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 الملخص
 

 ,مستجيب كمتغير النفسي المال في رأس مستقل كمتغير وتأثيرها الناعمة المهارات دراسة الى البحث يهدف      

 دراسة وبغية .االخيرة الفترة في متزايد باهتمام وحظيت االداري الفكر في نسبيا   حديثة هذه المتغيرات تعد حيث

 المتغييرات  هيذه تيوافر مسيتويات معرفية منهيا االهيداف مين مجموعية تيم تحدييد المتغييرات هيذه بيين التأثير هذا

 ولغرض .االهداف تلك الى للوصول فرضيات صيغت مجموعة لذلك وتبعا   ,النفسي المال راس وكذلك بأنواعها

 ,العراقيية الينف  وزارة فيي االقسام العامين ورؤساء المدراء  بمعاوني البحث مجتمع تحديد تم الفرضيات اختبار

 الوسيائل مين اسيتصدام عيدد وتيم االسيتبانة بطريقية المعلوميات جميع وتيم , شيص(  87  البحيث عينة عدد )وبلغ

و  fو اختبيارات  بيرسون ارتباط ومعامل المعياري واالنحراف  المئوية والنسبة الحسابي الوس  مثل االحصائية

t البرنامج باستصدام SPSS    الميال فيي راس  الناعمية للمهيارات  تيأثير وجيود هيي االسيتنتاجات ابيرز وكانت 

 .في الوزارة العاملين بين االتصال عمليات وتطوير تحسين تمثل ابرز التوصيات من وكان .النفسي
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Abstract 
 

The research examines the effect of soft skills as an independent variable and psychological capital as a dependent 

variable. The current research variables are relatively new in the administrative conception. The research has a set of 

objectives including the identification of hypotheses. To achieve these hypotheses, a questionnaire has been applied 

on a sample of eighty-seven assistants and heads of department at the Iraqi Ministry of Oil. Some statistical 

procedures have been used including: Arithmetic mean, percentage, standard deviation, Pearson correlation 

coefficient, and t, f tests using (spss). The most significant conclusions are: the soft skills effect on psychological 

capital.  The most important recommendation is that the  communication processes between employees in the 

ministry should be reinforced. 

 

 المقدمة

 التحيديات مين للكثيير الحاضير الوقيت فيي العياملون يتعرض     

التغليب  معرفية كيفيية  مينهم يتطليب مميا مسيتوياتهم مصتلف وعلى

 ناعمة رت ا مها توفر مدى على ذلك ويتوقف التحديات هذه على

تيوفر  ميدى عليى فقيد يتوقيف ال المنظميات فيي فالنجيا  ,فييهم

 فيي العياملين قيوة ميدى على ذلك يعتمد إنما و فيها صلبة مهارات

http://www.muthjaes.net/
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عليى  التغليب فيي قيدرتهم وميدى ,الناعمية للمهيارات اميتالكهم

 أكث العاملين هؤالء كون كيفية وفي والتحديات الظروف مصتلف

 فيي النفسيي الميال رأس يمثيل ميا وهيذا العميل فيي ايجابيية ر

 المهيارات تيأثير لدراسية الحيالي البحيث يتطيرق ليذا .المنظميات

 ,مباحيث ثالثية اليى البحث بتقسيم .النفسي المال رأس في الناعمة

 الجانيب الثياني والمبحيث ,البحيث منهجيية المبحيث االول يتنياول

 اضيافة   وأنواعهيا الناعمة المهارات يتناول والذي للبحث النظري

 المبحيث اميا .مكوناتي  هيي ميا ومعرفية الميال النفسيي راس اليى

 االسيتنتاجات اليى اضيافة للبحيث العمليي الجانيب فيتنياول الثاليث

 .والتوصيات

 المنهجية

 البحث مشكلة

 ورأس الناعمية وهيي المهيارات البحيث هيذا موضيوعات تعد     

 البحيث دور فيي زاليت ميا نسيبيا   حديثية متغييرات النفسيي المال

 وفقا   بينها العالقة تتباين المتغيرات هذه ان كما والتحليلوالدراسة 

 مين مزييد اليى بحاجية زاليت وميا كثييرة وبيئيية شصصيية لعواميل

 حقيل فيي واالكياديمي العلميي المسيتوى والدراسية عليى البحيث

 الصعيد على اما ,الحاضر بالوقت بها االهتمام ولقد ازداد ,االدارة

 النف  ووزارة عموما   العراقية نامنظمات التطبيقي فما زالت العملي

 خصوصا   المتغيرات هذه من دراسة المزيد الى بحاجة خصوصا  

 اليى باإلضيافة آلخير شيص( مين تصتليف متغييرات سيلوكية انهيا

 تصتليف حييث .آلخير وقيت مين نفسي  الشيص( ليدى اختالفهيا

 بي  يتمتعيون لميا وفقيا   منهم المطلوب لمستويات االداء استجاباتهم

 التفياؤل رو  اشياعة عليى بالقيدرة تيرتب  متنوعيةمهيارات  مين

 ان محظوظية الييوم تعيد فالمنظميات .العميل في والمرونة واالمل

 الناعمية المهيارات مين عيالي مسيتوى فيهيا العياملين ليدى كيان

 الميال راس تعزييز هيذه المهيارات فيي مسياهمة اليى باإلضيافة

 ميا التيالي الرئيسيي التسياؤل فيي البحث مشكلة وتتلص( ،النفسي

 النفسي؟ المال في راس الناعمة المهارات مدى تأثير

 اهمية البحث

 : تبرز أهمية البحث في

كبيير فيي عميل المنظميات الييوم  لها تأثير متغيرات الرب  بين  .1

 الميال ورأسالناعمة،  في )المهاراتوفي حياة العاملين تتمثل 

 . النفسي

 .العملت االساسية المطلوبة في بيئة اراتحديد ما هي المه .2

ينييياقش مشيييكلة تعييياني منهيييا معظيييم المنظميييات وهيييي كيفيييية  .3

 استقطاب االشصاص المالئمين للعمل.

يساعد المنظمات عليى معرفية الميواد التدريبيية األكثير مالئمية  .4

 للموظفين الجدد.

 اهداف البحث

الرئيسييية للبحييث  تالمتغيييرااعييداد اطييار نظييري يجمييع بييين   .1

 النفسي .)المهارات الناعمة، راس المال 

الناعمة المتوفرة لدى المنظمة ومدى  المهاراتمعرفة مستوى  .2

 المال النفسي. راستأثيرها في العمل، وكذلك 

 المال النفسي. راسالناعمة في  المهاراتتأثير  قياس .3

 المصط  الفرضي للبحث: .4

 المخطط الفرضي للبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات البحث

: توجييد عالقيية ارتبيياط ذات دالليية معنوييية بييين  الفرضييية االولييى

الميال  رأسالناعمية مجتمعية أو مين خيالل انواعهيا فيي  المهارات

 النفسي.

الناعمية  للمهيارات: يوجد تيأثير ذو داللية معنويية  الفرضية الثانية

 المال النفسي. رأسفي 

 حدود البحث

 .ةالعراقيالنف   وزارةالحدود المكانية: ديوان  -

ورؤسياء االقسيام فيي دييوان  الميدراءالحدود البشرية: معاوني  -

 وزارة النف .

/  30 – 2019/  5/  1الحييدود الزمانييية: اجييرى البحييث ميين  -

11  /2019. 

الحدود العلمية: تيم تحدييد المهيا ا رت الناعمية بيالتفكير الناقيد،  -

، ادارة التفييياوض، ادارة الغ يييب. االزمييياتاالتصيييال، ادارة 

، االميل، المرونيية. لالتفياؤالنفسيي الكفياءة الذاتيية،  الميال رأس

 االخرى ذات العالقة بها. المتغيراتوتم تسكين باقي 
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 اساليب جمع البيانات

الجانب النظري: تم االعتماد على المصادر العربية واالجنبية   -

اليييى  باإلضيييافةوالكتيييب واالطييياريس والرسيييائل واليييدوريات 

 االنترنت.

 انة، المقابالت والمالحظات الشصصية.الجانب العملي: االستب -

 

 ادوات البحث

رئيسييية فييي عمليييية جميييع  كيييأداةتييم االعتمييياد عليييى االسييتبانة      

علييى  لإلجابييةالبيانييات خييالل االعتميياد علييى المقييايي  الجيياهزة 

 المهيارات   دراسة المتغييرات لتحقيق اهداف البحث في   االسئلة

المال النفسي)، بعد تكييفهيا ليتالئم البحيث الحيالي.  وراسالناعمة، 

 الفقييراتالرئيسيية والفرعييية مييع  المتغيييراتالتييالي يبييين  والجييدول

 والمقايي  المعتمدة في اعداد االستبانة.
 

