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 مقدمة :  -1

وبمدا أ   نحو التقدد  وازدهاداف فدي  دتي م دازي الحيدا    تسعي الدول في جميع أنحاء العالم     

متقدمدة اإلنسا  او العنصر األساسي في تكوين الحضافاي وتحقيق التقد  وازدهااف ن دد أ  الددول ال

ي أي فدسعت إلي تنميته وازاتما  به   وخاصة المواوبين منهم الذين ام فأس مدال الردرو  الريدرية 

 التقد  والرقي .م تمع   وسريل األمم نحو 

وادوبين الممدن أادم اإلمكانداي التدي ي دت أ  تندال ازاتمدا  والرلايدة و لد  أل   تعد المواردةو    

فاي يمرلو  ثرو  بيرية ناهف  وفاللة يمكن لهم لند تدوافر الردروا المناسدرة أ  يويدروا وجده  ضدا

ؤسسدداي بيددكل خددا  لتقددد    واددذا مددا جعددل الدددول بيددكل لددا  والملاألمددم ويمرلددو  لنصددر أساسددي 

اه  القدو  وفلايتهم إيمانا بأنهم يمتلكو  القدف  للدى ديدالمواوبين يتنافسو  فيما بينهم للى تي يع 

 ازقتصاهية كنتي ة نهائية .

وقددد أكدددي الت ددافل العالميددة فددي بعدد  الدددول التددي فكددءي جهوهاددا للددي إنيدداء الميددرولاي  

افه   وأاملدددت ازاتمدددا  الحقيقدددي وال ددداه بدددالمو الصددنالية الضدددامة واسدددتيراه التكنولوجيدددا الحديردددة

ة بدين الريرية وإهاف  المواات لم تن ح في تحقيدق أي تقدد  اقتصداهي أو أ  تحقدق لهدا مكاندة تنافسدي

 الدول ومنرماي األلمال .

 لتميددء فدديق ايددكمدا أكدددي الت ددافل اليابانيددة واأللمانيددة والصددينية والكوفيددة والماليءيددة أ  تحق    

لمدال   س فقط من خالل إنياء و داي للموافه الريرية بيكل تقليددي فدي إهاف  منرمداي األاإلنتاج لي

التعلديم ديداه  ألدداه الموادوبين مدن خدالل بدرامب التربيدة و إلديالعمدل بيدكل اسدتراتي ي  إليبل تعداه 

 والتدفيت والتطوير .

ف  المواات إهاة   ومفهو  الموارة   وأنواع الموارإلي التعرا للي مفهو   و يسعى اذا الرحث    

هاف  أامية إ  و إهاف  المواات الريرية    ومرا ل تطوف ومستوياي إهاف  المواات الريريةالريرية   

هاف  إلملياي وواقع تطريق    الريرية النما ج الناجحة في إهاف  الموااتوالمواات الريرية   

ألهاء   إهاف  اوالتوجيه   ووالتعيين   ازستقطال و) تاطيط القوي العاملة   المواات الريرية 

 الحرجة   تحليل ف و  المهافايو  ءواألجوف والحواف  يالمساف الوظيفتاطيط والتدفيت والتنمية  و

مواات هاف  الإكما يسعي الرا ث إلي تقديم إستراتي ية لرناء    جامعة مدينة الساهايفي واز تفاظ ( 

 ة والعربية .الناجحة في ال امعاي المصريالريرية 

 ميكلة الرحث :  -2

  مصدر  فديللى الرغم من ازاتما  المتءايد في السنواي األخير  بتطدوير منرومدة التعلديم العدالي 

ى هدا تددل للدإز أ  العديد من التقافير والدفاساي تيير إلى وجوه الكرير من الرواار التي إ  هلت فإن

ادم أمدع  ومدن نيوه الذي ي ت أ  تقو  به فدي الم تأ  ال امعاي غير قاهف  للى النهوض بالدوف الم

سدماي  مركء المعلوماي وهلم اتادا  القدراف التدابع لم لدس الدودفاء  دول اذه الرواار ما أكده تقرير

م لدن هولة في مؤ ر جدوه  التعلدي 131من بين  123التعليم ال امعي والعالي أ  مصر ا تلت المركء 

 :ما يلي م متطلراي ال وه  والمتعلقة بـقياسا بمدى تلرية التعلي 2012العا  

  .تقديم برامب تساام في تاريب كواهف بيرية متميء  للعمل في األسواق العالمية 

  .تحسين جوه  أهاء الادماي التعليمية في إطاف المنرومة ال امعية 

 .اختياف وإن اد أاداا طمو ة في ضوء فؤية ميتركة وتفكير منرومى 

 دف  ابتكافية تدلم تقديم منت اي ابتكافية لل امعة.بناء كواهف بيرية  اي ق 

 .تطريق التقنياي التكنولوجية الحديرة في لملياي تقديم وإنتاج المنتب ال امعي 
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 األاداا. امتالك كواهف بيرية تمتل  المعرفة وقاهف  للى إنتاج المعرفة التي تمتلكها في ان اد 

 امعية المتميء  والتي تسداام فدي القيدا  بددوف ازفتراط بالم تمع من خالل  ءمة من الادماي ال 

 (1)ازجتمالية .  اال امعة الرناء ت اه مسؤولياته

صة إلدى خامدينة الساهاي  جامعةلامة   و المصريةتأسيساً للى  ل    تردو  اجة ال امعاي        

تصدال ف  ازإلاه  النرر فدي ايكلهدا وبناادا وفلسدفتها   لتعءيدء أسداليت اسدتفاهتها مدن معطيداي ثدو

لعلميدة   بما يتضمنه  ل  من إلاه  النرر في التاصصداي االريرية  إهاف  المواات والمعلوماي  و

ء الرحدث القائمة وبناء الررامب التعليمية المتطوف    وترني ثقافة مؤسسية موجهدة بقدو  نحدو تعءيد

بهدا    عمليداي الااصدة  وتفعيدل ال  لد فدي تحسدين الريرية  الموااتالعلمي   وإهفاك أامية إهاف  

 ت والتنميدةتاطيط القوي العاملة   وازستقطال والتعيين   والتوجيده   وإهاف  األهاء   والتددفيمن 

 فدداظ  وتاطدديط المسدداف الددوظيفي   واألجددوف والحددوافء   وتحليددل ف ددو  المهددافاي الحرجددة   واز ت

األمر  فيه المنافسة وتتصالد  وغيراا   خاصة في ظل لصر تتءايد فيه المعرفة وتتراكم   وتيتد 

 .التنافسية المستدامة قدفتها  تدليمازفتقاء بأهاء ال امعة  وإلي م مله يؤهي في الذي 

يق واقع تطراو ما  :  التالي التساؤل في الحاليوفى ضوء  ل  يمكن صياغة ميكلة الرحث 

هاف  جيه   وإالتعيين   والتوتاطيط القوي العاملة   وازستقطال و)الريرية  الموااتلملياي إهاف  

لمهافاي  و  افاألهاء   والتدفيت والتنمية   وتاطيط المساف الوظيفي   واألجوف والحوافء   وتحليل 

 ؟ جامعة مدينة الساهاي في (  الحرجة   واز تفاظ

 :  أاداا الرحث -3

 للى النحو التالي : ايم مولة من األاداا    يسعى اذا الرحث إلى تحقيق

 جامعة مدينة الساهاي .في الريرية  موااتإهاف  ال لمليايتطريق  واقعتحـديـد  -3/1  

إدالدددة الومدددوض واللدددرس المتعلدددق بمفهدددو  إهاف  المواادددت الريدددرية   وأاميدددة تطريقددده  -3/2  

 للمنرماي بيكل لا  ولل امعاي للي وجه الاصو  .

