيخ االدارات مسا يتدبب في انياء خجماتيع

 ،ووجػده بالتالي يداعج عمى استحػاذ العسل

االنتاجي عمى الصاقات الفكخية والسادية

(التػيجخي ،) 3422517،وتعدى اىسية االمغ الػضيفي عمى انو وسيمة لتحديغ االداء  ،فعشجما
يذعخ السػضف بػجػد ضسانات قػية في العسل  ،واف العسل يذبذ احتياجاتو الفديػلػجية والشفدية
واالجتساعية ويسشحو السكانة الالئقة بو في السجتسذ  ،ويتفخغ ال داء مياـ اخخى  ،ويقبل عميو ،
ويدذ لتصػيخ ادائو لألفزل واف وجػد ىحه الزسانات تديج مغ شعػر السػضف باألمغ واالمات
وتديل عشو حالة القمق والخػؼ مغ السدتقبل (اليدازي.)2722515 ،
ومغ خالؿ ما تع ذكخه فاف اىسية االمغ الػضيفي تدداد وتتػلج عشجما تكػف ىشاؾ عالقات
إندانية واجتساعية متبادلة بيغ االدارة واالفخاد العامميغ مسا يحفد العامميغ عمى السثابخة واالخالص
في العسل وتحقيق مدتػى عالي مغ الػالء وااللتداـ والثقة حيث يجرؾ العاممػف مغ شعػرىع بػجػد
درجة عالية مغ االمغ الػضيفي في انيع يعسمػف في بيكة مدتقخة وو مشو وقادرة عمى حسايتيع
وتحقيق اماليع وتصمعاتيع السدتقبمية وتبجد حالة القمق والخػؼ مغ السدتقبل .
 :-3ابعاد االمن الهظيفي:مغ اىع االبعاد التي يتجمى مغ خالليا اىسية االمغ الػضيفي :
ا-البعد االنداني :يعتبخ االمغ الػضيفي مصمبا ميسا واساسيا لمعامميغ في السشطسة حيث انو يختبط
بسفيػـ الحياة الكخيع التي يدعى ليا والتي تقػـ عمى ثالثة ركائد ميسة وىي  :قجرة السػضف عمى

اشباع احتياجاتو االساسية كالغحاء  ،والسدكغ  ،والجواء والتعميع ،وكحلظ تحخره مغ القيػد غيخ
السذخوعة عمى حقػقو الذخرية السادية والسعشػية  ،اما الخكيدة الثانية فيي اف السشطسة التي يتستذ

العاممػف بيا بسدتػى مشاسب مغ االمغ الػضيفي تقل فييا السعػقات التي تحػؿ دوف تحقيق
اىجافيا  ،اما الخكيدة الثالثة تتعمق بحق السػضف في استثسار ما بقي مغ شاقتو ووقتو بعج اشباعو
الحتياجاتو االساسية لمستصمبات التي تكتسل بيا سعادتو مثل مسارستو لألنذصة الدياسية

واالجتساعية والفكخية (الحازمي)8422515،

-البعد االخالقي  :تجرؾ السشطسات اف عالقة االخالؽ باألمغ الػضيفي لو سبب  ،واثخ  ،فيي

سبب الف ليا دور كبيخ في استقخار او عجـ استقخار امغ السشطسة ،وىي اثخ الف بخوز السثل
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االخالقية العميا في مسارسات وسمػكيات العامميغ يكػف اشج في السشطسات التي يتستذ بيا العاممػف
بسدتػى مختفذ مغ األمغ الػضيفي .

ت -البعد االجتساعي :اف وجػد نطاـ يقػـ عمى العجالة في تػزيذ الخواتب  ،واالرباح لتقخيب

الفػارؽ بيغ الصبقات االجتساعية السختمفة مغ شأنو اف يؤدي الى تخسيخ االمغ الػضيفي  ،وزيادة
فاعمية ودافعية العامميغ نحػ العسل في حيغ يؤدي الطمع االجتساعي لصبقات معيشة سػاء بسشحيا

القميل مغ الحػافد  ،او ضعيا في مخاكد وضيفية متجنية  ،او عجـ مشحيا الخاتب السشاسب الى فقجاف
االمغ الػضيفي(الحازمي)86:2515،

