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 أثر القدرات الدينامية علي تحسين األداء المؤسسي 
 دراسة تطبيقية علي الشركات الصناعية

 

 د. محمد جمال محمد عبدالهادي

  بمعهد المدينة العالي لإلدارة  والتكنولوجيا مدرس إدارة األعمال

 

 : المستخلص

تحسين أثر القدرات الدينامية علي  معرفة يهدف هذا البحث للتعرف على
في الشركات الصناعية ، وتقديم مجموعة من المقترحات   األداء المؤسسي

تحسين األداء الوالتوصيات التى تساعد على تطبيق القدرات الدينامية ، وتحقيق 
ركات الصناعية بصفة خاصة ، مما يعود بالنفع والفائدة على العاملين بالشالمؤسسي

مجتمع البحث من العاملين ختيار بإوالمجتمع ككل بصفة عامة، حيث قام الباحث 
بالشركات الصناعية لصناعة الزجاج، وقد تم إختيار عينة عشوائية من 

 (.245العاملين وعددهم )

 من تحسين األداء المؤسسيعلى  للقدرات الدينامية وجود تاثير إلى توصل البحث
( ولم يظهر لقدرات القدرات الثقافية - القدرات اإلبداعية  - قدرات التعلم ) حيث

 االتصال اي تأثير على تحسين األداء المؤسسي.

 تحسين األداء المؤسسي.،  القدرات الدينامية:  المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: 
This research aims to know the impact of dynamic 

capabilities on improving institutional performance in 

industrial companies, and to present a set of proposals and 

recommendations that help to apply dynamic capabilities, 

and to achieve improvement in institutional performance, 

which will benefit workers in industrial companies in 

particular and society as a whole in general. Where the 

researcher selected the research community of workers in 

industrial companies for the manufacture of glass, and a 

random sample of (245) workers was selected. 

The research found an effect of dynamic capabilities on 

improving institutional performance in terms of (learning 

capabilities - creative capabilities - cultural capabilities), 

and communication capabilities did not show any effect on 

improving institutional performance. 

 

Key words: Dynamic capabilities , Improving 

institutional performance. 
 

 منهجية البحث –املبحث األول 

 البحثِ: 
ُ
 مقدمة

تعتبر التغييرات والتحديات السريعة والخطيرة التى تواجهها المنظمات في الوقت 
ينامية الحالي وجبت ان تعمل على زيادة قدرات العاملين في هذه المنظمات، تعد القدرات الد

وسيلة رئيسة تمكن المنظمات بشكل عام من رسم المسارات الصحيحة لتفعيل حركتها العملية 
والتشغيلية لتحقيق أهداف المنظمة التى تتمكن من خاللها خدمة المجتمع الذي تعمل فيه، 
علي المنظمات إجراء تحوالت عديدة في طريقة أداء أعمالها لتحسين األداء المؤسسي 

المنظمات الضعيفة التى ال تحسن استعمال قدراتها ومهاراتها أصبحت غير قادرة للمنظمة ، ف
على البقاء واالستمرار في ظل هذه التحديات والتطور الهائل الذي يحدث بشكل يومي، 
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وأصبح لزامًا عليها أن تعي وتحدد بدقة قدراتها الدينامية، بالمقابل فقد أصبح من الواضح 
ان تحسين األداء المؤسسي ضرورة واقعيه على جميع المنظمات جدًا وبشكل اليقبل الشك 

وسوف نقوم من خالل هذا البحث توضيح تأثير القدرات الدينامية على تحسين أداء 
 بالتطبيق على الشركات الصناعية . المؤسسي

 ثانيًا: الدراسات االستطالعية :
 50قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية من خالل مقابالت شخصية تمت مع 

( نتائج  1يوضح الجدول رقم )  ،العاملين في الشركات الصناعية للزجاجمن موظف 
 ( 1جدول رقم )                        االستجابات لمفردات العينة :

 نتائج الدراسة االستطالعية

غير  موافق الديناميةالقدرات  :المحوراألول
 موافق

نسبة عدم 
 الموافقة

 %90 45 5 .تعتمد االدارة في انجاز العمل على خبرات العاملين 1

تركز ادارة الشركات الصناعية على استخدام الحواسب في التواصل  2
 %74 37 13 مع الشركات الصناعية والعاملين بها.

 الدينامية وتفعيل القدراتإدارة الشركة في وضع برامج  لتنمية تساهم  3
 %86 43 7 .العاملينرفع كفاءة األداء ومستوى  و للعاملين

 %30 15 35 تشجع إدارة الشركة العاملين على اكتساب مهارات جديدة. 4

 تحسين األداء المؤسسي المحور الثاني  

بتأدية األعمال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وفى  العاملين بشركةيقوم  1
 %60 44 6 .التوقيتات المحددة و طبًقا لمعايير الجودة المطلوبة

على توفير كافة البيانات والمعلومات الالزمة  إدارة الشركةتعمل   2
 %96 48 2 للعاملين التى تمكنهم من آداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية.

 %6 3 47 . للعاملينعلى تلبية ودعم الحاجات األساسية  إدارة الشركةتعمل   3

من أداء مهامهم الوظيفية  المديرينعلى تمكين   إدارة الشركةتقوم    4
 %14 7 43 وكذا ترك حرية التصرف فى أتخاذ بعض القرارات.

 االستطالعية الدراسةمن إعداد الباحث في ضوء بيانات المصدر: 
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 أظهرت نتائج الدراسة االستطالعية الميدانية النتائج اآلتية: 
 ( من مفردات العينة على عدم 90يؤكد )% أعتماد االدارة في انجاز العمل

 .   بشركات الصناعية  على خبرات العاملين
 عدم قدرة ادارة الشركات الصناعية %( من مفردات العينة 74نسبه ) موافقة

 التواصل مع الشركات الصناعية والعاملين بها.على استخدام الحواسب في 
  إدارة الشركة تساهم في  إن من مفردات العينة( %  86)  نسبة موافقةعدم

رفع كفاءة األداء ومستوى  و للعاملين الدينامية وضع برامج  لتنمية وتفعيل القدرات
 .العاملين

 ( من مفردات العينة70يؤكد )% على  تشجع إدارة الشركة العاملين علي
 اكتساب مهارات جديدة.

 بتأدية األعمال بالكفاءة  الموظفين منمن العينة  (% 60) عدم موافقة
 .وتتناسب هذه االعمال مع حوافزهموالفاعلية المطلوبة وفى التوقيتات المحددة 

 ( من مفردات العينة على 96يرى )%على توفير كافة ال تعمل  الشركة  ان
للعاملين التى تمكنهم من آداء مهامهم الوظيفية بكفاءة البيانات والمعلومات الالزمة 

 . والحفاظ على عمالة بشكل مستمر وفاعلية
 ( من94اتفق )% على تلبية ودعم  تعمل الشركة  ان الموظفين علي

 لتحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الحياة اآلخرى . للموظفينالحاجات األساسية 
 ( 86يرى% ) تقوم    ان ان هناك ضعف فيمن مفردات العينة علي

من أداء مهامهم الوظيفية وكذا ترك حرية التصرف  الموظفينعلى تمكين   الشركة
 فى أتخاذ بعض القرارات.

 
 توصل الباحث من خالل الدراسة االستطالعية إلى اآلتي:

  ظهار القدرات الدينامية داخل العاملين وجود من جانب ضعف في تنمية وا 

بين ادارة الشركات والعاملين بها  القدرة على التواصلضعف الشركات الصناعية، 
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في مود وعدم مرونة وعدم االهتمام بالموظفين الكفاءة ذو خبرات في الشركة والج

 .التعامل مع الموظفين بالشركات الصناعية 

  ثالثًا:الدراسات السابقة :

وذلاك حساب  يعرض الباحث في هذا الجزء بياان بالدراساات الساابقة لموضاوب البحاث،
 تسلسلها الزمني وفقًا لألحدث ثم األقدم.
 ( الدراسات السابقة 2جدول رقم ) 

عنوان 
 الدراسة:

توظياااف القااادرات المعرفياااة الدينامياااة فاااي معالجاااة االخفاقاااات المؤسساااية 
 لتحقيق تنافسية األعمال

الباحث 
 والسنة:

 2018آالء المدو:

وصف 
 الدراسة:

المصانع المبحوثة، واختبار عالقات تحديد مستوى المتغيرات في 
االرتباط والتأثير لالخفاقات المؤسسية ) اوال المسببات الرئيسة " التأمل 
الذاتي، و الغطرسة المؤسسية، والصدمة المؤسسية، وقصر النظر 
المؤسسي" وثانيا المسببات الثانوية " المسببات الثانوية الداخلية )العوامل 

ية، والعوامل المؤسسية، والعوامل الثقافية( االدارية، والعوامل المال
والمسببات الثانوية الخارجية( في التنافسية )الربحية، خفة الحركة، 
االبداب، السمعة( والدور الملطف للقدرات المعرفية الدينامية )قدرات 
التعلم، والقدرات الثقافية، وقدرات االتصاالت، والقدرات االبداعية( في 

ات. وتم تطبيق البحث في  مصانع األلبان )ابو غريب، تقليل تلك التأثير 
والزراعة، والحالل، وعيون الرافدين( في مدينة بغداد، لكون هذا القطاب 

 حيوي وعلى تماس مباشر مع حاجة المواطن اليومية.
نتائج 

 الدراسة:
استيعاب معرفة جديدة، واالنفتاح على االفكار الجديدة، وخلق بيئة  -

ضافة قيمة مدركة من قبل الزبون.مشجعة على   التفاعل، وا 
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تم التوصل الى ان التغيرات التي ادخلتها ادارة المصانع  للمسببات  -
الخارجية المتمثلة بعالقة ادارة المصانع مع االطراف الخارجية كالزبائن 
والمجهزين وكلفة المواد االولية قد احدثت بمزيد من التغيرات السلبية في 

طبيق ممارسات القدرات المعرفية الدينامية  بشكل اكثر من مستوى توظيف وت
 المسببات الداخلية كالعوامل االدارية والمالية والمؤسسية .

اتضح بان التغيرات التي احدثتها ادارات المصانع االربعة في  -
توظيف القدرات المعرفية الدينامية كالقدرة على التعلم والقدرات الثقافية 

 ست ايجابا  في تعزيز مستوى تنافسيتها.واالبداعية قد انعك

عنوان 
 الدراسة:

“Evolution and Coevolution: Dynamic Knowledge 
Capability Building for Catching-up in Emerging 

Economies” 
 الصطياد: بناء القدرات المعرفية الدينامية ومشاركته" التطور 

 االقتصاديات الناشئة"
الباحث 
 والسنة:

Dong et al., 2016 

 وصف
 الدراسة:

ركااازت ، سااالطت الضاااوء علاااى دور المعرفاااة كماااورد اساااتراتيجي للمنظماااة
على بناء القدرات المعرفية الدينامية في الشاركات الصاينية ولادعم نموهاا 

تحليال القادرات  ، في بيئة متقلبة مع امتالك ماوارد مادياة ومالياة محادودة
 .المعرفية الدينامية على مستوى الكلي والجزئي  للمنظمة

نتائج 
 الدراسة:

  وتوصلت الدراسة الى ان موضوب القدرات المعرفية الدينامية يمزج
بين االدارة االستراتيجية وادارة المعرفة الذي يسهم في دعم التحوالت 

 االستراتيجية من التقليد الى التميز.

عنوان  
 الدراسة:

“The Essence of Dynamic Capabilities and their 
Measurement” 
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 "جوهر القدرات الدينامية و كيفية قياسها"
الباحث 
 والسنة

Laaksonen & Peltoniemi, 2016 

وصف 
 الدراسة

استعرضاات هااذه الدراسااة  الدراسااات الكميااة التااي حاولاات قياااس القاادرات 
القدرات المعرفية الدينامية حالة خاصه منها للتوصال الاى الدينامية وتعّد 

 بناء اطار نظري رصين.
 

نتاااااااااااااائج 
 الدراسة

  توصلت الى انه يمكن تقسيم إجراءات قياس القدرات الدينامية الى
اربعة انواب هي تقييمات االدارة، والبيانات المالية كالمبيعات والعائد 
على الموجوات والحصة السوقية، وتجارب المنظمة الماضية مثل 
الربحية و كمية المبيعات وعدد المشاريع الجديدة،  وخبرات العاملين 

 ن. والمديري
امااا اباارز التوصاايات التااي خرجاات بهااا الدراسااة هااي ضاارورة التمييااز بااين 
القااااادرات الدينامياااااة والقااااادرات الثابتاااااة، وصاااااعوبة قيااااااس تاااااأثير القااااادرات 

 الدينامية في االداء بصورة مباشرة.
عنااااااااااوان 

 الدراسة
انعكاس القدرات الدينامية ومهارات التفكير االستراتيجي على االداء 

 ضمن إطار نظرية تعدد المستويات. المنظمي المستدام
الباحااااااااث 

 والسنة
 (2014)اليساري: 

وصااااااااااف 
 الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يلعبه كل من القدرات الدينامية ومهارات 
التفكير االستراتيجي في تحقيق نجاح الشركة العامة للسمنت الجنوبية في تحقيق 

ضمن إطار نظرية حديثة في مجال الفكر اإلداري األداء المنظمي المستدام، وذلك 
وهي نظرية تعدد المستويات، يمثل مجتمع الدراسة في الشركة العامة للسمنت 

 منتسب يشغلون وظائف إدارية. 110الجنوبية، ونكونت العينة من 
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متغياااااارات 
 الدراسة

قدرات  –القدرات الدينامية بأبعادها ) قدرات االستشعار  -
 قدرات إعادة التشكيل( –االستحواذ 

مهارات التفكير االستراتيجي ، األداء المنظمي المستدام،  -
 نظرية تعدد المستويات.

