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إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلسترتيجية :تصور مقترح
محمد بن فهاد الموقان
تخصصصص إدارة التعمصصيم العصصالي ،قسصصم التربيصصة ،كميصصة التربيصصة ،جامعصصة حاكصصل ،حاكصصل ،المممكصصة
العربية السعودية.
البريد االلكترونيm.allugan@uoh.edu.sa :
الممخص:
هصصدفت الدراسصصة إلصصت ورصصق تصصصور مقتصصرح إلدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل
لتحقيق الريصادة اإلسصترتيجية ،مصن خص ل التعصرل مصت درجصة ممارسصة إدارة المواهصب فصي الجامعصات
السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية مصن وجهصة نظصر أ رصاء هيكصة التصدريس واإلداريصين،
والتعرل مت درجة توافر المتطمبات ال زمة لهصا ،ومعرفصة معوقاتهصا مصن وجهصة نظصر أ رصاء هيكصة
التدريس واإلداريين ،وا تمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،واالستبانة أداة لها ،وطبقت مت
ينصة طبقيصصة شصواكية بلمصصت ( )401فصصردا ،وجصاءت أبصصرز النتصصاكج كالتصالي :أن درجصصة ممارسصصة إدارة
المواهب في الجامعات السصعودية كمصدخل لتحقيصق الريصادة اإلسصتراتيجية جصاءت متوسصطة فصي جميصق
األبعصصاد (تخطصصيط واسصصتقطاب المصوارد الموهوبصصة ،االحتفصصاظ بالمواهصصب ،تنميصصة وتطصصوير المواهصصب ،إدارة
األداء) ،حيصصث بمصصم المتوسصصط الحسصصابي العصصام ( ،)3.07وتراوحصصت متوسصصطات األبعصصاد بصصين (-3.10
 .)3.04كما جاءت درجة تصوافر متطمبصات إدارة المواهصب فصي الجامعصات السصعودية كمصدخل لتحقيصق
الريادة اإلستراتيجية متوسطة بمتوسط حسابي بمم ( ،)3.04وجاءت درجة معوقصات إدارة المواهصب
في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية كبيصرة بمتوسصط حسصابي ( .)3.43كمصا
أشصصارت النتصصاكج إلصصت وجصصود فصصروق ذات داللصصة إحصصصاكية ب صين اسصصتجابات أف صراد ينصصة الدراسصصة حصصول
ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية تعود لممتليصرات
التالية( :الجنس ،طبيعة العمل ،المسمت الوظيفي ،دد سنوات الخدمة) ،بينما ال توجد فروق ذات
داللة إحصاكية بين استجابات أفراد ينة الدراسة تعود الخت ل الجامعصة .وفصي رصوء هصذ النتصاكج
أوصت الدراسة باالستفادة من التصصور المقتصرح فصي تفعيصل إدارة المواهصب فصي الجامعصات السصعودية
كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية ،كما أوصت برصرورة تركيصز قيصادات الجامعصات السصعودية مصت
تحقيق متطمبات إدارة المواهب ،والتلمّب مت معوقاتها كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.
الكممصصات المفتاحيصصة :المواهصصب ،إدارة المواهصصب ،التعمصصيم العصصالي ،أ رصصاء هيكصصة التصصدريس ،الجامعصصات
السعودية ،الريادة اإلستراتيجية.
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Talent Management in Saudi Universities As an entrance of
Strategic Entrepreneurship: A Paradigm
Mohammad Fahhad Allugan Alshammari
Higher Education Administration, Department of Education, College of
Education, University of Hail, KSA.
Email: m.allugan@uoh.edu.sa

Abstract:
The study aimed at identifying the degree of Practice of Talent
management in Saudi universities as an entrance of Strategic
Entrepreneurship, the degree of availability of requirements of Talent
management in Saudi universities as an entrance of Strategic
Entrepreneurship and the degree of barriers of Talent management in
Saudi universities as an entrance of Strategic Entrepreneurship.
Quantitative method was use to collect and analyze the data. The total
number of respondents was (401) individuals, it was use questionnaire
to collect data. The results showed that the degree of Practice of Talent
management in Saudi universities as an entrance of Strategic
Entrepreneurship was (Medium), a mean of (3.07). The degree of
availability of requirements of Talent management in Saudi universities
as an entrance of Strategic Entrepreneurship was (Medium) a mean of
(3.04). The degree of barriers of Talent management in Saudi
universities as an entrance of Strategic Entrepreneurship was (high) a
mean of (3.43). The study findings showed statistical significant
differences in the Talent management in Saudi universities as an
entrance of Strategic Entrepreneurship due to the difference in (gender,
job nature, Job title, years of service at the university), while there were
Results showed no statistical significant differences in the Talent
management in Saudi universities as an entrance of Strategic
Entrepreneurship due to the difference in university. The study came
out with a number of recommendations.
Keywords: Talent, Talent Management, Higher Education, faculty
members, Saudi Universities, Stategic Entrepreneurship.
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المقدمة:
وتلير يسير بسصر ة مذهمصة وغيصر مسصبوقة
تطور ّ
إن ما يشهد العالم المعاصر من ّ
مصصت كافصصة األصصصعدة والميصصادين مصصن حيصصث المحتصصو والصصنظم وايليصصات والخصصصاكص ،و مصصت
مسصصتو المنظمصصات والمؤسسصصات العامصصة والخاصصصة مصصت حصصد سصواء با تبارهصصا أك صصر الكيانصصات
المجتمعية الحدي ة تأ ار وتأ ي ار بالتليير.
وال شك أن الموارد البشصرية كصان لهصا الصدور البصارز فصي هصذ التطصورات ،فالمنظمصات
التميصز
والمؤسسات الحدي ة – ومنها الجامعات  -بحاجة ماسة إلت قو اإلبداع والمرونة و ّ
والريادة؛ ولهذا أصبحت إدارة المواهب في الوقت الصراهن أصصعب بك يصر مصن ذب قبصل ،سصواء
مصصن خ ص ل تحديصصد وتخطصصيط وجصصذب الك صوادر الموهوبصصة أو االحتفصصاظ بهصصا؛ خاصصصة مصصق تزايصصد
التنافسية مت المستو المحمي والعالمي؛ وبالتالي فالمنظمات والمؤسسات التي تفشل في
إدارة مواردها البشرية وفق المعايير الحدي ة سول تفشل ال محالة.
صر مصصن المنظمصصات والمؤسسصصات ترصصق أولويصصة إلدارة المواهصصب حيصصث
و مي ص ف صإن ك يص ا
فعاليصصصة المنظمصصصة،
أصصصصبحت الموهبصصصة تشصصص ّكل تحصصصديا قويصصصا فصصصي إدارة المصصصوارد البشصصصرية لزيصصصادة ّ
فالمنافسة القاكمة مت المعرفة ،وتحديات العولمصة ،وتلييصر صالم العمصل؛ باتصت تشصكل قصو
تدفق المنظمات إلت األمام مما يدل داللة قطعية مت أهمية إدارة المواهب في تنمية القو
العاممصة (Mahiswaran, Nisha, Thilageswary, Jeyanthirar & Noraini,
).2019: 257
ويشير ريتشارد وآخرون ( )Richard, Audrey & Scott, 2014: 1إلت أن
يجصصب أن تصصدرك المنظمصصات أهميصصة أن يكصصون لصصديها أفرصصل المواهصصب مصصن أجصصل النجصصاح فصصي
التنافسصصية والعالميصصة ،ورصصرورة توظيصصل وتطصصوير الموهصصوبين واالحتفصصاظ بهصصم ،حيصصث تعصصد إدارة
المواهب مورد حاسم لتحقيق أفرل النتاكج الممكنة.
وتعد إدارة المواهب فرصة جديدة نسبيا وغير مستلمة رغم أهميتها في تقصدم الك يصر
مميصصصة لبنصصصاء وتحقيصصصق الميصصصزة التنافسصصصية،
مصصصن المنظمصصصات والمؤسسصصصات ،ووسصصصيمة مجرّبصصصة و ّ
فعمميصات الجصذب والتطصوير والحفصاظ مصت المواهصصب المؤهمصة وامصل حاسصمة لتحقيصق النجصصاح
ولهذا يجب أن يتم التخطيط لها بعناية بما يتماشت مق التليرات المتوقعة ( Rudhumbu
.)& Maphosa 2015: 21
وقد أصبحت إدارة المواهب أحد المصادر المهمة لبنصاء الميصزة التنافسصية ،ولصذا فصإن
هناك منظمات تبذل أقصت ما في وسعها لجذب المواهب وتوظيفها وتطويرها واالحتفاظ بهصا
إلدراكهم أن األفراد هم األصول الفريدة التي توجد بيكة محفزة ل بتكار وا طاء بعض المزايا
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لمنظمصصاتهم فصصي النمصصو وايجصصاد مجصصاالت قصصادرة مصصت التوسصصق والتنافسصصيةBaqutayan, ( .
.)2014: 2290
وازداد االهتم صام فصصي مفهصصوم الريصصادة اإلسصصتراتيجية لممنظمصصات فصصي السصصنوات األخيصصرة،
بسصصصبب التقصصصدم التكنولصصصوجي والخصخصصصصة والبيكصصصة التنافسصصصية لممنظمصصصات المحميصصصة والدوليصصصة
والعالمية ،ولقد تزايد االهتمام بهذا الموروع لما لص مصن دور فصي نمصو المنظمصات وتوسصعها
وحصولها مت المزيد من الموارد المالية والمادية (هاشم وسعد .)391 :2018
وتعصصصد الريصصصادة اإلسصصصتراتيجية مصصصن القرصصصايا الممحصصصة فصصصي التطمعصصصات الجامعيصصصة مصصصت
المسصصتويات كافصصة س صواء المحمصصي منهصصا أو العصصالمي نظ ص ار لشراسصصة المنافسصصة والتحصصديات التصصي
تفررها الظرول والمتليرات ،وررورة إيجاد المداخل الناجعصة فصي تكصوين الرأسصمال البشصرب
والمعرفصصي بمصصا يرصصمن لهصصا التنافسصصية مصصن خص ل المواهصصب ،وبمصصا لصديها مصصن مخصصزون معرفصصي
وابتكصصارب يحقصصق لهصصا اكتسصصاب المعرفصصة ونقمهصصا داخصصل أروقصصة الجامعصصة حتصصت تكصصون قصصادرة مصصت
بناء ميزة تنافسية تحقق لها اكتساب التميز والتفوق والريادة (النورب .)1 :2016
ولكصصصي تكصصصون الجامعصصصات اركصصصدة إسصصصتراتيجيا؛ يجصصصب ميهصصصا أن تبحصصصث صصصن الفصصصرص
المناسبة لمتميز ،وأن تهتم في المقام األول ببناء قدراتها البشرية ،وتبني العصاممين األكفصاء
الريصصاديين ذوب المواهصصب والجصصدارات القياديصصة واالبتكاريصصة الم كمصصة لمتفصصوق والتصصي تعصصد جصصوهر
الريادة ،والعمل مت تدريبهم ود مهم وتحفيزهم ،مق األخذ باال تبار االستفادة من قصدراتهم
الريادية المؤدية إلت تحقيق التميز ،والريادة كي تكصون الجامعصات راكصدة إسصتراتيجيا( .هاشصم
وسعد .)389 :2018
وتعد الريادة اإلستراتيجية لمجامعات محل اهتمام الجامعات السعودية سواء العريقة
منها أو الناشكة أم في تحقيق مستويات متقدمة مت مستو الجودة والتنافسصية والتميصز
المؤسسي ،وبالتالي االرتقاء بمستو مخرجاتها.

مشكمة الدراسة:
تواجصصص الجامعصصصات السصصصعودية (العريقصصصة والناشصصصكة) العديصصصد مصصصن التحصصصديات الحاليصصصة
والمسصصتقبمية؛ ممصصصا يحصصصتم ميهصصصا البحصصصث صصصن طصصرق غيصصصر تقميديصصصة لمواكبصصصة هصصصذ التحصصصديات
والتلي صرات ،وال شصصك أن السصصعي نحصصو تحقيصصق تطمعصصات الرؤيصصة المسصصتقبمية لممممكصصة العربيصصة
السصصعودية  ،2030ومصصا يصصصاحبها مصصن ب صرامج واسصصتراتيجيات يحتصصاج إلصصت أسصصاليب و مميصصات
ونظم تواكب حجصم هصذ التطمعصات ،والجامعصات كليرهصا مصن المؤسسصات العامصة تواجص العديصد
من المشك ت والمعوقات المتعددة التي قد تحد من أداء ممها.
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كما أن المواهب البشرية من الموارد النادرة التي يجب مت الجامعات البحث نهصا
ومن م استقطابها والحفاظ ميها ،حيث يشصير ريتشصارد وآخصرون ( Richard, Audrey
 ،)& Scott, 2014: 1من أن الموهبة مورد نادر مت نحو متزايد ،لصذلك يجصب أن تصدار
مت أكمل وج  ،كما يجب أن يكون هناك تركيز إستراتيجي لمحفصاظ مصت المواهصب وتطصوير
خمفاكهم.
ويعصصد مصصدخل إدارة المواهصصب مصصن المصصداخل المهصصة فصصي تحقيصصق العديصصد مصصن األهصصدال
اإلستراتيجية وبناء الميزة التنافسية في أب منظمة أو مؤسسة امة كانت أم خاصة ،وهذا
مصا يؤكصد تصاتوغمو ،وج يسصتر ( )Tatoglu, Glaister, Demirbag 2016: 9حيصث
أشصصا ار إلصصت أن وجصصود إدارة المواهصصب فصصي أب منظمصصة أو مؤسسصصة يمكصصن أن تكصصون حاسصصمة
لتحقيق النجاح والبقاء مت المد الطويل لها.
وهو ما تسعت إليص إدارة المواهصب ،وقصد أوصصت دراسصة كصل مصن (الجصراح وأبصو دولص
 ،2015والنعيمصصصي  ،2018والصصصصعوب  ،2019والحراحشصصصة والشصصصرفات  ،)2019برصصصروة
االتجا نحو تطبيق إدارة المواهب ،كما أشارت دراسة (العمي  )2017إلت رصرورة مواصصمة
التميصصز ،كمصصا أوصصصت دراسصصة (الطبصصال
العمصصل مصصت د صصم إدارة المواهصصب بمصصا يحقصصق التطصصوير و ّ
 )2017أيرصا إلصت أهميصة تصصميم سياسصات واسصتراتيجيات حدي صة وتكصوين قافصات تنظيميصة
لتطبيق ممارسات إدارة المواهب.
وجصصاءت هصصذ الدراسصصة اسصصتجابة لمعديصصد مصصن تحصصديات صصدة؛ أهمهصصا سصصعي جامعصصات
المممكصصصة العربيصصصة السصصصعودية (العريقصصصة والناشصصصكة) نحصصصو تحقيصصصق الريصصصادة الجامعيصصصة؛ ورصصصمان
الجصصصودة فصصصي التعمصصصيم الجصصصامعي وبالتصصصالي تحقيصصصق تطمعصصصات الرؤيصصصة العامصصصة لممممكصصصة العربيصصصة
السعودية .2030

ويحدد الباحث مشكمة الدراسة بالسؤال الركيس التالي:
ما التصور المقترح إلدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيصق الريصادة
اإلستراتيجية من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين؟
ويتفرع ن األسكمة التالية:
 .1مصصصا درجصصصة ممارسصصصة إدارة المواهصصصب فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية كمصصصدخل لتحقيصصصق الريصصصادة
اإلستراتيجية من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين؟
 .2ما المتطمبات ال زمة إلدارة المواهصب فصي الجامعصات السصعودية كمصدخل لتحقيصق الريصادة
اإلسترتيجية من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين؟
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.3
.4
.5
.6

ما معوقات إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلسصتراتيجية
من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين؟
هصصل توجصصد فصصروق ذات داللصصة إحصصصاكية فصصي اسصصتجابات أفصراد ينصصة الدراسصصة حصصول درجصصة
ممارسصصة إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصتراتيجية
تعز لممتليرات التالية( :الجنس – طبيعة العمل  -دد سنوات الخدمة  -الجامعة)؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصاكية في استجابات أفراد ينة الدراسة حول المتطمبات
ال زمصة إلدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصتراتيجية
تعز لممتليرات التالية( :الجنس – طبيعة العمل  -دد سنوات الخدمة  -الجامعة)؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصاكية في اسصتجابات أفصراد ينصة الدراسصة حصول معوقصات
إدارة المواهصصصب فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية كمصصصدخل لتحقيصصصق الريصصصادة اإلسصصصترتيجية تعصصصز
لممتليرات التالية( :الجنس – طبيعة العمل – دد سنوات الخدمة  -الجامعة)؟

أهدال الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

التعصصرل مصصت درجصصة ممارسصصة إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق
الريادة اإلستراتيجية من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين.
التعصصصرل مصصصت المتطمبصصصات ال زمصصصة إلدارة المواهصصصب فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية كمصصصدخل
لتحقيق الريادة اإلسترتيجية من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين.
التعصرل مصصت معوقصات إدارة المواهصصب فصي الجامعصصات السصعودية كمصصدخل لتحقيصق الريصصادة
اإلستراتيجية من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين.
معرفة الفروق ذات الداللصة اإلحصصاكية فصي اسصتجابات أفصراد ينصة الدراسصة حصول درجصة
ممارسصصة إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصتراتيجية
تعز لممتليرات التالية( :الجنس – طبيعة العمل – دد سنوات الخدمة  -الجامعة).
معرفصصصة الفصصصروق ذات الداللصصصة اإلحصصصصاكية فصصصي اسصصصتجابات أفصصصراد ينصصصة الدراسصصصة حصصصول
المتطمبصصات ال زمصصة إلدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة
اإلستراتيجية تعز لممتليرات التالية( :الجنس – طبيعصة العمصل – صدد سصنوات الخدمصة
 الجامعة).معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصاكية في استجابات أفراد ينة الدراسة حصول معوقصات
إدارة المواهصصصب فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية كمصصصدخل لتحقيصصصق الريصصصادة اإلسصصصترتيجية تعصصصز
لممتليرات التالية( :الجنس – طبيعة العمل – دد سنوات الخدمة  -الجامعة).
تقصصديم تصصصور مقتصصرح إلدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة
اإلسترتيجية فيها.
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أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من خ ل ما يمي:












أنها تبحث في موروع مت درجصة اليصة مصن األهميصة وهصو إدارة المصوارد البشصرية فصي
الجامعات.
أهمية الميدان الذب طبقت في والمتم ل في الجامعات السعودية إذا تم ل محو ار مهمصا
في تحقيق تطمعصات المجتمصق وتحقيصق أهدافص بمصا يتنصاغم مصق مرصامين رؤيصة المممكصة
العربية السعودية .2030
أهمية الدور الذب تقوم ب المواهب في الجامعصات السصعودية فصي تحقيصق أهصدال رؤيصة
المممكصصة العربيصصة السصصعودية  2030حيصصث أنهصصا تمعصصب دو ار محوريصصا فصصي سصصبيل تحقيصصق
التحول واإلسهام فصي صصنا ة التنافسصية وبنصاء الميصزة التنافسصية بمصا يحقصق لهصا البقصاء
والتميز والريادة؛ األمر الذب يصؤدب إلصت إحصداث تلييصر وتطصوير فصي ممارسصاتها العمميصة
استشرافا لمستقبل ذب طاء أفرل.
أنها تناقش قرية من أهم القرايا؛ حيث تبحث في تطمعات الجامعات المستقبمية فصي
التوج نحو الريادة اإلستراتيجية.
أنها تناقش مورو ا من أحدث المورو ات التي تهتم بقرايا التطصوير والتحصديث فصي
العمل.
قد تفيد في توجي الكادر البشرب إلت االهتمام مستقب في تحسين أداكهم المهني بمصا
يعود بالفاكدة مت األداء المؤسسي بشكل ام.
قد تسهم نتاكج هصذ الدراسصة المسصؤلين فصي الجامعصات والنصوادب الرياديصة فصي التخطصيط
إل داد برامج مهنية لتنمية القدرات والمهارات الوظيفيصة فصي الجامعصات ور ايصة الكصوادر
الموهوبة.
ُي َؤ َّمل أن تسا د نتاكج الدراسة الحالية في ورصق تصصور مقتصرح يمكصن أن يسصتفيد منص
ومن توصصيات صص ّناع القصرار فصي وزارة التعمصيم والجامعصات فصي توجيص مميصات التطصوير
وادارة المواهب الجامعية.

