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اتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو وأثرها في بناء رأس مال الموهبة :إدارة األداء
كمتغير وسيط
دراسة إختبارية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان -االردن
إعداد الباحث
أحمد محمد عبد العال
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
وشملت على اعضاء مجالس االمناء والجامعة والعمداء ومجالس الكليات وبلغ عددهم  265عضوا
واستخدمت االستبانه كاداة للقياس ،علما بان عدد االستبانات الصالحة للتحليل  215استبانه .ولقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كون الدراسة هي دراسة سببية ذات سمة كمية لغرض
تحديد قوة العالقة والتاثير بين متغيرات الدراسة.
وقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات من اهمها ان مستوى االتجاهات
نحو تخطيط السيناريو بالجامعات كان مرتفعاً اضافة الى مستوى راس مال الموهبة كان مرتفعاً ايضا
بكافة أبعادة وكذلك ايضا ادارة االداء بكافة ابعادها  .كما توصلت ايضا الدراسة الى وجود اثر ذو
داللة احصائية التجاهات االدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء راس مال الموهبة كمتغير

س

وسيط واوصت الدراسة القيادات الجامعية بضرورة تبني تخطيط السيناريو في اعداد الخطط الجامعية
كذلك بالبرامج التي تعمل على تطوير قدرات الموهبين وذلك لتحقيق الميزة التنافسية اضافة الى
تشجيع نظام الحوافر وتصميم انظمة مالئمة لنظام ادارة االداء.
الكلمات المفتاحية  -:اتجاهات أالدارات العليا  ,تخطيط السيناريو  ,راس مال الموهبة  ,ادارة االداء
 ,الجامعات الخاصة في االردن .
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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
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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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خلفية الدراسة وأهميتها
( :)0-0المقدمة
إهتمت العديد من المنظمات  -ومنها الجامعات بشكل خاص -بدراسة وتحليل البيئة
الخارجية والمتغيرات االقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الخطط
االستراتيجية للمنظمات مما حذى بالعديد من تلك المنظمات لوضع خطط استراتيجية بديلة لمواجهة
هذه المتغيرات ووضع عدد من السيناريوهات المحتملة التي من الممكن أن تكون أكثر مرونة في
مواجهة العقبات والظروف غير الطبيعية ،ولذا لجأ العديد من المخططين االستراتيجين إلى اتباع
تقنيات حديثة في مجال التخطيط المستقبلي ولفترات طويلة المدى.
ويعرف تخطيط السيناريو على أساس وسيلة لخلق وتعزيز وتطوير المنظمة الساعية للتعلم
والتي تعتمد على المعلومات والحقائق التي يعتمدها المخططون لغرض بناء سيناريو يحاكي الواقع
ويمكن اعتماده للمستقبل ( )Thomas, 2006إضافةً إلى استخدام األساليب الكمية في تحليل
البيانات مع إيجاد العالقات بين التخطيط للسيناريو والظواهر المحيطة في المنظمة.
كما يعرف تخطيط السيناريو على أنه تدريب ذهني وعملي لغرض زيادة خبرات المسؤولين
في المنظمات واكسابهم المهارات العالية في بناء السيناريوهات المسقبلية آخذين

باالعتبار

الظروف البيئية وتقييم الوضع الراهن واتخاذ الق اررات المناسبة (الدوري ,صالح )2116
ويمكن اعتبار السمة األساسية التي تميز التخطيط للسيناريو عن األساليب التقليدية
للتخطيط في تركيز االهتمام الكبير في مجال معرفة الغموض والشك الذي يالزم التخطيط
لالستراتيجيات وعلى هذا األساس يعكس تخطيط السيناريو ممارسة للتعلم التنظيمي واالستراتيجي
في أداء المنظمة المستقبلي وعليه فإن المنظمات التي تعتمد على تخطيط السيناريو يكون أدائها

3

ورس
أفضل من تلك الغير مطبقة لتخطيط السيناريو ( )Othman, 2008ولذلك فإن إدارة األداء أ
مال الموهبة التي تحتاج إلى االعتماد بشكل كبير على تخطيط السيناريوهات ألن ذلك يعتمد على
الحفاظ على أرس المال البشري وخاصةً في الجامعات التي تعتبر مراكز إبداع وابتكار ومصنع
إلنتاج القوى العاملة التي تدعم المنظمات والمؤسسات.
وعليه فإن إدارة األداء التي عرفها ( )kuye & oghojafo,2011بأنها عملية منهجية
أعضاء في المجموعة ويساهمون في تحسين أداء
تترك فيها المنظمة وموظفيها بوصفهم أفراداً و
ً
وفعالية المنظمة للوصول إلى تحقيق األهداف.
ويتوائم هذا المتغير مع أرس مال الموهبة الذي يعزز تخطيط السيناريو معتمداً على إدارة
األداء ولذا فإن المنظمة التي تسعى إلى تحقيق أهدافها ,تعتمد على تطوير وبناء أرس مال الموهبة
بإعتباره عنص اًر مهماً في تصميم نظام إدارة األداء آخذين باإلعتبار البيئة الخارجية المحيطة
بالمنظمات.
وتم اختيار عينة من الجامعات الخاصة في مدينة عمان لغرض اختبار االتجاهات
الموجودة لدى القيادات األكاديمية واإلدارية في هذه الجامعات بإعتمادها تخطيط السيناريو مع
وجود نظام إدارة األداء للوصول إلى بناء أرس مال الموهبة.

( :)7-0مشكلة الدراسة
من خالل قيام الباحث ببعض المقابالت مع عدد من المسؤولين في جامعتي البت ار والزيتونة
وسؤالهما حول آليات قيامهم بتطوير سيناريوهات بديلة لرأس مال الموهبة ،إضافة إلى العالقة التي
تربط نظام إدارة األداء المعمول به في جامعاتهم ورأس مال الموهبة ،تبين أنهم يواجهون مشكلة في
تحديد مضامين أرس مال الموهبة ضمن أنظمة إدارة األداء لديهم إضافة إلى عدم اعتماد تخطيط
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السيناريو في بناء خطط الجامعات مما قد ينعكس على ضعف صياغة هذه الخطط من جهة ،ومن
جهة أخرى يعكس الضعف في الربط بين تخطيط السيناريو ورأس مال الموهبة من جهة كذلك
الربط ما بين إدارة األداء ورأس مال الموهبة ومن جهة ثالثة الربط ما بين المتغيرات الثالثة،
وبالتالي استنتج الباحث إلى وجود نقص في إجراء مثل هكذا دراسة.
كما أن الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين متغيرات الدراسة الحالية إما أنها تناولت
موضوع واحد أو موضوعين اثنين ولم تتوصل إلى نتائج واضحة بشكل كبير كما في دراسة كل من
عثمان ( )Othman, 2008ودراسة كويه وأوجهوجافور ( )Kuye&Oghojafo, 2011ودراسة
هاجبارايت ( )Haghparast, 2012ودراسة مقري وحياوي (.)2114
ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة الحالية وذلك من خالل التعمق في الدراسة والبحث في
مجال المتغيرات الثالثة معاً.

(  :)3-0أهداف الدراسة
الهدف الرئيسي للدراسة الحالية هو التعرف على الدور الذي يلعبه المتغير الوسيط بإدارة
األداء في أثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء رأس مال الموهبة في
الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان ،وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:
 .1تقديم إطار نظري حول متغيرات الدراسة الثالثة الرئيسية وبين طبيعة العالقات بينها في إطار
األدبيات المتخصصة.
 .2التعرف على اتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في الجامعات األردنية الخاصة
بمدينة عمان.
 .3التعرف على مستوى إدارة األداء بأبعادها في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان.
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 .4التعرف على مستوى متطلبات بناء رأس مال الموهبة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة
عمان.
 .5تحديد أثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في متطلبات بناء رأس مال الموهبة
بأبعاده في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان.
 .6التعرف على أثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على إدارة األداء في
الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان.
 .7بيان أثر إدارة األداء بأبعادها على متطلبات بناء رأس مال الموهبة في الجامعات األردنية
الخاصة بمدينة عمان.
 .8تحديد الدور الوسيط إلدارة األداء بأبعادها على أثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط
السيناريو في متطلبات بناء رأس مال الموهبة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان.

( :)4-0أهمية الدراسة
تتلخص أهمية الدراسة بالجوانب اآلتية:
أ -األهمية النظرية:
 -1تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله إذ يعد مدخل تخطيط السيناريو وادارة
األداء من أدوات نجاح المنظمات بغض النظر عن نوع القطاع الذي تنتمي إليه ،كما تنبع
أهمية الدراسة الحالية من كونها تبين مدى الحاجة إلى تخطيط السيناريو وادارة األداء في بناء
رأس مال الموهبة.
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 -2تأتي أهمية الدراسة من االهتمام المتزايد برأس مال الموهبة إال أنه ال يوجد تحديد واضح
لمفاهيمه وكيفية االستدالل عليه وبالتالي فهناك حاجة إلى تحديد إطار لتوضيحها وكيفية
االستدالل عليها.
 -3تنطلق أهمية الدراسة من أهمية تخطيط السيناريو وادارة األداء في بناء رأس مال الموهبة وذلك
لالستفادة منها في تحقيق النجاح على المدى البعيد.
ب -األهمية العملية:
 -1تنبع أهمية القطاع المبحوث المتمثل بالجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان بوصفها
منظمات معرفية مسؤولة عن إعداد القيادات المستقبلية في بناء رأس مال الموهبة.
 -2تنبع أهمية النتائج التي تتوصل إليها الدراسة الحالية والتي تفيد اإلدارات العليا للجامعات
المبحوثة بإتخاذ ق اررات ذات كفاءة وفاعلية تساهم في تطوير حاضر الجامعة ومستقبلها في
المجاالت األكاديمية ،والعلمية ،والبحثية ،وخدمة المجتمع.

( :)5-0أسئلة الدراسة وفرضياتها
إستناداً إلى مشكلة الدراسة واألهداف المحددة لها ،تم صياغة األسئلة اآلتية:
السؤال الرئيسي :هل هناك أثر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء رأس مال
الموهبة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان بوجود إدارة األداء كمتغير وسيط.
وتنبثق منه األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة
عمان؟
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 .2ما مستوى إدارة األداء بأبعادها (البعد الهيكلي ،البعد السلوكي ،البعد المتعلق بالمحاذاة) في
الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان؟
 .3ما مستوى متطلبات رأس مال الموهبة بأبعاده (اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة
المتأصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية) في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان؟
 .4هل تؤثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في متطلبات بناء رأس مال الموهبة
(اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة المتأصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية) في
الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان؟
 .5هل تؤثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على إدارة األداء في الجامعات
األردنية الخاصة بمدينة عمان؟
 .6هل تؤثر إدارة األداء في متطلبات بناء رأس مال الموهبة (اإلدراك الصحيح لرأس مال
الموهبة ،المساواة المتأصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية) في الجامعات األردنية الخاصة
بمدينة عمان؟
 .7إلى أي مدى تؤثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على متطلبات بناء رأس
مال الموهبة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان بوجود إدارة األداء كمتغير وسيط؟
وعليه ،واعتماداً على أسئلة الدراسة وأنموذجها تم صياغة الفرضيات الرئيسة اآلتية ،التي
سيجرى اختبارها ،واستخالص النتائج والتوصيات من خاللها ،وذلك على النحو اآلتي:
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الفرضية الرئيسة األولى:
":H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في
متطلبات بناء رأس مال الموهبة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى

داللة (.") 0.05
يشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:

" :H01-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
على اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان عند

مستوى داللة (.") 0.05
" :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
على المساواة المتأصلة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ( 

.")0.05
" :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
على نظم التعويضات في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ( 

.")0.05
" :H01-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
على آليات الحاكمية في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ( 

.")0.05
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الفرضية الرئيسة الثانية:
" :H02ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
على إدارة األداء في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ( 

.")0.05
الفرضية الرئيسة الثالثة
" :H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة األداء في متطلبات بناء رأس مال الموهبة في

الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05
الفرضية الرئيسة الرابعة
" :H04ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في
متطلبات بناء رأس مال الموهبة بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات األردنية

الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05
يشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:

" :H04-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
في بناء اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات

األردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05
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" :H04-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
في بناء المساواة المتأصلة بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات األردنية الخاصة

بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05
" :H04-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
في بناء نظم التعويضات بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات األردنية الخاصة

بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05
" :H04-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
في بناء آليات الحاكمية بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات األردنية الخاصة

بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05
( :)6-0أنموذج الدراسة
 يوضح الشكل ( )1- 1أنموذج الدراسة والذي يبين وجود ثالثة متغيرات ،األول مستقلوالمتضمن اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو ويقاس كوحدة متكاملة كونه يعكس نظام متكون
من عمليات مترابطة ومتسلسلة ،والثاني المتغير الوسيط والمتضمن إدارة األداء بأبعاده ويقاس
كوحدة متكاملة ألنه يمثل مكونات ال يمكن تجزئتها والثالث المتغير التابع وهو متطلبات بناء
رأس مال الموهبة بأبعاده.
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شكل ()1- 1
أنموذج الدراسة
إعداد الباحث باإلستناد إلى دراسة كويه وأوجهوجافو ( )Kuye & Oghojafo, 2011لقياس
مراحل تخطيط السيناريو ودي وال وفان دير هييدن ()De Waal&Van der Heijden, 2015
لقياس إدارة األداء بأبعادها ،يرونج وديدي ( )Yirong&Daidai, 2015لقياس متطلبات بناء رأس
مال الموهبة بأبعاده.
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( :)2-0حدود الدراسة
 الحدود المكانية :تمثلت الحدود المكانية لهذه الدراسة بالجامعات الخاصة في مدينة عمانوالبالغ عددها ( )7جامعات ،وهي جامعة البترا ،جامعة الزيتونة األردنية ،جامعة اإلسراء،
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،جامعة الشرق األوسط،
وجامعة عمان األهلية.
 الحدود البشرية :إن الحدود البشرية لهذه الدراسة تشمل كافة القيادات الجامعية العليا فيالجامعات المستهدفة ممثلة برؤساء وأعضاء مجالس (األمناء ،والجامعة ،والعمداء ،والكليات)
 الحدود الزمانية :المدة الزمنية إلنجاز الدراسة ،من بداية آب  2116ولغاية منتصف كانوناألول من العام .2116

( :)8-0محددات الدراسة
 .1محدودية الدراسات التي تناولت الربط بين متغيرات الدراسة الثالث األساسية على حد علم
الباحث مما تتطلب الكثير من الوقت والجهد والتحليل.
 .2الد ارسة الحالية طبقت على الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان وبالتالي قد يصعب تعميم
نتائجها على باقي الجامعات الحكومية والمنظمات األخرى.
 .3تعتمد الدراسة الحالية على اإلستبانة وبالتالي فإن درجة مصداقية نتائجها يعتمد على
موضوعية استجابات أفراد وحدة التحليل.

( :)9-0التعريفات المفاهيمية واإلجرائية لمصطلحات الدراسة
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اإلتجاهات :Attitudes

التصريحات التقيمية واألحكام المتعلقة بآراء األفراد ( & Robbins

.)Judge, 2015
تعرف إجرائيا بالجوانب التقيمية واإلدراكية والسلوكية آلراء اإلدارات العليا في الجامعات األردنية
الخاصة بمدينة عمان.
اإلدارات العليا :Top Managementsمراكز القرار العليا في الهيكل التنظيمي للجامعات
األردنية الخاصة والتي تشمل رؤساء وأعضاء مجالس (األمناء ،والجامعة ،والعمداء ،والكليات)
بمدينة عمان والمسؤولة عن بناء التوجه االستراتيجي ومستقبل تطور الجامعة بالتشارك بالمعرفة
والخبرة وبالمشاركة في صناعة واتخاذ الق اررات من أعلى إلى أدنى – ومن أدنى إلى أعلى.
تخطيط السيناريو  : Scenario Planningذلك الجزء من التخطيط االستراتيجي الذي يرتبط
بأدوات وتقنيات إدارية للتعامل مع حاالت عدم التأكد المستقبلية ( Lindgren &Bandhold,

.)2003
ويعرف إجرائيا بأنه مدخل لمساعدة قيادة الجامعات للحكم على كيفية صناعة الق اررات الفعالة في
ظل حاالت الالتأكد المستقبلية ،وسيتم قياسه من خالل اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو
المتضمنة (تحديد المشاركين ،تحديد اإلطار الزمني ،تحديد المؤثرين على السيناريوهات ،تحديد
إتجاهات تشكيل المستقبل ،تحديد العوامل المجهولة للمستقبل ،بناء  5 – 3سيناريوهات ،صياغة
االستراتيجية وتطوير خطة للطوارئ).
إدارة األداء  :Performance Managementمجموعة النشاطات الهادفة إلى التأكد من أن
كافة األهداف قد أنجزت بطريقة فعالة وكفؤة

(.)Sharma; Sharma &Agarwal, 2016
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تعرف إجرائيا بأنه عملية شاملة تتكون من مجموعة أبعاد تشمل (البعد الهيكلي؛ البعد السلوكي؛
البعد المتعلق بالمحاذاة) تلتزم بها إدارة الجامعة وتطبقها ألغراض التقييم العادل ألداء مواردها
البشرية وتطوير قدراتهم وترقية أدائهم بالشكل الذي ينعكس على رفع كفاءة أداء الجامعة وفاعليتها
وتحسين مركزها العلمي واألكاديمي والتنافسي.
رأس مال الموهبة  :Talent Capitalمفهوم متجسد في الموهبة نفسها ومنافعها االجتماعية
واإلقتصادية وكمية ونوعية ومستوى المعرفة والقدرة واإلبتكار وتحقيق العمل خصوصاً اإلبداعي
منها وزيادة مساهمتها في قيمة رأس المال البشري ( .)Wang & Wang, 2015ويعرف إجرائيا
بأنه الثروة الحقيقية لدى الجامعات والعامل الرئيسي لتحقيق النجاح والوصول إلى قمة األداء
واإلبداع واإلنجاز المتميز ،وسيتم قياسه بداللة أبعاده ،وهي اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة،
المساواة المتأصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية.
الجامعات األردنية الخاصة  :Jordanian Private Universitiesالجامعة مؤسسة وطنية
خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية وتنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي
المعمول به ،شريطة أن ال تقل مدة الد ارسة فيها لمنح الدرجة الجامعية األولى عن أربع سنوات أو
ما يعادلها( ،تعريف الجامعات األردنية الخاصة وتعديالته ،المنشور على الصفحة  3627الجريدة
الرسمية رقم  2513بتاريخ .)2111 / 7 / 26
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
(  :) 0-7المقدمة
(  :) 7-7تخطيط السيناريو
(  :) 3-7رأس مال الموهبة
(  :) 4-7إدارة األداء
(  :) 5-7الدراسات السابقة
(  :) 6-7ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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( :)0-7المقدمة
يهدف الفصل الثاني في هذه الدراسة إلى توضيح اإلطار النظري العام المرتبط بكل من
المتغيرات المستخدمة والتي تشمل المتغير المستقل والمتمثل في (اإلتجاهات نحو تخطيط
السيناريو) ،المتغير التابع (متطلبات بناء أرس مال الموهبة) والمتغير الوسيط المتمثل في (إدارة
األداء) ،كما ويشمل هذا الفصل استعراض ألهم الدراسات السابقة ذات الصلة والتي اعتمدها
الباحث كمراجع وذلك كما يلي:

( :)7-7تخطيط السيناريو:
أوال -نشأة وتطور تخطيط السييناريو :فيي البيدء يكتسيب مفهيوم السييناريو أهميتيه وتطيوره منيذ قيديم
الزميان مين أييام المزارعييون القيدامى حييث تعلييم المزارعيون البسيطاء أنهيم عنييدما يركيزون عليى ز ارعيية
ن ييوع واح ييد م يين المحاص يييل ف ييإنهم يعرض ييون أرب يياحهم للخط يير وبالت ييالي مس ييتقبلهم ومس ييتقبل أوالده ييم
للخطير ،فييإذا ميا حييدث تغييير مفيياجخ بالمنياخ أو حييل بيالحقول أحييد المشياكل التييي تقضيي علييى هييذا
النوع من المحاصيل ،ظهيرت فكيرة أن يقوميون بتنوييع المحاصييل التيي يزرعونهيا فيي الموسيم الواحيد
والفكرة مشابهة لموضوع تنويع االستثمارات في وقتنيا الحيالي مثيل أن يقيوم المسيتثمر بتنوييع محفظية
أوراقه المالية (السن.)2116 ،
المزارعين والمستثمرين يبحثون عن وسائل لتأمين المستقبل وتقلييل المخياطر الممكنية ومين
هنا ظهرت فكرة السيناريو والتي تأخذ بعين اإلعتبار فكرة الرهان على المستقبل :فمن الممكين لرجيل
األعمال أن يغامر بموارد متاحة له مثل الوقت والجييهد والميال لتحقييق أرباح بعد  5أو  11سينوات،
وتدور اإلستراتيجية دائماً حول شيء واحييد وهو المفاضلية بيين البدائل المتاحة.
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ونتيج يية لم ييا س ييبق ذكي يرة فإني يه م يين الممك يين الق ييول أن ييه ق ييد يش ييكل تع ييدد االحتم يياالت الممكن يية
للمس ييتقبل (ش يينودة ،)2111 ،وظه ييور اتجاه ييات جدي ييدة ف ييي الحي يياة ،والتغيي يرات المفاجئ يية الت ييي م يين
الممكي يين أن يشي ييهدها العي ييالم في ييي السي يينوات األخي ي يرة مثي ييل ظهي ييور المزيي ييد مي يين الضي ييغوط والتحي ييديات
القررات حيول العيالم ،مميا قيد ييدفع األفيراد إليى ضيرورة فهيم ومواجهية الغميوض
للمخططين ومتخذي ا
الذي يكتنف المستقبل والحاضر ،وهنا يظهرأسلوب السيناريو كأحيد أسياليب الد ارسيات المسيتقبلية فيي
مواجهية هييذا الغمييوض ،حيييث أدى عييدم وجييود رؤييية مسييتقبلية فييي الماضييي إلييى أن أصييبح الحاضيير
يعج بمسائل تستوجب االجابة والتحقيق وايجاد الحلول (راشد.)2117 ،
فالعي ييالم المتغيي يير بي ييدأ يفي ييرض مروني يية اسي ييتراتيجية وغالب ي ياً ميييا يكي ييون الح ييال هي ييو االسي ييتجابة
للمتغييرات اليومييية فييي التصييرف مييع محاوليية المحافظيية علييى األهييداف األساسييية وتقييديم ردود أفعييال
مسييتعجلة فييي مواجهيية المسييتقبل تلغييي بييدورها بعييض الرغبييات المنشييودة ،ممييا يعيييق كنتيجيية تحقيييق
بعض األهداف في كثير من المجاالت ،وهنا تكمن المشكلة؛ ويكمين بيروز دور السييناريوهات لتقيدم
تلي ييك األشي ييكال المختلفي يية مي يين المسي ييتقبل ،وتقي ييدم المسي ييارات إليهي ييا ،والنت ي يائج المترتبي يية عي يين األحي ييداث
واالتجاهات والتصرفات ،فتحدد بذلك خصائص الرؤية المسيتقبلية المطلوبية ،فنجياح هيذه الرؤيية مين
ق ييد يك ييون م يين خ ييالل العملي يية التخطيطي يية يي يرتبط والش ييك بالتص ييرف المناس ييب ف ييي الوق ييت المناس ييب
( ،(Tomas,2006على أن السيناريوهات ليست واقيع المسيتقبل ،وانميا طريقية لتمثيليه بهيدف تنيوير
الفعيل الحاضيير فيي ضييوء الحيياالت المسيتقبلية المرغوبيية أو الممكنية ،وبالتييالي تقييود إليى تقييديم فييرص
للتحكم في التاريخ والحاضر والمستقبل ولكن يبقى السيوال المهيم اآلن واليذي يجيب اإلجابية عنيه فيي
ظي ييل هي ييذة الد ارسي يية مي ييا هي ييو مفهي ييوم السي يييناريو؟ مي ييا هي ييي أغ ارض ي يه؟ خط ي يوات وافت ارضي ييات المرتبطي يية
بالسيناريو؟ أبعاد وتخطيط السيناريو وما أهمية استخدامه في قطاع التعليم في الجامعات األردنية.
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 -1مفهوم السيناريو:
من الممكن تعريف المقصود في السيناريو بأنه الوصف التمثيلي لألوضاع واألحداث المحتملة
الوقوع (الحد اروي ،)2111 ،وعندما نتكلم عن سيناريوهات المستقبل فإننا نقصد بها ذلك الوصف
التمثيلي ألبعياد المستقبل الممكنة ،بدءاً من الوضع الراهن ،وبلوغياً إلى نقطة محددة في المستقبل
كما أنه من الممكن أن نعتبر السيناريوهات من أدوات التخطيط االستراتيجي في الشركات والتي قد
تساعد متخذي الق اررات ،وأيضاً يستخدمها كل من قادة المؤسسات الذين يسعون لفهم األبعاد
المحتملة للمستقبل بغرض إتخياذ الق اررات الحالية بأقصى درجة ممكنة من التأكد من قبل القيادات
األكاديمية واإلدارية في الجامعات ومن لهم عالقة بإتخاذ ق اررات ذات آثار مستقبلية بعيدة المدى
باإلضافة إلى الوزراء والمستشارين اإلداريين الذين يساهمون في وضع الخطط االقتصادية والخطط
المتوسطة والطويلة األجل لألنشطة الصناعية واالجتماعية للمؤسسات الباحثين اإلداريين والخبراء
المهتمين بمفهوم اإلدارة بالسيناريوهات ود ارسة األبعاد المحتملة للمستقبل في تطبيق مفهوم في
الجامعات األردنية (شنودة.)2111 ،
ويظهر من المعلومات السابقة؛ أن السيناريو وصف إستباقي لحالة المستقبل يساعد في تخيل
مؤثراته واتخاذ الق اررات المالئمة لها.
 -2مفهوم تخطيط السيناريو
طرحت األدبيات المتخصصة العديد من المفاهيم األساسية لتخطيط السيناريو وعلى النحو
اآلتي:
يعرفه بورتير ) (Porter, 1985على أنه أداة منظمة لتخيل المستقبل الذي تتخذ فيه
ق اررات منظمة ،بينما يرى ليندرين وباندهولد ) (Lindgren and Bandhold, 2003بأنه
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رؤية  Visionمستقبلية تحاول اإلجابة عن مجموعة أسئلة ماذا يحدث مستقبالً؟ وما هي الرؤى
المرسومة بهدف تجنب المخاطر؟ ويضيف أن العقل البشري يولد مئات السيناريوهات يومياً من
خالل التوفيق بين المستقبل المحتمل والمستقبل المرغوب باستخدام مسارات المستقبل الممكن ،وما
علينا إال أن نقوم بتغذية طردية  feed – forwardمع التغذية العكسية  feed backبحيث
تتكامل الرؤية ويتفق هذا مع كون السيناريو وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب
).(Phillips, 2001
كما يعرف أنه وصف أو قصة لوضع مستقبلي ممكن الحدث عند توافر شروط معينة في
مجال معين ،أو هو مجموعة من االفتراضات المتماسكة ألوضاع مستقبلية محتملة الوقوع في ظل
معطيات معينة ،أو هو حدث مستقبلي ممكن الوقوع مرغوب فيه ،أو غير مرغوب فيه ،أو مرغوب
عنه مع توضيح مالمح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي
(.) wright, 2000
يعرف أيضاً بأنه وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب فيه ،مع توضيح
مالمح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي ،وذلك انطالقاً من
الوضع الراهن أو من وضع ابتدائي مفترض ،وبتعريف آخر أنه مسار  Pathيصل بين نقطتين
زمنيتين األولى معلومة وفي مجال الثانية مبرهنة بامتداد الرؤية زمنياً(.(Notten,2003
وينظر له الدوري وصالح ( )2116على أنه :تدريب ذهني لتصور النصوص المستقبلية
التي تشكل حدود ما سوف يحدث مستقبالً؛ والنظر إليها بأكثر من صورة ،وعرفه ( sevaguru,
 )2009عبارة دالة من التخطيط السيناريو الذي يلبي متطلبات االستدامة لفترات بعيدة المدى ويبقي
المنظمات في حالة االستمراية والتطور.
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من الممكن القول من منظور الدراسة الحالية:
 إن السيناريو أداة تخطيطية تشمل تصو اًر مستقبلياً مبني على فروض منطقية وواقعية ومبرهنبأدوات رياضية تتناسب مع طبيعة السيناريو االحتمالية ،وفي الحقيقة يوجد تعريفات عدة
السيناريو تختلف باختالف المنظور بين المجاالت المتداخلة بل وفي المجال الواحد.
 إن تخطيط السيناريو يمثل مجموعة مؤشرات مستقبلية تشمل: رؤية مستقبلية. مجموعة افتراضات لألوضاع القادمة. التعامل متغيرات بعيدة المدى. إتخاذ ق اررات است ارتيجية لمواجهة الحالة المستقبلية.ثانييييييييا -أغيييييييراف (أهيييييييداف السييييييييناريو) :لي ي ي ييس هن ي ي يياك إجم ي ي يياع ب ي ي ييين المش ي ي ييتغلين بالد ارس ي ي ييات
المس ي ي ييتقبلية عل ي ي ييى األه ي ي ييداف الت ي ي ييي يتع ي ي ييين الس ي ي ييعي لتحقيقه ي ي ييا م ي ي يين وراء عمليت ي ي ييي بن ي ي يياء وتحلي ي ي ييل
السي ي ي يييناريوهات المسي ي ي ييتقبلية ،فهني ي ي يياك فريي ي ي ييق يسي ي ي ييعى لني ي ي ييزع صي ي ي ييفة االسي ي ي ييتهدافية عي ي ي يين الد ارسي ي ي ييات
المس ي ييتقبلية بمعني ي يى أن تك ي ييون محاي ي ييدة ومتح ي ييررة م ي يين األحك ي ييام القيمي ي يية حت ي ييى ال ي ي ييتم ف ي ييرض رؤي ي يية
مس ي ييتقبلية معين ي يية عل ي ييى الن ي يياس ،وبالت ي ييالي يري ي ييد ه ي ييذا الفري ي ييق إس ي ييباض ص ي ييفة الموض ي ييوعية والعلمي ي يية
عل ي ي ييى الد ارس ي ي ييات المس ي ي ييتقبلية م ي ي يين خ ي ي ييالل حص ي ي يير أه ي ي ييداف الد ارس ي ي ييات المس ي ي ييتقبلية والت ي ي ييي تمث ي ي ييل
السي يييناريوهات أحي ييد أسي يياليب البحثيي يية ،لي ييذلك تتعي ييدد أهي ييداف السي يييناريوهات كأحي ييد أسي يياليب الد ارسي يية
العلمية للمستقبل – طبقاً آلراء هذا الفريق لتشمل (العيساوي) 2117 ،؛ (السن:)2116 ،
 -1عرض االحتماالت واإلمكانات والخيارات البديلة التي تنطوي عليها التطورات المستقبلية كما
تكشف عنها السيناريوهات المختلفة.
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 -2عرض النتائج المترتبة على الخيارات أو البدائل المختلفة.
 -3تركيز انتباه الناس على :الفاعلين الرئيسيين واستراتيجيتهم والعمليات أو العالقات السببية،
والنقاط الحرجة إلتخاذ الق اررات ،والقضايا التي يجب أن تحظى باألولوية في اهتماماتهم.
 -4استشييارة الفكيير والتأمييل حييول قضييايا وهمييوم المسييتقبل ميين خييالل المسييارات االحتمالييية ،ممييا
يؤدي إلى تنشيط خيال الناس وبالتالي مساعدتهم على إتخاذ ق اررات أفضل بشأن مستقبلهم من
اآلن وطبقاً آلراء هذا الفرييق فيإن تيأثير الد ارسيات المسيتقبلية عليى فكير النياس وتوجيهياتهم نحيو
المستقبل يمثيل تيأثي اًر عامياً يتمثيل فيي تنميية البعيد المسيتقبلي مين تفكيير النياس مين خيالل تقيديم
تصي يورات بديلي يية لمس ييارات المسيييتقبل ،والن يياس لهي ييم الح ييق في ييي اختي ييار أو رف ييض أي م يين هيييذه
التصيييورات ،وهني يياك فريي ييق ثي ييان ينظييير إلي ييى الد ارسي ييات المس ييتقبلية علي ييى أنهيييا م ي يزيج مييين العلي ييم
واالستهداف كما هو الحال في بناء وتحليل السيناريوهات والمقارنة بينها فهي عملية موضوعية
من جهة ألنها تعتمد على العقل والمنطق فيي التعاميل ميع الحاضير وتطيورات المسيتقبل ،كيذلك
ألنها تنطلق من عالقات السيببية والتيي تمثيل صييغة اسيتهدافية مين جهية أخيرى ،ألنهيا البيد أن
تستند إلى أهداف وقيم يتم ترجمتها في صيورة معيايير أو مؤشيرات ييتم االحتكيام إليهيا فيي تقيييم
السيناريوهات البديلية وبالتيالي المفاضيلة بينهميا ،كيذلك ألن االختييار األول للسييناريوهات يكيون
محم يالً بالضييرورة بأحكييام قيمييية أو أهييداف ضييمنية ،وبالتييالي ينظيير ه يذا الفريييق إلييى الد ارسييات
المسيتقبلية وأسيياليبها كمييا هيو الحييال فييي السييناريوهات علييى أنهييا أداة لفهيم وتغيييير العييالم وليييس
لفهم ييه فق ييط ،وم يين ث ييم تتمث ييل أه ييداف الد ارس ييات المس ييتقبلية طبقي ياً آلراء ه ييذا الفري ييق ف ييي اآلت ييي
(شلبي:)2116،
 .1صياغة رؤية مستقبلية معينة من خالل توصيات صريحة بشأن اإلختيارات والق اررات التي
ينبغي إتخاذها من اآلن للوصول إلى الوضع المستقبلي المرغوب.
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 .2تحريك الناس وتعديل ق ارراتهم في اتجاه تحويل هذه الرؤية المستقبلية المرغوبة إلى واقع .على
الرغم من تباين الرؤى بين المشتغلين بالدراسات المستقبلية إال أنهم يجمعون على أن األهداف
التي تسعى السيناريوهات المستقبلية إلى تحقيقها تتحدد في اآلتي:
 عرض االحتماالت واإلمكانات والخيارات البديلة التي تنطوي عليها التطورات المستقبلية
كما تكشف عنها السيناريوهات المختلفة.
 عرض النتائج المترتبة على الخيارات المختلفة في السيناريو وتركيز انتباه متخذي القرار
في الفاعلين الرئيسيين واستراتيجياتهم ،وفي العمليات أو العالقات السببية ،والنقاط الحرجة.
 تمكين الجماهير من التفكير في كل األمور المتعلقة بالمستقبل واستثارة النقاش فيها
واستدعاء وردود الفعل في شأنها.
 التوصل إلى توصيات في شأن الخيارات والق اررات التي ينبغي إتخاذها من اآلن للوصول
إلى الوضع المستقبلي المرغوب فيه بعد فترة زمنية محددة.
تي ي يرتبط أه ي ييداف الس ي يييناريوهات والغ ي ييرض منه ي ييا بن ي ييوع الس ي يييناريو فف ي ييي حال ي يية الس ي يييناريوهات
االسييتطالعية يسييتهدف هييذه السيييناريوهات تقييديم صييورة لالحتميياالت والخيييارات البديليية التييي تنطييوي
عليهييا التطييورات المسييتقبلية كمييا تكشييف عنهييا هييذه السيييناريوهات وهييي بييذلك تقييدم لصيياحب الق يرار
مجموعة من البدائل في ضوئها ،ويمكن لصاحب القرار إتخاذ ما يراه مناسباً لتحسيين األوضياع فيي
المس ييتقبل بالنس ييبة لمجتم ييع م ييا أو مؤسس يية معين يية كم ييا أن الس يييناريو مس ييتدعي الن يياس للتفكي يير ف ييي
احتمياالت المسيتقبل واسييتثارة النقياش حوليه ،واسيتدعاء ردود األفعيال حييول صيورة هييذا المسيتقبل ،أمييا
في حالة السيناريوهات االستهدافية ( (Thomas,2006فإن السيناريوهات تستهدف استجالء صورة
معينيية مرغوبيية فيهييا فييي المسييتقبل ،وهييي بييذلك ذات قيميية فييي تحويييل المجتمييع إلييى صييورة أفضييل
فالدراسات المستقبلية ليست دراسات علمية محايدة ،وانما هي مزيج من العمل واالستهداف فهي من
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ناحيية تعتميد علييى أعميال العقييل والمنطيق فييي التعاميل ميع الحاضيير والمسيتقبل ،وهييي اسيتهدافية ميين
حيث أنها ال يمكن أن تكون متحررة تماماً من القيم أو األحكام القيمية وانما هي أداة إلحداث تغيير
مقص ييود وبالت ييالي فم يين الض ييروري أن ينته ييي الس يييناريو إل ييى توص يييات صي يريحة بش ييأن اإلختي ييارات
والق ي اررات التييي ينبغييي إتخاذهييا للوصييول إلييى وضييع مرغييوب فيييه ولييذلك يمكيين ال يربط بييين التخطيييط
للسيناريو والبناء الهيكلي للمنظمات المتعلمية ألن المنظمية السياعية لليتعلم ليديها المرونية الكافيية فيي
تقبل السيناريو المالئم لها.
ثالثا -خطوات وافتراضات تخطيط السيناريو :وتتم عملية بناء السيناريوهات من خالل مراحل
ثالث:
أولهما :جمع المعلومات ،واجراء مسح شامل لتحديد القوى المحركة للظاهرة المدروسة ،وأهم
التوجهات المستقبلية المتوقعة.
ثانيهما :تصميم هيكل السيناريو ،وتشكيل مجموعة من الصور المستقبلية البديلة التي يتم فحصها
والتأكد من مدى تماسك مكوناتها الداخلية.
ثالثهما :يتم بناء استراتيجية متكاملة ورسم المسارات التي يمكن أن تؤدي لهذه الصور المستقبلية.
ومن المهم تحديد اإلتجاهات واألحداث التي يشمل عليها كل سيناريو للتعرف على معيار
ثبات السيناريو ،وتسير خطوات بناء السيناريو وفق الخطوات التالية ( :(Phillips,2001
الخطوة األولى :وصف الوضع الراهن واإلتجاهات العامة.
الخطوة الثانية :فهم ديناميكية النسق والقوى المحركة له.
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

