
 المستخلص

 

محمذ حسين علي حسين الجابري. تأثير بعض مهارات التفكيرر اببرذاعي لاليسريل الفيرا ي 

بغرذاد   الجامعرة المستييرر:ة   كليرة ابدار   –التذقيق ابستراتيجي. )أطرلحة دكتوراه( . 

 . 8002لابقتياد   قسم أدار  ابعمال ، 

  
  أل ككا تفملجككلك تأل سككب  وكك يرت لكظرٌككرت ف  ككل  ٌشكك ا تفكي ٌككب تعيككرترً جككبلبم ظمكك  ف م  مكك     

تفمعبفٌ  لتعربتك تفذي ٌظعا تفمرٌب أ سب لرٌي فمكط يكي  تفيٌةك  لتفك كيفا لتفكطكلٌب ز لٌكارتر تف ككي  
لتالوكسميب تفح ٌ ً فهذت تفميهلم حٌ مكي ٌكلتظكر فكً م  مك  ييحسك  ركك تاليك كيب لك شكب س يفك  تعيكرتك 

ي لأهرتفهي ز  ذ ٌشك ا تف وكٌا تفس كيفً تفك  ٌمكً م ل كي  ولٌك  لفير ك  جمك وٌيويكهي لتوكبتكٌظٌيكه
فككً كلظٌككا وكك لك تفعككيم ٌك لتفم  مكك  لٌمسككا هلٌكهككي يثقككيةي لأ مككلذ  س ككيفً ٌع ككا ح ٌ كك  تف ككٌم 

 لتفمعك رت  لتالفكبتجي  تفويةرم .
 كيفً   ييفككأسٌب فكً لككأكى أهمٌ  يحث تفمكغٌكربٌك تفكلجكٌحٌٌك ا تفكي ٌكب تعيكرترً لتف وكٌا تفس       

تفمكككركغٌب تالوككككظييً ا تفككككروٌي تالوككككبتكٌظً    أحكككر أوكككيفٌج تفبوييككك  تعوككككبتكٌظٌ  تفككككً كميبوكككهي 
تعرتبككككٌك تفع ٌكككي لتفلوكككطى يلجكككل  لتفكككذي ٌيوكككا  طكككيبح تفي كككبي لتفمعبفكككً مكككك ح كككلا تعرتبم 

ألرمكيا فيحكي لتثكيكيب لتعوكبتكٌظٌ  لتفمحيوي  لتفكروٌي ز لكاتٌر رلبح مع تفكلوكع فكً م  مكي  ت
ظمٌع  ميبرت  تف شيط تفك  ٌمً لتالوكبتكٌظً ريب ثٌيبت  كروٌي ررم ٌثكيبهي تفمكروي تالوككبتكٌظً 
كيعي ف  بلف تفمحٌط  ز فم ع حيال  تال حبتف تالوكبتكٌظً لتفك  ٌمً لك  ٌا حيال  تفكالرج لتفيوير 

 تعرتبي لتفميفً .
مش    تفربتو  يكوييال  رك كلتفب تفمحكل  تفي بي فمكغٌبتكهي ابةٌو  لفبرٌ     لوٌيا تسب        

تفكلجٌحٌ  م هي فً تفمكغٌب تالوككظييً ز يهكرف كطكلٌب ل ٌيك  تفبوييك  لي كيي لك مٌك  وكربت  تفمكروي 
كٌك بةٌوكٌك ت يس   تعوكبتكٌظً ز لرلبهي فً تفعما تفبوييً فرٌلتك تفبويي  تفميفٌ  . لتفكبج  فبجٌ

م هككي مظملركك  فبجككٌي  فبرٌكك  يلظككلر كككأسٌب ذل رالفكك  مع لٌكك  ف مكغٌككبت  تفكلجككٌحٌ  فككً تفمكغٌككب 
 تالوكظييً .

لقككمم  توكككيي ا تفربتوكك  ف كح ككي لكشككثٌي تعربتك لتفمعبفكك  تأللفٌكك  يمكغٌبتكهككي لتفحقككلا        
ٌ هكي ييوككثرتم م كيٌٌا وك ل ٌ  أقكٌ     مرٌبت ز ظب  كح  75ر ى تفمع لمي  تف يفٌ  فعٌ   جم  ا 

 لمالةم  لأرلت   حقيةٌ  م يوي  في لغ غيٌيكهي . 
لث ق  تفربتو  ف كيةا كح ٌ ٌ  أسيك  قح  تفيبجٌكٌك تفمذ لبكٌك آ يي يلظلر كأسٌب فمهيبت          

ز لكطيٌ ٌك  تفكي ٌب تعيرترً لتف وٌا تفس يفً فً تفكروٌي تالوكبتكٌظً ز فجال رك توكك كيظي    بٌك  
كثي ملوع تفربتو  .  مي ورم  كلقٌيكهي ييركمير أ ملذ  تفربتو  لكطلٌب أرتي تفم  مك  لتفعكيم ٌك 
لكطيٌككي توكككبتكٌظٌي  فير كك  لشككيم   فككً مهككيبت  تفكي ٌككب تعيككرترً ل ثٌككيبت  تفكككروٌي تالوكككبتكٌظً 

 جمك  وٌا س يفً مكمٌا .  
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 