 .رية المصوجحة في ال امعاي العربية الناالريرية تقديم إستراتي ية لرناء إهاف  المواات  -3/3

   : فروض الرحث -4

لسدابقة التمد الرا ث في تنمية فروض الرحث للى الرياناي الرانوية متمرلدة فدي الدفاسداي والرحدو  ا

لضاء أالمنيوف  وغير المنيوف    باإلضافة إلى المال رة والارر  الياصية )  يث أ  الرا ث او أ د 

 لي : في الفرض التدا(   وفى ضوء  ل    تمت تنمية فروض الرحث  دينة الساهايايئة التدفيس ب امعة م

يداي الكلألضداء ايئدة التددفيس والهيئدة المعاوندة ب اسدت ابايليس انداك اخدتالا  و هزلدة إ صدائية بدين 

 واادتإهاف  الم لمليدايتطريدق مددي و لد  مدن  يدث   مديندة السداهايب امعة ية مل  والكلياي الع النررية

تددددفيت تاطيط القدددوي العاملدددة   وازسدددتقطال والتعيدددين   والتوجيددده   وإهاف  األهاء   وال)بهدددا ريدددريةال

ز تفداظ( والتنمية   وتاطيط المساف الوظيفي   واألجوف والحوافء   وتحليل ف و  المهدافاي الحرجدة   وا

. 

 منه ية الرحث :  -5

 تتضمن منه ية الرحث لد  لناصر اي كما يلي : 

لدفاسة المكترية : استهدفت الدفاسة المكترية جمع الرياناي الرانوية لتحقيق أاداا الرحث ا – 5/1

مفهو  إهاف  المواات الريرية   وأسرال ظهدوف ادذا   وتيمل الدفاسة المكترية للى بياناي لن 

                                                
(1)

 .13    2201   مركء المعلوماي وهلم اتاا  القراف بم لس الودفاء   مصر   " سماي التعليم ال امعي والعالي " 
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ولمليددداي إهاف  المصدددطلح   ومرا دددل تطدددوفه   وأاميدددة إهاف  المواادددت الريدددرية للمنرمدددة   

 وقا  الرا ث بالحصول للى الرياناي الرانوية من مصداهفاا الماتلفدة   ومدن  لريرية المواات ا

 مدينة الساهاي .ب امعة أامها المراجع العربية واألجنرية والنيراي الااصة 

ها تي تم ت ميعالدفاسة الميدانية : تناولت الدفاسة الميدانية جمع وتحليل الرياناي األولية ال – 5/2

 باإلضدافة إلدي صدفحة صفحتينسة    يث تم تصميم قائمة استقصاء ا توي للى من لينة الدفا

 م مولدة مدن العردافاي التدي توضدح لمليداي ضدمت قائمدة ازستقصداء العنوا  والتقديم    يث 

 .الريرية  وااتإهاف  الم

  امعدةبوالهيئدة المعاوندة يتكو  م تمع الرحدث مدن ألضداء ايئدة التددفيس م تمع الرحث :  -5/3

ونددة والهيئددة المعاوال دددول التددالي يوضدح بيددا  بألددداه ألضدداء ايئدة التدددفيس  يندة السدداهاي مد

 : 2013/2014خالل العا  ال امعي  مدينة الساهاي ب امعة 

 (1جدول فقم )

 مدينة الساهايب امعة ألداه ألضاء ايئة التدفيس 

  2013/2014خالل العا  ال امعي 

 والهيئة المعاونة  إجمالي لده ألضاء ايئة التدفيس الهيئة المعاونة  لده ألضاء لده ألضاء ايئة التدفيس 

415 260 675 

 .2013 ئو  ألضاء ايئة التدفيس ب امعة مدينة الساهاي   نوفمرر المصدف :  

 : لينة الرحث -5/4     

 هايمديندة السداجامعدة فدي والهيئدة المعاوندة تــم  ســال   ـــدـم لينــدـة ألضداء ايئدة التددفيس 

 (1) وفقــاً للمعـــاهلة التالية :

 

 

 حيث :  

 ع =   م العينة 

  1.96٪   واى =  95ي = الدفجة المعيافية المقابلة لدفجة الرقة 

 ٪50يل= التوديع   و يث أ  التوديع طريعي فإ  نسرة الن اح= نسرة الف فيا = نسرة الن اح 

Δ 5توديع بمقداف متساوي واى = = نسرة الاطأ المسموح به والمنتير للى طرفي ال ٪ 

   =   م الم تمع .

 لينة ألضاء ايئة التدفيس والهيئة المعاونةوباستادا  المعاهلة السابقة يتضح أ    م 

 

 

                                                
(1)

ة   ترجم للمتويراي المتعده  من الوجهة التطريقية "فيتيافه وجونسو    هين و را   " التحليل اإل صائي  

 .242     1998المرضى  امد لءا    هاف المريخ   السعوهية   

 
 ع =   

 ف ( – 1ف ) × ن ×  2ت

Δ2 ف ( – 1ن )  2ن + ت 

 
    = 

(1,96)2 ×675 ×0,50(1 – 0,50) 

(0,05)2  ×675 +(1,96)2 × 0,50(1 – 0,50) 

  

 
 

         لضو ايئة تدفيس245= 

 وايئة معاونة
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ة كدال وفقدا لنسدر وقد تم تقسيم   م العينة للي ألضاء ايئة التدفيس وألضاء الهيئدة المعاوندة  

 لضو ايئة تدفيس   في  ين بلغ   دم ليندة 151تدفيس  منهما  يث بلغ   م لينة ألضاء ايئة ال

 .يئة معاونة لضو ا 94ألضاء الهيئة المعاونة 

 اإلطاف النرري للرحث :  -6

 مدن موجدة العدالي التعلديم مؤسسداي ومنهدا أنوالها اختالا للى المعاصر  المنرماي تواجه      

 والتقنيدة  المعلوماتيدة الردوف  مقددمتها يوفد اليدو  لالم ت تاح التي المتسافلة والتوييراي التحوزي

 النات دة المتدفقدة للمعلومداي األمردل وازستادا  المتقدمة العلمية المعرفة للى تعتمد التي الروف  تل 

 التحدوزي لتلد  ونتي دة   لالتصدازي العالميدة واليدركة اآللدي الحاسدت تقنيداي فدي الهائدل التقدد  لن

 بدل للمنرمداي  التنافسدية الميدء  بنداء فدي أاميدة األكرر تراتي ياإلس المصدف تمرل الموارة  أصرحت

 (1) .فيلها  أو المنرمة ن اح في وسيطر  تأثيًرا واألكرر األقوىالعامل   أصرحت

 لقد أهفكت الدول المتقدمة ميكلة  رل المواات وتعاملت معها في ضوء فلسدفة ونردم إهاف و    

  زدلدت تفتقدر إلدى ل امعداي المصدرية للدي وجده الاصدو واالعربيدة لامدة  جامعاتناالموارة ولكن 

فهم  قيقة اذه الميكلة زسيما أنها تركء للى إهاف  التهديداي بقياس الف و  في األهاء والعمدل للدى 

بالتدالي تحقدق مسدتوى األهاء المقردول وتت اادل إهاف    ومب التددفيت والتطدوير رابد لالجها من خدالل

ة أقدل وادي التدي تعمدل للدى تحقيدق التميدء واإلبدداع لدن طريدق إهاف  جهدد وتكلفد الفر  التي تحتاج

 (2). المواوبين

 وأثدافي   الريدرية المدوافه إهاف  في الساخنة المواضيع من (( Talent  الموارة أصرحتولقد    

 Mckinsey  ددركة إ  ازاتمدا  أثدداف وممدا   المفهددو  ادذا  ددول والكتدال الرددا رين مدن الكريددر ااتمدا 

  ( War for Talents )  المواادت للدى الحدرل:  مصدطلح فيهدا صديوة هفاسدة 1997 ا لد قددمت

 وللددى   بهددم واز تفدداظ المواددوبين األفددراه زسددتقطال سددتتاذاا التددي اإلجددراءاي فددي التفكيددر إللدداه 

 غيددر ألنهددا   للموارددة واضددح تعريدد  أي اندداك يوجدددز  أندده إز   الموارددة مفهددو  ايعرتيدد مددن الددرغم

 التكنولوجيدددا ومدددوفهي   ازستيدددافيين الاردددراء لمدددل فدددي وإنمدددا   األكاهيميدددة األوسددداط يفددد موجددوه 

 (1) . إلخ.....  الذاتي والتوظي 

 (2)األنواع التالية : يمكن تصني  الموارة إلى  و

ادم القداه  و: فدي قمدة ادر  تصدني  المواادت   ( Leadership Talent )مواردة القيداه   (1)

 للدى اإلسدتراتي يةوتوصديل وتنفيدذ  وإلدداهالمسدؤولية فدي وضدع المواوبين الدذين يتمتعدو  ب

 مستوى المنرمة . 

