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 املقدمة
  المؤسسات   كافة  ومست  المعاصرة،  الحياة  جوانب   مختلف  طالت  والتي  األساسية  المتغيرات  من  عددا    الماضية  القليلة  السنوات  خالل   العالم  شهد

 ونسق   القيم  هيكل  على  المتغيرات  تلك  أثرت  والتي  والنمو،  التقدم   في  درجاتها  اختالف  على  العالم   دول  في  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية
  والذي  سابقه  عن   االختالف  كل  جديد يختلف  عالم   اآلن  نعيش  بأننا  القول   يبرر   الذي  الحد   إلى  العالم   دول   من   كثير  في  المجتمعية  العالقات

(، Globalizationوقد شاع في السنوات العشرة االخيرة مصطلح العولمة )  .القرن   هذا  من  الثمانينات  بدايات  وحتى  السابقة  القرون   عبر  ساد
ى ازدياد العالقات المتبادلة بين الدول سواء من ناحية تبادل السلع أو الخدمات أو وخصوصا  بعد انهيار االتحاد السوفييتي، والذي يشير إل

فالعولمة تعد أحدى    انتقال رؤوس االموال أو المعلومات واالفكار، وقد سيطرت الشركات المتعددة الجنسيات على هذا االنتقال بشكل رئيس.
بأسره، فهي ذات ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية وحضارية وثقافية وتقنية وبيئية، نتائج النظام الرأسمالي، وتعد ظاهرة معقدة طوقت العالم 

شملت مرافق الحياة بشكل عام، لذلك فقد حظيت بأهتمام الباحثين والمفكرين واالكاديميين في مختلف دول العالم، في محاولة منهم للتعرف  
ومن الجدير أنه من غير الممكن فصل أي بعد   ثيرها على حياة االفراد والمجتمعات.على ماهية العولمة واشكالها وأدواتها واهدافها ومدى تأ

من ابعاد العولمة عن االخر، فهي بمثابة سلسلة مكملة لبعضها البعض، وسوف يقوم الباحثان بدراسة ابعاد العولمة مجتمعة ومدى تأثيرها  
عراقي، وما للعولمة من اثار وقيود تفرضها على ادارة الشركة من حيث التوجه  على منظمة تعد من المنظمات الرائدة والمتطورة في المجتمع ال

 واالنفتاح نحو السوق العالمية واعادة صياغة استراتيجياتها واعادة هيكلة مواردها البشرية 
 منهجية البحث املبحث األول

 أواًل : مشكلة البحث
القت العولمة بضاللها على العالم بأسره في جميع نواحي الحياة سواء السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية وحتى الثقافية، فضال  عن      

يقية  التسو   تأثيراتها على السوق العالمية، إذ امتدت تأثيراتها لتطال جميع الشركات العالمية، مما اضطرها ذلك إدارة الشركات إلى تغيير سياساتها
ووضع خطط استراتيجية لمجابهة ذلك المد، فضال  عن اعادة تنظيم االسواق الذي اصبح امرا  ملحا  في ظل التحديات التي تفرضها العولمة،  

لدول  الذا على اإلدارة ان تتفهم الواقع في ظل التكتالت التي تهدف إلى السيطرة على السوق العالمية، ويتمكن مشكلة البحث االساسية من قيام  
ريع  االقتصادية الكبرى ذات القوة والنفوذ بالسيطرة على السوق العالمية في ظل ضعف الدول االخرى في اعادة تنظيم اسواقها بفعل التطور الس

 للعولمة.ويمكن توضيح مشكلة البحث الرئيسة من خالل اثارة التساؤالت التالية : 
 شركة ايرثلنك ؟ما هي التحديات التي تلقيها العولمة على ادارة  -1
 كيف تؤثر ابعاد العولمة في سياسات إدارة شركة ايرثلنك ؟ -2
 ما طبيعة العالقة بين متغيرات البحث ؟ -3

 ثانيًا : أهمية البحث
ار  ساهمت العولمة في ازالة جميع العقبات التي وضعت سابقا  لحماية السوق المحلية، إذ أصبح يمكن للشركات في الوقت الحاضر االستثم    

نحو خارجيا  واستيراد متطلبات االنتاج دون عقبات تجارية، لذا فإن العولمة أدت إلى تغيير الموازين في السوق العالمية وجعلت الكفة تميل  
ة الشركات التي استطاعت ان توظف العولمة في تحقيق مزيدا  من االبداع والكفاءة بما يسمح لها السيطرة على حصة سوقية أكبر، وتأتي أهمي

ن قيود  البحث من أهمية دراسة تأثيرات العولمة والقيود التي تفرضها على ادارة الشركات واالجراءات التي يجب على تلك االدارة اتخاذها للحد م
 العولمة على موقع الشركة التنافسية وحجم اعمالها محليا  وعالميا .

 ثالثًا : أهداف البحث
 يهدف البحث إلى ما يأتي : 

 ى التحديات التي تلقيها العولمة على إدارة شركة ايرثلنك. التعرف عل -1
 التعرف على مفهوم االدارة ونظرياتها.  -2
 توضيح تأثير ابعاد العولمة في سياسات إدارة شركة ايرثلنك -3
 تسليط الضوء على طبيعة العالقة بين متغيرات البحث.  -4

  رابعا : املخطط الفرضي للبحث



   

         

 لالتصاالت دراسة استطالعية يف شركة ايرثلنك -لعوملة واثرها يف اإلدارة ا

  

  

يعد المخطط الفرضي بناء فكري لمجموعة من الحقائق التي تقدم تصور مبسط ومختصر وافتراضي للظواهر قيد الدراسة ، إذ أن توضيح       
مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافه يتطلب منا بناء مخطط فرضي يعرض من خالله طبيعة متغيرات الدراسة، لذلك سوف يتم تصميم مخطط فرضي  

 دبيات الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، ويأتي المخطط لتوضيح الترابط بين متغيري البحث.وفق ما جاء من مسح أل
 ( يوضح ذلك وكما يأتي : 1والشكل ) 

 . البعد االجتماعي(  –البعد الثقافي    –البعد السياسي    –: ويتكون من اربعة ابعاد فرعية هي )البعد االقتصادي    المتغير المستقل )العولمة(   -1
 المتغير التابع )االدارة(. -2

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 المصدر : اعداد الباحثان 
 للبحث( المخطط الفرضي 1الشكل )

 خامسًا : فرضيات البحث 
تمت صياغة فرضيات البحث الحالية وفقا لمشكلة وأهداف البحث ومخططه الفرضي، إذ تحاول اإلجابة على التساؤالت الواردة في المشكلة،      

 وإن اختبار الفرضيات إحصائيا الحقا سوف يحدد مدى جودة ومستوى العالقة بين متغيرات البحث، ويمكن توضيح فرضيات البحث كما يأتي 
 ، وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية :  العولمة واالدرةارتباط ذو داللة معنوية بين عالقة وجد ت:  سية االولىالفرضية الرئي

 . البعد االقتصادي واالدارةارتباط ذو داللة معنوية ما بين عالقة  وجد  ت:  األولى الفرعية الفرضية
 .البعد السياسي واالدارةارتباط ذو داللة معنوية ما بين عالقة وجد تالفرضية الفرعية الثانية : 

 البعد الثقافي واالدارة.ما بين  ارتباط ذو داللة معنويةعالقة وجد ت : الثالثة الفرعية الفرضية
 البعد االجتماعي واالدارة. ما بين  ارتباط ذو داللة معنويةعالقة  وجد  ت : الرابعة الفرعية الفرضية

 ، وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية : العولمة واالدارة معنوية بين داللة ذو تأثير  يوجدالفرضية الرئيسة الثانية : 
 .للبعد االقتصادي في االدارةيوجد تأثير ذو داللة معنوية الفرضية الفرعية األولى : 
 .للبعد السياسي في االدارةيوجد تأثير ذو داللة معنوية الفرضية الفرعية الثانية : 
 الثقافي في االدارة. للبعد يوجد تأثير ذو داللة معنوية الفرضية الفرعية الثالثة : 
 .للبعد االجتماعي في االدارةيوجد تأثير ذو داللة معنوية الفرضية الفرعية الرابعة : 

 سادسًا : حدود البحث

العوملة
 

  

البعد 
 االقتصادي

 السياسيالبعد 

 الثقافيالبعد 

 االجتماعيالبعد 

ارة 
إلد

ا
 

  
 االبداع
 االداري

كفاءة العمل 
 االداري

التفوق 
 المنظمي
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  /  1  ) بالفترة الممتدة ما بين والمتمثلة والتطبيقي النظري  بجانبيه البحث بإجراء اثنائها  قام الباحثان  التي بالمدة تجسدت: الحدود الزمانية  -1
 . (2020/  7 /  15  ) الى( 2020/ 6
 موظفي شركة ايرثلنك  من عينة  على الفرضي المخطط باعتماد وابعادها بمتغيراته البحث طبق: الحدود المكانية -2
تضمنت العينة عدد من العاملين في الشركة من حملة الشهادات من مهندسين وفنيين وإداريين، فضال  عن مدراء االقسام  :  الحدود البشرية  -3

 ومعاونيهم. 
 سابعًا : طرائق واساليب جمع البيانات 

 العنكبوتية  الشبكة   معلومات  على  االطالع  عن  فضال    البحث،  متغيرات  عاتقها  على  اخذت  التي  واألجنبية  العربية  المصادر:  الجانب النظري   -1
 . واجنبية وعربية عراقية ومقاالت وأطاريح ورسائل  وبحوث دراسات من احتوته وما
 الجانب العملي  -2

  على   االعتماد  طريق  عن إعدادها  تم  وقد  والمعلومات،   البيانات  لجمع  الحالي  البحث  في  المعتمدة  الرئيسة  األداة   تمثل االستبانة:    أ. االستبيان
  على   موزعة  فقرة(  35)   من  األولي  بشكله  المقياس  صمم  وقد  الحالي،  البحث  بموضوع  متعلقة  أجنبية  لدراسات  والمؤشرات  المقاييس  بعض

 المحاور. 
والتي تربط بين متغيرات البحث، فقد حاول الباحثان بعملية البحث والتنقيب من أجل تطوير أداة القياس وفقا    ونظرًا لندرة الدراسات السابقة

 للمعطيات النظرية والعلمية التي وردت في االدبيات، وقد اعتمد الباحثان على بعض من الدراسات واالبحاث االجنبية لبناء ذلك المقياس. 
 ثامنًا : منهج البحث

الحالي  الباحثان  داعتم      للبحث   عينة  آراء  استطالع  الى  المستند  البحث  وتوجهات   يتناسب  لكونه  التحليلي،  الوصفي  المنهج  في اعداده 
  والتحليل   الدراسة  تتطلبها  التي  والمعلومات  البيانات  جمع  في  الوصف  يستعمل  اذ   والتحليل،  الوصف  ويعتمد  شمولية،  بنظرة  يمتاز  اذ  البحث،
  بين  الرابطة  العالقات  نوعية  عن   فضال    طبيعتها،  ووصف   الظاهرة  خصائص  تحديد  فيتم  المؤشرات،  أبرز  وتشخيص  النتائج  تحديد  لغرض

 حقيقتها. على التعرف بهدف ونوعية كمية، بصورة الظواهر ومتابعة رصد عبر  فيها، المؤثرة  والعوامل متغيراتها
 اجلانب النظري املبحث الثاني

 العوملة تأطري نظري املطلب االول :
منذ نهاية القرن العشرين والعالم يتفاعل بشكل سلبي أو ايجابي مع ظاهرة العولمة، إذ شغلت مساحة كبيرة من النقاشات :  أواًل : مفهوم العولمة

وتغيير موازين القوة والصراع بين  بين الكتاب والباحثين عن جوهرها وتداعياتها المباشرة في تخطي الحدود الجغرافية سياسيا  واقتصاديا  وثقافيا ،
الدولي    الدول العظمى واالمن ودور االمم المتحدة، وقد اعتمدت العولمة في انتشارها عالميا  على أدوات كثير اهمها صندوق النقد الدولي والبنك

:    2011رة على الصعيد الدولي )خوين،  ومنظمة التجارة العالمية والشركات المتعددة الجنسيات، واصبحت من الظواهر التي لها تأثيرات كبي
(.ومن أقدم التعريفات للعولمة هو تعريف "رونالد روبرتسون" الذي يؤكد أن العولمة هي اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي  112

م بما يعني تقارب المسافات وترابط  االفراد والمجتمعات بهذا االنكماش، وبهذا التعريف شقان، االول التركيز الشديد على فكرة انكماش العال
(.فالعولمة  205:    2013الدول والمجتمعات والثاني الوعي بهذا االنكماش، وهو ما حدث فعال  من حيث العولمة والخيارات العربية )صالح،  

وعة دول العالم والذي يحتمه هي مجموعة تجليات لظاهرة اقتصادية، وقد عرفها صندوق النقد الدولي بأنها التعاون االقتصادي المتنامي لمج
ارجاء ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود، فضال  عن تدفق رؤوس االموال الدولية واالنتشار المتسارع للتقنية في جميع  

تلك العالقات تالحم غير قابل   دول العالم، فهي مرحلة جديدة تتكثف فيها العالقات االقتصادية واالجتماعية على الصعيد الدولي، وينتج عن
ويرى الباحثان أن    (. Suhu & Sharma , 2014 : 977لالنفصال بين الدولة المحلية والعالم بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية وانسانية )

خالل تكنلوجيا االتصال  العولمة هي ظاهرة ونظام عالمي شديد التعقيد، ذو خاصية متجددة مبني على التواصل بين الدول بدون اي عائق من  
 قتصادية. والمعلومات، ويرتبط بجميع العوامل المسؤولة عن وجود اي مجتمع والمتمثلة بالثقافية واالجتماعية والبيئية واالنسانية والسياسية واال

ات النهوض والتطور والتقدم،  يعد العلم والتطور التكنلوجي في العصر الحديث ألي دولة أهم مسبب:  ثانيًا : التحديات التي تفرضها العولمة
جه  فهو قرين النهضة في المجتمعات، والنهضة بدورها تؤدي إلى التطور ومواكبة دول العالم العظمى، إال أن العولمة تلقي بظاللها كتحدي يوا
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تصيب تلك التحديات االبعاد مراحل التطور واالزدهار التي تمر بها المجتمعات، فالعولمة تفرض على الدول اشكال متعددة من التحديات، وقد  
 االجتماعية والسياسية واالقتصادية وحتى الثقافية ألي مجتمع، ويمكن توضيح تلك التحديات كما يأتي : 

تعد العولمة االقتصادية واحدة من التحديات التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وانهيار االتحاد السوفييتي والحرب  :  تحديات اقتصادية  -1
ى  دة، فقد اصبحت التجارة العالمية ضرورة مهمة اخذت تتزايد خالل السنوات االخيرة، فالتحديات االقتصادية التي تفرضها دول العالم العظمالبار 

تتمثل بتركيز النشاط االقتصادية والتجكم فيه حسب االتجاهات التي تخدم مصالحهم، وبالتالي تهميش باقي دول العالم واحداث تفاوتات ما 
(، وتشير ظاهرة العولمة االقتصادية 521:    2011الدول من خالل استعمال السوق كأداة الخالل التوازن في الدول )الحديثي وعبد العزيز،  بين  