ث -البعد االيديهلهجي :يقرج بو الثقافة التشطيسية الدائجة في السشطسات ،والقيع التشطيسية الدارية
التي تديع في تحجيج الدمػكيات السشاسبة وغيخ السشاسبة التي تذكل وتؤثخ عمى الصخيقة التي

يترخؼ في ضػؤىا اعزاء السشطسة مغ خالؿ ارساء ودعع قػاعج سمػكية تقزي باف يكػف
السػضفيغ مبجعيغ ومبادريغ مذ مشحيع حخية الترخؼ بجرجة ما  ،وزرع في نفػسيع قيع واخالؽ

تقتزي بسػجبيا عمى ضخورة التحاور والتذاور فيسا بيشيع عشج اتخاذ الق اخرات السيسة والسشاسبة التي
تخجـ غايات واىجاؼ السشطسة بسعشى ارساء قػاعج التييكة االجتساعية الالزمة لمسشطسة التي ترف
كيفية تعمع االفخاد لمثقافة التشطيسية مغ خالؿ انجماج االفخاد وتعمسيع القػاعج الدمػكية والقيع الستعمقة

بالثقافة التشطيسية حتى يربحػا اعزاء فاعميغ ومذاركيغ مسا يديع في رفذ مدتػيات االمغ
الػضيفي لجييع (ىل ،وجاريت )65122551
السبحث الثاني -االطار السيداني
اوال :وصف مجتسع الدراسة وعيشتيا :يتشاوؿ السبحث الحالي تعخيفا" بالسيجاف السبحػث مذ وصف
لمعيشة السختارة وعمى الشحػ اآلتي-:

 .1السيدان السبحهث  :اختبخت الجراسة في مشطسة استثسارية ( الذخكة العامة لرشاعة األدوية
والسدتمدمات الصبية ) ،تأسدت عاـ  ،2552تبم مداحتيا 327دونع  ،ويحتػي مقخىا عمى مرشذ

أدوية نيشػى البالغة مداحتو (  )25555متخ مخبذ والػحجة الخيادية إلنتاج االدوية السزادة

لمدخشاف باإلضافة الى بشايات أخخى لإلدارة العامة والديصخة الشػعية والسخازف  ،ويتكػف مغ
األقداـ اإلنتاجية التالية ( قدع الحبػ

 ،قدع الكبدػالت ،قدع الذ اخ

 ،قدع السخاىيع والتحاميل،

قدع قصخات العيػف ،قدع البخاخات ،قدع السزادات الحيػية ،قدع االمبػالت)  ،وقج وزعت

االستسارة بسعجؿ ( )65استبانو وكسا مػضح في الججوؿ اآلتي:
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الجدول ( -)1تهزيع االستسارة عمى عيشة الدراسة
ت

عيشة الدراسة

عدد االستسارات

عدد االستسارات

ندبة االستجابة

66

56

83,33

السهزعة

 1الذركة العامة لرشاعة األدوية

السدترجعة

والسدتمزمات الطبية

تع تػزيذ ( )65استسارة استبانو عمى اإلفخاد العامميغ واستخجعت ( )55استسارة وىي صالحة

بشدبة( ،) 83233ويرف الججوؿ ( )1عسمية تػزيذ استسارة االستبانة عمى عيشة الجراسة.

ثانيا :خرائص عيشة الدراسة :فيسا يأتي خرائز عيشة الجراسة وفقا" لمبيانات التي قجميا
اإلفخاد العامميغ مغ خالؿ إجابتيع .

-1العسر :يبيغ الججوؿ ( )2إف الفكات العسخية التي تقذ بيغ (45-31سشة) ىي األعمى بيغ اإلفخاد
السبحػثيغ ،إذ بمغت ندبتيا ( ،)34إما اقل فكة فكانت ( 51سشة فسا فػؽ) إذ بمغت ندبتيا( .)6
الججوؿ ( - )2تػزيذ اإلفخاد السبحػثيغ حدب العسخ
العسر