حدود الدراسة:
الحدود المورو ية :يقتصر الحصد المورصو ي فصي ورصق تصصور مقتصرح إلدارة المواهصب فصي
الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصتراتيجية مصصن وجهصصة نظصصر أ رصصاء هيكصصة
التدريس واإلداريين ،من خ ل معرفة درجة ممارستها ومتطمباتها ومعوقاتها.
-74-

مجمة كمية التربية ،جامعة األزهر ،العدد ،581( :الجزء األول) يناير لسنة 0202م

الحصصدود البشصصرية والمكانيصصة :طبقصصت هصصذ الدراسصصة مصصت ينصصة مصصن أ رصصاء هيكصصة التصصدريس
واإلداريين في جامعتي الممك بدالعزيز وحاكل.
الحدود الزمانية :تم تطبيق اإلجراءات الميدانية لهصذ الدراسصة خص ل الفصصل الجصامعي األول
من العام  1441/1440 – 2020/2019هص.

مصطمحات الدراسة:
إدارة المواهب:
تعرل إدارة المواهصب بأنهصا مجمو صة مصن العمميصات والممارسصات واأل نشصطة اإلداريصة
المرتبطصصة بصصالموارد البشصصرية مصصن حيصصث تحديصصد إدارة التعيصصين واالختيصصار والتطصصوير والمحافظصصة
ميها واستقطابهم والدمج والتحفيز.)Heinen &Neill, 2004 :69( .
ويعرفها الباحث إجراكيا :بأنها ممية مخططصة ومنظمصة تقصوم مصت اختيصار وتخطصيط
واسصصتقطاب الم صوارد البشصصرية الموهوبصصة داخصصل الجامعصصة ،وتنميصصة م صواهبهم وتطويرهصصا ،وادارة
أداكهم واالحتفاظ بهم ،بما يحقق أهدال الجامعة ويعمل مصت بنصاء ميصزة تنافسصية لهصا .وتصم
قياسها من خ ل أبعاد إدارة المواهب التي حددت الدراسة الحالية وهي:
 .1تخطيط واستقطاب الموارد الموهوبة :وهو مجمو ة من اإلجص ارءات والعمميصات التصي يصتم
من خ لها تحديد المهام واألفراد ذوب الموهبة واختيارهم بمصا يصت ءم مصق طبيعصة العمصل
الجامعي من أجل تحقيق الخطط اإلستراتيجية لمجامعة.
 .2االحتفاظ بالمواهب :وهو مجمو ة من اإلجراءات واألنظمة التي تتخذها الجامعة لبقصاء
المواهب التي تمتمكها وتوفير بيكة مل تتناسب مق قدراتهم.
 .3تنمية وتطوير المواهب :وهصو مجمو صة مصن األنشصطة والعمميصات التصي تتبناهصا الجامعصة
إل كسصصاب الموهصصوبين معصصارل ومهصصارات وقصصدرات متنو صصة بهصصدل تحسصصين األداء ،وتحقيصصق
تطمعات الجامعة المستقبمية.
 .4إدارة األداء :وهي اإلجراءات والنظم والسياسات التي يتم من خ لها االهتمصام بالمسصار
الصصوظيفي لممواهصصب وتصصوفير المنصصاخ التنظيمصصي المناسصصب لهصصم لتطبيصصق مبصصادراتهم الخصصاص
بهصصصم مصصصن أجصصصل تحسصصصين أداكهصصصم وايجصصصاد وسصصصاكل اتصصصصال فعالصصصة تخصصصدم ممهصصصم وورصصصق
ايليات المناسبة لتقويم أداكهم.
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الريادة اإلستراتيجية:
هي مجمصوع األنشصطة والطراكصق والممارسصات التصي تعتمصدها الجامعصات والمسصؤولون
القيمصة بطصرق
فيها؛ لبناء المركز المناسب في المجتمصق ،وخمصق الفصرص ،واسصت مار المصوارد ّ
يصعب مت المنافسين فهمها أو تقميدها (هاشم وسعد .)393 :2018
ويعرفهصصا الباحصصث إجراكيصصا بأنهصصا :العمميصصات واإلج صراءات واألنشصصطة والممارسصصات التصصي
تتبناهصصا الجامع صة؛ لبنصصاء المكانصصة المناسصصبة لهصصا فصصي المجتمصصق المحمصصي ،واالسصصت مار األم صصل
لمواردها لتحقيق ميزة تنافسية ترمن لها البقاء والنجاح والتميز.

اإلطار النظرب والدراسات السابقة:
يعصصصد مفهصصصوم إدارة المواهصصصب مصصصن المفصصصاهيم اإلداريصصصة الحدي صصصة نسصصصبيا حيصصصث بصصصدأ فصصصي
السبعينيات وأواكل ال مانينيات من القرن العشرين ،ففي البداية كانت الجهة المسؤولة صن
األفراد هي إدارة شؤون الموظفين والعاممين ،وكانت تعني في توظيل األفراد ودفق رواتبهم،
وفصي أواخصر ال مانينيصصات وأواكصل التسصصعينيات مصن القصرن نفسص تطصور المفهصصوم فكانصت تسصصمت
بالموارد البشرية اإلستراتيجية ،حيث أدركت المنظمات أن وظيفة إدارة الموارد البشرية أك صر
أهمية في توظيل األفراد المناسصبين وتصدريبهم ومسصا دتهم وتصصميم أدوار الوظيفصة وهياكصل
المنظمصصصة (تصصصصميم المنظمصصصة) ،باإلرصصصافة إلصصصت نظصصصم المكافصصص ت والتعويرصصصات ،وفصصصي أواخصصصر
التسصصعينيات مصصن القصصرن المارصصي وحتصصت اين بصصدأ مفهصصوم إدارة المواهصصب فصصي إدارة المصصوارد
البشصصرية واالنتقصصال إلصصت مفهومهصصا الشصصامل والنظصصر لهصصا مصصت أنهصصا مميصصة مسصصتمرة ومتكاممصصة
تعنت باالستقطاب والتعيين والتنمية وادارة األداء والد م وتخطيط التعاقب الصوظيفي ،والنظصر
إلصصت الفصصرد مصصت أن ص مصصورد مهصصم يجصصب العنايصصة ب ص مصصن االختيصصار وحتصصت المحافظصصة ميصص .
)( ،(Bersin, 2006: 1,2العسال وخطاب .)119 ،118 :2016
وتعرل إدارة المواهب بأنهصا مميصة جصذب األفصراد ذوب المهصارات العاليصة ،واشصراكهم،
وتطويرهم ،واالحتفاظ بهم ،وتطوير مصن هصم مصت رأس العمصل ( Anupam & Upasna,
.)2012: 22
كمصا يعرفهصا ) (Jain, 2012: 497بأنهصصا مميصة تنميصة وتطصصوير واشصراك األفصراد
العصصاممين والجصصدد والمحافظصصة مصصيهم وجصصذب األف صراد أصصصحاب المهصصارات العاليصصة لمعمصصل لصصد
المنظمة.
ويعرفهصا ( )Chen & Kang, 2013: 1073بأنهصا مميص متكاممصة تهصدل إلصت
اختيار واستقطاب ومكافأة أفرل المواهب ،واالحتفاظ بهم.
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و رفت كذلك بأنهصا مميصة جصذب مخططصة لدفصراد الصذين لصديهم قيمصة مرصافة لمعمصل
فصصي المنظمصصة ،وتنميصصتهم واالحتفصصاظ بهصصم واسصصت مار إمكانصصاتهم العاليصصة مصصت مسصصتو األدوار
والعمميات.)Baqutayan, 2014: 2290( .
مصممة لتحسين مميات
و ّرفت أيرا بأنها تنفيذ استراتيجيات متكاممة أو أنظمة
َّ
توظيصل األشصخاص وتطصويرهم ،واالحتفصاظ بصذوب المهصارات المطموبصة ،واالسصتعداد لتمبيصة
الحاجات التنظيمية الحالية والمستقبمية (المصرب وايغا.)36 :2015 ،
كمصصصا رفصصصت بأنهصصصا نظصصصام متكامصصصل يبصصصدأ بتحديصصصد احتياجصصصات المنظمصصصة مصصصن المواهصصصب
ومقارنتهصا بالمواهصب المتصوافرة داخصل المنظمصة ،وتحديصصد العجصز منهصا لمعمصصل مصت اسصصتقطابها
وجصصذبها مصصن خصصارج المنظمصصة ،صصم العمصصل مصصت تنميصصة وتطصصوير المواهصصب الحاليصصة والجديصصدة،
وورصصق اسصصتراتيجيات لمحفصصاظ مصصت المواهصصب وتصصوفير البيكصصة الم كمصصة لهصصم لكسصصب والكهصصم
والتزامهم لممنظمة (العسال وخطاب.)117 :2016 ،
و رفت كذلك بأنها " ممية بنصاء وتطصوير قصدرات ومواهصب المصوظفين لتحقيصق التميصز
والمنافسة" (ديوب والكويفي.)19 :2017 ،
كمصصصا تعصصصرل بأنهصصصا " مميصصصة إداريصصصة تتطمصصصب د صصصم مسصصصتمر مصصصن جانصصصب اإلدارة العميصصصا
والمنظمة ككل ،والتي تنطوب مت ورق األشخاص المناسبين في األماكن المناسبة والعمل
مصصصت التطصصصوير ،والتعمصصصيم الصصصداكم والمسصصصتمر والحفصصصاظ مصصصيهم صصصن طريصصصق الصصصد م والمكافصصص ت
والتقديرات المناسبة (السطوحت والنجار والعشرب.)841 :2017 ،
كمصصا تعصصرل إدارة المواهصصب بأنهصصا إسصصترتيجيات متكاممصصة تقصصوم مصصت تفعيصصل مميصصات
البحث واإلستقطاب واإلختيار والتطوير بالعاممين الذين يمتمكون قدرات فريصدة ومتميصزة تمبصي
إحتياجصصات المنظمصصة الحاليصصة والمسصصتقبمية لمحصصصول مصصت أفرصصل النتصصاكج (منصصاع:2017 ،
.)295
أما مفهوم إدارة المواهب في الجامعات فيشير (المصرب وايغا )36 :2015 ،إلت
أنص يتم صصل فصصي إسصصتراتيجيات تعنصصت بتحسصصين إجصراءات التعيصصين والتنميصصة صصن طريصصق توظيصصل
إمكانات أ راء هيكصة التصدريس والعصاممين وقصدراتهم وتطويرهصا ،والعمصل مصت اإلبقصاء مصيهم
التميز.
واالحتفاظ بهم ،واالستعانة بالمواهب من خارج الجامعة ،من أجل تحقيق التفوق و ّ

وتأسيا مت ما سبق ويمكن القول بأن إدارة المواهب تعد مميص متكاممصة لتخطصيط
وجصصذب وتوظيصصل وتطصصوير الم صوارد البشصصرية المبد صصة ذات القيمصصة المرصصافة التصصي تسصصهم فصصي
تحقيق األهدال بتفوق وتميز من خ ل بناء الميزة التنافسية وتحقيق الريادة.
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و ميص يمكصصن تعريفهصصا بأنهصصا :مميصصة مخططصصة ومنظمصصة تقصصوم مصصت اختيصصار وتخطصصيط
واسصصتقطاب الم صوارد البشصصرية الموهوبصصة داخصصل الجامعصصة ،وتنميصصة م صواهبهم وتطويرهصصا ،وادارة
أداكهم واالحتفاظ بهم ،بما يحقق أهدال الجامعة ويعمل مت بناء ميزة تنافسية لها.

أبعاد إدارة المواهب:
لقصصد تناولصصت العديصصد مصصن الدراسصصات ذات الع قصصة أبعصصاد إدارة المواهصصب ،وأشصصارت هصصذ
الدراسصصات إلصصت أنصواع مختمفصصة مصصن هصصذ األبعصصاد ،وفيمصصا يمصصي صصرض ألبصصرز تمصصك األبعصصاد التصصي
اشتممت ميها هذ الدراسات والتصي حاولصت هصذ الدراسصة االسصتفادة منهصا فصي بنصاء أبعادهصا
وهي مت النحو التالي:
أشصصصارت دراسصصصة (ناصصصصل وزنصصصاتي )451-457 :2008 ،إلصصصت مانيصصصة أبعصصصاد إلدارة
المواهب هي( :االختيار الجيد ،واكتشال المواهب ،والحفاظ ميها ،وورق الحصوافز الماديصة
والمعنويصصة ال زمصصة ،وتنميتهصصا ،وجعصصل بيكصصة العمصصل مكانصصا جصصذابا ،وتطصصوير األداء ،واسصصتقطاب
األساتذة المتميزين).
أما بيرستاك ( )Behrstock, 2010: 3- 2فقد أورص أن أبعصاد إدارة المواهصب
صصدد فصصصي مانيصصصة أبعصصصاد أيرصصصا هصصصي( :اإل صصصداد ،واالختيصصصار ،والتوظيصصصل ،والتوجيصصص ،
الفعالصصصة تحص ّ
ّ
والتنميصصة المهني صة ،والتحفيصصز مصصت أسصصاس األداء ،وتهيكصصة بيكصصة العمصصل المريحصصة واإليجابيصصة
والمجهزة بشكل مناسب ،وادارة األداء).
يمي:

وت صر الفرجصصاني ( )322-326 :2014أن أبعصصاد إدارة المواهصصب أربعصصة تحصصدد فيمصصا

 تحديصصد المواهصصب :مصصن خ ص ل تحديصصد خصصصاكص الموهصصوبين مصصن حيصصث الخبصصرة ،والمهصصارات
العمميصصة والعمميصصة التصصي تتناسصصب مصصق واجبصصات الوظيفصصة ،ويمكصصن تحقيصصق ذلصصك مصصن خ ص ل
وصل وظيفصي وارص يمصزج بصين واجبصات الوظيفصة ومواصصفات شصاغميها ،وبصذلك تصتمكن
اإلدارة من اختيار األفراد المتميزين ذوب المهارات المطموبة والمناسبة أل بصاء وواجبصات
العمل.
 جذب المواهب :وتعنت أن تكون المنظمات بيكة جاذبة لمعاممين الموهوبين ،وتتم ممية
الجصصذب مصصن خ ص ل رؤيصصة مسصصتقبمية ت ار صصي االحتمصصاالت والتطصصورات التصصي تصصرتبط بسصصوق
العمل.
 االحتفصصصاظ بالمواهصصصب :وتعنصصصي اإلبقصصصاء مصصصت الموهبصصصة بالمنظمصصصة واسصصصتبقاء الموهصصصوبين
واالحتفاظ بهم.
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 تنمية المواهب :وتعني تطوير قدرة الموهوبين في التعامل مق التليصرات التصي تحصدث فصي
البيكصصصة المحيطصصصة ،ويجصصصب أن يشصصصمل التطصصصوير المعصصصارل والسصصصموك والمهصصصارات الخاصصصصة
بالموظل الموهوب.
ويحدد الجعفرب و مران ( ،)243 ،242 :2017أبعاد إدارة المواهب فيما يمي:
 االحتفصصاظ بالمواهصصب وجصصذبها :وتعنصصي االسصصتقطاب والبحصصث صصن األفصراد المصصؤهمين وجصصذبهم
لشلل الوظاكل الشاغرة في المنظمة ،واإلبقاء مت الموهبة والمحافظة ميها.
 تطصوير الموهبصة :وتعنصت الجهصود التصي تبصذلها المنظمصة فصي تزويصد العصاممين بالقصدرات
والمهارات التي تحتاج إليها المنظمة في المستقبل.
 النشر واإلدارة :وتعنصي مميصة تصوفير ونشصر المصوارد الفعالصة مصن خص ل تحديصد المهصارات
التي تتناسب مق االحتياجيات التنظيمية.
 االتصال والتمكين :وتعنصي مصن األفصراد القصدرة مصت التصصرل ،وكفصاءة نظصم االتصصاالت
التي تكفل توصيل الرساكل بكفاءة وفعالية.
وفي روء ما أشارت إلي الدراسات التي تناولت أبعصاد إدارة المواهصب؛ يصر الباحصث
أن جميعا تندرج تحت أربعة أبعاد ركيسة تحصوب جميصق تمصك التفريعصات ،ولهصذا فصإن الدراسصة
الحالية تحدد أبعاد إدارة المواهب في الجامعات بما يمي:
 تخطصصيط واسصصتقطاب المصوارد الموهوبصصة :ويصصتم ذلصصك مصصن خص ل ورصصق الخطصصط اإلسصصتراتيجية
ل حتياجات الحالية والمستقبمية ألوراع الجامعصات؛ مصت أن تجعصل الجامعصة اسصتقطاب
ذوب المهصصارات العاليصصة جصصزءا مصصن أهصصدافها اإلسصصتراتيجية ،كمصصا تعمصصل الجامعصصة مصصت جصصذب
المواهب وتحديد الخبرات المطموبة ال زمة لتحقيق تمك اإلست ارتجيات بما يكفل لمجامعصة
البقاء والمنافسة وبناء الميزة التنافسية لها من خ ل التوصيل الدقيق لممهام والقدرات
المطموبصصصة والعمصصصل مصصصت توفيرهصصصا ،ومصصصن صصصم العمصصصل مصصصن خصصص ل الخطصصصط التنفيذيصصصة مصصصت
استقطاب تمك المواهب.
 االحتفصصصاظ بالمواهصصصب :كصصصي تحصصصتفظ الجامعصصصة بمصصصا لصصصديها مصصصن مواهصصصب ينبلصصصي أن تحصصصرص
الجامعصصة مصصت االحتفصصاظ بصصالموهوبين مصصن خ ص ل مصصن ح صوافز معنويصصة وماديصصة ألصصصحاب
اإلبتكصصصارات وأصصصصحاب المواهصصصب الفاكقصصصة لتحفيصصصزيهم مصصصت البقصصصاء ،وتصصصوفير بيكصصصة العمصصصل
المناسصصصصصصصبة إلظهصصصصصصصار تمصصصصصصصك المواهصصصصصصصب لرصصصصصصصمان بقصصصصصصصاكهم فيهصصصصصصصا؛ لتحقيصصصصصصصق الريصصصصصصصادة
اإلستراتيجية وتعزيز قتهم بأنفسهم وتكوين قات إيجابية بينهم.
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 تنميصصة وتطصصوير المواهصصب :ويكصصون ذلصصك مصصن خ ص ل إش صراك المواهصصب بالصصدورات التدريبيصصة
المتخصصصصصصة ،وبصصصصث روح المنافسصصصصة بصصصصين العصصصصاممين بهصصصصدل تطصصصصوير الصصصصذات ،واتاحصصصصة
الفرصصصصصصصة لهصصصصصصم لتطبيصصصصصصق مصصصصصصا لصصصصصصديهم مصصصصصصن إبصصصصصصداع شخصصصصصصصي ،واالهتمصصصصصصام بصصصصصصالتطوير
الشخصي لهم لتحقيق التكيل الوظيفي.
 إدارة األداء :ويكصصصصصصصون ذلصصصصصصصك مصصصصصصصن خصصصصصصص ل تصصصصصصصوفير المنصصصصصصصاخ المناسصصصصصصصب لمموهصصصصصصصوبين
لتطبيصصصق مبصصصادراتهم واشصصصراكهم فصصصي مميصصصات صصصصنق القصصصرار با تبصصصارهم شصصصركاء ،واالهتمصصصام
بالمسار الوظيفي لمموهوبين كوسيمة لتحسين أداكهم وايجاد وساكل اتصال فعالصة تخصدم
مصصل الموهصصوبين ،ود صصم نظصصام يرصصمن احتصواء الموهصصوبين ،وورصصق آليصصات لتقصصويم األداء
بهدل اكتشال الموهوبين ،وتعزيز التلذية الراجعة لتطوير األداء.
أمصصا مفهصصوم الريصصادة اإلسصصتراتيجية ،فقصصد تناولص بعصصض األدبيصصات وفيمصصا يمصصي اسصصتعراض
بعرا من تمك التعريفات ،حيث رفت الريصادة اإلسصتراتيجية بأنهصا العمميصة التصي تهصتم بتبنصي
ونشر التجديد مت جميق المستويات اإلدارية فصي المنظمصة ،حيصث تصتم كصل أ مصال المنظمصة
بفكر وفمسفة ريادية ).(Covin & Miles, 1999: 49
كمصا رفصصت بأنهصصا تعنصصي تكامصصل السصصمات الرياديصصة مصصق السصصمات اإلسصصتراتيجية لتصصصميم
وتطبيصصصق اسصصصتراتيجيات رياديصصصة تسصصصا د المنظمصصصات مصصصت خمصصصق ال صصصروة ،حيصصصث تبحصصصث تمصصصك
المنظمات ن استراتجيات جديدة لخمق ال صروة والقيمصة مصن خص ل العمصم ،والبحصث ،واإلبصداع
واإلبتكار (.)Hitt, Ircland, Camp, Sexton, 2001: 480
وتعصرل كصذلك مصت أنهصا مميصة إنشصاء شصيء جديصد ذو قيمصة مصن خص ل بصذل الجهصصد
وانفاق األموال وتخصيص الوقت وتحمل المخاطر المصاحبة لذلك (الجازب .)11 :2014
و رفصصت أيرصصا بأنهصصا مجمصصوع األنشصصطة والممارسصصات التصصي تعتمصصدها منظمصصات األ مصال
ومديروها لبناء المركز المناسب في السوق وخمق الفرص واسصت مار المصوارد بطصرق يصصعب
مت المنافسين فهمها أو تقميدها (اللالبي وأدريس وكاظم والرواحن .)189 :2016
و رفصصصت بأنهصصصا ظصصصاهرة جديصصصدة االنتشصصصار بصصصين منظمصصصات األ مصصصال بمختمصصصل أشصصصكالها
وأحجامها تجمق بين خصاكص الريادة وخصصاكص اإلدارة اإلسصتراتيجية ،وتعمصل مصت إنشصاء
اسصصتراتيجيات رياديصصة تسصصا د المنظمصصات مصصت خمصصق قيمصصة لمختمصصل الفكصصات المسصصتفيدة مصصن
أ مالها وتحقيق أداء متميز لها (نصير .)15 :2017
أما الريادة اإلستراتيجية لمجامعات فهي مجموع األنشطة والطراكق والممارسات التي
تعتمدها الجامعات والمسؤولون فيها ،لبناء المركز المناسصب فصي المجتمصق ،وخمصق الفصرص،
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القيمة بطصرق يصصعب مصت المنافسصين فهمهصا أو تقميصدها ،وترتكصز الريصادة
واست مار الموارد ّ
اإلسصصتراتيجية مصصت تشصصجيق الجامعصصات مصصت تطبيصصق إسصصتراتيجيات اإلبصصداع واالبتكصصار والتفصصرد
والمخاطرة والمبادأة  ،وكذلك تشجيق أفصراد المجتمصق األكصاديمي مصت اتخصاذ القص اررات ،وكصذلك
القدرة مت التنافس وتحقيق الميزة التنافسية( .هاشم وسعد.)394 :2018 ،
أمصصا أبعصصاد الريصصادة اإلسصصصتراتيجية ،فقصصد تطرقصصت األدبيصصصات المتعمقصصة بمورصصوع الريصصصادة
اإلستراتيجية إلت العديد من األبعاد والعناصر ال زمة لتحقيق هصذ األبعصاد ،فمصنهم مصن ذكصر
أنهصصا خمسصصة أبعصصاد تتحصصد فصصي :اإلبصصداع واالبتكصصار ،والمخصصاطرة ،واالسصصتباقية ،والمرونصصة ،وادارة
المصصصوارد بطريقصصصة إسصصصتراتيجية ،وأرصصصال بعرصصصهم لهصصصا واالسصصصتق لية ،والتفصصصرد ،والهجوميصصصة.
( ،(McGrath & MacMillan 2000: 21) ،)Ireland et al, 2003: 966و(نصير
 ،)15 :2017و( بصصصدالمطيل ،و مصصصي  )670 :2018و(السصصصكارنة،)88 : 2008 ،
(الجازب.)14 - 9 :2014 ،
و مي يمكن إجمال أبعاد الريصادة اإلسصتراتيجية بالجامعصات بأربعصة أبعصاد ركيسصة ،هصي
كالتالي:
 المرونة :وهي قدرة الجامعة مت التليير والتكيل واالستجابة لممتليصرات ،وتعصد المرونصة
مهمة في الظرول التي تتسم بالتلير السريق و دم ال بات ،وتعد المرونة متطمبا ركيسصا
فصصي المنافسصصة وزيصصادة فصصرص النجصصاح سصواء كانصصت مرونصصة تشصصليمية وهصصي مرونصصة اإلنتصصاج
وتعني القدرة مت إنتاج منتجات متعددة دون تكاليل الية أو إحداث تلييرات جوهريصة
فصصي األداء ،أو مرونصصة اسصصتراتيجية وهصصي القصصدرة مصصت اإلسصصتجابة بشصصكل سصصريق لمتلي صرات
الحاصمة في ظرول المنافسة مت المستو االستراتيجي.
 اإلبداع واالبتكار :ويعني توليد األفكار اإلبدا ية الجديدة من خ ل البحث العممي وتبني
األفكار الفريدة التي تؤدب إلت تطوير المخرجات والخدمات التصي تتسصم بالتجديصد ،وحفصز
مميصصصات االبتكصصصار والتطصصصور واالبصصصداع والتميصصصز والتصصصي تعصصصد هصصصدفا نهاكيصصصا لمنجصصصاح والبقصصصاء
واالستمرارية ،وتطوير أسصاليب العمصل الد مصة لمسصموك التنظيمصي االبتكصارب المصؤدب إلصت
الورق اإلستراتيجي والهيكمي والتنافسي لمجامعة الريادية.
 بناء الميزة التنافسية :وتعني الكيفية التي تسصتطيق مصن خ لهصا الجامعصة أن تتميصز صن
أقرانهصا ومنافسصصيها وتحقصق التفصصوق والتميصز ،والميصصزة التنافسصية هصصي نصاتج لتفا صصل العديصصد
مصصن العوامصصل المختمفصصة التصصي تم صصل مزايصصا تنافسصصية حقيقيصصة وخصصدمات متميصصزة وفريصصدة وهصصذا
يتطمصصصب مصصصن الجامعصصصة ورصصصق االسصصصتراتيجيات التصصصي تحقصصصق ذلصصصك؛ مصصصن خصصص ل السياسصصصات
واإلجراءات والرأسمال البشرب والمعرفي الصدا م لصذلك؛ مصن أجصل تحسصين مسصتو وجصودة
مخرجاتها وبالتالي تحقيق الريادة مت المد اإلستراتيجي.
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 المخاطرة :وتعصد المخصاطرة مصن الصصفات الركيسصة لمريصادة ،فالرياديصة اإلسصتراتيجية ليسصت
اتخاذا لقرار واع بالمشاركة في المواقصل اليصة المخصاطرة فحسصب؛ بصل يتجصاوز ذلصك إلصت
التحميل والرؤية والفكر لكل است مار لمموارد دون أن يكون هناك نوع من التأكد مسصبقا،
أو مصصن احتمصصاالت نجاحصص  ،وتكصصون المخصصاطرة كصصذلك برغبصصة الجامعصصة فصصي اإلنخصصراط فصصي
المشصصصاريق الخطصصصرة مصصصن خصصص ل اسصصصت مار الوقصصصت فصصصي تطصصصوير أفكصصصار ومشصصصرو ات جديصصصدة
وتخصصصيص المصصوارد ال زمصصة ل نخصصصراط بهصصا دون معرفصصة النتصصصاكج المحتممصصة لنجصصاح تمصصصك
األفكصصار والمشصصرو ات ،وذلصصك لعصصدم تصصوفر المعمومصصات الكافيصصة صصن ذلصصك ،وتعصصد المخصصاطرة
مهمة لبناء ال قة في العاممين من خ ل تشجيق اإلبداع وتبني المخاطرة المحسوبة.

