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 دراستي.
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 إدارة األداء: دارات العليا نحو تخطيط السيناريو وأثرها في بناء رأس مال الموهبةاإلاتجاهات 
 كمتغير وسيط

 االردن -دراسة إختبارية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان

 اد الباحثعدإ

 عبد العال أحمد محمد

 إشراف

 الدكتور أحمد علي صالح

 الملخص

هدفت الدراسة الى التعرف على اثر ابعاد تخطيط السيناريو وادارة االداء كمتغير وسيط 

ومدى تاثيرهما على راس مال الموهبة وطبقت الدراسة على سبع جامعات خاصة في العاصمة عمان 

عضوا  265اء والجامعة والعمداء ومجالس الكليات وبلغ عددهم وشملت على اعضاء مجالس االمن

استبانه. ولقد  215، علما بان عدد االستبانات الصالحة للتحليل االستبانه كاداة للقياسواستخدمت 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كون الدراسة هي دراسة سببية ذات سمة كمية لغرض 

 بين متغيرات الدراسة. تحديد قوة العالقة والتاثير 

وقد توصلت الدراسة الى جملة من  النتائج والتوصيات من اهمها ان مستوى االتجاهات 

 ايضانحو تخطيط السيناريو بالجامعات كان مرتفعًا اضافة الى مستوى راس مال الموهبة كان مرتفعًا 

ا الدراسة الى وجود اثر ذو توصلت ايض كمابعادة وكذلك ايضا ادارة االداء بكافة ابعادها . أ بكافة

 ركمتغيداللة احصائية التجاهات االدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء راس مال الموهبة 



 س 

 

 بضرورة تبني تخطيط السيناريو في اعداد الخطط الجامعية  وسيط واوصت الدراسة القيادات الجامعية

ذلك لتحقيق الميزة التنافسية اضافة الى بالبرامج التي تعمل على تطوير قدرات الموهبين و  كذلك

 تشجيع نظام الحوافر وتصميم انظمة مالئمة لنظام ادارة االداء.

اتجاهات أالدارات العليا , تخطيط السيناريو , راس مال الموهبة , ادارة االداء  -: المفتاحيةالكلمات 

 , الجامعات الخاصة في االردن .



 ع 

 

 

Top Management Attitudes toward Scenario Planning and their impact on building Talent 

Capital through Performance Management 

A testing Study in Jordanian Private Universities in Amman 

Prepared by  

Ahmad Mohammed  

Supervisor 

DR. Ahmed Ali Saleh 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the impact of scenario planning and 

performance management as mediating variable on the talent capital this study applied to 

seven private university in Amman- Jordan , the sample contains a number of boards of 

trustees , university council , the council of deans and collage council members .and the 

number of sample was all about 265 members , the questioner used as a tool to catering 

data and it based on  previous studies and letrutuers review , and it has been developed to 

suite the universities . valid questioner where analysis around 215 in quantitive  methods 

approach was use causal for the aim of determining the strength of relationship between 

variables and effecting study and use the descriptive studies to explain the demographic 

variable . 

 The study delivered major results, the level of direction scenario planning in 

private Jordanian university was up to the level and also the performance management 

was high. The results showed that there is a significant impact related in all aspects of top 

managers about scenario planning. Support the capital talent by performance 

management. The study suggested that we should bear in mind the programs that related 



 ف 

 

to develop and increase the awareness and ability of humans under the shallow of 

performance management .In addition, qualified academic tutors are highly 

recommended to be in universities in order to increase the awareness of capital talent. 

Performance management could be very effective and that is by using governance and 

transparency and justice. 

Keywords : Top Management Attitudes,  Scenario Planning ,Building Talent Capital, 

Performance Management , Jordanian Private Universities. 
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 ولالفصل األ 

 خلفية الدراسة وأهميتها
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 (: أنموذج الدراسة 0-6)

 (: حدود الدراسة0-2)

 (: محددات الدراسة0-8)

 جرائية فاتها اإل(: مصطلحات الدراسة وتعري0-9)
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 هميتهاأخلفية الدراسة و 

 (: المقدمة0-0)

 البيئة   وتحليل   بدراسة   -خاص   ومنها الجامعات بشكل   - نظمات  الم   من   العديد   هتمت  إ

طط على الخ   مباشر   و غير  أ مباشر   ثر بشكل  ؤ التي ت والسياسية   االقتصادية   والمتغيرات   الخارجية  

لمواجهة  بديلة   استراتيجية   نظمات لوضع خطط  الم   لك  من ت   يد  مما حذى بالعد نظمات  ستراتيجية للم  اال

كثر مرونة في أتكون  ن  أممكن من المن السيناريوهات المحتملة التي  عدد   هذه المتغيرات ووضع  

لى اتباع إمن المخططين االستراتيجين  العديد   ولذا لجأ  ، طبيعيةالروف غير ظمواجهة العقبات وال

 .طويلة المدى مجال التخطيط المستقبلي ولفترات  في  حديثة   تقنيات  

علم لخلق وتعزيز وتطوير المنظمة الساعية للت   وسيلة   ساس  أعرف تخطيط السيناريو على وي  

سيناريو يحاكي الواقع  التي يعتمدها المخططون لغرض بناء   والحقائق   والتي تعتمد على المعلومات  

ة في تحليل الكمي   ساليب  األ لى استخدام  إ ضافةً إ (Thomas, 2006ويمكن اعتماده للمستقبل )

 ريو والظواهر المحيطة في المنظمة.يجاد العالقات بين التخطيط للسيناإمع  البيانات  

ة خبرات المسؤولين زياد نه تدريب ذهني وعملي لغرض  أعرف تخطيط السيناريو على ي  كما 

االعتبار بخذين  آلسيناريوهات المسقبلية ا م المهارات العالية في بناء  ه  كساب  ا  في المنظمات و 

 ( 2116المناسبة )الدوري, صالح  القرارات   تخاذ  ا  و  الراهن   الظروف البيئية وتقييم الوضع  

ة التقليدي   ساليب  للسيناريو عن األ ميز التخطيط  التي ت   ساسية  ويمكن اعتبار السمة األ

الزم التخطيط ك الذي ي  والش   غموض  للتخطيط في تركيز االهتمام الكبير في مجال معرفة ال

واالستراتيجي ساس يعكس تخطيط السيناريو ممارسة للتعلم التنظيمي ات وعلى هذا األالستراتيجيل

دائها أالسيناريو يكون  نظمات التي تعتمد على تخطيط  الم   ن  إف داء المنظمة المستقبلي وعليه  أفي 
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س أداء ور دارة األإ ن  إ( ولذلك فOthman, 2008تخطيط السيناريو )فضل من تلك الغير مطبقة لأ

ن ذلك يعتمد على ل كبير على تخطيط السيناريوهات أللى االعتماد بشكإالموهبة التي تحتاج مال 

بتكار ومصنع ا  بداع و إفي الجامعات التي تعتبر مراكز  س المال البشري وخاصةً أالحفاظ على ر 

 .لمؤسساتلة التي تدعم المنظمات وانتاج القوى العامإل

ها عملية منهجية ن  بأ( kuye & oghojafo,2011داء التي عرفها )دارة األإ ن  إوعليه ف

داء أ في المجموعة ويساهمون في تحسين   وأعضاءً  اً فرادأك فيها المنظمة وموظفيها بوصفهم تتر 

 .هدافلى تحقيق األإوفعالية المنظمة للوصول 

دارة إعلى  اً الذي يعزز تخطيط السيناريو معتمدس مال الموهبة أويتوائم هذا المتغير مع ر 

س مال الموهبة أهدافها, تعتمد على تطوير وبناء ر ألى تحقيق إنظمة التي تسعى الم   ن  إلذا فداء و األ

بيئة الخارجية المحيطة عتبار الاإلخذين بآداء دارة األإنظام  في تصميم   مهماً  عتباره عنصراً إب

 .بالمنظمات

 االتجاهاتعمان لغرض اختبار  من الجامعات الخاصة في مدينة  وتم اختيار عينة  

ا تخطيط السيناريو مع عتمادهإدارية في هذه الجامعات بكاديمية واإلالموجودة لدى القيادات األ

 .س مال الموهبةألى بناء ر إداء للوصول دارة األإوجود نظام 

 ةمشكلة الدراس(: 0-7)

مع عدد من المسؤولين في جامعتي البترا والزيتونة من خالل قيام الباحث ببعض المقابالت 

وسؤالهما حول آليات قيامهم بتطوير سيناريوهات بديلة لرأس مال الموهبة، إضافة إلى العالقة التي 

يواجهون مشكلة في تربط نظام إدارة األداء المعمول به في جامعاتهم ورأس مال الموهبة، تبين أنهم 

اعتماد تخطيط إضافة إلى عدم  داء لديهمأنظمة إدارة األ ضمنة س مال الموهبأتحديد مضامين ر 
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ومن ، على ضعف صياغة هذه الخطط من جهة السيناريو في بناء خطط الجامعات مما قد ينعكس

كذلك الضعف في الربط بين تخطيط السيناريو ورأس مال الموهبة من جهة خرى يعكس جهة أ

، ةبة ومن جهة ثالثة الربط ما بين المتغيرات الثالثالربط ما بين إدارة األداء ورأس مال الموه

 في إجراء مثل هكذا دراسة. نقص وجود وبالتالي استنتج الباحث إلى

 تتناول أنها ماإالدراسة الحالية  متغيراتالتي تناولت العالقة بين كما أن الدراسات السابقة 

كبير كما في دراسة كل من  لم تتوصل إلى نتائج واضحة بشكلو  و موضوعين اثنينأموضوع واحد 

ودراسة  (Kuye&Oghojafo, 2011( ودراسة كويه وأوجهوجافور )Othman, 2008عثمان )

 .(2114( ودراسة مقري وحياوي )Haghparast, 2012هاجبارايت )

ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة الحالية وذلك من خالل التعمق في الدراسة والبحث في 

 .اً مجال المتغيرات الثالثة مع

 أهداف الدراسة (:0-3)  

دارة إبالمتغير الوسيط  عبهللدراسة الحالية هو التعرف على الدور الذي يلالهدف الرئيسي  

رأس مال الموهبة في  األداء في أثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء

 هداف الفرعية اآلتية:األتحقيق ردنية الخاصة بمدينة عمان، وذلك من خالل الجامعات األ

تقديم إطار نظري حول متغيرات الدراسة الثالثة الرئيسية وبين طبيعة العالقات بينها في إطار  .1

 األدبيات المتخصصة.

نحو تخطيط السيناريو في الجامعات األردنية الخاصة اإلدارات العليا  على اتجاهاتالتعرف  .2

 بمدينة عمان.

 عادها في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان.مستوى إدارة األداء بأب علىالتعرف  .3
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رأس مال الموهبة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة  بناء مستوى متطلباتعلى التعرف  .4

 عمان.

بناء رأس مال الموهبة  متطلبات نحو تخطيط السيناريو فيإتجاهات اإلدارات العليا تحديد أثر  .5

 بمدينة عمان.الخاصة ه في الجامعات األردنية بأبعاد

نحو تخطيط السيناريو على إدارة األداء في إتجاهات اإلدارات العليا  أثرعلى التعرف  .6

 الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان.

بناء رأس مال الموهبة في الجامعات األردنية  متطلبات بيان أثر إدارة األداء بأبعادها على .7

 الخاصة بمدينة عمان.

نحو تخطيط إتجاهات اإلدارات العليا  دارة األداء بأبعادها على أثرتحديد الدور الوسيط إل .8

 بناء رأس مال الموهبة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان. متطلبات السيناريو في

 (: أهمية الدراسة 0-4)

  تتلخص أهمية الدراسة بالجوانب اآلتية:

  األهمية النظرية: - أ

دارة تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية  -1 الموضوع الذي تتناوله إذ يعد مدخل تخطيط السيناريو وا 

كما تنبع  ،ليهإالنظر عن نوع القطاع الذي تنتمي األداء من أدوات نجاح المنظمات بغض 

دارة األداء في بناء  أهمية الدراسة الحالية من كونها تبين مدى الحاجة إلى تخطيط السيناريو وا 

 رأس مال الموهبة. 
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يوجد تحديد واضح  من االهتمام المتزايد برأس مال الموهبة إال أنه ال دراسةهمية التأتي أ -2

فهناك حاجة إلى تحديد إطار لتوضيحها وكيفية  يه وكيفية االستدالل عليه وبالتاللمفاهيم

 االستدالل عليها.

دارة األداء في بناء رأس مال الموهبة وذل همية الدراسة منتنطلق أ -3 ك أهمية تخطيط السيناريو وا 

 لالستفادة منها في تحقيق النجاح على المدى البعيد.

 األهمية العملية:  - ب

األردنية الخاصة بمدينة عمان بوصفها القطاع المبحوث المتمثل بالجامعات  أهميةتنبع  -1

 .رأس مال الموهبة بناء فيمنظمات معرفية مسؤولة عن إعداد القيادات المستقبلية 

لجامعات دارات العليا لا الدراسة الحالية والتي تفيد اإلهليإأهمية النتائج التي تتوصل تنبع  -2

لجامعة ومستقبلها في تخاذ قرارات ذات كفاءة وفاعلية تساهم في تطوير حاضر اإالمبحوثة ب

 ، وخدمة المجتمع.والعلمية، والبحثية ،كاديميةالمجاالت األ

 (: أسئلة الدراسة وفرضياتها0-5)

 تية:سئلة اآلداف المحددة لها، تم صياغة األهإستنادًا إلى مشكلة الدراسة واأل

رأس مال  دارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناءهل هناك أثر التجاهات اإل :السؤال الرئيسي

 .داء كمتغير وسيطالموهبة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان بوجود إدارة األ

  وتنبثق منه األسئلة الفرعية اآلتية:

ت اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة ما إتجاها .1

 ؟عمان



7 

 

في البعد المتعلق بالمحاذاة( ، البعد السلوكي ،)البعد الهيكليما مستوى إدارة األداء بأبعادها  .2

 ؟الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان

لرأس مال الموهبة، المساواة الصحيح  اإلدراك)ما مستوى متطلبات رأس مال الموهبة بأبعاده  .3

 ؟في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان( صلة، نظم التعويضات، آليات الحاكميةأالمت

 بناء رأس مال الموهبةمتطلبات هل تؤثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في  .4

في  (م التعويضات، آليات الحاكميةصلة، نظألرأس مال الموهبة، المساواة المتاإلدراك الصحيح )

 الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان؟

هل تؤثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على إدارة األداء في الجامعات  .5

 األردنية الخاصة بمدينة عمان؟

ل لرأس مااإلدراك الصحيح ) بناء رأس مال الموهبة متطلبات هل تؤثر إدارة األداء في .6

في الجامعات األردنية الخاصة  (صلة، نظم التعويضات، آليات الحاكميةأالموهبة، المساواة المت

 بمدينة عمان؟

إلى أي مدى تؤثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على متطلبات بناء رأس  .7

 تغير وسيط؟مكفي الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان بوجود إدارة األداء  مال الموهبة

عتمادًا على أسئلة الدراسة وأنموذج تية، التي ها تم صياغة الفرضيات الرئيسة اآلوعليه، وا 

 سيجرى اختبارها، واستخالص النتائج والتوصيات من خاللها، وذلك على النحو اآلتي:
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 :الفرضية الرئيسة األولى

H01:"في  و تخطيط السيناريوال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نح

ردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى الموهبة في الجامعات األ متطلبات بناء رأس مال

  ".( 0.05)داللة 

 يشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:

H01-1: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو 

ردنية الخاصة بمدينة عمان عند لرأس مال الموهبة في الجامعات األعلى اإلدراك الصحيح 

 ".( 0.05)مستوى داللة 

H01-2: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو 

 )ردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة صلة في الجامعات األأعلى المساواة المت

0.05)." 

H01-3: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو 

 )ردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة لى نظم التعويضات في الجامعات األع

0.05)." 

H01-4: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو 

 )ردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ليات الحاكمية في الجامعات األى آعل

0.05)." 
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 الفرضية الرئيسة الثانية:

H02: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو 

 ) اللةردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى دفي الجامعات األعلى إدارة األداء 

0.05)." 

 

  الفرضية الرئيسة الثالثة 

H03: "رأس مال الموهبة في  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة األداء في متطلبات بناء

 ".( 0.05) ردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللةالجامعات األ

 

 الفرضية الرئيسة الرابعة 

H04: "في  تجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إل

ردنية ألداء متغير وسيط في الجامعات األمتطلبات بناء رأس مال الموهبة بوجود إدارة ا

 ".( 0.05) الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة

 يشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:

H04-1: "إلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات ا 

ألداء متغير وسيط في الجامعات في بناء اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة بوجود إدارة ا

 ".( 0.05) ردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللةاأل
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H04-2: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو 

ردنية الخاصة عات األصلة بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامأي بناء المساواة المتف

 ".( 0.05)بمدينة عمان عند مستوى داللة 

H04-3: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو 

ردنية الخاصة في الجامعات األ ألداء متغير وسيطفي بناء نظم التعويضات بوجود إدارة ا

 ".( 0.05) بمدينة عمان عند مستوى داللة

H04-4: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو 

ردنية الخاصة ألداء متغير وسيط في الجامعات األفي بناء آليات الحاكمية بوجود إدارة ا

 ".( 0.05)لة بمدينة عمان عند مستوى دال

 ة : أنموذج الدراس(0-6)

( أنموذج الدراسة والذي يبين وجود ثالثة متغيرات، األول مستقل 1- 1يوضح الشكل )  -

ون والمتضمن اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو ويقاس كوحدة متكاملة كونه يعكس نظام متك

ء بأبعاده ويقاس إدارة األدا، والثاني المتغير الوسيط والمتضمن من عمليات مترابطة ومتسلسلة

وهو متطلبات بناء  والثالث المتغير التابعيمكن تجزئتها  نه يمثل مكونات الكوحدة متكاملة أل

 رأس مال الموهبة بأبعاده.
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 (1- 1شكل )

 أنموذج الدراسة

( لقياس Kuye & Oghojafo, 2011) كويه وأوجهوجافو لى دراسةإ إعداد الباحث باإلستناد

( De Waal&Van der Heijden, 2015ط السيناريو ودي وال وفان دير هييدن )تخطيمراحل 

متطلبات بناء رأس ( لقياس Yirong&Daidai, 2015إدارة األداء بأبعادها، يرونج وديدي )لقياس 

 مال الموهبة بأبعاده.
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 حدود الدراسة (:0-2)

ت الخاصة في مدينة عمان بالجامعاتمثلت الحدود المكانية لهذه الدراسة  الحدود المكانية: -

( جامعات، وهي جامعة البترا، جامعة الزيتونة األردنية، جامعة اإلسراء، 7والبالغ عددها )

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، جامعة الشرق األوسط، 

 وجامعة عمان األهلية.

عية العليا في القيادات الجامدراسة تشمل كافة إن الحدود البشرية لهذه ال :الحدود البشرية -

 (مناء، والجامعة، والعمداء، والكلياتعضاء مجالس )األأبرؤساء و ممثلة  ةالجامعات المستهدف

ولغاية منتصف كانون  2116ب آزمنية إلنجاز الدراسة، من بداية المدة ال: الحدود الزمانية -

 .2116 ول من العاماأل

 (: محددات الدراسة0-8)

حدودية الدراسات التي تناولت الربط بين متغيرات الدراسة الثالث األساسية على حد علم م .1

 الكثير من الوقت والجهد والتحليل. تتطلبمما  الباحث

ردنية الخاصة بمدينة عمان وبالتالي قد يصعب تعميم سة الحالية طبقت على الجامعات األالدرا .2

 ظمات األخرى.نتائجها على باقي الجامعات الحكومية والمن

درجة مصداقية نتائجها يعتمد على  تعتمد الدراسة الحالية على اإلستبانة وبالتالي فإن   .3

 موضوعية استجابات أفراد وحدة التحليل.

 

 

 جرائية لمصطلحات الدراسةالتعريفات المفاهيمية واإل(: 0-9)
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 & Robbinsفراد )التصريحات التقيمية واألحكام المتعلقة بآراء األ: Attitudesاإلتجاهات 

Judge, 2015.) 

بالجوانب التقيمية واإلدراكية والسلوكية آلراء اإلدارات العليا في الجامعات األردنية  تعرف إجرائيا  

 الخاصة بمدينة عمان.

مراكز القرار العليا في الهيكل التنظيمي للجامعات : Top Managementsاإلدارات العليا

، والكليات( مناء، والجامعة، والعمداء)األ عضاء مجالسأاء و ؤساألردنية الخاصة والتي تشمل ر 

ة بالتشارك بالمعرف بمدينة عمان والمسؤولة عن بناء التوجه االستراتيجي ومستقبل تطور الجامعة

 .علىأدنى إلى أومن  –دنى أتخاذ القرارات من أعلى إلى ا  والخبرة وبالمشاركة في صناعة و 

ذلك الجزء من التخطيط االستراتيجي الذي يرتبط : Scenario Planning تخطيط السيناريو 

 ,Lindgren &Bandhold) بأدوات وتقنيات إدارية للتعامل مع حاالت عدم التأكد المستقبلية

2003.) 

بأنه مدخل لمساعدة قيادة الجامعات للحكم على كيفية صناعة القرارات الفعالة في  ويعرف إجرائيا   

وسيتم قياسه من خالل اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو  ،يةلمستقبلظل حاالت الالتأكد ا

ناريوهات، تحديد يتحديد المشاركين، تحديد اإلطار الزمني، تحديد المؤثرين على الس)المتضمنة 

سيناريوهات، صياغة  5 – 3إتجاهات تشكيل المستقبل، تحديد العوامل المجهولة للمستقبل، بناء 

  (.رئاالستراتيجية وتطوير خطة للطوا

ى التأكد من أن مجموعة النشاطات الهادفة إل :Performance Managementإدارة األداء 

 .(Sharma; Sharma &Agarwal, 2016) ةؤ نجزت بطريقة فعالة وكفأ  كافة األهداف قد 
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البعد الهيكلي؛ البعد السلوكي؛ بعاد تشمل )أنه عملية شاملة تتكون من مجموعة بأ تعرف إجرائيا  

 داء مواردهاغراض التقييم العادل ألإدارة الجامعة وتطبقها أل تلتزم بها (متعلق بالمحاذاةالبعد ال

عليتها داء الجامعة وفاة أدائهم بالشكل الذي ينعكس على رفع كفاءأالبشرية وتطوير قدراتهم وترقية 

 .كاديمي والتنافسيوتحسين مركزها العلمي واأل

جتماعية سد في الموهبة نفسها ومنافعها االم متجمفهو  :Talent Capitalرأس مال الموهبة 

واإلقتصادية وكمية ونوعية ومستوى المعرفة والقدرة واإلبتكار وتحقيق العمل خصوصًا اإلبداعي 

 ويعرف إجرائيا   (.Wang & Wang, 2015منها وزيادة مساهمتها في قيمة رأس المال البشري )

داء قمة األ ىلرئيسي لتحقيق النجاح والوصول إلاالعامل و بأنه الثروة الحقيقية لدى الجامعات 

لرأس مال الموهبة، اإلدراك الصحيح وسيتم قياسه بداللة أبعاده، وهي ، واإلبداع واإلنجاز المتميز

 صلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية.أالمساواة المت

وطنية  الجامعة مؤسسة: Jordanian Private Universities الجامعات األردنية الخاصة

عالي والبحث العلمي م العالي تملكها جهة غير حكومية وتنشأ بموجب قانون التعليم اليخاصة للتعل

سة فيها لمنح الدرجة الجامعية األولى عن أربع سنوات أو ن ال تقل مدة الدراالمعمول به، شريطة أ

الجريدة  3627فحة المنشور على الصما يعادلها، )تعريف الجامعات األردنية الخاصة وتعديالته، 

 .(2111/  7/  26بتاريخ  2513الرسمية رقم 
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 الفصل الثاني

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 لمقدمةا(:  7-0) 

 تخطيط السيناريو(:  7-7) 

 (: رأس مال الموهبة  7-3) 

 داءدارة األإ(:  7-4) 

 لدراسات السابقة ا(:  7-5) 

 عن الدراسات السابقة (: ما يميز الدراسة الحالية  7-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 لمقدمةا(: 7-0) 

طار النظري العام المرتبط بكل من لى توضيح اإلإالدراسة  هيهدف الفصل الثاني في هذ

تجاهات نحو تخطيط اإل)مل المتغير المستقل والمتمثل في المتغيرات المستخدمة والتي تش

دارة إ)( والمتغير الوسيط المتمثل في ةموهبال س مالأالمتغير التابع )متطلبات بناء ر  ،السيناريو(

ا هم الدراسات السابقة ذات الصلة والتي اعتمدهكما ويشمل هذا الفصل استعراض أل، داء(األ

 :الباحث كمراجع وذلك كما يلي

 تخطيط السيناريو:(: 7-7) 

منيذ قيديم  هطيور وت ههميتيأمفهيوم السييناريو  فيي البيدء يكتسيب :ة وتطور تخطيط السييناريوأنش -أوال  

زراعيية  هيم عنييدما يركيزون عليىأن طاءسيحييث تعلييم المزارعيون الب القيدامىييام المزارعييون أالزميان مين 

والدهيييم ألخطييير وبالتيييالي مسيييتقبلهم ومسيييتقبل هم يعرضيييون أربييياحهم لنيييوع واحيييد مييين المحاصييييل فيييإن

علييى هييذا  تقضيي بيالحقول أحييد المشياكل التيييي فييإذا ميا حييدث تغييير مفيياجخ بالمنياخ أو حييل  ، للخطير

يزرعونهيا فيي الموسيم الواحيد  تيياصييل الون بتنوييع المحن يقوميأظهيرت فكيرة ، النوع من المحاصيل

نوييع محفظية يقيوم المسيتثمر بت نأالستثمارات في وقتنيا الحيالي مثيل والفكرة مشابهة لموضوع تنويع ا

 (.2116 ،أوراقه المالية )السن

ومين  ةوتقلييل المخياطر الممكنيمين المستقبل ن والمستثمرين يبحثون عن وسائل لتأالمزارعي 

ن الممكين لرجيل معلى المستقبل: ف فكرة الرهان عتبارخذ بعين اإلأهنا ظهرت فكرة السيناريو والتي ت

، سينوات 11أو  5د ت والجييهد والميال لتحقييق أرباح بعيغامر بموارد متاحة له مثل الوقن أاألعمال 

 .المتاحة المفاضلية بيين البدائلوهو ء واحييد حول شي اإلستراتيجية دائماً  دوروت
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د االحتمييياالت الممكنييية يشيييكل تعيييد نيييه قيييدأمييين الممكييين القيييول  هنيييإونتيجييية لميييا سيييبق ذكيييرة ف

تغيييييرات المفاجئييية التييييي ميييين اتجاهييييات جديييييدة فيييي الحييييياة، وال وظهيييور، (2111 ة،للمسيييتقبل )شيييينود

المزييييييد مييييين الضيييييغوط والتحيييييديات خييييييرة مثيييييل ظهيييييور فيييييي السييييينوات األ ن يشيييييهدها العيييييالمأالممكييييين 

ميوض فيراد إليى ضيرورة فهيم ومواجهية الغارات حيول العيالم، مميا قيد ييدفع األللمخططين ومتخذي القر 

حيد أسياليب الدراسيات المسيتقبلية فيي أوهنا يظهرأسلوب السيناريو ك ،الذي يكتنف المستقبل والحاضر

لماضييي إلييى أن أصييبح الحاضيير مواجهية هييذا الغمييوض، حيييث أدى عييدم وجييود رؤييية مسييتقبلية فييي ا

يجاد الحلول )يعج بمسائل تستوجب ا  (. 2117، راشدالجابة والتحقيق وا 

االسييييتجابة مييييا يكييييون الحييييال هييييو  فالعييييالم المتغييييير بييييدأ يفييييرض مرونيييية اسييييتراتيجية وغالبيييياً  

ساسييية وتقييديم ردود أفعييال ألهييداف التصييرف مييع محاوليية المحافظيية علييى األللمتغيييرات اليومييية فييي ا

ة، ممييا يعيييق كنتيجيية تحقيييق عجلة فييي مواجهيية المسييتقبل تلغييي بييدورها بعييض الرغبييات المنشييودمسييت

ز دور السييناريوهات لتقيدم ويكمين بيرو  ؛من المجاالت، وهنا تكمن المشكلة هداف في كثيربعض األ

حييييداث ائج المترتبيييية عيييين األشييييكال المختلفيييية ميييين المسييييتقبل، وتقييييدم المسييييارات إليهييييا، والنتييييتلييييك األ

جاهات والتصرفات، فتحدد بذلك خصائص الرؤية المسيتقبلية المطلوبية، فنجياح هيذه الرؤيية مين واالت

قيييد يكيييون مييين خيييالل العمليييية التخطيطيييية ييييرتبط والشيييك بالتصيييرف المناسيييب فيييي الوقيييت المناسيييب 

((Tomas,2006 نميا طريقية لتمثيليه بهيدف تنيوير ، على أن السيناريوهات ليست واقيع المسيتقبل، وا 

الممكنية، وبالتييالي تقييود إليى تقييديم فييرص  أو ضييوء الحيياالت المسيتقبلية المرغوبييةضيير فيي الفعيل الحا

جابية عنيه فيي ن واليذي يجيب اإلستقبل ولكن يبقى السيوال المهيم اآلوالحاضر والم للتحكم في التاريخ

وافتراضييييات المرتبطيييية  خطييييوات؟ هغراضييييأالدراسيييية مييييا هييييو مفهييييوم السيييييناريو؟ مييييا هييييي  ظييييل هييييذة

 ردنية.األ في قطاع التعليم في الجامعات ههمية استخدامأبعاد وتخطيط السيناريو وما أبالسيناريو؟ 
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  :مفهوم السيناريو -1

ة يلي لألوضاع واألحداث المحتملف التمثنه الوصبأف المقصود في السيناريو من الممكن تعري

ذلك الوصف  إننا نقصد بهايناريوهات المستقبل فوعندما نتكلم عن س ،(2111 ،ويوع )الحدراالوق

 ن، وبلوغيًا إلى نقطة محددة في المستقبلممكنة، بدءًا من الوضع الراهي ألبعياد المستقبل الالتمثيل

والتي قد ستراتيجي في الشركات لسيناريوهات من أدوات التخطيط االنعتبر ان أنه من الممكن أكما 

األبعاد ن يسعون لفهم قادة المؤسسات الذي يستخدمها كل من يضاً أو  ،تساعد متخذي القرارات

كد من قبل القيادات أأقصى درجة ممكنة من التتخياذ القرارات الحالية بإرض تقبل بغالمحتملة للمس

 ثار مستقبلية بعيدة المدىآتخاذ قرارات ذات إرية في الجامعات ومن لهم عالقة بداكاديمية واإلاأل

ضع الخطط االقتصادية والخطط ي و ون فالوزراء والمستشارين اإلداريين الذين يساهم لىإضافة باإل

الباحثين اإلداريين والخبراء  ة واالجتماعية للمؤسساتالمتوسطة والطويلة األجل لألنشطة الصناعي

اد المحتملة للمستقبل في تطبيق مفهوم في سة األبعيناريوهات ودراالمهتمين بمفهوم اإلدارة بالس

 (.2111، ردنية )شنودةات األالجامع

ة المستقبل يساعد في تخيل ستباقي لحالإن السيناريو وصف ألمعلومات السابقة؛ ويظهر من ا

 تخاذ القرارات المالئمة لها.ا  و  همؤثرات

 مفهوم تخطيط السيناريو  -2

وعلى النحو  ساسية لتخطيط السيناريوالمتخصصة العديد من المفاهيم األ دبياتطرحت األ

 :تيآلا

تقبل الذي تتخذ فيه أداة منظمة لتخيل المسعلى أنه  (Porter, 1985) بورتيريعرفه 

بأنه  (Lindgren and Bandhold, 2003) بينما يرى ليندرين وباندهولد، قرارات منظمة
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مستقبلية تحاول اإلجابة عن مجموعة أسئلة ماذا يحدث مستقباًل؟ وما هي الرؤى  Vision رؤية

مئات السيناريوهات يوميًا من المرسومة بهدف تجنب المخاطر؟ ويضيف أن العقل البشري يولد 

خالل التوفيق بين المستقبل المحتمل والمستقبل المرغوب باستخدام مسارات المستقبل الممكن، وما 

بحيث  feed back مع التغذية العكسية feed – forward علينا إال أن نقوم بتغذية طردية

مكن أو محتمل أو مرغوب تتكامل الرؤية ويتفق هذا مع كون السيناريو وصف لوضع مستقبلي م

(Phillips, 2001). 

كما يعرف  أنه وصف أو قصة لوضع مستقبلي ممكن الحدث عند توافر شروط معينة في 

حتملة الوقوع في ظل مجال معين، أو هو مجموعة من االفتراضات المتماسكة ألوضاع مستقبلية م

، أو مرغوب ير مرغوب فيهقوع مرغوب فيه، أو غ، أو هو حدث مستقبلي ممكن الو معطيات معينة

 عنه مع توضيح مالمح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي

(wright, 2000  .) 

يعرف أيضًا بأنه وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب فيه، مع توضيح 

ي، وذلك انطالقًا من مالمح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبل

نقطتين يصل بين  Path خر أنه مسارآوبتعريف ، الراهن أو من وضع ابتدائي مفترضالوضع 

 .Notten,2003)مجال الثانية مبرهنة بامتداد الرؤية زمنيًا) يزمنيتين األولى معلومة وف

( على أنه: تدريب ذهني لتصور النصوص المستقبلية 2116وينظر له الدوري وصالح )

 ,sevaguruوعرفه ) ،ليها بأكثر من صورةإ؛ والنظر تشكل حدود ما سوف يحدث مستقبالً  تيال

 يبق( عبارة دالة من التخطيط السيناريو الذي يلبي متطلبات االستدامة لفترات بعيدة المدى وي  2009

 المنظمات في حالة االستمراية والتطور.
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 من الممكن القول من منظور الدراسة الحالية:

لسيناريو أداة تخطيطية تشمل تصورًا مستقبليًا مبني على فروض منطقية وواقعية ومبرهن إن ا -

الحقيقة يوجد تعريفات عدة  يب مع طبيعة السيناريو االحتمالية، وفبأدوات رياضية تتناس

 .المجال الواحد يالمتداخلة بل وفالسيناريو تختلف باختالف المنظور بين المجاالت 

 :مثل مجموعة مؤشرات مستقبلية تشملي ن تخطيط السيناريوإ -

 .رؤية مستقبلية -

 وضاع القادمة.ألمجموعة افتراضات ل -

 .التعامل متغيرات بعيدة المدى -

 .تيجية لمواجهة الحالة المستقبليةتخاذ قرارات استراإ -

يس هنييييييياك إجمييييييياع بيييييييين المشيييييييتغلين بالدراسيييييييات لييييييي :يناريو(سيييييييأغيييييييراف )أهيييييييداف ال -ثانييييييييا  

ف التيييييييي يتعيييييييين السيييييييعي لتحقيقهيييييييا مييييييين وراء عمليتيييييييي بنييييييياء وتحلييييييييل المسيييييييتقبلية عليييييييى األهيييييييدا

فية عييييييييين الدراسيييييييييات السييييييييييناريوهات المسيييييييييتقبلية، فهنييييييييياك فرييييييييييق يسيييييييييعى لنيييييييييزع صيييييييييفة االسيييييييييتهدا

أن تكيييييون محاييييييدة ومتحيييييررة مييييين األحكيييييام القيميييييية حتيييييى ال ييييييتم فيييييرض رؤيييييية  ىالمسيييييتقبلية بمعنييييي

ييييييق إسيييييباض صيييييفة الموضيييييوعية والعلميييييية مسيييييتقبلية معينييييية عليييييى النييييياس، وبالتيييييالي يرييييييد هيييييذا الفر 

عليييييييى الدراسيييييييات المسييييييييتقبلية مييييييين خيييييييالل حصيييييييير أهيييييييداف الدراسيييييييات المسييييييييتقبلية والتيييييييي تمثييييييييل 

السييييييناريوهات أحيييييد أسييييياليب البحثيييييية، ليييييذلك تتعيييييدد أهيييييداف السييييييناريوهات كأحيييييد أسييييياليب الدراسييييية 

 :(2116، السن) ؛( 2117 ،راء هذا الفريق لتشمل )العيساويطبقًا آل –لمستقبل العلمية ل

عرض االحتماالت واإلمكانات والخيارات البديلة التي تنطوي عليها التطورات المستقبلية كما  -1

 .تكشف عنها السيناريوهات المختلفة
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 على الخيارات أو البدائل المختلفة. ةعرض النتائج المترتب -2

العالقات السببية،  م والعمليات أو: الفاعلين الرئيسيين واستراتيجيتهنتباه الناس علىتركيز ا  -3

 .باألولوية في اهتماماتهم ىتخاذ القرارات، والقضايا التي يجب أن تحظوالنقاط الحرجة إل

، ممييا قبل ميين خييالل المسييارات االحتماليييةاستشييارة الفكيير والتأمييل حييول قضييايا وهمييوم المسييت   -4

ستقبلهم من تخاذ قرارات أفضل بشأن مإال الناس وبالتالي مساعدتهم على يؤدي إلى تنشيط خي

اآلن وطبقًا آلراء هذا الفرييق فيإن تيأثير الدراسيات المسيتقبلية عليى فكير النياس وتوجيهياتهم نحيو 

المستقبل يمثيل تيأثيرًا عاميًا يتمثيل فيي تنميية البعيد المسيتقبلي مين تفكيير النياس مين خيالل تقيديم 

هييييذه  ختيييييار أو رفييييض أي ميييين، والنيييياس لهييييم الحييييق فييييي اورات بديليييية لمسييييارات المسييييتقبلتصيييي

ينظيييير إلييييى الدراسييييات المسييييتقبلية علييييى أنهييييا مييييزيج ميييين العلييييم  وهنيييياك فريييييق ثييييان  ، التصييييورات

واالستهداف كما هو الحال في بناء وتحليل السيناريوهات والمقارنة بينها فهي عملية موضوعية 

، كيذلك عاميل ميع الحاضير وتطيورات المسيتقبلمن جهة ألنها تعتمد على العقل والمنطق فيي الت

أن  ، ألنهيا البيد  تمثيل صييغة اسيتهدافية مين جهية أخيرىتنطلق من عالقات السيببية والتيي ألنها 

تستند إلى أهداف وقيم يتم ترجمتها في صيورة معيايير أو مؤشيرات ييتم االحتكيام إليهيا فيي تقيييم 

، كيذلك ألن االختييار األول للسييناريوهات يكيون لتيالي المفاضيلة بينهمياالسيناريوهات البديلية وبا

الفريييق إلييى الدراسييات  اذأو أهييداف ضييمنية، وبالتييالي ينظيير هيياًل بالضييرورة بأحكييام قيمييية محميي

المسيتقبلية وأسيياليبها كمييا هيو الحييال فييي السييناريوهات علييى أنهييا أداة لفهيم وتغيييير العييالم وليييس 

آلراء هيييذا الفرييييق فيييي اآلتيييي لفهميييه فقيييط، ومييين ثيييم تتمثيييل أهيييداف الدراسيييات المسيييتقبلية طبقيييًا 

 :(2116،)شلبي

ختيارات والقرارات التي من خالل توصيات صريحة بشأن اإل ةصياغة رؤية مستقبلية معين .1

 تخاذها من اآلن للوصول إلى الوضع المستقبلي المرغوب.إينبغي 
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على  .ية المستقبلية المرغوبة إلى واقعتحريك الناس وتعديل قراراتهم في اتجاه تحويل هذه الرؤ  .2

المشتغلين بالدراسات المستقبلية إال أنهم يجمعون على أن األهداف الرغم من تباين الرؤى بين 

 التي تسعى السيناريوهات المستقبلية إلى تحقيقها تتحدد في اآلتي:

  عرض االحتماالت واإلمكانات والخيارات البديلة التي تنطوي عليها التطورات المستقبلية

 كما تكشف عنها السيناريوهات المختلفة.

