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Abstract 
The research aims at studying the dimensions of organizational spirituality and its 

role in promoting high performance at the College of Commerce / University of 

Sulaymaniyah, and on the basis of the importance of the research through the 

importance of its variables represented by the dimensions of organizational 

spirituality as an approved variable , which are: (organization strategy and 

policies, future preparations and plans, organization culture) based on According 

to (Najm, 2015), and the characteristics of high performance as an interpreted 

variable, which are: (quality of management, openness and effective orientation, 

quality of the workforce, continuous improvement, long-term orientation), based 

on (DeWaal, etal., 2014), a questionnaire was adopted as a tool to collect 

Analyzing and presenting data electronically to all faculty members and staff 

working in the college is designed according to the (Likert) quinary, and (49) valid 

answers were obtained for statistical analysis and processing according to the 

(SPSS) program, and the hypotheses and relationships of correlation and influence 

between the dimensions of the two variables were tested. Perhaps the most 

prominent conclusions reached by the research are: There is consensus on the 

importance of the spiritual approach in promoting high performance, and the 

existence of two moral correlations and influence between the organizational 

spiritual dimensions and the performance High, and a set of recommendations 

were reached, including: Focusing on the importance of organizational spirituality 

in supporting and encouraging all working individuals to improve performance 

and upgrading it, and activating the spiritual and moral aspect, especially after the 

absence of financial support by administrative leaders, the need to pay attention to 

the various aspects and areas of university performance in order to Upgrading it 

to ensure the improvement of competitiveness in the educational environment. 
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 المستخلص
دف البحث إلى دراســــة أبعاد الرواية التنةيمية ودورها في تعايا األداع العالي بالتطبي  في كلية ه

الرواية بالمتمثلة  المتغيراتالتجارة/ جامعة الســــــليمانية، وأنطالقاه مة أهمية البحث مة خالل أهمية 
، )أهتمام اإلدارة العليا( ســـــــــــــــتراتيجية وســـــــــــــــياســـــــــــــــات المنةمةإ): بأبعادهاالتنةيمية كمتغير معتمد 

(، وعناصــر Najm,2015ســتناد إلى )إل( بااســتعدادات وخطط المنةمة المســتقبلية ، ةقافة المنةمة
جودة اإلدارة، االنفتاح والتوجه الفعال، جودة القوى العاملة، األداع العالي كمتغير مفســـــــــــــــر وهي :)
 وأعتمدت(، DeWaal, et.al., 2014ســــــــتناد إلى )إل( بااألمدالتحســــــــية المســــــــتمر، التوجه  ويل 

تقديمها الكترونياه إلى كل أعضــــــــاع الكادر التدريســــــــي تم لجمع وتحليل البيانات و  اســــــــتبانةاســــــــتمارة 
 تم الحصــــــول علىو الخماســــــي،  (Likert)والمالك الوظيفي العامل في الكلية مصــــــمم وف  مقياس 

، وتم إختبار (SPSS)األاصـــــــــــاهية ومعالجتها وف  برنام  إجابة صـــــــــــالحة لعمليات التحليل  (49)
المتغيرية، ولعل أبرز ما تم التوصــــــــل إليه البحث  أبعادالفرضــــــــيات وعالقات االرتباط والتأةير بية 

وجود عالقتّي هناك تواف  على أهمية النه  الرواي في تعايا األداع العالي، ســـــــتنتاجات هو: امة 
اد الرواية التنةيمية واألداع العالي، كما جرى الوصـــــــــــــــول لمجموعة أرتباط وتأةير معنوية بية أبع

أهمية الرواية التنةيمية في دعم وتشــــــــــــــجيع جميع األفراد العاملية توصــــــــــــــيات منها: التركيا على 
هتمام بالجانب الرواي والمعنوي خاصـــــــــة بعد  يا  أوجه لتحســـــــــية األداع واألرتقاع به، وتفعيل اال

ــ ادات اإلداريــة، ضـــــــــــــــرورة االهتمــام بجوانــب ومجــاالت األداع الجــامعي الــدعم المــادي مة قبــل القي
 .المختلفة مة اجل االرتقاع به بما يضمة تحسية التنافسية في البيئة التعليمية

 الكلمات المفتاحية
 ، كلية التجارة.الروحية التنظيمية، األداء العالي
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 مقدمة
وتشهد اهتماما وإقبااله متاايداه مة قبل كبيرة  أهميةاليوم ذات  في منةمات األعمالأصبحت الرواية 

ايث تم شمولها بالكثير مة الدراسات والبحوث العلمية، فالرواية التنةيمية هي نتاج مرالة ، الكتا  البااثية
 ويلة مة التطور القاهم على التحرر مة المفاهيم والمبادئ والممارسات الهندسية التي تكون ضرورية في 

أدوار اإلدارة ، ورؤية  الماديات، وتعد تطور في إالستجابة لحاجات االنسان التي كانت مادية ونتاج تطور في
جديدة تقبل المعنويات والمشاعر والقيم الشخصية واالعتراف بقيمة نطاق واسع مة الالملموسات ودورها في 
تحسية أداع المنةمات وإةراع المياة التنافسية وزيادة قيمتها التنةيمية، هذا التحول يمثل خطاه تصاعدياه مة 

لة كفوعة لتعةيم الربح وف  ال،نموذج الرشيد في اإلدارة، وأن تكون أجل أن تكون المنةمات أكثر مة مجرد آ
 أكثر إنسانية ومسؤولة أجتماعياه في خدمة المجتمع وأكثر إستجابة لحاجات االفراد والجماعات. 

أن الرواية هي رؤية األعمال الجديدة التي تعمل على أةراع أساليب اإلدارة والتنةيم وتعمل على الحد 
التنةيمية المؤسسية البيروقرا ية الصلبة غير المرنة التي تواجه اليوم أنتقاداه متاايداه ألنها تحد  مة النااعات

مة إستخدام قدرات األفراد ومة سرعة االستجابة للتغيرات في بيئة األعمال اليوم، وهي بهذا المعنى هي إبتكار 
ذج والمفاهيم الجديدة التي تعمل على تحسية جديد شأنها شان اإلبتكارات اإلدارية الجديدة المتمثلة بالنما

الفاعلية التنةيمية وكفاعة األداع المنةمي مثل مفاهيم إعادة الهندسة، وإدارة الجودة الشاملة، وإدارة 
المعرفة...الخ، والرواية تحمل في جانب منها بالتحديد نوعاه مة تجديد األساليب وعوامل التحفيا لتحقي  

هة تحفا االفراد لكي يعملوا بطريقة أكثر إنسانية، وأكثر كفاعة مة جهة أخرى أن هذه الكفاعة، لذلك هي مة ج
الدالالت التي تشتمل عليها الرواية تشير إلى أنه مفهوم متعدد المجاالت والمستويات ويلبي ااجات متعددة 

ات اإلدارية في المنةمة. وبالتالي فإنها تتطلب معالجة متعددة المستويات والداللة سواع في السياسات والممارس
وعلى وفق ذلك تم تقسيم البحث إلى أربعة محاور رئيسة: المحور األول تناول منهجية البحث، والمحور 
الثاني تضمن اإلطار النظري، أما في المحور الثالث فتم عرض اإلطار التحليلي من البحث، والمحور الرابع 

 ي جرى الوصول إليها.واألخير فقد تناول االستنتاجات والتوصيات الت
 المحور االول: منهجية البحث

 البحث وتساؤالت أواًل : مشكلة 
ضغوط العمل، توظف جميع المنةمات أدواتها وأمكاناتها المادية للتخلص مة األعتالالت التنةيمية ك

 اه ضغو ومؤسسات التعليم العالي كغيرها مة المؤسسات تواجه  .الخ،.الصراع.دوران العمل، تراجع الوالع، 
مما واألفراد العاملية،  والكوادر التدريسية إلداريةاالقيادات سلط على عديدة وعةيمة وتوترات متصاعدة ت  

 ضعف يولعل أهم هذه المشكالت إةارة للقل  والتوتر هالسلبية،  التنةيمية الةواهريجعلها تعاني الكثير مة 
للنةر الجدي فيما وراع الملموسات والماديات التعليمية أن الوقت قد اان  المؤسسات وقد أيقنت .الجامعي ألداعا

هذه التحديات، وتضمينه ممارساتها وسياستها لمواجهة  بوصفه أداة  يالرواوضرورة التحول الجذري نحو النه  
تعول يير إنسانية قيم ومعاالرواية مة مفاهيم تحمله لما  التعليمية واإلدارية وتوظيفه لدعم األداع العالي، نةراه 
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عليها عند تقديم خدماتها التعليمية والبحثية لتلبية ااجات المجتمع والسوق وتهيئة األرضية المالهمة والمنطل  
 :ةاآلتيالتساؤالت ةارة إ. ومة هذا المنطل  يمكة صياغة مشكلة البحث مة خالل نحو األداع العالي

 األداع العالي في المنةمة قيد البحث. ما مستوى توافر أبعاد الرواية التنةيمية وعناصر .1

 هل هناك عالقة ارتباط وتأةير للرواية التنةيمية باألداع العالي في المنةمة قيد البحث. .2
 (Research importance: أهمية البحث )ثانياً 

  اآلتية:في الجوانب أهمية البحث  تنبث 
األداع في تهيئة األرضية نحو لرواية التنةيمية وأهميتها لفي تقديم إ ار مفاهيمي  تتجسد :أهمية معرفية .1

في ظل قلة الدراسات المطرواة في هذا العالي  لرواي وتحقي  األداعاالنه  بحث األرتباط بية يالعالي، و 
 المجال.