الدراسات السابقة:
أجصر محمصصود و صوض ا ( ،)2013دراسصصة هصدفت إلصصت التعصرل مصصت واقصق تطبيصصق
إدارة المواهصصصب المؤسسصصصية و قتهصصصا بتمكصصصين العصصصاممين بمصصصدارس التعمصصصيم العصصصام بمحافظصصصة
الطاكل ،واستخدمت المنهج الوصفي ،واالستبانة أداة لهصا ،وطبقصت مصت ينصة مكونصة مصن
( )750معمما ،وتوصمت إلت مجمو ة من النتاكج حيث جاءت درجة تطبيصق إدارة المواهصب
المؤسسصصية وتمكصصين العصصاممين بدرجصصة متوسصصطة ،ووجصصود فصصروق دالصصة إحصصصاكيا بصصين المراحصصل
التعميميصصصة المختمفصصصة بالنسصصصبة لمحصصصور إدارة التوظيصصصل لصصصصال معممصصصي المرحمصصصة االبتداكيصصصة
واجمصصالي محصصاور إدارة المواهصصب المؤسسصصية لصصصال معمصصي المرحمصصة ال انويصصة ،ووجصصود فصصروق
دالصصة إحصصصاكيا بصصين المراحصصل التعميميصصة المختمفصصة بالنسصصبة لممحصصاور :الجصصدارة ،واالسصصتق لية
وحرية التصصرل ،واجمصالي محصاور التمكصين لصصال معممصي المرحمصة ال انويصة ،وجصود قصة
طردية دالة إحصاكيا نصد مسصتو ( )0.01بصين محصاور إدارة المواهصب المؤسسصية وتمكصين
العصصاممين بمصصدارس التعمصصيم العصصام ،ودرجصصة ت صوافر معوقصصات تطبيصصق إدارة المواهصصب المؤسسصصية
جاءت متوسطة.
كما أجر الجراح وأبو دولص ( ،)2015دراسصة هصدفت إلصت التعصرل مصت أ صر تطبيصق
إسصصصتراتيجيات إدارة المواهصصصب فصصصي تعزيصصصز االنتمصصصاء التنظيمصصصي ،واسصصصتخدمت الدراسصصصة المصصصنهج
الوصصصفي ،واالسصصتبانة أداة لهصصا ،وطبقصصت مصصت ينصصة مكونصصة مصصن ( )300ر صوا ،وتوصصصمت
الدراسة إلت أن مستو تطبيق إستراتيجيات إدارة المواهب فصي الجامعصات األردنيصة الرسصمية
جصصاء بدرجصصة متوسصصطة ،أمصصا مسصصتو االنتمصصاء التنظيمصصي فقصصد جصصاء متوسصصطا بوجص صصام ،كمصصا
أظهرت الدراسة وجود أ ر وارتباط وايجابي لمستو تطبيق إستراتيجيات إدارة المواهب مصت
مستو االنتماء التنظيمي.
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وقصصام المصصصرب وايغصصا ( ،)2015بدراسصصة هصصدفت إلصصت تقصصديم إطصصار مقتصصرح لتطبيصصصق
إسصصتراتيجية إدارة المواهصصب البشصصرية لتحقيصصق التميصصز البح صصي فصصي الجامعصصات الفمسصصطينية فصصي
رصصوء مجتمصصق المعرفصصة ،واتبعصصت الدراسصصة المصصنهج الوصصصفي التحميمصصي ،واسصصتخدمت االسصصتبانة
أداة لجمق المعمومات ،وطبقت مت ينة مكونة من ( )110مصن رؤسصاء أقسصام أكصاديميين
فصصي الجامعصصات الفمسصصطينية فصصي قطصصاع غصصزة ،وجصصاءت أبصصرز النتصصاكج أن المتوسصصط الحسصصابي
النسبي لجميق فقرات مستو تطبيق استراتيجية إدارة المواهب البشرية يسصاوب ()74.6%
فصصي المكصصة ،والمتوسصصط الحسصصابي النسصصبي لجميصصق فقصرات مسصصتو تصوافر المعصصايير التصصي تحقصصق
التميز البح ي يساوب (.)68.8%
كما قامت المومني ( ،)2017دراسة هدفت إلت معرفة درجة ممارسة إدارة المواهب
فصصصي الجامعصصصات األردنيصصصة الحكوميصصصة ودورهصصصا فصصصي الحصصصد مصصصن هجصصصرة الكفصصصاءات األكاديميصصصة،
واسصصصتخدمت الدراسصصصة المصصصنهج الوصصصصفي المخصصصتمط (النصصصو ي والكمصصصي) ،واالسصصصتبانة أداة لهصصصا،
وطبقت مت ينة مكونصة مصن ( )438رصو هيكصة تصدريس تصم اختيصارهم بالطريقصة الطبقيصة
العش صواكية ،وتصصم اسصصتخدام  ،حيصصث تصصم تطبيصصق أداتصصين (االسصصتبانة – المقابمصصة) ،وقصصد أظهصصرت
نتصصاكج الدراسصصة أن درجصصة ممارسصصة إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات األردنيصصة الحكوميصصة جصصاءت
قميمة ،حيث جاءت المجاالت مت الترتيصب( :جصذب المواهصب بدرجصة متوسصطة ،صم االحتفصاظ
بدرجة قميمة ،م تنمية المواهب بدرجة قميمة) وأن مستو دور إدارة المواهب فصي الحصد مصن
هجصصرة الكفصصاءات األكاديميصصة فصصي الجامعصصات األردنيصصة الحكوميصصة جصصاء متوسصصطا ،حيصصث جصصاءت
جميصصق المجصصاالت بدرجصصة (متوسصصطة) ،كمصصا أظهصصرت نتصصاكج الدراسصصة صصدم وجصصود فصصروق دالصصة
إحصاكيا حول ممارسة إدارة المواهب في الجامعات األردنية الحكومية ككل ،وكل مجال مصن
مجاالتها ،ودور إدارة المواهب في الحد من هجرة الكفاءات األكاديمية ككل وقدمت الدراسصة
تصو ار مقترحا لمحد من هجرة الكفاءات العممية في الجامعات األردنية الحكومية.
وأجصصر شصصرل والمطيصصرب ( ،)2018دراسصصة هصصدفت إلصصت تقصصديم إسصصتراتيجية مقترحصصة
لتطبيق إدارة المواهب لتحقيق جودة الخدمات في إدارات التعميم بمنطقة القصيم ،وذلصك مصن
خ ل تحديد كل مصن مسصتو جصودة الخصدمات ،ودرجصة تصوفر متطمبصات تطبيصق إدارة المواهصب
المتم مصصصصة فصصصصي أبعادهصصصصا التاليصصصصة (االسصصصصتقطاب ،إدارة األداء ،التعمصصصصيم والتطصصصصوير ،االحتفصصصصاظ
بالمواهب) واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحميمي واالستبانة أداة لهصا ،وطبقصت مصت
ينة شواكية من مديرب اإلدارات ورؤسصاء األقسصام والمشصرفين فصي إدارات التعمصيم بمنطقصة
القصيم بملت ( ،)291وقد أسفرت الدراسة ن دد من النتاكج أهمها جصاء مسصتو جصودة
الخصصدمات بدرجصصة منخفرصصة ،كمصصا جصصاءت درجصصة تصصوفر متطمبصصات تطبيصصق إدارة المواهصصب بدرجصصة
متوسطة ،وقدمت الدراسة استراتيجية مقترحة لتطبيق إدارة المواهب من أجل تحقيصق جصودة
الخدمات في إدارات التعميم بمنطقة القصيم.
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وقصصصام العمصصصي ( ،)2017بدراسصصصة هصصصدفت إلصصصت قيصصصاس أ صصصر إدارة المواهصصصب فصصصي األداء
الصوظيفي فصي المنظمصات الحكوميصصة فصي المممكصة العربيصة السصصعودية ،وا تمصدت الدراسصة مصصت
المنهج الوصفي ،واستخدمت الدراسة االستبانة أداة لها ،وطبقت مت ينة شواكية بملت
( )400فصصردا وجصصاءت أهصصم النتصصاكج التصصي توصصصمت إليهصصا الدراسصصة إلصصت أن درجصصة تبنصصي إدارة
المواهب في المنظمات الحكومية في المممكة العربية السعودية ،جاءت بدرجة مرتفعة ،وأن
مستو تصورات الموظفين فصي المنظمصات الحكوميصة فصي المممكصة العربيصة السصعودية لصدداء
الصوظيفي جصاء بدرجصصة مرتفعصة ،وأنص يوجصصد تصأ ير معنصوب ذو داللصصة إحصصاكية إلدارة المواهصصب
بأبعادها في أداء الموظفين.
كمصصا قصصام الطبصصال ( ،)2017بدراسصصة هصصدفت إلصصت تحميصصل الع قصصة بصصين ممارسصصات إدارة
المواهب البشرية ومستو أداء العاممين بالتطبيق مصت بعصض الجامصات السصعودية (جامعصة
طيبصصة واإلسص مية وأم القصصر ) ،واسصصتخدمت الدراسصصة المصصنهج الوصصصفي ،واالسصصتبانة أداة لهصصا،
وطبقصصت مصصت ينصصة مكونصصة ( )300فصصردا ،وأشصصارت النتصصاكج إلصصت وجصصود تصصأ ير معنصصوب طصصردب
لممارسصصصات إدارة المواهصصصب محصصصل الدراسصصصة وهصصصي( :اسصصصتقطاب وتوظيصصصل المواهصصصب – تحفيصصصز
وتطصوير المواهصب – إدارة األداء – تمكصين المواهصب – تطصوير المسصار الصوظيفي – االحتفصصاظ
بالمواهصصب) فصصي أداء العصصاممين ،وتختمصصل األهميصصة بالنسصصبة لممارسصصات إدارة المواهصصب محصصل
الدراسة في تأ يرها مت أداء العصاممين وتصم ترتيبهصا كمصا يمصي ( :تطصوير المسصار الصوظيفي –
إدارة األداء – تمكين المواهب – االحتفاظ بالمواهب – استقطاب وتوظيل المواهب ).
كمصصصا أجصصصر الصصصصعوب ( ،)2019دراسصصصة هصصصدفت إلصصصت التعصصصرل مصصصت مصصصد تطبيصصصق
إسصصتراتيجيات إدارة المواهصصب فصصي كميصصات التربيصصة الريارصصة فصصي الجامعصصات األردنيصصة مصصن وجهصصة
نظر أ راكها ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،واالستبانة أداة لها ،وتكونت
العينصصة مصصن ( )76فصصردا ،وأظهصصرت النتصصاكج أن مصصد تطبيصصق اسصصتراتيجيات إدارة المواهصصب فصصي
كميصصصات التربيصصصة الريارصصصة فصصصي الجامعصصصات األردنيصصصة مصصصن وجهصصصة نظصصصر أ رصصصاكها جصصصاء بدرجصصصة
متوسطة مت المستو الكمي ،وكذلك في جميق المجاالت ،كما أظهرت النتصاكج صدم وجصود
فروق ذات داللة إحصاكية مصت المسصتو الكمصي لمصد تطبيصق إسصتراتيجيات إدارة المواهصب
في كميات التربية الريارة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أ رصاكها تعصز لممتليصرات
الديموغرافيصصة (النصصوع االجتمصصا ي ،الرتبصصة األكاديميصصة ،سصصنوات الخدمصصة ،الجامعصصة) ،فصصي حصصين
أظهرت النتاكج وجود فروق دالة إحصاكيا بمجال "استراتيجية جصذب المواهصب" يعصز لمتليصر
الجامعة ولصال الجامعصة األردنيصة ،وكصذلك وجصود فصروق دالصة إحصصاكيا بمجصال "اسصتراتيجية
االحتفاظ بالمواهب" يعز لمتلير سنوات الخدمة ولصال  11سنة فأك ر.
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وقصصصام الحراحشصصصة والشصصصرفات ( ،)2019بدراسصصصة هصصصدفت إلصصصت تعصصصرل درجصصصة ممارسصصصة
التمكصصين اإلدارب و قتص بصصإدارة المواهصصب لصصد رؤسصصاء األقسصصام األكاديميصصة مصصن وجهصصة نظصصر
أ راء هيكة التدريس في جامعة آل البيت ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصصفي المسصحي
واالستبانة أداة لها ،وطبقت مت ينة طبقية شواكية مكونصة مصن ( )164فصردا ،وخمصصت
الدراسصصة إلصصت جممصصة مصصن النتصصاكج أهمهصصا :أن درجصصة ممارسصصة التمكصصين اإلدارب لصصد رؤسصصاء
األقسصصام األكاديميصصة مصصن وجهصصة نظصصر أ رصصاء هيكصصة التصصدريس فصصي جامعصصة آل البيصصت جصصاءت
مرتفعصصة ،وجصصاءت درجصصة ممارسصصة إدارة المواهصصب منخفرصصة فصصي جميصصق المجصصاالت .وأشصصارت
النتصصاكج إلصصت وجصصود قصصة إيجابيصصة (طرديصصة) دالصصة احصصصاكيا بصصين مجصصاالت التمكصصين اإلدارب
ومجاالت إدارة المواهب ،وأشارت نتاكج الدراسة إلت دم وجصود فصروق ذات داللصة إحصصاكية
تعز لمتلير الجنس في جميق مجاالت إدارة المواهب .كما أشارت النتاكج إلت وجود فصروق
ذات داللة إحصاكية تعز لمتلير الكمية في جميق مجصاالت إدارة المواهصب .وأشصارت النتصاكج
إلصصت وجصصود فصصروق ذات داللصصة إحصصصاكية تعصصز لمتليصصر الرتبصصة األكاديميصصة فصصي مجصصال جصصذب
المواهب من مجاالت إدارة المواهب ،وأشارت النتاكج إلت وجود فصروق ذات داللصة إحصصاكية
تعز لمتلير سنوات الخبرة في جميق مجاالت إدارة المواهب.
كمصا قصام رودهومبصو ومابوسصا ( )Rudhumbu & Maphosa, 2015بدراسصة
هصصصدفت إلصصصت معرفصصصة درجصصصة فعاليصصصة ممارسصصصات إدارة المواهصصصب فصصصي مؤسسصصصات التعمصصصيم العصصصالي
الخاصة في بوتسوانا بجنصوب أفريقصا ،واتبعصت المصنهج الوصصفي الكمصي ،واالسصتبانة أداة لهصا
وطبقصصة مصصت ينصصة ش صواكية طبقيصصة مكونصصة مصصن ( )300فصصردا ،وأظهصصرت أبصصرز النتصصاكج أن
مؤسسصصات التعمصصيم العصصالي الخاصصصة لصصديها مشصصكمة فصصي جصصذب المواهصصب واالحتفصصاظ بهصصا ،وأن
إسصصتراتيجيات إدارة المواهصصب فصصي مؤسسصصات التعمصصيم العصصالي فصصي بوتس صوانا ليسصصت فعالصصة فصصي
تحفيز الموظفين ،والرعل في تخطيط وتنفيذ برامج إدارة المواهب ،كمصا كشصفت النتصاكج أن
 33%من أفراد ينة الدراسة وافق مت أن مؤسسصاتهم تمصارس وتمتصزم بإسصتراتيجيات إدارة
المواهب ،بينما  58%ارروا و 19%ظموا محايدين.
أما دراسصة بصارني وآخصرون ( ،)Barney, Lynette, Pierre, 2017هصدفت إلصت
اسصصصتعراض تصصصصورات كبصصصار المصصصديرين التنفيصصصذيين فصصصي تنفيصصصذ إسصصصتراتيجية إدارة المواهصصصب فصصصي
المنصصصصاطق التشصصصصليمية فصصصصي المؤسسصصصصة ،واسصصصصتخدمت الدراسصصصصة المصصصصنهج الوصصصصصفي النصصصصو ي،
واسصصصتخدمت المقابمصصصة أداة لهصصصا ،وطبقصصصت مصصصت مجمو صصصة مكونصصصة مصصصن ( )11مصصصدي ار تنفيصصصذيا،
وخمصت النتاكج إلت أن المشاركين يرون أن السياسات واإلستراتيجيات ال تد م داكما تنفيذ
إدارة المواهب في بيكاتهم ،كصا أظهصرت النتصاكج أنص مصت الصرغم مصن أن الجامعصة تتبنصت نهصج
المواهصصصب الشصصصامل القابصصصل لمتطصصصوير فصصصي إسصصصتراتيجيتها ،إال أن تأ يرهصصصا يفتقصصصر إلصصصت التنفيصصصذ
الممنهج ،وتكامل سياسات د م الموارد البشرية مق إدارة المواهب.
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كمصا أن دراسصة ماهيسصواران وآخصرون ( ،)Maheswaran, et al. 2019هصدفت
إلصصت معرفصصة الع قصصة بصصين إدارة المواهصصب وبصصين كصصل مصصن األداء وال قافصصة التنظيميصصة واالحتفصصاظ
بالمواهب في مؤسسات التعميم العالي الخاصة في كوااللمبصور ماليزيصا ،واسصتخدمت المصنهج
الوصصصفي الكمصصي ،واالسصصتبانة أداة لهصصا ،وتصصم تطبيقهصصا مصصت ينصصة مكونصصة مصصن ( )133فصصردا،
وأشصصارت النتصصاكج إلصصت وجصصود قصصة كبيصصرة مصصق إدارة المواهصصب بصصين أداء المحارصصرين ،وبصصين
ال قافة التنظيمية وادارة المواهب وكذلك بين الحفاظ مت المحاررين وادارة المواهب.
يترص مصصن اسصصتعراض الدراسصصات السصصابقة أن هنصصاك العديصصد مصصن الدراسصصات قصصد تناولصصت
مورصصوع إدارة المواهصصب ممصصا يصصدل مصصت أهميصصة المورصصوع واسصصتمرار االهتمصصام ب ص مصصن قبصصل
الباح ين ،وال شك أن هنالك تشصابها وارصحا بصين هصذ الدراسصة والدراسصات السصابقة بتركيزهصا
مت هذا الموروع مت اخت ل فيما بينها حول ماهية تناول .
وقد استفادت الدراسة الحالية مصن الدراسصات السصابقة فصي إ صراء إطارهصا النظصرب ،كمصا
أسصصهمت فصصي مسصصا دة الباحصصث فصصي تصصصميم أداة الدراسصصة (االسصصتبانة) ،ومقارنصصة نتصصاكج هصصذ
الدراسات مق نتاكج الدراسة الحالية.
مكممصصة لمدراسصصات السصصابقة فصصي مجصصال إدارة المواهصصب ،وتختمصصل
وجصصاءت هصصذ الدراسصصة ّ
الدراسة الحالية ن الدراسات السابقة في كونهصا ورصعت تصصو ار مقترحصا إدارة المواهصب فصي
الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصتراتيجية اختمفصصت الدراسصصة الحاليصصة صصن
الدراسات السابقة من حيث مجتمق الدراسة حيث طبقت مت جامعين مختمفتين األولت مصن
الجامعات العريقة وال انية من الجامعات الناشكة.