وصف الوضع الراهن واالتجاهات

تحديد

العامة

السيناريوهات
البديلة

فهم ديناميكية النسق والقوى المحركة له

كتابة
السيناريوهات

السيناريو
المستهدف

شكل رقم (  ) 1-2خطوات تخطيط السيناريو
المصدر :من إعداد الباحث
وفيما يلي تفصيل لهذه الخطوات:
الخطوة األولى :وصف الوضع الراهن واإل تجاهات العامة :تشمل هذه الخطوة على استعراض
العناصر الرئيسة في الوضع الراهن وبيان نقاط القوة والضعف ،وكذلك تحديد اإلتجاهات العامة
والسائدة ،واإلتجاهات العامة البازغة أو إرهاصات التغيير التي تنبخ بتحوالت مهمة في المستقبل،
ثم يتم استخالص المشكالت أو القضايا الرئيسة التي يهتم بها الباحث عن إجابات لها عند كتابة
السيناريوهات ،حيث يمكن تقسيم هذه المتغيرات إلى متغيرات داخلية تنتمي إلى النسق محل
الدراسة ،ومتغيرات خارجية تعبر عن البيئة التي يعمل فيها النسق (راشد.)2117 ،
المحركة له :تعد من أهم خطوات بناء
الخطوة الثانية :فهم ديناميكية النسق والقوى
ّ
السيناريوهات ،فالهدف من هذه الخطوة الكشف عن القوى المحركة في النسق وتحليل العالقات
والتشابكات بما يساعد على فهم ديناميكية النسق ،أي يتم تحديد جوانب وحدود النظام والعالقات
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بين أجزائه واإلتجاهات المؤثرة ،ويقصد بالقوى المحركة أو الفاعلين الرئيسيين :هم أولئك الفاعلين
الذين يمارسون درجة محسوسة من السيطرة أو التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في النسق ،وال
توجد طريقة نظامية محددة يمكن إتباعها لتحديد هؤالء الفاعلين ،فعادة ما يتم تحديد الفاعلين بشكل
حدسي اعتماداً على المعلومات المتوافرة عن النسق ،ويمكن تقسيم القوى المحركة للنسق أو النظام إلى
قوى على المستوى الكبير  Macroمثل الجوانب التكنولوجية والسياسية واالقتصادية والمجتمعية ،وقوى على
مستوى النظام المدروس  ،Microويمكن االستعانة في هذه الخطوة بأسلوب "بتحليل اآلثار" باستخدام
المصفوفة الشبكية ومصفوفة اآلثار المقطعية Cross-Impact Matrix .لفهم ديناميكية النسق
للنظام أو للمؤسسة التعليمية ،والكشف عن القوى المحركة لهذا النسق ).(Love,2006
وتقوم هذه المصفوفة على أساس فرضية مؤداها أن معظم األحداث واإلتجاهات ترتبط
بطريقة أو بأخرى بتأثير متبادل فيما بينها؛ لذا فإن هذه المصفومة تستخدم لتنظيم البيانات التي
تجمع عن مؤسسة ما وللفحص المنظم للعالقات المتبادلة بين مختلف األحداث الممكنة إحصائياً،
وهذه العالقات المتبادلة والمتداخلة تسمى بالتأثير المتقاطع ،ويمكن تصنيف تلك القوى الفاعلة أو
المؤثرة من حيث قوة تأثيرها ودرجة عدم اليقين التي تتسم بها ،حيث يمكن وضع مقياس يمثل
أبعادا ثالثة هي (عال /متوسط /ضعيف) ،كما يوضح ذلك الشكل التالي( زاهر: )2112 ،
ً
تصنيف القوى والعوامل المؤثر عند بناء السيناريو
جدول رقم( ) 1-2
مستوى التأثير
تأثير عال

تأثير عال ودرجة عدم

درجة عدم يقين

يقين ضعيفة

عالية

عال

متوسط
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تأثير ضعيف درجة

تأثير ضعيف ودرجة
عدم يقين عالية
عال

عدم يقين ضعيفة

متوسط

ضعيف

ضعيف

)Source: (Goeminne, Gert, 2007
تبعاً لمستوى تأثيرها ودرجة عدم اليقين التي يتسم بها المستقبل نحوها ،ويشمل ذلك:
 .1القوى والعوامل (عالية التأثير مع وجود درجة عالية من عدم اليقين).
 .2القوى والعوامل (عالية التأثير مع وجود درجة ضعيفة من عدم اليقين).
 .3القوى والعوامل (ضعيفة التأثير مع وجود درجة عالية من عدم اليقين).
 .4القوى والعوامل (ضعيفة التأثير مع وجود درجة ضعيفة من عدم اليقين).
الخطوة الثالثة :تحديد السيناريوهات البديلة :الغرض من هذه الخطوة هو حصر البدائل الممكنة
بالنسبة للعوامل المختلفة الداخلة في كل مجال من مجاالت التأثير وذلك في ضوء فهم ديناميكية
النسق والقوى المحركة 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
اإلسقاطات أو التنبؤات البديلة لكل عامل خالل األفق الزمني المحدد لكل سيناريو ،وهذه الطريقة
أكثر تفصيالً في تحديد مالمح السيناريوهات البديلة ،وفي هذا السياق ،يمكن القول أن الدراسات
المستقبلية تعتمد على نوعين من األساليب المنهجية ( )Lindgren,2003وهما :األساليب التنبؤية
 Predictiveالتي تهدف على توقع مستقبل معين ،وثانيهما األساليب اإلبداعية  Creativeالتي
تتعامل مع المستقبل على أنه مجال مفتوح للتأثير اإلنساني بهدف استكشاف البدائل المستقبلية
الممكنة أو المحتملة ،حيث أن الدراسات المستقبلية مجال متعدد التخصصات Multidisciplinary
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يهتم بدراسة البدائل والمسارات المستقبلية الممكنة أو المحتملة ،وتتضمن هذه الخطوة من خطوات
بناء السيناريوهات وصف الحالة الراهنة ألبعاد الظاهرة محل الدراسة ،ثم عرض التنبؤات المستقبلية
البديلة ،ويمكن أن تتضمن البدائل المحتملة للسيناريوهات االستطالعية ثالثة بدائل:
 .1استمرار الوضع القائم حيث يكون هناك مقاومة للتغيير واإلصالح ،هذا باإلضافة إلى إمكانية
حدوث تدهور الوضع القائم إلى األسوأ.
 .2حدوث بعض أوجه اإلصالح والتطوير الجزئي ،وذلك بين الرغبة في اإلصالح والتطوير
الجزئي ،وذلك بين الرغبة في اإلصالح والرغبة في بقاء األوضاع كما هي من أجل تحقيق
االستقرار.
 .3حدوث تحول كيفي ونقلة نوعية من خالل إطالق الطاقات اإلبداعية واالبتكارية الخالقة،
واالعتماد على المبادرة االستباقية بدالً من األساليب القائمة على رد الفعل.
الخطوة الرابعة :كتابة السيناريوهات :يسبق هذه الخطوة خطوة ضمنية تتعلق بفرز السيناريوهات
البديلة والمقارنة بينها الستكشاف التمايز بينها لتحديد عدة بدائل مستقبلية ،تقتضي عملية كتابة
وتفسير السيناريوهات المختارة استيفاء مدخالت السيناريوهات من المعلومات سواء بإضافة عوامل
أو تفاصيل معينة ،أو بدمج تطورات مستقبلية أخرى في السيناريوهات المختارة ،ثم التعرف على
ردود الفعل المحتملة (التصرفات) لكل األطراف المعنية للتطورات التي يشمل عليها كل
سيناريو( (Ralston,2006وفي النهاية يتم صياغة كل سيناريو بشكل سردي ،وهنا ينبغي إبراز
صياغة العناصر الثالثة للسيناريو :الشروط اإلبتدائية ،والمسار المستقبلي ،الوضع المستقبلي.
الخطوة الخامسة :تحليل نتائج السيناريوهات (السيناريو المستهدف) :يتوقف ما يتم إنجازه في
هذه الخطوة األخيرة في عملية بناء وتحليل السيناريوهات على الغرض الذي أجريت من أجله هذه
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العملية أصالً ،فهذا الغرض يمكن أن يكون مجرد االكتفاء بتحليل مقارن للسيناريوهات حين تأخذ
الدراسة المستقبلية طابعاً استطالعياً ،أما إذا كان طابع الدراسة استهدافياً فإنه يجعل من تحليل
السيناريوهات مجرد معبر للتخطيط ورسم السياسات طويلة المدى ،وما هي االستراتيجية الواجب
االلتزام بها لوضع الرؤية المستقبلية موضع التطبيق .وحتى تكون السيناريوهات قابلة للتطبيق،
ومحددة لرؤية مستقبلية واقعية فعليها أن تتميز بمجموعة خصائص يفضل توافرها في السيناريوهات
أو في عملية بنائها وتحليلها ،ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:
 السيناريوهات الجيدة سهلة الفهم واالستيعاب حتى يمكنها المساعدة على التعلم وتعديل
التصرفات واألولويات إلتخاذ الق ارر المناسب(.(Heijden,2005
 أن تكون قادرة على استكشاف النتائج واآلثار المحتملة لإلختيارات ،ومن ثم دعم القرار
المتعلق بالمستقبل الذي يتسم بالاليقين.
قدر واضحاً من االختالف والتمايز حتى يتسع نطاق االحتماالت
 أن يكون بين السيناريوهات اً
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
األحداث المثيرة لإلضطراب أو المؤدية لالنحراف عن المسار الطبيعي لألحداث.
 قد ال يكون هناك قيمة للسيناريوهات ،وال معنى لتحليلها إن لم تكن فيها فائدة لعملية صنع
الق اررات ،والتخطيط لمستقبل أفضل ،ومن أهم األساليب المؤدية على زيادة فائدة السيناريوهات
إشراك المستخدمين المحتملين لهذه السيناريوهات في عملية بنائها وتحليلها.
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من الممكن القول إن عملية بناء السيناريوهات تستهدف تحديد أحداث المستقبل ،وتوجيه
المستقبل في مسارات واتجاهات مختلفة ،ويمكن أن تفيد صناع القرار في اكتشاف القوى المحركة
للمستقبل ،فالسيناريوهات تحقق فوائد متعددة للتخطيط التربوي السيما توفير قدر مناسب من
المعلومات المتعلقة بالخطط والمشروعات المستقبلية للمنظمة ،وتحديد العوامل الفاعلة الخاصة
بالبيئة الخارجية التي يمكن أن تؤثر على النمو المستقبلي للمؤسسات التعليمية ،وتحسين فرص رد
الفعل والتكيف مع التغيرات المتوقعة ،واتاحة فرص التفكير اإلبداعي ،تحديد استراتيجيات التطوير،
والفرص والمخاطر المترتبة على تنفيذها (العمري.)2111 ،

رابعأ -أبعاد عملية تخطيط السيناريو :يعد تخطيط السيناريو عملية متكاملة ومترابطة تتكون من
مجموعة من األبعاد التي تربطهم عالقة تسلسلية اعتمادية أي أن البعد الثاني ال يعمل إال بعد
إنتهاء مهمة البعد األول وهكذا ،وتوجد العديد من األبعاد التي طرحتها الدراسات والبحوث؛ إال أن
الدراسة الحالية استخدمت أبعاد عملية تخطيط السيناريو التي ذكرها ( & Kuye
 )Oghojafo,2011كون تلك األبعاد مالئمة ألهداف الدراسة الحالية وتوجهاتها باإلضافة إلى أنها
تعكس مهام العمل الجامعي ،وهذه األبعاد تم عرضها بنموذج الدراسة في الفصل األول ويمكن
توضيح هذه األبعاد كما يلي:
 -1تحديد المشياركين :السييناريو وصيف لوضيع مسيتقبلي محتميل ،ميع توضييح لمالميح المسيار أو
المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي ،وذلك إنطالقاً من الوضيع اليراهن أو
من وضع إبتدائي مفترض" ،واألصل أن تنتهي كل الد ارسات المستقبلية إلى سييناريوهات ولكين
السؤال المهم اآلن كيف يتم تحديد المشاركين في عملية السيناريو؟ من الممكن القول أن تحديد
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المش يياركين بالس يييناريو يعتم ييد علي يى كيفي يية إنت يياج الس يييناريوهات حي ييث أنه ييا تتن ييوع تنوعي ياً كبيي ي اًر،
فالسيناريوهات تبنى بطرق محددة كما أنها في ذات الوقت يمكن أن تبنيى بطيرق مختلفية تعتميد
على الخيال العلمي واألدبي ،وعموماً فإن السيناريوهات تصف إمكانيات بديلية للمسيتقبل ،وتقيدم
عرضاً لالختيارات المتاحة أمام الفعل اإلنساني ،مع بيان نتائجهيا المتوقعية ،وقيد ينطيوي تحلييل
السيييناريوهات علييى توصيييات ضييمنية أو ص يريحة حييول مييا ينبغييي عملييه وبالتييالي ف يإن األف يراد
المش يياركين ف ييي تخط يييط الس يييناريو يج ييب أن يمتلكي يو المق ييدرة عل ييى تحقي ييق أه ييداف ومواص ييفات
السيناريوهات المطلوبة ).(Baaten,2006
وتييرى الد ارسيية الحالييية أن تحديييد عييدد المشيياركين عملييية معقييدة تحكمهييا مجموعيية مؤش يرات
أهمها التناسق الفكري للمشاركين ،واالختصاص المتشابه أو المتقارب ،والخبرة المتجانسة.
 -2تحديد اإلطار الزمني :لطالما كان الزمن العامل المهم في تحديد مدى قدرة إدارة المشاريع على
تحديييد وتحقيييق األهييداف المرجييوة ،إذ يلعييب الييزمن دو اًر مهم ياً فييي بيييان مييدى تحقيييق السيييناريو
وأهدافه التي وضع من أجليه ( ،)ogily,2005إذاً يجيب األخيذ بعيين االعتبيار عيدد المشياركين
في السيناريو ،وأهداف السيناريو وما إذا كان هناك إمكانية لتمديد الفترة الزمنية الالزمة لتحقيق
األهداف المطلوبة من السيناريو.
وتييرى الد ارس يية الحالي يية هن ييا أن نأخ ييذ بع ييين اإلعتب ييار التكلف يية الت ييي ق ييد تترت ييب عل ييى واض ييع
السيييناريو فييي حييال تييم تأجيييل أو تقييديم الفتيرة الالزميية لتحقيييق أهييداف معينيية وميين هنييا تظهيير أهمييية
اإلطار الزمني حيث أنه مرتبط بعدد المشياركين واليذي يمثيل البعيد األول فيي هيذه الد ارسية والعواميل
الموثرة على السيناريوهات.
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 -3تحديد المؤثرين عليى السييناريوهات :ميا هيي العواميل التيي قيد تيؤثر عليى السييناريو؟ وميا هيي
األميور الواجيب أخيذها بالحسيبان عنيد تخطييط السييناريوهات؟ يمثيل هيذا البعيد حلقية وصيل بييين
عدد المشاركين واإلطيار الزمنيي مين جهية واألميور الواجيب توافرهيا بالسييناريو النياجح مين جهية
أخرى وتمثل ما يلي )Borjeson,2006( :األحداث المحركة (وتقسم إلى األحداث التي يمكن
السيييطرة عليهييا ،محرك يات داخلييية تقييع تحييت سيييطرة الشييركة) ،المنطييق ويمثييل العنصيير المهييم
بنجاح أي عمل في العالم فمن دون وجود المنطق في السيناريو لين يكيون هنياك عميل متكاميل
يحيياكي الواقييع ويسيياعد بييالتنبؤ بالمسييتقبل ،القصيية :وتمثييل العنصيير المهييم إذا ترابطيت األحييداث
ووجود خطيوط واضيحة تمثيل أهيم معيالم السييناريو النياجح ،البيدايات والنهاييات للسييناريو تعتبير
ميين أهييم العوامييل الم يؤثرة بمييدى نجيياح السيييناريو حيييث يجييب عنييد تخطيييط السيييناريو وجييود مييا
يسيمى بالحبكية التخطيطييية والتيي تجمييع بيين بداييية ملفتية ومنطييق ونهايية تقييود األفيراد بييالمجتمع
لتحقيق ما يسمى بالتنبؤ المستقبلي ،وترى الدراسة الحالية ضيرورة التعاميل ميع هيذا البعيد بحيذر
شييديد ودون تسييرع ميين أجييل بنيياء معييالم السيييناريو بشييكل منطقييي متسلسييل بالشييكل الييذي يجعييل
المشهد المستقبلي واضح المعالم.
 -4تحديييد إتجاهييات تحديييد المسييتقبل :ميين مييا ال شييك فيييه أن إتجاهييات المسييتقبل تعتبيير ميين أهييم
أبعيياد الس يييناريو النيياجح حي ييث يعتبيير التنبي يؤ بالمسييتقبل م يين أهييم األم ييور الواجييب أخ ييذها بع ييين
اإلعتبار عند صياغة سيناريو ما حيث أنه هنياك العدييد مين نمياذج وأمثلية السييناريوهات التيي
تصادفنا يوميياً ،فميثالً عنيدما نسيمع أن نسيبة مبيعيات منظمية ميا قيد تراجعيت نتوقيع أن مبيعيات
شركة أخيرى قيد زادت ،والعكيس بيالعكس ،وييدلنا هيذا عليى أن التغييير الحيادث ليدى أي طيرف
يستتبع تغيي اًر موازياً لدى طرف آخر ،لذا فإنيه عنيد كتابية السييناريو يمثيل توقيع التغييير نصيف
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المهمة ،أما النصف اآلخر فهو كتابة اإلستجابة التي يقوم بها الطرف اآلخر للتكييف ميع هيذا
التغيير ،التغيير ال يعود تغيي اًر بعد فترة من الزمن بل يتحول إلى تقليد جديد ثم إلى تقليد عتييق
( . (Owolabi,2011وترى الدراسة الحالية أن هذا البعد يمثل دالة الكتمال الصياغة والتوجه
نحو التنفيذ لذلك يحتاج إلى وقت كبير للمراجعة والتحليل والتجريب.
 -5تحديد العوامل المجهولة للمستقبل :من الممكن تحديد العوامل المجهولة بالسييناريو مين خيالل
القيام باإلجراءات والتي تسمى إجراءات إحت ارزية وتشمل ما يلي مع ضرورة ربط تحديد العوامل
المجهولية ميع اإلتجاهيات التيي تيم تحدييدها سيابقاً واعتمادهيا كبعيدين مكمليين لبعضيهما الييبعض
حييث ييرى كيل مين) (Liam fahi, Robert,2012أنيه مين الممكين تحدييد العواميل المجهولية
من خالل قيام المدراء بسلسلة من الخطوات متمثلة بما يلي:
 .1تحديد فريق واضعي سيناريوهات.
 .2تحديد بؤرة السيناريوهات.
 .3تحديد األحداث المحركة.
 -6بناء من  5-3سيناريوهات :ويقصد بها وجود خطة بديلة للسيناريوهات في حال فشل األول
االنتقال للثاني ومن ثم لآلخر وهكذا ولكن يبقى السؤال المهم ما مدى فعالية هذا البعد؟ وكيف
ممكن القيام بهذه الخطوة ؟ في هذه الحالة من الممكن القول أنه يلجأ المدراء إلى ما يسمى
بأسلوب الترجيح من بين محركات السيناريو وذلك بمنح آل من أعضاء الفريق عدداً متساوياً
من النقاط التي يوزعها كل مشارك على األحداث المحركة تبعاً لرؤيته الشخصية ألهمية
الحدث المحرك ،وفي النهاية يتم جمع النقاط التي يحصل عليها آل محرك ،يلي ذلك ترتيب
محركات السيناريو تبعاً لدرجة األهمية مع األخذ بعين اإلعتبار الالتأكد والظروف البيئية

33

) .)Berchout,2002وترى الدراسة الحالية أن هذا البعد يمثل مرشد ودليل لمراكز القرار
االستراتيجي من خالل تذكيرهم بأن سيناريو واحد ال يمكن أن يواجة متطلبات البيئة المتغيرة
والصحيح هو تهيئة عدد من السيناريوهات البديلة الستخدامها بدائل استراتيجية حسب
الموقف.
 -7صياغة االستراتيجية :إن تكوين االستراتيجية يعني بناء خطط طويلة األجل وشاملة لمختلف
مجاالت االهتمام في المنظمة بغرض استثمار الفرص المتاحة في المناخ والتعامل مع
المخاطر الموجودة أو المحتملة ،وكذلك استغالل الموارد واإلمكانيات مصادر القوة وتجنب أو
تحديد مواطن الضعف في الجامعات ،وتعتبر االستراتيجية بمثابة الخطة العامة للمنظمة التي
تحدد السبل والمداخل لتحقيق أهداف المنظمة ،واإلختيارات التي تم االستقرار عليها بالنسبة
للطرق البديلة التي يمكن أن توصل إلى تلك األهداف ،وعلى سبيل تحديد هذه االستراتيجية
الموارد البشرية كيف تستخدم إدارة الموارد البشرية االستراتيجية ما لديها من إمكانيات،
وباألساليب المتاحة ،وفي أي وقت يتحقق منها أعلى عائد ممكن (عبدالمجيد .)2117 ،وترى
الدراسة الحالية أن هذا البعد سيحدد االختيارات االستراتيجية المالئمة لكل سيناريو من
السيناريوهات األساسية والبديلة.
 -8تطوير خطة للطوارئ :تعرف خطة الطوارئ بأنها اإلجراءات الواجب إتباعها في حال حدوث
أمر غير متوقع يعمل على تغيير خط سير األمور وحرفها عن مسارها الطبيعي ،توضع
خطط الطوارئ من قبل جميع العاملين على اختالف أعمالهم وأماكنهم ووظائفهم ،فكل إنسان
قد يصادف أم اًر طارئاً في حياته ،لذا يجب أن يكون الجميع مستعدون لكل ما هو طارئ من
األمور ،ولكن خطط الطوارئ تتخذ أهمية أكبر عندما يكون القيادات اإلدارية الجامعية
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مسؤولين عن عدد كبير من األشخاص تحت إدارتهم (السن ،)2116 ،كالدول والشركات
والمؤسسات وما إلى ذلك ،فالدول على سبيل المثال تحتاج إلى خطط الطوارئ بشكل كبير
نظ اًر ألن هذه الدولة قد تتعرض إلى العديد من األمور على مستويات متعددة ومختلفة ،فمثالً
قد تتعرض الدولة لكوارث طبيعية كالزالزل أو البراكين أو األزمات المالية والحروب وما إلى
ذلك ،أما الجامعات والمؤسسات فقد تحتاج لوضع خطة طوارئ لمواجهة متغيرات التسجيل
والقبول واعادة النظر بالهيكلية التنظيمية واستحداث التخصصات الظرفية التي تفرضها
متطلبات البيئة والعمل ،وادارة المخاطر ،ومن هنا نجد أن جميع المجاالت بحاجة إلى أن
نضع خططاً للطوارئ ألجلها .وترى الدراسة الحالية أن هذا البعد في غاية األهمية ألنه يحدد
السبل والوسائل الالزمة لمواجهة التغيرات المتسارعة ضمن منظور السيناريو.

( :)3-7رأس مال الموهبة:
أصبح االهتمام بالمواهب في اإلدارة بصورة عامة واألعمال وبشكل خاص ضرورياً لتحقيق
أداء عال وبالذات في المنظمات ذات الطابع األكاديمي والتي تسعى إلى تحقيق ونشر أكبر قدر
ممكن المعرفة وتغطية أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ،سيتم في هذا الجزء من الفصل عرض
كرس مال وتوضيح مدى أهميته وتطوره وذلك كما يلي:
مفهوم الموهبه أ
أوال :تطور فكرة أرس مال الموهبة :التطور الذي شهدته اإلدارة واألعمال في السنوات األخيرة طور
مفاهيم ومصطلحات وأفكا اًر إدارية وتنظيمية جديدة في مجال الموارد البشرية ورأس المال البشري
وادارة وتخطيط الموارد والمواهب اإلدارية ،ومن أهم المفاهيم الجديدة مفهوم أو مصطلح إدارة أرس
مال الموهبة أو المواهب في اإلدارة ،وزاد االهتمام به أخي اًر بصفته مفهوماً يركز على مفهوم
االهتمام بالقدرات والمواهب والمهارات الفعالة في الموارد البشرية ،حيث بدأ االهتمام بإختيار وتعيين
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الموظفين والعاملين والمديرين في منشآت العمل منذ زمن طويل ،وقد تطور أسلوب اإلختيار
والتعيين بتطور اإلدارة بشكل عام وادارة األفراد أو إدارة الموارد البشرية ،والتي تعددت وتنوعت
مسمياتها بتنوع وتعدد مهامها وأهدافها وأساليبها ،وقد تم استخدام هذا المصطلح ألول مرة من قبل
ديفد واتكنس  David Watkinsفي عام  ،1667في مقال نشره في العام نفسه ،ورد مصطلح
ومفهوم أرس مال الموهبة في التسعينيات واستمر بعد تكييفه ،واستخدامه من قبل العديد من
الشركات ،حيث اكتشفت أن مواهب ومهارات العاملين فيها يجب العناية بها وأنها يجب أن تكون
مركز العمليات ،وهي التي تقود األعمال إلى النجاح وتحقيق األرباح ،وقد سارعت العديد من
الشركات العالمية الطموحة إلى أن تخطط وتطور مواردها البشرية ومواهبها ،كما طورت مفهوم
عملياتها وأساليبها في إدارة مواردها ومواهب موظفيها والعاملين فيها (عودة.)2115 ،
ومن هنا يجب التركيز على مدى أهمية مفهوم الموارد البشرية ومدى تطوره في السنوات
األخيرة ليظهر كحقل معرفي يستفيد ويدعم حقلي اإلدارة وادارة األعمال والسلوك التنظيمي وبالذات
في القطاعات الجامعية في األردن ،ويستفيد من تطوراتها ،إال أننا نالحظ أن إدارة أرس مال
الموهبة كمفهوم جديد بدأ يبرز في السنوات القليلة األخيرة ،ليس حقالً جديداً في إدارة األعمال
فحسب ،لكنه منهجية وأسلوب وتقنية جديدة لتفعيل دور الموهبة/المواهب ،والتركيز عليها في
العمليات والتغيير التنظيمي ،وليس الختيار القادة والمديرين والموظفين والعاملين الموهوبين في
كافة المجاالت ،وذلك لتطوير جودة الموارد البشرية وتركيز العمليات عليها ،وكذلك سعي لتوظيف
الفئات الموهوبة منها لتحقيق إنجازات عالية في اإلدارة واألعمال.
ثانيا :مفهوم وأهداف أرس مال الموهبة :من الممكن تعريف إدارة أرس مال الموهبة بأنها عملية
تطوير وتوحيد وتكامل بين التركيز على قدرات ومواهب الموظفين لتحقيق المنافسة ،وتطوير
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العاملين الجدد وحتى القديمين ،وجذب العاملين الموهوبين بكل المجاالت من ذوي الخبرات العالية
للعمل في الشركات والمؤسسات.
ويعتبر أرس مال الموهبة حالة خاصة من أرس المال البشري ،حيث أشار )(Bai,2010
في هذ الصدد أن رأس مال الموهبة هو المكون األكثر فاعلية في معادلة رأس المال البشري
وادارته.
ويرى ) (Jashapara,2011أن أرس مال الموهبة يمثل القيمة العالية المستخلصة من
المعرفة ،والمهارات ،والقدرات.
وقال ) (Khalique etal, 2001أن أرس مال الموهبة يعني الحالة المتقدمة لرأس المال
البشري المسؤول عن ابتكار القيمة.
وعبر عنه ( )Yirong & Daidai, 2015بأنه مجموعة من العوامل التي تشمل:
لرس مال الموهبة ،المساواة
 -1التصور واإلدراك :ويتكون من العناصر اآلتية (اإلدراك الصحيح أ
المتأصلة ،الحوافز غير المالئمة).
 -2مستويات اإلدارة :ويتكون من العناصر اآلتية(عدم وجود نظام معقول لتقييم األداء ،آليات
الحاكمية ،نظم التعويضات).
 -3السياسات والبيئة الخارجية :ويتكون من العناصر اآلتية (زيادة الضرائب على مدخوالت
األفراد ،مخاطر األعمال المالية ،األوراق المالية المحظورة).
 -4إيجاد حلول العمليات :ويتكون من العناصر الخاصة بكيفية قياس وتخصيص حق ملكية
رأس المال البشري.
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وكانت أكثر العناصر أهمية في التحليل العاملي للعوامل األربعة الرئيسية والصالحة لقياس
لرس مال الموهبة ،المساواة المتأصلة ،نظم التعويضات،
رأس مال الموهبة ،هي (اإلدراك الصحيح أ
آليات الحاكمية).
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وتصور الدراسة الحالية مصادر راس مال الموهبة
رأس المال
البشري