  والواسع إلى تزايد االعتماد المتبادل بين بلدان العالم من خالل زيادة حجم وتنوع التجارة بين الدول وتدفقات رؤوس االموال واالنتشار السريع  
ثمار  للتكنلوجيا، وهناك اربعة عوامل رئيسة لظاهرة العولمة االقتصادية تتمثل بأنتقال السلع والخدمات وانتقال رؤوس االموال من خالل االست

الدراسات االقتصادية والمالية،   المباشر وانقال االفراد والتكنلوجيا )إدارة  النقد الدولي وال  (.6:    2007االجنبي  بنك ويلعب كل من صندوق 
د القوة  المركزي الدولي دور رئيس في الهيمنة االقتصادية من خالل السيطرة على القوى النقدية والمالية في العالم واللجوء إلى ما يسمى باقتصا

من تلك الجهتين   واالكراه، وذلك أدى إلى تدهور البيئة االقتصادية الدولية وتراكم المديونية والمعوزة لكثر من دول العالم مما اضطرها لالقتراض
 (. 6:   2013وبالتالي السيطرة بالكامل على اقتصاديات تلك الدول )الجميلي،  

تعني العولمة السياسية نشر وتعميم مفاهيم الديموقراطية والليبرالية وما يتبعها من رفض وانهاء السلطوية والشمولية في : تحديات سياسية -2
خدام االمم المتحدة لحماية حقوق االنسان واالقليات السياسية والتدخل السياسي وغيرها، وهذا كله  الحكم وتبني التعددية السياسية، وكذلك است

يؤدي إلى تهميش سلطة الدولة ويمكن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الدولي من التحكم بمقدرات أي شعب وبالتالي السيطرة على جميع 
)كامل،   ومخرجاته  على  ترك  (.864:    2019مدخالته  الدولة  سيطرة  ظل  في  التطور  تحقيق  امكانية  عدم  فكرة  على  السياسية  العولمة  ز 

المنافسة وملكية   الرقابة وحماية  االسواق  االدوار االقتصادية كتفعيل  اداء بعض  عن  للتخلي  المنظمات  يدفع بعض  الذي  االمر  االقتصاد، 
ثير من المخاطر والتجليات السياسية للعولمة وآليات تنفيذها، والتي من ابرزها (، وتكمن الك233:    2019المشاريع االقتصادية وادارتها )جبر،  

نزاعات الديموقراطية التعددية والتعددية السياسية، إذ ومع اتساع العولمة السياسية صاحب ذلك تفكك المجتمعات داخليا  وتصاعد االنتمائات وال
زاعات المسلحة والسياسية وخصوصا  في العراق، فضال  عن ذلك تجعل العولمة من القبلية والعرقية، فقد تفككت منظمات عمالقة بسبب الن

للدول   الدولة وجعلها تسلم كل ما كانت تصنعه  الداخلي ألي دولة في نظمها وبرامجها، أي شل  بالتوازن  ادواتها السياسية وسيلة لالخالل 
 (. 19:  2010المتحكمة بالعولمة )حمود، 

لثقافة بمعناها الواسع في مجموعة سمات روحية ومادية وفكرية، والتي تتميز بها مجتمعات دون أخرى، وأن سياسيات  ا:  التحديات الثقافية  -3
بية العولمة ومآربها هو استهداف الهويات القومية وانماط العيش والسلوك والعادات، مما جعل المنظمات تواجه تحدي من نوع جديد، إال وهو تل

اجاتهم التي تأتي من تقليد ثقافات وعادات دخيلة على المجتمعات المحلية، وهذا بدوره يؤدي إلى تفكك المجتمعات  رغبات العمالء وفق الحتي
فالدول المتحكمة بالعولمة بجميع ادواتها تحاول عبر سياسية العولمة االقتصادية ان تنشئ    (. 626:    2017وانحاللها اخالقيا  وثقافيا  )الزعبي،  

سيطرة على رغبات المجتمعات وجعل ثقافتها هي السائدة، وبهذا تسيطر على احتياجات االفراد وبالتالي السيطرة على فضاء فكري وثقافي لل
(، فالعولمة الثقافية رغم 483:    2013السوق العالمية واجبار المنظمات المحلية على العمل وفقا  لسياساتها الثقافية )العبد هللا وناصوري،  

انب االيجابية، إال أن مضمونها هو اختراق ثقافات الشعوب وطمس هويتهم وغزو عقولهم والتالعب بمدركات االفراد  احتوائها على بعض الجو 
وايجاد والتأثير في سلوكياتهم من أجل تهيئة اسواق لمنتجاتها ألن التأثير الثقافي هو اكبر عامل مؤثر في ازاحة قيم واحالل قيم جديدة محلها 

 (. 112:  2019ومعايير غربية )اليوسف والمعماري ،  ثقافات عالمية لها قيم
فرضت العولمة على المجتمعات العديد من التحديات للسيطرة عليها من الناحية االجتماعية، فالمجتمع هو تجمع    التحديات االجتماعية  -4

(، فالعولمة االجتماعية 311:    2017ة )الزندي،  عدد من االفراد يحملون نفس الثقافة والهوية ولهم اتجاهات واهداف واحدة ونظم وعادات مشترك
  تلعب دور كبير في تفكيك النسيج االجتماعي وخصوصا  في الدول العربية واالسالمية، وتغير نمك العالقات االجتماعية وتنشر افكار منبوذة 

رغبات االفراد وفق افكار اجتماعية واسس   من قبل تلك المجتمعات، وتلك االفكار بدورها تلعب تأثير سلبي على المنظمات في سعيها لتحقيق
(، وتعرف العولمة االجتماعية بأنها نظام يمكن االقوياء من فرض دكتاتوريات اجتماعية 491:    2014دخيلة على هذه المجتمعات )حسن،  

 (. 629:   2014وال انسانية تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل وحرية السوق )بالش، 
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 الثاني : اإلدارة  مدخل نظرياملطلب 
تعد االدارة الجهة المسؤولة عن تسيير شؤون المنظمة وانشطتها والغرض الذي وجدت مكن اجله، ويؤكد رواد ومفكري  :  أواًل : مفهوم اإلدارة

نظرية االدارة والتي تدور حول السلوك التنظيمي أن العالم "داركر" يعد مؤسس اإلدارة االمريكية الحديثة، وذلك في ضوء اسهاماته المهمة في  
للمنظمة الالمركزية االتحادية ) (، فضال  عن تأييده لمفهوم اإلدارة Federally decentralized organization( )FDOتأييده ومناصرته 

( )Management by objectiviesباالهداف   )MBOش في  كمستشار  عمله  من  عديده  سنوات  مرور  بعد  "داركر"  استنتج  ولقد  ركة  (، 
(General Motors االمريكية في منتصب االربعينيات ان االدارة وفق اسلوب المنظمة الالمركزية االتحادية هي االفضل من حيث الكفاءة )

ويمكن تعريف اإلدارة بأنها عملية من االنشطة المنظمة والمخططة والتي ال يمكن ان يتم ادائها من   (.151:    2017االقتصادية )العنزي،  
ويمكن تعريف االدارة وفقا  للمنظور التنظيمي بأنها انجاز أهداف تنظيمية من خالل االفراد    (.6:    2018اشخاص كفؤين )الخضري،  خالل  

ن ومارد أخرى، فضال  عن انها تعد نشاط ذو عدة وظائف، فهي الجهة المعنية عن تسيير وتدبير العمل في آن معا ، ويعد المدير بمثابة المكو 
منظمة والقسم المحرك لها ولمواردها، اضافة إلى كونه الشخص المسؤول عن تحقيق اهدافها بالتعاون مع فريق من العاملين وبوجود الفعال في ال

(، فاألول يعكس المفهوم Administration( و)Managementويجب التمييز بين مصطلحي )  (.35:    2015العديد من المدخالت )العنزي،  
دارة، أي ما يمارسه المدير يوميا  داخل المنظمة، إما المصطلح الثاني هو حقل دراسة اإلدارة، وهو الحقل الذي يهدف  العملي التطبيقي لحقل اإل

العلوم   المختلفة، فحقل اإلدارة هو أحد  الظواهر  العالقات بين  اكتشاف ودراسة  إلى زيادة مدارك ومعارف االنسان، بحيث يمكنه  بشكل عام 
ال الباحثان أن اإلدارة هي مجموعة من االنشطة   (.98:    2012مفهوم العملي والنظري لإلدارة )درة وجودة،  االجتماعية الذي يعكس  ويرى 

والوظائف المسؤول عن تنفيذها شخص مؤهل وكفوء بهدف تحقق الخطط المرسومة للمنظمة، وبالتالي تحقيق ميزة البقاء واالستمرارية من خالل  
 تحقيق االهداف.

