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استهدف هذا البحث ، التعرف عليي درجية توجيه جيامعتي المنوفيية ومدينية السيادات ميرأس الميال  
مستوي االهتمام مرأس المال النفسي تحديد نوع وقوة العالقة مين ، و  التنظيمية والبراعة،  النفسي

سيادات ، وكيل مين مسيتوي البراعية التنظيميية ليديهم مي  و ا للعاملين بجامعتي المنوفيية ومدينية ال
بشكل إجمالي ، وكل متغير من متغيراته ) االستغالل ، االستكشياف   عليي حيده ، و تحدييد كيفيية 
تحسيين كييل مين مسييتوي االهتمييام ميرأس المييال النفسيي ومسييتوي البراعيية التنظيميية لييدي العيياملين 

 .  بجامعتي المنوفية ومدينة السادات 
تمييايذ  و دالليية إحصيياوية مييين وقييد توصييل البحييث إلييي عييدد ميين النتيياوج ميين أهمهييا : وجييود     

االهتمام مرأس الميال بجامعة مدينة السادات من حيث مستوى العاملين بجامعة المنوفية والعاملين 
ميين  تميايذ  و داللية إحصياوية   ، ووجيودالفاعليية الذاتيية ، األميل ، التفيا ل ، المرونية ) النفسي

البراعية التنظيميية بجامعية مدينية السيادات مين حييث مسيتوى العاملين بجامعة المنوفية والعياملين 
،  ووجيييود عالقيية  ردايية و ات داللييية إحصيياوية مييين مسيييتوي    االسييتغالل ، االستكشيياف) مهمييا

دينية االهتمام مرأس المال النفسي ومستوي البراعة التنظيميية ليدي العياملين بجيامعتي المنوفيية وم
 .السادات . )بصورة إجمالية 

وفي نهااة هذا البحث ، تم التوصل إلي عدد من التوصييات التيي تسياعد فيي تحسيين مسيتوي     
البراعة التنظيمية لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات من  الل االهتمام ميرأس الميال 

 .النفسي 
 مقدمة :  -2

ختصيييين فييييي مجيييال إدارة األعميييال بييي   تحقيييي  الميييييذة  يييالل السييينوات السيييابقة اعتقيييد الم
التنافسييييية المسييييتدامة اعتمييييد علييييي التوجهييييات التقنييييية واألر ييييا  التييييي تحققهييييا المنظمييييات فييييي 
شيييكل أرقيييام ، وميييت التوجهيييات الحديثييية التيييي أفرتتهيييا التغييييرات المتتاليييية أصيييبحت هيييذه األرقيييام 

عييين ماشيييرات حديثييية اكيييو  لهيييا دور صيييماء ، وأميييام هيييذا التحيييدي الكبيييير أصيييب  لذاميييا البحيييث 
 فاعل بمنظمات األعمال إلي جانب الماشرات التقليداة .

ففيييي ظيييل ميمييية األعميييال التنافسيييية فيييا  رأس الميييال االقتصيييادي ليييم اعيييد أداة كافيييية فيييي    
حيييد  اتيييه لتحقيييي  مييييذة تنافسيييية مسيييتدامة للمنظميييات ، واسيييتجابة ليييذل  ظهيييرت أشيييكال مكملييية 

مثييييل رأس المييييال االجتميييياعي ، ورأس المييييال البشييييري ، ورأس المييييال  لييييرأس المييييال االقتصييييادي
 .الفكري ، ورأس المال النفسي 

وتحتيييان منظميييات الييييوم إليييي تحقيييي  النجيييا  والبقييياء فيييي األجيييل ال وييييل ، وهيييذا يت ليييب 
أ  تكيييو  الشيييركة بارعييية ، بمعنيييي أ  تكيييو  الشيييركة قيييادرة عليييي اسيييتغالل اإلمكانييييات الحاليييية 

إمكانيييييات جديييييدة ، حيييييث أ  الوصييييول للبراعيييية لييييي  أمييييرا سييييهال ألنهييييا واستكشيييياف فيييير  و 
 تتضمن تحقي  أهداف مختلفة مثل االمتكار والفعالية واالستكشاف واالستغالل .

ويسيييييهم رأس الميييييال النفسيييييي ب بعييييياده المختلفييييية ) الفعاليييييية الذاتيييييية ، األميييييل ، التفيييييا ل ، 
يسيييييير األداء المسيييييتمر والمتيييييوات  والمرونييييية   فيييييي منييييياء البراعييييية التنظيميييييية مييييين  يييييالل ت
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ألنشيييي ة االستكشيييياف واالسيييييتغالل ، حيييييث تسيييييتخدم المنظمييييات البارعييييية رأس المييييال النفسيييييي 
 لضما  أ  تكو  كفاءة الموظفين داوما مناسبة للقيام ب نش ة االستكشاف واالستغالل .

 الدراسة االست العية :  -3
رأس ليى ميانيات استكشيافية حيول مسيتوى ؛ اسيتهدفت الحصيول ع قام الباحث مدراسية اسيت العية

البراعيية التنظيمييية ، ومسييتوى  المييال النفسييي لييدي العيياملين بجييامعتي المنوفييية ومدينيية السييادات 
يل إليى  لديهم  ، باإلضافة إلى مساعدة الباحَث في تحديد و ليورة مشيكلة وتسيا الت البحيث، والتوصل

عية علييى دراسيية مكتبييية، تييم فيهييا جمييت صيييا ة دقيقيية لفروضييه. وقييد اشييتملت الدراسيية االسييت ال
، باإلضيافة إليى عيدد مين رأس المال النفسي والبراعة التنظيمية البيانات الثانوية المتعلقة بكٍل من 

، من الميوظفين بجامعية المنوفيية  35المقامالت الُمتعم ِّقة مت عينَتْين عشواويَتْين، األولى تضمنت 
. وقييييد أ نييييدت نتيييياوج الدراسيييية مدينيييية السييييادات ميييين المييييوظفين بجامعيييية  32واأل ييييرى تضييييمنت 

العيياملين ، لييدى كييٍل ميين رأس المييال النفسييي االسييت العية؛ علييى عييدم الُقييدرة علييى معرفيية مسييتوى 
فًقا إلجابات  بجامعتي المنوفية ومدينة السادات  ،  العاملين بجامعة المنوفية من مين عينة  28)وِّ

فًقييا إلجابييات  دات والعيياملين بجامعيية مدينيية السييا%  80و نسييبة  عينيية العيياملين ميين مييين  26)وِّ
 البراعيية التنظيمييية  ، وعييدم الُقييدرة علييى تحديييد مسييتوى  %81، و نسييبة بجامعيية مدينيية السييادات 

فًقا إلجابات  ،  %71، و نسيبة عينية العياملين بجامعية المنوفيية من مين  25لدى كل مجموعة )وِّ
% ، باإلضييافة إلييى  مييو  75، و نسييبة ادات العيياملين بجامعيية مدينيية السييميين مييين عينيية  24و

مستوي االهتمام مرأس المال النفسي لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السيادات العالقة مين 
فًقا إلجابات ، ومستوي البراعة التنظيمية لديهم  ، العياملين بجامعية المنوفيية من مين عينية  32)وِّ

 % .87,5، و نسبة بجامعة مدينة السادات  العاملينمن مين عينة  28% ، و91و نسبة 
 اإل ار النظري والدراسات السابقة :  -4
 اإل ار النظري والدراسات السابقة المتعلقة مرأس المال النفسي :  -4/1
 مفهوم وأهمية رأس المال النفسي :  -4/1/1

سعينات من في أوا ر الت (Psychological Capital) ظهر مص ل  رأس المال النفسي         
متشجيت وتنشيط  رق دراسة نقاط القوة   (Martin Seligman)قام القر  العشرين ، حيث 

 اإلنسانية والمشاعر االاجامية واالرتقاء مها لتحقي  فهم أفضل لها .
ورأس المال النفسي  Psychological Capitalرأس المال النفسي  او استخدم مص لح      

من جانب مختلف الباحثين بشكل مترادف.  Positive Psychological capitalاإلاجامي 
حيث يركذ رأس المال النفسي على المصادر النفسية الشخصية بمكوناتها األر عة: الفعالية الذاتية، 

 (Gooty et al.,2009)التفا ل، األمل، والمرونة 
شخصيية حيث قام  علمياء الينف  متعرييأ رأس الميال النفسيي ب نيه عبيارة عين الصيفات ال

  متعرييأ Luthans et al.,2007. كميا قيام )(Gohel,2012)التي تسيهم فيي إنتاجيية الفيرد 
 رأس المال النفسي ب نه حالة نفسية إاجامية مت ورة للفرد توصف من  الل: 
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الثقة لبذل الجهود الضرورية لتحقي  النجا  في أداء المهام التي تتسم الفرد  امتالك •
 بالتحدي .

 اهمات إاجامية مميذة بش   تحقي  النجا  في الوقت الحالي والمستقبل .بمس قيام الفرد •
نحو تحقي  األهداف وإعادة تعديل المسارات عند الضرورة بغية تحقي  النجا   سعي الفرد •

 الم لوب .
عند مواجهة المشكالت  االعتياداةقدرة الفرد علي التحمل واالرتداد مرة أ رى إلى حالته  •

 سعيه لتحقي  األهداف . نحو والمعوقات المختلفة
رأس المييييال و ولقييييد اسييييتحو ت مفيييياهيم رأس المييييال االقتصييييادي ، رأس المييييال البشييييري ، 

االجتمياعي عليي اهتمييام البياحثين لفتييرات  ويلية ، وليم احيي  رأس الميال النفسييي باالهتميام الكييافي 
د يتجياوت رأس الميال لرأس المال ، كما ينظر إلى رأس الميال النفسيي كميور  األ رى مقارنة باألنواع 

البشري )الخبرة والمعرفة والمهارات والقدرات  ورأس المال االجتماعي )العالقات، شيبكات االتصيال، 
اجييب عليى التسيا ل  مين أنيت"   و ميا ا امكني  أ  تصيب  علييه فيي المسييتقبل  حييثاألصيدقاء . 

 القريب"  . والشكل التالي يوض  تصنيفات رأس المال المختلفة: 
  1م )شكل رق

 تصنيفات رأس المال المختلفة
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

.: Luthans et al.,2004,P.46Source 

 ومما سب  يتض  أ  رأس المال النفسي يتمتت بالخصاوص التالية : 
رأس المال النفسي قامل للقياس ، فهناك العديد من األدوات المستخدمة حاليًا في قياسه  •

  Luthans et al., 2007ة التي قدمتها دراسة )والتى قدمتها األبحاث ومنها األدا
، وأاضًا األداة المختصرة التي قدمتها دراسة فقرة  24حيث تكونت أداة القياس من 

(Avey et al., 2010)  فقط، واأل ثر حداثة األداة التي  فقرة 12حيث تكونت من
ي والتى تعتمد على القياس الضمن (Harms & Luthans, 2012)قدمتها دراسة 

 

 رأس المال االقتصادي
 

  

 ما ا تمتل  "
 

 التمويل.-
الملموسة  الموجودات -

معدات ،  )مصانت،
 ميانات، مراءات ا تراع 

 

 رأس المال البشري 
 

 ما ا تعرف "
 

 الخبرة.-
 التعلم. -
 المهارات. -
 المعرفة. -
 األفكار. -

 

 رأس المال االجتماعي 
 

 من تعرف "
 

 العالقات. -
 شبكات االتصال. -
 األصدقاء. -

 

 رأس المال النفسي
 

 من أنت "
 

 الفعالية الذاتية. -
 األمل. -
 التفا ل. -
 المرونة.  -
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كذل  قام  لرأس المال النفسي مداًل من االعتماد على استبيا  التقرير الذاتي. 
(McKenny et al.,2013)  متنمية مقياس لرأس المال النفسي على المستوى

 .تحليل النص بمساعدة الحاسب اآللي باستخدامالتنظيمي 
، فهو  د النفسيةكما أشارت نظرية الموار  اعك  رأس المال النفسي محتوى متعدد األبعاد •

متمثلة فى )األمل، Law et al.,1998) لي  بعدًا واحدًا وإنما يتكو  من أر عة أبعاد )
أ  األر عة أبعاد لرأس المال النفسي تمثل رأس المال و التفا ل، الفعالية الذاتية، المرونة  

  (Luthans, Avolio, Avey, and Norman ,2007 النفسي كمحتوي أ بر 
 ويعني  ل مال النفسي مجال محدد ، عادة ما يتم تفعيله في مجال العمل، امثل رأس ال •

أ  الفرد قد يتمتت بمستوى مرتفت من رأس المال النفسي لتحقي  أهداف العمل ويكو  
 . قد اكو  منخفض  أ ثر مقاومة للعواو  في العمل، ولكن في مجال آ ر

دت عليه نتاوج الثقة والمصداقية يتمتت رأس المال النفسي مثبات المحتوى ، وهذا ما أ  •
في بالدراسات السابقة لمحتوى رأس المال النفسي حيث أنه أ ثر استقرارًا من العوا ف و 

 أ ثر انفتاحًا للتغيير بشكل أ بر من الشخصية. نف  الوقت 
النتاوج  ، حيث تناولت عدة دراسات سابقةاعتبر رأس المال النفسى أحد محددات األداء  •

علي رأس المال النفسي فى المنظمات المختلفة كونه مص ل  إاجامي مستمر التي تترتب 
 .(Newman et al.,2014)ويرتبط بشكل كبير ب داء العاملين 

رأس المال النفسي متفعيل الرأى الذاتى ، فعلى الر م من أ  بعض الدراسات تعتبر  يتصف •
إال أ  التفعيل الرويسي  ،فسيتقييم اآل رين )على سبيل المثال: القاود  هو رأس المال الن

 لرأس المال النفسي ينبت من الذات.
عليى أهميية دور رأس الميال النفسيي فيي  ( Avey et al., 2008a) دراسةو لقد أ دت 

تخفيييض مسييتوى التييوتر والضييغوط لييدى األفييراد، و التييالي الحييد ميين اآلثييار المترتبيية علييى التكيياليف 
العديييد مين المنظميات علييى ت يوير رأس المييال  ثييم تركييذ اإلضيافية التيي تتكبييدتها المنظميات، ومين

النفسي لدى العاملين مها كونه أحد أهم العوامل التي امكنها رفيت مسيتوى اإلنتاجيية، ودعيم القيدرة 
  معرفة العالقة مين رأس المال النفسي  (Jan & Ali, 2014استهدفت دراسة كما التنافسية لها.

المحافظييات  فيييلعيياملين فييي المستشييفيات الحكومييية والخاصيية واإلحتييراق الييوظيفي لييدى األ بيياء ا
مييين رأس المييال النفسييي  أ  هنيياك عالقيية سييلبيةوقييد أظهييرت نتيياوج الدراسيية  ،المختلفيية مبا سييتا 

 االحتييراقواإلحتييراق الييوظيفي، وميين ثييم الييدور الفعييال لييرأس المييال النفسييي فييي تخفيييض مسييتوى 
لى أ  رأس المال النفسي يرتبط إ  (Laschinger & Fida,2014الوظيفي. كما توصلت دراسة 

حييث تيدعم  ،الوظيفي المنخفضة مين الممرضات حديثي التخرن االحتراقبشكل كبير مت مستويات 
بعض موارد الحمااة الشخصية تساعد على التخفيف من اآلثار  امتالكنتاوج هذه الدراسة فكرة أ  

 الوظيفي بمكا  العمل. لالحتراقالضارة 
 : بعاد  رأس المال النفسيأ -4/1/2
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 لالسيتثمارمين  لي   االسيتفادةظهور رأس المال النفسي كمنهج جديد المديرين مين  ساعد
في قدرات المر وسين بشكل فعال، و ل  مين  يالل التركييذ عليى الجوانيب اإلاجاميية للعياملين ميداًل 

مييل وصيياحب العمييل ، والتييي تعييود بييالنفت علييى كييل ميين العالييديهم  ميين التركيييذ علييى نقيياط الضيي ف
(Luthans et al., 2008a .  

إلييى أ  األمييل، الفعالييية الذاتييية، التفييا ل  (Han et al.,2012)راسيية دوقييد توصييلت 
مينما األبعاد األ رى ممثلة في  ،والمرونة أثبتت صالحيتها عبر الثقافات في كل من الصين والغرب

العيا في، الروحانييات، واألصيالة، والشيجاعة،  الرفاهية، التدف ، الفكاهة، العرفا ، الغفرا ، اليذكاء
وميين مييين السييتة عشيير بعييد لييرأس المييال النفسييي تييم التوصييل إلييى أ  أبعيياد  لييم تثبييت صييالحيتها ،

الييذات، النذعيية للسيي رة قييد نبعييت ميين الدراسييات  األميل، الفعالييية الذاتييية، التفييا ل، المرونية، تقييدير
 من الدراسات النظرية. تاستمدالتجريبية، في حين أ  األبعاد األ رى 

األميل،  ،مينما تناولت عيدة دراسيات بالبيمية المصيرية والعر يية رأس الميال النفسيي ب بعياده األر عية 
 ، 2013؛ الكيرداوي،2012؛ العنذي & إميراهيم،2010الفعالية الذاتية، التفا ل، المرونة )إمراهيم،

هيي كميا تكو  من أر عة أبعاد أساسية معظم الدراسات السابقة إلى أ  رأس المال النفسي ي وتشير
 يلي : 

 

 : Self-Efficacy/ Confidenceالفعالية الذاتية   1)
الفييرد بقدرتييه علييى أداء مهميية  اعتقييادالفعالييية الذاتييية علييى أنهييا إدراك أو  امكيين تعريييأ

متبني  (Stajkovic & Luthans,1998)قام كل من كما . (Bandura,2012)معينة منجا  
حيث تم تعريأ الفعالية الذاتية ب نها ثقة األفيراد فيي قيدرتهم ، م ونقله إلى مكا  العمل  ل  المفهو 

التصرفات وال رق الم لو ية لتنفييذ مهمية محيددة  علي تحري  دافعيتهم والموارد المعرفية لديهم أو
سيية ا  الفييرد  و الفعالييية الذاتييية المرتفعيية امكيين تمييييذه بخمولييذل  فيي ،منجييا  فييي ظييل ميميية معينيية

 (Luthans etal.,2007;Larsen & Luthans,2006)سمات هامة وهي: 
 احدد لنفسه أهداف عالية مت اال تيار الذاتي للمهام الصعبة. •
 يرحب بالتحدي ويسعى إلى تحقيقه. •
 لداه تحفيذ  اتي مرتفت. •
 .المنشودة  استثمر الجهد الالتم لتحقي  أهدافه •
 .المختلفة  يثامر عندما يواجه العقبات •

  أ  الفعالييييية الذاتييييية كمييييا هييييو فييييي مسييييماها  اتييييية وليسييييت 2013رى )الكييييرداوي، وييييي
تمثل الواقت فقد اعتقد الفرد ب نيه  يير قيادر عليى القييام بعميل معيين ميت  موضوعية، أى أنها قد ال

أنه في الحقيقة قادر عليه، مل قد اكو  أفضل من  يره في القيام مهذا العمل. لذل  اجيب التحقي  
لفعالييية الذاتييية لييدى العيياملين، فقييد اكييو  انسييحاب العيياملين ميين أداء مهييام وظيفييية ميين مسييتوى ا

مسيتوى الفعاليية الذاتيية ليديهم وليي  بسيبب عيدم قيدرتهم الحقيقيية  انخفيا معينة قد يرجيت إليى 
 على القيام متل  المهام الوظيفية.   
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 : Optimismالتفا ل   2)
اب معينية تعيود إليى الصيفات اإلاجاميية المسيتقرة مستوى التفا ل لدى األفراد إلى أسباعود 

ماقتية وأ  الفير  ماتاليت متاحية  انتكاسيةنسبيًا لديهم، فاإلنسا  المتفاول يدرك المحنة على أنها 
(Luthans,2005;Youssef & Luthans,2007). 