 المقايي  المعتمدة في اعداد االستبانة  1)الجدول 

 المصدر االرقام في االستبانة عدد الفقرات المتغيرات الفرعية المتغيرات الرئيسة

  2014 ،حجاج، عال) 4-1 4 مهارات االتصال المهارات الناعمة

 

 

 

 

 9-5 5 التفكير الناقد

 14-10 5 ادارة االزمات

 19-15 5 مهارات التفاوض

 24-20 5 ادارة الغ ب

 ،  2017)خييييييييييييوين، سييييييييييييندس:  43-39 5 الكفاءة الذاتية راس المال النفسي

(Lutherans & Youssef: 

2004) 
 48-44 5 التفاؤل

 53-49 5 االمل

 58-54 5 المرونة

 

 مجتمع البحث وعينته

تم استصدام العينة القصدية حيث تم اختيار رؤساء االقسام فيي      

  شيص(، وتيم توزييع 98وزارة النف  وبلغ عيدد مجتميع البحيث )

  استبانة، 92االستبانات على جميع افراد المجتمع وتم استرجاع )

  استبانات لعدم استيفائها االجابات ليصبس العيدد 5استبعدت منها )

ويوضيس الجيدول اآلتيي المعلوميات    شيص(.87النهائي للعينية )

 .العامة لعينة البحث

 

 العينة ألفرادالمعلومات العامة   2)جدول 

 

 الجن 

 

 63 ذكر

 24 انثى

87 

 

 العمر

 

 3 سنة  30اقل من 

 28 سنة 30-45

 56 سنة 45اكثر من 
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 87 

 

 مدة الصدمة

 

 8 سنة  5اقل من 

 39 سنة 5-15

 40 سنة 15اكثر من 

87 

 

 المؤهل العلمي

 

 74 بكالوريوس

 8 ماجستير

 5 دكتوراه

87 

 

 االطار النظري

  الناعمة المهارات : اوالا 

 أو معينية مهمية فيي العاميل أداء مسيتوى إليى المهارات تشير     

 تقسييم ويمكين جييدة بصيورة معينية وظيفية أداء عليى القيدرة هيي

 ,F. Patacsilتقنيية ) وعناصير سيلوكية عناصير المهيارات إليى

Frederick, & Tablatin, Christine Lourrine, 2017 

 العناصير اميا ناعمية رت ا مهيا هيي السيلوكية   فالعناصير350:

 بانهيا الناعمية المهيارات وتعيرف .صيلبة مهيارات فهيي التقنيية

 ليديهم ممن غيره عن العامل بها يتميز خصائ( وقدرات خاصة

 السمات الناعمة المهارات وتشمل متماثلة مهنية خلفيات وخبرات

 أو الفنيية الكفياءة مين بيدال والسيلوكيات واالتجاهيات، الشصصيية

 ، ويشييير   (A. Meeks, Gloria, 2017: 13) المعرفيية

(Lorenz – 2009) من مجموعة بانها المهارات الشصصية إلى 

 االجتماعيية والسيمات واالتجاهيات والعيادات الشصصيية الصفات

ا ومتوافقييا   موظف ييا الشييص( تجعييل التييي .   العمييل فييي جيييد 

(Aldulaimi, Saeed Hameed, 2018 :2) هييي كييذلك 

 عليى فيي التركييز ريية اليبش بالمهيارات تتعليق التيي المهيارات

 كمهيارات اآلخيرين العياملين ميع والتعاميل العميل فيي الكفياءة

التحفييز  ومهيارات اآلخيرين، ميع التعاميل ومهيارات التفكيير،

(Ariratana, Wallapha & et al, 2015: 332) وييرى . 

Doyle (2017)  شصصيية مهيارات هيي المهيرات هيذه ان 

 عناصير بانهيا وصيفها اليى وتوصيل وتقييمهيا يصيعب تحدييدها

 تعلمهييا الصييعب ميين انهييا كمييا العمييل فييي للنجييا  الزامييية

(Airaksinen, Miku, 2018: 11).  عيدة البياحثين واقتير 

 يبينهيا كميا سينوات عيدة عليى الناعمية للمهيارات مصتلفية مفياهيم

 . (Cimatti, Barbara , 2016: 101  3الجدول )

 
 

المهاراتمفاهيم مقترحة مصتلفة لتعريف   3)جدول رقم 

 

 Life skills (WHO- 1993)الحياتية                                                                           المهارات

 Transversal skills (ISFOL- 1998)                                                          العرضية  المهارات

 Generic competences (Tuning project- 2000) عامة                                                 كفاءات

 Key competencies for a successful life andكفاءات رئيسية من اجل حياة ناجحة ومجتمع جييد االداء 

a well- functioning society (OECD, 2003- 2012  

 Key competencies for lifelong learning (VE-2006) الحياة                مدى للتعلم رئيسية كفاءات

 21st century skills (Ananiadou & Claro- 2009) والعشرين                       الحادي القرن مهارات
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  Transferable skills (RPIC- VIP- 2011)                                            القابلة للتحويل المهارات

  Future work skills (IFTF- 2010)                                                    العمل المستقبلية مهارات

    skills for talent (Manpower Group للمواهب                                              ) المهارات الناعمة

  Skills foe social progress (OECD- 2015)                                        التقدم االجتماعي مهارات

Cimatti, Barbara , definition, development, assessment of soft skills and their role for the quality of 

organizations and enterprises, International Journal for Quality Research 10(1) 97–130 ISSN 1800-

6450, 2016, p101. 

 الناعمية المهارات تسمية تدرجت ان  السابق الجدول من نجد     

يحتاجهيا  التيي المهيارات اي الحياتيية بالمهيارات بيدء   مفياهيم بعيدة

 التي المهارات اي العرضية والمهارات ,اليومية حيات  في العامل

لهيا  يتعيرض مصتلفية ألحداث نتيجة تلقائية عرضية بصورة تظهر

 حياة اجل من رئيسية وكفاءات ,عامة كفاءات تسمية اما ,العاملين

ميدى  لليتعلم رئيسيية كفياءات وكيذلك ,االداء جييد ومجتميع ناجحية

 للنجيا  العاميل يمتلكهيا التيي الكفياءات ميدى على تدل فهي الحياة

 يرجيع والعشيرين الحيادي القيرن بالمهيارات وتسيميتها ,عملي  في

 الحييادي القييرن فييي بهييذه المهييارات االهتمييام نتيجيية لشيييوع

 انهيا عليى للتحوييل القابلية بالمهيارات تسيميتها وتيدل ,والعشيرين

 نتيجية زمالئ  من العامل يتعلمها ان للنقل ويستطيع قابلة مهارات

 فهيي المسيتقبلة العميل اما مهيارات ,العمل في االجتماعية لعالقت 

 فيي عليهيا االعتمياد ييتم التي الناجس العمل انها مهارات على تدل

 الناعمية المهيارات تسيمية وتيدل ,العميل فيي للنجيا  المسيتقبل

 عين تمييزه والتيي العاميل يمتلكهيا التيي عليى المهيارات للمواهيب

 مسيتوى عليى االجتمياعي التقيدم مهيارات تيدل وكيذلك ,غييره

 فيميا تتشكل والتي العاملين من بها مجموعة يتمتع التي المهارات

 مجتميع بهيا يتمييز والتيي بع يهم ميع تفياعالتهم خيالل مين بيينهم

 الناعمية المهيارات تعرييف نسيتطيع سيبق مما .غيره عن تنظيمي

 العميل فيي بيئتي  من العامل يكتسبها التي السلوكية المهارات بانها

 ظيروف مين عليي  يطيرأ لميا ونتيجية لتفاعالتي  المصتلفية نتيجية

 .مصتلفة ومتغيرا

 الناعمة المهارات انواع 

 ونجا  تنمية في يساعدهم شص( على العمل اصحاب يبحث     

 وذليك ,والميادي الزمنيي المسيتوى عليى يكلفهيا وذليك منظميتهم

 وجهيدا   ومياال   وقتيا   يتطليب مميا وتوجيههم الجدد بتدريب العاملين

 النظر العمل لصاحب يتطلب مما ,للعمل مؤهلين يصبحوا ان قبل

 ,Deans, John)  فيهم الموجودة المهارات انواع مدى توفر الى

 للمهيارات رئيسييين نيوعين بيين التميييز يمكين وبيذلك 2014:4)

 .(Cimatti, Barbara, 2016 :99)الناعمة 

 وهيييي التيييي تشيييير اليييى ميييا يمكييين : التوجيييي  اليييذاتي  مهيييارات

نفسي ، وهيي مهيا ا رت معرفيية  للشص( فهم  وتطيويره تجياه

كتفسييير المعلومييات والقييدرة علييى تتعلييق بالمعرفيية والتفكييير 

 ممارسة التفكير النقدي.