 مترتبة على الخيارات المختلفة في السيناريو وتركيز انتباه متخذي القرار عرض النتائج ال

 العمليات أو العالقات السببية، والنقاط الحرجة. يين الرئيسيين واستراتيجياتهم، وففي الفاعل

  تمكين الجماهير من التفكير في كل األمور المتعلقة بالمستقبل واستثارة النقاش فيها

 في شأنها. واستدعاء وردود الفعل

 من اآلن للوصول تخاذهاإي ينبغي الت وصيات في شأن الخيارات والقراراتالتوصل إلى ت 

 .بعد فترة زمنية محددة مرغوب فيهإلى الوضع المستقبلي ال

حالييييية السييييييناريوهات  ففيييييي وهات والغيييييرض منهيييييا بنيييييوع السييييييناريوتيييييرتبط أهيييييداف السييييييناري

يم صييورة لالحتميياالت والخيييارات البديليية التييي تنطييوي يسييتهدف هييذه السيييناريوهات تقييد االسييتطالعية

عليهييا التطييورات المسيييتقبلية كمييا تكشيييف عنهييا هيييذه السيييناريوهات وهيييي بييذلك تقيييدم لصيياحب القيييرار 

تخاذ ما يراه مناسبًا لتحسيين األوضياع فيي إويمكن لصاحب القرار  مجموعة من البدائل في ضوئها،

عينييية كميييا أن السيييييناريو مسيييتدعي النييياس للتفكيييير فييييي المسيييتقبل بالنسيييبة لمجتميييع مييييا أو مؤسسييية م

أمييا  ،ردود األفعيال حييول صيورة هييذا المسيتقبل، واسيتدعاء هسييتثارة النقياش حولييا  احتمياالت المسيتقبل و 

فإن السيناريوهات تستهدف استجالء صورة  Thomas,2006)في حالة السيناريوهات االستهدافية )

لك ذات قيمييية فيييي تحوييييل المجتميييع إليييى صيييورة أفضيييل معينييية مرغوبييية فيهيييا فيييي المسيييتقبل، وهيييي بيييذ

نما هي مزيج من العمل واالستهداف فهي من  فالدراسات المستقبلية ليست دراسات علمية محايدة، وا 
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ناحيية تعتميد علييى أعميال العقييل والمنطيق فييي التعاميل ميع الحاضيير والمسيتقبل، وهييي اسيتهدافية ميين 

نما هي أداة إلن القيم أو حيث أنها ال يمكن أن تكون متحررة تمامًا م ر يحداث تغياألحكام القيمية وا 

ختيييييارات إلييييى توصيييييات صييييريحة بشييييأن اإل فميييين الضييييروري أن ينتهييييي السيييييناريومقصييييود وبالتييييالي 

تخاذهييا للوصييول إلييى وضييع مرغييوب فيييه ولييذلك يمكيين الييربط بييين التخطيييط إوالقييرارات التييي ينبغييي 

الكافيية فيي  ةظمية السياعية لليتعلم ليديها المرونين المنلمية ألناء الهيكلي للمنظمات المتعللسيناريو والب

 تقبل السيناريو المالئم لها.

وتتم عملية بناء السيناريوهات من خالل مراحل   خطوات وافتراضات تخطيط السيناريو: -ثالثا  

 ثالث: 

جراء مسح شامل لتحديد القوى المحر كة للظاهرة المدروسة، و  أولهما: أهم جمع المعلومات، وا 

 التوجهات المستقبلية المتوقعة. 

تصميم هيكل السيناريو، وتشكيل مجموعة من الصور المستقبلية البديلة التي يتم فحصها  :ثانيهما

 والتأكد من مدى تماسك مكوناتها الداخلية.

 يتم بناء استراتيجية متكاملة ورسم المسارات التي يمكن أن تؤدي لهذه الصور المستقبلية.  :ثالثهما 

للتعرف على معيار تجاهات واألحداث التي يشمل عليها كل سيناريو ومن المهم تحديد اإل

 :Phillips,2001)وتسير خطوات بناء السيناريو وفق الخطوات التالية ) ، ثبات السيناريو

 تجاهات العامة.وة األولى: وصف الوضع الراهن واإلالخط

 لمحر كة له.الخطوة الثانية: فهم ديناميكية النسق والقوى ا

 الخطوة الثالثة: تحديد السيناريوهات البديلة. 

 الخطوة الرابعة: كتابة السيناريوهات.
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 الخطوة الخامسة: تحليل نتائج السيناريوهات )السيناريو المستهدف(.

 وتصور الدراسة الحالية خطوات تخطيط السيناريو

 

  

 

 

 

 ( خطوات تخطيط السيناريو 1-2شكل رقم ) 

 : من إعداد الباحثصدرالم

 :وفيما يلي تفصيل لهذه الخطوات

تشمل هذه الخطوة على استعراض : تجاهات العامةوة األولى: وصف الوضع الراهن واإل الخط

تجاهات العامة اط القوة والضعف، وكذلك تحديد اإلالعناصر الرئيسة في الوضع الراهن وبيان نق

رهاصات التغيير التي ت نبخ بتحوالت مهمة في المستقبل، تجاهات العامة البازغة أو إوالسائدة، واإل

عند كتابة ثم يتم استخالص المشكالت أو القضايا الرئيسة التي يهتم بها الباحث عن إجابات لها 

حيث يمكن تقسيم هذه المتغيرات إلى متغيرات داخلية تنتمي إلى النسق محل  ،السيناريوهات

 (.2117، يئة التي يعمل فيها النسق )راشدلبالدراسة، ومتغيرات خارجية تعبر عن ا

أهم خطوات بناء  تعد منالثانية: فهم ديناميكية النسق والقوى المحّركة له:  الخطوة

فالهدف من هذه الخطوة الكشف عن القوى المحر كة في النسق وتحليل العالقات  ،السيناريوهات

النظام والعالقات تحديد جوانب وحدود أي يتم ، يساعد على فهم ديناميكية النسق والتشابكات بما

وصف الوضع الراهن واالتجاهات 
 العامة

 فهم ديناميكية النسق والقوى المحر كة له

تحديد 
السيناريوهات 

 البديلة

كتابة 
 السيناريوهات

السيناريو 
 المستهدف
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لئك الفاعلين و ويقصد بالقوى المحر كة أو الفاعلين الرئيسيين: هم أ ،تجاهات المؤثرةبين أجزائه واإل

 الذين يمارسون درجة محسوسة من السيطرة أو التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في النسق، وال

تحديد الفاعلين بشكل د هؤالء الفاعلين، فعادة ما يتم تباعها لتحديإتوجد طريقة نظامية محددة يمكن 

كة للنسق أو النظام إلى ويمكن تقسيم القوى المحر  ،لى المعلومات المتوافرة عن النسقع اً حدسي اعتماد

مثل الجوانب التكنولوجية والسياسية واالقتصادية والمجتمعية، وقوى على  Macroقوى على المستوى الكبير 

ويمكن االستعانة في هذه الخطوة بأسلوب "بتحليل اآلثار" باستخدام  ،Microمدروس مستوى النظام ال

لفهم ديناميكية النسق  Cross-Impact Matrixالمصفوفة الشبكية ومصفوفة اآلثار المقطعية. 

 .(Love,2006)عن القوى المحركة لهذا النسق  فوالكش للنظام أو للمؤسسة التعليمية،

تجاهات ترتبط رضية مؤداها أن معظم األحداث واإلى أساس فوتقوم هذه المصفوفة عل

بطريقة أو بأخرى بتأثير متبادل فيما بينها؛ لذا فإن هذه المصفومة تستخدم لتنظيم البيانات التي 

، اً ين مختلف األحداث الممكنة إحصائيتجمع عن مؤسسة ما وللفحص المنظم للعالقات المتبادلة ب

ويمكن تصنيف تلك القوى الفاعلة أو ، متداخلة تسمى بالتأثير المتقاطعلوهذه العالقات المتبادلة وا

المؤثرة من حيث قوة تأثيرها ودرجة عدم اليقين التي تتسم بها، حيث يمكن وضع مقياس يمثل 

/ متوسط/ ضعيف( أبعاًدا  :( 2112 ،) زاهركما يوضح ذلك الشكل التالي ،ثالثة هي )عال 

 عند بناء السيناريوتصنيف القوى والعوامل المؤثر 

 ( 1-2جدول رقم) 

 مستوى التأثير   
 تأثير عال

درجة عدم يقين 
 عالية

تأثير عال ودرجة عدم  
 يقين ضعيفة

 عال  

 متوسط   
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تأثير ضعيف ودرجة 
 عدم يقين عالية

تأثير ضعيف درجة  
 عدم يقين ضعيفة

 ضعيف

  ضعيف متوسط عال  
Source: (Goeminne, Gert, 2007)  

 لمستوى تأثيرها ودرجة عدم اليقين التي يتسم بها المستقبل نحوها، ويشمل ذلك:  اً تبع

 القوى والعوامل )عالية التأثير مع وجود درجة عالية من عدم اليقين(.  .1

 القوى والعوامل )عالية التأثير مع وجود درجة ضعيفة من عدم اليقين(.  .2

 من عدم اليقين(. القوى والعوامل )ضعيفة التأثير مع وجود درجة عالية  .3

 القوى والعوامل )ضعيفة التأثير مع وجود درجة ضعيفة من عدم اليقين(.  .4

الغرض من هذه الخطوة هو حصر البدائل الممكنة : لثة: تحديد السيناريوهات البديلةالخطوة الثا

ة بالنسبة للعوامل المختلفة الداخلة في كل مجال من مجاالت التأثير وذلك في ضوء فهم ديناميكي

النسق والقوى المحر كة له وسلوك الفاعلين، ويتم ذلك إما عن طريق تحليل العوامل المؤثرة على 

تحريك النسق وتحديد عدد من البدائل الممكنة، أو عن طريق تحديد العوامل الرئيسية داخل كل 

مجال من مجاالت التي تؤثر في النسق، ويتم وصف الحالة الراهنة لكل عامل، وعرض 

وهذه الطريقة  ،األفق الزمني المحدد لكل سيناريوات أو التنبؤات البديلة لكل عامل خالل اإلسقاط

وفي هذا السياق، يمكن القول أن الدراسات  ،حديد مالمح السيناريوهات البديلةفي ت أكثر تفصيالً 

ؤية وهما: األساليب التنب (Lindgren,2003) على نوعين من األساليب المنهجية المستقبلية تعتمد

Predictive  األساليب اإلبداعية  وثانيهما، لى توقع مستقبل معينعالتي تهدفCreative  التي

تتعامل مع المستقبل على أنه مجال مفتوح للتأثير اإلنساني بهدف استكشاف البدائل المستقبلية 

 Multidisciplinaryالممكنة أو المحتملة، حيث أن الدراسات المستقبلية مجال متعدد التخصصات 
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وتتضمن هذه الخطوة من خطوات ، المستقبلية الممكنة أو المحتملة يهتم بدراسة البدائل والمسارات

رض التنبؤات المستقبلية بناء السيناريوهات وصف الحالة الراهنة ألبعاد الظاهرة محل الدراسة، ثم ع

 ثة بدائل:ويمكن أن تتضمن البدائل المحتملة للسيناريوهات االستطالعية ثال، البديلة

حيث يكون هناك مقاومة للتغيير واإلصالح، هذا باإلضافة إلى إمكانية استمرار الوضع القائم  .1

 حدوث تدهور الوضع القائم إلى األسوأ.

حدوث بعض أوجه اإلصالح والتطوير الجزئي، وذلك بين الرغبة في اإلصالح والتطوير  .2

األوضاع كما هي من أجل تحقيق  الجزئي، وذلك بين الرغبة في اإلصالح والرغبة في بقاء

 االستقرار.

حدوث تحول كيفي ونقلة نوعية من خالل إطالق الطاقات اإلبداعية واالبتكارية الخالقة،  .3

 من األساليب القائمة على رد الفعل. دالً واالعتماد على المبادرة االستباقية ب

تتعلق بفرز السيناريوهات  يسبق هذه الخطوة خطوة ضمنيةالخطوة الرابعة: كتابة السيناريوهات: 

تقتضي عملية كتابة  ،بينها لتحديد عدة بدائل مستقبليةالبديلة والمقارنة بينها الستكشاف التمايز 

وتفسير السيناريوهات المختارة استيفاء مدخالت السيناريوهات من المعلومات سواء بإضافة عوامل 

سيناريوهات المختارة، ثم التعرف على أو تفاصيل معينة، أو بدمج تطورات مستقبلية أخرى في ال

ردود الفعل المحتملة )التصرفات( لكل األطراف المعنية للتطورات التي يشمل عليها كل 

وفي النهاية يتم صياغة كل سيناريو بشكل سردي، وهنا ينبغي إبراز  Ralston,2006)سيناريو)

 المستقبلي، الوضع المستقبلي. بتدائية، والمسارصر الثالثة للسيناريو: الشروط اإلصياغة العنا

يتوقف ما يتم إنجازه في  :سيناريوهات )السيناريو المستهدف(الخطوة الخامسة: تحليل نتائج ال

الذي أجريت من أجله هذه هذه الخطوة األخيرة في عملية بناء وتحليل السيناريوهات على الغرض 
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ين تأخذ حليل مقارن للسيناريوهات ح، فهذا الغرض يمكن أن يكون مجرد االكتفاء بتصالً أالعملية 

فإنه يجعل من تحليل  اً ا إذا كان طابع الدراسة استهدافي، أماً استطالعي اً الدراسة المستقبلية طابع

السيناريوهات مجرد معبر للتخطيط ورسم السياسات طويلة المدى، وما هي االستراتيجية الواجب 

بيق. وحتى تكون السيناريوهات قابلة للتطبيق، االلتزام بها لوضع الرؤية المستقبلية موضع التط

ومحددة لرؤية مستقبلية واقعية فعليها أن تتميز بمجموعة خصائص يفضل توافرها في السيناريوهات 

 ومن أهم هذه الخصائص ما يلي: ،يلهاأو في عملية بنائها وتحل

 لم وتعديل تعالسيناريوهات الجيدة سهلة الفهم واالستيعاب حتى يمكنها المساعدة على ال

 .Heijden,2005)المناسب) رتخاذ القراالتصرفات واألولويات إل

 ختيارات، ومن ثم دعم القرار شاف النتائج واآلثار المحتملة لإلأن تكون قادرة على استك

 المتعلق بالمستقبل الذي يتسم بالاليقين.

  نطاق االحتماالت  من االختالف والتمايز حتى يتسع اً واضح اً أن يكون بين السيناريوهات قدر

 واالختيارات.

  أن يكون السيناريو ممكن الحدوث وليس محض خيال، بمعنى أن يتم االنتقال من الوضع

 االبتدائي إلى الوضع المستقبلي بطريقة منطقية منظمة.

  أن يتسم السيناريو بالقدرة على الكشف عن نقاط التحول في المسارات، والقدرة على توقع

 ضطراب أو المؤدية لالنحراف عن المسار الطبيعي لألحداث.األحداث المثيرة لإل

  قد ال يكون هناك قيمة للسيناريوهات، وال معنى لتحليلها إن لم تكن فيها فائدة لعملية صنع

لى زيادة فائدة السيناريوهات عأفضل، ومن أهم األساليب المؤدية القرارات، والتخطيط لمستقبل 

 يوهات في عملية بنائها وتحليلها.ه السينار إشراك المستخدمين المحتملين لهذ
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بل، وتوجيه من الممكن القول إن عملية بناء السيناريوهات تستهدف تحديد أحداث المستق

تجاهات مختلفة، ويمكن أن تفيد صناع القرار في اكتشاف القوى المحر كة ا  المستقبل في مسارات و 

التربوي السيما توفير قدر مناسب من  للمستقبل، فالسيناريوهات تحقق فوائد متعددة للتخطيط

المعلومات المتعلقة بالخطط والمشروعات المستقبلية للمنظمة، وتحديد العوامل الفاعلة الخاصة 

بالبيئة الخارجية التي يمكن أن تؤثر على النمو المستقبلي للمؤسسات التعليمية، وتحسين فرص رد 

تاحة فر  ص التفكير اإلبداعي، تحديد استراتيجيات التطوير، الفعل والتكيف مع التغيرات المتوقعة، وا 

 .(2111، العمري) والفرص والمخاطر المترتبة على تنفيذها

 

ومترابطة تتكون من  يعد تخطيط السيناريو عملية متكاملةتخطيط السيناريو:  بعاد عمليةأ -رابعأ

يعمل إال بعد  ثاني الن البعد الأي أتربطهم عالقة تسلسلية اعتمادية  بعاد التيمجموعة من األ

ن أي طرحتها الدراسات والبحوث؛ إال بعاد التوتوجد العديد من األ ،ل وهكذاو نتهاء مهمة البعد األإ

 & Kuyeبعاد عملية تخطيط السيناريو التي ذكرها )أالدراسة الحالية استخدمت 

Oghojafo,2011نها أضافة إلى اإلف الدراسة الحالية وتوجهاتها بهدابعاد مالئمة أل( كون تلك األ

ول ويمكن رضها بنموذج الدراسة في الفصل األتم ع بعادعكس مهام العمل الجامعي، وهذه األت

 بعاد كما يلي:األ هتوضيح هذ

، ميع توضييح لمالميح المسيار أو لسييناريو وصيف لوضيع مسيتقبلي محتميل: اتحديد المشياركين -1

من الوضيع اليراهن أو  اً نطالقإوذلك إلى هذا الوضع المستقبلي،  المسارات التي يمكن أن تؤدي

سات المستقبلية إلى سييناريوهات ولكين واألصل أن تنتهي كل الدرا، بتدائي مفترض"إمن وضع 

ن تحديد ألية السيناريو؟ من الممكن القول ن كيف يتم تحديد المشاركين في عمال المهم اآلؤ الس
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، كبييييراً  اً نهيييا تتنيييوع تنوعيييأت حييييث ى كيفيييية إنتييياج السييييناريوهاالمشييياركين بالسييييناريو يعتميييد علييي

تعتميد فالسيناريوهات ت بنى بطرق محددة كما أنها في ذات الوقت يمكن أن ت بنيى بطيرق مختلفية 

كانيات بديلية للمسيتقبل، وتقيدم فإن السيناريوهات تصف إم اً على الخيال العلمي واألدبي، وعموم

نتائجهيا المتوقعية، وقيد ينطيوي تحلييل  لالختيارات المتاحة أمام الفعل اإلنساني، مع بيان اً عرض

فيييراد ن األإوبالتيييالي فييي السييييناريوهات عليييى توصييييات ضيييمنية أو صيييريحة حيييول ميييا ينبغيييي عمليييه

هيييداف ومواصيييفات أو المقيييدرة عليييى تحقييييق ن يمتلكيييأمشييياركين فيييي تخطييييط السييييناريو يجيييب ال

 .(Baaten,2006)السيناريوهات المطلوبة 

عييدد المشيياركين عملييية معقييدة تحكمهييا مجموعيية مؤشييرات ن تحديييد أوتييرى الدراسيية الحالييية 

 .و المتقارب، والخبرة المتجانسةأللمشاركين، واالختصاص المتشابه  أهمها التناسق الفكري

رة المشاريع على داإالعامل المهم في تحديد مدى قدرة : لطالما كان الزمن طار الزمنيتحديد اإل -2

فييي بيييان مييدى تحقيييق السيييناريو  مهميياً  الييزمن دوراً ذ يلعييب ، إهييداف المرجييوةتحديييد وتحقيييق األ

تبيار عيدد المشياركين خيذ بعيين االعيجيب األ ذاً إ ،(ogily,2005جليه )أالتي وضع من  ههدافأو 

لفترة الزمنية الالزمة لتحقيق مكانية لتمديد اإذا كان هناك إو وما هداف السيناريوأ ،في السيناريو

 .هداف المطلوبة من السيناريواأل

عليييى واضيييع  عتبيييار التكلفييية التيييي قيييد تترتيييبخيييذ بعيييين اإلأن نأالدراسييية الحاليييية هنيييا  وتيييرى

همييية أ هييداف معينيية وميين هنييا تظهييرأو تقييديم الفتييرة الالزميية لتحقيييق أجيييل أالسيييناريو فييي حييال تييم ت

العواميل و  الدراسية هول فيي هيذد المشياركين واليذي يمثيل البعيد األنه مرتبط بعدأطار الزمني حيث اإل

 ثرة على السيناريوهات.المو 
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ثر عليى السييناريو؟ وميا هيي ؤ ميا هيي العواميل التيي قيد تي ثرين عليى السييناريوهات:ؤ تحديد الم -3

حلقية وصيل بييين  خيذها بالحسيبان عنيد تخطييط السييناريوهات؟ يمثيل هيذا البعيدأميور الواجيب األ

النياجح مين جهية افرهيا بالسييناريو ميور الواجيب تو طيار الزمنيي مين جهية واألعدد المشاركين واإل

حداث التي يمكن لى األإحداث المحركة )وتقسم األ (Borjeson,2006خرى وتمثل ما يلي: )أ

ويمثيييل العنصييير المهيييم المنطيييق  ،ات داخليييية تقيييع تحيييت سيييطرة الشيييركة(محركييي ،السيييطرة عليهيييا

كاميل ي عمل في العالم فمن دون وجود المنطق في السيناريو لين يكيون هنياك عميل متأبنجاح 

حييداث األ تذا ترابطييإالقصيية: وتمثييل العنصيير المهييم  ،بالمسييتقبل ؤي الواقييع ويسيياعد بييالتنبيحيياك

اريو تعتبير البيدايات والنهاييات للسيين ،هيم معيالم السييناريو النياجحأووجود خطيوط واضيحة تمثيل 

ط السيييناريو وجييود مييا ثرة بمييدى نجيياح السيييناريو حيييث يجييب عنييد تخطيييؤ هييم العوامييل المييأميين 

بييالمجتمع  فيرادومنطييق ونهايية تقييود األ ةطيطييية والتيي تجمييع بيين بداييية ملفتيالتخ ةيسيمى بالحبكي

بحيذر  وترى الدراسة الحالية ضيرورة التعاميل ميع هيذا البعيد ،المستقبلي ؤلتحقيق ما يسمى بالتنب

جييل بنيياء معييالم السيييناريو بشييكل منطقييي متسلسييل بالشييكل الييذي يجعييل أشييديد ودون تسييرع ميين 

 .اضح المعالمالمشهد المستقبلي و 

هييم أتجاهييات المسييتقبل تعتبيير ميين إن أ: ميين مييا ال شييك فيييه تجاهييات تحديييد المسييتقبلإتحديييد  -4

خيييذها بعيييين أميييور الواجيييب هيييم األأبالمسيييتقبل مييين  ؤلسييييناريو النييياجح حييييث يعتبييير التنبيييبعييياد اأ

 يالتي السييناريوهات وأمثلية نمياذج مين عدييدال هنياكنه أعتبار عند صياغة سيناريو ما حيث اإل

مبيعيات  أن نتوقيع تراجعيت قيد منظمية ميا مبيعيات نسيبة أن نسيمع عنيدما فميثالً ، يوميياً  تصادفنا

 طيرف أي ليدى الحيادث التغييير أن عليى هيذا ييدلنا، و بيالعكس والعكيس زادت، خيرى قيدأشركة 

 نصيف التغييير توقيع يمثيل السييناريو كتابية عنيد نيهإف الذ، آخر طرف لدى موازياً  تغييراً  يستتبع
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 هيذا ميع للتكييف اآلخر الطرف بها يقوم التي ستجابةاإل اآلخر فهو كتابة النصف أما، ةالمهم

 عتييق تقليد ثم إلى جديد تقليد إلى يتحول بل الزمن من فترة بعد تغييراً  يعود ال التغييرر، التغيي

((Owolabi,2011 .  همثل دالة الكتمال الصياغة والتوجن هذا البعد يأوترى الدراسة الحالية 

 .كبير للمراجعة والتحليل والتجريبنحو التنفيذ لذلك يحتاج إلى وقت 

من الممكن تحديد العوامل المجهولة بالسييناريو مين خيالل  تحديد العوامل المجهولة للمستقبل: -5

بط تحديد العوامل حترازية وتشمل ما يلي مع ضرورة ر إجراءات إجراءات والتي تسمى لقيام باإلا

واعتمادهيا كبعيدين مكمليين لبعضيهما الييبعض  ها سيابقاً دت التيي تيم تحدييتجاهياالمجهولية ميع اإل

نيه مين الممكين تحدييد العواميل المجهولية أ (Liam fahi, Robert,2012)حييث ييرى كيل مين

 : ة من الخطوات متمثلة بما يليلقيام المدراء بسلسمن خالل 

 سيناريوهات. واضعي فريق تحديد .1

 .السيناريوهات بؤرة تحديد .2

 المحركة. حداثاأل تحديد .3

ول للسيناريوهات في حال فشل األ ة: ويقصد بها وجود خطة بديلسيناريوهات 5-3بناء من  -6

هذا البعد؟ وكيف ال المهم ما مدى فعالية ؤ خر وهكذا ولكن يبقى الساالنتقال للثاني ومن ثم لآل

لى ما يسمى إالمدراء  أنه يلجأالحالة من الممكن القول  هالخطوة ؟ في هذ هممكن القيام بهذ

 متساوياً  عدداً  الفريق أعضاء من آل بمنح وذلكسلوب الترجيح من بين محركات السيناريو أب

 ألهمية الشخصية لرؤيته تبعاً  المحركة األحداث على مشارك يوزعها كل النقاط التي من

 ترتيب ذلك محرك، يلي آل عليها يحصل التي النقاط جمع يتم وفي النهاية، المحرك الحدث

كد والظروف البيئية  أعتبار الالتاإل عينخذ بمع األ األهمية لدرجة تبعاً  السيناريو اتكمحر 
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Berchout,2002).)  ن هذا البعد يمثل مرشد ودليل لمراكز القرار أوترى الدراسة الحالية

ن يواجة متطلبات البيئة المتغيرة أيمكن  االستراتيجي من خالل تذكيرهم بأن سيناريو واحد ال

مها بدائل استراتيجية حسب ناريوهات البديلة الستخدايح هو تهيئة عدد من السوالصحي

 .الموقف

إن تكوين االستراتيجية يعني بناء خطط طويلة األجل وشاملة لمختلف صياغة االستراتيجية:  -7

مجاالت االهتمام في المنظمة بغرض استثمار الفرص المتاحة في المناخ والتعامل مع 

 وتجنب أو المحتملة، وكذلك استغالل الموارد واإلمكانيات مصادر القوة المخاطر الموجودة أو

وتعتبر االستراتيجية بمثابة الخطة العامة للمنظمة التي ، تحديد مواطن الضعف في الجامعات

ختيارات التي تم االستقرار عليها بالنسبة مداخل لتحقيق أهداف المنظمة، واإلتحدد السبل وال

االستراتيجية  هوعلى سبيل تحديد هذ، مكن أن توصل إلى تلك األهدافي يللطرق البديلة الت

الموارد البشرية كيف تستخدم إدارة الموارد البشرية االستراتيجية ما لديها من إمكانيات، 

وترى  .(2117 ،عبدالمجيديتحقق منها أعلى عائد ممكن ) قتساليب المتاحة، وفي أي و باألو 

لكل سيناريو من  سيحدد االختيارات االستراتيجية المالئمةن هذا البعد أالدراسة الحالية 

 .ساسية والبديلةالسيناريوهات األ

تباعها في حال حدوث إالطوارئ بأنها اإلجراءات الواجب تعرف خطة تطوير خطة للطوارئ:  -8

توضع  ،األمور وحرفها عن مسارها الطبيعيع يعمل على تغيير خط سير قأمر غير متو 

ل جميع العاملين على اختالف أعمالهم وأماكنهم ووظائفهم، فكل إنسان خطط الطوارئ من قب

قد يصادف أمرًا طارئًا في حياته، لذا يجب أن يكون الجميع مستعدون لكل ما هو طارئ من 

امعية دارية الجمية أكبر عندما يكون القيادات اإلهأألمور، ولكن خطط الطوارئ تتخذ ا
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، كالدول والشركات (2116، حت إدارتهم )السنتشخاص مسؤولين عن عدد كبير من األ

ى خطط الطوارئ بشكل كبير والمؤسسات وما إلى ذلك، فالدول على سبيل المثال تحتاج إل

ن هذه الدولة قد تتعرض إلى العديد من األمور على مستويات متعددة ومختلفة، فمثاًل نظرًا أل

مات المالية والحروب وما إلى أو األز قد تتعرض الدولة لكوارث طبيعية كالزالزل أو البراكين 

والمؤسسات فقد تحتاج لوضع خطة طوارئ لمواجهة متغيرات التسجيل ما الجامعات أ ،ذلك

عادة النظر بالهيكلية التنظيمية واستحداث التخصصات الظرفية التي تفرضها  والقبول وا 

دارة المخاطرمتطلبا ت بحاجة إلى أن ومن هنا نجد أن جميع المجاال ،ت البيئة والعمل، وا 

نه يحدد همية ألن هذا البعد في غاية األأوترى الدراسة الحالية  .نضع خططًا للطوارئ ألجلها

 .سارعة ضمن منظور السيناريوالسبل والوسائل الالزمة لمواجهة التغيرات المت

 :(: رأس مال الموهبة7-3)

لتحقيق  خاص ضرورياً  صبح االهتمام بالمواهب في اإلدارة بصورة عامة واألعمال وبشكلأ

كبر قدر ألى تحقيق ونشر إكاديمي والتي تسعى الذات في المنظمات ذات الطابع األوب أداء عال  

ء من الفصل عرض سيتم في هذا الجز  ،من المجتمع ةكبر شريحة ممكنأممكن المعرفة وتغطية 

 وذلك كما يلي: هوتطور  ههميتأس مال وتوضيح مدى أمفهوم الموهبه كر 

التطور الذي شهدته اإلدارة واألعمال في السنوات األخيرة طور س مال الموهبة: أطور فكرة ر : تأوال  

إدارية وتنظيمية جديدة في مجال الموارد البشرية ورأس المال البشري  مفاهيم ومصطلحات وأفكاراً 

دارة وتخطيط الموارد والمواهب اإلدارية، ومن أهم المفاهيم س أارة ر الجديدة مفهوم أو مصطلح إد وا 

يركز على مفهوم  بصفته مفهوماً  وزاد االهتمام به أخيراً ، مال الموهبة أو المواهب في اإلدارة

ختيار وتعيين إبدأ االهتمام بحيث  ،االهتمام بالقدرات والمواهب والمهارات الفعالة في الموارد البشرية
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سلوب اإلختيار أطور ت العمل منذ زمن طويل، وقد تالموظفين والعاملين والمديرين في منشآ

دارة األفراد أو إدارة الموارد البشرية، والتي تعددت وتنوع ت والتعيين بتطور اإلدارة بشكل عام وا 

وقد تم استخدام هذا المصطلح ألول مرة من قبل  ،هدافها وأساليبهاأمسمياتها بتنوع وتعدد مهامها و 

العام نفسه، ورد مصطلح  ، في مقال نشره في1667في عام  David Watkins ديفد واتكنس

عديد من الس مال الموهبة في التسعينيات واستمر بعد تكييفه، واستخدامه من قبل أومفهوم ر 

الشركات، حيث اكتشفت أن مواهب ومهارات العاملين فيها يجب العناية بها وأنها يجب أن تكون 

عديد من القد سارعت و  وهي التي تقود األعمال إلى النجاح وتحقيق األرباح، مركز العمليات،

كما طورت مفهوم  الشركات العالمية الطموحة إلى أن تخطط وتطور مواردها البشرية ومواهبها،

  (.2115 ،عودةومواهب موظفيها والعاملين فيها )عملياتها وأساليبها في إدارة مواردها 

لسنوات تطوره في ا  ومدى مفهوم الموارد البشريةهمية أالتركيز على مدى  بومن هنا يج

دارة األعمال والسلوك التنظيمي وبا لذات األخيرة ليظهر كحقل معرفي يستفيد ويدعم حقلي اإلدارة وا 

س مال أإال أننا نالحظ أن إدارة ر ردن، ويستفيد من تطوراتها، في القطاعات الجامعية في األ

في إدارة األعمال  جديداً  الموهبة كمفهوم جديد بدأ يبرز في السنوات القليلة األخيرة، ليس حقالً 

فحسب، لكنه منهجية وأسلوب وتقنية جديدة لتفعيل دور الموهبة/المواهب، والتركيز عليها في 

وهوبين  في الم مديرين والموظفين والعاملينالعمليات والتغيير التنظيمي، وليس الختيار القادة وال

ت عليها، وكذلك سعي لتوظيف جودة الموارد البشرية وتركيز العملياتطوير لكافة المجاالت، وذلك 

 .الفئات الموهوبة منها لتحقيق إنجازات عالية في اإلدارة واألعمال

س مال الموهبة بأنها عملية أمن الممكن تعريف إدارة ر س مال الموهبة: أهداف ر أ: مفهوم و ثانيا  

وير تطو   تطوير وتوحيد وتكامل بين التركيز على قدرات ومواهب الموظفين لتحقيق المنافسة،
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العاملين الجدد وحتى القديمين، وجذب العاملين الموهوبين بكل المجاالت من ذوي الخبرات العالية 

 للعمل في الشركات والمؤسسات.

 (Bai,2010)شار أس المال البشري، حيث أة من ر س مال الموهبة حالة خاصأويعتبر ر 

ادلة رأس المال البشري معفاعلية في كثر ن رأس مال الموهبة هو المكون األأفي هذ الصدد 

دارت  .هوا 

مة العالية المستخلصة من س مال الموهبة يمثل القيأن ر أ (Jashapara,2011)ويرى 

 المعرفة، والمهارات، والقدرات.

س مال الموهبة يعني الحالة المتقدمة لرأس المال أن ر أ  (Khalique etal, 2001)وقال

 .البشري المسؤول عن ابتكار القيمة

 أنه مجموعة من العوامل التي تشمل:( بYirong & Daidai, 2015وعبر عنه )

مال الموهبة، المساواة س أدراك الصحيح لر اإلتية )راك: ويتكون من العناصر اآلدالتصور واإل -1

 .، الحوافز غير المالئمة(صلةأتالم

ت داء، آلياة)عدم وجود نظام معقول لتقييم األتيدارة: ويتكون من العناصر اآلمستويات اإل -2

 الحاكمية، نظم التعويضات(.