التكرار

%

 36سشة فاقل

16

32

46 -31سشة

14

28

56 -41سشة

17

34

 51سشة فاكثر

3

6

السجسهع

56

%166

 - 2الجشس  :بخرػص الجشذ يبيغ الججوؿ ( )3إف ندبة االناث ىػي األكثػخ  ،حيػث بمغػت
( )%65مغ األفخاد السبحػثيغ مقارنة بشدبة الحكػر التي بمغػت (  ) % 40مػغ األفػخاد السبحػػثيغ ،
وىحا يبيغ تقار الشدب بيغ الحكػر واإلناث .
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الجدول ( -)3تهزيع األفراد السبحهثين حدب الجشس
الجشس

العدد

%

ذكر

26

46

أنثى

36

66

السجسهع

56

%166

-3السؤىــل العمســي :وفيسػا يتعمػػق بالسؤىػػل العمسػػي ،مثػل حسمػػة شػػيادة الػجبمػـ العػػالي الشدػػبة األعمػػى
والبالغة ( )%30أما اخخى فكانت ندبتيع األقل إذ مثمت ()%6

الججوؿ (-)4تػزيذ األفخاد السبحػثيغ حدب السؤىل العمسي
التحريل العمسي

العدد

%

دبمهم عالي

15

36

بكالهريهس

12

24

دبمهم فشي

7

14

إعدادية

13

26

اخرى

3

6

السجسهع

56

%166

 -4سشهات الخدمة  :أما ما يخز مجة الخجمة فػي الػضيفػة فيتزػح أف مػجة الخجمػة ( ) 5 - 10
الشدػػبة األعمػػى وبمغػػت ( )%44أمػػا الشدػػبة األقػػل فكانػػت السػػجة (23سػػشة فسػػا فػػػؽ ) وبمغػػت ندػػبتيا

( )%15

الججوؿ ( -)5تػزيذ األفخاد السبحثيغ بحدب مجة الخجمة
مدة الخدمة

العجد

%

5-10سشة

22

44

 11-16سشة

17

34

 17-22سشة

6

12

23سشة فاكثر

5

15

السجسهع

55

155
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ثالثا -عالقات االرتباط بيغ القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي :بيجؼ التعخؼ عمى شبيعة واتجاه
عالقات االرتباط بيغ القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي في السشطسة قيج البحث تع اعجاد الججوؿ

( )6الحي يذيخ الى وجػد عالقة ارتباط معشػية مػجبة بيغ القجرات السشطسية و االمغ الػضيفي،
وقج بمغت قيسة السؤشخ الكمي لسعامل االرتباط (* )0.813عشج مدتػى معشػية ( .)0.05وتذيخ
ىحه الشتيجة الى اف زيادة اىتساـ السشطسة قيج البحث بالقجرات السشطسية مجتسعة سيؤدي الى تعديد

االمغ الػضيفي لجى العامميغ لجييا .وبيحا تتحقق الفخضية الخئيدة االولى والتي تشز عمى :تػجج
عالقة ارتباط معشػية بيغ القجرات السشطسية مجتسعة واالمغ الػضيفي .

الججوؿ( )6تشائج عالقات االرتباط بيغ القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي في السشطسة قيج البحث
االمن والهظيفي

المتغير المعتمد
المتغير المستقل

القدرات السشعسية

القجرات القيادية

*0.619

القجرة عمى االبجاع

*0.579

قجرات السػارد البذخية

*0.570

القجرة عمى الحػكسة

*0.822

القجرة عمى أداء الكادر

*0.453
*0.813

السؤشخ الكمي

*P≤ 0.05

N=50

وألجل اعصاء مؤشخات تفريمية لمعالقة بيغ القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي وفي إيجاد

عالقة االرتباط عمى مدتػى ابعاد القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي فقج تع تحميل عالقات االرتباط

بيغ كل نػع مغ أنػاع القجرات السشطسية مشفخداً واالمغ الػضيفي وكاالتي :