الدراسة الميدانية إجراءاتها:
منهج الدراسة:
ا تمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وقد رفص (العسصال 1421هصص)191 :
"بأنص ذلصصك النصصوع مصصن البحصصوث الصصذب يصصتم بواسصصطت اسصصتجواب جميصصق أفصراد مجتمصصق البحصصث أو
ينة منهم بهدل وصل الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها".

مجتمق الدراسة:
تكون مجتمق الدراسة من جميق أ راء هيكة التدريس واإلداريين في جامعة الممصك
بصصصدالعزيز كصصصأنموذج لجامعصصصة ريقصصصة حاصصصصمة مصصصت التصصصصنيل األول لمجامعصصصات العربيصصصة
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والسصصعودية وفقصصا لتصصصنيل التصصايمز لمتعمصصيم العصصالي ،وجامعصصة حاكصصل كصصأنموذج لجامعصصة ناشصصكة
أكممت أك ر من شر سنوات مت تأسيسها.
ينة الدراسة:
تصصم اختيصصار ينصصة طبقيصصة ش صواكية ،وبمصصم المسصصترد منهصصا والصصصال لمتحميصصل ()401
استبانة ،والجدول رقم ( )1يبين خصاكص العينة حسب بياناتهم األولية.
وصل العينة :المعمومات األولية:
جدول رقم ()1
توزيق ينة الدراسة وفق معموماتهم األولية
المتليرات
النوع
طبيعة العمل

دد سنوات
الخدمة

الجامعة
المجموع

التصنيل

العدد

النسبة%

ذكر

299

% 74.6

أن ت

102

% 25.4

أكاديمي

313

% 78.1

إدارب

88

% 21.9

أقل من  5سنوات

70

% 17.5

من  5إلت أقل من  10سنوات

127

% 31.7

من  10سنوات فأك ر

204

% 50.9

جامعة الممك بدالعزيز

169

% 42.1

جامعة حاكل

232

% 57.9

المجموع

401

% 100

أداة الدراسة:
لتحقيصصق أهصصدال الدراسصصة ،تصصم تصصصميم اسصصتبانة وفقصصا لمتليصرات الدراسصصة؛ بعصصد الرجصصوع
لددب النظرب والدراسات السابقة ذات الصصمة بمورصوع الدراسصة ،حيصث تكونصت أداة الدراسصة
من ة محاور و( )56فقرة ،فالمحور األول حول المتطمبصات ال زمصة إلدارة المواهصب فصي
الجامعصصصات السصصصعودية كمصصصدخل لتحقيصصصق الريصصصادة اإلسصصصتراتيجية ويرصصصم ( )11فقصصصرة ،والمحصصصور
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ال صاني حصول واقصق ممارسصة إدارة المواهصب فصصي الجامعصات السصعودية كمصدخل لتحقيصق الريصصادة
اإلسصصتراتيجية ويرصصم ( )34فقصصرة موز صصة بنسصصب متفاوتصصة مصصت أربعصصة أبعصصاد هصصي( :تخطصصيط
واستقطاب الموارد الموهوبة ،االحتفاظ بالمواهب ،تنمية وتطوير المواهب ،إدارة األداء) ،أما
المحور ال الث فهصو حصول معوقصات إدارة المواهصب فصي الجامعصات السصعودية كمصدخل لتحقيصق
الريادة اإلستراتيجية ،ويرم ( )11فقرة.

الصدق الظاهرب ألداة الدراسة:
لمتحقصصصق مصصصن الصصصصدق الظصصصاهرب ألداة الدراسصصصة ،تصصصم ررصصصها مصصصت مجمو صصصة مصصصن
المح ّكمصصين المختصصصين فصصي اإلدارة التربويصصة ،إلبصصداء ال صرأب حصصول فق صرات االسصصتبانة مصصن حيصصث
مصصد ارتبصصاط الفقصصرة بالمجصصال الصصذب تنصصدرج تحت ص وورصصوح الفقصصرة ،وس ص مة ودقصصة الصصصياغة
الملوية ،وتم التعديل والحذل واإلرافة وفقا لذلك.

االتساق الداخمي ألداة الدراسة:
لمتعصصصرل مصصصت صصصصدق االتسصصصاق الصصصداخمي ل سصصصتبانة تصصصم اسصصصتخدام معامصصصل االرتبصصصاط
(بيرسون) ،والجداول من ( )2إلت ( )6تور ذلك:


معام ت ارتبصاط بيرسصون لقيصاس الع قصة بصين بنصود المحصور األول :المتطمبصات ال زمصة
إلدارة المواهب في الجامعات السعودية كمصدخل لتحقيصق الريصادة اإلسصتراتيجية ،بالدرجصة
الكمية لممحور:
جدول رقم ()2
معام ت ارتباط بنود المحور األول المتطمبات ال زمة إلدارة المواهب في الجامعات
السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية بالدرجة الكمية لممحور (العينة
االستط ية :ن=)40
معامل االرتباط
م
معامل االرتباط
م
**0.9094
7
**0.6600
1
**0.8742
8
**0.7607
2
**0.8866
9
**0.7269
3
**0.8217
10
**0.8288
4
**0.8284
11
**0.9017
5
**0.8262
6
** دالة ند مستو 0.01
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معام ت ارتباط بيرسون لقياس الع قة بين بنود المحصور ال صاني :درجصة ممارسصة إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريصادة اإلسصتراتيجية ،بالدرجصة الكميصة
لمبعد المنتمية إلي :
جدول رقم ()3
معام ت ارتباط بارات المحور ال اني وهو درجة ممارسة إدارة المواهب في
الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية بالدرجة الكمية لكل بعد
فر ي منتمية إلي في (العينة االستط ية :ن=)40
البعد
تخطيط واستقطاب
الموارد الموهوبة

االحتفاظ بالمواهب

تنمية وتطوير
المواهب

إدارة األداء

م

معامل االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل االرتباط

12

**0.7942

15

**0.8899

18

**0.8941

13

**0.8304

16

**0.8731

19

**0.7952

14

**0.8877

17

**0.8706

20

**0.7971

21

**0.8734

25

**0.8854

29

**0.7883

22

**0.8712

26

**0.9070

30

**0.8912

23

**0.8702

27

**0.8531

24

**0.9000

28

**0.9001

31

**0.9009

33

**0.9026

35

**0.9402

32

**0.8520

34

**0.9234

36

**0.9131

37

**0.8630

40

**0.9051

43

**0.8767

38

**0.8374

41

**0.8831

44

**0.9457

39

**0.9014

42

**0.9424

45

**0.9376

** دالة ند مستو 0.01
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جدول رقم ()4
معام ت ارتباط بنود درجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل
لتحقيق الريادة اإلستراتيجية بالدرجة الكمية لمحور الممارسة( .العينة
االستط ية :ن=)40
م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

12

**0.8087

21

**0.8181

30

**0.8927

39

**0.8711

13

**0.8196

22

**0.7958

31

**0.8823

40

**0.9228

14

**0.8197

23

**0.7994

32

**0.8082

41

**0.8590

15

**0.8115

24

**0.8792

33

**0.8640

42

**0.8928

16

**0.7733

25

**0.8780

34

**0.8885

43

**0.8027

17

**0.7510

26

**0.8868

35

**0.9250

44

**0.9004

18

**0.8054

27

**0.8314

36

**0.8754

45

**0.8629

19

**0.7189

28

**0.9039

37

**0.8654

20

**0.7524

29

**0.8204

38

**0.7770

** دالة ند مستو 0.01


معام ت ارتباط بيرسون لقياس الع قة بين أبعاد المحور ال اني :درجصة ممارسصة إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريصادة اإلسصتراتيجية ،بالدرجصة الكميصة
لممحور:
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جدول رقم ()5
معام ت ارتباط أبعاد المحور ال اني درجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات
السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية بالدرجة الكمية لممحور (العينة
االستط ية :ن=)40
البعد

معامل االرتباط

تخطيط واستقطاب الموارد الموهوبة

**0.9245

االحتفاظ بالمواهب

**0.9718

تنمية وتطوير المواهب

**0.9653

إدارة األداء

**0.9578

** دالة ند مستو 0.01


معصصصام ت ارتبصصصاط بيرسصصصون لقيصصصاس الع قصصصة بصصصين بنصصصود المحصصصور ال الصصصث :معوقصصصات إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريصادة اإلسصتراتيجية ،بالدرجصة الكميصة
لممحور:
جدول رقم ()6
معام ت ارتباط بنود المحور ال الث معوقات إدارة المواهب في الجامعات السعودية
كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية بالدرجة الكمية لممحور (العينة االستط ية:
ن=)40
معامل االرتباط
م
معامل االرتباط
م
46

**0.7921

52

**0.6006

47

**0.8010

53

**0.8780

48

**0.6626

54

**0.7127

49

**0.8533

55

**0.6464

50

**0.8804

56

**0.7078

51

**0.8166

** دالة ند مستو 0.01
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يتر ص مصصن الجصصداول رقصصم ( )2وحتصصت رقصصم ( )6أن قصصيم معصصام ت االرتبصصاط (االتسصصاق
الداخمي) لكل بارة من بارات األداة ومحوارها وأبعادها جاءت دالة إحصاكية ند مسصتو
الداللصة ( )0.01وهصصذا يشصصير إلصصت أنهصصا تتمتصصق بدرجصصة اتسصصاق داخمصصي مناسصصبة يمكصصن التعويصصل
ميها لقياس ما أ دت من أجم .

بات أداة الدراسة
مكونصة مصن ()40
لمتأكد من بات أداة الدراسة ،تم تطبيقها مصت ينصة اسصتط ية ّ
فردا ،وتم حساب معامل ال بات مصن خص ل معادلصة ألفصا كرونبصاخ ،والجصدول رقصم ( )7يورص
ذلك:
جدول رقم ()7
معام ت بات ألفا كرونباخ ألبعاد ومحاور الدراسة (العينة االستط

ية :ن=)40

المتطمبات ال زمة إلدارة المواهب في الجامعات السعودية

11

0.95

تخطيط واستقطاب الموارد الموهوبة

9

0.95

االحتفاظ بالمواهب

10

0.97

تنمية وتطوير المواهب

6

0.96

إدارة األداء

9

0.97

الدرجة الكمية لممارسة إدارة المواهب

34

0.99

معوقات إدارة المواهب في الجامعات السعودية

11

0.92

أبعاد إدارة المواهب

البعد  /المحور

دد البنود

معامل
بات ألفا
كرونباخ

يتر من الجدول رقم ( )7أن درجة معامصل ال بصات لممحصور األول بملصت (،)0.95
وبملت درجة معامل ال بات في الدرجة الكمية ألبعاد المحور ال اني ( ،)0.99حيصث تراوحصت
درجصصات أبعصصاد مصصا بصصين ( ،)0.97 - 0.95كمصصا بملصصت درجصصة معامصصل بصصات المحصصور ال الصصث
( ،)0.92ممصصا يشصصير إلصصت أن االسصصتبانة تتمتصصق بصصدرجات اليصصة مصصن ال بصصات يمكصصن اال تمصصاد
ميها في التطبيق الميداني والو وق بنتاكجها.
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ولتسصصهيل تفسصصير النتصصاكج اسصصتخدم الباحصصث األسصصموب التصصالي لتحديصصد مسصصتو اإلجابصصة
مصصت بنصصود األداة .حيصصث تصصم إ طصصاء وزن لمبصصداكل( :كبيصصرة جصصدا= ،5كبيصصرة= ،4متوسصصطة=،3
قميمصصة= ،2قميمصصة جصصدا= ،)1صصم تصصم تصصصنيل تمصصك اإلجابصصات إلصصت خمسصصة مسصصتويات متسصصاوية
المد من خ ل المعادلصة التاليصة :طصول الفكصة = (أكبصر قيمصة -أقصل قيمصة) ÷ صدد بصداكل
األداة = (0.80 = 5 ÷ )1-5
لنحصل مت التصنيل التالي:
جدول رقم ()8
توزيق لمفكات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
الوصل

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جدا

المد

– 4.21
5.00

– 3.41
4.20

– 2.61
3.40

– 1.81
2.60

– 1.00
1.80

إجابة أسكمة الدراسة:
إجابة السؤال األول ونص " :ما درجة ممارسصة إدارة المواهصب فصي الجامعصات السصعودية
كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين؟"
ل جابة ن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسصابية واالنحرافصات المعياريصة
لدرجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمصدخل لتحقيصق الريصادة اإلسصتراتيجية
من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين ،مت النحو التالي:
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البعد األول :تخطيط واستقطاب الموارد الموهوبة:

جدول رقم ()9
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات ينة الدراسة حول درجة ممارسة
إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلسترتيجية في ُبعد
لمتخطيط واستقطاب الموارد الموهوبة

م
13
15
16
17
12
19
20
14
18

العبارة
تجعصصصصصل الجامعصصصصصة اسصصصصصتقطاب ذوب المهصصصصصارات
العالية جزءا من أهدافها اإلستراتيجية تحقيقا
لمريادة.
تعمصصصل الجامعصصصة مصصصت جصصصذب المواهصصصب التصصصي
تحقق أهدافها لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.
تركصصز الجامعصصة نصصد االختيصصار مصصت المواهصصب
ولصصصيس فقصصصط مصصصت سصصصنوات الخدمصصصة لتحقيصصصق
الريادة اإلستراتيجية.
ترصصصق الجامعصصصة آليصصصات محصصصددة لمكشصصصل صصصن
المواهب مصن داخصل الجامعصة لتحقيصق الريصادة
اإلستراتيجية.
تركصز الجامعصة مصت أهميصة وجصود الموهصوبين
فصصي الوظصصاكل الركيسصصة فيهصصا لتحقيصصق الريصصادة
اإلستراتيجية.
تقوب الجامعة االنتماء المؤسسي مصن خص ل
الحوافز والمكاف ت التشجيعية.
تصصصصد م الجامعصصصصة مميصصصصة التمديصصصصد لمموظصصصصل
الموهصوب نصد وصصول سصن التقا صد لتحقيصق
الريادة اإلستراتيجية.
تحصصدد الجامعصصة المواهصصب ال زمصصة لكصصل مجصصال
لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.
تقصصوم الجامعصصة مصصت ورصصق الخطصصط لمتعاقصصب
الصصصصصصصصصوظيفي لممواهصصصصصصصصصب لتحقيصصصصصصصصصق الريصصصصصصصصصادة
اإلستراتيجية.