ة )زيادة الضرائب على مدخوالت تيالخارجية: ويتكون من العناصر اآل السياسات والبيئة -3

 (.المالية المحظورة وراقعمال المالية، األفراد، مخاطر األاأل

تخصيص حق ملكية بكيفية قياس و  مليات: ويتكون من العناصر الخاصةيجاد حلول العإ  -4

 .يرأس المال البشر 
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ة لقياس ربعة الرئيسية والصالحة في التحليل العاملي للعوامل األهميأكثر العناصر أوكانت 

 صلة، نظم التعويضات،أمساواة المتس مال الموهبة، الأدراك الصحيح لر رأس مال الموهبة، هي )اإل

 .آليات الحاكمية(
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 وتصور الدراسة الحالية مصادر راس مال الموهبة 

 

 

 س مال الموهبةأ( مصادر ر  2-2الشكل ) 

 المصدر: من إعداد الباحث

س مال الموهبة التركيز على الجوانب المرتبطة في إدارة الموهبة أيجدر بنا عند الحديث عن ر  

 :ن إدارة الموهب ترتبط بالجوانب التاليةأ يرى متخصصو إدارة الموارد البشريةحيث  والمواهب

 ( 2115 ،)عودة

 .وارد البشرية المنافسة كأهم موارد المؤسسة أو الشركةالتركيز على مواهب الم -1

 .هلين ذوي المواهب والقدرات التنافسيةؤ جذب وتوظيف المرشحين من الم -2

 .إدارة وتحديد رواتب المنافسين -3

 .فرص التدريب والتطوير المستمرة -4

 .إدارة عمليات األداء بأساليب حديثة -5

 .فظة عليهمبرنامج اإلبقاء على الموظفين الموهوبين والمحا -6

ضع استراتيجيات جديدة في إدارة نخرطت في و إن الجامعات المتميزة أمن الممكن القول 

ز من حيث كيفية التركي ودراستها مالياً  س مال الموهبة / المواهب أو إدارة رأس المال البشريأر 

، ية منافسةبقاء عليها كمصادر بشر جذبها وتدريبها وترقيته، واإلعليها في عملياتها واختيارها و 

س مال الموهبة أكما يعني مصطلح إدارة ر ، وتحريك العاملين في الجامعة كمصادر بشرية مهمة

نها تدفع بأداء الموظفين إلى أعلى مستوى أكيفية إدارة األداء من حيث  لدى بعض الجامعات أيضاً 

رأس المال 

 الفكري

رأس المال 

 البشري
رأس مال 

 الموهبة
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دارة الموهبة يعني عدة أشياء لعدة أشخاص، ف، رباح ممكنةأعلى ألتحقيق  ممكن ي للبعض يعنوا 

الموهوبين(، وللبعض اآلخر يعني كيف يمكن إدارة الموهبة بشكل عام، فراد )إدارة القيمة العالية لأل

أي لجميع الموظفين، وهذا يعني أن جميع الموظفين لديهم مواهب، وعلينا تحديدها واكتشافها 

تمدة عليها تطبيقات إدارة س مال الموهبة عادة ما يرتبط بالمنافسة، المعأومصطلح إدارة ر ، وتحريرها

ن قرارات إدارة الموهبة دائماً و  الموارد البشرية  تأتي من قبل مجموعة جوهر المنافسات التنظيمية ا 

set of organizational core competencies ال من المراكز األساسية كما هو الح

الخبرات والتجارب، ومجموعة التنافسية يمكن أن تتكون من المعرفة، والمهارات، و  ،المنافسة

 (.2112 ،واألنماط الشخصية )عبدالحميد

أستاذ إدارة األعمال والسلوك   (Edward Lalwer, 2015)فيسور إدوارد لوليرو يرى البر 

، أن الموهبة تعني في عصرنا مريكيةا في الواليات المتحدة األليفورنياالتنظيمي في جامعة جنوب ك

وفي  ويؤكد لولير في كتابه إدارة الموهبة الجامعةنافسية في الحاضر أن يكون الناس هم الميزة الت

هم ما أيقولون موظفونا هم أكبر أصولنا و محاضراته ولقاءاته أن رؤساء ومديري الجامعات عادة ما 

نه يريد من هذه الجامعات أن تبدأ العمل بمنتهى أنهم ال نملك المقدرة للعمل كما و نملك ومن دو 

لوب كخطوة ونركز هنا على ضرورة العمل الجدي لتحقيق المط,،لحديثمن مجرد ا الجدية بدالً 

ومن خالل دراسات لولير المتعددة على قائمة أهم  ،س مال الموهبةأمكانية ر إجوهرية لتحقيق وزيادة 

اتضح له مدى تقليل الشركات والجامعات  Furtune فورتشن“جامعة حسب تصنيف مجلة  111

% فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين أن أقسام الموارد 41شعر من قيمة إدارة المواهب: حيث ي

البشرية تشارك في تطوير استراتيجية الشركة، كما أن نسبة حضور رئيس الموارد البشرية 

% فقط من مجمل الشركات والجامعات التي تم إجراء الدراسة 21الجتماعات مجلس اإلدارة هي 

 .عليها
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س مييال  أهييداف تسييخير ر أجابيية عنييه هييو مييدى أهمييية و إلويبقييى السييؤال المهييم الييذي يجييب ا

ويعيزو  ردن بصيورة خاصيةالوطن العربي بصورة عامة وفي األ الموهبه في الجامعات والشركات في

ات إلى أن معظم المؤسسي ل والمتابعه لمثل هكذا موضوع مهملولير السبب الرئيسي في عدم التواص

يتمركيز حيول الهيكيل اإلداري فقيط، كميا و  هطرة عليييروقراطي صيعب السييبوالجامعات تدار بأسلوب 

مين تسيخير مواهيب  بمعنى أنهم يحاولون اسيتمداد مزايياهم التنافسيية مين تشيغيل كييانهم بفاعليية بيدالً 

النجيياح،  ن تعتمييد علييى أداء موظفيهييا لتحقييقأن الجامعييات يجييب أكمييا يؤكييد ، المييوارد البشييرية لييديهم

لبشرية أي تعتمد على مواردها البشرية، ويضيف أنه حتى يتم يجب أن تكون متمركزة حول الموارد ا

القيييام بييذلك بشييكل فعييال، يجييب أن تقييوم الشييركات بتنظيييم نفسييها ليكييون هييدفها األساسييي هييو دعييم 

وفييي الجانيب اآلخيير يعييزو ليولير نجيياح بعيض الشييركات والجامعييات األمريكيية الكبيييرة إلييى ، موظفيهيا

لمواهبها واالستفادة منها، وليس بسبب تقيديمها المنيتج الصيحيح أو  أسلوبها الفعال في اإلدارة الجيدة

 .بسبب التمويل الجيد

يجب على الشركات والجامعات أن تترجم الكفياءات والقيدرات التيي تخليق ”ووضح لولير أنه 

المزايا التنافسية إلى محددات ومهارات معينة تتكامل ميع عملييات التوظييف وتقيييم األداء التيي تقيوم 

نفسيينا مييا الفائييدة ميين تطبيييق أل أن نسييأس مييال الموهبيية يجييب أميين خييالل التعمييق بموضييوع ر "، و بهييا

اسيتراتيجية حييث تهيدف  الهيدف مين(ردن وهيذا ميا يسيمى )س مال الموهبة في الجامعات باألأإدارة ر 

قافيية التركيييز علييى س مييال الموهبيية فييي المييوارد البشييرية إلييى تطييوير مفهييوم ثأوبييرامج تطبيييق إدارة ر 

ين إلنجيياز أفضييل قييدراتهم ساسييي للتنييافس وتزويييد هييذه المييوارد بمسيياعدة المييوظفألمواهييب كمصييدر ا

كميييا تسييياعد األعميييال لالسيييتجابة للتحيييديات، واليييدخول إليييى أسيييواق جدييييدة، والتحيييرك إليييى  ،وميييواهبهم

ردنييية التييي تملييك مواهييب وقييوة عمييل ناجحيية إن الجامعييات األ، األمييام فييي سييبيل المنافسيية والتنييافس

للعميييل، حييييث تبنيييي اليييوالء والثقييية بييييين  وجيييذاباً  عظيميييياً  تطيع تطيييور سيييمعة عامييية لتكيييون مكانييياً تسييي
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كما أن المرشيحين الموهيوبين سييكونون أكثير متعية ألنهيم سييعملون فيي شيركات  .الموظفين الحاليين

 (.2117، العبادي) تقدر مواهب موظفيها وتمنحهم فرص إلكمال نجاحهم

س مال أيتطلب بناء ر كيفية استخدام مثل هكذا سالح معنوي(: موهبة )س مال الأ: متطلبات ر ثالثا  

  : (2113، جراءات منها)جبريبعض اإلساء الجامعات بؤ موهبي ناجح قيام ر 

عمال والخطط الدراسية لكافة البرامج بمستشار مختص لمراجعة عمليات األ يمكنك االستعانة :أوال  

لتقييم المنطقة الحرجة في الجامعة، وكشف  ،والدكتوراه ماجستير، التعليمية بما فيها البكالوريوس

 .ضافيإعيفة التي تحتاج إلى تحسين وعمل المنطقة الض

دارة ج نظام محاسبي لمساعدة الجامعة و ساء الجامعات استخدام برنامؤ على ر  :ثانيا   المحافظة وا 

تقنية،  ية والتي تقدم حلوالً وهناك الكثير من مواقع اإلنترنت المستضيفة لهذه المهام التقن عملياتها،

والمحاسبة وأنظمة أخرى مساعدة لتسهيل عمليات  ويمكنك التوحد والتكامل في برامج خطط الموارد

 .الموارد البشرية بشكل عام أو بشكل متخصص

دارة ويعتبر برنامج نظام إدارة الموارد نظمة المحاسبية في اإلدور األهمية و أباإلضافة إلى  :ثالثا  

 :للجامعات وذلك من خالل تزويد إدارة الموهبة فيها بالجوانب التالية مساعداً  عامالً  البشرية

 .وذلك من خالل التركيز على الترقيات المستقبلية التركيز على  الترقيات 0-3

 .التركيز على برامج التحفيز التي تجذب وتبقي المواهب العالية  7-3

مواهب الحالية والتحوالت الصناعية، وفي الوقت استخدام ما يسمى في إحصائية لقياس ال 3-3

 .نفسه التركيز لالحتياجات المستقبلية

 الدراساتن أبة بالندرة حيث س مال الموهأتتسم دراسة وقياس ر  س مال الموهبة:أبعاد ر أ: رابعا  

ساس استخدمت الدراسة الحالية وعلى هذا األ ،زالت محدودة جداً  المتخصصة في هذا الجانب ال
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( والتي تمثل دراسة ريادية، هذه Yirong & Daidai,2015)اصر الذي ذكرتها دراسة العن

س أهداف ر أهوم و ول كذلك عند الحديث عن مفي تم عرضها في النموذج بالفصل األالعناصر الت

 وتشمل ما يلي: مال الموهبة

هبي س ميييال الميييو أوتيييرى إحيييدى الدراسيييات المرتبطييية بييير : س ميييال الموهبيييةأدراك الصيييحيح لييير اإل -1

( أن بنييياء المجتمعيييات الحديثييية وتطويرهيييا يعتميييد إليييى حيييد كبيييير عليييى 2111)صيييالح، بونعجييية،

بإعتبييييار أن  اعييييية المختلفييييةجتمفييييي قطاعييييات العمييييل اإلقتصييييادية واال تنمييييية مواردهييييا البشييييرية

اإلنسان وسيلة التنمية وأداتها وغايتها، وقد إزدادت أهمية العنصر البشري فيي الجهيود التنمويية 

عقييود األخيييرة فييي ضييوء التطييورات المذهليية فييي العلييوم والمجيياالت الحياتييية المختلفيية وفييي فييي ال

جتماعي قل للنمو اإلقتصادي واالتقنيات المعلومات واإلتصاالت الحديثة، فانتقل بذلك مركز الث

ومييين هنيييا أصيييبحت . إليييى عنصييير المعرفييية والميييوارد البشيييرية بيييداًل مييين الميييوارد الماديييية والماليييية

ن ذليك فيرض  ت اإلقتصادية المعاصرة مبنية على العلم والمعرفة أو على المعلوماتالمؤسسا وا 

عليها إتباع إدارة األداء وبطرق مختلفة عما كان سيائدًا فيي الماضيي، وذليك عين طرييق إنتهياج 

مجموعة من مداخل التطوير والتحسين، ويعتبر اإلستثمار في المجياالت المعرفيية أو العناصير 

ذو أهميييية كبييييرة لميييا يحققيييه مييين وفيييورات فيييي التكلفييية ورفيييع الكفييياءة واإلنتاجيييية، غيييير الملموسييية 

س المال الموهبي، ومن أبداع الموجودة في عملية تطوير ر خاصة مع تشجيع روح اإلبتكار واإل

 (.2: 2111طبايبة، هنا كان اإلهتمام المتزايد بهكذا موضوع )ثجيل،

المييال المييوهبي إلييى قيميية  لييى تحويييل رأس( إلييى أن قييدرة المنظميية ع2114)مصييطفىويشييير  

فراد بالمجتمع على نوعية القيمية التيي ترغيب الجامعية فيي تحقيقهيا مين اسيتثمارها دراكها األإيستطيع 

 :(2112، عبد الحميدي يمكن أن تأخذ عدة أشكال منها )في رأس المال الفكري، والت
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 تحقيق األرباح. -

 قدرات اإلبداعية واالبتكارية.تحقيق الميزة التنافسية من خالل زيادة ال -

 تحسين العالقات بين العمالء والموردين. -

 تحسين اإلنتاجية وتخفيض التكلفة. -

 تحسين اتجاهات العاملين والصورة الذهنية الخارجية. -

 زيادة الحصة السوقية وبناء مركز تنافسي قوي. -

و أمييوظفين  ءسييوا فييراد الجامعيياتأصييل بييين أتحقيييق عنصيير المسيياواه والتصييلة: أالمت ةالمسيياوا -2

س ميال الموهبية ومين الجيدير أل جيزء مهيم وضيروري للمحافظية عليى ر عضاء هيئة تدريس يمثأ

صيييل أالبيييد وأن يتسيييم باالسيييتمرارية والتباليييذكر أنيييه لكيييي يكيييون اليييتعلم مصيييدرًا للمييييزة التنافسيييية 

لسيائد فيي ميط الثقافية اولية الجميع وأن تتعدد مصادره، وأن يكون هيو نؤ وأن يكون مس ةوالمساوا

وفي ضيوء ذليك ييرى الباحيث أن هنياك عياماًل هاميًا يعطيي المنظمية القيدرة ، كاديميةالمنظمة األ

لييى وجييود الموهبيية، لييذلك إضييافة هييو المعرفيية باإل علييى االسييتمرارية فييي امييتالك القييدرة التنافسييية

صيدرًا تسعى الشركات بشكل دائم إليى معرفية كيفيية الوصيول إليى هيذا العاميل فالمعرفية تعتبير م

أساسيييًا للميييزة التنافسييية، لييذلك يجييب علييى المنظمييات امتالكهييا ومعرفيية كيفييية إدارتهييا ومييا ينييتج 

ردن معرفية تيالي يجيب عليى الجامعيات فيي األ(، وبالةذلك هو ما يعرف )برأس ميال الموهبيعن 

دارة وقياس رأس المال الموهبي، وكذلك ضرورة المحافظية علييه مين التقلييد مي ن كيفية امتالك وا 

قبييل المنافسييين أو الييتقلص والتقييادم نتيجيية لعييدم اعتميياده علييى القييدرة اإلبداعييية المتجييددة لييرأس 

 (. 2117، ال البشري الذي تمتلكه الجامعة )العباديالم
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د نظام تعويضي معنوي ومادي عند همية وجو أنكار إمن غير الممكن نظم التعويضات:  -3

شخاص موهوبين ويقدمون أدم تعويض س مال الموهبة فبات من غير الممكن عأسيس ر أت

لقاء نظرة إحيث يجدر هنا  س مال ذو طابع فريد ومميزأامعة من علمهم وثقافتهم لتطوير ر للج

مفهوم التعويض المباشر في الجوانب المادية على شكل رواتب، أجور، عالوات مالية، على 

وظيفته لقاء تقديمه والذي يقدم خالل زمن قصير من صاحب العمل ألي عامل فيها بإختالف 

، إال إن هذا األجر المقابل ال يسمى ارته لخدمة وتحقيق أهداف المنظمةجهده ووقته ومه

بالثمن بل يدعى بالتعويض المادي، ويسمى التعويض المادي بالراتب عندما يعطى للعامل 

ات، مل لفترة أيام أو ساعنتيجة عمله بالتعيين بشكل دائم، ويدعى باألجر عندما يكون الع

ستمرار بالدوام في وظائفهم المباشر للعاملين، البد لهم باإل ستمرار عملية التعويضاولضمان 

دة الخبرة، وأداء العمل بشكل لتزام ببعض األسس مثل القدرة على التطوير المستمر وزياواإل

تم نظيم التعويضات المباشرة ويوغالبًا ما يتم ت، وماهر، والتزام السلوك الجيد بالعمل ؤكف

تفاق عليها مع العاملين بواسطة العقود القانونية والمعتمدة على أسس معينة يتفق عليها اإل

الطرفان حيث أن هذه العقود تضمن حقهما أمام القانون، وهذه العقود تلزم العاملين بتقديم 

خدماتهم للمنظمة ولمدة معينة ضمن أسس يتفق عليها للدوام بالزمن المعين والمكان المعين 

يض المالي للعاملين نتيجة هذا حتى تحت شروط معينة، كما تلزم المنظمة بتقديم التعو و 

صل عليه العامل إثر فاألجر الذي يح، تقانا  و ملتزمين بأداء واجبهم بإخالص و دام تفاق مااإل

عالة نفسه، وصاحب العمل ال بد له عمله ضروري إل ستمرار حياته وتغطية تكاليف معيشته وا 

لى هذه العالقة النسبية إالحصول على مهاراتهم، وباإلضافة املين ألداء العمل و من تشغيل الع
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همها في إة للعاملين يكمن فهناك مميزات أخرى تحققها وتقدمها التعويضات الوظيفية المباشر 

 : ما يلي

 .وتقديم المطلوب ضمن مواعيد دقيقةااللتزام في المواعيد  -

نحياز لبعضهم نتيجة حالة تطابق الجهد المقدم وعدم اإل العدالة في القيمة المقدمة للعمال في -

 . التحيز الشخصي

 تقديم التعويضات المباشرة وتحقيق األمان الوظيفي ما دام العاملين مستمرين بتقديم جهودهم  -

  للمنظمة. 

ليية حاكميية ذات آهميية وجيود أحيث بهيذا البعيد التركييز عليى دور و يحياول البا: ليات الحاكمييةآ -4

تعمييل  س المييال المييوهبي حيييثأواالتييزان بيينفس الوقييت علييى حماييية ر يد يتسييم بالعييدل طييابع رشيي

جييييل إحييييداث تطييييورات وتغيييييرات أوغييييير الحكومييييية علييييى خلييييق آليييييات ميييين اإلدارات الحكومييييية 

قتصيادية واالجتماعيية لشياملة، فيي كافية نيواحي الحيياة اإلتساعدها في تحقيق جزء مين التنميية ا

مراجعية دقيقية ومسيتمرة لسيلوكياتها وعالقاتهيا ميع كافية الشيركاء وعليى ، وذلك بالقيام بوالسياسية

تقيوم عليى مبيدأ كافة األصعدة الوطنيية والعالميية مين خيالل ميا يعيرف بالحاكميية الرشييدة والتيي 

مييين العدالييية والمسييياواة وتكيييافؤ الفيييرص. وقيييد كيييان  جيييل تحقييييق مزييييداً أالتعييياون والمشييياركة، مييين 

عة والظياهرة فيي البيئتيين المحليية والدوليية ممثلية فيي العولمية بكافية للتغييرات والتطيورات المتسيار 

أنواعهيييا، وثيييورة المعلوميييات واالتصييياالت، والتجيييارة العالميييية، واألسيييواق المفتوحييية، والمطالبيييات 

الكثيفييية للحيييد مييين الفقييير، والجهيييل، والفسييياد، واإلقصييياء االجتمييياعي والمطالبييية بحقيييوق اإلنسيييان 

ل هذه التطورات وغيرها حثت ودعت الحكومات والهيئات الدوليية إليى والمساواة بين الجنسين ك

تبنيييي واسيييتخدام الحاكميييية الرشييييدة بكافييية معاييرهيييا كسيييلوك إداري وحيييوكمي لمواجهييية مثيييل هيييذه 
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لرشيدة تقيوم عليى وجيود إن الحكومة ا، كما حقيق العدالة االجتماعية الشاملةالظروف وغيرها لت

سيييكان وتعيييزز العدالييية االجتماعيييية وتضيييمن المسييياواة فيييي تسيييتجيب لحاجيييات ال ةمؤسسيييات كفيييؤ 

الحصييول علييى الخييدمات وهييي آلييية تعمييل علييى طييرح القضييايا الهاميية فييي الدوليية وتعتبيير قيميية 

هاميييية لتعزيييييز مبييييدأ الحييييق فييييي الديمقراطييييية وأهمييييية مشيييياركة المييييواطنين فييييي القضييييايا العاميييية 

د حاجيييياتهم وأولوييييياتهم التنموييييية لمجتمعيييياتهم وألوطييييانهم ممييييا يمكيييينهم ميييين المسيييياهمة فييييي تحدييييي

أسيييرهم وبيييالمجتمع اليييذي والمشييياركة فيييي صييينع القيييرار االقتصيييادي واالجتمييياعي الخييياص بهيييم وب

 (.2113 ،يعيشون فيه )رشيدات

 داءدارة األإ(: 7-4)
ن يسيلط أداء كمتغيير وسييط دارة األإفيي هيذا المبحيث ومين خيالل اسيتخدام يحاول الباحث  

إن كافيية الجامعييات فييي يومنييا هييذا ردنييية حيييث كعنصيير مهييم بالجامعييات األداء دارة األإالضييوء علييى 

إن  ، مين أهميية للجامعياتبدأت تركز على أداء األفراد بشكل مهم وذلك لما يمثله العنصير البشيري 

دارة األداء يركييز علييى التعيياون بييين المييدير والمرؤوسييين فييي عملييية تخطيييط ومراقبيية وتقييييم إمفهييوم 

وكيذلك مين أجيل أن  ،ف بأهميتيه كعنصير فعيال فيي الجامعيةحتى يشعر الموظ األداء بشكل مشترك

 تبيييييييياره أصييييييييبح جييييييييزءًا مهمييييييييًا فييييييييي وضييييييييعهايعمييييييييل علييييييييى تحقيييييييييق األهييييييييداف المرجييييييييوه منييييييييه باع

((Sharma,2016دارة األداء تركيييز عليييى التق شيييد أتخييياذ إيييييم اليييدوري للعييياملين لييييس مييين أجيييل . وا 

التيي يقيع فيهيا العياملين أثنياء العميل وذليك مين أجيل  العقوبات بقدر ما تركز على تصيحيح األخطياء

ة وفع اليية قييادرة علييى ؤ حتييى تتحييول المنظميية إلييى منظميية كفييتخفيييض األخطيياء إلييى أقييل قييدر ممكيين 

 (.2111 ،وافرة لديها من موارد بشرية )علياستغالل كافة الطاقات المت

ة أجدر بنا التركيز على تطور ونشي: داء(دارة األإلى إداء داء )من تقيم األدارة األإتطور  -وال  أ

معات بصورة خاصة وذلك مهم ومطلوب بالمنظمات بصورة عامة والجا داء كمفهوم عصريدارة األإ
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إن تطبيق عملية تقييم أداء العاملين يتطلب من كما  ،داءم األيخذ بعين االعتبار تقيمن خالل األ

نطقية ذات مؤشرات متعددة، بغية تحقيق على أسس م مبنياً  سليماً  القائمين على تنفيذها تخطيطاً 

من أجل الوصول إلى تطور واضح لعملية تقييم نشدها المؤسسة من هذه العملية، و األهداف التي ت

مراقبتها على أسس علمية سليمة، فإنه من المفيد أن تتعامل و ء، ومن ثم التخطيط لها وتنفيذها األدا

ليها، بغية التغلب ون من عدة طرق يجب السير عالمؤسسة مع هذه العملية على نظام متكامل، مك

 .(jong,2015) العراقيل التي تحول دون تحقيق أهدافها وبالتالي عدم فعاليتهاعلى المشاكل و 

من الممكن تعريف   هدافه؟أداء وما هي م األيما معنى تقي ن هوال المهم اآلؤ ى السولكن يبق

 ييمه حتى يتطور هذا الموظف من كافة النواحينه عملية مراجعة أداء الموظف وتقأداء تقيم األ

حيث أن تقييمات األداء هي عبارة عن تقارير يتم بها نقد سلوك الموظفين إيجابيًا بهدف تطويرهم 

هي أيضًا تقارير تتخذ الصورة الدورية المنتظمة، بحيث م وتحسينهم ودفعهم إلى األمام، و ودعمه

إن هذا التقييم كفيل بأن من هنا فمور المتعلقة به، و األ قييم شامل للعاملين يشمل كافةيجري وضع ت

العامل  داء هذاأأنه كفيل بأن يعطي انطباعًا عن  ساس الذي يرى فيه العامل نفسه، كمايكون األ

( 2115ويمكن ذلك من خالل ) بلقاسمي, داء للموارد البشريةولكن كيف يمكن تقيم األ ،إلى المدراء

: 

من  ويتم ،استخداماً  وأكثرها الطرق وأبسط أقدم من الطريقة هذه تعتبر :البياني التدريج طريقة -

 كمية األداء، نوعية :مثل محددة معايير وفق الطريقة هذه حسب الموظف أداء تقييم خاللها

 من عنصر أو صفة لكل الدرجات مقيايس تدرج استخدام يتم حيث المواعيد، في التزام ،األداء

 أو 15 بالقيمة وينتهي التقييم في درجة كأدنى بالقيمة مثالً  قياسالم هذا يبدأ التقييم عناصر

 لتقدير مناسبة يراها التي الدرجة عالمة بوضع ولؤ الشخص المس ويقوم قيمة، كأعلى 25
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 فهي بسهولة، الطريقة هذه يستعمل أن ولؤ ويمكن للمس المقاسة، الصفة يخص فيما، الشخص

 هذه بساطة ورغم نقاط الضعف التعرف على على المدراء لتساعد اإلحصائي بالتلخيص تسمح

 المعايير أن كما البعض، بعضها عن الخصائص هذه اختالف أن رغم إال وسهولتها الطريقة

 (.2113، المسؤولين بالتقييم ) سلطان  تحيز احتمال جانب إلى دقيقة ليست فيها المستخدمة

 الكفاءة في ببعض بعضهم للتقييم ضعينالخا األفراد بمقارنة الطريقة هذه تقوم :الترتيب طريقة -

 وهي ،قل كفاءةفضل واألاأل حسب تنازلياً  أو تصاعدياً  األفراد ترتيب يتم حيث لألداء، العامة

 .(Hartoq,2004الترتيب البسيط والمقارنة الثنائية ) :نوعان

إدارة تم  عملية نهاأداء على دارة األإمن الممكن تعريف : داءدارة األإهداف أمفهوم و  -ثانيا  

تصميمها للربط بين أهداف المؤسسة وأهداف الفرد بطريقة يمكن من خاللها ضمان أن يتم توحيد 

 .عأهداف الفرد وأهداف المؤسسة قدر المستطا

داء ترتبط بشكل كبير بالعوامل دارة األإن أعربية البريطانية للتعليم العالي بكاديمية الترى األ

 ( :www.abahe.co.uk 2, 2015التالية )

سئلة على المديرين في المؤسسات عن بصفة عامة، عندما يتم طرح األ –ء تقدير األدا   -0

ال يمكن الحياد منه الخاص بتقدير األداء و  عملية إدارة األداء التي يقومون يتم بشرح النظام

من هذه العملية فقط  من عملية إدارة وبينما تمثل المقابلة الخاصة بتقدير األداء جزءاً 

(Krishnan,2016.) 

هناك ميل إلى النظر إلى  عملية إدارة األداء ليست من اختصاصات مدير شؤون األفراد غالباً   -7

عملية إدارة األداء فقط على تقنية خاصة بإدارة الموارد، وعادة ما يكون ذلك ألن هذا هو 
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السجالت  القسم الذي تبدأ فيه العملية ويتم من خالله اإلشراف على المعايير الحفاظ على

 .الشخصية، في الواقع فإنه يجب أن يقوم العملية مديرو المنظمة

هداف عملية إدارة األداء تمثل ن عملية تحديد األأهداف أخرى على الرغم من األعملية تحديد  -3

من األهداف ثم ترك األشخاص يحاولون تحقيقها دون توفير الدعم الذي يأخذ  أساسياً  جزءاً 

هداف ألى الوصول لتحقيق إدي ؤ التشجيع وااللتزام الفعال الذي يموارد و شكل التدريب وتوفير ال

 المنظمة.

ية مؤسسة يتم تكوين آراء بشأن العمل على أاألداء ليست موضة أو تقليعة في  عملية إدارة -4

أساس طريقة األشخاص في األداء وكيفية الوصول إلى بعض النتائج، وفي الواقع، فإن األمر 

يتم بناء هذاه اآلراء على أساس عمليات تقييم صحيحة وموضوعية أم ال،  يتعلق بما إذا كان

ذا كانت تتفق من حيث الكم من  ذا كانت النتائج أو المخرجات تتطابق مع النتائج المرجوة وا  وا 

 (.Kuye,2011المستوى الصحيح ) 

ميين عييدة عمليييات  األداء بنيياء علييى المنطييق السييابق الييذكر، تتكييون إدارة: داءدارة األإأهييداف  -ثالثييا

ة وبميا يحقيق غاييات المسيتهدف األداء متشابكة ومتكاملة تهدف إلى ضمان وصول األفيراد إليى نتيائج

عمليييات تخطييط األداء، توجيييه األداء، تشيخيص األداء، تحسييين  األداء وتضيم إدارة ،تهيياالمنظمية ذا

ارد البشييييرية إلييييى ميييين خييييالل السيييييطرة علييييى أداء المييييو  األداء وتتوجييييه إدارة وتطييييوير األداء.  األداء،

علييى أداء جميييع المييوارد األخييرى المسييتخدمة فييي النشيياط. فييالفرد الييذي يييؤدي عميياًل  السيييطرة بالتييالي

معينييًا يسييتخدم فيييه مييوارد مادييية، مالييية، تقنييية، ومعلوماتييية وغيرهييا سييوف يطبييق األسيياليب والمعييايير 

( 2115، بميا يضييمن االسييتخدام األمثييل لتليك المييوارد المسيياعدة )بلقاسييمي األداء المعتميدة فييي خطيية

قييدرات   وفعاليتييه هييو اسييتثمار وتنمييية األداء ةميين أن العنصيير الحاسييم فييي كفيياء األداء تنطلييق إدارة
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األفراد وحفزهم لإلجادة في األداء، وأن القيدرة اإلنتاجيية للمنظميات تتكيون وتنميو بيالتخطيط واإلعيداد 

داء، وأن العمل البشري المنظم والمخطط هو والعمل المستمر للتحسين والتطوير في كل مجاالت األ

النتيييائج اإليجابيييية  األداء وبيييذلك يتحقيييق عييين تطبييييق نظيييام إدارة أسييياس بنييياء تليييك القيييدرات اإلنتاجيييية

 (:Sharma,2016التالية )

لمواصفات، وتحسين جودة العمليات والمنتجات وحسن استخدام تحسين اإلنتاجية واألداء طبقًا ل -

 وسائل اإلنتاج، وتخفيض أو منع العيوب واألخطاء.

عادة تشغيل المنتجات المعيبة. -  تخفيض تكاليف اإلنتاج، وترشيد تكلفة الصيانة واإلصالح وا 

طة تطوير المنتجات وتنويع مجاالت استخدامها وتخفيض تكلفة تشغيلها وصيانتها بواس -

 ،داريةدائمًا. ) موقع التنمية اإلالمستخدمين، وابتكار منتجات وأساليب وسائل إنتاج متطورة 

2115.) 

غراض التالية لى تحقيق األإداء دارة األإتهدف  :داءدارة األإغراف ونماذج أ -رابعا  

(Krishnan,2016: ) 

لى إاء في كل منظمة ددارة األإحيث تسعى  المجتمع والمنظمات فرادأالعدل والتوافق بين  -1

  .فراد ككلتساق بين األتحقيق العدل واإل

يحقق نظام إدارة األداء الفعال مجموعة من المزايا تسمح بتكوين قدرة تنافسية للمنظمة في  -2

 مواجهة المنافسية.

فيييي االتجييياه الصيييحيح توضييييح المعيييدالت المطلوبييية وشيييفافية  تنسييييق األهيييداف وتوجييييه األداء  -3

 لمحاسبة عن األداء.معايير التقييم وا

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/82936/posts
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والكشف عن معوقاته وسيلبياته إتاحية الفيرص للعياملين  آلية مهمة لتخطيط األداء ومتابعته:  - -4

بداء الرأي في اتجاهات التطوير.  للمشاركة في تخطيط األداء وا 

لتحسين األداء وتطويره، وتجنب تكرار عيوب األداء تنمية التعاون  آلية مهمة لتوفير معلومات  -5

 املين وتوثيق روح الفريق لضمان تحقيق األهداف المشتركة.بين الع

 .ت أو تعديل أوضاع العاملينتخاذ قرارات: االستثمار في التقنياأساس موضوعي إل   -6

تاحيية الفرصيية  متجييددة وصييحيحة عيين مسييتويات األداءمعلومييات  تييوفير  -5 وتقييدير اإلدارة لهييا، وا 

 لمناقشة مشكالت العمل مع المسؤولين.

بمنع اإلسراف والفاقد في الخامات والوقت العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت  فقات:توفير الن  -7

 على أساس نتائج األداء.