رأس المال
الفكري

رأس مال
الموهبة

الشكل (  ) 2-2مصادر أرس مال الموهبة
المصدر :من إعداد الباحث
يجدر بنا عند الحديث عن أرس مال الموهبة التركيز على الجوانب المرتبطة في إدارة الموهبة
والمواهب حيث يرى متخصصو إدارة الموارد البشرية أن إدارة الموهب ترتبط بالجوانب التالية:
(عودة)2115 ،
 -1التركيز على مواهب الموارد البشرية المنافسة كأهم موارد المؤسسة أو الشركة.
 -2جذب وتوظيف المرشحين من المؤهلين ذوي المواهب والقدرات التنافسية.
 -3إدارة وتحديد رواتب المنافسين.
 -4فرص التدريب والتطوير المستمرة.
 -5إدارة عمليات األداء بأساليب حديثة.
 -6برنامج اإلبقاء على الموظفين الموهوبين والمحافظة عليهم.
من الممكن القول أن الجامعات المتميزة إنخرطت في وضع استراتيجيات جديدة في إدارة
أرس مال الموهبة  /المواهب أو إدارة رأس المال البشري ودراستها مالياً من حيث كيفية التركيز
عليها في عملياتها واختيارها وجذبها وتدريبها وترقيته ،واإلبقاء عليها كمصادر بشرية منافسة،
وتحريك العاملين في الجامعة كمصادر بشرية مهمة ،كما يعني مصطلح إدارة أرس مال الموهبة
لدى بعض الجامعات أيضاً كيفية إدارة األداء من حيث أنها تدفع بأداء الموظفين إلى أعلى مستوى
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ممكن لتحقيق أعلى أرباح ممكنة ،وادارة الموهبة يعني عدة أشياء لعدة أشخاص ،فيعني للبعض
إدارة القيمة العالية لألفراد (الموهوبين) ،وللبعض اآلخر يعني كيف يمكن إدارة الموهبة بشكل عام،
أي لجميع الموظفين ،وهذا يعني أن جميع الموظفين لديهم مواهب ،وعلينا تحديدها واكتشافها
وتحريرها ،ومصطلح إدارة أرس مال الموهبة عادة ما يرتبط بالمنافسة ،المعتمدة عليها تطبيقات إدارة
الموارد البشرية وان ق اررات إدارة الموهبة دائماً تأتي من قبل مجموعة جوهر المنافسات التنظيمية
set of organizational core competenciesكما هو الحال من المراكز األساسية
المنافسة ،ومجموعة التنافسية يمكن أن تتكون من المعرفة ،والمهارات ،والخبرات والتجارب،
واألنماط الشخصية (عبدالحميد.)2112 ،
يرى البروفيسور إدوارد لولير ) (Edward Lalwer, 2015أستاذ إدارة األعمال والسلوك
التنظيمي في جامعة جنوب كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية ،أن الموهبة تعني في عصرنا
الحاضر أن يكون الناس هم الميزة التنافسية في الجامعة ويؤكد لولير في كتابه إدارة الموهبة وفي
محاضراته ولقاءاته أن رؤساء ومديري الجامعات عادة ما يقولون موظفونا هم أكبر أصولنا وأهم ما
نملك ومن دونهم ال نملك المقدرة للعمل كما وأنه يريد من هذه الجامعات أن تبدأ العمل بمنتهى
الجدية بدالً من مجرد الحديث,،ونركز هنا على ضرورة العمل الجدي لتحقيق المطلوب كخطوة
جوهرية لتحقيق وزيادة إمكانية أرس مال الموهبة ،ومن خالل دراسات لولير المتعددة على قائمة أهم
 111جامعة حسب تصنيف مجلة “فورتشن  Furtuneاتضح له مدى تقليل الشركات والجامعات
من قيمة إدارة المواهب :حيث يشعر  %41فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين أن أقسام الموارد
البشرية تشارك في تطوير استراتيجية الشركة ،كما أن نسبة حضور رئيس الموارد البشرية
الجتماعات مجلس اإلدارة هي  %21فقط من مجمل الشركات والجامعات التي تم إجراء الدراسة
عليها.
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ويبقييى الس يؤال المهييم الييذي يجييب اإلجابيية عنييه هييو مييدى أهمييية وأهييداف تسييخير أرس مييال
الموهبه في الجامعات والشركات في الوطن العربي بصورة عامة وفي األردن بصيورة خاصية ويعيزو
لولير السبب الرئيسي في عدم التواصل والمتابعه لمثل هكذا موضوع مهم إلى أن معظم المؤسسيات
والجامعات تدار بأسلوب بيروقراطي صيعب السييطرة علييه كميا ويتمركيز حيول الهيكيل اإلداري فقيط،
بمعنى أنهم يحاولون اسيتمداد م ازيياهم التنافسيية مين تشيغيل كييانهم بفاعليية بيدالً مين تسيخير مواهيب
الميوارد البشيرية لييديهم ،كمييا يؤكييد أن الجامعييات يجييب أن تعتمييد علييى أداء موظفيهييا لتحقييق النجيياح،
يجب أن تكون متمركزة حول الموارد البشرية أي تعتمد على مواردها البشرية ،ويضيف أنه حتى يتم
القيييام بييذلك بشييكل فعييال ،يجييب أن تقييوم الشييركات بتنظيييم نفسييها ليكييون هييدفها األساسييي هييو دعييم
موظفيهيا ،وفييي الجانيب اآلخيير يعييزو ليولير نجيياح بعيض الشييركات والجامعييات األمريكيية الكبييرة إلييى
أسلوبها الفعال في اإلدارة الجيدة لمواهبها واالستفادة منها ،وليس بسبب تقيديمها المنيتج الصيحيح أو
بسبب التمويل الجيد.
ووضح لولير أنه ”يجب على الشركات والجامعات أن تترجم الكفياءات والقيدرات التيي تخليق
المزايا التنافسية إلى محددات ومهارات معينة تتكامل ميع عملييات التوظييف وتقيييم األداء التيي تقيوم
بهييا" ،وميين خييالل التعمييق بموضييوع أرس مييال الموهبيية يجييب أن نسيأل أنفسيينا مييا الفائييدة ميين تطبيييق
إدارة أرس مال الموهبة في الجامعات باألردن وهيذا ميا يسيمى (الهيدف مين) حييث تهيدف اسيتراتيجية
وب يرامج تطبيييق إدارة أرس مييال الموهبيية فييي الم يوارد البش يرية إلييى تطييوير مفهييوم ثقافيية التركيييز علييى
المواهييب كمصييدر أساسييي للتنييافس وتزويييد هييذه الم يوارد بمسيياعدة المييوظفين إلنجيياز أفضييل قييدراتهم
وم يواهبهم ،كمييا تسيياعد األعمييال لالسييتجابة للتحييديات ،والييدخول إلييى أس يواق جديييدة ،والتحييرك إلييى
األمييام فييي سييبيل المنافسيية والتنييافس ،إن الجامعييات األردنييية التييي تملييك مواهييب وقييوة عمييل ناجحيية
تسي يتطيع تط ييور س ييمعة عام يية لتك ييون مكاني ياً عظيمي ياً وج ييذاباً للعم ييل ،حي ييث تبن ييي الي يوالء والثق يية ب ييين
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الموظفين الحاليين .كما أن المرشيحين الموهيوبين سييكونون أكثير متعية ألنهيم سييعملون فيي شيركات
تقدر مواهب موظفيها وتمنحهم فرص إلكمال نجاحهم (العبادي.)2117 ،
ثالثا :متطلبات أرس مال الموهبة (كيفية استخدام مثل هكذا سالح معنوي) :يتطلب بناء أرس مال
موهبي ناجح قيام رؤساء الجامعات ببعض اإلجراءات منها(جبري:)2113 ،
أوال :يمكنك االستعانة بمستشار مختص لمراجعة عمليات األعمال والخطط الدراسية لكافة البرامج
التعليمية بما فيها البكالوريوس ،ماجستير والدكتوراه ،لتقييم المنطقة الحرجة في الجامعة ،وكشف
المنطقة الضعيفة التي تحتاج إلى تحسين وعمل إضافي.
ثانيا :على رؤساء الجامعات استخدام برنامج نظام محاسبي لمساعدة الجامعة والمحافظة وادارة
عملياتها ،وهناك الكثير من مواقع اإلنترنت المستضيفة لهذه المهام التقنية والتي تقدم حلوالً تقنية،
ويمكنك التوحد والتكامل في برامج خطط الموارد والمحاسبة وأنظمة أخرى مساعدة لتسهيل عمليات
الموارد البشرية بشكل عام أو بشكل متخصص.
ثالثا :باإلضافة إلى أهمية ودور األنظمة المحاسبية في اإلدارة ويعتبر برنامج نظام إدارة الموارد
البشرية عامالً مساعداً للجامعات وذلك من خالل تزويد إدارة الموهبة فيها بالجوانب التالية:
 3-0التركيز على الترقيات وذلك من خالل التركيز على الترقيات المستقبلية.
 3-7التركيز على برامج التحفيز التي تجذب وتبقي المواهب العالية.
 3-3استخدام ما يسمى في إحصائية لقياس المواهب الحالية والتحوالت الصناعية ،وفي الوقت
نفسه التركيز لالحتياجات المستقبلية.
رابعا :أبعاد أرس مال الموهبة :تتسم دراسة وقياس أرس مال الموهبة بالندرة حيث أن الدراسات
المتخصصة في هذا الجانب ال زالت محدودة جداً ،وعلى هذا األساس استخدمت الدراسة الحالية
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العناصر الذي ذكرتها دراسة ( )Yirong & Daidai,2015والتي تمثل دراسة ريادية ،هذه
العناصر التي تم عرضها في النموذج بالفصل األول كذلك عند الحديث عن مفهوم وأهداف أرس
مال الموهبة وتشمل ما يلي:
يرس مييال المييوهبي
ييرس ميييال الموهبييية :وتييرى إحييدى الد ارسييات المرتبطيية بي أ
 -1اإلدراك الصيييحيح لي أ
(صييالح ،بونعجيية )2111،أن بنيياء المجتمعييات الحديثيية وتطويرهييا يعتمييد إلييى حييد كبييير علييى
تنمي يية مواردهي ييا البش ي يرية ف ييي قطاعي ييات العميييل اإلقتص ييادية واالجتماعي يية المختلفييية بإعتبي ييار أن
اإلنسان وسيلة التنمية وأداتها وغايتها ،وقد إزدادت أهمية العنصر البشري فيي الجهيود التنمويية
فييي العقييود األخي يرة فييي ضييوء التطييورات المذهليية فييي العلييوم والمجيياالت الحياتييية المختلفيية وفييي
تقنيات المعلومات واإلتصاالت الحديثة ،فانتقل بذلك مركز الثقل للنمو اإلقتصادي واالجتماعي
إلييى عنصيير المعرفيية والم يوارد البش يرية بييدالً م يين الم يوارد المادييية والمالييية .وميين هنييا أص ييبحت
المؤسسات اإلقتصادية المعاصرة مبنية على العلم والمعرفة أو على المعلومات وان ذليك فيرض
عليها إتباع إدارة األداء وبطرق مختلفة عما كان سيائداً فيي الماضيي ،وذليك عين طرييق إنتهياج
مجموعة من مداخل التطوير والتحسين ،ويعتبر اإلستثمار في المجياالت المعرفيية أو العناصير
غييير الملموسيية ذو أهمييية كبي يرة لمييا يحققييه ميين وفييورات فييي التكلفيية ورفييع الكفيياءة واإلنتاجييية،
خاصة مع تشجيع روح اإلبتكار واإلبداع الموجودة في عملية تطوير أرس المال الموهبي ،ومن
هنا كان اإلهتمام المتزايد بهكذا موضوع (ثجيل ،طبايبة.)2 :2111،
ويشييير مصييطفى( )2114إلييى أن قييدرة المنظميية علييى تحويييل رأس المييال المييوهبي إلييى قيميية
يستطيع إدراكها األفراد بالمجتمع على نوعية القيمية التيي ترغيب الجامعية فيي تحقيقهيا مين اسيتثمارها
في رأس المال الفكري ،والتي يمكن أن تأخذ عدة أشكال منها (عبد الحميد:)2112 ،
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 تحقيق األرباح. تحقيق الميزة التنافسية من خالل زيادة القدرات اإلبداعية واالبتكارية. تحسين العالقات بين العمالء والموردين. تحسين اإلنتاجية وتخفيض التكلفة. تحسين اتجاهات العاملين والصورة الذهنية الخارجية. زيادة الحصة السوقية وبناء مركز تنافسي قوي. -2المسيياواة المتأصييلة :تحقيييق عنصيير المسيياواه والتأصييل بييين أفيراد الجامعييات سيواء مييوظفين أو
أعضاء هيئة تدريس يمثل جيزء مهيم وضيروري للمحافظية عليى أرس ميال الموهبية ومين الجيدير
بال ييذكر أن ييه لك ييي يك ييون ال ييتعلم مص ييد اًر للميي يزة التنافس ييية الب ييد وأن يتس ييم باالس ييتم اررية والتأص ييل
والمساواة وأن يكون مسؤولية الجميع وأن تتعدد مصادره ،وأن يكون هيو نميط الثقافية السيائد فيي
المنظمة األكاديمية ،وفي ضيوء ذليك ييرى الباحيث أن هنياك عيامالً هامياً يعطيي المنظمية القيدرة
علييى االسييتم اررية فييي امييتالك القييدرة التنافسييية هييو المعرفيية باإلضييافة إلييى وجييود الموهبيية ،لييذلك
تسعى الشركات بشكل دائم إليى معرفية كيفيية الوصيول إليى هيذا العاميل فالمعرفية تعتبير مصيد اًر
أساسييياً للمييزة التنافسييية ،لييذلك يجييب علييى المنظمييات امتالكهييا ومعرفيية كيفييية إدارتهييا ومييا ينييتج
عن ذلك هو ما يعرف (برأس ميال الموهبية) ،وبالتيالي يجيب عليى الجامعيات فيي األردن معرفية
كيفية امتالك وادارة وقياس رأس المال الموهبي ،وكذلك ضرورة المحافظية علييه مين التقلييد مين
قبييل المنافسييين أو الييتقلص والتقييادم نتيجيية لعييدم اعتميياده علييى القييدرة اإلبداعييية المتجييددة ل يرأس
المال البشري الذي تمتلكه الجامعة (العبادي.)2117 ،
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 -3نظم التعويضات :من غير الممكن إنكار أهمية وجود نظام تعويضي معنوي ومادي عند
تأسيس أرس مال الموهبة فبات من غير الممكن عدم تعويض أشخاص موهوبين ويقدمون
للجامعة من علمهم وثقافتهم لتطوير أرس مال ذو طابع فريد ومميز حيث يجدر هنا إلقاء نظرة
على مفهوم التعويض المباشر في الجوانب المادية على شكل رواتب ،أجور ،عالوات مالية،
والذي يقدم خالل زمن قصير من صاحب العمل ألي عامل فيها بإختالف وظيفته لقاء تقديمه
جهده ووقته ومهارته لخدمة وتحقيق أهداف المنظمة ،إال إن هذا األجر المقابل ال يسمى
بالثمن بل يدعى بالتعويض المادي ،ويسمى التعويض المادي بالراتب عندما يعطى للعامل
نتيجة عمله بالتعيين بشكل دائم ،ويدعى باألجر عندما يكون العمل لفترة أيام أو ساعات،
ولضمان استمرار عملية التعويض المباشر للعاملين ،البد لهم باإلستمرار بالدوام في وظائفهم
واإللتزام ببعض األسس مثل القدرة على التطوير المستمر وزيادة الخبرة ،وأداء العمل بشكل
كفؤ وماهر ،والتزام السلوك الجيد بالعمل ،وغالباً ما يتم تنظيم التعويضات المباشرة ويتم
اإل تفاق عليها مع العاملين بواسطة العقود القانونية والمعتمدة على أسس معينة يتفق عليها
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
وحتى تحت شروط معينة ،كما تلزم المنظمة بتقديم التعويض المالي للعاملين نتيجة هذا
اإلتفاق ما دامو ملتزمين بأداء واجبهم بإخالص واتقان ،فاألجر الذي يحصل عليه العامل إثر
عمله ضروري إلستمرار حياته وتغطية تكاليف معيشته واعالة نفسه ،وصاحب العمل ال بد له
من تشغيل العاملين ألداء العمل والحصول على مهاراتهم ،وباإلضافة إلى هذه العالقة النسبية
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فهناك مميزات أخرى تحققها وتقدمها التعويضات الوظيفية المباشرة للعاملين يكمن إهمها في
ما يلي:
 االلتزام في المواعيد وتقديم المطلوب ضمن مواعيد دقيقة. العدالة في القيمة المقدمة للعمال في حالة تطابق الجهد المقدم وعدم اإلنحياز لبعضهم نتيجةالتحيز الشخصي.
-

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

 -4آليات الحاكميية :يحياول الباحيث بهيذا البعيد التركييز عليى دور وأهميية وجيود آليية حاكميية ذات
طييابع رش ييد يتسييم بالعييدل واالت يزان بيينفس الوقييت علييى حماييية أرس المييال المييوهبي حيييث تعمييل
اإلدارات الحكوميييية وغيي يير الحكوميي يية علي ييى خلي ييق آليي ييات مي يين أجي ييل إحي ييداث تطي ييورات وتغي ي يرات
تساعدها في تحقيق جزء مين التنميية الشياملة ،فيي كافية نيواحي الحيياة اإلقتصيادية واالجتماعيية
والسياسية ،وذلك بالقيام بمراجعية دقيقية ومسيتمرة لسيلوكياتها وعالقاتهيا ميع كافية الشيركاء وعليى
كافة األصعدة الوطنيية والعالميية مين خيالل ميا يعيرف بالحاكميية الرشييدة والتيي تقيوم عليى مبيدأ
التعيياون والمشيياركة ،ميين أجييل تحقيييق مزيييداً ميين العداليية والمسيياواة وتكييافؤ الفييرص .وقييد كييان
للتغييرات والتطيورات المتسيارعة والظياهرة فيي البيئتيين المحليية والدوليية ممثلية فيي العولمية بكافية
أنواعه ييا ،وث ييورة المعلوم ييات واالتص يياالت ،والتج ييارة العالمي يية ،واألسي يواق المفتوح يية ،والمطالب ييات
الكثيفيية للحييد م يين الفقيير ،والجه ييل ،والفسيياد ،واإلقص يياء االجتميياعي والمطالب يية بحقييوق اإلنس ييان
والمساواة بين الجنسين كل هذه التطورات وغيرها حثت ودعت الحكومات والهيئات الدوليية إليى
تبنييي واسييتخدام الحاكمييية الرشيييدة بكافيية معاييرهييا كسييلوك إداري وحييوكمي لمواجهيية مثييل هييذه
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الظروف وغيرها لتحقيق العدالة االجتماعية الشاملة ،كما إن الحكومة الرشيدة تقيوم عليى وجيود
مؤسس ييات كف ييؤة تس ييتجيب لحاج ييات الس ييكان وتع ييزز العدال يية االجتماعي يية وتض ييمن المس يياواة ف ييي
الحصييول علييى الخييدمات وهييي آلييية تعمييل علييى طييرح القضييايا الهاميية فييي الدوليية وتعتبيير قيميية
هامي يية لتعزيي ييز مبي ييدأ الحي ييق في ييي الديمقراطيي يية وأهميي يية مشي يياركة الم ي يواطنين في ييي القضي ييايا العامي يية
لمجتمع يياتهم وألوط ييانهم مم ييا يمك يينهم م يين المس يياهمة ف ييي تحديي يد حاج يياتهم وأولوي يياتهم التنموي يية
والمشيياركة فييي صيينع الق يرار االقتصييادي واالجتميياعي الخيياص بهييم وبأسييرهم وبييالمجتمع الييذي
يعيشون فيه (رشيدات.)2113 ،
( :)4-7إدارة األداء
يحاول الباحث فيي هيذا المبحيث ومين خيالل اسيتخدام إدارة األداء كمتغيير وسييط أن يسيلط
الضييوء علييى إدارة األداء كعنصيير مهييم بالجامعييات األردنييية حيييث إن كافيية الجامعييات فييي يومنييا هييذا
بدأت تركز على أداء األفراد بشكل مهم وذلك لما يمثله العنصير البشيري مين أهميية للجامعيات ،إن
مفهييوم إدارة األداء يركييز علييى التعيياون بييين المييدير والمرؤوسييين فييي عملييية تخطيييط ومراقبيية وتقييييم
األداء بشكل مشترك حتى يشعر الموظف بأهميتيه كعنصير فعيال فيي الجامعية ،وكيذلك مين أجيل أن
يعمي ي ي ييل علي ي ي ييى تحقيي ي ي ييق األهي ي ي ييداف المرجي ي ي ييوه مني ي ي ييه باعتبي ي ي يياره أصي ي ي ييبح جي ي ي ييزءاً مهم ي ي ي ياً في ي ي ييي وضي ي ي ييعها
( .(Sharma,2016وادارة األداء ترك ييز عل ييى التقي يييم ال ييدوري للع يياملين ل يييس م يين أج ييل إتخ يياذ أش ييد
العقوبات بقدر ما تركز على تصيحيح األخطياء التيي يقيع فيهيا العياملين أثنياء العميل وذليك مين أجيل
تخفيييض األخطيياء إلييى أقييل قييدر ممكيين حتييى تتحييول المنظميية إلييى منظميية كف يؤة وفعاليية قييادرة علييى
استغالل كافة الطاقات المتوافرة لديها من موارد بشرية (علي.)2111 ،
أوال -تطور إدارة األداء (من تقيم األداء إلى إدارة األداء) :يجدر بنا التركيز على تطور ونشأة
إدارة األداء كمفهوم عصري مهم ومطلوب بالمنظمات بصورة عامة والجامعات بصورة خاصة وذلك
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من خالل األخذ بعين االعتبار تقييم األداء ،كما إن تطبيق عملية تقييم أداء العاملين يتطلب من
القائمين على تنفيذها تخطيطاً سليماً مبنياً على أسس منطقية ذات مؤشرات متعددة ،بغية تحقيق
األهداف التي تنشدها المؤسسة من هذه العملية ،ومن أجل الوصول إلى تطور واضح لعملية تقييم
األداء ،ومن ثم التخطيط لها وتنفيذها ومراقبتها على أسس علمية سليمة ،فإنه من المفيد أن تتعامل
المؤسسة مع هذه العملية على نظام متكامل ،مكون من عدة طرق يجب السير عليها ،بغية التغلب
على المشاكل والعراقيل التي تحول دون تحقيق أهدافها وبالتالي عدم فعاليتها (.)jong,2015
ولكن يبقى السؤال المهم اآلن هو ما معنى تقييم األداء وما هي أهدافه؟ من الممكن تعريف
تقيم األداء أنه عملية مراجعة أداء الموظف وتقييمه حتى يتطور هذا الموظف من كافة النواحي
حيث أن تقييمات األداء هي عبارة عن تقارير يتم بها نقد سلوك الموظفين إيجابياً بهدف تطويرهم
ودعمهم وتحسينهم ودفعهم إلى األمام ،وهي أيضاً تقارير تتخذ الصورة الدورية المنتظمة ،بحيث
يجري وضع تقييم شامل للعاملين يشمل كافة األمور المتعلقة به ،ومن هنا فإن هذا التقييم كفيل بأن
يكون األساس الذي يرى فيه العامل نفسه ،كما أنه كفيل بأن يعطي انطباعاً عن أداء هذا العامل
إلى المدراء ،ولكن كيف يمكن تقيم األداء للموارد البشرية ويمكن ذلك من خالل ( بلقاسمي)2115,
:
 طريقة التدريج البياني :تعتبر هذه الطريقة من أقدم وأبسط الطرق وأكثرها استخداماً ،ويتم منخاللها تقييم أداء الموظف حسب هذه الطريقة وفق معايير محددة مثل :نوعية األداء ،كمية
األداء ،التزام في المواعيد ،حيث يتم استخدام مقيايس تدرج الدرجات لكل صفة أو عنصر من
عناصر التقييم يبدأ هذا المقياس مثالً بالقيمة كأدنى درجة في التقييم وينتهي بالقيمة  15أو
25كأعلى قيمة ،ويقوم الشخص المسؤول بوضع عالمة الدرجة التي يراها مناسبة لتقدير
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الشخص ،فيما يخص الصفة المقاسة ،ويمكن للمسؤول أن يستعمل هذه الطريقة بسهولة ،فهي
تسمح بالتلخيص اإلحصائي لتساعد المدراء على التعرف على نقاط الضعف ورغم بساطة هذه
الطريقة وسهولتها إال أن رغم اختالف هذه الخصائص عن بعضها البعض ،كما أن المعايير
المستخدمة فيها ليست دقيقة إلى جانب احتمال تحيز المسؤولين بالتقييم ( سلطان.)2113 ،
 طريقة الترتيب :تقوم هذه الطريقة بمقارنة األفراد الخاضعين للتقييم بعضهم ببعض في الكفاءةالعامة لألداء ،حيث يتم ترتيب األفراد تصاعدياً أو تنازلياً حسب األفضل واألقل كفاءة ،وهي
نوعان :الترتيب البسيط والمقارنة الثنائية (.)Hartoq,2004
ثانيا -مفهوم وأهداف إدارة األداء :من الممكن تعريف إدارة األداء على أنها عملية إدارة تم
تصميمها للربط بين أهداف المؤسسة وأهداف الفرد بطريقة يمكن من خاللها ضمان أن يتم توحيد
أهداف الفرد وأهداف المؤسسة قدر المستطاع.
ترى األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي بأن إدارة األداء ترتبط بشكل كبير بالعوامل
التالية (: )www.abahe.co.uk 2, 2015
 -0تقدير األداء – بصفة عامة ،عندما يتم طرح األسئلة على المديرين في المؤسسات عن
عملية إدارة األداء التي يقومون يتم بشرح النظام الخاص بتقدير األداء وال يمكن الحياد منه
من عملية إدارة وبينما تمثل المقابلة الخاصة بتقدير األداء جزءاً من هذه العملية فقط
(.)Krishnan,2016
 -7عملية إدارة األداء ليست من اختصاصات مدير شؤون األفراد غالباً هناك ميل إلى النظر إلى
عملية إدارة األداء فقط على تقنية خاصة بإدارة الموارد ،وعادة ما يكون ذلك ألن هذا هو
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القسم الذي تبدأ فيه العملية ويتم من خالله اإلشراف على المعايير الحفاظ على السجالت
الشخصية ،في الواقع فإنه يجب أن يقوم العملية مديرو المنظمة.
 -3عملية تحديد األهداف أخرى على الرغم من أن عملية تحديد األهداف عملية إدارة األداء تمثل
جزءاً أساسياً من األهداف ثم ترك األشخاص يحاولون تحقيقها دون توفير الدعم الذي يأخذ
شكل التدريب وتوفير الموارد والتشجيع وااللتزام الفعال الذي يؤدي إلى الوصول لتحقيق أهداف
المنظمة.
 -4عملية إدارة األداء ليست موضة أو تقليعة في أية مؤسسة يتم تكوين آراء بشأن العمل على
أساس طريقة األشخاص في األداء وكيفية الوصول إلى بعض النتائج ،وفي الواقع ،فإن األمر
يتعلق بما إذا كان يتم بناء هذاه اآلراء على أساس عمليات تقييم صحيحة وموضوعية أم ال،
واذا كانت النتائج أو المخرجات تتطابق مع النتائج المرجوة واذا كانت تتفق من حيث الكم من
المستوى الصحيح ( .)Kuye,2011
ثالثييا -أهييداف إدارة األداء :بنيياء علييى المنطييق السييابق الييذكر ،تتكييون إدارة األداء ميين عييدة عمليييات
متشابكة ومتكاملة تهدف إلى ضمان وصول األفيراد إليى نتيائج األداء المسيتهدفة وبميا يحقيق غاييات
المنظمية ذاتهييا ،وتضيم إدارة األداء عمليييات تخطييط األداء ،توجيييه األداء ،تشيخيص األداء ،تحسييين
األداء ،وتط ييوير األداء .وتتوج ييه إدارة األداء م يين خ ييالل الس يييطرة عل ييى أداء الم ييوارد البشي يرية إل ييى
السيييطرة بالتييالي علييى أداء جميييع الميوارد األخييرى المسييتخدمة فييي النشيياط .فييالفرد الييذي يييؤدي عميالً
معينياً يسييتخدم فيييه ميوارد مادييية ،مالييية ،تقنييية ،ومعلوماتييية وغيرهييا سييوف يطبييق األسيياليب والمعييايير
المعتميدة فييي خطيية األداء بميا يضييمن االسييتخدام األمثييل لتليك الميوارد المسيياعدة (بلقاسييمي)2115 ،
تنطلييق إدارة األداء ميين أن العنصيير الحاسييم فييي كفيياءة األداء وفعاليتييه هييو اسييتثمار وتنمييية قييدرات

51

األفراد وحفزهم لإلجادة في األداء ،وأن القيدرة اإلنتاجيية للمنظميات تتكيون وتنميو بيالتخطيط واإلعيداد
والعمل المستمر للتحسين والتطوير في كل مجاالت األداء ،وأن العمل البشري المنظم والمخطط هو
أسيياس بنيياء تلييك القييدرات اإلنتاجييية وبييذلك يتحقييق عيين تطبيييق نظييام إدارة األداء النتييائج اإليجابييية
التالية (:)Sharma,2016
 تحسين اإلنتاجية واألداء طبقاً للمواصفات ،وتحسين جودة العمليات والمنتجات وحسن استخداموسائل اإلنتاج ،وتخفيض أو منع العيوب واألخطاء.
 تخفيض تكاليف اإلنتاج ،وترشيد تكلفة الصيانة واإلصالح واعادة تشغيل المنتجات المعيبة. تطوير المنتجات وتنويع مجاالت استخدامها وتخفيض تكلفة تشغيلها وصيانتها بواسطةالمستخدمين ،وابتكار منتجات وأساليب وسائل إنتاج متطورة دائماً ( .موقع التنمية اإلدارية،
.)2115
رابعا -أغراف ونماذج إدارة األداء :تهدف إدارة األداء إلى تحقيق األغراض التالية
(: )Krishnan,2016
 -1العدل والتوافق بين أفراد المجتمع والمنظمات حيث تسعى إدارة األداء في كل منظمة إلى
تحقيق العدل واإلتساق بين األفراد ككل.
 -2يحقق نظام إدارة األداء الفعال مجموعة من المزايا تسمح بتكوين قدرة تنافسية للمنظمة في
مواجهة المنافسية.
 -3تنس يييق األه ييداف وتوجي ييه األداء ف ييي االتج يياه الص ييحيح توض يييح المع ييدالت المطلوب يية وش ييفافية
معايير التقييم والمحاسبة عن األداء.
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 - -4آلية مهمة لتخطيط األداء ومتابعته :والكشف عن معوقاته وسيلبياته إتاحية الفيرص للعياملين
للمشاركة في تخطيط األداء وابداء الرأي في اتجاهات التطوير.
 -5آلية مهمة لتوفير معلومات لتحسين األداء وتطويره ،وتجنب تكرار عيوب األداء تنمية التعاون
بين العاملين وتوثيق روح الفريق لضمان تحقيق األهداف المشتركة.
 -6أساس موضوعي إلتخاذ ق اررات :االستثمار في التقنيات أو تعديل أوضاع العاملين.
 -5تييوفير معلومييات متجييددة وصييحيحة عيين مسييتويات األداء وتقييدير اإلدارة لهييا ،واتاحيية الفرصيية
لمناقشة مشكالت العمل مع المسؤولين.
 -7توفير النفقات :بمنع اإلسراف والفاقد في الخامات والوقت العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت
على أساس نتائج األداء.
النماذج األساسية المرتبطة بإدارة األداء:
 -0نموذج األعمال :يقوم النموذج األول على أساس أن إدارة األداء تباشر األنشطة الالزمة
لمساندة االستراتيجية التنافسية للمنظمة ،ويركز هذا النموذج على اعتبار أن إدارة الموارد األداء هي
وسيلة لتكريس القدرة التنافسية للمنظمة ،وأن أنشطتها موجهة بالدرجة األولى لتنمية تنافسية
المنظمة (.) kuye,2011
 - 7النموذج االستراتيجي المتناسق  :يرى أصحاب هذا النموذج أن إدارة األداء هي اآللية التي
يتم من خاللها التوفيق واحداث التالحم بين الموارد البشرية وبين التوجه االستراتيجي للمنظمة.
-3نموذج شديد االلتزام :حيث يركز هذا النموذج في إدارة األداء على التزام العاملين بتحقيق
االستراتيجيات المحددة نابعاً دون فرض من جهة خارجية.
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 -4نموذج األداء العالي والمميز :يركز النموذج الرابع على إدارة األداء المتميز باعتباره محل
التركيز في إدارة الموارد البشرية واالستراتيجية وغرضه أن تحقق المنظمة برفع كفاءة األداء في
المناطق الحساسة منها مثل اإلنتاجية على أساسياً إدارة الموارد البشرية االستراتيجية تأثير الجودة،
خدمة العمالء ،النمو ،األرباح ومن ثم تحقيق عوائد أعلى على االستثمار لصالح أصحاب رأس
المال(.(Armstrong,2003
 -5نموذج التدريب األفضل :يرى أصحاب هذا النموذج أن مدخل إدارة األداء يكتمل عند وضع
المالمح التالية في المنظمة ،ضمان األمان الوظيفي االختيار الدقيق من بين أفضل العناصر
التوسع في استخدام فرق العمل ذاتية اإلدارة ،ربط الرواتب والحوافز والمكافآت وكل ما يحصل
عليه الفرد بنتائج األداء (األكاديمية العربية البريطانية.)2115 ،
 أنموذج دورة إدارة األداء :يعرض الشكل رقم ( )3 - 2دورة إدارة األداء وتتكون من ست
م ارحل متسلسلة ومتكاملة ،تبدأ بتحديد متحصالت نتائج األداء ،ثم تطوير أهداف العاملين
وسلوكهم ،بعدها تقديم الدعم ،لتأتي المرحلة الرابعة تقييم األداء فإذا كانت النتائج مطابق
للمخطط نعبر إلى المرحلة الخامسة وهي تحديد التحسينات المطلوب؛ أما إذا كانت النتائج
غيرمطابقة للمخطط نستخدم المرحلة السادسة التي تشمل تقديم مسببات نتائج األداء.
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الشكل (  ) 3-2دورة إدارة االداء