 -1عالقات االرتباط بيغ القجرات القيادية كأحج أنػاع القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي في
السشطسة السبحػثة :يػضح الججوؿ ( )6اف عالقة االرتباط بيغ القجرات القيادية و االمغ الػضيفي
معشػية مػجبة  ،وقج بمغت قيسة معامل االرتباط (*.)0.619وتذيخ ىحه الشتيجة الى اف زيادة
اىتساـ قيادة السشطسة في السشطسة السبحػثة بالقجرات القيادية سيديع في تعديد االمغ الػضيفي.
 -3عالقات االرتباط بيغ القجرة عمى االبجاع كأحج أنػاع القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي في
السشطسة السبحػثة :يػضح الججوؿ ( )6اف عالقة االرتباط بيغ القجرة عمى االبجاع واالمغ الػضيفي
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معشػية مػجبة  ،وقج بمغت قيسة معامل االرتباط (*.)0.579وتذيخ ىحه الشتيجة الى اف زيادة
اىتساـ القجرة عمى االبجاع في السشطسة ا السبحػثة سيديع في تعديد االمغ الػضيفي.
 -2عالقات االرتباط بيغ قجرات السػارد البذخية كأحج أنػاع القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي في
السشطسة السبحػثة :يػضح الججوؿ ( )6اف عالقة االرتباط بيغ قجرة السػارد البذخية واالمغ الػضيفي
معشػية مػجبة  ،وقج بمغت قيسة معامل االرتباط (*.)0.570وتذيخ ىحه الشتيجة الى اف زيادة
اىتساـ قجرات السػارد البذخية السبحػثة سيديع في تعديد االمغ الػضيفي.
 -2عالقات االرتباط بيغ القجرة عمى الحػكسة بػصفيا أحج أنػاع القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي
في السشطسة السبحػثة :يػضح الججوؿ( )6اف عالقة االرتباط بيغ القجرة عمى الحػكسة واالمغ
الػضيفي معشػية مػجبة  ،وقج بمغت قيسة معامل االرتباط(*.)0.822وتذيخ ىحه الشتيجة الى اف
زيادة اىتساـ القجرة عمى الحػكسة في السشطسة السبحػثة سيديع في تعديد االمغ الػضيفي.
 -2عالقات االرتباط بيغ القجرة عمى أداء الكادر كأحج أنػاع القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي في
السشطسة السبحػثة :يػضح الججوؿ ( )6اف عالقة االرتباط بيغ القجرة عمى أداء السػارد البذخية
واالمغ الػضيفي معشػية مػجبة  ،وقج بمغت قيسة معامل االرتباط (*.)0.822وتذيخ ىحه الشتيجة
الى اف زيادة اىتساـ القجرة عمى أداء السػارد البذخية في السشطسة السبحػثة سيديع في تعديد االمغ
الػضيفي.
واتداقا مذ ما تقجـ تقبل الفخضية الفخعية السشبثقة عغ الفخضية الخئيدة االولى .
ثالثا-عالقات التأثيخ بيغ القجرات السشطسية مجتسعة واالمغ الػضيفي  :يبيغ الججوؿ ( )7اف

متغيخ
ا
القجرات السشطسية مجتسعة تؤثخ مجتسعة وبرػرة معشػية في تعديد االمغ الػضيفي بػصفو
معتسجا ويجعع ذلظ قيسة  Fالسحدػبة التي بمغت قيستيا ( )93.554وىي قيسة معشػية اكبخ مغ
قيستيا الججولية البالغة ( )4.04عشج درجتي حخية )  (1,48ومدتػى معشػية ( .)0.05وتجؿ قيسة

معامل التحجيج  R2البالغة ()0.661عمى اف ( )%66.1مغ االختالفات السفدخة في االمغ

الػضيفي في السشطسة السبحػثة تعػد الى القجرات السشطسية ويعػد الباقي الى متغيخات عذػائية ال

يسكغ الديصخة عمييا او انيا غيخ داخمة في أنسػذج االنحجار اصالً .ومغ خالؿ متابعة قيسة β

واختبار  Tاف قيسة  Tالسحدػبة بمغت ( (9.672وىي اكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة

()1.684عشج درجة حخية ) (1,38ومدتػى معشػية ( .)0.05بحلظ نقبل الفخضية الخئيدة الثانية
التي تشز عمى :يػجج تأثيخ معشػي لمقجرات السشطسية في االمغ الػضيفي .
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الجدول( )7تأثير القدرات السشعسية في االمن الهظيفي في السشعسة السبحهثة
القدرات السشعسية