 وفيها : ( Key Talent) الموارة األساسية  (2)

                                                
(1)

 .46   مرجع سرق  كره   لماف فتحي موسي    

(2) Schweyer, A., Talent Management Systems: Best Practices in Technology Solutions 

for Recruitment, Retention and Workforce Planning, John Wiley & Sons, New York, 

NY,2004, p123 
(1) Bhatnagar, J., “Managing capabilities for talent engagement and pipeline 

development”, Industrial and Commercial Training, Emerald Group Publishing 

Limited, Vol. 40, No. 1, 2008, p 126 
)2)

 Langenegger, Pamela, Mahler, Philippe and other, Effectiveness Of Talent 

Management Strategies In Swiss Companies ,Universita Zurich, 2010,p 235. 
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 واردة األفراه في ضمن اذا النوع يكونوا فدي منافسدة قويدة   ويمكدن الترداف ادذا الندوع مدن الم
 مددن فؤيددة وتصددوف راهاألفددلمددا تتمتددع بدده مددن قدددفاي ومددا يمتلكدده   مهمددة جددداً للمنرمددة نرددرا

 .للمستقرل 

 ي في ادذا الندوع مدن التصدني  يكدو  لدديهم القددف  للدي تحمدل المسدؤولية مدن المسدتو األفراه
 .في مد  دمنية ز تت اود ثال  سنواي  األول

  فكدر ال  المتاصصين وقاه األفراهتتضمن  أ ي ت  األهواف أوبع  الصنالاي  أ  إليباإلضافة
 .) ندف ( المهافاي  وي المكانة األفراه أو

  فدي  المدوظفين الدذين ينيدرو  األفدراه% ( مدن  5-2مدا تممردل نسدرة )   لداه األساسيةالموارة
 . التسلسل الهرمي للتصني  

 : وفيها  ( Core Talent ) الموارة ال وارية (3)

  األساسية األلمالالذين ين ءو   األ اا . 

  هو  التركيء للي المستقرل . هر ( من  12-6القصير ) المدىتنفيذ ما او مهم في 

  لن التسليم  المسئولين اإلنتاجييكلو  القو  العرمي ضمن العمل , واو موظفو. 

 : وفيها  ( Support Talent)الموارة الدالمة  (4)

 األساسيةتنفذ من خالل هلم الموارة الدالمة لأللمال غير   األنيطة  . 

   ويرادا فر  بسدهولة , ويمكدن تاواات متدوملالعاملين هاخل اذه الم مولة من ا األفراهمهافاي
 . أسابيعفي غضو  

ً  الصينيو  طوف سنة آزا خمسة من أكرر ومنذ   ً  نرامدا  مدن الحكدوميين المدوظفين زختيداف متقندا

 المر دحين أو المتقددمين خضدوع الودرض لهدذا التمددوه الدذي األسداس وكدا  وازقتدداف الكفداء   وي

  لد  وبعدد .الرسدمية الوظدائ  بيدول األجددف ادم مدن نتائ هدا تقدرف تنافسية زخترافاي  الوظائ  لتل 

ً  سنة بألفي  العقلية القدفاي في الفرهية الفروق أامية إلى الفاضلة جمهوفيته في أفالطو  أ اف تقريرا

 وصن  الماتلفة  الحيا  مياهين في األفراه تناست التي العمل لمياهين بالنسرة الياصية والاصائص

ً  فراهاأل نرريته في  مركدت فهدذا صدن   لكدل ينتمدو  الدذين األفراه لوص  الماتلفة المعاه  مستادما

 يدرى وكدا  .الفدوز  أو النحداس معد  من مركت و ل  الفضة معد  من مركت واذا الذات معد  من

 النحاسدي  أو الفضدي بالرجل مقافنة الذكاء من لالية بنسرة يتمتع الذات معد  من المركت الفره أ 

 وفاء مدا وللدو  الفلسدفةلدفاسدة  يتوجده أ  ي دت األففدع ادو األول الصدن  إلدى ينتمدي من  أ وفأي

 أللمدال يصدلحو  الدذيناألخدرى  األصدناا مدن قدفاي األفدراه  تت اود موضولاي بالترافاا الطريعة

 (1) الءفالية . أو الحرفية األلمال أو ال ندية

 واات الريرية ويوضح اليكل التالي مرا ل ظهوف مصطلح إهاف  الم 

 (1 كل فقم )

 مرا ل ظهوف مصطلح إهاف  المواات الريرية

 

                                                
(1(Collings, D.G. & Mellahi, K. Strategic talent management: A review and research 

agenda. Human Resource Management Review, 19,2009, pp 304-313. 

 ظهوف إهاف  المواات الريرية

 مر لة ما قرل 

 الروف  الصنالية
 مر لة الروف 

 الصنالية 

 القر  

 العيرين

 نهاية

 القر  العيرين

 القر  الحاهي

 والعيرين

 مدفسة إهاف  مدفسة إستراتي ية مدفسة إهاف  مدفسة إهاف 
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 Trend  ات داه أسمااا فالرع  المواات  إهاف  مفهو  تحديد في والكتال الرا رو  اختل و قد 

 لعدد  أ دياء لدد  تعندي المواادت إهاف ولدذل  فدإ   . (Fashion) موضدة اسدمها اآلخدر والدرع ( (

 يمكدن كيد  يعندي اآلخدر لدرع او الموادوبين  فدراه لأل العاليدة القيمدة إهاف  للرع  فيعني أ اا  

 ولليندا مواادت لدديهم الموظفين جميع أ  يعني واذا الموظفين  ل ميع أي لا  بيكل المواات إهاف 

 (1) .وتحريراا واكتيافها تحديداا

  ست يعرفها منهم وكال ينوإهافي لرا رين الماتلفة التعريفاي بع فيما يلي  ويستعرض الرا ث

 ضدمن أساسداي أوفاي مرداه لدد  همدب اديفمدنهم مدن فأي أ  إهاف  المواادت الريدرية  .نرره وجهة

 (2) .بالنرا  العمل الموقع  تحديد التركيء  ال مالة  فوح :تيمل والتي الفعالياي من متماس  إطاف

 إسدتراتي ية لصدياغة تسدعى التدي العمليداي مدن م مولدة لدن لرداف ومنهم مدن لرفهدا بأنهدا     

 جهة  من استقطابهم للى والعمل المواوبين من والمستقرلية اآلنية المنرمة  اجة تاطيط للى تركء

 التنريميدة مسدتوياتها جميدع وفدي  اليداً  المنرمدة فدي المتدوافر  المواات وجوه  مستوى وتيايص

 والعمل أخرى  جهة من مستدامة تطويرية وبرامب موضولية معايير بالتماه معاففها وإثراء لتطوير

 المي عة والحوافء لهم المالئمة الرروا توفير خالل من واسترقائهم المواوبين للى المحافرة للى

 (3). الوظيفي مسافام وإهاف  إلسناهام

 قسدم بهدا قدو ي التدي واألنيدطة والوظدائ  الممافسداي مدن م مولدة بأنهدا ومدنهم مدن لرفهدا   

 الدوظيفي  المسداف و التطدوير و ازختيداف و بازسدتقطال  والمتمرلدة نرمدةالم فدي الريدرية المدوافه

 (4). الوظيفي التعاقت تاطيطو

 إلهاف  األساسدية الوظدائ  مدن وا دد  اديكما أوضح أ د الرا رين بأ  إهاف  المواات الريرية   

 (5).نوالهاللي اختالا أ المنرماي في كريرا ً استراتي يا هوفا ً لها والتي الريرية الموافه

 ومن التعريفاي السابقة يستنتب الرا ث ما يلي : 

