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 تعهد

دراسة حتليلية ، النجاح االسرتاتيجي تعزيز يف إدارة تنوع املوارد البشريةدور اتعهد بان هذه الرسالة املرسومة بـ )
( قد مت إجنازها بأقليم كوردستان العراق أربيلاجلامعات اخلاصة يف مدينة يف آلراء عينة من اعضاء اهليئة التدريسية 
الكتابة والنتائج هي من خالص عملي وجهدي الشخصي ومل انشرها من وكتابتها من قبلي بشكل كامل، وان 

 قبل ومل أقدمها ألي جهة من قبل لنيل درجة علمية. اتعهد بأنين ذكرت املصادر بشكل أمني أينما أقتبست.
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 والعرفانالشكر 

وسببًا لزيادة ، اتهجٌن إىل هلل الذي جعل احلمد شكرًا على آالئه, ومعاذًا من بالئه,وسبياًل مداحل 
إحسانه,والصالة والسالم على أشرف اخللق وخامت املرسلني سيدنا حممد )صلى اهلل عليه وسلم( وعلى آله وصحبه 

سورة  (( وْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُمُلَقا))  عاىل... فقد قال اهلل تُبعدأمجعني و

 تها( لتفاني.م. مسرية علي ابراهيم)أ ةاملشرف ةأتقدم باشكر اجلزيل للسيد ، اىلشكر اهلل تع ُبعدو  (32)البقرة /اآلية 
وكذلك فإن فروض العرفان واألمانة تدعوني أن أتقدم جبزيل  ،معي إلكمال رساليت تهاواجلهد العظيم الذي بذل
يف مسريتي البحثية رئيس أثر له نوُحسن ُخلقه, وسعة صدره مما كاني بفيض عطائه, شكري وإمتناني ملن غمر

 ،لي من توجيهات قيمة هعلى ماقدم حريصو فاضلال ستاذاال، حبق ي كانذ( ال. رقيبالسيد الفاضل )أالقسم  
 قهويوٌف من اهلل العزيز القدير أن يباركهمن جهود, ووقت بهدف جعل الرسالة أكثر رصانة إثراُء فأدعو ه وما بذل

 فهي نبع للعطاء واخلريللجميع. مرهدومًا وأن يطيل يف ع

مدة ملتابعيت ومساندتي طيلة  يةاإلدارالتقنية عميد كلية  السيد الفاضل إىلاتوجه بالشكر والتقدير و 
اهلل وجزاه عين خري اجلزاء. وأتوجه بالشكر  دراسيت يف املاجستري مما كان له األثر يف مسريتي العلمية , وفقه

األفاضل رئيس وأعضاء جلنة املناقشة جلهودهم القيمة ولتحملهم عناء السفر وتقويم  االساتذة إىل والتقدير 
السادة  إىل الرسالة ومناقشتها واآلراء السديدة إلغنائها فلهم مين كل إحرتام وتقدير وأتقدم خبالص شكري 

حمكمي إستمارة اإلستبانة جلهودهم وتوجيهاتهم وآرائهم اليت كانت سبباً يف تعديل أداة الدراسة وتصويبها لتصبح 
 جاهزة للتطبيق يف امليدان املبحوث.

وفقهم اهلل وحفظهم من فوأتقدم بالشكر اجلزيل ألستاذتي األفاضل كافة من خالل مراحل الدراسة,  
 كل مكروه.

ارة واإلقتصاد/ ة ومكتبة كلية اإلدياإلدار التقنية ع منتسيب قسم الدراسات العليا يف كليةوأشكر مجي  
 (. ملا قدموه من عوٍن ومساعدة خالل مدة الدراسة. أربيل جامعة صالح الدين



 
VII 

 

مساعدة أو نصيحة إلجناز هذه الدراسة. ويف  التقدير لكل من أسهم يف تقديم أيأتقدم بالشكر وو 
اخلتام, أتقدم بالشكر والتقدير املقرونني باإلعتذار لكل من مل ُيتح لي ذكر أمسائهم ممن أسهموا جبهد ومشورة 

 ونصيحة أسهمت يف إجناز هذه الرسالة.

 ةالباحث

 

 املستخلص

عضاء من خالل آراء عينة من أ املوارد البشريةإدارة تنوع  تأثیر وحتليل عالقة  إىل هدفت الدراسة  اهلدف:
التدريب على ها )أبعادواملتمثلة ب ،وردستان العراقكبأقليم  أربيلاخلاصة يف مدينة  اجلامعاتيف اهليئة التدريسية 

 تعزيز( يف دعم االدارة العليا للتنوعوبناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع، وبناء فرق العمل املتنوعة، والتنوع، 
   (.النمو، البقاء، التكيف) هأبعادمن خالل  النجاح االسرتاتيجي

ره تساؤالت عدة حول طبيعة عالقات اثأاليت حددت ب شكلة الدراسةمبميثل اإلطار العام للدراسة اإلطار العام: 
( من خالل النجاح االسرتاتيجي( واملتغري املعتمد )إدارة تنوع املوارد البشريةتغري املستقل )املاإلرتباط والتأثري بني 

وألجل ذلك مت  ،القيادات االدارية يف اجلامعات اخلاصةواملقابلة الشخصية مع  األعتماد على أستمارة أألستبيان
د من صحة الفرضيات خضعت مجيعها وألجل التأٌك ،تصميم خمطط فرضي للدراسة املعرب عن سبع فرضيات رئيسة

 .إلختبارات متعددة

وكذلك  ،اذ مت وصف املتغريات الرئيسة والفرعية ،انتهجت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الدراسة:منهجية 
عضاء اهليئة أقطاع املبحوث واجملتمع هي مجيع الهي  ةن اجلامعات اخلاٌصأو ،حتليل العالقات والتأثري بني املتغريات

عضاء اهليئة أالعينة هي عدد من متثلت و تان العراق/باقليم كوردس أربيلاخلاصة يف مدينة  اجلامعاتيف  التدريسية

وبلغ عددها ( Google Formعن طريق ) مت توزيعهااستمارة االستبيان اليت اجابو على فقرات اليت  التدريسية

مت إختبار  ، أربيلاصة يف مدينة اخل اجلامعاتيف  تدريسيا عضوا (284فبلغ عددهم ) العيينةأما جامعات،  (6)

( و Amos V. 24) ةامج احلاسوبياألساليب اإلحصائية بواسطة الرب الفرضيات من خالل جمموعة من

(SPSS V.24.) 

 بني متغريارتباط معنويه موجبة  ستنتاجات منها وجود عالقهجمموعة من اال إىلتوصلت الدراسة  االستنتاجات:
اخلاصه  اجلامعاتويشري ذلك كل ما اعتمدت  واملتغري املعتمد النجاح االسرتاتيجي إدارة تنوع املوارد البشرية



 
VIII 

 

وجود تاثري معنوي عن فضاًل  ،النجاح االسرتاتيجيتعزيز مستويات  إىل يؤدي  إدارة تنوع املوارد البشريةعلى 
 .النجاح االسرتاتيجييف  إدارة تنوع املوارد البشريةملتغري 

بتعزيز ثقافة فرق  ات اخلاصةضرورة اهتمام اجلامع مهاأهجمموعة من املقرتحات الدراسة  قدمت التوصيات:
تعزيز اجتاهاتهم اإلجيابية، من خالل  إىل العمل، والعمل اجلماعي املشرتك بني أعضاء هيئة التدريس، بشكل يؤدي 

 .عمة لإلبداع ملا فيه مصلحة اجلامعةتعزيز ثقافة تنظيمية تقبل التنوع بني أعضائها، وتشجيع املنافسة بينهم، ودا

 .أربيلاخلاصة يف مدينة  اجلامعات ،النجاح االسرتاتيجي ،إدارة تنوع املوارد البشريةالكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة

لقى ادارة يف املنظمات على اختالفها، مبا يف ذلك اجلامعات، وُي وشائعهو أمر طبيعي  ريةشالبإن التنوع يف املوارد 

ــر نتيجة املطالبات  ــاواة والتنوع اهتماما متزايدًا يف الوقت احلاض ــامح املتزايدة باملس وتقبل اآلخر من جهة، وإدراك التس

 إىلسبب للصراع   إجيابية ليتحول من  بصورة االستفادة منه وتوظيفه  جناحها وونمو املنظمة، لالتنوع واخلليط الثقايف  هميةأ

ع يف عملياتها بإجراء توســـعديد من املنظمات تقوم أن الاذ رتاتيجي من جهة أخرى، بداع ومعزٍز للنجاح االســـحمرك لإل

ــللتتعدى احلدود احمللية مما يتطلب وجود إدراك       بغي على املديرين أن يدركوا   ، لذا ين  اعتمادها  للطرائق اليت ينبغي  أفضـ

  تعزيزه لتحقيق النجاح االسرتاتيجي. و كيفية ادارتهوالتنوع  ماهي

ستند املفهوم  و سي    ي سا شرية العاملة هي قوة   إىل إلدارة التنوع يف منظمات التعليم العالي األ اعتبار أن املوارد الب

ــتخدامإجياد بيئة منتجة قادرة على  إىل تنبثق من مكوناتها الثقافية املتنوعة، مما يؤدي بالنهاية  واهب املطاقات والمجيع  اسـ

العاملني ذوي الكفاءات املرتفعة ورفع الروح املعنوية هلم،  رزيادة القدرة على اجتذاب واستقرالتحقيق أهدافها من خالل 

ــتثمار هذه                 لذا يتطلب هذا التنوع إدارة فاعلة وواعية تعرتف بالفروق املوجودة بني العاملني وتقدرها، وتعمل على اسـ

سم باألمان واالجيابية وا  سامح ، لتكوين  لرعاية من خالل فهم اآلخر واالختالفات يف ظل بيئة تت صة باملنظمة  الت ثقافة خا

ــنة للكفاءات ذات الثقافات املتعددة اليت متتزج فيها ا         ــول للنجاح     االختالفات  حاضـ لتعطي نتائج متميزة بهدف الوصـ

 االسرتاتيجي.

يعكس النجاح االســرتاتيجي ثقة املنظمة مبواردها البشــرية ومهاراتهم وتنوعهم وقدرتهم على تنفيذ النشــاطات و

ــي ما الصــعبة منها، والنجاح يف تنفيذها، مما يعزز قناعتهم بالنتائج اليت لصــلوا عليها، فضــال عن  واملهام اخلاصــة بهم س

سية لتحقيق          صة بهم داخل املنظمة، وعليه ُيعد النجاح االسرتاتيجي احدى احملركات االسا االرتقاء مبستويات الرضا اخلا

ؤشــرات اليت تســتند اليها املنظمة الســتثمار مواردها األداء املتفوق على مســتوى الفرد واملنظمة، فهو يشــكل احدى امل

عرب حتقيق األهداف االسرتاتيجية اخلاصة بها ، ومن واملتاحة بالكفاءة املطلوبة لضمان بقاء ودميومة استمراريتها يف العمل، 

سد يف توظيف       سة اليت تتج سة للدرا شرية هنا  تبلورت الفكرة الرئي سرتاتيجي  لتحقيق الن إدارة تنوع املوارد الب جاح اال

سيمها      سة فقد مت تق سة للدرا صول ركز  علىللمنظمات، ولتحقيق األهداف الرئي صل  اربعة ف سات   الف االول على الدرا
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الســابقة واإلطار العام للدراســة ومنهجيتها مع مناقشــة بعض النتاجات الفكرية الســابقة للباحثني، وجاء الفصــل الثاني  

ســس الفكرية اليت تضــمنها متغريي الدراســة والعالقة التأثريية بينهما، على وفق    للوقوف على الركائز الفلســفية واال 

سة          وتوجهات عدد من الباحثني،  صف جمتمع الدرا سة من خالل و ضمن اإلطار التطبيقي للدرا صل الثالث فقد ت أما الف

ها الفرعية، ليتســنى أبعاد الرئيســة وفراد العينة املبحوثة اجتاه فقرات املتغريات أجابات إوعينتها، والتعرف على مســتوى 

اختبار فرضياتها الرئيسية والفرعية اليت انطلقت منها الدراسة، وخلص  يتها النسبية، ومن ثٌمأهمللباحثة تشخيص واقعها و

 .االستنتاجات واملقرتحات اليت توصلت اليها الدراسة   أهمالفصل الرابع واألخري 
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 الفصل االول

 السابقة واإلطار العام للدراسة ومنهجيتهاالدراسات 

 متهيد:

يف   ةالباحث اهتالدراسات السابقة واملنهجية اليت اعتمدمن يتطلب التمهيد لإلطار النظري وامليداني عرض عدد 

 فضاَل ،وحتليلهاتبعة يف مجع البيانات هدافها وبناء خمططها وفرضياتها واألساليب املأو يتهاأهموضوء حتديد مشكلة الدراسة, 

دارة املوارد إختيارها على وفق اإلطر اليت تقدمها اسهامات الفكر اإلداري يف جمال اعن وصف جمتمع الدراسة ومسوغات 

 تية:املباحث اآلعلى على ما تقدم تضمن هذا الفصل  وبناًء ،ةالبشرية واالدارة االسرتاتيجي

 

 العالقة مبتغريات الدراسة احلاليةالدراسات السابقة ذات عدد من  :املبحث األول

 طار املنهجي للدراسةاملبحث الثاني: اإل

 طار امليداني للدراسة.املبحث الثالث: اإل
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 املبحث األول

 الدراسات السابقة ذات العالقة مبتغريات الدراسة احلالية

من الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة احلالية لتحقيق اهلدف اخلاص من توضيح سبل  ًايتناول هذا املبحث عدد

األستفادة يف الدراسات  تالدراسات اليت مت ألهمستداف بسيط امن تقديم  البدا أواًل ،االستفادة من الدراسات السابقة

 احلالية.

  (.إدارة تنوع املوارد البشريةاملتعلقة مبتغري )السابقة احملور األول: عدد من الدراسات العربية واألجنبية 

  (.النجاح االسرتاتيجياملتعلقة مبتغري )السابقة احملور الثاني: عدد من الدراسات العربية واألجنبية 

 فادة من الدراسات السابقةاحملور الثالث: جمال اإل.  

 احملور الرابع: جماالت متيز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة. 
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 (.إدارة تنوع املوارد البشريةاملتعلقة مبتغري )السابقة احملور األول: عدد من الدراسات العربية واألجنبية 

 تي:كاآلذلك و إدارة تنوع املوارد البشريةاملتعلقة مبتغري السابقة من الدراسات العربية واألجنبية  ًاعرض عددن هنا

   (إدارة تنوع املوارد البشريةللمتغري املستقل )الدراسات السابقة العربية أواًل: 

 .(إدارة تنوع املوارد البشريةالدراسات السابقة العربية للمتغري املستقل )من  عدًدنعرض  وهنا

 (إدارة تنوع املوارد البشريةللمتغري املستقل )السابقة الدراسات العربية يوضح ( 1-1جدول )         

 (2017دراسة )مسارة،  -1
 حمافظات غزة ،التنظيمية باجلامعات الفلسطينيةواقع إدارة التنوع واثرها على الثقافة  عنوان الدراسة
 املنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة

ل جمتمع الدراسة باملوظفني اإلداريني واالكادمييني العاملني بوظائف إدارية يف اجلامعات الفلسطينية متٌث  الدراسة جمتمع
 )جامعة األقصى، اجلامعة اإلسالمية، جامعة فلسطني( 

 ( موظفًا.332بلغت عينة الدراسة اليت مت اخذها باستخدام العينة العشوائية الطبقية ) عينة الدراسة
 إدارة التنوع على الثقافة التنظيمية يف اجلامعات الفلسطينية.أثرالتعرف على إىل تهدف الدراسة  هدف الدراسة

وجود عالقة ارتباط وتأثري ذات داللة  هاأهمتوصلت الدراسة لعدد من االستنتاجات كان من  االستنتاجاتأهم 
والثقافة التنظيمية من وجهة نظر املوظفني املبحوثني يف  إدارة تنوع املوارد البشريةإحصائية بني 
 .سطينيةاجلامعات الفل

الف بني املوظفني يف اجلامعات، وصت به الدراسة هو ضرورة نشر ثقافة التنوع واالختأما  أهمومن  التوصياتأهم 
حتصل  ت الفريدة اليت ميكن اناهمادراك ميزات تنوع املوارد البشرية واالستفادة من املسإو

جانب ضرورة االملام باملشاكل املتوقعة للتنوع واالختالف  إىل ات عليه من قوة العمل املتنوعة، اجلامع
 واعتماد اسرتاتيجيات وبرامج إلدارة هذا التنوع.

 (2019دراسة )الليمون والربايعة،  -2
الريادة يف اجلامعات: دراسة ميدانية على ثرها يف حتقيق أو إدارة تنوع املوارد البشريةممارسات  عنوان الدراسة

 .اجلامعات الرمسية االردنية
 جانب املنهج االستداللي. إىل الوصفي التحليلي  منهج الدراسة

عضاء هيئة التدريس من مجيع الرتب االكادميية )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ أمتثل جمتمع الدراسة ب الدراسة جمتمع
 (. 7433) اجلامعات األردنية الرمسية، والبالغ عددهممساعد، حماضر، ومدرس( يف 

 .(400متثلت عينة الدراسة اليت اختريت بطريقة طبقية عشوائية مبا يبلغ ) الدراسة عينة
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إدارة تنوع املوارد املمارسات اخلاصة بأثر جتسد اهلدف الرئيس هلذه الدراسة يف التعرف على مستوى هدف الدراسة
 يف حتقيق الريادة يف اجلامعات األردنية الرمسية، وتفرع عن هذا اهلدف اهدافًا فرعية هي: البشرية

 التعرف على مستوى توافر سياسات إدارة التنوع يف اجلامعات األردنية الرمسية. -
 التعرف على مستوى حتقيق الريادة يف اجلامعات األردنية الرمسية. -

ها وتصورات املبحوثني أبعاد ب إدارة تنوع املوارد البشريةان تصورات املبحوثني لفقرات ممارسات  االستنتاجاتأهم 
ذي أثركذلك استنتجت الدراسة وجودوها قد جاءت بدرجة متوسطة، أبعاد حنو حتقيق الريادة ب

ها أبعادبها جمتمعة يف حتقيق الريادة أبعاد ب إدارة تنوع املوارد البشريةداللة إحصائية ملمارسات 
 جمتمعة.

إلجيابية وصت الدراسة بضرورة تفعيل دور اجلامعة لالستفادة من مزايا تنوع املوارد البشرية اأ التوصياتأهم 
داري يف تأدية املهام، وعرب االهتمام بالربامج التدريبية اليت تنمي املهارات إبفاعلية كأسلوب 

 من دور يف تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس.الريادية، والعمل على مؤسسة هذه الربامج ملا هلا 
 (2019دراسة )الربيعي واملوىل،  -3

يف تعزيز االنغماس الوظيفي: دراسة تطبيقية  دارة تنوع املوارد البشريةتأثري االسرتاتيجية الفردية إل عنوان الدراسة
 يف وزارة التعليم والبحث العلمي

 ملنهج التطبيقي.ا منهج الدراسة
 . جتسد جمتمع الدراسة بالدوائر االحدى عشر العاملة يف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدراسة جمتمع
 ( فردًا.180ذ بلغت )إثلت العينة باألفراد العاملني مت الدراسة عينة

يف تعزيز  دارة تنوع املوارد البشريةمعرفة مدى تأثري االسرتاتيجية الفردية إل إىلتهدف الدراسة  هدف الدراسة
 االنغماس الوظيفي وإمكانية تطبيقها يف البيئة العراقية.

 هميةأبرزها ان إدارة التنوع يف املوارد البشرية هلا أجات كان من توصلت الدارسة لعدد من االستنتا االستنتاجاتأهم 
 كبرية يف تعزيز االنغماس الوظيفي.

برزها أد من التوصيات كان بعدوصت ألت له الدراسة من استنتاجات فقد اعتمادًا على ما توص التوصياتأهم 
دارته بالشكل الصحيح من خالل االسرتاتيجية إالهتمام بتنوع املوارد البشرية وضرورة زيادة ا

 الفردية.
 (2020دراسة )أبو ليفة،  -4

والتسويق الداخلي: دراسة ميدانية على أعضاء  إدارة تنوع املوارد البشريةالعالقة بني ممارسات  عنوان الدراسة
 اململكة العربية السعودية. ،هيئة التدريس يف جامعة اجلوف

 املنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة
متثل جمتمع الدراسة باهليئة التدريسية يف جامعة اجلوف )اململكة العربية السعودية( والذي كان يبلغ  الدراسة جمتمع

  . عضوًا( 1778)
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 ( فردًا.315بلغت عينت الدراسة ضمن هذا اجملتمع ما مقداره ) الدراسة عينة
التسويق أبعاد و إدارة تنوع املوارد البشريةح ومعرفة العالقة بني ممارسات يتوض إىلهدفت الدراسة  هدف الدراسة

 الداخلي.
 إدارة تنوع املوارد البشريةوجود عالقة موجبة معنوية بني بعض ممارسات إىل توصلت الدراسة  االستنتاجاتأهم 

 التسويق الداخلي. أبعاد و
وصت الدراسة على ضرورة بناء ثقافة تنظيمية ترعى وتدعم التنوع، مبعنى بناء ثقافة تنظيمية أوقد  التوصياتأهم 

اوصت  وكذلكامعة اجلوف للمساعدة يف حتقيق رؤية اجلامعة، جتيعابية للثقافات املختلفة داخل اس
بضرورة اختيار قادة خبصائص وكفاءات عالية متكنهم من استيعاب أفكار فرق العمل املتنوعة 

والثقة بني  التفاهموالقدرات العالية على التواصل مع الفريق بأكمله واملساعدة على بناء وخلق 
 أعضاء الفريق. 

 (2020)العبدالالت، دراسة  -5
ثر تنوع املوارد البشرية على الذكاء االصطناعي: دراسة تطبيقية يف دائرة األحوال املدنية أ عنوان الدراسة

 واجلوازات األردنية
 .املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة

 . يف عمان يف املركز الرئيسدنية واجلوازات متثل جمتمع الدراسة بالعاملني يف دائرة األحوال امل الدراسة جمتمع
 / موظفًا وموظفًة من العاملني يف الدائرة. ( فردًا90سدت العينة مبا مقداره )جت الدراسة عينة

تنوع املوارد البشرية على الذكاء االصطناعي عرب التعرف  أثر تهدف الدراسة بصورة رئيسة لتحليل هدف الدراسة
جانب قبول فرص التقدم والتمثيل  إىلعلى مدى وجود تنوع املوارد البشرية وتقبل هذا التنوع، 

العادل والفرص املتكافئة يف التعيني واالحتفاظ، واالهتمام بتنوع اجلنس يف دائرة األحوال املدنية 
 واجلوازات األردنية.

لتنوع املوارد البشرية بشكل أثرالعديد من االستنتاجات من ابرزها، وجودإىل توصلت الدراسة  االستنتاجاتأهم 
على درجات أمنها بدرجة موافقة متوسطة، كانت ربع أجاء  إذلفرعية، ابعاد عام، وعلى مستوى األ

 التعيني واالحتفاظ، فيما كانت املوافقة على متغري قبول التنوع، ثم يليه متغري الفرص املتكافئة يف
لتنوع العاملني جيلب وجهات  أثر دنى درجات املوافقة على متغري االهتمام بتنوع اجلنس، ووجودأ

 نظر جديدة ختدم دائرة األحوال املدنية واجلوازات.
ال املدنية احلرص من قبل إدارة دائرة األحو هاأهمالدراسة على وضع عدة توصيات كان من  قدمت التوصياتأهم 

سرتاتيجياتها يف التعامل مع تنوع املوارد البشرية لديها، وذلك عرب عقد اواجلوازات على توضيح 
ورشات عمل وحماضرات توعية، فضاًل عن ضرورة قيام اإلدارة بوضع سياساتها بشكل حمدد 

وليعملوا  للتعامل مع تنوع مواردها البشرية وتوضيح تلك السياسات جلميع العاملني بها ليعلموا
 بها.
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 (إدارة تنوع املوارد البشريةللمتغري املستقل )السابقة الدراسات االجنبية ثانيًا: 

 (إدارة تنوع املوارد البشريةالدراسات السابقة االجنبية للمتغري املستقل )عدد من لعرض  يأتيفيما 

 (املوارد البشريةإدارة تنوع للمتغري املستقل )السابقة الدراسات االجنبية ( 2-1جدول )

 (Patrick & Kumar, 2012دراسة ) -1
 إدارة التنوع يف مكان العمل: القضايا والتحديات عنوان الدراسة

Managing Workplace Diversity:  Issues and Challenges 
 .املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة

 تكنولوجيا املعلوماتمتثل جمتمع الدراسة بالعاملني يف جمال  الدراسة جمتمع
 ( فردًا مستجيبًا.300بلغت عينة الدراسة ما يبلغ مقداره ) الدراسة عينة

 مام التنوع يف مكان العمل.أث يف العوائق احملتملة اليت تقف تهدف الدراسة للبح هدف الدراسة
كثر التزامًا أوجود موظفني  إىلنه ميكن لإلدارة الناجحة للتنوع ان تؤدي أ إىلاستنتجت الدراسة  االستنتاجاتأهم 

 فضل اداًء، مما ينعكس بدوره على حتقيق افضل أداء مالي ملنظمتهم.أورضا و
برز التوصيات اليت قدمتها هذه الدراسة هو إصرارها على ضرورة اقرتاح العديد من أن م التوصياتأهم 

 ان العمل.االسرتاتيجيات اليت ميكن هلا ان تعزز وتوسع جماالت الشمولية ضمن مك
 (D’Netto et al., 2014دراسة ) -2

 يف قطاع التصنيع األسرتالي إدارة تنوع املوارد البشريةممارسات  عنوان الدراسة
Human resource diversity management practices in the 

Australian manufacturing sector 
  .املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة

ل جمتمع الدراسة بالعاملني ضمن تسع شركات عاملية كبرية تقع يف نيو ساوث ويلز وفيكتوريا متٌث الدراسةجمتمع 
 . وجنوب أسرتاليا

( فردًا مستجيبًا من ذوي اخللفيات املختلفة والعاملني ضمن هذه 92جتسدت عينة الدراسة بـ ) الدراسة عينة
 الشركات.

ي فحص تصورات املوظفني أملمارسات التنوع داخل املنظمات، الدراسة تقييم التطبيق العام هدفت  هدف الدراسة
ن تواجه ممارسات أي، فضاًل عن التحديات اليت ميكن للفوائد املتحققة من إدارة تنوع املورد البشر

 .منها هذه اإلدارة خاصة املعتمدة ضمن قطاع التصنيع األسرتالي
 أنوجود عدد من التحديات اليت ميكن برزها أة العديد من االستنتاجات كان من الدراسقدمت  االستنتاجاتأهم 

دارته، من حيث قلة إمكانية التعرف على املهارات واملؤهالت إمام إمكانية حتقق التنوع وأتقف عائقاً 
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عملية ثناء أواالستفادة منها، فضاًل عن ضرورة زيادة الرتكيز على الكفاءة يف اللغة اإلنكليزية 
 جانب االفتقار للتكامل العرقي والقبول املتبادل يف العمل. إىلاالختيار، وزيادة تكاليف التدريب، 

ضرورة وجود إدارة أكثر فاعلية  إىلنتائجها  ظهرتأملاسة اليت أوصي الدراسة بناء على احلاجات ت التوصياتأهم 
 لتعزيز استخدام املوارد البشرية متعددة الثقافات.لتنوع املوارد البشرية يف قطاع التصنيع األسرتالي، 

جراء املزيد من الدراسات حنو تقييم استخدام ممارسات إدارة التنوع يف جماالت إتوصي بضرورة و
 أخرى مثل القيادة والعمل اجلماعي واملفاوضة اجلماعية.

 (ABIDI, et al., 2017دراسة ) -3
 على ممارسات إدارة املوارد البشرية: أدلة من الشركات الكويتيةإدارة التنوع وتأثريها  عنوان الدراسة

Diversity Management and Its Impact on HRM Practices: 
Evidence from Kuwaiti Companies 

 ملنهج الوصفي التحليلي.ا منهج الدراسة
  .اخلدمات يف دولة الكويتشركة خمتلفة عاملة ضمن قاع  87متثل جمتمع الدراسة بـ  الدراسة جمتمع
 ( فردًا مستجيبًا.354جتسدت عينة الدراسة بـ ) الدراسة عينة

ليات تطبيق إدارة التنوع يف سياق البيئة الكويتية، لغرض الكشف عن آاستهدفت الدراسة حتليل  هدف الدراسة
 ثار هذه اإلدارة على ممارسات إدارة املوارد البشرية.آ

استنتجت الدراسة وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني سياسات إدارة التنوع وممارسات  االستنتاجاتأهم 
ذوي اخللفيات  من ن القدرة على إدارة االفرادأإىل توصلت الدراسة  إذإدارة املوارد البشرية، 

 ة.مستويات عالية على ممارسات إدارة املوارد البشر ان ميتلك تأثريًا ذأاملختلفة ميكن له 
جراء املزيد من الدراسات لغرض التحقيق حول التأثري املميز إلدارة التنوع إتوصي الدراسة بضرورة  التوصياتأهم 

بدوره لتوفري رؤى مفيدة  ن يؤدٌيأيف كل وظيفة من وظائف إدارة املوارد البشرية، الذي ميكن 
 للشركات احمللية )ضمن البيئة الكويتية( لزيادة مستويات األداء التنظيمي وانتاجية املوظفني.

 

 

 

 (.النجاح االسرتاتيجياملتعلقة مبتغري )السابقة احملور الثاني: عدد من الدراسات العربية واألجنبية 

 :وذلك كاآلتيالنجاح االسرتاتيجي  املتعلقة مبتغريالسابقة عدد من الدراسات العربية واألجنبية لفيما يلي عرض 
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 الدراسات السابقة العربية للمتغري املعتمد )النجاح االسرتاتيجي(اواًل: 

  عدد من الدراسات السابقة العربية للمتغري املعتمد )النجاح االسرتاتيجي(لفيما يلي عرض 

 للمتغري املعتمد )النجاح االسرتاتيجي(السابقة الدراسات العربية ( 3-1جدول )            

 (2018دراسة )حممد وعصاد،  -1
 تأثري القيم التنظيمية يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي / حبث حتليلي يف ديوان وزارة النفط عنوان الدراسة
 املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة
  .جمتمع الدراسة بالعاملني يف ديوان وزارة النفط العراقية متثل جمتمع الدراسة

 ( فردًا مستجيبًا من القيادات العليا.67بلغت العينة الي اتصفت بكونها قصدية شاملة بـ ) الدراسة عينة
ه يف حتقيق النجاح أبعادتهدف الدراسة لتحديد مدى تأثري القيم التنظيمية كمتغري مستقل عرب  هدف الدراسة

 االسرتاتيجي كمتغري معتمد.
افرزت الدراسة عدت استنتاجات توصلت اليها متثلت بصحة وجود عالقة االرتباط والتأثري للقيم  الستنتاجاتاأهم 

التنظيمية يف النجاح االسرتاتيجي، كذلك وجدت الدراسة بان هنالك مستويات جيدة من النجاح 
ية حتقيق النجاح االسرتاتيجي أهممؤشرًا مهمًا على ان املنظمة تدرك مدى  يعداالسرتاتيجي وهذا 

 تلك املراكز املتقدمة.إىل للمنظمة واالستثمار يف العوامل اليت متكن املنظمة من الوصول 
ضرورة االستثمار يف العالقة التفاعلية بني القيم  :برزهاأطرحت الدراسة مجلة من التوصيات من  التوصياتأهم 

نظيمية كقاعدة لتحديد لتنظيمية والنجاح االسرتاتيجي، فضالً عن زيادة استثمار املنظمة يف قيمها التا
فراد املقبولة وطريقة أداء االعمال، واملعربة عن هوية ومسعة املنظمة بشكل مييزها عن سلوكيات األ

 مستويات اعلى من النجاح االسرتاتيجي. إىل غريها للوصول 
 (2018خرون، اآلو دراسة )علوان -2

النجاح االسرتاتيجي ودوره يف حتقيق القيمة املنظمة: جبث استطالعي حتليلي مقارن آلراء عينة من  عنوان الدراسة
 .التدريسيني يف جامعات بابل وكلية املستقبل اجلامعة

 .املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة
 . بابل وكلية املستقبل اجلامعة جتسد جمتمع الدراسة بكل من جامعة الدراسة جمتمع
 ( تدريسيًا.60كانت العينة عشوائية من التدريسني بقوام بلغ ) الدراسة عينة

ثر بني النجاح االسرتاتيجي كمتغري تفسريي حتقيق هدفه يف حتليل العالقة واأل إىليسعى البحث  هدف الدراسة
 والقيمة املنظمية كمتغري إستجابي.

طرحت الدراسة عدة استنتاجات كان من ابرزها إمكانية النجاح االسرتاتيجي يف تأثري درجة التزام  االستنتاجاتأهم 
طار سعيها للتكيف مع إيف  همالرضاملؤسسات التعليمية إزاء املستفيدين من خدماتها وتقييمها 

 من النمو.على مستوى أافسة مع املؤسسات األخرى لتحقيق التغريات البيئية والبقاء يف ميدان املن
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مصادر معرفتها لتحقيق   أهمضرورة اعتبار الطالب احد  إىلتوصي الدراسة بضرورة اجتاه اجلامعات  التوصياتأهم 
يمة اخلدمة املقدمة لطلبتها، سبق تنافسي من خالل توجهها االسرتاتيجي مبا يعزز معيارية رفع جودة ق

ن طبيعة التوجه اجلديد يف انفتاح البالد على البلدان اجملاورة وباقي دول العامل، لتم على أاذ 
ن تكون متعلمة وريادية بهدف تصميم خدمة مالئمة لطلبتها على الصعيدين احمللي أاجلامعات 

 والعاملي.
 (2019دراسة )العاني ومحد،  -3

 حتقيق النجاح االسرتاتيجياسهامات القيادة األخالقية يف  عنوان الدراسة
 .املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة
 . متثل جمتمع الدراسة بالكليات االهلية العاملة يف العراق جمتمع الدراسة

 ( فردا من العاملني يف الكليات االهلية.300وجتسدت العينة بـ ) الدراسة عينة
ها، والنجاح االسرتاتيجي أبعاد ثر بني القيادة األخالقية بواأل الدراسة حتليل طبيعة العالقةاستهدفت  هدف الدراسة

 يف عدد من الكليات االهلية يف العراق.
توصلت الدراسة لعدد من االستنتاجات كان من ابرزها، ان االفراد العاملني يف اجلامعات االهلية  االستنتاجاتأهم 

القيادة األخالقية أبعاد بداللة توافر يتمتعون بصفات القائد األخالقي وذلك  املديرينيرون ان 
كرب األسباب يف ذلك أاملبحوثة حقق مستوى جناح جيد، و ن اجلامعاتإلديهم، فضاًل عن ذلك ف

يتمثل يف تكيفها املستمر مع التغيريات البيئة املستمرة وجماراتها للتطور التكنولوجي والعلمي 
 وجمابهتها للتحديات البيئية املختلفة.

وصت الدراسة بضرورة ترسيخ ثقافة اخالقيات العمل يف كل اجلامعات احلكومية واألهلية، كذلك أ التوصياتأهم 
قية بعيدة ولكن بصورة أخال ،ضرورة السعي لتحقيق النجاح االسرتاتيجي بشتى الوسائل والطرائق

 و أسلوب يتضمن االحتيال والفساد واحملسوبيات.أعن اي حماولة 
 (2020الشيخلي، دراسة )حسني و -2

 تأثري السيادة االسرتاتيجية على النجاح االسرتاتيجي: دراسة حالة يف حمافظة ذي قار عنوان الدراسة
  .منهج دراسة احلالة منهج الدراسة

  . متثل جمتمع الدراسة بالعاملني يف ديوان حمافظة ذي قار الدراسة جمتمع
( فردًا 75األقسام والشعب وقد بلغ عدد العينة املبحوثة ما مقداره )جتسدت عينة الدراسة مبدراء  الدراسة عينة

 مستجيبًا.
حتقيق هدف أساسي متثل بتعزيز النجاح االسرتاتيجي والتعرف على الدور املهم  إىلسعت الدراسة  هدف الدراسة

كذلك والنجاح االسرتاتيجي لدى ديوان حمافظة ذي قار،  أبعاد الذي تلعبه السيادة االسرتاتيجية يف 
النجاح االسرتاتيجي من خالل استثمار اإلمكانيات  إىلبرز العقبات اليت حتول دون الوصول أحتديد 

 سلوب فاعل ومؤثر.أالسيادة االسرتاتيجية كأبعاد واملوارد املتاحة باالعتماد على كل من 
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تدني االهتمام مبتغريي البحث داخل الديوان املبحوث الذي ينعكس  إىلتشري استنتاجات الدراسة  الستنتاجاتاأهم 
 سلبا على استغالل منطقة النفوذ بشكل إجيابي لتحقيق النجاح االسرتاتيجي.

منطقة  توصي الدراسة بالرتكيز على املزايا اليت تتيحها السيطرة )اليت فرضها الدستور العراقي( على التوصياتأهم 
النفوذ من قبل ديوان احملافظة والعمل على حتفيز العاملني وتعزيز والئهم للمنظمة وشحذ هممهم 

 رؤية اسرتاتيجية واضحة حتقيقًا للتنفيذ الفعال لسياسة ديوان احملافظة املبحوث. إىلللتوصل 
 

 للمتغري املعتمد )النجاح االسرتاتيجي(السابقة الدراسات االجنبية ثانيًا: 

 للمتغري املعتمد )النجاح االسرتاتيجي(السابقة الدراسات االجنبية عدد من لفيما يلي عرض 

 للمتغري املعتمد )النجاح االسرتاتيجي(السابقة الدراسات االجنبية ( 4-1جدول )

 (Carvalho, 2016دراسة ) -1
 Drivers of Strategic Success in a Crisis Environment عنوان الدراسة

 حمركات النجاح االسرتاتيجي يف بيئة األزمات
 املنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة

  .متثل جمتمع الدراسة بالشركات االقتصادية العاملة يف والية مارانهاو، مشال شرق الربازيل الدراسة جمتمع
 ( شركة.108جتسدت العينة بالعاملني يف ) الدراسة عينة

الدراسة احلصول على إجابات لشرح سبب عمل بعض الشركات يف بيئة مضطربة استهدفت  هدف الدراسة
 .وحتقيق أداء جيد بينما ال تفعل شركات أخرى

الدوافع السبعة نفسها هي املكون  دتع إذاستنتجت الدراسة أنه ال ميكن استبعاد أي حمرك/ دافع،  االستنتاجات أهم
ال ميكن فهم النجاح االسرتاتيجي إال من خالل اجلمع بني الدوافع، على الرغم  إذللتحليل،  سالرئي

 من أن بعضها ال يظهر ارتباًطا قوًيا باآلخرين.
توصي الدراسة بضرورة زيادة االهتمام واملتابعة والدراسات حول الدوافع السبعة املختارة كونها  التوصياتأهم 

ارها واستخدامها بشكل جيد من قبل الشركات، فان ذلك متثل مؤشرات قوية، حيث إذ ما مت اختي
 يف حتقيق أفضل أداء هلا. همايسميكن أن 

 (Abuzaid, 2018دراسة ) -2
 Employees’ Empowerment and its Role in Achieving عنوان الدراسة

Strategic Success:  A Practical Study on Jordanian 
Insurance Companies  

 املوظفني ودوره يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي: دراسة عملية على شركات التأمني األردنيةمتكني 
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  .املنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة
  .ل جمتمع الدراسة بـ عشرون شركة اردنية للتامني مدرجة يف بورصة عمانمتٌث جمتمع الدراسة

 ( مستجيبًا.306الدراسة ومتثلت بـ )مشلت عينة الدراسة على مجيع جمتمع  الدراسة عينة
جي لعدد من استهدفت الدراسة التعرف على دور متكني املوظفني يف تقيق النجاح االسرتاتي هدف الدراسة

 مني.أالشركات األردنية للت
تفويض استنتجت دراسة وجود عالقة قوية بني متكني املوظفني والنجاح االسرتاتيجي، فضاًل عن أن  الستنتاجاتاأهم 

لتمكني املوظفني كان هلا تأثري إجيابي على النجاح  أبعاد السلطة واملشاركة وبيئة العمل ك
 االسرتاتيجي. 

أوصت الدراسة بضرورة اعتماد املؤسسات ملنهج متكني املوظفني من أجل حتقيق جناح اسرتاتيجي  التوصياتأهم 
ن التدريب وتبادل املعلومات وضمان جناح عملية التمكني عرب خلق بيئة عمل داعمة تتضم

 والتواصل املفتوح وتشجيع املوظفني.
 (Dawood & Mahmoud, 2021دراسة ) -3

 The role of the Dyson model for strategic development in عنوان الدراسة
achieving strategic success / case study in Baghdad 

Municipality 
للتطوير االسرتاتيجي يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي / دراسة حالة يف امانة دور منوذج دايسون 

 بغداد
 منهجية دراسة احلالة. منهج الدراسة
 . مانة بغداد )دوائرها(أل جمتمع الدراسة بالعاملني يف متٌث جمتمع الدراسة

 الدوائر.كانت العينة قد مشلت كل من القيادات العليا واملتوسطة يف هذه  الدراسة عينة
ن يؤديه أمنوذج دايسون للتطوير أحماولة التعرف على الدور الذي ميكن  إىلتهدف الدراسة  هدف الدراسة

 االسرتاتيجي يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي.
وهذا يؤثر على املوظف  ،ن مبدأ التحفيز داخل دوائر امانة بغداد غري موجودأتستنتج الدراسة  االستنتاجاتأهم 

على أن القيادات يف أمانة بغداد ال  ، وهذا يدٌلا من القيادات العليا يف دوائرهمالذين ال يتلقونه
 املهارات واخلربة.ميتلكون 

توصي الدراسة لدعم عملية التطوير االسرتاتيجي ألمانة بغداد ودوائرها اليت تعمل يف اجتاه املشاريع  التوصياتأهم 
ضمات التطوير نمل ميةأهمانة بغداد أن تولي اإلدارة العليا يف واخلدمية ملدينة بغداد، أ اخلدمية

االسرتاتيجي وتوسيعه وفهمه والتعرف عليه وحتديد آليات تنفيذه، فضاًل عن السعي املستمر 
تطوير وتغيري  إىل لتشخيص دوافع التطوير االسرتاتيجي يف أمانة بغداد لتحديد اجملاالت اليت حتتاج 

 إسرتاتيجي مستمر.
 :واردة يف اجلدولالدًا للمصادر اعداد الباحثة استنإاملصدر: من 
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 احملور الثالث: جماالت اإلفادة من الدراسات السابقة

وذلك ملعرفة نطاق البحث  ،البحثهدف سابقة ذات عالقة بال اتدراسال جمموعة منعلى  ةالباحث تأستطلع

منوذج وميدان البحث املستويف للشروط الواجب توفرها وأفضل الطرق القياسية أواملتغريات املكونة هلا وتوفر وأختيار 

 وفيما يلي أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة: واألحصائية للدراسة امليدانية.

مسارة، أعتماد الدراسة احلالية على دراسة ) ,ون يف دراستهم استناد الباحثة على املقايس اليت استند عليها الباحث .1

( 2018حممد وعصاد، ودراسة ) إدارة تنوع املوارد البشرية أبعاد لتحديد  (2019الليمون والربايعة، و ) (2017

 .النجاح االسرتاتيجي أبعاد ( لتحديد 2019العاني ومحد، ( و )2018خرون، اآلعلوان وو )
معرفة األهداف والركائز يف املشكلة  ةأتاح الفرصة للباحثو اختيار عينة البحث  ةالدراسات السابقاألطالع على   .2

 مضامينها.البحث 
 ره األطالع على العديد من الدراسات السابقة.وهذا مايوٌف ،ية قصوى يف أي حبثأهمن وضع األطار النظري له إ .3
 مشكلة البحث.األطالع على أكرب عدد من املتغريات املؤثرة على  .4
 حتديد إطار منهجية متطورة عن املناهج السابقة يف البحث. .5

 

 احملور الرابع: جماالت متيز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة

فعلى الرغم من أن  ،اجملاالت اليت متيز الدراسة احلالية عن دراسات السابقة إىل اإلشارة  ةتقدم ميكن للباحث من خالل ما
إال أن الدراسة احلالية متيزت  ،تلك الدراسات أضافت الكثري وأغنت املوضوع من خالل اإلطار النظري واجلانب امليداني

 :يف اآلتي

 .لنجاح االسرتاتيجيو ا إدارة تنوع املوارد البشريةبني رتباط اعالقة والدراسات السابقة مل يتناول  .1
مل يتسنى للباحثني السابقني حبثها اذ اخلاصة  اجلامعاتنها يف جمال جديد يف اجملتمع وهي أختيار عينة الدراسة وميدا .2

 نه جمال أستثماري وحيوي جديد يف اجملتمع.أساس أختيار على وجاء اال حول موضوع الدراسة احلالية من قبل
 النجاح االسرتاتيجي.يف  إدارة تنوع املوارد البشرية التعرف على دوريف ة املساهمتهدف الدراسة  .3
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 املبحث الثاني

 لدراسةلنهجي طار املاإل

تتمثل يف مشكلة الدراسة  الذييتضمن احملور األول اإلطار العام للدراسة  ،حمورين إىل يتطرق هذا املبحث 

تتمثل الطريقة  الذيويستعرض احملور الثاني منهجية الدراسة ، فضاًل عن فرضياتها وحدودها ،يتها وأهدافها وخمططهاأهمو

ختبار الدراسة واألدوات وا ،أسلوب مجع البيانات واملعلوماتو ،لتصميم الدراسة ةخيتاره الباحث أو األسلوب الذٌي

 على النحو اآلتي:ذلك اإلحصائية املستخدمة لتحليل بياناتها و

 احملور أألول/ أإلطار العام للدراسة:

 :اواًل. مشكلة الدراسة

يف و ،حرتامًا لشخصيات االفراد وتنوعهاانفتاح املنظمة لتصبح أكثر مشوال وأكثر ابداعا وأكثر ا إىل ارة التنوع إدتشري 

حتديات كبرية نتيجة للتغريات السريعة اليت حتدث يف بيئتها فهي حباجة  تواجدت تواجه منظمات االعمال اآلونة االخرية بات

سواق جديدة وتنويع أإىل ن تكون هلا القدرة يف الدخول أبيئة، وييف مع املتغريات الدارة مرنة وقادرة على التكإإىل 

وهو ما يطلق  ،عماهلاأمة للبقاء واالستمرارية يف جمال ي بدوره باملنظالذي سوف يؤٌد .ة مزايا تنافسيةُبعدمنتجاتها ومتيزها 

لدى الباحثة اساس مبشكلة ميدانية ميكن طرحها يف إطار حبثي يتمثل يف  لذلك تكون ،عليه بالنجاح االسرتاتيجي للمنظمة

 تية:التساؤالت اآل

 ؟إدارة تنوع املوارد البشرية حولهل متتلك عينة الدراسة تصورًا واضحا  -1

 ؟يالنجاح االسرتاتيج مبوضوع صة قيد الدراسةمن قبل اجلامعات اخلاهل هناك إدراك  -2

 املبحوثة؟اجلامعات والنجاح االسرتاتيجي يف  إدارة تنوع املوارد البشريةاالرتباط بني كل من  اتطبيعة عالقهي ما  -3

 ؟النجاح االسرتاتيجيها يف أبعاد و إدارة تنوع املوارد البشريةمستوى تأثري  ما -4

إدارة تنوع املوارد تبعًا لتباين مستويات تركيزها على النجاح االسرتاتيجي تتباين اجلامعات اخلاصة املبحوثة يف حتقيق  هل -5

 ؟البشرية

 هل هناك فروقات معنوية جتاه متغريى الدراسة على وفق السمات الشخصية للمستجبني ؟ -6
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 ة الدراسة:يأهمثانيًا. 
يف حتقيق النجاح  ميتهاأهو، إدارة تنوع املوارد البشريةبدراسة  تهتمهذه الدراسة يف كونها  يةأهمتكمن            

  ية الدراسة احلالية يف اجتاهني، وهما:أهمعلمية متميزة يف هذا اجملال وتتجلى  مساهمة دوهذا يع ،االسرتاتيجي
 
 كادميية: همية األاأل -أ

 تي:يف اآلية الدراسة أهممن الناحية االكادميية تكمن 

 ها.أبعادو هميتهاأو إدارة تنوع املوارد البشريةبيان وتوضيح املفاهيم اخلاصة ب -1

 م هذه الدراسة يف توضيح مفاهيم ومتضمنات النجاح االسرتاتيجي.اسها -2

كادميية وزيادة ليب التفوق التنافسي للمنظمات األساأا من سلوبا مهٌمإدارتها لكونهما إتنوع املوارد البشرية و هميةأ -3

 دائها.أمستويات 

 املنظمات املبحوثة.بيان واستكشاف جماالت النجاح االسرتاتيجي يف  -4

 :ية امليدانيةهماأل -ب

 :يف اآلتيية الدراسة أهممن الناحية امليدانية تكمن 

 املبحوثة. اجلامعاتيف  إدارة تنوع املوارد البشريةتساعد هذه الدراسة يف التأكد من دور  -1

يف املنظمات املبحوثة لتحقيق  البشريةإدارة تنوع املوارد يف تطبيق  تساهمالعمل على تقديم مقرتحات عملية قابلة للتطبيق  -2

 النجاح االسرتاتيجي.