لعبت نظريات اإلدارة في مطلع القرن العشرين دورا  فاعال  في تطوير وتحسين السبل التي حققها السلوك التنظيمي  : ملنظمةثانيًا : نظريات ا
التنظيمي في المنظمات المختلفة على الصعيد االنتاجي أو الخدمي، إذ تبلور الفكر االداري المعاصر عبر مخاضات فكرية متعددة، وسوف  

اكثر تفصيل للنظريات االدارية والفكرية وفقا  لتسلسها الزمني والفترات التي تبلورت من خاللها واآلثار التي تحققت من   يقوم الباحثان باستعراض
ن  جراء ظهورها على السلوك التنظيمي في المنظمات المختلفة، ويمكن توضيح هذه النظريات من خالل المدارس الفكرية التي تنتمي اليها، ويمك

 : توضيحها كما يأتي
 ( 62:   2016وتشمل نظريتين رئيستين في اإلدارة هما : )مساعدة، ( : Classic Schoolالمدرسة الكالسيكية ) -1
 تايلور  فردريك  باسم   العلمية  االدارة  افكار  العلمية، وقد ارتبطت  اإلدارة  لحركة  األول   المؤسس  تايلور   فردريك  يعتبر:    . نظرية االدارة العلمية1
  الحصول  هو   لإلدارة  االساسي  الهدف  وقد رأى أن   االمريكية،  المتحدة  بالواليات  الصلب  شركات  بإحدى  مهندس  يعمل  وكان  ، (1915  –  1856)

االفراد،    انتاجية  في  الزيادة  وذلك من خالل  للعامل،  الممكنة  الرفاهية  من  قدر  بأكبر  مصحوبة  العمل  لصاحب  الرفاهية  من  قدر  اكبر  على
  التوصل  هو العلمية االدارة هدف وان عمل اي الداء نمطية أو نموذجية طريقه دائما هناك ان   في تايلور عند  العلمية االدارة اسلوب ويتلخص

وتقوم نظرية االدارة العلمية على فرض اساس مفاده أن   (.2014)كاظم،    امثل   بشكل  العمل  التمام  االفضل الوحيد  االسلوب  على  التعرف  او
ة هناك طريقة واحدة مثلى ألداء العمل، وانه يمكن االهتداء إلى تلك الطريقة من خالل الدراسة والبحث العلميين، لذلك تهدف نظرية االدار 

الداخلي )اإلدارة( للنسق التنظيمي للعمليات )داغر   العلمية إلى اكتشاف افضل الوسائل واكفئها في اداء العمل من خالل التركيز على الضبط
 ( 60:  2000وصالح،  

( االلماني الجنسية رائدا  لهذه النظرية، وكان هدفه من وضعها  Max Weber 1864 – 1920يعد ماكس فيبر ):    . نظرية البيروقراطية2
في المنظمات الكبير، وقد برز اهتمامه في هذه النظرية بالقول أن  هو تحديد مجموعة من القواعد والمبادئ االدارية الالزمة لتنظيم سير العمل 

 المؤسسات الحكومية الضخمة تحتاج إلى نظام اداري يضمن الدقة في العمل واحكام السيطرة في تنفيذ االعمال مع تحقيق الكفاءة واالنتاجية 
( وتعني مكتب  Bureaالتينية، وتنقسم إلى شقين االول )  ( كلمة يونانيةBureaucracyوتعني كلمة بيروقراطية )  (. 70:    2016)مساعدة،  

(, وفيما يأتي شرح 67:   2011( فتعني السلطة أو حكم لتشكال معا  مصطلح واحدا  سلطة المكتب أو حكم المكتب )عباس، Cracyوالثاني )
 (  78:   2013: )حريم، ألهم المبادئ والمفاهيم االدارية التي تضمنتها نظرية البيروقراطية االدارية لماكس فيبر 
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معنى ذلك ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، كما وتعني تنفيذ جميع القوانين ونظم العمل    ( :Impartialityأ. عدم التحيز )
 بطريقة غير شخصية.

( : تؤكد النظرية البيروقراطية على أهمية تقسيم االعمال فيها Division and Patterning Of Businessب. تقسيم االعمال وتنميطها )
 ذه االعمال على االفراد العاملين وفق خبراتهم وتخصصاتهم. إلى عدة خطوات ثم توزيع ه

( : ويعني ذلك وجود مستويات ادارية متفاوتة، إذ تقسم المنظمة إلى  The Sequence Of Jobsج. تدرج الوظائف في مستويات السلطة )
المستوى الثاني مستوى االدارة الوسطى مهمته وضع  ثالثة مستويات على شكل هرم، المستوى االول مستوى االدارة العليا أو السلطة المركزية، و 

االد اشراف  تحت  المختلفة  التنفيذ  بعمليات  ويقوم  الدنيا،  اإلدارة  مستوى  هو  الثالث  والمستوى  االهداف  لتحقيق  الالزمة  التنفيذية  ارة  الخطط 
 الوسطى.

استخدام الخبراء، حيث يتم استخدام االشخاص بناء على   ( : ان التنظيم البيروقراطي مبني على اساسUsing Expertsد. استخدام الخبراء )
يدة مؤهالتهم وخبراتهم، فالمحسوبية والقرابة غير معترف بها في التنظيم البيروقراطي المثالي، وعمل الخبير ينحصر في اتخاذ القرارات الرش

 وفي معالجة المشكالت.
السلوكية كردة فعل على افكار رواد المدرسة الكالسيكية، وخاصة    ظهرت المدرسة :    (Behaviorism Schoolالمدرسة السلوكية )  -2

نية تلك االفكار التي تتعلق بالنظرة الدونية للعنصر البشري العامل في المنظمة، فجاءت هذه المدرسة لتعالج هذا الخلل في العالقات االنسا
 داخل المنظمة، ومن أهم نظريات المدرسة الكالسيكية ما يأتي :

من المعروف أن )التون مايو( هو رائد نظرية العالقات االنسانية، وضع  :  (Human Relations Theoryالعالقات االنسانية ). نظرية  1
( في الواليات المتحدة، ونفذ مع مجموعة من  Western Electricنظريته هذه من خالل خبراته ودراساته االدارية في شركة ويسترن الكتريك )

فت فيما بعد بسلسلة دراسات هوثورن الشهيرة، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها دراسات هذه النظرية ما يأتي :  زمالئه سلسلة ابحاث عر 
 ( 132:   2004)المغربي ، 

 أ. االنسان هو محور العملية االنتاجية وأهم عناصر االنتاج على االطالق.
 ية، لذلك يجب معاملة العنصر البشري معاملة حسنة لتبقى معنوياته مرتفعة.ب. هناك عالقة طردية بين ارتفاع الروح المعنوية وزيادة االنتاج

 ج. الحوافز االقتصادية وحدها ال تكفي لزيادة االنتاجية وتحقيق الرضا، بل يجب استخدام الحوافز المعنوية. 
 والمبادأة وتخلق مناخا  طيبا  للعمل.د. القيادة الديمقراطية هي القيادة الناجحة وهي القيادة التي تسمح بالمشاركة 