مجموعة مة االستنتاجات قاهمة على التحليل االاصاهي والوصف  التوصل إلىفي  تتجسد :ميدانيةأهمية  .2
 عينة البحث ةتستفيد منها المنةمات بشكل عام والمنةموتقديم توصيات قد والتشخيص لمتغيري البحث 

 والدراسة.
 (Research goals) ثالثًا: أهداف البحث

  .في المنةمة عينة البحث العاليوعناصر األداع الرواية التنةيمية  درجة توافر أبعادالتعرف على  .1
 منةمة عينة البحث.في الاألداع العالي و الرواية التنةيمية أبعاد تحديد  بيعة العالقات بية   .2

 (Search model) رابعًا: أنموذج البحث 
(، 1) الشكل وف تصميم أنموذج فرضي تم المعالجة المنهجية لمشكلة البحث لتحقي  أهداف البحث و 

  ث واألبعاد األساسية لها والعالقات بينها.إلى العالقة المنطقية بية متغيرات البحوالذي يشير 
 أنموذج البحث :(1شكل )

 
 عداد الباحثةإالمصدر:        

 عالقة تأثير                    عالقة ارتباط      
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 : ينبث  مة أنموذج البحث الفرضيات اآلتية:خامسًا : فرضيات البحث
األداع مؤشرات الرواية التنةيمية و أبعاد معنوية بية أرتباط هناك عالقة (: H1) األولىالفرضية الرئيسة 
  .عينة البحث في المنةمةالعالي 
عناصر األداع لرواية التنةيمية في معنوية بية أبعاد اتأةير عالقة هناك (: H2) الثانيةالفرضية الرئيسة 
 ويتفرع مة الفرضية الرهيسة الثانية ةالث فرضيات فرعية وهي:ينة البحث، ع في المنةمة العالي

هتمامات اإلدارة )ا ستراتيجية وسياسات المنةمة إلهناك تأةير معنوي  :(H2-1)الفرضية الفرعية االولى  .1
 عينة البحث. في المنةمة عناصر األداع العاليفي  العليا(

هناك تأةير معنوي لخطط المنةمة المستقبلية واستعدادتها في  :(H2-2)الفرضية الفرعية الثانية  .2
 عينة البحث. في المنةمةاألداع العالي خصاهص 

عينة  في المنةمةهناك تأةير معنوي لثقافة المنةمة في األداع العالي  :(H2-3). الفرضية الفرعية الثالثة 3
 البحث.

 حدود البحث سادسا:
للدراسة؛ لكونه األقر  واألنسب لتحقي  فرضّيات البحث وأهدافه الرهيسة،  اه مجتمع كلية التجارةتم اختيار 

  . 7/2020 /15، ولغاية  2020/ 1/3وتمت عملية جمع البيانات، مة الفترة 
 ساليب المعتمدة في جمع المعلوماتالبحث واأل ةسابعًا: منهجي
وبغية الحصول على البيانات الالزمة لتحقي  أهداف  )الوصفي، التحليلي( النه البااثة  تاعتمد

 تية:على األدوات اآل تم االعتمادالبحث 
واألجنبّية، الرساهل واإل اريح  العربيةاالستعانة بالكتب  ت: لتغطية هذا الجانب تمالجانب النظري  -أ

 نترنت(.أل)ا العالميةالجامعية، البحوث والدورّيات، فضاله عة شبكة المعلومات 

للحصول على البيانات والمعلومات، للبحث و ستمارة االستبانة أداة رهيسة إتم اعتماد : نب الميدانيالجا - 
ايث تم تقديمها الكترونياه على مجموعات الكادر التدريسي والوظيفي باألعتماد على نماذج كوكل 

(Google Form)  ، متغيرات وقد روعي في صياغة هذه االستمارة البسا ة والوضوح في تشخيص
تواجه قد الصعوبات التي الحد مة و  وإجراع التعديالت الالزمة لسّد الثغرات، وتم تكييف فقراتها المنةمة

 (، ليكرت الخماسيإجاباتهم، وقد تم قياس آراع العينة  بقا لمقياس ) تحديدأفراد عّينة المنةمة عند 
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 أبعاد وعدد الفقرات لكل بعد:ستمارة االستبانة مة ا( يوضح ما ضمته 1والجدول )
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 Y14  المجموع

 47  المجموع الكلي للفقرات

 اعتماداه على استمارة االستبانة ة: إعداد البااثالمصدر
 

 توزيع االستبانة :ثامناً 
الحصول  وقد ةمالكترونياه لمجاميع الهيئة التدريسية واإلدارية العاملة في الكلية، إاإلستمارة  تم تقديم

 %(.33ستجابة بلغت )إ، أي بنسبة إستجابة صالحة للتحليل( 49) على
 : اختبار صدق االستبانة وثباتها تاسعاً 

باخ ألفا( واتضح أن معامل ألفا نتم استخدام مقياس )كرو  التأكد مة ةبات االستبانةجل أمة 
وتعد هذه النسبة نسبة جيدة مقارنة مع ألفا المعيارية والبالغة  ،( على المستوى اإلجمالي للمتغيرات0.855كان)

(0.860.) 
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 : أساليب التحليل اإلحصائي عاشراً 
مة أجل التوصل إلى مؤشرات دقيقة تخدم البحث الحالية ومة أجل اختبار فرضياته فقد اعتمد البحث 

 اآلتي: مجموعة مة األساليب اإلاصاهية تتمثل في 
. النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مة أجل وصف متغيرات البحث 1

 وتشخيص وعرضها نتاه  البحث.

 المتغيرات.. االرتباط المتعدد لقياس قوة العالقة بية 2

 . االنحدار المتعدد في قياس التأةير المعنوي للمتغيرات المستقلة في المتغير المعتمد.3

 
 اإلطار النظري  المحور الثاني:

 (Organizational spirituality) أواًل: الروحية التنظيمية
   الروحية التنظيميةمفهوم  .1

الذي يرتبط بعالم  ،(Spiritualism)يختلف عة مذهب الرواانية ( Spirituality) الرواية إن مفهوم
، وعالم األرواح بالمعنى الديني، فالرواية في العمل شيع، (Metaphysics)ما وراع الطبيعة 

ن ااجة األعمال إلى الرواية مة جهة وااجات ، إذ إ (Najm,2015:16)آخر؛ ( شيع Religionوالدية)
، لذلك ايا محدودو الرواية في مجال ضي  مفهوم مة جهة أخرى تجعل مة غير الممكة اصر إليها فراد األ

إلى ضرورة  تأ ير المفهوم وف  ةالث  (،Adi & Fithriana,2020:  ;3375 Najm,2015:64)أشار كل مة 
 :رؤى 

و "ما هو روحي يأتي من داخل ما  ي""وعينا الداخلحدد الرواية على أنها ت ةجوهري رؤية :االولى
تتضمة الرواية و  ية"الدينوالطقوس وراء معتقداتنا وقيمنا المبرمجة" و "الروحية تتجنب الدالالت الرسمية 

 داخليها عة المعنى أو اإلنجاز الذي يمكة أن يقوم به أي شخص بغض النةر عة الدية.  ثاه بح
"المعتقدات واألفعال والمؤسسات التي تفترض بأنها  تنةيميةالالرواية  تحدددينية نةرة  :والرؤية الثانية

 . "قياً أخال ضاً وجود كيانات خارقة تتمتع بسلطات العمل، أو سلطات أو عمليات غير شخصية تمتلك غر 
الرواية في مكان العمل الموصوفة بأنها المعنى الحقيقي لما يفعله ف وجوديةنةرة  :الثالثة أما الرؤية
( ما معنى العمل الذي أقوم 2( لماذا أقوم بهذا العمل؟ )1) :ن العمل والذي يتعل  باألسئلةالموظفون في مكا

 ت عرف وعلى هذا االساسالمنةمات؟ وجود وجودي و ل( هل هناك سبب 4( إلى أية يقودني هذا؟ )3به؟ )
تجربة الموظف في أساس للقيمة التنظيمية التي يتم تمثيلها على أنها تعزز  :بأنها التنةيميةالرواية 

التجاوز من خالل عملية العمل ، وتسهيل إحساسهم باالرتباط باآلخرين بطريقة توفر مشاعر االكتمال 
وضع المفهوم وف  أربعة مداخل  (Najm,2015:64)أما  ،(Adi & Fithriana,2020:3375) والفرح
 هي:
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خرية )الجماعة(، آلتجاوزها إلى ات بلالرواية ليست مسألة فردية، ف ;قائم على الذات الكلية لأواًل: مدخ
 و ما هو أبعد منها إلى المجتمع أو اتى إلى الكون برمته(. أ (والصورة الكلية )المنةمة

ن الرواية تثري المنةمة بتجار  ذاتية عميقة غنية إ ;قائم على التجربة والخبرة الذاتية العميقة لثانيًا: مدخ
 (.Hall,1996:17-18بر على عالقات العمل )كأضافة داللة إمتنوعة والرواية تقوم ب

الحاجة إلى المتاايدة إلى القيم االخالقية والرواية، هي  ;قائم على القيم والمبادئ االخالقية لثالثًا: مدخ
 .(McGhee & Grant,2008:61) يثار، المصداقية، العدالة، المساعلة...الخإلكالنااهة، التسامي، ا

هي  ريقة الحياة والتفكير والمنط  الذي نستنبطه مة التناغم الفريد  الرواية: الطريقةمدخل قائم على  رابعًا:
بية قدراتنا الخاصة وخصاهص بيئتنا المتمّياة، والطريقة في األعمال هي المجموعة اإلدارية والتنةيمية 

عة المنافسية المتمياة التي تطورها اإلدارة او الشركة مة أجل تحقي  أهدافها بنجاح فاه  وتمياها 
ارتقاع  إلى أن منحنى األعمال القياسي الجديد، مشيراه  (Owen,2000:64بفاعلية عالية، ولقد قدم )

رباح العالية، وأوضح الرواية في األعمال هو الذي يولد المنتجات والخدمات الجديدة التي تحق  األ
يمة ولكة سرعان ما تنشأ الهياكل ن المنةمات الريادية عندما تنشأ تكون الرواية فيها مصدر لقوة عةأ

هذه الرواية مة ايث الهياكل  ( يوضح2والشكل) واالنةمة وتوصيفات العمل  لتقوم بتجفيف الرواية
كدته أجراعات الجامدة هي مضادات التنةيمية الرواية، كما الرسمية والقواعد واإل

نشطة مما ألفي بيروقرا ية اع الريادي يؤدي إلى التوسع و ( مة أن نمو المشر Russell,1988دراسة)
 ن الكثير مة الشركات وف  هذا المدخل  ورت  ريقتها الخاصة فيإيهدد الروح الريادية للمشروع، 

( و ريقة The McKinney Wayوهذا مانجده في  ريقة ) ،جل النجاح والتفوق أمة  ألعمالا
(Toyota Way,2003( و ريقة )IBM Way,2004.).وغيرها.. 

