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  المستخلصالمستخلص
  
  متغيرات لتشكيل اإلطار الفكري والفمسفي متمثاًل متغيرات لتشكيل اإلطار الفكري والفمسفي متمثاًل   ةةلى تفاعل ثالثلى تفاعل ثالثإإستند البحث الحالي ستند البحث الحالي أأ

حث منظمات حث منظمات   . يحاول ىذا البحث. يحاول ىذا البحثالخدمة (الخدمة (  جودةجودةأبعاد أبعاد و و ثراء الوظيفي ، ثراء الوظيفي ، اإلاإلو و بـ ) إدارة الحكمة ، بـ ) إدارة الحكمة ، 
من آليات في صياغة من آليات في صياغة   في الوقت الحاضرفي الوقت الحاضره ه تعتمدتعتمد  إعادة النظر فيماإعادة النظر فيماعمى عمى الخدمة عمومًا الخدمة عمومًا 

توجيو توجيو   ان ىذا البحث قد يسيم في ان ىذا البحث قد يسيم في و و . .   الخدمات المقدمةالخدمات المقدمةستراتيجياتيا وخططيا ، وفي صناعة ستراتيجياتيا وخططيا ، وفي صناعة اا
متمكو من متمكو من تتإليجابية المترتبة عمى توظيف ما إليجابية المترتبة عمى توظيف ما إلى النتائج اإلى النتائج ا  المنشأة العامة لمطيران المدنيالمنشأة العامة لمطيران المدني  اىتماماىتمام

  ..التمييز التمييز   فاعمة تحقق ليافاعمة تحقق لياإدارات حكيمة إدارات حكيمة 
بوصفيا بوصفيا   المنشأة العامة لمطيران المدنيالمنشأة العامة لمطيران المدني، وأىمية ، وأىمية البحث البحث وانطالقًا من أىمية موضوع وانطالقًا من أىمية موضوع 

في في تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي ، فقد ، فقد لواجية البمد عمومًا لواجية البمد عمومًا   اً اً ميمميم  اً اً حيويحيوي  اً اً قطاعقطاع
    ..  إنجاز ىذه األطروحةإنجاز ىذه األطروحة

جمع بيانات جمع بيانات تم تم ، و ، و ) المنشأة العامة لمطيران المدني ( ) المنشأة العامة لمطيران المدني ( د موقع إجراء البحث في د موقع إجراء البحث في ييددتحتح  تمتم
( فقرة ، واستعين ( فقرة ، واستعين 5757االستبانة التي اشتممت عمى )االستبانة التي اشتممت عمى )  . اعتمد البحث عمى. اعتمد البحث عمى  اً اً ( مدير ( مدير 8989البحث من )البحث من )

( كأدوات ( كأدوات   ، والوثائق والسجالت الرسمية، والوثائق والسجالت الرسمية  ، والمشاىدات الميدانية، والمشاىدات الميدانية  المقابالت الشخصيةالمقابالت الشخصية  بـ )بـ )
  ..تمك البياناتتمك البيانات  مساعدة في جمعمساعدة في جمع

( (   نحراف المعيارينحراف المعيارياإلاإلو و   ،،  سابيسابيالوسط الحالوسط الح  أساليب اإلحصاء الوصفي كـ )أساليب اإلحصاء الوصفي كـ )  استخدم البحثاستخدم البحث
ارتباط ارتباط   معاملمعامل  ، وأساليب اإلحصاء االستداللي الالمعممية كـ )، وأساليب اإلحصاء االستداللي الالمعممية كـ )في تحديد قوة متغيرات البحث في تحديد قوة متغيرات البحث 

  الرتب الرتب 
  ..( الختبار فرضياتو ( الختبار فرضياتو   لسبيرمانلسبيرمان
باستنتاجات فكرية نظرية وأخرى تطبيقية شخصت حقيقة واقع متغيرات باستنتاجات فكرية نظرية وأخرى تطبيقية شخصت حقيقة واقع متغيرات   بحثبحثوخرج الوخرج ال        

حاجة المنظمات الخدمية إلى التفكير بمنطق الحكمة حاجة المنظمات الخدمية إلى التفكير بمنطق الحكمة زىا زىا ، كان أبر ، كان أبر   في بيئة التطبيقفي بيئة التطبيقبحث بحث الال
وبشكل أكثر من غيرىا من المنظمات الصناعية ، إذ ينبغي توجيو أنظار اإلدارات العميا وبشكل أكثر من غيرىا من المنظمات الصناعية ، إذ ينبغي توجيو أنظار اإلدارات العميا 
لالستشراف باتجاه تطوير االستراتيجيات التي تعتمدىا عن طريق وضع رؤيا لمعالم المستقبل لالستشراف باتجاه تطوير االستراتيجيات التي تعتمدىا عن طريق وضع رؤيا لمعالم المستقبل 

جممة من التوصيات جممة من التوصيات   بحثبحثكما قدم الكما قدم ال  تعداد لو .تعداد لو .وتصميم األنشطة الخاصة بما يَتاْلءم مع االسوتصميم األنشطة الخاصة بما يَتاْلءم مع االس
العمل عمى استقطاب الكوادر العمل عمى استقطاب الكوادر االستنتاجات النظرية والتطبيقية وكان أبرزىا االستنتاجات النظرية والتطبيقية وكان أبرزىا   ووالتي أسفرت عنالتي أسفرت عنو و 

الكفوءة من القادة االستراتيجيين الذين يممكون عقاًل استراتيجيًا قادرًا عمى التفكير والتبصر والرؤيا الكفوءة من القادة االستراتيجيين الذين يممكون عقاًل استراتيجيًا قادرًا عمى التفكير والتبصر والرؤيا 
ن نحو حث المنظمات نحو إجراء العديد من التغييرات في أنماط ن نحو حث المنظمات نحو إجراء العديد من التغييرات في أنماط المستقبمية ، ليكونوا قادة موجييالمستقبمية ، ليكونوا قادة موجيي

  الخدمة . الخدمة . 
 


