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 عودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلسترتيجية: تصور مقترحإدارة المواهب في الجامعات الس
 محمد بن فهاد اللوقان

 .المملكة العربية السعودية، جامعة حائل ،كلية التربية ،قسم التربية
   m.allugan@uoh.edu.sa  البريد االلكتروني:

 الملخص:
كمدددخل هدددفا الدراسددة إلددت ورددق تصددور مقتددرح إلدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية 

لتحقيددق الريددادة اإلسددترتيجية، مددن خددعل التعددرم رلددت درجددة ممارسددة إدارة المواهددب فددي 
الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددتراتيجية مددن وجهددة ن ددر أر دداء هي ددة 
التددري  واإلداريدين، والتعدرم رلدت درجدة تدوافر المتالالدات العزمدة لهدا، ومعرفدة معوقاتهدا 

هي ددة التدددري  واإلداريددين، وارتمدددت الدراسددة المددنه  الو دد ي  مددن وجهددة ن ددر أر دداء
( فددردا، 401المسددحي، واالسددتالانة أداة لهددا، ولالقددا رلددت رينددة لالبيددة ر ددوائية   لددا )

وجدداءت أبددرز النتددائ  كالتددالي: أن درجددة ممارسددة إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية 
ي جميدق األ عداد )تخاديا واسدتقاا  كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية جاءت متوساة فد

المددوارد الموهوبددة، االحت دداو  المواهددب، تنميددة وتاددوير المواهددب، إدارة األداء(، حيددث بلدد  
(. كمدا 3.04-3.10(، وتراوحدا متوسداات األ عداد بدين )3.07المتوسا الحسابي العام )

قيدق الريدادة جاءت درجة توافر متالالات إدارة المواهب في الجامعدات السدعودية كمددخل لتح
(، وجاءت درجة معوقات إدارة المواهدب 3.04اإلستراتيجية متوساة  متوسا حسابي بل  )

فدددي الجامعدددات السدددعودية كمددددخل لتحقيدددق الريدددادة اإلسدددتراتيجية كبيدددرة  متوسدددا حسدددابي 
(. كمددا أرددارت النتددائ  إلددت وجددود فددروح اات داللددة إحصددائية بددين اسددتجا ات أفددراد 3.43)

ممارسة إدارة المواهب في الجامعدات السدعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة  رينة الدراسة حول
اإلسددتراتيجية تعددود للمت يددرات التاليددة: )الجددن ، لبيعددة العمددل، المسددمت الددو ي ي، ردددد 
سددنوات الخدمددة(، بينمددا ال توجددد فددروح اات داللددة إحصددائية بددين اسددتجا ات أفددراد رينددة 

هدد ا النتددائ  أو ددا الدراسددة  االسددت ادة مددن الدراسددة تعددود الخددتعم الجامعددة. وفددي رددوء 
التصور المقترح في ت عيدل إدارة المواهدب فدي الجامعدات السدعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة 
اإلستراتيجية، كما أو ا   رورة تركيز قيادات الجامعات السعودية رلدت تحقيدق متالالدات 

 اإلستراتيجية.إدارة المواهب، والت ّلب رلت معوقاتها كمدخل لتحقيق الريادة 
الكلمدددات الم تاحيدددة: المواهدددب، إدارة المواهدددب، التعلددديم العدددالي، أر ددداء هي دددة التددددري ، 

 الجامعات السعودية، الريادة اإلستراتيجية.
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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. 

 

 
 
 



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

  .أ

 -103- 

 المقدمة:
لمعا ر من تاّور وت ّير يسير  سدررة م هلدة وريدر مسدبوقة إن ما ي هدا العالم ا

رلددت كافددة األ ددعدة والميددادين مددن حيددث المحتددوا والددن م واوليددات والخصددائص، ورلددت 
مسددتوا المن مددات والمتسسددات العامددة والخا ددة رلددت حددده سددواء  ارتالارهددا أكثددر الكيانددات 

 المجتمعية الحديثة تأثرا وتأثيرا  الت يير.
موارد الال درية كدان لهدا الددور الالدارز فدي هد ا التادورات، فالمن مدات وال رك أن ال
 حاجة ماسة إلت قوا اإلبداع والمرونة والتمّيدز  -ومنها الجامعات  –والمتسسات الحديثة 

والريادة؛ وله ا أ الحا إدارة المواهب في الوقا الدراهن أ دعب  يثيدر مدن ال قبدل، سدواء  
ر الموهوبددة أو االحت دداو بهددا؛ خا ددة مددق تزايددد مددن خددعل تحديددد وتخادديا وجدد   الكددواد

التنافسية رلت المستوا المحلي والعالمي؛ وبالتالي فالمن مات والمتسسات التي ت  ل في 
 إدارة مواردها الال رية وفق المعايير الحديثة سوم ت  ل ال محالة.

ورليددف فددثن كثيددرا مددن المن مددات والمتسسددات ت ددق أولويددة إلدارة المواهددب حيددث 
حا الموهالدددة ت دددّيل تحدددديا قويدددا فدددي إدارة المدددوارد الال دددرية لزيدددادة فعالّيدددة المن مدددة، أ دددال

فالمنافسة القائمة رلت المعرفة، وتحديات العولمدة، وت ييدر ردالم العمدل؛  اتدا ت ديل قدوا 
تدفق المن مات إلت األمام مما يدل داللة قاعية رلت أهمية إدارة المواهب في تنمية القوا 

 ,Mahiswaran, Nisha, Thilageswary, Jeyanthirar & Noraini)العاملدة 
2019: 257). 

( إلت أندف Richard, Audrey & Scott, 2014: 1وي ير ريت ارد وآخرون )
يجددب أن تدددرم المن مددات أهميددة أن ييددون لددديها أف ددل المواهددب مددن أجددل النجدداح فددي 

او بهددم، حيددث تعددد إدارة التنافسددية والعالميددة، ورددرورة تو يدد  وتاددوير الموهددوبين واالحت دد
 المواهب مورد حاسم لتحقيق أف ل النتائ  الممينة. 

وتعد إدارة المواهب فر ة جديدة نسبيا ورير مست لة ررم أهميتها في تقددم الكثيدر 
مدددن المن مدددات والمتسسدددات، ووسددديلة مجرّبدددة ورملّيدددة لبنددداء وتحقيدددق الميدددزة التنافسدددية، 

المواهدب المتهلددة روامدل حاسددمة لتحقيدق النجدداح فعمليدات الجد   والتاددوير والح داو رلددت 
 Rudhumbuوله ا يجب أن يتم التخايا لها  عناية  ما يتمارت مق الت يرات المتوقعة )

& Maphosa 2015: 21.) 
وقد أ الحا إدارة المواهب أحد المصادر المهمة لبنداء الميدزة التنافسدية، ولد ا فدثن 

المواهب وتو ي ها وتاويرها واالحت او بهدا هنام من مات تب ل أقصت ما في وسعها لج   
إلدراكهم أن األفراد هم األ ول ال ريدة التي توجد بي ة مح زة لعبتكار وإرااء  عض المزايا 
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 ,Baqutayanلمن مدداتهم فددي النمددو وإيجدداد مجدداالت قددادرة رلددت التوسددق والتنافسددية. )
2014: 2290.) 

جية للمن مددات فددي السددنوات األخيددرة، وازداد االهتمددام فددي م هددوم الريددادة اإلسددتراتي
 سدددبب التقددددم التكنولدددوجي والخصخصدددة والبي دددة التنافسدددية للمن مدددات المحليدددة والدوليدددة 
والعالمية، ولقد تزايد االهتمام به ا الموروع لما لدف مدن دور فدي نمدو المن مدات وتوسدعها 

 (. 2018:391وحصولها رلت المزيد من الموارد المالية والمادية )هارم وسعد 
وتعدددد الريدددادة اإلسدددتراتيجية مدددن الق دددايا الملحدددة فدددي التالعدددات الجامعيدددة رلدددت 
المسددتويات كافددة سددواء المحلددي منهددا أو العددالمي ن ددرا ل راسددة المنافسددة والتحددديات التددي 
ت ررها ال روم والمت يرات، وررورة إيجاد المدداخل الناجعدة فدي تكدوين الرأسدمال الال درل 

لتنافسددية مددن خددعل المواهددب، وبمددا لددديها مددن مخددزون معرفددي والمعرفددي  مددا ي ددمن لهددا ا
وابتكددارل يحقددق لهددا اكتسددا  المعرفددة ونقلهددا داخددل أروقددة الجامعددة حتددت تكددون قددادرة رلددت 

 (.1: 2016بناء ميزة تنافسية تحقق لها اكتسا  التميز والت وح والريادة )النورل 
تالحدددث ردددن ال دددر  ولكدددي تكدددون الجامعدددات رائددددة إسدددتراتيجيا؛ يجدددب رليهدددا أن 

المناسالة للتميز، وأن تهتم في المقام األول ببناء قدراتها الال رية، وتبندي العداملين األك داء 
الريدداديين اول المواهددب والجدددارات البياديددة واالبتكاريددة المعئمددة للت ددوح والتددي تعددد جددوهر 

ادة مدن قددراتهم الريادة، والعمل رلت تدريبهم ودرمهم وتح يزهم، مق األخ   االرتالار االست 
الريادية المتدية إلت تحقيق التميز، والريادة كي تكدون الجامعدات رائددة إسدتراتيجيا. )هاردم 

 (. 2018:389وسعد 
وتعد الريادة اإلستراتيجية للجامعات محل اهتمام الجامعات السعودية سواء العريقدة 

والتنافسدية والتميدز منها أو النار ة أمع في تحقيق مستويات متقدمة رلت مستوا الجودة 
 المتسسي، وبالتالي االرتقاء  مستوا مخرجاتها.

 :م يلة الدراسة
تواجدددف الجامعدددات السدددعودية )العريقدددة والنارددد ة( العديدددد مدددن التحدددديات الحاليدددة 
والمسددتقبلية؛ ممدددا يحدددتم رليهدددا الالحدددث ردددن لددرح ريدددر تقليديدددة لمواكالدددة هددد ا التحدددديات 

يددق تالعددات الرايددة المسددتقبلية للمملكددة العربيددة والت يددرات، وال رددك أن السددعي نحددو تحق
، ومددا يصدداحبها مددن بددرام  وإسددتراتيجيات يحتددا  إلددت أسدداليب ورمليددات 2030السددعودية 

ون م تواكب حجدم هد ا التالعدات، والجامعدات ك يرهدا مدن المتسسدات العامدة تواجدف العديدد 
 من الم يعت والمعوقات المتعددة التي قد تحد من أداء رملها.
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ا أن المواهب الال رية من الموارد النادرة التي يجب رلت الجامعات الالحث رنهدا كم
 Richard, Audreyومن ثم استقاابها والح او رليها، حيث ي دير ريت دارد وآخدرون )

& Scott, 2014: 1 من أن الموهالة مورد نادر رلت نحو متزايد، ل لك يجدب أن تددار ،)
تركيز إسدتراتيجي للح داو رلدت المواهدب وتادوير  رلت أكمل وجف، كما يجب أن ييون هنام

 خل ائهم.
ويعددد مدددخل إدارة المواهددب مددن المددداخل المهددة فددي تحقيددق العديددد مددن األهدددام 
اإلستراتيجية وبناء الميزة التنافسية في أل من مة أو متسسة رامة كانا أم خا ة، وهد ا 

( حيدث Tatoglu, Glaister, Demirbag 9 :2016مدا يتكددا تداتورلو، وجعيسدتر )
أرددارا إلددت أن وجددود إدارة المواهددب فددي أل من مددة أو متسسددة يميددن أن تكددون حاسددمة 

 لتحقيق النجاح والالقاء رلت المدا الاويل لها. 
وهو ما تسعت إليدف إدارة المواهدب، وقدد أو دا دراسدة كدل مدن )الجدراح وأبدو دولدف 

(،   دددروة 2019، والحراح دددة وال دددرفات 2019، والصدددعو  2018، والنعيمدددي 2015
( إلت ردرورة موا دلة 2017االتجاا نحو تابيق إدارة المواهب، كما أرارت دراسة )العلي 

العمددل رلددت درددم إدارة المواهددب  مددا يحقددق التاددوير والتمّيددز، كمددا أو ددا دراسددة )الاالددال 
( أي دا إلدت أهميدة تصددميم سياسدات واسدتراتيجيات حديثددة وتكدوين ثقافدات تن يميددة 2017

 سات إدارة المواهب.لتابيق ممار 
وجدداءت هدد ا الدراسددة اسددتجا ة للعديددد مددن تحددديات ردددة؛ أهمهددا سددعي جامعددات  

المملكدددة العربيدددة السدددعودية )العريقدددة والنارددد ة( نحدددو تحقيدددق الريدددادة الجامعيدددة؛ وردددمان 
الجدددودة فدددي التعلددديم الجدددامعي وبالتدددالي تحقيدددق تالعدددات الرايدددة العامدددة للمملكدددة العربيدددة 

 . 2030السعودية 
 ويحدد الالاحث م يلة الدراسة  الستال الرئي  التالي: 

ما التصور المقترح إلدارة المواهب في الجامعات السعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة 
 اإلستراتيجية من وجهة ن ر أر اء هي ة التدري  واإلداريين؟

 ويت رع رنف األس لة التالية:
ودية كمددددخل لتحقيدددق الريدددادة مدددا درجدددة ممارسدددة إدارة المواهدددب فدددي الجامعدددات السدددع .1

 اإلستراتيجية من وجهة ن ر أر اء هي ة التدري  واإلداريين؟
ما المتالالات العزمة إلدارة المواهدب فدي الجامعدات السدعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة  .2

 اإلسترتيجية من وجهة ن ر أر اء هي ة التدري  واإلداريين؟
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دية كمدخل لتحقيق الريدادة اإلسدتراتيجية ما معوقات إدارة المواهب في الجامعات السعو  .3
 من وجهة ن ر أر اء هي ة التدري  واإلداريين؟

هددل توجددد فددروح اات داللددة إحصددائية فددي اسددتجا ات أفددراد رينددة الدراسددة حددول درجددة  .4
ممارسددة إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددتراتيجية 

 الجامعة(؟ -ردد سنوات الخدمة  -لبيعة العمل  –ن  تعزا للمت يرات التالية: )الج
هل توجد فروح اات داللة إحصائية في استجا ات أفراد رينة الدراسة حول المتالالات  .5

العزمددة إلدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددتراتيجية 
 الجامعة(؟ -ات الخدمة ردد سنو  -لبيعة العمل  –تعزا للمت يرات التالية: )الجن  

هل توجد فروح اات داللة إحصائية في اسدتجا ات أفدراد ريندة الدراسدة حدول معوقدات  .6
إدارة المواهدددب فدددي الجامعدددات السدددعودية كمددددخل لتحقيدددق الريدددادة اإلسدددترتيجية تعدددزا 

 الجامعة(؟ -ردد سنوات الخدمة  –لبيعة العمل  –للمت يرات التالية: )الجن  
 أهدام الدراسة:

تعددرم رلددت درجددة ممارسددة إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق ال .1
 الريادة اإلستراتيجية من وجهة ن ر أر اء هي ة التدري  واإلداريين.

التعدددرم رلدددت المتالالدددات العزمدددة إلدارة المواهدددب فدددي الجامعدددات السدددعودية كمددددخل  .2
 تدري  واإلداريين.لتحقيق الريادة اإلسترتيجية من وجهة ن ر أر اء هي ة ال

التعدرم رلددت معوقددات إدارة المواهددب فددي الجامعدات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة  .3
 اإلستراتيجية من وجهة ن ر أر اء هي ة التدري  واإلداريين.

معرفة ال روح اات الداللدة اإلحصدائية فدي اسدتجا ات أفدراد ريندة الدراسدة حدول درجدة  .4
السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددتراتيجية ممارسددة إدارة المواهددب فددي الجامعددات 

 الجامعة(. -ردد سنوات الخدمة  –لبيعة العمل  –تعزا للمت يرات التالية: )الجن  
معرفدددة ال دددروح اات الداللدددة اإلحصدددائية فدددي اسدددتجا ات أفدددراد ريندددة الدراسدددة حدددول  .5

الريددادة المتالالددات العزمددة إلدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق 
رددد سدنوات الخدمدة  –لبيعدة العمدل  –اإلستراتيجية تعزا للمت يرات التالية: )الجن  

 الجامعة(. -
معرفة ال روح اات الداللة اإلحصائية في استجا ات أفراد رينة الدراسة حدول معوقدات  .6

إدارة المواهدددب فدددي الجامعدددات السدددعودية كمددددخل لتحقيدددق الريدددادة اإلسدددترتيجية تعدددزا 
 الجامعة(. -ردد سنوات الخدمة  –لبيعة العمل  –التالية: )الجن   للمت يرات

تقددديم تصددور مقتددرح إلدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة  .7
 اإلسترتيجية فيها.
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 :أهمية الدراسة
 تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من خعل ما يلي:

 ميدة وهدو إدارة المدوارد الال درية فدي أنها تالحث في موروع رلت درجدة راليدة مدن األه
 الجامعات.

  أهمية الميدان ال ل لالقا فيف والمتمثل في الجامعات السعودية إاا تمثل محورا مهما
في تحقيق تالعدات المجتمدق وتحقيدق أهدافدف  مدا يتندارم مدق م دامين رايدة المملكدة 

 .2030العربية السعودية 
 معدات السدعودية فدي تحقيدق أهددام رايدة أهمية الدور ال ل تقوم  ف المواهب في الجا

حيددث أنهددا تلعددب دورا محوريددا فددي سددبيل تحقيددق  2030المملكددة العربيددة السددعودية 
التحول واإلسهام فدي  دنارة التنافسدية وبنداء الميدزة التنافسدية  مدا يحقدق لهدا الالقداء 
ليدة والتميز والريادة؛ األمر الد ل يدتدل إلدت إحدداي ت ييدر وتادوير فدي ممارسداتها العم

 است رافا لمستقبل ال رااء أف ل.
  أنها تناقش ق ية من أهم الق ايا؛ حيث تالحث في تالعات الجامعات المستقبلية فدي

 التوجف نحو الريادة اإلستراتيجية.
  أنها تناقش مورورا من أحدي المورورات التي تهتم  ق ايا التادوير والتحدديث فدي

 العمل.
 االهتمام مستقبع في تحسين أدائهم المهني  مدا  قد ت يد في توجيف الكادر الال رل إلت

 يعود  ال ائدة رلت األداء المتسسي   يل رام. 
  قد تسهم نتدائ  هد ا الدراسدة المسدتلين فدي الجامعدات والندوادل الرياديدة فدي التخاديا

إلرداد برام  مهنية لتنمية القدرات والمهارات الو يفيدة فدي الجامعدات وررايدة الكدوادر 
 الموهوبة.

   َتمَّل أن تسارد نتائ  الدراسة الحالية في وردق تصدور مقتدرح يميدن أن يسدت يد مندف ي
ومدن تو دياتف  دّناع القدرار فدي وزارة التعلديم والجامعدات فدي توجيدف رمليدات التاددوير 

 وإدارة المواهب الجامعية.
 :حدود الدراسة

مواهدب فدي الحدود الموروعية: يقتصر الحد الموردوري فدي وردق تصدور مقتدرح إلدارة ال
الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددتراتيجية مددن وجهددة ن ددر أر دداء هي ددة 

 التدري  واإلداريين، من خعل معرفة درجة ممارستها ومتالالاتها ومعوقاتها.
الحدددود الال ددرية والميانيددة: لالقددا هدد ا الدراسددة رلددت رينددة مددن أر دداء هي ددة التدددري  

 بدالعزيز وحائل.واإلداريين في جامعتي الملك ر
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الحدود الزمانية: تم تابيق اإلجراءات الميدانية لهد ا الدراسدة خدعل ال صدل الجدامعي األول 
 هد. 2020/2019 – 1441/1440من العام 

 مصالحات الدراسة
 إدارة المواهب: 
واألن داة اإلداريدة  الممارسداتالمواهدب  أنهدا مجموردة مدن العمليدات و  تعرم إدارة
والمحاف ددة إدارة التعيددين واالختيددار والتاددوير د الال ددرية مددن حيددث تحديددد المرتالاددة  ددالموار 

 (. Neill, 2004 :69 &Heinenرليها واستقاابهم والدم  والتح يز. )
تخاديا ويعرفها الالاحث إجرائيا:  أنها رملية مخاادة ومن مدة تقدوم رلدت اختيدار و 

واهبهم وتاويرهددا، وإدارة وتنميددة مدد داخددل الجامعددة، واسددتقاا  المددوارد الال ددرية الموهوبددة
أدائهم واالحت او بهم،  ما يحقق أهدام الجامعة ويعمل رلدت بنداء ميدزة تنافسدية لهدا. وتدم 

 قياسها من خعل أ عاد إدارة المواهب التي حددت الدراسة الحالية وهي:
مجمورة من اإلجدراءات والعمليدات التدي يدتم تخايا واستقاا  الموارد الموهوبة: وهو  .1

ا تحديد المهام واألفراد اول الموهالة واختيارهم  مدا يدتعءم مدق لبيعدة العمدل من خعله
 الجامعي من أجل تحقيق الخاا اإلستراتيجية للجامعة.