بدأت هذه المدارس في بداية السبعينات من القرن العشرين إلى وقتنا الحاضر، وقد أدى التطور التكنلوجي :  المدارس االدارية الحديثة  -3
لكومبيوتر واالتصاالت واالقمار  وخصوصا  في الميادين االقتصادية والعلمية ونشوء تنظيمات ومنظمات عالمية، فضال  عن التقدم في مجال ا

بين   الصناعية ووسائل المواصالت الجوية والبحرية والبرية، كل ذلك أدى إلى التبادل الكبير في المعلومات وأوجد نوعا  من التفاعل والتنسيق
التبادل واالستيراد ويفرز الكثير من التشريعات وا البيئة  المنظمات الدولية، مما يثري الخبرة ويزيد من عملية  لقوانين التي تحدد العالقة بين 

الظرف والمدرسة  االدارة  علم  مدرسة  من  الحديثة  اإلدارية  المدارس  وتتألف  الداخلية،  البيئة  في  القوة  عناصر  ويعزز  والخارجية،  ية  الداخلية 
 ( 77:    2016موجز وكما يأتي : )مساعدة،    )الموقفية( في اإلدارة واإلدارة باالهداف واالدارة على الطريقة اليابانية، وسوف يتم عرضها بشكل

ويطلق عليها ايضا  المدرسة الكمية أو بحوث العمليات، وجوهر هذه  :    (Management Science School. مدرسة علم اإلدارة )1
إذ أن هذه الطريقة  المدرسة هو تمثيل العمل داخل المنظمة واتخاذ القرارات وحل المشكالت بصورة كمية على شكل رموز ومعادالت رياضية، 

تعد أكثر دقة وغير متحيزة وبعيدة عن التخمين والنفوذ الشخصي، فعلى المدير تحديد المشكالت التي هو بصدد اتخاذ القرارات بشأنها على  
المسائل   نحو المعادالت الرياضية، حيث يكون هناك فيها جوانب ومتغيرات معروفة وأخرى غير معروفة، ويقتضي الوصول للحل معالجة لهذه

( الذي أكد على ضرورة  Herbert Simonوحلها باألسلوب العلمي، وقد ارتبط هذا التوجه في اإلدارة بعالم اإلدارة المشهور هوبرت سايمون ) 
التنظيم  عملية اتخاذ القرارات استنادا  لقاعدة معلوماتية التي بدون وجودها تصبح عملية اتخاذ القرارات عملية عشوائية تؤدي إلى االضرار ب

 (. 123:   2009)السحيمات، 
اعتمدت النظم االدارية في نشأتها على نظرية النظام العام لمؤسس عالم  (Management System School. مدرسة النظم اإلدارية )2

يجب أن تنظر   ( والتي تشير إلى أن فهم عمل أي كيان بشكل تامLudwing Von Bertalanffyالفيزياء واالحياء لودويج فون بيرتاالنفي )
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(.وأن من أهم خصائص مدرسة 89:    2007اليه بوصفه نظاما ، والنظام مجموعة من االجزاء المترابطة والتي تعمل معا  لغرض ما )الشامي،  
ت المتعددة  النظم االدارية أنها تهتم بدراسة الصورة الكلية للمنظمة بدال  من التركيز على دراسة بعض اجزائها، كما أنها تكشف وتوضح العالقا

 (. 140:   2009والمتشابكة بين االنظمة الفرعية أو أجزاء المنظمة، وتعنى بعالقات المنظمة مع البيئة المحيطة بها )الفريجات وآخرون، 
تعتبر هذه النظرية امتدادا  لنظرية  (The Contingency Theory Of Management. المدرسةةةةةة الظرفية )الموقفية( في اإلدارة )3

علية النظم، فهي تنظر للمنظمة بأعتبارها نظاما  مفتوحا  تفصلله حدود عن بيئته االوسلع واالشلمل، وتسلعى هذه المدرسلة إلى فهم العالقات التفا
على طبيعلة االبعلاد المتعلددة للمنظملة،   بين أجزاء المنظملة، وبين المنظملة وبيئتهلا الخلارجيلة، وتحلديلد انملاط من العالقلات والمتغيرات، وتؤكلد

وتسللللللللللللللعى لفهم كيفية عمل المنظمات وإدارتها في ظل ظروف متغيرة وفي حاالت محددة، وهذه النظرية في النهاية موجهة نحو اقتراح نماذج 
 (.82:  2013تصميم وإدارة المنظمات األكثر مالئمة لمواقف وحاالت معينة )حريم، 

تتلخص هذه النظرية وفق االسلوب اإلداري في أن يتم االتفاق   (Management By Objectives MBOاف ). نظرية اإلدارة باالهد4
 بين المدير العام للمشروع وأحد مديري الدوائر على تحقيق هدف معين في نهاية فترة محددة، كأن يتم االتفاق مع مدير االنتاج مثال  على

 ( 111:   2012النصف ما كانت عليه، وبناء  عليه يتم اآلتي : )عباس،  تخفيض نسب القطع التي يظهر عليها عيوب إلى
 أ. تحديد الهدف : تخفيض النسب بمقدار يتم االتفاق عليه. 

 ب. تحديد الفترة الزمنية الالزمة والتي يتم في نهايتها تحقيق هذا الهدف.
 ج. تحديد الموارد المادية والبشرية الالزمة لتحقيق الهدف. 

 ر االنتاج بهذه الموارد.د. تزويد مدي
 ه. تحديد المعيار الذي سيتم استعماله للتأكد من أن الهدف قد تم انجازه. 

 (Japanese Way Of Management. نظرية اإلدارة اليابانية )5
بعض الباحثين إلى االفتراض أقدم الباحثون ورواد االدارة على مناقشة التجربة اليابانية في اإلدارة في مختلف الجوانب بشكل واسع، في حين لجأ  

( أن السبب  Pascale & Athosبأن المميز الرئيس لإلدارة اليابانية يرجع إلى أسلوب التركيز على تنمية العنصر البشري، ويؤكد الكاتبين )
نية : )درة وجودة،  ومن أهم خصائص النظرية اليابا  (.98:    2013الحقيقي يكمن في التركيز على نتائج التشغيل طويلة المدى )العميان،  

2012  :112) 
 أ. التوظيف مدى العمر : حيث تنادي المدرسة اليابانية بضمان توظيف العاملين مدى الحياة.

 ب. اتخاذ القرارات باالجماع : وهنا يتم التأكيد على دور الجماعة في اتخاذ القرارات.
وبما ان اتخاذ القرارات يكون باالجماع فمن الضروري ان تكون المسؤولية جماعية تقع على عاتق من شاركوا    ج. المسؤولية االجتماعية :

 جميعا  باتخاذ القرارات.
د. عدم االهتمام باالختصاص الوظيفي : إذ تنادي المدرسة اليابانية بتطبيق مبدأ التخصص الواسع، حيث أن الهدف من نقل الموظف من  

 هو اكسابه مهارات متنوعة.   وظيفة إلى اخرى 
 ثالثًا : أبعاد اإلدارة

ان االبداع هو قدرة المنظمة واستعدادها للتواصل وايجاد كل ما هو جديد من خالل تقديمها منتج أو سلعة أو خدمة إلى  :  االبداع اإلداري   -1
القدرة على تحصيل االفكار الجديدة والذي يعتمد بالدرجة االساس سوق العمل بأسلوب وطريقة مختلفة عن باقي المنافسين، كما أن االبداع يعد  

 (. Tarwana, 2012 : 261على التفكير المتجدد والمتحرر، فهو ليس بالعملية النمطية أو االسلوب المبرمج )
 (. 295:   2019وأن من خصائص االبداع اإلداري ما يأتي : )كاظم، 