المتغير المستقل

β0

F
R2

β1

المتغير المعتمد

1.672

االمن الهظيفي

5.661

6.813

السحدهبة

الجدولية

93.554

4.64

()9.672
)d.F(1,48

*P ≤ 0.05

N=50

() تذيخ الى قيسة  Tالسحدػبة وألجل اعصاء مؤشخات تفريمو حػؿ تأثيخ كل بعج مغ ابعاد

القجرات السشطسية مشفخداً في تشسية االمغ الػضيفي تع اعجاد الججوؿ ()8

الججوؿ( )8تأثيخ كل عشرخ مغ ابعاد القجرات السشطسية مشفخداً في االمغ الػضيفي لمسشطسة
السبحػثة

ابعاد القدرات السشعسية

β0

المتغير
المعتمد

F

القدرات

القدرة

قدرات السهارد

القيادية

عمى

البذرية

االبداع

الحهكسة

القدرة

R2

السحدهبة الجدولية

عمى
اداء

الكادر

المتغير
المستقل
االمن

0.09

الهظيفي

β1

β2

β3

β4

β5

0.448

0.248

0.193

0.169

0.029

*)(5.102

)d.F (5,44

)*(5.96

*)(5.97

( ) تذيخ الى قيسة  Tالسحدػبة

N=50

*)(5.59

*)(3.16

0.982

372.06

2.53

*P ≤ 0.05

ويتزح مغ الججوؿ ( )8وجػد تأثيخ معشػي مػجب لكل عشرخ مغ ابعاد القجرات السشطسية

مجتسعة باعتبارىا متغيخات مدتقمة في االمغ الػضيفي باعتباره متغيخ مدتقل ويجعع ىحا التأثيخ
قيسة ( )Fوالبالغة ( )372.06وىي اكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة ( )2.53عشج درجتي حخية

(.)5,44وقج بم معامل التحجيج ( )0.982()R2وىحا يعشي اف( )%98.2مغ االختالفات السفدخة
في االمغ الػضيفي تفدخىا ابعاد القجرات السشطسية ويعػد الباقي الى متغيخات عذػائية ال يسكغ

الديصخة عمييا او انيا غيخ داخمة في انسػذج االنحجار اصالً .ومغ خالؿ متابعة معامالت ()B
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واختبار ( )Tليا  ،تبيغ انو اعمى تأثيخ ليحه العشاصخ يعػد الى عشرخ القجرات القيادية اذ بمغت

قيسة ( ،)0.448( )β1يميو بالجرجة الثانية بالتأثيخ عشرخ القجرة عمى االبجاع اذ بمغت قيسة ()β2

( ،)0.248وجاء تأثيخ عشرخ قجرات السػارد البذخية بالسختبة الثالثة اذ بمغت قيسة (()β3

،)0.193وجاء تأثيخ عشرخ الحػكسة بالسختبة الخابعة اذ بمغت قيسة (، ) 0.169()β4وجاء تأثيخ
عشرخ القجرة عمى اداء الكادر في السختبة الخامدة اذ بمغت قيسة ( .) 0.029()β5ويسكغ تػضيح

تأثيخ كل عشرخ مغ ابعاد القجرات السشطسية في االمغ الػضيفي وكاالتي :