أهاااااااااااااااااام 
نتاااااااااااااائج 

 الدراسة

االدراك المرتفع لمتغيرات الدراسة الحالية من قبل الشركة المحوثة، هذا 
شأنه تسهيل مهمة تحقيق الترابط فيما بينها بما يسهم في الدفع باألداء 
المنظمي المستدام، واالرتقاء بالشركة والوصل من خالله إلى مراكز 

 تنافسية مرموقة سواء على الصعيد المحلي أو العربي او الدولي .
عنوان 
 الدراسة

 
على تحقيق التفوق التنافسي للمنظمة دراسة  إدارة المواهبتأثير 

 تطبيقية على شركات االتصاالت المحمولة
الباحااااااااث 

 والسنة
 (2016:شروق )

وصااااااااااف 
 الدراسة

دراسة  أةةر إر ردارل ااهباوةل بااأةةن أأذةه، توةةفل وبأبيإة  وبأ هإةة  
وبأطةةةةةةةبإر ااهباولوبابهأ(ةةةةةةةتي ق ةةةةةةةت    ةةةةةةة  ااأ(ةةةةةةةب  ااأ ت سةةةةةةةن 

ه(ردل ه، ااعته إ،  ن ااشركتت 382ا ه يه وبأشهل اادراس  ااهإدا إ  

 " وباأصتبت .orangههل اادراس  بوم ت بدا ب، وب هبقإ إل"
متغياااااارات 

 الدراسة
توفل وبأبيإ  وبأ هإ  وبأطبإر ااهباولوبابهأ(تي إدارة المواهب 

 ق ت 
 ااأ(ب  ااأ ت سن.

أهاااااااااااااااااام 
نتاااااااااااااائج 

 الدراسة

ر، ه( بم ردارل ااهباول  ن شركتت ابأصتل ااهههبل غإر باذح 
قتاشكل ااه تسل كهت أبذهت اا أتئج بوبد أر إر إلدارل ااهباول     
ااأ(ب  ااأ ت سن وهإث كت، أر إر قعد أ هإ  ااهباوقه ب األقبى أر إر 
    ااأ(ب  ااأ ت سن ا شركتت ههل اادراس  وبه،  م وفل بأبيإ  

 بهأ(تي قتاهباول . ااهباول  م ا
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فاااي  اااوء اساااتعراد أبااارل الدراساااات الساااابقة يظهااار الشاااكل أهااام مجااااالت  -1
 اإلستفادة منها التي يمكن و عها على النحو اآلتي: 

تضمنت الدراسات الساابقة مقادمات مفاهيمياة ومنهجياة، فأغلاب الجهاود المعرفياة  -أ
مفاهيميااة آلراء وأفكااار الباااحثين السااابقة التااي أستعرضاات فقااط مراجعااة نظريااة فكريااة 

 للمتغيرات، مكنت الباحث من بناء اإلستعراض الفلسفي والنظري للدراسة الحالية.
االسااااتفادة ماااان أهاااام المصااااادر والمراجااااع الحديثااااة األجنبيااااة والعربيااااة مااااع ناااادرتها  -ب

 واإلفادة منها في إغناء الجانب النظري والعملي للدراسة الحالية.
دراسات السابقة في تتبع ما توصل إليه الباحثون الساابقون اسهم االطالب على ال -ت

 لمجال متغيرات الدراسة الحالية وتشخيص الفجوة المعرفية.
مّكااان االطاااالب علاااى الدراساااات الساااابقة الباحاااث مااان البنااااء المعرفاااي لصاااياغة أ -ث

العالقة النظرية بين متغيرات الدراسة الحالية وتحديد األبعاد الرئيسة لمتغيرات الدراسة 
القاادرات الديناميااة، قاادرات الااتعلم، قاادرات االتصااال،قدرات االبداعيااة، قاادرات الثقافيااة، )

 .(تحسين االداء المؤسسي
وأهداف الدراسة الحالية وكذلك التعرف على اتجاه صياغة مشكلة سهام في اإل -ج

 .العالقة بين متغيرات الدراسة الحالية
االطاااالب علاااى الجاناااب التطبيقاااي والتعااارف علاااى األسااااليب اإلحصاااائية الحديثاااة  -ح

 بغية تطبيقها ضمن الدراسة الحالية.
 يمكن اإلستفادة منها في قياسها.تحديد أبعاد المتغيرات قيد الدراسة، والكيفية التي  -خ
المساعدة في صياغة فقرات االستبانه المتعلقة بمتغيرات الدراسة وتصميم  -د

 اإلستبانة بشكل امثل.
االستفادة من النتائج التي توصلت اليها الجهود المعرفية السابقة من أجل  -ذ

 .المقارنة مع ما ستتوصل إليه الدراسة الحالية
 :حتديد الفجوة املعرفية -2

إن عملية تحديد الفجوة المعرفياة وأبعادهاا ونطاقهاا الفكاري تعاد مان ضاروريات البحاث 
 حاول ذلك، وعلى النحو اآلتي:يالعلمي، لذا فإن الباحث س
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 :الفجوة التحليلية .1
عناااد إساااتعراض أبااارز الدراساااات الساااابقة، أتضاااح وجاااود تبااااين فاااي النطاااا  التحليلاااي 

متغياارات أخاارى فااي إبااراز الدراسااات السااابقة، للعالقااة بااين المتغياارات قيااد الدراسااة مااع 
فعلااى الاارغم ماان إن المتغياارات التااي حاولاات تسااليط الضااوء عليهااا متعااددة، فقااد جاااء 

المؤسسااي والاابعض اآلخاار  و تحسااين األداء  القاادرات الديناميااةالاابعض منهااا متعلقااًا ب
تحليلاي واحاد،  متعلقًا بادارة وغيرها، إال إنها لم تجمع المتغيرات قيد الدراسة في نطاا 

 (.3كما هو موضح من خالل الجدول )
( النطاق التحليلي للعالقة بين المتغيرات قيد الدراسة مع متغيرات 3)رقم  الجدول 

 أخرى في أبرل الدراسات السابقة
 متغيرات الدراسة الباحث  المتغير

 .القدرات المعرفية الدينامية Dong et al., 2016 القدرات الدينامية
Laaksonen & Peltoniemi, 2016 القدرات الدينامية 

(2014)اليساري:  القدرات الدينامية بأبعادها ) قدرات االستشعار  
 قدرات إعادة التشكيل( –قدرات االستحواذ  –

 من إعداد الباحث باإلعتماد على أبرز الدراسات السابقة. المصدر:
 الفجوة المنهجية: .2

في سيا  المنهج البحثي الاذي تبنتاه أبارز الدراساات الساابقة إلستكشااف طبيعاة       
العالقااة بااين المتغياارات قيااد الدراسااة، أيضااًا يوجااد تباااين واضااح، أنقساام بااين الدراسااات 

( أبارز الدراساات 4) رقام النظرية والدراسات التطبيقية ودراسة الحالة، ويوضح الجدول
 بحثي.السابقة على وفق منهجها ال
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 ( تصنيف الدراسات السابقة على وفق منهجها البحثي  4 )رقم الجدول 
 متغيرات
 وابعاد
 الدراسة

 المنهج البحثي
-نظري 

 مفاهيمي
 -تحليلي النسبة

 مفاهيمي
دراسة  النسبة استطالعية النسبة تطبيقية النسبة

 حالة
منهج  النسبة

 مقارن 
 النسبة

القدرات 
 الدينامية

2 67% 1 33% - - - - - - - - 

قدرات 
 التعلم

1 20% 1 20% 1 20% - - 2 40% - - 

قدرات 
 التواصل

2 50% 1 25% 1 25% - - - - - - 

القدرات 
 االبداعية

3 43% - - 2 29% 1 14% - - 1 14% 

القدرات 
 الثقافية

2 67% 1 33% - - - - - - - 2 

تحسين 
األداء 
 المؤسسي

1 20% 1 20% 1 20% - - 2 40% - 1 

 من إعداد الباحث باإلعتماد على أبرز الدراسات السابقة. المصدر:
( أن أعلى نسبة للمنهج البحثي ألبرز الدراسات السابقة 4يالحظ من الجدول )      

مفاهيمي, وتطبيقي( -مفاهيمي، تحليلي -كانت من حصة المنهج البحثي الا)نظري 
 –قدرات االستحواذ  –قدرات االستشعار , القدرات الديناميةلمتغيرات الدراسة الحالية )

(، وهذا يشير إلى وجود فجوة منهجية تمثلت بعدم تبني المنهج قدرات إعادة التشكيل 
 الحالي ستتبنى هذا المنهج. البحثالمقارن، لذا فإن 

 الفجوة المكانية: .3
أظهاار إسااتعراض أبااارز الدراسااات الساااابقة، هنالااك تبااااين فااي القطاعاااات التااي كانااات  

محااااورًا لاهتمااااام، فلقااااد شااااملت طيفااااًا واسااااعًا ماااان القطاعااااات المختلفااااة وسااااواًء كاناااات 
يعتمد البحث الحاالي علاى المنظمات صغيرة أم متوسطة أم كبيرة في تلك القطاعات، 

 .الشركات الصناعية في مجال اللجاج
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 فجوة اللمنية:.ال4
يعد مادى االهتماام باالمتغيرات المبحوثاة للدراساة و ابعادهاا الفرعياة مان المعاايير التاي 

ألغلبيااة الدراسااات المتعلقااة  الباحااثيسااعى الباااحثون الااى معرفتهااا. ماان خااالل مراجعااة 
, تباااين اناااه التااازال تحظاااى باالهتماااام والنقاااا  المتواصااال مااان قبااال البحاااثباااالمتغيرات 

( االهتماام المتواصال بمتغيارات 5)رقام طالب على ذلك يوضاح الجادول الباحثين، ولال
 .2018الى  2012الدراسة وعلى وفق التسلسل الزمني من سنة 

 
 وفق المراحل اللمنية   بحث( االهتمام بالمتغيرات ال 5 )رقم الجدول 
 مجموب 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 متغيرات الدراسة

 4 1 - 3 - 1 -  القدرات الدينامية
تحسين االداء 
 المؤسسي

- 2  -  -  1 

 من إعداد الباحث باإلعتماد على أبرز الدراسات السابقة. المصدر:
 البحاث الحااليأو ردم الفجوة المعرفياة، التاي تمات اإلشاارة إليهاا فاإن  تقليصمن أجل 
 التميز عن الدراسات السابقة بما يأتي: سيحاول

ضاامن النطااا  المعرفااي  ثااالث شااركاتالدراسااة الحاليااة تبناات الماانهج المقااارن بااين  -أ
 والتطبيقي للمتغيرات قيد الدراسة بحدود علم الباحث.

علااى العاارض النظااري  القاادرات الديناميااةركاازت أغلااب الدراسااات السااابقة لمتغياار  -ب
النظااري لألفكااار، لااذا تساااهم الدراسااة الحاليااة بعاارض المتغياار علااى وفااق جااانبين همااا 

 والتطبيقي.
القااادرات ال توجاااد أي دراساااة أجنبياااة أوعربياااة تناولااات متغيااارات الدراساااة الحالياااة ) -ج

 –قاادرات الثقافيااة  –قاادرات االبداعيااة  –قاادرات التواصاال  –قاادرات الااتعلم  -الديناميااة
الحاااالي إضااافة نظريااة وتطبيقياااة  البحااث( مجتمعااة, لاااذا ت عااد تحسااين االداء المؤسسااي

 ارة األعمال بحدود علم الباحث.جديدة في مجال إد
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تناولااات الجهاااود المعرفياااة الساااابقة متغيااارات الدراساااة الحالياااة بشاااكل ملخاااص لاااذلك   -د
الحاليااة تقااديم توجهااات مفاهيميااة نظريااة فلساافية أكثاار عمقااًا وشااامواًل  البحااثاسااتهدف 

 لتمثل قاعدة معرفية يمكن االفادة منها في البحوث المستقبلية. 
 :رابعًا: مشكلة البحث 

 Mellahiيثار الكثير من الجدل الفكري حول التساؤل الذي طرحه 
&Wilkinson,2004: 27))  لماذا حققت بعد المنظمات نجاحات عظيمة بينما"

و قد ي رد ذلك الى اسباب كثيرة كأن تكون تخفق في ذلك اخرى في ذات الصناعة؟"، 
بسبب سوء توظيف التكنولوجيا او عدم مالئمة الهيكل التنظيمي او عوامل ثقافية 
وغيرها، ولكن يفترض البحث ان السبب يعود الى سوء توظيف المعرفة الذي ينعكس 

ديرين سلبًا في قدرة المنظمة على التنافس، ويرد البعض االخر السبب الى افتقار الم
الى القدرات المعرفية المساهمة في اضعاف قدرة المنظمة على ادارة معرفتها 
بفاعلية، ان القدرات الدينامية للمنظمة ذات اثر كبير في زيادة فرصتها لتحقيق 
تحسين األداء المؤسسي، اذ ان هذه القدرات تسهم في تنمية المعرفة الضمنية التي 

مكن للمنافسين تقليدها، أو استبدالها، أو نقلها توفر فرصة خلق موارد نادرة، والي
بسهولة، من خالل ما توصل إليه الياحث من دراسة االستطالعية ودراسات سابقة 
ان مشكلة الشركات الصناعية محل الدراسة هي عدم قدرة على تنمية القدرات 

دي الدينامية داخل هذه الشركات وعدم التواصل بين هذه الشركات مع بعضها مما يؤ 
القدرة على االستمرار في تحسين االداء المؤسسي  لهذه الشركات الصناعية عدم إلى 

أثر القدرات الدينامية ومن خالل هذه المشكلة يطرح الباحث التساؤل الرئيس التالي 
 علي تحسين األداء المؤسسي بالتطبيق علي الشركات الصناعية ؟