ويمكن تعرييأ التفيا ل ب نيه درجية اميتالك األفيراد لحصييلة مين توقعيات النتياوج اإلاجاميية، 
 Schmitt et)ييث أنهيم اعتقيدو  أ  األشيياء الجييدة سيوف تحيدث لهيم فيميا يتعلي  بعملهيم بح

al.,2013)  كما أوض .(Seligman,2002)  أ  األفراد المتفاولين مميذين بي   ليديهم توقعيات
بقيدراتهم عليى تحقيي  النجيا  فيي عيدة مجياالت،  اإلاما إاجامية عن مخرجات أحداث محددة، مت 

فيي تحقيي   لي  النجيا ، فيي حيين عنيدما يتعرضيو  للفشيل اقوميو  بمواجهية  مرارواالسيتوالثبات 
  ل  الفشل من  الل العديد من اإلسهامات  ير المحدودة.

 : Hopeاألمل   3)
ب نه تشكيل من اإلرادة الناجحة المقترنة بخ ة محددة، والتي تستهدف  امكن تعريأ األمل

. كما اعرف األمل ب نه (Avey,2014)المر و ة اإلنجات الناج  لبعض المهام أو المخرجات
القدرات التي تستنتج المسارات التي تادي إلى تحقي  األهداف المر و ة،  المتال هإدراك الفرد 

هذه المسارات.  الستخدامبالهدف  الموجهةوتحفيذ الفرد لذاته من  الل قوة و اقة التفكير 
سية هي القوة، المسار، والهدف. إ  يتمثل وهكذا يتض  أ  األمل يتضمن ثالثة اتجاهات روي

اتجاه القوة في اإلرادة لتحقي  الهدف الم لوب، فهي بمثابة محفذ للوصول لذل  الهدف. أما 
االعتماد عليه في السعي للوصول إلي الهدف، والذي اعتمد  يتمالمسار فهو البديل الذي 

 ري  الهدف كاجراء استباقي تحديده علي تخ يط الموقأ والتنبا بالمعوقات التي تعتر  
 . لتحقي  الهدف الم لوب 

إلييى نظرييية األمييل اجييب أ  امتليي  الفييرد كيياًل ميين التفكييير فييي المسييارات وقييوة  و االسييتناد
التفكير بش   األمل المرتفت إلدراك الحدث، فهما ليسيا مسيتقال  بشيكل كياٍف إ  اجيب توافرهميا 

أ  األمل يت ثر  (Harvey et al.,2009)ضيف لدى الفرد من أجل إدراك األمل الكبير. كما ا
ومواجهية  للحيياةبالمشاعر، حيث امتل  األفراد  وي المستوي المرتفت من األمل نظيرة إاجاميية 

التحييداات والتركيييذ علييى النجييا ، علييي عكيي  نظييراوهم  وي المسييتوي الميينخفض ميين األمييل 
 الفشل.   ومشاعر مذدوجة مت التركيذ علي للحياةوامتال هم نظرة سلبية 

 : Resilienceالمرونة )القدرة علي الت قلم    4)
حظييت بيه أبعياد رأس  لم تنل المرونة ك حد أبعاد رأس المال النفسي االهتمام الكافي مثلميا

ورفاقيه مين أواويل المهتميين مدراسية ُبعيد المرونية، فهيى  Masten، ويعتبير المال النفسي األ رى 
اإلاجيامي اليذي يبدايه الفيرد عنيد تعرضيه للمشيكالت والمعوقيات من وجهة نظرهم رد الفعل والتكيف 

(Masten & Reed,2002) .,ويعرفهيييا (Luthans,2002b)   ب نهيييا القيييدرات النفسيييية
أو العييودة مييرة أ ييري ميين العقبييات، وعييدم الت  ييد، والصييراع، والفشييل، مييل وحتييى  لالرتييداداإلاجامييية 
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كميا ، عليي عاتقيه الملقاةقه الفرد، وتيادة المسموليات التغيرات اإلاجامية الشديدة والتقدم الذي احق
اإلاجامييية لييي  فقييط لاحييداث المناوويية مييل أاضييًا  االسييتجابةب نهييا  (Norman,2006)اعرفهييا 

فييي صييورة  كييذل لاحييداث اإلاجامييية التييي امكيين أ  تسييبب ردود فعييل معا سيية ميين جانييب الفييرد، و 
إليييي أ  األفيييراد  وي المرونييية  (Coutu,2002)الضيييغوط التيييي يتعييير  لهيييا الفرد.وتشيييير دراسييية

 المرتفعة لديهم سمات مشتركة، وهى: 
 .قبول الفرد للواقت بشكل راسخ  •
قيمهم التي ب   الحياة  ات معنى والتي  البًا ما تدعمها من جانب الفرد اإلاما  العمي   •

 يتمس  مها بقوة .
 .همية  ات األوالتكيف مت التغيرات  االرتجالعلى رتفعة القدرة الم •

 : إدارة  رأس المال النفسي -4/1/3
 رق مستخدمة في إدارة عدة التركيذ علي عن  ري  و ل  امكن إدارة رأس المال النفسي 

 عيدة دراسيات. وفيما يلي بعض المبادئ التوجيهية والتي تم تناولها في المكونة له األبعاد األر عة 
 Luthans & Youssef, 2004; Norman, 2006;Luthans)سابقة لرأس المال النفسي

& Jensen,2002; Bandura,2012) :كما هو مبين في الجدول  التالي ، 
  1جدول رقم )

 إدارة رأس المال النفسي رق 
 ال رق المستخدمة  أبعاد إدارة رأس المال النفسي

 إتقا  تجارب النجا  / إجادة المهمة. • ت وير الفعالية الذاتية / الثقة من  الل :  -1
 علم باإلنابة / النمذجة.الت •
 اإلقناع االجتماعي. •
 التغذاة العكسية اإلاجامية. •
 اإلثارة الفسيولوجية والنفسية. •

 تحديد األهداف. • ت وير األمل من  الل :  -2
 األهداف   وة بخ وة /  ريقة التنقل. •
 المبادرات التعاونية. •
 إظهار الثقة. •
 االستعداد. •
 التخ يط لل وارئ.  •
 ة.الممارسات العقلي •
 إعادة تحديد األهداف. •

 التساهل تجاه الماضي. • ت وير التفا ل من  الل :  -3
 تثمين وتقدير الوقت الحاضر. •
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 السعى للفر  من أجل المستقبل. •
 اآلفاق الواقعية. •
 وجهات النظر المرنة. •

 تركذ على األصول. التي االستراتيجيات • ت وير المرونة من  الل :  -4
 على المخا ر.االستراتيجيات التي تركذ  •
 االستراتيجيات التي تركذ على العملية. •

Adapted by Researcher from (Luthans & Youssef, 2004, P:147.): ourceS 

 اإل ار النظري والدراسات السابقة المتعلقة بالبراعة التنظيمية :  -4/2
 Organizational Ambidexterityمفهوم البراعة التنظيمية :  -4/2/1

في عام  (Duncan )امكن القول أ  أول من استخدم مص ل  البراعة التنظيمية هو         
، لإلشارة إلي قدرة الشركة علي تصميم هيا ل مذدوجة تسهل البدء في ت بي  مراحل م 1976

في إعادة إحياء هذا المفهوم وانتشاره ، والذي  (March )االمتكار، إال أ  الفضل اعود للعالم 
ا تالف جوهري مين نشاط االستغالل ونشاط االستكشاف في المنظمة ، حيث أوض  أ  هناك 

يرتبط نشاط االستغالل بعمليات مثل التحسين ، الكفاءة ، اال تيار ، والتنفيذ ، في حين يرتبط 
 (Simsek,2009 )نشاط االستكشاف بعمليات مثل البحث ، اال تالف ، والتجريب . 

 (Im& Rai,2008 )وضت تعريأ للبراعة التنظيمية ، فقد عرفها  وتناول العديد من  الباحثين     
ب نها سعي المنظمة إلي االمتكار وتحقي  األهداف التنفيذاة قصيرة األجل مت الحفاظ في نف  

 الوقت علي األداء في األجل ال ويل .
تخدام كال إلي أ  البراعة التنظيمية هي قدرة الفرد علي اس (Cao et al,. 2010 )كما أشار      

من يداه جنبا إلي جنب مت مهاراته ، ويعبر هذا المص ل  عن الشركات التي تتميذ مدرجة عالية 
 من االستغالل واالستكشاف .

ب نها ال ريقة التي تعتمد عليها المنظمة لكي تست يت  (Taylor & Helfat,2009 )وعرفها      
 عمال الحالية ، وا تشاف أعمال جديدة .المنافسة في اتجاهين علي حد سواء وهما استغالل األ

أ  البراعة التنظيمية امكن النظر إليها من  الل ثالث وجهات   (Prieto , 2012 )كما أوض     
 نظر هي : 

الفاصل الذمني مين أنش ة االستغالل وأنش ة االستكشاف، حيث تقوم المنظمة باالستغالل في  ▪
 .وقت معين ، وتقوم باالستكشاف في وقت أ ر 

الفاصل الهيكلي مين االستغالل واالستكشاف ، حيث تقوم المنظمة باالستغالل في أقسام معينة  ▪
 ، وتقوم باالستكشاف في أقسام أ ري .

التخصص مين الشركات ، حيث تقوم شركة معينة باالستغالل ، وتقوم شركة أ ري  ▪
 باالستكشاف .



 10 

قدرة الجامعة علي استغالل األنش ة  وفي ضوء ما سب  ، امكن تعريأ البراعة التنظيمية ب نها
الحالية في المجاالت القاومة ، واستكشاف أنش ة جديدة في مجاالت جديدة ، بالشكل الذي اخل  

 التوات  مين األداء االستغاللي واألداء االستكشافي .
ه ، حيث كما امكن النظر إلي البراعة التنظيمية كنظام متكامل له مد الته وعملياته ومخرجات        

تتمثل مد الت البراعة التنظيمية في الهيكل التنظيمي ، اإل ار التنظيمي ، ونمط القيادة ، مينما 
ثل عمليات التشغيل في االستغالل واالستكشاف ، وتتمثل مخرجات البراعة التنظيمية في نتاوج متت

 األداء والتي تشمل : النمو ، البقاء ، األداء المالي .
 راعة التنظيمية :أبعاد الب -4/2/2
ولقد تم قياس تتكو  البراعة التنظيمية من بعدين أساسيين هما االستغالل واالستكشاف ،          

ب ر   (He & Wong ,2004 )البراعة التنظيمية في الدراسات السابقة ب رق مختلفة ، فقام 
 Lubatkin )بضرب البعدين ، وقام   (Gibson & Birkinshaw, 2004 )البعدين ، وقام 

et al, 2006)   بجمت البعدين ، كما ا تبر(Jansen et al, 2009)  ثالثة نما ن انحدارية
للبراعة التنظيمية علي األداء كمتغير تابت ، وثبت أ  النمو ن الثالث المتمثل في إضافة بعدي 

 االستغالل واالستكشاف لبعضهما لقياس البراعة التنظيمية هو األفضل .
أ  االستكشاف واالستغالل منهجا   (Kyriakopoulos & Moorman, 2004 )ويري       

 متنافسا  و ل  للعديد من األسباب منها : 
 . منظمة البا ما تتناف  استراتيجيات االستكشاف واالستغالل علي الموارد المحدودة لدي ال •
الستكشاف نت تقلل استراتيجيات االستغالل من استكشاف الشركة ، مينما تقلل استراتيجيات ا •

 . منظمة استغالل موارد ال
هي كيفية عمل التوات  مين أنش ة االستكشاف واالستغالل أال و تواجه المنظمة مشكلة رويسية  •

، حيث تضمن أنش ة االستغالل البقاء الحالي ، وتضمن أنش ة االستكشاف البقاء في 
 المستقبل .

ديدة ، والبحث عن عمالء جدد ود ول أسواق و يهتم االستكشاف بالبحث عن اإلمكانيات والفر  الج 
جديدة ، وتيادة قدرة الشركة علي التكيف بسرعة و شكل مناسب مت التغيرات األساسية التي تحدث 
في السوق ، مينما يهتم االستغالل باإلمكانيات الحالية وإشباع حاجات العمالء الحاليين واألسواق 

 (Patel & Lepak, 2013 )الحالية  . 
 الجدول التالي أوجه اال تالف والتشابه مين االستغالل واالستكشاف . ويوض 

 
  2جدول رقم )

 أوجه اال تالف والتشابه مين االستغالل واالستكشاف
 االستكشاف االستغالل ميا 

هو امتكار جذري لتلبية احتياجات احتياجات  ةهو امتكار تدريجي لتلبي التعريأ 
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 الء واألسواق الجديدة .العم العمالء واألسواق الحالية 
تصميمات حالية للمنتجات ، قنوات  النتاوج 

 توتيت حالية ، وأسواق حالية .
تصميمات جديدة للمنتجات ، قنوات 

 توتيت جديدة ، وأسواق جديدة .
مناء وتوسيت ن اق المعارف والمهارات  قاعدة المعرفة 

 القاومة .
تت لب معرفة جديدة و رون المعرفة 

 الحالية .
تتمثل في التحسين واإلنتان والكفاءة  األنش ة

 والتنفيذ .
نة والتجريب و تتمثل في البحث والمر 

 وتحمل المخا ر .
 األجل ال ويل  فينتاوج  نتاوج في األجل القصير  نتاوج األداء 

Source :( Jansen,2008) 

 مشكلة البحث :  -5
من حيث المفهوم ، ، مال النفسياهتمت العديد من الدراسات األجنبية بموضوع رأس ال  

والخصاوص ، واألبعاد ، وأهم المسببات والنتاوج المترتبة عليه ، وعالقته بالمتغيرات التنظيمية ، 
إال دراسة ) إمراهيم ،  -في حدود علم الباحث  -ومت  ل  ال توجد في البيمة العر ية حتى اآل  

 التي تناولت رأس المال 2014الشر يني ،  ودراسة )2012  ودراسة ) العنذي ، إمراهيم ،2010
  النفسي .
كما اهتمت العديد من الدراسات األجنبية بموضوع البراعة التنظيمية ، من حيث المفهوم ،   

والبناء ، والمدا ل ، وأهم المسببات والنتاوج المترتبة عليها ، وعالقتها باألداء التنظيمي و يره 
إال  -في حدود علم الباحث  - اآل  حتىي البيمة العر ية من المتغيرات ، ومت  ل  ال توجد ف

  التي تناولت البراعة 2015، عوي  ، 2014،  الذهار  ودراسة ) 2011دراسة ) الجبوري ،
 التنظيمية .

ولقد أ دت العديد من الدراسات علي أهمية دور رأس المال النفسي في تخفيض مستوي  
المترتبة علي التكاليف اإلضافية التي  اآلثارلي الحد من التوتر والضغوط لدي األفراد ، و التا

 Luthans & Youssef,2004) ( Avey et al., 2008b ;  تتحملها المنظمات
كما يرتبط رأس المال النفسي بالعديد من المتغيرات مثل تمكين العاملين ، وانخفا   

لتخريبي ، وانخفا  سلوكيات مستويات الغياب ، وانخفا  مستويات النية لترك العمل والسلوك ا
االنسحاب من العمل ، وارتفاع مستوي أداء العاملين ، وارتفاع مستوي الرضا الوظيفي وااللتذام 

 ,.Avey et al)التنظيمي ، وتعذيذ مستوي اإلمداع لدي العاملين ، وارتفاع األداء المالي 
2009; Rego et al., 2012)  

لدراسييييات التييييي تناولييييت رأس المييييال النفسييييي ، وعلييييي اليييير م ميييين وجييييود العديييييد ميييين ا   
والبراعييية التنظيميييية كيييال عليييي حيييده ، وتوصيييل الكثيييير منهيييا لوجيييود عالقييية ااجاميييية مينهيييا و يييين 

أايييية  -فييييي حييييدود علمييييه  -المتغيييييرات األ ييييرى ، إال أ  الباحييييث لييييم اجييييد فييييي البيميييية العر ييييية 
 دراسة حاولت الر ط مين هذين المتغيرين .
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رأس المييال عييدم الُقييدرة علييى معرفيية مسييتوى وج الدراسيية االسييت العية ، ت  ييد وفييي ضييوء نتييا      
فًقييا إلجابييات  العيياملين بجييامعتي المنوفييية ومدينيية السييادات ، لييدى كييٍل ميين النفسييي  ميين  %80)وِّ

عينيييية الدراسيييية ميييين %  81و العيييياملين بجامعيييية المنوفييييية  عينيييية الدراسيييية االسييييت العية ميييين
الُقييدرة علييى تحديييد مسييتوى  كمييا ت  دعييدم،   معيية مدينيية السييادات العيياملين بجا االسييت العية ميين

فًقييا إلجابييات  البراعيية التنظيمييية لييديهم  العيياملين  عينيية الدراسيية االسييت العية ميينميين  %71)وِّ
 ، العاملين بجامعية مدينية السيادات عينة الدراسة االست العية منمن %  75و بجامعة المنوفية 

مسييتوي االهتمييام مييرأس المييال النفسييي لييدي العيياملين قيية مييين باإلضييافة إلييى  مييو  العالهييذا 
فًقيا إلجابيات  )بجامعتي المنوفية ومدينة السادات ، ومستوي البراعة التنظيمية لديهم  مين  %91وِّ

عينييية الدراسييية مييين %  87,5و العييياملين بجامعييية المنوفيييية  عينييية الدراسييية االسيييت العية مييين
 السادات   . العاملين بجامعة مدينة االست العية من

 وتثير هذه المشكلة عددًا من التسا الت والتي اسعى الباحث لإلجابة عليها وهي كما يلي : 
ميييييا درجيييييية توجييييييه جييييييامعتي المنوفييييييية ومدينيييييية السييييييادات موضييييييت الت بييييييي  مييييييرأس    1)

 المال النفسي "
مييييييييا درجيييييييية توجييييييييه جييييييييامعتي المنوفييييييييية ومدينيييييييية السييييييييادات موضييييييييت الت بييييييييي    2)

 " بالبراعة التنظيمية 
ميييييييين رأس الميييييييال النفسيييييييي والبراعييييييية التنظيميييييييية فيييييييي  هيييييييي  بيعييييييية العالقييييييية ميييييييا  3)

 "  جامعتي المنوفية ومدينة السادات " وما هي نوع هذه العالقة 
كييييييييف امكييييييين تحسيييييييين مسيييييييتوي البراعييييييية التنظيميييييييية  ليييييييدي العييييييياملين بجيييييييامعتي    4)

 " من  الل االهتمام مرأس المال النفسي المنوفية ومدينة السادات 
 :  بحثأهداف ال -6

علييى النحييو  هيييمجموعيية ميين األهييداف ،  هييذا البحييث إلييى تحقييي الباحييث ميين  ييالل اسييعى 
 التالي :

التعيييييييييرف عليييييييييي درجييييييييية توجيييييييييه جيييييييييامعتي المنوفيييييييييية ومدينييييييييية السيييييييييادات موضيييييييييت   1)
 .  الت بي  مرأس المال النفسي

التعيييييييييرف عليييييييييي درجييييييييية توجيييييييييه جيييييييييامعتي المنوفيييييييييية ومدينييييييييية السيييييييييادات موضيييييييييت   2)
 . يةالت بي  بالبراعة التنظيم

مسيييييتوي االهتميييييام ميييييرأس الميييييال النفسيييييي للعييييياملين تحدييييييد نيييييوع وقيييييوة العالقييييية ميييييين   3)
بجيييييييامعتي المنوفيييييييية ومدينييييييية السيييييييادات ، وكيييييييل مييييييين مسيييييييتوي البراعييييييية التنظيميييييييية 
لييييييييديهم ميييييييي  و ا بشييييييييكل إجمييييييييالي ، وكييييييييل متغييييييييير ميييييييين متغيراتييييييييه ) االسييييييييتغالل ، 

 .  علي حده االستكشاف   
ة التنظيمييية لييدي العيياملين بجييامعتي المنوفييية ومدينيية تحديييد كيفييية تحسييين مسييتوي البراعيي  4)

 .  من  الل مستوي االهتمام مرأس المال النفسيالسادات 
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   : فرو  البحث -7
 في ضوء مشكلة وأهداف البحث، و ِّناًء على الت صييل النظيري مين الدراسيات السيابقة، قيام الباحيث

 بينن أدناه:بصيا ة فرو  البحث في صيغة العدم، و ل  على النحو المُ 
  العالقية ميين أبعياد رأس الميال النفسيي كيل عليى Avey et al., 2006تناوليت دراسية )

 وااللتييذامميين ناحييية، والغييياب المتعمييد و ييير المتعمييد وكييذل  الرضييا الييوظيفي  وكوحييدة واحييدةحييدة 
التنظيمييى ميين ناحييية أ ييرى ، وتوصييلت هييذه الدراسيية إلييى أ  التفاعييل األساسييى مييين رأس المييال 

الفعلى مين الضغوط والعوامل النفسية، حيث تختلف ردود أفعيال  االرتباطالنفسى والغياب يرجت إلى 
 .العاملين الذين يواجهو  نف  العقبات فى مكا  العمل وفقًا لمستوى رأس المال النفسي لديهم

ى وفييي دراسييتهما التييي اهتمييت متحديييد أثيير القييدرات والمييوارد النفسييية اإلاجامييية المتمثليية فيي
 ,Youssef & Luthans)األميل، التفيا ل، المرونية  عليى النتياوج المر و ية المتعلقية بالعميل )

  توصلت الدراسة إلي أ  القدرات والموارد النفسية اإلاجامية ارتب يت وسياهمت بشيكل فرييد 2007
 فى نتاوج األداء.