 توضيح إمكانيات التنوع يف املوارد البشرية وما له من تأثري على جماالت النجاح االسرتاتيجي ضمن املنظمات املبحوثة. -3

 
 ثالثًا. أهداف الدراسة:

 :يأتيما إىلفإن الدراسة احلالية تهدف  دراسةضوء املشكلة اليف    

  .والنجاح االسرتاتيجي إدارة تنوع املوارد البشريةب االدبيات املتاحة حول متغريات الدراسة واملتمثلة عرض .1
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 . إدارة تنوع املوارد البشريةعلى تركيز املنظمات املبحوثة التعرف على مستوى  .2

 .االسرتاتيجي النجاحاملبحوثة ورية يف املنظمات تنوع املوارد البش ادارةمستوى  بني التأثريالتعرف على طبيعة العالقة و .3

 وفق معطيات امليدانية. إدارة تنوع املوارد البشريةحتديد التباين يف النجاح االسرتاتيجي وعالقة ذلك التباين يف  .4

 بناء خمطط فرضي ألختبار فرضياتها . .5
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 الدراسة: خمطط رابعًا. 

افرتاضي يأخذ بنظر االعتبار طبيعة العالقات بني متغريات  طلب األمر صياغة أمنوذجيتهداف الدراسة ألغرض حتقيق 

 الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة االفرتاضيخمطط ( 1-1الشكل )

 عداد الباحثة.إ: من املصدر

 

 

 

التدددد ریدددد       -1

 التنوع وتقبل االخر

مل  -2 ناء فرق الع ب

 المتنو ة

بددددندددداء ثددددقددددافددددة  -3

 تنظیمیة لتقبل التنوع

  ددددددر ا  ار   -4

 الع یا ل تنوع

 إدارة

تنوع الموارد  

 البشرية

 

 

 

 النمو -1

 

 البقاء -2

 

 التكیف -3

 

 النجاح االستراتيجي

 التأثير

 االرتباط
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 خامسًا. فرضيات الدراسة:

 جتاه وصف متغريات الدراسة احلالية. أربيليف حمافظة  اجلامعات اخلاصةختتلف آراء املستجيبني يف  :وىلفرضية األال

ها باختالف طبيعة االعتماد عليها من قبل اجلامعات أبعاد ملتغريات الدراسة و ية الرتتيبةهماألختتلف  :الفرضية الثانية

 على املستوى الكلي واجلزئي.  اخلاصة

والنجاح  إدارة تنوع املوارد البشريةتوجد عالقة ارتباط معنوية وطردية ذات داللة احصائية بني  :الفرضية الثالثة

  . على املستوى الكلي واجلزئي االسرتاتيجي

وعلى املستوى الكلي  النجاح االسرتاتيجيتاثريا معنويًا وموجبًا يف  إدارة تنوع املوارد البشريةتؤثر  :فرضية الرابعةال

 واجلزئي.

إدارة تبعًا لتباين مستويات تركيزها على النجاح االسرتاتيجي تتباين اجلامعات اخلاصة املبحوثة يف حتقيق  اخلامسة:فرضية ال

 .تنوع املوارد البشرية

ثة جتاه متغريات الدراسة تبعًا املبحو اخلاصة توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية لدى اجلامعاتالسادسة: فرضية ال

   . على املستوى الكلي واجلزئي ختالف مجيع خصائصهم الشخصيةآل

( على مستوى النجاح االسرتاتيجيو، إدارة تنوع املوارد البشريةفروق معنوية ملتغريات الدراسة )وجد ي السابعة: الفرضية

  .املبحوثة اجلامعات اخلاصة

 

 حدود الدراسة: . سادسًا

التدريب على التنوع  ُبعده )أبعاداملتمثل ب إدارة تنوع املوارد البشريةتكمن احلدود املوضوعية بتحليل  :املوضوعية وداحلد -1

دعم اإلدارة العليا لتنوع املوارد  ُبعد، بناء ثقافة تنظيمية تقبل التنوع ُبعد ،بناء فرق العمل املتنوعة ُبعد، وتقبل اآلخر

 التكيف(.والبقاء، وها )النمو، أبعاد ( والنجاح االسرتاتيجي املتمثل بالبشرية
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 .أربيلحمافظة يف  اخلاصةعدد من اجلامعات  اهليئة التدريسية يفاعضاء من  عضوا( 284: متثلت بـ )احلدود البشرية -2

: )اجلامعة اللبنانية ب  واملتمثلة أربيلحمافظة  يفالعاملة  اخلاصةاجلامعات كل : يقتصر تطبيق الدراسة على احلدود املكانية -3

الدولية  أربيلجامعة  توقد امتنع الفرنسية، جامعة جيهان، جامعة تيشك، جامعة بيان، جامعة نوجل، اجلامعة الكاثولوكية(

لذلك مت استبعاد اجلامعة يف  التعاون مع الباحثة مربرين أنشغال اجلامعة وكوادرها التدريسية باالمتحانات الفصلية والنهائية

 .الدراسة

 .2022 لسنة( 9، وحتى شهر ) 2021( لسنة 9تتمثل مدة اجناز الدراسة بداية من الشهر ): احلدود الزمنية -4

 

 ساليب مجع املعلومات: منهجية الدراسة وأاحملور الثاني

 

 اواًل. منهج الدراسة

التأثري والتباين بني وعالقة الالتحليلي عرب دراسة الوصفي اعتمدت الدراسة احلالية يف أختيار فرضياتها على املنهج       

ويتميز هذا األسلوب  ،اجلامعات اخلاصةيف  التدريسيةللكوادر  هاوحتليلاآلراء  وصفكز على ألنها تٌر ،متغريي الدراسة

بنظرة مشولية حيث يتم اقرتان وصف احلالة بتحليلها ومن ثم إستخالص النتائج واملؤشرات املستخدمة يف مجع البيانات 

ملنبثقة ويتم أستخدام التحليل ألعراض حتديد النتائج والوقوف على أبرز املؤشرات إلختبار صحة الفرضيات أو نفيها وا

 من خمطط الدراسة أإلفرتاضي.

 سلوب مجع البيانات:أثانيًا. 

 إىل والوصول  ،ختبار خمطط الدراسة وفرضياتهااات الالزمة إلكمال هذه الدراسة ومن أجل حصول على البيانات واملعلوم

 أعتمدت الدراسة على مصادر عدة لتغطية اإلطار النظري وامليداني عرب األساليب اآلتية: ،النتائج وحتقيق أهداف الدراسة
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على املصادر العربية واألجنبية املتمثلة يف  ةالباحث تبهدف تغطية اجلانب النظري للدراسة أعتمد طار النظري:. اإل1

فضاَل عن اإلطالع على شبكة املعلومات العاملية  ،الرسائل واألطاريح والدوريات العلمية واملؤمترات العاملية والكتب

 يف هذا اجملال. ةالباحث ساعدت)األنرتنيت( اليت 

 عتمدت الدراسة على األساليب اآلتية:ابيانات اخلاصة باجلانب امليداني للحصول على ال طار امليداني:. اإل2

اخلاصة لغرض احلصول على البيانات  للجامعاتامليدانية  بالزيارات ةالباحث تقامأ. الزيارات امليدانية واملقابالت الشخصية: 

 ،وثةحاملب اجلامعات يف داريةالقيادات اإلمقابالت مع عدد من  ةالباحث توأجر ،وحتديد جمتمع الدراسة وعينتها ،األولية

 الدراسة. ( ذلك إبراز مشكلة البحث من خالل توجيههم األسئلة اليت جاءت بها مشكلة1 لحقاملموضح يف ) مثلما هو

ة للحصول على البيانات فيما يتعلق باجلانب ( ألنها تعد األداة الرئيس3 لحقاملستبانة )مت األعتماد على االب. األستبانة: 

عن اإلفادة من آراء  فضاًل ،ستمارة على اجلانب النظري للدراسةتمدت الدراسة يف حتديد عبارات االعاوقد  ،العملي

جمال الدراسة ومتغرياتها ( ومت تصحيح العبارات لتتناسب مع 2 لحقاملختصاص يف هذا اجملال )اخلرباء واحملكمني ذوي اال

 على النحو اآلتي:ذلك ستمارة األستبانة ثالثة حماور, واوتتضمن 

  :أسئلة( 8وهو احملور اخلاص باملعلومات الشخصية التعريفية العامة عن األفراد املستجبني, وعددها )احملور األول 

اجلنسية، الديانة، احلالة الوظيفي,  اللقبالتحصيل الدراسي,  ،اجلنس, الفئات العمرية اجلامعة،) :ة يفمتمثل

 .(االجتماعية

 :فقد ركز على املقايس اخلاصة مبتغريي الدراسة وعرب اجلزأين اآلتني: احملور الثاني 

التدريب على التنوع  ُبعد) ـ( املتمثلة بالبشريةإدارة تنوع املوارد للمتغري املستقل )  أبعاد  ربعأيشمل  اجلزء األول: -

(DT( بناء فرق العمل املتنوعة ،)BDT ،)و( بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوعBOC ودعم االدارة العليا للتنوع ،)

(MSD( وحدد ))ُبعد( عبارات لكل 5. 

(، GRمتمثلة يف )النمو ) أبعاد ثالث( وهو يتضمن النجاح االسرتاتيجيحدد هذا اجلزء للمتغري املعتمد )  اجلزء الثاني: -

 ( عبارات.5) ُبعد(( إذ حدد لكل ADالتكيف )و(، SUالبقاء )و
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وقد مت إستخدام مقياس )ليكرت( اخلماسي يف مجيع مقايس األستبانة  ،( عبارة43ستبانة اإلمجالية )وبلغ عدد عبارات اال

قوة تأثري متغريي  إىل وتشري إجابات املستجبني )أتفق بشدة , أتفق(  ،بشدة(د, ال أتفق, وال أتفق حمايوبتدرج )أتفق بشدة, 

وما كان بني ذلك  ،حني تعرب إجابات املستجبني )ال أتفق وال أتفق بشدة( عن ضعف تأثري متغريى الدراسة علىالدراسة, 

 هيكل األستبانة للدراسة احلالية.( يوضح 5-1)واجلدول  ،لمتغريى الدراسةل رب عن األعتدال والوسيطةعد( فإنه ي)حماي

 

  هاوتصميم ( تركيب استمارة االستبيان1-5اجلدول )

 عداد الباحثة.إ: من املصدر

 

 

  األدوات اإلحصائية لتحليل البيانات . ثالثًا

( SPSS 24)( وAmos 24)استخدمت الدراسة جمموعة من األدوات اإلحصائية عرب االعتماد على برنامج 

 وكانت كاآلتي:  ،إلجراء التحليالت اإلحصائية املطلوبة، الستكمال اجلانب امليداني للدراسة واختبار فرضياتها

 املصدر عدد الفقرات املتغريات الفرعية املتغريات الرئيسة ت
 من اعداد الباحثة 8 بيانات ختص االفراد املبحوثني معلومات عامة اوال

 ثانيا
إدارة تنوع املوارد 

 البشرية
 

 (ABIDI et al., 2017) 5 التدريب على التنوع وتقبل االخر
(D’Netto et al., 2014) 
(Patrick & Kumar, 2012) 

، (2020)العبدالالت، ، (2020)ابو ليفة، 
)الليمون والربايعة، ، (2019)الربيعي واملوىل، 

 (2017)مسارة، ، (2019

 5 بناء فرق العمل املتنوعة
 5 تنظيمية لتقبل التنوعالثقافة البناء 

 5 دعم اإلدارة العليا للتنوع

 النجاح االسرتاتيجي  ثالثا

 النمو
 

5 (Dawood&Mahmoud,2021), 
(Abuzaid, 2018) 
(Carvalho, 2016) 

)العاني ومحد، ، (2020)حسن والشخيلي، 
)علوان ، (2018)حممد وعصاد، ، (2019

 (2018واخرون، 

 5 البقاء

 5 التكيف
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 Cranach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ ستخدام معامل الثبات بطريقة ااختبار أداة الدراسة: مت  .1

 لفحص واختبار أداة القياس يف الدراسة احلالية.

للتحقق من شرط استيفاء بيانات الدراسة لشروط التحليل  ح وااللتواءطفلالتباستخدام مؤشر  . اختبار التوزيع الطبيعي2

 حصائي.اال

 ،واملتوسطات احلسابية ،والتكرارات ،. األدوات اخلاصة بوصف وتشخيص متغريات الدراسة: وتتمثل بالنسب املئوية3

 ونسبة االتفاق. ،واالحنرافات املعيارية

. معامل االرتباط البسيط واملتعدد بطريقة بريسون: يستخدم لقياس معنوية العالقة وطبيعتها بني متغريي الدراسة، فضاًل 4

 عن استخدامه يف حتديد االتساق الداخلي لعبارات متغريي الدراسة.  

 .ستوى الكلي واجلزئي( الختبار فرضية التأثري بني املتغريين وعلى املSEMسلوب منذجة املعادلة اهليكلية )أ. 5

 . حتليل التباين األحادي: يستخدم إلجياد الفروق بني اإلجابات بناًء على اخلصائص الشخصية.6

واملؤهل  : للتعرف على الفروقات بني فئات مسة اجلنس(Independent – Sample T Test). أستخدام اختبار 7

للتعرف على الفروقات  (One – Way Anova)حادي التباين األت الدراسة، ومت حتليل جتاه متغريا العلمي واجلنسية

 جتاه متغريات الدراسة. واحلالة االجتماعية ،والديانة ،واللقب العلمي ،كالعمربني فئات السمات الشخصية 
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 املبحث الثالث

 طار امليداني للدراسةاإل 

 :متهيد

بغية حتقيق االهداف اليت أعدت من أجلها االستبانة، والتأكد من مدى صدق وثبات مقاييسها املعتمدة يتم اخضاعها       

بعض االختبارات االولية إىل املباشرة يف توزيعها على عينة البحث، فقبل عملية التوزيع ختضع  ُبعدعدة اختبارات قبل و إىل

 ،احلياديةإىل توزيع االستبانة على العينة فتخضع  ُبعدما وأوصدق الثبات،  ،وصدق احملتوى ،املتمثلة بالصدق الظاهري

ها، واختبار بيانات أبعادواالتساق الداخلي بني فقراتها و االستكشايف،التحليل العاملي و التحليل العاملي التوكيدي،و

من  وان تلك االختبارات تعٌد ،بار شرط جتانس التباينلية، واختمل اختبار التوزيع الطبيعي، واالستقالاليت يٌشالدراسة 

وسيتم توضيح  ،أربيلالشروط األساسية للتأكد من مدى مالئمة مقاييس البحث لواقع اجلامعات اخلاصة املبحوثة يف مدينة 

 :اآلتيتلك االختبارات على النحو 

 االختبارات قبل توزيع االستبانة: أواًل: 

 متت هذه االختبارات على االستبانة لتحديد مدى مصداقيتها ومشوليتها وثباتها، وهي كاآلتي: 

هو التأكد من  الصدق الظاهرييضا بأواليت يسمى  صدق احملكمنين اهلدف من اختبار إصدق احملكمني )الظاهري(:  .أ

عرض استمارة االستبانة بصورتها ساس ذلك مت أة على قياس متغريات البحث، وعلى مدى قدرة استمارة االستبان

( للتأكد من صحـة 3دارة االعمال )امللحق رقم إاء واحملكمني املتخصصني يف جمال ولية على جمموعة من اخلرباأل

ومدى مالئمتها لفرضيات البحث وأهدافه، فضال عن استطالع آرائهم بشأن مقدرة  هاوصدقالفقرات الواردة فيها 

تغريات البحث مبا يضمن وضوح ودقة فقراتها من الناحية العلمية، وقد مت تعديل بعض تلك االستبانة علـى قياس م

مبا جيعلها مفهومة لدى ات من الناحية اللغوية والعلمية صياغة الفقر تومت العبارات اليت نالت اتفاق اغلبية احملكمني،

 أفراد العينة.
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قياس الشمولية هو التأكد يضا بيت يسمى أال صدق احملتوىاهلدف من اختبار اختبار صدق احملتوى )قياس الشمولية(:  .ب

، وبغية حتقيق هذا اهلدف مت االعتماد على ُبعداخلاصة بكل متغري، وكذلك الفقرات اخلاصة بكل  بعادمن كفاية األ

إدارة ) وفقرات املقاييس اخلاصة مبتغريات البحث أبعاد يف هذا اجملال، اذ نالت  تهموخربمعرفة احملكمني املتخصصني 

إضافة جمموعة من العبارات  ُبعدوغلب اخلرباء واحملكمني، أاتفاق  على (االسرتاتيجي النجاح، تنوع املوارد البشرية

 امللحق)وكما مثبت يف  ،وحذف أخرى وذلك يف ضوء مقرتحات وآراء اخلرباء، أخذت االستبانة صورتها النهائية

4.) 

يقصد بثبات االستبيان أن اختبار االستبانة يعطي النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقه يف الظروف ذاتها،  قياس الثبات: .ت

 Reliability، ولذلك مت تطبيق حتليل معامل الثبات )بني مفردات االستبيان ويقاس الثبات باستخراج معامل االرتباط

Analysis وبطريقة )( ألفا كرونباخAlpha - Cronbach ،)ساوية تيكون مقبواًل عندما تكون هذه القيمة مو

، ولغرض التأكد من دقة قياس متغريات االستبانة فقد قامت الباحثة (46: 2018)درويش،  (0.60أو أكرب من )

( يومَا وتبني أن التطابق 21) ُبعد، وأعيد االختبار ( فردًا20بإجراء اختبار أولي ملتغريات االستبانة لعينة مؤلفة من )

وهذا مؤشر للثبات املرتفع ألن كل قيم أكرب من  ،(0.05كلها معنوية عند مستوى ) إذإجابات أفراد املستجيبني يف 

 :كاآلتيوكانت النتائج ( وقد أخذت االستبانة صيغتها النهائية قبل التوزيع. 0.60)

إدارة تنوع املوارد تغري على مستوى املتغريات قد سجلت ملكرونباخ  –ألفا أعلى قيمة ملعامل الثبات بطريقة إن  -

 (.0.924مبعامل ثبات بلغت قيمته ) النجاح االسرتاتيجي(، يف حني جاء متغري 0.937) البشرية

 يف متغري دعم االدارة العليا للتنوع ُبعدكان ل بعاداألعلى مستوى كرونباخ  –ألفا أعلى قيمة ملعامل الثبات بطريقة إن  -

إدارة تنوع املوارد  متغري يف التدريب على التنوع ُبعد (، يف حني جاء0.862فقد سجلت ) إدارة تنوع املوارد البشرية

  .كرونباخ –ألفا بطريقة دنى قيمة ملعامل الثبات أب (0.622مبعامل ثبات بلغت قيمته ) البشرية

ــتبيان والبالغة )  - ــر الكلي وجلميع عبارات االس ــتوى املؤش معامل الثبات قد ( عبارة فقد كانت قيمة 35أما على مس

 (. 0.973بلغت )
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سة احلالية        ستبيان الدرا ضح توافر الثبات املطلوب ال سابقة يت ها مما أبعاد ومن خالل عبارات متغرياتها و ،ومن النتائج ال

ــح يف اجلدول )                 ــتبيان احلالي كأداة جلمع البيانات امليدانية. وكما موضـ ( اخلاص  6-1يعدَّ كافيًا العتماد عبارات االسـ

 الثبات.بقياس 

 كرونباخ –ألفا  ( قياس الثبات بطريقة6-1اجلدول )

 بعاد األ املتغري
عدد 

 العبارات
 قيمة املعامل

إدارة تنوع املوارد 
 البشرية

(MDHR) 
 

 5 0.622 (DT) التدريب على التنوع
 5 0.834 (BDT) بناء فرق العمل املتنوعة

 بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع
(BOC) 5 0.807 

 5 0.862 (MSD) دارة العليا للتنوعدعم اإل
 دارة تنوع املوارد البشريةإلاملؤشر الكلي 

(MDHR)  20 0.937 

النجاح  
 سرتاتيجياإل

(SS) 

 5 0.810 (GR) النمو 
 5 0.821 (SU) البقاء

 5 0.812 (ADالتكيف )
 للنجاح االسرتاتيجياملؤشر الكلي 

(SS) 15 0.924 

 0.973 35 الكلي جلميع عبارات االستبانةاملؤشر 
 SPSS االحصائي الربنامج نتائج خالل إعداد الباحثة منمن  املصدر:

 

 

قبل توزيع االستبانة على  وقياس الثبات ،وصدق احملتوى ،وبذلك فأن مقاييس البحث قد حققت شرط الصدق الظاهري

  .العينة املبحوثة
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 توزيع االستمارة عدباالختبارات ثانيًا: 

توزيع استمارة االستبانة اليت هي مبثابة شروط جيب  عدبجمموعة من االختبارات اليت متت  هذه االختبارات متثل 

والنتائج اخلاصة بالدراسة، وميكن  ،وميكن استخدامها يف احلصول على البيانات ،استيفاؤها لالستبانة لكي تكون مؤهلة

 اآلتي: يف إمجاهلا 

م التدخل يف إجابات املبحوثني ومنحهم احلرية ُبعدوذلك  ،حرصت الباحثة على التأكيد على حيادية االستبانة :ةاحليادٌي .أ

تفسري هدف الدراسة وتوضيح الغموض الذي قد  إىلوالوقت الكافيني لإلجابة على فقراتها، فضاًل عن سعي الباحثة 

وبناًء على ذلك فقد أعطى الباحثة ألفراد عينة  ،ضمانًا لدقة اإلجابة وموضوعيتها يستجد فيما يتعلق بفقرات االستبانة

 الدراسة املدة الكافية لإلجابة على فقرات االستبانة. 

لغرض االختبار والتأكد من صدق االستبانة مت االعتماد على االتساق الداخلي االتساق الداخلي ملتغريات االستبانة:  .ب

إذ تعرب قيم االرتباط املعنوية عن مدى مصداقيته متثيل تلك الفقرات الرئيسة  ،تغريات الدراسةللفقرات املعربة عن م

( وجود جمموعة كبرية من عالقات االرتباط املعنوية املوجبة الذي يعرب عن صدق 5لحق املوالفرعية املبحوثة ويوضح ) 

 ق الداخلي كاآلتي:وظهرت نتائج حتليل االتسا ،بناء حمتويات االستبانة وثبات سريانه

( واملذكورة يف 4( ولغاية )1يوضح اجلداول من ) :(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةبعاد االتساق الداخلي أل .1

كل من: املتمثلة بـ( MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةأبعاد ( قيم معامالت االرتبـاط بني فقرات و5امللحق )

(، BOC) بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوعو(، BDT) العمل املتنوعة بناء فرقو(، DT) التدريب على التنوع

وجـود عالقـات ارتبـاط معنويـة قويـة بني الفقرات عنـد  إىلوتشري النتائـج  (،MSD) دعم االدارة العليا للتنوعو

 ارد البشريةإدارة تنوع املوأبعاد على وجود اتساق داخلي عاٍل بني فقرات و ، وهذا يدٌل0.01)مستـوى )

(MDHR).  
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( 5( واملذكورة يف امللحق )7( ولغاية )5يوضح اجلداول من ) :(SSالنجاح االسرتاتيجي ) بعاد االتساق الداخلي أل .2

 البقاءو(، GR) كل من: النمواملتمثلة بـ هأبعادو( SSالنجاح االسرتاتيجي )قيم معامالت االرتبـاط بني فقرات 

(SU ،)و( التكيفADو ) وجـود عالقـات ارتبـاط معنويـة قويـة بني الفقرات عنـد مستـوى  إىلتشري النتائـج

 ه.أبعادو (SSالنجاح االسرتاتيجي )على وجود اتساق داخلي عاٍل بني فقرات  ، وهذا يدٌل0.01))

 

 :اختبار بيانات الدراسةثالثًا: 

وذلك ملعرفة مدى  ،مت مجعها من العينة املستجيبةمت تطبيق عدد من االختبارات للتأكد من صالحية البيانات اليت  

الذي يدور حول تطبيق أي من االختبارات إلجابة على التساؤل بهذا اخلصوص وا ،خضوعها لشروط التحليل اإلحصائي

 ، وذلك على وفق اآلتي:ةاملعلميه أو االختبارات الالمعلمي

 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات: .أ

التفلطح  :طبيعة البيانات ومدى اتباعها للتوزيع الطبيعي مت إجراء االختبار باالعتماد على قيميتمن أجل التعرف على 

)درويش، +( 1.96،  -1.96ن القيمة املقبولة هلا )وأن تك إىلان واليت تشري (Kurtosisو  Skewness) وااللتواء

 كاآلتي:ذلك و( 63: 2018

 (:MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةاختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغري  .1

 إدارة تنوع املوارد البشريةنتائج التوزيع الطبيعي لبيانات متغري  إىل ( الذي يشري 7-1من معطيات اجلدول )

(MDHR)  يتضح بأن قيم كل من التفلطح وااللتواء و، أبعاد اربعةالذي يتكون من(Skewness  وKurtosis )

كن اعتماد اختبارات االحصاء املعلمي يف ومن ثم مٌي ،أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي بانها ضمن منطقة القبول، أي

 اخلطوات القادمة من التحليل االحصائي.
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 (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغري 7-1جدول )

 العبارات

N 
 العينة

Skewness 
 االلتواء

Kurtosis 
 التفلطح 

Statistic Statistic 
Std. 
Error 

Statistic Std. Error 

DT1 284 -.739 .145 1.387 .288 

DT2 284 -.817 .145 .363 .288 

DT3 284 -.897 .145 .990 .288 

DT4 284 -.760 .145 .483 .288 

DT5 284 -.702 .145 .349 .288 

BDT1 284 -.838 .145 1.085 .288 

BDT2 284 -.506 .145 -.106 .288 

BDT3 284 -.920 .145 1.242 .288 

BDT4 284 -.790 .145 .847 .288 

BDT5 284 -.835 .145 1.196 .288 

BOC1 284 -1.198 .145 1.295 .288 

BOC2 284 -.915 .145 1.040 .288 

BOC3 284 -1.107 .145 1.314 .288 

BOC4 284 -.711 .145 .785 .288 

BOC5 284 -.956 .145 1.355 .288 

MSD1 284 -.723 .145 .584 .288 

MSD2 284 -1.040 .145 1.863 .288 

MSD3 284 -.871 .145 1.235 .288 

MSD4 284 -.764 .145 .721 .288 

MSD5 284 -.915 .145 1.006 .288 

 إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإلحصائي.من املصدر: 
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 (SS) النجاح االسرتاتيجياختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغري  .2

الذي  (SSالنجاح االسرتاتيجي )نتائج التوزيع الطبيعي لبيانات متغري إىل ( الذي يشري 8-1من معطيات اجلدول ) 

منطقة ( بانها ضمن Kurtosisو  Skewness)، يتضح بأن قيم كل من التفلطح وااللتواء أبعاد  ةثالثيتكون من 

حصاء املعلمي يف اخلطوات القادمة من ومن ثم ميكن اعتماد اختبارات اإل القبول، أي أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

 التحليل االحصائي.

 

 (SS) النجاح االسرتاتيجي( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغري 8-1جدول )

 العبارات
N 

 العينة
Skewness 

 االلتواء
Kurtosis 

 التفلطح 
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

GR1 284 -.846 .145 1.574 .288 

GR2 284 -.980 .145 1.566 .288 

GR3 284 -.709 .145 .148 .288 

GR4 284 -.620 .145 .202 .288 

GR5 284 -.812 .145 .436 .288 

SU1 284 -1.052 .145 1.500 .288 

SU2 284 -.979 .145 1.433 .288 

SU3 284 -.820 .145 .651 .288 

SU4 284 -1.046 .145 1.430 .288 

SU5 284 -1.073 .145 1.485 .288 

AD1 284 -.913 .145 1.127 .288 

AD2 284 -.822 .145 1.199 .288 

AD3 284 -1.039 .145 1.883 .288 

AD4 284 -.640 .145 .546 .288 

AD5 284 -1.092 .145 1.471 .288 

 إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإلحصائي. من املصدر: 
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 :ستقالليةاال .ب

ظهور  إىل املتغريات املستقلة اليت تؤدي  أبعاد ستقاللية بالتعرف على ظاهرة االرتباط الذاتي بني خيتص شرط اال   

 أبعاد ( بني Multicollinearityولكي نتعرف على وجود ارتباط ذاتي ) ،نتائج وهمية وغري حقيقية ملعلمات اإلحندار

( واختبار VIF( )Variance Inflation Factors) تطبيق اختبار معامل تضخم التباينفقد جرى  املتغريات املستقلة

، إذ تنوع املوارد البشرية بأدارةاملتغري املستقل يف الدراسة واملتمثلة  أبعاد من  ُبعد( لكل Toleranceالتباين املسموح )

( باعتبار أن بيانات 5( للقيمة املعيارية )VIFيشرتط لعدم وجود هذه الظاهرة أال تتجاوز قيم معامل تضخم التباين )

 ،(0.05( أكرب من مستوى املعنوية )Toleranceالدراسة من النوع الوصفي، وأن تكون قيم اختبار التباين املسموح )

املتغري املستقل  أبعاد( وجلميع VIF( يتبني لنا أن قيم معامل تضخم التباين )9-1ستقاللية يف اجلدول )ومن نتائج حتليل اال

(، 0.427 – 0.317(، وأن قيم اختبار التباين املسموح وقعت بني )3.158 –2.343) وقعت بني إذ ،(5تقل عن )

 أبعاد على عدم وجود ارتباط عاٍل بني  (، مما يدٌل0.05)وهي مجيعًا أكرب من قيمة مستوى املعنوية االفرتاضي للدراسة 

وبالتالي فإن شرط االستقاللية يعد متحققًا يف بيانات الدراسة احلالية مما يسمح لنا بتطبيق  ،املتغري املستقل للدراسة احلالية

  االختبارات املعلمية. 

 

 ( اختبار االستقاللية9-1اجلدول )

 VIF Tolerance بعاد األ املتغري

إدارة تنوع املوارد 
 (MDHR) البشرية

 

 2.343 0.427 (DTالتدريب على التنوع )
 3.158 .3170 (BDTبناء فرق العمل املتنوعة )

 2.723 .3670 (BOCبناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع )
 3.155 .3170 (MSDدعم االدارة العليا للتنوع )

 نتائج التحليل اإلحصائي. إعداد الباحثة منمن : املصدر
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 جتانس التباين:  .ت

خضاع بيانات الدراسة احلالية الختبار )ليفني( امت فقد متغريات الدراسة  أبعاد للتحقق من شرط جتانس التباين جلميع 

(Levene ومبا أن بيانات ،) الدراسة احلالية ومتغرياتها ذات مفردات متساوية فإن هذا االختبار هو األفضل ملثل  أبعاد

( الواردة يف Leveneهذه احلالة، وحيث أن هذه البيانات قد حتقق فيها شرط التوزيع الطبيعي لذلك فإن نتائج اختبار )

( ولكافة Leveneسوبة ملعلمة اختبار )( احمل.Sigحتقق شرط جتانس التباين؛ حيث أن قيم ) إىل ( تشري 10-1اجلدول )

( Leveneويؤكد ذلك قيم إحصائية ) ،(0.05كانت أكرب من مستوى املعنوية االفرتاضي للدراسة والبالغة ) بعاد األ

(، مما ميكننا 282،  1( وبدرجات حرية )3.9اليت كانت مجيعها أقل من قيمتها اجلدولية والبالغة ) كافة بعادألولاحملسوبة 

 وحسب نتائج التحليل املذكورة. ،القول بأن شرط جتانس التباين لبيانات الدراسة احلالية يعد متحققًا

 لتجانس التباين (Levene)ختبار ليفني ( ا10-1)اجلدول 
 إدارة تنوع املوارد البشرية

(MDHR) 
Levene’s Test 

 (SS) النجاح االسرتاتيجي
Levene’s Test 

 .F Sigقيمة  .F Sigقيمة 

 0.989 0.874 (GR) النمو  0.767 0.753 (DT) التدريب على التنوع
 بناء فرق العمل املتنوعة

(BDT) 0.869 0.794 البقاء (SU) 0.894 0.828 

بناء الثقافة التنظيمية وتقبل 
 0.963 0.864 (ADالتكيف ) 0.643 0.622 (BOC) التنوع

 دعم االدارة العليا للتنوع
(MSD) 0.721 0.727 - - - 

 من نتائج التحليل اإلحصائي. إعداد الباحثةمن  املصدر:

 

 

وتأسيسًا على نتائج اختبار شروط تطبيق االختبارات املعلمية أو الالمعلمية تبني أن بيانات الدراسة قد حتققت 

 فيها الشروط الثالث مما يسمح بتطبيق االختبارات املعلمية يف اختبار فرضيات الدراسة احلالية.
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  : اختبار أمنوذج الدراسة:رابعًا

لتشخيص مدى صالحية أمنوذج الدراسة احلالية إلجراء التحليالت اإلحصائية على وفق االختبارات املعلمية، فقد مت    

عدد من االختبارات اليت يراد منها التأكد من ذلك وحبسب اختبار التحليل العاملي االستكشايف  على عتمادألا

(Exploratory Factor Analysis) أوهلما: كفاية حجم العينة  .نااء هذا االختبار أن يسبقه اختباريتطلب اجر، و

وعليه مت اختبار أمنوذج الدراسة حسب اخلطوات املختارة، وثانيهما معنوية عالقة االرتباط بني متغريات الدراسة الرئيسة. 

 اآلتية:

الذي خيتصر حتت عنوان  (Kaiser-Meyer-Olkin)تشري نتائج كفاية العينة وحبسب اختبار .  اختبار كفاية العينة: 1

(KMO) ( 11-1واملوضحة يف اجلدول ،)( وهي قيمة أكرب من القيمة 0.584أن قيمة مؤشر كفاية العينة قد بلغت )

 نت قيمة )مربع كاي( احملسوبة والبالغةاختبار )بارتليت( حيث كا (، وبتعزيز من قيم0.5املعيارية هلذا االختبار والبالغة )

(، كما بلغت القيمة املعنوية هلذا االختبار 1( وبدرجة حرية )61.656أكرب من قيمتها اجلدولية والبالغة ) (301.368)

مما يؤكد كفاية العينة املختارة للدراسة ( 0.05( وهي تقل عن القيمة املعنوية االفرتاضية للدراسة والبالغة )0.000)

 احلالية.

( وهو أكرب من  0.023( أن قيمة حمدد مصفوفة االرتباط بلغ )11-1يالحظ من اجلدول ).  اختبار معنوية االرتباط: 2

على عدم وجود اعتماد خطي بني الصفوف، أو بني األعمدة  ( مما يدٌل0.00001القيمة املعيارية للمحدد والبالغة )

أن جمموع مربعات معامالت االرتباط  إىلللمصفوفة، وعدم وجود ارتباطات مرتفعة غري حقيقية بني املتغريات، مما يشري 

فر فيها احلد بني املتغريات أكرب من جمموع مربعات معامالت االرتباط اجلزئية، وهذا يعين أن مصفوفة االرتباطات تتوا

 األدنى من العالقات، وهي ليست مصفوفة أحادية أي ليست خالية من العالقات فهي صاحلة إلجراء التحليل العاملي.

  



 

34 
 

 ( اختبار كفاية العينة ومصفوفة االرتباط للتحليل العاملي11-1اجلدول )

 الداللة املعايري القيم نوع املؤشر
 جيد 0.5أكرب من  KMO 0.584 مؤشر كفاية العينة 

اختبار 
بارتليت 

Bartlett 

2χ 301.368 146.547 معنوي 
Sig. 0.000  معنوي 0.05أقل من 
df. 1 - - 

 0.023 حمدد مصفوفة االرتباط
أكرب من 

0.00001 
 جيد

 .إعداد الباحثة من نتائج التحليل االحصائي من :املصدر

 

 

أولكن( وكذلك اختبار )بارتليت( واختبار معنوية االرتباط ميكن االستدالل  –ماير  –ومن نتائج اختبار )كايزر 

اخلطوة التالية يف  إىلعلى أن مجيع املؤشرات اخلاصة حبجم العينة ومصفوفة االرتباط كانت دالة وجيدة مما جيعلنا ننتقل 

 .استخراج العوامل وحتديد عددها

 :اختبار الصدق البنائي التوكيدي: خامسًا

الباحـثة التحليل العاملي التوكيدي  ـا ميدانيا اجرتللتأكـد مـن صدق البناءات النظرية للمتغريات ودقته 

((Confirmatory Factor Analysis الذي يعد أحد ياس املتغريات الرئيسة والفرعية للمقاييس املعتمدة فـي ق

 إىلذ يهدف التحليل العاملي التوكيدي إ (،Structural Equation Modelingتطبيقات منذجة املعادلة اهليكلية )

ن أو ،والفقراتبعاد مطابقة اهليكل االفرتاضي املتوفر للمتغريات مـع البيانات املتجمعة عنـه، وبالتالي تأكيد العالقة بني األ

املقاسة )احلسناوي د واضح ومناسب مـن الفقرات غري ُبعد ُبعد، وهذا يضمن متثيل كـل بعادكـل األ إىلالفقرات التتجه 

(، Amos Version 24(.  وقـد اعتمد فـي تطبيق التحليل العاملي التوكيدي الربنامج االحصائي )176:  2015، 

هما ، وولتقييم االمنوذج اهليكلي الناتج عـن خمرجات التحليل العاملي التوكيدي أوصى الباحثون بالتحقق من معيارين

(Schumacker & Lomax,2010:169 : ) 
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 ( : Parameter Estimatesتقديرات املعلمة ) .1

( مـع املتغريات غري املقاسـة .Latent Varوهـي متثل قيم املسارات التـي تربط املتغريات الكـامنة )        

(Unobserved Var.)، الفرعي  ُبعدال إىلالنسبيـة لكـل فقرة )متغري غري مقاس( بالنسبة  األهميةل وهـذه املعلمات متٌث

 Holtzmanعتبـار عدة معايري هي ات جيب األخذ بنظر اإلالذي تنتمي اليـه )متغري كامن(، وعند تقييم هـذه املعلمـ

& Sailesh, 2011:13) : ) 

 :( . 40ذا جتـاوزت أقيامهـا نسبـة )إن تقديرات املعلمـة تكـون جمديـة ومقبولـة أ جـدوى تقديرات املعلمـة% 

 والعكس  ،كلما كانت االخطاء املعيارية صغرية أمكن االعتماد على املعلمات االحصائية ء املعيارية:مدى مالئمة االخطا

 .أيضًاصحيح 

 :حتدد الداللة االحصائية لتقديرات املعلمة اعتمـادًا علـى معنوية النسبة احلرجة  الداللة االحصائية لتقديرات املعلمة

(C.Rاليت متثل املقياس االحص ) ذا جتـاوزت تكون تقديرات املعلمـة معنويـة إ ذملعنويـة تقديرات املعلمـة، إائي

 . (0.01( عند مستوى معنويـة )2.56ذا جتاوزت )( وإ0.05( عند مستوى معنويـة )1.96النسبـة احلرجـة )

 (Model Fit Index's) وذجمنمؤشرات مطابقة األ .2

تؤسس مؤشرات املطابقة املعيار الذي لكم من خالله على مدى مطابقة االمنوذج اهليكلي املتحقق ودقته، ويعد الكاي       

درجات احلرية ضمن املدى احملدد فأن  إىلفاذا كانت قيمته بالنسبة  ،منوذجمؤشرات مطابقة األ  أهممن  (2X)سكوير 

منوذج اهليكلي تمدت جمموعة من مؤشرات مطابقة األاملثالي، وقد اع معظم قيم مؤشرات املطابقة االخرى ستقع يف املدى

ن يكون أيجب فمؤشرات مطابقة االمنوذج  إىل وهي كما تتضح يف االمنوذجات اهليكلية اخلاصة بكل متغري. وبالنسبة 

 CMINقيم النسبة بني  (:176:  2015)احلسناوي ،  ، وذلك كاآلتييم مستوفية لقاعدة القبول املخصصة هلاالِق

قيمة و( IFI) ةاملطابقة املتزايدوقيمة ( CFIمؤشر املطابقة املقارن ). قيمة 5قل من أن يكون أجيب  dfودرجات احلرية 

 (RMSEA) ؤشر جذر متوسط مربع اخلطأ التقرييبموإن . 0.900رب من أكن يكون أجيب ( TLI)توكر ولويس مؤشر 

 . 0.08جيب ان يكون اقل من 
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 كانت نتائج التحليل العاملي التوكيدي وحسب املقاييس كاآلتي: ويف ضوء ما تقدم 

 (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةالتحليل العاملي التوكيدي ملقياس  .أ

 (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية( أن كل تقديرات املعلمات املعيارية لفقرات متغري 2-1يتضح من الشكل )     

بفقراتها وكانت مجيعها  االربعةالفرعية  بعاد النسب الظاهرة على األسهم اليت تربط األ( وهي 0.40قد جتاوزت نسبة )

( عند 2.56كرب من )أنها أ( اتضح 12-1( الظاهرة يف اجلدول )CRألنه عند متابعة قيم النسبة احلرجة ) ،معنوية ًانسب

مطابقة االمنوذج فقد  ملؤشراتأما بالنسبة و ،جدوى هذه املعلمات وصدقهـا إىل( وهذا يشري 0.01عنوية )املمستوى 

أظهرت النتائج كما يتضح يف األمنوذج اهليكلي أن مجيعها كانت مستوفية لقاعدة القبول املخصصة هلا، وبذلك فأن االمنوذج 

تنوع  إدارةمؤشرات تعديل مقرتحة، مما يؤكد أن متغري  يأ إىلاحلاجة اهليكلي قد حاز على مستوى عاٍل من املطابقة دون 

 وهي: التدريب على التنوع مرتابطةأبعاد  ربعةأ( فقرة موزعة بالتساوي على 20يقاس بـ ) (MDHR) املوارد البشرية

(DT ،)بناء فرق العمل املتنوعةو (BDT ،)بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوعو (BOC ،)دعم االدارة العليا للتنوعو 

(MSD.) 