 طيويره توهي ما يمكن للشص(  :العالقات الشصصية  مهارات

 االخرين. باألشصاص فيما يتعلق بعالقت 

الناعمية والتيي تعتبير مكونيات  للمهياراتوتم تحديد االنواع االتية 

رئيسيييية لتطيييوير وتيييدريب العييياملين وتحسيييين ادائهيييم فيييي العميييل 

(Cortez, Ferando, 2014:17:   

 .االتصال مهارات  .1

 .مهارة التفكير الناقد .2

 .مهارة ادارة االزمات .3

 .مهارة التفاوض .4

 .مهارة ادارة الغ ب  .5

 المهييارات ألهميييةوالجييدول التييالي يوضييس تقييييم اصييحاب العمييل 

الصييييلبة المتييييوفرة فييييي المرشييييس للوظيفيييية  والمهيييياراتالناعميييية 

رد حسييب توقعييات اعلييى انواعهييا باسييتصدام مقييياس ليكيي باالعتميياد

 National (Association of Colleges) 2014العمل لعيام 

and employees. 

 

للوظيفة المرشس لدى المتوفرة رت ا المها ألهمية العمل اصحاب تقييم(4) الجدول
 

 متوس  المعدل الموزون الجودة / المهارة

 4.55 القدرة على العمل ضمن فريق العمل
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 4.50 المشكالت وحل صنع القرارات على القدرة

 4.48 القدرة على التصطي ، التنظيم، تحديد اولويات العمل

 4.48 مع االشصاص داخل وخارج المنظمة اللفظيالقدرة على التواصل 

 4.37 القدرة على الحصول على المعلومات ومعالجتها

 4.25 الكمية البيانات تحليل على القدرة

 4.01 المعرفة التقنية المتعلقة بالوظيف ة

 3.94 برامج الكمبيوتركفاءة استصدام 

 3.26 القدرة على انشاء و/ او تحرير التقارير المكتوبة

 3.54 في االخرين التأثيرالقدرة على 

Deans, John, Skills Employers Want! Hard & Soft Skills, Jefferson, state university of new York, 1220 

Coffeen Street, Watertown, New York 13601, (315) 786-2288 Office, (315) 786-6574 Fax, Director, 

Michele Gefell, MS Counseling, Career Advisor, Samantha Park, MS Student Affairs, P4). 

 حسيب تتيوزع راتالمهيا انيواع ان السابق الجدول من نستنتج    

 العمل مهارات وهي اهمية اكثرها من بدء   معينة نقاط في اهميتها

 عليى القيدرة وهيي اهميية اقلهيا اليى وصيوال   العميل ضيمن فرييق

 ميدى على يتوقف العمل في النجا  ان كما .االخرين على التأثير

 . انواعها بجميع تلك المهارات توفر

 الصلبة مقابل المهارات الناعمة المهارات 

 واقعيية معرفة أو معينة فنية بقدرات الصلبة المهارات ترتب      

 ,سيلوكية شصصيية بقيدرات  الناعمية المهيارات تيرتب  بينميا

 الالزمية السيلوكية الشصصيية المهيارات  هيي فالمهارات  الناعمة

 , Babić, Verica) العميل مكيان فيي الصيلبة المهيارات لتطبيق

& Slavković, Marko, 2011 :409)    ان يقيال ميا فغالبيا 

 اميا المهيارات ,وظيفية عليى تحصيل تجعليك الصيلبة المهيارات

 Aldulaimi, Saeed) فييي الوظيفيية تبقيييك فهييي الناعميية

Hameed, 2018 :2  بيين مقارنية  5) رقيم الجيدول ويمثيل 

 -David)  وضيع  الصلبة واليذي الناعمة  والمهارات المهارات

 والمهيارات الناعمية المهيارات بيين التيوازن بيان بقولي    2018

 ,Christ, David) العميل فيي للنجيا  المفتيا  هيو الصيلبة

(2018:7. 

 

الصلبة المهاراتالناعمة مقابل  المهارات  5)الجدول 
 

 العامييل عالقيية تميييز الناعميية المهييارات

الحيياة  ميع التعاميل كيفيية او تبيين ,بياألخرين

 والعمل

 والقيدراتالصلبة تت من المعرفية  المهارات التعريف

 للنجا  في العمل المحددة

شصصيية ذاتيية  مهاراتالناعمة هي  المهارات

 من

 الصعب قياسها

قابليية للييتعلم،  قييدراتالصييلبة هييي  المهييارات القابلية للقياس

تعريفهيييا وقياسيييها أكيييث ر بكثيييير مييين  يمكييين

 الناعمة المهارات

الناعميييية بالصصييييائ(  المهيييياراتتتعلييييق 

 والصفات

 الشصصية فمن الصعب اثباتها

الصيييلبة مييين  المهييياراتمييين السيييهولة اثبيييات  االثبات

 الشهادة، درجة التعليم، الجوائز... خالل

 الحاسوب مهارات - امثلة مهارة التفكير الناقد -
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 االتصال مهارات -

 مهارة ادارة االزمات -

 التفاوض مهارات -

 مهارة ادارة الغ ب -

 تحليل البيانات مهارات -

 الرياضيات والحسابات مهارات -

 المعرفة باللغات االجنبية -

 التصص( مهارات -

Christ, David, Leveraging Soft Skills to Influence Procurement Strategies, U.S. Army Research 

Laboratory, department of defense, office of small business programs, 2018, p7.

شصصيية  مهياراتالناعمية هيي  المهاراتنستنتج مما سبق ان      

نفسيييية تتعليييق بسيييلول العاميييل ليييذا هيييي غيييير قابلييية للقيييياس، اميييا 

تقنيييية ظاهريييية مثبتييية بنتيجييية  مهييياراتالصيييلبة فهيييي المهيييارات 

واضحة وقابلة للقياس. كيذلك ان الكفياءة فيي اداء المهيارة الصيلبة 

 الناعمة. للمهاراتامتالل الفرد  تتوقف على مدى

 المال النفسي  رأسثانياا: 

الميييال النفسيييي اليييى السيييلول التنظيميييي  رأسيرجيييع أصيييل      

 Mahar, Saqibااليجييابي ذو الصييلة بعلييم اليينف  االيجييابي )

Wahab et al, 2017: 307 فهو ظهر في نهايية التسيعينيات ،  

  M. Seligmanمن القرن العشرين، حيث اجرى البروفيسيور )

السيلول بحثا  بصصوص علم النف  االجتماعي في مجال  وزمالئ 

التنظيمييي، وتييم التركيييز فييي  علييى ادارة وتطييوير نقيياط القييوة لييدى 

   ونواياهم النفسية بدال  مين التركييز عليى نقياط ضيعفهم. االشصاص

( Mustafa Fedai, & Kapusuz, Ayse Gokcen,  

,2015:244 (Cavus  المييال النفسييي ان  رأس. اذ يشييمل مفهييوم

ايجابيية قيد يكونيوا أكيث العاملين الذين يفسرون االوضاع بطريقة 

الذين يفسرونها على عكي  ذليك  اولئكمنظماتهم من  ر فاعلية في

(Cimen, Ismail, & Ozgan, Habib, 2018: 309 فهيو ،  

فهيم مشيياعر العياملين وكيييف يمكين ان يصييبحوا أكثيير  يركيز علييى

ايجابية، وهو نتيجة لحركة علم النف  اإليجابية التي بيدأها ميارتن 

الميال  رأسالميال النفسيي عين  رأسحاولة لفصيل في م سيليجمان

 & ,Tosten1, Rasimاالقتصيادي واإلنسياني واالجتمياعي )