وهو مجمورة من اإلجراءات واألن مة التي تتخ ها الجامعة لالقداء االحت او  المواهب:  .2
 المواهب التي تمتلكها وتوفير بي ة رمل تتناسب مق  قدراتهم.

األن داة والعمليدات التدي تتبناهدا الجامعدة مجموردة مدن تنمية وتاوير المواهب: وهدو  .3
إلكسددا  الموهددوبين معددارم ومهددارات وقدددرات متنورددة بهدددم تحسددين األداء، وتحقيددق 

 تالعات الجامعة المستقبلية. 
إدارة األداء: وهي اإلجراءات والن م والسياسات التي يتم من خعلها االهتمدام  المسدار  .4

لددو ي ي للمواهددب وتددوفير المنددام التن يمددي المناسددب لهددم لتابيددق مالددادراتهم الخددا  ا
بهدددم مدددن أجدددل تحسدددين أدائهدددم وإيجددداد وسدددائل اتصدددال فعالدددة تخددددم رملهدددم ووردددق 

 أدائهم. المناسالة لتقويم اوليات
 الريادة اإلستراتيجية:

تولون هي مجمدوع األن داة والارائدق والممارسدات التدي تعتمددها الجامعدات والمسد
فيها؛ لبناء المركز المناسب في المجتمق، وخلدق ال در ، واسدتثمار المدوارد البّيمدة  ادرح 

 (.393: 2018يصعب رلت المنافسين فهمها أو تقليدها )هارم وسعد 
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ويعرفهددا الالاحددث إجرائيددا  أنهددا: العمليددات واإلجددراءات واألن دداة والممارسددات التددي 
اسددالة لهددا فددي المجتمددق المحلددي، واالسددتثمار األمثددل تتبناهددا الجامعددة؛ لبندداء الميانددة المن

 لمواردها لتحقيق ميزة تنافسية ت من لها الالقاء والنجاح والتميز.
 اإللار الن رل والدراسات السا قة:

يعدددد م هدددوم إدارة المواهدددب مدددن الم ددداهيم اإلداريدددة الحديثدددة نسدددبيا حيدددث بددددأ فدددي 
ن، ف ي البداية كانا الجهة المسدتولة ردن السالعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الع ري

األفدددراد هدددي إدارة ردددتون المدددو  ين والعددداملين، وكاندددا تعندددي فدددي تو يددد  األفدددراد ودفدددق 
رواتبهم، وفي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القدرن ن سدف تادور الم هدوم فكاندا 

 دددة إدارة المدددوارد تسدددمت  دددالموارد الال دددرية اإلسدددتراتيجية، حيدددث أدركدددا المن مدددات أن و ي
الال ددرية أكثددر أهميددة فددي تو يدد  األفددراد المناسددبين وتدددريبهم ومسدداردتهم وتصددميم أدوار 
الو ي ددة وهياكددل المن مددة )تصددميم المن مددة(،  اإلرددافة إلددت ن ددم الميافدد ت والتعوي ددات، 
وفي أواخر التسعينيات مدن القدرن الماردي وحتدت اون بددأ م هدوم إدارة المواهدب فدي إدارة 

وارد الال ددرية واالنتقددال إلددت م هومهددا ال ددامل والن ددر لهددا رلددت أنهددا رمليددة مسددتمرة المدد
ومتكاملددددة تعنددددت  االسددددتقاا  والتعيددددين والتنميددددة وإدارة األداء والدددددرم وتخادددديا التعاقددددب 
الددو ي ي، والن ددر إلددت ال ددرد رلددت أنددف مددورد مهددم يجددب العنايددة  ددف مددن االختيددار وحتددت 

 (.119، 118: 2016، )العسال وخاا  (Bersin, 2006: 1,2) .المحاف ة رليف
وتعرم إدارة المواهب  أنهدا رمليدة جد   األفدراد اول المهدارات العاليدة، وإردراكهم، 

 ,Anupam & Upasnaوتاويرهم، واالحت او بهم، وتادوير مدن هدم رلدت رأع العمدل )
2012: 22.) 

م األفددراد  أنهددا رمليدة تنميددة وتادوير وإرددرا (Jain, 2012: 497)كمدا يعرفهددا 
العدداملين والجدددد والمحاف ددة رلدديهم وجدد   األفددراد أ ددحا  المهددارات العاليددة للعمددل لدددا 

 .المن مة
(  أنهدا رمليدف متكاملدة تهددم إلدت :Chen & Kang, 2013 1073ويعرفهدا )

 اختيار واستقاا  وميافأة أف ل المواهب، واالحت او بهم.
 ين لدديهم قيمدة م دافة للعمدل وررفا ك لك  أنها رمليدة جد   مخاادة لافدراد الد

فددي المن مددة، وتنميددتهم واالحت دداو بهددم واسددتثمار إمياندداتهم العاليددة رلددت مسددتوا األدوار 
 (.Baqutayan, 2014: 2290والعمليات. )
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 رمليات مصمَّمة لتحسين أو أن مة استراتيجيات متكاملة تن ي  أي ا  أنها ورّرفا
 لتلبيدة واالسدتعداد المالوبدة، المهدارات بد ول  واالحت داو وتادويرهم، األردخا  تو يد 

 .(36: 2015والمستقبلية )المصرل واورا،  الحالية الحاجات التن يمية
كمدددا ررفدددا  أنهدددا ن دددام متكامدددل يبددددأ بتحديدددد احتياجدددات المن مدددة مدددن المواهدددب 
ومقارنتهدا  المواهدب المتددوافرة داخدل المن مدة، وتحديددد العجدز منهدا للعمددل رلدت اسددتقاابها 

ا مددن خددار  المن مددة، ثددم العمددل رلددت تنميددة وتاددوير المواهددب الحاليددة والجديدددة، وجدد به
وورددق اسددتراتيجيات للح دداو رلددت المواهددب وتددوفير البي ددة المعئمددة لهددم لكسددب والئهددم 

 (.117: 2016والتزامهم للمن مة )العسال وخاا ، 
التميدز وررفا ك لك  أنها "رمليدة بنداء وتادوير قددرات ومواهدب المدو  ين لتحقيدق 

 (. 2017: 19والمنافسة" )ديو  والكوي ي، 
كمدددا تعدددرم  أنهدددا "رمليدددة إداريدددة تتالدددب دردددم مسدددتمر مدددن جاندددب اإلدارة العليدددا 
والمن مة كيل، والتي تناول رلت ورق األرخا  المناسبين في األماكن المناسالة والعمل 

رم والميافددد ت رلدددت التادددوير، والتعلددديم الددددائم والمسدددتمر والح ددداو رلددديهم ردددن لريدددق الدددد
 (. 841: 2017والتقديرات المناسالة )الساوحت والنجار والع رل، 

كمددا تعددرم إدارة المواهددب  أنهددا إسددترتيجيات متكاملددة تقددوم رلددت ت عيددل رمليددات 
الالحث واإلستقاا  واإلختيار والتاوير  العاملين ال ين يمتلكون قددرات فريددة ومتميدزة تلبدي 

: 2017سددتقبلية للحصددول رلددت أف ددل النتددائ  )مندداع، إحتياجددات المن مددة الحاليددة والم
295 .) 

( إلت 36: 2015أما م هوم إدارة المواهب في الجامعات في ير )المصرل واورا، 
أنددف يتمثددل فددي إسددتراتيجيات تعنددت بتحسددين إجددراءات التعيددين والتنميددة رددن لريددق تو يدد  

والعمدل رلدت اإل قداء رلديهم إميانات أر اء هي دة التددري  والعداملين وقددراتهم وتاويرهدا، 
  .واالحت او بهم، واالستعانة  المواهب من خار  الجامعة، من أجل تحقيق الت وح والتمّيز

وتأسيا رلت ما سبق ويمين القول  أن إدارة المواهب تعدد رمليدف متكاملدة لتخاديا 
وجدد   وتو يدد  وتاددوير المددوارد الال ددرية المبدرددة اات البيمددة الم ددافة التددي تسددهم فددي 

 تحقيق األهدام بت وح وتميز من خعل بناء الميزة التنافسية وتحقيق الريادة. 
تخادديا رمليددة مخااددة ومن مددة تقددوم رلددت اختيددار و ورليددف يميددن تعري هددا  أنهددا: 
وتنميددة مددواهبهم وتاويرهددا، وإدارة  داخددل الجامعددة، واسددتقاا  المددوارد الال ددرية الموهوبددة
 م الجامعة ويعمل رلت بناء ميزة تنافسية لها.أدائهم واالحت او بهم،  ما يحقق أهدا
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 أ عاد إدارة المواهب:
المواهددب، وأرددارت هدد ا  لقددد تناولددا العديددد مددن الدراسددات اات الععقددة أ عدداد إدارة

الدراسددات إلددت أنددواع مختل ددة مددن هدد ا األ عدداد، وفيمددا يلددي رددرت ألبددرز تلددك األ عدداد التددي 
 ا الدراسدة االسدت ادة منهدا فدي بنداء أ عادهدا ارتملا رليها ه ا الدراسات والتدي حاولدا هد

 وهي رلت النحو التالي: 
( إلدددت ثمانيدددة أ عددداد إلدارة 457-451: 2008أردددارت دراسدددة )نا ددد  وزنددداتي، 

المواهب هي: )االختيار الجيد، واكت ام المواهب، والح او رليها، وورق الحدوافز الماديدة 
ميانددا جدد ا ا، وتاددوير األداء، واسددتقاا   والمعنويددة العزمددة، وتنميتهددا، وجعددل بي ددة العمددل

 األسات ة المتميزين(.
( فقد أورد  أن أ عداد إدارة المواهدب Behrstock, 2010: 3- 2أما بيرستام )

ال ّعالدددة تحدددّدد فدددي ثمانيدددة أ عددداد أي دددا هدددي: )اإلردددداد، واالختيدددار، والتو يددد ، والتوجيدددف، 
 ددة بي ددة العمددل المريحددة واإليجابيددة والتنميددة المهنيددة، والتح يددز رلددت أسدداع األداء، وتهي

 األداء(. وإدارة مناسب،   يل والمجهزة
( أن أ عدداد إدارة المواهددب أربعددة تحدددد فيمددا 326-322 2014:وتددرا ال رجدداني )

 يلي: 
  تحديددد المواهددب: مددن خددعل تحديددد خصددائص الموهددوبين مددن حيددث الخبددرة، والمهددارات

و ي ددة، ويميددن تحقيددق الددك مددن خددعل العلميددة والعمليددة التددي تتناسددب مددق واجالددات ال
و د  و ي دي وارد  يمدز  بدين واجالددات الو ي دة وموا د ات ردارليها، وبد لك تددتمين 
اإلدارة من اختيار األفراد المتميزين اول المهارات المالوبة والمناسالة ألعالداء وواجالدات 

 العمل.
 ،وتتم رملية  ج   المواهب: وتعنت أن تكون المن مات بي ة جاا ة للعاملين الموهوبين

الجدد   مددن خددعل رايددة مسددتقبلية ترارددي االحتمدداالت والتاددورات التددي تددرتالا  سددوح 
 العمل. 

  االحت ددداو  المواهدددب: وتعندددي اإل قددداء رلدددت الموهالدددة  المن مدددة واسدددتالقاء الموهدددوبين
 واالحت او بهم.

 تنمية المواهب: وتعني تاوير قدرة الموهوبين في التعامل مدق الت يدرات التدي تحددي فدي 
البي دددة المحيادددة، ويجدددب أن ي دددمل التادددوير المعدددارم والسدددلوم والمهدددارات الخا دددة 

  المو   الموهو .
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 إدارة المواهب فيما يلي:  (، أ عاد243، 242: 2017ويحدد الجع رل ورمران )
  االحت دداو  المواهددب وجدد بها: وتعنددي االسددتقاا  والالحددث رددن األفددراد المددتهلين وجدد بهم

 رليها. والمحاف ة الموهالة رلت المن مة، واإل قاء يف ال اررة ل  ل الو ائ 
 القددرات العداملين تزويدد المن مدة فدي التدي تبد لها الموهالدة: وتعندت الجهدود تادوير  

  المستقبل. في المن مة إليها والمهارات التي تحتا 
 المهدارات خدعل تحديدد مدن ال عالدة المدوارد ون در تدوفير الن ر واإلدارة: وتعندي رمليدة 

 .التن يمية تتناسب مق االحتياجياتالتي 
 وك داءة ن دم االتصداالت التصدرم، رلدت والتميين: وتعندي مدن  األفدراد القددرة االتصال 

 . ي اءة وفعالية الرسائل التي تك ل تو يل
وفي روء ما أرارت إليف الدراسات التي تناولا أ عداد إدارة المواهدب؛ يدرا الالاحدث 

رئيسدة تحدول جميدق تلدك الت ريعدات، ولهد ا فدثن الدراسدة أنف جميعا تندر  تحا أربعة أ عاد 
 الحالية تحدد أ عاد إدارة المواهب في الجامعات  ما يلي:

  تخادديا واسددتقاا  المددوارد الموهوبددة: ويددتم الددك مددن خددعل ورددق الخاددا اإلسددتراتيجية
لعحتياجات الحالية والمستقبلية ألوراع الجامعدات؛ رلدت أن تجعدل الجامعدة اسدتقاا  

ا مددن أهدددافها اإلسددتراتيجية، كمددا تعمددل الجامعددة رلددت جدد   اول  المهددارات العاليددة جددزء 
المواهب وتحديد الخبرات المالوبة العزمة لتحقيق تلك اإلستراتجيات  ما يي دل للجامعدة 
الالقاء والمنافسة وبناء الميزة التنافسية لها من خعل التو ي  الدقيق للمهام والقدرات 

توفيرهدددا، ومدددن ثدددم العمدددل مدددن خدددعل الخادددا التن ي يدددة رلدددت  المالوبدددة والعمدددل رلدددت
 استقاا  تلك المواهب. 

   االحت ددداو  المواهدددب: كدددي تحدددت ا الجامعدددة  مدددا لدددديها مدددن مواهدددب ينال دددي أن تحدددر
الجامعددة رلددت االحت دداو  ددالموهوبين مددن خددعل مددن  حددوافز معنويددة وماديددة أل ددحا  

رلدددت الالقددداء، وتدددوفير بي دددة العمدددل  اإلبتكدددارات وأ دددحا  المواهدددب ال ائقدددة لتح يدددزيهم
لتحقيدددددددق الريدددددددادة   قدددددددائهم فيهدددددددا؛ المناسدددددددالة إل هدددددددار تلدددددددك المواهدددددددب ل دددددددمان

 بينهم. رعقات إيجابية وتكوين  أن سهم  ثقتهم وتعزيز اإلستراتيجية
 التدريبيددة  تنميددة وتاددوير المواهددب: وييددون الددك مددن خددعل إرددرام المواهددب  الدددورات

تاددددوير الدددد ات، وإتاحددددة  العدددداملين بهدددددم بددددين المنافسددددة المتخصصددددة، وبددددث روح
رخصددددددي، واالهتمددددددام  ددددددالتاوير  لهددددددم لتابيددددددق مددددددا لددددددديهم مددددددن إبددددددداع ال ر ددددددة
 الو ي ي. التكي  لتحقيق لهم ال خصي
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 للموهدددددددوبين  المناسدددددددب إدارة األداء: وييدددددددون الدددددددك مدددددددن خدددددددعل تدددددددوفير المندددددددام
كاء، واالهتمدددام القدددرار  ارتالدددارهم ردددر  رمليدددات  دددنق وإردددراكهم فدددي مالدددادراتهم لتابيدددق
 تخددم فعالدة اتصال وسائل وإيجاد أدائهم لتحسين للموهوبين كوسيلة الو ي ي  المسار

رمددل الموهددوبين، ودرددم ن ددام ي ددمن احتددواء الموهددوبين، وورددق آليددات لتقددويم األداء 
 بهدم اكت ام الموهوبين، وتعزيز الت  ية الراجعة لتاوير األداء.

، فقددد تناولددف  عددض األدبيددات وفيمددا يلددي اسددتعرات أمددا م هددوم الريددادة اإلسددتراتيجية
 ع ا من تلك التعري ات، حيث ررفا الريدادة اإلسدتراتيجية  أنهدا العمليدة التدي تهدتم بتبندي 
ون ر التجديد رلت جميق المستويات اإلدارية فدي المن مدة، حيدث تدتم كدل أرمدال المن مدة 

 .(Covin & Miles, 1999: 49)  كر وفلس ة ريادية 
رفددا  أنهددا تعنددي تكامددل السددمات الرياديددة مددق السددمات اإلسددتراتيجية لتصددميم كمددا ر

وتابيق استراتيجيات ريادية تسارد المن مات رلت خلق الثروة، حيث تالحث تلك المن مات 
رن استراتجيات جديددة لخلدق الثدروة والبيمدة مدن خدعل العلدم، والالحدث، واإلبدداع واإلبتكدار 

(Hitt, Ircland, Camp, Sexton, 2001: 480.) 
وتعرم كد لك رلدت أنهدا رمليدة إن داء رديء جديدد او قيمدة مدن خدعل بد ل الجهدد 

 (.11: 2014وإن اح األموال وتخصيص الوقا وتحمل المخالر المصاحالة ل لك )الجازل 
وررفددا أي ددا  أنهددا مجمددوع األن دداة والممارسددات التددي تعتمدددها من مددات األرمددال 

في السوح وخلق ال ر  وٕاسدتثمار المدوارد  ادرح يصدعب ومديروها لبناء المركز المناسب 
 (.189: 2016وأدري  وكا م والرواحنف  تقليدها )ال البي أو رلت المنافسين فهمها

وررفدددا  أنهدددا  ددداهرة جديددددة االنت دددار بدددين من مدددات األرمدددال  مختلددد  أرددديالها 
رلدت إن داء  وأحجامها تجمق بين خصائص الريادة وخصدائص اإلدارة اإلسدتراتيجية، وتعمدل

اسددتراتيجيات رياديددة تسددارد المن مددات رلددت خلددق قيمددة لمختلدد  ال  ددات المسددت يدة مددن 
 (.2017: 15أرمالها وتحقيق أداء متميز لها )نصير 

أما الريادة اإلستراتيجية للجامعات فهي مجموع األن اة والارائق والممارسات التدي 
المناسدب فدي المجتمدق، وخلدق ال در ، تعتمدها الجامعات والمستولون فيها، لبناء المركز 

واستثمار الموارد البّيمة  ارح يصدعب رلدت المنافسدين فهمهدا أو تقليددها، وترتكدز الريدادة 
اإلسددتراتيجية رلددت ت ددجيق الجامعددات رلددت تابيددق إسددتراتيجيات اإلبددداع واالبتكددار والت ددرد 

اتخداا القدرارات، وكد لك والمخالرة والمالادأة ، وك لك ت جيق أفدراد المجتمدق األكداديمي رلدت 
 (.394:  2018القدرة رلت التناف  وتحقيق الميزة التنافسية. )هارم وسعد،
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أمددا أ عددداد الريدددادة اإلسدددتراتيجية، فقدددد تارقدددا األدبيدددات المتعلقدددة  موردددوع الريدددادة 
اإلستراتيجية إلت العديد من األ عاد والعنا ر العزمة لتحقيق هد ا األ عداد، فمدنهم مدن اكدر 

مسددة أ عدداد تتحددد فددي: اإلبددداع واالبتكددار، والمخددالرة، واالسددتالاقية، والمرونددة، وإدارة أنهددا خ
المدددوارد  اريقدددة إسدددتراتيجية، وأردددام  ع دددهم لهدددا واالسدددتقعلية، والت دددرد، والهجوميدددة. 