)Source: (Noe etal., 2015

خامسا -أبعاد إدارة األداء :استخدمت الدراسة الحالية األبعاد التي ذكرت في دراسة

(De Waal

 & Van der Heijden,2015),(Andre,2015كونهيا أبعياد حديثية وأكثير شيمولية ووضيوح فيي

القييياس باإلضييافة إلييى أنهييا تالئييم العمييل بالجامعييات ،علمياً أن هييذه األبعيياد ذكييرت فييي الفصييل األول
وتشمل:

 أوال :البعد الهيكلي ثانيا :البعد السلوكي -ثالثا :البعد المتعلق بالمحاذة

 -0البعد الهيكلي :يكون للهيكلة والتصميم التنظيمي العديد من العوامل المؤثرة على سلوك األفراد
والمجموعات التي تكون التنظيم وهي عبارة عن القوانين التشغيلية ببيئة عالم األعمال العالمي الييوم
التييي تجعييل ميين االعتبييارات الهيكلييية والتصييميمية صييعبة ،ويواجييه المييديرين اليييوم إسييهام العديييد ميين
االحتماالت الهيكلية حيث أنيه يمكينهم مين خيالل تصيميم الهيكيل تأسييس التوقعيات الخاصية عين ميا
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سوف يفعله األفراد والمجموعيات إلنجياز األغيراض الخاصية بالمنظمية ،ولكين وقبيل إنجياز مثيل هيذه
األغراض ،فإن هنالك شخص ما يجب أن يفعل فعل ما ،ولييس فقيط مين الواجيب عليى النياس عميل
مييا ،بييل عليييهم أن يييؤدون العمييل الصييحيح .وذلييك يييدفع بنييا إلييى الهيكييل التنظيمييي ،ألنييه ميين خييالل
الهيك ييل يق ييرر الم ييديرين الكيفي يية الت ييي س ييوف ي ييتم به ييا إنج يياز األغييراض الخاص يية بالمنظم يية ،ويك ييون
للمنظمة غرض في توجيه األهداف ،لذلك فإن فكرة هيكل المنظمة يكون وفقاً التعريف من حيث أن
له غرض وموجه نحو هدف ما .ويضع مفهوم هيكل المنظمية كينونية األغيراض واألهيداف وتوجهنيا
بأنه على اإلدارة التفكير الواسع في الهيكل من ناحية إسهامه في التأثير التنظيميي ،عليى اليرغم مين
ص ييعوبة التع ييرف عل ييى طبيع يية العالق يية ب ييين الهيك ييل وت ييأثيره .ويتوج ييب أن تعك ييس القي ي اررات الهيكلي يية
(التكوينية) القيم الخاصة بالشركة والعقيدة المشتركة واالعتبيارات البيئيية ( ،)Brudan,2010سيوف
يكييون بهييذا الفصييل فع يالً الحكييم فيمييا يخييص القضييايا العديييدة ذات العالقيية بييالقيم والعقائييد التييي هييي
المحور لبعض الطرق السائدة بالنسبة للتصميم والهيكل التكويني للمنظمة.
-3البعد السلوكي :ويمكننا أن نمييز بيين نيوعين مين سيلوك األفيراد فهنياك السيلوك الفيردي وهيو
السلوك الخاص بفرد معين ،ويقوم السلوك النفسي باالهتمام بهذا السلوك الفردي ،أما النوع
الث يياني فيمث ييل الس ييلوك االجتم يياعي وه ييو الس ييلوك ال ييذي يتمث ييل ف ييي عالق يية الف ييرد بغيي يره م يين
الجماعة ويهتم به عليم االجتمياع (  .(Sharma,2016أميا السيلوك التنظيميي فهيو تفاعيل
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
يه ييتم بس ييلوك األفي يراد داخ ييل المنظم ييات ،وينط ييوي الس ييلوك التنظيم ييي عل ييى د ارس يية الس ييلوك
اإلنساني في المواقف التنظيمية ،ودراسة المنظمة ذاتها ،وأيضاً دراسة التفاعل بين السيلوك
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اإلنساني والمنظمة من ناحية ،وتفاعل المنظمة مع البيئة من ناحية أخرى وفيي اليواقع فيإن
السييلوك التنظيمييي هييو خليييط ميين العلييم والفيين ،فهييو علييم ألنييه يسيياعد ميين خييالل د ارس ييته
نظريييات ال ييسلوك التنظيم يي ع ييلى االس ييتفادة بهييذه ال يينظريات فييي تفسييير السييلوك اإلنسيياني
والتنبييؤ بييه ،والييتحكم فيييه ،وم يين جهيية أخييرى يمكيين القييول أن السييلوك التنظيمييي فيين ،حيييث
يمكن للفرد أن يستفيد من حصيلة علمه وخبراته السابقة في كيفية تعامله مع اآلخرين.
 -3البعد المتعلق بالمحاذاة :يهدف الباحث بهذا المتغير إلى توضيح مبدأ المحاذاة حيث من
الممكن تعريفه أنه عبارة عن مبدأ يستخدم لخلق أنشطة التعليم بين أفراد المجتمع ،ومهام التقييم
التي تتعامل بشكل مباشر مع نتائج التعليم التي يتم ترتيبها بطريقة ال يمكن تحقيقها بشكل نموذجي
من خالل المحاضرات والفصول التعليمية واإلختبارات النموذجية) (Biggs and Tang, 2007
وقد قام البروفسور جون بي بيجز بوضع مصطلح المحاذاة المرتبطة في إدارة األداء ،وهو يمثل
ارتباطًا وثيقًا بين فهم البنائيين لطبيعة التعلم والتصميم المحاذي للتعليم القائم على النتائج ،وتعد
المحاذاة كمفهوم مرتبط بإدارة األداء المفهوم األساسي خلف المتطلبات الحالية لمواصفات واعالنات
ونتائج التعليم ،باإلضافة إلى معايير التقييم واستخدام التقييم القائم على المعايير ،هناك مفهومان
أساسيان خلف المحاذاة في إدارة األداء ويمكن تلخيص هذه المفاهيم كما يلي (
:)waal,2015


يقوم المتعلمون بتشكيل المعنى مما يتعلمونه هذا المفهوم مشتق من علم النفس
المعرفي ونظرية البنائيين مع إدراك أهمية الربط بين المواد والمفاهيم والخبرات
في ذاكرة المتعلم والتقدير االستقرائي للسيناريوهات المحتملة مستقبالً من خالل تجريد
المفاهيم األساسية من خالل التفكير.

de
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يقوم المعلم بخلق محاذاة مدروسة ومحددة بين أنشطة التعليم المخططة ونتائج التعليم.
ويمثل ذلك جهداً مقصوداً لتوفير أهداف محددة بوضوح أو نشاط تعليمي مصمم بشكل
جيد أو أنشطة تناسب المهمة للمتعلم ،باإلضافة إلى معايير تقييم مصممة بشكل جيد من
أجل منح المالحظات للمتعلم ،وقد ظهر أحد فروع نظرية تقييم التعليم يركز على المحاذاة
البناءة كعنصر رئيسي في تصميم التعليم الفعال ،وهذه المنهجية التي يطلق عليها اسم
التقييم الذي يركز على التصميم ) (Smith, 2008تهدف إلى الحصول على مالحظات
الطالب حول فاعلية المحاذاة التي يتم تصميمها بين نتائج التعليم المستهدفة وأنشطة
التعليم والتعلم التي يشارك فيها الطالب أثناء الدراسة في الجامعة.

(  :) 5-7الدراسات السابقة
المقدمة:

57

سيييتم فييي هييذا الجييزء ميين الد ارسيية عييرض مجموعيية ميين الد ارسييات السييابقة ذات الصييلة بمتغييرات
الدراسة الحالية من الدراسة األقدم إلى األحدث ،ومن ثم مناقشتها وأخي اًر بيان ما يميز هذه الدراسات
عن الدراسة الحالية .ويعرض الشكل رقم ( )4-2مخطط سير بيانات ومعلومات هذا الجزء:

حصر الدراسات
وتصنيفها حسب
متغيرات الدراسة
وفائدتها للدراسة

تصنيف
الدراسات من
االقدم إلى
االحدث

عرض الدراسات
ومناقشتها للنتائج
المفيدة للدراسة
الحالية

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

تحديد مايميز
الدراسة الحالية
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دراسة رايت ()A.D.Wright,2000
cenario Planning: continuous improvement approach to strategy
هدفت الدراسة إلى توضيح كيف أن تخطيط السيناريو يمثل منهج للتحسين المستمر
لالستراتيجية بإعتبار أن أسلوب تخطيط السيناريو يعد من األساليب المتطورة التي تختلف تماماً
عن األساليب التقليدية وقد حددت الدراسة أن هناك مرحلتين مهمتين في تخطيط السيناريو وهي:
أ -أن بناء السيناريو تعتمد على أن المستقبل يصعب التنبؤ به لكن تم االعتماد على واقع
الحال في المرحلة الحالية أخذ بنظر االعتبار األحداث والمتغيرات الممكن توقعها إعتماداً
على التعرف على األحداث المتشابكة المبنية على التوقعات المحتملة.
ب -يعتمد تخطيط السيناريو على الوصف الدقيق واإلج ارءات مع النظرة الدقيقة لقراءات الواقع
التي سيتم تقدير األحداث المستقبلية ويعتمد بن على رؤية جديدة واكتساب المعرفة
الواسعة.
وخلصت الدراسة إلى أن تخطيط السيناريو يعتبر من األساليب الحديثة التي تعطي
للمنظمة القدرة على المحافظة على جودتها وتحقيق أهدافها باستمرار بما يضمن لها االستدامة
والتقدم وذلك كان واضح من خالل مالحظة عينة الد ارسة ذات الطابع الجغرافي المرتبط بعدد
السكان ،حيث كانت عينة الدراسة تشمل شركات وأفراد وقطاعات ذات طابع إداري ،علماً بأن هذه
الدراسة ذات تحليل محتوى من المصادر النظرية.
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 دراسة جولي فيرتي ( ) Julie verity 2003Scenario planning as a strategy technique
هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية تطبيق تخطيط السيناريو في مجاالت األعمال بشكل
كبير وخاصة في مجال بيئة عدم التأكد بوصفه أسلوب استراتيجي للتفكير بالمستقبل إضافة إلى أن
المنظمات التي تعتمد على التخطيط االستراتيجي لمديات زمنية طويلة تكون بأمس الحاجة إلى
إتباع التخطيط االستراتيجي للسيناريو ،ولقد أضافت الدراسة على أن أسلوب السيناريو بما يالئم
ظروف المنظمات يجب أن يعتمد على استراتيجية المنافسة بعد تحديد اإلمكانيات والقدرات التي
تحكمها المنظمات في مجال تخصصها فمثالً في مجال التسويق يجب أن تتمتع المنظمة بمرونة
عالية لفرض التكيف مع االحتماالت المتوقعة في األسواق ،وحددت الدراسة وعينتها المكونة من
عدد األفراد ذوي خبرة استراتيجية في المجلس العالمي للسيناريو كما اهتم وركز عليها الباحث أن
عملية وضع وبناء السيناريو يعتبر من األمور التي تحتاج إلى معلومات غزيرة لغرض تحديد أي
من السيناريوهات المناسبة لبيئة عمل المنظمة وتوصلت الدراسة إلى أن من أهم التحديات للقادة
اإلداريين هو كيف يتم اخيار السيناريو المالئم للمنضمة وعلى القيادات اإلدارية دراسة الواقع بشكل
دقيق مع وضع كافة االحتماالت الممكنة للمستقبل والتوقعات ومهامها بشكل واسع آخذين بنظر
االعتبار المؤشرات والخبرات والمعلومات المتوفرة لدى القادة لغرض بناء السيناريو المناسب ،علماً
بأن الدراسة نوعية.
 دراسة بورن ("Corporate performance management" )Bourne,2003هدفت الدراسة إلى بيان نتائج األداء تبعاً الختالف طرق قياس األداء حيث طبقت الدراسة
على مجموعة من الشركات األوروبية الكبيرة والتي تتراوح بين خمسون إلى  71شركة عالمية على
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مستوى أوروبي ،وتوصلت الدراسة إلى أن التركيز على إدارة األداء كان له األثر األكبر في
التطوير المستمر وتحسين أدائها بشكل كون إدارة األداء تقدم نتائج موضوعية وتحدد مواطن القوة
والضعف بدقة وتصف األساليب الالزمة للتطوير ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة قوية بين
الواقع المالي واستدامة الشركات وتطوير القدرات التي تساهم في تحقيق الميزة التنافسية وبقاء
المنظمة في المستقبل.
 دراسة هارنوج وآخرون ( ( Hartog et al.,2004" "Performance Management : A model and research agenda
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهميته إدارة األداء بإعتباره أحد عناصر القوة للمنظمة في
مجال تحقيق الميزة التنافسية وتحفيز العاملين لزيادة كفاءة أدائهم بكل كبير وقد توصلت الدراسة
إلى أن إدارة األداء تحتوي على عدة مستويات من األداء تربط بشكل كبير جدأ مع الخطة
االستراتيجية للموارد البشرية المعتمدة على تقييم أدائهم.
توصلت الدراسة وعينتها المرتبطة بالقطاعات المنافسة في المجتمع أيضاً لوضع نموذج
خاص يتضمن أغلب العناصر المكونة لعملية تخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية والجوانب
النفسية للعاملين إضافة إلى وضع عدة مستويات من التقيم لكافة العاملين ،إضافة إلى إدراج مفهوم
الموقف وعالقته مع المديرين والمشرفين ووضع قواعد ثابتة للتقيم إدارة األداء ،وتعتبر هذه الدراسة
ذات تحليل محتوى ومهمة ألنها بينت التحديات المستقبلية للواقع الذي تمر به الشركات.
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 دراسة ثوماس وآخرون (,( Thomas et.al7116"Exploring the relationship between scenario planning and
”perception of learning organization characteristics
هدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين تخطيط السيناريو ومنظور المنظمة الساعية للتعلم،
حيث وضحت الدراسة أ همية االعتماد على تخطيط السيناريو رغم وجود بيانات كمية يمكن
االعتماد عليها في التنبؤ للمستقبل أي بيانات حقيقة وليست تقديرية أو تخمينية ،وقد اعتمدت
الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات في ما يخص المنظمة الساعية للتعلم وأعطائها
التصنيف الممكن والمستوى التي تتمتع به هذه المنظمة من التعلم.
وقد تم تطبيق الدراسة على أساس وضع السيناريو للمنظمة وتقدير مستواها في التعلم وبعد
تطبيق السيناريو لغرض قياس مستوى تأثير تخطيط السيناريو على المنظمة وما هي النتائج التي
يمكن الحصول عليها في تحديد التحسينات التي يمكن اعتمادها لغرض التنبؤ بالمستقبل.
 دراسة بورجيسون ( )Borjeson,2006" " Scenario types and techniques: towards a user’s guide
هدفت الدراسة إلى استعراض أنواع وأساليب السيناريو ودورها في استكشاف معالم المستقبل
من خالل النظرة العامة لألحداث ومعرفتها وتحديد االحتياجات المستقبلية اعتماداً على المعلومات
التي تمكن تخطيط السيناريو أن يعتمدها في وضع الخطط الالزمة واالحتماالت الممكنه في بناء
خطته وما هي األهداف الممكنه التي تقود المخطط لوضع هذه االفتراضات .آخذين بعين االعتبار
بكافة المعلومات المتوفرة وتناسق األحداث وتكاملها من خالل استخدام التقنيات المتطورة للحصول
على المعلومات المطلوبة وقد خلص البحث ببيان أهميته وضع السيناريوهات المستقبلية بإعتبارها
دليل عمل لغرض التطوير والتقدم للمنظمات لمواجهة االحتماالت الغير متوقعة وتكون دليالً
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لالستمرار والنمو والتقدم وعدم الوقوع في األخطاء التي تؤدي إلى مشاكل كبيرة تعرض المنظمة
إلى الخسارة واإلنهيار والتي اعتمدت على الدراسات النوعية.
بارك ( ) Park 2009" The Relationship between top managers environmental
Attitudes and environmental management in hotel companies
تناولت الدراسة أهمية البيئة المنظمة واستدامتها في قطاع الضيافة في مجال الفنادق
وعالقتها مع توجهات اإلدارة العليا ومدى تأثيرها على خلق بيئة جيدة للمنظمة من خالل التوجهات
للقيادات اإلدارية في تلك المنظمات.
وتم أخذ عينة طبقية من ثالث أصناف من الفنادق في ( )11والية إمريكية وصنفت
الفنادق على أساس عدد الغرف حيث كان الصنف األول أقل من  111غرفة والصنف الثاني من
(  ) 366 – 111غرفة والصنف الثالث أكثر من (  ) 411غرفة وتم توزيع االستبانات من خالل
اإلنترنت على كافة مدراء الفنادق وتم تحليل االستبانة بالطرق اإلحصائية إليجاد مدى تأثير
إتجاهات المدراء في تحديد المواقف البيئية والمشاركة التنظيمية في إدارة البيئة وتوصلت الدراسة
بوجود عالقة قوية بين إتجاهات المديرين والبيئة التنظيمية مما جعل المنظمة أكثر إلتزاماً بالقواعد
والتعليمات في تقديم خدماتها في مجال اإلدارة الفندقية.
الجندي ( ")7119إتجاهات العاملين والعامالت العمانيين نحو تولي المرأة للوظائف اإلداريةوالقيادية " ( دراسة ميدانية في والية مسقط وصحار الرشاق)
تناولت الدراسة دور المرأة في إسهامها الحقيقي في بناء المجتمعات من خالل تبعيتها
وتقدمها ،وركزت الدراسة على دور المرأة في القيادات اإلدارية واتخاذ الق اررات وخلصت الدراسة
المرة العمانية واعطائها الفرص
المرة العمانية في المجتمع العماني وأهمية الرعاية واسناد أ
دور أ

63

الكافية في تولي المهام اإلدارية العليا ،إضافة إلى أن الدراسة جددت الفروق بين إتجاهات العاملين
من الرجال واتجاهات العاملين في ضوء متغيرات الجنسين من حيث الحالة االجتماعية والخبرة في
العمل والعمر والمستوى التعليمي وتم تحديد عينة الدراسة من (  )146من العاملين والعامالت في
القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان والية مسقط وصحارى الرشتاق وكانت العينة عشوائية .
المره العمانية قادرة على تحمل المسؤوليات واإلسهام في
أ
وتوصلت الدراسة إلى أن
مجاالت التنمية إضافة إلى أن الدراسة توصلت على عدم وجود فروق معنوية بين إتجاهات
العاملين والعامالت بغض النظر عن العمر والخبرة والمستوى التعليمي في المجتمع العماني.
دراسة الكرماوي (" )7101البنية التحتية إلدارة الموهبة وأبعادها وأثرهما في تحقيقاألداءالعالي للمنظمات دراسة مقارنة بين جامعتي الكوفة والقادسية".
وقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لجمع وتحليل البيانات التي تم جمعها
بموجب أداة االستبانة والتطوير على وفق مقياس Likertالخماسي .وقد توصلت الدراسة إلى العديد
من النتائج أن الموهبة هي المصدر األهم لتحقيق تنافسية واستدامة المنظمات بداللة عالقات
االرتباط والتأثير المعنوية التي حققتها أبعاد إدارة الموهبة وبنيتها التحتية في مؤشرات األداء العالي
للجامعات تقيد الدراسة ،كما أكدت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في إدارة الموهبة في
الجامعات بمستوى األبعاد والبنية التحتية ،وأهم التوصيات التي قدمتها الدراسة فتمثلت بضرورة
تنمية الوعي االستراتيجي للقيادات الجامعية في مجال دور إدارة الموهبة في تحسين تنافسية
الجامعات وأداءها واستدامتها ،طالما أن جوهر األداء الجامعي يرتكز على تنمية وتطوير
مراكزالموهبة والمحافظة عليها ،فضالً عن ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية
في مجال إدارة الموهبة ودورها في تحسين مصادر الميزة التنافسية للمنظمات .هدفت الدراسة إلى
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تحليل العالقة السببية بين إدارة الموهبة من حيث البنية التحتية واألبعاد واألداء العالي في جامعتي
الكوفة والقادسية بإعتبار أن الجامعات هي مصانع الموهبة ومركزها باإلضافة إلى التعرف على
األبعاد األساسية الفاعلة إلدارة الموهبة في الجامعات ،وما هي عوامل النجاح الحرجة ومكونات
البنية التحتية األساسية إلدارة الموهبة ،وكيف تسهم إدارة الموهبة في تحسين مؤشرات األداء العالي
ضمن عينة الدراسة السادة رئيسي الجامعة ومساعديها والسادة عمداء الكليات ومعاونيهم ورؤساء
األقسام العلمية في الجامعتين وبواقع ( )47لجامعة القادسية ،و( )41لجامعة الكوفة.
 دراسة أسعد (" )7100إدارة الموهبة وأثرها على اإلبداع التقني ودور الجدارات التكنولوجية:دراسة تطبيقة على شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية".
وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة ،ومنها تحليل اإلنحدار
المتعدد وتحليل المسار باستخدام برنامج تحليل المسار .Amosوبعد إجراء عملية التحليل لبيانات
الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود تأثير ذي داللة معنوية إلدارة
الموهبة (المشاركة في استراتيجية المنظمة وقيمها األساسية؛ التعاون؛ التطوير والتحسين المستمر)
على خدمة جديدة  /تحسين خدمة موجودة وعملية جديدة  /تحسين عملية موجودة في شركات
االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستوى داللة ( ،)0.05ووجود تأثير ذي داللة
معنوية إلدارة الموهبة (المشاركة في استراتيجية المنظمة وقيمها األساسية؛ التعاون؛ التطوير
والتحسين المستمر) على االتصال والمرونة والمسح التكنولوجي في شركات االتصاالت الخلوية
بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستوى داللة ( .)0.05كما وهدفت الدراسة للتعرف إلى أثر إدارة
الموهبة على اإلبداع التقني ودور الجدارات التكنولوجية في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة
األردنية الهاشمية .ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة شملت ( )41فقرة لجمع
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المعلومات األولية من عينة الدراسة المكونة من ( )53مفردة ،وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل
البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية.SPSS
دراسة شامي ()Shaemietal. , 2011" 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
العاملين في بلدية اصفهان بايران .تكونت عينة الدراسة من ( )215موظف يعملون في بلدية
اصفهان بايران .ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إلى
استخدام االستبانة أداة رئيسة لتحقيق أهداف الدراسة ،ومن خالل استخدام األساليب اإلحصائية
المناسبة ومنها نماذج تحليل المعادالت الهيكلية .وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها
وجود أثر إيجابي ومعنوي الستراتيجية إدارة الموهبة على الذكاء العاطفي ،وان كل من المناخ
واإلتصاالت كانت العوامل األكثر تأثي اًر على الذكاء العاطفي.
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دراسة اوالبي )( Owolbi,2011a recipe for corporate performance : the

Scenario Planning

Nigerian manufacturing sector experience .
هدفت الدراسة إلى بيان أهمية تخطيط السيناريو في إدارة وتوجية أداء الشركة وطبقت
الدراسة في قطاع الصناعات التحويلية النيجرية وانطلقت هذه الدراسة من افتراض أن العالم يعيش
حالة عدم التأكد وبشكل متزايد نتيجة التقدم السريع في جميع القطاعات إضافة إلى األحداث
والمتغيرات السريعة وعليه تتطلب من القادة اإلداريين أن يكونوا لديهم الخبرات والمهارات العالية في
استقرار المستقبل والتهيئه له من خالل وضع سيناريوهات متعددة لمواجهة كافة االحتماالت
المتوقعة ويجب وضع الفرضيات المحتملة للمستقبل.
وتم جمع البيانات الالزمة لغرض إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام اإلنحدار ومعامالت
االرتباط لغرض تحديد العالقات بين متغيرات الدراسة ومعرفة القوة المؤثرة على المتغيرات المستقلة
والمتغير التابع الذي كان يمثل كفاءة أداء المصنع باستخدام السيناريو وثم اختيار الفرضيات التي
اعتمدتها الدراسة وكانت النتائج بأن المصانع التي اعتمدت تخطيط السيناريو كانت ذات تأثير
عالي في نجاح عملها وتقيم كفاءة أدائها عن المصانع التي لم تعد تخطيط السيناريو .
دراسة كويه وأوجهوجافور ()Kuye&Oghojafo, 2011" Scenario Planning as a Recipe for Corporate Performance: The
."Nigerian Manufacturing Sector Experience
هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين تخطيط السيناريو واألداء المؤسسي في قطاع
الصناعة في نيجيريا ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )2251مصنع من قطاع الصناعة في نيجيريا.
أما عينة الدراسة فقد شملت من ( )651مصنع من قطاع الصناعة في نيجيريا ،والتي تم إختيارها
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بشكل عشوائي ،ولتحقيق أهداف الدراسة إعتمد الباحثين على المنهج الوصفي التحليلي .وبعد إجراء
عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود عالقة
إرتباط دالة بين تخطيط السيناريو واألداء المؤسسي ،كما أظهرت النتائج أن هناك إختالف بين أداء
المصانع التي تطبق تخطيط السيناريو بشكل مرتفع والمطبقة لتخطيط السيناريو بشكل منخفض.
دراسة هيفنر واخرون ()Haeffner; 2012" The Effects of Scenario Planning on Participant Perceptions of
."LearningOrganization Characteristics
هدفت الدراسة إلى بيان أثر تخطيط السيناريو على تصورات المشاركين لخصائص
المنظمة المتعلمة في الواليات المتحدة األمريكية .تكون مجتمع الدراسة من ( )11شركات تعمل في
الواليات المتحدة األمريكية .أما عينة الدراسة فقد شملت من ( )133فرداً عملوا في ( )11شركات
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
من النتائج أبرزها وجود عالقة إرتباط إيجابية بين تخطيط السيناريو وتحسين التصورات لخصائص
المنظمة المتعلمة.
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-دراسة شيرماك ونيمون ()Chermack & Nimon, 2013

" Drivers and outcomes of scenario planning: a canonical correlation
."analysis
هدفت إلى تحديد موجهات ومتحصالت تخطيط السيناريو من خالل إجراء تحليل إرتباط
تشابكي ،تكونت عينة الدراسة من ( )162فرداً يعملون في ( )7منظمات بالواليات المتحدة
االمريكية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحليلي .وبعد إجراء عملية
التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج.
دراسة الحدراوي ومحمد ( )7103العالقة التفاعلية بين عوامل نجاح تخطيط السيناريواالستراتيجي ومؤشرات أداؤه وأثرهما في اإلدارة الفاعلة لألزمات :دراسة تطبيقية آلراء عينة من
قيادات اإلدارة المحلية في محافظة النجف األشرف".
وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من
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
ومؤشرات أداؤه في اإلدارة الفاعلة لألزمات في اإلدارة المحلية في محافظة النجف األشرف.هدفت
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
الدراسة من ( )37فرداً يمثلون القيادات العليا لإلدارة المحلية لمحافظة النجف األشرف .ولتحقيق
أهداف الدراسة إعتمد الباحثين على المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتبر االكثر شيوعا بين
المناهج.
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دراسة صالح والناجي ()Salih & Alnaji, 2014" 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
السمعة التنظيمية ،حيث أجريت الدراسة على ثالث شركات لالتصاالت في األردن ،هي زين،
وأو ارنج ،وأمنيه .وتكونت عينة الدراسة من ( )357موظف .جمعت المعلومات منهم بواسطة
االستبانة وتم تحليل النتائج باستخدام الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واختبرت فرضيات
الدراسة بأسلوب تحليل المسار ،وأظهرت النتائج أن إدارة المواهب لها أثر معنوي ومباشر في
تحسين سمعة المنظمة وتعزيزها.
دراسة شيرماك ()Chermack, 2015" The Effects of Scenario Planning on Participant Perceptions of
."Creative Organizational Climate
هدفت إلى بيان أثر تخطيط السيناريو على تصورات المشاركين للمناخ التنظيمي اإلبداعي
في الواليات المتحدة األمريكية ،تكونت عينة الدراسة من ( )47فرداً بأسلوب العينة لميسرة يعملون
في ( )4شركات ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ،وبعد إجراء
عملية التحليل لبيانات الدراسة واختبار فرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود
عالقة إرتباط إيجابية بين تخطيط السيناريو وتحسين التصورات للمناخ التنظيمي اإلبداعي.
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دراسة دي وال ()Dewaal,2015"The role of performance management in creating and maintaining a
”high-performance organization
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور إدارة األداء في توليد والمحافظة على األداء العالي
للمنظمة وانطلقت الدراسة من افتراضات هي :أن كفاءة األداء تحدد وضع المنظور المالي ومعرفة
أدائه وتحديد األوضاع والمعايير األخرى الغير مالية ونقصد هنا أداء العاملين الذي يجب أن يكون
ذات تأثير إيجابي ،ومن أهم الخطوات التي اعتمدها البحث هو تحديد العوامل التي يمكن من
خاللها معرفة قوة العالقة بين دور إدارة األداء في الحفاظ على أفظل أداء في المنظمة ومدى
تكامل هذين العاملين وتم توزيع االستبانات على مجموعة شركات عالمية بلغ عدد االستبانات
الصالحة للتحليل ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط قوي ومعنوي بين عوامل إدارة األداء
وعامل األداء العالي للمنظمة إضافة إلى أن عوامل إدارة األداء لها عالقة قوية مع سلوكيات
العاملين داخل المنظمة وعالقتها باألداء المالي وغير المالي في المنظمة.
دراسة جونك ( ) jonk,2015“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
وذلك لعدم اعتماد العديد من المؤسسات في القطاع العام على قواعد واضحة وثابته ولذلك وضحت
هذه الدراسة العالقة بين ادارة االداء في القطاع العام ،وقد اعتمدت هذه الدراسة على اكثر من 46
دراسة سابقة في مجال العالقة بين تقييم ادارة االداء في المؤسسات القطاع العام .
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استخد في هذا المجال تحليل (  ) meta Analysisوتعتمد هذه الطريقة على عزل العوامل
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
الباحثين بشكل كبير في تحديد كافة الظواهر والمتغيرات التي لها اثر كبير في التخطيط
االستراتيجي الدارة االداء .
دراسة يرونج وديدي ()Yirong&Daidai, 2015" Company Property Share Would Motivate Talent Staff in Hi-tech
."Enterprise
هدفت إلى حساب رأس ميال الموهبية لمدينية  Changzhouفيي الصيين لألعيوام – 2111
 .2111إضييافة إلييى تحديييد العوامييل األساسييية المتضييمنة ليرأس مييال الموهبيية .وقييد تييم تحديييد بيانييات
الدراسة الحالية من ثالثية مصيادر ،هيي الكتياب اإلحصيائي السينوي لمدينية Changzhouالصيينية،
البيانات الفعلية لعدد الموهوبين ومستوى تعليمهم ،واخي اًر ،بيانات المسح الميداني .ولتحقيق أهيداف
الد ارسيية تييم اإلعتميياد علييى الميينهج الوصييفي التحليلييي .وبعييد إج يراء عملييية التحليييل لبيانييات الد ارسيية
وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود أربعة عوامل أساسية لقيياس رأس ميال
الموهبيية وهييي اإلدراك الصييحيح ل يرأس مييال الموهبيية ،المسيياواة المتآصييلة ،نظييم التعويضييات ،آليييات
الحاكمية.
دراسة سعيد وكاطع (" )7106دور القيادة االستراتيجية في تبني ممارسات إدارة الموهبة:دراسة ميدانية في وزارة العلوم والتكنولوجيا".
ولتحقيق أهداف الدراسة إعتمد الباحثين على المنهج الوصفي التحليلي .وبعد إجراء عملية
التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود عالقة إرتباط
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معنوية بين القيادة االستراتيجية وادارة الموهبة ،كما ظهر أن هناك تأثير معنوي للقيادة االستراتيجية
في ممارسات إدارة الموهبة ،وأن مستوى التأثير يزداد بوجودهما معاً مما يدل على الدور المميز
الذي تمارسه أبعاد القيادة االستراتيجية ودورها في و ازرة العلوم والتكنولوجيا نحو تبني ممارسات إدارة
الموهبة.هدفت الدراسة إلى إختبار عالقة وتأثير القيادة االستراتيجية في إدارة الموهبة لدى المديرين
في و ازرة العلوم والتكنولوجيا العراقية .تكون مجتمع الدراسة من ( )256مدي اًر .اما عينة الدراسة فقد
شملت ( )54مدي اًر بأسلوب العينة العشوائية الطبقية.
مايميز الدراسة الحالية :
 .1ربطت الدراسة الحالية بين ثالثة متغيرات هي ( االتجاهات نحو  ...........وادارة االداء ،
ورأس مال الموهبة ) وهذا ما لم تدرسة أي دراسة سابقة ممايشكل اضافة نوعية للدراسات
العربية .
 .2جميع الدراسة السابقة التي تناولت موضوع الموهبة ركزت على دراسة إدارة المواهب وعالقتها
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, 2015واجريت في الصين  ،وبذلك تعد هذه الدراسة الدراسة
العربية االولى في دراسة رأس مال الموهبة .
 .3جميع الدراسات السابقة التي تناولت إدارة االداء كانت دراات اجنبية واغلبها درست إدارة
االداء مع االداء ومتحصالت االداء ولمدراسة عربية من بينها تناولت هذا الموضوع ،وعلى
هذا االساس تعتبر الدراسة الحالية من اوائل الدراسات العربية في هذا المجال .
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 .4تناولت الدراسة الحالية تخطيط السيناريو ،وهذا الموضوع كانت اغلب دراستة هي
اجنبية عدأ دراسة عربية واحدة هي دراسة (الحدراويومحمد)2113،ودرست الموضوع
مع ادارة االزمات ،وبذلك تعتبر الدراسة الحالية من اوائل الدراسات التي تتناول
االتجاهات نحو تخطيط السيناريو مع إدارة االداء ورأس مال الموهبة .
 .5طبقت هذه الدراسة على الجامعات االردنية بالمتغيرات الثالثة االساسية ( االتجاهات
تخطيط السيناريو وادارة االداء ,رأس مال الموهبة) وهذا لم تدرسة اي من الدراسات
العربية واالجنبية وخاصة على الجامعات.
دراسة شيرام ((Sharma,2016Measuring employee perception of performance management
هدفت الدراسة إلى تحليل النظم الفعالة آلدارة أالداء وطرق قياس وتقييم هذه النظم بعدة
طرق مختلفة بما يالئم واقع المنظمات .ركزت الدراسة حول مدى تقبل العاملين لهذه االنظمة
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
االداء بصورة د قيقة وعادلة مما يتيح للعاملين الشعور بأن تقيم أدارة االداء عادلة بأستخدام نموذج
سميه بألنموذج المختلط في طرق البحث.
توصلت الدراسة الى تحديد عاملين مهمين بها :
أ -أدارة االداء عامل مؤثر جدأفي زيادة أنتاجية العاملية .
ب -اختالف الثقافات للعاملين كان مؤثر جدأ وذلك لشعور العاملين بوجود قواعد ثابته
وواضحة في عمليات تقييم ادارة االداء بغض النضر عن هوية العامل او ثقافيته.
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دراسة كرشنان ( ( Krishnan,2016" "7 Elements of effective performance management
هدفت الدراسة إلى تحديد العناصر االساسية الدارة االداء الفاعل وبينت الدراسة ان من
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
أستمرارهم بالعمل واندفاعهم في تأدية مهامهم بشكل افضل .وأكدت الدراسة بان عوامل تقييم ادارة
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
اعتمد ت الدراسة على عوامل اطلق عليها العوامل الناعمة والعوامل الصلبة ويجب ان تكون هذه
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 .
(  :) 6-7ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
 .1ربطت الدراسة الحالية بين ثالثة متغيرات هي ( االتجاهات نحو تخطيط السيناريو وادارة
االداء  ،ورأس مال الموهبة ) وهذا ما لم تدرسة أي دراسة سابقة ممايشكل اضافة نوعية
للدراسات العربية .
 .2جميع الدراسة السابقة التي تناولت موضوع الموهبة ركيزت عليى د ارسية إدارة المواهيب وعالقتهيا
مييع متغييرات اخييرى مثييل االبييداع و االداء والسييمعة التنظيمييية ،ولييم تتنيياول هييذه الد ارسييات سيواء
كانت عربية او اجنبية رأس مال الموهبة بأستثناء دراسة( )Yirong&Daidai, 2015واجرييت
في الصين ،وبذلك تعد هذه الدراسة الدراسة العربية االولى في دراسة رأس مال الموهبة .
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 .3جميع الدراسات السابقة التي تناولت إدارة االداء كانت دراسات اجنبية واغلبها درست إدارة
االداء مع االداء ومتحصالت االداء وال توجد دراسة عربية من بينها تناولت هذا الموضوع،
وعلى هذا االساس تعتبر الدراسة الحالية من اوائل الدراسات العربية في هذا المجال بحسب
علم الباحث.
 .4تناولت الدراسة الحالية تخطيط السيناريو ،وهذا الموضوع كانت اغلب الدراسات هي اجنبية
عدأ دراسة عربية واحدة هي دراسة (الحدراوي ومحمد )2113 ،ودرست الموضوع مع ادارة
االزمات ،وبذلك تعتبر الدراسة الحالية من اوائل الدراسات التي تتناول االتجاهات نحو تخطيط
السيناريو مع إدارة االداء ورأس مال الموهبة .
 .5طبقت هذه الدراسة على الجامعات االردنية بالمتغيرات الثالثة االساسية ( االتجاهات تخطيط
السيناريو وادارة االداء ,رأس مال الموهبة ) وهذا لم تدرسة اي من الدراسات العربية واالجنبية
وخاصة على الجامعات.

الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
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( :) 0- 3المقدمة
(  :) 7-3منهجية الدراسة
(  :) 3-3مجتمع الدراسة
(  :) 4-3عينة الدراسة
(  :) 5-3وحدة التحليل
(  :) 6-3متغيرات الدراسة
(  :) 2-3أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات
(  :) 8-3صدق أداة الدراسة وثباتها
(  :) 9-3الوسائل االحصائية لدراسة

الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
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( )1-3المقدمة:
يقدم هيذا الفصيل وصيفاً لمينهج الد ارسية ،مجتميع الد ارسيه وعينتهيا ،وأدوات الد ارسية ومصيادر
الحصول على المعلومات ،ومتغيرات الدراسة والمعالجات اإلحصائية المستخدمة ،واختبارات التحقق
من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي.
) )7-3منهجية الدراسة
تعد الدراسة الحالية دراسة سببية ذات طبيعة كمية ،لذا استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي من خالل استخدام االستبانة التي التي تم تطويرها باإلستناد إلى األدب النظري والدراسات
السابقة وباإلعتماد على مقاييس طورت من قبل العديد من الباحثين وبما يالئم بيئة الجامعات.

( )3-3مجتمع الدراسة
كان مجال الدراسة الجامعات الخاصة في األردن وعددها ( )15جامعة ،أما مجتمع
الدراسة فسيكون مجموعة اإلدارات العليا في هذه الجامعات والتي تشمل رؤوساء وأعضاء
مجالس(الكليات والعمداء والجامعة واألمناء).

( )4-3عينة الدراسة
طبقت الدراسة على الجامعات الخاصة في مدينة عمان والبالغ عددها ( )5جامعات وهي؛
جامعة البترا ،جامعة الزيتونة األردنية ،جامعة اإلسراء ،جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،جامعة
عمان العربية للدراسات العليا ،جامعة الشرق األوسط ،جامعة عمان األهلية .أما عينة الدراسة فهي
عينة قصدية ،بسب طبيعة متغيرات الدراسة الحالية ونوعية البيانات والمعلومات المطلوبة لها
وتكونت من ( )265مفردة من مفردات المجتمع والذين يمثلون اإلدارات العليا حص اًر.

( )5-3وحدة التحليل
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كانت وحدة التحليل للدراسة الحالية من القيادات الجامعية العليا في تلك الجامعات ممثلة
بكل من (مجلس الكلية ،مجلس العمداء ،مجلس الجامعة ،مجلس األمناء) والذين تم اختيارهم بشكل
قصدي (عمدي) ،وقد تم توزيع  265استبانة على أفراد عينة الدراسة ،وقد بلغ عدد االستبانات
المسترجعة ( )227وعدد االستبانات الصالحة للتحليل ( )215بنسبة مئوية ( )%71.1من
االستبانات الموزعة.
ويوضح الجدول أدناه أهم الخصائص الديمواغرافية ألفراد العينة (النوع االجتماعي ،العمر،
المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي).
جدول ()1-3
توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير الجنس
النوع

التكرار

النسبة

ذكر

166

77.2

انثى

49

22.8

المجموع

215

100

يتضييح ميين الجييدول أعيياله أن عييدد أف يراد العينيية الييذكور بلييغ ( )166مييا نسييبته )(%77.2
وعدد أفراد العينة اإلناث بلغ ( )49ما نسبته ) (22.8%وهذا يوضح أن األغلبية العظمى من أفراد
العينة كانوا ذكو اًر ،وهذا قد يعود إليى تفضييل الجامعيات الخاصية إليى توظييف اليذكور فيي الوظيائف
اإلدارية وذلك ألن الوظائف اإلداريية تحتياج إليى مسيؤولية عاليية وانجياز عيال ،واليذكور ليديهم القيدرة
على تحمل هذه المسؤوليات أكثر من اإلناث.
جدول ( ) 2-3
توزيع أفراد وحدة التحليل حسب العمر
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النوع

التكرار

النسبة

 31سنة فأقل

3

1.4

من  – 30أقل من  35سنة

22

10.2

من  – 35أقل من  41سنة

27

12.6

من  – 41أقل من  45سنة

54

25.1

من  – 45أقل من  51سنة

44

20.5

 51سنة فأكثر

65

30.2

المجموع

215

100

توضح النتائج في الجدول أعاله أن معظم أعمار أفراد العينة كانت تتراوح ما بين (-41
 )51سنة ،حيث بلغت نسبة الموظفين الذين كانت أعمارهم تتراوح ما بين ( – 41أقل من )45
( ،)%25.1في حين بلغت النسبة األكبر للذين تترواح أعمارهمن  51سنة فأكثر حيث بلغت هذه
النسبة ( ،)%31.2لكن بلغت النسبة األقل للموظفين الذي تتراوح أعمارهم  31سنة فأقل حيث
بلغت هذه النسبة ( ،)%1.4وهذه النتائج تدعم أن الوصول للمراكز اإلداراية العليا في الجامعات
يتطلب معرفة وخبرة كافية تتيح له القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاه على عاتقه بأكمل وجه.
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جدول ( ) 3-3
توزيع أفراد وحدة التحليل حسب المؤهل العلمي
النوع

التكرار

النسبة

بكالوريوس

31

14.4

دبلوم عالي

6

2.8

ماجستير

36

16.7

دكتوراه

142

66

المجموع

215

100

أفرد العينة حسب المؤهل العلمي ،وأوضحت النتائج أن معظم
يوضح الجدول أعاله توزيع ا
أفراد العينة كانوا من حملة درجة الدكتوراه حيث بلغت نسبتهم ( )%66ثم حملة الماجستير
( )%16.5يليها البكالوريوس ثم الدبلوم وهذا يدل على أن الجامعات الخاصة تعطي األولوية
واألفضلية للتعيي ن في الوظائف اإلدارية أن يكون من حملة شهادات الدراسات العليا وهذا بدوره
يعكس توافر المعرفة العلمية.
جدول ( )4-3

توزيع أفراد وحدة التحليل حسب عدد سنوات الخبرة
النوع

التكرار

النسبة

 5سنوات فأقل

9

4.2

من  – 6أقل من  01سنوات

48

22.3

من  – 01أقل من  05سنة

54

25.1

 05سنة فأكثر

104

48.4

المجموع

215

100
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يوضح الجدول أعاله توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة ،حيث أوضحت النتائج أعاله أن
النسبة األكبر كانت لمن لديهم خبرة  15سنة فأكثر ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%47.4وبينت النتائج
أعاله أن ( )%25.1من الموظفين لديهم خبرة من ( -11أقل من  15سنة) وهذه النتائج تتفق مع
نتائج العمر والمؤهل العلمي ،إذ أن الوصول للمراتب األكاديمية العليا والوظائف اإلدارية العليا
يحتاج إلى وقت زمني وخبرة.
جدول ( )5-3

توزيع أفراد وحدة التحليل حسب مركز الفئة الوظيفية
النوع

التكرار

النسبة

مجلس الكلية

118

54.9

مجلس العمداء

77

35.8

مجلس الجامعة

14

6.5

مجلس األمناء

6

2.8

المجموع

215

100

يوضح الجدول أعاله توزيع أف ارد وحدة التحليل حسب مركز الفئة الوظيفية ،حيث أوضحت
النتائج أعاله النسبة األعلى كانت ( )%54.6وهي لمجلس الكلية ثم ( )%35.7ألعضاء مجلس
العمداء يليه مجلس الجامعة ثم مجلس األمناء.

( )6-3متغيرات الدراسة
قام الباحث بتحديد متغير الدراسة المستقل األول مراحل تخطيط السيناريو (تحديد
المشاركين ،تحديد اإلطار الزمني ،تحديد المؤثرين على السيناريوهات ،تحديد إتجاهات تشكيل
المستقبل ،تحديد العوامل المجهولة للمستقبل ،بناء  5 – 3سيناريوهات ،صياغة االستراتيجية
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وتطوير خطة للطوارئ) باإلستناد إلى ما حدده كويه وأوجه وجافور ( Kuye & Oghojafo,
 ،)2011أما متغير الدراسة الوسيط إدارة األداء بأبعاده (البعد الهيكلي؛ البعد السلوكي؛ البعد
المتعلق بالمحاذاة) فقد تم تحديد وفقاً لما حدد وال وفان دير هييدن ( De Waal & Van der
 .)Heijden, 2015وقد تم تحديد المتغير التابع والمتمثل متطلبات بناء رأس مال الموهبة بأبعاده
(اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية)
باإلستناد إلى يرونج وديدي (.)Yirong & Daidai, 2015

( )2-3أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وتم
تطوير األداة بعد الرجوع إلى األدب النظري ذي الصلة ،تم استخدام مصدرين أساسيين لجمع
المعلومات ،وهما:
المصادر الثانوية ،إن إعداد اإلطار النظري للدراسة تم باالعتماد على مصادر البيانات الثانوية
والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير،
واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت
المختلفة ،إذ أن هدف الباحث من اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة ،التعرف على األسس
والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي
حدثت في موضوعات الدراسة.
المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم جمع البيانات األولية من خالل
بناء على األدبيات والدراسات السابقة كأداة رئيسية للدراسة ،وسوف تشمل اإلستبانة
تطوير استبانة ً
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على عدد من العبارات تعكس أهداف الدراسة وأسئلتها ،لإلجابة عليها من قبل المبحوثين ،وسيتم
استخدام مقياس  Likertالخماسي ،بحيث تأخذ كل إجابة أهمية نسبية.

وتكونت أداة الدراسة الرئيسية (االستبانه) من أربعة أجزاء ،هي:
الجزء األول:
ويشمل المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل من خالل ( )5متغيرات وهي (النوع
االجتماعي ،العمر ،المؤهل التعليمي ،عدد سنوات الخبرة ،الموقع الوظيفي)
الجزء الثاني:
مقياس متغير اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو والذي يتكون من ( )16فقرة.
الجزء الثالث:
مقي يياس متغي يير رأس م ييال الموهب يية عب يير أربع يية أبع يياد ه ييي (اإلدراك الص ييحيح لي يرأس م ييال الموهب يية،
المساواة المتأصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية) تضمنت ( )16فقرة.
الجزء الرابع:
مقي يياس متغي يير إدارة األداء عب يير ثالث يية أبع يياد ه ييي (البع ييد الهيكل ييي ،البع ييد الس ييلوكي ،البع ييد المتعل ييق

بالمحيياذاة) تضييمنت ( )17فقيرة .وأصييبحت االسييتبانة بشييكلها األولييي مكونيية ميين ( )53فقيرة.
ويوضح الجدول التالي مصادر تطوير االستبانة وعدد فقراتها.
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جدول ( ) 6-3
مصادر تطوير االستبانة وعدد فقراتها
المتغيرات وعدد الفقرات
المتغيرالمستقل:

االتجاهات

السيناريو

نحو

المصادر
تخطيط

عدد الفقرت  )16( :فقرة تشكل ()%31

Kuye & oghojaf , 2011
Park ,2009
Wheelen et al., 2015

المتغيرالتابع:بناء رأس مال الموهبة

عدد الفقرت  )16( :فقرة تشكل ()%36

Yirong & Daidai . 2015
Chatterjee et al., 2014
Bai,2010
De waal & van der heijden , 2015

المتغيرالوسيط:إ دارة االداء

Sharma et al., 2016

عدد الفقرت  )117( :فقرة تشكل ()%34

مجموع الفقرات  )53( :فقرة بنسبة ()%111

( )8-3صدق أداة الدراسة وثباتها:
استخدم الباحث طريقتين للصدق ،هما الصدق الظاهري والصدق البنائي من خالل التحليل
العاملي التوكيدي لضمان أن أداة القياس تقيس ما وضعت من أجله .وفيما يأتي توضيح
للطريقتين:
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أ -الصدق الظاهري:
لضمان أن فقرات االستبانة تقيس متغيراتها بشكل موضوعي ،قام الباحث بعيرض االسيتبانة
علييى مجموعيية ميين الخب يراء تكونييت ميين ( )11محكمييين (الملحييق رقييم  )1ميين المتخصصييين بمجييال
الد ارسيية وذلييك ميين أجييل التقييييم والحكييم علييى أداة الد ارسيية ،وضييمان صييالحية جمييع البيانييات ،وبعييد
استرداد استبانة ،قام الباحث بإجراء التعديالت المقترحة من قبل المحكمين قبل أن يتم توزيعها عليى
عينة الدراسة ،حيث تم حذف خمس فقرات ودمج فقرتين بفقرة واحد وبذلك أصبح االستبانة مكونية
من ( )45فقرة .
ب -الصدق البنائي من خالل التحليل العاملي اإلستكشافي:
يركز التحليل العاملي االستكشافي على صحة بناء أدوات الدراسة؛ بحيث قام الباحث
باستخدام التحليل العاملي االستكشافي للتأكد من أن جميع الفقرات لكل متغير محملة على عامل
واحد بحيث تكون قيمة العامل أكبر من  4.0وأن تكون قيمة  Eigen valueأكبر من  1صحيح
( .)Laher, 2010ولتأكيد مدى مالئمة التحليل العامل قام الباحث باستخدام اختبار Kaiser-
) Meyer-Olkin(KMOوالذي بدوره يؤكد مدى كفاية العينة للتحليل (.)Hari et al., 2009
إضافة إلى ذلك قام الباحث أيضا من القيام باستخدام اختبار ()Bartlett’s test of sphericity
وذلك للتأكد من مدى تجانس الفروق؛ وفي هذه الدراسة طريقتين وهما:
likelihood factor extraction -1
Alpha factoring -2
وذلك ألن ( )Fabrigar, 1999بين أنه إذا كانت بيانات الدراسة موزعة توزيعاً طبيعياً أو
تقترب من التوزيع الطبيعي ،فإن الطريقتين أعاله هما أنسب طريقتين لالستخدام في التحليل
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العاملي االستكشافي " ألن استخدام هاتين الطريقتين يسمح بحساب مجموعة واسعة من المؤشرات
التي تؤكد على مدى مالئمة نموذج الدراسة؛ كما ويسمح باحتساب الداللة اإلحصائية للعوامل
المحملة وقيم االرتباط بين العوامل ،إضافة إلى احتساب فترات الثقة (ص .)255:وبما يتعلق
بطريقة  Rotationالتي تستخدم لتبسيط وتوضيح بنية البيانات ،لم يقم الباحث باستخدام أية طريقة
في هذه الدراسة وذلك ألن هذه الطريقة تقوم بتحسين الجوانب األساسية للتحليل /مثل مقدار التباين
المستخرجة من البنود.
هناك طريقتان للقيام بالتحليل العاملي االستكشافي ،وهما كمايلي:
أ -الطريقة األولى :وهي استكشاف أو الحصول على عدد العوامل التي تؤثر على المتغيرات
ومعرفة ماهي عدد العوامل التي ترجع لها المتغيرات ،أي القيام بادخال جميع فقرات الدراسه
في التحليل مرة واحدة للحصول على عوامل جديدة ترجع اليها متغيرات الدراسه ،وهذه الطريقة
يتم استخدامها إلعادة هيكلة استبانة الدراسة من جديد والقيام بالتحليل مرة أخرى ومقارنة نتائج
االستبانة األولى بنتائج اإلستبانة الثانية (.)Decoster, 1998
ب -الطريقة الثانية :وهي الطريقة التي يقوم بها الباحث بادخال فقرات كل متغير على حدى والتأكد
من أن جميع هذه الفقرات ترجع لمتغير واحد ،وذلك للتأكيد على صحة ومصداقية البناء لهذه
الفقرات ،مع التأكد من أن جميع العوامل للفقرات تكون محمله على قيم أكبر من 1.4
( ،)Tucker and MacCallum, 1997وبناءا على ذلك سوف يقوم الباحث باستخدام
الطريقة الثانية كما يلي:
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جدول رقم ()5-3
التحليل االستكشافي لمتغير االتجاهات نحو تخطيط السيناريو

االتجاهات نحو تخطيط
السيناريو

األسئلة

قيمة العامل

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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جدول رقم ()7-3
التحليل االستكشافي لمتغير رأس مال الموهبة
Construct
Questions

اإلدراك الصحيح لرأس مال

المساواة

نظم

الموهبة

المتأصلة

التعويضات

الحاكمية

Q1

0.531

0.494

0.827

0.687

Q2

0.673

0.873

0.798

0.903

رأس مال

Q3

0.643

0.752

0.770

0.909

الموهبة

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

151.326

326.558

421.671

535.688

0.000

0.000

0.000

0.000

Bartlett's test of
Sphericity
Sig

أليات

جدول رقم ()6-3

التحليل االستكشافي لمتغير إدارة األداء
Constructs
Questions

إدارة األداء

البعد المتعلق

البعد الهيكلي

البعد السلوكي

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

بالمحاذاة
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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

أوضحت النتائج في الثالثة جداول أعاله أن جميع القيم االحصائية للمعلمة )(KMO
كانت أكبر من ( ،)1.5وأن قيم اختبار ( )Bartlett’s test ofsphericityكانت دالة احصائياً عند
مستوى داللة ) ،(α < 0.05كما أن جميع العوامل كانت محملة على عامل واحد وقيمها جميعاً كانت
أكبر من  1.4وقيمة  Eigen valueكانت أكبر من واحد صحيح ،وهذا بدوره يؤكد صحة بناء اداة
الدراسة ،وأن فقرات أداة الدراسة مالئمة للقيام باختبار التحليل العاملي ،ويؤكد على المالئمة الجيدة
لمدى كفاية عينة الدراسة.
ج -الصدق البنائي من خالل التحليل العاملي التوكيدي :
بناء على نتائج التحليل العاملي االستكشافي قام الباحث إلى القيام باستخدام التحليل التوكيدي،
ً
حيث أن هذا التحليل يستخدم للتحقق من الصدق البنائي للمقياس ،إذ أنه تتمثل االجراءات المتبعة
في التحليل العاملي التوكيدي في تحديد األنموذج المفترض والذي يتكون من المتغيرات الخارجية
 Exogenous Variablesوهي المتغيرات التي تمثل األبعاد المفترضة للقياس ،حيث تخرج من
هذه المتغيرات أسهم متجهة نحو إلى المتغيرات الداخلية Endogenous Variablesوهي تمثل
العبارات الخاصة بكل بعد (صالح الدين.)504-507:2111 ،
وبالتالي فإذا حقق التحليل العاملي التوكيدي األنموذج المفترض للقياس مؤشرات جودة المطابقة
فإنه يمكن الحكم على صدق عباراته أو أبعاده ،وفي هذا التحليل يتم رفض التشبعات التي تقل بها
األوزان اإلنحدارية (معامالت الصدق أو التشبع على المتغير الكامن) عن ( ،)1.4إضافة إلى أنه
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يمكن الح كم على صدق العبارات في ضوء النسبة الحرجة وتشير إلى داللة الفرق بين تأثير العبارة
(الوزن اإلنحداري) والتأثير الصفري (.)Hair et al., 2010:116
أوالً :التحليل العاملي التوكيدي لمتغير اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو:
عند إجراء التحليل العاملي التوكيدي لمتغير االتجاهات نحو التخطيط السيناريو ،أظهرت
النتائج أن قيمة  Chi2بلغت ( )311.164وهي دالة عند مستوى ( ،)α≥1.15وبلغت قيمة الحد
األدنى للتباين  Minimum Discrepancyوالتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة Chi2على
درجات الحرية  )2.671( DFوهذه القيمة تعكس مستوى الموائمة الجيد ،حيث اقترح Arbuckle
) (2012أن قيمة التباين المثالية من المفترض أن تقل عن ( .)5وقد بلغت قيمة Goodness of
) )1.621( Fit Index (GFIوهو مؤشر موائمة الجودة وهذه القيمة مقاربة للواحد صحيح (
الموائمة التامة) .أيضاً ،بلغت قيمة ).Comparative Fit Index (CFI
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( )1.761وهذه القيمة هي مؤشر الموائمة المقارن وهذه القيمة أيضا قريبة من الواحد صحيح .كما
وبغلت قيمة الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي Root Mean Square Error of
) Approximation (RMSEAما قيمته ( )0.096وهي مقاربة للصفر ،كما أظهرت النتائج أن
األوزان اإلنحارية كانت أعلى من ()1.4

وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس

االتجاهات نحو التخطيط السيناريو .الشكل رقم (.)1-3

Chi2 = 390.014
DF= 104, P value = 0.000
Chi2 / DF = 2.981
GFI = 0.921
CFI = 0.890
RMSEA = 0.096
NFI = 0.237

شكل رقم ()3
شكل ()1-3
جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس االتجاهات نحو تخطيط السيناريو
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التحليل العاملي التوكيدي لمتغير االتجاهات نحو التخطيط السيناريو

Chi2 = 433.314
DF= 98, P value = 0.000
Chi2 / DF = 2.942
GFI = 0.942
CFI = 0.883
RMSEA = 0.095
NFI = 0.390

شكل رقم ()2-3

التحليل العاملي التوكيدي لمتغير رأس مال الموهبة بأبعاده األربعة
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عند إجراء التحليل العاملي التوكيدي لمتغير رأس مال الموهبة  ،أظهرت النتائج أن قيمة Chi2
بلغت ( )288.880وهي دالة عند مستوى ( ،)α≥4.40وبلغت قيمة الحد األدنى للتباين
 Minimum Discrepancyوالتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة  Chi2على درجات الحرية
 )2.802( DFوهذه القيمة تعكس مستوى الموائمة الجيد ،حيث اقترح ) Arbuckle (2012أن
قيمة التباين المثالية من المفترض أن تقل عن ( .)0وقد بلغت قيمة Goodness of Fit Index
) )4.820( (GFIوهو مؤشر موائمة الجودة وهذه القيمة مقاربة للواحد صحيح (الموائمة التامة).
أيضاً ،بلغت قيمة ) )4.888( Comparative Fit Index (CFIوهذه القيمة هي مؤشر الموائمة
المقارن وهذه القيمة أيضا قريبة من الواحد صحيح .كما وبغلت قيمة الجذر التربيعي لمتوسطات
الخطأ التقريبي ) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEAما قيمته
( )0.095وهي مقاربة للصفر ،كما أظهرت النتائج أن األوزان اإلنحارية كانت أعلى من ()4.0
وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس رأس مال الموهبة.
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Chi2 =451.931
DF= 31, P value = 0.000
Chi2 / DF = 2.159
GFI = 0.931
CFI = 0.144
RMSEA = 0.099
NFI = 0.391

الشكل(: )3-3
التحليل العاملي التوكيدي لمتغير إدارة األداء
عند إجراء التحليل العاملي التوكيدي لمتغير إدارة األداء  ،أظهرت النتائج أن قيمة  Chi2بلغت
( )207.188وهي دالة عند مستوى ( ،)α≥4.40وبلغت قيمة الحد األدنى للتباين Minimum
 Discrepancyوالتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة  Chi2على درجات الحرية DF
( )2.806وهذه القيمة تعكس مستوى الموائمة الجيد ،حيث اقترح ) Arbuckle (2012أن قيمة
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التباين المثالية من المفترض أن تقل عن ( .)0وقد بلغت قيمة Goodness of Fit Index
) )4 .881( (GFIوهو مؤشر موائمة الجودة وهذه القيمة مقاربة للواحد صحيح (الموائمة التامة).
أيضاً ،بلغت قيمة ) )4.820( Comparative Fit Index (CFIوهذه القيمة هي مؤشر الموائمة
المقارن وهذه القيمة أيضا قريبة من الواحد صحيح .كما وبغلت قيمة الجذر التربيعي لمتوسطات
الخطأ التقريبي) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEAما قيمته
( )0.096وهي مقاربة للصفر ،كما أظهرت النتائج أن األوزان اإلنحارية كانت أعلى من ()4.0
وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس إدارة األداء.
 ثبات أداة الدراسة
لغرض التحقق من ثبات مقاييس الدراسة،قام الباحث باستخدام طريقة اإلتساق الداخلي
()Cronbach’s Alphعبر تطبيق معامل كرونباخ ألفا وذلك من أجل اختبار الثبات الداخلي
ألداة الدراسة وثباتها.
جدول رقم ()01-3

معامل ثبات اإلتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (معامل كرونباخ ألفا)
قيمة معامل كرونباخ

متغيرات الدراسة

عدد األسئلة

ألفا

اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو

16

1.763

اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة

4

1.514

المساواة المتأصلة

4

1.712

نظم التعويضات

4

1.752

آليات الحاكمية

4

1.761

رأس مال الموهبة

06

1.901

البعد الهيكلي

5

1.726
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البعد السلوكي

5

1.717

البعد المتعلق بالمحاذاة

5

1.850

الكل

42

1.945

يتضح من الجدول أعاله أن جميع قيم كرونباخ ألفا لجميع المتغيرات كانت أعلى من ( )1.5وهي
نسب مقبولة جدا النها أعلى من الحد المسموح به ( ،(Pallant, 2005 )1.5وبالتالي فإن
موثوقيةاالتساقالداخليذاتموثوقية عالية ،ويمكن استخدامها إلنجاز أهداف الدراسة ،وبذلك اصبحت
االستبانة بشكلها النهائي مكونة من ( )45فقرة (ملحق .)2
( )9-3الوسائل اإلحصائية للدراسة
من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها ،قام الباحث باستخدام األساليب االحصائية
التالية:
 التك اررات والنسب المئوية لوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة. المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتحديد األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة وفقراتها.معادلة طول الفئة والتي تضقي بقياس مماسة ومستوى متغيرات الدراسة ،فقد تم استخدام مقياس
ليكارت ( ) 5 – 1والذي يتكون من خمس درجات لتحديد درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على كل
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
احصائي لتقسيم مستويات األهمية الى ثالثة مستويات (مرتفع ،متوسط ،منخفض) وفقا للمعادلة
اآلتية:
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طول الفئة = (الحد األعلى – الحد األدنى) ( /عدد المستويات)
طول الفئة =  1.88 = 8/1-0وبالتالي تكون المستويات كما يلي:
 2.88-1منخفض
 8.67-2.80متوسط
 0-8.68مرتفع

 اختبار اإللتواء والتفرطح للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات. اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة والتي تم اعدادها لقياس متغيرات الدراسة. اختبار  Tلعينة واحده  One Sample T-testوذلك للتحقق من معنوية فقرات االستبانةالمعدة مقارنة بالوسط الفرضي.
 معامل تضخم التباين  Variance Inflation Factorواختبار التباين المسموح به Toleranceللتأكد من عدم وجود مشكله في التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة.
 تحليل اإلنحدار البسيط Simple Regression Analysis -تحليل المسار Path Analysisباستخدام برمجية Amos
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الفصل الرابع
نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة واختبار الفرضيات
( )0-4المقدمة
( )7-4نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة
( )3-4تحليل مدى مالءمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
( )4-4اختبار فرضيات الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة واختبار الفرضيات
 0.4المقدمة
يمهد هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي إلستجابة أفراد وحدة التحليل عن المتغيرات التي
اعتمدت فيها من خالل عرض المؤشرات اإلحصائية األولية إلجاباتهم من خالل المتوسطات
الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكل متغيرات الدراسة واألهمية النسبية ،إضافة إلى ذلك يتناول هذا
الفصل اختبار فرضيات الدراسة.
( )7.4نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة
 1.2.4اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو
من أجل القيام بوصف مستوى توافر خصائص االتجاهات نحو تخطيط السيناريو في
الجامعات األردنية الخاصة ،قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
واختبار  tلعينة واحدة وأهمية االتجاهات من وجهة نظر المستجيبين .كما هو موضح في الجدول
أدناه:
جدول رقم ()0-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة إلجابات أفراد العينة على اتجاهاتهم
نحو تخطيط السيناريو.
المتغير

عدد

المتوسط

المشاهدات الحسابي

اإلنحراف
المعياري

األهمية

النسبية

الرتبة

قيمة t

أرى أن تخطي يييط السي يييناريو يحسي يين مي يين سي ييمعة
الجامعي ي يية إذا مي ي ييا شي ي ييارك في ي ييي إعي ي ييداده خب ي ي يراء

215

4.63

0.548

عالية

1

16.805

أعتق ي ي ييد ان تخط ي ي يييط الس ي ي يييناريو إذا م ي ي ييا طب ي ي ييق

215

4.52

0.654

عالية

4

11.671

متخصصين
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سيساهم في تحسين سمعة الجامعة
أتوقييع ان تخطيييط السيييناريو سيسيياهم فييي توليييد

خيارات مستقبلية .