Toprak, Mustafa, 2017:2 ويعييرف علييى انيي  الحاليية ،  

 2012، ابيراهيم العنيزي،)النفسية االيجابيية للفيرد القابلية للتطيوير

وتطبيييق نقياط قيوة المييوارد البشيرية وقيد ا رتهييم  دراسيةوهيو   1:

بفعالية من  النفسية اإليجابية التي يمكن قياسها وتطويرها وإدارتها

 Luthans, Fred, etأجل تحسين األداء في مكان العميل الييوم )

al,2008:3 يييؤثر علييى    ، وهييو نهييج محييدد إلدارة العامييل ألنيي

لك تييم تعريفيي  علييى أنيي  تنمييية المييوارد البشييرية وإدارة األداء لييذ

 االيجابيية القيدراتوتطبيق نقاط قوة الميوارد البشيرية ذات  دراسة

النفسية والتي يمكن قياسيها وتطويرهيا وإدارتهيا بفعاليية  والقدرات

 ,Ferreira, Tarrynلتحسييين األداء فييي المنظمييات الحديثيية )

  كييذلك هييو مجموعيية متكامليية ميين السييمات الشصصييية 3 :2015

 cavus, Mustafaالتيي يمكين تطويرهيا وتوجيههيا )والتنظيمية 

Fedai,& Gokcen, Ayse, 2015: 246 وكييذلك يعييرف .  

مين  تتيألفبان  الحياالت النفسيية االيجابيية للتطيور الفيردي والتيي 

الذاتيية، والمرونية  الكفياءةاالمل، التفائل، ) تتمثل ب اربع مكونات

 ,Costantini, Arianna, et alاو القييدرة علييى التكيييف) )

2017:2 . 

المال النفسيي يركيز عليى الحالية النفسيية  رأسنستنتج من ذلك ان 

 الوظيفييية للمييوظفين داخييل المنظمييات وكيفييية تطويرهييا وجعلهييا

ايجابييية بييدال  ميين ان تكييون سييلبية لتحسييين مسييار العمييل ولتسييهيل 

 عملية تحقيق االهداف، لذلك يمكن تعريف  على ان  الحالية النفسيية

الموجودة لدى المنظمات بالكيفية التي يمكين مين خاللهيا االيجابية 

 تحقيق االهداف التنظيمية المطلوبة.

  المال النفسيرأس مكونات 

  فييي العمييل  لإلنجييازاتويعنييي وجييود توجيي  ايجييابي : التفيياؤل

(Pradhan, Rabindra Kumar, et al, 2016:3 وهيو ،  

يعيييزوا االحيييداث االيجابيييية اليييى اسيييباب  اسيييلوب توضييييحي

شصصييية ذاتييية امييا االحييداث السييلبية فهييي خارجييية ومؤقتيية 

(Kim, Minjung et al, 2018, P5 وهيو سيمة يمتلكهيا ،  

وتتنبييييأ بكيفييييية  لألحييييداثالعامييييل تعكيييي  توقعاتيييي  االيجابييييية 

، ص  2017 ال يياغطة  خييوين، سييندس، للظييروفمواجهتيي  

) ويرتفع انتاج العاملون المتفائلون عين اولئيك اليذين هيم  432

 & Seligmanكييل ميين ) اجراهييا دراسيية ، ففييي تفيياءال اقييل

Schulman- 1986 فييي شييركة تييأمين وجييدوا ان العيياملين  

مع التيوتر  تأقلما اكثركانت مبيعاتهم أكث ر وهم  تفاءال االكثر

واليذين هيم أكيث ر  تفياءالروف العمل من الذين هيم اقيل ظ في

ق عرضة لترل العمل، فهو اسيلوب تفسييري ايجيابي فيميا يتعلي

  .Jacos, Marieke, 2016 :9) بالنجا  الذاتي

  بدرجات متفاوتية وبمعيدل  والتوتراتتنشأ التحديات : المرونة

يومي، مميا يتطليب فهيم كيفيية التعاميل معهيا بفاعليية ومرونية، 

بانهييا القييدرة النفسييية علييى االنتعييا  والعييودة  فتعييرف المرونيية

علييى او القييدرة والفشييل،  والصييراعاتعنييد مواجهيية االزمييات 

والوصييول فيمييا بعييد الييى  التغيييير االيجييابي وزيييادة المسييئولية
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  ، كيذلك Hite, Brian, 2015:44نقطية التيوازن الطبيعيي )

قوييييا عنيييد  هيييي مهيييارة وقابليييية تيييؤدي بمالكهيييا اليييى ان يكيييون

بيودرهم، كنيزة، )التعرض لل غ  او التغيير الكبير في العمل 

 ني العامييل ميين المشيياكل، ومعنييى ذلييك عنييدما يعييا 7 : 2018

واالزمات يكون باسيتطاعت  العيودة اليى الوضيع الطبيعيي بعيد 

 ,Parthiتجيياوز هييذه االزمييات او المشيياكل لتحقيييق النجييا  )

Komila & Gupta, Radhika, 2016: 2 ويمكيين .  

 االدراكييتطوير القدرة على التكيف من خالل االغناء النفسي 

العملييييات التكيفيييية  وتسيييهيل مصتليييف وادارة عملييييات الصطييير

(Morgan, Carolyn M. Youssef, & Luthans, 

Fred, 2015:182 . 

 النظريية اليى الذاتيية الكفياءة مفهيوم يعيود :الذاتيية  الكفياءة 

 معرفيية عملييات خمي  تحدد والتي (Bandura) ل المعرفية

 ,اليذاتي التنظييم ,المالحظية ,المسيبق التفكيير ,الترمييز( وهيي

 تنفييذ عليى العامل قدرة مدى انها على ويعرفها الذاتي  التأمل

 ,Gota, Grace)معيين   موفيق ميع للتعاميل العميل مسيار

 تطيوير عليى قدرتي  فيي العاميل ثقية وهيي 12-13: 2017)

 مهمية اجل اداء من للعمل ومناهج  ودوافع  المعرفية موارده

 Barbosa, Ana Isabel, 2017:5) )محيدد سياق في معينة

 .L) يليي بميا العاليية الذاتيية الكفياءة ذو العاميل ويتمييز

(Dawkins, Sarah,2014 :11:  

 .ألنفسهم عالية اهداف وضع .1

 .لتحدي .2

 .االهداف لتحقيق الالزمة الجهود استثمار .3

 .العقبات مواجهة عند لمثابرة .4

 خميي ( اهدافي  اداء عليى وتصيميم  العاميل قيوة هو:  االمل, 

 ومتابعية وتبسيي  تحدييد عليى القيدرة وهو  19: 2018، اسية

 اساسييين مفهومين من ويتكون ,العمل في الى النجا  الطريق

 لتحدييد العاميل دافيع ردة ا اال تمثيل ) والمسيار ,االدارة( هميا

 تحدييد فهيو المسيار اميا ,محيدد ضيمن سيياق المرغوب التأثير

 ضيمان اجيل مين اليهيا للوصيول بديلية طيرق وايجاد االهداف

 اي , (Barbosa, Ana Isabel, 2017 :6) المهمية انجياز

 فيكيون التحقييق ممكين غيير المصطي  الطرييق يكيون عنيدما

 انجياز بديلية ل يمان رت ا مسيا عين البحث على قادر العامل

 إن (Kim, Minjung et al, 2018:4) بنجيا  العميل

 على لتحفيزهم االرادة قوة العاملين يمنس األمل عنصر

 األميل مين عاليية مسيتويات ليديهم فاليذين األهيداف، تحقييق     

 فيقوميون عاليية بدرجية متحمسيون تجعلهيم بطريقية يتصيرفون

 وزمالؤه سنايدر يعرف لذا .أهدافهم لتحقيق أساليب متعددة بتوليد

االيجابيية   )الطاقية بيالقوة تتمييز إيجابيية تحفيزيية كحالية األميل

 هو  . (Nestingen, Eric Brady, 2017:4)المسارات وتوليد

العميل  فيي النجيا  لتحقييق االهيداف نحيو المسيارات توجيي  اعيادة

(Çimen, Ismail & Ozgan, Habib, 2018:309.  