 ة:بتفرع من هذا التساؤل االسئلة الفرعية التالي
 ماهو مفهوم وأهمية القدرات الدينامية وما هو اإلطار العام لها؟  -1
هل يتحلي العاملين بشركات الصناعية بالقادرات الدينامياة والقادرات االبداعياة،   -2

 أم إن ليس لديهم معرفة بتنمية القدرات الدينامية واالبداعية؟
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ات التواصاااال ماااااهو تااااأثير القاااادرات الديناميااااة المتمثلااااة فااااي قاااادرات الااااتعلم وقاااادر  -3
وقااادرات االبداعياااة وقااادرات الثقافياااة علاااى تحساااين االداء الاااوظيفي للعااااملين بشاااركات 

 الصناعية للزجاج؟ 
 ماهو تأثير تطبيق القدرات الدينامية على الشركات وعلى مجتمع ككل؟   -4
 هل تحسين أداء المؤسسي يؤثر على زياده انتاج الشركات الصناعية؟ -5

 خامسًا: أهمية البحث:

همية البحث عبر تناول مفهوم القدرات الدينامية، وقياسه نوعيًا تتضح ا  . أ
وكميًا، وحسب علم الباحث هناك ندرة من االبحاث التى تناولت هذا الموضوب، 
البحث سيكون فرصه لتحديد وتشخيص اسباب التراجع في هذه الصناعة بشكل 

اوسع علمي دقيق، عبر التوصيات التى يوصي بها الباحث ، مما يعطي مجال 
لدراسة الشركات الثالثة لفهم مسببات اإلخفا ، وممارسات ومبادرات القدرات المعرفية 

 الدينامية، ومستوى تحسين االداء المؤسسي.
 كما يستمد هذا البحث أهميته مما يلى: 
أهميااة بيااان القاادرات الديناميااة المتمثلااة فااي قاادرات الااتعلم والقاادرات اإلبداعيااة  -1

 والقدرات التواصل وقدرات الثقافية على العاملين بشركات الصناعية . 
أهمياااااة بياااااان أثااااار كااااال مااااان القااااادرات الثقافياااااة واالبداعياااااة علاااااى تحساااااين االداء  -2

 المؤسسي بين الشركات الصناعية .  
 حداثة الموضوب محل الدراسة فى التطبيق على الشركات الصناعية للزجاح.  -3

 سادسًا: أهداف البحث :
يسعى الباحث انطالقًا من معضلة البحث الفكرية، ومشكلته الميدانية، وتساؤالته    

البحثية، وأهميته، وما افرزته نتائج الدراسات السابقة، الى تحقيق مجموعة من األهداف 
 وهي:

أهم الدروس المستفادة من القدرات الدينامية، ودراسة ابرز مسببات عرض  .1
 واعراض اإلخفاقات التنظيمية.
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تحديد مستوى  والقدرات الدينامية، والتنافسية للمصانع الثالثة، وتحديد اي من  .2
 المصانع الثالثة اكثر تطبيقا لها.

ت الدينامية، يسعى الى إختبار عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات القدرا .3
 وتحسين االداء المؤسسي .

محاولة استكشاف الفرو  المعنوية بين الشركات الثالثة لمتغيرات القدرات  .4
 الدينامية، وتحسين االداء المؤسسي.

السعي لقياس متغيرات البحث كميا ومدى اتفاقها واختالفها مع المقاييس  .5
 الوصفية.

 سابعًا: فروض ومتغريات البحث :

 لفروض التالية فى ضوء مشكلة وأهداف البحث :يمكن صياغة ا
الفرد الرئيسي األول: يوجد تأثير ذو داللة إحصائية إلبعاد القدرات الدينامية علي 

 يتفرب من الفرض الرئيسي االول الفروض التالية:تحسين األداء المؤسسي ، 

 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات التعلم علي تحسين األداء المؤسسي.  -1

 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات االتصال علي تحسين األداء المؤسسي.  -2

 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات اإلبداعية  علي تحسين األداء المؤسسي. -3

 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات الثقافية علي تحسين األداء المؤسسي.  -4

 عليه تكون متغيرات الفرد الرئيسي االول هي:

 القدرات الدينامية.المتغير المستقل:  -

 تحسين األداء المؤسسي.المتغير التابع:  -

 ثامنًا: النموذج البياني ملتغريات البحث  :

يعاارض الباحااث نمااوذج تصااويرى لمتغياارات البحااث عرضااها، فااى ضااوء الفااروض السااابق 
 كما يلي: وأبعاده
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( 1شكل رقم )  
 النموذج البياني لمتغيرات البحث

 المصدر: إعداد الباحث.

 تاسعًا: جمتمع وعينة البحث :

 مجتمع البحث : -1

الشركات الصناعية التى تعمل في صناعة في  العاملين جميع يشمل مجتمع البحث
الزجاج بمصر وهي كالتالي )شركة الشر  األوسط لصناعة الزجاج ) القاهرة ( 

MEGM-  شركة الشر  األوسط لصناعة الزجاج السادات ) مدينة السادات
شركة سانت جوبان جالس -شركة مصر لصناعة الزجاج ) القليوبيه(-الصناعية (

شركة القاهرة -شركة النصر لصناعة الزجاج و البلور ) القاهرة (-إيجيبت ) القاهرة (
بحث قد قام الباحث اختيار لتصنيع الزجاج ) القاهرة ((، ونظرًا لكبر حجم مجتمع ال

ثالث شركات فقط لتطبيق عليهم الدراسة، سوف نقوم بتوضيح بيان لهذه الشركات 
 ( التالي :   6من خالل الجدول رقم ) 

 
 

 القدرات الدينامية 
 

 . قدرات التعلم -
 االتصال.قدرات  -
 القدرات اإلبداعية. -
 القدرات الثقافية -

 

 

تحسين األداء 
 المؤسسي

 
 

 (1الفرد)
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 ( 6  جدول رقم)
العاملين في الشركات الصناعية لللجاج محل الدراسة بيان إحصائي بأعداد 

2019/2020  
MEG  ( شركة مصر لصناعة الزجاج  )القليوبيه 

 10 األدارية 23 األفران 24
 القطاع

 التجاري 

 تطوير األعمال 4 األجور و الحوافز 2 التبريد 134

12 
قسم 

الهيكله 

 الكؤوس
1 

سكرتارية الموارد 

 البشرية
 التخطيط التجاري 2

50 
الخدما

ت 

 الهندسية
5 

عمليات الموارد 

 البشرية
 التصدير 3

89 
التسخ

 ين النهائي
 المبيعات 1 القانوني 1

7 
الصحة 

و السالمة 

 المهنية
2 

تطوير 

 المواردالبشرية
 القطاع المالي 13

1 
جودة 

 التصنيع
 المالية 13 تطوير المرافق 3

3 
إدارة 

 المصنع
 قطاع منتدب في الخليج 1 المراجعه الداخلية 4

2 
المشرو

 عات
 منتدب تصدر 1 المراجعه الداخلية 4

3 
تأكيد 

 الجودة
 معاقين% 5 20 تكنولوجيا المعلومات 12

76 
مراقبة 

 الجودة
12 

تكنولوجيا 

 المعلومات
 معاقين 20

36 
المخاز

 ن
 قطاع الموارد البشرية 37 إدارة المصنع 14

1 
مولدات 

 همدسية
 األمن 5 إداريين 14

1 
مدير 

 المصنع
 األمن 5 المصنع 439

2 
العالقات 

العامة 

 واالتصال
 و األمدادالسالل  12 المشتريات 9

2 
العالقا

ت العامة 
 الخدمات اللوجستية 1 السالل و األمداد 1
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 واالتصال

 تطوير المخازن 1    

 األجمالي 569

 شركة الشرق األوسط لصناعة الزجاج السادات ) مدينة السادات الصناعية (

 المالية 4 األفران 59 األمن 12

 المالية 4 التبريد النهئي 197 األمن 12

3 
السالل و 

 األمداد
 معاقين% 5 27 الخدمات الهندسية 83

3 
المشتر

 يات
 معاقين 27 التسخين النهائي 153

26 
المخاز

 ن
5 

السالمة و الصحة 

 المهنية
 موارد بشرية 28

 األدارية 23 إدارة المصنع 2  الجودة 1

1 
تكنولو

جيا 

 المعلومات
 عمليات الموارد البشرية 4 المشروعات 2

 القانوني 1 تأكيد الجودة 2 المصنع 584

 تكنولوجيا المعلومات 1 كراقبة الجودة 54  

 االجمالي 659

 شركة الشرق األوسط لصناعة الزجاج ) القاهرة (

 شركة الشرق األوسط لصناعة الزجاج ) القاهرة (

 المدير التنفيذي 2 األدارية 29 األفران 83

316 
التبريد 

 النهائي
 المدير التنفيذي 2 األجور و الحوافز 4

5 
قسم 

 الهيكله
11 

عمليات الموارد 

 البشرية
 القطاع التجاري 29

4 
خدمة 

 العمالء
 تطوير األعمال 1 القانوني 4

87 
الخدمات 

 الهمدسية
2 

تطوير الموارد 

 البشرية
 التخطيط التجاري 4

170 
التسخين 

 النهائي
 التصدير 14 المرافق 1

12 
السالمة 

و الصحة 

 المهنية
 المبيعات 10 تكنولوجيا المعلومات 4

جودة  3  القطاع المالي 23 المصنع 803
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 التصنيع

 المالية 23 األمن 7 إداريين 4

3 
تأكيد 

 الجودة
 معاقين% 5 40 السالسل و األمداد 20

66 
مراقبة 

 الجودة
 المعاقين 40 اللوجستيات 9

 الموارد البشرية 51 المشتريات 11 المخازن 48

 األمن 7 الهندسية المولدات 2  

 االجمالي 979

 (2020-2019المصدر : إدارة الموارد البشرية )
من خالل الجدول السابق تم تو يح عدد العاملين في الشركات المختاره وسوف 

 نقوم بتو يح تقسيم هذه 
الشركات الصناعية لللجاج إلى المستويات الوظيفية كما هو مو ح في الجدول 

 ( التالي:  7رقم )  
 ( 7جدول رقم ) 

 بيان إعداد العاملين في المستويات الوظيفية على حسب كل شركة صناعية لللجاج

 بيان
شركة الشرق األوسط 

 لصناعة اللجاج
 ) القاهرة (

شركة الشرق 
األوسط لصناعة 

 اللجاج
 ) السادات(

شؤكة مصر لصنااعة 
 اللجاج )القليوبية(

 3 2 2 االدارة العيا

 8 7 10 االدارة الوسطي

 29 17 54 االدارة اإلشرافية

 529 633 913 إدارة نمطية

 569 659 979 االجمالي

 2207 االجمالي الكلي

 المصدر : من إعداد الباحث
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 : حجم العينة

 (.165، 1995تم تحديد حجم العينة وفقًا للمعادلة التالية )بالرعة:      

                                   
  -حيث أن :

N المجتمع. :  حجم 
Z (. 1,96وتساوي )( %95)الثقة : الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى 
P للحصاول علاى اقصاى حجام ( 0,50)قاد أفترضاها الباحاث الخاصاية و : نسبة توافر

 للعينه. 
e (.0,05) الخطاء وتساوي : نسبة 

 مفرده245بالتالي : تصبح العينة = 

 نوع العينة:
 :بتقسيم مجتمع البحث المشار إليه إلى وظائف إدارية هماقام الباحث 

 االدارة العليا. -
 اإلدارة الوسطي. -
 اإلدارة النمطية. -
الباحاااث بأختياااار عيناااة عشاااوائية بسااايطة مااان الشاااركات المختاااارة علاااى مساااتوي  قاااام  

 (.8جمهورية مصر العربية . كما هو موضح بالجدول رقم )
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1
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 (8جدول رقم )

 بيان بحجم مجتمع الدراسة وحجم العينة

 المكتب
حجم مجتمع 

 البحث

 

 النسبة
 حجم العينة

حجم العينة 

 الفعلي

 7 االدارة العليا
100% 7 7 

اإلدارة 

 125 الوسطي
64% 

80 
76 

 2075 إدارة نمطية
7% 158 124 

 207 245  2207 اإلجمالي

 المصدر : إعداد الباحث                  
 وحدات المعاينة : 

تتمثل وحدات المعاينة في هذه الدراسة في كل من المديرين بمجموعة الوظائف 
 .(  124)  النمطية( ، االدارة 76( ، اإلدارة الوسطي )7اإلدارة العليا  )

 :منهج وأسلوب الدراسة:عاشراً 

 الدراسة النظرية:     :حث في إعداد الدراسة على ما يلياعتمد البا      

على االسلوب الوصفي التحليلي باالعتماد  البحثاتبع الباحث في اعداد          

 على المراجع والدوريات واالبحاث المنشورة وغير المنشورة باللغتين العربية واألجنبية.

 الدراسة التطبيقية:   

قام الباحث بإعداد قائمة استقصاء لجمع البيانات ألغراض الدراسة                
 علي شركات الصناعية للزجاج .التطبيقية 
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 حادي عشر:أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات :
 SPSS Version,20.0)إعأهد ااقتهث  ن أه إل ااقإت تت     ااقر تهج اإلهصتئنت

 قتسأخدام األستاإل اإلهصتئإ  ااأتاإ  :

 Descriptive Methodsأوالً : األساليب اإلحصائية الوصفية :

               .األبستط ااهستقإ .   -درو  اا قتت: هعتهل كرب قتخ أا(ت 
         .اب هرا تت ااهعإترإ . -درو  ااصد  : هعتهل ابأست  ااداخ ن 

 Inferential Methodsثانياً: األساليب اإلحصائية االستداللية :

 اقسإط .أه إل اب هدار ا -               .أه إل ااأقتإ، أهتدي ابأوته 

             .أه إل اب هدار ااهأعدد ااهأدرج . -أه إل ااأقتإ،   تئن ابأوته 
        . اخأقتر   -هعتهل قإرسب، االرأقتط ااقسإطT.              