215

4.5

0.723

عالية

10

10.098

أشي ييعر ان تخطي يييط السي يييناريو سي يييكون منهجيي يية
ناجحة لعمل الجامعة النه سيكون محدد باطيار

215

4.52

0.669

عالية

5

11.425

زمني.
أش ي ييجع عل ي ييى إس ي ييتخدام الس ي يييناريو ألن ي ييه يح ي ييدد
العوامي ي ييل الغامضي ي يية في ي ييي االعمي ي ييال المسي ي ييتقبلية

للجامعة .

أحفز على استخدام تخطيط السيناريو النه يقلل
من حاالت الالتأكد البيئي في بيئة الجامعة.
أرى ان تخط ي يييط السي ي يييناريو س ي يييجعل الجامعي ي يية
قادرة على التعامل مع المشكالت الجديدة .
أ شييجع اسييتخدام تخطيييط السيييناريو النييه يسيياهم
فيي تحدييد القضياياالحرجة ذات العالقية بيالموقع

215

4.51

0.703

عالية

8

10.673

215

4.4

0.779

عالية

16

7.619

215

4.53

0.722

عالية

3

10.671

215

4.51

0.716

عالية

9

10.381

التنافسي للجامعة.
أحب ييذ اس ييتخدام تخط يييط الس يييناريو الن ييه يط ييور
قدرات قيادة الجامعة في التعاميل ميع المتغييرات

215

4.48

0.858

عالية

13

8.263

البيئية المختلفة.
أشجع استخدام تخطيط السيناريو النيه يطيور 3

–  5سيناريوهات مستقبلية .

215

4.52

0.689

عالية

6

10.982

أشيجع اسييتخدام تخطيييط السييناريو النييه يسيياعد
عل ييى جمييع المعلوم ييات حييول إتجاهييات تش ييكيل

215

4.48

0.669

عالية

11

10.507

المستقبل لجامعتنا.
أتوقي ي ييع ان تخطي ي يييط السي ي يييناريو ينشي ي ييط التفكيي ي يير
الجمعي لقيادة الجامعة.
أرى ان تخط ي ي يييط الس ي ي يييناريو أس ي ي يياس ص ي ي ييياغة

التوجه االستراتيجي للجامعة .

215

4.51

0.61

عالية

7

12.291

215

4.42

0.737

عالية

14

8.325

أحبذ تخطيط السيناريو النه يسياعد عليى وضيع
خارطيية طريييق إرشييادية لتوقييع األحييداث المييؤثرة

215

4.5

0.669

عالية

12

10.909

على عمل الجامعة.
أدف ييع باتج يياه اس ييتخدام تخط يييط الس يييناريو الن ييه

يس يياهم ف ييي ص ييياغة اس ييتراتيجية األعم ييال الت ييي
تحقق الميزة التنافسية لجامعتنا.

215

4.41

0.71

عالية

15

8.449
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أهييتم بنشيير ثقافيية تخطيييط السيييناريو النييه يطييور

خط ي ي ي يية طي ي ي ي يوارئ للتغيي ي ي ي يرات ممكن ي ي ي يية الح ي ي ي ييدوث

215

4.59

0.677

عالية

2

12.688

لجامعتنا.
االتجاهات نحو تخطيط السيناريو

215

4.5

0.434

عالية

___

16.944

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.66( )α≥ 1.15
يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة
والتكرار لجميع فقرات االتجاهات نحو تخطيط السيناريو ،يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية
لجميع الفقرات كانت عالية ،حيث بلغ أعلى متوسط حسابي ( )4.63وبانحراف ميعاري ()1.547
للفقرة " أرى أن تخطيط السيناريو يحسن من سمعة الجامعة إذا ما شارك في إعداده خبراء
متخصصين" ،في حين بلغ أقل متوسط حسابي ( )4.4وبانحراف معياري ( )1.556للفقرة " أحفز
على استخدام تخطيط السيناريو النه يقلل من حاالت الالتأكد البيئي في بيئة الجامعة" ،وهذه
النتائج تدعم أن الجامعات الخاصة في األردن لديها اتجاهات ايجابية نحو تخطيط السيناريو ،إذ أن
تخطيط السيناريو الذي يقوم باعداده خبراء متخصصين يعمل على تحسين سمعة الجامعة ويعمل
على توليد خيارات مستقبلية.
 7-7-4رأس مال الموهبة:
يوضح الجدول رقم  2-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة إلجابات
أفراد العينة على اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة.
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جدول رقم ()2-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة إلجابات أفراد العينة على اإلدراك
الصحيح لرأس مال الموهبة

المتغير
تحرص جامعتي على استقطاب الموهوبين
لتحقيق الريادة في قطاع التعليم العالي .

توفر جامعتي برامج متميزةلتطوير قدرات
الموهوبين.
تستثمر جامعتي من خبرات المواهب في
تحسين موقعها التنافسي.
تهيء جامعتي مناخ صحي يساهم في
االحتفاظ بالمواهب

اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة

عدد

المشاهدات
215
215
215
215
215

المتوسط

الحسابي
4.43
4.31
4.37

اإلنحراف
المعياري
0.679
0.800
0.804

األهمية

النسبية
عالية
عالية
عالية

4.36

0.858

عالية

4.36

0.578

عالية

الرتبة
1
4
2
3
____

قيمة t

9.242
5.456
6.788
6.123
9.237

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.66( )α≥ 1.15
يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة
والتكرار لجميع فقرات اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية
لجميع الفقرات كانت عالية .حيث بلغ أعلى متوسط حسابي ( )4.43وبانحراف ميعاري ()1.656
للفقرة " تحرص جامعتي على استقطاب الموهوبين لتحقيق الريادة في قطاع التعليم العالي  ".في
حين بلغ أقل مستوط حسابي ( )4.31وبانحراف معياري ( 1.711للفقرة "توفر جامعتي برامج
متميزةلتطوير قدرات الموهوبين" ،وهذا يدل على أن الجامعات الخاصة في األردن تسعى دائما إلى
استقطاب الموهوبين واصحاب الكفاءات من أجل تحقيق وتحسين الرياده في قطاع التعليم العالي،
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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 3-2-4يوضح الجدول  3-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

 tالمحسوبة

الجابات افراد العينة على المساواه المتاصلة
جدول رقم ()3-4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة إلجابات أفراد العينة على المساواة
المتأصلة

المتغير
تساوي جامعتي بين المرشحين للتعيين من
دون تمييز.
تلتزم جامعتي بالعدالة عند توزيع المهام .
تطبق جامعتي معايير اخالقية واضحة لتحقيق
المساواة بين الجميع.

عدد

المتوسط

اإلنحراف

األهمية

المشاهدات

الحسابي

المعياري

النسبية

215

4.38

0.85

عالية

1

215

4.36

0.79

عالية

2

6.73

215

4.24

0.807

عالية

4

4.394

الرتبة

قيمة t
6.502

تقدم الجامعة فرص متكافئة للتنافس الحر بين
جميع موظفيها للترقية لشغل المناصب

215

4.32

0.882

عالية

3

5.258

اإلدارية االعلى.
المساواة المتأصلة

215

4.32

0.666

عالية

___

7.142

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.66( )α≥ 1.15
يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة
والتكرار لجميع فقرات المساواة المتأصلة ،يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية لجميع الفقرات
كانت عالية .حيث بلغ أعلى متوسط حسابي ( )4.37وبانحراف ميعاري ( )1.751للفقرة"تساوي
جامعتي بين المرشحين للتعيين من دون تمييز" ،في حين بلغ أقل متوسط حسابي ( )4.24
وبانحراف معياري ( )1.715للفقرة " تطبق جامعتي معايير اخالقية واضحة لتحقيق المساواة بين
الجميع" ،وهذه النتائج تدعم أن الجامعات الخاصة في األردن تقوم باتباع أسس عادلة وأخالقية
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للمرشحين للتعين في الجامعة ،كما أنها تعمل على تقديم فرص متكافئة للتنافس الحر بين جميع
موظفيها للترقية لشغل المناصب اإلدارية األعلى.
 4-2-4يوضح الجدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة الجابات
افراد العينة على نظم التعويضات
جدول رقم ()4-4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة إلجابات أفراد العينة على نظم
التعويضات
المتغير
تمتاز نظم التعويضات المعمول بهافي
الجامعة بالعدالة .
تقدم الجامعة أجور إضافية للموظفين عند
تكليفهم بأعمال خارج الدوام الرسمي
تمنح الجامعة المكافآت للمتميزين من
موظفيها على اساس المبادرات المتميزة .
تخضع الجامعة نظم التعويضات للمراجعة
الدورية.
نظنم التعويضات

عدد

المتوسط

اإلنحراف

األهمية

المشاهدات

الحسابي

المعياري

النسبية

215

4.27

0.831

عالية

1

215

4.18

0.9

عالية

3

2.88

215

4.16

0.987

عالية

4

2.348

215

4.27

0.903

عالية

2

4.382

215

4.22

0.771

عالية

___

4.136

الرتبة

قيمة t
4.676

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.66( )α≥ 1.15
يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة
والتكرار لجميع فقرات نظم التعويضات ،يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية لجميع الفقرات
كانت عالية .حيث بلغ أعلى متوسط حسابي ( )4.25وبانحراف ميعاري ( )1.731للفقرة " تمتاز
نظم التعويضات المعمول بهافي الجامعة بالعدالة" ،في حين بلغ أقل متوسط حسابي ()4.16
وبانحراف معياري ( )1.675للفقرة " تمنح الجامعة المكافآت للمتميزين من موظفيها على اساس
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المبادرات المتميزة ".وهذه النتائج تدعم أن نظام التعويضان في الجامعات الخاصة في األردن يمتاز
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.
 5-2-4يوضح الجدول االتي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

tالمحسوبة

الجابات افراد العينة على اليات الحاكمية
جدول ( )5-4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة إلجابات أفراد العينة على آليات
الحاكمية
المتغير

عدد

المتوسط

اإلنحراف

األهمية

المشاهدات

الحسابي

المعياري

النسبية

الرتبة

قيمة t

تلتزم حامعتي بتقديم كافة المعلومات
المتعلقة بأعضاء مجلس إدارتها

215

4.31

0.849

عالية

1

5.384

الكترونيا .
تفي جامعتي بالواجبات تجاه
موظفيها لتحسين الخدمات.

215

4.21

0.946

عالية

4

3.244

تفصح جامعتي عن المعلومات
الجوهرية لجميع اصحاب المصالح

215

4.22

0.949

عالية

3

3.378

إذا م اتطلب االمر بأستمرار.
تطبق جامعتي القوانين السارية
بشفافية .
آليات الحاكمية

215

4.23

1.014

عالية

2

3.297

215

4.24

0.817

عالية

___

4.339

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.66( )α≥ 1.15
يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة
والتكرار لجميع فقرات آليات الحاكمية ،يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية لجميع الفقرات كانت
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عالية .حيث بلغ أعلى متوسط حسابي ( )4.31وبانحراف ميعاري ( )1.746للفقرة " تلتزم حامعتي
بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارتها الكترونيا " ،في حين بلغ أقل متوسط
حسابي ( )4.21وبانحراف معياري ( )1.646للفقرة " تفي جامعتي بالواجبات تجاه موظفيها
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
تعمل على اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لجميع اصحاب المصالح إذا ما تطلب األمر بذلك،
كما تمتاز هذه الجامعات بتطبيق القوانين الساريه بها بشفافيه ونزاهة عالية.
 6-2-4يوضح الجدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة الجابات
افرادالعينةعلى البعد الهيكلي
جدول رقم ()6-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة إلجابات أفراد العينة على البعد
الهيكلي

عدد

المتوسط

اإلنحراف

األهمية

المشاهدات

الحسابي

المعياري

النسبية

ترعى جامعتنا جميع العاملين فيها دون تمييز.

215

4.42

0.81

عالية

1

تحدد المهام والمسؤوليات بوضوحفي جامعتنا.

215

4.3

0.867

عالية

5

5.033

215

4.36

0.76

عالية

2

6.997

215

4.34

0.81

عالية

3

6.228

215

4.33

0.814

عالية

4

6.03

215

4.35

0.624

عالية

___

8.26

المتغير

تتعاون كافة وحدات جامعتنا مع بعضها
البعض.
تتسم المعلومات المتوافرة لدى جامعتنا
بالموثوقية.
تتميز أدوات عرض المعلومات لدى جامعتنا
بالتكامل.
البعد الهيكلي

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.66( )α≥ 1.15

الرتبة

قيمة t
7.58
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يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة
والتكرار لجميع فقرات البعد الهيكلي ،يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية لجميع الفقرات كانت
عالية .حيث بلغ أعلى متوسط حسابي ( )4.42وبانحراف ميعاري ( )1.71للفقرة " ترعى جامعتنا
جميع العاملين فيها دون تمييز ".في حين بلغ أقل متوسط حسابي ( )4.33وبانحراف معياري
( )1.714للفقرة " تتميز أدوات عرض المعلومات لدى جامعتنا بالتكامل ،".وهذه النتائج توضح أن
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
والمسؤوليات بوضوح مما يساهم في زيادة التعاون كفاة الوحدات مع بعضها البعض ،كما أوضحت
النتائج أعاله أن المعلومات المتوافرة لدى هذه الجامعات تتسم بالموثوقيه مما يضفي على هذه
الجامعات صفة التكامل.
 5-2-4يوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة
إلجابات أفراد العينة على البعد السلوكي
جدول ( )5-4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة إلجابات أفراد العينة على البعد
السلوكي

المتغير
تجري عملية تغيير مؤشرات األداء

الرئيسة بمشاركة موظفي الجامعة.
تلتزم قيادة الجامعة في تحقيق
النتائج المتوقعة.
تستند قيادة جامعتنا في صناعة
ق ارراتها على المعلومات االستراتيجية
تتخذ قيادة جامعتنا إجراءات

المشاهدات

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

األهمية

عدد

المتوسط

215

4.37

0.705

عالية

3

215

4.36

0.676

عالية

4

7.873

215

4.34

0.719

عالية

5

7.022

215

4.41

0.723

عالية

2

8.297

النسبية

الرتبة

قيمة t
7.744
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تصحيحية بشكل مستمر أول بأول
لمنع تفاقم االنحرافات.

تشارك المعلومات بين وحدات
الجامعة يتم يشكل مستمر.
البعد السلوكي

215

4.42

0.799

عالية

1

7.771

215

4.38

0.546

عالية

___

10.273

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.66( )α≥ 1.15
يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة
والتكرار لجميع فقرات البعد السلوكي ،يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية لجميع الفقرات كانت
عالية .حيث بلغ أعلى متوسط حسابي ( )4.42وبانحراف ميعاري ( )1.566للفقرة" تشارك
المعلومات بين وحدات الجامعة يتم يشكل مستمر ،".في حين بلغ أقل متوسط حسابي ()4.34
وبانحراف معياري ( )1.516للفقرة " تستند قيادة جامعتنا في صناعة ق ارراتها على المعلومات
االستراتيجية" .وهذه النتائج تدعم أن الجامعات األردنية الخاصة تهتم بشكل كبير وملحوظ بالبعد
السلوكي؛ ذ أنها تعمل على تغيير مؤشرات األداء الرئيسية وذلك بالتعاون مع موظفي الجامعة .كما
أن هذه الجامعات تلتزم وتسى إلى تحقيق النتائج المتوقعة ،حيث تقوم قيادات هذه الجامعات
باالستناد على المعلومات االستراتيجية في صناعة ق ارراتها ،كما يالحظ من النتائج أعاله أن نسبة
االنحرافات أو تفاقمها هو ال يكاد أن يذكر وذلك الهتمام قيادات هذه الجامعات باتخاذ االجراءات
الصحيحة بشكل مستمر ومعالجة المشاكل أول بأول.
 7-2-4يوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة
إلجابات أفراد العينة على البعد المتعلق بالمحاذاة.
جدول ()7-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة إلجابات أفراد العينة على البعد
المتعلق بالمحاذاة

المتغير

عدد

المتوسط

اإلنحراف

األهمية

الرتبة

قيمة t
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تتصف العالقة بين إدارات الجامعة بالتبادلية .
تجري إدارات الجامعة الدراسات المشتركة بهدف تطوير
أعمالها.
تصمم أنظمة التدريب في الجامعة وفقاً لمتطلبات نظام
إدارة األداء.
تمتلك الجامعة قدرات لتحقيق التفوق في االداء .
تتسم إتجاهات العاملين في الجامعة تجاه نظام إدارة األداء
إيجابية
البعد المتعلق بالمحاذاة

المشاهدات

الحسابي

المعياري

النسبية

215

4.44

0.812

عالية

1

7.981

215

4.28

0.748

عالية

3

5.563

215

4.27

0.8

عالية

5

5.032

215

4.33

0.801

عالية

2

5.962

215

4.28

0.925

عالية

4

4.422

215

4.32

0.648

عالية

____

7.257

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.66( )α≥ 1.15
يوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واألهمية النسبية والرتبة والنسبة
والتكرار لجميع فقرات البعد المتعلق بالمحاذاة ،يبين الجدول أعاله أن األهمية النسبية لجميع
الفقرات كانت عالية .حيث بلغ أعلى متوسط حسابي ( )4.44وبانحراف ميعاري ( )1.712للفقرة"
تتصف العالقة بين إدارات الجامعة بالتبادلية" ،في حين بلغ أقل وسط حسابي ( )4.25وبانحراف
معياري ( )1.71للفقرة " تصمم أنظمة التدريب في الجامعة وفقاً لمتطلبات نظام إدارة األداء ،وهذه
النتئج توضح أن العالقة بين إدارة الجامعات تتصف بالتبادلية ،إذ تقوم هذه الجامعات بإدارة
الدراست الشتركه فيما بينها بهدف تطوير أعمالها ،كما تهتم هذه الجامعات بتطوير أنظمة التدريب
وفقاً 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
في األداء في هذه الجامعات.
 3.4تحليل مدى مالئمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
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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 :
للتحقق من التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة ،أي أن البيانات فيما اذا كانت تتوزع توزيعا طبيعيا أم
ال ،سوف يقوم الباحث باستخدام اختبار االلتواء والتفرطح ،فاذا كانت قيم اإللتواء أقل من الواحد
وقيم التفرطح أقل من  5فهذا يدل على أن عينة الدراسة ممثله للمجتمع أي أن نتائج العينة من
الممكن تعميمها على المجتمع؛ويتضح من الجدول أدناه أن جميع قيم اإللتواء أقل من ( )1وقيم
التفطرح أقل من ( )5وهذا يدعم أن جميع القيم تقترب من التوزيع الطبيعي (West et al.,
.1995).
 6-2-4يوضح الجدول التالي االلتواء والتفطرح
جدول ( ) 6-4
اإللتواء والتفطرح
اإللتواء
المتغيرات

التفرطح

القيمة

اإلنحراف

القيمة

الداللة

اإلحصائية

المعياري

اإلحصائية

اإلحصائية

االتجاهات نحو تخطيط
السيناريو

-1.059

0.166

1.358

0.33

اإلدراك الصحيح لرأس مال
الموهبة

-0.696

0.166

-0.282

0.33

المساواة المتأصلة

-1.219

0.166

1.373

0.33

نظم التعويضات

-1.223

0.166

1.679

0.33

آليات الحاكمية

-1.718

0.166

3.681

0.33

رأس مال الموهبة

-0.819

0.166

0.182

0.33

البعد الهيكلي

-1.89

0.166

5.477

0.33
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البعد السلوكي

-1.224

0.166

1.424

0.33

البعد المتعلق بالمحاذاة

-1.745

0.166

5.268

0.33

إدارة األداء

-1.431

0.166

2.408

0.33

اختبار التداخل الخطي:
التداخل الخطي يحدث عندما يكون هناك ارتباط عال وقوي جدا بين المتغيرات المستقلة
(ارتباط تام)؛ وفي هذه الحالة فإن قيمة الميل (بيتا) للمتغير المستقل سوف تتقاطع أو تتداخل مع
بيتا المستقل الثاني ،وهذا يدل على عدم وجود مشكلة في التداخل الخطي ما بين المتغيرات
المستقلة ،حيث تعتمد قوة النموذج الخطي العام أساساً على فرضية استقالل كل متغير من
المتغيرات المستقلة ،وأن الحصول على قيمة ( )VIFأقل من ( )11يدل على عدم وجود مشكلة
في التداخل الخطي وهذا ما أشار له ).)Gujarati and Porter, 2010
وبناءا على مما سبق ،استخدم اختبار التداخل الخطي فقط لنماذج التي يكون بها أكثر
من متغير مستقل كما يلي:
جدول ()01-4

اختبار التداخل الخطي لمتغيرات الدراسة المستقلة حسب نماذج الدراسة
النموذج
األول

النموذج
الثاني

النموذج

المتغيرات

VIF

Tolerance

البعد الهيكلي

2.706

0.37

البعد السلوكي

2.476

0.404

البعد المتعلق بالمحاذاة

1.479

0.676

1.147

0.827

إدارة األداء

1.147

0.827

االتجاهات نحو خطيط

1.147

0.827

االتجاهات نحو خطيط
السيناريو

المتغير التابع
رأس مال الموهبة

رأس مال الموهبة

اإلدراك الصحيح لرأس مال
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الثالث

السيناريو
إدارة األداء

النموذج
الرابع

النموذج
الخامس

النموذج
السادس

االتجاهات نحو خطيط
السيناريو
إدارة األداء
االتجاهات نحو خطيط
السيناريو
إدارة األداء
االتجاهات نحو خطيط
السيناريو
إدارة األداء

الموهبة
1.147

0.827

1.147

0.827

1.147

0.827

1.147

0.827

1.147

0.827

1.147

0.827

1.147

0.827

المساواة المتأصلة

نظم التعويضات

آليات الحاكمية

تبين نتائج اختبار التداخل الخطي أن جميع قيم معامل تضخم التباين في الجدول (  ) 11-4أن
جميع القيم كانت اقل من  ،11وهذا يدل على عدم وجود مشكلة في التداخل الخطي ما بين
المتغيرات المستقلة ،حيث تعتمد قوة النموذج الخطي العام أساساً على فرضية استقالل كل متغير
من المتغيرات المستقلة ،وأن الحصول على قيمة ( )VIFأقل من ( )11يدل على عدم وجود
مشكلة في التداخل الخطي وهذا ما أشار له ) .)Gujarati and Porter, 2010كما تبين قيم
التباين المسموح به ( )toleranceوالذي يعتبر مؤش ار على العالقة الخطية بين المتغيرات الوسيطية
والذي عادة ما يتم قبول قيمه إذا كانت اكبر من  1.2على اعتبار انه يساوي مقلوب معامل تضخم
التباين (ا  ،)vif /وبناءا على ذلك فإنه ال يوجد مشكله في النماذج االحصائية أعاله.
 4-4اختبار الفرضيات
الفرضية األولى:
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" :H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي متطلبات
بناء رأس مال الموهبة في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ( 
.")0.05
والختبار هذه الفرضية سوف يتم استخدام تحليل اإلنحدار البسيط كما يلي:
جدول ()11-4

تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الرئيسية األولى
Probability

t-statistics

االحتمالية

المحسوبة

β Coefficients

المتغيرات

قيمة التأثير

0.000

5.024

1.849

الثابت

0.000

6.654

0.542

تخطيط السيناريو

اإلرتباط معامل التحديد
R

R2

0.415

0.172

معامل التحديد المعدل
Adjusted R2
0.168

F-value
44.273

مستوى الداللة
Sig
0.000

المتغير التابع  :رأس مال الموهبة
يبين الجدول رقم ( )11-4أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد  ، R = 0.415وهذا
يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء رأس مال
الموهبة (اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات
الحاكمية) في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان طردية قوية .أيضاً يبين الجدول أعاله أن
قيمة

 R2 = 0.172وهذا يدل على أن إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو تشكل

( )%15.2من التباين في بناء رأس مال الموهبة (اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة
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المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية) ،حيث تعتبر قيمة  R2مؤش ار على مقدار التباين او
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
اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته ( )%15.2وهي نسبة جيدة جدا .ويالحظ أيضاً أن
قيمة  Adjusted R2قريبة من قيمة  ، R2حيث أنه اذا تم طرح  Adjusted R2من R2
( ، 1.114 = )1.152-1.167هذا الرقم ( )1.114يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع الدراسة
كامالً ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )1.114إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن يذكر.
كما ويتضح من الجدول () أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،حيث
يتضح من الجدول أعاله أن قيمة  P-valueهي( )1.111وهي أقل من مستوى الداللة ()1.15
حيث أن قيمة  F-valueهي ( ،)44.253كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة االحتمالية للمتغير
تخطيط السيناريو ( )1.111وهي دالة عند مستوى ( ،)1.15كما تظهر النتائج أن قيمة ()t
المحسوبة كانت ( )6.654وهي أكبر من قيمة ( )tالجدولية ( ،)1.66وبناءا على ذلك سوف يتم
رفض الفرض العدمي الرئيسي األول والذي ينص على أنه "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء رأس مال الموهبة (اإلدراك الصحيح لرأس
مال الموهبة ،المساواة المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية) في الجامعات االردنية
الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ( ،") 0.05وقبول الفرض البديل والذ ينص على أنه "
يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء رأس مال
الموهبة (اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات
الحاكمية) في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05

115

الفرضية الفرعية األولى:

" :H01-1ال 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

مستو داللة (.")  0.05
جدول رقم ()12-4

تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الفرعية األولى
Probability

t-statistics

االحتمالية

المحسوبة

β Coefficients

المتغيرات

قيمة التأثير

1.111

4.453

1.635

الثابت

1.111

5.451

1.616

تخطيط السيناريو

اإلرتباط معامل التحديد
R

R2

1.455

1.215

معامل التحديد المعدل
Adjusted R2
1.213

F-value
55.512

مستوى الداللة
Sig
1.111

المتغير التابع  :اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة
يبين الجدول رقم ( )12-0أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد  ، R = 0.455وهذا
يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو واإلدراك الصحيح
لرأس مال الموهبةفي الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان طردية قوية .أيضاً يبين الجدول
أعاله أن قيمة  R2 = 0.207وهذا يدل على أن إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
تشكل ( )%24.7من التباين في اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،حيث تعتبر قيمة  R2مؤش ار
على مقدار التباين او االختالف الذي قد يحصل في المتغير التابع ،بحيث يكون منسوبا او بسبب
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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 اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته ( )%24.7وهي نسبة جيدة جدا.
ويالحظ أيضاً أن قيمة  Adjusted R2قريبة من قيمة  ، R2حيث أنه اذا تم طرح Adjusted R2
من  ، 4.440 = )4.247-4.248( R2هذا الرقم ( )4.440يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع
الدراسة كامالً ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )4.440إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن
يذكر.كما ويتضح من الجدول (

) أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع،

حيث يتضح من الجدول أعاله أن قيمة  P-valueهي( )4.444وهي أقل من مستوى الداللة
( )4.40حيث أن قيمة  F-valueهي ( ،)00.042كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة االحتمالية
للمتغير تخطيط السيناريو ( )4.444وهي دالة عند مستوى ( ،)4.40كما تظهر النتائج أن قيمة
( )tالمحسوبة كانت ( )7.004وهي أكبر من قيمة ( )tالجدولية ( ،)1.86وبناءا على ذلك سوف
يتم رفض الفرض العدمي الفرعي األول والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة في
الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ( .") 0.05وقبول الفرض البديل
والذي ينص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
على اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى
داللة (.) 0.05
الفرضية الفرعية الثانية:
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" :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوعلى
المساواة المتآصلة في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(.") 0.05
جدول رقم ( )13-4

تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الفرعية الثانية
Probability

t-statistics

االحتمالية

المحسوبة

β Coefficients

المتغيرات

قيمة التأثير

1.111

5.155

2.311

الثابت

1.111

4.446

1.447

تخطيط السيناريو

اإلرتباط معامل التحديد
R

R2

1.261

1.175

معامل التحديد المعدل
Adjusted R2
1.171

F-value
16.564

مستوى الداللة
Sig
1.111

المتغير التابع  :المساواة المتأصلة
يبين الجدول رقم ( )18-0أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد  ، R = 0.291وهذا
يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو و المساواة
المتأصلةفي الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان طردية قوية .أيضاً يبين الجدول أعاله أن
قيمة  R2 = 0.085وهذا يدل على أن إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو تشكل
( )%8.0من التباين في المساواة المتأصلة ،حيث تعتبر قيمة  R2مؤش ار على مقدار التباين او
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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اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته ( )%8.0وهي نسبة جيدة جدا .ويالحظ أيضاً أن
قيمة  Adjusted R2قريبة من قيمة  ، R2حيث أنه اذا تم طرح  Adjusted R2من R2
( ، 4.440 = )4.480-4.481هذا الرقم ( )4.440يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع الدراسة كامالً
ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )4.440إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن يذكر .كما
ويتضح من الجدول () أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،حيث يتضح
من الجدول أعاله أن قيمة  P-valueهي( )4.444وهي أقل من مستوى الداللة ( )4.40حيث أن
قيمة  F-valueهي ( ،)18.760كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة االحتمالية للمتغير تخطيط
السيناريو ( )4.444وهي دالة عند مستوى ( ،)4.40كما تظهر النتائج أن قيمة ( )tالمحسوبة
كانت ( )0.006وهي أكبر من قيمة ( )tالجدولية ( ،)1.86وبناءا على ذلك سوف يتم رفض
الفرض العدمي الفرعي الثاني والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات
اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على المساواة المتآصلة في الجامعات االردنية الخاصة
بمدينة عمان عند مستوى داللة ( ،") 0.05وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه يوجد أثر
ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على المساواة المتآصلة في
الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05

الفرضية الفرعية الثالثة:
"ال يوجييد أثيير ذو دالليية إحصييائية إلتجاهييات اإلدارات العليييا نحييو تخطيييط السيييناريوعلى نظييم
التعويضات في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(.") 0.05
جدول رقم ()14-4
تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الفرعية الثالثة
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Probability

t-statistics

β Coefficients

االحتمالية

المحسوبة

قيمة التأثير

1.116

2.556

1.435

1.111

5.415

1.617

اإلرتباط

معامل

معامل التحديد المعدل

R

التحديد R2

Adjusted R2

1.347

1.121

1.115

F-value
26.315

المتغيرات
الثابت

تخطيط
السيناريو

مستوى الداللة
Sig
1.111

المتغير التابع  :نظم التعويضات
يبين الجدول رقم ( )10-0أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد  ، R = 0.348وهذا
يشير إلى أ ن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ونظم
التعويضاتفي الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان طردية قوية .أيضاً يبين الجدول أعاله أن
قيمة =  4.121 R2وهذا يدل على أن إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو تشكل
( )%12.1من التباين في نظم التعوضيات ،حيث تعتبر قيمة  R2مؤش ار على مقدار التباين او
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
اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته ( )%12.1وهي نسبة جيدة جدا .ويالحظ أيضاً أن
قيمة  Adjusted R2قريبة من قيمة  ، R2حيث أنه اذا تم طرح  Adjusted R2من R2
( ، 4.440 = )4.121-4.117هذا الرقم ( )4.440يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع الدراسة كامالً
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ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )4.440إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن يذكر .كما
ويتضح من الجدول ( )10-0أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،حيث
يتضح من الجدول أعاله أن قيمة  P-valueهي( )4.444وهي أقل من مستوى الداللة ()4.40
حيث أن قيمة  F-valueهي ( ،)28.817كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة االحتمالية للمتغير
تخطيط السيناريو ( )4.444وهي دالة عند مستوى ( ،)4.40كما تظهر النتائج أن قيمة ()t
المحسوبة كانت ( )0.010وهي أكبر من قيمة ( )tالجدولية ( ،)1.86وبناءا على ذلك سوف يتم
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
الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ( ،") 0.05وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه
يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على آليات الحاكمية
في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05