 داء: دارة األإب ساسية المرتبطةالنماذج األ

داء تباشر األنشطة الالزمة موذج األول على أساس أن إدارة األيقوم الن: عمالنموذج األ -0

هي  ءداعلى اعتبار أن إدارة الموارد األ سية للمنظمة، ويركز هذا النموذجلمساندة االستراتيجية التناف

وسيلة لتكريس القدرة التنافسية للمنظمة، وأن أنشطتها موجهة بالدرجة األولى لتنمية تنافسية 

 (. kuye,2011المنظمة )

آللية التي هي ا ءداى أصحاب هذا النموذج أن إدارة األير النموذج االستراتيجي المتناسق :  - 7 

حداث التالحم بين الموارد البشرية وبين التوجه االستراتيجي للمنظمة  .يتم من خاللها التوفيق وا 

داء على التزام العاملين بتحقيق ث يركز هذا النموذج في إدارة األ: حينموذج شديد االلتزام-3

 .دون فرض من جهة خارجية االستراتيجيات المحددة نابعاً 
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العالي والمميز: يركز النموذج الرابع على إدارة األداء المتميز باعتباره محل  داءنموذج األ  -4

وغرضه أن تحقق المنظمة برفع كفاءة األداء في  ة الموارد البشرية واالستراتيجيةالتركيز في إدار 

ودة، الج وارد البشرية االستراتيجية تأثيرإدارة الم على أساسياً  طق الحساسة منها مثل اإلنتاجيةالمنا

خدمة العمالء، النمو، األرباح ومن ثم تحقيق عوائد أعلى على االستثمار لصالح أصحاب رأس 

 .Armstrong,2003)المال)

داء يكتمل عند وضع أصحاب هذا النموذج أن مدخل إدارة األ: يرى فضللتدريب األنموذج ا -5 

 ق من بين أفضل العناصراالختيار الدقي ضمان األمان الوظيفي، المالمح التالية في المنظمة

ربط الرواتب والحوافز والمكافآت وكل ما يحصل  رة، استخدام فرق العمل ذاتية اإلدا التوسع في

 .(2115 ،كاديمية العربية البريطانيةاألعليه الفرد بنتائج األداء )

 داء وتتكون من ست ( دورة إدارة األ3 - 2الشكل رقم )يعرض : داءنموذج دورة إدارة األأ

هداف العاملين أداء، ثم تطوير ة، تبدأ بتحديد متحصالت نتائج األحل متسلسلة ومتكاملمرا

ذا كانت النتائج مطابق إداء فمرحلة الرابعة تقييم األوسلوكهم، بعدها تقديم الدعم، لتأتي ال

ما إذا كانت النتائج أة وهي تحديد التحسينات المطلوب؛ نعبر إلى المرحلة الخامس طللمخط

 داء.التي تشمل تقديم مسببات نتائج األة للمخطط نستخدم المرحلة السادسة غيرمطابق



53 

 

 

 ( دورة إدارة االداء 3-2الشكل ) 
Source: (Noe etal., 2015) 

 De Waal)بعاد التي ذكرت في دراسة   استخدمت الدراسة الحالية األ داء:دارة األإبعاد أ -خامسا  
& Van der Heijden,2015),(Andre,2015 كثير شيمولية ووضيوح فيي أبعياد حديثية و أنهيا و ك

ول فييي الفصييل األبعيياد ذكييرت ن هييذه األأنهييا تالئييم العمييل بالجامعييات، علمييًا أضييافة إلييى القييياس باإل
 :وتشمل
 : البعد الهيكلي وال  أ -

 : البعد السلوكيثانيا   -

  ة: البعد المتعلق بالمحاذثالثا   -

ظيمي العديد من العوامل المؤثرة على سلوك األفراد يكون للهيكلة والتصميم التن: البعد الهيكلي  -0

والمجموعات التي تك ون التنظيم وهي عبارة عن القوانين التشغيلية ببيئة عالم األعمال العالمي الييوم 

العديييد ميين سييهام إاليييوم  ويواجييه المييديرين ،تبييارات الهيكلييية والتصييميمية صييعبةالتييي تجعييل ميين االع

نيه يمكينهم مين خيالل تصيميم الهيكيل تأسييس التوقعيات الخاصية عين ميا االحتماالت الهيكلية حيث أ
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ولكين وقبيل إنجياز مثيل هيذه  ،لمنظميةسوف يفعله األفراد والمجموعيات إلنجياز األغيراض الخاصية با

ولييس فقيط مين الواجيب عليى النياس عميل ، نالك شخص ما يجب أن يفعل فعل مااألغراض، فإن ه

ح. وذلييك يييدفع بنييا إلييى الهيكييل التنظيمييي، ألنييه ميين خييالل مييا، بييل عليييهم أن يييؤدون العمييل الصييحي

ويكيييون  ،لخاصييية بالمنظميييةغيييراض اكيفيييية التيييي سيييوف ييييتم بهيييا إنجييياز األالهيكيييل يقيييرر الميييديرين ال

التعريف من حيث أن  ن فكرة هيكل المنظمة يكون وفقاً إمة غرض في توجيه األهداف، لذلك فللمنظ

هيكل المنظمية كينونية األغيراض واألهيداف وتوجهنيا له غرض وموجه نحو هدف ما. ويضع مفهوم 

بأنه على اإلدارة التفكير الواسع في الهيكل من ناحية إسهامه في التأثير التنظيميي، عليى اليرغم مين 

وجيييب أن تعكيييس القيييرارات الهيكليييية صيييعوبة التعيييرف عليييى طبيعييية العالقييية بيييين الهيكيييل وتيييأثيره. ويت

سيوف ، (Brudan,2010لعقيدة المشتركة واالعتبيارات البيئيية )( القيم الخاصة بالشركة وا)التكوينية

يكييون بهييذا الفصييل فعيياًل الحكييم فيمييا يخييص القضييايا العديييدة ذات العالقيية بييالقيم والعقائييد التييي هييي 

 للمنظمة.  السائدة بالنسبة للتصميم والهيكل التكوينيالمحور لبعض الطرق 

سيلوك األفيراد فهنياك السيلوك الفيردي وهيو  ويمكننا أن نمييز بيين نيوعين مين: البعد السلوكي-3

أما النوع ، الفرديالسلوك الخاص بفرد معين، ويقوم السلوك النفسي باالهتمام بهذا السلوك 

الثييياني فيمثيييل السيييلوك االجتمييياعي وهيييو السيييلوك اليييذي يتمثيييل فيييي عالقييية الفيييرد بغييييره مييين 

لتنظيميي فهيو تفاعيل أميا السيلوك ا .Sharma,2016))  الجماعة ويهتم به عليم االجتمياع

بييين علييم اليينفس وعلييم االجتميياع مييع علييوم أخييرى أهمهييا علييم اإلدارة واالقتصيياد والسياسيية، 

وذلك لكي يخيرج مجيال علميي جدييد هيو المجيال العلميي الخياص بالسيلوك التنظيميي، وهيو 

وينطيييوي السيييلوك التنظيميييي عليييى دراسييية السيييلوك  ،هيييتم بسيييلوك األفيييراد داخيييل المنظمييياتي

المواقف التنظيمية، ودراسة المنظمة ذاتها، وأيضًا دراسة التفاعل بين السيلوك  اإلنساني في
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اإلنساني والمنظمة من ناحية، وتفاعل المنظمة مع البيئة من ناحية أخرى وفيي اليواقع فيإن 

دراسييييته  لفييين، فهيييو عليييم ألنيييه يسييياعد مييين خيييالللييييط مييين العليييم واالسيييلوك التنظيميييي هيييو خ

إلنسييياني ي عييييلى االسييييتفادة بهييذه اليييينظريات فيييي تفسيييير السيييلوك انظريييات الييييسلوك التنظيمييي

ومييين جهيية أخييرى يمكيين القييول أن السييلوك التنظيمييي فيين، حيييث  ،والتنبييؤ بييه، والييتحكم فيييه

 ستفيد من حصيلة علمه وخبراته السابقة في كيفية تعامله مع اآلخرين. ييمكن للفرد أن 

المحاذاة حيث من  ألى توضيح مبدإبهذا المتغير باحث يهدف ال :ةالبعد المتعلق بالمحاذا  -3

، ومهام التقييم فراد المجتمعأبين  التعليم نه عبارة عن مبدأ يستخدم لخلق أنشطةأ هالممكن تعريف

ر مع نتائج التعليم التي يتم ترتيبها بطريقة ال يمكن تحقيقها بشكل نموذجي التي تتعامل بشكل مباش

 (Biggs and Tang, 2007) ختبارات النموذجيةوالفصول التعليمية واإل المحاضرات من خالل

ء، وهو يمثل دارة األداإبوضع مصطلح المحاذاة المرتبطة في  جون بي بيجز وقد قام البروفسور

وتعد ، ارتباًطا وثيًقا بين فهم البنائيين لطبيعة التعلم والتصميم المحاذي للتعليم القائم على النتائج

عالنات دارة األإالمحاذاة كمفهوم مرتبط ب داء المفهوم األساسي خلف المتطلبات الحالية لمواصفات وا 

فهومان هناك م، لتقييم القائم على المعاييرام اونتائج التعليم، باإلضافة إلى معايير التقييم واستخد

 deالمفاهيم كما يلي )  هداء ويمكن تلخيص هذدارة األإأساسيان خلف المحاذاة في 

waal,2015) : 

 علم النفس  هذا المفهوم مشتق من لمون بتشكيل المعنى مما يتعلمونهيقوم المتع

ونظرية البنائيين مع إدراك أهمية الربط بين المواد والمفاهيم والخبرات  المعرفي

خالل تجريد  والتقدير االستقرائي للسيناريوهات المحتملة مستقباًل من المتعلم ذاكرة في

 .المفاهيم األساسية من خالل التفكير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
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 ة ونتائج التعليم. بين أنشطة التعليم المخطط لمعلم بخلق محاذاة مدروسة ومحددةيقوم ا

أو نشاط تعليمي مصمم بشكل  لتوفير أهداف محددة بوضوح اً مقصود اً ويمثل ذلك جهد

جيد أو أنشطة تناسب المهمة للمتعلم، باإلضافة إلى معايير تقييم مصممة بشكل جيد من 

وقد ظهر أحد فروع نظرية تقييم التعليم يركز على المحاذاة ، أجل منح المالحظات للمتعلم

عليها اسم وهذه المنهجية التي يطلق ، رئيسي في تصميم التعليم الفعال البناءة كعنصر

تهدف إلى الحصول على مالحظات  (Smith, 2008) التقييم الذي يركز على التصميم

الطالب حول فاعلية المحاذاة التي يتم تصميمها بين نتائج التعليم المستهدفة وأنشطة 

 في الجامعة. التعليم والتعلم التي يشارك فيها الطالب أثناء الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابقة لدراسات السا (: 7-5) 

 :المقدمة
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الصييلة بمتغيييرات  سيييتم فييي هييذا الجييزء ميين الدراسيية عييرض مجموعيية ميين الدراسييات السييابقة ذات

هذه الدراسات ز ييم خيرًا بيان ماأحدث، ومن ثم مناقشتها و ألاقدم إلى ألا الدراسة الحالية من الدراسة

 مات هذا الجزء:( مخطط سير بيانات ومعلو 4-2. ويعرض الشكل رقم )عن الدراسة الحالية

 

 

 

 

 

 ( 4-2شكل رقم ) 
 مخطط عرض ومناقشة الدراسات السابقة 

حصر الدراسات 

وتصنيفها حسب 

متغيرات الدراسة  

 وفائدتها للدراسة 

تصنيف 

الدراسات من 

االقدم إلى 

 حدثاال

عرض الدراسات 

ومناقشتها للنتائج 

المفيدة للدراسة 

 الحالية

تحديد مايميز 

 الدراسة الحالية
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 (A.D.Wright,2000دراسة رايت )

cenario Planning:  continuous improvement approach to strategy  

ن تخطيط السيناريو يمثل منهج للتحسين المستمر أهدفت الدراسة إلى توضيح كيف 

لمتطورة التي تختلف تمامًا ساليب اأسلوب تخطيط السيناريو يعد من األن أعتبار إب لالستراتيجية 

 :ن مهمتين في تخطيط السيناريو وهين هناك مرحلتيأليب التقليدية وقد حددت الدراسة ساعن األ

ن المستقبل يصعب التنبؤ به لكن تم االعتماد على واقع أن بناء السيناريو تعتمد على أ - أ

 عتماداً إاث والمتغيرات الممكن توقعها دحلة الحالية أخذ بنظر االعتبار األحالحال في المر 

 . ة المبنية على التوقعات المحتملةحداث المتشابكعلى التعرف على األ

راءات الواقع ات مع النظرة الدقيقة لقءجراف الدقيق واإلصيعتمد تخطيط السيناريو على الو   - ب

كتساب المعرفة ا  على رؤية جديدة و بن  ويعتمداث المستقبلية دحالتي سيتم تقدير األ

 الواسعة.

ساليب الحديثة التي تعطي ن تخطيط السيناريو يعتبر من األألى إوخلصت الدراسة 

هدافها باستمرار بما يضمن لها االستدامة أعلى المحافظة على جودتها وتحقيق للمنظمة القدرة 

بع الجغرافي المرتبط بعدد سة ذات الطاوالتقدم وذلك كان واضح من خالل مالحظة عينة الدرا

بأن هذه  اً علم، داريإفراد وقطاعات ذات طابع وأ حيث كانت عينة الدراسة تشمل شركات ،السكان

 .تحليل محتوى من المصادر النظرية الدراسة ذات
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 ( Julie verity 2003 دراسة جولي فيرتي )  -

Scenario planning as a strategy technique 

  عمال بشكل يق تخطيط السيناريو في مجاالت األتطب ةهميألى توضيح إالدراسة هدفت 

ن ألى إضافة إوب استراتيجي للتفكير بالمستقبل أسل هكد بوصفأكبير وخاصة في مجال بيئة عدم الت

لى إالحاجة  زمنية طويلة تكون بأمس على التخطيط االستراتيجي لمديات المنظمات التي تعتمد

يو بما يالئم السينار  سلوبأن أافت الدراسة على أضولقد ، االستراتيجي للسيناريو طيطتباع التخإ

مكانيات والقدرات التي ستراتيجية المنافسة بعد تحديد اإلن يعتمد على اأظروف المنظمات يجب 

ن تتمتع المنظمة بمرونة أفي مجال التسويق يجب  تحكمها المنظمات في مجال تخصصها فمثالً 

دراسة وعينتها المكونة من وحددت ال ،سواقالحتماالت المتوقعة في األلتكيف مع اعالية لفرض ا

ن أ ريو كما اهتم وركز عليها الباحثفراد ذوي خبرة استراتيجية في المجلس العالمي للسيناعدد األ

ي أت غزيرة لغرض تحديد لى معلوماإمور التي تحتاج وضع وبناء السيناريو يعتبر من األعملية 

هم التحديات للقادة أأن من إلى يئة عمل المنظمة وتوصلت الدراسة ناريوهات المناسبة لبمن السي

دارية دراسة الواقع بشكل لمالئم للمنضمة وعلى القيادات اإلداريين هو كيف يتم اخيار السيناريو ااإل

ظر خذين بنآومهامها بشكل واسع دقيق مع وضع كافة االحتماالت الممكنة للمستقبل والتوقعات 

 اً علم، ة لغرض بناء السيناريو المناسباالعتبار المؤشرات والخبرات والمعلومات المتوفرة لدى القاد

 .بأن الدراسة نوعية

 ""Corporate performance management (Bourne,2003دراسة بورن ) -

ة لدراسحيث طبقت  ا داءألاقياس داء تبعًا الختالف طرق هدفت الدراسة إلى بيان نتائج األ

عالمية على شركة  71لى إالكبيرة والتي تتراوح بين خمسون وروبية على مجموعة من الشركات األ
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كبر في ثر األداء كان له األدارة األإن التركيز على ألى إوروبي، وتوصلت الدراسة أمستوى 

لقوة مواطن اداء تقدم نتائج موضوعية وتحدد وتحسين أدائها بشكل كون إدارة األالتطوير المستمر 

عالقة قوية بين  ن هناكألى إوتوصلت الدراسة ، ساليب الالزمة للتطويروالضعف بدقة وتصف األ

افسية وبقاء التي تساهم في تحقيق الميزة التن ستدامة الشركات وتطوير القدراتا  الواقع المالي و 

 .المنظمة في المستقبل

 Hartog et al.,2004 )  خرون ) آدراسة هارنوج و  -

"Performance Management : A model and research agenda "  

حد عناصر القوة للمنظمة في أعتباره إداء بدارة األإهميته ألى توضيح إهدفت هذه الدراسة 

هم بكل كبير وقد توصلت  الدراسة دائأة وتحفيز العاملين لزيادة كفاءة مجال تحقيق الميزة التنافسي

داء تربط بشكل كبير جدأ مع الخطة ستويات من األداء تحتوي على عدة مدارة األإن ألى إ

 . دائهمأارد البشرية المعتمدة على تقييم االستراتيجية للمو 

لوضع نموذج  اً يضأبالقطاعات المنافسة في المجتمع  وعينتها المرتبطة توصلت الدراسة

وانب شرية والجستراتيجي للموارد الباإلخاص يتضمن أغلب العناصر المكونة لعملية تخطيط 

دراج مفهوم إلى إضافة إ ،ستويات من التقيم لكافة العاملينلى وضع عدة مإضافة إالنفسية للعاملين 

وتعتبر هذه الدراسة  ،داءدارة األإللتقيم  ةديرين والمشرفين ووضع قواعد ثابتف وعالقته مع المقالمو 

 مر به الشركات.لية للواقع الذي تنها بينت التحديات المستقبة ألمهمذات تحليل محتوى و 
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 Thomas et.al ),7116خرون )آدراسة ثوماس و  -

"Exploring the relationship between scenario planning and 

perception of learning organization characteristics” 

 ،و ومنظور المنظمة الساعية للتعلمبيان العالقة بين تخطيط السيناري هدفت الدراسة إلى

همية االعتماد على تخطيط السيناريو رغم وجود بيانات كمية يمكن أالدراسة  حيث وضحت

وقد اعتمدت ، و تخمينيةأي بيانات حقيقة وليست تقديرية أعتماد عليها في التنبؤ للمستقبل اال

الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات في ما يخص المنظمة الساعية للتعلم وأعطائها 

 والمستوى التي تتمتع به هذه المنظمة من التعلم.نيف الممكن صالت

ساس وضع السيناريو للمنظمة وتقدير مستواها في التعلم وبعد أوقد تم تطبيق الدراسة على 

تطبيق السيناريو لغرض قياس مستوى تأثير تخطيط السيناريو على المنظمة وما هي النتائج التي 

 .اعتمادها لغرض التنبؤ بالمستقبل يمكنيمكن الحصول عليها في تحديد التحسينات التي 

 (  Borjeson,2006دراسة بورجيسون )  -

 Scenario types and techniques: towards a user’s guide " " 

مستقبل في استكشاف معالم ال ساليب السيناريو ودورهاأنواع و أاستعراض  هدفت الدراسة إلى

ومات على المعل د االحتياجات المستقبلية اعتماداً حداث ومعرفتها وتحديمن خالل النظرة العامة لأل

ن يعتمدها في وضع الخطط الالزمة واالحتماالت الممكنه في بناء أالتي تمكن تخطيط السيناريو 

االعتبار  عينين بخذآ .تقود المخطط لوضع هذه االفتراضاتهداف الممكنه التي هي األ خطته وما

اث وتكاملها من خالل استخدام التقنيات المتطورة للحصول حدفة المعلومات المتوفرة وتناسق األبكا

عتبارها إه وضع السيناريوهات المستقبلية بهميتأت المطلوبة وقد خلص البحث ببيان على المعلوما

 الغير متوقعة وتكون دليالً  تدليل عمل لغرض التطوير والتقدم للمنظمات لمواجهة االحتماال
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لى مشاكل كبيرة تعرض المنظمة إخطاء التي تؤدي لوقوع في األالنمو والتقدم وعدم الالستمرار و 

 .لتي اعتمدت على الدراسات النوعيةنهيار والى الخسارة واإلإ

 (  Park 2009بارك ) -

" The Relationship between top managers environmental  

Attitudes and environmental management in hotel companies  

ل الفنادق ستدامتها في قطاع الضيافة في مجاا  همية البيئة المنظمة و ألدراسة تناولت ا

مة من خالل التوجهات دارة العليا ومدى تأثيرها على خلق بيئة جيدة للمنظوعالقتها مع توجهات اإل

 .دارية في تلك المنظماتللقيادات اإل

ريكية وصنفت مإ( والية 11صناف من الفنادق في )أذ عينة طبقية من ثالث خأوتم 

غرفة والصنف الثاني من  111قل من أول ساس عدد الغرف حيث كان الصنف األأالفنادق على 

وزيع االستبانات من خالل ت( غرفة وتم  411كثر من ) أ( غرفة والصنف الثالث  366 – 111) 

أثير يجاد مدى تحصائية إلق وتم تحليل االستبانة بالطرق اإلكافة مدراء الفنادعلى نترنت اإل

ت الدراسة دارة البيئة وتوصلإالبيئية والمشاركة التنظيمية في تجاهات المدراء في تحديد المواقف إ

بالقواعد  اً لتزامإكثر أظيمية مما جعل المنظمة نئة التيتجاهات المديرين والبإبوجود عالقة قوية بين 

 .دارة الفندقيةتقديم خدماتها في مجال اإلوالتعليمات في 

دارية ائف اإلظللو  ين نحو تولي المرأةيتجاهات العاملين والعامالت العمانإ" (7119الجندي )-

 ) دراسة ميدانية في والية مسقط وصحار الرشاق( والقيادية "

مجتمعات من خالل تبعيتها سهامها الحقيقي في بناء الإتناولت الدراسة دور المرأة في 

الدراسة تخاذ القرارات وخلصت ا  دارية و ادات اإلة على دور المرأة في القيوركزت الدراس ،وتقدمها

الفرص عطائها ا  ة العمانية و أسناد المر ا  الرعاية و  ةهميأي و نية في المجتمع العمانة العماأدور المر 
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تجاهات العاملين إلفروق بين ن الدراسة جددت األى إضافة ، إدارية العلياالكافية في تولي المهام اإل

ن في ضوء متغيرات الجنسين من حيث الحالة االجتماعية والخبرة في من الرجال واتجاهات العاملي

( من العاملين والعامالت في 146العمل والعمر والمستوى التعليمي وتم تحديد عينة الدراسة من ) 

 القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان والية مسقط وصحارى الرشتاق وكانت العينة عشوائية .

سهام في ة قادرة على تحمل المسؤوليات واإله العمانيأالمر  نألى إوتوصلت الدراسة 

تجاهات إت على عدم وجود فروق معنوية بين ن الدراسة توصلألى إافة إضمجاالت التنمية 

 . مجتمع العمانيالعاملين والعامالت بغض النظر عن العمر والخبرة والمستوى التعليمي في ال

تحقيق  ة إلدارة الموهبة وأبعادها وأثرهما في"البنية التحتي (7101) دراسة الكرماوي-

 . "دراسة مقارنة بين جامعتي الكوفة والقادسيةاألداءالعالي للمنظمات 

 جمعها تم وتحليل البيانات التي وقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لجمع

لت الدراسة إلى العديد لخماسي. وقد توصا Likertمقياس وفق علىالتطوير و  االستبانة أداة بموجب

 عالقات واستدامة المنظمات بداللة تنافسية لتحقيق األهم المصدر هي الموهبة من النتائج أن

 العالي مؤشرات األداء التحتية في وبنيتها الموهبة دارةإ المعنوية التي حققتها أبعاد والتأثير االرتباط

 في إدارة الموهبة في داللة معنوية ذات روقوجود ف عدم النتائج أكدت كما للجامعات تقيد الدراسة،

 بضرورة الدراسة فتمثلت قدمتها التوصيات التي التحتية، وأهم بعاد والبنيةالجامعات بمستوى األ

 تنافسية في تحسين الموهبة دور إدارة مجال في الجامعية للقيادات االستراتيجي الوعي تنمية

 تنمية وتطوير على الجامعي يرتكز األداء رجوه أن واستدامتها، طالما وأداءها الجامعات

 من الدراسات والبحوث المستقبلية المزيد إجراء ضرورة عن فضالً  ،عليها والمحافظة مراكزالموهبة

إلى  التنافسية للمنظمات. هدفت الدراسة الميزة مصادر تحسين في ودورها الموهبة إدارة مجال في
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امعتي من حيث البنية التحتية واألبعاد واألداء العالي في ج تحليل العالقة السببية بين إدارة الموهبة

ن الجامعات هي مصانع الموهبة ومركزها باإلضافة إلى التعرف على أالكوفة والقادسية بإعتبار 

 ومكونات الحرجة عوامل النجاح هي الجامعات، وما في الموهبة إلدارة الفاعلة األبعاد األساسية

 العالي األداء مؤشرات في تحسين الموهبة تسهم إدارة الموهبة، وكيف دارةإل األساسية التحتية البنية

 ورؤساء الكليات ومعاونيهم مساعديها والسادة عمداءالجامعة و  رئيسي السادة الدراسة عينة ضمن

 لجامعة الكوفة. ( 41)و لجامعة القادسية،( 47) الجامعتين وبواقع في العلمية األقسام

دارة الموهبة وأثرها على اإلبداع التقني ودور الجدارات التكنولوجية: "إ (7100) دراسة أسعد -

 . "دراسة تطبيقة على شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية

نحدار نها تحليل اإلوتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة، وم

وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات . Amosمج تحليل المسارالمتعدد وتحليل المسار باستخدام برنا

الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود تأثير ذي داللة معنوية إلدارة 

( المشاركة في استراتيجية المنظمة وقيمها األساسية؛ التعاون؛ التطوير والتحسين المستمر) الموهبة

حسين خدمة موجودة وعملية جديدة / تحسين عملية موجودة في شركات على خدمة جديدة / ت

ووجود تأثير ذي داللة (، 0.05) االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستوى داللة

المشاركة في استراتيجية المنظمة وقيمها األساسية؛ التعاون؛ التطوير ) معنوية إلدارة الموهبة

على االتصال والمرونة والمسح التكنولوجي في شركات االتصاالت الخلوية ( والتحسين المستمر

للتعرف إلى أثر إدارة  كما وهدفت الدراسة(. 0.05) بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستوى داللة

الموهبة على اإلبداع التقني ودور الجدارات التكنولوجية في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة 

فقرة لجمع ( 41) هاشمية. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة شملتاألردنية ال
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وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل  ،مفردة( 53) المعلومات األولية من عينة الدراسة المكونة من

 . SPSSالبيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 (Shaemietal. , 2011دراسة شامي )-

"Impact of talent management strategies on employees' emotional 

intelligence in Isfahan Municipality (Iran)" 

هدفت إلى بيان إختبار أثر استراتيجية إدارة الموهبة على الذكاء العاطفي للموظفين 

ي بلدية موظف يعملون ف( 215) العاملين في بلدية اصفهان بايران. تكونت عينة الدراسة من

هداف الدراسة اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إلى أاصفهان بايران. ولتحقيق 

حصائية ساليب اإلاف الدراسة، ومن خالل استخدام األاستخدام االستبانة أداة رئيسة لتحقيق أهد

لت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها المناسبة ومنها نماذج تحليل المعادالت الهيكلية. وقد توص

مناخ وجود أثر إيجابي ومعنوي الستراتيجية إدارة الموهبة على الذكاء العاطفي، وان كل من ال

 كثر تأثيرًا على الذكاء العاطفي. واإلتصاالت كانت العوامل األ
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 (Owolbi,2011 ) دراسة اوالبي -

Scenario Planning  a recipe for corporate performance : the 

Nigerian manufacturing sector experience . 

داء الشركة وطبقت أخطيط السيناريو في إدارة وتوجية همية تأهدفت الدراسة إلى بيان 

ن العالم يعيش أاسة من افتراض هذه الدر  وانطلقتاع الصناعات التحويلية النيجرية الدراسة في قط

حداث لى األإضافة إالتقدم السريع في جميع القطاعات ايد نتيجة كد وبشكل متز أحالة عدم الت

ن يكونوا لديهم الخبرات والمهارات العالية في أداريين لسريعة وعليه تتطلب من القادة اإلوالمتغيرات ا

استقرار المستقبل والتهيئه له من خالل وضع سيناريوهات متعددة لمواجهة كافة االحتماالت 

 .الفرضيات المحتملة للمستقبلوضع  المتوقعة ويجب

نحدار ومعامالت حصائي باستخدام اإلجراء التحليل اإلإوتم جمع البيانات الالزمة لغرض 

االرتباط لغرض تحديد العالقات بين متغيرات الدراسة ومعرفة القوة المؤثرة على المتغيرات المستقلة 

م السيناريو وثم اختيار الفرضيات التي ستخدااداء المصنع بأغير التابع الذي كان يمثل كفاءة والمت

اعتمدتها الدراسة وكانت النتائج بأن المصانع التي اعتمدت تخطيط السيناريو كانت ذات تأثير 

 ع التي لم تعد تخطيط السيناريو .دائها عن المصانأعالي في نجاح عملها وتقيم كفاءة 

 (Kuye&Oghojafo, 2011كويه وأوجهوجافور ) دراسة-

"Scenario Planning as a Recipe for Corporate Performance: The 

Nigerian Manufacturing Sector Experience". 

سسي في قطاع إلى فحص العالقة بين تخطيط السيناريو واألداء المؤ  هدفت الدراسة

( مصنع من قطاع الصناعة في نيجيريا. 2251تكون مجتمع الدراسة من )، و الصناعة في نيجيريا

والتي تم إختيارها  ( مصنع من قطاع الصناعة في نيجيريا،651عينة الدراسة فقد شملت من ) أما
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ولتحقيق أهداف الدراسة إعتمد الباحثين على المنهج الوصفي التحليلي. وبعد إجراء ، بشكل عشوائي

عالقة  عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود

داء المؤسسي، كما أظهرت النتائج أن هناك إختالف بين أداء اط دالة بين تخطيط السيناريو واألإرتب

 المصانع التي تطبق تخطيط السيناريو بشكل مرتفع والمطبقة لتخطيط السيناريو بشكل منخفض. 

 (Haeffner; 2012) واخرون دراسة هيفنر-

"The Effects of Scenario Planning on Participant Perceptions of 

LearningOrganization Characteristics". 

إلى بيان أثر تخطيط السيناريو على تصورات المشاركين لخصائص  هدفت الدراسة

كات تعمل في ( شر 11مريكية. تكون مجتمع الدراسة من )المتعلمة في الواليات المتحدة األالمنظمة 

( شركات 11( فردًا عملوا في )133عينة الدراسة فقد شملت من ) مريكية. أماالواليات المتحدة األ

وشاركوا في مشاريع تخطيط السيناريو فيها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اإلعتماد على المنهج 

الوصفي التحليلي. وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد 

عالقة إرتباط إيجابية بين تخطيط السيناريو وتحسين التصورات لخصائص وجود  من النتائج أبرزها

 المنظمة المتعلمة.
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 (Chermack & Nimon, 2013دراسة شيرماك ونيمون )-

"Drivers and outcomes of scenario planning: a canonical correlation 

analysis". 

ن خالل إجراء تحليل إرتباط هدفت إلى تحديد موجهات ومتحصالت تخطيط السيناريو م

( منظمات بالواليات المتحدة 7( فردًا يعملون في )162تشابكي، تكونت عينة الدراسة من )

االمريكية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. وبعد إجراء عملية 

 النتائج. التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من 

العالقة التفاعلية بين عوامل نجاح تخطيط السيناريو  (7103) دراسة الحدراوي ومحمد-

االستراتيجي ومؤشرات أداؤه وأثرهما في اإلدارة الفاعلة لألزمات: دراسة تطبيقية آلراء عينة من 

 ."قيادات اإلدارة المحلية في محافظة النجف األشرف

انات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من وبعد إجراء عملية التحليل لبي  

النتائج أبرزها وجود عالقة إرتباط بين عوامل نجاح تخطيط السيناريو االستراتيجي ومؤشرات أداء 

السيناريو االستراتيجي، إضافة إلى وجود تأثير تفاعلي لعوامل نجاح تخطيط السيناريو االستراتيجي 

اعلة لألزمات في اإلدارة المحلية في محافظة النجف األشرف.هدفت ومؤشرات أداؤه في اإلدارة الف

الدراسة هذة إلى تعرف تأثير العالقة التفاعلية بين عوامل نجاح تخطيط السيناريو االستراتيجي 

وأداؤه في اإلدارة الفاعلة لالزمات في اإلدارة المحلية في محافظة النجف األشرف. تكونت عينة 

يمثلون القيادات العليا لإلدارة المحلية لمحافظة النجف األشرف. ولتحقيق  ( فرداً 37الدراسة من )

أهداف الدراسة إعتمد الباحثين على المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتبر االكثر شيوعا بين 

 المناهج.



69 

 

 (Salih & Alnaji, 2014دراسة صالح والناجي )-

"The Impact of Talent Management in Enhancing Organizational 

Reputation: An Empirical Study on the Jordanian Telecommunications 

Companies". 

هدفت إلى تعرف أثر إدارة المواهب بوصفها المظلة األكبر لرأس مال الموهبة في تحسين 

ردن، هي زين، على ثالث شركات لالتصاالت في األ السمعة التنظيمية، حيث أجريت الدراسة

( موظف. جمعت المعلومات منهم بواسطة 357نج، وأمنيه. وتكونت عينة الدراسة من )وأورا

يات واختبرت فرض نحراف المعياريسط الحسابي واإلو ستخدام الاوتم تحليل النتائج ب االستبانة

، وأظهرت النتائج أن إدارة المواهب لها أثر معنوي ومباشر في الدراسة بأسلوب تحليل المسار

 لمنظمة وتعزيزها.تحسين سمعة ا

 (Chermack, 2015دراسة شيرماك )-  

" The Effects of Scenario Planning on Participant Perceptions of 

Creative Organizational Climate". 

اإلبداعي هدفت إلى بيان أثر تخطيط السيناريو على تصورات المشاركين للمناخ التنظيمي 

( فردًا بأسلوب العينة لميسرة يعملون 47تكونت عينة الدراسة من ) ،يةمريكفي الواليات المتحدة األ

وبعد إجراء  ،تماد على المنهج الوصفي التحليلي( شركات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اإلع4في )

وجود  ختبار فرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزهاا  عملية التحليل لبيانات الدراسة و 

 إيجابية بين تخطيط السيناريو وتحسين التصورات للمناخ التنظيمي اإلبداعي. عالقة إرتباط
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 ( Dewaal,2015دراسة دي وال )- 

"The role of performance management in creating and maintaining a 

high-performance organization” 

داء العالي محافظة على األداء في توليد والدارة األإفت الدراسة إلى التعرف على دور هد

تحدد وضع المنظور المالي ومعرفة داء ن كفاءة األأ :هي ظمة وانطلقت الدراسة من افتراضاتللمن

يكون  نأداء العاملين الذي يجب أخرى الغير مالية ونقصد هنا وضاع والمعايير األتحديد األو  هئداأ

هو تحديد العوامل التي يمكن من هم الخطوات التي اعتمدها البحث أومن ، يجابيإذات تأثير 

منظمة ومدى داء في الأفظل أداء في الحفاظ على دارة األإلها معرفة قوة العالقة بين دور خال

االستبانات بلغ عدد  وتم توزيع االستبانات على مجموعة شركات عالمية تكامل هذين العاملين

داء دارة األإمعنوي بين عوامل ود ارتباط قوي و لى وجإوقد توصلت الدراسة  ،الصالحة للتحليل

داء لها عالقة قوية مع سلوكيات دارة األإن عوامل ألى إضافة إداء العالي للمنظمة وعامل األ

 .ء المالي وغير المالي في المنظمةداألاالعاملين داخل المنظمة وعالقتها ب

 (  jonk,2015دراسة جونك ) -

“The impact of performance management on performance in public 

organization negligible yet increasing” 

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر إدارة االداء  على اداء المنظمة في القطاع العام  وبينت 

الدراسة ان القطاع العام يعتمد على اسس ومعايير مختلفة الى حد كبير مع القطاعات الخاصة 

سات في القطاع العام على قواعد واضحة وثابته ولذلك وضحت وذلك لعدم اعتماد العديد من المؤس

 46هذه الدراسة العالقة بين ادارة االداء في القطاع العام، وقد اعتمدت هذه الدراسة على اكثر من 

 دراسة سابقة في مجال العالقة بين تقييم ادارة االداء في المؤسسات القطاع العام .
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( وتعتمد هذه الطريقة على عزل العوامل   meta Analysisاستخد في هذا المجال تحليل ) 

المؤثرة وبيان مدى مساهمة كل عامل من العوامل في ادارة االداء وكان لهذه الطريقة الفضل 

االكبر في تحديد مساهمة كل متغير من المتغيرات في زيادة كفائته ادارة االداء وهذا ساعده 

ر والمتغيرات التي لها اثر كبير في التخطيط الباحثين بشكل كبير في تحديد كافة الظواه

 االستراتيجي الدارة االداء .

 (Yirong&Daidai, 2015دراسة يرونج وديدي )-

"Company Property Share Would Motivate Talent Staff in Hi-tech 

Enterprise". 

 – 2111فيي الصيين لألعيوام  Changzhouهدفت إلى حساب رأس ميال الموهبية لمدينية 

. إضييافة إلييى تحديييد العوامييل األساسييية المتضييمنة لييرأس مييال الموهبيية. وقييد تييم تحديييد بيانييات 2111

، الصيينيةChangzhouالحالية من ثالثية مصيادر، هيي الكتياب اإلحصيائي السينوي لمدينية  الدراسة

قيق أهيداف البيانات الفعلية لعدد الموهوبين ومستوى تعليمهم، واخيرًا، بيانات المسح الميداني.  ولتح

الدراسيية تييم اإلعتميياد علييى الميينهج الوصييفي التحليلييي. وبعييد إجييراء عملييية التحليييل لبيانييات الدراسيية 

وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود أربعة عوامل أساسية لقيياس رأس ميال 

لتعويضيييات، آلييييات اإلدراك الصيييحيح لييرأس ميييال الموهبييية، المسييياواة المتآصييلة، نظيييم االموهبيية وهيييي 

 الحاكمية.

( "دور القيادة االستراتيجية في تبني ممارسات إدارة الموهبة: 7106)دراسة سعيد وكاطع -

 ."دراسة ميدانية في وزارة العلوم والتكنولوجيا

ولتحقيق أهداف الدراسة إعتمد الباحثين على المنهج الوصفي التحليلي. وبعد إجراء عملية  

اسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود عالقة إرتباط التحليل لبيانات الدر 
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دارة الموهبة، كما ظهر أن هناك تأثير معنوي للقيادة االستراتيجية  معنوية بين القيادة االستراتيجية وا 

ز في ممارسات إدارة الموهبة، وأن مستوى التأثير يزداد بوجودهما معًا مما يدل على الدور الممي

الذي تمارسه أبعاد القيادة االستراتيجية ودورها في وزارة العلوم والتكنولوجيا نحو تبني ممارسات إدارة 

الموهبة.هدفت الدراسة إلى إختبار عالقة وتأثير القيادة االستراتيجية في إدارة الموهبة لدى المديرين 

( مديرًا. اما عينة الدراسة فقد 256) في وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية. تكون مجتمع الدراسة من

 .( مديرًا بأسلوب العينة العشوائية الطبقية54شملت )

 : مايميز الدراسة الحالية

دارة االداء ،  .1 ربطت الدراسة الحالية بين ثالثة متغيرات  هي ) االتجاهات نحو ........... وا 

اضافة نوعية للدراسات  ورأس مال الموهبة ( وهذا ما لم تدرسة أي دراسة سابقة ممايشكل

 العربية .

جميع الدراسة السابقة التي تناولت موضوع الموهبة ركزت على دراسة إدارة المواهب وعالقتها  .2

مع متغيرات اخرى مثل االبداع و االداء والسمعة التنظيمية ، ولم تتناول هذه الدراسات سواء 

 كانت عربية او اجنبية رأس مال الموهبة بأستثناء دراسة

   (Yirong&Daidai, 2015 واجريت في الصين ، وبذلك تعد هذه الدراسة الدراسة  )

 العربية االولى في دراسة رأس مال الموهبة .

جميع الدراسات السابقة التي تناولت إدارة االداء كانت دراات اجنبية  واغلبها درست إدارة  .3

تناولت هذا الموضوع، وعلى  االداء مع االداء ومتحصالت االداء ولمدراسة عربية من بينها

 هذا االساس تعتبر الدراسة الحالية من اوائل الدراسات العربية في هذا المجال .
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تناولت الدراسة الحالية تخطيط السيناريو، وهذا الموضوع كانت اغلب دراستة هي  .4

ودرست الموضوع (2113هي دراسة )الحدراويومحمد،اجنبية عدأ دراسة عربية واحدة 

الزمات، وبذلك تعتبر الدراسة الحالية من اوائل الدراسات التي تتناول مع ادارة ا

 االتجاهات نحو تخطيط السيناريو مع إدارة االداء ورأس مال الموهبة .  

