انعكاس الكفاءج الذاتيح للمذيزين يف سلىكياتهم
الباحث حسٌن ولٌد حسٌن
أ .م.د .ناظم جواد عبد سلمان
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
رئٌس قسم ادارة االعمال
كلٌة االدارة واالقتصاد – جامعة بغداد
املستخلص

ٌهد ف هذا البحث الى قٌاس تاثٌر الكفاءة الذاتٌة للمدٌرٌن فً سلوكهم من وجهة نظر االفراد العاملٌن
فً المنظمة اذ ان سلوك المدراء ٌعتبر واحد من المتغٌرات االساسٌة فً المنظمة والتً من الممكن ان تإثر
على اداء والتزام االفراد العاملٌن فٌها  ،وقد استعملت االستبانه لجمع البٌانات وكانت الشركة العامة لسكك
الحدٌد مٌدانا ً للبحث اذ تم سحب عٌنة عشوائٌة بحجم ( )36فرد من مرإوسً عدد من المدٌرٌن فً الشركة
المذكورة وقد تم استخدام البرنامج االحصائً الجاهز ( )SPSSفً ادخال وتحلٌل بٌانات البحث ،وكانت
النتائج تشٌر الى وجود اثر واضح للكفاءة الذاتٌة للمدٌرٌن فً سلوكهم اتجاه مرإوسٌهم وعلٌه استنتج
الباحثان بان هناك عالقة وتاثٌر ذات داللة معنوٌة بٌن الكفاءة الذاتٌة للمدراء وبٌن سلوكهم لذا فقد اوصى
الباحثان بضرورة زٌادة اهتمام المنظمة بدراسة الموضوعات ذات العالقة بالمدراء المتمثلة بشخصٌاتهم
وس لوكٌاتهم ونمط قٌادتهم  ،ومن ثم اهم العوامل المإثرة فٌها وذلك لما لها من تاثٌر كبٌر فً عملٌة تحفٌز
العاملٌن وزٌادة اندفاعهم فً العمل وتحسٌن نمط العالقات اإلنسانٌة فً المنظمات .
املصطلحاخ الزئيسيح للثحث /المدراء -الكفاءة الذاتٌة -السلوك -العاملٌن -المنظمة -القٌادة .
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املقذمح

ٌعد المدٌر ونمطه السلوكً من العوامل المهمة التً تإثر فً قدرة المنظمة على تحقٌق اهدافها
وكونهم ٌمثلون مركز اتخاذ القرارات فٌها  ،وهناك مجموعة من العوامل التً تإثر على سلوك المدراء فً
المنظمة واحد اهم هذه العوامل هً الكفاءه الذاتٌة التً ٌتمتع بها المدراء والتً تإثر على سلوكهم وكذلك
على سلوك االفراد العاملٌن فً المنظمة ومن الممكن ان ٌنعكس ذلك على نجاح المنظمة ككل وقدرتها على
تحقٌق اهدافها بكفاءة وفاعلٌة وهناك مجموعة من العوامل التً تإثر على الكفاءة الذاتٌة التً ٌتمتع بها
المدراء وعلٌة سنحاول فً هذا البحث التعرف على مفهوم الكفاءه الذاتٌة وبعض الموضوعات المتعلقة بها
وكذلك التعرف على مفهوم سلوك المدٌرٌن فً المنظمات واهم االدوات والمهارات التً ٌجب ان ٌتمتعوا بها
فً المنظمات الحدٌثة  .وتم تناول البحث بثالث اتجاهات رئٌسٌة هً منهجٌة البحث والدراسات السابقة ثم
الجانب النظري  ،وكذلك الجانب العملً واالستنتاجات والتوصٌات .

املثحث األول /منهجيح الثحث ودراساخ ساتقح

اوال  :منهجيح الثحث

أ :مشكلح الثحث
اشار الجدل الفكري الى ان هناك عالقة ما بٌن الكفاءه الذاتٌة للمدٌرٌن وسلوكهم اتجاه العاملٌن داخل
المنظمة ،وان هذه الكفاءة وذاك السلوك ٌإدٌان دوراً حاسما ً فً نجاح المنظمة واستمرارٌتها وان الحراجة
فً الموضوع انه ٌتوقف على مدى قدرة االفراد العاملٌن كمرإوسٌن على ادراك مدٌرٌهم  ،فكٌف ٌرى
المرإوسٌن كفاءة مدٌرهم او كٌف ٌرون سلوكٌاتهم التً ٌتوقعون انها انعكاس واضح لكفاءتهم الذاتٌة .وقد
لمس الباحثان اهمٌة هذا الموضوع للمإسسات عموما ً وخاصة بالمنظمات النامٌة ومنها المإسسات العراقٌة
 ،لذا اختار الباحثان ذلك موضوعا ً لبحثهما وٌمكن التعبٌر عن مشكلة البحث بالتساإالت االتٌة :
 .9كٌف ٌرى العاملون الكفاءة الذاتٌة لمدٌرٌهم؟
 .2ما طبٌعة و نوع السلوك الذي ٌسلكه المدٌرون اتجاه االفراد العاملٌن؟
 .3ما مستوى وطبٌعة العالقة واالثر بٌن الكفاءه الذاتٌة للمدٌرٌن وسلوكهم اتجاه العاملٌن؟
ب :اهميح الثحث
تبرز اهمٌة البحث فً الجانب االول االهمٌة العلمٌة النظرٌة كونه مساهمة متواضعة فً تناول
موضوعات مهمة تتعلق بالسلوك التنظٌمً واالدارة بشكل عام المتمثلة بالسلوك والكفاءة الذاتٌة  ،واهمٌة
علمٌة عامة ٌعد مرشداً للمدٌرٌن فً ضرورة فهم كٌف ٌرى مرإوسٌهم طبٌعة ونوع سلوكهم اتجاهم وكٌف
تإثر الكفاءة الذاتٌة لهم فً سلوكٌاتهم بغٌة تعدٌلها فً ضوء ما ٌدركه المرإوسٌن من هذه الكفاءة وذاك
السلوك.
جـ :اهذاف الثحث
ٌمكن تحدٌد اهداف البحث بالنقاط االتٌة:
 .9محاولة اغناء الجانب النظري ببعض الموضوعات الحدٌثة وبشكل خاص الكفاءة الذاتٌة .
 .2دراسة انعكاس الكفاءة الذاتٌة على سلوك المدراء من وجهة نظر العاملٌن من خالل العٌنة المبحوثة
.
 .3التعرف على بعض العوامل المإثرة على الكفاءة الذاتٌة للمدراء فً العٌنة المبحوثة .
 .4الخروج بجملة من االستنتاجات والتوصٌات فً المجال المبحوث .
د :فزضيح الثحث
ٌنطلق البحث من فرضٌة اساسٌة تنص على  " :وجود عالقة ارتباط وتاثٌر ذات داللة معنوٌة بٌن الكفاءة
الذاتٌة للمدٌرٌن وسلوكهم اتجاه مرإوسٌهم" .
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انعكاس الكفاءة الذاتية للمديرين في سلوكياتهم
هـ :ادواخ الثحث

أ :اداة جمع البٌانات :
تم الحصول على بٌانات البحث من خالل اعداد استبانه تتضمن مجموعة من الفقرات المتعلقة بالكفاءة
الذاتٌة للمدراء وسلوكٌاتهم  ،وذلك باالستناد الى افكار عدد من المقاٌٌس الجاهزة  ،وباستخدام مدرج لٌكرت
الخماسً ،وٌمكن من الجدول ( )9توضٌح اهم متغٌرات الدراسة الرئٌسة والفرعٌة والمقاٌٌس المعتمدة فً
اعدادها :
الجدول ( )9متغٌرات االستبانه الرئٌسٌة والفرعٌة والمقاٌٌس المعتمدة فً اعدادها
ت

المتغٌرات
الرئٌسٌة

نوع المتغٌر

9

الكفاءة
الذاتٌة

متغٌر مستقل
(تفسٌري)

2

سلوك
المدراء

متغٌر تابع
(استجابً)

المتغٌرات الفرعٌة

الفقرات

المقاٌٌس

الكفاءة الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة
الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة
الكفاءة التنظٌمٌة الذاتٌة
السلوك السلبً
السلوك الشعوري
السلوك المشروط
السلوك غٌر المسٌطر علٌة
السلوك الجماعً

3-2-9
6-5-4
1-8-4
92-99-91
95-94-93
98-94-96
21-20-19
24-23-22

Switzer et al :
2005
2011: Sanda

وقد تم التاكد من صدق االستبانه من خالل عرضها على عدد من المحكمٌن فً مجال ادارة االعمال والبالغ
عددهم ( )4استاذه  ،و فً ضإء مالحظاتهم لم تٌم حذف اي فقرة من االستبانه  ،وانما تم اعادة صٌاغة بعض فقراتها ،
وقد حصلت معظم فقرات االستبانة على نسبة اتفاق بلغت ( . )%83فضال عن قٌام الباحثان باختبار ثبات االستبانه من
خالل توزٌعها على عٌنة قوامها ( )91افراد من مجتمع الدراسة  ،وبعد ( )91اٌام أعٌد توزٌع االستبانة مرة أخرى
على المجموعة نفسها  ،وقد بلغت قٌمة معامل الثبات لالستبانة ككل وفق معامل  )%46( Cornbach–Aiphaوهً
مقبولة ودال إحصائٌا فً نفس الوقت  ،وهذا ٌعنً أنها بمقاٌٌسها المختلفة ذات ثبات عالً ٌمكن اعتمادها فً أوقات
مختلفة لألفراد أنفسهم وتعطً النتائج ذاتها.

