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 المستخلص
كونها األداة المهمة الناتجة عن التفاعل القدرات بدأت المنظمات الناجحة تبحث في امتالك وتوظيف 

ير الملموسة، وبضمان االستخدام الكفء للموارد لتمكين المنظمة من إيجاد المعقد بين الموارد الملموسة وغ

 الفرص البيئية واستغاللها وتعزيز مزايا المنظمة وتطويرها.

القدرات المنظمية في الميدان المبحوث، ومستويات واقع اإلجابة عن تساؤالت تتعلق بالبحث هدف 

لتابعة لدائرة صحة نينوى مجاالً لتطبيق الدراسة الميدانية، اختيار بعض المستشفيات ا توافرها. ولإلجابة تم  

اعتمدت الدراسة على استمارة استبانه جاهزة  ،المنظمات المبحوثة بوصفهم عينة قصدية مدراءواختير 

، وبعد تحليل  (Australian Public Services Agency, 2010)أعدتها وكالة الخدمات العامة االسترالية

بعض األدوات اإلحصائية، توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات التي قدم بناًء  النتائج باعتماد

 عليها ما يناسبها من المقترحات.

 
 مستوياتها.أنواعها و: القدرات المنظمية، واقع القدرات المنظمية، الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

Depending on the organizational capabilities is a vital subject, the success 

organizations begin to search about the methods to acquire these capabilities and 

appointment it as a tool resulting from the interaction between tangible and intangible 

resources. In assuring the efficient use for resources to help organization in discovering 

the environmental opportunity and exploits its to reinforce the organization advantages. 

The aim of this study is to standing on the organizational capability concept in the 

researched domain, and determine its reality, and its levels. For that, the study select 

some of the hospitals in Nineveh health directorate. The study selected the managers as a 

intended sample. The study adopts the Australian Public Services Agency questionnaire, 

after that, the study analyzed the results by using some of statistical tools, after that the 

study concluded some of conclusions and introduced its suggestions.  

 

Key Words: Organizational Capabilities, Organizational Capabilities Reality, Types and 

Levels. 

 

 مقدمةال

بتطرورات وتحرديات عديردة كانرت لهرا تر ثيرات مباىررة علرى القررن المايري  مناتسم العقدان األخيران 

المصرطلحات التري بردأت احرد مرن المختلفة، وفري خضرم كلرر بررط مصرطلد القردرات المنظميرة كوالمنظمات 

ً االهتمام به منظمات األعمال  والسيما بعرد أن ثبرت أن مجررد  بوصفه األداة التي تحقق تفوقها وتميزها تنافسيا

ً  ك المنظمات للموارد ملموسة كانت أم غير ملموسة  واالستخدام الكفء لها ال يعد  امتال زهرا تمي   لضرمان كافيرا

، برل البرد مرن )سررعة فقردانها مرن قبرل المنظمرة  وتفوقها في إطار المنافسة الشرديدة ووقتيرة المزايرا التنافسرية

رائق استخدام تتميز بها المنظمة عن غيرها، آليات معينة للمزاوجة والتعشيق بين تلر األنواع من الموارد بط

وتوظيررف لمررا يعرررف بالعمليررات المنظميررة )الروتينررات المنظميررة  والغمررو  العريرري والخبرررة التاريخيررة 

مرن جانر  للمنظمات لتتمكن مرن توليرد قردرات منظميرة تحقرق لهرا أهردافها المتمرلرة بالربحيرة والنمرو والبقراء، 

 ية من المويوعات المعاصرة في األدب اإلداري.خر، يعد مويوع القدرات المنظمآ

 

                                                           

()  ات اإلدارية في بعض دراسة تحليلية آلراء القياد -تطويرهاواقع القدرات المنظمية وآفاق " بحث مستل من رسالة الماجستير
 .3102مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل " ة الموصلمستشفيات مدين
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 اإلطار المنهجي

 مشكلة البحث. 1

في خضم التغيرات المتسارعة واألطمات المتتالية التي تواجهها المنظمات العراقية فري الوقرت الحايرر 

 ً  ومرا تواجهره المنظمرات المبحوثرة مرن ظرروف أدت ،بفعل تسارع وىدة وايطراب التغيرات البيئيرة ،عموما

ولكررون الخرردمات الترري تقرردمها  ،فرري كريررر مررن األحيرران إلررى يررعف مسررتوى الخرردمات وتراجعهررا المسررتمر

وللضرعف الرواقعي الريي يعترري  ،المنظمات المبحوثة كات عالقة مباىرة بحياة وتطور وتقدم ورقي المجتمع

فري كفاحهرا مرن أجرل  خدماتها وجد الباحران أن دراسة القدرات المنظمية قد يسهم في مساعدة تلرر المنظمرات

 البقاء من جهة وتحسين مستوى خدماتها من جهة أخرى.

ولغر  التعبير عن مشكلة الدراسة التي يسعى الباحرران للتعامرل معهرا علرى نحرو مبسر ، فقرد طرر  

 الباحران التساؤالت اآلتية:

 ما القدرات المنظمية، وما مضامينها؟ .1

 المبحوثة؟ما واقع القدرات المنظمية في المنظمات  .2

 ما المستوى المتوافر من القدرات المنظمية في المنظمات المبحوثة؟ .3

 أهمية البحث. 2

عبر التقليل من تفوق المنظمات بوصفها المساعد في تحقيق ليات تطويرها آالقدرات المنظمية وتعمل 

 جاهين، وهما:، وبموج  كلر تلمس الباحران أهمية البحث في اتمن قبل المنافسين إمكانات تقليدها

 وتتضد  باهتمام البراحرين منري مطلرع القررن الحرادي والعشررين بدراسرة هريا المويروع  :األهمية العلمية

كونه يقع في إطار الجدلية القائمة بين الموارد والقدرات والكفاءات المحورية  ،والمويوعات المتعلقة به

وكرون  ،ع المنافسة ووقتية المزايا التنافسريةالتي بدأت المنظمات بالتعامل معها في خضم ما يعرف بتسار

القدرات المنظمية األداة الوسيطة للوصول إلى بناء الكفاءات المحورية والمحافظرة عليهرا يرمانا لتحقيرق 

 تفوقها.

 يتوقع لهري  الدراسرة أن توجره أنظرار القرائمين علرى الميردان المبحروث مرن القيراديين فري  :األهمية العملية

والنهررو  بواقررع  ،وثررة إلررى يرررورة تطرروير قرردرات منظمرراتهم مررن اجررل تحقيررق النجررا المنظمررات المبح

 خدمات منظماتهم وما ليلر من دور كبير في تحسين مستويات أداءها وخدماتها. 

