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 اإلىـــــداء
 ... سيدنا حممد صلى اهلل عليو وسلم.... وقدوة امللهمني ومعلم املعلمنيإىل إمام الذاكرين 

إىل شهداء فلسطني عامة ... إىل شهداء مسريات العودة خاصة... الذين سالت دماؤىم 
 لتحرير املقدسات. وسعًياعن الدين  دفاًعاعلى ثرى الوطن احلبيب 

 سبل احلق والصواب بّصراين ن  م  حروف اهلجاء وأعداد احلساب وأول  علّماينإىل أول من 
 إىل نبع احلنان، إىل جنيت يف األرض أمي الغالية؛ رمحها اهلل ..

 إىل والدي الغايل حفظو اهلل، املريب الفاضل رمز الرب والوفاء والبذل والعطاء ..
ال بوجودىم وىم بوافر الصحة إىل من ال تتزين احلياة إىل سندي وعزويت يف ىذه احلياة و إ

 نعام حفظهم اهلل.أ -حممد  -إبراىيم  -ىدى  :ة، إىل مجيع إخواين وأخوايت األعزاءوالعافي
 ،إىل زوجي الغالية رفيقة دريب وشريكة حيايت اليت شجعتين ودفعتين بكل قوة وعزم وإصرار

 وكانت معي يف كل خطوة خطوهتا حنو التقدم والنجاح ..
عبيدة -شيماء  -هناد  -بنائي أمساء أايت و ىل جنوم مسائي وأزىار حيايت إىل العطر الفواح بنإ

 رزقهم اهلل النجاح والتوفيق. ...حممد -جهاد -
.. خوايل وخااليت أ -كن هلم خالص احلب واالحرتام والتقدير أعمامي وعمايت إىل من أ  

 حفظهم اهلل مجيعا.
حفظهم  ... اىل أبناء عائليت مجيعً إإىل من سعدت معهم وتربطين هبم عالقة القرابة واحملبة 

 اهلل.
 حفظهم اهلل ورعاىم. ...خوة بال نسب وال قرابةألصدقاء الذي ربطين هبم عالقة األإىل ا

 إىل أساتذيت الكرام، إىل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات،
 ا أىدي ىذا اجلهد املتواضع...إليهم مجيعً 
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 شـــكر وتقـديـر
 

 )يشكر اهلل ل ل يشكر الناس، ن  م  (
ػػػػػ العػػػػػالميف، رب هلل الحمػػػػػد  بػػػػػف محمػػػػػد سػػػػػيدنا المرسػػػػػميف، أشػػػػػرؼ عمػػػػػ  الـكالس ػػػػػ الةكالص 

 بسػػػػػػنتو كاسػػػػػػتف نيجػػػػػػو عمػػػػػػ  سػػػػػػار كمػػػػػػف كصػػػػػػحبو آلػػػػػػو كعمػػػػػػ  األكؿ، المعمػػػػػػـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عبػػػػػػد
 كبعد،،، ،الديف يكـ إل 

لػػػػ  كػػػػػؿ مػػػػػف كانػػػػت لػػػػػو مسػػػػػاىمة إف أتقػػػػػدـ بالشػػػػػكر أال إال يسػػػػعني يػػػػػي ىػػػػػذه المحظػػػػات 
ــــدكتو كاخػػػػص بالشػػػػكر  ،الدراسػػػػة هعػػػػداد ىػػػػذإكلػػػػك بسػػػػيطة يػػػػي  ــــد  /ر الفاضــــلال منصــــور محم
كػػػػاف لػػػػو الاهللػػػػؿ بعػػػػد اهلل عػػػػز كالػػػػذم  ،المشػػػػرؼ عمػػػػ  ىػػػػذه الرسػػػػالة ،يــــو يعمــــي صــــال  اأ

رشػػػػػاداتإكجػػػػػؿ يػػػػػي  ، جعميػػػػػا اهلل يػػػػػي ميػػػػػزاف ونػػػػػارة طريػػػػػؽ البحػػػػػث لػػػػػي مػػػػػف خػػػػػالؿ تكجيياتػػػػػو كا 
 حسناتو.

 جزيؿ إل  كؿ مف:لا ركشلاب ـدقتأ امك
 مناقشًا داخميًا.    محمد إ راىيم المدىون  الدكتور/

 مناقشًا خارجيًا.   محمود ع د الرحمن الشنطي الدكتور/

، لمدراسػػػػػػات العميػػػػػػاكاديميػػػػػػة اإلدارة كالسياسػػػػػػة أتقػػػػػػدـ بالشػػػػػػكر الجزيػػػػػػؿ الػػػػػػ  كميتػػػػػػي أ كمػػػػػػا
 االكاديمية. الزمالء ييككذلؾ أخص بالشكر كؿ 

خػػػػػص بالشػػػػػكر عميػػػػػد أك  يمسػػػػػطيف التقنيػػػػػةلػػػػػ  كميتػػػػػي كميػػػػػة إكمػػػػػا أتقػػػػػدـ بالشػػػػػكر الجزيػػػػػؿ 
 كأخػػػػػكاتي الػػػػػزمالء إلخػػػػػكاني مكصػػػػػكؿ الشػػػػػكركػػػػػذلؾ ك  ،افالكميػػػػػة الػػػػػدكتكر عمػػػػػاد عبػػػػػد اهلل عػػػػػدك 

  .الدراسة ىذه إنجاز يي نيك ساعدك كشجعكني،  جانبي، إل  الذيف كقاكا
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 الدراسة خالصة
إدارة المكاىػػػػػػب يػػػػػػػي تطػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػي يػػػػػػػي دكر  إلػػػػػػ  ىػػػػػػديت الدراسػػػػػػة التعػػػػػػػرؼ

كقػػػػد اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج الكصػػػػاي التحميمػػػػي، كتػػػػـ اختيػػػػار  .بقطػػػػاع غػػػػزة الكميػػػػات التقنيػػػػة
حيػػػػث  ،بقطػػػػاع غػػػػزة العػػػػامميف بالكظػػػػائؼ اإلشػػػػرايية يػػػػي الكميػػػػات التقنيػػػػةمجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف 

ـ الباحػػػػػث كاسػػػػػتخد ،( مكظانػػػػػا112بعػػػػػدد مػػػػػكظايف ) ( كميػػػػػات5) عػػػػػدد الكميػػػػػات المبحكثػػػػػةبمػػػػػ  
، كتػػػػػـ تكزيػػػػػع اسػػػػػتبانات عمػػػػػ  لصػػػػػغر حجػػػػػـ مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة ؛ نظػػػػػرناأسػػػػػمكب الحصػػػػػر الشػػػػػامؿ

%(، 97.3اسػػػػػػتبانة بنسػػػػػػبة ) (109الدراسػػػػػػة، كتػػػػػػـ اسػػػػػػترداد ) لمجتمػػػػػػع كيقنػػػػػػا عػػػػػػدد المبحػػػػػػكثيف
 أداة االستبانة لجمع البيانات. كاستخدـ الباحث

 أىميا: ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
 المكاىب يي الكميات أبعاد إدارة  يي محكر كبيرةكجكد مكايقة بدرجة النتائج  تأكهللح

 .%(71.70حيث بم  الكزف النسبي ) ،التقنية بقطاع غزة
  الكميات التقنية يي  محكر األداء المؤسسييي  كبيرةبدرجة مكايقة  كجكدبينت النتائج

 .(%75.89) حيث بم  الكزف النسبي بقطاع غزة
  0.05) داللةعند مستكل أظيرت النتائج كجكد عالقة ذات داللة إحصائية ≤ (α بين 

أبعاد إدارة المكاىب )تطكير استراتيجية المكىبة، استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا، 
دارة المكىبة، االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا، تعاقب  تحايز المكىبة كتطكيرىا، تنظيـ كا 
كاستدامة المكىبة( كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف 

 إلشرايية.يي الكظائؼ ا
 أثر ذك أكهللحت النتائج كجكد ( 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة ≥α بيف )

( االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا، استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا) أبعاد إدارة المكاىب
 المتغيراتأن باقي تبين و، بقطاع غزة كميات التقنيةتطكير األداء المؤسسي يي الك 

 تأثيرها ضعيف.
 أىميا: ،الدراسة إلى مجموعة من التوصياتوتوصمت 

   الة لجذب كاستقطاب المكاىب، خاصة يي ظؿ المنايسة الشديدة كهللع استراتيجيات يع
كقمة المعركض منيا، ثـ اختيار المكاىب الحقيقية التي تالئـ احتياجات الكميات التقنية 

 الاعمية.



 
 

 س 
 

 الميمة يي الكميات التقنية،  تككيف مخزكف مف المكاىب، خاصة لممكاقع الكظياية العميا
عداد صؼ ثاني مف القيادات لتمبية االحتياجات المستقبمية ليذه المكاقع مف خالؿ  كا 

 إعداد خطط التعاقب الكظياي.
 اأف تكل ا بجميع عناصر بيئة العمؿ باعتباره متغيرن  ي إدارة الكميات التقنية اىتمامنا خاصن

اي لمعامميف، مما سيؤدم إل  ارتااع الركح يساىـ يي التأثير عم  األداء الكظي يمنام
 المعنكية ليـ كزيادة كالئيـ كانتمائيـ لمكميات.
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Abstract 
This study aimed to identify the role of talent management in the development 

of institutional performance in technical colleges in the Gaza Strip. The researcher 

used the analytical descriptive method. The study population was selected from 

supervisors in the technical colleges in the Gaza Strip. The number of faculties 

surveyed reached (5) faculties with 112 employees. The researcher used the 

comprehensive inventory method due to the small size of the study society. (109) by 

(97.3%). The researcher used the questionnaire to collect data. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

 The results showed that there was a great deal of agreement in the dimension 

of talent management in the technical colleges in the Gaza Strip where the 

relative weight reached (71.70%). 

 The results showed that there was a great deal of agreement in the 

institutional performance axis in the technical colleges in the Gaza Strip 

where the relative weight reached (75.89%). 

 The results showed a statistically significant relationship at the level of 

(.0.5≥α)  between the dimensions of talent management (talent development, 

talent retention and retention, talent motivation and development, talent 

management and management, talent communication and empowerment, 

succession and sustainability of talent) Technical colleges from the point of 

view of supervisory staff. 

 The results showed a statistically significant effect at the level of (.0.5≥α)  

between the dimensions of talent management (talent communication and 

empowerment, talent retention and retention) and the development of 

institutional performance in the technical colleges in the Gaza Strip. 

The study reached a number of recommendations, the most important of 

which are: 

 Develop effective strategies to attract and attract talent, especially in the face 

of intense competition and lack of supply, and then choose the real talents 

that fit the needs of the actual technical colleges. 

 Create a stock of talent, especially for senior job positions in technical 

colleges, and prepare a second row of leaders to meet the future needs of 

these sites through the preparation of succession plans. 

 The administration of technical colleges should give particular attention to all 

elements of the work environment as an important variable that contributes to 

the impact on the employees' job performance, which will lead to increased 

morale to them and increase their loyalty and belonging to colleges. 
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 الفصل اأول
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة:
يشػػػػػػيد العػػػػػػالـ منػػػػػػذ القػػػػػػرف الحػػػػػػادم كالعشػػػػػػريف العديػػػػػػد مػػػػػػف التطػػػػػػكرات كالتحػػػػػػديات يػػػػػػي 

االجتماعيػػػػػػة كاالقتصػػػػػػادية كالسياسػػػػػػية كالتعميميػػػػػػة، كالتػػػػػػي نتجػػػػػػت عػػػػػػف شػػػػػػت  مجػػػػػػاالت الحيػػػػػػاة 
 العكلمة، حيث يتجو العالـ نحك نظاـ جديد مف أىـ سماتو التغيير كعدـ الثبات.

أىػػػػػػـ مػػػػػػا يميػػػػػػز التغيػػػػػػرات كالتحػػػػػػكالت ىػػػػػػك تطػػػػػػكر الاكػػػػػػر اإلدارم العػػػػػػالمي مػػػػػػف  كلعػػػػػػؿ  
ايػػػػػة القػػػػػرف العشػػػػػريف، إلػػػػػ  النظػػػػػر إلػػػػػ  العنصػػػػػر البشػػػػػرم باعتبػػػػػاره مجػػػػػرد أيػػػػػدم عاممػػػػػة يػػػػػي بد

االىتمػػػػػػػاـ بػػػػػػػالعقكؿ البشػػػػػػػرية كالمكاىػػػػػػػب، باعتبارىػػػػػػػا مصػػػػػػػدر المعريػػػػػػػة كاإلبػػػػػػػداع التػػػػػػػي تمثػػػػػػػؿ 
 .رممحكر ارتكاز أم عمؿ تطكي

لقػػػػػػػد أصػػػػػػػبح االسػػػػػػػتثمار يػػػػػػػي المػػػػػػػكارد البشػػػػػػػرية يشػػػػػػػكؿ جػػػػػػػزءان ميمػػػػػػػان مػػػػػػػف االسػػػػػػػتراتيجية 
العػػػػػػالـ الجديػػػػػػد. كتجسػػػػػػدت  التنظيميػػػػػػة، حتػػػػػػ  يتػػػػػػأت  لممؤسسػػػػػػات القػػػػػػدرة عمػػػػػػ  المنايسػػػػػػة يػػػػػػي 

أعمػػػػ  مراحػػػػؿ ىػػػػذا االسػػػػتثمار يػػػػي إدارة المكاىػػػػب ككيايػػػػة تنميػػػػة القػػػػدرات الكامنػػػػة لػػػػدل األيػػػػراد 
كالمكىػػػػػػػكبيف؛ كحينمػػػػػػػا ننظػػػػػػػر إلػػػػػػػ  تسػػػػػػػعينيات القػػػػػػػرف الماهللػػػػػػػي، نػػػػػػػرل حػػػػػػػرب المكاىػػػػػػػب قػػػػػػػد 
اشػػػػػتعمت بػػػػػيف المؤسسػػػػػات يػػػػػي الػػػػػدكؿ الكبػػػػػرل، يحيػػػػػث نجػػػػػد مؤسسػػػػػات تسػػػػػع  إلػػػػػ  اجتػػػػػذاب 

ذكم خبػػػػػػرات عاليػػػػػػة، نجػػػػػػد أخريػػػػػػات تسػػػػػػع  لمحاػػػػػػاظ عمػػػػػػ  األيػػػػػػراد المكىػػػػػػكبيف عػػػػػػامميف جػػػػػػدد 
ػػػػػاكاإلبقػػػػػاء عمػػػػػييـ، ثػػػػػـ تطػػػػػكرت إدار  يطبػػػػػؽ عمػػػػػ  جميػػػػػع  ة المكاىػػػػػب ييمػػػػػا بعػػػػػد، لتصػػػػػبح نظامن

: 2013المسػػػػػػتكيات اإلداريػػػػػػة كجحػػػػػػدل اسػػػػػػتراتيجيات التطػػػػػػكير كالتغييػػػػػػر التنظيميػػػػػػة )مرسػػػػػػػي، 
(، األمػػػػػػر الػػػػػػذم يػػػػػػدعك إلػػػػػػ  التاكيػػػػػػر يػػػػػػي تحػػػػػػديث األسػػػػػػاليب اإلداريػػػػػػة التػػػػػػي تأخػػػػػػذ بيػػػػػػا 22

 المؤسسات بعامة كمؤسسات التعميـ التقني بخاصة.

ىنػػػػػاؾ الكثيػػػػػر مػػػػػف الشػػػػػكاىد  ف  إذ ياألخػػػػػذ بيػػػػػذا المػػػػػدخؿ الحػػػػػديث لػػػػػو مػػػػػا يبػػػػػرره، إ ؛لػػػػػذا
إدارة المكاىػػػػػػب المؤسسػػػػػػية تحمػػػػػػؿ يػػػػػػي طياتيػػػػػػا تمكػػػػػػيف المؤسسػػػػػػة مػػػػػػف  التػػػػػػي تؤكػػػػػػد عمػػػػػػ  أف  

التعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع بيئػػػػػػػة التنػػػػػػػايس التػػػػػػػي تتسػػػػػػػـ بسػػػػػػػرعة التغييػػػػػػػر، كعمػػػػػػػ  تػػػػػػػكيير العػػػػػػػامميف الػػػػػػػذيف 
ر المؤسسػػػػة الحديثػػػػة لػػػػـ تعػػػػد تعبػػػػأ بالعنصػػػػر البشػػػػرم غيػػػػ ف  إيتميػػػػزكف بالكاػػػػاءة يػػػػي العمػػػػؿ، إذ 

المؤىػػػػػػؿ كغيػػػػػػر الكػػػػػػؼء، ىػػػػػػذا يهللػػػػػػالن عػػػػػػف أف لػػػػػػكاء التغييػػػػػػر إنمػػػػػػا تصػػػػػػنعو كتحممػػػػػػو كتجسػػػػػػده 
المكاىػػػػػػػب كالكاػػػػػػػاءات، كال يمكػػػػػػػف تحقيػػػػػػػؽ أم تغيػػػػػػػر نػػػػػػػاجح يػػػػػػػي غيػػػػػػػاب المكاىػػػػػػػب كالكاػػػػػػػاءات 

 (.106: 2011)أحمد، 
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الحاجػػػػػػة إلػػػػػػ  االسػػػػػػتخداـ األمثػػػػػػؿ لممػػػػػػكارد البشػػػػػػرية كتحقيػػػػػػؽ التميػػػػػػز كتطػػػػػػكير  كمػػػػػػا أف  
جبػػػػػػر المؤسسػػػػػػات عمػػػػػػ  أف تسػػػػػػتجيب لمطالػػػػػػب إدارة المكاىػػػػػػب المؤسسػػػػػػية، األداء المؤسسػػػػػػي ي

حيػػػػػػث تشػػػػػػكؿ ممارسػػػػػػة المػػػػػػكارد البشػػػػػػرية المميػػػػػػزة جػػػػػػكىر المنايسػػػػػػة التػػػػػػي تحػػػػػػدد الكيايػػػػػػة التػػػػػػي 
 (.17: 2008تقـك المؤسسات بالمنايسة عف طريقيا )أرمستركنج، 

لمتنميػػػػػػػػػة  لمؤسسػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػػات التقنيػػػػػػػػػة مطمبنػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػتراتيجيناكُيعػػػػػػػػػد تطػػػػػػػػػكير األداء ا
االقتصػػػػػػػادية كالثقاييػػػػػػػة يػػػػػػػي كػػػػػػػؿ الػػػػػػػدكؿ كمنيػػػػػػػا يمسػػػػػػػطيف، كخاصػػػػػػػة يػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا التنػػػػػػػايس 
الممحػػػػػػػكظ إلعػػػػػػػداد مؤسسػػػػػػػات التعمػػػػػػػيـ التقنػػػػػػػي الامسػػػػػػػطيني، كالػػػػػػػذم يتماشػػػػػػػ  مػػػػػػػع السياسػػػػػػػات 

، اف الحاػػػػاظ عمػػػػ  الجػػػػكدة بمسػػػػتكل عػػػػاؿ  الكطنيػػػػة الراميػػػػة إلػػػػ  تحسػػػػيف األداء كتطػػػػكيره، لهللػػػػم
لثقػػػػة بػػػػيف الكميػػػػات التقنيػػػػة كالطػػػػالب كأكليػػػػاء األمػػػػكر مػػػػف جيػػػػة حيػػػػث ُيسػػػػيـ ذلػػػػؾ يػػػػي زيػػػػادة ا

 مف جية أخرل. كسكؽ العمؿ

الكميػػػػػػات التقنيػػػػػػة؛ كيػػػػػػي ظػػػػػػؿ مكاكبػػػػػػة التغيػػػػػػرات العالميػػػػػػة، كجػػػػػػب عمييػػػػػػا التغييػػػػػػر  كلعػػػػػػؿ  
كالتطػػػػػكير يػػػػػي أىػػػػػداييا، ككسػػػػػائميا، كاالعتمػػػػػاد عمػػػػػ  اسػػػػػتخداـ الطػػػػػرؽ الحديثػػػػػة يػػػػػي ممارسػػػػػة 

نػػػػػػي كتطبيػػػػػػؽ أسػػػػػػاليب إداريػػػػػػة حديثػػػػػػة تكاػػػػػػؿ تطػػػػػػكير اإلدارة عمميػػػػػػا. ممػػػػػػا اسػػػػػػتكجب عمييػػػػػػا تب
تميػػػػػػز مالجامعيػػػػػػة لمكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػ  تحقيػػػػػػؽ معػػػػػػدالت عاليػػػػػػة مػػػػػػف اإلنتػػػػػػاج، كاألداء المؤسسػػػػػػي ال

 (.50: 2010)حنكف، 

كيشػػػػػػكؿ التعمػػػػػػيـ التقنػػػػػػي ركيػػػػػػزة أساسػػػػػػية مػػػػػػف ركػػػػػػائز التنميػػػػػػة االقتصػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػة 
ك أحػػػػػػد ركايػػػػػػد المػػػػػػكارد البشػػػػػػرية المدربػػػػػػة كأساسػػػػػػان مػػػػػػف أسػػػػػػس تطػػػػػػكر المجتمعػػػػػػات كرقييػػػػػػا، كىػػػػػػ

غيػػػػػػرة لسػػػػػػكؽ العمػػػػػػؿ لمحاجػػػػػػات المت اقنػػػػػػالقػػػػػػادرة عمػػػػػػ  السػػػػػػير قػػػػػػدمان يػػػػػػي تنميػػػػػػة المجتمعػػػػػػات، كي
 .كالمجتمع

لمتعمػػػػػػيـ التقنػػػػػػي أىميػػػػػػة كبػػػػػػرل يػػػػػػي تنميػػػػػػة متطمبػػػػػػات  كالحقيقػػػػػػة التػػػػػػي ال تقبػػػػػػؿ الشػػػػػػؾ أف  
ان مػػػػػف أىػػػػـ مصػػػػػادر عػػػػد مصػػػػدر المجتمػػػػع الشػػػػاممة، كيمكػػػػػف تمخػػػػيص ىػػػػذه األىميػػػػػة يػػػػي ككنػػػػػو يُ 

لعمػػػػؿ المحميػػػػة. البشػػػػرية التػػػػي تعتمػػػػد عمييػػػػا خطػػػػة التنميػػػػة، كاحتياجػػػػات سػػػػكؽ ا مػػػػكاردإعػػػػداد ال
ا، باإلهللػػػػاية إلػػػػ  أنػػػػو يػػػػي قيػػػػاس كجػػػػكد تنميػػػػة شػػػػاممة يػػػػي مجتمػػػػع مػػػػ اا أساسػػػػين كمػػػػا يعػػػػد مؤشػػػػرن 
و يسػػػػػاعد ىػػػػػذه الػػػػدكؿ عمػػػػػ  اسػػػػػتغالؿ كمػػػػػا أن ػػػػ ،ا عمػػػػػ  االزدىػػػػػار االقتصػػػػادم قكينػػػػيعتبػػػػر دلػػػػػيالن 

المػػػػػػكاد الخػػػػػػاـ المكجػػػػػػكدة لػػػػػػدييا، كتصػػػػػػنيعيا بػػػػػػدالن مػػػػػػف تصػػػػػػديرىا لمػػػػػػدكؿ الصػػػػػػناعية المتقدمػػػػػػة 
 (.  3: 2003بثمف بخس )أبك عاصي، 
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عمػػػػػ  إرهللػػػػػاء  التقنيػػػػػة التميػػػػػز يػػػػػي الكميػػػػػات التقنيػػػػػة يتجسػػػػػد يػػػػػي مػػػػػدل قػػػػػدرة الكميػػػػػات إف  
قػػػػؽ ذلػػػػؾ عبػػػػر بػػػػرامج األداء المتميػػػػز لتمكػػػػيف المتعػػػػامميف كخػػػػدمتيـ عمػػػػ  الكجػػػػو األمثػػػػؿ، كيتح

 الكميػػػػػػػػػات التقنيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػتجابة الااعمػػػػػػػػػة لتحػػػػػػػػػديات العصػػػػػػػػػر الجديػػػػػػػػػد كتطػػػػػػػػػكير أداءىػػػػػػػػػا
 .(109: 2015)األيكبي، 

دكر نظػػػػػػاـ إدارة المكاىػػػػػػب يػػػػػػي مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ أراد الباحػػػػػػث إجػػػػػػراء دراسػػػػػػة حػػػػػػكؿ  كانطالقنػػػػػػا
  ف أجػػػػػػؿ االرتقػػػػػػاء بيػػػػػػا إلػػػػػػ، مػػػػػػالتقنيػػػػػػة بقطػػػػػػاع غػػػػػػزة تطػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػي يػػػػػػي الكميػػػػػػات

بمػػػػػا تقػػػػػكـ بػػػػػو مػػػػػف دكر رائػػػػػد يػػػػػي رقػػػػػي كتطػػػػػكر الحهللػػػػػارة  مصػػػػػاؼ الكميػػػػػات العالميػػػػػة، إيماننػػػػػا
ػػػػػا رائعنػػػػػااإلنسػػػػػانية، حيػػػػػث قػػػػػد يػػػػػي التقػػػػػدـ المعريػػػػػي لممجتمػػػػػع الامسػػػػػطيني،  مت الكميػػػػػات نمكذجن

 كأخذت باألساليب الحديثة مف أجؿ التقدـ لمكاكبة الكميات العربية كاألجنبية. 

 مشكمة الدراسة وتساؤلتيا: 1.1
الرائػػػػػدة إلػػػػػ  إحػػػػػداث تغييػػػػػرات جكىريػػػػػة كتحػػػػػديث بنيػػػػػة  تقنػػػػػيتسػػػػػع  مؤسسػػػػػات التعمػػػػػيـ ال

العمميػػػػػػات كالمعمكمػػػػػػات لػػػػػػدييا لمكاكبػػػػػػة التغيػػػػػػرات التػػػػػػي تحػػػػػػدث يػػػػػػي بيئتيػػػػػػا المحيطػػػػػػة كزيػػػػػػادة 
التغييػػػػر كالتطػػػػكير ييػػػػدؼ بالدرجػػػػة األساسػػػػية  قػػػػدرتيا عمػػػػ  المنايسػػػػة كالبقػػػػاء، كال شػػػػؾ يػػػػي أف  

كتعزيػػػػػػز  ،المركنػػػػػػة كالقػػػػػػدرة الالزمػػػػػػة لتجسػػػػػػيد أىػػػػػػداييا تقنػػػػػػيإلػػػػػػ  إكسػػػػػػاب مؤسسػػػػػػات التعمػػػػػػيـ ال
 ثقايتيا بما يخدـ نظرتيا المستقبمية كخطتيا االستراتيجية كتعزيز ميزتيا التنايسية. 

تطػػػػػػػػكير األداء دكر نظػػػػػػػػاـ إدارة المكاىػػػػػػػػب يػػػػػػػػي  ييػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة تحػػػػػػػػاكؿ التعػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػ 
الامسػػػػػػػػطينية، كيػػػػػػػػي إطػػػػػػػػار قيػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػث بدراسػػػػػػػػة بعػػػػػػػػض  المؤسسػػػػػػػػي يػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػات التقنيػػػػػػػػة
ػػػػػتعػػػػػزز مػػػػػف مشػػػػػكمة الدراسػػػػػة، كالتػػػػػي تمثػػػػػؿ دع الظػػػػػكاىر التػػػػػي مػػػػػف الممكػػػػػف أف    اا كتكهللػػػػػيحن من

ألسػػػػػػباب القيػػػػػػاـ بيػػػػػػذه الدراسػػػػػػة، يقػػػػػػد اعتمػػػػػػد الباحػػػػػػث عمػػػػػػ  مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف مصػػػػػػادر الشػػػػػػعكر 
ات كمقترحػػػػػػػات بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػات ذات العالقػػػػػػػة بالمكهللػػػػػػػػكع، بالمشػػػػػػػكمة كالتػػػػػػػي منيػػػػػػػا تكصػػػػػػػي

المبحكثػػػػػػة؛ كالتػػػػػػي أكػػػػػػدت  كميػػػػػػات التقنيػػػػػػةكدراسػػػػػػة استكشػػػػػػايية حػػػػػػكؿ مكهللػػػػػػكع الدراسػػػػػػة يػػػػػػي ال
يػػػػػي ظػػػػػؿ التحػػػػػديات كالصػػػػػعكبات كاألزمػػػػػػات  مؤسسػػػػػيكجػػػػػكد قصػػػػػكر أك هللػػػػػعؼ يػػػػػي األداء ال

لنحػػػػػػك ، كيمكػػػػػػف عػػػػػػرض مػػػػػػا جػػػػػػاء يػػػػػػي ىػػػػػػذه المصػػػػػػادر عمػػػػػػ  اكميػػػػػػات التقنيػػػػػػةالتػػػػػػي تكاجػػػػػػو ال
 التالي:

 :توصيات ومقترحات الدراسات السا قة 

( كجكد قصكر يي دقة أىداؼ مؤسسات التعميـ 2017مطرية، ) أظيرت دراسة .1
التقني، كحاجاتيا إلعادة صياغتيا بشكؿ يالئـ التغيرات يي البيئة الداخمية 
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أماـ تحسيف جكدة األداء كمنيا  إهللاية إل  كجكد صعكبات تقؼ عائقناكالخارجية، 
 )هللعؼ التمكيؿ، كقمة الككادر البشرية، كهللعؼ المعدات كالتجييزات،.. الخ(.

دعـ اإلدارة العميا يي مؤسسات التعميـ العالي  ( أف  2015شبير، ) أظيرت دراسة .2
الامسطينية، كاالستراتيجيات كالسياسات كالبرامج التي تعتمدىا يي عمميا، كأساليب 

 المستخدمة ال تؤثر يي مشاركة المرؤكسيف يي عممية اتخاذ القرارات. الرقابة

هللعؼ المكازنات المالية المخصصة ألغراض ( 2014دراسة )األيكبي،  بينت .3
التطكير، كُيرجع الباحث هللعؼ التمكيؿ الذم تكاجو مؤسسات التعميـ العالي إل  

انحسار معدالت الصرؼ نقص االعتمادات المالية الحككمية المتاحة التي تتجو نحك 
العممية عم   لمتقدمة، كيؤثر هللعؼ التمكيؿ سمبناعم  التطكير مقارنة بالدكؿ ا

عم  مخرجات مؤسسات التعميـ العالي، كقدرتيا عم   األكاديمية، كينعكس سمبنا
 النيكض لتحقيؽ حاجات كمتطمبات المجتمع.

اتخاذ القرارات  ( كجكد درجة عالية مف المركزية يي2008أكهللحت دراسة )مدكخ،  .4
اإلدارية يي الجامعات الامسطينية، كذلؾ ال تتناسب كاايات المكظايف مع 

 مسؤكلياتيـ، كىناؾ هللعؼ يي تنمية كاايات العامميف مف خالؿ تدريبيـ.

( كجكد صعكبات تتعمؽ بمجاؿ 2008أظيرت دراسة )حمداف كأبك عاصي،  .5
ؾ هللعؼ الكادر الكظياي تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كنظـ التعميـ، ككذل

لتحديث المناىج كعدـ مالءمتيا لمتطكر  اجتو إل  تأىيؿ تربكم، كغياب آليةكح
 العممي المتسارع.

 

 :الدراسة الستكشافية 

لغػػػػػرض القيػػػػػاـ بالدراسػػػػػة االستكشػػػػػايية كجمػػػػػع البيػػػػػات األكليػػػػػة عػػػػػف مشػػػػػكمة الدراسػػػػػة قػػػػػاـ 
ركػػػػػػزت عمػػػػػػ  المتغيػػػػػػر التػػػػػػابع  ةالباحػػػػػػث بجعػػػػػػداد اسػػػػػػتبانة باالعتمػػػػػػاد عمػػػػػػ  الدراسػػػػػػات السػػػػػػابق

عمػػػػ  (، كتػػػػـ تكزيعيػػػػا 1)ممحػػػػؽ رقػػػػـ  لمدراسػػػػة المتمثػػػػؿ بػػػػاألداء المؤسسػػػػي يػػػػي الكميػػػػات التقنيػػػػة
 يعممػػػػػػكف يػػػػػػي مسػػػػػػتكيات إداريػػػػػػة كأكاديميػػػػػػة مختماػػػػػػة يػػػػػػي الكميػػػػػػات التقنيػػػػػػة انػػػػػػا( مكظ30عػػػػػػدد )
مكهللػػػػػحة ، كتػػػػػـ اسػػػػػترداد االسػػػػػتبانات بشػػػػػكؿ كامػػػػػؿ. ككانػػػػػت أىػػػػػـ نتائجيػػػػػا كمػػػػػا ىػػػػػي ةالمبحكثػػػػػ

 ( التالي: 1.1بالجدكؿ رقـ )
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 (: يوض  نتائج الدراسة الستكشافية1.1جدول رقم )

 م
 
 الفقرة

شدة 
ق  

أواف
ل 

 

فق
 أوا

ل
 

طة
وس

 مت
رجة

  د
فق
أوا

 

فق
أوا

شدة 
ق  

أواف
 ي 
سا
الح

ط 
وس

ال
 ي 

نس
ن ال

وز
ال

 

1. 
يتسػػػػػـ الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي يػػػػػي الكميػػػػػػة 

 بكهللكح األدكار كالمسؤكليات.
0.0 14.3 28.6 39.3 17.9 3.6 72.1 

2. 
تقػػػـك إدارة الكميػػػة بتطبيػػػؽ نظػػػاـ تقيػػػيـ 

 األداء بمكهللكعية.
7.1 17.9 32.1 21.4 21.4 3.3 66.4 

تحرص إدارة الكمية عم  هللماف  .3
 كااءة استثمار المكارد المتاحة.

7.1 14.3 39.3 25.0 14.3 3.3 65.0 

4. 
تقػػػػػػػػـك إدارة الكميػػػػػػػػة بتطػػػػػػػػكير كادرىػػػػػػػػا 

البػػػػرامج التدريبيػػػػة البشػػػػرم مػػػػف خػػػػالؿ 
 المتخصصة.

17.9 17.9 14.3 39.3 10.7 3.1 61.4 

5. 
تتبع إدارة الكمية سياسات االختيار 
كالتعييف مف خالؿ كهللع الشخص 

 المناسب يي المكاف المناسب.
17.9 7.1 32.1 21.4 21.4 3.2 64.3 

6. 
تستخدـ إدارة الكمية الحكايز لتحسيف 

 األداء الكظياي لمعامميف. 
25.0 32.1 14.3 21.4 7.1 2.5 50.7 

7. 
تتميز أنظمة المعمكمات المستخدمة 
 بالحداثة كمكاكبة لمتطكر التكنكلكجي.

17.9 10.7 25.0 32.1 14.3 3.1 62.9 

8. 
يتـ استخداـ البرامج كالتقنيات الحديثة 

 60.0 3.0 14.3 25.0 21.4 25.0 14.3 يي إدارة المعمكمات يي الكمية.

9. 
بحػػػكث كدراسػػػات لمعالجػػػة يػػػتـ إجػػػراء 

 المشكالت التي تكاجو الكمية.
17.9 21.4 35.7 14.3 10.7 2.8 55.7 

10. 
تعتمػػػػػػػد إدارة الكميػػػػػػػة نمػػػػػػػاذج كأنظمػػػػػػػة 

 لتطكير العمميات الداخمية.
10.7 17.9 35.7 25.0 10.7 3.1 61.4 

 %62.0 الوزن النس ي لمحور اأداء المؤسسي
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( 1.1كمػػػػػػا ىػػػػػػك مكهللػػػػػػح يػػػػػػي جػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تحميػػػػػػؿ الدراسػػػػػػة االستكشػػػػػػايية 
 كىي: ،تكصؿ الباحث إل  مجمكعة مف الظكاىر التي تعزز مف مشكمة الدراسة

الكميػػات  يػػي األداء المؤسسػػي كاقػػع %( مػػف العينػػة يػػركف أف  62.0) ظيػػرت النتػػائج أف  أ .1
 .يي الكميات متكسطنامف كجية نظر العامميف التقنية بقطاع غزة 

كأنظمػة لتطػػكير نمػاذج  ات عمػػ إدارة الكميػأشػارت النتػائج إلػػ  كجػكد هللػعؼ يػػي اعتمػاد  .2
الحػػػػػكايز لتحسػػػػػيف األداء الػػػػػكظياي  اتتسػػػػػتخدـ إدارة الكميػػػػػكمػػػػػا ال  ،العمميػػػػػات الداخميػػػػػة

 .بشكؿ مناسب لمعامميف

إدارة الكميػػات ال تقػكـ بتطبيػػؽ نظػاـ تقيػيـ األداء بمكهللػػعية إلػ  حػػد   أكهللػحت النتػائج أف   .3
ا، كما يكجد هللعؼ يػي تطػكير الكػكادر البشػرية العاممػة يػي الكميػات التقنيػة مػف خػالؿ م

 البرامج التدريبية.

أنظمػػة المعمكمػػات المسػػتخدمة يػػي الكميػػات التقنيػػة ال يتميػػز مسػػتكل  أف   أظيػػرت النتػػائج .4
اسػتخداـ البػرامج كالتقنيػات الحديثػة يػي  كمػا يعتبػر حداثة كمكاكبة لمتطكر التكنكلكجي،بال

 ات متكسط نسبيان.إدارة المعمكمات يي الكمي

و يمكػػػػف لمباحػػػػث صػػػػياغة مشػػػػكمة الدراسػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ السػػػػؤاؿ كبنػػػػاءن عمػػػػ  مػػػػا تقػػػػدـ يجن ػػػػ
 الرئيس التالي:

دور إدارة المواىب في تطوير اأداء المؤسسي  الكميات التقنية  قطاع غزة من وجية نظر ما 
 العاممين في الوظائف اإلشرافية؟

 ىي: عدة وين ثق من السؤال الرئيس تساؤلت فرعية

ما كاقع امتالؾ الكميات التقنية ألبعاد إدارة المكاىب )تطكير استراتيجية المكىبة،  .1
دارة المكىبة،  استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا، تحايز المكىبة كتطكيرىا، تنظيـ كا 

يا، تعاقب كاستدامة المكىبة( مف كجية نظر العامميف االتصاؿ بالمكىبة كتمكين
 بالكظائؼ اإلشرايية؟ 

ما مستكل األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ  .2
 اإلشرايية؟

ىؿ يكجد عالقة بيف أبعاد إدارة المكاىب كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية  .3
 يي الكظائؼ اإلشرايية؟مف كجية نظر العامميف 
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كجد أثر ألبعاد إدارة المكاىب يي تطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف ىؿ ت .4
 كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية؟

 يي استجابة α) ≥ 0.05معنكية ) ليركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك تكجد ىؿ  .5
التقنية باختالؼ خصائصيـ الشخصية حكؿ أبعاد إدارة المكاىب يي الكميات المبحكثيف 

 )النكع، المؤىؿ العممي، المسم  الكظياي، سنكات الخدمة، الكمية(؟
 يي استجابة α) ≥ 0.05معنكية ) ليركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك تكجد ىؿ  .6

حكؿ األداء المؤسسي يي الجامعات الامسطينية باختالؼ خصائصيـ المبحكثيف 
 لعممي، المسم  الكظياي، سنكات الخدمة، الكمية(؟الشخصية )النكع، المؤىؿ ا

 أىداف الدراسة:  2.1
تيػػػػػػدؼ ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف دكر إدارة المكاىػػػػػػب يػػػػػػي تطػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػي 

 يي الكميات التقنية بقطاع غزة مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ التالية:

ظر العامميف كجية ن التعرؼ إل  كاقع امتالؾ الكميات التقنية ألبعاد إدارة المكاىب مف .1
 بالكظائؼ اإلشرايية.

بيػػػػػاف مسػػػػػتكل األداء المؤسسػػػػػي يػػػػػي الكميػػػػػات التقنيػػػػػة مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر العػػػػػامميف يػػػػػي  .2
 الكظائؼ اإلشرايية.

الكشػػػػؼ عػػػػف طبيعػػػػة العالقػػػػة بػػػػيف أبعػػػػاد إدارة المكاىػػػػب كتطػػػػكير األداء المؤسسػػػػي يػػػػي  .3
 الكميات التقنية.

 ألداء المؤسسي بالكميات التقنية.تحديد أثر أبعاد إدارة المكاىب يي تطكير ا .4

حكؿ أبعاد إدارة المكاىب يي الكميات التقنية المبحكثيف  يي استجاباتاركؽ معرية ال .5
باختالؼ خصائصيـ الشخصية )النكع، المؤىؿ العممي، المسم  الكظياي، سنكات 

 (.الخدمة، الكمية

ميات التقنية حكؿ األداء المؤسسي يي الكالمبحكثيف  يي استجاباتاركؽ معرية ال .6
باختالؼ خصائصيـ الشخصية )النكع، المؤىؿ العممي، المسم  الكظياي، سنكات 

 (.الخدمة، الكمية

تقديـ المقترحات الكايمة بنجاح تاعيؿ دكر إدارة المكاىب يي تطكير األداء المؤسسي يي  .7
 الكميات التقنية.
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 أىمية الدراسة:  3.1
، كالنتػػػػػػػػائج التػػػػػػػي سػػػػػػػػتقدميا ،عياتكتسػػػػػػػب ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة أىميتيػػػػػػػا مػػػػػػػػف أىميػػػػػػػة مكهللػػػػػػػك 

كالتػػػػػػي سػػػػػػكؼ تعػػػػػػكد بالاائػػػػػػدة العمميػػػػػػة كالعمميػػػػػػة عمػػػػػػ  الجامعػػػػػػات كالحقػػػػػػائؽ التػػػػػػي ستكتشػػػػػػايا، 
الامسػػػػػػػطينية، كعمػػػػػػػ  متخػػػػػػػذم القػػػػػػػرارات يػػػػػػػي الجامعػػػػػػػات المبحكثػػػػػػػة، كيمكػػػػػػػف تاصػػػػػػػيميا عمػػػػػػػ  

 النحك التالي: 
 اأىمية العممية )النظرية(: .1

 اإلثراء العممي الذم تهللياو يي مجاالت  تبرز األىمية العممية ليذه الدراسة مف
مااىيـ إدارة المكاىب، كاألداء المؤسسي، كتكهلليح أثر أبعاد إدارة المكاىب يي 

 لتقنية، حيث تكاجو الكميات ظركيناتطكير األداء المؤسسي يي الكميات ا
 تتطمب ريع كااءة أدائيا لتحقيؽ التميز. كتحديات  

 اأىمية العممية )التط يقية(: .2
 ىػػػػػذه الدراسػػػػػة كتػػػػػكير لمبػػػػػاحثيف كالدارسػػػػػيف بيانػػػػػات كمعمكمػػػػػات يػػػػػي مجػػػػػاؿ  تايػػػػػد

إدارة المكاىػػػػػػب كتطػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػي مػػػػػػف خػػػػػػالؿ مػػػػػػا تتكصػػػػػػؿ إليػػػػػػو مػػػػػػف 
 نتائج كتكصيات. 

  تكمػػػػف أىميػػػػة ىػػػػذه الدراسػػػػة يػػػػي مػػػػدل تحقيػػػػؽ كتطبيػػػػؽ التكصػػػػيات التػػػػي تخػػػػرج
 بيا كالتي قد تايد الكميات التقنية.

 ىػػػػػب كاسػػػػػتراتيجية جديػػػػػدة لمتغييػػػػػر لػػػػػدل صػػػػػانعي القػػػػػرارات التعريػػػػػؼ بػػػػػجدارة المكا
ككاهللػػػػػػعي الخطػػػػػػط يػػػػػػي مجػػػػػػاؿ التعمػػػػػػيـ التقنػػػػػػي، كمػػػػػػا ليػػػػػػا مػػػػػػف تغييػػػػػػر سػػػػػػريع 

يجابي لالرتقاء باألداء اإلدارم المؤسسي يي الكميات التقنية.  كا 
  العمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ  تغييػػػػػػػػر كاقػػػػػػػػع األداء المؤسسػػػػػػػػي يػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػات التقنيػػػػػػػػة بصػػػػػػػػكرة

ئػػػػـ الخبػػػػرات كالكاػػػػاءات المتػػػػكيرة، كبمػػػػا يسػػػػمك جذريػػػػة كالبػػػػدء مػػػػف جديػػػػد بمػػػػا يال
 بمؤشرات األداء عف طريؽ تطبيؽ ىذه االستراتيجية.

  مػػػػػػف الممكػػػػػػف أف تقػػػػػػدـ الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة لػػػػػػ دارات العميػػػػػػا كالجيػػػػػػات المسػػػػػػؤكلة
يػػػػػػي الكميػػػػػػات التقنيػػػػػػة المعمكمػػػػػػات ببيػػػػػػاف أىميػػػػػػة االىتمػػػػػػاـ بتطبيػػػػػػؽ أبعػػػػػػاد إدارة 

طػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػي يػػػػػػي العمػػػػػػؿ، المكاىػػػػػػب كالتػػػػػػي بػػػػػػدكرىا تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػ  ت
كاسػػػػػػػتخراج الطاقػػػػػػػات الكامنػػػػػػػة لػػػػػػػدم العػػػػػػػامميف يػػػػػػػي الكميػػػػػػػات التقنيػػػػػػػة، كالػػػػػػػذم 
يػػػػػػػنعكس بػػػػػػػدكره عمػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػؽ الناػػػػػػػع العػػػػػػػاـ لمكميػػػػػػػات كالتقػػػػػػػدـ كالمنايسػػػػػػػة يػػػػػػػي 
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المجػػػػػػاؿ اإلدارم، ككػػػػػػذلؾ القيػػػػػػاـ بكاجبػػػػػػاتيـ كخػػػػػػدماتيـ تجػػػػػػاه المجتمػػػػػػع بشػػػػػػكؿ 
 أيهللؿ.

 متغيرات الدراسة: 4.1
كىك )إدارة المكاىب( كقد تـ اعتماد األبعاد الستة لمنظاـ المتكامؿ  المتغير المستقل: .1

كىك  International for Business Value (IBM)إلدارة المكاىب حسب معيد 
معيد متخصص يي تطكير المنظمات بمختمؼ أنكعيا حككمية كخاصة، كتقديـ 

عبر  ( بمدنا170ما يزيد عم  )ة يي حديثة لتطكير المكارد البشرياستشارات كدراسات 
يي مجاؿ البحث  ( مميار دكالر أمريكي سنكينا6م  )العالـ، كيناؽ ىذا المعيد ما يزيد ع

 ,Ringo, et al)العممي كالتطكير. كقد اعتمد الباحث عم  النمكذج الكارد يي دراسة 

يي حكؿ النظاـ المتكامؿ إلدارة المكاىب  IBMكالصادرة عف معيد  (3 :2008
بأف العديد  لمكاىب لو ستو أبعاد رئيسة، عممنانظاـ إدارة ا المنظمات، كالذم يعتبر أف  

مف الدراسات السابقة اعتمدت عم  ناس األبعاد الستة بشكؿ كامؿ كدراسة )سحمكب، 
(، كدراسة )الجراح كأبك دكلة، 2016(، أك بشكؿ جزئي كدراسة )الحيمة كالمكح، 2016
(، كعميو يجف األبعاد الستة إلدارة المكاىب 2013كحاجـ، (، كدراسة )متعب 2015

 ىي: ،المعتمدة يي الدراسة الحالية

 .تطكير استراتيجية المكىبة 
 .استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا 
 .تحايز المكىبة كتطكيرىا 
 .دارة المكىبة  تنظيـ كا 
 .االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا 
 تعاقب كاستدامة المكىبة.  

يتمثؿ بػ )األداء المؤسسي يي الكميات التقنية( كقد اعتمد الباحث يي المتغير التا ع:  .2
؛ أبك حسنة، 2014؛ النجار، 2015دراسة المتغير التابع عم  دراسة كؿ )حسينة، 

 (.2012؛ يرج اهلل، 2013؛ الدجني، 2014
حكثيف كقد كىي تمؾ المتغيرات الخاصة بالبيانات الشخصية لممب المتغيرات الشخصية: .3

 )النكع، المؤىؿ العممي، المسم  الكظياي، سنكات الخدمة، الكمية(. تـ تحديدىا كالتالي:
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 الــدراســــة : أنموذج(1.1شكل رقم )

إلػػػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػابقة  بكاسػػػػػػػػػػػطة الباحػػػػػػػػػػػث اسػػػػػػػػػػػتنادناراسػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػردت متغيػػػػػػػػػػػرات الد
 المكهللحة.

  

 املتغري املستقل املتغري التابغ

 إدارة املواهب

 المتغيرات الشخصية
الوظيفي،  المسمى النوع، المؤهل العلمي،

 سنوات الخدمة، الكلية

 األداء املؤسسي

 

 

 

 األداء المؤسسي

 تطوير استراتيجية الموى ة

 استقطاب الموى ة والحتفاظ  يا

 تحفيز الموى ة وتطويرىا

دارة الموى ة  تنظيم وا 

 التصال  الموى ة وتمكينيا

 تعاقب واستدامة الموى ة
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 فرضيات الدراسة: 5.1
بيػػػػػػػدؼ تػػػػػػػكيير إجابػػػػػػػة مناسػػػػػػػبة لمتسػػػػػػػاؤالت البحثيػػػػػػػة المطركحػػػػػػػة، تسػػػػػػػع  الدراسػػػػػػػة إلػػػػػػػ  

 اختبار صحة الارهلليات التالية:
 α) ≥ 0.05عنػد مسػتكل معنكيػة )تكجد عالقػة ذات داللػة إحصػائية اأولى:  الرئيسية الفرضية

أبعػػاد إدارة المكاىػػب )تطػػكير اسػػتراتيجية المكىبػػة، اسػػتقطاب المكىبػػة كاالحتاػػاظ بيػػا، تحايػػز  بييين
دارة المكىبة، االتصاؿ بالمكىبػة كتمكينيػا، تعاقػب كاسػتدامة المكىبػة(  المكىبة كتطكيرىا، تنظيـ كا 

 رايية.كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلش
 ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية:

تطػػػػكير  بييييين α) ≥ 0.05عنػػػػد مسػػػػتكل معنكيػػػػة )تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية  .1
اسػػػتراتيجية المكىبػػػة كأحػػػد أبعػػػاد إدارة المكاىػػػب كتطػػػكير األداء المؤسسػػػي يػػػي الكميػػػات 

 التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.
اسػػػتقطاب  بيييين α) ≥ 0.05عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )تكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية  .2

المكىبػػة كاالحتاػػاظ بيػػا كأحػػد أبعػػاد إدارة المكاىػػب كتطػػكير األداء المؤسسػػي يػػي الكميػػات 
 التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

تحايػز المكىبػة  بيين α) ≥ 0.05عند مستكل معنكية )تكجد عالقة ذات داللة إحصائية  .3
كتطكيرىػػا كأحػػد أبعػػاد إدارة المكاىػػب كتطػػكير األداء المؤسسػػي يػػي الكميػػات التقنيػػة مػػف 

 كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.
دارة  بييين α) ≥ 0.05عنػػد مسػػتكل معنكيػػة )تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية  .4 تنظػػيـ كا 

ء المؤسسػػػي يػػػي الكميػػػات التقنيػػػة مػػػف المكىبػػػة كأحػػػد أبعػػػاد إدارة المكاىػػػب كتطػػػكير األدا
 كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

االتصػػػاؿ  بيييين α) ≥ 0.05عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )تكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية  .5
بالمكىبة كتمكينيا كأحد أبعاد إدارة المكاىب كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية 

 اإلشرايية. مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ
تعاقػػػػػب  بيييييين α) ≥ 0.05عنػػػػػد مسػػػػتكل معنكيػػػػة )تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػائية  .6

كاستدامة المكىبة كأحد أبعاد إدارة المكاىب كتطكير األداء المؤسسي يي الكميػات التقنيػة 
 مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.
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 بيين α) ≥ 0.05عنػد مسػتكل معنكيػة )يكجد أثر ذك داللة إحصائية الثانية:  الرئيسية الفرضية

أبعػػػػاد إدارة المكاىػػػػب )تطػػػػكير اسػػػػتراتيجية المكىبػػػػة، اسػػػػتقطاب المكىبػػػػة كاالحتاػػػػاظ بيػػػػا، تحايػػػػز 
دارة المكىبة، االتصاؿ بالمكىبػة كتمكينيػا، تعاقػب كاسػتدامة المكىبػة(  المكىبة كتطكيرىا، تنظيـ كا 

 ي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.كتطكير األداء المؤسسي ي
يي  α) ≥ 0.05معنكية ) ليركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك كجد تالفرضية الثالثة: 

حكؿ أبعاد إدارة المكاىب يي الكميات التقنية باختالؼ خصائصيـ الشخصية المبحكثيف  استجابة
 (.الكظياي، سنكات الخدمة، الكمية)النكع، المؤىؿ العممي، المسم  

يي  α) ≥ 0.05معنكية ) ليركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك كجد تالفرضية الرا عة: 
حكؿ األداء المؤسسي يي الكميات التقنية باختالؼ خصائصيـ الشخصية المبحكثيف  استجابة

 (.)النكع، المؤىؿ العممي، المسم  الكظياي، سنكات الخدمة، الكمية

 حدود الدراسة: 6.1
 دكر إدارة المكاىب يي تطكير األداء اقتصر البحث عم  دراسة : الحد الموضوعي

 . بقطاع غزة كميات التقنيةاليي المؤسسي 

 لكميات التقنية يي االعامميف يي الكظائؼ اإلشرايية الدراسة عم   تقتصر ا: الحد ال شري
 . بقطاع غزة

 (ـ2017/2018) العاـ الدراسيتـ إجراء ىذه الدراسة خالؿ : الحد الزمني. 

 الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا، ككمية  دراسة عم ىذه ال تقتصر ا: ؤسساتيالم الحد
، كمية يمسطيف التقنية، كالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية، كالكمية العربية لمعمـك التطبيقية

بجيات إشراؼ متعددة  كمياتكتتميز ىذه ال .مجتمع غزة لمدراسات السياحية كالتطبيقية
العاممة يي الهللاة  الكميات التقنية(، كقد تـ استثناء ، كخاصة)عامة، أىمية، حككمية

الغربية بسبب ظركؼ االحتالؿ كعدـ إمكانية الكصكؿ إلييا بسبب اإلغالقات كالحكاجز 
 اإلسرائيمية.
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 مصطمحات الدراسة: 7.1
 حات التالية:أغراض الدراسة، تم تعريف المصطم تحقيًقا 

 دارة المواىبإ:  

"قػػػػػدرة الكميػػػػػة عمػػػػػ  تػػػػػكيير نيػػػػػج مػػػػػنظـ لجػػػػػذب ميػػػػػارات المػػػػػكظايف كتكظيايػػػػػا كتنميتيػػػػػا 
يػػػػػػـ مكىبػػػػػػة أك مكاىػػػػػػب تسػػػػػػتحؽ الرعايػػػػػػة كتطكيرىػػػػػػا، كالتعامػػػػػػؿ مػػػػػػع ىػػػػػػؤالء المػػػػػػكظايف عمػػػػػػ  أن  

كاالىتمػػػػػػػػػاـ كالػػػػػػػػػديع إلػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػاـ، كالسػػػػػػػػػعي لكهللػػػػػػػػػع األشػػػػػػػػػخاص المناسػػػػػػػػػبيف ذكم الميػػػػػػػػػارات 
المناسػػػػػبة يػػػػػي المكػػػػػاف المناسػػػػػب كيػػػػػي الكقػػػػػت المناسػػػػػب، بحيػػػػػث يتػػػػػكاير لػػػػػدل الكميػػػػػة القػػػػػدرات 
 البشػػػػػػػرية الالزمػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػؽ أىػػػػػػػداييا كبنػػػػػػػاء أيهللػػػػػػػميتيا التنايسػػػػػػػية عمػػػػػػػ  المؤسسػػػػػػػات األخػػػػػػػرل"

 (.112: 2011، أحمد)

 اأداء المؤسسي:  

ئتيػػػػػا "المنظكمػػػػػة المتكاممػػػػػة لنتػػػػػاج أعمػػػػػاؿ المنظمػػػػػة يػػػػػي هللػػػػػكء تااعميػػػػػا مػػػػػع عناصػػػػػر بي
 (.67: 2007الداخمية كالخارجية" )الدكرم، 

 كميات التقنيةال: 

"ىػػػػػػي مؤسسػػػػػػات تعميميػػػػػػة تدريبيػػػػػػة نظاميػػػػػػة تتػػػػػػكل  التعمػػػػػػيـ كالتػػػػػػدريب النظػػػػػػرم كالعممػػػػػػي 
الجػػػػػامعي المتكسػػػػػط أك الجػػػػػامعي العػػػػػالي لمطمبػػػػػة الحاصػػػػػميف عمػػػػػ  شػػػػػيادة الثانكيػػػػػة العامػػػػػة أك 

إلػػػػػ  خمػػػػػس سػػػػػنكات، كتيػػػػػدؼ إلػػػػػ  إعػػػػػداد المينيػػػػػة، كتكػػػػػكف مػػػػػدة الدراسػػػػػة يييػػػػػا مػػػػػف سػػػػػنتيف 
الخػػػػػػريجيف مػػػػػػف يئػػػػػػة مسػػػػػػتكل تقنػػػػػػي أك ينػػػػػػي أك اختصاصػػػػػػي لتمبيػػػػػػة حاجػػػػػػات سػػػػػػكؽ العمػػػػػػؿ، 

 (.10: 2014، كالسعي إل  تنمية المجتمع الامسطيني كتطكيره" )أبك شمالة

 الدراسة: صعو ات 8.1
نتيجػػػػػػة األكهللػػػػػػاع  مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف الصػػػػػػعكبات أثنػػػػػػاء إعػػػػػػداد الدراسػػػػػػة كاجيػػػػػػت الباحػػػػػػث

 تمثمت يي التالي: غزة السياسية السائدة يي قطاع

 .يي قطاع غزة طكيمة اتكلاتر  المستمر كانقطاعيا الكيرباء أزمة .1
 .كالدراسة الباحث عم  المباشر كتأثيرىا الركاتب أزمة .2
 مكهللكع الدراسة. مف بعض الكمياتالصعكبة يي الحصكؿ عم  بعض البيانات الدقيقة  .3
 .االستمارات المكزعةتأخر استالـ  .4
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 ممخصال
اعتمػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػث يػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا الاصػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ  خطػػػػػػػػكات مػػػػػػػػنيج البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػي لدراسػػػػػػػػة 

إدارة المكاىػػػػػػػػب يػػػػػػػػي تطػػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػػي يػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػات التقنيػػػػػػػػة بقطػػػػػػػػاع مكهللػػػػػػػػكع دكر 
كعمػػػػػػ  مشػػػػػػكمة الدراسػػػػػػة كالتػػػػػػي تػػػػػػـ  ،ىػػػػػػذا الاصػػػػػػؿ عمػػػػػػ  مقدمػػػػػػة عامػػػػػػة اشػػػػػػتمؿ، حيػػػػػػث غػػػػػػزة

تعزيزىػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ اسػػػػػتخداـ الدراسػػػػػة االستكشػػػػػايية كتكصػػػػػيات الدراسػػػػػات السػػػػػابقة، كمػػػػػا حػػػػػدد 
الباحػػػػػػػث السػػػػػػػؤاؿ الػػػػػػػرئيس كتسػػػػػػػاؤالت الدراسػػػػػػػة، كمػػػػػػػف ثػػػػػػػـ تحديػػػػػػػد أىػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػة كأىميتيػػػػػػػا 

 لماصػػػػػؿ ا، تمييػػػػػدن كمحػػػػػدداتيا كيركهللػػػػػيا، كتطػػػػػرؽ الباحػػػػػث إلػػػػػ  حػػػػػدكد الدراسػػػػػة كمصػػػػػطمحاتيا
 طار النظرم لمدراسة(.)اإل الثاني
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 .إدارة الواىبالم حث اأول:  1.2
 .اأداء المؤسسي الم حث الثاني: 2.2
 .واقع الكميات التقنية في قطاع غزةالم حث الثالث:  3.2
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 تمييد:
 جيػػػػػػػا الاكػػػػػػػر اإلدارم المعاصػػػػػػػر مػػػػػػػؤخرناُتعػػػػػػػد إدارة المكاىػػػػػػػب يمسػػػػػػػاة إداريػػػػػػػة جديػػػػػػػدة، أنت

كاسػػػػػػتحكذت عمػػػػػػ  اىتمػػػػػػاـ الكثيػػػػػػر مػػػػػػف البػػػػػػاحثيف كالممارسػػػػػػيف، كيػػػػػػدكر محػػػػػػكر ارتكػػػػػػاز ىػػػػػػذا 
يػػػػػارات العاليػػػػػة لمعمػػػػػؿ داخػػػػػؿ المايػػػػػكـ حػػػػػكؿ جػػػػػذب كاسػػػػػتقطاب العػػػػػامميف المكىػػػػػكبيف كذكم الم

يػػػػػػػي كيمثمػػػػػػػكف ركيػػػػػػػزة التطػػػػػػػكر  ،، كاالحتاػػػػػػػاظ بيػػػػػػػـ كػػػػػػػكنيـ أىػػػػػػػـ المػػػػػػػكارد التنظيميػػػػػػػةالمؤسسػػػػػػػة
 .ألم مؤسسة األداء المؤسسي

يجػػػػػاد  متميػػػػػزة يػػػػػي أدائيػػػػػا عمييػػػػػا أف   تكػػػػػكف المؤسسػػػػػةكحتػػػػػ   تيػػػػػتـ بمكاردىػػػػػا البشػػػػػرية، كا 
كىنػػػػاؾ العديػػػػد  ييػػػػا عمػػػػ  العمػػػػؿ كاإلنتػػػػاج كاإلبػػػػداع،الطػػػػرؽ كالكسػػػػائؿ التػػػػي تسػػػػاعد العػػػػامميف ي

كارد تحتػػػػػػؿ قمػػػػػػة التطػػػػػػكر بمػػػػػػا امتمكػػػػػػت مػػػػػػف مػػػػػػ مػػػػػػف الػػػػػػدكؿ المتقدمػػػػػػة كاليابػػػػػػاف اسػػػػػػتطاعت أف  
  ياباف إل  قمة التاكؽ كاإلبداع.بشرية مكىكبة أخذت ال

ألىميػػػػػػة مؤسسػػػػػػات التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي يػػػػػػي بنػػػػػػاء الجيػػػػػػؿ القػػػػػػادـ، بػػػػػػؿ كبنػػػػػػاء األمػػػػػػة  نظػػػػػػرناك 
كالتطػػػػػكير اإلسػػػػػالمية، كحاجاتيػػػػػا الماسػػػػػة ألسػػػػػاليب كطػػػػػرؽ جديػػػػػدة مػػػػػف أجػػػػػؿ إحػػػػػداث التغييػػػػػر 

 .تقني يي قطاع غزةالمرجك، يقد سمط الباحث الهللكء عم  مؤسسات التعميـ ال

ػػػػػا عمػػػػػ  مػػػػػا تقػػػػػدـ، كبغيػػػػػة تحقيػػػػػؽ السػػػػػالؼ الػػػػػذكر، كلتسػػػػػييؿ البحػػػػػث، يقػػػػػد ُقس ػػػػػـ  كتأسيسن
 ىذا الاصؿ إل  ثالثة مباحث عم  النحك اآلتي:

 :إدارة المواىب الم حث اأول. 
 :المؤسسي. اأداء الم حث الثاني 
  :واقع الكميات التقنية في قطاع غزةالم حث الثالث. 
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 اأولالم حث 
 إدارة المواىب 1.2

 تمييد:
، كأصػػػػػبحت يمسػػػػػاة إداريػػػػػة اكاىػػػػػب، مػػػػػف العمػػػػػكـ التػػػػي ظيػػػػػرت حػػػػػديثن يعتبػػػػر عمػػػػػـ إدارة الم

يػػػػػػا ترتكػػػػػػز يػػػػػػي مهللػػػػػػمكنيا عمػػػػػػ  ىميػػػػػػة، ألن  أعديػػػػػػد مػػػػػػف المؤسسػػػػػػات، لمػػػػػػا شػػػػػػكمتو مػػػػػػف يػػػػػػي ال
لػػػػػ  ا  العاليػػػػػة، لمعمػػػػػؿ داخػػػػػؿ المؤسسػػػػػة، ك  مايػػػػػكـ جػػػػػذب العػػػػػامميف المكىػػػػػكبيف، كذكم الميػػػػػارات

 بداع لممؤسسة.ف بذلؾ ركيزة لمتطكر كالتقدـ كاإليـ يمثمك االحتااظ بيـ، ألن  

البشػػػػػػػرم، مػػػػػػػف تكػػػػػػػكف المؤسسػػػػػػػة متقدمػػػػػػػة كمبدعػػػػػػػة، عمييػػػػػػػا االىتمػػػػػػػاـ بػػػػػػػالمكرد كػػػػػػػي كل
بػػػػداع، كلكػػػػي تػػػػتمكف المؤسسػػػػة ليػػػػات التػػػػي تسػػػػاعد العػػػػامميف عمػػػػ  اإلخػػػػالؿ إيجػػػػاد الطػػػػرؽ كاآل

المكاىػػػػػػب كاكتشػػػػػػاييا، عنػػػػػػد قيػػػػػػاـ المؤسسػػػػػػة مػػػػػػف تحقيػػػػػػؽ ذلػػػػػػؾ، أصػػػػػػبح عمييػػػػػػا البحػػػػػػث عػػػػػػف 
بكظائايػػػػػػا الرئيسػػػػػػية، مػػػػػػف اسػػػػػػتقطاب كاختيػػػػػػار كتػػػػػػدريب لمعػػػػػػامميف لتعزيػػػػػػز قػػػػػػدراتيـ اإلبداعيػػػػػػة، 

ىا بكااءتيػػػػػا كيعاليتيػػػػػا يػػػػػي تقػػػػػديـ خػػػػػدماتيا، كالقػػػػػائـ ر لتحػػػػػايظ المؤسسػػػػػة عمػػػػػ  بقائيػػػػػا كاسػػػػػتمرا
 العامميف.عم  مكاىب كقدرات 

دارة المكاىػػػػػػػب كأىميتيػػػػػػػا، كأىػػػػػػػداييا، كأبعػػػػػػػاد ك  ةالمكىبػػػػػػػ كيتنػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػذا المبحػػػػػػػث مايػػػػػػػكـ ا 
 إدارة المكاىب. جعة إدارة المكاىب، كيعالية إدارة المكاىب، كتقييـ إدارة المكاىب، كمرا

دارة المواىبالموى ة و مفيوم  1.1.2  :ا 

يػػػػػػػي إدارة المػػػػػػػكارد البشػػػػػػػرية، كتنبػػػػػػػع  الميمػػػػػػػةمػػػػػػػف المكاهللػػػػػػػيع  (Talent)ُتعػػػػػػػد المكىبػػػػػػػة 
ىػػػػذه األىميػػػػة مػػػػف اىتمػػػػاـ البػػػػاحثيف كالكتػػػػاب بيػػػػذا المايػػػػكـ، كممػػػػا آثػػػػار االىتمػػػػاـ أكثػػػػر شػػػػركة 

مصػػػػػػطمح حػػػػػػرب  ـ( دراسػػػػػػة أكردت يييػػػػػػا1991التػػػػػػي قػػػػػػدمت عػػػػػػاـ ) (McKinsey)مػػػػػػاكينزم 
المكاىػػػػػب إلعػػػػػادة التاكيػػػػػر يػػػػػي الخطػػػػػكات التػػػػػي سػػػػػتتخذىا الستكشػػػػػاؼ كاسػػػػػتقطاب األشػػػػػخاص 

 (.6: 2013المكىكبيف كالمحايظة عمييـ )العزاـ، 

 الموى ة من الناحية المغوية: 1.1.1.2

المكىبػػػػػة ىػػػػػي االسػػػػػتعداد الاطػػػػػرم لػػػػػدل المػػػػػػرء لمبراعػػػػػة يػػػػػي يػػػػػف أك نحػػػػػكه، كالمكىػػػػػػكب: 
كىػػػػػػػب لػػػػػػػو الشػػػػػػػيء: أمكنػػػػػػػو أف يأخػػػػػػػذه كينالػػػػػػػو، عمػػػػػػػ  كىػػػػػػػب الشػػػػػػػيء: داـ، كيقػػػػػػػاؿ: أ  الكلػػػػػػػد، أ  

 ,Online Dictionaryطبيعيػػػة عمػػػ  التاػػػكؽ يػػػي العمػػػؿ )اإلنجػػػاز أك النجػػػاح، كىػػػي قػػػدرة 
2010: 1.) 
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 :الموى ة اصطالًحا 2.1.1.2

كغيرىػػػػػػػػا )عبػػػػػػػد الكػػػػػػػػايي،  يقصػػػػػػػد بيػػػػػػػػا النػػػػػػػابغكف يػػػػػػػػي المجػػػػػػػاالت األكاديميػػػػػػػػة كالعمميػػػػػػػة
(، كىػػػػػػي: المقػػػػػػدرة عمػػػػػػ  إظيػػػػػػار أك تحقيػػػػػػؽ مسػػػػػػتكيات عاليػػػػػػة مػػػػػػف األداء يػػػػػػي أم 9: 2009

 (.431، ص 2007النايعة اجتماعيان )القريطي، مجاؿ مف مجاالت النشاط اإلنساني 

يحمػػػػػػػػؿ معنػػػػػػػػ  المكىبػػػػػػػػة بحيػػػػػػػػث مايػػػػػػػػـك ( 30: 2008كقػػػػػػػػد حػػػػػػػػدد )سػػػػػػػػميماف كمنيػػػػػػػػب، 
قصػػػػػػد بػػػػػو اسػػػػػػتعداد طبيعػػػػػػي، أك طاقػػػػػػة يطريػػػػػػة كامنػػػػػػة زة المػػػػػػرء أك امتالكػػػػػػو لميػػػػػػزة مػػػػػػا، كيحيػػػػػا

غيػػػػػر عاديػػػػػة يػػػػػي مجػػػػػاؿ أك أكثػػػػػر مػػػػػف مجػػػػػاالت االسػػػػػتعداد اإلنسػػػػػاني التػػػػػي تحظػػػػػ  بالتقػػػػػدير 
بتحقيػػػػػػػؽ  التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف أف تؤىػػػػػػػؿ الاػػػػػػػرد مسػػػػػػػتقبالن االجتمػػػػػػػاعي يػػػػػػػي مكػػػػػػػاف كزمػػػػػػػاف معينػػػػػػػيف، ك 

مسػػػػػتكيات أدائيػػػػػة متميػػػػػزة يػػػػػي أحػػػػػد ميػػػػػاديف النشػػػػػاط اإلنسػػػػػاني المرتبطػػػػػة بيػػػػػذا االسػػػػػتعداد، إذا 
مػػػػػػػا تػػػػػػػكيرت لديػػػػػػػة العكامػػػػػػػؿ الشخصػػػػػػػية كالدايعيػػػػػػػة الالزمػػػػػػػة، كتييػػػػػػػأت لػػػػػػػو الظػػػػػػػركؼ البيئيػػػػػػػة 

 .ناسبةالم

 الموىوب: 3.1.1.2

ػػػػػ العػػػػػادييف يػػػػػي أم مجػػػػػاؿ مػػػػػف مجػػػػػاالت التػػػػػي العػػػػػامميف يرتاػػػػػع مسػػػػػتكل أدائػػػػػو عػػػػػف  ف  م 
(، كمػػػػػا 13 :2009أك غيػػػػػر أكػػػػػاديمي )عبػػػػػد الكػػػػػايي،  درىا الجماعػػػػػة سػػػػػكاء أكػػػػػاف أكاديمينػػػػػاتقػػػػػ

أنػػػػػػو: كػػػػػػـ يمتمػػػػػػؾ قػػػػػػدرات كامنػػػػػػة، تعطيػػػػػػو األداء األعمػػػػػػ  يػػػػػػي المجػػػػػػاالت العقميػػػػػػة كاالبتكاريػػػػػػة 
كعرييػػػػػػػا  (.492 :2007ة عمػػػػػػػ  القيػػػػػػػادة )شػػػػػػػراب، كيػػػػػػػي التخصػػػػػػػص األكػػػػػػػاديمي كيػػػػػػػي القػػػػػػػدر 

كل يكريػػػػػػة متقدمػػػػػػة تككنيػػػػػػػا سػػػػػػمات معقػػػػػػػدة "تمثػػػػػػؿ قُػػػػػػػ :يػػػػػػػا( بأن  16: 2010)صػػػػػػالح، كسػػػػػػعد، 
تؤىػػػػػػؿ مػػػػػػف يتمتػػػػػػع بيػػػػػػا مػػػػػػف إنجػػػػػػاز ميمػػػػػػات تتسػػػػػػـ بالتحػػػػػػدم كاإلبػػػػػػداع كتهللػػػػػػيؼ قيمػػػػػػة إلػػػػػػ  

 المنظمة".

ػػػػػػػػ السػػػػػػػػابقة أف   كيتهللػػػػػػػػح مػػػػػػػػف عػػػػػػػػرض الماػػػػػػػػاىيـ يمتمػػػػػػػػؾ  ف  الشػػػػػػػػخص المكىػػػػػػػػكب ىػػػػػػػػك م 
مػػػػػػػػػف األداء، كتتميػػػػػػػػػز أعمالػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػاؿ   االسػػػػػػػػػتعداد لمقيػػػػػػػػػاـ بميػػػػػػػػػاـ معينػػػػػػػػػة، كيحقػػػػػػػػػؽ مسػػػػػػػػػتكلن 

  باإلبداعية.

الشػػػخص الػػػذم لديػػػو قػػػدرة غيػػػر عاديػػػة يطريػػػة  (Tansley, 2011: 269)كأشػػػار 
( بأنيػػػػػا 4: 2011أك مكتسػػػػػبة لعمػػػػػؿ شػػػػػيء مبػػػػػدع كبػػػػػارز، كمػػػػػا عرييػػػػػا )العنػػػػػزم، كالعبػػػػػادم، 

ػػػػػ ػػػػػا كنكعن ( التػػػػػي يمتمكيػػػػػا الاػػػػػرد كتشػػػػػمؿ المعريػػػػػة كالخبػػػػػرة كالميػػػػػارة ككػػػػػؿ امجمػػػػػكع القػػػػػدرات )كمن
 ، كجعػػػػػؿ األداء ييػػػػػو عالينػػػػػامػػػػػف أجػػػػػؿ االسػػػػػتخداـ يػػػػػي تطػػػػػكير العمػػػػػؿ ،المقػػػػػدرات التػػػػػي يقػػػػػدميا

 يصب يي صالح المنظمة لتككف مكىكبة.
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 ىػػػػك الشػػػػخص الػػػػذم يمتمػػػػؾ قػػػػدرات عقميػػػػػة :ئًيــــا   ن ــــوويعــــرف ال احــــث الموىــــوب إجرا
خػػػػريف، كتجعمػػػػو أكثػػػػر قػػػػدرة عمػػػػ  القيػػػػاـ باألعمػػػػاؿ بكاػػػػاءة كميػػػػارات ينيػػػػة عاليػػػػة تميػػػػزه عػػػػف اآل

 كيعالية، كبجكدة كبأقؿ جيد كأقؿ كقت.