 . يعد صفة فردية وجماعية في المنظمة.1
 يرتبط بصفة عامة بالموارد البشرية في المنظمة. . 2
 . يرتبط بالعوامل المورثة كالشخصية ويمكن تطويره بالتدريب.3
مؤشرا  على درجة    عٌدهمحور رئيس تنصب حوله جهود القائمين على مسؤولية اإلشراف ب  العمل اإلداري يشكل  :    كفاءة العمل اإلداري   -2

واصبحت االدارة الحديثة مؤمنه بأن نجاح المنظمة مرهون بتحقيق اهدافها، وأن القوى العاملة الوسيلة   ،لتلك ٌادارةتحقيق وإتمام المهام المسندة 
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ور المنظمة فأن عليها أعادة ترتيب اولوياتها وان تتبنى مدخال بناء وفعاال  الدارة الموارد  ولكي تزدهر وتتط  األساسية لتحقيق هذه االهداف، 
:    2013)الخفاجي،    العاملين لديهم الخبرة والمهارة والرغبة االختيارية في العمل بكفاءةو   االدارة  ، يقوم على تكوين فريق متكامل من  البشرية

جبات والصالحيات االدارية المناطة قانونيا  بشخص متخصص بها من قبل جهة إدارية مرتبطة أو (.ويعد العمل االداري مجموعة من الوا51
 (. 5:   2015غير مرتبطة بإدارة المنظمة العليا )الغالبي، 

 التفوق   عبر  ستراتيجي  بشكل  المساهمة  على  المنظمات  ( التفوق المنظمي بأنه قدرة260:    2008يعرف )السعودي،    التفوق المنظمي  -3
  تطور  الى  للتوصل   المنظمة  التزامفالتفوق التنظيمي هو    .المنظمات باقي  عن  تميزها  فعالة  بصورة  اهدافها  تحقيق  ثم  مشكالتها  وحل  ادائها  في

 التي (، فالمنظمات  Zad , et, al,. 2013 : 383وداعمة )  شامله   داخلية  بيئة  في  المنظمة  ربحية  زيادة  في  والمساهمة  الزبون   لرضا  مستمر
وسليمة يمكن عدها   صحيحة  قرارات  التخاذ  المضافة  والقيمة  االبداع  على  التركيز  وهما  اساسين  عاملين  على  ترتكز  ثابتة  استراتيجية  تطبق

 (. 85:  2013منظمات متفوقة )الفتالوي، 
 اجلانب العملي املبحث الثالث

 نبذة تعريفية عن شركة ايرثلنك لالتصاالت  أواًل :
  400  تمتلك  إذ   العراق  في  االنترنت  لخدمات  مزود  أكبر  بأنها  وُعرفت  العراق  في  محدودة   مسؤولية  ذات  شركة  هي  لالتصاالت  إيرثلنك  شركة    
  73  عددهم  والبالغ   العراق  في  االنترنت  خدمة  مجهزين  باقي  بين  األول  المركز  وتحتل  واالتصاالت،  االنترنت  خدمات  الشركة  تقدم  تواجد  نقطة
  على  تستحوذ  أن  تأسيسها  من  عاما  12  خالل  استطاعت  ولقد  بالعراق،  مدينة  كل  في  الخدمات  هذه  توفير  وهدفها  م،2005  عام  تأسست  ولقد

  الحلول   وجميع  االنترنت  خدمات  الشركة   تقدم  كردستان  اقليم  باستثناء  العراق  في  االنترنت  شبكة  مستخدمي  بين  االنترنت  خدمات  معظم  توزيع
 من  والمزيد  العراق،  في  الحكومية  والمؤسسات  لألعمال  المدارة  الخدمات  البيانات،  مراكز  وخدمات  ،ICT  واالتصاالت   المعلومات  لتكنلوجيا
 مستثمر  أكبر  ايرثلنك  تعتبر  .  االنترنت  خدمة  مجهزين  باقي  بين  Routes-V4  االنترنت  بروتوكوالت  من   عدد  أكبر   تملك  كما.  االخرى   الخدمات

.  لإلنترنت  االستثماري   الوطني  المشروع  خالل  من   عالية  اقتصادية  قيمة  مع  عمل   فرصة   1000  من  أكثر  بخلقها  العراقي   االقتصاد  في  محلي
 العراق. عموم في لإلنترنت الموزعين للوكالء عمل  فرصة 30000 بنحو يقدر ما خلق  في مباشر بشكل ومساهمتها

سيتم في هذه الفقرة تشخيص صدق البناء للمقياس باستخدام التحليل العاملي التوكيدي   :التحليل العاملي التوكيدي لمتغيرات البحثثانيًا :  
 ( فقرة. 15والبالع عددها ) ( فقرة وأبعاد المتغير التابع االدارة، 20المستقل العولمة البالع عددها ) للتحقق من امتالك فقرات أبعاد المتغير

 لمتغير العولمةالمرحلة األولى: للتحليل العاملي التوكيدي 
النمو في بعض  ( لنتائج المرحلة األولى التحليل العاملي التوكيدي لمتغير العولمة إذ أشرت نتائج التحليل إلى أن 1( والجدول )2يشير الشكل )

 ق للواقع(، اذ ان بعض هذه المؤشرات لم تحقق المستوى المطلوب لقبول األنموذج.مؤشرات المطابقة غير مطابق للبيانات )غير مطاب
 ( نتائج المرحلة األولى من التحليل العاملي التوكيدي لمتغير العولمة1الجدول ) 

 AGFI GFI RMR CFI RMSEA 

> 0.95 1-0 0.090 0.90 مستوى قبول المؤشر 0.08 
 0.187 0.578 0.089 0.584 0.467 ( 1قيم األنموذج في المرحلة )

 الختبار أنموذج متغير العولمة  نتائج المرحلة األولى( 2الشكل )
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األنموذج وكنتيجة عدم مطابقة األنموذج للبيانات، فإنه من الضروري العمل على تحسينه، ولغرض التحسين تم االعتماد على مؤشرات تعدل  
(Modification Indices  )  وذلك من أجل تشخيص الفقرات التي أدت إلى الضعف في األنموذج، إذ تم تعديل األنموذج وتحسينه ، و إن

راته أصبحت جيدة جدا  وأن جميع المؤشرات في المرحلة الثانية واألخيرة أصبحت مطابقة لمستويات القبول، وتشير معطيات  التطابق بين متغي 
 ( إلى النتيجة النهائية الختبار أنموذج المتغير المستقل. 2( والجدول )3الشكل )

 النهائية الختبار أنموذج متغير العولمةنتائج المرحلة ( 3الشكل )
 حيث يشير: 

F1 البعد االقتصادي : 
F2البعد السياسي : 
F3البعد الثقافي : 
F4 البعد االجتماعي : 

( حيث كان االرتباط 19نالحظ من الشكل أعاله تحسين األنموذج الخاص بمتغير العولمة ونالحظ ان الضعف األساسي كان في الفقرة رقم )
(  3( كما موضح في الشكل )19( لذا تم حذف الفقرة )-0.34معامل االرتباط )بينها وبين البعد التابعة له وهو )البعد االجتماعي( وقد بلغ  

 ( أدناه 2أعاله اما مؤشرات المرحلة األخيرة وهي مرحلة تحسين األنموذج موضحة بالجدول )
 من التحليل العاملي التوكيدي لمتغير العولمة النهائية( نتائج المرحلة 2الجدول ) 

 AGFI GFI RMR CFI RMSEA 

> 0.95 1-0 0.090 0.90 مستوى قبول المؤشر 0.08 
قيم األنموذج في المرحلة 

(1) 
0.871 0.902 0.027 0.958 0.045 

المرحلة   في  التعديل  مؤشرات  عال  الثانيةأكدت  ارتباط  هناك  أن  المقارنة    ن يب  يواألخيرة  متغير  قياس  مؤشرات  من  القياس  مؤشرات  بواقي 
 :اآلتيالمرجعية، إذ أشرت نتائج حسن المطابقة في المرحلة النهائية 

