
 

 
156 

 DOI: 10.33193/JALHSS.36.9 

 

في  ستراتيجيةللقيادات األ أثر البقع العمياء السلوكية

 التنظيمياألداء 

من القيادات اإلدارية في  آلراء عينة تحليليةدراسة )

  (مدينة فاروق الطبية / السليمانية
 

      

 مصطفى فرجآرينا  م.م.                              د. وجدان جاسم دمحم    م.           
 جامعة السليمانية التقنية                                                 جامعة السليمانية التقنية                  

          كوردستان - الكلية االدارية التقنية                          اقليم كوردستان - الكلية االدارية التقنية     

           العراق                                                                              العراق

wijdan.jassim@yahoo.com                                     areenafarag@yahoo.com 

                               

                 

                                  

 خالصةال

نقاط ضعف  تتمثل فيوراد الفا التي يتفاوت مستوى تأثيرها بين البقع العمياء سمة من السمات الشخصيةتعتبر 

من لديه صالحية اتخاذ ، ولكل خاصة العليافي المستويات لدى الكثير من القيادات االدارية في الالوعي سلوكية 

التي من مهامها االساسية تنعكس في الغالب سلبآ على قرارات هذه االدارات  والتي ،الوسطىالقرار في القيادات 

هذه  هذا الموضوع فأن الهميةونظرا . ق االهداف المرسومةعالة تحقسليمة وفخطط واستراتيجيات وضع 

المدراء والمتمثلة )بالتحيز في اتخاذ هؤالء لدى وكية تأثير البقع العمياء السل طبيعة تهدف الى الكشف عن الدراسة

المسؤولية المعروفة )به مؤشراتب  االداء التنظيميمجمل التحيز الضمني( على و والتحيز في تقييم الذات القرارات

فالقرارات التي تتخذها هذه  .(السوقية  ، والحصةالمبيعاتنمو  ل،دوران العم ،زيادة االرباح ،ةاالجتماعي

 ان يؤشره االداءوالبد  ان أي خلل فيهوأ العمليات التي تقوم بها المنظمةلكافة  النهائي ؤشراذن هي الم االدارات

 فقد تم تحديد مشكلة الدراسة على هذا االساسو .ةلمنظملالداء الكلي ل آانعكاس الجمعي لعمليات المنظمة كونه

تم  ، كمااعاله بين متغيرات الدراسه فيما التاثير طبيعة عالقات استكشاف حولتركزت  بمجموعة من التساؤالت

فضآل عن  SPSS باستخدام برنامج تحليلها احصائيا التي تمو فرضياتها الثالثة وضع مخطط فرضي يمثل

للحصول على البيانات حيث تم توزيعها على  بانه كوسيلةاالست ، واستخدامالتحليليعلى المنهج الوصفي  اعتمادها

مدينة في وتنفيذها يشاركون في اتخاذ القرارات ورسم السياسات  الذينجميع  مدراء االدارات العليا والوسطى 

 ممثآل لمجتمع الدراسة. طبيبآ )58) عددهم بالغالوفاروق الطبية في السليمانية 
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The Effect of Behavioral Blind Spots on 

Strategic Leadership in Organizational 

Performance 

(An analytical study of the views of a sample of 

the administrative leaders in the city of Farouk 

Medical / Sulaymaniyah) 

 

ABSTRACT  

Literature has generally described “Blind Spots” as a personal trait which may, in 

times, mean the inability to understand certain circumstances or be aware of their 

significance. Blind spots are generally described as weaknesses (flaws) usually made 

in decision making by higher and middle level leaders. However, being the essential 

role of leadership is to create an effective and flawless plans that achieve the 

objectives of the organizations; this study tries to explore the nature of the impact of 

leadership behavioral blind spots represented by “three Bias dimensions”; (i.e. bias in 

decision making, bias in self-assessment, and the implicit bias) on organizational 

performance represented by its generally agreed five dimensions; i.e. (social 

responsibility, profit maximization, labor turnover, sales growth, and market share). 

However, as the organizational performance is the collective of all operations 

performed by the organization and its units or departments; any defect in one or more 

operations will be reflected in the overall performance. Study problem was 

determined by questions that focused on the nature of the relationship of the influence 

between study variables. Study hypotheses were drawn and statistically analyzed; 

using SPSS program and descriptive analytical methods. Data were distributed to all 

upper and middle leadership management in Farouk Medical City whose total number 

was (58) which has, in fact, represented the study population. 

 

 

 

 



 

 
158 

 

 المقدمة : 

ان وجود البقع العمياء السلوكية لدى القياده االستراتيجيه يعتبر مؤشرا على وجود نقاط الضعف التى من شانها ان 

تؤدي الى االضرار بفاعليه وكفاءة المنظمه وبالتالي الى صعوبه الوصول الى االهداف المرسومه. ومن 

وجود موارد بشريه كفؤه قادره على السير  المعروف ان تحقيق اهداف المنظمه في النمو والنجاح يتم من خالل

بالمنظمه نحو النمو والنجاح وتحقيق االهداف المرسومه بغض النظر عن الموقع الوظيفي لهذه الموارد وبالتالي 

ة الخطط االستراتيجية البد من االهتمام بها وتنميتها وتطويرها. ولما كانت االدارة العليا مسئولة عن رسم وصياغ

، اصبح لزامآ عليها اعتماد النظره المستقبلية للمنظمة تحقيق األهداف الرئيسية ل لتي تقوم بالتنفيذوكذلك تلك ا

الكفوءة والفاعلة واتخاذ  ط بعيد األمد وتخصيص الوقت والجهد الالزم لرسم السياسات االستراتيجيةوالتخطي

بمرور الزمن  بالمنظمة شانها ان تؤدي اخطاء من نقاط ضعف او ه التي ينبغي ان تكون خاليه منالقرارات الهام

 الى الفشل.

يمثل الخطر المحدق الذي يهدد سالمة  (Blind-spots)على ان مفهوم البقع العمياء  متفقين أن اغلب الباحثين

سايكولوجية ذاتية في غالبها، نواقص نقاط ضعف او عيوب و لتي تتخذ في المنظمات كونهاالقرارات االدارية ا

 في االدارة العليا او المستوى االداري الذي يليه ممن يحق لهم اتخاذ القرارات يغفل عنها متخذ القرار 

(Strategic and middle Management Leaders) ومنها ما هو ناجم عن مجموعة عوامل اخرى بما في ،

لكونهم  ، وايضآالذاتية لهؤالء المدراء القدرات ذلك التعقيدات الهيكلية الموجودة في منظماتهم ، والثقة العالية في

لذلك فان سبر اغوار هذه  المرؤوسين التابعين لهم.ومحاطين بعدد غير قليل ومتنوع من افكار وآراء للمدراء 

سيؤدي الى تحسين عملية اتخاذ القرارات االدارية  هيتها وتأثيرها وأسباب استمرارهاالنقاط العمياء وفهم ماالبقع/

 ف المرسومة.  وتحقيق االهدا

سايكولوجي/نفسي لدى تلك يتضح مما اوردنا اعاله ان جل مسببات نقاط الضعف ترتكز على وجود عيب او خلل 

وهي في نفس الوقت من  ن القيادات االداريةسمة شخصية مشتركة بي ؛ وبعبارة اخرى يمكن القول انهااالدارات

كل من ل ان تسبب على المدى البعيد اساءة لسمعة ونجاح من قبل القائد نفسه، ويحتم النوع الخفي غير المنظور

وبالتالي فان معرفة وتحديد المشاكل الجوهرية هي من واجب القائد نفسه بل وقد  والمنظمة على حد سواء القائد

 اضرارآ هي التي تحصل من طرف القيادات االدارية ذاتها. وهكذا، فان امتالك اآلكثر تكون أحيانآ المشاكل

الحصول على مناعة عالية ضد هكذا  معالجة نقاط الضعف في القيادات تعتبر الخطوة االولى باتجاهعلى القدرة 

والوصول الى مرحلة القيادة الفعالة. لذلك نجد سعي المدراء المتواصل في محاوالتهم لتحسين  نواقص وتهديدات

    قائمة.Self-enhancement الذات 

اكتشاف نقاط ان ادراك المدراء لمسببات انخفاض االداء التنظيمي ينبغي أن يجعلهم يفكرون مليآ في كيفيه 

وفق اسس علميه مدروسه وبناءة ومعلنة والتعلم من التجارب السابقه من اجل ان  المعالجة الضعف لديهم وكيفية

المستقره منها، وان تكون اكثر كفاءه وفاعليه والتكيف مع البيئه وحتى غير  ةتكون المنظمه قادره على المواجه

 في الوصول الى اهدافها وضمان عدم خروجها عن المسار الصحيح.

ونظرا الهميه هذا الموضوع ودوره في االداء التنظيمي صار البد من زياده االهتمام بتشخيص البقع العمياء لدى 

تقصاء لذا فان هذه الدراسه تسعى بأتجاه الكشف عن االدارات صاحبة القرار وهذا يتطلب المزيد من البحث واالس

االداء التنظيمي، وعليه فقد تم تقسيم هذه  ديد طبيعتها وقياس اثرها علىومحاولة تح لدراسةهذه البقع لدى عينة ا

 اما ار النظري لمتغيرات الدراسةوالثاني يتعلق باالط احث يمثل االول منها منهجيه الدراسةالدراسه الى اربعة مب

المبحث الثالث فانه يختص بالجانب العملي للدراسه، لتختتم الدراسة مبحثها الرابع واالخير باالستنتاجات 

 والتوصيات.