 -1تأثيخ عشرخ القجرات القيادية كأحج ابعاد القجرات السشطسية في االمغ الػضيفي في السشطسة
متغيخ مدتقال في
ا
تأثيخ معشػيا لبعج القجرات القيادية بػصفو
ا
السبحػثة: :يبيغ الججوؿ( )8اف ىشالظ
االمغ الػضيفي كستغيخ معتسج ويعدز ذلظ قيسة  Fالسحدػبة البالغة ( )372.06وىي قيسة معشػية
واكبخ قيستيا الججولية والبالغة ( )2.53عشج درجتي حخية ) (5,44و مدتػى معشػية (.)0.05وقج
بمغت قيسة  Tالسحدػبة ( )5.102وىي قيسة معشػية أيزا واكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة
(.)1.684
 -3تأثيخ عشرخ القجرة عمى االبجاع ابعاد القجرات السشطسية في االمغ الػضيفي في السشطسة السبحػثة:
متغيخ مدتقال في
ا
تأثيخ معشػيا لعشرخ القجرة عمى االبجاع بػصفو
ا
:يبيغ الججوؿ( )8اف ىشالظ
متغيخ معتسجا ويعدز ذلظ قيسة  Fالسحدػبة البالغة ( )372.06وىي قيسة
ا
االمغ الػضيفي بػصفو
معشػية واكبخ مغ الججولية والبالغة ( )2.53عشج درجتي حخية ) (5,44و مدتػى معشػية ()0.05
.وقج بمغت قيسة  Tالسحدػبة ( )5.96وىي قيسة معشػية أيزا واكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة
(.)1.684
 -2تأثيخ عشرخ قجرات السػارد البذخية ابعاد القجرات السشطسية في االمغ الػضيفي في السشطسة
متغيخ
ا
السبحػثة: :يبيغ الججوؿ( )8اف ىشالظ تأثيخ معشػي لعشرخ قجرات السػارد البذخية بػصفو
متغيخ معتسجا ويعدز ذلظ قيسة  Fالسحدػبة البالغة ()372.06
ا
مدتقال في االمغ الػضيفي بػصفو
وىي قيسة معشػية واكبخ مغ الججولية والبالغة ( )2.53عشج درجتي حخية ) (5,44و مدتػى معشػية
(.)0.05وقج بمغت قيسة  Tالسحدػبة ( )5.97وىي قيسة معشػية أيزا واكبخ مغ قيستيا الججولية
البالغة (.)1.684
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 -2تأثيخ عشرخ الحػكسة ابعاد القجرات السشطسية في االمغ الػضيفي في السشطسة السبحػثة: :يبيغ
متغيخ مدتقال في االمغ الػضيفي
ا
الججوؿ( )8اف ىشالظ تاثيخ معشػي لعشرخ الحػكسة بػصفو
متغيخ معتسجا ويعدز ذلظ قيسة  Fالسحدػبة البالغة ( )372.06وىي قيسة معشػية واكبخ
ا
بػصفو
مغ الججولية والبالغة ( )2.53عشج درجتي حخية ) (5,44و مدتػى معشػية (.)0.05وقج بمغت
قيسة  Tالسحدػبة ( )5.59وىي قيسة معشػية أيزا واكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة (.)1.684
 -2تأثيخ عشرخ القجرة عمى اداء الكادر ابعاد القجرات السشطسية في االمغ الػضيفي في السشطسة
متغيخ
ا
السبحػثة: :يبيغ الججوؿ( )8اف ىشالظ تأثيخ معشػي لعشرخ القجرة عمى اداء الكادر بػصفو
متغيخ معتسجا ويعدز ذلظ قيسة  Fالسحدػبة البالغة ()372.06
ا
مدتقال في االمغ الػضيفي بػصفو
وىي قيسة معشػية واكبخ مغ الججولية والبالغة ( )2.53عشج مدتػى معشػية (.)0.05وقج بمغت قيسة
 Tالسحدػبة ( )3.16وىي قيسة معشػية أيزا واكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة (،)1.684
واتداقا مذ ما ذكخ اعاله يسكغ قبػؿ الفخضية الفخعية السشبثقة عغ الفخضية الخئيدة الثانية.

السحهر الثالث -االستشتاجات والتهصيات
ييجؼ السحػر إلى عخض االستشتاجات وما يتػجب عمييا الحقا مغ تػصيات وضسغ الفقختيغ اآلتيتيغ.

أوال :االستشتاجات :بعج أف تست معالجة مذكمة البحث ضسغ إشاريغ نطخي وميجاني ،تع التػصل إلى
جسمة استشتاجات :
 -1وضحت نتائج الجراسة الخاصة بالقجرات السشطسية انيا تتحسل السدؤولية مغ اجل اف تحقق
االىجاؼ السخسػمة لمسشطسة ىحا مسا يسكشيا استغالؿ الفخص وتعسل عمى تفادي التيجيجات التي

تػاجو مشطستيا.

 -2بيشت نتائج الجراسة اف اآلمغ الػضيفي ضخورة اساسية لبشاء بيكة سميسة ومشاسبة لبمػرة الصاقات
الػضيفية  ،وشخط اساسي لتحريل اعمى انتاجية مسكشة مغ الكفاءات العاممة .