 

 منحنى األعمال القياسي الجديد :(2شكل )

 
 Source: Owen, H.(2000): The Power  of  Spirit, Berrett-Koehler plisher.Inc., San 

Francisco, p64. 
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 (Definition of organizational spiritual) تعريف الروحية التنظيمية. 2
بسبب  يا   تقديم تعريف للروايةاالتفاق على البااثية على صعوبة بعض تأكيد مة رغم على ال

 ،نهم قدموا تعريفات كثيرة ومتنوعة مة منةورات مختلفةأ( إال Schutte,2016:4) األنموذج الساهد للدراسة
فكار والمشاعر هتمام به، والرواية وفقاه لقاموس ويبستر تتعل  باألالا مما يدل على ةراع المفهوم وتنوع مجاالت 

 ,Milliman, Czaplewski) ركا كل مة ( ، في ايةNajm,2015:23) ايةاتياجات الرو لاليفاع باال

& Ferguson,2003لمعنى في العمل والشعور ا :بأنهاالتنةيمية الرواية  واوعرف ،( على البعد الغاهي
 Shrestha,etلغرض منها )وا باالرتباط مع اآلخرية في العمل وتجربة التواف  مع مهمة المنةمة

al,2020:10) ،  واتف  معهم(Ashmos  & Dochan,2000:4)   والغرض للرواية على المعنى العمي
على ( HighTech) أن التخصص وتقسيم العمل الكثيف والوله بالتكنولوجيا العاليةوالسيما  ،الواسع في العمل

غترا  ( جعل أعمال ووظاهف األفراد مصدراه لالHigh Touch) لمسة إنسانية عالية أليفتقادها ا مة رغمال
  والقل  وعدم الرضا عة أنفسهم وعما يقومون به.

لعمل الرواي في مكان العمل هو المناخ النفسي في ، إلى أن ا(Budiono,et.al,2020:124) أشار
يكون لدى الشخص فرصة لتعايا صحته  إذ ،رواانية مكان العمل هي ظروف مكان العمل، و مكان العمل

تجربة الموظفية  : األول: هولها تفسيران الرواية التنةيمية( أن Pawar,2008)، وافترض ورفاهه الرواي
تسهيل المنةمة لتجربة الموظف للرواانية في مكان الثاني: هو و  ،للرواانية في مكان العمل

هي إ ار لعمل قيم المنةمة التي هي مة ضمة ةقافتها التي تشجع ف(، Shrestha,etal,2020:10العمل)
جل تجربة االة السمو في العمل واألاساس بكونهم مرتبطية باآلخرية بطريقة تجعلهم يشعرون العاملية مة أ

(، وهي اإل ار للقيم التنةيمية التي تتضح مة خالل الثقافة لتعاز Pardasan et al.,2014:849بالكمال )
مشاعر الفرح والكمال وتسهل عملية تواصلهم مع اآلخرية بطريقة توفر  ،شعور الخبرة لدى العاملية في العمل

(Jeon,2011:13 وبذلك فإن الرواية تتميا بالبحث عة المعنى وهدف في الحياة، والشعور بالتواصل مع )
 (2) ، والجدول(Chiu,2015:18مما يؤدي إلى اال شعور بالسالم الداخلي والرفاه ) ،اآلخرية وتجاوز الذات

 على وف  آراع بعض الكتا  والبااثية . يبية مجموعة مة تعاريف الرواية التنةيمية ومصادرها
 

 الكتاب والباحثين ومصادرها على وفق آراء بعض الروحية التنظيمية  تعريفات :(2)جدول 
 ت المصدر التعريف

تية اغرض أعلى يرتكا على التجربة الذ يرؤية لحياة ولعمل ذ
والبعد الكلي مة أجل تحقي  أهداف العمل الواسعة والعميقة التي 

ستاادة في الخدمة في سياق تنةيمي قاهم الواجب إلى اإل تتخطى
يمان والتطور والذكاع الرواي على القيم السامية بطريقة تثري اإل

 في الحياة والعمل.

Najm,2015:29 1 
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عمل لقيم األفراد أو المنةمات التي تقدم خبرة الموظفية  إ ار
مة خالل عمليات العمل و ريقة لتسهيل الشعور المتصل  الفاهقة

 باآلخرية بطريقة تعطي شعورها باالكتمال والفرح

 

Giacalone,& 

Jurkiewicz,:2015:131 

2 

تعايا لرضا العامل على عمله سواع في العمل الفردي أو العمل 
 ،الجماعي في المنةمة، عبر السمو وعدم األرتباط بالبعد المادي

 إلى تحقي  مشاعر السعادة والرفاه. مما يؤدي

Alsakafi,2017:6 

 
3 

إلنسان بالغرض األعلى لالمعتقد أو اإليمان  فيإيجاد المعنى 
ا أشياع عالمية  يمكة أن يفيد اياتهم ويصبح  ريقة الحياة ، وأيضه

 ترتبط بالمعنى والغرض والقيمة

(Sintaasih et al., 2019: 
2514) 

4 

 إعداد البااثة وفقاه للمصادر المعتمدة في البحث المصدر:
 

هي الغاية األسمى لوجود التنةيم تجمع كل معاني وإستناداه لما تقدم ترى البااثة أن الرواية التنةيمية: 
العمل السامية، وتولد دافعية جديدة غير مادية نابعة مة روح الفرد نحو العمل، تضيف قيمة للتنةيم وترتقي 

 مال. بنتاه  األع
 (Organizational spiritual importance) أهمية الروحية التنظيمية. 3

 تناولت الكثير مة الدراسات اول اآلةار اإليجابية والمنافع المتحققة مة تبني الرواية في العمل
(Kendall,2019:75 ) و( ي عاى تاايد االهتمام بـOS على مدى العقود الماضية إلى عوامل مثل بحث الفرد )

فالرواية بما تتضمنه مة ، (Shrestha,etal,2020:9عة الغرض والمعنى والقيم المتعالية في وظيفته )
البعد الديني فهي تستخدم في عالج الكثير مة مشكالت  ، فضاله عةمفاهيم سامية

 & Cashنانية األعمال وبيئة العمل غير المستقر)أ(، وهي تحد مة McComick,1994:5العمل)

Gray,2000:125ولقد أشار كل مة ) (Mintroff & Denton,1999:85 على وجود عالقة إيجابية ،)
ة التنافسية بية الرواية واألداع في العمل، والرواية تسهم في تحسية األداع وتحقي  الميا 

(Kendall,2019:76;Karakas,2010:92)  ،والرواية في العمل يمكة أن تحق : زيادة االنتاج والدافعية ،
األداع الكلي، وتطوير منةمات أكثر أخالقية، وتحسية الرضا في العمل، والوالع التنةيمي وتحسية 

(McLaughlin, 2004:4; Budiono,et.al,2020:124 ، ) والرواية جيل جديد مة المفاهيم والممارسات
 هي:  ربعة تحديات مرت بها اإلدارة أجاع ذلك مة خالل  إذستبعدت لفترات  ويلة، ااإلدارية، بعدما 

التأكيد على المسؤولية  :والتحدي الثاني ؛لةآلولوية االنسان أمام اأالتأكيد على  :التحدي االول
كيد على العوا ف بعد سلسلة مة الدراسات التي أالت :والتحدي الثالث ؛االجتماعية أمام أصحا  المصالح

 & Morris)"ف في العملوإدارة العوا "(، (Golemen, 2006"الذكاع العا في"املت عناوية مثيرة 

Feldmen,1997جاع مة الحاجة إلى الذكاع الرواي والذي نجده في  :والتحدي الرابع ؛( والقاهمة تطول
سلو  الرواي في اإلدارة تحدث فيه عة الجيل الجديد مة المفاهيم ( بعنوان األMcMicheal,1997كتا  )
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 Spiritual(، جاع دور المعامل الرواي)EQ(، والمعامل العا في )IQالجديدة وبعد معامل الذكاع )

Quotient( في العمل واإلدارة )www.ridly.unimlb.edu والرواية قد تكون السالح الصامت في ،)
عليها أن ارو  المنافسة والمصالح في األعمال إن القدرة على البقاع في األعمال ليس كافياه، ألن الشركات 

تتمّيا والمنافسة هي التي تحدد مة يبقى، إال أن دعاة العولمة يرون أن الشركات مثل ماكدونالدز هي شركات 
  (.Kotler et.al,2010:19) تتجنب النااعات وهي رما للسالم

كثيرة تكمة وراع أهمية الرواية في  اه سبابأ( في دراستها أن هناك (Altamimi,2015 ولقد أوضحت
 العمل، وأرجعت ذلك إلى ةالث وجهات نةر هما:

تؤكد  إذيجابية للرواية على المستوى الفردي، "االة العمل"، هي تشمل اآلةار اإل :وجهة النظر االولى
زيادة فراد العاملية، مة خالل دراج الرواية في مكان العمل ستحسة مة االة األإوجهة النةر هذه أن 

هي عامل ديناميكي في بناع الثقة ، و جهادهم واالرهاق في مكان العملإمعنوياتهم وااللتاام واالنتاجية وتقليل 
  (Alas & Mousa, 2016:2280بية اإلدارة والموظفية )

نةر فلسفية أو وجودية هو  ةقترا  مة وجااساس بالهدف والمعنى"، وهي إل"ا :وجهة النظر الثانية
بداع أكثر في العمل، إنتاجية أفضل و إفراد العاملية، وهذا يتيح لهم أداع و عم  وأصدق مهمة األيوفر شعور أ 

فراد يصبحون أكثر إنخرا اه ويعملون بمسؤولية أخالقية وتعاونية عندما يجدون معنى في ن األإ ى خر أ عبارةب
أنشطة أعمالهم، ودم  الرواية وقيمها في العمل يؤدي إلى زيادة رضاهم الفردي، والعمل سيأخذ معنى وأهمية 

هللا تعإلى فانه  و خدمة أو وسيلة لخدمةأنه دعوة أو واجب مقدس أو فرصة أجديدة عندما ينةر إليه على 
 فراد العاملية.يصبح أكثر وضوااه وهذا يايد مة االنتاجية والتاام األ