 المبحث االول

 منهجية الدراسة
 دراسةاوال: مشكله ال

االساسي للنجاح  سسات االقتصادية حيث يعتبر المؤشران تقييم أالداء الوظيفي من المواضيع الهامة بالنسبة للمؤ

أو الفشل ال سيما في ظل المنافسة. وكما نعلم ان المنظمات تواجه مشاكل عديده تؤدي بها الى االنحراف عن اداء 



 

 
159 

 

هذه النقاط قد تكون كامنه يصعب ف ،مهامها ومن هذه المشاكل هي وجود نقاط ضعف سلوكيه لدى بعض االدارات

داره لعدم القدرة على مالحظتها والتغلب عليها ومعالجتها، االمر مالحظتها وهذا بحد ذاته يعتبر تحدي كبير لال

للدراسات الحديثة التى تهتم بالجوانب السلوكية  ؤسسات تعطي اهتمامآ واعتبارآ واسعآالذي جعل هذه الم

للمساعدة في حل العديد من المشاكل التنظيمية؛ فهذا الموضوع يعاني من ندرة الدراسات والبحوث كما اكدته 

اشاروا الى ان هناك حاجه اذ   Bizzinz,2013: Clydesdale, 2016راسات مجموعه من الباحثين منهمد

او القضاء على كل جوانب  لتقليص القه متينه بين القيادات والتابعين لهاماسه لمزيد من البحث والتحرى لبناء ع

. الضمني والتحيز في تقييم الذات بالبقع العمياء وفي مقدمتها التحيز في اتخاذ القرارات والتحيز الضعف المتمثله

وعلى هذا االساس فان هذه الدراسه تطرح السؤال الرئيسي التالي: ماهو تاثير وجود البقع العمياء السلوكيه لدى 

 اؤالت هي:انبثقت ثالث تسمن ذلك القيادات على االداء التنظيمي للمؤسسات؟ و

 ؟االدارات في مدينة فاروق الطبية ماهو مستوى ابعاد البقع العمياء السلوكيه لدى  -1

 ؟ء التنظيمي في مدينة فاروق الطبية ماهو مستوى ابعاد االدا -2

 ؟ء التنظيمي في مدينة فاروق الطبية للبقع العمياء السلوكية على االدا هل هناك تاثير ذو داللة معنوية -3

دراسة ثانيا: اهمية ال  

وخاصة  تنبع اهميه الدراسة من حقيقتين االولى هي ان البقع العمياء السلوكية موجودة لدى جميع االفراد

االحيان اكتشافها او تحديد  بحيث يصعب معه في بعض دونه، ما ، سواء أكانوا في المستوى القيادي اواالداريين

طبيعتها وبالتالي البد من ايجاد الحلول المناسبة لتحسين االداء؛ أما الحقيقة الثانية فهي ندرة البحوث والدراسات 

 التى تناولت وعالجت هذا الموضوع ومدى تاثيره على االداء التنظيمي.

  ؛ وتتلخص باألتي:ثالثا: اهداف الدراسة

 ع العمياء السلوكيه وابعادها من خالل االطار النظريالبقالتعرف على مفهوم  -1

 التعرف على مفهوم االداء التنظيمي وابعاده  -2

 لبقع العمياء لدى المدراءالوجود ل تحديد مدى وجود ومستوى -3

 لبقع العمياء على االداء التنظيمير اتاثي التعرف على مستوى -4

 رابعا:  نموذج الدراسة 

داء التنظيمي والدراسات المتعلقه بمتغيرات البحث وهي البقع العمياء السلوكيه وااللفكر النظري استنادا الى ا

تم التوصل الى مخطط فرضي  يوضح العالقات بين المتغيرات  اوفرضياته الدراسة واعتمادا على مشكلة

التحيز في اتخاذ القرارات، التحيز في  وكيه وابعادهاواتجاهاتها حيث كان المتغير المستقل هو البقع العمياء السل

المتغير التابع وبين   Scopelliti et al, 2015حسب دراسة                        ؛التقييم الذاتى والتحيز الضمني

ح، اــبرالدة ااــي، زةــالجتماعيالية ؤوســلما: ياسه من خالل االبعاد التاليهوهو االداء التنظيمي حيث سيتم ق

الموجود موضح في الشكل  وكما  Kaplan & Norton, 2001ة حصه السوقيلت، والمبيعاو انم ،مللعدوارن ا

 :ةالتاليفي الصفحة 
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1شكل رقم   

النموذج االفتراضي للدراسة   

 خامسا: فرضيات الدراسة
التحيز في اتخاذ من خالل الفرضيه الرئيسيه االولى: هناك عالقه تاثير معنويه موجبه  للبقع العمياء السلوكيه  .1

 في ابعاد االداء التنظيمي على المستوى الكلي. القرارات

  من خالل التحيز الضمنيالفرضيه الرئيسيه الثانيه: : هناك عالقه تاثير معنويه موجبه  للبقع العمياء السلوكيه  .2

 في ابعاد االداء التنظيمي على المستوى الكلي.

من خالل التحيز في  تقييم اثير معنويه موجبه  للبقع العمياء السلوكيه الفرضيه الرئيسيه الثالثه: هناك عالقه ت .3
 في ابعاد االداء التنظيمي على المستوى الكلي. الذات

 سادسا:  مجتمع الدراسة

( مدير و 58) المستجيبين عددالمدراء العاملين في مدينة فاروق الطبيه وكان  لقد كان مجتمع الدراسه مكون من

ل على عدد معقول من من أجل التعرف على الظواهر والحصو مشرف من مدراء االدارتين العليا والوسطى

 مجتمع الدراسةلى ان ع (Sekaran & Bougie,2010( و )Sekaran, 2003كل من ) اشار مثلما المستجيبين

ث في شياء ذات األهمية التي يرغب الباحمجموعة كاملة من األشخاص ، أو األحداث ، أو األ ينبغي ان يتكون من

 عتمد على أهدافوالتي ينبغي أن يتم تعريفها من حيث العناصر والحدود الجغرافية والوقت الذي سي التحقيق فيها

 .  ةدراسالونطاق 

 ابعا:  ادوات الدراسةس

متوفر من مصادر عربيه واجنبيه مثل الكتب والمجالت وكذلك  بالنسبه للجانب النظري فقد تم االعتماد على ماهو

وبعض قواعد البيانات، اما بالنسبه للجانب العملي فقد كان  المقاالت التي تم الحصول عليها من خالل االنترنت

 مجتمع الدراسة.انه التى تم توزيعها على المصدر الرئيس في الحصول على البيانات هو استخدام اسلوب االستب

كان قد تم تبنيها من قبل  ففيما يتعلق بالمتغير المستقل لهذه الدراسه وهي البقع العمياء، تم استخدام االستبانة التي

اما فيما يتعلق بالمتغير  ,.Scopelliti et al.,2015)2118 (Almayali et al ,من الباحثين مثل  مجموعة

بعد  (Kaplan & Norton, 2001)او االبعاد التى حددها التابع وهو االداء التنظيمي فقد تم اعتماد المؤشرات 

يتها ترجمتها بشكل يتالئم مع الواقع العراقي وتم عرضها على عينه من رؤساء االقسام لضمان موضوع

)المتغير المستقل( والذي  جزأين االول يتعلق بالبقع العمياء السلوكيه تضمنت االستبانههذا وقد  ووضوحها.

مجموع التحيز في اتخاذ القرارات، التحيز الضمني و التحيز في التقييم الذاتي وكان ب عاد تمثلتتكون من ثالثة ابي

تكون من يالتابع( فهو االداء التنظيمي واما بالنسبه للمتغير الثانى )  ،لكل بعدفقرات  5 ؛فقرة 15عدد الفقرات 

 .فقرات 11خمسة ابعاد تم قياسها من خالل 
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 :ة والزمانية والموضوعية التاليةبعدد من المحددات البشرية والمكاني حدد هذا الدراسةت: ثامنا:  حدود الدراسة

العليا والوسطى المخولين بأتخاذ  الدارتينإ االطباء فيالمدراء  شملت الدراسة جميعالحدود البشرية :  (1

وعددهم  ؛لمستشفىا في ةالمتخصصوظائف ال مباشرة بإدارة عالقة له وكل مامدينة فاروق الطبية القرارات في 

)58)  . 

في محافظة  ق الطبيةإدارات مدينة فارو االطباء في مدراءال جميععلى  ركزت الدراسةالحدود المكانية :  (2

 موظفيها عدد والتي يبلغ مجموعالمختلفة والشعب  عدة إدارات فرعية لالقسام التي تضمالعراق والسليمانية /

   . ( موظف411 بحدود )

 2118كانون االول  شهر أواخر ترة منفلل تينلباحثاهتمام ا دراسةموضوع الاستحوذ  : لقدالحدود الزمانية (3

 .2112ولغاية شباط 

ي في الدراسة، المنهجاالسلوب بناًء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها ، وعلى الدراسه :  اتوتاسعا: أد

األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي )اإلستبانة(  ، وجد الباحثون أنوالوقت واإلمكانات  المتاحة

وذلك لعدم توفر المعلومات األساسية المرتبطة بالموضوع كبيانات منشورة إضافة الى صعوبة الحصول عليها 

لهذا  ؛ وعليه فقد تم تصميم االستبانة الالزمةت الشخصية او الزيارات الميدانية، او المالحظةعن طريق المقابال

الغرض. ومن اجل المعالجه االحصائيه لفرضيات الدراسه تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة 

والتي يرمز لها  iclcsScsala  ol lot ePa iPasla iasttatSكالحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

 ( .  ioii)  صارآاخت

 الثانيحث المب

 االطار النظري للدراسة 

 

        Behavioral Blind Spots  : البقع العمياء السلوكيةاوال

في وضع صورة للمستقبل  تعني ان القائد يخطئ احيانآ والتي تليها االستراتيجية البقع العمياء من منظور القيادات 

لما هو ابعد من قدرته الفردية على التصور، وهذا يعنى ان القدرة الفردية للمدير او القيادي المحترف على 

استشراف المستقبل محدودة بقدر معرفته الشخصية بفن الحديث اوالمحادثة والذي بدوره يعتمد عادة على نوعية 

لعالقات المتبادلة واطراف الحديث الدائر بين االفراد.  اذن كل شئ ممكن ان ثقافة مجتمعاتنا وبالتالي على نوعية ا

يحدث خالل المحادثات ولكن االكثر اهمية اننا احيانآ نفقد التركيز على بعض النقاط "العمياء" غير المقصودة 

جاء بقع العمياء كما تم تعريف ال ون ان يشعر بها المدير القيادي، اذاثناء الحديث وقد تتكرر بشكل غير طبيعي د

في ويكيبيديا على انها اسلوب سايكولوجي يشدد على الدراسة الممنهجة للقوى السايكولوجية التي تحرك السلوك 

البشري المتمثل بالمشاعر واالحاسيس وكيف انها قد تكون ذات صلة بالخبرة المبكرة، وانها تهتم بشكل خاص في 

الوعي ومحفزات الالوعي، او هو االسلوب السايكوداينامك اي االسلوب  العالقات الديناميكية فيما بين محفزات