 . أهداف البحث3

 :باإلمكان تحديد أهداف البحث بالفقرات اآلتيةفي مشكلة البحث وأهميته فانطالقاً مما جاء 

 .وتطويرها ،نظرية المرتبطة بمويوعات القدرات المنظميةر  األطر الع .1

  2212المحددة وفق )أنموكج وكالة الخدومات العامرة األسرترالية، واقع القدرات المنظمية الوقوف على  .2

أم التنظيميرة أم  ،في المنظمات المبحوثة سواء ما يتعلق منها بالجوان  الوظيفية أم العملياتية أم التشغيلية

 ة.البشري

 في المنظمات المبحوثة.ما متوافر منها تحديد مستوى  .3

 تحديد مستوى التباين اليي تتصف به مستويات توافر هي  القدرات.  .4

 . فرضيات البحث  4

تماىياً مع أهداف البحث ومشكلته المطروحة فقد تم تبني التخمينات اآلتيرة بوصرفها فريريات بحريرة، 

 وهي:

 المنظمات المبحوثة مجموعة من القدرات المنظمية.تتوافر لدى : الفرضية الرئيسة األولى

 تباين في مستوى توافر القدرات المنظمية في المنظمات المبحوثة.هناك  :الفرضية الرئيسة الثانية

 . منهج البحث5
فرري اسررتكمال األطررر النظريررة وكلررر الوصررفي والتحليلرري مررنهج العلررى لفرري إجراءاترره اعتمررد البحررث 

حرث، بسرب  مالئمرة هريا المرنهج مرع طبيعرة وأهرداف البحرث، وبهردف وصرف الظراهرة مويروع والعملية للب
 بصورة أكرر واقعية للمنطق العلمي والبحري. البحث وتحليل بياناتها
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 . مجتمع الدراسة وعينتها6

تمرل مجتمع البحث بدائرة صحة نينوى وبعض المستشفيات التابعة لها، وهري: )مستشرفى الجمهروري 

، ومستشررفى ابررن سررينا التعليمرري، ومستشررفى البتررول التعليمرري، ومستشررفى األورام والطرر  النررووي، التعليمرري

ومستشفى السالم العام، ومستشفى الموصل العام، ومستشفى ابن األثير للروالدة واألطفرال، مستشرفى الخنسراء 

راء المستشررفيات للرروالدة واألطفررال ، فيمررا انحصرررت عينتهررا بمرردير عررام دائرررة صررحة نينرروى ومعاونيرره ومررد

   مستجيباً. 44المبحوثة ومعاونيهم ومدراء األقسام فيها والبالغ عددهم )

 . أداة البحث 6
اعتماد استمارة االستبيان بوصفها األداة الرئيسة في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنظمرات  تم  

علرى اسرتمارة اسرتبانه جراهزة أعردتها وكالرة المبحوثة وأراء القيادات في تلر المنظمات. وقد اعتمرد الباحرران 
يرا  ليكررت الخماسري ، واسرتخدام مق(Australian Public Services Agency)الخدمات العامرة االسرترالية

 .  1)الملحق  ال اتفق بشدة  ال اتفق، محايد، ،، اتفقاتفق بشدةكوي الدرجات )

 . ثبات أداة البحث7

 قياس ثبات االستبانةآ. 

ت قدرة المقيا  )اسرتمارة االسرتبيان  علرى إظهرار نفرس النترائج عنردما يرتم إعرادة تطبيقهرا يقصد بالربا

على األفراد أنفسهم مرة أخرى. وكلر مرن خرالل اسرتخدام مقيرا  )كرومبراا ألفرا ، الريي بلرغ مرا نسربته علرى 

مررن مريلتهررا  كبرررأوهرري  62.33وباتجررا  واحررد بمقرردار  tوبقيمررة  0.950المسررتوى اإلجمررالي للدراسررة بمقرردار 

باتجرراهين يررمن التوطيررع الطبيعرري  0.25عنررد مسررتوى معنويررة  38بدرجررة حريررة  0.674الجدوليررة البالغررة 

 للدراسات السلوكية.

 االتساق الداخليب. 

قرردرة الفقرررات علررى تغطيررة المجررال الرريي تنتمرري إليرره، واسررتخدم االتسرراق الررداخلي االختبررار يبررين هرريا 

ائج االتساق الداخلي وجود عالقات ارتبراط إيجابيرة معنويرة برين متغيررات إلثبات صدق المحتوى إك أىرت نت

الدراسة وبين متغيرات كل بعد من أبعادها مما يردل علرى وجرود انسرجام وتنراغم برين فقررات األبعراد ويعكرس 

 .2لمحتوى االستبانة، الملحق  صدق محتوى كل بعد تمرله وهيا يؤكد صدق عال  

 تحليل اإلحصائياألساليب المعتمدة في ال. 7

بهدف الوصول إلى النتائج المطلوبة من الدراسة، والتحقق من صحة العالقات الفلسفية المصاغة فري 

 .SPSS)فرييات الدراسة، وانسجاماً مع مضامين أهداف الدراسة فقد اختيررت الحزمرة البرمجيرة الجراهزة 

Ver. 13) تركيز على األسالي  اإلحصائية اآلتية:بوصفها أداة رئيسة في التحليل اإلحصائي للدراسة مع ال 

 االتساق الداخلي استخدم لقيا  صدق محتوى االستبانة.اختبار  .1

 كرومباا استخدم لقيا  ثبات االستبانة. –ألفا اختبار  .2

التكرررارات والنسرر  المئويررة والمتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة السررتخدامها فرري وصررف  .3

 تشخيصها.متغيرات الدراسة و

 قيا  ىدة استجابة المبحوثين على فقرات المقيا .  .4

 قيا  وتحديد األهمية النسبية للقدرات المنظمية.  .4
 بحث ال. حدود 8

 :ماه، اتجاهينتشتمل حدود البحث 
انحصرت في المستشفيات التابعة لدائرة صرحة نينروى مدينة الموصل، إك في البحث  : تم  ةـالحدود المكاني .1

األورام والطرر   ،البتررول التعليمرري ،ابررن سررينا التعليمرري ،)الجمهرروري التعليمرريالمستشررفيات: تمرلررة بوالم

 الخنساء للوالدة واألطفال . ،أبن األثير للوالدة واألطفال ،الموصل العام ، السالم العام،النووي