دراك   ت وير وا تبار نمو ن مفاهيمي إلGooty et al.,2009دراسة ) استهدفت ما 
المر وسين للقيادة التحويلية كمحدد لرأس المال النفسى اإلاجامى الخا  مهم )والذي امثل الميل 

 إدراكوالمحفذ الفردى والمثامرة نحو تحقي  األهداف ، وقد دعمت نتاوج هذه الدراسة العالقة مين 
 .المر وسين للقيادة التحويلية ورأس المال النفسى 

العالقية ميين رأس الميال النفسيي نيوع وقيوة   متحدييد Erkutlu,2013 ما اهتمت دراسة )
. و توصيلت إليى أ   اإليرانييةالتنظيميى ليدى العياملين باحيدي الشيركات التجاريية  االلتيذامومستوى 

بعيد  رتيبطاهناك عالقة إاجامية مين األمل )أحد أبعاد رأس المال النفسيي  وااللتيذام التنظيميي مينميا 
التنظيمييى، فييى حييين تبييين عييدم معنوييية العالقيية مييين كييل ميين التفييا ل  ذامااللتييالمرونيية عكسيييًا مييت 
العيا فى  االلتيذاممعنوييًا ميين بعيد  االرتبياطفيى حيين كيا   ،التنظيميى االلتيذاموالفعالية الذاتية و يين 

 التنظيمى و ين رأس المال النفسى.   االلتذام  حد أبعاد 
تكشيياف مفهييوم رأس المييال النفسييي   اس2012 مييا اسييتهدفت دراسيية )العنييذي وإمييراهيم، 

اإلاجييامي والمسيياعدة فييي تشييخيص التوجهييات المفاهيمييية للصييحة النفسييية للمييوارد البشييرية و مييا 
هم في تحسين مستويات األداء، وتحدييد انعكاسيات رأس الميال النفسيي اإلاجيامي فيي منظميات ااس

االتجاهيات  عليياإلاجيامي  األعمال، وأاضًا تشخيص الماشيرات الرويسيية ليدور رأس الميال النفسيي
المختلفة للسلوك التنظيمي. وكا  من أهم النتاوج التي تيم التوصيل إليهيا أنيه امكين االسيتثمار فيى 
رأس المال وإدارته متكلفة أقل نسبيًا مقارنة مت ما يتم فيي رأس الميال التقلييدي، لميا ليه مين تي ثير 

ألعميال مين  يالل انعكاسيه عليى األداء،  بير فى ملورة سلوكيات القادة والمر وسين في منظمات ا
والرضيا اليوظيفي، والمنيال التنظيميي اإلاجيامي، وااللتييذام التنظيميي، والتعياو ، والسيعادة فيى موقييت 
العمل، والسلوك اإلاجامي، والتعياو  كونيه اجسيد ميا اليذى يادايه الفيرد وميا هيو صيحي  وميا اليذي 

 امكن تحسينه. 
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 الفر  األول في الصورة التالية:واسترشاًدا بما سب ، تمنت صيا ة 
العاملين بجامعة المنوفية والعاملين بجامعة مدينة مين ال يوجد تمايذ  و داللة إحصاوية  -

هتمام مرأس المال النفسي ) الفعالية الذاتية ، التفا ل ، األمل ، السادات من حيث مستوي اإل
 والمرونة   .

التعرف علي  بيعة العالقة مين البراعة   (Jan sen et al ., 2009 )استهدفت دراسة و     
التنظيمية وكل من التعاو  ، االتصاالت دا ل اإلدارات ، المركذية في اتخا  القرارات ، وفعالية 
فري  العمل ، وتوصلت الدراسة الي وجود عالقة ارتباط ااجامية مين كل من التعاو  ، االتصاالت 

راعة التنظيمية ، مينما ترتبط المركذية في اتخا  القرارات دا ل اإلدارات ، فعالية فري  العمل والب
 بعالقة عكسية مت البراعة التنظيمية .

التعرف علي  بيعة العالقة مين البراعة  (Burpitt& Valle,2010 )واستهدفت دراسة      
الية فري  التنظيمية وكل من التعاو  ، االتصاالت دا ل اإلدارات ، المركذية في اتخا  القرارات ،وفع

وجود عالقة ارتباط ااجامية مين كل من التعاو  ، االتصاالت دا ل  إليالعمل . وتوصلت الدراسة 
اإلدارات ،وفعالية فري  العمل والبراعة التنظيمية ، مينما ترتبط المركذية في اتخا  القرارات بعالقة 

 عكسية مت البراعة التنظيمية .
 صاوص المديرين والقيادة ومالم   (Chang & Hughes,2012 )كما تناولت دراسة       

الهيكل التنظيمي الذي اسهل ظهور البراعة التنظيمية ، وأ دت الدراسة علي وجود عالقة ااجامية 
تر ط مين  صاوص القيادة والهيكل التنظيمي والتوات  مين بعدي البراعة التنظيمية ) االستكشاف 

توسط البراعة التنظيمية العالقة مين الهيكل التنظيمي  إليواالستغالل   ، كما توصلت الدراسة 
 و صاوص القيادة وأداء الشركات المتوس ة والصغيرة .

  دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في مناء التوجه 2015وتناولت دراسة )عوي  ،    
لمملكة العر ية بالبراعة التنظيمية وأثرهما علي أداء الشركات الصناعية صغيرة ومتوس ة الحجم با
% في 38,6السعوداة ، وتوصلت الدراسة إلي أ  ممارسات إدارة الموارد البشرية تسهم منسبة 

مناء وتفسير التوجه بالبراعة التنظيمية في الشركات موضت الت بي  ، كما يتوسط التوجه بالبراعة 
 كات موضت الت بي  .التنظيمية جذويا العالقة مين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء الشر 

 في الصورة التالية: الثانيواسترشاًدا بما سب ، تمنت صيا ة الفر  
العاملين بجامعة المنوفية والعاملين بجامعة مدينة مين ال يوجد تمايذ  و داللة إحصاوية  -

 السادات من حيث مستوي البراعة التنظيمية مها  .
لوسيط لكل من المكافآت ال اروة والتكامل معرفة الدور ا (Tempelaar,2010)استهدفت دراسة 

االجتماعي لفري  اإلدارة العليا علي العالقة مين اال تالفات في الهيكل التنظيمي والبراعة 
التنظيمية ، وتوصلت الدراسة إلي وجود عالقة ااجامية مين التكامل االجتماعي لفري  اإلدارة العليا 

 لمكافآت ال اروة بالبراعة التنظيمية .والبراعة التنظيمية ، في حين ال ترتبط ا
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معرفة ت ثير كل من المدير التنفيذي للشركة ودعم  (Cao et al ., 2010 ) ما تناولت دراسة 
اإلدارة العليا علي البراعة التنظيمية وأبعادها ، وتوصلت الدراسة إلي وجود أثر ااجامي للمدير 

 ظيمية وتشكيل هيكل تنظيمي موجه بالبراعة .التنفيذي ودعم اإلدارة العليا علي البراعة التن
إلي وجود عالقة ااجامية تر ط مين البراعة  (Han et al,. 2001 )كما توصلت دراسة   

التنظيمية واألداء و اصة في الشركات الموجهة بالتكنولوجيا ، حيث توصلت الدراسة إلي أ  
 التنظيمية عن المستويات المنخفضة . المستويات المرتفعة من التكنولوجيا بالشركة تشجت البراعة

معرفة أثر االستكشاف واالستغالل علي أداء  (Wei et al., 2014 )كذل  تناولت دراسة    
الشركات من  الل المقارنة مين الشركات التي تستخدم استراتيجيات رياداة ودفاعية ، وتوصلت 

اء الشركة ، في حين توجد عالقة  ير وجود عالقة ارتباط ااجامية مين االستغالل وأد إليالدراسة 
   ية مين االستكشاف وأداء الشركة .

 في الصورة التالية: الثالثواسترشاًدا بما سب ، تمنت صيا ة الفر  
مين مستوي االهتمام مرأس المال النفسي لدي العاملين  إحصاويةتوجد عالقة  ات داللة ال  -

وي البراعة التنظيمية لديهم م  و ا بشكل بجامعتي المنوفية ومدينة السادات وكل من مست
     علي حده . الستكشاف ، االستغالل ، وكل متغير من متغيراته ) ا إجمالي

 منهجية البحث :  -8
للحصول على البيانات الالتمة لتحقي  أهداف هذا البحث، اعتمد الباحث على دراسة مكتبية 

 فيما يلي: ودراسة ميدانية. وُيمكن توضي  هاَتين الدراسَتين
 الدراسة المكتبية: -8/1

اسييتكمااًل للدراسيية المكتبييية االستكشييافية التييي قييام مهييا الباحييث ضييمن الدراسيية االسييت العية،      
و عييد أ  اتضييحت معييالم البحييث )ميين حيييث تحديييد كييل ميين: مشييكلة وتسييا الت البحييث، وأهدافييه ، 

لتحقيي  أهيداف هيذا البحيث، قيام  وفروضه ، ومن أجل الحصول على البيانيات الثانويية الضيرورية
الباحث مدراسة مكتبية أ ثر عمًقا، حيث استهدفت هذه الدراسية جميت المذييد مين البيانيات الثانويية 

 المتعلقة بموضوعات البحث.
وللحصول على هيذه البيانيات، اعتميد الباحيث عليى عيدة مصيادر، كيا  مين أهمهيا: المالفيات      

 والبحوث، والتقارير، والنشرات، والماتمرات، والرساول العلمية.العلمية، والمقاالت، والدوريات، 
 
 الدراسة الميدانية: -8/2

لِّينة الالتمة لإلجابة على تسا الت       استهدفت الدراسة الميدانية جمت وتحليل البيانات األون
 البحث، إضافة إلى ا تبار صحة/ عدم صحة فرو  البحث، ومن َثم؛ تحقي  أهدافه.

 البحث :  حدود -9
 ُامكن تقسيم حدود هذا البحث إلى:

 : الحدود الذمنية للبحث -9/1
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وتتمثل في الفترة التي تم فيها تجميت البيانات األولية الالتمة للبحث من مصادرها المختلفية،      
 . 2016وفبراير  ينايروهي شهَرْي 

 : الحدود المكانية للبحث -9/2
 مدينة السيادات بجمهوريية مِّصير العر يية. وقيد ا تيار الباحيث تي المنوفية ووتتمثل في جامع     
لييم والمعرفيية فييي محافظييات ممدينيية السييادات؛ نظييًرا لييدوره تي المنوفييية وجييامع ا الهييام فييي نشيير العِّ

ونظيرا لميا تقدمية جامعية المنوفيية الجمهورية بصفة عامة، وفي محافظة المنوفيية بصيفة  اصية، 
ييدمات استشييارية واجتماعييية و ميين  حثييية للمجتمييت الُمحيييط مهييا فييي محافظييات المنوفييية والبحيييرة  ِّ

يدمات ال  ميا تقيدم جامعية مدينية السيادات العدييد مين .ومعهيد  كليية 15واإلسكندرية، من  يالل  خِّ
بحثييييية للمجتمييييت الُمحيييييط مهييييا فييييي محافظييييات المنوفييييية والبحيييييرة الجتماعييييية و الستشييييارية وااال

هييذا، باإلضييافة إلييى أ  الباحييث هييو أحييد ،  هييد ُمتمي ِّييذةل ثمييا  كليييات ومعاواإلسييكندرية، ميين  ييال 
ل من عمليية تجمييت البيانيات األوليية مين ناحيية، وُيحقي   أعضاء هيمة التدري  مها؛ وهو ما ُاسه ِّ

 الوفر في الوقت والتكلفة من ناحية أ رى.    
  الحدود البشرية للبحث:  -9/3

لتي تتوافر لديها البيانات األولية الالتمة لتحقي  تتمثل الحدود البشرية للبحث في الُمفردات ا     
رأس المال النفسي  مستوي  وعلى الر م من أهمية التعرلف على مستوى كٍل من ،أهداف البحث

، إال أ  الحدود البشرية لهذا والبراعة التنظيمية لدي أعضاء هيمة التدري  والهيمة المعاونة 
؛ ومن هنا؛ جاءت أهمية وضرورة وفية ومدينة السادات العاملين بجامعتي المنالبحث تقتصر على 

لديهم، ور ما اكو  التعرلف  رأس المال النفسي والبراعة التنظيميةالتعرلف على مستوى كٍل من 
أعضاء هيمة التدري  والهيمة لدى  رأس المال النفسي والبراعة التنظيميةعلى مستوى كٍل من 
 ث أ رى مستقبلية.، مجااًل ألبحاالمعاونة بالجامعتين 

 مجتمعا وعينتا البحث :  -10
 البحث :  عامجتم -10/1

اشير مجتمت البحث من وجهة النظر اإلحصاوية على أنه جميت المفردات التي تمثل الظاهرة       
موضوع البحث ، وتشترك في صفة معينة أو أ ثر , وم لوب جمت البيانات حولها   , وفي ضوء 

             في جامعتي المنوفية والبالغ عددهم العاملين  يتكو  من بحثالهذا  امجتمع  ل  فا 
   موظف . 1340والعاملين بجامعة مدينة السادات والبالغ عددهم ) موظف   7631)

 

 : البحث تاعين  -10/2
 العاملين بجامعة المنوفية : عينة )أ  
مين  يالل القيانو  التيالي :  منوفييةالتم تحديد حجم عينية العياملين فيي الجهيات اإلداري بجامعية   
   2007إدري  ، )
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   =     

 
 

 حيث : 
 حجم العينة . =   
 . 1.96 =% ، وهي  95الدرجة المعيارية المقاملة لدرجة الثقة  =ت  
 =نسيبة الفشيل   =   نسبة النجا  في التوتيت، وحيث أ  التوتيت  بيعي فا  نسبة النجا =ف  
50 . % 
  =   5 =والمنتشر علي  رفي التوتيت بمقدار متساوي وهي   بهنسبة الخ   المسمو.% 

 حجم المجتمت .  =   
 =و استخدام القانو  السام  يتض  أ  حجم العينة 

 
                                                         مفردة     366= 

 
 

 .المنوفية ويوض  الجدول التالي توتيت حجم العينة علي كليات ومعاهد وإدارات جامعة 
  1جدول رقم )

  المنوفية توتيت عينة البحث وفقًا ألعداد العاملين في الجهات اإلداري بجامعة 
 حجم العينة % عدد العاملين ميا  م
 91 24,8 1894 إدارة الجامعة 1
 54 15 1140 المد  الجامعية 2
 13 3,5 267  لية التر ية العام 3
 22 6 464  لية الذراعة  4
 51 14 1070 الكبد القومي معهد  5
 15 4 314 الهندسة  لية  6
 3 1 65  لية التر ية الرياضية 7
 12 3,3 256 اآلداب  لية  8
 11 3 235 التجارة لية  9
 11 2,9 226  لية الحقوق  10
 6 1,7 132  لية الحاسبات والمعلومات  11
 19 5,1 394  لية الهندسة االلكترونية  12

 ف  – 1ف )×   ×  2ت
  

 2   + ف  -1  ) 2ت 

 (96,1  2 ×7631  ×5,0 (1 – 5,0  
 

 (05,0   2 ×7631 + (96,1  2  ×5,0 (1 – 5,0  
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 11 3 234  لية العلوم  13
 14 3,8 290  لية ال ب  14
 16 4,2 325  لية االقتصاد المنذلي  15
 9 2,4 183  لية التر ية النوعية  16
 8 2,3 142 لية التمريض   17

 366 %100 7631 اإلجمالي
 . 2016يناير ،  المنوفيةإدارة شمو  العاملين ، جامعة  المصدر :

قاوميييية ، حييييييث  323هييييذا وقييييد ملغييييت قييييواوم االستقصييييياء الصييييالحة للتحليييييل اإلحصيييياوي 
 %.88ملغت نسبة الردود 

 العاملين بجامعة مدينة السادات : عينة )ب   
باستخدام نف  القانو  جم عينة العاملين في الجهات اإلداري بجامعة مدينة السادات تم تحديد ح  

 السام  .
 =و استخدام القانو  السام  يتض  أ  حجم العينة 

 
 

                                                         مفردة     299= 
 
 

 ويوض  الجدول التالي توتيت حجم العينة علي كليات ومعاهد وإدارات جامعة مدينة السادات.
  3جدول رقم )

 توتيت عينة البحث وفقًا ألعداد العاملين في الجهات اإلداري بجامعة مدينة السادات 
 حجم العينة % عدد العاملين ميا  م
 58 19.5 261 إدارة الجامعة 1
 63 21 281 المد  الجامعية 2
 13 4.5 60  لية التر ية العام 3
 14 4.5 61 معهد الدراسات البيمية والصحراوية 4
 27 9 123 معهد الهندسة الوراثية 5
 23 7.5 101  لية السياحة والفنادق 6
 25 8 113  لية التر ية الرياضية 7
 28 9.5 127  لية ال ب البي ري  8
 16 5 71  لية التجارة 9
 14 4.5 61  لية الحقوق  10
 15 5 69 اإلدارة ال بية 11

 (96,1  2 ×1340  ×5,0 (1 – 5,0  
 

 (05,0   2 ×1340 + (96,1  2  ×5,0 (1 – 5,0  
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 3 1 12 المذارع 12
 299 %100 1340 اإلجمالي

 .2016يناير إدارة شمو  العاملين ، جامعة مدينة السادات ،  المصدر :
قاوميييية ، حييييييث  265هييييذا وقييييد ملغييييت قييييواوم االستقصييييياء الصييييالحة للتحليييييل اإلحصيييياوي 

 %.89غت نسبة الردود مل
 متغيرات البحث والمقايي  المستخَدمة: -11
اعتمدت الدراسة الميدانية على البيانات األولية، التي تيم جمعهيا حيول متغييرات البحيث، التيي      

أمكن قياس الخصاوص التي تشتمل عليها من  الل مجموعة من المقايي  الُمتنو ِّعة، و ل  عليى 
 النحو الموض  أدناه:

 متغيرات البحث:   -11/1
 ُامكن تصنيف متغيرات البحث إلى مجموعَتْين:      

  .الفعالية الذاتية ، األمل ، التفا ل ، المرونة ) أبعاد رأس المال النفسي )أ   متغيرات 
  . االستغالل ، االستكشاف ) البراعة التنظيمية متغيرات )ب  
، أبعاد رأس الميال النفسيي تحليل متغيرات البحث )و ِّناًء على ما سب ، ُامكن توضي  نمو ن      

  . 1 ، من  الل الشكل رقم )البراعة التنظيمية 
  1شكل رقم )