ب :ادوات تحلٌل البٌانات :
تم تحلٌل بٌانات البحث باستخدام البرنامج االحصائً الجاهز ( )SPSSوتم اٌجاد الوسط الحسابً
واالنحراف المعٌاري ومعامل االرتباط بٌن متغٌرات المحاور المختلفة لالداة البحث  ،فضال عن استخدام
معامل االنحدار الخطً البسٌط لقٌاس اثر المتغٌر المستقل فً المتغٌر التابع  ،وبالتالً فقد تم اختبار فرضٌة
البحث الرئٌسٌة اٌضا بناءا على هذه النتائج .

و :مجتمع وعٌنة البحث:

اختٌرت الشركة العامة للسكك الحدٌدٌة مٌدانا ً للبحث  ،اذ تعد هذة الشركة من الشركات العراقٌة القدٌمة
حٌث تم تاسٌسها فً عام  9146اما طبٌعة عملها فٌتمثل بصورة عامة فً نقل االفراد – البضائع – الوقود
داخل وخارج القطر ولدى الشركة عدد من الفروع المنتشرة فً كافة محافظات القطر  ،وقد تم اختٌار عٌنة
البحث بطرٌقة العٌنة العشوائٌة البسٌطة  ،وبذلك بؤخذ عٌنة من اإلفراد العاملٌن فً الشركة والذٌن ٌتصلون
بشكل مباشر مع المدراء والبالغ عدد ( )36فرد  ،وٌمكن من خالل الجدول ( )2توضٌح اهم خصائص العٌنة
المبحوثة وكما ٌاتً :
جدول ( )2خصائص العٌنة المبحوثة
الشهادة

الجنس

سنوات الخدمة

الحالة االجتماعٌة

ذكور

21

ابتدائٌة

4

متزوج

93

اقل من  5سنوات

4

إناث

96

متوسطة
إعدادٌة
بكالورٌوس

4
99
94

أعزب

29

من  91-6سنة
من 21-99سنة
أكثر من  21سنة

5
99
93
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نالحظ من خالل الجدول ( )2ان عدد الذكور اكثر من عدد االناثت  ،كما ان العدد االكبر من عٌنة البحث هم
من حملة شهادة البكالورٌوس ولدٌهم خدمة من ( )99سنة الى ( )21سنة فاكثر وبالتالً فان هذا من الممكن
ان ٌنعكس فً زٌادة قناعة ودقة افراد العٌنة المبحوثة عن اجابة على فقرات االستبانه .

ر :المخطط الفرضً للبحث:
ٌوضح الشكل ( )9المخطط الفرضً للبحث اذ ان الكفاءة الذاتٌة للمدراء تمثل المتغٌر التفسٌري
(المستقل) بانواعها الثالثة  ،وهً ترتبط بعالقات ارتباط وتاثٌر بالمتغٌر االستجابً (التابع) وهو سلوك
المدراء وابعاده المتمثلة بانواعها الخمسة .

سلوك المدراء

الكفاءة الذاتية

الفزديت
 الكفاءة
والجماعيت الذاتيت
 الكفاءة اإلستزاتيجيت
الذاتيت
 الكفاءة التنظيميت الذاتيت

عالقة ارتباط

عالقة تاثير

 السلوك السلبي
 السلوك المشزوط
 السلوك الشعوري
 السلوك غيز المسيطز
عليه
 السلوك الجماعي

شكل ( )1المخطط الفزضي للبحث

ثانيا  :دراساخ ساتقح
 .9دراسة ()Bin &Shengping : 2006
المحاكاة النوعٌة الختٌار واتخاذ القرارات من قبل المدٌر المعتمدة على الكفاءة الذاتٌة االدارٌة
Qualitative Simulation for Manager Selection Decision-Making Based on
Managerial Self-Competency
هدفت هذه الدراسة استكشاف دٌنامٌكٌة الكفاءة الذاتٌة للمدٌر واثرها على جودة القرارات المتخذة وقد
قامت بتقدٌم نموذج مقترح مستنذ على نظرٌة ( ) Banduraللكفاءة الذاتٌة للمدراء فً ادارة الموارد
البشرٌة باالضافة الى ذلك فان الدراسة قامت بتقدٌم نموذج محاكاة نوعً تم تصمٌمه باستخدام البرنامج
الحاسوبً ( )Visual Basicومن ابرز نتائج هذه الدراسة هً ان النموذجٌن المقترحٌن ٌمكن ان تساعد
االدارة على اختٌار المدراء ذوي الكفاء الذاتٌة المناسبة للعمل فً المنظمة.

 .2دراسة ()Chan, 2006
تمٌٌز وفهم مقدرات الموارد البشري  ،وعالقتها بالممارسات التنظٌمٌة
Identifying and Understanding managers Self- Competency and their
Relationship to Organizational Practices
تحاول هذه الدراسة التعرف على اثر الكفاءة الذاتٌة للمدراء فً نجاحهم فً وظائفهم  ،إذ تفترض وجود
عالقة بٌن الكفاءة الذاتٌة للمدراء ومستوى مسإولٌاتها  ،وكذلك بٌن مقدراتهم ومستوى التعلٌم وسنوات
الخدمة  .وقد ا ستخدمت الدراسة أحدى المقاٌٌس الجاهزة فً جمع بٌاناتها  ،واختٌرت عدد من األفراد
العاملٌن فً مجموعة من المنظمات الواقعة فً منطقة وسط غرب الوالٌات المتحدة كعٌنة للبحث  ،وبشكل
خاص األفراد العاملٌن فً حقل ادارة الموارد البشرٌة  ،وقد اكدت نتائج التحلٌل بان الكفاءة الذاتٌة للمدراء
تعد من الضرورٌات ألداء أعمالهم كشرٌك استراتٌجً فً المنظمة.
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 .3دراسة () 2011: Sanda
الكفاءة الذاتٌة االدارٌة والسلوك االختٌار لتحسٌن بٌئة العمل لتحقٌق االداء القوي للشركة
Managerial Self- Competency and Discretionary Behavior Improving Work
Environment for Small Firm Performance
حاولت هذه الدراسة التعرف على اثر الكفاءة الذاتٌة على اختٌار السلوك المناسب من قبل المدراء فً
الشركات كما حاولت فهم كٌفٌة تاثٌرها على اداء و تحفٌز العاملٌن تم الحصول على بٌانات الدراسة من خالل
اعداد استمارة استبٌان تحتوي على مجموعة من االسئلة المتعلقة بالكفاءة الذاتٌة واثرها على االختٌار
والسلوك االداري وتم توزٌع االستمارة على ( )911عامل فً الشركات الصغٌرة فً مدٌنتٌن غانٌتٌن وقد تم
معالجة البٌانات باستخدام البرامج االحصائٌة ومن ابرز النتائج التً توصل الٌها الدراسة هً ان معظم افراد
العٌنة اكدوا بان المدراء الذٌن لدٌهم ارتباط عاطفً قوي بشركاتهم استخدموا كفاءاتهم الذاتٌة بدرجة كبٌرة
فً سلوكهم وبالتالً التاثٌر على اداء العاملٌن لتحقٌق االهداف التنظٌمٌة ومن ابزر استنتاجات الدراسة هً
ان غٌاب التفاعل بٌن الكفاء الذاتٌة للمدراء وسلوكهم سوف ٌعٌق االداء الكفوء والفعال للعاملٌن وللشركة
ككل .
لقد شكلت الدراسات السابقة النقطة التً انطلق منها الباحثان فً هذا البحث  ،اذ اسهمت فً تعزٌز
المعرفة العلمٌة لدٌهم حول متغٌرات البحث  ،فضال عن استخدامها فً تعزٌز الجانب النظري للبحث،
والتعرف على اهم االبعاد التً من الممكن اعتمادها فً دراسة الكفاءة الذاتٌة للمدراء وسلوكٌاتهم  ،وتتفق
مع البحث الحالً فً تناولها نفس المتغٌرات التً ٌتناولها هذا البحث  ،ولكن تختلف فً اسالٌب جمع البٌانات
 ،فضال عن طبٌعة وحجم العٌنة المبحوثة .