ة ـولغاير 1/12/2212ن ـي مرـبهرا وهر دة التري ترم  ـالمربة ـالزمنيالبحث رت حدود ـ: انحصةـالحدود الزمني .2

1/12/2213. 
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 اإلطار النظري 

 واألهمية والخصائص والمبادئ واألبعاد والفوائد المفهوم :. القدرات المنظميةأوالا 

 القدرات المنظمية مفهوم .1

قرع يرمن ي  ب نره Bakhru and Grant, 2008, 4)مرن قبرل تقليردياً القردرات المنظميرة عرد  مصرطلد 

فري إطرار ي تتطور عن طريق عملية نشوئية للتغيير والتكرار والنسر  أو التقليرد والرتعل م روتينات المنظمة الت

 Resource Basedالعمل اليي يعد  القوة الدافعة ليلر. وفي هيا االتجا ، تشدد النظرية المستندة على الموارد 

View (RBV) ائررد هررو امتالكهررا وعلررى أن الشررط المسرربق لتحقررق المنظمرة معرردالت عاليررة مسررتدامة مرن الع

جميع المنظمات، كما أنها يج  أن تكرون قرادرة علرى أن تردمج وتوجرد سلسرلة قردرات تولرد ال تمتلكها لموارد 

من اسرتبدالها كمرا مكن توال ييتمكن الزبون من تقييمها كل منظمة في على نحو  خاص  ةعائدات أعلى مستدام

 . (Jose, 2010, 184)من قبل المنافسين صعبة التقليد أنها 

 يررا  علررى أن القرردرات المنظميررة هيفالمعرفررة الترري تمي ررز وترردعم المزاGill, 2006, 41ر )عب رروقررد 

التنافسية عن طريق اإلبرداع والمرونرة واالتحراد برين القصرد اإلسرتراتيجي والهيكليرة المنظميرة وخبررة القروى 

تتشركل بتر ثيرات متعرددة تتفاعرل   ب نها فظواهر ىديدة الحساسية Siggelkow, 2007, 20العاملةف. ويراها )

نررتج معررين 141، 2222ب ىرركال معقرردةف. ويعرفهررا )رىرريد وجررالب،    ب نهررا فقرردرة المنظمررة للقيررام بنشرراط م 

 باستخدام ما لديها من تشكيلة من المواردف.

كرون وبموج  العر  السابق لمفاهيم القدرات المنظمية، يجد الباحرران أن تلرر المفراهيم تشرترك فري 

 :المنظمية هي القدرات

 قدرة مركبة تتكون من المعارف والمهارات. .1

 تنبع من داخل المنظمة وتعتبر مصدر قوة لها. .2

 تنافسية.الميزة الن المنظمة من تحقيق تمك   .3

 .هاتقليديصع  مة ومتميزة وتتصف بكونها قي   .4

ان التعريرف اإلجرائري وعبر ما عر  من آراء الباحرين حول مفهوم القدرات المنظمية يطر  الباحر

اآلتي للقدرات المنظمية فيع دها: فنتيجة تكامل مجموعرة مرن المروارد والمهرارات التري توجرد فري أي مسرتوى 

 من مستويات المنظمةف. 

         القدرات المنظمية أهمية. 2

حديث تكتس  القدرات المنظمية أهمية خاصة بالنسبة للمنظمات بسب  ما أنتجته العولمة من تجديد وت

مستمرين وما أوجدته كيلر من تنوع متزايد وتداخل بين الدول، ولكي يؤدى العمل علرى نحرو  جيرد فرلن علرى 

األفراد أن يكونوا متمكنين من فهم التغيرات التكنولوجيرة ويردركون الكرم الهائرل مرن المعلومرات المتروفرة، إك 

القتصادي والتنمية المستدامة الليان يعتمدان تواجه المنظمات تحديات كريرة منها ما يتعلق بضرورات النمو ا

على نحو  كبير على القدرات المنظمية التي تشتمل كل من المعرفرة والمهرارات والخصرائا والقريم. ويعرزى 

 :(Rychen and Salganik, 2003, 4)  عوامل منها سب  تزايد أهمية القدرات المنظمية إلى عدة

 لومات واالتصاالت.األهمية المتزايدة لتكنولوجيا المع 

 .طيادة سرعة االبتكار 

 .طيادة إنتاج المعرفة 

 .التغيرات الحاصلة في السوق 

وقد دعت هي  العوامل الحاجرة إلرى وجرود قردرات منظميرة قرادرة علرى مواجهرة الحراالت التري ترزداد 

 خالقة. تعقيداً والقادرة على اتخاك قرارات وحل المشكالت عن طريق التوصل إلى حلول جديدة و



 [01]                  ...                                                                                        واقع القدرات المنظمية في المنظمات الصحية

ألنها تسهم في حالرة  في المنظماتالقدرات المنظمية على أهمية وجود  (Cochran, 2009, 35)وأكد 

 وجودها في تحقيق الفوائد اآلتية:

  .تعزيز عمليات الموارد البشرية 

  ل الرقافي والتنسيق التنظيمي.تحقيق التكام 

  .تحسين الفاعلية التشغيلية 

  .قيادة التغيير التنظيمي 

 . خصائص القدرات المنظمية3

بمجموعة من الخصائا التي ت سهم في دعرم نشراطات المنظمرة ودفعهرا نحرو القدرات المنظمية تتمتع 

 ين فرري تحديررد تلررر الخصررائا، إك حرردددد وجررد الباحررران تعرردد وجهررات نظررر البرراحراألفضررل، وفرري هرريا الصرر

(Barbara, 2007, 167   باآلتي:القدرات المنظمية خصائا 

 ثالث، هي: . القيام بمشاركة بارزة في القيمة المدركة للزبون بطرائق1

 تمرل القدرة على فهم وتلبية حاجة الزبون على نحو  أسرع من المنافسين.االستجابة : 

 تطوير عالقة بعيدة األمد ومستمرة بين الزبون والموظفين.القدرة على : تمرل العالقات 

 خدمة تلبي أو تتجاوط توقعات الزبون.  : تمرل القدرة على تصميم وتطويرجودة الخدمة 

 أن يكون من الصعب تقليدها من قبل المنافسين، بسبب: .2

 .حاجة التقليد إلى تغيير طرائق تفكير األىخاص وتصرفاتهم وتفاعالتهم 

   الهندسة االجتماعية لعمليات اجتماعية معقدة مرل الرقافة وفريق العمل والقيادة التي ال يمكن أن تفهم

 تقلد بسهولة.و

   على كون خصائا القدرات المنظمية تتمرل باآلتي: Rauffet et al., 2011, 2فيما ركز )  

 القدرات نظامية مرل المعرفة، أي أنها أوسع من مجموع أجزائها.  .1

الفعرل برل تمررل وحردة كات صرلة بالتحليرل  على نحو منفصل عن عمليةال يمكن أن تؤخي القدرة المنظمية  .2

 )والفعل إىارة إلى التعبير عن القدرة .