طبقت هذه الدراسة على الجامعات االردنية بالمتغيرات الثالثة االساسية ) االتجاهات  .5

دارة االداء, رأس مال الموه بة( وهذا لم تدرسة اي من الدراسات تخطيط السيناريو وا 

 العربية واالجنبية وخاصة على الجامعات.

 Sharma,2016)دراسة شيرام )-   

Measuring employee perception of performance management 

هدفت الدراسة إلى تحليل  النظم الفعالة آلدارة أالداء وطرق قياس وتقييم هذه النظم بعدة 

يالئم واقع المنظمات.  ركزت الدراسة حول مدى تقبل العاملين لهذه االنظمة طرق مختلفة بما 

ومدى أدراكهم بأهمية تقييم ادارة االداء لغرض تحديد كفاءاتهم في الجوانب االيجابية التي تعزز 

رفع كفاءة المنظمة نحو التطور والنمو وقد حددت الدراسة معايير محددة لغرض قياس مستوى 

قيقة وعادلة مما يتيح للعاملين الشعور بأن تقيم أدارة االداء عادلة بأستخدام نموذج االداء بصورة د

 سميه بألنموذج المختلط في طرق البحث.

 توصلت الدراسة الى تحديد عاملين مهمين بها : 

 أدارة االداء عامل مؤثر جدأفي زيادة أنتاجية العاملية . - أ

ك لشعور العاملين بوجود قواعد ثابته اختالف الثقافات للعاملين كان مؤثر جدأ وذل  - ب

 وواضحة في عمليات تقييم ادارة االداء بغض النضر عن هوية العامل او ثقافيته.
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 Krishnan,2016 ) دراسة كرشنان ) -

"7 Elements of effective performance management " 

نت الدراسة ان من هدفت الدراسة إلى تحديد العناصر االساسية الدارة االداء الفاعل وبي

اهم العوامل الجوهرية للموارد البشريه هو عامل ادارة االداء وهذا ما يهم القادة االداريين في جميع 

الفترات الزمنية ويعود السبب الى ان ادارة االداء هية عامل للمحافظة رضا العاملين والبقاءعلى 

وأكدت الدراسة  بان عوامل تقييم ادارة أستمرارهم بالعمل واندفاعهم في تأدية مهامهم بشكل افضل .

االداء يجب  تكون من ضمن االساسسيات في بناء االستراتيجية الي منظمة لغرض قياس كفاءة 

اداء وتنفيذ االستراتيجية وتعتبر هذه العوامل من االمور المهمة جدا في نجاح عمل المنظمات وقد 

لناعمة والعوامل الصلبة ويجب ان تكون هذه اعتمد ت الدراسة  على عوامل اطلق عليها العوامل ا

العوامل متكاملة لغرض نمو المنظمة والمحافظة على استدامتها وبناء قاعدة متينة من الوالء الكبير 

للعاملين بحيث يكون لها خصوصية كبيرة وسمعة عالية بين المنظمات وخلص البحث بتحديد 

 مجموعة من العوامل .

 الحالية عن الدراسات السابقة : (: ما يميز الدراسة 7-6)  

دارة  .1 ربطت الدراسة الحالية بين ثالثة متغيرات  هي ) االتجاهات نحو تخطيط السيناريو وا 

االداء ، ورأس مال الموهبة ( وهذا ما لم تدرسة أي دراسة سابقة ممايشكل اضافة نوعية 

 للدراسات العربية .

بة ركيزت عليى دراسية إدارة المواهيب وعالقتهيا جميع الدراسة السابقة التي تناولت موضوع الموه .2

مييع متغيييرات اخييرى مثييل االبييداع و االداء والسييمعة التنظيمييية، ولييم تتنيياول هييذه الدراسييات سييواء 

واجرييت  (Yirong&Daidai, 2015كانت عربية او اجنبية رأس مال الموهبة بأستثناء دراسة)

 ولى في دراسة رأس مال الموهبة .في الصين، وبذلك تعد هذه الدراسة الدراسة العربية اال
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جميع الدراسات السابقة التي تناولت إدارة االداء كانت دراسات اجنبية  واغلبها درست إدارة  .3

دراسة عربية من بينها تناولت هذا الموضوع،  وال توجداالداء مع االداء ومتحصالت االداء 

بحسب العربية في هذا المجال  الدراساتوعلى هذا االساس تعتبر الدراسة الحالية من اوائل 

 علم الباحث.

هي اجنبية  اتدراسال، وهذا الموضوع كانت اغلب تناولت الدراسة الحالية تخطيط السيناريو .4

( ودرست الموضوع مع ادارة 2113 ،دومحم عدأ دراسة عربية واحدة هي دراسة )الحدراوي

تي تتناول االتجاهات نحو تخطيط االزمات، وبذلك تعتبر الدراسة الحالية من اوائل الدراسات ال

 السيناريو مع إدارة االداء ورأس مال الموهبة .  

طبقت هذه الدراسة على الجامعات االردنية بالمتغيرات الثالثة االساسية ) االتجاهات تخطيط  .5

دارة االداء, رأس مال الموهبة ( وهذا لم تدرسة اي من الدراسات العربية واالجنبية  السيناريو وا 

 ة على الجامعات.وخاص

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 (منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات
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 مقدمةال(:  0- 3) 

 (: منهجية الدراسة 3-7) 

 (: مجتمع الدراسة 3-3) 

 (: عينة الدراسة 3-4) 

 (: وحدة التحليل 3-5) 

 (: متغيرات الدراسة 3-6) 

 (: أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات 3-2) 

 دق أداة الدراسة وثباتها(: ص 3-8) 

 (: الوسائل االحصائية لدراسة 3-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(
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 المقدمة: (3-1) 

هيذا الفصيل وصيفًا لمينهج الدراسية، مجتميع الدراسيه وعينتهيا، وأدوات الدراسية ومصيادر  يقدم

حصائية المستخدمة، واختبارات التحقق لجات اإلومتغيرات الدراسة والمعا الحصول على المعلومات،

 من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي.

( منهجية الدراسة3-7 ) 

ستخدم الباحث المنهج الوصفي اتعد الدراسة الحالية دراسة سببية ذات طبيعة كمية، لذا 

النظري والدراسات  بستناد إلى األدباإل االتحليلي من خالل استخدام االستبانة التي التي تم تطويره

 .احثين وبما يالئم بيئة الجامعاتعتماد على مقاييس طورت من قبل العديد من البالسابقة وباإل

( مجتمع الدراسة3-3)  

( جامعة، أما مجتمع 15مجال الدراسة الجامعات الخاصة في األردن وعددها ) كان

عضاء أو  رؤوساء تشمل الدراسة فسيكون مجموعة اإلدارات العليا في هذه الجامعات والتي

 مناء(.األالجامعة و س)الكليات والعمداء و مجال

 ( عينة الدراسة3-4)

( جامعات وهي؛ 5الدراسة على الجامعات الخاصة في مدينة عمان والبالغ عددها )طبقت 

جامعة البترا، جامعة الزيتونة األردنية، جامعة اإلسراء، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة 

فهي  لعربية للدراسات العليا، جامعة الشرق األوسط، جامعة عمان األهلية. أما عينة الدراسةعمان ا

 لبيانات والمعلومات المطلوبة لهاونوعية ا ب طبيعة متغيرات الدراسة الحاليةعينة قصدية، بس

 اإلدارات العليا حصرًا. والذين يمثلونمفردة من مفردات المجتمع ( 265من ) نتوتكو 

دة التحليل( وح3-5)  
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وحدة التحليل للدراسة الحالية من القيادات الجامعية العليا في تلك الجامعات ممثلة  كانت

بكل من )مجلس الكلية، مجلس العمداء، مجلس الجامعة، مجلس األمناء( والذين تم اختيارهم بشكل 

االستبانات استبانة على أفراد عينة الدراسة، وقد بلغ عدد  265قصدي )عمدي(، وقد تم توزيع 

%( من 71.1( بنسبة مئوية )215( وعدد االستبانات الصالحة للتحليل )227المسترجعة )

 االستبانات الموزعة.

جتماعي، العمر، اال ويوضح الجدول أدناه أهم الخصائص الديمواغرافية ألفراد العينة )النوع

 سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي(. المؤهل العلمي، عدد

 (1-3جدول )
 يع أفراد وحدة التحليل حسب متغير الجنستوز 

 النسبة التكرار النوع 

 77.2 166 ذكر

 22.8 49 انثى

 100 215 المجموع 

 (77.2%)( مييا نسييبته 166يتضييح ميين الجييدول أعيياله أن عييدد أفييراد العينيية الييذكور بلييغ )

وهذا يوضح أن األغلبية العظمى من أفراد  (%22.8)( ما نسبته 49وعدد أفراد العينة اإلناث بلغ )

توظييف اليذكور فيي الوظيائف  د إليى تفضييل الجامعيات الخاصية إليىالعينة كانوا ذكورًا، وهذا قد يعو 

نجياز عيال، واليذكور ليديهم القيدرة ا  داريية تحتياج إليى مسيؤولية عاليية و اإلدارية وذلك ألن الوظائف اإل

 ث.هذه المسؤوليات أكثر من اإلنا على تحمل

 ( 2-3جدول ) 
 توزيع أفراد وحدة التحليل حسب العمر 
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 النسبة التكرار النوع

سنة فأقل 31  3 1.4 

سنة 35أقل من  – 30من   22 10.2 

سنة 41أقل من  – 35من   27 12.6 

سنة 45أقل من  – 41من   54 25.1 

سنة 51أقل من  – 45من   44 20.5 

سنة فأكثر 51  65 30.2 

 100 215 المجموع

-41توضح النتائج في الجدول أعاله أن معظم أعمار أفراد العينة كانت تتراوح ما بين )

( 45أقل من  – 41ة الموظفين الذين كانت أعمارهم تتراوح ما بين )ب( سنة، حيث بلغت نس51

حيث بلغت هذه  سنة فأكثر 51%(، في حين بلغت النسبة األكبر للذين تترواح أعمارهمن 25.1)

سنة فأقل حيث  31لكن بلغت النسبة األقل للموظفين الذي تتراوح أعمارهم  %(،31.2النسبة )

%(، وهذه النتائج تدعم أن الوصول للمراكز اإلداراية العليا في الجامعات 1.4بلغت هذه النسبة )

 يتطلب معرفة وخبرة كافية تتيح له القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاه على عاتقه بأكمل وجه.
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 ( 3-3) جدول 
 توزيع أفراد وحدة التحليل حسب المؤهل العلمي

 النسبة التكرار النوع 

 14.4 31 بكالوريوس

 2.8 6 دبلوم عالي

 16.7 36 ماجستير

 66 142 دكتوراه

 100 215 المجموع

العينة حسب المؤهل العلمي، وأوضحت النتائج أن معظم  دايوضح الجدول أعاله توزيع أفر 

%( ثم حملة الماجستير 66وا من حملة درجة الدكتوراه حيث بلغت نسبتهم )أفراد العينة كان

م وهذا يدل على أن الجامعات الخاصة تعطي األولوية و %( يليها البكالوريوس ثم الدبل16.5)

ن في الوظائف اإلدارية أن يكون من حملة شهادات الدراسات العليا وهذا بدوره يواألفضلية للتعي

 العلمية.يعكس توافر المعرفة 

 (4-3جدول )  
 توزيع أفراد وحدة التحليل حسب عدد سنوات الخبرة  

 النسبة التكرار النوع 
سنوات فأقل 5  9 4.2 

سنوات 01أقل من  – 6من   48 22.3 
سنة 05أقل من  – 01من   54 25.1 

سنة فأكثر 05  104 48.4 
 100 215 المجموع
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ب عدد سنوات الخبرة، حيث أوضحت النتائج أعاله أن يوضح الجدول أعاله توزيع أفراد العينة حس

%(، وبينت النتائج 47.4سنة فأكثر، حيث بلغت نسبتهم ) 15النسبة األكبر كانت لمن لديهم خبرة 

سنة( وهذه النتائج تتفق مع  15أقل من  -11%( من الموظفين لديهم خبرة من )25.1أعاله أن )

ول للمراتب األكاديمية العليا والوظائف اإلدارية العليا نتائج العمر والمؤهل العلمي، إذ أن الوص

 يحتاج إلى وقت زمني وخبرة.

 (5-3جدول )  
 توزيع أفراد وحدة التحليل حسب مركز الفئة الوظيفية 

 النسبة التكرار النوع 

 54.9 118 مجلس الكلية

 35.8 77 مجلس العمداء

 6.5 14 مجلس الجامعة

 2.8 6 مجلس األمناء

 100 215 وعالمجم

وحدة التحليل حسب مركز الفئة الوظيفية، حيث أوضحت  ديوضح الجدول أعاله توزيع أفرا

%( ألعضاء مجلس 35.7%( وهي لمجلس الكلية ثم )54.6النتائج أعاله النسبة األعلى كانت )

 العمداء يليه مجلس الجامعة ثم مجلس األمناء.

 ( متغيرات الدراسة3-6)

غير الدراسة المستقل األول مراحل تخطيط السيناريو )تحديد قام الباحث بتحديد مت

ناريوهات، تحديد إتجاهات تشكيل يالمشاركين، تحديد اإلطار الزمني، تحديد المؤثرين على الس

سيناريوهات، صياغة االستراتيجية  5 – 3المستقبل، تحديد العوامل المجهولة للمستقبل، بناء 



82 

 

 ,Kuye & Oghojafoوجافور ) لى ما حدده كويه وأوجهوتطوير خطة للطوارئ( باإلستناد إ

(، أما متغير الدراسة الوسيط إدارة األداء بأبعاده )البعد الهيكلي؛ البعد السلوكي؛ البعد 2011

 De Waal & Van derوال وفان دير هييدن ) اذاة( فقد تم تحديد وفقًا لما حددالمتعلق بالمح

Heijden, 2015ر التابع والمتمثل متطلبات بناء رأس مال الموهبة بأبعاده (. وقد تم تحديد المتغي

)اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة، المساواة المتآصلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية( 

 (.Yirong & Daidai, 2015باإلستناد إلى يرونج وديدي )

 ( أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات3-2) 

تم ، و ة بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسةباحث بتطوير استبانأهداف الدراسة قام اللتحقيق 

استخدام مصدرين أساسيين لجمع تم  ،لرجوع إلى األدب النظري ذي الصلةاعد تطوير األداة ب

 المعلومات، وهما:

ن إعداد اإلطار النظري للدراسة تم باالعتماد على مصادر البيانات الثانوية إ المصادر الثانوية،

جنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واأل في الكتب والمراجع العربيةوالتي تتمثل 

نترنت ة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلواألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراس

 التعرف على األسس في الدراسة، الثانوية إذ أن هدف الباحث من اللجوء للمصادر، المختلفة

 آخر المستجدات التي عن تصور عام أخذ وكذلك الدراسات، كتابة السليمة في رق العلميةوالط

 حدثت في موضوعات الدراسة.

األولية من خالل  لموضوع الدراسة تم جمع البياناتلمعالجة الجوانب التحليلية  :وليةالمصادر األ 

للدراسة، وسوف تشمل اإلستبانة  ةداة رئيسيأدبيات والدراسات السابقة كتطوير استبانة بناًء على األ
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عليها من قبل المبحوثين، وسيتم  على عدد من العبارات تعكس أهداف الدراسة وأسئلتها، لإلجابة

 الخماسي، بحيث تأخذ كل إجابة أهمية نسبية.  Likertستخدام مقياس ا

:وتكونت أداة الدراسة الرئيسية )االستبانه( من أربعة أجزاء، هي  

 الجزء األول: 

النوع ( متغيرات وهي )5تحليل من خالل )ويشمل المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة ال

 الوظيفي( جتماعي، العمر، المؤهل التعليمي، عدد سنوات الخبرة، الموقعاال

 الجزء الثاني:

 .( فقرة16ناريو والذي يتكون من )مقياس متغير اإلتجاهات نحو تخطيط السي

 الجزء الثالث:

ليييرأس مييييال الموهبيييية، متغييييير رأس مييييال الموهبييية عبيييير أربعيييية أبعييياد هييييي )اإلدراك الصييييحيح مقيييياس 

  .قرة( ف16تضمنت )صلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية( أالمساواة المت

 الجزء الرابع:

مقيييياس متغيييير إدارة األداء عبييير ثالثييية أبعييياد هيييي )البعيييد الهيكليييي، البعيييد السيييلوكي، البعيييد المتعليييق 

 .( فقييرة53ولييي مكونيية ميين )شييكلها األصييبحت االسييتبانة بأو  ( فقييرة.17تضييمنت ) بالمحيياذاة(

 مصادر تطوير االستبانة وعدد فقراتها. التاليويوضح الجدول 
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(   6-3جدول )   
مصادر تطوير االستبانة وعدد فقراتها   

 المصادر المتغيرات وعدد الفقرات 
: االتجاهات نحو تخطيط المتغيرالمستقل

 السيناريو
 

 %(31( فقرة  تشكل )16عدد الفقرت : )

 
Kuye & oghojaf , 2011   
 
Park ,2009 
Wheelen et al., 2015 

 بناء رأس مال الموهبة:المتغيرالتابع
 %(36( فقرة  تشكل )16عدد الفقرت : )

Yirong & Daidai . 2015  
Chatterjee et al., 2014 
Bai,2010 

 
 إ دارة االداء:المتغيرالوسيط

 
 %(34( فقرة  تشكل )117الفقرت : ) عدد

 
 

De waal & van der heijden , 2015   
Sharma et al., 2016 

 %(111( فقرة  بنسبة )53مجموع الفقرات : )
 

 

 ( صدق أداة الدراسة وثباتها:3-8)

استخدم الباحث طريقتين للصدق، هما الصدق الظاهري والصدق البنائي من خالل التحليل 

ة القياس تقيس ما وضعت من أجله. وفيما يأتي توضيح اكيدي لضمان أن أدالعاملي التو 

 للطريقتين:
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 الصدق الظاهري: - أ

 ، قام الباحث بعيرض االسيتبانةعيتقيس متغيراتها بشكل موضو  ن فقرات االستبانةألضمان 

( ميين المتخصصييين بمجييال 1( محكمييين )الملحييق رقييم 11علييى مجموعيية ميين الخبييراء تكونييت ميين )

، وبعييد ضييمان صييالحية جمييع البيانيياتقييييم والحكييم علييى أداة الدراسيية، و وذلييك ميين أجييل التالدراسيية 

م توزيعها عليى ، قام الباحث بإجراء التعديالت المقترحة من قبل المحكمين قبل أن يتاسترداد استبانة

 صبح االستبانة مكونيةأودمج فقرتين بفقرة واحد  وبذلك  تم  حذف خمس فقرات عينة الدراسة، حيث

 ( فقرة  .45من )

 :الصدق البنائي من خالل التحليل العاملي اإلستكشافي -ب

قام الباحث  يركز التحليل العاملي االستكشافي على صحة بناء أدوات الدراسة؛ بحيث

باستخدام التحليل العاملي االستكشافي للتأكد من أن جميع الفقرات لكل متغير محملة على عامل 

صحيح  1أكبر من  Eigen valueوأن تكون قيمة  4.0امل أكبر من واحد بحيث تكون قيمة الع

(Laher, 2010 ولتأكيد مدى مالئمة التحليل العامل قام الباحث باستخدام اختبار  .)Kaiser-

Meyer-Olkin(KMO) ( والذي بدوره يؤكد مدى كفاية العينة للتحليلHari et al., 2009 .)

( Bartlett’s test of sphericityقيام باستخدام اختبار )ال الباحث أيضا من إضافة إلى ذلك قام

 وذلك للتأكد من مدى تجانس الفروق؛ وفي هذه الدراسة طريقتين وهما: 

1- likelihood factor extraction 

2- Alpha factoring  

أو  طبيعياً  ذا كانت بيانات الدراسة موزعة توزيعاً إ( بين أنه Fabrigar, 1999وذلك ألن )

عاله هما أنسب طريقتين لالستخدام في التحليل ألتوزيع الطبيعي، فإن الطريقتين اتقترب من 
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ألن استخدام هاتين الطريقتين يسمح بحساب مجموعة واسعة من المؤشرات العاملي االستكشافي "

حصائية للعوامل ة؛ كما ويسمح باحتساب الداللة اإلالتي تؤكد على مدى مالئمة نموذج الدراس

(. وبما يتعلق 255لى احتساب فترات الثقة )ص:إضافة إالرتباط بين العوامل، ملة وقيم االمح

التي تستخدم لتبسيط وتوضيح بنية البيانات، لم يقم الباحث باستخدام أية طريقة  Rotationبطريقة 

في هذه الدراسة وذلك ألن هذه الطريقة تقوم بتحسين الجوانب األساسية للتحليل/ مثل مقدار التباين 

 تخرجة من البنود.المس

 طريقتان للقيام بالتحليل العاملي االستكشافي، وهما كمايلي:  كهنا

الطريقة األولى: وهي استكشاف أو الحصول على عدد العوامل التي تؤثر على المتغيرات  - أ

ومعرفة ماهي عدد العوامل التي ترجع لها المتغيرات، أي القيام بادخال جميع فقرات الدراسه 

ة واحدة للحصول على عوامل جديدة ترجع اليها متغيرات الدراسه، وهذه الطريقة في التحليل مر 

يتم استخدامها إلعادة هيكلة استبانة الدراسة من جديد والقيام بالتحليل مرة أخرى ومقارنة نتائج 

 (.Decoster, 1998االستبانة األولى بنتائج اإلستبانة الثانية )

يقوم بها الباحث بادخال فقرات كل متغير على حدى والتأكد  الطريقة الثانية: وهي الطريقة التي - ب

من أن جميع هذه الفقرات ترجع لمتغير واحد، وذلك للتأكيد على صحة ومصداقية البناء لهذه 

 1.4الفقرات، مع التأكد من أن جميع العوامل للفقرات تكون محمله على قيم أكبر من 

(Tucker and MacCallum, 1997 وبناءا على ،) ذلك سوف يقوم الباحث باستخدام

 الطريقة الثانية كما يلي:
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 (5-3رقم ) جدول
 التحليل االستكشافي لمتغير االتجاهات نحو تخطيط السيناريو 

االتجاهات نحو تخطيط 

 السيناريو

 قيمة العامل األسئلة

Q1 0.400 

Q2 0.664 

Q3 0.704 

Q4 0.646 

Q5 0.666 

Q6 0.637 

Q7 0.492 

Q8 0.638 

Q9 0.771 

Q10 0.483 

Q11 0.577 

Q12 0.599 

Q13 0.540 

Q14 0.561 

Q15 0.645 

Q16 0.439 

Eigen value 6.251 

KMO 0.863 

Bartlett's test of Sphericity 1541.021 

Sig 0.000 
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 (7-3رقم ) جدول
 رأس مال الموهبة التحليل االستكشافي لمتغير

رأس مال 

 هبةالمو 

Questions 

Construct 

اإلدراك الصحيح لرأس مال 

 الموهبة

المساواة 

 المتأصلة

نظم 

 التعويضات

أليات 

 الحاكمية

Q1 0.531 0.494 0.827 0.687 

Q2 0.673 0.873 0.798 0.903 

Q3 0.643 0.752 0.770 0.909 

Q4 0.636 0.792 0.791 0.787 

Eigen value 2.156 2.591 2.903 3.023 

KMO 0.743 0.76 0.820 0.802 

Bartlett's test of 

Sphericity 
151.326 326.558 421.671 535.688 

Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 

  (6-3رقم ) جدول
 إدارة األداء التحليل االستكشافي لمتغير

 إدارة األداء

Questions 

Constructs 

 البعد السلوكي البعد الهيكلي
متعلق البعد ال

 بالمحاذاة

Q1 0.563 0.599 0.609 

Q2 0.761 0.656 0.722 

Q3 0.787 0.651 0.835 

Q4 0.682 0.715 0.706 

Q5 0.706 0.761 0.789 
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Eigen value 2.961 2.833 3.15 

KMO 0.808 0.814 0.817 

Bartlett's test of Sphericity 381.22 318.999 459.605 

Sig 0.000 0.000 0.000 

 (KMO)أوضحت النتائج في الثالثة جداول أعاله أن جميع القيم االحصائية للمعلمة 

( كانت دالة احصائيًا عند Bartlett’s test ofsphericity(، وأن قيم اختبار )1.5كانت أكبر من )

كانت  ، كما أن جميع العوامل كانت محملة على عامل واحد وقيمها جميعاً (α < 0.05)مستوى داللة 

كانت أكبر من واحد صحيح، وهذا بدوره يؤكد صحة بناء اداة  Eigen valueوقيمة  1.4أكبر من 

الدراسة، وأن فقرات أداة الدراسة مالئمة للقيام باختبار التحليل العاملي، ويؤكد على المالئمة الجيدة 

 لمدى كفاية عينة الدراسة.

   وكيدي :الصدق البنائي من خالل التحليل العاملي الت -ج

الباحث إلى القيام باستخدام التحليل التوكيدي،  تائج التحليل العاملي االستكشافي قامعلى ن بناءً 

حيث أن هذا التحليل يستخدم للتحقق من الصدق البنائي للمقياس، إذ أنه تتمثل االجراءات المتبعة 

ن من المتغيرات الخارجية في التحليل العاملي التوكيدي في تحديد األنموذج المفترض والذي يتكو 

Exogenous Variables  ن وهي المتغيرات التي تمثل األبعاد المفترضة للقياس، حيث تخرج م

وهي تمثل Endogenous Variablesلى المتغيرات الداخلية إهذه المتغيرات أسهم متجهة نحو 

 .(:507-2111504العبارات الخاصة بكل بعد )صالح الدين، 

التحليل العاملي التوكيدي األنموذج المفترض للقياس مؤشرات جودة المطابقة  ذا حققإوبالتالي ف

فإنه يمكن الحكم على صدق عباراته أو أبعاده، وفي هذا التحليل يتم رفض التشبعات التي تقل بها 

(، إضافة إلى أنه 1.4األوزان اإلنحدارية )معامالت الصدق أو التشبع على المتغير الكامن( عن )



91 

 

كم على صدق العبارات في ضوء النسبة الحرجة وتشير إلى داللة الفرق بين تأثير العبارة يمكن الح

 (.Hair et al., 2010:116)الوزن اإلنحداري( والتأثير الصفري )

 أواًل: التحليل العاملي التوكيدي لمتغير اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو:

جاهات نحو التخطيط السيناريو، أظهرت عند إجراء التحليل العاملي التوكيدي لمتغير االت

 الحد قيمة وبلغت ،(α≤1.15( وهي دالة عند مستوى )311.164بلغت ) Chi2النتائج أن قيمة 

على Chi2والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة  Minimum Discrepancy للتباين األدنى

 Arbuckleيث اقترح ( وهذه القيمة تعكس مستوى الموائمة الجيد، ح2.671) DFدرجات الحرية 

 Goodness of(. وقد بلغت قيمة 5أن قيمة التباين المثالية من المفترض أن تقل عن ) (2012)

Fit Index (GFI) (1.621 ( وهو مؤشر موائمة الجودة وهذه القيمة مقاربة للواحد صحيح )

 .Comparative Fit Index (CFI)الموائمة التامة(. أيضًا، بلغت قيمة 



91 

 

هذه القيمة هي مؤشر الموائمة المقارن وهذه القيمة أيضا قريبة من الواحد صحيح. كما ( و 1.761)

 Root Mean Square Error ofوبغلت قيمة الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي 

Approximation (RMSEA) ( وهي مقاربة للصفر، كما أظهرت النتائج أن 0.096ما قيمته )

(  وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس 1.4أعلى من )األوزان اإلنحارية كانت 

 (.1-3الشكل رقم ) االتجاهات نحو التخطيط السيناريو.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل رقم )

(1-3شكل )  

االتجاهات نحو تخطيط السيناريو جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس  

390.014 Chi
2 
= 

DF= 104, P value = 0.000 

Chi
2
 / DF = 2.981 

GFI = 0.921 

CFI = 0.890 

RMSEA = 0.096 

NFI = 0.237 
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 لمتغير االتجاهات نحو التخطيط السيناريو التحليل العاملي التوكيدي

 

 

 

 

 

 

 (2-3شكل رقم )

 التحليل العاملي التوكيدي لمتغير رأس مال الموهبة بأبعاده األربعة

  

433.314 Chi
2 
= 

DF= 98, P value = 0.000 

Chi
2
 / DF = 2.942 

GFI = 0.942 

CFI = 0.883 

RMSEA = 0.095 

NFI = 0.390 
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Chiعند إجراء التحليل العاملي التوكيدي لمتغير رأس مال الموهبة ، أظهرت النتائج أن قيمة 
2 

(، وبلغت قيمة الحد األدنى للتباين α≤4.40( وهي دالة عند مستوى )288.880بلغت )

Minimum Discrepancy  والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمةChi
على درجات الحرية  2

DF (2.802 وهذه القيمة تعكس مستوى الموائمة الجيد، حيث اقترح )Arbuckle (2012)  أن

 Goodness of Fit Index(. وقد بلغت قيمة 0قيمة التباين المثالية من المفترض أن تقل عن )

(GFI) (4.820 وهو مؤشر موائمة الجودة وهذه )( القيمة مقاربة للواحد صحيح .)الموائمة التامة

( وهذه القيمة هي مؤشر الموائمة 4.888) Comparative Fit Index (CFI)أيضًا، بلغت قيمة 

تربيعي لمتوسطات المقارن وهذه القيمة أيضا قريبة من الواحد صحيح. كما وبغلت قيمة الجذر ال

ما قيمته  Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)الخطأ التقريبي 

(  4.0( وهي مقاربة للصفر، كما أظهرت النتائج أن األوزان اإلنحارية كانت أعلى من )0.095)

 وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس رأس مال الموهبة.
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:( 3-3شكل)ال  
 التحليل العاملي التوكيدي لمتغير إدارة األداء

Chiعند إجراء التحليل العاملي التوكيدي لمتغير إدارة األداء ، أظهرت النتائج أن قيمة 
بلغت  2

 Minimum(، وبلغت قيمة الحد األدنى للتباين α≤4.40( وهي دالة عند مستوى )207.188)

Discrepancy ل قسمة قيمة والتي هي عبارة عن حاصChi
 DFعلى درجات الحرية  2

أن قيمة  Arbuckle (2012)( وهذه القيمة تعكس مستوى الموائمة الجيد، حيث اقترح 2.806)

Chi
2 
 =451.931 

DF= 31, P value = 0.000 

Chi
2
 / DF = 2.159 

GFI = 0.931 

CFI = 0.144 

RMSEA = 0.099 

NFI = 0.391 
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 Goodness of Fit Index(. وقد بلغت قيمة 0التباين المثالية من المفترض أن تقل عن )

(GFI) (881. 4وهو مؤشر موائمة الجودة وهذه القيمة مقاربة لل )الموائمة التامة(. ) واحد صحيح

( وهذه القيمة هي مؤشر الموائمة 4.820) Comparative Fit Index (CFI)أيضًا، بلغت قيمة 

المقارن وهذه القيمة أيضا قريبة من الواحد صحيح. كما وبغلت قيمة الجذر التربيعي لمتوسطات 

ما قيمته  Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)الخطأ التقريبي

(  4.0( وهي مقاربة للصفر، كما أظهرت النتائج أن األوزان اإلنحارية كانت أعلى من )0.096)

 وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس إدارة األداء.

 ثبات أداة الدراسة 

مقاييس الدراسة،قام الباحث باستخدام طريقة اإلتساق الداخلي  لغرض التحقق من ثبات

(Cronbach’s Alph عبر تطبيق معامل  كرونباخ ألفا وذلك من أجل اختبار الثبات الداخلي)

 ألداة الدراسة وثباتها. 

 (01-3دول رقم )ج
 معامل ثبات اإلتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )معامل كرونباخ ألفا(

 عدد األسئلة متغيرات الدراسة
قيمة معامل كرونباخ 

 ألفا
 1.763 16 ريواإلتجاهات نحو تخطيط السينا

 1.514 4 اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة
 1.712 4 المساواة المتأصلة
 1.752 4 نظم التعويضات
 1.761 4 آليات الحاكمية

 1.901 06 رأس مال الموهبة
 1.726 5 البعد الهيكلي
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 1.717 5 البعد السلوكي
 1.850 5 البعد المتعلق بالمحاذاة

 1.945 42 الكل
( وهي 1.5الجدول أعاله أن جميع قيم كرونباخ ألفا لجميع المتغيرات كانت أعلى من ) يتضح من

، وبالتالي فإن Pallant, 2005)( 1.5نسب مقبولة جدا النها أعلى من الحد المسموح به )

، وبذلك اصبحت موثوقيةاالتساقالداخليذاتموثوقية عالية، ويمكن استخدامها إلنجاز أهداف الدراسة

 (.2 ( فقرة )ملحق45بشكلها النهائي مكونة من ) االستبانة

 حصائية للدراسةالوسائل اإل (3-9)

من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، قام الباحث باستخدام األساليب االحصائية 

 التالية:

 التكرارات والنسب المئوية لوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة. -

 وفقراتها. ات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتحديد األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة المتوسط -

معادلة طول الفئة والتي تضقي بقياس مماسة ومستوى متغيرات الدراسة، فقد تم استخدام مقياس 

( والذي يتكون من خمس درجات لتحديد درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على كل  5 – 1ليكارت )

فقرة من فقرات أداة الدراسة، ومن ثم تم تحويل هذه الدرجات الى بيانات كمية يمكن قياسها بشكل 

ثابت. ولتحديد مستوى األهمية لمتغيرات الدراسة في الجداول الوصفية، فقد تم استخدام معيار 

لة احصائي لتقسيم مستويات األهمية الى ثالثة مستويات )مرتفع، متوسط، منخفض( وفقا للمعاد

 :اآلتية
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 اختبار اإللتواء والتفرطح للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات. -

 اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة والتي تم اعدادها لقياس متغيرات الدراسة. -

وذلك للتحقق من معنوية فقرات االستبانة  One Sample T-testلعينة واحده  Tاختبار  -

 بالوسط الفرضي. المعدة مقارنة

واختبار التباين المسموح به  Variance Inflation Factorمعامل تضخم التباين  -

Tolerance .للتأكد من عدم وجود مشكله في التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة 

 Simple Regression Analysisتحليل اإلنحدار البسيط  -

 Amosباستخدام برمجية Path Analysis تحليل المسار -

 

 

 

 

 

 ألدنى( / )عدد المستويات(الحد ا –طول الفئة = )الحد األعلى 

 وبالتالي تكون المستويات كما يلي: 1.88=  1/8-0طول الفئة = 

 منخفض 1-2.88

 متوسط 2.80-8.67

 مرتفع 8.68-0
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 الفصل الرابع

 نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

 (  المقدمة4-0)

 حصائي للدراسة( نتائج التحليل اإل4-7)

 ( تحليل مدى مالءمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة4-3)

 ( اختبار فرضيات الدراسة4-4)
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 لفصل الرابعا

 لدراسة واختبار الفرضياتنتائج التحليل اإلحصائي ل

 المقدمة 0.4

ستجابة أفراد وحدة التحليل عن المتغيرات التي حصائي إليمهد هذا الفصل نتائج التحليل اإل

من خالل المتوسطات  جاباتهمحصائية األولية إلالمؤشرات اإلاعتمدت فيها من خالل عرض 

لى ذلك يتناول هذا إية النسبية، إضافة لدراسة واألهمنحرافات المعيارية لكل متغيرات االحسابية واإل

 الفصل اختبار فرضيات الدراسة.

 نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة (7.4)

 اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو 1.2.4

من أجل القيام بوصف مستوى توافر خصائص االتجاهات نحو تخطيط السيناريو في 

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، قام الباحث باستخدام ا الجامعات األردنية الخاصة،

وأهمية االتجاهات من وجهة نظر المستجيبين. كما هو موضح في الجدول لعينة واحدة  tواختبار 

 أدناه:

 (0-4جدول رقم )
المحسوبة إلجابات أفراد العينة على اتجاهاتهم  tالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم 

 ريو.نحو تخطيط السينا

عدد  المتغير
 المشاهدات

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

األهمية 
 tقيمة  الرتبة النسبية

أرى أن تخطيييييط السيييييناريو يحسيييين ميييين سييييمعة 
الجامعييييييية إذا ميييييييا شيييييييارك فيييييييي إعيييييييداده خبيييييييراء 

 متخصصين 
 16.805 1 عالية 0.548 4.63 215

 11.671 4 عالية 0.654 4.52 215عتقييييييييد ان تخطيييييييييط السيييييييييناريو إذا مييييييييا طبييييييييق أ
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 سمعة الجامعة سيساهم في تحسين 
أتوقييع ان تخطيييط السيييناريو سيسيياهم فييي توليييد 

 خيارات مستقبلية .
 10.098 10 عالية 0.723 4.5 215

أشييييعر ان تخطيييييط السيييييناريو سيييييكون منهجييييية 
ناجحة لعمل الجامعة النه سيكون محدد باطيار 

 زمني.
 11.425 5 عالية 0.669 4.52 215

ليييييى إسيييييتخدام السييييييناريو ألنيييييه يحيييييدد أشيييييجع ع
العوامييييييل الغامضيييييية فييييييي االعمييييييال المسييييييتقبلية 

 للجامعة .
 10.673 8 عالية 0.703 4.51 215

أحفز على استخدام تخطيط السيناريو النه يقلل 
 من حاالت الالتأكد البيئي في بيئة الجامعة.