"االاساس بالترابط واالنتماع"، وجهة النةر تفترض ان الرواية توفر ألعضاع : وجهة النظر الثالثة
للمنةمة مما يايد التعَل  والوالع واالنتماع  التنةيم االاساس باألنتماع للمجتمع والترابط معه،

Altamimi,2015:51-53)).  
 (Organizational spiritual dimensions)التنظيمية أبعاد الروحية . 4

ن الكثير مة البااثية سعوا إلى تحديد الرواية بداللة العناصر المكونة للرواية أو التي تمثل إ
(، Greenwald &harder,2003)كل مة  أشار، إذ (Gabriels,2008:13-15الخصاهص االساسية )

يجابية ساسية للرواية هي : السمة اإللى أن األبعاد أو العناصر األإ ،( مبحوةاه 147في دراسة ميدانية شملت )
شياع، اب اآلخرية، اإليثار، التسامي، والتدية، والتجربة المثيرة، وهناك مة رأى ان للرواية ةالةة ايال األ

الذي يتعل   (Horizontalفقي)، والبعد األ"تربط الفرد باإلله وهي"( Vertical)أبعاد هي : البعد العمودي
( والذي يعبر عة الذات العميقة ويربط الفرد بجوهره Inward، والبعد الداخلي)"رتباط الفرد باآلخريةاب"
(http://cowpi.com و ،)أ(شارPawar,2009:59 )ن الرواية تتسم بثالةة أبعاد أساسية هي : المعنى إلى أ

والغرض التنةيمي اإليجابي. ولقد تم  (،Community at Workالداللة في العمل، الجماعة في العمل )أو 
على مقياس لقياس الرواية التنةيمية مكون مة ةالةة أبعاد وهي: استراتيجية وسياسات في البحث االعتماد 

http://www.ridly.unimlb.edu/
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مة المستقبلية وفقاه لـ اإلدارة العليا(، ةقافة المنةمة، إستعدادات وخطط المنة اهتمامات)المنةمة 
(Najm,2015:578-573). 

 إن إلتاام المنةمة بتنفيذ استراتيجتها يكون  ستراتيجية وسياسات المنظمة)اهتمامات اإلدارة العليا(:إ
في ضوع سياسات وتوجهات مستقبلية  صادرة مة اإلدارة العليا قاهمة على قيم ومبادئ إنسانية 

يجري  بشكل عام انجاز العمل واألداع فيعام التجاه برام ، واالتشجع الرواية  في تنفيذ الخطط وال
منها،  كما تحةى مسألة توجه داهم ، ضمة فرادفي إ ار االهتمام بالنوااي الرواية والذاتية لأل

لحد مة االتجاهات االاادية والفردية وا ع المبادرات الروايةيتشجتنمية الرواية في العمل ودعم و 
في المنةمة مكاناه إستثناهياه  لديها ومة أولوياتها، ، وهي تلهم  القيم اإلنسانيةالتي تجرد العمل مة 

المرؤسية والعاملية في العمل مة أجل تحقي  األهداف، وتوظف االهتمامات الرواية مة أجل 
يمكة أن يضيف على المنةمة  ، أن ذلكا وإةراع مياتها التنافسيةيّ تحقي  التمخدمة وكسب الاباهة و 

هتمامها بأهداف وأغراض تتجاوز الغرض الرهيس التقليدي للمنةمات في تعةيم ا  إضافياه في تاكيداه 
 ، أو تحقي  مستويات أداع تنةيمية متواضعة.  (Karakas,2010: 92الربح )

 يعني إقحام البعد الرواي عند رسم السياسات ووضع  المستقبلية:وخططها  إستعدادات المنظمة
جراعات اإلدارة العليا ومراعاة الجوانب الرواية عند تهيئة البرام  وتحديد اإل الخطط المستقبلية مة قبل

 وخطوات المنةمة المستقبلية.

 :المناخ التنةيمي الساهد ومجموعة القيم والمعايير والمفاهيم واالخالقيات التي  يه ثقافة المنظمة
قهم وأساليبهم الخاصة في اهفراد وتساعدهم على تطوير  ر تدعم بوضوح تام األبعاد الرواية لأل

 اه العمل بما يعاز اسلو  المنةمة و ريقتهم الخاصة باألعمال، وبالتالي تخل  ةقافة المنةمة توجه
العمل وتقوي الوالع تجاه المنةمة، وتوجه اإلدارة العليا نحو  فراد التنةيم نحو االلتاام تجاهألدى 

فضل للتخلص مة الةواهر السلبية والمشكالت يل األها السبأنالرواية هو إليمانها ب ألبعاداالهتمام با
 .واالعتالالت اإلدارية

 (The High Performance ) : األداء العاليثانياً 

 مفهوم األداء العالي .1
الشركات على الدوام لتكون  تسعىن األداع العالي هو كلمة السر في نجاح إدارة المنةمة وفشلها، و إ

ومنةمات  ( مة خالل خطط وبرام  تحسية األداع.High Performance, Osمنةمات األداع العالي )
األداع العالي هي تلك المنةمة التي تحق  أفضل النتاه  بالمقارنة مع نةيراتها مة المنةمات األخرى، وقدرتها 

الحقيقة على التكّيف مع التغيرات الخارجية وتحسية القابليات الرهيسة فيها وااتواع موظفيها باعتبارهم الثروة 
أن منةمات األداع العالي تمتلك  (Schermerhorn,2010:49)، فيما بّية (DeWaal,2009:14) للمنةمة

التي  (HPO)خصاهص تمّياها عة المنةمات ذات األداع التقليدي والتي يمكة تعريفها بأنها: المنةمات 
( في إ ار تقديمه Karnsomdee,2010:9) أشارتحق  التمّيا في خل  بيئة عمل ذات جودة عالية. وقد 
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ستراتيجيات والقابليات والعمليات والممارسات التنةيمية التي إلأنه: مجموعة مة اإلى تعريفاه لألداع العالي 
تااولها المنةمة، كما أنه يعبر عة مستوى قدرة النةام على تقديم النتاه  المرغوبة والمفيدة لتلبية متطلبات 

أو مجموعة مة الممارسات والعمليات لتحقي  العواهد (، DeWaal,2010:14ام وفقاه )المستفيدية مة النة
، وهي الطريقة الفريدة في التفكير، وهي محاولة لتعةيم التواف  بية (Aldaemi,etal,2012:950) المالية

املية في (، إن األداع العالي للعFarndale,2011:6-7) النةم الفرعية واإلجتماعية والفنية في المنةمة
المنةمة هو االفتراض الرهيس لخل  بيئة عمل داخلية تدعم إاتياجات الاباهة والتعرف على توقعاتهم 

(Gupta,2011:221) ،وعلى هذا األ( ساس يرىLsik,2009:12 أن تعريف األداع العالي يجب أن )
  يتضمة اآلتي:

 تركيبة مة المعايير وليس مقياس مفرد. .1

 س المال الفكري، العمليات الداخلية(أالعاملية، المجتمع، المالي، ر  مستويات متنوعة )الابون، .2

 )قصير ومتوسط و ويل( اإل ار الامني .3

 )كمي وصفي موضوعي( نةام القياس .4

 )الداخلي والخارجي( المنةور .5

أن مستوى األداع المطلو  يعتمد على ةالةة عوامل هي: القابلية،  (Guthrie,2008:5)ولقد وجد 
وارد، والقابلية والتحفيا عامالن يقودان جهود العاملية للسلوك الذي يخل  مستوى األداع، ولكي والتحفيا، والم

يكون األداع عالياه يجب أن تكون تلك العوامل عالية أيضاه، وإْن أنخفض أادها فسيتأةر مستوى األداع بشكل 
ستمرار االذي يطلب منه المايد بوالواقع إن األداع األعلى هو األمر الوايد  (Lussier,2008:323) عكسي
أي ليس هناك سقف لألداع العالي الذي يمكة أن تقول فيه الشركة وإدارتها كفى.  ،كتفاعاشباع أو إدون مة 

حد مة أداهها ومة قدرتها على ومع هذا التوجه المستمر فإن الشركات كانت تواجه مشكالت وتحديات كثيرة تَ 
  .(Najm,2015:568) تحسية األداع

 High Performance Indications                األداء العالي . مؤشرات2
فهي تلك  ،ن منةمات األداع العالي تمتلك خصاهص تمياها عة المنةمات ذات األداع التقليديإ

ا (، بينمSchermerhorn, 2010: 49) المنةمات التي تحق  التمّيا وهي تخل  بيئة عمل ذات جودة عالية
منةمات تتمثل في ( أن خصاهص منةمات األداع العالي Lumijärvi & Ursin, 2010:10) كل مة يرى 

 ,Kdemir، وأشار )، ولها نةام معلومات منفتحشاماله  اه تدريبي اه لها فرق عمل مستقلة ذاتية، تمتلك نةام

الديموقرا ية، أن خصاهص منةمات األداع العالي هي: الرؤية والرسالة الواضحة، القيادة إلى ( 2010:156
ن األداع العالي يتحق  عندما أ( Hobeclle, 2005: 25انتشار الموهبة، إتخاذ القرارات االخالقية، ويرى )

ن يكونوا قادرية على نشر مواهبهم لتحقي  المياة أتمتلك المنةمة مجموعة مة العاملية لديهم الر بة في 
نةمات األداع العالي هي منةمات مرنة، متفاعلة ( ، أن مAldaemi,et al, 2012: 952) التنافسية، ويرى 
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لها القدرة على االستجابة السريعة والتكيف المالهم لمتطلبات للبيئة التنافسية، وهي األكثر قدرة على تحقي  
 النجااات التنافسية المستمرة مقارنة مع المنةمات المنافسة  أو االفضل في الصنف.