املثحث الثاني /اجلانة النظزي

سٌتم فً هذا المبحث التطرق الى مفهوم الكفاءة الذاتٌة وانواعها وابعادها اوال ثم الى مفهوم السلوك
وتعدٌل السلوك وانواع السلوك وتدخالت السلوك وقٌاس السلوك ثم عالقة الكفاءة الذاتٌة وسلوك المدراء
وكما ٌاتً -:
اوال  :الكفاءج الذاتيح  :تتضمن هذه الفقزج ما ياتي :

أ :مفهوم الكفاءة الذاتٌة

لقد اختلف الباحثون فً تعرٌف الكفاءة الذاتٌة حٌث ظهرت اراء ووجهات نظر مختلفة وذلك حسب
توجه كل باحث فقد عرفها ( )Furlongعلى انها مإشر لمدى قدرة الفرد على التحكم فى أفعاله الشخصٌة،
وأعماله  ،فالفرد الذي لدٌـه إحساس عال بالكفاءة الذاتٌة ٌكون أكثر قدرة على مواجهة تحدٌات بٌئتــه،
واتخاذ القرارات  ،ووضع أهداف مستقبلٌــة ذات مستوى عال والعمل بصورة كفإءة وفعالة وعلى العكس من
ذلك فالفرد ذو المستوى المنخفض من الكفاءة الذاتٌة ٌتصف باالكتئاب  ،والقلق ،والعجز ،وانخفاض التقدٌر
الذاتً ،وامتالك أفكار تشاإمٌة عن مدى القدرة على اإلنجاز ،والنمو الشخصً (، )Furlong,1996:165
كما عرفها ) )Jacksonعلى انها إدراكات الشخص لقدرته على تنظٌم  ،وتفنٌد األعمال الضرورٌة للحصول
على األداء المحدد للمهارة من أجل تنفٌذ المهمات  ،واألهداف األكادٌمٌــة )، )Jackson , 2000: 83
واضاف كل من ) (Diehl & Prontالى مفهوم الكفاءة الذاتٌة حٌث عرفاها على انها توقع النجاح فً مهمة
 ،وهذا التوقع ٌكون ناتجا عن إٌمان بمهارة األداء الكلٌة للفرد  ،وأن ذلك ٌإثر على اختٌاره لألنشطة ومقدار
ما ٌبذله من جهد  ،ومدى قدرته على مواجهة العوائق )  ، )Diehl & Pront,2002:145وٌعد االطالع
على التعارٌف السابقة ٌمكن تعرٌف الكفاءة الذاتٌة كتعرٌف اجرائً والغراض البحث الحالً بانها  " :قدرة
الفرد على التحكم بسلوكه فً المواقف المحتلفة ومع كافة االفراد الذي ٌتعامل معهم بغض النظر عن مستوى
عملهم  ،بالشكل الذي ٌعزز من ثقتهم به  ،وٌساعدهم على تحقٌق االهداف العالً الذي ٌنعكس بالتالً على
تحقٌق النجاح لكل من المنظمة واالفراد العاملٌن فٌها " .

ب :أنواع الكفاءة الذاتٌة للمدراء
عرفت الكفاءة الذاتٌة للمدراء على انها ضرورة قوٌة من ضرورة العمل المبدع واكتشاف المعرفة الجدٌدة
الن الكفاءة الذاتٌة تإثر على تحفٌز وقدرة العاملٌن وعلى سلوكهم ( Tierney &Farmer : 2002 ,
 ) 1137كما عرفت الكفاءة الذاتٌة للمدراء على انها احد المتطلبات االساسٌة للمدراء لكً ٌكون قادر على
ارضاء العاملٌن ومتمكن من تنفٌذ مهامه (.)Izquierdo &Buelens ,2008 :3
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و اختلف الكتاب والباحثٌن فً تحدٌد اهم انواع الكفاءة الذاتٌة التً من الممكن ان تإثر على سلوك
االفراد العاملٌن فً المنظمة ومنهم المدراء بشكل خاص على اعتبار ان المدراء هم االشخاص المسإولٌن
عن اتخاذ معظم القرارات والتً تإثر بشكل فاعل على دافعٌة العاملٌن فً العمل والذي ممن الممكن ان
ٌنعكس على نجاح المنظمة وقدرتها على تحقٌق اهدافها بكفاءة وفاعلٌة وٌمكن تحدٌد اهم انواع الكفاءة
الذاتٌة باالتً ) -: )Diehl & Pront,2002:149
 .9الكفاءات الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة ٌ :مكن للشركة ان توفر كفاءة فردٌة باعتماد معاٌٌر واسس
موضعٌة فً عملٌة التوظٌف ،وكذلك من خالل الصالحٌات والمسوإلٌات التً تقوم بمنحها الٌهم  ،بٌنما
الكفاءات الجماعٌة تنشا من خالل االتحاد بٌن الكفاءات الفردٌة ،و ٌتم ذلك من خالل عملٌة االتصال
بٌنهم و تبادل المعلومات و التعاون و معالجة الصراعات.
 .2الكفاءات االستراتٌجٌة الذاتٌة  :وتشٌر الى الكفاءات و القدرات التً ٌتمتع بها المدراء والتً ٌجب ان
تتطابق من اجل تحقٌق االهداف االستراتٌجٌة للمنظمة ،بالشكل الذي ٌساعد على عدم حدوث اي تعارض
بٌن سلوك العاملٌن فً المنظمة وبٌن االهداف التً تسعى لتحقٌقها بالشكل الذي ٌضمن لها البقاء
واالستمرار فً العمل .
 .3الكفاءات التنظٌمٌة الذاتٌة  :تشٌر الى القدرة على االستجابة للتغٌرات التً تحدث فً البٌئة الخارجٌة
حٌث تمثل تحوالت فً البٌئة التنافسٌة ودرجة تعقدها وعدم استقرارها على المنظمة ضرورة ان تتمتع
بمرونة عالٌة فً تنفٌذ اعمالها المختلفة.

جـ :أبعاد الكفاءة الذاتٌة
هناك مجموعة من االبعاد التً ٌمكن استخدامها للنظر الى الكفاءة الذاتٌة التً ٌتمتع بها االفراد العالٌمن
فً المنظمات واالفراد الموجودٌن خارج المنظمة اي فً البٌئة المحٌطة بالمنظمة والذي من الممكن ان
ٌإثرون على اداء االفراد العاملٌن داخل المنظمة وٌمكن تحدٌد اهم االبعاد التً تتكون منها الكفاءة الذاتٌة
لالفراد باالتً ) -: )Davis,1988 : 150
 .9البعد العام ٌ :جب أن تتناول مقاٌٌس الكفاءة الذاتٌـة اعتقادات  ،أو إدراكات الناس فً قدرتهم على
األداء عند مختلف مستوٌات صعوبة فً بٌئة العمل والوظٌفة .
 .2البعد االجتماعً ٌ :جب أن تعكس مقاٌٌس الكفاءة أو الفاعلٌة الذاتٌة اعتقادات أو إدراكات األفراد داخل
الحٌاة االجتماعٌة التً ٌتفاعل من خاللها االفراد مع بعض البعض .
 .3البعد األكادٌمً ٌ :جب أن تعكس مقاٌٌس الكفاءة الذاتٌة اعتقادات أو إدراكات األفراد  ،وقدراتهم عبر
مختلف المجاالت  ،والمستوٌات األكادٌمٌـة ذات الطبٌعة العامة أو النوعٌة وخالل مراحل العمر
المختلفة التً ٌمر بها.
 .4المستوى ٌ :شٌر إلى مستوى اعتقاد الفرد فً كفاءته الذاتٌة  ،بمعنى مدى ثقة الفرد فً قدراته
ومعلوماته  ،وٌج ب أن ٌعكس المقٌاس اعتقادات الفرد  ،وتقدٌره لذاته بؤن لدٌه مستوى من الكفاءة
ٌمكنه من أداء ما ٌوكل إلٌه  ،أو ٌكلف به .
 .5العمومٌة  :تشٌر إلى اتساع مدى األنشطة  ،والمهام التً ٌعتقد الفرد أن بإمكانه أدائها.
 .6القوة أو الشدة ٌ :شٌر إلى قوة أو عمق اإلحساس بالكفاءة الذاتٌة  ،وٌجب أن تعكس فقرات المقٌاس
على ما ٌعتقد الفرد أو ٌدرك أنه ٌمكنه عمله أو إنجازه بالفعل ال ما سوف ٌعمله أو ٌنجزه.
ثانيا  :السلىك الفزدي  :وتتضمن هذه الفقزج األتي :