المتوسط العام لمبعد *
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المتوسط
الحسابي

درجة
االنحرال
الترتيب
الممارسة
المعيارب

3.26

1.05

1

متوسطة

3.24

1.00

2

متوسطة

3.12

1.11

3

متوسطة

3.08

1.02

4

متوسطة

3.07

1.02

5

متوسطة

3.05

1.08

6

متوسطة

3.04

1.14

7

متوسطة

3.03

0.98

8

متوسطة

2.99

1.02

9

متوسطة

3.10

0.91

متوسطة
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يتر من الجدول رقم ( )9أن جميق العبصارات الصواردة فصي هصذا البعصد جصاءت بدرجصة
متوسصصصصطة؛ إذ تراوحصصصصت متوسصصصصطاتها الحسصصصصابية بصصصصين ( )3.26و( ،)2.99وتراوحصصصصت قصصصصيم
االنحرافات المعيارية لعبارات هذا البعد بين( ،)0.98و(.)1.14
كما يتر من البيانصات الصواردة فصي الجصدول رقصم ( )9أن العبصارة رقصم ( )13ونصصها
"تجعصصل الجامعصصة اسصصتقطاب ذوب المهصصارات العاليصصة جصصزءا مصصن أهصصدافها اإلسصصتراتيجية تحقيقصصا
لمريصصصادة ".جصصصاءت فصصصي المرتبصصصة األولصصصت بمتوسصصصط حسصصصابي بمصصصم ( )3.26وانحصصصرال معيصصصارب
( ،)1.05مما يعني أن هذ العبارة تمارس أك ر من بقية بارات هذا البعد ،وقد تُعز هصذ
النتيجة إلصت أن فصي الجامعصات مورصق الدراسصة هنصاك اهتمصام أك صر بترصمين اسصتقطاب ذوب
المهصصارات الموهوبصصة باألهصصدال اإلسصصتراتيجية لمجامعصصات ،حيصصث أن الجامعصصة العرقيصصة تسصصعت
الحصصصول مصصت مسصصتويات متقدمصصة فصصي التصصصنيل العالميصصة ،والناشصصكة تسصصعت لتجويصصد ممهصصا
والحصصصول مصصت اال تمصصادات األكاديميصصة ونقصصل الخبصرات المميصصزة رغصصم أن هصصذ الدرجصصة جصصاءت
بأقل من المأمول.
بينمصا جصصاءت العبصارة رقصصم ( )18ونصصها "تقصصوم الجامعصة مصصت ورصق الخطصصط لمتعاقصصب
الصصصوظيفي لممواهصصصب لتحقيصصصق الريصصصادة اإلسصصصتراتيجية ".فصصصي المرتبصصصة األخيصصصرة بدرجصصصة متوسصصصطة
بمتوسصصط حسصصابي بمصصم ( ،)2.99وانح صرال معيصصارب ( ،)1.02ممصصا يعنصصي أن درجصصة ممارسصصة
هذ العبارات جاءت بدرجة أقل من باقي بارات هذا البعد ،وقد تُعصز هصذ النتيجصة إلصت أن
الجامعات موروع الدراسة ال تهتم ك ي ار بتخطيط التعاقب الوظيفي لممواهب نظ ار لكون نظام
التكميفات ال يخرق لمعايير تعنت بعمميات التعاقب المدروس.
كمصصا يتر ص مصصن الجصصدول رقصصم ( )9أن المتوسصصط الحسصصابي العصصام لمبعصصد بمصصم ()3.10
وانح صرال معيصصارب ( )0.91أب أن درجصصة ممارسصصة إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية
كمصصصدخل لتحقيصصصق الريصصصادة اإلسصصصتراتيجية لبعصصصد تخطصصصيط واسصصصتقطاب المصصصوارد الموهوبصصصة جصصصاءت
متوسطة حسب المقياس المستخدم ،مما يشير إلت أن أفراد ينصة الدراسصة يصرون أن درجصة
هذا البعد متوسطة ،وقد تُعز هصذ النتيجصة إلصت رصعل التخطصيط اإلسصتراتيجي فصي مميصات
االس صتقطاب والجصصذب وبعصصض واإلج صراءات المصصصاحبة لصصذلك ،وتقصصادم األنظمصصة التصصي تحصصد مصصن
مميات االستقطاب خاصصة فصي نظصام الجامعصات القصديم (المملصي) والمعمصول بص حتصت إجصراء
هذ الدراسة.
وتتفصصق هصصذ النتيجصصة مصصق دراس صات كصصل مصصن دراسصصة محمصصود و صصوض ا ( ،)2013ودراسصصة
الجراح وأبو دولة ( ،)2015ودراسة مومني ( ،)2017ودراسة شرل والمطيرب (،)2018
دراسة الصعوب ( ،)2019بينما تختمل هذ النتيجة مق دراسة المصرب وايغصا (،)2015
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التصصي جصصاءت بدرجصصة اليصصة ،ودراسصصة العمصصي ( )2017التصصي جصصاءت بدرجصصة مرتفعصصة ،ودراسصصة
الحراحشة والشرفات ( )2019التي جاءت بدرجة منخفرة.

البعد ال اني :االحتفاظ بالمواهب:
جدول رقم ()10
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات ينة الدراسة حول درجة ممارسة
إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية في ُبعد
االحتفاظ بالمواهب
المتوسصصط االنحرال
الحسابي المعيارب

م

العبارة

24

تسصصعت الجامعصصة لتصصوفير بيكصصة العمصصل الم كمصصة
إلظهصصار المواهصصب الجامعيصصة لتحقيصصق الريصصادة 3.17
اإلستراتيجية.

1.00

30

الترتيب

درجصصصصصصصصصصصصة
الممارسة

1

متوسطة

تزيصصصصصصصصل الجامعصصصصصصصصة العقبصصصصصصصصات التكنولوجيصصصصصصصصة
لمموهصصصصصوبين لزيصصصصصادة فصصصصصرص اإلبصصصصصداع لصصصصصديهم 3.13
لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

1.06

2

متوسطة

26

تحرص الجامعصة مصت تعزيصز قصة الموهصوبين
بأنفسهم لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

3.13

1.07

2

متوسطة

27

تقصصصصوم الجامعصصصصة بالبحصصصصث صصصصن ذوب الخبصصصصرة
والموهبصصصصة لشصصصصلل المناصصصصصب العميصصصصا المهمصصصصة 3.12
لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

1.14

22

تمصصصصصصن الجامعصصصصصصة حصصصصصصوافز معنويصصصصصصة مجزيصصصصصصة
ألصصصصصصحاب االبتكصصصصصارات واإلبصصصصصدا ات لتحقيصصصصصق 3.11
الريادة اإلستراتيجية.

1.10

25
29

تصصصصصصوفر الجامعصصصصصصة فصصصصصصرص الصصصصصصتعمم المسصصصصصصتمر
لمموهوبين لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

4

5

متوسطة

متوسطة

تسصصصصخر الجامعصصصصة مواردهصصصصا المتاحصصصصة لخدمصصصصة
الموهصصصصوبين لرصصصصمان بقصصصصاكهم فيهصصصصا لتحقيصصصصق 3.06
الريادة اإلستراتيجية.

1.02

6

متوسطة

3.06

1.06

6

متوسطة
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م

العبارة

المتوسصصط االنحرال
الحسابي المعيارب

21

تحصصرص الجامعصصة مصصت االحتفصصاظ بصصالموهوبين
لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

3.05

1.09

28

تسصصعت الجامعصصة إلصصت تكصصوين قصصات إيجابيصصة
بصصصين العصصصاممين الموهصصصوبين لتحقيصصصق الريصصصادة 3.04
اإلستراتيجية.

1.00

23

تقصصصصصدم الجامعصصصصصة مكافصصصصص ت ماديصصصصصة ألصصصصصصحاب
المواهصصصصب لتحفيصصصصزهم مصصصصت البقصصصصاء لتحقيصصصصق 2.92
الريادة اإلستراتيجية.

1.16

3.08

0.95

المتوسط العام لمبعد*

الترتيب

درجصصصصصصصصصصصصة
الممارسة

8

متوسطة

9

10

متوسطة

متوسطة
متوسطة

يتر من الجدول رقم ( )10أن جميق العبارات الواردة في هذا البعد جصاءت بدرجصة
متوسصصصصطة؛ إذ تراوحصصصصت متوسصصصصطاتها الحسصصصصابية بصصصصين ( )3.17و( ،)2.92وتراوحصصصصت قصصصصيم
االنحرافات المعيارية لعبارات هذا البعد بين ( )1.00و(.)1.16
كما يتر من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )10أن العبصارة رقصم ( )24ونصصها
"تسصصعت الجامعصصة لتصصوفير بيكصصة العمصصل الم كمصصة إلظهصصار المواهصصب الجامعيصصة لتحقيصصق الريصصادة
اإلسصتراتيجية" ،جصصاءت فصصي المرتبصة األولصصت بمتوسصصط حسصابي بمصصم ( )3.17وانحصرال معيصصارب
( ،)1.00مما يعني أن هذ العبارة تمارس أك ر من بقية بارات هذا البعد ،وقد تُعز هصذ
النتيجة إلت أن الجامعات مورق الدراسة قد اهتمت بشكل متوسط وبفارق بسيط صن بقيصة
العبارات في هذا الجانب حول العمل مت توفير البيكصة الم كمصة الظهصار المواهصب اسصتجابة
لمتحصديات التصي ولصدتها رؤيصة المممكصة  2030ومصا ح صت ميص فصي هصذا الصصدد ومصا يتطمبص
الواقق من تنافسية بين الجامعات.
بينمصصا جصصصاءت العبصصارة رقصصصم ( )23ونصصصصها "تقصصدم الجامعصصصة مكافصص ت ماديصصصة ألصصصصحاب
المواهب لتحفيزهم مت البقاء لتحقيق الريادة اإلسصتراتيجية" ،فصي المرتبصة األخيصرة ،بمتوسصط
حسصصصابي بمصصصم ( ،)2.92وانحصصصرال معيصصصارب ( ،)1.16ممصصصا يعنصصصي أن درجصصصة ممارسصصصة هصصصذ
العبصصارات جصصاءت بدرجصصة أقصصل مصصن بصصاقي بصصارات هصصذا البعصصد ،وقصصد تُعصصز هصصذ النتيجصصة إلصصت أن
الجامعصصات مورصصق الدراسصصة تواج ص بعصصض التحصصديات فصصي قرصصايا التمويصصل ممصصا جعصصل االهتمصصام
بصصصالتحفيز المعنصصصوب أك صصصر مصصصن المصصصادب ،األمصصصر الصصصذب جعصصصل أفصصصراد ينصصصة الدراسصصصة يصصصرون أن
ممارساتها كانت أقل من غيرها في هصذا البعصد ،كمصا تشصير قصيم اإلنحصرال المعيصارب هنصا إلصت
أن هناك نوع من التشتت حول هذ العبصاراة ممصا قصد يصدل مصت أن هنصاك فصوارق فصي وجهصة
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نظرهم حولها األمر الذب يمكن أن يفسر بأن التحفيز المادب قد يختمصل مصن قسصم يخصر أو
من جهة وأخر .
كما يتر من الجصدول رقصم ( )10أن المتوسصط الحسصابي العصام لمبعصد بمصم ()3.08
وانح صرال معيصصارب ( )0.95أب أن درجصصة ممارسصصة إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية
كمصصصدخل لتحقيصصصق الريصصصادة اإلسصصصتراتيجية لبعصصصد االحتفصصصاظ بالمواهصصصب جصصصاءت متوسصصصطة حسصصصب
المقيصصاس المسصصتخدم ،ممصصا يشصصير إلصصت أن أفصراد ينصصة الدراسصصة يصصرون أن درجصصة ممارسصصة هصصذا
البعد متوسطة ،وقد تُعز هذ النتيجة إلت الجامعات تدرك هذ األهمية إال أن هنصاك بعصض
العواكق التي ربمصا تعيصق مميصات االحتفصاظ بالمواهصب ،وقصد تكصون خارجصة صن السصيطرة ،أو
ربما لرعل الملريات التي تد و المواهب لمبقاء ند المنافسة.
وتتفق هذ النتيجة مق دراسة كل من دراسة محمود و صوض ا ( ،)2013ودراسصة شصرل
والمطيصصرب ( ،)2018دراسصصة الصصصعوب ( ،)2019بينمصصا تختمصصصل هصصذ النتيجصصة مصصق دراسصصصة
المصرب وايغا ( ،)2015التي جاءت بدرجة الية ،ودراسصة العمصي ( )2017التصي جصاءت
بدرجصصة مرتفعصصة ،ودراسصصة الحراحشصصة والشصصرفات ( ،)2019ودراسصصة مصصومني ( )2017التصصي
جاءت بدرجة قميمة ،ودراسة الجراح وأبو دول ( ،)2015التي جاءت بدرجة منخفرة.
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البعد ال الث :تنمية وتطوير المواهب:
جدول رقم ()11
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات ينة الدراسة حول درجة ممارسة
إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية في ُبعد
بتنمية وتطوير المواهب
م

المتوسط
الحسابي

العبارة

االنح ار
ل
المعيارب

تبصصصصصصث الجامعصصصصصصة روح المنافسصصصصصصة بصصصصصصين
 34العصصاممين بهصصدل تطصصصوير الصصذات لتحقيصصصق 3.12
الريادة اإلستراتيجية.

0.92

تهصصصصصتم الجامعصصصصصصة بصصصصصصالتطوير الشخصصصصصصصي
 36لمعصصصصصاممين لتحقيصصصصصق التكيصصصصصل الصصصصصوظيفي 3.10
لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

1.00

تستفيد الجامعصة مصن الموهصوبين لتصدريب
 31بصصصصصصصصاقي العصصصصصصصصاممين لتحقيصصصصصصصصق الريصصصصصصصصادة 3.07
اإلستراتيجية.

0.97

تشصصصرك الجامعصصصة الموهصصصوبين فصصصي دورات
 32تدريبيصصصصة خارجيصصصصة متخصصصصصصة لتحقيصصصصق 3.05
الريادة اإلستراتيجية.

0.98

تشجق الجامعة الموهوبين مت اإلسصهام
 33فصصصي تنميصصصصة المجتمصصصصق المحمصصصصي لتحقيصصصصق 3.01
الريادة اإلستراتيجية.

0.94

تتصصصصصصي الجامعصصصصصصة الفرصصصصصصصة لمنسصصصصصصوبيها
 35لتطبيق اإلبداع الشخصي لديهم لتحقيصق 3.00
الريادة اإلستراتيجية.

1.00

3.06

0.88

المتوسط العام لمبعد*
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الترتيب

1

2

3

4

5

6

درجة
الممارس
ة
متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة
متوسطة
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يتر من الجدول رقم ( )11أن جميق العبارات الواردة في هذا البعد جصاءت بدرجصة
متوسصصصصطة؛ إذ تراوحصصصصت متوسصصصصطاتها الحسصصصصابية بصصصصين ( )3.12و( ،)3.00وتراوحصصصصت قصصصصيم
االنحرافات المعيارية لعبارات هذا البعد بين ( )0.92و(.)1.00
كما يتر من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )11أن العبصارة رقصم ( )34ونصصها
"تبصصصصث الجامعصصصصة روح المنافسصصصصة بصصصصين العصصصصاممين بهصصصصدل تطصصصصوير الصصصصذات لتحقيصصصصق الريصصصصادة
اإلسصتراتيجية" ،جصصاءت فصصي المرتبصة األولصصت بمتوسصصط حسصابي بمصصم ( )3.12وانحصرال معيصصارب
( ،)0.92مما يعني أن هذ العبارة تمارس أك ر من بقية بارات هذا البعد ،وقد تُعز هصذ
النتيجة إلت أن الجامعات مورق الدراسة لديها بعض الممارسات المحدودة هنا ،وقد تكصون
منحصرة بد م البحوث وفق شروط معينة مما جعل أفصراد ينصة الدراسصة يصرون أن ذلصك مصن
أفرل الممارسات في هذا البعد.
بينمصصا جصصاءت العبصصارة رقصصم ( )35ونصصصها "تتصصي الجامعصصة الفرصصصة لمنسصصوبيها لتطبيصصق
اإلبصصصداع الشخصصصصي لصصصديهم لتحقيصصصق الريصصصادة اإلسصصصتراتيجية" ،فصصصي المرتبصصصة األخيصصصرة ،بمتوسصصصط
حسصصصابي بمصصصم ( ،)3.00وانحصصصرال معيصصصارب ( ،)1.00ممصصصا يعنصصصي أن درجصصصة ممارسصصصة هصصصذ
العبصصارات جصصاءت بدرجصصة أقصصل مصصن بصصاقي بصصارات هصصذا البعصصد ،وقصصد تُعصصز هصصذ النتيجصصة إلصصت أن
الجامعات مورق الدراسة ال زالت بحاجة إلت نوع من ال قصة بمصا يقصدم مصن مبصادرات إبدا يصة
قد تسهم في تطوير الجامعة.
كما يتر من الجصدول رقصم ( )11أن المتوسصط الحسصابي العصام لمبعصد بمصم ()3.06
وانح صرال معيصصارب ( )0.88أب أن درجصصة ممارسصصة إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية
كمصدخل لتحقيصق الريصادة اإلسصتراتيجية لبعصد تنميصة وتطصوير المواهصب جصاءت متوسصطة حسصب
المقيصصاس المسصصتخدم ،ممصصا يشصصير إلصصت أن أفصراد ينصصة الدراسصصة يصصرون أن درجصصة ممارسصصة هصصذا
البعد متوسطة ،وقد تُعصز هصذ النتيجصة إلصت الكيفيصة التصي تصتم مصن خ لهصا مميصات التنميصة
والتطوير والتي غالبا ما تتم ن طريق ذاتي ومن خ ل الجهود الشخصصية البحتصة ورصعل
البرامج المقدمة.
وتتفق هذ النتيجة مق دراسة كل من دراسة محمود و وض ا ( ،)2013ود ارسة الجصراح
وأبو دول ( ،)2015ودراسة شرل والمطيرب ( ،)2018دراسصة الصصعوب ( ،)2019بينمصا
تختمصصل هصصذ النتيجصصة مصصق دراسصصة المصصصرب وايغصصا ( ،)2015التصصي جصصاءت بدرجصصة اليصصة،
ودراسة العمي ( )2017التي جاءت بدرجة مرتفعة ،ودراسصة مصومني ( )2017التصي جصاءت
بدرجة قميمة ،ودراسة الحراحشة والشرفات ( )2019التي جاءت بدرجة منخفرة.
-100-

مجمة كمية التربية ،جامعة األزهر ،العدد ،581( :الجزء األول) يناير لسنة 0202م

البعد الرابق :إدارة األداء:
جدول رقم ()12
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات حول درجة ممارسة إدارة المواهب
في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية في ُبعد إدارة األداء
م

المتوسط
الحسابي

العبارة

تصصصوفر الجامعصصصة المنصصصاخ المناسصصصب لمبحصصصث
 41العممصصصصصصصصصصي الجصصصصصصصصصصاد لتحقيصصصصصصصصصصق الريصصصصصصصصصصادة
اإلستراتيجية.

3.15

توفر الجامعة المناخ المناسب لمموهوبين
 37لتطبيصصصصصصصق مبصصصصصصصادراتهم لتحقيصصصصصصصق الريصصصصصصصادة
اإلستراتيجية.

3.14

توجد الجامعة وساكل اتصصال فعالصة تخصدم
مصصصصصصصصل الموهصصصصصصصصوبين لتحقيصصصصصصصصق الريصصصصصصصصادة
40
اإلستراتيجية.

3.08

ترق الجامعة آليات لتقصويم األداء بهصدل
 43اكتشصصال الموهصصوبين مصصن داخمهصصا لتحقيصصق
الريادة اإلستراتيجية.

3.05

االنحرال
المعيارب
1.07

1.05

1.05

1.06

الترتيب
1

2

3

4

درجة
الممارسة
متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

تصصوفر الجامعصصة كصصل مصصا يحتاج ص الموهصصوب
 44لتطصصصصصصصصوير موهبتصصصصصصصص لتحقيصصصصصصصصق الريصصصصصصصصادة
اإلستراتيجية.

3.03

1.07

5

متوسطة

تصصصصصد م الجامعصصصصصة نظصصصصصام يرصصصصصمن احتصصصصصواء
42
الموهوبين لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

3.02

1.00

6

متوسطة

تعصصصصزز الجامعصصصصة نظصصصصام التلذيصصصصة الراجعصصصصة
لتطصصوير أداء الموهصصصوبين لتحقيصصق الريصصصادة
 45اإلستراتيجية.
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المتوسط
الحسابي

االنحرال
المعيارب

الترتيب

درجة
الممارسة

تشصصرك الجامعصصة الموهصصصوبين فصصي مميصصصات
 38صصصصنق القصصصرار با تبصصصارهم شصصصركاء لتحقيصصصق
الريادة اإلستراتيجية.