(Ireland et al, 2003: 966 ،)(McGrath & MacMillan 2000: 21) ،
:  2008( و)السدديارنة، 2018: 670(، و)ربددداللاي ، ورلددي 2017: 15و)نصددير 

 (.14 - 9:  2014، )الجازل، (88
ورليف يمين إجمال أ عاد الريادة اإلستراتيجية  الجامعات  أربعدة أ عداد رئيسدة، 

 هي كالتالي:
  المرونة: وهي قدرة الجامعة رلت الت يير والتكي  واالستجا ة للمت يدرات، وتعدد المروندة

السريق وردم الثالات، وتعد المرونة متالالا رئيسدا مهمة في ال روم التي تتسم  الت ير 
فددي المنافسددة وزيددادة فددر  النجدداح سددواء كانددا مرونددة ت دد يلية وهددي مرونددة اإلنتددا  
وتعني القدرة رلت إنتا  منتجات متعددة دون تكالي  رالية أو إحداي ت ييرات جوهريدة 

سددريق للت يددرات  فددي األداء، أو مرونددة اسددتراتيجية وهددي القدددرة رلددت اإلسددتجا ة   دديل
 الحا لة في  روم المنافسة رلت المستوا االستراتيجي.

  اإلبددداع واالبتكددار: ويعنددي توليددد األفكددار اإلبداعيددة الجديدددة مددن خددعل الالحددث العلمددي
وتبني األفكار ال ريدة التي تتدل إلت تاوير المخرجات والخدمات التدي تتسدم  التجديدد، 

بداع والتميز والتدي تعدد هددفا  نهائيدا  للنجداح والالقداء وح ز رمليات االبتكار والتاور واال
واالستمرارية، وتادوير أسداليب العمدل الدرمدة للسدلوم التن يمدي االبتكدارل المدتدل إلدت 

 الورق اإلستراتيجي والهييلي والتنافسي للجامعة الريادية.
 تميدز ردن بناء الميزة التنافسية: وتعني الكيفية التي تستايق مدن خعلهدا الجامعدة أن ت

أقرانهدا ومنافسدديها وتحقدق الت ددوح والتميدز، والميددزة التنافسدية هددي ندات  لت ارددل العديددد 
مددن العوامددل المختل ددة التددي تمثددل مزايددا تنافسددية حبيبيددة وخدددمات متميددزة وفريدددة وهدد ا 
يتالدددب مدددن الجامعدددة وردددق االسدددتراتيجيات التدددي تحقدددق الدددك؛ مدددن خدددعل السياسدددات 

 رل والمعرفي الددارم لد لك؛ مدن أجدل تحسدين مسدتوا وجدودة واإلجراءات والرأسمال الال
 مخرجاتها وبالتالي تحقيق الريادة رلت المدا اإلستراتيجي. 

  المخدالرة: وتعددد المخدالرة مددن الصد ات الرئيسددة للريدادة، فالرياديددة اإلسدتراتيجية ليسددا
الدك إلدت اتخااا لقرار واعه  الم اركة في المواق  راليدة المخدالرة فحسدب؛ بدل يتجداوز 

التحليل والراية وال كر لكل استثمار للموارد دون أن ييون هنام نوع من التأكد مسدالقا ، 
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أو مددن احتمدداالت نجاحددف، وتكددون المخددالرة كدد لك برفالددة الجامعددة فددي اإلنخددرا  فددي 
الم ددداريق الخادددرة مدددن خدددعل اسدددتثمار الوقدددا فدددي تادددوير أفكدددار وم دددرورات جديددددة 

خدددرا  بهددا دون معرفددة النتدددائ  المحتملددة لنجدداح تلدددك وتخصدديص المددوارد العزمددة ل ن
األفكددار والم ددرورات، والددك لعدددم تددوفر المعلومددات الكافيددة رددن الددك، وتعددد المخددالرة 
 مهمة لبناء الثقة في العاملين من خعل ت جيق اإلبداع وتبني المخالرة المحسوبة. 

 :الدراسات السا قة
إلددت التعددرم رلددت واقددق تابيددق (، دراسددة هدددفا 2013أجددرا محمددود ورددوت   )

إدارة المواهدددب المتسسدددية ورعقتهدددا بتميدددين العددداملين  مددددارع التعلددديم العدددام  محاف دددة 
الاائ ، واستخدما المنه  الو  ي، واالستالانة أداة لهدا، ولالقدا رلدت ريندة ميوندة مدن 

 ( معلما ، وتو لا إلت مجمورة من النتائ  حيث جاءت درجة تابيدق إدارة المواهدب750)
المتسسددية وتميددين العدداملين بدرجددة متوسدداة، ووجددود فددروح دالددة إحصددائيا  بددين المراحددل 
التعليميدددة المختل دددة  النسدددالة لمحدددور إدارة التو يددد  لصدددال  معلمدددي المرحلدددة االبتدائيدددة 
وإجمددالي محدداور إدارة المواهددب المتسسددية لصددال  معلددي المرحلددة الثانويددة، ووجددود فددروح 

ل التعليميددة المختل ددة  النسددالة للمحدداور: الجدددارة، واالسددتقعلية دالددة إحصددائيا  بددين المراحدد
وحريدة التصدرم، وإجمدالي محداور التميدين لصددال  معلمدي المرحلدة الثانويدة، وجدود رعقددة 

( بدين محداور إدارة المواهدب المتسسدية وتميدين 0.01لردية دالة إحصائيا  رندد مسدتوا )
معوقددات تابيددق إدارة المواهددب المتسسددية  العدداملين  مدددارع التعلدديم العددام، ودرجددة تددوافر

 جاءت متوساة. 
(، دراسدة هددفا إلدت التعدرم رلدت أثدر تابيدق 2015كما أجرا الجراح وأبو دولدف )

إسدددتراتيجيات إدارة المواهدددب فدددي تعزيدددز االنتمددداء التن يمدددي، واسدددتخدما الدراسدددة المدددنه  
( ر ددوا، وتو ددلا 300الو دد ي، واالسددتالانة أداة لهددا، ولالقددا رلددت رينددة ميونددة مددن )

الدراسة إلت أن مستوا تابيق إستراتيجيات إدارة المواهب فدي الجامعدات األردنيدة الرسدمية 
جدداء بدرجددة متوسدداة، أمددا مسددتوا االنتمدداء التن يمددي فقددد جدداء متوسدداا  بوجددف رددام، كمددا 
أ هرت الدراسة وجود أثر وارتالا  وإيجابي لمستوا تابيق إستراتيجيات إدارة المواهب رلدت 

 ستوا االنتماء التن يمي.م
(، بدراسددة هدددفا إلددت تقددديم إلددار مقتددرح لتابيدددق 2015وقددام المصددرل واورددا )

إسددتراتيجية إدارة المواهددب الال ددرية  لتحقيددق التميددز الالحثددي فددي الجامعددات ال لسدداينية فددي 
رددوء مجتمددق المعرفددة، واتالعددا الدراسددة المددنه  الو دد ي التحليلددي، واسددتخدما االسددتالانة 

( مدن راسداء أقسدام أكداديميين 110مق المعلومات، ولالقا رلت رينة ميونة من )أداة لج
فددي الجامعددات ال لسدداينية فددي قادداع رددزة، وجدداءت أبددرز النتددائ  أن المتوسددا الحسددابي 
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( %74.6النسبي لجميق فقرات مستوا تابيق استراتيجية إدارة المواهب الال درية يسداول )
جميددق فقددرات مسددتوا تددوافر المعددايير التددي تحقددق فددي الم ددة، والمتوسددا الحسددابي النسددبي ل

 (.%68.8التميز الالحثي يساول )
(، دراسة هدفا إلت معرفة درجة ممارسة إدارة المواهب 2017كما قاما المومني )

فدددي الجامعدددات األردنيدددة الحيوميدددة ودورهدددا فدددي الحدددد مدددن هجدددرة الك ددداءات األكاديميدددة، 
)الندددوري والكمدددي(، واالسدددتالانة أداة لهدددا، واسدددتخدما الدراسدددة المدددنه  الو ددد ي المخدددتلا 

( ر دو هي دة تددري  تدم اختيدارهم  الاريقدة الاالبيدة 438ولالقا رلت رينة ميوندة مدن )
المقابلددة(، وقددد أ هددرت  –الع ددوائية، وتددم اسددتخدام ، حيددث تددم تابيددق أداتددين )االسددتالانة 

لحيوميددة جدداءت نتددائ  الدراسددة أن درجددة ممارسددة إدارة المواهددب فددي الجامعددات األردنيددة ا
قليلة، حيث جاءت المجاالت رلت الترتيدب: )جد   المواهدب بدرجدة متوسداة، ثدم االحت داو 
بدرجة قليلة، ثم تنمية المواهب بدرجة قليلة( وأن مستوا دور إدارة المواهب فدي الحدد مدن 
هجددرة الك دداءات األكاديميددة فددي الجامعددات األردنيددة الحيوميددة جدداء متوسدداا ، حيددث جدداءت 

مجدداالت بدرجددة )متوسدداة(، كمددا أ هددرت نتددائ  الدراسددة ردددم وجددود فددروح دالددة جميددق ال
إحصائيا  حول ممارسة إدارة المواهب في الجامعات األردنية الحيومية كيل، وكل مجال مدن 
مجاالتها، ودور إدارة المواهب في الحد من هجرة الك اءات األكاديمية كيل وقدما الدراسدة 

 الك اءات العلمية في الجامعات األردنية الحيومية. تصورا مقترحا للحد من هجرة 
(، دراسددة هدددفا إلددت تقددديم إسددتراتيجية مقترحددة 2018وأجددرا رددرم والمايددرل )

لتابيق إدارة المواهب لتحقيق جودة الخدمات في إدارات التعليم  مناقة القصيم، والدك مدن 
يدق إدارة المواهدب خعل تحديد كل مدن مسدتوا جدودة الخددمات، ودرجدة تدوفر متالالدات تاب

المتمثلددددة فددددي أ عادهددددا التاليددددة )االسددددتقاا ، إدارة األداء، التعلدددديم والتاددددوير، االحت دددداو 
 المواهب( واستخدما الدراسة المنه  الو  ي التحليلي واالستالانة أداة لهدا، ولالقدا رلدت 

اقدة رينة ر وائية من مديرل اإلدارات وراسداء األقسدام والم درفين فدي إدارات التعلديم  من
(، وقد أس رت الدراسة رن ردد من النتائ  أهمها جداء مسدتوا جدودة 291القصيم بل ا )

الخدددمات بدرجددة منخ  ددة، كمددا جدداءت درجددة تددوفر متالالددات تابيددق إدارة المواهددب بدرجددة 
متوساة، وقدما الدراسة استراتيجية مقترحة لتابيق إدارة المواهب من أجل تحقيدق جدودة 

 ليم  مناقة القصيم. الخدمات في إدارات التع
(، بدراسدددة هددددفا إلدددت قيددداع أثدددر إدارة المواهدددب فدددي األداء 2017وقدددام العلدددي )

الدو ي ي فددي المن مدات الحيوميددة فدي المملكددة العربيدة السددعودية، وارتمددت الدراسددة رلددت 
المنه  الو  ي، واستخدما الدراسة االستالانة أداة لها، ولالقا رلت رينة ر وائية بل ا 

وجدداءت أهددم النتددائ  التددي تو ددلا إليهددا الدراسددة إلددت أن درجددة تبنددي إدارة  ( فددردا400)
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المواهب في المن مات الحيومية في المملكة العربية السعودية، جاءت بدرجة مرت عة، وأن 
مستوا تصورات المو  ين فدي المن مدات الحيوميدة فدي المملكدة العربيدة السدعودية لداداء 

يوجددد تدأثير معندول او داللددة إحصدائية إلدارة المواهددب  الدو ي ي جداء بدرجددة مرت عدة، وأندف
  أ عادها في أداء المو  ين. 
(، بدراسددة هدددفا إلددت تحليددل الععقددة بددين ممارسددات إدارة 2017كمددا قددام الاالددال )

المواهب الال رية ومستوا أداء العاملين  التابيق رلدت  عدض الجامدات السدعودية )جامعدة 
اسددتخدما الدراسددة المددنه  الو دد ي، واالسددتالانة أداة لهددا، ليالددة واإلسددعمية وأم القددرا(، و 
( فددردا، وأرددارت النتددائ  إلددت وجددود تددأثير معنددول لددردل 300ولالقددا رلددت رينددة ميونددة )

تح يدددز  –لممارسدددات إدارة المواهدددب محدددل الدراسدددة وهدددي: )اسدددتقاا  وتو يددد  المواهدددب 
االحت دداو  –ار الددو ي ي تاددوير المسدد –تميددين المواهددب  –إدارة األداء  –وتادوير المواهددب 

 المواهددب( فددي أداء العدداملين، وتختلدد  األهميددة  النسددالة لممارسددات إدارة المواهددب محددل 
 –الدراسة في تأثيرها رلت أداء العداملين وتدم ترتيبهدا كمدا يلدي : )تادوير المسدار الدو ي ي 

 (. استقاا  وتو ي  المواهب –االحت او  المواهب  –تميين المواهب  –إدارة األداء 
(، دراسدددة هددددفا إلدددت التعدددرم رلدددت مددددا تابيدددق 2019كمدددا أجدددرا الصدددعو  )

إسددتراتيجيات إدارة المواهددب فددي كليددات التربيددة الريارددة فددي الجامعددات األردنيددة مددن وجهددة 
ن ر أر ائها، واستخدما الدراسة المنه  الو  ي المسحي، واالستالانة أداة لها، وتكونا 

تددائ  أن مدددا تابيددق اسددتراتيجيات إدارة المواهددب فددي ( فددردا، وأ هددرت الن76العينددة مددن )
كليدددات التربيدددة الرياردددة فدددي الجامعدددات األردنيدددة مدددن وجهدددة ن دددر أر دددائها جددداء بدرجدددة 
متوساة رلت المستوا الكلي، وك لك في جميق المجاالت، كما أ هرت النتدائ  رددم وجدود 

جيات إدارة المواهدب فروح اات داللة إحصائية رلدت المسدتوا الكلدي لمددا تابيدق إسدتراتي
في كليات التربية الريارة في الجامعات األردنية من وجهة ن در أر دائها تعدزا للمت يدرات 
الديموررافيددة )النددوع االجتمدداري، الرتالددة األكاديميددة، سددنوات الخدمددة، الجامعددة(، فددي حددين 

مت يدر أ هرت النتائ  وجود فروح دالة إحصائيا   مجال "استراتيجية جد   المواهدب" يعدزا ل
الجامعة ولصال  الجامعدة األردنيدة، وكد لك وجدود فدروح دالدة إحصدائيا   مجدال "اسدتراتيجية 

 سنة فأكثر.  11االحت او  المواهب" يعزا لمت ير سنوات الخدمة ولصال  
(، بدراسدددة هددددفا إلدددت تعدددرم درجدددة ممارسدددة 2019وقدددام الحراح دددة وال دددرفات )

لدددا راسدداء األقسددام األكاديميددة مددن وجهددة ن ددر التميددين اإلدارل ورعقتددف  ددثدارة المواهددب 
أر اء هي ة التدري  في جامعة آل البيا، واستخدما الدراسة المنه  الو د ي المسدحي 

( فدردا، وخلصدا 164واالستالانة أداة لها، ولالقا رلت رينة لالبية ر وائية ميوندة مدن )
ارل لدددا راسدداء الدراسددة إلددت جملددة مددن النتددائ  أهمهددا: أن درجددة ممارسددة التميددين اإلد

األقسددام األكاديميددة مددن وجهددة ن ددر أر دداء هي ددة التدددري  فددي جامعددة آل البيددا جدداءت 
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مرت عددة، وجدداءت درجددة ممارسددة إدارة المواهددب منخ  ددة فددي جميددق المجدداالت. وأرددارت 
النتددائ  إلددت وجددود رعقددة إيجابيددة )لرديددة( دالددة احصددائيا  بددين مجدداالت التميددين اإلدارل 

واهب، وأرارت نتائ  الدراسة إلت ردم وجدود فدروح اات داللدة إحصدائية ومجاالت إدارة الم
تعزا لمت ير الجن  في جميق مجاالت إدارة المواهب. كما أرارت النتائ  إلت وجود فدروح 
اات داللة إحصائية تعزا لمت ير الكلية في جميق مجداالت إدارة المواهدب. وأردارت النتدائ  

تعددزا لمت يددر الرتالددة األكاديميددة فددي مجددال جدد    إلددت وجددود فددروح اات داللددة إحصددائية
المواهب من مجاالت إدارة المواهب، وأرارت النتائ  إلت وجود فدروح اات داللدة إحصدائية 

 تعزا لمت ير سنوات الخبرة في جميق مجاالت إدارة المواهب. 
( بدراسدة Rudhumbu & Maphosa, 2015كمدا قدام رودهومبدو ومابوسدا )

ة فعاليدددة ممارسدددات إدارة المواهدددب فدددي متسسدددات التعلددديم العدددالي هددددفا إلدددت معرفدددة درجددد
الخا ة في بوتسوانا  جندو  أفريقدا، واتالعدا المدنه  الو د ي الكمدي، واالسدتالانة أداة لهدا 

( فددردا، وأ هددرت أبددرز النتددائ  أن 300ولالقددة رلددت رينددة ر ددوائية لالبيددة ميونددة مددن )
  المواهددب واالحت دداو بهددا، وأن متسسددات التعلدديم العددالي الخا ددة لددديها م دديلة فددي جدد 

إسددتراتيجيات إدارة المواهددب فددي متسسددات التعلدديم العددالي فددي بوتسددوانا ليسددا فعالددة فددي 
تح يز المو  ين، وال ع  في تخايا وتن ي  برام  إدارة المواهب، كمدا ك د ا النتدائ  أن 

ات إدارة من أفراد رينة الدراسة وافق رلت أن متسسداتهم تمدارع وتلتدزم  ثسدتراتيجي 33%
  لوا محايدين. %19رارروا و %58المواهب، بينما 

(، هددفا إلدت Barney, Lynette, Pierre, 2017أما دراسدة  دارني وآخدرون )
اسدددتعرات تصدددورات كالدددار المدددديرين التن يددد يين فدددي تن يددد  إسدددتراتيجية إدارة المواهدددب فدددي 

النددددوري،  المنددددالق الت دددد يلية فددددي المتسسددددة، واسددددتخدما الدراسددددة المددددنه  الو دددد ي
( مدددديرا تن يددد يا، 11واسدددتخدما المقابلدددة أداة لهدددا، ولالقدددا رلدددت مجموردددة ميوندددة مدددن )

وخلصا النتائ  إلت أن الم اركين يرون أن السياسات واإلستراتيجيات ال تدرم دائم ا تن ي  
إدارة المواهب في بي اتهم، كدا أ هدرت النتدائ  أندف رلدت الدررم مدن أن الجامعدة تتبندت نهد  

ال دددامل القابدددل للتادددوير فدددي إسدددتراتيجيتها، إال أن تأثيرهدددا ي تقدددر إلدددت التن يددد  المواهدددب 
 الممنه ، وتكامل سياسات درم الموارد الال رية مق إدارة المواهب.

(، هددفا Maheswaran, et al. 2019كمدا أن دراسدة ماهيسدواران وآخدرون )
فددة التن يميددة واالحت دداو إلددت معرفددة الععقددة بددين إدارة المواهددب وبددين كددل مددن األداء والثقا

 المواهب في متسسات التعليم العالي الخا ة في كوااللمبدور ماليزيدا، واسدتخدما المدنه  
( فددردا، 133الو دد ي الكمددي، واالسددتالانة أداة لهددا، وتددم تابيقهددا رلددت رينددة ميونددة مددن )
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ن وأرددارت النتددائ  إلددت وجددود رعقددة كبيددرة مددق إدارة المواهددب بددين أداء المحارددرين، وبددي
 الثقافة التن يمية وإدارة المواهب وك لك بين الح او رلت المحاررين وإدارة المواهب.

يت دد  مددن اسددتعرات الدراسددات السددا قة أن هنددام العديددد مددن الدراسددات قددد تناولددا 
مورددوع إدارة المواهددب ممددا يدددل رلددت أهميددة المورددوع واسددتمرار االهتمددام  ددف مددن قبددل 

ها واردحا بدين هد ا الدراسدة والدراسدات السدا قة بتركيزهدا الالاحثين، وال رك أن هنالك ت داب
 رلت ه ا الموروع رلت اختعم فيما بينها حول ماهية تناولف.