النفسي التواصلي الذي يشمل كافة نظريات علم النفس التي ترى النشاط البشري كونه يستند الى التواصل 

والتعامل المتبادل للدوافع والقوى ضمن الشخص الواحد، وبالآلخص الآلوعي منها، وبين البنى المختلفة 

 ية االفراد.  لشخص

على القائد ان يحذر من "خمسة اخطاء" ويقصد بذلك خمسة نقاط Karthikeyan, (2017) وكما يقول الباحث 

عمياء وهي: "االفتراضات غير الحقيقية"، "سوء التقدير للمشاعر"، "التحيز في التعامل مع المرؤوسين"، "خلق 

و متبادلة". فهذا الباحث يؤكد على القياديين اليقظة مفاهيم خاصة"، واخيرآ "افتراض او وضع معاني جمعية ا

والحذر من النقاط العمياء الخمسة اعاله ويحاسبوا ضمائرهم قبل اطالق الكالم او الحديث مع مرؤوسيهم. فالبقع 

العمياء، هي اذن، حالة سايكولوجية يتسم بها اغلب الناس وتنعكس على شكل انحياز الى الذات إي القدرة الال 

ية لإلنسان كونه يمتلك الرؤية والتعرف على االشياء وكيفية التأثير باآلخرين وبالقوى الخارجية والمعلومات اراد

وآخرون ايضآ  Klaymanولكنهم غير قادرين على رؤية أو تحديد كيف يتأثرون هم أنفسهم بنفس الدرجة. واكد 

تهم ومعرفتهم وحكمهم على االخرين لكنهم غير لديهم الثقه المفرطه حول دقة معلوما على أن مثل هؤالء األفراد

  al.1999 : 212قادرين على اكتشاف نقاط الضعف او هذا الخلل الموجود بداخلهم والمسمى بالبقع العمياء )

.(Klayman et كما اكدNG et al., (2009)    في دراسته حول نفس الموضوع بالقول ان البقع العمياء

ميه بين المدراء ومرؤوسيهم تتسم بمنهج الثقه الزائده بالنفس تلك الثقه التى تولد البقع السلوكيه في المجاالت التنظي

ها تؤثر على السلوكيات وهي سلوكيات العمياء التى اليمكن تحديدها ومعرفتها النها داخل النفس البشريه ولكن
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لة النتائج واحكامها غير موفقة، تمارس من قبل االفراد سواء كانوا مدراء او عاملين غالبا ماتكون مجهو متحيزه

ان هؤالء االفراد يرون انفسهم بحق اقل تحيزا من االخرين   Pronion & Kugler, (2006)وفقا لمعتقداتوبل 

وبالتالي تكون القرارات المتخذه غير صحيحه ونتائجها سلبيه للمنظمه النها مبنيه على معلومات يشوبها الغموض 

         .الحكم على االخرين وكذلك في تقييم القائد لذاتهعادة في  والتحيز وهذا يحصل

لدى المدراء من أجل التأقلم مع المشاكل  ل على تطوير آلية للدفاعتعمذاتها ومن المثير لالهتمام ان البقع العمياء 

او سياسات غير واقعية كونها تؤدي الى تنشيط وتعزيز النقاط  الناتجة عن محاوالت تنفيذ إستراتيجية أو أهداف

العمياء من خالل عمليات التجزئة و القاء اللوم على االخرين والمثالية ربما، وبالتالي تؤدي بالمنظمات الى 

 االستمرار في الخطط واالجراءات غير الناجحة. وهكذا فأن نقاط الضعف التنظيمية تظهر عندما يكون القاده أو

بعدم صالحية استراتيجياتهم؛ وهناك  أو كليهما غير قادرين على االعترافالمدراء في المستوى االداري التالي 

اثبتت ان البقع  رة  الخدمات الصحية في انكلترةتم تطبيقها على وزا ,Fotaki & Hyde) (2015دراسه ل

صاعد الفشل االستراتيجي. أن نظرية البقع العمياء ابقت الوزارة بحالة وهم بامكانية نجاحها في ضل استمرار ت

الى الحد الذي اصبح  هذا الخلل في المدراءسايكولوجيآ حديثآ لفهم كيفية تطور  -العمياء هذه تقدم مدخأل اجتماعيآ

قاط حيث تتعزز الن الناجحة في خطر دائم يهدد وجودها،أمرآ تقليديآ ثابتآ يضع المنظمات واتخاذ القرارات غير 

بالقيام بانشطة غير  يم واللوم والمثالية ، وبالتالي تؤدي بالمنظمات الى االستمرارن خالل عمليات التقيالعمياء م

 موفقة.  

وصحيحآ الذي يقال بان افضل القيادات هي تلك التي تتعامل بأعلى درجات المصداقية مع نفسها ومع فريق 

تعامل معه على هذا االساس. وتعتبر نقاط ضعف المدراء التابع لها، وهي التي ترى الواقع كما هو موجود وت

التي تعيق فاعلية هؤالء االفراد،  والعمل على تحديد النقاط القيادات الدليل الشامل الذي يساعد االفراد في االرتقاء

البقع كونها تحدث الضرر في منظماتهم، وتؤدي الى انحراف سلبي في مسار مستقبلهم المهني. اذن مهما تنوعت 

 يعود الى السلوك البشري/النفسي بشكل عام.ء فأن مئالها/مردها العميا

ء السلوكيه للقيادات االدارية على االداء ان هذه الدراسه اعتمدت على ثالثة مؤشرات لقياس اثر البقع العميا

والتحيز في تقييم الذات واالخرين وسيتم  ،التحيز في اتخاذ القرارات، التحيز الضمني التنظيمي وهي مؤشرات

 توضيحها كالتالي:

 :  Bias in Decision Making     التحيز في اتخاذ القرارات  .1

ان االقتصاديين يؤكدون دوما على ان عملية اتخاذ القرار من العمليات الهامه والمؤثره في عمل المنظمات وان 

الحكوميه اوغير الحكوميه يجب ان يتخذوا القرار الذي يتناسب مع المنظمات  جميع المدراء، سواء كانوا في

اهدافهم المرسومة والمحدده بشكل جيد ومبنيه على االسس الصحيحه بشكل يسهم في تجنب االنحرافات 

( Scopelliti et al.,2015)لون الى التحيز في اتخاذ القرار الرغم من ذلك هنالك بعض المدراء الميا؛ ولكن ب

يعلموا بذلك وهذا يعود اما للنقص في الخبره والمعرفه او في عوامل نفسية خارجه عن ارادتهم. فالقائد دون ان 

الناجح ينبغي ان يكون متحدث مقتدر يستطيع من خالل خطاباته ايصال ما يرغب من افكار ولديه ملكة اقناع 

يستعرض رؤياه واستراتيجياته وفصاحة لسان مميزة عبر مصطلحات وتعابير يفهمها القاصي والداني بحيث 

 الذي يترأسهالمستقبلية فيما يتعلق باالنتاج والخدمات وكل ما له عالقة وتأثير على كل من شركائه او فريق العمل 

على اآلخرين سواء أكانوا مستثمرين، بنوك، وحتى زبائن المشروع، ولكن ما هو حتى العاملين في المشروع وو

يفتقر لمثل هذه القدرات او لكثرة مسؤولياته في ادارة اكثر من مشروع، او ألسباب  مؤسف ان الكثير من القيادات

ال وجود ان بعد فوات األوان، واخرى، تراه لسوء الحظ قليل االهتمام بمثل هذه االجتماعات ليكتشف الحقآ، 

لتواصل وعدم وضوح آلمكانية ايجاد البدائل او معالجة االنحرافات الكبيرة في االداء؛ والسبب هو انقطاع ا

ذات الصالحية آلتخاذ القرارات؛ وهذا هو الذكاء الخطابي المتدني وعدم التواصل  ؤيا االدارية لدى االداراتالر

 والذي أتفق على تسميته بالبقع العمياء. 

الفعالة ينبغي ان ال تتسم باالنفتاح على التعلم فحسب وانما الشوق للتعلم، تعلم ادوات جديدة و فالقيادة الناجحة 

وافكار جديدة وبأكثر من منظور جديد يساعد على زيادة الفاعلية ويقلص النقاط او البقع العمياء.  وكما أشرنا 

فية حتى بالنسبة اليه، وهي غالبآ ما سابقآ، كل قائد لديه بقعة عمياء نفسية ذات عالقة بجوانب شخصيته وهي خ

تتمثل بعادات مزعجة مثل مقاطعة كالم المقابل او التكبر على االخرين او قد يكون هنالك خوف عميق او رغبات 

من النوع الخطير جدآ يصعب اآلعتراف بها. ورغم انه ليس مريحآ مواجهة هذه الجوانب بأنفسنا اال ان القيام 

آ عندما يتعلق االمر بنمو الشخصية وتحسين العالقات مع االخرين؛ ولكن ربما نفعل امر بذلك يمكن ان يكون مفيد
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ما، ال نعرف عنه شئ، قد يثير حنق االخرين ويؤدي الى ردود افعال سلبية او غير محسوبة ربما تنعكس على 

ل أمر ما فانها تستند االداء. وهنالك امثلة تجريبيه اخرى اشارت الى ان بعض القيادات عندما تتخذ القرار حو

احيانآ في قرارها بالعودة الى حالة مماثلة حصلت في ظرف وفترة ماضية؛ اواتخاذ قرار يستند الى نموذج 

مصغر له صلة بحدث مماثل حصل في فترة سابقة؛ وغيرها من قرارات مشابهة قد ترتبط بحاالت مجتمعية 

 مماثلة.                                    

  Bias in self-assessmentتقييم الذات يز فيالتح.2

لقد أحدث تحول العصر الصناعي إلى عصر المعلومات والخدمات تغييرات جذرية في تنظيم وادارة المنظمات.  

لقد تغير المفهوم التقليدي "للوظيفة" الذي كان يشمل مجموعة ثابتة من المهام، ليتم استبدالها بمجموعة من 

غيرة باستمرار والتي تتطلب كفاءات عامة. هذا التحول في مكان العمل يعني أن فهم عمل متطلبات العمل المت

المنظمات في المستقبل سوف يعتمد بشكل كبير على فهم األشخاص الذين يشكلون هذه المنظمات أكثر من فهم 

أمل االرتقاء الى  رد فعل بحت على نظمات ال يمكن للموظفين تكوينالتسلسل الهرمي لألدوار. في مثل هذه الم

اعلى من خالل مسار مهني يعتمد على األقدمية بل يحتاجون إلى خلق إمكانيات جديدة ألنفسهم وللمنظمة ككل 

(Groot, 2000.) 