2.97

0.99

8

متوسطة

تهصصصصصصصصتم الجامعصصصصصصصصة بالمسصصصصصصصصار الصصصصصصصصوظيفي
 39لمموهصصصصصوبين كوسصصصصصيمة لتحسصصصصصين أداكهصصصصصم
لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

2.95

0.97

المتوسط العام لمبعد*

3.04

0.94

م

العبارة

9

متوسطة
متوسطة

يتر من الجدول رقم ( )12أن جميق العبارات الواردة في هذا البعد جصاءت بدرجصة
متوسصصصصطة؛ إذ تراوحصصصصت متوسصصصصطاتها الحسصصصصابية بصصصصين ( )3.15و( ،)2.95وتراوحصصصصت قصصصصيم
االنحرافات المعيارية لعبارات هذا البعد بين ( )0.97و(.)1.07
كما يتر من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )12أن العبصارة رقصم ( )41ونصصها
"توفر الجامعة المناخ المناسب لمبحث العممصي الجصاد لتحقيصق الريصادة اإلسصتراتيجية" ،جصاءت
في المرتبة األولت بمتوسط حسابي بمم ( )3.15وانحرال معيصارب ( ،)1.07ممصا يعنصي أن
هصصذ العبصصارة تمصصارس أك صصر مصصن بقيصصة بصصارات هصصذا البعصصد ،وقصصد تُعصصز هصصذ النتيجصصة إلصصت د صصم
الجامعات مورق الدراسة لمبحث العممصي والمبصادراة البح يصة وان كصان أقصل مصن المصأمول مصن
خص ل أطصصر معينصصة وحوكمصصة إلكترونيصصة األمصصر الصصذب جعصصل أفصراد ينصصة الدراسصصة ينظصصرون إليهصصا
مت أنها أفرل الممارسات في هذا البعد.
بينما جاءت العبارة رقم ( )39ونصصها "تهصتم الجامعصة بالمسصار الصوظيفي لمموهصوبين
كوسيمة لتحسين أداكهم لتحقيق الريادة اإلستراتيجية" ،في المرتبة األخيرة ،بمتوسط حسابي
بمم ( ،)2.95وانحرال معيارب ( ،)0.97مما يعني أن درجة ممارسة هصذ العبصارات جصاءت
بدرجة أقل مصن بصاقي بصارات هصذا البعصد ،وقصد تُعصز هصذ النتيجصة إلصت أن الجامعصات مورصق
الدراسصصة قصصد تصصصطدم بصصبعض األنظمصصة المعمصصول بهصصا وقصصت تطبيصصق الدراسصصة خاصصصة مصصا يتعمصصق
بمواك إدارة الموارد البشرية وتقادمها.
كما يتر من الجصدول رقصم ( )12أن المتوسصط الحسصابي العصام لمبعصد بمصم ()3.04
وانح صرال معيصصارب ( )0.94أب أن درجصصة ممارسصصة إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية
كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصتراتيجية لبعصصد إدارة األداء جصصاءت متوسصصطة حسصصب المقيصصاس
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المسصصتخدم ،ممصصا يشصصير إلصصت أن أفصصراد ينصصة الدراسصصة يصصرون أن درجصصة ممارسصصة هصصذا البعصصد
متوسطة ،وقد تُعز هذ النتيجة إلت أن الجامعات بحاجصة إلصت تطصوير ممارسصاتها فصي إدراة
أداء منسوبيها والرفق من االهتمام بالموهوبين وايجاد بيكة مناسبة ألداء أفرل يتنصاغم مصق
المرحمة.
وتتفق هذ النتيجة مق دراسة كل من دراسة محمود و صوض ا ( ،)2013ودراسصة شصرل
والمطيصصرب ( ،)2018بينمصصا تختمصصل هصصذ النتيجصصة مصصق دراسصصة العمصصي ( )2017التصصي جصصاءت
بدرجة مرتفعة.

المتوسط الحسابي لجميق األبعاد:
جدول رقم ()13
المتوسطات الحسابية لجميق األبعاد وترتيبها تنازليا لدرجة ممارسة إدارة المواهب
في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية
األبعاد

المتوسط
الحسابي

االنحرال
المعيارب

الترتي
ب

درجة
الممارسة

تخطيط واستقطاب
الموارد الموهوبة

3.10

0.91

1

متوسطة

االحتفاظ بالمواهب

3.08

0.95

2

متوسطة

تنمية وتطوير المواهب

3.06

0.88

3

متوسطة

إدارة األداء

3.04

0.94

4

متوسطة

الدرجة الكمية

3.07

0.89

متوسطة

يتر ص مصصن البيانصصات ال صواردة فصصي الجصصدول رقصصم ( )13أن المتوسصصط الحسصصابي العصصام
ألبعصصصاد واقصصصق ممارسصصصة ،بمصصصم ( ،)3.07وانحصصصرال معيصصصارب ( ،)0.89وجصصصاءت جميصصصق األبعصصصاد
بدرجة متوسطة ،وتراوحت متوسطاتها الحسابية تنازليا ما بين ( ،)3.04-3.10وقد تُعز
هذ النتيجة إلت أن الجامعصات بحاجصة إلدارة معنيصة ومسصتقمة تعنصي بعمميصات إدارة المواهصب
وبناء االستراتيجيات الخاصة بذلك ،وأن غالب ما يتم هو بارة صن مبصادرات ذاتيصة بسصيطة
أو إ ن وظاكل ونحوها.
وتتفق هذ النتيجة مق دراسة كل من دراسة محمود و وض ا ( ،)2013ودراسة
الجراح وأبو دول ( ،)2015دراسة شرل والمطيرب ( ،)2018دراسصة الصصعوب (،)2019
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بينما تختمل هذ النتيجة مق دراسة كل من د ارسة رودهومبو ومابوسا ( & Rudhumbu
 ،)Maphosa 2015ودراسصصة المصصومني ( )2017التصصي جصصاءت بدرجصصة قميمصصة ،ودراسصصة
الحراحشصصصة والشصصصرفات ( )2019التصصصي جصصصاءت بدرجصصصة منخفرصصصة ،ودراسصصصة المصصصصرب وايغصصصا
( ،)2015التي جاءت بدرجة الية ،ودراسة العمي ( )2017التي جاءت بدرجة مرتفعة.
إجابصصة الس صؤال ال صصاني ونص ص " :مصصا المتطمبصصات ال زمصصة إلدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات
السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصترتيجية مصصن وجهصصة نظصصر أ رصصاء هيكصصة التصصدريس
واإلداريين؟"
ل جابة ن هصذا السصؤال تصم اسصتخراج المتوسصطات الحسصابية واالنحرافصات المعياريصة
لممتطمبصصصصات ال زمصصصصة إلدارة المواهصصصصب فصصصصي الجامعصصصصات السصصصصعودية كمصصصصدخل لتحقيصصصصق الريصصصصادة
اإلسترتيجية من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريصين ،والجصدول رقصم ( )14يورص
ذلك:
جدول رقم ()14
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات ينة الدراسة حول المتطمبات
ال زمة إلدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية
المتوسط
الحسابي

م

العبارة

1

امصصصصصت ك مهصصصصصارات التخطصصصصصيط اإلسصصصصصتراتيجي
المبنصصصصصصصصي مصصصصصصصصت استشصصصصصصصصرال المسصصصصصصصصتقبل
الستقطاب المواهب.

3.34

3

درجة
االنحرال
الترتيب
الموافقة
المعيارب
0.96

1

متوسطة

امت ك الجامعصة لممرونصة ال زمصة إلمكانيصة
إ صصادة هيكمصصة ق صدراتها تماشصصيا مصصق متلي صرات
البيكة المحيطة.

3.29

1.06

2

متوسطة

10

توفر الحرية األكاديميصة البح يصة ل سصتفادة
من المواهب الجامعية.

3.28

1.08

3

متوسطة

8

توظيصصصل تكنولوجيصصصا المعمومصصصات واالتصصصصال
الفعصصصصصصصال فصصصصصصصي مميصصصصصصصات إدارة المواهصصصصصصصب
الجامعية.

3.19

1.11

4

متوسطة
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م

العبارة

المتوسط
الحسابي

درجة
االنحرال
الترتيب
الموافقة
المعيارب

2

وجصصصصود نظصصصصام إدارب مخصصصصتص باستكشصصصصال
المواهب الجامعية.

3.02

1.09

5

متوسطة

7

تبنصصصصصصي األفكصصصصصصار والممارسصصصصصصات اإلبدا يصصصصصصة
الصادرة من ذوب المواهب في الجامعة.

3.02

1.09

5

متوسطة

11

وجصصصصود هيكصصصصل تنظيمصصصصي مصصصصرن يركصصصصز مصصصصت
االهتمصصصصصام بصصصصصصإدارة المواهصصصصصب فصصصصصصي جميصصصصصصق
المستويات.

3.00

1.13

7

متوسطة

9

زيادة االهتمام في الرأسمال الفكرب لتحفيصز
المواهب الجامعية الكامنة.

2.94

1.15

8

متوسطة

5

إيجصصاد نظصصام متكامصصل لمتنميصصة المهنيصصة فيمصصا
يتعمق بإدارة المواهب.

2.92

1.07

9

متوسطة

6

القيصصصصصصام بدراسصصصصصصات ميدانيصصصصصصة تركصصصصصصز مصصصصصصت
استكشال المواهب الجامعية.

2.72

1.10

10

متوسطة

4

وجصصصود نظصصصام متكامصصصل لمحصصصوافز (الماديصصصة -
المعنوية) مختص بإدارة المواهب.

2.71

1.14

11

متوسطة

3.04

0.94

المتوسط العام *

متوسطة

يتر ص مصصن الجصصدول رقصصم ( )14أن جميصصق العبصصارات الصواردة فصصي هصصذا المحصصور جصصاءت
بدرجة متوسصطة؛ إذ تراوحصت متوسصطاتها الحسصابية بصين ( )3.34و( ،)2.71وتراوحصت قصيم
اال نحرافات المعيارية لعبارات هذا البعد بين ( )0.96و(.)1.14
كما يتر من البيانات الواردة في الجدول رقصم ( )14أن العبصارة رقصم ( )1ونصصها "
امصصصصت ك مهصصصصارات التخطصصصصيط االسصصصصتراتيجي المبنصصصصي مصصصصت استشصصصصرال المسصصصصتقبل السصصصصتقطاب
المواهصصصب" ،جصصصاءت فصصصي المرتبصصصة األولصصصت بمتوسصصصط حسصصصابي بمصصصم ( )3.34وانحصصصرال معيصصصارب
( ،)0.96مما يعني أن هذ العبارة تتوافر أك ر من بقية بارات هذا البعد ،وقصد تُعصز هصذ
النتيجصصصة إلصصصت أن الجامعصصصات مورصصصق الدراسصصصة اهتمصصصت خصصص ل الفتصصصرة األخيصصصرة بورصصصق الخطصصصط
اإلسصصتراتيجية المبنيصصة مصصت منطمقصصات رؤيصصة المممكصصة  2030وكصصذا التحصصديات التصصي يفررصصها
الواقق التنافسي لمجامعصات ،وتبنصي جميصق الجامعصات السصعودية لتمصك المرصامين والتصي تؤكصد
-105-

إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلسترتيجية :تصور مقترح
د /محمد بن فهاد الموقان

أن الموهبة هي من تمتمك القدرة مت اإلبداع واالبتكصار القصادرة بعصون ا
التنافسية وتحقيق الريادة.

مصت بنصاء الميصزة

بينمصصصا جصصصاءت العبصصصارة رقصصصم ( )4ونصصصصها "وجصصصود نظصصصام متكامصصصل لمحصصصوافز (الماديصصصة -
المعنويصصة) مخصصتص بصصإدارة المواهصصب" ،فصصي المرتبصصة األخيصصرة ،بمتوسصصط حسصصابي بمصصم (،)2.71
وانحصرال معيصصارب ( ،)1.14ممصصا يعنصصي أن درجصصة تصوافر هصصذ العبصصارة جصصاءت بدرجصصة أقصصل مصصن
باقي بارات هذا المحور ،وقد تُعز هذ النتيجة إلت أن الجامعات مورق الدراسصة اهتمصت
بالبناء الهيكمي والبني التحتية والعمميات اإلدارية ذات الطابق البنيوب واكتفت بالنظصام العصام
ل كحصصة نظصصام الجامعصصات القصصديم ومصصا احتصصو مي ص مصصن تنظصصيم لتمصصك الح صوافز ،ممصصا ولصصد هصصذا
الشعور لد أفراد ينة الدراسة.
كما يتر من الجدول رقم ( )14أن المتوسط الحسابي العام لمحصور بمصم ()3.04
وانحصصصرال معيصصصصارب ( )0.94أب أن درجصصصصة تصصصصوافر متطمبصصصصات إدارة المواهصصصصب فصصصصي الجامعصصصصات
السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية جاءت متوسطة حسصب المقيصاس المسصتخدم،
ممصصا يشصصير إلصصت أن أف صراد ينصصة الدراسصصة يصصرون أن درجصصة ت صوافر هصصذ المتطمبصصات جصصاء دون
المستو المأمول بدرجة متوسطة ،وقد تُعز هذ النتيجة إلت الجامعات مورق الدراسصة ال
زالت تمارس الطرق التقميدية في إدارة مواردها البشرية وأن التجديد والتطوير ال زال بصورة
مبصصادرات ذاتيصصة لصصم تصصصل لمسصصتو أك صصر مصصن متوسصصط مصصن وجهصصة نظصصر أف صراد ينصصة الدراسصصة،
وتتفق هذ النتيجة مق دراسة دراسة شرل والمطيرب (.)2018
إجابصصة السصصؤال ال الصصث ونصصص " :مصصا معوقصصات إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية
كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية من وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين؟"
ل جابة ن هصذا السصؤال تصم اسصتخراج المتوسصطات الحسصابية واالنحرافصات المعياريصة
لمعوقصصات إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة االسصصترتيجية مصصن
وجهة نظر أ راء هيكة التدريس واإلداريين ،والجدول رقم ( )15يور ذلك:

-106-

مجمة كمية التربية ،جامعة األزهر ،العدد ،581( :الجزء األول) يناير لسنة 0202م

جدول رقم ()15
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات ينة الدراسة حول معوقات إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية
المتوسط
الحسابي

االنحرال
المعيارب

الترتيب

درجة
الموافقة

 55المركزية الشديدة في العمل داخل الجامعة.

3.65

1.13

1

كبيرة

حصصصب الصصصذات لصصصد بعصصصض القيصصصادات الجامعيصصصة
56
وخوفهم من نجاح ايخرين.

3.60

1.26

2

كبيرة

قمصصة ب صرامج التنميصصة المهني صة المتخصصصصة فصصي
50
د م الموهوبين.

3.59

1.08

3

كبيرة

قمصصصصة المخصصصصصصات الماليصصصصصة الخاصصصصصة بصصصصصإدارة
46
المواهب.

3.52

1.21

4

كبيرة

معصايير قيصاس الموهبصة واإلنجصاز غيصر وارصحة
48
أو دقيقة.

3.49

1.09

5

كبيرة

رصصصصصعل أنظمصصصصصة اكتشصصصصصال الموهصصصصصوبين لصصصصصد
49
الجامعة.

3.49

1.10

5

كبيرة

افتقصصصصار اإلدارة إلصصصصت مؤشصصصصرات معتمصصصصدة تقصصصصيس
53
المواهب وتورحها.

3.48

1.01

7

كبيرة

رصصعل اإلمكانصصات ال زمصصصة لتنميصصة الموهصصصوبين
47
داخل الجامعة.

3.40

1.10

8

متوسطة

مميات اختيار القيادات الجامعية ال تصتم وفصق
54
ما لديهم من مهارات وقدرات.

3.34

1.21

9

متوسطة

رعل اهتمام اإلدارة العميا بالجامعة في تبنصي
51
إدارة المواهب.

3.21

1.15

10

متوسطة

قمصصصصصة الكفصصصصصاءات البشصصصصصرية الموهوبصصصصصة داخصصصصصصل
52
الجامعة.

2.92

1.11

11

متوسطة

المتوسط العام *

3.43

0.87

م

العبارة
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يترص مصن الجصدول رقصم ( )15أن جميصق العبصصارات الصواردة فصي هصذا المحصور تراوحصصت
بصصين درجصصة متوسصصطة وكبيصصرة؛ حيصصث جصصاءت متوسصصطاتها الحسصصابية بصصين ( )3.65و(،)2.92
وتراوحت قيم االنحرافات المعيارية لعبارات هذا البعد بين ( )1.01و(.)1.26
كما يتر من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )15أن العبصارة رقصم ( )55ونصصها
"المركزية الشديدة فصي العمصل داخصل الجامعصة" ،جصاءت فصي المرتبصة األولصت بمتوسصط حسصابي
بمم ( )3.65وانحرال معيصارب ( ،)1.13ممصا يعنصي أن هصذا المعصوق جصاء بدرجصة أكبصر مصن
بقيصصة المعوقصصات ،وقصصد تُعصصز هصصذ النتيجصصة إلصصت أن أف صراد ينصصة الدراسصصة يصصرون أن المركزيصصة
الشديدة في العمميات اإلدارية يعد أكبر واكق إدارة المواهب فصي الجامعصات األمصر الصذب قصد
يحد من تحقيق الك ير من المرونة اإليجابية التي تفررصها التحصديات المتسصار ة ومتطمبصات
التطوير والتحديث.
بينمصصا جصصصاءت العبصصصارة رقصصصم ( )52ونصصصصها "قمصصصة الكفصصصاءات البشصصصرية الموهوبصصصة داخصصصل
الجامعة" ،في المرتبة األخيرة ،بمتوسصط حسصابي بمصم ( ،)2.92وانحصرال معيصارب (،)1.11
مما يعني أن هذا المعصوق جصاءت بدرجصة أقصل مصن بصاقي المعوقصات ،وقصد تُعصز هصذ النتيجصة
إلت أن أفراد ينصة الدراسصة فصي الجامعصات مورصق الدراسصة يشصعرون بوجصود الكفصاءات التصي
تمتمك المهارات والقدرات لد بعرهم مما ولّد لديهم الشعور بأن هذا المعوق أقصل معوقصات
إدراة المواهب كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.
كما يتر من الجدول رقم ( )14أن المتوسط الحسابي العام لمحصور بمصم ()3.43
وانح صرال معيصصارب ( )0.87أب أن معوقصصات إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل
لتحقيق الريادة اإلستراتيجية جاءت بدرجة كبيرة حسب المقياس المستخدم ،وقصد تُعصز هصذ
النتيجة إلت إدارك أفراد ينة الدراسصة أن وجصود هصذ المعوقصات قصد يحصد مصن تحقيصق الريصادة
اإلستراتيجية لمجامعات السعودية.
وتتفق هذ النتيجة مق دراسة دراسة شرل والمطيرب ( ،)2018بينما تختمل هصذ النتيجصة
مق دراسة محمود و وض ا ( )2013التي جاءت بدرجة متوسطة.
إجابة السؤال الرابق ونص " :هل توجد فروق ذات داللصة إحصصاكية فصي اسصتجابات أفصراد
العينة حول درجة ممارسصة إدارة المواهصب فصي الجامعصات السصعودية كمصدخل لتحقيصق الريصادة
اإلسصصتراتيجية تعصصز لممتليصرات التاليصصة( :الجصصنس – طبيعصصة العمصصل  -صصدد سصصنوات الخدمصصة -
الجامعة)؟"
ل جابة مصت هصذا السصؤال قصام الباحصث باسصتخدام اختبصار (ت) لداللصة الفصروق بصين
مجمو تين مستقمتين لمتعرل مت الفروق في استجابات أفصراد العينصة حصول درجصة ممارسصة
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إدارة المواهب في الجامعصات السصعودية كمصدخل لتحقيصق الريصادة اإلسصتراتيجية تبعصا الخصت ل
متلي صرات الدراسصصة( :الجصصنس – طبيعصصة العمصصل  -الجامعصصة) ،واسصصتخدم اختبصصار تحميصصل التبصصاين
األحادب (ل) لداللة الفروق بين أك ر من مجمو تين مستقمتين لمتعرل مت الفصروق تبعصا
الخت ل متليرات الدراسة ( :دد سصنوات الخدمصة) ،والجصداول التاليصة تبصين النتصاكج التصي تصم
التوصل إليها:

الفروق باخت ل الجنس:
جدول رقم ()16
اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول درجة ممارسة إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية باخت ل
الجنس
البعد