 
 (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية( التحليل العاملي التوكيدي ملقياس 1-2الشكل )

 .Amos V.24))ج  نامخمرجات برعداد الباحثة باالعتماد على من إ املصدر :
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مؤشرات مطابقة االمنوذج فقد أظهرت النتائج وكما يتضح يف األمنوذج اهليكلي أن مجيعها كانت  إىلأما بالنسبة و 

 :وذلك كاآلتيمستوفية لقاعدة القبول املخصصة هلا 

 .  df (2.043)ودرجات احلرية  CMINالنسبة بني قيم  -

 . 0.938( CFIمؤشر املطابقة املقارن )قيمة  -

 . 0.938( IFI) ةاملطابقة املتزايدقيمة  -

 .0.928( TLI)توكر ولويس قيمة مؤشر  -

 . 0.061 (RMSEA) مؤشر جذر متوسط مربع اخلطأ التقرييب -

 (.233.99كرب من قيمتها اجلدولية البالغة )وهي أ .335.064( 2X) احملسوبه بلغ قيمة مؤشر الكاي سكوير -

 

إدارة تنوع املوارد ( قيم تقديرات املعلمة واخلطأ املعياري والنسبة احلرجة ومستوى املعنوية ملقياس 12-1جلدول )ا
  البشرية

 Estimate بعاد األ املسار الفقرات
االوزان 
 االحندارية

S.E. 
اخلطأ 
 املعياري

C.R. 
القيمة 
 احلرجة

P 
مستوى 
 الداللة

DT5 <--- DT. 1.000    
DT4 <--- DT. .930 .099 9.358 *** 
DT3 <--- DT. .978 .096 10.140 *** 
DT2 <--- DT. 1.081 .101 10.752 *** 
DT1 <--- DT. .634 .082 7.774 *** 

BDT5 <--- BDT. 1.000    
BDT4 <--- BDT. 1.077 .085 12.672 *** 
BDT3 <--- BDT. 1.064 .082 13.057 *** 
BDT2 <--- BDT. .915 .083 11.000 *** 
BDT1 <--- BDT. .829 .080 10.390 *** 
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MSD1 <--- MSD. 1.000    
MSD2 <--- MSD. 1.171 .101 11.578 *** 
MSD3 <--- MSD. 1.193 .101 11.754 *** 
MSD4 <--- MSD. 1.058 .092 11.450 *** 
MSD5 <--- MSD. 1.175 .096 12.248 *** 
BOC1 <--- BOC. 1.000    
BOC2 <--- BOC. 1.168 .123 9.508 *** 
BOC3 <--- BOC. 1.052 .120 8.788 *** 
BOC4 <--- BOC. 1.018 .108 9.428 *** 
BOC5 <--- BOC. 1.118 .118 9.463 *** 

 . Amos V.24))ج  نامباالعتماد على خمرجات بر ةعداد الباحثإ: من  املصدر
 
 

  (SS) االسرتاتيجيالنجاح التحليل العاملي التوكيدي ملقياس  .ب

قد جتاوزت  (SS) النجاح االسرتاتيجي( أن كل تقديرات املعلمات املعيارية لفقرات متغري 3-1يتضح من الشكل )     

وكانت مجيعها نسب معنوية  ،بفقراتها الثالثةالفرعية  بعاد وهي النسب الظاهرة على األسهم اليت تربط األ ،(0.40نسبة )

عنوية امل( عند مستوى 2.56نها اكرب من )أ( اتضح 13-1( الظاهرة يف اجلدول )CRألنه عند متابعة قيم النسبة احلرجة )

منوذج فقد أظهرت النتائج مؤشرات مطابقة األ إىلأما بالنسبة  ،جدوى هذه املعلمات وصدقهـا إىل( وهذا يشري 0.01)

كما يتضح يف األمنوذج اهليكلي أن مجيعها كانت مستوفية لقاعدة القبول املخصصة هلا، وبذلك فأن االمنوذج اهليكلي قد 

 النجاح االسرتاتيجيي مؤشرات تعديل مقرتحة، مما يؤكد أن متغري أ إىلحاز على مستوى عاٍل من املطابقة دون احلاجة 

(SS) ( فقرة موزعة بالتساوي عل15يقاس بـ ) وهي: النمو مرتابطة أبعاد  ثالثةى (GR ،)البقاءو (SU ،)التكيف و

(AD.) 
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 (SS) النجاح االسرتاتيجي( التحليل العاملي التوكيدي ملقياس 3-1الشكل )

 .Amos V.24))ج  نامخمرجات برعداد الباحثة باالعتماد على من إ املصدر :

 

مؤشرات مطابقة االمنوذج فقد أظهرت النتائج وكما يتضح يف األمنوذج اهليكلي أن مجيعها كانت  إىلأما بالنسبة و

 :وذلك كاآلتيمستوفية لقاعدة القبول املخصصة هلا 

 . df (2.884)ودرجات احلرية  CMINالنسبة بني قيم  -

 . 0.918( CFIمؤشر املطابقة املقارن )قيمة  -

 . 0.919( IFI) ةاملطابقة املتزايدقيمة  -

 .0.901( TLI)توكر ولويس قيمة مؤشر  -

 . 0.078 (RMSEA) مؤشر جذر متوسط مربع اخلطأ التقرييب -
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 (.233.99وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة ) 250.929( 2X) احملسوبه بلغ قيمة مؤشر الكاي سكوير -

 

النجاح ومستوى املعنوية ملقياس  ،والنسبة احلرجة ،واخلطأ املعياري ،( قيم تقديرات املعلمة13-1اجلدول )

 (SS) االسرتاتيجي

 Estimate بعاد األ املسار الفقرات
وزان األ

 االحندارية

S.E. 
اخلطأ 
 املعياري

C.R. 
القيمة 
 احلرجة

P 
مستوى 
 الداللة

GR5 <--- GR. 1.000    
GR4 <--- GR. .966 .086 11.284 *** 
GR3 <--- GR. 1.010 .085 11.937 *** 
GR2 <--- GR. .824 .087 9.502 *** 
GR1 <--- GR. .782 .074 10.565 *** 
SU5 <--- SU. 1.000    
SU4 <--- SU. .925 .082 11.312 *** 
SU3 <--- SU. .939 .084 11.151 *** 
SU2 <--- SU. .927 .081 11.384 *** 
SU1 <--- SU. .765 .074 10.355 *** 
AD1 <--- AD. 1.000    
AD2 <--- AD. .926 .080 11.615 *** 
AD3 <--- AD. 1.046 .090 11.578 *** 
AD4 <--- AD. .910 .089 10.274 *** 
AD5 <--- AD. .830 .083 9.959 *** 

 . Amos V.24))ج  نامباالعتماد على خمرجات بر ةعداد الباحثإاملصدر : من 
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 الثانيالفصل 

 للدراسة اإلطار النظري

 

النجاح و إدارة تنوع املوارد البشريةتسليط الضوء على موضوع  إىلتسعى الباحثة من خالل هذا الفصل  

ن والُكتاب يف هذا اجملال، وذلك عرب استعراض ماهية هذا ولنظري، من خالل ما جاء به الباحثطار االاالسرتاتيجي يف ا

 املوضوع وعلى النحو ااَلتي:

 .املوارد البشريةإدارة تنوع املبحث األول: 

 .املبحث الثاني: النجاح االسرتاتيجي

 .املبحث الثالث: العالقات الرتابطية بني متغريي الدراسة
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 إدارة تنوع املوارد البشرية املبحث األول:

 تنوع املوارد البشرية ماهي :أواًل

ن قدرة املنظمة يف استخدام تنوع املوارد البشرية يف خمتلف جماالتها، ومبا يعزز أداءها وخمرجاتها، ميكنها من إ

االستمرار بكفاءة وجودة عالية، وتأكيد حالة من التميز واالختالف بني املنظمة ومنافسيها، ولتوضيح ذلك مت تقسيم هذا 

 اآلتي: علىاملبحث 

 :متهيد

، ومع االنفتاح الذي يشهده العامل كافة وارد البشرية من األمور الطبيعية املنتشرة يف املنظماتأصبح تنوع قوى امل

من حركة املوارد البشرية عرب القارات، وبهذا التنوع املتزايد يف املوارد، والتغري  ت، وما نتجكافة يف اجملاالت والقطاعات

تغري يف طبيعة ممارسات إدارة املوارد البشرية، ومن ضمن هذه املمارسات ظهرت  إىل يف بيئات األعمال، فقد أدى ذلك 

اخلليط الثقايف يف منو وحتسني أداء املنظمة، واالستفادة  أهميةممارسات ادارة التنوع، واليت جاءت كنتيجة طبيعية إلدراك 

فسية، فإدارة التنوع من العمليات اإلدارية مصدر لإلبداع وتكوين امليزة التنا إىل نه من خالل حتويله من سبب للصراعم

 (.265، 2020القائمة على بعض القيم اليت تعرتف باالختالفات بني األفراد باعتبارها مصدرا للقوة )أبو ليفة، 

ولقد شجعت التغريات املتسارعة يف عامل األعمال والرتكيبة السكانية املتغرية ألسواق العمل يف كثري من بلدان 

 إىل دارة التنوع من ِقبل علماء اإلدارة والباحثني، إذ يشري تنوع القوى العاملة إاالهتمام مبجاالت التنوع و  حنوالعامل

االختالفات اليت يتكون منها األفراد، مثل الثقافة، والعرق، واجلنسية، والسن، والدين، واإلعاقة، واجلنس، والتعليم، 

تميز بها بعض األفراد عن اآلخرين يف قوة العمل، فاالهتمام ترى اليت الختالفات واخلصائص األخواملعتقدات، ومجيع ا

بالتنوع يسمح للمنظمات اليت ترغب بإجراء توسع يف عملياتها لتتعدى بذلك احلدود احمللية بإدراك أفضل للطرائق اليت 

ام ضرورة إدراك ماهية التنوع، زيادة اجيابيات التنوع، وهذا يضع املديرين يف املنظمات أم إىل ينبغي استخدامها للوصول 

 . (Ardakani et al., 2016, 408) فضاًل عن طرائق تعزيزه لتحقيق أهداف املنظمة 
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ولقد ظهر اجتاه إدارة التنوع يف تسعينات القرن املاضي استجابًة للتطورات املتسارعة يف تنوع قوة العمل، وذلك  

لتحقيق هدفني رئيسيني هما: حتسني نوعية التفاعل بني الناس من خمتلف الفئات، ومتكني ودعم مجيع املوظفني، وبذلك 

لت اهتماما مع بداية القرن احلادي والعشرين، بوصفها وسيلة ملساعدة أصبحت إدارة التنوع إحدى جماالت اإلدارة اليت نا

املنظمات يف عملية االستجابة للتنوع املتزايد، والواضح يف أسواق العمل املعاصرة، ورغبة من املنظمات يف ضمان عدم 

ن، فإدارة التنوع مصطلح تعرض أي شخص أو جمموعة للتمييز على أساس السن، أو العرق، أو اجلنس، أو اإلعاقة، أو الدي

، 2017املمارسات اإلدارية اليت تستخدم لتحسني فاعلية إدارة املوارد البشرية يف املنظمات )مسارة،  إىل واسع يشري 

48.) 

مرت إدارة التنوع مبراحل خمتلفة بدءا مبرحلة تكافؤ الفرص واإلجراءات اإلجيابية، ومرورا مبرحلة تقدير و 

 :اآلتي( 1-2ارة التنوع، وانتهاء مبرحلة تطبيق التنوع على املستوى العاملي كما يف الشكل )االختالفات، ومرحلة إد

 

 

 

 مراحل إدارة التنوع (1-2شكل )

، "دراسة مقارنة آلليات إدارة التنوع بالتعليم قبل اجلامعي يف كل من كندا وأسرتاليا  2017امحد، عزام عبد، املصدر: 

 .311، 16مصر"، جملة اإلدارة الرتبوية، اجمللد بال، العدد وإمكانية اإلفادة منها يف 
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 أ. مفهوم تنوع املوارد البشرية

يف  ًامتزايد ًايعد التنوع يف القوة العاملة أمرًا طبيعيًا وشائعًا يف املنظمات على اختالفها، ويلقي هذا التنوع اهتمام

ل اآلخر من جهة، وادراك دور التنوع والتباين الثقايف يف الوقت احلاضر نتيجة املطالبات املتزايدة باملساواة والتسامح وتقٌب

تطور ومنو املنظمة، مع ازدياد التحديات اليت تواجه املنظمات، واليت يأتي يف مقدمتها زيادة املنافسة العاملية، وارتفاع توقعات 

، وبالتالي تزايد االهتمام مبوضوعات التنوع يف قطاع األعمال من جهة أخرى ري املتزايد واملتجدد يف حميطهاالزبائن، والتغ

العامة واخلاصة، وذلك بهدف متكينها من تقديم خدمة ممتازة للزبائن واحلفاظ على القدرة التنافسية، بل تطور االهتمام 

حمرك  إىلسبب للصراع الهمًا ميكن توظيفه بشكل إجيابي ليتحول من بالتنوع واالستفادة منه بوصفة موردًا تنظيميًا م

 (.2، 2021لإلبداع )ناصر، 

وميكننا أن جند الكثري من اآلراء والتعاريف املرتبطة بتنوع املوارد البشرية اليت تتشابه يف جوهرها ومضمونها 

لعلمية والثقافية للباحثني، اذ ال يوجد تعريف بشكل عام، وختتلف يف بعض اجلزئيات حبسب البيئة والتوجهات واخللفيات ا

واحد متفق عليه، على اعتبار أن تنوع املوارد البشرية لتوي على العديد من التفسريات تباينت حسب تباين نظريات 

عن  التنوع وإدارة التنوع اليت بدأت يف التطور يف مثانينيات القرن املاضي، وبالتالي اختلف كل باحث يف تعريفه للتنوع

الباحثني اآلخرين حسب وجهة نظر كل واحد منهم، وفيما يأتي نورد بعض التعريفات ملفهوم تنوع املوارد البشرية اليت 

 (.1-2ليها الباحثون اليت يوضحها جدول )إأشار 
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( آراء بعض الباحثني حول تعريف تنوع املوارد البشرية1-2جدول )  

 التعريف الباحث والسنة ت
1.  (Ewoh, 2013, 107)   جمموعة كبرية من املعرفة، واملهارات املتنوعة اليت  إىل الوصول الفوري

ميتلكها األفراد العاملني، والقدرات املطلوبة يف إجناز األهداف والغايات 
 التنظيمية.

2.  (Herrera et al.,2013, 2)  يقصد بالتنوع هو مميزات العاملني، من حيث االختالف والتشابه يف
الشخصية، والقيم وخربات العمل واحلياة، بسبب عرقهم  خصائصهم

أو خلفيتهم االجتماعية أو قيمهم املهنية أو أساليبهم، فضال عن األدوار 
  التنظيمي.

3.  (Nair& Vohra, 2015, 5)  إن التنوع يعين جمموعة الصفات ضمن املوارد البشرية العاملة واليت
وشعورهم وسلوكهم يف  تؤثر بوسائل مهمة يف كيفية تفكري األشخاص

، أهم  العمل، وقبوهلم، وأداءهم لألعمال املوكلة بهم، ومستوى رض
 وتقدمهم يف املنظمة.

هو االختالف والتباين بني ثقافات وخصائص وجتارب وعادات األفراد  (46، 2017)مسارة،   .4
 يف املنظمات، واليت ُتميز الفرد عن اآلخرين.

يدل على االختالفات املوجودة بني األفراد يف املنظمة الواحدة،  مصطلح (208، 2020)العبدالالت،   .5
من حيث اخلصائص اليت متيزه عن غريه من العاملني مثل: العمر واجلنس 
والعرق أو األقلية والدين والقدرة اجلسمية أو توجهات الفرد السياسية 

 واالجتماعية.
الثقافة، والعمر، واجلنس، واحلالة  اختالف األفراد يف الصفات مثل (269، 2020)أبو ليفة،   .6

 االجتماعية، واملستوى التعليمي، والوضع االجتماعي واالقتصادي.
فرق جوهري مييز شخصا أو فردا عن اآلخرين، حبيث ميتلك كل فرد  (5، 2021)ناصر،   .7

 جمموعة واسعة من اخلصائص والصفات الظاهرة واملخفية.  
 باالعتماد على املصادر الواردة فيه. ةإعداد الباحثمن  املصدر:

 

 

 ،ومن خالل ما تقدم ميكن مالحظة إن تنوع املوارد البشرية يعين التباين واالختالف يف اخلصائص الشخصية

 والتعليمية. ،واالقتصادية ،التباين يف اخللفيات االجتماعية إىل واخلربات، واليت تعود  ،والتجارب ،والصفات ،والثقافية
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 :تنوع املوارد البشريةأهمية ب. 

حتسني املركز التنافسي للمنظمة وحتسني صورتها الذهنية، ويزيد من القيمة  إىل ي تنوع املوارد البشرية يؤٌد 

التكامل والتناغم التنظيمي للموارد البشرية يف كل  إىل السوقية ألسهم املنظمات اليت تأخذ مبنهج التنوع، وكذلك يؤدي 

الوظائف ومبختلف املستويات اإلدارية، وهناك العديد من املنظمات اليت أفردت إدارة كاملة للتنوع ووضعتها باهليكل 

لتنوع التنظيمي، إذ إن التنوع يعد أصل من أصول املنظمة، وقد بينت الدراسات أن التدريب على كيفية تطبيق إدارة ا

يساعد على تصحيح املعتقدات اخلاطئة بشأن االختالف والتنوع ، كما يعزز املقدرة على التعامل بفاعلية مع النزاعات 

املتعلقة بالتنوع، ويعزز مقدرة اإلدارة على االستفادة منها وحتسني املقدرة على التواصل مع املوظفني من خمتلف الثقافات 

 (.49، 2017)مسارة، 

نعمة ومفتاح مليزة تنافسية  إىل إنه ميكن أن تتحول هذه القوة العاملة املتنوعة  إىل وأشارت بعض الدراسات  

مبتكرة متفوقة للمشاكل التنظيمية من  مستدامة للمنظمات، وذلك ألن القوى العاملة املتنوعة توفر جودة أفضل وحلواًل

ت املزيد من األدوات حلل املشكالت، والتفكري األوسع واحللول األفضل، اجملموعات املتجانسة، إذ إن التنوع ُيوفر للمنظما

الكفاءة التنظيمية والفاعلية العالية والقدرة على اإلنتاج الوفري، واملساعدة يف حتسني  إىل واليت ميكن من خالهلا الوصول 

 .(Ehsan, 2021, 2)واق غري املستغلة صورة املنظمة، وبالتالي متهيد الطريق حنو التوسع يف األعمال التجارية يف األس

 :يف اآلتي( 111، 2016تنوع املوارد البشرية من خالل حتقيقها )القويزي،  يةأهموتتضح  

 اكتشاف املواهب املتنوعة، واكتشاف جمموعة كبرية من نقاط القوة واخلربات الفردية. .1

 .استخدام وجهات النظر املختلفة واألفكار لزيادة اإلبداع واالبتكار .2

 حتسني االتصال مع اجلماعات املختلفة. .3

 بناء أفضل املمارسات واخنفاض معدل دوران العاملني، وزيادة احلماس والتحفيز والقدرة على املنافسة. .4

 إنشاء سياسة التنوع هو دليل على التزام املسؤولية االجتماعية للمنظمة. .5
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الزبائن وإدارة العالقات مع املوردين من خالل فهم حتسني صورة املنظمة وتقوية عالمتها التجارية، وحتسني خدمة  .6

 . أكرب الحتياجات ومتطلبات قاعدة زبائن متنوعة بصوة متزايدة مع فتح أسواق جديدة حمتملة

إن تنوع املوارد البشرية هو استجابة للتغريات احلاصلة يف تركيبة السكان يف البلد الواحد، إذ ُيعطي التنوع ميزة  

وتنافسية للمنظمات، ونتائج ذهنية تتمثل يف قدرة أفراد املنظمة على زيادة اإلبداع واالبتكار، كما يعطي تنوع اقتصادية 

املوارد البشرية مرونة للنظام، األمر الذي يساعد املنظمة على التعامل بفاعلية وكفاءة مع املتغريات البيئية، فضالً عن مميزات 

ة متنوعة ما يسمى باآلثار الرمزية، فهذه املنظمات تعترب قدوة لغريها ومثال لتذي أخرى للمنظمات اليت تضم موارد بشري

به، وتكسب من خالل تنوع مواردها البشرية مسعة إجيابية، األمر الذي ينعكس على أدائها وأرباحها، وهناك ميزات أخرى 

سبق، والتمييز، والتقليل من النزاعات بني للتنوع، كالتعددية، والتكامل اهليكلي، والتناغم التنظيمي، وغياب احلكم امل

 (.215، 2020اجملموعات )العبدالالت، 

 :ج. خصائص تنوع املوارد البشرية وأنواعها

ميكن تلخيص خصائص تنوع املوارد البشرية بصورة أساسية يف أربع جمموعات )فئات( ميكن توضيحها )ناصر،  

 ( باآلتي:5، 2021

 قدرات ، ومهارات الفرد.الميزة ، واملسمات الل اليت تشمهي و السمات الشخصية: .1

 ومستوى الذكاء. ،والعرق ،والعمر ،اليت حتتوي على اجلنسهي و السمات الداخلية: .2

 واحلالة االجتماعية. ،والدين ،والثقافة ،ممثلة باجلنسية السمات اخلارجية: .3

 .واملنظمةيف القسم  ةواجتاهاتاليت تدل على مواقف الفرد هي و السمات التنظيمية: .4

يف ثالثة أنواع رئيسة  (Anderson, Metcalf, ozbilgin ) يتجسد التنوع يف قوة العمل حبسب 

 هي:و( 143، 2017)عبداحلليم، 
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 العمر واألصل. :اختالف األفراد يف اخلصائص الدميوغرافية مثل إىليشري هو النوع األول )التنوع الدميوغرايف(: و .1

 ،واخلربة ،ومستوى التعليم ،تنوع خلفيات األفراد من حيث املعرفة إىليشري هو املعلوماتي(: والنوع الثاني )التنوع  .2

 والوظيفة اليت يؤدونها. ،واملنصب الوظيفي

 والثقافة. ،والقيم ،واالجتاهات ،يشمل اختالف األفراد يف الشخصيةهو النوع الثالث )التنوع القيمي(: و .3

 :د. حتديات تنوع املوارد البشرية

ظهرت بعض اآلراء واالدعاءات اليت تنبع من حقيقة أن تنوع القوى العاملة ميكن أن يكون يف كثري من األحيان  

نشوب  إىل كابوًسا للمنظمات، إذ من املمكن أن ُيقلل من متاسك اجملموعات داخل املنظمة، والذي يؤدي يف بعض األحيان 

عمال سلوكية هلا نتائج عكسية مثل التمييز واالستثناء والنبذ، إذ ال أ إىل الصراعات، فضاًل عن إمكانية أن يؤدي أيًضا 

توجد عالقة سببية مباشرة بني تنوع القوى العاملة واألداء التنظيمي، لذلك فإن تنوع القوى العاملة له العديد من املزايا 

ة للتنوع حملاولة جتنب تداعياته، فضاًل والعيوب، إذ إن وجود تنوع يف املوارد البشرية لدى املنظمة يفرض عليها إدارة فاعل

 .(Ehsan, 2021, 2)عن استخدام نهج سياسات وممارسات تكافؤ فرص 

إن تطوير برامج اسرتاتيجية وقوية إلدارة قوى العمل املتنوعة أصبح حتدًيا كبرًيا بشكل متزايد بسبب العوملة  

احلفاظ على جوانبهم الثقافية ، لذا فإن حتديد التنوع والشمول يف والتحديات املرتبطة بتوفري الفرص جملموعات خمتلفة مع 

سياق حمدد وربطه بإدارة املوارد البشرية ال يزال ميثل حتدًيا، وميكن مالحظة ذلك يف عدد من الدراسات اليت حتاول الكشف 

تكاليف عالية يف برامج عن سبب عدم املساواة يف البيئات التنظيمية  للتخفيف من هذا التحدي، وتتحمل املنظمات 

دراسات خاصة حول التنوع  إىل ستكون هناك حاجة  ا عن النتائج املطلوبة وبالتاليالتدريب  لكنها  قد ال تسفر دائم

والشمول لتحليل النتائج وتفسريها، وتكوين نهج يتوافق مع النسيج االجتماعي والثقايف والسياسي، فضال عن فهم 

 &Appiah)تلف جوانب التنوع والشمول عرب السياقات التنظيمية السائدة التصورات والسلوكيات جتاه خم

Adeyeye, 2021, 21). 
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تربز بعض التحديات يف تنوع املوارد البشرية، باألخص إن مل يتم التعامل مع هذا التنوع بشكل سليم، كازدياد و 

مشاكل يف االتصال، وظهور سلبيات  كلفة ووقت حل املشكالت واختاذ القرارات داخل املنظمة والصراعات، وظهور

تتمثل يف اجتاهات األفراد مثل مشاكل يف االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي، وبروز ظاهرة التحيز أو التعصب يف حال 

عدم إدارة التنوع بشكل سليم، إضافة لسلبيات أخرى للتنوع، كزيادة التغيب عن العمل أو دوران العمل، وزيادة 

ية بني األفراد، وحدوث مشاكل ثقافية بني األفراد واجملموعات، وزيادة ُكلف التدريب والتطوير داخل الصراعات الداخل

 (.215، 2020املنظمة، وعدم إعطاء كافة األفراد فرصة متساوية لتحسني األداء )العبدالالت، 

 

 :إدارة تنوع املوارد البشريةثانيًا. 

املستقبل مبفاهيم إدارية معاصرة والعمل بأساليب علمية متطورة، جيعل من الضروري الرتكيز على  إىلان التوجه  

ودورها يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي، فضاًل عن قدرتها يف رفع كفاءة أداء العاملني، وسوف  إدارة تنوع املوارد البشرية

 يتم توضيح ذلك من خالل اجلوانب اآلتية:

 هاوتطور املوارد البشرية إدارة تنوعنشأة  أ.

ن املفهوم أمن خالل متابعة ومراجعة عدد من األدبيات ذات الصلة مبفهوم ادارة التنوع للموارد البشرية وجد  

 ( أدناه :215-214، 2020مر بأربعة مراحل كما مبينة )الربيعي واملوىل، 

دارة التنوع " من الواليات إ: نشأ االعرتاف املبكر مبفهوم " مرحلة فرص العمل املتساوية )الستينات والسبعينات(  .1

الذي ينص على تطبيق فرص  1964املتحدة األمريكية ضمن الباب السابع لقانون احلقوق املدنية األمريكية لعام 

 . العمل املتساوية

قليات واملرأة والتنوع العنصري تركز هذه املرحلة على استيعاب األمرحلة تقدير االختالفات )أوائل الثمانينيات( :  .2

 قليات والنساء اليت مت استيعابها يف املنظمات.عداد األأازدادت  أذواجلنسي يف املنظمات 
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( بنشر Hudsonواخر التسعينات( :شهدت هذه املرحلة قيام معهد )أ إىلدارة التنوع )أواخر الثمانينات إمرحلة  .3

أن تركيبة القوى العاملة يف املستقبل سوف تتغري  إىل، الذي أشار  1987( يف عام Workforce2000كتاب )

بسبب تقاعد املوظفني ودخول املواليد اجلدد والنساء واالقليات وزيادة اهلجرة ، وكان التغيري االساسي هلذه املرحلة 

يز على املوارد البشرية مجيعا حتت مظلة الرتك إىلهو التحول من االلتزام بالقوانني والرتكيز على االقليات والنساء 

 التنوع، وهو ما يعرف اليوم بإدارة التنوع.

التنوع خالل هذه املرحلة اساسية  ٌدُعجاح االعمال )األلفية اجلديدة( :مرحلة اعتبار تنوع املوارد البشرية اساس لن .4
 ،الواحد والعشرين على بناء املهاراتويركز التنوع يف القرن  ،والتطور ،والنمو ،لنجاح األعمال وحتقيق األرباح

أن تغري الرتكيبة السكانية لكل من املوظفني  وكذلكواستخدامها لصاحل املنظمة،  ،وتقييم االختالفات ،والكفاءات
منافسة شرسة على املواهب  إىلوالزبائن وممارسة األعمال التجارية العاملية ونقص املوارد البشرية املدربة فنية أدى 

 نظمات لتجاوز ذلك من خالل تطوير منظمة شاملة ملوارد بشرية متنوعة.أجرب امل

 :إدارة تنوع املوارد البشريةب. مفهوم 

األسلوب الذي يستخدم يف التعامل مع املوارد البشرية املتنوعة، بهدف تطويرها ومتكينها  إىل تشري إدارة التنوع  
وتغيري الثقافة التنظيمية داخل املنظمة، الذي البد أن يتماشى مع اسرتاتيجيات املنظمة يف إطار التكامل بينها،  ويتم ذلك 

ل الفرد واالرتقاء بأدائه وحتسني مهاراته، فهي ضرورة من خالل استغالل االختالفات البشرية وتنوعها لزيادة كفاءة عم
ملحة جلميع املنظمات، إذ إن اعتماد ممارسات إدارة التنوع املوارد البشرية واتباعها يساعد يف مواكبة التغيريات احلديثة 

 ملوارد البشريةإدارة تنوع ا( يوضح تعريف 2-2واجلدول ) (.265، 2020املنظمات )أبو ليفة، واملتسارعة اليت حتيط ب
 حبسب وجهة نظر بعض الباحثني وعلى النحو اآلتي:
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 إدارة تنوع املوارد البشريةآراء بعض الباحثني حول تعريف  (2-2جدول )

 التعريف الباحث والسنة ت
1.  Meena, 2013, 45) & 

Vanka) 
ختطيط وتنفيذ األنظمة واملمارسات يف إدارة املوارد البشرية للحصول على 

 املزايا احملتملة للتنوع، ومواجهة سلبياته احملتملة.

2.  (73 :2014 ,Eger & 
Indruchova) 

عملية ختطيط لتنظيم، وتوجيه، واسناد املوظفني من خمتلف اخللفيات 
االجتماعية والثقافية املختلفة داخل املنظمة بطريقة ما، والذي يضيف 

 األداء التنظيمي. إىل اختالفا قابال للقياس 
3.  (11 :2014 ,Bozhko)  تكوين ثقافة مشرتكة بني املوظفني الذين  إىلوهي اإلدارة اليت تهدف

خلفيات ثقافية واجتماعية متنوعة ضمن اهلياكل التنظيمية إىل ينتمون 
 الرمسية وغري الرمسية.

4.  (105 ,2016 (Ordu,   تطبيق ممارسات االدارة اجليدة واليت تعرتف باالختالفات البشرية
والبدنية  ،والقدرات املعرفية ،والعرق ،واجلنس ،واالجتماعية، مثل العمر

وكافة اخلصائص االخرى اليت تشكل آراء وتوجهات  ،والديانة ،والعجز
وعدم كافة يف املنظمة، بهدف حتقيق العدالة بني العاملني  كافة األفراد

  التحيز يف العمل.
5.  (Urbancová et al, 2016, 

1083) 
والثقايف يف مكان العمل  ،يركز على التنوع البشري داريإنهج 

واالعرتاف بقيمة تنوع املوظفني، باعتباره أحد مؤشرات الكفاءة العالية 
 يف العمل.

6.  (65 ,2016 Mondy & 
Martocchio, .) 

وهي اإلدارة اليت تضمن وجود مجيع العوامل يف مكانها الصحيح بهدف 
تشجيع التطوير املستمر للقوى العاملة املتنوعة من خالل مزج هذه 

أقصى  إىل االختالفات الفعلية واملتصورة بني العاملني بهدف الوصول 
 معدل من اإلنتاجية.

استقطاب املوظفني من خلفيات  إىل اإلجراءات التنظيمية اليت تهدف  (45، 2017)مسارة،   .7
وغري الرمسية من خالل  ،متنوعة ومواءمتهم يف اهلياكل التنظيمية الرمسية

 سياسات وبرامج مدروسة.
ممارسات معاصرة ترسم سياسة تعامل املنظمة على املدى الطويل مع  (.224، 2019)الليمون والربابعة،   .8

خصائص العاملني، اليت  العنصر البشري يف العمل، بهدف مراعاة تنوع
 تتماشى مع ممارسات املنظمة بصورة عامة.

 (.270، 2020)أبو ليفة،   .9
 

املمارسات والسياسات اليت تتبعها املنظمة بهدف توفري مناخ تنظيمي يوفر 
التعامل مع تنوع األفراد بكافة صورهم، واالستفادة من مميزات التنوع 
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الف يف املوارد البشرية وتدمج دارية تعاجل االختالجراءات إالواتباع إ
 أفكار التنوع يف العمليات التنظيمية.

 (208، 2020)العبدالالت،   .10
 

تطبيق ممارسات اإلدارة الفاعلة واليت تعرتف بالتنوع البشري واالجتماعي 
 ،يف قوة العمل، وإدارة هذه االختالفات من حيث النوع االجتماعي

وأي خصائص  ،والتوجهات ،والديانة ،واللغة ،والثقافة ،والعمر ،واألصل
، بهدف االستفادة من فوائد التنوع هموتوجهات أخرى تشكل آراء األفراد

 يف زيادة فاعلية األعمال واملنظمات وحتقيق العدالة بني مجيع العاملني.
11.  (Ehsan, 2021, 4). اد تعزيز جو من االحرتام املتبادل وعدم التحيز والتمييز يف التعامل بني األفر

 العاملني مبختلف صفاتهم وألوانهم ومعتقداتهم وخلفياتهم الثقافية.
 باالعتماد على املصادر الواردة فيه. ةإعداد الباحثمن  املصدر:

 

 

تطوير اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املوارد  :بأنها إدارة تنوع املوارد البشريةومن خالل ما تقدم ميكن تعريف 

توافق بني خمتلف الثقافات املتعددة للموارد البشرية، واالستفادة من مميزات التنوع يف تكوين البهدف تكوين  ،البشرية

 اإلبداع واالبتكار يف أداء املوارد البشرية، وتقليل السلبيات داخل املنظمة.

 هاوبراجم إدارة تنوع املوارد البشريةسياسات  ج.

سياسات واضحة ورمسية يف هذا اجملال، من خالل النظر إليها تبين  إىلدارة التنوع يف املوارد البشرية إحتتاج 

 :( اآلتية106، 2020كمفهوم شامل يهتم باجملاالت )العامري وعبداهلل، 

 خلو ممارسات ادارة املوارد البشرية من التمييز والتحيز بني جمموعة معينة او االقليات. .1

 والتميز. ،والتحيز ،بناء ثقافة تنظيمية تقبل التنوع .2

 وقبول التنوع. ،والتحيز ،يب العاملني ومسؤولي املوارد البشرية على عدم التميزتدر .3

 مواجهة التحيزات اليت توجه لآلخرين. .4
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 . تشجيع االتصال والتفاعل بني األنواع املختلفة للموارد البشرية .5

وجيب أن يكون اهلدف الشامل لربنامج التنوع هو حتقيق التغيري يف الثقافة، حبيث يصبح نهج التعامل مع قضايا 

 ,Armstrong)التنوع واالحتواء طريقة حياة جلميع املستفيدين، ويتم ذلك من خالل حتقيق التغيري الثقايف عرب الربامج 

 اآلتية:  (269 ,2016

 التنوع واحلرص على حتديد قيم املنظمة فيما يرتبط بالتنوع واالحتواء.القيام بتطوير اسرتاتيجيات  .1

 حتديد سياسات التنوع يف املنظمة من خالل تنفيذ برامج إليصال القيم والسياسات. .2

 جيب إيالء اهتمام خاص جملاالت املشاكل احملتملة مثل التوظيف والتعيينات والرتقيات وفرص التعلم والتطوير الوظيفي. .3

 زيادة الوعي والتأثري يف سلوك العاملني. إىل وتشغيل برامج تدريبية تهدف  ابتكار .4

 مراقبة التقدم وتقييم التدريب وتقوميه. .5

 :د. مزايا إدارة التنوع يف املوارد البشرية

تتضح مزايا إدارة التنوع يف كونها ال تقع على عاتق إدارة املوارد البشرية فحسب، بل هي مسؤولية مجيع  

املديرين، فاملدير الناجح هو الذي يتمكن من التقريب بني هذه االختالفات والتعايش معها وتوليفها، للحصول على املزايا 

 ( اآلتية:217، 2020)العبدالالت، 

إن التغلب على صعوبات إدارة التنوع يتيح للمنظمة مزايا تنافسية أفضل من تلك املنظمات اليت مل تستطع التغلب  .1

 لتحديات.على تلك ا

 تزداد قدرة املنظمات الناجحة يف إدارة التنوع على جذب موارد بشرية جيدة، وذات جودة وكفاءة عالية. .2

 تسريع قدرة املنظمة على العمل إنتاجيًا وتسويقيًا. .3
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 يتيح التنوع يف األفكار واإلبداعات واالبتكار، فضال عن القدرة على حل املشكالت. .4

 مات يف مواجهتها للمشكالت بصورة عامة.يُساعد يف زيادة مرونة املنظ .5

 :إدارة تنوع املوارد البشريةه. أهداف 

 ( اآلتية:147، 2017حتقيق األهداف )عبداحلليم،  إىل  إدارة تنوع املوارد البشريةيهدف مدخل  

 تطوير بيئة العمل وحتسينها جلميع العاملني. .1

 توفري بيئة عمل إجيابية وعادلة جلميع العاملني. .2

 وختفيض التمييز وعدم العدالة بني العاملني.منع  .3

 قبول االختالفات بني العاملني واعتبارها أصل وثروة للمنظمة أكثر منها مسؤولية والتزام على املنظمة. .4

 يف املنظمة. ًاوغري رمسي ًارمسي هاوتشكيلبناء فرق عمل متنوعة  .5

 :إدارة تنوع املوارد البشريةو. حتديات 

( 50، 2017العديد من التحديات اليت تواجه تطبيق إدارة التنوع )مسارة،  إىل ( Patrick& Kumar) أشار    

 ومنها:

التنوع، وعدم النظر إليه باعتباره أولوية تنظيمية، كذلك اخنفاض االدراك  يةهمألاخنفاض وعي وإدراك بعض املسؤولني  .1

 ه. أبعادملختلف جوانبه و

 أنها أكثر تفوقا على جنسيات أخرى. لتحيز لعرقيات أو جنسيات معينة بافرتاضا .2

 وجود بيئة عدوانية وغري داعمة إلدارة التنوع. .3

 ضعف قدرة اإلدارة على حتقيق التوازن بني املشكالت األسرية للعاملني واحتياجات وظروف العمل. .4
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 .ميل األفراد ملقاومة التغيري والتطوير التنظيمي الالزم لتحقيق التنوع .5

 

 
 األولية والثانوية إلدارة التنوعبعاد األ (2-2)شكل 

، "واقع إدارة التنوع وأثرها على الثقافة التنظيمية باجلامعات الفلسطينية/ حمافظات 2017مسارة، نسرين شاكر،  املصدر:

  .52غزة"، رسالة ماجستري  غري منشورة ، كلية التجارة ، اجلامعة اإلسالمية، غزة، ص

 

 ةتنوع املوارد البشري ةبعاد ادارأ

يشري التنوع إىل االختالفات يف خصائص أو مسات األفراد اليت تؤدي إىل تصور أن اآلخرين خيتلفون عن أنفسهم. تؤثر 
االختالفات بني أعضاء جمموعات العمل أو املنظمات بشكل مباشر على عملية اجملموعة وأدائها. ميكن أن يؤثر التنوع 

ذات قيمة حمتملة يف املوارد مثل األمناط والرؤى واخلربات وروابط العمري على ترابط الفريق ويعكس جمموعة متنوعة 
الشبكات االجتماعية. يرتبط التنوع بني اجلنسني بشكل إجيابي بأداء الشركات. ترتبط مسات التنوع الوظيفي مثل احليازة 

هام ومدى تواصل األعضاء واخلربة مبهارات مكان العمل. من خالل التأثري على جمموعة املوارد املتاحة ذات الصلة بامل
 (. Lu et al, 2015) وتعاونهم مع بعضهم البعض ، فإن تكوين الفريق املتنوع يؤثر بشكل كبري على األداء التنظيمي
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تشري الثقافة التنظيمية إىل نظام املعاني املشرتكة الذي لمله األعضاء والذي مييز منظمة عن غريها. يزود املوظفني بفهم 
اليت تتم بها األمور يف تلك املنظمة. إنه التأثري املدرك والذاتي للنظام الرمسي ، واألسلوب غري الرمسي  واضح للطريقة

للمديرين ، والعوامل البيئية املهمة األخرى على املواقف واملعتقدات والقيم ودوافع األشخاص يف منظمة معينة. االفرتاض 
وارد البشرية ، واليت تستغل يف نفس الوقت إمكانية التكامل أو التآزر مع هو أن النظم األكثر فعالية ملمارسات إدارة امل

 (. Singh, 2010) الثقافة التنظيمية ، تؤدي إىل أداء أفضل وفعالية معززة

 

ُيعرف التدريب املتنوع على أنه جمموعة متميزة من الربامج اليت تهدف إىل تسهيل التفاعالت اإلجيابية بني اجملموعات ، 
من التحيز والتمييز ، وتعزيز املهارات واملعرفة وحتفيز األشخاص للتفاعل مع اآلخرين املتنوعني. تشمل أهداف معظم واحلد 

برامج التدريب املتنوعة االمتثال واالنسجام والشمول والعدالة والتحول. بشكل عام ، اهلدف الرئيسي من التدريب 
 مع آخرين خمتلفني مما قد يزيد من النجاح العام لكل من املنظمات واألفراد املتنوع هو أن يتعلم الناس كيفية العمل بفعالية

(Bezrukova, 2012 .) 

 

ميكن أن ينجح تنوع القوى العاملة إذا مت تبنيه من خالل رؤية مشرتكة داخل اإلدارة العليا للشركة. يتحمل كبار املديرين 
كنهم تعزيز أو القضاء على التنوع يف مكان العمل اعتماًدا على التنفيذيني يف أي مؤسسة مسؤولية صياغة السياسات ، ومي

السياسات اليت يتخذونها. عندما تفشل اإلدارة العليا يف إظهار االلتزام بتنفيذ اسرتاتيجيات التنوع ، تصبح خطة التنوع 
 (. CFI, 2022) حمدودة للغاية
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وأكثرها تكرارا يف  ،اليت تناوهلا الباحثون املوارد البشريةإدارة تنوع  أبعاد ( يعرض خمتلف 3-2واجلدول ) 
 راسات السابقة وعلى النحو اآلتي:الد

 إدارة تنوع املوارد البشرية أبعاد اسقاط  (3-2جدول )

العوامل  
 الدميوغرافية

التدريب 
على 

 التنوع

فرق 
العمل 
 املتنوعة

بناء 
الثقافة  
 التنظيمية

حتقيق 
العدالة 

 واملساواة

التوازن بني 
احلياة 

العملية 
 واالسرية

دعم 
اإلدارة 

 العليا

اخلربة يف 
 العمل

أمناط 
 التفكري

 االتصاالت التسامح التعاطف الفهم

Bozhkho 
2014 

√             

             √ 2017امحد 
عبداحلليم 

2017 
√             

             √ 2017مسارة 
الليمون 
والربايعة 
2019 

 √ √ √ √ √ √       

الربيعي واملوىل 
2019 

         √ √ √ √ 

أبو ليفة 
2020 

 √ √ √ √ √ √       

             √ 2021ناصر 

Ehsan 
2021 

√             

Appiah 
2021 

√       √ √     

  لواردة فيه.عداد الباحثة باالعتماد على املصادر اإ من املصدر:

 

)بالعوامل  إدارة تنوع املوارد البشرية أبعاد أنه ُيمكن حتديد  يظهر لنا الدراسات السابقةومن خالل االطالع على  

دعم اإلدارة و بناء ثقافة تنظيمية تقبل التنوعوالدميغرافية، والتدريب على التنوع وتقبل اآلخر، وبناء فرق العمل املتنوعة، 

، وفيما اوجماهل األكثر تكرارًا يف الدراسات السابقة، وهي األكثر مالئمة لطبيعة الدراسة بعاد ، إذ هي األ (تنوعلالعليا ل
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، فضاًل عن مؤشرات قياسها، ومبا خيدم أهداف الدراسة، وذلك على النحو  )الليمون والربايعة، بعادعرض هلذه األ يأتي

 :( اآلتي271-270، 2020( )أبو ليفة، 224-225، 2019

 التنوع:  التدريب على. 1 

إن اهلدف من التدريب يف هذه احلالة هو تنمية وعي القوي العاملة داخل املنظمة بالثقافات املختلفة املوجودة داخل 

التنظيم، واحلرص على إكسابهم مهارة تقبل الثقافات األخرى من خالل تصميم برامج تدريبية ملساعدتهم على الفهم 

اهلدف من التدريب هو ضمان أداء األفراد يف املنظمات لذا جيب أن ال تقتصر إجراءات وأن الكامل للثقافات املختلفة، 

ن برامج وأاملنظمات على االستقطاب والتعيني، بل جيب أن تشتمل على كيفية االحتفاظ باجليد واملميز من املوارد البشرية، 

بعمله وحتسني قدرته على القيام بأداء أفضل  التدريب تؤثر على العمل من خالل حتسني مهارات الفرد الضرورية لنجاحه

وكذلك تستهدف تنمية الوعي وجتعلهم واعني  .وهي الربامج اليت تستهدف تنمية املهارات وحتسني فاعلية األفراد

لالفرتاضات اليت لملونها وجعلهم أكثر حساسية للفئات األخرى، وإكسابهم مهارة االنفتاح على خمتلف الثقافات 

الكامل  إدارة املوارد البشرية يف املنظمات بتصميم برامج تدريبية ملساعدة العاملني على الفهم هذا ما حترص عليوالفئات، وه

االختالفات  يةأهمإدراك هو تدريب املديرين وتعليمهم على كيفية و .(270: 2020أبوليفة، ) لثقافات الشعوب املختلفة

ت املناسبة يف بيئة العمل وخلق سياسية احتواء جلميع العاملني وكذلك خلق بني األفراد وتنوع بيئة العمل وإجراء التغيريا

 .فرص للتنوع املهاري 

 وأثرها املنظماتاسرتاتيجية التدريب على التنوع يف  يةأهممن خالل عدة عبارات توضح مدى  ُبعديتم قياس هذا الو

 : (1430: 2020، تهامي) يف مهاأهتمثل يو ،على األداء

لرأي غري عادل وغري املنطقي لعاملني على مواجهة عقبة التحيز املديرين وا التدريب اخلاصة بتدريبعدد برامج  .أ

 التنوع يف مكان العمل. اليت تواجه أو معرفة كافية وخصوصا عندما يتشكل بدون تفكري

االعتقاد بأن العادات والتقاليد و النزعة العرقية باملديرين والعاملني على مواجهة عقبة عدد الدورات التدريبية اخلاصة .ب

 .التنوع يف مكان العمل والعرف اخلاص بأي عامل والدين هو األفضل من اآلخرين اليت تواجه
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والعاملني على مواجهة عقبة الصورة النمطية وتعنى أن يكون لدية فكرة ثابتة أو  عدد الربامج التدريبية للمديرين .ت

 .تواجه التنوع يف مكان العمل اليت أفكرة اخلطخاصة يكون عليه طبيعة الشخص، ومسبقة حول ما 

 مبواجهة عقبة التميز اليت تواجه قبول التنوع يف مكان العمل عدد برامج التدريب اخلاصة .ث

تواجه  املديرين والعاملني على مواجهة رد الفعل العنيف أو احلركات االحتجاجية اليت عدد الربامج اخلاصة بتدريب .ج

 العمل.التنوع يف مكان 

 برامج التدريب ذات االهداف املتنوعة مبا فيها دارته بكفاءة، ويوجه العديد منإيسهل التدريب على التنوع على و

 :(188: 2019العنزي، )

 جعل أعضاء اإلدارة واعني باألنواع املختلفة للخلفيات والتجارب والقيم. .أ

 املرتبط بالصراعات واإلجهاد.رؤية أعضاء اإلدارة كيفية التعامل بفاعلية مع التنوع  .ب

 حتسني فهم األعضاء بصورة عامة لبعضهم البعض. .ت

كن لالدارة مي تضمن جمموعة متنوعة من األنشطة يف التدريب على التنوعي التدريب على التنوعوترى الباحثة بأن 

تعطي هذه ، األنشطة لفتح جتمعواستخدم فريق  ،النوع من التدريب اجراء هذوإاملوارد البشرية أو املوردين اخلارجيني 

 .واحملادثات حول حاالت السلوك يف مكان العمل ،الفرص امكانية التفاعل بني املشاركني من خمتلف اخللفيات تلك

 بناء فرق العمل املتنوعة:. 2

 بعضهم يعرفوألجل حتقيق أهداف حمددة ومشرتكة، بعض مع هو جمموعة من األفراد يعملون بعضهم  العمل فرق

على أنه "جمموعة من األفراد يتميزون بوجود مهارات متكاملة فيما بينهم، وأفراد الفريق جيمعهم أهداف  العمل فرق

وفرق العمل هي  .(188: 2019العنزي، ) وجود مدخل مشرتك للعمل فيما بينهم إىل مشرتكة وغرض واحد، باإلضافة 

مهمة حمددة تتطلب التنسيق والتفاعل والتكامل بني أعضاء  "مجاعات يتم إنشاؤها داخل اهليكل التنظيمي لتحقيق هدف أو

الفريق، ويعترب أعضاء الفريق مسئولني عن حتقيق هذه األهداف، كما أن هناك قدر كبري من التمكني للفريق يف اختاذ 

وسيلة لتمكني األفراد من العمل اجلماعي املنسجم  يه وترى الباحثة بأن فرق العمل (.40:2013، رضوان) القرارات"
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ولكن عندما يكون احلديث عن  ،وحدة متجانسة، وغالبا ما يستخدم لفظ اجلماعة عندما نتحدث عن ديناميكية اجلماعةك

 التطبيقات العملية فأننا نستخدم لفظ فريق العمل.

جيابي يف العالقات بني األفراد بهدف رفع أداؤهم حنو أنشطة بناء فرق العمل على أنها طريقة للتأثري اإل إىل وينظر 

، إلياس) أهداف املنظمة بأفضل الطرق والسبل املمكنة إىل األفضل وتوحيد جهودهم حنو املهام املوكلة إليهم للوصول 

ثقافة واحدة تشرتك يف العديد من  إىل والفرق اليت تنتمي  ،على الرغم من أن الفرق متعددة الثقافات. و(153: 2019

متفقني على القيم واملعتقدات، أما  هانفسالثقافة  إىل اخلصائص، إال أنها ختتلف يف أن أعضاء فرق العمل الذين ينتمون 

 ،والتوقعات ،واالجراءات ،فرق العمل متعددة الثقافات فيحمل أعضاؤها وجهات نظر ثقافية خمتلفة فيما يتعلق باملعايري

ليب صنع القرار، وقد تعوق هذه االختالفات الثقافية عملية االتفاق على قرار حمدد، ولبناء فرق عمل متعددة الثقافات وأسا

يتطلب وجود قادة خبصائص فريدة متكنهم من التأثري على تصورات أعضاء هذه الفرق من خالل التواصل مع الفريق 

على أن أعضاء فرق العمل متعددة الثقافات املتداخلة يف  اء الفريقوالثقة بني أعض هماالتفبأكمله، واملساعدة يف خلق 

وعليه  .(270: 2020أبوليفة، ) املنظمات ينبغي أن يعملوا وفقا ملعايري ثقافة العمل العاملية اليت تعمل فيها هذه املنظمات

هي عملية بناء فرق العمل بأنها خليط من التغذية العكسية ومدخل االستشارات  املتنوعة مفهوم بناء فرق العمل َنإف

حتسني فاعلية عمل اجلماعة اإلنتاجي والسلوكي من خالل الرتكيز على أساليب وإجراءات  إىل اإلجرائية الذي يهدف 

، رضوان)  أداء األفرادالعمل والعالقات الشخصية، وتعرف أيضا على أنها سلسلة من النشاطات املصممة بهدف حتسني

40:2013.) 