وقد است ادت الدراسة الحالية مدن الدراسدات السدا قة فدي إثدراء إلارهدا الن درل، كمدا 
هدد ا أسددهما فددي مسدداردة الالاحددث فددي تصددميم أداة الدراسددة )االسددتالانة(، ومقارنددة نتددائ  

 الدراسات مق نتائ  الدراسة الحالية. 
وجدداءت هدد ا الدراسددة ميّملددة للدراسددات السددا قة فددي مجددال إدارة المواهددب، وتختلدد  
الدراسة الحالية رن الدراسات السا قة في كونهدا وردعا تصدورا مقترحدا إدارة المواهدب فدي 

سددة الحاليددة رددن الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددتراتيجية اختل ددا الدرا
الدراسات السا قة من حيث مجتمق الدراسة حيث لالقا رلت جامعين مختل تين األولت مدن 

 الجامعات العريقة والثانية من الجامعات النار ة.
 الدراسة الميدانية إجراءاتها:

 :منه  الدراسة
( 191هدد: 1421ارتمدت الدراسة المنه  الو  ي المسحي، وقد ررفدف )العسدام 

ك النددوع مددن الالحددوي الدد ل يددتم بواسدداتف اسددتجوا  جميددق أفددراد مجتمددق الالحددث أو " أنددف الدد
 رينة منهم بهدم و   ال اهرة المدروسة من حيث لبيعتها ودرجة وجودها". 

 :مجتمق الدراسة
تكون مجتمق الدراسة من جميق أر اء هي ة التدري  واإلداريين في جامعة الملدك 

 دددلة رلدددت التصدددني  األول للجامعدددات العربيددددة ربددددالعزيز كدددأنموا  لجامعدددة رريقدددة حا
والسددعودية وفقددا لتصددني  التددايمز للتعلدديم العددالي، وجامعددة حائددل كددأنموا  لجامعددة ناردد ة 

 أكملا أكثر من ر ر سنوات رلت تأسيسها.
 :رينة الدراسة

( 401تددم اختيددار رينددة لالبيددة ر ددوائية، وبلدد  المسددترد منهددا والصددال  للتحليددل )
 ( يبين خصائص العينة حسب بياناتهم األولية.1رقم )استالانة، والجدول 
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 و   العينة: المعلومات األولية:
 (1جدول رقم )

 توزيق رينة الدراسة وفق معلوماتهم األولية
 %  النسالة العدد التصني  المت يرات

 % 74.6 299 اكر النوع
 % 25.4 102 أنثت

 % 78.1 313 أكاديمي لبيعة العمل
 % 21.9 88 إدارل 

ردد سنوات 
 الخدمة

 % 17.5 70 سنوات 5أقل من 
 % 31.7 127 سنوات 10إلت أقل من  5من 

 % 50.9 204 سنوات فأكثر 10من 

 % 42.1 169 جامعة الملك ربدالعزيز الجامعة
 % 57.9 232 جامعة حائل

 % 100 401 المجموع المجموع

 :أداة الدراسة
انة وفقددا لمت يددرات الدراسددة؛  عددد الرجددوع لتحقيددق أهدددام الدراسددة، تددم تصددميم اسددتال

لاد  الن رل والدراسات السا قة اات الصدلة  موردوع الدراسدة، حيدث تكوندا أداة الدراسدة 
( فقرة، فالمحور األول حول المتالالدات العزمدة إلدارة المواهدب فدي 56من ثعثة محاور و)

( فقرة، والمحور الثاني 11)الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية وي م 
حدددول واقددددق ممارسددددة إدارة المواهددددب فددددي الجامعدددات السددددعودية كمدددددخل لتحقيددددق الريددددادة 

( فقددرة موزرددة بنسددب مت اوتددة رلددت أربعددة أ عدداد هددي: )تخادديا 34اإلسددتراتيجية وي ددم )
ما واستقاا  الموارد الموهوبة، االحت او  المواهب، تنمية وتاوير المواهب، إدارة األداء(، أ

المحور الثالث فهدو حدول معوقدات إدارة المواهدب فدي الجامعدات السدعودية كمددخل لتحقيدق 
 ( فقرة.11الريادة اإلستراتيجية، وي م )

 :الصدح ال اهرل ألداة الدراسة
للتحقدددق مدددن الصددددح ال ددداهرل ألداة الدراسدددة، تدددم ررردددها رلدددت مجموردددة مدددن 

الددرأل حددول فقددرات االسددتالانة مددن حيددث المحّيمددين المختصددين فددي اإلدارة التربويددة، إلبددداء 
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مدددا ارتالددا  ال قددرة  المجددال الدد ل تندددر  تحتددف وورددوح ال قددرة، وسددعمة ودقددة الصدديارة 
 الل وية، وتم التعديل والح م واإلرافة وفقا ل لك.

 :االتساح الداخلي ألداة الدراسة
للتعدددرم رلدددت  ددددح االتسددداح الدددداخلي لعسدددتالانة تدددم اسدددتخدام معامدددل االرتالدددا  

 ( تور  الك:6( إلت )2بيرسون(، والجداول من ))
  معامعت ارتالا  بيرسدون لبيداع الععقدة بدين بندود المحدور األول: المتالالدات العزمدة

إلدارة المواهب في الجامعات السعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة اإلسدتراتيجية،  الدرجدة 
 الكلية للمحور:

 (2جدول رقم )
ول المتالالات العزمة إلدارة المواهب في الجامعات معامعت ارتالا  بنود المحور األ 

السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  الدرجة الكلية للمحور )العينة 
 (40االستاععية: ن=

 معامل االرتالا  م معامل االرتالا  م
1 0.6600** 7 0.9094** 
2 0.7607** 8 0.8742** 
3 0.7269** 9 0.8866** 
4 0.8288** 10 0.8217** 
5 0.9017** 11 0.8284** 
6 0.8262**   

 0.01** دالة رند مستوا       
  معامعت ارتالا  بيرسون لبياع الععقة بين بنود المحور الثداني: درجدة ممارسدة إدارة

المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريدادة اإلسدتراتيجية،  الدرجدة الكليدة 
 :للالعد المنتمية إليف
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 (3جدول رقم )
معامعت ارتالا  عالارات المحور الثاني وهو درجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية 
كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  الدرجة الكلية لكل  عد فرري منتمية إليف فيف )العينة 

 (40االستاععية: ن=
 الرتالا معامل ا م معامل االرتالا  م معامل االرتالا  م الالعد

تخايا واستقاا  
 الموارد الموهوبة

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** 

 االحت او  المواهب

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**   

تنمية وتاوير 
 المواهب

31 0.9009** 33 0.9026** 35 0.9402** 
32 0.8520** 34 0.9234** 36 0.9131** 

 إدارة األداء
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** 

 0.01* دالة رند مستوا *
 (4جدول رقم )

معامعت ارتالا  بنود درجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة 
 (40اإلستراتيجية  الدرجة الكلية لمحور الممارسة. )العينة االستاععية: ن=

 معامل االرتالا  م االرتالا معامل  م معامل االرتالا  م معامل االرتالا  م
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**   

 0.01** دالة رند مستوا 
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 عاد المحور الثاني: درجدة ممارسدة إدارة معامعت ارتالا  بيرسون لبياع الععقة بين أ 
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريدادة اإلسدتراتيجية،  الدرجدة الكليدة 

 للمحور:
 (5جدول رقم )

معامعت ارتالا  أ عاد المحور الثاني درجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية 
 (40يجية  الدرجة الكلية للمحور )العينة االستاععية: ن=كمدخل لتحقيق الريادة اإلسترات
 معامل االرتالا  الالعد

 **0.9245 تخايا واستقاا  الموارد الموهوبة
 **0.9718 االحت او  المواهب
 **0.9653 تنمية وتاوير المواهب

 **0.9578 إدارة األداء
 0.01** دالة رند مستوا 

 قدددة بدددين بندددود المحدددور الثالدددث: معوقدددات إدارة معددامعت ارتالدددا  بيرسدددون لبيددداع العع
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريدادة اإلسدتراتيجية،  الدرجدة الكليدة 

 للمحور:
 (6جدول رقم )

معامعت ارتالا  بنود المحور الثالث معوقات إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل 
 (40ة الكلية للمحور )العينة االستاععية: ن=لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  الدرج

 معامل االرتالا  م معامل االرتالا  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**   
 0.01** دالة رند مستوا        

( أن قدديم معددامعت االرتالددا  )االتسدداح 6( وحتددت رقددم )2الجددداول رقددم )يت دد  مددن 
الداخلي( لكل عالارة من عالارات األداة ومحوارها وأ عادها جاءت دالة إحصائية رند مستوا 
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( وهدد ا ي ددير إلددت أنهددا تتمتددق بدرجددة اتسدداح داخلددي مناسددالة يميددن التعويددل 0.01الداللددة )
 رليها لبياع ما أردت من أجلف.

 :أداة الدراسة الاتث
( 40للتأكد من ثالات أداة الدراسة، تم تابيقها رلدت ريندة اسدتاععية ميّوندة مدن )

( يورد  7فردا، وتم حسا  معامل الثالات مدن خدعل معادلدة أل دا كرونالدام، والجددول رقدم )
 الك:

 (7جدول رقم )
 (40معامعت ثالات أل ا كرونالام أل عاد ومحاور الدراسة )العينة االستاععية: ن=

معامل ثالات أل ا  ردد البنود الالعد / المحور
 كرونالام

المتالالدددددات العزمدددددة إلدارة المواهدددددب فدددددي الجامعدددددات 
 0.95 11 السعودية

هب
موا
ة ال
دار
د إ
 عا
أ

 

 0.95 9 تخايا واستقاا  الموارد الموهوبة
 0.97 10 االحت او  المواهب

 0.96 6 تنمية وتاوير المواهب
 0.97 9 إدارة األداء

 0.99 34 الدرجة الكلية لممارسة إدارة المواهب
 0.92 11 معوقات إدارة المواهب في الجامعات السعودية

(، 0.95( أن درجة معامدل الثالدات للمحدور األول بل دا )7يت   من الجدول رقم )
(، حيدث تراوحدا 0.99وبل ا درجة معامل الثالات في الدرجة الكلية أل عاد المحور الثداني )

(، كمددا بل ددا درجددة معامددل ثالددات المحددور الثالددث 0.97 - 0.95أ عددادا مددا بددين )درجددات 
(، ممددا ي ددير إلددت أن االسددتالانة تتمتددق بدددرجات راليددة مددن الثالددات يميددن االرتمدداد 0.92)

 رليها في التابيق الميداني والوثوح بنتائجها.
جا ددة ولتسددهيل ت سددير النتددائ  اسددتخدم الالاحددث األسددلو  التددالي لتحديددد مسددتوا اإل

، 3، متوسدداة=4، كبيددرة=5رلددت بنددود األداة. حيددث تددم إرادداء وزن للبدددائل: )كبيددرة جدددا =
(، ثددم تددم تصددني  تلددك اإلجا ددات إلددت خمسددة مسددتويات متسدداوية 1، قليلددة جدددا =2قليلددة=

رددد بددائل ÷ أقدل قيمدة(  -المدا من خعل المعادلة التاليدة:   لدول ال  دة = )أكبدر قيمدة
 0.80 = 5( ÷ 1-5األداة = )

 لنحصل رلت التصني  التالي:
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 (8جدول رقم )
 توزيق لل  ات وفق التدر  المستخدم في أداة الالحث

 قليلة جدا   قليلة متوساة كبيرة كبيرة جدا   الو  
 – 4.21 المدا

5.00 
3.41 – 

4.20 
2.61 – 

3.40 
1.81 – 

2.60 
1.00 – 

1.80 
 :إجا ة أس لة الدراسة

درجدة ممارسدة إدارة المواهدب فدي الجامعدات السدعودية  "ما إجا ة الستال األول ونصف:
 كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية من وجهة ن ر أر اء هي ة التدري  واإلداريين؟"

ل جا ة رن ه ا الستال تم استخرا  المتوساات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة 
حقيدق الريدادة اإلسدتراتيجية لدرجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمددخل لت

 من وجهة ن ر أر اء هي ة التدري  واإلداريين، رلت النحو التالي:
 الالعد األول: تخايا واستقاا  الموارد الموهوبة:

 (9جدول رقم )
المتوساات الحسابية وترتيبها تنازليا  إلجا ات رينة الدراسة حول درجة ممارسة إدارة 

مدخل لتحقيق الريادة اإلسترتيجية في   عد للتخايا المواهب في الجامعات السعودية ك
 واستقاا  الموارد الموهوبة

المتوسا  العالارة م
 الحسابي

االنحرام 
درجة  الترتيب المعيارل 

 الممارسة

13 
تجعددل الجامعددة اسددتقاا  اول المهددارات 
العاليدددة جدددزءا مدددن أهددددافها اإلسدددتراتيجية 

 تحبيقا للريادة.
 متوساة 1 1.05 3.26

15 
مل الجامعدة رلدت جد   المواهدب التدي تع

تحقدددددددددق أهددددددددددافها لتحقيدددددددددق الريدددددددددادة 
 اإلستراتيجية.

 متوساة 2 1.00 3.24

16 
تركددددددز الجامعددددددة رنددددددد االختيددددددار رلددددددت 
المواهب ولي  فقا رلت سنوات الخدمدة 

 لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.
 متوساة 3 1.11 3.12

ت ق الجامعة آليات محددة للك د  ردن  17
 متوساة 4 1.02 3.08داخددددل الجامعددددة لتحقيددددق  المواهددددب مددددن
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المتوسا  العالارة م
 الحسابي

االنحرام 
درجة  الترتيب المعيارل 

 الممارسة
 الريادة اإلستراتيجية.

12 
تركددددددز الجامعددددددة رلددددددت أهميددددددة وجددددددود 
الموهدددوبين فدددي الو دددائ  الرئيسدددة فيهدددا 

 لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.
 متوساة 5 1.02 3.07

تقددول الجامعددة االنتمدداء المتسسددي مددن  19
 متوساة 6 1.08 3.05 خعل الحوافز والمياف ت الت جيعية.

20 
تدددرم الجامعددة رمليددة التمديددد للمو دد  
الموهددددو  رنددددد و ددددولف سددددن التقارددددد 

 لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.
 متوساة 7 1.14 3.04

تحدددددد الجامعددددة المواهددددب العزمددددة لكددددل  14
 متوساة 8 0.98 3.03 مجال لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

18 
تقوم الجامعة رلت ورق الخاا للتعاقدب 

و ي ي للمواهددددددب لتحقيددددددق الريددددددادة الدددددد
 اإلستراتيجية.

 متوساة 9 1.02 2.99

 متوساة  0.91 3.10 المتوسا العام للالعد *
( أن جميق العالارات الدواردة فدي هد ا الالعدد جداءت بدرجدة 9يت   من الجدول رقم )

(، وتراوحددددا قدددديم 2.99( و)3.26متوسدددداة؛ إا تراوحددددا متوسددددااتها الحسددددابية بددددين )
 (.1.14(، و)0.98المعيارية لعالارات ه ا الالعد بين)االنحرافات 

( ونصدها 13( أن العالدارة رقدم )9كما يت   من البياندات الدواردة فدي الجددول رقدم )
"تجعددل الجامعددة اسددتقاا  اول المهددارات العاليددة جددزءا مددن أهدددافها اإلسددتراتيجية تحبيقددا 

وانحدددرام معيدددارل  (3.26للريدددادة." جددداءت فدددي المرتالدددة األولدددت  متوسدددا حسدددابي بلددد  )
(، مما يعندي أن هد ا العالدارة تمدارع أكثدر مدن  بيدة عالدارات هد ا الالعدد، وقدد ت عدزا 1.05)

ه ا النتيجدة إلدت أن فدي الجامعدات موردق الدراسدة هندام اهتمدام أكثدر بت دمين اسدتقاا  
اول المهارات الموهوبة  األهدام اإلستراتيجية للجامعات، حيث أن الجامعة العرقيدة تسدعت 

صددول رلددت مسددتويات متقدمددة فددي التصددني  العالميددة، والناردد ة تسددعت لتجويددد رملهددا الح
والحصددول رلددت االرتمددادات األكاديميددة ونقددل الخبددرات المميددزة ررددم أن هدد ا الدرجددة جدداءت 

  أقل من المأمول. 
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( ونصدها "تقدوم الجامعدة رلدت وردق الخادا للتعاقدب 18بينما جداءت العالدارة رقدم )
قيدددق الريدددادة اإلسدددتراتيجية." فدددي المرتالدددة األخيدددرة بدرجدددة متوسددداة الدددو ي ي للمواهدددب لتح
(، ممددا يعنددي أن درجددة ممارسددة 1.02(، وانحددرام معيددارل )2.99 متوسددا حسددابي بلدد  )

ه ا العالارات جاءت بدرجة أقل من  اقي عالارات ه ا الالعد، وقد ت عزا هد ا النتيجدة إلدت أن 
ا التعاقب الو ي ي للمواهب ن را لكون ن ام الجامعات موروع الدراسة ال تهتم كثيرا بتخاي

 التكلي ات ال يخ ق لمعايير تعنت  عمليات التعاقب المدروع.
( 3.10( أن المتوسددا الحسددابي العددام للالعددد بلدد  )9كمددا يت دد  مددن الجدددول رقددم )

( أل أن درجددة ممارسددة إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية 0.91وانحددرام معيددارل )
ريدددادة اإلسدددتراتيجية لالعدددد تخاددديا واسدددتقاا  المدددوارد الموهوبدددة جددداءت كمددددخل لتحقيدددق ال

متوساة حسب المبياع المستخدم، مما ي ير إلت أن أفراد رينة الدراسدة يدرون أن درجدة 
ه ا الالعد متوساة، وقد ت عزا ه ا النتيجدة إلدت ردع  التخاديا اإلسدتراتيجي فدي رمليدات 

ة لدد لك، وتقددادم األن مددة التددي تحددد مددن االسددتقاا  والجدد   وبعددض واإلجددراءات المصدداحال
رمليات االستقاا  خا دة فدي ن دام الجامعدات القدديم )المل دي( والمعمدول  دف حتدت إجدراء 

 ه ا الدراسة.
(، ودراسددة 2013وتت ددق هدد ا النتيجددة مددق دراسددات كددل مددن دراسددة محمددود ورددوت   )

(، 2018مايرل )(، ودراسة ررم وال2017(، ودراسة مومني )2015الجراح وأبو دولة )
(، 2015(، بينما تختل  ه ا النتيجة مق دراسة المصرل واوردا )2019دراسة الصعو  )

( التددي جدداءت بدرجددة مرت عددة، ودراسددة 2017التددي جدداءت بدرجددة راليددة، ودراسددة العلددي )
 ( التي جاءت بدرجة منخ  ة.2019الحراح ة وال رفات )
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 الالعد الثاني: االحت او  المواهب:
 (10جدول رقم )

المتوساات الحسابية وترتيبها تنازليا  إلجا ات رينة الدراسة حول درجة ممارسة إدارة المواهب في 
 الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية في   عد االحت او  المواهب

المتوسا  العالارة م
 الحسابي

االنحرام 
درجة  الترتيب المعيارل 

 الممارسة
لتوفير بي ة العمل المعئمة إل هار تسعت الجامعة  24

 متوساة 1 1.00 3.17 المواهب الجامعية لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

30 
تزيل الجامعة العبالات التكنولوجية للموهوبين 
لزيادة فر  اإلبداع لديهم لتحقيق الريادة 

 اإلستراتيجية.
 متوساة 2 1.06 3.13

بين تحر  الجامعة رلت تعزيز ثقة الموهو  26
 متوساة 2 1.07 3.13  أن سهم لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

27 
تقوم الجامعة  الالحث رن اول الخبرة والموهالة 
ل  ل المنا ب العليا المهمة لتحقيق الريادة 

 اإلستراتيجية.
 متوساة 4 1.14 3.12

تمن  الجامعة حوافز معنوية مجزية أل حا   22
 متوساة 5 1.10 3.11 ريادة اإلستراتيجية.االبتكارات واإلبدارات لتحقيق ال

تسخر الجامعة مواردها المتاحة لخدمة الموهوبين  25
 متوساة 6 1.02 3.06 ل مان  قائهم فيها لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

توفر الجامعة فر  التعلم المستمر للموهوبين  29
 متوساة 6 1.06 3.06 لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

الجامعة رلت االحت او  الموهوبين لتحقيق  تحر  21
 متوساة 8 1.09 3.05 الريادة اإلستراتيجية.