الفرضية الفرعية الرابعة :
" :H01-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوعلى
آليات الحاكمية في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(.") 0.05
جدول رقم ()15-4
تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الفرعية الرابعة
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Probability

t-statistics

β Coefficients

االحتمالية

المحسوبة

قيمة التأثير

1.111

3.555

2.114

1.111

3.653

1.465

اإلرتباط

معامل

معامل التحديد المعدل

R

التحديد R2

Adjusted R2

1.263

1.166

1.165

F-value
15.577

المتغيرات
الثابت

تخطيط
السيناريو

مستوى الداللة
Sig
1.111

المتغير التابع  :آليات الحاكمية
يبين الجدول رقم ( )10-0أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد  ، R = 0.263وهذا
يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو وآليات
الحاكميةفي الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان طردية قوية .أيضاً يبين الجدول أعاله أن
قيمة =  4.468 R2وهذا يدل على أن إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو تشكل
( )%6.8من التباين في آليات الحاكمية ،حيث تعتبر قيمة  R2مؤش ار على مقدار التباين او
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
اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته ( )%6.8وهي نسبة جيدة جدا .ويالحظ أيضاً أن
قيمة  Adjusted R2قريبة من قيمة  ، R2حيث أنه اذا تم طرح  Adjusted R2من R2
( ، 4.440 = )4.468-4.460هذا الرقم ( )4.440يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع الدراسة كامالً
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ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )4.440إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن يذكر .كما
ويتضح من الجدول ( )10-0أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،حيث
يتضح من الجدول أعاله أن قيمة  P-valueهي( )4.444وهي أقل من مستوى الداللة ()4.40
حيث أن قيمة  F-valueهي ( ،)10.788كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة االحتمالية للمتغير
تخطيط السيناريو ( )4.444وهي دالة عند مستوى ( ،)4.40كما تظهر النتائج أن قيمة ()t
المحسوبة كانت ( )8.878وهي أكبر من قيمة ( )tالجدولية ( ،)1.86وبناءا على ذلك سوف يتم
رفض الفرض العدمي الفرعي الرابع والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على آليات الحاكمية في الجامعات االردنية
الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ( ،") 0.05وقبول الفرض البديل والذ ينص على أنه
يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على آليات الحاكمية
في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05
الفرضية الرئيسية الثانية:
" :H02ال يوجييد أثيير ذو دالليية إحصييائية إلتجاهييات اإلدارات العليييا نحييو تخطيييط السيييناريوعلى إدارة
األداء في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(.") 0.05
جدول ()16-4

تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الرئيسية الثانية
Probability
االحتمالية

t-statistics
المحسوبة

 β Coefficientsالمتغيرات
قيمة التأثير

1.111

6.655

1.111

5.576

 2.421الثابت
1.426

تخطييييييييييييييييييييييييييييييط
السيناريو
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اإلرتبيياط معامييييييييييييييييييييييييل معامييييييييييل التحديييييييييييد المعييييييييييدل
R
1.357

التحديد R2
1.127

Adjusted R2
1.124

F-value
31.241

مسييييتوى الدالليييية
Sig
1.111

المتغير التابع  :إدارة األداء بأبعادها ( البعد الهيكلي ،البعد السلوكي ،البعد المتعلق بالمحاذاة)
يبين الجدول رقم ( )16-0أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد  ، R = 0.358وهذا
يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوادارة األداء
بأبعادها ( البعد الهيكلي ،البعد السلوكي ،البعد المتعلق بالمحاذاة) في الجامعات االردنية الخاصة
بمدينة عمان طردية قوية .أيضاً يبين الجدول أعاله أن قيمة  R2 = 4.128وهذا يدل على أن
إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو تشكل ( )%12.8من التباين في إدارة األداء
بأبعادها ( البعد الهيكلي ،البعد السلوكي ،البعد المتعلق بالمحاذاة) ،حيث تعتبر قيمة  R2مؤش ار
على مقدار التباين او 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 اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو ما نسبته ( )%12.8وهي نسبة جيدة جدا.
ويالحظ أيضاً أن قيمة  Adjusted R2قريبة من قيمة  ، R2حيث أنه اذا تم طرح Adjusted
 R2من  ، 4.440 = )4.128-4.120( R2هذا الرقم ( )4.440يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع
الدراسة كامالً ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )4.440إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن
يذكر.
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كما ويتضح من الجدول ( )16-0أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير
التابع ،حيث يتضح من الجدول أعاله أن قيمة  P-valueهي( )4.444وهي أقل من مستوى
الداللة ( )4.40حيث أن قيمة  F-valueهي ( ،)81.201كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة
االحتمالية للمتغير تخطيط السيناريو ( )4.444وهي دالة عند مستوى ( ،)4.40كما تظهر
النتائج أن قيمة ( )tالمحسوبة كانت ( )0.088وهي أكبر من قيمة ( )tالجدولية ( ،)1.86وبناءا
على ذلك سوف يتم رفض الفرض العدمي الرئيسي الثاني والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو
داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوعلى إدارة األداء بأبعادها (البعد
الهيكلي؛ البعد السلوكي؛ البعد المتعلق بالمحاذاة) في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند
مستوى داللة( ،") 0.05وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية
إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوعلى إدارة األداء في الجامعات االردنية الخاصة
بمدينة عمان عند مستوى داللة(.") 0.05
الفرضية الرئيسة الثالثة :
" :H03ال يوجي ييد أثي يير ذو داللي يية إحصي ييائية إلدارة األداءفي ييي متطلبي ييات بني يياء رأس مي ييال الموهبي يية في ييي
الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(.") 0.05
بييالرغم ميين ان امتغييير المسييتقل وليييس التييابع يتكييون ميين عييدة متغي يرات إال أنييه سييوف يييتم اسييتخدام
اختبار التحليل البسيطوذلك لعدم وجود فرضيات فرعية تتفرع من الفرضية الرئيسية الثالثة.
جدول ()15-4
تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الرئيسية الثالثة
Probability

t-statistics

β Coefficients

االحتمالية

المحسوبة

قيمة التأثير

المتغيرات
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1.113

3.131

1.626

الثابت

1.111

15.536

1.741

إدارة األداء

اإلرتباط

معامل

معامل التحديد المعدل

R

التحديد R2

Adjusted R2

1.552

1.566

1.564

F-value
314.571

مستوى الداللة
Sig
1.111

المتغير التابع  :بناء رأس مال الموهبة بأبعادها (اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة
المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية).
يبين الجدول رقم ( )17-0أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط المتعدد  ، R = 0.772وهذا
يشير إلى أن قيمة العالقة ما بين إدارة األداء و بناء رأس مال الموهبة بأبعادها (اإلدراك الصحيح
لرأس مال الموهبة ،المساواة المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية)في الجامعات االردنية
الخاصة بمدينة عمان طردية قوية .أيضاً يبين الجدول أعاله أن قيمة  R2 = 4.068وهذا يدل على
أن إدارة األداء تشكل ( )%06.8من التباين في بناء رأس مال الموهبة بأبعادها (اإلدراك الصحيح
لرأس مال الموهبة ،المساواة المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية) ،حيث تعتبر قيمة R2
مؤش ار على مقدار التباين او االختالف الذي قد يحصل في المتغير التابع ،بحيث يكون منسوبا او
بسبب المتغير ال مستقل  ،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 إدارة األداء نحو بناء رأس مال الموهبة ما نسبته ( )%06.8وهي نسبة جيدة جدا.
ويالحظ أيضاً أن قيمة  Adjusted R2قريبة من قيمة  ، R2حيث أنه اذا تم طرح Adjusted
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 R2من  ، 4.442 = )4.086-4.080( R2هذا الرقم ( )4.442يعني أنه إذا تم تضمين مجمتع
الدراسة كامالً ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )4.442إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن
يذكر .كما ويتضح من الجدول ( )17-0أعاله التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة على المتغير
التابع ،حيث يتضح من الجدول أعاله أن قيمة  P-valueهي( )4.444وهي أقل من مستوى
الداللة ( )4.40حيث أن قيمة  F-valueهي ( ،)810.081كما أظهرت النتائج أعاله أن قيمة
االحتمالية للمتغير إدارة األداء ( )4.444وهي دالة عند مستوى ( ،)4.40كما تظهر النتائج أن
قيمة ( )tالمحسوبة كانت ( )17.786وهي أكبر من قيمة ( )tالجدولية ( ،)1.86وبناءا على ذلك
سوف يتم رفض الفرض العدمي الرئيسي الثالث والذي ينص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة
إحصائية إلدارة األداء بأبعادها (البعد الهيكلي؛ البعد السلوكي؛ البعد المتعلق بالمحاذاة) في بناء
رأس مال الموهبة (اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة المتآصلة ،نظم التعويضات،
آليات الحاكمية) في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(،") 0.05
وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه أثر ذو داللة إحصائية إلدارة األداء في متطلبات بناء
رأس مال الموهبة (اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة المتآصلة ،نظم التعويضات،
آليات الحاكمية) في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(.") 0.05
الفرضية الرئيسية الرابعة:
" :H04ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي متطلبات
بناء رأس مال الموهبة بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان
عند مستوى داللة(.") 0.05
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الختبار هذه الفرضية سوف يتم استخدام تحليل المسار ( )Path Analysisوذلك
باستخدام برمجية  ،Amosوفقاً لالجراءات االتية: :
-

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 علىبناء رأس مال الموهبةفي ظل إدارة األداء.
 حساب عالقة االثر غير المباشر ،وذلك للتأكد من أن المتغير الوسيط له دور في تحسين اثرالمتغير المستقل على التابع ،وهذا يتطلب :
 التأكد من أن هناك أثر مباشر ذو داللة احصائية التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط
السيناريو على بناء رأس مال الموهبة  ،ومالحظة قيمة التباين المفسر.
 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.
 احتساب قيمة األثر الكلي من خالل مجموع األثر المباشر مع االثر غير المباشر.
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أظهرت نتائج اختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء رأس مال
الموهبة ما يلي:

شكل ( )1-4األثر المباشر التجاهات اإلدارة العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء رأس مال
الموهبة

تخطيطالسيناريو -بناء رأس
مال اموهبة

Chi 2

chi2/df

451.167

2.663

GFI

CFI

4.801 4.814

RMSEA
1.177

SIG

األثر

الداللة

المباشر اإلحصائية

1.456 1.111

1.111

C.R

Tvalue

AVE

4.531 6.654 3.267

توضح النتائج أعاله أن تخطيط السيناريو لها أثر مباشر على رأس مال الموهبة وذلك عند
مستوى داللة ( ،)α≥4.40كما أوضحت النتائج أعاله أن قيمة  )004.488( Chi2وهي دالة
احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض Minimum
 Discrepancyوالتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة Chi2على درجات الحرية ،)2.68( DF
وهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد ،حيث اقترح ) Arbuckle (2008أن قيمة الحد األدنى
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للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين ( )1كحد أدنى و( )0كحد أعلى ،كما وأظهرت النتائج
أعاله أن قيمة ) Goodness of Fit Index(GFIوهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ()4.814
وهو مقارب لقيمة الواحد صحيح (الموائمة التامة) .أيضاأوضحت النتائج أعاله أن قيمة مؤشر
الموائمة المقارن ) )4.801( Comparative Fit Index (CFIوهو مقارب الى الواحد صحيح.
وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي Root Mean Square Error of
) )4.118( Approximation (RMSEAوهي مقاربة للصفر .أيضاً ،بلغت قيمة متوسط
اإلنحراف المفسر ) ،)4.081( (AVEوبناء على ذلك سوف يتم في المرحلة التالية إدخال المتغير
الوسيط ومالحظة قيمة متوسط اإلنحراف المفسر وقيمة األثر المباشر والداللة اإلحصائية لها وقيمة
األثر غير المباشر.
والختبار األثر غير المباشر ،تم إضافة المتغير الوسيط كما يلي:

شكل ( )2-4األثر غير المباشر مع وجود المتغير الوسيط إدارة األداء
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Chi 2

chi2/df

GFI

CFI

RMSEA

SIG

تخطيط

األثر

المباشر

1.157

السيناريو -بناء

األثر
غير

المباشر
_____

الداللة

اإلحصائية

1.374

C.R

1.751

T-

value

AVE

6.654

رأس مال اموهبة
تخطيط السيناريو
– إدارة األداء

552.355

إدارة األداء -

بناء رأس مال

2.433

4.860 4.888

1.172

1.111

_____

_____

1.635

1.446

1.111

1.111

3.554

5.576

15.536 7.147

اموهبة

يتضح من نتائج الجدول أعاله أنه وبعد أدخال المتغير الوسيط (إدارة األداء) ،أصبحت العالقة
المباشرة التي بين تخطيط السيناريوبناء رأس مال الموهبة غير دالة احصائياً ،وأن قيمة األثر قلت،
حيث أنها كانت ( )4.888كما هو موضح أعاله وأصبحت ( ،)4.860ومن المالحظ أيضاً أن
قيمة ) (AVEقد ازدادت وأصبحت ( ،)4.680كما أن عالقة تخطيط السيناريوادارة األداء كانت
دالة احصائية عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40حييث أن قيمة األثر كانت ( ،)4.887كما وأظهرت
النتائج أعاله أن إدارة األداء لها تياثير ذو داللة احصائية على بناء رأس المال الموهبة عند مستوى
داللة ( ،)α≥4.40حيث أن قيمة األثر كانت ( ،)4.006وبناءاً على ذلك فإن قيمة األثر الكلي
يمكن حسابه كما يلي  0.058+ (0.937 * 0.446) = 0.475 :وبما أن قيمة  AVEتعبر عن
معدل التباين المفسر والتي تمثل قيمة  ،R2قد ازدادت فهذا يدل على أن المتغير الوسيط قد زاد من
تفسير المتغير المستقل للمتغير التابع ،أي أن المتغير الوسيط قد قام بعمله وزاد من تفسير المتغير
المستقل .وبناءاً على ذلك فإن المتغير الوسيط قام بعمله وبالتالي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في بناء رأس مال الموهبة بوجود إدارة األداء
متغير وسيط ،وانما تحول األثر المباشر إلى أثر غير مباشر وأصبح هذا األثر عن طريق وجود
إدارة األداء.

4.635
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ترفض الفرضية العدمية وتقبل البديلة التي تنص على (يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات
اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي متطلبات بناء رأس مال الموهبة بوجود إدارة األداء متغير
وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة)(.") 0.05
الفرضية الفرعية األولى والمنبثقة عن الفرضية الرئيسية الرابعة:
" :H04-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي
متطلبات بناء اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات
االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة( .") 0.05الختبار هذه الفرضية سوف يتم
استخدام تحليل المسار ( )Path Analysisوذلك باستخدام برمجية Amosوبأستخدم نفس
االجراءات التي تمت في اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة
وبعد اجراء العمليات االحصائية أظهرت نتائج اختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو
تخطيط السيناريو على بناء اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة

شكل ( )3-4اختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء اإلدراك الصحيح
لرأس مال الموهبة
تخطيط السيناريو -بناء
اإلدراك الصحيح لرأس مال

األثر
Chi 2

chi2/df

GFI

CFI

RMSEA

SIG

الداللة

المباشر اإلحصائية

C.R

Tvalue

AVE
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الموهبة

000.086

2.688

4.888 4.800

4.488

4.444

4.880

4.444

4.503 8.168 4.180

توضح النتائج أعاله أن تخطيط السيناريو لها أثر مباشر على بناءاإلدراكالصحيحلرأسمااللموهبة
وذلك عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40كما أوضحت النتائج أعاله أن قيمة  )000.086( Chi2وهي
دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض Minimum
 Discrepancyوالتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة Chi2على درجات الحرية ،)2.688( DF
وهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد ،حيث اقترح ) Arbuckle (2008أن قيمة الحد األدنى
للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين ( )1كحد أدنى و( )0كحد أعلى ،كما وأظهرت النتائج أعاله
أن قيمة ) Goodness of Fit Index(GFIوهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ( )4.800وهو
مقارب لقيمة الواحد صحيح (الموائمة التامة) .أيضاأوضحت النتائج أعاله أن قيمة مؤشر الموائمة
المقارن ) )4.888( Comparative Fit Index (CFIوهو مقارب الى الواحد صحيح .وبلغ
الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي Root Mean Square Error of Approximation
) )4.488( (RMSEAوهي مقاربة للصفر .أيضاً ،بلغت قيمة متوسط اإلنحراف المفسر )(AVE
( ،)4.048وبناء على ذلك سوف يتم في المرحلة التالية إدخال المتغير 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:

شكل ( )4-4اختبار األثر الغير المباشر مع المتغير الوسيط إدارة األداء

chi2/df Chi 2

GFI

RMSEA CFI

SIG

األث ي ي ي ي ي يير

المباشر

األث ي ي ي ي ي يير
غيي ي ي ي ي ي ي يير

المباشر

الداللي ي ي ي ي ي ي ي يية

اإلحصائية

C.R

Tvalue

AVE

تخطيييط السيييناريو-
بنييييييييييييييييييييييياء اإلدراك

_____ 0.534

الصحيح لرأس مال

3.285 0.001

7.450

الموهبة
تخطييييط السييييناريو 540.992
– إدارة األداء

0.872 0.881 2.383

0.000 0.080

_____

0.735

4.590 0.000

5.589

إدارة األداء  -بنيياء

اإلدراك الصييييييييييحيح
لرأس مال الموهبة

_____

0.592

6.203 0.000

9.168

0.098
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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 احصائياً ،لكن
قيمة األثر قلت ،حيث أنها كانت ( )4.880كما هو موضح أعاله وأصبحت ( ،)4.080ومن
المالحظ أيضاً أن قيمة ) (AVEقد ازدادت وأصبحت ( ،)4.088لكن الزيادة غير ملحوظة كما
أن عالقة تخطيط السيناريو بإدارة األداء كانت دالة احصائية عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40حييث
أن قيمة األثر كانت ( ،)4.780كما وأظهرت النتائج أعاله أن إدارة األداء لها تياثير ذو داللة
احصائية على بناء رأس المال الموهبة عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40حيث أن قيمة األثر كانت
( ،)4.082وبناءاً على ذلك فإن قيمة األثر الكلي يمكن حسابه كما يلي 0.534+ (0.735 * :
.)0.592) = 0.969
وبما أن المتغير الوسيط قلل من فيمة األثر لكن بقيت قيمة األثر غير المباشر لتخطيط السيناريو
على بناء اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة دالة احصائيا ،فإن المتغير الوسيط لعب دور الوسيط
الجزئي ( )Partial Mediationوليس التام ،بالرغم من أن قيمة  AVEتعبر عن معدل التباين
المفسر والتي تمثل قيمة  ،R2قد ازداد ،لكن لم تزداد بشكل ملحوظ ،وبناءا عليه يتم رفض الفرض
العدمي قبول الفرض البديل والذي ينص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات
العليا نحو تخطيط السيناريوفي متطلبات بناء اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة بوجود إدارة
األداء متغير وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة (.") 0.05
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الفرضية الفرعية الثانية والمنبثقة عن الفرضية الرئيسية الرابعة:
":H04-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهيات اإلدارات العلييا نحيو تخطييط السييناريو فيي
المسيياواة المتآصييلة بوجييود إدارة األداء متغييير وسيييط فييي الجامعييات االردنييية الخاصيية بمدينيية عمييان
عند مسيتوى داللية( ."") 0.05الختبيار هيذه الفرضيية سيوف ييتم اسيتخدام تحلييل المسيار ( Path
 )Analysisوذلييك باسييتخدام برمجييية وبأسييتخدم نفييس االج يراءات التييي تمييت فييي اختبييار الفرضييية
الرئيسي ييية الرابعي يية والفرعيي يية االولي ييى مي يين الفرضي ييية الرابعي يية ،وأظهي ييرت نتي ييائج اختبي ييار األثي يير المباشي يير
التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء المساواة المتأصلة ما يلي:
توضح النتائج أعاله أن تخطيط السيناريو لها أثر مباشر على بناءالمساواة المتأصلة

شكل ( )0-0اختيار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على
بناءالمساواة المتأصلة
تخطيط السيناريو -بناء

األثر
Chi 2

chi2/df

GFI

CFI

RMSEA

SIG

المساواة المتأصلة
016.180

2.062

4.860 4.820

4.488

4.444

الداللة

المباشر اإلحصائية
4.880

4.444

C.R

Tvalue

AVE

4.002 4.006 8.000
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وذلك عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40كما أوضحت النتائج أعاله أن قيمة  )016.180( Chi2وهي
دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض Minimum
 Discrepancyوالتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة Chi2على درجات الحرية DF
( ،)2.062وهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد ،حيث اقترح ) Arbuckle (2008أن قيمة الحد
األدنى للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين ( )1كحد أدنى و( )0كحد أعلى ،كما وأظهرت
النتائج أعاله أن قيمة ) Goodness of Fit Index(GFIوهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته
( )4.820وهو مقارب لقيمة الواحد صحيح (الموائمة التامة) .أيضاأوضحت النتائج أعاله أن قيمة
مؤشر الموائمة المقارن ) )4.860( Comparative Fit Index (CFIوهو مقارب الى الواحد
صحيح .وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي Root Mean Square Error of
) )4.488( Approximation (RMSEAوهي مقاربة للصفر .أيضاً ،بلغت قيمة متوسط
اإلنحراف المفسر ) ،)4.002( (AVEوبناء على ذلك سوف يتم في المرحلة التالية إدخال المتغير
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:

شكل ( )6-0اختبار األثر الغير مباشر مع إضافة المتغير الوسيط
Chi 2

chi2/df

GFI

CFI

RMSEA

SIG

األثر

المباشر

األثر
غير

المباشر

الداللة

اإلحصائية

C.R

Tvalue

AVE

تخطيط
السيناريو-

4.488

بناء المساواة

_____

4.668

4.086-

0.006

المتأصلة
تخطيط

السيناريو –

080.607

2.188

4.821 4.860

4.470

4.444

_____

1.460

4.444

8.888

0.088

إدارة األداء
إدارة األداء -
بناء المساواة
المتأصلة

_____

1.487

4.444

14.808

14.002

4.681

138

يتضح من نتائج الجدول أعاله أنه وبعد أدخال المتغير الوسيط (إدارة األداء) ،أصبحت
العالقة المباشرة التي بين تخطيط السيناريو وبناء المساواة المتأصلة غير دالة احصائياً ،وأن قيمة
األثر قلت ،حيث أنها كانت ( )4.880كما هو موضح أعاله وأصبحت ( ،)4.488-ومن المالحظ
أيضاً أن قيمة ) (AVEقد ازدادت وأصبحت ( ،)4.681كما أن عالقة تخطيط السيناريو إدارة
األداء كانت دالة احصائية عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40حييث أن قيمة األثر كانت (،)1.460
كما وأظهرت النتائج أعاله أن إدارة األداء لها تياثير ذو داللة احصائية على بناء المساواة المتأصلة
عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40حيث أن قيمة األثر كانت ( ،)1.487وبناءاً على ذلك فإن قيمة
األثر الكلي يمكن حسابه كما يلي  0.088- + (1.065 * 1.037) = 1.016 :وبما أن قيمة
 AVEتعبر عن معدل التباين المفسر والتي تمثل قيمة  ،R2قد ازدادت فهذا يدل على أن المتغير
الوسيط قد زاد من تفسير المتغير المستقل للمتغير التابع ،أي أن المتغير الوسيط قد قام بعمله وزاد
من تفسير المتغير المستقل .وبناءاً على ذلك فإن المتغير الوسيط قام بعمله وبالتالي يتم رفض
الفرض العدمي وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنهيوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات
اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفيمتطلبات بناء المساواة المتآصلة بوجود إدارة األداء متغير
وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(."") 0.05
الفرضية الفرعية الثالثة والمنبثقة عن الفرضية الرئيسية الرابعة:ال يوجد أثر ذو داللة
إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي بناء نظم التعويضات بوجود إدارة
األداء متغير وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(.") 0.05
الختبار هذه الفرضية سوف يتم استخدام تحليل المسار ( )Path Analysisوذلك باستخدام
برمجية Amosوبأستخدم نفس االجراءات التي تمت في اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة والفرعية
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االولى والثانية من الفرضية الرابعة ،حيث بينت نتائج اختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات
العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء نظم التعويضات ما يلي:

شكل ( )1-4اختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء
نظم التعويضات

تخطيط السيناريو -بناء
نظم التعويضات

األثر
Chi 2
016.122

chi2/df
2.062

GFI

CFI

4.880 4.827

RMSEA
4.488

SIG
4.444

الداللة

المباشر اإلحصائية
4.781

4.444

C.R

Tvalue

AVE

4.086 0.010 8.702

توضح النتائج أعاله أن تخطيط السيناريو لها أثر مباشر على بناءنظم التعويضات وذلك
عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40كما أوضحت النتائج أعاله أن قيمة  )016.122( Chi2وهي دالة
احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض Minimum
 Discrepancyوالتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة Chi2على درجات الحرية DF
( ،)2.062وهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد ،حيث اقترح ) Arbuckle (2008أن قيمة الحد
األدنى للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين ( )1كحد أدنى و( )0كحد أعلى ،كما وأظهرت

141

النتائج أعاله أن قيمة ) Goodness of Fit Index(GFIوهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته
( )4.827وهو مقارب لقيمة الواحد صحيح (الموائمة التامة) .أيضاأوضحت النتائج أعاله أن قيمة
مؤشر الموائمة المقارن ) )4.880( Comparative Fit Index (CFIوهو مقارب الى الواحد
صحيح .وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي Root Mean Square Error of
) )4.488( Approximation (RMSEAوهي مقاربة للصفر .أيضاً ،بلغت قيمة متوسط
اإلنحراف المفسر ) ،)4.086( (AVEوبناء على ذلك سوف يتم في المرحلة التالية إدخال المتغير
الوسيط ومالحظة قيمة متوسط اإلنحراف المفسر وقيمة األثر المباشر والداللة اإلحصائية لها وقيمة
األثر غير المباشر.
والختبار األثر غير المباشر ،تم اضافة المتغير الوسيط كما يلي:

شكل ( )7-4اختبار األثر الغير مباشر بعد إضافة المتغير الوسيط
Chi 2

chi2/df

GFI

CFI

RMSEA

SIG

األثر

األثر

الداللة

C.R

T-

AVE

141

تخطيط السيناريو-

بناء نظم التعويضات
تخطيط السيناريو –
إدارة األداء

إدارة األداء-نظم
التعويضات

524.662

2.311

4.872 4.820

1.157

المباشر

غير

المباشر

value

اإلحصائية

1.211

_____

1.156

1.344

5.415

_____ 1.111

1.617

1.111

3.676

5.576

_____

1.661

1.111

11.561 6.366

يتضح من نتائج الجدول أعاله أنه وبعد أدخال المتغير الوسيط (إدارة األداء) ،أصبحت العالقة
المباشرة التي بين تخطيط السيناريو وبناء مظم التعويضات غير دالة احصائياً ،وأن قيمة األثر قلت،
حيث أنها كانت ( )1.571كما هو موضح أعاله وأصبحت ( ،)1.211ومن المالحظ أيضاً أن قيمة
) (AVEقد ازدادت وأصبحت ( ،)1.642كما أن عالقة تخطيط السيناريو إدارة األداء كانت دالة
احصائية عند مستوى داللة ( ،)α≥1.15حييث أن قيمة األثر كانت ( ،)1.617كما وأظهرت النتائج
أعاله أن إدارة األداء لها تياثير ذو داللة احصائية على بناء نظم التعويضات عند مستوى داللة
( ،)α≥1.15حيث أن قيمة األثر كانت ( ،)1.661وبناءاً على ذلك فإن قيمة األثر الكلي يمكن
حسابه كما يلي  0.518 + (0.608 * 0.691) = 0.938 :وبما أن قيمة  AVEتعبر عن معدل
التباين المفسر والتي تمثل قيمة  ،R2قد ازدادت فهذا يدل على أن المتغير الوسيط قد زاد من تفسير
المتغير المستقل للمتغير التابع ،أي أن المتغير الوسيط قد قام بعمله وزاد من تفسير المتغير المستقل.
وبناءاً 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
التعويضات بوجود إدارة األداء متغير وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى
داللة( .") 0.05ترفض الفرضية العدمية وتقبل البديلة التي تنص على (يوجد أثر ذو داللة

4.602
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إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريوفي بناء نظم التعويضات بوجود إدارة األداء
متغير وسيط في الجامعات االردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(.") 0.05

الفرضية الفرعية الرابعة والمنبثقة عن الفرضية الرئيسية الرابعة:
ال 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 مستوى
داللة( .") 0.05الختبار هذه الفرضية سوف يتم استخدام تحليل المسار ( )Path Analysisوذلك
باستخدام برمجية ،Amosوبأستخدم نفس االجراءات التي تمت في اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة والفرعية
االولى والثانية و الثالثة من الفرضية الرابعة ،
وقد أظهرت نتائج اختبار األثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء
اليات الحاكمية ما يلي:

شكل ( )6-4ألثر المباشر التجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو على بناء اليات الحاكمية

تخطيط السيناريو-
بناءاليات الحاكمية

Chi 2

chi2/df

GFI

CFI

RMSEA

SIG

األثر

الداللة

المباشر اإلحصائية

C.R

T-

value

AVE
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435.152

2.576

4.860 4.801

1.176

1.617 1.111

1.111

4.086 5.415 3.531

يوضح النتائج أعاله أن تخطيط السيناريو لها أثر مباشر على بناءاليات الحاكمية وذلك عند
مستوى داللة ( ،)α≥4.40كما أوضحت النتائج أعاله أن قيمة  )087.402( Chi2وهي دالة
احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض

Minimum

 Discrepancyوالتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة Chi2على درجات الحرية ،)2.086( DF
وهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد ،حيث اقترح ) Arbuckle (2008أن قيمة الحد األدنى
للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين ( )1كحد أدنى و( )0كحد أعلى ،كما وأظهرت النتائج أعاله
أن قيمة ) Goodness of Fit Index(GFIوهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ( )4.801وهو
مقارب لقيمة الواحد صحيح (الموائمة التامة) .أيضاأوضحت النتائج أعاله أن قيمة مؤشر الموائمة
المقارن ) )4.860( Comparative Fit Index (CFIوهو مقارب الى الواحد صحيح .وبلغ
الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي Root Mean Square Error of Approximation
) )4.486( (RMSEAوهي مقاربة للصفر .أيضاً ،بلغت قيمة متوسط اإلنحراف المفسر )(AVE
( ،)4.086وبناء على ذلك سوف يتم في المرحلة التالية إدخال المتغير الوسيط ومالحظة قيمة
متوسط اإلنحراف المفسر وقيمة األثر المباشر والداللة اإلحصائية لها وقيمة األثر غير المباشر.
والختبار األثر غير المباشر ،تم
اضافة المتغير الوسيط كما يلي:
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شكل ( )11-4اختبار األثر الغير مباشر بعد إضافة المتغير الوسيط
Chi 2

chi2/df

GFI

CFI

RMSEA

SIG

تخطيط

1.151

اليات الحاكمية
– إدارة األداء
إدارة األداء-
الحاكمية

المباشر
-

السيناريو -بناء
تخطيط السيناريو

األثر

547.213

2.414

4.862 4.810

1.171

1.111

األثر
غير
المباشر
_____

الداللة
اإلحصائية

1.614

C.R

1.514

Tvalue

AVE

3.973

5.576

_____

1.741

1.111

4.216

_____

1.566

1.111

14.291 5.651

ي تضح من نتائج الجدول أعاله أنه وبعد أدخال المتغير الوسيط (إدارة األداء) ،أصبحت العالقة
المباشرة التي بين تخطيط السيناريو وبناء اليات الحاكمية غير دالة احصائياً ،وأن قيمة األثر قلت،
حيث أنها كانت ( )4.648كما هو موضح أعاله وأصبحت ( ،)4.401-ومن المالحظ أيضاً أن
قيمة ) (AVEقد ازدادت وأصبحت ( ،)4.680كما أن عالقة تخطيط السيناريو إدارة األداء كانت
دالة احصائية عند مستوى داللة ( ،)α≥4.40حييث أن قيمة األثر كانت ( ،)4.801كما وأظهرت
النتائج أعاله أن إدارة األداء لها تياثير ذو داللة احصائية على بناء نظم التعويضات عند مستوى