  .هعتهل قإرسب، االرأقتط ااهأعدد   

 

 املبحث الثاني : اجلانب النظري
 :القدرات الديناميةاوالً: 
والقدرات متباينة حاولت تفسير طبيعة العالقة بين الموارد  منظوراتثالث  توجد   

ن الموارد هي بأ (Barney,1991;) Day,1994,&Hooley et al.,1998طبقا ل
 ;Schoemaker,1993) مجموعة من الموجودات والقدرات، بينما يرى 

Peteraf,1993; Foss,1996; Helfat& Peteraf, 2003)   ان الموجودات
يرى ان القدرات ناجمة عن ف (Hall, 1993) ة من الموارد والقابليات، اماهي مجموع
  ،((Wójcik,2015:87مجموعة من الموجودات  من الموارد وتتألف ،بناء الموارد

، ( (Steiber,2014:18 طبقا لالقدرات هي القوة التي تشكل الموارد والموجودات 
تخلق ، التي والسرعة ،والقوة ،مظلة للمقدرة ةيرى ان مصطلح القدرة هو بمثاب اذ

 ؛. ويتضح مما سبق ان كل االحتماالت واردةالمؤاتيةلفرص االقابلية على االفادة من 
 ة( بجبل جليدي عائم بين عدDosi et al., 2000)صورها لتحديد ماهي القدرات و 

 (.(Jacobides , 2006: 152في وسط ضباب  ،جبال جليدية
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 ((Substantive Capabilities بتةما القدرات الثان من القدرات هاوهناك نوع    
 ((Dynamic Capabilitiesوهي القدرة على انتاج المطلوب والقدرات الدينامية 

 البيئة ىال الدينامية وتشير ،(Petit, 2009: 65)وهي القدرة على الخلق والتوّسع 
 وتيرة االبداب بسبب ؛المناسب بالوقت استراتيجية استجابة تتطلب التي، المتغيرة

 & Teece)  السو   تحديد صعوبة، و المنافسة مستقبل تعكس التي ،المتسارعة
Pisano, 1994:1)  ،والمقصود بالدينامية هو ليس فقط استجابة للتغيرات البيئية، 

ثر الدينامية بعوامل أبعبارة اخرى تت ،وانما التغيير في قاعدة الموارد او المعرفة
وتعّد المعرفة موردًا . (Ambrosini & Bowman, 2009: 37)خارجية وداخلية 

حيويًا للمنظمة، ومصدرا رئيسًا للميزة التنافسية المستدامة، والسيما في بيئة دينامية 
Nordøy,2017:13)،)  غالبًا ما يعزي اسباب اخفا  المنظمات الى غياب القدرات و

 (.(Carlgren,2013:18الثابتة والدينامية 
، قدرات جوهريةعلى أنها الدينامية القدرات   (Teece et al.,1990)فعرّ     
ي تزود القدرات تت الاوالروتين ،والموجودات المكملة ،ختلفةمالمهارات المن مجموعة و 

، ((Jungbauer, 2004:22التنافسية  ةالتنافسية االساسية للمنظمة لتحقيق الميز 
 القدرة ابأنه الدينامية تراقدالالحقا وعرف  (Teece et al.,1997:516) وطّور

 ،ودمج تكيف عبر المتغيرة العمل بيئة مع التطابق لتحقيقرات المقد تطوير ىلع
 ية.والخارج يةلالداخ المؤسسية الوظيفية تاوالمقدر  ،والموارد هارات،الم تشكيل ا عادةو 
اذ وصفها انها ، عن القدرات الدينامية (Eisenhardt& Martin,2000) هنوّ  

ن المنظمة من إعادة تشكيل معرفتها لتتوائم مع وتنظيمية تمكّ  ،روتينات استراتيجية
 ,Petit)أو اإلخفا  ،أو االنقسام ،أو المواجهة ،التطّور عبراالسوا  الجديدة 

 تحسين يةلعمعلى انها  (Zollo & Winter,2002)وصفها  ، (19 :2009
ف المعرفة الحالية لالستجابة ، واستكشاتحويل لغرض الحالية الروتينية تاالقدر 

 (Parashar & Sunil,2005)(. وعّرفها (Kodama,2011:48للتغيرات البيئية 
بأنها إجمالي الموجودات المعرفية التي تحّدد قدرة المنظمة على استيعاب، وخلق 

  (Ning et al. ,2006:321)يرى . و (Parashar, 2007: 52) معرفة جديدة
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بينما يرى ارد المعرفية وقدرات تشغيل المعرفة، بأنها تتضمن كال من المو 
King,2006:2)والمتناسقة  ،والمتكاملة ،من القدرات المعقدة ة( الى انها مجموع

وتوزيع المعرفة بكفاية وفاعلية والتحسين المستمر في تطبيق  ،وتخزين، داخليا لخلق
والسلوكيات  ،والعالقات، والمنتجات ،والممارسات ،المعرفة في عمليات االعمال

بأنها القدرة على  Zahra et al) 2006,)ف لتحسين تحسين األداء المؤسسي. وعرّ 
إعادة تشكيل معرفتها بطريقة متناسقة وفق تصور صانع القرار 

Akwei,2007:27))،  بينما وصفها(Helfat et al. ,2007) المنظمة قدرة يه 
 & Ambrosini) االساسية ردهاموا تعديل أو ،عسيوتو  قلخلى ع

Bowman,2009: 34).  ّفهاوعر (Oliver, 2008: 497)  على انها القابلية على
تطوير ونشر القدرات المعرفية الداخلية لتحقيق  عبروالحفاظ على القيمة  ،الخلق

الى انها  ((Barreto,2010 شارأو . اقصى إنسجام مع البيئة الخارجية المتغيرة
 ،التهديداتوصد الفرص  اقتناص عبرمشكالتها  تعالجامكانية المنظمة من ان 

وتغيير قاعدة  ،الوقت المناسبفي نحو السو   هةقرارات الموجلعن اتخاذ ا فضالً 
( بأنها قابلية (Das, 2013: 114، بينما عّرفها ((Díaz,2013:7معرفتها 

 ارعة.المنظمة على دمج وبناء، وا عادة تشكيل المعرفة، لمواكبة التغيرات البيئية المتس
كما  دارة المعرفةا  و  ،ديناميةلبين القدرات ا واضح تداخليتبين مما سبق بأنه يوجد    

، اذ تستند القدرات الدينامية على النظرة القائمة موضحة في الشكل التالي رقم ) (
وتؤثر في االسوا  والبيئات  ،تشكيل الموارد عادةروتينات إلالعلى الموارد وتغير في 

وتستخدم  ،فة على النظرة المستندة على المعرفةمعر بينما تستند ادارة ال ،الدينامية
ية عاالجتما لعملياتاو  ،اهرةظدارة المعرفة الواالدوات إل ،ا المعلوماتوجيحلول تكنول

تقاطع بين يوجد و ، ةالمعرفاستراتيجيات ادارة  وظيفوت ،منيةضرفة العدارة المإل
واالستكشاف مقابل االستغالل،  ،دعمهما للتعلمي فالقدرات الدينامية وادارة المعرفة 

 Easterby-Smith)والبنى التحتية للمعرفة التي تزيد من  تمكين القدرات الدينامية 
& Prietow, 2008 : 240-241). 
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( أول من وضعوا الحجر االساس (Teece et al. ,1997: 509-516 يعدّ    
 اً امتداد هذه النظرية الماضي، وتعدّ في تسعينات القرن  لنظرية القدرات الدينامية

للمنظمات في كيفية المحافظة على  اً قدمت اسهامقد للمنظور المستند الى الموارد و 
والموارد التقليدية، عوامل االنتاج  ن انبيّ فقد ميزتها في بيئة متغيرة، فضال عن ذلك 

المعرفة  عالية من ةنها تحوي على نسبهي موجودات يصعب نقلها الى المنافسين أل
 المقدرات المؤسسية هي مجموعة من االنشطة المتميزة، اما القدراتبينما الضمنية، 
قدراتها  وا عادة تشكيل ،ية فهي قابلية المنظمة على توحيد وبناءمالدينا المعرفية
 على ، التي تنعكسبة بشكل متسار ر الداخلية والخارجية في بيئات متغيالمعرفية 

 .ارنة مع منافسيهاالسعر والجودة وغيرها مق

 
 ( الحدود والتداخل بين القدرات الدينامية وادارة المعرفة 2 الشكل )

Source: Easterby-Smith, Mark & Prieto, Isabel M., 
(2008),"Dynamic Capabilities and Knowledge Management: an 
Integrative Role For Learning?”, British Journal of  
Management, Vol. 19, pp.240. 

 Teece et)الدينامية التي طرحها  ( القدراتAdner & Helfat, 2003وانتقد )   
al.,1997)  كونها ركزت على مستوى المنظمة(Macro) مستوى  وتم اغفال

المديرين والعاملين وفر  العمل التي تعّد االساس لبناء القدرات الدينامية للمنظمة 
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قلة من و  (Bellner & Maclean, 2015:3) ككل، اي على مستوى الفرد
النه من  ;الدراسات حاولت االهتمام بدور األفراد عند تناول موضوب القدرات الدينامية

)Byrne-Fallon ,رد ستغالل وا عادة تشكيل المعرفة الضمنية للفا  الصعوبة رصد و 
اختلف بالرأي، اذ يرى  (Adriaenssen et al., 2016:178)، ولكن (2013:34

قد استندوا في طرحهم  (Helfat et al., 2007) و(Teece et al.,2013) بان 
لمفهوم القدرات الدينامية على المعرفة الضمنية، والعمليات المؤسسية ومهارات االدارة 

وهذا يعني بان القدرات الدينامية مرتبطة بشكل وثيق مع المنظور القائم على  ،العليا
 ق.ة، كما مبين في       الشكل ) ( السابالمعرف

مما سبق يري الباحث ان القدرات الدينامية هي قدرة المنظمة على دمج وبناء 
عادة تكوين الكفاءات الداخلية والخارجية لمواجهة التغير السريع في بيئة  وا 

اءة األعمال ، القدرات الدينامية إلى قدرة المنظمة على تغيير عملياتها الداخلية بكف
وفاعلية باإل افة إلى تطوير مواردها الداخلية والخارجية التى تسمح لها بتحقيق 

 .ميلة تنافسة قصيرة األجل يمكن تطويرها لتصبح ميلة تنافسية طويلة األجل
 ثانيُا:حتسني األداء املؤسسي:

أن األداء هاو قابلياة ) Arora, Arora & Sivakumar: 2016,123يارى )      
وقاادرتها علااى تحقيااق أهاادافها علااى األمااد البعيااد، فاااألداء هااو انعكاااس لماادى المنظمااة 

  قااادرة المنظمااة  تجعاال  بصااورة   الماديااة قاادرة المنظمااة السااتغالل مواردهااا البشاارية و
 & Childe, Hazenمان )  كاالً  أضااف  و ،  المرساومة  أهادافها  تحقياق علاى 

Akter: 2017 , 308-317 األساساية لألهاداف المساتقبلية ( أن األداء هاو الركيازة
وما يترتياب علاى ذلاك مان خياارات فيماا يتعلاق بتخصايص الماوارد، ابتاداء مان موائماة 

 البرامج مع قياس األداء ليمثل فى كثير من االحيان صعوبة يجب حلها.
( تحساين األداء المؤسساي علاى أناه مجماوب carg & rastogi: 2005,46عارف ) 

عمل فاي الوظاائف المختلفاة مان أجال تحقياق األهاداف التاى أداء جميع األفراد وفر  ال
تااام تحديااادها مسااابقًا فاااي رساااالة المنظماااة ، وذلاااك بتطاااوير كفااااءة العملياااات الداخلياااة، 
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مرتفع مان قبال العماالء بتلبياة حاجااتهم ورغبااتهم  االداءوبالتالى الوصول إلى مستوى 
( تحساااين Nancy: 2011,132وتحقيااق األهاااداف المالياااة المنشاااودة، كماااا عااارف )

األداء المؤسسي بأنها قدرة المنظمة على اكتساب واساتخدام مواردهاا الناادرة فاى أسارب 
 وقت ممكن و السعي لتحقيق األهداف الحالية واألهداف التشغيلية. 