أ :مفهوم السلوك الفردي

هناااك التباااس واضااح فااً تحدٌااد المعنااى الاادقٌق لمفهااوم الساالوك الفااردي ،اذ ٌنصاارف المقصااود بكلمااة
السلوك الى ما ٌقوله االفراد وٌفعلونه  .والسلوك هو نشاط الكائنات الحٌة  ،اذ ان السالوك الفاردي ٌنطلاق مان
كل ما ٌفعله بنً البشر بما فً ذلك التفكٌر والشعور .وعرف السلوك الفردي بداللاة اي نشااط ( فعالٌاة) منبهاا ً
الى ان السالوك ٌتضامن كال مان االتجاهاات  ،التفكٌار  ،التغٌٌارات المادٌاة  ،والتغٌارات الشاعورٌة .وباذلك فاان
السلوك الفردي ٌشمل جمٌع انواع التصرفات او النشاطات التً ٌمارسها الفرد فً حٌاته سواء الظاهر منهاا (
ما ٌمكن مالحظته من قبل االخرٌن كاالكل  ،الحدٌث ،اللعب  ،العمل ،والاركض...ال)) او البااطن (الاذي ٌصاعب
مالحظتاه بشااكل مباشاار وٌساتدل علٌااه ماان خااالل قٌااس الساالوك الظاااهر او مالحظتااه ومان امثلااة هااذا الساالوك
التفكٌر  ،االدراك  ،التعلم  ،االتجاهات  ،والدافعٌة ...ال)).
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وقد اشاٌر الاى السالوك الفاردي بوصافه اي شاًء ٌفعلاه الفارد كاالكالم او المشاً او التفكٌار او احاالم
الٌقظ اة  ،اي انااه الفعاال الناااجم عاان التوجااه ( جااالب  ، )69 - 61: 2199 ،وقااد عاارف الساالوك الفااردي ماان
ناحٌة اخرى على أنه االفعال الناتج من االفراد على شكل تصاـرف أو نشاـاط أو فعالٌاـة نتٌجاـة التؤثٌاـر بمإثاـر
داخلً أو خارجً من قبل البٌئٌة المحٌطة به لتحقٌق أهـداف أو غاٌـات نفسٌـة فاـً داخال الشاخص ( العبٌادي
 ، ) 6 : 2114 ،وٌمكاان تعرٌااف الساالوك الفااردي كتعرٌااف اجرائااً الغااراض البحااث الحااالً علااى انهااا " :
النشاطات واالفعال التً ٌقاوم بهاا المادراء فاً تعااملهم الٌاومً ماع المادراء االخارٌن والعااملٌن فاً المنظماة،
بالشكل الذي ٌإثر وٌوجه سلوكهم لتحقٌق االداء العاملٌن والتمٌٌز واالبداع فً الوظائف لٌانعكس ذلاك بالتاالً
على نجاح وتمٌٌز المنظمة ككل "  ،وهناك مجموعة من العوامل التً تاإثر علاى السالوك بعاض هاذه العوامال
داخلٌة والبعض االخر خارجٌة وٌمكن توضٌح اهم هذه العوامل من خالل الجدول رقم ( )2وكما ٌاتً :
الجدول ( )3العوامل المإثرة على السلوك الفردي
العوامل الخارجٌة

العوامل الداخلٌة

الضغوط
القدرة على التعلم
نظام الحوافز ( المكافآت )
الدافع
درجة الثقة
اإلدراك
تماسك الجماعة
الموقف واالتجاهات
درجة الضوضاء
العواطف
العوامل االجتماعٌة
األحباطات والعوائق
اإلجراءات واألنظمة
القٌم
المصدر  :جسام  ،سفانة عبد المجٌد ( )2114تحلٌل بعض العوامل السالوكٌة والهٌكلٌاة الماإثرة فاً أنمااط سالوك المساتثمر
لألوراق المالٌة فً العراق  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد  ،ص.42

ب :تعدٌل السلوك الفردي
ٌرغب كثٌر من المدٌرٌن عادة بتغٌٌر او تعدٌل سلوكهم وسلوك العاملٌن السباب عدة .ان عملٌة تغٌٌر
السلوك بواسطة التحكم فً النتائج او االثار التً تعقب سلوك معٌن فً المواقف المختلفة تسمى عادة بعملٌة
تعدٌل السلوك  ،اذ ٌستند تعدٌل السلوك على مبادئ االشراط العامل وعلى فكرة ان السلوك ٌتشكل من خالل
نتائجه  .لذلك ٌمكن التاثٌر فً سلوك العاملٌن من خالل التاثٌر فً نتائج سلوكهم ٌ .عتمد تعدٌل السلوك على
قانون عالم النفس السلوكً ثور انداٌك المسمى قانون االثرٌ .تلخص هذا القانون فً ان الفرد ٌمٌل الى تكرار
السلوك الذي ٌصحبه او ٌتبعه تعزٌز اٌجابً (ثواب) ،كما ٌنزع الى ترك السلوك الذي ٌصحبه او ٌتبعه عقاب
ٌ .مكن اذن تعرٌف تعدٌل السلوك الفردي  ،بانه التعزٌز المقصود لسلوك العمل المرغوب وعدم التعزٌز
ومعاقبة السلوك غٌر المرغوب به .وهو ٌتضمن استخدام اربع وسائل تعزٌزٌة هً  :التعزٌز االٌجابً  ،و
التعزٌز السلبً (التجنب)  ،و العقوبة  ،واالطفاء (صالح و داغر  ، )394 : 2111 ،وٌمكن توضٌح النموذج
االساسً للسوك الفردي من خالل الشكل رقم (: )2
مثيزاث  -األسباب

حاجاث

حافز

رغباث  /دوافع ( /حالت توتز أو عذم راحت )

تغذٌة عكسٌة

سلوك

الشكل (  ) 2األنموذج األساس للسلوك الفردي
المصدر  :جسام  ،سفانة عبد المجٌد ( )2114تحلٌل بعض العوامل السلوكٌة والهٌكلٌة المإثرة فً أنماط سلوك
المستثمر لألوراق المالٌة فً العراق  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد  ،ص.43
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جـ :انواع السلوك الفردي وتداخالته
ٌمكن تحدٌد انواع السلوك الفردي التً ٌمكن مالحطتها فً منظمات االعمال فً الوقت الحاضر والتً
تختلف حسب طبٌعة االفراد العاملٌن والخلفٌات الثقافٌة واالجتماعٌة التً ٌنتمون الٌها وهذه السلوكٌات تإثر
على سلوك الفرد فً التعامل مع االفراد االخرٌن العاملٌن معه فً موقع العمل وٌمكن تحدٌد اهم انواع السلوك
باالتً ( -:جالب : )64 - 63 : 2199 ،
ً
 .9السلوك الشعوري ٌ :حدث السلوك الشعوري عندما ٌستجٌب الفرد شعورٌا الى الموقف من خالل
الغضب او الخوف او الفرح او الحزن .و الجدٌر بالذكر ان الحب و الكره هً مشاعر ولكنها قد ال تتماٌز
بمفردها كاستجابات ممٌزة اال اذا اقترنت مع مشاعر اخرى.
 .2السلوك السلبً ( الرديء)  :هنالك بعض المواقف التً ٌستجٌب بها الفرد بطرٌفة مع االعراف
االجنماعٌة او التقالٌد او القانون او النظام العام او االداب العامة.
 .3السلوك غٌر المسٌطر علٌه  :فً بعض المواقف ٌستجٌب االفراد بطرٌقة غٌر منضبطة.
 .4السلوك الجماعً  :قد تستدعً مواقف معٌنة من عدد من االفراد التصرف بطرٌقة جماعٌة معٌنة من
أي سبب من االسباب.
 .5السلوك المشروط  :وهو السلوك الذي ٌكون دالة لنتائجه المتمثلة بالتعزٌز او العقاب.
وهناك مجموعة من التدخالت التً تنتج عن السلوك والتً من الممكن ان تإثر على اداء االفراد
العاملٌن فً المنظمة ومدى رغبتهم فً العمل فٌها  ،وبالتالً ٌمكن ان تإثر على كفاءة وفاعلٌة انجاز
االنشطة والمهام فً المنظمة وٌمكن تقسٌم تدخالت السلوك الى  :تدخالت اٌجابٌة وهً التً تساعد المنظمة
واالفراد العاملٌن فٌها على تحقٌق اهدافهم على حد سواء  ،اما التدخالت السلبٌة فهً التً تعٌق قدرة
المنظمة واالفراد على االداء وتحقٌق اهدافهم وٌمكن اعتبارها واحدة من اهم المشاكل التً تواجهة االدارة
فً الوقت الحاضر (.)www.taalliance.org