أنموذجاه لخصاهص المنةمات ذات األداع العالي، وأشارت  (Arther)ولقد قدمت المنةمة االستشارية 
 (Kotler,2000: 40-42)إلى ضرورة توافر أربعة عوامل بوصفها مفاتيح لهذا النوع مة األداع وهي: وفقاه 

الواجب على المنةمة تحديد أهدافهم والسعي نحو تحقيقها؛ والعمليات  (Stakeholder)أصحا  المصالح 
ها بشكل فاعل؛ والموارد تهيئتها والمحافةة عليها؛ ومة ةم الثقافة التنةيمية التي تدعم الوصول التي يجب إدارت

 ( Hasan,et.al, 2017:398) إلى مستويات األداع العالي

اتف  مجموعة كبيرة مة البااثية على أن أبعاد األداع العالي هي مجموعة خصاهص المنةمات ذات 
  )منةمات األداع العالي( تتشارك في مجموعة مة الخصاهص هي:نها أاألداع العالي، كما 

 .خرى مد الطويل بالمقارنة مع المنةمات األعلى األ متواصاله  اه تحق  تقدم .1
 .تمتلك القدرة على التكّيف واالستجابة السريعة مع التغيرات المتسارعة .2
 األمد.ذات توجه  ويل  .3
  .تركا على التحسية المستمر وتطوير قابلياتها .4
 (.DeWaal,2010:10) مية فرص لتطوير قوى العمل وتحسية ظروف العملأت .5

جودة ) باآلتي:خصاهص منةمات األداع العالي  تتمثل (DeWaal,et.al,2014:37-38ووفقاه لـ)
( والتي اإلدارة، االنفتاح والتوجه الفعال، التوجه طويل االمد، التحسين المستمر، جودة القوى العاملة

لتكون  ،نها  بقت على مدى واسع مة المنةمات وبدورها افرزت تلك الخصاهصأل اه،أبعادسنعتمدها بوصفها 
  (Alshamri,et.al,2017:19ممياات تتميا بها منةمات األداع العالي )

 جودة اإلدارة
ون سنن يحتعد اإلدارة الجيدة والمتفوقة أاد المؤشرات ذات األهمية لمنةمات األداع العالي، فالمديرو 

، التوظيف األمثل للموارد و صيانتها وتنميتها، ويعملون على ومتابعة المتغيرات البيئةتحليل و  ختيار األهدافا
نشطة و الفعالة للمنافسة مة لمواجهة ا، ويقفون بحام أمام المع المحددات والقيود والمعوقات فعالتعامل الكو 
، لتقويم، لتنسي للعاملية ، ويعملون على ا لتشجيع والحفا، المساندة، االدعـــم، توجيهويقدمون ال اجل التميّ أ
توجه ، و (Vision) كل ذلك فى إ ار رؤية شاملة، على كل المستويات التنةيمية لةعالمسا، و لمحاسبةا
 .Decision Taking)تخاذ القرار)إقدرة على ، و (Missionستراتيجي )إ
 نفتاح والتوجه الفعالإل ا 

تتمّيا منةمات األداع العالي بتحقي  النتاه  في مناخات تنةيمية تتسم باألنفتاح، وتعنى منةمات 
األداع العالي بآراع العاملية، وتعمل على إقامة الحوارات والندوات المفتواة الحرة، وتمنحهم الفرص إلبداع 

ومهارات العاملية مة أجل تنمية  الرأي، وهي تدعم ةقافة تشجع التعلم، وتعمل على تدريب لتطوير قابليات
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اإلبداع لديهم وأيجاد الحلول اإلبتكارية وليتمكنوا مة تحمل المخا ر والمسؤولية، فمنةمات األداع العالي تدفع 
 باتجاه التغيير والتجديد والمشاركة في إتخاذ القرارات.  

 مدالتوجه طويل األ
 ة،وزباه األسهم،ة لام ةاه أصحا  المصالح مساسية لمنةمات األداع العالي باتجاأل المؤشرات همأ 

 ةم للاباهةالقيمة  خل ية لعم ةفمنةمات األداع العالي تكافح باستمرار لتحسيل عام، والمجتمع بشك ة،يلعام
 لستجابة لكالاباستمرار و  هممع ل والتواص همممتازة مع عالقاتوالحرص على بناع  ن معرفة ماذا يريدو  خالل
 ن يكو  نالتنةيمية وتحفيا العاملية على أ األهداف  على تحقي لمنةمات األداع العالي بالعم زا، وتمتهمر بات
بية لوت هاحة أعضاهلمص تحقي إلى  هالذي تسعى فيذاته في الوقت  ،خدمة المنةمة هوساسي األ همشعار 
رار والروح ستقواال باألماناساس منح العاملية إال خالل ةمنة مآ عملبيئة  خل على  لوالعم همااجات

 .داخلها ةم داريةوتطوير القيادات إإل خل  بهدف المعنوية
 التحسين المستمر

 خاللها مة هوير أداطتعتبر تقنية التحسية المستمر إادى أهم الركاها التي تعتمد عليها المنةمة في ت
 القصور هجو مة أ والتخلصى أداع أفضل و مست  لتحقي ةمستمر  تراتلفو كل متاايد وبش ةير صغ تتحسينا إجراع

 .والماليةرية شالبو ارد المنةمة المادية و في م المختلفة
 جودة القوى العاملة

 كيرعلــى الــتف ةالقــادر  القوى البشريةمتالكهــا إ المنةماتيتحــتم علــى  يالــت الرهيسةأاــد الــدعاهم 
االبتكارية والسعي نحو استدامته مة خالل التدريب وواجب المنةمة المحافةة عليهم وتشجيع أفكارهم ـداعي اإلب

 ههم للمنةمة. عطاوالتعامل معهم كشركاع ليايد والؤهم و 
 

 األداء العالي  في منظماتالروحية التنظيمية ثالثا. 
ي أةيرت تبالتساؤالت ال اه كون شبيهين التساؤل عة العالقة بية الرواية التنةيمية واألداع يمكة أن إ

الرسمي على األداع، وفيما بعد عة أةر  رأهمية وأةر جماعات العمل الصغيرة والتنةيم غيمة قبل اول 
( ومة ةم 1933-1924)الفترة وهذا ما كشفت عنه دراسات الهاوةورن خالل  ،األداعالحوافا المعنوية على 

ى األداع، والقاهمة أةر المشاعر الشخصية والجماعية في األداع، وفيما بعد أةر القيم وأخالقيات األعمال عل
 وبال توقف يعألن األعمال كانت وال تاال تبحث عة مصادر الكفاعة والفاعلية في كل ش ،تطول

(Najm,2015:564).  
ومع إدارة المعرفة وايث المعرفة مكون أةيري الملموس، ومتصور في األفراد جرى الحديث عة رأس 

عيه للحديث عة ا لذي بدوره فتح المجال على مصر ( واRoos,etal,1998) مال جديد هو رأس المال الفكري 
(، والعالهقي، Savvides&Andreas,2009) أنماط جديدة مة رأس المال كما الحال في رأس المال البشري 

(، ورأس المال Luthans,et.al,2007) (، ورأس المال النفسيFokoyama,1995)االجتماعي ورأس المال 
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جتماعي البعض مكوناه أساسيا مة رأس المال اال ( لدىFaith) يمانيماني بوصف اإلاإل
(Candland,2000:355ومة ةم رأس المال الرواي ،) (Berger &Redding,2010 ،)ن هذا التطور يكشف إ

وأنه قد اان الوقت لإلهتمام بالرواية مة أجل  ،عة اقيقة واضحة أن األعمال تتطور بشكل متاايد وعمي 
 تحسية قيمة وأداع الشركات.

أكدت على أن هناك منافع  األعمال قدوالواقع أن الدراسات التي تناولت عالقة الرواية باألداع في 
(، سواع فيما يتعل  بتحصة Ivancevich,2005:57) للرواية تنعكس إيجابياه على أداع األفراد والشركات

ل بية العاملية. فالرواية ؤ التفاالروح المعنوية أو المستوى األخالقي أو السالم الداخلي وشيوع روح التعاون و 
تؤدي إلى تحقي  أعلى عاهد و (، Durre,2004) قوى بالفري  والجماعة المحليةأحس يكون التحَسة االتصال و 
(، وتايد والع العاملية، في الشركة وتحسية إتجاهات وعالقات العمل اإليجابية Lioyd,1990على االستثمار)
(، والشركات القاهمة على الرواية أو التي تهتم بالرواية هي أكثر Milliman,et.al.,2001) بية العاملية

ةير أةالةة منةورات لت ةمة( Karakas,2010:89) (، ووفقاه لـMitroff,etal,2008) ـحسب نتاه  لب  اه مانأ
الرواية على األداع التنةيمي وهي: الرواية تثري رفاه العامل ونوعية الحياة، الرواية تقدم اسة الغرض 

 خيراه الرواية تقدم اسة التواصل البيئي للعاملية وبينهم وبية المجتمع المحلي.أوالداللة في العمل، و 
المايد مة الدالهل واألدلة على وجود هذه  قوية، وهناكن العالقة بية الرواية واألداع تبدو اليوم إ

ا ما دفع المنةمات إلى تأكيد بالرواية في األعمال، وهذ اهتمتالعالقة بشكل إيجابي في الدراسات التي 
لممارسات البعد وتخصيصه يجاد مكان في المنةمة إهتمامها بالرواية مة خالل تعيية مرشدية روايية و ا 

العالي تجد في الرواية عاماله جديداه لتعايا هذا  ن منةمات األداعإ( لهذا فKarakas,2010:145) الرواي
 األداع والمحافةة عليه.

 
 إلطار التحليلي للبحثا /المحور الثالث

 وتشخيص أبعاده ومتغيراته البحث مجتمعوصف أواًل: 
 وصف مجتمع البحث .1

(، 2000(، تم إلحاقها بجامعة السليمانية عام )1997تأسست كلية التجارة ككلية مساهية خاصة عام )
اعتمدت الكلية  في البدايةوبذلك أ لغيت رسوم القبول فيها وأصبح التسجيل مجاناه،  ها،إادى كليات لتصبح

علمية متنوعة مة هدف الكلية هو تخري   ال  مة تخصصات ، و (2012استراتيجية التمويل الذاتي اتى )
العلوم المالية والمصرفية،  ،المحاسبة والتدقي  ،المشاريع املة شهادة بكالوريوس في تخصصات: )إدارة
 الب   )5000)(، ايث تم تخري  أكثر مة وق قتصاد السإالسيااة، التجارة الدولية، تكنولوجيا المعلومات، 

وتخري  كوادر مة املة شهادة الماجستير في قسمّي العلوم المالية والمصرفية،  ،2019و البة اتى عام 
وقسم السيااة، وتخري  كوادر مة املة الدبلوم العالي في قسمي المحاسبة المالية والتدقي  وتكنولوجيا 

عام  اتى 2011ومنذ عام ، المجتمع والسوق بقطاعيه العام والخاص  ااجةسد مة أجل  المعلومات ،
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تعمد الكلية بكل أقسامها العلمية وواداتها اإلدارية على تحديث المناه  العلمية بالتعاون مع الجامعات  2016
، وتضم الكلية كوادر تدريسية ذات كفاعة وتخصصات متنوعة الخارجية،متها مع البيئة عخرى مة أجل مالاأل

 .وموظفة اه ( موظف81) أفما الكادر الوظيفي يبلغ تدريسياه وتدريسية،( 73) هملغ عددبيايث 
 (الروحية التنظيمية) وصف وتشخيص أبعاد المتغير المستقل.2
 هاوسياسات ستراتيجية المنظمةإأ. 