 مفيوم إدارة المواىب: 4.1.1.2

قػػػػػػػػد كردت تعرياػػػػػػػػات ك ظيػػػػػػػػر مصػػػػػػػػطمح إدارة المكاىػػػػػػػػب يػػػػػػػػي أكاخػػػػػػػػر القػػػػػػػػرف الماهللػػػػػػػػي، 
يػػػػػي تحديػػػػػدىا نتيجػػػػػة تبػػػػػايف  كفكالبػػػػػاحث اختمػػػػػؼ الكتػػػػػابُ حيػػػػػث ، إدارة المكاىػػػػػبعديػػػػػدة لمايػػػػػـك 

اتجاىػػػػػاتيـ كخمايػػػػػاتيـ الاكريػػػػػػة، كييمػػػػػا يمػػػػػػي بعػػػػػض إسػػػػػػيامات البػػػػػاحثيف لتمػػػػػػؾ التعػػػػػاريؼ كمػػػػػػا 
 مكهللح بالجدكؿ:

 ثين في تعريف إدارة المواىب عض اسيامات ال احيوض  (: 1.2جدول )
 التعريف ال احث م

.1 Wheelen & 

Hunger, 2002: 2 

تحديد الكظائؼ األكثر أىمية كحساسية يي نظاـ إدارم يقـك عم  
كالتي تسيـ يي تحقيؽ ميزة تنايسية مستدامة مف خالؿ  ،المنظمة

 .تزكيدىا بالقكل العاممة المناسبة لتأديتيا باعالية ككااءة عالية

2. Tucker, Kao, & 

Verma, 2005:20 

ثقاية راسخة يي المنظمة تشجع كترع  المكىكبيف، كتهللمف زكاؿ 
لنزاعات التنظيمية كهللغكطات العمؿ التي مف شأنيا إعاقة مختمؼ ا

مكاىبيـ، كذلؾ بتقدير القيمة المهللاية لكؿ يرد مف أكلئؾ المكىكبيف 
يي المنظمة، كتمحك كؿ مظاىر العنصرية التنظيمية، كتدعـ خمؽ 

 . التكازف بيف عمؿ المكظايف كحياتيـ الشخصية

3. Armstrong, 2006: 

327 

المترابطة التي تقـك بيا المنظمة لجذب كاالحتااظ مجمكعة األنشطة 
كيي  ىكبيف التي ىي بحاجة إلييـ حاليناكتشجيع كتطكير األيراد المك 

 .المستقبؿ مف أجؿ أف تبق  منظمة ناجحة

4.  Blass, 2007: 3 
مجمكعة العمميات كالارص اإلهللايية التي تكيرىا اإلدارة لأليراد يي 

 .المنظمة ليككنكا مكىكبيف

5.  Bechet, 2008: 19 
مجمكعة مف اإلجراءات كالحمكؿ المبتكرة التي تسمح لممنظمة بتاعيؿ 

 .مكاىب العامميف لدييا كتحقيؽ أقص  قدر مف الااعمية

6.  Chandra, 2009: 

75 

تشير إل  عممية التطكير كاالحتااظ بالعامميف الجدد كالتطكير 
ب العامميف ذكم كاالحتااظ بالعامميف الحالييف كالعمؿ عم  جذ

 .الميارات العالية لمعمؿ يي المنظمة
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 التعريف ال احث م

7. 
Collings & 

Mellahi, 

2009:304 

كالحساسة يي المنظمة كهللماف  الميمةتحديد المكاقع الكظياية 
 .شغميا بأشخاص مكىكبيف

8.  Silzer & Dowell, 

2010: 18 

مجمكعة مف العمميات، كالبرامج كالمعايير الثقايية المتكاممة 
المصممة لجذب كتطكير كنشر المكاىب كالمحايظة عمييا كتمبية 
احتياجات األعماؿ بيدؼ تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية يي 

 .المستقبؿ

9. Sajjad, et al, 

2012: 130 

هللماف كهللع الرجؿ المناسب يي الكظياة المناسبة يي الكقت 
 .المناسب

 10: 2013العزاـ،  .10

اختيار المكظايف عم  أساس الجدارات عممية منظمة تقـك عم  
 ،التي يمتمككنيا كتدريب كتطكير كاستدامتيا إل  داخؿ المنظمة

كاكتشاؼ المكىكبيف داخؿ المنظمة كتعزيز كجكدىـ مف خالؿ 
استدامتو كالعمؿ عم  تحايزىـ كالمحايظة عمييـ كمصدر ذات قيمة 

 .يسيـ يي تحقيؽ الميزة التنايسية لممنظمة
 بكاسطة الباحث استنادنا لمدراسات السابقة.جرد الجدكؿ 

مجمكعػػػػة مػػػػف :   نيــــا إدارة المواىــــب إجرائًيــــاال احــــث  عــــرفعمــــى مــــا ســــ ق ي   اوترتيً ــــ
كالتػػػػػػػي تتميػػػػػػػز بجػػػػػػػذب كتكامػػػػػػػؿ كتطػػػػػػػكير كتحايػػػػػػػز كاالحتاػػػػػػػاظ  ،األنشػػػػػػػطة اإلداريػػػػػػػة المترابطػػػػػػػة

 .باأليراد المكىكبيف لمعمؿ يي الكمية

 أىمية إدارة المواىب: 2.1.2
ػػػػػػػا يػػػػػػػي المنظمػػػػػػػات اأصػػػػػػػبحت إدارة المكاىػػػػػػػب ك  حػػػػػػػدة مػػػػػػػف المكهللػػػػػػػكعات األكثػػػػػػػر إلحاحن

 :(Bersin, 2010: 1) يا تعمؿ عم المعاصرة، كذلؾ ألن  

 .جعؿ عممية التكظيؼ أكثر كااءة كيعالية 
 .تطكير أداء أيراد اإلدارة كتعزيز ثقاية التنمية المستدامة 
  التدريب الالـز يي األكقات المناسبة.سرعة تحديد الاجكات يي األداء، كمف ثـ تكيير 
 .كهللع آليات محددة لمقياس كالمحاسبة 
 .تحقيؽ نكع مف التكامؿ بيف األيراد يي المؤسسة 
 ناسب لأليراد كالمرتبط باألعماؿ.تكيير التدريب الم 
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كُتعػػػػػػػػػد إدارة المكىبػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػزة تنايسػػػػػػػػػية حرجػػػػػػػػػة لمنظمػػػػػػػػػات األعمػػػػػػػػػاؿ الحديثػػػػػػػػػة كقاعػػػػػػػػػدة 
أساسػػػػػػية لتطكيرىػػػػػػا كازدىارىػػػػػػا، األمػػػػػػر الػػػػػػذم يتطمػػػػػػب مػػػػػػف إدارة المنظمػػػػػػة متابعػػػػػػة األيػػػػػػراد ذكم 
العقػػػػػػػكؿ البراقػػػػػػػة، لغػػػػػػػرض جػػػػػػػذبيا كاسػػػػػػػتقطابيا كخبػػػػػػػرات متطػػػػػػػكرة يمكػػػػػػػف لممنظمػػػػػػػة االسػػػػػػػتاادة 

 (Buena & Sanchez, 2003: 6)كعمميػػػة االبتكػػار منيػػا بشػػكؿ كبيػػر يػػػي زيػػادة اإلنتػػاج 
كبسػػػػػػبب تكسػػػػػػع االقتصػػػػػػاد العػػػػػػالمي كاألعمػػػػػػاؿ التجاريػػػػػػة كتحػػػػػػديات المكىبػػػػػػة العالميػػػػػػة، ازدادت 
الحاجػػػػة إلػػػػ  القػػػػكل العاممػػػػة المػػػػاىرة، ممػػػػا أدل إلػػػػ  ديػػػػع العديػػػػد مػػػػف المنظمػػػػات إلػػػػ  االىتمػػػػاـ 

 .(Schuler, et al, 2010: 506)بجدارة المكىبة لمكاجية تمؾ التحديات 

ػػػػ يهللػػػػالن  أىميػػػػة إدارة المكاىػػػػب تتهللػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ المنػػػػايع التػػػػي تمنحيػػػػا  يػػػػجف   ؛ا تقػػػػدـعم 
 كما يأتي: (Maxwell & Maclean, 2008: 822)لمنظمات األعماؿ 

 زيادة اإلنتاجية. .1
 االختيار المناسب لمعامميف لمعمؿ يي المنظمات. .2
 تطكير رأس الماؿ البشرم كزيادة الميارات. .3
 .  تحسيف صكرة كسمعة المنظمة كعالمتيا التجاريةالعمؿ عم .4

لجػػػػػػػػػذب العػػػػػػػػػامميف  اهللػػػػػػػػػركرين  نسػػػػػػػػػتنتج ممػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبؽ أف إدارة المكاىػػػػػػػػػب تعتبػػػػػػػػػر مكمػػػػػػػػػالن 
لمنجػػػػػػاح  اأساسػػػػػػين  االمػػػػػػاىريف لمعمػػػػػػؿ يػػػػػػي الكميػػػػػػات التقنيػػػػػػة، يهللػػػػػػالن عػػػػػػف أنيػػػػػػا أصػػػػػػبحت محػػػػػػددن 

التنظيمػػػػػي لمعديػػػػػد مػػػػػف المؤسسػػػػػات، كيػػػػػي بعػػػػػض الحػػػػػاالت حتػػػػػ  لبقائيػػػػػا، كمػػػػػا تهللػػػػػمف إدارة 
 المكاىب لمكميات إمكانية كسب النجاح كاالحتااظ بالمكىبة الهللركرية.

  :إدارة المواىبأىداف  3.1.2
الاكػػػػػػرة الرئيسػػػػػػية إلدارة المكاىػػػػػػب ىػػػػػػي تطػػػػػػكير المػػػػػػكارد الالزمػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ األىػػػػػػػداؼ  إف  
لممؤسسػػػػػة، مػػػػػف خػػػػػالؿ بػػػػػذؿ الجيػػػػػكد لتناسػػػػػب إمكانػػػػػات كميػػػػػارات العػػػػػالميف مػػػػػع  تيجيةاالسػػػػػترا

 احتياجػػػػػػػػات العمػػػػػػػػؿ الحاليػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػتقبمية، كعمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ تتمثػػػػػػػػؿ أىػػػػػػػػداؼ إدارة الكاىػػػػػػػػب يػػػػػػػػي
(Vidyeswari, 2009: 2): 

 .تقميص تكاليؼ العمالة دكف اإلهللرار باإلنتاجية 
  الكظائؼ المستقبمية.إعداد القادة كالتنايذييف لمكاجية متطمبات 
 " الشكاغر المااجئة " يي األدكار األساسية بالمكاىب ذات الكااءة العالية.مؿء 
 .المحايظة عم  قكة عمؿ احتياطية 
 .التحريؾ الااعؿ لممكاىب داخؿ المؤسسة لتحقيؽ عائد االستثمار األمثؿ لممكاىب 
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 .تركيز يعاليات االحتااظ عم  أىـ كأثمف المكاىب 
 لتكظيؼ المكاىب التي تبرز الحاجة إلييا. تحديد آليات 
 .تحسيف ممارسات التكظيؼ 
 .كسب تأييد مؤسسات المجتمع 

اؿ يػػػػػػي هللػػػػػػماف كجػػػػػػكد كنػػػػػػز ىػػػػػػذه األىػػػػػػداؼ ستسػػػػػػاىـ بشػػػػػػكؿ يع ػػػػػػ أف   ويشــــــير ال احــــــث
ػػػػاكامػػػػؿ كمسػػػػتمر مػػػػف األيػػػػراد المكىػػػػكب يػػػػي بنػػػػاء التعاقػػػػب  يف داخػػػػؿ الكميػػػػات، كمػػػػا تسػػػػاىـ أيهللن

تباعيػػػػػػا ييمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ باالحتاػػػػػػاظ أك اسػػػػػػتبداؿ شػػػػػػخص االػػػػػػكظياي، كىػػػػػػي العمميػػػػػػة التػػػػػػي يتعػػػػػػيف 
 بشكؿ مااجئ أك بشكؿ مخطط داخؿ العمؿ يي الكمية.

 : عاد إدارة المواىبأ 4.1.2
( Ringo, et al, 2008: 3دراسػػة )الباحػػػث عمػػ  النمػػػكذج الػػكراد يػػػي  كلقػػد اعتمػػد

حػػػػػكؿ النظػػػػػاـ المتكامػػػػػؿ إلدارة المكاىػػػػػب يػػػػػي المنظمػػػػػات، كالػػػػػذم  IBMكالصػػػػػادر عػػػػػف معيػػػػػد 
 نظاـ إدارة المكاىب لو ستة أبعاد رئيسية، كالمبينة يي الجدكؿ التالي:  يعتبر أف  

 IBMال عاد الستة لمنظام المتكامل إلدارة الموى ة حسب معيد يوض  (: 2.2جدول )

 الوصف اأ عاد م

كهللع أيهللؿ استراتيجية طكيمة األمد لجذب كاستقطاب  تطكير استراتيجية المكىبة .1
 .كتطكير كاالحتااظ بالمكىبة يي المنظمة

2. 
استقطاب المكىبة 
 كاالحتااظ بيا

تحديد مصادر المكىبة، جذبيا لممنظمة، تعيينيا يي 
يناسب قدرتيا كاستعداداتيا كحسب أنسب مكقع كظياي 

 .ىداؼ المنظمةأ

 تحايز المكىبة كتطكيرىا .3
تحديد مكىبة العامميف، كتشجيعيـ، كتحقيؽ الرهللا 

  .الكظياي ليـ
 

دارة المكىبة .4  تنظيـ كا 
ثم  مف المكاىب، مف خالؿ تنظيـ تحقيؽ االستاادة المُ 

منظمة مف خالؿ إسيامات ما يمبي حاجات البعمميـ، 
 .يكارىـ الخالقةالمكاىب كأ

 االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا .5
تاحة إيجاد اتصاؿ تنظيمي  يعاؿ بالمكىب يي المنظمة، كا 

الارص أماميـ لنشر خبراتيـ داخؿ المنظمة مف خالؿ 
 .التمكيف اإلدارم
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 الوصف اأ عاد م

 تعاقب كاستدامة المكىبة .6

المنظمة قادرة عم  التعامؿ مع أم طارئ،  التأكد مف أف  
 االتصاالت التنظيمية تتكايؽ مع سمكؾ القيادة، كأف   كأف  

التغيرات الحادثة يي المنظمة تمت هللمف رؤية مستقبمية 
  .كاهللحة كتحقؽ االستدامة

Source: Ringo, et al, 2008: 3. 

 كما يمي: IBMاأ عاد الستة الواردة في نموذج معيد فصل ال احث وي  

 تطوير استراتيجية الموى ة: .1

قبػػػػػػػؿ البػػػػػػػدء يػػػػػػػي  الميػػػػػػػـ جػػػػػػػدنا يمػػػػػػػف (183-180: 2008كبيالنػػػػػػػت،  ،ثػػػػػػػكرفحسػػػػػػػب )
تطػػػػكير المكىبػػػػة القيػػػػاـ بتحديػػػػد احتياجػػػػات المنظمػػػػة مػػػػف المكاىػػػػب، كمػػػػا ىػػػػي المكاىػػػػب الػػػػالـز 
امتالكيػػػػػػػا لنقػػػػػػػـك بالبحػػػػػػػث عنيػػػػػػػا، مػػػػػػػع تػػػػػػػكير دعػػػػػػػـ قيػػػػػػػادة المنظمػػػػػػػة لػػػػػػػذلؾ، كيمكػػػػػػػف تطػػػػػػػكير 
اسػػػػػػػػتراتيجيات المكىبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ يحػػػػػػػػص دقيػػػػػػػػؽ لممنظمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الػػػػػػػػداخؿ لتحديػػػػػػػػد نكعيػػػػػػػػة 

، كتحديػػػػد مػػػػا ىػػػػي األشػػػػياء التػػػػي تحقػػػػؽ التميػػػػز لممنظمػػػػة، كىػػػػذا الن تمتمكيػػػػا يعػػػػ المكاىػػػػب التػػػػي
اؿ بػػػػػػيف األقسػػػػػػاـ المختماػػػػػػة لممسػػػػػػاعدة يػػػػػػي تنايػػػػػػذ خطػػػػػػكات يمزمػػػػػػو إنشػػػػػػاء قنػػػػػػكات اتصػػػػػػاؿ يع ػػػػػػ

تطػػػػكير اسػػػػتراتيجية المكىبػػػػة، حيػػػػث مػػػػف الهللػػػػركرم الحصػػػػكؿ عمػػػػ  كجيػػػػات النظػػػػر المختماػػػػة 
كاىػػػػػػػػب مػػػػػػػػف الكػػػػػػػػادر الػػػػػػػػكظياي الممػػػػػػػػف اإلدارة العميػػػػػػػػا، كاإلدارة الكسػػػػػػػػط  كػػػػػػػػذلؾ، كأصػػػػػػػػحاب 

ػػػػا يتعػػػػاكف ىػػػػؤالء  ، كبػػػػالطبع أعهللػػػػاء يريػػػػؽ العمػػػػؿ يػػػػي قسػػػػـ المػػػػكارد البشػػػػرية، كيجػػػػب أف  عمكمن
 جميعيـ ل جابة عف األسئمة التالية:

 عرؼ المكىبة يي المنظمة، ككيؼ نقـك بتحديدىا؟كيؼ ن .أ 
 ما مدل ياعمية طريقة التكظيؼ كالتعييف لممكىبة المتبعة مف قبؿ المنظمة؟ .ب 
 د المنظمة ثقاية تنظيمية تشجع التعمـ لجميع العامميف؟كج  كيؼ تُ  .ج 
 كيؼ تكير المنظمة بيئة عمؿ تجذب المكىكبيف لمعمؿ يي المنظمة؟ .د 
 كيؼ تحتاظ المنظمة بالمكىكبيف بعد تعيينيـ؟ .ق 
 المنظمة بخكض تجارب جديدة مبتكرة مف قبؿ المكىكبيف؟ تسمح ىؿ .ك 
 لمكىبة؟الييكؿ التنظيمي عم  تطكير ا يساعد ىؿ .ز 
 ىؿ تكير المنظمة نظامان مرنان إلدارة أداء المكاىب كمكايئتيـ كتحايزىـ؟ .ح 
 ىؿ تمتمؾ المنظمة قكة عمؿ متنكعة كمتعددة المكاىب؟ .ط 
 معايير التي تقيس بيا ياعمية استراتيجية تطكير المكىبة يي المنظمة؟الما ىي  .م 
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 ف ترككا المنظمة؟ما السياسات التي تتبعيا المنظمة إلعادة جذب المكىكبيف الذي .ؾ 
 ما أكبر تحديات إدارة المكىبة يي المنظمة؟ .ؿ 

 :استقطاب الموى ة والحتفاظ  يا .2
يزداد التنايس بيف المنظمات لجذب المكىكبيف لمنجاح يي عالـ  استقطاب الموى ة: .أ 

 المنايسة، كلذلؾ يالمنظمات تعرض حكايز مالية كبيرة لجذبيـ، كلكف يجب أف  
المنظمة  ةتتمتع المنظمة بخصائص أخرل غير الحكايز المالية مف أىميا سمع

كلنجاح عممية االستقطاب (، 184: 2008كبيالنت،  ،كمكانتيا يي المجتمع )ثكرف
المنظمة تحتاج إل  اتباع استراتيجية ناجحة الستقطاب المكىبة، باإلهللاية إل   يجف  

عف بناء  ، يهللالن ف مراحؿ االستقطاباعتماد المبادئ األخالقية يي كؿ مرحمة م
سمعة قكية كمميزة ليا يي سكؽ العمؿ، لكي تتمكف مف مكاجية المنايسة الشديدة 

 Toweresكحسب معيد )(. 93: 2013مف أجؿ المكىبة )الزبيدم، كحسيف، 
Perrin, 2005: 17 يجف   (1934)( كىك معيد استشارم أمريكي يعمؿ منذ العاـ 

ىي:  ،لعممية االستقطاب أم الجاذبة لأليراد مف خارج المنظمةالمحددة العكامؿ 
الراتب األساسي، تحقيؽ التكزاف بيف الحياة المينية كالشخصية، يرص التقدـ يي 
مسار الكظياة، المنايع كالتعكيهللات، تحديات العمؿ، ربط الراتب باألداء، يرص 

كيصنؼ  عة المنظمة.دية، زمالء العمؿ، كسمالتدريب كالتطكير، المنايع كالتقاع
 ( المستكيات التي تتطمب كجكد أيراد مكىكبيف كما يمي:7: 2002)الصمادم، 

 :يي ىذا المستكل التنظيمي ض ميارات األيراد تتعر  المستوى التنفيذي والفني
إل  التآكؿ كاالهللمحالؿ، يالمجاالت الانية كالتقنية يي تطكر متالحؽ باهللؿ 

مرار، كعم  المكىكب الذم يعمؿ يي أحد ما يظير مف تقنيات كتطبيقات باست
يطكر مياراتو  كأف   ،يككف كاسع االطالع يي مجاؿ عممو ىذه المجاالت أف  

 أف  ك  ،ليذا المستكل التنظيمي كعم  المنظمة عندما تختار أيرادناباستمرار، 
تككف متأكدة مف  تركز عم  مكاكبتيـ لممعارؼ كالميارات األكثر حداثة، كأف  

 قابمية عالية لمتعمـ. لديوقدرة عالية عم  تطكير الذات، ك تحمي الارد ب
 :المكاىب المطمكبة يي األيراد الذيف يشغمكف ىذا  المستوى اإلداري واإلشرافي

المستكل يي المنظمة يي المنظمة مرتبطة بأنماط الشخصية، كميارات 
ليست االتصاؿ كالتكاصؿ، كالميارات اإلشرايية كالقيادية، لذلؾ ييذه الميارات 

نيا ميارات تعكس السمات الشخصية أل   ؛معرهللة لالهللمحالؿ السريع
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المطبكع عمييا الارد، كدكر األيراد المكىكبيف يي ىذه المستكيات العميا لو أثر 
أكبر مف الكظائؼ التنايذية يي المنظمة، كقدرة المنظمة عم  زرع ميارات 

ككف محدكدة مقارنة شخصية يي الارد يي ىذه المستكيات اإلشرايية العميا ت
بقدراتيا يي تعميـ كتدريب األيراد اآلخريف يي المستكيات التنايذية كالانية، مف 

اإلشرايية أيرادنا مكىبيف تختار لممستكيات  أجؿ ذلؾ يجب عم  المنظمة أف  
يا لف تستطيع كلدييـ قدرات عالية يي النكاحي االتصالية كالقيادية، ألن   أصالن 
 تغير يييـ الكثير بعد عممية التعييف. أف  

عممية اختيار المكىبة عممية دقيقة، يمتطمباتيا ناتجة مف  وتعيينيا:اختيار الموى ة  .ب 
 المطمكبة،عممية التحميؿ الكظياي التي تحدد نكعية الكااءات كمؤشرات األداء 

ىب ثـ كعممية اختيار المكىبة تبدأ بتحديد مصادر المكاىب ثـ تحديد مصادر المكا
 ف  كالمتطمبات المستقبمية ليـ بالذات لم   المصادر،تحديد كياية البحث عنيـ يي تمؾ 

 سيشغمكف منيـ مناصب قيادية تتكقؼ عم  احتياجات المنظمة كطبيعة عمميا.
( يجنػػو يجػػب البحػػث عػػف مجمػػكعتيف Davies & Davies, 2010: 420) كحسػػب

 المنظمة:الخصائص يي األيراد الختيارىـ كمكىبيف يي مف 
  الموىوب:كيف يفكر  اأولى:المجموعة 

 كييـ العالقات بينيا. المعقدة،قدرة عالية عم  ييـ األمكر  -
 كقدرة عالية عم  تحايز الذات. المبادرة،قدرة عالية يي  -
 يتمتع باهللكؿ يكرم، كقدرة عالية عم  التاكير المرف. -
 قدرة عالية عم  حؿ المشاكؿ. -

  اآلخرين:كيف يتعامل الموىوب مع  الثانية:المجموعة 
 يتمتع بدرجة عالية مف الذكاء العاطاي. -
 قدرة عالية يي التعمـ مف اآلخريف. -
 لديو شغؼ لصناعة الارؽ كالتميز. -
 حكليا، كتيتـ بأمكرىـ. ف  شخصية مميمة لم   -
 ثقة عالية بالناس، كشخصية يمكف االعتماد عمييا. -

يمثؿ االحتااظ بالمكاىب العممية التي تركز بشكؿ استراتيجي   المواىب:الحتفاظ  .ج 
عم  بقاء المكىبة داخؿ المنظمة كالمحايظة عمييا مف خالؿ تشجيع االستثمار يي 

(، كىناؾ مجمكعة مف العكامؿ تديع 41: 2010األيراد كبشكؿ مستمر )حسف، 
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قتصادم الذم المنظمات إل  زيادة االىتماـ باالحتااظ بالمكىبة مثؿ: التقدـ اال
أيهللؿ لمتكظيؼ خارج المنظمة، ككذلؾ قمة عدد العامميف المكىكبيف  ايكير يرصن 

 .(Bolt, 2005: 44)يي أسكاؽ العمؿ 

تسػػػػػػػػاعد إدارة المكاىػػػػػػػػب عمػػػػػػػػ  االحتاػػػػػػػػاظ  مػػػػػػػػف الممكػػػػػػػػف أف   عػػػػػػػػدة كتكجػػػػػػػػد ايتراهللػػػػػػػػات
ن   عركف مػػػػا عنػػػػدما يشػػػػبالمكىبػػػػة منيػػػػا، يعمػػػػؿ األيػػػػراد بشػػػػكؿ أيهللػػػػؿ لػػػػيس مػػػػف أجػػػػؿ األمػػػػكاؿ كا 

 :Dijk, 2008)جيػػػدىـ لػػػو أثػػػر يػػػي نجػػػاح المنظمػػػة كمػػػدعـك مػػػف قبػػػؿ اسػػػتراتيجياتيا  بػػػأف  
389). 

 تحفيز المواىب وتطويرىم: .3

تسػػػػػػتطيع المنظمػػػػػػة تحايػػػػػػز المكىػػػػػػكب يجػػػػػػب أكالن أف تايػػػػػػـ دكايعػػػػػػو كرغباتػػػػػػو منػػػػػػذ حتػػػػػػ  
الػػػػدكايع المحظػػػػة األكلػػػػ  لمتعيػػػػيف يػػػػي المنظمػػػػة بػػػػؿ حتػػػػ  قبػػػػؿ ذلػػػػؾ، يػػػػجذا ييمػػػػت المنظمػػػػة ىػػػػذه 

تسػػػػتطيع بجػػػػدارة أف تػػػػدير طاقػػػػة اإلبػػػػداع لديػػػػو، كبػػػػذلؾ تػػػػتمكف مػػػػف حاػػػػزه لكػػػػي يقػػػػدـ أيهللػػػػؿ مػػػػا 
 (:138-136: 2008 كبيالنت، ،)ثكرف كما يميىي ك  ،عنده عبر ثالث خطكات

كالتي مف الممكف أف تتطكر عبر خمس مراحؿ  فيم دوافع ورغ ات الموىو ين: .أ 
 ىي:
 :بما يرغب المكىكبكف يي أداء المياـ يي ىذه المرحمة ر  الرغ ة في الحضور

ألنيـ يتقاهللكف مقابميا أجران، كيككف كالؤىـ لممنظمة محدكد كربما ال 
 يشعركف بالتااعؿ الالـز مع المنظمة.

 :يي ىذه المرحمة يصبح لدل المكىكب رغبة يي تقديـ  الرغ ة في المساىمة
 إسيامات معنية، كىك أمر سيؿ جدان عم  الارد المكىكب.

  إذا حصؿ المكىكبكف عم  التشجيع الالـز  ة في العمل مع اآلخرين:الرغ
يي المرحمة السابقة يبدؤكف يي التااعؿ اإليجابي مع أعهللاء يريؽ العمؿ 

 كيي مشاركتيـ طمكحاتيـ يي العمؿ.
 :خالؿ يترة مف الزمف ربما يظير المكىكبكف  الرغ ة في قيادة اآلخرين

مؤىالت قيادية كمف النادر أف يبدم المكىكبكف رغبة يي تكلي مسئكلية إدارة 
 نيـ يكرىكف السمطة.اآلخريف أل
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 :كىي الرغبة يي تقديـ مساىمات  الرغ ة في تقديم مساىمات اختيارية
ككف نابعة مف إهللايية، أك تقديـ أيكار مبتكرة تايد العمؿ، كىي رغبة ت

 ارتباط األيراد المكىكبيف كجدانيان بالمنظمة.
بعد ييـ المنظمة لدكايع كرغبات المكىكبيف، يمكنيا تحايزىـ مف  تحفيز الموى ة: .ب 

 خالؿ ما يمي:
  االىتماـ بآماؿ المكىكبيف كطمكحاتيـ، كتشجيعيـ لتحديد ما ىك بحاجة

 لتطكير.
  ظيار  االحتراـ كالتقدير ليا.االىتماـ بقيميـ كىكاياتيـ، كا 
  إظيار اىتماـ حقيقي بحياتيـ الخاصة خارج العمؿ مف خالؿ قهللاء أكقات

 معيـ.
 .تكيير االحتياجات الجسدية كالناسية ليـ، مف خالؿ منحيـ الراحة الالزمة 
  تكيير االحتياجات المالية ليـ، بحيث يشعركف أف جيكدىـ تكايئ ماليان

 أيهللان.
 نتمائيـ لممنظمة.جعميـ يشعركف بالاخر ال 
 .تقديـ تقارير تقييمية إيجابية عند تحقيؽ إنجازات يي العمؿ 
  منحيـ سمطة حقيقية التخاذ القرار لتحمؿ مسئكليات أكبر مع هللركرة مراقبة

 ذلؾ.
 .تكيير الدعـ كالمعمكمات الالزمة لمقياـ بالمسئكليات الممقاة عم  عاتقيـ 
  لنجاح المنظمة.تكجيو الشكر كالتقدير ليـ كبياف أىميتيـ 
 .كال ننس  أف القدكة الحسنة كىي خير كسيمة لتحايز المكىكبيف يي المنظمة 

يعتبر التطكير مف كجية نظر الباحثيف مف القهللايا الميمة يي  تطوير الموى ة: .ج 
مجاؿ المكارد البشرية يتطكير المكاىب كتدريبيا ىك عبارة عف الجيكد التي تبذليا 

ف بالقدرات التي تحتاج إلييا المنظمة يي المستقبؿ، المنظمة نحك تزكيد العاممي
كذلؾ بما يحقؽ اإلثراء الكظياي لمعامميف يي المنظمة كيجعؿ األيراد أكثر تأىيالن 

ُيعد التطكير أحد أىـ األساليب لمحااظ عم   كلذا ،ػكمركنة لمعمؿ يي األجؿ الطكيؿ
 (.242: 2017المكارد البشرية )الجعارم، كعمراف، 

أف التطػػػكير ُيعػػػد إحػػػدل  Horvathova & Durdova, 2011: 815))كيػػػرل 
اإلجػػػػػراءات الاعالػػػػػة لمحاػػػػػػاظ عمػػػػػ  المكاىبػػػػػة داخػػػػػػؿ المنظمػػػػػة، كمػػػػػا يجػػػػػػب أف تمػػػػػنح المنظمػػػػػػة 
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األيػػػػراد المكىػػػػػكبيف الارصػػػػة لتطػػػػػكير مجػػػػاالت تاػػػػػكقيـ كتحسػػػػيف أدائيػػػػػـ الكمػػػػي، إذ يػػػػػؤدم ذلػػػػػؾ 
 إل  تقكية حايزىـ كتطكير كظائايـ يي الكقت ناسو.

أنػػػػػو مػػػػػف أجػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ إمكانػػػػػات عاليػػػػػة يػػػػػي المنظمػػػػػات، يجنػػػػػو يتطمػػػػػب  ويـــــرى ال احـــــث
تحقيػػػػػػػؽ إمكانػػػػػػػات المكاىػػػػػػػب، كالمقصػػػػػػػكد بجمكانػػػػػػػات المكىبػػػػػػػة ىػػػػػػػك أف تترايػػػػػػػؽ عمميػػػػػػػة جػػػػػػػذب 
مكانػػػػػػػاتيـ  كتعيػػػػػػػيف ىػػػػػػػذه المكاىػػػػػػػب يػػػػػػػي المنظمػػػػػػػة مػػػػػػػع المزيػػػػػػػد مػػػػػػػف التطػػػػػػػكير يػػػػػػػي قػػػػػػػدراتيـ كا 

تمر كالػػػػػػدكرات التدريبيػػػػػػة كالمػػػػػػؤتمرات مػػػػػػف خػػػػػػالؿ خطػػػػػػط التعمػػػػػػيـ المسػػػػػػ ،كميػػػػػػاراتيـ كمعػػػػػػارييـ
كالنػػػػػدكات، كلتطػػػػػكير المكاىػػػػػب تحتػػػػػاج الكميػػػػػات عمػػػػػ  حػػػػػد  سػػػػػكاء إلػػػػػ  بػػػػػرامج الػػػػػتعمـ كالتعمػػػػػيـ 

 الرسمية كغير الرسمية، باإلهللاية إل  الميارات كالمعارؼ.

دارة الموى ة: .4  تنظيم وا 

إدارة المكىػػػػػػػػكبيف يػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػات تعنػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػػتاادة المثمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػكدىـ، 
الشػػػػػػيء الػػػػػػػذم يحقػػػػػػؽ تمبيػػػػػػػة حاجػػػػػػات مػػػػػػػف خػػػػػػالؿ إسػػػػػػػياماتيـ كأيكػػػػػػارىـ الخالقػػػػػػػة، كمػػػػػػف ثػػػػػػػـ 
إعػػػػدادىـ كقيػػػػادات مسػػػػتقبمية لممنظمػػػػة، كىػػػػذا يحتػػػػاج إلػػػػ  قيػػػػادة كاعيػػػػة بػػػػاألمكر التػػػػي ياهللػػػػميا 

أف  (166-162: 2008 كبيالنػػػػػػػػػػػت، ،المكىكبػػػػػػػػػػػكف أثنػػػػػػػػػػػاء إدارتيػػػػػػػػػػػـ كىػػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػػب )ثػػػػػػػػػػػكرف
 المكىكبيف: 

 كاإلشراؼ.ال يحبكف الخهللكع لممراقبة  .أ 
 يحتاجكف المزيد مف االستقاللية، لكف مف الهللركرم تحديد المكعد النيائي لممياـ. .ب 
 ياهللمكف تكلي المسؤكلية بالكامؿ، إال يي يترات قصيرة يرغبكف يي بعض التكجيو. .ج 
 يحبكف أف يتـ تكزيع المياـ كالمسؤكليات عم  أعهللاء الاريؽ بشكؿ كاهللح. .د 
 لاريؽ.كف بتدريب غيرىـ مف أعهللاء ايستمتع .ق 
 ال يحبكف السيطرة عم  آخريف يي الاريؽ بؿ ياهللمكف اإلرشاد كالتكجيو. .ك 
 إف اهللطركا لقيادة اآلخريف ييرغبكف يي قيادة أيراد يعتمدكف عم  أناسيـ. .ز 
 ىدييـ مف قيادة اآلخريف ىك تطكير مياراتيـ كقدراتيـ الذاتية كليس السمطة. .ح 
.ياهللمكف تكجيييـ مف خالؿ المناقشات كالتقارير ال .ط   تقييمية مع تكيير الدعـ الالـز
 يكرىكف الخهللكع لنظاـ إدارم لو قكاعد كلكائح معقدة. .م 
 يتكقعكف مف رؤسائيـ أف يمنحكىـ الثقة كذلؾ تقديرا لمكىبتيـ. .ؾ 
 ياهللمكف معرية األىداؼ بكهللكح ألم مياـ تككؿ إلييـ. .ؿ 
 يكرىكف البيركقراطية كياهللمكف المركنة يي العمؿ. .ـ 
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 ا:التصال  الموى ة وتمكيني .5

تاحػػػػػة  كيعنػػػػػي ذلػػػػػؾ كجػػػػػكد تكاصػػػػػؿ يعػػػػػاؿ بالمكاىػػػػػب البشػػػػػرية المتاحػػػػػة يػػػػػي المنظمػػػػػة، كا 
 الارص أماميـ لنشر معارييـ كخبراتيـ داخؿ المنظمة مف خالؿ التمكيف اإلدارم.

أنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ تمكػػػػػػػػػيف المكىبػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػب أف  (18-14: 2012 كيػػػػػػػػػذكر )رهللػػػػػػػػػكاف،
تحسػػػػػػػػف المنظمػػػػػػػػة التكاصػػػػػػػػؿ معيػػػػػػػػـ كتقػػػػػػػػدرىـ كتعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ  تمكيػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػف نشػػػػػػػػر معػػػػػػػػريتيـ 

 كخبراتيـ مف خالؿ:

دارة األزمات يي  المشاركة القاعمة لمموىو ين: .أ  إشراكيـ يي التطكير كالتغيير كا 
 المنظمة.

يجب عم  المنظمة أف تكهللح المسؤكليات كالصالحيات جيدان  توضي  اأدوار: .ب 
 لممكىكب كتتركو ينطمؽ نحك األىداؼ المحددة، كىذا ىك التمكيف اإلدارم.

يحتاج المكىكبكف بصاة خاصة إل  تحديد  التفاق عمى معايير الجودة في اأداء: .ج 
 مة.دقيؽ لنظاـ عمميـ حت  يركزكا مكىبتيـ يي اتجاه تحقيؽ التميز لممنظ

تحتاج عممية إدارة المكىبة تبادؿ المعمكمات بيف المكىكبيف  التغذية العكسية: .د 
 كذلؾ مف أجؿ التأكد أف المكىكب يسير عم  الطريؽ الصحيح. ،كمديرييـ

كتشػػػػػػير عمميػػػػػػة االتصػػػػػػاؿ كتمكػػػػػػيف العػػػػػػامميف يػػػػػػي منظمػػػػػػات األعمػػػػػػاؿ إلػػػػػػ  القػػػػػػكة التػػػػػػي 
يػػػػػد ثقػػػػػتيـ بأناسػػػػػيـ كيرتاػػػػػع مسػػػػػتكل يكتسػػػػػب األيػػػػػراد مػػػػػف خالليػػػػػا القػػػػػدرة عمػػػػػ  التصػػػػػرؼ كتزك 

انتمػػػػػائيـ ككالئيػػػػػـ لتحمػػػػػؿ المسػػػػػؤكلية، إف جميػػػػػع المسػػػػػتكيات التنظيميػػػػػة تحتػػػػػاج إلػػػػػ  التػػػػػدريب 
كالتنميػػػػػة كالتعريػػػػػؼ بسػػػػػمككيات االتصػػػػػاؿ كالتمكػػػػػيف لمعػػػػػامميف، يػػػػػالتمكيف يتحقػػػػػؽ عنػػػػػدما تشػػػػػجع 

يف، كتقػػػػػػػـك اإلدارة العػػػػػػػامميف عمػػػػػػػ  التاكيػػػػػػػر بطريقػػػػػػػة رجػػػػػػػؿ األعمػػػػػػػاؿ كلػػػػػػػيس بطريقػػػػػػػة المػػػػػػػكظا
بػػػػػػػػدعميـ كيسػػػػػػػػيـ التمكػػػػػػػػيف كتعزيػػػػػػػػز االتصػػػػػػػػاؿ يػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػة قػػػػػػػػدرات األيػػػػػػػػراد كيػػػػػػػػرؽ العمػػػػػػػػؿ، 
كيسػػػػػػاعدىـ عمػػػػػػ  مكاجيػػػػػػة التحػػػػػػديات بمػػػػػػا يسػػػػػػيـ يػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ الكاػػػػػػاءة كالاعاليػػػػػػة )المغربػػػػػػي، 

2009 :18.) 

اسػػػػػتخداـ تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات كاالتصػػػػػاالت مػػػػػف أىػػػػػـ العكامػػػػػؿ  ممػػػػػا سػػػػػبؽ نسػػػػػتنتج أف
ير بيئػػػػػة عمػػػػػؿ مرنػػػػػة، كالمركنػػػػػة مػػػػػف أكثػػػػػر األشػػػػػياء التػػػػػي ياهللػػػػػميا تػػػػػكي لممنظمػػػػػة التػػػػػي تتػػػػػيح

المكىكبػػػػػكف، حيػػػػػث لػػػػػـ يعػػػػػد األيػػػػػراد بحاجػػػػػة لمعمػػػػػؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ مكاتػػػػػب، كسػػػػػكؼ يػػػػػؤدم مػػػػػنح 
ػػػػ أكسػػػػع مػػػػف المركنػػػػة يػػػػي العمػػػػؿ إلػػػػ  تاجيػػػػر طاقػػػػاتيـ كالحصػػػػكؿ عمػػػػ  الحػػػػد  االمكىػػػػكبيف ىامشن

 سياماتيـ اإلبداعية. األقص  مف إ
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 وى ة:التعاقب واستدامة  .6

تسػػػػػع  المنظمػػػػػات لمتطػػػػػكير كالتعييػػػػػر المسػػػػػتمر، كىػػػػػذا يحتػػػػػاج إلػػػػػ  تغيػػػػػر لأليػػػػػراد يػػػػػي 
كاأليػػػػػػػراد لتمييػػػػػػػز  المػػػػػػػديريفمكاقػػػػػػػع جديػػػػػػػدة، كيعتبػػػػػػػر تخطػػػػػػػيط التعاقػػػػػػػب كظياػػػػػػػة ميمػػػػػػػة تمكػػػػػػػف 

المرشػػػػػػػػحيف الصػػػػػػػػحيحيف يػػػػػػػػي الكظػػػػػػػػائؼ، كيجػػػػػػػػب أف تتكايػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػع خطػػػػػػػػط لايػػػػػػػػـ كمطابقػػػػػػػػة 
 :(Bersin, 2006: 4)االحتياجات الاعمية 

بػػػػػػػدائؿ لممكاقػػػػػػػع تػػػػػػػكيير كتحديػػػػػػػد مجمكعػػػػػػػة جػػػػػػػاىزة مػػػػػػػف الكاليػػػػػػػدؼ مػػػػػػػف ىػػػػػػػذه العمميػػػػػػػة 
 الكظياية الجكىرية، كتكيير مسار كظياي كاهللح المعالـ.

يجػػػػػب أف تكػػػػػكف لػػػػػدل اإلدارة دائمػػػػػان إجابػػػػػة عػػػػػف السػػػػػؤاؿ التػػػػػالي: مػػػػػاذا يمكػػػػػف يعمػػػػػو إذا 
يػػػػاـ بعمميػػػػات تػػػػرؾ يػػػػالف العمػػػػؿ؟ ىػػػػذا يتػػػػيح يرصػػػػة إلعػػػػادة تنظػػػػيـ العمػػػػؿ حتػػػػ  ال تهللػػػػطر لمق

اإلحػػػػالؿ، كسػػػػكؼ تػػػػتمكف يػػػػي أغمػػػػب األحيػػػػاف مػػػػف مكايػػػػأة الشػػػػخص بالترقيػػػػة مػػػػع تػػػػرؾ بػػػػذلؾ 
يراغػػػػػػػان آخػػػػػػػر، لػػػػػػػذلؾ يعمػػػػػػػ  اإلدارة االحتاػػػػػػػاظ بممػػػػػػػؼ التعاقػػػػػػػب الػػػػػػػكظياي، كأف تقػػػػػػػكـ بتحديثػػػػػػػو 
باسػػػػػػػػتمرار، كأف تقػػػػػػػػـك بتسػػػػػػػػجيؿ التعاقػػػػػػػػب الػػػػػػػػكظياي المحتمػػػػػػػػؿ لكػػػػػػػػؿ كظياػػػػػػػػة أساسػػػػػػػػية لػػػػػػػػدييا 

(Bingham, et al, 2009: 13). 

تيف مشػػػػكمأف المنظمػػػػة تتعػػػػرض ل( Sajjad et al., 2012: 136) كيػػػػرل
ف حػػػػػذرة أثنػػػػػاء تطبيقيػػػػػا لمبػػػػػدأ تعاقػػػػػب كاسػػػػػتدامة المكىبػػػػػة، كينبغػػػػػي أف تكػػػػػك أساسػػػػػيتيف تتعػػػػػرض 

 : يي معالجتيا كىما كما يمي

إذا اهللطرت المنظمة لتعييف أيراد مكىكبيف مف خارجيا ينبغي أف  المؤقت:التعيين  .أ 
يتـ ذلؾ يي سياؽ عممية استقطاب عادية حت  ال يشعر العاممكف يي المنظمة 

 باإلرباؾ.
ىي مف المشاكؿ الطارئة التي تكاجو المنظمة، كالتي  المنظمة:الستقالة الذاتية من  .ب 

يجدر بالمنظمة أف تمـز المكظؼ الجديد  لذلؾ يييا،قد تيدد تعاقب كاستدامة المكىبة 
لو أف يتركيا قبؿ أف يمهللي ىذه  كال يحؽبالعمؿ لصالحيا لمدة معمكمة مف الزمف، 

 المدة المحددة يي العمؿ.

إف ىػػػػػػدؼ المنظمػػػػػػات التػػػػػػي تطبػػػػػػؽ اإلحػػػػػػالؿ الػػػػػػكظياي أك التعاقػػػػػػب الػػػػػػكظياي لممكاىػػػػػػب 
لكاػػػػػػكءة يػػػػػػي المسػػػػػػتقبؿ كتعمػػػػػػؿ ىػػػػػػك التنبػػػػػػؤ باالحتياجػػػػػػات الاعميػػػػػػة التنظيميػػػػػػة مػػػػػػف المكاىػػػػػػب ا

عمػػػػ  حمايػػػػة االحتياجػػػػات مػػػػف المكاىػػػػب بمػػػػا يهللػػػػمف االسػػػػتقرار كتحقيػػػػؽ الرؤيػػػػة االسػػػػتراتيجية 
ليػػػػا. كال تسػػػػع  تمػػػػؾ المنظمػػػػات إلػػػػ  اكتشػػػػاؼ مػػػػف الػػػػذم سػػػػيحؿ يػػػػي الكظػػػػائؼ القياديػػػػة بقػػػػدر 



 
 

33 
 

مػػػػػا ييميػػػػػا تصػػػػػنيؼ اإلمكانػػػػػات البشػػػػػرية لكػػػػػؿ يػػػػػرد مػػػػػف حيػػػػػث التػػػػػدريب كالخبػػػػػرات كالميػػػػػارات 
مكىػػػػػكبيف، أم بمعنػػػػػ  أف تقػػػػػـك المنظمػػػػػة  مػػػػػديريفلمعػػػػػارؼ التػػػػػي يحتاجكنيػػػػػا لكػػػػػي يصػػػػػبحكا كا

بجػػػػػذب كاختيػػػػػار كتعيػػػػػيف كتطػػػػػكير المػػػػػكارد البشػػػػػرية كخاصػػػػػة المكاىػػػػػب منيػػػػػا كالػػػػػذيف يعتبػػػػػركف 
أيهللػػػػػؿ المرشػػػػػحيف لمناصػػػػػب قياديػػػػػة، بيػػػػػذه الطريقػػػػػة يمكنيػػػػػا تطػػػػػكير مكاىبيػػػػػا الخاصػػػػػة دكنمػػػػػا 

 عناء يذكر.
 الموى ة:إدارة مراجعة  5.1.2

عمػػػػػ  المنظمػػػػػة أف تقػػػػػكـ بمراجعػػػػػػة عمميػػػػػة إدارة المكىبػػػػػة مػػػػػف يتػػػػػػرة ألخػػػػػرل، مػػػػػف أجػػػػػػؿ 
تقيػػػػػػيـ كهللػػػػػػع المكىبػػػػػػة يػػػػػػي المنظمػػػػػػة، ككػػػػػػذلؾ لمقارنػػػػػػة ظػػػػػػركؼ المكىبػػػػػػة يػػػػػػي المنظمػػػػػػة مػػػػػػع 
المنظمػػػػػػػػات األخػػػػػػػػرل المنايسػػػػػػػػة يػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػػؿ، ككػػػػػػػػذلؾ لمعريػػػػػػػػة ىػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػؤتي الخطػػػػػػػػة 

ة المكىبػػػػػػػة يػػػػػػػي المنظمػػػػػػػة أكميػػػػػػػا أـ لػػػػػػػيس بعػػػػػػػد، كحسػػػػػػػب االسػػػػػػػتراتيجية الجػػػػػػػارم تنايػػػػػػػذىا إلدار 
يػػػػػػػجف ىػػػػػػػذه المراجعػػػػػػػة تػػػػػػػتـ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ إجابػػػػػػػة المنظمػػػػػػػة ( 192: 2008، كبيالنػػػػػػػت ،)ثػػػػػػػكرف

 كالقائميف عم  المكىبة يييا عف األسئمة التالية:
 يي جميع مستكيات المنظمة؟ إلييـىؿ قمنا بتحديد المكاىب، كالتعرؼ  .1
 لأليراد حرية تقديـ أيكار إبداعية؟ىؿ نمتمؾ بنية تنظيمية تتيح  .2
 ىؿ إدارة المنظمة تعمؿ يعالن عم  تطكير المكاىب مف خالؿ التعميـ كالتدريب؟ .3
 ىؿ كيرت المنظمة بيئة جاذبة لممكىكبيف مف خارجيا؟ .4
 ىؿ نرحب بعكدة المكىكبيف الذيف ترككا العمؿ يي المنظمة سابقان؟ .5
 ؿ مف المنظمة؟ىؿ ندرؾ رغبة بعض المكىكبيف لدينا يي الرحي .6
 ىؿ تقدـ المنظمة لممكىكبيف يييا تقارير تقييمية كاهللحة كأمنية؟ .7
 ىؿ قمنا بعقد منتديات داخمية تتيح المناقشات كالحكارات الماتكحة لممكىكبيف؟ .8
ىؿ نقارف الطريقة التي نتبعيا يي إدارة المكىبة مع الطرؽ المتبعة يي المنظمة  .9

 المنايسة؟
 حتااظ بالعامميف يي مؤسستنا؟ىؿ لدينا معرية بمعدالت اال .10
 ىؿ نعقد مقابالت مع األيراد المكىكبيف قبؿ تركيـ العمؿ يي منظمتنا؟ .11
 ىؿ نقـك بتشجيع العامميف يي المنظمة لممساىمة يي تحديد األيراد المكىكبيف؟ .12
ىؿ تشجع المنظمة عم  المشاركة الاعالة لمخبرات بيف المكىكبيف كغيرىـ مف  .13

 العامميف؟
 ة عمؿ متنكعة كمتعددة المكاىب؟ىؿ نمتمؾ قك  .14
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 ىؿ تقدـ المنظمة الدعـ كالتأييد الكايي لممكىكبيف؟ .15
 ىؿ تنظر المنظمة إل  إدارة المكىبة عم  أنيا إحدل الدعائـ األساسية لمتطكير؟ .16
 إدارة الموى ة:فاعمية  6.1.2

إدارة المكىبػػػة يػػػي ( أف مػػػا يػػػدلؿ عمػػػ  ياعميػػػة Sajjad et al.,2012: 132)يػػرل 
 المنظمة أف يككف ىذا النظاـ قادران عم  ما يمي:

تحديػػػػػػػػػػد المكاقػػػػػػػػػػع الكظيايػػػػػػػػػػة الحساسػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػة، كشػػػػػػػػػػغميا بأيهللػػػػػػػػػػؿ األيػػػػػػػػػػراد  .1
المكىػػػػكبيف كالمتاػػػػكقيف، كعمػػػػ  المنظمػػػػة أف تنتبػػػػو أنػػػػو أحيانػػػػان مػػػػف يشػػػػغؿ ىػػػػذه المكاقػػػػع 
الحساسػػػػػػة ليسػػػػػػكا أيهللػػػػػػؿ مػػػػػػا يمكػػػػػػف، كأف ىنػػػػػػاؾ أيػػػػػػراد ربمػػػػػػا أيهللػػػػػػؿ مػػػػػػنيـ كمتػػػػػػاحيف 

 يييا. ميمةظمة لكنيـ ال يشغمكف أم مكاقع لممن
تحديػػػػد أيهللػػػػػؿ اإلمكانيػػػػػات المتاحػػػػػة، كتحديػػػػػد األيػػػػراد المكىػػػػػكبيف الػػػػػذم يتمتعػػػػػكف بيػػػػػذه  .2

 المنظمة.اإلمكانيات، كالعمؿ عم  تطكيرىـ، كاالحتااظ بيـ أال يترككا 
إعػػػػػػػػداد خطػػػػػػػػط كبػػػػػػػػدائؿ، تكػػػػػػػػكف جػػػػػػػػاىزة لمتطبيػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػي حػػػػػػػػاؿ أصػػػػػػػػبح أحػػػػػػػػد المكاقػػػػػػػػع  .3

 سة يي المنظمة يارغان بشكؿ طارئ كمااجئ.المحكرية كالحسا
بنػػػػػػػػاء قكاعػػػػػػػػد بيانػػػػػػػػات جػػػػػػػػاىزة بالمكاىػػػػػػػػب المتػػػػػػػػكيرة لممنظمػػػػػػػػة كبتااصػػػػػػػػيؿ إمكانياتيػػػػػػػػا  .4

 .(1.2كاستعداداتيا كما بيف الشكؿ رقـ )
تقػػػػػػديـ تقػػػػػػارير مختماػػػػػػة حػػػػػػكؿ المكاىػػػػػػب المتػػػػػػكيرة، كتقيػػػػػػيـ قػػػػػػدراتيا كخبراتيػػػػػػا كمياراتيػػػػػػا  .5

ة الجكىريػػػػػة، كحالتيػػػػػا، كاالحتياجػػػػػات العاجمػػػػػػة كسػػػػػماتيا الشخصػػػػػية، كالمكاقػػػػػع الكظيايػػػػػ
مػػػػػػػػف المكاىػػػػػػػػب، كحاجػػػػػػػػات تطكيرىػػػػػػػػا كتحايزىػػػػػػػػا، كالمشػػػػػػػػاكؿ التػػػػػػػػي تكاجييػػػػػػػػا، كأىػػػػػػػػـ 

 إسياماتيا يي المنظمة.
 
 
 
 
 
 
 

 :  ناء قوائم الموى ة(1.2شكل رقم )
Source: (Sajjad et al.,2012: 134). 
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 :إدارة الموى ةتقييم فاعمية  7.1.2

إدارة المكاىػػػػػػب يػػػػػػي المنظمػػػػػػة، مػػػػػػف الميػػػػػػـ قيػػػػػػاس ياعميػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ كػػػػػػأم عمميػػػػػػة إداريػػػػػػة 
يمػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ذلػػػػػػػؾ تػػػػػػػػتمكف المنظمػػػػػػػة مػػػػػػػف تحسػػػػػػػيف ممارسػػػػػػػػات إدارة المكىبػػػػػػػة لػػػػػػػدييا بشػػػػػػػػكؿ 
متكاصػػػػػػػؿ، كألف اليػػػػػػػدؼ الػػػػػػػرئيس مػػػػػػػف كراء تطبيػػػػػػػؽ اسػػػػػػػتراتيجيات إدارة المكاىػػػػػػػب ىػػػػػػػك جػػػػػػػذب 

كمقػػػػػػػاييس كتطػػػػػػػكير كاالحتاػػػػػػػاظ بػػػػػػػالمكىكبيف، لػػػػػػػذلؾ كجػػػػػػػب تطبيػػػػػػػؽ مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف مؤشػػػػػػػرات 
إدارة ( كياعميػػػػػػػػػة ROIاألداء الكميػػػػػػػػػة لتسػػػػػػػػػتطيع المنظمػػػػػػػػػة قيػػػػػػػػػاس العائػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػتثمار)

المكاىػػػػب الػػػػذم تتبنػػػػاه المنظمػػػػة، مؤشػػػػرات كمقػػػػاييس األداء ىػػػػذه يجػػػػب أف يػػػػتـ كهللػػػػعيا عمػػػػ  
قاعػػػػدة غايػػػػات كأىػػػػداؼ المنظمػػػػة بشػػػػكؿ عػػػػاـ كعمػػػػ  قاعػػػػدة أىػػػػداؼ كػػػػؿ قسػػػػـ داخػػػػؿ المنظمػػػػة 

المقػػػػاييس تنقسػػػػـ إلػػػػ  كميػػػػة مثػػػػؿ : قيػػػػاس اإلنتاجيػػػػة، معػػػػدؿ بشػػػػكؿ خػػػػاص، ىػػػػذه المؤشػػػػرات ك 
لػػػػػػػػ   دكراف العػػػػػػػػامميف، أيػػػػػػػػاـ الحهللػػػػػػػػكر لمػػػػػػػػدكاـ، تكماػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتقطاب، كجػػػػػػػػكدة االسػػػػػػػػتقطاب، كا 

عمييػػػػػػا بػػػػػػججراء مسػػػػػػكح  مؤشػػػػػػرات كمقػػػػػػاييس أخػػػػػػرل نكعيػػػػػػة تسػػػػػػتطيع إدارة المنظمػػػػػػة الحصػػػػػػكؿ
هللػػػػػػا الزبػػػػػػائف، كالاعاليػػػػػػة : عمميػػػػػػة االسػػػػػػتقطاب، كالء كرهللػػػػػػا العػػػػػػامميف، كالء كر كصػػػػػػاية لتقيػػػػػػيـ

 (.Martin, 2015: 115) التنظيمية سكاء لممنظمة ككؿ أك حت  لكؿ قسـ عم  حدا

إدارة يػػػػػػػػػة كالنكعيػػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػػة لتقيػػػػػػػػػيـ المؤشػػػػػػػػػرات كالمقػػػػػػػػػاييس الكم (Martin)كيمخػػػػػػػػػص 
 ( ييما يمي:2.3المكاىب يي المنظمة يي الجدكؿ رقـ )

 إدارة المواىب في المنظمة فاعميةمؤشرات ومقاييس تقييم يوض   (:3.2جدول )

 معايير القياس مؤشرات اأداء م
 .% العامميف الحاصميف عم  حكايز أك ترقيات جديدة الحكايز كالترقيات المقدمة .1
 .% المكاقع الكظياية المشغكلة المكاقع الكظياية المشغكلة .2
 .% االرتااع يي األداء األداء أك )اإلنتاجية( .3
 .% االرتااع أك )التغير( يي جدارة السمكؾ الجدارة أك )الكااءة(قياس  .4
 .% العامميف الذيف أتمكا مياميـ بنجاح تاـ )العمؿ( البرنامجياعمية  .5
 .مسكح تغذية عكسية لتقييـ العامميف بشكؿ مباشر )العمؿ( جكدة البرنامج .6
 .التقييـ بكاسطة القيادةدرجة كمراجعة  360تغذية عكسية  مراجعة تحميؿ الاجكة .7

Source: (Martin, 2015: 115). 

أف ىنػػػػاؾ الكثيػػػػر مػػػػف الدراسػػػػات قػػػػد ركػػػػزت عمػػػػ  إدارة المكاىػػػػب  ممــــا ســــ ق يت ــــين لنــــا
كقػػػػػد تختمػػػػػؼ االسػػػػػتراتيجيات المتبعػػػػػة يػػػػػي إدارة مػػػػػف خػػػػػالؿ بنػػػػػاء اسػػػػػتراتيجيات التعامػػػػػؿ معيػػػػػا، 
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المػػػػنظـ، إال أف ىػػػػدؼ كػػػػؿ مػػػػف عمييػػػػا  المكاىػػػػب حسػػػػب طبيعػػػػة التركيػػػػز كاألىػػػػداؼ التػػػػي تقػػػػكـ
دارة المكاىػػػػػػب المتبعػػػػػة يػػػػػػي التعامػػػػػؿ معيػػػػػػا تصػػػػػب يػػػػػػي بكتقػػػػػة كاحػػػػػػدة  إدارة المػػػػػكارد البشػػػػػرية كا 

 أال كىي كهللع الشخص المناسب يي المكاف المناسب كيي الكقت المناسب.
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 الممخص
الشػػػػػػخص الػػػػػػذم  المكاىػػػػػػب ىػػػػػػك إدارة اسػػػػػػتنتاج أفيمكػػػػػػف  السػػػػػػابؽ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ المبحػػػػػػث

قػػػػػػػدرة عمػػػػػػػ  القيػػػػػػػاـ باألعمػػػػػػػاؿ بكاػػػػػػػاءة  أكثػػػػػػػرتجعمػػػػػػػو  ميػػػػػػػارات ينيػػػػػػػة عاليػػػػػػػة،يمتمػػػػػػػؾ قػػػػػػػدرات ك 
إدارة  ىميػػػػػػػةأ يبػػػػػػػرز دكرالػػػػػػػ كقػػػػػػػت، ممػػػػػػػا يجعػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذاقػػػػػػػؿ أجيػػػػػػػد ك  كبجػػػػػػػكدة، كبأقػػػػػػػؿكيعاليػػػػػػػة 
كالعمػػػػػػؿ  تطكيرىػػػػػػا كتشػػػػػاؼ المكاىػػػػػػب كالعمػػػػػػؿ عمػػػػػػ السػػػػػػعي الكعامػػػػػػؿ رئيسػػػػػػي يػػػػػػي  ،المكاىػػػػػب
حػػػػيف تمكػػػػيف ىػػػػذه المكاىػػػػب يػػػػي  ،مؤسسػػػػاتقػػػػكم لم ممػػػػا يسػػػػاعد يػػػػي بنػػػػاء ،االحتاػػػػاظ بيػػػػاعمػػػػ  

داة ا انيػػػػػػػا األباعتبارىػػػػػػػ عمػػػػػػػ  تطػػػػػػػكير أدائيػػػػػػػا، المؤسسػػػػػػػة ممػػػػػػػا يزيػػػػػػػد مػػػػػػػف قػػػػػػػدرة المؤسسػػػػػػػات،
لتصػػػػػبح أكثػػػػػر قػػػػػدرة عمػػػػػ  المنايسػػػػػة  تطػػػػػكير أداء مؤسسػػػػػات األعمػػػػػاؿ،يػػػػػي  الميمػػػػػة كالرئيسػػػػػية

 ، مف خالؿ ما تقدمو مف خدمات.مف بيف المؤسسات العاممة يي ناس المجاؿ

دارة المكاىػػػػػػػػب كأىميتيػػػػػػػػا،  الحػػػػػػػػديث عػػػػػػػػفإهللػػػػػػػػاية إلػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػـ  مايػػػػػػػػكـ المكىبػػػػػػػػة كا 
كأىػػػػػػداييا، كأبعػػػػػػاد إدارة المكاىػػػػػػب، كمراجعػػػػػػة إدارة المكاىػػػػػػب، كيعاليػػػػػػة إدارة المكاىػػػػػػب، كتقيػػػػػػيـ 

كعميػػػػػػػو، سػػػػػػػيتـ تنػػػػػػػاكؿ مكهللػػػػػػكع األداء المؤسسػػػػػػػي إف شػػػػػػػاء اهلل يػػػػػػػي المبحػػػػػػػث  .إدارة المكاىػػػػػػب
 التالي.
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 الم حث الثاني
 اأداء المؤسسي 2.2

 تمييد:
يعتبػػػػػػػػر األداء المؤسسػػػػػػػػي، مػػػػػػػػف الماػػػػػػػػاىيـ اإلداريػػػػػػػػة الحديثػػػػػػػػة، التػػػػػػػػي أصػػػػػػػػبحت تشػػػػػػػػغؿ 

ىػػػػػـ المنطمقػػػػػات التػػػػػي تسػػػػػع  المؤسسػػػػػة مػػػػػف أكتاكيػػػػػر العديػػػػػد مػػػػػف المؤسسػػػػػات، كمػػػػػف اىتمػػػػػاـ 
كجكدىػػػػػا، كتحقيػػػػػؽ أىػػػػػداييا يػػػػػي البقػػػػػاء كاالسػػػػػتمرارية، كىػػػػػك مػػػػػا يعػػػػػد خالليػػػػػا المحايظػػػػػة عمػػػػػ  

شػػػػرطان هللػػػػػركريان لتحقيػػػػػؽ ذلػػػػؾ، مػػػػػف خػػػػػالؿ االسػػػػتخداـ األمثػػػػػؿ لممػػػػػكارد المتاحػػػػة كالمتػػػػػكيرة يػػػػػي 
ك المؤسسػػػػػة ككػػػػػؿ، يػػػػي ظػػػػػؿ بيئػػػػػة تنايسػػػػػية أسػػػػػكاء كانػػػػػت عمػػػػػ  مسػػػػتكل العػػػػػامميف،  المؤسسػػػػة،

اء ف نسػػػػػػمط الهللػػػػػػكء عمػػػػػػ  األدىميػػػػػػة أصػػػػػػبح مػػػػػػف األأ لػػػػػػذلؾ عػػػػػػد األشػػػػػػد يػػػػػػي بيئػػػػػػة االعمػػػػػػاؿ،تُ 
ىػػػػػػـ األسػػػػػػباب، الػػػػػػذم يسػػػػػػاعد المؤسسػػػػػػات يػػػػػػي المؤسسػػػػػػي كتطػػػػػػكيره، عمػػػػػػ  اعتبػػػػػػار أنػػػػػػو مػػػػػػف أ

حتػػػػدـ تحقيػػػػؽ أىػػػػداييا، مػػػػف حيػػػػث األداء مػػػػف جيػػػػة، كمػػػػف جيػػػػة أخػػػػرل اإلنتاجيػػػػة، يػػػػي بيئػػػػة ت
ىػػػػذا  مػػػػف خػػػػالؿ، كسنسػػػػتعرض عمػػػػ  اخػػػػتالؼ أنكاعيػػػػا عمػػػػاؿبيػػػػا المنايسػػػػة بػػػػيف مؤسسػػػػات األ

دارة األداء  مايػػػػػػػػػػػػػـك األداء المؤسسػػػػػػػػػػػػػي، كأىميتػػػػػػػػػػػػػو، كخصائصػػػػػػػػػػػػػو، كمسػػػػػػػػػػػػػتكياتو،المبحػػػػػػػػػػػػػث  كا 
كتطػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػي، كخطػػػػػػػكات تطػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػي، كقيػػػػػػػاس األداء  المؤسسػػػػػػػي،

 المؤسسي، كمؤشرات قياس األداء المؤسسي.

 مفيوم اأداء المؤسسي: 1.2.2
ييػػػػػك يعتبػػػػػػر  ،بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ مػػػػػان بالنسػػػػػبة لممؤسسػػػػػاتميمايكمػػػػػان  يعتبػػػػػر األداء المؤسسػػػػػي

المحػػػػػػػػػكر الرئيسػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذم تنصػػػػػػػػػب حكلػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػكد المؤسسػػػػػػػػػات، يتحسػػػػػػػػػيف أداء المؤسسػػػػػػػػػات 
، لػػػػذا كتطكيرىػػػػا لػػػػيس أمػػػػران اختياريػػػػان كلكنػػػػو أصػػػػبح شػػػػرطان هللػػػػركريان لبقػػػػاء كاسػػػػتمرارية المؤسسػػػػة

مػػػػان كجكىريػػػػان بالنسػػػػبة لممنظمػػػػات بشػػػػكؿ عػػػػاـ، بػػػػؿ يكػػػػاد يكػػػػكف الظػػػػاىرة يميعػػػػد األداء مايكمػػػػان 
كبػػػػػػالرغـ مػػػػػػف كثػػػػػػرة البحػػػػػػكث كالدراسػػػػػػات  ،يػػػػػػركع كحقػػػػػػكؿ المعريػػػػػػة اإلداريػػػػػػة لجميػػػػػػعمكلية الشػػػػػػ

التػػػػػػي تناكلػػػػػػت مايػػػػػػـك األداء، إال أنػػػػػػو لػػػػػػـ يػػػػػػتـ التكصػػػػػػؿ إلػػػػػػ  إجمػػػػػػاع أك اتاػػػػػػاؽ حػػػػػػكؿ مايػػػػػػـك 
محػػػػػػػػدد ليػػػػػػػػذا العنػػػػػػػػكاف كيعػػػػػػػػكد ذلػػػػػػػػؾ الخػػػػػػػػتالؼ المقػػػػػػػػاييس كالمعػػػػػػػػايير التػػػػػػػػي تعتمػػػػػػػػد عمييػػػػػػػػا 

كالتػػػػػػػي تػػػػػػػرتبط بشػػػػػػػكؿ كثيػػػػػػػؽ باألىػػػػػػػػداؼ  ،كقياسػػػػػػػو يػػػػػػػي دراسػػػػػػػة األداء المػػػػػػػديركفالمنظمػػػػػػػات 
كييمػػػػػػا يمػػػػػػي بعػػػػػػض إسػػػػػػيامات البػػػػػػاحثيف لتمػػػػػػؾ . لمنظمػػػػػػة لتحقيقيػػػػػػاكاالتجاىػػػػػػات التػػػػػػي تسػػػػػػع  ا
 :(4.2) التعاريؼ كما مكهللح بالجدكؿ
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 ثين في تعريف اأداء المؤسسي(:  عض اسيامات ال اح4.2جدول )
 التعريف ال احث م

1. 
Peterson, et al: 

2003: 1 

نتاج مخرجات  عم  استخداـ مكاردىا بكااءة،قدرة المنظمة  كا 
 .متناغمة مع أىداييا كمناسبة لمستخدمييا

2. 
Wheelen & 

Hunger,2009: 243 

 .األداء المؤسسي ىك النتيجة النيائية لمنشاط أف  

 122: 2011رباعية،  .3

أك  العمميات،أك  النشاطات،أك  لمجيكد،المحصمة النيائية 
كالتي تتعمؽ باألىداؼ أك النتائج التي تسع  المنظمات  السمككيات،

 الاردم،ىي المستكل  ثالث،كذلؾ عم  مستكيات  تحقيقيا،إل  
المنظمة ككؿ يي  )أداءكالكمي  الكحدات(، )أداءكالكظياي الجزئي 

 .إطار مف التأثيرات البيئية المتبادلة

 كىـ المنظمة مكارد أثمف يي القصكل المناعة تحقيؽ عم  القدرة 6: 2013، ازملبر ا .4
 .مستدامة تقديـ نتائج جؿأ مف األيراد

 71: 2013، محاسنةال .5

المحصمة النيائية لمجيكد، أك النشاطات، أك العمميات، أك 
السككيات، التي تتعمؽ باألىداؼ أك النتائج التي تسع  المنظمات 

ىي: المستكل الاردم،  ،إل  تحقيقيا، كذلؾ عم  مستكيات ثالثة
داء الكحدات الكمي، كأداء المنظمة ككؿ يي إطار مف أكالكظياي، ك 

 التأثيرات البينية المتبادلة.

 69: 2014المدىكف،  .6
مجمكع المدخالت كالمخرجات التي تنتج عف تااعؿ المنظكمة 
المتكاممة لعمميات اإلدارة كمككناتيا مع البيئة الداخمية كالخارجية 

 .لمؤسسة لتحقيؽ أىداييا التنظيمية بكااءة كيعاليةداخؿ ا

 60: 2015جبر،  .7
الذم تبذلو المؤسسة مف أجؿ تحقيؽ أىداييا  حصيمة كنتاج الجيد

 .كالخارجية الداخمية يي هللكء التااعؿ مع عناصر البيئة

 36: 2015، حسينة .8

محصمة سمكؾ الارد يي هللكء اإلجراءات كالتقنيات التي تكجو 
 اكمقياسن  اىداؼ المرغكبة، كيعتبر انعكاسن نحك تحقيؽ األالعمؿ 

لمدل نجاح الارد أك يشمو يي تحقيؽ ىذه األىداؼ المتعمقة 
 .بالعمؿ

 .جرد بكاسطة الباحث استنادنا لمدراسات السابقة
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ــــى مــــا ســــ ق يعــــرف ال احــــث  ــــًا عم ــــاً  اأداء المؤسســــيوترتي  ــــ إجرائي المنظكمػػػػة : و  ن 
المتكاممػػػػة لنتػػػػاج أعمػػػػاؿ الكميػػػػات التقنيػػػػة يػػػػػي هللػػػػكء تااعميػػػػا مػػػػع بيئتيػػػػا الداخميػػػػة كالخارجيػػػػػة، 

نتػػػػػػػػػاج مخرجػػػػػػػػػات متناغمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع أىػػػػػػػػػداييا كيعاليػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتخداـ مكاردىػػػػػػػػػا بكاػػػػػػػػػاءةكقػػػػػػػػػدرتيا  ، كا 
 االستراتيجية كمناسبة لممستايديف مف خدماتيا.

 أىمية اأداء المؤسسي: 2.2.2
كمػػػػػػف  ،لمؤسسػػػػػػي يػػػػػػي ككنػػػػػػو ينقػػػػػػؿ مػػػػػػف الارديػػػػػػة إلػػػػػػ  الجماعيػػػػػػةتبػػػػػػرز أىميػػػػػػة األداء ا

كمػػػػػف الغمػػػػػكض إلػػػػػ  الكهللػػػػػكح كمػػػػػف محدكديػػػػػة المػػػػػكارد إلػػػػػ  تعدديػػػػػة لتخطػػػػػيط، العاكيػػػػػة إلػػػػػ  ا
المػػػػػػكارد كمػػػػػػف التػػػػػػأثير المحػػػػػػدكد إلػػػػػػ  التػػػػػػأثير الكاسػػػػػػع كمػػػػػػف الكهللػػػػػػع العرقػػػػػػي إلػػػػػػ  الشػػػػػػرعية 

بالعمػػػػػػؿ  ال ُبػػػػػػد  أف القانكنيػػػػػػة كمػػػػػػا البػػػػػػد مػػػػػػف تػػػػػػكير مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف الصػػػػػػاات ألم جيػػػػػػة تريػػػػػػد 
 ،كيػػػػػر اإليجػػػػػابيكالتا مػػػػػ  اهلل تعػػػػػال ،المؤسسػػػػػي أىميػػػػػا: االناتػػػػػاح كالنهللػػػػػكج كالعػػػػػـز كالتككػػػػػؿ ع

( عمػػػػػػ  أىميػػػػػػة تػػػػػػكير 22-21:2000العػػػػػػدلكني، )كمػػػػػػا ركػػػػػػز  ،الالزمػػػػػػة كالميػػػػػػارات اإلشػػػػػػرايية
 عشرة عناصر لمبدء يي رحمة البناء المؤسسي كأكردىا كما يمي:

 مف أجميا المؤسسة.كهللكح الاكرة التي قامت  .1
 مشركعية المؤسسة كالحصكؿ عم  الترخيص القانكني لبدء العمؿ كيؽ شركطو. .2
 كجكد قيادة مؤىمة كقادرة كمتحمسة كمتارعة ليذا العمؿ. .3
مع الحااظ عم   ،تكير رأس ماؿ كاؼ  مف مصادر تمكيؿ ذاتية كمتنكعة كمستمرة .4

 .ككجكد نظاـ مالي كمحاسبي دقيؽ ،االستقاللية بالتصرؼ
 إيجاد سمعة جيدة لممؤسسة يي نظر العامميف كالمتعامميف كيي نظر منايسييا. .5
كالتغمب عم   ،كتحقيؽ أىداييا ،قدرة المؤسسة عم  اتخاذ قراراتيا دكف تدخؿ خارجي .6

جبار اآلخريف عم  مسايرتيا. ،الصعكبات  كا 
 مف العامميف األكااء المنجزيف كالمتحمسيف كالمقتنعيف. جذب عدد كاؼ    .7
د لكائح كأنظمة عمؿ محددة ككاهللحة كمتاؽ عمييا كمكثقة كمكنة كمعركية لكؿ كجك  .8

 الجيات المعنية كالمعاممة معيا كمتناسبة أىداؼ المؤسسة.
كجكد خطط كبرامج محددة ككاهللحة كمدركسة كمتاؽ عمييا كمكتكبة كمعركية لمجيات  .9

 المعنية التي ستتعامؿ معيا.
 يـ المستمر مف سالمة التخطيط كالتنايذ.كجكد نظاـ لمرقابة كالمتابعة كالتقك  .10
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ـــــــث ـــــــرى ال اح  كتشػػػػػػػخيص األداء يػػػػػػػي تحسػػػػػػػيف تكمػػػػػػػف المؤسسػػػػػػػي األداء أىميػػػػػػػة أف   وي
 هللػػػػػركرات مػػػػػف هللػػػػػركرة ككػػػػػذلؾ التنايسػػػػػية، القػػػػػدرات كتحسػػػػػف الكميػػػػػات التقنيػػػػػة يػػػػػي القػػػػػكة نقػػػػػاط

العػػػػػػػػامميف،  كقػػػػػػػػدرات ميػػػػػػػػارات خػػػػػػػػالؿ تطػػػػػػػػكير مػػػػػػػػف األداء مسػػػػػػػػتكيات لريػػػػػػػػع اإلدارم التطػػػػػػػػكير
كتعتبػػػػػػر العناصػػػػػػر السػػػػػػابقة الزمػػػػػػة كميمػػػػػػة ألم كميػػػػػػة تقنيػػػػػػة ترغػػػػػػب بػػػػػػالتميز كالنجػػػػػػاح كعمػػػػػػ  

 ،كالتػػػػي تػػػػؤثر بجيجابيػػػػة عمػػػػ  بػػػػاقي العناصػػػػر السػػػػابقة ،رأسػػػػيا عنصػػػػر القيػػػػادة المؤىمػػػػة لمعمػػػػؿ
 لما لمقيادة مف دكر كبير يي إنجاح الكمية أك إيشاليا.

 خصائص اأداء المؤسسي: 3.2.2
الػػػػػػػػذم ننشػػػػػػػػده بمجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الخصػػػػػػػػائص التػػػػػػػػي تجعمػػػػػػػػو يتصػػػػػػػػؼ األداء المؤسسػػػػػػػػي 

؛ كالعػػػػػػػػػػػػدلكني، 44-43: 2010،حسػػػػػػػػػػػػف) :مميػػػػػػػػػػػػزان، كأىػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػذه الخصػػػػػػػػػػػػائص مػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػي
22:2002 -23) 

المحايظة عم  ثبات العمؿ كاستمراره، مف خالؿ الخبرات المتراكمة، كالتجارب السابقة  .1
تتأثر المؤسسة التي تثرم المؤسسة، كتكرث ىذه الخيرات مف جيؿ إل  جيؿ بحيث ال 

 بغياب أك تغيير القيادات.
االعتماد عم  جماعية األداء كالمشاركة يي اتخاذ القرار مف قبؿ المختصيف كالخبراء  .2

إلدارة المؤسسة، كيهللمف العمؿ المؤسسي عم  عدـ تارد رئيس المؤسسة باإلدارة 
 كالقرار.