                                                
(1) Lewis, R.E. & Heckman, R.J. Talent management: A critical review. Human 

Resource Management Review, 16, 2006,pp 139-154. 
  الوددري للعلددواا ددم فددودي العردداهي   " إهاف  الموارددة فددي منرمدداي األلمددال : فؤي ونمددا ج مقتر ددة "  م لددة  (2)

 .49    2010  17الكوفة   العراق   العده   ازقتصاهية واإلهافية 
هافي   هوفيدة اإل"   : المنردوف العلمدي اإلسدتراتي ي" إهاف  المواردة  أ مد للي صدالح   للدي مدواي السدوهاني   (3)

  .12    2010معهد اإلهاف  العامة   مسقط   سلطنة لما    

(4) White paper, Integrated Talent Management Optimizing The Employee Life Cycle ,

2008, Available at:www.pageupppeople.com 

(5) Bhatnagar, Jyotsna, Talent Management Strategy Of Employee Engagement In 

Indian ITES Employees: Key To Retention ,HRM area-management development 

Institute, Sukhrali Gurgaon india, vol:29 ISS: 6, 2007, PP 640-633. 
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 سدينلتح مصممة أنرمة أو متكاملة إستراتي ياي تنفيذ اي المواات إهاف  أ  للى اتفاق اناك 

 لتلريددة وازسدتعداه المطلوبدة فاي المهدا بدذوي واز تفداظ األ داا  وتطدوير توظيد  لمليداي

  .رليةوالمستق الحالية التنريمية از تياجاي

 فقدط هاخلها الموجوه  المواات للى للدزلة المواات إهاف  مصطلح المنرماي بع  تستعمل  

 أيضدا المنرمداي وبعد  فقدط  الاافج من لليها تحصل التي المواات للى للدزلة تستعمله والرع 

 تذالجا من وكال خافجها  أو المنرمة هاخل سواء المواات من كل وتحديد جذل للى للدزلة تستعمله

 كدنول .المنرمدة هاخدل العليدا المواادت لتحديدد تصدمم الداخليدة المواادت وإهاف  الاافجيدة المواادت

 المصداهف مدن بددز وتنميتها زسترقائها ال هوه من المءيد يعطي الداخلية المواات إهاف  للى التركيء

 .ال ديد  المواات للى بالحصول تتعلق التي الاافجية

 وي دت   لملية إستراتي ية   تدتم للدي مسدتوي اإلهاف  العليدا للمنرمدة  إهاف  المواات الريرية

 توفير الدلم والتأييد الالد  لها من جانت اإلهاف  العليا .

 لمليدة وادو الريدرية  المدوافه إهاف  لدن وتطدوف نيدأ فكدرلدن  المواادت إهاف  مصدطلح يعردر 

 هماسدترقائ أجدل مدن وتطدويرام مهدمهل ثدم ومدن المتميدء األهاء  وي األفدراه استقطال تيمل متكاملة

 .المنرمة أاداا لتحقيق تسعى واضحة خطط ضمن موارتهم من وازستفاه 

 نرا  ندمبي أ  جداً  المهم ومن المواات وإهاف  الريرية الموافه إهاف  بين يالط الكرير ز يءال 

 المواادت اف إه بدين واضدح تدداخل وانداك   الريدرية المدوافه إهاف  جواندت كدل مدع المواادت إهاف 

 هدمم وا دد فدرق انداك ولكدن الوظيفي  التعاقت تاطيطفاي ومسا والحفظ والتنويع والتطوير والتعيين

 أنيدطةف  اإلسدتراتي ية  المواادت وإهاف  التكتيكيدة الريدرية المدوافه إهاف  بدين ازخدتالا نيدوء واو

 هفالمدوا توصدل متواصدلة لمليدة ادي المواادت إهاف  بينمدا لامدة  إهاف  ادي الريدرية المدوافه إهاف 

 .الحقيقي العمل مكا  إلى المرلى الريرية

 ضدح تعد إهاف  المواات الريرية مدن أادم مصداهف الميدء  التنافسدية للمنرمداي    يدث يمكدن تو

 :  (2فقم )العالقة بين إهاف  المواات الريرية والميء  التنافسية من خالل اليكل 

 

 

 

 

 (2 كل فقم )

 رناء مءايا تنافسيةب الموااتلالقة إهاف  

 

 

 

 

 

 

 مزايا تنافسية

انخفاض 

 التكاليف

جوه  

السلع 

   والادماي

 االتصاالت االبتكار  اإلبداع  المرونة السرعة

تي "ال يمكن تحقيق أي منهم إال من خالل إدارة المواهب ال

 تمثل موجودات تنافسية" 

 دعم وتعزيز أداء المنظمة 
القدرة على االستجابة 

لمتغيرات البيئة المنافسة 
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 (1)ويمكن تقسيم مستوياي إهاف  المواات الريرية إلي ثال  مستوياي ) أجيال( اي كما يلي : 

 المنت اي دافإص لملية إهاف  للى ال يل لهذا األساسي اإلستراتي ي الهدا يقتصر :األول ال يل( 1)  

 لن أما .ديعالتو قنواي كا  تفوقهم مفتاح أو السر وكلمة المال  فأس كا  الو يد وسال هم والادماي

 زاألفراه  هاف إ مها  للى ويقتصر الموظفين  بتعيين المديرين من األول ال يل فيكتفي ال يل اذا مها 

 .   الريرية الموافه إهاف 

 واألهواي لوسائلا أفضل أما المنافسة  للى القدف  اياإلستراتي ية  غايتهم كانت :الراني ال يل (2)   

 تميءال مفتاح أو السر وكلمة (Core Competencies)  المحوفية الكفاءاي فهي استادمواا التي

 السابق ل يلا بمها  فتقو  المحوفية  الكفاءاي تنمية للى تركء ال يل اذا مها  وكانت .التسويق او

 الكفاءاي بين  لمواداا او التدفيت وغرض تدفيرهم  ثم الموظفين اختياف اما  مهمتين إليها وتضي 

 .المتاح الريري المال فأس و المحوفية

 Learning ) الدتعلم للدى قداهف  مؤسسدة بنداء ادي لدديهم اإلسدتراتي ية  الوايدة :الرالدث ال يدل (3)

organization ) المدوظفين مواادت ادي السدر وكلمدة الريدرية الموافه فهي األساسي سال هم أما    

 مدع السابقين ال يلين مها  خالل من للمؤسسة الريري المال فأس بناء ىلل الرالث ال يل مها  وتقو 

 .المواات لن والرحث المنرمة  أو لليركة التنريمية الرقافة تصميم إلاه  اما  إضافتين

 (1):يلي فيما المواات إهاف  أامية وترهر

 اإلستراتي ية . األامية  اي الحرجة الوظيفيةراكء والم المناصت للى التركيء 

 الكامنة الطاقاي واستكياا الحرجة للمناصت الردزء أسماء تحديد. 

 المؤسسة في تنريمي مستوى لكل مواات أولية تكوين. 

 المواري لالستعداه واضح تحديد. 

 الحرجة المناصت لياغلي المفاجئ الر يل بسرت العمل اضطرال تفاهي. 

 نرمةالم لادمة اإلي ابية مساامتها وضما  المواات للى المحافرة . 