 المكونات هذه على يقوم النفسي المال رأس  سبق مما نستنتج     

التوجي   هيو فالتفياؤل بينهيا ومترابطية فيميا متكاملية فهيي االربعية

 قيدرة هيي والمرونية ,العميل فيي االنجيازات تحقيق نحو االيجابي

 العميل تعيرض بعيد الطبيعيي وضيع  اليى الرجيوع عليى العاميل

 قدرتي  فيي العاميل ثقية هيي الذاتيية والكفياءة ,للمشياكل واالزميات

 للعمل الذاتي التحفيز فهو االمل اما ,االهداف وتحقيق وضع على

 .تحقيق االهداف على

 االطار العملي

 النتائج وتفسير البيانات تحليل

 نحاول في هذا المبحث تحليل اجابات العينة وعلى الشكل التالي: 

 : تشخيص متغيرات البحث أوال

 تشصي( اجابات العينة حول المهارات الناعمة .1

 يوضس الجدول االتي اجابات العينة حول المهارات الناعمة:

 المهارات الناعمة  اجابات العينة حول 2جدول )

الوسييييييي   الفقرات 

 الحسابي

االنحيييييراف 

 المعياري

االهميييييييييية 

 النسبية

 التفكير الناقد اوال

 %73 0.91 3.65 استطيع اعطاء االخرين حلوال منطقية لمشكالتهم في العمل 1

 %64 0.99 3.20 اسعى دائما البتكار افكار واساليب جديدة إلنجاز عملي 2

 %68 0.99 3.41افكيير دائمييا بتفاصيييل ألمييور لمعرفيية اف ييل الطييرق ألداء اي  3
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 مهمة

احتيياج فييي عملييي الييى القييدرة علييى التفكييير والتحليييل والييرب   4

 واالستنتاج 

2.61 1.00 52% 

 64% 1.06 3.21 اهتم بمعرفة المزيد للتأكد من المعلومات المتوفرة 5

 64% 0.99 3.22 العام للتفكير الناقدالوس  الحسابي  

 مهارات االتصال  ثانيا

احاول دراسة الوظيفية التيي اعميل فيهيا ومعرفية اهيم المهيارات  2

 الالزمة إلنجازها

3.42 0.88 68% 

اسيييتفدت مييين شيييبكة عالقييياتي الشصصيييية فيييي انجييياز متطلبيييات  7

 الوظيفة

2.83 0.96 %57 

 %61 0.81 3.04 في انجاز االعمال استفدت من خب ا رت زمالئي في العمل 8

أتواصل مع االشصاص الذين يشغرون وظائف مماثلية ليوظيفتي  9

 بصورة مستمر ة

2.31 0.87 46% 

 %58 0.89 2.90 الوس  الحسابي العام لمهارات االتصال 

 ادارة االزمات ثالثا  

أجييد نفسييي قيياد ا ر  علييى توقييع وجييود مشييكلة او خلييل مييا قبييل  10

 وقوع 

4.08 0.92 %82 

 %72 0.91 3.62 أجد نفسي قاد ا ر  على التغلب على العقبات والصعاب 11

 %69 0.92 3.45 الشديد ال غ  تحت العمل استطيع 12

احاول عدة مرات إلنجاز المهام او لحل المشيكالت دون تراجيع  13

 عند الفشل

4.00 

 

0.90 

 

80% 

تنفيييذه رغييم أسييتطيع اتصيياذ القييرار المناسييب واالصييرار علييى  14

 التحديات

3.81 0.84 78% 

 %76 0.90 3.79 الوس  الحسابي العام إلدارة االزمات 

 مهارات التفاوض رابعا

أجييد صييعوبة فييي التعامييل مييع ميين يصييالفني ال ا ري ووجهييات  15

 النظر

3.85 0.94 77% 

 %72 0.94 3.62 أجيد فن التفاوض مع االخرين 12

 %57 0.94 2.85 للتفاوضاعتقد أن كل شيء قابل  17

 %70 0.95 3.48 أستطيع كسب ثقة اطراف التفاوض االخرى واقناعهم 18

 %38 0.95 3.82 استصدام الكلمات القوية التي تستحوذ على االنتباه والتي لها 19
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 آثار قوية وايجابية وعاطفية

 %72 0.95 3.61 الوس  الحسابي العام لمهارات التفاوض 

 الغ بادارة  خامسا

 %90 1.10 4.48 احتفظ بهدوئي عند التعرض لل غ  20

 %79 1.05 3.97 أميل الى تفريغ غ بي على زمالئي في العمل 21

 %92 0.98 4.61 أقوم بتفريغ غ بي عن طريق التنف  بهدوء 22

 %92 1.00 4.62 اتحكم في غ بي في الظروف الحرجة 23

 )سريع الغ ب، إثارة غ بي سهل للغاية وألبس  األمور 24

 سريع الرضا 

2.82 

 

1.00 

 

58% 

 %82 1.03 4.10 الوس  الحسابي العام إلدارة الغ ب 

 

 العينية بإجابيات والصياص أعياله في الوارد الجدول من يت س     

 وفيق وعليى الصمسية الفرعيية بمتغيراتهيا الناعمية المهيارات حيول

 اآلتي: 

 لهييذه الحسييابي الوسيي  بلييغ فقييد الناقييد التفكييير مهييارة بعييد فييي     

  3) البيييالغ الفرضيييي الوسييي  مييين أعليييى وهيييو  3.22) المهيييارة

 المهيارة هيذه وجيود يؤكيد مميا  0.99) مقيداره وانحراف معياري

 حصييلت قييد  3) الفقييرة وكانييت .المطلييوب بالمسييتوى لييي  ولكيين

 الوسيي  ميين أعلييى وهييو  3.41) قييدره حسييابي وسيي  أعلييى علييى

 بتفاصييييل تفكييير افيييراد العينييية  ان النتيجييية هيييذه وتؤكيييد الفرضيييي

 الفقيرة أميا .األف يل االداء لتحقييق الطيرق أحسين لمعرفية االمور

 حيييث الرابعيية الفقييرة فهييي حسييابي وسيي  أقييل علييى حصييلت التييي

 اليى يؤكد الحاجية مما الفرضي الوس  دور الحسابي الوس  سجل

 كانيييت وان واالسيييتنتاج واليييرب  والتحلييييل التفكيييير قيييدرات تنميييية

 العينية افراد اجابة لمالحظة الجدول مراجعة وعند .نسبيا   موجودة

 االتصييال مهيارة هيي الناعمية المهييارات مين الثانيية المهيارة حيول

 دون المهيارة لهيذه الحسيابي الوسي  النتيائج انصفياض اشرت حيث

 قييدره معييياري   وبييانحراف 2.90) بلييغ حيييث الفرضييي الوسيي 

 .االجابات تشتت النتيجة قلة هذه وتعك   0.89)

 أعليى  2) الفقيرة سيجلت فقيد الفرعية الفقرات صعيد على أما     

الوسي    اعليى  مين وهيي  3.42) بليغ حييث الحسيابي للوس  قيمة

 وتعكيي   0.88) قييدره معييياري وانحييراف   3) البييالغ الفرضييي

 حصييلت فقييد   9,7) الفقييرات  أمييا .االجابييات تجييان  القيميية هييذه

 2.31) بلغيا حييث الفرضيي الوسي  مين أقيل حسيابية اوسياط على

 موضيوعي معالجية اليى يعكي  الحاجية مميا التوالي على  2.83،

 حييددتها كمييا اآلخييرين مييع والتواصييل الشصصييية العالقييات شييبكة

 الصاصيية االجابييات لتحليييل أعيياله الجييدول مراجعيية وعنييد .العينيية

 االزميات ادارة مهيارة وهيي الناعمة المهارات من الثالثة بالمهارة

 مييع االيجييابي التعامييل فييي العينيية قييدرة علييى أكييدت النتييائج فقييد

 وهييي  3.79) المتغييير لهييذا الحسييابي الوسيي  بلييغ حيييث االزمييات

  0.90) معيياري وانحيراف   3) البالغ الوس  الفرضي من أعلى

  4.08) بلييغ حييث حسييابي وسي  أعلييى  10) الفقيرة سييجلت وقيد.