حتسني  إىل إن عملية بناء فرق العمل هي خليط من التغذية العكسية ومدخل االستشارات اإلجرائية الذي يهدف 

أيضا وفاعلية عمل اجلماعة اإلنتاجي والسلوكي من خالل الرتكيز على أساليب وإجراءات العمل والعالقات الشخصية، 

أنشطة بناء فرق العمل على أنها طريقة  إىل على أنها سلسلة من النشاطات املصممة بهدف حتسني أداء األفراد، وينظر 

للتأثري اإلجيابي يف العالقات بني األفراد بهدف رفع أدائهم حنو األفضل وتوحيد جهودهم حنو املهام املوكلة إليهم للوصول 

 .(270: 2020أبوليفة، )  خصيةوالسبل املمكنة الش أهداف املنظمة بأفضل الطرق إىل 
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 تقبل التنوع:وبناء ثقافة تنظيمية . 3

اعرتفت كثري من املنظمات بالفوائد احملتملة لقوى عاملة متعددة الثقافات، وضرورة تهيئة بيئة عمل تقبل التنوع،  

ويرتبط التنوع الثقايف أساسا باملعايري والقيم الثقافية، لذلك فإن بناء ثقافة تنظيمية تصبح مهمة أساسية لتهيئة بيئة عمل 

ثقافات متعددة باالحرتام والتقدير ولن تظهر النتائج املطلوبة من برامج  إىل ون شاملة يشعر فيها األفراد الذين ينتم

لذلك فمن الضروري  ،وسياسات إدارة التنوع يف حالة عدم استطاعة املنظمة خلق ثقافة تنظيمية تساعد على إدماج الثقافات

: 2020أبوليفة، )  ثقافات املختلفة داخل التنظيمبناء ثقافة تنظيمية حتتضن التنوع، مبعنى بناء ثقافة تنظيمية استيعابية لل

270). 

سواق من الصعب عليها دخوهلا بدون وجود أعالية للمنظمة، إذ ميكنها دخول  ان التنوع الثقايف يعد مردودا ذا قيمة

هلا حتقيق عاملني من ثقافات متنوعة، وكانت املنظمات يف السابق يسودها الثقافات األحادية واليت كانوا يسعون من خال

رؤية ورسالة املنظمة من خالل فرض ثقافة واحدة داخلها ، ونتيجة العوملة وتوجه املنظمات حدودها أصبح من الضروري 

 .(188: 2019العنزي، ) منوذجا ثقاقيا مرنا تتقبل فيه املنظمات وتقدر تنوع املوارد البشريةأأن تتبنى 

 (:85: 2021، هداجي، ولعرييب) اآلتيثقافة تنظيمية تأخذ التسلسل  لبناءهناك خطوات حمددة و

ضرورة احلرص واجلدية يف اختيار العاملني اجلدد من احلصول على أفراد قادرين على قبول ثقافة تنظيمية والتكيف  .أ

 معها.

 الندماج يف ثقافة السائدة.والتجارب السابقة بغية متكينهم من ا ،والقيم ،واخلربات ،ثقافةالجتريد العاملني اجلدد من  .ب

 والتحفيز بعناية بهدف تدعيم األداء اجليد الذي لقق أهداف املنظمة. ،استخدام نظم املكافأة .ت

 .همواعتناق تنظيمية ثقافة األفراد انتشار من التأكيد قصد ياإرشاد العمال دور .ث

 ةاملنظم يف السائدة ثقافة تبين قصد املهام ببعض للقيام اجلدد العاملني تكليف .ج

حد كبري على مدى قدرة القيادة على القيام بوظائفها  إىلمهامها يتوقف  على أن جناح املنظمة يف أداء وتؤكد الباحثة

وهذا اليأتي اال من خالل تبين سياسة  ،تنمية الثقافة التنظيمية هلم إىلوإجياد طرق تؤدي  ،ملتعلقة بعالقتها مع العاملنياخاصة 
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املعلومات كإحدى مصادر القوة والسلطة بصورة عقالنية رشيدة القامة عالقات متوازنة ومرتابطة  استثمارتتمكن من  شفافة

 ومتناسقة

ن فعالية القيادة أوال شك  ،ن متطلبات التنظيم وتعمل على تفعيل وتوجيه اجلهود حنو االهداف املرسومة بأقل التكاليفم

مع عناصر أخرى كطبيعة  بل تتفاعل هذه املميزات ،قدرات ومواهب ومهاراتغري مقتصرة على مدى ما ميلكه القائد من 

احمليط  إىل للتنظيم باالضافة  داري ومدى احرتام النظام الداخليف ونظام االتصال وطبيعة السلم اإلاالتباع ونوعية االهدا

 .الثقايف واالجتماعي والسياسي والقانوني

  البشرية:دعم اإلدارة العليا لتنوع املوارد . 4

مدير تنفيذي وكبار املسؤولني  األفراد الذين يعملون كرئيس تنفيذي أو رئيس أو إىل تشري اإلدارة العليا عموما 

األفراد الذين يعملون يف مناصب رفيعة املستوى والذين جيب أن ميتلكوا املهارات القيادية  وان ،خرين يف املنظماتاآل

العليا. وتقوم اإلدارة العليا بدور فعال يف وضع اخلطط والرسالة والرؤية واألهداف العامة واإلدارية األساسية بأنهم اإلدارة 

واحملددة للمشروع واسرتاتيجيات التنفيذ واسرتاتيجيات التكامل مع مجيع وحدات وإدارات املنظمة ، بغرض خدمة 

حد كبري على رؤية اإلدارة العليا وأن تشارك  إىلاملشاريع وضمان تنفيذها لذلك يعتمد جناح أي منظمة حنو حتقيق أهدافها 

يف حل أي نزاعات قد تنشأ  والتواصل مع املوظفني لتحفيزهم لتحقيق النجاح يف املنظمة. إذ مت وصف اإلدارة العليا بأنه 

 .(14: 2021)باقر، القوة اليت جتمع اجملموعات الوظيفية املختلفة معا 

التنوع داخل املنظمة من خالل حرصها على وضع إجراءات وقوانني ولوائح فعالة وتتمثل يف قيام اإلدارة العليا بدعم 

إلدارة التنوع، ودجمها يف العمليات اإلدارية والقيم التنظيمية مع تضمني ذلك يف رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وتتضمن قيام 

والقوانني والسياسات الضرورية إلدارة املنظمة باالهتمام بتنوع مواردها البشرية وإدارتها من خالل وضع اإلجراءات 

 فاعلة للتنوع، ودجمها يف مجيع العمليات التنظيمية، والقيم األساسية للمنظمة من خالل رسالة ورؤية وأهداف املنظمة

سلوك الإن و ،لتحسني اجلودة واالنتاجية ًاأساسي ًامطلب دالتزام اإلدارة العليا يعوترى الباحثة بأن  .(270: 2020أبوليفة، )

 .بالنسبة له وأهميتهاليومي للمدير/ القائد دليل مهم لآلخرين لقيمة حتسني األداء 
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 املبحث الثاني

 النجاح االسرتاتيجي 

 متهيد

الكربى لكل املنظمات مهما كان نشاطها وحجمها وطبيعتها وعائداتها،  يةهمواأليعد النجاح االسرتاتيجي اهلدف 

إذ ُيركز على مستقبل املنظمة، والذي يعد من األسباب املهمة يف بقاء واستمرار املنظمات، إذ مل يعد الرتكيز على كفاءة 

رتكيز على النجاح االسرتاتيجي وفاعلية املنظمة لوحده له جدوى يف قياس جناح املنظمة، بل إن النظرة احلديثة تشمل ال

حتقيق النتائج املخطط هلا واالستعداد الدائم إلحداث أي تغيري يف املنظمة يف الوقت املناسب، من خالل  إىلالذي يهدف 

اعتماد جمموعة من البدائل، اليت يتم املفاضلة بينها واختيار انسبها وفقا إلمكانيات املنظمة ووضعيتها التنافسية 

(Vayyawur, 2015, 3). 

وذكر أن  ،الرتكيز على الثقافة التنظيمية لتحقيق النجاح االسرتاتيجي إىل( فقد ذهب Oparanmaأما )و 

وذلك ألن حتقيق النجاح االسرتاتيجي ال ميكن أن  ،كبرية للثقافة التنظيمية يةأهمالنجاح االسرتاتيجي ُيمثل عملية إيالء 

يف تسيري وتنظيم األعمال وبأفضل  األهمنهم ميثلون املورد تنظيمية للموظفني أللى الثقافة اليتم إال عن طريق الرتكيز ع

دم أدوات حديثة لقياس جناح املنظمة على مدى البعيد، وهذه األدوات ُتشكل املعايري اليت حتكم ظروف الطرائق، إذ ُيِق

التميز بني منظمة وأخرى يف سوق العمل، ويضيف  إىل البيئتني الداخلية واخلارجية، اليت تعمل فيها املنظمة، والذي يؤدي 

 (.Oparanma, 15:2015بان الثقافة التنظيمية غالبا ما تؤثر يف جناح املنظمة أو فشلها )

مل يظهر مفهوم النجاح االسرتاتيجي بصورة عفوية او كفلسفة فكرية ال جدوى منها، بل ولد من ارض الواقع، و

السريع مع شحة املوارد واألزمات املستمرة اليت تعصف باملنظمات، مما استلزم اعتماد يف ظل بيئة تنافسية تتسم بالتغري 

طويلة األمد يضمن للمنظمة جناحا بعيد املدى،  فالنجاح االسرتاتيجي  أبعاد  إىلمفهوم امشل من النجاح التنظيمي يستند 

بني مؤشرات األداء الرئيسة ويسلط املدى الطويل، وٌي ميثل جمموعة من العمليات اإلدارية اليت تقود املنظمات حنو التميز على

الضوء على تقنيات األداء وإدارة املشاريع، ولقق للمنظمة مزايا تدوم طويال، وهذه املزايا متثل املفتاح للحصول على 
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النجاحات، وميكن  النجاح باملنافسة يف األعمال على املدى البعيد، ويعزز موقعها السوقي، ويعطيها دفعا لتحقيق املزيد من

قراراتها وخططها  ما تقدم بان النجاح االسرتاتيجي ميثل معيارا مهمًا لتحديد مدى جناح املنظمة يف إىل أن نضيف 

 (.23، 2019عماهلا )الكبيسي وحسن، أاالسرتاتيجية و

 :: مفهوم النجاحاواًل

يثبت أن احلظ صناعة ذاتية يبدع يف إنتاجه يرى بعض األفراد أن النجاح مرتبط باحلظ والنصيب، غري أن الواقع  

اليت متيزهم عن اآلخرين حبدود تضمن تقدمهم بها هؤالء األشخاص،  الناجحون أنفسهم، بسبب اهلمة اليت يتمتع

واستمرارهم يف صناعة ذاتهم واجتهادهم، ويعد االشخاص الناجحون األكثر صرباً وانضباطاً يف مساعيهم لتحقيق أهدافهم، 

أنهم أشخاص مغامرون بصورة عامة، مميزون ويقحمون  وكذلكمثابرة يف تنفيذ املهام واألعمال اليت توكل اليهم، واألكثر 

يح واملالحظة يف سبيل حصد النتيجة والدليل والربهان، ليمتلكوا بذلك مفات ،انفسهم غالبًا باملخاطرات ليتمتعوا بالتجربة

  (.283، 2021النجاح )الكعيب، 

الغاية، وإدراك  إىل اح لغويا )بأنه نيل املطلوب والفوز بتحقيق اهلدف(، وهو التيسري يف السعي والوصول يعرف النج    

)الكبيسي وحسن،  اإلجناز واليسر يف حتقيق الغايات، فالنجاح الظفر بالشيء وقضاء احلاجات إىل احلظ يف لفت األنظار 

عرف النجاح مبستوى حتقيق األهداف وامكانية جعلها واقعًا، إذ ُيأما يف االصطالح فريتبط مفهوم النجاح و (.23، 2019

القدرة على حتقيق األهداف احملددة مسبقة وحتقيقها عمليًا، واالجتهاد يف ذلك بالوسائل واألساليب املمكنة واملتاحة،  :نهأب

 (.13، 2017ككل )الرماني، وينطبق مفهوم النجاح املنوط بتحقيق األهداف والرضا على األفراد واملنظمات واجملتمع 

حتقيقه بصورة تناسب  إىل بذل من أجله اجلهد والوقت، وبينما يصل البعض تتسعى املنظمات لتحقيق النجاح وو 

اهلدف املرسوم والنتيجة املنشودة، فيتوقف جناحهم على ما تطلبه  إىل اآلخر يف الوصول  همعضبيتأخر واجلهد والسعي، 

هم يف حتقيقها والوصول اليها، فإذا ما فهم هؤالء هذه األسباب واملفاتيح الحت هلم معامل اهدافهم من بذل وأسباب تس

نهم لن إالنجاح وتوضحت مبا يرضيهم ويساوي جهدهم املبذول، ومهما بلغت املنظمات يف درجات النجاح ومراتبه ف
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االجناز، ويعلو  ُبعدتلو الطموح واالجناز  نه سعي دائم يرقي باملنظمات باستمرار ليحصل له الطموحإكماله، إذ  إىليصلوا 

  . (17، 2017 باحلسن حنو األحسن، فبذلك تزداد الدرجات وترتفع اهلامات وتعمر األرض مبن سكنها )باشا،

فلسفية يف وقت واحد فقد ذكر النجاح  أبعاد عدة  إىلوهو يشري  ،متعدد األوجه واملضامني ًاالنجاح مصطلح ٌديع 

 ُبعدفالنجاح لغة هو اشتقاق من كلمة جنح وهو تعبري عن الشيء الذي يناله اإلنسان من  على انه بلوغ النتيجة املطلوبة،

تعب و جهد جهيد، وقد يتداخل مفهوم النجاح مع مصطلحات أخرى، فمثال عندما نقول أن هذه املنظمة ناجحة، أو 

ة، أو مبدعة، قد يفهم البعض إن مجيع هذه املصطلحات يقصد بها املنظمة الناجحة، و لكن احلقيقة تقول إن منظمة متفوق

 ,Abdullah et al, 2020)يوضح  و (.209، 2013هناك اختالفًا واضحًا ما بني تلك املصطلحات )الطعان، 

، والتعلم ، والثقافة( اليت احتلت اهتمام صناع مفاهيم أخرى مثل )الرؤية االسرتاتيجية، ورسالة املنظمة، املعرفة (296

القرار على مستوى املنظمات ومن منظور اسرتاتيجي، وذلك الن املوارد ميكن تقليدها من قبل املنافسني ومن الصعب 

( يوضح الفرق بني النجاح والتفوق وعلى النحو 4-2عدها ميزة تنافسية إذا ما قورنت بالتوجهات اجلديدة، واجلدول )

 اآلتي:

 

 الفرق بني النجاح والتفوق (4-2جدول )                                    

 excellenceالتفوق  successالنجاح 
 أن يكون يومك أفضل من األمس. كون أفضل من اآلخرين على مستوى املنظمة.يأن 
 كون متقدم على نفسك.يأن  كون أفضل من املنافسني.يأن 

 كون طموحاتك اكرب من قدراتك.يأن  احملددات املثبتة مسبقا.تجاوز عدد من ي
 بحث عن أهداف أخرى.ي حتقيق األهداف املطلوبة.

Source: Al-Taie, Qasim Ali Muhammad, (2014), Evaluation of Human Resources 
Management and its Impact on Achieving Organizational Success, Master Thesis, College of 
Administration and Economics, University of Baghdad, p63. 
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 :: مفهوم النجاح االسرتاتيجيثانيًا

َظهر النجاح االسرتاتيجي نتاج التفاعالت الفكرية والفلسفية على مستوى التنظري والتطبيق، ومثرة اجلهود 

زاد  إذنتيجة حتمية ملا توصلت إليه الدراسات على املستوى النظري والضرورة امللحة يف جمال التطبيق،  تالكبرية، إذ جاء

متناقضات من ندرة يف املوارد وزيادة   االهتمام به يف القرن العشرين، وكذلك مع بزوغ األلفية الثالثة وما جاءت به من

االسرتاتيجي مل يأت من فراغ وإمنا جاء ذلك نتيجة تراكم املعرفة احلاجات، وكذلك على الرغم من قلة املوارد، فالنجاح 

والتحديات اليت تواجهها املنظمات نهاية القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة الذي صاحب معه تنامي الفكر اإلنساني 

ز مفهوم يركو. (Othman et al, 2020: 345) وحجم نشاطات املنظمات والتغري املستمر يف أذواق الزبائن

وضع املنظمات من  إىل النجاح االسرتاتيجي على مكتسبات الطروحات النظرية والفكرية للكتاب والباحثني يف النظر 

جوانب خمتلفة، وربط هذه الطروحات بالواقع العلمي الذي نعيشه وعد إيداعا فكريا وفلسفيا ألنه قدم أدوات جديدة 

، والن هذه األدوات شكلت معايري تتناغم وظروف البيئتني الداخلية واخلارجية اليت اس جناح املنظمة يف املدى البعيدلقي

تعمل فيهما املنظمة، وبالرغم من إمكانية استشعارها يف مفاهيم )الكفاءة، الفاعلية، والنجاح التنظيمي(، اليت سادت يف 

حنو أهدافها اليت حددتها، وقد تعدى كثري من املراحل األوىل واليت شكلت بداية حملاوالت التحقق من إن املنظمات تسري 

وكان هلم األثر يف حتديد املفهوم للنجاح االسرتاتيجي )سلمان  ،البحث يف هذا اجملال احليوي والفاعل إىل املختصني 

طورت املفاهيم املرتبطة بالنجاح االسرتاتيجي من خالل الفكر االداري التنظيمي الذي قد و (.75، 2021واخرون، 

 مع البيئة ُيمثل فاعلية املنظمة بتطور مفهوم كل من الكفاءة والفاعلية، فالنجاح يف حتقيق املنظمة ألهدافها والتكيف سبقه

(Ali et al., 2018, 221).  على املعرفة  القدرة يف احلصولووميثل النجاح االسرتاتيجي إمكانية امتالك االدارة

وذلك يتطلب املرونة والتوازن عن طريق بناء مقياس االداء منظمة  ،ة املتغريةعن طريق التفاعل مع البيئ واخلربات واألفكار

إن سر و (.23، 2017 ،يذ ميثل البقاء جوهر النجاح االسرتاتيجي )الكبيسإ ،يف كل مرحلة من مراحل دورة حياتها

جناح املنظمة يكمن يف قدرتها على اجياد النمط التكيفي للفعل التنظيمي مع البيئة واالستمرار يف البقاء ويرتبط بالتكيف 

إن درجة النجاح اليت وصلت اليها املنظمة وقدرتها على التكيف يف بيئتها احلالية والبيئي والنمو وبالتالي حتقيق البقاء، 
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قيادي فاعل ذوو عقلية ريادية وذات رؤية اسرتاتيجية للكشف عن الفرص املستقبلية وكيفية واملستقبلية يستلزم دور 

 (. Sadq et al, 2019: 631استثمار هذه الفرص يف السوق لغرض النمو والتميز على املنظمات املنافسة )

 

 املفهوم املعاصر للنجاح االسرتاتيجي (3-2شكل )

، "دور رأس املال الفكري يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي دراسة استطالعية آلراء عينة من أعضاء اهليئة 2019املختار، مجال عبداهلل،  املصدر:

 .27، ص45، العدد 15التدريسية يف املدارس الثانوية األهلية يف حمافظة نينوى"، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 

 

 

 :تعريف النجاح االسرتاتيجي: ثالثًا

تعددت املفاهيم اليت وصفت النجاح االسرتاتيجي للمنظمة وذلك بسبب االختالف يف وجهات نظر الكتاب   

وقدرتها  ،ومنهم من ربطه بنجاح املنظمة يف السوق ،والباحثني، فمنهم من ربط النجاح االسرتاتيجي بالكفاءة والفاعلية

ما ورد من آراء واجتاهات  إىل رض الولوج يف تعريف النجاح االسرتاتيجي البد من التطرق على البقاء والنمو، وعليه ولغ



 

68 
 

وعلى النحو  (5-2دول اجلتعريف النجاح االسرتاتيجي )من خالل عرض آراء بعض الباحثني حول  والباحثني للكتاب

 اآلتي:

 

 آراء بعض الباحثني حول تعريف النجاح االسرتاتيجي (5-2جدول )
 التعريف والسنة الباحث ت
قدرة املنظمة على حتقيق غاياتها عرب مواكبة التطورات والتغريات البيئية اليت ترتبط  (2، 2012)الونداوي،  1

 باحتياجات املنظمة، والعمل على مواءمة األهداف التنظيمية وأهداف العاملني.
2 (, 68 2013 (Klei& 

Mahoney, 
أصحاب ويتحدد بنتائج النشاطات بالنسبة للزبائن والعاملني واملالكني الذي نجاح الوهو 

 .خارج -داخل، بدال من منظور داخل  -من منظور خارج كافة املصاحل 
، 2015)التميمي واخلشالي،  3

646) 
بناء قدرات تنظيمية وكفاءات أساسية تسمح للمنظمة بالتنسيق العالي الستخدام ما متاح 

 ُتسهم يف إجياد نتائج أداء عالية على املنافسني وبصورة مستدامة.هلا من موارد 

4 (Aljaf& Sadq, 2015, 
86) 

قدرة املنظمة يف احملافظة على مكانتها ووجودها من خالل التكيف مع متطلبات السوق، 
 حتقيقها. إىل والنمو يف ظل االهداف اليت تسعى  ،والتكيف ،،وقدرتها على البقاء

5 (6 ,2016 (Natalia, الذي يتسم باألفكار اإلبداعية املتجددة، ويهدف  والنهج املتبع من قبل املنظمة ،الطريقة
 .والنمو يف ظل الصراع التنافسي ،والبقاء ،التكيف إىل

6 (Amoli & Aghashahi, 
2016, 448) 

ممكنة، من خالل سلسلة من  مدةواستدامها ألطول  ة،تعزيز قدرات املنظمة التنافسي
 القرارات اليت يتخذها املديرين،  يف ظل البيئة الديناميكية املعاصرة.

قدرة املنظمة يف بلوغ أهدافها من خالل تنفيذ قرارات إدارية فاعلة لضمان بقائها يف  (40، 2016)حسن،  7
ز على املنظمات ميدان االعمال والتكيف مع التغريات البيئية املتالحقة، والنمو والتمي

 املنافسة.
اليت تعد ضرورية لتحقيق النجاح  رد واملواقف اليت تظهرها املنظمةجمموعة املهارات واملوا (60، 2016بو مجعة، أ)  8

 يف السوق.
قدرة املنظمة على اقتناص الفرص التنافسية مبا متتلكه من موارد تنظيمية داخلية والتكيف  (9، 2018)حممد وعمر ، 9

 البيئة اخلارجية والذي يضمن هلا البقاء واالستمرار يف السوق.مع 
، 2018)الكمري وسعود، 10

223) 
صياغة اسرتاتيجية واضحة وحمددة ومدروسة وفق املستويات التنظيمية لتوافق قيم املنظمة 

 وثقافتها ورؤيتها ورسالتها.

،  2018)الكبيسي وحسن،  11
23) 

املدخالت املعرفية، لدعم برامج التعلم املستمر لتعزيز قدرتها كفاءة املنظمة يف اختيار 
على التكييف مع املستجدات اخلارجية، لتحقيق اهدافها االسرتاتيجية ومن ثم ضمان 

 بقاءها واستمرارها.
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الطويل سلسلة من العمليات االدارية اليت تنفذها املنظمة، إلدارة عملياتها على األمد  (173،  2018)حممد وعصاد،  12
 وتعميق قدرتها على حتقيق النشاطات واملهام اخلاصة بها.

 هو قدرة املنظمة على صياغة وتنفيذ اسرتاتيجياتها، يف سبيل حتقيق أهدافها. (160، 2019)خليل ومحود،  13

، 2019)عباس وعبدالكريم،  14
231) 

تركيز املنظمة يف أدائها على عوامل النجاح واستخدام التخطيط والتفكري االسرتاتيجي 
 داء املستقبلي املرغوب.األ إىليف تسيري االداء احلالي للوصول 

حتقيق املنظمة ألهدافها املطلوبة من خالل السعي املتواصل واالطالع الدائم على التغريات  (17، 2019)أومر،  15
 البيئة والتكيف معها  اليت حتدث يف

16  (Aljaf et al, 2019: 498) .عبارة عن جناح املنظمة يف كيفية صياغة االسرتاتيجية املناسبة وطريقة تنفيذها ومتابعتها 
صياغة رؤية اسرتاتيجية موجزة واضحة ذات ثقافة حتفيزية ناجحة لتحقيق أهداف املنظمة،  (5، 2020)حسن والشيخلي،  17

 للعاملني لضمان التنفيذ الفاعل لتلك األهداف. وفسح اجملال
سعي املنظمة لتحقيق أهدافها املنشودة من خالل االطالع واليقظة الدائمة للتغريات اليت  (685، 2020)صادق،  18

 حتدث يف البيئة والتكيف والبقاء والنمو فيها.
ل، من خالل برامج التعليم اليت تقوم بها، قدرة املنظمة على البقاء واالستمرار يف العم (10، 2020)حسني،  19

للتكيف مع املستجدات اليت حتصل يف البيئة احمليطة، ومن ثم دعم برامج ومشاريع النمو 
 اليت تقوم بها.

20 (Khorsheed et al, 
2020) 

درجة النجاح اليت وصلت اليها املنظمات وقدرتها على التكيف يف بيئتها التنافسية احلالية 
واملستقبلية وحتقيق التالئم بني املعايري طويلة األجل وقصرية األجل، وربط ذلك بالرؤية 

 االسرتاتيجية اليت حتقق التوقعات جلميع اصحاب املصاحل.
، 2021خرون، اآل)سلمان و 21

75) 
قدرة املنظمة على تنفيذ اسرتاتيجياتها املوضوعة لتحقيق أهدافها، عن طريق امتالك رؤية 
اسرتاتيجية واضحة عن بيئتها ومستقبلها فضال عن متتعها بثقافة ومناخ تنظيمي إجيابي 

 .لقق النجاح هلا على املستوى االسرتاتيجي
 عداد الباحثة باالعتماد على املصادر الواردة فيه.من إاملصدر: 

 

 

والنمو من خالل  ،والتكيف ،بقاءقدرة املنظمة على ال :ومن خالل ما تقدم ميكن تعريف النجاح االسرتاتيجي بأنه 

 األداء املستقبلي املرغوب.إىل ل واحلفاظ على املستفيدين للوصو، والكفوء خلطط املنظمة  ،التنفيذ الفاعل
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 ية النجاح االسرتاتيجيأهم: رابعًا

 سواء كان ذلك من وجهة نظر د النجاح االسرتاتيجي ضرورة حتمية لبقاء املنظمات وضمان استمرارها،يُع

 ،املنظمة والعاملني أو املتعاملني معها، إذ إن النجاح االسرتاتيجي يبني درجة التزام املنظمة جتاه املستفيدين من خدماتها

طار سعيها للبقاء يف املنافسة، والتكيف مع إها باألفراد العاملني لديها، يف ومستوى اهتمام همضالروتقييمها  ،ومنتجاتها

 (.Willem, 2015: 1بها )التغيريات البيئية احمليطة 

وأصحاب  ،وحقيقة اإلدارة العليا ،( بأنه يعكس صورة شاملةAzimi & Hamide, (4 :2013 يرىو

ومدى اقرتابها من الغايات املرسومة هلا، وقدرتها يف حتقيق أهدافها ورسالتها، فضال  ،املصاحل والزبائن عن نشاط املنظمة

ن للمنافسني أدائه، وذلك المتالكها قدرات متميزة وجوهرية متكنها عن أنه يدل على عمل املهام على حنو أفضل مما ميٌك

فالنجاح االسرتاتيجي ميثل  ،يز يف السوقعلى مركز تنافسي متم من تطوير امليزات التنافسية بصورة مستمرة واحلصول

حدى احملركات اليت تتمكن املنظمة من خالهلا وضع اآلليات الالزمة لتحريك املوارد اخلاصة بها، لدعم ميزتها التنافسية إ

مسى أيت تعمل ضمن حدودها، فالنجاح هو ممكنة، يف ظل البيئة الديناميكية ال مدةوضمان بقاءها واستدامتها ألطول 

هداف اليت تسعى لتحقيقها املنظمات، من خالل أفرادها ووحداتها التنظيمية واستخدامها ألساليب إدارية معاصرة األ

 (.Mbaka  &Mugambi, 2014 : 61هدف النجاح كاخلطط واالسرتاتيجيات ) إىل للوصول 

رض الواقع، أفكرية ال جدوى منها، بل ولد من  مل يظهر مفهوم النجاح االسرتاتيجي بصورة عفوية او كفلسفة 

يف ظل بيئة تنافسية بالتغري السريع مع شحة املوارد واألزمات املستمرة اليت تعصف باملنظمات، مما استلزم اعتماد مفهوم 

تربز و ،(210، 2013طويلة األمد يضمن للمنظمة جناحا بعيد املدى )الطعان،  أبعاد إىلمشل من النجاح التنظيمي يستند أ

من خالل دوره يف دعم االدارة العليا، لرسم االجراءات والسياسات والربامج الالزمة، لتخصيص املوارد وتنظيميها  هميتةأ

وفق ميزانيات واضحة لتنفيذ االسرتاتيجية اليت تسعى اليها املنظمة،  املعايري الرئيس التقييم قدرة املنظمة على البقاء 

 (.Gatzert & Schmit 4 :2015,اإلدارة االسرتاتيجية اخلاص بها )واالستمرار يف عملياتها، وهو ميثل جوهر 

 باآلتي: (284، :2021( )الكعيب، 23، 2018النجاح االسرتاتيجي )الكبيسي، يةأهموتظهر  
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مراكز  إىلبلوغه للوصول  إىلن اطار النجاح االسرتاتيجي يتمحور يف جناح طويل األمد، وهو ما تطمح املنظمات إ .1

 .تنافسية مميزة 

د النجاح االسرتاتيجي ناتج لتعلم املديرين االعتماد على اسرتاتيجيات غري مباشرة على الرغم من انها تتطلب موارد يُع .2

 اضافية متنوعة.

لقق جمموعة من املزايا للمنظمة ولفرتات طويلة، ومتثل هذه املزايا املفتاح حلصوهلا على النجاح باملنافسة يف اعماهلا  .3

 على املدى البعيد.

 يعزز موقع املنظمة يف السوق ومينحها دعما لتحقيق العديد من النجاحات. .4

يعد النجاح االسرتاتيجي معيارًا من املعايري املهمة الذي يعمل على حتديد مدى جناح املنظمة يف خططها واعماهلا  .5

  وقراراتها االسرتاتيجية.

حتقيق النجاح االسرتاتيجي يف حياة املنظمات، ترى  اهميةومن خالل ما تقدم ويف سبيل تسليط الضوء على  

 النجاح االسرتاتيجي تتضح باآلتي:  يةأهمالباحثة أن 

 التنبؤ باملشكالت الداخلية واخلارجية اليت تواجه املنظمة وإجياد احللول املناسبة. .1

 واملادية.مواجهة التغيريات البيئية املفاجئة واألحداث الطارئة املرتبطة باجلوانب املالية  .2

 رفع الروح املعنوية للعاملني من خالل توفري ظروف مناسبة تساعدهم على االبداع والتجديد واالبتكار. .3

 حتقيق األهداف واخلطط االسرتاتيجية اخلاصة باملنظمة على املدى القريب والبعيد. .4

 توفري مناخ مالئم من الثقة والتعامل اجليد بني العاملني وإدارة املنظمة. .5
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 :: أهداف النجاح االسرتاتيجيًاخامس

تكمن أهداف النجاح االسرتاتيجي يف قدرة املنظمة على أداء أعماهلا بشكل أفضل من منافسيها، بالنظر المتالكها 

حتقيق امليزة التنافسية املستدامة واحلصول على  اآلخرين بغية قدرات متميزة وجوهرية ال ميكن تقليدها واستنساخها من

حتقيق النتائج  إىل مركز تنافسي متميز يصعب على املنافسني بلوغه، أن هذا النجاح يركز على مستقبل املنظمة ويرمي 

ائل يتم املخطط هلا واالستعداد الدائم األحداث أي تغيري يف املنظمة يف الوقت املناسب من خالل اعتماد جمموعة من البد

 (.224، 2021املفاضلة بينها واختيار أنسبها وفقا إلمكانيات املنظمة ووضعيتها التنافسية )حسن، 

زيادة كفاءة املنظمة يف استخدام اإلمكانيات واملوارد املتاحة لديها، الدعم  إىليهدف النجاح االسرتاتيجي و 

ن حتقيق القيمة املضافة هلا ولكافة اجلهات ذات العالقة بعملياتها، مشاريعها اخلاصة بالنمو لدميومة بقاءها يف اجملتمع، فضال ع

تعزيز فاعلية املنظمة يف حتقيق األهداف اليت تسعى اليها، وترسيخ أقادمها يف بيئتها اخلارجية، من  إىلأنه يهدف  وكذلك

نافسية ألطول فرتة ممكنة خالل تعزيز مسعتها يف اجملتمع واحلفاظ على حصتها السوقية، لضمان استدامة ميزتها الت

(Davies& Snider, 2018, 23). 

تواجه منظمات األعمال يف عصرنا احلالي حتديات وتطورات كبرية بسبب زيادة شدة املنافسة وسرعة وقد  

غاياتها التغريات يف البيئة، لذا تسعى املنظمات أن حتقق جناحا مقبوال لضمان استمراريتها وبقائها ومنوها، ومن ثم حتقيق 

لذلك يتوجب على منظمات اليوم الرتكيز على صياغة اسرتاتيجية عمل ناجحة وكفؤة وفاعلة  وأهدافها املرسومة مسبقًا،

 .(26، 2019بيئتها )املختار،  ضمانا لتحقيق النجاح االسرتاتيجي، والذي يكفل هلا البقاء والتطور والتفاعل مع

 

 :االسرتاتيجي: العوامل املؤثرة يف النجاح سادسًا

تصحيح لكي يتم تنفيذ  إىلإدامة أو استغالل، ومكامن الضعف اليت حتتاج  إىلوهي مكامن القوة اليت حتتاج  

 إىل حتتاج املنظمة و ،(SWOT) االسرتاتيجية بنجاح، واليت يتم اشتقاقها من اجلزء املرتبط بنقاط القوة والضعف يف حتليل

مزايا أو نقاط ضعف ميكن إدارتها بفاعلية وكفاءة عاليتني، ومتثل عوامل النجاح  إىلوضع قائمة تتضمن فرصة ميكن حتويلها 
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 (Kenny) االسرتاتيجي عناصر تقع حتت سيطرة املنظمة ينبغي الرتكيز عليها لضمان حتقيق أفضل نتيجة ممكنة بينما مساها

والعوامل اليت تؤثر يف النجاح  (.23، 2018الكبيسي،) ج وليست نشاطاتصفها كنتائبالعوامل االسرتاتيجية وي

تلك األشياء اليت حتتاج املنظمة أن جتعلها يف وضعها الصحيح لتنجح مع أصحاب املصاحل الرئيسني:  هي االسرتاتيجي

جناح املنظمة )سلمان  اجملهزون، الزبائن، العاملون، املالكون، وأية منظمة أخرى او وحدة أعمال أو فرد له مصلحة يف

 (.76، 2021واخرون، 

 ( العوامل املؤثرة يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي اليت مت حتديدها على النحو اآلتي:10، 2020ويوضح )حسني،  

 اشراك مجيع املوارد البشرية العاملة داخل املنظمة بتنفيذ اسرتاتيجيتها. .1

 الداعمة هلا.وضع الربامج، امليزانيات، اإلجراءات، والسياسات  .2

 تطوير مهارات ومعارف وقدرات املوارد البشرية من خالل برامج التدريب والتطوير. .3

 توفري القيادة الرشيقة ذات التوجهات املرنة، من خالل دعم برامج التنظيم والرقابة اخلاصة.  .4

تيجي اخلاص باملنظمة توجد جمموعة من املؤشرات اليت يستند اليها يف التعرف على درجة النجاح االسرتا وكذلك 

 ( منها:27، 2019)املختار، 

 قدرتها على النمو والتكييف مع املستجدات املتالحقة. .1

 النمو واالستمرار يف العمل بصورة متميزة. .2

 الكفاءة يف استغالل مواردها والفاعلية يف حتقيق أهدافها. .3

 تعزيز عالقتها مع كافة اصحاب املصاحل. .4

  بها واستثماره بأقصى شكل ممكن. س املال الفكري اخلاصأدارة رإ .5
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ولغرض حتقيق النجاح االسرتاتيجي ال بد للمنظمات من حتديد عوامل النجاح الرئيسة كونها متثل األساس اليت  

وهلذا جتد املنظمات الناجحة يف حالة حبث دائم عن عوامل النجاح اليت تقف بوجه العوائق  ،يبنى عليها النجاح االسرتاتيجي

ن هلا إهي تلك املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على املراكز التنافسية لكل املنظمات داخل أي صناعة معينة، إذ وحتتويها، ف

تأثري كبري على قدرة العاملني يف حتقيق النجاح، واليت تشكل يف النهاية الفرق بني النجاح والفشل االسرتاتيجي، واليت ميكن 

إنها متثل النشاطات اإلدارية أو الفردية اليت جيب أن تدفع  وكذلكمان النجاح، من خالهلا أن تسري األمور على ما يرام لض

  (.160، 2019االهتمام بها من أجل حتقيق أهداف ومستويات األداء املطلوبة )خليل ومحود،  إىلاملنظمة 

ا عوامل النجاح االسرتاتيجي يف ( فقد حدٌد57، 2011( )العامري، 93-92، 2010أما )إمساعيل، و 

د الطريق حنو حتقيق واضحة املعامل سوف متٌه الثقافة، والقيم( منطلقني من إن وضع رؤيةوالرسالة، واملنظمات )بالرؤية، 

حتقيقها يف ظل ثقافة تنظيمية تدعم هذه التوجهات ومصدر مهم للقيم اليت جيب  إىل الرسالة اليت تؤمن بها املنظمة وتسعى 

واالنتماء هي ركائز ترتكز عليها املنظمات العامة، لتحقيق أهدافها أوال  ،والوالء ،والنزاهة ،قيم مثل العدالةالتوافرها ألن 

 ًا.االسرتاتيجي ثانيم حتقيق النجاح ومن ُث

 

 :متطلبات حتقيق النجاح اإلسرتاتيجي :سابعًا

أن هناك بعض املتطلبات األساسية لتحقيق النجاح االسرتاتيجي للمنظمات )حسني،   (Simon et al)ذكر  

 ( وهي:674، 2019

 جودة اخلدمة املقدمة للزبائن. .1

 تشجيع اإلبداع واالبتكار.  .2

 القيادة املتميزة اليت متتلك الرؤية الواضحة للمنظمة يف املستقبل، والقدرة على املرونة والتكيف. .3



 

75 
 

والتفاني يف العمل، وتقديم منتجات متميزة بدرجة  ،ناسبني ميتلكون املهارة العالية يف اجلانب التقيناملوظفني املاختيار  .4

 عالية.

يف الوصول ملؤشرات جناح املنظمة وهي حتقيق رضا الزبائن والعاملني وزيادة املبيعات  همايسن حتقيق هذه املتطلبات إ .5

 . واألرباح وزيادة احلصة السوقية للمنظمة

 هي:و ،النجاح االسرتاتيجي إىلأن هناك ثالثة عوامل تساعد يف الوصول ب( 128، 2012خرون، اآل)العيساوي وويرى 

املوقع القوي يف األسواق املستهدفة: فاملواقع القوية تعين حصص األسواق اخلاصة بالسلع املتعلقة باخلدمات أو األسواق  .1

 الفريدة. وهذا يعتمد على حجمها وكثافة املنافسة.

امليزة التنافسية يف املدى البعيد يف موقع السوق: وميكن إن يعرب عنها بأساليب خمتلفة، تشمل نوعية منتوجات وخدمات  .2

 أفضل، وإعالنات مؤثرة ومكثفة، ومزايا سعريه مناسبة.

ية، املعلومات املزايا التنافسية ذات املدى البعيد املرتبطة باملديرين واليت تشمل عدة أنواع منها التكنولوجيا البشر .3

املالية، والربجميات، العالمات التجارية، الصور واملقدرات املعقدة كاالخرتاع، القابليات، إمكانات التعاون واملقدرة 

 .املعتمدة على التغيري

 

 :: خصائص النجاح االسرتاتيجيثامنًا

 :همهاأ ، من(40، 2019يتمتع النجاح االسرتاتيجي جبملة من اخلصائص )عبدالنيب ولفتة،  

مراكز  إىلبلوغه، للوصول  إىل جناح طويل األجل، وهو ما تطمح املنظمات النجاح االسرتاتيجي يتمحور يف  إن إطار .1

 تنافسية مميزة.



 

76 
 

لتعلم املديرين االعتماد على اسرتاتيجيات غري مباشرة على الرغم من أنها تتطلب موارد  ًايعد النجاح االسرتاتيجي ناجت .2

 إضافية متنوعة.

النجاح التشغيلي تصب يف مفهوم النجاح وجناح املنظمة، والنجاح التنافسي، مضامني النجاح االسرتاتيجي وإن  .3

 التنظيمي كونه مفهوما شامال.

 إن النجاح االسرتاتيجي دالة للنضج املعريف للشخصية االسرتاتيجية.  .4

 اآلتي:يف لنجاح االسرتاتيجي ( خصائص ا 27، 2019ويلخص )املختار،  

 ما تبغي إليه من حتقيق لألهداف. إىل ح االسرتاتيجي قادر على إيصال املنظمة النجا .1

 إن االستمرار والتميز جيعل املنظمة ناجحة اسرتاتيجيا ويدعمها يف البقاء من خالل تكيفها مع بيئتها. .2

وأهدافها التزام املنظمة بوضع اسرتاتيجية عمل كفؤة وفاعلة يعد احلجر األساس لنجاحها اسرتاتيجي احمققا هلا غاياتها  .3

 .املرسومة مسبقا

البد ألي منظمة أن تضع كل تركيزها على رأمساهلا الفكري بكل مكوناته وخصائصه فضال عن تهيئة املناخ التنظيمي  .4

 الفعال.

 ية للنجاح االسرتاتيجي هي البقاء والنمو والتكيف.إن املرتكزات األساس .5

 

 :مناذج النجاح االسرتاتيجي. تاسعًا

وحتديد اخلطوات اليت  ،لقد تعددت النماذج اليت جاء بها الباحثون والكتاب لتفسري مفهوم النجاح االسرتاتيجي 

 تعتمد يف سبيل حتقيقه فضال عن النماذج اليت تنظر إليه كعملية وهذه النماذج هي: 

 ( النجاح االسرتاتيجي من منظور الكفاءات Thompson, 2000 & Richardsonمنوذج ) أأوال: 
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بأمنوذج ( أمنوذجا للنجاح االسرتاتيجي يسمى Thompson, 2000, 5  &Richardson)  قدم  

الكفاءات اهلادف، وينطلق من افرتاض أن النجاح االسرتاتيجي والتنافسي والفاعلية االسرتاتيجية تتطلب أن تتسم عمليات 

املنظمة مبجموعة خاصة من الكفاءات وهي )كفاءات التغيري االسرتاتيجي ، وكفاءات احملتوى االسرتاتيجي، وكفاءات 

 اإلدراك والتعلم االسرتاتيجي(.

( اآلتي أن الكفاءات اليت جيب أن تكون املنظمة قادرة على العمل مبوجبها هي 8-2حظ من الشكل )الون  

كفاءات احملتوى االسرتاتيجي فكلما كانت هذه الكفاءات قوية ومناسبة فهي متثل مهارات تنظيمية مميزة متكن املنظمة من 

على فوائد من كفاءاته التكنولوجية والقابليات االسرتاتيجية، إضافة قيم وإبداع وحتويل البناء الداخلي واخلارجي للحصول 

اليت تشكل األساس التنافسي للمنتج والسوق، وتندرج يف إطارها )الكفايات التكنولوجية املتجهة صوب الزبون، وكفايات 

 ا والتكنولوجيا املتطورة.العملية الوظيفية، وكفايات بناء التصميم االسرتاتيجي وإدارته(، وتدعمها نظم املعلومات وإدارته

أما كفاءات التغيري االسرتاتيجي فإنها تتطلب من املنظمة أن تكون قادرة على إدارة كل التغريات املستمرة وغري  

املستمرة يف الظروف الفاعلة واليت تتطلب فهما لظروفها احلالية حيث تتيح هذه املرحلة مواكبة التطور يف طموحات 

بتكار وااللتزام بالتحسني املستمر، مع خلق ميزة تنافسية مستدامة، أما كفاءات التعلم واإلدراك الزبون، واإلبداع واال

االسرتاتيجي فإنه ميكن املنظمة أن تتعلم وتستفيد من عدة مصادر مبا فيها اجملهزون واملوزعون والزبائن وحتى من املنافسني 

( يوضح األمنوذج وعلى النحو 8-2والشكل ) .اجح مع البيئةحتقيق األفضل ، والتكيف الن إىل وتدفع العاملني فيها 

 اآلتي:
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 أمنوذج منظور الكفاءات (4-2شكل )

Source: Thompson, J. & Richardson, B., (2000), “Strategic & Competitive Success: Towards 
Model of The Comprehensively Competent Organization” http://www.thomsonarning.com.uk/, 
p. (3) 

 

 :( جنمة النجاحGates 2004منوذج )أثانيا: 

أمنوذجًا للنجاح أالسرتاتيجي بهدف التشخيص والتخطيط والذي ُيَمْكن املنظمة من  (Allan gatesت )طور 

ُيعد األمنوذج تصحيحًا وتعدياًل لرؤية املنظمة،  إذخالله حتديد أولوياتها ومن ثم وضعها يف االجتاه االسرتاتيجي الصحيح، 

املوارد، واهليكل، والوظيفة، وفهو يشبه العدسة املكربة اليت توضح مجيع جوانب املنظمة من خالل )التوجه االسرتاتيجي، 

لنجمة معرفة كيف جتعل مجيع نقاط ا إىللكي تكون املنظمة ناجحة فإنها حتتاج  Gates تقاسم املعلومات(، واشرتطتو

أي عندما تسري األمور بصورة جيدة فأن مجيع نقاط النجمة تكون داعمة الواحدة لألخرى،  موجودة وبنفس الوقت،
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وعندما تسري األمور بصورة غري مستقرة يف أمنوذج النجاح يصبح التغيري ضروريا، فأي خلل يصيب نقطة معينة من جنمة 

ولكن هذا ال يعين أن مجيع نقاط النجمة جيب أن تعمل مجيعها يف الوقت  النجاح فإنه حتمًا سوف يؤثر على باقي املنظمة 

فهم كامل التأثري واستغالل مبادرات التغيري يف احلاضر  إىلنفسه، ولكن بإمكاننا أن حنافظ على النظام برمته بغية التوصل 

 ( يوضح األمنوذج:9-2والشكل ) (Gates, 2004, 5) واملستقبل 

 

 

 جنمة النجاحأمنوذج  (5-2شكل )

Source: Eggrs, Mary &Johnson, Lorri, 2004" Leveraging Culture for Strategic 
Success, http: www.Dannemillertyson.com. 