 دد أنها   فنولند النرر إلي لملياي إهاف  المواات الريرية ن دد أنهدا متعدده  وز توجدد اتفداق بيد      

ن طريدق ه لراتقييم األفوتي ياي متطلراي الموارة  راتحديد استاي بع  الرا رين يحده أفبع لملياي 

 .اوبيناز تفاظ بالموو  قدفاي األفراهتنمية وتطوير والمطلوبة   الكفاءاي

 ياي راتيإسدت وتحديدد المهافايوالرع  أ اف إلى أبعد من  ل  بحيث أضاا أبعاه أخرى كتحديد ف و  

  .المكافآي والتعويضاي

                                                
(1)

 Riccio, Steven," Talent Management In Higher Education Developing Emerging 

Leaders Within The Administration At A private Colleagues And Universities"  ,

university of Nebraska, Lincoln, 2011,p 59. 
قة المتحد   وف اإلمافاي العربية محمد الحميدي   الهاهي الطيت  " ازسترماف في التدفيت وإهاف  المواات: ت ربة هولة (1)

 12    2011بحرية  كلية اليرطة  معهد تدفيت الضراط فأس الايمة  اإلمافاي  العربية المتحد   
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 (2)و ل  كما يلي :  لملياي إهاف  الموااتوفيما يلي يوضح الرا ث 

مل  العخطط مع تكامل أ  ت إنياء خطط القوى العاملة  يث ي ت لندتاطيط القوي العاملة :   (1)

التعويضاي. وز يدتم  لد  إز لدن طريدق  ميءانيايالتوظي  وال ذل  وتاصيص  خطط وضعو

 إسدتراتي يةولن طريق فبط  .ا تياج المنرمة للمواات  ووضع األاداا بوضوح تحديد مدى

مواادت يعني تقدير ف و  ال المنرمة بنوع وطريعة المواات الوظيفية المتوفر  باليركة  واذا

سدد  ثدم العمدل للدى منهدا  اإلسدتراتي يةكه اليركة من مواات ومدا تتطلرده الاطدة بين ما تمتل

 المواات من المنافسين.  راءاذه الف و  خالل التعييناي ال ديد  أو 

مل  خطط العمع تكامل أ  ت إنياء خطط القوى العاملة  يث ي ت لندتاطيط القوي العاملة :   (2)

التعويضاي. وز يدتم  لد  إز لدن طريدق  ايميءانيالتوظي  وال ذل  وتاصيص  خطط وضعو

 إسدتراتي يةولن طريق فبط  .ا تياج المنرمة للمواات  ووضع األاداا بوضوح تحديد مدى

مواادت يعني تقدير ف و  ال المنرمة بنوع وطريعة المواات الوظيفية المتوفر  باليركة  واذا

سدد  ثدم العمدل للدى منهدا   يةاإلسدتراتيبين ما تمتلكه اليركة من مواات ومدا تتطلرده الاطدة 

 المواات من المنافسين.  راءاذه الف و  خالل التعييناي ال ديد  أو 

ا    لمليدة اسدتقطال العدداملين الموادوبين مدن مهددأيعتقدد الرددا رو   ازسدتقطال والتوظيد  :  (3)

 راهاألفددإهاف  المددوافه الريددرية ويددتم ازختيدداف وفقدداً لم مولددة مددن الاطددواي   كتحديددد اويددة 

يدولها   يلتعرا للى إمكانياتهم العملية واختراف قدفاتهم ومدى مالئمة الفره للوظيفة التدي وا

 .  يملكوا المهافاي التي تؤالهم للعمل في المنرمة بما يحقق الميء  التنافسية أو

 (1):  التالية ساسيةاأل بالاطوايالعاملين المواوبين تمر استقطال   لملية أ أ د الرا رينويرى 

 لتي توضدح : تردأ العملية بمراجعة صياغة الاطة اإلستراتي ية للموافه الريرية وا األولىو  الاط

وكدذل   العدده المطلدول والنوليدة المطلوبدة   باإلضدافة إلدى مكدا  التعيدين ) فدي أي هائدر  أو فدرع (

 وقت التعيين المطلول والذي سيحده لنا وقت الردء بعملية ال ذل الفعلي للمواات . 

 الرانيددة : إجددراء التحليددل الددوظيفي وازطددالع للددي مارجاتدده مددن وصدد  الوظيفددة وكددذل الاطددو   

 مواصفاي  اغل الوظيفة و ل  فيما يتعلق بالوظائ  المطلوبة . 

   الاطددو  الرالرددة : تحديدددد مصدداهف الحصددول للدددى ا تياجدداي المنرمددة مدددن العناصددر التددي تمتلددد

ال لمليدة اسدتقط ومما سرق ي ت أ  يفهم أ  ة   المهافاي والكفاءاي من مصاهف هاخلية أو خافجي

ا    المواوبين ليست بالسهلة وتقدع للدى لداتق اإلهاف  العليدا بالدفجدة األسداس والمنرمدة بيدكل لد

  يث الكل يسعى لتحقيق األاداا   والعمل للى صنع المستقرل المرغول من خالل : 
وي دت نقدل الموظد  بدين فدرق ي ت تكلي  الموظد  الموادول بمهمداي لدم يسدرق لده أهائهدا    -

 .  العمل الماتلفة   ومنحه إهاف  ميروع كامل  تى ننمي لديه إهاف  الوقت و ل الميكالي

تددرك لدده  ريددة يفقددط يددتم توجيهدده و  ياطددئ ويصددحح هو  لقددال وت تددرك الموظدد  ي ددرل ي د -
 .ازختياف ليتحمل نتائب أفعاله 

ياً وتطعيم األقسا  والددوائر والقطالداي ي ت تحفيء وتي يع الموظفين المواوبين ماهيا ومعنو -
الماتلفة بالموظفين المواوبين المتميدءين بحيدث يتودلدو  بيدكل متسداو ولداهل للدى الرقعدة 
التنريمية   فوجوه اؤزء في أماكن متفرقة من المنرمة ي علهم ينيرو  ثقافة ازن اد المتميء 

 بين بقية الموظفين .

                                                
(2)

الوسدطي  طريدق نردا  إهاف  المواادت الريدرية مدن وجهدة نردر اإلهاف صيا    " واقدع ت لرد هللا نلءيء  لرد الر م 

    2013    والعليا : هفاسة  الة ال امعة اإلسالمية بوء  "  فسالة ماجستير غير منيوف    ال امعة اإلسالمية بوء

  42-53 
 مقافنة هفاسة :يللمنرما العالي األهاء تحقيق في وأثراما وأبعاهاا الموارة إلهاف  التحتية الرنية محمد الكرلاوي   )1(

 19    2010 الكوفة  العراق   جامعة ماجستير غير منيوف    فسالة والقاهسية  الكوفة جامعتي بين
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 لكن العمل  أسلول وفي الطراع في ييرهونه الذين الموظفين زختياف المدير يرتاح أ  الرديهي منو    

 فدي لمسدالدته للمددير والماتصين اءررالا يقدمها نصائح لد  فهذه تاتل   والعملية العلمية القوالد

 (1) :المواوبين الموظفين اختياف كيفية

 مدن واختدر عهدم م ا دةربال تيدعر ز الدذين المدوظفين لدين بدل  داكلت  للدى موظفيد  تاتدر ز 

 ازختيداف  فدي المقلدول األسدلول ادذا طرقدت إ ا بيدركت   العمدل نردا  ينتقدد مدن المر دحين

 جميدع لددي  وسدت د فاتهموقدد المدوظفين مواادت فدي التدواد  مدن قددف إلدى بيدركت  فستصدل

ً  بعضها تكمل التي والياصية الوظيفية السماي  .بعضا

 قطر العمل يفضلو  الذي الموظفين اختر ً ً  وليس الياصي سلوبهمأل ا  مستقرال العمل لنرا  طرقا

ً   ق للى أنه يعتقد الذي فالموظ  باليركة   قوية ةبرؤي يتمتع وأنه زبد العمل نرا  لن فغما

 ةالرؤي زستكمال فؤيته استادا  الضروفي من ويصرح  ركت   في والمألوا للسائد وماالفة

 .بها النقص أوجه ومعرفة الحالية

 بسهولة بأخطائهم ويعترفو  بقو  ئهماآف لن يدافعو  الذين الموظفين اختر. 