د :قٌاس السلوك الفردي
ٌمكن قٌاس السلوك الذي ٌقوم به االفراد داخل المنظمة وبغض النظر عن نوعه على وفق ثالثة ابعاد
هً ( جالب : )65 : 2199 ،
 .9امكانٌة اعادة التكرار ٌ :قصد بهذا البعد تكرار حدوث السلوك عبر الزمن وٌقاس هذا البعد على وفق
ثالث مإشرات هً :
 العدد  :أي عدد مرات حدوث السلوك.
 المعدل او التردد  :أي معدل تكرار السلوك اثناء فترة زمنٌة معٌنة.
 التغاٌر  :أي الكٌفٌة التً ٌتغٌر فٌها السلوك مع مرور الوقت.
 .2المدى الزمنً  :وٌقصد به الفترة الزمنٌة التً ٌستغرقها السلوك (فترة الحدوث).
 .3وقت الحدوث  :وٌعبر عن الفترة الزمنٌة المحددة لحدوث السلوك  .وٌتضمن هذا البعد مإشرٌن
رئٌسٌٌن هما :
 تاخر االستجابة  :أي قٌاس الفترة الفاصلة بٌن وقت حدوث المنبه و بٌن الوقت التً تظهر فٌه بوادر
االستجابة لهذا المنبه.
 الوقت الفاصل بٌن االستجابات  :أي الفترة الزمنٌة الفاصلة بٌن سلوكٌن معٌنٌن ٌقعان ضمن نفس
الصنف من االستجابة .
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املثحث الثالث /اجلانة العملي

سٌتم فً هذا المبحث تشخٌص مستوى اجابات افراد العٌنة المبحوثة عن فقرات البحث  ،فضال عن
عرض وتحلٌل النتائج  ،لٌتسنى لنا بالتالً اختبار فرضٌة الرئٌسٌة التً انطلق منها البحث وكما ٌاتً :

اوال  :مستوى اجابات افراد العٌنة المبحوثة عن متغٌر الكفاءة الذاتٌة .
الجدول ( )4مستوى اجابات العٌنة المبحوثة عن متغٌر الكفاءة الذاتٌة
المتغٌرات

االسئلة

تساعد الكفاءة الذاتٌة للمدراء على جعل العاملٌن ٌشعرون المسإولٌة اتجاه
الكفاءة
المنظمة ؟
الفردٌة
تساعد الكفاءة الذاتٌة للمدراء على تحسٌن مستوى األداء للعاملٌن ؟
والجماعٌة
تساعد الكفاءة الذاتٌة للمدراء على تحسٌن ادائهم ؟
الذاتٌة
االجمالً
تساعد الكفاءة الذاتٌة للمدراء على تعزٌز الوالء التنظٌمً للعاملٌن فً المنظمة ؟
الكفاءة
تساعد الكفاء الذاتٌة للمدراء على انشاء بٌئة عمل مرٌحة للعاملٌن ؟
االستراتٌجٌة
تساعد الكفاءة الذاتٌة للمدراء على حل المشاكل بٌن االفراد العاملٌن ؟
الذاتٌة
االجمالً
تساعد الكفاءة الذاتٌة للمدراء على ترشٌد اتخاذ القرارات المهمة فً المنظمة ؟
الكفاءة
تساعد الكفاءة الذاتٌة للمدراء على تحقٌق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلٌة ؟
التنظٌمٌة
تساعد الكفاءة الذاتٌة للمدراء على تقلٌص وقت انجاز العمل ؟
الذاتٌة
االجمالً
االجمالً

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

3.81

1.24

3.75
3.53
3.69
3.56
3.61
3.44
3.54
3.89
3.61
3.67
3.72
3.65

0.97
1.13
1.11
1.21
1.27
1.21
1.22
1.06
1.29
0.99
1.12
9.95

 .9الكفاءة الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة  :نالحط من خالل الجدول ( )4ان الوسط الحسابً الجمالً الكفاءة
الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة قد بلغ ( )3.61وبانحراف معٌاري ( )9.99وهو اعلى من الوسط الحسابً
االفتراضً ( ، )3اما على صعٌد الفقرات فقد كانت الفقرة ( )9لها اعلى وسط حسابً اذ بلغ ()3.89
وبانحراف معٌاري ( )9.24اما اقل وسط حسابً فقد كان للفقرة ( )3اذ ٌلغت قٌمة الوسط الحسابً
( )3.53وبانحراف معٌاري ( ، )9.93وهذه النتائج تإكد بان معظم افراد العٌنة المبحوثة اكدو على
اهمٌة الكفاءة الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة للمدراء بالنسبة الى سلوكهم .
 .2الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة ٌ :بٌن الجدول ( )4ان الوسط الحسابً الجمالً الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة
قد بلغ ( )3.54وبانحراف معٌاري ( )9.22وهو اٌضا اعلى من الوسط الحسابً االفتراضً ( ، )3اما
على صعٌد الفقرات فقد كانت الفقرة ( )5لها اعلى وسط حسابً اذ بلغ ( )3.69وبانحراف معٌاري
( )9.24اما اقل وسط حسابً فقد كان للفقرة ( )6اذ ٌلغت قٌمة الوسط الحسابً ( )3.44وبانحراف
معٌاري ( ، ) 9.29وهذه النتائج تشٌر الى ان معظم افراد العٌنة المبحوثة اكدو كذلك على اهمٌة الكفاءة
االستراتٌجٌة الذاتٌة كجزة مهم من الكفاءة الذاتٌة للمدراء وبالتالً من الممكن ان تإثر فً توجٌهم
سلوكٌاتهم اتجاه االفراد الذي ٌتعاملوا معهم .
 .3الكفاءة التنظٌمٌة الذاتٌة  :نالحط من خالل الجدول ( )4ان الوسط الحسابً الجمالً الكفاءة التنظٌمٌة
الذاتٌة قد بلغ ( )3.42وبانحراف معٌاري ( )9.92وهو اعلى من الوسط الحسابً االفتراضً ( ، )3اما
على صعٌد الفقرات فقد كانت الفقرة ( )4لها اعلى وسط حسابً اذ بلغ ( )3.81وبانحراف معٌاري
( )9.16اما اقل وسط حسابً فقد كان للفقرة ( )8اذ ٌلغت قٌمة الوسط الحسابً ( )3.69وبانحراف
معٌاري ( ، )9.21وهذه النتائج تإكد بان معظم افراد العٌنة المبحوثة اكدو على اهمٌة الكفاءة التنظٌمٌة
الذاتٌة للمدراء فً سلوكهم اتجاه المرإوسٌن .
اما على صعٌد االجمالً فقد بلغت قٌمة الوسط الحسابً الجمالً متغٌر الكفاءة الذاتٌة ()3.65
وبانحراف معٌاري ( )9.95وهً اٌضا اعلى من الوسط الحسابً االفتراضً البالغه ( ، )3وهذه النتٌجة
جاءت منسجمة مع النتائج فً الفقرات ( ، )9،2،3وبالتالً فان ذلك ٌإكد على وجود كفاءة ذاتٌة لدى
معظم المدراء فً الشركة المبحوثة .
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ثانٌا  :مستوى اجابات افراد العٌنة المبحوثة عن متغٌر سلوك المدراء
الجدول ( )5مستوى اجابات افراد العٌنة المبحوثة عن متغٌر سلوك المدراء
االسئلة

المتغٌرات
السلوك
السلبً

السلوك
الشعوري

السلوك
المشروط
السلوك غٌر
المسٌطر
علٌة

السلوك
الجماعً

.9

.2

.3

.4

ٌقوم باتخاذ القرارات بصورة مندفعة ؟
ٌقوم بمعاقبة العاملٌن وبشكل مستمر ؟
ٌقوم بتحمٌل العاملٌن الخطى فً العمل وبشكل مستمر .
االجمالً
لدى المدراء مهارات عاطفٌة عالٌه فً التعامل مع العاملٌن؟
لدى المدراء قابلٌة على االستماع والمناقشة مع العاملٌن؟
ٌقوم المدراء بمراعاة مشاعر اإلفراد العاملٌن فً المنظمة ؟
االجمالً
ٌفضل االلتزام بالقوانٌن والتشرٌعات السائدة عند ممارسة السلوك ؟
ٌفضل االلتزام بالقٌم واألعراف االجتماعٌة عند ممارسة السلوك ؟
ٌفضل التعامل مع االخرٌن وفق اسس ومبادئ رسمٌة ؟
االجمالً
ال ٌتعامل المدراء بحكمة مع المواقف الحرجة ؟
ال ٌسٌطر على موقفة فً حالة حدوث مشاكل مفاجؤة ؟
ال ٌقوم باستغالل الفرص الجدٌدة وبشكل جٌد ؟
االجمالً
ٌشجع المدراء العمل الجماعً وٌقوموا بتوفٌر الدعم لجماعات العمل ؟
ٌتمتع بروح الفرٌق العالٌة ؟
ٌقوم بتدرٌب اإلفراد العاملٌن معه على كٌفٌة العمل كمجموعة متكاملة
؟
االجمالً
االجمالً