 

 :(Sukasame, 2005)ثالثا: أمنوذج 

تأثري جودة اخلدمة االلكرتونية والعوامل املتغرية على دراسة حول  (Sukasame, 2005, 4) قدَّم الباحث  

ة التنافسية طويلة املدى، جبانب النجاح االسرتاتيجي، اليت مبوجبها يتم تقديم جودة خدمة فاعلة، تعد كمدخل لالسرتاتيجي

ميكن قياس  ذلكوكن حتقيق رضا وثقة الزبون واالحتفاظ بهم هي من النقاط اجلوهرية يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي، أ

http://www.dannemillertyson.com/
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سهولة وسهولة الوصول، وجناح املنظمة من خالل منو املبيعات والدخل واألسواق، وتضم هذه العوامل )احملتوى، 

 ( يوضح ذلك وعلى النحو اآلتي:10-2اخلدمة الذاتية( والشكل )واألمن، واالستجابة، واملوثوقية، واالستعمال، 

 

 (Sukasame)أمنوذج  (6-2شكل )

Source: Sukasame, Nittana, 2005, "E-Service Quality: A Paradigm for 
Competitive Success of E-Commerce Entrepreneurs www.pacis-net.org, p4 
 
 

 منوذج دورة النجاح االسرتاتيجيأرابعا: 

وهذه املراحل الثالثة النمو، وينتهي ب ،ومير بالتكيف ،الذي يبدأ بالبقاءأمنوذجه  (248: 2004، قدَّم )الركابي 

والتصرف  ،ل عقالنية التفكرين البقاء ميٌثأليها املنظمات، ويوضح يف هذا األمنوذج إيف ظل حتقيق األهداف اليت تسعى  أتبد

ن األمنوذج أوتتفق الباحثة مع )الركابي( على لإلدارة العليا من خالل القدرة على التكيف مع املتغريات لتحقيق النمو، 

بعاد ثل األواملنافسة الشديدة، اذ مُي إوالنمو يف اعماهلا يف ظل التغريات البيئية ،والتكيف ،ي لقق للمنظمة البقاءاالفضل الذ

 النحو اآلتي: وذلك علىاألساسية اليت تسعى مجيع املنظمات لتحقيقها بهدف النجاح االسرتاتيجي، 

وجيري احلكم على املنظمة بأنها ناجحة من خالل  ،البقاء بأنه جوهر النجاح االسرتاتيجي إىل يشري )الركابي(  البقاء:. 1

ولكن هل أن مجيع املنظمات ناجحة  ،بسبب الظروف اليت تعمل يف ظلهاوبقائها يف دائرة املنافسة يف الوقت احلاضر، 
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ن البحث عن وضع يتناغم ألجراء املزيد من بالتأكيد ال، لذا يعد البقاء األساس الذي ميكن املنظمة م نفسه؟ املستوىب

ر عن قدرة فالبقاء يعٌب(، 397، 2005عمليات التكيف مع البيئة احمليطة باملنظمة بهدف االستمرار والنمو )الركابي، 

املنظمة الناجحة على فهم طبيعة التنافس مع املنظمات األخرى من خالل فهم إمكاناتها وقدراتها بهدف البقاء يف ميدان 

ملنافسة والذي تسعى له املنظمات كافة، ورمبا يتطلب منها االهتمام مبصاحل األطراف ذات العالقة مجيعها مع املنظمة من ا

 ,Jones)مستثمرين وموردين وزبائن وعاملني فيها، وأن حتقيق هذه املصاحل يتطلب دراسة موسعة لعالقة املنظمة معهم 

2010, 310). 

ظمة على ترسيخ جذورها يف البيئة، اليت تعمل ضمن حدودها من خالل تعزيز مسعتها فالبقاء يتمثل يف قدرة املن 

م السوقية، وتقوية عالقتها مع األطراف ذات العالقة بعملياتها، لضمان تقديم الدعم الكايف هلا يف أوقات األزمات، ومن ٌث

، فالبقاء (Davies& Snider, 2018, 24)ممكنة يف العمل  مدةاخرتاق الصعاب لدميومه عملياتها، وبقاءها أطول 

ن قدرة املنظمة على البقاء هو افرتاض ضمين إإذ هو األساس الذي ميكن أن تنطلق منه املنظمة للبحث عن وضع مالئم، 

ومنها اإلنسان، مع اختالف احلديث عن التنظيمات  ،بأن التنظيمات تبدأ وتنتهي بآلية والدة وفناء شبيهة بالكائنات العضوية

 (.Najm et al, 2019: 842)كونها ال تتالشى بسهولة( )

البيئية اليت هلا صلة مع املنظمة  بعاداألوالتكيف مع  ،هو االستجابة لعوامل البيئة املتنوعة مبا فيها البيئة الداخلية التكيف:. 2

التعديالت يف اهليكل واملمارسات واليت حتدد بيئتها الكلية، فاملنظمات ميكن أن تتكيف مع التغريات البيئية من خالل 

 ,Jones, 2012حني يرى على(، Koster, 2006: 20ونشاطاتها التنظيمية لتحقيق التناغم مع املتغريات اجلديدة )

508)  (Hill&  حتسني  إىل بأن املنظمات األكثر جناحا هي تلك اليت يعد فيها التغيري مبدأ أساسيا اليت يسعى فيها املديرون

التكيف يعكس قدرة املنظمة و ،من زيادة حجم الرحبية املستقبليةالتنظيمية واستبعاد نقاط الضعف لكي تتمكن  نقاط القوة

على متابعة املستجدات املتالحقة اليت حتدث يف البيئة احمليطة والتنبؤ باملشكالت الداخلية واخلارجية، ومن ثم اختاذ 

بيئة اخلارجية والداخلية، لضمان االستفادة من الفرص املتاحة والتصدي االجراءات الالزمة للموازنة بني التغيريات يف ال

 . (Amoli& Aghashahi, 2016, 449)للتهديدات يف ضوء املعلومات املتاحة لديها 
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النمو جيب أن يكون قدرة التطوير )بواسطة  النمو كأنه الغاية املنشودة، ألٌن دب على املنظمات أن ال تعجَي النمو:. 3

جين موارد أكثر، فاملنظمة إذا أرادت حتقيق النمو فعليها حتقيق االكتساب  إىلالذي يليب حاجة السوق ويؤدي  املنتج(

فهو لقق تكاليفًا، فهذه العملية  ن االكتساب للقدرات لقق للمنظمة منفعة أما التطويرإلقدراتها، إذ والتطوير الداخلي 

زيادة التعلم واملعرفة  إىل مبجملها حتقق النمو للمنظمة لكن ال تتم إال بوجود قدرات تنظيمية لذا فالنمو قد يؤدي باملنظمة 

 .(Jones, 2010, 312)واختاذها السلوك الريادي فضال عن زيادة استخدامها للموارد والقدرات 

وعملية معقدة ومهمة لتكوين دافع القتناص الفرص، إذ تسعى املنظمات بصورة مستمرة  النمو هو ظاهرة طبيعيةو

ختصيص املوارد الالزمة لدعم نشاطات وعمليات التوسع اخلاصة بها لضمان حصتها السوقية، وتوافر حمفزات وقدرات  إىل 

فالنمو زيادة  ،(Saeed et al., 2018, 311)على جمابهة التهديدات والتحديات احمليطة باملنظمة والتكيف معها 

د األفراد ُبعدحجم املنظمة باجتاه االهداف اليت يرغب فيها اصحاب املصلحة، والنمو هو التغري يف حجمها حني يقاس 

العاملني فيها، والرتكيز على التوسع األفقي او العمودي يف املنظمة كمقياس لنموها،  عرب تنويع نشاطاتها وتنمية توجهاتها 

خرون، اآلبراجمها بالشكل الذي يعزز من قدرتها على حتقيق األرباح الالزمة لدعم مشاريعها االستثمارية )أمانة و وتطوير

 ه الثالثة على وفق اآلتي:أبعاد دورة النجاح االسرتاتيجي ب( أمنوذج 2-11(، ويبني الشكل )6، 2021

 

 

 

 

 

 

 دورة النجاح االسرتاتيجي (7-2)شكل 
املدخل واملفاهيم والعمليات، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -االدارة االسرتاتيجية  2004، املصدر: الركابي، كاظم نزار 

 .348عمان، 
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 املبحث الثالث

 العالقات الرتابطية بني متغريي الدراسة

متتلك املنظمات دومًا خصائص عدة متيزها عن املنظمات األخرى، سواء من حيث قوتها ونفوذها ومدى اتساع  

يف تنوع مواردها البشرية واألدوات  جانب توجهها، كل ذلك يؤدي دورًا إىلحدود عملياتها، فضال عن حجمها ونوعها 

املعاصرة سلسلة من التحديات اليت توجب على املنظمات التغلب رزت البيئة أف إذ ،املتاحة أمامها لقياس جناحها االسرتاتيجي

من أن تتمتع مواردها البشرية  جل التصدي هلذه التحديات البٌدأ، ومن فيهواالستمرار  رادت البقاء يف العملأذا ما إعليها، 

نشطة املناطة بهم لتحقيق اهداف بالكفاءة املطلوبة، والالزمة لتعزيز ثقتهم بإمكانياتهم، وقناعتهم بقدرتهم على تنفيذ األ

منظماتهم، ولعل من أبرز املعايري اليت ميكن االستناد اليها للتعرف على مدى كفاءة املنظمة يف استغالل مواردها وحتقيق 

اهدافها بفاعلية، هو النجاح االسرتاتيجي الذي يضمن بقاءها واستمرارها بالعمل، اذ تشكل كفاءة املوارد البشرية وتنوعها 

 وكذلكحدى احملركات االساسية لسلوكياته اجتاه املواقف املختلفة اليت تواجهه يف العمل، فضال عن التعامل مع اآلخرين، ا

يشكل النجاح االسرتاتيجي واحدًا من املؤشرات املهمة اليت تعكس قدرة املنظمة على البقاء يف العمل، ودميومتها من خالل 

املستجدات املتالحقة اليت تواجهها، لذا من الضروري دراستها بهدف اقرتاح جمموعة التكييف والتعلم نتيجة التعامل مع 

 .(3-2، 2020من املعاجلات للمشكالت اليت تعاني منها املنظمة املبحوثة )حسني، 

شخاص لملون أفعندما تقوم املنظمة بعملية توظيف األفراد ينبغي عليها اختيار األفراد القادرين على العمل مع  

ومعرفة مدى تقبل الفرد  وميكن اختيار هؤالء األفراد من خالل طرح األسئلة اثناء املقابلة املرتبطة بالتنوع ،خلفيات متنوعة

ميكن للمنظمة تنمية التنوع عن طريق ووكذلك معرفة مدى استعداد املتقدم للوظيفة للمشاركة مع االخرين،  ،للتنوع

تعدين الحتضان التنوع، إذ أن اسرتاتيجية التنوع هي جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية الدورات التدريبية للموظفني وجعلهم مس

 إىلاستقطاب أفراد ذوي خلفيات ثقافية متنوعة للعمل معًا دون متييز بني فرد وآخر للوصول  إىلاملنظمة واليت تهدف 

ن خالهلا وضع اآلليات الالزمة لتحريك حدى احملركات، اليت تتمكن املنظمة مإالنجاح االسرتاتيجي املطلوب، الذي ميثل 

 .(Holt, 2019, 1)املوارد اخلاصة بها، لدعم ميزتها التنافسية وضمان بقاءها واستدامتها ألطول فرتة 
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التغريات والتطورات السريعة يف خمتلف القطاعات اإلدارية واالقتصادية والسياسية، واالجتماعية ،  ولقد أدٌت 

تنوع املوارد البشرية فيها، ونتيجة لذلك أدركت املنظمات أن سر جناحها  إىلمجيع املنظمات  والتكنولوجية اليت تشهدها

وقدرات متنوعة، فضال عن التنوع يف الصفات  ،وخربات ،االسرتاتيجي ومتيزها يكمن يف امتالكها موارد بشرية ذو مهارات

حدي الذي يواجه االدارة يف كيفية العثور على املوارد الدميوغرافية وغريها من جماالت التشابه واالختالف، وهنا يكمن الت

جيادها البحث والتنقيب عنها، وتبين اسرتاتيجيات فاعلة إلدارتها واستثمارها إيتطلب  نفيسًا معدنًا تُعدالبشرية املتنوعة اليت 

 املنظمة داخل والشخصية الرمسية العالقات بني والتناغم التوازن من حالة ادإجي، وفادة من مزاياها وجتنب سلبياتهابغية اال

 سينعكس وبالتالي العمل، جمريات على التأثري يف األساسي بدورهم املوظفون بداخله يشعر تنظيمي هيكل بشكل متثيلها يتم

 (.211، 2019واجتاهات تلك املوارد البشرية املتنوعة )الربيعي واملوىل،  سلوكيات من العديد على

وينبغي على إدارة املنظمات فهم انعكاسات التنوع على املنظمة وأدائها، إذ جيب أن تكون إدارة التنوع مرتبطة   

بغريها من اجلوانب يف املنظمة وتكون منطلقة من رسالة وفلسفة املنظمة، كما ينبغي أن تلتزم اإلدارة بكافة مستوياتها 

زيادة كفاءة املنظمة يف استخدام اإلمكانيات  إىلوالتقين، والوصول  بالتنوع من خالل الدعم املالي والبشري واملادي

لجهات ولعن حتقيق القيمة املضافة هلا  واملوارد املتاحة لديها، لدعم مشاريعها اخلاصة بالنمو ودميومة بقاءها يف اجملتمع، فضاًل

اف اليت تسعى اليها، وترسيخ مكانتها يف بيئتها ذات العالقة بعملياتها، فضال عن تعزيز فاعلية املنظمة يف حتقيق األهدكافة 

 مدةاخلارجية، من خالل تعزيز مسعتها يف اجملتمع واحلفاظ على حصتها السوقية، لضمان استدامة ميزتها التنافسية ألطول 

 (Snider & Davies, 2018, 23).جناحها االسرتاتيجي  إىلممكنة وصواًل 

ن املنظمة تنطلق منه للبحث عن وضع ، ألاسرتاتيجيًا حبد ذاته جناحًا ملنافسة ُيعٌدإن جمرد بقاء املنظمة يف دائرة ا إذ  

مالئم ثم التكيف املستمر مع البيئة احمليطة بها يف األمد البعيد، ويعد بقاء املنظمة ضمن النشاطات األساسية اليت جيب على 

حتديد األهداف البعيدة األمد، وتطوير خطط بلوغها، املدير اسرتاتيجي االهتمام بها لتجنب املعضالت اليت تربز أثناء 

وضرورة االهتمام جبانب منو املنظمة وفاعليتها على وفق تصور كلي والنظر للبقاء يف األمد البعيد على أنه أحد األهداف 

 (.6، 2021االسرتاتيجية اليت ترتبط بقيم املنظمة ومنوها خباصة يف أوقات االضطراب البيئي )أمانة وآخرون، 
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التعرف  يف هذا اجلانب، ويف ضوء ذلك تتجه الباحثة حنو  يةأهممن  إدارة تنوع املوارد البشريةتلكه متونتيجة ملا  

والتمثيل العادل، والفرص املتكافئة يف التعيني  ،فرص التقدموعلى مدى وجودية تنوع املوارد البشرية )قبول( التنوع، 

ملنظمة املبحوثة، وتقديم إسهام علمي وعملي حول كيفية االستفادة من تنوع واالحتفاظ، واالهتمام بتنوع اجلنس يف ا

تحليل للعالقة ما بني إدارة التنوع للموارد ال، وتقديم هودعم املوارد البشرية واستثماره يف تعزيز النجاح االسرتاتيجي

دارة التنوع إ يةأهمنظمة املبحوثة مبدى بهدف إثارة اهتمام مديري امل ،والنجاح االسرتاتيجي يف امليدان املبحوث ،البشرية

الذي ينعكس بدوره على األداء الوظيفي بصورة عامة، وإجياد مناخ مالئم وأثرها يف النجاح االسرتاتيجي،  للموارد البشرية

احتمال زيادة شكاوى العاملني ضد املنظمة، فضال عن رفع مستوى أدائهم،  ُبعدمن الثقة والتعامل األخالقي الذي ي

، كون أن نتائج هاوسياسات التقدم والتطور، وتقييم برامج إدارة املوارد البشرية إىل واستثمار إمكاناتهم وقدراتهم مبا يؤدٌي

لى مستقبل املنظمة، وحتقيق النتائج هذه العملية ميكن أن تستخدم كمؤشرات للحكم على دقة هذه الربامج، والرتكيز ع

من خالل اعتماد جمموعة من البدائل اليت  الوقت املناسباملخطط هلا، واالستعداد الدائم إلحداث أي تغيري يف املنظمة يف 

 يتم املفاضلة بينها، واختيار أنسبها، على وفق إمكانيات املنظمة ووضعيتها التنافسية.
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 الثالثالفصل 

 امليداني للدراسةاالطار 

  من خالل ثالث هاوحتليلعرض نتائج إجابات عينة الدراسة وصف جمتمع الدراسة و إىليهدف هذا الفصل  

 ،وصف ملتغريات الدراسة وتشخيصها فيتناول الثانياما املبحث وتمع الدراسة االول يتضمن وصفًا جمل ، إذ املبحثحثامب

اما املبحث ونسبة االتفاق، و ،واالحنرافات املعيارية ،واالوساط احلسابية ،والنسب املئوية ،ويتضمن عرض التكرارات

يتم مبوجبه اختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية هلا وذلك وفقًا ملنهجية الدراسة بهدف التحقق من مدى سريان فالثالث 

 تي:األمنوذج االفرتاضي للدراسة وكاآل

 وصف جمتمع الدراسة وعينتها املبحث األول:

 املبحوثة اخلاصة اجلامعاتيف  القياداتحتليل املقابالت الشخصيه مع املبحث الثاني: 

 : وصف متغريات الدراسة وتشخيصها.الثالثاملبحث 

 : حتليل أمنوذج الدراسة واختبار فرضياتها.الرابعاملبحث 
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 املبحث األول

 وصف جمتمع الدراسة وعينتها

     

ك وصف خصائص يستعرض هذا املبحث وصف جمتمع الدراسة وعينتها املختارة ومسوغات اختيارها، وكذل      

 الشخصية للمستجيبني:

 أواًل: وصف جمتمع الدراسة ومسوغات أختيارها 

ه املصدر عتباراالدراسة، ب اخفاقمباشرا يف جناح أو  يعد حتديد جمتمع الدراسة من احملاور املهمة اليت تسهم أسهامًا     

واختربت  ،أربيلاخلاصة يف مدينة  اجلامعاتل جمتمع الدراسة احلالية األساسي للحصول على البيانات اخلاصة بالدراسة، وميٌث

( 903) جمتمع الدراسةبلغ يو ،أربيلاخلاصة يف مدينة  اجلامعاتيف  عضاء اهليئة التدريسيةآراء أالدراسة فرضياتها على 

  :اآلتيةللمسوغات عود تسباب اختيار هذا امليدان جماال للدراسة أ إنو ،(1-3خاصة )اجلدول جامعات ( 6يف ) تدريسيا

وحتتضن  ،متزايدا ويشهد منوًا ،من ناحية عدد الكفاءات العلمية التعليميةقليم باملنظمات اخلاصة يف اإل اجلامعاتصف تو. 1

 .النجاح االسرتاتيجي حتقيق خمتلف االمناط املعرفية اليت تساعدها يف اجلامعاتهذه 

على الرغم من وجود منافسة شديدة من قبل  ،للمجتمع التعليمية يف تقديم اخلدمات اجلامعات. الدور الذي تلعبه هذه 2

 املبحوثة. اجلامعات اخلاصة

االعتماد  الكمي والنوعي مما يتطلب ني:نتيجة لزيادتها من اجلانب هانفسيف القطاع  اجلامعات. زيادة شدة املنافسة بني 3

 .على تنوع مواردها البشرية

 اخلاصة بشكل جيد. اجلامعات. امكانية اختبار فرضيات الدراسة يف 4

 حيث تعاملها مع متغريات الدراسة اخلاصة من اجلامعات نشطة اليت يقوم بهااأل. مالئمة متغريات الدراسة مع طبيعة 5
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 وصف عينة الدراسة -ثانيًا:

ارسال  مت وقد ،اجابوا على فقرات استمارة االستبيان اليت  خاصة جامعات( 6)( تدريسًا يف 284) عينة الدراسة متثل     

يف  عضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات اخلاصةاملستجيبني بأومتثل  ،(Google Formاستمارة االستبيان عن طريق )

جامعة وجامعة تيشك، وجامعة جيهان، واجلامعة اللبنانية الفرنسية، واملتمثلة بكل من  ،بأقليم كوردستان العراق أربيلمدينة 

ادارة الدولية التعاون مع الباحثة مربرين أنشغال  أربيلجامعة  ت. وقد امتنعاجلامعة الكاثولوكيةوجامعة نوجل، وبيان، 

( باالستجابة 6اجلامعات )تدريسي يف ( 284قام ) وقد ة باالمتحانات الفصلية والنهائية،اجلامعة وكوادرها التدريسي

معلومات عن اجلامعات ( يوضح 1-3. واجلدول )من اجملتمع الكلي %(31.45ة )تسبما ني أستبيان، الستمارة اال

 :املبحوثة واملستجيبني لالستبانة

 

 

 معلومات عن اجلامعات املبحوثة واملستجيبني لالستبانة( 1-3اجلدول )

سنة  اسم اجلامعة  ت
 التأسيس

 عضاءأعدد 
 اهليئة التدريسية

عدد 
 الكليات

عدد 
 االقسام

عدد 
 املستجيبني

نسبة 
 %االستجابة

 50.95 107 23 7 210 2007 جيهان 1
 46.87 75 17 5 160 2007 ةفرنسيال اللبنانية 2
 14.10 45 22 8 319 2008 تيشك 3
 14.72 19 11 6 129 2009 نوجل 4
 50 20 9 4 40 2013 بيان 5
 40 18 11 5 45 2015 يةكاثوليكال 6

 31.45 284 - - 903 اجملموع
 من اعداد الباحثة املصدر:
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 ياملبحث الثان

 :هليه املبحوثةاأل اجلامعاتيف  القياداتحتليل املقابالت الشخصيه مع  

 

اجلامعات اخلاصة يف يف  القيادينمع عدد من  ةها الباحثتجرأنتائج املقابالت الشخصيه اليت املبحث يعرض هذا 

جامعة وجامعة تيشك، وجامعة جيهان، واجلامعة اللبنانية الفرنسية، واملتمثلة بكل من  اقليم كردستان/العراقب أربيلمدينة 

الدولية التعاون مع الباحثة مربرين أنشغال اجلامعة  أربيلجامعة  ت. وقد امتنعاجلامعة الكاثولوكيةوجامعة نوجل، وبيان، 

احلصول على  هي والزيارات امليدانية واهلدف من اجراء املقابالت ،تدريسية باالمتحانات الفصلية والنهائيةوكوادرها ال

يبني نتائج ومعلومات  اآلتيفراد العينة. واجلدول أل فقرات االستبانةوتوضيح  ،املوافقات الرمسية واملعلومات حول اجلامعة

والنجاح  إدارة تنوع املوارد البشريةمثلة بكل من ملتغريات الدراسية املتحول مدى تطبيق اجلامعات اخلاصة املبحوثة 

 .االسرتاتيجي

 

 القيادينمع  املقابله الشخصيهنتائج حتليل ( 2-3اجلدول )

 اسم اجلامعة 

 القيادات االداريةمع  املقابله الشخصيهاسئلة 
اللبنانية 
 الفرنسية

 جيهان
 يةيككاثولال نوجل بيان تيشك

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم املوارد البشرية يف جامتكم؟ يف تنوعهل يوجد 

 نعم نعم كال نعم نعم نعم هل يوجد التنوع يف اجلنسيات؟

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم اخلربات العلمية؟ يفتنوع  هنالك هل

ارية دإلوارد البشرية من القيادات ايف املتنوع الهل 
 ؟والعلمية او التدريسية اكثر

 التدريسية التدريسية كال كالهما التدريسية كالهما

تعتقد بان التنوع يعد احدى نقاط القوة هل 
 للجامعة؟

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 عداد الباحثةمن إ املصدر:
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 أربيلاجلامعات اخلاصة املبحوثة يف مدينة يوجد تنوع املوارد البشرية يف ه نأ( 2-3اجلدول ) نتائج يتضح من

وجود  إىلاليت يفتقر  (بيان)عضاء اهليئة التدريسية ماعدا جامعة أ التنوع يف جنسياتباقليم كوردستان العراق، مع وجود 

باقليم كوردستان  أربيلاجلامعات اخلاصة املبحوثة يف مدينة يف كوادر تدريسية من جنسيات اجنبية. وقد بني مجيع املدراء 

وع موارد البشرية من هل التن) بـ ما بالنسبة للسؤال املتعلقواالكادميية، وأ اخلربات العلمية يفالتنوع العراق بوجود 

وارد البشرية من القيادات االدارية املتنوع النتائج بوجود  ت( فقد بين؟كثرأالعلمية او التدريسية دارية والقيادات اإل

العلمية او الكوادر تنوع موارد البشرية من ووجود  (تيشك)و (اللبنانية الفرنسية)يف اجلامعات  التدريسية، ووالعلمية

تنوع موارد البشرية من القيادات االدارية والعلمية وعدم وجود  ية(،كاثوليك)الو (نوجل)و (جيهان)يف جامعات  التدريسية

جامعتكم ؟ أو  النجاح يف هل تأثر تنوع املوارد البشرية بزيادة نسبةما بالنسبة للسؤال )(. وأبيان)يف جامعة  او التدريسية

باقليم كوردستان العراق  أربيلكد مجيع املدراء يف اجلامعات اخلاصة املبحوثة يف مدينة ( فقد أاخلربات؟زيادة املعلومات و

 الكادميية والعملية. زيادة املعلومات واخلربات إىلاجلامعة ويؤدي تأثر تنوع املوارد البشرية بزيادة نسبة النجاح يف بأنه ي
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 الثالثاملبحث 

 وصف متغريات الدراسة وتشخيصها 

 ى النحو اآلتي: علذلك ها وأبعادنتائج حتليل الوصف والتشخيص ملتغريات الدراسة و يأتيفيما 

  لعينة الدراسة: املعلومات الشخصيةأواًل: وصف 

اجلامعات اخلاصة املبحوثة يف ( وصفًا للسمات الشخصية ألفراد العينة يف 3-3متثل النتائج املذكورة يف اجلدول )

 ، اليت ميكن استعراضها على وفق الفقرات اآلتية: قليم كوردستان العراقبإ أربيلمدينة 

بأقليم كوردستان  أربيليف مدينة  (جيهان)( أن املستجيبني يف جامعة 3-3توضح النتائج الواردة يف اجلدول ) اجلامعة: .1

امعة اجلفراد املستجيبني من األ وجاء من اجملموع الكلي للعينة، (%37.7) سجلت إذ ،باملرتبة االوىل تالعراق جاء

 ،دنى استجابة لالستبانةأفقد سجلت  ية(كاثوليك)الامعة اجلما وأ. %(26.4) باملرتبة الثانية بنسبة (اللبنانية الفرنسية)

 من اجملموع الكلي للعينة.  (%6.3) سجلت إذ

عند  ( أن أعلى نسبه للمستجيبني حبسب نتائج االستبيان جاءت3-3اجلدول )توضح النتائج الواردة يف اجلنس:  .2

طبيعة عمل املنظمات  إىل وهذا يرجع  ،%(33.5نسبتهم )نت اناث فكألما اوأ ،(%66.5) سجلت ، إذالذكور

واجلامعات اخلاصة بشكل خاص اليت تتطلب بشكل مستمر العمل  ،قليم كوردستان العراق بشكل عامإالعاملة يف 

 اخلارجي يف الوظائف تناسب الذكور أكثر. 

( بأن النسبة األكرب من عينة الدراسة حبسب العمر كانت عند الفئة 3-3أظهرت النتائج الواردة يف اجلدول ) العمر: .3

( وبنسبة نةس 30 – 20يف املرتبة الثانية الفئة العمرية ) توجاء(،  %39.8وبنسبة ) ،(سنة 40-31العمرية )

اجلامعات متالك ا(. وهذا يدل على %3.2) وبنسبة ،سنة وأكثر( 61ما أقل نسبة عند الفئة العمرية )أ(، 27.1%)

 كوادر تدريسية ذوي العمر الشبابي واملناسب. اخلاصة املبحوثة
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( أن النسبة الغالبة ألفراد عينة الدراسة كانت من محلة 3-3اجلدول )أظهرت النتائج الواردة يف  املؤهل العلمي: .4

 %(.  31.3كانت من محلة شهادة الدكتوراه وبنسبة )فما يف املرتبة الثانية %(. وأ68.7شهادة املاجستري وبنسبة )

 قد جاءت باملرتبة االوىل وبنسبة (مدرس) العلمي اللقبمن ذوي وتبني أن افراد عينة البحث املبحوثة  :العلمي اللقب .5

%(، بينما جاء االفراد ذوي 34.5( وبنسبة بلغت )مدرس مساعد) العلمي اللقب%(. تلتها األفراد ذوي 47.9)

 %(.5.3( باملرتبة االخرية وبنسبة )استاذ) اللقب العلمي

بأقليم  أربيلاجلامعات اخلاصة املبحوثة يف مدينة يف  الديانهيتضح من نتائج التحليل على وفق مسة عدد  :الديانه .6

جاء %(، بينما جاءت 85.6واليت بلغت نسبته ) مسلمنيأن أغلبية أفراد العينة من االفراد كانوا ب كوردستان العراق

  %(. 10.9وبنسبة ) االفراد املستجيبون ومن الديانة املسيحية باملرتبة الثانية

%(. 89.4) قد جاءت باملرتبة االوىل وبنسبة اجلنسية العراقيةمن ذوي وتبني أن افراد عينة البحث املبحوثة  :اجلنسية .7

 .%(10.6وبنسبة بلغت ) اجلنسية الغري العراقية ياملرتبة الثانيةمن ذوي وتلتها األفراد 

 احلالة الزوجية:  .8

بأقليم كوردستان  أربيلاجلامعات اخلاصة املبحوثة يف مدينة يف  احلالة الزوجيةتضح من نتائج التحليل على وفق مسة ت

جاء االفراد املستجيبون %(، بينما جاءت 62.0اليت بلغت نسبته ) جنيٌوزمتفراد كانوا أن أغلبية أفراد العينة من األب العراق

 %(.1.1وبنسبة ) ومن الفئة )ارمل/ة( باملرتبة االخرية
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 ألفراد العينةاملعلومات الشخصية ( 3-3)اجلدول 

 النسبة المئوية العدد الفئات السمات

 26.4 75 ةفرنسيال ةلبنانيا الجامعة 

 37.7 107 جيهان

 15.8 45 تيشك

 7.0 20 انبي

 6.7 19 نولج

 6.3 18 يةكاثوليكال

 66.5 189 ذكر الجنس

 33.5 95 أنثى

 27.1 77 نةس 30 – 20 العمر

 39.8 113      سنة    40 – 31

 24.3 69 سنة            50 – 41

 5.6 16 سنة 60 – 51

 3.2 9  فأعلى  سنة 61

 68.7 195 ماجستير المؤهل العلمي

 31.3 89 دكتوراة

 34.5 98 مدرس مساعد اللقب العلمي

 47.9 136 مدرس

 12.3 35 استاذ مساعد

 5.3 15 استاذ

 85.6 243 مسلم الديانه

 10.9 31 مسيحى

 3.5 10 غير ذلك 

 89.4 254 عراقي  الجنسية

 10.6 30 غير عراقي

 62.0 176 ة–متزوج  الحالة الزوجية

 34.5 98 ة –غير متوزج 

 2.5 7 ة –مطلق 

 1.1 3 ة –ارمل 

 %100 284 المجموع

 .SPSS التحليل اإلحصائي برنامج نتائج باالعتماد علىإعداد الباحثة من املصدر: 
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 :وصف متغريات الدراسةثانيًا: 

علـى مستوى اجلامعـات اخلاصة عينة البحث، مت تبويب  هاوحتليل هاوتشخيصمن أجل وصف النتائج االحصائية          

أبعاد لكل من متغريات البحث الرئيسة ب اجابات أفراد العينة تفصياًل على مستوى كل فقرة من فقرات االستبانة وامجااًل

االحنراف املعياري، و، الوسط احلسابيو النسبة املئوية،والتكرارات،  من خالل استخدام لغرض معاجلتها إحصائيًاها الفرعية 

( وعلى النحو Microsoft Excel)و( SPSSالنسبية، على وفق نتائج احلاسبة االلكرتونية باستخدام برامج ) واألهمية

 :اآلتي

 إدارة تنوع املوارد البشريةمت قياس املتغيِّر املستقل  :(MDHR) البشريةإدارة تنوع املوارد املتغيِّر املستقل وصف  .1

(MDHR)  اآلتيفرعية وهي على النحو  أبعاد ربعةأميدانيًا من خالل: 

   : (DT) التدريب على التنوع ُبعدوصف  .أ

مؤشرات  خبمسةالذي يتمثل  (DTالتدريب على التنوع ) ُبعداالحصاءات الوصفية ل( نتائج 4-3يظهر اجلدول )       

 واألهمية ،(0.805واالحنراف املعياري ) ،(4.098) ُبعدبلغ الوسط احلسابي الكلي هلذا الو(، 5DT -1DTميدانية )

ن أكان مرتفعًا جدًا مما يؤكد على  ُبعد%(، وهذا يدل على ان اتفاق افراد العينة على فقرات هذا ال81.96النسبية )

 (DTالتدريب على التنوع )يرون بشكل كبري على ان  أربيلبحوثة يف مدينة امل اجلامعات اخلاصةالكوادر التدريسية يف 

( DT1وقد حصلت الفقرة ) .( جاءت مبستويات عاليةMDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةاملستقل املتغري أبعاد من  ُبعدك

%(، وهذا 82.6نسبية بلغت ) يةأهموب( 0.704وباحنراف معياري بلغ ) ،(4.13على أعلى متوسط حسابي اذ بلغ )

املبحوثة اليت  الربامج التدريبة من قبل إدارة اجلامعاتعلى أن مستوى االجابات كان مرتفعًا جدًا مما يؤكد بوجود  يدٌل

( 4.05( على أقل متوسط حسابي حيث بلغ )DT4. فـي حني حصلت الفقرة )ع على تنوع مواردها البشريةتشج

%(، وعلى الرغم من أن هذه الفقرة حصلت على أقل 81.0نسبية بلغت ) يـةهمأوب( 0.848بلغ )وباحنراف معياري 
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وعرب  ،تشجيع إدارة اجلامعات املبحوثة األوساط احلسابية اال أنها مازالت تتمتع مبستوى اجابات مرتفع، وان ذلك يؤكٌد

 براجمها التدريبية على تقبل عامليها ملختلف الثقافات اليت تواجههم.

 

 

 (DT) التدريب على التنوع ُبعدوصف ( 4-3اجلدول )

 العبارات
 أتفق
 متاما

 ال أتفق حمايد أتفق
 ال أتفق

الوسط  متاما
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

هم  األ
ية 

 % ت % ت % ت % ت % ت النسبية
DT1 83 29.2 162 57.0 33 11.6 5 1.8 1 .4 4.13 .704 82.6 

DT2 103 36.3 125 44.0 42 14.8 13 4.6 1 .4 4.11 .846 82.2 

DT3 99 34.9 134 47.2 40 14.1 9 3.2 2 .7 4.12 .817 82.4 

DT4 92 32.4 129 45.4 50 17.6 11 3.9 2 .7 4.05 .848 81 

DT5 92 32.4 134 47.2 47 16.5 10 3.5 1 .4 4.08 .811 81.6 

 52. - 3.4 - 14.92 - 48.16 - 33.04 - املعدل

4.098 0.805 

 

 

81.96 

 

املؤشر 
 3.92 14.92 81.2 الكلي

 إعداد الباحثة من نتائج التحليل االحصائي مناملصدر: 

 

 

 (:BDT) بناء فرق العمل املتنوعة ُبعدوصف  .ب

 خبمسةالذي يتمثل ( BDTبناء فرق العمل املتنوعة ) ُبعداالحصاءات الوصفية ل( نتائج 3-5يظهر اجلدول )       

 ،(0.824واالحنراف املعياري ) ،(4.03) ُبعدبلغ الوسط احلسابي الكلي هلذا الو(، 5BDT -1BDTمؤشرات )

كان مرتفعًا جدًا مما يؤكد ان  ُبعدفراد العينة على فقرات هذا الأعلى ان اتفاق  %(، وهذا يدٌل80.6النسبية ) واألهمية

بناء فرق العمل ن أيرون بشكل كبري على  الدراسةعينة  أربيلاملبحوثة يف مدينة  الكوادر التدريسية يف اجلامعات اخلاصة

   . جاءت مبستويات عالية (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية أبعاد من  ُبعدك( BDTاملتنوعة )
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 وبأهمية، (0.798وباحنراف معياري بلغ ) ،(4.11ذ بلغ )إ( على أعلى متوسط حسابي BDT5وقد حصلت الفقرة )

على  ات تعملإدارة اجلامععلى أن مستوى االجابات كان مرتفعًا جدًا مما يؤكد بأن  وهذا يدٌل%(، 82.2نسبية بلغت )

( على أقل متوسط حسابي BDT4حني حصلت الفقرة ) على .نشاء مناخ إجيابي عرب استهداف التنوع يف فرق عملهاإ

وعلى الرغم من أن الفقره %(، 79.2يـة نسبية بلغت )بأهم( و0.863( وباحنراف معياري بلغ )3.96حيث بلغ )

إدارة اجلامعات بأن  ن ذلك يؤكدأجابات مرتفع، وإلت تتمتع مبستوى أنها مازا الإسابية حصلت على أقل األوساط احل

 مام تنوع فرق عملها.أن تقف أاخلاصة تقلل املعوقات اليت ميكن 

 

 

 (BDT) بناء فرق العمل املتنوعة ُبعدوصف ( 5-3اجلدول )

 العبارات
 أتفق
 متاما

 ال أتفق حمايد أتفق
 ال أتفق

الوسط  متاما
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

هم  األ
ية 

 % ت % ت % ت % ت % ت النسبية
BDT1 85 29.9 146 51.4 42 14.8 9 3.2 2 .7 4.07 .797 81.4 

BDT2 81 28.5 128 45.1 63 22.2 11 3.9 1 .4 3.98 .834 79.6 

BDT3 82 28.9 146 51.4 42 14.8 11 3.9 3 1.1 4.03 .829 80.6 

BDT4 78 27.5 135 47.5 57 20.1 10 3.5 4 1.4 3.96 .863 79.2 

BDT5 96 33.8 133 46.8 49 17.3 3 1.1 3 1.1 4.11 .798 82.2 

 0.94 - 3.12 - 17.84 - 48.44 - 29.72 - املعدل

4.03 0.824 

 

80.6 

 
املؤشر 
 4.06 17.84 78.16 الكلي

 إعداد الباحثة من نتائج التحليل االحصائي مناملصدر: 
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  (:BOC) بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع ُبعدوصف  .ت

الذي يتمثل ( BOCبناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع ) ُبعداالحصاءات الوصفية ل( نتائج 6-3يظهر اجلدول )       

حنراف املعياري واإل ،(4.26) ُبعدبلغ الوسط احلسابي الكلي هلذا الو(، 5BOC -1BOCمؤشرات ) خبمسة

كان مرتفعًا جدًا  ُبعدهذا ال فراد العينة على فقراتأن اتفاق أعلى  %(، وهذا يدٌل85.2ية النسبية )األهمو ،(0.800)

بناء الثقافة التنظيمية وتقبل ن أمما يؤكد ان الكوادر التدريسية يف اجلامعات اخلاصة عينة البحث يرون بشكل كبري على 

وقد حصلت الفقرة  .جاءت مبستويات عالية (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية أبعادمن  ُبعدك( BOCالتنوع )

(BOC1 على أعلى )( و0.836( وباحنراف معياري بلغ )4.61متوسط حسابي اذ بلغ )ية نسبية بلغت بأهم

إدارة اجلامعات املبحوثة تعزز ارتباط  أن على أن مستوى االجابات كان مرتفعًا جدًا مما يؤكد %(، وهذا يدٌل92.2)

بلغ  إذ( على أقل متوسط حسابي BOC2حني حصلت الفقرة ) على التنوع الثقايف لتدريسيها باملعايري والقيم الثقافية.

%(، وعلى الرغم من أن هذه الفقرة حصلت على 82ـة نسبية بلغت )بأهمي( و0.822( وباحنراف معياري بلغ )4.10)

إدارة اجلامعات املبحوثة تستثمر ال أنها مازالت تتمتع مبستوى اجابات مرتفع، وان ذلك يؤكد بأنه إأقل األوساط احلسابية 

  دعم ثقافتها التنظيمية الرئيسة.تنوع تدريسيها يف

 (BOC) بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع ُبعدوصف ( 6-3اجلدول )

 العبارات
 أتفق
 متاما

 ال أتفق حمايد أتفق
 ال أتفق

الوسط  متاما
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

هم  األ
ية 

 % ت % ت % ت % ت % ت النسبية
BOC1 223 78.5 23 8.1 29 10.2 6 2.1 3 1.1 4.61 .836 92.2 

BOC2 94 33.1 139 48.9 38 13.4 11 3.9 2 .7 4.10 .822 82 

BOC3 123 43.3 118 41.5 32 11.3 9 3.2 2 .7 4.24 .826 84.8 

BOC4 102 35.9 141 49.6 37 13.0 3 1.1 1 .4 4.20 .726 84 

BOC5 99 34.9 140 49.3 35 12.3 8 2.8 2 .7 4.15 .793 83 

 0.72 - 2.62 - 12.04 - 39.48 - 45.14 - املعدل

4.26 0.800 

 

املؤشر  85.2
 3.34 12.04 84.62 الكلي

 إعداد الباحثة من نتائج التحليل االحصائي مناملصدر: 
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 (:MSD) دعم االدارة العليا للتنوع ُبعدوصف  .ث

 خبمسةالذي يتمثل  (MSDدعم االدارة العليا للتنوع ) ُبعدالوصفية لاالحصاءات ( نتائج 7-3يظهر اجلدول )       

، (0.797واالحنراف املعياري ) ،(4.11) ُبعدبلغ الوسط احلسابي الكلي هلذا الو(، 5MSD -1MSDمؤشرات )

ن أكان مرتفعًا جدًا مما يؤكد  ُبعدفراد العينة على فقرات هذا الأن اتفاق أعلى  %(، وهذا يدٌل82.28النسبية ) واألهمية

 ُبعدك( MSDدارة العليا للتنوع )دعم اإلن أيرون بشكل كبري على  الدراسةالكوادر التدريسية يف اجلامعات اخلاصة عينة 

( على أعلى MSD5. وقد حصلت الفقرة )جاءت مبستويات عالية( MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية أبعاد من 

على  %(، وهذا يدٌل83.4ة نسبية بلغت )بأهميو ،(0.787وباحنراف معياري بلغ ) ،(4.17)متوسط حسابي اذ بلغ 

إدارة اجلامعات املبحوثة تعزز مجيع جماالت التنوع مبا خيدم عملها أن مستوى االجابات كان مرتفعًا جدًا مما يشري بأن 

( وباحنراف معياري 4.04حيث بلغ )( على أقل متوسط حسابي MSD3حني حصلت الفقرة ) على واستمرارية نتاجها.

%(، وعلى الرغم من أن هذه الفقرة حصلت على أقل األوساط احلسابية 80.8يـة نسبية بلغت )بأهم( و0.836بلغ )

إدارة اجلامعات املبحوثة تستهدف دمج إجراءات ن ذلك يؤكد بأن الت تتمتع مبستوى اجابات مرتفع، واال أنها مازا

 .ارية وقيمها التنظيميةالتنوع مع العمليات اإلد

 (MSD) دعم االدارة العليا للتنوع ُبعدوصف ( 7-3اجلدول )

 لعبارات
 أتفق
 متاما

 ال أتفق حمايد أتفق
 ال أتفق

الوسط  متاما
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

هم  األ
ية 

 % ت % ت % ت % ت % ت النسبية
MSD1 98 34.5 137 48.2 42 14.8 6 2.1 1 .4 4.14 .768 82.8 

MSD2 88 31.0 141 49.6 45 15.8 5 1.8 5 1.8 4.06 .834 81.2 

MSD3 86 30.3 136 47.9 52 18.3 6 2.1 4 1.4 4.04 .836 80.8 

MSD4 100 35.2 138 48.6 39 13.7 6 2.1 1 .4 4.16 .763 83.2 

MSD5 102 35.9 139 48.9 32 11.3 10 3.5 1 .4 4.17 .787 83.4 

 0.88 - 2.32 - 14.78 - 48.64 - 33.38 - املعدل

4.114 0.797 

 

املؤشر  82.28
 3.2 14.78 82.02 الكلي

 إعداد الباحثة من نتائج التحليل االحصائي مناملصدر: 
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 (:SS) النجاح االسرتاتيجياملتغري التابع وصف . 2

 :اآلتيفرعية وهي على النحو  أبعاد  ثالثميدانيًا من خالل ( SS) النجاح االسرتاتيجي التابعمت قياس املتغيِّر 

  (:GR) النمو ُبعدوصف  .أ

1GR- مؤشرات ميدانية ) خبمسةالذي يتمثل ( GRالنمو ) ُبعداالحصاءات الوصفية ل( نتائج 8-3يظهر اجلدول ) 

5GR ،)النسبية  واألهمية ،(0.795واالحنراف املعياري ) ،(4.12) ُبعدبلغ الوسط احلسابي الكلي هلذا ال إذ

ن الكوادر التدريسية اكان مرتفعًا جدًا مما يؤكد  ُبعدفراد العينة على فقرات هذا الأتفاق ان أعلى  وهذا يدٌل%(، 82.48)

( SS) النجاح االسرتاتيجي أبعاد من  ُبعدك( GRالنمو ) أنيرون بشكل كبري على  الدراسةيف اجلامعات اخلاصة عينة 

( على GR1. وقد حصلت الفقرة )كادمييواأل والتميز يف جمال العمل التعليمي االسرتاتيجي تساعد على حتقيق التفوق

%(، وهذا يدل على 84نسبية بلغت ) يةأهموب( 0.706( وباحنراف معياري بلغ )4.20ذ بلغ )إأعلى متوسط حسابي 

كثر أقسام جديدة أ -عمال أامعات البحوثة تسعى حنو ابتكار إدارة اجل أن مستوى االجابات كان مرتفعًا جدًا مما يشري بأن

 ،(4.02( على أقل متوسط حسابي حيث بلغ )GR4حني حصلت الفقرة ) على. ماهلا احلاليةأعإبداعية عرب تطوير 

%(، وعلى الرغم من أن هذه الفقرة حصلت على أقل 80.4يـة نسبية بلغت )بأهمو ،(0.817وباحنراف معياري بلغ )

إدارة اجلامعات املبحوثة تبدي املرونة بأن  ن ذلك يؤكٌدأتتمتع مبستوى اجابات مرتفع، واألوساط احلسابية اال أنها مازالت 

 .جتاه منو جماالت اعماهلا وآليات تطويره
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 (GR) النمو ُبعدوصف ( 8-3اجلدول )

 العبارات
 أتفق
 متاما

 ال أتفق حمايد أتفق
 ال أتفق

 متاما
الوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

هم  األ
ية 

 % ت % ت % ت % ت % ت النسبية
GR1 96 33.8 155 54.6 27 9.5 5 1.8 1 .4 4.20 .706 84 

GR2 95 33.5 135 47.5 45 15.8 5 1.8 4 1.4 4.10 .826 82 

GR3 110 38.7 118 41.5 49 17.3 6 2.1 1 .4 4.16 .808 83.2 

GR4 83 29.2 136 47.9 53 18.7 11 3.9 1 .4 4.02 .817 80.4 

GR5 106 37.3 125 44.0 42 14.8 10 3.5 1 .4 4.14 .822 82.8 

 0.6 - 2.62 - 15.22 - 47.1 - 34.5 - املعدل

4.124 0.795 

 

املؤشر  82.48
 3.22 15.22 81.6 الكلي

 إعداد الباحثة من نتائج التحليل االحصائي مناملصدر: 

 

 

 (:SU) البقاء ُبعدوصف  .ب

1SU- مؤشرات ميدانية ) خبمسةالذي يتمثل ( SUالبقاء ) ُبعداالحصاءات الوصفية ل( نتائج 9-3يظهر اجلدول ) 

5SU ،)النسبية  ، واألهمية (0.814واالحنراف املعياري ) ،(4.17) ُبعدبلغ الوسط احلسابي الكلي هلذا ال إذ

ن الكوادر التدريسية أكان مرتفعًا جدًا مما يؤكد  ُبعدفراد العينة على فقرات هذا الأن اتفاق أعلى  %(، وهذا يدٌل83.4)

 (SS) النجاح االسرتاتيجي أبعادمن  ُبعدك( SUالبقاء )ن أيرون بشكل كبري على  الدراسةيف اجلامعات اخلاصة عينة 

( على SU1. وقد حصلت الفقرة )كادمييواأل والتميز يف جمال العمل التعليمي االسرتاتيجي تساعد على حتقيق التفوق

%(، وهذا يدل 86.2ية نسبية بلغت )بأهم( و0.736( وباحنراف معياري بلغ )4.31أعلى متوسط حسابي اذ بلغ )

. إدارة اجلامعات املبحوثة تسعى باستمرار لتعزيز مسعتها يف اجملتمععلى أن مستوى االجابات كان مرتفعًا جدًا مما يشري بأن 

 ،(0.838وباحنراف معياري بلغ ) ،(4.09( على أقل متوسط حسابي حيث بلغ )SU3حني حصلت الفقرة ) على

%(، وعلى الرغم من أن هذه الفقرة حصلت على أقل األوساط احلسابية اال أنها مازالت 81.8يـة نسبية بلغت )بأهمو
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حترص على تعزيز فلسفة البقاء فيما بني  ات املبحوثةإدارة اجلامعبأن  ن ذلك يؤكٌدأتتمتع مبستوى اجابات مرتفع، و

 تدريسيها.