، بأن السمة الرئيسية التي تميز Judge et al., 1997)لقد اكدت احدى الدراسات القديمة حول التحيز الى الذات )

هي التقييمات الذاتيه التي نعزوها نحن ألنفسنا وكيفية ارتباطها بنا، وأن االشخاص عن بعضهم البعض 

االشخاص الذين يقيمون انفسهم بشكل ايجابي عبر مجموعة متنوعة من المواقف ، ويقتربون من العالم بطريقة 

احيانآ أن واثقة كانوا صادقين في ذلك وقادرون على حل المشاكل ويستحقون االحترام، ولكن المشكلة هي يحصل 

االشخاص الذين يقوموا بتقييم انفسهم يفعلوا ذلك بشكل مبالغ فيه واليمت للواقع بصله وهذا يعتبر نوع من انواع 

التحيز الذي سيشكل البقع العمياء من خالل تضليل متخذ القرار. فالتحيز الى الذات اذن هو عملية إدراكية 

وهو  ؛(Myers,2015 )وتعزيزه على ان ال يتم بشكل مفرط  تستلزمها الحاجة إلى الحفاظ على احترام الذات 

اعتقاد بأن األفراد يميلون إلى تحقيق النجاح لقدراتهم وجهودهم ، ولكنهم يعزون الفشل إلى عوامل خارجية عندما 

يرفض األفراد صحة التعليقات السلبية ، ويركزون على نقاط القوة واإلنجازات ولكنهم يتغاضون عن أخطائهم 

مجموعتهم أكثر مما يقدمونه لألعضاء  وإخفاقاتهم ، أو يتحملوا المزيد من المسؤولية عن عمل

   (Campbell et al., 1999 ). اآلخرين

لقد اكد علماء النفس على ان التحيز الذاتي والذي من خالله يقوم االشخاص برسم صوره ذهنيه للعالم الذي حولهم 

ول الذات لدى بعض هذه الصوره خاصه بهم تتسم بالشموليه والتميز وبالرغم من ان الفهم السائد في التمركز ح

االفراد ينتج عنه تشويها للحقيقه فان الدراسات توصلت الى ان تشويه الحقائق هي سمه بشريه عالميه تؤثر في 

حياة الناس بشكل كبير، حيث ان كل فرد يميل الى رؤية االحداث كما لو انها تتمركز حول الذات بخالف ماهي 

" التحيز المتمركز حول  Greenwald, & Krieger, (2006)ثان عليه في الحقيقه هذا الميل كما يسميه الباح

يفسد كل ادراكنا الحسي، ابتداءا من كيف يفسر الناس ما يحدث لهم وفي كيفية استرجاع المعلومة او الذات" 

 ، ومن االمثله على التحيز الذاتي هو ان االفراد ينظرون الى انفسهم على انهم اكثر”من الذاكرة  المواقف الحقا

 جاذبيه ولهم تأثير كبير على اراء االخرين ولهم شخصيه مؤثره في المجتمع الذى يعيشون فيه.

 :   Implicit Biasالتحيز الضمني .3

وهو مجموعة األنماط   Unconscious Biasعيني في بعض االحيان بالتحيز الالويسمى التحيز الضم

والمواقف واألفكار التي تخزنها أدمغتنا وتؤثر بطريقة ال واعية على تصرفاتنا، وحكمنا على األشخاص 

ومن بين هذه االنماط هي الديانه، لون البشره، الجنس وغيرها. هذه المواقف واالفكار قد تؤثر  .وقراراتنا اليومية

) & ,Tetlockعض االحيان وبعيد عن المصداقيه  على حكمنا وقراراتنا فيكون متحيزا في ب

Mitchell,2009). 

اشارت بعض الدراسات الى ان االشخاص القادرين على تحديد مدى تحيزهم بوضوح تكون البقع العمياء فقد 

اشاروا الى  2118لديهم اقل مما لو كانوا غير مدركين لهذا التحيز الموجود لديهم. وفي دراسة الميالي واخرون،

التحيز الضمني ناتج عن تفاعل ظاهرتين هما التأمل الواهم والواقعيه الساذجه في تقييم الذات وتقييم االخرين  ان

(Soderberg& Sherman,2013; Scopelliti et al.,2015) . (2006)كما اكد Greenwald, & 

Krieger  بالتناقضات والضغوط والتوتر يؤدي ذلك الى ضعف قدرته في  ان الفرد اذا كان يعيش في بيئه مليئه
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التحكم بطريقه واعيه الن هذا النوع من البيئات يكون ارض خصبه للتحيز واالحكام الغير واقعيه الن الفرد 

والذي  الالوعيالواقع تحت تاثير ضغط معين يكون معرضا لمزيد من التحيز الضمني تجاه االخرين من خالل 

رد ان احكامه وقراراته موضوعيه وعقالنيه الن االنسان بطبعه يكره ان يكون معرضا لمالمة االخرين سيبدو للف

     واتهامه باالبتعاد عن الموضوعيه بينما هي في الواقع يشوبها الكثير من التحيز.

  Organizational Performanceثانيا/  االداء التنظيمي  

تم تعريف األداء على انه    et al.,(2012)  Masronكما ورد في Lockett, (1992)وفقاً للتعريف الذي حدده 

"بناء متعدد األبعاد والعوامل المشتركة التي ترتبط بشكل متكرر بأداء المؤسسة مثل الكفاءة والجودة واالستجابة 

" لتشير إلى من قبل أرمسترونغ إلى "إدارة األداء 1224والتكلفة وبشكل عام تم توسيع هذا التعريف في عام 

عملية الحصول على نتائج أفضل من المنظمة وفرق العمل واألفراد من خالل فهم وإدارة األداء ضمن إطار 

 متفق عليه من األهداف والغايات والمعايير المخطط لها من اإلنجاز والكفاءة.

ل على الموارد النادرة قدرة المنظمة في الحصووينظر لالداء التنظيمي من خالل مدخل موارد المنظمه على انه 

والقيمة من بيئتها وقدرات متخذ القرارات في المنظمة على إدراك وتفسير االسبقيات الواقعية في البيئة الخارجية 

مثل الموارد البشرية والموارد المالية والمواد الحصول على كافة انواع الموارد  وتغيراتها بهدف االستمرار في

رف االداء التنظيمي على انه قدرة المنظمه في الوصول الى اهدافها بكفاءه وفاعليه كذلك يع .الخام والتكنلوجيا

وضمن هذا االطار يقاس االداء من خالل قياس مخرجات منظمات االعمال المتمثله بالفاعلية الربحية مثل العائد 

اضافة لذلك  ,Pg.  :1222 (Daft 48-42على االستثمار، حصة السوق، القيمة السوقية للسهم، مؤشرات النمو )

فان االداء التنظيمي الذي يعتبر مرآة يعكس نجاح منظمة االعمال يمكن قياسه من خالل مؤشرات الكفاءه 

 اهتمام المشرفين بالعاملينالمتحقق من مثل الرضى الوظيفي  Organizational Healthالتنظميه  سالمةوال

بين االدارة والعاملين، ومعدل دوران او االدارة واالتصاالت بين  فيما بينها ووالتعاون فيما بين جماعة العمل 

العمل. يتضح مما سبق بأن االداء التنظيمي هو تفاعل هادف نابع من توافق وانسجام بين القوى الداخلية للمنظمه 

 و القوى الخارجية المحيطة بها.

ـدرة لقاا ـي تمنحهـلتاة ـخليدالا ومواردها اادارة امكاناتهى ـتها علـدرخالل قن مق يتحقاذن مة ظلفعال للمنداء افاال

شكل ــبالــد يدلتجر وااــكالبتال ــجــن اا مــة بهطـــمحيلاة ــــــــلبيئيــرات المتغياع ــمم أقلــلتــف والتكياى ــعل

ـــق تحقيـــرض ة لغــــــــمظللمنـــد عائـــــــــر كبـــق ايحقـــرة ولمتغين اائـــبزلت ااـــحاجن ضمـــيــذي لا

س االداء التنظيمي فقد عمدت هذه الدراسه الى ياما بالنسبه البعاد او مقايمنها . ن لمنتفعيـــداف اهوافها ـــداها

تلك المقاييس التى تربط بين المؤشرات السلوكيه واالقتصاديه كما في  قاييس التي تتناسب مع اهدافها،استخدام الم

( هذه المؤشرات تتمثل ;Miller & Dess 1996 2111، شاكر واخرون; (Revsine et al., 1999دراسة 

 بالمسؤوليه االجتماعيه، زيادة االرباح، دوران العمل، الحصه السوقيه و نمو المبيعات.

 المبحث الثالث

 الجانب التحليلي لفرضيات الدراسة 

 

 اوال : النتائج المتعلقة بتحليل البيانات االولية ) المعلومات العامة ( : 

وهي  اد الدراسةيقوم هذا الجزء على عدد من المتغيرات المستقلة التي تتعلق بالخصائص الشخصية الفر

  .التدريبيةالدورات و، العلمي(، سنوات الخدمه الفعليه التحصيل الدراسي )المؤهلالمستوى الوظيفي، السن، 

على النحو االتي : الدراسةمجتمع رات يمكن تحديد خصائص أفراد وفي ضوء هذه المتغي  

 ( 1جدول رقم ) 

 توزيع افراد مجتمع الدراسة وفق متغير المستوى الوظيفي

 ت

 العدد المستوى الوظيفي

النسبة 

% 

 %1.7 1 رئيس مجلس االدارة  1
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 . SPSSباالعتماد على نتائج برنامج  تين اعداد الباحثالمصدر:                                    

 اعاله ما ياتي :  يتضح من الجدول

% من 1.2( اي يمثل ما نسبته  رئيس مجلس االدارةأن شخص واحد فقط من الموظفين يشغل منصب )  .1

     اجمالي أفراد 

  .الدراسة     

% من اجمالي أفراد 1.2( اي يمثل ما نسبته مدير مفوضأن شخص واحد فقط من الموظفين يشغل منصب )  .2

 الدراسة .

% من 1.2( اي يمثل ما نسبته مدير الموارد البشرية  (أن شخص واحد فقط من الموظفين يشغل منصب  .3

   اجمالي أفراد 

 الدراسة .     