𝐴𝐺𝐹𝐼 = 0.871 ≅ 0.09    , 𝐺𝐹𝐼 = 0.902 
𝑅𝑀𝑅 = 0.027   , 𝐶𝐹𝐼 = 0.958,        𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = 0.045 

انخفضت   إذ  للبيانات،  مطابقته  في  ملحوظا  تحسنا  حقق  قد  األنموذج  أن  إلى  أشارت  المطابقة  حسن  مؤشرات  )إن  من  𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴قيمة   )
للقياس، والحال ذاته ينطبق على المؤشرات   ( 0.045( الى )0.187) البيانات وصالحيته  ما يعطي لألنموذج قوة في قدرته على مطابقة 

 .في مراحل اختبار األنموذج ليصل في المرحلة األخيرة إلى المستويات المعيارية لمؤشرات حسن المطابقة ا  ا واضح األخرى التي حققت تحسن
االدارة من خالل مجموعة  لمتغير  التوكيديالتحليل العاملي ( والذي يوضح 4من خالل الشكل ) :االدارةلمتغير  التوكيديالتحليل العاملي 

 ارتباط كل فقرة وكما موضح ادناهمن المؤشرات ودرجة 
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 االدارة لمتغير  التوكيديالتحليل العاملي ( يوضح 4الشكل )
 حيث يشير: 

A1 بعد االبداع االداري : 
A2 بعد كفاءة العمل االداري : 
A3بعد التفوق المنظمي : 

 ( ادناه3النتائج الموضحة في الجدول )من خالل انموذج التحليل العاملي التوكيدي لمتغير االدارة أعاله توصلنا الى 
 االدارة لمتغير ( نتائج التحليل العاملي 3الجدول ) 

 Estimate الفقرات  االبعاد Estimate الفقرات  االبعاد Estimate الفقرات  االبعاد
 
 

االبداع  
 االداري 

X1 0.43  
كفاءة العمل 

 االداري 

X6 0.68  
 

التفوق  
 المنظمي 

X11 0.86 

X2 0.62 X7 0.74 X12 0.66 
X3 0.67 X8 0.76 X13 0.63 
X4 0.81 X9 0.79 X14 0.81 
X5 0.80 X10 0.69 X15 0.82 

 AMOS V.25المصدر: مخرجات برنامج 
RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .025 .866 .815 .628 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .121 .382 .293 .334 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .069 .072 .106 .000 

Independence model .210 .197 .224 .000 

 ( وهذا دليل على جودة مطابقة النموذج الخاص بمتغير االدارة. 0.069والتي تساوي )  RMSEAونالحظ ايضا  من خالل قيمة 
لغرض معرفة ثبات كل فقرة    (𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎)ولغرض التأكد من االتساق الداخلي لفقرات المقياس تم االعتماد على    ثبات المقياس:

 ( ادناه يوضح نتائج اختبار االتساق الداخلي لمتغيرات البحث وكما يلي:4من فقرات المقياس والجدول )
 لمتغيرات البحث 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎( اختبار  4جدول )

 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 عدد الفقرات  االبعاد  المتغيرات الرئيسة 
 0.729 5 البعد االقتصادي 
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 0.918 5 البعد السياسي  العولمة
 0.677 5 البعد الثقافي 

 0.785 5 البعد االجتماعي 
 

 اإلدارة
 0.716 5 االبداع اإلداري 

 0.747 5 كفاءة العمل اإلداري 
 0.710 5 التفوق المنظمي 

 SPSS V19المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج 
وهو يدل على توافر االتساق الداخلي لفقرات   0.70لمتغيرات البحث اكبر من    𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎تشير نتائج الجدول أعاله الى ان معامل  

 ومتغيرات البحث وهي صالحة إلجراء التحليل االحصائي. 
 فرضيات البحث: اختبار  (1
 الفرضية الرئيسة األولى  -أ

تم التحقق من صحة هذه الفرضية اختبار عالقة االرتباط والتي تسعى للتحقق من عالقة تجمع بين المتغيرات الرئيسية عن طريق اختبار 
 (: 5وكانت النتيجة كم هو موضح في الجدول ) البحثعالقة االرتباط للمتغيرات الفرعية لمتغيرات 

 ابعاد العولمة وابعاد االدارةعالقة االرتباط بين   (5الجدول ) 
 التفوق المنظمي  كفاءة العمل االداري االبداع االداري 

 Pearson Correlation 0.558 0.657 0.585 البعد_االقتصادي 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 

 Pearson Correlation 0.584 0.539 0.765 البعد_السياسي

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 

 Pearson Correlation 0.811 0.640 0.761 البعد_الثقافي

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 

 Pearson Correlation 0.444 0.856 0.622 البعد_االجتماعي

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 

 SPSS V19برنامج باالعتماد على مخرجات  انالمصدر: من اعداد الباحث

( وهو يدل على عالقة ارتباط قوية تجمع 0.01وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  (5يتضح من الجدول )
العولمة  وعلى هذا األساس يتم قبول الفرضية الرئيسة األولى والتي تقول وجود عالقة ارتباط موجب ذات داللة إحصائية بين    البحثمتغيرات  
 واإلدارة.

 الفرضية الرئيسة الثانية:اختبار  -ب
  تم بناء نموذج لغرض التحقق من صحة فرضيات البحث المتعلقة بطبيعة التأثير وفقا  للفرضية الثانية الرئيسة والتي تنص على )وجود تأثير 

 بين العولمة واالدارة( وتتفرع الى أربعة فرضيات فرعية مذكورة سابقا .  ةمعنوي ذات داللة إحصائي
 قدم يمكن اختبار ما تقدم من فرضيات كما هو موضح في انموذج االختبار المدرج ادناه.على أساس ما ت

 ( انموذج اختبار الفرضية الثانية5الشكل )
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ثل المتغير يوضح االنموذج أعاله التقديرات المعيارية ألنموذج االنحدار المتعدد حيث ان ابعاد العولمة تمثل المتغيرات المستقلة أما االدارة فيم
مة التقديرية المعيارية التابع ونالحظ ان البعد الثاني )البعد السياسي( هو األكثر تأثيرا  واسهاما  في االدارة مقارنة باألبعاد األخرى حيث بلغت القي 

(𝐵𝑒𝑡𝑎 = باإلضافة يوضح االنموذج أعاله معامالت االرتباط بين ابعاد العولمة مع بعضها وكان اعلى معامل ارتباط بين البعد   (0.79
( فهذه  0.71اما بالنسبة لقيمة )  ( وهو ارتباط قوي وطردي وهذا يدل على منطقية العالقة.0.85االقتصادي والبعد االجتماعي حيث بلغ )

المتغيرات المستقلة )البعد   %71وهذه النسبة تفسر     Squared Multiple Correlationsتمثل قيمة   التابع )االدارة( بأثر  المتغير  من 
 األخرى فهي تعود لعوامل وأسباب خارجية أخرى.  %29االقتصادي، البعد السياسي، البعد الثقافي، البعد االجتماعي( اما  

 قديرات الالمعيارية فهي موضحة في االنموذج ادناهاما فيما يخص الت

 ( التقديرات الالمعيارية ألنموذج االنحدار الخطي المتعدد6الشكل )
ألنموذج االنحدار الخطي المتعدد والمتمثلة بقيمة الميل الحدي لكل متغير مستقل   من خالل االنموذج أعاله الذي يوضح التقديرات الالمعيارية

(𝑏1 = −0.09)   ،(𝑏2 = 0.47)  ،(𝑏3 = 0.00)   ،(𝑏4 =  (. 5.08اما قيمة الخطأ المعياري فهي ) (0.06−