سلوكها تكي في ويرتب  باعتماد المسار، وهيا يعني ب ن أي قدرة هي ناتج القردرات السرابقة والرتعل م الفاعرل  .3

 على مستوى الفرد والمنظمة.

 ومبادئهاة القدرات المنظمي.أبعاد 4

 أ. أبعاد القدرات المنظمية

القردرات   على يرورة توافر مجموعة من األبعاد فري  (Weinstein and Azoulay, 1999, 7يؤكد

 ، ويمكن إجمال هي  األبعاد باآلتي:المنظمية

 المعرفة والمهارة. ما يمتلكه الموظفون من .1

 النظام الفيزيائي )المادي  الفني )معدات وبرامج وقواعد بيانات وأنظمة خبيرة  وغيرها . .2

 أنظمة إدارية )الهيكل التنظيمي واللوائد والروتينات واإلجراءات والقرارات وأنظمة الحوافز . .3

 القيم واألعراف. .4

 مبادئ القدرات المنظمية ب.

   إلى المبادئ األساسية للقدرات المنظمية، وحددها باآلتي:Gill, 2006, 49أىار )

 عمليات العمل التجاري هي وحدات لبناء التنافس. .1

 يتطل  النجا  التنافسي عمليات رئيسة توفر على نحو  متسق قيمة متفوقة للزبون. .2

 ستراتيجية التقليدية ووظائفها.تتولد القدرات المنظمية بتوفير بنية تحتية داعمة ترب  وحدات العمل اإل .3

 . فوائد امتالك القدرات المنظمية5

  على نحو  ىامل الفوائد التي تتحقق للمنظمرات التري تمتلرر القردرات Barbara, 2007, 175عر  )

 المنظمية، وهي: 
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 توفر مقاصد وخط  ريادية إستراتيجية وايحة. .1

 السعي إلى حقوق ملكية عليا ورعايتها. .2

 ىديد مع األعمال التجارية والمجتمع المحلي. تفاعل .3

ترروفر حلقررات وصررل متطررورة مررع الرررواب  المهنيررة ومجموعررات العمررل التجرراري والحكومررات وغيرهررا  .4

 للبحث عن فرص للمشاركة وفتد أسواق جديدة. 

 قيادة تظهر التوايع واليكاء االنفعالي وتقييم الجودة والعمل األخالقي واحترام الزمالء. .4

 يمان مفاويات جيدة لجميع المدراء. .6

 تميز المدراء في المستوى الوس  واألعلى. .7

 فريق إدارة عليا متماسر يقوم بقرارات سريعة مع استشارة ومشاركة مناسبتين. .2

 تفويض وتمكين في جميع المستويات مع المشاركة األكاديمية. .9

 البتدائية.توجه المنظمة المتعلمة والتسامد مع األخطاء ا .12

 التعرف على الرياديين. .11

 تشجيع الشبكات الخارجية والداخلية عبر المنظمة. .12

 احترام القيم ومناقشة الصراعات التجارية المحتملة. .13

 اآلليات والعمليات المساعدة )المواطنة، تخطي  األعمال العليا، تحليل الكلفة المالية، وغيرها .  .14

ا   رات المنظمية مستويات القد. سادسا

يعر  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مستويات القردرات المنظميرة الريي يعكرس وجهرة النظرر القائلرة 

برر ن القرردرات تكمررن داخررل األفررراد، وكرريلر علررى مسررتوى المنظمررات وداخررل البيئررة المواتيررة، وحررول تطرروير 

، وعلرى سربيل المررال، يسرمى المسرتوى القدرات، ي شار أحيانراً إلرى هري  المسرتويات الرالثرة علرى نحرو  مختلرف

التنظيمي أحياناً المستوى المؤسسي والبيئة المواتية تسرمى أحيانراً المسرتوى المؤسسري أو المجتمعري )برنرامج 

  .2 ،2222األمم المتحدة اإلنمائي لتطوير القدرات المنظمية، 

فهرم القردرة، لكنهرا ال تنفري ويمكن لهي  االختالفات فري اللغرة المسرتخدمة أن تعكرس تباينرات فري كيفيرة 

فكرة أن القدرة موجودة على مستويات مختلفة تشكل في مجملهرا نظامراً متكرامالً، ويردل هريا الترراب  علرى أن 

أي جهد لتقييم أو تنمية القدرات ينبغي بالضررورة أن ي خري فري الحسربان القردرات الموجرودة فري كرل مسرتوى 

صبد غيرر فاعرل، علرى سربيل المررال، فقرد تمتلرر رئيسرة القسرم على حدة؛ وإال  فسوف ينحرف عن غايته أو ي

القرردرات الالطمررة إلدارة قسررمها، لكنهررا قررد تعجررز عررن تلبيررة أهدافرره اإلنتاجيررة فرري حررال غيرراب اإلجررراءات 

والعمليات الالطمة للعمل مع األقسام األخرى، وكريراً مرا تكرون هنراك حاجرة كريلر إلرى االهتمرام باالتجاهرات 

طررورات الجديرردة الترري قررد تررؤثر علررى الحاجررة إلررى القرردرات واسررتغاللها، مرررل أنمرراط الهجرررة أو العالميررة والت

 اتفاقيات التجارة الدولية الجديدة. 

 والمستويات الرالثة للقدرة هي كما ي تي: 

 هو المصطلد المستخدم لوصف المنظومرة األوسرع التري يعمرل داخلهرا األفرراد البيئة المواتية للقدرات :

مات التي تسهل أو تعرقل وجودهم وأدائهم، وليس من السهل فهم هريا المسرتوى مرن القردرة فهمراً والمنظ

بالنسرربة ” قواعرد اللعبررةفملموسراً، لكنرره جرزء ال يتجررزأ مرن فهررم القضررايا الخاصرة بالقرردرات، وهرو يحرردد 

ريعات للتفاعررل بررين المنظمررات، ومررن أنررواع القرردرات علررى مسررتوى البيئررة المواتيررة السياسررات والتشرر

وعالقررات القرروة واألعررراف االجتماعيررة، الترري تسرريطر جميعهررا علررى التفويضررات واألولويررات وأسررالي  

 العمل والمشاركة المدنية عبر أجزاء المجتمع المختلفة. 