 العالقة مين متغيرات البحث 
 نمو ن تحليل متغيرات البحث  

 

 

       

 

 

 

 
 المقايي  المستخدمة في البحث:        -11/2
 :النفسي لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات  أبعاد رأس المالقياس  -11/2/1
لم الباحث  –بعد إجراء مس  ميداني للمقايي  التي تم استخدامها          لقياس  –على َحد عِّ

ب بعاد رأس المال النفسي في دراسات سابقة، ولتصميم المقياس الخا   أبعاد رأس المال النفسي

 المتغير التابت المتغيرات المستقلة

أبعاد رأس المال 
النفسي لدي 

العاملين بجامعة 
المنوفية و 
جامعة مدينة 
 السادات

  

ي 
 لد
مية

نظي
 الت
عة
لبرا
ي ا
ستو

م
عة 

جام
 و 

فية
منو

ة ال
امع
 بج

لين
عام
ال

ات
ساد

ة ال
دين
م

 

 
 

 أبعاد رأس المال النفسي 

 الفعالية الذاتية .  ▪

 األمل . ▪

 التفا ل . ▪

 المرونة . ▪
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 ، اعتمد الباحث بصفة أساسية على ومدينة السادات لدي العاملين بجامعتي المنوفية
(Luthans et al .,2007) مت إجراء بعض التعديل والحذف واإلضافة؛ بما يتناسب مت  بيعة ،
 المستقصى منهم في هذا البحث

، تييم  أبعيياد رأس المييال النفسييي لييدي العيياملين بجييامعتي المنوفييية ومدينيية السيياداتولقييياس      
  الُمكيون  مين  مي  درجيات للموافقية وعيدم الموافقية Likert Scaleليكيرت  )اسيتخدام مقيياس  
إليى الموافقية التامية، ميت وجيود  5إلى عدم الموافقة التامة، مينما أشار اليرقم  1)حيث أشار الرقم 

، الفعاليية الذاتيية لقياس عبارات  6عبارة:  24درجة ُمحايدة في المنتصف . وقد تضمن المقياس 
 .لقياس المرونة عبارات  6التفا ل ، و لقياس عبارات  6، واألمل لقياس عبارات  6و

 :البراعة التنظيمية لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة الساداتقياس مستوى  -11/2/2
لييم الباحييث   –بعييد إجييراء مسيي  ميييداني للمقييايي  التييي تييم اسييتخدامها       لقييياس  –علييى َحييد عِّ

البراعييية فيييي دراسيييات سيييابقة، ولتصيييميم المقيييياس الخيييا  بمسيييتوى  ةالبراعييية التنظيمييييمسيييتوى 
، اعتميد الباحيث بصيفة أساسيية عليى  التنظيمية لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينية السيادات

(He& Wong,2004; Jansen et al ,2009; Wei et al ,2014 ،  ميت إجيراء بعيض
 مستقصى منهم في هذا البحث.  التعديل والحذف واإلضافة؛ بما يتناسب مت  بيعة ال

، تييم  البراعيية التنظيمييية لييدي العيياملين بجييامعتي المنوفييية ومدينيية السيياداتولقييياس مسييتوى      
  الُمكيون  مين  مي  درجيات للموافقية وعيدم الموافقية Likert Scaleاسيتخدام مقيياس  ليكيرت  )

إليى الموافقية التامية، ميت وجيود  5 تامة، مينما أشار الرقم إلى عدم الموافقة ا 1)حيث أشار الرقم 
 9و، االسيتغالل لقيياسعبيارات  9عبيارة:  18درجة ُمحايدة في المنتصف . وقيد تضيمن المقيياس 

 لقياس االستكشاف .عبارات 
 أساليب تحليل البيانات وا تبار فرو  البحث: -12
ب وتتوافي  ميت قام الباحث با تبيار فيرو  البحيث باسيتخدام عيدة ا تبيارات إحصياوية؛ تتناسي     

  .SPSSأساليب التحليل المستخدمة، و ل  من  الل حذمة البرامج اإلحصاوية الجاهذة )
 أساليب تحليل البيانات: -12/1
 ُامكن توضي  أساليب تحليل البيانات المستخدمة في الدراسة من  الل العر  التالي:     

 :Two- group Discriminant Analysis لمجموعتين)أ  أسلوب تحليل التمايذ 
فييي هييذا البحييث ميين  ييالل حذميية البييرامج  لمجمييوعتينتييم اسييتخدم أسييلوب تحليييل التمييايذ      

التمايذ مين التحقل  من مدى  ، حيث كانت مبررات استخدامه هي SPSSاإلحصاوية الجاهذة )
 من حيث: العاملين بجامعة المنوفية والعاملين بجامعة مدينة السادات

  .الفعالية الذاتية ، األمل ، التفا ل ، المرونة ) لنفسيأبعاد رأس المال ا -
  .االستغالل ، االستكشاف ) البراعة التنظيمية مستوى  -

 Multiple Regression/ Correlation)ب  أسييلوب تحليييل االنحييدار واالرتبيياط المتعييدد
Analysis : 
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بحيث مين  يالل حذمية تيم اسيتخدام أسيلوب تحلييل االنحيدار واالرتبياط المتعيدد فيي هيذا ال     
تحديد نيوع ودرجية ، حيث كا  الهدف من استخدامه هو  SPSSالبرامج اإلحصاوية الجاهذة )

، أبعاد رأس المال النفسي لدي العياملين بجيامعتي المنوفيية ومدينية السيادات قوة العالقة مين 
غيراتييه لييديهم ميي  وً ا بشييكل إجمييالي، وكييل متغييير ميين مت البراعيية التنظيميييةوكييٍل ميين مسييتوى 

   على حده. االستغالل ، االستكشاف )
 أساليب ا تبار فرو  البحث: -12/2

ب أساليب التحليل المسيتخدمة وتتوافي   استخدم الباحث عدًدا من اال تبارات اإلحصاوية؛ التي ُتناسِّ
 معها؛ و ل  من أجل ا تبار فرو  هذا البحث. وتتمثل اال تبارات اإلحصاوية لفرو  البحث في:

با  ألسييلوب  Wilks Lambdaويلكيي  المييدا وا تبييار  Square-Chi 2تبييار كييا)أ  ا  الُمصيياحِّ
  :Two- group Discriminant Analysis لمجموعتينالتمايذ تحليل 

 وقد تم استخدامهما بغر  ا تبار الفرَضْين التاليْين:     
المنوفية  العاملين بجامعةمين تمايذ الفر  األول: والذي يتعل  بالتحقل  من مدى ال ▪

 .والعاملين بجامعة مدينة السادات من حيث مستوي اإلهتمام مرأس المال النفسي 
العاملين بجامعة المنوفية مين التمايذ  الفر  الثاني: والذي يتعل  بالتحقل  من مدى ▪

 .والعاملين بجامعة مدينة السادات من حيث مستوي البراعة التنظيمية 
با  ألسيييلوب تحلييييل االنحيييدار واالرتبييياط  T-Test توا تبيييار  F-Testف ا تبيييار )ب   الُمصييياحِّ

 :Multiple Regression/ Correlation Analysisالمتعدد 
وقد تم استخدامهما مهدف ا تبار الفر  الثالث، والذي يتعل  متحديد نوع ودرجية قيوة العالقية     
يية ومدينية السيادات وكيل مستوي االهتمام مرأس الميال النفسيي ليدي العياملين بجيامعتي المنوفمين 

              ميييين مسييييتوي البراعيييية التنظيمييييية لييييديهم ميييي  و ا بشييييكل إجمييييالي ، وكييييل متغييييير ميييين متغيراتييييه
   ) االستكشاف ، االستغالل    علي حده .

 نبذة مختصرة عن جامعتي المنوفية ومدينة السادات  :  -13
، أنشيمت بموجيب القيرار لسينة الكيوم جامعة المنوفية ، جامعة مصيرية حكوميية ، مقرهيا شيبين    

م لتلبية ال لب المتذايد علي التعليم العالي ، ولدعم الجامعيات المصيرية وماسسيات التعلييم 1976
العيالي األ يرى فيي تحقييي  رسيالتها فيي تنمييية وت يوير المجتميت مين  ييالل تقيدام  يدمات تعليمييية 

 و حثية ومجتمعية متميذة .
يات فقط هي الذراعة ، والهندسة ،و التر يية ، والهندسية االلكترونيية مدأت الجامعة  ب ر ت كل      

كليية ومعهيد فيي مدينية شيبين الكيوم  13كلية ومعهد ، حييث تقيت  15، و تضم  جامعة المنوفية 
عاصييمة المحافظيية وهييي كليييات الذراعيية ، والهندسيية ، والتر ييية ، والعلييوم ، والتجييارة ، وال ييب ، 

د الكبييييد القييييومي ، واالقتصيييياد المنذلييييي ، والتمييييريض ، والحاسييييبات واآلداب ، والحقييييوق ، ومعهيييي
والمعلومات ، والتر ية الرياضية ، وكلية واحيدة فيي مدينية منيوف ) كليية الهندسية االلكترونيية   ، 
وأ ري في مدينة أشمو  ) التر ية النوعية   . وتمن  الجمعة الدرجة الجامعية في المرحلة األوليي 
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ليسييان    ، ودرجييات عليييا ) دملييوم / ماجسييتير / دكتييوراه   فييي التخصصييات ) البكييالوريوس / ال
 المختلفة للعلوم ال بيعية واإلنسانية .

مقرهيييا مدينييية السيييادات شيييمال  ،صيييرية حكومييييةجامعييية مِّ فهيييي جامعييية مدينييية السيييادات، أميييا     
ييأُ  ، القياهرة الكبيرى   يرب قييرار البموجيب ثييم أنشيمت  ،مت فيي بيادئ األميير كفيرع لجامعية المنوفييةنشِّ

تتمييييذ ب نهيييا أحيييدث جامعييية  - مهيييذا –وهيييي ؛ 2013ميييارس  25 متييياريخ 180رقيييم  جمهيييوري ال
نهييا أ عيين فضيياًل  ،ول جامعيية حكومييية تتواجييد دا ييل مدينيية صييناعيةأنهييا أكمييا  ،صييريةحكومييية مِّ 

ن ول تجر ة لتواجد أ ثر من جامعة في محافظة واحدة  يار أم  اعتبرا وجامعة المنوفية )الجامعة األ
 إ ار القاهرة الكبرى. 

كليييية السيييياحة : هييييو  ،كلييييات ومعاهيييد بمدينييية السيييادات 8تضيييم جامعييية مدينييية السيييادات و      
كلييية التر ييية ، و كلييية التر ييية، و كلييية الحقييوق ، و كلييية التجييارة، و كلييية ال ييب البي ييري ، و والفنييادق
 .ت والبحوث البيميةمعهد الدراسا، و معهد بحوث الهندسة الوراثية ، و  ناتو  منين)الرياضية 

 التحق  من مستوى الثبات والصدق في المقايي :  -14
يناقش هذا الجذء نتاوج تحلييل الثبيات والصيدق فيي المقيايي  التيى تيم اسيتخدامها فيي قاومية      

 رات الدراسة الميدانية , و ل  كما يلى: تغياالستقصاء لجمت البيانات الخاصة بم
 : االعتماداة في المقايي   /ت: التحق  من مستوي الثبا أوال

الدرجة التي يتمتت مها المقياس المستخدم فيي  إلىفي القياس  اة االعتماد أواشير مفهوم الثبات 
متعددة ,ولكن لقيياس نفي  الخاصيية  ألسملةتوفير نتاوج متسقة في ظل ظروف متنوعة ومستقلة 

 .هم الموضوع محل االهتمام و استخدام نف  مجموعة المستقصى من أو
 /ال يييرق المسيييتخدمة فيييي تقيييييم الثبيييات  أ ثيييرمعاميييل االرتبييياط ألفيييا مييين  أسيييلوبويعتبييير         

االعتماداة في القياس , ويتسم مدرجة عالية من الدقة من حيث قدرته على قيياس درجية االتسياق 
  .  2012التواف  فيما مين المحتويات المتعددة للقياس المستخدم )إدري  , أو
ميرات منفصيلة ,و لي  للتحقي  مين درجية  سيت ألفيامعامل االرتبياط  أسلوبد تم ت بي  وق         

االعتماداة في كيل مقيياس فرعيي مين المقيايي   أو، ومن ثم من مستوي الثبات   لياالتساق الدا
ووفقيييا  ،  والبراعييية التنظيميييية رأس الميييال النفسييييأبعييياد الخاضيييعة للدراسييية والمسيييتخدمة لقيييياس 

متغييير  أيلتنمييية وا تبييار المقييايي  فييي البحييوث االجتماعييية فقييد تقييرر اسييتبعاد لمبييادئ العاميية ل
مينيه و يين بياقي المتغييرات فيي المقيياس نفسيه  0,30 مين قيلأ إجمالياحصل على معامل ارتباط 

   و ل  كما يلى :2012)إدري  ,
 

 : الفعالية الذاتية)أ  مستوى الثبات /االعتماداة في مقياس 
رات التيي اشيتمل تغييبعيد فحيص معيامالت االرتبياط للمو  إلييه اإلشارة عيار السام ت بي  المم      

قيل مين أ  حصيل عليى معيامالت ارتبياط متغيير واحيدهنياك ) أ متغييرات   تبيين  6عليها المقياس )
         اضيييم   للفعاليييية الذاتييييةهيييذا المقيييياس الرويسيييي  أصيييب ومييين ثيييم تقيييرر اسيييتبعاده , و يييذل  0,30
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ور بيية فييي تحسييين درجيية االعتمادايية ليينف  المقييياس بعييد ، متغيييرات  6  مييدال ميين )متغيييرات 5 )
ميرة ثانيية حييث ارتفيت معاميل  ألفيامعاميل االرتبياط  أسيلوبالمتغير منه , فقد تقرر ت بي   استبعاد

درجية  إلييهللمقيياس اليذى تيم التوصيل  ألفياويعك  معاميل ،  ,89 إلى ,77للمقياس ككل من  ألفا
 االعتماداة في المقايي  المستخدمة في البحوث االجتماعية . أوبات عالية من الث

 :  األمل )ب   مستوى الثبات/االعتماداة في مقياس 
بعيد فحيص معيامالت االرتبياط للمتغييرات التيي اشيتمل و  إلييه اإلشارةمت بي  المعيار السام        

 إجمياليرا لعدم وجود معامل ارتباط متغير , نظ أيمتغيرات ,تقرر عدم استبعاد  6عليها المقياس )
نتيياوج تحليييل  أظهييرت مييا 0,30قييل ميينأفييي نفيي  المقييياس  األ ييرى متغييير والمتغيييرات  يأمييين 

,ويعكي   ,88 إليى األميل المستخدم في قيياس  اإلجماليوصل للمقياس  ألفامعامل  أ االعتماداة 
ماداية فيي المقيايي   المسيتخدمة االعت أودرجة عالية من الثبات  إليهالذى تم التوصل  ألفامعامل 

 فى البحوث االجتماعية .
 :  لتفا ل ا)جي  مستوى الثبات /االعتماداة في مقياس 

و عد فحص معامالت االرتباط للمتغيرات التيي اشيتمل  إليه اإلشارةاعتمادا علي المعيار السام      
عييدم وجييود معامييل ارتبيياط متغييير , نظييرا ل أي سييتبعادامتغيييرات  , تقييرر عييدم  6عليهييا المقييياس )

نتيياوج  أظهييرت مييا 0,30قييل ميين أفييي نفيي  المقييياس  ى  يير األمتغييير والمتغيييرات  يأمييين  إجمييالي
 ,92 إليى  التفيا لالمسيتخدم فيي قيياس  اإلجمياليوصل للمقياس  ألفامعامل  أ تحليل االعتماداة 
ادايية فييي المقييايي   االعتم أودرجيية عالييية ميين الثبييات  إليييهالييذى تييم التوصييل  ألفييا,ويعكيي  معامييل 

 المستخدمة فى البحوث االجتماعية .
 :  المرونة  مستوى الثبات /االعتماداة في مقياس د)
رات التيي اشيتمل عليهيا تغييبعد فحص معيامالت االرتبياط للمو  إليه اإلشارة ت بي  المعيار السام م

قيييل مييين أاط   حصيييل عليييى معيييامالت ارتبيييمتغيييير واحيييدهنييياك ) أ متغييييرات   تبيييين  6المقيييياس )
متغييرات   5اضيم ) للمرونيةهيذا المقيياس الرويسيي  أصيب ومن ثيم تقيرر اسيتبعاده , و يذل  0,30

 رالمتغيي اسيتبعادور بية فيي تحسيين درجية االعتماداية لينف  المقيياس بعيد ، متغيرات  6مدال من )
لمقيياس ككيل ل ألفيامرة ثانية حيث ارتفت معاميل  ألفامعامل االرتباط  أسلوبمنه , فقد تقرر ت بي  

 أودرجة عالية من الثبيات  إليهللمقياس الذى تم التوصل  ألفاويعك  معامل ،  ,87 إلى ,74من 
 االعتماداة في المقايي  المستخدمة في البحوث االجتماعية .

 
 
 :  االستغالل   مستوى الثبات /االعتماداة في مقياس هي)

معيامالت االرتبيياط للمتغييرات التيي اشييتمل  و عييد فحيص إلييه اإلشيارةاعتميادا عليي المعييار السييام  
متغيير , نظيرا لعيدم وجيود معاميل ارتبياط  أي سيتبعادامتغيرات  , تقيرر عيدم  9عليها المقياس )

نتياوج  أظهيرت ميا 0,30قيل مين أفي نفي  المقيياس  ى  ر األمتغير والمتغيرات  يأمين  إجمالي
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 إليى  االسيتغالللمستخدم فيي قيياس ا اإلجماليوصل للمقياس  ألفامعامل  أ تحليل االعتماداة 
االعتمادايية فييي  أودرجيية عالييية ميين الثبييات  إليييهالييذى تييم التوصييل  ألفييا,ويعكيي  معامييل  ,89

 المقايي   المستخدمة فى البحوث االجتماعية .
  5جدول رقم )

مين محتويات المقايي  المستخدمة في البحث باستخدام معامل  الدا ليتقييم درجة االتساق 
 ألفاط االرتبا

 المقايي  المستخدمة
 في البحث

 المحاولة الثانية المحاولة األولى
 معامل ألفا عدد المتغيرات معامل ألفا عدد المتغيرات

 0,89 5 77,0 6    الفاعلية الذاتية 
 يييييييييييييييي 6 0,88 6   األمل 

 ييييييييييييييي 6 92,0 6 التفا ل 
 87,0 5 0,74 6  المرونة 

 يييييييييييييييي 9 89,0 9  ستغالل اال
 0,86 8 0,78 9 االستكشاف 

 : االستكشاف   مستوى الثبات /االعتماداة في مقياس و)
رات التيي اشيتمل عليهيا تغييبعد فحص معيامالت االرتبياط للمو  إليه اإلشارة ت بي  المعيار السام م

قيييل مييين أمعيييامالت ارتبييياط    حصيييل عليييىمتغيييير واحيييدهنييياك ) أ متغييييرات   تبيييين  9المقيييياس )
متغيرات   8اضم ) لالستكشافهذا المقياس الرويسي  أصب ومن ثم تقرر استبعاده , و ذل  0,30

 رالمتغيي اسيتبعادور بة في تحسين درجية االعتماداية لينف  المقيياس بعيد ، متغيرات   9مدال من )
للمقيياس ككيل  ألفياتفت معاميل مرة ثانية حيث ار  ألفامعامل االرتباط  أسلوبمنه , فقد تقرر ت بي  

 أودرجة عالية من الثبيات  إليهللمقياس الذى تم التوصل  ألفاويعك  معامل ،  ,86 إلى ,78من 
 االعتماداة في المقايي  المستخدمة في البحوث االجتماعية .