 7.619 16 عالية 0.779 4.4 215

جامعيييييية أرى ان تخطيييييييط السيييييييناريو سيييييييجعل ال
 قادرة على التعامل مع المشكالت الجديدة .

 10.671 3 عالية 0.722 4.53 215

أ شييجع اسييتخدام تخطيييط السيييناريو النييه يسيياهم 
فيي تحدييد القضياياالحرجة ذات العالقية بيالموقع 

 التنافسي للجامعة.
 10.381 9 عالية 0.716 4.51 215

أحبييييذ اسييييتخدام تخطيييييط السيييييناريو النييييه يطييييور 
يادة الجامعة في التعاميل ميع المتغييرات قدرات ق

 البيئية المختلفة. 
 8.263 13 عالية 0.858 4.48 215

 3أشجع استخدام تخطيط السيناريو النيه يطيور 
 سيناريوهات مستقبلية . 5 –

 10.982 6 عالية 0.689 4.52 215

أشيجع  اسييتخدام تخطيييط السييناريو النييه يسيياعد 
تشيييكيل عليييى جميييع المعلوميييات حيييول إتجاهيييات 

 المستقبل لجامعتنا.
 10.507 11 عالية 0.669 4.48 215

أتوقييييييع ان تخطيييييييط السيييييييناريو ينشييييييط التفكييييييير 
 الجمعي لقيادة الجامعة.

 12.291 7 عالية 0.61 4.51 215

أرى ان تخطيييييييييط السيييييييييناريو أسيييييييياس صييييييييياغة 
 التوجه االستراتيجي للجامعة .

 8.325 14 عالية 0.737 4.42 215

يناريو النه يسياعد عليى وضيع أحبذ تخطيط الس
خارطيية طريييق إرشييادية لتوقييع األحييداث المييؤثرة 

 على عمل الجامعة.
 10.909 12 عالية 0.669 4.5 215

أدفييييع باتجيييياه اسييييتخدام تخطيييييط السيييييناريو النييييه 
يسييياهم فيييي صيييياغة اسيييتراتيجية األعميييال التيييي 

 تحقق الميزة التنافسية لجامعتنا.
 8.449 15 عالية 0.71 4.41 215
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أهييتم بنشيير ثقافيية تخطيييط السيييناريو النييه يطييور 
خطييييييييية طيييييييييوارئ للتغييييييييييرات ممكنييييييييية الحيييييييييدوث 

 لجامعتنا.
 12.688 2 عالية 0.677 4.59 215

 16.944 ___ عالية 0.434 4.5 215 االتجاهات نحو تخطيط السيناريو
 (α( )1.66≤ 1.15( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة  يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي

والتكرار لجميع فقرات االتجاهات نحو تخطيط السيناريو،  يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية 

( 1.547( وبانحراف ميعاري )4.63حيث بلغ أعلى متوسط حسابي )، جميع الفقرات كانت عاليةل

يحسن من سمعة الجامعة إذا ما شارك في إعداده خبراء  للفقرة " أرى أن تخطيط السيناريو

( للفقرة " أحفز 1.556( وبانحراف معياري )4.4متخصصين"، في حين بلغ أقل متوسط حسابي )

، وهذه على استخدام تخطيط السيناريو النه يقلل من حاالت الالتأكد البيئي في بيئة الجامعة"

دن لديها اتجاهات ايجابية نحو تخطيط السيناريو، إذ أن النتائج تدعم أن الجامعات الخاصة في األر 

تخطيط السيناريو الذي يقوم باعداده خبراء متخصصين يعمل على تحسين سمعة الجامعة ويعمل 

 .على توليد خيارات مستقبلية

 :رأس مال الموهبة 4-7-7

حسوبة إلجابات الم  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  2-4رقم  يوضح الجدول

 دراك الصحيح لرأس مال الموهبة.أفراد العينة على اإل
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 (2-4جدول رقم )
المحسوبة إلجابات أفراد العينة على اإلدراك  tالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم 

 الصحيح لرأس مال الموهبة

عدد  المتغير
 المشاهدات

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

ة األهمي
 tقيمة  الرتبة  النسبية

تحرص جامعتي على استقطاب الموهوبين 
 لتحقيق الريادة في قطاع التعليم العالي .

215 
 عالية 0.679 4.43

1 
9.242 

توفر جامعتي برامج متميزةلتطوير قدرات 
 الموهوبين.

215 
 عالية 0.800 4.31

4 
5.456 

تستثمر جامعتي من خبرات المواهب في 
 لتنافسي.تحسين موقعها ا

215 
 عالية 0.804 4.37

2 
6.788 

تهيء جامعتي مناخ صحي يساهم في 
 6.123 3 عالية 0.858 4.36 215 االحتفاظ بالمواهب

 9.237 ____ عالية 0.578 4.36 215 اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة
 (α( )1.66≤ 1.15( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

سابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة يوضح الجدول أعاله المتوسط الح

والتكرار لجميع فقرات اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة،  يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية 

( 1.656( وبانحراف ميعاري )4.43لجميع الفقرات كانت عالية. حيث بلغ أعلى متوسط حسابي )

استقطاب الموهوبين لتحقيق الريادة في قطاع التعليم العالي ."  في للفقرة " تحرص جامعتي على 

للفقرة "توفر جامعتي برامج  1.711( وبانحراف معياري )4.31حين بلغ أقل مستوط حسابي )

، وهذا يدل على أن الجامعات الخاصة في األردن تسعى دائما إلى متميزةلتطوير قدرات الموهوبين"

الكفاءات من أجل تحقيق وتحسين الرياده في قطاع التعليم العالي، استقطاب الموهوبين واصحاب 

إذ أن هذه الجامعة تعمل على توفير مناخ مناسب وبرامج متطورة تسهم في تطوير قدرات 

  الموهوبين وتعمل على الحفاظ على مواهبهم.
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سوبة المح   tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  3-4يوضح الجدول  4-2-3

 الجابات افراد العينة على المساواه المتاصلة

 (3-4جدول رقم )
المحسوبة إلجابات أفراد العينة على المساواة  tالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم 

 المتأصلة

 المتغير
عدد 

 المشاهدات
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 tقيمة  الرتبة 

جامعتي بين المرشحين للتعيين من  تساوي
 دون تمييز.

 6.502 1 عالية 0.85 4.38 215

 6.73 2 عالية 0.79 4.36 215 تلتزم  جامعتي بالعدالة عند توزيع المهام .
تطبق جامعتي معايير اخالقية واضحة لتحقيق 

 المساواة بين الجميع.
 4.394 4 عالية 0.807 4.24 215

ة للتنافس الحر  بين تقدم الجامعة فرص متكافئ
جميع موظفيها للترقية  لشغل المناصب 

 اإلدارية االعلى.
 5.258 3 عالية 0.882 4.32 215

 7.142 ___ عالية 0.666 4.32 215 المساواة المتأصلة

 (α( )1.66≤ 1.15( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

ية النسبية والرتبة والنسبة يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهم

والتكرار لجميع فقرات المساواة المتأصلة، يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية لجميع الفقرات 

تساوي ( للفقرة"1.751بانحراف ميعاري )( و 4.37كانت عالية. حيث بلغ أعلى متوسط حسابي )

( 4.24متوسط حسابي )  جامعتي بين المرشحين للتعيين من دون تمييز"، في حين بلغ أقل

( للفقرة " تطبق جامعتي معايير اخالقية واضحة لتحقيق المساواة بين 1.715وبانحراف معياري )

الجميع"، وهذه النتائج تدعم أن الجامعات الخاصة في األردن تقوم باتباع أسس عادلة وأخالقية 
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ة للتنافس الحر بين جميع للمرشحين للتعين في الجامعة، كما أنها تعمل على تقديم فرص متكافئ

  ة لشغل المناصب اإلدارية األعلى.موظفيها للترقي

المحسوبة الجابات   tيوضح الجدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  4-2-4

 افراد العينة على نظم التعويضات

 (4-4جدول رقم )          
المحسوبة إلجابات أفراد العينة على نظم  t المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم

 التعويضات
 المتغير
 

عدد 
 المشاهدات

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 tقيمة  الرتبة 

تمتاز نظم التعويضات المعمول بهافي 
 الجامعة بالعدالة .

 4.676 1 عالية 0.831 4.27 215

عند  تقدم الجامعة أجور إضافية للموظفين
 تكليفهم بأعمال خارج الدوام الرسمي

 2.88 3 عالية 0.9 4.18 215

تمنح الجامعة المكافآت للمتميزين من 
 موظفيها على اساس المبادرات المتميزة .

 2.348 4 عالية 0.987 4.16 215

تخضع الجامعة نظم التعويضات للمراجعة 
 الدورية.

 4.382 2 عالية 0.903 4.27 215

 4.136 ___ عالية 0.771 4.22 215 اتنظنم التعويض

 (α( )1.66≤ 1.15( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة 

والتكرار لجميع فقرات نظم التعويضات، يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية لجميع الفقرات 

( للفقرة " تمتاز 1.731( وبانحراف ميعاري )4.25ت عالية. حيث بلغ أعلى متوسط حسابي )كان

( 4.16نظم التعويضات المعمول بهافي الجامعة بالعدالة"، في حين بلغ أقل متوسط حسابي )

( للفقرة " تمنح الجامعة المكافآت للمتميزين من موظفيها على اساس 1.675وبانحراف معياري )
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وهذه النتائج تدعم أن نظام التعويضان في الجامعات الخاصة في األردن يمتاز المتميزة ".المبادرات 

بالعدالة، حيث تعمل الجامعة على تقديم اجور اضافية لموظفيها عند تكليفهم بالقيام بأعمال خارج 

 الدوام الرسمي، كما تعمل هذه الجامعات على إعطاء منح ومكافآت للمتميزين من موظفيها وهذا

 بدوره يحفز الموظفين على السعي دائما وراء التميز وبالتالي يعمل ذلك على تحسين عمل الجامعة.

المحسوبة  tيوضح الجدول االتي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  4-2-5

 الجابات افراد العينة على اليات الحاكمية

 (5-4جدول ) 
المحسوبة إلجابات أفراد العينة على آليات  tمعيارية وقيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات ال

 الحاكمية

 المتغير
عدد 

 المشاهدات
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 tقيمة  الرتبة 

تلتزم حامعتي بتقديم كافة المعلومات 
المتعلقة بأعضاء مجلس إدارتها 

 الكترونيا .
 5.384 1 عالية 0.849 4.31 215

تفي جامعتي بالواجبات تجاه 
 موظفيها لتحسين الخدمات.

 3.244 4 عالية 0.946 4.21 215

تفصح جامعتي عن المعلومات 
الجوهرية لجميع اصحاب المصالح 

 إذا م اتطلب االمر بأستمرار.
 3.378 3 عالية 0.949 4.22 215

تطبق جامعتي القوانين السارية 
 بشفافية .

 3.297 2 عالية 1.014 4.23 215

 4.339 ___ عالية 0.817 4.24 215 آليات الحاكمية

 (α( )1.66≤ 1.15( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة 

ية لجميع الفقرات كانت والتكرار لجميع فقرات آليات الحاكمية، يبين الجدول أعاله أن األهمية النسب
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( للفقرة " تلتزم حامعتي 1.746( وبانحراف ميعاري )4.31عالية. حيث بلغ أعلى متوسط حسابي )

بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارتها الكترونيا "، في حين بلغ أقل متوسط 

ات تجاه موظفيها ( للفقرة " تفي جامعتي بالواجب1.646( وبانحراف معياري )4.21حسابي )

لتحسين الخدمات". وهذه النتائج تدعم أن الجامعات الخاصة في األردن تلتزم بمادئ الحاكمية 

المؤسسية حيث تلتزم الجامعة بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس ادراتها الكترونيا، كما 

ما تطلب األمر بذلك،  تعمل على اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لجميع اصحاب المصالح إذا

  كما تمتاز هذه الجامعات بتطبيق القوانين الساريه بها بشفافيه ونزاهة عالية.

المحسوبة الجابات  t يوضح الجدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  4-2-6

 افرادالعينةعلى البعد الهيكلي

 (6-4جدول رقم )
المحسوبة إلجابات أفراد العينة على البعد  tمعيارية وقيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات ال

 الهيكلي

 المتغير
عدد 

 المشاهدات
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 tقيمة  الرتبة 

 7.58 1 عالية 0.81 4.42 215 ترعى جامعتنا جميع العاملين فيها دون تمييز.
 5.033 5 عالية 0.867 4.3 215 معتنا.تحدد المهام والمسؤوليات بوضوحفي جا

تتعاون كافة وحدات جامعتنا مع بعضها 
 البعض.

 6.997 2 عالية 0.76 4.36 215

تتسم المعلومات المتوافرة لدى جامعتنا 
 بالموثوقية.

 6.228 3 عالية 0.81 4.34 215

تتميز أدوات عرض المعلومات  لدى جامعتنا 
 بالتكامل.

 6.03 4 عالية 0.814 4.33 215

 8.26 ___ عالية 0.624 4.35 215 البعد الهيكلي

 (α( )1.66≤ 1.15( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
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يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة 

لجميع الفقرات كانت والتكرار لجميع فقرات البعد الهيكلي، يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية 

( للفقرة " ترعى جامعتنا 1.71( وبانحراف ميعاري )4.42عالية. حيث بلغ أعلى متوسط حسابي )

( وبانحراف معياري 4.33جميع العاملين فيها دون تمييز." في حين بلغ أقل متوسط حسابي )

النتائج توضح أن  ، وهذه( للفقرة " تتميز أدوات عرض المعلومات  لدى جامعتنا بالتكامل."1.714)

الجامعات الخاصة في األردن تهتم بالبعد الهيكيلي داخل أنظمتها، ذ أن الجامعات تعمل عىل 

رعاية جميع العاملين فيها بعداله ودون تمييز، ويتحقق ذلك من خالل أنها تعمل على تحديد المهام 

ا البعض، كما أوضحت والمسؤوليات بوضوح مما يساهم في زيادة التعاون كفاة الوحدات مع بعضه

النتائج أعاله أن المعلومات المتوافرة لدى هذه الجامعات تتسم بالموثوقيه مما يضفي على هذه 

 الجامعات صفة التكامل.

المحسوبة  tالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم يوضح الجدول التالي  4-2-5

 إلجابات أفراد العينة على البعد السلوكي

 (5-4جدول ) 
المحسوبة إلجابات أفراد العينة على البعد  tالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم 
 السلوكي

عدد  المتغير
 المشاهدات

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

األهمية 
 tقيمة  الرتبة  النسبية

تجري عملية تغيير مؤشرات األداء 
 7.744 3 عالية 0.705 4.37 215 الرئيسة  بمشاركة موظفي الجامعة.

تلتزم قيادة  الجامعة في تحقيق 
 النتائج المتوقعة.

 7.873 4 عالية 0.676 4.36 215

تستند  قيادة جامعتنا في صناعة 
 قراراتها على المعلومات االستراتيجية 

 7.022 5 عالية 0.719 4.34 215

 8.297 2 عالية 0.723 4.41 215تتخذ قيادة جامعتنا إجراءات 
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تصحيحية بشكل مستمر أول بأول 
 لمنع تفاقم االنحرافات.

تشارك المعلومات بين وحدات 
 الجامعة يتم يشكل مستمر.

 7.771 1 عالية 0.799 4.42 215

 10.273 ___ عالية 0.546 4.38 215 البعد السلوكي
 (α( )1.66≤ 1.15( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

بي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسا

والتكرار لجميع فقرات البعد السلوكي، يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية لجميع الفقرات كانت 

( للفقرة" تشارك 1.566( وبانحراف ميعاري )4.42عالية. حيث بلغ أعلى متوسط حسابي )

( 4.34يشكل مستمر."، في حين بلغ أقل متوسط حسابي )المعلومات بين وحدات الجامعة يتم 

( للفقرة " تستند  قيادة جامعتنا في صناعة قراراتها على المعلومات 1.516وبانحراف معياري )

االستراتيجية". وهذه النتائج تدعم أن الجامعات األردنية الخاصة تهتم بشكل كبير وملحوظ بالبعد 

ؤشرات األداء الرئيسية وذلك بالتعاون مع موظفي الجامعة. كما السلوكي؛ ذ أنها تعمل على تغيير م

أن هذه الجامعات تلتزم وتسى إلى تحقيق النتائج المتوقعة، حيث تقوم قيادات هذه الجامعات 

باالستناد على المعلومات االستراتيجية في صناعة قراراتها، كما يالحظ من النتائج أعاله أن نسبة 

و ال يكاد أن يذكر وذلك الهتمام قيادات هذه الجامعات باتخاذ االجراءات االنحرافات أو تفاقمها ه

 الصحيحة بشكل مستمر ومعالجة المشاكل أول بأول.

المحسوبة  tالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم يوضح الجدول التالي  4-2-7

 .إلجابات أفراد العينة على البعد المتعلق بالمحاذاة

 (7-4جدول )
المحسوبة إلجابات أفراد العينة على البعد  tالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم 

 المتعلق بالمحاذاة
 tقيمة  الرتبة األهمية اإلنحراف المتوسط عدد  المتغير
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 النسبية المعياري الحسابي المشاهدات
 7.981 1 ليةعا 0.812 4.44 215 تتصف العالقة بين إدارات الجامعة بالتبادلية .

تجري إدارات الجامعة الدراسات المشتركة بهدف تطوير 
 أعمالها.

 5.563 3 عالية 0.748 4.28 215

تصمم أنظمة التدريب في الجامعة وفقًا لمتطلبات نظام 
 إدارة األداء.

 5.032 5 عالية 0.8 4.27 215

 5.962 2 ليةعا 0.801 4.33 215 تمتلك الجامعة قدرات لتحقيق التفوق في االداء .
تتسم إتجاهات العاملين في الجامعة تجاه نظام إدارة األداء 

 إيجابية
 4.422 4 عالية 0.925 4.28 215

 7.257 ____ عالية 0.648 4.32 215 البعد المتعلق بالمحاذاة

 (α( )1.66≤ 1.15( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

عياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف الم

والتكرار لجميع فقرات البعد المتعلق بالمحاذاة، يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية لجميع 

( للفقرة" 1.712( وبانحراف ميعاري )4.44الفقرات كانت عالية. حيث بلغ أعلى متوسط حسابي )

( وبانحراف 4.25في حين بلغ أقل وسط حسابي ) تتصف العالقة بين إدارات الجامعة بالتبادلية"،

( للفقرة " تصمم أنظمة التدريب في الجامعة وفقًا لمتطلبات نظام إدارة األداء، وهذه 1.71معياري )

النتئج توضح أن العالقة بين إدارة الجامعات تتصف بالتبادلية، إذ تقوم هذه الجامعات بإدارة 

ير أعمالها، كما تهتم هذه الجامعات بتطوير أنظمة التدريب الدراست الشتركه فيما بينها بهدف تطو 

وفقًا لمتطلبات نظام إدارة األداء، إضافة إلى ذلك، أوضحت النتائج أعاله أن الموظفين والعاملين 

في هذه الجامعات تتصف اتجاهاتهم باإليجابية نحو نظام إدارة األداء مما يساهم في تحقيق التفوق 

 امعات.في األداء في هذه الج

 تحليل مدى مالئمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة 3.4
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قبل القيام باختبار فرضيات الدراسة، يجب التأكد من عدم وجود مشكله في التداخل الخطي بين 

 المتغيرات المستقلة.

 : التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة 

ن البيانات فيما اذا كانت تتوزع توزيعا طبيعيا أم للتحقق من التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة، أي أ

ال، سوف يقوم الباحث باستخدام اختبار االلتواء والتفرطح، فاذا كانت قيم اإللتواء أقل من الواحد 

فهذا يدل على أن عينة الدراسة ممثله للمجتمع أي أن نتائج العينة من  5وقيم التفرطح أقل من 

( وقيم 1تضح من الجدول أدناه أن جميع قيم اإللتواء أقل من )الممكن تعميمها على المجتمع؛وي

 ,.West et al)( وهذا يدعم أن جميع القيم تقترب من التوزيع الطبيعي 5التفطرح أقل من )

1995).. 

 طرحيوضح الجدول التالي االلتواء والتف 4-2-6

 (   6-4جدول ) 
 حاإللتواء والتفطر 

 المتغيرات

 التفرطح اإللتواء
مة القي

 اإلحصائية
اإلنحراف 
 المعياري

القيمة 
 اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

االتجاهات نحو تخطيط 
 0.33 1.358 0.166 1.059- السيناريو

اإلدراك الصحيح لرأس مال 
 0.33 0.282- 0.166 0.696- الموهبة

 0.33 1.373 0.166 1.219- المساواة المتأصلة
 0.33 1.679 0.166 1.223- نظم التعويضات
 0.33 3.681 0.166 1.718- آليات الحاكمية

 0.33 0.182 0.166 0.819- رأس مال الموهبة
 0.33 5.477 0.166 1.89- البعد الهيكلي
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 0.33 1.424 0.166 1.224- البعد السلوكي
 0.33 5.268 0.166 1.745- البعد المتعلق بالمحاذاة

 0.33 2.408 0.166 1.431- إدارة األداء

 : ر التداخل الخطياختبا

التداخل الخطي يحدث عندما يكون هناك ارتباط عال وقوي جدا بين المتغيرات المستقلة 

تتداخل مع  )ارتباط تام(؛ وفي هذه الحالة فإن قيمة الميل )بيتا( للمتغير المستقل سوف تتقاطع أو

بين المتغيرات وهذا يدل على عدم وجود مشكلة في التداخل الخطي ما  بيتا المستقل الثاني،

المستقلة، حيث تعتمد قوة النموذج الخطي العام أساسًا على فرضية استقالل كل متغير من 

( يدل على عدم وجود مشكلة 11( أقل من )VIFالمتغيرات المستقلة،  وأن الحصول على قيمة )

 (.(Gujarati and Porter, 2010في التداخل الخطي وهذا ما أشار له 

اختبار التداخل الخطي فقط لنماذج التي يكون بها أكثر استخدم  بق، وبناءا على مما س 

  من متغير مستقل كما يلي:

 (01-4جدول )
 اختبار التداخل الخطي لمتغيرات الدراسة المستقلة حسب نماذج الدراسة

النموذج 
 األول
 

 المتغير التابع VIF Tolerance المتغيرات
 0.37 2.706 البعد الهيكلي

 0.404 2.476 البعد السلوكي موهبةرأس مال ال
 0.676 1.479 البعد المتعلق بالمحاذاة

 
النموذج 
 الثاني

االتجاهات نحو خطيط 
 السيناريو

1.147 0.827 
 رأس مال الموهبة

 0.827 1.147 إدارة األداء

مال اإلدراك الصحيح لرأس  0.827 1.147االتجاهات نحو خطيط النموذج  
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 الموهبة السيناريو الثالث
 0.827 1.147 إدارة األداء

 
النموذج 
 الرابع

االتجاهات نحو خطيط 
 السيناريو

1.147 0.827 
 المساواة المتأصلة

 0.827 1.147 إدارة األداء

 
النموذج 
 الخامس

االتجاهات نحو خطيط 
 السيناريو

1.147 0.827 
 نظم التعويضات

 0.827 1.147 إدارة األداء

 
 النموذج
 السادس

االتجاهات نحو خطيط 
 السيناريو

1.147 0.827 
 آليات الحاكمية

 0.827 1.147 إدارة األداء

( أن  11-4تبين نتائج اختبار التداخل الخطي أن جميع قيم معامل تضخم التباين في الجدول ) 

 ، وهذا يدل على عدم وجود مشكلة في التداخل الخطي ما بين11جميع القيم كانت اقل من 

المتغيرات المستقلة، حيث تعتمد قوة النموذج الخطي العام أساسًا على فرضية استقالل كل متغير 

( يدل على عدم وجود 11( أقل من )VIFمن المتغيرات المستقلة،  وأن الحصول على قيمة )

(. كما تبين قيم (Gujarati and Porter, 2010مشكلة في التداخل الخطي وهذا ما أشار له 

( والذي يعتبر مؤشرا على العالقة الخطية بين المتغيرات الوسيطية toleranceالمسموح به ) التباين

على اعتبار انه يساوي مقلوب معامل تضخم  1.2والذي عادة ما يتم قبول قيمه إذا كانت اكبر من 

 (، وبناءا على ذلك فإنه ال يوجد مشكله في النماذج االحصائية أعاله.vifالتباين )ا / 

 ار الفرضياتاختب 4-4

 الفرضية األولى:
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H01: متطلبات  "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي

 ) مال الموهبة في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة رأس بناء

0.05.") 

 ار البسيط كما يلي:تحليل اإلنحد والختبار هذه الفرضية سوف يتم استخدام

 (11-4جدول )
 تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الرئيسية األولى

Probability t-statistics β Coefficients المتغيرات 
 قيمة التأثير المحسوبة االحتمالية

 
 الثابت 1.849 5.024 0.000

 تخطيط السيناريو 0.542 6.654 0.000

اإلرتباط 
R 

يد معامل التحد
R2 

معامل التحديد المعدل 
Adjusted R2 

F-value 
مستوى الداللة 

Sig 
0.415 0.172 0.168 44.273 0.000 

 المتغير التابع : رأس مال الموهبة

، وهذا  R = 0.415( أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد 11-4يبين الجدول رقم )

العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء رأس مال  يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات

اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة، المساواة المتآصلة، نظم التعويضات، آليات الموهبة )

( في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان طردية قوية. أيضًا يبين الجدول أعاله أن الحاكمية

اهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو تشكل وهذا يدل على أن إتج      R2 = 0.172 قيمة 

اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة، المساواة %( من التباين في بناء رأس مال الموهبة )15.2)
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مؤشرا على مقدار التباين او  R2(، حيث تعتبر قيمة المتآصلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية

بع، بحيث يكون منسوبا او بسبب المتغير المستقل ، االختالف الذي قد يحصل في المتغير التا

وكذلك تعبر عن قدرة المتغير المستقل في التنبؤ بالمتغير التابع وعادة ما تدل القيمة االكبر على 

قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصل الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة بسبب إتجاهات 

%( وهي نسبة جيدة جدا. ويالحظ أيضًا أن 15.2ا نسبته )اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو م

 R2من   Adjusted R2، حيث أنه اذا تم طرح   R2قريبة من قيمة  Adjusted R2قيمة 

( يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع الدراسة 1.114، هذا الرقم ) 1.114( = 1.167-1.152)

 ي النتائج، وهو ال يكاد أن يذكر.ف( إنحراف 1.114كاماًل ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )

كما ويتضح من الجدول )( أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع، حيث 

( 1.15( وهي أقل من مستوى الداللة )1.111هي) P-valueيتضح من الجدول أعاله أن قيمة 

ن قيمة االحتمالية للمتغير (، كما أظهرت النتائج أعاله أ44.253هي ) F-valueحيث أن قيمة 

( t(، كما تظهر النتائج أن قيمة )1.15( وهي دالة عند مستوى )1.111تخطيط السيناريو )

(، وبناءا على ذلك سوف يتم 1.66( الجدولية )t( وهي أكبر من قيمة )6.654المحسوبة كانت )

داللة إحصائية رفض الفرض العدمي الرئيسي األول والذي ينص على أنه "ال يوجد أثر ذو 

اإلدراك الصحيح لرأس إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء رأس مال الموهبة )

( في الجامعات االردنية مال الموهبة، المساواة المتآصلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية

لذ ينص على أنه " ("، وقبول الفرض البديل وا 0.05الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء رأس مال 

اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة، المساواة المتآصلة، نظم التعويضات، آليات الموهبة )

 (". 0.05( في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة )الحاكمية
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 الفرضية الفرعية األولى:

H01-1: "ال يوجد أ ر  و داللة إحصا ية  ت اهات ا دارات العليا نحو تخطيط السيناريو 

على ا دراك الصحيح لرأس مال الموهبة في ال امعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند 

 ".(  0.05) مستو  داللة

 (12-4جدول رقم )
 تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الفرعية األولى

Probability t-statistics β Coefficients المتغيرات 
 قيمة التأثير المحسوبة االحتمالية

 
 الثابت 1.635 4.453 1.111

 طيط السيناريوتخ 1.616 5.451 1.111

اإلرتباط 
R 

معامل التحديد 
R2 

معامل التحديد المعدل 
Adjusted R2 

F-value 
مستوى الداللة 

Sig 
1.455 1.215 1.213 55.512 1.111 

 المتغير التابع : اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة

، وهذا  R = 0.455( أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد 12-0يبين الجدول رقم )

اإلدراك الصحيح يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو و 

في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان طردية قوية. أيضًا يبين الجدول لرأس مال الموهبة

R أعاله أن قيمة 
2
ا نحو تخطيط السيناريو وهذا يدل على أن إتجاهات اإلدارات العلي0.207 = 

R، حيث تعتبر قيمة اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة%( من التباين في 24.7تشكل )
مؤشرا  2

على مقدار التباين او االختالف الذي قد يحصل في المتغير التابع، بحيث يكون منسوبا او بسبب 
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بالمتغير التابع وعادة ما تدل المتغير المستقل ، وكذلك تعبر عن قدرة المتغير المستقل في التنبؤ 

القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصل الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة 

%( وهي نسبة جيدة جدا. 24.7بسبب إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته )

Adjusted Rويالحظ أيضًا أن قيمة 
Rقريبة من قيمة  2

Adjusted Rنه اذا تم طرح ، حيث أ 2
2  

Rمن 
( يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع 4.440، هذا الرقم ) 4.440( = 4.248-4.247) 2

( إنحراف في النتائج، وهو ال يكاد أن 4.440الدراسة كاماًل ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )

قلة على المتغير التابع، ( أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المست   يذكر.كما ويتضح من الجدول )

( وهي أقل من مستوى الداللة 4.444هي) P-valueحيث يتضح من الجدول أعاله أن قيمة 

(، كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة االحتمالية 00.042هي ) F-value( حيث أن قيمة 4.40)

تائج أن قيمة (، كما تظهر الن4.40( وهي دالة عند مستوى )4.444للمتغير تخطيط السيناريو )

(t( المحسوبة كانت )( وهي أكبر من قيمة )7.004t( الجدولية )وبناءا على ذلك سوف 1.86 ،)

يتم رفض الفرض العدمي الفرعي األول والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

ة في إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهب

(". وقبول الفرض البديل  0.05الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة )

والذي ينص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو 

د مستوى على اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عن

 (. 0.05داللة )

 الفرضية الفرعية الثانية:
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H01-2:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوعلى"

 (". 0.05المساواة المتآصلة في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)

 (13-4جدول رقم ) 
 إلنحدار البسيط للفرضية الفرعية الثانيةتحليل ا            

Probability t-statistics β Coefficients المتغيرات 
 قيمة التأثير المحسوبة االحتمالية

 
 الثابت 2.311 5.155 1.111

 تخطيط السيناريو 1.447 4.446 1.111

اإلرتباط 
R 

معامل التحديد 
R2 

معامل التحديد المعدل 
Adjusted R2 

F-value 
مستوى الداللة 

Sig 
1.261 1.175 1.171 16.564 1.111 

 المتغير التابع : المساواة المتأصلة

، وهذا  R = 0.291( أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد 18-0يبين الجدول رقم )

اة يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو و المساو 

المتأصلةفي الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان طردية قوية. أيضًا يبين الجدول أعاله أن 

R قيمة 
2
وهذا يدل على أن إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو تشكل 0.085 = 

R%( من التباين في المساواة المتأصلة، حيث تعتبر قيمة 8.0)
مؤشرا على مقدار التباين او  2

االختالف الذي قد يحصل في المتغير التابع، بحيث يكون منسوبا او بسبب المتغير المستقل ، 

وكذلك تعبر عن قدرة المتغير المستقل في التنبؤ بالمتغير التابع وعادة ما تدل القيمة االكبر على 

قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصل الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة بسبب إتجاهات 
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%( وهي نسبة جيدة جدا. ويالحظ أيضًا أن 8.0اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته )

Adjusted Rقيمة 
Rقريبة من قيمة  2

Adjusted R، حيث أنه اذا تم طرح   2
Rمن   2

2 

( يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع الدراسة كاماًل 4.440، هذا الرقم ) 4.440( = 4.481-4.480)

كما ي النتائج، وهو ال يكاد أن يذكر. ( إنحراف ف4.440الدراسة، سيكون هناك ) ضمن نموذج

ويتضح من الجدول )( أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع، حيث يتضح 

( حيث أن 4.40( وهي أقل من مستوى الداللة )4.444هي) P-valueمن الجدول أعاله أن قيمة 

(، كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة االحتمالية للمتغير تخطيط 18.760) هي F-valueقيمة 

( المحسوبة t(، كما تظهر النتائج أن قيمة )4.40( وهي دالة عند مستوى )4.444السيناريو )

(، وبناءا على ذلك سوف يتم رفض 1.86( الجدولية )t( وهي أكبر من قيمة )0.006كانت )

ي والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات الفرض العدمي الفرعي الثان

اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على المساواة المتآصلة في الجامعات االردنية الخاصة 

("، وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه يوجد أثر  0.05بمدينة عمان عند مستوى داللة )

اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على المساواة المتآصلة في ذو داللة إحصائية إلتجاهات 

 (". 0.05الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة )

 

 الفرضية الفرعية الثالثة:

"ال يوجييد أثيير ذو دالليية إحصييائية إلتجاهييات اإلدارات العليييا نحييو تخطيييط السيييناريوعلى نظييم 

 (". 0.05االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)التعويضات في الجامعات 

 (14-4جدول رقم )
 تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الفرعية الثالثة
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Probability t-statistics β Coefficients المتغيرات 
 قيمة التأثير المحسوبة االحتمالية

 
 الثابت 1.435 2.556 1.116

1.111 5.415 1.617 
تخطيط 

 يناريوالس

اإلرتباط 
R 

معامل 
 R2التحديد 

معامل التحديد المعدل 
Adjusted R2 

F-value 
مستوى الداللة 

Sig 
1.347 1.121 1.115 26.315 1.111 

 المتغير التابع : نظم التعويضات

، وهذا  R = 0.348( أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد 10-0يبين الجدول رقم )

ن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ونظم يشير إلى أ

التعويضاتفي الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان طردية قوية. أيضًا يبين الجدول أعاله أن 

R قيمة 
2
وهذا يدل على أن إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو تشكل 4.121 = 

Rين في نظم التعوضيات، حيث تعتبر قيمة %( من التبا12.1)
مؤشرا على مقدار التباين او  2

االختالف الذي قد يحصل في المتغير التابع، بحيث يكون منسوبا او بسبب المتغير المستقل ، 

وكذلك تعبر عن قدرة المتغير المستقل في التنبؤ بالمتغير التابع وعادة ما تدل القيمة االكبر على 

ان اعلى قيمة قد تصل الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة بسبب إتجاهات  قيمة افضل بحيث

%( وهي نسبة جيدة جدا. ويالحظ أيضًا أن 12.1اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته )

Adjusted Rقيمة 
Rقريبة من قيمة  2

Adjusted R، حيث أنه اذا تم طرح   2
Rمن   2

2 

( يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع الدراسة كاماًل 4.440الرقم ) ، هذا 4.440( = 4.117-4.121)
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كما ي النتائج، وهو ال يكاد أن يذكر. ( إنحراف ف4.440ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )

( أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع، حيث 10-0ويتضح من الجدول )

( 4.40( وهي أقل من مستوى الداللة )4.444هي) P-valueيتضح من الجدول أعاله أن قيمة 

(، كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة االحتمالية للمتغير 28.817هي ) F-valueحيث أن قيمة 

( t(، كما تظهر النتائج أن قيمة )4.40( وهي دالة عند مستوى )4.444تخطيط السيناريو )

(، وبناءا على ذلك سوف يتم 1.86( الجدولية )t( وهي أكبر من قيمة )0.010المحسوبة كانت )

رفض الفرض العدمي الفرعي الثالث والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على آليات الحاكمية في الجامعات االردنية 

ل الفرض البديل والذي ينص على أنه ("، وقبو  0.05الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على آليات الحاكمية 

 (". 0.05في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة )

 

 

 

 

 : الفرضية الفرعية الرابعة

H01-4: ة إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوعلى "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي

  (". 0.05آليات الحاكمية في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)

 (  15-4جدول رقم )
 تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الفرعية الرابعة          
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Probability t-statistics β Coefficients المتغيرات 
 قيمة التأثير المحسوبة االحتمالية

 
 الثابت 2.114 3.555 1.111

1.111 3.653 1.465 
تخطيط 
 السيناريو

اإلرتباط 
R 

معامل 
 R2التحديد 

معامل التحديد المعدل 
Adjusted R2 

F-value 
مستوى الداللة 

Sig 
1.263 1.166 1.165 15.577 1.111 

 مية المتغير التابع : آليات الحاك

، وهذا  R = 0.263( أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد 10-0يبين الجدول رقم )

يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو وآليات 

الحاكميةفي الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان طردية قوية. أيضًا يبين الجدول أعاله أن 

R  قيمة
2
وهذا يدل على أن إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو تشكل 4.468 = 

R%( من التباين في آليات الحاكمية، حيث تعتبر قيمة 6.8)
مؤشرا على مقدار التباين او  2

االختالف الذي قد يحصل في المتغير التابع، بحيث يكون منسوبا او بسبب المتغير المستقل ، 

قدرة المتغير المستقل في التنبؤ بالمتغير التابع وعادة ما تدل القيمة االكبر على  وكذلك تعبر عن

قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصل الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة بسبب إتجاهات 

%( وهي نسبة جيدة جدا. ويالحظ أيضًا أن 6.8اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته )

Adjusted Rقيمة 
Rقريبة من قيمة  2

Adjusted R، حيث أنه اذا تم طرح   2
Rمن   2

2 

( يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع الدراسة كاماًل 4.440، هذا الرقم ) 4.440( = 4.460-4.468)
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كما ي النتائج، وهو ال يكاد أن يذكر. ( إنحراف ف4.440ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )

عاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع، حيث ( أ10-0ويتضح من الجدول )

( 4.40( وهي أقل من مستوى الداللة )4.444هي) P-valueيتضح من الجدول أعاله أن قيمة 

(، كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة االحتمالية للمتغير 10.788هي ) F-valueحيث أن قيمة 

( t(، كما تظهر النتائج أن قيمة )4.40ة عند مستوى )( وهي دال4.444تخطيط السيناريو )

(، وبناءا على ذلك سوف يتم 1.86( الجدولية )t( وهي أكبر من قيمة )8.878المحسوبة كانت )

رفض الفرض العدمي الفرعي الرابع والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

على آليات الحاكمية في الجامعات االردنية  إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو

("، وقبول الفرض البديل والذ ينص على أنه  0.05الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على آليات الحاكمية 

 (". 0.05د مستوى داللة )في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عن

 الفرضية الرئيسية الثانية:

H02:  ال يوجييد أثيير ذو دالليية إحصييائية إلتجاهييات اإلدارات العليييا نحييو تخطيييط السيييناريوعلى إدارة"

 (". 0.05األداء في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)

 (16-4جدول )
 للفرضية الرئيسية الثانية تحليل اإلنحدار البسيط        

Probability t-statistics β Coefficients المتغيرات 
 قيمة التأثير المحسوبة االحتمالية

 
 الثابت 2.421 6.655 1.111

1.111 5.576 1.426 
تخطييييييييييييييييييييييييييييييط 

 السيناريو
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اإلرتبيياط 
R 

معامييييييييييييييييييييييييل 
 R2التحديد 

معامييييييييييل التحديييييييييييد المعييييييييييدل 
Adjusted R2 

F-value 
ى الدالليييية مسييييتو 
Sig 

1.357 1.127 1.124 31.241 1.111 

 المتغير التابع : إدارة األداء بأبعادها ) البعد الهيكلي، البعد السلوكي، البعد المتعلق بالمحاذاة(

، وهذا  R = 0.358( أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد 16-0يبين الجدول رقم )

دارة األداء يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إتجا هات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوا 

بأبعادها ) البعد الهيكلي، البعد السلوكي، البعد المتعلق بالمحاذاة( في الجامعات االردنية الخاصة 

R 4.128بمدينة عمان طردية قوية. أيضًا يبين الجدول أعاله أن قيمة 
2
وهذا يدل على أن  = 

%( من التباين في إدارة األداء 12.8تخطيط السيناريو تشكل ) إتجاهات اإلدارات العليا نحو

Rبأبعادها ) البعد الهيكلي، البعد السلوكي، البعد المتعلق بالمحاذاة(، حيث تعتبر قيمة 
مؤشرا  2

على مقدار التباين او االختالف الذي قد يحصل في المتغير التابع، بحيث يكون منسوبا او بسبب 

ك تعبر عن قدرة المتغير المستقل في التنبؤ بالمتغير التابع وعادة ما تدل المتغير المستقل، وكذل

القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصل الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة 

%( وهي نسبة جيدة جدا. 12.8بسبب إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته )

Adjusted Rقيمة ويالحظ أيضًا أن 
Rقريبة من قيمة  2

 Adjusted، حيث أنه اذا تم طرح   2

R
Rمن   2

( يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع 4.440، هذا الرقم ) 4.440( = 4.120-4.128) 2

( إنحراف في النتائج، وهو ال يكاد أن 4.440الدراسة كاماًل ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )

 يذكر.
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( أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير 16-0ل )كما ويتضح من الجدو 

( وهي أقل من مستوى 4.444هي) P-valueالتابع، حيث يتضح من الجدول أعاله أن قيمة 

(، كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة 81.201هي ) F-value( حيث أن قيمة 4.40الداللة )

(، كما تظهر 4.40( وهي دالة عند مستوى )4.444االحتمالية للمتغير تخطيط السيناريو )

(، وبناءا 1.86( الجدولية )t( وهي أكبر من قيمة )0.088( المحسوبة كانت )tالنتائج أن قيمة )

على ذلك سوف يتم رفض الفرض العدمي الرئيسي الثاني والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو 

ط السيناريوعلى إدارة األداء بأبعادها )البعد داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطي

الهيكلي؛ البعد السلوكي؛ البعد المتعلق بالمحاذاة( في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند 

("، وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية  0.05مستوى داللة)

ط السيناريوعلى إدارة األداء في الجامعات االردنية الخاصة إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطي

 (". 0.05بمدينة عمان عند مستوى داللة)

  الفرضية الرئيسة الثالثة :

H03:  رأس مييييال الموهبيييية فيييييي  األداءفيييييي متطلبييييات بنيييياء"ال يوجييييد أثيييير ذو دالليييية إحصييييائية إلدارة

 (". 0.05ة)الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى دالل

بييالرغم ميين ان امتغييير المسييتقل وليييس التييابع يتكييون ميين عييدة متغيييرات إال أنييه سييوف يييتم اسييتخدام 

  اختبار التحليل البسيطوذلك لعدم وجود فرضيات فرعية تتفرع من الفرضية الرئيسية الثالثة.

 (15-4جدول )
 تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الرئيسية الثالثة      

Probability t-statistics β Coefficients المتغيرات 
 قيمة التأثير المحسوبة االحتمالية
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 الثابت 1.626 3.131 1.113

 إدارة األداء 1.741 15.536 1.111

اإلرتباط 
R 

معامل 
 R2التحديد 

معامل التحديد المعدل 
Adjusted R2 

F-value 
مستوى الداللة 

Sig 
1.552 1.566 1.564 314.571 1.111 

اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة، المساواة المتغير التابع : بناء رأس مال الموهبة بأبعادها )

 (.المتآصلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية

، وهذا  R = 0.772( أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد 17-0يبين الجدول رقم )

اإلدراك الصحيح رة األداء و بناء رأس مال الموهبة بأبعادها )يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إدا

(في الجامعات االردنية لرأس مال الموهبة، المساواة المتآصلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية

R 4.068الخاصة بمدينة عمان طردية قوية. أيضًا يبين الجدول أعاله أن قيمة 
2
وهذا يدل على  = 

اإلدراك الصحيح %( من التباين في بناء رأس مال الموهبة بأبعادها )06.8أن إدارة األداء تشكل )

R(، حيث تعتبر قيمة لرأس مال الموهبة، المساواة المتآصلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية
2 

مؤشرا على مقدار التباين او االختالف الذي قد يحصل في المتغير التابع، بحيث يكون منسوبا او 

مستقل ، وكذلك تعبر عن قدرة المتغير المستقل في التنبؤ بالمتغير التابع وعادة ما بسبب المتغير ال

تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصل الواحد صحيح وقد بلغت هذه 

%( وهي نسبة جيدة جدا. 06.8القيمة بسبب إدارة األداء نحو بناء رأس مال الموهبة ما نسبته )

Adjusted Rًا أن قيمة ويالحظ أيض
Rقريبة من قيمة  2

 Adjusted، حيث أنه اذا تم طرح   2
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R
Rمن   2

( يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع 4.442، هذا الرقم ) 4.442( = 4.080-4.086) 2

ي النتائج، وهو ال يكاد أن ( إنحراف ف4.442الدراسة كاماًل ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )

( أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير 17-0الجدول ) كما ويتضح منيذكر. 

( وهي أقل من مستوى 4.444هي) P-valueالتابع، حيث يتضح من الجدول أعاله أن قيمة 

(، كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة 810.081هي ) F-value( حيث أن قيمة 4.40الداللة )

(، كما تظهر النتائج أن 4.40( وهي دالة عند مستوى )4.444االحتمالية للمتغير إدارة األداء )

(، وبناءا على ذلك 1.86( الجدولية )t( وهي أكبر من قيمة )17.786( المحسوبة كانت )tقيمة )

سوف يتم رفض الفرض العدمي الرئيسي الثالث والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة 

د الهيكلي؛ البعد السلوكي؛ البعد المتعلق بالمحاذاة( في بناء إحصائية إلدارة األداء بأبعادها )البع

اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة، المساواة المتآصلة، نظم التعويضات، رأس مال الموهبة )

("،  0.05( في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)آليات الحاكمية

 متطلبات  بناءلى أنه أثر ذو داللة إحصائية إلدارة األداء في وقبول الفرض البديل والذي ينص ع

اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة، المساواة المتآصلة، نظم التعويضات، رأس مال الموهبة )

 (". 0.05( في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)آليات الحاكمية

 الفرضية الرئيسية الرابعة:

H04:  متطلبات "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي

مال الموهبة بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان  بناء رأس

 (". 0.05عند مستوى داللة)
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( وذلك Path Analysisالختبار هذه الفرضية سوف يتم استخدام تحليل المسار )

 ، وفقًا لالجراءات االتية: :Amosباستخدام برمجية 

حساب عالقة األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء رأس   -

 مال الموهبة.

حساب عالقة األثراألثر غير المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على  -

 ال الموهبةفي ظل إدارة األداء.بناء رأس م

حساب عالقة االثر غير المباشر، وذلك للتأكد من أن المتغير الوسيط له دور في تحسين اثر  -

 المتغير المستقل على التابع، وهذا يتطلب :

  التأكد من أن هناك أثر مباشر ذو داللة احصائية التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط

 مال الموهبة ، ومالحظة قيمة التباين المفسر.  السيناريو على بناء رأس

  التأكد من أن هذه العالقة المباشرة  اصبحت بعد ادخال المتغير الوسيط أصبحت غير دالة

احصائيا وقيمتها قلت، وأصبحت عالقة غير مباشرة ذات داللة احصائيا، وازدادت قيمة التباين 

 المفسر.

 غير المباشر. االثراألثر المباشر مع  احتساب قيمة األثر الكلي من خالل مجموع 
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بناء رأس مال أظهرت نتائج اختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على 

 الموهبة ما يلي: 

نحو تخطيط السيناريو على بناء رأس مال ( األثر المباشر التجاهات اإلدارة العليا 1-4شكل )
 الموهبة

بناء رأس  -وتخطيطالسيناري
 مال اموهبة

Chi 2 chi2/df GFI CFI RMSEA SIG  األثر
 المباشر

الداللة 
 اإلحصائية

C.R T-
value 

AVE 

451.167 2.663 4.814 4.801 1.177 1.111 1.456 1.111 3.267 6.654 4.531 
توضح النتائج أعاله أن تخطيط السيناريو لها أثر مباشر على رأس مال الموهبة وذلك عند 

Chi(، كما أوضحت النتائج أعاله أن قيمة α≤4.40ستوى داللة )م
( وهي دالة 004.488) 2

 Minimum(، وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض α≤4.40احصائيا عند مستوى داللة )

Discrepancy  والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمةChi
DF (2.68 ،)على درجات الحرية 2

أن قيمة الحد األدنى  Arbuckle (2008)الجيد، حيث اقترح  وهو ما يعكس مستوى الموائمة
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( كحد أعلى، كما وأظهرت النتائج 0( كحد أدنى و)1للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين )

( 4.814وهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ) Goodness of Fit Index(GFI)أعاله أن قيمة 

التامة(. أيضاأوضحت النتائج أعاله أن قيمة مؤشر وهو مقارب لقيمة الواحد صحيح )الموائمة 

( وهو مقارب الى الواحد صحيح. 4.801) Comparative Fit Index  (CFI)الموائمة المقارن 

 Root Mean Square Error of وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي

Approximation (RMSEA) (4.118وهي مقاربة للصفر. أيضًا، بلغت )  قيمة متوسط

(، وبناء على ذلك سوف يتم في المرحلة التالية إدخال المتغير 4.081) (AVE)اإلنحراف المفسر 

الوسيط ومالحظة قيمة متوسط اإلنحراف المفسر وقيمة األثر المباشر والداللة اإلحصائية لها وقيمة 

 األثر غير المباشر.

 وسيط كما يلي:افة المتغير الضإوالختبار األثر غير المباشر، تم 

 

 

 

 

 

 ( األثر غير المباشر مع وجود المتغير الوسيط إدارة األداء2-4شكل )
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 Chi 2 chi2/df GFI CFI RMSEA SIG  األثر
 المباشر

األثر 
غير 
 المباشر

الداللة 
-C.R T اإلحصائية

value AVE 

تخطيط 
بناء  -السيناريو

 رأس مال اموهبة

552.355 2.433 4.888 4.860 1.172 1.111 

1.157 _____ 1.374 1.751 6.654 

تخطيط السيناريو  4.635
 إدارة األداء –

_____ 1.635 1.111 3.554 5.576 

 -إدارة األداء 
بناء رأس مال 

 اموهبة
_____ 1.446 1.111 7.147 15.536 

صبحت العالقة يتضح من نتائج الجدول أعاله أنه وبعد أدخال المتغير الوسيط )إدارة األداء(، أ

المباشرة التي بين تخطيط السيناريوبناء رأس مال الموهبة غير دالة احصائيًا، وأن قيمة األثر قلت، 

(، ومن المالحظ أيضًا أن 4.860( كما هو موضح أعاله وأصبحت )4.888حيث أنها كانت )

دارة األ4.680قد ازدادت وأصبحت ) (AVE)قيمة  داء كانت (، كما أن عالقة تخطيط السيناريوا 

(، كما وأظهرت 4.887(، حييث أن قيمة األثر كانت )α≤4.40دالة احصائية عند مستوى داللة )

النتائج أعاله أن إدارة األداء لها تياثير ذو داللة احصائية على بناء رأس المال الموهبة عند مستوى 

قيمة األثر الكلي (، وبناءًا على ذلك فإن 4.006(، حيث أن قيمة األثر كانت )α≤4.40داللة )

تعبر عن  AVEوبما أن قيمة  0.475 = (0.446 * 0.937) +0.058يمكن حسابه كما يلي : 

Rمعدل التباين المفسر والتي تمثل قيمة 
قد ازدادت فهذا يدل على أن المتغير الوسيط قد زاد من ، 2

وزاد من تفسير المتغير  تفسير المتغير المستقل للمتغير التابع، أي أن المتغير الوسيط قد قام بعمله

وبناءًا على ذلك فإن المتغير الوسيط قام بعمله وبالتالي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  .المستقل

إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء رأس مال الموهبة بوجود إدارة األداء 

نما تحول األثر المباشر إلى أثر غير مباش ر وأصبح هذا األثر عن طريق وجود متغير وسيط، وا 

 .إدارة األداء
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ترفض الفرضية العدمية وتقبل البديلة التي تنص على )يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات 

مال الموهبة بوجود إدارة األداء متغير  العليا نحو تخطيط السيناريوفي متطلبات  بناء رأساإلدارات 

 (". 0.05مدينة عمان عند مستوى داللة()وسيط في الجامعات االردنية الخاصة ب

 قة عن الفرضية الرئيسية الرابعة:ثالفرضية الفرعية األولى والمنب

H04-1:  السيناريوفي "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط

سيط في الجامعات اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة بوجود إدارة األداء متغير و  متطلبات بناء

الختبار هذه الفرضية سوف يتم  (". 0.05االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)

وبأستخدم نفس Amos( وذلك باستخدام برمجية Path Analysisاستخدام تحليل المسار )

 االجراءات التي تمت في اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة 

ئية أظهرت نتائج اختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو وبعد اجراء العمليات االحصا

 تخطيط السيناريو على بناء اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة 

 

 

 

 

 

ختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء اإلدراك الصحيح ا (3-4شكل )

 لرأس مال الموهبة

بناء  -ناريوتخطيط السي

اإلدراك الصحيح لرأس مال 
Chi 2 chi2/df GFI CFI RMSEA SIG 

األثر 

 المباشر

الداللة 

 اإلحصائية
C.R 

T-

value 
AVE 
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 4.503 8.168 4.180 4.444 4.880 4.444 4.488 4.888 4.800 2.688 000.086 الموهبة

 

اإلدراكالصحيحلرأسمااللموهبة توضح النتائج أعاله أن تخطيط السيناريو لها أثر مباشر على بناء

Chi(، كما أوضحت النتائج أعاله أن قيمة α≤4.40وذلك عند مستوى داللة )
( وهي 000.086) 2

 Minimum(، وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض α≤4.40دالة احصائيا عند مستوى داللة )

Discrepancy  والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمةChi
DF (2.688 ،) على درجات الحرية2

أن قيمة الحد األدنى  Arbuckle (2008)وهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد، حيث اقترح 

( كحد أعلى، كما وأظهرت النتائج أعاله 0( كحد أدنى و)1للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين )

وهو  (4.800وهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ) Goodness of Fit Index(GFI)أن قيمة 

مقارب لقيمة الواحد صحيح )الموائمة التامة(. أيضاأوضحت النتائج أعاله أن قيمة مؤشر الموائمة 

( وهو مقارب الى الواحد صحيح. وبلغ 4.888) Comparative Fit Index  (CFI)المقارن 

 Root Mean Square Error of Approximation الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي

(RMSEA) (4.488 وهي مقاربة للصفر. أيضًا، بلغت قيمة متوسط اإلنحراف المفسر )(AVE) 

(، وبناء على ذلك سوف يتم في المرحلة التالية إدخال المتغير الوسيط ومالحظة قيمة 4.048)

 متوسط اإلنحراف المفسر وقيمة األثر المباشر والداللة اإلحصائية لها وقيمة األثر غير المباشر.
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 األثر غير المباشر، تم اضافة المتغير الوسيط كما يلي: والختبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع المتغير الوسيط إدارة األداءالمباشر الغير ختبار األثر ا (4-4شكل )

 
Chi 2 chi2/df GFI CFI RMSEA SIG 

األثيييييييييييييير 
 المباشر

األثيييييييييييييير 
غيييييييييييييييييير 
 المباشر

الدالليييييييييييييييييية 
 اإلحصائية

C.R 
T-

value 
AVE 

 -تخطيييط السيييناريو
إلدراك بنييييييييييييييييييييييياء ا

الصحيح لرأس مال 
 الموهبة

540.992 2.383 0.881 0.872 0.080 0.000 

0.534 _____ 0.001 3.285 7.450 

تخطييييط السييييناريو  0.098
 إدارة األداء –

_____ 0.735 0.000 4.590 5.589 

بنيياء  -إدارة األداء 
اإلدراك الصييييييييييحيح 

 لرأس مال الموهبة

_____ 0.592 0.000 6.203 9.168 
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يتضح من نتائج الجدول أعاله أنه وبعد أدخال المتغير الوسيط )إدارة األداء(، بقيت العالقة 

المباشرة التي بين تخطيط السيناريو وبناء اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة دالة احصائيًا، لكن 

، ومن (4.080( كما هو موضح أعاله وأصبحت )4.880قيمة األثر قلت، حيث أنها كانت )

(، لكن الزيادة غير ملحوظة كما 4.088قد ازدادت وأصبحت ) (AVE)المالحظ أيضًا أن قيمة 

(، حييث α≤4.40أن عالقة تخطيط السيناريو بإدارة األداء كانت دالة احصائية عند مستوى داللة )

و داللة (، كما وأظهرت النتائج أعاله أن إدارة األداء لها تياثير ذ4.780أن قيمة األثر كانت )

(، حيث أن قيمة األثر كانت α≤4.40احصائية على بناء رأس المال الموهبة عند مستوى داللة )

 * 0.735) +0.534(، وبناءًا على ذلك فإن قيمة األثر الكلي يمكن حسابه كما يلي : 4.082)

0.592) = 0.969.) 

المباشر لتخطيط السيناريو  وبما أن المتغير الوسيط قلل من فيمة األثر لكن بقيت قيمة األثر غير

على بناء اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة دالة احصائيا، فإن المتغير الوسيط لعب دور الوسيط 

تعبر عن معدل التباين  AVE( وليس التام، بالرغم من أن قيمة Partial Mediationالجزئي )

Rالمفسر والتي تمثل قيمة 
الفرض ظ، وبناءا عليه يتم رفض قد ازداد، لكن لم تزداد بشكل ملحو ، 2

العدمي قبول الفرض البديل والذي ينص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات 

متطلبات بناء اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة بوجود إدارة  العليا نحو تخطيط السيناريوفي

 (". 0.05مان عند مستوى داللة  )الجامعات االردنية الخاصة بمدينة ع األداء متغير وسيط في
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 :قة عن الفرضية الرئيسية الرابعةثالفرضية الفرعية الثانية والمنب

H04-1:فيي  "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهيات اإلدارات العلييا نحيو تخطييط السييناريو

بمدينيية عمييان  المسيياواة المتآصييلة بوجييود إدارة األداء متغييير وسيييط فييي الجامعييات االردنييية الخاصيية

 Pathالختبيار هيذه الفرضيية سيوف ييتم اسيتخدام تحلييل المسيار ) ("". 0.05عند مسيتوى داللية)

Analysis وذليييك باسيييتخدام برمجيييية وبأسيييتخدم نفيييس االجيييراءات التيييي تميييت فيييي اختبيييار الفرضيييية )

المباشيييير نتييييائج اختبييييار األثيييير  وأظهييييرتالرئيسييييية الرابعيييية والفرعييييية االولييييى ميييين الفرضييييية الرابعيييية ،

 المساواة المتأصلة ما يلي: التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء

 توضح النتائج أعاله أن تخطيط السيناريو لها أثر مباشر على بناءالمساواة المتأصلة 

 

 

 

 

 

 

 

تخطيط السيناريو على اختيار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو  (0-0شكل )

 ناءالمساواة المتأصلةب

بناء  -تخطيط السيناريو

 المساواة المتأصلة

Chi 2 chi2/df GFI CFI RMSEA SIG 

األثر 

 المباشر

الداللة 

 اإلحصائية
C.R 

T-

value 
AVE 

016.180 2.062 4.820 4.860 4.488 4.444 4.880 4.444 8.000 4.006 4.002 
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Chiتائج أعاله أن قيمة (، كما أوضحت النα≤4.40وذلك عند مستوى داللة )
( وهي 016.180) 2

 Minimum(، وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض α≤4.40دالة احصائيا عند مستوى داللة )

Discrepancy  والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمةChi
 DFعلى درجات الحرية 2

أن قيمة الحد  Arbuckle (2008)(، وهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد، حيث اقترح 2.062)

( كحد أعلى، كما وأظهرت 0( كحد أدنى و)1األدنى للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين )

وهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته  Goodness of Fit Index(GFI)النتائج أعاله أن قيمة 

أن قيمة ( وهو مقارب لقيمة الواحد صحيح )الموائمة التامة(. أيضاأوضحت النتائج أعاله 4.820)

( وهو مقارب الى الواحد 4.860) Comparative Fit Index  (CFI)مؤشر الموائمة المقارن 

 Root Mean Square Error of صحيح. وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي

Approximation (RMSEA) (4.488 وهي مقاربة للصفر. أيضًا، بلغت قيمة متوسط )

(، وبناء على ذلك سوف يتم في المرحلة التالية إدخال المتغير 4.002) (AVE)اإلنحراف المفسر 

الوسيط ومالحظة قيمة متوسط اإلنحراف المفسر وقيمة األثر المباشر والداللة اإلحصائية لها وقيمة 

 األثر غير المباشر.
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 والختبار األثر غير المباشر، تم اضافة المتغير الوسيط كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبار األثر الغير مباشر مع إضافة المتغير الوسيط (6-0شكل )

 
Chi 2 chi2/df GFI CFI RMSEA SIG 

األثر 
 المباشر

األثر 
غير 
 المباشر

الداللة 
 اإلحصائية

C.R 
T-

value 
AVE 

تخطيط 
 -السيناريو

بناء المساواة 
 المتأصلة

080.607 2.188 4.860 4.821 4.470 4.444 

-
4.488 

_____ 4.668 -4.086  0.006 

4.681 
تخطيط 
 –السيناريو 

 إدارة األداء

_____ 1.460 4.444 8.888 0.088 

 -إدارة األداء 
بناء المساواة 

 المتأصلة

_____ 1.487 4.444 14.808 14.002 
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يتضح من نتائج الجدول أعاله أنه وبعد أدخال المتغير الوسيط )إدارة األداء(، أصبحت 

تي بين تخطيط السيناريو وبناء المساواة المتأصلة غير دالة احصائيًا، وأن قيمة العالقة المباشرة ال

(، ومن المالحظ 4.488-( كما هو موضح أعاله وأصبحت )4.880األثر قلت، حيث أنها كانت )

(، كما أن عالقة تخطيط السيناريو إدارة 4.681قد ازدادت وأصبحت ) (AVE)أيضًا أن قيمة 

(، 1.460(، حييث أن قيمة األثر كانت )α≤4.40ائية عند مستوى داللة )األداء كانت دالة احص

كما وأظهرت النتائج أعاله أن إدارة األداء لها تياثير ذو داللة احصائية على بناء المساواة المتأصلة 

(، وبناءًا على ذلك فإن قيمة 1.487(، حيث أن قيمة األثر كانت )α≤4.40عند مستوى داللة )

وبما أن قيمة  1.016 = (1.037 * 1.065) +  -0.088مكن حسابه كما يلي : األثر الكلي ي

AVE  تعبر عن معدل التباين المفسر والتي تمثل قيمةR
قد ازدادت فهذا يدل على أن المتغير ، 2

الوسيط قد زاد من تفسير المتغير المستقل للمتغير التابع، أي أن المتغير الوسيط قد قام بعمله وزاد 

وبناءًا على ذلك فإن المتغير الوسيط قام بعمله وبالتالي يتم رفض  .المتغير المستقلمن تفسير 

الفرض العدمي وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنهيوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات 

المتآصلة بوجود إدارة األداء متغير  اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفيمتطلبات بناء المساواة

 ("". 0.05وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)

ال يوجد أثر ذو داللة قة عن الفرضية الرئيسية الرابعة:ثالفرضية الفرعية الثالثة والمنب

إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي بناء نظم التعويضات بوجود إدارة 

 (". 0.05سيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)األداء متغير و 

( وذلك باستخدام Path Analysisالختبار هذه الفرضية سوف يتم استخدام تحليل المسار )

 والفرعيةوبأستخدم نفس االجراءات التي تمت في اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة Amosبرمجية 
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حيث بينت  نتائج اختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات  الرابعة، الفرضيةمن  الثانيةاالولى و 

 العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء نظم التعويضات ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

اختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء  (1-4شكل )
 نظم التعويضات

اء بن -تخطيط السيناريو

 نظم التعويضات

Chi 2 chi2/df GFI CFI RMSEA SIG 

األثر 

 المباشر

الداللة 

 اإلحصائية
C.R 

T-

value 
AVE 

016.122 2.062 4.827 4.880 4.488 4.444 4.781 4.444 8.702 0.010 4.086 

توضح النتائج أعاله أن تخطيط السيناريو لها أثر مباشر على بناءنظم التعويضات وذلك 

Chi(، كما أوضحت النتائج أعاله أن قيمة α≤4.40داللة ) عند مستوى
( وهي دالة 016.122) 2

 Minimum(، وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض α≤4.40احصائيا عند مستوى داللة )

Discrepancy  والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمةChi
 DFعلى درجات الحرية 2

أن قيمة الحد  Arbuckle (2008)جيد، حيث اقترح (، وهو ما يعكس مستوى الموائمة ال2.062)

( كحد أعلى، كما وأظهرت 0( كحد أدنى و)1األدنى للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين )
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وهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته  Goodness of Fit Index(GFI)النتائج أعاله أن قيمة 

امة(. أيضاأوضحت النتائج أعاله أن قيمة ( وهو مقارب لقيمة الواحد صحيح )الموائمة الت4.827)

( وهو مقارب الى الواحد 4.880) Comparative Fit Index  (CFI)مؤشر الموائمة المقارن 

 Root Mean Square Error of صحيح. وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي

Approximation (RMSEA) (4.488وهي مقاربة للصفر. أيضًا، بلغت قي ) مة متوسط

(، وبناء على ذلك سوف يتم في المرحلة التالية إدخال المتغير 4.086) (AVE)اإلنحراف المفسر 

الوسيط ومالحظة قيمة متوسط اإلنحراف المفسر وقيمة األثر المباشر والداللة اإلحصائية لها وقيمة 

 األثر غير المباشر.

 ط كما يلي:م اضافة المتغير الوسيوالختبار األثر غير المباشر، ت

 

 

 

 

 ( اختبار األثر الغير مباشر بعد إضافة المتغير الوسيط7-4شكل )

 Chi 2 chi2/df GFI CFI RMSEA SIG  الداللة األثر األثرC.R T-AVE 
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غير  المباشر
 المباشر

 value اإلحصائية

 -تخطيط السيناريو
 بناء نظم التعويضات

524.662 2.311 4.820 4.872 1.157 1.111 

1.211 _____ 1.156 1.344 5.415 

 –تخطيط السيناريو  4.602
 إدارة األداء

_____ 1.617 1.111 3.676 5.576 

نظم -إدارة األداء
 التعويضات

_____ 1.661 1.111 6.366 11.561 

يتضح من نتائج الجدول أعاله أنه وبعد أدخال المتغير الوسيط )إدارة األداء(، أصبحت العالقة 

اشرة التي بين تخطيط السيناريو وبناء مظم التعويضات غير دالة احصائيًا، وأن قيمة األثر قلت، المب

(، ومن المالحظ أيضًا أن قيمة 1.211( كما هو موضح أعاله وأصبحت )1.571حيث أنها كانت )

(AVE) ( كما أن عالقة تخطيط السيناريو إدارة األداء كانت دالة 1.642قد ازدادت وأصبحت ،)

(، كما وأظهرت النتائج 1.617(، حييث أن قيمة األثر كانت )α≤1.15حصائية عند مستوى داللة )ا

أعاله أن إدارة األداء لها تياثير ذو داللة احصائية على بناء نظم التعويضات عند مستوى داللة 

(1.15≥α( حيث أن قيمة األثر كانت ،)وبناءًا على ذلك فإن قيمة األثر الكلي يمك1.661 ،) ن

تعبر عن معدل  AVEوبما أن قيمة  0.938 = (0.691 * 0.608) + 0.518 حسابه كما يلي :

قد ازدادت فهذا يدل على أن المتغير الوسيط قد زاد من تفسير ، R2التباين المفسر والتي تمثل قيمة 

 .غير المستقلالمتغير المستقل للمتغير التابع، أي أن المتغير الوسيط قد قام بعمله وزاد من تفسير المت

وبناءًا على ذلك فإن المتغير الوسيط قام بعمله وبالتالي يتم قبول الفرض العدمي والذي ينص على 

أنهال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي بناء نظم 

صة بمدينة عمان عند مستوى التعويضات بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات االردنية الخا

ترفض الفرضية العدمية وتقبل البديلة التي تنص على )يوجد أثر ذو داللة  (". 0.05داللة)
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إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي بناء نظم التعويضات بوجود إدارة األداء 

 (". 0.05مستوى داللة) متغير وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند

 قة عن الفرضية الرئيسية الرابعة:ثالفرضية الفرعية الرابعة والمنب

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي بناء آليات 

مستوى  الحاكمية بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند

( وذلك Path Analysisالختبار هذه الفرضية سوف يتم استخدام تحليل المسار ) (". 0.05داللة)

والفرعية ،وبأستخدم نفس االجراءات التي تمت في اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة Amosباستخدام برمجية 

 من الفرضية الرابعة  ، االولى والثانية و الثالثة

على بناء ختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو نتائج ا وقد أظهرت

 اليات الحاكمية ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 ألثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء اليات الحاكمية( 6-4شكل )

 -تخطيط السيناريو
األثر  Chi 2 chi2/df GFI CFI RMSEA SIG بناءاليات الحاكمية

 المباشر
الداللة 

-C.R T اإلحصائية
value AVE 
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435.152 2.576 4.801 4.860 1.176 1.111 1.617 1.111 3.531 5.415 4.086 
وضح النتائج أعاله أن تخطيط السيناريو لها أثر مباشر على بناءاليات الحاكمية وذلك عند ي

Chiه أن قيمة (، كما أوضحت النتائج أعالα≤4.40مستوى داللة )
( وهي دالة 087.402) 2

 Minimum(، وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض α≤4.40احصائيا عند مستوى داللة )

Discrepancy  والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمةChi
DF (2.086 ،)على درجات الحرية 2

الحد األدنى أن قيمة  Arbuckle (2008)وهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد، حيث اقترح 

( كحد أعلى، كما وأظهرت النتائج أعاله 0( كحد أدنى و)1للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين )

( وهو 4.801وهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ) Goodness of Fit Index(GFI)أن قيمة 

ؤشر الموائمة مقارب لقيمة الواحد صحيح )الموائمة التامة(. أيضاأوضحت النتائج أعاله أن قيمة م

( وهو مقارب الى الواحد صحيح. وبلغ 4.860) Comparative Fit Index  (CFI)المقارن 

 Root Mean Square Error of Approximation الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي

(RMSEA) (4.486 وهي مقاربة للصفر. أيضًا، بلغت قيمة متوسط اإلنحراف المفسر )(AVE) 

وبناء على ذلك سوف يتم في المرحلة التالية إدخال المتغير الوسيط ومالحظة قيمة  (،4.086)

 متوسط اإلنحراف المفسر وقيمة األثر المباشر والداللة اإلحصائية لها وقيمة األثر غير المباشر.

والختبار األثر غير المباشر، تم 
 اضافة المتغير الوسيط كما يلي:

 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 ثر الغير مباشر بعد إضافة المتغير الوسيط( اختبار األ11-4شكل )

 
Chi 2 chi2/df GFI CFI RMSEA SIG 

األثر 
 المباشر

األثر 
غير 
 المباشر

الداللة 
 اإلحصائية

C.R 
T-

value 
AVE 

تخطيط 
بناء  -السيناريو

 اليات الحاكمية
547.213 2.414 4.810 4.862 1.171 1.111 

-
1.151 

_____ 1.614 
-

1.514 
3.973 

خطيط السيناريو ت 4.680
 إدارة األداء –

_____ 1.741 1.111 4.216 5.576 

-إدارة األداء
 الحاكمية

_____ 1.566 1.111 5.651 14.291 

تضح من نتائج الجدول أعاله أنه وبعد أدخال المتغير الوسيط )إدارة األداء(، أصبحت العالقة ي

اليات الحاكمية غير دالة احصائيًا، وأن قيمة األثر قلت، المباشرة التي بين تخطيط السيناريو وبناء 

(، ومن المالحظ أيضًا أن 4.401-( كما هو موضح أعاله وأصبحت )4.648حيث أنها كانت )

(، كما أن عالقة تخطيط السيناريو إدارة األداء كانت 4.680قد ازدادت وأصبحت ) (AVE)قيمة 

(، كما وأظهرت 4.801ييث أن قيمة األثر كانت )(، حα≤4.40دالة احصائية عند مستوى داللة )

النتائج أعاله أن إدارة األداء لها تياثير ذو داللة احصائية على بناء نظم التعويضات عند مستوى 
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(، وبناءًا على ذلك فإن قيمة األثر الكلي يمكن 4.766(، حيث أن قيمة األثر كانت )α≤4.40داللة )

 حسابه كما يلي :

-0.051+ (0.841 * 0.766) = 0.593 
Rتعبر عن معدل التباين المفسر والتي تمثل قيمة  AVEوبما أن قيمة 

قد ازدادت فهذا يدل على ، 2

أن المتغير الوسيط قد زاد من تفسير المتغير المستقل للمتغير التابع، أي أن المتغير الوسيط قد قام 

لمتغير الوسيط قام بعمله وبالتالييتم وبناءًا على ذلك فإن ا .بعمله وزاد من تفسير المتغير المستقل

قبول الفرض العدمي والذي ينص على أنهال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا 

نحو تخطيط السيناريوفي بناء آليات الحاكمية بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات االردنية 

(".ترفض الفرضية العدمية وتقبل البديلة التي  0.05الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)

تنص على )يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي بناء 

آليات الحاكمية بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند 

 (". 0.05مستوى داللة)
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 خامسالفصل ال

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 لمقدمةا (5-0) 

 ( مناقشة النتائج واالستنتاجات5-7) 

 ( التوصيات والمقترحات5-3)
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات مناقشة النتائج و 

 مقدمةال( 5-0) 

امها في على نتائج التحليل اإلحصائي واألساليب اإلحصائية الرئيسية التي قام الباحث باستخد بناءً 

لمجمل  دراسته والتي تتضمن نتائج التحليل الوصفي واختبار الفرضيات؛ يمهد هذا الفصل عرضاً 

ليها الباحث والتي تتضمن اإلجابة عن األسئلة التي تم طرحها في بداية إالنتائج التي توصل 

لتي بنيت الدراسة والتي تم بناء مشكلة الدراسة على أساسها؛ إضافة إلى استنتاجات الفرضيات ا

على  من التوصيات المقترحة وذلك بناءً عليها هذه الدراسة، وسوف يقوم الباحث بتقديم مجموعة 

 النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.