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحرال
المعيارب

تخطيط واستقطاب
الموارد الموهوبة

ذكر

299

3.17

0.93

أن ت

102

2.88

0.81

دالة ند مستو
0.004 2.88
0.01

ذكر

299

3.16

0.95

أن ت

102

2.84

0.90

دالة ند مستو
0.003 2.99
0.01

ذكر

299

3.12

0.88

أن ت

102

2.86

0.86

دالة ند مستو
0.009 2.64
0.01

ذكر

299

3.11

0.92

أن ت

102

2.84

0.98

دالة ند مستو
0.012 2.52
0.01

ذكر

299

3.14

0.88

أن ت

102

2.85

0.87

دالة ند مستو
0.004 2.90
0.01

االحتفاظ بالمواهب
تنمية وتطوير
المواهب
إدارة األداء
الدرجة الكمية

مستو
قيمة ت
الداللة

التعميق

يتر من الجدول رقصم ( )16أن قصيم (ت) دالصة نصد مسصتو  0.01فصي األبعصاد:
(تخطصصيط واسصصتقطاب المصوارد الموهوبصصة ،االحتفصصاظ بالمواهصصب ،تنميصصة وتطصصوير المواهصصب ،إدارة
األداء) ،وفي الدرجة الكمية لممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق
الريادة اإلستراتيجية ،مما يشير إلت وجود فروق ذات داللصة إحصصاكية بصين اسصتجابات أفصراد
-109-

إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلسترتيجية :تصور مقترح
د /محمد بن فهاد الموقان

ينة الدراسة حصول درجصة ممارسصة إدارة المواهصب فصي الجامعصات السصعودية كمصدخل لتحقيصق
الريصادة اإلسصتراتيجية فصصي تمصك األبعصصاد ،تعصود الخصت ل الجصصنس ،وكانصت تمصصك الفصروق لصصصال
ينة الذكور ،وتتفق هذ النتيجة مق دراسة مومني (.)2017

الفروق باخت ل طبيعة العمل:
جدول رقم ()17
اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول درجة ممارسة إدارة المواهب
في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية باخت ل طبيعة العمل
البعد

مستو
المتوسط االنحرال
طبيعة
قيمة ت
العدد
الداللة
الحسابي المعيارب
العمل

التعميق

تخطيط واستقطاب أكاديمي 313
الموارد الموهوبة إدارب 88

3.24

0.86

2.60

0.94

دالة ند
0.000 6.03
مستو 0.01

أكاديمي 313

3.25

0.91

88

2.47

0.82

دالة ند
0.000 7.28
مستو 0.01

تنمية وتطوير أكاديمي 313
المواهب
إدارب 88

3.21

0.84

2.51

0.80

دالة ند
0.000 6.91
مستو 0.01

أكاديمي 313

3.20

0.90

88

2.47

0.84

دالة ند
0.000 6.80
مستو 0.01

أكاديمي 313

3.23

0.84

88

2.51

0.82

دالة ند
0.000 7.10
مستو 0.01

االحتفاظ
بالمواهب

إدارة األداء
الدرجة الكمية

إدارب

إدارب
إدارب

يتر من الجدول رقصم ( )17أن قصيم (ت) دالصة نصد مسصتو  0.01فصي األبعصاد:
(تخطصصيط واسصصتقطاب المصوارد الموهوبصصة ،االحتفصصاظ بالمواهصصب ،تنميصصة وتطصصوير المواهصصب ،إدارة
األداء) ،وفي الدرجة الكمية لممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق
الريادة اإلستراتيجية ،مما يشير إلت وجود فروق ذات داللصة إحصصاكية بصين اسصتجابات أفصراد
ينة الدراسة حصول درجصة ممارسصة إدارة المواهصب فصي الجامعصات السصعودية كمصدخل لتحقيصق
الريادة اإلستراتيجية في تمصك األبعصاد ،تعصود الخصت ل طبيعصة مصل أفصراد العينصة ،وكانصت تمصك
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الفروق لصال ينة األكاديميين ،وقد يعود السبب في ذلك إلت كون غالب المجان العاممصة
المعنيصة فصصي مميصصات البحصصث والتطصصوير وورصصق الخطصصط واإلسصصترتيجيات هصصم مصصن األكصصاديميين
نظ ار لطبيعة العمل فصي الجامعصات ذات البنيصة األكاديميصة ،وتختمصل هصذ النتيجصة مصق دراسصة
دراسة الصعوب ( ،)2019ودراسصة الحراحشصة والشصرفات ( )2019المتصين أشصارتا إلصت صدم
وجود فروق ذات داللة إحصاكية تعود الخت ل طبيعة العمل.

الفروق باخت ل دد سنوات الخدمة:
جدول رقم ()18
اختبار تحميل التباين األحادب لداللة الفروق في استجابات أفراد ينة الدراسة
حول درجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة
اإلستراتيجية باخت ل دد سنوات الخدمة
البعد

مصدر التباين

مستو
مجموع درجات متوسط
قيمة ل
الداللة
المربعات الحرية المربعات
2

تخطيط واستقطاب بين المجمو ات 26.11
الموارد الموهوبة داخل المجمو ات 398 306.86
االحتفاظ بالمواهب

بين المجمو ات 14.75

2

داخل المجمو ات 398 345.29
بين المجمو ات 14.10

2

بين المجمو ات 37.24

2

تنمية وتطوير
المواهب
داخل المجمو ات 398 297.63
إدارة األداء
الدرجة الكمية

داخل المجمو ات 398 315.27
بين المجمو ات 22.53

2

داخل المجمو ات 398 290.95

التعميق

13.05
دالة ند
0.000 16.93
0.01
0.77
7.38

دالة ند
0.000 8.50
0.01

7.05

دالة ند
0.000 9.43
0.01

0.87
0.75

18.62
دالة ند
0.000 23.51
0.01
0.79
11.27
دالة ند
0.000 15.41
0.01
0.73

يتر من الجدول رقم ( )18أن قصيم (ل) دالصة نصد مسصتو  0.01فصي األبعصاد:
(تخطصصيط واسصصتقطاب المصوارد الموهوبصصة ،االحتفصصاظ بالمواهصصب ،تنميصصة وتطصصوير المواهصصب ،إدارة
األداء) ،وفصصي الدرجصصة الكميصصة لممارسصصة إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصة كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة
اإلستراتيجية ،مما يشير إلت وجود فروق ذات داللة إحصاكية بين استجابات ينة الدراسصة
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حصصصول درجصصصة ممارسصصصة إدارة المواهصصصب فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية كمصصصدخل لتحقيصصصق الريصصصادة
اإلستراتيجية في تمك األبعاد ،تعود الخت ل دد سصنوات خدمصة أفصراد العينصة ،وتختمصل هصذ
النتيجة مق دراسة الجراح وأبصو دولصة ( ،)2015دراسصة المصصرب وايغصا ( ،)2015ودراسصة
الصعوب ( ،)2019ودراسة الحراحشصة والشصرفات ( )2019المصواتي أشصرن إلصت صدم وجصود
فروق ذات داللة إحصاكية تعود إلت دد سنوات الخدمة.
وباسصصتخدام اختبصصار شصصيفي لمكشصصل صصن مصصصدر تمصصك الفصصروق والجصصدول رقصصم ()19
يور ذلك:
جدول رقم ()19
اختبار شيفي لتوري مصدر الفروق في استجابات ينة الدراسة حول درجة
ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية
باخت ل دد سنوات الخدمة
البعد

دد سنوات الخدمة

المتوسط
الحسابي

تخطيط
واستقطاب
الموارد
الموهوبة

أقل من  5سنوات

3.65

من  5إلت أقل من 10

3.03

من  10فأك ر

2.95

أقل من  5سنوات

3.50

من  5إلت أقل من 10

2.99

من  10فأك ر

2.99

أقل من  5سنوات

3.64

من  5إلت أقل من 10

2.98

من  10فأك ر

2.96

االحتفاظ
بالمواهب

تنمية وتطوير
المواهب
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أقل
من
5

من  5إلت
أقل من
10

من
10
فأك ر

الفرق
لصال

*

*

أقل من
5

*

*

*

*

أقل من
5

أقل من
5
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البعد

إدارة األداء

الدرجة الكمية

دد سنوات الخدمة

المتوسط
الحسابي

أقل من  5سنوات

3.70

من  5إلت أقل من 10

2.88

من  10فأك ر

2.91

أقل من  5سنوات

3.59

من  5إلت أقل من 10

2.97

من  10فأك ر

2.95

أقل
من
5

من  5إلت
أقل من
10

من
10
فأك ر

الفرق
لصال

*

*

أقل من
5

*

*

أقل من
5

* تعني وجود فروق دالة ند مستو 0.05
يتر من الجدول رقم ( )19وجود فروق دالة ند مستو  0.05مت النحو التالي:
 توجصد فصصروق دالصصة فصصي بعصصد تخطصصيط واسصصتقطاب المصوارد الموهوبصصة بصصين أفصراد العينصصة ذوب
الخدمصة (مصصن  5إلصت أقصصل مصن  10سصصنوات ،مصصن  10سصنوات فصصأك ر) ،وبصين أفصراد العينصصة
ذوب الخدمة (أقل من  5سصنوات) ،وذلصك لصصال أفصراد العينصة ذوب الخدمصة (أقصل مصن 5
سنوات).
 توجد فروق دالة في بعد االحتفاظ بالمواهب بين أفصراد العينصة ذوب الخدمصة (مصن  5إلصت
أقل من  10سنوات ،من  10سنوات فأك ر) ،وبصين أفصراد العينصة ذوب الخدمصة (أقصل مصن
 5سنوات) ،وذلك لصال أفراد العينة ذوب الخدمة (أقل من  5سنوات).
 توجد فروق دالة في بعد تنمية وتطوير المواهب بصين أفصراد العينصة ذوب الخدمصة (مصن 5
إلت أقل من  10سنوات ،من  10سنوات فأك ر) ،وبصين أفصراد العينصة ذوب الخدمصة (أقصل
من  5سنوات) ،وذلك لصال أفراد العينة ذوب الخدمة (أقل من  5سنوات).
 توجد فروق دالة في بعد إدارة األداء بين أفراد العينة ذوب الخدمة (من  5إلصت أقصل مصن
 10سصصصنوات ،مصصصن  10سصصصنوات فصصصأك ر) ،وبصصصين أفصصصراد العينصصصة ذوب الخدمصصصة (أقصصصل مصصصن 5
سنوات) ،وذلك لصال أفراد العينة ذوب الخدمة (أقل من  5سنوات).
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 توجد فروق دالة في الدرجة الكمية لممارسة إدارة المواهب في الجامعة كمدخل لتحقيصق
الريادة اإلستراتيجية بين أفراد العينة ذوب الخدمة (من  5إلت أقل من  10سنوات ،مصن
 10سنوات فأك ر) ،وبين أفراد العينة ذوب الخدمة (أقصل مصن  5سصنوات) ،وذلصك لصصال
أفصراد العينصصة ذوب الخدمصة (أقصصل مصصن  5سصصنوات) وقصد تعصصز هصصذ النتيجصصة إلصصت كصصون أفصراد
العينصصة ذوب الخدم صة (أقصصل مصصن  5سصصنوات) مصصن أقصصرب الفكصصات معايشصصة لمتح صوالت التصصي
تشهدها الجامعات في ايونة األخيرة.

الفروق باخت ل الجامعة:
جدول رقم ()20
اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول درجة ممارسة إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية باخت ل
الجامعة
البعد

الجامعة

تخطيط
واستقطاب
الموارد

جامعة الممك
بدالعزيز
جامعة حاكل
جامعة الممك
بدالعزيز
جامعة حاكل
جامعة الممك
بدالعزيز
جامعة حاكل
جامعة الممك
بدالعزيز
جامعة حاكل
جامعة الممك
بدالعزيز
جامعة حاكل

االحتفاظ
بالمواهب
تنمية وتطوير
المواهب
إدارة األداء
الدرجة الكمية

المتوسط االنحرال
العدد
الحسابي المعيارب

169

3.10

0.85

232

3.10

0.95

169

3.08

0.93

232

3.08

0.96

169

3.10

0.82

232

3.03

0.93

169

3.07

0.82

232

3.02

1.02

169

3.08

0.83

232

3.06

0.93

مستو
قيمة ت
الداللة

التعميق

 0.951 0.06غير دالة
 0.947 0.07غير دالة
 0.443 0.77غير دالة
 0.624 0.49غير دالة
 0.818 0.23غير دالة

يترصصص مصصصن الجصصصدول رقصصصم ( )20أن قصصصيم (ت) غيصصصر دالصصصة فصصصي األبعصصصاد( :تخطصصصيط
واسصصتقطاب الم صوارد الموهوبصصة ،االحتفصصاظ بالمواهصصب ،تنميصصة وتطصصوير المواهصصب ،إدارة األداء)،
وفي الدرجة الكمية لممارسة إدارة المواهب في الجامعات السصعودية كمصدخل لتحقيصق الريصادة
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اإلستراتيجية ،مما يشصير إلصت صدم وجصود فصروق ذات داللصة إحصصاكية بصين اسصتجابات ينصة
الدراسة حول درجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السصعودية كمصدخل لتحقيصق الريصادة
اإلستراتيجية في تمك األبعاد ،تعود الخت ل الجامعة التي يعممون بهصا أفصراد العينصة ،وتعصز
هذ إلت كون الجامعات جميعا تتبق نفس النظام الموحد لمجامعات والمواك المتعمقة ب .
إجابة السؤال الخصامس ونصص " :هصل توجصد فصروق ذات داللصة إحصصاكية فصي اسصتجابات
أفراد العينة حول المتطمبات ال زمة إلدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيصق
الريصصصادة اإلسصصصتراتيجية تعصصصز لممتليصصصرات التاليصصصة( :الجصصصنس – طبيعصصصة العمصصصل – صصصدد سصصصنوات
الخدمة  -الجامعة)؟"
ل جابة مصت هصذا السصؤال قصام الباحصث باسصتخدام اختبصار (ت) لداللصة الفصروق بصين
مجمو تين مستقمتين لمتعرل مت الفروق في اسصتجابات أفصراد العينصة حصول متطمبصات إدارة
المواهصصصب فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية كمصصصدخل لتحقيصصصق الريصصصادة اإلسصصصتراتيجية تبعصصصا الخصصصت ل
متلي صرات الدراسصصة( :الجصصنس – طبيعصصة العمصصل  -الجامعصصة) .واسصصتخدم اختبصصار تحميصصل التبصصاين
األحادب (ل) لداللة الفروق بين أك ر من مجمو تين مستقمتين لمتعرل مت الفصروق تبعصا
الخت ل متليرات الدراسة ( :دد سصنوات الخدمصة) .والجصداول التاليصة تبصين النتصاكج التصي تصم
التوصل إليها:

الفروق باخت ل الجنس:
جدول رقم ()21
اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول متطمبات إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية باخت ل
الجنس
الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحرال
المعيارب

ذكر

299

3.16

0.98

أن ت

102

2.69

0.70

قيمة
ت

مستو
الداللة

التعميق

5.17

0.000

دالة ند
0.01

يتر من الجدول رقم ( )21أن قيمة (ت) دالة نصد مسصتو  ،0.01ممصا يشصير
إلصصت وجصصود فصصروق ذات داللصصة إحصصصاكية بصصين اسصصتجابات ينصصة الدراسصصة حصصول متطمبصصات إدارة
المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصتراتيجية ،تعصصود الخصصت ل
الجصصنس ،وكانصصت تمصصك الفصصروق لصصصال ينصصة الصصذكور وقصصد يعصصود السصصبب فصصي ذلصصك لكصصون إدارة
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المصصصوارد البشصصصرية ومصصصا يتعمصصصق بصصصالموارد البشصصصرية مصصصن تنظصصصيم وادارة تكصصصون غالبصصصا فصصصي إدارة
الجامعصصات ،وتختمصصل هصصذ النتيجصصة م صق دراسصصة شصصرل والمطيصصرب ( )2018التصصي أشصصارت إلصصت
دم وجود فروق ذات داللة إحصاكية تعود لمتلير الجنس.

الفروق باخت ل طبيعة العمل:
جدول رقم ()22
اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول متطمبات إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية باخت ل
طبيعة العمل
طبيعة
العمل

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحرال
المعيارب

أكاديمي

313

3.22

0.87

إدارب

88

2.38

0.87

قيمة ت

مستو
الداللة

التعميق

8.03

0.000

دالة ند
0.01

يتر من الجدول رقم ( )22أن قيمة (ت) دالة نصد مسصتو  ،0.01ممصا يشصير
إلصصت وج صود فصصروق ذات داللصصة إحصصصاكية بصصين اسصصتجابات ينصصة الدراسصصة حصصول متطمبصصات إدارة
المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصتراتيجية ،تعصصود الخصصت ل
طبيعة مل أفراد العينة ،وكانت تمك الفروق لصال ينة األكاديميين وقد يعود السبب فصي
ذلك إلت أن الجامعات ذات طابق أكاديمي ،وتختمل هذ النتيجة مق دراسة شرل والمطيرب
( )2018التي أشارت إلت دم وجود فروق ذات داللة إحصاكية تعود لطبيعة العمل.
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الفروق باخت ل دد سنوات الخدمة:
جدول رقم ()23
اختبار تحميل التباين األحادب لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول
متطمبات إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة
اإلستراتيجية باخت ل دد سنوات الخدمة
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجمو ات

27.58

2

13.79

داخل
المجمو ات

324.46

398

0.82

قيمة ل

مستو
الداللة

التعميق

0.000 16.91

دالة ند
0.01

يتر من الجدول رقم ( )23أن قيمة (ل) دالة ند مسصتو  ،0.01ممصا يشصير
إلصصت وجصصود فصصروق ذات داللصصة إحصصصاكية بصصين اسصصتجابات ينصصة الدراسصصة حصصول متطمبصصات إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلسصتراتيجية ،تعصود الخصت ل صدد
سصصنوات خدمصصة أف صراد العينصصة .وباسصصتخدام اختبصصار شصصيفي لمكشصصل صصن مصصصدر تمصصك الفصصروق
(جدول رقم :)24
جدول رقم ()24
اختبار شيفي لتوري مصدر الفروق في استجابات ينة الدراسة حول متطمبات
إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية
باخت ل دد سنوات الخدمة
دد سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات

المتوسط أقل من  5من  5إلت أقل من 10
من 10
الحسابي سنوات
فأك ر
*

3.59

من  5إلت أقل من 2.84 10
من  10سنوات فأك ر

2.97

* تعني وجود فروق دالة ند مستو 0.05
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يترص مصصن الجصصدول رقصصم ( )24وجصصود فصصروق دالصصة نصصد مسصصتو  0.05بصصين أفصراد
العينة ذوب الخدمة (من  5إلت أقصل مصن  10سصنوات ،مصن  10سصنوات فصأك ر) ،وبصين أفصراد
العينة ذوب الخدمة (أقل من  5سنوات) ،وذلك لصال أفراد العينة ذوب الخدمة (أقل من 5
سصنوات) ،وقصد تعصز هصذ النتيجصة إلصت كصصون أفصراد هصذ الفكصة أك صر الفكصات تعايشصا لمتحصوالت
التي تشهدها الجامعات في ايونة األخيرة في هذا الجانب ،وتختمل هذ النتيجة مق دراسة
شرل والمطيرب ( )2018التي توصمت إلت وجود فروق ذات داللة إحصاكية لصصال الفكصة
(من  5إلت أقل من  10سنوات).