  مدن منافسدي  تحدر  بدذل  ألند  اآل   تحتاجده ز أند  تردن كندت وا  الموادول الموظد  وظد 

 .السرت لنفس منه يحرمون  فإنهم منافسوك وظفه فإ ا توظيفه 

 فضدلأ تقدديم فدي دتهملمسدال ال دده المدوظفين تسدتهدا مرداهف  لن لراف  التوجيه :  التوجيه ( 3)

 العملية هاذ تمتد   ووفلسفتها ثقافتها ومعرفة بمنرماتهم الوثيق ازتصال مع لاجل  بيكل لديهم أهاء

 هدم ل مسداكن تدوفير إلدى تمتدد بدل ال دده  للمدوظفين توجيده لمليدة مدن ألكردر المواادت إهاف  نردا  فدي

 .أسرع بيكل ركةالي في التكامل و اإلبداع نحو الموظفين أما  الفر وإتا ة 

 وتقييم هاف وإ التاطيط بعملية يتعلق ما أي األهاء  قياس إلى الاطو  اذه تيير( إهاف  األهاء : 4) 

 ز اف اإله أ  بسديط لسدرت المواادت إهاف  نردا  فدي مهمدة الاطدو  ادذه .الوقت مروف مع العاملين أهاء
ً  فعال  نحو للى الحالية وظائفهم أهاء يكو  ز الذين الناس تعءيء تريد  .يةالمصداق للى  فاظا

 يتمردل هاءاأل إلهاف  انه د المواادت  إهاف  تطريقداي في والتدفيت اإلهافية ياازستياف  ركة وتحده   

 يما يلي : ف

 الوظيفي األهاء ومقاييس معايير تحديد. 

 العمل مسؤولياي وتلرية المحده  الوظيفية المها  إلن اد المطلوبة الوظيفة السلوكياي. 

 الرئيسية الوظائ  في والمرتفع المتوسط األهاء من الكفاءاي تحديد. 

 ( التدفيت والتطوير : 5)

 حملهداي التدي المنرميدة والقديم والمهدافاي الكفداءاي تعءيدء للدى الموادوبين تددفيت بدرامب تركدء      

 .دمةالال ةالتدفيري از تياجاي لتحديد األهاء  تقييم للى الررامب اذه تعتمد األفراه  و أولئ 

 الذي لالمستقر إلى التطلعو الحالي  أهاؤه تحسين خالل من المنرمة هاخل نفسه بتطوير المواول يهتمو

  . التنمية تتطلت تحفيءية أو وسلوكية فنية مهافاي اناك كانت إ ا ما إلى باإلضافة إليه  يطمح

 التدي ملاردراته و لد  كواهفادا  بداقي تددفيت أجدل مدن الموادوبين للدى المنرمدة تعتمدد مدا وغالرًدا      

 اً فسدترماا منهم ي عل مما المتميء   والحلول األفكاف وترني الميكالي  ل للى وقدفتهم اآلخرين تفوق

 .المكلفة التدفيترامب لر

 :  المساف الوظيفي تاطيط ( 6)

 ديدد  ج مواقدع فدي لألفدراه تويدر إلدى يحتداج وادذا المسدتمر  والتوييدر للتطدوير المنرمداي تسدعى      

 فدي نالصدحيحي المر دحين لتمييدء واألفدراه المدفاء تمكن مهمة وظيفة المساف الوظيفي تاطيط يعتررو

 .از تياجاي ومطابقة لفهم العمل خطط مع تتوافق أ  وي ت الوظائ  

                                                
 1429 دهالع المتمد   الحواف م لة المتميء  المستقرل يصنع المتميءين الموظفين ي ذل من  تييوفي  نلرد الر م)1(

   2006    16 
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 يروتدوف الرئيسدة  للوظدائ  جدااء  بددائل مدن م مولدة وتحديدد تدوفير العمليدة ادذه مدن والهددا      

 .المعالم واضح وظيفي مساف

ً  اإلهاف  لدي تكو  أ  ي تو        العمدل؟ فدال  كتر إ ا فعله يمكن ما ا :التالي السؤال للى إجابة هائما

 غلدتأ فدي تدتمكن وسدوا اإل دالل  بعمليداي للقيدا  تضدطر ز  تدى العمل تنريم إللاه  فرصة يتيح اذا

ً فراغ بذل  ترك مع بالترقية الياص مكافأ  من األ يا   اإلهاف  فعلى لذل   آخر ا

 وظيفيالد التعاقدت بتسد يل تقدو  وأ   باسدتمراف بتحديرده تقدو  وأ  الدوظيفي  التعاقدت بملد  از تفداظ

 .لديها أساسية وظيفة لكل المحتمل

 :  األجوف والحوافء( 7)

ً  لهم المنرمة تدفع بأ  المواوبو  يرى      التدي افدآيللمك  داجتهم إلى باإلضافة السوق  لمعايير وفقا

ً  أكانت سواء أهائهم للى تعتمد  . ل  غير أو ماليا

 ولكدن يها لددراه بداألف لال تفداظ المنرمدة إسدتراتي ية مدن ا جدءءً  والمكافدآي الحدوافء نردا  تعتردرو     

 مدن يالمنرمدا تءيدد قدد األ يدا  بعد  فدي األسدلول  ادذا مرل إتراع لند تاطأ قد المنرماي من الكرير

 .العدالة بعد  الراقو  الموظفو  ييعر قد اذا ولكن المواات فقد لت نت التعويضاي نرا 

 لتحدافظ لموظفيهدا مناسدت تعويضدي مدءيب تقدديم للدى المؤسسداي أو المنرماي تحر  أ  ي تو     

 جتذابهمز والمحتملين الفعليين لموظفيها اليركة تقدمها التي العناصر او التعويضي والمءيب  .لليهم

 وأسدلول والحدوافء ياواإلجداد والمكافدآي الراتدت ييدمل وادو المنافسدين ىإلد التسدرل مدن ومدنعهم

 فدالمءيب اإلهاف   ولديس المدوظفين نردر وجهدة مدن التعويضدي المدءيب إلدى النردر وي دت .المعاملدة

 .اليركة من الموظ  يتوقعه ما او التعويضي

 تحليل ف و  المهافاي الحرجة : ( 8)

 ينالدذ األفدراه مدن صدوير  م مولدة يمتلكهدا التديفاي المهدا تلد  ادي الحرجدة فايبالمهدا يقصدد      

 هدالعمالئ المتوسدط مدن أكردر قيمدة وتوليدد  ركاتهم في األلمال أهاء من متناسرة غير  صص دمو يق

ردائل ولذل  ي ت للي المنرماي أ  تحده أوقاي خروج الموظفين للي المعاش وتحده ال  .والمساامين

 فراه   و ل  لسد ف و  المهافاي الحرجة .المناسرة لتحل محل اؤزء األ

 ( از تفاظ : 9)

 أ  منهدا كريدر وتدرى للمنافسدة  كأسداس الموادول الموظد  إبقداء بضدروف  المنرمداي تددفك    

 إهاف و المكافدآي والمندافع  التعويضاي  ءمة منها لامال لير خمسة من تتكو  از تفاظ إستراتي ية

 عةالمتر التدفيت برامب العاملين  فضا توفير إستراتي ياي  العاملين ا تياجاي توفير األهاء 

 . ل  وغير العمل إستراتي ياي ووضوح الوظيفي التاطيط وجوه إلى باإلضافة

 اذه   ومن ممكنة فتر  ألطول بالمواوبين از تفاظ خالل من لليها الحصول يمكن لد  فوائد واناك   

 (1) : ما يلي  الفوائد

 متميءين كانوا إ  اكتيافهم صعوبة مع التكالي   باارة لملية جدهه أفرا استقطال لملية. 

  عقولال اذه مرل لوائد من وازستفاه  الريري العنصر كفاء  من ازسترماف إهامة في الرغرة. 

 الفريق معنوياي في يؤثر هوفا  األفراه معدل. 

 فعمرت هوفا  معدل اناك كا  إ ا الضرف إلى العمالء مع العالقاي تتعرض. 

  واإلبداع اإلنتاج تطوير معدل ياف  المواوبين هوفا  معدل دياه. 