مسييبقا   المشيياكل توقييع علييى العينيية قييدرة علييى االجابيية هييذه وتؤكييد

 حييث حسيابي وسي  أقيل  12) الفقيرة سيجلت فيميا، وقوعهيا وقبل

أكيدت  حييث الفرضي الوس  من أعلى فهي ذلك ومع  3.45) بلغ

 ال ييغ  تحييت نشيياطهم يمارسييوا أن ممكيين العيياملين ان االجابيية

 .المطلوب المستوى دون ولكن الشديد

المهيييارات  أنيييواع كأحيييدي التفييياوض مهيييارة بصصيييوص أميييا     

 أعليى وهيو  3.61) بليغ حسيابيا   وسيطا   عموما   سجلت فقد الناعمة

 ليدى المهيارة هذه توافر يعك  مما  3) البالغ الوس  الفرضي من

 أعلييى  15) الفقييرة سييجلت وقييد الطمييو  مسييتوى دون ولييو العينيية

 أكيدت حييث) عكسيية فقيرة وهيي   3.85) بلغ حسابي حيث وس 

 فييي االخييتالف حاليية مييع التعامييل فييي صييعوبة وجييود عييدم العينيية

 تجان  يعك  مما  0.94) لها المعياري بلغ االنحراف وقد الراي

 .االجابات

 بليغ وقيد حسيابي وسي  أقيل عليى حصيلت فقد  17) الفقرة أما     

العينية  ان يعكي  مميا  3) الفرضيي الوسي  مين اقل وهو  2.85)

 وبتجيان  للتفياوض شييء كيل اخ ياع الممكين مين لي  ان  ترى

 .لإلجابات عالي

 ادارة مهيارة وهيو المهيارات الناعمية مين االخييرة المهارة أما     

 االجابيات مين عاليية مسيتويات الفقيرات أغلب سجلت فقد الغ ب

 أعليى وهيي  4.10) المهيارة لهيذه العيام الحسيابي بليغ الوسي  وقد

  1.03) وبيييانحراف معيييياري  3) البيييالغ الفرضيييي الوسييي  مييين



 

    90 

 97-80  2020) –  3العدد )  10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية الطائي واخرون

 وتعكي  .االجابيات فيي نسبيا   قليل تشتت وجود هذه القيمة وتعك 

 ميع ايجابييا   التعاميل عليى القيدرة ليديهم العينية افراد ان النتائج هذه

 .لها يتعرضون قد التي الغ ب حالة

يوضييس  تشييصي( اجابييات العينيية حييول رأس المييال النفسييي .2

 .حول رأس المال النفسيالجدول اآلتي اجابات العينة 

 

 بات العينة حول رأس المال النفسي  اجا 7جدول )

الوسييييييي   الفقرات 

 الحسابي

االنحيييييراف 

 المعياري

االهميييييييييية 

 النسبية

 الكفاءة الذاتية  اوال

 68% 1.02 3.42 منهم المطلوب االداء تحقيق على قادرون بانهم العاملون يتوقع 49

 %62 1.02 3.08 الوظيفي ادائهم في الثقة من عالي بمستوى العاملون يشعر 50

 المعقيدة المهيام واداء المسيؤوليات تحميل مين العياملون ييتمكن 51

 والصعبة

3.31 1.04 66% 

 جهيدا مينهم يتوقعيون العميل فيي زمالئهيم بيان العياملون ييرى 52

 والقدرة على النجا  مثمرا

4.02 1.01 80% 

 فيي واضيحة جهيودا الميؤهالت اصيحاب االقيدم العياملون يبذل 53

 العاملين الجدد  تعليم

2.83 1.01 %57 

 66% 1.01 3.31 الوس  الحسابي العام للكفاءة الذاتية  

 التفاؤل ثانيا

 والسيعي بيإبراز انجيازاتهم تقيوم منظميتهم بيان العياملون يثيق 54

 لتكريمهم

2.35 1.03 47% 

 بإشيراقة العياملين تطميئن ايجابيية مشياعر العميل جيو يسيود 55

 في مستقبلهم

 المنظمة

3.02 1.16 %60 

 الحقيائق تميييز مجيال فيي عاليية قيدرة العياملين معظيم يمتليك 52

 في وفهمها

 العمل ضغوط مع تعاملهم

4.08 1.12 82% 

 حياالت ظهيور حالية في ثانية نحاول دعنا بمبدأ العاملون يؤمن 57

 الفشل

2.31 1.15 46% 

 72% 1.13 3.61 مستمرة تدريبية رت ا دو في العاملون يشترل 58

 %59 1.12 2.97 الوس  الحسابي العام للتفاؤل 

 االمل ثالثا  

 في مهامهم اداء في النجا  ل  ت من عمل خطة عامل كل لدى 59

 العمل

3.60 0.90 %72 
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 %64 0.90 3.21 تحقيقها يسهل و قيمة ذات المنظمة اهداف بأن العاملون يؤمن 20

 كونهيا المنظمية اهيداف تحقييق نحيو كبيير بشكل العاملون يندفع 21

 العمل في إلثارتهم قوة كافية تمتلك

3.31 0.93 66% 

 العياملين مسيتقبل في وااليجابية االمل على المنظمة ادارة تؤكد 22

 بالمنظمة

2.50 

 

0.92 

 

50% 

 %60 0.89 3.00 العمل تجاه ايجابية نظرة العاملون يمتلك 23

 %64 0.95 3.20 الوس  الحسابي العام لألمل 

 المرونة رابعا

 %87 1.02 4.34 لها يتعرضون التي المواقف مصتلف مع العاملون يتفاعل 24

 المباشير االثر ذات التنظيمية للتغيرات بسهولة العاملون يتكيف 25

 مسارهم الوظيفي في

3.70 1.02 74% 

 فيي تيواجههم التيي السلبية المواقف مع بسهولة العاملون يتكيف 22

 عملهم

4.04 1.01 83% 

 إلنجياز التحميل عليى العاليية القيدرة ذوو العياملون يحيرص 27

 اخطاء دون من مهامهم

3.82 1.01 76% 

 جميعا للعاملين تدريبية برامج اقامة على المنظمة ادارة تحرص 28

 المشكالت حل اساليب على وخصوصا  

4.08 1.02 82% 

 %80 1.02 4.01 الوس  الحسابي العام لمهارات للمرونة 

 

 الصاصية الفقيرات  عليى العينية اجابات اعاله الجدول يوضس     

 هيي فرعيية متغييرات  اربيع مين يتكون الذي النفسي براس المال

 هيذه ولمناقشيية .والمرونيية ,واالميل ,والتفياؤل ,الكفياءة الذاتييية

 رأس ابعياد كأحيد الذاتيية الكفياءة صيعيد فعلى الفرعية المتغيرات

 الوسي  وقيد بليغ فرعيية فقرات خم  من يتكون ان  النفسي المال

 مميا (3) البيالغ الفرضيي الوسي  من أعلى وهو (3.31) لها العام

 وبيانحراف معيياري الذاتيية الكفياءة مين درجية وجيود اليى يشيير

 . باإلجابات التشتت من متوسطة درجة ويعك  (1.01)

 وس  اعلى على (42) الفقرة حصلت فقد الفقرات صعيد على اما

بيان  توقيع ليديهم العياملين ان اليى يشيير مميا (4.02) بليغ حسيابي

 (43) الفقرة ان حين في اكثر مثمرا  عمال   منهم يطلبون زمالئهم

الوسي   دون وهيو (2.83) بليغ حسيابي وسي  اقيل عيل حصيلت

 العياملين لقييام حاجية وجيود اليى يشيير مميا (3) البيالغ الفرضيي

 .الجدد زمالئهم تعليم في ايجابي دور بأداء القدماء

 النفسي المال متغيرات رأس من الثاني المتغير بصصوص اما     

 الفرضيي الوسي  دون الحسيابي الوسي  كيان فقيد التفياؤل وهيو

 يمكن التي العوامل في النظر اعادة يستدعي مما (2.97)  بقليل  

 االنحيراف  وان خصوصيا   العياملين تفياؤل درجية مين تزييد ان

 وقيد العينية اجابيات تشيتت يعكي  مميا  (1.12)كيان  المعيياري

 وهيي (4.08) بليغ حسيابي وس  اعلى على (46) الفقرة حصلت

 اشيرت فيميا العميل ضيغوط ميع التعاميل خصوصا  في عالية قيمة

 عليى السلبي والتأثير الفشل من العاملين خوف (47) الفقرة نتائج

 .انفسهم

 الميال متغييرات رأس  مين الثاليث المتغيير صيعيد عليى اميا     

 وهي  (3.20) ل  العام الحسابي الوس  بلغ فقد االمل وهو النفسي

 ولكين االميل تمتليك العينية ان اي الفرضيي الوس  من قيمة اعلى

 بوضيع االدارة لقييام ملحية حاجية وجيود مع نسبيا   مقبولة بصورة

 .المجال هذا في العاملين طمو  تلبي اجراءات وسياسات

 حيث ,المجال هذا في حسابي وس  أعلى (49) الفقرة سجلت وقد

 خطية ليدى وجيود يؤشير مما نسبيا   مقبولة قيمة وهي (3.60) بلغ

قيدره  معيياري وبيانحراف المنظمية فيي اعميالهم إلداء العياملين

 وسي  اقيل عليى حصيلت قيد (52) الفقيرة ان حيين فيي (0.90).
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 مميا الفرضيي الحسيابي الوسي  من اقل وهي (2.50) بلغ حسابي