العولمة كمتغير مستقل في اإلدارة كمتغير تابع نحصل على   تأثير  اما بخصوص  الفرعية  المتغيرات  الموضحة في  هذا فيما يخص  النتائج 
يوضح االنموذج أعاله التقديرات المعيارية ألنموذج    التقديرات المعيارية ألنموذج االنحدار البسيط لمتغير العولمة(  7الشكل )  االنموذج ادناه

ن القيمة التقديرية المعيارية االنحدار البسيط حيث ان متغير العولمة يمثل المتغير المستقل أما متغير االدارة فيمثل المتغير التابع ونالحظ ا
𝐵𝑒𝑡𝑎)بلغت   = قيمة   (0.77 أعاله   االنموذج  وضح  باإلضافة  االدارة  في  كبير  واسهام  اثر  لها  العولمة  ان  اي 

Squared Multiple Correlations   ( النسبة تفسر  0.59حيث بلغت المتغير المستقل    %59( وهذه  التابع )االدارة( بأثر  المتغير  من 
( وهذه القيمة  0.765األخرى فهي تعود لعوامل وأسباب خارجية أخرى باإلضافة الى ان معامل االرتباط بين المتغيرات بلغ )  %41)العولمة( اما  

 تدل على ارتباط قوي وطردي بين المتغيرات. 
 اما فيما يخص التقديرات الالمعيارية فهي موضح في االنموذج ادناه

 ( يوضح التقديرات الالمعلمية ألنموذج االنحدار الخطي البسيط لمتغير العولمة 8الشكل )
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الحد الثابت   ( تمثل قيمة الميل الحدي اما قيمة0.56هذا النموذج يوضح التقديرات الالمعلمية ألنموذج االنحدار الخطي البسيط حيث ان )
 ( وهذه دليل على معنوية النموذج ومعادلة االنحدار تكون بالشكل التالي: 0.09( وقيمة الخطأ )0.38فكانت )

.𝟎)العولمة 𝟓𝟔) + 𝟎. 𝟑𝟖 =  االدارة
 االستنتاجات والتوصيات املبحث الرابع

 االستنتاجاتأواًل : 
دية تتباين التعريفات لظاهرة العولمة بسبب اختالف زوايا النظر إليها وهي زوايا متعددة منها وجهة النظر السياسية ، ووجهة النظر االقتصا.  1

صورة ب  ، ووجهة النظر الثقافية، ووجهة النظر االجتماعية ، ووجهة النظر اإلعالمية ، ووجهة النظر األيدلوجية . لذلك لم يتحدد مفهوم العولمة
  .واضحة وهي تكسب األقوال واألفعال واألشياء الصفة العالمي

  فرضت العولمة التطورات التقنية المتالحقة وتطبيقاتها المتجددة واقعا اداريا جديدا مختلفا عما كانت عليه األوضاع في السابق فمنظمات .  2
راتيجية وانتهاءا بأنظمة التعليم وهذا يتطلب طرقا جديدة في االدارة بحيث  القرن الواحد والعشرين تتطلب قدرات جديدة بدءا بأنظمة االدارة االست

 تصبح عالمية التوجه والفكر من خالل ادارة القطاعات المختلفة بما يتفق واحتياجات العولمة.
وفاعلية والعمل على التصدي  تؤدي االدارة في المنظمات بشكل عام الدور األساس والمحوري في تمكين المنظمات من اداء اعمالها بكفاءة  .  3

  .للتحديات التي افرزتها العولمة والياتها على وظائف وأنشطة المنظمات بشكل عام
تحول دور االدارة في ظل العولمة من مجرد القيام باألعمال اإلجرائية والروتينية واليومية المتعلقة بحفظ السجالت والملفات الشخصية  .  4

ا التعليمات والقواعد  الدراسات والتصدي  وتنفيذ  الخطط ورسم االستراتيجيات واجراء  الى مهام تعني بعمليات وضع  العاملين  لمنظمة لحقوق 
 .حاالت وتوقعات المستقبل

عية ان ادارة الموارد البشرية في المنظمات تواجه العديد من التحديات في ظل العولمة كالتحديات المعرفية والتقنية وتحديات تنظيمية وتشري.  6
 وذلك من جراء ما أحدثته العولمة و الياتها من تغيير في نطاق األعمال والمهارات والقدرات المطلوبة للموارد البشرية.

 مطابقة نموذج البحث للبيانات حسب المؤشرات بعد تحسين األنموذج بحذف احدى الفقرات التي سببت ضعف األنموذج.  اظهرت النتائج. 7
تباط أظهرت نتائج البحث وجود عالقة ارتباط بين ابعاد المتغير المستقل )العولمة( وابعاد المتغير التابع )اإلدارة( حيث كان اعلى معامل ار .  8

 (. 0.85من متغير العولمة وبعد كفاءة العمل اإلداري من متغير اإلدارة حيث بلغ )بين البعد االجتماعي 
البعد االقتصادي، البعد السياسي، البعد الثقافي، البعد  وجود تأثير معنوي للعولمة على اإلدارة باإلضافة الى ان ابعاد المتغير المستقل ).  9

األخرى فهي تعود ألسباب وعوامل أخرى وهذا يدل على قوة ومعنوية   %29رة( اما  من المتغير التابع )اإلدا  %71االجتماعي( فسرت نسبة  
 العالقة بين المتغيرين.

 التوصياتثانيًا : 
 بعدد من التوصيات نوجزها بما يأتي: انفي ضوء النتائج التي توصل اليها هذا البحث تقدم الباحث

الكامنة للموارد البشرية باعتبارها  .  1 العمل على تحديث وتطوير األساليب واألنظمة لإلدارة واعتبارها وظيفة تعمل على استغالل الطاقات 
جية  المورد االهم و واألغلى للمنظمات والقادرة على الصمود أمام تحديات العولمة ومواكبة التطورات و المستجدات والتأقلم مع البيئة الخار 

  .داخليةوال
ظر في  لمواكبة التطورات والمستجدات التي افرزتها العولمة والياتها والتي تتطلب توفر مهارات فنيه وتقنية وإدارة متطورة البد من اعادة الن.  2

  .المناهج العلمية والتدريبية من خالل التعاون مع المنظمات ذات العالقة لمواجهة احتياجات سوق العمل
  العالميةفي مجاالت األعمال ومواكبة المستجدات  الحديثةث االنظمة والقوانين ذات العالقة بالموارد ومواكبتها للتطورات العمل على تحدي. 3
ء تقنية االستفادة من التفجر المعرفي والتراكم المعلوماتي بما اوجدته تقنية المعلومات وثورة االتصاالت والمتمثلة في شبكة االنترنيت واحتوا. 4

 المعرفة.مات الجديدة والعمل على تعليم وتدريب العاملين على حسن استغاللها لها لمواكبة عصر المعلو 
  تحفيز وتشجيع الثقافات والممارسات التي تحث على التنوع و اإلبداع واالبتكار ووضع الحوافز الالزمة لذلك بما يوفر قوة عمل قادرة على. 5

  ه تنافسيهرفع مستوى األداء في المنظمات ومنحها ميز 
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في اعمال المنظمة والعمل على اشراك المستقبل لتحديد احتياجاتها من الموارد    المشاركةبما يمكنها من    رفع المستوى التنظيمي لإلدارة.  6
 .البشرية

ة االتصاالت بما تبني انماط العمل الجديدة مثل العمل لبعض الوقت والعمل عن بعد من خالل االستغالل األمثل لتقنية المعلومات وثور .  7
 . يمكن من تخفيف التكاليف التشغيلية للمنظمات

 .عاجراء البحوث والدراسات المستقبلية للتعرف على مشكالت االدارة بما يمكن من تجاوزها واقتراح الحلول العلمية والعملية لها قبل أن تق. 8
 املصادر
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