 -3افرحت نتائج الجراسة السيجانية وجػد درجة مغ االرتباط بيغ القجرات السشطسية واالمغ الػضيفي
وىحا يؤكج اىتساـ القيادة االدارية بتعديد الحاجات الجافعة والػقائية التي اكجت عمييا نطخية

ىيخزبيخج.

 -4وجػد عالقة ارتباط معشػية بيغ القجرات التشطيسية وبيغ االمغ الػضيفي.
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 -5وجػد عالقة ارتباط بيغ ابعاد القجرات التشطيسية وبيغ االمغ الػضيفي ويأخح بعج القجرات القيادية
اكثخ ارتباط باألمغ الػضيفي مسا يؤشخ عمى الجور الكبيخ لمقيادات في السشطسة السبحػثة في تػفيخ

االمغ الػضيفي لكادرىا.

 -6وجػد اقل ارتباط بيغ إداء الكادر واالمغ الػضيفي مسا يذيخ الى ضعف عالقة االرتباط بيغ االمغ
وبيغ أداء الكادر.

 -7استشتج مغ اختبار الفخضيات وجػد عالقة تأثيخ واضحة بيغ القجرات وبيغ االمغ الػضيفي
ثانيا :التهصيات :بعج الػصػؿ إلى جسمة االستشتاجات يػصي الباحثة مغ خالؿ ىحا البحث باآلتي :
 -1عقج دورات تجريبية لمقيادة االدارية مغ اجل تعديد مياراتيع وقجراتيع وتذجيعيع عمى بمػرة اآلمغ
لجى االفخاد العامميغ في مشطساتيع .

 -2مخاعاة اآلمغ الػضيفي مغ خالؿ تخػيل الرالحيات لألفخاد العامميغ وتسكيشيع في االعساؿ التي
يسارسػنيا مغ خالؿ وضذ الفخد السشاسب في السكاف السشاسب.

 -3بشاء جدػر التػاصل بيغ القيادة االدارية واالفخاد العامميغ لتبادؿ وجيات الشطخ لسشاقذة السذكالت
التي تػاجييع وايجاد الحمػؿ السشاسبة ليع .

 -4اجخاء السديج مغ الجراسات السدتقبمية متسثمة

(دوراف العسل ،االنغساس الػضيفي،

التصبيذ الػضيفي).
 -5ضخورة إيالء اىتساـ القيادات اإلدارية في السشطسات السبحػثة بتػفيخ االمغ الػضيفي
لمعامميغ بيجؼ رفذ اداءىع.
 -6اىتساـ القيادات اإلدارية في السشطسة السبحػثة باألساليب التي مغ شانيا تعديد مفاىيع
االمغ الػضيفي مغ خالؿ قياداتيا.
السرادر :
القران الكريم
 -1ابخاىيع ،نزاؿ سسيخ نايف  ،2553 ،اآلمغ الػضيفي وعالقتو بسدتػى الصسػح لجى السجراء العامميغ في مقخات

و ازرات الدمصة الفمدصيشية وأثخ بعس الستغيخات الجيسغخافية عمييسا  ،رسالة ماجدتير مشذهرة – جامعة الشجاح

الهطشية -فمدطين.

 -2البجاري  ،احسج فتحي  ،2511 ،اسياـ جػدة نطاـ السعمػمات االدارية في تعديد القجرات التدػيقية  ،رسالة
ماجدتير في ادارة االعسال غير مشذهرة  ،كمية االدارة واالقتراد  ،جامعة السهصل
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 -3التػيجخي ،صالح بغ عبج العديد( ،)2517دور الشسط القيادي في تعدبد االمغ الػضيفي لمعامميغ في الحخس
الػششي ،رسالة ماجدتيخ( غيخ مشذػرة) الخياض :جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية.

-4

الخخ  ،دمحم عبجن( )2556الرخاعات الذخرية وانعكاساتيا عمى االمغ الػضيفي ،رسالة ماجدتيخ (غيخ
مشذػرة ) الخياض :جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية

 -5الديجي ،قيذ إبخاىيع ،2555 ،نسط التفكيخ االستخاتيجي لمسدتػيات القيادية العميا في مشطسات اإلدارة العامة العخاقية
وأثخه في اتجاىاتيع نحػ التغييخ االستخاتيجي ،رسالة ماجدتيخ في اإلدارة العامة ،كمية اإلدارة واالقتراد ،جامعة

بغجاد

 -6الدبعاوي  ،وعج ىاشع دمحم  ،)2511 (،تقييع السػقف االستخاتيجي الجاخمي باعتساد مجخل القجرات السشطسية  ،دراسة
ميجانية في الذخكة العامة لتػزيذ السشتجات الشفصية ىيكة تػزيذ الذسالية  /فخع السػصل  ،دبمػـ عالي( غيخ مشذػرة)

 ،كمية االدارة واالقتراد  ،جامعة السػصل.