( تحساااين األداء المؤسساااي بأناااه: المسااائوليات Zwick: 2016, 719عااارف ) 
عمل الفرد الذي يجب علياه القياام باه والواجبات واألنشطة والمهمات التي يتكون منها 

بهاا  على الوجه المطلوب في ضاوء معادالت باساتطاعة العامال الكافء المادرب القياام
تعرياف تحساين األداء المؤسساي بأناه " القياام   ) 57،  2006)الهرفاي: عرفاة ، كما

 بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفقًا للمعدل المفروض أداؤه من العامل الكفئ
كمااااا يقصااااد بمفهااااوم تحسااااين األداء المؤسسااااي بأنااااه مجموعااااة المخرجااااات  الماااادرب" ،

واألهااداف التااي تسااعى المنظمااة إلااى تحقيقهااا عاان طريااق العاااملين فيهااا، ولااذلك فهااو 
مفهاوم يعكااس كاااًل ماان األهاداف والوسااائل الالزمااة لتحقيقهااا، أي أناه مفهااوم يااربط بااين 

ظماااات إلاااى تحقيقهاااا عااان طرياااق مهاااام أوجاااه النشااااط وباااين األهاااداف التاااي تساااعى المن
  Kuvas: 2016), 505بها العاملون في تلك المنظمات ) وواجبات يقوم

بأناه:  Karsten & Ghebregiorgis: 2007,322) فاي حاين عرفاه كال مان )
تمام المهمات المكونة لوظيفة الفرد، ويمثل الكيفية التي ينجز بهاا الفارد  درجة إنجاز وا 

 المباذول   الجهد محصلة  بأنه   المؤسسي األداء   عرف   دق و . متطلبات الوظيفة
  ). 7، 2008المنظمة )العتيبي:  في  األهداف  تحقيق  أجل  من  العاملين  من 

( أن األداء يشاير إلاى Reid, Short & Ketchen: 2018 197-191 ,يارى )
تمام المهاام المكوناة لوظيفاة الفارد ، وهاو يعكاس الكيفياة التاي يحقاق أو  درجة تحقيق وا 

يشاير  ينجز الفرد متطلبات الوظيفة وغالبًا ما يحدث تداخل باين األداء والجهاد فالجهاد
إلاااى الطاقاااة المبذولاااة، أماااا األداء فهاااو قيااااس علاااى أسااااس النتاااائج التاااي حققهاااا الفااارد 
ويعتبار مفهاوم األداء شاامل لماا يحققاه الفارد العاماال عناد قياماه بعملاه مان حياث كميااة 

الذي يقوم به ، واألداء هو ما يبذله كل من يعمل بالمؤسسة بمافي ذلاك وجودة العمل 
 (Wu, Straub & Liang: 2015,497-518) ومديرين ومهندسين من منظمين 
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يمكاان أيضااًا تعريااف األداء بأنااه محاولااة تحقيااق األهااداف المنتظاارة بمااا فااي ذلااك ماان  
ي " الفعاليااة " وهااي تخفاايض المااوارد المسااتخدمة لتحقيااق تلااك األهااداف ويشاامل مفهااوم

 و"الكفاءة " وهي تخفيض الموارد المستخدمة.  الوصول إلى األهداف المرجوة ،
أن تحسين األداء المؤسسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكال مان  ) 44،  2010يرى )سالم: 

مفهااااومي الكفاااااءة والفاعليااااة فااااالمراد بالكفاااااءة هااااو أداء األعمااااال بشااااكل صااااحيح، أمااااا 
ام باألشاااياء المطلوباااة، ومعناااى هاااذا أن الكفااااءة تنصاااب علاااى أداء الفاعلياااة فهاااي القيااا

األشياء بشكل منتظم ودقيق، وا عداد كل شيء بحيث تتم خطوات العمل بشكل مناتظم 
وتوفير النفقات والتقليل من الهدر في اساتخدام الماوارد، أماا الفاعلياة فهاي ذات مفهاوم 

، بااال ترياااد أيضاااًا أن أوساااع فهاااي ال تحااارص علاااى أداء األعماااال بشاااكل صاااحيح فقاااط
تبحااث عاان أداء األمااور واألشااياء الصااحيحة بالشااكل السااليم، فهااي مرتبطااة باألهااداف 

 ارتباطًا وثيقًا.
إلاى أن تحساين األداء المؤسساي هاو درجاة تحقياق  Durrani: 2011,288)يشاير )

تماام المهمااات المكونااة لوظيفااة الفارد، وهااو يعكااس الكيفيااة التااي يحقاق أو يشاابع بهااا  وا 
متطلباااات الوظيفاااة، وأن كفااااءة وفاعلياااة تحساااين األداء المؤسساااي هاااو محصااالة  الفااارد

بهااا  الجهااد المبااذول ماان قباال العاااملين للقيااام بواجبااات ومساائوليات الوظيفااة المكلااف
 :.Li,etal)العاماال ماان أجاال تحقيااق أهااداف المنظمااة بكفاااءة وفاعليااة، كمااا عاارف 

ااة علااى تحقيااق أهاادافها طويلااة األداء بأنه يشير إلى "مدى قدرة المنظم (2016,111
( الاذي عارف األداء Dane: 2018 ,179-197) األماااد" ويتفاااق ماااع هاااذا الاااسيا 

  "بأنه "انعكاس لقدرة منظماة األعماال وقابليتهاا علاى تحقياق أهادافها
"قاااادرة   Timothy, et:al:2014,100-111) يعتباار األداء ماااان وجهااااة نظاااار )

مااااااة علااااااى تحقيااااااق األهااااداف، وهاااااو انعكااااااس لانتاجياااااة التااااي يحققهااااا أعاااااضاء المنظ
المؤساااااسة والتااااي تقااااااس مااااان حياااااث عائااااادات الاااااربح والنماااااو والتطاااااوير والتوساااااع فاااااي 

 المنظماة". 
 " بأنه  المؤسسي  األداء  بتعريف  ( shahzad et al.: 2012 ,975-985قام )
 .  "  الموارد استخدام  في  كفاءة  و  بفاعلية  أهدافها المنظماة علاى تحقيق   قادرة
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بأنه " قادرة   (Peterson, et al.: 2012,71) عرفه  نفسه السيا   في   و
نتااج مخرجاات متناغماة ماع أهدافها  المنظماة علاى اساتخدام مواردهاا بكفااءة ، وا 

وأشار  Fini,Perkmann&Ross:2017, 142-147) ومناسبة لمستخدميها")
أن لمفهااوم تحسين األداء المؤسسي   (Peterson, etal.: 2003 ,10)الباحثان 

األداء المااالي وهااو مفهااوم يركااز علااى اسااتخدام المؤشاااارات الماليااااة  عاادة أبعاااااد هااي
، ويجمع بين األداء مثااال الربحياااة والعائااااد علاااى االسااااتثمار والنمااااو، واألداء التشغيلي

المالي واألداء التشغيلي، ويضيف الكفاءة في تحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحاة 
بهادف الحاصول علاى الماردودات مثال الحاصة الاسوقية وتقاديم مناتج جدياد بجاودة 

يااة عالياة ، و الفاعلية و هي ماادى تحقيااق المنظمااة ألهااادافها والتي تعبر عن الفاعل
 (.carton: 2004 ,52المؤسسياااة، وهااو البعااد األكثااار شاامواًل لااألداء التنظيمى . ) 

المخرجات هي  يري الباحث مان خاالل التعريفاات السابقة أن تحسين األداء المؤسسي
واألهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها عن طريق العاملين فيها، ولذا فهو مفهوم 

األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها، أي أنه مفهوم يربط بين أوجه  يعكس كًل من
النشاط وبين األهداف التي تسعى إلى تحقيقها المنظمات عن طريق مهام وواجبات 

 المنظماتإتمام المهمات المكونة لوظيفة الفرد داخل تلك من خالل يقوم بها العاملين 
 املبحث الثالث : اجلانب العملي:

الباحث فيما يلي نتائج الدراسة التطبيقية لمتغيرات البحث : القدرات يناقش 
 الدينامية ، تحسين األداء المؤسسي، على شركات صناعة الزجاج محل الدراسة .

قياس درجة املصداقية واإلعتمادية على آداة الدراسة ) قائمة اإلستبيان ( 
: 

على النتائج المحققة قام الباحث بغرض تحديد درجة المصداقية واإلعتمادية 
بإستخدام كل من معامل اإلتساق الداخلى إعتماداُ على معامل اإلرتباط بين بنود 
قائمة اإلستبيان ، كذلك حساب معامل الثبات ) كرونباخ ألفا ( لمتغيرى الدراسة 

 واألبعاد التى يتضمنها كل متغير.كما يلي :
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 : قياس درجة مصداقية آداة الدراسة 
إستجابات  Validity( نتائج قياس درجة مصداقية  9 م )يوضح الجدول رق

مفردات عينة الدراسة لمتغيرى القدرات الدينامية وتحسين االداء المؤسسي 
إعتماداً على معامل اإلرتباط البسيط بين بنود قائمة اإلستقصاء ، بجانب معنوية 

 ( 9 )رقم جدول   ( .                     Pاإلرتباط ) 

 القدرات الدينامية متغيرلبنود الداخلي االتساق معامل 

 ( 207 ن = ) 

 العبارات
معامل 
 االرتباط

المعنو 
 (Pية )

معامل  العبارات
 االرتباط

المعنوية 
(P) 

 قدرات االتصال قدرات التعلم

تعالج االدارة المشكالت 
الجديدة باالستناد الى 

 المعرفة الحالية .
.805** 

تعتمد االدارة على  000.
التكنولوجيا في تبادلها 
للمعلومات )داخل المصنع 

 وخارجه(.

.812** .000 

تمتلك االدارة خبرات 
متعددة ومتنوعة يمكن 
االفادة منها في حل 

 مشكالت المصنع.
.734** 

تستند االدارة على وسائل  000.
االتصال الحديثة لتعريف 
 الجمهور بمنتجات المصنع.

.777** .000 

توظف االدارة المعرفة 
الجديدة المكتسبة من 
خارج المصنع في 

كما  الصناعةتحسين 
 ونوعا.

.816** 

تعتمد االدارة على  000.
المخاطبات الرسمية بكثرة 
بوصفها وسيلة اتصال مع  

 العاملين.

.754** .000 

تشجع االدارة  العاملين 
على اكتساب مهارات 

 جديدة.
.779** 

الى األفراد تنظر االدارة  000.
بوصفهم نأقلين للمعرفة 
 اكثر من الوسائل الرسمية.

.791** .000 

 **786.توجه االدارة العاملين 
 **806.تشجع االدارة  العاملين على  000.

.000 
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نحو تعلم عبر خلق 
 بيئة ايجابية مشجعة.

 طرح االفكار مهما كانت.

 القدرات الثقافية قدرات االبداعية

 تسعى االدارة الى
 **843. تحديث نظامها االداري.

تشجع االدارة العاملين على  000.
تبادل خبراتهم بين الخطوط 

 االنتاجية المختلفة.
.855** 

.000 

تحاول االدارة تغيير 
اسلوب عملها بحسب 

 **807. الموقف.

تحاول االدارة اإلجابة عن  000.
تساؤالت العاملين، وان 
كانت بعيدة عن 

 اختصاصهم.

.861** 

.000 

تبتكر االدارة اساليب 
 **805. عمل جديدة باستمرار.

من عملية ال تخشى االدارة  000.
 **826. التحديث.

.000 

تقدم االدارة تكتيكات 
 **815. جديدة باستمرار.

ال تسخر االدارة من االفكار  000.
الغريبة وتشجع العاملين 

 على طرح افكارهم.
.804** 

.000 

 يساعد الهيكل التنظيمي
للمصنع على انسيابية 
المعلومات بين االقسام 

 بسهولة.
.813** 

بامكان االدارة  تحليل و  000.
تفسير االحداث المحيطة 

من منظور اقتصادي 
واجتماعي وسياسي 

 وتكنولوجي.

.848** 

.000 

 01.( مستوى المعنوية  **)  

 01.يت ح من الجدول السابق معنوية معامل اإلرتباط لجميع البنود عند مستوى 
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 ( 10 )رقم جدول 

 ( 207 ن = ) تحسين االداء المؤسسي متغيرلبنود الداخلي االتساق معامل 

معامل  العبارات
 االرتباط

معامل  العبارات (Pالمعنوية )
 (Pالمعنوية ) االرتباط

ربط ترشيح الموظف 

على ترقية للحصول 

علي حسب أداء المهمة 

 المطلوبة منة.

.805** 

لدى الثقة فى أن  000.

الشركة تحافظ على 

الموظفين المتميزين 

 فى العمل ويدعمهم.

.841** .000 

هناك تنسيق مستمر 

بين المستويات اإلدارية 

لتحقيق الجودة 

المطلوبة في إنجاز 

 األعمال.

.861** 

يشعر العاملون فى  000.

الشركة ان منح 

الترقيات الوظيفية 

يؤثر ايجابيا على 

تحسين االداء 

 .المؤسسي

.864** .000 

يقوم العاملون بتأدية 

األعمال بالكفاءة 

والفاعلية المطلوبة 

وفى التوقيتات المحددة 

و طبقًا لمعايير الجودة 

 .المطلوبة

.833** 

تعمل  الشركة  على  000.

الحاجات تلبية ودعم 

األساسية للعاملين 

لتحقيق التوازن بين 

العمل ومتطلبات 

 الحياة اآلخرى .

.800** .000 

هناك متابعة وتوجيه 

مستمر من قبل 

الرؤساء لمرؤوسيهم 

إلنجاز أعمالهم بما 

يتالءم مع نظم وقوانين 

 العمل.

.811** 

تعمل  الشركة  على  000.

تهيئة المناخ الالزم 

للعاملين الداء 

مهامهم الوظيفية من 

خالل التجهيزات 

اإلدارية واألماكن 

المناسبة لتأدية 

 مهامهم الوظيفية. 

.868** .000 

يكلف العاملين بالمهام 

ُ لبطاقة الوصف  وفقا
.813** 

يشعر العاملين  000.

بالشركة بالراحة 
.856** 

.000 
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النفسية من خالل  الوظيفى الخاصة بهم.

توفير كافة االمكانيات 

المادية والمعنوية 

 الالزمة لهم. 

تعمل المستويات 

األشرافية بالشركة على 

تزويد العاملين 

باألقتراحات البناءة 

لتحسين آداءهم فى 

 العمل. 

.852** 

.000  

أجد من مديرى المباشر 

وتقديرا فى حال دعما 

 قيامى بعمل مميز.