تسعت الجامعة إلت تكوين رعقات إيجابية بين  28
 متوساة 9 1.00 3.04 العاملين الموهوبين لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

تقدم الجامعة مياف ت مادية أل حا  المواهب  23
 متوساة 10 1.16 2.92 اء لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.لتح يزهم رلت الالق

 متوساة  0.95 3.08 المتوسا العام للالعد*
( أن جميق العالارات الواردة في ه ا الالعد جاءت بدرجدة 10يت   من الجدول رقم )

(، وتراوحددددا قدددديم 2.92( و)3.17متوسدددداة؛ إا تراوحددددا متوسددددااتها الحسددددابية بددددين )
 (.1.16( و)1.00لعالارات ه ا الالعد بين )االنحرافات المعيارية 
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( ونصدها 24( أن العالدارة رقدم )10كما يت   من البيانات الواردة في الجدول رقم )
"تسددعت الجامعددة لتددوفير بي ددة العمددل المعئمددة إل هددار المواهددب الجامعيددة لتحقيددق الريددادة 

نحدرام معيدارل ( وا3.17اإلسدتراتيجية"، جداءت فدي المرتالدة األولدت  متوسدا حسدابي بلد  )
(، مما يعندي أن هد ا العالدارة تمدارع أكثدر مدن  بيدة عالدارات هد ا الالعدد، وقدد ت عدزا 1.00)

ه ا النتيجة إلت أن الجامعات مورق الدراسة قد اهتما   يل متوسا وب دارح  سديا ردن 
 بيددة العالددارات فددي هدد ا الجانددب حددول العمددل رلددت تددوفير البي ددة المعئمددة ال هددار المواهددب 

ومدا حثدا رليدف فدي هد ا الصددد ومدا   2030لتحديات التي ولدتها راية المملكدةاستجا ة ل
 يتالالف الواقق من تنافسية بين الجامعات.

( ونصددها "تقدددم الجامعددة ميافدد ت ماديددة أل ددحا  23بينمددا جدداءت العالددارة رقددم )
وسدا المواهب لتح يزهم رلت الالقاء لتحقيق الريادة اإلسدتراتيجية"، فدي المرتالدة األخيدرة،  مت

(، ممدددا يعندددي أن درجدددة ممارسدددة هددد ا 1.16(، وانحدددرام معيدددارل )2.92حسدددابي بلددد  )
العالددارات جدداءت بدرجددة أقددل مددن  دداقي عالددارات هدد ا الالعددد، وقددد ت عددزا هدد ا النتيجددة إلددت أن 
الجامعددات مورددق الدراسددة تواجددف  عددض التحددديات فددي ق ددايا التمويددل ممددا جعددل االهتمددام 

دل، األمدددر الددد ل جعدددل أفدددراد ريندددة الدراسدددة يدددرون أن  دددالتح يز المعندددول أكثدددر مدددن المدددا
ممارساتها كانا أقل من ريرها في ه ا الالعدد، كمدا ت دير قديم اإلنحدرام المعيدارل هندا إلدت 
أنف هنام نوع من الت تا حول ه ا العالاراة ممدا قدد يددل رلدت أن هندام فدوارح فدي وجهدة 

دل قد يختلد  مدن قسدم وخدر أو ن رهم حولها األمر ال ل يمين أن ي سر  أن التح يز الما
 من جهة وأخرا.

( 3.08( أن المتوسدا الحسدابي العدام للالعدد بلد  )10كما يت   من الجددول رقدم )
( أل أن درجددة ممارسددة إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية 0.95وانحددرام معيددارل )

سدددب كمددددخل لتحقيدددق الريدددادة اإلسدددتراتيجية لالعدددد االحت ددداو  المواهدددب جددداءت متوسددداة ح
المبيداع المسددتخدم، ممددا ي دير إلددت أن أفددراد ريندة الدراسددة يددرون أن درجدة ممارسددة هدد ا 
الالعد متوساة، وقد ت عزا ه ا النتيجة إلت الجامعات تدرم ه ا األهمية إال أن هندام  عدض 
العوائق التي ربمدا تعيدق رمليدات االحت داو  المواهدب، وقدد تكدون خارجدة ردن السديارة، أو 

 يات التي تدرو المواهب للالقاء رند المنافسة.ربما ل ع  الم ر 
(، ودراسدة ردرم 2013وتت ق ه ا النتيجة مق دراسة كل من دراسة محمدود وردوت   )

(، بينمددا تختلددد  هدد ا النتيجددة مددق دراسدددة 2019(، دراسددة الصددعو  )2018والمايددرل )
( التدي جداءت 2017(، التي جاءت بدرجة رالية، ودراسدة العلدي )2015المصرل واورا )

( التددي 2017(، ودراسددة مددومني )2019بدرجددة مرت عددة، ودراسددة الحراح ددة وال ددرفات )
 (، التي جاءت بدرجة منخ  ة.2015جاءت بدرجة قليلة، ودراسة الجراح وأبو دولف )
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 الالعد الثالث: تنمية وتاوير المواهب:
 (11جدول رقم )

ة الدراسة حول درجة ممارسة إدارة المتوساات الحسابية وترتيبها تنازليا  إلجا ات رين
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية في   عد بتنمية 

 وتاوير المواهب

المتوسا  العالارة م
 الحسابي

االنحرام 
درجة  الترتيب المعيارل 

 الممارسة

34 
تبدددث الجامعدددة روح المنافسدددة بدددين العددداملين 

الريددددددادة  بهدددددددم تاددددددوير الدددددد ات لتحقيددددددق
 اإلستراتيجية.

 متوساة 1 0.92 3.12

36 
تهددتم الجامعددة  ددالتاوير ال خصددي للعدداملين 
لتحقيدددق التكيددد  الدددو ي ي لتحقيدددق الريدددادة 

 اإلستراتيجية.
 متوساة 2 1.00 3.10

تست يد الجامعة من الموهوبين لتددريب  داقي  31
 متوساة 3 0.97 3.07 العاملين لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

32 
ت رم الجامعة الموهوبين في دورات تدريبيدة 
خارجيددددددددة متخصصددددددددة لتحقيددددددددق الريددددددددادة 

 اإلستراتيجية.
 متوساة 4 0.98 3.05

33 
ت جق الجامعة الموهوبين رلدت اإلسدهام فدي 
تنميددددة المجتمددددق المحلددددي لتحقيددددق الريددددادة 

 اإلستراتيجية.
 متوساة 5 0.94 3.01

35 
 تتدددي  الجامعدددة ال ر دددة لمنسدددوبيها لتابيدددق
اإلبددددداع ال خصددددي لددددديهم لتحقيددددق الريددددادة 

 اإلستراتيجية.
 متوساة 6 1.00 3.00

 متوساة  0.88 3.06 المتوسا العام للالعد*

( أن جميق العالارات الواردة في ه ا الالعد جاءت بدرجدة 11يت   من الجدول رقم )
(، وتراوحددددا قدددديم 3.00( و)3.12متوسدددداة؛ إا تراوحددددا متوسددددااتها الحسددددابية بددددين )

 (.1.00( و)0.92نحرافات المعيارية لعالارات ه ا الالعد بين )اال 
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( ونصدها 34( أن العالدارة رقدم )11كما يت   من البيانات الواردة في الجدول رقم )
"تبددددث الجامعددددة روح المنافسددددة بددددين العدددداملين بهدددددم تاددددوير الدددد ات لتحقيددددق الريددددادة 

( وانحدرام معيدارل 3.12)اإلسدتراتيجية"، جداءت فدي المرتالدة األولدت  متوسدا حسدابي بلد  
(، مما يعندي أن هد ا العالدارة تمدارع أكثدر مدن  بيدة عالدارات هد ا الالعدد، وقدد ت عدزا 0.92)

ه ا النتيجة إلت أن الجامعات مورق الدراسة لديها  عدض الممارسدات المحددودة هندا، وقدد 
ك تكون منحصرة بدرم الالحوي وفق ررو  معينة مما جعل أفراد رينة الدراسة يرون أن ال

 من أف ل الممارسات في ه ا الالعد.
( ونصددها "تتددي  الجامعددة ال ر ددة لمنسددوبيها لتابيددق 35بينمدا جدداءت العالددارة رقددم )

اإلبدددداع ال خصدددي لدددديهم لتحقيدددق الريدددادة اإلسدددتراتيجية"، فدددي المرتالدددة األخيدددرة،  متوسدددا 
(، ممدددا يعندددي أن درجدددة ممارسدددة هددد ا 1.00(، وانحدددرام معيدددارل )3.00حسدددابي بلددد  )

الددارات جدداءت بدرجددة أقددل مددن  دداقي عالددارات هدد ا الالعددد، وقددد ت عددزا هدد ا النتيجددة إلددت أن الع
الجامعات مورق الدراسة ال زالا  حاجة إلت نوع من الثقة  مدا يقددم مدن مالدادرات إبداعيدة 

 قد تسهم في تاوير الجامعة.
( 3.06( أن المتوسدا الحسدابي العدام للالعدد بلد  )11كما يت   من الجددول رقدم )

( أل أن درجددة ممارسددة إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية 0.88حددرام معيددارل )وان
كمددخل لتحقيددق الريدادة اإلسددتراتيجية لالعدد تنميددة وتادوير المواهددب جداءت متوسدداة حسددب 
المبيداع المسددتخدم، ممددا ي دير إلددت أن أفددراد ريندة الدراسددة يددرون أن درجدة ممارسددة هدد ا 

تيجدة إلدت الكيفيدة التدي تدتم مدن خعلهدا رمليدات التنميدة الالعد متوساة، وقد ت عزا هد ا الن
والتاوير والتي رالالا ما تتم رن لريق ااتي ومن خعل الجهود ال خصدية الالحتدة وردع  

 البرام  المقدمة. 
(، ودراسة الجدراح 2013وتت ق ه ا النتيجة مق دراسة كل من دراسة محمود وروت   )

(، بينمدا 2019(، دراسدة الصدعو  )2018ايرل )(، ودراسة ررم والم2015وأبو دولف )
(، التددي جدداءت بدرجددة راليددة، 2015تختلدد  هدد ا النتيجددة مددق دراسددة المصددرل واورددا )

( التدي جداءت 2017( التي جاءت بدرجة مرت عة، ودراسدة مدومني )2017ودراسة العلي )
 ( التي جاءت بدرجة منخ  ة.2019بدرجة قليلة، ودراسة الحراح ة وال رفات )
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 الالعد الرا ق: إدارة األداء:
 (12جدول رقم )

المتوساات الحسابية وترتيبها تنازليا  إلجا ات حول درجة ممارسة إدارة المواهب في 
 الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية في   عد إدارة األداء

المتوسا  العالارة م
 الحسابي

االنحرام 
درجة  الترتيب المعيارل 

 سةالممار 
توفر الجامعة المنام المناسب للالحث العلمي  41

 متوساة 1 1.07 3.15 الجاد لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

37 
تدددوفر الجامعدددة المندددام المناسدددب للموهدددوبين 
لتابيدددددددددق مالدددددددددادراتهم لتحقيدددددددددق الريدددددددددادة 

 اإلستراتيجية.
 متوساة 2 1.05 3.14

40 
توجدددد الجامعدددة وسدددائل اتصدددال فعالدددة تخددددم 

وهددددددددددوبين لتحقيددددددددددق الريددددددددددادة رمددددددددددل الم
 اإلستراتيجية.

 متوساة 3 1.05 3.08

43 
ت دددق الجامعدددة آليدددات لتقدددويم األداء بهددددم 
اكت ددددام الموهددددوبين مددددن داخلهددددا لتحقيددددق 

 الريادة اإلستراتيجية.
 متوساة 4 1.06 3.05

تددددوفر الجامعددددة كددددل مددددا يحتاجددددف الموهددددو   44
 متوساة 5 1.07 3.03 لتاوير موهبتف لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

تدرم الجامعة ن ام ي من احتواء الموهوبين  42
 متوساة 6 1.00 3.02 لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

تعددزز الجامعددة ن ددام الت  يددة الراجعددة لتاددوير  45
 متوساة 7 1.00 2.98 أداء الموهوبين لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

38 
ت رم الجامعة الموهوبين فدي رمليدات  دنق 
القددددرار  ارتالددددارهم رددددركاء لتحقيددددق الريددددادة 

 اإلستراتيجية.
 متوساة 8 0.99 2.97

39 
تهددتم الجامعددة  المسددار الددو ي ي للموهددوبين 
كوسدددديلة لتحسددددين أدائهددددم لتحقيددددق الريددددادة 

 اإلستراتيجية.
 متوساة 9 0.97 2.95

 متوساة  0.94 3.04 المتوسا العام للالعد*



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

  .أ

 -113- 

العالارات الواردة في ه ا الالعد جاءت بدرجدة ( أن جميق 12يت   من الجدول رقم )
(، وتراوحددددا قدددديم 2.95( و)3.15متوسدددداة؛ إا تراوحددددا متوسددددااتها الحسددددابية بددددين )

 (.1.07( و)0.97االنحرافات المعيارية لعالارات ه ا الالعد بين )
( ونصدها 41( أن العالدارة رقدم )12كما يت   من البيانات الواردة في الجدول رقم )

المنام المناسب للالحث العلمدي الجداد لتحقيدق الريدادة اإلسدتراتيجية"، جداءت  "توفر الجامعة
(، ممدا يعندي أن 1.07( وانحرام معيدارل )3.15في المرتالة األولت  متوسا حسابي بل  )

هدد ا العالددارة تمددارع أكثددر مددن  بيددة عالددارات هدد ا الالعددد، وقددد ت عددزا هدد ا النتيجددة إلددت درددم 
علمدي والمالدادراة الالحثيدة وإن كدان أقدل مدن المدأمول مدن الجامعات مورق الدراسة للالحث ال

خددعل ألددر معينددة وحوكمددة إلكترونيددة األمددر الدد ل جعددل أفددراد رينددة الدراسددة ين ددرون إليهددا 
 رلت أنها أف ل الممارسات في ه ا الالعد.

( ونصدها "تهدتم الجامعدة  المسدار الدو ي ي للموهدوبين 39بينما جاءت العالارة رقم )
دائهم لتحقيق الريادة اإلستراتيجية"، في المرتالة األخيرة،  متوسا حسابي كوسيلة لتحسين أ

(، مما يعني أن درجة ممارسة ه ا العالارات جداءت 0.97(، وانحرام معيارل )2.95بل  )
بدرجة أقل من  داقي عالدارات هد ا الالعدد، وقدد ت عدزا هد ا النتيجدة إلدت أن الجامعدات موردق 

لمعمددول بهددا وقددا تابيددق الدراسددة خا ددة مددا يتعلددق الدراسددة قددد تصددادم بددالعض األن مددة ا
 بلوائ  إدارة الموارد الال رية وتقادمها.
( 3.04( أن المتوسدا الحسدابي العدام للالعدد بلد  )12كما يت   من الجددول رقدم )

( أل أن درجددة ممارسددة إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية 0.94وانحددرام معيددارل )
يجية لالعددد إدارة األداء جدداءت متوسدداة حسددب المبيدداع كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددترات

المسددتخدم، ممددا ي ددير إلددت أن أفددراد رينددة الدراسددة يددرون أن درجددة ممارسددة هدد ا الالعددد 
متوساة، وقد ت عزا ه ا النتيجة إلت أن الجامعات  حاجدة إلدت تادوير ممارسداتها فدي إدراة 

 ة مناسالة ألداء أف دل يتندارم مدق أداء منسوبيها والرفق من االهتمام  الموهوبين وإيجاد بي
 المرحلة. 

(، ودراسدة ردرم 2013وتت ق ه ا النتيجة مق دراسة كل من دراسة محمدود وردوت   )
( التددي جدداءت 2017(، بينمددا تختلدد  هدد ا النتيجددة مددق دراسددة العلددي )2018والمايددرل )

 بدرجة مرت عة.
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 المتوسا الحسابي لجميق األ عاد:
 (13جدول رقم )

المواهب في  ات الحسابية لجميق األ عاد وترتيبها تنازليا  لدرجة ممارسة إدارةالمتوسا
 الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية

المتوسا  األ عاد
 الحسابي

االنحرام 
درجة  الترتيب المعيارل 

 الممارسة
 متوساة 1 0.91 3.10 تخايا واستقاا  الموارد الموهوبة

 متوساة 2 0.95 3.08 واهباالحت او  الم
 متوساة 3 0.88 3.06 تنمية وتاوير المواهب

 متوساة 4 0.94 3.04 إدارة األداء
 متوساة  0.89 3.07 الدرجة الكلية

( أن المتوسددا الحسددابي العددام 13يت دد  مددن البيانددات الددواردة فددي الجدددول رقددم )
وجددداءت جميدددق األ عددداد (، 0.89(، وانحدددرام معيدددارل )3.07أل عددداد واقدددق ممارسدددة، بلددد  )

(، وقد ت عزا 3.04-3.10بدرجة متوساة، وتراوحا متوسااتها الحسابية تنازليا  ما بين )
ه ا النتيجة إلت أن الجامعدات  حاجدة إلدارة معنيدة ومسدتقلة تعندي  عمليدات إدارة المواهدب 

 سدياة وبناء االستراتيجيات الخا ة ب لك، وأن رالب ما يتم هو عالارة رن مالدادرات ااتيدة 
 أو إرعن و ائ  ونحوها.

(، ودراسة 2013وتت ق ه ا النتيجة مق دراسة كل من دراسة محمود وروت   )
(، 2019(، دراسدة الصدعو  )2018(، دراسة ررم والمايرل )2015الجراح وأبو دولف )

 & Rudhumbuبينما تختل  ه ا النتيجة مق دراسة كل من دراسة رودهومبو ومابوسا )
Maphosa 2015( ودراسددة المددومني ،)التددي جدداءت بدرجددة قليلددة، ودراسددة 2017 )
( التدددي جددداءت بدرجدددة منخ  دددة، ودراسدددة المصدددرل واوردددا 2019الحراح دددة وال دددرفات )

 ( التي جاءت بدرجة مرت عة.2017(، التي جاءت بدرجة رالية، ودراسة العلي )2015)
المواهددب فددي الجامعددات  "مددا المتالالددات العزمددة إلدارة إجا ددة السددتال الثدداني ونصددف:

السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددترتيجية مددن وجهددة ن ددر أر دداء هي ددة التدددري  
 واإلداريين؟"

ل جا ة رن هد ا السدتال تدم اسدتخرا  المتوسداات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة 
للمتالالددددات العزمددددة إلدارة المواهددددب فددددي الجامعددددات السددددعودية كمدددددخل لتحقيددددق الريددددادة 
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( يورد  14اإلسترتيجية من وجهة ن ر أر اء هي ة التددري  واإلداريدين، والجددول رقدم )
 الك:

 (14جدول رقم )
المتوساات الحسابية وترتيبها تنازليا  إلجا ات رينة الدراسة حول المتالالات العزمة إلدارة 

 المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية
المتوسا  العالارة م

 الحسابي
االنحرام 
درجة  الترتيب المعيارل 

 الموافقة
امددتعم مهددارات التخادديا اإلسددتراتيجي المبنددي  1

 متوساة 1 0.96 3.34 رلت است رام المستقبل الستقاا  المواهب.

3 
امدددتعم الجامعددددة للمروندددة العزمددددة إلميانيددددة 
إرادة هييلة قدراتها تماريا مق مت يرات البي ة 

 المحياة.
 متوساة 2 1.06 3.29

توفر الحرية األكاديمية الالحثية لعست ادة مدن  10
 متوساة 3 1.08 3.28 المواهب الجامعية.

تو ي  تكنولوجيا المعلومات واالتصال ال عدال  8
 متوساة 4 1.11 3.19 في رمليات إدارة المواهب الجامعية.

وجود ن ام إدارل مختص  استك ام المواهب  2
 متوساة 5 1.09 3.02 الجامعية.

تبنددي األفكددار والممارسددات اإلبداعيددة الصددادرة  7
 متوساة 5 1.09 3.02 من اول المواهب في الجامعة.

وجود هييل تن يمي مرن يركدز رلدت االهتمدام  11
 متوساة 7 1.13 3.00  ثدارة المواهب في جميق المستويات.

زيددادة االهتمددام فددي الرأسددمال ال كددرل لتح يددز  9
 متوساة 8 1.15 2.94 جامعية الكامنة.المواهب ال

إيجددداد ن دددام متكامدددل للتنميدددة المهنيدددة فيمدددا  5
 متوساة 9 1.07 2.92 يتعلق  ثدارة المواهب.

البيام بدراسات ميدانيدة تركدز رلدت استك دام  6
 متوساة 10 1.10 2.72 المواهب الجامعية.