ؿ اتباع السياسات المحايظة عم  االستقرار اإلدارم كالمالي لممؤسسة، كذلؾ مف خال .3
 كالنظـ كالقكانيف المعتمدة.

األيراد العامميف يي المؤسسة نحك تطكير المؤسسة يي إطار  جميعاستثمار جيكد  .4
كاهللح مف الكاجبات كالمسؤكليات، كمشاركة جماعية يي تحقيؽ األىداؼ، كاختيار 

لخدمات أيهللؿ األساليب كالنظريات اإلدارية التي تحقؽ تاكقان لممؤسسة عم  مستكل ا
 التي تقدميا.

التركيز عم  العنصر البشرم كتنميتو كتأىيمو باستمرار، كاستقطاب أيهللؿ الكااءات  .5
 مف خالؿ سياسة متطكرة تعتمدىا المؤسسة يي التكظيؼ.

كيتيح المجاؿ لممتميزيف لممارسة تقدميـ  ،يهللمف العمؿ المؤسسي خمؽ قيادات بديمة .6
 يي الكظائؼ العميا.

األيراد، ذلؾ أف العمؿ الاردم تظير ييو بصمات صاحبة  عدـ االصطباغ بصبغة .7
 د  بُ  كاهللحة، يهللعاو يي جانب مف الجكانب، أك غمكه يي آخر، أك إىمالو يي ثالث ال
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أف ينعكس عم  العمؿ، لكف ال يقبؿ المستكل ناسو مف القصكر يي العمؿ الجماعي 
 المؤسسي الذم يسع  لمتقكيـ المستمر لألداء.

بمجمكعػػػػػة خصػػػػػائص لتطػػػػػكير  هللػػػػػركرة أف تتميػػػػػز الكميػػػػػات التقنيػػػػػةممػػػػػا سػػػػػبؽ  نسػػػػػتنتج
كج عػػػػػف أنمػػػػػػاط أدائيػػػػػا المؤسسػػػػػي مػػػػػف خػػػػػالؿ انحيػػػػػاز القيػػػػػادة نحػػػػػػك العمػػػػػؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ الخػػػػػر 

، كالعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ  تكثيػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػمة مػػػػػػػػع المسػػػػػػػػتايديف كاالسػػػػػػػػتجابة لمقترحػػػػػػػػاتيـ، اإلدارة التقميديػػػػػػػػة
المشػػػػاركة، كاالىتمػػػػاـ ير الثقػػػػة ك مػػػػف خػػػػالؿ العػػػػامميف بتػػػػكي كالعمػػػػؿ عمػػػػ  زيػػػػادة إنتاجيػػػػة الكميػػػػة

 .بقيـ الكمية

 مستويات اأداء المؤسسي: 4.2.2
عمػػػػػػػ  الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف تعػػػػػػػدد كتنػػػػػػػكع تصػػػػػػػنيؼ مسػػػػػػػتكيات قيػػػػػػػاس األداء سػػػػػػػكاء مػػػػػػػف حيػػػػػػػث 
األىػػػػػػداؼ كالغايػػػػػػات التػػػػػػي ترمػػػػػػي إلييػػػػػػا أك مػػػػػػف حيػػػػػػث شػػػػػػمكليتيا كعمكميتيػػػػػػا إال إنػػػػػػو يمكػػػػػػف 

 ،( ,2003:2Brown؛ 43:2006تمثيميػػػػا بػػػػػثالث مسػػػػػتكيات حسػػػػب كػػػػػؿ مػػػػػف )الزعػػػػابي، 
 كىي كاآلتي:

 :كييدؼ إل  قياس أداء قطاع معيف ،لعاـكىك المستكل قياس األداء ا المستوى اأول، 
 كالدكلة ىي الجية المسئكلة عف ىذا القياس. ،مثؿ قطاع التعميـ، كالصحة، إلخ

 :كييدؼ إل  قياس أداء الكحدات  ،كىك مستكل قياس األداء المؤسسي المستوى الثاني
 كىنا تككف الكحدة اإلدارية ىي كحدة القياس المتبعة. ،الارعية داخؿ المؤسسات

 :كييدؼ إل  قياس أداء األيراد العامميف  ،مستكل قياس األداء الاردم المستوى الثالث
كىنا يككف الارد داخؿ الكحدة اإلدارية ىك كحدة  ،داخؿ الكحدات اإلدارية يي المؤسسة

 القياس المتبعة.

بػػػػػالرغـ مػػػػػف احتػػػػػكاء األداء المؤسسػػػػػي عمػػػػػ  المسػػػػػتكيات السػػػػػابقة، إال أنػػػػػو يختمػػػػػؼ عػػػػػف 
منػػػػػػا مناػػػػػردان، ييػػػػػػك يختمػػػػػػؼ عػػػػػف األداء الاػػػػػػردم كعػػػػػػف األداء العػػػػػاـ ألنػػػػػػو محصػػػػػػمة كػػػػػؿ كاحػػػػػػد 

 ليما كلتأثيرات البيئة عمييما.

( بػػػػػػػػػأف مسػػػػػػػػػتكل قيػػػػػػػػػاس األداء المؤسسػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػكؿ ىمػػػػػػػػػزة 15:2001كيػػػػػػػػػرل )ثابػػػػػػػػػت، 
كصػػػػػػػؿ التػػػػػػػي تػػػػػػػربط بػػػػػػػيف المسػػػػػػػتكل األدنػػػػػػػ  يػػػػػػػي المتمثػػػػػػػؿ بقيػػػػػػػاس األداء الاػػػػػػػردم بالمسػػػػػػػتكم 

داء العػػػػػػاـ لممؤسسػػػػػػات عمػػػػػػ  مسػػػػػػتكل الدكلػػػػػػة ككػػػػػػؿ لتشػػػػػػكؿ يػػػػػػي األعمػػػػػػ  المتمثػػػػػػؿ بقيػػػػػػاس األ
 مجمميا سمسة مترابطة تيدؼ إل  االرتقاء بمستكل األداء اإلجمالي لممؤسسات.
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 مخيمػػػػػػر كآخػػػػػػركف،)كتتحػػػػػػدد الامسػػػػػػاة التػػػػػػي يقػػػػػػكـ عمييػػػػػػا األداء المؤسسػػػػػػي يػػػػػػي اآلتػػػػػػي 
2000 :16): 

  أكبر بالمنظمة.إف كؿ مستكل مف مستكيات األداء ىك جزء مف مستكل أداء كمي 
  إف قياس األداء القائـ عم  االىتماـ باألجزاء دكف إدراؾ نقاط التالمس كالحركة مع

بقية أجزاء الكؿ يبعد المؤسسة عف المثالية كيقكدىا إل  مجمكعة مف الصراعات التي 
 تؤدم يي النياية لميدـ كتشتيت الجيكد.

 ت يؤدم إل  اختاليات كالتدىكر إذا حدث تاكؽ ما نتيجة النظرة الجزئية ييك تاكؽ مؤق
 يي المدل البعيد.

  إف إدراؾ طبيعة النظرة الكمية لألداء المؤسسي ىك تصاعد لتكامؿ األيكار كالسياسات
 كالنظـ لمكصكؿ إل  المثالية التكاممية.

  إف النظرة التكاممية لألداء ال تعني عدـ االختالؼ بؿ تعني إدراؾ االختالؼ مع
لتجانس اإلدارم كالذم يؤدم إل  الجماعية يي األداء اإلدارم األجزاء كصكالن إل  ا

 .كتحقيؽ اإلبداع اإلدارم

 إدارة اأداء المؤسسي: 5.2.2
 هللػػػػػػػػػػركرة كجػػػػػػػػػكد التخطػػػػػػػػػيط السػػػػػػػػػػميـ، كالتكجيػػػػػػػػػو، كالتقيػػػػػػػػػػيـتقتهللػػػػػػػػػي أساسػػػػػػػػػيات اإلدارة 

المسػػػػػتمر ليػػػػػذا األداء؛ لتحديػػػػػد مػػػػػدل التقػػػػػدـ نحػػػػػك تحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ المؤسسػػػػػة، مػػػػػف ىنػػػػػا يمكػػػػػف 
"عمميػػػػػػػػػة إداريػػػػػػػػػة مركبػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػـك إدارة المؤسسػػػػػػػػػة يييػػػػػػػػػا بتخطػػػػػػػػػيط  :يػػػػػػػػػاتعريػػػػػػػػػؼ إدارة األداء بأن  

أىػػػػػػػػداييا، كتنايػػػػػػػػذ برامجيػػػػػػػػا كتييئػػػػػػػػة الظػػػػػػػػركؼ كاإلمكانػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تتطمبيػػػػػػػػا عمميػػػػػػػػة التنايػػػػػػػػذ، 
عػػػػػايير تقييميػػػػػة كاهللػػػػػحة تيػػػػػدؼ إلػػػػػ  تطػػػػػكير األداء كتحسػػػػػينو، كمراجعػػػػػة أدائيػػػػػا يػػػػػي هللػػػػػكء م

  (.147: 2011كتعزيز الميزة التنايسية لممؤسسة" )الدجني، 

)السػػػػػػػػػممي،  خمػػػػػػػػػس عناصػػػػػػػػػر كهللػػػػػػػػػعت لتكهللػػػػػػػػػيح مايػػػػػػػػػـك إدارة األداء كىػػػػػػػػػيكىنػػػػػػػػػاؾ 
1999 :33): 

 تحقيق اأىداف: .1

المؤسسػػػػػة ياألىػػػػػداؼ مكػػػػػكف رئيسػػػػػي مػػػػػف مككنػػػػػات األداء المؤسسػػػػػي، يػػػػػال يايػػػػػـ معنػػػػػ  
بمعػػػػػػزؿ عػػػػػػف أىػػػػػػداييا التػػػػػػي تميزىػػػػػػا عػػػػػػف غيرىػػػػػػا مػػػػػػف المؤسسػػػػػػات، كتكػػػػػػكيف األىػػػػػػداؼ ىػػػػػػي 
مكاناتيػػػػا كالغػػػػرض الػػػػرئيس  الخطػػػػكة األكلػػػػ ، التػػػػي تعمػػػػؿ اإلدارة عمػػػػ  اختيارىػػػػا بمػػػػا ينسػػػػجـ كا 

 مف كجكدىا.
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 تخطيط اأداء: .2

تعبػػػػػر الخطػػػػػط التنايذيػػػػػة التػػػػػي تهللػػػػػعيا إدارة المؤسسػػػػػة عػػػػػف األنشػػػػػطة المناسػػػػػبة لتحقيػػػػػؽ 
األىػػػػػػػػػداؼ، كتػػػػػػػػػػنظـ اإلدارة أنشػػػػػػػػػطتيا بطريقػػػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػػة تتهللػػػػػػػػػػح يييػػػػػػػػػا األدكار كالمسػػػػػػػػػػؤكليات 

 كمؤشرات األداء المرغكبة لمكصكؿ لنتائج أيهللؿ.
 تييئة ظروف العمل: .3

تسػػػػػػػع  اإلدارة إلنجػػػػػػػاز أعماليػػػػػػػا حسػػػػػػػب التخطػػػػػػػيط الػػػػػػػذم أقرتػػػػػػػو بتػػػػػػػكيير المسػػػػػػػتمزمات 
كاإلداريػػػػػػػة، كتػػػػػػػكيير المعمكمػػػػػػػات الماديػػػػػػػة كالبشػػػػػػػرية، كتييئػػػػػػػة الظػػػػػػػركؼ كاألكهللػػػػػػػاع التنظيميػػػػػػػة 

 كاإلرشادات كالمعايير المكجية لألداء؛ لهللماف تحقيؽ أيهللؿ النتائج.
 مراجعة اأداء: .4

ال تسػػػػػتطيع اإلدارة أف تنتظػػػػػر إلػػػػػ  نيايػػػػػة األداء لتكشػػػػػؼ عمػػػػػا إذا كانػػػػػت األىػػػػػداؼ قػػػػػد 
حػػػػػػػداث التعػػػػػػػديالت خػػػػػػػالؿ عمميػػػػػػػة  تحققػػػػػػػت أـ ال، بػػػػػػػؿ يجػػػػػػػب المتابعػػػػػػػة كالمراجعػػػػػػػة الدكريػػػػػػػة كا 

 ألداء لهللماف تحقيؽ األىداؼ بكااءة كياعمية.ا
 تطوير اأداء والتحسين المستمر: .5

تغيػػػػػػػر األكهللػػػػػػػاع كالظػػػػػػػركؼ التػػػػػػػي تارهللػػػػػػػيا تطػػػػػػػكر المعػػػػػػػارؼ كالعمػػػػػػػكـ، كحداثػػػػػػػة مػػػػػػػع 
التكنكلكجيػػػػػػا المتجػػػػػػددة، يػػػػػػجف كاػػػػػػاءة العناصػػػػػػر المسػػػػػػتخدمة يػػػػػػي أداء المؤسسػػػػػػة تهللػػػػػػعؼ أمػػػػػػاـ 

ارة المؤسسػػػػػػة بمتابعػػػػػػة التطػػػػػػكرات كالتكيػػػػػػؼ تحػػػػػػديات الكسػػػػػػائؿ الحديثػػػػػػة، األمػػػػػػر الػػػػػػذم يمػػػػػػـز إد
معيػػػػػا، إلحػػػػػداث التطػػػػػػكير المسػػػػػتمر يػػػػػػي مػػػػػدخالتيا، كتحسػػػػػيف عممياتيػػػػػػا كمخرجاتيػػػػػا لتحقيػػػػػػؽ 
الميػػػػزة التنايسػػػػػية كالتاػػػػػكؽ عمػػػػػ  المؤسسػػػػػات المنػػػػػاظرة، كىػػػػػذا يجعػػػػػؿ أداء المؤسسػػػػػة يتمثػػػػػؿ يػػػػػي 

المصػػػػػػاغة قػػػػػػدرتيا عمػػػػػػ  تحقيػػػػػػؽ النتػػػػػػائج التػػػػػػي تتطػػػػػػابؽ مػػػػػػع الخطػػػػػػط المرسػػػػػػكمة كاألىػػػػػػداؼ 
باالسػػػػػتغالؿ األمثػػػػػؿ لممػػػػػكارد المكهللػػػػػكعة تحػػػػػت تصػػػػػرييا، يػػػػػاألداء إذف ىػػػػػك الكاػػػػػاءة كالاعاليػػػػػة 

 معان.

أف عمميػػػػػػة إدارة األداء المؤسسػػػػػػي تيػػػػػػدؼ إلػػػػػػ  الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػ  ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ  نسػػػػػػتخمص
أيهللػػػػػػؿ النتػػػػػػائج مػػػػػػف األداء، سػػػػػػكاء عمػػػػػػ  صػػػػػػعيد األيػػػػػػراد، أك يػػػػػػرؽ العمػػػػػػؿ أك الكميػػػػػػة ككػػػػػػؿ، 

مػػػػػػػع األىػػػػػػػداؼ كالخطػػػػػػػط كالمعػػػػػػػايير المكهللػػػػػػػكعة مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ إدارة  بحيػػػػػػػث يتناسػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذا األداء
 .يس الايـ الكاعي لما سيتـ إنجازهالكمية، ككذلؾ ييدؼ إل  تأس
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 تطوير اأداء المؤسسي: 6.2.2
عمميػػػػػػػػة تطػػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػة متكاممػػػػػػػػة تنطػػػػػػػػكم عمػػػػػػػػ  أنشػػػػػػػػطة مخططػػػػػػػػة 

كخطػػػػػط محػػػػػددة، كتحتػػػػػكم كشػػػػػاممة لممؤسسػػػػػة ككػػػػػؿ كتػػػػػتـ بنػػػػػاءن عمػػػػػ  اسػػػػػتراتيجيات كاهللػػػػػحة، 
ىػػػػػػػػذه العمميػػػػػػػػة عمػػػػػػػػ  محػػػػػػػػاكر أساسػػػػػػػػية بالعميػػػػػػػػات الداخميػػػػػػػػة، كاليياكػػػػػػػػؿ التنظيميػػػػػػػػة، كالمػػػػػػػػكارد 

 البشرية، كالتكنكلكجيا.

تكنكلكجيػػػػػػػػػػا األداء   عمميػػػػػػػػػػة تطػػػػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػػػػي " كقػػػػػػػػػػد أطمػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػبعض عمػػػػػػػػػػ
ؿ التػػػػػػي " طريقػػػػػػة منظمػػػػػػة كشػػػػػػاممة لعػػػػػػالج المشػػػػػػاك :يػػػػػػااإلنسػػػػػػاني"، كالتػػػػػػي يمكػػػػػػف تعريايػػػػػػا بأن  

تعػػػػػاني منيػػػػػا مؤسسػػػػػة مػػػػػا، كىػػػػػي عمميػػػػػة منظمػػػػػة تبػػػػػدأ بمقارنػػػػػة الكهللػػػػػع الحػػػػػالي مػػػػػع الكهللػػػػػع 
 (.13:2010المرغكب ييو، كمحاكلة لتحديد الاجكة يي األداء")أـ العز، 

( إلػػػػػػػػ  تطػػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػػي بأنػػػػػػػػو عمميػػػػػػػػة متصػػػػػػػػمة 23:2001كينظػػػػػػػػر )ثابػػػػػػػػت، 
ككنيػػػػا تػػػػرتبط بعمميػػػػات التطػػػػكير كالتغييػػػػر المطمػػػػكب مكاكبتيػػػػا يػػػػي بيئػػػػة المؤسسػػػػة،  ،كمسػػػػتمرة

 كعم  ذلؾ يجف تطكير األداء المؤسسي عممية مستمرة انطالقان مف عامميف، ىما:

  انقهللاء يترة زمنية لمحصكؿ عم  نتائج عممية تطكير األداء المؤسسي، مما يتطمب
 دكاميا كاستمرارىا.

  كالمتالحقة يي الظركؼ البيئية المحيطة تتطمب استمرار عممية إف التغيرات السريعة
 تطكير األداء المؤسسي، لزيادة قدرة المنظمة عم  االستجابة السريعة ليذه المتغيرات.

( بػػػػػػأف أنشػػػػػػطة تطػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػي تمتػػػػػػد 111:2005بركػػػػػػات، )يػػػػػػي حػػػػػػيف يػػػػػػرل 
 ئية، كذلؾ عم  النحك التالي:لتشمؿ جميع الجكانب كاألبعاد اإلنسانية كالتنظيمية كالبي

  األبعاد اإلنسانية: كتشمؿ االىتماـ بالعنصر البشرم كالحرص عم  إشباع احتياجاتيـ
كتطمعاتيـ، كىذا يتحقؽ مف خالؿ تحقيؽ رهللاء كؿ مف العامميف كالمتعامميف مع 

 المؤسسة.
 تؤثر يي  األبعاد التنظيمية: تعتبر الخصائص كاألبعاد التنظيمية مف أىـ العكامؿ التي

األداء المؤسسي، كمف ثـ يجف تحسيف ىذا األداء يتطمب هللركرة االىتماـ بتطكير 
النكاحي التنظيمية، مثؿ الييكؿ التنظيمي، التحديد الدقيؽ لمصالحيات كالمسؤكليات، 
أنماط كنطاؽ اإلشراؼ، األجكر كالحكايز كالمكآيات كالتكنكلكجيا المستخدمة يي العمؿ، 

 التنظيمية األخرل. كغيرىا مف العكامؿ
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  األبعاد البيئية: تتطمب عممية تطكير األداء المؤسسي لممؤسسات، هللركرة إعادة النظر
يي مجمكعة التشريعات كالقكانيف المؤثرة يي عمؿ ىذه المنظمات كاالىتماـ بتطكير 
القيـ كاألطر الثقايية لأليراد، كقكاعد السمكؾ االجتماعي المرتبط بالعمؿ يي مثؿ ىذه 

 ؤسسات، كالمسؤكليات االجتماعية.الم

مػػػػػف أف تقػػػػػـك عمػػػػػ  المبػػػػػادئ  د  كحتػػػػػ  تػػػػػؤتي عمميػػػػػة التطػػػػػكير المؤسسػػػػػي ثمارىػػػػػا يػػػػػال ُبػػػػػ
 (:25:2012التالية )العتيبي، 

 ليس لعممية التطكير المستمر نياية، ييي مستمرة ما دامت المؤسسة قائمة. .1
 كأنشطتيا. التطكير المستمر عممية شاممة لجميع إدارات المؤسسة كأقساميا .2
 .تحتاج عممية التطكير إل  كجكد جميع مف يعمؿ يي المؤسسة .3
 ال يعني عدـ كجكد أخطاء تكقؼ عممية التطكير. .4
 ال ينبغي تصحيح األخطاء، بؿ يجب القهللاء عمييا تمامان. .5

نسػػػػػػػػتنتج ممػػػػػػػػا سػػػػػػػػبؽ أف عمميػػػػػػػػة تطػػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػػي تتطمػػػػػػػػب تػػػػػػػػكازف العناصػػػػػػػػر 
نتاجيػػػػػػػػة العػػػػػػػػامميف، كالتكنكلكجيػػػػػػػػا، كالتكماػػػػػػػػة(؛ ألف تػػػػػػػػكازف ىػػػػػػػػذه األربعػػػػػػػػة التاليػػػػػػػػة )الجػػػػػػػػكدة،  كا 

العناصػػػػػػر يؤكػػػػػػد أف تكقعػػػػػػات كاحتياجػػػػػػات المسػػػػػػتايديف كأصػػػػػػحاب المصػػػػػػمحة يػػػػػػي المؤسسػػػػػػات 
قػػػػػد أخػػػػػذت يػػػػػي عػػػػػيف االعتبػػػػػار، كتحتػػػػػاج عمميػػػػػة التطػػػػػكير المؤسسػػػػػي إلػػػػػ  متطمبػػػػػات رئيسػػػػػية 

 كىي:

 تحديد أىداؼ التطكير. .1
 ة كالبشرية عم  شكؿ خطة عمؿ تنايذية.تحديد متطمبات التطكير المادي .2
 تكيير الدعـ الدائـ كالمستمر مف قبؿ اإلدارة العميا. .3
 تشكيؿ لجنة عميا يي المؤسسة لتنسيؽ عمميات التطكير. .4
 تشكيؿ يريؽ التطكير كتحديد سمطاتو كمسؤكلياتو. .5
 جعؿ قنكات االتصاؿ ماتكحة أماـ كؿ مف يعمؿ يي مجاؿ التطكير. .6
 كالمستمر لمعنصر البشرم.التحايز الدائـ  .7

 خطوات تطوير اأداء المؤسسي:  7.2.2
تبػػػػػيف أف خطػػػػػػكات تحسػػػػػيف األداء تمػػػػػػر مػػػػػف خػػػػػػالؿ االطػػػػػالع عمػػػػػػ  الدراسػػػػػات السػػػػػػابقة 

(؛ ) مخيمػػػػػػػػػػر كآخػػػػػػػػػػركف، 8/2/2018ت: بتػػػػػػػػػػاريخ كالتػػػػػػػػػػالي )الشػػػػػػػػػػكامرة، نػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػدة، خطػػػػػػػػػكات
2000 :186) 
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 الخطوة اأولى: تحميل اأداء.

 األداء مايكميف يي تحميؿ بيئة العمؿ كىما:كيرتبط بعممية تحميؿ 
 :كيصؼ اإلمكانات كالقدرات المتاحة يي بيئة العمؿ كالالزمة لتحقيؽ  الوضع المرغوب

 وأىداف المؤسسة.استراتيجية 
 :يصؼ مستكل أداء العمؿ كاإلمكانات كالقدرات المتاحة كما  الوضع الحالي/ الفعمي

 ىي مكجكدة يعميا.

المايػػػػػػكميف إدراؾ الاجػػػػػػكة يػػػػػػي األداء، كمػػػػػػف خػػػػػػالؿ إدراؾ المشػػػػػػاكؿ كينػػػػػػتج عػػػػػػف ىػػػػػػذيف 
المتعمقػػػػة بػػػػاألداء كالعمػػػػؿ عمػػػػ  إيجػػػػاد الحمػػػػكؿ ليػػػػػا كمحاكلػػػػة تكقػػػػع المشػػػػاكؿ التػػػػي قػػػػد تحػػػػػدث 

 مستقبالن.

يػػػػػجف اليػػػػػدؼ مػػػػػف تحميػػػػػؿ األداء ىػػػػػك محاكلػػػػػة إغػػػػػالؽ ىػػػػػذه الاجػػػػػكة أك عمػػػػػ  األقػػػػػؿ  ؛لػػػػػذا
 كاليؼ.تقميصيا إل  أدني مستكل باستخداـ أقؿ الت

 .ال حث عن جذور المس  ات الخطوة الثانية:

لمػػػػػاذا تكجػػػػػد  ،كىنػػػػػا نبػػػػػدأ بالسػػػػؤاؿ ،يجػػػػب عنػػػػػد تحميػػػػػؿ أم مشػػػػكمة أف نبػػػػػدأ مػػػػػف جػػػػذكرىا
ىػػػػػػذه الاجػػػػػػكة يػػػػػػي األداء؟ كنبػػػػػػدأ بجمػػػػػػع المعمكمػػػػػػات الممكنػػػػػػة لتحديػػػػػػد كتعريػػػػػػؼ سػػػػػػبب هللػػػػػػعؼ 
األداء قبػػػػػػؿ اختيػػػػػػار كسػػػػػػيمة المعالجػػػػػػة، يجػػػػػػب أال نخجػػػػػػؿ مػػػػػػف مكاجيػػػػػػة كمصػػػػػػارحة أناسػػػػػػنا أك 

 المتسببيف بهللعؼ األداء.
 عف اأداء:ر أحد العناصر التالية من أس اب ضويمكن اعت ا

 عف األداء. قمة التغذية الراجعة 
 .هللعؼ يي المعرية كالميارات 
 .معدات كاحتياجات غير كايية أك غير مالئمة لمعمؿ 
 .هللعؼ يي التركيز عم  الزبائف كالمجتمع المحيط 

 .اختيار وسيمة التدخل أو المعالجة :الخطوة الثالثة

التػػػػػػػدخؿ يػػػػػػػي االختيػػػػػػػار ىػػػػػػػك طريقػػػػػػػة منتظمػػػػػػػة كشػػػػػػػاممة كتكامػػػػػػػؿ باالسػػػػػػػتجابة لمشػػػػػػػاكؿ 
األداء كمسػػػػبباتو، كأىػػػػـ الطػػػػرؽ المالئمػػػػة لتجػػػػاكزه، كعػػػػادة مػػػػا تكػػػػكف االسػػػػتجابة مجمكعػػػػة مػػػػف 
اإلجػػػػػػػراءات تمثػػػػػػػؿ أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف كسػػػػػػػيمة لتحسػػػػػػػيف األداء، كيػػػػػػػتـ تشػػػػػػػكيؿ اإلجػػػػػػػراءات المالئمػػػػػػػة 

كقعػػػػػػة اعتمػػػػػػادان عمػػػػػػ  الاائػػػػػػدة المرجػػػػػػكة، كأيهللػػػػػػان تقيػػػػػػيـ لمشػػػػػػركة كلكهللػػػػػػعيا المػػػػػػالي كالتكماػػػػػػة المت
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المؤسسػػػػة كنجاحيػػػػا يقػػػػاس بمػػػػدل تقميػػػػؿ الاجػػػػكة يػػػػي األداء كالتػػػػي تقػػػػاس بمػػػػدل تحسػػػػيف األداء 
كالنتػػػػػائج التػػػػػي تكصػػػػػمت إلييػػػػػا المؤسسػػػػػة، كعػػػػػادة مػػػػػا يػػػػػؤدم التػػػػػدخؿ الشػػػػػامؿ كالمتكامػػػػػؿ إلػػػػػ  

لػػػػػػػ  نتػػػػػػػائج ميمػػػػػػػة يػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػة لػػػػػػػذا يجػػػػػػػب أف تكػػػػػػػكف أم اسػػػػػػػتراتيجية لتحسػػػػػػػيف  التغييػػػػػػػر كا 
كتطػػػػػػكير األداء آخػػػػػػذه بعػػػػػػيف االعتبػػػػػػار تغييػػػػػػر أىػػػػػػداؼ المؤسسػػػػػػة قبػػػػػػؿ تطبيػػػػػػؽ االسػػػػػػتراتيجية 

 لهللماف قبكليا كتطبيقيا يي كؿ المستكيات.

 قة المعالجةتط يق وسيمة أو طري الرا عة:الخطوة 

بعػػػػػػد اختيػػػػػػار الطريقػػػػػػة المالئمػػػػػػة تكهللػػػػػػع حيػػػػػػز التنايػػػػػػذ، ثػػػػػػـ تكػػػػػػكف نظامػػػػػػان لممتابعػػػػػػة ثػػػػػػـ 
يػػػػػؿ أك تهللػػػػػميف ماػػػػػاىيـ التغييػػػػػر التػػػػػي تكػػػػػكف يػػػػػي األعمػػػػػاؿ اليكميػػػػػة مػػػػػع االىتمػػػػػاـ بتػػػػػأثير تحم

األمػػػػػكر المباشػػػػػرة كغيػػػػػر المباشػػػػػرة بالنسػػػػػبة لمتغييػػػػػر لهللػػػػػماف تحقيػػػػػؽ يعاليػػػػػة المؤسسػػػػػة كتحقيػػػػػؽ 
 أىداييا بكااءة كيعالية.

 الخطوة الخامسة: مراق ة وتقييم اأداء

األسػػػػػػػاليب كالحمػػػػػػػكؿ تكػػػػػػػكف ليػػػػػػػا يجػػػػػػػب أف تكػػػػػػػكف ىػػػػػػػذه العمميػػػػػػػة مسػػػػػػػتمرة؛ ألف بعػػػػػػػض 
آثػػػػػػػار مباشػػػػػػػرة عمػػػػػػػ  تحسػػػػػػػيف كتطػػػػػػػكير األداء كمػػػػػػػا يجػػػػػػػب أف تكػػػػػػػكف لػػػػػػػديؾ كسػػػػػػػائؿ مراقبػػػػػػػة 
كمتابعػػػػػػة تركػػػػػػز عمػػػػػػ  قيػػػػػػاس التغييػػػػػػر الحاصػػػػػػؿ؛ لتػػػػػػكيير تغذيػػػػػػة راجعػػػػػػة كمبكػػػػػػرة لنتيجػػػػػػة تمػػػػػػؾ 
الكسػػػػػػائؿ، كلتقيػػػػػػيـ التػػػػػػأثير الحاصػػػػػػؿ عمػػػػػػ  محاكلػػػػػػة سػػػػػػد الاجػػػػػػكة يػػػػػػي األداء؛ يجػػػػػػب المقارنػػػػػػة 

تمر مػػػػػػع التقيػػػػػػيـ الرسػػػػػػمي بػػػػػػيف األداء الاعمػػػػػػي كالمرغػػػػػػكب كبػػػػػػذلؾ نكػػػػػػكف حصػػػػػػمنا كبشػػػػػػكؿ مسػػػػػػ
عمػػػػ  معمكمػػػػات مػػػػف التقيػػػػيـ يمكػػػػف اسػػػػتخداميا كاالسػػػػتاادة منيػػػػا يػػػػي عمميػػػػات تقيػػػػيـ أخػػػػرل مػػػػف 

 جديد.

( بكهللػػػػػػػػػع 190-187:2000باإلهللػػػػػػػػػاية إلػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبؽ قػػػػػػػػػاـ )مخيمػػػػػػػػػر كآخػػػػػػػػػركف، 
 مجمكعة مف الخطكات

لتطػػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػف إيجازىػػػػػػػػا يػػػػػػػػي المقترحػػػػػػػػة لكهللػػػػػػػػع منيجيػػػػػػػػة مالئمػػػػػػػػة 
 النقاط التالية:

  القياـ بدراسات تاصيمية لمعكامؿ التي تؤثر يي األداء المؤسسي، بما يي ذلؾ العكامؿ
جميكر المتعامميف، كالعكامؿ الداخمية التي تشمؿ المكارد المادية  :مثؿ ،الخارجية

كالبشرية، ككذلؾ المكائح كالقكانيف كاإلجراءات كاألنشطة التي يشتمؿ عمييا األداء 
 المؤسسي.
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  ،تحديد نقاط القكة كالهللعؼ لدل المؤسسة، مف أجؿ تعظيـ االستاادة مف نقاط القكة
تتمتع بيا المؤسسة، ككهللع استراتيجية لمتغمب عم   كالتي تشمؿ المزايا النسبية التي

 نقاط الهللعؼ بيدؼ تخايؼ اآلثار السمبية ليذه الجكانب عم  األداء المؤسسي.
  إعداد برامج تاصيمية لتكعية العامميف بالمؤسسة يي المستكيات اإلدارية بالمايـك

 اء المؤسسي.الحديث لألداء المؤسسي بيدؼ خمؽ ثقاية داخمية بالمايـك الكمي لألد
  إجراء حصر شامؿ لممشاكؿ كالتحديات التي تكاجو األداء المؤسسي، كذلؾ مف خالؿ

منيجية كاهللحة تشمؿ: استقصاء آراء المتعامميف مع المؤسسة، كآراء العامميف يييا، 
 كآراء الجيات الرقابية بشأف أداء المؤسسة.

 جييا المؤسسة يي تشكيؿ يريؽ مف الخبراء لتحميؿ المشاكؿ المتنكعة التي تكا
 المجاالت المختماة.

  تطكير نظـ المعمكمات بالمؤسسة مف أجؿ تكيير البيانات الالزمة لتطبيؽ المايـك
 الحديث لألداء المؤسسي.

  تطكير مجمكعة المؤشرات لقياس األبعاد المختماة لألداء المؤسسي التي تغطي
ية يي المكارد، الااعم الجكانب األساسية كىي: جكدة الخدمات، الكااءة يي استخداـ

 مة البرامج التي تقدميا المؤسسة لحاجات المستايديف.تحقيؽ األىداؼ، مالء
  تطكير آليات مناسبة لمقياـ بعمميات القياس باستخداـ المؤشرات التي تـ التكصؿ إلييا

 يي الخطكة السابقة.
 ارنة األداء إجراء مقارنات متعددة لمحكـ عم  كااية األداء المؤسسي بما يي ذلؾ: مق

الحالي باألداء الذم تحقؽ يي الاترة السابقة، كمقارنة األداء الاعمي باألداء المخطط، 
 كمقارنة األداء الاعمي بأداء المؤسسات المناظرة بما يعرؼ بمرجعية األداء.

 .تحديد مجاالت التحسيف كالتطكير يي هللكء المقارنات التي تمت يي خطكة السابقة 
 ،كالقياـ بخطكات محددة لتحسيف كتطكير األداء المؤسسي  تطبيؽ برامج كاهللحة

استنادان إل  االلتزاـ التاـ مف جانب العامميف بالمؤسسة بتحسيف كتطكير األداء 
 المؤسسي.

 قياس اأداء المؤسسي: 8.2.2
ال يمكػػػػػػف أف يكػػػػػػكف تحسػػػػػػيف مػػػػػػف دكف قيػػػػػػاس. يػػػػػػجذا مػػػػػػا كانػػػػػػت المنظمػػػػػػة ال تعمػػػػػػـ أيػػػػػػف 

عممياتيػػػػا، ييػػػػي لػػػػف تػػػػتمكف مػػػػف معريػػػػة مسػػػػتقبميا، كبالتأكيػػػػد يجنيػػػػا ىػػػػي اآلف مػػػػف حيػػػػث كاقػػػػع 
 لف تتمكف مف الكصكؿ إل  حديث تريد.
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الحسػػػػػف، )يالعمػػػػػؿ بػػػػػدكف قيػػػػػاس كالسػػػػػار يػػػػػي صػػػػػحراء كاسػػػػػعة دكف بكصػػػػػمة أك خريطػػػػػة 
45:2014.) 

تبػػػػػػػاع طريقػػػػػػػة منظمػػػػػػػة لتقيػػػػػػػيـ ا"  :( قيػػػػػػػاس األداء بأنػػػػػػػو237:2011كيعػػػػػػػرؼ )محمػػػػػػػد، 
العمميػػػػػػػػات يػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػات، أمػػػػػػػػا مقيػػػػػػػػاس األداء ييػػػػػػػػك أداة ميمػػػػػػػػة المػػػػػػػػدخالت كالمخرجػػػػػػػػات ك 

لمحكػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػكر، كػػػػػػػػالمكازيف كالمكاييػػػػػػػػؿ، كغيرىػػػػػػػػا". كبػػػػػػػػدكف مقيػػػػػػػػاس كاهللػػػػػػػػح كسػػػػػػػػيؿ 
االسػػػػػػػتخداـ كمبسػػػػػػػط كمتاػػػػػػػؽ عميػػػػػػػو، سػػػػػػػتتحكؿ األمػػػػػػػكر إلػػػػػػػ  مػػػػػػػزاج األشػػػػػػػخاص كانطباعػػػػػػػاتيـ 

 كتقديراتيـ الخاصة يي الحكـ عم  األمكر كتقييميا.

نظمػػػػػة يختمػػػػػؼ عػػػػػف إدارة أداء المنظمػػػػػة، قيػػػػػاس يزكدنػػػػػا يقػػػػػط بالبيانػػػػػات كقيػػػػػاس أداء الم
كالمعمكمػػػػػػات حػػػػػػكؿ كهللػػػػػػع المنظمػػػػػػة كمػػػػػػدل نجػػػػػػاح مشػػػػػػاريعيا كاسػػػػػػتراتيجياتو أمػػػػػػا إدارة األداء 
يتتهللػػػػػمف القيػػػػػاـ بعمميػػػػػات تحسػػػػػيف األداء بعػػػػػد قياسػػػػػو كاتخػػػػػاذ قػػػػػرارات تصػػػػػحيحية يتبعيػػػػػا تنايػػػػػذ 

عػػػػػػدـ الخمػػػػػػط بينيمػػػػػػا كعػػػػػػدـ االكتاػػػػػػاء  خطػػػػػػط تحسػػػػػػيف كتطػػػػػػكير ألداء المنظمػػػػػػة ككػػػػػػؿ، يجػػػػػػب
بقيػػػػػاس األداء دكف اتخػػػػػاذ إجػػػػػراءات تصػػػػػحيحية تقػػػػػكد المنظمػػػػػة إلػػػػػ  كجيتيػػػػػا الصػػػػػحيحة )أبػػػػػك 

 (.25:2013كريـ، 

 قياس اأداء المؤسسي: مؤشرات 9.2.2
تتحػػػػػػػدث معظػػػػػػػػـ األدبيػػػػػػػػات عػػػػػػػف مؤشػػػػػػػػرات لقيػػػػػػػػاس األداء يػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػات األعمػػػػػػػػاؿ  

كالقميػػػػؿ يتحػػػػدث  ،مػػػػف مؤشػػػػرات األداء يييػػػػا اره كاحػػػػدن التػػػػي تيػػػػدؼ إلػػػػ  تحقيػػػػؽ أربػػػػاح بػػػػؿ كتعتبػػػػ
عػػػػػػػػػػف مؤشػػػػػػػػػػرات أداء يػػػػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػػػػات التعمػػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػػالي، كقػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػر )مخيمػػػػػػػػػػر كآخػػػػػػػػػػركف، 

 ( عدد مف المؤشرات تغطي الجكانب األساسية:18:2000

   مؤشرات تتعمؽ باعالية تحقيؽ أىداؼ، كتتكقؼ تمؾ المجمكعة مف المؤشرات عم
 .طبيعة نشاط كأىداؼ كؿ كحدة

   مؤشرات تتعمؽ بكااءة استخداـ المكارد المتاحة، كتتهللمف نسبة التكاليؼ اإلجمالية إل
 حجـ المخرجات )تكماة الخدمة المقدمة(.

 .مؤشرات تتعمؽ باإلنتاجية 
 .مؤشرات تتعمؽ بمستكل جكدة الخدمات المقدمة 

( أربعػػػػػػػػػػة عناصػػػػػػػػػػر 64:1999كيػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػؿ ماػػػػػػػػػػاىيـ إدارة الجػػػػػػػػػػكدة اقتػػػػػػػػػػراح )ىػػػػػػػػػػالؿ، 
 داء كىي:كمؤشرات لأل
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 مف حيث درجة  ،: كىك المؤشرات الخاص بكياية الحكـ عم  جكدة األداءالجودة
 كمدل جكدة المنتج سكاء كاف سمعة أك خدمة. ،اإلتقاف

 ا لتحقيؽ معدؿ مقبكؿ مف النمك يي ا دايعن : االتااؽ عم  كمية المنتج عنصرن الكمية
 معدؿ األداء.

 ذ مسؤكليات العمؿ كيراع  يي االتااؽ : كىك بياف تكقعي يحدد مت  يتـ تنايالوقت
لمتنايذ دائمان الحد األدن  لمتطمبات األداء مف حيث كـ اإلنتاج  المناسبعم  الكقت 

 المطمكب، كعدد العامميف يي ناس الكظياية، كأىداؼ المنظمة، كتدريب كخبرة األيراد
 ركرية )العممية(: عبارة عف بياف تكقعي لمخطكات أك اإلجراءات الهلل اإلجراءات

 تباعيا لتنايذ المسؤكلية المطمكبة.االكاجب 

( مجمكعػػػة مػػػف مؤشػػػرات Macpherson & Pabari, 2004: 8بينمػػػا يػػػذكر )
 األداء المؤسسي كتمثمت يي التالي:

 كالتي تتحقؽ عندما تنجح المؤسسة يي تحقيؽ الغرض مف كجكدىا فاعمية المؤسسة :
 يا العامة كاالستراتيجية.كالتي كردت يي نظاميا الداخمي كرسالتيا كأىداي

 :كتتمثؿ يي االستخداـ األمثؿ لممكارد المالية كالبشرية لمكصكؿ إل   كفاءة المؤسسة
األىداؼ، كىنا يتـ السؤاؿ إذا ما كانت المؤسسة تناذ أنشطتيا بتكاليؼ تتالءـ مع 
المخرجات، كىؿ المخرجات لألنشطة كالبرامج يتـ يي الكقت المحدد لو كالكايي 

 .هلتنايذ
 كتتمثؿ بمدم رهللا المستايديف كذكم العالقة عف الخدمات مةالمالء/  الرت اط :

المقدمة كمان ككياان، بمعن  ىؿ المنظمة تختار برامجيا كأنشطتيا بما يتالءـ مع 
 احتياجات الائات المستيدية، كما درجة رهللاىـ عمييا.

 كتعكس قدرة المؤسسة عم  تجنيد األمكاؿ الالزمة لتنايذ البرامج كاألنشطة الستدامة :
المكارد المالية كالبشرية التي تمكنيا مف االستمرار يي عمميا،  لديياالمختماة، كىؿ 

كىؿ لدييا القدرة عم  تقديـ خدماتيا لمستايدييا بناس الكااءة كالاعالية، كما أف 
رامج المؤسسة كأنشطتيا تتناغـ مع الكهللع االجتماعي االستدامة تسأؿ إذا ما كانت ب

 كالثقايي.

بػػػػػػالنظر إلػػػػػػ  مػػػػػػا سػػػػػػبؽ مػػػػػػف مؤشػػػػػػرات األداء المختماػػػػػػة نجػػػػػػد أف رغػػػػػػـ االخػػػػػػتالؼ يػػػػػػي 
 ،عمػػػػػ  محػػػػػاكر رئيسػػػػػية يػػػػػي عمػػػػػؿ المؤسسػػػػػة تصػػػػػنيؼ ىػػػػػذه المؤشػػػػػرات إال أنيػػػػػا تتاػػػػػؽ جميعػػػػػان 

المؤسسػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ  مثػػػػػػػػػؿ: تحقيػػػػػػػػػؽ األىػػػػػػػػػداؼ، كاالسػػػػػػػػػتخداـ األمثػػػػػػػػػؿ لممػػػػػػػػػكارد، ككػػػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػػػدرة 
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االسػػػػػػتمرار مػػػػػػع الحاػػػػػػاظ عمػػػػػػ  الجػػػػػػكدة يػػػػػػي تقػػػػػػديـ خػػػػػػدماتيا كبمػػػػػػا يحقػػػػػػؽ الرهللػػػػػػا لمسػػػػػػتايدييا 
 كلممجتمع المحمي المحيط يييا.
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 الممخص
 تطػػػػػػكير تنػػػػػػاكؿ الباحػػػػػػث يػػػػػػي المبحػػػػػػث الثػػػػػػاني المتغيػػػػػػر التػػػػػػابع يػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة كىػػػػػػك

األداء المؤسسػػػػػػي، كقػػػػػػد اسػػػػػػػتعرض الباحػػػػػػث مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػف التعرياػػػػػػات التػػػػػػػي تكهللػػػػػػح مايػػػػػػػـك 
منيػػػػػػػا أف األداء المؤسسػػػػػػػي يمثػػػػػػػؿ قػػػػػػػدرة المنظمػػػػػػػات عمػػػػػػػ   اسػػػػػػػتنتجكالتػػػػػػػي  ،األداء المؤسسػػػػػػػي

يػػػػػػي إنتاجيػػػػػػة تكػػػػػػكف أكثػػػػػػر تمبيػػػػػػة أىػػػػػػداييا االسػػػػػػتراتيجية  كتحقػػػػػػؽبكاػػػػػػاءة،  امكاردىػػػػػػاسػػػػػػتخداـ 
تطػػػػػػػػػكير األداء  التأكيػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػ  أىميػػػػػػػػػةكمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػـ  مسػػػػػػػػػتايديف مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػدماتيا.ال الحتياجػػػػػػػػػات

 عمميػػػػػػػة أف عمميػػػػػػػة تطػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػي ككهللػػػػػػػحالمؤسسػػػػػػػي، كخصائصػػػػػػػو، كمسػػػػػػػتكياتو، 
أىػػػػػػـ الباحػػػػػػث  كذكػػػػػػر، األعمػػػػػػاؿبيئػػػػػػة لمكاكبتػػػػػػو ك التطكير المطمػػػػػػكب بػػػػػػتػػػػػػرتبط  ألنيػػػػػػا ،مسػػػػػػتمرة
ال يمكػػػػػػف أف يكػػػػػػكف تطػػػػػػكير مؤسسػػػػػػي  حيػػػػػػثاألداء المؤسسػػػػػػي،  يػػػػػػي تطػػػػػػكير خطػػػػػػكاتىػػػػػػذه ال

تػػػػػػػتمكف مػػػػػػػف  حتػػػػػػػ  اآلف،أيػػػػػػػف ىػػػػػػػي  المنظمػػػػػػػة تعمـلػػػػػػػاألداء المؤسسػػػػػػػي.  ليػػػػػػػذا بػػػػػػػدكف قيػػػػػػػاس
 ،المبحػػػػػث بعػػػػػرض عػػػػػدد مػػػػػف أىػػػػػـ مؤشػػػػػرات قيػػػػػاس األداء المؤسسػػػػػي مسػػػػػتقبميا، كخػػػػػتـمعريػػػػػة 

: مؤشػػػػػرات تتعمػػػػػؽ بااعميػػػػػة تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ، كتػػػػػػػتكقؼ تمػػػػػػػؾ المجمكعػػػػػػة مػػػػػف كتناكلػػػػػت التػػػػػالي
شػػػػػػرات عمػػػػػػػ  طبيعػػػػػػة نشػػػػػػاط كأىػػػػػػداؼ كػػػػػػؿ كحػػػػػػدة، كمؤشػػػػػػػػرات تػػػػػػػػتعمؽ بكاػػػػػػػػاءة اسػػػػػػػػتخداـ المؤ 

المػػػػػػػػكارد المتاحػػػػػػة، كتتهللػػػػػػمف نسػػػػػػبة التكػػػػػػاليؼ اإلجماليػػػػػػة إلػػػػػػ  حجػػػػػػـ المخرجػػػػػػات، كمؤشػػػػػػػػػرات 
تػػػػػػػػػػتعمؽ باإلنتاجيػػػػػػػة، كمؤشػػػػػػػػرات تػػػػػػػػتعمؽ بمسػػػػػػػػتكل جػػػػػػػػكدة الخػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػة. كعميػػػػػػػو، سػػػػػػػيتـ 

إف شػػػػػاء اهلل  كالعامػػػػػة كالخاصػػػػػة منيػػػػػا قنػػػػػي يػػػػػي الكميػػػػػات الحككميػػػػػةالتعمػػػػػيـ التتنػػػػػاكؿ مكهللػػػػػكع 
 يي المبحث التالي.
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 الم حث الثالث
 في قطاع غزة التعميم التقنيواقع 

 تمييد:
يقػػػػػػد خصصػػػػػػت مػػػػػػان عمػػػػػػ  تقػػػػػػدـ األمػػػػػػـ كتطكرىػػػػػػا، ميإف التعمػػػػػػيـ التقنػػػػػػي يعتبػػػػػػر مؤشػػػػػػران 

مػػػػف ميزانياتيػػػػا ل ناػػػػاؽ عمػػػػ  التعمػػػػيـ كخاصػػػػة التعمػػػػيـ التقنػػػػي،  اكبيػػػػرن  اجػػػػزءن العديػػػػد مػػػػف الػػػػدكؿ 
ػػػػػكذلػػػػػؾ ل   ا لمتعمػػػػػػيـ التقنػػػػػي مػػػػػػف أىميػػػػػة كبيػػػػػػرة يػػػػػي تػػػػػػذليؿ التكجييػػػػػات النظريػػػػػػة آليػػػػػاؽ عمميػػػػػػة م 

 تساعد يي تقدـ المجتمعات.

كيتميػػػػػػػز التعمػػػػػػػيـ التقنػػػػػػػي عػػػػػػػف غيػػػػػػػره مػػػػػػػف أنػػػػػػػكاع التعمػػػػػػػيـ األخػػػػػػػرل بارتباطػػػػػػػو المباشػػػػػػػر 
كالعهللػػػػػػػكم بػػػػػػػالكاقع االقتصػػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػػاعي لممجتمػػػػػػػع مػػػػػػػف ناحيػػػػػػػة، كبػػػػػػػالتطكر التكنكلػػػػػػػكجي 

، باعتبػػػػػاره مصػػػػػدر إعػػػػػداد القػػػػػكل العاممػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػع عمييػػػػػا مسػػػػػؤكلية تنايػػػػػذ مػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػرل
: 2005 حمػػػػػػػداف،)كتشػػػػػػػغيؿ كصػػػػػػػيانة المشػػػػػػػاريع الصػػػػػػػناعية كالزراعيػػػػػػػة كالصػػػػػػػحية كالخدميػػػػػػػة 

كيػػػػػػرتبط التعمػػػػػػيـ التقنػػػػػػي ارتباطػػػػػػان كثيقػػػػػػان بػػػػػػالتعمـ بمػػػػػػدل الحيػػػػػػاة، كيػػػػػػكير التعمػػػػػػيـ النػػػػػػكعي (، 13
دارسػػػػيو بالميػػػػارات التقنيػػػػة كالقػػػػدرات الالزمػػػػة لحػػػػػؿ  الهللػػػػركرم لمتعمػػػػيـ المعاصػػػػر، حيػػػػث يػػػػزكد

 (.Mortaki, 2012: 54)المشكالت 

كعميػػػػػػو سػػػػػػيتـ يػػػػػػي ىػػػػػػذا المبحػػػػػػث اسػػػػػػتعراض مايػػػػػػكـ التعمػػػػػػيـ التقنػػػػػػي كأىميتػػػػػػو، كبيػػػػػػاف 
 ، كمعكقات التعميـ التقني.، كالتعميـ التقني يي محايظات غزةأىدايو

 مفيوم التعميم التقني: 1.3.2
كسػػػػػػػاب إالتعمػػػػػػػيـ التقنػػػػػػػي ىػػػػػػػك أحػػػػػػػد أنػػػػػػػكاع التعمػػػػػػػيـ النظػػػػػػػامي، كالػػػػػػػذم يركػػػػػػػز عمػػػػػػػ   إف  

كسػػػػػكؼ نقػػػػػـك  ،الميػػػػػارة كالمعريػػػػػة المينيػػػػػة لطالبػػػػػو لتكػػػػػكف لػػػػػدييـ القػػػػػدرة عمػػػػػ  التنايػػػػػذ كاإلنتػػػػػاج
 يػػػػػي ىػػػػػذا الجػػػػػزء مػػػػػف المبحػػػػػث باسػػػػػتعراض أىػػػػػـ التعرياػػػػػات الخاصػػػػػة بيػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف التعمػػػػػيـ.

 :(5.2) لتمؾ التعاريؼ كما مكهللح بالجدكؿ كييما يمي بعض إسيامات الباحثيف
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 سيامات ال احثين في تعريف التعميم التقنيإ(:  عض 5.2جدول )

 التعريف ال احث م

.1 
المسكدم كالقيؽ، 

31:1990 

ذلؾ التعميـ الذم ييدؼ  :وكيعريو االتحاد العربي لمتعميـ التقني بأن  
كالعماؿ الميرة يي إل  إعداد أطر تقنية تقع بيف خريجي الجامعات 

ىـر القكم العاممة، كال تقؿ مدة الدراسة ييو عف سنتيف بعد الثانكية 
 العامة.

 84: 2001حمداف،  .2

ذلؾ النمط مف التعميـ العالي النظامي، الذم يتهللمف اإلعداد 
كساب الميارات، كالمعرية التقنية، كالذم تقـك بو  التربكم، كا 

مدة الدراسة يييا عف سنتيف بعد مؤسسات تعميمية نظامية، كال تقؿ 
الدراسة الثانكية؛ إلعداد مكارد بشرية ينية يي مختمؼ 

، كتقع عمييا مسئكلية ، كغيرىااالختصاصات الصناعية، كاإلدارية
 التشغيؿ، كالصيانة كالخدمات.

 (398:2012)الحمبي،   .3

كساب ا  نكع مف أنكاع التعميـ النظامي، إذ يتهللمف اإلعداد التربكم ك 
الميارات كالمعرية المينية، كالذم تقـك بو مؤسسات تعميمية نظامية 
مف أجؿ إعداد عماؿ ميرة يي مختمؼ التخصصات الصناعية 
كالزراعية كالتجارية كالصحية، لتككف لدييـ القدرة عم  التنايذ 

 كاإلنتاج.

4. 
Harry et..al, 

2013:17 

سمسمة مف الدكرات منظكمة األنشطة التعميمية التي تقدـ مف خالؿ 
، يتماش  مع المعايير  التي تزكد الدارسيف بمحتكل متماسؾ كصاـر
األكاديمية المعاصرة، كالمعرية التقنية كالميارات الالزمة إلعداد 

 التعميـ كالميف يي الكظائؼ الحالية أك الناشئة.

 71: 2016، مطرية .5
لقدرات التقنية ذلؾ النكع مف التعميـ الذم يكير لمدراسيف الميارات كا

كالانية التي تؤىميـ لممارسة كظياة معينة، كيككف بعد إتماـ 
 .الثانكية العامة

 .جرد بكاسطة الباحث استنادنا إل  الدراسات السابقة

ـــى مـــا ســـ ق يعـــرف ال احـــث  ـــًا عم ـــيوترتي  ـــيم التقن ـــاً  التعم ـــ إجرائي ذلػػػؾ النػػػكع مػػػف : و  ن 
، كىػػػػك يجمػػػػع بػػػػيف األسػػػػس النظريػػػػة باإلهللػػػػاية الثػػػػانكمتمػػػػاـ التعمػػػػيـ التعمػػػػيـ الػػػػذم يكػػػػكف بعػػػػد إ

جػػػػػػاالت التقنيػػػػػػة، ينيػػػػػػيف ميػػػػػػرة يػػػػػػي شػػػػػػتي متقنيػػػػػػيف ك إلػػػػػػ  التقنيػػػػػػات كالعمػػػػػػـك العمميػػػػػػة، لتخػػػػػػريج 
 التقنية.كالمعاىد الكميات كيتـ يي 
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 أىمية التعميم التقني: 2.3.2
يػػػػػػي تعػػػػػػاظـ يػػػػػػي السػػػػػػنيف األخيػػػػػػرة االىتمػػػػػػاـ بػػػػػػالتعميـ عامػػػػػػة، كالتعمػػػػػػيـ التقنػػػػػػي خاصػػػػػػة 

يمسػػػػطيف، مػػػػف أطػػػػراؼ مختماػػػػة رسػػػػمية كشػػػػعبية تمثمػػػػت يػػػػي مهللػػػػاعاة الجيػػػػكد لتنميػػػػة أكهللػػػػاع 
التعمػػػػػػيـ التقنػػػػػػي؛ لمػػػػػػا يػػػػػػكيره مػػػػػػف قػػػػػػكل بشػػػػػػرية قػػػػػػادرة عمػػػػػػ  مكاكبػػػػػػة التقػػػػػػدـ العممػػػػػػي كمكاكبػػػػػػة 

 (.16:2000البمداف المتقدمة لذلؾ لمتعميـ التقني أىمية يي )حمد، 

طيني يي جميع المجاالت االقتصادية اإلسياـ يي التنمية الشاممة لممجتمع الامس .1
 كاالجتماعية كالثقايية.

ريع المستكل العممي كالتطبيقي كالنظرم إل  مستكل مف التخصص كتزكيد الطمبة  .2
بالمعرية المتخصصة كالميارات كالكااءات الالزمة ليـ كانتسابيـ لالتجاىات كالقيـ 

 مع، كاالىتماـ بيا.السميمة كالكااءات االجتماعية لممشاركة يي قهللايا المجت
تكسيع آياؽ التعميـ يجعمو مدخالن إل  عالـ العمؿ، كعالـ التكنكلكجيا كمنتجاتيا، كذلؾ  .3

دارة المنشآت يي  عف طريؽ دراسة المكاد كاألساليب التقنية كعممية اإلنتاج كالتكزيع، كا 
 مجمكعيا كتكسيع نطاؽ عممية التعميـ عف طريؽ الخبرات العممية.

الميتميف بالتعميـ التقني كالقادريف عميو نحك ىذا النكع مف التعميـ  تكجيو الدارسيف .4
 بكصاو إعداد لمزاكلة مينة.

امػػػػػتالؾ المعريػػػػػة التػػػػػي  ممػػػػػا سػػػػػبؽ نسػػػػػتنتج أف لمتعمػػػػػيـ التقنػػػػػي أىميػػػػػة كبيػػػػػرة مػػػػػف حيػػػػػث
امػػػػػػتالؾ المػػػػػػؤىالت ، ك يػػػػػػي مختمػػػػػػؼ مجػػػػػػاالت حياتػػػػػػو، كاتسػػػػػػاع آياقيػػػػػػا طالػػػػػػبتحقػػػػػػؽ الاائػػػػػػدة لم
، يػػػػػرص العمػػػػػؿ التػػػػػي تجعمػػػػػو يعتمػػػػػد عمػػػػػ  ناسػػػػػو مػػػػػف الناحيػػػػػة الماديػػػػػة طالػػػػػبكالتػػػػػي تمػػػػػنح ال
تنميػػػػػة الػػػػػدكؿ، كالتقميػػػػػؿ مػػػػػف مسػػػػػتكل ك العمػػػػػؿ عمػػػػػ  زيػػػػػادة الػػػػػكعي يػػػػػي المجتمػػػػػع، إهللػػػػػاية إلػػػػػ  

 الاقر.

 أىداف التعميم التقني: 3.3.2
كتػػػػكيير الكػػػػكادر البشػػػػرية  ،سػػػػياـ يػػػػي تنميػػػػة المجتمػػػػعإف أىػػػػـ أىػػػػداؼ التعمػػػػيـ التقنػػػػي اإل

: 1994أبػػػػػػك جػػػػػػراد، )كبنػػػػػػاءن عمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ يػػػػػػرل  ،عمػػػػػػ  اإلنتػػػػػػاج كالعطػػػػػػاء ةالمتخصصػػػػػػة القػػػػػػادر 
 أف أىداؼ التعميـ التقني يمكف ايجازىا يي: (14: 2000، حمد؛ ك 26

 تكثيؽ الصمة بيف المؤسسة التعميمية كالمجتمع كبيف التعميـ كالحياة العممية. .1
التطبيقية لممعرية بالربط كالتكثيؽ بيف الجكانب النظرية تأكيد االىتماـ بالنكاحي  .2

 كالجكانب التطبيقية.
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غرس حب العمؿ كتنميتو يي ناكس الطالب، كدعـ تأجيؿ مكاقايـ اإليجابية بقكة  .3
كتربيتيـ عم  تقدير العمؿ المتقف كالمايد، كاحتراـ العامميف، كيتـ ذلؾ مف خالؿ 

 لتكنكلكجي كالمهللمكف االقتصادم.ممارسة األعماؿ كميارات ذات الطابع ا
إكساب الطمبة قدران مايدان مف الخبرات كالمااىيـ كالميارات ذات الصمة بعالـ الشغؿ  .4

 لتمكينيـ بعد ذلؾ مف أساسيات العمؿ الميني.
يساح المجاؿ لمكشؼ عف ميكليـ  .5 إيقاظ مكاىب الطالب، كتنمية إحساسيـ بذكاتيـ كا 

 نميتيا.كاستعداداتيـ العممية كالعممية كت
تشجيع الطالب عم  النشاط االبتكارم يي المجاالت العممية كاتخاذ ذلؾ سبيالن لتنمية  .6

 القدرات اإلبداعية.
 .كاية تنمية شخصية الطالب بشكؿ متكامؿ بحيث يستطيع استخداـ حكاسو كقدراتو .7
خمؽ مكاقؼ سمككية جديدة تنمي لدم المتعمـ ركح التعاكف كالمثابرة كاستغالؿ الكقت  .8

 ييما يناع.

ــــــرى ال احــــــث أف اليػػػػػػدؼ الرئيسػػػػػػي لمتعمػػػػػػيـ التقنػػػػػػي ىػػػػػػك إعػػػػػػداد جيػػػػػػؿ مػػػػػػف التقنيػػػػػػيف  وي
ي كالحريػػػػػي بكاػػػػػاءة كميػػػػػارة عاليػػػػػة، بحيػػػػػث يػػػػػتـ الميػػػػػرة القػػػػػادريف عمػػػػػ  ممارسػػػػػة العمػػػػػؿ التقنػػػػػ

 انخراطيـ بسرعة يي سكؽ العمؿ.

 :التعميم التقني في محافظات غزة 4.3.2
كقػػػػد خصصػػػػت  ،التػػػػي تظيػػػػر تقػػػػدـ األمػػػػـ كتطكرىػػػػايعتبػػػػر التعمػػػػيـ مػػػػف أىػػػػـ المؤشػػػػرات 

الكثيػػػػػػر مػػػػػػف الػػػػػػدكؿ النصػػػػػػيب األكبػػػػػػر مػػػػػػف ميزانياتيػػػػػػا ل ناػػػػػػاؽ عمػػػػػػ  التعمػػػػػػيـ بجميػػػػػػع يركعػػػػػػو 
حيػػػػػث  ،كخاصػػػػػة التعمػػػػػيـ التقنػػػػػي الػػػػػذم يسػػػػػيـ يػػػػػي االرتقػػػػػاء بجميػػػػػع منػػػػػاحي الحيػػػػػاة المعاصػػػػػرة

ف الكميػػػػػات التقنيػػػػػة أكلػػػػػ  المجتمػػػػػع الامسػػػػػطيني ىػػػػػذا التعمػػػػػيـ اىتمامػػػػػان خاصػػػػػان بجنشػػػػػاء العديػػػػػد مػػػػػ
لتػػػػػكيير ىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف التعمػػػػػيـ ألبنػػػػػاء محايظػػػػػات غػػػػػزة كمتابعػػػػػة المسػػػػػتجدات التقنيػػػػػة عالميػػػػػان 

 (.3: 2000حمد، )

كسػػػػػػيتـ يػػػػػػي ىػػػػػػذا الجػػػػػػزء مػػػػػػف المبحػػػػػػث تمخػػػػػػيص عػػػػػػاـ إلحصػػػػػػاءات مؤسسػػػػػػات التعمػػػػػػيـ 
ـ( ككميػػػػػات المجتمػػػػػع يػػػػػي قطػػػػػاع 2017/2018) العػػػػػالي يػػػػػي محايظػػػػػات غػػػػػزة لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي

 التطرؽ إل  نبذة مختصرة عف كمية يمسطيف التقنية محؿ الدراسة.ك  ،غزة

( مؤسسػػػػػة مصػػػػػناة 6) حيػػػػػث بمػػػػػ  عػػػػػدد مؤسسػػػػػات التعمػػػػػيـ العػػػػػالي المعتمػػػػػدة كالمرخصػػػػػة
 عم  النحك التالي:
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 (: إحصائية مؤسسات التعميم العالي في محافظة غزة6.2جدول )

 المجموع العدد النوع المؤسسة م

 جامعة تقميدية .1
 1 حككمية

 2 عامة 6
 3 خاصة

 كميات جامعية .2
 5 حككمية

 1 عامة 10
 4 خاصة

 كميات مجتمع متكسط .3

 1 حككمية

8 
 2 عامة
 3 خاصة

 2 ككالة غكث

 جامعة تعميـ ماتكح .4
 1 عامة

2 
 1 خاصة

 2 2 خاصة بكليتكنؾ .5
 1 1 خاصة أكاديمية دراسات عميا .6

 29 المجموع

 ـ(.2017/2018المصدر: )كزارة التربية كالتعميـ العالي، الكتاب اإلحصائي السنكم 

 :كميات المجتمع في قطاع غزة 

يكهللػػػػػح الجػػػػػدكؿ التػػػػػالي الكميػػػػػات المكجػػػػػكدة يػػػػػي قطػػػػػاع غػػػػػزة كيقػػػػػان لمكتػػػػػاب اإلحصػػػػػائي 
ـ( لمتعمػػػػػػيـ العػػػػػػاـ كالتعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي الامسػػػػػػطيني يػػػػػػي محايظػػػػػػات غػػػػػػػزة 2017/2018)السػػػػػػنكم 

 ـ(.2017 ،)كزارة التربية كالتعميـ العالي
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 (: يوض  الكميات الموجودة في قطاع غزة7.2جدول )

الجية  المؤسسة م
سنة  التصنيف المشرفة

 الت سيس
أعمى درجة 

 تمنحيا
أدني درجة 
 تمنحيا

 عامة الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية .1
كمية 
 جامعية

 دبمـك ميني بكالكريكس 1998

2. 
الجامعية لمعمـك  الكمية

 حككمية كالتكنكلكجيا
كمية 
 بكالكريكس 1990 جامعية

دبمـك 
 متكسط

3. 
الكمية العربية الجامعية لمعمـك 

 التطبيقية
 خاصة

كمية 
 جامعية

 بكالكريكس 1999
دبمـك 
 متكسط

 دبمـك ميني بكالكريكس 2005 بكليتكنؾ خاصة بكليتكنؾ يمسطيف .4

5. 
جامعة -المتكسطةكمية الدراسات 

 األزىر
 عامة

كمية 
 متكسطة

 بكالكريكس 2007
دبمـك 
 متكسط

6. 
دير )كمية الدعكة اإلسالمية 

 حككمية الشماؿ(-البمح
كمية 
 بكالكريكس 2007 جامعية

دبمـك 
 متكسط

7. 
كمية الزيتكنة الجامعية لمعمـك 

 كالتنمية
 خاصة

كمية 
 متكسطة

 دبمـك متكسط 2006
دبمـك 
 متكسط

 حككمية الرباط الجامعيةكمية  .8
كمية 
 جامعية

 بكالكريكس 2009
دبمـك 
 متكسط

 خاصة كمية العكدة الجامعية .9
كمية 
 جامعية

 بكالكريكس 2008
دبمـك 
 متكسط

 –كمية مجتمع تدريب غزة  .10
 األكنركا

ككالة 
 الغكث

كمية 
 متكسطة

دبمـك  دبمـك متكسط 1953
 متكسط

 األكنركا-كمية تدريب خانيكنس  .11
ككالة 
 الغكث

كمية 
 متكسطة

 دبمـك متكسط 2006
دبمـك 
 متكسط

 خاصة كمية تنمية القدرات الجامعية  .12
كمية 
 جامعية

 بكالكريكس 1995
دبمـك 
 متكسط

 حككمية كمية يمسطيف التقنية .13
كمية 
 بكالكريكس 1992 جامعية

دبمـك 
 متكسط

 حككمية كمية يمسطيف لمتمريض .14
كمية 
 جامعية

 بكالكريكس 1976
دبمـك 
 متكسط

15. 
كمية مجتمع األقص  لمدراسات 

 المتكسطة
 حككمية

كمية 
 متكسطة

 دبمـك متكسط 2008
دبمـك 
 متكسط
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الجية  المؤسسة م
 المشرفة

سنة  التصنيف
 الت سيس

أعمى درجة 
 تمنحيا

أدني درجة 
 تمنحيا

 خاصة كمية نماء لمعمـك كالتكنكلكجيا .16
كمية 
 متكسطة

 دبمـك متكسط 2009
دبمـك 
 متكسط

17. 
كمية مجتمع غزة لمدراسات 

 خاصة السياحية كالتطبيقية
كمية 
 دبمـك ميني دبمـك متكسط 2004 متكسطة

 عامة كمية النيهللة .18
كمية 
 متكسطة

 بكالكريكس 2002
دبمـك 
 متكسط

 خاصة كمية الصحابة الجامعية .19
كمية 
 جامعية

 بكالكريكس بكالكريكس 2014

 .(ـ2017/2018)كزارة التربية كالتعميـ العالي، الكتاب اإلحصائي السنكم  :المصدر

 التعميم التقني:معوقات  5.3.2
حيػػػػػػث إنػػػػػػو يعػػػػػػاني تراكمػػػػػػات االحػػػػػػػتالؿ  ،يتصػػػػػػؼ الكاقػػػػػػع الامسػػػػػػطيني بطبيعػػػػػػة خاصػػػػػػة

اإلسػػػػػػػػػرائيمي لعشػػػػػػػػػرات السػػػػػػػػػنيف سػػػػػػػػػع  االحػػػػػػػػػتالؿ جاىػػػػػػػػػدان لتػػػػػػػػػدميره كالقهللػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػكادره 
حالػػػػػة أم أمػػػػػكاؿ قػػػػػد تصػػػػػؿ إليػػػػػو مػػػػػف الخػػػػػارج كنػػػػػكع  باعتقػػػػػاليـ كتػػػػػدمير المؤسسػػػػػات التقنيػػػػػة، كا 

كتسػػػػػػػع  باسػػػػػػػتمرار إلػػػػػػػ  تيكيػػػػػػػده كهللػػػػػػػعاو كتاكيكػػػػػػػو  ،مػػػػػػػف المسػػػػػػػاعدات أك المػػػػػػػنح أك اليبػػػػػػػات
تطػػػػػكر عمػػػػػؿ التعمػػػػػيـ التقنػػػػػي يػػػػػي يمسػػػػػطيف ييمػػػػػا  تعػػػػػكؽتتجسػػػػػد الصػػػػػعكبات كالتحػػػػػديات التػػػػػي ك 

؛ 209: 2005؛ األيػػػػػػػػػػػػكبي، 3: 2003؛ أبػػػػػػػػػػػػك عاصػػػػػػػػػػػػي، 66: 2000)أبػػػػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػػػػراد،  يمػػػػػػػػػػػػي
 (:76: 2007؛ الشكيخ، 33: 2006راهللي، 
كمف أىـ المعكقات الايـ الخاطئ لدل المجتمع الامسطيني لامساة  المعوقات الذاتية: .1

الكميات التقنية المتكسطة، كدكر خريجييا يي التطكر الالـز لممجتمع الامسطيني يمف 
المعتقد أف الطالب الذيف يمتحقكف بيذه الكميات مف ذكم المعدالت المنخاهللة يي 

يرصة  ة دكف حصكلو عم  أميي مينة معين كأف الخريج يعمؿ ،الثانكية العامة
الستكماؿ تحصيمو العممي أك لتطكير مستكاه الاني، ككاف الكاهللح أف الطالب يمتحقكف 

 منيـ كذلؾ بسبب تدني معدالتيـ يي الثانكية العامة. ،بيذه الكميات دكف رغبة
إف تدريب المينييف كالتقنييف يحتاج عادةن لتكماة  عالية  ال تقؿ تكماة  ضعف التمويل: .2

ختصاصات العميا، كيي بعض األحياف تزيد عمييا، الزدياد نسبة المتطمبات العممية ال
 لمتدريب مف معدات كأخصائييف ذكم خبرة عممية كنظرية.
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كتتمثؿ بعدـ كااية المباني كالكرش كالمختبرات كالمكتبات، كعدـ  اإلمكانيات المادية: .3
ية مف الطالب؛ األمر الذم قدرة المشاغؿ كالمختبرات عم  استيعاب األعداد المتنام

 يجعميا عاجزة عف الكياء بحاجة الطالب إل  تدريب عممي ياعؿ داخؿ الكمية.
رغـ أف الكادر البشرم عنصر ميـ جدان يي تنمية كتاعيؿ  الكادر ال شري التدريسي: .4

دكر الكميات التقنية إال أنيا ال زالت تعاني نقصان يي المدربيف المؤىميف يي بعض 
عف  لانية مثؿ: أقساـ الاندقة كالانكف التطبيقية كالتربية المكسيقية، يهللاالن التخصصات ا

ايتقار عدد غير قميؿ مف المدربيف إل  التأىيؿ التربكم كمعرية األساليب الحديثة يي 
كيعكد ذلؾ إل  قصكر  ،التدريس كالتدريب كالطرائؽ العممية لعممية التقكيـ كالقياس

 تدريبية كالسياسات المتبعة يي تدريب العامميف.كاهللح يي تحديد االحتياجات ال
تعتبر بعض المناىج التي تدرس يي الكميات التقنية مناىج تقميدية  النظم التعميمية: .5

قاصرة عم  إعداد خريجيف بالمستكل المطمكب، كال تتكيؼ مع المتغيرات كالمستجدات 
ير مستقرة، كغير مرتبطة التكنكلكجية يي المجاالت المينية كالتقنية، إل  جانب ككنيا غ

 باحتياجات سكؽ العمؿ الامسطيني كمتطمباتو.
يعكد هللعؼ إقباؿ خريجي الثانكية العامة عم  التعميـ  السياسات والستراتيجيات: .6

 ،التقني إل  عدـ كجكد سياسات كاستراتيجيات كاهللحة تخدـ ىذا النكع مف التعميـ
دم يي سكؽ التعميـ كالتنمية، كما أف كتجذب إليو طالب بأعداد تؤىميا لالستمرار كالتح

تدني المستكل العممي ليذه الائة مف الخريجيف يعد السبب الرئيس يي االلتحاؽ بيا، إال 
إنو باإلمكاف مكاجية ىذه المشكمة بجرساء قكاعد كاهللحة لمقبكؿ تقترف باختبارات 

النقص  كمقابالت شخصية يخهللع ليا المتقدـ ، كيتـ تكزيع الطالب عندىا بشكؿ يسد
 يي األطر الانية المدربة التي يحتاج إلييا المجتمع بما يتناسب مع إمكاناتو االقتصادية.
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 الممخص
قطػػػػػػاع غػػػػػػزة، كاقػػػػػػع التعمػػػػػػيـ التقنػػػػػػي يػػػػػػي تنػػػػػػاكؿ ىػػػػػػذا المبحػػػػػػث مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة، كىػػػػػػك 

كتػػػػػػـ عػػػػػػرض ، اترياػػػػػػالعديػػػػػػد مػػػػػػف التععػػػػػػرض التقنػػػػػػي مػػػػػػف خػػػػػػالؿ التعمػػػػػػيـ حيػػػػػػث تػػػػػػـ تعريػػػػػػؼ 
مػػػػف  لتعمػػػػيـ التقنػػػػيا أىميػػػػةاألىػػػػداؼ التػػػػي يسػػػػع  التعمػػػػيـ التقنػػػػي إلػػػػ  تحقيقيػػػػا، باإلهللػػػػاية إلػػػػ  

خػػػػػػالؿ مػػػػػػا يقدمػػػػػػو مػػػػػػف خػػػػػػدمات لممجتمػػػػػػع المحمػػػػػػي، كمػػػػػػا تػػػػػػـ اسػػػػػػتعراض مؤسسػػػػػػات التعمػػػػػػيـ 
اد عػػػػػػػد( مؤسسػػػػػػػات حتػػػػػػػ  تػػػػػػػاريخ إ6بمػػػػػػ  عػػػػػػػددىـ )التقنػػػػػػي العاممػػػػػػػة يػػػػػػػي قطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة، حيػػػػػػػث 

ىػػػػـ معكقػػػػات عمػػػػؿ ارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػالي، كمػػػػا تػػػػـ تنػػػػاكؿ أالدراسػػػػة، كيقػػػػان إلحصػػػػائيات كز 
مؤسسػػػػػات التعمػػػػػيـ التقنػػػػػي بقطػػػػػاع غػػػػػزة، كالتػػػػػي كػػػػػاف مػػػػػف أىميػػػػػا: المعكقػػػػػات الذاتيػػػػػة، هللػػػػػعؼ 
التمكيػػػػػػػػؿ، اإلمكانػػػػػػػػات الماديػػػػػػػػة، الكػػػػػػػػادر البشػػػػػػػػرم التدريسػػػػػػػػي، الػػػػػػػػنظـ التعميميػػػػػػػػة، السياسػػػػػػػػات 

ف شػػػػػػػاء اهلل يػػػػػػػي الاصػػػػػػػؿ السػػػػػػػابقة إـ تنػػػػػػػاكؿ مكهللػػػػػػػكع الدراسػػػػػػػات كعميػػػػػػػو سػػػػػػػيت االسػػػػػػػتراتيجية.
 .التالي
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 الفصل الثالث
 الدراسات السا قة

 تمييد:
السػػػػػابقة رايػػػػػدان أساسػػػػػيان مػػػػػف ركايػػػػػد المعريػػػػػة النظريػػػػػة كالعمميػػػػػة، ككػػػػػذلؾ تمثػػػػػؿ الدراسػػػػػات 

خبػػػػػػرات كتجػػػػػػارب البػػػػػػاحثيف السػػػػػػابقيف، كاالطػػػػػػالع عمػػػػػػ  أىػػػػػػـ إنجػػػػػػازاتيـ كالنتػػػػػػائج كالتكصػػػػػػيات 
كالتػػػػي ليػػػػا األثػػػػر الكبيػػػػر يػػػػي إثػػػػراء معريػػػػة كمعمكمػػػػات  ،التػػػػي خمصػػػػت ليػػػػا دراسػػػػاتيـ كبحػػػػكثيـ

، ككػػػػػػذلؾ إنجازىػػػػػػا بشػػػػػػكؿ دراسػػػػػػتوف مكهللػػػػػػكع الباحػػػػػػث، ممػػػػػػا تسػػػػػػاعده يػػػػػػي تكػػػػػػكيف خمايػػػػػػة عػػػػػػ
 أيهللؿ كأكثر عمقان كشمكالن كتجنب األخطاء التي كقع بيا الباحثكف السابقكف.

كقػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتعرض الباحػػػػػػػػػث أىػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػابقة التػػػػػػػػػي تناكلػػػػػػػػػت مكهللػػػػػػػػػكعي إدارة 
المكاىػػػػػػػػب كاألداء المؤسسػػػػػػػػي، كمكهللػػػػػػػػكعات ذات عالقػػػػػػػػة بمكهللػػػػػػػػكع الدراسػػػػػػػػة سػػػػػػػػكاء كانػػػػػػػػت 

الباحػػػػػػػث بتقسػػػػػػػيميا إلػػػػػػػ  ثػػػػػػػالث أقسػػػػػػػاـ ىػػػػػػػي:  مباشػػػػػػػر، حيػػػػػػػث قػػػػػػػاـ شػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػر أك غيػػػػػػػرب
( 12) ، كدراسػػػػػػات أجنبيػػػػػػة( دراسػػػػػػة11) ، كدراسػػػػػػات عربيػػػػػػة( دراسػػػػػػة14) دراسػػػػػػات يمسػػػػػػطينية

 ، كتـ ترتيبيا مف األحدث إل  األقدـ حسب تاريخ نشرىا.دراسة

 التي تناولت إدارة المواىب:الفمسطينية الدراسات  1.3
 عنوان: "دور إدارة المواىب في  ناء المنظمة الذكية لدى ( 2018، دراسة )أ و عم ة .1

 المنشآت الصناعية الفمسطينية".

التعػػػػػػرؼ إلػػػػػػ  دكر إدارة المكاىػػػػػػب يػػػػػػي بنػػػػػػاء المنظمػػػػػػة الذكيػػػػػػة لػػػػػػدل  ىــــــدفت الدراســــــة
المنشػػػػػػػػآت الصػػػػػػػػناعية الامسػػػػػػػػطينية. كتػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػاي التحميمػػػػػػػػي، كاسػػػػػػػػتخدـ 

ي قطػػػػػاع غػػػػػزة، ( منشػػػػػأة صػػػػػناعية يػػػػػ228ة كالمككنػػػػػة مػػػػػف )الباحػػػػػث العينػػػػػة الطبقيػػػػػة العشػػػػػكائي
 أداة لجمع البيانات لمدراسة.كاستخدمت االستبانة 

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  أف مستكل ممارسة إدارة المكاىب يي المنشآت الصناعية أظيرت نتائج الدراسة
 %(.77بكزف نسبي )الامسطينية مف كجية نظر العامميف يقع عند مستكل كبير 

  عالقة بيف جميع المجاالت كالدرجة الكمية الستبانة إدارة بينت النتائج عدـ كجكد
المكاىب يي المنشآت الصناعية الامسطينية كبيف جميع المجاالت كالدرجة الكمية 

  الستبانة متطمبات بناء المنظمة الذكية.
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  إجابات المبحكثيف حكؿ أكهللحت النتائج عدـ كجكد يركؽ دالة إحصائيان لمتكسطات
يي حيف كجدت الدراسة  عمر المنشأة، كعدد المكظايف(،عزل لمتغير )إدارة المكىبة تُ 

 (. ات )القطاع الصناعي، كالشكؿ القانكنيعزل لمتغير يركؽ لذات المتغير تُ 
 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

 ب يي أعماليا حيث أمكف.هللركرة اىتماـ جميع المنشآت بتكظيؼ إدارة المكاى 
  العمؿ عم  ريع كعي اإلدارات العميا يي المنشآت الصناعية بجدارة المكاىب، مف خالؿ

 تقديـ البرامج التدريبية ليـ مف قبؿ مختصيف.
(  عنوان: "واقع إدارة الموى ة في الجامعات الفمسطينية وعالقتو 2018دراسة )الجدي،  .2

  الميزة التنافسية".

ـــــــدفت الدراســـــــة التعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػ  عالقػػػػػػػة كاقػػػػػػػع إدارة المكىبػػػػػػػة بػػػػػػػالميزة التنايسػػػػػػػية يػػػػػػػي  ى
ي التحميمػػػػػػػػػػي، بمحايظػػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػػزة. كتػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػػا ةالجامعػػػػػػػػػػات الامسػػػػػػػػػػطيني
( 6أداة لمدراسػػػػػػػػة، كتككنػػػػػػػػت عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة مػػػػػػػػف األكػػػػػػػػاديمييف يػػػػػػػػي )كاسػػػػػػػػتخدمت االسػػػػػػػػتبانة 

 ( مكظاان.166جامعات بمحايظات غزة، حيث بم  عدد أيراد عينة الدراسة )
 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 .أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة بيف جميع أبعاد إدارة المكىبة كالميزة التنايسية 
  )بينت النتائج عدـ كجكد تأثير لمجاالت إدارة المكىبة )التخطيط، االستقطاب، االحتااظ

ية، كقد كجد لمجاؿ )التعميـ كالتدريب( تأثير يي الجامعات الامسطينية عم  الميزة التنايس
 داؿ إحصائيان عم  الميزة التنايسية. 

  أكهللحت النتائج عدـ كجكد يركؽ دالة إحصائيان لمتكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ
عزل لمتغير )الجنس، كالمؤىؿ العممي، كالمسم  الكظياي، كمكاف العمؿ( إدارة المكىبة تُ 

عزل لمتغيرات )الائة العمرية، كسنكات لذات المتغير تُ  يي حيف كجدت الدراسة يركؽ
 . الخدمة(

 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  يجب عم  الجامعات الامسطينية أف تيتـ بكهللع خطط إلدارة المكاىب يييا، كتكيير
 .كحدة مختصة بشؤكف المكىكبيف داخؿ الجامعات

  باستمرار، كعدـ تطبيؽ ناس المنيجية لأليراد االىتماـ بتحايز المكىكبيف كتشجيعيـ
 العادييف.
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(  عنوان: "مستوى تط يق النظام المتكامل إلدارة المواىب 2016دراسة )سحموب،  .3
لدراسات قيمة العمل دراسة حالة الجياز الحكومي  IBMحسب المعايير معيد 

 الفمسطيني في قطاع غزة".

كذلػػػػػػػؾ  ؛التعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػ  كاقػػػػػػػع ييػػػػػػػـ النظػػػػػػػاـ المتكامػػػػػػػؿ إلدارة المكىبػػػػػػػة ىـــــــدفت الدراســـــــة
األمريكػػػػػػي، لقيػػػػػػاس مسػػػػػػتكل تطبيػػػػػػؽ النظػػػػػػاـ المتكامػػػػػػؿ إلدارة  IBMباسػػػػػػتخداـ معػػػػػػايير معيػػػػػػد 

المكىبػػػػة مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر أيػػػػراد الائػػػػة العميػػػػا كالكسػػػػط  يػػػػي الجيػػػػاز الحكػػػػكمي الامسػػػػطيني يػػػػي 
أداة لمدراسػػػػػة، ، كاسػػػػػتخدمت االسػػػػػتبانة ي التحميمػػػػػيقطػػػػػاع غػػػػػزة. كتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ المػػػػػنيج الكصػػػػػا

الائػػػػػة العميػػػػػا كاألكلػػػػػ  يػػػػػي المؤسسػػػػػات الحككميػػػػػة، كبمػػػػػ   مػػػػػديرمكتككنػػػػػت عينػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػف 
 ( مديران.248عدد أيراد عينة الدراسة )

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 امؿ إلدارة أظيرت نتائج الدراسة أف المؤسسات الحككمية يي غزة تطبؽ النظاـ المتك
، بالرغـ (%59.8) تتجاكزبدرجة متكسطة لـ  IBMالمكىبة بأبعاده الستة حسب معيد 
 .(%65.9) بمعدؿمف امتالكيـ استراتيجيات لممكىبة 

  يي (%56.7) النسبييكجد هللعؼ يي االتصاؿ بالمكاىب كتمكينيـ حيث بم  الكزف ،
 معدؿحيف أف باقي ممارسات نظاـ إدارة المكىبة تتـ كلكف بدرجة متكسطة لـ تبم  

(61.0%) . 
  كجكد عالقة ارتباط قكية بيف األبعاد الستة لمنظاـ المتكامؿ إلدارة المكىبة )تطكير

استراتيجية المكىبة، استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا، تحايز كتطكير المكىبة، تنظيـ 
دارة ال مكىبة، االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا، كتعاقب كاستدامة المكىبة( كبيف )إدراؾ كا 

 باإلجماؿ.  (0.929) بمغتكييـ النظاـ المتكامؿ إلدارة المكىبة( 
 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

 ب االىتماـ بالدرجة األكل  بما يحقؽ تعاقب كاستدامة المكاىب، كاالىتماـ بتحايز المكاى
 كتطكيرىـ، ثـ االىتماـ باالتصاؿ بالمكاىب كتمكينيـ.

  دارة عم  مؤسسات الجياز الحككمي أف تحسف مف الطرؽ المتبعة يي تنظيـ كا 
 المكاىب.
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(  عنوان: "إدارة الوى ة وعالقتيا في استدامة الميزة 2016، والموح الحيمةدراسة ) .4
 اأدوية ومستحضرات التجميل".التنافسية دراسة حالة شركة الشرق اأوسط لصناعة 

التعػػػػػرؼ إلػػػػػ  العالقػػػػػة بػػػػػيف إدارة المكىبػػػػػة كاسػػػػػتدامة الميػػػػػزة التنايسػػػػػية  ىـــــدفت الدراســـــة
مػػػػػػػف كجيػػػػػػػة نظػػػػػػػر العػػػػػػػامميف يػػػػػػػي شػػػػػػػركة الشػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػط لصػػػػػػػناعة األدكيػػػػػػػة كمستحهللػػػػػػػرات 
التجميػػػػػػؿ، كالكشػػػػػػؼ عػػػػػػف الاػػػػػػركؽ يػػػػػػي اسػػػػػػتجابات أيػػػػػػراد العينػػػػػػة تبعػػػػػػان لػػػػػػػ )المؤىػػػػػػؿ العممػػػػػػي، 

دمػػػػػػة( كاسػػػػػػتخدـ الباحثػػػػػػاف المػػػػػػنيج الكصػػػػػػاي التحميمػػػػػػي، كتكػػػػػػكف مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة سػػػػػػنكات الخ
، كتػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ ( مكظاػػػػػػػان 42) عػػػػػػػددىـمػػػػػػػف العػػػػػػػامميف يػػػػػػػي شػػػػػػػركة الشػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػط كالبػػػػػػػال  

  أداة لمدراسة.استخدمت االستبانة أسمكب المسح الشامؿ. ك 

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  كأف ىناؾ هللعؼ (%68.6) نسبيأف درجة إدارة المكىبة يي الشركة مرتاعة بكزف ،
 يي ربط الشركة ألداء العامميف بالحكايز كتكيير األمف الكظياي.

  تكيير منح دراسية كتدريبية لممكىكبيف كدعـ ثقاية اإلبداع، كما أظيرت أف مستكل
 .(%82) نسبيزف استدامة الميزة التنايسية يي الشركة كاف مرتاعان كبك 

  حصائية بيف إدارة المكىبة كالميزة التنايسية المستدامة بينما إال تكجد عالقة ذات داللة
تكجد عالقة بيف تطكير المكىبة كالميزة التنايسية المستدامة، كعدـ كجكد يرؽ بيف أيراد 

 .(المؤىؿ العممي كسنكات الخدمة)عزل لمتغيرم العينة حكؿ متغيرات الدارسة تُ 
 توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية: وقد

  هللركرة تبني الشركة لمايـك إدارة المكىبة كجعميا ثقاية مؤسسية مف خالؿ عقد ندكات
كحمقات نقاش، كتكعية أرباب العمؿ يي جميع المؤسسات لتشجيعيـ عم  استقطاب 

 المؤسسات.كاحتهللاف المكاىب كاستثمار طاقاتيـ الاكرية بما يعزز استدامة تنايسية 
(  عنوان: "إدارة المواىب في الجامعات الفمسطينية: مقترح 2015غا وعودة، دراسة )اأ .5

 تط يقي تنموي استراتيجي".

إلػػػػ  تقػػػػديـ إطػػػػػار مقتػػػػرح لتطبيػػػػؽ اسػػػػتراتيجية إدارة المكاىػػػػب البشػػػػػرية،  ىــــدفت الدراســــة
سػػػػػػتخدـ لتحقيػػػػػػؽ التميػػػػػػز البحثػػػػػػي يػػػػػػي الجامعػػػػػػات الامسػػػػػػطينية يػػػػػػي هللػػػػػػكء مجتمػػػػػػع المعريػػػػػػة، ا

أداة لجمػػػػػػػػػػع اـ الباحثػػػػػػػػػػاف باسػػػػػػػػػػتخداـ االسػػػػػػػػػػتبانة الباحثػػػػػػػػػػاف المػػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػػاي التحميمػػػػػػػػػػي. قػػػػػػػػػػ
قسػػػػػػػاـ أكػػػػػػػاديمييف يػػػػػػػي أمػػػػػػػف رؤسػػػػػػػاء  (110) مػػػػػػػفالبيانػػػػػػػات، كطبقاىػػػػػػػا عمػػػػػػػ  عينػػػػػػػة مككنػػػػػػػة 

 الجامعات الامسطينية يي قطاع غزة. 
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 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  حصائية بيف مستكل تطبيؽ استراتيجية إدارة المكاىب إكجكد عالقة طردية ذات داللة
 البشرية كتحقيؽ التميز البحثي.

  حصائية بيف مستكل تطبيؽ استراتيجية إدارة المكاىب إكجكد عالقة طردية ذات داللة
 البشرية، كتككف مجتمع المعرية.

  حصائية بيف تككيف مجتمع المعرية كتحقيؽ التميزإكجكد عالقة طردية ذات داللة 
 البحثي.

(  عنوان: "مدى توافر مكونات إدارة الموى ة من وجية نظر 2013دراسة )النخالة،  .6
 دراسة حالة إذاعة صوت اأقصى في غزة". –العاممين 

إلػػػػػػ  يحػػػػػػص مػػػػػػدل تػػػػػػكاير مككنػػػػػػات إدارة المكىبػػػػػػة مػػػػػػف كجيػػػػػػة نظػػػػػػر  ىــــــدفت الدراســــــة
العػػػػػامميف يػػػػػي إذاعػػػػػة صػػػػػكت األقصػػػػػ  كحالػػػػػػة تطبيقيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ اسػػػػػتطالع آراء العػػػػػػامميف 
حػػػػػػكؿ كػػػػػػؿ مكػػػػػػكف مػػػػػػف مككنػػػػػػات إدارة المكىبػػػػػػة، كقػػػػػػاـ الباحػػػػػػث باسػػػػػػتخداـ المػػػػػػنيج الكصػػػػػػاي 

اسػػػػػػة أسػػػػػػمكب المسػػػػػػح ، كاسػػػػػػتخدمت الدر ( مكظاػػػػػػان 93) الدراسػػػػػػةالتحميمػػػػػػي، كبمػػػػػػ  عػػػػػػدد مجتمػػػػػػع 
 أداة رئيسية لجمع البيانات األساسية لمدراسة. االستبانةالشامؿ، حيث تـ استخداـ 

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

   بينما مستكل (%63.75) بنسبةأف مككنات إدارة المكىبة متكايرة يي إذاعة األقص ،
، كمستكل (%56.46) ىكبيفالمك ، كمستكل تطكير (%64.39) المكىكبيفاستقطاب 

 .(%69.78) المكىكبيفالحااظ عم  
 توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

   هللركرة أف تكلي اإلذاعة اىتمامان كبيران لمكهللكع إدارة المكىبة كمككناتيا، كأف تركز عم
جذب المكىكبيف، كأف تصبح محؿ اختيارىـ، كيمكف ذلؾ مف خالؿ بذؿ المزيد مف 

تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف، كتخصيص ميزانية ليـ، كما أنو مف الجيد يي 
الميـ إلذاعة األقص  أف تكير ظركؼ عمؿ خاصة، كأف تيتـ بتحقيؽ التكزاف بيف 

 العمؿ كمتطمبات الحياة.
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(  عنوان: "واقع تط يق نظام إدارة المواىب ال شرية من وجية 2013دراسة )صيام،  .7
 دراسة حالة الجامعة السالمية  غزة". -والعميانظر اإلدارة الوسطى 

التعػػػػػرؼ إلػػػػػ  كاقػػػػػع تطبيػػػػػؽ نظػػػػػاـ إدارة المكاىػػػػػب البشػػػػػرية مػػػػػف خػػػػػالؿ  ىـــــدفت الدراســـــة
يحػػػػػػص مػػػػػػدل تػػػػػػكاير المبػػػػػػادئ الجكىريػػػػػػة ليػػػػػػذا النظػػػػػػاـ مػػػػػػف كجيػػػػػػة نظػػػػػػر أيػػػػػػراد اإلدارة العميػػػػػػا 

الباحثػػػػػػػػة  ، كقامػػػػػػػػت( مكظاػػػػػػػػان 192)كالكسػػػػػػػػط  بالجامعػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػالمية بغػػػػػػػػزة كالبػػػػػػػػال  عػػػػػػػػددىـ 
أداة رئيسػػػػػػػػػية لجمػػػػػػػػػع ة انلتحميمػػػػػػػػػي إلجػػػػػػػػػراء الدراسػػػػػػػػػة، كاالسػػػػػػػػػتبباسػػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػاي ا

 البيانات.
 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

   كجكد غمكض يي مايكـ إدارة المكاىب البشرية لدل العامميف يي اإلدارة العميا كالكسط
بعمميات ىذا النظاـ، مف حيث تكاير  يي الجامعة اإلسالمية كخصكصان ييما يتعمؽ

 بعض المبادئ األساسية ليذا النظاـ، كلكف الممارسة الاعمية لـ تكف ظاىرة.
  يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكامؿ عناصر النجاح كنظاـ إدارة المكاىب

 البشرية يي الجامعة اإلسالمية.
 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  كجكد لكائح تنظيمية، كهللركرة خمؽ ثقاية تنظيمية حكؿ أىمية إدارة المكاىب هللركرة
البشرية كدكرىا يي خمؽ ميزة تنايسية، كذلؾ بجميع الكسائؿ المتاحة كالمشاركة يي 
كرش العمؿ كالمؤتمرات كالحمقات الدراسية المتخصصة يي إدارة المكاىب مع التركيز 

الجامعة كالمجتمع، كهللركرة تخصيص كحدة إدارة  عم  العمميات كاألخذ باالعتبار ثقاية
 المكاىب يي الجامعة. 
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 الدراسات العر ية التي تناولت إدارة المواىب: 2.3
(  عنوان: "ت ثير إدارة المواىب في تحقيق الريادة 2017دراسة )الع يدي والتميمي،  .1

 دراسة تحميمية في الشركة العامة لمصناعات الجمدية". –الستراتيجية 

االسػػػػػتراتيجية التعػػػػػرؼ إلػػػػػ  تػػػػػأثير إدارة المكاىػػػػػب يػػػػػي تحقيػػػػػؽ الريػػػػػادة  ىـــــدفت الدراســـــة
الشػػػػػػركة العامػػػػػػة لمصػػػػػػناعات الجمديػػػػػػة يػػػػػػي العػػػػػػراؽ، كاسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػنيج الكصػػػػػػاي  يػػػػػػي

مػػػػػة الشػػػػػيادات، كالعػػػػػامميف مػػػػػف حم المػػػػػديريفمػػػػػف  ( يػػػػػردان 120) العينػػػػػةالتحميمػػػػػي، كقػػػػػد شػػػػػممت 
 لجمع البيانات.أداة رئيسية كاستخدـ االستبانة 

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  أف إدارة المكاىب تحقؽ الريادة االستراتيجية كتؤمف لكؿ مف إدارة الشركة كالعامميف
 بأىمية تطبيقيا يي الشركة المبحكثة.

  حصائية بيف الذكاء االستراتيجي كالريادة ا  كجكد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية ك
 ؛مكانية تطبيؽ مايكـ إدارة المكاىب يي البيئة العراقيةإجية، كىذا يدؿ عم  االستراتي

 كذلؾ لتحقيؽ الريادة االستراتيجية.

 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  هللركرة إيالء إدارة الشركة أىمية لالستثمار كلعقكد اإلدارة كالمشاركة لمخركج مف أزمتيا
ساليب الحديثة ميف كالزبكف كاالىتماـ بتطبيؽ األالثقة بيف العام الحالية، كذلؾ يجب زيادة

 لمتصميـ كاإلنتاج.
دارة المواىب والتعميم التنظيمي في استدامة إت ثير (  عنوان: "2016دراسة )الكساس ة،  .2

 ".شركة زين

إلػػػػػػ  قيػػػػػػاس تػػػػػػأثير إدارة المكاىػػػػػػب كالتعمػػػػػػيـ التنظيمػػػػػػي يػػػػػػي اسػػػػػػتدامة  ىــــــدفت الدراســــــة
ف مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة مػػػػػػف جميػػػػػػع العػػػػػػامميف بػػػػػػدكاـ كامػػػػػػؿ يػػػػػػي شػػػػػػركة زيػػػػػػف يػػػػػػي الشػػػػػػركة. كتكػػػػػػك  
، ( يػػػػػردان 99) مػػػػػف. كتػػػػػـ اختيػػػػػار عينػػػػػة عشػػػػػكائية بسػػػػػيطة ( يػػػػػردان 991) عػػػػػددىـاألردف، كالبػػػػػال  

مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة. كقػػػػػد تػػػػػـ تطػػػػػكير اسػػػػػتبانة لجمػػػػػع البيانػػػػػات مػػػػػف  %( مػػػػػف10) نسػػػػػبتوأم مػػػػػا 
 عينة الدراسة. 

 النتائج التالية:وقد خمصت الدراسة إلى أىم 

 )يكجد تأثير إلدارة المكاىب ذك داللة إحصائية يي المتغير التابع )استدامة شركة زيف. 
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 .)يكجد تأثير لمتعمـ التنظيمي ذك داللة إحصائية يي المتغير التابع )استدامة شركة زيف 
 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  سات إدارة المكاىب يي شركة زيف خالؿ االلتزاـ هللركرة تعزيز اىتماـ اإلدارة بممار
بالسمككيات الداعمة لذلؾ، ال سيما تكيير بيئة عمؿ داعمة لممكظايف المكىكبيف 
لالحتااظ بيـ يي الشركة؛ مما يؤدم إل  تعزيز استدامة الشركة االقتصادية كاالجتماعية 

 كالبيئية.
رىا في تط يق نظام إدارة المواىب (  عنوان: "اأنماط القيادية ودو 2015دراسة )جمعة،  .3

 ال شرية دراسة تط يقية في رئاسة جامعة ديالي".

إلػػػػػ  اختبػػػػػار طبيعػػػػػة العالقػػػػػة كالتػػػػػأثير بػػػػػيف متغيػػػػػرم الدراسػػػػػة المتمثمػػػػػة  ىـــــدفت الدراســـــة
كتػػػػـ تصػػػػميـ مخطػػػػط مقتػػػػرح يحػػػػدد العالقػػػػة  ،باألنمػػػػاط القياديػػػػة كنظػػػػاـ إدارة المكاىػػػػب البشػػػػرية

كنظػػػػػػػاـ إدارة المكاىػػػػػػػب البشػػػػػػػرية  كاألثػػػػػػػر بػػػػػػػيف األنمػػػػػػػاط القياديػػػػػػػة بكصػػػػػػػاو المتغيػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ
بكصػػػػػاو المتغيػػػػػر المعتمػػػػػد، كاسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث المػػػػػنيج الكصػػػػػاي التحميمػػػػػي، كتػػػػػـ اختيػػػػػار عينػػػػػة 

هللػػػػػاية إلػػػػػ  يمثمػػػػػكف عينػػػػػة عشػػػػػكائية مػػػػػف مػػػػػكظاي رئاسػػػػػة جامعػػػػػة ديػػػػػال  باإل ( يػػػػػردان 42) مػػػػػف
 أداة أخرل لجمع البيانات.ض المقابالت، كاستخدـ االستبانة جراء بعإ

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  )كجكد عالقة ارتباط كتأثير بيف األنماط القيادية )الديمقراطي، األكتكقراطي، المتساىؿ
 كنظاـ إدارة المكاىب البشرية.

  المكاىب البشرية، كخصكصان ييما يتعمؽ بعمميات كجكد غمكض يي مايكـ نظاـ إدارة
ىذا النظاـ، إذ تتكاير بعض المبادئ األساسية ليذا النظاـ كلكف الممارسة الاعمية لـ 

 تكف ظاىرة بشكؿ كاهللح.

 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  ككنو  ؛المنظمةهللركرة العمؿ عم  تعزيز كتقكية آليات ممارسات النمط الديمقراطي يي
 أكثر األنماط القيادية تأثيران يي دعـ تطبيؽ نظاـ إدارة المكاىب البشرية.
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(  عنوان: "أثر تط يق استراتيجيات إدارة المواىب في 2015دراسة )الجراح وأ و دولة،  .4
 تعزيز النتماء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات اأردنية الرسمية".

التعػػػػػػرؼ إلػػػػػػ  أثػػػػػػر تطبيػػػػػػؽ اسػػػػػػتراتيجيات إدارة المكاىػػػػػػب يػػػػػػي تعزيػػػػػػز  ىــــــدفت الدراســــــة
، كاسػػػػتخدـ االنتمػػػػاء التنظيمػػػػي لػػػػدل أعهللػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس يػػػػي الجامعػػػػات األردنيػػػػة الرسػػػػمية

الباحػػػػػػػػث المػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػاي التحميمػػػػػػػػي، كلتحقيػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػػة قػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػث بتصػػػػػػػػميـ 
عهللػػػػػكان يػػػػػي  300سػػػػػة المككنػػػػػة مػػػػػف اسػػػػػتبانة، كذلػػػػػؾ لجمػػػػػع البيانػػػػػات األكليػػػػػة مػػػػػف عينػػػػػة الدرا

 الجامعات الرسمية.
 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  أف مستكل تطبيؽ استراتيجيات إدارة المكاىب يي الجامعات األردنية الرسمية جاء بدرجة
ف ارتاع يي  متكسطة. أما مستكل االنتماء التنظيمي يقد جاء متكسطان بكجو عاـ، كا 

 بعض الجكانب.
  دارة إأظيرت الدراسة كجكد أثر ميـ كارتباط طردم يجابي لمستكل تطبيؽ استراتيجيات كا 

 المكاىب عم  مستكل االنتماء التنظيمي

 كقد تكصمت الدراسة إل  أىـ التكصيات التالية:

  يجاد دكائر تعن  بالمكىكبيف داخؿ الحـر الجامعي، كاالعتماد عم  ا  هللركرة خمؽ ك
يث تقيس الكااءة مف جكانب عدة، كالعالج الااعؿ لممشكالت اختيار متقدمة كمتنكعة بح

 التي تكاجو أعهللاء ىيئة التدريس كتؤثر عم  أدائيـ يي عمميـ بالجامعات.
دارة المواىب: دراسة إ(  عنوان: "أثر القيادة التحويمية عمى 2014دراسة )الفرجاني،  .5

 تط يقية عمى جامعة  نغازي".

التعػػػػػرؼ إلػػػػػ  أثػػػػػر القيػػػػػادة التحكيميػػػػػة عمػػػػػ  إدارة المكىبػػػػػة يػػػػػي جامعػػػػػة  ىـــــدفت الدراســـــة
بعػػػػاد كػػػػؿ مػػػػف أراء أعهللػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس تجػػػػاه تػػػػكاير آبنغػػػػازم، كالكشػػػػؼ عػػػػف مػػػػدل تبػػػػايف 

دارة المكاىػػػػػػػب يػػػػػػػي الكميػػػػػػػات يػػػػػػػي الكميػػػػػػػات محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػة. كاسػػػػػػػتخدمت  القيػػػػػػػادة التحكيميػػػػػػػة، كا 
ع الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػف جميػػػػػػػع أعهللػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة الباحثػػػػػػػة المػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػاي التحميمػػػػػػػي، كتكػػػػػػػكف مجتمػػػػػػػ

مػػػػػػػف ىيئػػػػػػػة  ا( عهللػػػػػػػكن 1300) إلػػػػػػػ التػػػػػػػدريس يػػػػػػػي جامعػػػػػػػة بنغػػػػػػػازم، كالػػػػػػػذم يصػػػػػػػؿ عػػػػػػػددىـ 
التػػػػػدريس، كقػػػػػد تػػػػػـ االعتمػػػػػاد يػػػػػي الدراسػػػػػة عمػػػػػ  العينػػػػػة الطبقيػػػػػة العشػػػػػكائية الختيػػػػػار ماػػػػػردات 
عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة نظػػػػػػران لعػػػػػػدـ تجانسػػػػػػيـ، مػػػػػػف حيػػػػػػث العػػػػػػدد كالتخصػػػػػػص كالمسػػػػػػتكل الػػػػػػكظياي، 

 أداة أخرل لجمع البيانات.( ماردة. كاستخدـ االستبانة 297)ة العينككاف حجـ 
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 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  أف درجة ممارسة رؤكساء األقساـ العممية لمقيادة التحكيمية بشكؿ إجمالي تقع يي المدل
 .المتكسط، كال تصؿ إل  المستكل المطمكب الذم يتطمبو العمؿ يي بيئة تنايسية

  ،أف درجة األبعاد األربعة لمقيادة التحكيمية مرتبة تنازليا كما يمي: التأثير المثالي
 كاالستثارة الاكرية، كاالىتماـ بالاردية، كالتحايز اإلليامي.

  أف تطبيؽ إدارة المكاىب بشكؿ إجمالي مف كجيو نظر ىيئة التدريس تقع يي المدل
التدريس، كدرجة تطبيؽ المكاىب مرتبة المنخاض، كال ترق  لتطمعات أعهللاء ىيئة 

تنازليان كما يمي: جذب المكاىب، كتحديد المكاىب، كاالحتااظ بالمكاىب، كتنمية 
 المكاىب.

 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  هللركرة كهللع استراتيجية متكاممة إلدارة المكاىب كربطيا باستراتيجية الجامعة الشاممة
االستراتيجية بحيث تهللمف جذب المكاىب كاالحتااظ بالعمالة النادرة كالحد مف كخططيا 

 ىجرة الكااءات كتنميتيا.
(  عنوان: "دور أ عاد إدارة الموى ة في دعم اإل داع في 2013دراسة )متعب وحاجم،  .6

المنظمات التعميمية: دراسة تحميمية آلراء عينة من أعضاء الييئات التدريسية في 
 دسية".جامعة القا

أبعػػػػػاد إدارة المكىبػػػػػة يػػػػػي دعػػػػػـ اإلبػػػػػداع مػػػػػف كجيػػػػػة  التعػػػػػرؼ إلػػػػػ  دكر ىـــــدفت الدراســـــة
أثػػػػػػر القيػػػػػػادة التحكيميػػػػػػة ك نظػػػػػػر أعهللػػػػػػاء الييئػػػػػػات التدريسػػػػػػية يػػػػػػي جامعػػػػػػة القادسػػػػػػية بػػػػػػالعراؽ، 

راء أعهللػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة آعمػػػػػػػ  إدارة المكىبػػػػػػػة يػػػػػػػي جامعػػػػػػػة بنغػػػػػػػازم، كالكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف مػػػػػػػدل تبػػػػػػػايف 
دارة المكاىػػػػػػب يػػػػػػي الكميػػػػػػات يػػػػػػي بعػػػػػػاد كػػػػػػؿ مػػػػػػأالتػػػػػػدريس تجػػػػػػاه تػػػػػػكاير  ف القيػػػػػػادة التحكيميػػػػػػة، كا 

الكميػػػػػػػات محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػة. كاسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػث المػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػاي التحميمػػػػػػػي، كتكػػػػػػػكف مجتمػػػػػػػع 
 ( عهللػػػػكان 180) مػػػػفالدراسػػػػة مػػػػف جميػػػػع أعهللػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس يػػػػي جامعػػػػة القادسػػػػة مككنػػػػة 

 نات.أداة أخرل لجمع البياسبعة كميات. كاستخدـ االستبانة  مكزعيف عم 
 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  ،ُيعد مايكـ إدارة المكاىب الماتاح الرئيس لنجاح كتقدـ المنظمات يي العصر الحديث
كبصاتو شكؿ مف أشكاؿ االستثمار ينظر إل  األيراد عم  أنيـ المصدر الرئيس ل بداع 

 كالتطكير كالتميز.
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 إدارة المكىبة يي تحسيف كزيادة مستكل اإلبداع  كجد عالقة ذات داللة إحصائية ألبعادت
 يي التنظيمات كبمستكيات متااكتة كبنسب مختماة.

 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  هللركرة تبني نظاـ حكايز يستند عم  أسس مكهللكعية لمكايأة أصحاب األيكار
 يص الاجكة المعريية.اإلبداعية التي تسيـ يي تحسيف أداء العمميات الكظياية كتقم

 

 جن ية التي تناولت إدارة المواىب:الدراسات اأ 3.3
 عنوان: "دوافع وممارسات إدارة الموى ة في سوق  ((Tatoglu, et al, 2016دراسة  .1

 مقارنة  ين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحمية". -ناشئة
"Talent management motives and practices in an emerging 

marker: A comparison between MNES and local firms". 

إلػػػػػػ  مقارنػػػػػة االختاليػػػػػػات يػػػػػي دكايػػػػػػع كممارسػػػػػات إدارة المكىبػػػػػػة بػػػػػػيف  ىـــــدفت الدراســــــة
الشػػػػركات متعػػػػددة الجنسػػػػيات كالشػػػػركات المحميػػػػة يػػػػي السػػػػكؽ الناشػػػػئة يػػػػي تركيػػػػا، يػػػػي محاكلػػػػة 

ات المحميػػػػػػػػة عػػػػػػػػف الشػػػػػػػػركات منيػػػػػػػػا لكشػػػػػػػػؼ الاػػػػػػػػركؽ يػػػػػػػػي النظريػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تطبقيػػػػػػػػا الشػػػػػػػػرك
 مختماة. ( شركة201) مفالعالمية، كتـ جمع بيانات 

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 كجد يركؽ كبيرة بيف الشركات المحمية التركية كالشركات العالمية يي تركيا بالنسبة ت
تكتيكية لممارسة لدكايع كممارسات إدارة المكىبة، يالشركات العالمية لدييا دكايع أكثر 

 أنظمة إدارة المكىبة.
  أف أنظمة إدارة المكىبة التي تطبقيا الشركات العالمية ىي أكثر قكة مف نظيرتيا لدل

 الشركات المحمية التركية بشكؿ عاـ. 
 .أف تطبيؽ مبدأ إدارة المكىبة يكاجو مقاكمة اجتماعية يي تركيا 

 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

 عادة صياغة ممارسات أنظمة إدارة المكىبة يي الشركات التركية بطريقة تمكف العامميف إ
مف االستجابة لممؤثرات التنظيمية كبطريقة تحمي األدكار الكظياية التي تشكؿ الييكؿ 

 التنظيمي لمشركات.



 
 

77 
 

نموذج  ال  –(  عنوان: "إدارة تدفق الموى ة في المنظمات Foster,2015دراسة ) .2
 ".حدود

"Managing flow of talent through organizations- a boundary – less model". 

التعػػػػػرؼ إلػػػػػ  إعػػػػػادة التاكيػػػػػر يػػػػػي إدارة المكىبػػػػػة يػػػػػي المنظمػػػػػات يػػػػػي  ىـــــدفت الدراســـــة
كالػػػػػذم يقػػػػػؼ يػػػػػي  (BTM)اتجػػػػػاه اعتمػػػػػاد نمػػػػػكذج بػػػػػال حػػػػػدكد إلدارة المكىبػػػػػة كيعػػػػػرؼ بنمػػػػػكذج 

ىبػػػػة التػػػػي تعػػػػج بيػػػػا الدراسػػػػة األكاديميػػػػة كالممارسػػػػات مكاجيػػػػة النمػػػػاذج التقميديػػػػة يػػػػي إدارة المك 
اإلداريػػػػة يػػػػي منظمػػػػات األعمػػػػاؿ حاليػػػػان يػػػػي بريطانيػػػػا، كمػػػػا يميػػػػز ىػػػػذا النمػػػػكذج أنػػػػو يقػػػػدـ إطػػػػاران 

 تطبيقيان إلدارة المكاىب يي المنظمات.

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  مف المكىبة يي  امن مي اتغاؿ جزءن أف نماذج إدارة المكاىب االستراتيجية المعركية
 المنظمات، كىذا معناه أف ىذه النماذج ال تعطي لتمؾ المكاىب القيمة الالزمة.

 أف نمكذج(BTM)  تقترحو ىذه الكرقة يقدـ إطاران عمميان يساعد عم  استمرار تديؽ  الذم
اىب المكاىب مف داخؿ كمف خارج المنظمة مف خالؿ التركيز عم  اإلدماج الاعاؿ لممك 

 يي عمؿ المنظمة.

 وقد توصمت الدراسة إلى اىم التوصيات التالية:

  اعتماد نمكذج(BTM)   يي إدارة المكاىب يي المنظمات، ألنو يهللمف إعطاء القيمة
 الكاممة لقدرات المكاىب دكف نقصاف. 

  يساعد يي تخطيط المسار الكظياي ليـ بشكؿ أيهللؿ، كيقدـ إهللاية مستدامة يي األداء
 كبالتالي يساىـ يي استمرار الميزة التنايسية لممنظمة.المؤسسي، 

(  عنوان: "أفضل ممارسات لمكشف عن الموى ة الكامنة ,Linley 2015دراسة ) .3
 ".وتعزيز التغير الجتماعي

"Best practices for hiding talent and empowering social mobility" 

إلػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتطالع كيػػػػػػػػؼ أف الكشػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف المكاىػػػػػػػػب الكامنػػػػػػػػة يػػػػػػػػي  ىــــــــدفت الدراســــــــة
المرشػػػػػػحيف لمكظػػػػػػائؼ مػػػػػػف الممكػػػػػػف أف يسػػػػػػاعد المنظمػػػػػػات البريطانيػػػػػػة التػػػػػػي تقػػػػػػـك باختبػػػػػػارات 
االسػػػػػػتقطاب يػػػػػػي حػػػػػػاؿ اهللػػػػػػطرت إلػػػػػػ  اسػػػػػػتقطاب خػػػػػػريجيف جػػػػػػدد لػػػػػػيس لػػػػػػدييـ خبػػػػػػرة عمػػػػػػؿ 

شػػػػػحيف سػػػػػابقة، ككػػػػػذلؾ يػػػػػي حػػػػػاؿ كانػػػػػت المنظمػػػػػة مهللػػػػػطرة السػػػػػتقطاب أعػػػػػداد كبيػػػػػرة مػػػػػف المر 
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كال يكجػػػػػػػد لػػػػػػػدييا متسػػػػػػػع مػػػػػػػف الكقػػػػػػػت لػػػػػػػذلؾ، كالدراسػػػػػػػة تقػػػػػػػدـ ىػػػػػػػذا المػػػػػػػنيج الجديػػػػػػػد لتسػػػػػػػاعد 
 المنظمات عم  تجاكز ىذيف التحدييف المذككريف أثناء عممية االستقطاب.

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 تقـك شركة Nestle ديد باستقطاب خريجيف جدد بال سابؽ خبرة، معتمدة عم  منيج ج
 Capp Situational ستخداـ اختباريف اثنيف األكؿ يسم لالستقطاب مف خالؿ ا

Stregths Test  ،كيختبر قدرة المرشح عم  التعامؿ مع المكاقؼ الصعبة الطارئة
ير كيختبر قدرات التاك Capp Numerical Reasoning Testسم  كالثاني يُ 

 نترنت.الحسابي كالمنطقي كذلؾ عبر اإل
  مف الذيف كقع عمييـ االختيار لمتعييف يعالن مف قبؿ شركة 21أف %Nestle  ال تنطبؽ

سماان، كذلؾ يثبت أف ىذا المنيج الجديد ير االختيار التقميدية المكهللكعة عمييـ معاي
 قادر عم  كشؼ المكاىب الكامنة بنجاح. 

 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  لالستقطاب مف أجؿ كشؼ المكاىب الكامنة لدل المرشحيف تطبيؽ ست ممارسات
كتعزيز التغيير يي المنظمة كىي: ال تستخدـ معايير اختيار عشكائية، اصنع قرارات 

حذر مف التأثير  االختيار كالتعييف عم  رؤل تقييمية كتحميؿ معمؽ لبيانات المرشحيف،
عطاء  مكانات المستقبمية لممرشحيف ال تعتمدالهللار، لقياس اإل يقط عم  الخبرة، كا 

 المرشحيف يرص متساكية. 
 –(  عنوان: "إدارة الموى ة في مجال الرعاية الصحية Sleiderink,2012دراسة ) .4

 اليولندي". MSTتحديد والحتفاظ  المواىب في مستشفى 
"Telent management in health care – Identifging and retaining talent 

at Medisch Spectrum Twent MST". 

ــــدفت الدراســــة كىػػػػك  MSTبشػػػػكؿ خػػػػاص إلػػػػ  تحديػػػػد المكاىػػػػب كاالحتاػػػػاظ بيػػػػـ يػػػػي  ى
، مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تطبيػػػػػػؽ ( مكظاػػػػػػان 4000) كيهللػػػػػػـكاحػػػػػػد مػػػػػػف أهللػػػػػػخـ المستشػػػػػػايات يػػػػػػي ىكلنػػػػػػدا، 

 إدارة المكىبة لتحقيؽ االستدامة. كاستخدـ الباحث المقابمة كأداة لجمع البيانات.
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 أىم النتائج التالية:وقد خمصت الدراسة إلى 

  أف المكىكبيف يطالبكف بأمكر أىميا: تكهلليح المسار الكظياي ليـ كتكهلليح كياية
الحصكؿ عم  الترقيات يي ىذه المسارات الكظياية، ثـ يطالبكف بمزيد مف يرص 

 ذلؾ مف أجؿ تطكير مياراتيـ بشكؿ أيهللؿ.ر مف خالؿ )التعميـ كالتدريب(، ك التطك 
 رية الخمس األكل  بالنسبة لمعامميف المكىكبيف ىي )العالقات أف الحاجات غير الجكى

مع الزمالء، ثـ ظركؼ العمؿ، يمييا األمف الكظياي، ثـ يرص الترقيات، كأخيران 
الركاتب( أما أىـ الحاجات الجكىرية الخمس األكل  ييي )االستقاللية، يرص التطكر 

 كمة(.الكظياي، التحدم، التقدير، كأخيران تميز المياـ المك 

 وقد توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  كهللع تعريؼ كاهللح شامؿ لممكىبة: أنو شخص كدكد، ياكر يي التغيير، ىك شخص
 مبادر كخالؽ، كياكر خارج المألكؼ، لديو طاقة كبير لمعمؿ كمتحمس، مبدع كمبتكر.

   "تطبيؽ طريقة كاهللحة لتحديد المكاىب مثؿ طريقة "نمكذج الكااياتCompetency 
Profile  " كطريقة " مراجعات المكاىبTalent Reviews كأخيران طريقة " التغذية ،

 . degree feedback 360العكسية الشاممة" 
 .تمبية حاجات المكىكبيف، كأخيران أكصت بهللركرة تكريس مكازنة خاصة إلدارة المكاىب 
دارة Nilsson & Eiistrom,2012دراسة ) .5 الموى ة: تحديات (  عنوان: "توظيف وا 

 لممارسات تطوير الموارد ال شرية "
"Employability and talent management: challenges for HRD practices". 

إلػػػػػػػ  إلقػػػػػػػاء الهللػػػػػػػكء عمػػػػػػػ  المشػػػػػػػكالت المرتبطػػػػػػػة بتعريػػػػػػػؼ كتحديػػػػػػػد  ىـــــــدفت الدراســـــــة
المكىبػػػػػة كمناقشػػػػػة كيايػػػػػة تطكيرىػػػػػا ككيػػػػػؼ أف ذلػػػػػؾ يسػػػػػاىـ يػػػػػي تحقيػػػػػؽ االسػػػػػتاادة المثمػػػػػي مػػػػػف 
المكاىػػػػػػب يػػػػػػي السػػػػػػكيد، كمػػػػػػا يميػػػػػػز ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة عمػػػػػػا سػػػػػػبقيا أنيػػػػػػا تنػػػػػػاقش جػػػػػػكىر المكىبػػػػػػة 

مػػػػػ  تعرياػػػػػات "التكظيػػػػػؼ األمثػػػػػؿ كالمشػػػػػاكؿ بكيايػػػػػة تحديػػػػػد المكىبػػػػػة يػػػػػي المنظمػػػػػة، بػػػػػالتركيز ع
 لممكىبة"، ك"المعرية"، ك"الكااءة".

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 تكظيؼ األمثؿ لممكىبة ىك أمر جكىرم لألداء الاردم كلنجاح المنظمة، كأف ىذا ال
 المايـك ىك أكسع مايـك المكىبة يي حد ذاتو. 
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  دارة المكاىب كىي: البعد الذاتي أف النمكذج يحدد ثالث أبعاد رئيسية لتكظيؼ كا 
 لممكىبة، كالبعد المؤسسي لممكىبة، كالبعد االجتماعي المؤسسي.

 وقد توصمت الدراسة إلى اىم التوصيات التالية:

 المكاىب.  ردية لتطكير المكارد البشرية ترع اعتماد برامج استراتيجية ي 

 اي، كذلؾ يتـ بتحديد أىداؼ كمعايير ار الكظيعمميات التدريب كالتطكير عم  المس تبني
 األداء، كدعـ مبادرات األيراد.

 ألنيا مػف  ،التركيز يي اختبارات االستقطاب عم  اختبار الجكانب السمككية بشكؿ معمؽ
 أىـ محددات المكىبة.

 

 المؤسسي:الدراسات الفمسطينية التي تناولت اأداء  4.3
(  عنوان: "دور الذكاء الستراتيجي في تطوير اأداء المؤسسي 2018دراسة )ال وجي،  .1

 في المنظمات الصحية غير الحكومية  قطاع غزة". 

دكر الػػػػػذكاء االسػػػػػتراتيجي يػػػػػي تطػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػي  إلػػػػػ  التعػػػػػرؼ ىـــــدفت الدراســـــة
كقػػػػػػػد اسػػػػػػػتخدمت الباحثػػػػػػػة المػػػػػػػنيج . يػػػػػػػي المنظمػػػػػػػات الصػػػػػػػحية غيػػػػػػػر الحككميػػػػػػػة بقطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة

الكصػػػػػػاي التحميمػػػػػػي، كتػػػػػػـ اختيػػػػػػار مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة مػػػػػػف مػػػػػػكظاي المنظمػػػػػػات الصػػػػػػحية غيػػػػػػر 
كتػػػػـ  ( مكظاػػػػان،936( منظمػػػػة بعػػػػدد مػػػػكظايف )52عػػػػددىا )الحككميػػػػة بقطػػػػاع غػػػػزة حيػػػػث بمػػػػ  

( مكظاػػػػػػان، كتػػػػػػـ تكزيػػػػػػع اسػػػػػػتبانات عمػػػػػػ  عػػػػػػدد 246اختيػػػػػػار عينػػػػػػة عشػػػػػػكائية طبقيػػػػػػة قكاميػػػػػػا )
%(، 95.1( اسػػػػػػػػػػػتبانة بنسػػػػػػػػػػػبة )234كيقػػػػػػػػػػػان لعينػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة، كتػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػترداد )المبحػػػػػػػػػػػكثيف 

 كاستخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع البيانات.

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 أظيرت النتائج كجكد ( 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ≥α بيف )
)االستشراؼ، تاكير النظـ، الرؤية المستقبمية، الشراكة، عناصر الذكاء االستراتيجي 

 .غير الحككمية بقطاع غزة الصحية الدايعية( كتطكير األداء المؤسسي يي المنظمات
 أثر ذك أكهللحت النتائج كجكد ( 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة ≥α بيف )

كتطكير األداء المؤسسي عناصر الذكاء االستراتيجي )تاكير النظـ، الشراكة، الدايعية( 
تأثيرها  المتغيراتأن باقي تبين و، غير الحككمية بقطاع غزة الصحية يي المنظمات

 ضعيف.
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 ىم التوصيات التالية:أوقد توصمت الدراسة إلى 

  هللركرة اىتماـ اإلدارة العميا يي المنظمات الصحية غير الحككمية بجميع عناصر
الذكاء االستراتيجي، كالعناصر التي تساىـ يي تطكير األداء المؤسسي التي أظيرت 

 النتائج أىميتيا، كأثرىا يي تطكير األداء المؤسسي. 
  عم  مدل التطكرات اعتماد أسمكب التقييـ الذاتي المؤسسي الدكرم كالمستمر لمكقكؼ

المتحققة بيف يترة كأخرل، كاستخداـ النتائج كتغذية راجعة يي عمميات التخطيط 
 المستقبمية.

(  عنوان: "مدى ممارسة الرشاقة الستراتيجية وعالقتيا  تميز 2016دراسة )ىنية،  .2
 اأداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة". 

التعػػػػػرؼ إلػػػػػ  مػػػػػدل ممارسػػػػػة الرشػػػػػاقة االسػػػػػتراتيجية كعالقتيػػػػػا بتميػػػػػز  ىـــــدفت الدراســـــة
األداء المؤسسػػػػػػػػي لػػػػػػػػدل قطػػػػػػػػاع الصػػػػػػػػناعات الغذائيػػػػػػػػة يػػػػػػػػي قطػػػػػػػػاع غػػػػػػػػزة. كلتحقيػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػداؼ 
الدراسػػػػػػة اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػنيج الكصػػػػػػاي التحميمػػػػػػي، كاسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث أسػػػػػػمكب الحصػػػػػػر 

اسػػػػػػػػة يػػػػػػػػي شػػػػػػػػركات حيػػػػػػػػث انحصػػػػػػػػر مجتمػػػػػػػػع الدر  ،الشػػػػػػػػامؿ يػػػػػػػػي إجػػػػػػػػراء الدراسػػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػػة
الصػػػػػػناعات الغذائيػػػػػػة المسػػػػػػجمة كعهللػػػػػػك يػػػػػػي اتحػػػػػػاد الصػػػػػػناعات الغذائيػػػػػػة يػػػػػػي قطػػػػػػاع غػػػػػػزة، 

 أداة لجمع البيانات. شركة، كاستخدـ الباحث االستبانة ( 67كالتي بمغت عددىا )
 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 الرشاقة االستراتيجية كبيف عالقة طردية قكية ذات داللة إحصائية بيف ممارسة كجد ت
 التميز يي األداء المؤسسي لدل قطاع الصناعات الغذائية يي قطاع غزة.

  يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمرشاقة االستراتيجية عم  التميز يي األداء المؤسسي لدل
حيث أظيرت نتائج الدراسة أف أبعاد الرشاقة  ،قطاع الصناعات الغذائية يي قطاع غزة

يجية المؤثرة عم  التميز يي األداء المؤسسي ىي )المسؤكلية المشتركة، االسترات
المقدرات الجكىرية، سرعة االستجابة، اختيار األىداؼ االستراتيجية( كأف باقي األبعاد 

 تأثيرىا هللعيؼ. 

 ىم التوصيات التالية:أوقد توصمت الدراسة إلى 

  لشركات الصناعات الغذائية.هللركرة كجكد خطة استراتيجية شاممة تتسـ بالمركنة 
 .عم  الشركات تكيير كادر ذك كااءة عالية، يساعد يي الكصكؿ لمتميز يي األداء 
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(  عنوان: "عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا  تميز اأداء 2014دراسة )المدىون،  .3
 المؤسسي: دراسة تط يقية عمى وزارة التر ية والتعميم العالي في محافظات غزة". 

ـــــــــدفت ال التعػػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػػ  عمميػػػػػػػػػات إدارة المعريػػػػػػػػػة كعالقتيػػػػػػػػػا بتميػػػػػػػػػز األداء  دراســـــــــةى
المؤسسػػػػػػػي يػػػػػػػي هللػػػػػػػكء اسػػػػػػػتخداـ النمػػػػػػػكذج األمريكػػػػػػػي )مػػػػػػػالكـك بالدريػػػػػػػدج( لمتميػػػػػػػز يػػػػػػػي كزارة 
التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػػالي يػػػػي قطػػػػػاع غػػػػزة، كلتحقيػػػػؽ أىػػػػػداؼ الدراسػػػػة اسػػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػػنيج 

ؿ لجمػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػات مػػػػػػػػف مجتمػػػػػػػػػع الكصػػػػػػػػاي التحميمػػػػػػػػػي، كاسػػػػػػػػتخدـ أسػػػػػػػػػمكب الحصػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػام
الدراسػػػػػػة، كالمتمثػػػػػػؿ بجميػػػػػػع العػػػػػػػامميف يػػػػػػي كزارة التربيػػػػػػة كالتعمػػػػػػػيـ العػػػػػػالي كجميػػػػػػع المػػػػػػػديريات 
عمػػػػ  مسػػػػتكل محايظػػػػات قطػػػػاع غػػػػزة كالػػػػذيف يشػػػػغمكف كظػػػػائؼ إشػػػػرايية )مػػػػف رئػػػػيس قسػػػػـ يمػػػػا 

 أداة لجمػػػػػعظاػػػػػان، كاسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث االسػػػػػتبانة ( مك 259يػػػػػكؽ(، كتككنػػػػػت عينػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػف )
 البيانات. 

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  أظيرت النتائج أف مستكل تكاير معايير النمكذج األمريكي لمتميز يي كزارة التربية
حيث بم  المتكسط الحسابي النسبي  ،كالتعميـ العالي يي قطاع غزة كاف جيدان 

(74.89.)% 
 ( بيف عمميات إدارة 0.05) لك كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مست

 المعرية كتميز األداء المؤسسي يي كزارة التربية كالتعميـ العالي يي قطاع غزة.
 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  هللركرة تبني إدارة المعرية كمدخؿ لتطكير كتحسيف األداء الاردم كالمؤسسي لكزارة
ف ذلؾ سيحقؽ لمكزارة العديد مف الاكائد مف أىميا: زيادة إالتربية كالتعميـ العالي، إذ 

قدراتيا عم  التكيؼ مع ما يحدث يي محيطيا مف تغيرات، كزيادة قدراتيا عم  تمبية 
 زيادة قدراتيا عم  المنايسة يي األداء. إل  إهللايةاحتياجات المجتمع المحيط بيا 

لمؤسسي في مؤسسات التعميم (  عنوان: "درجة فاعمية اأداء ا2014دراسة )النجار،  .4
الشرعي  وزارة اأوقاف  محافظات غزة في ضوء اأنموذج اأورو ي لمتميز وس ل 

 تطويره". 

التعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػ  درجػػػػػػػة ياعميػػػػػػػة األداء المؤسسػػػػػػػي بمؤسسػػػػػػػات التعمػػػػػػػيـ  ىـــــــدفت الدراســـــــة
الشػػػػػػرعي بػػػػػػكزارة األكقػػػػػػاؼ بمحايظػػػػػػات غػػػػػػزة يػػػػػػي هللػػػػػػكء األنمػػػػػػكذج األكركبػػػػػػي لمتميػػػػػػز كسػػػػػػبؿ 

ػػػػتطػػػػكيره، كا ا إذا كػػػػاف ىنػػػػاؾ يػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطات تقػػػػديرات لكشػػػػؼ عم 



 
 

83 
 

العػػػػامميف يػػػػي مؤسسػػػػات التعمػػػػػيـ الشػػػػرعي بمحايظػػػػات غػػػػزة لػػػػػألداء المؤسسػػػػي لمؤسسػػػػاتيـ يػػػػػي 
عػػػػػػػػػزل إلػػػػػػػػػ  متغيػػػػػػػػػرات )الجػػػػػػػػػنس، المسػػػػػػػػػم  الػػػػػػػػػكظياي، اسػػػػػػػػػـ هللػػػػػػػػػكء األنمػػػػػػػػػكذج األكركبػػػػػػػػػي تُ 

ي سػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػنيج الكصػػػػػػاالمؤسسػػػػػػة، سػػػػػػنكات الخدمػػػػػػة(، كلتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػة ا
( 106أداة لجمػػػػػػع البيانػػػػػػات، كتككنػػػػػػت عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف )التحميمػػػػػػي، كاسػػػػػػتخدمت االسػػػػػػتبانة 

 مكظاان. 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  بمغت درجة تقدير العامميف يي مؤسسات التعميـ الشرعي بكزارة األكقاؼ بمحايظات غزة
يي هللكء األنمكذج األكركبي لمتميز لجميع المعايير  لألداء المؤسسي لمؤسساتيـ

 %( بدرجة عالية.76.26)
  أظيرت النتائج كجكد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقدير العامميف يي

مؤسسات التعميـ الشرعي بكزارة األكقاؼ بمحايظات غزة لدرجة ياعمية األداء المؤسسي 
عزل لمتغير الجنس لصالح ألكركبي لمتميز تُ لمؤسساتيـ التعميمية يي هللكء النمكذج ا

 كمتغير اسـ المؤسسة لصالح مدرسة األكقاؼ الشرعية لمبنات. ،اإلناث

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  التقكيـ كالمتابعة الدكرية كالمستمرة لمدل تحقيؽ أىداؼ الخطة التنايذية مف خالؿ
سة لالستاادة منو يي عمميات التخطيط المستقبمية التقرير الربع سنكم الذم تقدمة المؤس

 لممؤسسة التعميمية.
  اعتماد التدريب المستمر لمعامميف بالمؤسسة عم  مااىيـ كمعايير التميز بيدؼ تحسيف

 أدائيـ. 
(  عنوان: "ميارات التخطيط الستراتيجي لدى قيادات كميات 2014دراسة )أ و حسنة،  .5

 ية وعالقتيا  تحسين اأداء المؤسسي ليا". التر ية في الجامعات الفمسطين

التعػػػػػرؼ إلػػػػػ  درجػػػػػة ممارسػػػػػة قيػػػػػادات كميػػػػػات التربيػػػػػة يػػػػػي الجامعػػػػػات  ىـــــدفت الدراســـــة
الامسػػػػػػطينية لميػػػػػػارات التخطػػػػػػيط االسػػػػػػتراتيجي، كعالقتيػػػػػػا بتحسػػػػػػف األداء المؤسسػػػػػػي ليػػػػػػا مػػػػػػف 

باحػػػػػػث كجيػػػػػػة نظػػػػػػر أعهللػػػػػػاء الييئػػػػػػة التدريسػػػػػػية يييػػػػػػا. كلتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػة اسػػػػػػتخدـ ال
المػػػػػػنيج الكصػػػػػػاي التحميمػػػػػػي، كاسػػػػػػتخدمت االسػػػػػػتبانة كػػػػػػأداة لجمػػػػػػع البيانػػػػػػات، كتككنػػػػػػت عينػػػػػػة 

 ( مكظاان. 149الدراسة مف )
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 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  بمغت درجة مكايقة أيراد عينة الدراسة عم  ممارسة قيادات كميات التربية يي الجامعات
 %(.77.18المؤسسي عم  درجة مرتاعة بنسبة )الامسطينية لتحسيف األداء 

  بمغت درجة مكايقة أيراد عينة الدراسة عم  ممارسة قيادات كميات التربية يي الجامعات
 %(.74.88الامسطينية لميارات التخطيط الستراتيجي عم  درجة مرتاعة بنسبة )

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

 الجيدة لدل أعهللاء الييئة التدريسية يي الكميات العمؿ عم  ترسيخ الممارسات، 
كالجامعات كذلؾ بالعمؿ عم  تشجيع العمؿ الجماعي بيف العامميف كأعهللاء ىيئة 
شراؾ العامميف يي عممية اتخاذ القرارات، ككهللع آليات لتبادؿ الخبرات بيف  التدريس، كا 

 أعهللاء الييئة التدريسية.
  ىيئة التدريس بكميات التربية.كهللع نظاـ حكايز لمعامميف كأعهللاء 
(  عنوان: "واقع اأداء المؤسسي في مدارس دار اأرقم 2013دراسة )الدجني،  .6

  محافظات غزة في ضوء اأنموذج اأورو ي لمتميز وس ل تطويره". 

التعػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػ  كاقػػػػػػػػع األداء المؤسسػػػػػػػػي يػػػػػػػػي مػػػػػػػػدارس دار األرقػػػػػػػػـ  ىــــــــدفت الدراســــــــة
ػػػػػػ ا إذا بمحايظػػػػػات غػػػػػزة يػػػػػي هللػػػػػكء األنمػػػػػكذج األكركبػػػػػػي لمتميػػػػػز كسػػػػػبؿ تطػػػػػكيره، كالكشػػػػػؼ عم 

كػػػػػػاف ىنػػػػػػاؾ يػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية بػػػػػػيف متكسػػػػػػط تقػػػػػػديرات العػػػػػػامميف يػػػػػػي مػػػػػػدارس دار 
ج األكركبػػػػػي لمتميػػػػػز األرقػػػػػـ بمحايظػػػػػات غػػػػػزة لػػػػػألداء المؤسسػػػػػي لمدارسػػػػػيـ يػػػػػي هللػػػػػكء األنمػػػػػكذ

عػػػػػػزل إلػػػػػػ  متغيػػػػػػرات )الجػػػػػػنس، التخصػػػػػػص األكػػػػػػاديمي، المسػػػػػػم  الػػػػػػكظياي، اسػػػػػػـ المدرسػػػػػػة، تُ 
سػػػػػػنكات الخدمػػػػػػة(. كلتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػة اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػنيج الكصػػػػػػاي التحميمػػػػػػي، 

أداة لجمػػػػػػػع البيانػػػػػػػات، كتككنػػػػػػػت عينػػػػػػػة ي التطػػػػػػػكيرم، كاسػػػػػػػتخدمت االسػػػػػػػتبانة كالمػػػػػػػنيج البنػػػػػػػائ
يػػػػػػع العػػػػػػامميف يػػػػػػي مػػػػػػدارس دار األرقػػػػػػـ بمحايظػػػػػػات غػػػػػػزة )أكػػػػػػاديمي، إدارم(، الدراسػػػػػػة مػػػػػػف جم
( مكظاػػػػػػػان، كمػػػػػػػا اسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػث المجمكعػػػػػػػة البؤريػػػػػػػة لتطػػػػػػػكير األداء 178كالبػػػػػػػال  عػػػػػػػددىـ )

 المؤسسي يي مدارس دار األرقـ.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 زة لألداء المؤسسي حايظات غبمغت درجة تقدير العامميف يي مدارس دار األرقـ بم
 %(.70.24لمدارسيـ يي هللكء األنمكذج األكركبي لمتميز )
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 كجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف معيار "القيادة كاإلدارة" كباقي المعايير ت
األخرل "التخطيط المؤسسي، المكارد البشرية، المكارد المالية كالمادية، نطاؽ عمؿ 

 ة لممجتمع". المؤسسة، الخدمات المقدم
 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  اعتماد أسمكب التقييـ الذاتي الدكرم كالمستمر لمكقكؼ عم  مدل التطكرات المتحققة
 كاستخداـ النتائج كتغذية راجعة يي عمميات التخطيط المستقبمية. ،بيف يترة كأخرل

 ت التطكير المدرسي.تكيير التمكيؿ كالميزانيات كالمكارد الالزمة لعمميا 
(  عنوان: "دور الستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تطوير 2012دراسة )فرج اهلل،  .7

اأداء المؤسسي في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية: دراسة تط يقية عمى الجامعات 
 الفمسطينية العاممة  قطاع غزة". 

التعػػػػرؼ إلػػػػ  الػػػػدكر الػػػػذم يمعبػػػػو االسػػػػتثمار يػػػػي تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات  ىــــدفت الدراســــة
يػػػػػي تطػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػي، باإلهللػػػػػاية إلػػػػػ  معريػػػػػة طبيعػػػػػة كقػػػػػكة العالقػػػػػة بػػػػػيف االسػػػػػتثمار 
يػػػػػػي تكنكلكجيػػػػػػا المعمكمػػػػػػات بأبعػػػػػػاده األربعػػػػػػػة كتطػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػي، كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

ممػػػػة بقطػػػػاع غػػػػزة. كلتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة تطبيػػػػؽ الدراسػػػػة عمػػػػ  الجامعػػػػات الامسػػػػطينية العا
أداة لجمػػػػػػػع البيانػػػػػػػات، دمت االسػػػػػػػتبانة اسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػث المػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػاي التحميمػػػػػػػي، كاسػػػػػػػتخ

عينػػػػػة مػػػػػف المػػػػػكظايف ذكم المناصػػػػػب اإلداريػػػػػة يػػػػػي الجامعػػػػػات الامسػػػػػطينية، كالبػػػػػال  الكتككنػػػػػت 
 ( مكظاان.294عددىـ )

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 د عالقة ذات داللة إحصائية بيف االستثمار يي تكنكلكجيا المعمكمات بأبعاده األربعة تكج
 .كبيف تطكير األداء المؤسسي يي الجامعات الامسطينية العاممة يي قطاع غزة

 ( مف أيراد العينة عم  أف االستثمار يي تكنكلكجيا 79.39ىناؾ مكايقة بنسبة )%
اإلدارية يي الجامعة كتطكير إجراءات العمؿ بما المعمكمات يعمؿ عم  تطكير األنظمة 
 يحقؽ األىداؼ االستراتيجية لمجامعة.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  لكتركنية مستحدثة تعمؿ عم  تميز الجامعة كتحقيؽ القيمة إالعمؿ عم  تقديـ خدمات
 التي يتكقعيا العمالء بكااءة كياعمية.
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  يي المزيد مف الدكرات التدريبية سكاءن يي النكاحي اإلدارية أك شراؾ المكظايف إالعمؿ
 النكاحي التقنية لريع كااءتيـ يي تمؾ النكاحي مف أجؿ تطكير األداء المؤسسي.

 

 الدراسات العر ية التي تناولت اأداء المؤسسي: 5.3
"أثر التطوير التنظيمي في تحسين اأداء المؤسسي  (  عنوان:2016 )الدعجة،دارسة  .1

دراسة ميدانية لدى الجيات المشاركة في جائزة الممك ع د اهلل الثاني لتميز اأداء 
 الحكومي والشفافية".

التعػػػػػرؼ إلػػػػػ  أثػػػػػر التطػػػػػكير التنظيمػػػػػي لػػػػػدل الجيػػػػػات المشػػػػػاركة يػػػػػي  ىـــــدفت الدارســـــة
ء المؤسسػػػػػػي، كبيػػػػػػاف التطػػػػػػكير التنظيمػػػػػػي جػػػػػػائزة الممػػػػػػؾ عبػػػػػػد اهلل الثػػػػػػاني عمػػػػػػ  تحسػػػػػػيف األدا

كأثػػػػػره يػػػػػي تحسػػػػػيف األداء المؤسسػػػػػي لػػػػػدل الجيػػػػػات المشػػػػػاركة كالاائػػػػػدة التػػػػػي تقػػػػػدميا لمتخػػػػػذم 
القػػػػػػػرار يػػػػػػػي تبنػػػػػػػي السياسػػػػػػػات الكاهللػػػػػػػحة كاتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات المناسػػػػػػػبة ييمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بتحسػػػػػػػيف 

مػػػػػف جميػػػػػع تكػػػػػكف مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة ك  ،التحميمػػػػػيكاسػػػػػتخدمت الدارسػػػػػة المػػػػػنيج الكصػػػػػاي  ،األداء
الػػػػػكزارات كالمؤسسػػػػػات العامػػػػػة كالػػػػػدكائر كالسػػػػػمطات المسػػػػػتقمة المشػػػػػاركة كالتػػػػػي تطبػػػػػؽ معػػػػػايير 

 ( جية.90جائزة الممؾ عبد اهلل لتميز األداء الحككمي كالشاايية كالبال  عددىا )
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  يي تحسيف األداء المؤسسي لدل يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتطكير التنظيمي بأبعاده
 الجيات المشاركة بالجائزة.

  تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية يي تصكرات المبحكثيف نحك األداء المؤسسي تبعان
 لممتغيرات الشخصية )المؤىؿ العممي، العمر، الخبرة، كالنكع االجتماعي(.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

 كالعمؿ عم  دراسة المياـ  ،التطكير التنظيمي كاألداء المؤسسي تحميؿ كاقع حاؿ كحدات
 كاألدكار التي تقـك بيا ىذ الكحدات بيدؼ بناء كتعزيز القدرات المؤسسية ليا.

  جرائي لكحدات التطكير التنظيمي كاألداء المؤسسي يي الجيات إعداد دليؿ تنظيمي كا 
 حككمي كالشاايية.المشاركة يي جائزة الممؾ عبد اهلل لتميز األداء ال
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"دور إدارة المعرفة في تحسين اأداء المؤسسي:  (  عنوان:2015 )حسينة،دارسة  .2
 -دراسة حالة كمية العموم القتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة محمد خيضر

  سكرة".

التعػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػ  دكر إدارة المعريػػػػػػػػة يػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػيف األداء المؤسسػػػػػػػػي،  ىــــــــدفت الدارســــــــة
لػػػػ  إبػػػػراز الػػػػدكر كمحاكلػػػػة الريػػػػع مػػػػف  الػػػػذم تمعبػػػػو إدارة المعريػػػػة يػػػػي بقػػػػاء كنمػػػػك المؤسسػػػػات كا 

كاسػػػػػتخدمت الدارسػػػػػة المػػػػػنيج الكصػػػػػاي يػػػػػا يػػػػػي ظػػػػػؿ التحػػػػػديات التػػػػػي تكاجييػػػػػا. يعاليتيػػػػػا كأدائ
( أسػػػػتاذان مػػػػف أسػػػػاتذة كميػػػػة العمػػػػكـ االقتصػػػػادية التسػػػػػيير 60بمغػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة )ك  ،التحميمػػػػي

 .كالعمـك التجارية يي جامعة بسكرة
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  يعتبر تقييـ كقياس األداء هللركريان، كالذم يمكف مف خاللو مراقبة نشاط المؤسسة كاتخاذ
 القرارات التصحيحية الالزمة لتحقيؽ األىداؼ.

 كىي: المحكر  ،يتككف األداء المؤسسي مف أربعة محاكر أساسية لبطاقة األداء المتكازف
 المالي، العمميات الداخمية، التعمـ كالنمك، رهللا الزبائف.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  إعطاء إدارة المعرية األكلكية يي العمؿ كمشاركة األساتذة يي جميع عممياتيا مع األخذ
 بآرائيـ الشخصية يي عيف االعتبار.

 ثة لتكزيع كتطبيؽ المعرية كتشجيع اإلدارة عم  هللركرة استخداـ كسائؿ تكنكلكجيا حدي
 نقؿ األيكار.

"دور استراتيجية التصدير في تحسين اأداء  (  عنوان:2015 )كحيمي،دارسة  .3
 طولقة  سكرة". -المؤسسي: دراسة حالة مؤسسة حدود سميم لتوضيب وتصدير التمور

التعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػ  دكر اسػػػػػػػتراتيجية التصػػػػػػػدير عمػػػػػػػ  األداء المؤسسػػػػػػػي.  ىـــــــدفت الدارســـــــة
كاسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػث المقابمػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية،  ،التحميمػػػػػػػيكاسػػػػػػػتخدمت الدارسػػػػػػػة المػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػاي 

 كالمالحظة، كتحميؿ الكثائؽ كأدكات لجمع المعمكمات.
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 لمعايير التي تعتمد يي دراستو كقياسو.إف مايـك األداء المؤسسي يختمؼ باختالؼ ا 
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  إف الستراتيجية التصدير أثر بارز عم  األداء المؤسسي حيث تسمح ليا بالنمك
كاالستقرار يي السكؽ، يالمؤسسة األكثر تصديران ىي األكثر قدرة عم  خمؽ أسكاؽ 

 جديدة كالحصكؿ عم  أكبر حصة يي السكؽ الدكلية.
 التوصيات التالية:وتوصمت الدراسة إلى أىم 

  إعطاء عناية أكبر لمقطاع الخاص مف طرؼ الدكلة يزيد مف التحايزات الجبائية لزيادة
كتاعيؿ دكره يي العمؿ  ،العمؿ االستثمارم كخمؽ الاائض اإلنتاجي مف أجؿ التصدير

 التصديرم.
  تكيير آليات جذب االستثمار األجنبي المباشر الستقطاب أكبر عدد ممكف مف

كاالستاادة مف الخبرة كالتكنكلكجيا لزيادة  ،المستثمريف األجانب لتنشيط العمؿ اإلنتاجي
 اإلنتاج مف أجؿ التصدير.

"دور المسؤولية الجتماعية في تحسين أداء  (  عنوان:2014 )الحسن،دارسة  .4
  اتنة". -المنظمة: دراسة حالة لمؤسسة نفطال وحدة 

المسػػػػػػػػػؤكلية االجتماعيػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػيف األداء التعػػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػػ  دكر  ىـــــــــدفت الدارســـــــــة
المؤسسػػػػي، كبيػػػػاف أىميػػػػة المسػػػػؤكلية االجتماعيػػػػة كػػػػأداة تقييميػػػػو مػػػػف بػػػػيف مجمكعػػػػة األسػػػػاليب 
بػػػػػػػراز أىميػػػػػػػة تقيػػػػػػػيـ األداء داخػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػة  التػػػػػػػي تعتمػػػػػػػدىا المنظمػػػػػػػة يػػػػػػػي عمميػػػػػػػة التقيػػػػػػػيـ، كا 

الباحػػػػػػػػػث  ـكقػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتخد ،التحميمػػػػػػػػػيكاسػػػػػػػػػتخدمت الدارسػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػاي  ،االقتصػػػػػػػػػادية
 ( مكظاان يي الشركة المبحكثة.50البيانات، كبمغت عينة الدراسة )أداة لجمع االستبانة 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 كجد عالقة ذات داللة إحصائية قكية جدان بيف أبعاد المسؤكلية االجتماعية كبطاقة ت
 األداء المتكازف.

 صدر لمنجاح كالتاكؽ كحالن لمعديد مف المشاكؿ التي تعتبر المسؤكلية االجتماعية أىـ م
تكاجو المؤسسة كانخااض مستكل أدائيا، كطاقة مبدعة كخالقة تعطي ميزة تنايسية 

 كتحسف أداء المؤسسة عند االىتماـ بيا.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  بدكر اجتماعي إيجابي المسؤكلية االجتماعية، ككذلؾ يجب تحايز المنظمات التي تقكـ
 لخمؽ منايسة بيف المنظمات، كما يجب أف تككف رقابة عم  الشركات.