.815** 

.000 

 01.( مستوى المعنوية  **) 

 01.يت ح من الجدول السابق معنوية معامل اإلرتباط لجميع البنود عند مستوى 
 : قياس درجة اإلعتمادية على النتائج 

درجة اإلعتماة دات ةلاإلائمة حملقاإل   ة اااااا( نتائج قيااس  11يوضح الجدول رقم ) 

Reliability Coefficientفةةلا ةةمامنةةقااةةااسمنةة  اإلعتم اةة  ا  تةةم  إل ااااا

ااCornbach Alphaاع اماإلاثب تا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

 (11جدول رقم ) 

 درجة اإلعتمادية على النتائج المحققة لمتغيرات وأبعاد قائمة اإلستقصاء
 معامل الثبات بيان المتغيرات / األبعاد

 834. قدرات التعلم األول

 843. قدرات االتصال الثانى

 874. القدرات االبداعية الثالث

 895. القدرات الثقافية الرابع

 951. القدرات الدينامية

 922. أداء المهام األول

 900. االداء السياقي الثانى

 948. تحسين االداء المؤسسي

 ُيظهر الجدول السابق ما يلى :
% 83.4تتاراوح بااين  الديناميااةالقادرات أن جمياع معااامالت الثباات ألبعاااد  -

 كحد أدنى ،
% 94.8% ، 90وتتاراوح أبعااد االداء المؤسساي باين  بحد أقصى ،% 95.1    

. 
تحسااااين االداء  –بلااااا معاماااال الثبااااات لمتغياااارات الدراسااااة ) للقاااادرات الديناميااااة  

 % .94.8% ، 95.1المؤسسي( 
ة فى إستنادًا على ما سبق يمكن اإلعتماد على المقاييس المستخدم -

 قائمة اإلستقصاء .
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 القدرات الدينامية : -1
يعرض هذا الجزء مناقشة نتائج الدراسة التطبيقية المتعلقة بمتغير القدرات 

 الدينامية ، وذلك على النحو التالى :
 

إجراء اإلحصاءات الوصفية إلستجابات مفردات عينة البحث  بإستخدام األوساط  -أ
 للشركات ، للمستوي الوظيفي، عدد سنوات الخبرة  .الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

إجراء اإلحصاءات اإلستداللية لبيان مدى معنوية الفروق بين قيم األوساط الحسابية  -ب
 ، بإستخدام تحليل التباين آحادي االتجاه .

إجراء إختبار توكى للمقارنات المتعددة لتحديد مصدر التمايل ، وذلك  فى حال معنوية  -ج
 التباين .نتائج 

 :اإلحصاءات الوصفية  -أ
( نتائج قياس إدراك مفردات عينة البحث لمتغير القدرات الدينامية 12يو ح الجدول رقم )

على مستوى الشركة ، المستوي الوظيفي ،عدد سنوات القدرات اإلبداعية   باستخدام 
 االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية . 
 ( 12 ) رقم جدول

 لمتغير القدرات الديناميةلحسابية واإلنحرافات المعيارية األوساط ا

 
 بيــــــــــــــــــــــان

 المعياري االنحراف الحسابي الوسط العدد

 
 الشركة

شركة الشرق األوسط  لصناعة 
 الزجاج  القاهرة

72 3.9965 .75853 

شركة الشرق األوسط  لصناعة 
 الزجاج السادات

66 4.1280 .40126 

مصر لصناعة الزجاج  شركة 
 القليوبية

69 4.0232 .58772 

 60524. 4.0473 207 االجمالي

 
المستوي 
 الوظيفي

 21685. 4.2929 7 إدارة العليا

 59416. 4.1033 76 االدارة الوسطي

 62310. 3.9992 124 الوظائف النمطية

 60524. 4.0473 207 االجمالي

 
عدد 

سنوات 
 الخبرة 

 64015. 3.9987 76 سنة 15أقل من 

 49638. 4.1310 58 سنة 20إقل من  15من 

 46060. 4.0355 38 سنة 25سنة إلى اقل من  20من 

 80853. 4.0271 35 سنة 25أكثر من 

 60524. 4.0473 207 االجمالي
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 ( يتضح ما يلي : 12بتحليل بيانات الجدول السابق رقم ) 
فى مقدمة شركة الشر  األوسط  لصناعة الزجاج السادات تأتي   علي مستوي الشركة -

شركة الشر  األوسط  لصناعة ، فى حين يأتى  4.1280الشركات بوسط حسابى قدره 
شركة مصر ، وتتوسط  3.9965فى مؤخرة الترتيب بوسط حسابى قدره  الزجاج  القاهرة

 هذين الشركتين .     لصناعة الزجاج  القليوبية
شركة الشر  األوسط  تقل قيم اإلنحراف المعيارى إلستجابات مفردات عينة الدراسة فى  -

مما يعكس تجانس اإلستجابات حول الوسط  401.بقيمة قدرها  لصناعة الزجاج السادات
شركة الحسابى ، فى حين تزيد قيمة اإلنحراف المعيارى للوسط الحسابى لمفردات عينة 

. تعكس أكبر تشتت فى 758بقيمة بلغت  جاج  القاهرةالشر  األوسط  لصناعة الز 
 اإلستجابات . 

تأتي إدارة العليا في مقدمة الترتيب ثم يليها االدارة الوسطي ثم  علي المستوي الوظيفي -
 .الوظائف النمطية وهو يعبر عن واقع الهرمي للمستوي الوظيفي في الشركات

بقيمة إدارة العليا ت عينة الدراسة فى تقل قيم اإلنحراف المعيارى إلستجابات مفردا -
مما يعكس تجانس اإلستجابات حول الوسط الحسابى ، فى حين تزيد قيمة  216 .قدرها 

.  623بقيمة بلغت  الوظائف النمطيةاإلنحراف المعيارى للوسط الحسابى لمفردات عينة 
 تعكس أكبر تشتت فى اإلستجابات . 

 
سنة  في  20إقل من  15المقدمة العاملين  من  يأتي في بنسبة عدد سنوات الخبرة  -

،     4.1310سنة بنسبة وسط حسابي ) 25سنة إلى اقل من  20المقدمة يليه من 
سنة في  15( علي التوالي ثم تأتي عدد سنوات القدرات اإلبداعية  أقل من  4.0355

سنين . وهو أمر طبيعي الن كلما زاد عدد  3.9987االخير بنسبة وسط حسابي قدرة 
 الموظف في الشركة كلما إدرك اهمية القدرات الدينامية .

 
عدد سنوات القدرات تزيد قيم اإلنحراف المعيارى إلستجابات مفردات عينة الدراسة فى  -

مما تعكس اكبر تجانس اإلستجابات  808 .بقيمة قدرها سنة  25اإلبداعية  أكثر من 
اف المعيارى للوسط الحسابى لمفردات حول الوسط الحسابى ، فى حين تقل قيمة اإلنحر 
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.  تعكس أقل تشتت فى 460بقيمة بلغت سنة  25سنة إلى اقل من  20ن عينة م
 اإلستجابات . 

 االحصاءات االستداللية : -ب 
للتعرف على معنوية النتائج السابقة ، تم إجراء تحليل التباين آحادى اإلتجاه ، الذى 

 ( . 13 يوضح نتائجه  الجدول رقم )
 

 (  13جدول رقم ) 
لمتغير القدرات الدينامية علي مستوي الشركة االتجاه حادي آتحليل التباين 

 والمستوي الوظيفي والخبرة

 بيان
مصدر 
 التباين

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

F 
 المحسوبة

P  
 الداللة

 الشركة

بين 
 المجموعات

2 .656 .328 .894 .410 

 غير
 معنوي

 داخل
 المجموعات

204 74.805 .367 

 الكلي 
206 75.461 

  

المستوي 
 الوظيفي

بين 
 المجموعات

2 .947 .474 1.297 .276 

 غير
 معنوي

داخل 
 المجموعات

204 74.514 .365 

 الكلي 
206 75.461 

  

عدد 
سنوات 
 الخبرة

بين 
 المجموعات

3 .606 .202 .548 .650 

 غير
 معنوي

داخل 
 المجموعات

203 74.855 .369 

 الكلي 
206 75.461 
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بقراءة مكونات جدول  تحليل التباين آحادي االتجاه لتحديد المعنوية يت ح ما 
 يلى:
بين  0.01ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

الشركات، المستوي الوظيفي، عدد سنوات الخبرة  ، مما يشير الى عدم إختالف 
 إدراك مفردات عينة البحث للقدرات الدينامية .

 تحسين األداء المؤسسي: -2
يعرد هذا الجلء مناقشة نتائج الدراسة التطبيقية المتعلقة بمتغير تحسين األداء 

 المؤسسي، وذلك على النحو التالى :
إجراء اإلحصاءات الوصفية إلستجابات مفردات عينة البحث  بإستخدام  -أ

األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية للشركات ، المستوي الوظيفي ، عدد 
 سنوات الخبرة .

إجراء اإلحصاءات اإلستداللية لبيان مدى معنوية الفروق بين قيم األوساط  -ب
 دي االتجاه .الحسابية ، بإستخدام تحليل التباين آحا

إجراء إختبار توكى للمقارنات المتعددة لتحديد مصدر التمايل بين الشركات،  -ج
المستوي الوظيفي، عدد سنوات القدرات اإلبداعية ،  وذلك  فى حال معنوية نتائج 

 التباين .
 :اإلحصاءات الوصفية  -أ

ر تحسين ( نتائج قياس إدراك مفردات عينة البحث لمتغي 14يو ح الجدول رقم ) 
عدد سنوات الخبرة(  –المستوي الوظيفي  –األداء المؤسسي على مستوى )الشركة 

 باستخدام االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية . 
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 ( 14 ) رقم جدول
 لمتغير تحسين األداء المؤسسياألوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

 
 بيــــــــــــــــــــــان

 الحسابي الوسط العدد
 االنحراف
 المعياري

 
 الشركة

شركة الشرق األوسط  لصناعة 
 الزجاج  القاهرة

72 3.9942 .77587 

شركة الشرق األوسط  لصناعة 
 الزجاج السادات

66 4.1970 .50587 

شركة مصر لصناعة الزجاج  
 القليوبية

69 4.0652 .67016 

 66596. 4.0825 207 االجمالي

 
المستوي 
 الوظيفي

 21973. 4.1190 7 إدارة العليا

 65702. 4.1831 76 االدارة الوسطي

 68322. 4.0188 124 الوظائف النمطية

 66596. 4.0825 207 االجمالي

 
عدد 

سنوات 
 الخبرة 

 68435. 4.0252 76 سنة 15أقل من 

 59288. 4.2284 58 سنة 20إقل من  15من 

 57939. 4.0548 38 سنة 25سنة إلى اقل من  20من 

 80439. 3.9952 35 سنة 25أكثر من 

 66596. 4.0825 207 االجمالي

 
 ( يت ح ما يلي : 14بتحليل بيانات الجدول السابق رقم ) 

فى شركة الشرق األوسط  لصناعة اللجاج السادات تأتي   علي مستوي الشركة -
شركة الشرق ، فى حين يأتى  4.1970مقدمة الشركات بوسط حسابى قدره 

 3.9942فى مؤخرة الترتيب بوسط حسابى قدره  األوسط  لصناعة اللجاج  القاهرة
 هذين الشركتين .     شركة مصر لصناعة اللجاج  القليوبية، وتتوسط 

شركة الشرق تقل قيم اإلنحراف المعيارى إلستجابات مفردات عينة الدراسة فى  -
مما يعكس تجانس  505 .بقيمة قدرها  األوسط  لصناعة اللجاج السادات

اإلستجابات حول الوسط الحسابى ، فى حين تليد قيمة اإلنحراف المعيارى للوسط 
بقيمة  شركة الشرق األوسط  لصناعة اللجاج  القاهرةالحسابى لمفردات عينة 

 . تعكس أكبر تشتت فى اإلستجابات . 775بلغت 
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في مقدمة الترتيب ثم يليها االدارة  تأتي إدارة الوسطي علي المستوي الوظيفي -
، 4.1190، 4.1831العليا ثم الوظائف النمطية بوسط حسابي قيمته )

 ( علي التوالي .4.0188
إدارة العليا تقل قيم اإلنحراف المعيارى إلستجابات مفردات عينة الدراسة فى  -

ى مما يعكس تجانس اإلستجابات حول الوسط الحسابى ، ف 219 .بقيمة قدرها 
الوظائف حين تليد قيمة اإلنحراف المعيارى للوسط الحسابى لمفردات عينة 

 .  تعكس أكبر تشتت فى اإلستجابات . 683بقيمة بلغت  النمطية
 
 20إقل من  15يأتي في المقدمة العاملين  من  بنسبة لعدد سنوات الخبرة  -

سابي سنة بنسبة وسط ح 25سنة إلى اقل من  20سنة  في المقدمة يليه من 
( علي التوالي ثم تأتي عدد سنوات القدرات اإلبداعية   4.0548،     4.2284)

 . 3.9952في االخير بنسبة وسط حسابي قدرة  سنة 25أكثر من 
 
عدد سنوات تليد قيم اإلنحراف المعيارى إلستجابات مفردات عينة الدراسة فى  -

مما تعكس اكبر تجانس  804 .بقيمة قدرها سنة  25القدرات اإلبداعية  أكثر من 
اإلستجابات حول الوسط الحسابى ، فى حين تقل قيمة اإلنحراف المعيارى للوسط 

.  579بقيمة بلغت سنة  25سنة إلى اقل من  20ن الحسابى لمفردات عينة م
 تعكس أقل تشتت فى اإلستجابات . 