 (SU) البقاء ُبعدوصف ( 9-3)اجلدول 

 لعبارات
 أتفق
 متاما

 ال أتفق حمايد أتفق
 ال أتفق

 متاما
الوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

هم  األ
ية 

 % ت % ت % ت % ت % ت النسبية
SU1 127 44.7 126 44.4 25 8.8 5 1.8 1 .4 4.31 .736 86.2 

SU2 105 37.0 130 45.8 41 14.4 5 1.8 3 1.1 4.16 .810 83.2 

SU3 97 34.2 129 45.4 46 16.2 10 3.5 2 .7 4.09 .838 81.8 

SU4 102 35.9 139 48.9 30 10.6 11 3.9 2 .7 4.15 .813 83 

SU5 110 38.7 118 41.5 46 16.2 5 1.8 5 1.8 4.14 .873 82.8 

 0.94 - 2.56 - 13.24 - 45.2 - 38.1 - املعدل

4.17 0.814 

 

املؤشر  83.4
 3.5 13.24 83.3 الكلي

 إعداد الباحثة من نتائج التحليل االحصائي مناملصدر: 

 

 

  (:ADالتكيف ) ُبعدوصف  .ت
مؤشرات ميدانية  خبمسةالذي يتمثل ( ADالتكيف ) ُبعداالحصاءات الوصفية ل( نتائج 10-3يظهر اجلدول )

(5AD -1AD ،)النسبية  ، واألهمية(0.733واالحنراف املعياري ) ،(4.126) ُبعدبلغ الوسط احلسابي الكلي هلذا ال إذ

ن الكوادر التدريسية أكان مرتفعًا جدًا مما يؤكد  ُبعدفراد العينة على فقرات هذا الأن اتفاق أعلى  %(، وهذا يدٌل82.52)

 (SS) النجاح االسرتاتيجي أبعاد من  ُبعدك (ADالتكيف )ن أكل كبري على اجلامعات اخلاصة عينة البحث يرون بشيف 

( على AD1. وقد حصلت الفقرة )كادمييواأل والتميز يف جمال العمل التعليمي االسرتاتيجيتساعد على حتقيق التفوق 

 %(، وهذا يدٌل85.4ة نسبية بلغت )وبأهمي( 0.734)( وباحنراف معياري بلغ 4.27أعلى متوسط حسابي اذ بلغ )

إدارة اجلامعات املبحوثة تسعى حنو التكيف مع ما تواجهه من  على أن مستوى االجابات كان مرتفعًا جدًا مما يشري بأن

وباحنراف  ،(4.00( على أقل متوسط حسابي حيث بلغ )AD4حني حصلت الفقرة ) علىتغريات بيئية حالية ومستقبلية. 

%(، وعلى الرغم من أن هذه الفقرة حصلت على أقل األوساط 80ـة نسبية بلغت )بأهمو ،(0.809معياري بلغ )
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جراء مسح إإدارة اجلامعات املبحوثة تستهدف بأن  احلسابية اال أنها مازالت تتمتع مبستوى اجابات مرتفع، وان ذلك يؤكٌد

 متطلبات جديدة يف جمال عملها.بيئي وعلى حنو دوري ملعرفة ما حتتاجه من 

 

 (ADالتكيف ) ُبعدوصف ( 10-3اجلدول )

 العبارات
 أتفق
 متاما

 ال أتفق حمايد أتفق
 ال أتفق
الوسط  متاما

 احلسابي
االحنراف 

 املعياري

هم  األ
ية 

 % ت % ت % ت % ت % ت النسبية
AD1 119 41.9 130 45.8 30 10.6 4 1.4 1 .4 4.27 .734 85.4 

AD2 96 33.8 149 52.5 32 11.3 6 2.1 1 .4 4.17 .734 83.4 

AD3 87 30.6 142 50.0 45 15.8 5 1.8 5 1.8 4.06 .832 81.2 

AD4 78 27.5 139 48.9 57 20.1 8 2.8 2 .7 4.00 .809 80 

AD5 87 30.6 158 55.6 30 10.6 6 2.1 3 1.1 4.13 .760 82.6 

 0.88 - 2.04 - 13.68 - 50.56 - 32.88 - املعدل

4.126 0.733 

 

املؤشر  82.52
 2.92 13.68 83.44 الكلي

 يلباحثة من نتائج التحليل االحصائإعداد ا مناملصدر: 

فراد عينة الدراسة املتمثلة بعينة من الكوادر أراء عاله نرى وجود اختالف آلأاجلداول  نتائجإىل وبالرجوع 

وىل اليت ينص يسة األفرضية الرئوبالتالي قبول ال ،يف أقليم كوردستان العراق أربيلالتدريسية يف اجلامعات اخلاصة مبدينة 

 جتاه وصف متغريات الدراسة احلالية. أربيليف حمافظة  اجلامعات اخلاصةختتلف آراء املستجيبني يف  :على

 

 :يه الرتتيبيههماختبار فرضيه األثالثًا: 

قليم إب أربيلاجلامعات اخلاصة املبحوثة يف مدينة ها يف أبعادو ،متغريات الدراسة هميةأف على مستويات للتعٌر 

ها وعلى وفق آراء أفراد العينة، أبعادو ،فرزته نتائج وصف متغريات الدراسةأوذلك على وفق ما  ،كوردستان العراق

     :كاآلتيذلك و
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  :(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةاملتغيِّر املستقل ية أهم .1

 إدارة تنوع املوارد البشريةمن املقاييس اخلاصة مبتغري  ًا( اليت تبني عدد11-3يتضح من نتائج التحليل يف اجلدول ) 

(MDHR) أظهرت نتائج التحليل  إذاالحنراف املعياري، ومعامل االختالف وه واملتمثلة بكل من الوسط احلسابي، أبعادو

 هميةأ اذ ذا املتغريهلأن  إىلمما يشري  ،%(19.55) تبلغ (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةأن معامل االختالف ملتغري 

نه كلما اقرتبت قيمة معامل االختالف من الصفر ألي فقرة أو متغري دل ذلك على شدة إمن وجهة نظر أفراد العينة، إذ 

   (.0.806وباحنراف معياري ) ،(4.125) من وجهة نظر العينة املستجيبة، وجاءت هذه القيمة بوسط حسابي يتهاأهم

من وجهة نظر أفراد العينة، إذ يبدو من  (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةمتغري أبعاد  هميةأوتباينت 
مقاييس اإلحصاء الوصفي أن هناك تركيزًا وبشكل مهتم ومبستويات متقاربة من قبل اجلامعات اخلاصة املبحوثة على توجيه 

وذلك على وفق قيم معامل  ،(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية أبعاد اهتمامها بالسعي المتالك متطلبات كل من 

(، BDTبناء فرق العمل املتنوعة )و(، DTالتدريب على التنوع ) ُبعد :ف اليت بلغت حسب الرتتيب وهي كل مناالختال

%(، 20.44%(، )19.64)اليت بلغ ( MSDدارة العليا للتنوع )(، ودعم اإلBOCبناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع )و

(، 4.260(، )4.030(، )4.098بأوسط حسابية )%(، وعلى التوالي، وجاءت هذه القيم %19.37(، )18.77)

 مما يدٌل ،وعلى التوالي ،(0.797(، )0.800(، )0.824(، )0.805وعلى التوالي وباحنرافات معيارية ) (،4.114)

( MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية أبعاد. وعليه ميكن االستنتاج بأن تطبيق بعاد ية الرتتيبية لتلك األألهمعلى اختالف ا
بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع ة ترتيبية خمتلفة تتصل بتحقيق متطلبات كل من بأهمياجلامعات اخلاصة املبحوثة تأتي  يف

(BOC ،)و( دعم االدارة العليا للتنوعMSD ،)و( التدريب على التنوعDT( وبناء فرق العمل املتنوعة ،)BDT)  وعلى
 الرتتيب. 
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 (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةأبعاد ية أهم( 11-3اجلدول )                   

 هأبعاداملتغري و
الوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

معامل 
 االختالف %

مستوى 
 يةهماأل

 الثالثة 4.098 0.805 19.64 (DT) التدريب على التنوع ُبعد

 الرابعة 4.030 0.824 20.44 (BDT) بناء فرق العمل املتنوعة ُبعد
 بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع ُبعد

(BOC) 
4.260 0.800 

 االوىل 18.77

 الثانية 4.114 0.797 19.37 (MSD) دعم االدارة العليا للتنوع ُبعد

 - 4.125 0.806 19.55 (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةمتغري 
 باحثة من نتائج التحليل االحصائيإعداد ال من: املصدر

 

 

 (: SS) النجاح االسرتاتيجيية متغري أهم .2

( SS) النجاح االسرتاتيجيمن املقاييس اخلاصة مبتغري  ًا( اليت تبني عدد12-3يتضح من نتائج التحليل يف اجلدول )  

أظهرت نتائج التحليل أن معامل  ، إذاالحنراف املعياري، ومعامل االختالفوه واملتمثلة بكل من الوسط احلسابي، بعادأو

من وجهة نظر أفراد  هميةأ وهذا املتغري ذ أٌن إىل%( مما يشري 18.85بلغ )( SS) النجاح االسرتاتيجياالختالف ملتغري 

من وجهة نظر  هميتهاأفقرة أو متغري دل ذلك على شدة  االختالف من الصفر أليا اقرتبت قيمة معامل العينة، إذ أنه كلٌم

 (.0.780( وباحنراف معياري )4.140املستجيبة، وجاءت هذه القيمة بوسط حسابي )العينة 

من وجهة نظر أفراد العينة، إذ يبدو من مقاييس اإلحصاء  (SSلنجاح االسرتاتيجي )امتغري  أبعاد  يةأهموتباينت  
ومبستويات متقاربة من قبل اجلامعات اخلاصة املبحوثة على توجيه اهتمامها بالسعي  ًاواهتمام ًاالوصفي أن هناك تركيز

وذلك على وفق قيم معامل االختالف اليت بلغت حسب ، (SSلنجاح االسرتاتيجي )ا أبعاد المتالك متطلبات كل من 

%(، 19.27) اقيمه ت( وبلغADالتكيف )و(، SUالبقاء )و(، GRالنمو ) ُبعدوهي كل من  هميتهاأترتيب 

(، 4.126(، )4.170(، )4.124%( وعلى التوالي، وجاءت هذه القيم بأوسط حسابية )%17.76(، )19.52)
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 األهميةعلى اختالف  لى التوالي مما يدٌل(، وع0.733(، )0.814(، )0.795وعلى التوالي وباحنرافات معيارية )

يف اجلامعات اخلاصة املبحوثة  (SSلنجاح االسرتاتيجي )ا أبعاد وعليه ميكن االستنتاج بأن تطبيق  ،بعادالرتتيبية لتلك األ

التكيف و(، SUالبقاء )ترتيبية خمتلفة تتصل بتحقيق متطلبات كل من   بأهميةباقليم كوردستان العراق تأتي  أربيليف مدينة 

(AD( والنمو ،)GR )   .وعلى الرتتيب 

 

 

 (SS) لنجاح االسرتاتيجيا أبعاد ية أهم( 12-3اجلدول )

 هأبعاداملتغري و
الوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

معامل 
 االختالف %

مستوى 
 يةهماأل

 الثالثة 4.124 0.795 19.27 (GR) النمو ُبعد

 االوىل 4.170 0.814 19.52 (SU) البقاء ُبعد

 الثانية 4.126 0.733 17.76 (ADالتكيف ) ُبعد

 - 4.140 0.780 18.85 (SS) لنجاح االسرتاتيجيامتغري 
 ئيإعداد الباحثة من نتائج التحليل االحصا من: املصدر

 

 

  ة الرتتيبية ملتغريات الدراسة:يهماأل .3

املعياري،  االحنرافو( واملستندة على مقاييس الوسط احلسابي، 13-3يتضح من نتائج التحليل يف اجلدول )

ومبعامل  ،باملرتبة األوىل( SS) لنجاح االسرتاتيجياالرتتيبية ملتغريات الدراسة جاء فيها متغري  األهميةومعامل االختالف أن 

 إدارة تنوع املوارد البشرية(، ثم جاء 0.780( وباحنراف معياري )4.140%( وبوسط حسابي )18.85اختالف )

(MDHR )( 19.55باملرتبة الثانية ومبعامل اختالف)%، ( 4.125وبوسط حسابي)، ( 0.806وباحنراف معياري .)

بأقليم  أربيلمبدينة  املبحوثةاجلامعات اخلاصة وأن  ،الرتتيبية ملتغريات الدراسة األهميةا ميكننا من االستنتاج باختالف مم
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 ،(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةومن ثم ( SS) لنجاح االسرتاتيجيايف أنشطتها على  تركٌز كوردستان العراق

   املبحوثة. اجلامعات اخلاصة يف  الكوادر التدريسيةوذلك على وفق آراء 

 

 

 ية الرتتيبية ملتغريات الدراسةهم( األ13-3جلدول )ا

 الوسط احلسابي املتغريات
االحنراف 
 املعياري

 معامل االختالف %
مستوى 

 يةهماأل
 إدارة تنوع املوارد البشريةمتغري 

(MDHR) 
 الثانية 19.55 0.806 4.125

 األوىل 4.140 0.780 18.85 (SS) لنجاح االسرتاتيجيامتغري 
   إعداد الباحثة من نتائج التحليل االحصائي من: املصدر

 

 

متغريات الدراسة احلالية ميكن القول بصحة الفرضية الرئيسة الثانية للدراسة  هميةأنتائج حتديد  إىل واستنادًا 

 ها باختالف طبيعة االعتماد عليها من قبل اجلامعات اخلاصةأبعادالرتتيبة ملتغريات الدراسة وية همختتلف األواليت تنص على )

 على املستوى الكلي واجلزئي(. 
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 الرابعاملبحث 

 حتليل أمنوذج الدراسة واختبار فرضياتها

 :حتليل عالقات االرتباطاواًل: 

إدارة تنوع نستعرض يف الفقرة احلالية نتائج حتليل عالقات االرتباط عـلى املستوى الـكلي واجلزئي بني متغري 

  (، وكاآلتي:14-3واليت كانت نتائجها معروضة يف اجلدول ) ،(SS) النجاح االسرتاتيجيو ،(MDHR) املوارد البشرية

وبني متغري  (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةتبني وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة بني متغري  االرتباط الكلي:. 1

(، مما يشري 0.01عنوية )املستوى امل(، وعند .811**) امبلغت قيمة معامل االرتباط بينه إذ ،(SS) النجاح االسرتاتيجي

وبني متغري  (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةمن الرتافق اإلجيابي بني متغري  وعالية أن هناك مستويات معنوية إىل

نه كلما زاد إ، أي بأقليم كوردستان العراق أربيلة يف مدينة املبحوثاجلامعات اخلاصة  يف (SS) النجاح االسرتاتيجي

 النجاح االسرتاتيجيزيادة يف  إىلأدى ذلك  (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةاملبحوثة على  اجلامعات اخلاصةاعتماد 

(SS). 

 (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةمتغري أبعاد بني  تبني وجود عالقات ارتباط معنوية وموجبة. االرتباط اجلزئي: 2

 البشريةإدارة تنوع املوارد متغري  أبعادتبني أن قيم معامل االرتباط بني  إذ ،(SS) النجاح االسرتاتيجيوبني متغري 

(MDHR) واملتمثلة بكل من: ( التدريب على التنوعDT)، و( بناء فرق العمل املتنوعةBDT)، بناء الثقافة التنظيمية و

(، .764**(، ).695**(، ).637**)قد بلغت  (MSDدعم االدارة العليا للتنوع ) ،(BOCوتقبل التنوع )

من الرتافق اإلجيابي  أن هناك مستويات معنوية إىل(، مما يشري 0.01عنوية )املستوى املوعند  ،وعلى التوالي (.764**)

بناء فرق العمل و ،(DTالتدريب على التنوع ) :واملتمثلة بكل من (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةمتغري  أبعادبني 

النجاح وبني متغري  (MSDدعم االدارة العليا للتنوع )و ،(BOCبناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع )و ،(BDTاملتنوعة )

على أنه كلما زاد  ، مما يدٌلبأقليم كوردستان العراق أربيليف مدينة  بحوثةاجلامعات اخلاصة امليف  (SS) االسرتاتيجي



 

108 
 

بناء و ،(BDTبناء فرق العمل املتنوعة )و ،(DTالتدريب على التنوع ) :املبحوثة على كل مناجلامعات اخلاصة اعتماد 

النجاح زيادة  إىلكلما أدى ذلك  (MSDدعم االدارة العليا للتنوع )و ،(BOCوتقبل التنوع ) الثقافة التنظيمية

 . (SS) االسرتاتيجي

النجاح  وبني متغري (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية أبعادأن أعلى قيمة ملعامل االرتباط بني  وقد تبنٌي

 ،(SS) النجاح االسرتاتيجيوبني متغري  (BOCالتنظيمية وتقبل التنوع )بناء الثقافة  يُبعدبني  كان (SS) االسرتاتيجي

وعند  ،لكل منهما (.764**اليت كانت ) (SS) النجاح االسرتاتيجيوبني متغري  (MSDدعم االدارة العليا للتنوع )و

النجاح ومتغري  (DT) التدريب على التنوع ُبعد(، بينما كانت أقل قيمة ملعامل االرتباط بني 0.01عنوية )املستوى امل

 (.0.01عنوية )املستوى امل( وعند .637**) اليت كان (SS) االسرتاتيجي

 (SS) ( والنجاح االسرتاتيجيMDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية( االرتباط بني 14-3اجلدول )

 Sig. (2-tailed) (SS) النجاح االسرتاتيجي 
 811. 0.000** (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية

 637. 0.000** (DTالتدريب على التنوع )
 695. 0.000** (BDTبناء فرق العمل املتنوعة )

 764. 0.000** (BOCبناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع )
 764. 0.000** (MSDدعم االدارة العليا للتنوع )

 (N=284)  (0.01** معنوي عند مستوى )  

 SPSSالتحليل اإلحصائي  برنامج نتائجباالعتماد على خمرجات إعداد الباحثة  من :املصدر

 (SS) والنجاح االسرتاتيجي ،(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةوتأسيسًا على نتائج حتليل االرتباط بني 

توجد عالقة ارتباط معنوية وطردية ) :اليت تنص على أنه بصحة الفرضية الرئيسة الثالثة على املستوى الكلي واجلزئي يتبني

 (. على املستوى الكلي واجلزئي والنجاح االسرتاتيجي إدارة تنوع املوارد البشريةذات داللة احصائية بني 
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  :عالقات التأثرييةالحتليل ثانيًا: 

وعلى املستوى  ،املتغريينبني التأثري  ةختبار فرضيأل( SEMسلوب منذجة املعادلة اهليكلية )أعلى  اعتمدت الباحثة      

ن اسلوب منذجة املعادلة اهليكلية أ إذ /(Amos v. 24على برنامج التحليل االحصائي ) االعتمادب الكلي واجلزئي

(SEMتقنية إحصائية شاملة تدرس فرضيات العالقات بني املتغريات املالحظة والكامنة )، نهأ على الرابعة نص الفرضيةتو 

وعلى املستوى الكلي واجلزئي". والختبار  النجاح االسرتاتيجيتاثريا معنويًا وموجبًا يف  املوارد البشريةإدارة تنوع تؤثر "

 نأضح نتائج الشكل بتت إذ، (1-3مبني يف الشكل )هو وكما  ،الرئيسني املتغريين بني منذجة العالقة تمتهذه الفرضية 

 .املقبولة احلدود ضمن هي املطابقة جودة مؤشرات مجيع

 

  (SSالنجاح االسرتاتيجي )يف ( MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةتأثري  ملعامل اهليكلي منوذج( األ1-3شكل )

  (Amos -24) التحليل اإلحصائي برنامج نتائج باالعتماد على ةإعداد الباحثمن : املصدر
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 تأثرينتائج التحليل االحصائي عن تأثري املتغري املستقل يف املتغري التابع ويظهر بأن هنالك ( 1-3الشكل ) يوضح

 االوزان  نأو (SSالنجاح االسرتاتيجي )يف ( MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية ملتغري عنويةامل داللةال ياجيابي ذ

ا مانسبته( سيزداد مبقدار MDHR) املوارد البشرية إدارة تنوعن أ يعين ( وهذا0.898بلغت ) قد ةاملعياري االحندارية

يتضح من الشكل  مثلمادراسة. ال عينة مستوى على (SS%( يف حال زيادة االهتمام بالنجاح االسرتاتيجي )89.8)

( قادر MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةأن متغري وهذا يعين  ،(.81( قد بلغت )2R( أن قيمة معامل التفسري )3-1)

ما النسبة املتبقية والبالغة وأ(، SS( من التغريات اليت تطرأ على حتقيق النجاح االسرتاتيجي )81%تفسري مانسبته )على 

احلرجة  النسبة قيمة نأل وذلك معنوية القيمة وتعد هذه ،الدراسة أمنوذج داخلة يفال غري أخرى ( فتعود ملتغريات%19)

(C.R.الظاهرة ) (. وهذه النتيجة 0.000عنوية )امل مستوى عند معنوية ( قيمة8.760)البالغة و( 15-3اجلدول ) يف

  (.SSالنجاح االسرتاتيجي )يؤثر يف ( MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةن أ إىلتشري 

 

 

 (SSالنجاح االسرتاتيجي )يف  هومعلمات( MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية مسارات تأثري( 15-3جدول )

االوزان  املسارات
االحندارية 

 املعيارية
S.R.W. 

التقدير 
 الالمعياري

Estimate 

اخلطأ 
 املعياري

 S.E. 

النسبة 
 احلرجة
C.R. 

النسبة 
 املعنوية

P.Value 

إدارة تنوع املوارد 
 البشرية

(MDHR) 
<--- 

النجاح االسرتاتيجي 
(SS) 

 

0.898 
.739 .084 8.760 

 

0.000 

 

   (Amos -24) التحليل اإلحصائي برنامج نتائج خمرجاتباالعتماد على  ةإعداد الباحثمن : املصدر
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ويظهر النتائج املتغري املستقل يف املتغري التابع  أبعاد نتائج التحليل االحصائي عن تأثري( 2-3ويوضح الشكل )  

العمل املتنوعة بناء فرق و(، DTاملتمثلة بكل من التدريب على التنوع ) إدارة تنوع املوارد البشرية بعادبوجود تأثري أل

(BDT ،)و( بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوعBOC ،)و( دعم االدارة العليا للتنوعMSD )النجاح االسرتاتيجي يف. 

 

 (SSالنجاح االسرتاتيجي )يف ( MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةأبعاد  تأثري (2-3شكل )

  .(Amos -24) التحليل اإلحصائي برنامج نتائج باالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحثمن : املصدر

 

 

 :( املتمثلة بكل منMDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةبعاد أل جيابيإبوجود تأثري ( 2-3يوضح الشكل )

دعم و(، BOCبناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع )و(، BDTبناء فرق العمل املتنوعة )و(، DTالتدريب على التنوع )

التدريب على  ُبعدبلغت قيمة معامل الثأثري املعياري ل ، إذ(SSالنجاح االسرتاتيجي ) ( يفMSDالعليا للتنوع )االدارة 
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 (SSالنجاح االسرتاتيجي ) يفيف متغري  يؤثٌر (DTالتدريب على التنوع ) ُبعدن أوهذا يعين  ،(0.148) (DTالتنوع )

 ،تأثري ضعيف ووه بأقليم كوردستان العراق أربيل( على مستوى اجلامعات اخلاصة املبحوثة يف مدينة 14.8%بنسبة )

بناء فرق العمل  ُبعدوهذا يعين ان  ،(0.12) (BDTبناء فرق العمل املتنوعة ) ُبعدوبلغت قيمة معامل الثأثري املعياري ل

امعات اخلاصة املبحوثة ( على مستوى اجل1.2%بنسبة ) (SSالنجاح االسرتاتيجي ) يفيؤثر يف متغري  (BDTاملتنوعة )

بناء  ُبعدوبلغت قيمة معامل الثأثري املعياري ل، خرىة مقارنة بالعالقات التاثريية األمن اضعف العالقات التأثريي دواليت يُع

يؤثر ( BOCوتقبل التنوع )بناء الثقافة التنظيمية  ُبعدن أوهذا يعين  ،(0.333)( BOCل التنوع )الثقافة التنظيمية وتقٌب

وبلغت قيمة معامل  ،( على مستوى اجلامعات اخلاصة املبحوثة33.3%بنسبة ) (SSالنجاح االسرتاتيجي ) يفيف متغري 

( MSDدعم االدارة العليا للتنوع )ن أوهذا يعين  ،(764.) (MSDدعم االدارة العليا للتنوع ) ُبعدالثأثري املعياري ل

قوى أمن  د( على مستوى اجلامعات اخلاصة املبحوثة اليت يُع76.4%بنسبة ) (SSالنجاح االسرتاتيجي ) يفيؤثر يف متغري 

 خرى.ثريية األأة مقارنة بالعالقات التالعالقات التأثريي

( ودعم االدارة العليا للتنوع BOCبناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع ) بعادن قيم معامل الثأثري ألأنالحظ  وكذلك

(MSD) وذلك أل ،هي قيم معنوية( ن قيمة النسبة احلرجةC.R( الظاهرة يف اجلدول )3.964(  البالغة )16-3) ،

 مع (0.000املتحققة ) املعنوية مستوى مطابقة (. وعند0.000معنوية ) مستوى عند معنوية هي قيم (4.437)

 بعادكان قيم معامل الثأثري ألوبكثري.  أصغر املتحققة املعنوية مستوى ان ( جند0.05وهي ) الباحثة افرتضها اليت النسبة

( C.Rن قيمة النسبة احلرجة )هي قيم غري معنوية وذلك أل( BDT( وبناء فرق العمل املتنوعة )DTالتدريب على التنوع )

(. 0.000عنوية )امل ستوىامل عند معنوية غري هي قيم (0.153، )(2.054( البالغة )16-3الظاهرة يف اجلدول )

 ( جند0.05وهي ) الباحثة افرتضها اليت النسبة مع (0.878و ) (0.040املتحققة ) املعنوية ستوىامل مطابقة وعند

وبناء فرق  ،(DTالتدريب على التنوع ) بعاداملتحققة أل املعنوية ستوىامل نأبكثري. و اكرب املتحققة املعنوية مستوى ان

 فقط على ويدل ذلك ،معنوية غري االحندار نأ علىٌ يدل املعنوية املفرتضة من علىو أه الذي ( BDTالعمل املتنوعة )

 .كافية دالئل وجود عدم
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 (SSالنجاح االسرتاتيجي )يف  هومعلمات( MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية أبعاد  مسارات تأثري( 16-3جدول )

االوزان  املسارات
االحندارية 

 املعيارية
S.R.W. 

التقدير 
 الالمعياري

Estimate 

اخلطأ 
 املعياري

 S.E. 

النسبة 
 احلرجة
C.R. 

النسبة 
 املعنوية

P.Value 

 ---> (DT) التدريب على التنوع
النجاح االسرتاتيجي 

(SS) .148 .187 .091 2.054 .040 

 ---> (BDT) بناء فرق العمل املتنوعة
النجاح االسرتاتيجي 

(SS) .012 .012 .076 .153 .878 

التنظيمية وتقبل بناء الثقافة 
 ---> (BOC) التنوع

النجاح االسرتاتيجي 
(SS) .333 .294 .074 3.964 0.000 

 دعم االدارة العليا للتنوع
(MSD) <--- 

النجاح االسرتاتيجي 
(SS) .764 .117 .026 4.437 0.000 

    (Amos -24) التحليل اإلحصائي برنامج نتائج باالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحثمن : املصدر

 

 :وعلى املستوى الكلي واجلزئي ميكن قبول فرضية الرئيسة الرابعة اليت تنص على أنه اعالهنتائج الوتأسيسًا على 

 وعلى املستوى الكلي واجلزئي(. النجاح االسرتاتيجيتاثريا معنويًا وموجبًا يف  إدارة تنوع املوارد البشريةتؤثر )

 

 :اختبار فرضية التباينثالثًا: 

واملتعلقة بالتباين اليت  ،(، الختبار الفرضية اخلامسةOne Way ANOVAمعامل التباين األحادي ) تطبيق مت  

تبعًا لتباين النجاح االسرتاتيجي تتباين اجلامعات اخلاصة املبحوثة يف حتقيق " :تنص على انهاعتمدتها الدراسة احلالية اليت 

. (0.05يتم قبول قيمة اخلطأ اإلحصائي ملعنوية التباين لغاية ) إذ، "البشريةإدارة تنوع املوارد مستويات تركيزها على 

اجلامعات ( نتائج حتليل التباين األحادي أو التباين باجتاه واحد واملتصل مبدى وجود تباين بني 17-3ويتضمن اجلدول )

تبني  أذ ،إدارة تنوع املوارد البشريةباإلعتماد على تركيزها على متغري النجاح االسرتاتيجي حمل الدراسة يف متغري اخلاصة 
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وذلك  ،إدارة تنوع املوارد البشريةقد يعود مصدره ملتغري النجاح االسرتاتيجي يف متغري  احصائيًا هناك وجود تباين داٌل

( وهي دالة معنويًا مبقارنتها بقيمتها 19.960( احملسوبة )Fبلغت قيمة معامل التباين ) إذنتائج هذا االختبار  إىلباالستناد 

 .(0.000اليت بلغت قيمتها )ومبستوى داللة حمسوبة  (250،33 ( وبدرجات حرية )3.9201اجلدولية والبالغة )

 

 

 ( مؤشر التباين األحادي على املستوى الكلي17-3دول )اجل
 (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية 

جمموع  مصدر التباين املتغري
 املربعات

متوسط 
 املربعات

درجات 
 احلرية

 Fقيمة 
 احملسوبة

-Pقيمة 
Value احملسوبة 

النجاح 
االسرتاتيجي 

(SS) 

 33 1.846 60.913 بني اجملموعات
 250 092. 23.120 داخل اجملموعات 000. 19.960

 283 - 84.032 اجملموع
 على وفق نتائج التحليل االحصائي ةاملصدر: إعداد الباحث

 

تتباين اجلامعات اخلاصة املبحوثة  :اليت تنص على واستنادًا لنتائج هذا التحليل فإنه يتم القبول الفرضية اخلامسة

 .إدارة تنوع املوارد البشريةتبعًا لتباين مستويات تركيزها على النجاح االسرتاتيجي يف حتقيق 

 

   الفروقاتاختبار فرضية رابعًا: 

توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية لدى ) :نهأاليت تنص على يتم يف هذه الفقرة اختبار الفرضية السادسة       

 ،(على املستوى الكلي والفرعي املبحوثة جتاه متغريات الدراسة تبعًا ألختالف مجيع خصائصهم الشخصية اخلاصة اجلامعات

للتعرف على التباين بني متغريات الدراسة تبعًا  (Independent – Samples T- Test)مت استخدام اختبار  إذ
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مت استخدام اختبار التباين  وكذلك. واجلنسية للسمات الشخصية اليت تتكون من فئتني فقط مثل اجلنس واملؤهل العلمي

حصائية بني متغريات الدراسة للتعرف على التباينات اإل (One - Way ANOVA)باجتاه واحد أو التباين األحادي 

. وعليه فإن واحلالة الزوجية ،والديانة ،واللقب العلمي ،تبعًا للسمات الشخصية اليت تتكون من أكثر من فئتني كالعمر

 اآلتي: إىل نتائج هذه االختبارات تشري 

  :اجلامعةالفروقات حسب مسة  .1

( واملتصلة بتحليل التباين األحادي للتعرف على الفروقات حسب مسة اجلامعة 18-3تبني من النتائج يف اجلدول )    

والنجاح  ،(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةوجود فروقات معنوية للجامعات اخلاصة املبحوثة جتاه كل من متغريات 

 صغرأتوالي اليت كانت وعلى ال (1.940، 1.159احملسوبة لكل منها قد بلغت ) (F)، إذ أن قيم (SSاالسرتاتيجي )

 (P-Value)(، وبداللة قيم مستوى املعنوية احملسوبة 277،  6( وبدرجة حرية )2.0986عن قيمتها اجلدولية والبالغة )

 على يؤكٌد مما(، 0.05ستوى املعنوية االفرتاضي للدراسة والبالغة )املكرب من أوهي ( 0.074( و )0.329اليت بلغت )

والنجاح  (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةوجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة جتاه كل من 

 تبعًا الختالف مسة اجلامعة بني األفراد العينة. (SSاالسرتاتيجي )

 اجلامعة ( الفروقات حسب مسة 18-3اجلدول )

 جمموع املربعات متغريات الدراسة
درجات 

 احلرية
 متوسط
 املربعات

 Fقيمة 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 إدارة تنوع املوارد البشرية
(MDHR) 

 

 343. 6 2.057 بني اجملاميع
 296. 277 81.975 داخل اجملاميع 329. 1.159

 - 283 84.033 اجملموع

 (SSالنجاح االسرتاتيجي )
 584. 6 3.506 بني اجملاميع

 301. 277 83.410 داخل اجملاميع 074. 1.940
 - 283 86.916 اجملموع

 ) 6df ,277(=  2.0986               نتائج التحليل اإلحصائي خمرجاتعلى باالعتماد  ةإعداد الباحثمن املصدر: 
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 الفروقات حسب مسة اجلنس:  .2

للتعرف على الفروقات بني فئات مسة  (Independent – Samples T- Test)اختبار  على عتمادألمت ا     

( 19-3وتظهر نتائج التحليل يف اجلدول ) ،ن من فئتني فقط )الذكور واإلناث(اجلنس جتاه متغريات الدراسة كونها تتكو

، 1.872والبالغة )( SSوالنجاح االسرتاتيجي ) (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةمن احملسوبة لكل من  (t)أن قيم 

(، وبداللة قيم 282( وبدرجة حرية )1.660وعلى التوالي اليت كانت تقل عن قيمتها اجلدولية والبالغة )( 2.251

 ،إدارة تنوع املوارد البشرية ( لألناث لدى متغري4.0400( للذكور و)4.1677املتوسطات احلسابية واليت بلغت )

عدم وجود فروق ذات داللة  إىلا يشري مم ،يالنجاح االسرتاتيج( لألناث لدى متغري 4.0365( للذكور و)4.1922و)

 ،(SSوالنجاح االسرتاتيجي ) ،(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةإحصائية بني آراء عينة الدراسة جتاه كل من متغري 

اليت  (P-Value)وميكن تأكيد ذلك من خالل قيم مستوى املعنوية احملسوبة  ،ف مسة اجلنس بني األفراد العينةتبعًا إلختال

(، وهذا 0.05والبالغة ) ،وعلى التوالي وهي أكرب من مستوى املعنوية االفرتاضي للدراسة ،(0.664، 0.310بلغت )

 على عدم معنوية الفروقات جتاه متغريات الدراسة اليت ميكن أن تعزى لسمة اجلنس.  يدٌل

 

 ( الفروقات حسب مسة اجلنس19-3اجلدول )

 P-Value احملسوبة tقيمة  االحنراف املعياري املتوسطات فئات املقارنة متغريات الدراسة
إدارة تنوع املوارد 

 البشرية
(MDHR) 

 

 52439. 4.1677 (189الذكور )

 57707. 4.0400 (95االناث ) 310. 1.872

النجاح 
االسرتاتيجي 

(SS) 

 53221. 4.1922 (189الذكور )
 58466. 4.0365 (95االناث ) 664. 2.251

 df t)282(=066.1               ئيإعداد الباحثة على وفق نتائج التحليل اإلحصامن املصدر: 
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  الفروقات حسب مسة العمر: .3

( واملتصلة بتحليل التباين األحادي للتعرف على الفروقات حسب مسة العمر عدم 20-3دول )اجلتبني من نتائج     

اليت  (3.090احملسوبة قد بلغت ) (F)ن قيم إ، إذ (MDHR) البشرية إدارة تنوع املواردوجود فروقات معنوية جتاه 

(، وبداللة قيم مستوى املعنوية احملسوبة 279،  4( وبدرجة حرية )2.3719عن قيمتها اجلدولية والبالغة ) كربأكانت 

(P-Value) ( وهي 0.016اليت بلغت )وتبني من   ،(0.05فرتاضي للدراسة والبالغة )قل من مستوى املعنوية االأ

( واملتصلة بتحليل التباين األحادي للتعرف على الفروقات حسب مسة العمر، وجود فروقات 20-3النتائج يف اجلدول )

واليت  (2.311احملسوبة قد بلغت ) (F)، إذ أن قيم (SSالنجاح االسرتاتيجي )معنوية للجامعات اخلاصة املبحوثة جتاه 

(، وبداللة قيم مستوى املعنوية احملسوبة 279،  4( وبدرجة حرية )2.3719عن قيمتها اجلدولية والبالغة ) اصغركانت 

(P-Value) ( 0.058اليت بلغت)، ( 0.05وهي أكرب من مستوى املعنوية االفرتاضي للدراسة والبالغة،)  مما يؤكد

 (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةاه متغري عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة جتعلى 

تبعًا الختالف مسة العمر  (SSالنجاح االسرتاتيجي )ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة جتاه متغري 

 بني األفراد العينة.

 ( الفروقات حسب مسة العمر20-3اجلدول )

 جمموع املربعات متغريات الدراسة
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 Fقيمة 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 إدارة تنوع املوارد البشرية
(MDHR) 

 

 891. 4 3.565 بني اجملاميع
 288. 279 80.467 داخل اجملاميع 016. 3.090

 - 283 84.033 اجملموع

 (SSالنجاح االسرتاتيجي )
 697. 4 2.788 بني اجملاميع

 302. 279 84.128 داخل اجملاميع 058. 2.311
 - 283 86.916 اجملموع

 ) 4df ,279(=3719.2                  على وفق نتائج التحليل اإلحصائي ةإعداد الباحثمن املصدر: 
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 العلمي:  املؤهلالفروقات حسب مسة  .4

للتعرف على الفروقات بني فئات مسة  (Independent – Samples T- Test)اختبار  على عتمادألمت ا   

وتظهر نتائج التحليل يف  ،)ماجستري ودكتوراة(وهما املؤهل العلمي جتاه متغريات الدراسة كونها تتكون من فئتني فقط 

 ،(SSوالنجاح االسرتاتيجي ) ،(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةاحملسوبة لكل من  (t)قيم  أٌن إىل( 21-3اجلدول )

( وبدرجة حرية 1.660( وعلى التوالي واليت كانت تقل عن قيمتها اجلدولية والبالغة )583.-، 1.180-والبالغة )

إدارة ناث لدى متغري من ( لإل4.1815( للذكور و)4.0992(، وبداللة قيم املتوسطات احلسابية اليت بلغت )282)

، (SSوالنجاح االسرتاتيجي ) اث لدى متغرينلإل (4.1685( للذكور و)4.1272و) (،MDHR) تنوع املوارد البشرية

 إدارة تنوع املوارد البشريةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة جتاه كل من متغري من  إىلمما يشري 

(MDHR)، ( والنجاح االسرتاتيجيSS)،  وميكن تأكيد ذلك من  ،بني األفراد العينة املؤهل العلميتبعًا إلختالف مسة

( وعلى التوالي وهي أكرب من مستوى 0.561،  0.239اليت بلغت ) (P-Value)خالل قيم مستوى املعنوية احملسوبة 

على عدم معنوية الفروقات جتاه متغريات الدراسة اليت ميكن أن  ٌل(، وهذا يد0.05املعنوية االفرتاضي للدراسة والبالغة )

 .   املؤهل العلميتعزى لسمة 

 العلمي املؤهل(  الفروقات حسب مسة 21-3اجلدول )

 P-Value احملسوبة tقيمة  االحنراف املعياري املتوسطات فئات املقارنة متغريات الدراسة
إدارة تنوع املوارد 

 البشرية
(MDHR) 

 

 ماجستري
(195) 4.0992 .57621 

-1.180 .239 
 46718. 4.1815 (89) دكتوراة

النجاح 
االسرتاتيجي 

(SS) 

 ماجستري
(195) 4.1272 .60340 

-.583 .561 
 42877. 4.1685 (89) دكتوراة

 df t)282(=066.1               ئيإعداد الباحثة على وفق نتائج التحليل اإلحصامن املصدر: 
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 : اللقب العلميلفروقات حسب مسة ا .5

بتحليل التباين األحادي للتعرف على الفروقات حسب مسة اللقب  البيانات اخلاصة( 22-3دول )اجلبني نتائج ي     

 إدارة تنوع املوارد البشرية املبحوثة جتاه كل من متغريات للجامعاتفروقات معنوية  ويتبني انه ال توجد العلمي،

(MDHR)، ( والنجاح االسرتاتيجيSS) ،قيم  ويؤكد ذلك(F) ( 0.641، 0.741احملسوبة لكل من منها قد بلغت) 

(، وبداللة قيم مستوى 280،  3( وبدرجة حرية )2.6049اليت كانت تقل عن قيمتها اجلدولية والبالغة )وعلى التوالي 

( وعلى التوالي وهي أكرب من مستوى املعنوية االفرتاضي 0.589، 0.528واليت بلغت ) (P-Value)املعنوية احملسوبة 

م وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة جتاه كل من عد على (، مما يؤكٌد0.05للدراسة والبالغة )

اللقب العلمي بني  تبعًا الختالف مسة ،(SSوالنجاح االسرتاتيجي ) ،(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةمتغريات 

 فراد العينة.أ

 

 

 اللقب العلمي(  الفروقات حسب مسة 22-3اجلدول )

 املربعاتجمموع  متغريات الدراسة
درجات 

 احلرية
متوسط 
 احملسوبة Fقيمة  املربعات

مستوى 
 الداللة

إدارة تنوع املوارد 
 (MDHR) البشرية

 

 221. 3 662. بني اجملاميع
 298. 280 83.371 داخل اجملاميع 528. 741.

 - 283 84.032 اجملموع

النجاح االسرتاتيجي 
(SS) 

 198. 3 593. بني اجملاميع
 308. 280 86.323 داخل اجملاميع 589. 641.

 - 283 86.916 اجملموع
 ) 3df ,280(=6049.2                  على وفق نتائج التحليل اإلحصائي ةإعداد الباحثمن املصدر: 
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 : الديانةالفروقات حسب مسة . 6

( واملتصلة بتحليل التباين األحادي للتعرف على الفروقات حسب مسة ديانة 23-3تبني من النتائج يف اجلدول ) 

 ،(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةفراد العينة، عدم وجود فروقات معنوية للجامعات املبحوثة جتاه كل من متغريات أ

وعلى التوالي اليت  ،(1.360، 2.375احملسوبة لكل من منها قد بلغت ) (F)إذ أن قيم  ،(SSوالنجاح االسرتاتيجي )

(، وبداللة قيم مستوى املعنوية احملسوبة 281،  2وبدرجة حرية ) ،(2.9957كانت تقل عن قيمتها اجلدولية والبالغة )

(P-Value)  وعلى التوالي وهي أكرب من مستوى املعنوية االفرتاضي للدراسة  ،(0.258،  0.095)اليت بلغت

إدارة من  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة جتاه كل من متغرياتمما يؤكد عدم  (،0.05والبالغة )

 .تبعًا الختالف مسة الديانة بني أفراد العينة  ،(SSوالنجاح االسرتاتيجي ) ،(MDHR) تنوع املوارد البشرية

 

 

 الديانة ( الفروقات حسب مسة23-3اجلدول )

 جمموع املربعات ةمتغريات الدراس
درجات 

 احلرية
متوسط 
 احملسوبة Fقيمة  املربعات

مستوى 
 الداللة

إدارة تنوع املوارد 
 (MDHR) البشرية

 698. 2 1.397 بني اجملاميع
 294. 281 82.636 داخل اجملاميع 095. 2.375

 - 283 84.033 اجملموع

النجاح االسرتاتيجي 
(SS) 

 417. 2 833. بني اجملاميع
 306. 281 86.082 اجملاميعداخل  258. 1.360

 - 283 86.916 اجملموع
 ) 2df ,281(=9957.2                  على وفق نتائج التحليل اإلحصائي ةإعداد الباحثمن املصدر: 
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  : اجلنسيةالفروقات حسب مسة . 7

للتعرف على الفروقات بني فئات مسة  (Independent – Samples T- Test)اختبار  على عتمادالمت ا   
وتظهر نتائج التحليل عراقي(. العراقي وغري ال) وهما: فراد العينة جتاه متغريات الدراسة كونها تتكون من فئتني فقطأجنسية 

والنجاح االسرتاتيجي  ،(MDHR) إدارة تنوع املوارد البشريةاحملسوبة لكل من  (t)أن قيم  إىل( 24-3يف اجلدول )

(SS)، ( 2.054-، 1.688-والبالغة)،  ( وبدرجة 1.660اليت كانت تقل عن قيمتها اجلدولية والبالغة )وعلى التوالي

لدى متغري  للغري العراقي( 4.2833و) للعراقي( 4.1063(، وبداللة قيم املتوسطات احلسابية واليت بلغت )282حرية )

النجاح لدى متغري  للغري العراقي( 4.3356و) للعراقي( 4.1171و) (،MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية

إدارة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة جتاه كل من متغري  إىل ، مما يشري (SSاالسرتاتيجي )

ك . وميكن تأكيد ذلجنسية افراد العينةتبعًا إلختالف مسة ( SS( والنجاح االسرتاتيجي )MDHR) تنوع املوارد البشرية

وعلى التوالي وهي أكرب من  ،(0.115،  0.080اليت بلغت ) (P-Value)من خالل قيم مستوى املعنوية احملسوبة 

على عدم معنوية الفروقات جتاه متغريات الدراسة اليت  (، وهذا يدٌل0.05مستوى املعنوية االفرتاضي للدراسة والبالغة )
 .   فراد العينةأجنسية ميكن أن تعزى لسمة 

 

 اجلنسية(  الفروقات حسب مسة 24-3اجلدول )
 P-Value احملسوبة tقيمة  االحنراف املعياري املتوسطات فئات املقارنة متغريات الدراسة

إدارة تنوع املوارد 
 البشرية

(MDHR) 
 

 55940. 4.1063 (254) عراقيال

 عراقيالغري  080. 1.688-
(30) 4.2833 .37240 

النجاح 
االسرتاتيجي 

(SS) 

 56675. 4.1171 (254) عراقي
 غري عراقي 115. 2.054-

(30) 4.3356 .38813 

 t(df 282)=066.1               ئيإعداد الباحثة على وفق نتائج التحليل اإلحصامن املصدر: 

 
 



 

122 
 

 : احلالة الزوجيةالفروقات حسب مسة . 8

حتليل التباين األحادي للتعرف على الفروقات حسب مسة احلالة الزوجية،  بيانات عن( 25-3نتائج اجلدول ) يبني 

 إدارة تنوع املوارد البشرية جد فروقات معنوية للجامعات املبحوثة جتاه كل من متغرياتيو ويظهر النتائج بانه ال

(MDHR)، ( والنجاح االسرتاتيجيSS) ن قيم إ، إذ(F) ( 0.978، 0.388احملسوبة لكل من منها قد بلغت)،  وعلى

(، وبداللة قيم مستوى املعنوية 280،  3( وبدرجة حرية )2.6049التوالي اليت كانت تقل عن قيمتها اجلدولية والبالغة )

( وعلى التوالي وهي أكرب من مستوى املعنوية االفرتاضي 0.403،  0.762)واليت بلغت  (P-Value)احملسوبة 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة جتاه كل من متغرياتمما يؤكد  (،0.05للدراسة والبالغة )

 .فراد العينةأختالف مسة احلالة الزوجية بني تبعًا ال (SS( والنجاح االسرتاتيجي )MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية

 

 

 احلالة الزوجية ( الفروقات حسب مسة25-3اجلدول )

 املربعاتجمموع  متغريات الدراسة
درجات 

 احلرية
متوسط 
 احملسوبة Fقيمة  املربعات

مستوى 
 الداللة

إدارة تنوع املوارد 
 (MDHR) البشرية

 116. 3 348. بني اجملاميع
 299. 280 83.685 داخل اجملاميع 762. 388.