 :  تحليل الرياناي واختراف الفروض  -7  

تطريددق إهاف   يددث أ  اددذا الرحددث يهدددا إلددي التعددرا للددي واقددع  اختردداف الصدددق و الرردداي :    -7/1

صدحة أها  جمدع الريانداي    فإنه من الضروفي التحقق مدنالمواات الريرية في جامعة مدينة الساهاي 

                                                
ع لنير والتوديلهاف  المواات: الموارة وازسترماف في الموافه الريرية  القاار   مركء تطوير األهاء محمد االل  إ (1)

 .49    2010  هير  للنير والتوديع  
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األولية و ل  قرل استادا  تل  الرياناي في إجراء ازخترافاي الالدمدة وقردل تعمديم النتدائب للدي م تمدع 

 الرحث  و لذل   فقد استاد  الرا ث اختراف الصدق و الرراي لقائمة ازستقصاء كما يلي : 

 

 :    Validityاختراف صدق المقاييس المستادمة في الرحث  -أ

ر صددق المقياس  الصاهق او المقياس الذي يقيس بالفعل الييء الذي نرغت في قياسه . ولتقددي       

المقيدداس تددم لددرض قائمددة ازستقصدداء بعددد ازنتهدداء مددن إلددداهاا المردددئي للددي بعدد  المحكمددين مددن 

مددة ئاألسدداتذ  األكدداهيميين و المتاصصددين فددي اددذا الم ددال بهدددا التعددرا للددي أفائهددم المتعلقددة بمال

ة بدفجدة ازستقصاء من النا ية العلمية لتحقيدق أادداا الرحدث و كدذال   التعدرا للدي آفائهدم  المتعلقد

وضددوح صددياغة بنددوه قائمددة ازستقصدداء وللددي ضددوء  مال ردداي المحكمددين و المتاصصددين تددم إلدداه  

 صياغة قائمة ازستقصاء لتأخذ  كلها النهائي . 

 :   Reliabilityالرحث  اختراف ثراي المقاييس المستادمة في  -ل

لنتدائب إ ا اثراي المقياس او تحقيق ازتساق الداخلي بين لرافاته   و المقياس الرابت يعطي نفدس      

لي لوقد التمد الرا ث   قاس نفس الييء مراي متتالية و باستادا  نفس م مولة المستقصى منهم  

ائى المقاييس من خدالل الررندامب از صد لحسال ثراي    Alpha Cronbach معامل ألفا  كرونراخ   

SPSS . يث يعرر معامل ألفا لن هفجة ازتساق  الداخلي للمقياس    

  تطريددق إهافو فددي ضددوء مددا سددرق فقددد تددم تطريددق أسددلول معامددل ازفتردداط ألفددا للددي مقيدداس واقددع     

   واو ما يوضحه ال دول التالي :  المواات الريرية في جامعة مدينة الساهاي

 (2دول فقم )ج

فتراط مل ازتقييم هفجة ازتساق الداخلي بين محتوياي المقياس المستاد  في الدفاسة باستادا  معا

 ألفا)مارجاي تحليل الرراي ( 

 معامل ألفا لده العرافاي المقياس المستاد   في الدفاسة  م

 0,82 28 واقع تطريق إهاف  المواات الريرية 1

ري نتدائب ه بالنسرة لمقياس واقع تطريق إهاف  المواات الريرية   فقد أظهدومن ال دول السابق ن د أن

كدن القدول (   و للدي  لد  يم0,82تحليل الرراي أ  معامل ألفا للمقياس تقع فدي المددى المرتفدع جددا )  

المرا دل  بأ  المقياس المستاد  في الرحدث يتمتدع بالررداي الدداخلي لعرافاتده ويمكدن ازلتمداه لليده فدي

  قة من التحليل في اذا الرحث  .الال

 اختراف فروض الرحث :   -7/2

الادددا  الرحدددث وسدددؤال ينددداقذ ادددذا ال دددءء نتدددائب التحليدددل اإل صدددائي الااصدددة باإلجابدددة للدددي       

  والتعددددرا للددددي مدددددي  بواقددددع تطريددددق إهاف  الموااددددت الريددددرية فددددي جامعددددة مدينددددة السدددداهاي

ضدددعة كليددداي النرريدددة والكليددداي العمليدددة الاابدددين الوجدددوه اخدددتالا معندددوي فدددي المددددى المددددفك 

 تطريدددق لمليدددايللدفاسدددة مدددن  يدددث ازت ااددداي التقويميدددة أللضددداء ايئدددة التددددفيس نحدددو مددددي 

 .  إهاف  المواات بها 

يئدة األضداء ولتحقيق  ل  تم استادا  اختراف ولكوكسن لقياس معنوية ازت داه العدا  إلجابداي 

ما  ويتني  محل الدفاسة   كما تم استادا  اخترافدينة الساهاي مفي جامعة والهيئة المعاونة التدفيس 

ة   و لد  لقياس معنوية ازختالا بين متوسطاي لينتي الكلياي النررية والكلياي العملية محل الدفاسد

 للي النحو التالي :

 :   الكلياي النررية لينة  -أ

دينة م امعة ياي النررية بالكلتطريق إهاف  المواات الريرية في ( واقع 3يوضح ال دول فقم )

  : الساهاي

  ( نتائب اختراف ولكوكسن3جدول فقم )

 مستوي الدزلة (z) قيمة  Wilcox on المتوسط لملياي إهاف  المواات الريرية م
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1 
 **0,00 8,32- 3,45 تاطيط القوي العاملة

 **0,00 7,93- 3,12 ازستقطال والتعيين 2

 **0,00 11,42- 3,16 التوجيه 3

 **0,00 11,86- 3,13 إهاف  األهاء 4

 **0,00 8,34- 3,16 التدفيت والتنمية 5

 **0,00 6,56- 3,42 تاطيط المساف الوظيفي 6

 **0,00 12,22- 3,92 األجوف والحوافء 7

 **0,00 13,24- 2,26 تحليل ف و  المهافاي الحرجة 8

 **0,00 9,38- 2,19 از تفاظ بالعاملين المواوبين 9

 **0,00 8,86- 3,04 وسط العا المت

 ( ما يلي : 3ويتضح من ال دول فقم )

  لدن  مديندة السداهايبلغ المتوسدط العدا  إلجابداي المستقصدي مدنهم فدي الكليداي النرريدة ب امعدة

ن   وادذا يعندي أ  هفجدة إهفاك المستقصدي مدنهم لد3,04 واقع تطريق إهاف  المواات الريرية

 ةمتوسدطم تمعة معا تقع لند المستوي "يستاد  بدفجدة  يةتطريق إهاف  المواات الريرواقع 

ت " للي مقياس ليكري للموافقة  ي الامس نقاط   ومن ثم يعكس اذا المتوسط ميال مدن جاند

ريدق تطواقدع محل الدفاسدة  نحدو   مدينة الساهايالمستقصي منهم في الكلياي النررية ب امعة 

 . إهاف  المواات الريرية

  فددي الكليدداي  تطريددق إهاف  الموااددت الريددريةالمستقصددي مددنهم لددن واقددع يرددين تحليددل إجابدداي

  3,92 2,19من نقطة المنتصد  وتراو دت بدين  قريرة  جاءي  مدينة الساهايالنررية ب امعة 

 " للي مقياس ليكري الاماسي .  متوسطةوتقع لند المستوي "يستاد  بدفجة 

     صدوف   رير  جدا من النا يدة اإل صدائية   وفديبوجه لا   كا  مستوي الدزلة معنويا وبدفجة ك

اقدع   و ل  فيما يتعلق بات اه المستقصدي مدنهم نحدو إهفاك و العمليايواضحة ومتسقة ل ميع 

 .مدينة الساهايفي الكلياي النررية ب امعة   تطريق إهاف  المواات الريرية

 :   الكلياي العملية لينة   -ل

ديندة م امعدة الكلياي العملية بالمواات الريرية في  ( واقع تطريق إهاف 4يوضح ال دول فقم )

   الساهاي

  ( نتائب اختراف ولكوكسن4جدول فقم )

 مستوي الدزلة (z) قيمة  Wilcox on المتوسط لملياي إهاف  المواات الريرية م

1 
 **0,00 7,82- 3,82 تاطيط القوي العاملة

 **0,00 9,21- 3,78 ازستقطال والتعيين 2

 **0,00 10,46- 3,89 يهالتوج 3

 **0,00 9,26- 3,29 إهاف  األهاء 4

 **0,00 8,54- 3,19 التدفيت والتنمية 5

 **0,00 9,42- 3,44 تاطيط المساف الوظيفي 6

 **0,00 14,16- 3,90 األجوف والحوافء 7
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 **0,00 8,56- 2,84 تحليل ف و  المهافاي الحرجة 8