 -7عخكػ ،شارؽ فخج( )2557االمغ الػضيفي واداء السعمسيغ مغ وجية نطخ السجيخيغ ومعمسي التعميع العاـ بتعميع
العاصسة ،رسالة ماجدتيخ (غيخ مشذػرة) مكة السكخمة ،جامعة اـ القخى.
 -8الفاضل ،عبج العديد دمحم،2511،تخصيط وتشسية السدار الػضيفي وانعكاساتو عمى االمغ الػضيفي مغ وجية نطخ
العامميغ في و ازرة التخبية والتعميع ،رسالة ماجدتيخ(غيخ مشذػرة) الخياض :جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية.

 -9اليدازي،عبج العديد بغ عبجن )2515(،تخصيط السػارد البذخية وعالقتو باألمغ الػضيفي مغ وجية نطخ العامميغ
في و ازرة التجارة والرشاعة في الخياض  ،رسالة ماجدتيخ (غيخ مشذػرة) الخياض:جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية
البحهث والدوريات.:

 .1الدػػعج ،مدػػمع عػػالوي ،ومشيػػل ،دمحم حدػػيغ ،2556 ،بشػػاء اسػػتخاتيجية لتصػػػيخ القػػجرات فػػي التعمػػيع العػػالي ،د ارسػػة فػػي
جامعة البرخة ،مجمة العمهم االقترادية ،السجمد ( ،)5العدد ( ،)18نيدان.

 .2شػبمي ،مدػػمع عػػالوي ،وعمػػي ،عخوبػػة رشػػيج ،2559 ،قيػػاس واقػػذ القػػجرات فػػي جامعػػة البرػخة وأفػػاؽ تحدػػيشيا ،مجمــة
دراسات إدارية ،السجمد ( ،)3العدد ( ،)5كانهن األول

 .3الرػخايخة  ،خالػػج احسػػج ( )2559االحدػػاس بػػاالمغ لػػجى اعزػػاء الييكػػات التجريدػػية فػػي الجامعػػات االردنيػػة الخسػػسية
وعالقتو بأدائيع الػضيفي مغ وجيػة نطػخ رؤسػاء اقدػاميع ،السجمـة العربيـة لزـسان جـهدة التعمـيم الجـامعي ،السجمـد

الثاني ،العدد (،) 3ص36-1

الكتب-:

 .4الح ػػازمي ،خمي ػػل عبي ػػج ،)2515( ،الحـــهار الـــهطشي ودوره فـــي تعزيـــز االمـــن الـــهطشي ،لمسمك ػػة العخبي ػػة الد ػػعػدية
،ط،3الخياض  :مخكد السمظ عبج العديد لمحػار الػششي.

 .5الذيخاني ،سعج عمي ( ،)2555ادارة عسميات االزمات االمشية ،الخياض .جامعة نايف العخبية ،لمعمػـ االمشية.

 .6صالح  ،ماجج دمحم  ،وجخجيذ  ،يدخى احسج  ،2515 ،العالقة بيغ القػجرات القياديػة لمسشطسػة وبعػج الجػػدة  ،د ارسػة
ميجانية في معسل البدة ولجي  ،السؤتسخ العمسي االوؿ لكمية التقشية االدارية  /بغجاد .

 .7الغالبي ،شػاىخ محدػغ مشرػػر ،وءدريػذ ،وائػل دمحم صػبحي ،2559 ،اإلدارة االسػتخاتيجية مشطػػر مشيجػي متكامػل،
الصبعة الثانية ،دار وائل لمشذخ والتػزيذ ،عساف

 .8فتػح ،محسػد ،)2559( ،إدارة السػارد البذخية ،شعاع لمشذخ والعمػـ ،حمب ،سػريا.
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