 نتاوج الدراسة الميدانية: -15
ة مدينة السادات من حيث مستوي العاملين بجامعة المنوفية والعاملين بجامعالتمايذ مين  -15/1

 :هتمام مرأس المال النفسي اإل
العاملين بجامعة المنوفية والعاملين بجامعة مدينة السادات مين مين للتحقل  من مدى التمايذ      

؛ و التييالي، ا تبييار صييحة الفيير  األول ميين فييرو  هتمييام مييرأس المييال النفسييي حيييث مسييتوي اإل
 Two- group لمجمييييوعتينالتمييييايذ أسييييلوب تحليييييل  الدراسيييية؛ قييييام الباحييييث مت بييييي 

Discriminant Analysis  ( العاملين بجامعية المنوفيية على نمو ن اشتمل على مجموعَتْين، 
 . والعاملين بجامعة مدينة السادات 

التقسيم للعاملين بجامعة المنوفية والعياملين بجامعية مدينية  ةويمكن توضي  دالة التمايذ ومصفوف
   6ن حيث مستوي االهتمام مرأس المال النفسي من  الل الجدول رقم )السادات م
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  6جدول رقم )
التقسيم للعاملين بجامعة المنوفية والعاملين بجامعة مدينة السادات من  ةدالة التمايذ ومصفوف

 حيث مستوي االهتمام مرأس المال النفسي
قيمة  رقم الدالة 

 إاجن 
 % 

 التباين 
معامل 
 االرتباط 

  ويلك
 المدا 

درجات  ٢ ا
 الحرية 

 مستوي المعنوية 

1 0,685 94 0,684 0,435 256,12 24 0,000 
 مصفوفة التقسيم

عدد  المجموعات الفعلية 
 المفردات 

 اإلجمالي  التنبا بعضوية المجموعات 

  2مجموعة )  1مجموعة )
  1مجموعة)

    العاملين بجامعة المنوفية
323 289 

(89,4 % 
34 

(10,6 % 
323 

(100  % 
  2مجموعة )

 العاملين بجامعة مدينة السادات 
265 23 

(8,7  % 
242 

(91,3  % 
265 

(100  % 
 588  588 إجمالي المفردات 

 %90,3النسبة المموية للتقسيم الدقي  إلجمالي مفردات العينة 
 يلي:   نستنتج ما6ومن الجدول رقم )

) معاميل  عالقة ااجامية  ات داللة إحصياوية  هناك أ لمجموعتين أظهرت نتاوج تحليل التمايذ •
الخاضييعة  جامعيية المنوفييية وجامعيية مدينيية السييادات  مييين 0,684امثييل  الكونونيكييالاالرتبيياط 

مسييتوي و ييين االتجاهييات التقويمييية لهييم نحييو  العيياملين تيللدراسيية التييي ينتمييي إليهييا مجمييوع
 . االهتمام مرأس المال النفسي في هاتين الجامعتين

هيياتين  فييي االهتمييام مييرأس المييال النفسييينحييو  هيياتين المجمييوعتينأ  التفيياوت مييين اتجاهييات  •
% فييي تحليييل التمييايذ 94اعتبيير  و درجيية عالييية جييدا، حيييث ملغييت نسييبة التبيياين الجييامعتين 

 لمجموعتين .

أ  النسييبة المموييية للتصيينيف الييدقي  للعيياملين علييي جامعيية المنوفييية وجامعيية مدينيية السييادات  •
الفاعلية الذاتيية ، األميل )النفسي  ا التجاهاتهم التقويمية نحو مستوي االهتمام مرأس المالوفق

.  الجيامعتين%وهذه النسبة تعتبير مرتفعية جيدا  للتميييذ ميين 90,3تمثل   ، التفا ل ، المرونة
أو بمعنييي أ يير أ  هييذه النسييبة تعكيي  ضييمنيا التفيياوت مييين تقييييم هيياتين المجمييوعتين نحييو 

هتمييام مييرأس المييال النفسييي فييي الجامعيية التييي ينتمييو  إليهييا . وممييا ياكييد النتيجيية مسييتوي اال
% ميين مفييردات العينيية تتشييابه فيمييا مينهييا ميين حيييث اتجاهيياتهم 9,7السييابقة هييو أ  حييوالي 

 توي االهتمام مرأس المال النفسي .التقويمية نحو مس

معيية مدينيية السييادات ميين حيييث بجا العيياملين بجامعيية المنوفييية والعيياملينُامكيين التمييييذ مييين  •
عنييد   الفاعلييية الذاتييية ، األمييل ، التفييا ل ، المرونيية) مسييتوي االهتمييام مييرأس المييال النفسييي
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 22)مين ميين  لسيبعة عشير متغييرا، و لي  بالنسيبة  2)وفًقيا ال تبيار كيا 0,05مستوى معنويية 
 متغيًرا  من متغيرات أبعاد رأس المال النفسي .

بجامعيية مدينيية السييادات ميين حيييث  لعيياملين بجامعيية المنوفييية والعييامليناُامكيين التمييييذ مييين ال  •
عنييد   الفاعلييية الذاتييية ، األمييل ، التفييا ل ، المرونيية) مسييتوي االهتمييام مييرأس المييال النفسييي

 22)ميين مييين  اتمتغييير  لخمسيية، و ليي  بالنسييبة  2)وفًقييا ال تبييار كييا 0,05مسييتوى معنوييية 
 ال النفسي .متغيًرا  من متغيرات أبعاد رأس الم

  3,02مييين ) المنوفييية العيياملين بجامعييةلييدى  االهتمييام مييرأس المييال النفسيييتييراو  مسييتوى  •
 مي  درجيات للموافقية وعيدم الموافقية )حييث أشيار  ، و ل  على مقياس ُمكون  مين 4,18و)

إليى الموافقية التامية، ميت وجيود درجية  5إلى عيدم الموافقية التامية، مينميا أشيار اليرقم  1الرقم 
لديهم اقيت ميين  االهتمام مرأس المال النفسي؛ مما يدل على أ  مستوى حايدة في المنتصف مُ 

  .جدا  )محايد  و)مواف 
  3,11ميين ) مدينة السادات العاملين بجامعةلدى  االهتمام مرأس المال النفسيتراو  مستوى  •

)حييث أشيار   مي  درجيات للموافقية وعيدم الموافقية ، و ل  على مقياس ُمكون  مين 3,99و)
إليى الموافقية التامية، ميت وجيود درجية  5إلى عيدم الموافقية التامية، مينميا أشيار اليرقم  1الرقم 

لديهم اقيت ميين  االهتمام مرأس المال النفسي؛ مما يدل على أ  مستوى ُمحايدة في المنتصف 
  7 ل  كما هو موض  بالجدول رقم )و  .جدا  )محايد  و)مواف 

  7جدول رقم )
مستوي  علي أساس جامعة المنوفية وجامعة مدينة الساداتعامالت التمايذ مين عوامل وم

 االهتمام مرأس المال النفسي
المبادئ األ ثر قدرة علي تحقي  التمايذ مين 
 جامعة المنوفية وجامعة مدينة السادات  

 ا تبار ف  الوسط الحسامي
F Test 

معامل 
  2مجموعة )  1مجموعة ) التمايذ 

 0,90 **38,16 3,89 4,18 ية الذاتية  الفاعل
 0,89 **34,18 3,49 3,88 األمل 

 0,83 **26,14 3,11 3,02 التفا ل  
 0,74 **18,24 3,99 3,66 المرونة 

  3,36 3,69 الوسط الحسامي العام 
عة بجام العاملين بجامعة المنوفية والعاملينوُيمكن توضي  عناصر التمييذ/ عدم التمييذ مين      

  .8من  الل الجدول رقم ) ،االهتمام مرأس المال النفسي من حيث مستوى  ،مدينة السادات
 

  8جدول رقم )
من  ،بجامعة مدينة السادات العاملين بجامعة المنوفية والعاملينعناصر التمييذ/ عدم التمييذ مين 

 االهتمام مرأس المال النفسيحيث مستوى 
 رأس المال النفسي متغيرات رأس المال النفسيمتغيرات  
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 المتغيرات الرويسية 
 ل النفسيلرأس الما

 األ ثر ُقدرًة على التمييذ بشكل جوهري 
  العاملين بجامعة المنوفية والعاملينمين 

 بجامعة مدينة السادات

 التي لم تنج  في التمييذ بشكل جوهري 
  العاملين بجامعة المنوفية والعاملينمين 

 بجامعة مدينة السادات
 أشعر بالثقة عند تحليل المشكلة طويلة المدى إليجاد حل لها. -1 الفاعلية الذاتية 

 .اإلدارة أشعر بالثقة عندما أعرض مجاالت عملي في االجتماعات مع  -2
 .جامعة أشعر بالثقة عند المساهمة في المناقشات الخاصة بإستراتيجية ال -3
 ف المتعلقة بمجال عملي.أشعر بالثقة عند المساعدة في تحديد األهدا -4

أشععععر بالثقعععة عنعععد االت عععال  -5

لمناقشععة  خعار  العمعلبعففراد مع  

 المشكالت.

عندما أجد نفسي في ورطعة بعملعيأ أسعت يع التفكيعر ب عرر  ثيعرة لتجعاو   -6 األمل 

 تلك الورطة.

 بنشاط  . في العملفي الوقت الحالي أتابع أهدافي  -7

 مشكلة تعترض العمل.هناك الكثير م  ال رر لحل أي  -8

 في الوقت الحالي أحقق أهداف العمل التي أحددها لنفسي. -11

أرى نفسي شخص نعاج  جعدا   -9

 في العمل.

أسععت يع أأ أفكععر فععي طععرر  -10

 يعملعععع أهععععداف لتحقيععععقعديععععدة 

 الحالية.

 
 
 

 التفا ل 

عنععدما أواجععئ عا قععا  فععي العمععل يكععوأ لععدى القععدرة علعع  التعععافي منععئ  -12

 لحالة ال بيعية.والعودة ل
 ( إذا جا  التعبير لو ت لب األمر ذلك.  بالجامعةأست يع أأ أ وأ )وحدي  -14
 المجهدة في العمل بدوأ تردد. األحداث أتعامل مع -15

يمكننععي إنجععا  العمععل فععي األوقععات ال عععبة ألنععي لععدى خبععرة وواجهتهععا  -16

 سابقا  
فعي وقعت لقعة بعوفيفتي متعأشعر أنني أست يع التعامل مع أشعيا   ثيعرة  -17

 واحد.

غالبععععععا مععععععا أتعامععععععل مععععععع  -13

 بشكل أوبالعمل الظروف ال عبة 

 بآخر.
 

 م  الحكمة حدوث األخ ا  في العمل وهو أمر طبيعي. -18 المرونة 
 أنا متفا ل بشفأ األحداث المستقبلية بخ وص عملي. -20
 لها. األحداث المتعلقة بعملي ل  تخر  ع  ن ار المسار الذي أحدده -21
 في غاية الروعة.  شي التي أعمل بها  الجامعةأنظر إل   -22

غالبا ما أنظر إل  الجانب  -19 

 . المشرر في عملي
 
 

 : ول ا تبار صحة الفر  األ  •
العيياملين مييين ال يوجييد تمييايذ  و دالليية إحصيياوية  فييي هييذا البحييث علييى أنييه  ولييينص الفيير  األ 

 االهتمام ميرأس الميال النفسيينة السادات من حيث مستوى بجامعة مديبجامعة المنوفية والعاملين 
. وفييي ضييوء نتيياوج التحليييل اإلحصيياوي السييام    الفاعلييية الذاتييية ، األمييل ، التفييا ل ، المرونيية )

قبييول الفيير  البييديل ميي  وً ا بصييورة اجييب رفييض فيير  العييدم و  ، فانييهFو 2ونتيياوج ا تبيياَري كييا
بجامعية العاملين بجامعية المنوفيية والعياملين مين إحصاوية يوجد تمايذ  و داللة  إجمالية، أي أنه 

الفاعليية الذاتيية ، األميل ، التفيا ل ) االهتمام مرأس المال النفسيمدينة السادات من حيث مستوى 
 عشر متغييرا لسبعة ومن ناحية أ رى، اجب رفض فر  العدم وقبول الفر  البديل  .  ، المرونة 

متغيييًرا  ميي  و ًة بصييورة فردايية، و ليي  لوجييود تمييايذ  22) النفسيييأبعيياد رأس المييال ميين متغيييرات 
بجامعية مدينية السيادات عليى أسياس كيل متغيير  العاملين بجامعة المنوفيية والعياملين جوهري مين 

 .F-Testوفًقا ال تبار ف  0,05على حده، و ل  عند مستوى معنوية  هذه المتغيراتمن 
 :ول األ  تعلي  عام على نتاوج ا تبار صحة الفر  •

 من فرو  هذه الدراسية، ييرى الباحيث أ  وجيود ول في ضوء نتاوج ا تبار صحة الفر  األ      
أبعيياد رأس المييال % ميين المتغيييرات  تمثييل متغيييرات 77متغيييًرا )حييوالي  22ميين مييين  متغييير 17

امعية بج العياملين بجامعية المنوفيية والعيامليناأل ثر ُقدرة على التمييذ بشيكل جيوهري ميين النفسي 
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لييدى  االهتمييام مييرأس المييال النفسيييسييتوى فييي م عييدم التشييابهمدينيية السييادات، إنمييا يرجييت إلييى 
مسييتوي ميين متغيييرات  -% تقريًبييا 23و نسييبة  -متغيييًرا  22ميين مييين  تمتغيييًرا 5) المجمييوعَتْين

  لم تنج  في التمييذ مينهما . االهتمام مرأس المال النفسي
االهتمييام مييرأس المييال سييتوى فييي م  التشييابه عييدمويسييي وراء الباحييث أ  السييبب الر  عتقييدوي     

حداثية نشي ة جامعية مدينية يرجيت إليى  ؛مدينية السيادات و النفسي لدي العاملين بجامعتي المنوفيية
السييادات ، كمييا أ   البييية العيياملين بالجامعيية منتييدمين ميين جهييات أ ييري ، كمييا احتييان  البييية 

ات ، ولييذل  الحظنييا تيييادة االهتمييام مييرأس المييال النفسييي العيياملين السييفر يوميييا إلييي مدينيية السيياد
 بجامعة المنوفية عن جامعة مدينة السادات .

العاملين بجامعة المنوفية والعاملين بجامعة مدينة السادات من حيث مستوي التمايذ مين  -15/2
 :البراعة التنظيمية مها 

وفية والعاملين بجامعة مدينة السادات مين العاملين بجامعة المنمين للتحقل  من مدى التمايذ      
مين فيرو  الدراسية؛  الثياني؛ و التالي، ا تبار صحة الفير   البراعة التنظيمية مهاحيث مستوي 

 Two- group Discriminant لمجمييوعتينقييام الباحييث مت بييي  أسييلوب تحليييل التمييايذ 
Analysis  ( والعياملين بجامعية  منوفيية ،العاملين بجامعة العلى نمو ن اشتمل على مجموعَتْين

 . مدينة السادات 
التقسيم للعاملين بجامعة المنوفية والعياملين بجامعية مدينية  ةويمكن توضي  دالة التمايذ ومصفوف

   9من  الل الجدول رقم ) البراعة التنظيميةالسادات من حيث مستوي 
 يلي:   نستنتج ما9ومن الجدول رقم )

) معاميل  عالقة ااجامية  ات داللة إحصياويةأ  هناك  وعتينممجلأظهرت نتاوج تحليل التمايذ  •
 تينالخاضيع جامعية المنوفيية وجامعية مدينية السيادات  ميين 0,738امثيل  الكونونيكالاالرتباط 

مسييتوي و ييين االتجاهييات التقويمييية لهييم نحييو  العيياملين تيللدراسيية التييي ينتمييي إليهييا مجمييوع
 . نفي هاتين الجامعتي البراعة التنظيمية

هييياتين  فيييي مسيييتوي البراعيية التنظيمييييةنحيييو  هيياتين المجميييوعتينأ  التفيياوت ميييين اتجاهيييات  •
% فيي تحلييل التميايذ 100اعتبير  و درجية عاليية جيدا ، حييث ملغيت نسيبة التبياين الجامعتين 

 لمجموعتين .

أ  النسييبة المموييية للتصيينيف الييدقي  للعيياملين علييي جامعيية المنوفييية وجامعيية مدينيية السييادات  •
تمثييل   االسييتغالل ، االستكشيياف) البراعيية التنظيميييةفقييا التجاهيياتهم التقويمييية نحييو مسييتوي و 

. أو بمعنييي أ يير أ  هييذه  الجييامعتين%وهييذه النسييبة تعتبيير مرتفعيية جييدا  للتمييييذ مييين 89,6
البراعية التنظيميية النسبة تعك  ضيمنيا التفياوت ميين تقيييم هياتين المجميوعتين نحيو مسيتوي 

% من مفردات العينية تتشيابه فيميا مينهيا مين 11,4كد النتيجة السابقة هو أ  . ومما يا مهما 
 .مستوي البراعة التنظيمية مهما حيث اتجاهاتهم التقويمية نحو 
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بجامعيية مدينيية السييادات ميين حيييث  العيياملين بجامعيية المنوفييية والعيياملينُامكيين التمييييذ مييين  •
)وفًقا ال تبيار  0,05عند مستوى معنوية   االستغالل ، االستكشاف) البراعة التنظيميةمستوي 

 البراعة التنظيمية .متغيًرا  من متغيرات  17)من مين  لستة متغيرات، و ل  بالنسبة  2 ا
  9جدول رقم )

التقسيم للعاملين بجامعة المنوفية والعاملين بجامعة مدينة السادات من  ةدالة التمايذ ومصفوف
 البراعة التنظيميةحيث مستوي 

 %  قيمة إاجن  دالة رقم ال
 التباين 

معامل 
 االرتباط 

ويلك  
 المدا 

درجات  ٢ ا
 الحرية 

 مستوي المعنوية 

1 0,782 100 0,738 0,434 259,18 19 0,000 
 مصفوفة التقسيم

عدد  المجموعات الفعلية 
 المفردات 

 اإلجمالي  التنبا بعضوية المجموعات 

  2مجموعة )  1مجموعة )
  1مجموعة)

    عاملين بجامعة المنوفيةال
323 282 

(87,3 % 
41 

(12,7 % 
323 

(100  % 
  2مجموعة )

 العاملين بجامعة مدينة السادات 
265 20 

(7,5  % 
245 

(92,5  % 
265 

(100  % 
 588  588 إجمالي المفردات 

 %89,6النسبة المموية للتقسيم الدقي  إلجمالي مفردات العينة 
بجامعيية مدينيية السييادات ميين حيييث  العيياملين بجامعيية المنوفييية والعيياملينُامكيين التمييييذ مييين ال  •

)وفًقا ال تبيار  0,05عند مستوى معنوية   االستغالل ، االستكشاف) البراعة التنظيميةمستوي 
 البراعة التنظيمية .متغيًرا  من متغيرات  17)من مين ا متغير  إلحدى عشر، و ل  بالنسبة  2 ا

 ، و لي  4,45  و)3,28ميين ) المنوفيية العياملين بجامعيةليدى  لتنظيميةالبراعة اتراو  مستوى  •
إلييى عييدم  1 ميي  درجييات للموافقيية وعييدم الموافقيية )حيييث أشييار الييرقم عليى مقييياس ُمكييون  ميين 

؛ إلى الموافقة التامة، مت وجود درجة ُمحايدة في المنتصف  5الموافقة التامة، مينما أشار الرقم 
  . جدا    و)مواف مواف لديهم اقت مين ) لبراعة التنظيميةامما يدل على أ  مستوى 

  3,04ميييين ) مدينييية السيييادات  العييياملين بجامعيييةليييدى  البراعييية التنظيمييييةتيييراو  مسيييتوى  •
 مي  درجيات للموافقية وعيدم الموافقية )حييث أشيار  ، و ل  على مقياس ُمكون  مين 4,69و)

إليى الموافقية التامية، ميت وجيود درجية  5قم إلى عيدم الموافقية التامية، مينميا أشيار الير  1الرقم 
  حاييدمليديهم اقيت ميين ) البراعية التنظيميية؛ مما ييدل عليى أ  مسيتوى ُمحايدة في المنتصف 