 ليدى االميل لتعزييز سياسيات وضيع اليى حاجية المنظمية يؤكيد

 .العاملين

 الميال الرابيع مين متغييرات رأس المتغيير صيعيد عليى اميا     

 الوسي  مين عالية درجة المرونة سجلت فقد المرونة وهو النفسي

 الحسيابي الوس  من بكثير اعلى وهو (4.01) بلغ الحسابي حيث

 ويعكي  (1.02) قيدره معيياري وبيانحراف  (3) البيالغ الفرضيي

 خيالل مين .عاليية مرونية وجيود اليى يشيير مميا تجان  االجابات

 (58) الفقيرة المشيكالت حيل اسياليب في تدريبية رمج ا ب وجود

 بكثيير واعلى عالية قيمة وهي (4.08) الوس  الحسابي حيث بلغ

 . (3) البالغ الفرضي الحسابي الوس  من

 لمتغييرات المعياريية واالنحرافيات العامية الحسيابية االوسياط .3

 .الرئيسية البحث

 

 البحث لمتغيرات المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساطو للبحث الرئيسية المتغيرات حول العينة اجابات  8) جدول

 االنحرافات المعيارية االوساط  الحسابية المتغيرات

 0.99 3.22 الناقد التفكير

 0.89 2.90 االتصال

 0.90 3.79 االزمات ادارة

 0.95 3.61 مهارات التفاوض

 1.03 4.10 ادارة الغ ب

الوسييييي  الحسيييييابي العيييييام للمهيييييارات 

 الناعمة 

3.69 0.09 

 1.01 3.31 الذاتية الكفاءة

 0.93 2.97 التفاؤل

 0.95 3.20 االمل

 1.02 4.01 المرونة

 الميال ليرأس الحسيابي العيام  الوسي 

 النفسي

3.39 1.05 

 

 رت ا للمها العام الحسابي الوس  ان أعاله الجدول من يت س     

 يؤشير مميا الفرضيي الوسي  مين وهو اعلى  (3.69) بلغ الناعمة

 وان ايجيابي أمير وهيو الناعمية رت ا للمهيا مقبول وجود مستوى

 الحسيابي الوسي  مين درجية اعلى على حصلت قد الغ ب ادارة

 يليهيا البحيث هيذا في المدروسة الناعمة المهارات بذلك اهم وهي

 التفياوض مهارة ذلك بعد ثم االزمات ادارة مهارة الثانية بالمرتبة

 االتصيال مهيارة فكانيت الناعمية المهيارات  مين مهيارة اقيل اميا.

 الوسي  مين اقيل وهيي (2.90) لهيا الحسيابي الوسي  بليغ حييث

 بعمليية النظير بإعيادة المنظمة قيام الى الحاجة يؤكد الفرضي مما

 . فيها االتصاالت

 الحسابي الوس  بلغ فقد النفسي المال رأس الى االنتقال وعند     

 رأس مين النيوع هيذا وجود تؤكد وهي (3.39) المتغير لهذا العام

 ليدى ايجابي عامل وها المبحوثة المنظمة في العاملين المال  لدى

 . الطمو  بمستوى لي  ولكن المنظمة

 فقيد النفسيي الميال لرأس الفرعية المتغيرات مستوى على اما     

 (4.01) نسبيا   عالي حسابي ووس  االولى الدرجة المرونة احتلت

 وتؤكد االجابات تجان  تعك  (1.02) قدره معياري وبانحراف 

 المصتلفية نشياطاتها فيي للمنظمية عاليية مرونية وجيود النتيجة هذه

 الكفياءة متغيير الثانيية بالمرتبية وييأتي  العينية اجابيات عليى وفيق

 .النفسي المال رأس متغيرات  كأهم الذاتية
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 البحث فرضيات اختبار : ثانياا 

 الناعمة المهارات من لكل التأثير فرضيات اختبار هنا نحاول     

 حيدة عليى كيال   النفسيي الميال رأس فيي الصيلبة والمهيارات

 .ومجتمعة

 االرتباط فرضية اختبار  .1

 العالقية اختبيار حول العينة افراد اجابة اآلتي الجدول يوضس     

 النفسي المال ورأس الناعمة المهارات بين

 النفسي المال ورأس الناعمة المهارات بين العالقة  9) الجدول

قيييييييييييم االرتبيييييييييياط  الناعمة المهارات

 ومستوى الداللة 

 Tقيمييييييييييييييية 

 المحسوبة 

 Tقيمييييييييية 

 الجدولية

 الداللة

  8.013 0.613 التفكير الناقد

 

1.086 

 

 

 

 معنوي

 معنوي 7.234 0.588 االتصال

 معنوي 6.956 0.592 ادارة االزمات

 معنوي 7.351 0.602 مهارات التفاوض

 معنوي 7.562 0.723 ادارة الغ ب

 معنوي 7.423 0.622 المهارات الناعمة

 

 بيين االرتبياط معيامالت جمييع ان أعياله الجيدول مين يت يس     

ويعيزز  ومعنويية النفسيي ايجابيية الميال ورأس الناعمية المهيارات

 والبالغية الجدوليية مين أعليى هيي التيي المحسيوبة T قييم ذليك

 عاليية قيمية وهيي (0.773) ارتبياط قيمية اعليى وان (1.086)

بليغ  فقيد العيام المسيتوى عليى اميا (7.562) المحسوبة  T وقيمة  

 النفسيي   الميال ورأس الناعمية المهيارات بيين االرتبياط معاميل

 وهي (7.423) المحسوبة Tوقيمة   عالي ارتباط وهو (0.622)

 ان القيمية هيذه وتفسير (1.900) البالغية الجدوليية القمة من اعلى

 رأس ايجابييا   يعيزز ان الناعمية ممكين المهيارات  امكانيات زيادة

 .النفسي المال

 .اختبار تأثيرات المهارات الناعمة في رأس المال النفسي .2

 

المهارات الناعمة في رأس المال النفسي ابعاد   تحليل10) الجدول
 

المتغييييييير  الناعمة المهارات

 المعتمد

قيميييييييية 

الحييييييييد 

 الثابت

قيميييييييييييية 

الميييييييييييل 

 الحدي

 الداللة Sig الجدولية F قيمة  المحسوبة F قيمة معامل التحديد

  التفكير الناقد

 

رأس 

الميييييييييييال 

 النفسي

 معنوي 0 0 70.79 0.375 0.641 1.422

 معنوي 0 3.95 46.51 0.345 0.533 1.062 االتصال

 معنوي 0 0 41.87 0.350 0.670 1.351 ادارة االزمات

 معنوي 0 0 54.16 0.362 0.674 1.261 مهارات التفاوض

 معنوي 0 0 58.82 0.508 0.713 1.108 ادارة الغ ب

 معنوي 0 0 110.31 10.241 0.800 0.491 المهارات الناعمة

 

 مجتمعييية الناعمييية المهيييارات تيييأثير أعييياله الجيييدول يوضيييس     

 F قيمية ان الجيدول يوضيس حييث النفسيي راس المال في ومنفردة

 قيميية وهييي  110.31) يبلييغ المهييارات مجتمعيية المحسييوبة لهييذه

 مين ويسيتدل  3.95) والبالغية المحسيوبة قيمهيا بكثيير تفوق عالية



 

    94 

 97-80  2020) –  3العدد )  10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية الطائي واخرون

 بلييورة فييي عاليييا   معنويييا   تييأثيرا ان للمهييارات الناعميية القيميية هييذه

 تحديييييد وبمعامييييل عالييييية دالليييية وبمسييييتوى النفسييييي المييييال رأس

 رأس مييين%  24) هيييذه المهيييارات ب تسييياهم انييي  أي  0.241)

