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تناقض لضواى االداء املنظوي املستدام يف اطار منوذج التوازى ادارة قوى ال
 العراقية اجلاهعة كليات هي عينة يف حتليلي حبث –الديناهيكي للتنظين 

 
 أ . م . د. عامر علي حسين العطوي

 
فثن يهدف هذا البحث  الث   برث رص ر ث ر  اوث  حث ف الايتيثي الرثن يداث  ا  رثدير بهثا الدرادثال الرث ررال الدررا وثي 

الاث اهر الررايديثي دث  اضثف وثثدا  الداظ الدرادثن الدوثرداً    فذثاا لردث ذا الرثث از  الثديراديان لررراثيً الثذ  ي اثثس 
( فثن  رحذيثا الداظ الدرادثن الدوثرداً يرحذثا دث  Smith & Lewis, 3122الرويي الد رفيثي لراريثي الررثا ـ لثث  

راريضيال هدثثثا وثثثرراريضيي  بثثث ف الررثثثا ـ  وثثثرراريضيي حثثثف خثثثاف ادارص  ثثث ا الررثثثا ـ الرثثثن رروثثثد  رثثث  ي  دثثث  الوثثثر
الررا ـ  ربح  وثرراريضيي  بث ف الررثا ـ  ث  ال  ادثف الرثن روثا د الذيثادال الررايديثي فثن  بث ف الرث ررال الدررا وثي 

وثي  فن ال دف، ادا ورراريضيي الحثف فنرهثا ربحث   ث  رحذيثا الرثزاد  الرثن  الد اظدثي دثا بثي  ا رثال الاث اهر الدررا 
 يوررًز ودا  الداظ الدرادن الدورداً  ياً الدرادال بر ايف  روخير ورراريضيي الذب ف  الحف دع ب وها الب ـ 

 باور ل حاذا  دبدع  
 لرحذيا الهداف با رداد ددخف الدراوثال الدر ثددص فذثد روثد  البحث  رثا  دراوثال رنيوثي رررثا ف اثف دراوثي ضاربثاا 

الررا ـ لودا  الداظ الدرادن الدورداً  الدراوي ال ل  رورهدف وثرراريضيي الذبث ف دث  رنيواا د  ض ارل ادارص   ا 
خاف دراوي رنرير ال  ادف الترديي  الر ذيد الد رفن،  الر ذيد الور ان  الرزا  الشث  ر (  ال  ادثف الررايديثي  الذثدرال 

ال دثثف  ادثثا الدراوثثي الراريثثي فنرهثثا رهثثرً بذوثثيي حثثف الديراديايثثي( فثثن  بثث ف الذيثثادال الر ريديثثي لراثث اهر الدررا وثثي فثثن 
الررا وال الررايديي د  خاف دراوي د ر  ب ف الررا ـ  الر ذيد الرذافن فن حثف  ث ا الررثا ـ الواوثيي  ررا وثال 
 الثثر رً،  ررا وثثال الرراثثيً  ررا وثثال اله يثثي(  فثثن حثثي  رررثثا ف الدراوثثي الرالرثثي  وثثيي الدخرضثثال التا رثثي لدارص  ثث ا
الررا ـ    رريا اوراشاف ربي ي ال ا ي بي  حف   ا الررا ـ الرا   اب اد الداظ الدرادن الدوثرداً  البراثار 
الررايدن،  الدر ري الررايديي  الرا ي الررايديثي الدررضثي(    ثد رثً اوثرربار  برثاظ دضد  ثي دث  التروثيال لاثف دراوثي 

ال ل  رد ذضاا در دد الدور يال، ادا فروثيال الدراوثي الراريثي فنرهثا د  الدراوال الرا ، اذ ر اس فرويال الدراوي 
 ر  ر رد ذا درغير  وير فن حي  رضود فرويال الدراوي الخيرص رد ذا در دد الدرغيرال 

 با ردثثاد وثثرراريضيي الدوثث  الرحريرثثن فذثثد اوثثرهدفل  يرثثي البحثث  بشثثاف ف رثثن ردثثارن ضاد ثثال دثث  الضاد ثثال ال را يثثي 
( فثثرداا دثث   ديثثد  د ثثا رن  ديثثد  ر،وثثاظ ا وثثاً،   ثثد اوثثرخددل 554( اريثثال يررثث   رحرهثثا  214شثثدف  الحا ديثثي ر

اوثثردارص الوثثرباري اثثنداص اواوثثيي لضدثثع بيارثثال البحثث     ب ثثد رذثث يً  اخربثثار د ثثدا يي  ربثثال اد ال  يثثاس البحثث  فذثثد 
الداندي درف الردذضي الخريي الهرديي  د ادلثي اضر  رحريف البيارال  اخربار الترويال باورخداً الد ال الح انيي 

الردذضي الهياريي     د ااهرل الررانج  حي اغرل فرويال البح   بال ردثاد  ريهثا  ثيغل  ثدد دث  الوثررراضال 
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الرن ر  ن بور رص ادارص الدرادال الدبح ري لرر ررال الدررا وي لديها د  خاف ر ايف بررادج دذررح دث  البحث   
 البح  ب دد د  الدذررحال لدراوال دورذبريي اخرا    د اخررً

الاردثثال  الدتثثاري ( ت الررثثا ـ، راريثثي الررثثا ـ، ردثث ذا الرثث از  الثثديراديان لررراثثيً، ادارص الررثثا ـ، وثثرراريضيي  بثث ف 
  الررا ـ، ورراريضيي حف الررا ـ، الداظ الدرادن الدورداً

 