 - 283 84.033 اجملموع

النجاح االسرتاتيجي 
(SS) 

 301. 3 902. بني اجملاميع
 307. 280 86.014 داخل اجملاميع 403. 978.

 - 283 86.916 اجملموع
 ) 3df ,280(=6049.2                  على وفق نتائج التحليل اإلحصائي ةإعداد الباحثمن املصدر: 
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عدم وتأسيسًا على نتائج حتليل الفروقات السابقة بني متغريات الدراسة تبعًا للسمات الشخصية لألفراد العينة تبني        

ميكن  (SS( والنجاح االسرتاتيجي )MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية الدراسة متغريات جتاةوجود فروقات معنوية 

، وعليه يتم رفض الفرضية الرئيسة السادسة ماعدا مسة اجلامعة بنيأن يكون مصدرها السمات الشخصية لألفراد املستجي

توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية لدى اجلامعات املبحوثة جتاه متغريات الدراسة تبعًا ألختالف نه أاليت تنص على 

ذات داللة إحصائية لدى د فروقات معنوية ووجعدم ) :اليت تنص على أنهوقبول بالفرضية البديلة  ،خصائصهم الشخصية

  .(ماعدا مسة اجلامعة اجلامعات املبحوثة جتاه متغريات الدراسة تبعًا ألختالف خصائصهم الشخصية

 

 التحليل التمييزي خامسًا: اختبار فرضية 

إدارة تنوع املوارد فروق معنوية ملتغريات الدراسة )وجود  تنص على اليت السابعةالفرضية ختبار صحة ادف به

 ،قليم كوردستان العراقبإ أربيليف مدينة  املبحوثة اجلامعات اخلاصة( على مستوى النجاح االسرتاتيجيو، البشرية

على ترتيب  ( للكشف عن معنوية هذه الفروق والتعرفDiscriminant Analysisختبار )ا ةالباحث تاستخدم

 تي:وكاآل ،من حيث التميز املبحوثةاجلامعات اخلاصة 

 :إدارة تنوع املوارد البشرية املبحوثة حسب اجلامعات اخلاصةالتحليل التمييزي بني . 1

قليم كوردستان إب أربيليف مدينة أن اجلامعات اخلاصة املبحوثة ب (26-3ظهر نتائج املعطيات اليت يبينها اجلدول )ت

%(. وأن 97.6نسبة التشابه بينها حوالي ) ، وانإدارة تنوع املوارد البشرية االعتماد على متيزت فيما بينها حسب العراق

إذ أن نسبة  ،الدالة التمييزية يف التمييز بني اجلامعات اخلاصة املبحوثة يةأهم( يوضح مدى Wilks Lambdaاختبار )

ع إدارة تنو( من البيانات يف املعادلة التمييزية تفسر التغيري يف عضوية اجلامعة ومتيز التباين يف االعتماد على 0.976)

 ،إدارة تنوع املوارد البشريةيف الرتتيب األول أي أنه افضل جامعة يف االعتماد على  (بيان)جامعة  ومتيزت. املوارد البشرية

 . إدارة تنوع املوارد البشريةيف الرتتيب األخري يف االعتماد على  (جيهان)جامعة  تيف حني جاء
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 إدارة تنوع املوارد البشريةاملبحوثة حسب اجلامعات اخلاصة ( الدالة التمييزية بني 26-3دول )ج

 اجلامعةترتيب  الدالة التمييزية  اجلامعة
 1 225. جامعة بيان 

 2 220. يةامعة الكاثوليكاجل
 3 210. جامعة نوجل

 4 185. جامعة تيشك
 5 047.- جامعة اللبنانية الفرنسية

 6 157.- جامعة جيهان
 976. (Wilks' Lambdaنسبة التشابه )

 .SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي املصدر: من 

 

 

 :النجاح االسرتاتيجي املبحوثة حسب اجلامعات اخلاصةالتحليل التمييزي بني 

 باقليم كوردستان العراق أربيليف مدينة أن اجلامعات اخلاصة املبحوثة ب (27-3اجلدول ) يف الواردة املعطيات يبني

%(. وأن اختبار 96.0، وان نسبة التشابه بينها حوالي )النجاح االسرتاتيجي االعتماد على متيزت فيما بينها حسب

(Wilks Lambda يوضح مدى )( 0.960ن نسبة )إالدالة التمييزية يف التمييز بني اجلامعات اخلاصة املبحوثة إذ  يةأهم

 ومتيزت ،النجاح االسرتاتيجيالتمييزية تفسر التغيري يف عضوية اجلامعة ومتيز التباين يف االعتماد على  من البيانات يف املعادلة

 تحني جاء على ،النجاح االسرتاتيجييف الرتتيب األول أي أنه افضل جامعة يف االعتماد على  (اللبنانية الفرنسية)جامعة 

 . النجاح االسرتاتيجييف الرتتيب األخري يف االعتماد على  (جيهان)جامعة 
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 النجاح االسرتاتيجياملبحوثة حسب اجلامعات اخلاصة ( الدالة التمييزية بني 27-3دول )ج

 اجلامعةترتيب  الدالة التمييزية  اجلامعة
 1 245. جامعة اللبنانية الفرنسية

 2 183. يةامعة الكاثوليكاجل
 3 075. جامعة بيان 
 4 071. جامعة تيشك
 5 057.- جامعة نوجل

 6 238.- جامعة جيهان
 960. (Wilks' Lambdaنسبة التشابه )
 .SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي املصدر: من 

 

 

إدارة ملتغريات الدراسة )فروق معنوية وجد ت أنه: نص علىتالفرضية السابعة اليت قبول  بناًء على ماسبق فأنه ميكن

 النجاح االسرتاتيجي( على مستوى اجلامعات اخلاصة املبحوثة.و، تنوع املوارد البشرية
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 الفصل الرابع                                                        
 ستنتاجات واملقرتحاتاأل

 
وردت يف  مثلما هاوحتليلعرضت الدراسة حماولة منهجية يف تشخيص جمموعة من املتغريات الرئيسية والفرعية 

اإلستنتاجات واملقرتحات اليت تقدمها  أهميعرض الفصل احلالي  ،ليه من نتائجإدراسة. وبناًء على ما مت التوصل خمطط ال

 مبحثني هما: الدراسة والتوصيات لدراسات املستقبلية وذلك من خالل

 
 ستنتاجات.املبحث األول: األ

 املبحث الثاني:املقرتحات والدراسة املستقبلية.
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 ستنتاجاتاأل: املبحث األول

بني املتغريات، واتبعت بيانات الدراسة التوزيع  توزيعها على وجود اتساق عاٍل ُبعدنتائج اختبارات االستبانة  اكدٌت .1

يف  اخلاصة املبحوثة اجلامعاتمكانية تعميم النتائج على إنس التباين، وهذه البيانات تؤكد وجتا ،واالستقاللية ،الطبيعي

  .باقليم كوردستان العراق أربيلمدينة 

اجلامعات اخلاصة تنوع املوارد البشرية يف  مؤشرات تدل على يوجده نأب املقابلة الشخصية مع املديرين نتائج ضح منات .2

عضاء اهليئة التدريسية ماعدا جامعة أ التنوع يف جنسياتقليم كوردستان العراق، مع وجود بإ أربيلاملبحوثة يف مدينة 

 وجود كوادر تدريسية من جنسيات اجنبية.  إىلاليت يفتقر  (بيان)

 و التدريسيةأمن القيادات االدارية والعلمية  تنوع موارد البشريةوجد ي هبأن املقابلة الشخصية مع املديرينكدت نتائج أ .3

يف  العلمية او التدريسيةالكوادر تنوع موارد البشرية من ووجود  (،تيشك)و (اللبنانية الفرنسية) يف اجلامعتني:

و وجود ن القيادات االدارية والعلمية تنوع موارد البشرية موعدم وجود  ية(كاثوليك)الو (نوجل)و (جيهان) :جامعات

 . (بيان)يف جامعة  التدريسيةتنوع 

باقليم كوردستان العراق  أربيلاملقابلة الشخصية مع املديرين يف اجلامعات اخلاصة املبحوثة يف مدينة  نتائج تضح منا .4

كادميية األ زيادة املعلومات واخلربات إىل ويؤدي  ،اجلامعةتأثر تنوع املوارد البشرية بزيادة نسبة النجاح يف بأنه ي

 والعملية.

 املبحوثة اخلاصة اجلامعاتيف  اعضاء اهليئة التدريسيةن نسبة الذكور من أظهرت نتائج وصف خصائص املستجيبني أ .5

 اجلامعاتيف  اجلامعي مع البقاء لساعات طويلة يف العمل مًاانسجأكثر أور ن الذكأعلى  كثر من نسبة االناث، مما يدٌلأ

 اخلاصة. 

من الفئة  املبحوثة اخلاصة اجلامعاتيف  اعضاء اهليئة التدريسيةن اغلبية أنتائج الوصف خلصائص املستجيبني بظهرت أ .6

 .اجلامعي ساعات طويلة يف العمللامتالكهم القدرات الذهنية واجلسمانية للعمل  إىلالعمرية الناضجة، مما يشري 
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لديهم  املبحوثة اخلاصة اجلامعاتيف  عضاء اهليئة التدريسيةأغلبية أن أخصائص املستجيبني بوصف ظهرت نتائج أ .7

يف اخلدمة  كون مالئمة مع شروط وصف الوظيفةهذه النتائج تو محلة شهادة الدكتوراه ثم (ماجستري)علمي الؤهل امل

 .اجلامعية

املبحوثة  اخلاصة اجلامعاتيف  عضاء اهليئة التدريسيةأمن  جيدًا ن عددًاأصائص املستجيبني بخصف وظهرت نتائج أ .8

على امتالكهم  مما يدٌل( مدرس مساعد) العلمي اللقبذوي من تلتها األفراد  (مدرس) العلمي اللقب محلة منهم 

 اخلربة ومعرفة كافية الداء عملهم.

 اجلامعاتيف  ةعالي ها متوفره وبنسبأنها بأبعادو إدارة تنوع املوارد البشريةنتائج الوصف والتشخيص ملتغري  تشارأ .9

واجتماعية  ،خلفيات ثقافية إىلالذين ينتمون  الكوادر التدريسيةتكوين ثقافة مشرتكة بني و، أربيلاخلاصه يف مدينه 

 يف اجلامعة. وغري الرمسية ،متنوعة ضمن اهلياكل التنظيمية الرمسية

 ،اخلاصه اجلامعاتيف  عاليةبنسبه  بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوعبينت معطيات الوصف والتشخيص بتوافر  .10

دارة إويدعم ذلك امتالك  دارة تنوع املوارد البشريةخرى إلاألبعاد مقارنة باأل أهميتهاواحتلت املرتبة االوىل من حيث 

يرتبط التنوع الثقايف أساسا و ،ببناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوعنشطة اليت تتعلق من الوعي لأل قدرا كافيًا اجلامعة

يشعر فيها  أساسية لتهيئة بيئة عمل شامل همةصبح مأتنظيمية الثقافة الإن بناء وبينت النتئاج بوالقيم الثقافية،  ،باملعايري

 .ثقافات متعددة باالحرتام والتقدير إىلاألفراد الذين ينتمون 

واحتلت املرتبة الثانية  ،عالية ٍةبنسبواخلاصه  اجلامعاتمتوافره يف  دارة العليا للتنوعدعم اإلن أكدت النتائج بأ .11

املبحوثة  اجلامعاتدارة إيدعم ذلك سعي و ،املوارد البشريةدارة تنوع االخرى إل بعادمقارنة باأل أهميتهامن حيث 

من خالل حرصها على وضع إجراءات وقوانني ولوائح فعالة إلدارة التنوع، ودجمها يف  اجلامعةبدعم التنوع داخل 

 .العمليات اإلدارية والقيم التنظيمية مع تضمني ذلك يف رؤيتها ورسالتها وأهدافها

من حيث  الثالثةواحتلت املرتبة  ،عالية ةبنسب التدريب على التنوعخيص بتوافر بينت معطيات الوصف والتش .12

تدريب مواردها  إىل اجلامعةدارة إستناد إيدعم ذلك و دارة تنوع املوارد البشريةاالخرى إل بعادمقارنة باأل أهميتها
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كسابهم مهارة ابالثقافات املختلفة املوجودة داخل التنظيم، واحلرص على  كوادرها التدريسيةتنمية وعي و ،البشرية

 .تقبل ثقافات اخرى من خالل تصميم برامج تدريبية ملساعدتهم على الفهم الكامل للثقافات املختلفة

 واحتلت ،اخلاصه اجلامعاتيف  عالية ةبنسببناء فرق العمل املتنوعة معطيات الوصف والتشخيص بتوافر  بينٌت .13

 اجلامعةمتالك ادارة إويدعم ذلك  ،دارة تنوع املوارد البشريةخرى إلاألبعاد مقارنة باأل أهميتهااملرتبة الرابعة من حيث 

لمل أعضاؤها و ،ببناء فرق العمل املتنوعة يف االنشطة اجلامعية املختلفةكافيا من الوعي لالنشطة اليت تتعلق  قدرًا

 .جراءات والتوقعات وأساليب صنع القراريتعلق باملعايري واإلخمتلفة فيما وجهات نظر ثقافية 

 اجلامعاتيف  عاليةها متوفرة وبنسب أنب هاأبعادو النجاح االسرتاتيجيشارت نتائج الوصف والتشخيص ملتغري أ .14

عرب مواكبة التطورات  مقدرة على حتقيق غاياتهولديهم ال باقليم كوردستان العراق، أربيليف مدينه  املبحوثة اخلاصه

 .كوادرهم التدريسية، والعمل على مواءمة األهداف التنظيمية وأهداف اجلامعةوالتغريات البيئية اليت ترتبط باحتياجات 

على اجلامعات اخلاصة  قدرةويدعم ذلك  ،عاليةوبنسبه  البقاء ُبعدمعطيات الوصف والتشخيص بتوافر  بينٌت .15

تعمل ضمن حدودها من خالل تعزيز مسعتها السوقية، وتقوية عالقتها مع األطراف ترسيخ جذورها يف البيئة، اليت 

اخرتاق الصعاب لدميومه عملياتها،  ذات العالقة بعملياتها، لضمان تقديم الدعم الكايف هلا يف أوقات األزمات، ومن ثُم

 .ممكنة يف العمل مدةوبقاءها أطول 

 استجابة و يدعم ذلك ،اخلاصه اجلامعاتيف  عاليةبنسبه  تكيفال ُبعدنتائج الوصف والتشخيص بتوافر  بينٌت .16

اليت حتدد  اجلامعةالبيئية اليت هلا صلة مع  بعاداألوالتكيف مع  ،مبا فيها البيئة الداخلية ،لعوامل البيئة املتنوعةاجلامعات 

 .بيئتها الكلية

 يسعب يدعم ذلكو ،املبحوثة اخلاصه اجلامعاتيف  عالية ةبنسب النمو ُبعدتوافر بتشخيص الوصف والشارت نتائج أ .17

ختصيص املوارد الالزمة لدعم نشاطات وعمليات التوسع اخلاصة بها  إىلبصورة مستمرة  اجلامعات اخلاصة املبحوثة

 .لضمان حصتها السوقية، وتوافر حمفزات وقدرات على جمابهة التهديدات والتحديات احمليطة باملنظمة والتكيف معها
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 ةاملرتب لنجاح االسرتاتيجيا ذ احتل متغرٌيإها أبعادالرتتيبيه ملتغريات الدراسة و األهميةت النتائج على اختالف كٌدأ .18

بناء الثقافة التنظيمية ها ُبعدمن خالل  ةالثانياملرتبة  إدارة تنوع املوارد البشريةحتل متغري او ،البقاء وىل من خاللاأل

 .عالية هميةأكال املتغريين مستوى  ذا احتلإأبعادهما بنسب متقاربة بتوفر املتغريين و ج داعموهذه النتائ ،وتقبل التنوع

إدارة تنوع املوارد وجود عالقه ارتباط معنويه موجبة من التالزم بني متغري  االحصائي كدت نتائج التحليلأ .19

إدارة تنوع املوارد اخلاصه على متغري  اجلامعاتويشري ذلك كل ما اعتمدت  ،لنجاح االسرتاتيجياومتغري  ،البشرية

  .تعزيز مستويات النجاح االسرتاتيجي هلا إىليؤدي  البشرية

بناء الثقافة التنظيمية  :يُبعدجيد بني وجود عالقه ارتباط ومبستوى بعاد وضحت نتائج التحليل على مستوى األأ .20

أقل قيمة ملعامل االرتباط بني  بينما كان، االسرتاتيجيالنجاح وبني متغري  ،دعم االدارة العليا للتنوعو ،وتقبل التنوع

 .النجاح االسرتاتيجيومتغري  ،التدريب على التنوع ُبعد

وتستنتج من  ،النجاح االسرتاتيجييف متغري  إدارة تنوع املوارد البشريةوجود تاثري معنوي ملتغري بنتائج الاكدت  .21

رات اليت حتدث ن التغٌيأي أ ،بنسبة معقولة النجاح االسرتاتيجييف  تؤثٌر إدارة تنوع املوارد البشريةن أهذه العالقه ب

  .ةاخلاص اجلامعاتبهذه النسبة يف  إدارة تنوع املوارد البشرية إىلتعود  النجاح االسرتاتيجييف 

تنوع  إدارةتبعا لتباين اعتمادها على  النجاح االسرتاتيجييف  تتباين املبحوثه اجلامعات بأن تتباينأظهرت نتائج ا .22

 ها.دأبعاو املوارد البشرية

ثة جتاه حصائية لدى اجلامعات املبحواد فروقات معنوية ذات داللة ووجعدم  إىلنتائج اختبارات الفروق  تتبين .23

 .لسمة اجلامعة د فروقات معنويةووجماعدا  ختالف خصائصهم الشخصيةمتغريات الدراسة تبعًا ال

متيزت  باقليم كوردستان العراق أربيليف مدينة أن اجلامعات اخلاصة املبحوثة ب التحليل االحصائيأظهرت نتائج  .24

افضل  ايف الرتتيب األول أي أنه (بيان)جامعة  تيزمت، وإدارة تنوع املوارد البشرية االعتماد على فيما بينها حسب

يف الرتتيب األخري يف االعتماد  (جيهان)جامعة حني جاء ، على إدارة تنوع املوارد البشريةجامعة يف االعتماد على 

 . إدارة تنوع املوارد البشريةعلى 
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متيزت  قليم كوردستان العراقإب أربيليف مدينة أن اجلامعات اخلاصة املبحوثة ب التحليل االحصائيأظهرت نتائج  .25

 االرتتيب األول أي أنهيف  (اللبنانية الفرنسية)جامعة  تيزمتو ،النجاح االسرتاتيجي االعتماد على فيما بينها حسب

يف الرتتيب األخري يف االعتماد  (جيهان)جامعة  تني جاءعلى ح ،النجاح االسرتاتيجيافضل جامعة يف االعتماد على 

 . النجاح االسرتاتيجيعلى 
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 املبحث الثاني
 مستقبلية للدراساتواملقرتحات  التوصيات

 :اآلتينتائج التحليل اإلحصائي وعلى النحو  إىلستنادًا او ،اليت أسفرت عليها الدراسة التوصيات أهميتناول هذا املبحث 

 التوصيات -أواًل

 وخلق مناخ عمل مناسب هلن. ،عضائها التدريسيةيف هيكلية أناث املبحوثة على تكليف اإل اجلامعاتتركيز  زيادة .1

تعزيز  إىل املشرتك بني أعضاء هيئة التدريس، بشكل يؤدٌياهتمام اجلامعة بتعزيز ثقافة فرق العمل، والعمل اجلماعي  .2

اجتاهاتهم اإلجيابية، من خالل تعزيز ثقافة تنظيمية تقبل التنوع بني أعضائها، وتشجيع املنافسة بينهم، وداعمة لإلبداع 

 .ملا فيه مصلحة اجلامعة

لتأدية بعض  ،تاحة اجلامعة هلم الفرصةإالتدريس من كال اجلنسني من خالل مراعاة خصوصية عضو هيئة اجلامعة  على .3

 وفقا لطبيعة أعماهلم. ،ُبعداألعمال عن 

دارة إبالتنسيق بني  إدارة تنوع املوارد البشريةجراءات املعتمدة يف اإلودوات املبحوثة بوضع األ اجلامعات دارةإ تركيز .4

وحتقيق  ،اجلهود عند تنفيذها وجناحها اجلامعة والكوادر التدريسية يف املستويات التنظيمية املختلفة لضمان توحيد

 االهداف املرجوة منها.

جل أاملبحوثة تصميم برامج التحفيز والتطوير اخلاصة بها بالتنسيق مع مواردها البشرية، من  اجلامعات دارةإعلى  .5

 املعريف لديهم.الضمين والصراع  حاالتاستثمار نتائجها بأفضل شكل ممكن يف تقليل 

جل تزويد مواردها البشرية أمن املبحوثة،  اجلامعاتحتديث قواعد البيانات وقنوات االتصاالت داخل االعتماد على   .6

 السرتاتيجياتا أهميف بيئتها الداخلية واخلارجية، ومناقشتهم ومشاركتهم حول  املتاحلقةباملعلومات اخلاصة مبستجدات 

 . لتنفيذ مشاريعها وخططها ،احلالية واملستقبلية اليت تعتمدها

واصر أوتعزيز  ،دارة التنوع بني موارد البشريةإجل أفرقي من سلوب العمل الأاملبحوثة باعتماد  اجلامعات اخلاصةقيام  .7

 والتنسيق بينهم.  ،تعزيز التعاونجل أوالتعاون فيما بينهم من  ،الثقة
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لتنفيذ  ،سرتاتيجية اليت ستعتمدهاالشراك مجيع مواردها البشرية يف صياغة اخليارات اإباملبحوثة  اجلامعات اخلاصةقيام  .8

جل حتقيق النجاح أمن  سرتاتيجيالدارة التنوع وتعزيز وعيهم اإبلية، بالشكل الذي يسهم يف خططها احلالية واملستق

 االسرتاتيجي.

داعية جديدة تنمي أساليب العمل داخل اجلامعة، أبة التدريس يف جمال تقديم أفكار دور أعضاء هيئ هميةأالتأكيد على  .9

 يف تطوير األداء اجلامعي ككل. اهمة مرحلة املس إىل ليتجاوز دورهم من مرحلة التدريس فقط 

، والشخصية ،تعزيز العالقات االجتماعيةمواردها البشرية تسهم يف  إىلوجيه رسالة بتاملبحوثة  اجلامعات اخلاصةقيام  .10

 للجامعة.سرتاتيجي الا النجاحذلك يف تعميق مستويات  ومن ثم توظيٌف

وذلك للمزايا العديدة اليت لصل  ،اجلامعات اخلاصة املبحوثةيف  الكوادر التدريسيةواالختالف بني  ،نشر ثقافة التنوع .11

العمل مما يشجع  بيئة إىل الكوادر التدريسيةواملهارات املختلفة اليت ينقلها  ،واملعارف ،نتيجة للخربات اجلامعةعليها 

  على اإلبداع واالبتكار.

الناجحة يف الدول املتقدمة اليت متكن من النجاح  العامليةاجلامعات على جتارب  باالطالعاملبحوثة  اجلامعات اخلاصةقيام  .12

 .سرتاتيجيالاالنجاح دارة التنوع فيما بينهم يف تعزيز إاملوارد البشرية و تنوعيف توظيف نتائج 

االسرتاتيجية، وذلك بالشكل الذي جيعله قادرة على  النجاحيف تعزيز مفهوم  اجلامعات اخلاصة املبحوثةاستمرار  .13

  وسرعة التعامل معها. ،والسوقية خاصة ،استيعاب التغريات البيئية عامة

ويزيد  فيها التدريسيةكوادرها من مهارات  يعززمبا  اجلامعةبتفعيل اخلطط التدريبية يف املبحوثة  اجلامعات اخلاصةقيام  .14

 نتاجية.المن دافعيتهم لزيادة ا

بتكارية للمشاكل اليت تواجه العملية اوحثهم على إجياد حلول  هموحتفيزتعزيز أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة  .15

تى على دراستها وتقوميها، ح التعليمية يف اجلامعات، من خالل تبين أفكارهم الريادية، وأخذها مبحمل اجلد، والعمل

 نطوت هذه األفكار بدرجة ما من املخاطرة.اوإن 
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ضمن سياق  الكوادر التدريسية اجلدديف تعليم  متنوعة الذين ميتلكون خربات وظيفية الكوادر التدريسيةمن  ستفادةاال .16

الكوادر ومنها التنوع الثقايف، وذلك من أجل تقليل الفروق بني  ،خذ مبظاهر التنوعالا مع برامج التدريب الداخلي،

 .باجلنس والعمر واجلنسية أو العادات والتقاليد املتعلقةوجتاوزها خاصة تلك  التدريسية

 اخلدمات التعليميةتعزيز املرونة السوقية سواء على مستوى العمليات أو األسواق أو ب اجلامعات اخلاصة املبحوثة يسع .17

 .التعليميةمن خالل توفري حاجاتهم من اخلدمات  باجلامعة املستفيدينوطد عالقات تاجلديدة مبا خيدم و

 .ت ألداء أعضاء فرق العمل املتميزينآعمل إدارة اجلامعة على تشجيع تقديم احلوافز واملكاف .18

البشرية  املواردقيام اجلامعات اخلاصة املبحوثة باستحداث إدارة مستقلة للتنوع تضم خمتصني بكل ما يتعلق بتنوع  .19

التنوع يف  أبعاد و ،لقضايا والعاملني ،الكوادر التدريسيةوتعمل على حتسني إدراك  ،العناية بقضايا التنوع إىل تهدف 

 .البشرية واردملا

ة للعاملني، قامة ورش عمل بصفة دوريإدارة التنوع للموارد البشرية من خالل بدعم إ قيام اجلامعات اخلاصة املبحوثة .20

 املوارد البشرية يف اجلامعة. تنوع بأهميةوبرامج لزيادة الوعي 

مع املتطلبات املتغرية للبيئة من خالل  والنمو ،على التكيف اجلامعات اخلاصة املبحوثةيف  الكوادر التدريسيةرفع قدرة  .21

 . ياالسرتاتيج بقاء على املستويات العالية من النجاحبهدف اإلتصميم الربامج التدريبية املتخصصة 
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 دراسات املستقبلية:.لاملقرتحات ل -ثانيًا

والنجاح  إدارة تنوع املوارد البشرية :تقرتح الدراسة احلالية عددًا من الدراسات املستقبلية ذات الصلة مبوضوعي

 ، ومنها:االسرتاتيجي

 .النجاح االسرتاتيجي تعزيز يف التنظيمية الرفاهيةدور  -

 .النجاح االسرتاتيجي تعزيزيف  الوظيفي االزدهاردور  -

 .النجاح االسرتاتيجي تعزيزيف التميز املنظمي دور  -

 .السرتاتيجياالتفوق  من خالل الدور الوسيطالنجاح االسرتاتيجي يف حتقيق  إدارة تنوع املوارد البشريةدور  -

.النجاح االسرتاتيجي وتعزيز تنوع املوارد البشريةإدارة وتاثريه التفاعلي يف العالقة بني الريادة االسرتاتيجية  -
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 قائمة املصادر

 املصادر العربية .أ

 أوال: الرسائل واالطاريح

، املوائمة بني عوامل النجاح االسرتاتيجي وصناعة رأس املال الفكري يف املنظمات العامة"، 2010إمساعيل، فراس حممد،  .1
دراسة وصفية حتليلية آلراء عينة من القيادات اإلدارية يف جامعة بغداد، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلدارة 

  العراق. جامعة بغداد،واالقتصاد، 

 دراسة املشاريع تنفيذ جودة يف حتسني ودوره الرقابية للجهات العليا اإلدارة دعم( 2021حسن) علي سنيباقر ،ح .2
 اجلودة، كلية إدارة يف، رسالة ماجستري  بغداد وحمافظة حمافظة بغداد جملس يف العاملني من عينة آلراء حتليلية استطالعية

 كربالء. جامعة واالقتصاد اإلدارة

، دور القوة التنظيمية يف حتقيق متطلبات النجاح االسرتاتيجي، رسالة ماجستري غري 2016حسن، خوزي مصطفى،  .3
 ، العراق.أربيل، جامعة صالح الديناملنشورة، كلية االدارة واالقتصاد، 

ت القيادة االصيلة (، " الدور التفاعلي للنزاهة التنظيمية يف تعزيز تأثري سلوكيا2015احلسناوي ، حسني حرجية غالي ) .4
 –جملس كلية االدارة واالقتصاد  إىل يف تنمية املوارد البشرية االسرتاتيجية " اطروحة دكتوراه يف ادارة االعمال مقدمة 

 .  جامعة كربالء

 حمافظات -، "واقع إدارة التنوع وأثرها على الثقافة التنظيمية باجلامعات الفلسطينية 2017مسارة، نسرين شاكر رضوان،  .5

 .، غزة، فلسطني، اجلامعة اإلسالميةغزة"، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة

الذكاء االسرتاتيجي والذكاء التنافسي على النجاح االسرتاتيجي: دراسة أثر،2011العامري، عبد اهلل سعدون عبد اهلل،  .6

، عمان، جامعة الشرق األوسط، كلية األعمال، ، رسالة ماجستري غري منشورة"تطبيقية على اخلطوط اجلوية امللكية األردنية

 . االردن

القدرات التكنولوجية يف جناح املنظمة: دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت أثر،2012الونداوي، أوس بهجت،  .7

 .، عمان، األردنجامعة الشرق األوسطاخللوية يف اململكة األردنية اهلامشية، رسالة ماجستري غري منشورة، 
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 لدورياتثانيا: ا

،  "العالقة بني ممارسات إدارة تنوع املوارد البشرية والتسويق الداخلي: دراسة 2020أبو ليفة، سناء مصطفى حممد،  .1

، العدد 21، اجمللد جملة البحوث املاليةاململكة العربية السعودية"،  -ميدانية على أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اجلوف 

3. 

، "تأثري القدرات الديناميكية يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي: حبث وصفي 2021امانة، امحد عبداهلل، تقي، ليث ضياء،  .2

، العدد 10، اجمللد جامعة كربالء-جملة اإلدارة واالقتصادحتليلي آلراء عينة من العاملني يف بعض كليات جامعة كربالء"، 

40. 

السرتاتيجي كمتغري وسيط يف تعزيزأثراليقظة االسرتاتيجية على النجاح االسرتاتيجي ، التفكري ا2019اومر، شريوان عمر،  .3

 .2، العدد 4، اجمللد العلمية زانست یجملة قه الدراسة حتليلية آلراء عينة من املديري املصارف اخلاصة يف مدينة أربيل، 

ي يف حتقيق النجاح االسرتاتيجي: دراسة ، "أثر مقومات التحالف االسرتاتيج2015التميمي، إياد، اخلشالي، شاكر،  .4

 .3، العدد 11، اجمللد اجمللة األردنية يف إدارة األعمالتطبيقية يف البنوك التجارية العاملة يف األردن"، 

، 11: دراسة ميدانية، اجمللد ريکلفدور ممارسات إدارة التنوع يف تنمية رأس املال ا (2020) خالد صبيح ،تهامي .5

  1473-1421، الصفحة 2020زء الثانى، أكتوبر العدد الثانى اجل
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A1 

 ( 1امللحق ) 

 املقابالت والزيارات امليدانية

اليت مت  اجلامعة
 زيارتها

سنة  املنصب الوظيفي
 التأسيس

عدد 
 الكليات

عدد 
 االقسام

عدد اعضاء 
اهليئة 

 التدريسية

عدد  اهلدف من الزيارة
 مرات

 تأريخ الزيارة

مكتب رئيس مدير  لبناني فرنسي
 اجلامعة

 اجلودةمدير ضمان 

2007 5 17 160 
 69ذكر: 
 91انثى: 

 حول فقرات االستبانة
وأاحلصول على املوافقات 
 الرمسية واملعلومات حول اجلامعة

2 16/5/2022 
17/5/2022 

 مساعد رئيس اجلامعة تيشك
مكتب رئيس مدير 
 اجلامعة

2008 8 22 319 
 238ذكر: 
 81انثى: 

 حول فقرات االستبانة
وأاحلصول على املوافقات 
 الرمسية واملعلومات حول اجلامعة

2 1/6/2022 
6/6/2022 

 مساعد رئيس اجلامعة جيهان
مكتب رئيس مدير 
 اجلامعة

 مدير املوارد البشرية

2007 7 23 210 
 165ذكر: 
 45انثى: 

 حول فقرات االستبانة
وأاحلصول على املوافقات 
 الرمسية واملعلومات حول اجلامعة

3 12/5/2022 
22/5/2022 
23/5/2022 

 مساعد رئيس اجلامعة كاثوليك
مكتب رئيس مدير 
 اجلامعة

 مدير ضمان اجلودة

2015 5 11 45 
 34ذكر: 
 9انثى: 

 حول فقرات االستبانة
وأاحلصول على املوافقات 
 الرمسية واملعلومات حول اجلامعة

3 15/5/2022 
13/5/2022 
20/5/2022 

 رئيس اجلامعة بيان
 ضمان اجلودةمدير 

مكتب رئيس مدير 
 اجلامعة

2013 4 9 40 
 26ذكر: 
 14انثى: 

 حول فقرات االستبانة
وأاحلصول على املوافقات 
 الرمسية واملعلومات حول اجلامعة

3 11/5/2022 
25/5/2022 
18/6/2022 

مكتب رئيس مدير  نوجل
 اجلامعة

 مدير ضمان اجلودة
 

2009 6 11 129 
 94ذكر: 
 35انثى: 

 فقرات االستبانةحول 
وأاحلصول على املوافقات 
 الرمسية واملعلومات حول اجلامعة

3 11/5/2022 
16/5/2022 
11/6/2022 
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 (2امللحق )

 مساء السادة املقييمنيأ

 

 

 

 

 

 

 

  االسر ال ق  الع مي مكان العمل

 1  . جمال اس  مز ل ستاذا لبناني فرنسي  جامعه

 2 ولي ابراهیر احالر .  استاذ صالح ال ین  هجامع

 3 اسما یلها ی خ یل  . استاذ  هوك التقنیة جامعة 

 4  . مهابات نوري  ب هللا استاذ جامعة صالح ال ین

 5   ی جو ت . والء  استاذ مسا   أربیلبولیتكنیك  جامعه

 6  . میهفان شریف یوسف استاذ مسا   زاخو جامعه

 7 فری ون  ب هللا رون .  ه استاذ مسا   الس یمانیه جامعه

 8 س یر حم   . حسیبه استاذ مسا   صالح ال ین جامعه

 9   . میسون  ب هللا استاذ مسا   جامعة موصل

 10 د. بروا سردار احمد استاذ مسا   جامعه کویه
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 (3امللحق )                                                           
 االستبيانحتكيمم استمارة 

 أربيلجامعة بوليتكنيك 
 الكلية التقنية اإلدارية 

 قسم التقنيات اإلدارية  
 الدراسات العليا   

 م / صدق االستبانة
 ........ احملرتم..............األستاذ الفاضل الدكتور ............................

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
النجاح االسرتاتيجي: دراسة حتليلية آلراء عزيزتيف  إدارة تنوع املوارد البشرية" دور تعتزم الباحثة القيام بدراسة واملوسومة بـ: 

، ولكونكم من ذوي اخلربة واالختصاص يف هذا اجملال، " أربيلاعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات اخلاصة يف مدينة عينة من 
إبداء آرائكم وتضمينها خرباتكم  ُبعديسر الباحثة أن تضع بني أيديكم هذه االستمارة اليت تسعى جلعلها مقياسًا للدراسة 

التعديالت عليها  ومقرتحاتهم، إذ استندت الباحثة على عدد من الدراسات واجلهود السابقة وبعض املقاييس األخرى مع إجراء
 لتتالءم مع الدراسة احلالية. 

 اخلماسي ذي األوزان )أتفق بشدة، أتفق، حمايد، ال أتفق، ال أتفق بشدة(. ( Likert)علمًا أن الباحثة ستستخدم مقياس 
 نرجو شاكرين تعاونكم باالطالع على مضمون الفقرات وإبداء رأيكم فيما يأتي: 

 هل هنالك فقرات ميكن اضافتها؟ .1
 هل هنالك فقرات ميكن حذفها؟ .2
 ميكن اضافتها أو استبعادها؟  أبعاد هل هنالك  .3
 املؤشرة ازاءها؟ بعاد األ إىل هل تنتمي كل الفقرات  .4

 شاكرين لكم جهودكم    والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                          
 اســم اخلبيـر: 
 الدرجة العلمية:
 االختصـــاص: 
 مكان العمـــل: 

 التاريخ:
 املشرفة

 مسرية علي ابراهيمأ.م.        
 طالبة املاجستري 

 روشن عبدالواحد عبداهلل
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 إىل تكوين ثقافة مشرتكة بني املوظفني الذين ينتمون  إىل وهي اإلدارة اليت تهدف : إدارة تنوع املوارد البشريةاحملور األول. 

 (.Bozhko, 2014: 11خلفيات ثقافية واجتماعية متنوعة ضمن اهلياكل التنظيمية الرمسية وغري الرمسية )

 غري صاحلة  الفقرات ت
 صاحلة 

 البديل 

 ُبعدال
 االول

تنمية وعي القوي العاملة داخل املنظمة بالثقافات املختلفة املوجودة داخل التدريب على التنوع وتقبل االخر: 
واحلرص على إكسابهم مهارة تقبل الثقافات األخرى من خالل تصميم برامج تدريبية ملساعدتهم على التنظيم، 

 الفهم الكامل للثقافات املختلفة
تنجز إدارة اجلامعة برامج التدريبية للتشجيع على   .1

 تنوع مواردها البشرية
   

تقوي إدارة اجلامعة مهارات التدريسني لديها عرب   .2
 تكثيف اليات التدريب 

   

تعزز إدارة اجلامعة ارتباط تدريسيها بثقافتها عرب   .3
 تطبيقها ملختلف برامج التدريب 

   

تشجع إدارة اجلامعة وعرب براجمها التدريبية يف   .4
 تقبل عامليها ملختلف الثقافات اليت تواجههم

   

إدارة اجلامعة من مستوى مواهب وقدرات تنمي   .5
وامكانيات تدريسيها جتاه بيئة عملهم والبيئات 

 املختلفة عرب جتديدها باستمرار لرباجمها التدريبية

   

 غري صاحلة  الفقرات ت
 صاحلة 

 البديل 

 ُبعدال
 الثاني

نظر ثقافية خمتلفة فيما يتعلق فرق العمل متعددة الثقافات فيحمل أعضاؤها وجهات بناء فرق العمل املتنوعة: 
باملعايري واالجراءات والتوقعات وأساليب صنع القرار، وقد تعوق هذه االختالفات الثقافية عملية االتفاق على 
قرار حمدد، ولبناء فرق عمل متعددة الثقافات يتطلب وجود قادة خبصائص فريدة متكنهم من التأثري على 

 لتواصل مع الفريق بأكمله.تصورات أعضاء هذه الفرق من خالل ا
تكوين فرق عمل من  إىل تسعى ادارة اجلامعة  .1

 بيئات متنوعة .
   

يتوفر يف اجلامعة مناخ تنظيمي داعم للعمل بروح   .2
 الفريق .
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تستهدف إدارة اجلامعة تنوع االفراد يف فرق   .3
عملها لغرض استغالل ما ميتلكونه من قدرات 

 وافكار 

   

اجلامعة املعوقات اليت ميكن ان تقف يقلل إدارة   .4
 امام تنوع فرق عملها

   

تعمل إدارة اجلامعة على انشاء مناخ إجيابي عرب   .5
 استهداف التنوع يف فرق عملها 

   

 غري صاحلة  الفقرات ت
 صاحلة 

 البديل 

 ُبعدال
 الثالث

يرتبط التنوع الثقايف أساسا باملعايري والقيم الثقافية، لذلك فإن بناء ثقافة تنظيمية بناء ثقافة تنظيمية تقبل التنوع: 
ثقافات متعددة باالحرتام  إىل تصبح مهمة أساسية لتهيئة بيئة عمل شاملة يشعر فيها األفراد الذين ينتمون 

 والتقدير.
تعزز إدارة اجلامعة ارتباط التنوع الثقايف لعامليها   .1

 والقيم الثقافيةباملعايري 
   

تستثمر إدارة اجلامعة تنوع تدريسيها يف دعم   .2
 ثقافتها التنظيمية الرئيسية

   

تؤسس إدارة اجلامعة بيئة عمل تتسم باالحرتام   .3
 والتقدير جلميع تدريسيها على اختالف ثقافاتهم

   

تعمل إدارة اجلامعة على تعزيز الربامج   .4
 الثقافات املختلفةوالسياسات الداعمة الستيعاب 

   

تستهدف إدارة اجلامعة انشاء ثقافة تنظيمية   .5
 تساعد يف دمج مجيع ثقافات عامليها.

   

 غري صاحلة  الفقرات ت
 صاحلة 

 البديل 

 ُبعدال
 االرابع

يتمثل يف قيام اإلدارة العليا بدعم التنوع داخل املنظمة من خالل حرصها على دعم اإلدارة العليا للتنوع: 
إجراءات وقوانني ولوائح فعالة إلدارة التنوع، ودجمها يف العمليات اإلدارية والقيم التنظيمية مع تضمني  وضع

 ذلك يف رؤيتها ورسالتها وأهدافها،
تهتم إدارة اجلامعة بتأسيس برامج تقوي أواصر   .1

 التنوع فيما بني عامليها
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تدعم إدارة اجلامعة وضع إجراءات وقوانني فعالة   .2
 إلدارة التنوع لعامليها

   

تستهدف إدارة اجلامعة دمج إجراءات التنوع مع   .3
 العمليات اإلدارية وقيمها التنظيمية

   

تعمل إدارة اجلامعة على تضمني إجراءات التنوع   .4
 يف رؤيتها ورسالتها واهدافها

   

تعزز إدارة اجلامعة مجيع جماالت التنوع مبا خيدم   .5
 نتاجهاعملها واستمرارية 

   

 

قدرة املنظمة على حتقيق غاياتها عرب مواكبة التطورات والتغريات البيئية اليت ترتبط احملور الثاني. النجاح االسرتاتيجي: 
 باحتياجات املنظمة، والعمل على مواءمة األهداف التنظيمية وأهداف العاملني.

 غري صاحلة  الفقرات ت
 صاحلة 

 البديل

النمو:  هو ظاهرة طبيعية وعملية معقدة ومهمة لتكوين دافع القتناص الفرص، إذ تسعى املنظمات بصورة مستمرة  أ
ختصيص املوارد الالزمة لدعم نشاطات وعمليات التوسع اخلاصة بها لضمان حصتها السوقية، وتوافر حمفزات  إىل 

 .(Saeed et al., 2018, 311)وقدرات على جمابهة التهديدات والتحديات احمليطة باملنظمة والتكيف معها 
تسعى إدارة اجلامعة حنو انشاء اعمال جديدة اكثر إبداعية   .1

 اعماهلا احلالية عرب تطوير
   

تنسق إدارة اجلامعة لتفعيل اليات التعاون مع العديد من   .2
 املنظمات التنموية ضمن جماالت تطوير وتدريب عامليها

   

تسهم إدارة اجلامعة توفري كافة الوسائل التقنية والتعليمية   .3
 املساندة لدعم التعليم والنمو لعامليها 

   

عن أي مجود ضمن  ُبعدكل التكون إدارة اجلامعة بعيدة   .4
 جماالت اعماهلا واليات تطويرها

   

تفكر إدارة اجلامعة وتعيد نظرها باستمرار يف ما تقدمه   .5
 لعامليها من برامج تدريبية بغية مواكبة كل جديد يواجهها

   

يتمثل يف قدرة املنظمة على ترسيخ جذورها يف البيئة، اليت تعمل ضمن حدودها من خالل تعزيز مسعتها  البقاء: ب
السوقية، وتقوية عالقتها مع األطراف ذات العالقة بعملياتها، لضمان تقديم الدعم الكايف هلا يف أوقات األزمات، 
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 ,Davies& Snider, 2018)كنة يف العمل ومن ثم اخرتاق الصعاب لدميومه عملياتها، وبقاءها أطول فرتة مم
24). 

تسعى إدارة اجلامعة ملواكبة مات قدمه اجلامعات املنافسة   .6
 وعلى حنو مستمر

   

حترص إدارة اجلامعة على استمرارية وجودها عرب اعتمادا   .7
 احدث التقنيات املتطورة يف جمال عملها

   

    بني عامليهاتبث إدارة اجلامعة وتعزز فلسفة البقاء فيما   .8
تستقطب إدارة اجلامعة وبصورة مستمرة اخلربات العالية   .9

 من أعضاء اهليئات التدريسية
   

توظف إدارة اجلامعة طاقاتها يف إرضاء عامليها ومحايتهم   .10
 من ما تقدمه اجلامعات األخرى من اغراءات جذابة هلم

   

البيئية اليت هلا صلة مع  بعاد هو االستجابة لعوامل البيئة املتنوعة مبا فيها البيئة الداخلية والتكيف مع األ التكيف:  ت
املنظمة واليت حتدد بيئتها الكلية، فاملنظمات ميكن أن تتكيف مع التغريات البيئية من خالل التعديالت يف اهليكل 

 (.Koster, 2006: 20واملمارسات ونشاطاتها التنظيمية لتحقيق التناغم مع املتغريات اجلديدة )
تواجهه من تسعى إدارة اجلامعة حنو التكيف مع ما   .11

 تغريات بيئية حالية وممكنة
   

تبادل إدارة اجلامعة جوانب معلوماتية عديدة مع   .12
 املتعاملني معها بغية فتح افاق جديدة 

   

إلدارة اجلامعة القدرة على توظيف العديد من   .13
اإلمكانات املادية والبشرية مبا يواكب ما تواجهه من 

 متطلبات بيئية متنوعة

   

إدارة اجلامعة اجراء مسح بيئي وعلى حنو تستهدف   .14
دوري ملعرفة ما تواجهه من متطلبات جديدة يف جمال 

 عملها

   

تستهدف إدارة اجلامعة انشاء شراكات جمتمعية مع   .15
منظمات اجملتمع بغية تلبية احتياجاته واحتياجاتها 

 املتجددة
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(4ملحق )  
 

                                                               

 

 

 

                                                   

 

 

 م/ إستمارة اإلستبانة

 

 السادة المجيبون األعزاء 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

النجاح االسةةةةةةتراتيجي   عز زفي ت البشةةةةةةر ة إدارة تنوع الموارد" دور  تعتزم الباحثة القيام بدراسةةةةةةة حو  

" وبين أ د كم الكر مة أربيلفي محافظة الخاصة الجامعات  در سياعضاء الهيئة الت دراسة تحليلية آلراء عينة من

استمارة االستبانة الخاصة بهذه الدراسة، راجين من حضراتكم اإلجابة على جميع األسئلة بدقة وموضوعية، 

 علماً أن هذه اإلجابات ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. 