% من اجمالي 3.5( اي يمثل ما نسبته نائب المدير المفوض ( شخص من الموظفين يشغلون منصب )2أن ) .4

 أفراد 

 وبهذين النائبين يكتمل تكوين رئيس واعضاء مجلس االدارة. لدراسة .ا         

% من اجمالي  15.5( اي يمثل ما نسبته مدير قسم رئيسي( شخص من الموظفين يشغلون منصب )2) أن .5

 أفراد الدراسة .

% من اجمالي  22.6ه ( اي يمثل ما نسبتمدير قسم فرعي( شخص من الموظفين يشغلون منصب )16)أن .6

 أفراد الدراسة. 

% من  48.3( اي يمثل ما نسبته مدير سير العمل / مشرفين ( شخص من الموظفين يشغلون منصب )28)أن .2

 اجمالي 

محددة في بصالحيات  مدير كل منهم يتمتع )53) وهكذا يصبح عدد افراد االدارة الوسطى .أفراد الدراسة         

 قرارات.الاتخاذ 

 ( 2رقم ) جدول 

 توزيع افراد مجتمع الدراسة وفق متغير العمر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المصدر :  

 . SPSSباالعتماد على نتائج برنامج  تينمن اعداد الباحث

 %1.7 1 مدير مفوض 2

 %1.7 1 مدير الموارد البشرية  3

 %3.5 2 نائب المدير المفوض 4

 %15.5 9 مدير قسم رئيسي 5

فرعي  مدير قسم 6  16 27.6% 

 %48.3 28 مدير سير العمل / مشرفين 7

 %100 58 المجموع

 ت
 النسبة  % التكـــــرار العمــــــر

سنة  25اقل من  1  4 6.9 % 

2 
سنة  31سنة الى أقل من  25من   10 17.2 % 

3 
سنة 35سنة الى أقل من  31من   8 13.8% 

4 
سنة  41سنة الى أقل من  35من   14 24.1% 

5 
سنة  45سنه الى أقل من  41من   6 10.4% 

6 
سنة فاكبر  45من   16 27.6% 

 المجمــــوع
58 100% 
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( ، إذ 41-35)ضمن الفئات العمرية أعاله أن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة تقع أعمارهم  جدولال يتضح من

 بلغت نسبت

%( من أفراد عينة الدراسة 6.2ا )(، إذ بلغت نسبته25( ، وأدنى نسبة من الفئة العمرية ) أقل من % 24.1)   

 

(3) جدول رقم  

 توزيع افراد مجتمع البحث وفق متغير المؤهل العلمي ) التحصيل الدراسي (

 النسبــــة % التكــــــرار المـــــؤهــــــل العلـمــــــي

  %0 0 ابتدائي

  %0 0 اعـــدادي

  %0 0 ثانـــويــــة عامـــــة

  %0 0 دبلـــــوم

 %77.6 45 بكالوريـــــوس

 %13.8 8 ماجستير

 %8.6 5 دكتوراه

 %100 58 المجمـــــــــوع

 . SPSSباالعتماد على نتائج برنامج  تينالمصدر : من اعداد الباحث                            

 

على  لينيتضح من خالل الجدول أعاله أن الغالبية العظمي من المدراء الذين يعملون في إدارة المستشفى حاص

% ( ، ، وهذا يعني أن غالبية 22.6البكالوريوس وهي أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة، إذ بلغت نسبتهم  )

%( أي اليوجد مدير في مختلف ادارات 1ذوي المؤهالت العلمية، وأدنى نسبة هي ) األفراد المستجوبين هم من

 المستشفى من دون شهادة علمية.

 ( 4جدول رقم ) 

 توزيع افراد مجتمع البحث وفق متغير سنوات الخدمة الفعلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . SPSSباالعتماد على نتائج برنامج  الباحثتينالمصدر : من اعداد 

 

سنة( وبنسبة  21يتضح من الجدول اعاله أن غالبية أفراد عينة الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم )اكثر من 

(  وتمثل جانباً إيجابياً ، وهذا يعطي مؤشراً على أن لهم دراية كافية بطبيعة بيئة العمل ومدى 58.62%)

وات( سن 5لدراسة للفئة العمرية )اقل من مالئمتها، وإعطاء تصورات ذات قيمة ، بالمقابل كانت اقل نسبة لعينة ا

                    %(.                                6. 82)  التي بلغت نسبتها 

 

          

 

 النسبـــــة % التكـــــرار مـــــــدة الخــــــــدمـــــــة

سنــوات  5اقل من   4 6.89% 

سنوات  11سنوات  الى اقل من  5من   8 13.79% 

سنة  21سنوات الى اقل من  11من   12 20.68% 

سنة فأكــــثر  21من    34 58.62% 

 %100 58 المجـــموع 
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 (5جدول   )

   توزيع أفراد العينة حسب المشاركة في الدورات التدريبية
                 

 

 

 

                                                           تينالمصدر: اعداد الباحث 

  

شخص  41يتضح من خالل الجدول اعاله أن أعلى نسبة من األفراد قد شاركوا في دورات تدريبة بلغ عددهم 

%( من أفراد عينة الدراسة الذين لم 31األفراد المشاركين ، في حين أدنى نسبة هي )  %( من62وبلغت نسبتهم )

يشاركوا في  دورات تدريبية . وهذا يشير إلى أن الشركة المبحوثة تولي االهتمام بالدورات التدريبية للمدراء ، إذ 

دارية  .ترى بأن هذه الدورات التدريبية تساهم في زيادة تطويرهم وتنمية قدراتهم اال  

   دراسة:ثانيا : تحليل آراء واستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول متغيرات ال

جة من خالل استعمال مقياس )ليكرت يتناول هذا المحور عرض البيانات التي تضمنتها أستمارة االستبانة، والنات

ال  1ال أتفق،  2محايد،  3،أتفق  4أتفق تماماً،  5)الخماسي( لقياس االتجاهات والذي يتدرج إلى خمس درجات

(Tأتفق تماماً(، ولتحليل فقرات االستبانة أستخدم اختبار ) T-test للعينة الواحدة ، إليجاد الفروق بين متوسط قيم  

tإيجابية )أي بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها( إذا كانت قيمة     المحاور، وتكون الفقرة   المحسوبة  

tأكبر من قيمة  واألهمية النسبية أكبر من  1315(، )أو القيمة االحتمالية أقل من 13234لجدولية والتي تساوي )ا 

%(، وتكون الفقرة سلبية )بمعنى أن افراد العينة 61 ال يوافقون على محتواها( إذا كانت قيمة      t المحسوبة  

t أصغر من قيمة  واألهمية النسبية أقل من  1315أكبر من (، )أو القيمة االحتمالية 13234الجدولية والتي تساوي )

، وهذا يطبق على  1315ها أكبر من %(، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كانت القيمة االحتمالية ل61

                                لكل من متغيرات الدراسة الرئيسية.                                   جميع فقرات األستبانة 

البقع العمياء السلوكيه المحور االول : عرض وتحليل النتائج المتعلقة بمحور     

( تبين آراء أفراد عينة الدراسة في الفقرات مرتبة  6النتائج المبنية في الجدول ) أ . التحيز في اتخاذ القرارات : 

نسبية لألسئلة المتعلقة بمحور البقع العمياء السلوكية / التحيز في اتخاذ تنازلياً حسب االهمية النسبية والكفاءة ال

:القرارات لكل فقرة كما يأتي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية  العدد هل شاركت في دورات تدريبية  ت

 %69 40 نعم 1

 %31 18 ال 2

 %100 58 المجمـوع
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(6الجدول رقم )  

حول البقع  واالهميه النسبيه والكفاءه النسبيه الستجابات افراد عينة الدراسه Tمة يوضح الوسط الحسابي وقي

التحيز في اتخاذ القرارات -العمياء السلوكية ب 
رتي
 الت

 التكرارات

ي
ساب
ح
ط ال

س
 الو

ي
ر
ف المعيا

را
ح
ألن
 ا

Tقيمة 
 

سبية)
ألهمية الن

ا
1)

 

سبية)
الكفاءة الن

2)
 

حتمالية
أل
 القية ا

ق تماماً 
 أتف

ق
 أتف

حايد
 م

ق
الأتف

 

ق تماماً 
الأتف

 
Q2 22 52 8 2 1 4312 1368 583588 8332 141 13111 

Q3 35 38 14 4 1 4314 1384 423182 8232 138 13111 

Q5 28 38 14 11 1 3321 1311 323121 28 131 13111 

Q4 14 51 22 3 1 3381 1322 423132 2633 122 13111 

Q1 16 43 26 5 1 3325 1385 423112 2432 125 13111 

 

(، المرتبة يتخذ المدير قراراته بعيدا عن مشاركة االخرينبـ)" والمتعلقة 2بلغت األهمية النسبية في الفقرة "  -1

%( وهي أكبر  8332( ، واألهمية النسبية )4312األولى من حيث موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي )

% ، والقيمة االحتمالية تساوي 41% وهي أكبر بنسبة 141% ، والكفاءة النسبية 61من الوزن النسبي المحايد 

، مما يدل على أن أفراد  العينة موافقون على محتوى هذه الفقرة بدرجة إيجابية عالية 1315وهي أقل من  13111

 جداً .

(، المرتبة الثانية غالبا ما يتخذ المدير قراراته بشكل متحيز" والمتعلقة بـ)3بلغت األهمية النسبية في الفقرة " -2

%( وهي أكبر من الوزن  8232( ، واألهمية النسبية )4314من حيث موافقة أفراد العينة، إذ بلغ الوسط الحسابي )

 1.111% ، والقيمة االحتمالية تساوي 38% وهي أكبر بنسبة 138% ، والكفاءة النسبية 61النسبي المحايد 

 لعينة موافقون على محتوى هذه الفقرة بدرجة إيجابية عالية .، مما يدل على أن أفراد  ا1.15وهي أقل من 

( المرتبة يدافع المدير عن نتائج قراراته حتى لو كانت سلبيه" والمتعلقة )5بلغت األهمية النسبية في الفقرة " -3

وهي أكبر  %(28( واألهمية النسبية تساوي )3321الثالثة من حيث موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي )

% ، والقيمة االحتمالية 31%( أي انها أكثر بمقدار 131%، والكفاءة النسبية )61من الوزن النسبي المحايد 

 ، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون بدرجة عالية على محتوى هذه الفقرة . 1315وهي أقل من  1.111تساوي 

( ليس لدى المدير اساليب اقناع منطقيه عند اتخاذ القراربـ )  " والمتعلقة4بلغت األهمية النسبية في الفقرة " -4

%( 2633( واألهمية النسبية تساوي )3381المرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد العينة، إذ بلغ الوسط الحسابي )

تمالية %( والقيمة االح22%( أي أكثر بنسبة )122%، والكفاءة النسبية )61وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد 

، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون بدرجة عالية على محتوى هذه 1315وهي أقل من  13111تساوي 

 الفقرة  .