 -وجدددددود ن دددددام متكامدددددل للحدددددوافز )الماديدددددة  4
 متوساة 11 1.14 2.71 ارة المواهب.المعنوية( مختص  ثد

 متوساة  0.94 3.04 المتوسا العام *
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( أن جميددق العالددارات الددواردة فددي هدد ا المحددور جدداءت 14يت دد  مددن الجدددول رقددم )
(، وتراوحدا قديم 2.71( و)3.34بدرجة متوساة؛ إا تراوحدا متوسدااتها الحسدابية بدين )

 (.1.14( و)0.96االنحرافات المعيارية لعالارات ه ا الالعد بين )
( ونصدها " 1( أن العالدارة رقدم )14كما يت   من البيانات الواردة في الجدول رقم )

امددددتعم مهددددارات التخادددديا االسددددتراتيجي المبنددددي رلددددت است ددددرام المسددددتقبل السددددتقاا  
( وانحدددرام معيدددارل 3.34المواهدددب"، جددداءت فدددي المرتالدددة األولدددت  متوسدددا حسدددابي بلددد  )

العالارة تتوافر أكثر من  بية عالارات ه ا الالعد، وقد ت عدزا هد ا  (، مما يعني أن ه ا0.96)
النتيجدددة إلدددت أن الجامعدددات موردددق الدراسدددة اهتمدددا خدددعل ال تدددرة األخيدددرة بوردددق الخادددا 

وكدد ا التحددديات التددي ي ررددها  2030اإلسددتراتيجية المبنيددة رلددت منالقددات رايددة المملكددة 
ت السدعودية لتلدك الم دامين والتدي تتكدد الواقق التنافسي للجامعدات، وتبندي جميدق الجامعدا

أن الموهالة هي من تمتلك القدرة رلت اإلبدداع واالبتكدار القدادرة  عدون   رلدت بنداء الميدزة 
 التنافسية وتحقيق الريادة.

 -( ونصدددها "وجدددود ن دددام متكامدددل للحدددوافز )الماديدددة 4بينمدددا جددداءت العالدددارة رقدددم )
(، 2.71رتالددة األخيددرة،  متوسددا حسددابي بلدد  )المعنويددة( مخددتص  ددثدارة المواهددب"، فددي الم

(، ممددا يعنددي أن درجددة تددوافر هدد ا العالددارة جدداءت بدرجددة أقددل مددن 1.14وانحددرام معيددارل )
 اقي عالارات ه ا المحور، وقد ت عزا ه ا النتيجة إلت أن الجامعات مورق الدراسدة اهتمدا 

البنيول واكت ا  الن دام العدام   البناء الهييلي والبني التحتية والعمليات اإلدارية اات الاا ق
لعئحددة ن ددام الجامعددات القددديم ومددا احتددوا رليددف مددن تن دديم لتلددك الحددوافز، ممددا ولددد هدد ا 

 ال عور لدا أفراد رينة الدراسة.
( 3.04( أن المتوسا الحسابي العام لمحدور بلد  )14كما يت   من الجدول رقم )

إدارة المواهدددب فدددي الجامعدددات ( أل أن درجدددة تدددوافر متالالدددات 0.94وانحدددرام معيدددارل )
السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية جاءت متوساة حسدب المبيداع المسدتخدم، 
ممددا ي ددير إلددت أن أفددراد رينددة الدراسددة يددرون أن درجددة تددوافر هدد ا المتالالددات جدداء دون 
ال  المستوا المأمول بدرجة متوساة، وقد ت عزا ه ا النتيجة إلت الجامعات مورق الدراسدة

زالا تمارع الارح التقليدية في إدارة مواردها الال رية وأن التجديد والتاوير ال زال  صدورة 
مالددادرات ااتيددة لددم تصددل لمسددتوا أكثددر مددن متوسددا مددن وجهددة ن ددر أفددراد رينددة الدراسددة، 

 (.2018وتت ق ه ا النتيجة مق دراسة دراسة ررم والمايرل )
دارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل "ما معوقات إ إجا ة الستال الثالث ونصف:

 لتحقيق الريادة اإلستراتيجية من وجهة ن ر أر اء هي ة التدري  واإلداريين؟"
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ل جا ة رن هد ا السدتال تدم اسدتخرا  المتوسداات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة 
تيجية مددن لمعوقددات إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة االسددتر 

 ( يور  الك:15وجهة ن ر أر اء هي ة التدري  واإلداريين، والجدول رقم )
 (15جدول رقم )

المتوساات الحسابية وترتيبها تنازليا  إلجا ات رينة الدراسة حول معوقات إدارة 
 المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية

المتوسا  العالارة م
 الحسابي

نحرام اال 
درجة  الترتيب المعيارل 

 الموافقة
 كبيرة 1 1.13 3.65 المركزية ال ديدة في العمل داخل الجامعة. 55
حدددب الددد ات لددددا  عدددض البيدددادات الجامعيدددة  56

 كبيرة 2 1.26 3.60 وخوفهم من نجاح اوخرين.

قلددة بددرام  التنميددة المهنيددة المتخصصددة فددي  50
 كبيرة 3 1.08 3.59 درم الموهوبين.

قلددددة المخصصددددات الماليدددددة الخا ددددة  دددددثدارة  46
 كبيرة 4 1.21 3.52 المواهب.

48 
معايير قيداع الموهالدة واإلنجداز ريدر واردحة 

 أو دقيقة.
 

 كبيرة 5 1.09 3.49

ردددددع  أن مدددددة اكت دددددام الموهدددددوبين لددددددا  49
 كبيرة 5 1.10 3.49 الجامعة.

افتقدددار اإلدارة إلدددت متردددرات معتمددددة تبدددي   53
 كبيرة 7 1.01 3.48 ا.المواهب وتورحه

رددع  اإلميانددات العزمددة لتنميددة الموهددوبين  47
 متوساة 8 1.10 3.40 داخل الجامعة.

رمليات اختيار البيادات الجامعية ال تتم وفق  54
 متوساة 9 1.21 3.34 ما لديهم من مهارات وقدرات.

رع  اهتمام اإلدارة العليا  الجامعة في تبندي  51
 متوساة 10 1.15 3.21 إدارة المواهب.

قلددددددة الك دددددداءات الال ددددددرية الموهوبددددددة داخددددددل  52
 متوساة 11 1.11 2.92 الجامعة.

 كبيرة  0.87 3.43 * المتوسا العام
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( أن جميدق العالدارات الدواردة فدي هد ا المحدور تراوحدا 15يت   مدن الجددول رقدم )
(، 2.92( و)3.65بددين درجددة متوسدداة وكبيددرة؛ حيددث جدداءت متوسددااتها الحسددابية بددين )

 (.1.26( و)1.01وتراوحا قيم االنحرافات المعيارية لعالارات ه ا الالعد بين )
( ونصدها 55( أن العالدارة رقدم )15كما يت   من البيانات الواردة في الجدول رقم )

"المركزية ال دديدة فدي العمدل داخدل الجامعدة"، جداءت فدي المرتالدة األولدت  متوسدا حسدابي 
ح جداء بدرجدة أكبدر مدن 1.13( وانحرام معيدارل )3.65بل  ) (، ممدا يعندي أن هد ا المعدوّا

 بيددة المعوقددات، وقددد ت عددزا هدد ا النتيجددة إلددت أن أفددراد رينددة الدراسددة يددرون أن المركزيددة 
ال ديدة في العمليات اإلدارية يعد أكبر روائق إدارة المواهدب فدي الجامعدات األمدر الد ل قدد 

تي ت رردها التحدديات المتسداررة ومتالالدات يحد من تحقيق الكثير من المرونة اإليجابية ال
 التاوير والتحديث.

( ونصدددها "قلددة الك ددداءات الال دددرية الموهوبدددة داخدددل 52بينمددا جددداءت العالدددارة رقدددم )
(، 1.11(، وانحدرام معيدارل )2.92الجامعة"، في المرتالة األخيرة،  متوسدا حسدابي بلد  )

ح جداءت بدرجدة أقدل مدن  داقي المع وقدات، وقدد ت عدزا هد ا النتيجدة مما يعني أن ه ا المعدوّا
إلت أن أفراد ريندة الدراسدة فدي الجامعدات موردق الدراسدة ي دعرون بوجدود الك داءات التدي 
ح أقدل معوقدات  تمتلك المهارات والقدرات لدا  ع هم مما وّلد لديهم ال عور  أن ه ا المعوّا

 إدراة المواهب كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.
( 3.43( أن المتوسا الحسابي العام لمحدور بلد  )14ل رقم )كما يت   من الجدو

( أل أن معوقددات إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل 0.87وانحددرام معيددارل )
لتحقيق الريادة اإلستراتيجية جاءت بدرجة كبيرة حسب المبياع المستخدم، وقدد ت عدزا هد ا 

 ا المعوقدات قدد يحدد مدن تحقيدق الريدادة النتيجة إلت إدارم أفراد رينة الدراسدة أن وجدود هد
 اإلستراتيجية للجامعات السعودية.

(، بينما تختل  هد ا النتيجدة 2018وتت ق ه ا النتيجة مق دراسة دراسة ررم والمايرل )
 ( التي جاءت بدرجة متوساة.2013مق دراسة محمود وروت   )
ئية فدي اسدتجا ات أفدراد "هل توجد فروح اات داللدة إحصدا إجا ة الستال الرا ق ونصف:

العينة حول درجدة ممارسدة إدارة المواهدب فدي الجامعدات السدعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة 
 -ردددد سددنوات الخدمددة  -لبيعددة العمددل  –اإلسددتراتيجية تعددزا للمت يددرات التاليددة: )الجددن  

 الجامعة(؟"
وح بدين ل جا ة رلدت هد ا السدتال قدام الالاحدث  اسدتخدام اختالدار )ت( لداللدة ال در 

مجمورتين مستقلتين للتعرم رلت ال روح في استجا ات أفدراد العيندة حدول درجدة ممارسدة 
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إدارة المواهب فدي الجامعدات السدعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة اإلسدتراتيجية تالعدا  الخدتعم 
الجامعددة(، واسددتخدم اختالددار تحليددل التالدداين  -لبيعددة العمددل  –مت يددرات الدراسددة: )الجددن  

( لداللة ال روح بين أكثر من مجمورتين مستقلتين للتعرم رلت ال دروح تالعدا  األحادل )م
الختعم مت يرات الدراسة: )ردد سدنوات الخدمدة(، والجدداول التاليدة تبدين النتدائ  التدي تدم 

 التو ل إليها: 
 ال روح  اختعم الجن :

 (16جدول رقم )
ل درجة ممارسة إدارة اختالار )ت( لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حو

المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  اختعم 
 الجن 

المتوسا  العدد الجن  الالعد
 الحسابي

االنحرام 
مستوا  قيمة ت المعيارل 

 التعليق الداللة

تخايا واستقاا  
 الموارد الموهوبة

 دالة رند 0.004 2.88 0.93 3.17 299 اكر
 0.81 2.88 102 أنثت 0.01مستوا  

 دالة رند 0.003 2.99 0.95 3.16 299 اكر االحت او  المواهب
 0.90 2.84 102 أنثت 0.01مستوا  

تنمية وتاوير 
 المواهب

 دالة رند 0.009 2.64 0.88 3.12 299 اكر
 0.86 2.86 102 أنثت 0.01مستوا  

 دالة رند  0.012 2.52 0.92 3.11 299 اكر إدارة األداء
 0.98 2.84 102 أنثت 0.01مستوا 

دالة رند مستوا  0.004 2.90 0.88 3.14 299 اكر الدرجة الكلية
 0.87 2.85 102 أنثت 0.01

فدي األ عداد: )تخاديا  0.01( أن قديم )ت( دالدة رندد مسدتوا 16يت   من الجدول رقدم )
ب، تنميددة وتاددوير المواهددب، إدارة األداء(، واسددتقاا  المددوارد الموهوبددة، االحت دداو  المواهدد

وفي الدرجة الكلية لممارسة إدارة المواهب في الجامعات السدعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة 
اإلستراتيجية، مما ي دير إلدت وجدود فدروح اات داللدة إحصدائية بدين اسدتجا ات أفدراد ريندة 

دية كمددخل لتحقيدق الريدادة الدراسة حول درجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السدعو 
اإلسددتراتيجية فددي تلددك األ عدداد، تعددود الخددتعم الجددن ، وكانددا تلددك ال ددروح لصددال  رينددة 

 (.2017ال كور، وتت ق ه ا النتيجة مق دراسة مومني )
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 ال روح  اختعم لبيعة العمل:
 (17جدول رقم )

سة إدارة المواهب اختالار )ت( لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول درجة ممار 
 في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  اختعم لبيعة العمل

لبيعة  الالعد
المتوسا  العدد العمل

 الحسابي
االنحرام 
مستوا  قيمة ت المعيارل 

 التعليق الداللة

تخايا واستقاا  
 الموارد الموهوبة

 دالة رند 0.000 6.03 0.86 3.24 313 أكاديمي
 0.94 2.60 88 إدارل  0.01ستوا م 

 دالة رند  0.000 7.28 0.91 3.25 313 أكاديمي االحت او  المواهب
 0.82 2.47 88 إدارل  0.01مستوا 

تنمية وتاوير 
 المواهب

 دالة رند  0.000 6.91 0.84 3.21 313 أكاديمي
 0.80 2.51 88 إدارل  0.01مستوا 

 دالة رند  0.000 6.80 0.90 3.20 313 أكاديمي إدارة األداء
 0.84 2.47 88 إدارل  0.01مستوا 

 دالة رند  0.000 7.10 0.84 3.23 313 أكاديمي الدرجة الكلية
 0.82 2.51 88 إدارل  0.01مستوا 

فدي األ عداد:  0.01( أن قديم )ت( دالدة رندد مسدتوا 17يت   من الجدول رقم )
هوبددة، االحت دداو  المواهددب، تنميددة وتاددوير المواهددب، إدارة )تخادديا واسددتقاا  المددوارد المو 

األداء(، وفي الدرجة الكلية لممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق 
الريادة اإلستراتيجية، مما ي ير إلت وجود فروح اات داللدة إحصدائية بدين اسدتجا ات أفدراد 

واهدب فدي الجامعدات السدعودية كمددخل لتحقيدق رينة الدراسة حدول درجدة ممارسدة إدارة الم
الريادة اإلستراتيجية في تلدك األ عداد، تعدود الخدتعم لبيعدة رمدل أفدراد العيندة، وكاندا تلدك 
ال روح لصال  رينة األكاديميين، وقد يعود السبب في الك إلت كون رالب اللجان العاملدة 

يجيات هددم مددن األكدداديميين المعنيددة فددي رمليددات الالحددث والتاددوير وورددق الخاددا واإلسددترت
ن را لابيعة العمل فدي الجامعدات اات البنيدة األكاديميدة، وتختلد  هد ا النتيجدة مدق دراسدة 

( اللتدين أردارتا إلدت رددم 2019(، ودراسدة الحراح دة وال درفات )2019دراسة الصعو  )
 وجود فروح اات داللة إحصائية تعود الختعم لبيعة العمل.
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 ات الخدمة:ال روح  اختعم ردد سنو 
 (18جدول رقم )

اختالار تحليل التالاين األحادل لداللة ال روح في استجا ات أفراد رينة الدراسة حول 
درجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة 

 اإلستراتيجية  اختعم ردد سنوات الخدمة

مجموع  مصدر التالاين الالعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسا 
مستوا  قيمة م المربعات

 التعليق الداللة

تخايا واستقاا  
 الموارد الموهوبة

دالة رند  0.000 16.93 13.05 2 26.11 بين المجمورات
 0.77 398 306.86 داخل المجمورات 0.01

دالة رند  0.000 8.50 7.38 2 14.75 بين المجمورات االحت او  المواهب
 0.87 398 345.29 داخل المجمورات 0.01

تنمية وتاوير 
 المواهب

دالة رند  0.000 9.43 7.05 2 14.10 بين المجمورات
 0.75 398 297.63 داخل المجمورات 0.01

دالة رند  0.000 23.51 18.62 2 37.24 بين المجمورات إدارة األداء
 0.79 398 315.27 داخل المجمورات 0.01

دالة رند  0.000 15.41 11.27 2 22.53 وراتبين المجم الدرجة الكلية
 0.73 398 290.95 داخل المجمورات 0.01

فدي األ عداد:  0.01( أن قيم )م( دالدة رندد مسدتوا 18يت   من الجدول رقم )
)تخادديا واسددتقاا  المددوارد الموهوبددة، االحت دداو  المواهددب، تنميددة وتاددوير المواهددب، إدارة 

لممارسددة إدارة المواهددب فددي الجامعددة كمدددخل لتحقيددق الريددادة  األداء(، وفددي الدرجددة الكليددة
اإلستراتيجية، مما ي ير إلت وجود فروح اات داللة إحصائية بين استجا ات رينة الدراسدة 
حدددول درجدددة ممارسدددة إدارة المواهدددب فدددي الجامعدددات السدددعودية كمددددخل لتحقيدددق الريدددادة 

وات خدمدة أفدراد العيندة، وتختلد  هد ا اإلستراتيجية في تلك األ عاد، تعود الختعم ردد سدن
(، ودراسدة 2015(، دراسدة المصدرل واوردا )2015النتيجة مق دراسة الجراح وأبدو دولدة )

( اللدواتي أردرن إلدت رددم وجدود 2019(، ودراسة الحراح دة وال درفات )2019الصعو  )
 فروح اات داللة إحصائية تعود إلت ردد سنوات الخدمة. 

( 19ف للك دد  رددن مصدددر تلددك ال ددروح والجدددول رقددم )وباسددتخدام اختالددار ردديفي
 يور  الك:
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 (19جدول رقم )
اختالار ريفيف لتوري  مصدر ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول درجة 
ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية 

  اختعم ردد سنوات الخدمة
المتوسا  ةردد سنوات الخدم الالعد

 الحسابي
أقل من 

5 
إلت أقل  5من 

 10من 
 10من 
 فأكثر

ال رح 
 لصال 

 تخايا 
واستقاا  الموارد 

 الموهوبة

 5أقل من  * *  3.65 سنوات 5أقل من 
     3.03 10إلت أقل من  5من 

     2.95 فأكثر 10من 

 االحت او  المواهب
 5أقل من  * *  3.50 سنوات 5أقل من 

     2.99 10ل من إلت أق 5من 
     2.99 فأكثر 10من 

تنمية وتاوير 
 المواهب

 5أقل من  * *  3.64 سنوات 5أقل من 
     2.98 10إلت أقل من  5من 

     2.96 فأكثر 10من 

 إدارة األداء
 5أقل من  * *  3.70 سنوات 5أقل من 

     2.88 10إلت أقل من  5من 
     2.91 فأكثر 10من 

 ة الكليةالدرج
 5أقل من  * *  3.59 سنوات 5أقل من 

     2.97 10إلت أقل من  5من 
     2.95 فأكثر 10من 

  0.05* تعني وجود فروح دالة رند مستوا 
 رلت النحو التالي: 0.05( وجود فروح دالة رند مستوا 19يت   من الجدول رقم )

  هوبددة بددين أفددراد العينددة اول توجددد فددروح دالددة فددي  عددد تخادديا واسددتقاا  المددوارد المو
سددنوات فددأكثر(، وبددين أفددراد العينددة  10سددنوات، مدن  10إلددت أقددل مددن  5الخدمدة )مددن 

 5سدنوات(، والدك لصدال  أفدراد العيندة اول الخدمدة )أقدل مدن  5اول الخدمة )أقل من 
 سنوات(.