الوسط
الحسابً
4.06
2.97
3.78
3.60
3.33
3.56
3.42
3.44
3.78
3.53
3.44
3.58
3.58
3.69
3.50
3.59
3.72
4.03

االنحراف
المعٌاري
1.07
1.23
0.76
1.13
1.45
1.16
1.25
1.28
1.15
1.21
1.27
1.21
1.09
0.86
1.00
0.95
0.91
1.06

3.81

0.98

3.85
3.69

0.98
9.99

السلوك السلبً  :نالحط من خالل الجدول ( )5ان الوسط الحسابً الجمالً السلوك السلبً قد بلغ
( )3.61وبانحراف معٌاري ( )9.93وهو اعلى من الوسط الحسابً االفتراضً (، )3اما على
صعٌد الفقرات فقد كانت الفقرة ( )91لها اعلى وسط حسابً اذ بلغ ( )4.16وبانحراف معٌاري
( )9.14اما اقل وسط حسابً فقد كان للفقرة ( )99اذ ٌلغت قٌمة الوسط الحسابً ()2.14
وبانحراف معٌاري ( ، )9.23وهذه النتائج تشٌر الى ان معظم افراد العٌنة المبحوثة اكدوا على ان
مدرائهم ٌتمٌزوا بنوع من السلوك السلبً فً تصرفاتهم معهم .
السلوك الشعوري  :نالحط من خالل الجدول ( )5ان الوسط الحسابً الجمالً السلوك السلبً قد بلغ
( )3.44وبانحراف معٌاري ( )9.28وهو اعلى من الوسط الحسابً االفتراضً ( ، )3اما على
صعٌد الفقرات فقد كانت الفقرة ( )94لها اعلى وسط حسابً اذ بلغ ( )3.56وبانحراف معٌاري
( )9.96اما اقل وسط حسابً فقد كان للفقرة ( )93اذ ٌلغت قٌمة الوسط الحسابً ()3.33
وبانحراف معٌاري ( ، )9.45وهذه النتائج تشٌر الى ان معظم افراد العٌنة المبحوثة اكدوا على
وجود السلوك الشعوري لدى مدرائهم من خالل تصرفاتهم معهم .
السلوك المشروط ٌ :بٌن الجدول ( )5ان الوسط الحسابً الجمالً السلوك المشروط قد بلغ ()3.58
وبانحراف معٌاري ( )9.29وهو اعلى من الوسط الحسابً االفتراضً ( ، )3اما على صعٌد
الفقرات فقد كانت الفقرة ( )96لها اعلى وسط حسابً اذ بلغ ( )3.48وبانحراف معٌاري ()9.95
اما اقل وسط حسابً فقد كان للفقرة ( )98اذ ٌلغت قٌمة الوسط الحسابً ( )3.44وبانحراف
معٌاري ( ، )9.24وهذه النتائج تشٌر الى ان معظم افراد العٌنة المبحوثة اكدوا على اهمٌة السلوك
المشروط كجزة من سلوك المدراء .
السلوك غٌر المسٌطر علٌه ٌ :بٌن الجدول ( )5ان الوسط الحسابً الجمالً السلوك غٌر المسٌطر
علٌه قد بلغ ( )3.51وبانحراف معٌاري ( )1.15وهو اعلى من الوسط الحسابً االفتراضً (، )3
اما على صعٌد الفقرات فقد كانت الفقرة ( )29لها اعلى وسط حسابً اذ بلغ ( )3.61وبانحراف
معٌاري ( )1.86اما اقل وسط حسابً فقد كان للفقرة ( )22اذ ٌلغت قٌمة الوسط الحسابً ()3.51
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وبانحراف معٌاري ( ، )9.19وهذه النتائج تشٌر الى ان معظم افراد العٌنة المبحوثة اكدوا على ان
هناك نوع من السلوك غٌر المسٌطر علٌه بالنسبة لمدرائهم .
 .5السلوك الجماعً ٌ :بٌن الجدول ( )5ان الوسط الحسابً الجمالً السلوك الجماعً قد بلغ ()3.85
وبانحراف معٌاري ( )1.18وهو اعلى من الوسط الحسابً االفتراضً ( ، )3اما على صعٌد
الفقرات فقد كانت الفقرة ( )24لها اعلى وسط حسابً اذ بلغ ( )4.13وبانحراف معٌاري ()9.16
اما اقل وسط حسابً فقد كان للفقرة ( )23اذ ٌلغت قٌمة الوسط الحسابً ( )3.42وبانحراف
معٌاري ( ، )1.19وهذه النتائج تشٌر الى ان معظم افراد العٌنة المبحوثة اكدوا على مدرائهم
ٌفضلوا السلوك الجماعً فً العدٌد من تصرفاتهم .
اما على مستوى االجمالً فقد بلغ السوط الحسابً الجمالً متغٌر السلوك ( )3.69وبانحراف
معٌاري ( )9.99وهو اٌضا اعلى من الوسط االفتراضً البالغة ( ، )3وبالتالً ٌمكن القول تاكٌد
معظم افراد العٌنة المبحوثة على وجود عدد من المكونات التً تحدد سلوك المدراء اتجاه مرإوسٌهم
فً العمل .

ثالثا  :عالقة االرتباط بٌن االبعاد الفرعٌة للكفاءة الذاتٌة
ٌشٌر الجدول ( ) 6الى قٌم معامالت االرتباط فٌما بٌن المتغٌرات الفرعٌة للكفاءة الذاتٌة وكانت النتائج
على النحو االتً -:
جدول( )6االرتباطات بٌن ابعاد الكفاءة الذاتٌة
الكفاءة الفردٌة
والجماعٌة الذاتٌة

الكفاءة االستراتٌجٌة
الذاتٌة

الكفاءة التنظٌمٌة
الذاتٌة

9

الكفاءة الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة

-

**0.620

**0.689

2

الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة

-

-

**0.638

3

الكفاءة التنظٌمٌة الذاتٌة

-

-

-

ت

**االرتباط ذات داللة معنوٌة عند مستوى 0.01
 .9الكفاءة الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة ٌ :رتبط هذا البعد بعالقات معنوٌة موجبة مع كافة إبعاد الكفاءة
الذاتٌة األخرى  ،اذ ان اعلى قٌمة ارتباط بٌنه وبٌن بعد الكفاءة التنظٌمٌة الذاتٌة اذ بلغت
( )**1.681عند مستوى معنوٌة ( )1.19واقل معامل ارتباط بٌنه وبٌن بعد الكفاءة االستراتٌجٌة
الذاتٌة بلغت ( )**1.621ولكنها عالقة معنوٌة موجبة عند مستوى ( ، )1.19وبالتالً فان هذه
النتائج تإكد اهمٌة الكفاءة الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة كمكون اساسً من مكونات الكفاءة الذاتٌة
للمدراء .
 .2الكفاءة الستراتٌجٌة الذاتٌة  :كانت جمٌع العالقات بٌن هذا البعد وجمٌع اإلبعاد األخرى معنوٌة
وهً موجبة وقوٌة اذ بلغت قٌم االرتباط ( )**1.638 ( ) )**1.621وعلى التوالً وعند مستوى
معنوٌة ( ، )1.19وبالتالً ٌمكن القول بان الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة من الممكن ان تإثر على
اجمالً الكفاءة الذاتٌة للمدراء من خالل عالقتها مع المكونات االخرى للكفاءة الذاتٌة .
 .3الكفاءة التنظٌمٌة الذاتٌة  :تمثلت عالقات االرتباط بٌن هذا البعد وبٌن بعدي الكفاءة الفردٌة
والجماعبة الذاتٌة والكفاءة الستراتٌجٌة الذاتٌة بالقوة واالٌجابٌة وكونها عالقات معنوٌة عند
مستوى معنوٌة ( ، )1.19وعلٌه فان الكفاءة التنظٌمٌة مع االنواع السابقة من الكفاءة الذاتٌة هً
التً تحدد مقدار الكفاء الذاتٌة التً ٌتمتع بها المدراء .
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رابعا  :عالقة االرتباط بٌن االبعاد الفرعٌة لسلوك المدراء
ٌشٌر الجدول ( )4الى قٌم معامالت االرتباط فٌما بٌن المتغٌرات الفرعٌة لسلوك المدراء وكانت النتائج
على النحو االتً :
جدول( )4االرتباطات البٌنٌة بٌن ابعاد سلوك المدراء
ت