 يتضرمن السياسرات والترتيبرات واإلجرراءات واألطرر الداخليرة التري تتريد المستوى التنظيميي للقيدرات ،

ا وتحقيررق تفويضررها، الترري تسررمد بتضررافر القرردرات الفرديررة مررن أجررل العمررل للمنظمررة ممارسررة نشرراطه
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المشترك وتحقيرق األهرداف، فرلكا مرا وجردت هري  العناصرر، وحظيرت برالموارد الكافيرة والتنظريم الجيرد، 

 ستكون قدرة المنظمة على األداء أعظم من قدرة مجموع أجزائها. 

 رات بالمهررارات والخبرررات والمعررارف الترري يكتسرربها ، الرريي يشررار فيرره للقرردالمسييتوى الفييردي للقييدرات

األىخاص، إك ينعم كل ىخا بمزيج من القدرات التي تسمد لره براألداء، سرواء فري البيرت أو العمرل أو 

فري المجتمرع ككررل، ويرتم اكتسراب بعررض هري  القردرات عررن طريرق التردري  والتعلرريم الرسرمي والرربعض 

 ة. اآلخر عن طريق التعل م بالممارسة والتجرب

، فررلن مسررتويات القرردرة الرالثررة هرري مسررتويات متفاعلررة فيمررا بينهررا ويررؤثر كررل 1وكمررا يويررد الشرركل 

 مستوى في اآلخر عن طريق عالقات معقدة تقوم على التبعية المشتركة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1لشكل ا

 مستويات القدرات المنظمية: منهج منتظم
Source: United Nations Development Program, 2008, P. 304.  

 

وعن طريق ما ترم عريره، مرن مفهروم للقردرات المنظميرة وأهميتهرا وخصائصرها والمبرادئ واألبعراد 

والفوائد والمستويات الخاصة بها، واختالف وجهات نظر الباحرين حول هيا المويوع، وىرمول طروحراتهم 

رات المنظميرة، يجرد الباحرث أن ت كيرد البراحرين علرى أهميرة امرتالك المنظمرات لألعمال السراعية لتطروير القرد

مدى واسع من القدرات المنظمية وكلر ألن كل منظمرة اليروم ترود أن تكرون قرادرة علرى خلرق قيمرة اقتصرادية 

 وميزات تنافسية مستدامة وتحقيق ربحية عالية وأداء متفوق ي سهم في نموها وبقائها. 

ا   للقدرات المنظمية APSA, 2010))أنموذج . سابعا

  (Australian Public Service Agency (APSA))ميز أنموكج وكالرة الخردمات العامرة االسرترالية

الحاجة إلى تركيز هي  الوكالة إلى تطوير القردرات المنظميرة عرن طريرق المراجعرة والقيرا  المنظميرين، فقرد 

تقييم ينظر إلى المستقبل بمستوى عرال  وبرال انحيراط لكرل  أعطيت الوكالة مهمة تطوير هي  المراجعات لتوفير

Organizational level

(internal policies, arrangements, 

procedures, frameworks)

Individual level

(experience, knowledge, 

technical skills)

Enabling environment

(policies, legislation, power 

relations, social norms

اتية )السياسات والتشريعات وعالقات ؤ البيئة الم* 
 االجتماعية(القوة واألعراف 

 

المستوى التنظيمي )السياسات والترتيبات واإلجراءات 
 واألطر الداخلية(

 المستوى الفردي )الخبرات والمعارف والمهارات الفنية(
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من قدرات الوكالة وويع خطة مقارنة يمكن من خاللها قيرا  جوانر  القروة وتمييرز مجراالت التطروير، وقرد 

رت الوكالة إطار عمل للقدرات المنظمية بوصفها أسا  للتقييم المستند على المنهج االنتقائي الريي يركرز  طو 

ت القدرات المنظمية والعوامل المساعدة الرئيسرة لرألداء النراجد، وهري القيرادة واإلسرتراتيجية على أهم مجاال

 والتسليم. 

 وهي حلقة الوصل المهمة بين سياسة الحكومة وتنفيي اإلستراتيجية والتسليم.القيادة : 

 إستراتيجية كات مستوى عال  تطورها )اإلستراتيجية :APSAلحكومة.   لتلبية توجهات سياسة ا 

 القردرات المنظميررة التري تحتاجهرا الوكالررة لتسرليم سياسررة حكوميرة عرن طريررق بررامج وخرردمات التسيليم :

 عالية الجودة.

إن العناصررر العشرررة لألنمرروكج الترري جمعررت تحررت مسررمى فالعوامررل المسرراعدة الرئيسررةف الترري تسررمد 

عادة في القطاع العام، مرل تطروير السياسرات بالتركيز على القدرات المنظمية كات األهمية الكبيرة، والفريدة 

  للقردرات المنظميرة APSAاستناداً لألدلة والتعاون عبر القطاعات ومع الوكاالت األخرى، ويروفر أنمروكج )

 إطار عمل للغة مشتركة لمناقشة وتقييم القدرات المنظمية وتطويرها، وكما ي تي: 

 أوالا. القيادة

حويل القدرات المنظمية وتوليد قفزة نوعية في الرقافة والممارسات لتلبية تؤدي القيادة دوراً مهماً في ت

التحديات المستقبلية وأهمها إصرالحات تمكرين التغييرر ورعايرة اإلبرداع فري الخردمات العامرة ويركرز النمروكج 

 على ويع االتجا  وتحفيز األىخاص وتطوير الموظفين بوصفها خصائا أساسية للقدرات المنظمية:

  تظهر القيادة قدرتها على ويع االتجا  بتوفير رؤية متماسكة للمنظمة لقيادة وإدارة التغييرر االتجاهرسم :

وتوحيد الفعل، إك إن القيادة و إدارة التغيير تشمل التعامل مع مقاومة التغيير والتغل  عليها عنرد ظهورهرا 

 وهي من القدرات القيادية المهمة في بيئة سريعة التغيير.