الفروق باخت ل الجامعة:
جدول رقم ()25
اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول متطمبات إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية باخت ل
الجامعة
الجامعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحرال
المعيارب

جامعة الممك
بدالعزيز

169

3.12

0.87

جامعة حاكل

232

2.98

0.98

قيمة ت

1.58

مستو
الداللة
0.116

التعميق
غير
دالة

يتر من الجدول رقم ( )25أن قيمة (ت) غير دالة ،مما يشير إلصت صدم وجصود
فروق ذات داللة إحصاكية بين استجابات ينصة الدراسصة حصول متطمبصات إدارة المواهصب فصي
الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصتراتيجية ،تعصصود الخصصت ل الجامعصصة التصصي
يعممون بها أفصراد العينصة ،ولعصل السصبب يعصود لكصون النظصام المعمصول بص هصو النظصام الموحصد
لمجامعات.
إجابة السؤال السصادس ونصص " :هصل توجصد فصروق ذات داللصة إحصصاكية فصي اسصتجابات أفصراد
العينصصصة حصصصول معوقصصصات إدارة المواهصصصب فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية كمصصصدخل لتحقيصصصق الريصصصادة
اإلسصصترتيجية تعصصز لممتلي صرات التاليصصة( :الجصصنس – طبيعصصة العمصصل – صصدد سصصنوات الخدمصصة -
الجامعة)؟"
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ل جابة مصت هصذا السصؤال قصام الباحصث باسصتخدام اختبصار (ت) لداللصة الفصروق بصين
مجمو تين مستقمتين لمتعرل مصت الفصروق فصي اسصتجابات أفصراد العينصة حصول معوقصات إدارة
المواهصصصب فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية كمصصصدخل لتحقيصصصق الريصصصادة اإلسصصصتراتيجية تبعصصصا الخصصصت ل
متلي صرات الدراسصصة( :الجصصنس – طبيعصصة العمصصل  -الجامعصصة) ،واسصصتخدم اختبصصار تحميصصل التبصصاين
األحادب (ل) لداللة الفروق بين أك ر من مجمو تين مستقمتين لمتعرل مت الفصروق تبعصا
الخت ل متليرات الدراسة ( :دد سصنوات الخدمصة) .والجصداول التاليصة تبصين النتصاكج التصي تصم
التوصل إليها:

الفروق باخت ل الجنس:
جدول رقم ()26
اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول معوقات إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية باخت ل
الجنس
االنحرال

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

المعيارب

ذكر

299

3.41

0.83

أن ت

102

3.49

0.99

قيمة
ت

مستو
الداللة

التعميق

0.84

0.399

غير
دالة

يتر من الجدول رقم ( )26أن قيمة (ت) غير دالة ،مما يشير إلصت صدم وجصود
فروق ذات داللة إحصصاكية بصين اسصتجابات ينصة الدراسصة حصول معوقصات إدارة المواهصب فصي
الجامعصات السصصعودية كمصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصتراتيجية ،تعصصود الخصت ل الجصصنس ،وتتفصصق
هذ النتيجة مق دراسة شرل والمطيرب (.)2018
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الفروق باخت ل طبيعة العمل:
جدول رقم ()27
اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول معوقات إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية باخت ل
طبيعة العمل
طبيعة
العمل

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحرال
المعيارب

أكاديمي

313

3.40

0.84

إدارب

88

3.54

0.96

قيمة ت

مستو
الداللة

التعميق

1.37

0.173

غير دالة

يتر من الجدول رقم ( )27أن قيمة (ت) غير دالة ،مما يشير إلصت صدم وجصود
فروق ذات داللة إحصصاكية بصين اسصتجابات ينصة الدراسصة حصول معوقصات إدارة المواهصب فصي
الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية ،تعصود الخصت ل طبيعصة مصل أفصراد
العينة ،وتتفق هذ النتيجة مق دراسة شرل والمطيرب (.)2018

الفروق باخت ل دد سنوات الخدمة:
جدول رقم ()28
اختبار تحميل التباين األحادب لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول
معوقات إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية
باخت ل دد سنوات الخدمة
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجمو ات

15.31

2

7.66

398

0.73

داخل المجمو ات 288.36

مستو
قيمة ل
الداللة

التعميق

دالة ند
0.000 10.57
0.01

يتر من الجدول رقم ( )28أن قيمة (ل) دالة ند مسصتو  ،0.01ممصا يشصير
إلصصت وجصصود فصصروق ذات داللصصة إحصصصاكية بصصين اسصصتجابات ينصصة الدراسصصة حصصول معوقصصات إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلسصتراتيجية ،تعصود الخصت ل صدد
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سصصنوات خدمصصة أف صراد العينصصة .وباسصصتخدام اختبصصار شصصيفي لمكشصصل صصن مصصصدر تمصصك الفصصروق
(جدول رقم:)29
جدول رقم ()30
اختبار شيفي لتوري مصدر الفروق في استجابات ينة الدراسة حول معوقات
إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية
باخت ل دد سنوات الخدمة
دد سنوات الخدمة

المتوسط
الحسابي

أقل من  5سنوات

3.13

من  5إلت أقل من
10

3.30

من  10فأك ر

3.61

أقل من
 5سنوات

*

من  5إلت
أقل من
10

*

من 10
فأك ر

الفرق لصال

من  10فأك ر

* تعني وجود فروق دالة ند مستو 0.05
يترص مصصن الجصصدول رقصصم ( )30وجصصود فصصروق دالصصة نصصد مسصصتو  0.05بصصين أفصراد
العينة ذوب الخبرة (أقل من  5سنوات ،من  5إلت أقل من  10سنوات) ،وبصين أفصراد العينصة
ذوب الخبرة (من  10سنوات فأك ر) ،وذلك لصال أفراد العينة ذوب الخبرة (من  10سنوات
فصصصأك ر) ،أب أن درجصصصة موافقصصصة أفصصصراد العينصصصة ذوب الخبصصصرة ( مصصصن  10سصصصنوات فصصصأك ر) مصصصت
معوقات أك ر من درجة موافقة أفراد العينة ذوب الخبرة (أقل من  5سنوات ،من  5إلصت أقصل
مصصن  10سصصنوات) ،ولعصصل السصصبب يعصصود فصصي إلصصت كصصون األفصراد ذوب الخبصصرة ( مصصن  10سصصنوات
ف صأك ر) قصصد ايش صوا المراحصصل التصصي مصصرت بهصصا الجامعصصات وتعرف صوا إلصصت هصصذ المعوقصصات وربمصصا
شاركوا في مميات الدراسات الذاتية لمجامعات في مراحل مختمفة.
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الفروق باخت ل الجامعة:
جدول رقم ()31
اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات ينة الدراسة حول معوقات إدارة
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية في باخت ل
الجامعة
الجامعة

المتوسط
العدد
الحسابي

مستو
االنحرال
قيمة ت
الداللة
المعيارب

التعميق

0.077 1.77

غير دالة

جامعة الممك بدالعزيز 169

3.52

0.85

232

3.36

0.88

جامعة حاكل

يتر من الجدول رقم ( )31أن قيمة (ت) غير دالة ،مما يشير إلصت صدم وجصود
فروق ذات داللة إحصصاكية بصين اسصتجابات ينصة الدراسصة حصول معوقصات إدارة المواهصب فصي
الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادة اإلسصصتراتيجية ،تعصصود الخصصت ل الجامعصصة التصصي
يعممصصون بهصصا أفصراد العينصصة ،وقصصد يعصصود السصصبب إلصصت التشصصاب الكبيصصر بصصين الجامعصصات فصصي البنيصصة
التنظيمية لمجامعات.

التصصصصور المقتصصصرح إلدارة المواهصصصب فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية كمصصصدخل لتحقيصصصق
الريادة االسترتيجية:
لتحقيصصق الهصصدل العصصام مصصن االدراسصصة واجابصصة لس صؤالها الصصركيس ،تمصصت مراجعصصة األدب
النظرب والدراسات السابقة المتعمقة بموروع الدراسة ،ومن خ ل النتاكج التصي توصصمت لهصا
نتصصاكج الدراسصصة الميدانيصصة التصصي تصصم استعرار صها وتحميمهصصا مصصن خ ص ل إجابصصة األسصصكمة الفر يصصة
لمدراسة ،وفي روء ذلصك كمص يمكصن ورصق التصصور المقتصرح التصالي والصذب يتكصون مصن سصت
خطوات:

أوال :المنطمقات العامة لمتصور ،وتم تقسيمها إلت منطمقات محمية و المية:
 منطمقات محمية:
 المرامين التي نصت ميها رؤية المممكة العربية السعودية  ،2030وما اشتممتمي من أهدال استراتيجية وبرامج ومشاريق.
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 االتجصصا إلصصت تعزي صز كفصصاءة الرأسصصمال البشصصرب ،وتطصصوير جميصصق مكونصصات المنظومصصةالتعميميصصصصة لموصصصصصول إلصصصصت تحقيصصصصق متطمبصصصصات سصصصصوق العمصصصصل ،واحتياجصصصصات التنميصصصصة
المستدامة التي تواكب المستجدات العالمية بما يتوافق مق مرامين رؤية المممكصة
العربية السعودية .2030
 تزايصصصد اهتمصصصام الجامعصصصات السصصصعودية فصصصي تحقيصصصق مسصصصتويات متقدمصصصة فصصصي التميصصصزالمؤسسي وتحقيق الريادة حيث يشكل ذلك هدفا استراتيجيا.
 اتجا ك ير من الجامعات السعودية نحو تحقيق مسصتويات متقدمصة فصي التصصنيفاتالعالمية لرمان التنافسية.
 رصصرورة إيجصصاد بيكصصة تنظيميصصة دا مصصة ل بصصداع واالبتكصصار والسصصعي نحصصو بنصصاء الميصصزةالتنافسية لمجامعات.
ار جديصدة لمواكبصة
 تزايد االهتمام في تكوين اتجاهات جديدة ومتطورة نحصو تبنصي أدو الممستجدات العالمية.
 تنامي دور الجامعات في تكوين الرأسمال البشرب والمعرفي ،وررورة التحصول نحصواتجاهات إبدا ية جديدة.

 منطمقات المية:
 المنافسصصة الشصصديدة التصصي تواج ص الجامعصصات العالميصصة ممصصا يسصصتد ي رصصمان البقصصاءوالمنافسة.

 زيصصادة االهتمصصام العصصالمي ب صالجودة واال تمصصاد األكصصاديمي الصصذب بصصات رصصرورة ممحصصةوخيا ار استراتيجيا.
 االتجا العالمي نحو التعمّم اإلبدا ي ،والتعميم االبتكارب. -الخبرات الجامعية العالمية واإلفادة منها.

انيا :أهدال التصور المقترح:
 الهدل العام:
 ورصصق إطصصار صصام إلدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق الريصصادةاإلسترتيجية.

 األهدال الخاصة لمتصور المقترح:
 تطصصصوير األداء التنظيمصصصي فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية وفصصصق مرصصصامين رؤيصصصة المممكصصصةالعربية السعودية  2030وتحقيق متطمباتها.
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 -تطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية من خ ل التركيز مت إدارة المواهب.

 تعزيز كفاءة الرأسمال البشرب في الجامعات السعودية وتحسين المخرجات النو يصةلمجامعات.
التحصول
 العمل مت تطوير الممارسات التنظيمية واألكاديمية بالجامعات السصعودية و ّبها من المستو التقميدب إلت مستو الجامعات الريادية المنافسة.

 تحفيصصصز أ رصصصاء هيكصصصة التصصصدريس والمصصصوظفين الموهصصصوبين مصصصت التطصصصوير المهنصصصيواألكاديمي ومواكبة التليرات المحمية والعالمية.
 إكسصصصاب الكصصصوادر البشصصصرية فصصصي الجامعصصصات السصصصعودية المعصصصارل والمهصصصارات والقصصصدراتال زمة لتحقيق أهدال الجامعة الراكدة.

ال ا :المتطمبات ال زمة لتطبيق التصور:
حتت يتم تحقيق التصور المقترح تم بناء قاكمصة بالمتطمبصات ال زمصة لتحقيصق إدارة المواهصب
في الجامعات السعودية كمدخ لتحقيق الريادة اإلستراتيجية والتي حددت الدراسة الميدانية
درجة توافرها ،وتم ترتيبها تنازليا بناء مت متوسطاتها الحسابية وهي مت النحو التالي:











امصصت ك مهصصارات التخطصصيط اإلسصصتراتيجي المبنصصي مصصت استش صرال المسصصتقبل السصصتقطاب
المواهب.
امصصت ك الجامعصصة لممرونصصة ال زمصصة إلمكانيصصة إ صصادة هيكمصصة قصصدراتها تماشصصيا مصصق متليصرات
البيكة المحيطة.
توفير الحرية األكاديمية البح ية ل ستفادة من المواهب الجامعية.
الفعال في مميات إدارة المواهب الجامعية.
توظيل تكنولوجيا المعمومات واالتصال ّ
وجود نظام إدارب مختص باستكشال المواهب الجامعية.
تبني األفكار والممارسات اإلبدا ية الصادرة من ذوب المواهب في الجامعة.
وجود هيكل تنظيمي مرن يركز مت االهتمام بإدارة المواهب في جميق المستويات.
زيادة االهتمام بالرأسمال الفكرب لتحفيز المواهب الجامعية الكامنة.
إيجاد نظام متكامل لمتنمية المهنية فيما يتعمق بإدارة المواهب.
القيام بدراسات ميدانية تركز مت استكشال المواهب الجامعية.

 وجود نظام متكامل لمحوافز (المادية  -المعنوية) مختص بإدارة المواهب.
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رابعصصا :مميصصات إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية كمصصدخل لتحقيصصق
الريادة اإلسترتيجية:
يصتم إنشصاء إدارة أو وحصدة داخصل الجامعصات معنيصة بشصؤون الكصوادر الموهوبصصة،
حيث تقوم بعمميات التخطيط والتطوير وتقديم الد م والمساندة لهم ،وفيمصا يمصي قاكمصة
مقترحصصصة بالعمميصصصصات التصصصي تقصصصصوم بهصصصصا إدارة المواهصصصب فصصصصي الجامعصصصة لتحقيصصصصق الريصصصصادة
اإلستراتيجية فيها ،والجدول رقم ( )38يور ذلك:
الجدول رقم ()38
مميات إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة االسترتيجية
األبعصصاد

العمميات
 ورصصصق اسصصصتقطاب ذوب المهصصصارات العاليصصصة جصصصزءا مصصصن أهصصصدافها اإلسصصصتراتيجية
تحقيقا لمريادة.

تخطيط واستقطاب الموارد الموهوبة

 العمل مت جذب المواهب التي تحقق أهدافها.
 التركيز ند االختيار مت المواهب وليس فقط مت سنوات الخدمة.
 ورق آليات محددة لمكشل ن المواهب من داخل الجامعة.
 التركيز مت أهمية وجود الموهوبين في الوظاكل الركيسة فيها.
 تقوية االنتماء المؤسسي من خ ل الحوافز والمكاف ت التشجيعية.
 التمديد لمموظل الموهوب ند وصول سن التقا د.
 تحديد المواهب ال زمة لكل مجال من مجاالت العمل.
 ورق الخطط لمتعاقب الوظيفي لممواهب الجامعية.
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األبعصصاد

العمميات
 توفير بيكة العمل الم كمة إلظهار المواهب الجامعية.
 إزالة العقبات التكنولوجية لمموهوبين لزيادة فرص اإلبداع لديهم.
 تعزيز قة الموهوبين بأنفسهم.

االحتفاظ بالمواهب

 البحث ن ذوب الخبرة والموهبة لشلل المناصب العميا المهمة.
 من حوافز معنوية مجزية ألصحاب االبتكارات واإلبدا ات.
 تسخير الموارد المتاحة لخدمة الموهوبين لرمان بقاكهم فيها.
 توفير فرص التعمم المستمر لمموهوبين.
 الحرص مت االحتفاظ بالموهوبين.
 تكوين

قات إيجابية بين العاممين الموهوبين.

 تقديم مكاف ت مادية ألصحاب المواهب لتحفيزهم مت البقاء.
 بث روح المنافسة بين العاممين بهدل تطوير الذات.
تنمية وتطوير المواهب

 االهتمام بالتطوير الشخصي لمعاممين لتحقيق التكيل الوظيفي.
 االستفادة الجامعة من الموهوبين لتدريب باقي العاممين.
 إشراك الموهوبين في دورات تدريبية خارجية متخصصة.
 تشجيق الموهوبين مت اإلسهام في تنمية المجتمق المحمي.
 إتاحة الفرصة لممنسوبين لتطبيق اإلبداع الشخصي لديهم.
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األبعصصاد

العمميات
 توفير المناخ المناسب لمبحث العممي الجاد.
 توفير المناخ المناسب لمموهوبين لتطبيق مبادراتهم.
 إيجاد وساكل اتصال فعالة تخدم مل الموهوبين.

إدارة األداء

 ورق آليات لتقويم األداء بهدل اكتشال الموهوبين من داخمها.
 توفير كل ما يحتاج الموهوب لتطوير موهبت .
 د م نظام يرمن احتواء الموهوبين.
 تعزيز نظام التلذية الراجعة لتطوير أداء الموهوبين.
 إشراك الموهوبين في مميات صنق القرار با تبارهم شركاء.
 االهتمام بالمسار الوظيفي لمموهوبين كوسيمة لتحسين أداكهم.

خامسا :العمل مت التلمب مت المعوقات التي حددتها الدراسة:
وذلصك مصصن خص ل تكصريس الجهصصود لت فصصي هصذ المعوقصصات والتخطصصيط لمعالجتهصصا
متصصت مصصا أرادت الجامعصصات التقصصدم فصصي هصصذا االتجصصا نحصصو الريصصادة اإلسصصتراتيجية ،والتصصي
حددتها الدراسة الميدانية وتم ترتيبها تنازليا بناء مت المتوسطات الحسابية:











المركزية الشديدة في العمل داخل الجامعة.
حب الذات لد بعض القيادات الجامعية وخوفهم من نجاح ايخرين.
قمة برامج التنمية المهنية المتخصصة في د م الموهوبين.
قمة المخصصات المالية الخاصة بإدارة المواهب.
معايير قياس الموهبة واإلنجاز غير وارحة أو دقيقة.
رعل أنظمة اكتشال الموهوبين لد الجامعة.
افتقار اإلدارة إلت مؤشرات معتمدة تقيس المواهب وتورحها.
رعل اإلمكانات ال زمة لتنمية الموهوبين داخل الجامعة.
مميات اختيار القيادات الجامعية ال تتم وفق ما لديهم من مهارات وقدرات.
رعل اهتمام اإلدارة العميا بالجامعة في تبني إدارة المواهب.

 قمة الكفاءات البشرية الموهوبة داخل الجامعة.
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سادسا :التقويم والمتابعة:
تهصدل هصذ الخطصوة إلصت التحقصق الفعمصصي مصن ممارسصة إدارة المواهصب بجميصق ممياتهصصا
مصصن أجصصل تحقيصصق تلذيصصة راجعصصة لمسصصعي نحصصو تحقيصصق المخرجصصات المرغوبصصة ،ومراقبصصة مصصا قصصد
يستجد في سبيل تحقيقها.

األهداف

المنطلقات

المتطلبات

التصور
المقترح
العمليات

المعوقات

المتابعة والتقويم

الشكل رقم ()1
مكونات التصور المقترح إلدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة
االسترتيجية

توصيات الدراسة:
في روء نتاكج الدراسة توصت الدراسة بما يمي:
 االسصصصتفادة مصصصن التصصصصور المقتصصصرح لمدراسصصصة فصصصي تفعيصصصل إدارة المواهصصصب فصصصي الجامعصصصاتالسعودية كمدخل تحقيق الريادة اإلستراتيجية.
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 رصصرورة تركي صز قيصصادات الجامعصصات السصصعودية مصصت طصصرق التلمصصب مصصت المعوقصصات التصصيأشصصصارت إليهصصصا الدراسصصصة وفصصصق التوجهصصصات المعاصصصصرة لتحقيصصصق الريصصصادة االسصصصتراتيجة مصصصت
المستو المحمي والعالمي.
 ررورة تبنصي قيصادات الجامعصات السصعودية مصداخل إدارة المواهصب والريصادة اإلسصتراتيجيةكمداخل حدي ة لمتطوير.
 رصرورة نشصر قافصة ممارسصة إدارة المواهصب فصي الجامعصات السصعودية ،وذلصك مصن خص لقد الورش التدريبية والندوات والمؤتمرات العممية.
 أن تقصصوم الجامعصصة مصصت ورصصق الخطصصط المناسصصبة لمتعاقصصب الصصوظيفي لممواهصصب لتحقيصصقالريادة اإلستراتيجية.
 تقصصديم المكاف ص ت الماديصصة المناسصصبة ألصصصحاب المواهصصب لتحفيصصزهم مصصت البقصصاء لتحقيصصقالريادة اإلستراتيجية.
 إتاحصصة الفرصصصة لمنسصصوبي الجامعصصة لتطبيصصق اإلب صداع الشخصصصي لصصديهم لتحقيصصق الريصصادةاإلستراتيجية.
 حصصث القيصصادات الجامعيصصة مصصت رصصروة إش صراك الموهصصوبين بالجامعصصة فصصي مميصصات صصصنقالقرار با تبارهم شركاء لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.
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-

دراسة الع قة بين إدارة المواهب في الجامعات السعودية والريادة اإلستراتيجية.

 مقارنصصة بصصين إدارة المواهصصب فصصي الجامعصصات السصصعودية وبعصصض الجامعصصات ذات التنصصصيلالمتقدم الميا.
 إجراء المزيد من الدراسات حول موروع الدراسصة وربطص بمتليصرات أخصر كبنصاء الميصزةالتنافسية والقيادة التحويمية واإلدارة اإلستراتيجية.
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