-X1العبارات )( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري تجاه 3) يوضح الجدول

X12 أن ما نسبته النتاه  إلى تشير إذ  .(اإلدارة العليا المنةمة)أهتمامات ستراتيجية وسياساتإ ببعد( الخاصة
عند  (%26.7) نسبته ما نإبالمقابل فمة االفراد عينة البحث عند مستوى) أتف  تماما، أتف (، و ( 46.9%)

( وبلغت نسبة 1.11) ( وانحراف معياري 3.5) اسابيجاع ذلك بوسط و  مستوى )ال اتف ، ال اتف  تماما(،
النه  فراد المبحوةية نحو تبني مة األ اه على أن هناك اتفاق يؤشروهذا  ،%(67) اإلجابة إلى مسااة المقياس

، وهي مة أولويات ومحط اهتمامات القيادة اإلدارية سترتيجية المنةمةتحديد إو  السياسات عند رسمالرواي 
 في الكلية.

أبرز الفقرات التي كان لها مساهمة في ن أتبية  ،خالل متابعة مدى إسهام الفقرات في هذا البعدومة 
،" هناك توجه داهم مة القيادة اإلدارية في الكلية للحد مة ( والتي تنص علىX8) إغناع هذا البعد هي الفقرة

( وانحراف 4.04) وسط اسابيمه االتجاهات األاادية والفردية التي تجرد العمل مة القيم اإلنسانية"، يدع
قل الفقرات مساهمة هي أ%(. في المقابل كانت 81) ( وبلغت نسبة اإلجابة إلى مسااة القياس1.06معياري )

األفراد اتجاهات رواية وهي تلهم  اتن القيادات اإلدارية في المنةمة ذ،" أ(، والتي تنص علىX11) الفقرة
( وانحراف معياري مقداره 2.6)  ويدعم ذلك وسطه الحسابي واإلدارية في العمل"،العاملية مة الهيئة التدريسية 

،" هناك (، والتي تنص علىX12)، والفقرة %(52) ( وكانت نسبة االستجابة إلى مسااة المقياس بمقدار1.1)
( 2.7) ويدعم ذلك وسطه الحسابي توجه رواي يعتمد على مبادئ واضحة وعميقة في إ ار استراتيجية الكلية،

  .%(54( وكانت نسبة االستجابة إلى مسااة المقياس بمقدار)1.1وانحراف معياري مقداره )
 

 بعد استراتيجية وسياسات المنظمةوصف وتشخيص الفقرات الخاصة ب: (3) جدول

رات
لفق

ا
 

 اتفق تماما
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 اتفق
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اتفق إلى حد 
 ما
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 ال أتفق
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 ال أتفق تماما
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الح
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وس
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ف 
حرا
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ي  ر

عيا
الم

شدة 
ة ل

ئوي
الم

ب 
نس

ال
 

ابة
إلج

ا
 % ت % ت % ت % ت % ت 

X1 16 32.7 11 22.4 14 28.6 5 10.2 3 6.1 3.6 1.2 72 

X2 7 14.3 13 26.5 15 30.6 12 24.5 2 4.1 3.2 1.1 64 

X3 18 36.7 14 28.6 12 24.5 4 8.2 1 2.0 3.8 1.06 76 

X4 12 24.5 13 26.5 15 30.6 8 16.3 1 2.0 3.5 1.1 71 
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رات
لفق
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 اتفق تماما
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 اتفق
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اتفق إلى حد 
 ما
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 ال أتفق تماما
1 
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ابة
إلج

ا
 % ت % ت % ت % ت % ت 

X5 13 26.5 9 18.4 8 16.3 16 32.7 3 6.1 3.2 1.3 64 

X6 17 34.7 17 34.7 7 14.3 8 16.3 * * 3.8 1.07 76 

X7 16 32.7 13 26.5 8 16.3 10 20.4 2 4.1 3.6 1.2 72 

X8 20 40.8 18 36.7 5 10.2 5 10.2 1 2.0 4.04 1.06 81 

X9 6 12.2 7 14.3 15 30.6 20 40.8 1 2.0 2.9 1.07 58 

X10 7 14.3 17 34.7 16 32.7 9 18.4 * * 3.4 0.9 68 

X11 2 4.1 5 10.2 18 36.7 20 40.8 4 8.2 2.6 1.1 52 

X12 5 10.2 5 10.2 15 30.6 19 38.8 5 10.2 2.7 1.1 54 

المؤشر 
 الكلي

 22.9  24.0  24.9  22.9  3.8 3.5 1.11 67 

 SPSS)نتاه  الحاسبة االلكترونية نةام )  المصدر:
 

 وإستعدادتهاالخطط المستقبلية للمنظمة ب. 
 X23-( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري تجاه العبارات)4) الجدوليوضح 

X13 ها.توإستعدادالخطط المستقبلية للمنةمة  ببعد( الخاصة 
متفقون مة المستجيبية  ،تماما، أتف ( أتف )مستوى عند  %(54.0) مانسبته تشير المعطيات إلى أن

عند مستوى)ال اتف ،ال  (20.4%) نسبته فإن مابالمقابل ، و نحو بعد استعدادات المنةمة وخططها المستقبلية
( ونسبة 0.9) ( وانحراف معياري 3.6) ، وجاع ذلك بوسط اسابيمة المستجيبية متفقون نحو البعد اتف  تماما(

الجوانب الرواية عند تهيئة البرام   تراعياإلدارة العليا أن  يؤشر%( مما 75) جابة إلى مسااة المقياساإل
 .المنةمة المستقبلية ورسم خطط
دارة اإلتقبل " ( والتي تنص على X19التي أسهمت في إغناع هذا البعد هي الفقرة)الفقرات ومة أهم  

يدعم ذلك ، لألفراد العاملية" الروايةلقيم واألبعاد لهتمامها وتشجيعها ا اصدار وةيقة رسمية تعبر فيها عة 
%( مما يدل على تجانس إجابات المبحوةية، 88( ونسبة إجابة)0.8) معياري  ( وانحراف4.4) وسط اسابي
على الجوانب الرواية في العمل باالضافة إلى األبعاد  اإلدارةتركا ،" ( والتي تنص علىX16) وكذلك الفقرة

 معياري  ( وانحراف4.1يدعم ذلك وسط اسابي ) األداع على مختلف الممارسات الجامعية"، المادية لتحسية
والتي  (X21)كانت أقل الفقرات مساهمة في إغناع هذا البعد هي الفقرة  بالمقابل،  %(85) ( ونسبة إجابة0.6)

 ويدل وقع في الفترة القادمة تبني الكلية لسياسة واضحة ايال الجوانب الرواية في العمل"،أت،" تنص على
%(. 58( وكانت نسبة االستجابة بمقدار)0.9( وانحرافه المعياري والبالغ )2.8على ذلك وسطه الحسابي )
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سيكون مقبوال اذا ما قدم اقتراح اوافا موجهة للبعد الرواي لألفراد  ،"والتي تنص على (X22)وكذلك الفقرة 
( 1.08)والبالغ ( وانحرافه المعياري 3.08)الحسابي على ذلك وسطه  ويدل في العمل وتطبيقها في الكلية"،

 . %(62)بمقدار وكانت نسبة االستجابة 
 

 

 المنظمة المستقبلية بعد إستعدادات وخططب هاوصف الفقرات الخاصة وتشخيص :(4)جدول 

 الفقرات
بشدة اتفق  
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4 

اتفق إلى حد 
 3     ما

 ال أتفق
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 بشدة
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بة 
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ل
 % ت % ت % ت % ت % ت 

X13 16 31.2 11 18.4 17 34.6 4 8.2 1 2.0 3.9 1.04 78 
X14 15 30.6 21 42.9 13 26.5 * * * * 4.04 0.7 72 
X15 27 45.1 6 12.2 12 18.5 3 6.1 1 2.0 4.1 1.1 82 
X16 13 26.3 29 59.2 7 14.3 * * * * 4.1 0.6 85 
X17 12 24.3 29 59.2 7 14.3 * * 1 2.0 4.1 0.6 83 
X18 7 14.3 9 18.4 20 40.8 10 20.4 3 6.1 3.2 0.9 64 
X19 34 69.4 4 8.2 10 20.4 1 2.0 * * 4.4 0.8 88 
X20 8 16.3 22 24.2 12 20.5 6 21.2 1 2.0 3.6 0.9 72 
X21 2 4.1 11 18.2 20 40.8 12 23.3 4 6.1 2.8 0.9 58 
X22 4 8.2 15 18.2 14 16.6 13 25.3 3 6.1 3.08 1.08 62 
X23 11 22.4 24 45.2 14 28.6 * * * * 3.9 0.7 67 

 المؤشر
 24.9  27.5  26.5  الكلي 

 
10.9  9.5 3.6 0.9 75 

 SPSS): نتاه  الحاسبة االلكترونية نةام ) المصدر 
 

 ج. ثقافة المنظمة
االستجابة  ةونسب المعيارية  ات( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف5) الجدوليوضح 

 .ة المنةمةةقاف ( الخاصة بعاملX33 X24-) تجاه العباراتإلى مسااة المقياس الكلي 
متفقون نحو البعد، مة المستجيبية )اتف  تماما، أتف (  عند مستوى  %(65.0) ما نسبته أنيتبية 