 للقرررادة أثررر معنررروي علررى مسرررتويات تحفيررز الكرررادر وارتبرراطهم وعنررردما تكررون هررري  األشييخا  تحفيييز :

المستويات عالية فهي توفر أساساً لتوحيد الكادر حول مجموعة مشتركة من القيم والسلوكيات التي تعرزط 

مقابرل يحصرل التحمس في االنجاط وتدعم المنظمة تجا  التحسين. فالقادة يعد ون مصدر إلهرام للكرادر، وبال

 القادة على الرقة والوالء من الكادر وأصحاب المصالد.

 يحتاج القادة إلى يمان ب ن األنظمة والعمليات موجودة بحيث تساعد على ما ي تي: تطوير الموظفين : 

  لدى المنظمات أىخاص يمتلكون مهرارات مناسربة فري تسرليم النترائج اإلسرتراتيجية لمنظمراتهم منهرا

 ة والتعامل مع فجوات القدرات المنظمية )الوايحة اليوم أو المتوقعة في المستقبل .تمييز ومخاطب

  ينسجم أداء الكادر مع األولويات اإلستراتيجية للمنظمة ويدار األداء بشفافية وبتناسق، ويكاف  األداء

 الجيد ويعالج األداء الضعيف.  

ا. اإلستراتيجية  ثانيا

صرررر أساسرررية مطلوبرررة لتطررروير إسرررتراتيجيات تطررروير القررردرات ثالثرررة عنا APSA)يمي رررز أنمررروكج )

 المنظمية، وهي: 

 مركرزة علرى نترائج  : يتطلر  العنصرر األول أن تكرون اإلسرتراتيجيةاإلستراتيجية المركيزة عليى النتيائج

 يمكن تحقيقها.

 االسرتناد : العنصرر الرراني يتطلر  أن تكرون االسرتراتيجيات مخطر  لهرا بالخيارات المستندة عليى األدلية

على أدلة ثابتة منها تحليل توجهرات بعيردة األمرد وبحروث ونصرائد مسرتقلة وتغييرة راجعرة مرن أصرحاب 

 المصالد ومنهم مستخدمي البرامج والمواطنين عندما يكون األمر مالئم. 

 العنصررر الرالررث يحترراج إلررى تطرروير االسررتراتيجيات باالسررتناد علررى التعيياون وبنيياه الهييدف المشييترك :

ون وبناء الهدف المشترك وهو مهم إكا كانرت هنراك مشركالت سياسرات أكررر تعقيرداً مررل التغييررات التعا

في المنراا وأثرر تقردم عمرر السركان أو نقراط يرعف داخليرة تنردمج مرع وجهرات نظرر مختلفرة تعرزط فهرم 

لعرام برين قضايا معقدة متعددة األوجه التي قد تؤدي إلى أفكار جديردة، إن سياسرات التعراون فري القطراع ا

المنظمات والمجموعرات الخارجيرة مررل المحافرل األكاديميرة والشرركات التجاريرة والمجتمعرات المحليرة 

 الواسعة تشجع لهيا الغر .
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ا. التسليم  ثالثا

للقرردرات المنظميررة ب ربعررة عناصررر أساسررية للتسررليم تسرراعد علررى تطرروير  APSA)يتميررز أنمرروكج )

 تخطي  المشاريع والتزام مشترك بنماكج تسليم ثابتة وإدارة األداء.القدرات المنظمية، وهي تسليم إبداعي و

 قدرة التسليم هي  تضمن أن:تسليم إبداعي : 

 .المنظمة لها هيكلية وقدرة وأفراد وأنظمة مساعدة مطلوبة لدعم اإلبداع المالئم وإدارته  بفاعلية 

 م من بعضهم اآلخر.تمكين القادة وتشجيع المنظمة وىركائها على اإلبداع والتعل 

  يرتب  اإلبداع بصورة وايحة باألعمال الجوهرية التري تردفع بلسرتراتيجية إبرداع متماسركة ومرنهج

 فاعل تجا  إدارة المخاطر.

 .ت قيم المنظمة النجا  وتضيف قيمة إلى اإلبداع باعتماد نتائج يمان أولوية الموارد والقرارات 

 وتتضمن ما ي تي:تخطيط المشاريع : 

  عمليررة تخطرري  المشرراريع تضررع أولويررة فاعلررة وتسلسررل للمسررلمات للتركيررز علررى تسررليم النتررائج

 اإلستراتيجية.

  خطرر  تسررليم ثابتررة تويررع فرري محلهررا وتتفررق مررع إسررتراتيجية المنظمررة وتوصررل بفاعليررة النتررائج

 اإلستراتيجية.

 . استدامة السيطرة الفاعلة على الموارد المنظمية 

 لة والمراجعة المنظمة لخط  التسليم للمنظمة .اإلدارة الفاع 

 :االلتزام المشترك بنماكج التسليم الرابتة: وتتضمن 

 .أنموكج تسليم وايد ومفهوم يسمد بتسليم النتائج اإلستراتيجية للمنظمة عبر الحدود 

 تلرر مرع  تحديد األدوار والمسؤوليات والمساءلة المتفق عليها للتسليم يمن األنمروكج ومرن يرمنها

 األطراف األخرى ويج  أن تكون مفهومة ومدعومة بمكافآت ومحفزات وترتيبات الحوكمة.

  رب  الشركاء وتوافقهم في المنظمات األخرى عبر أنموكج التسليم والتزام المنظمات بالعمرل سروية

 للتسليم.

  .مستوى يمان فاعلية التسليم 

 مة:: وتتضمن هي  القدرة أن المنظإدارة األداه 

  .تدفع باألداء وتسعى إلى االمتياط 

  لهررا معلومررات عاليررة الجررودة ومفهومررة ومدعومررة بقرردرات تحليليررة تسررمد لمتابعررة األداء والمخرراطر

 وإدارتها عبر نظام التسليم.

وفر هريا األنمروكج يرأن  ان، يجرد الباحررمين أنموكج وكالة الخدمات العامرة األسرتراليةاضوبناًء على م

طار عمل لتمييز القدرات المنظمية وتطويرهرا، ويمكرن اسرتخدام أي مرن النمراكج مرن قربلهم لدراسرة للباحرين إ

 القوى التي ت سهم في بناء القدرات المنظمية وتطويرها. 

 الجانب التطبيقي

 اختبار الفرضيات    أوالا. 