 .بناء ثقاية تنظيمية تقكـ عم  أساس كمبادئ المسؤكلية االجتماعية لترسيخ ىذا المايكـ 
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"أثر إدارة سمسمة التوريد عمى أداء المنظمة: دراسة  (  عنوان:2013 )ال رازي،دارسة  .5
 ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية".

التعػػػػػػرؼ إلػػػػػػ  أثػػػػػػر سمسػػػػػػمة التكريػػػػػػد عمػػػػػػ  أداء المنظمػػػػػػة يػػػػػػي شػػػػػػركة  ىــــــدفت الدارســــــة
( 27)الصػػػػػػناعات الككيتيػػػػػػة المدرجػػػػػػة يػػػػػػي سػػػػػػكؽ الككيػػػػػػت لػػػػػػألكراؽ الماليػػػػػػة، كالبػػػػػػال  عػػػػػػددىا 

، كتكػػػػػػػػكف مجتمػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػة مػػػػػػػػف التحميمػػػػػػػػيكاسػػػػػػػػتخدمت الدارسػػػػػػػػة المػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػاي  ،شػػػػػػػػركة
( 89الدراسػػػػػة )يػػػػراد عينػػػػػة أكبمػػػػ  عػػػػػدد ات الصػػػػناعية الككيتيػػػػػة، شػػػػػركالالعػػػػػامميف يػػػػي  المػػػػديريف

 ، ككانت االستبانة ىي أداة الدراسة.مديران 
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  سمسمة التكريد عم  أداء الشركات الصناعية الككيتية المدرجة يي كجكد تأثير إلدارة
مف كجية نظر المديريف يي اإلدارات العميا. كقد  ، كذلؾسكؽ الككيت لألكراؽ المالية
 كاف التأثير بالمستكل المرتاع.

  كجكد تأثير لمعالقة مع المكرديف عم  أداء الشركات الصناعية الككيتية المدرجة يي
 كذلؾ، مف كجية نظر المديريف يي اإلدارات العميا. ،لألكراؽ الماليةسكؽ الككيت 

  كجكد تأثير لمعالقة مع الكسطاء عم  أداء الشركات الصناعية الككيتية المدرجة يي
 مف كجية نظر المديريف يي اإلدارات العميا. ، كذلؾسكؽ الككيت لألكراؽ المالية

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

 ناع القرار كمف يقع عم  عاتقو كهللع االستراتيجيات عم  تحميؿ خصائص ف يعمؿ صُ أ
المكرديف، مف حيث عدد المكرديف كقدراتيـ، كحجـ االستثمارات لدييـ، ككياية ربط 

 المعمكمات، كطبيعة عممية التعاقد، مف أجؿ تحديد نقاط قكة المكرديف.
 ات ألىمية إدارة سمسمة التكريد، ككنيا العمؿ عم  إيالء االىتماـ الكايي مف قبؿ الشرك

 ذات أىمية كبيرة يي تحسيف أداء ىذه الشركات.
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 جن ية التي تناولت اأداء المؤسسي: الدراسات اأ 6.3
 عنوان: "ثقافة المنظمة المتعممة، اأداء التنظيمي ( (Hussein, et al, 2016دراسة  .1

 ".لمتعميم العالي في ماليزيا: دراسة أوليةوال تكار المؤسسي في المؤسسة العامة 
"Learning Organization Culture, Organizational Performance and 

Organizational Innovativeness in a public Institution of Higher Education 

in Malaysia: A Preliminary Study". 

إلػػػػػ  الكصػػػػػكؿ لنظػػػػػػرة ثاقبػػػػػة يػػػػػي تحقيػػػػػػؽ األداء التنظيمػػػػػي كاالبتكػػػػػػار  ىـــــدفت الدراســــــة
مػػػػػػػف منظػػػػػػػكر ثقايػػػػػػػة المنظمػػػػػػػة المتعممػػػػػػػة، كخصكصػػػػػػػان اختبػػػػػػػار مسػػػػػػػتكل التعمػػػػػػػيـ العػػػػػػػالي يػػػػػػػي 
ماليزيػػػػػػا، كمعريػػػػػػة العالقػػػػػػة بػػػػػػيف المنظمػػػػػػة المتعممػػػػػػة كاألداء التنظيمػػػػػػي، كمعريػػػػػػة العالقػػػػػػة بػػػػػػيف 

أكاديميػػػػػان  40الحصػػػػػكؿ عمػػػػػ  البيانػػػػػات مػػػػػف  المنظمػػػػػة المتعممػػػػػة كاالبتكػػػػػار التنظيمػػػػػي، كقػػػػػد تػػػػػـ
 مف مؤسسات التعميـ العالي يي منصب محاهللر.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  أف التعميـ المستمر صاحب أعم  عالقة مع األداء التنظيمي، يي حيف كجد أف التعاكف
 كتعمـ الاريؽ لتككف مرتبطة إل  حد كبير مع االبتكار المؤسسي.

 يؿ االرتباط بيف المتغيرات يشير إل  أف جميع أبعاد ثقاية المنظمة المتعممة ترتبط تحم
ارتباطان كثيقان بكؿ مف األداء التنظيمي كاالبتكار، كىذا يدؿ أيهللان عم  أف جميع أبعاد 

 المنظمة المتعممة عم  ناس القدر مف األىمية بالنسبة لألداء التنظيمي.
 يي تحقيؽ أداء أيهللؿ. ميمةماف مساىمة التعاكف كالتعمـ الجماعي يساى 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

 .تبني ثقاية المنظمة المتعممة كأمر حيكم لهللماف تحقيؽ األداء العالي كاالبتكار 
  استخداـ األدلة التجريبية مف خالؿ دمج المنظمة المتعممة مع األداء كاالبتكار

تحقيؽ تطمعات األمة ألف تككف متطكرة يي  لما لذلؾ مف أىمية يي ؛التنظيمي
 المستقبؿ.
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 عنوان: "تحميل اأداء التنظيمي  استخدام ( (Hatian and Irawan, 2015دراسة  .2
  طاقة اأداء المتوازن في  نك جا ر انتن في اندونيسيا".

"Analyzing organizational performance using the Balanced Scorecard at 

Gabarbanten Bank in Indonesia". 

إلػػػػػػػ  قيػػػػػػاس األداء الكمػػػػػػي باسػػػػػػػتخداـ بطاقػػػػػػة األداء المتػػػػػػكازف كالتػػػػػػػي  ىــــــدفت الدراســــــة
لػػػػػدييا أربعػػػػػة أبعػػػػػاد لقيػػػػػاس األداء يػػػػػي بنػػػػػؾ جابربػػػػػانتف يػػػػػي أندكنيسػػػػػيا، حيػػػػػث اسػػػػػتخدـ المػػػػػنيج 

حصػػػػػائي االستكشػػػػايي كالػػػػذم جمػػػػع مػػػػػزيج مػػػػف البيانػػػػات الكصػػػػاية كالكميػػػػػة تبعيػػػػا بالتحميػػػػؿ اإل
لمكصػػػػكؿ إلػػػػ  نتػػػػائج الدراسػػػػة. حيػػػػث تػػػػـ يػػػػي ىػػػػذا البحػػػػث تحميػػػػؿ األداء لبنػػػػؾ جابربػػػػانتف يػػػػي 
أندكنيسػػػػػػػيا، كذلػػػػػػػؾ باحػػػػػػػص مػػػػػػػدل تطبيقػػػػػػػو لألبعػػػػػػػاد األربعػػػػػػػة لبطاقػػػػػػػة األداء المتػػػػػػػكازف، حيػػػػػػػث 

عػػػػػػد كبُ  ،عػػػػػد العمميػػػػػػات الداخميػػػػػةعػػػػػد العمػػػػػػالء كبُ عػػػػػد المػػػػػػالي كبُ البُ  :كانػػػػػت األبعػػػػػػاد األربعػػػػػة ىػػػػػػي
كالنمػػػػػػك، حيػػػػػػث تػػػػػػـ جمػػػػػػع البيانػػػػػػات األكليػػػػػػة الالزمػػػػػػة لقيػػػػػػاس رهللػػػػػػا العمػػػػػػالء يػػػػػػي بعػػػػػػد الػػػػػػتعمـ 

العمػػػػػػالء، كقيػػػػػػاس رهللػػػػػػا المػػػػػػكظايف يػػػػػػي بعػػػػػػد الػػػػػػتعمـ كالنمػػػػػػك، كاألبعػػػػػػاد األخػػػػػػرل تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ 
مػػػػػػػف العمػػػػػػػالء كالمػػػػػػػكظايف  االبيانػػػػػػػات الثانكيػػػػػػػة لقياسػػػػػػػيا، حيػػػػػػػث كػػػػػػػاف مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػة مككننػػػػػػػ

مكظاػػػػػػان  (100) نيسػػػػػػيا، كتشػػػػػػكمت عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػفالعػػػػػامميف يػػػػػػي بنػػػػػػؾ جابربػػػػػػانتف يػػػػػػي أندك 
 مف عمالء البنؾ. عميالن  (400)يعممكف لدل البنؾ ك

 توصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  بجميع أبعادىا،  (%82.45) بنسبةأف بنؾ جابربانتف يطبؽ بطاقة األداء المتكازف
 كالتي صنات كنسبة أداء جيدة. 

 عنوان: "تط يق نموذج التميز اأورو ي في قياس أداء  (Mahalli, 2013)دراسة  .3
 المنظمة".

"Applying the EFQM Model in Performance Measuring Of Organization". 

إلػػػػ  قيػػػػاس األداء لمشػػػػركع قػػػػائـ لصػػػػناعة الاػػػػكالذ يػػػػي إيػػػػراف بنػػػػاءن عمػػػػ   ىــــدفت الدراســــة
معيػػػػػػػػار التمكػػػػػػػػيف يػػػػػػػػي نمػػػػػػػػكذج التميػػػػػػػػز األكركبػػػػػػػػي، كاسػػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػػػة المػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػاي 

 التحميمي، كقد استعمؿ الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات. 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 عنية لنطاؽ التمكيف يي نمكذج التميز األكركبي كدرجة إنجاز األىداؼ أف المعايير الم
تشير إل  أف كؿ معايير نطاؽ التمكيف تتعمؽ بأداء الشركة كتؤدم نسبيان إل  تعزيز 
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 البشرية، كمعيار المكارد (%77.7) القيادةكتحسيف أداء الشركة حيث كاف معيار 
(67.4%) . 

 التالية:وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات 

  هللركرة العمؿ عم  تطكير إدارة المكارد البشرية كعممياتيا المختماة كالتي تعتبر جكانب
 قكة بالمشركع. 

 عنوان: "أثر ممارسات استراتيجية إدارة الموارد ال شرية عمى  (Sani, 2012)دراسة  .4
 أداء  يئة الت مين في نيجيريا".

"SHRM and Organizational Performance in the Nigerian Insurance Industry". 

التعػػػػػرؼ إلػػػػػ  أثػػػػػر ممارسػػػػػات اسػػػػػتراتيجية إدارة المػػػػػكارد البشػػػػػرية عمػػػػػ   ىـــــدفت الدراســـــة
أداء شػػػػػػػػػركات التػػػػػػػػػأميف يػػػػػػػػػي نيجيريػػػػػػػػػا، ككػػػػػػػػػذلؾ دراسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػػػت يعاليػػػػػػػػػة ممارسػػػػػػػػػات 
اسػػػػػػػػتراتيجية إدارة المػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػػرية عمػػػػػػػػ  أداء المنظمػػػػػػػػات مشػػػػػػػػػركطة بمنػػػػػػػػاخ مكػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػؿ 

أـ ال، كاسػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػة المػػػػػػنيج الكصػػػػػػاي التحميمػػػػػػي، كتكػػػػػػكف مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة المنظمػػػػػػات 
أداة لجمػػػػػػػع ا، كقػػػػػػػد اسػػػػػػػتعمؿ الباحػػػػػػػث االسػػػػػػػتبانة شػػػػػػػركة تػػػػػػػأميف عاممػػػػػػػة يػػػػػػػي نيجيريػػػػػػػ 18مػػػػػػػف 

 البيانات. 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  ،كنظاـ تخطيط أف ممارسات استراتيجية إدارة المكارد البشرية المنظمة مع التدريب
الكظائؼ، كالتعريؼ الكاهللح لمعمؿ ىـ الماتاح الرئيسي لممارسات استراتيجية إدارة 
المكارد البشرية يي شركات التأميف، أما مدل اشتراط ىذه الممارسات بمناخ مكاف 

 يقد كجد الباحث عالقة متكسطة لذلؾ. ؛العمؿ
 كأداء المنظمات.يجابية بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية إكجد عالقة ت 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  مف دكر كبير  اا ليم  ل   ؛ات إدارة المكارد البشريةاستراتيجيهللركرة تبني شركات التأميف
 .المبحكثة اتلمشرك أداءيي تعزيز 
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 عنوان: "إدارة اأداء في المنظمات  (Abdel-Kader & Wadongo, 2011)دراسة  .5
 شواىد من كينيا". غير الحكومية:

"Performance Management in NGOs: Evidence from Kenya". 

إلػػػػػػػ  استكشػػػػػػػاؼ أداء ممارسػػػػػػػات إدارة األداء الخاصػػػػػػػة بالمنظمػػػػػػػات  ىـــــــدفت الدراســـــــة
طػػػػػار الػػػػػتحكـ المقػػػػػدـ مػػػػػف قبػػػػػؿ  غيػػػػػر الحككميػػػػػة يػػػػػي كينيػػػػػا عػػػػػف طريػػػػػؽ اسػػػػػتخداـ إدارة األداء كا 

سػػػػػػػة المػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػاي التحميمػػػػػػػي، كقػػػػػػػد اسػػػػػػػتعمؿ (، كاسػػػػػػػتخدمت الدرا2009)ييريػػػػػػػرا كاكتمػػػػػػػي، 
 الباحثاف المقابمة كمناقشات المجمكعات المركزة كأداتيف لجمع البيانات. 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  المنظمات غير الحككمية لدييا قيـ جكىرية كعكامؿ نجاح أساسية تهللمنتيا يي عممية
المخرجات تهللمنت كؿ مف باحثيف إدارة األداء التخطيط االستراتيجي الرسمي، 

 كالممارسيف لو.
  ،( ىما مف 2009برىنت الدراسة عم  أف إدارة األداء كاإلطار التحكـ )ييريرا كاكتمي

أىـ األدكات التي يمكف أف يستخدميا الباحثيف الستكشاؼ ممارسات إدارة األداء بيف 
 العديد مف المنظمات غير الحككمية.

 سة إلى أىم التوصيات التالية:وتوصمت الدرا

  هللركرة تهللميف أنظمة العمؿ داخؿ المنظمات غير الحككمية بأنظمة معمكمات محكسبة
 يجابان عم  كااءة أداء المنظمات غير الحككمية.إبحيث تنعكس 

 عنوان: "العالقة الس  ية  ين سياسات إدارة  (Katou & Budhwar, 2010)دراسة  .6
 لتنظيمي: أدلة من قطاع التصنيع اليوناني".الموارد ال شرية واأداء ا

"Causal relationship between HRM policies and organizational 

performance: Evidence from the Greek manufacturing sector". 

إلػػػػػػػ  تحديػػػػػػػد العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف سياسػػػػػػػات إدارة المػػػػػػػكارد البشػػػػػػػرية كاألداء  ىـــــــدفت الدراســـــــة
التنظيمػػػػػػي يػػػػػػي قطػػػػػػاع التصػػػػػػنيع اليكنػػػػػػاني، كاسػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػة المػػػػػػنيج الكصػػػػػػاي التحميمػػػػػػي، 

 كقد استعمؿ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات.
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 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 ات إدارة المكارد البشرية كالتدريب كالتكظيؼ كالترقية، يجابية بيف ممارسإكجد عالقة ت
شراؾ المكظايف، كالحكايز، كالسالمة كالصحة مف جية كأداء المنظمة مف جية أخرل.  كا 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

 مف دكر  الما لي ؛هللركرة تبني شركات التصنيع اليكنانية سياسات إدارة المكارد البشرية
 .المبحكثة اتلمشرك أداء التنظيميكبير يي تعزيز 

 عنوان: "أثر الستثمار في تكنولوجيا المعمومات  (Chari, et-al, 2008)دراسة  .7
 واستراتيجيات التنويع عمى كفاءة اأداء المؤسسي".

"The Impact of Information Technology Investment and Diversification 

Strategies on Firm Performance". 

ــــــــــدفت الدراســــــــــة إلػػػػػػػػػػ  تكهللػػػػػػػػػػيح أثػػػػػػػػػػر االسػػػػػػػػػػتثمار يػػػػػػػػػػي تكنكلكجيػػػػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػػػػات  ى
كاسػػػػػتراتيجيات التنكيػػػػػع عمػػػػػ  كاػػػػػاءة األداء المؤسسػػػػػي، كاسػػػػػتخدمت الدراسػػػػػة المػػػػػنيج الكصػػػػػاي 

( شػػػػػػػركة تػػػػػػػـ الحصػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػ  بياناتيػػػػػػػا مػػػػػػػف 117التحميمػػػػػػػي، كبمغػػػػػػػت حجػػػػػػػـ عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة )
 التقرير السنكم لالستثمار يي تكنكلكجيا المعمكمات. 

 راسة إلى أىم النتائج التالية:وتوصمت الد

  الشركات يي اتخاذ القرارات  مديرمأف زيادة االستثمار يي تكنكلكجيا المعمكمات ساعد
 كالعمؿ عم  تحقيقيا.

  أف تبني استراتيجيات االستثمار يي تكنكلكجيا المعمكمات يسيـ يي تحسيف األداء
 المؤسسي.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  رة االىتماـ بتدريب العامميف عم  استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.هللرك 
  التكجو إل  زيادة يرص االستثمار يي تكنكلكجيا المعمكمات مف خالؿ التنكيع يي

 االستراتيجيات.
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 التعقيب عمى الدراسات السا قة: 7.3
السػػػػػابقة نالحػػػػػظ قمػػػػػة الدراسػػػػػات السػػػػػابقة التػػػػػي درسػػػػػت  الدراسػػػػػات اسػػػػػتعراض خػػػػػالؿ مػػػػػف

دكر نظػػػػػػاـ إدارة المكاىػػػػػػب يػػػػػػي تطػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػي يػػػػػػي الكميػػػػػػات التقنيػػػػػػة بقطػػػػػػاع غػػػػػػزة، 
كعمػػػػػػ  الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ نالحػػػػػػظ أف معظػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػات قػػػػػػػد أكػػػػػػدت عمػػػػػػػ  أىميػػػػػػػة إدارة نظػػػػػػػاـ 
المكاىػػػػػػػػب كأخػػػػػػػػرل أكػػػػػػػػدت عمػػػػػػػػ  أىميػػػػػػػػة تطػػػػػػػػكير كتحسػػػػػػػػيف األداء المؤسسػػػػػػػػي، كييمػػػػػػػػا يمػػػػػػػػي 

ة الحاليػػػػػػػة كالدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة مدعمػػػػػػػةن اسػػػػػػػتعراض أكجػػػػػػػو التشػػػػػػػابو كاالخػػػػػػػتالؼ بػػػػػػػيف الدراسػػػػػػػ
 بالاجكة البحثية التي تسع  إل  تغطيتيا.

 :من حيث الموضوع 

مػػػػػف خػػػػػالؿ اسػػػػػتعراض الدراسػػػػػات السػػػػػابقة كجػػػػػد الباحػػػػػث أف منيػػػػػا مػػػػػا تنػػػػػاكؿ مكهللػػػػػكع 
(، 2016(، دراسػػػػػػػػة )الكساسػػػػػػػػػبة، 2017مثػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػة )العبيػػػػػػػػدم كالتميمػػػػػػػػػي،  إدارة المكاىػػػػػػػػب

 ,Tatogly, et al) (، كدراسػػػة2104(، كدراسػػػة )المرشػػػدم، 2015كدراسػػػة )جمعػػػة، 
، كمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا تنػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ مكهللػػػػػػػػػػػػػػػػػكع تطػػػػػػػػػػػػػػػػػكير األداء (Sleiderink,2012دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة )ك (، 2016

 (، كدراسػػػػػػػػػػػػػة2015(، كدراسػػػػػػػػػػػػػة )حسػػػػػػػػػػػػػينة، 2016المؤسسػػػػػػػػػػػػػي مثػػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػػة )الدعجػػػػػػػػػػػػػة، 
(Hussuein , 2016)،  كدراسة(Mahalli, 2013). 

 :من حيث الزمان 

ـ 2008جميػػػػػع الدراسػػػػػات السػػػػػابقة حديثػػػػػة نسػػػػػبيان، يقػػػػػد تػػػػػـ إجراؤىػػػػػا يػػػػػي الاتػػػػػرة مػػػػػا بػػػػػيف 
 ـ. 2017كحت  عاـ 

 :من حيث المكان 

تنكعػػػػػػػت أمػػػػػػػاكف تطبيػػػػػػػؽ الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة، يمنيػػػػػػػا الامسػػػػػػػطينية كدراسػػػػػػػة )سػػػػػػػػحمكب، 
، كمنيػػػػػػػػا العربيػػػػػػػػة )الككيػػػػػػػػت، السػػػػػػػػعكدية، األردف، ليبيػػػػػػػػا، (2016 ،ىنيػػػػػػػػة) ة(، كدراسػػػػػػػػ2016

جنبيػػػػػػػػػػة ، كمنيػػػػػػػػػػا األ(2016(، كدراسػػػػػػػػػػة )الدعجػػػػػػػػػػة، 2016الجزائػػػػػػػػػػر( كدراسػػػػػػػػػػة )الكساسػػػػػػػػػػبة، 
  (.Linley, 2015)كدراسة(، Foster, 2015(، كدراسة )Mahalli, 2013) كدراسة

 :من حيث المنيج 

سػػػػػػػػتخداميا المػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػاي اتاقػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػة مػػػػػػػػع معظػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػات يػػػػػػػػي ا
التحميمػػػػػػػػي، كذلػػػػػػػػؾ لمالءمتيػػػػػػػػا لمكهللػػػػػػػػكع الدراسػػػػػػػػة، مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث تجميػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة 

 بالبحث اعتمادان عم  مجمكعة مف المراجع العربية كاألجنبية.
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 :من حيث أداة الدراسة 

اتاقػػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػػع معظػػػػـ الدراسػػػػات السػػػػابقة يػػػػػي اسػػػػتخداميا االسػػػػتبانة كػػػػػأداة 
كبعػػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػػتخدمت المقابمػػػػػػػػػػة بجانػػػػػػػػػػب االسػػػػػػػػػػتبانة كدراسػػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػػػة، 

(Sleiderink,2012 كدراسػػػة ،)(Abdel-Kader & Wadongo, 2011) دارسػػػة ، ك
 .(2015 )كحيمي،
 :من حيث المجتمع وعينة الدراسة 

تكػػػػػػػكف مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة مػػػػػػػف العػػػػػػػامميف يػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػات الحككميػػػػػػػة كغيػػػػػػػر 
)الػػػػػػػػػػػكزارات الحككميػػػػػػػػػػػة، الشػػػػػػػػػػػركات، البنػػػػػػػػػػػكؾ، الجامعػػػػػػػػػػػات، كالمػػػػػػػػػػػدارس، الحككميػػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػػؿ: 

كالمستشػػػػػايات، المصػػػػػانع الغذائيػػػػػة، شػػػػػركات االتصػػػػػاالت، إذاعػػػػػات إعالميػػػػػة(، كلكػػػػػف تنكعػػػػػت 
كالمعممػػػػػػات، كأعهللػػػػػػاء مجمػػػػػػس  المعممػػػػػػكفكالمسػػػػػػؤكلكف،  المػػػػػػديريفطبيعػػػػػػة العػػػػػػامميف يمػػػػػػنيـ: )

، رؤسػػػػػػاء اقسػػػػػػاـ، أكػػػػػػاديمييف يػػػػػػي إدارة، مػػػػػػدير منظمػػػػػػة، نائػػػػػػب مػػػػػػدير، مػػػػػػدير دائػػػػػػرة، مينػػػػػػدس
 الجامعات(.

كاسػػػػػػػػػػػػتخدمت بعػػػػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػابقة العينػػػػػػػػػػػػة العشػػػػػػػػػػػػكائية البسػػػػػػػػػػػػيطة كدراسػػػػػػػػػػػػة 
(، كمنيػػػػػا مػػػػػا اسػػػػػتخدـ العينػػػػػة العشػػػػػكائية الطبقيػػػػػة مثػػػػػؿ دراسػػػػػة )الارجػػػػػاني، 2016)الكساسػػػػػبة، 

(، 2016(، كمػػػػػػنيـ مػػػػػػف اسػػػػػػتخدـ أسػػػػػػمكب المسػػػػػػح الشػػػػػػامؿ كدراسػػػػػػة )المػػػػػػكح كالحيمػػػػػػة، 2011
كمػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػتخدـ أسػػػػػػػػػمكب المالحظػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ التعامػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع الطػػػػػػػػػالب كدراسػػػػػػػػػة 

 (.2011)عيداركس، كعراقي، 

 :من حيث النتائج 

 اتاقت معظـ الدراسات السابقة عم  النتائج التالية:

 أىمية إدارة نظاـ المكاىب. -
 االىتماـ بتحايز المكاىب كتطكيرىـ. -
 ؿ عقد الندكات كحمقات النقاش.أف تككف إدارة المكاىب ثقاية المؤسسة مف خال -
 استقطاب كاحتهللاف المكاىب كاستثمار طاقاتيـ. -
بذؿ المزيد مف الجيد يي تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف كتخصص ميزانيات  -

 لذلؾ.
 إدارة المكاىب تؤدم إل  التميز المؤسسي. -



 
 

97 
 

 أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السا قة:
الدراسات التي تناكلت مكهللكع إدارة المكاىب كأثرىا عم  األداء التعرؼ إل  أحدث  .1

 المؤسسي.
 إثراء الدراسة الحالية يي الجانب النظرم نظران لمكـ الكبير مف المعمكمات التي احتكتيا. .2

 .التحميمي الكصاي المنيج كىك الدراسة، منيج اختيار .3
كبالتالي انتقاء ما يتناسب منيا االطالع عم  األدكات المستخدمة يي الدراسات السابقة،  .4

 .مع مكهللكع الدراسة الحالية تمييدان لبناء أدكاتيا، كالمتمثمة يي االستبانة
 .لمدراسة المناسبة المتغيرات تحديد .5
 .لمدراسة المناسبة اإلحصائية المعالجات نكع إل  التعرؼ .6
 بناء النتائج كالتكصيات الختامية لمدراسة. إل استاادت يي التعرؼ  .7

 أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السا قة:
 ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السا قة أنيا:

 عم  الهللكء ألقت التي-عم  حد عمـ الباحث  –القالئؿ  الدراسات مف الدراسة ىذه تعد .1
نظاـ إدارة المكاىب كمدخؿ لتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية بخاصة 

 الحككمية كغير الحككمية بقطاع غزة.كالمنظمات 
مكهللكع الدراسة لـ يطبؽ مف قبؿ عم  المستكل المحمي رغـ األىمية الكبيرة التي  .2

 يحمميا.
سيتـ تطبيؽ الدراسة عم  الكميات التقنية يي قطاع غزة، كىك قطاع حساس كميـ يي  .3

 يمسطيف لما يقدمو مف خدمات لممجتمع المحمي، كبخاصة يي قطاع غزة.
اؿ الدراسة يختمؼ عف الدراسات السابقة يي أنو مجاؿ خدمي تعميمي تقني إف مج .4

بالدرجة األكل ، يي حيف أف الدراسات السابقة كانت تتحدث أغمبيا عف العديد مف 
المنظمات سكاء كانت ربحية أك غير رحية، كقميؿ منيا مف تحدث عف المجاؿ التعميمي 

 التقني. 
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 الفجوة ال حثية: 8.3
 التالي يكهللح الاجكة البحثية لمدراسة:الجدكؿ 

 يوض  الفجوة ال حثية: (1.3جدول رقم )

 الدراسة الحالية الفجوة ال حثية الدراسات السا قة
ركزت الدراسات السابقة عم  
دكر إدارة المكاىب عم  
، اإلبداع، كالتعمـ التنظيمي

كدكر نظاـ إدارة المكاىب يي 
 .ريادة االستراتيجيةتحقيؽ ال

الدراسة الحالية عف  تختمؼ
يث الدراسات السابقة مف ح

اليدؼ كمجاؿ التطبيؽ، حيث 
كجد دراسة ركزت عم  تال 

العالقة بيف متغيرات الدراسة 
)إدارة المكاىب، كاألداء 

 المؤسسي(.

اىتمت الدراسة الحالية 
بالتعرؼ إل  دكر إدارة 
المكاىب يي تطكير األداء 

 كميات التقنيةالمؤسسي يي ال
 زة.بقطاع غ

ركزت معظـ الدراسات السابقة 
عم  منظمات األعماؿ 

 كالصناعات المختماة.
 

قؿ عدد الدراسات التي ركزت 
 ذات طابع عم  منظمات
 .تعميمي تقني

ركزت الدراسة الحالية عم  
منظمات تعميمية كىي الكميات 

بالدرجة  التقنية بقطاع غزة
 األكل .

 .الدراسات السابقةجرد بكاسطة الباحث استنادنا إل  
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 الممخص
كالتػػػػػػي  مػػػػػػف الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة المتعمقػػػػػػة بمكهللػػػػػػكع الدراسػػػػػػة ان ىػػػػػػذا الاصػػػػػػؿ عػػػػػػدد تنػػػػػػاكؿ

تمثػػػػؿ رايػػػػدان أساسػػػػيان مػػػػف ركايػػػػد المعريػػػػة النظريػػػػة كالعمميػػػػة، ككػػػػذلؾ خبػػػػرات كتجػػػػارب البػػػػاحثيف 
السػػػػػابقيف، كاالطػػػػػالع عمػػػػػ  أىػػػػػـ إنجػػػػػازاتيـ كالنتػػػػػائج كالتكصػػػػػيات التػػػػػي خمصػػػػػت ليػػػػػا دراسػػػػػاتيـ 
كبحػػػػكثيـ، كالتػػػػي ليػػػػا األثػػػػر الكبيػػػػر يػػػػي إثػػػػراء معريػػػػة كمعمكمػػػػات الباحػػػػث، مػػػػف خػػػػالؿ تكػػػػكيف 

مكهللػػػػػكع دراسػػػػػتو، ككػػػػػذلؾ إنجازىػػػػػا بشػػػػػكؿ أيهللػػػػػؿ كأكثػػػػػر عمقػػػػػان كشػػػػػمكالن كتجنػػػػػب خمايػػػػػة عػػػػػف 
 األخطاء التي كقع بيا الباحثكف السابقكف.

كقػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتعرض الباحػػػػػػػػػث أىػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػابقة التػػػػػػػػػي تناكلػػػػػػػػػت مكهللػػػػػػػػػكعي إدارة 
المكاىػػػػػػػػب كاألداء المؤسسػػػػػػػػي، كمكهللػػػػػػػػكعات ذات عالقػػػػػػػػة بمكهللػػػػػػػػكع الدراسػػػػػػػػة سػػػػػػػػكاء كانػػػػػػػػت 
بشػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػر أك غيػػػػػػػر مباشػػػػػػػر، حيػػػػػػػث قػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػث بتقسػػػػػػػيميا إلػػػػػػػ  ثػػػػػػػالث أقسػػػػػػػاـ ىػػػػػػػي: 

يبيػػػػػػا مػػػػػػف األحػػػػػػدث إلػػػػػػ  دراسػػػػػػات يمسػػػػػػطينية، كدراسػػػػػػات عربيػػػػػػة، كدراسػػػػػػات أجنبيػػػػػػة، كتػػػػػػـ ترت
األقػػػػػدـ حسػػػػػب تػػػػػاريخ نشػػػػػرىا، ثػػػػػـ عق ػػػػػب الباحػػػػػث عمػػػػػ  الدراسػػػػػات السػػػػػابقة، كأخيػػػػػران تػػػػػـ بيػػػػػاف 

جراءاتيػػػػػا إف شػػػػػاء اهلل يػػػػػي الاجػػػػػكة البحثيػػػػػة.  كعميػػػػػو، سػػػػػيتـ تنػػػػػاكؿ مكهللػػػػػكع منيجيػػػػػة الدراسػػػػػة كا 
 الاصؿ التالي.
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 الفصل الرا ع
جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 تمييد:
جراءاتيػػػػػػا محػػػػػػكران تعتبػػػػػػر منيجيػػػػػػة الدراسػػػػػػة  نجػػػػػػاز الجانػػػػػػب إيػػػػػػتـ مػػػػػػف خاللػػػػػػو  رئيسػػػػػػيان  كا 

كعػػػػػػػف طريقيػػػػػػػا يػػػػػػػتـ الحصػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػ  البيانػػػػػػػات المطمكبػػػػػػػة إلجػػػػػػػراء  الدراسػػػػػػػة،التطبيقػػػػػػػي مػػػػػػػف 
التحميػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػائي لمتكصػػػػػػؿ إلػػػػػػ  النتػػػػػػائج التػػػػػػي يػػػػػػتـ تاسػػػػػػيرىا يػػػػػػي هللػػػػػػكء أدبيػػػػػػات الدراسػػػػػػة 

 إل  تحقيقيا.كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسع   الدراسة،المتعمقة بمكهللكع 

ككػػػػػػذلؾ  كعينػػػػػػة الدراسػػػػػػة،كمجتمػػػػػػع  متبػػػػػػعنيج اللممػػػػػػتنػػػػػػاكؿ ىػػػػػػذا الاصػػػػػػؿ كصػػػػػػاا حيػػػػػػث 
كمػػػػػػػػػدل صػػػػػػػػػدقيا  ،ككيايػػػػػػػػػة بنائيػػػػػػػػػا كتطكيرىػػػػػػػػػاإعػػػػػػػػػدادىا أداة الدراسػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػتخدمة كطريقػػػػػػػػػة 

أداة الدراسػػػػػة  تصػػػػػميـيػػػػػي  الباحػػػػػث ابيػػػػػـ ل جػػػػػراءات التػػػػػي قػػػػػا كثباتيػػػػػا. كمػػػػػا يتهللػػػػػمف كصػػػػػاان 
كينتيػػػػػػػي الاصػػػػػػػؿ بالمعالجػػػػػػػات  ،يا لجمػػػػػػػع بيانػػػػػػػات الدراسػػػػػػػةاسػػػػػػػتخدمكاألدكات التػػػػػػػي  كتقنينيػػػػػػػا،

يمػػػػػي كصػػػػػؼ  اكييمػػػػػ النتػػػػػائج،كاسػػػػػتخالص لبيانػػػػػات اإلحصػػػػػائية التػػػػػي اسػػػػػتخدمت يػػػػػي تحميػػػػػؿ ا
 ليذه اإلجراءات.

 : دراسةمنيجية وأسموب ال 1.4
بنػػػػػػاءن عمػػػػػػ  طبيعػػػػػػة الدراسػػػػػػة كاألىػػػػػػداؼ التػػػػػػي تسػػػػػػع  لتحقيقيػػػػػػا يقػػػػػػد اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث 

كالػػػػذم يعتمػػػػد عمػػػػ  دراسػػػػة الظػػػػاىرة كمػػػػا تكجػػػػد يػػػػي الكاقػػػػع كييػػػػتـ  التحميمػػػػي،المػػػػنيج الكصػػػػاي 
كمػػػػػا ال يكتاػػػػػي ىػػػػػذا المػػػػػنيج عنػػػػػد  ككميػػػػػان،بكصػػػػػايا كصػػػػػاان دقيقػػػػػان كيعبػػػػػر عنيػػػػػا تعبيػػػػػران كيايػػػػػان 

بػػػػػؿ  المختماػػػػػة،جمػػػػػع المعمكمػػػػػات المتعمقػػػػػة بالظػػػػػاىرة مػػػػػف أجػػػػػؿ استقصػػػػػاء مظاىرىػػػػػا كعالقاتيػػػػػا 
سػػػػػػػير لمكصػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػ  اسػػػػػػػتنتاجات يبنػػػػػػػي عمييػػػػػػػا التصػػػػػػػكر يتعػػػػػػػداه إلػػػػػػػ  التحميػػػػػػػؿ كالػػػػػػػربط كالتا

 .(100: 2006الحمداني، ) المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرية عف المكهللكع

 كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:
مكتػب كالمراجػع العربيػة كاألجنبيػة ذات العالقػة، لحيػث اتجػو الباحػث  المصادر الثانويـة: .1

كالتقػػػػارير، كاألبحػػػػاث كالدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػي تناكلػػػػت مكهللػػػػكع كالػػػػدكريات كالمقػػػػاالت 
 ، كالبحث كالمطالعة يي مكاقع اإلنترنت المختماة.دراسةال

جمػػع   لجػػأ الباحػػث إلػػ دراسػػةلمعالجػػة الجكانػػب التحميميػػة لمكهللػػكع ال المصــادر اأوليــة: .2
ليذاالستبانة البيانات األكلية مف خالؿ ا  الغرض. أداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصا ن
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 مجتمع الدراسة: 2.4
 الدراسة بمجمكعة مف الخطكات تمثمت باآلتي:بتحديد مجتمع  قاـ الباحث

بعػػدد  مؤسسػػات( 6بقطػػاع غػػزة حيػػث بمػػ  عػػددىا ) التعمػػيـ التقنػػي مؤسسػػاتتػػـ اختيػػار  .1
باىتمػاـ  ع، باإلهللػاية إلػ  أنػو لػـ يحػظ( مكظاان، كذلػؾ ألىميػة ىػذا القطػا128مكظايف )

 التقني، كما أف ىذا القطاع سابقان  -حد عمـ الباحثعم  –مف قبؿ الباحثيف الامسطينييف 
  .يحتكم عم  نكعية متنكعة مف العامميف

بنػػػاءن عمػػػ  مكهللػػػكع كمشػػػكمة الدراسػػػة كأىػػػداييا يقػػػد تحػػػدد المجتمػػػع المسػػػتيدؼ عمػػػ  أف  .2
عميػد، رئػيس قسػـ( يػي يتككف مف جميع المكظايف يي الكظائؼ اإلشرايية )عميد، نائػب 

خمسػػػة كميػػػات تقنيػػػة التػػػي تعتبػػػر ىػػػي األكبػػػر مػػػف بػػػيف الكميػػػات التقنيػػػة يػػػي قطػػػاع غػػػزة 
)الكميػػػػة الجامعيػػػػة لمعمػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػا، ككميػػػػة يمسػػػػطيف التقنيػػػػة، كالكميػػػػة  كالمتمثمػػػػة يػػػػي

ت ، كميػة مجتمػػع غػزة لمدراسػػاالجامعيػة لمعمػـك التطبيقيػػة، كالكميػة العربيػة لمعمػػـك التطبيقيػة
 كىي: عدة معاييراختيار ىذه الكميات بناءن عم   ، كتـ(السياحية كالتطبيقية

سنة، كذلؾ حت  يككف لدل الكمية  (12ر عم  تأسيس الكمية أكثر مف )أف يككف م .أ 
 مف الكظائؼ اإلشرايية. اعدد كايين 

 استقاللية مباني الكمية. .ب 

بشػػػػكؿ  التعامػػػػؿ مػػػػع الباحػػػػثإدارة الكميػػػػة كتػػػػـ اسػػػػتثناء كميػػػػة تػػػػدريب غػػػػزة بسػػػػبب ريػػػػض 
 عاـ كيقان لمتعميـ الصادر ليـ مف إدارة الككالة يي األردف.

 كسػػػػػػػػيتـ اسػػػػػػػػتخداـ أسػػػػػػػػمكب الحصػػػػػػػػر الشػػػػػػػػامؿ نظػػػػػػػػران لصػػػػػػػػغر حجػػػػػػػػـ مجتمػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػة،
( يكهللػػػػح تكزيػػػػع العػػػػامميف يػػػػي الكميػػػػات التقنيػػػػة محػػػػؿ الدراسػػػػة كيقػػػػان السػػػػـ 1.4كالجػػػػدكؿ رقػػػػـ )

يػػػػػػػػػة اإلشػػػػػػػػػراؼ، كعػػػػػػػػػدد العػػػػػػػػػامميف يػػػػػػػػػي الكظػػػػػػػػػائؼ الكميػػػػػػػػػة، كسػػػػػػػػػنة التأسػػػػػػػػػيس، كالمكقػػػػػػػػػع، كج
 اإلشرايية.
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 (: يوض  الكميات التقنية محل الدراسة1.4جدول رقم )

 اسم الكمية م
سنة 
 الت سيس

موقع 
 الكمية

جية 
 اإلشراف

 عدد الوظائف اإلشرافية

نائب  عميد
 عميد

رئيس 
 المجموع قسم

 16 14 1 1 ككالة غزة 1989 كمية تدريب غزة .1

2. 
الكمية الجامعية لمعمـك 

 كالتكنكلكجيا
 27 23 3 1 حككمية خانيكنس 1991

 1992 كمية يمسطيف التقنية .3
دير 
 البمح

 26 22 3 1 حككمية

 36 32 3 1 عامة غزة 1998 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية .4
 15 12 2 1 خاصة ريح 1999 الكمية العربية التطبيقية .5

لمدراسات  كمية مجتمع غزة .6
 السياحية

 8 5 2 1 خاصة غزة 2004

 128 108 14 6 المجموع

 ـ.2118المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادان عم  إحصائيات الييئات اإلدارية يي الكميات المبحكثة، 

 :الست انةخطوات  ناء  3.4
دور إدارة المواىـــــــب فـــــــي تطـــــــوير اأداء قػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػث بجعػػػػػػػداد أداة الدراسػػػػػػػة لمعريػػػػػػػة 

ــــة  قطــــاع غــــزة ــــي الكميــــات التقني الخطػػػػكات كاتبػػػػع الباحػػػػث  ،المؤسســــي دراســــة تط يقيــــة ف
 :االستبانةلبناء  التالية

 الدراسة،عم  األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكهللكع  االطالع .1
 كصياغة يقراتيا. االستبانةكاالستاادة منيا يي بناء 

الامسطينية كالمشرييف اإلدارييف يي تحديد  استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات .2
 كيقراتيا. االستبانةأبعاد 

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا  .3
 تحديد الاقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. .4
بداء المالحظات. .5  عرض االستبانة عم  المشرؼ لمنقاش كا 
إدارة كىما ) أساسييف محكريفيي صكرتيا األكلية كقد تككنت مف  االستبانةتـ تصميـ  .6

 كاألداء المؤسسي(. الكاىب
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 ( مف المحكميف ذكم الخبرة يي المجاالت األكاديمية10عم  ) االستبانةتـ عرض  .7
( 2كاإلحصائية يي كؿ مف الجامعات كالمؤسسات الحككمية. كالممحؽ رقـ )كاإلدارية 

 يبيف أسماء أعهللاء لجنة التحكيـ.
مف حيث الحذؼ أك اإلهللاية  االستبانةيي هللكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض يقرات  .8

 (.3ممحؽ ) يقرة،( 48يي صكرتيا النيائية عم  ) االستبانةلتستقر  كالتعديؿ،

 أداة الدراسة: 4.4
دراســــــــة  فــــــــي تطــــــــوير اأداء المؤسســــــــي إدارة المواىــــــــبدور  اسػػػػػػػػتبانةتػػػػػػػػـ إعػػػػػػػػداد 

 ستبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف:اتتككف ك   قطاع غزةتط يقية في الكميات التقنية 

  :سنكات الخدمة،  )النكع،كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب القسم اأول
 (.المؤىؿ العممي، المسم  الكظياي، مكاف العمؿ

 :الكميات في  في تطوير اأداء المؤسسي إدارة المواىبدور  محاور القسم الثاني
 :يقرة (48)كيتككف مف  : قطاع غزة  قطاع غزةالتقنية 

 (: توزيع معايير الست انة2.4جدول )

 الفقرات عدد المحاور الرقم

1.  

 إدارة المواىب

 5 تطوير استراتيجية الموى ة
 5 تطوير استراتيجية الموى ة  .2
 7 تحفيز الموى ة وتطويرىا  .3
دارة الموى ة  .4  5 تنظيم وا 
 5 وتمكينياالتصال  الموى ة   .5
 5 تعاقب واستدامة الموى ة  .6

 32 إدارة المواىبالمحور اأول: 
 16 اأداء المؤسسي الثاني:المحور 

 48 جمالي محاور الست انةإ

حسػػػػػػب  سػػػػػػتبانةاالاس اسػػػػػػتجابات المبحػػػػػػكثيف لاقػػػػػػرات ( لقيػػػػػػ5-1تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ التػػػػػػدرج )
 (:3.4جدكؿ رقـ )
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  الفقرات: مقياس اإلجا ات عمى (3.4جدول رقم )

 ل اوافق  شدة ل اوافق متوسطة اوافق اوافق  شدة الستجا ة

 1 2 3 4 5 المقياس

 :ةانصدق الست  5.4
كتػػػـ تكزيػػػػع  يقصػػػد بصػػػدؽ االسػػػػتبانة أف تقػػػيس أسػػػئمة االسػػػػتبانة مػػػا كهللػػػػعت لقياسػػػو،

( اسػػػػػػػػتبانة الختبػػػػػػػػار االتسػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػداخمي كالصػػػػػػػػدؽ البنػػػػػػػػائي 30عينػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتطالعية حجميػػػػػػػػا )
كذلػػػػػؾ لصػػػػػغر  كتػػػػػـ اعتبػػػػػار العينػػػػػة االسػػػػػتطالعية جػػػػػزء مػػػػػف العينػػػػػة الاعميػػػػػة االسػػػػػتبانة،كثبػػػػػات 

 بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف: حجـ مجتمع الدراسة، كقد قاـ الباحث
 المحكمين "الصدق الظاىري": آراء صدق .1

حيػػػػػػث قػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بعػػػػػػرض أداة الدراسػػػػػػة يػػػػػػي صػػػػػػكرتيا األكليػػػػػػة عمػػػػػػ  مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف 
( محكمػػػػػػػػػان، مختصػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ إدارة األعمػػػػػػػػػاؿ كالجػػػػػػػػػكدة 10ددىـ )المحكمػػػػػػػػػيف بمػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػ

كالػػػػػذيف قػػػػػامكا بػػػػػدكرىـ بتقػػػػػديـ النصػػػػػح كاإلرشػػػػػاد كتعػػػػػديؿ كحػػػػػذؼ مػػػػػا يمػػػػػـز عمػػػػػ   ،كاإلحصػػػػػاء
 .يقرات االستبانة

العبػػػػارات لقيػػػػاس مػػػػا  مالئمػػػػةمػػػػف المحكمػػػػيف إبػػػػداء آرائيػػػػـ يػػػػي مػػػػدل  كقػػػػد طمػػػػب الباحػػػػث
كهللػػػػعت ألجمػػػػػو، كمػػػػػدل كهللػػػػػكح صػػػػػياغة العبػػػػػارات كمػػػػدل مناسػػػػػبة كػػػػػؿ عبػػػػػارة لممحػػػػػكر الػػػػػذم 
ينتمػػػػػػي إليػػػػػػو، كمػػػػػػدل كاايػػػػػػة العبػػػػػػارات لتغطيػػػػػػة كػػػػػػؿ محػػػػػػكر مػػػػػػف محػػػػػػاكر متغيػػػػػػرات الدراسػػػػػػة 
األساسػػػػػػية، ىػػػػػػذا باإلهللػػػػػػاية إلػػػػػػ  اقتػػػػػػراح مػػػػػػا يركنػػػػػػو مناسػػػػػػبان كهللػػػػػػركريان مػػػػػػف تعػػػػػػديؿ صػػػػػػياغة 

ك إهللػػػػػػاية عبػػػػػػارات جديػػػػػػدة ألداة الدراسػػػػػػة، ككػػػػػػذلؾ إبػػػػػػداء آرائيػػػػػػـ ييمػػػػػػا العبػػػػػػارات أك حػػػػػػذييا، أ
يتعمػػػػػػؽ بالبيانػػػػػػات األكليػػػػػػة )الخصػػػػػػائص الشخصػػػػػػية كالكظيايػػػػػػة المطمكبػػػػػػة مػػػػػػف المسػػػػػػتجيبيف(، 

المسػػػػػػػػػتخدـ يػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػتبانة،  الخماسػػػػػػػػػي)ليكػػػػػػػػػرت(  (Likert-Scale) إلػػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػػب مقيػػػػػػػػػاس
ييػػػػػات المحكمػػػػيف عمػػػػ  انتقػػػػػاد النيائيػػػػة. كتركػػػػزت تكج ااالسػػػػتبياف يػػػػػي صػػػػكرتي تكبػػػػذلؾ خرجػػػػ

عمػػػػػػػ  بعػػػػػػػض العبػػػػػػػارات المتكػػػػػػػررة، كمػػػػػػػا أف بعػػػػػػػض  تحتػػػػػػػكمطػػػػػػػكؿ االسػػػػػػػتبانة حيػػػػػػػث كانػػػػػػػت 
هللػػػػػاية بعػػػػػض  ،المحكمػػػػػيف نصػػػػػحكا بهللػػػػػركرة تقمػػػػػيص بعػػػػػض العبػػػػػارات مػػػػػف بعػػػػػض المحػػػػػاكر كا 

انظػػػػػػر  -النيائيػػػػػػة  ايػػػػػػي صػػػػػػكرتي ةاالسػػػػػػتبيان ت، كبػػػػػػذلؾ خرجػػػػػػالعبػػػػػػارات إلػػػػػػ  محػػػػػػاكر أخػػػػػػرل
 (.3الممحؽ رقـ )
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 قياس:صدق الم .2

 :Internal Validityالتساق الداخمي  :أولً 

مػػػػػػع  يقصػػػػػػد بصػػػػػػدؽ االتسػػػػػػاؽ الػػػػػػداخمي مػػػػػػدل اتسػػػػػػاؽ كػػػػػػؿ يقػػػػػػرة مػػػػػػف يقػػػػػػرات االسػػػػػػتبانة
ىػػػػػػػػذه الاقػػػػػػػػرة، كقػػػػػػػػد قػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػث بحسػػػػػػػػاب االتسػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػداخمي  المجػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػذم تنتمػػػػػػػػي إليػػػػػػػػو

كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ حسػػػػاب معػػػػامالت االرتبػػػػاط بػػػػيف كػػػػؿ يقػػػػرة مػػػػف يقػػػػرات مجػػػػاالت  ؛لالسػػػػتبانة
 االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ ناسو.

 لجميع محاور المجال اأول: إدارة المواىبالداخمي  التساق صدق .1

 إدارة المواىب لممجال اأول لجميع فقراتالداخمي التساق صدق  :(4.4جدول رقم )

عدد  المحاور م.
 الفقرات

معامل 
 الدللة الرت اط

 0.001 0.852 5 تطكير استراتيجية المكىبة األكؿ:المحكر  .1
 0.001 0.913 5 استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا الثاني:المحكر  .2
 0.001 0.929 7 تحايز المكىبة كتطكيرىا الثالث:المحكر  .3
دارة المكىبة رابع:المحكر  .4  0.001 0.905 5 تنظيـ كا 
 0.001 0.902 5 االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا :المحكر الخامس .5
 0.001 0.826 5 تعاقب كاستدامة المكىبة السادس:المحكر  .6

 

محػػػػػػاكر المجػػػػػػاؿ مػػػػػػف  محػػػػػػكر( معػػػػػػامالت االرتبػػػػػػاط بػػػػػػيف كػػػػػػؿ 4.4يبػػػػػػيف جػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )
معػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػاط ، كالػػػػػػػذم يبػػػػػػػيف أف لممجػػػػػػػاؿ األكؿالكمػػػػػػػي  األكؿ: إدارة المكاىػػػػػػػب كالمعػػػػػػػدؿ

(، حيػػػػػث أف القيمػػػػػة االحتماليػػػػػة لكػػػػػؿ يقػػػػػرة أقػػػػػؿ مػػػػػف 0.05المبينػػػػػة دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة )
(0.05.) 

  



 
 

117 
 

 تطوير استراتيجية الموى ةلممحور اأول: الداخمي  التساق صدق 1.1

 تطوير استراتيجية الموى ة اأول لممحورالداخمي التساق صدق  :(5.4جدول رقم )

معامل  المحاور م.
 الدللة الرت اط

 0.001 0.747 تنسجـ استراتيجية إدارة المكاىب البشرية يي الكمية مع استراتيجيتيا العامة. .1

2. 
تسػػػػػػػتخدـ الكميػػػػػػػة معػػػػػػػايير محػػػػػػػددة التخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات الخاصػػػػػػػة بػػػػػػػالتخطيط 

 االستراتيجي إلدارة المكاىب البشرية. 
0.868 0.001 

الكظيايػػة الميمػػة التػػي تهللػػيؼ قيمػػة كبيػػرة تقػػـك إدارة الكميػػة بتحديػػد المراكػػز  .3
 لعمؿ الكمية.

0.817 0.001 

4. 
تعػػػرؼ إدارة الكميػػػة المػػػكظايف المكىػػػكبيف الػػػذيف لػػػدييـ الااعميػػػة يػػػي تحقيػػػؽ 

 أىداييا.
0.826 0.001 

5. 
تستطيع الكمية تحديد احتياجاتيا مف المكظايف المكىكبيف كمػان كنكعػان يػي أم 

 كقت.
0.879 0.001 

تطػػػػػكير  األكؿ كػػػػػؿ يقػػػػػرات المحػػػػػكر( معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط بػػػػػيف 5.4رقػػػػػـ ) يبػػػػػيف جػػػػػدكؿ
، كالػػػػػػػذم يبػػػػػػػيف أف معػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػاط لممحػػػػػػػكر األكؿالكمػػػػػػػي  كالمعػػػػػػػدؿ اسػػػػػػػتراتيجية المكىبػػػػػػػة

(، حيػػػػػث أف القيمػػػػػة االحتماليػػػػػة لكػػػػػؿ يقػػػػػرة أقػػػػػؿ مػػػػػف 0.05المبينػػػػػة دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة )
(0.05.)  

 استقطاب الموى ة والحتفاظ  يالممحور الثاني: الداخمي  التساق صدق 2.1

 استقطاب الموى ة والحتفاظ  يا الثاني لممحورالداخمي التساق صدق : (6.4جدول رقم )

معامل  المحاور م.
 الدللة الرت اط

 0.001 0.804 اؿ لممكاىب البشرية.يتكير لدل الكمية المقدرة عم  االستقطاب الاع   .1
 0.001 0.793 بمكاىب بشرية متنكعة لدييا.تحتاظ الكمية  .2
 0.001 0.879 ُتعيف الكمية المكىكبيف الالزميف يي الكقت المناسب كبالطريقة المالئمة. .3
 0.001 0.835 تكير الكمية برامج خاصة لأليراد المكىكبيف لدييا لالحتااظ بيـ. .4

5. 
تطكير مكىبة القيادة تؤدم إدارة التعاقب الكظياي لممكاىب يي الكمية إل  

 لدل المكىكبيف.
0.831 0.001 
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كػػػػػػػػػؿ يقػػػػػػػػػرات المحػػػػػػػػػكر الثػػػػػػػػػاني ( معػػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػيف 6.4يبػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػػػـ )
، كالػػػػػػػػػذم يبػػػػػػػػػيف أف لممحػػػػػػػػػكر الثػػػػػػػػػانيالكمػػػػػػػػػي  كالمعػػػػػػػػػدؿ اسػػػػػػػػػتقطاب المكىبػػػػػػػػػة كاالحتاػػػػػػػػػاظ بيػػػػػػػػػا

االحتماليػػػػػة (، حيػػػػػث أف القيمػػػػػة 0.05معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط المبينػػػػػة دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة )
 (.0.05لكؿ يقرة أقؿ مف )

 تحفيز الموى ة وتطويرىالممحور الثالث: الداخمي  التساق صدق 3.1

 تحفيز الموى ة وتطويرىا الثالث لممحورالداخمي التساق صدق : (7.4جدول رقم )

معامل  المحاور م.
 الدللة الرت اط

1. 
كأدكارىػػػػـ يػػػػي تحقيػػػػؽ يعػػػػرؼ المكىكبػػػػكف يػػػػي الكميػػػػة مسػػػػؤكلياتيـ الكظيايػػػػة 

 األىداؼ.
0.725 0.001 

2. 
تعػػرؼ الكميػػة قػػدرات المكىػػكبيف لػػدييا كتسػػتخدـ مػػكىبتيـ يػػي تطػػكير قػػدرات 

 بقية المكظايف.
0.843 0.001 

3. 
تسػاعد الحػكايز المقدمػة لممكىػكبيف كػأيراد أك كاػرؽ عمػؿ يػي تحقيػؽ أىػػداؼ 

 الكمية.
0.769 0.001 

خيػػػػارات متنكعػػػػة تمكػػػػنيـ مػػػػف التقػػػػدـ يػػػػي المسػػػػار تػػػػكير الكميػػػػة لممكىػػػػكبيف  .4
 الكظياي الذم يرغبكنو.

0.856 0.001 

 0.001 0.827 تتابع الكمية باىتماـ مكاقؼ كاتجاىات المكىكبيف لدييا كمستكيات كالئيـ. .5

6. 
أكقاتان كايية لألنشطة الخاصة بتطكير قدرات المكىكبيف يي  المديركفُيكرس 
 الكمية.

0.791 0.001 

7. 
تحػػػدد الكميػػػة احتياجػػػات تطػػػكير المكىػػػكبيف يػػػي الكقػػػت المناسػػػب كبالطريقػػػة 

 مة.المالئ  
0.784 0.001 

تحايػػػػػز كػػػػػؿ يقػػػػػرات المحػػػػػكر الثالػػػػػث ( معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط بػػػػػيف 7.4يبػػػػػيف جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )
، كالػػػػػػػذم يبػػػػػػػيف أف معػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػاط لممحػػػػػػػكر الثالػػػػػػػثالكمػػػػػػػي  كالمعػػػػػػػدؿ المكىبػػػػػػػة كتطكيرىػػػػػػػا
(، حيػػػػػث أف القيمػػػػػة االحتماليػػػػػة لكػػػػػؿ يقػػػػػرة أقػػػػػؿ مػػػػػف 0.05مسػػػػػتكل داللػػػػػة )المبينػػػػػة دالػػػػػة عنػػػػػد 

(0.05.) 
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دارة الموى ةلممحور الرا ع: الداخمي  التساق صدق 4.1  تنظيم وا 

دارة الموى ة الرا ع لممحورالداخمي التساق صدق : (8.4جدول رقم )  تنظيم وا 

معامل  المحاور م.
 الدللة الرت اط

1. 
الميػػػاـ الكظيايػػػػة عمػػػ  المكىػػػػكبيف بطريقػػػة مرنػػػػة كبكاػػػػاءة تػػػكزع إدارة الكميػػػػة 

 عالية.
0.824 0.001 

 0.001 0.831 تعكض إدارة الكمية النقص يي المكىكبيف باستخداـ مصادر متنكعة. .2
 0.001 0.874 تكزع إدارة الكمية المكاىب البشرية المتاحة يي األقساـ بااعمية. .3

4. 
دارة العمػػػػػػؿ يػػػػػػي  تػػػػػػكير إدارة الكميػػػػػػة المكاىػػػػػػب البشػػػػػػرية الالزمػػػػػػة لتنظػػػػػػيـ كا 

 المستكيات التنظيمية المختماة. 
0.827 0.001 

5. 
دارة  تسػػتخدـ إدارة الكميػػة معػػايير كاهللػػحة التخػػاذ القػػرارات المتعمقػػة بتنظػػيـ كا 

 المكاىب.
0.821 0.001 

تنظػػػػػيـ كػػػػػؿ يقػػػػػرات المحػػػػػكر الرابػػػػػع ( معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط بػػػػػيف 8.4يبػػػػػيف جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )
دارة المكىبػػػػػة ، كالػػػػػذم يبػػػػػيف أف معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط المبينػػػػػة لممحػػػػػكر الرابػػػػػعالكمػػػػػي  كالمعػػػػػدؿ كا 

(، حيػػػػػػػػث أف القيمػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػة لكػػػػػػػػؿ يقػػػػػػػػرة أقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف 0.05دالػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتكل داللػػػػػػػػة )
(0.05.) 

 التصال  الموى ة وتمكينيالممحور الخامس: الداخمي  التساق صدق 5.1

 التصال  الموى ة وتمكينيا الخامس لممحورالداخمي التساق صدق : (9.4جدول رقم )

معامل  المحاور م.
 الرت اط

 الدللة

1. 
ُتمكف إدارة الكمية المكىكبيف مف مشاركة المعرية مػع المػكظايف اآلخػريف بمػا 

 يحقؽ نجاحيا.
0.850 0.001 

 0.001 0.853 كالقدرات الالزمة ألداء العمؿ. تحدد إدارة الكمية لممكىكبيف بكهللكح الميارات .2

تػػكير إدارة الكميػػة األدكات كالمػػكارد كالمعػػايير الكاهللػػحة لػػدعـ التعػػاكف كنشػػر  .3
 المعرية.

0.813 0.001 

4. 
عػػػد عبػػػر شػػػبكات االتصػػػاؿ ُتمكػػػف إدارة الكميػػػة المكىػػػكبيف مػػػف العمػػػؿ عػػػف بُ 

 التكاليؼ.نترنت لتحسيف مركنة العمؿ كتقميؿ لحديثة كاإلا
0.836 0.001 

5. 
تػػكير إدارة الكميػػة لممكىػػكبيف يرصػػة كبيػػرة لتبػػادؿ المعمكمػػات حػػكؿ مشػػكالت 

 العمؿ.
0.817 0.001 
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الخػػػػػػػامس: كػػػػػػػؿ يقػػػػػػػرات المحػػػػػػػكر ( معػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػيف 9.4يبػػػػػػػيف جػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ )
، كالػػػػػذم يبػػػػػيف أف معػػػػػامالت لممحػػػػػكر الخػػػػػامسالكمػػػػػي  كالمعػػػػػدؿ االتصػػػػػاؿ بالمكىبػػػػػة كتمكينيػػػػػا

(، حيػػػػػث أف القيمػػػػػة االحتماليػػػػػة لكػػػػػؿ يقػػػػػرة 0.05االرتبػػػػػاط المبينػػػػػة دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة )
 (.0.05أقؿ مف )
 السادس: تعاقب واستدامة الموى ةلممحور الداخمي  التساق صدق 6.1

 تعاقب واستدامة الموى ة السادس لممحورالداخمي التساق صدق : (10.4جدول رقم )

معامل  المحاور م.
 الدللة الرت اط

 0.001 0.530 ف يي الكمية قدرة عم  التكيؼ مع ظركؼ العمؿ المتغيرة.يلدل المكىكب .1
 0.001 0.817 تقدـ الكمية حكايز مادية لممكىكبيف لالستمرار يي العمؿ. .2

3. 
تقدـ الكمية مزايا إهللايية لممكىكبيف تشجع عم  االستمرار يي العمؿ )كنظاـ 

 ..(. التقاعد، التأميف الصحي،
0.831 0.001 

 0.001 0.908 تشجع قيـ كثقاية الكمية استمرار عمؿ المكىكبيف يي الكمية. .4

5. 
تراعػػػػػػي سياسػػػػػػات الكميػػػػػػة كجػػػػػػكد ذكم المكاىػػػػػػب يػػػػػػي مسػػػػػػتكياتيا التنظيميػػػػػػة 

 المختماة.
0.855 0.001 

السػػػػػػػادس: كػػػػػػؿ يقػػػػػػرات المحػػػػػػكر ( معػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػيف 10.4يبػػػػػػيف جػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )
، كالػػػػػػػذم يبػػػػػػػيف أف معػػػػػػػامالت لممحػػػػػػػكر السػػػػػػػادسالكمػػػػػػػي  كالمعػػػػػػػدؿ كاسػػػػػػػتدامة المكىبػػػػػػػةتعاقػػػػػػػب 

(، حيػػػػػث أف القيمػػػػػة االحتماليػػػػػة لكػػػػػؿ يقػػػػػرة 0.05االرتبػػػػػاط المبينػػػػػة دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة )
 (.0.05أقؿ مف )

 لممجال الثاني: اأداء المؤسسيالداخمي التساق صدق . 2

 اأداء المؤسسي الثاني لممجالالداخمي التساق صدق  :(11.4جدول رقم )

معامل  المحاور م.
 الدللة الرت اط

 0.001 0.718 يكجد تطكير يي جكدة الخدمات التعميمية التي تقدميا الكمية. .1
 0.001 0.733 يتسـ الييكؿ التنظيمي يي الكمية بكهللكح األدكار كالمسؤكليات. .2
 0.001 0.728 يكجد كصؼ كظياي كاهللح لمعامميف يي الكمية. .3
 0.001 0.782 تحرص إدارة الكمية عم  هللماف استثمار المكارد المتاحة بكااءة. .4
 0.001 0.822 تكير إدارة الكمية البرامج التدريبية المتنكعة لتطكير أداء العامميف. .5
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معامل  المحاور م.
 الرت اط

 الدللة

6. 
تتميػػػز أنظمػػػة المعمكمػػػات المسػػػتخدمة يػػػي الكميػػػة بالحداثػػػة كمكاكبػػػة التطػػػكر 

 التكنكلكجي.
0.777 

0.001 

7. 
تسػػع  إدارة الكميػػة إلػػػ  تبسػػيط العمميػػات كاإلجػػػراءات الداخميػػة بػػيف األقسػػػاـ 

 كالكحدات.
0.702 

0.001 

8. 
كير معايير كمقاييس مناسبة لمراقبة األعماؿ الكتشاؼ االنحرايات كالعمػؿ يت

 عم  تصحيحيا.
0.714 

0.001 

9. 
المقدمػػػػػة التػػػػػي تتاػػػػػؽ مػػػػػع تحػػػػػدد إدارة الكميػػػػػة أكلكيػػػػػات الخػػػػػدمات التعميميػػػػػة 

 احتياجات المستايديف.
0.769 

0.001 

 0.001 0.784 تحرص إدارة الكمية عم  نشر ثقاية جكدة الخدمات التعميمية يي الكمية. .10
 0.001 0.732 يتكير بيئة عمؿ مالئمة لتشجيع العامميف عم  المبادرة كاالبتكار. .11
 0.001 0.729 بشكؿ دكرم لمتأكد مف جكدة أدائيا.تقيـ إدارة الكمية مكاردىا المتاحة  .12
 0.001 0.749 تقيـ إدارة الكمية رهللا المستايديف مف الخدمات التعميمية المقدمة. .13
 0.001 0.735 تمتمؾ إدارة الكمية استراتيجية يعالة لجمب التمكيؿ. .14

15. 
التأثير عم  تعمؿ إدارة الكمية عم  تقميؿ التكاليؼ غير الهللركرية دكف 

 جكدة األداء.
0.734 

0.001 

 0.001 0.690 تشجع إدارة الكمية العامميف يييا عم  التعمـ كالتطكر الميني. .16

المجػػػػػاؿ الثػػػػػاني: األداء المؤسسػػػػػي ( معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط بػػػػػيف 11.4يبػػػػػيف جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )
دالػػػػػػػة عنػػػػػػػد ، كالػػػػػػػذم يبػػػػػػػيف أف معػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػاط المبينػػػػػػػة لممجػػػػػػػاؿ الثػػػػػػػانيالكمػػػػػػػي  كالمعػػػػػػػدؿ

 (.0.05(، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ يقرة أقؿ مف )0.05مستكل داللة )
 

 :Reliabilityث ات فقرات الست انة  6.4
يقصػػػػػد بثبػػػػػات االسػػػػػتبانة أف تعطػػػػػي ىػػػػػذه االسػػػػػتبانة ناػػػػػس النتيجػػػػػة لػػػػػك تػػػػػـ إعػػػػػادة تكزيػػػػػع 

االسػػػػػتقرار االسػػػػتبانة أكثػػػػر مػػػػف مػػػػرة تحػػػػت ناػػػػػس الظػػػػركؼ كالشػػػػركط، أك بعبػػػػارة أخػػػػرل يعنػػػػي 
يػػػػػي نتػػػػػائج االسػػػػػتبانة كعػػػػػدـ تغييرىػػػػػا بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر ييمػػػػػا لػػػػػك تػػػػػـ إعػػػػػادة تكزيعيػػػػػا عمػػػػػ  األيػػػػػراد 

خػػػػػػػالؿ يتػػػػػػػرات زمنيػػػػػػػة معينػػػػػػػة، كلمتحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػف ثبػػػػػػػات اسػػػػػػػتبانة الدراسػػػػػػػة أجريػػػػػػػت  عػػػػػػػدة مػػػػػػػرات
خطػػػػػػػػكات الثبػػػػػػػػات عمػػػػػػػػ  العينػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتطالعية ناسػػػػػػػػيا بطػػػػػػػػريقتيف ىمػػػػػػػػا: التجزئػػػػػػػػة النصػػػػػػػػاية 

 كمعامؿ ألاا كركنباخ.
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 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -

تػػػػـ إيجػػػػاد معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػكف بػػػػيف معػػػػدؿ األسػػػػئمة الارديػػػػة الرتبػػػػة كمعػػػػدؿ األسػػػػئمة 
كقػػػػػد تػػػػػـ تصػػػػػحيح معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط باسػػػػػتخداـ معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط  ،عػػػػػدالزكجيػػػػػة الرتبػػػػػة لكػػػػػؿ بُ 

لمعادلػػػة ( حسػػػب اSpearman - Brown Coefficientسػػػبيرماف بػػػراكف لمتصػػػحيح )
 التالية: 

 معامؿ الثبات =
 ر2
 +ر1

 ( يبػػػػػػيف أف ىنػػػػػػاؾ معامػػػػػػؿ12.4كقػػػػػػد بػػػػػػيف جػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )، معامػػػػػػؿ االرتبػػػػػػاط (ر)حيػػػػػػث 
ممػػػػػا يطمػػػػػئف الباحػػػػػث عمػػػػػ  اسػػػػػتخداـ االسػػػػػتبانة بكػػػػػؿ  ،ةانثبػػػػػات كبيػػػػػر نسػػػػػبيان لاقػػػػػرات االسػػػػػتب

ثانيػػػػػة لقيػػػػػاس اسػػػػػتخدـ طريقػػػػػة ألاػػػػػا كركنبػػػػػاخ لقيػػػػػاس ثبػػػػػات االسػػػػػتبانة كطريقػػػػػة كمػػػػػا ك  طمأنينػػػػػة.
أف معػػػػامالت الثبػػػػات مرتاعػػػػة ممػػػػا يطمػػػػئف الباحػػػػث عمػػػػ  اسػػػػتخداـ االسػػػػتبانة  الثبػػػػات كقػػػػد بػػػػيف
 بكؿ طمأنينة. 

 ألفا كرون اخ و  يوض  معامل الث ات )طريقة التجزئة النصفية( :(12.4جدول رقم )

كرون اخ  عدد الفقرات المجالت م
 ألفا

س يرمان 
  راون

 0.930 0.971 32 إدارة المواىب .1
 0.836 0.885 5 تطوير استراتيجية الموى ة –المحور اأول 1.1
 0.811 0.885 5 استقطاب الموى ة والحتفاظ  يا –المحور الثاني 1.2
 0.865 0.906 7 تحفيز الموى ة وتطويرىا –المحور الثالث 1.3
دارة الموى ة –المحور را ع 1.4  0.829 0.891 5 تنظيم وا 
 0.794 0.890 5 التصال  الموى ة وتمكينيا -سالمحور الخام 1.5
 0.861 0.850 5 تعاقب واستدامة الموى ة -المحور السادس 1.6
 0.891 0.945 16 اأداء المؤسسي .2

مػػػػػػػػػػػػف نتػػػػػػػػػػػػائج اختبػػػػػػػػػػػػارم الصػػػػػػػػػػػػدؽ كالثبػػػػػػػػػػػػات أف أداة الدراسػػػػػػػػػػػػة  كيسػػػػػػػػػػػػتخمص الباحػػػػػػػػػػػػث
)االسػػػػتبانة( صػػػػادقة يػػػػي قيػػػػاس مػػػػا كهللػػػػعت لقياسػػػػو، كمػػػػا أنيػػػػا ثابتػػػػة بدرجػػػػة عاليػػػػة جػػػػدان، مػػػػا 
يؤىميػػػػا لتكػػػػكف أداة قيػػػػاس مناسػػػػبة كياعمػػػػة ليػػػػذه الدراسػػػػة كيمكػػػػف تطبيقيػػػػا بثقػػػػة، كبػػػػذلؾ تكػػػػكف 

 . االستبانة يي صكرتيا النيائية
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 :الوصفي لمتغيرات الدراسةالتحميل  7.4
-Sample K -1سػمرنكؼ –كػكلمجركؼ )اختبػار يركز ىذا المبحث عم  نتائج استخداـ 

S)))  لمعريػػػة أف البيانػػػات تتبػػػع التكزيػػػع الطبيعػػػي مػػػف عدمػػػو، باإلهللػػػاية إلػػػ  ذلػػػؾ سػػػيتـ تحميػػػؿ
حػػث بعػػرض اسػػتجابات أيػػراد عينػػة الدراسػػة نحػػك متغيػػرات الدراسػػة المسػػتقمة كالتابعػػة، كسػػيقـك البا

كتحميؿ اإلجابات عف كؿ متغير عم  حدة، لمكصكؿ إلػ  اسػتنتاجات تػرتبط بػو، ثػـ سػيتـ تاسػير 
 تمؾ النتائج، كذلؾ بعد عرض الجداكؿ اإلحصائية التي تكهللح نتائج االختبارات.

 ((:(Sample K-S -1سمرنوف–اخت ار التوزيع الط يعي )اخت ار كولمجروف -

لمعريػة ىػؿ تتبػع  (((Sample K-S -1 سمرنكؼ – الباحث اختبار )ككلمجركؼ استخدـ
البيانػػات التكزيػػع الطبيعػػي أـ ال؟ كىػػك اختبػػار هللػػركرم يػػي حالػػة اختبػػار الارهللػػيات ألف معظػػـ 

  ية تشترط أف يككف تكزيع البيانات طبيعيان.مممعاالختبارات ال
-Sample Kolmogorov-1)الط يعي يوض  اخت ار التوزيع : (13.4جدول رقم )

Smirnov) 

 Z قيمة عدد الفقرات المجالت م
القيمة 
 الحتمالية

 0.200 0.064 23 إدارة المواىب .1

 0.064 0.087 16 اأداء المؤسسي .2

كر أكبر امحال( نتائج االختبار، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ 1304يكهللح الجدكؿ رقـ )
عي كيجب استخداـ (، كىذا يدؿ عم  أف البيانات تتبع التكزيع الطبي) 0.5.مف 

 ية.مماالختبارات المع
 تم استخدام اأدوات اإلحصائية التالية:

النسػػػػب المئكيػػػػة كالتكػػػػرارات كالمتكسػػػػط الحسػػػػابي: يسػػػػتخدـ ىػػػػذا األمػػػػر بشػػػػكؿ أساسػػػػي  .1
 . كيتـ االستاادة منيا يي كصؼ عينة الدراسة ،ألغراض معرية تكرار يئات متغير ما

 لمعرية ثبات يقرات االستبانة. (؛Cronbach's Alphaاختبار ألاا كركنباخ ) .2

 لمعرية ثبات يقرات االستبانة. ؛(split halfاختبار التجزئة النصاية ) .3

05.0.sig
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 K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنكؼ-اختبػػار ككلمجػػكركؼ اسػػتخداـ .4
 .ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو يستخدـ ىذا االختبار لمعرية

( لقيػػػػاس درجػػػػة Pearson Correlation Coefficientبيرسػػػػكف )معامػػػػؿ ارتبػػػػاط  .5
. كقد تـ اسػتخدامو لحسػاب االرتباط: يقكـ ىذا االختبار عم  دراسة العالقة بيف متغيريف

 االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة، كالعالقة بيف المتغيرات.

أكػد مػف داللػة المتكسػط كلقػد تػـ اسػتخدامو لمت( T-Test) يي حالة عينػة كاحػدة Tاختبار  .6
 لكؿ يقرة مف يقرات االستبانة.

( لمعريػة مػا إذا كػاف Independent Samples T-Test) يػي حالػة عينتػيف Tاختبػار  .7
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تىناؾ يركقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػػايف األحػادم  .8
رية ما إذا كاف ىناؾ يركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مػف لمع

 البيانات.