   .10و ل  كما هو موض  بالجدول رقم ) . جدا و)مواف 
  10جدول رقم )

مستوي  علي أساس جامعة المنوفية وجامعة مدينة الساداتعوامل ومعامالت التمايذ مين 
 البراعة التنظيمية مهما 
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المبادئ األ ثر قدرة علي تحقي  التمايذ مين 
 جامعة المنوفية وجامعة مدينة السادات  

 ا تبار ف  الوسط الحسامي
F Test 

معامل 
  2مجموعة )  1مجموعة ) التمايذ 

 0,88 **32,16 3,04 4,45   االستغالل 
 0,79 **28,18 4,69 3,28  االستكشاف 

  3,87 3,87 الوسط الحسامي العام 
بجامعة  العاملين بجامعة المنوفية والعاملينوُيمكن توضي  عناصر التمييذ/ عدم التمييذ مين      

  .11من  الل الجدول رقم ) ، البراعة التنظيمية مهمامن حيث مستوى  ،مدينة السادات
 : الثاني ا تبار صحة الفر   •
العياملين ميين ال يوجد تمايذ  و داللة إحصياوية  ذا البحث على أنه في ه الثاني ينص الفر      

 البراعيية التنظيمييية مهمييابجامعيية مدينيية السييادات ميين حيييث مسييتوى بجامعيية المنوفييية والعيياملين 
، Fو 2. وفي ضوء نتاوج التحليل اإلحصاوي السام  ونتاوج ا تباَري كا   االستغالل ، االستكشاف)

يوجد تمايذ  و  قبول الفر  البديل م  وً ا بصورة إجمالية، أي أنه و  اجب رفض فر  العدم فانه
بجامعة مدينة السادات مين حييث مسيتوى العاملين بجامعة المنوفية والعاملين مين داللة إحصاوية 

ومين ناحيية أ يرى، اجيب رفيض فير  العيدم  .   االستغالل ، االستكشياف) البراعة التنظيمية مهما
متغييًرا  ميي  و ًة  17) البراعيية التنظيمييةأبعياد ميين متغييرات  سيتة متغييرات لوقبيول الفير  البييديل 

بجامعية مدينية  العاملين بجامعة المنوفية والعياملين بصورة فرداة، و ل  لوجود تمايذ جوهري مين 
 0,05عليى حيده، و لي  عنيد مسيتوى معنويية  هيذه المتغييراتالسادات على أساس كل متغيير مين 

 .F-Testوفًقا ال تبار ف 
  11جدول رقم )

من  ،بجامعة مدينة السادات العاملين بجامعة المنوفية والعاملينعناصر التمييذ/ عدم التمييذ مين 
 البراعة التنظيمية مهما حيث مستوى 

 
 المتغيرات الرويسية 
 للبراعة التنظيمية 

األ ثر ُقدرًة على التمييذ بشكل  البراعة التنظيمية متغيرات 
  املين بجامعة المنوفية والعاملينالعمين  جوهري 

 بجامعة مدينة السادات

العاملين بجامعة مين  التي لم تنج  في التمييذ بشكل جوهري  متغيرات البراعة التنظيمية 
 بجامعة مدينة السادات  المنوفية والعاملين

 تلتذم الجامعة متحسين جودة الخدمة الحالية  -1 االستغالل 
ين مرونة الخدمات تقوم الجامعة متحس  -2

 الحالية 
تسعي الجامعة إلي تخفيض تكلفة الخدمات   -3

 الحالية .
تقوم الجامعة متحسين العالقة مت األ راف   -4

  ات العالقة  في األسواق الحالية 

 تقوم الجامعة باد ال تعديالت صغيرة علي الخدمات الحالية . -5
 للعمالء الحاليين .تقوم الجامعة متوسيت ن اق الخدمات المقدمة  -6
 .تتفوق الجامعة في تحسين التكنولوجيا القاومة -7
 نظم اإلدارة في الجامعة متماسكة لدعم الهداف العامة . -8
 تقي  الجامعة رضا العمالء الحاليين وتحاف  عليهم . -9

تييييد ل الجامعيييية فييييي مجيييياالت تكنولوجييييية  -11 االستكشاف 
 جديدة 
ار  ييييدمات تشييييجعني الجامعيييية علييييي امتكيييي -13

 جديدة 
 

 تقوم الجامعة بفت  أسواق جديدة . -10
 تسعي الجامعة الي تقدام  دمات تفوق الخدمات الحالية  -12
 .تشجعني الجامعة علي امتكار أفكار  القة تتحدي األفكار التقليداة -14
نظيييم اإلدارة فيييي الجامعييية مرنييية لالسيييتجابة للتغييييرات فيييي األسيييواق  -15

 . الحالية والمستقبلية
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 تبحث الجامعة عن وساول مبتكرة لتلبية احتياجات العمالء الحاليين  -16
 تقوم الجامعة متقدام  دمات جديدة  حاليا . -17

 : الثانيتعلي  عام على نتاوج ا تبار صحة الفر   •
 من فرو  هذه الدراسة، يرى الباحيث أ  وجيود  الثانيفي ضوء نتاوج ا تبار صحة الفر       
البراعيية أبعيياد % ميين المتغيييرات  تمثييل متغيييرات 65متغيييًرا )حييوالي  17ميين مييين  ات متغييير  11

 العياملين بجامعية المنوفيية والعياملينالتميييذ بشيكل جيوهري ميين عيدم األ ثر ُقيدرة عليى  التنظيمية
 ليدى المجميوعَتْين البراعية التنظيمييةسيتوى فيي م التشيابهبجامعة مدينة السادات، إنميا يرجيت إليى 

 البراعة التنظيمييةمستوي من متغيرات  -% تقريًبا 35و نسبة  -متغيًرا  17من مين  تامتغيرً  6)
البراعية سيتوى فيي مالتشابه الباحث أ  السبب الرويسي وراء  عتقدوي   في التمييذ مينهما . نجحت

سييعي الجييامعتين إلييي يرجييت إلييى  ؛مدينيية السييادات و لييدي العيياملين بجييامعتي المنوفييية التنظيمييية
 الل اإلمكانيات الحالية واستكشاف فر  وإمكانيات جديدة .استغ
العيياملين لييدى  البراعيية التنظيمييية ومسييتوى  رأس المييال النفسييي مييين مسييتوى  العالقيية -15/3

 مدينة السادات: بجامعتي المنوفية و
مين فيرو  هيذه الدراسية،  ثاليثللبحث وا تبار صيحة الفير  ال ثالثلإلجابة على التسا ل ال     
 /Multiple Regressionالباحييث مت بييي  أسييلوب تحليييل االنحييدار واالرتبيياط المتعييدد قييام

Correlation Analysis  :حيث تمثلت النتاوج فيما يلي ، 
مدينيية  العيياملين بجييامعتي المنوفييية ولييدى  رأس المييال النفسييي العالقيية مييين متغيييرات  -14/3/1

 ا بشكل إجمالي:لديهم م  و ً  البراعة التنظيمية السادات ومستوى 
 )أ  نوع وقوة العالقة : 

مسيتوى المتعيدد عليى العالقية ميين تحلييل االنحيدار واالرتبياط  يتتلخص نتاوج ت بيي  أسيلو 
 مدينية السيادات العاملين بجامعتي المنوفية ولدى  البراعة التنظيميةومستوى  رأس المال النفسي 
   حيث يتض  ما يلي: 12في الجدول رقم )

مسييتوي االهتمييام مييرأس المييال النفسييي ومسييتوي  ات دالليية إحصيياوية مييين هنيياك عالقيية  -
)ميي  و ة بصييورة  البراعيية التنظيمييية لييدي العيياملين بجييامعتي المنوفييية ومدينيية السييادات .

% وفقيا ال تبيار 5و ات داللية إحصياوية عنيد مسيتوى  رداية وأ  هذه العالقية  ، إجمالية 
  .)ف

 %.76ى تتصف العالقة السابقة بقوة تصل إل -

% من التباين الكلي في ميانات المتغير 58هم المتغيرات المستقلة مجتمعة في تفسير تسا -
  .مستوي البراعة التنظيمية التابت )

  12جدول رقم )   
البراعة ومستوى  رأس المال النفسي مستوى مين واالرتباط المتعدد للعالقة  نتاوج تحليل االنحدار

 مدينة السادات معتي المنوفية والعاملين بجالدى  التنظيمية 
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مستوي البراعة التنظيمية لدي األ ثر ت ثيرا في   رأس المال النفسيأبعاد 
 العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات 

معامل 
 االنحدار

β   

معامل 
 االرتباط 

R   

معامل 
 التحديد
R  

    :  الفاعلية الذاتية أوال : 

 0,412 0,642 **0,318 المشكلة  ويلة المدى إلاجاد حل لها.أشعر بالثقة عند تحليل  -1
 0,527    0,727 **0,289 أشعر بالثقة عند المساهمة في المناقشات الخاصة باستراتيجية الجامعة . -2
 0,679 0,824 **0,259 أشعر بالثقة عند المساعدة في تحديد األهداف المتعلقة بمجال عملي. -3
 0,452 0,672 *0,246 االتصال ب فراد من  ارن العمل لمناقشة المشكالت أشعر بالثقة عند  -4

    :   األمل ثانيا : 
 0,412 0,642 **0,327 في الوقت الحالي أتابت أهدافي في العمل منشاط  . -5
 0,296 0,544 **0,354 هناك الكثير من ال رق لحل أي مشكلة تعتر  العمل. -6
 0,334 0,578 *0,229 أهداف العمل التي أحددها لنفسي.في الوقت الحالي أحق   -7

    :   التفا ل ثالثا : 
عنيدما أواجييه عاوقييًا فييي العمييل اكييو  لييدى القييدرة علييى التعييافي منييه والعييودة  -8

 0,416 0,645 **0,412 للحالة ال بيعية.
 0,520 0,721 **0,248 أست يت أ  أ و  )وحدي بالجامعة  إ ا جات التعبير لو ت لب األمر  ل .   -9

 0,692 0,832 **0,284 المجهدة في العمل مدو  تردد. األحداث أتعامل مت -10
    :  المرونة رابعا : 

 0,507 0,712 **0,212 األحداث المتعلقة بعملي لن تخرن عن ن اق المسار الذي أحدده لها. -11
 0,679 0,824 **0,381 ة.أنظر إلى الجامعة التي أعمل مها كشيء في  ااة الروع -12

   R 0,76معامل االرتباط في النمو ن 
    R2 0,58معامل التحديد في النمو ن 

   8,42 قيمة ف المحسو ة 
   588، 14 درجات الحرية 

   0,05 مستوي الداللة اإلحصاوية 

 T- testوفقا ال تبار )ت   0,01 و داللة إحصاوية عند مستوي معنوية *
 test -Tوفقا ال تبار )ت   0,05إحصاوية عند مستوي معنوية  و داللة **
مسييتوي البراعيية التنظيمييية لييدي األ ثيير تيي ثيرا فييي  رأس المييال النفسيييألبعيياد األهمييية النسييبية   ب) 

 العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات : 
   نستنتج أ  :  12مناء علي النتاوج الواردة بالجدول رقم )    
  تتمتيت بعالقية رأس الميال النفسييأبعياد متغييرا تمثيل  22متغير فقط ) من ميين  12هناك  •

مسييتوي البراعيية التنظيمييية لييدي العيياملين  ردايية قوييية  ات دالليية إحصيياوية مينهييا و ييين 
 . بجامعتي المنوفية ومدينة السادات

ت الخاضييعة للدراسيية ليسييت  ا رأس المييال النفسيييمتغيييرات أبعيياد ميين  اتمتغييير  10هنيياك  •
بمسييتوي البراعيية التنظيمييية لييدي العيياملين بجييامعتي دالليية إحصيياوية ميين حيييث عالقتهييا 

 .المنوفية ومدينة السادات
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بصورة إجمالية، و ل   ا وفي ضوء ما تقدم امكن رفض فر  العدم وقبول الفر  البديل م  و   
ى داللية إحصياوية بعد أ  أظهر نمو ن تحليل االنحدار المتعدد أ  هناك عالقة جوهرية عند مسيتو 

ومسيتوي البراعية التنظيمييية  مسييتوي االهتميام ميرأس الميال النفسييي)وفقيا ال تبيار ف  ميين  0,05
كمييا تقيرر رفييض فير  العييدم وقبيول الفيير  ،  ليدي العياملين بجييامعتي المنوفيية ومدينيية السيادات

 22النحيدار ) متغير فقط من العدد اإلجمالي للمتغيرات المسيتقلة فيي نميو ن تحلييل ا 12لالبديل 
مسييتوي متغييير  ، و ليي  لوجييود عالقيية  ات دالليية إحصيياوية مييين كييل ميينهم و ييين المتغييير التييابت )

  عنيد مسيتوى داللية إحصياوية البراعة التنظيمية لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينية السيادات
  .12)انظر جدول رقم ) T-Test، و ل  وفقا ال تبار 0,05، 0,01
مدينيية  العيياملين بجييامعتي المنوفييية ولييدى  رأس المييال النفسييي ة مييين متغيييرات العالقيي -15/3/2

 : االستكشاف من حيث  البراعة التنظيمية السادات ومستوى 
 نوع وقوة العالقة : )أ  

مسيتوى المتعيدد عليى العالقية ميين تحلييل االنحيدار واالرتبياط  يتتلخص نتاوج ت بيي  أسيلو 
 العاملين بجامعتي المنوفية ولدى ) االستكشاف    راعة التنظيميةالبومستوى  رأس المال النفسي 

   حيث يتض  ما يلي: 13في الجدول رقم ) مدينة السادات
العياملين ليدى االهتميام ميرأس الميال النفسيي مستوى هناك عالقة  ات داللة إحصاوية مين  -

 االستكشياف ،البراعية التنظيميية مين حييث مدينية السيادات ومسيتوى  بجامعتي المنوفية و
و ات دالليية إحصيياوية عنييد مسييتوى  ردايية وأ  هييذه العالقيية  ، )ميي  و ة بصييورة إجمالييية 

   .% وفقا ال تبار )ف5

 %.72تتصف العالقة السابقة بقوة تصل إلى  -

% من التباين الكلي في ميانات المتغير 52هم المتغيرات المستقلة مجتمعة في تفسير تسا -
  .يمية من حيث االستكشاف مستوي البراعة التنظالتابت )

 
 
 
 
 

  13جدول رقم )   
البراعة ومستوى  رأس المال النفسي مستوى مين واالرتباط المتعدد للعالقة  نتاوج تحليل االنحدار

 مدينة السادات العاملين بجامعتي المنوفية ولدى  التنظيمية ) االستكشاف  

براعة التنظيمية أبعاد رأس المال النفسي  األ ثر ت ثيرا في مستوي ال
 لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات 

 معامل االنحدار

β   
 معامل االرتباط 

R   
 معامل التحديد

R  
    :  الفاعلية الذاتية أوال : 
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أشييعر بالثقيية عنييد المسيياهمة فييي المناقشييات الخاصيية باسييتراتيجية  -1
 0,524 0,724 **0,327 الجامعة .

ة عنييد المسيياعدة فيييي تحديييد األهييداف المتعلقيية بمجيييال أشييعر بالثقيي -2
 0,412    0,642 **0,382 عملي.
    :   األمل ثانيا : 

 0,278 0,527 *0,289 في الوقت الحالي أتابت أهدافي في العمل منشاط  . -3
 0,393 0,627 **0,322 هناك الكثير من ال رق لحل أي مشكلة تعتر  العمل. -4

    :    التفا لثالثا : 
أست يت أ  أ و  )وحدي بالجامعة  إ ا جات التعبيير ليو ت ليب األمير  -5

 0,547 0,740 **0,244  ل .  
 0,262 0,512 *0,216 المجهدة في العمل مدو  تردد. األحداث أتعامل مت -6

    :  المرونة رابعا : 
األحييداث المتعلقيية بعملييي ليين تخييرن عيين ن يياق المسييار الييذي أحييدده  -7
 0,605 0,778 **0,208 ها.ل
 0,743 0,862 **0,318 أنظر إلى الجامعة التي أعمل مها كشيء في  ااة الروعة. -8

   R 0,72معامل االرتباط في النمو ن 
    R2 0,52معامل التحديد في النمو ن 

   7,86 قيمة ف المحسو ة 
   588، 10 درجات الحرية 

   0,05 مستوي الداللة اإلحصاوية 

 T- testوفقا ال تبار )ت   0,01 و داللة إحصاوية عند مستوي معنوية *
 test -Tوفقا ال تبار )ت   0,05 و داللة إحصاوية عند مستوي معنوية **
مسيييتوي البراعييية التنظيميييية           األ ثييير تييي ثيرا فيييي ألبعييياد رأس الميييال النفسيييي األهميييية النسيييبية   ب) 

 جامعتي المنوفية ومدينة السادات : ) االستكشاف   لدي العاملين ب
   نستنتج أ  :  13مناء علي النتاوج الواردة بالجدول رقم )    
  تتمتت بعالقية  أبعاد رأس المال النفسي متغيرا تمثل  22فقط ) من مين  اتمتغير  8هناك  •

مسييتوي البراعيية التنظيمييية ) االستكشيياف    ردايية قوييية  ات دالليية إحصيياوية مينهييا و ييين 
 . ي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة الساداتلد

الخاضييعة للدراسيية ليسييت  ات  متغيييرات أبعيياد رأس المييال النفسيييميين  اتمتغييير  14هنيياك  •
بمسيييتوي البراعييية التنظيميييية ) االستكشييياف   ليييدي داللييية إحصييياوية مييين حييييث عالقتهيييا 

 العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات.
مدينيية  العيياملين بجييامعتي المنوفييية ولييدى  رأس المييال النفسييي غيييرات العالقيية مييين مت -15/3/3

 : االستغالل من حيث البراعة التنظيمية السادات ومستوى 
 )أ  نوع وقوة العالقة : 
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مسيتوى المتعيدد عليى العالقية ميين تحلييل االنحيدار واالرتبياط  يتتلخص نتاوج ت بيي  أسيلو 
 العياملين بجيامعتي المنوفيية وليدى ظيمية ) االسيتغالل   البراعة التنومستوى  رأس المال النفسي 

 .  14في الجدول رقم ) مدينة السادات
العياملين ليدى االهتميام ميرأس الميال النفسيي مستوى هناك عالقة  ات داللة إحصاوية مين  -

 البراعيية التنظيمييية ميين حيييث االسييتغالل ،مدينيية السييادات ومسييتوى  بجييامعتي المنوفييية و
و ات دالليية إحصيياوية عنييد مسييتوى  ردايية وأ  هييذه العالقيية  ، إجمالييية  )ميي  و ة بصييورة

   .% وفقا ال تبار )ف5

 %.70تتصف العالقة السابقة بقوة تصل إلى  -

% من التباين الكلي في ميانات المتغير 49هم المتغيرات المستقلة مجتمعة في تفسير تسا -
  .مستوي البراعة التنظيمية من حيث االستغالل التابت )

مسيييتوي البراعييية التنظيميييية           األ ثييير تييي ثيرا فيييي ألبعييياد رأس الميييال النفسيييي األهميييية النسيييبية   ب)
 ) االستغالل   لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات : 

   نستنتج أ  :  14مناء علي النتاوج الواردة بالجدول رقم )    
  تتمتت بعالقية  أبعاد رأس المال النفسي مثل متغيرا ت 22فقط ) من مين  اتمتغير  7هناك  •

مستوي البراعة التنظيميية ) االسيتغالل   ليدي  رداة قوية  ات داللة إحصاوية مينها و ين 
 . العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات

الخاضييعة للدراسيية ليسييت  ات  متغيييرات أبعيياد رأس المييال النفسيييميين  اتمتغييير  15هنيياك  •
بمستوي البراعة التنظيميية ) االسيتغالل   ليدي العياملين من حيث عالقتها  داللة إحصاوية

 بجامعتي المنوفية ومدينة السادات.
 ا تبار صحة الفر  الثالث:  •
مستوي مين ال توجد عالقة  ات داللة إحصاوية  في هذا البحث على أنه  ثالثينص الفر  ال     

، وكيٍل مين مسيتوى معتي المنوفية ومدينة السيادات االهتمام مرأس المال النفسي لدي العاملين بجا
االستكشييياف ، ) اليييديهم مييي  وً ا بشيييكل إجميييالي، وكيييل متغيييير مييين متغيراتهييي البراعييية التنظيميييية

، اجيب رفيض T. وفي ضوء نتاوج التحليل اإلحصاوي السام  ونتاوج ا تبيار    على حدهاالستغالل
عالقة  ات داللة إحصاوية  توجد، أي أنه اليةوقبول الفر  البديل م  وً ا بصورة إجمفر  العدم 

، وكيٍل مستوي االهتمام مرأس المال النفسي لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينية السيادات مين 
االستكشياف ) الديهم م  وً ا بشكل إجمالي، وكل متغير من متغيراتهي البراعة التنظيميةمن مستوى 
بالنسيبة ، اجب قبول فر  العدم ورفض الفر  البديل ومن ناحية أ رى .    على حده، االستغالل

  لبعض المتغيرات، حيث ثُبت أ :
  14جدول رقم )   
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البراعة ومستوى  رأس المال النفسي مستوى مين واالرتباط المتعدد للعالقة  نتاوج تحليل االنحدار
 مدينة السادات العاملين بجامعتي المنوفية ولدى  التنظيمية ) االستغالل  

  عاد رأس المال النفسي  األ ثر ت ثيرا في مستوي البراعة التنظيمية أب
 ) االستغالل   لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات 

معامل 
 االنحدار

β   

معامل 
 االرتباط 

R   

معامل 
 التحديد
R  

    :  الفاعلية الذاتية أوال : 

,4120 داف المتعلقة بمجال عملي.أشعر بالثقة عند المساعدة في تحديد األه -1
**
 0,712 0,507 

,3860 أشعر بالثقة عند االتصال ب فراد من  ارن العمل لمناقشة المشكالت  -2
**
 0,627 0,393 

    :   األمل ثانيا : 
440,3 في الوقت الحالي أتابت أهدافي في العمل منشاط  . -3

**
 0,652 0,425 

 0,717 0,847 **0,226 ي مشكلة تعتر  العمل.هناك الكثير من ال رق لحل أ -4
    :   التفا ل ثالثا : 

عنييدما أواجييه عاوقييًا فييي العمييل اكييو  لييدى القييدرة علييى التعييافي منييه  -5
 والعودة للحالة ال بيعية.