  ت إلد 5توجد فروح دالة في  عد االحت او  المواهب بين أفدراد العيندة اول الخدمدة )مدن
سنوات فأكثر(، وبدين أفدراد العيندة اول الخدمدة )أقدل مدن  10سنوات، من  10أقل من 

 سنوات(. 5سنوات(، والك لصال  أفراد العينة اول الخدمة )أقل من  5
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  5توجد فروح دالة في  عد تنمية وتاوير المواهب بدين أفدراد العيندة اول الخدمدة )مدن 
وبدين أفدراد العيندة اول الخدمدة )أقدل  سنوات فدأكثر(، 10سنوات، من  10إلت أقل من 

 سنوات(. 5سنوات(، والك لصال  أفراد العينة اول الخدمة )أقل من  5من 
  إلدت أقدل مدن  5توجد فروح دالة في  عد إدارة األداء بين أفراد العينة اول الخدمة )من

 5سدددنوات فدددأكثر(، وبدددين أفدددراد العيندددة اول الخدمدددة )أقدددل مدددن  10سدددنوات، مدددن  10
 سنوات(. 5، والك لصال  أفراد العينة اول الخدمة )أقل من سنوات(

  توجد فروح دالة في الدرجة الكلية لممارسة إدارة المواهب في الجامعة كمدخل لتحقيدق
سنوات، مدن  10إلت أقل من  5الريادة اإلستراتيجية بين أفراد العينة اول الخدمة )من 

سدنوات(، والدك لصدال   5ة )أقدل مدن سنوات فأكثر(، وبين أفراد العينة اول الخدمد 10
سددنوات( وقدد تعددزا هدد ا النتيجددة إلددت كددون أفددراد  5أفدراد العينددة اول الخدمددة )أقددل مددن 
سددنوات( مددن أقددر  ال  ددات معاي ددة للتحددوالت التددي  5العينددة اول الخدمددة )أقددل مددن 

 ت هدها الجامعات في اوونة األخيرة.
 ال روح  اختعم الجامعة:

 (20جدول رقم )
ر )ت( لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول درجة ممارسة إدارة المواهب اختالا

 في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  اختعم الجامعة
المتوسا  العدد الجامعة الالعد

 الحسابي
االنحرام 
مستوا  قيمة ت المعيارل 

 التعليق الداللة

 تخايا 
 واستقاا  الموارد

 0.95 3.10 232 جامعة حائل دالة رير 0.951 0.06 0.85 3.10 169 معة الملك ربدالعزيزجا
 االحت او

  المواهب 
 0.96 3.08 232 جامعة حائل دالة رير 0.947 0.07 0.93 3.08 169 جامعة الملك ربدالعزيز

تنمية وتاوير 
 المواهب

 0.93 3.03 232 جامعة حائل دالة رير 0.443 0.77 0.82 3.10 169 جامعة الملك ربدالعزيز

 1.02 3.02 232 جامعة حائل دالة رير 0.624 0.49 0.82 3.07 169 جامعة الملك ربدالعزيز إدارة األداء

 0.93 3.06 232 جامعة حائل دالة رير 0.818 0.23 0.83 3.08 169 جامعة الملك ربدالعزيز الدرجة الكلية
( أن قددديم )ت( ريدددر دالدددة فدددي األ عددداد: )تخاددديا 20ول رقدددم )يت ددد  مدددن الجدددد

واسددتقاا  المددوارد الموهوبددة، االحت دداو  المواهددب، تنميددة وتاددوير المواهددب، إدارة األداء(، 
وفي الدرجة الكلية لممارسة إدارة المواهب في الجامعات السدعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة 
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اات داللدة إحصدائية بدين اسدتجا ات ريندة  اإلستراتيجية، مما ي دير إلدت رددم وجدود فدروح 
الدراسة حول درجة ممارسة إدارة المواهب في الجامعات السدعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة 
اإلستراتيجية في تلك األ عاد، تعود الختعم الجامعة التي يعملون بهدا أفدراد العيندة، وتعدزا 

 امعات واللوائ  المتعلقة  ف.ه ا إلت كون الجامعات جميعا تتالق ن   الن ام الموحد للج
"هدل توجدد فدروح اات داللدة إحصدائية فدي اسدتجا ات  إجا ة السدتال الخدام  ونصدف:

أفراد العينة حول المتالالات العزمة إلدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيدق 
وات رددددد سدددن –لبيعدددة العمدددل  –الريدددادة اإلسدددتراتيجية تعدددزا للمت يدددرات التاليدددة: )الجدددن  

 الجامعة(؟" -الخدمة 
ل جا ة رلدت هد ا السدتال قدام الالاحدث  اسدتخدام اختالدار )ت( لداللدة ال دروح بدين 
مجمورتين مستقلتين للتعرم رلت ال روح في اسدتجا ات أفدراد العيندة حدول متالالدات إدارة 
المواهدددب فدددي الجامعدددات السدددعودية كمددددخل لتحقيدددق الريدددادة اإلسدددتراتيجية تالعدددا  الخدددتعم 

الجامعددة(. واسددتخدم اختالددار تحليددل التالدداين  -لبيعددة العمددل  –رات الدراسددة: )الجددن  مت يدد
األحادل )م( لداللة ال روح بين أكثر من مجمورتين مستقلتين للتعرم رلت ال دروح تالعدا  
الختعم مت يرات الدراسة: )ردد سدنوات الخدمدة(. والجدداول التاليدة تبدين النتدائ  التدي تدم 

 التو ل إليها: 
 روح  اختعم الجن :ال 

 (21جدول رقم )
اختالار )ت( لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول متالالات إدارة المواهب في 

 الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  اختعم الجن 
المتوسا  العدد الجن 

 الحسابي
االنحرام 
مستوا  قيمة ت المعيارل 

 التعليق الداللة
 0.98 3.16 299 راك

5.17 0.000 
دالة 
رند 
 0.70 2.69 102 أنثت 0.01

، ممدا ي دير 0.01( أن قيمة )ت( دالة رند مسدتوا 21يت   من الجدول رقم )
إلددت وجددود فددروح اات داللددة إحصددائية بددين اسددتجا ات رينددة الدراسددة حددول متالالددات إدارة 

اإلسددتراتيجية، تعددود الخددتعم  المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة
الجددن ، وكانددا تلددك ال ددروح لصددال  رينددة الدد كور وقددد يعددود السددبب فددي الددك لكددون إدارة 
المدددوارد الال دددرية ومدددا يتعلدددق  دددالموارد الال دددرية مدددن تن ددديم وإدارة تكدددون رالالدددا فدددي إدارة 
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( التددي أرددارت إلددت 2018الجامعددات، وتختلدد  هدد ا النتيجددة مددق دراسددة رددرم والمايددرل )
 دم وجود فروح اات داللة إحصائية تعود لمت ير الجن .ر

 ال روح  اختعم لبيعة العمل:
 (22جدول رقم )

اختالار )ت( لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول متالالات إدارة المواهب في 
 الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  اختعم لبيعة العمل

لبيعة 
 لعددا العمل

 المتوسا
 الحسابي 

االنحرام 
 المعيارل 

قيمة 
 ت

مستوا 
 التعليق الداللة

31 أكاديمي
3 3.22 0.87 

8.03 0.000 
دالة 
رند 
 0.87 2.38 88 إدارل  0.01

، ممدا ي دير 0.01( أن قيمة )ت( دالة رند مسدتوا 22يت   من الجدول رقم )
الدراسددة حددول متالالددات إدارة  إلددت وجددود فددروح اات داللددة إحصددائية بددين اسددتجا ات رينددة

المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددتراتيجية، تعددود الخددتعم 
لبيعة رمل أفراد العينة، وكانا تلك ال روح لصال  رينة األكاديميين وقد يعود السبب فدي 

والمايرل الك إلت أن الجامعات اات لا ق أكاديمي، وتختل  ه ا النتيجة مق دراسة ررم 
 ( التي أرارت إلت ردم وجود فروح اات داللة إحصائية تعود لابيعة العمل.2018)

 ال روح  اختعم ردد سنوات الخدمة:
 (23جدول رقم )

اختالار تحليل التالاين األحادل لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول متالالات 
الريادة اإلستراتيجية  اختعم ردد  إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق
 سنوات الخدمة

مجموع  مصدر التالاين
 المربعات

درجات 
مستوا  قيمة م متوسا المربعات الحرية

 التعليق الداللة

 13.79 2 27.58 بين المجمورات
16.91 0.000 

 دالة
 0.82 398 324.46 داخل المجمورات 0.01رند  
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، ممدا ي دير 0.01)م( دالة رند مستوا ( أن قيمة 23يت   من الجدول رقم )
إلددت وجددود فددروح اات داللددة إحصددائية بددين اسددتجا ات رينددة الدراسددة حددول متالالددات إدارة 
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريدادة اإلسدتراتيجية، تعدود الخدتعم رددد 

ال ددروح  سددنوات خدمددة أفددراد العينددة. وباسددتخدام اختالددار ردديفيف للك دد  رددن مصدددر تلددك
 (:24)جدول رقم 

 (24جدول رقم )
اختالار ريفيف لتوري  مصدر ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول متالالات إدارة 
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  اختعم ردد سنوات 

 الخدمة
المتوسا  ردد سنوات الخدمة

 الحسابي
 5أقل من 
 سنوات

أقل  إلت 5من 
 10من 

  10من 
 ال رح لصال  فأكثر

 سنوات 5أقل من  * *  3.59 سنوات 5أقل من 
     2.84 10إلت أقل من  5من 
     2.97 سنوات فأكثر 10من 

  0.05* تعني وجود فروح دالة رند مستوا 
بددين أفددراد  0.05( وجددود فددروح دالددة رنددد مسددتوا 24يت دد  مددن الجدددول رقددم )

سدنوات فدأكثر(، وبدين أفدراد  10سدنوات، مدن  10إلدت أقدل مدن  5من العينة اول الخدمة )
 5سنوات(، والك لصال  أفراد العينة اول الخدمة )أقل من  5العينة اول الخدمة )أقل من 

سدنوات(، وقدد تعدزا هد ا النتيجدة إلدت كددون أفدراد هد ا ال  دة أكثدر ال  دات تعاي دا للتحددوالت 
ة في ه ا الجانب، وتختل  ه ا النتيجة مق دراسة التي ت هدها الجامعات في اوونة األخير 

( التي تو لا إلت وجود فروح اات داللة إحصائية لصدال  ال  دة 2018ررم والمايرل )
 سنوات(. 10إلت أقل من  5)من 

 ال روح  اختعم الجامعة:
 (25جدول رقم )

مواهب في اختالار )ت( لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول متالالات إدارة ال
 الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  اختعم الجامعة

المتوسا  العدد الجامعة
 الحسابي

االنحرام 
مستوا  قيمة ت المعيارل 

 التعليق الداللة
 0.98 2.98 232 جامعة حائل رير دالة 0.116 1.58 0.87 3.12 169 جامعة الملك ربدالعزيز
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( أن قيمة )ت( رير دالة، مما ي ير إلدت رددم وجدود 25رقم )يت   من الجدول 
فروح اات داللة إحصائية بين استجا ات ريندة الدراسدة حدول متالالدات إدارة المواهدب فدي 
الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددتراتيجية، تعددود الخددتعم الجامعددة التددي 

الن دام المعمدول  دف هدو الن دام الموحدد يعملون بها أفدراد العيندة، ولعدل السدبب يعدود لكدون 
 للجامعات.

"هدل توجدد فدروح اات داللدة إحصدائية فدي اسدتجا ات إجا ة الستال السدادع ونصدف: 
أفددراد العينددة حددول معوقددات إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة 

 -د سددنوات الخدمددة رددد –لبيعددة العمددل  –اإلسددترتيجية تعددزا للمت يددرات التاليددة: )الجددن  
 الجامعة(؟"

ل جا ة رلدت هد ا السدتال قدام الالاحدث  اسدتخدام اختالدار )ت( لداللدة ال دروح بدين 
مجمورتين مستقلتين للتعرم رلدت ال دروح فدي اسدتجا ات أفدراد العيندة حدول معوقدات إدارة 
المواهدددب فدددي الجامعدددات السدددعودية كمددددخل لتحقيدددق الريدددادة اإلسدددتراتيجية تالعدددا  الخدددتعم 

الجامعددة(، واسددتخدم اختالددار تحليددل التالدداين  -لبيعددة العمددل  –ت يددرات الدراسددة: )الجددن  م
األحادل )م( لداللة ال روح بين أكثر من مجمورتين مستقلتين للتعرم رلت ال دروح تالعدا  
الختعم مت يرات الدراسة: )ردد سدنوات الخدمدة(. والجدداول التاليدة تبدين النتدائ  التدي تدم 

 التو ل إليها: 
 ال روح  اختعم الجن :

 (26جدول رقم )
اختالار )ت( لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول معوقات إدارة المواهب في 

 الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  اختعم الجن 
 التعليق مستوا الداللة قيمة ت االنحرام المعيارل  المتوسا الحسابي العدد الجن 
 0.99 3.49 102 أنثت رير دالة 0.399 0.84 0.83 3.41 299 اكر

( أن قيمة )ت( رير دالة، مما ي ير إلدت رددم وجدود 26يت   من الجدول رقم )
فروح اات داللة إحصدائية بدين اسدتجا ات ريندة الدراسدة حدول معوقدات إدارة المواهدب فدي 

ية، تعددود الخددتعم الجددن ، وتت ددق الجامعدات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددتراتيج
 (.2018ه ا النتيجة مق دراسة ررم والمايرل )

 



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 

 -133- 

 ال روح  اختعم لبيعة العمل:
 (27جدول رقم )

اختالار )ت( لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول معوقات إدارة 
المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  اختعم 

 يعة العمللب
لبيعة 
المتوسا  العدد العمل

 الحسابي
االنحرام 
 المعيارل 

قيمة 
 ت

مستوا 
 التعليق الداللة

 0.84 3.40 313 أكاديمي
رير  0.173 1.37

 0.96 3.54 88 إدارل  دالة
( أن قيمة )ت( رير دالة، مما ي ير إلدت رددم وجدود 27يت   من الجدول رقم )
جا ات ريندة الدراسدة حدول معوقدات إدارة المواهدب فدي فروح اات داللة إحصدائية بدين اسدت

الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية، تعدود الخدتعم لبيعدة رمدل أفدراد 
 (.2018العينة، وتت ق ه ا النتيجة مق دراسة ررم والمايرل )

 ال روح  اختعم ردد سنوات الخدمة:
 (28جدول رقم )

حادل لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول اختالار تحليل التالاين األ
معوقات إدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية 

  اختعم ردد سنوات الخدمة

مجموع  مصدر التالاين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسا 
 قيمة م المربعات

مستو 
ا 
 الداللة

 التعليق

 7.66 2 15.31 بين المجمورات
10.57 0.00

0 
دالة 
رند 
0.01 

داخل 
 0.73 398 288.36 المجمورات

، ممدا ي دير 0.01( أن قيمة )م( دالة رند مستوا 28يت   من الجدول رقم )
إلددت وجددود فددروح اات داللددة إحصددائية بددين اسددتجا ات رينددة الدراسددة حددول معوقددات إدارة 

دة اإلسدتراتيجية، تعدود الخدتعم رددد المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريدا
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سددنوات خدمددة أفددراد العينددة. وباسددتخدام اختالددار ردديفيف للك دد  رددن مصدددر تلددك ال ددروح 
 (:29)جدول رقم

 (30جدول رقم )
اختالار ريفيف لتوري  مصدر ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول معوقات إدارة 

دة اإلستراتيجية  اختعم ردد سنوات المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريا
 الخدمة

المتوسا  ردد سنوات الخدمة
 الحسابي

 أقل من
 سنوات 5 

إلت أقل  5من 
 10من 

 10من 
 ال رح لصال  فأكثر

     3.13 سنوات 5أقل من 
     3.30 10إلت أقل من  5من 

 فأكثر 10من   * * 3.61 فأكثر 10من 
  0.05* تعني وجود فروح دالة رند مستوا 

بددين أفددراد  0.05( وجددود فددروح دالددة رنددد مسددتوا 30يت دد  مددن الجدددول رقددم )
سدنوات(، وبدين أفدراد العيندة  10إلت أقل من  5سنوات، من  5العينة اول الخبرة )أقل من 

سنوات  10سنوات فأكثر(، والك لصال  أفراد العينة اول الخبرة )من  10اول الخبرة )من 
سدددنوات فدددأكثر( رلدددت  10فدددراد العيندددة اول الخبدددرة ) مدددن فدددأكثر(، أل أن درجدددة موافقدددة أ

إلدت أقدل  5سنوات، من  5معوقات أكثر من درجة موافقة أفراد العينة اول الخبرة )أقل من 
سددنوات  10سددنوات(، ولعددل السددبب يعددود فددي إلددت كددون األفددراد اول الخبددرة ) مددن  10مددن 

ا إلددت هدد ا المعوقددات وربمددا فددأكثر( قددد راي ددوا المراحددل التددي مددرت بهددا الجامعددات وتعرفددو 
 راركوا في رمليات الدراسات ال اتية للجامعات في مراحل مختل ة.

 ال روح  اختعم الجامعة:
 (31جدول رقم )

اختالار )ت( لداللة ال روح في استجا ات رينة الدراسة حول معوقات إدارة المواهب في 
  اختعم الجامعةالجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة اإلستراتيجية في 

المتوسا  العدد الجامعة
 الحسابي

االنحرام 
مستوا  قيمة ت المعيارل 

 التعليق الداللة
 0.88 3.36 232 جامعة حائل رير دالة 0.077 1.77 0.85 3.52 169 جامعة الملك ربدالعزيز

( أن قيمة )ت( رير دالة، مما ي ير إلدت رددم وجدود 31يت   من الجدول رقم )
داللة إحصدائية بدين اسدتجا ات ريندة الدراسدة حدول معوقدات إدارة المواهدب فدي  فروح اات
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الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة اإلسددتراتيجية، تعددود الخددتعم الجامعددة التددي 
يعملددون بهددا أفددراد العينددة، وقددد يعددود السددبب إلددت الت ددا ف الكبيددر بددين الجامعددات فددي البنيددة 

 التن يمية للجامعات.
المقتدددرح إلدارة المواهدددب فدددي الجامعدددات السدددعودية كمددددخل لتحقيدددق  التصدددور

 الريادة االسترتيجية:
لتحقيددق الهدددم العددام مددن االدراسددة وإجا ددة لسددتالها الددرئي ، تمددا مراجعددة األد  
الن رل والدراسات السا قة المتعلقة  موروع الدراسة، ومن خعل النتائ  التدي تو دلا لهدا 

التددي تددم استعرارددها وتحليلهددا مددن خددعل إجا ددة األسدد لة ال رعيددة نتددائ  الدراسددة الميدانيددة 
للدراسة، وفي روء الدك كلدف يميدن وردق التصدور المقتدرح التدالي والد ل يتكدون مدن سدا 

 خاوات: 
 أوال: المنالقات العامة للتصور، وتم تقسيمها إلت منالقات محلية ورالمية:

 محلية: منالقات 
، وما ارتملا 2030ملكة العربية السعودية الم امين التي نصا رليها راية الم -

 رليف من أهدام استراتيجية وبرام  وم اريق.
االتجدداا إلددت تعزيددز ك دداءة الرأسددمال الال ددرل، وتاددوير جميددق ميونددات المن ومددة  -

التعليميددددة للو ددددول إلددددت تحقيددددق متالالددددات سددددوح العمددددل، واحتياجددددات التنميددددة 
يتوافق مق م امين راية المملكدة  المستدامة التي تواكب المستجدات العالمية  ما

 .2030العربية السعودية 
تزايدددد اهتمدددام الجامعدددات السدددعودية فدددي تحقيدددق مسدددتويات متقدمدددة فدددي التميدددز  -

 المتسسي وتحقيق الريادة حيث ي يل الك هدفا استراتيجيا.
اتجاا كثير من الجامعات السعودية نحو تحقيدق مسدتويات متقدمدة فدي التصدني ات  -

 التنافسية. العالمية ل مان
رددرورة إيجدداد بي ددة تن يميددة دارمددة ل بددداع واالبتكددار والسددعي نحددو بندداء الميددزة  -

 التنافسية للجامعات.
تزايد االهتمام في تكوين اتجاهات جديدة ومتادورة نحدو تبندي أدوارا جديددة لمواكالدة  -

 للمستجدات العالمية.
رورة التحدول نحدو تنامي دور الجامعات في تكوين الرأسمال الال رل والمعرفي، ور -

 اتجاهات إبداعية جديدة.
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 رالمية: منالقات 
المنافسددة ال ددديدة التددي تواجددف الجامعددات العالميددة ممددا يسددتدري رددمان الالقدداء  -

 والمنافسة.
زيددادة االهتمددام العددالمي  ددالجودة واالرتمدداد األكدداديمي الدد ل  ددات رددرورة ملحددة  -

  وخيارا استراتيجيا.
 بداري، والتعليم االبتكارل.التعّلم اإل االتجاا العالمي نحو -
 الجامعية العالمية واإلفادة منها. الخبرات -

 ثانيا: أهدام التصور المقترح:
  :الهدم العام 

ورددق إلددار رددام إلدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية كمدددخل لتحقيددق الريددادة  -
 اإلسترتيجية.