 

 شاكر ن تعاونكم معنا.. وتقبلوا فائق التقد ر

 

 مالحظات عامة :

 دون اإلجابة، الن ذلك  عني عدم صالحية االستمارة للتحليل. عبارة رجى عدم ترك أي  -

( بدائل تتراوح بين ) أتفق تماما، أتفق، محا د، ال أتفق، ال أتفق تماما (، نرجو من 5 وجد أمام كل عبارة ) -

 )     ( أمام العبارة التي ترونها المناسبة.شخصكم الكر م وضع عالمة 

 

 

 

 

 

 املشرفة
 أ.م .مسرية علي إبراهيم

 العراق -حكومة اقليم كوردستان 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 التقنية جامعة أربيل
 لتقيات االداريةكلية ا

 طالبة املاجستري
  روشن عبدالواحد عبداهلل

Kurdistan Regional Government - Iraq 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research 

       Erbil Technical University 

College of Administrative technologies  
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Questionnaire 

 

Dear Respondents,  

May Allah's peace, mercy and blessings be upon you! 

 

The researcher intends to carry out a study on "The Role of Human Resources Diversity 

Management in promoting Strategic Success: An Analytical Study of the Opinions of a Sample of 

members of Private Universities in Erbil Governorate" and in your kind hands the questionnaire 

form for this study, asking you to answer all questions accurately and objectively, knowing that 

these answers will be used for scientific research purposes only.  

 

Thank you for your cooperation with us.. Accept my highest consideration. 

 

General Notes: 

- Please do not leave any statement without answering, as this means that the form is not valid for 

analysis. 

- In front of each statement (5) there are alternatives ranging from (I completely agree, I agree, I 

disagree, I do not completely agree), we ask your kind person to mark (  ) in front of the phrase 

you see appropriate. 

 

Scientific Supervisor                                                                                 Master Student  

Samira Ali Ibrahim                                                                             Rawshan Abdulwahid Abdullah  
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 ڕاپرسی

کانەزهڕێب ەوەرەمدەاڵو   

 !تێب ێخواتان ل یتهکەرهو ب تهحمڕەو  واڵس

 

 یوتنهرکهس ودانیبره هل کانۆ يهمر ەرچاوهس یشنهچهمهه یبردنەوهڕێب ڕۆڵی" رهسهل کە هوهنۆڵيکێل ەازينهب هکەرەژێتو

 یزگاێپار كانیتيهتا به ۆزانک یان ستاۆمام هل که هنمون یکانهچوونۆب ۆب یکاريش یکە هوهنۆڵيکێبدات  ل نجامهئ دا ژيسترات

  .تێنرێهەد کارهب یزانست ەیوهن ژێتو یستهبهم ۆب اينهت همانەاڵو مهئ رێزتانبه ینيزانبۆ  ه" و رێولهه

 

 و پێزانینمان قبوڵ بفەرموو.  ت هاوکار ۆب سوپاس

 

 :کانيەگشت يەنيبێت

 .ييهن وادارڕب ەوهکردنيش ۆب هکهرمۆف هک ە هوهئ یمانا همهئ هچونک ن،ێڵههم ێجهب ەوهمدانەاڵو ێبهب پرسيارێک چيه  هتکا -

 نه کەد بهڕێزتان ه(، داوا لمين یازڕ واوهت م،ين یازڕ م، ازڕ م، ازڕ واوه)ت هل ه هه ل ده( ب5) پرسيارێکدا رهه مەردهبهل -

 یوايو ه کانتانهباش همەاڵو ۆسوپاس ب   .ننيبە د یگونجاو هب هک ە هیواژهستەد وهئ مەردهبهل نه( بک) یشانين هک

 .نهبک ڵقبو ێل نمانيزانێو پ زڕێ هڕیوپهو ئ خوازنەد ۆب وامتانەردهب یوتنهرکهس

 

 

 

 سەرپەرشتياری زانستی                                                                                 خوێندکاری ماستەر 

  سهميرە علی ابراهيم                                                                                     ڕەوشهن عبدالواحيد عبدهللا
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األول: المعلومات الشخصية لالفراد المبحوثينالمحور   
 

زانیاری پەیوەست  –Research University Information  – معلومات خاصة بالجامعة المبحوثة

     بە زانکۆ

 ناوی زانکۆ  –University Name  – اسم الجامعة

  Lebanese French University- اللبنانية الفرنسيةالجامعة  -زانکۆی لوبنانی فهڕەنسی  

  Cihan University- جامعة جيهان  -زانکۆی جيهان 

  Tishk University- جامعة تيشك  -زانکۆی تيشک 

  Bayan University- جامعة بيان  -زانکۆی به ان 

  Erbil International University- الدولية  أربيلجامعة  -زانکۆی ههولێری نێودەوڵهتی 

  Knowledge University- جامعة نولج  -زانکۆی نۆلێج 

  Catholic University- الجامعة الكاثولوكية -زانکۆی کاتۆليک  

 
 زانیاری کەسیی  :Personal Information : املعلومات الشخصية

 

  مێ/Female/أنثى                      نێر /Male/ذكر        -: ڕەگەز /Gender /اجلنس -1
 

 :  تەمەن /Age /العمر -2
       (20   -   30  ) 

    (  31   -   40  ) 
      (41   -   50  ) 
    (51   - 60) 
 ( ساڵ 60 سەروو / Above 60 /سنة 60) أكثر من     

 
 

                 -: پلەی زانستی /Academic Qualification /املؤهل العلمي -3
                  ماستهر /Master /ماجستري                                           دکتۆرا/PhD /دكتوراه    
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  4- اللقب العلمي - Scientific title- پلەی زانستی 

Assistant Lecturer - مامۆستای  ار دهدهر- مدرس مساعد 

Lecturer - مامۆستا - مدرس 

Assistant Professor - پرۆفيسۆری  ار دەدەر - استاذ مساعد  

Professor - پرۆفيسۆر – استاذ 

 
  5- الديانة – Religion - ئاين

 موسوڵمان – Muslim -مسلم/ة

 مهسيحی – Christian  -مسيحي/ة

 هيتر – Others -غير ذلك

 

 نەتەوە:-Nationality -الجنسية -6

 عیراقی – Iraqi -عراقي/ة 

 نا عیراقی - Non-Iraqi -غیر عراقي/ة 

 

 

 باری خێزانی: -Martial Status –الحالة الزوجية  -7

 Married –هاوسهرگيری کردوو  -متزوج/ة

 Unmarried –هاوسهرگيری نهکردوو  -غير متزوج/ة

 جيابووەوە – Divorced -مطلق/ة

 بێوەژن – Widow  -ارمل/ة
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 :إدارة تنوع الموارد البشريةالمحور األول. 

 :يەکەم تەوەر. بەڕێوەبردنی هەمەچەشنيی سەرچاوە مرۆييەکان

The first axis. Managing human resources diversity: 

................................................................................................................................... 

خلفيات ثقافية  إلى تكوين ثقافة مشتركة بين الموظفين الذين ينتمون  إلى هي اإلدارة التي تهدف 

  )Bozhko, 2014: 11.(واجتماعية متنوعة ضمن الهياكل التنظيمية الرسمية وغير الرسمية

دامودەزگايەک کە ئامانج لێی دروستکردنی کلتورێکی هاوبەشە لە نێوان فەرمانبەراندا لە باکگراوندی 

 ,Bozhko) خراوەييدا.کەلتووری و کۆمەاڵيەتی هەمەجۆر لەناو پێکهاتە فەرمی و نافەرمييەکانی ڕێک

2014:11) 

It is an administration that aims to create a common culture among 

employees from diverse cultural and social backgrounds within formal and 

informal organizational structures (Bozhko, 2014:11).   

 

 نوع وتقبل االخرالتدريب على الت -االول  بُعدال

تنمية وعي القوي العاملة داخل المنظمة بالثقافات المختلفة الموجودة داخل التنظيم، والحرص على 

إكسابهم مهارة تقبل الثقافات األخرى من خالل تصميم برامج تدريبية لمساعدتهم على الفهم الكامل 

 .للثقافات المختلفة

 

 قبووڵکردنی ئهوی ترڕاهێنان له ههمهچهشنی و  -ڕەههندی يهکهم 

پهرەپێدانی هۆشياری هێزی کار لهناو ڕێکخراوی کهلتوورە جياوازەکان لهناو ڕێکخراوەکهدا و 

دڵنيابهوە لهوەی که ئهو شارەزاييهيان پێدەدرێت که کهلتووری تر قبوڵ بکات لهڕێگهی داڕشتنی 

 ياوازەکان.پرۆگرامی ڕاهێنانهوە بۆ يارمهتيدانيان بۆ تێگهيشتنی تهواوی کهلتوورە ج

 

The first dimension - training in diversity and acceptance of the other 

Develop the awareness of the workforce within the organization of the 

different cultures within the organization, and ensure that they are given a 

skill that accepts other cultures by designing training programs to help them 

fully understand different cultures. 
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 ەاڵمهکانو - Alternative Answers - بدائل اإلجابة
 الفـــــــــــــــــــــــقرات

Parts / بەش 
 ال أتفق تماما ت

Totally 

Disagree 

 تەواو ناڕازيم

 

 ال أتفق

Disagree 

 ناڕازيم

 

 محايد

Neutral 

 ئاساييم

 أتفق

Agree 

 ڕازيم

 أتفق تماما

Totally 

Agree 

 تەواو ڕازيم

     

تنجز إدارة الجامعة البرامج التدر بة للتشجيع 

 على تنوع مواردها البشر ة

 نانێاهڕ یکانهگرامڕۆپ ۆزانک یبردنەوهڕێب

 یشنهچهمهه یهاندان ۆب کاتەد واوهت

 یکانۆ يهمر ەرچاوهس

The University's management 

completes training programmes to 

encourage the diversity of its 

human resources 

 

1 

     

تقوي إدارة الجامعة مهارات التدر سيين لد ها 

 عبر تكثيف اليات التدر ب

 هیکەوهوتن هوان ه یکارام ۆزانک ەیداريئ

 یکانهزميکانيم ەیوهکردنڕچ هب کاتەد زێههب

 نانێاهڕ

The university administration 

strengthens its teaching skills by 

intensifying training mechanisms 

 

2 

     

تعزز إدارة الجامعة ارتباط تدر سيها بثقافتها 

 عبر تطبيقها لمختلف برامج التدر ب

 یگرامۆپر یکردنێجهبێجهب ۆزانک ەیداريئ

 یان ستاۆمام هڵهیمۆک ر،ۆراوجۆج ینانێاهڕ

 کاتەد زێههب ۆیخ یکلتوورهب ۆیخ

The university administration 

strengthens the association of its 

teachers with its culture by 

applying various training programs  

 

3 

     

تشجع إدارة الجامعة وعبر برامجها التدر بية 

الثقافات التي على تقبل عامليها لمختلف 

 تواجههم

و  شقهم هرنامهب هیگهڕێو ل ۆزانک ەیداريئ

 یندکردنهسهپ یهان ەوييهکانهنانێاهڕ

4 
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 ەلتوورهک وهئ ۆب داتەد یکانەرهرمانبهف

 ەوهبنەد ان ووهڕووبڕ هیاوازانيج

The university administration and 

through its training programs 

encourage the acceptance of its 

workers to the different cultures 

facing them 

 

     

تنمي إدارة الجامعة مستوى مواهب وقدرات 

وامكانيات تدر سيها تجاه بيئة عملهم والبيئات 

المختلفة عبر تجد دها باستمرار لبرامجها 

 التدر بية

 یتواناو توانا وەهرهب یئاست ۆزانک ەیداريئ

و  انيکانەکار هینگ ژ وەرهب یکانەوهوتن هوان

 وامەردهبهب داەدێپەرهپ کانەاوازيج هنگ ژ

 ینانێاهڕ یکانهرنامهب ەیوهکردنێنو

The university administration 

develops the level of talents, 

abilities and capabilities of its 

teachings towards their work 

environment and different 

environments by constantly 

renewing its training programs 

 

5 

 بناء فرق العمل المتنوعة: -الثاني  بُعدال

فرق العمل متعددة الثقافات فيحمل أعضاؤها وجهات نظر ثقافية مختلفة فيما يتعلق بالمعايير 

االتفاق على واالجراءات والتوقعات وأساليب صنع القرار، وقد تعوق هذه االختالفات الثقافية عملية 

قرار محدد، ولبناء فرق عمل متعددة الثقافات يتطلب وجود قادة بخصائص فريدة تمكنهم من التأثير 

 على تصورات أعضاء هذه الفرق من خالل التواصل مع الفريق بأكمله.

 

 :کانەرۆراوجۆج هميت یدروستکردن - مەدوو یندههڕە

و  کانەستاندارد رهسهل تێگرەدهڵه اوازيج یلتوورهک ینيوانێڕت یلتورهک ەفر یرکهئ یزێه

 هل گربنڕێ هانييلتوورهک ييهاوازيج مهئ هنگڕەو  اردانڕيب یوازێو ش کانيهنيشبێو پ کانەکارڕێ

 یلتوورهک ەفر یرکهئ یزێه یو دروستکردن کراوياريد یکێارڕيب رهسهل وتنهککڕێ هیسۆپر

 کانەرکردهس هب یستيوێپ
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The Second Dimension - Building diverse teams: 

Multicultural task forces carry different cultural perspectives on standards, 

procedures, expectations and decision-making methods, and these cultural 

differences may hinder the process of agreeing on a specific decision, and to 

build multicultural task forces requires leaders with unique characteristics that 

enable them to influence the perceptions of their members by communicating 

with the entire team. 

 

     

تعتزم إدارة الجامعة باستمرار على تكوين فرق 

 عمل من بیئات متنوعة

 ەنگيژ ەل تێوەيەد وامەردەب ۆزانک ەیداریئ

 دروست بکات میت ەاویاجیج

The university administration 

constantly intends to form teams 

from a variety of environments 

 

6 

     

 توفر في الجامعة مناخ تنظيمي داعم للعمل 

 بروح الفر ق

 ۆب یکخراوڕێ یرەهاند یکه هنگ ژ ۆزانک

 ه هگرووپ ه هب یکار

The University has a supportive 

organizational environment for 

teamwork 

 

7 

     

تستهدف إدارة الجامعة تنوع االفراد في فرق 

عملها لغرض استغال  ما  متلكونه من قدرات 

 وافكا

 یتاک هل هميت ینانێکهێپ یئامانج ۆزانک ەیداريئ

 رگرتنەسودو یستهبهمهب ەاوياجيج ندەباکگراو

 انيکانهکۆريتوانا و ب هل

The university administration aims 

to diversify the individuals in its 

teams for the purpose of exploiting 

their abilities and ideas  

 

8 

تقلل إدارة الجامعة المعوقات التي  مكن ان تقف      

 امام تنوع فرق عملها
9 
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 هک ەوهکاتەد مهک هان يگرڕێ وهئ ۆزانک ەیداريئ

 مەردهبهل ستهربهب هببن تێکرەد

 اوازدايج هکهاتێپ یميت یدرووستبوون

The university administration 

reduces the obstacles that can stand 

in the way of the diversity of its 

teams 

 

     

تعمل إدارة الجامعة على انشاء مناخ إ جابي 

 التنوع في فرق عملهعبر استهداف 

 یدروستکردن ۆب کاتەکارد ۆزانک ەیداريئ

 یاوازيج هب ودانەبر هب ینێرهئ یکێشهک

 دايکانهميت هل ه یکهاتێپ

The university administration is 

working to create a positive climate 

by targeting diversity in its teams 

 

10 

 :بناء ثقافة تنظيمية تقبل التنوع -الثالث بُعدال

 رتبط التنوع الثقافي أساسا بالمعا ير والقيم الثقافية، لذلك فإن بناء ثقافة تنظيمية تصبح مهمة أساسية لتهيئة 

 .ثقافات متعددة باالحترام والتقد ر إلى بيئة عمل شاملة  شعر فيها األفراد الذ ن  نتمون 

 

 :بنياتنانی کهلتوورێکی ڕێکخراوە ی که ههمهچهشنی قبوڵ دەکات -ڕەههندی سێيهم 

ههمهچهشنيی کهلتووری له بنچينهدا به نۆرم و بهها کولتوور يهکانهوە بهستراوەتهوە، بۆ ه بنياتنانی 

کلتورێکی ڕێکخراوە ی دەبێته ئهرکێکی سهرەکی بۆ دروستکردنی ژ نگه هکی کاری گشتگير که تێيدا 

 وورەوە ههست به ڕێز و پێزانين بکهن.تاکهکان له فرە کهلت

 

The third dimension - building an organizational culture that accepts diversity: 

Cultural diversity is essentially linked to cultural norms and values, so building an 

organizational culture becomes an essential task to create a comprehensive 

working environment in which individuals from multiple cultures feel respected 

and appreciated. 

 

     

تعزز إدارة الجامعة ارتباط التنوع الثقافي 

 لتدر سيها بالمعا ير والقيم الثقافية

بهڕێوەبهرا هتی زانکۆکه به پێوەر و بهها 

کۆمهڵهی ههمهچهشنيی  کولتوور يهکان،

 کولتوور ی وانه وتنهوەکانی بهرز دەکاتهوە

The university's management 

promotes the association of cultural 

11 
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diversity of its teachings with 

cultural standards and values 

     

تستثمر إدارة الجامعة تنوع تدر سيها في دعم 

 الرئيسةثقافتها التنظيمية 

 یکانەوهوتن هوان یشنهچهمهه ۆزانک ەیداريئ

 یلتوورهک هل کردنيوانيپشت ۆب ۆیخ

بهرەوپێش دەبات ۆیخ یکەرهس ە یکخراوڕێ  

The University administration 

invests the diversity of its teachings 

in supporting its main 

organizational culture 

12 

     

الجامعة بيئة عمل تتسم باالحترام تؤسس إدارة 

 .والتقد ر لجميع تدر سيها على اختالف ثقافاتهم

و  زهڕێب یکارکردن یکه هنگ ژ ۆزانک ەیداريئ

 ەلتوورهک یان ستاۆمام یمهرجهس ۆب زدارڕێ

 ێنێخسەڕەد کانەاوازيج

The university administration 

establishes a respectful and 

appreciative working environment 

for all its teachers of different 

cultures 

13 

     

تعمل إدارة الجامعة على تعز ز البرامج 

 .والسياسات الداعمة الستيعاب الثقافات المختلفة

 یزکردنێههب ۆب کاتەکارد ۆزانک ەیداريئ

 یکردنڵقبوهل یوانيپشت یتهاسيس ەوهرنامهب

 کانەاوازيج ەلتوورهک

The University administration is 

working to strengthen programs and 

policies supporting the accepting of 

different cultures. 

14 

     

تستهدف إدارة الجامعة انشاء ثقافة تنظيمية 

 .تساعد في استيعاب جميع ثقافات تدر سيها

 یدروستکردن یئامانج ۆزانک ەیداريئ

 تێب رەديتهارم  هک ە يهکخراوڕێ یکێلتوورهک

 یکانەلتوورهک مووهه ەیوهکردنێج هل

 .هیکهرکردنێف

The university administration aims 

to create an organizational culture 

that will help accommodate all the 

cultures of its teaching 

15 
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 :دعم اإلدارة العليا للتنوع -الرابع  بُعدال

يتمثل في قيام اإلدارة العليا بدعم التنوع داخل المنظمة من خالل حرصها على وضع إجراءات وقوانين 

ولوائح فعالة إلدارة التنوع، ودمجها في العمليات اإلدارية والقيم التنظيمية مع تضمين ذلك في رؤيتها 

 .ورسالتها وأهدافها

 

 :ی پێشکەوتووپشتگيری بۆ بەڕێوەبردنی هەمەچەشن -ڕەهەندی چوارەم 

بەڕيوەبردنی پايەبەرز لە ڕێگەی پەرۆشييەوە پشتگيری هەمەچەشنی لە ناو ڕێکخراوەکەدا دەکات بۆ 

پەرەدان بە ڕێکارە کاريگەرەکانی بەڕێوەبردنی هەمەجۆری و ياسا و ڕێساکان و تێکەڵکردنی بە 

 .مانجەکانیپرۆسەی بەڕێوەبردن و بەها ڕێکخراوەييەکان، لەوانەشە لە بينين و ئەرک و ئا

 

The Fourth Dimension - Support for senior diversity management: 

Senior management supports diversity within the organization through its 

keenness to develop effective diversity management procedures, laws and 

regulations, and integrate it into management processes and organizational 

values, including in its vision, mission and objectives.  

 

     

تهتم إدارة الجامعة بتنظيم برامج تقوي روابط 

 .التنوع فيما بين عامليها

 یکخستنڕێ هب یزهح ۆزانک ەیداريئ

 یرۆجهمهه یندەوه پ هک ه هه کانهرنامهب

 .کاتەد زێههب دايکانەرهرمانبهف وانێنهل

The university administration is 

interested in organizing programs 

that strengthen diversity links 

among its workers. 

16 

     

تدعم إدارة الجامعة وضع إجراءات وقوانين 

 .فعالة إلدارة التنوع لعامليها

 ەکارڕێ یدانێپهشهگهل یوانيپشت ۆزانک ەیداريئ

و  یشنهچهمهه یبردنەوهڕێب یکانەرهگ کار

 .کاتەد یکانەرهرمانبهف ۆب اساکان 

The University administration 

supports the development of 

effective diversity management 

procedures and laws for its workers. 

17 

     

تستهدف إدارة الجامعة دمج إجراءات التنوع 

 .مع العمليات اإلدار ة وقيمها التنظيمية

 ەکارڕێ هک ە هوهئ یئامانج ۆزانک ەیداريئ

و  یداريئ هیسۆپر هڵگهل کان يهرۆجهمهه

 بکات. هڵکێت انيکانە يهکخراوڕێ هاهب

18 
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The university administration aims 

to integrate diversity procedures 

with administrative processes and 

their organizational values. 

     

تعمل إدارة الجامعة على تضمين إجراءات 

 .التنوع في رؤ تها ورسالتها واهدافها

 یگرتنۆخهل ۆب کاتەکارد ۆزانک ەیداريئ

و  رکهو ئ نينيب هل کانەرۆجهمهه ەکارڕێ

 .دايکانهئامانج

The university administration 

works to include diversity 

procedures in its vision, mission 

and objectives.  

19 

     

الجامعة جميع مجاالت التنوع بما تعزز إدارة 

 . خدم عملها واستمرار ة نتاجها

 یرۆجهمهه یکانەبوار مووهه ۆزانک ەیداريئ

و  یکانەکار یتکردنهخزم ۆب ەوهکاتەرزدهب

 .هیکهمهرههب یوامەردهب

The university's administration 

promotes all areas of diversity to 

serve its work and the continuity of 

its product. 

20 
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 المحور الثاني. النجاح االستراتيجي

 تەوەری دووەم: سەرکەوتنی ستراتيژی

The second axis: Strategic success 

.....................................................................................................................................  

قدرة المنظمة على تحقيق غاياتها عبر مواكبة التطورات والتغيرات البيئية التي ترتبط باحتياجات المنظمة، 

 .اف التنظيمية وأهداف العاملينوالعمل على مواءمة األهد

توانای ڕێکخراوەکە بۆ گەيشتن بەئامانجەکانی لەڕێگەی بەردەوامبوون لەگەشەپێدان و گۆڕانکارييە 

ژينگەييەکان کەپەيوەستن بەداخوازيەکانی ڕێکخراوەکەوە کارکردن بۆ يەکخستنی ئامانجی ڕێکخراوەيی و 

 کرێکاری.

The organization's ability to achieve its goals by keeping pace with 

environmental developments and changes associated with the organization's 

needs, and working to align organizational and worker objectives. 

 

 الفـــــــــــــــــــــــقرات ەاڵمهکانو - Alternative Answers - بدائل اإلجابة
Parts  
 بەشەکان

 ال أتفق تماما ت

Totally 

Disagree 

 تەواو ناڕازيم

 

 ال أتفق

Disagree 

 ڕازينيم

 محايد

Neutral 

 ئاساييم

 أتفق

Agree 

 ڕازيم

 أتفق تماما

Totally 

Agree 

 تەواو ڕازيم

 

 :النمو –االول  بُعدال

   :گەشەکردن -ڕەهەندی يەکەم 

The first dimension - growth:   

 

هو ظاهرة طبيعية وعملية معقدة ومهمة لتكوين دافع القتناص الفرص، إذ تسعى المنظمات بصورة 

تخصيص الموارد الالزمة لدعم نشاطات وعمليات التوسع الخاصة بها لضمان حصتها  إلى مستمرة 

 عهاالسوقية، وتوافر محفزات وقدرات على مجابهة التهديدات والتحديات المحيطة بالمنظمة والتكيف م

(Saeed et al., 2018, 311). 
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دياردەيەکی سروشتييە و پرۆسەيەکی ئاڵۆز و گرنگە بۆ دروستکردنی هاندانێک بۆ گرتنی دەرفەت، 

چونکە ڕێکخراوەکان بەردەوام بەدوای تەرخانکردنی سەرچاوەکانن بۆ پشتيوانيکردن لە چاالکی و 

 ەردەستبوونی هاندان و توانا.پرۆسە فراوانکراوەکانيان بۆ مسۆگەرکردنی پشکی بازاڕ و ب

 

It is a natural phenomenon, a complex process and important to create a 

motivation for opportunity capture, as organizations constantly seek to 

allocate resources to support their expansion activities and processes to ensure 

their market share, and the availability of incentives and capabilities to 

address and adapt to the threats and challenges surrounding the organization 

(Saeed et al., 2018, 311). 

 

     

اقسام  -تسعى إدارة الجامعة نحو ابتكار اعما  

 .اعمالها الحالية جد دة اكثر إبداعية عبر تطو ر

 یدروستکردن یدوا هب ۆزانک یت هراهوبهڕێب

 هیگڕێ هل ترهرانهنێو داه ێنو یشهب

 .تهڕێگەد و يهستاێئ یبازرگان یوتنهشکێپ

The university administration seeks 

to create new, more creative 

departments through the 

development of its current business. 

21 
 

     

تنسق إدارة الجامعة لتفعيل اليات التعاون مع 

العد د من المنظمات التنمو ة ضمن مجاالت 

 .تطو ر وتدر ب تدر سيها

 یکاراکردن ۆب کاتەکار د ۆزانک ەیداريئ

 ن ندهچ هڵگهل ینگهماههه یکانهزميکانيم

 یکانەبوارهل دانێپهشهگ یکخراوڕێ

 .اندا ستاۆمام ینانێاهڕو  دانێپهشهگ

The university administration 

coordinates to activate the 

mechanisms of cooperation with 

many development organizations 

within the areas of development and 

training of its teachers.  

22 

     

تسهل إدارة الجامعة توفير كافة الوسائل التقنية 

المساندة لدعم التعليم والنمو والتعليمية 

 .لتدر سيها

 ۆب کاتەد یئاسانکار ۆزانک ەیداريئ

 ە یردەروهو پ یکيکنهت مووهه ینکردنيداب

 کردنهشهو گ ەردەروهپ هل کردن ريپشتگ هوات

 .هیکهرکردنێف ۆب

23 
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The university administration 

facilitates the provision of all 

technical and educational means 

supporting to support education and 

growth for its teaching. 

     

تبدي إدارة الجامعة المرونة تجاه نمو مجاالت 

 .اعمالها وآليات تطو رها

 رهرامبهب داتەد شانين یرمهن ۆزانک ەیداريئ

و  یکانييهبازرگان هناوچ هیشهگ

 .دانێپەرهپ یکانهزميکانيم

The university administration 

shows flexibility towards the 

growth of its business areas and 

development mechanisms.  

24 

     

تفكر إدارة الجامعة وتعيد نظرها باستمرار في 

ما تقدمه لتدر سيها من برامج تدر بية بغية 

 .مواكبة كل جد د  واجهها

 وهئ یچاوڕە وامەردهب ۆزانک ەیداريئ

 یاريشنێپ هک کاتەد هنانانێاهڕ هگرامۆپر

 ێنو یکێشت مووهه ەیوهئ ۆب کاتەد رکردنێف

 .تێب وامەردهب ەوهتێبەد یووهڕووبڕ هک

The university administration is 

constantly considering and 

reconsidering the training programs 

it offers to teach in order to keep up 

with everything new it faces. 

25 

 

 البقاء –الثاني  بُعدال

 مانەوە -ڕەهەندی دووەم 

Second dimension – survival 

 

يتمثل في قدرة المنظمة على ترسيخ جذورها في البيئة، التي تعمل ضمن حدودها من خالل تعزيز سمعتها 

بعملياتها، لضمان تقديم الدعم الكافي لها في أوقات  السوقية، وتقوية عالقتها مع األطراف ذات العالقة

 &Davies) األزمات، ومن ثم اختراق الصعاب لديمومە عملياتها، وبقاءها أطول فترة ممكنة في العمل

Snider, 2018, 24). 

 

توانای ڕێکخراوەکە بۆ پتەوکردنی ڕەگەکانی لەژينگەدا کە لەچوارچێوەی سنوورەکانيدا کاردەکات 

ەهێزکردنی ناوبانگی بازاڕەکەی و پتەوکردنی پەيوەندييەکانی لەگەڵ ئەو اليەنانەی بەشدارن لەڕێگەی ب

 لەپرۆسەکانيدا بۆ دڵنيابوون لەوەی کە لەکاتەکانی قەيراندا وەک پێويست پشتيوانی بکات.

 



 

A24 

The organization's ability to consolidate its roots in the environment, which 

operates within its borders by strengthening its market reputation and 

strengthening its relationship with the parties involved in its operations, is to 

ensure that it is adequately supported in times of crisis, thereby breaking the 

odds for the permanence of its operations and remaining as long as possible 

(Davies&Snider, 2018, 24). 

 

     

تسعى إدارة الجامعة باستمرار لتعزيز سمعتها 

 .في المجتمع

 ۆب داتەدڵوەه ەشیمەه ۆزانک ەیداریئ

 ی.ناوبانگ ەیوەرزکردنەب

The university administration 

constantly seeks to enhance its 

reputation in society. 

26 

     

تحرص إدارة الجامعة على استمرار ة وجودها 

عبر اعتمادها احدث التقنيات المتطورة في 

 .مجا  عملها

 یرهبهگرتن هب هشۆرهپ ۆزانک ەیداريئ

 یبوار هل وتووهشکێپ یا ژۆلهکنهت ن ترێنو

 .داتەد ۆیخ یکانەکار هب ەژێدر دايکارکردن

The university administration is 

keen to continue its presence by 

adopting the latest advanced 

technologies in its field of work. 

27 

     

تحرص إدارة الجامعة على تعز ز فلسفة البقاء 

 .فيما بين تدر سيها

 ەیوهرزکردنهب ۆب هشۆرهپ ۆزانک ەیداريئ

 .دايستاکانۆمام وێنهل ەوهمان هیفهلسهف

The university administration is 

keen to promote the philosophy of 

survival among its teachers. 

28 

     

تعمل إدارة الجامعة على استقطاب الخبرات 

العالية من أعضاء الهيئات التدر سية لضمان 

 .د مومة نشاطات الجامعة

 یشانێاکڕ ۆب کاتەکارد ۆزانک ەیداريئ

 ۆب یتهڵفاک یندامانهئ هل اڵبا  یزاەشار

 .ۆزانک یکانييهچاالک یوامەردهب هل ابوونينڵد

The university administration 

works to attract high expertise from 

faculty members to ensure the 

29 
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sustainability of the university's 

activities. 

     

إرضاء توظف إدارة الجامعة طاقاتها في 

تدر سيها وحما تهم من ما تقدمه الجامعات 

 .األخرى من اغراءات جذابة لهم

 یکردن ازڕ هل ۆیخ یکانەوز ۆزانک ەیداريئ

 هودان فر وهل انيو پاراستن یستاکانۆمام

تر  یکانۆزانک هک هیشانێاکڕرنجهس

 .ننێزرهمەداد ،ەکردوو انيشهشکێپ

The university administration 

employs its energies in satisfying 

its teachers and protecting them 

from the attractive temptations 

offered by other universities. 

30 

 

 :التكيف –الثالث  بُعدال

البيئية التي لها صلة مع  بعاد هو االستجابة لعوامل البيئة المتنوعة بما فيها البيئة الداخلية والتكيف مع األ

المنظمة والتي تحدد بيئتها الكلية، فالمنظمات  مكن أن تتكيف مع التغيرات البيئية من خال  التعد الت في 

 (  Koster, 2006: 20) الهيكل والممارسات ونشاطاتها التنظيمية لتحقيق التناغم مع المتغيرات الجد دة

 

 :گونجاندن –ڕەههندی سێيهم 

وەاڵمدانهوەی فاکتهرە ژ نگه يه جياجياکان لهناو سياندا ژ نگهی نێوخۆ ی و خۆگونجاندن لهگهڵ  بر تييه له

ئهو ڕەههندە ژ نگه يانهی که په وەند دارن به دامهزراوەکهوە و ژ نگه گشتييهکهی د اری دەکهن، 

ن له پێکهاته و ڕێکخراوەکان دەتوانن خۆ ان لهگهڵ گۆرانه ژ نگه يهکاندا بگونجێنن لهڕێی گۆڕانکار کرد

 (Koster ,20:2006) پڕاکتيزەکردن و چاالکييه دامهزراوە يهکاندا بۆ هاوئاههنگبوونی کارتێکراوەکان.

 

Third dimension - adaptation:   

Is to respond to diverse environmental factors including the internal environment 

and adapt to the environmental dimensions that are relevant to the organization and 

determine its overall environment, organizations can adapt to environmental 

changes through changes in structure, practices and organizational activities to 

bring new variables into harmony  

 

     

إدارة الجامعة نحو التكيف مع ما تسعى 

 .تواجهه من تغيرات بيئية حالية ومستقبلية

 ۆیخ هک داتەدڵوهه ۆزانک ەیداريئ

  يهانکاررۆڕگ هڵگهل تێنێبگونج

 یوهڕووبڕ هو داهاتوو ک ستاێئ یکانه يهنگ ژ

 .ەوهتێبەد
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The university administration 

seeks to adapt to the current and 

future environmental changes it 

faces. 

     

تجري إدارة الجامعة تعد الت على الهيكل 

التنظيمي للجامعة والممارسات ونشاطاتها 

 .التنظيمية بهدف التكيف مع التغيرات البيئية

 هیکهاتێپ یموارهه ۆزانک ەیداريئ

 یو چاالک نانێاهڕو  ە یکخراوڕێ

 هڵگهل ەیوهئ ۆب کاتەد ۆزانک ە یکخراوڕێ

 .تێبگونج کانداه يهنگ ژ  يهانکارۆڕگ

The University administration is 

making adjustments to the 

university's organizational 

structure, practices and 

organizational activities in order to 

adapt to environmental changes. 
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توظيف العد د من إلدارة الجامعة القدرة على 

اإلمكانات الماد ة والبشر ة بما  واكب ما 

  .تواجهه من متطلبات بيئية متنوعة

 یزراندنهدام یتوانا ۆزانک یبردنەوهڕێب ۆب

 هل ۆ یو مر یمادد یست داوێپ ن ندهچ

 ه يهنگ ژ ييهست داوێپ وهئ یپاراستن

 .ەوهتێبەد یووهڕووبڕ هیرانۆجهمهه

To manage the university the ability 

to employ many material and 

human potential in keeping with the 

various environmental 

requirements it faces. 

33 

     

تستهدف إدارة الجامعة اجراء مسح بيئي 

وعلى نحو دوري لمعرفة ما تحتاجه من 

 .متطلبات جد دة في مجا  عملها

 هک یتييهئامانج ۆزانک ەیداريئ

 یخول ەیوێش هب ه ینگ ژ یکە هوهنۆڵيکێل

چ  هب یست وێپ تێبزان ەیوهئ ۆبدات ب نجامهئ

 یبوار هل ه هه ێنو یکييهست داوێپ

 .دايکارکردن

The university administration aims 

to conduct an environmental 

survey periodically to find out 

34 
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what new requirements it needs in 

its field of work. 

     

تستهدف إدارة الجامعة انشاء عالقات تعاونیة 

مع منظمات المجتمع بغیة تلبیة احتیاجاتە 

 .واحتیاجاتها المتجددة

 یندەوەيپ ەک یتییەئاماج ۆزانک ەیداریئ

 ەڵگەدروستبکات ل ینگەماهەه

و  ستيو ەیوەکردنێنو ۆب کانەکخراوڕي

 ۆیخ یکانییەستيوێپ

The university administration aims 

to establish cooperative relations 

with community organizations in 

order to meet its renewed wants 

and needs. 
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 (5ملحق )

 (MDHR) إدارة تنوع املوارد البشرية بعاد أل االتساق الداخليأواًل.

 (DT) التدريب على التنوع ُبعدالداخلي ل( االتساق 1اجلدول )

Correlations 

 DT1 DT2 DT3 DT4 DT5 

DT1 Pearson Correlation 1 **397. **359. **250. **335. 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

DT2 Pearson Correlation **397. 1 **558. **436. **507. 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

DT3 Pearson Correlation **359. **558. 1 **435. **434. 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

DT4 Pearson Correlation **250. **436. **435. 1 **390. 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 284 284 284 284 284 

DT5 Pearson Correlation **335. **507. **434. **390. 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 284 284 284 284 284 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 (BDT) فرق العمل املتنوعةبناء  ُبعد( االتساق الداخلي ل2اجلدول )
Correlations 

 BDT1 BDT2 BDT3 BDT4 BDT5 

BDT1 Pearson Correlation 1 **353. **537. **405. **449. 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

BDT2 Pearson Correlation **353. 1 **517. **514. **492. 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

BDT3 Pearson Correlation **537. **517. 1 **604. **555. 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

BDT4 Pearson Correlation **405. **514. **604. 1 **581. 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 284 284 284 284 284 

BDT5 Pearson Correlation **449. **492. **555. **581. 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 284 284 284 284 284 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 (BOC) بناء الثقافة التنظيمية وتقبل التنوع ُبعد( االتساق الداخلي ل3اجلدول )
Correlations 

 BOC1 BOC2 BOC3 BOC4 BOC5 

BOC1 Pearson Correlation 1 **401. **441. **390. **434. 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

BOC2 Pearson Correlation **401. 1 **455. **495. **476. 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

BOC3 Pearson Correlation **441. **455. 1 **459. **524. 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

BOC4 Pearson Correlation **390. **495. **459. 1 **496. 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 284 284 284 284 284 

BOC5 Pearson Correlation **434. **476. **524. **496. 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 284 284 284 284 284 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 (MSD) دعم االدارة العليا للتنوع ُبعداالتساق الداخلي ل( 4اجلدول )
Correlations 

 MSD1 MSD2 MSD3 MSD4 MSD5 

MSD1 Pearson Correlation 1 **454. **509. **569. **527. 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

MSD2 Pearson Correlation **454. 1 **666. **534. **614. 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

MSD3 Pearson Correlation **509. **666. 1 **512. **636. 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

MSD4 Pearson Correlation **569. **534. **512. 1 **521. 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 284 284 284 284 284 

MSD5 Pearson Correlation **527. **614. **636. **521. 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 284 284 284 284 284 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 :(SSالنجاح االسرتاتيجي ) بعاد االتساق الداخلي أل .ثانيًا

 (GR) النمو ُبعد( االتساق الداخلي ل5اجلدول )

Correlations 

 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 

GR1 Pearson Correlation 1 **348. **446. **405. **469. 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

GR2 Pearson Correlation **348. 1 **511. **479. **380. 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

GR3 Pearson Correlation **446. **511. 1 **612. **492. 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

GR4 Pearson Correlation **405. **479. **612. 1 **465. 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 284 284 284 284 284 

GR5 Pearson Correlation **469. **380. **492. **465. 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 284 284 284 284 284 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 (SU) البقاء ُبعد( االتساق الداخلي ل6اجلدول )

Correlations 

 SU1 SU2 SU3 SU4 SU5 

SU1 Pearson Correlation 1 **545. **402. **450. **456. 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

SU2 Pearson Correlation **545. 1 **385. **520. **474. 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

SU3 Pearson Correlation **402. **385. 1 **524. **548. 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

SU4 Pearson Correlation **450. **520. **524. 1 **493. 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 284 284 284 284 284 

SU5 Pearson Correlation **456. **474. **548. **493. 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 284 284 284 284 284 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 (ADالتكيف ) ُبعداالتساق الداخلي ل (7)اجلدول 
Correlations 

 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 

AD1 Pearson Correlation 1 **521. **540. **430. **393. 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

AD2 Pearson Correlation **521. 1 **440. **459. **442. 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

AD3 Pearson Correlation **540. **440. 1 **468. **480. 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 284 284 284 284 284 

AD4 Pearson Correlation **430. **459. **468. 1 **478. 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 284 284 284 284 284 

AD5 Pearson Correlation **393. **442. **480. **478. 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 284 284 284 284 284 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 :پوختە

هەمەچەشنیی  ی: توێژینەوەکە بە مەبەستی شیکردنەوەی پەیوەندی وکاریگەریی بەڕێوەبردنئامانج
شاری  كانی تیهتایبهنمونەیەک لەئەندامانی فاکەڵتی لە زانکۆ سەرچاوە مرۆییەکان لەڕێگەی ڕوانگەی 

هەولێر لەهەرێمی کوردستان عێراق بە ڕەهەندەکانی نوێنەرایەتی دەکرێت )ڕاهێنانی هەمەجۆر، 
پێکهێنانی تیمی کاری هەمەجۆر، بنیاتنانی کەلتووری ڕێکخراوەیی و قبووڵکردنی هەمەچەشنیی و 

سەرکەوتنی ستراتیژی لە ڕێگەی  بە ودانبرهبەڕێوەبردن پشتیوانی هەمەچەشنیی بەرز( لە 
 ەهەندەکانییەوە )گەشەکردن، مانەوە ، خۆگونجاندن(.ڕ

 کە دەکات توێژینه وه ی: چوارچێوەی گشتی توێژینەوەکە گوزارشت لە کێشەکەچوارچێوەی گشتی
که چەند پرسیارێکی سەبارەت بەسروشتی کۆمەڵه که دیاریکردووە و کاریگەری لەسەر 

سته وەيپەه )هەمەجۆری سەرچاوە مرۆییەکان( وگۆڕاو کەپەیوەندیەکانی نێوان گۆڕاوە سەربەخۆ
لەگەڵ  کەسی)سەرکەوتنی ستراتیجی(. توێژینەوەکە لەسەر بنەمای فۆرمی پرسیار وچاوپێکەوتنی  كه

بەڕێوەبەران، بۆ ئەو مەبەستە پێکهاتەیەکی ڕاستەقینە کە بۆ خوێندن دروستکراوە حەوت گریمانەی 
مانەکان، هەموویان بابەتی پلۆرالیزمن وردبینیەکان سەرەکی دەردەبڕێت. بۆ سەلماندنی گری

 .توێژینەوەکە ڕاپرسیەکەی بەکار هێنا وەک ئامرازێک بۆ بەدەست هێنانی داتا

: توێژینەوەکە بە دوای ڕێبازی شیکاری و وەسفیی کەوت گۆڕاوەکانی سەرەکی و میتۆدی خوێندن
ەری نێوان گۆڕاوەکان و زانکۆ الوەکی باسکرا. لەوەش زیاتر، شیکردنەوەی پەیوەندی و کاریگ

لە شاری  كانتیهتایبهکەرتی توێژینەوەن کۆمەڵەکە هەموو ئەندامانی فاکەڵتییە لە زانکۆ  كانتیهتایبه
هەولێر لەهەرێمی کوردستانی عێراق نموونەی خوێندن ژمارەیەکە لەئەندامانی فاکەڵتی ئەو 

فۆرمی (ن توێژەرەوە دابەشکراوە لە ڕێگەیەوە ئەندامانەی کە وەاڵمی پرسیارەکەیان دایەوە کە لەالیە
( لەزانکۆ 284( زانکۆ بو ژمارەی ئەندامانی فاکەڵتی )6گووگڵ( ژمارەی وەاڵمدەرەوەکان )

شاری هەولێر بۆ خوێندن نموونە. گریمانەکان تاقیکرانەوە لە ڕێگەی کۆمەڵێک شێوازی  كانتیهتایبه
 .24و ئێم ئێس پی ئێس ڤی  24ی وەک ئەمۆس ڤی ئامارەوە بە بەکارهێنانی پرۆگرامی کۆمپیوتەر

: توێژینەوەکە گەیشتە کۆمەڵێک لە دۆزینەوەی کلیل، بە دەرهاویشتەکانی دەرەنجامەکان
شیکردنەوەکە پەیوەندیەکی ئەخالقی ئەرێنی بۆ پەیوەندی نێوان بەڕێوەبردنی هەمەچەشنی سەرچاوە 

بەر. ئەنجامەکان هەروەها کاریگەریەکی مرۆییەکان گۆڕاو و گۆڕاو سەرکەوتنی ستراتیژی بگرمە 



 

  
 

لەگۆڕانکاری بەڕێوەبردنی هەمەچەشنی سەرچاوەی مرۆڤەوە بۆ گۆڕاوێک  .گرنگیان نیشان دا
 سەرکەوتنی ستراتیجی.

كان تیهتایبه: توێژینەوە پێشنیاری کۆمەڵێک راسپاردەى کرد گرنگترینیان پێویستە زانکۆ پێشنیارەکان
م جگە لە کاری تیمی لەنێوان ئەندامانی بە شێوەیەک دەبێتە هۆی کەلتووری تی بهگرنگی بدەن 

بەهێزبوونی هەڵوێستی ئەرێنییان، بەهێزکردنی رێکخستن ئەو کەلتوورەی کە هەمەچەشنی لەنێو 
ئەندامەکانیدا قبوڵ دەکات وهانی پێشبڕکێ دەدات لە نێوان ئەوان و پشتگیری داهێنان دەکەن بۆ 

 بەرژەوەندی زانکۆ.

بەڕێوەبردنی هەمەچەشنیی سەرچاوە مرۆییەکان، سەرکەوتنی ستراتیژی و  وشە سەرەکیەکان: 
هەولێركان تیهتایبهزانکۆ 
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ولێر كانی شاری ههتهتایبه  
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 كار 

 

ن الیه له  

 روشن عبدالواحد عبدالله 

  2018ولێر هه –زانكۆی نۆلج  –كالۆریوس كارگێری كار به

 

رشتی رپهسهبه  

علی ابراهیم  پ.ی.  سمیره  

2022 



 

A 
 

Abstract: 

Objective: The study aimed to analyze the relationship and effect of managing 

diversity human resources through the perspectives of a sample of faculty members 

of a private universities in the city of Erbil in the Kurdistan Region of Iraq, 

represented by its dimensions (diversity training, building diverse work teams, 

building organizational culture and acceptance of diversity, and management 

support higher diversity) in promote strategic success through its dimensions 

(growth, survival, and adaptation). 

General framework: The general framework of the study represents the problem 

of the study, which identified several questions about the nature of the correlation 

and influence relations between the independent variable (human resource diversity 

management) and the dependent variable (strategic success). The study relying on a 

questionnaire form and a personal interview with the managers, and for this purpose, 

a hypothetical structure designed for the study expressing seven main hypotheses, 

and in order to verify the validity of the hypotheses, all of them subjected to multiple 

tests. The study used the questionnaire as a means to obtain data. 

Study methodology: The study followed the descriptive analytical approach, as the 

main and sub-variables described. Moreover, analyzing the relationships and 

influence between the variables, and private universities are the researched sector 

and the community is all members of the teaching staff in private universities in the 

city of Erbil in the Kurdistan Region of Iraq. The study sample is a number of faculty 

members who responded to the questionnaire distributed by the researcher through 

(Google Form), and the number was (6) universities, while the respondents 

numbered (284) teaching staff in private universities in the city of Erbil, the study 

sample. The hypotheses examined through a set of statistical methods using the 

computer programs such as (Amos V. 24) and (SPSS V. 24). 

Conclusions: The study reached a set of main results, including the outcomes of the 

analysis revealed the existence of a positive moral correlation of correlation between 

the variable of managing the diversity of human resources and the variable that is 

adopted strategic success. The results also indicated that there is a significant effect 

of the variable of managing the diversity of human resources on the variable of 

strategic success. 



 

B 
 

Recommendations: The study suggested a set of proposals, the most important of 

which is the necessity for private universities to pay attention to promoting the 

culture of work teams. Moreover, joint teamwork among faculty members, in a way 

that leads to enhancing their positive attitudes, through promoting an organizational 

culture that accepts diversity among its members, encourages competition among 

them, and supports creativity for the benefit of the university. 

Keywords: managing the diversity of human resources, strategic success, and 

private universities in the city of Erbil.
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