 .Stepwiseتحميؿ االنحدار الخطي التدريجي اختبار  .9
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 ممخصال
جراءاتيػػػػػػػػا، ك  إلػػػػػػػػ   أشػػػػػػػػاراسػػػػػػػػتعرض الباحػػػػػػػػث يػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا الاصػػػػػػػػؿ منيجيػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة كا 

مصػػػػػػػػػادر جمػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػات  ، كمػػػػػػػػػا أكهللػػػػػػػػػح الباحػػػػػػػػػثالمػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػاي التحميمػػػػػػػػػي هاعتمػػػػػػػػػاد
عييػػػػػػا الثانكيػػػػػػة كاألكليػػػػػػة، كاسػػػػػػتعرض مجتمػػػػػػع كالمعمكمػػػػػػات التػػػػػػي اسػػػػػػتخدمتيا يػػػػػػي الدراسػػػػػػة بنك 

الدراسػػػػػػة المكػػػػػػكف مػػػػػػف العػػػػػػامميف يػػػػػػي الكظػػػػػػائؼ اإلشػػػػػػرايية بالكميػػػػػػات التقنيػػػػػػة يػػػػػػي محايظػػػػػػات 
كتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ أسػػػػػمكب  ( مكظاػػػػػان،112بعػػػػػدد مػػػػػكظايف ) ( كميػػػػػات،5عػػػػػددىا )حيػػػػػث بمػػػػػ   غػػػػػزة،

ات عمػػػػػػػ  عػػػػػػػدد ، كتػػػػػػػـ تكزيػػػػػػػع اسػػػػػػػتبانشػػػػػػػامؿ نظػػػػػػػران لصػػػػػػػغر حجػػػػػػػـ مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػةالمسػػػػػػػح ال
%(، 97.3( اسػػػػػػػػػتبانة بنسػػػػػػػػػػبة )109الدراسػػػػػػػػػة، كتػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػترداد )المبحػػػػػػػػػكثيف كيقػػػػػػػػػان لمجتمػػػػػػػػػػع 

ا ، كأكهللػػػػػػح الباحػػػػػػث الخطػػػػػػكات التػػػػػػي اتبعيػػػػػػأداة االسػػػػػػتبانة لجمػػػػػػع البيانػػػػػػات الباحػػػػػػث كاسػػػػػػتخدـ
ت الطػػػػػرؽ التػػػػػي تػػػػػـ اسػػػػػتخداميا لمتحقػػػػػؽ حبانة بشػػػػػكميا النيػػػػػائي، كمػػػػػف ثػػػػػـ أكهللػػػػػإلعػػػػػداد االسػػػػػت

مػػػػػف صػػػػػدؽ كثبػػػػػات االسػػػػػتبانة، كأخيػػػػػران تػػػػػـ عػػػػػرض األدكات اإلحصػػػػػائية المسػػػػػتخدمة يػػػػػي ىػػػػػذه 
كعميػػػػػو، سػػػػػيتـ تنػػػػػاكؿ مكهللػػػػػكع تحميػػػػػؿ البيانػػػػػات كاختبػػػػػار يرهللػػػػػيات الدراسػػػػػة إف شػػػػػاء  الدراسػػػػػة.

 اهلل يي الاصؿ التالي.
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 الفصل الخامس
 تحميل ال يانات واخت ار فرضيات الدراسة

 تمييد:
يتهللػػػػمف ىػػػػذا الاصػػػػؿ عرهللػػػػان لتحميػػػػؿ البيانػػػػات كاختبػػػػار يرهللػػػػيات الدراسػػػػة، كذلػػػػؾ مػػػػف 
خػػػػػالؿ اإلجابػػػػػة عػػػػػف أسػػػػػػئمة الدراسػػػػػة كاسػػػػػتعراض أبػػػػػرز نتػػػػػػائج االسػػػػػتبانة كالتػػػػػي تػػػػػـ التكصػػػػػػؿ 

الدراسػػػػػػة التػػػػػػي اشػػػػػػتممت عمػػػػػػ   كالكقػػػػػػكؼ عمػػػػػػ  متغيػػػػػػرات يقراتيػػػػػػا،إلييػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تحميػػػػػػؿ 
لػػػػػػػذا تػػػػػػػـ إجػػػػػػػراء  ،، سػػػػػػػنكات الخدمػػػػػػػة، الكميػػػػػػػة()النػػػػػػػكع، المؤىػػػػػػػؿ العممػػػػػػػي، المسػػػػػػػم  الػػػػػػػكظياي

إذ تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ برنػػػػػػامج  الدراسػػػػػػة، اسػػػػػػتبانةالمعالجػػػػػػات اإلحصػػػػػػائية لمبيانػػػػػػات المتجمعػػػػػػة مػػػػػػف 
لمحصػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػ  نتػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػة التػػػػػػػي  (SPSS)الػػػػػػػرـز اإلحصػػػػػػػائية لمدراسػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػة 

 سيتـ عرهلليا كتحميميا يي ىذا الاصؿ. 

 الدراسة وفق ال يانات الشخصية:الوصف اإلحصائي لعينة  1.5
 كييما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كيؽ البيانات الشخصية.

 : عدد الست انات )الموزعة ونس ة الست انات الصالحة وغير الصالحة((1.5جدول )

 %النس ة التكرار ت اناتحالة الس
 97.3 109 االستبانة الصالحة

 2.7 3 االستبانات غير الصالحة
 %100 112 مجموع الست انات الموزعة

تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتكماليا بانات االسػػػػػػػػت %( مػػػػػػػػف97.3) أف( 1.5يتهللػػػػػػػػح مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ جػػػػػػػػدكؿ )
اعتبارىػػػػػػا اسػػػػػػتمارات  %( تػػػػػػـ2.7) بينمػػػػػػا مػػػػػػف المبحػػػػػػكثيف، كىػػػػػػي صػػػػػػالحة لمتحميػػػػػػؿ، بالتعبئػػػػػػة

بئػػػػػػة االسػػػػػػتبانة، عممػػػػػػان أف غيػػػػػػر صػػػػػػالحة لمتحميػػػػػػؿ بسػػػػػػبب عػػػػػػدـ التعبئػػػػػػة، أك عػػػػػػدـ اكتمػػػػػػاؿ تع
 المبحكثة ىي مف تكلت عممية تكزيع كجمع االستبيانات عم  العامميف. الكميات
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع2.5جدول )

 %النس ة التكرار النوع
 83.5 91 ذكر
 16.5 18 نث أ

 100% 109 المجموع

المبحػػػػػػكثيف ىػػػػػػـ مػػػػػػف الػػػػػػذككر، مػػػػػػف  (%83.5) أف( 2.5يتهللػػػػػػح مػػػػػػف خػػػػػػالؿ جػػػػػػدكؿ )
ارتاػػػػاع نسػػػػبة الػػػػذككر إلػػػػ  نسػػػػبة اإلنػػػػاث  مػػػػف اإلنػػػػاث، كيرجػػػػع الباحػػػػث ىػػػػف %(16.5) بينمػػػػا

كانػػػػت مشػػػػابية ليػػػػذه النسػػػػبة، ممػػػػػا الامسػػػػطيني أف نسػػػػبة الػػػػذككر المنخرطػػػػة يػػػػي سػػػػكؽ العمػػػػػؿ 
بػػػػػػػاقي مؤسسػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع الامسػػػػػػػطيني، التقنيػػػػػػػة تسػػػػػػػيير بػػػػػػػناس الػػػػػػػكتيرة ك يعنػػػػػػػي أف الكميػػػػػػػات

كلعػػػػػػؿ ىػػػػػػذا السػػػػػػبب يػػػػػػي انخاػػػػػػاض نسػػػػػػبة اإلنػػػػػػاث يػػػػػػي العمػػػػػػؿ يػػػػػػي الكظػػػػػػائؼ اإلشػػػػػػرايية يػػػػػػي 
 الكميات التقنية. 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي3.5جدول )

 % النس ة التكرار المؤىل العممي
 30.3 33 دكتكراه
 52.3 57 ماجستير
 17.4 19 بكالكريكس
 %100 109 اإلجمالي

 بينمػػػػػػػػػػػا، سالعممػػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػػالكريك  %( مػػػػػػػػػػػؤىميـ17.4) أف( 3.5يتهللػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػدكؿ )
مػػػػػػػػػػاـ إدارة الكميػػػػػػػػػػات ، كىػػػػػػػػػػذا يعكػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػدل اىت%( دكتػػػػػػػػػػكراه30.3)، %( ماجسػػػػػػػػػػتير52.3)

العاليػػػػػة، ألف العمػػػػػؿ يػػػػػي مجػػػػػاؿ  بتكظيػػػػػؼ الكػػػػػكادر الكظيايػػػػػة ذات المػػػػػؤىالت العمميػػػػػة التقنيػػػػػة
يتطمػػػػب مػػػػؤىالت عمميػػػػة ال تقػػػػؿ عػػػػف البكػػػػالكريكس لتمكنيػػػػا مػػػػف إنجػػػػاز العمػػػػؿ  التعمػػػػيـ التقنػػػػي

مكانية متابعة التطكر العممي كالميني يي مجاؿ التخصص  .كالعمؿ بكااءة، كا 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة: (4.5جدول )

 النس ة % التكرار سنوات الخدمة
 6.4 7 سنكات 5أقؿ مف 

 30.3 33 سنكات .1مف  ل  أقؿإ 5مف 
 32.1 35 سنة 15ل  أقؿ مف إ .1مف 

 31.2 34 سنة يأكثر 15
 100% 109 اإلجمالي

قػػػػػػؿ أ-5خػػػػػػدمتيـ يػػػػػػي العمػػػػػػؿ مػػػػػػف  %( سػػػػػػنكات30.3) أف( 4.5يتهللػػػػػػح مػػػػػػف جػػػػػػدكؿ )
مػػػػػػف  أقػػػػػػؿ-10 %( مػػػػػػف32.1) يػػػػػػأكثر،سػػػػػػنة  15 %( مػػػػػػف31.2) بينمػػػػػػاسػػػػػػنكات،  10مػػػػػػف 
كىػػػػذا يعنػػػػي تنػػػػكع خبػػػػرات العػػػػامميف يػػػػي الكميػػػػات ، سػػػػنكات 5مػػػػف  %( أقػػػػؿ6.4) سػػػػنكات، 15

  ، كأف معظـ المبحكثيف لدييـ سنكات خدمة مناسبة يي مجاؿ عمميـ.التقنية

 المسمى الوظيفيتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : (5.5جدول )

 % النس ة التكرار المسمى الوظيفي
 3.7 4 عميد

 12.8 14 نائب عميد
 83.5 91 رئيس قسـ
 100% 109 اإلجمالي

%( 12.8) قسػػػػػػػػػػػػـ،رئيس كػػػػػػػػػػػػ %( يعممػػػػػػػػػػػػكف83.5) أف (5.5يتهللػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػدكؿ )
كيالحػػػػػػػظ مػػػػػػػف ، الػػػػػػػكظياي عميػػػػػػػد كميػػػػػػػة %( مسػػػػػػػاىـ3.7) عميػػػػػػػد،نائػػػػػػػب الػػػػػػػكظياي  مسػػػػػػػماىـ

تكزيػػػع عينػػػة الدراسػػػة كيقػػػان لممسػػػم  الػػػكظياي أف نسػػػبة يئػػػة رئػػػيس قسػػػـ ىػػػي األكبػػػر ألنػػػو تبعػػػان 
لطبيعػػػػػػة الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي يػػػػػػي الكميػػػػػػات التقنيػػػػػػة ُيعػػػػػػيف عميػػػػػػد كميػػػػػػة كاحػػػػػػد يقػػػػػػط لكػػػػػػؿ كميػػػػػػة، 
كيعػػػػػػػيف نػػػػػػػائبيف أك ثالثػػػػػػػة لمعميػػػػػػػد، كيكجػػػػػػػد يػػػػػػػي كػػػػػػػؿ كميػػػػػػػة عػػػػػػػدد مػػػػػػػف األقسػػػػػػػاـ األكاديميػػػػػػػػة 

ؾ تعتبػػػػػر ىػػػػػذه النتيجػػػػػة طبيعيػػػػػة كيقػػػػػان لميياكػػػػػؿ التنظيميػػػػػة المتبعػػػػػة يػػػػػي الكميػػػػػات كاإلداريػػػػػة، لػػػػػذل
 التقنية. 
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 مكان العملتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : (6.5جدول )

 % النس ة التكرار مكان العمل
 23.9 26 كمية يمسطيف التقنية

 22.0 24 الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا
 33.0 36 لمعمـك التطبيقيةالكمية الجامعية 

 8.3 9 كمية مجتمع غزة
 12.8 14 الكمية العربية التطبيقية

 100% 109 اإلجمالي

كميػػػػػػػػػػػػػػػػة يمسػػػػػػػػػػػػػػػػطيف يعممػػػػػػػػػػػػػػػكف يػػػػػػػػػػػػػػػػي ( %23.9) أف (6.5يتهللػػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ )
يعممػػػػػػكف ( %33.0) ،الكميػػػػػػة الجامعيػػػػػػة لمعمػػػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػػػايعممػػػػػػكف يػػػػػػي  (%22.0)،التقنيػػػػػػة
كميػػػػػػػة مجتمػػػػػػػع لمدراسػػػػػػػات يعممػػػػػػػكف يػػػػػػػي  (%8.3) ،التطبيقيػػػػػػػة الكميػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػة لمعمػػػػػػػكـيػػػػػػػي 

كيتبػػػػػػيف أف ىنػػػػػػاؾ ، الكميػػػػػػة العربيػػػػػػة التطبيقيػػػػػػةيعممػػػػػػكف يػػػػػػي ( %12.8) ،السػػػػػػياحية كالتطبيقيػػػػػػة
كميػػػػػػة يمسػػػػػػطيف التقنيػػػػػػة كالكميػػػػػػة تقػػػػػػارب يػػػػػػي أعػػػػػػداد العػػػػػػامميف يػػػػػػي الكظػػػػػػائؼ اإلشػػػػػػرايية يػػػػػػي 

 التقػػػػػػػػػارب إلػػػػػػػػػ  أف عػػػػػػػػػدد األقسػػػػػػػػػاـث ىػػػػػػػػػذا ، كيعػػػػػػػػػزك الباحػػػػػػػػػالجامعيػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػػػػػػا
 الكميػػػػػػات، باإلهللػػػػػػاية إلػػػػػػ  أف تمػػػػػػؾ طمبػػػػػػة متقػػػػػػارب جػػػػػػدان يػػػػػػي تمػػػػػػؾ الكميػػػػػػاتكالتخصصػػػػػػات كال

أمػػػػػا الكميػػػػة الجامعيػػػػػة لمعمػػػػػـك التطبيقيػػػػػة ييػػػػػي  منػػػػػذ يتػػػػػرة كبيػػػػػرة كمتقاربػػػػة إلػػػػػ  حػػػػػد  مػػػػػا، أنشػػػػئت
كميػػػػػػػة مجتمػػػػػػػع غػػػػػػػزة لمدراسػػػػػػػات السػػػػػػػياحية أمػػػػػػػا  األكبػػػػػػػر مػػػػػػػف حيػػػػػػػث األقسػػػػػػػاـ كعػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػة،

كالتطبيقيػػػػػػة كالكميػػػػػػة العربيػػػػػػة التطبيقيػػػػػػة ييػػػػػػي األصػػػػػػغر مػػػػػػف حيػػػػػػث عػػػػػػدد التخصصػػػػػػات التػػػػػػي 
 تقدميا، كأعداد الطمبة المتمحقيف يييا، كسنة النشأة مقارنة بالكميات األخرل.

  تحميل فقرات الست انة: 2.5
 الوزن النس ي لفقرات المجالت:  

لعينػػػػػة كاحػػػػػدة(  Tالمعمميػػػػػة )اختبػػػػػارلتحميػػػػػؿ يقػػػػػرات االسػػػػػتبانة تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ االختبػػػػػارات 
 كىػػػػػػػػي تمثػػػػػػػػؿ ،ىػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػاد 3لمعريػػػػػػػػة متكسػػػػػػػػطات درجػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتجابة. كاعتبػػػػػػػػرت الدرجػػػػػػػػة 

 عم  مقياس الدراسة. (60%)
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 درجات تفسير اإلجا ة حسب فئات المتوسط الحسا ي: (7.5جدول )

 كبيرة جدان  كبيرة تكسطةم قميمة قميمة جدان  درجة المكايقة
المتكسط 
 الحسابي

1-1.80 1.81-
2.60 

2.61-
3.40 

3.41-
4.20 

4.21-5.0 

 :"متغير المستقل "إدارة المواىبال محاورتحميل 

    ".تطوير استراتيجية الموى ةفقرات المحور اأول: "تحميل  .1

كالػػػػػذم  (8.5)لمعينػػػػػة الكاحػػػػػدة كالنتػػػػػائج مبينػػػػػة يػػػػػي جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ  tتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار 
   .تطكير استراتيجية المكىبةالمحكر األكؿ  يقراتيي يبيف آراء أيراد عينة الدراسة 

 تطوير استراتيجية الموى ة أولا المحورلفقرات  : تحميل(8.5جدول رقم )

الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب الحتمالية

تنسػػػػػػجـ اسػػػػػػتراتيجية إدارة المكاىػػػػػػب  .1
مػػع اسػػتراتيجيتيا البشػػرية يػػي الكميػػة 

 العامة.
3.72 74.40 0.67 11.185 0.000 4 

تسػػػػػػػػتخدـ الكميػػػػػػػػة معػػػػػػػػايير محػػػػػػػػددة  .2
التخػػاذ القػػرارات الخاصػػة بػػالتخطيط 
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجي إلدارة المكاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 البشرية. 

3.57 71.40 0.83 7.139 0.000 5 

تقػػػػػـك إدارة الكميػػػػػة بتحديػػػػػد المراكػػػػػز  .3
الكظيايػػة الميمػػة التػػي تهللػػيؼ قيمػػة 

 كبيرة لعمؿ الكمية.
3.80 76.00 0.83 10.097 0.000 1 

تعػػػػػػػػػػػػرؼ إدارة الكميػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػكظايف  .4
المكىػػكبيف الػػذيف لػػدييـ الااعميػػة يػػي 

 تحقيؽ أىداييا.
3.77 75.40 0.87 9.275 0.000 2 

تسػػػػػتطيع الكميػػػػػة تحديػػػػػد احتياجاتيػػػػػا  .5
مف المكظايف المكىػكبيف كمػان كنكعػان 

 يي أم كقت.
3.61 72.20 0.92 6.960 0.000 3 

  0.000 54.047 13.69 73.87 3.69 جميع الفقرات
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"تطـــــــوير ( تبػػػػػػػيف النتػػػػػػػائج أف الػػػػػػػكزف النسػػػػػػػبي المحػػػػػػػكر األكؿ 8.5مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ جػػػػػػػدكؿ )
ـــــــة" أم  ،(3%( كىػػػػػػػك أكبػػػػػػػر مػػػػػػػف القيمػػػػػػػة االيتراهللػػػػػػػية العػػػػػػػدد )73.87) اســـــــتراتيجية الموى 

( كىػػػػػػذا 0.05مػػػػػػف ) كىػػػػػػي أقػػػػػػؿ( 0.000االحتماليػػػػػػة ) ككانػػػػػػت القيمػػػػػػة%( 60.0أكبػػػػػػر مػػػػػػف )
، كىػػػػػػي بدرجػػػػػػة مكايقػػػػػػة يعنػػػػػػي أف اسػػػػػػتجابات المسػػػػػػتجيبيف عمػػػػػػ  ىػػػػػػذا المحػػػػػػكر كانػػػػػػت إيجابيػػػػػػة

  .كبيرة

 لتي تضيف تقوم إدارة الكمية  تحديد المراكز الوظيفية الميمة ا( "3) رقـ جاءت الاقرة
يي المرتبة األكل  يي ترتيب يقرات ىذا المحكر، حيث بم   ،"قيمة ك يرة لعمل الكمية

%(، كالقيمة 60.0( أم أكبر مف )3%( كىك أكبر مف العدد )76.0الكزف النسبي )
( مما يدؿ عم  أف اآلراء كانت يي 0.05( كىي أقؿ مف )0.000االحتمالية تساكم )

النتيجة  الباحث كياسر. ، كىي بدرجة مكايقة كبيرةىذه الاقرة إيجابيان حسب المستجيبيف
ختمؼ مناشطيا يي متحقيؽ اإلبداع كالتميز نحك  الكميات التقنيةيي إطار سعي أنو 

مف أىمية دكر الجانب التنظيمي يي تعزيز ىذا  كاإلدارية كالتقنية، كانطالقان  التعميمية
تحديد المراكز الكظياية السعي مف خالؿ العديد مف المناحي كالتي يأتي مف أىميا 

يحدد مياـ  لمكميات تنظيمي ىيكؿكجكد ، ياتالميمة التي تهلليؼ قيمة كبيرة لعمؿ الكمي
كيسيؿ يساىـ يي تنظيـ عمؿ الكميات  لمكمياتكؿ كحدة إدارية يي الييكؿ التنظيمي 

 كييسر عمميا لممساىمة يي أداء رسالتيا كتحقيؽ أىداييا.
  الكمية معايير محددة لتخاذ تستخدم ( كىي "2)رقـ جاء يي المرتبة األخيرة الاقرة

حيث بم  الكزف  ،"تراتيجي إلدارة المواىب ال شريةالقرارات الخاصة  التخطيط الس
كالقيمة ، %(60.0)( أم أكبر مف 3%( كىي أكبر مف العدد )71.4النسبي )

( مما يدؿ عم  أف اآلراء يي 0.05( كىي أقؿ مف )0.000االحتمالية لماقرة بمغت )
اء قياس األد معاييرعتبر تحيث . ، كىي بدرجة مكايقة كبيرةكانت إيجابيةىذه الاقرة 

كميات، ككيقان مقدار التقدـ المتحقؽ نحك تحقيؽ أىداؼ ال التعرؼ إل  يي مساعدان  عامالن 
دارية كتقنية لتحديد ىذه  اطرقن تستخدـ  التقنية تالكميا أفلمنتائج المتحققة تبيف  ينية كا 

الكميات خاصة أف الكميات تهللع معايير لجميع أكجو يي قياس األداء كأعماؿ  عاييرالم
إلدارة مؤشرات قيمة  بمنزلة أنشطتيا المختماة كيقان لمخطة التشغيمية لمكميات، حيث تعتبر

بما يييا القرارات  يمكف قياسيا ىداؼلتقييـ التقدـ المتحقؽ بشكؿ سريع باتجاه أ الكميات
 .تراتيجي إلدارة المكاىب البشريةالخاصة بالتخطيط االس
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 لكميات بأف إدارة ا الموى ة ةيفسر ال احث نتيجة محور تطوير استراتيجي و صفة عامة
يي المكارد البشرية إل  تطكير مايـك ثقاية  مف تطكير استراتيجية المكىبة تيدؼالتقنية 

كتزكيد ىذه المكارد بمساعدة المكظايف إلنجاز  ،التركيز عم  المكاىب كمصدر لمتنايس
، كالتحرؾ المستقبمية ستجابة لمتحدياتاال كمياتكما تساعد ال ،أيهللؿ قدراتيـ كمكاىبيـ

التي تممؾ مكاىب كقكة عمؿ ناجحة  كمياتإل  األماـ يي سبيؿ المنايسة كالتنايس. كال
لمعمؿ، حيث تبني الكالء كالثقة بيف  جذابان  ر سمعة عامة لتككف مكانان يتستطيع تطك 

 .المكظايف الحالييف
  ( كالتي بينت 2018مع دراسة )الجدم،  تطكير استراتيجية المكىبةاختمات نتيجة محكر

أف ىناؾ مكايقة متكسطة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ التخطيط كالتطكير إلدارة المكاىب 
( التي أظيرت أف ىناؾ 2013يي الجامعات الامسطينية، كذلؾ دارسة )أبك سحمكب، 

مكايقة متكسطة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ تطكير استراتيجية المكىبة يي الجياز 
( كالتي أظيرت أف 2013الحككمي الامسطيني بمحايظات غزة، كدراسة )صياـ، 

االرتباط كالتكايؽ بيف استراتيجية المكىبة كاستراتيجيات الجامعة اإلسالمية قد حهللي 
سطة مف أيراد عينة الدراسة، كىذا يدلؿ عم  التشابو كالتقارب إل  حد  ما باستجابة متك 

بيف المؤسسات الامسطينية سكاء كانت حككمية أك أىمية مف حيث تكير استراتيجيات 
 معينة إلدارة المكاىب.

 ".استقطاب الموى ة والحتفاظ  ياتحميل فقرات المحور الثاني: " .2

كالػػػػػذم  (9.5)لمعينػػػػػة الكاحػػػػػدة كالنتػػػػػائج مبينػػػػػة يػػػػػي جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ  tتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار 
 .استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا المحكر الثاني يي يقراتيبيف آراء أيراد عينة الدراسة 

 استقطاب الموى ة والحتفاظ  يا الثاني المحورلفقرات  تحميل: (9.5جدول رقم )

الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

 النحراف
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب الحتمالية

يتكير لدل الكمية المقدرة عم   .1
 2 0.000 10.956 0.82 77.20 3.86 االستقطاب الاعاؿ لممكاىب البشرية.

تحتاظ الكمية بمكاىب بشرية متنكعة  .2
 لدييا.

3.87 77.40 0.83 10.978 0.000 1 

ُتعيف الكمية المكىكبيف الالزميف يي  .3
 الكقت المناسب كبالطريقة المالئمة.

3.67 73.40 0.89 7.831 0.000 3 
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الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

 النحراف
 المعياري

القيمة  tقيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

تكير الكمية برامج خاصة لأليراد  .4
 المكىكبيف لدييا لالحتااظ بيـ.

3.43 68.60 0.99 4.571 0.000 5 

تؤدم إدارة التعاقب الكظياي  .5
لممكاىب يي الكمية إل  تطكير 

 لدل المكىكبيف. ةمكىبة القياد
3.54 70.80 0.96 5.901 0.000 4 

  0.000 49.451 14.89 73.50 3.68 جميع الفقرات

"اســــــتقطاب ( تبػػػػػػيف النتػػػػػػائج أف الػػػػػػكزف النسػػػػػػبي لمبعػػػػػػد الثػػػػػػاني 9.5مػػػػػػف خػػػػػػالؿ جػػػػػػدكؿ )
ـــــا" ـــــاظ  ي ـــــة والحتف أم  ،(3القيمػػػػػة الماترهللػػػػػة العػػػػػدد ) مػػػػػف %( كىػػػػػي أكبػػػػػر73.50) الموى 

( كىػػػػػػذا 0.05( كىػػػػػػي أقػػػػػػؿ مػػػػػػف )0.000)ككانػػػػػػت القيمػػػػػػة االحتماليػػػػػػة  %(60.0)أكبػػػػػػر مػػػػػػف 
كىػػػػػػي بدرجػػػػػػة مكايقػػػػػػة  ،يعنػػػػػػي أف اسػػػػػػتجابات المسػػػػػػتجيبيف عمػػػػػػ  ىػػػػػػذا المحػػػػػػكر كانػػػػػػت إيجابيػػػػػػة

 .كبيرة
  يي المرتبة األكل  لكمية  مواىب  شرية متنوعة لديياتحتفظ ا( "2)رقـ جاءت الاقرة "

مف العدد %( كىك أكبر 77.4يي ترتيب يقرات ىذا المحكر، حيث بم  الكزف النسبي )
(، كىي أقؿ مف 0.000%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )60.0( أم أكبر مف )3)
، كىي ( مما يدؿ عم  أف اآلراء كانت يي ىذه الاقرة إيجابية حسب المستجيبيف0.05)

إدارة الكميات إل  االحتااظ  يسعكيعزك الباحث النتيجة إل   .بدرجة مكايقة كبيرة
كالميرة كاالستبقاء عمييـ يي ظؿ بيئة تنايسية صعبة بيف الكميات، بالمكظايف المتميزيف 

مكظايف جدد مف ذكم الميارات العالية لكنو  إهللاية إل  سعييا إل  استقطاب كتعييف
مف خالؿ  يي االستبقاء عميوإدارة الكميات  جاىدتأمر بال  الصعكبة، كيي حاؿ كجكده 

يرصة  المكىكب كجد المكظؼ ألنو إذا ؛تقديـ الحكايز بأنكاعيا لمبقاء يي كظائايـ
ال تتيح لو  الكمية ، يي حاؿ كانت بيئة عمؿكميةال العمؿ يي أيهللؿ لمرحيؿ يترؾ

 .أثناء العمؿ الميني كالكظيايالتطكر 
 توفر الكمية  رامج خاصة لألفراد ( كىي "4) رقـ جاء يي المرتبة األخيرة الاقرة

 %(60.0)كىي أكبر مف  %(68.6) " بكزف نسبيالموىو ين لدييا لالحتفاظ  يم
( مما يدؿ عم  أف آراء 0.05( كىي أقؿ مف )0.000كالقيمة االحتمالية لماقرة بمغت )

كيرجع  .، كىي بدرجة مكايقة كبيرة إل  حد  مابيف عم  ىذه الاقرة كانت إيجابيةالمستجي
عف  الكميات تبحثإدارة جعؿ زيادة المنايسة بيف الكميات التقنية ف الباحث ذلؾ إل  أ
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ي ظؿ الظركؼ السياسية كاالقتصادية الصعبة التي حتااظ بيـ ياالك العامميف أيهللؿ 
يمر بيا قطاع غزة يي الاترة الحالية، كتعمؿ إدارة الكميات عم  تقديـ الحكايز رغـ 
محدكديتيا النسبية لالحتااظ بالمكاىب، كتعمؿ عم  تكيير بيئة عمؿ مناسبة لطبيعة 

ر معظـ المستمزمات المادية إلنجاز العمؿ، إهللاية إل  تكيير برامج عمميـ، كتكيي
دمجيـ مع يريؽ عمؿ حت  يتسن  لزمالء العمؿ ، كما يتـ تدريبية متقدمة لزيادة ميارتيـ

 االستاادة مف مياراتيـ كخبراتيـ.
 بأف اليـك  استقطاب الموى ة والحتفاظ  يايفسر ال احث نتيجة محور  و صفة عامة

يحظ  بكثير مف االىتماـ يي إدارة  استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا كتنميتيا أمران  أصبح
تعاقب القيادات باعتباره يرصة لالحتااظ بالمكظايف المكىكبيف كتطكيرىـ، خاصة ىؤالء 

التي ال تنتبو إل  أىمية كهللع  كمياتاليـر اإلدارم، كال أساؿالذيف يشغمكف منتصؼ ك 
ئمة لمتعاقب القيادم ستخسر قياداتيا السابقة كالالحقة معان سياسات كاستراتيجيات مال

 .يالمكظاكف المكىكبكف يتعرهللكف ل غراء كاالستقطاب مف قبؿ المنايسيف

إف استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا ال يعني امتالؾ أكبر كـ مف المكىكبيف داخؿ الكمية 
ـ يي المكاف كالزماف الصحيح، أك التااخر بيـ، قدر المجكء الستغالليـ األمثؿ كتكظياي

 مع هللركرة متابعتيـ كالرقابة عم  مستكياتيـ كقياس مدل تطكرىـ.

  ( 2018مع دراسة )أبك عمبة،  استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيااتاقت نتيجة محكر
كالتي بينت أف ىناؾ مكايقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ استقطاب المكىبة 

كالتي  (Linley, 2015)كدراسة إلدارة المكاىب يي المنشآت الصناعية الامسطينية، 
أظيرت أف االستقطاب الاعاؿ لممكاىب ىك المدخؿ األساسي لباقي ممارسة إدارة 

( كالتي بينت أف ىناؾ مكايقة 2018كاختمات النتيجة مع دراسة )الجدم، بة. المكى
متكسطة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ استقطاب كتعييف المكاىب إلدارة المكاىب يي 

( التي أظيرت أف ىناؾ 2015الجامعات الامسطينية، كذلؾ دارسة )الجراح كأبك دكلة، 
لدل أعهللاء ىيئة  طكير استراتيجية المكىبةمكايقة متكسطة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ ت

( كالتي أظيرت أف 2014، دراسة )الارجاني، ك التدريس يي الجامعات األردنية الرسمية
ىناؾ مكايقة بدرجة متكسطة حكؿ استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا لدل العامميف يي 

رجة متكسطة بد( التي أظيرت أف ىناؾ مكايقة 2013دارسة )النخالة، ك ، جامعة بنغازم
إذاعة صكت األقص ، كياسر الباحث  مف قبؿ أيراد العينة حكؿ استقطاب المكىبة يي

اختالؼ النتائج باختالؼ طبيعة القطاع المطبقة ييو الدراسة كحجـ التنظيـ، يالكميات 
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تعمؿ جاىدة عم  استقطاب أيهللؿ العامميف كتحتاظ بيـ، ألف طبيعة العمؿ  ةالتقني
اأ األيراد المكىبيف كالذيف يتمتعكف بميارات كخبرات عممية تتطمب الحصكؿ عم  أك

 كعممية.
 ".تحفيز الموى ة وتطويرىاتحميل فقرات المحور الثالث: " .3

 ،(10.5)الكاحػػػػػػػدة كالنتػػػػػػػائج مبينػػػػػػػة يػػػػػػػي جػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ  ،لمعينػػػػػػػة tتػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػار 
 المكىبة كتطكيرىا.المحكر الثالث تحايز  يي يقراتكالذم يبيف آراء أيراد عينة الدراسة 

 تحفيز الموى ة وتطويرىا الثالث المحورلفقرات  : تحميل(10.5جدول رقم )

الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الحتمالية
 الترتيب

يعػػػػػػػػػػرؼ المكىكبػػػػػػػػػػكف يػػػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػػػة  .1
مسػػػؤكلياتيـ الكظيايػػػػة كأدكارىػػػـ يػػػػي 

 تحقيؽ األىداؼ.
3.69 73.80 0.78 9.232 0.000 1 

تعرؼ الكمية قدرات المكىكبيف لدييا  .2
كتستخدـ مكىبتيـ يي تطكير قدرات 

 بقية المكظايف.
3.64 72.80 0.83 8.043 0.000 2 

تسػػػاعد الحػػػكايز المقدمػػػة لممكىػػػكبيف  .3
كػػػػأيراد أك كاػػػػرؽ عمػػػػؿ يػػػػي تحقيػػػػؽ 

 أىداؼ الكمية.
3.51 70.20 0.92 5.836 0.000 4 

الكميػػػػػػػة لممكىػػػػػػػكبيف خيػػػػػػػارات تػػػػػػػكير  .4
متنكعػػػػػػة تمكػػػػػػنيـ مػػػػػػف التقػػػػػػدـ يػػػػػػي 

 المسار الكظياي الذم يرغبكنو.
3.49 69.80 0.92 5.523 0.000 6 

تتػػػػػػػػػػابع الكميػػػػػػػػػػة باىتمػػػػػػػػػػاـ مكاقػػػػػػػػػػؼ  .5
كاتجاىػػػػػػػػػػػػػػات المكىػػػػػػػػػػػػػػكبيف لػػػػػػػػػػػػػػػدييا 

 كمستكيات كالئيـ.
3.50 70.00 0.89 5.930 0.000 5 

أكقاتػػػػػػػػػان كاييػػػػػػػػػة  المػػػػػػػػػديركفُيكػػػػػػػػػرس  .6
لألنشػػػػطة الخاصػػػػة بتطػػػػكير قػػػػدرات 

 المكىكبيف يي الكمية.
3.40 68.00 0.87 4.830 0.000 7 

تحػػػػػػػدد الكميػػػػػػػة احتياجػػػػػػػات تطػػػػػػػكير  .7
المكىػػػػػػػكبيف يػػػػػػػي الكقػػػػػػػت المناسػػػػػػػب 

 كبالطريقة المالئمة.
3.56 71.20 0.89 6.591 0.000 3 

  0.000 50.811 13.94 70.85 3.54 جميع الفقرات
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ــــــز "أف الػػػػػػكزف النسػػػػػػبي لمبعػػػػػػد الثالػػػػػػث تبػػػػػػيف النتػػػػػػائج ( 10.5جػػػػػػدكؿ )مػػػػػػف خػػػػػػالؿ  تحفي
ـــــة وتطويرىـــــا (، أم أكبػػػػػر 3%( كىػػػػػي أكبػػػػػر مػػػػػف القيمػػػػػة الماترهللػػػػػة العػػػػػدد )70.85)" الموى 

( كىػػػػػذا يعنػػػػػي 0.05( كىػػػػػي أقػػػػػؿ مػػػػػف )0.000%(، ككانػػػػػت القيمػػػػػة االحتماليػػػػػة )60.0مػػػػػف )
 .كىي بدرجة مكايقة كبيرة، إيجابيةأف استجابات المستجيبيف عم  ىذا المحكر كانت 

  يعرف الموىو ون في الكمية مسؤولياتيم الوظيفية وأدوارىم في ( "1)رقـ جاءت الاقرة
بم  الكزف  يي المرتبة األكل  يي ترتيب يقرات ىذا المحكر، حيث "تحقيق اأىداف

كالقيمة  %(،60.0( أم أكبر مف )3( كىك أكبر مف العدد )%73.8)النسبي 
اآلراء كانت يي ف أمما يدؿ عم   (0.05) مف أقؿكىي  (،0.000)االحتمالية تساكم 

كىذا يشير إل  أف  .، كىي بدرجة مكايقة كبيرةىذه الاقرة إيجابية حسب المستجيبيف
الكيات التقنية تكير تكصياان كظيايان مكثقان لكنو يي بعض الكميات غير معمف، كيتكاجد 

لمكصؼ الكظياي متاح لمعامميف تحدد ييو جميع الكظائؼ،  ليالن يي بعض الكميات د
كيتهللمف تحديدان لممياـ الكظياية اإلشرايية كاألكاديمية كاإلدارية كالانية تمثؿ األساس 
لمعمؿ بالكظائؼ المختماة داخؿ الكمية، كىذا التكصيؼ مشتؽ مف النظاـ األساسي 

لمناسب يي المكاف المناسب مف جية، لمؤسسات التعميـ العالي بما يهللمف كهللع الارد ا
كبما يحقؽ التكايؽ بيف سياسات العمؿ كالمكائح كالقكانيف مف جية أخرل. كيتـ تطكير 

 معاصرة لمكمية. كلكف باستطالع رأمىذا التكصيؼ كؿ يترة طبقان لمتطمبات التطكير ال
يؼ عينة مف العامميف يي الكميات التقنية اتهللح هللعؼ معارييـ عف طبيعة التكص

 الكظياي.
  أوقاتًا كافية لألنشطة  المديروني كرس ( كىي "6)رقـ جاء يي المرتبة األخيرة الاقرة

كىي أكبر مف  %(68.0) " بكزف نسبيتطوير قدرات الموىو ين في الكميةالخاصة  
مما يدؿ ( 0.05( كىي أقؿ مف )0.000%(، كالقيمة االحتمالية لماقرة بمغت )60.0)

كيعزك  .ستجيبيف عم  ىذه الاقرة إيجابية، كىي بدرجة مكايقة كبيرةآراء المف أعم  
الباحث ذلؾ إل  اىتماـ إدارة الكميات التقنية كأقساـ التعميـ المستمر يييا بتنمية معارؼ 
كميارات العامميف المكىكبيف بأنكاعيا لممساىمة يي تحسيف مستكل أداء الارد كالجماعة، 

كالكمية كالمجتمع بالاائدة، حيث يتخذ سمكؾ العامميف بما يعكد عم  المكظؼ المكىكب 
مساران يحقؽ األىداؼ العامة، كبذلؾ تهللمف الكمية اتااؽ سمكؾ العامميف مع االتجاىات 

  السميمة المؤدية إل  ارتااع مستكيات األداء يي الكميات.
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 بأف إدارة الكميات  تحفيز الموى ة وتطويرىايفسر ال احث نتيجة محور  و صفة عامة
عطاء الارص لممكىبيف لمتعبير عف قدراتيـ كمكىبتيـتعمؿ عم   كتحاز  ،تشجيع كا 

 كما ، كتكير اإلمكانيات ليـ قدر المستطاع.العامميف المكىكبيف كيقان إلمكاناتيا المادية
المكىكب لتساعده عم   المكظؼ شخصيةك  طبيعة العمؿ ىادئة تناسبعمؿ تكير بيئة 
التعاكف مع المؤسسات الحككمية كالخاصة ، كتعمؿ عم  التنسيؽ ك البتكاراإلبداع كا

 لسد تناذ برامج تدريبية تطكيريةتعمؿ عم  ، ك كتيتـ بيـ فالمكىكبيتدعـ التي 
 المعريية كالميارية. احتياجاتيـ

  ( كالتي 2018مع دراسة )أبك عمبة،  بيا تحايز المكىبة كتطكيرىااتاقت نتيجة محكر
بينت أف ىناؾ مكايقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ تطكير المكىبة إلدارة 
المكاىب يي المنشآت الصناعية الامسطينية. كاختمات النتيجة مع دراسة )الجدم، 

المكىبة تحايز مف قبؿ أيراد العينة حكؿ  كالتي بينت أف ىناؾ مكايقة كبيرة( 2018
كاختمات النتيجة مع دراسة )الحيمة إلدارة المكاىب يي الجامعات الامسطينية،  كتطكيرىا
( كالتي بينت أف ىناؾ مكايقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ 2016كالمكح، 

تطكير المكىبة يي شركة الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحهللرات التجميؿ يي 
( التي أظيرت أف ىناؾ مكايقة 2013، متعب كحاجـة )كذلؾ دارسقطاع غزة، 

العامميف يي لدل  استراتيجية تطكير المكاىبمتكسطة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ 
( كالتي أظيرت أف ىناؾ مكايقة 2013، صياـ، كدراسة )المنظمات التعميمية العراقية

امعة اإلسالمية مجاؿ االستثمار يي تطكير مكامف المكىبة يي الجبدرجة متكسطة حكؿ 
يي القصكر بغزة. كتبيف نتائج الدراسات السابقة يي ىذا المحكر عم  تشابو كتقارب 

المكجكد يي مجمب تطكير المكاىب يي منظمات األعماؿ الامسطينية كالعربية بغض 
النظر عف طبيعة القطاع، كيرجع الباحث النتيجة إل  هللعؼ اإلمكانات المادية التي 

مات يي ظؿ ظركؼ الحصار الخانؽ عم  قطاع غزة كالذم أثر تمر يييا ىذه المنظ
 بدكره عم  جميع القطاعات االقتصادية كالخدماتية.

دارة الموى ةتحميل فقرات المحور الرا ع: " .4  ".تنظيم وا 

كالػػػػػذم  (11.5)لمعينػػػػػة الكاحػػػػػدة كالنتػػػػػائج مبينػػػػػة يػػػػػي جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ  tتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار 
دارة المكىبة المحكر يقرات يييبيف آراء أيراد عينة الدراسة   .الرابع تنظيـ كا 
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دارة الموى ة الرا ع المحورلفقرات  : تحميل(11.5جدول رقم )  تنظيم وا 

تنظػػػػػػػيـ "أف الػػػػػػػكزف النسػػػػػػػبي لمبعػػػػػػػد الرابػػػػػػػع تبػػػػػػػيف النتػػػػػػػائج ( 11.5مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ جػػػػػػػدكؿ )
دارة المكىبػػػػػػة أم أكبػػػػػػر مػػػػػػف  (،3%( كىػػػػػػي أكبػػػػػػر مػػػػػػف القيمػػػػػػة الماترهللػػػػػػة العػػػػػػدد )71.23)" كا 

(، كىػػػػػػذا يعنػػػػػػي أف 0.05( كىػػػػػػي أقػػػػػػؿ مػػػػػػف )0.000%( ككانػػػػػػت القيمػػػػػػة االحتماليػػػػػػة )60.0)
 .كىي بدرجة مكايقة كبيرة، استجابات المستجيبيف عم  ىذا المحكر كانت إيجابية

 ( 1جاءت الاقرة رقـ" ) توزع إدارة الكمية الميام الوظيفية عمى الموىو ين  طريقة مرنة
بم  الكزف  المرتبة األكل  يي ترتيب يقرات ىذا المحكر، حيثيي  "و كفاءة عالية

كالقيمة  %(،60.0( أم أكبر مف )3( كىك أكبر مف العدد )%73.40)النسبي 
اآلراء كانت يي ف أمما يدؿ عم   (،0.05) مف أقؿكىي  (،0.000)االحتمالية تساكم 

ث النتيجة احكيعزك الب، كىي بدرجة مكايقة كبيرة. ىذه الاقرة إيجابية حسب المستجيبيف
 زادكبكااءة عالية  المكىكبيف بطريقة مرنةتكزيع إدارة الكمية المياـ الكظياية عم  إل  أف 

الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الحتمالية
 الترتيب

تػػػكزع إدارة الكميػػػة الميػػػاـ الكظيايػػػة  .1
بطريقػػػػػػػػة مرنػػػػػػػػة عمػػػػػػػػ  المكىػػػػػػػػكبيف 

 كبكااءة عالية.
3.67 73.40 0.82 8.557 0.000 1 

تعػػػػػكض إدارة الكميػػػػػة الػػػػػنقص يػػػػػي  .2
المكىػػػػػػػػػػكبيف باسػػػػػػػػػػتخداـ مصػػػػػػػػػػادر 

 متنكعة.
3.52 70.40 0.84 6.427 0.000 3 

تػػكزع إدارة الكميػػة المكاىػػب البشػػرية  .3
 المتاحة يي األقساـ بااعمية.

3.51 70.20 0.86 6.262 0.000 4 

تػػكير إدارة الكميػػة المكاىػػب البشػػرية  .4
دارة العمػػػػػؿ يػػػػػي  الالزمػػػػػة لتنظػػػػػيـ كا 

 المستكيات التنظيمية المختماة. 
3.60 72.00 0.83 7.509 0.000 2 

الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الحتمالية
 الترتيب

تسػػػػػػػػػػػػتخدـ إدارة الكميػػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػػايير  .5
التخػػػػاذ القػػػػرارات المتعمقػػػػة كاهللػػػػحة 

دارة المكاىب.  بتنظيـ كا 
3.49 69.80 0.91 5.901 0.000 5 

  0.000 50.204 14.19 71.23 3.56 جميع الفقرات
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نظـ ىـ يي تكسا ،ميارة كقدرة العامميف عم  أداء المياـ الخاصة بيـ بحريية عاليةمف 
 ف طريؽ تخصيص المياـعم  العشكائية ع ساىـ يي القهللاءكبير، ك  العمؿ إل  حد  

 عف تعدم المكظايف عم  صالحيات بعهلليـ ةمنع المشاكؿ الناتجلكؿ مكظؼ، ك 
 ،قم ؿ اإلىدار المادم كالزمني، ك ختصر الكقت كالجيد يي آف كاحدا، ك بشكؿ ممحكظ

سيؿ عممية اإلشراؼ سيؿ عممية تنظيـ العمؿ، ك كما التشغيمية.  تكاليؼالخاؼ ك 
 .الكميات يي تعميميةال العممية جكدة مف داز ، ك كالمتابعة

 ( كىي "5جاء يي المرتبة األخيرة الاقرة رقـ ) تستخدم إدارة الكمية معايير واضحة
دارة المواىب %( كىي أكبر 69.80" بكزف نسبي )لتخاذ القرارات المتعمقة  تنظيم وا 

مما ( 0.05( كىي أكبر مف )0.000%(، كالقيمة االحتمالية لماقرة بمغت )60.0مف )
 ، كىي بدرجة مكايقة كبيرة.المستجيبيف عم  ىذه الاقرة كانت إيجابيةآراء ف أيدؿ عم  

كيرجع الباحث النتيجة إل  سعي إدارة الكميات التقنية إل  اختيار البديؿ األنسب مف 
دارة المكاىب،  دبيف بدائؿ متعددة كمتاحة عن اتخاذ قراراتيا المتعمقة بتنظيـ العمؿ كا 

باستخداـ معايير كبما يتماش   ليا بدائؿ المتاحةعف طريؽ المااهللمة بيف اليتـ كذلؾ 
 .التي تكاجو الكمية كمتخذ القرار يي الكمية مع الظركؼ الداخمية كالخارجية

 دارة الموى ةيفسر ال احث نتيجة محور  و صفة عامة الكميات تعمؿ بأف إدارة  تنظيم وا 
دارة العمؿ يي عم   المستكيات التنظيمية تكيير المكاىب البشرية الالزمة لتنظيـ كا 

المختماة يي الكميات، كما تكزع المكاىب البشرية المتاحة يي أقساـ الكمية باعالية عم  
كيتـ الحرجة ذات األىمية االستراتيجية لمكميات،  يع المناصب كالمراكز اإلشراييةجم

كتتاادل إدارة  ،تحديد أسماء البدالء لممناصب الحرجة كاستكشاؼ الطاقات الكامنة
لكميات اهللطراب العمؿ بسبب الرحيؿ المااجئ لممكاىب البشرية، كتعمؿ عم  ا

 المحايظة عم  المكاىب كهللماف مساىمتيا اإليجابية لخدمة الكمية.
  دارة المكىبةاتاقت نتيجة محكر ( كالتي بينت 2018مع دراسة )أبك عمبة،  بيا تنظيـ كا 

دارة المكىبة إلدارة  أف ىناؾ مكايقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ تنظيـ كا 
( كالتي 2016المكاىب يي المنشآت الصناعية الامسطينية، كدراسة )الحيمة كالمكح، 

مف قبؿ أيراد العينة حكؿ إدارة أداء المكىبة يي  كبيرةبينت أف ىناؾ مكايقة بدرجة 
، كدراسة شركة الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحهللرات التجميؿ يي قطاع غزة

(Nilsson & Ellstrom, 2012)  كالتي أظيرت أف التكظيؼ األمثؿ لممكاىب ىك أمر
 ،عد المؤسسيكالبُ  ،عد الذاتي لممكىبةالبُ  :ىي ،جكىرم لنجاح المنظمة كلو ثالثة أبعاد
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( كالتي 2016. كاختمات النتيجة مع دراسة )أبك سحمكب، عد االجتماعي المؤسسيكالبُ 
دارة المكىبة بينت أف ىناؾ مكايقة بدرجة  متكسطة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ تنظيـ كا 

، كذلؾ دارسة )متعب يي الجياز الحككمي الامسطيني بمحايظات غزة إلدارة المكاىب
( التي أظيرت أف ىناؾ مكايقة متكسطة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ 2013كحاجـ، 

دارة المكىبةاستراتيجية  كدارسة عميمية العراقية، لدل العامميف يي المنظمات الت تنظيـ كا 
( التي أظيرت أف ىناؾ مكايقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أيراد العينة 2013)النخالة، 

أداء كيرجع الباحث النتيجة إل  هللعؼ  حكؿ إدارة المكىبة يي إذاعة صكت األقص ،
بيئة ىذه المنظمات يي ظؿ ظركؼ  إدارة المنظمات يي تبني إدارة كتنظيـ المكاىب يي

 .متغيرة التي تعيشيا مؤسساتنا الامسطينيةالعمؿ ال
 ".التصال  الموى ة وتمكينياتحميل فقرات المحور الخامس: " .5

 (12.5)كالنتػػػػػػػائج مبينػػػػػػػة يػػػػػػػي جػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ  ،لمعينػػػػػػػة الكاحػػػػػػػدة tتػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػار 
الخػػػػػػػامس االتصػػػػػػػاؿ بالمكىبػػػػػػػة  المحػػػػػػػكر يػػػػػػػي يقػػػػػػػراتكالػػػػػػػذم يبػػػػػػػيف آراء أيػػػػػػػراد عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة 

 .كتمكينيا

 الخامس التصال  الموى ة وتمكينيا المحورلفقرات  : تحميل(12.5رقم )جدول 

الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الحتمالية
 الترتيب

ُتمكػػف إدارة الكميػػة المكىػػكبيف مػػف  .1
مشػػػػاركة المعريػػػػة مػػػػع المػػػػكظايف 

 اآلخريف بما يحقؽ نجاحيا.
3.61 72.20 0.89 7.083 0.000 1 

تحػػػػػػػػػدد إدارة الكميػػػػػػػػػة لممكىػػػػػػػػػكبيف  .2
بكهللػػػػػػػػػػكح الميػػػػػػػػػػارات كالقػػػػػػػػػػدرات 

 الالزمة ألداء العمؿ.
3.55 71.00 0.90 6.404 0.000 3 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير إدارة الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األدكات  .3
كالمكارد كالمعايير الكاهللحة لدعـ 

 التعاكف كنشر المعرية.
3.58 71.60 0.86 6.986 0.000 2 

الكميػػة المكىػػكبيف مػػف ُتمكػػف إدارة  .4
د عبػػػػػر شػػػػػبكات عػػػػػالعمػػػػػؿ عػػػػػف بُ 

نترنػػػػػػػػػت االتصػػػػػػػػػاؿ الحديثػػػػػػػػػة كاإل
لتحسػػػػػػيف مركنػػػػػػة العمػػػػػػؿ كتقميػػػػػػؿ 

 التكاليؼ.

3.50 70.00 0.93 5.566 0.000 5 
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الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

النحراف 
 المعياري

القيمة  tقيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

تػػػػػػػػػكير إدارة الكميػػػػػػػػػة لممكىػػػػػػػػػكبيف  .5
يرصػػػػة كبيػػػػرة لتبػػػػادؿ المعمكمػػػػات 

 حكؿ مشكالت العمؿ.
3.54 70.80 0.87 6.523 0.000 4 

  0.000 47.886 14.84 71.08 3.55 الفقراتجميع 

التصال " الخامسعد أف الكزف النسبي لمبُ تبيف النتائج ( 12.5مف خالؿ جدكؿ )
( أم أكبر مف 3القيمة الماترهللة العدد ) مف %( كىي أكبر71.08) " الموى ة وتمكينيا

( كىذا يعني أف استجابات 0.05( كىي أقؿ مف )0.000%( ككانت القيمة االحتمالية )60.0)
 كىي بدرجة مكايقة كبيرة.، المستجيبيف عم  ىذا المحكر كانت إيجابية

 ( 1جاءت الاقرة رقـ" )وظفين ت مكن إدارة الكمية الموىو ين من مشاركة المعرفة مع الم
بم   يي المرتبة األكل  يي ترتيب يقرات ىذا المحكر، حيث "اآلخرين  ما يحقق نجاحيا

كالقيمة  %(،60.0( أم أكبر مف )3( كىك أكبر مف العدد )%72.20)الكزف النسبي 
اآلراء كانت يي ف أمما يدؿ عم   (0.05) مف أقؿكىي  (،0.000)االحتمالية تساكم 

يعزك الباحث النتيجة ك  ستجيبيف، كىي بدرجة مكايقة كبيرة.ه الاقرة إيجابية حسب المىذ
مكاىب البشرية المتاحة تكاصؿ يعاؿ بالإل  أف إدارة الكميات التقنية تعمؿ عم  تكيير 

شر معارييـ كخبراتيـ داخؿ الكمية مف خالؿ الارص أماميـ لن ليا يي الكمية، كما تتيح
المكىكبيف مف مشاركة المعرية مع المكظايف التمكيف اإلدارم، كُتمكف إدارة الكميات 

اآلخريف بما يحقؽ نجاحيا، كتكير األدكات كالمكارد كالمعايير الكاهللحة لدعـ التعاكف 
 كنشر المعرية.

 ( كىي "4جاء يي المرتبة األخيرة الاقرة رقـ ) ت مكن إدارة الكمية الموىو ين من العمل
لتحسين مرونة العمل وتقميل  نترنتد ع ر ش كات التصال الحديثة واإل عن  ع
%( كالقيمة االحتمالية لماقرة 60.0%( كىي أكبر مف )70.0" بكزف نسبي )التكاليف
آراء المستجيبيف عم  ىذه ف أمما يدؿ عم  ( 0.05( كىي أكبر مف )0.000بمغت )
الكميات الباحث ذلؾ إل  أف  يرجعك  انت إيجابية، كىي بدرجة مكايقة كبيرة.الاقرة ك
لكتركنية إقامت كمنذ سنكات كتماشيان مع رغبتيا يي التحكؿ إلنشاء منظكمة  التقنية

متكاممة تيدؼ إل  تحكيؿ العمؿ اإلدارم العادم مف إدارة يدكية إل  إدارة باستخداـ 
الحاسكب، كذلؾ باالعتماد عم  نظـ معمكماتية قكية تساعد يي اتخاذ القرار اإلدارم 
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ي تكيير مجمكعة مف اإلجراءات الرقابية عم  بأسرع كقت كأقؿ تكاليؼ، كتساىـ ي
يتـ ربط األقساـ  الكميات التقنيةاألعماؿ لهللماف إنجازىا بالشكؿ الصحيح. ياي معظـ 

تمكيف العامميف بالكمية بعامة كالمكظؼ  تـلكتركنيان مع بعهلليا البعض، بحيث يإ
طمبة  عةعممية تسجيؿ كمتاب المكىكب بخاصة مف العمؿ األكاديمي كاإلدارم، كمف

 لكتركنيان.   إالكمية 
 بأف إدارة  التصال  الموى ة وتمكينيايفسر ال احث نتيجة محور  و صفة عامة

الكميات تعمؿ عم  تمكيف المكىبة مف خالؿ تحسيف التكاصؿ معيـ، كتقدر عمميـ، 
دارة األزمات التي تكاجو الكمية، كما تعمؿ عم   كتشركيـ يي التطكير كالتغيير كا 

سؤكليات كالصالحيات جيدان لممكىكب كتتركو ينطمؽ نحك األىداؼ المحددة، تكهلليح الم
كذلؾ مف أجؿ التأكد أف  ؛عممان بأنو يتـ تبادؿ المعمكمات بيف المكىكبيف كمديرييـ

المكىكب يسير عم  الطريؽ الصحيح، كيعتبر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات 
كاالتصاالت مف أىـ العكامؿ التي يتيح لمكميات تكيير بيئة عمؿ مرنة، كالمركنة مف 

 أكثر األشياء التي ياهللميا المكىكبكف.
  ( كالتي 2018مع دراسة )أبك عمبة،  بيا االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيااتاقت نتيجة محكر

المشاركة كاالتصاؿ بينت أف ىناؾ مكايقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ 
 ,Sleidrink)، كدراسة إلدارة المكاىب يي المنشآت الصناعية الامسطينية بالمكىبة
 MSTكالتي أظيرت أف أىـ الحاجات غير الجكىرية لممكاىب يي مستشا   (2012
دم ىي العالقة مع الزمالء يي العمؿ، كىذا يدلؿ عم  األىمية القصكل لالتصاؿ اليكلن

( كالتي 2016. كاختمات النتيجة مع دراسة )أبك سحمكب، الاعاؿ بالمكاىب يي المنظمة
االتصاؿ بالمكىبة بينت أف ىناؾ مكايقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ 

الحككمي الامسطيني بمحايظات غزة، كذلؾ دارسة  إلدارة المكاىب يي الجياز كتمكينيا
( التي أظيرت أف ىناؾ مكايقة متكسطة مف قبؿ أيراد العينة 2013)متعب كحاجـ، 
المكىبة لدل العامميف يي المنظمات التعميمية العراقية، كيرجع  االتصاؿحكؿ استراتيجية 
ات بأنكاعيا، ككذلؾ إل  أىمية االتصاؿ الاعاؿ بالمكاىب يي المنظمالباحث النتيجة 

هللركرة تمكيف األيراد المكىكبيف مف خالؿ تكيير بيئة عمؿ تتميز بالمركنة كقائمة عم  
العمؿ عف بعد عبر استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة، كىذا ما أظيرتو نتائج الدراسة 

ُيعزل الن جاح بحسب بعض  إهللاية إل  ذلؾ ككيقان لبعض الدراسات  الحالية أيهللان.
إتقاف  %( إل 15)ك إل  ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ، %( منو85) بنسبةالد راسات 
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بمقدار تمك نو مف ميارات  عمموميارات العمؿ، كألجؿ  ذلؾ ارتبط نجاح المرء يي 
 .االتصاؿ الاع اؿ

 ".تعاقب واستدامة الموى ةتحميل فقرات المحور السادس: " .6

كالػػػػػذم  (13.5)لمعينػػػػػة الكاحػػػػػدة كالنتػػػػػائج مبينػػػػػة يػػػػػي جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ  tتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار 
 سادس تعاقب كاستدامة المكىبة.ال المحكر يي يقراتيبيف آراء أيراد عينة الدراسة 

 السادس تعاقب واستدامة الموى ة المحورلفقرات  : تحميل(13.5جدول رقم )

الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

النحراف 
 المعياري

القيمة  tقيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

عمػػػ   قػػػدرة ف يػػػي الكميػػػةلػػػدل المكىػػػكبي .1
 .التكيؼ مع ظركؼ العمؿ المتغيرة

3.70 74.00 0.84 8.621 0.000 1 

تقػػػػدـ الكميػػػػة حػػػػكايز ماديػػػػة لممكىػػػػكبيف  .2
 لالستمرار يي العمؿ.

3.39 67.80 1.02 4.044 0.000 4 

مزايػػػػا إهللػػػػايية لممكىػػػػكبيف تقػػػػدـ الكميػػػػة  .3
تشػػػػػػجع عمػػػػػػ  االسػػػػػػتمرار يػػػػػػي العمػػػػػػؿ 
 )كنظاـ التقاعد، التأميف الصحي،..(.

3.31 66.20 1.09 2.998 0.003 5 

تشجع قػيـ كثقايػة الكميػة اسػتمرار عمػؿ  .4
 المكىكبيف يي الكمية.

3.50 70.00 0.93 5.669 0.000 3 

تراعػػػػػػي سياسػػػػػػػات الكميػػػػػػػة كجػػػػػػػكد ذكم  .5
مسػػػػػػػتكياتيا التنظيميػػػػػػػة المكاىػػػػػػػب يػػػػػػػي 

 المختماة.
3.50 70.00 0.88 6.000 0.000 2 

  0.000 46.063 15.11 69.65 3.48 جميع الفقرات

تعاقــــــب " سػػػػػادسالأف الػػػػػػكزف النسػػػػػبي لمبعػػػػػد تبػػػػػيف النتػػػػػائج ( 13.5مػػػػػف خػػػػػالؿ جػػػػػدكؿ )
( أم أكبػػػػػػر 3%( كىػػػػػػي أكبػػػػػػر مػػػػػػف القيمػػػػػػة الماترهللػػػػػػة العػػػػػػدد )69.65)" واســــــتدامة الموى ــــــة

( كىػػػػػػذا يعنػػػػػػي 0.05( كىػػػػػػي أقػػػػػػؿ مػػػػػػف )0.000%( ككانػػػػػػت القيمػػػػػػة االحتماليػػػػػػة )60.0)مػػػػػػف 
 كىي بدرجة مكايقة كبيرة.، أف استجابات المستجيبيف عم  ىذا المحكر كانت إيجابية
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 ( 1جاءت الاقرة رقـ" ) ن في الكمية قدرة عمى التكيف مع ظروف العمل يلدى الموىو
بم  الكزف النسبي  يقرات ىذا المحكر، حيثيي المرتبة األكل  يي ترتيب  "المتغيرة

كالقيمة االحتمالية  %(،60.0( أم أكبر مف )3( كىك أكبر مف العدد )74.00%)
ه الاقرة اآلراء كانت يي ىذف أمما يدؿ عم   (0.05) مف أقؿكىي  (،0.000)تساكم 

مكايقة كبيرة. كيعزك الباحث ذلؾ إل  أف كىي بدرجة  إيجابية حسب المستجيبيف،
ظركؼ العمؿ تعتبر مف الجكانب كالمقكمات الميمة لنجاح الكميات التقنية، التي تحظ  
حاليان باىتماـ متزايد، عم  اعتبار أف رهللا العامميف المكىكبيف يي الكمية عف ظركؼ 
العمؿ المتغيرة، ينعكس عم  كااءتيـ كأدائيـ، كبالتالي نجاح الكمية. يالظركؼ السيئة 

المكىكبيف، ليا  الناسية التي يتعرض ليا العاممكف العمؿ كالهللغكطكغير المناسبة لبيئة 
آثار سمبية عم  دايعية العامميف نحك العمؿ، كما تؤدم لمعديد مف المشكالت الناسية 
كالصحية ليـ، يتؤدم إل  ظيكر مشكالت يي بيئة العمؿ كتكتر يي العالقات بيف 

إل  تدني مستكل األداء، كتدىكر يي  العامميف المكىكبيف، األمر الذم يؤدم يي النياية
 سمعة كمكانة الكمية.

 ( كىي "3جاء يي المرتبة األخيرة الاقرة رقـ ) تقدم الكمية مزايا إضافية لمموىو ين
" بكزف نسبي (إلخ.الصحي، .تشجع عمى الستمرار في العمل )كنظام التقاعد، الت مين 

( كىي 0.000لماقرة بمغت )%( كالقيمة االحتمالية 60.0%( كىي أكبر مف )66.2)
بيف عم  ىذه الاقرة كانت إيجابية إل  آراء المستجيف أمما يدؿ عم  ( 0.05أكبر مف )

كيرجع الباحث ذلؾ أف معظـ الكميات التقنية تقدـ  كىي بدرجة مكايقة متكسطة. حد  ما،
التأميف مزايا إهللايية لمعامميف يي الكمية بعامة كالمكىكبيف بخاصة مثؿ تكير خدمة 

الصحي اإلجبارية لمعامميف يييا، حيث يتـ تغطية رسـك التأميف الصحي مف خالؿ 
الحككمية لنظاـ  لعاممكف يي الكميات التقنيةاستقطاع نسبة مف راتب المكظؼ، كيخهللع ا

التأميف كالمعاشات، حيث يقكـ ىذا النظاـ عم  نظرية التكايؿ االجتماعي التي ترمي 
الهللماف االجتماعي لممكظؼ، كتأميف مكرد مالي ثابت لو  إل  تكيير أكبر قدر مف

%( شيريان مف راتب 10انتياء خدمتو، كيتـ استقطاع نسبة ) دكألسرتو مف بعده عن
%( مف راتب المكظايف المنتاعيف 12.5المكظؼ كتمتـز كزارة المالية بتكريد ما نسبتو )

النسبة لتأميف إصابات العمؿ كتكريدىا لصالح الييئة العامة لمتأميف كالمعاشات. أما ب
 كلكنو كميةييك ييدؼ إل  حماية المكظؼ يي حالة التعرض لحكادث العمؿ داخؿ ال

 .غير متكير يي معظـ الكميات التقنية بمحايظات غزة
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 بأف إدارة الكميات  تعاقب واستدامة الموى ةيفسر ال احث نتيجة محور  و صفة عامة
عة جاىزة مف البدائؿ لممكاقع الكظياية الجكىرية التقنية تعمؿ عم  تكيير كتحديد مجمك 

كاالستراتيجية يي الكمية سنكيان، أم أنو يجب أف يككف لدل الكمية إجابة دائمة عف 
لذلؾ  يالف مكانو يي الكمية بشكؿ مااجئ؟السؤاؿ القائؿ: ماذا سناعؿ يي حاؿ ترؾ 

طاب مكاىب تمبي ينبغي التكامؿ بيف استقطاب المكاىب كبيف تطكيرىـ، كذلؾ باستق
احتياجات الكمية، ثـ تمكينيـ مف االستاادة مف برامج تخطيط كتطكير المسار الكظياي 
انطالقان مف االحتياجات التدريبية الهللركرية لممكاىب، حت  تؤىميا مف ممئ مكقع 

 كظياي استراتيجي كجكىرم يكمان ما.
  ( كالتي 2018مع دراسة )أبك عمبة،  بيااتاقت نتيجة محكر تعاقب كاستدامة المكىبة

بينت أف ىناؾ مكايقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أيراد العينة حكؿ تعاقب كاستدامة المكىبة 
إلدارة المكاىب يي المنشآت الصناعية الامسطينية. كاختمات النتيجة مع دراسة )أبك 

عينة حكؿ ( كالتي بينت أف ىناؾ مكايقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أيراد ال2016سحمكب، 
تعاقب كاستدامة المكىبة إلدارة المكاىب يي الجياز الحككمي الامسطيني بمحايظات 

تيجة إل  كجكد قصكر يي أنظمة التعاقب الكظياي المطبقة يي غزة. كيرجع الباحث الن
معظـ المنظمات الامسطينية بأنكاعيا المختماة، األمر الذم يؤثر سمبان عم  الكااءة 

لرغـ مف إدراؾ إدارة بعض المنظمات ألىمية تعاقب كاستدامة كالاعالية، كذلؾ با
 المكىبة.

  تغير المستقل "إدارة المواىبمال جميع محاورتحميل": 

 : يوض  تحميل جميع محاور المتغير المستقل إدارة المواىب(14.5جدول رقم )

الوسط  محاور إدارة المواىب المحور
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الحتمالية
 الترتيب

 1 0.000 54.047 13.69 73.87 3.69 تطكير استراتيجية المكىبة األكؿ

اسػػػػػتقطاب المكىبػػػػػة كاالحتاػػػػػاظ  الثاني
 بيا

3.68 73.50 14.89 49.451 0.000 2 

 5 0.000 50.811 13.94 70.85 3.54 تحايز المكىبة كتطكيرىا الثالث

دارة  الرابع  3 0.000 50.204 14.19 71.23 3.56 المكىبةتنظيـ كا 

 4 0.000 47.886 14.84 71.08 3.55 االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا الخامس

 6 0.000 46.063 15.11 69.65 3.48 تعاقب كاستدامة المكىبة السادس

  0.000 49.74 14.44 71.70 3.58 جميع الفقرات
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 بمػػػػػػػػػػ  إدارة المواىـــــــــبكر االػػػػػػػػػػكزف النسػػػػػػػػػبي إلجمػػػػػػػػػالي محػػػػػػػػػػ ( أف14.5جػػػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػػػـ )
(، كىػػػػػػػػك بدرجػػػػػػػػة 14.44) كانحػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػارم بمػػػػػػػػ  ،(3.58)كبمتكسػػػػػػػػط بمػػػػػػػػ  %(، 71.70)

إدارة  ممارسػػػػػة كبنػػػػػاءن عمػػػػػ  النتيجػػػػػة يػػػػػرل الباحػػػػػث أف مػػػػػف أىػػػػػـ أسػػػػػباب نجػػػػػاح. مكايقػػػػػة كبيػػػػػرة
، كالعمػػػػػؿ عمػػػػػ  حكليػػػػػا كالتركيػػػػػز عمييػػػػػا إدارة الكميػػػػػاتالتاػػػػػاؼ المكاىػػػػػب يػػػػػي الكميػػػػػات التقنيػػػػػة 

التكايػػػػػؽ ، ك تحديػػػػػد كتقيػػػػػيـ القػػػػػدرات كالميػػػػػارات الحاليػػػػػة كالمطمكبػػػػػةك  ،فاأليػػػػػراد المكىػػػػػكبي تمكػػػػػيف
 كميػػػػػػةعمػػػػػػ  نطػػػػػػاؽ الممارسػػػػػػات إدارة المكاىػػػػػػب قابميػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ ، ك كرسػػػػػػالتيا كميػػػػػػةمػػػػػػع رؤيػػػػػػة ال

  .عم  نحك يعاؿ عم  المستكل الاردمؿ كك

سػػػػػػػػاىـ يسمػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ إدارة الكميػػػػػػػػات  كميػػػػػػػػات التقنيػػػػػػػػةاليػػػػػػػػي دارة المكاىػػػػػػػػب ممارسػػػػػػػػة إف إ
بنػػػػػاء  ييػػػػػ يهللػػػػػان أكمػػػػػا تسػػػػػاىـ  ،كجػػػػػكد كنػػػػػز كامػػػػػؿ كمسػػػػػتمر مػػػػػف المكاىػػػػػبي بشػػػػػكؿ يعػػػػػاؿ يػػػػػ

تباعيػػػػػػا ييمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ باالحتاػػػػػػاظ أك اسػػػػػػتبداؿ االعمميػػػػػػة التػػػػػػي يتعػػػػػػيف  يالتعاقػػػػػػب الػػػػػػكظياي كىػػػػػػ
كعميػػػػػو يػػػػػجف االسػػػػػتثمار يػػػػػي األيػػػػػراد  .ك شػػػػػكؿ مخطػػػػػط داخػػػػػؿ العمػػػػػؿأشػػػػػخص بشػػػػػكؿ ماػػػػػاجئ 

بالكميػػػػػػػات التقنيػػػػػػػة ُيعػػػػػػػد ميػػػػػػػزة يريػػػػػػػدة تسػػػػػػػاىـ يػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ ميػػػػػػػزة تنايسػػػػػػػية مقارنػػػػػػػة  المكىػػػػػػػكبيف
 بالمنايسيف.

( حيػػػػػث بمػػػػػ  الػػػػػكزف 2018، و دراسػػػػػة )أبػػػػػك عمبػػػػػةكاتاقػػػػػت النتيجػػػػػة مػػػػػع مػػػػػا تكصػػػػػمت إليػػػػػ
( 2016، ، كدراسػػػػػػػػػة )الحيمػػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػػكح(%77.0) المكاىػػػػػػػػػبلمجمػػػػػػػػػكع محػػػػػػػػػاكر إدارة  النسػػػػػػػػػبي
، (%81.8) نسػػػػػػػػػػػػػبي( بػػػػػػػػػػػػػكزف 2016، )الكساسػػػػػػػػػػػػبة، كدراسػػػػػػػػػػػػػة (%86.62) نسػػػػػػػػػػػػػبيبػػػػػػػػػػػػكزف 

( 2015، كدراسػػػػػػػػة )األغػػػػػػػػا كالمصػػػػػػػػرم، (%69.4) نسػػػػػػػػبي( بػػػػػػػػكزف 2015كدراسػػػػػػػػة )جمعػػػػػػػػة، 
( 2018. كاختماػػػػػت النتيجػػػػػة مػػػػػع مػػػػػا تكصػػػػػمت إليػػػػػو دراسػػػػػة )الجػػػػػدم، (%74.6) نسػػػػػبيبػػػػػكزف 

كدراسػػػػػػػػػػػػة  ،(%65.48) المكاىػػػػػػػػػػػػبإدارة  رحيػػػػػػػػػػػػث بمػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػكزف النسػػػػػػػػػػػػبي لمجمػػػػػػػػػػػػكع محػػػػػػػػػػػػاك 
( بػػػػػػػػػكزف 2013كدراسػػػػػػػػػة )أبػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػحمكب، ، (%49.0) نسػػػػػػػػػبي( بػػػػػػػػػكزف 2014)الارجػػػػػػػػػاني، 

، كدراسػػػػػػػة )متعػػػػػػػب (%62.63) نسػػػػػػػبي( بػػػػػػػكزف 2013ة )صػػػػػػػياـ، ، كدراسػػػػػػػ(%59.8) نسػػػػػػػبي
 .(%60.0) نسبي( بكزف 2013كحاجـ، 
 :متغير التا ع "اأداء المؤسسي"ال فقرات مجالتحميل 

كالػػػػػذم  (15.5)لمعينػػػػػة الكاحػػػػػدة كالنتػػػػػائج مبينػػػػػة يػػػػػي جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ  tتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار 
 .األداء المؤسسيالمجاؿ الثاني  يي يقراتيبيف آراء أيراد عينة الدراسة 
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 المؤسسي الثاني اأداءالمجال لفقرات  تحميل: (15.5جدول رقم )

الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الحتمالية
 الترتيب

يكجػػػد تطػػػكير يػػػي جػػػكدة الخػػػدمات  .1
 التعميمية التي تقدميا الكمية.

3.80 76.00 0.78 10.695 0.000 7 

يتسػػـ الييكػػؿ التنظيمػػي يػػي الكميػػة  .2
 6 0.000 9.504 0.89 76.20 3.81 بكهللكح األدكار كالمسؤكليات.

يكجػػػػػػػػد كصػػػػػػػػؼ كظياػػػػػػػػي كاهللػػػػػػػػح  .3
 لمعامميف يي الكمية.

3.90 78.00 0.91 10.289 0.000 3 

تحػػػرص إدارة الكميػػػة عمػػػ  هللػػػماف  .4
 استثمار المكارد المتاحة بكااءة.

3.77 75.40 0.84 9.638 0.000 9 

تػػكير إدارة الكميػػة البػػرامج التدريبيػػة  .5
 المتنكعة لتطكير أداء العامميف.

3.72 74.40 0.83 9.157 0.000 13 

تتميػػػػػػػػػػػػػػػػز أنظمػػػػػػػػػػػػػػػػة المعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػات  .6
يػػػػػي الكميػػػػػة بالحداثػػػػػة  المسػػػػػتخدمة

 كمكاكبة التطكر التكنكلكجي.
3.74 74.80 0.85 9.082 0.000 12 

تسػػػػػػع  إدارة الكميػػػػػػة إلػػػػػػ  تبسػػػػػػيط  .7
العمميات كاإلجراءات الداخميػة بػيف 

 األقساـ كالكحدات.
3.84 76.80 0.78 11.243 0.000 4 

تػػػػػكير معػػػػػايير كمقػػػػػاييس مناسػػػػػبة ت .8
لمراقبػػػػػػػػػػػػػة األعمػػػػػػػػػػػػػاؿ الكتشػػػػػػػػػػػػػاؼ 
االنحرايػػػػػػػػػػػػػػػػات كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 تصحيحيا.