0,218** 0,658 0,433 

أسييت يت أ  أ ييو  )وحييدي بالجامعيية  إ ا جييات التعبييير لييو ت لييب األميير  -6
,3220  ل .  

**
 0,742 0,551 

    :  المرونة رابعا : 
 0,419 0,647 **0,482 أنظر إلى الجامعة التي أعمل مها كشيء في  ااة الروعة. -7

   R 0,70معامل االرتباط في النمو ن 
    R2 0,49معامل التحديد في النمو ن 

   7,84 قيمة ف المحسو ة 
   588، 9 درجات الحرية 

   0,05 ة مستوي الداللة اإلحصاوي

 T- testوفقا ال تبار )ت   0,01 و داللة إحصاوية عند مستوي معنوية *
 test -Tوفقا ال تبار )ت   0,05 و داللة إحصاوية عند مستوي معنوية **

  تتمتيت بعالقية  أبعاد رأس المال النفسيي متغيرا تمثل  22متغير فقط ) من مين  12هناك  •
مسييتوي البراعيية التنظيمييية لييدي العيياملين ا و ييين  ردايية قوييية  ات دالليية إحصيياوية مينهيي

 .م  وً ا بشكل إجمالي بجامعتي المنوفية ومدينة السادات

  تتمتت بعالقية  أبعاد رأس المال النفسي متغيرا تمثل  22فقط ) من مين  اتمتغير  8هناك  •
 مسييتوي البراعيية التنظيمييية ) االستكشيياف   ردايية قوييية  ات دالليية إحصيياوية مينهييا و ييين 
 . لدي العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات

  تتمتت بعالقية  أبعاد رأس المال النفسي متغيرا تمثل  22فقط ) من مين  اتمتغير  7هناك  •
مستوي البراعة التنظيميية ) االسيتغالل   ليدي  رداة قوية  ات داللة إحصاوية مينها و ين 
 . العاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات

 النتاوج والتوصيات :  -16
 توصل الباحث من  الل هذا البحث إلي مجموعة من النتاوج تتمثل فيما يلي : 



 37 

بجامعية مدينية العياملين بجامعية المنوفيية والعياملين ميين يوجد تميايذ  و داللية إحصياوية   1)
الفاعلييية الذاتييية ، األمييل ، ) االهتمييام مييرأس المييال النفسيييالسييادات ميين حيييث مسييتوى 

   .ل ، المرونة التفا 

  مين 0,684امثل  الكونونيكال) معامل االرتباط  عالقة ااجامية  ات داللة إحصاويةهناك   2)
 تيالخاضيعة للدراسية التيي ينتميي إليهيا مجميوع جامعة المنوفيية وجامعية مدينية السيادات

مسيتوي االهتميام ميرأس الميال النفسيي فيي و يين االتجاهيات التقويميية لهيم نحيو  العاملين
 . ين الجامعتينهات

بجامعية مدينية السيادات مين حييث  العاملين بجامعة المنوفية والعياملينُامكن التمييذ مين   3)
عنيد   الفاعلية الذاتية ، األمل ، التفيا ل ، المرونية) مستوي االهتمام مرأس المال النفسي

 )مين ميين لسيبعة عشير متغييرا، و لي  بالنسيبة  2)وفًقا ال تبيار كيا 0,05مستوى معنوية 
 متغيًرا  من متغيرات أبعاد رأس المال النفسي . 22

بجامعيية مدينيية السييادات ميين  العيياملين بجامعيية المنوفييية والعيياملينُامكيين التمييييذ مييين ال   4)
  الفاعلية الذاتية ، األمل ، التفا ل ، المرونية) مستوي االهتمام مرأس المال النفسيحيث 

)مين ميين ات متغيير  لخمسيةو ل  بالنسبة ،  2)وفًقا ال تبار كا 0,05عند مستوى معنوية 
 متغيًرا  من متغيرات أبعاد رأس المال النفسي . 22

  3,02ميين ) المنوفيية العياملين بجامعيةليدى  االهتمام مرأس المال النفسيتراو  مستوى   5)
 مي  درجيات للموافقية وعيدم الموافقية )حييث  ، و ل  عليى مقيياس ُمكيون  مين 4,18و)

إلييى الموافقيية التاميية، مييت  5الموافقيية التاميية، مينمييا أشييار الييرقم إلييى عييدم  1أشييار الييرقم 
االهتمييام مييرأس المييال ؛ ممييا يييدل علييى أ  مسييتوى وجييود درجيية ُمحايييدة فييي المنتصييف 

  .جدا  لديهم اقت مين )محايد  و)مواف  النفسي
مييين  مدينيية السييادات العيياملين بجامعييةلييدى  االهتمييام مييرأس المييال النفسيييتييراو  مسييتوى   6)

 م  درجات للموافقة وعيدم الموافقية  ، و ل  على مقياس ُمكون  من 3,99  و)3,11)
إليى الموافقية التامية،  5إلى عدم الموافقية التامية، مينميا أشيار اليرقم  1)حيث أشار الرقم 

االهتميام ميرأس الميال ؛ مميا ييدل عليى أ  مسيتوى مت وجود درجة ُمحايدة فيي المنتصيف 
 . جدا  د  و)مواف لديهم اقت مين )محاي النفسي

بجامعية مدينية العياملين بجامعية المنوفيية والعياملين ميين يوجد تميايذ  و داللية إحصياوية   7)
 .   االستغالل ، االستكشاف) البراعة التنظيمية مهماالسادات من حيث مستوى 

  مين 0,738امثل  الكونونيكال) معامل االرتباط  عالقة ااجامية  ات داللة إحصاويةهناك   8)
 تيللدراسة التيي ينتميي إليهيا مجميوع تينالخاضع المنوفية وجامعة مدينة السادات جامعة

مسيييتوي البراعييية التنظيميييية فيييي هييياتين و يييين االتجاهيييات التقويميييية لهيييم نحيييو  العييياملين
 . الجامعتين
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بجامعية مدينية السيادات مين حييث  العاملين بجامعة المنوفية والعياملينُامكن التمييذ مين   9)
)وفًقييا  0,05عنييد مسييتوى معنوييية   االسييتغالل ، االستكشيياف) التنظيميييةالبراعيية مسييتوي 

البراعيية متغيييًرا  ميين متغيييرات  17)ميين مييين  لسييتة متغيييرات، و ليي  بالنسييبة  2ال تبييار كييا
 التنظيمية .

بجامعية مدينية السيادات مين  العاملين بجامعة المنوفيية والعياملينُامكن التمييذ مين ال   10)
 0,05عنييد مسييتوى معنوييية   االسييتغالل ، االستكشيياف) ظيميييةالبراعيية التنمسييتوي حيييث 

متغييًرا  مين متغييرات  17)من مين ا متغير إلحدى عشر ، و ل  بالنسبة  2)وفًقا ال تبار كا
 البراعة التنظيمية .

 ، 4,45  و)3,28مين ) المنوفية العاملين بجامعةلدى  البراعة التنظيميةتراو  مستوى   11)
 1 مي  درجيات للموافقية وعيدم الموافقية )حييث أشيار اليرقم مين و ل  على مقياس ُمكيون  

إلى الموافقة التامية، ميت وجيود درجية ُمحاييدة  5إلى عدم الموافقة التامة، مينما أشار الرقم 
  موافيي لييديهم اقييت مييين ) البراعيية التنظيمييية؛ ممييا يييدل علييى أ  مسييتوى فييي المنتصييف 

  .جدا و)مواف 
  3,04مييين ) مدينيية السييادات  العيياملين بجامعييةلييدى  يييةالبراعيية التنظيمتييراو  مسييتوى    12)

 ميي  درجييات للموافقيية وعييدم الموافقيية )حيييث  ، و ليي  علييى مقييياس ُمكييون  ميين 4,69و)
إلى الموافقة التامية، ميت وجيود  5إلى عدم الموافقة التامة، مينما أشار الرقم  1أشار الرقم 

   ليديهم اقيت ميين لبراعية التنظيمييةا؛ مما يدل عليى أ  مسيتوى درجة ُمحايدة في المنتصف 
  .جدا    و)مواف محايد  )

مسييتوي االهتمييام مييرأس المييال النفسييي ومسييتوي عالقيية  ات دالليية إحصيياوية مييين توجييد   13)
)ميي  و ة بصييورة  البراعيية التنظيمييية لييدي العيياملين بجييامعتي المنوفييية ومدينيية السييادات .

 .إجمالية 
العياملين ليدى االهتميام ميرأس الميال النفسيي وى مسيتعالقة  ات داللة إحصاوية مين توجد   14)

 البراعيية التنظيمييية ميين حيييث االستكشيياف ،مدينيية السييادات ومسييتوى  بجييامعتي المنوفييية و
 .)م  و ة بصورة إجمالية 

ومسييتوي  مسييتوي االهتمييام مييرأس المييال النفسييي عالقيية  ات دالليية إحصيياوية مييين توجييد   15)
 عييياملين فيييي جيييامعتي المنوفيييية ومدينييية السيييادات البراعييية التنظيميييية ) االسيييتغالل   عنيييد ال

 . )م  و ة بصورة إجمالية 
 إليييوفييي ضييوء النتيياوج السييابقة نعيير  فيمييا يلييي توصيييات البحييث والتييي امكيين تصيينيفها 

متحسيين مسيتوي البراعية مجموعتين : األولي تتعل  بالجانب األ ادامي ، مينميا تتعلي  الثانيية 
المنوفييية ومدينيية السييادات ميين  ييالل االهتمييام مييرأس المييال  التنظيمييية لييدي العيياملين بجييامعتي

 . النفسي 
 أوال : توصيات تتعل  بالجانب األ ادامي : 
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فييي ظييل وجييود  لييط وعييدم فهييم واضيي  لييه  رأس المييال النفسيييتعمييي  الفهييم بموضييوع   1)
 وألبعاده المختلفة ، كما أنه ال يوجد اتفاق مين الباحثين إليي اآل  عليي األبعياد األساسيية

 له .
االهتميام ميرأس تصميم مقايي  تتمتت بالثقية/ الثبيات والمِّصيداقية، و لي  لقيياس مسيتوى   2)

، فييي كييٍل ميين المنظمييات الحكومييية والمنظمييات الخاصيية؛ مهييدف تحديييد المييال النفسييي 
الت ييورات اإلاجامييية والسييلبية فييي هييذا المسييتوى بشييكٍل دوري، و التييالي؛ اتخييا  القييرارات 

 المناسبة في الوقت المناسب. التعذيذية والتصحيحية
، فييي كييٍل ميين المنظمييات الحكومييية والمنظمييات البراعيية التنظيميييةدراسيية وتحليييل متغيييرات   3)

الخاصيية؛ و ليي  ميين أجييل الوقييوف علييى أهييم هييذه المتغيييرات، والتييي ُامكيين تحسييينها لييدى 
 العيياملين متليي  المنظمييات، مهييدف تحقييي  النجييا  المنشييود لكييٍل ميين العيياملين والمنظمييات

 على السواء.
 البراعة التنظيميةتصميم مقايي  تتمتت بالثقة/ الثبات والمِّصداقية، و ل  لقياس مستوى   4)

فيي كيٍل ميين المنظميات الحكومييية والمنظميات الخاصيية، مهيدف تحديييد متغيراتهيا اإلاجامييية 
 التي يلذم تعذيذها، والسلبية التي اجب محار تها، والعمل على الَحد من آثارها السلبية.

رورة االهتمييام مت بييي  أبعيياد رأس الميييال النفسييي والبراعيية التنظيمييية فييي الجامعيييات ضيي  5)
 المصرية موجه عام وفي جامعتي المنوفية ومدينة السادات علي وجه الخصو  .

متحسييين مسييتوي البراعيية التنظيمييية ميين  ييالل االهتمييام مييرأس المييال ثانيييا : توصيييات تتعليي  
 :  النفسي 

ه التوصييييات ومجالهيييا التيييي أمكييين التوصيييل إليهيييا ميييت عييير  هيييذت يتنييياول الباحيييث التوصييييا
ومت لبات تنفيذها والمسمول عن تنفيذها في شكل   ة عمل تنفيذاية عليي النحيو المبيين فيي 

   .15الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 

  15جدول رقم )
لتحسين مستوي البراعة التنظيمية من  الل االهتمام مرأس المال الخ ة التنفيذاة المقترحة 

 لنفسيا

مجال 
 التوصية

 المسمول عن التنفيذ مت لبات التنفيذ التوصية
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تحسين 

الفاعلية 

الذاتية لدي 

 العاملين

 

 

 

 

عند ثقة العاملين  مناء وتنمية  -1/1
تحليل المشكلة  ويلة المدى إلاجاد حل 

 .لها
ثقة العاملين عند  مناء وتنمية  -1/2

في االجتماعات مت  همعر  مجاالت عمل
 اإلدارة

عند ثقة العاملين  مناء وتنمية  -1/3
المساهمة في المناقشات الخاصة 

 باستراتيجية الجامعة .
عند ثقة العاملين  مناء وتنمية  -1/4

المساعدة في تحديد األهداف المتعلقة 
 بمجال عملي.

عند ثقة العاملين  مناء وتنمية  -1/5
االتصال ب فراد من  ارن العمل لمناقشة 

 .المشكالت

تدريبية دا لية دورات  •
و ارجية وورش عمل 
للعاملين  اصة متنمية 
الثقة لديهم عند تحليل 

، وعند مشكالت العمل 
عر  مجاالت عملهم في 
االجتماعات مت اإلدارة ، 
وعند مناقشة إستراتيجية 
الجامعة ، وعند تحديد 
األهداف المتعلقة بالعمل ، 
وعند التعامل مت األ راف 

  ات العالقة .

وارد إدارة الم •
 البشرية بالجامعة .

إدارة أو قسم  •
 التدريب بالجامعة .

 
 
 
 
 
 

 

تحسين األمل 

 لدي العاملين

دعم وتعذيذ  رق التفكير   -2/1
المختلفة لتجاوت المشكالت ال اروة التي 

 تواجه العاملين .

دورات تدريبية دا لية 
و ارجية وورش عمل 

متحسين للعاملين  اصة 
، من  الل لديهم األمل 

م وتعذيذ  رق التفكير دع
، مناء وتنمية مشاعر حب 
العمل ، البحث عن  رق 
متعددة للمشكلة ، متابعة 
تحقي  األهداف ،  رس 
وتنمية اإلحساس بالنجا  
، دعم وتعذيذ الشعور 
بالقدرة علي التفكير ب رق 
 مختلفة لتحقي  األهداف .

إدارة الموارد  •
 البشرية بالجامعة .

إدارة أو قسم  •
مناء وتنمية مشاعر حب العمل   -2/2 الجامعة .التدريب ب

 ومتابعة تحقي  األهداف   .
البحث عن العديد من ال رق لحل   -2/3

 أي مشكلة تعتر  العمل.

متابعة تحقي  أهداف العمل التي  -2/4
 احددها العامل لنفسه .

مناء وتنمية شعور العاملو  ب نهم  -2/5
 لعمل.أشخا  ناجحو  جدًا في ا

دعم وتعذيذ شعور العاملين ب نهم  -2/6
في  رق عديدة  است يعو  التفكير

 الحالية.هم أهداف لتحقي 
دعم وتعذيذ شعور العاملين ب     -3/1 

العواو  التي تواجههم في العمل اكو  
لديهم القدرة على التعافي منها والعودة 

دورات تدريبية دا لية 
و ارجية وورش عمل 

متحسين للعاملين  اصة 

إدارة الموارد  •
 البشرية بالجامعة .

إدارة أو قسم  •
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تحسين 

التفا ل لدي 

 العاملين

 

، من  الل لديهم التفا ل  ة.للحالة ال بيعي
قدرة العاملين دعم وتعذيذ 

علي مواجهة العقبات ، 
والتعامل مت األحداث 
المجهدة في العمل ، 
والقدرة علي انجات األعمال 
في األوقات الصعبة ، 
والقدرة علي التعامل مت 

خاصة الظروف الصعبة ال
 بالعمل .

 التدريب بالجامعة .

مناء وتنمية شعور العاملين   -3/2
المجهدة  األحداث بالقدرة علي التعامل مت
 في العمل مدو  تردد.

مناء وتنمية شعور العاملين   -3/3
بقدرتهم علي إنجات العمل في األوقات 

 لديهم  برة كبيرة .الصعبة ألنهم 
مناء وتنمية شعور العاملين  -3/4

التعامل مت أشياء كثيرة باست اعتهم 
 في وقت واحد.متعلقة موظيفتهم 

مناء وتنمية شعور العاملين  -3/5
بقدرتهم علي التعامل مت الظروف الصعبة 

 بالعمل بشكل أو بآ ر.
تحسين 

المرونة لدي 

 العاملين

ة شعور العاملين ب   مناء وتنمي  -4/1
 حدوث األ  اء في العمل هو أمر  بيعي.

دورات تدريبية دا لية 
و ارجية وورش عمل 

متحسين للعاملين  اصة 
، من  الل لديهم المرونة 

مناء وتنمية أ  حدوث 
األ  اء في العمل أمر 

 بيعي  ، والتفا ل الخا  
بمستقبلهم ومستقبل العمل 
، وتنمية وتعذيذ الشعور 

لجامعة التي اعمل مها ب   ا
 أفضل من أما ن عمل 

  ثيرة .

إدارة الموارد  •
 البشرية بالجامعة .

إدارة أو قسم  •
 التدريب بالجامعة .

