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 المستخلص

تناول البحث الحالي ثالثة متغيرات مهمة تفاعمت فيما بينها لتشكل إطاار  الفكارو و اي   ل المنااب اعبا،اعي       
،ارة الااات  .  وانطالااا مان ي مياة  اا  المتغيارات الاثالث فاي يو منظماة ونا،رة ال،را اات التاي  واأل،اء المتميز   وا 

حث ليختبر طبيعة عالاة االرتباط والتأثير فيماا بينهاا عبار جاء  اا الب -عمى ح، عمم الباحث  –تناولتها مجتمعة 
عناصاار و اا،ا الباحااث ماان خاللهااا التعاارا عمااى  اات فرااايات ر ي ااة انبثااد منهااا عاا،، ماان الفرااايات الفرعيااة 

ل ،عاام الحريااة   و،عاام التحاا،و والمشاااركة   والتشااجي  عمااى المناااب اعباا،اعي فااي المنظمااة المبحوثااة والمتمثمااة بااا 
طرة   واجواء العمل المريحة   و،عام الثةاة واالنفتاا،    و،عام الفكارة   واا،رة التعامال ما  الصاراعات   تحمل المخا

تاحة الوات لمفكرة   وال ما، بالمنااشات.  التخطايط اال اتراتيجي  ل  و تأثير ا في األ،اء المتميز والااو تج ا، باا وا 
،ارة  ،ارة العمميات .  والةيا،ة   وا  لاابط الانفس وعبر إ،ارة الاات والكفاءات المكونة له   و ي  الموار، البشرية   وا 

  كماا  ا،ا البحاث   والج،ارة بالثةة   والامير الحي   والة،رة عمى التكيا   والتوجه نحاو اعنجااز   والمباا،رة . 
تااوافر ماان عناصاار المناااب االباا،اعي فااي االجابااة عاان مجموعااة ماان الت ااا الت ابرز ااا التعاارا عمااى م ااتو  مااا م

لكوناااه   المنظمااة المبحوثاااة وماا،  إ تمامهاااا فااي التمياااز بااااأل،اء    وااا، اعتمااا، الباحااث المااانه  الوصاافي التحميماااي 
ر ا ة الجامعة الم تنصرية لغرض اتمام الجاناب العمماي  وا  االختيارعمىاألن ب بمعرفة الواا  لجوانب البحث و 

  وُعاا، ت اال ااتبانة األ،اة الر ي ااة لجماا   وا ية ماان المر و ااين العاااممين فااي مةاار الجامعااة  فاشااتمل عمااى عينااة عشاا
  كمااا يجاار  فاار،ا   . 985ل. ماان مجتماا  مكااون ماان 421البيانااات والمعمومااات   فكااان عاا،، افاارا، عينااة البحااث ل

لبياناات تام االعتماا، الباحث ع،، من المةابالت الشخصية به،ا توايح يبعا، البحث وي ميته   ولغرض معالجاة ا
  معامال ارتبااط الرتاب عمى ع،ٍ، من األ اليب اعحصا ية يبرز ا ل الن ب الم وية   والو اط الح اابي المارجح   و 

وبنااء  عماى ايااس متغيارات البحاث وتشخيصاها واختباار عالااات االرتبااط واالنح،ار الب يط   وتحميل الم اار .    
الاى عا،، مان النتاا   يبرز اا وجاو، عالااة ارتبااط وتاأثير تجما  باين المتغيارات  والتأثير فيماا بينهاا   توصال الباحاث

الاااثالث   وتعااااظم تاااأثير المنااااب اعبااا،اعي فاااي األ،اء المتمياااز عنااا، تو اااط  إ،ارة الااااات بينهماااا   كماااا اااا،م الباحاااث 
لمكونة لمنااب عممهاا مجموعة من التوصيات كان يبرز ا ا مية ايالء المنظمة المبحوثة اال تمام بمجمل العناصر ا

    لتحةيد التميز في اال،اء    مواصمة البحث والتةصي عن يفال األ اليب الكفيمة بتطوير خطوات العملوارورة 
 