السلوك
السلبً
-

السلوك
الشعوري
0.262

السلوك
المشروط
0.117

السلوك غٌر
المسٌطر علٌه
*0.363

السلوك
الجماعً
0.292

-

*0.395

*0.356

0.128

-

**0.485

*0.245

-

**0.410

-

-

9

السلوك السلبً

2

السلوك الشعوري

-

3

السلوك المشروط
السلوك غٌر المسٌطر
علٌه
السلوك الجماعً

-

-

-

-

-

-

-

-

4
5

**االرتباط ذات داللة معنوٌة عند مستوى 0.01
*االرتباط ذات داللة معنوٌة عند مستوى 1.15
 .9السلوك السلبً ٌ :رتبط هذا البعد بعالقات ارتباط معنوٌة مع كل من متغٌر السلوك عٌر المسٌطر
علٌه والتً مثلت اعلى قٌمة ارتباط بلغت ( )*1.363وعند مستوى معنوٌة ( ، )1.15واقل معامل
ارتباط مع متغٌر السلوك المشروط ( ، )1.994وعلٌه فان هذه النتائج تعكس وجود تاثٌر قلٌل
للسلوك السلبً فً اجمالً سلوك المدراء فً الشركة المبحوثة.
 .2السلوك الشعوري  :بلغ معامل االرتباط بٌن هذا البعد وبعد السلوك المسٌطرة علٌه ()*1.356
وعند مستوى معنوٌة ( )1.15وهً اعلى قٌمة ارتباط  ،اما مع بعد السلوك الجماعً فكانت عالقة
االرتباط بٌنهما معنوٌة وموجبة ولكنها ضعٌفة اذ بلغت قٌمة االرتباط ( ، )1.928وهذا ٌإكد على
اهمٌة السلوك الشعوري فً توجٌه اجمالً سلوك المدراء .
 .3السلوك المشروط  :ارتبط هذه المتغٌر مع بعد السلوك المسٌطر علٌه بمعامل ارتباط موجبة وقوٌة
اذ بلغت قٌمته ( )**1.485وهً ذات دالله معنوٌة عند مستوى ( ، )1.19اما مع متغٌر السلوك
الجماعً فقد كانت قٌمة معامل االرتباط (* ، )1.245وهً جمٌعها ارتباطات موجبة  ،وبناء على
هذه النتائج ٌمكن القول بان السلوك المشروط ٌعد احدى الموجهات االساسٌة لسلوك المدراء اتجاه
مرإوسٌهم .
 .4السلوك غٌر المسٌطر علٌه  :ارتبط هذا البعد مع بعد السلوك الجماعً معنوٌا وعند مستوى
( )1.19إذ كانت قٌمة االرتباط ( ، )**1.491وهذه النتائج منسجمة مع النتائج فً الفقرات
السابقة  ،وبالتالً فان السلوك غٌر المسٌطر علٌه ٌمكن ان ٌإثر فً المكونات االخرى لسلوك
المدراء اتجاه مرإوسٌهم فً الشركة المبحوثة .
وتشٌر نتائج االرتباط الموضحة فً الجدول ( )5والجدول( )6الى تجانس فٌما بٌن اإلبعاد
المكونة لكل من متغٌري الكفاءة الذاتٌة والسلوك الفردي والتً تعبر عن ان المقٌاس المستخدم
ٌتمٌز بالقوة والتماسك والقدرة على اختبار وقٌاس ما صمم من اجله  ،ومن جانب أخر توضح هذه
النتائج أسباب استخدام هذه المإشرات واإلبعاد كمعاٌٌر لقٌاس كل بعد من ابعاد البحث الرئٌسٌٌن .
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خامسا  :تحلٌل عالقة االرتباط بٌن الكفاءة الذاتٌة وسلوك المدراء
ٌظهر الجدول ( )8قٌم االرتباط لمعامل ( )Spearmanبٌن الكفاءة الذاتٌة سلوك المدراء  ،وكانت نتائج
تحلٌل االرتباط على وفق االتً:
جدول( )8قٌم االرتباط لمعامل ( )spearmanبٌن الكفاءة الذاتٌة سلوك المدراء
السلوك
الكفاءة الذاتٌة
الكفاءة الفردٌة والجماعٌة
الذاتٌة
الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة
الكفاءة التنظٌمٌة الذاتٌة
االجمالً

السلوك السلبً

السلوك
الشعوري

السلوك
المشروط

السلوك غٌر
المسٌطر علٌه

السلوك الجماعً

االجمالً

0.314

0.258

*0.399

0.271

**0.620

*0.366

**0.471
**0.467
**0.474

*0.305
*0.349
*0.336

0.160
*0.582
0.210

*0.347
**0.457
*0.383

**0.689
**0.643
**0.553

*0.338
**0.507
**0.438

**االرتباط ذات داللة معنوٌة عند مستوى 0.01
*االرتباط ذات داللة معنوٌة عند مستوى 1.15
 .9تحلٌل العالقة بٌن الكفاءة الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة وسلوك المدراء  :تشٌر نتائج االرتباط بٌن
متغٌر الكفاءة الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة ومتغٌر سلوك المدراء كإجمالً وكذلك مع متغٌر السلوك
المشروط بؤنها عالقة معنوٌة موجبة عند مستوى معنوٌة ( ، )1.15اما مع متغٌر السلوك الجماعً
فكانت العالقة معنوٌة موجبة عند مستوى ( ، )1.19فً حٌن كانت هناك عالقة مع كل من السلوك
السلبً و السلوك الشعوري و السلوك غٌر المسٌطر علٌه عالقة موجبة ولكنها غٌر المعنوٌة من
الناحٌة االحصائٌة  ،اذن جمٌع العالقات بٌن الكفاءة الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة معم ابعاد واجمالً
سلوك المدراء هً عالقات موجبة  ،وبالتالً فان هذه النتائج تإكد اهمٌة ودور الكفاء الفردٌة
والجماعٌة الذاتٌة بوصفها احدى مكونات الكفاءة الذاتٌة للمدراء فً توجٌه سلوكٌاتهم اتجاه
مرإوسٌهم .
 .2تحلٌل العالقة بٌن الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة وسلوك المدراء  :تشٌر نتائج االرتباط بٌن متغٌر
الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة ومتغٌر سلوك المدراء كإجمالً وكذلك مع متغٌر السلوك غٌر المسٌطر
علٌه والسلوك الشعوري بؤنها عالقة معنوٌة موجبة عند مستوى معنوٌة ( ، )1.15اما مع متغٌر
السلوك الجماعً و السلوك السلبً فكانت العالقة معنوٌة موجبة عند مستوى ( ، )1.19فً حٌن
كانت هناك عالقة مع كل من السلوك المشروط موجبة ولكنها غٌر المعنوٌة اذ كانت قٌمة  sigاكبر
من ( ، )1.15وبالتالً فان هذه النتائج تإكد دور الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة للمدراء فً تحدٌد
طبٌعة سلو كٌاتهم فً المواقف المختلفة التً من الممكن ان تواجهم فً عملٌاتهم الٌومٌة مع
مرإوسٌهم.
 .3تحلٌل العالقة بٌن الكفاءة التنظٌمٌة الذاتٌة وسلوك المدراء  :توضح النتائج بان العالقة بٌن اجمالً
سلوك المدراء والسلوك السلبً والسلوك غٌر المسٌطر علٌه والسلوك الجماعً كانت موجبة
ومعنوٌة عند مستوى داللة ( .)1.19فً حٌن كانت العالقة معنوٌة وموجبه مع متغٌر السلوك
المشروط والسلوك الشعوري عند مستوى معنوٌة ( ، )1.15وبنا ًء على هذه النتائج ٌمكن القول
بان الكفاءة التنظٌمٌة الذاتٌة للمدراء تعد من المحركات االساسٌة للسلوكٌات المختلفة التً ٌقوم بها
المدراء فً تعاملهم فً مرإوسٌهم .
 .4تحلٌل العالقة بٌن إجمالً الكفاءة الذاتٌة وسلوك المدراء  :حققت الكفاءة الذاتٌة عالقة موجبة ذات
داللة معنوٌة مع اجمالً سلوك المدراء ومع السلوك السلبً والسوك الجماعً عند مستوى داللة
( ، )1.151فً حٌن كانت عالقتها اٌضا معنوٌة مع كل من السلوك غٌر المسٌطر علٌه والسلوك
الشعوري عند مستوى داللة ( ، )1.19واخٌر كانت عالقتها موجبة ولكن غٌر معنوٌة مع متغٌر
السلوك المروشط اذ كانت قٌمة  sigاكبر من ( ، )1.15وعلٌه تإكد هذه النتائج اهمٌة ودور
الكفاءة الذاتٌة للمدراء فً سلوكٌاتهم فً المواقف المختلفة التً تواجههم فً التعامل مع
مرإوسٌهم فً الشركة المبحوثة .
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عال بٌنهما  ،وعلٌه و
تشٌر هذه النتائج الى أهمٌة العالقة بٌن المتغٌرٌن والتً دلت على ارتباط
ٍ
استناداً الى النتائج التً تم التوصل الٌها فان هناك مبرر بعدم رفض الفرضٌة الرئٌسٌة التً انطلق منها البحث
والتً تنص على وجود عالقة ارتباط وتاثٌر ذات داللة معنوٌة بٌن الكفاءة الذاتٌة للمدٌرٌن وسلوكهم اتجاه
مرإوسٌهم .