4.680
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داللة ( ،)α≥4.40حيث أن قيمة األثر كانت ( ،)4.766وبناءاً على ذلك فإن قيمة األثر الكلي يمكن
حسابه كما يلي :
-0.051+ (0.841 * 0.766) = 0.593
وبما أن قيمة  AVEتعبر عن معدل التباين المفسر والتي تمثل قيمة  ،R2قد ازدادت فهذا يدل على
أن المتغير الوسيط قد زاد من تفسير المتغير المستقل للمتغير التابع ،أي أن المتغير الوسيط قد قام
بعمله وزاد من تفسير المتغير المستقل .وبناءاً على ذلك فإن المتغير الوسيط قام بعمله وبالتالييتم
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
الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة(.") 0.05ترفض الفرضية العدمية وتقبل البديلة التي
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
مستوى داللة(.") 0.05
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
( )0-5المقدمة
( )7-5مناقشة النتائج واالستنتاجات
( )3-5التوصيات والمقترحات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج واالستنتاجات
(  )0-5المقدمة
بناء على نتائج التحليل اإلحصائي واألساليب اإلحصائية الرئيسية التي قام الباحث باستخدامها في
ً
دراسته والتي تتضمن نتائج التحليل الوصفي واختبار الفرضيات؛ يمهد هذا الفصل عرضاً لمجمل
النتائج التي توصل إ ليها الباحث والتي تتضمن اإلجابة عن األسئلة التي تم طرحها في بداية
الدراسة والتي تم بناء مشكلة الدراسة على أساسها؛ إضافة إلى استنتاجات الفرضيات التي بنيت
بناء على
عليها هذه الدراسة ،وسوف يقوم الباحث بتقديم مجموعة من التوصيات المقترحة وذلك ً
النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.
 5.7مناقشة النتائج واالستنتاجات
 5.7.0النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة:
 .1أوضحت النتائج أن مستوى اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو في الجامعات األردنية الخاصة
من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفع ،وهذا يدل على أن جميع مراكز الفئة الوظيفية اإلدارية في
هذه الجامعات لديهم إتجاهات إيجابية نحو تخطيط السيناريو ،إذ أن تخطيط السيناريو يساهم قيادة
هذه الجامعات في الحكم على كيفية صناعة الق اررات الالزمة والفعالة في ظل حاالت الالتأكد
المستقبلية ،كما يساهم في تحسين مستقبل الجامعات وذلك من خالل جمع المعلومات الالزمة التي
تعمل على تطوير أداء هذه الجامعات ،إضافة يساهم تخطيط السيناريو في تحقيق الميزة التنافسية
لدى هذه الجامعات ،إذ أن الجامعات تعمل بشكل أساسي ومستمر على تطوير أدائها وبما ينسجم
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مع الرؤى المستقبلية وكيفية التعامل مع التغيرات البيئية والعمل على مواجهة المشاكل التي تواجه
الجامعة بتخطيط استراتيجي مما يساهم في تحسين أداء وسمعة هذه الجامعات.
 .2أوضحت النتائج أيضاً ،أن مستوى رأس مال الموهبة بجميع أبعاده (اإلدراك الصحيح لرأس مال
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
النجاح والوصول إلى قمة األداء واإلبداع واإلنجاز المتميز ،كما أن العمل على استقطاب المواهب
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
المرشحين للتعين وتوزيعها المهام وااللتزم بالمعايير األخالقية .أيضاً ،تقوم هذه الجامعات بتطبيق
نظم التعويضات بعدالة بين العاملين واعطاءهم حقوقهم .كما أن هذه الجامعات وباألخص أفراد
وحدة التحليل يهتمون بشكل كبير وملحوظ بآليات الحاكمية؛ إذ أن اإلفصاح والشفافية عن
المعلومات ألصحاب المصالح كافة ،واعطاء الحرية لطرح األفكار والمبادرات يساهم في زيادة
الرقابة الداخلية وتحسين أداء هذه الجامعات.
 . 3أوضحت نتائج الدراسة كذلك أن مستوى إدارة األداء بأبعادها (البعد الهيكلي ،البعد السلوكي،
البعد المتعلق بالمحاذاة) كان مرتفع من وجهة نظر وحدة التحليل .وهذه النتائج توضح أن إدارة هذه
الجامعات تهتم بتطبيق مجموعة من القواعد واألسس ألغراض التقييم العادل ألداء مواردها البشرية
وتطوير قدراتهم وترقية أدائهم بالشكل الذي ينعكس على رفع كفاءة أداء الجامعة وفاعليتها وتحسين
مركزها العلمي واألكاديمي والتنافسي ،إضافة إلى ذلك توضح هذه النتائج أن قيادات هذه الجامعات
تهتم بشكل كبير بتقييم األداء بشكل موضوعي والذي يتم من خالل مجموعة من المؤشرات التي
تكشف عن طبيعة رعاية العاملين ووضوح المهام ومستوى التعاون وطبيعة نشر المعلومات ،إضافة
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إلى ذلك تهتم هذه الجامعات بالبعد السلوكي بشكل يمنع وقوع اإلنحرافات وذلك من خالل مجموعة
من التصرفات المتعلقة كما أوضحت النتائج أن قيادات هذه الجامعات لديها إتجاهات إيجابية نحو
نظام إدارة األداء ،وذلك من خالل اهتمامها بمجموعة من المؤشرات تطوير أدائها.
 5.2.2مناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة
أوجدت النتئاج أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
في بناء رأس مال الموهبة في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة ( 
 .") 0.05كما أنه يوجد أثر ذو داللة احصائية إلتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو
على كل من (اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات
الحاكمية) .وهذا يوضح أن تخطيط السيناريو في الجامعات األردنية الخاصة يساهم في زيادة
تحقيق النجاح ويعمل على زيادة سرعة الوصول إلى اإلبداع واإلنجاز ،كما أن قيام قيادات هذه
الجامعات من خالل تخطيط السيناريو بالعمل على توليد خيارات مستقبلية من شأنها أن تحسن
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
الجامعات ،إذ أنه يعمل على تطبيق معايير أخالقية وواضحة تساهم في تحقيق التنافس الحر بين
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
الداخلية؛ إذ أنه يساهم في زيادة الشفافية واإلفصاح عن المعلومات ألصحاب المصالح كافة،
واعطاء الحرية الكاملة لطرح األفكار والمبادرات ،وهذه النتائج تتفق مع )(Julie Verity, 2003
من أهم التحديات للقادة اإلداريين وكيف يتم اختيار السيناريو المالئم للمنظمة وعلى القيادات
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اإلدارية دراسة الواقع بشكل دقيق مع وضع كافة االحتماالت الممكنه للمستقبل والتوقعات بشكل
واسع آخذين بنظر االعتبار الموشرات والخبرات والمعلومات المتوفرة لدى القادة لغرض بناء
السيناريو المناسب ،وتتفق هذه الدراسة أيضاً مع دراسة ) (Wright, 2000والتي توصلت إلى أن
الموهبة هي المصدر األهم لتحقيق تنافسية واستدامة المنظمات بداللة عالقات االرتباط والتأثير
المعنوية التي حققتها أبعاد أدارة الموهبة وبنيته التحتية في مؤشرات األداء العالي .كما وتتفق هذه
الدراسة مع دراسة ) (Haeffner; Leone; Coons &Chermack, 2012والتي وجدت أن
عالقة إرتباط إيجابية بين تخطيط السيناريو وتحسين التصورات لخصائص المنظمة ،أيضاً تتفق
هذه النتيجة مع دراسة ) (Salih and Alnaji, 2014أن إدارة المواهبه لها أثرمعنوي ومباشر في
تحسين سمعة المنظمة وتعزيزها .وتتفق كذلك مع دراسة ;(Chermack; Coons; Nimon
) Bradley & Glick, 2015والتي لخصت بوجود عالقة إرتباط إيجابية بين تخطيط السيناريو
وتحسين التصورات للمناخ التنظيمي اإلبداعي.
أوجدت نتائج الدراسة أيضاً ،أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلتجاهات اإلدارات العليا
نحو تخطيط السيناريو على إدارة األداء بأبعادها (البعد الهيكلي؛ البعد السلوكي؛ البعد المتعلق
بالمحاذاة) في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان عند مستوى داللة (،") 0.05
كماويوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة األداء بأبعادها (البعد الهيكلي؛ البعد السلوكي؛ البعد
المتعلق بالمحاذاة) في بناء رأس مال الموهبة (اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة
المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية) في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة عمان عند
مستوى داللة ( .") 0.05وهذه النتائج تدل على أن تخطيط السيناريو يساهم في تطوير قدرات
العاملين في الموارد البشرية بالشكل الذي ينعكس على رفع كفاءة أداء الجامعة وفاعليتها وتحسين
مركزها العلمي واألكاديمي والتنافسي ،إذ أنه يعمل على تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح للعاملين
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في هذه الجامعات ويعمل على توفير المعلومات الالزمة لديهم مما يضفي صفة الموثوقية على هذه
المعلومات ،مما يساهم في تحسين أداء هذه الجامعات ،كما ويعمل تخطيط السيناريو على زيادة
مدى تحقيق النتائج المرسومة ،وطبيعة متابعة أداء العاملين ،وسرعة إتخاذ اإلجراءات التصحيحية
لمنع اإل نحرفات مما يساعد في تحسين البعد السلوكي للعاملين في هذه الجامعات وتطوير أدائها،
كما ويعمل تخطيط السيناريو على زيادة الصفة التعاونية والتبادلية بين الجامعات مما يسهم في
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
في اختيار المواهب التي تعمل على تحسين أداء الجامعات كما إدارة األداء تعمل على توفير مناخ
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
وادارتها بشكل علمي ومنهجي واتباع أسس علمية وادارية في اإلفصاح والشفافية عن العلومات
ألصحاب المصالح كافة ،مما يساهم في الحصول على أفكار ابداعية ومتطورة من الممكن أن
تحسن من أداء هذه الجامعات.
وتتفق هذه النتائج مع دراسة ) (Dewaal, 2015والتي توصلت إلى وجود ارتباط قوي ومعنوي
بين عوامل إدارة األداء وعامل األداء العالي للمنظمة إضافة إلى أن عوامل إدارة األداء لها عالقة
قوية مع سلوكيات العاملين داخل المنظمة وعالقتها باألداء المالي وغير المالي في المنظمة ،كما
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ) (Sharma, 2016والتي توصلت إلى أن إدارة األداء عامل مؤثر
جداً في زيادة إنتاجية العاملية.
 5.7.3االستنتاجات
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في ضوء نتائج الدراسة يستنتج الباحث ما يأتي:
 -1تبين وجود اتجاهات إيجابية لدى اإلدارات العليا في الجامعات المبحوثة نحو تخطيط السيناريو
وهذا يؤكد وجود رغبة لدى هذه اإلدارات الستخدام تخطيط السيناريو في إعداد الخطط
االستراتيجية.
 -2ظهر وجود أثر إتجاهات اإلدارات العليا نحو تخطيط السيناريو في متطلبات رأس مال الموهبة
وهذه إشارة إلى أن استخدام تخطيط السيناريو سوف يساهم لتطوير أرس مال الموهبة
واالحتفاظ بالموهوبين.
 -3تأكد أن زيادة أثر تخطيط السيناريو في بناء رأس مال الموهبة يرتبط بوجود إدارة األداء ،وهذا
يعني أن الجامعات المبحوثة إذا ما استخدمت إدارة األداء بشكل فاعل فإن ذلك سيزيد من
رصيد أرس مال الموهبة.
 5.3التوصيات والمقترحات:
بناء على نتائج الدراسة؛ يوصي الباحث بما يلي:
ً
 5-3-0التوصيات
 .1تركيز اهتمام القيادات الجامعية على ممارسية تخطييط السييناريو ألنهيا منهجيية مالئمية للتعاميل
مع بيئة عدم التأكد في البيئة الخارجية ويمكن تحقيق ذلك من خالل:
أ – إدخال تخطيط السيناريو في إعداد الخطط الستراتيجية الجامعة.
ب -إقامة ورش تدريبة حول كيفية تطبيق تخطيط السيناريو.
ج -عقد حلقات نقاشية حول تخطيط السيناريو.
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 .2تبنييي أعييداد أكثيير ميين سيييناريو واقعييي لبيئيية الجامعييات بحيييث تكييون هييذة السيييناريوهات بمثابيية
خطط بديلة لمواجهة التغيرات المحتملة في ظل بيئة عدم التأكد.
 .3تهيئ يية بي يرامج مح ييددة لرعاي يية وتط ييوير أرس م ييال الموهبي ية ف ييي الجامع ييات بالش ييكل ال ييذي يط ييور
إمكانات المواهب واالحتفاظ بهم ويأتي ذلك عن طريق:
أ .وجود خطة صحيحة وفعالة الستقطاب المواهب.
ب .االلتزام باليات الحاكمية بشكل صحيح.
ت .إعادة النظر بنظم التعويضات بالشكل الذي يجعلها أداة استقطاب واالحتفاظ بهم
باإلضافة إلى تحقيق المساواة.
 .4التركيز على مبدأ التكامل والعمل بروح الفريق الواحد لغرض نشر المعرفة بالوسط الجامعي
واعتباره مبدأ التشارك المعرفي ضمن ثقافة الجامعة وفسح المجال أمام المبدعين لتقديم ما
لديهم من إبداعات فكرية وعملية وخلق حالة التنافس العلمي المبني على أساس العدل
والشفافية.
 .5إعتماد أبعاد وآليات إدارة األداء وعدم االقتصار على عملية تقييم األداء ،ألن إدارة األداء
ستعطي تقيم موضوعي لإلنجارات الموارد البشرية باإلضافة إلى تحديد واضح للقدرات
واألهداف وفق للمهمات وهذا سيساهم بتحقيق العدالة والمساواة.
 .6تبني نظم تحفيز فاعلة من أجل المحافظة على النتائج المتميزة وكذلك االحتفاظ بالموهوبين
ومن هذة النظم ربط الحوافز باألداء ومنح المكافآت على األعمال المتميزة.
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 5-3-7المقترحات:
يقترح الباحث بعف من المواضيع التي يمكن البحث فيها مستقبال:
 -1دراسة العالقة بين تخطيط السيناريو واألداء التنافسي للجامعات.
 -2دور إدارة أداء الجامعات في استقطاب المواهب والمبدعين من األكاديمين المتميزين.
 -3إيجاد العالقة بين أرس مال الموهية والقدرة التنافسية للجامعات.
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أوال المراجع العربية:
 أحمد سيد مصطفى" .)2114( ،إدارة الموارد البشرية :اإلدارة العصرية لرأس المال الفكري".القاهرة.
عادل ،حرحوش" .)2115( ،رأس المال الفكري طرق قياسه وأساليب المحافظة عليه".المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،الطبعة األولى.
 مصطفى محمود أبو بكر" .)2116( ،الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية" .الدارالجامعية ،اإلسكندرية.
 نجم عبود نجم".)7112( ،إدارة المعرفة :المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات" .الطبعة الثانية،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 بشار ذنون الشكرجي،مصعب صالح محمود" .)2111( ،قياس رأس المال الفكري وأثره فيربحية المصارف" .مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة
تكريت ،المجلد السادس ،العدد العشرون.
 توفيق عبد المحسن الخيال" .)2115( ،أهمية المحاسبة عن رأس المال الفكري وتحديد آثارهاعلى جدوى المعلومات المحاسبية" .مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،جامعة اإلسكندرية،
العدد األول ،المجلد الثاني واألربعون.
جمال سعد السيد خطاب" .)2116( ،تأثير اإلفصاح عن رأس المال الفكري على أداء الشركاتالسوقي والمالي" .مجلة الفكر المحاسبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد الثاني،
السنة العاشرة.
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 سمية أمين علي" ،المحاسبة عن عناصر رأس المال الفكري :دراسة تحليلية مع التطبيق علىرأس المال البشري" ،مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،العدد
الستون ،السنة الثانية واألربعون.2113 ،
 شهيرة محمود عبد العزيز" ،عالقة رأس المال الفكري بعملية خلق القيمة للمنظمة مع التركيزعلى رأس المال اإلنساني" ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين
شمس ،العدد الرابع.2113 ،
 صالح إبراهيم يونس الشعباني" ،أثر رأس المال الفكري على اإلتقان التكنولوجي وانعكاساته علىخفض التكلفة بالتطبيق على الشركة الوطنية لصناعات األثاث المنزلي(ش.م) مختلطة في
نينوي" ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد الرابع ،العدد السابع،
.2111
طلعت عبد العظيم متولي" ،نموذج وصفي لقياس رأس المال الفكري باستخدام استراتيجية القياسالمتوازن لألداء -منظور المحاسبة عن المعرفة" ،مجلة التجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة
طنطا ،العدد األول.2113 ،
 عبد الحميد أحمد شاهين" ،مدخل مقترح للقياس المحاسبي ألصول الملكية الفكرية مع دراسةتطبيقية في صناعة األدوية" ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين
شمس ،العدد الثالث.2113 ،
 عبد الناصر نور ،ظاهر القشي ،د.جهاد قراقيش" ،رأس المال الفكري :األهمية والقياسواإلفصاح (دراسة فكرية من وجهات نظر متعددة)" ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية
الجامعية ،العدد الخامس والعشرون.2111 ،
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 عماد سيد قطب" ،المحاسبة عن رأس المال الفكري من منظور استراتيجي مع التركيز علىمدخل القيمة الشاملة" ،المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة ،جامعة الزهر ،العدد الثاني،
.2117
 فهيم أبو العزم محمد" ،تطوير القياس والتقرير المحاسبي عن األصول غير الملموسة في ظلاقتصاد المعرفة" ،مجلة الفكر المحاسبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد الثاني ،السنة
العاشرة.2116 ،
 ليلى محمد لطفي" ،المحاسبة عن األصول المعنوية -دراسة ميدانية على البيئة المصرية"،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد الثاني.2114 ،
 محمود علي الروسان ود.محمود محمد العجلوني" ،أثر رأس المال الفكري في اإلبداع فيالمصارف األردنية(دراسة ميدانية) ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد
 ،26العدد الثاني.2111 ،
 ناهدة إسماعيل عبد اهلل الحمداني وعلي أكرم عبد اهلل علي" ،رأس المال الفكري وأثره في إدارةأداء العاملين دراسة تحليلية ألراء عينة من رؤساء األقسام العلمية في جامعة الموصل" ،مجلة
تنمية الرافدين ،المجلد الثاني والثالثون ،العدد الثامن والتسعون ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة
الموصل ،العراق.2111 ،
 نجم عبود نجم " ،االبتكار مصدر متجدد للميزة التنافسية" ،أخبار اإلدارة ،العدد الثامنوالعشرون ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.1666 ،
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 نهال أحمد الجندي" ،قياس وتقييم رأس المال الفكري ،أحد المتطلبات األساسية لتحديد قيمةالمنشأة (نموذج مقترح)" ،مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،العدد
الستون ،السنة الخامس والستون.2115 ،
 محيا بن خلف عيد المطيري" .)2115( ،إدارة رأس المال الفكري وتنميته بالتعليم الجامعي فيضوء التحوالت المعاصرة (تصور مقترح)" .جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.2115 ،
 رضا إبراهيم صالح" ،رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات" ،المؤتمرالدولي للتنمية اإلدارية تحت عنوان "نحو أداء متميز في القطاع الحكومي" ،معهد اإلدارة
العامة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،في الفترة من  4-1نوفمبر .2116
 عاشور مزريق ونعيمة قويدري" ،دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لمنظماتاألعمال" ،الملتقى الدولي الخامس حول "رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في
ظل االقتصاديات الحديثة" ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية لعلوم التسيير ،جامعة حسيبة بن
بو علي شلف ،الجزائر 14-13 ،ديسمبر .2111
 عبد اهلل بن صالح وسحنون بو نعجة" ،أساليب القياس واإلفصاح المحاسبي عن رأس المالالفكري من منظور معايير المحاسبة الدولية" ،الملتقى الدولي الخامس حول "رأس المال الفكري
في منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة" ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية
لعلوم التسيير ،جامعة حسيبة بن بو علي شلف ،الجزائر 14-13 ،ديسمبر .2111
 علي ثجيل ،أ.سليمة طبايبية" ،دور التسيير االستراتيجي للرأس المال الفكري في دعم تنافسيةمستدامة للمؤسسة في ظل اقتصاد المعرفة-دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين ،"-الملتقى
الدولي الخامس حول "رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات
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الحديثة" ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية لعلوم التسيير ،جامعة حسيبة بن بو علي شلف،
الجزائر 14-13 ،ديسمبر .2111
 العمري ،غسان داود وآخرون .)2111( ،التفكير االداري واالستراتيجي في عالم متغير .ج،1ط ،1مكتبة المجتمع العربي للنشر والطباعة ،عمان ،االردن.
 عبد المجيد ,قيدري عليي " .) 2117 ( ,اتصياالت االزمية وأدارة االزميات فيي مؤسسية المنياطقالحرة
 العيساوي  ,ابرايم " )2117(,السيناريوها  ,مفهوم السيناروهات وطرق بناها في مشروع , 2121العدد االول (  ) 1منتدى العالم الثالث مكتبة الشرق االوسط ص ()15
 ش ييلبي ,محم ييد عبيييد الم يينعم ( " ) 2116عييييرف نقييييدي وتطييييورات مقترحيييية نييييدوة " الدراسيييياتالمستقبلية نحيو االسيتراتيجية المشيتركة " ابرييل  06 – 04المنظمية العربيية للتربيية والثقافية
والعلوم ص ( ) 90
 الس يين ,ع ييادل عب ييد العزي ييز (  " )2116االستشيييراق وبنييياء السييييناريوهات ميييؤتمر التخطييييطاالستراتيجي لل تفوق والميز في المنظمات  .المنظمية العربيية للتنميية االداريية القياهرة ص (
.) 733-773
 ارشييد ,ارشييد محمييد (  ") 2117سييييناريو مقتيييرح فيييي التربييية العلميييية العيييداد طيييالب المرحليييةاالعتدادييية لمواجهيية االزمييات المييؤتمر العلمييي العشييرون " منيياهج الييتعلم والهدييية الثقافييية "
الفترة  30 – 31يوليو الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ص ( ) 480
 زاهر  ,ضياء اليدين (  " ) 2112مفوفية التيأثير المتقياطع واسيتخداماتها فيي تحسيين التنبيؤاتالمستقبلية محطة مستقبل التربية العربية العدد (  ) 76مجلد (  ) 8ص ( ) 303
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 الحييدراوي  ,حامييد منتظيير جاسييم (  " ) 2113العالقيية التفاعلييية بييين عوامييل النجيياح تخطيييطالسيناريو االستراتيجي ومؤشيرات اداؤه وأثرهميا فيي االدارة الفاعلية للالزميات  .دراسية تطبيقيية
الراء عينيية ميين قيييادات االدارة المحلييية فييي محافظيية النجييف  .مجليية جامعيية الكوفيية السيينة
التاسعة – العدد ( ) 79
 الجنييدي ,نزيييه احمييد .)2116( .اتجاهييات العيياملين والعييامالت العمييانيين نحييو تييولي المييرأةالوظائف االدارية القيادية دراسة ميدانية في واليات مسقط وصحار الرشاق مجلة جامعة دمق
المجلد  – 75العدد ( 7119 ) 3+4
 عس ييكر  ,عل ييي  ,احم ييد معص ييومة ( .) 2113االتجييياه النفسيييي نحيييو تيييولي الميييراة للوظيييائفاالشرافية بمنظمات العمل المختلفة في المجتمع الكويتي مجلة العليوم االجتماعيية الكوييت
. 829-852 ) 4 ( 30
 صالح الدين ،عيالم ( ". )2111تحليل بيانيات البحيوث النفسيية والتربويية واإلجتماعيية"  ،دارالفكر العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة :مصر.
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قائمة المالحق

الملحق رقم  : 0اسماء محكمي اداة الدراسة ( االستبانه)
الملحق رقم  : 7اداة الدراسة ( االستبانة ) بشكلها النهائي
الملحق رقم  : 3الموافقات التي تم الحصول المعلومات لالستبانه
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أسماء المحكمين للالستبانة
وتم ترتيبهم حسب الدرجة العلمية
الملحق رقم ()1
الدرجة العلمية

اسم الجامعة

التسلسل

أسم الدكتور

1

أ.د ياسر العدوان

استاذ دكتور

الجامعة االردنية

2

أ.د زياذ يوسف المعشر

استاذ دكتور

جامعة مؤته

3

أ.د محمد النعيمي

استاذ دكتور

الجامعة االردنية

4

أ.د نعمة الخفاجي

استاذ دكتور

جامعة االسراء

5

د .نضال الصالحي

استاذ مشارك

جامعة الشرق االوسط

6

د .محمد المعايطة

استاذ مشارك

جامعة الشرق االوسط

7

د .علي عباس

استاذ مشارك

جامعة الشرق االوسط

8

د .عماد مسعود

استاذ مشارك

جامعة الشرق االوسط

9

د .عبد العزيز النداوي

استاذ مشارك

جامعة الزيتونة

10

د .سامر دحيات

استاذ مشارك

الجامعة االردنية
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الملحق رقم ()2

أداة الدراسة ( االستبانة ) بشكلها النهائي

أوالً :المتغيرات الشخصية والوظيفية
( )1النوع اإلجتماعي
ذكر



( )2العمر
33سنة فأقل
من–33أقل من  03سنة
من–03أقل من  33سنة





( )3المؤهل التعليمي
بكالوريوس
ماجستير




( )0عدد سنوات الخبرة
3سنوات فأقل
من–13أقل من  13سنة




( )3المسمى الوظيفي
مجلس الالمناء
مجلس الجامعة
مجلس العمداء
مجلس الكليات






أنثى

من– 31أقل من  33سنة
من–03أقل من  03سنة
 33سنة فأكثر

دبلوم عال
دكتوراه

من–6أقل من 13سنوات
13سنة فأكثر
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التقييم

رقم الفقرة
ألمحور وتعريفاته االجرائية

أتفق
تماما
5

أتفق

4

أتفق
إلى
حد ما

ال
أتفق

ال أتفق
تماما

3

2

1

االتجاهات نحو تخطيط السيناريو Scenario Planning :بأنه مدخل لمساعدة قيادة الجامعات للحكم على كيفية صناعة
الق اررات الفعالة في ظل حاالت الالتأكد المستقبلية .وسيتم قياسه من خالل اإلتجاهات نحو تخطيط السيناريو المتضمنة (تحديد
المشاركين ،تحديد اإلطار الزمني ،تحديد المؤثرين على السناريوهات ،تحديد إتجاهات تشكيل المستقبل ،تحديد العوامل المجهولة

للمستقبل ،بناء  5 – 3سيناريوهات ،صياغة االستراتيجية وتطوير خطة للطوارئ).
1

أر أن تخطيط السيناريو يحسن من سمعة ال امعة إ ا
ما شارك في إعداده خبراء متخصصين

2

أعتقد ان تخطيط السيناريو إ ا ما طبق سيساهم في
تحسين سمعة ال امعة

3

أتوقع ان تخطيط السيناريو سيساهم في توليد خيارات
مستقبلية .

4

أشعر ان تخطيط السيناريو سيكون منه ية ناجحة لعمل
ال امعة النه سيكون محدد باطار زمني.

5

أش ع على إستخدام السيناريو ألنه يحدد العوامل
الغامضة في االعمال المستقبلية لل امعة .

6

أحفز على استخدام تخطيط السيناريو النه يقلل من
حاالت الالتأكد البيئي في بيئة ال امعة.

5

أر ان تخطيط السيناريو سي عل ال امعة قادرة على
التعامل مع المشكالت ال ديدة .

7

أ ش ع استخدام تخطيط السيناريو النه يساهم في تحديد
القضاياالحرجة ات العالقة بالموقع التنافسي لل امعة.

6

أحبذ استخدام تخطيط السيناريو النه يطور قدرات قيادة
ال امعة في التعامل مع المتغيرات البيئية المختلفة.

11

أش ع استخدام تخطيط السيناريو النه يطور 5 – 3
سيناريوهات مستقبلية .

171

11

أش ع استخدام تخطيط السيناريو النه يساعد على جمع
المعلومات حول إت اهات تشكيل المستقبل ل امعتنا.

12

أتوقع ان تخطيط السيناريو ينشط التفكير ال معي لقيادة
ال امعة.

13

أر ان تخطيط السيناريو أساس صياغة التوجه
االستراتي ي لل امعة .

14

أحبذ تخطيط السيناريو النه يساعد على وضع خارطة
طريق إرشادية لتوقع األحداث المؤ رة على عمل
ال امعة.

15

أدفع بات اه استخدام تخطيط السيناريو النه يساهم في
صياغة استراتي ية األعمال التي تحقق الميزة التنافسية
ل امعتنا.

16

أهتم بنشر قافة تخطيط السيناريو النه يطور خطة
طوارئ للتغيرات ممكنة الحدوث ل امعتنا.

رأس مال الموهبة :Talent Capital :بأنه الثروة الحقيقية لدى الجامعات العامل الرئيسي لتحقيق النجاح والوصول
إلي قمة األداء واإلبداع واإلنجاز المتميز .وسيتم قياسه بداللة أبعاده ،وهي اإلدراك الصحيح لرأس مال الموهبة ،المساواة
المتآصلة ،نظم التعويضات ،آليات الحاكمية.

 اإلدراكالصحيحلرأسمااللموهبة :Correct cognition to talent capitalأستقطاب المواهب ووضع برامج
متميزة لتطويرها وتوفير مناخ صحي للمحافظة عليها  ،لغرض تحسين وضع الجامعة التنافسي .

15

تحرص جامعتي على استقطاب الموهوبين لتحقيق
الريادة في قطاع التعليم العالي .

17

توفر جامعتي برامج متميزةلتطوير قدرات الموهوبين.

16

تستثمر جامعتي من خبرات المواهب في تحسين موقعها
التنافسي.

21

تهيء جامعتي مناخ صحي يساهم في االحتفاظ بالمواهب

التقييم

رقم الفقرة
ألمحور وتعريفاته االجرائية

أتفق
تماما
5



أتفق

4

أتفق
إلى
حد ما

ال
أتفق

ال أتفق
تماما

3

2

1

ألمساواة المتآصلة :Ineradicable equalitarianismمنح فرص متكافئة وتطبيق العدالة
والشفافية في أختيار المرشحين للتعين وتوزيع المهام وااللتزم بالمعايير االخالقية.

171

21

تساوي جامعتي بين المرشحين للتعيين من دون تمييز.

22

تلتزم جامعتي بالعدالة عند توزيع المهام .

23

تطبق جامعتي معايير اخالقية واضحة لتحقيق المساواة
بين الجميع.

24

تقدم ال امعة فرص متكافئة للتنافس الح ّر بين جميع
موظفيها للترقية لشغل المناصب ا دارية االعلى.

 نظم التعويضات:Compensation systemsالعمل على تطبيق نظام التعويضات بعدالة بين العاملين
وأعطاءهم حقوقهم عند تكليفهم بمهام أضافية دون تميز.
25

تمتاز نظم التعويضات المعمول بهافي ال امعة بالعدالة .

26

تقدم ال امعة أجور إضافية للموظفين عند تكليفهم بأعمال
خارج الدوام الرسمي

25

تمنح ال امعة المكافآت للمتميزين من موظفيها على
اساس المبادرات المتميزة .

27

تخضع ال امعة نظم التعويضات للمراجعة الدورية.

 آليات الحاكمية:Governance mechanismsاالفصاح والشفافية عن المعلومات الصحاب المصالح
كافة  ،وأعطاء الحرية الكاملة لطرح األفكار والمبادرات .
26

تلتزم حامعتي بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بأعضاء
م لس إدارتها الكترونيا .

31

تفي جامعتي بالواجبات ت اه موظفيها لتحسين الخدمات.

31

تفصح جامعتي عن المعلومات ال وهرية ل ميع اصحاب
المصالح إ ا م اتطلب االمر بأستمرار.

32

تطبق جامعتي القوانين السارية بشفافية .

التقييم

رقم الفقرة
ألمحور وتعريفاته االجرائية

أتفق
تماما
5

أتفق

4

أتفق
إلى
حد ما

ال
أتفق

ال أتفق
تماما

3

2

1

إدارة االداءPerformance Management :بأنه عملية شاملة تتكون من مجموعة ابعاد تشمل (البعد الهيكلي؛
البعد السلوكي؛ البعد المتعلق بالمحاذاة)تلتزم بهاإدارة الجامعة وتطبقها إلغراض التقييم العادل الداء مواردها البشرية
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وتطوير قدراتهم وترقية ادائهم بالشكل الذي ينعكس على رفع كفاءاداء الجامعة وفاعليتها وتحسين مركزها العلمي

واالكاديمي والتنافسي .


البعد الهيكلي:Structural dimensionم موعة المؤشرات التي
تكشف طبيعة رعاية العاملين ووضوح المهام ومستو التعاون وطبيعة نشر المعلومات  ،بهدف تقييم االداء بشكل
موضوعي .

33

ترعى جامعتنا جميع العاملين فيها دون تمييز.

34

تحدد المهام والمسؤوليات بوضوحفي جامعتنا.

35

تتعاون كافة وحدات جامعتنا مع بعضها البعض.

36

تتسم المعلومات المتوافرة لد جامعتنا بالمو وقية.

35

تتميز أدوات عرض المعلومات لد جامعتنا بالتكامل.

البعد السلوكي :Behavioral dimensionم موعة التصرفات

المتعلقة بالكشف عن مد تحقيق النتا ج المرسومة  ،وطبيعة متابعة اداء العاملين  ،وسرعة اتخا االجراءات
التصحيحية لمنع االنرفات
37

ت ري عملية تغيير مؤشرات األداء الر يسة بمشاركة
موظفي ال امعة.

36

تلتزم قيادة ال امعة في تحقيق النتا ج المتوقعة.

41

تستند قيادة جامعتنا في صناعة قراراتها على المعلومات
االستراتي ية

41

تتخذ قيادة جامعتنا إجراءات تصحيحية بشكل مستمر
أول بأول لمنع تفاقم االنحرافات.

42

تشارك المعلومات بين وحدات ال امعة يتم يشكل
مستمر.

التقييم

رقم الفقرة
ألمحور وتعريفاته االجرائية

أتفق
تماما
5


43

أتفق

4

أتفق
إلى
حد ما

ال
أتفق

ال أتفق
تماما

3

2

1

البعد المتعلق بالمحاذاة :Alignmentم موعة المؤشرات المتعلقة بالكشف عن طبيعة العالقة بين وحدات
ال امعة  ،وكيفية تصميم انظمة المكافأت والتدريب  ،وات اهات العاملين نحو نظام إدارة االداء.
تتصف العالقة بين إدارات ال امعة بالتبادلية .
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44

ت ري إدارات ال امعة الدراسات المشتركة بهدف
تطوير أعمالها.

45

تصمم أنظمة التدريب في ال امعة وفقا ً لمتطلبات نظام
إدارة األداء.

46

تمتلك ال امعة قدرات لتحقيق التفوق في االداء .

45

تتسم إت اهات العاملين في ال امعة ت اه نظام إدارة
األداء إي ابية