سرررترالية التررري حرررددتها وكالرررة الخررردمات العامرررة األالقررردرات المنظميرررة  واقرررعبهررردف التعررررف علرررى 

(Australian Public Services Agency, 2010) الباحرران لتحديرد واقرع مرا تمتلكره  والتي اعتمدت من قبرل

المنظمات المبحوثة كونها منظمات خدمية من تلر القدرات ومستوى ما تمتلكه من كرل قردرة مرن القردرات الرـ 

توسرررطات الحسرررابية والنسررر  المئويرررة اسرررتخدام الم ترررم  فقرررد التررري ىرررملها األنمررروكج المنرررو  عنررره أعرررال ،  13

 المدروسة، وكما ي تي:  بعاد القدرات المنظميةألواالنحرافات المعيارية وىدة االستجابة 

 اختبار الفرضية األولى .1

 .1الجدول النتائج الواردة في ن عينة الدراسة مظهرت نتائج تحليل البيانات المستحصلة أ
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 1الجدول 

 ات الحسابية واالنحرافات المعيارية النسب المئوية والمتوسط

 متغيرات الدراسة*عن المبحوثين وشدة استجابة 

 المتغيرات
اتفق 

 بشدة
 ال اتفق محايد اتفق

ال اتفق 

وسط  بشدة

 حسابي

انحراف 

ة  معياري
شد

بة
جا
ست
ال
ا

 

 % % % % % فرعي رئيسي

ية
ظم
من
ال
ت 
را
قد
ال

 

 66.84 1.013 3.342 1.85 17.5 15.38 47.23 17.05 القيادة

 77.08 1.292 3.854 1.42 9.41 16.25 56.4 16.24 أىراك أصحاب المصالد

 70.14 1.023 3.507 4.48 16.35 18.27 45.46 15.46 إىراك المواطنين

 71.44 1.064 3.572 5.12 15.38 14.53 47.01 17.96 اإلبداع

 71.68 956. 3.584 2.85 15.37 13.12 57.84 10.82 تطوير السياسات المنظمية

 68.98 950. 3.449 4.67 19.59 14.21 49.18 12.34 التخطي  االستراتيجي

 72.74 855. 3.637 2.76 13.60 13.62 57.2 12.82 إعداد البرامج المنظمية وتنفييها

 81.36 8009. 4.068 0.65 5.35 14.73 52.56 26.71 إدارة المشاريع

 74.44 792. 3.722 1.28 9.41 19.21 55.95 14.1 عمال المنظمةأحوكمة 

 74.20 875. 3.710 2.10 10.27 16.31 56.64 14.69 إدارة المخاطر 

 77.16 800. 3.858 1.07 7.05 14.31 60.02 17.52 إدارة عملية التغيير

 73.10 937. 3.655 4.67 13.29 11.65 52.68 17.71 تخطي  الموارد البشرية

 79.84 767. 3.992 77. 3.34 10 60.5 22.83 ادر في المنظمةإدارة أداء الكو

 73.76 932. 3.688 2.44 10.64 14.73 50.11 16.63 المعدل

 الجدول من إعداد الباحران اعتماداً على نتائج الحاسبة اإللكترونية.

 

لقردرات ا المبحوثين عن مردى تروافرإلى أن نس  اتفاق )اتفق + اتفق بشدة   1تشير معطيات الجدول 

 72.64 ,60.92ي ) تكمرا يراليي يعب ر بدور  عرن واقرع تلرر القردرات فري المنظمرات المبحوثرة كران المنظمية 

ب وساط حسابية   ,79.27 ,70.05 ,71.33 ,77.54 ,70.39 ,83.33 ,70.02 68.96 ,61.52 ,64.97 , 64.28,

القدرات، وعزط كلر قريم االنحرراف تجاوطت الوس  الحسابي الفريي في إجابات المبحوثين عن جميع تلر 

التي أظهرت جميعاً مستويات منخفضة من التشتت في إجابات المبحوثين، ومن ى ن كلر أن يعرزط المعياري 

صررحة األمررر الرريي يؤكررد امررتالك المنظمررات  المبحوثررة لهرري  القرردرات المنظميررة ولكررن بمسررتويات متفاوتررة، 

  .لمنظمات المبحوثة مجموعة من القدرات المنظميةتتوافر لدى االفريية األولى التي تنا على )

 اختبار الفرضية الثانية .2

يمكن القرول بتبراين األهميرة النسربية للقردرات المنظميرة  1بموج  نس  االتفاق المويحة في الجدول 

بحسرر  درجررة أهميتهررا بحسرر  رأي المبحرروثين، لرريلر تمكررن الباحررران مررن ترتيرر  األهميررة النسرربية للقرردرات 

 .2مية قيد البحث كما في الجدول المنظ
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 2الجدول 

 األهمية النسبية لكل متغير من متغيرات الدراسة

 القدرات المنظمية
األهمية النسبية 

 لكل قدرة

ترتيبها بحسب 

 األهمية
 القدرات بحسب أهميتها النسبية

 إدارة أداء الكوادر في المنظمة 11 64.28 القيادة

 إدارة المشاريع 4 72.64 أىراك أصحاب المصالد

 إدارة عملية التغيير 13 60.92 إىراك المواطنين

 أىراك أصحاب المصالد 10 64.97 اإلبداع

 إدارة المخاطر 9 68.66 تطوير السياسات المنظمية

 تخطي  الموارد البشرية 12 61.52 التخطي  االستراتيجي

 ال المنظمةحوكمة أعم 8 70.02 إعداد البرامج المنظمية وتنفييها

 إعداد البرامج المنظمية وتنفييها 2 79.27 إدارة المشاريع

 تطوير السياسات المنظمية 7 70.05 حوكمة أعمال المنظمة

 اإلبداع 5 71.33 إدارة المخاطر 

 القيادة 3 77.54 إدارة عملية التغيير

 التخطي  االستراتيجي 6 70.39 تخطي  الموارد البشرية

 إىراك المواطنين 1 83.33   ادر في المنظمةإدارة أداء الكو

 الجدول من إعداد الباحران اعتماداً على نتائج الحاسبة اإللكترونية.