 :األهدام الخا ة للتصور المقترح 
عدددات السدددعودية وفدددق م دددامين رايدددة المملكدددة تادددوير األداء التن يمدددي فدددي الجام -

 وتحقيق متالالاتها. 2030العربية السعودية 
 .المواهب إدارة رلت من خعل التركيز الال رية ممارسات إدارة الموارد تاوير -
تعزيز ك اءة الرأسمال الال رل في الجامعات السعودية وتحسين المخرجات النوعية  -

 للجامعات. 
ت التن يمية واألكاديمية  الجامعات السدعودية والتحدّول العمل رلت تاوير الممارسا -

 بها من المستوا التقليدل إلت مستوا الجامعات الريادية المنافسة.
تح يدددز أر دددداء هي دددة التدددددري  والمدددو  ين الموهددددوبين رلدددت التاددددوير المهنددددي  -

 واألكاديمي ومواكالة الت يرات المحلية والعالمية.
ات السدددعودية المعدددارم والمهدددارات والقددددرات إكسدددا  الكدددوادر الال دددرية فدددي الجامعددد -

 العزمة لتحقيق أهدام الجامعة الرائدة.
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 ثالثا: المتالالات العزمة لتابيق التصور: 
حتت يتم تحقيق التصور المقترح تم بناء قائمة  المتالالدات العزمدة لتحقيدق إدارة 

ية والتي حدددت الدراسدة المواهب في الجامعات السعودية كمدخع لتحقيق الريادة اإلستراتيج
الميدانيددة درجددة توافرهددا، وتددم ترتيبهددا تنازليددا بندداء رلددت متوسددااتها الحسددابية وهددي رلددت 

 النحو التالي:
   امددتعم مهددارات التخادديا اإلسددتراتيجي المبنددي رلددت است ددرام المسددتقبل السددتقاا

 المواهب.
  تماردديا مددق مت يددرات امددتعم الجامعددة للمرونددة العزمددة إلميانيددة إرددادة هييلددة قدددراتها

 البي ة المحياة.
 .توفير الحرية األكاديمية الالحثية لعست ادة من المواهب الجامعية 
 .تو ي  تكنولوجيا المعلومات واالتصال ال ّعال في رمليات إدارة المواهب الجامعية 
 .وجود ن ام إدارل مختص  استك ام المواهب الجامعية 
  الصادرة من اول المواهب في الجامعة.تبني األفكار والممارسات اإلبداعية 
 .وجود هييل تن يمي مرن يركز رلت االهتمام  ثدارة المواهب في جميق المستويات 
 .زيادة االهتمام  الرأسمال ال كرل لتح يز المواهب الجامعية الكامنة 
 .إيجاد ن ام متكامل للتنمية المهنية فيما يتعلق  ثدارة المواهب 
 تركز رلت استك ام المواهب الجامعية. البيام بدراسات ميدانية 
  المعنوية( مختص  ثدارة المواهب. -وجود ن ام متكامل للحوافز )المادية 

را عا: رمليات إدارة المواهب فدي الجامعدات السدعودية كمددخل لتحقيدق الريدادة 
 اإلسترتيجية: 

يدتم إن داء إدارة أو وحدددة داخدل الجامعددات معنيدة   ددتون الكدوادر الموهوبددة، 
يث تقوم  عمليات التخايا والتاوير وتقديم الدرم والمساندة لهم، وفيمدا يلدي قائمدة ح

مقترحدددة  العمليددددات التددددي تقددددوم بهددددا إدارة المواهددددب فددددي الجامعددددة لتحقيددددق الريددددادة 
 ( يور  الك:38اإلستراتيجية فيها، والجدول رقم )
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 (38الجدول رقم )
 كمدخل لتحقيق الريادة االسترتيجيةرمليات إدارة المواهب في الجامعات السعودية 

 العمليات األ عدداد

وبة
موه
د ال
وار
الم
  
قاا
ست
 وا
ايا
تخ

 

  ورق استقاا  اول المهارات العاليدة جدزءا مدن أهددافها اإلسدتراتيجية تحبيقدا
 للريادة.

 .العمل رلت ج   المواهب التي تحقق أهدافها 
  الخدمة.التركيز رند االختيار رلت المواهب ولي  فقا رلت سنوات 
 .ورق آليات محددة للك   رن المواهب من داخل الجامعة 
 .التركيز رلت أهمية وجود الموهوبين في الو ائ  الرئيسة فيها 
 .تقوية االنتماء المتسسي من خعل الحوافز والمياف ت الت جيعية 
 .التمديد للمو   الموهو  رند و ولف سن التقارد 
 جاالت العمل.تحديد المواهب العزمة لكل مجال من م 
 .ورق الخاا للتعاقب الو ي ي للمواهب الجامعية 

هب
موا
  ال
 او
الحت
ا

 

 .توفير بي ة العمل المعئمة إل هار المواهب الجامعية 
 .إزالة العبالات التكنولوجية للموهوبين لزيادة فر  اإلبداع لديهم 
 .تعزيز ثقة الموهوبين  أن سهم 
 ا ب العليا المهمة.الالحث رن اول الخبرة والموهالة ل  ل المن 
 .من  حوافز معنوية مجزية أل حا  االبتكارات واإلبدارات 
 .تسخير الموارد المتاحة لخدمة الموهوبين ل مان  قائهم فيها 
 .توفير فر  التعلم المستمر للموهوبين 
 .الحر  رلت االحت او  الموهوبين 
 .تكوين رعقات إيجابية بين العاملين الموهوبين 
 دية أل حا  المواهب لتح يزهم رلت الالقاء.تقديم مياف ت ما 

هب
موا
ر ال
اوي
 وت
مية
تن

 
 .بث روح المنافسة بين العاملين بهدم تاوير ال ات 
 .االهتمام  التاوير ال خصي للعاملين لتحقيق التكي  الو ي ي 
 .االست ادة الجامعة من الموهوبين لتدريب  اقي العاملين 
 ية متخصصة.إررام الموهوبين في دورات تدريبية خارج 
 .ت جيق الموهوبين رلت اإلسهام في تنمية المجتمق المحلي 
 .إتاحة ال ر ة للمنسوبين لتابيق اإلبداع ال خصي لديهم 
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 العمليات األ عدداد

داء
 األ
دارة
إ

 

 .توفير المنام المناسب للالحث العلمي الجاد 
 .توفير المنام المناسب للموهوبين لتابيق مالادراتهم 
 موهوبين.إيجاد  وسائل اتصال فعالة تخدم رمل ال 
 .ورق آليات لتقويم األداء بهدم اكت ام الموهوبين من داخلها 
 .توفير كل ما يحتاجف الموهو  لتاوير موهبتف 
 .درم ن ام ي من احتواء الموهوبين 
 .تعزيز ن ام الت  ية الراجعة لتاوير أداء الموهوبين 
 .إررام الموهوبين في رمليات  نق القرار  ارتالارهم رركاء 
 مسار الو ي ي للموهوبين كوسيلة لتحسين أدائهم.االهتمام  ال 

 خامسا: العمل رلت الت لب رلت المعوقات التي حددتها الدراسة:
والددك مددن خددعل تكددري  الجهددود لتعفددي هدد ا المعوقددات والتخادديا لمعالجتهددا 
متددت مددا أرادت الجامعددات التقدددم فددي هدد ا االتجدداا نحددو الريددادة اإلسددتراتيجية، والتددي 

 اسة الميدانية وتم ترتيبها تنازليا بناء رلت المتوساات الحسابية:حددتها الدر 
 .المركزية ال ديدة في العمل داخل الجامعة 
 .حب ال ات لدا  عض البيادات الجامعية وخوفهم من نجاح اوخرين 
 .قلة برام  التنمية المهنية المتخصصة في درم الموهوبين 
 ب.قلة المخصصات المالية الخا ة  ثدارة المواه 
 .معايير قياع الموهالة واإلنجاز رير وارحة أو دقيقة 
 .رع  أن مة اكت ام الموهوبين لدا الجامعة 
 .افتقار اإلدارة إلت متررات معتمدة تبي  المواهب وتورحها 
 .رع  اإلميانات العزمة لتنمية الموهوبين داخل الجامعة 
 هارات وقدرات.رمليات اختيار البيادات الجامعية ال تتم وفق ما لديهم من م 
 .رع  اهتمام اإلدارة العليا  الجامعة في تبني إدارة المواهب 
 .قلة الك اءات الال رية الموهوبة داخل الجامعة 

 سادسا: التقويم والمتا عة:
تهددم هد ا الخادوة إلدت التحقدق ال علددي مدن ممارسدة إدارة المواهدب  جميدق رملياتهددا      

حقيددق المخرجددات المرروبددة، ومراقالددة مددا قددد مددن أجددل تحقيددق ت  يددة راجعددة للسددعي نحددو ت
 يستجد في سبيل تحبيقها.
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 (1ال يل رقم )
ميونات التصور المقترح إلدارة المواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة 

 االسترتيجية
 تو يات الدراسة:

 في روء نتائ  الدراسة تو ت الدراسة  ما يلي:
ور المقتدددرح للدراسدددة فدددي ت عيدددل إدارة المواهدددب فدددي الجامعدددات االسدددت ادة مدددن التصددد -

 السعودية كمدخل تحقيق الريادة اإلستراتيجية.
رددرورة تركيددز قيددادات الجامعددات السددعودية رلددت لددرح الت لددب رلددت المعوقددات التددي  -

أردددارت إليهدددا الدراسدددة وفدددق التوجهدددات المعا دددرة لتحقيدددق الريدددادة االسدددتراتيجة رلدددت 
 العالمي.المستوا المحلي و 

التصور 
 المقترح

 تابعة والتقويمالم

 متطلباتال

 عوقاتالم
 عملياتال

 ألهدافا
 المنطلقات
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ررورة تبندي قيدادات الجامعدات السدعودية مدداخل إدارة المواهدب والريدادة اإلسدتراتيجية  -
 كمداخل حديثة للتاوير.

ردرورة ن در ثقافدة ممارسدة إدارة المواهدب فدي الجامعدات السدعودية، والدك مدن خدعل  -
 رقد الورش التدريبية والندوات والمتتمرات العلمية.

خاددا المناسددالة للتعاقددب الددو ي ي للمواهددب لتحقيددق أن تقددوم الجامعددة رلددت ورددق ال -
 الريادة اإلستراتيجية.

تقددديم الميافدد ت الماديددة المناسددالة أل ددحا  المواهددب لتح يددزهم رلددت الالقدداء لتحقيددق  -
 الريادة اإلستراتيجية.

إتاحددة ال ر ددة لمنسددوبي الجامعددة لتابيددق اإلبددداع ال خصددي لددديهم لتحقيددق الريددادة  -
 اإلستراتيجية.

دات الجامعيددة رلددت رددروة إرددرام الموهددوبين  الجامعددة فددي رمليددات  ددنق حددث البيددا -
 القرار  ارتالارهم رركاء لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

 مقترحات الدراسة:
 تقترح الدراسة إجراء المزيد من الدراسات حول:

 دراسة الععقة بين إدارة المواهب في الجامعات السعودية والريادة اإلستراتيجية.  -
ة بددين إدارة المواهددب فددي الجامعددات السددعودية وبعددض الجامعددات اات التنصددي  مقارندد -

 المتقدم رالميا. 
إجراء المزيد من الدراسات حول موردوع الدراسدة وربادف  مت يدرات أخدرا كبنداء الميدزة  -

 التنافسية والبيادة التحويلية واإلدارة اإلستراتيجية.
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 المراجق
لريادة اإلستراتيجية فدي تحقيدق الميدزة التنافسدية (. أثر ا2014الجازل، فيصل محمد ) -

في رركة االتصاالت األردنية. رسالة ماجستير رير من دورة. رمدادة الدراسدات العليدا. 
 جامعة متتة. األردن.

(. أثر تابيدق اسدتراتيجيات إدارة 2015الجراح،  ال  رلي،  وأبو دولف، جمال داود ) -
ا أر دداء هي ددة التدددري  فددي الجامعددات المواهددب فددي تعزيددز االنتمدداء التن يمددي لددد

 . 315-283(:11) 2األردنية الرسمية. المجلة األردنية في إدارة األرمال، 
(. 2017الجع ددرل، الصددادح أمحمددد أبددو القاسددم، ورمددران، حسددن ربدالسددعم رلددي. ) -

دور أ عدداد إدارة المواهددب فددي تحسددين جددودة الخدمددة المصددرفية دراسددة تحليليددة وراء 
المرقدب  املين  المصارم التجارية الليبية. مجلة آفداح اقتصدادية. جامعدةرينة من الع

 .235 – 260(: 5كلية االقتصاد والتجارة. ) –
(. درجددة ممارسددة التميددين 2019الحراح ددة، محمددد ربددود، وال ددرفات، مسددلم قاسددم. ) -

اإلدارل ورعقتدددف  دددثدارة المواهدددب لددددا راسددداء األقسدددام األكاديميدددة مدددن وجهدددة ن دددر 
هي ة التددري  فدي جامعدة آل البيدا. مجلدة متتدة لالحدوي والدراسدات، سلسدلة أر اء 

 .: 206-161 (2)34العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
(. واقق تابيق رمليات إدارة المواهب في رركة 2017ديو ، أيمن، والكوي ي، دانا. ) -

 .19 :(70) 39الهرم للحواالت المالية في دم ق. مجلة جامعة الالحث. 
حت، محمددد محمددد ربددد الع دديم محمددد والنجددار، حميدددة محمددد، والع ددرل، تددامر السدداو  -

تابيبيددة.  المواهدب: دراسددة الخادمدة وإدارة (. الععقدة بدين البيدادة2017إبدراهيم. )
المجلة العلمية للدراسات التجارية والبي يدة. مجلدة جامعدة قنداة السدوي . كليدة التجدارة 

 . 834 – 877(: 4) 8 االسماريلية. 
(. إسدددتراتيجيات الريدددادة ودورهدددا فدددي تحقيدددق الميدددزة 2008سددديارنة، بدددعل خلددد . )ال -

التنافسية: دراسة ميدانية رلت رركات اإلتصاالت في األردن. مجلة كلية   دداد للعلدوم 
 .77 – 112(: 17اإلقتصادية. )

(. إسددتراتيجية مقترحددة لتابيددق إدارة 2018رددرم، رليددف محمددد، والمايددرل، فدداي . ) -
دخل لتحقيددق جددودة الخدددمات فددي إدارات التعلدديم  مناقددة القصدديم. المجلددة المواهددب مدد

 .383 – 348(: 3) 4الدولية للدراسات التربوية والن سية. 
(. مدا تابيق استراتيجيات إدارة المواهب في كليات التربية 2019الصعو ، سامر. ) -

-169(: 1)25 الريارة في الجامعات األردنية من وجهدة ن در أر داءها. المندارة. 
204. 
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(. ممارسات إدارة المواهب الال درية ودورهدا فدي تحسدين أداء 2017الاالال، ربد . ) -
  دادي  بدن ربدالحميدد والتنمية. جامعدة اإلستراتيجية العاملين: دراسة ميدانية. مجلة

 .80 – 101(: 13التسيير. ) ورلوم االقتصادية والتجارية العلوم كلية - مست انم
(. حدددددائق 2018ربددددد ، ورلددددي، وليددددد محمددددد ربدددددالحليم. )ربددددداللاي ، سددددمر  -

مقترحددة.  التكنولوجيددا مدددخل لتعزيددز الريددادة اإلسددتراتيجية  جامعددة بنددت سددوي : رايددة
 .653 – 759(: 3) 71لناا.  التربية. جامعة كلية مجلة

هد(. المدخل إلت الالحث في العلوم السدلوكية. الريدات: 1421العسام،  ال  حمد. ) -
 عبييان.ميتالة ال

 المواهدب إدارة (. إسدتراتيجية2016سديد. ) رايددة محمدد، وخادا ، مدروة العسدال، -
 رم ، رين والتجارة. جامعة لعقتصاد العلمية للمن مة. المجلة تنافسية ميزة لتعزيز
 .113 – 136(: 1التجارة. ) كلية

(. أثيددددر إدارة المواهددددب فدددي األداء الددددو ي ي فددددي 2017العلدددي، فهددددد بددددن معيقدددل. ) -
 .لمن مات الحيومية في المملكة العربية السدعودية. مجلدة الحقدوح والعلدوم اإلنسدانيةا

 .20-1( ملحق: 10جامعة زيان رارور  الجل ة. )
والرواحندددف،  لددداهر، كدددا م، ميثددداحو  لددداهر محسدددن، وإدريددد ، وائدددل محمدددد،ال دددالبي،  -

تيجية الددع تأكددد البي ددي كمت يددر وسدديا بددين الريددادة اإلسددترا(. 2016. )رددودة رددال 
والتكيددد  اإلسدددتراتيجي: دراسدددة تابيبيدددة رلدددت ردددركات االتصددداالت الخلويدددة  المملكدددة 

 - 206(: 38) 14األردنيدة الهاردمية. مجلدة ال درل للعلدوم االقتصدادية واإلداريدة. 
185. 

(. إدارة المواهددب فددي المن مددات المعا ددرة: 2014ال رجدداني، فالمددة رلددي بلقاسددم. ) -
التجدارة.  عقتصداد والتجدارة. جامعدة ردين ردم . كليدةمددخل ن درل. المجلدة العلميدة ل

(2 :)333 – 299. 
(. واقدق تابيدق إدارة المواهدب 2013محمود، أررم محمود، وردوت  ، سدليمان. ) -

المتسسية ورعقتها بتميين العاملين  مدارع التعليم العام  محاف ة الادائ . دراسدات 
 .11 - 66(:  36)1 رربية في التربية ورلم الن  . 

(. إدارة المواهدددب الال دددرية فدددي الجامعدددات 2015المصدددرل، ن دددال، واوردددا، محمدددد. ) -
ال لساينية مقترح تابيقي تنمول إستراتيجي. مجلة ر مران للعلوم االجتماعية. المركدز 

 .31 – 64(: 13)  4السياسات. العربي لا حاي ودراسة
المواهدب رلدت ربحيدة  (. تدأثير إدارة2017مناع، رال  جمال الدين محمد إبدراهيم. ) -

 السدوي . كليدة قنداة والبي يدة. جامعدة التجاريدة للدراسدات العلميدة المجلدة المن مدات.
 . 288 -317 ملحق:  (8 اإلسماريلية. ) التجارة
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(. درجدددة ممارسدددة إدارة المواهدددب فدددي الجامعدددات األردنيدددة 2017المدددومني، أفندددان ) -
ديميددة: تصددور مقتددرح. رسددالة الحيوميددة ودورهددا فددي الحددد مددن هجددرة الك دداءات األكا

 دكتوراا رير من ورة. جامعة اليرموم. األردن. 
(. إدارة المواهددددب مدددددخل لت عيددددل االنتمدددداء 2008نا دددد ، مرفددددا، وزندددداتي، أمددددل. ) -

التن يمددي ألر دداء هي ددة التدددري   الجامعددات المصددرية. مجلددة دراسددات فددي التعلدديم 
 .     474-370(: 19الجامعي. )

(. أثدددر الريدددادة اإلسدددتراتيجية رلدددت األداء المدددالي 2017د. )نصدددير، رددددير فدددتاد أحمددد -
لل ركات الصدناعية فدي األردن. رسدالة ماجسدتير ريدر من دورة. كليةاالقتصداد والعلدوم 

 االدارية. جامعة اليرموم. األردن.
(. دور القائدد التحدويلي فدي دردم إدارة المواهدب 2018النعيمي، خلود سلاان رانم. ) -

 – 206(: 121. مجلدة فكدر وإبدداع. را ادة األد  الحدديث. ) المتسسدات التعليميدة
187. 

(. أ عدداد حوكمددة الجامعددات لتعزيددز الريددادة: 2016النددورل، ربدالسددعم رلددي حسددين. ) -
لجامعة األنالدار وفدق  ااقدة حوكمدة الجامعدات المعددة مدن البندك الددولي.  حالة دراسية

األنالدددار. كليدددة اإلدارة  معدددةمجلدددة جامعدددة األنالدددار للعلدددوم االقتصدددادية واإلداريدددة. جا
 20 -1: 16(8)واإلقتصاد. 

(. الريدددادة اإلسدددتراتيجية 2018هاردددم، نهلدددة ربددددالقادر، وسدددعد، السددديدة محمدددود. ) -
للموارد الال رية في الجامعات: توجهدات مسدتقبلية. المدتتمر العلمدي السدنول الخدام  

: ن دم التعلديم ومجتمدق والع رين للجمعية المصدرية للتربيدة المقارندة واإلدارة التعليميدة
 – 410التعليميدة. :  المعرفدة. القداهرة. الجمعيدة المصدرية للتربيدة المقارندة واإلدارة

389. 
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