3.83 76.60 0.82 10.600 0.000 5 

تحػػػػػػػػػػػػػػدد إدارة الكميػػػػػػػػػػػػػػة أكلكيػػػػػػػػػػػػػػات  .9
الخػػػػدمات التعميميػػػػة المقدمػػػػة التػػػػي 

 تتاؽ مع احتياجات المستايديف.
3.94 78.80 0.69 14.263 0.000 2 

تحػػػػػػرص إدارة الكميػػػػػػة عمػػػػػػ  نشػػػػػػر  ..1
ثقاية جكدة الخػدمات التعميميػة يػي 

 الكمية.
3.96 79.20 0.74 13.510 0.000 1 

تػػػكير بيئػػػة عمػػػؿ مالئمػػػة لتشػػػجيع ت .11
 16 0.000 8.678 0.81 73.40 3.67 العامميف عم  المبادرة كاالبتكار.

 11 0.000 10.185 0.78 75.20 3.76تقػػػيـ إدارة الكميػػػة مكاردىػػػا المتاحػػػة  .12
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الوسط  ال يان م.
 الحسا ي

الوزن 
 النس ي

النحراف 
 المعياري

القيمة  tقيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

بشػػػػػػػكؿ دكرم لمتأكػػػػػػػد مػػػػػػػف جػػػػػػػكدة 
 أدائيا.

رهللػػا المسػػتايديف تقػػيـ إدارة الكميػػة  .13
 8 0.000 10.207 0.80 75.60 3.78 مف الخدمات التعميمية المقدمة.

تمتمؾ إدارة الكمية استراتيجية يعالة  .14
 لجمب التمكيؿ.

3.72 74.40 0.88 8.593 0.000 14 

تعمؿ إدارة الكمية عم  تقميؿ  .15
التكاليؼ غير الهللركرية دكف 

 التأثير عم  جكدة األداء.
3.77 75.40 0.96 8.392 0.000 10 

تشػػػػجع إدارة الكميػػػػة العػػػػامميف يييػػػػا  .16
 عم  التعمـ كالتطكر الميني.

3.68 73.60 0.96 7.375 0.000 15 

  0.000 61.542 12.37 75.89 3.79 جميع الفقرات

اأداء "المجػػػػػػاؿ الثػػػػػػاني أف الػػػػػػكزف النسػػػػػػبي تبػػػػػػيف النتػػػػػػائج ( 15.5مػػػػػػف خػػػػػػالؿ جػػػػػػدكؿ )
 ( أم أكبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف3القيمػػػػػػػػة الماترهللػػػػػػػػة العػػػػػػػػدد ) مػػػػػػػػف %( كىػػػػػػػػي أكبػػػػػػػػر75.89) "المؤسســــــــي

كىػػػػػػذا يعنػػػػػػي أف  ،(0.05( كىػػػػػػي أقػػػػػػؿ مػػػػػػف )0.000ككانػػػػػػت القيمػػػػػػة االحتماليػػػػػػة ) %(،60.0)
 كىي بدرجة مكايقة كبيرة.، استجابات المستجيبيف عم  ىذا المحكر كانت إيجابية

  ودة الخدمات التعميمية فة جتحرص إدارة الكمية عمى نشر ثقا( "10)رقـ جاءت الاقرة
بم  الكزف النسبي  يي المرتبة األكل  يي ترتيب يقرات ىذا المحكر، حيث "في الكمية

كالقيمة االحتمالية  %(،60.0( أم أكبر مف )3( كىك أكبر مف العدد )79.2%)
اآلراء كانت يي ىذه الاقرة ف أمما يدؿ عم   (0.05) مف أقؿكىي  (،0.000)تساكم 
ف كيعزك الباحث النتيجة إل  أ، كىي بدرجة مكايقة كبيرة. حسب المستجيبيفإيجابية 

مف العكامؿ المؤثرة، حيث تديع بعجمة  كميات التقنيةاالىتماـ بنشر ثقاية الجكدة يي ال
ء حد الركائز األساسية يي تحسيف أداأعد ثقاية الجكدة تُ ك ، دائمان  التقني التطكير لمتعميـ
عف دكرىا يي تعزيز القيـ كالمعتقدات كالسمككيات لدل العامميف  يهللالن  الكميات التقنية

كيتمحكر نشر ثقاية  جؿ التكجو نحك تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة.أمف  كمياتيي ال
، مستايديفإدارة ال، القيادة كالتزاـ اإلدارةمنيا:  عدة الجكدة حكؿ التركيز عم  عناصر
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الجكائز ، إدارة العممية، ستراتيجي لمجكدةالتخطيط اال، يرؽ العمؿ، التدريب كالتعمـ
  .االتصاؿ الاع اؿ، ك كاالعتراؼ

 توفر  يئة عمل مالئمة لتشجيع ت( كىي "11) رقـ جاء يي المرتبة األخيرة الاقرة
 %(،60.0)كىي أكبر مف %( 73.4) " بكزف نسبيالعاممين عمى الم ادرة وال تكار
آراء ف أمما يدؿ عم  ( 0.05( كىي أقؿ مف )0.000كالقيمة االحتمالية لماقرة بمغت )

بيف عم  ىذه الاقرة كانت إيجابية، كىي بدرجة مكايقة كبيرة. كيرل الباحث أف المستجي
بيئة العمؿ ُتعد حايزان لمعامميف كدايعان لمتميز كاإلبداع يي أداء مياميـ كتحسيف مستكل 

أف بيئة العمؿ اإليجابية تعمؿ عم  ريع مستكل الرهللا الكظياي كتحسيف اإلنتاجية، ذلؾ 
مة مصدران أساسيان عم  األداء. كُتعد البيئة المالئ مستكل الكااءة، مما يؤثر إيجابيان 

الستقطاب الكااءات كالخبرات يي سكؽ العمؿ كاالحتااظ بيا، خاصة يي ظؿ المنايسة 
 الشديدة بيف الكميات التقنية.

  بأف عممية تطكير األداء  يفسر ال احث نتيجة مجال اأداء المؤسسي عامةو صفة
المؤسسي عممية متكاممة تنطكم عم  أنشطة مخططة كشاممة لمكميات التقنية كتتـ بناءن 
عم  استراتيجيات كاهللحة، كخطط محددة، كتحتكم ىذه العممية عم  محاكر أساسية 
بالعمميات الداخمية، كاليياكؿ التنظيمية، كالمكارد البشرية، كالتكنكلكجيا. كينظر إل  

طكير األداء المؤسسي بأنو عممية متصمة كمستمرة ككنيا ترتبط بعمميات التطكير ت
كالتغيير المطمكب مكاكبتيا يي بيئة الكميات التقنية، كعم  ذلؾ يجف تطكير األداء 
المؤسسي عممية مستمرة انطالقان مف عامميف، أكليما: انقهللاء يترة زمنية لمحصكؿ عم  

ؤسسي، مما يتطمب دكاميا كاستمرارىا. كثانييما: إف نتائج عممية تطكير األداء الم
التغيرات السريعة كالمتالحقة يي الظركؼ البيئية المحيطة بالكميات التقنية تتطمب 
استمرار عممية تطكير األداء المؤسسي، لزيادة قدرة الكميات عم  االستجابة السريعة 

 ليذه التغيرات.

  ( حيث بم  الكزف النسبي 2016اسة )ىنية، مع در  نتيجة مجاؿ األداء المؤسسيكاتاقت
لمحكر األداء المؤسسي يي قطاع الصناعات الغذائية، كىي بدرجة مكايقة كبيرة، 

( حيث بم  الكزف النسبي لمحكر األداء المؤسسي يي مؤسسات 2014كدراسة )النجار، 
سة )أبك كدرا ، كىي بدرجة مكايقة كبيرة،التعميـ الشرعي بكزارة األكقاؼ بمحايظات غزة

األداء المؤسسي، كىي بدرجة مكايقة ( حيث بم  الكزف النسبي لمحاكر 2012حسنو، 
النسبي لمحاكر األداء المؤسسي، ( حيث بم  الكزف 2011كدراسة )الدجني،  كبيرة،
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( 2018كاختمات نتائج الدراسة مع دراسة دراسة )البكجي،  .كىي بدرجة مكايقة كبيرة
األداء المؤسسي يي المنظمات الصحية غير الحككمية  حيث بم  الكزف النسبي لمحكر

ف األداء حيث كا (Sani, 2012)دراسة  ، كىي بدرجة مكايقة متكسطة،بقطاع غزة
 المؤسسي لشركات التأميف، كىي بدرجة مكايقة متكسطة.

 اخت ار الفرضيات: 3.5
اختبػػػػػػػار الارهللػػػػػػػيات حػػػػػػػكؿ العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف متغيػػػػػػػريف مػػػػػػػف متغيػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػة )الارهللػػػػػػػية 

 الرئيسية األكل (:

  .ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة الفرضية الصفرية:
 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. الفرضية ال ديمة:

يجنػػػػػػػػو ال يمكػػػػػػػػف  α≤0.05أكبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػتكل الداللػػػػػػػػة  Sig.(P-value)إذا كانػػػػػػػػت 
ريػػػػض الارهللػػػػػية الصػػػػػارية كبالتػػػػػالي ال تكجػػػػػد عالقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف متغيػػػػػريف مػػػػػف 

 α≤0.05أقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف مسػػػػػػػتكل الداللػػػػػػػة  Sig.(P-value)متغيػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػة، أمػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػت 
ييػػػػتـ ريػػػػض الارهللػػػػية الصػػػػارية كقبػػػػكؿ الارهللػػػػية البديمػػػػة القائمػػػػة بأنػػػػو تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة 

 يف متغيريف مف متغيرات الدراسة.إحصائية ب

 فرضيات الدراسة:
 :ىاأول الرئيسية الفرضية

أ عـاد إدارة المواىـب  بيي  α) ≥ 0.05عند مسـتوى معنويـة )توجد عالقة ذات دللة إحصائية 
)تطــوير اســتراتيجية الموى ــة، اســتقطاب الموى ــة والحتفــاظ  يــا، تحفيــز الموى ــة وتطويرىــا، 

دارة الموى ة، التصال  الموى ـة وتمكينيـا، تعاقـب واسـتدامة الموى ـة( وتطـوير اأداء  تنظيم وا 
 المؤسسي في الكميات التقنية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية.

، كأف القيمػػػة االحتماليػػػة (0.788) ( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط يسػػػاكم16.5يبػػػيف جػػػدكؿ رقػػػـ )
(Sig. تسػػػاكم )(0.000)  0.05)مػػػف مسػػػتكم الداللػػػة  أقػػػؿكىػػػي ≤ (α  كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػ  كجػػػكد

أبعػػاد إدارة المكاىػػب )تطػػكير اسػػتراتيجية المكىبػػة،  بييينقكيػػة طرديػػة عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية 
دارة المكىبػػػة، االتصػػػاؿ  اسػػػتقطاب المكىبػػػة كاالحتاػػػاظ بيػػػا، تحايػػػز المكىبػػػة كتطكيرىػػػا، تنظػػػيـ كا 

ىبػػة( كتطػػكير األداء المؤسسػػي يػػي الكميػػات التقنيػػة مػػف بالمكىبػػة كتمكينيػػا، تعاقػػب كاسػػتدامة المك 
 كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.
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كايػػػػػة ا كمككناتيػػػػػ ابكايػػػػػة أبعادىػػػػػ كياسػػػػػر الباحػػػػػث النتيجػػػػػة بػػػػػأف ممارسػػػػػة إدارة المكاىػػػػػب
 مػػػػػف أىميػػػػػة يػػػػػي تعزيػػػػػز قػػػػػدرة الكميػػػػػات التقنيػػػػػة المػػػػػا ليػػػػػ تطػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػي، سػػػػػاىـ يػػػػػيت

التعميميػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة لممسػػػػػػػػتايديف. إف الاكػػػػػػػػرة  المبحكثػػػػػػػػة عمػػػػػػػػ  االرتقػػػػػػػػاء بمسػػػػػػػػتكل الخػػػػػػػػدمات
الرئيسػػػػػػػػػػػية إلدارة المكاىػػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػػكير المػػػػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػػػػرية الالزمػػػػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػػػػؽ األىػػػػػػػػػػػداؼ 
االسػػػػػتراتيجية لمكميػػػػػات بمػػػػػا يػػػػػنعكس إيجابػػػػػان عمػػػػػ  األداء المؤسسػػػػػي، مػػػػػف خػػػػػالؿ بػػػػػذؿ الجيػػػػػكد 

ميف مػػػػػع احتياجػػػػػػات العمػػػػػؿ الحاليػػػػػػة كالمسػػػػػتقبمية، كتقمػػػػػػيص لتناسػػػػػب إمكانػػػػػػات كميػػػػػارات العػػػػػػام
عػػػػػداد القػػػػػادة كالتنايػػػػػذييف  تكػػػػػاليؼ العمالػػػػػة دكف اإلهللػػػػػرار بمسػػػػػتكل جػػػػػكدة الخدمػػػػػة المقدمػػػػػة، كا 
لمكاجيػػػػػة متطمبػػػػػات الكظػػػػػائؼ المسػػػػػتقبمية، كالمحايظػػػػػة عمػػػػػ  قػػػػػكة عمػػػػػؿ احتياطيػػػػػة، كالتحريػػػػػؾ 

 ر األمثؿ لممكاىب.الااعؿ لممكاىب داخؿ الكميات لتحقيؽ عائد االستثما

التػػػػي أثبتػػػػت كجػػػػكد ( 2018كاتاقػػػػت النتيجػػػػة مػػػػع مػػػػا تكصػػػػمت إليػػػػو دراسػػػػة )أبػػػػك عمبػػػػة، 
يػػػػػة بػػػػػيف أبعػػػػػاد إدارة المكاىػػػػػب كبنػػػػػاء المنظمػػػػػة الذكيػػػػػة لػػػػػدل المنشػػػػػآت الصػػػػػناعية عالقػػػػػة طرد
( التػػػػػػي أثبتػػػػػػت كجػػػػػػكد عالقػػػػػػة طرديػػػػػػة بػػػػػػيف كاقػػػػػػع إدارة 2018، كدراسػػػػػػة )الجػػػػػػدم، الامسػػػػػػطينية

كدراسػػػػػة )العبيػػػػػدم كالتميمػػػػػي،  ،ؽ الميػػػػػزة التنايسػػػػػية يػػػػػي الجامعػػػػػات الامسػػػػػطينيةالمكىبػػػػػة كتحقيػػػػػ
( التػػػػػي أثبتػػػػػت كجػػػػػكد عالقػػػػػة طرديػػػػػة بػػػػػيف إدارة المكاىػػػػػب كتحقيػػػػػؽ الريػػػػػادة االسػػػػػتراتيجية 2017

( التػػػػػي أثبتػػػػػت 2016يػػػػػي الشػػػػػركة العامػػػػػة لمصػػػػػناعات الجمديػػػػػة العراقيػػػػػة، كدراسػػػػػة )الكساسػػػػػبة، 
، لالتصػػػػػاالت كالتعمػػػػػيـ التنظيمػػػػػي يػػػػػي اسػػػػػتدامة شػػػػػركة زيػػػػػف إدارة المكاىػػػػػبكجػػػػػكد عالقػػػػػة بػػػػػيف 
دارة 2014كدراسػػػػػة )الارجػػػػػاني،  ( التػػػػػي أثبتػػػػػت كجػػػػػكد عالقػػػػػة طرديػػػػػة بػػػػػيف القيػػػػػادة التحكيميػػػػػة كا 

( التػػػػػي أثبتػػػػػت كجػػػػػكد عالقػػػػػة 2013المكاىػػػػػب يػػػػػي جامعػػػػػة بنغػػػػػازم، كدراسػػػػػة )متعػػػػػب كحػػػػػاجـ، 
المنظمػػػػػات التعميميػػػػػة مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر طرديػػػػػة بػػػػػيف أبعػػػػػاد إدارة المكىبػػػػػة كدعػػػػػـ اإلبػػػػػداع يػػػػػي 

اختماػػػػػت مػػػػػػع نتيجػػػػػػة دراسػػػػػػة عينػػػػػة مػػػػػػف أعهللػػػػػػاء الييئػػػػػػات التدريسػػػػػية يػػػػػػي جامعػػػػػػة القادسػػػػػػية. ك 
اسػػػػتدامة الميػػػػزة ك  إدارة المكىبػػػػة( التػػػػي أثبتػػػػت عػػػػدـ كجػػػػكد عالقػػػػة بػػػػيف 2016)الحيمػػػػة كالمػػػػكح، 

يػػػػػػػػػي  شػػػػػػػػػركة الشػػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػػط لصػػػػػػػػػناعة األدكيػػػػػػػػػة كمستحهللػػػػػػػػػرات التجميػػػػػػػػػؿيػػػػػػػػػي  التنايسػػػػػػػػػية
 سطيف.يم
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 وتطوير اأداء المؤسسي أ عاد إدارة المواىب اط  ين معامل الرت: (16.5جدول )

 معامل  يرسون الفرضية
 لالرت اط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

أبعاد بين  α) ≥ 0.05عند مستكل معنكية )تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 
المكىبػة كاالحتاػاظ بيػا، إدارة المكاىب )تطػكير اسػتراتيجية المكىبػة، اسػتقطاب 

دارة المكىبػة، االتصػػاؿ بالمكىبػة كتمكينيػػا،  تحايػز المكىبػة كتطكيرىػػا، تنظػيـ كا 
تعاقػػب كاسػػتدامة المكىبػػة( كتطػػكير األداء المؤسسػػي يػػي الكميػػات التقنيػػة مػػف 

 كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

0.788* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *

 ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

تطــوير  بييي  α) ≥ 0.05عنــد مســتوى معنويــة )توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية  .1
اســتراتيجية الموى ــة ك حــد أ عــاد إدارة المواىــب وتطــوير اأداء المؤسســي فــي الكميــات 

 التقنية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية.

، كأف القيمة االحتمالية (0.687) ( أف معامؿ االرتباط يساكم17.5جدكؿ رقـ )يبيف 
(Sig.تساكم ) (0.000)  0.05الداللة )مف مستكم  أقؿكىي ≤ (α  كجكد  كىذا يدؿ عم

 أبعاد إدارة المكىبةكأحد  طردية بيف تطكير استراتيجية المكىبة قكيةعالقة ذات داللة إحصائية 
 .يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية تطكير األداء المؤسسيك 

أف تنميػػػػة المكاىػػػػب تعتمػػػػد عمػػػػ  متغيػػػػرات إمػػػػا يػػػػي األداء أك  ذلػػػػؾ إلػػػػ  ويعــــزو ال احــــث
اإلدراؾ أك السػػػػػػػػمكؾ، لػػػػػػػػػذلؾ تعتمػػػػػػػػد الكميػػػػػػػػػات التقنيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتراتيجية لتطػػػػػػػػػكير المكاىػػػػػػػػػب 
مكانػػػػػػػػػات الكظياػػػػػػػػػة المنػػػػػػػػػكم شػػػػػػػػػغميا،  باسػػػػػػػػػتمرار لتحقيػػػػػػػػػؽ مسػػػػػػػػػتكيات أداء عاليػػػػػػػػػة تتناسػػػػػػػػػب كا 

تنايػػػػػػذ مبػػػػػػادرات لتعزيػػػػػػػز كمعريػػػػػػة الاجػػػػػػكات يػػػػػػي المعػػػػػػارؼ التػػػػػػي يمتمكيػػػػػػا شػػػػػػاغؿ الكظياػػػػػػة، ك 
 الكااءات كاالحتااظ بيا.

( التػػػػػػي أثبتػػػػػػت كجػػػػػػكد 2018اتاقػػػػػػت النتيجػػػػػػة مػػػػػػع مػػػػػػا تكصػػػػػػمت إليػػػػػػو دراسػػػػػػة )الجػػػػػػدم، 
عالقػػػػػة طرديػػػػػة بػػػػػيف ُبعػػػػػد التخطػػػػػيط إلدارة المكىبػػػػػة كتحقيػػػػػؽ الميػػػػػزة التنايسػػػػػية يػػػػػي الجامعػػػػػات 

( التػػػػػػي أثبتػػػػػػت كجػػػػػػكد عالقػػػػػػة طرديػػػػػػة بػػػػػػيف ُبعػػػػػػد 2013الامسػػػػػػطينية، كدراسػػػػػػة )أبػػػػػػك سػػػػػػحمكب، 
كييػػػػػـ النظػػػػػاـ المتكامػػػػػؿ إلدارة المكاىػػػػػب يػػػػػي الجيػػػػػاز  تطػػػػػكير اسػػػػػتراتيجية المكىبػػػػػة كبػػػػػيف إدراؾ

 الحككمي الامسطيني. 
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تطوير استراتيجية الموى ة ك حد أ عاد إدارة الموى ة  معامل الرت اط  ين(: 17.5جدول )
 وتطوير اأداء المؤسسي في الكميات التقنية

 معامل  يرسون الفرضية
 لالرت اط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

بيين  α) ≥ 0.05عند مستكل معنكيػة )تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 

تطػػػػكير اسػػػػتراتيجية المكىبػػػػة كأحػػػػد أبعػػػػاد إدارة المكاىػػػػب كتطػػػػكير األداء 
المؤسسػػػي يػػػي الكميػػػات التقنيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف يػػػي الكظػػػائؼ 

 اإلشرايية.

0.687* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *

اســتقطاب  بييي  α) ≥ 0.05عنــد مســتوى معنويــة )توجـد عالقــة ذات دللــة إحصــائية  .2
الموى ة والحتفاظ  يا ك حد أ عاد إدارة المواىب وتطوير اأداء المؤسسي فـي الكميـات 

 التقنية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية.

كأف القيمة االحتمالية ، (0.735) ( أف معامؿ االرتباط يساكم18.5يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig.تساكم ) (0.000)  0.05الداللة ) لمف مستك  أقؿكىي ≤ (α،  كجكد  كىذا يدؿ عم

كأحد أبعاد إدارة المكىبة  استقطاب المكىبة كاالحتااظ بياطردية بيف عالقة ذات داللة إحصائية 
 كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

ب األيراد ية تتبن  استراتيجية الستقطاب كجذكيرجع ذلؾ إل  أف إدارة الكميات التقن
ناسب طبيعة كثقاية الكمية المكىكبيف، األيراد الذيف يمتمككف الكااءات كالقدرات المناسبة، كالتي ت

كلدييا القدرة عم  المساىمة يي تحقيؽ أىداؼ الكمية االستراتيجية بما ينعكس إيجابان عم  
كمف العكامؿ التي تساىـ يي استقطاب كجذب األيراد المكىكبيف مف خارج الكميات ىي:  .أدائيا

الراتب األساسي، تحقيؽ التكزاف بيف الحياة المينية كالشخصية، يرص التقدـ يي مسار الكظياة، 
المنايع كالتعكيهللات، تحديات العمؿ، ربط الراتب باألداء، يرص التدريب كالتطكير، المنايع 

 دية، زمالء العمؿ، كسمعة الكمية.كالتقاع

( التي أثبتت كجكد عالقة 2018كاتاقت النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )أبك عمبة، 
طرية بيف استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا كبناء المنظمة الذكية لدل المنشآت الصناعية 

عد استقطاب كتعييف ( التي أثبتت كجكد عالقة طردية بيف بُ 2018الامسطينية، كدراسة )الجدم، 
( التي 2013المكىبة كتحقيؽ الميزة التنايسية يي الجامعات الامسطينية، كدراسة )أبك سحمكب، 
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أثبتت كجكد عالقة طردية بيف ُبعد استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا كبيف إدراؾ كييـ النظاـ 
( التي 2014اني، المتكامؿ إلدارة المكاىب يي الجياز الحككمي الامسطيني، كدراسة )الارج

دارة المكاىب يي جامعة بنغازم،  أثبتت كجكد عالقة طردية بيف ُبعد استقطاب المكاىب كا 
( التي أثبتت كجكد عالقة طردية بيف ُبعد استقطاب المكاىب 2013كدراسة )متعب كحاجـ، 

 كدعـ اإلبداع يي المنظمات التعميمية مف كجية نظر عينة مف أعهللاء الييئات التدريسية يي
( التي أثبتت عدـ كجكد عالقة 2016جامعة القادسية. كاختمات مع نتيجة دراسة )الحيمة كالمكح، 

شركة الشرؽ األكسط لصناعة األدكية يي  استدامة الميزة التنايسيةُبعد استقطاب المكاىب ك بيف 
 يي يمسطيف. كمستحهللرات التجميؿ

حتفاظ  يا ك حد أ عاد إدارة الموى ة استقطاب الموى ة وال معامل الرت اط  ين(: 18.5جدول )
 وتطوير اأداء المؤسسي في الكميات التقنية

 معامل  يرسون الفرضية
 لالرت اط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

بػػػػيف  α) ≥ 0.05تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل معنكيػػػػة )
اسػػػتقطاب المكىبػػػة كاالحتاػػػاظ بيػػػا كأحػػػد أبعػػػاد إدارة المكاىػػػب كتطػػػكير األداء 
 المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

0.735* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *

تحفيـــز  بيييي  α) ≥ 0.05عنــد مســـتوى معنويــة )توجــد عالقـــة ذات دللــة إحصـــائية  .3
ــات  الموى ــة وتطويرىــا ك حــد أ عــاد إدارة المواىــب وتطــوير اأداء المؤسســي فــي الكمي

 التقنية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية.

، كأف القيمة االحتمالية (0.668) ( أف معامؿ االرتباط يساكم19.5يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig.تساكم ) (0.000)  0.05الداللة ) لمف مستك  أقؿكىي ≤ (α  كجكد  كىذا يدؿ عم

طردية بيف تحايز المكىبة كتطكيرىا كأحد أبعاد إدارة المكىبة عالقة ذات داللة إحصائية 
 كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

إدارة الكميات التقنية تتبن  ىذه االستراتيجية بيدؼ الكشؼ  إل  إف النتيجة ويعزو ال احث
عف األيراد المكىكبيف داخؿ الكميات، مف خالؿ المجكء إل  تنايذ إجراءات تطكير كتقييـ يعالة 
 يمكف أف تؤدم إل  تحديد الارص باعتبارىا العنصر الرئيس يي إدارة المكاىب لتحقيؽ ميمتيا
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، إهللاية إل  تقديـ الحكايز بأنكاعيا ككيقان إلمكاناتيا يات التقنيةيي تطكير األداء المؤسسي لمكم
 .لالستبقاء عم  األيراد المكىكبيف لدييا

( التي أثبتت كجكد عالقة 2018كاتاقت النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )أبك عمبة، 
ية بيف ُبعد تطكير المكىبة كبناء المنظمة الذكية لدل المنشآت الصناعية الامسطينية، دطر 

( التي أثبتت كجكد عالقة طردية بيف ُبعد تحايز المكىبة كتطكيرىا 2013كدراسة )أبك سحمكب، 
كبيف إدراؾ كييـ النظاـ المتكامؿ إلدارة المكاىب يي الجياز الحككمي الامسطيني، كدراسة 

استدامة الميزة ُبعد تطكير المكىبة ك ( التي أثبتت كجكد عالقة بيف 2016كالمكح، )الحيمة 
كدراسة يي يمسطيف.  شركة الشرؽ األكسط لصناعة األدكية كمستحهللرات التجميؿيي  التنايسية

دارة المكاىب يي 2014)الارجاني،  ( التي أثبتت كجكد عالقة طردية بيف ُبعد تطكير المكىبة كا 
( التي أثبتت كجكد عالقة طردية بيف ُبعد 2013كدراسة )متعب كحاجـ،  جامعة بنغازم،

تطكير المكىبة كدعـ اإلبداع يي المنظمات التعميمية مف كجية نظر عينة مف استراتيجية 
 أعهللاء الييئات التدريسية يي جامعة القادسية. 

تحفيز الموى ة وتطويرىا ك حد أ عاد إدارة الموى ة  معامل الرت اط  ين(: 19.5جدول )
 وتطوير اأداء المؤسسي في الكميات التقنية

 الفرضية
 معامل  يرسون

 لالرت اط
 القيمة الحتمالية

(Sig.) 
بيين  α) ≥ 0.05عند مستكل معنكيػة )تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 

كتطػػػػػكير األداء تحايػػػػػز المكىبػػػػػة كتطكيرىػػػػػا كأحػػػػػد أبعػػػػػاد إدارة المكاىػػػػػب 
المؤسسػػػي يػػػي الكميػػػات التقنيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف يػػػي الكظػػػائؼ 

 اإلشرايية.

0.668* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *

دارة  بيي  α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات دللة إحصائية  .4 تنظـيم وا 
وتطـوير اأداء المؤسسـي فـي الكميـات التقنيـة مــن الموى ـة ك حـد أ عـاد إدارة المواىـب 

 وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية.

، كأف القيمة االحتمالية (0.668) ( أف معامؿ االرتباط يساكم20.5يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig.تساكم ) (0.000)  0.05الداللة ) لمف مستك  أقؿكىي ≤ (α  كجكد  كىذا يدؿ عم
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دارة المكىبة كأحد أبعاد إدارة المكىبة كتطكير عالقة ذات داللة إحصائية  طردية بيف تنظيـ كا 
 األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

الكميات التقنية تيدؼ مف خالؿ تطبيؽ استراتيجية إدارة  النتيجة أف إدارة ويفسر ال احث
المكاىب يي الكميات التقنية إل  تحقيؽ االستاادة المثم  مف كجكدىـ، الشيء الذم يحقؽ تمبية 
حاجات الكميات التقنية مف خالؿ إسياماتيـ كأيكارىـ الخالقة، كمف ثـ إعدادىـ كقيادات 

ادة كاعية باألمكر التي ياهللميا المكىكبكف أثناء إدارتيـ. مستقبمية لمكميات، كىذا يحتاج إل  قي
إل  تطكير مايـك ثقاية التركيز عم  المكاىب كمصدر لمتنايس كتزكيد ىذه المكارد باإلهللاية 

لالستجابة  كميات التقنيةكما تساعد ال ،بمساعدة المكظايف إلنجاز أيهللؿ قدراتيـ كمكاىبيـ
 .بيف الكميات يؿ المنايسة كالتنايسلمتحديات، كالتحرؾ إل  األماـ يي سب

( التي أثبتت كجكد عالقة 2018كاتاقت النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )أبك عمبة، 
كبناء المنظمة الذكية لدل المنشآت الصناعية الامسطينية، المكىبة  أداء بنعد إدارةية بيف دطر 

دارة المكىبةُبعد ( التي أثبتت كجكد عالقة طردية بيف 2013كدراسة )أبك سحمكب،   تنظيـ كا 
كدراسة  كبيف إدراؾ كييـ النظاـ المتكامؿ إلدارة المكاىب يي الجياز الحككمي الامسطيني،

( التي أثبتت كجكد عالقة طردية بيف ُبعد استراتيجية النشر كاإلدارة كدعـ 2013)متعب كحاجـ، 
ئات التدريسية يي جامعة اإلبداع يي المنظمات التعميمية مف كجية نظر عينة مف أعهللاء اليي

( التي أثبتت عدـ كجكد عالقة بيف 2016. كاختمات مع نتيجة دراسة )الحيمة كالمكح، القادسية
شركة الشرؽ األكسط لصناعة األدكية يي  استدامة الميزة التنايسيةك  إدارة أداء المكىبةُبعد 

 يي يمسطيف. كمستحهللرات التجميؿ
دارة الموى ة ك حد أ عاد إدارة الموى ة وتطوير  معامل الرت اط  ين: (20.5جدول ) تنظيم وا 

 اأداء المؤسسي في الكميات التقنية

 الفرضية
 معامل  يرسون

 لالرت اط
 القيمة الحتمالية

(Sig.) 
بيين  α) ≥ 0.05عند مستكل معنكيػة )تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 

دارة المكىبػة كأحػد أبعػاد إدارة المكاىػب  كتطػكير األداء المؤسسػي تنظيـ كا 
 يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

0.707* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *
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التصــال  بييي  α) ≥ 0.05عنــد مســتوى معنويــة )توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية  .5
المواىــب وتطــوير اأداء المؤسســي فــي الكميــات  الموى ــة وتمكينيــا ك حــد أ عــاد إدارة 

 التقنية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية.
، كأف القيمة االحتمالية (0.771) ( أف معامؿ االرتباط يساكم21.5يبيف جدكؿ رقـ )

(Sig.تساكم ) (0.000)  0.05الداللة )مف مستكم  أقؿكىي ≤ (α  كجكد  كىذا يدؿ عم
طردية بيف االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا كأحد أبعاد إدارة المكىبة  قكيةعالقة ذات داللة إحصائية 

 كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.
ب بالمكاىمف قبؿ إدارة الكميات التقنية نتيجة إل  كجكد تكاصؿ يعاؿ ال ويعزو ال احث

إتاحة الارص أماميـ لنشر معارييـ كخبراتيـ داخؿ ، حيث يتـ الكميات المتاحة ليـ ييالبشرية 
مف العمؿ عف بعد باستخداـ  ، ككذلؾ تمكف إدارة الكميات التقنية األيراد المكىكبيف لديياالكميات

 .كتكنكلكجيا المعمكمات المتكيرة كسائؿ االتصاؿ الحديثة
( التي أثبتت كجكد عالقة 2018تكصمت إليو دراسة )أبك عمبة، كاتاقت النتيجة مع ما 

ية بيف بنعد المشاركة كاالتصاؿ بالمكىبة كبناء المنظمة الذكية لدل المنشآت الصناعية دطر 
( التي أثبتت كجكد عالقة طردية بيف ُبعد االتصاؿ 2013الامسطينية، كدراسة )أبك سحمكب، 

النظاـ المتكامؿ إلدارة المكاىب يي الجياز الحككمي بالمكىبة كتمكينيا كبيف إدراؾ كييـ 
( التي أثبتت كجكد عالقة طردية بيف ُبعد استراتيجية 2013الامسطيني، كدراسة )متعب كحاجـ، 

االتصاؿ كالتمكيف كدعـ اإلبداع يي المنظمات التعميمية مف كجية نظر عينة مف أعهللاء 
 الييئات التدريسية يي جامعة القادسية.

التصال  الموى ة وتمكينيا ك حد أ عاد إدارة الموى ة  معامل الرت اط  ين(: 21.5جدول )
 وتطوير اأداء المؤسسي في الكميات التقنية

 معامل  يرسون الفرضية
 لالرت اط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

بيين  α) ≥ 0.05عند مستكل معنكيػة )تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 

كتمكينيػػػػا كأحػػػد أبعػػػػاد إدارة المكاىػػػب كتطػػػػكير األداء االتصػػػاؿ بالمكىبػػػة 
المؤسسػػػي يػػػي الكميػػػات التقنيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف يػػػي الكظػػػائؼ 

 اإلشرايية.

0.771* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *
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تعاقـــب  بيييي  α) ≥ 0.05عنـــد مســتوى معنويـــة )توجــد عالقـــة ذات دللــة إحصـــائية  .6
ك حــد أ عــاد إدارة المواىــب وتطــوير اأداء المؤسســي فــي الكميــات  الموى ــةواســتدامة 

 التقنية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية.

، كأف القيمة االحتمالية (0.653) ( أف معامؿ االرتباط يساكم22.5يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig.تساكم ) (0.000)  0.05الداللة )مف مستكم  أقؿكىي ≤ (α  كجكد  كىذا يدؿ عم

كأحد أبعاد إدارة المكىبة  ية بيف تعاقب كاستدامة المكىبةطردعالقة ذات داللة إحصائية 
 كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

ت التقنية ياأىمية تحقيؽ تعاقب كاستدامة المكاىب داخؿ الكم النتيجة إل  ويعزو ال احث
كاالستدامة، كذلؾ الرتااع حدة المنايسة بيف مختمؼ الكميات  التي تسع  نحك اإلبداع كالتميز

التكامؿ بيف استقطاب المكاىب  بمكاف هللركرةال لجذب األيراد المكىكبيف كاالحتااظ بيـ. كمف
مف ، ثـ تمكينيـ قطاب مكاىب تمبي احتياجات الكميات التقنيةكبيف تطكيرىـ، كذلؾ باست

االستاادة مف برامج تخطيط كتطكير المسار الكظياي انطالقان مف االحتياجات التدريبية 
 الهللركرية لممكاىب، حت  تؤىميا مف ممئ مكقع كظياي استراتيجي كجكىرم يكمان ما.

( التي أثبتت كجكد عالقة 2018كاتاقت النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )أبك عمبة، 
ظ بالمكىبة كبناء المنظمة الذكية لدل المنشآت الصناعية الامسطينية، ية بيف بنعد االحتاادطر 

( التي أثبتت كجكد عالقة طردية بيف ُبعد تعاقب كاستدامة المكىبة 2013كدراسة )أبك سحمكب، 
 كبيف إدراؾ كييـ النظاـ المتكامؿ إلدارة المكاىب يي الجياز الحككمي الامسطيني.

تعاقب واستدامة الموى ة ك حد أ عاد إدارة الموى ة  نمعامل الرت اط  ي(: 22.5جدول )
 وتطوير اأداء المؤسسي في الكميات التقنية

 معامل  يرسون الفرضية
 لالرت اط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

بيين  α) ≥ 0.05عند مستكل معنكيػة )تكجد عالقة ذات داللة إحصائية 

كتطػػػػػكير األداء تعاقػػػػػب كاسػػػػػتدامة المكىبػػػػػة كأحػػػػػد أبعػػػػػاد إدارة المكاىػػػػػب 
المؤسسػػػي يػػػي الكميػػػات التقنيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف يػػػي الكظػػػائؼ 

 اإلشرايية.

0.653* 0.000 

 .α≤0.05داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *
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 الثانية: الرئيسية الفرضية 

ــة إحصــائية  ــر ذو دلل ــة )يوجــد أث أ عــاد إدارة المواىــب  بييي  α) ≥ 0.05عنــد مســتوى معنوي
)تطــوير اســتراتيجية الموى ــة، اســتقطاب الموى ــة والحتفــاظ  يــا، تحفيــز الموى ــة وتطويرىــا، 
دارة الموى ة، التصال  الموى ـة وتمكينيـا، تعاقـب واسـتدامة الموى ـة( وتطـوير اأداء  تنظيم وا 

 المؤسسي في الكميات التقنية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية.

لقياس  Stepwiseالختبار ىذه الارهللية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي التدريجي 
أثر المتغير المستقؿ )أبعاد إدارة المكاىب( عم  المتغير التابع )األداء المؤسسي(، كقد تبيف 

 التالي:

( أف Stepwiseيبيف نمكذج االنحدار النيائي باستخداـ طريقة االنحدار التدريجي )
داء المؤسسي كىك يمثؿ المتغير التابع يتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة إحصائية مستكل األ

يقط بكؿ مف )االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا، كاستقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا( كقد تـ استبعاد 
دارة  كتطكيرىا،تحايز المكىبة  المكىبة،استراتيجية  )تطكيرالمتغيرات  تعاقب  المكىبة،تنظيـ كا 

 (. األداء المؤسسي) تابعـ كجكد تأثير عم  المتغير الة المكىبة( لعدكاستدام

 معادلة الت ثير: 

 0288.)االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا( +  .042.+  240885األداء المؤسسي= 
 )استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا(

  كتمكينيا يي حاؿ تثبيت استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا، ككمما زاد االتصاؿ بالمكىبة
 أدل ذلؾ إل  زيادة يي األداء المؤسسي بمقدار كحدة كاحدة. .042.بمقدار 

  يي حاؿ تثبيت االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا، ككمما زاد استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا
 أدل ذلؾ ال  زيادة يي األداء المؤسسي بمقدار كحدة كاحدة. 288..بمقدار 
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اأداء غير التا ع: )المت Stepwiseدار التدريجي يوض  تحميل النح: (23.5جدول )
 (المؤسسي

 الوتغيراث الوستقلت
هعاهالث 

 االنحدار

الخطأ 

 الوعيار

هعاهالث 

االنحدار 

 الوعياريت

Beta 

 tقيوت 

القيوت 

 االحتواليت

sig. 

هستوى 

الداللت عند 

(0.05) 

 داؿ 0.000 6.584  3.779 24.885 الثابت
االتصػػػػػػػػػاؿ بالمكىبػػػػػػػػػة 

 كتمكينيا
 داؿ 0.000 5.532 0.504 0.076 0.420

اسػػػػػػػػػتقطاب المكىبػػػػػػػػػة 
 كاالحتااظ بيا

 داؿ 0001. 3.812 3471. 0761. 2881.

 ANOVAحتليل التباين 
 0.000 القيمة االحتمالية F 95.585قيمة اختبار 

Rالمعدؿ  معامؿ التاسيرقيمة 
2 0.637 

القيمة االحتمالية لمعامؿ 
 التاسير

0.000 

ــــــــزو ال احــــــــث النتيجػػػػػػػػة إلػػػػػػػػ  أف إدارة الكميػػػػػػػػات التقنيػػػػػػػػة تمػػػػػػػػارس إدارة المكاىػػػػػػػػب،  ويع
رؤل بالشػػػػػكؿ كتمتمػػػػػؾ رؤيػػػػػة كاهللػػػػػحة حػػػػػكؿ األيػػػػػراد المكىػػػػػكبيف، كلكػػػػػف ال يػػػػػتـ تطبيػػػػػؽ ىػػػػػذه الػػػػػ

كجػػػػد إجػػػػراءات عمػػػػؿ كاهللػػػػحة تبػػػػيف آليػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع المكىػػػػكبيف يػػػػي المطمػػػػكب، كمػػػػا أنػػػػو ال ت
ات التقنيػػػػػة لالىتمػػػػػاـ بػػػػػالمكىكبيف، الكميػػػػػات، ييػػػػػي تنحصػػػػػر يقػػػػػط بجيػػػػػكد بعػػػػػض عمػػػػػداء الكميػػػػػ

اسػػػػػػػػتراتيجية  كتجمػػػػػػػػ  لمباحػػػػػػػػث ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػتبعاد أربعػػػػػػػػة متغيػػػػػػػػرات كىػػػػػػػػي )تطػػػػػػػػكير
دارة  كتطكيرىػػػػػػػا،تحايػػػػػػػز المكىبػػػػػػػة  المكىبػػػػػػػة، تعاقػػػػػػػب كاسػػػػػػػتدامة المكىبػػػػػػػػة(  المكىبػػػػػػػة،تنظػػػػػػػيـ كا 

إلػػػػػ  إهللػػػػػاية  .األداء المؤسسػػػػػي يػػػػػي الكميػػػػػات التقنيػػػػػة تػػػػػابعلعػػػػػدـ كجػػػػػكد تػػػػػأثير عمػػػػػ  المتغيػػػػػر ال
ذلػػػػؾ يػػػػجف طبيعػػػػة العمػػػػؿ يػػػػي الكميػػػػات التقنيػػػػة يتطمػػػػب مػػػػف عمػػػػداء الكميػػػػات درجػػػػة عاليػػػػة مػػػػف 

دارة ك  كتطكيرىػػػػػا،تحايػػػػػز المكىبػػػػػة ك  المكىبػػػػػة،اسػػػػػتراتيجية  االىتمػػػػػاـ بتطػػػػػكير  المكىبػػػػػة،تنظػػػػػيـ كا 
بمػػػػػػػا يسػػػػػػػاىـ يػػػػػػػي تطػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػي يػػػػػػػي  تعاقػػػػػػػب كاسػػػػػػػتدامة المكىبػػػػػػػةكالعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػ  
 الكميات التقنية.

( التػػػػي أثبتػػػػت كجػػػػكد 2018كاتاقػػػػت النتيجػػػػة مػػػػع مػػػػا تكصػػػػمت إليػػػػو دراسػػػػة )أبػػػػك عمبػػػػة، 
تػػػػػأثير ألبعػػػػػػاد إدارة المكاىػػػػػػب كبنػػػػػػاء المنظمػػػػػػة الذكيػػػػػة لػػػػػػدل المنشػػػػػػآت الصػػػػػػناعية الامسػػػػػػطينية، 

( التػػػػػػي أثبتػػػػػػت كجػػػػػػكد تػػػػػػأثير بػػػػػػيف أبعػػػػػػاد إدارة المكاىػػػػػػب 2017كدراسػػػػػػة )العبيػػػػػػدم كالتميمػػػػػػي، 
ة يػػػػػػػي الشػػػػػػػركة العامػػػػػػػة لمصػػػػػػػناعات الجمديػػػػػػػة العراقيػػػػػػػة، كدراسػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػؽ الريػػػػػػػادة االسػػػػػػػتراتيجي

إدارة المكاىػػػػػػػػػب أثػػػػػػػػػر ذك داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػيف  كجػػػػػػػػػكد ( التػػػػػػػػػي أثبتػػػػػػػػػت2016)الكساسػػػػػػػػػبة، 
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( 2013لالتصػػػػػاالت،  كدراسػػػػػػة )أبػػػػػك سػػػػػػحمكب،  كالتعمػػػػػيـ التنظيمػػػػػػي يػػػػػي اسػػػػػػتدامة شػػػػػركة زيػػػػػػف
كاىػػػػػب البشػػػػػرية كبػػػػػيف إدراؾ التػػػػػي أثبتػػػػػت كجػػػػػكد أثػػػػػر ذك داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف أبعػػػػػاد إدارة الم

كييػػػػػػػػػـ النظػػػػػػػػػاـ المتكامػػػػػػػػػػؿ إلدارة المكاىػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػػاز الحكػػػػػػػػػػكمي الامسػػػػػػػػػطيني، كدراسػػػػػػػػػػة 
( التػػػػػػػي أثبتػػػػػػػت كجػػػػػػػكد أثػػػػػػػر ذك داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف القيػػػػػػػادة التحكيميػػػػػػػة 2014)الارجػػػػػػػاني، 

دارة المكاىػػػػػب يػػػػػي جامعػػػػػة بنغػػػػػازم، كدراسػػػػػة )متعػػػػػب كحػػػػػاجـ،  ( التػػػػػي أثبتػػػػػت كجػػػػػكد 2013كا 
لػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف أبعػػػػػاد إدارة المكىبػػػػػة كدعػػػػػـ اإلبػػػػػداع يػػػػػي المنظمػػػػػات التعميميػػػػػة أثػػػػػر ذك دال

مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر عينػػػػة مػػػػف أعهللػػػػاء الييئػػػػات التدريسػػػػية يػػػػي جامعػػػػة القادسػػػػية. كاختماػػػػت مػػػػع 
( التػػػػػػػي أثبتػػػػػػػت كجػػػػػػػكد أثػػػػػػػر هللػػػػػػػعيؼ جػػػػػػػدان بػػػػػػػيف أبعػػػػػػػاد إدارة 2018نتيجػػػػػػػة دراسػػػػػػػة )الجػػػػػػػدم، 

 عات الامسطينية.المكىبة كتحقيؽ الميزة التنايسية يي الجام
 الفرضية الثالثة:

الم حوثين  في استجا ة α) ≥ 0.05معنوية ) ىفروق ذات دللة إحصائية عند مستو وجد ت 
حول أ عاد إدارة المواىب في الكميات التقنية  اختالف خصائصيم الشخصية )النوع، المؤىل 

 العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، الكمية(.

  والمتغيرات الشخصيةالفروق اإلحصائية  ين إدارة المواىب : (24.5جدول )
 

الوسط  العدد الجنس المتطم ات
 الحسا ي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الخت ار

الدللة 
 اإلحصائية

 نوعال
 13.26 71.90 91 ذكر

T=0.460 .6400 
 10.57 70.35 18 أنث 

 المؤىل العممي

 10.21 78.24 33 ةدكتكرا

9.460 0.000 
 12.24 67.12 57 ماجستير
 13.63 73.78 19 بكالكريكس

 12.83 71.65 109 المجموع

المسمى 
 الوظيفي

 6.26 73.54 4 عميد

0.686F 0.506 
 13.52 75.77 14 نائب عميد
 12.65 71.44 91 رئيس قسـ

 12.63 72.03 109 المجموع

 سنوات الخدمة
 7.84 66.75 7 سنكات 5أقؿ مف 

F 0.645 0.588  10  أقؿ مف إل 5مف 
 سنكات

33 71.76 13.75 
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الوسط  العدد الجنس المتطم ات
 الحسا ي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الخت ار

الدللة 
 اإلحصائية

 15ل  أقؿ مف إ 10مف 
 سنة

35 70.04 11.76 

 13.83 73.49 34 سنة يأكثر 15
 12.90 71.51 109 المجموع

 الكمية

 13.05 65.60 26 كمية يمسطيف التقنية

1.416F 0.004 

الكمية الجامعية لمعمـك 
 كالتكنكلكجيا

24 70.60 12.11 

الكمية الجامعية لمعمـك 
 13.59 76.46 36 التطبيقية

 8.82 78.61 9 كمية مجتمع غزة
 6.78 67.81 14 الكمية العربية التطبيقية

 12.83 71.65 109 المجموع

 :( يكهللح أنو24.5جدكؿ )

  حكؿ  نكعحسب ال تقديرات أيراد العينةكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تال
 كقيمة الداللة اإلحصائية (0.460) مستكل إدارة المكاىب، حيث كانت قيمة ت

كيعزك الباحث النتيجة إل  أف الجنسيف يخهللعكف  .(0.05) كىي أكبر مف (0.640)
لناس ظركؼ بيئة العمؿ، كتطبؽ عمييـ خطط كسياسات متقاربة، كيمارسكف ناس 

  ية، كيتحممكف ناس األعباء دكف النظر إل  نكعيـ.المياـ الكظيا
(، 2016(، كدراسة )أبك سحمكب، 2018كاتاقت نتائج الدراسة مع دراسة )الجدم، 

( التي بينت أنو ال تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية 2015كدراسة )الجراح كأبك دكلة، 
 بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تعزل لمتغير النكع. 

 كجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أيراد العينة حسب المؤىؿ ت
كقيمة الداللة  (9.460) حيث كانت قيمة ؼ المكاىب،العممي حكؿ مستكل إدارة 

، حيث كانت الاركؽ لصالح حممة شيادة (0.05)كىي أقؿ مف  (0.000) اإلحصائية
ذلؾ إل  أف العامميف يي الكظائؼ كيرجع  (.78.24) بكزف بمتكسط حسابي الدكتكراة

ىـ مف ذكم الخيرة كالكااءة العممية  لكميات التقنية مف حممة الدكتكراةاإلشرايية يي ا
األعم ، إهللاية إل  أنيـ أكثر أقدمية يي العمؿ، كتقمدكا مناصب كظياية عميا تتيح ليـ 
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الي لدييـ بشكؿ أيهللؿ مف زمالئيـ مف حممة الماجستير كالبكالكريكس، كبالتالحكـ 
نتائج الدراسة مع . كاتاقت تحديد كاقع إدارة المكاىب يي الكميات التقنيةالقدرة عم  

( التي بينت أنو تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف 2018، دراسة )أبك عمبة
ككانت النتيجة لصالح حممة  عزل لمتغير المؤىؿ العمميمتكسطات إجابات المبحكثيف تُ 

( التي بينت أنو 2013تاقت نتائج الدراسة مع دراسة )صياـ، مؤىؿ دراسات عميا، كا
تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تعزل لمتغير المؤىؿ 

نتائج الدراسة مع دراسة  اختماتك . العممي ككانت النتيجة لصالح حممة مؤىؿ الدكتكراه
 (2016ة )الحيمة كالمكح، (، كدراس2016، (، كدراسة )أبك سحمكب2018، )الجدم

التي بينت أنو ال تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف 
 عزل لمتغير المؤىؿ العممي.تُ 
  كجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أيراد العينة حسب المسم  تال

كقيمة الداللة  (0.686) حيث كانت قيمة ؼ المكاىب،الكظياي حكؿ مستكل إدارة 
جميع كيعزك الباحث ذلؾ إل  أف  (.0.05)كىي أكبر مف  (0.506) اإلحصائية

العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية يي الكميات التقنية تطبؽ عمييـ سياسة التدكير الكظياي 
 ةالكميات التقني لكاقع إدارة المكاىب يي، كتاسيرىـ التقنية كيقان لمنظاـ األساسي لمكميات

مرتبط بحجـ معريتيـ كاطالعيـ هللمف مجاؿ عمميـ، كالذم يعتمد عم  معرية دقيقة 
بالسياسات، كاإلجراءات، كالقكانيف، كاإلمكانات المادية، كالمالية، كالبشرية التي تؤثر 

( التي بينت أنو ال 2018كاتاقت نتائج الدراسة مع دراسة )الجدم، عم  بيئة العمؿ. 
عزل لمتغير صائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تُ تكجد يركؽ ذات داللة إح

( التي بينت أنو ال تكجد 2013المسم  الكظياي، كاتاقت مع نتائج دراسة )صياـ، 
عزل لمتغير المسم  يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تُ 

ينت أنو تكجد ( التي ب2018كاختمات نتائج الدراسة مع دراسة )أبك عمبة، الكظياي. 
عزل لمتغير المسم  يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تُ 

 الكظياي ككانت النتيجة لصالح مسم  كظياي نائب مدير. 
  رات أيراد العينة حسب سنكات كجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديتال

كقيمة الداللة  (0.645) حيث كانت قيمة ؼ المكاىب،ة حكؿ مستكل إدارة خدمال
كيرجع ذلؾ إل  تحدم الثكرة  (.0.05)كىي أكبر مف  (0.588) اإلحصائية

التكنكلكجية كثكرة المعمكمات كاالتصاالت كالذم يارض عم  الكميات التقنية هللركرة 
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كحسف استخداـ  ،مكاكبة التغيرات التكنكلكجية يي العمؿ كاستيعاب االناجار المعريي
تكنكلكجيا المعمكمات كتطكيعيا يي عمميات التعميـ كالتعمـ كالذم ساىـ يي تقميص 
 الاجكة بيف ما يمتمكو المكظايف القدام  كالمكظايف الجدد مف معارؼ كميارات كخبرات.

(، 2016(، كدراسة )أبك سحمكب، 2018كاتاقت نتائج الدراسة مع دراسة )أبك عمبة، 
(، كدراسة )الجراح 2015(، كدراسة )األغا كالمصرم، 2016كالمكح،  كدراسة )الحيمة
( التي بينت أنو ال تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 2015كأبك دكلة، 

إجابات المبحكثيف تعزل لمتغير سنكات الخدمة، كاختمات مع نتائج دراسة )الجدم، 
بيف متكسطات إجابات  ( التي بينت أنو تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية2018

عزل لمتغير سنكات الخدمة ككانت النتيجة لصالح العامميف الذيف تتراكح المبحكثيف تُ 
 سنكات قأقؿ(.  5سنكات خدمتيـ )

 كجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أيراد العينة حسب الكمية حكؿ ت
 لداللة اإلحصائيةكقيمة ا (1.416) حيث كانت قيمة ؼ المكاىب،مستكل إدارة 

 ، حيث كانت الاركؽ لصالح كمية مجتمع غزة(0.05)كىي أقؿ مف  (0.004)
كيعزك الباحث النتيجة إل  أف  (.78.61) بكزف نسبي لمدراسات السياحية كالتطبيقية

كؿ قنية المبحكثة لدييـ رؤية كاهللحة حالعامميف يي الكظائؼ اإلشرايية يي الكميات الت
رغـ تقدـ كمية مجتمع غزة لمدراسات السياحية  يي كمياتيـ ممارسة إدارة المكاىب

، باإلهللاية إل  التجانس بيف الكميات لتشابو البيئة المحيطة كظركؼ العمؿ، كالتطبيقية
كبالتالي ال تكجد بينيـ يركؽ يي مجاؿ كتجانس الائات التي تتعامؿ مع تمؾ الكميات، 

( التي بينت أنو تكجد 2015كالمصرم، كاتاقت مع نتائج دراسة )األغا إدارة المكاىب. 
عزل لمتغير المؤسسة يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تُ 

نتائج الدراسة مع دراسة )الجدم،  ككانت النتيجة لصالح الجامعة اإلسالمية. كاختمات
 ( التي بينت أنو ال تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية2013(، كدراسة )صياـ، 2018

 كثيف تعزل لمتغير الكمية.بيف متكسطات إجابات المبح
 الفرضية الرا عة:

الم حوثين  في استجا ة α) ≥ 0.05معنوية ) ىفروق ذات دللة إحصائية عند مستو وجد ت 
حول اأداء المؤسسي في الكميات التقنية  اختالف خصائصيم الشخصية )النوع، المؤىل 

 الخدمة، الكمية(.العممي، المسمى الوظيفي، سنوات 
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  والمتغيرات الشخصية اأداء المؤسسيفروق اإلحصائية  ين ال: (25.5جدول )

الوسط  العدد الجنس المتطم ات
 الحسا ي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الخت ار

الدللة 
 اإلحصائية

 نوعال
 12.63 76.43 91 ذكر

T=1.014 .3030 
 10.87 73.19 18 أنث 

 المؤىل العممي

 9.09 81.82 33 ةدكتكرا

F=8.104 0.001 
 12.78 71.80 57 ماجستير
 11.87 77.89 19 بكالكريكس

 12.37 75.89 109 المجموع

المسمى 
 الوظيفي

 8.20 81.25 4 عميد

0.525F 0.593 
 12.90 78.17 14 نائب عميد
 12.46 75.55 91 رئيس قسـ

 12.38 76.03 109 المجموع

 سنوات الخدمة

 8.78 67.00 7 سنكات 5أقؿ مف 

F 1.456 0.182 

 10ل  أقؿ مف إ 5مف 
 سنكات

33 73.64 14.39 

 15  أقؿ مف إل 10مف 
 سنة

35 76.54 10.55 

 12.10 78.16 34 سنة يأكثر 15
 12.40 75.71 109 المجموع

 الكمية

 11.59 73.37 26 كمية يمسطيف التقنية

3.476F 0.010 

الكمية الجامعية لمعمـك 
 كالتكنكلكجيا

24 75.00 12.59 

الكمية الجامعية لمعمـك 
 13.28 80.42 36 التطبيقية

 9.13 79.86 9 كمية مجتمع غزة
 7.49 67.95 14 الكمية العربية التطبيقية

 12.37 75.89 109 المجموع

 :( يكهللح أنو25.5جدكؿ )

 حكؿ  يراد العينة حسب النكعبيف مستكيات تقديرات أكجد يركؽ ذات داللة إحصائية ال ت
 كقيمة الداللة اإلحصائية( 1.104ت )مستكل األداء المؤسسي، حيث كانت قيمة 
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الباحث النتيجة إل  أف كال الجنسيف لو دكر  كيعزك .(0.05)كىي أكبر مف  (0.303)
كمساىمة ياعمة يي التعامؿ مع إدارة المكاىب يي الكميات التقنية، كىذا يتكلد مف مبدأ 

نتائج الدراسة كاتاقت  العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية بالكميات التقنية. لجميعالمسئكلية 
(، 2013كدراسة )الدجني،  (،2014، كدراسة )المدىكف، (2018، مع دراسة )البكجي
يركؽ ذات داللة إحصائية بيف  دال تكجالتي بينت أنو  (2012كدراسة )يرج اهلل، 

دراسة اختمات نتائج الدراسة مع ك . النكعل لمتغير عز بحكثيف تُ متكسطات إجابات الم
تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  ( التي بينت أنو2014، )النجار

 .يف تعزل لمتغير النكع، ككانت النتائج لصالح اإلناثبحكثإجابات الم
 يراد العينة حسب المؤىؿ بيف مستكيات تقديرات أكجد يركؽ ذات داللة إحصائية ت

كقيمة الداللة  (8.104) مستكل األداء المؤسسي، حيث كانت قيمة ؼحكؿ العممي 
، حيث كانت الاركؽ لصالح حممة شيادة (0.05)كىي أقؿ مف  (0.001) اإلحصائية
كيرجع ذلؾ إل  أف العامميف يي الكظائؼ  .(81.82) بكزف بمتكسط حسابي الدكتكراة

ىـ مف ذكم الخيرة كالكااءة العممية  لكميات التقنية مف حممة الدكتكراةاإلشرايية يي ا
عميا تتيح ليـ األعم ، إهللاية إل  أنيـ أكثر أقدمية يي العمؿ، كتقمدكا مناصب كظياية 

الحكـ بشكؿ أيهللؿ مف زمالئيـ مف حممة الماجستير كالبكالكريكس، كبالتالي لدييـ 
كاتاقت نتائج الدراسة مع القدرة عم  تحديد مستكل األداء المؤسسي يي الكميات التقنية. 

يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  د( التي بينت أنو تكج2012دراسة )يرج اهلل، 
عزل لمتغير المؤىؿ العممي، ككانت النتيجة لصالح حممة مؤىؿ مبحكثيف تُ إجابات ال

(، كدراسة )ىنية، 2018البكالكريكس. كاختمات نتائج الدراسة مع دراسة )البكجي، 
( التي بينت أنو ال تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية 2014(، كدراسة )المدىكف، 2016

 المؤىؿ العممي.بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تعزل لمتغير 
 يراد العينة حسب المسم  بيف مستكيات تقديرات أكجد يركؽ ذات داللة إحصائية ال ت

كقيمة الداللة  (0.525) مستكل األداء المؤسسي، حيث كانت قيمة ؼحكؿ الكظياي 
جميع عزك الباحث ذلؾ إل  أف كيُ  .(0.05)كىي أكبر مف  (0.593) اإلحصائية

اإلشرايية يي الكميات التقنية تطبؽ عمييـ سياسة التدكير الكظياي العامميف يي الكظائؼ 
الكميات  لمستكل األداء المؤسسي يي، كتاسيرىـ التقنية كيقان لمنظاـ األساسي لمكميات

مرتبط بحجـ معريتيـ كاطالعيـ هللمف مجاؿ عمميـ، كالذم يعتمد عم  معرية  التقنية
كاإلمكانات المادية، كالمالية، كالبشرية التي دقيقة بالسياسات، كاإلجراءات، كالقكانيف، 
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(، كدراسة 2016كاتاقت نتائج الدراسة مع دراسة )ىنية، تؤثر عم  بيئة العمؿ. 
يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  د( التي بينت أنو ال تكج2014)النجار، 

ع دراسة إجابات المبحكثيف تعزل لمتغير المسم  الكظياي. كاختمات نتائج الدراسة م
( التي بينت أنو تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 2018)البكجي، 

عزل لمتغير المسم  الكظياي، ككانت النتائج لصالح مسم  كظياي إجابات المبحكثيف تُ 
( التي بينت أنو تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية 2014مدير عاـ، كدراسة )المدىكف، 

عزل لمتغير المسم  الكظياي، ككانت النتائج ف تُ بيف متكسطات إجابات المبحكثي
( التي بينت أنو تكجد يركؽ 2013لصالح مسم  كظياي مدير عاـ، كدراسة )الدجني، 

عزل لمتغير المسم  الكظياي، ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تُ 
( التي بينت 2012ككانت النتائج لصالح مسم  كظياي أكاديمي، كدراسة )يرج اهلل، 

أنو تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تعزل لمتغير 
 المسم  الكظياي، ككانت النتائج لصالح مسم  كظياي مدير.

 يراد العينة حسب سنكات بيف مستكيات تقديرات أكجد يركؽ ذات داللة إحصائية ال ت
كقيمة الداللة  (1.456) قيمة ؼمستكل األداء المؤسسي، حيث كانت حكؿ  الخدمة

الباحث النتيجة إل  أف العامميف كيرجع  .(0.05)كىي أكبر مف  (0.182) اإلحصائية
لتطكير األداء المؤسسي  الميـيي الكظائؼ اإلشرايية بالكميات التقنية يدرككف الدكر 

الدراسة مع كاتاقت نتائج  .إليجابي تطكير األداء المؤسسيا ركدكرة يي إحداث التغيي
(، كدراسة 2014(، كدراسة )النجار، 2016(، كدراسة )ىنية، 2018دراسة )البكجي، 
( التي 2013(، كدراسة )الدجني، 2014(، كدراسة )المدىكف، 2014)أبك حسنة، 

يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تعزل  دبينت أنو ال تكج
( التي بينت 2012نتائج الدراسة مع دراسة )يرج اهلل، لمتغير سنكات الخدمة. كاختمات 

عزل لمتغير أنو تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تُ 
 4سنكات الخدمة، ككانت النتائج لصالح العامميف الذيف تتراكح سنكات خدمتيـ )مف 

 سنكات يما يكؽ(.
  حكؿ يراد العينة حسب الكمية قديرات أبيف مستكيات تيكجد يركؽ ذات داللة إحصائية

 كقيمة الداللة اإلحصائية (3.476) مستكل األداء المؤسسي، حيث كانت قيمة ؼ
الكمية الجامعية لمعمـك ، حيث كانت الاركؽ لصالح (0.05)كىي أقؿ مف  (0.010)

كيعزك الباحث النتيجة إل  أف العامميف يي الكظائؼ  (.80.42) بكزف نسبي التطبيقية
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شرايية يي الكميات التقنية المبحكثة لدييـ رؤية كاهللحة حكؿ كاقع األداء المؤسسي اإل
، إهللاية إل  ذلؾ يجف طبيعة رغـ تقدـ الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية يي كمياتيـ

األكاديمية  مف حيث األقساـ ظركؼ العمؿ التي تمر بيا الكميات التقنية متشابية
كبالتالي . لخإ.الطمبة، .عممية، كعدد المكتبة، كالمختبرات ال، كالمباني، كحجـ كاإلدارية

كاتاقت نتائج الدراسة مع دراسة ال تكجد بينيـ يركؽ يي مجاؿ األداء المؤسسي. 
( التي بينت أنو تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 2018)البكجي، 

لصالح العامميف يي جمعية عزل لمتغير مكاف العمؿ، ككانت النتائج إجابات المبحكثيف تُ 
( التي بينت أنو تكجد يركؽ ذات داللة 2014رعاية المريض الخيرية، كدراسة )النجار، 

عزل لمتغير مكاف العمؿ، ككانت النتائج إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تُ 
( التي 2014لصالح العامميف يي مدرسة األكقاؼ الشرعية لمبنات، كدراسة )أبك حسنة، 

ينت أنو تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تعزل ب
لمتغير مكاف العمؿ، ككانت النتائج لصالح العامميف يي الجامعة اإلسالمية، كدراسة 

( التي بينت أنو تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 2013)الدجني، 
، ككانت النتائج لصالح العامميف يي مدرسة عزل لمتغير مكاف العمؿإجابات المبحكثيف تُ 

( التي بينت أنو تكجد يركؽ ذات داللة 2012األرقـ األساسية لمبنيف، كدراسة )يرج اهلل، 
عزل لمتغير مكاف العمؿ، ككانت النتائج إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تُ 

مع دراسة )ىنية،  نتائج الدراسة لصالح العامميف يي الجامعة اإلسالمية. كاختمات
يركؽ ذات داللة إحصائية  د( التي بينت أنو ال تكج2014(، كدراسة )المدىكف، 2016

 عزل لمتغير مكاف العمؿ. بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تُ 
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 ممخصال
يػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا الاصػػػػػػػػؿ تحميػػػػػػػػؿ خصػػػػػػػػائص مجتمػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػة، كالتػػػػػػػػي  اسػػػػػػػػتعرض الباحػػػػػػػػث

تهللػػػػمنت الكصػػػػؼ اإلحصػػػػائي لممجتمػػػػع كيقػػػػان لسػػػػماتيـ الشخصػػػػية كالتػػػػي تمثمػػػػت يػػػػي )النػػػػكع، 
إلػػػػ  تحميػػػػؿ يقػػػػرات  ثػػػػـ تطػػػػرؽ (.لػػػػكظياي، سػػػػنكات الخدمػػػػة، الكميػػػػةالمؤىػػػػؿ العممػػػػي، المسػػػػم  ا
تمثػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػي األداء بع الم، كالتػػػػػػػػػاتمثػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػي أبعػػػػػػػػػاد إدارة المكاىػػػػػػػػػبالمتغيػػػػػػػػػريف؛ المسػػػػػػػػػتقؿ كالم

تاسػػػػػير نتػػػػػائج اختبػػػػػار الارهللػػػػػيات كمناقشػػػػػتيا، كمػػػػػف ثػػػػػـ ذكػػػػػر  المؤسسػػػػػي، ثػػػػػـ أكهللػػػػػح الباحػػػػػث
كعميػػػػػػو، سػػػػػػيتـ تنػػػػػػاكؿ مكهللػػػػػػكع النتػػػػػػائج أكجػػػػػػو االتاػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػتالؼ مػػػػػػع الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة. 

 كالتكصيات إف شاء اهلل يي الاصؿ التالي.
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 تمييد:
إدارة المكاىػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػكير األداء  بنػػػػػػػػػاءن عمػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي أجريػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػكؿ دكر

غػػػػػػزة، كمػػػػػػف خػػػػػػالؿ مػػػػػػا تطرقػػػػػػت إليػػػػػػو مػػػػػػف الماػػػػػػاىيـ  بقطػػػػػػاعالمؤسسػػػػػػي يػػػػػػي الكميػػػػػػات التقنيػػػػػػة 
الدراسػػػػة، باإلهللػػػػاية إلػػػػ  مػػػػػا تػػػػـ جمعػػػػو مػػػػف بيانػػػػػات كالجكانػػػػب يػػػػي اإلطػػػػار النظػػػػرم كأدبيػػػػػات 

مػػػػػف خػػػػػالؿ االسػػػػػػتبانة، كبعػػػػػد نتػػػػػائج التحميػػػػػؿ اإلحصػػػػػػائي المناسػػػػػب لمجػػػػػاالت الدراسػػػػػػة  أكليػػػػػة
ه النتػػػػػائج كالتكصػػػػػيات مػػػػػف بيانػػػػػات االسػػػػػتبانة لممتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ كلممتغيػػػػػر التػػػػػابع، كتاسػػػػػير ىػػػػػذ

 كما يظير يي ىذا الاصؿ. 

 نتائج الدراسة: 1.6
تغير خمصػػػػػت الدراسػػػػػة لمجمكعػػػػػة مػػػػػف النتػػػػػائج مصػػػػػناة كػػػػػاآلتي: النتػػػػػائج المتعمقػػػػػة بػػػػػالم

(، كالنتػػػػػػػائج المتعمقػػػػػػػة بػػػػػػػالمتغير التػػػػػػػابع )األداء المؤسسػػػػػػػي(، كنتػػػػػػػائج المسػػػػػػػتقؿ )إدارة المكاىػػػػػػػب
 األىداؼ. متعمقة باختبار الارهلليات، كنتائج تحقيؽ

 (تغير المستقل )إدارة المواىبالنتائج المتعمقة  الم :أولً 

يركف أف مستكل إدارة %( مف مجتمع الدراسة 71.70أظيرت نتائج الدراسة أف ) .1
 بدرجة مكايقة كبيرة. حيث جاء ،إيجابي بقطاع غزة المكاىب يي الكميات التقنية

بقطاع غزة كانت كيقان  الكميات التقنيةممارسة إدارة المكاىب يي بينت النتائج أف كاقع  .2
 ألىميتيا النسبية كما يمي: 

   (73.87) تطوير استراتيجية الموى ة حكرالكزف النسبي إلجمالي مبم% ،
 كىك بدرجة مكايقة كبيرة.

   استقطاب الموى ة والحتفاظ  ياإلجمالي محكر الكزف النسبي بم 
 %(، كىك بدرجة مكايقة كبيرة.73.50)

   دارة الموى ةإلجمالي محكر الكزف النسبي بم كىك %(، 71.23) تنظيم وا 
 .بدرجة مكايقة كبيرة

   (، 71.08) تصال  الموى ة وتمكينياال محور إلجمالي الكزف النسبي بم%
 . كىك بدرجة مكايقة كبيرة
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   (، كىك 70.85) تحفيز الموى ة وتطويرىا إلجمالي محكرالكزف النسبي بم%
 .كبيرةبدرجة مكايقة 

   (، كىك 69.65) تعاقب واستدامة الموى ة إلجمالي محكرالكزف النسبي بم%
 بدرجة مكايقة كبيرة.

 المتغير التا ع )اأداء المؤسسي(النتائج المتعمقة   :ثانياً 

الدراسة يركف أف مستكل تطكر األداء  %( مف مجتمع75.89كشات نتائج الدراسة أف ) .1
 بدرجة مكايقة كبيرة. حيث جاء بقطاع غزة إيجابييي الكميات التقنية المؤسسي 

 نتائج المتعمقة  اخت ار الفرضياتال :ثالثاً 

عند مستكل عالقة ذات داللة إحصائية  األكل  كجكد الرئيسية أظيرت نتائج الارهللية .1
أبعاد إدارة المكاىب )تطكير استراتيجية المكىبة، استقطاب  بين α) ≥ 0.05) داللة

دارة المكىبة، االتصاؿ  المكىبة كاالحتااظ بيا، تحايز المكىبة كتطكيرىا، تنظيـ كا 
بالمكىبة كتمكينيا، تعاقب كاستدامة المكىبة( كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات 

حيث بم  معامؿ االرتباط ة، التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايي
(0.788.) 

 أما بالنسبة لنتائج الارهلليات الارعية لمارهللية األكل  كانت عم  النحك التالي:

  0.05) داللػةعنػد مسػتكل تكجػد عالقػة ذات داللػة إحصػائية ≤ (α تطػكير  بيين
اسػػػػتراتيجية المكىبػػػػة كأحػػػػد أبعػػػػاد إدارة المكاىػػػػب كتطػػػػكير األداء المؤسسػػػػي يػػػػي 

نيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف يػػػي الكظػػػائؼ اإلشػػػرايية، حيػػػث بمػػػ  الكميػػػات التق
 (.0.687معامؿ االرتباط )

  0.05) داللػػػػػةعنػػػػػد مسػػػػػتكل تكجػػػػػد عالقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية ≤ (α بيييييين 

اسػػػػتقطاب المكىبػػػػة كاالحتاػػػػاظ بيػػػػا كأحػػػػد أبعػػػػاد إدارة المكاىػػػػب كتطػػػػكير األداء 
يػي الكظػائؼ اإلشػرايية، المؤسسي يي الكميػات التقنيػة مػف كجيػة نظػر العػامميف 

 (.0.735حيث بم  معامؿ االرتباط )
  0.05) داللػػةعنػػد مسػػتكل تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية ≤ (α تحايػػز  بييين

المكىبػػػػة كتطكيرىػػػػا كأحػػػػد أبعػػػػاد إدارة المكاىػػػػب كتطػػػػكير األداء المؤسسػػػػي يػػػػي 
الكميػػػات التقنيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف يػػػي الكظػػػائؼ اإلشػػػرايية، حيػػػث بمػػػ  

 (.0.668امؿ االرتباط )مع
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  0.05) داللػػةعنػػد مسػػتكل تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية ≤ (α تنظػػيـ  بييين
دارة المكىبػػة كأحػػد أبعػػاد إدارة المكاىػػب كتطػػكير األداء المؤسسػػي يػػي الكميػػات  كا 
التقنيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف يػػػي الكظػػػائؼ اإلشػػػرايية، حيػػػث بمػػػ  معامػػػؿ 

 (.0.707االرتباط )
 0.05) داللةعند مستكل ات داللة إحصائية تكجد عالقة ذ ≤ (α االتصاؿ  بين

بالمكىبػػػػة كتمكينيػػػػا كأحػػػػد أبعػػػػاد إدارة المكاىػػػػب كتطػػػػكير األداء المؤسسػػػػي يػػػػي 
الكميػػػات التقنيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف يػػػي الكظػػػائؼ اإلشػػػرايية، حيػػػث بمػػػ  

 (.0.771معامؿ االرتباط )
  0.05) داللػػةعنػػد مسػػتكل تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية ≤ (α تعاقػػب  بييين

كاسػػػػػتدامة المكىبػػػػػة كأحػػػػػد أبعػػػػػاد إدارة المكاىػػػػػب كتطػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػي يػػػػػي 
الكميػػػات التقنيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف يػػػي الكظػػػائؼ اإلشػػػرايية، حيػػػث بمػػػ  

 (.0.653معامؿ االرتباط )
أبعػػاد  بييين α) ≥ 0.05) داللػػةعنػػد مسػػتكل بينػػت النتػػائج كجػػكد أثػػر ذك داللػػة إحصػػائية  .2

( كتطػكير كتمكينيػااالتصػاؿ بالمكىبػة ك استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا، )إدارة المكاىب 
ر العػػامميف يػػي الكظػػائؼ اإلشػػرايية، األداء المؤسسػػي يػػي الكميػػات التقنيػػة مػػف كجيػػة نظػػ

 كتبيف أف باقي المتغيرات تأثرىا هللعيؼ.
يي  α) ≥ 0.05) داللة ليركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك أكهللحت النتائج كجكد  .3

بقطاع غزة باختالؼ  أبعاد إدارة المكاىب يي الكميات التقنيةحكؿ المبحكثيف  استجابات
 (.، الكميةالمؤىؿ العمميخصائصيـ الشخصية تعزل لمتغير )

 α) ≥ 0.05) داللة ليركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك النتائج أنو ال تكجد  بينت .4
أبعاد إدارة المكاىب يي الكميات التقنية بقطاع غزة حكؿ المبحكثيف  يي استجابات

ظياي، سنكات المسم  الك النكع، عزل لمتغير )باختالؼ خصائصيـ الشخصية تُ 
 (.الخدمة

يي  α) ≥ 0.05) داللة ليركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك أظيرت النتائج كجكد  .5
بقطاع غزة باختالؼ حكؿ األداء المؤسسي يي الكميات التقنية المبحكثيف  استجابات

 عزل لمتغير )المؤىؿ العممي، الكمية(.خصائصيـ الشخصية تُ 
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 α) ≥ 0.05) داللة ليركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك بينت النتائج أنو ال تكجد  .6
حكؿ األداء المؤسسي يي الكميات التقنية بقطاع غزة باختالؼ المبحكثيف  يي استجابات

 لنكع، المسم  الكظياي، سنكات الخدمة(.عزل لمتغير )اخصائصيـ الشخصية تُ 
 : نتائج اخت ار الفرضياترا عاً 

 تبيف مف تحميؿ الدراسة الميدانية المتعمقة باختبار الارهلليات ما يمي:
 (: تمخيص نتائج اخت ار الفرضيات1.6جدول رقم )

الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 اختمفت مع الدراسة

عند تكجد عالقة ذات داللة إحصائية  :ىاأولالرئيسية  الفرضية
أبعاد إدارة المكاىب )تطكير بين  α) ≥ 0.05مستكل معنكية )

استراتيجية المكىبة، استقطاب المكىبة كاالحتااظ بيا، تحايز المكىبة 
دارة المكىبة، االتصاؿ بالمكىبة كتمكينيا، تعاقب  كتطكيرىا، تنظيـ كا 

األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كاستدامة المكىبة( كتطكير 
 كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

ث ت صحة 
 الفرضية

(، 2018)أبك عمبة، 
 (، 2016)الكساسبة، 

)األغا كالمصرم، 
2015.) 

الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 اختمفت مع الدراسة

عنػػػد تكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية  الفرضـــية الفرعيـــة اأولـــى:
تطػػكير اسػػتراتيجية المكىبػػة كأحػػد بييين  α) ≥ 0.05مسػػتكل معنكيػػة )

أبعاد إدارة المكاىب كتطكير األداء المؤسسي يي الكميػات التقنيػة مػف 
 كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

ث ت صحة 
 الفرضية

  (،2018، )الجدم
 (.2016، )أبك سحمكب

عنػػػد تكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية  الفرعيـــة الثانيـــة:الفرضـــية 
اسػػتقطاب المكىبػػة كاالحتاػػاظ بيػػا بييين  α) ≥ 0.05مسػػتكل معنكيػػة )

كأحػػػػد أبعػػػػاد إدارة المكاىػػػػب كتطػػػػكير األداء المؤسسػػػػي يػػػػي الكميػػػػات 
 التقنية مف كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

ث ت صحة 
 الفرضية

)الجراح كأبك دكلة، 
، (، )الارجاني2015

2014)، 
 (.2013)النخالة، 

عنػػػد تكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية  الفرضـــية الفرعيـــة الثالثـــة:
تحايػػػز المكىبػػػة كتطكيرىػػػا كأحػػػد بيييين  α) ≥ 0.05مسػػػتكل معنكيػػػة )

أبعاد إدارة المكاىب كتطكير األداء المؤسسي يي الكميػات التقنيػة مػف 
 اإلشرايية.كجية نظر العامميف يي الكظائؼ 

ث ت صحة 
 الفرضية

 (، 2016، الحيمة كالمكح)
 ، (2013، )متعب كحاجـ
 .(2013)النخالة، 

عنػػػد تكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية  الفرضـــية الفرعيـــة الرا عـــة:
دارة المكىبػػة كأحػػد أبعػػاد بييين  α) ≥ 0.05مسػػتكل معنكيػػة ) تنظػػيـ كا 

إدارة المكاىب كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية 

ث ت صحة 
 الفرضية

 (، 2018)أبك عمبة، 
 (، 2016)الحيمة كالمكح، 
 (.2013)متعب كحاجـ، 
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الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 اختمفت مع الدراسة

 نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.
عنػػد تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية  الفرضــية الفرعيــة الخامســة:

االتصػاؿ بالمكىبػة كتمكينيػا كأحػد بين  α) ≥ 0.05مستكل معنكيػة )
أبعاد إدارة المكاىب كتطكير األداء المؤسسي يي الكميػات التقنيػة مػف 

 كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

ث ت صحة 
 الفرضية

 (، 2018)أبك عمبة، 
 (، 2016)أبك سحمكب، 
 (.2013)متعب كحاجـ، 

عنػػد تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية  ســة:الفرضــية الفرعيــة الساد
تعاقػػػب كاسػػػتدامة المكىبػػػة كأحػػػد بيييين  α) ≥ 0.05مسػػػتكل معنكيػػػة )

أبعاد إدارة المكاىب كتطكير األداء المؤسسي يي الكميػات التقنيػة مػف 
 كجية نظر العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

ث ت صحة 
 الفرضية

 (، 2018)أبك عمبة، 
 (.2016)أبك سحمكب، 

عنػػد مسػػتكل معنكيػػة يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػائية  الفرضــية الثانيــة:
(0.05 ≤ (α  أبعػاد إدارة المكاىػب )تطػكير اسػتراتيجية المكىبػة، بين

اسػػتقطاب المكىبػػة كاالحتاػػاظ بيػػا، تحايػػز المكىبػػة كتطكيرىػػا، تنظػػيـ 
دارة المكىبػػػػػػػة، االتصػػػػػػػاؿ بالمكىبػػػػػػػة  كتمكينيػػػػػػػا، تعاقػػػػػػػب كاسػػػػػػػتدامة كا 

المكىبة( كتطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية مف كجية نظر 
 العامميف يي الكظائؼ اإلشرايية.

ث ت صحة 
 الفرضية

 (، 2018)أبك عمبة، 
)أعبيدم كالتميمي، 

2017 ،) 
 (.2015)جمعة، 

 ليركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك كجد ي الفرضية الثالثة:
حكؿ أبعاد إدارة المبحكثيف  يي استجابة α) ≥ 0.05معنكية )

المكاىب يي الكميات التقنية باختالؼ خصائصيـ الشخصية )النكع، 
 المؤىؿ العممي، المسم  الكظياي، سنكات الخدمة، الكمية(.

  

   ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
( α≤0.05تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .1

أبعاد إدارة المكاىب يي لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ 
 (.نكعُتعزل لمتغير )ال الكميات التقنية بقطاع غزة

عدم ث ت 
صحة 
 الفرضية

 (، 2018)الجدم، 
 (.2016)أبك سحمكب، 

( α≤0.05تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .2
أبعاد إدارة المكاىب يي لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ 

 (.مؤىؿ العمميُتعزل لمتغير )الالكميات التقنية بقطاع غزة 

ث ت صحة 
 الفرضية

 (، 2018)أبك عمبة، 
 (.2016)الحيمة كالمكح، 

( α≤0.05تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .3
أبعاد إدارة المكاىب يي لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ 

 (.مسم  الكظياي)الُتعزل لمتغير الكميات التقنية بقطاع غزة 

ث ت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (، 2018)الجدم، 
 (.2013)صياـ، 

( α≤0.05تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .4
أبعاد إدارة المكاىب يي لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ 

ث ت عدم 
صحة 

 (، 2018)أبك عمبة، 
 (.2013)صياـ، 
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الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 اختمفت مع الدراسة

 الفرضية (.سنكات الخدمة)ُتعزل لمتغير الكميات التقنية بقطاع غزة 
( α≤0.05تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .5

أبعاد إدارة المكاىب يي لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ 
 .الكمية(ُتعزل لمتغير )الكميات التقنية بقطاع غزة 

صحة   تث
 الفرضية

)األغا كالمصرم، 
2015،) 
 (.2013)صياـ، 

 ليركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك كجد ت الفرضية الرا عة:
حكؿ األداء المؤسسي المبحكثيف  يي استجابة α) ≥ 0.05معنكية )

يي الكميات التقنية باختالؼ خصائصيـ الشخصية )النكع، المؤىؿ 
 الكظياي، سنكات الخدمة، الكمية(.العممي، المسم  

 ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

  

( α≤0.05تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .1
األداء المؤسسي يي الكميات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ 

 (.نكعُتعزل لمتغير )الالتقنية بقطاع غزة 

ث ت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (،2018، )البكجي
 (.2014)المدىكف، 

( α≤0.05تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .2
األداء المؤسسي يي الكميات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ 

 (.لمؤىؿ العمميُتعزل لمتغير )االتقنية بقطاع غزة 

ث ت صحة 
 الفرضية

 (،2016)ىنية، 
 .(2013)الدجني، 

( α≤0.05)تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .3
األداء المؤسسي يي الكميات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ 

 (.مسم  الكظيايُتعزل لمتغير )الالتقنية بقطاع غزة 

ث ت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (،2014، )النجار
 (،2012)يرج اهلل، 

( α≤0.05تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .4
األداء المؤسسي يي الكميات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ 

 (.سنكات الخدمةُتعزل لمتغير )التقنية بقطاع غزة 

ث ت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (، 2018، )البكجي
 (.2014أبك حسنة، )

( α≤0.05تكجد يركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .5
األداء المؤسسي يي الكميات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ 

 (.الكمية)ُتعزل لمتغير التقنية بقطاع غزة 

صحة  ث ت
 الفرضية

 (، 2016)ىنية، 
 (.2014)المدىكف، 

 

  



 
 

168 
 

 النتائج المتعمقة  تحقيق اأىداف :خامساً 

أظيػػػػػػػرت النتػػػػػػػائج تحقػػػػػػػؽ أىػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػ  النحػػػػػػػك المكهللػػػػػػػح يػػػػػػػي الجػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ 
 ( كيؽ لما يمي:2.6)

 (: النتائج المتعمقة  تحقيق اأىداف2.6جدول رقم )

 مجال تحققو مدى تحققو اليدف الرقم

1. 

التعرؼ إل  كاقع امتالؾ الكميات التقنية ألبعاد 
إدارة المكاىب مف كجية نظر العامميف 

 تحقق بالكظائؼ اإلشرايية.

ؿ تحميؿ محاكر إدارة مف خال
، كما ىك مكهللح مف المكاىب

( كحت  جدكؿ 8.5جدكؿ رقـ )
(14.5.) 

2. 
الكميػػػػػػػات بيػػػػػػاف مسػػػػػػػتكل األداء المؤسسػػػػػػػي يػػػػػػػي 

التقنيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػامميف يػػػػػػػػػػي 
 الكظائؼ اإلشرايية.

 تحقق
مف خالؿ تحميؿ محكر األداء 
المؤسسي، كما ىك مكهللح يي 

 (.15.5جدكؿ رقـ )

3. 

الكشػػػػػؼ عػػػػػف طبيعػػػػػة العالقػػػػػة بػػػػػيف أبعػػػػػاد إدارة 
المكاىػػب كتطػػكير األداء المؤسسػػي يػػي الكميػػات 

 تحقق التقنية.

مف خالؿ اختبار الارهللية 
األكل ، كما ىك مكهللح مف 

( كحت  جدكؿ 16.5جدكؿ رقـ )
(22.5.) 

4. 
تحديد أثر أبعاد إدارة المكاىب يي تطكير األداء 

 تحقق المؤسسي بالكميات التقنية.

مف خالؿ اختبار الارهللية 
الثانية، كما ىك مكهللح يي 

 (.23.5جدكؿ رقـ )

5. 

حكؿ المبحكثيف  يي استجاباتاركؽ معرية ال
المكاىب يي الكميات التقنية باختالؼ  أبعاد إدارة

خصائصيـ الشخصية )النكع، المؤىؿ العممي، 
 المسم  الكظياي، سنكات الخدمة، الكمية(.

 تحقق

مف خالؿ اختبار الارهللية 
الثالثة، كما ىك مكهللح مف 

 .(24.5جدكؿ رقـ )

6. 

حكؿ المبحكثيف  يي استجاباتاركؽ معرية ال
نية باختالؼ األداء المؤسسي يي الكميات التق

خصائصيـ الشخصية )النكع، المؤىؿ العممي، 
 المسم  الكظياي، سنكات الخدمة، الكمية(.

 تحقق

مف خالؿ اختبار الارهللية 
، كما ىك مكهللح مف الرابعة

 .(25.5جدكؿ رقـ )

7. 
تقديـ المقترحات الكايمة بنجاح تاعيؿ دكر إدارة 
المكاىب يي تطكير األداء المؤسسي يي 

 التقنية.الكميات 
 تحقق

التكصيات التي كهللعيا الباحث 
 يي هللكء نتائج الدراسة.
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 توصيات الدراسة: 2.6
تقػػػػػػدـ الباحػػػػػػث ييػػػػػػي هللػػػػػػكء اإلطػػػػػػار النظػػػػػػرم لمدراسػػػػػػة، كالنتػػػػػػائج التػػػػػػي أسػػػػػػارت عنيػػػػػػا، 

 بالتكصيات التالية:
 (تغير المستقل )إدارة المواىبتوصيات متعمقة  الم :أولً 

، كقيمة التقنية المكاىب بالكميات إدارة بمايكـ كأىميةتكعية إدارة الكميات التقنية  .1
لمستمر اإلسيامات التي تهلليايا لمعممية التعميمية ككياية اكتشاؼ المكاىب، كالبحث ا

 .عنيا يي كؿ مستكيات الكميات
كهللع استراتيجيات يعالة لجذب كاستقطاب المكاىب، خاصة يي ظؿ المنايسة الشديدة  .2

يار المكاىب الحقيقية التي تالئـ احتياجات الكميات التقنية كقمة المعركض منيا، ثـ اخت
 الاعمية.

تككيف مخزكف مف المكاىب، خاصة لممكاقع الكظياية العميا الميمة يي الكميات التقنية،  .3
عداد صؼ ثاني مف القيادات لتمبية االحتياجات المستقبمية ليذه المكاقع مف خالؿ  كا 

 إعداد خطط التعاقب الكظياي.
اـ بكهللع استراتيجيات لمحااظ عم  المكاىب عف طريؽ تكيير بيئة تعمؿ عم  االىتم .4

 إشباع احتياجاتيـ كريع مستكل مياراتيـ كريع مستكل الرهللا الكظياي.
كهللع استراتيجية متكاممة إلدارة المكاىب كربطيا باستراتيجية الكمية الشاممة كخططيا  .5

د المكىكبيف كتمكينيـ كتنمية االستراتيجية تهللمف جذب المكاىب كاالحتااظ باأليرا
 قدراتيـ.

منح العامميف المكىكبيف مزيدان مف االستقاللية كالتمكيف كزيادة مشاركتيـ يي اتخاذ  .6
 القرارات المتعمقة بالعمؿ.

لمتابعة  التقنية إنشاء أقساـ أك كحدات متخصصة تعن  بجدارة المكىكبيف داخؿ الكميات .7
قدـ مف قبؿ العامميف المكىكبيف، مع مراعاة األيكار اإلبداعية كالمقترحات التي ت

 تخصيص مكازنة مالية أليكارىـ كمشاريعيـ اإلبداعية.
تبني نظاـ حكايز يستند عم  أسس مكهللكعية لمكايأة أصحاب األيكار اإلبداعية تسيـ  .8

 يي تحسيف أداء العمميات الكظياية كتقميص الاجكة المعريية.
نترنت لالطالع عم  أيكار كمكاىب شبكة اإل ؿ االتصاؿ الحديثة كخاصةاستثمار كسائ .9

كمعارؼ اآلخريف كنشرىا كتكظيايا بما يخدـ أىداؼ الكميات التقنية كطمكحاتيا 
 المستقبمية.
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دعـ جيكد تدريب كتطكير األيراد المكىكبيف داخؿ التنظيـ ييما يتعمؽ بجكسابيـ ميارات  .10
 مؿ يي الكميات التقنية.جديدة أك تعزيزىا، أك إكسابيـ معارؼ تتطمبيا طبيعة الع

كذلؾ  ،خمؽ ثقاية تنظيمية حكؿ أىمية إدارة المكاىب كدكرىا يي تطكير األداء المؤسسي .11
عف طريؽ إشراؾ أيراد اإلدارة العميا كالكسط  يي كرش عمؿ كمؤتمرات مف أجؿ تعزيز 

 ييميـ لممارسة إدارة المكاىب ككياية تطبيؽ أبعاده.

 المتغير التا ع )اأداء المؤسسي(توصيات متعمقة   :ثانياً 

تصػميـ ىياكػؿ جديػدة ميػة لمكميػات التقنيػة مػف خػالؿ تطكير المسػتمر لميياكػؿ التنظيال .1
كعػدـ التػداخؿ يػي االختصاصػات كالمسػؤكليات بػيف كحػدات العمػؿ، ، تتسـ بالمركنػة 

 كذلؾ لتتمكف مف تعزيز قدرتيا عم  التكيؼ مع الظركؼ كالمتغيرات.

عم  حهللكر المقاءات التدريبية كالمؤتمرات العممية كالمشاركة يي تشجيع العامميف  .2
الندكات يي داخؿ يمسطيف كخارجيا كالحرص عم  تكايرىا لريع مستكل الكااءة 

 كالااعمية لدييـ.

االىتمػػػػاـ بالبنيػػػػة التحتيػػػػة كالتكنكلكجيػػػػة كتخصػػػػيص المػػػػكارد بشػػػػقييا المػػػػالي كالبشػػػػرم  .3
 الكميات التقنية. لممساىمة يي تطكير األداء المؤسسي يي

بناء نظـ اتصاالت كمعمكمات متطكرة كمتكاممة تساعد الكميات التقنية بمالحقة  .4
 بيئتيا، كتشخيص العكامؿ المتحكمة يييا، كالتطكرات المختماة التي تتصؼ بيا.

تطػػكير اسػػتراتيجية يعالػػة لجمػػب التمكيػػؿ، لتػػكيير التمكيػػؿ كالمكازنػػات كالمػػكارد الالزمػػة  .5
 التطكير المؤسسي.لعمميات 

أف تػػػكلي إدارة الكميػػػات التقنيػػػة اىتمامػػػان خاصػػػان بجميػػػع عناصػػػر بيئػػػة العمػػػؿ باعتبػػػاره  .6
يساىـ يي التأثير عم  األداء الكظياي لمعامميف، مما سيؤدم إلػ  ارتاػاع  امن مي امتغيرن 

 الركح المعنكية ليـ كزيادة كالئيـ كانتمائيـ لمكميات.

ل بػػداع كالتميػػز كالعمػػؿ الجمػػاعي كالجػػكدة الشػػاممة  بنػػاء ثقايػػة تنظيميػػة قكيػػة داعمػػة .7
 لمكصكؿ إلييا. الكميات التقنيةتحقؽ األىداؼ التي تسع  
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 (: خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة3.6جدول رقم )

الجية المسؤولة  التوصيات
 عن التنفيذ

 اإلطار 
)الفترة 
 الزمنية(

 لكميات التقنيةامحور إدارة المواىب في 
تكعية إدارة الكميات التقنية بمايـك كأىمية إدارة المكاىب بالكميات التقنية، 

ككياية اكتشاؼ  ،كقيمة اإلسيامات التي تهلليايا لمعممية التعميمية
 المكاىب، كالبحث المستمر عنيا يي كؿ مستكيات الكميات.

 مجمس الكمية. 
 عاـ .التعميـ المستمر 

كاستقطاب المكاىب، خاصة يي ظؿ كهللع استراتيجيات يعالة لجذب 
المنايسة الشديدة كقمة المعركض منيا، ثـ اختيار المكاىب الحقيقية التي 

 تالئـ احتياجات الكميات التقنية الاعمية.

 عمادة الكمية. 
 الشؤكف اإلدارية. 
 .قسـ التخطيط 

 شيكر 3

تككيف مخزكف مف المكاىب، خاصة لممكاقع الكظياية العميا الميمة يي 
عداد صؼ ثاني مف القيادات لتمبية االحتياجات الكم يات التقنية، كا 

 المستقبمية ليذه المكاقع مف خالؿ إعداد خطط التعاقب الكظياي.

 .عمادة الكمية 
 مستمر

االىتماـ بكهللع استراتيجيات لمحااظ عم  المكاىب عف طريؽ تكيير بيئة 
مستكل الرهللا تعمؿ عم  إشباع احتياجاتيـ كريع مستكل مياراتيـ كريع 

 الكظياي.

 عمادة الكمية. 
 شيكر 6 .التعميـ المستمر 

كهللع استراتيجية متكاممة إلدارة المكاىب كربطيا باستراتيجية الكمية 
الشاممة كخططيا االستراتيجية تهللمف جذب المكاىب كاالحتااظ باأليراد 

 المكىكبيف كتمكينيـ كتنمية قدراتيـ.

 عمادة الكمية. 
 النكاب. 
  التخطيط.قسـ 

 شيكر 3

منح العامميف المكىكبيف مزيدان مف االستقاللية كالتمكيف كزيادة مشاركتيـ 
 يي اتخاذ القرارات المتعمقة بالعمؿ.

 عمادة الكمية. 
 رؤساء األقساـ. 

 مستمر

إنشاء أقساـ أك كحدات متخصصة تعن  بجدارة المكىكبيف داخؿ الكميات 
كالمقترحات التي تقدـ مف قبؿ العامميف التقنية لمتابعة األيكار اإلبداعية 

المكىكبيف، مع مراعاة تخصيص مكازنة مالية أليكارىـ كمشاريعيـ 
 اإلبداعية.

 .مجمس الكمية 
 عمادة الكمية. 

 شيكر 3

تبني نظاـ حكايز يستند عم  أسس مكهللكعية لمكايأة أصحاب األيكار 
الاجكة اإلبداعية تسيـ يي تحسيف أداء العمميات الكظياية كتقميص 

 المعريية.

 .مجمس الكمية 
 .شيكر 3 عمادة الكمية 

نترنت لالطالع عم  ؿ االتصاؿ الحديثة كخاصة شبكة اإلاستثمار كسائ
أيكار كمكاىب كمعارؼ اآلخريف كنشرىا كتكظيايا بما يخدـ أىداؼ 

 الكميات التقنية كطمكحاتيا المستقبمية.

 .مجمس الكمية 
 .عمادة الكمية 
 .رؤساء األقساـ 

 مستمر
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 التوصيات
الجية المسؤولة 

 عن التنفيذ

 اإلطار 
)الفترة 
 الزمنية(

دعـ جيكد تدريب كتطكير األيراد المكىكبيف داخؿ التنظيـ ييما يتعمؽ 
بجكسابيـ ميارات جديدة أك تعزيزىا، أك إكسابيـ معارؼ تتطمبيا طبيعة 

 .العمؿ يي الكميات التقنية

 .النكاب 
 .رؤساء األقساـ 
 .التعميـ المستمر 

 مستمر

كدكرىا يي تطكير األداء خمؽ ثقاية تنظيمية حكؿ أىمية إدارة المكاىب 
المؤسسي كذلؾ عف طريؽ إشراؾ أيراد اإلدارة العميا كالكسط  يي كرش 
عمؿ كمؤتمرات مف أجؿ تعزيز ييميـ لممارسة إدارة المكاىب ككياية 

 تطبيؽ أبعاده.

 .مجمس الكمية 
 .عمادة الكمية 
 .النكاب 

 مستمر

 في الكميات التقنية محور اأداء المؤسسي
المسػػػتمر لميياكػػػؿ التنظيميػػػة لمكميػػػات التقنيػػػة مػػػف خػػػالؿ تصػػػميـ التطػػػكير 

كعػػػػػػدـ التػػػػػػداخؿ يػػػػػػي االختصاصػػػػػػات  ،ىياكػػػػػػؿ جديػػػػػػدة تتسػػػػػػـ بالمركنػػػػػػة
كالمسػػؤكليات بػػيف كحػػدات العمػػؿ، كذلػػؾ لتػػتمكف مػػف تعزيػػز قػػدرتيا عمػػ  

 التكيؼ مع الظركؼ كالمتغيرات.

 .مجمس الكمية 
 .عمادة الكمية 
 .النكاب 

 شيكر 3

العامميف عم  حهللكر المقاءات التدريبية كالمؤتمرات العممية تشجيع 
كالمشاركة يي الندكات يي داخؿ يمسطيف كخارجيا كالحرص عم  تكايرىا 

 لريع مستكل الكااءة كالااعمية لدييـ.

 .عمادة الكمية 
 .النكاب 
 .رؤساء األقساـ 

 مستمر

بشقييا المالي االىتماـ بالبنية التحتية كالتكنكلكجية كتخصيص المكارد 
 كالبشرم لممساىمة يي تطكير األداء المؤسسي يي الكميات التقنية.

 .عمادة الكمية 
 .النكاب 

 مستمر

بناء نظـ اتصاالت كمعمكمات متطكرة كمتكاممة تساعد الكميات التقنية 
بمالحقة بيئتيا، كتشخيص العكامؿ المتحكمة يييا، كالتطكرات المختماة 

 التي تتصؼ بيا.

  الكمية.عمادة 
 .شيكر 3 مركز الحاسكب 

تطػػػػػكير اسػػػػػتراتيجية يعالػػػػػة لجمػػػػػب التمكيػػػػػؿ، لتػػػػػكيير التمكيػػػػػؿ كالمكازنػػػػػات 
 كالمكارد الالزمة لعمميات التطكير المؤسسي.

 .عمادة الكمية 
 .قسـ المشاريع 

 شيكر 3

أف تػكلي إدارة الكميػات التقنيػة اىتمامػان خاصػان بجميػع عناصػر بيئػة العمػؿ 
ىاـ يساىـ يي التأثير عم  األداء الػكظياي لمعػامميف، ممػا باعتباره متغير 

 سيؤدم إل  ارتااع الركح المعنكية ليـ كزيادة كالئيـ كانتمائيـ لمكميات.

 .عمادة الكمية 
 .النكاب 
 .رؤساء األقساـ 

 مستمر

بناء ثقاية تنظيمية قكية داعمة ل بداع كالتميػز كالعمػؿ الجمػاعي كالجػكدة 
 لمكصكؿ إلييا. الكميات التقنيةالشاممة تحقؽ األىداؼ التي تسع  

 .عمادة الكمية 
 .النكاب 
 .رؤساء األقساـ 

 مستمر
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 دراسات مستق مية مقترحة: 3.6
كذلػػػػػؾ  ؛الدراسػػػػػة الحاليػػػػػةهللػػػػػركرة إجػػػػػراء دراسػػػػػات ذات عالقػػػػػة بمكهللػػػػػكع  يـــــرى ال احـــــث

 مف خالؿ إجراء الدراسات المقترحة التالية:

  المؤسسي يي هللكء معايير التميز إدارة المكاىب بالكميات التقنيةأنمكذج مقترح لتطكير. 
 .معكقات تطكير إدارة المكاىب يي الكميات التقنية بقطاع غزة 
 ية يي قطاع غزة.دكر نماذج التميز يي تطكير األداء المؤسسي بالكميات التقن 
 بقطاع غزة. يي الكميات التقنية معكقات تحسيف األداء المؤسسي 
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 : المصادر والمراجع العر يةأولً 
 : المراجع اأجن يةثانياً 
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 المصادر والمراجع
 : المصادر والمراجع العر يةأولً 

 القرآف الكريـ: -

 الكتب العر ية:
تقـــــــــويم أداء كميــــــــات التعمــــــــيم والتـــــــــدريب التقنــــــــي مـــــــــن (: 2014أبػػػػػػػػك شػػػػػػػػمالة، يػػػػػػػػرج )

، بكلتكنيػػػػػػػؾ المسػػػػػػػتقبؿ التطبيقػػػػػػػي، وجيـــــــة نظـــــــر المعممـــــــين فـــــــي محافظـــــــات غـــــــزة
 غزة، يمسطيف.

(: اإلدارة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية لممػػػػػػػػػػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػػػػػػػػػػرية، ترجمػػػػػػػػػػػػػػػػػة: 2008أرمسػػػػػػػػػػػػػػػػػتركنج، مايكػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ )
 إيناس الككيؿ، القاىرة، مجمكعة النيؿ العربية.

، دار قبػػػػػػػػػاء لمنشػػػػػػػػػر، كيـــــــــف تقـــــــــيم أداء الشـــــــــركات والعـــــــــاممين(: 2001ثابػػػػػػػػػت، زىيػػػػػػػػػر)
 القاىرة، مصر.

، )ترجمػػػػػػػػػػػػة خالػػػػػػػػػػػػد فــــــــــــن إدارة الموى ــــــــــــة(: 2008ثػػػػػػػػػػػػكرف، كػػػػػػػػػػػػام، كبيالنػػػػػػػػػػػػت، آنػػػػػػػػػػػػدم )
العػػػػػػػػػػػػػػامرم(، الجيػػػػػػػػػػػػػػػزة، دار الاػػػػػػػػػػػػػػاركؽ لالستشػػػػػػػػػػػػػػػارات الثقاييػػػػػػػػػػػػػػة. )العمػػػػػػػػػػػػػػػؿ األصػػػػػػػػػػػػػػػمي 

 ـ(.2007نشر يي عاـ 

، دارة المتميـــــــزة لممـــــــوارد ال شـــــــرية تميـــــــز  ـــــــال حـــــــدوداإل(: 2009حسػػػػػػػف، عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز )
 المنصكرة، المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، مصر.

، مؤسسػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػكارؽ لمنشػػػػػػػػػػػر، منـــــــــــاىج ال حـــــــــــث العممـــــــــــي(: 2006الحمػػػػػػػػػػػداني، مكيػػػػػػػػػػػؽ )
 عماف، األردف.
اإلدارة الســــــــــــــتراتيجية مفــــــــــــــاىيم وعمميــــــــــــــات وحــــــــــــــالت (: 2007الػػػػػػػػػػػػػػدكرم، زكريػػػػػػػػػػػػػػا )

 لعممية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.، دار اليازكرم ادراسية

ال حـــــــــــث (: 2006عبػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػؽ ) ،عػػػػػػػػػػػدس ككايػػػػػػػػػػػد ،عبيػػػػػػػػػػػدات كعبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحمف ،ذكقػػػػػػػػػػػاف
 ، دار الاكر لمنشر كالتكزيع، عماف.العممي: مفيومو، أدواتو، أسالي و

القػػػػػػػػػػاىرة، ، إدارة المواىــــــــــب فــــــــــي المنظمــــــــــة(: 2012) محمػػػػػػػػػػكد عبػػػػػػػػػػد الاتػػػػػػػػػػاح رهللػػػػػػػػػػكاف،
 كالنشر.المجمكعة العربية لمتدريب 
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(: تطػػػػػػػػػػػػػػػكير أداء كتجديػػػػػػػػػػػػػػػد المنظمػػػػػػػػػػػػػػػات، القػػػػػػػػػػػػػػػاىرة، دار قبػػػػػػػػػػػػػػػاء 1999السػػػػػػػػػػػػػػػممي، عمػػػػػػػػػػػػػػػي )
 لمطباعة كالنشر.

متفوقــــــــــــــون والموىو ــــــــــــــون ال(: 2008) سػػػػػػػػػػػػػػميماف، عبػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرحمف كمنيػػػػػػػػػػػػػػب، تيػػػػػػػػػػػػػػاني
 .الجزء األكؿ، القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية، والم تكرون

ابػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػـز لمطباعػػػػػػػػػػػػة ، دار العمــــــــــــل المؤسســــــــــــي(: 2002العػػػػػػػػػػػدلكني، محمػػػػػػػػػػػد أكػػػػػػػػػػػـر )
 كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف.

ــــــــــــــة (: 2013المحاسػػػػػػػػػػػػػػنة، إبػػػػػػػػػػػػػػراىيـ ) ــــــــــــــين النظري ــــــــــــــوظيفي   ــــــــــــــيم اأداء ال إدارة وتقي
 ، عماف، دار جرير لمنشر كالتكزيع.والتط يق

، دار التخطـــــــــيط التر ـــــــــوي الســـــــــتراتيجي الفكـــــــــر والتط يـــــــــق(: 2011محمػػػػػػػػػد، أحمػػػػػػػػػد )
 الميسر لمنشر كالتكزيع، عماف.

ــــــــــــاس اأداء المؤسســــــــــــي لألجيــــــــــــزة (: 2000عبػػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػػز كآخػػػػػػػػػػػػركف ) مخيمػػػػػػػػػػػػر، قي
ـــــــــــــومي ، جامعػػػػػػػػػػػػػة الدكلػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػة، المنظمػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػة لمتنميػػػػػػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػػػػػػػة، الحك

 القاىرة.

ميــــــــــارات إدارة اأداء: معــــــــــايير وتط يقــــــــــات الجــــــــــودة فــــــــــي (: 1999ىػػػػػػػػػػالؿ، محمػػػػػػػػػػد )
 ، مركز تطكير األداء كالتنمية، القاىرة.اأداء

 

 العممية:الرسائل 

رســالة (: دراسػػة تحميميػػة لمكاايػػة الداخميػػة لمتعمػػيـ التقنػػي يػػي يمسػػطيف، 2000أبػػك جػػراد، محمػػد )
 ، كمية التربية، جامعة عيف شمس، مصر.غير منشورة ةدكتورا

(: ميػػػػارات التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي لػػػػدل قيػػػػادات كميػػػػات التربيػػػػة يػػػػي 2014أبػػػػك حسػػػػنة، أحمػػػػد )
رســــالة ماجســــتير غيــــر الجامعػػػات الامسػػػطينية كعالقتيػػػػا بتحسػػػيف األداء المؤسسػػػػي ليػػػا، 

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، يمسطيف. منشورة

دارة المكاىب حسب معايير معيػد (: مستكل تطبيؽ النظاـ المتكامؿ إل2016أبك سحمكب، إياد )
IBM  ،رسـالة لدراسات قيمة العمؿ دراسة حالة الجياز الحككمي الامسطيني يي قطاع غزة

 ، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة. ماجستير غير منشورة
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(: دكر إدارة المكاىػػػب يػػػي بنػػػاء المنظمػػػة الذكيػػػة لػػػدل المنشػػػآت 2018، تػػػامر محمػػػد )ةأبػػػك عمبػػػ
، كميػػة التجػارة، الجامعػة اإلسػػالمية، رســالة ماجسـتير غيــر منشـورةالامسػطينية، الصػناعية 
 يمسطيف.

(: عالقػػػة نظػػػـ المعمكمػػات اإلداريػػػة يػػي تحسػػػيف األداء اإلدارم: دراسػػػة 2013أبػػك كػػػريـ، أيمػػف )
ـــر ميدانيػػػة بػػػالتطبيؽ عمػػػ  المنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة بقطػػػاع غػػػزة،  رســـالة ماجســـتير غي

 كالعمـك اإلدارية، جامعة األزىر، يمسطيف.، كمية االقتصاد منشورة

(: دكر تطػػػػػػكير المنتجػػػػػات يػػػػػي تحسػػػػػػيف أداء المؤسسػػػػػات الصػػػػػػغيرة 2012أـ العػػػػػز، حمػػػػػكدم )
 ، جامعة قاصدم مرباح، الجزائر.رسالة ماجستير غير منشورةكالمتكسطة، 

ت غػػزة (: تقيػػيـ عمميػػة التػػدريب لمعػػامميف بالكميػػات التقنيػػة يػػي محايظػػا2005األيػػكبي، منصػػكر )
، كميػػػػة التجػػػػارة، الجامعػػػػة رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورةمػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر المتػػػػدربيف، 

 اإلسالمية، يمسطيف.

(: تصػػػميـ بيئػػػة العمػػػؿ كالتغيػػػرات المنشػػػكدة لتحقيػػػؽ الميػػػزة التنايسػػػية: 2014األيػػػكبي، منصػػػكر )
 ،غيـر منشـور ةأطروحـة دكتـورادراسة تطبيقيػة عمػ  مؤسسػات التعمػيـ العػالي الامسػطيني، 

 جامعة الجناف، لبناف.

(: أثػػػػػر إدارة سمسػػػػػمة التكريػػػػػد عمػػػػ  أداء المنظمػػػػػة: دراسػػػػػة ميدانيػػػػػة يػػػػػي 2013البػػػػرازم، تركػػػػػي )
رســـالة ماجســـتير غيـــر الشػػػركات الصػػػناعية المدرجػػػة يػػػي سػػػكؽ الككيػػػت لػػػألكراؽ الماليػػػة، 

 ، كمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط، األردف.منشورة

اـ تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات عمػػػػ  تحسػػػػيف األداء المؤسسػػػػي (: أثػػػػر اسػػػػتخد2005بركػػػػات، خالػػػػد )
، كميػة االقتصػاد غير منشورة ةرسالة دكتورالمييئات العامة يي مجاؿ المكاصالت كالنقػؿ، 

 كالعمـك السياسية، جامعة القاىرة، مصر.

(: دكر الػػذكاء االسػػتراتيجي يػػي تطػػكير األداء المؤسسػػي يػػي المنظمػػات 2018البػػكجي، رييػػاـ )
، أكاديميػػػة اإلدارة رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورةيػػػر الحككميػػػة بقطػػػاع غػػػزة، الصػػػحية غ

 كالسياسة لمدراسات العميا، غزة، يمسطيف.

(: التقيػيـ الػذاتي كالتخطػيط االسػتراتيجي كعالقتػو بتحسػيف األداء المؤسسػي 2015جبر، نجػكل )
 –لمدراسػات العميػا ، أكاديميػة االدارة كالسياسػة رسالة ماجستير غير منشورةكزارة الصحة، 

 غزة.
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ىب يي الجامعػات الامسػطينية كعالقتػو بػالميزة ا(: كاقع إدارة المك 2018الجدم، يراس مصطا  )
 –، أكاديميػػة االدارة كالسياسػػة لمدراسػػات العميػػا رســالة ماجســتير غيــر منشــورةالتنايسػػية، 

 غزة.

اء المنظمػػة: دراسػػة (: دكر المسػػؤكلية االجتماعيػػة يػػي تحسػػيف أد2014الحسػػف، بػػك بكػػر محمػػد )
ــــر منشــــورةباتنػػػػة،  –حالػػػػة لمؤسسػػػػة ناطػػػػاؿ كحػػػػدة  ، كميػػػػة العمػػػػـك رســــالة ماجســــتير غي

 بسكرة، الجزائر. -االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة محمد خيهللر

(: ممارسػػػػػات إدارة المػػػػػكارد البشػػػػػرية كأثرىػػػػػا يػػػػػي تحقيػػػػػؽ التميػػػػػز 2010حسػػػػػف، عبػػػػػد المحسػػػػػف )
رســالة ماجســتير يػػي شػػركة زيػػف الككيتيػػة لالتصػػاالت الخمكيػػة،  المؤسسػػي: دراسػػة تطبيقيػػة

 ، جامعة الشرؽ األكسط، األردف.غير منشورة

داء المؤسسػي: دراسػة حالػة كميػة العمػـك : دكر إدارة المعرية يي تحسيف األ(2015حسينة، قمبك )
رســــالة ماجســــتير غيــــر االقتصػػػػادية كالتجاريػػػػة كعمػػػػـك التسػػػػيير بجامعػػػػة محمػػػػد خيهللػػػػر، 

، كمية العمكـ االقتصػادية كالتجاريػة كعمػـك التسػيير، جامعػة محمػد خيهللػر، بسػكرة، منشورة
 الجزائر.
رســالة ماجســتير (: الكاػػاءة الخارجيػػة لمتعمػػيـ التقنػػي يػػي محايظػػات غػػزة، 2000حمػػد، مػػركاف )

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، يمسطيف.غير منشورة

خداـ أسػػػمكب اليندسػػػة اإلداريػػػة يػػػي ممارسػػػة العمميػػػات (: درجػػػة اسػػػت2010حنػػػكف، ناديػػػة مػػػراد )
اإلداريػػة يػػػي المػػدارس الحككميػػػة يػػي محايظػػػات الهللػػػاة الغربيػػة مػػػف كجيػػة نظػػػر المػػػديريف 

  ، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، يمسطيف.رسالة ماجستير غير منشورةكالمديرات، 

المؤسسػػي: دراسػػة كصػػاية  (: دكر التخطػػيط االسػػتراتيجي يػػي جػػكدة األداء2011الػػدجني، إيػػاد )
، كميػة التربيػة، غيـر منشـورة ةأطروحـة دكتـوراتحميمية يي الجامعات النظاميػة الامسػطينية، 

 جامعة دمشؽ، سكريا.

(: كاقع األداء المؤسسي يي مدارس دار األرقـ بمحايظػات غػزة يػي هللػكء 2013الدجني، عمي )
، كميػػة التربيػػة، يــر منشــورةرســالة ماجســتير غاألنمػػكذج األكركبػػي لمتميػػز كسػػبؿ تطػػكيره، 

 الجامعة اإلسالمية، يمسطيف.

(: أثػػػر التطػػػكير التنظيمػػػي يػػػي تحسػػػيف األداء المؤسسػػػي دراسػػػة 2016الدعجػػػة، يػػػراس محمػػػكد )
ميدانيػػػة لػػػدل الجيػػػات المشػػػاركة يػػػي جػػػائزة الممػػػؾ عبػػػد اهلل الثػػػاني لتميػػػز األداء الحكػػػكمي 
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مػػػـك االقتصػػػػادية كالتجاريػػػة كعمػػػػـك ، كميػػػة العغيــــر منشــــورة ةأطروحــــة دكتـــوراكالشػػػاايية، 
 التسسير، جامعة أبك بكر بمقايد، الجزائر.

(: معكقػػػات تطبيػػػؽ إدارة الجػػػكدة الشػػػاممة يػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ التقنػػػي 2006راهللػػػي، ميريػػػت )
ــر منشــورةكسػػبؿ التغمػػب عميػػو،  ، كميػػة التجػػارة، الجامعػػة اإلسػػالمية، رســالة ماجســتير غي

 يمسطيف.

(: تقييـ األداء المؤسسي يي المدارس الثانكية لكزارة التربية كالتعميـ يي 2006الزعابي، سميماف )
، الجامعػػة األردنيػػةف عمػػاف، غيــر منشــورة ةكتــورارســالة ددكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة، 

 .األردف

(: كاقػػػع تطبيػػػؽ أسػػػمكب اإلدارة باألىػػػداؼ يػػػي الجامعػػػات الامسػػػطينية بغػػػزة 2015شػػػبير، محمػػػد )
، كميػة رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةكة المرؤكسػيف يػي اتخػاذ القػرارات، كأثرىا عمػ  مشػار 

 التربية، الجامعة اإلسالمية، يمسطيف. 

(: كاقػػػػػع التخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجي يػػػػػي مؤسسػػػػػات التعمػػػػػيـ التقنػػػػػي يػػػػػي 2007الشػػػػػكيخ، عػػػػػاطؼ )
، كميػػػػة التجػػػػارة، الجامعػػػػة اإلسػػػػالمية، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورةمحايظػػػػات غػػػػزة، 

 يمسطيف.

(: كاقع تطبيؽ نظاـ إدارة المكاىب البشرية مف كجية نظر اإلدارة الكسط  2013صياـ، عزيزة )
، كميػة التجػارة، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةكالعميا دراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغزة، 

 الجامعة اإلسالمية، يمسطيف. 

مر عمػ  يعاليػة المؤسسػات (: أثر التخطيط االستراتيجي كالتحسػيف المسػت2012العتيبي، عامر )
، جامعػػػة الشػػرؽ األكسػػط، عمػػػاف، رســـالة ماجســتير غيـــر منشــورةالمسػػتقمة يػػي الككيػػت، 

 األردف.
رســـالة ، إدارة المكاىػػػب يػػػي القػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف: النظريػػػة كالتطبيػػؽ(: 2013) زيػػػاد، زاـالعػػ

 ، عماف، األردف.عمـك اإلسالمية العالمية، جامعة الماجستير غير منشورة

(: دكر االسػػتثمار يػي تكنكلكجيػػا المعمكمػات يػػي تطػكير األداء المؤسسػػي 2012رج اهلل، أحمػد )يػ
يي مؤسسات التعميـ العالي الامسطينية: دراسة تطبيقيػة عمػ  الجامعػات الامسػطينية العاممػة 

 ، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، يمسطيف.رسالة ماجستير غير منشورةبقطاع غزة، 
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(: دكر استراتيجية التصػدير يػي تحسػيف األداء المؤسسػي: دراسػة حالػة 2015الجبارية )كحيمي، 
، رســـالة ماجســـتير غيـــر طكلقػػػة بسػػػكرة -مؤسسػػػة حػػػدكد سػػػميـ لتكهللػػػيب كتصػػػدير التمػػػكر

بسػكرة،  -، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمـك التسػيير، جامعػة محمػد خيهللػرمنشورة
 الجزائر.

عمميػػػػات إدارة المعريػػػػة كعالقتيػػػػا بتميػػػػز األداء المؤسسػػػػي: دراسػػػػة  (:2014المػػػػدىكف، محمػػػػكد )
ـــر تطبيقيػػػة عمػػػ  كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي يػػػي محتاظػػػات غػػػزة،  رســـالة ماجســـتير غي

 ، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، غزة، يمسطيف.منشورة

جامعػػػػػػات الامسػػػػػػطينية (: معكقػػػػػػات تطبيػػػػػػؽ إدارة الجػػػػػػكدة الشػػػػػػاممة يػػػػػػي ال2008مػػػػػػدكخ، نصػػػػػػر )
، كمية التربية، الجامعػة رسالة ماجستير غير منشورةبمحايظات غزة كسبؿ التغمب عمييا، 

 اإلسالمية، يمسطيف.

(: دكر تخطيط كتنمية المكارد البشرية يي تحسيف جكدة الخدمات التعميمية 2017مطرية، باسـ )
ــر منشــورةيػػي مؤسسػػات التعمػػيـ التقنػػي،  ، أكاديميػػة اإلدارة كالسياسػػة رســالة ماجســتير غي
 لمدراسات العميا، غزة، يمسطيف. 

(: األنمػػػػاط القياديػػػػة كعالقتيػػػػا بػػػػاألداء الػػػػكظياي يػػػػي المنظمػػػػات 2010ناصػػػػر، حسػػػػف محمػػػػكد )
، كميػة التجػارة، رسالة ماجستير غيـر منشـورةاألىمية الامسطينية مف كجية نظر العامميف، 

 الجامعة اإلسالمية، يمسطيف.

(: درجػػػة ياعميػػػة األداء المؤسسػػػي يػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ الشػػػرعي بػػػكزارة 2014ف )النجػػػار، مػػػاز 
رســــالة األكقػػػاؼ بمحايظػػػات غػػػػزة يػػػي هللػػػكء األنمػػػػكذج األكركبػػػي لمتميػػػز كسػػػػبؿ تطػػػكيره، 

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، يمسطيف.ماجستير غير منشورة

إذاعػػة  -ف كجيػػة نظػػر العػػامميف(: مػػدل تػػكاير مككنػػات إدارة المكىبػػة مػػ2013النخالػػة، محمػػد )
ـــر منشـــورةصػػػكت األقصػػػ  دراسػػػة حالػػػة،  ، كميػػػة التجػػػارة، الجامعػػػة رســـالة ماجســـتير غي

 اإلسالمية، يمسطيف. 

(: مدل ممارسة الرشاقة االستراتيجية كعالقتيا بتميز األداء المؤسسػي لػدل 2016ىنية، محمد )
، كميػػة التجػػارة، منشــورة رســالة ماجســتير غيــرقطػػاع الصػػناعات الغذائيػػة يػػي قطػػاع غػػزة، 

 الجامعة اإلسالمية، يمسطيف.
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 المجالت والدوريات:

(: كاقػػػع معريػػػة كتطبيػػػؽ إدارة المكاىػػػب المؤسسػػػية بػػػاإلدارات 2011أحمػػػد، محمػػػد جػػػاد حسػػػيف )
 .41، مصر، العدد: مجمة الثقافة والتنميةالتعميمية بمحايظة البحر األحمر، 

(: إدارة المكاىػب البشػرية يػي الجامعػات الامسػطينية: مقتػرح 2015غا، محمد، كأحمػد، عػكدة )األ
ــة واإلنســانيةتطبيقػػي تنمػػكم اسػػتراتيجي،  ــوم الجتماعي ــة عمــران لمعم ، المركػػز العربػػي مجم

 ، العدد.4لألبحاث كدراسة السياسات، قطر، المجمد: 

يؽ التميز المؤسسي: دراسػة تطبيقيػة عمػ  (: بيئة العمؿ كأثرىا يي تحق2015األيكبي، منصكر )
، العػدد: مجمة كمية فمسطين التقنية المحكمـةالكميات التقنية الحككمية يي محايظات غزة"، 

2  . 

(: أثػػر تطبيػػؽ اسػتراتيجيات إدارة المكاىػػب يػػي تعزيػػز 2015الجػراح، صػػالح، كأبػػك دكلػة، جمػػاؿ )
المجمـــة معػػػات األردنيػػػة الرسػػػمية، االنتمػػػاء التنظيمػػػي لػػػدل أعهللػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس يػػػي الجا

 .2، العدد: 11، المجمد: اأردنية في إدارة اأعمال

(: دكر أبعاد إدارة المكاىب يي تحسيف جكدة الخدمة 2017الجعارم، الصادؽ، كعمراف، حسف )
مجمـة آفـاق المصريية: دراسة تحميمية آلراء عينة مػف العػامميف بالمصػارؼ التجاريػة الميبيػة، 

 .4، العدد: 1المجمد:  ،القتصادية

(: األنماط القياديػة كدكرىػا يػي تطبيػؽ نظػاـ إدارة المكاىػب البشػرية 2015جمعة، محمكد حسف )
 .26، العدد: مجمة كمية الم مون الجامعةدراسة تطبيقية يي رئاسة جامعة ديالي، 

راسة بحثية (: كاقع التعميـ الميني كالتقني كمشكالتو يي الكطف العربي، د2012الحمبي، شادم )
 .أ حاث السياسات القتصادية الفمسطينيتنمكية، القدس، 

، مجمة رؤيـة(: التعميـ التقني يي يمسطيف كدكره يي تحقيؽ التنمية، 2001حمداف، عبد الرحيـ )
 .1الييئة العامة لالستعالمات، غزة، يمسطيف، العدد: 

حقيػؽ التنميػة بالكميػات التقنيػة (: مػدل ياعميػة التعمػيـ المسػتمر يػي ت2005حمداف، عبد الػرحيـ )
 .9، العدد: 1، المجمد: مجمة جامعة اأقصى  غزةيي محايظات غزة، 

 يي استدامة الميزة التنايسية: دراسةإدارة المكىبة كعالقتيا (: 2016) المكحنبيؿ، ك ، لحيمة، آماؿا
مجمـة جامعـة قاصـدي حالة شركة الشرؽ األكسط لصػناعة األدكيػة كمستحهللػرات التجميػؿ، 

  .19العدد: مر اح ورقمة )مجمة العموم اإلنسانية والجتماعية(، 
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(، أنمػػػكذج مقتػػػرح إلعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة كحكسػػػبتيا يػػػي 2013) يالػػػدجني، إيػػػاد عمػػػ
 .، المجمد األكؿمجمة جامعة دمشقمؤسسات التعميـ العالي، 

ؿ لتحسيف األداء المؤسسي يي المنظمات (: المقارنة المرجعية مدخ2011رباعية، ياطمة )
، مجمة جامعة مؤتةدراسة تطبيقية عم  المجمس األعم  لمعمكـ كالتكنكلكجيا،  -العامة
 .1العدد: 

(: اسػتخداـ إدارة المكىبػة كخيػار لتعزيػز الميػزة التنايسػية 2013الزبيدم، غني، كحسيف، حسيف )
ـــة،بحػػػث ميػػػداني يػػػي كحػػػدات األداء الجػػػامعي،  –لممنظمػػػات  ـــراث الجامعي ـــة الت ـــة كمي  مجم

 .13، العدد: 1العراؽ، المجمد: 

، ي كاالسػتراتيجيإدارة المكىبػة: المنظػكر العممػ(: 2010) صالح، أحمد عمي كسػعد، عمػي مػكات
 .120، العدد: 32مجمد: ، الاإلدارية مجم

مجمة خالصات كتب (: كيؼ تجتذب المكظايف المتميزيف كتحتاظ بيـ، 2002الصمادم، نسيـ )
 .220، العدد: المدير ورجل اأعمال

(: تػػػػػػػػأثير إدارة المكاىػػػػػػػػب يػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػؽ الريػػػػػػػػادة 2017العبيػػػػػػػػدم، أرداف، كالتميمػػػػػػػػي، إيػػػػػػػػالؼ )
مجمــــــة اإلدارة دراسػػػػػػة تحميميػػػػػػة يػػػػػػي الشػػػػػػركة العامػػػػػػة لمصػػػػػػناعات الجمديػػػػػػة،  -االسػػػػػػتراتيجية

 .111، الجامعة المستنصرية، العدد: والقتصاد

المكىبػة كدكرىػا يػي بنػاء  (: أدارة2011العنزم، سعد عمي حمكد، كالعبادم، ىاشـ يكزم دباس )
، كميػة 59، العػدد: 16، المجمػد: مجمة العموم القتصادية واإلداريـةمنظمات األداء العػالي، 

 اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد.

(: تصكر مقترح إلنشاء مركز رعايػة المكىبػة بجامعػة 2011عيداركس، أحمد، كعراقي، السعيد )
لشػػػاممة، دراسػػػات عربيػػػة يػػػي التربيػػػة كعمػػػـ الػػػناس، الطػػػائؼ يػػػي هللػػػكء آليػػػات إدارة الجػػػكدة ا

 .4، العدد: 5السعكدية، المجمد: 

(: أثػػػر القيػػػادة التحكيميػػػػة عمػػػ  إدارة المكاىػػػب: دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػػ  2014الارجػػػاني، ياطمػػػة )
 .2، مصر، العدد: المجمة العممية لالقتصاد والتجارةجامعة بنغازم، 

دارة المكاىػػب كالػػتعمـ التنظيمػػػي يػػي اسػػتدامة شػػػركة (: تػػػأثير إ2016الكساسػػبة، محمػػد ماهللػػي )
 .1، العدد: 12، األردف، المجمد: المجمة اأردنية في إدارة اأعمالزيف، 
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(: دكر أبعػاد إدارة المكىبػة يػي دعػـ اإلبػداع يػي المنظمػات 2013متعب، حامد، كحاجـ، ستار )
يسػػية يػػي جامعػػة القادسػػية، التعميميػػة: دراسػػة تحميميػػة آلراء عينػػة مػػف أعهللػػاء الييئػػات التدر 

 .2، العدد: 15، المجمد: مجمة القادسية لمعموم اإلدارية والقتصادية

(: أثػر إدارة المكاىػب يػي انػدماج العػامميف مػف خػالؿ التػكازف بػيف العمػػؿ 2013مرسػي، ميريػت )
المجمة اأردنية في ميدانية عم  مستشايات جامعة الزقػازيؽ،  دراسة-كسيطكاألسرة كمتغير 

 .1، العدد: 9، األردف، المجمد: ارة اأعمالإد

(: كاقػػػع التعمػػػيـ التقنػػػي كالمينػػػي يػػػي األراهللػػػي 1990المسػػػكدم، تيسػػػير، كالقيػػػؽ، عبػػػد الػػػرحمف )
 ، رابطة الجامعييف.5، رقـ: سمسمة دراسات تر ويةالمحتمة، 

(: أثػػر االلتػػزاـ التنظيمػػي عمػػ  أداء المؤسسػػة مػػف خػػالؿ 2014مقػػرم، زكيػػة، كحيػػاكم، نعيمػػة )
 كحػػدة-الغذائيػػةااللتػػزاـ التنظيمػػي دراسػػة ميدانيػػة يػػي المؤسسػػة الكطنيػػة لمعصػػير كالمصػػبرات 

 . 13، العدد: 7، جامعة البصرة، المجمد: مجمة دراسات إداريةمنعة )باتنة(، 

 

 التقارير والمؤتمرات:

(: معكقػػات تطػػكر التعمػػيـ التقنػػي يػػي محايظػػات غػػزة كآليػػات عمػػؿ 2003أبػػك عاصػػي، حمػػداف )
غزة مقترحة لعالجيا، كرقة بحثية مقدمة إل  كرشة عمؿ بعنكاف "التعميـ التقني يي يمسطيف، 

 ـ. 7/5/2003دير البمح بتاريخ  –الكاقع كالطمكح"، المنعقدة يي كمية يمسطيف التقنية  –

(: الصػعكبات التػي تكاجػو التعمػيـ التقنػي يػي 2008رحيـ، كأبك عاصػي، حمػداف )حمداف، عبد ال
التعمــيم التقنــي والمينــي فــي يمسػػطيف كسػػبؿ التغمػػب عمييػػا، المػػؤتمر العممػػي األكؿ بعنػػكاف "

ـ، المنعقػػػد يػػػي الكميػػػة الجامعيػػػة 13/10/2008-12"، فمســـطين: واقـــع وتحـــديات وطمـــوح
 لمعمـك التطبيقية.

(: اكتشػػػاؼ المكىبػػػة لطاػػػؿ األـ البدكيػػػة، المػػػؤتمر السػػػنكم الثػػػاني لممركػػػز 2007)شػػػراب، نبيمػػػة 
الواقــع وآفــاق  -اأطفــال العــرب ذوو الحتياجــات الخاصــةالعربػػي لمتعمػػيـ كالتنميػػة بعنػػكاف "

 ـ، المجمد الثاني، مجمكعة قرطبة.18/07/2006-16"، القاىرة المستق ل

تاػػػكؽ: إشػػػكالية المايػػػـك كنمػػػكذج جديػػػد، المػػػؤتمر (: المكىبػػػة كال2007القريطػػػي، عبػػػد المطمػػػب )
اأطفـــال العـــرب ذوو الحتياجـــات السػػػنكم الثػػػاني لممركػػػز العربػػػي لمتعمػػػيـ كالتنميػػػة بعنػػػكاف "
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ـ، المجمد الثاني، مجمكعػة 18/07/2006-16"، القاىرة الواقع وآفاق المستق ل -الخاصة
 قرطبة.

 ـ.2017/2018السنكم  كزارة التربية كالتعميـ العالي، الكتاب اإلحصائي

 
 لكترونية:المواقع اإل 

  .ـ08/02/2018منتديات عبد الجميؿ الشكامرة لمتربية كالتعميـ، تـ الزيارة بتاريخ 
topic-http://shawamreh.boardeducation.net/t60 . 
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 است انة الدراسة الستكشافية :(1ممحق رقم )

 
 تعبئة استبانة

 

       

 ورعاكن،،،حفظكن هللا                  ...................................................... /ةالسيد

 السالم عميكم ورحمة اهلل و ركاتو،،،

ػػػػػف جيػػػػكدكـ الكبيػػػػػرة يػػػػػي خدمػػػػة البحػػػػػث العممػػػػػي،       أتكجػػػػو إلػػػػػيكـ بالتقػػػػدير كاالحتػػػػػراـ كأثم 
 كباإلشارة إل  المكهللكع أعاله يجنني أقـك بجعداد دراسة بعنكاف: 

 دور نظام إدارة املواهب يف تطوير األداء املؤسسي 
 دراست تطبيقيت يف الكلياث التقنيت بقطاع غزة

عمػػػػػػػ  درجػػػػػػػة الماجسػػػػػػػتير يػػػػػػػي برنػػػػػػػامج القيػػػػػػػادة كذلػػػػػػػؾ اسػػػػػػػتكماالن لمتطمػػػػػػػب الحصػػػػػػػكؿ 
برنػػػػػػامج الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا المشػػػػػػترؾ بػػػػػػيف أكاديميػػػػػػة اإلدارة كالسياسػػػػػػة لمدراسػػػػػػات العميػػػػػػا -كاإلدارة

جػػػػػراء الدراسػػػػػة االسػػػػػتطالعية  –كجامعػػػػػة األقصػػػػػ   ذ إننػػػػػا يػػػػػي مرحمػػػػػة إعػػػػػداد الخطػػػػػة كا  غػػػػػزة، كا 
نكـ تػػػػػكخي الكاقعيػػػػػة كالدقػػػػػة يرجػػػػػ  مػػػػػنكـ التكػػػػػـر باإلجابػػػػػة عػػػػػف يقػػػػػرات ىػػػػػذه االسػػػػػتبانة آمػػػػػؿن مػػػػػ

كالمكهللػػػػػػػكعية يػػػػػػػي إجابػػػػػػػاتكـ، كذلػػػػػػػؾ لممسػػػػػػػاعدة يػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ أىػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػة. عممػػػػػػػان بػػػػػػػأف 
البيانػػػػػػػػات المعطػػػػػػػػاة ستسػػػػػػػػتخدـ لتحقيػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػداؼ البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػي كسػػػػػػػػتعامؿ بسػػػػػػػػرية تامػػػػػػػػة، 

 كسكؼ تعرض نتائج ىذه الدراسة بمنتي  الصدؽ كالمكهللكعية. 
 ،، واالحترام،وتقبلوا خالص التقدير 

      

 الباحث     

 معي  جهاد سلما                                                                                   
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 في الخانة المخصصة لإلجا ة: (√)الرجاء اإلجا ة عن جميع فقرات الست انة وذلك  وضع إشارة 

 م
 
 الفقرة

شدة 
ق  

أواف
 

فق
أوا

 

طة
وس

 مت
رجة

  د
فق
أوا

 

ل 
فق
أوا

شدة 
ق  

أواف
ل 

 

1. 
يتسػػػػػـ الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي يػػػػػي الكميػػػػػة بكهللػػػػػكح األدكار 

      كالمسؤكليات.

      تقـك إدارة الكمية بتطبيؽ نظاـ تقييـ األداء بمكهللكعية. .2

3. 
تحرص إدارة الكمية عم  هللماف كااءة استثمار المكارد 

      المتاحة.

4. 
البشػػػػرم مػػػػف خػػػػالؿ تقػػػػـك إدارة الكميػػػػة بتطػػػػكير كادرىػػػػا 

      البرامج التدريبية المتخصصة.

5. 
تتبع إدارة الكمية سياسات االختيار كالتعييف مف خالؿ 

      كهللع الشخص المناسب يي المكاف المناسب.

6. 
تستخدـ إدارة الكمية الحكايز لتحسيف األداء الكظياي 

      لمعامميف. 

7. 
بالحداثة كمكاكبة تتميز أنظمة المعمكمات المستخدمة 

      لمتطكر التكنكلكجي.

8. 
يتـ استخداـ البرامج كالتقنيات الحديثة يي إدارة 

 المعمكمات يي الكمية.
     

9. 
يػػػتـ إجػػػراء بحػػػكث كدراسػػػات لمعالجػػػة المشػػػكالت التػػػي 

      تكاجو الكمية.

10. 
تعتمػػػػػد إدارة الكميػػػػػة نمػػػػػاذج كأنظمػػػػػة لتطػػػػػكير العمميػػػػػات 

      الداخمية.
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 قائمة المحكمين. :(2ممحق رقم )

 مكان العمل اسم المحكم الرقم

 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا  د. محمد المدىكف .1

 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا  د. محمكد الشنطي .2

 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا  د. خميؿ ماهللي .3

 ديكاف المكظايف العاـ نبيؿ المكحد.  .4

 الجامعة اإلسالمية د. ياسر الشريا .5

 كمية يمسطيف التقنية د. سعاد كمكب .6

 كمية يمسطيف التقنية ؿ الحيمةآماد.  .7

 كمية يمسطيف التقنية د. عماد عدكاف .8

 كمية يمسطيف التقنية د. أديب زيف الديف .9

 التقنية كمية يمسطيف د. عاطؼ الشكيخ .10
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 الست انة في صورتيا النيائية. :(3ممحق رقم )
 

 

 تع ئة الست يان
 

اأخ/ ت الفاضل/ ة ......................................................         حفظكم اهلل     
 ورعاكم

 و ركاتو،السالم عميكم ورحمة اهلل 

المواىب في تطوير اأداء المؤسسي: دراسة تط يقية  إدارةدور قكـ الباحث بدراسة حكؿ "ي        
التعميمية يي تطكير مستكل خدماتيا  الكميات التقنية"، بيدؼ مساعدة في الكميات التقنية  قطاع غزة

جكدة األداء المؤسسي، كذلؾ استكماالن  طكيرالمقدمة لممستايديف، عم  اعتبار أنيا مف أىـ متطمبات ت
 ة الماجستير يي برنامج القيادة كاإلدارة.لمتطمبات الحصكؿ عم  درج

إف اىتمػػػػػػػامكـ بتعبئػػػػػػػة ىػػػػػػػذه االسػػػػػػػتبانة سػػػػػػػيككف لػػػػػػػو مػػػػػػػردكده اإليجػػػػػػػابي كالاعػػػػػػػاؿ يػػػػػػػي 
( يػػػػػي √انجػػػػػاح ىػػػػػذه الدراسػػػػػة، لػػػػػذا أرجػػػػػك مػػػػػف سػػػػػيادتكـ التكػػػػػـر بجبػػػػػداء آرائكػػػػػـ بكهللػػػػػع اشػػػػػارة )

 الخمية التي تختاركنيا أماـ كؿ يقرة مف يقرات االستبانة.

ببػػػػػػػال  الشػػػػػػػكر ككايػػػػػػػر االحتػػػػػػػراـ لحسػػػػػػػف تعػػػػػػػاكنكـ يػػػػػػػي إنجػػػػػػػاح ىػػػػػػػذه تقػػػػػػػدـ الباحػػػػػػػث يك 
 الدراسة، كأحيط سيادتكـ بأف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة كألغراض البحث العممي.

 ،،،والحتراموتق موا خالص التقدير 
     

 ال احث      

 معين جياد سممان   
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 البيانــاث الشخصيت:  -أولا 
  أنث   ذكر  نكع:ال -1

 بكالكريكس  ماجستير  دكتكراه  :المؤىؿ العممي -2

 رئيس قسـ  نائب عميد  عميد   المسم  الكظياي: -3

  سنكات 10أقؿ مف  - 5 سنكات   5أقؿ مف   الخدمػػة:كات ػػػسن -4

  10- ةسن 15 مف  أقؿ  15 سنة يأكثر  

  الكمية العربية التطبيقية  مكاف العمؿ: -5

   الجامعية لمعمـك كالتكنكلكجياالكمية  

  الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية  

  كمية تدريب غزة  

  الكمية العربية التطبيقية  

 إدارة املواهب:  -ثانياا 

 م
 
 الفقرة
شدة 

ق  
أواف

 

فق
أوا

 

طة
وس

 مت
رجة

  د
فق
أوا

 

فق
 أوا

ل
شدة 
ق  

أواف
ل 

 

 تطوير استراتيجية الموى ة -المحور اأول
تنسجـ استراتيجية إدارة المكاىب البشرية يي  .1

 الكمية مع استراتيجيتيا العامة.
     

تسػػػػػػػتخدـ الكميػػػػػػػة معػػػػػػػايير محػػػػػػػددة التخػػػػػػػػاذ  .2
القػػػػػرارات الخاصػػػػػة بػػػػػالتخطيط االسػػػػػتراتيجي 

 إلدارة المكاىب البشرية. 
     

تقػػػـك إدارة الكميػػػة بتحديػػػد المراكػػػز الكظيايػػػة  .3
كبيػػػػػػرة لعمػػػػػػؿ الميمػػػػػػة التػػػػػػي تهللػػػػػػيؼ قيمػػػػػػة 

 الكمية.
     

تعػػػػػػرؼ إدارة الكميػػػػػػػة المػػػػػػكظايف المكىػػػػػػػكبيف  .4
      الذيف لدييـ الااعمية يي تحقيؽ أىداييا.
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تسػػػػػػػتطيع الكميػػػػػػػة تحديػػػػػػػد احتياجاتيػػػػػػػا مػػػػػػػػف  .5
المػػػػػكظايف المكىػػػػػكبيف كمػػػػػان كنكعػػػػػان يػػػػػي أم 

 كقت.
     

 المحور الثاني: استقطاب الموى ة والحتفاظ  يا
الكمية المقدرة عم  االستقطاب يتكير لدل  .1

 الاعاؿ لممكاىب البشرية.
     

      تحتاظ الكمية بمكاىب بشرية متنكعة لدييا. .2
ُتعيف الكمية المكىكبيف الالزميف يي الكقت  .3

 المناسب كبالطريقة المالئمة.
     

تكير الكمية برامج خاصة لأليراد المكىكبيف  .4
 لدييا لالحتااظ بيـ.

     

تؤدم إدارة التعاقب الكظياي لممكاىب يي  .5
لدل  ةالكمية إل  تطكير مكىبة القياد

 المكىكبيف.
     

 المحور الثالث: تحفيز الموى ة وتطويرىا
يعػػػػػرؼ المكىكبػػػػػكف يػػػػػي الكميػػػػػة مسػػػػػؤكلياتيـ  .1

 الكظياية كأدكارىـ يي تحقيؽ األىداؼ.
     

تعػػػػػػػػرؼ الكميػػػػػػػػة قػػػػػػػػدرات المكىػػػػػػػػكبيف لػػػػػػػػدييا  .2
كتسػػػتخدـ مػػػكىبتيـ يػػػي تطػػػكير قػػػدرات بقيػػػة 

 المكظايف.
     

تساعد الحكايز المقدمػة لممكىػكبيف كػأيراد أك  .3
      كارؽ عمؿ يي تحقيؽ أىداؼ الكمية.

تػػػػػػكير الكميػػػػػػة لممكىػػػػػػكبيف خيػػػػػػارات متنكعػػػػػػة  .4
تمكنيـ مف التقدـ يي المسار الكظياي الػذم 

 يرغبكنو.
     

مكاقػػػػػػؼ كاتجاىػػػػػػات تتػػػػػػابع الكميػػػػػػة باىتمػػػػػػاـ  .5
      المكىكبيف لدييا كمستكيات كالئيـ.
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ُيكػػػػػػػػرس المػػػػػػػػدراء أكقاتػػػػػػػػان كاييػػػػػػػػة لألنشػػػػػػػػطة  .6
الخاصػػػػػػة بتطػػػػػػكير قػػػػػػدرات المكىػػػػػػكبيف يػػػػػػي 

 الكمية.
     

تحدد الكمية احتياجات تطكير المكىكبيف يي  .7
 الكقت المناسب كبالطريقة المالئمة.

 
     

دارة   الموى ةالمحور الرا ع: تنظيم وا 
تػػػػػػكزع إدارة الكميػػػػػػة الميػػػػػػاـ الكظيايػػػػػػة عمػػػػػػ   .1

      المكىكبيف بطريقة مرنة كبكااءة عالية.

تعػػػكض إدارة الكميػػػة الػػػنقص يػػػي المكىػػػكبيف  .2
      باستخداـ مصادر متنكعة.

تػػكزع إدارة الكميػػة المكاىػػب البشػػرية المتاحػػة  .3
      يي األقساـ بااعمية.

تػػػكير إدارة الكميػػػة المكاىػػػب البشػػػرية الالزمػػػة  .4
دارة العمػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػتكيات  لتنظػػػػػػػػػػػيـ كا 

 التنظيمية المختماة. 
     

تسػػتخدـ إدارة الكميػػة معػػايير كاهللػػحة التخػػاذ  .5
دارة المكاىب.       القرارات المتعمقة بتنظيـ كا 

 المحور الخامس: التصال  الموى ة وتمكينيا
المكىػػػػكبيف مػػػػف مشػػػػاركة ُتمكػػػػف إدارة الكميػػػػة  .1

المعريػػػة مػػػع المػػػكظايف اآلخػػػريف بمػػػا يحقػػػؽ 
 نجاحيا.

     

تحػػػػػػػػػدد إدارة الكميػػػػػػػػػػة لممكىػػػػػػػػػكبيف بكهللػػػػػػػػػػكح  .2
      الميارات كالقدرات الالزمة ألداء العمؿ.

تكير إدارة الكميػة األدكات كالمػكارد كالمعػايير  .3
      الكاهللحة لدعـ التعاكف كنشر المعرية.

ُتمكف إدارة الكمية المكىػكبيف مػف العمػؿ عػف  .4
     بعػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػبكات االتصػػػػػػػػػاؿ الحديثػػػػػػػػػة 
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كاالنترنػػػػػت لتحسػػػػػيف مركنػػػػػة العمػػػػػؿ كتقميػػػػػؿ 
 التكاليؼ.

تػػػػكير إدارة الكميػػػػة لممكىػػػػكبيف يرصػػػػة كبيػػػػرة  .5
      لتبادؿ المعمكمات حكؿ مشكالت العمؿ.

 المحور السادس: تعاقب واستدامة الموى ة
عمػ  التكيػؼ  قدرة المكىكبكف يي الكميةلدل  .1

      .مع ظركؼ العمؿ المتغيرة

تقػػػػػػػػػدـ الكميػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػكايز ماديػػػػػػػػػة لممكىػػػػػػػػػكبيف  .2
      لالستمرار يي العمؿ.

تقػػدـ الكميػػة مزايػػا إهللػػايية لممكىػػكبيف تشػػجع  .3
عمػػ  االسػػتمرار يػػي العمػػؿ )كنظػػاـ التقاعػػد، 

 التأميف الصحي، ..(.
     

الكميػػػػػة اسػػػػػتمرار عمػػػػػؿ تشػػػػػجع قػػػػػيـ كثقايػػػػػة  .4
      المكىكبيف يي الكمية.

تراعػػي سياسػػات الكميػػة كجػػكد ذكم المكاىػػب  .5
      يي مستكياتيا التنظيمية المختماة.
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1. 
الخدمات التعميمية التي تقػدميا يكجد تطكير يي جكدة 

 الكمية.
     

2. 
يتسػػػػـ الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي يػػػػي الكميػػػػة بكهللػػػػكح األدكار 

 كالمسؤكليات.
     

      يكجد كصؼ كظياي كاهللح لمعامميف يي الكمية. .3

4. 
تحػػػػرص إدارة الكميػػػػة عمػػػػ  هللػػػػماف اسػػػػتثمار المػػػػكارد 

 المتاحة بكااءة.
     

5. 
التدريبيػػػة المتنكعػػػة لتطػػػكير  تػػػكير إدارة الكميػػػة البػػػرامج

 أداء العامميف.
     

تتميػػػػػػز أنظمػػػػػػة المعمكمػػػػػػات المسػػػػػػتخدمة يػػػػػػي الكميػػػػػػة  .6
 بالحداثة كمكاكبة التطكر التكنكلكجي.

     

7. 
تسػػػع  إدارة الكميػػػة إلػػػ  تبسػػػيط العمميػػػات كاإلجػػػراءات 

 الداخمية بيف األقساـ كالكحدات.
     

8. 
لمراقبػػػػػػة األعمػػػػػػاؿ يتػػػػػػكير معػػػػػػايير كمقػػػػػػاييس مناسػػػػػػبة 

 الكتشاؼ االنحرايات كالعمؿ عم  تصحيحيا.
     

9. 
تحدد إدارة الكمية أكلكيػات الخػدمات التعميميػة المقدمػة 

      التي تتاؽ مع احتياجات المستايديف.

10. 
تحػػرص إدارة الكميػػة عمػػ  نشػػر ثقايػػة جػػكدة الخػػدمات 

 التعميمية يي الكمية.
     

11. 
مالئمػػػػػة لتشػػػػػجيع العػػػػػامميف عمػػػػػ  يتػػػػػكير بيئػػػػػة عمػػػػػؿ 
 المبادرة كاالبتكار.

     

12. 
تقػػيـ إدارة الكميػػة مكاردىػػا المتاحػػة بشػػكؿ دكرم لمتأكػػد 

 مف جكدة أدائيا.
     

تقػػػػػػيـ إدارة الكميػػػػػػة رهللػػػػػػا المسػػػػػػتايديف مػػػػػػف الخػػػػػػدمات  .13
 التعميمية المقدمة.

     

      تمتمؾ إدارة الكمية استراتيجية يعالة لجمب التمكيؿ. .14
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تعمؿ إدارة الكمية عم  تقميؿ التكاليؼ غير الهللركرية  .15
 دكف التأثير عم  جكدة األداء.

     

16. 
تشػجع إدارة الكميػػة العػػامميف يييػا عمػػ  الػػتعمـ كالتطػػكر 

 الميني.
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