                                                      
 . الدرجةالعظمى للعبارة  ÷الموزون( وزن العبارة لمعدلاألهمية النسبية = )ا (1)

 111*  }الوسط الحسابي / الوسط االفتراضي او النظري ( {الكفاءة النسبية =  (2)

 3=  5( /  1+ال أتفق تماماً 2+ الأتفق3+ محايد4أتفق تماما +أتفق 5الوسط النظري = )   
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( ال يستفاد المدير من التجارب السابقه عند اتخاذ القرار" والمتعلقة بـ )1بلغت األهمية النسبية في الفقرة " -5

( واألهمية النسبية تساوي 3325، إذ بلغ الوسط الحسابي ) المرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد العينة

%( 25%( أي أكثر بنسبة )125%، والكفاءة النسبية )61%( وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد 2432)

، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون بدرجة عالية على 1315وهي أقل من  13111والقيمة االحتمالية تساوي 

 فقرة  .محتوى هذه ال

 

( تبين آراء أفراد عينة الدراسة في الفقرات مرتبة تنازلياً  2النتائج المبنية في الجدول ) :  التحيز الضمني ب . 

حسب االهمية النسبية والكفاءة النسبية لألسئلة المتعلقة بمحور البقع العمياء السلوكية / التحيز الضمني لكل فقرة 

 كما يأتي:

                                             (            7جدول ) 

واألهمية النسبية والكفاءة النسبية إلستجابات أفراد عينة  Tضح هذا الجدول الوسط الحسابي وقيمة يو

للتحيز الضمني -الدراسة حول البقع العمياء السلوكية  

 

( المرتبة يعتقد المدير بانه يملك معلومات اليملكها غيره" والمتعلق ة بـ) 2بلغت األهمية النسبية في الفقرة "  -1

%( وهي أكبر من 2233( واألهمية النسبية )3322الحسابي )االولى من حيث موافقة أفراد العينة، إذ بلغ الوسط 

%، والقيمة االحتمالية تساوي 32%( أي أكبر بنسبة 132%، والكفاءة النسبية بلغت )61الوزن النسبي المحايد 

، مما يدل على أن أفراد  العينة موافقون على محتوى هذه الفقرة بدرجة إيجابية 1315وهي أقل من  13111

 عالية .

( المرتبة يثق المدير بقدراته العاليه اذا انيطت له المهمات" والمتعلقة بـ)4بلغت األهمية النسبية في الفقرة " -2

( وهي أكبر من 2832( واألهمية النسبية )3321الثانية من حيث موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي )

 13111% ، والقيمة االحتمالية تساوي 31ي أكبر بنسبة % ا131%، والكفاءة النسبية 61الوزن النسبي المحايد 

 ، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون بدرجة عالية عن محتوى هذه الفقرة .1315وهي أقل من 

( يعتقد المدير ان قراراته في تقييم االخرين سليمه دوما" والمتعلقة بـ)1بلغت األهمية النسبية في الفقرة " -3

%( 2632( واألهمية النسبية تساوي )3384من حيث موافقة أفراد العينة، إذ بلغ الوسط الحسابي ) المرتبة الثالثة
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Q2 32 33 11 7 1 3997 8991 319512 7993 132 89888 
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Q5 25 29 32 4 1 3918 8993 319152 76 127 89888 

Q3 11 36 31 3 3 3969 8993 379583 7391 123 89888 



 

 
170 

 

%( والقيمة االحتمالية 28%( أي أكثر بنسبة )128%، والكفاءة النسبية )61وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد 

 رجة عالية على محتوى هذه الفقرة .، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون بد1315وهي أقل من  13111تساوي 

( المرتبة يعتقد المدير ان احكامه التى يصدرها غالبا عادله" والمتعلقة بـ )5بلغت األهمية النسبية في الفقرة " -4

%( وهي أكبر 26( واألهمية النسبية تساوي )3381الرابعة من حيث موافقة أفراد العينة، إذ بلغ الوسط الحسابي )

%( والقيمة االحتمالية تساوي 22%( أي أكثر بنسبة )122%، والكفاءة النسبية )61بي المحايد من الوزن النس

 ، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون بدرجة عالية على محتوى هذه الفقرة  .1315وهي أقل من  13111

( ل لكل المشاكل في المنظمةيتصورالمدير انه يملك الح" والمتعلقة بـ )3بلغت األهمية النسبية في الفقرة " -5

%( 2338( واألهمية النسبية تساوي )3362المرتبة االحيرة من حيث موافقة أفراد العينة، إذ بلغ الوسط الحسابي )

%( والقيمة االحتمالية 23%( أي أكثر بنسبة )123%، والكفاءة النسبية )61وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد 

 ، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون بدرجة عالية على محتوى هذه الفقرة.1315وهي أقل من  13111تساوي 

                                                                                           ج . التحيز في التقييم الذاتي

( تبين آراء أفراد عينة الدراسة في الفقرات مرتبة حسب االهمية النسبية والكفاءة  8النتائج المبنية في الجدول ) 

باالضافة الى الوسط  لكل فقرة التحيز في التقييم الذاتيالنسبية لألسئلة المتعلقة بمحور البقع العمياء السلوكية / 

وكما يلي: Tالحسابي وقيمة  

(1)رقم الجدول    

 

                                   

همية النسبية لكل فقرة ، مرتبة حسب األ اعالهيظهر من الجدول السابق أن آراء أفراد عينة الدراسة في الفقرات 

 وكما يأتي

( المرتبة األولى من  انفذ المهام الصعبه بشكل عالي جدا" والمتعلقة بـ)1بلغت األهمية النسبية في الفقرة " .1

%( وهي أكبر من 8533( واألهمية النسبية تساوي  ) 4326حيث موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي )

%( ،  والقيمة االحتمالية تساوي 42%( وهي اكثر بنسبة ) 142%، والكفاءة النسبية )61الوزن النسبي المحايد 

 ن األفراد موافقون بدرجة إيجابية عالية جداً على محتوى هذه الفقرة .، مما يدل على أ1315وهي أقل من  13111

( المرتبة الثانية من  اقيم ذاتي بعيد عن مشاركة االخرين" والمتعلقة بـ)3بلغت األهمية النسبية في الفقرة "  .2

ي أكبر من % ( وه84( واألهمية النسبية تساوي  ) 4321حيث موافقة أفراد العينة، إذ بلغ الوسط الحسابي )

% ( ،  والقيمة االحتمالية 41% ( وهي اكثر بنسبة ) 141%، والكفاءة النسبية ) 61الوزن النسبي المحايد 

، مما يدل على أن األفراد موافقون بدرجة إيجابية عالية جداً على محتوى هذه 1315وهي أقل من  13111تساوي 
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Q1 32 41 13 1 1 4,26 13622 58332 8533 142 13111 

Q3 32 36 11 5 1 4,21 13852 46361 84 141 13111 

Q5 25 45 12 4 1 4,11 13813 42353 81 133 13111 

Q4 35 22 32 2 1 3,22 13213 41362 2238 133 13111 

Q2 24 45 14 2 1 3325 1386 43321 2832 132 13111 
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من خالل المقارنه مع  لمتعلقة بـ)عند تقييمي الدائي اليتم ذلك" وا 5بلغت األهمية النسبية في الفقرة "  .3

( واألهمية النسبية تساوي  4االخرين( المرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد العينة، إذ بلغ الوسط الحسابي )

%( ، 33%( وهي اكثر بنسبة )133%، والكفاءة النسبية )61%( وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد 81)

، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون بدرجة إيجابية عالية 1315وهي أقل من  13111يمة االحتمالية تساوي والق

 جداً على محتوى هذه الفقرة . 

" والمتعلقة بـ)ال احتاج الى التدريب في كيفية تقييمي الداء مهمة  4بلغت األهمية النسبية في الفقرة "   .4

( واألهمية النسبية تساوي   3322يث موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي ) معينة ( المرتبة الرابعة من ح

%( ،  33%( وهي اكثر بنسبة )133%، والكفاءة النسبية )61%( وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد 2238)

بدرجة إيجابية عالية  ، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون1315وهي أقل من  13111والقيمة االحتمالية تساوي 

 على محتوى هذه الفقرة. 

" والمتعلقة بـ)عند سؤالي عن مدى استعدادي الداء مهمه معينه اعطي 2بلغت األهمية النسبية في الفقرة " .5

( واألهمية النسبية 3325تقييما عاليا ( المرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي )

%( وهي اكثر بنسبة 132%، والكفاءة النسبية )61%( وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد 2832تساوي  )

، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون بدرجة 1315وهي أقل من  13111%( ، والقيمة االحتمالية تساوي 32)

 إيجابية عالية جداً على محتوى هذه الفقرة . 

 

االداء التنظيمي   ج المتعلقة بمحور المحور الثاني : عرض وتحليل النتائ  

واألهمية النسبية والكفاءة النسبية إلستجابات أفراد عينة  Tالوسط الحسابي وقيمة ادناه 2رقم الجدول  يوضح

:حول االداء التنظيميالدراسة   
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Q1 3.45 1.121 1312 
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Q8 3.15 1.222 1311 
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Q5 2.35 1.24 1312 
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Q7 2.34 1.81 1311 
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Q6 2.14 1.221 1311 
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18. Q

4 

Q4 2.11 1.55 1311 

  1.255 2.646 المجموع
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 بالنظر للنتائج الواردة في الجدول اعاله نالحظ انخفاض مستوى االداء التنظيمي على مستوى العينة              

( ، أذ تعتبر 3( وهي اقل من الوسط الفرضي )1.255( )2.646، اذ بلغ المتوسط الحسابي )الخاضعة للدراسة

فان الشركة المبحوثة ضعيفة وغير وبهذا  خفاض االداء التنظيمي لعينة الدراسةهذه النتيجة غير مرضية ، اي ان

 . تنافسية 

 ومن خالل تحليل فقرات الجدول اعاله بصورة مفصلة نالحظ :              

ا العاملين ضدة ريازلز فوالحور واالجوى امستن لى تحسيادارة المنظمه اتسعى " المتعلقة بـ) 2في الفقرة "  -1

( ، مما يدل على أن أفراد  3352ينة، إذ بلغ الوسط الحسابي )( المرتبة االولى من حيث موافقة أفراد العيهادل

 العينة موافقون على محتوى هذه الفقرة.