غير متفقية نحو  عند مستوى )ال اتف  تماما ، ال اتف ( مة المستجيبية( %14.7) مانسبته نفإ وبالمقابل
كانت نسبة االستجابة إلى مسااة ( و 0.9) قدره معياري  ( وانحراف3.8وجاع ذلك بوسط اسابي ) ،البعد
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القيم التي تدعم  التنةيمي والثقافة التنةيمية التي تحملالمناخ وجود تشير النسب إلى %( 74.0) المقياس
 لألفراد العاملية في الكلية. يالروا البعدبوضوح تام 
والطقوس التي يوجد بعض الممارسات  ،"والتي تنص على (X25البعد الفقرة ) اسهم في إغناع هذأولقد 

، (4.4) مقداره ذلك وسط اسابي ، يدعم“تعبر عة الجوانب الرواية في الممارسات اإلدارية والجامعية 
والتي تنص  (X28) الفقرةو ، %(88) الكليمسااة المقياس  ونسبة إجابة إلى، (0.8) مقدارهمعياري  وانحراف

يدعم ذلك وسط  للمنةمة"،يجسد االنتماع والوالع نه أل ،ن االهتمام بالنوااي الرواية في العمل ضروري أ،"على
 %(.87) مسااة المقياس الكلي ونسبة إجابة إلى، (0.8) مقدارهمعياري  وانحراف، (3.9) مقداره اسابي
أن قيم ومعايير الكلية  ،"( والتي تنص على(X29 قل الفقرات مساهمة في إغناع هذا البعد هيأكانت  بالمقابل

ويدل على ذلك الوسط الحسابي  "،التدريسية والموظفية( في العمل.)تبنى بوضوح على األبعاد الرواية لألفراد 
 .  %(58( وكانت نسبة االستجابة إلى مسااة المقياس الكلي )1.1)المعياري ( واالنحراف 2.9والبالغ )

 

 هاوتشخيص المنظمة ثقافةبعد وصف الفقرات الخاصة ب :(5)جدول 

 الفقرات
بشدة اتفق  
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اتفق إلى حد 
 3     ما

 ال أتفق
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 % ت % ت % ت % ت % ت
X24 18 36.7 15 30.6 15 30.6 1 2.0 * * 4.02 0.8 80 
X25 31 63.3 12 24.5 4 8.2 2 4.1 * * 4.4 0.8 88 
X26 8 16.3 17 34.7 13 26.5 10 20.4 1 2.0 3.3 1.06 66 
X27 7 14.3 21 42.9 14 28.6 7 14.3 * * 3.5 0.9 70 
X28 12 24.5 28 57.1 4 8.2 5 10.2 * * 3.9 0.8 87 
X29 3 6.1 15 30.6 13 26.5 11 22.4 7 14.3 2.9 1.1 58 
X30 8 16.3 18 36.7 12 24.5 10 20.4 1 2.0 3.4 1.06 68 
X31 23 46.9 19 38.8 7 14.3 * * * * 4.3 0.7 86 
X32 9 18.4 22 44.9 9 18.4 6 12.2 3 6.1 3.5 1.1 70 
X33 12 24.5 24 49.0 4 8.2 5 10.2 4 8.2 3.7 1.1 74 

 المؤشر
 الكلي 

 27.0  38.0  19.5  11.5  3.2 3.8 0.9 74.0 

 SPSS)نتاه  الحاسبة االلكترونية نةام )  المصدر:
 
 وتشخيص المتغير المعتمد )األداء العالي( وصف .3

المعيارية ونسبة اإلجابة إلى  ات( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف6يوضح الجدول )
 (.Y14 Y1-تجاه العبارات )العالي األداع المقياس لفقرات متغير
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توافر عناصر %( عند مستوى)اتف  تماما، أتف ( مة المستجيبية يتفقون على أن 73.1) أن نسبةتبية 
غير %(عند مستوى )ال اتف ، ال اتف  تماما( مة المستجيبية 7.4ألداع العالي، وفي المقابل فأن مانسبته)ا

لغت نسبة (، وب0.9(، وانحراف معياري مقداره)4.11، جاع ذلك بوسط اسابي مقداره )المتغيرنحو متفقون 
سجلت أغلبية فقرات األداع العالي مستويات مرتفعة مة ، كما %( 81االستجابة إلى المقياس الكلي مقدار)

الوسط الحسابي الموزون، وهذا يدل على التواف  مة المبحوةية نحو توافر عناصر األداع العالي في المنةمة 
( والتي تنص (Y2الفقرة  كانت في إغناع هذا المتغير التي ساهمتالفقرات  واهم، المبحوةة بشكل كبير

( والتي تنص Y5والفقرة ) "،تسمح الكلية لعامليها أن يؤدوا عملهم بنااهة وبمستويات عالية مة االلتاام،"على
والتواصل في الكلية وخارجها  الهيئة التدريسية واإلداريةتحرص الكلية على بناع عالقات ممتازة مع ،"على

وكانت نسبة لكال الفقرتية ( 0.7) ( وانحراف معياري 4.5) ويدعم ذلك وسط اسابي قدره"، مرارمعهم بأست
وجود مستويات إلتاام عالية وشفافية وعالقات  يؤشرمما  ،%(90االستجابة إلى المقياس الكلي للفقرتية )

الفقرات مساهمة في كانت أقل  بالمقابل. وتواصل جيد مع العاملية وهي أهم خصاهص منةمات األداع العالي
تعتني الكلية بالمواهب الداخلية بهدف خل  وتطوير قيادات ،"( والتي تنص على(Y8 الفقرة إغناع هذا البعد هي

( وكانت نسبة 1.02( واالنحراف معياري ومقداره )3.7ذلك الوسط الحسابي والبالغ ) ، يدعم“ هاإدارية مة داخل
 .  %(47) االستجابة إلى مسااة المقياس

 
  هاوتشخيص األداء العالي متغيروصف الفقرات الخاصة ب :(6)جدول 

 الفقرات
تماما اتفق  

5 
 اتفق
4 

اتفق إلى حد 
 3     ما

 ال أتفق
2 

 ال أتفق
 تماما
1 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

 

ف 
حرا

االن
ي  ر

عيا
الم

ية  
مئو

ة ال
سب

لن
شدة

ل
 

 % ت % ت % ت % ت % ت
Y1 26 53.1 10 20.4 7 14.3 6 12.2 * 4.1 4.1 1.08 82 
Y2 34 69.4 10 20.4 4 8.2 1 2.0 * * 4.5 0.7 90 
Y3 13 26.5 18 36.7 13 26.5 4 8.2 1 2.0 3.5 1.0 70 
Y4 20 40.8 18 36.7 11 22.4 * * * * 4.1 0.7 82 
Y5 33 67.3 10 20.4 5 10.2 1 2.0 * * 4.5 0.7 90 
Y6 28 57.1 11 22.4 9 18.4 1 4.1 * * 4.3 0.8 86 
Y7 20 40.8 18 36.7 4 8.2 7 14.3 * * 4.04 1.04 81 
Y8 12 24.5 19 38.8 12 25.5 5 10.2 1 4.1 3.7 1.02 47 
Y9 17 34.7 13 26.5 15 30,7 4 8.2 * 2 3.8 0.9 67 

Y10 26 53.1 15 30.6 7 14.3 1 2.0 * * 4.3 0.80 86 
Y11 17 34.7 11 22.4 19 38,9 2 4.1 * 4.1 3.8 0.9 67 
Y12 26 53.1 16 32.7 6 12,2 1 2.0 * * 4.3 0.7 68 
Y13 6 12.2 18 36.7 17 34.7 8 8.2 * * 3.4 0.7 68 
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 الفقرات
تماما اتفق  

5 
 اتفق
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 % ت % ت % ت % ت % ت
Y14 11 22.4 26 53.1 4 8.2 8 8.2 * * 3.8 0.9 76 

 المؤشر
 الكلي

 43.1  30.0  19.5  6.1  1.3 4.11 0.9 81 

 (SPSS)نتاه  الحاسبة االلكترونية نةام  المصدر:
 

 الفرضياتثانيًا: اختبار 
 .عالقة االرتباط بين متغيرات البحث1

الروحية أبعاد هناك عالقة ارتباط معنوية بين " :أن تنص على: والتي اختبار الفرضية الرئيسة األولى
االرتباط بية متغيرات  ةنتاه  التحليل اإلاصاهي لعالق( 7. يوضح جدول )"عناصر األداء العاليالتنظيمية و 

 .البحث باستخدام أسلو  معامل االرتباط بيرسون 
 
 االرتباط بين متغيرات البحث ةنتائج التحليل اإلحصائي لعالق :(7جدول )

رقم 
 الفرضية

 الفرضية
نتائج التحليل اإلحصائي 

 لعالقات االرتباط
1 

 

هناك عالقة ارتباط معنوية بية الرواية 
 العاليالتنةيمية واألداع 

(0.779) * 

  P  0.05       N= 49           
  

 
)الرواية التنةيمية(  للمتغير المستقل لعالقات االرتباط نتاه  التحليل اإلاصاهي (7) الجدوليبية 
موجبة عند مستوى  هي قيمة معنوية( و 0.779)بلغت قيمة االرتباط  إذ)األداع العالي( المعتمد وبية المتغير 

. وتدل قيمة االرتباط على أن وفقاه لقاعدة القرار المستخدمة تم قبول الفرضية الرهيسة األولى(، و 0.05معنوية)
(، إذ كلما قربت القيمة 1)مة وذلك ألن القيمة قريبة  المعتمد،المتغير المستقل ذو قدرة جيدة للتنبؤ بالمتغير 

 التابع.ح المتغير المستقل ذا قدرة جيدة في التنبؤ في المتغير ( أصب1) مة
 .عالقات التاثير بين متغيرات البحث2

إذ يمثل المتغير  البحث،األةر بية متغيرات  ةتم استخدم أسلو  االنحدار الخطي المتعدد لتوضيح عالق
 ( يوضح نتاه  االختبار اإلاصاهي:8)والجدول المستقل )الرواية التنةيمية( والمتغير المعتمد )األداع العالي(. 