مناء وتنمية شعور العاملين  -4/2
بالتفا ل بش   األحداث المستقبلية 

 بخصو  عملهم.
مناء وتنمية شعور العاملين ب    -4/3

ن تخرن عن األحداث المتعلقة بعملهم ل
 ن اق المسار الذي حددوه لها.

مناء وتنمية شعور العاملين بالنظر  -4/4
 إلى الجانب المشرق في عملي. 

دعم و تعذيذ شعور العاملين ب    -4/5 
الجامعة التي اعملو  مها في  ااة 

 الروعة.
 

تحسين 

عملية 

التذام الجامعة متحسين جودة  -5/1
 لية. الخدمة الحا

 وادر بشرية ماهلة  •
ومتخصصة في مجال 
تحسين جودة الخدمة 
،و فض التكلفة ،  وقياس 

مركز ضمان  •

الجودة والتطوير 

 المستمر بالجامعة 
قيام الجامعة متحسين مرونة  -5/2

 الخدمات الحالية
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 البحوث المستقبلية:  -17
أظهيرت نتياوج هيذا البحيث عييدًدا مين المجياالت التيي َتسييتحِّ  االهتميام والدراسية والتحلييل ميين      

 –من وجهية نظير الباحيَث  –جانب الباحثين والُمهتم ِّين بعدة قضااا حيوية. ومن أهم هذه القضااا 
 .البراعة التنظيمية، وقضية لمال النفسيرأس اقضية 

سعي الجامعة إلي تخفيض تكلفة  -5/3 االستكشاف
 الخدمات الحالية .

 جودة الخدمة .
ومعدات وأجهذة  مباني •

 مت ورة .ومعامل 

وحدات الجودة  •

والتطوير المستمر 

 بالكليات .

أمين عام  •

 الجامعة .

 أمناء الكليات . •

قيام الجامعة متحسين العالقة مت  -5/4
 األ راف  ات العالقة  في األسواق الحالية 

قيام الجامعة باد ال تعديالت  -5/5
 صغيرة علي الخدمات الحالية 

م الجامعة متوسيت ن اق قيا -5/6
 الخدمات المقدمة للعمالء الحاليين .

تفوق الجامعة في تحسين  -5/7
 التكنولوجيا القاومة

تماس  نظم اإلدارة في الجامعة  -5/8
 لدعم األهداف العامة 

قيام الجامعة بقياس رضا العمالء  -5/9
 الحاليو  للمحافظة عليهم.

تحسين 

عملية 

 االستغالل

ت وير مركذ المعلومات  • قيام الجامعة بفت  أسواق جديدة . -6/1
الخاصة بالجامعة ليقوم 
متوفير كافة المعلومات عن 
الخدمات الجامعية لا راف 

  ات العالقة بالجامعة .
إنشاء مركذ لرعااة  •

المبدعين والمبتكرين من 
أعضاء هيمة التدري  
وأعضاء الهيمة المعاونة 

 .والعاملين بالجامعة 
 وادر بشرية ماهلة  •

ومتخصصة في مجال 
 التكنولوجيا الحديثة .

 

 مجلس الجامعة . •

 مجالس الكليات  •

أمين عام  •

 الجامعة .

 أمناء الكليات .

سعي الجامعة إلي تقدام  دمات  -6/2
 تفوق الخدمات الحالية 

تشجيت الجامعة العاملين مها علي  -6/3
امتكار أفكار  القة تتحدي األفكار 

 تقليداة.ال
مرونة نظم اإلدارة في الجامعة  -6/4

لالستجابة للتغيرات في األسواق الحالية 
 والمستقبلية . 

قيام الجامعة بالبحث عن وساول  -6/5
 مبتكرة لتلبية احتياجات العمالء الحاليين . 

د ول الجامعة في مجاالت  -6/6
 تكنولوجية جديدة .

جيت العاملو  قيام الجامعة متش -6/7
 مها علي امتكار  دمات جديدة .
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 :   مرأس المال النفسي البحوث المستقبلية المتعلقة  -17/1
 وتقييم رأس المال النفسي في المنظمات الصناعية .قياس  •
 ة التنظيمية في تيادة االهتمام مرأس المال النفسي .ثقالدور  •
 رأس المال النفسي في تحسين األداء التنظيمي .دور  •
  :   بالبراعة التنظيمية البحوث المستقبلية المتعلقة  -17/2

 محددات البراعة التنظيمية في ميمة األعمال المصرية .  •
 التدريب في مناء وتحسين البراعة التنظيمية .دور  •
 قياس وتقييم البراعة التنظيمية في المنظمات الصناعية . •
 والبراعة التنظيمية:  البحوث المستقبلية المتعلقة مرأس المال النفسي -17/3

 دور رأس المال النفسي في مناء البراعة التنظيمية للعاملين في الق اع الصناعي . •
دور رأس المال النفسي في مناء البراعة التنظيمية للعاملين في المستشفيات الحكومية في  •

 جمهورية مصر العر ية .
مقارنييية ميييين الجامعيييات  دور رأس الميييال النفسيييي فيييي منييياء البراعييية التنظيميييية   دراسييية •

 الحكومية والجامعات الخاصة في جمهورية مصر العر ية   .
 المراجت : -18     

 المراجت العر ية : -18/1
 ، نمييو ن مقتيير  لييبعض مسييببات ونتيياوج رأس المييال 2010إمييراهيم، منييي محمييد سيييد،) •

ليية العلمييية المجالنفسييي بييالت بي  علييى المستشييفيات والمرا ييذ ال بييية بجامعيية المنصييورة، 
 – 133، كلية التجارة، جامعية  ن يا ، المجليد األول ، العيدد الثياني،   التجارة والتمويل

172 . 
  .، جامعتي المنوفية ومدينة السادات   2016يناير )إدارة شمو  العاملين  •
  ،  معوقييات إدارة الجييودة واالعتميياد فييي الجامعييات 2012إدرييي  ، ثامييت عبييد الييرحمن ) •

ومييية وفقييا الدرا ييات القيييادات األ ادامييية : دراسيية ت بيقيييه  ، مجليية أفيياق المصييرية الحك
جديييدة للدراسييات التجارييية ، كلييية التجييارة، جامعيية المنوفييية ، السيينة الرابعيية والعشييرو  ، 

 العدد األول .
ليب القييياس والتحليييل وا تبييار  ،  بحييوث التسييوي : أسييا2007، )يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي •

 الفرو  ، الدار الجامعية، اإلسكندرية. 
، تيييي ثير البراعيييية التنظيمييييية علييييي تحقييييي  المرونيييية 2011الجبييييوري ، حيييييدر جاسييييم ،  •

االستراتيجية : دراسة تحليلية مقارنة مين شركتي تين وأسيا سيل لالتصياالت فيي العيراق ، 
دارة األعميال ، كليية االقتصياد واإلدارة ، جامعية رسالة ماجستير في إدارة األعميال ، قسيم إ

 الكوفة ، العراق .
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، أثر القيادة التحويلية علي مراعة األداء : بالت بي  2014الذهار،  رضوه  محمد عذيذ ،  •
علي البنوك التجارية في جمهورية مصير العر يية ، رسيالة ماجسيتير  يير منشيورة ، كليية 

 التجارة ، جامعة  دمياط .
 ، رأس الميال النفسيي اإلاجيامي  2012ي، سعد على حمود، إمراهيم، إمراهيم  لييل،)العنذ    •

مجلية العليوم االقتصياداة منظور فكري في المكونات والمرتكذات الجوهرية للبناء والت وير، 
 .31 – 1، المجلد الثامن عشر، العدد الخام  والستو ،   : واإلدارية

ن مييار الييوظيفي فييي العالقيية مييين رأس المييال  ، أثيير اإل 2013الكييرداوي، مصيي فى محمييد،) •
النفسي ومستوى الشعور باإلحتقا  التنظيمي لدى العاملين بالق اع الحكومي في محافظة 

 . 789 -741، المجلد الثالث والخمسو ، العدد الثالث، مجلة اإلدارة العامةالدقهلية. 
بشرية في مناء البراعة ، دور ممارسات إدارة الموارد ال2015عوي  ، ممدو  تكي أحمد ، •

التنظيمية وأثرهما علي األداء التنظيمي : دراسة ت بيقية علي الشركات الصناعية الصغيرة 
 .282 -241والمتوس ة في المملكة العر ية السعوداة ،     

 المراجع األجنبية :  -18/2
• Avey, J.B. (2014). The Left Side of Psychological Capital: New 

Evidence on the Antecedents of PsyCap, Journal of Leadership & 
Organizational Studies, 21(2), 141-149. 

• Avey, J.B., Avolio, B. J., & Luthans, F. (2010). Experimentally 
analyzing the impact of leader positivity on follower positivity and 
performance. Leadership Quarterly, 22, 282-294. 

• Avey, J.B., Hughes, L.W., Norman, S.M. & Luthans, K.W. (2008b). 
Using positivity, transformational leadership and empowerment to 
combat employee negativity. Leadership & Organization Development 
Journal,29 (2),110-26. 

• Avey, J.B., Luthans F., & Jensen S.M. (2009). Psychological Capital A 
Positive Resource For Combating Employee Stress And Turnover, 
Human Resource Management, 48(5), 677– 693. 

• Avey, J.B., Nimnicht J.L, & Pigeon N.G. (2010). Two field studies 
examining the association between positive psychological capital and 
employee performance, Leadership & Organization Development 
Journal, 31 (5), 384 - 401. 

• Avey, J.B., Patera, J.L., & West, B.J. (2006). The Implications of 
Positive Psychological Capital On Employee Absenteeism. Journal Of 
Leadership & Organizational studies, 13(2), 42-60. 

• Avey, J.B., Wernsing T.S., & Luthans F., (2008a). Can Positive 
Employees Help Positive Organizational Change? Impact of 
Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitudes and 
Behaviors. Journal of Applied Behavioral Science, 44- 48. 

• Bandura, A. (2012). On the functional properties of perceived self-
efficacy revisited. Journal of Management,38, 9–44. 

• Burpitt, William J and Valle, Matthew, (2010),''Balancing exploration 
and exploitation in a declining industry: antecedents to firm 



 45 

adaptation strategy and performance'', Journal of Small Business 
Strategy,Vol.(21), No. 1,pp.1-17. 

• Cao, Qing, Simsek, Zeki and Zhang, Hongping, (2010),'' Modeling the 
Joint Impact of the CEO and the TMT on Organizational 
Ambidexterity'', Journal of Management Studies ,Vol.(47), No.7, pp. 
1272- 1296. 

• Chang, Yi-Ying and Hughes, Mathew, 2012'' Drivers of innovation 
ambidexterity in small- to medium-sized firms'', European 
Management Journal ,Vol.(30),No.1,pp.1-17. 

• Coutu, D.L. (2002). How resilience works. Harvard Business Review, 
80(5), 46-55. 

•  Gibson, Cristina B and Birkinshaw, Julian,(2004),'' The antecedents, 
consequences, and mediating role of organizational ambidexterity'', 
Academy of Management Journal, Vol.(47), No. 2,pp. 209-226. 

• Gohel, K. (2012). Psychological Capital as a Determinant of Employee 
Satisfaction. International Referred Research Journal, 3(36), 34-37. 

• Gooty J., Gavin M., Johnson P.D., Frazier M.L., & Snow D.B. (2009). 
In the Eyes of the Beholder: Transformational Leadership, Positive 
Psychological Capital, and Performance. Journal of Leadership & 
Organizational Studies, 15(4), May, 353-367. 

• Han, Jin K, Kim, Namwoon and Kim, Hong-Bumm,(2001),'' Entry 
Barriers:A Dull-, One-, or Two-Edged Sword for Incumbents? 
Unraveling the Paradox from a Contingency Perspective'',Journal of 
Marketing, Vol.(65), No.1,pp.1-14 

• Han, Y., Brooks, I., Kakabadse, N.K., Peng, Z., & Zhu, Y. (2012). A 
grounded investigation of Chinese employees' psychological capital. 
Journal of Managerial Psychology, 27(7), 669 – 695. 

• Harms, P.D. & Luthans, F. (2012). Measuring implicit psychological 
constructs in organizational behavior: An example using psychological 
capital. Journal of Organizational Behavior,33, 589-594. 

• Harvey, M., Novicevic, M., & Breland, J.W. (2009). Global dual-
career exploration and the role of hope and curiosity during the 
process. Journal of Managerial Psychology, 24(2), 178 -197 

• He, Zi-Lin and Wong, Poh-Kam ,(2004), '' Exploration vs. 
Exploitation: An Empirical Test of the Ambidexterity Hypothesis'', 
Organization Science, Vol.(15), No. 4, pp. 481-494. 

•  Im, Ghiyoung and Rai, Arun,(2008),''Knowledge Sharing 
Ambidexterity in Long-Term Interorganizational Relationships'', 
Management science, Vol.( 54),   No. 7, pp. 1281-1296. 

• Jan, S. & Ali, N. (2014). An Examination of the Relationship between 
Psychological Capital and Job Burnout among Doctors of KPK and 
Punjab Provinces, Pakistan by Using Confirmatory Factor Analysis. 
Life Science Journal. 11. http://www.lifesciencesite.com 

• Jansen, Justin J. P, George, Gerard, Van den Bosch, Frans A. J and 
Volberda, Henk W,(2008), ''Senior Team Attributes and 
Organizational Ambidexterity: The Moderating Role of 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Breland%2C+J+W


 46 

Transformational Leadership'', Journal of Management Studies 
,Vol.(45),No.5, pp. 982- 1007. 

•  Jansen, Justin J.P, Tempelaar, Michiel P, van den Bosch, Frans A. J 
and Volberda, Henk W,(2009), ''Structural Differentiation and 
Ambidexterity: The Mediating Role of Integration Mechanisms'', 
Organization Science, Vol. (20), No. 4, pp. 797–811. 

• Kyriakopoulos, Kyriakos and Moorman, Christine,(2004),'' Tradeoffs 
in marketing exploitation and exploration strategies: The overlooked 
role of market orientation'', International Journal of Research in 
Marketing , Vol. (21) ,pp. 219–240. 

• Larson M. & Luthan, F. (2006). Potential Added Value of 
Psychological Capital in Predicting Work Attitudes. Journal of 
Leadership and Organizational Studies ,13(1),13-45.  

• Laschingera, H.K.S., Fida R. (2014). New nurses burnout and 
workplace wellbeing: The influence of authentic leadership and 
psychological capital. Burnout Research, 19–28   

• Law, K.S., Wong, C., & Mobley, W.H. (1998). Toward a taxonomy of 
multidimensional constructs. Academy of Management Review, 
23,741-755. 

• Lubatkin, Michael H, Simsek, Zeki, Ling, Yan and Veiga, John F, 
(2006),'' Ambidexterity and Performance in Small-to Medium-Sized 
Firms: The Pivotal Role of Top Management Team Behavioral 
Integration'', Journal of Management, Vol.(32), No. 5,pp. 646-672. 

• Luthans F. & Youssef C.M. (2004). Human, Social, and Now Positive 
Psychological Capital Management: Investing in People for 
Competitive Advantage, Organizational Dynamics, 33(2), 143–160. 

• Luthans F. (2005). The Linkage between Psychological Capital and 
Commitment Organizational Mission: A Positive Resource for 
Combating Employee Stress and Turnover, Human Resource 
Management, 48(5),677-689.  

• Luthans F., et al. (2008a). The Mediating Role of Psychological 
Capital in the supportive organizational climate-employee 
performance relationship. Journal of Organizational Behavior, 
29,219-238.  

• Luthans F., Luthans K.W., & Luthans B.C., (2004). Positive 
Psychological Capital: Beyond Human and Social capital”, Business 
Horizons, 47(1), 45-50.  

• Luthans, F. (2002a). Positive organizational behavior: Developing and 
managing psychological strengths, Academy of Management 
Executive,16, 57-72. 

• Luthans, F. (2002b).The need for and meaning of positive 
organizational behavior, Journal of Organizational Behavior,23 (6), 
695–706. 

• Luthans, F., & Jensen, S.M. (2002). Hope: A new positive strength for 
human resource development. Human Resource Development 
Review, 1(3), 304-322. 



 47 

• Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B., & Norman, S.M. (2007). 
Psychological capital: Measurement and relationship with 
performance and job satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572. 

• Luthans, F., Youssef, C.M., Avolio, B.J. (2007). Psychological Capital: 
Developing the Human Competitive Edge. Oxford University Press.  

• Masten, A.S., & Reed, M.G.J. (2002). Resilience in development, In 
Snyder C.R. & Lopez,S. (Eds.) Handbook of Positive Psychology, 
Oxford, UK: Oxford University Press. 

• McKenny, A.F., Short, J.C., & Payne, G.T. (2013). Using computer 
aided text analysis to elevate constructs: An illustration using 
psychological capital. Organizational Research Methods, 16, 152–184. 

• Newman, A., Ucbasaran, D., Zhu F., & Hirst, G. (2014).  Psychological 
capital: A review and synthesis. Journal of Organizational 
Behavior,35, 120–138. 

• Norman, S.M. (2006). The role of trust: Implications for psychological 
capital and authentic leadership. Unpublished Doctoral Dissertation. 
University of Nebraska. 

• Rego, A., Sousa F., Marques C., Cunha, M. (2012). Authentic 
leadership promoting employees' psychological capital and creativity. 
Journal of Business Research, 65,429–437. 

• Schmitt A., Gielnik M.M., Zacher H., & Klemann D.K. (2013). The 
motivational benefits of specific versus general optimism. Journal of 
Positive Psychology,8,425–434. 

• Seligman, M.P. (2002). Authentic Happiness. New York: Free Press. 
• Simsek, Zeki,(2009),'' Organizational Ambidexterity: Towards a 

Multilevel Understanding'', Journal of Management Studies, 
Vol.(46),No.4,pp. 597- 624. 

• Stajkovic, A.D.   & Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related 
performance: A meta-analysis, Psychological Bulletin, 124(2), 240-261. 

• Taylor, Alva and Hellcats, Constance E,(2009), '' Organizational 
Linkages for Surviving Technological Change: Complementary 
Assets, Middle Management, and Ambidexterity'', Organization 
Science, Vol. (20), No. 4, pp.718-739. 

• Wei, Zelong, Zhao, Jie and Zhang, Chenlu ,(2014),''Organizational 
ambidexterity, market orientation, and firm performance'', Journal of 
Engineering and Technology Management, Vol.(33),pp.134–153. 

• Youssef C.M., Luthans F. (2007). Positive Organizational Behavior in 
the Workplace The Impact of Hope, Optimism, and Resilience. 
Journal of Management, 33, 774-799. 

 
 

The Role of Psychological Capital in Constructing 
Organizational Ambidexterity for employees in Menoufiya 

University and University of Sadat city  
 (An Applied Study  ) 

Abstract: 
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   This research aimed to identify the degree to which the universities of 
Menoufiya and Sadat City oriented with psychological capital and 
organizational ambidexterity. also, determine the type and strength of the 
relationship between the level of interest with a psychological capital for 
employees at the Universities of Menoufiya and Sadat City, and all of the 
level of organizational ambidexterity have obsessed in total, and each 
variables (exploitation, exploration) separately, and determine how to 
improve both levels of interest with psychological capital and 
organizational ambidexterity among employees at the Universities of 
Menoufiya and Sadat city. 
    The researcher obtained a number of important results: there is a 
statistically significant discriminate among employees at the Menoufiya 
University and employees at University of Sadat City in terms of the level 
of interest with a psychological capital (self efficacy, hope, optimism, 
resilience), and there is a  statistically significant discriminate among 
employees at Menoufiya University and employees at University of Sadat 
city in terms of the level of organizational ambidexterity them 
(exploitation, exploration), also, there is a statistically significant positive 
relationship between the level of interest with a psychological capital and 
the level of organizational ambidexterity among employees at the 
Universities of Menoufia and Sadat city (In total). 
    At the end of this research, it was concluded a number of 
recommendations which will help to improve the level of organizational 
ambidexterity among employees at the Universities of Menoufia and 
Sadat City through attention to psychological capital. 

 