خدمه لر افيوهتمامها بتاخالل ن من لمستهلكياضا ق رلى تحقيمنظمه الاتسعى " المتعلقة بـ)3في الفقرة  " -2

( 3342أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي )( اخذت المرتبة الثانية من حيث موافقة بلمناسر السعواعية وبالن

 مما يدل على أن أفراد العينة موافقون على محتوى هذه الفقرة.

اخذت المرتبة الثالثة من حيث ( نلمنتسبياضا ق رلتحقيد ئوالعدة ايازبمنظمه لم اتهت) المتعلقة بـ "1في الفقرة  "-3

( مما يدل على أن أفراد العينة موافقون على محتوى هذه 3345موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي )

 الفقرة. 

عية عالية ونم خدمات ذات يدخالل تقن قية مولساحصتها دة يازلى منظمه الاتسعى " والمتعلقة بـ)8في الفقرة  "-4

( مما يدل 3315( اخذت المرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي )نلمنافسيباقياسا " 

 على أن أفراد العينة موافقون الى حد ما على محتوى هذه الفقرة. 

( المرتبة الخامسة من حيث تعد زيادة الربحية من االهداف االساسية للمنظمة " والمتعلقة بـ ) 5في الفقرة "  -5

ر موافقون على محتوى هذه ( ، مما يدل على أن األفراد غي2335موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي )

 الفقرة .

عية ونم خدمات ذات يدخالل تقن قية مولساحصتها دة يازلى منظمه الاتسعى والمتعلقة بـ )"  2في الفقرة " -6

(  2334ة من حيث موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي ) ( اخذت المرتبة السادسنلمنافسيباعالية قياسا " 

 .   موافقون على محتوى هذه الفقرة غير ، مما يدل على أن أفراد العينة

بما يلبي دة يدلجخدمات الددافي عدات ياق زلتحقير بشكل مستممنظمه ولاتسعى " والمتعلقة بـ)6في الفقرة "-2

ط الحسابي ( اخذت المرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوس نلمستهلكيت اغبات ورحاجا

 ( ، مما يدل على أن األفراد غير موافقون على محتوى هذه الفقرة.  2314)

يقلل ولعاملة وى القافي رار الستقق ايحقمنظمه لاه ذلهن لعامليء انتماء واالدة وياز" والمتعلقة بـ)11في الفقرة "-8

( ،  2312إذ بلغ الوسط الحسابي ) ( اخذت المرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد العينة ،لعملدوارن انسبة  ن م

 مما يدل على أن األفراد غير موافقون على محتوى هذه الفقرة. 

ر بأسعام خدمات يدتقالتكاليف وخالل تقليل ن قية مولساحصتها دة يازبمنظمه لوم اتق" والمتعلقة بـ)2الفقرة "-2

( ، مما يدل على أن  2311غ الوسط الحسابي ) ( اخذت المرتبة التاسعة من حيث موافقة أفراد العينة ، إذ بلتنافسية

 موافقون بدرجة عالية على محتوى هذه الفقرة.غير أفراد العينة 

المرتبة العاشرة اخذت ( اتلمبيعاعالية في كمية و نمت الدمعق المنظمه تحق" والمتعلقة بـ)4الفقرة " -11

، مما يدل على أن األفراد غير موافقون (  2311)من حيث موافقة أفراد العينة ، إذ بلغ الوسط الحسابي واالخيرة 

 بصورة عالية على محتوى هذه الفقرة.

 

 ثالثا: اختبار فرضيات الدراسة

هدف التعرف على عالقات يهدف هذا المحور إلى تحليل نتائج الدراسة الميدانية من خالل أختبار فرضياتها ب 

متغيرات الدراسة الرئيسة.األثر بين   

اختبار الفرضية االولى : هناك عالقه تاثير معنويه موجبه  للبقع العمياء السلوكيه من خالل التحيز في اتخاذ  -1

 القرارات في ابعاد االداء التنظيمي على المستوى الكلي.
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( 18جدول )   

لتأثير البقع العمياء السلوكيه من خالل التحيز في اتخاذ القرارات في ابعاد " نموذج االنحدار الخطي البسيط 

 االداء التنظيمي  على المستوى الكلي
 

المستقل      

 

 التابع         

معامل 

 ارتباط

R 

معامل 

 تحديد

R2 

 تحليل الثبات

F – test 

 اختبار الداللة

T – test 

 معادلة االنحدار

(0)  

قيمة  الداللة القيمة الداللة القيمة

 المتغير

الحد 

 الثابت

 13551 13313 383245 13111 43326 13111 13568 13631 

(13234الجدوليه تساوي ) T(، قيمة3322الجدوليه تساوي ) eاذ ان قيمة  

باالعتماد على مخرجات الحاسب االلكتروني تينالمصدر: اعداد الباحث  

( وهي أقل من 13111( وان القيمة االحتمالية لهذا االختبار تساوي )383245( المحسوبة قد بلغت)Fإن قيمة ) -2

( ، مما يشير إلى أن شكل العالقة مقبول ويشير إلى وجود تأثير، أي المتغير المستقل يؤثر في المتغير 1315)

المتغير التابع  يرجع إلى تأثير  %( من التغييرات التي تطرأ على3133تبين أن ) R2التابع ، ومن خالل قيمة 

 المتغير المستقل، أما النسبة المتبقية 

 ( فتمثل متغيرات عشوائية لم تؤخذ بنظر االعتبار في هذه الدراسة.6232) 

تظهر بيانات الجدول السابق ان إشارة معامل االنحدار موجبة ، وهذا يعني أن هنالك تاثيرا ايجابيا للمتغير 

ر التابع وبناًء على ما تقدم تبين للباحثتان قبول الفرضية الرئيسية األولى والتي تنص على " المستقل على المتغي

هناك عالقة تاثير معنوية موجبة للبقع العمياء السلوكيه من خالل التحيز في اتخاذ القرارات في أبعاد االداء 

". التنظيمي على المستوى الكلي  

هناك عالقة تاثير معنوية موجبة للبقع العمياء السلوكية من الفرضية إلى " اختبار الفرضية الثانية : تشير هذه -2

". خالل التحيز الضمني  في ابعاد االداء التنظيمي على المستوى الكلي  

(                                                          11) جدول    

األلكترونيين  باالعتماد على مخرجات الحاسب تالمصدر: من إعداد الباحث"   

لبقع العمياء السلوكيه من خالل التحيز نموذج االنحدار الخطي البسيط  لتأثير ايمثل  اعاله (11الجدول رقم )ف

 T( وقيمة3322الجدوليه تساوي ) eان قيمة وبما .الضمني  في ابعاد االداء التنظيمي على المستوى الكلي

( تشير إلى وجود تأثير  11الموضحة في  الجدول رقم )االنحدار الخطي البسيط  كما ان نتائج (13234تساوي)

(. إذ كانت النتائج 1315معنوي للمتغير المستقل في المتغير التابع ، وكانت عالقة التأثير معنوية تحت مستوى )

 كاآلتي:

( تمثل تأثير %6436(  في المتغير التابع ، ونسبة )%3534إن تأثير المتغير المستقل يفسر ما نسبتهُ ) -1

 متغيرات عشوائية أخرى لم تؤخذ بنظر االعتبار، وهذا يدل على قوة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع.

( مما يدل على 1315( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )483855( المحسوبة قد بلغت)Fإن قيمة ) -2

 التابع . المتغير المستقل على تاثيرالمتغير وجود عالقة

( ، وهذا يحقق االنسجام بشان 1315( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )63221قد بلغت )( Tإن قيمة ) -3

 وجود عالقة المتغير المستقل على المتغير التابع .  

    

المستقل       

 التابع        

معامل 

 ارتباط

R 

معامل 

 تحديد

R2 

 تحليل الثبات

F – test 

 اختبار الداللة

T – test 

االنحدار معادلة  

 ( β) 

قيمة  الداللة القيمة الداللة القيمة

 المتغير

الحد 

 الثابت

 13525 13354 483855 13111 63262 13111 13422 13241 
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عالقه تاثير معنوية موجبة  هناك ن قبول الفرضية الثانية والتي تنص على " وبناًء على ما تقدم تبين للباحثي      

.                      على المستوى الكليتنظيمي السلوكية من خالل التحيز الضمني  في أبعاد االداء الالعمياء للبقع 

                 

هناك عالقة تاثير معنوية موجبة  للبقع العمياء السلوكية اختبار الفرضية الثالثة : تشير هذه الفرضية إلى"  -4

  .              االداء التنظيمي  على المستوى الكلي التحيز في التقييم الذاتي في أبعاد خاللمن 
                                                 

 

 (12جدول رقم )ال
البقع العمياء السلوكية من خالل التحيز في التقييم الذاتي في ابعاد االداء نموذج االنحدار الخطي البسيط لتأثير 

 التنظيمي على المستوى الكلي

                                 

    

( إلى وجود تأثير للمتغير المستقل في المتغير 12تشير نتائج االنحدار الخطي البسيط الموضحة في  الجدول )  

( ، أذ تم تحديد النتائج كاآلتي :1315التابع، وكانت عالقة التأثير معنوية تحت مستوى )  

( تمثل متغيرات %5834(  في المتغير التابع ، ونسبة )%4136هُ )إن كال المتغير المستقل يفسر ما نسبت -5

 عشوائية أخرى لم تؤخذ بنظر االعتبار، وهذا يدل على قوة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع .

( مما يدل على 1315( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )313528( المحسوبة قد بلغت )Fإن قيمة ) -6

 لتأثير الواضحة للمتغير المستقل في المتغير التابع.وجود عالقة ا

( ، وهذا يحقق االنسجام بشان 1315( وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )23126قد بلغت ) Tان قيمة  -2

هناك وجود عالقة التأثير الواضحة.  وبناًء على ما تقدم تبين للباحثتان قبول الفرضية الثالثة والتي تنص على " 

اثير معنوية موجبة للبقع العمياء السلوكية من خالل التحيز في التقييم الذاتي في ابعاد االداء التنظيمي  عالقه ت

. على المستوى الكلي"  

 المبحث الرابع

 االستنتاجات والتوصيات
 

 االستنتاجات -1

( ان مجلس ادارة المستشفى 1لقد تبين لنا من جدول تحليل المعلومات الشخصية لمجتمع الدراسة )جدول رقم 

يتألف من خمسة افراد؛ رئيس المجلس، المدير المفوض، نائبي المدير المفوض، ومدير الموارد البشرية. ليأتي 

مدير ممن  28مدير قسم فرعي اضافة الى  16مدراء اقسام رئيسية و 2بعدهم مدراء االدارة الوسطى المكون من 

بعض القرارات ذات مخولين اتخاذ مدير  53يقومون بمهام االشراف على سير العملية الصحية؛ ومجموعهم 

وكانوا جميعهم من حملة شهادات  45 -35والذين بلغ متوسط اعمارهم بين الصلة بتخصصات عمل كل منهم؛ 

( ممن لهم خبرة طويلة ومشاركات تدريبية في مراكزهم 4و3الجدولين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه )

 الوظيفية                     

هذا وقد اظهر تحليل استجابات افراد مجتمع الدراسة التي تضمنتها استمارات االستبيان من خالل مقياس )ليكرت 

 الخماسي( ما يلي من نتائج:

   

المستقل       

 التابع           

معامل 

 ارتباط

R 

معامل 

 تحديد

R2 

 تحليل الثبات

F – test 

 اختبار الداللة

T – test 

 معادلة االنحدار 

)β( 

قيمة  الداللة القيمة الداللة القيمة

 المتغير

الحد 

 الثابت

 13645 13416 313528 13111 23126 13111 13662 13262 
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 : البقع العمياء السلوكيةالمحور االول 

التحيز في اتخاذ القرارات: أن االفراد المستطلعة آرائهم متفقة وبدرجة عالية بأن )جميع قرارات االدارة العليا  –أ 

بعيدآ عن مشاركة االخرين( ال تستمع لوجهات نظر االخرين حتى وان كانت القرارات سلبية  تتخذ بشكل متحيز

 (.                                                  6اع منطقية تجاه االعتراضات، )الجدول رقم وال تستفيد من التجارب السابقة وليس لديها وسيلة اقن

التحيز الضمني في اتخاذ القرارات: أن االفراد المستطلعة آرائهم متفقة بدرجة عالية ايضآ بأن االدارة العليا  –ب 

يمتلكها االخرون عند اتخاذها القرارات وخاصة  تؤمن وتثق بأنها تمتلك قدرات خاصة من المعلومات السليمة ال

في تقييمها لالخرين وأن احكامها غالبآ ماتكون عادلة وبالتالي فهي تمتلك الحل لكل المشاكل التي قد تحصل في 

 (.2المنظمة )الجدول رقم 

ة بأن االدارة العليا التحيز في تقييم الذات: تبين ايضآ من ان االفراد المستطلعة آرائهم متفقين وبدرجة عالي –ج 

معتدة بنفسها بشكل متحيز لذاتها تمامآ بحيث انها تقيم ذاتها بعيدآ عن مشاركة االخرين،  وهي بامكانها تنفيذ 

المهام الصعبة جدآ، وان ادائها ال يصح ان يقارن بأداء اآلخرين، وانها ال تحتاج الى أي تدريب وهي على 

 (.8معينة )الجدول رقم استعداد تام وعالي لتقييم أداء مهمة 

 : االداء التنظيميالمحور الثاني

لقد تبين لنا من خالل التحليل االحصائي للبيانات ان االداء التنظيمي للمنظمه فيما يتعلق باآلداء التنظيمي، 

المبحوثه ضعيف وغير مرضي وهذا يعود الى جمله من االسباب منها ان شعور االفراد باالنتماء للمنظمه 

ه ذلهن لعامليء انتماء واالدة وياز" والمتعلقة بـ)11" ذا ما اكدته اجابات المستجيبين عن الفقره رقمضعيف وه

( حيث كان الوسط الحسابي ضعيف. لعملدوارن انسبة  ن يقلل مولعاملة وى القافي رار الستقق ايحقمنظمه لا

ن وهذا كما لمنافسيباعية عالية قياسا " ونم خدمات ذات يدتقاضافه لذلك تبين لنا ان المنظمه المبحوثه التسعى الى 

 هو معلوم يضعف موقفها في السوق وينعكس على مستوى االداء وبالتالي التستطيع المقاومه والبقاء في السوق.

ر بشكل مستموتسعى كما اتضح لنا من تحليل البيانات ان افراد عينة البحث كانو متفقين على ان منظمتهم ال

وهذا يعنى ان االهتمام ينصب  نلمستهلكيت اغبات وربما يلبي حاجادة يدلجخدمات الا ددفي عدات ياق زلتحقي

تقديم الخدمات المتعارف عليها فقط بينما ينبغي على المنظمات االستمرار في البحث عن كل ماهو جديد من  على

بقدرات متميزه لرصد  خالل االبداع واالبتكار. وعلى القيادات االستراتيجيه ان تكون يقظه باستمرار وتتمتع

الفرص البيئيه وجمع المعلومات المتعلقه بنطاق عملها لكي تكون قادره على اتخاذ القرارات السليمه ووضع 

 الخطط الكفوءه.

وهذا ما اكده  التنظيمي لقد اثبتت نتائج الدراسه ان التحيز في اتخاذ القرارات له تاثير معنوي موجب في االداء

االولى ونفس الشيء بالنسبه للفرضيه الثانيه الخاصه بمتغير التحيز الذاتي  اص بالفرضيهالتحليل االحصائي الخ

الذي اثر تاثيرا واضحا في االداءحيث تم قبول الفرضيه، كما تمو التوصل الى ان التحيز الضمنى الغير منظور 

ان موضوع التحيز الذي هو احد يؤثر تاثيرا معنويا موجبا في االداء التنظيمي، من خالل هذه النتائج يتضح لنا 

االبعاد الرئيسه للبقع العمياء له تاثيرا واضحا في اداء المنظمه لذا فانه يعتبر تحديا كبيرا تواجهه المنظمه ينبغي 

عليها مواجهته ومحاوله الوصول الى حلول علميه واقعيه للحد منه او تجنبه لما له من ضرر فادح ينعكس على 

 مستقبل المنظمات. 

 :التوصيات -2

لقد اصبح واضحآ ان لنقاط التحيز العمياء السلوكية لدى القيادات االدارية العليا اسباب مختلفة منها اقناع الذات 

-بواقع افتراضي غير حقيقي وغير موجود اصآل، وتحسين الذات اي التحيز لذاتهم بدافع خلق صورة ايجابية

الخبرة وعدم القدرة علي الرؤية السليمة لالمور، والشعور  وردية ألنفسهم، والتحيز نتيجة ضعف االدراك وقلة

باالستعالء والتكبر على انه افضل من االخرين، ورغم ان النظرة الى التحيز هي نظرة غير مرغوبة اال ان 

القيادات لديها القناعة في االعتقاد الخاطئ بانها تتصرف بعقالنية ودقة وبال تحيز. ورغم كل هذه النواقص 

ب على القيادات بذل الجهود الالزمة من خالل الدخول في اعماقهم لتخليص انفسهم من هذه البقع لحماية والعيو

 منظماتهم من الفشل.
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لذلك يتوجب على جميع القيادات اعتماد الحداثة واالبتكار في التفكير اليجاد الطرق المختصرة والسريعة 

معنى آخر التفكير خارج الصندوق كما هو شائع. فالقائد يجب للتخلص من االنواع المختلفة من البقع العمياء؛ وب

أن يتمتع بالقدرة على استلهام حلول وبرامج ذكية مستحدثة في محاولة للقضاء على تلك البقع العمياء او تقليصها 

 مع استمرار البحث المركز اليجاد الحلول الناجعة؛ ومن هذه الحلول على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

استمرار زيادة الوعي والمالحظة لدي القائد الشك انه سيسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات بشكل عام  ان

 فضآل عن العمل بالوصايا التالية:

على القادة االعتقاد بأن حجم معلومات االخرين اكثر منهم وهذا ما يجعلهم حاضرين ومستمعين   :التواضع -1

 ابواب وامكانات جديدة. بحد ذاته يفتح        نشطين، وهذا 

الصدق : خلق وبناء وتاسيس عالقات مع االفراد مبنية على المصداقية، االمر الذي سيخلق مجاآل متسعآ  -2

 لالفراد للمشاركة بحرية ووضوح.

التساؤل : ان انجاز نوعآ من الفحص المنتظم عبر طلب مدخالت وتغذية عكسية، والقيام بعملية تقويم أداء  -3

ي بين زمالئك المدراء واصخاب المصلحة ال شك سيصبح ذا فائدة. وأطلب تغذية عكسية ونتائج غير رسم

 واستمع فذلك يبني الثقة ويعزز العالقات. 

الصراحة : على القائد ان يخرج من بودقته ويترك الحكم على الذات او االخرين  ويبقى حريصآ ومنتبه الذهن  -4

حالة االنغالق او اهمال التغذية العكسية، وآعلم ان ما يقوله  ومستعدآ للمشاركة عندما يرغب االخرين، وتجنب

 االخرون صحيح من وجهة نظرهم.

التواصل : تطور عالقة صداقة مع مجموعة الزمالء من خالل المتابعة والتدريب او اتخاذ مستشارين  -5

 موثوقين يمكن المصارحة معهم ومشاركتهم المشاعر واالهتمامات ومناقشة التحديات.

باقية الناشطة: السبق في اتاحة الفرصة آلسهام االخرين ومشاركتهم في النقاش العلمي والخبرة االست -6

 والتعاطف. مع الحذر من المجيء من المكان المتوقع الذي قد يخلق المشاكل او التكلفة غير المبررة.

ل في اكتشاف وادارة البقع وهكذا يمكننا القول في الختام؛ ان السر في استدامة االبداع وهدم جدار الخلل يتمث

 العمياء بالذكاء واليقظة واالستباقية.
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