 

 (SPSSنتائج الحاسبة االلكترونية نظام ) :المصدر
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 نموذج االنحدار المتعددتحليل التباين أل  :(8)الجدول 
Sig F Mean Square df Sum of Squares Models 

0.000 22.487 3.204 
0.133 

3 

45 

48 

8.368 

6.886 

15.254 

Regression 

Residual 

Total 

 (     (SPSS                   0.610=R2)نتاه  الحاسبة االلكترونية نةام )  المصدر:
 

( اآلتي التأةيرات ومعنويتها ألبعاد المتغير المستقل في المتغير المعتمد في أنموذج 8يوضح الجدول )
 أدناه:االنحدار المتعدد وكما مبية 

 فيللروحية التنظيمية  اً معنوي اً ناك أثر ه :"نوالتي تنص على أ(: 2)الثانية الفرضية الرئيسة  أختبار
 للرواية التنةيميةوجود أةر معنوي إلى  والذي يوضح تحليل التباية (8تشير معطيات الجدول) ."األداء العالي

( وهي قيمة معنوية عند 22.487) ( المحسوبةF) ، ويدعم معنوية أنموذج االنحدار قيمةاألداع العالي في
( مما يدعم معنويتها عند 11.998يضا أكبر مة قيمتها الجدولية والبالغة )أ%( وهي 0.05مستوى المعنوية )
ووفقاه لقاعدة القرار المستخدمة تم قبول الفرضية الرهيسة ، (3،45) ودرجتي اريةنفسها مستوى المعنوية 

 0.600( بمقدار)R2لمعامل التحديد)، وقد بلغت القدرة التفسيرية للرواية التنةيمية في األداع العالي وفقاه الثانية
األداع العالي يعود للرواية التنةيمية، وبالمقابل فإن ما نسبته التغير في ( مة 60%(، أي أن ما نسبته)

 .لم تشملها الدراسةأخرى  لعواملتعود  التأةير( مة 40%)
 ستراتيجية وسياسات المنظمة فيإل اً معنوي اً هناك تأثير " :: والتي تنص على أنالفرضية الفرعية األولى -

 ."األداء العالي
 

 أثر أبعاد المتغير المستقل ومعنويتها في أنموذج االنحدار  المتعدد :(9الجدول )

Sig T 

Standardized 

Coeffcients 
Unstanderdized 

Coeffcients Models 
B Sta .Error B 

0.85 

0.01 

0.05 

0.01 

0.195 

3.501 

1.944 

2.269 

 
0.412 
0.222 

0.279 

0.507 

0.109 

0.155 

0.160 

9.859E-02 

0.400 

0.301 

0.369 

)Constant) 
X1 

X2 

X3 

      (SPSSنتاه  الحاسبة االلكترونية نةام ) المصدر:
 
إلى  التابع( والخاص بتوضيح أةر ومعنوية أبعاد المتغير المستقل في المتغير 9) تشير معطيات الجدول 

 (B) متابعة معامالت خالل ستراتيجية وسياسات المنةمة في األداع العالي، وذلك مةالوجود تأةير معنوي 
ودرجتي %( 0.05عند مستوى معنوية )وهي قيمة معنوية ( 3.501) ( والبالغةTو قيمة ) (0.412) والبالغة
ووفقاه لقاعدة  قل مة قيمته المحسوبة،أ( وهي 1.576) ( قيمته الجدوليةT) وما يدعم معنوية (،3،45) ارية
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الرواي في تحديد رسالة  النه  لتأةير اإلدارة، ويدل ذلك على إدراك القرار تم قبول الفرضية الفرعية األولى
يمكة أن يضيف على المنةمة تاكيداه إضافياه في أهتمامها بأهداف وأغراض  هاسترتيجية المنةمة وسياساتإو 

 واالرتقاع بمستويات األداع الجامعي.  التقليدية، والسعي نحو التمّيا األهدافتتجاوز 
المستقبلية للمنظمة  للخطط اً معنوي اً هناك تأثير ": والتي تنص على أن الفرضية الفرعية الثانية: -

 ."األداء العالي ها فياتوإستعداد
داع لألها اتوإستعدادالمستقبلية لمنةمة ا لخطط( إلى وجود تأةير معنوي 9) تشير معطيات الجدول

وهي قيمة ( 1.944) ( والبالغةT) وقيمة (،0.222( والبالغة )B) وذلك مة خالل متابعة معامالت العالي،
( 1.576) (، وما يدعم معنويته قيمته الجدولية3،45%( ودرجتي ارية )0.05) عند مستوى معنويةمعنوية 

لثانية، ورغم انخفاض معنوية قل مة قيمته المحسوبة ووفقاه لقاعدة القرار تم قبول الفرضية الفرعية اأوهي قيمة 
. وهذا يشير إلى أن البعد الرواي ااضر، ولكة ليس بقوة المبحوةة ةتأةير إال أنها مدركة مة قبل المنةمال

 جراعات وخطوات المنةمة المستقبلية.عند تهيئة البرام  وتحديد اإل
األداء في لثقافة المنظمة  اً معنوي اً هناك تأثير ":والتي تنص على أن الفرضية الفرعية الثالثة: -

 ."العالي
( 0.279)والبالغة  (B)( إلى وجود تأةير معنوي مة خالل متابعة معامالت9)الجدول تشير معطيات 

، وما (3،45)ارية %( ودرجتي 0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوية )2.269)والبالغة ( Tوقيم)
قل مة قيمته المحسوبة ووفقاه لقاعدة القرار تم قبول الفرضية أ( وهي قيمة 1.576يدعم معنويته قيمته الجدولية )

ي الروا البعدالمناخ التنةيمي الساهد ومجموعة القيم والمفاهيم تدعم بوضوح وهذا يدل على أن الفرعية الثالثة، 
 . معيالجااألداع قهم وأساليبهم الخاصة في العمل بما يعاز اهوتساعدهم على تطوير  ر  ،فرادلأل

 
 المحور الرابع/ االستنتاجات والتوصيات

توصل إليها، والتوصيات التي قد تسترشد بها تم الالبحث االستنتاجات التي مة  الرابعالمبحث  يقدم
قاهمة بالمراجع المستخدمة وعلى  بشكل خاص فضاله عة المنةمات بشكل عام والمنةمة قيد البحث والدراسة

 اآلتي:النحو 
                                               Conclusions األستنتاجاتأواًل: 

 وف  الجانب الميداني مة الدراسة هي: االستنتاجاتالتوصل إلى مجموعة مة تم 
توافر ظهرت نتاه  تشخيص وتحليل متغيرات البحث وجود تواف  على أهمية ودور النه  الرواي في أ .1

 الرغم مة تباية اآلراع.   ب عناصر األداع العالي
لدى أعضاع الهيئة التدريسية واإلدارية )االساتذة،  التنةيمية الرواية توافر أبعادأظهرت النتاه   .2

(، هتمامات اإلدارة العلياأ ) ستراتيجية وسياسات المنةمةوالموظفية( بمستوى جيد في ضوع أبعاد إ
 .ةقافة المنةم، وةتعدادات وخطط المنةمة المستقبليةواس
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جودة اإلدارة، االنفتاح مجتمعة:  بأبعادها توافر عناصر األداع العالي في كلية التجارةأظهرت النتاه   .3
 مد، التحسية المستمر، جودة القوى العاملة. ألوالتوجه الفعال، التوجه  ويل ا

واألداع  ،أبعاد الرواية التنةيميةرتباط موجبة ذات داللة إاصاهية بية اأظهرت النتاه  وجود عالقة  .4
تتضح عناصر األداع العالي، ويرتقي ، التنةيمية بشكل متاايد الرواية أنتشرت أبعاد، بمعنى كلما العالي

 .النشاط التنةيمي إلى مستويات عالية في المنةمة
وعناصر  التنةيمية الروايةأبعاد أظهرت النتاه  وجود عالقة تأةير معنوية ذات داللة إاصاهية بية  .5

  لدى أعضاع الهيئة التدريسية واإلدارية في كلية التجارة. بأبعادهااألداع العالي 

                                    Recommendations     ثانيًا: المقترحات
في ضوع االستنتاجات التي تم التوصل إليها نوصي المنةمة المبحوةة بمجموعة مة التوصيات التي 

األداع الجامعي وتحقي  قيمة تنةيمية على المستوى الداخلي للجامعة والخارجي قد تسهم باإلرتقاع بمستويات 
 على مستوى جامعات البلد. وفي مقدمة التوصيات التي جرى الوصول إليها ما يأتي:

األساتذة والموظفية( )الرواية التنةيمية في دعم وتشجيع جميع األفراد العاملية أهمية التركيا على  .1
داع جامعي عاٍل، وتبني الجانب الرواي والمعنوي وتفعيله وخاصة بعد  يا  الدعم وتحفياهم لتحقي  أ

 والتحفيا المادي مة قبل القيادات اإلدارية على مستوى الكلية والجامعة. ألهمية الرواية في تحقي 
 وتحقي  مستوى عاٍل مة األداعالتواف  بية قيم الفردية واألهداف اإلنسانية وقيم وأهداف المنةمة 

 . ولمختلف الممارسات الجامعية واإلدارية
التنةيمية في استعادة وتعايا البعد اإلنساني وأةراهه في العمل الجامعي بشكل عمي   الروايةأهمية  .2

المشاكل والحد مة الكثير مة الصراعات التنةيمية المعوقات و وسيلة لحل العديد مة وواسع وأهميته ك
 الكلية والجامعة. توى على مسوالتوترات والمشاعر السلبية 

برنام  وسياسة تجاه جديد واإللتاام به ككفكر واالرواية،  الممارساتةقافة تنةيمية تشجع تأسيس دعم  .3
 .الروايةوالقيم  وأشاعة األفكارتنمية لة يميالتعل هتوفير أدواتو  عمل

باألداع العالي بما ضرورة االهتمام بجميع جوانب ومجاالت النشاط الجامعي المختلفة مة أجل اإلرتقاع  .4
 يضمة تحسية التنافسية في البيئة التعليمية.

بية أعضاع الهيئة التدريسية أو بالمواهب الداخلية بأهمية االهتمام  اإلدارية ضرورة إدراك القيادات .5
ها تؤمة بالنه  والقيم الرواية كنه  جديد لتحسية األداع بهدف خل  وتطوير قيادات مة داخلاإلدارية 
 ع به والوصول إلى األهداف العليا المرسومة.واالرتقا
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