 

ً  ن هناك تباينب 2معطيات الجدول إك تويد  التي ىرملها القدرات المنظمية من توافر ما مفي مستوى  ا

الرانيرة البحرث صرحة فريرية الريي يؤكرد األمر ، في المنظمات المبحوثة)أنموكج وكالة الخدمات االسترالية  

  .هناك تباين في مستوى توافر القدرات المنظمية في المنظمات المبحوثة)والتي تنا على أن: 

 االستنتاجات والمقترحات 

يتضررمن هرريا المحررور تحديررد االسررتنتاجات المسررتنبطة مررن السرررد النظررري، وكرريلر االسررتنتاجات الترري 

 ثم تقديم المقترحات المالئمة.توصل إليها البحث، ومن 

 االستنتاجات .أوالا 

وهري:  ،تشير الدراسة إلى توافر القدرات المنظمية الرالث عشررة التري ترم توظيفهرا فري الجانر  التطبيقري .1

القرردرة علررى  ،القرردرة علررى إىررراك المررواطنين  ،القرردرة علررى أىررراك أصررحاب المصررالد  ،)قرردرة القيررادة 

القردرة علرى إعرداد  ،القدرة على التخطري  االسرتراتيجي ،وير السياسات المنظميةالقدرة على تط ،اإلبداع 

القردرة علرى  ،القدرة على حوكمة أعمال المنظمة ،القدرة على إدارة المشاريع ،البرامج المنظمية وتنفييها

علرى إدارة  القردرة ،القدرة على تخطي  الموارد البشرية ،القدرة على إدارة عملية التغيير ،إدارة المخاطر

أداء الكوادر في المنظمة  في المنظمات المبحوثة مما يؤىر اهتمام المنظمات المبحوثة بضرورة امرتالك 

 .هي  القدرات وتوظيفها

ً  تعد القدرات المنظمية موجوداً  .2 طار ما تحققه من مزايا إلمنظمات القرن الحادي والعشرين في  استراتيجيا

 لها الداخلية والخارجية.عديدة للمنظمات على مستوى أعما



 [03]  حامد والمعاضيدي

يمكن عد القدرات المنظمية ركيزة أساسية لمنظمات األعمال كونهرا تشركل عامرل بقائهرا واسرتمرارها فري  .3

 بيئة األعمال.

إن استخدام المنظمات المبحوثة للقدرات المنظمية كات العالقة بنشاطاتها وأعمالها ووظائفه يعد احرد أهرم  .4

 القدرات المنظمية واإلفادة منها.مقومات سعيها لتطوير تلر 

أىرت نتائج الدراسة إلى إن القدرة على إدارة المشاريع والقدرة على إدارة أداء الكوادر الصحية والقدرة  .4

على إدارة عملية التغيير في المنظمات المبحوثة قد نالت أعلى معدل داللة على اهتمام قيرادات المنظمرات 

 من غيرها.المبحوثة بهي  القدرات أكرر 

بريلر تؤكرد تجرا  متغيراتهرا وهري وقردرات القيرادة اإلداريرة جاءت معدالت االتفاق في أدناهرا فيمرا يتعلرق ب .6

مسررتوى أعلررى مررن المسررتوى الرريي تمتلكرره لينسررجم مررع المهررام تطويرهررا والوصررول بهررا إلررى حاجررة إلررى ال

 اإلدارية اإلستراتيجية والتشغيلية الموكلة إليهم.

الدراسة أن القيادات في المنظمات المبحوثة العاملة فري دائررة صرحة نينروى تمتلرر مسرتوى  أفرطت نتائج .7

 يعيفا نوعاً ما من القدرة على إىراك أصحاب المصالد.

 

 ثانيا. المقترحات

 في يوء ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات يمكن تقديم مجموعة من المقترحات ، وكما ي تي : 

المطرو  مرن قبرل وكالرة الخردمات العامرة نظمات المبحوثة أنموكج القدرات المنظمية الماعتماد يرورة  .1

ً األسررترالية  ً  واعتمرراد  منهجررا  يررتم فرري إطررار  اتخرراك جميررع القرررارات المتعلقررة بالقرردرات المنظميررة منتظمررا

 ومضامينه توصرف ب نهرا علرى تمرا  مباىرر مرع طبيعرة ،كونه يالئم منظمات لخدمات العامة ،وتطويرها

 .المبحوثة عمل المنظمات

فري أن السريما يرورة سعي المنظمات المبحوثة إلى رفع مستوى قدرات القيادة اإلدارية  لردى قياداتهرا و .2

ن تكون مكتوبرة وحررص قيرادة المنظمرة علرى أتوصف الرؤيا اإلستراتيجية للمنظمة بتماسكها ودالالتها و

جرل تحسرين ألعراملين وتعزيرز ثقافرة فريرق العمرل مرن توظيف الرقافة الموحدة في تعزيز انردفاع وتحمرس ا

، ويمكرن أن يرتم كلرر سرتراتيجياً واسرتمرار تفوقهراإالمهارات الداخلية لتتمكن مرن يرمان نجرا  منظماتهرا 

عن طريق إىراك المشمولين بدورات تدريبية وتطويرية من أجل طيادة مستوى الرتعل م لرديهم فري التعامرل 

 مع هي  الجوان . 

كرر ن تعتمررد  علررى المنظمرات المبحوثررة أن تسرتند علررى مرنهج معيرراري فري إدارة أصررحاب المصرلحةينبغري  .3

فضرالً علرى أن تعتمرد المنظمرة علرى الردرو  المسرتنبطة  ،تصنيفهم إلرى جهرات خارجيرة وأخررى داخليرة

دمرج أصرحاب المصرالد وتحقيرق ، ومرن ودورات التغيية العكسية في مواقع العمل لعر  االستراتيجيات

 فع قابلة للقيا  لهم.منا

السريما على المنظمات المبحوثة ت سيس ىبكة عالقات واسرعة مرع المؤسسرات    البحريرة ويقتر  الباحران  .4

لالسرررتفادة منهرررا فررري صرررياغة اسرررتراتيجياتها والمسرررتقبلية الجامعرررات ومراكرررز الدراسرررات اإلسرررتراتيجية 

عرن مواكبرة المسرتجدات فري مردخل  فضرالً ، يرالتطويرية وطيادة فاعلية مراكزها الخاصة بالبحث والتطو

 القدرات المنظمية وعملية تطويرها.

المنظمات المبحوثة نظام للتحسين والتطوير المستمر فري مسرتوى القردرات تشكيل  ةيروريرى الباحران  .4

المنظميرررة مبنررري علرررى المراجعرررة المسرررتمرة والتقيررريم المنرررتظم بطريقرررة تكامليرررة تراكميرررة مسرررتندة إلرررى 

 تيجيات التطوير وأولويات التنمية في كلر.استرا

علررى المنظمررات المبحوثررة إعررادة هيكلررة قرردراتها المنظميررة علررى وفررق فلسررفة أنمرروكج البحررث واعتمادهررا  .6

 بوصفها إطار عمل لها في تنفيي أعمالها.  
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