 االحصاءات االستداللية : -ب 
إجراء تحليل التباين آحادى اإلتجاه ، للتعرف على معنوية النتائج السابقة ، تم 

 ( . 15 الذى يو ح نتائجه  الجدول رقم )
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 ( 15جدول رقم )  
لمتغير تحسين األداء المؤسسي علي مستوي الشركة االتجاه حادي آتحليل التباين 

 والمستوي الوظيفي والخبرة
 

 بيان
مصدر 
 التباين

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

F 
 المحسوبة

P  
 الداللة

 الشركة

بين 
 المجموعات

2 1.447 .723 1.641 .196 

 غير
 معنوي

داخل 
 المجموعات

204 89.914 .441 

 الكلي 
206 91.361 

  

المستوي 
 الوظيفي

بين 
 المجموعات

2 1.282 .641 1.451 .237 

 غير
 معنوي

داخل 
 المجموعات

204 90.079 .442 

 الكلي 
206 91.361 

  

عدد 
سنوات 
 الخبرة 

بين 
 المجموعات

3 1.780 .593 1.345 .261 

 غير
 معنوي

داخل 
 المجموعات

203 89.581 .441 

 الكلي 
206 91.361 

  

 
لتحليل التباين آحادي االتجاه لتحديد المعنوية يتضح  جدول السابقمكونات  قراءةب

 ما يلى :

بين  0.01مستوى معنوية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -
الشركات، المستوي الوظيفي، عدد سنوات الخبرة  ، مما يشير الى تشابة إدراك 

 مفردات عينة البحث فى الشركات لمفهوم تحسين األداء المؤسسي.
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بغرض التاكد ان ال يوجد التمايز بين الشركات فيما يتعلق بالقدرات الدينامية ، 
 ال قام الباحث بعمل االتي : وتحديد ما اذا كان يوجد تميز ام

تحليال التبااين ثناائى اإلتجاااه لتفاعال الشاركة والقاادرات الدينامياة علاى تحسااين      
 األداء المؤسسي:

( النتاااائج المتعلقاااة بتاااأثير كاااال مااان الشاااركة و القااادرات  16 يو اااح الجااادول رقااام )
 الدينامية على تحسين األداء المؤسسي.

 ( 16جدول رقم ) 
 تحليل التباين ثنائي االتجاه لتفاعل الشركة والقدرات الدينامية على 

 تحسين األداء المؤسسي

 بيان

درجا
ت 
الحري

 ة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المربعا

 ت

F 
المحسو

 بة

P  
 الداللة

الشرك -1
 ة

2 .208 .104 .879 .41
8 

غير 
معنو
 ي

القدرا -2
 ت الدينامية

45 67.765 1.506 12.70
4 

.00
0 

معنو
 ي

 تفاعل -3
الشركة و 
القدرات 

الدينامية  
(1×2) 

38 4.622 .122 1.026 .44
3 

 غير
معنو
 ية

 
التباين 
 المشروح

 

121 14.343 .119 

   

 التباين الكلي
207 3541.43

8 
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 ُتشير نتائج الجدول السابق الى ما يلى :
ال يوجااد تااأثير ذو داللااة معنويااة للشااركة علااى تحسااين األداء المؤسسااي،  -

، وتااأتى   0.01عنااد مسااتوى معنويااة  879.( المحسااوبة  Fحيااث بلغاات قيمااة ) 
 هذه النتيجة تأكيدًا لنتائج تحليل التباين احادي االتجاه السابق .

يوجاااد تاااأثير ذو داللاااة معنوياااة للقااادرات الدينامياااة علاااى تحساااين األداء   -
 المؤسسي. 

ال يوجااد تااأثير جااوهرى لتفاعاال الشااركة والقاادرات الديناميااة علااى تحسااين  -
وهاى معنوياة عناد  1.026( المحساوبة  Fاألداء المؤسسي،  حياث بلغات قيماة ) 

 .01مستوى 
 ى :ما يل –فى رأى الباحث   –تعكس هذه النتائج   
أن الشاااركة لااايس لهاااا تااااثير معناااوي علاااى القااادرات الدينامياااة مااان جاناااب  -

 العاملين بها .
 ، تحسااين األداء المؤسسااي علااى عنااوى لااه تااأثير م القاادرات الديناميااةأن  -

نما ر عليه من خالل تفاعلاه ماع الشاركة . وهاو ماا يعناى أن طبيعاة العمال يؤث ال وا 
 ن القدرات الدينامية  .  والمناخ التنظيمى للشركة أقوى فى العالقة م

 
  تحليل التباين ثنائى اإلتجاه لتفاعل المساتوي الاوظيفي والقادرات الدينامياة

 على تحسين األداء المؤسسي:
( النتااائج المتعلقااة بتااأثير كااال ماان المسااتوي الااوظيفي  17يو ااح الجاادول رقاام ) 

 والقدرات الدينامية على تحسين االداء المؤسسي.
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 ( 17جدول رقم ) 
 تحليل التباين ثنائي االتجاه لتفاعل المستوي الوظيفي والقدرات الدينامية على 

 تحسين األداء المؤسسي

 بيان
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

F 
 المحسوبة

P  
 الداللة

المستوي  -1
 الوظيفي

غير  143. 1.974 238. 475. 2
 معنوي

القدرات  -2
 الدينامية

45 69.509 1.545 12.834 .000 
 معنوي

تفاعل المستوي -3
الوظيفي و القدرات 

الدينامية    
(1×2) 

27 2.929 .108 .901 .609 

غير 
 معنوي

 التباين المشروح
132 15.887 .120 

   

     3541.438 207 التباين الكلي

 ُتشير نتائج الجدول السابق الى ما يلى :
ال يوجااد تااأثير ذو داللااة معنويااة للمسااتوي الااوظيفي علااى تحسااين األداء  -

  0.01عند مساتوى معنوياة 1.974( المحسوبة  Fالمؤسسي، حيث بلغت قيمة ) 
 ، وتأتى هذه النتيجة تأكيدًا لنتائج تحليل التباين احادي االتجاه السابق .

األداء  يوجاااد تاااأثير ذو داللاااة معنوياااة للقااادرات الدينامياااة علاااى تحساااين  -
 المؤسسي. 

ال يوجد تأثير جاوهرى لتفاعال المساتوي الاوظيفي والقادرات الدينامياة علاى  -
وهى معنوية   901.( المحسوبة  Fتحسين األداء المؤسسي،  حيث بلغت قيمة ) 

 .01عند مستوى 
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أن القدرات الدينامية أكثر تاثير  –من وجهة نظر الباحث  –تعكس هذه النتائج  

المؤسسي، وأنه اذا ارادت الشركة دعم القدرات الدينامية  علي تحسين األداء
فعليها تنمية المناخ التنظيمى الذى يحقق أبعاد القدرات الدينامية المتمثلة فى   

    .القدرات الثقافية -قدرات التعلم ، قدرات االتصال ، القدرات اإلبداعية ،
 

 (  18جدول رقم ) 
  الدراسةمتغيرات  مصفوفة اإلرتباط بين

قدرات  بيان
 التعلم

قدرات  
 االتصال 

القدرات 
 اإلبداعية  

القدرات 
 الثقافية

القدرات 
 الدينامية

أداء 
 المهام 

االداء 
 السياقي

تحسين 
األداء 

 المؤسسي

 قدرات التعلم

P 

 .759** 
 

.000 

.711** 
 

.000 

.733** 
 

.000 

.894** 
 

.000 

.704** 
 

.000 

.697** 
 

.000 

.732** 
 

.000 

 ، قدرات االتصال 

 P 

  .743** 
 

.000 

.701** 
 

.000 

.893** 
 

.000 

.663** 
 

.000 

.704** 
 

.000 

.710** 
 

.000 

 القدرات اإلبداعية 

     P 

   .785** 
 

.000 

.901** 
 

.000 

.779** 
 

.000 

.781** 
 

.000 

.814** 
 

.000 

 القدرات الثقافية

 P 

    .898** 
 

.000 

.827** 
 

.000 

.780** 
 

.000 

.843** 
 

.000 

 القدرات الدينامية

 P 

     .829** 
 

.000 

.826** 
 

.000 

.864** 
 

.000 

 أداء المهام

 P 

      .831** 
 

.000 

.971** 
 

.000 

 االداء السياقي

 P 

       .941** 
 

.000 

 01.( مستوى المعنوية **)                                                      
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 تظهر بيانات الجدول السابق النتائج التالية : 
أن جميع معامالت اإلرتباط بين متغيرات البحث وأبعاد المتغيرات معنوية  -

 01.عند مستوى داللة إحصائية 

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين قدرات التعلم و تحسين  -

ومتغير التابع من % ، وهى عالقة قوية بين البعد 73.2األداء المؤسسي بلغت 

 .01جانب، فضالً عن معنوية العالقة عند مستوى 
توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين القدرات الدينامية وتحسين  -

ً قوة العالقة بين المتغيرين 4.86األداء المؤسسي بلغت  % ، وهى تعكس نسبيا

 . من جانب آخر 01. من جانب ، فضالً عن معنوية العالقة عند مستوى 

أنه اذا كانت هذه النتائج تؤكد  -فى ضوء ما سبق عرضه  -يرى الباحث  -

-  ً وبالتالى صحة الفروض الرئيسة للدراسة ،  ،صحة الفروض الفرعية  -مبدئيا

القدرات إال أن األمر يتطلب قياس مدى التأثير المعنوى لمتغيرى الدراسة ) 

تأثير تفاعل متغير القدرات تحسين األداء المؤسسي ( ، بجانب قياس  – الدينامية

الدينامية  على تحسين األداء المؤسسي ، فضالً عن قياس تأثير أبعاد متغير 

ً لما تنص عليه الفروض الفرعية للدراسة ، وهذا  الدراسة القدرات الدينامية وفقا

 ما سيتم مناقشته من خالل إختبارات الفروض .   

  للدراسة الرئيس الفرضإختبار :  
الفرد الرئيسي: يوجد تأثير ذو داللة إحصائية إلبعاد القدرات الدينامية علي 

يتفرب من الفرض الرئيسي االول الفروض تحسين تحسين األداء المؤسسي ، 

 التالية:

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات التعلم علي تحسين األداء   -1
 المؤسسي.
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ال علي تحسين األداء يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات االتص  -2
 المؤسسي.

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات اإلبداعية  علي تحسين األداء  -3
 المؤسسي.

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات الثقافية علي تحسين األداء   -4
 المؤسسي.

 إختبار الفرض الفرعى األول: -1
 ينص الفرض على ما يلى :

 لقدرات التعلم علي تحسين األداء المؤسسييوجد تأثير ذو داللة إحصائية  

إلختبار هذا الفرض ، قام الباحث بإجراء تحليل اإلنحدار البسيط ، الذى يوضح 
 (  19نتائجه الجدول رقم ) 

 ( 19 ) رقم جدول

 على تحسين األداء المؤسسيقدرات التعلم  البسيط  االنحدار تحليل نتائج

 

 

 المعالم

القيمة 
 المقدرة

B 

الخطأ 
 المعياري

 

معامل 
الخطأ 
 المعياري

Beta 

T 
 المحسوبة

P  الداللة
 اإلحصائية

الجزء 
 الثابت

1.228 .188 
 

 معنوية 000. 6.521

قدرات 
 التعلم

 معنوي 000. 15.369 732. 046. 713.

الخطأ 0.535           ( = 𝑹𝟐معامل التحديد )0.732      (=  Rمعامل االرتباط )

  0.45505المعياري للنموذج 
مستوي الداللة        ( 205،  1درجة الحرية = ) 236.212    ( = F) اختبارقيمة 

 0,01دالة عند 000,     = 
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 تظهر بيانات الجدول السابق ما يلى :

 قدرات التعلم على تحسين األداء المؤسسي . وجود تأثير معنوى -
% 73.2بلغ معامل اإلرتباط بين قدرات التعلمو تحسين األداء المؤسسي  -

 ، وهى نسبة إرتباط قوي جداً بينهما .  
من % فقط 53.3فسرالقدرات التعلم يُ  فإن (𝑹𝟐)وفقاً لمعامل التحديد  -

تحسين األداء المؤسسي ، وهى نسبة التغيير الكلى فى المتغير التابع المتمثل فى 
 ً وباقى النسبة  ،تعكس تأثير معنوى لهذا العامل فى اإلختيارمتوسطة نسبيا

ترجع الى الخطأ العشوائى فى المعادلة ، أو ربما لعدم إدراج متغيرات % 46.7

 ذات تأثير على تحسين االداء المؤسسي فى نموذج اإلنحدار. مستقلة أخرى
وهى دالة إحصائياً عند  236.212 ( المحسوبة  F)  بلغت قيمة -

، وتُشير الى جودة وصحة النموذج وإمكانية اإلعتماد عليه  0.01نوية مستوى مع
نسبياً ، وأنه يمكن تطبيق نموذج العالقة السابق فى معرفة قدرات التعلم من خالل 

  تحسين األداء المؤسسي . 
ورفض فرض  االولالفرض الفرعى قبول بناًء على هذه النتيجة ، يمكن  -

 العدم . 
 الثاني :إختبار الفرض الفرعى  -2

 ينص الفرض على ما يلى :
 .يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات االتصال علي تحسين األداء المؤسسي

إلختبار هذا الفرض ، قام الباحث  بثرجرات تحليثل اإلنحثدار البسثيل ، الثذ  يو ث  . 
 ( .  20نتائجه الجدول رقم ) 
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 ( 20 ) رقم جدول

 على تحسين األداء المؤسسي، قدرات االتصال   البسيط  االنحدار تحليل نتائج

 بيانات الجدول السابق ما يلى : عكست

القدرات الدينامية على  وجود تأثير معنوى ، قدرات االتصال  كأحد أبعاد -
 تحسين األداء المؤسسي .

بلا معامل اإلرتباط بين ، قدرات االتصال  وتحسين األداء المؤسسي  -
 0.01% وهى نتيجة دالة إحصائيًا عند مستوى 71

% من 50.4فإن ، قدرات االتصال  ُتفسر  (𝑹𝟐)وفقًا لمعامل التحديد  -
ى تحسين األداء المؤسسي ، وباقى التغيير الكلى فى المتغير التابع المتمثل ف

% ترجع ترجع الى قيمة الخطأ العشوائى فى المعادلة ، أو ربما لعدم 49.6النسبة 
إدراج متغيرات مستقلة أخرى فى نموذج اإلنحدار، وهى نسبة متوسطة تو ح 

 تأثير معنوى  لهذا البعد .  