سادسا  :تحلٌل اثر الكفاءة الذاتٌة فً سلوك المدراء
ٌوضح الجدول ( )1اثر الكفاءة الذاتٌة فً سلوك المدراء باستخدام معامل االنحدار الخطً البسٌط وقد
كانت النتائج كاالتً -:
جدول ( )1نتائج تاثٌر الكفاءة الذاتٌة فً سلوك المدراء
الكفاءة الفردٌة والجماعٌة
الذاتٌة
الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة

قٌمة الثابتة
ِِِa
1.643

قٌمة معامل بٌتا
()B
1.438

قٌمة معامل
التحدٌد R2
1.651

قٌمة F
المحسوبة
5.264

مستوى الداللة
()1.19
ٌوجد تاثٌر

المتغٌرات المستقلة

1.691

1.451

1.591

3.854

ٌوجد تاثٌر

الكفاءة التنظٌمٌة الذاتٌة

1.313

1.446

1.414

99.955

ٌوجد تاثٌر

الكفاءة الذاتٌة

1.446

1.546

1.44

6.464

ٌوجد تاثٌر

وفٌما ٌاتً توضٌح العالقة لقٌم معامل االنحدار -:
 سلوك المدراء = ( 1.438 + 1.643الكفاءة الفردٌة والجماعٌة الذاتٌة)
 سلوك المدراء = ( 1.45 + 1.621الكفاءة االستراتٌجٌة الذاتٌة)
 سلوك المدراء = ( 1.446 + 1.313الكفاءة التنظٌمٌة الذاتٌة )
 سلوك المدراء = ( 1.546 + 1.446الكفاءة الذاتٌة)
تم االعتماد على قٌمة ( )fالمحسوبة فً قٌاس تاثٌر المتغٌر المستقل فً المتغٌر التفسٌري  ،وكما
ٌتضح من الجدول ( )1ان قٌمة ( )fالمحوسبة الجمالً متغٌر الكفاءة الذاتٌة بلغت ( )5.264وهً اكبر من
قٌمتها الجدولٌة عند مستوى معنوٌة ( )1.15ودرجة حرٌة ( ، )9وبالتالً فان هذه النتٌجة تإكد بان منحى
االنحدار جٌد لوصف العالقة بٌن متغٌرات البحث  ،اما قٌمة الثابت ( )a=0.476وهذا ٌعنى وجود تاثٌر
لسلوك المدراء مقداره ( )1.446حتى وان كانت قٌمة الكفاءة الذاتٌة لهم تساوي صفر  ،كما بلغت قٌمة
( )B=0.546وهذا ٌعنً ان تغٌر وحدة واحدة فً الكفاءة الذاتٌة للمدراء سٌإدي الى تغٌر مقدراة ()0.546
فً سلوك المدراء  ،وقد بلغت قٌمة ( )R2=0.47وهذا ٌشٌر الى ان متغٌر الكفاءة الذاتٌة ٌفسر ما مقداره
( )47%من التغٌر الحاصل فً سلوك المدراء وان ( )%53تعود الى عوامل اخرى لم تدخل نموذج
االنحدار ،.وفً ضوء النتائج التً تم توصل الٌها البحث ٌتبٌن وجود تاثٌر معنوي بٌن المتغٌر المستقل
الكفاءة الذاتٌة والمتغٌر التابع سلوك المدراء على مستوى المتغٌرات الرئٌسٌة والفرعٌة وعلٌه فان هذه
النتائج تتفق اٌضا مع الفرضٌة الرئٌسٌة للبحث الحالً وتعطً مبررا لعدم رفضا اٌضا .
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أوال  :االستنتاجاخ
.9
.2
.3
.4

119

املثحث الزاتع /االستنتاجاخ والتىصياخ

تمتع معظم المدراء فً الشركة العامة للسكك العدٌد بكفاءة ذاتٌة عالٌة من وجهة نظر مروإسٌهم.
أشارت نتائج البحث الى الكفاءة الذاتٌة للمدراء فً توجٌه سلوكهم اتجاه مرإوسٌهم من خالل نتائج
عالقات االرتباط بٌنهما .
هناك إسهام ودور مإثر للكفاءة الذاتٌة فً تعزٌز وتوجٌه سلوك المدراء وقدرته على التؤثٌر فً
اآلخرٌن.
تتباٌن مستوٌات الكفاءة الذاتٌة التً ٌتمتع بها المدراء من منظمة إلى أخرى وحتى داخل المنظمة
الواحد وبٌن مستوٌاتها المختلفة .

ثانيا  :التىصياخ
.9
.2
.3
.4
.5
.6

املصادر

ضرورة زٌادة االهتمام بالكفاءة الذاتٌة للمدراء وسبل تعزٌزها وتطورٌها وذلك لما لها من تؤثٌر كبٌر على
سلوك المدراء وكذلك على نجاح المنظمة وأداء العاملٌن فٌها  ،من خالل االطالع على تجارب الدول المتقدمة
ومحاولة توضٌفها فً الشركة المبحوثة .
ضرورة قٌام المنظمة بتوفٌر كافة المستلزمات المادٌة والمالٌة المطلوبة لرفع مستوى الكفاءة الذاتٌة لدى
المدراء كالبرامج التدرٌبٌة والحوافز وغٌرها .
تشجٌع المدراء ذوي الكفاءة الذاتٌة المنخفضة على اشتراكهم فً برامج التدرٌب والتطوٌر لرفع مستوى
أدائهم من خالل وضع برامج تحفٌزٌة .
ضرورة قٌام المنظمة باستقطاب المدراء الذي ٌتمتعون بكفاءة ذاتٌة مرتفعة وذلك لغرض تعزٌز أداء المنظمة
ككل .
ضرورة قٌام المنظمة باعتماد مبد تفوٌض الصالحٌات للمدراء لغرض لرفع مستوى الكفاءة الذاتٌة لدٌهم .
توفٌر شبكات اتصاالت حدٌثة داخل المنظمة وذلك لتسهٌل عملٌة نقل المعلومات والمعرفة بٌن كافة أعضاء
المنظمة وذلك لغرض تحسٌن مستوى الكفاءة الذاتٌة للمدراء وكذلك أداء اإلفراد العاملٌن فٌها.

 .9العبٌدي  ،محمد عودة ( )2114المتغٌرات السلوكٌة وأثرها فً أداء العاملٌن فً المنظمات السٌاحٌة  ،رسالة
ماجستٌر ،كلٌة االدارة واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرٌة .
 .2جسام  ،سفانة عبد المجٌد ( )2114تحلٌل بعض العوامل السلوكٌة والهٌكلٌة المإثرة فً أنماط سلوك المستثمر
لألوراق المالٌة فً العراق  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد.
 .3جالب  ،احسان دهش ( )2199ادارة السلوك التنظٌمً فً عصر التغٌٌر ،الطبعة االولى ،دار صفاء للنشر
والتوزٌع  ،عمان.
 .4صالح  ،عادل حرحوش و داغر  ،منقذ محمد ( )2111نظرٌة المنظمة والسلوك التنظٌمً  ،الطبعة االولى  ،دار
الكتب للطباعة  ،بغداد.
5. Davis , Keith (1988) Human Relations at Company work , New York.
6. Diehl, A. & Pront , M. (2002) Effects of Posttraumatic Stress Disorder and Child
Sexual Abuse on Self-Efficacy Development American Journal of Orthopsychiatry.
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University of New Found Land, Canada.
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The Reflection of self competency of the managers in their behavior
Abstract
This research aims to measure the effect of Self competency of the Managers
in their behavior from the view point of the working individual in the
organization since the behavior of managers is considered to be one of the
essential variables in the organization which can affect the performance and the
commitment of the working individual. the questioners was used to gather the
data and the Iraqi Rail Road co. was the field of the study . and a random sample
of (36) individual of the subordinates of the managers society of the study and
used the (SPSS) statistical program was used in the analysis of the data of the
research . the findings refer to the existence of a clear effect for the Self
competency in their behavior toward their subordinates , therefore the research
condoled that there is an audience for effective relationship between the self
competency of the manager in their competency and their behavior therefore the
research recommended for the necessity for increasing the cancers on the
organization in studying the subject related to the managers which are
represented in their perditions and behavior and the most influential variables
becomes because of their great effects in the process of motivating the employees
and increasing their driver in the job and improving the manner of human
resources in the organization.

Key Words : Managers , Self Competency , behavior , employees , organization
, leadership .