 هييذه أنييواع صييعيد علييى أمييا  .العينيية اجابييات وفييق النفسييي المييال

 مهيارة كانيت فقيد النفسيي الميال رأس في تأثيرها المهارات ومدى

 النفسيي المال رأس تأثيرا في الناعمة المهارات اكثر الناقد التفكير

 القيميية ميين أعلييى وهييي  70.79) المحسييوبة F قيميية بلغييت حيييث

 روافييد أهييم واحييد ميين ان القييول يمكيين حيييث F الختبييار الجدولييية

 تحدييد وبمعاميل العينة ألفراد الناقد التفكير هو النفسي المال رأس

 يييتم الغ ييب وكيييف ادارة الالحقيية بالمرتبيية يليهييا  0.375) قييدره

 .النفسي المال رأس في ايجابيا   توظيف 

 والتوصيات االستنتاجات

 النظري بالجانب المتعلقة أوال: االستنتاجات

 تتمثيييل مفييياهيم بعيييدة تيييدرجت الناعمييية المهيييارات تسيييمية ان  .1

، عاميية كفيياءات، المهييارات العرضييية، الحياتييية ب)بالمهييارات

، االداء جيييد ومجتمييع ناجحيية حييياة اجييل ميين كفيياءات رئيسييية

 الحييادي القيرن رت ا مهيا، الحيياة ميدى لليتعلم رئيسيية كفياءات

 مهييييارات العمييييل، للتحويييييل المهييييارات القابليييية، والعشييييرين

 التقييييدم مهييييارات، للمواهييييب المهييييارات الناعميييية، المسييييتقبلية

 االجتماعي .

 يكتسييبها التييي )المهييارات السييلوكيةهييي  المهييارات الناعميية ان .2

لميا  ونتيجة المصتلفة لتفاعالت  نتيجة العمل في بيئت  من العامل

 مصتلفة . ومتغيرات ظروف من علي  يطرأ

 تتعليييق نفسيييية مهيييارات شصصيييية هيييي المهيييارات الناعمييية ان .3

فيي  الكفياءة ان كيذلك، لل ب  قابلة غير هي لذا العامل بسلول

للمهيييارات  الفيييرد اميييتالل ميييدى عليييى تتوقيييف االعميييال اداء

 .الناعمة

 الموجيودة االيجابيية النفسيية )الحالية هو النفسي المال راس ان .4

االهيداف  تحقييق خاللهيا من يمكن التي بالكيفية المنظمات لدى

 المطلوبة . التنظيمية

، المرونة، )التفاؤل في المتمثلة النفسي المال راس مكونات ان .5

فالتفياؤل  بينهيا فيميا ومترابطية  متكاملية األمل ، الذاتية الكفاءة

، العميييل فيييي االنجيييازات تحقييييق نحيييو االيجيييابي التوجييي  هيييو

 الطبيعيي وضيع  اليى الرجوع على العامل قدرة هي والمرونة

 ثقة هي الذاتية والكفاءة، واالزمات للمشاكل تعرض العمل بعد

 فهيو االميل اما، االهداف وتحقيق وضع على قدرت  في العامل

 .االهداف تحقيق على الذاتي للعمل التحفيز

 العملي بالجانب المتعلقة االستنتاجات: ثانياا 

 :وهي االستنتاجات من مجموعة الى البحث توصل

 بيين مهيارات االتصيال  فيي انصفاض وجود النتائج أظهرت  .1

 نفيييي  فييييي العيييياملين بييييين وخصوصييييا   واالدارة العيييياملين

 مسيتويات ضيعف على ذلك ينعك  مما المستويات التنظيمية

 .ادائهم

  فيييي بقلييييل الوسييي  فيييوق مسيييتوى وجيييود النتيييائج وضيييحت .2

 القيدرة بتيوافر يتعليق فيميا وخصوصيا   الناقيد مهارات التفكير

 مميا واالسيتنتاج واليرب  والتحلييل التفكير العاملين على لدى

 تلييك الييى تحتياج ال قييد فيهييا يعمليون التييي وظييائفهم ان ييوحي

 .ممارستها علىسلبا   ينعك  مما القدرة

 وخصوصيا   االزميات ادارة مهيارة مين مقبول مستوى وجود .3

 قبيل لهيا الحليول ووضع العمل مشاكل واستباق تشصي( في

 .أمكن حدوثها ما

 اكيدت حييث التفياوض مهيارة من الوس  فوق مستوى وجود .4

 ايجابييا   يينعك  مميا العياملين ليدى المهيارة هذه توافر النتائج

 .الوظيفي على سلوك 

 مييع التعامييل مهييارة ميين عييالي مسييتوى وجييود النتييائج اكييدت .5

فيي  ايجابيية شصصية خصائ( وجود ويؤثر ايجابيا   الغ ب

 .هذا المجال

المهيارات  لتوافر الوس  فوق مستوى وجود النتائج وضحت .2

 .الطمو  بمستوى يكن لم وان العاملين لدى الناعمة

 ليييدى النفسيييي الميييال رس أ ل الوسييي  فيييوق مسيييتوى وجيييود .7

 التصصي( المنظمية يسيود حيث ايجابي عامل وهذا العاملين

 .تصصصاتهم ضمن وظائفهم العينة اغلب افراد حيث

 العميل فيي المرونية مين عاليية درجة المبحوثة  المنظمة لدى .8

 وهيذه منتجية بطريقية االعميال انسياب الى يؤدي الذي االمر

 .ناحية ايجابية

 وخصوصيا   العياملين ليدى التفياؤل مين ضيعيفة درجية وجيود .9

التي  الفشل حاالت بتصحيس لهم والسما  التجريب مجال في

 .عملهم في لها يتعرضون

 عاليية ارتبياط درجية وجيود االحصيائي التحليل نتائج بينت .10

 اي وان النفسيي الميال وراس الناعمية رت ا المهيا بيين نسبيا  

 هيذا تيوافر زييادة اليى المهيارات تيؤدي هيذه تيوافر زيادة فيي

 .المال راس من النوع

 راس فييي للمهييارات الناعميية عييالي معنييوي تييأثير وجييود .11

 اكثيير انهييا اذ الناقييد التفكييير مهييارة خييالل ميين النفسييي المييال

 .النفسي المال راس في تأثيرا المهارات الناعمة

 التوصيات

 قنييوات وفييتس المنظميية فييي االتصييال بعمليييات االهتمييام زيييادة - 1

 وخصوصييا   االيجييابي االداء يعييزز وبمييا العيياملين بييين االتصييال

 ميييين النييييوع هييييذا يسيييياهم حيييييث المتنيييياظرة ضييييمن المسييييتويات

 ذلك وينعك  المنظمة في االيجابية االجواء اشاعة في االتصاالت

 .النفسي المال توافر راس على



 

    95 

 97-80  2020) –  3العدد )  10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية الطائي واخرون

 االدارة بيييين الثقييية اجيييواء واشييياعة التنظيميييي المنيييا  تطييوير - 2

 مجييال فييي وخصوصييا   آرائهييم بتوضيييس لهييم والسييما  والعيياملين

 العلييا االدارة تسيتطيع حييث العميل فيي السيلبية الجوانب تشصي(

 .ايجابيا استثمارها

 تحسيييين فيييي والجامعيييية االكاديميييية المنظميييات ميييع التعييياون - 3

 مفهومهييا واشيياعة العيياملين لييدى المهييارات الناعميية تييوافر تطييوير

 توضيييس الييى بحاجيية نسييبيا   حييديثا   مفهومييا   زلييت ا مييا حيييث انهييا

 .العمل في وأهميت  وأبعاده مفهوم 

 راس وتطييوير تحسييين فييي تسيياهم التييي رت ا المهييا تعزيييز - 4

 مجييال فييي وخصوصييا   خييالل ميين وذلييك للعيياملين النفسييي المييال

 .والعاملين العليا االدارة بين االيجابي والتعامل اشاعة االمل

 العياملين رضيا ينيال فعيال حوافز ونطام عمل سياسات وضع - 5

 .العاملين بين التفاؤل اشاعة على يساع وبما

 بيئية تكيون ان عليى والعميل التنظيميي اليتعلم بمتطلبيات االخذ - 2

وعيييدم  العمييل متطلبييات الفييرد فيهيييا يييتعلم تعليمييية بيئيية المنظميية

 طريقية هيو الفشيل ان حييث والفشيل الصطيأ حاالت على محاسبتهم

 مستقبال النجا 
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