توى وهى دالة إحصائيًا عند مس 208.529( المحسوبة  Fبلغت قيمة )  -
مكانية اإلعتماد عليه ، وأنه  0.01معنوية  ، وُتشير الى جودة وصحة النموذج وا 

 المعالم

القيمة 
 المقدرة

B 

الخطأ 
 المعياري

 

معامل 
الخطأ 
 المعياري

Beta 

T 
 المحسوبة

P  الداللة
 اإلحصائية

الجزء 
 الثابت

1.244 .199 
 

 معنوية 000. 6.244

، قدرات 
 االتصال 

 معنوي 000. 14.441 710. 048. 698.

الخطأ المعياري 0.504      ( = 𝑹𝟐التحديد ) 0.710      (=  Rمعامل االرتباط )

  0.47003للنموذج 
مستوي الداللة        ( 205،  1درجة الحرية = ) 208.529    ( = F) اختبارقيمة 

 0.01دالة عند 000.     = 
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يمكن تطبيق نموذج العالقة السابق فى التنبؤ ، بقدرات االتصال  من خالل 
 القدرات الدينامية .  

 ورفض فرض العدم. الثانيالفرض الفرعى قبول بناًء على هذه النتيجة ، يمكن 
 :الثالث إختبار الفرض الفرعى -3

 ينص الفرض على ما يلى :
 .يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات اإلبداعية  علي تحسين األداء المؤسسي

إلختبار هذا الفرض ، قام الباح  برجرات تحليل اإلنحثدار البسثيل ، الثذ  يو ث  .  
 (  21نتائجه الجدول رقم ) 

 
 ( 21 ) رقم جدول

 على تحسين األداء المؤسسيللقدرات اإلبداعية  البسيط  االنحدار تحليل نتائج

 بيانات الجدول السابق ما يلى : بينت

 للخبرة كأحد أبعاد القدرات الدينامية على تحسين األداء المؤسسي . وجود تأثير معنوى  -

% وهى نتيجة دالة 81.4بلغ معامل اإلرتباط بين القدرات اإلبداعية  والقدرات الدينامية  -
 0,01إحصائيًا عند مستوى 

 المعالم

القيمة 
 المقدرة

B 

الخطأ 
 المعياري

 

معامل 
الخطأ 
 المعياري

Beta 

T 
 المحسوبة

P  الداللة
 اإلحصائية

 معنوية 000. 4.553  168. 764. الجزء الثابت

القدرات 
 اإلبداعية 

 معنوية 000. 20.032 814. 041. 823.

الخطأ 0.662      ( = 𝑹𝟐معامل التحديد )0.814      (=  Rمعامل االرتباط )

  0.38819المعياري للنموذج 
مستوي الداللة        ( 205،  1درجة الحرية = ) 401.294    ( = F) اختبارقيمة 

 0,01دالة عند 000,     = 
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من التغيير الكلى فى % 66.2ر فسالقدرات اإلبداعية  ي   فإن (𝑅2)وفقًا لمعامل التحديد  -
 ترجع الى% ترجع 33.8تحسين األداء المؤسسي ، وباقى النسبة  غير التابع المتمثل فىالمت
فى نموذج  الخطأ العشوائى فى المعادلة ، أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى  قيمة

 اإلنحدار، وهي نسبة تاثير قوية على تحسين األداء المؤسسي . 

 0,01الة إحصائيًا عند مستوى معنوية وهى د 401.294( المحسوبة  F)  بلغت قيمة -
مكانية اإلعتماد عليه ، وأنه يمكن تطبيق نموذج  ، وت شير الى جودة وصحة النموذج وا 

 العالقة السابق فى زيادة القدرات اإلبداعية  من خالل القدرات الدينامية.

 ثالث ورفد فرد العدم .الفرد الفرعى القبول بناًء على هذه النتيجة ، يمكن 

 إختبار الفرد الفرعى الرابع: -4
 ينص الفرد على ما يلى :

 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقدرات الثقافية علي تحسين األداء المؤسسي.
إلختبار هذا الفرد ، قام الباحث بإجراء تحليل اإلنحدار البسيط ، الذى يو ح نتائجه 

 (  22الجدول رقم ) 
 ( 22جدول رقم ) 

 على تحسين األداء المؤسسي لقدرات الثقافية االنحدار تحليل نتائج

 بيانات الجدول السابق ما يلى : وضحت

 المعالم

القيمة 
 المقدرة

B 

الخطأ 
 المعياري

 

معامل 
الخطأ 
 المعياري

Beta 

T 
 المحسوبة

P  الداللة
 اإلحصائية

 معنوية 000. 4.678  152. 713. الجزء الثابت

القدرات 
 الثقافية

 معنوية 000. 22.430 843. 037. 823.

الخطأ المعياري 0.710      ( = 𝑹𝟐معامل التحديد )0.843      (=  Rمعامل االرتباط )

  0.35920للنموذج 
     مستوي الداللة =        ( 205،  1درجة الحرية = ) 503.086    ( = F) اختبارقيمة 

 0,01دالة عند 000,
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للقدرة الثقافية كأحد أبعاد القدرات الدينامية على  وجود تأثير معنوى -
 تحسين االداء المؤسسي .

بلغ معامل اإلرتباط بين القدرات الثقافية وتحسين األداء المؤسسي  -

 0.01% وهى نتيجة دالة إحصائياً عند مستوى 84.3

من التغيير % 71القدرات الثقافية تفسر  فإن (𝑹𝟐)وفقاً لمعامل التحديد  -

تحسين األداء المؤسسي ، وباقى النسبة  ى المتغير التابع المتمثل فىالكلى ف

الخطأ العشوائى فى المعادلة ، أو ربما لعدم إدراج متغيرات  قيمة ترجع الى% 29

فى نموذج اإلنحدار، وهى نسبة قوية جداً مثل سابقيها فى التأثير  مستقلة أخرى
 على تحسين األداء المؤسسي .

وهى دالة إحصائياً عند مستوى  503.086محسوبة ( ال F)  بلغت قيمة -

، وتُشير الى جودة وصحة النموذج وإمكانية اإلعتماد عليه ، وأنه  0.01معنوية 
يمكن تطبيق نموذج العالقة السابق فى القدرة على معرفة القدرات الثقافية من 

  خالل القدرات الدينامية . 
 رابع ورفض فرض العدم .الفرعى الالفرض قبول  بناًء على هذه النتيجة ، يمكن

 إختبارالفرض الرئيس  : 

 ينص الفرض على مايلى:
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية إلبعاد القدرات الدينامية علي تحسين األداء 

 .المؤسسي
لبيان درجات  المتعدد المتدرج الباحث بإجراء تحليل االنحدار مإلختبار الفرض ، قا

وأولويات تأثير أبعاد القدرات الدينامية على تحسين األداء المؤسسي مع تحديد 
 ( .    23 معنوية التأثير ، الذى يعرض نتائجه الجدول رقم )
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   23ودبل رقم ت 

على تحسين األداء  إلبعاد القدرات الديناميةاالنحدار المتعدد المتدرج  تحليلنتائج 
 المؤسسي

 ت شير بيانات الجدول السابق الى النتائج التالية : 

 -القدرات اإلبداعية   –يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لب عدى ) القدرات التعلم  - 
ن إختلف تحسين االداء المؤسسيالقدرات الثقافية ( على  درجة تأثير كل منهما  ت، وا 

 ( المحسوبة ،  حيث جاء ترتيب درجات تأثير االبعاد  كما يلى : T)  وفقًا لقيم 

 7.882القدرات الثقافية                           -1          

           5.471القدرات اإلبداعية                         -2          

                              5.471                          القدرات التعلم   -3          

 ااهعتام

ااقإه  
 ااهقدرل

B 

ااخطر 
 ااهعإتري

 

هعتهل 
ااخطر 
 ااهعإتري

Beta 

T 
 ااههسبق 

P   اادبا
 اإلهصتئإ 

 ااوزء اا تقت
.224 .149 

 
غير  133. 1.508

 معنوية

 معنوية 031. 2.166 123. 055. 120. قدرات ااأع م

قدرات  
 ابأصتل 

غير  364. 909. 052. 056. 051.
 معنوية

ااقدرات 
 اإلقدا إ  

 معنوية 000. 5.471 326. 060. 330.

ااقدرات 
 اا قت إ 

 معنوية 000. 7.882 461. 057. 450.

  0,31521الخطأ المعياري للنموذج                0,780( = 𝑹𝟐معامل التحديد )0.883      (= Rمعامل االرتباط )
 0.01دالة عند 000,         مستوي الداللة =        (202،  4درجة الحرية = ) 179.373     ( = F) اختبارقيمة 
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 .لم يظهر لبعد ، قدرات االتصال  أى تأثير جوهرى على تحسين األداء المؤسسي -

ي فسر القدرات الثقافية والقدرات اإلبداعية  والقدرات التعل موفقًا لمعامل التحديد  -
(𝑅2 )78.8لتابع المتمثل فى تحسين األداء % من التغير الكلى فى المتغير ا

% ترجع الى الخطأ العشوائى فى المعادلة ، أو ربما 21.2المؤسسي ، وباقي النسبة 
 لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج .

إذن فى  وء نتائج تحليل اإلنحدار البسيط واإلنحدار المتعدد المتدرج ، يمكن 
إلنتفاء تأثير ُبعدى القدرات الثقافية والقدرات  –جلئيًا  –الرئيس قبول الفرد 

اإلبداعية  والقدرات التعلم على تحسين األداء المؤسسي ، ورفد الفرد لُبعد ، 
 قدرات االتصال  من حيث معنوية تأثيرهما على تحسين األداء المؤسسي

 التوصيــات:

 : إبذح ااودبل ااأتان أبصإتت اادراس 
 ( 24جدول رقم ) 

 توصيات الدراسة
ر
 قم

الجهة المسؤولة  التوصيات
 عن التنفيذ

 آليات التنفيذ

1. 
توظيف المهارات والخبرات والقدرات 
المملوكة من قبل العاملين في تحسين 
عملية االنتاج الحالية وليادة االنتاج 
حتى لو كانت االالت والمعدات متقادمة 

 التى تستخدم في صناعة اللجاج.

 
 االدارة الوسطي 

من خالل عمل إحصائيات بنسبة 
االنتاج كل فترة ومعرفة المعوقات 
ومحاولة معالجتها وتوليع الوظائف 
بشكل يتناسب مع كل عامل في 

 الشركة.

2. 
 رورة قيام ادارات الشركة بتنظيم دورات 
جراء ورش عمل تخص مجال  للعاملين وا 
صناعة اللجاج وطرح اهم المشكالت التي 

إدارة الموارد 

 البشرية

تخصيص مبلا من  -
  الشركة.ميلانية 

يتم مكان الذي سالتحديد  -
جراء التعاون معه في  إخذ الدورات وا 



 10/1/2021تاريخ قبول النشر         محمد جمال محمد               أثر القدرات الدينامية علي تحسين االداء المؤسسي  

 137                                                  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  
  

 
 
 
 
 

 
 

يعاني منها العاملين سواء على الصعيد 
 الشخصي او في العمل.

 ورش العمل للعاملين في الشركات.

3. 
يجب على ادارات الشركات ان تتقبل 
االفكار والمقترحات المقدمة من قبل 
العاملين  وسماع صوتهم جميعا وانهم 
يعملون بشكل يومي على ليادة االنتاج  

 وتحسين االداء.

 

رؤساء مجلس 

 .إدارة

 . مع المديرينعقد ندوات -

عقااد لقاااءات دوريااة نصااف شااهرية -

العااااااااملين وشاااااااهرية باااااااين رؤسااااااااء 

 .والمديرين

4. 
 

عقد برتوكوالت تعاون مع قطاعات 

من شركات اخري تعمل في نفس المجتمع 

 .المجال

الموارد إدارة 

 .البشرية

من خالل الية تعاون ومشترك بين  -

لعمل بروتوكل وتوعية  الشركات

 .أحدث المستجدات  العاملين

5. 
يجب اعادة النظر بالهياكل التنظيمية 
بالشكل الذي يساعد على انسيابية 
المعلومات بسهولة، ويساعد على تحقيق 

 اهداف الشركة بكفاية وفاعلية.

رؤساء مجلس 

 االدارة

من خالل عمل إليه  -

لتواصل الشركات الثالثة ببع ها 

حتى يتم التواصل مع جميع العاملين 

 .بشركة

في  للعاملين ال مينةالقدرات  معرفة .6
 وتشجيع علي االبتكار الشركاتمختلف 

ظهار هذه القدرات  .وا 

 
 .االدارة العليا

 

من خالل إنشاء إدارة  مستقلة 
 العاملينمسئولة عن متابعة جميع 

واالستماع إلى االفكار ومحاولة 
 تنفيذها.

 والمسئوليات اإلستمرار في تطوير المهام .7

 تنظيم الى يؤدي مما االتصال وطرق 

 وعدم والمسئوليات المهام وو وح العمل

 االثر له ذلك كل االشراف ، فى االلدواجية

 العمل في الشركة. انجال على االيجابي

رؤساء مجلس 

 االدارة.

 

إقامة ورش عمل وندوات ولقاءات 

عملية وعلمية اسبوعية ونصف 

شهرية ممنهجة بهدف التنمية علي 

تمكين بعد ليادة كفاءة االتصال 

 لتحسين االداء المؤسسي.العاملين 
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