 مناقشة النتائج واالستنتاجات 5.7

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة: 5.7.0

اريو في الجامعات األردنية الخاصة . أوضحت النتائج أن مستوى اإلتجاهات نحو تخطيط السين1

اإلدارية في من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفع، وهذا يدل على أن جميع مراكز الفئة الوظيفية 

يجابية نحو تخطيط السيناريو، إذ أن تخطيط السيناريو يساهم قيادة إتجاهات إهذه الجامعات لديهم 

ي ظل حاالت الالتأكد رات الالزمة والفعالة فهذه الجامعات في الحكم على كيفية صناعة القرا

كما يساهم في تحسين مستقبل الجامعات وذلك من خالل جمع المعلومات الالزمة التي ، المستقبلية

تعمل على تطوير أداء هذه الجامعات، إضافة يساهم تخطيط السيناريو في تحقيق الميزة التنافسية 

ساسي ومستمر على تطوير أدائها وبما ينسجم أشكل معات، إذ أن الجامعات تعمل بلدى هذه الجا
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مع الرؤى المستقبلية وكيفية التعامل مع التغيرات البيئية والعمل على مواجهة المشاكل التي تواجه 

 هذه الجامعات. ةجي مما يساهم في تحسين أداء وسمعالجامعة بتخطيط استراتي

جميع أبعاده )اإلدراك الصحيح لرأس مال . أوضحت النتائج أيضًا، أن مستوى رأس مال الموهبة ب2

الموهبة، المساواة المتأصلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية( كان مرتفع من وجهة نظر وحدة 

التحليل. وهذه النتائج توضح أن رأس مال الموهبة هو الثروة الحقيقة والعامل الرئيسي لتحقيق 

ز المتميز، كما أن العمل على استقطاب المواهب النجاح والوصول إلى قمة األداء واإلبداع واإلنجا

ووضع برامج متميزة لتطويرها يساهم في تحقيق الريادة في قطاع التعليم العالي، إضافة إلى ذلك 

توضح هذه النتائج أن الجامعات تعمل على منح فرص متكافئة وتقوم بتطبيق العدالة والشفافية في 

خالقية. أيضًا، تقوم هذه الجامعات بتطبيق لتزم بالمعايير األها المهام واالعالمرشحين للتعين وتوزي

فراد أم. كما أن هذه الجامعات وباألخص عطاءهم حقوقها  التعويضات بعدالة بين العاملين و نظم 

وحدة التحليل يهتمون بشكل كبير وملحوظ بآليات الحاكمية؛ إذ أن اإلفصاح والشفافية عن 

عطاء الحرية لطرح األفكار والمبادرات يساهم في زيادة المعلومات ألصحاب المصالح كافة، و  ا 

 الرقابة الداخلية وتحسين أداء هذه الجامعات.

. أوضحت نتائج الدراسة كذلك أن مستوى إدارة األداء بأبعادها )البعد الهيكلي، البعد السلوكي، 3

ئج توضح أن إدارة هذه البعد المتعلق بالمحاذاة( كان مرتفع من وجهة نظر وحدة التحليل. وهذه النتا

البشرية  داء مواردهاغراض التقييم العادل ألطبيق مجموعة من القواعد واألسس ألالجامعات تهتم بت

داء الجامعة وفاعليتها وتحسين ة أدائهم بالشكل الذي ينعكس على رفع كفاءأوتطوير قدراتهم وترقية 

هذه النتائج أن قيادات هذه الجامعات  إضافة إلى ذلك توضح ،كاديمي والتنافسياألمركزها العلمي و 

تهتم بشكل كبير بتقييم األداء بشكل موضوعي والذي يتم من خالل مجموعة من المؤشرات التي 

إضافة ، المعلومات تكشف عن طبيعة رعاية العاملين ووضوح المهام ومستوى التعاون وطبيعة نشر
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نحرافات وذلك من خالل مجموعة قوع اإلالبعد السلوكي بشكل يمنع و إلى ذلك تهتم هذه الجامعات ب

يجابية نحو إتجاهات إج أن قيادات هذه الجامعات لديها من التصرفات المتعلقة كما أوضحت النتائ

 ، وذلك من خالل اهتمامها بمجموعة من المؤشرات تطوير أدائها.نظام إدارة األداء

 مناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة 5.2.2

يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو  أوجدت النتئاج أنه

 ردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة )رأس مال الموهبة في الجامعات األ في بناء

(". كما أنه يوجد أثر ذو داللة احصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو 0.05

دراك الصحيح لرأس مال الموهبة، المساواة المتآصلة، نظم التعويضات، آليات اإلعلى كل من )

وهذا يوضح أن تخطيط السيناريو في الجامعات األردنية الخاصة يساهم في زيادة  .(الحاكمية

تحقيق النجاح ويعمل على زيادة سرعة الوصول إلى اإلبداع واإلنجاز، كما أن قيام قيادات هذه 

تخطيط السيناريو بالعمل على توليد خيارات مستقبلية من شأنها أن تحسن  الجامعات من خالل

مستقبل الجامعة وتعمل على زيادة تحقيق الريادة في قطاع التعليم العالي في األردن، كما أن 

تخطيط السناريو يعمل على زيادة والحفاظ على تحقيق المساواة بين الموظفين والعاملين في هذه 

تساهم في تحقيق التنافس الحر بين  ةعلى تطبيق معايير أخالقية وواضح يعمل الجامعات، إذ أنه

جميع الموظفين سواء أكان لشغل مناصب إدارية أو ألمور تتعلق بالترقية، إضافة إلى ذلك يساهم 

تخطيط السيناريو بالعمل على زيادة تطبيق نظام التعويضات بعدالة والحفاظ على معايير الرقابة 

 ،صحاب المصالح كافةلشفافية واإلفصاح عن المعلومات ألذ أنه يساهم في زيادة االداخلية؛ إ

 (Julie Verity, 2003)وهذه النتائج تتفق مع  ،الكاملة لطرح األفكار والمبادراتالحرية  عطاءا  و 

لمالئم للمنظمة وعلى القيادات ن وكيف يتم اختيار السيناريو ايداريهم التحديات للقادة اإلأمن 
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ه للمستقبل والتوقعات بشكل رية دراسة الواقع بشكل دقيق مع وضع كافة االحتماالت الممكندااإل

 بناء القادة لغرض خذين بنظر االعتبار الموشرات والخبرات والمعلومات المتوفرة لدىآواسع 

والتي توصلت إلى أن  (Wright, 2000)وتتفق هذه الدراسة أيضًا مع دراسة ، المناسب السيناريو

االرتباط والتأثير  عالقات بداللة المنظمات هي المصدر األهم لتحقيق تنافسية واستدامة هبةالمو 

العالي. كما وتتفق هذه  ألداءا التحتية في مؤشراتتها أبعاد أدارة الموهبة وبنيته المعنوية التي حقق

والتي وجدت أن  (Haeffner; Leone; Coons &Chermack, 2012)الدراسة مع دراسة 

ة إرتباط إيجابية بين تخطيط السيناريو وتحسين التصورات لخصائص المنظمة، أيضًا تتفق عالق

أثرمعنوي ومباشر في  الهأن إدارة المواهبه  (Salih and Alnaji, 2014)هذه النتيجة مع دراسة 

 ;Chermack; Coons; Nimon)تحسين سمعة المنظمة وتعزيزها. وتتفق كذلك مع دراسة 

Bradley & Glick, 2015)   والتي لخصت بوجود عالقة إرتباط إيجابية بين تخطيط السيناريو

 وتحسين التصورات للمناخ التنظيمي اإلبداعي. 

أوجدت نتائج الدراسة أيضًا، أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا 

متعلق بعد السلوكي؛ البعد النحو تخطيط السيناريو على إدارة األداء بأبعادها )البعد الهيكلي؛ ال

("،  0.05ردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة )بالمحاذاة( في الجامعات األ

كماويوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة األداء بأبعادها )البعد الهيكلي؛ البعد السلوكي؛ البعد 

رأس مال الموهبة، المساواة اإلدراك الصحيح لالمتعلق بالمحاذاة( في بناء رأس مال الموهبة )

ردنية الخاصة بمدينة عمان عند ( في الجامعات األالمتآصلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية

تدل على أن تخطيط السيناريو يساهم في تطوير قدرات  (".  وهذه النتائج 0.05مستوى داللة )

عليتها وتحسين داء الجامعة وفاأ ةالشكل الذي ينعكس على رفع كفاءالعاملين في الموارد البشرية ب

كاديمي والتنافسي، إذ أنه يعمل على تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح للعاملين مركزها العلمي واأل
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في هذه الجامعات ويعمل على توفير المعلومات الالزمة لديهم مما يضفي صفة الموثوقية على هذه 

ت، كما ويعمل تخطيط السيناريو على زيادة المعلومات، مما يساهم في تحسين أداء هذه الجامعا

جراءات التصحيحية تخاذ اإلإوسرعة  داء العاملين،أوطبيعة متابعة  مدى تحقيق النتائج المرسومة،

نحرفات مما يساعد في تحسين البعد السلوكي للعاملين في هذه الجامعات وتطوير أدائها، لمنع اإل

ة التعاونية والتبادلية بين الجامعات مما يسهم في كما ويعمل تخطيط السيناريو على زيادة الصف

تحقيق التفوق في أدائها ويعمل على إضفاء الصفة اإليجابية تجاه نظام إدارة األداء في هذه 

الجامعات. إضافة إلى ذلك تبين هذه النتائج أن إدارة األداء تساهم في تحسين وزيادة قدرات القادة 

تحسين أداء الجامعات كما إدارة األداء تعمل على توفير مناخ  في اختيار المواهب التي تعمل على

يحافظ على هؤالء األشخاص الموهوبين مما يساهم باإلحتفاظ ببمواهبهم، كما تعمل إدارة األداء من 

تحسين الكفاءة والفعالية في أداء هذه الجامعات وذلك من خالل الحفاظ على أنظمة الرقابة الداخلية 

دارية في اإلفصاح والشفافية عن العلومات أمي ومنهجي واتباع دارتها بشكل علوا   سس علمية وا 

ألصحاب المصالح كافة، مما يساهم في الحصول على أفكار ابداعية ومتطورة من الممكن أن 

 تحسن من أداء هذه الجامعات.

 ود ارتباط قوي ومعنويوالتي توصلت إلى وج (Dewaal, 2015)وتتفق هذه النتائج مع دراسة  

داء لها عالقة دارة األإن عوامل ألى إضافة إداء العالي للمنظمة داء وعامل األدارة األإبين عوامل 

داء المالي وغير المالي في المنظمة، كما ألاقوية مع سلوكيات العاملين داخل المنظمة وعالقتها ب

اء عامل مؤثر ددارة األإ ي توصلت إلى أن والت (Sharma, 2016)وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 

 نتاجية العاملية.إفي زيادة  اً جد

 االستنتاجات  5.7.3
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 الدراسة يستنتج الباحث ما يأتي:في ضوء نتائج 

نحو تخطيط السيناريو في الجامعات المبحوثة تبين وجود اتجاهات إيجابية لدى اإلدارات العليا  -1

في إعداد الخطط  ات الستخدام تخطيط السيناريودار د رغبة لدى هذه اإلوهذا يؤكد وجو 

 .االستراتيجية

حو تخطيط السيناريو في متطلبات رأس مال الموهبة دارات العليا نظهر وجود أثر إتجاهات اإل -2

س مال الموهبة يط السيناريو سوف يساهم لتطوير رأن استخدام تخطوهذه إشارة إلى أ

 واالحتفاظ بالموهوبين.

مال الموهبة يرتبط بوجود إدارة األداء، وهذا  تأكد أن زيادة أثر تخطيط السيناريو في بناء رأس -3

يعني أن الجامعات المبحوثة إذا ما استخدمت إدارة األداء بشكل فاعل فإن ذلك سيزيد من 

 س مال الموهبة.رصيد رأ

 :التوصيات والمقترحات 5.3

 ؛ يوصي الباحث بما يلي:على نتائج الدراسة بناءً 

 التوصيات 0-3-5

ية على ممارسية تخطييط السييناريو ألنهيا منهجيية مالئمية للتعاميل لجامعتركيز اهتمام القيادات ا .1

 خارجية ويمكن تحقيق ذلك من خالل:الكد في البيئة مع بيئة عدم التأ

 .إدخال تخطيط السيناريو في إعداد الخطط الستراتيجية الجامعة –أ 

 قامة ورش تدريبة حول كيفية تطبيق تخطيط السيناريو.إ -ب

 اشية حول تخطيط السيناريو.عقد حلقات نق -ج
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بحيييث تكييون هييذة السيييناريوهات بمثابيية  ميين سيييناريو واقعييي لبيئيية الجامعيياتكثيير تبنييي أعييداد أ .2

 كد.رات المحتملة في ظل بيئة عدم التأخطط بديلة لمواجهة التغي

ة فيييي الجامعيييات بالشيييكل اليييذي يطيييور س ميييال الموهبيييتهيئييية بيييرامج محيييددة لرعايييية وتطيييوير رأ .3

 تي ذلك عن طريق:ويأ اهب واالحتفاظ بهمإمكانات المو 

 وجود خطة صحيحة وفعالة الستقطاب المواهب. . أ

 االلتزام باليات الحاكمية بشكل صحيح. . ب

م التعويضات بالشكل الذي يجعلها أداة استقطاب واالحتفاظ بهم عادة النظر بنظإ  . ت

 .تحقيق المساواة لىباإلضافة إ

 لغرض نشر المعرفة بالوسط الجامعيريق الواحد التكامل والعمل بروح الف التركيز على مبدأ .4

عتباره مبدأ ضمن ثقافة الجامعة وفسح المجال أمام المبدعين لتقديم ما  التشارك المعرفي وا 

ساس العدل حالة التنافس العلمي المبني على أبداعات فكرية وعملية وخلق لديهم من إ

 والشفافية.

قتصار على عملية تقييم األداء، ألن إدارة األداء عدم االداء و إعتماد أبعاد وآليات إدارة األ  .5

ستعطي تقيم موضوعي لإلنجارات الموارد البشرية باإلضافة إلى تحديد واضح للقدرات 

 .سيساهم بتحقيق العدالة والمساواة هداف وفق للمهمات وهذاواأل

ن بالموهوبيك االحتفاظ حافظة على النتائج المتميزة وكذلجل المفاعلة من أ تبني نظم تحفيز .6

 عمال المتميزة.داء ومنح المكافآت على األومن هذة النظم ربط الحوافز باأل
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 المقترحات:  7-3-5

 :البحث فيها مستقبال  يقترح الباحث بعف من المواضيع التي يمكن 

 .واألداء التنافسي للجامعات دراسة العالقة بين تخطيط السيناريو -1

 كاديمين المتميزين.ب المواهب والمبدعين من األاستقطاداء الجامعات في دور إدارة أ -2

 س مال الموهية والقدرة التنافسية للجامعات.إيجاد العالقة بين رأ -3
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 قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية

 ثانيا: المراجع االجنبية
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 أوال  المراجع العربية:

 ."اإلدارة العصرية لرأس المال الفكري "إدارة الموارد البشرية: (.2114) أحمد سيد مصطفى، -

 .القاهرة

 ."رأس المال الفكري طرق قياسه وأساليب المحافظة عليه" (.2115) حرحوش، ،عادل-

 .إلدارية، القاهرة، الطبعة األولىالمنظمة العربية للتنمية ا

الدار  ."الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية" (.2116) مصطفى محمود أبو بكر، -

 .الجامعية، اإلسكندرية

الطبعة الثانية،  .""إدارة المعرفة: المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات(.7112)نجم عبود نجم،  -

 .اق للنشر والتوزيع، عمان، األردنمؤسسة الور 

"قياس رأس المال الفكري وأثره في  (.2111) بشار ذنون الشكرجي،مصعب صالح محمود، -

جامعة  ،كلية اإلدارة واالقتصادمجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية،  .ربحية المصارف"

 .ت، المجلد السادس، العدد العشرونتكري

"أهمية المحاسبة عن رأس المال الفكري وتحديد آثارها  (.2115) توفيق عبد المحسن الخيال، -

جامعة اإلسكندرية،  ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية .على جدوى المعلومات المحاسبية"

 .ل، المجلد الثاني واألربعونالعدد األو 

"تأثير اإلفصاح عن رأس المال الفكري على أداء الشركات  (.2116) جمال سعد السيد خطاب،-

، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، مجلة الفكر المحاسبي .السوقي والمالي"

 .العاشرةالسنة 
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محاسبة عن عناصر رأس المال الفكري: دراسة تحليلية مع التطبيق على "ال  سمية أمين علي، -

، كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمينرأس المال البشري"، 

 .2113الستون، السنة الثانية واألربعون، 

للمنظمة مع التركيز  شهيرة محمود عبد العزيز، "عالقة رأس المال الفكري بعملية خلق القيمة -

، كلية التجارة، جامعة عين المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةعلى رأس المال اإلنساني"، 

 .2113شمس، العدد الرابع، 

صالح إبراهيم يونس الشعباني، "أثر رأس المال الفكري على اإلتقان التكنولوجي وانعكاساته على  -

ة لصناعات األثاث المنزلي)ش.م( مختلطة في على الشركة الوطني خفض التكلفة بالتطبيق

، المجلد الرابع، العدد السابع، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلداريةنينوي"، 

2111. 

طلعت عبد العظيم متولي، "نموذج وصفي لقياس رأس المال الفكري باستخدام استراتيجية القياس -

، كلية التجارة، جامعة مجلة التجارة والتمويلرفة"، منظور المحاسبة عن المع -المتوازن لألداء

 .2113طنطا، العدد األول، 

عبد الحميد أحمد شاهين، "مدخل مقترح للقياس المحاسبي ألصول الملكية الفكرية مع دراسة  -

، كلية التجارة، جامعة عين المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةتطبيقية في صناعة األدوية"، 

 .2113ثالث، شمس، العدد ال

عبد الناصر نور، ظاهر القشي، د.جهاد قراقيش، "رأس المال الفكري: األهمية والقياس  -

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية واإلفصاح )دراسة فكرية من وجهات نظر متعددة("، 

 .2111، العدد الخامس والعشرون، الجامعية
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نظور استراتيجي مع التركيز على عماد سيد قطب، "المحاسبة عن رأس المال الفكري من م -

، جامعة الزهر، العدد الثاني، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارةمدخل القيمة الشاملة"، 

2117. 

فهيم أبو العزم محمد، "تطوير القياس والتقرير المحاسبي عن األصول غير الملموسة في ظل  -

امعة عين شمس، العدد الثاني، السنة ، كلية التجارة، جمجلة الفكر المحاسبياقتصاد المعرفة"، 

 .2116العاشرة، 

دراسة ميدانية على البيئة المصرية"،  -ليلى محمد لطفي، "المحاسبة عن األصول المعنوية -

 .2114، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة

أثر رأس المال الفكري في اإلبداع في محمود علي الروسان ود.محمود محمد العجلوني، " -

، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةالمصارف األردنية)دراسة ميدانية(، 

 .2111، العدد الثاني، 26

ناهدة إسماعيل عبد اهلل الحمداني وعلي أكرم عبد اهلل علي، "رأس المال الفكري وأثره في إدارة  -

"، مجلة ليلية ألراء عينة من رؤساء األقسام العلمية في جامعة الموصلأداء العاملين دراسة تح

، المجلد الثاني والثالثون، العدد الثامن والتسعون، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تنمية الرافدين

 .2111الموصل، العراق، 

الثامن  ، العددأخبار اإلدارةنجم عبود نجم، " االبتكار مصدر متجدد للميزة التنافسية"،  -

 .1666والعشرون، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
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نهال أحمد الجندي، "قياس وتقييم رأس المال الفكري، أحد المتطلبات األساسية لتحديد قيمة  -

، كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمينالمنشأة )نموذج مقترح("، 

 .2115الستون، الستون، السنة الخامس و 

إدارة رأس المال الفكري وتنميته بالتعليم الجامعي في "(. 2115) محيا بن خلف عيد المطيري، -

 .2115جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،  .)تصور مقترح(" ضوء التحوالت المعاصرة

"، المؤتمر منظماترضا إبراهيم صالح، "رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لل -

معهد اإلدارة الدولي للتنمية اإلدارية تحت عنوان "نحو أداء متميز في القطاع الحكومي"، 

 .2116نوفمبر  4-1العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، في الفترة من 

عاشور مزريق ونعيمة قويدري، "دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات  -

الملتقى الدولي الخامس حول "رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ألعمال"، ا

كلية العلوم االقتصادية والتجارية لعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن ظل االقتصاديات الحديثة"، 

 .2111ديسمبر  14-13 ،بو علي شلف، الجزائر

س واإلفصاح المحاسبي عن رأس المال اهلل بن صالح وسحنون بو نعجة، "أساليب القيا عبد -

الملتقى الدولي الخامس حول "رأس المال الفكري  الفكري من منظور معايير المحاسبة الدولية"،

كلية العلوم االقتصادية والتجارية في منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة"، 

 .2111ديسمبر  14-13 لعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بو علي شلف، الجزائر،

علي ثجيل، أ.سليمة طبايبية، "دور التسيير االستراتيجي للرأس المال الفكري في دعم تنافسية  -

الملتقى  "،-دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين-مستدامة للمؤسسة في ظل اقتصاد المعرفة

ل االقتصاديات الدولي الخامس حول "رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظ
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كلية العلوم االقتصادية والتجارية لعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بو علي شلف، الحديثة"، 

 .2111ديسمبر  14-13الجزائر، 

، 1ج .التفكير االداري واالستراتيجي في عالم متغير(. 2111العمري، غسان داود وآخرون، ) -

 .االردن ،عمان ،عربي للنشر والطباعةالمجتمع ال ةمكتب، 1ط

" اتصياالت االزمية وأدارة االزميات فيي مؤسسية المنياطق  .( 2117عبد المجيد, قيدري عليي, )  -

 الحرة 

,  2121لسيناريوها , مفهوم السيناروهات وطرق بناها في مشروع " ا (2117العيساوي , ابرايم,) -

 (15( منتدى العالم الثالث مكتبة الشرق االوسط ص ) 1العدد االول ) 

عييييرف نقييييدي وتطييييورات مقترحيييية نييييدوة " الدراسييييات ( " 2116عبييييد الميييينعم )  شييييلبي, محمييييد -

المنظمية العربيية للتربيية والثقافية  06 – 04المستقبلية نحيو االسيتراتيجية المشيتركة " ابرييل 

 ( 90والعلوم ص ) 

" االستشيييراق وبنييياء السييييناريوهات ميييؤتمر   التخطييييط  (2116السييين ,عيييادل عبيييد العزييييز )  -

تفوق والميز في المنظمات . المنظمية العربيية للتنميية االداريية   القياهرة ص ) االستراتيجي لل

773-733 ). 

" سييييناريو مقتيييرح فيييي التربييية العلميييية العيييداد طيييالب المرحلييية ( 2117راشيييد, راشيييد محميييد )  -

االعتدادييية لمواجهيية االزمييات   المييؤتمر العلمييي العشييرون " منيياهج الييتعلم والهدييية الثقافييية " 

 (  480يوليو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ص )  30 – 31الفترة 

" مفوفية التيأثير المتقياطع واسيتخداماتها فيي تحسيين التنبيؤات  ( 2112زاهر , ضياء اليدين )  -

 (  303( ص )  8( مجلد )  76المستقبلية   محطة مستقبل التربية العربية العدد ) 
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" العالقيية التفاعلييية بييين عوامييل النجيياح تخطيييط  (  2113الحييدراوي , حامييد منتظيير جاسييم )  -

السيناريو االستراتيجي ومؤشيرات اداؤه وأثرهميا فيي االدارة الفاعلية للالزميات . دراسية تطبيقيية 

الراء عينيية ميين قيييادات االدارة المحلييية فييي محافظيية النجييف . مجليية جامعيية الكوفيية السيينة 

 (  79العدد )  –التاسعة 

اتجاهييات العيياملين والعييامالت العمييانيين نحييو تييولي المييرأة   . (2116الجنييدي, نزيييه احمييد. ) -

الوظائف االدارية القيادية دراسة ميدانية في واليات مسقط وصحار الرشاق مجلة جامعة دمق 

  7119(  3+4العدد )  – 75المجلد 

االتجييياه النفسيييي نحيييو تيييولي الميييراة للوظيييائف .( 2113عسيييكر , عليييي , احميييد معصيييومة )  -

ة   الكوييت   ية بمنظمات العمل المختلفة في المجتمع الكويتي مجلة العليوم االجتماعيياالشراف

30  (4  )852-829 . 

، دار  " تحليل بيانيات البحيوث النفسيية والتربويية واإلجتماعيية" .(2111صالح الدين، عيالم ) -

 الفكر العربي للنشر والتوزيع، القاهرة: مصر.
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 قائمة المالحق

 

 : اسماء محكمي اداة الدراسة ) االستبانه( 0الملحق رقم 

 : اداة الدراسة ) االستبانة ( بشكلها النهائي 7الملحق رقم 

 لحصول المعلومات لالستبانه: الموافقات التي تم ا 3الملحق رقم 
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 أسماء المحكمين للالستبانة 

 وتم ترتيبهم حسب الدرجة العلمية

 (1الملحق رقم )

 اسم الجامعة الدرجة العلمية أسم الدكتور التسلسل
 الجامعة االردنية استاذ دكتور أ.د ياسر العدوان  1
 جامعة مؤته استاذ دكتور أ.د زياذ يوسف المعشر  2
 الجامعة االردنية استاذ دكتور أ.د محمد النعيمي  3
 جامعة االسراء استاذ دكتور أ.د نعمة الخفاجي 4
 جامعة الشرق االوسط استاذ مشارك د. نضال الصالحي  5
 جامعة الشرق االوسط استاذ مشارك د. محمد المعايطة 6
 جامعة الشرق االوسط استاذ مشارك د. علي عباس  7
 جامعة الشرق االوسط استاذ مشارك مسعودد. عماد  8
 جامعة الزيتونة  استاذ مشارك د. عبد العزيز النداوي  9
 الجامعة االردنية استاذ مشارك د. سامر دحيات  10
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 (2الملحق رقم )

 أداة الدراسة ) االستبانة ( بشكلها النهائي
 أوالً: المتغيرات الشخصية والوظيفية

 

ماعيالنوع اإلجت( 1)     
  أنثى  ذكر

    

العمر( 2)     
سنة فأقل33   سنة 33 أقل من– 31من   
سنة 03 أقل من–33من   سنة 03 أقل من–03من   
سنة 33 أقل من–03من   33 سنة فأكثر   

    
عليميتالمؤهل ال( 3)     

  دبلوم عال  بكالوريوس
  دكتوراه  ماجستير

    
ت الخبرة عدد سنوا( 0)      
سنوات فأقل3   سنوات13 أقل من–6من   

سنة 13 أقل من–13من   13سنة فأكثر   
 
المسمى الوظيفي ( 3)  

  مجلس الالمناء
  مجلس الجامعة
  مجلس العمداء
  مجلس الكليات
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 التقييم رقم الفقرة
 

 ألمحور وتعريفاته االجرائية 

 

أتفق 
 تماما  

 
 أتفق

 

أتفق 
إلى 

 د ماح

 

 
 
ال 
 أتفق

 
 

ال أتفق 
 تماما  

5 4 3 2 1 
بأنه مدخل لمساعدة قيادة الجامعات للحكم على كيفية صناعة Scenario Planning االتجاهات نحو تخطيط السيناريو: 

تحديد )منة القرارات الفعالة في ظل حاالت الالتأكد المستقبلية. وسيتم قياسه من خالل اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو المتض
المشاركين، تحديد اإلطار الزمني، تحديد المؤثرين على السناريوهات، تحديد إتجاهات تشكيل المستقبل، تحديد العوامل المجهولة 

 (.سيناريوهات، صياغة االستراتيجية وتطوير خطة للطوارئ 5 – 3للمستقبل، بناء 
 

 

أر  أن تخطيط السيناريو يحسن من سمعة ال امعة إ ا  1

ا شارك في إعداده خبراء متخصصين  م  
     

أعتقد ان تخطيط السيناريو إ ا ما طبق سيساهم في  2

 تحسين سمعة ال امعة 
     

أتوقع ان تخطيط السيناريو سيساهم في توليد خيارات  3

 مستقبلية .

     

أشعر ان تخطيط السيناريو سيكون منه ية ناجحة لعمل  4

طار زمني.ال امعة النه سيكون محدد با  
     

أش ع على إستخدام السيناريو ألنه يحدد العوامل  5

 الغامضة في االعمال المستقبلية لل امعة .
     

أحفز على استخدام تخطيط السيناريو النه يقلل من  6

 حاالت الالتأكد البيئي في بيئة ال امعة.
     

أر  ان تخطيط السيناريو سي عل ال امعة قادرة على  5

مل مع المشكالت ال ديدة .التعا  
     

أ ش ع استخدام تخطيط السيناريو النه يساهم في تحديد  7

 القضاياالحرجة  ات العالقة بالموقع التنافسي لل امعة.
     

أحبذ استخدام تخطيط السيناريو النه يطور قدرات قيادة  6

 ال امعة في التعامل مع المتغيرات البيئية المختلفة. 
     

 5 – 3 ع استخدام تخطيط السيناريو النه يطور أش 11

 سيناريوهات مستقبلية .
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أش ع  استخدام تخطيط السيناريو النه يساعد على جمع  11

 المعلومات حول إت اهات تشكيل المستقبل ل امعتنا.
     

أتوقع ان تخطيط السيناريو ينشط التفكير ال معي لقيادة  12

 ال امعة.
     

تخطيط السيناريو أساس صياغة التوجه ر  ان أ 13

 االستراتي ي لل امعة .
     

أحبذ تخطيط السيناريو النه يساعد على وضع خارطة  14

طريق إرشادية لتوقع األحداث المؤ رة على عمل 

 ال امعة.

     

أدفع بات اه استخدام تخطيط السيناريو النه يساهم في  15

الميزة التنافسية  صياغة استراتي ية األعمال التي تحقق

 ل امعتنا.

     

16 
أهتم بنشر  قافة تخطيط السيناريو النه يطور خطة 

 طوارئ للتغيرات ممكنة الحدوث ل امعتنا.

 
 
 

    

بأنه الثروة الحقيقية لدى الجامعات العامل الرئيسي لتحقيق النجاح والوصول Talent Capital:رأس مال الموهبة : 
اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة، المساواة واإلنجاز المتميز. وسيتم قياسه بداللة أبعاده، وهي  إلي قمة األداء واإلبداع

 المتآصلة، نظم التعويضات، آليات الحاكمية.
 اإلدراكالصحيحلرأسمااللموهبةCorrect cognition to talent capital:  أستقطاب المواهب ووضع برامج

 لغرض تحسين وضع الجامعة التنافسي . للمحافظة  عليها ، وتوفير مناخ صحيمتميزة لتطويرها  
تحرص جامعتي على استقطاب الموهوبين لتحقيق  15

 الريادة في قطاع التعليم العالي .
     

      توفر جامعتي برامج متميزةلتطوير قدرات الموهوبين.   17

تستثمر جامعتي من خبرات المواهب في تحسين موقعها  16

 التنافسي.
     

      تهيء جامعتي مناخ صحي يساهم في االحتفاظ بالمواهب 21

 التقييم رقم الفقرة
 

 ألمحور وتعريفاته االجرائية

 

أتفق 
 تماما  

 
 أتفق

 

أتفق 
إلى 
 حد ما

 

 
 
ال 
 أتفق

 
 

ال أتفق 
 تماما  

5 4 3 2 1 
  ألمساواة المتآصلةIneradicable equalitarianism:ق العدالة منح فرص متكافئة وتطبي

 .والشفافية في أختيار المرشحين للتعين وتوزيع المهام  وااللتزم بالمعايير االخالقية
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      تساوي جامعتي بين المرشحين للتعيين من دون تمييز. 21

22 
 تلتزم  جامعتي بالعدالة عند توزيع المهام .

     

تطبق جامعتي معايير اخالقية واضحة لتحقيق المساواة  23

 بين الجميع.
     

تقدم ال امعة فرص متكافئة للتنافس الحّر بين جميع  24

 موظفيها للترقية  لشغل المناصب ا دارية االعلى.
     

 نظم التعويضاتCompensation systems: العاملين  بينالعمل على تطبيق نظام التعويضات بعدالة

 .وأعطاءهم حقوقهم عند تكليفهم بمهام أضافية دون تميز
      تمتاز نظم التعويضات المعمول بهافي ال امعة بالعدالة . 25

تقدم ال امعة أجور إضافية للموظفين عند تكليفهم بأعمال  26

      خارج الدوام الرسمي

تمنح ال امعة المكافآت للمتميزين من موظفيها على  25

 اساس المبادرات المتميزة .
     

      مراجعة الدورية.تخضع ال امعة نظم التعويضات لل 27
 آليات الحاكميةGovernance mechanisms: االفصاح والشفافية عن المعلومات  الصحاب المصالح

 وأعطاء الحرية الكاملة لطرح األفكار والمبادرات .،  كافة

تلتزم حامعتي بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بأعضاء  26

 م لس إدارتها الكترونيا .
     

عتي بالواجبات ت اه موظفيها لتحسين الخدمات.تفي جام 31       

تفصح جامعتي عن المعلومات ال وهرية ل ميع اصحاب  31

 المصالح إ ا م اتطلب االمر بأستمرار.
     

      تطبق جامعتي القوانين السارية بشفافية . 32

 التقييم رقم الفقرة
 

 ألمحور وتعريفاته االجرائية

 

أتفق 
 تماما  

 
 أتفق

 

أتفق 
إلى 
 حد ما

 

 
 
ال 
 أتفق

 
 

ال أتفق 
 تماما  

5 4 3 2 1 
البعد الهيكلي؛ بأنه عملية شاملة تتكون من مجموعة ابعاد تشمل )Performance Managementإدارة االداء: 

دها البشرية (تلتزم بهاإدارة  الجامعة وتطبقها إلغراض التقييم العادل الداء موار البعد السلوكي؛ البعد المتعلق بالمحاذاة
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وتطوير قدراتهم وترقية ادائهم بالشكل الذي ينعكس على رفع كفاءاداء الجامعة وفاعليتها وتحسين مركزها العلمي 
 .واالكاديمي والتنافسي 

 البعد الهيكليStructural dimension: م موعة المؤشرات التي

نشر المعلومات ، بهدف تقييم االداء بشكل تكشف  طبيعة رعاية العاملين ووضوح  المهام ومستو  التعاون وطبيعة 

 موضوعي  .
 

      ترعى جامعتنا جميع العاملين فيها دون تمييز. 33

      تحدد المهام والمسؤوليات بوضوحفي جامعتنا. 34

      تتعاون كافة وحدات جامعتنا مع بعضها البعض. 35

      تتسم المعلومات المتوافرة لد  جامعتنا بالمو وقية. 36

      تتميز أدوات عرض المعلومات  لد  جامعتنا بالتكامل. 35

 البعد السلوكيBehavioral dimension :   م موعة التصرفات

المتعلقة بالكشف عن مد  تحقيق النتا ج المرسومة ، وطبيعة متابعة اداء العاملين ، وسرعة اتخا  االجراءات 

 التصحيحية لمنع االنرفات 
 
ة تغيير مؤشرات األداء الر يسة  بمشاركة ت ري عملي 37

 موظفي ال امعة.
     

      تلتزم قيادة  ال امعة في تحقيق النتا ج المتوقعة. 36

تستند  قيادة جامعتنا في صناعة قراراتها على المعلومات  41

 االستراتي ية 
     

تتخذ قيادة جامعتنا إجراءات تصحيحية بشكل مستمر  41

.تفاقم االنحرافاتلمنع  أول بأول  
     

42 
تشارك المعلومات بين وحدات ال امعة يتم يشكل 

 مستمر.

 

     

 التقييم رقم الفقرة
 

 ألمحور وتعريفاته االجرائية

 

أتفق 
 تماما  

 
 أتفق

 

أتفق 
إلى 
 حد ما

 

 
 
ال 
 أتفق

 
 

ال أتفق 
 تماما  

5 4 3 2 1 
 البعد المتعلق بالمحاذاةAlignment: ات المتعلقة بالكشف عن طبيعة العالقة بين وحدات م موعة المؤشر

 ال امعة ، وكيفية تصميم انظمة المكافأت والتدريب ، وات اهات العاملين نحو نظام إدارة االداء.
      تتصف العالقة بين إدارات ال امعة بالتبادلية . 43
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