 **0,00 10,12- 2,28 از تفاظ بالعاملين المواوبين 9

 **0,00 9,25- 2,96 المتوسط العا 

 ( ما يلي : 4ويتضح من ال دول فقم )

 واقع لن  مدينة الساهايب امعة  عمليةبلغ المتوسط العا  إلجاباي المستقصي منهم في الكلياي ال

ع   واذا يعندي أ  هفجدة إهفاك المستقصدي مدنهم لدن واقد2,96 تطريق إهاف  المواات الريرية

"  متوسدطةم تمعدة معدا تقدع لندد المسدتوي "يسدتاد  بدفجدة  يق إهاف  المواات الريدريةتطر

للي مقياس ليكري للموافقة  ي الامس نقداط   ومدن ثدم يعكدس ادذا المتوسدط مديال مدن جاندت 

ريدق تطواقدع محدل الدفاسدة  نحدو   مدينة السداهايب امعة  عمليةالمستقصي منهم في الكلياي ال

 . ةإهاف  المواات الريري

  لعمليةافي الكلياي  تطريق إهاف  المواات الريريةيرين تحليل إجاباي المستقصي منهم لن واقع 

  وتقددع 2,28،3,90ب امعدة مديندة السداهاي   جداءي قريردة مددن نقطدة المنتصد  وتراو دت بدين 

 لند المستوي "يستاد  بدفجة متوسطة  " للي مقياس ليكري الاماسي .

     صدوف   لدزلة معنويا وبدفجة كرير  جدا من النا يدة اإل صدائية   وفديبوجه لا   كا  مستوي ا

اقدع واضحة ومتسقة ل ميع العملياي   و ل  فيما يتعلق بات اه المستقصدي مدنهم نحدو إهفاك و

 ب امعة مدينة الساهاي. عمليةتطريق إهاف  المواات الريرية  في الكلياي ال

ة والهيئدقردل ألضداء ايئدة التددفيس دى المددفك مدن فدي المدتحديد مدي وجوه اختالفاي معنويدة   -ج

 :  تطريق إهاف  المواات الريريةنحو واقع المعاونة 

يس يتناول اذا ال ءء التوصدل إلدي  مددي وجدوه اختالفداي معنويدة  بدين إجابداي ألضداء ايئدة التددف

اصدل إليهدا التو    وكانت النتدائب التدي تدم تطريق إهاف  المواات الريريةواقع  نحووالهيئة المعاونة 

 :  (5فقم )يوضحها ال دول 

 : ما يلي نستنتب  (5فقم )ومن ال دول 

 سداهاي تيير متوسطاي اإلجابة ليريحتي الكلياي النرريدة والكليداي العمليدة فدي جامعدة مديندة ال

  للي وجوه إهفاك متوسط نحو  واقع تطريق لملياي إهاف  المواادت الريدرية    يدث جداءي تلد

 لمستوي " تستاد  بدفجة متوسطة  " للي مقياس ليكري  ي الامس نقاط .اإلجاباي لند ا

  نهم مدوجوه اختالفاي معنوية بين إهفاك المستقصي منهم في الكلياي النررية و إهفاك المستقصدي

ط فددي الكليدداي العمليددة  فيمددا يتعلددق بم مولددة مددن لمليدداي إهاف  الموااددت الريددرية وتيددمل تاطددي

افاي طال والتعيدددين   والتوجيددده   وإهاف  األهاء   وتحليدددل ف دددو  المهدددالقدددوي العاملدددة   وازسدددتق

 الحرجة   واز تفاظ بالعاملين المواوبين .

 قصدي لد  وجوه اختالفاي معنوية بين إهفاك المستقصي منهم فدي الكليداي النرريدة و إهفاك المست

 التنميدة  ورية ) التددفيت منهم في الكلياي العملية  فيما يتعلق براقي لمليداي إهاف  المواادت الريد

 تاطيط المساف الوظيفي   األجوف والحوافء   واإلجمالي ( .

 يقوهنا التحليل السابق إلي فف  صحة فرض العد  بيكل جءئي وقرول الفرض الرديل بيكل جءئي   

دفاسددة   أي أندده توجددد اختالفدداي  و هزلددة إ صددائية بددين الكليدداي النرريددة والكليدداي العمليددة  محددل ال

  لدد  مددن  يددث واقددع تطريددق لمليدداي إهاف  الموااددت الريددرية   وتيددمل اددذه العمليدداي  فددي تاطدديطو

ة فاي الحرجدالقوي العاملة   وازستقطال والتعيين   والتوجيه   وإهاف  األهاء   وتحليل ف دو  المهدا

   واز تفاظ بالعاملين المواوبين . 
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 د  بيكل جءئدي وففد  الفدرض الردديل بيدكلكما يقوهنا التحليل السابق إلي قرول صحة فرض الع 

ليدة  محدل جءئي   أي أنه ز توجد اختالفاي  و هزلدة إ صدائية بدين الكليداي النرريدة والكليداي العم

ي الدفاسدة   و لدد  مددن  يدث واقددع تطريددق لمليداي إهاف  الموااددت الريددرية   وتيدمل اددذه العمليددا

 ف والحوافء   واإلجمالي . التدفيت والتنمية   تاطيط المساف الوظيفي   األجو

 ( نتائب اختراف ما  ويتني 5جدول فقم )

 (z) قيمة  (2) (1)  لملياي إهاف  المواات الريرية م
  مستوي الداللة

 0,456 0,726- 3,82 3,45 تخطيط القوي العاملة 1

 0,578 0,875- 3,78 3,12 االستقطاب والتعيين 2

 0,429 0,169- 3,89 3,16 التوجيه 3

 0,645 0,284- 3,29 3,13 إدارة األداء 4

 **0,00 6,128- 3,19 3,16 التدريب والتنمية 5

 **0,00 7,425- 3,44 3,42 تخطيط المسار الوظيفي 6

 **0,00 7,652- 3,90 3,92 األجور والحوافز 7

 0,412 0,569- 2,84 2,26 تحليل فجوة المهارات الحرجة 8

 0,596  0,785- 2,28 2,19 االحتفاظ بالعاملين الموهوبين 9

 **0,00 06,12- 2,96 3,04 اإلجمالي

 الكلياي النررية .متوسط اإلجاباي ليريحة  (1)

 الكلياي العملية .متوسط اإلجاباي ليريحة  (2)

 0,05مستوي الدزلة لند **   

 :  النتائب والتوصياي   -8

 يلي : توصل الرا ث من خالل اذا الرحث إلي م مولة من النتائب تتمرل فيما 

 سدينلتح مصممة أنرمة أو متكاملة إستراتي ياي تنفيذ اي المواات إهاف  أ  للى اتفاق اناك (1)
 لتلريدة وازسدتعداه المطلوبدة فاي المهدا بدذوي واز تفداظ األ داا  وتطدوير توظيد  لمليداي

  .والمستقرلية الحالية التنريمية از تياجاي

وي دت   م للدي مسدتوي اإلهاف  العليدا للمنرمدة إهاف  المواات الريرية لملية إستراتي ية   تدت (2)
 توفير الدلم والتأييد الالد  لها من جانت اإلهاف  العليا .

 لمليدة وادو الريدرية  المدوافه إهاف  لدن وتطدوف نيدأ فكدرلدن  المواات إهاف  مصطلح يعرر  (3)
 أجدل مدن وتطدويرام هلمهدم ثدم ومدن المتميدء األهاء  وي األفدراه اسدتقطال تيدمل متكاملدة

 .المنرمة أاداا لتحقيق تسعى واضحة خطط ضمن موارتهم من وازستفاه  سترقائهما

لند النرر إلي لملياي إهاف  المواات الريرية ن د أنها متعده  وز توجد اتفاق بيدأنها   فن دد  (4)
ه راتقييم األفوتي ياي متطلراي الموارة  راتحديد استأفبع لملياي اي اا ببع  الرا رين يحده

 .از تفددداظ بدددالمواوبينو  قددددفاي األفدددراهتنميدددة وتطدددوير والمطلوبدددة   كفددداءايلدددن طريدددق ال
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 وتحديددد المهددافايوالددرع  أ دداف إلددى أبعددد مددن  لدد  بحيددث أضدداا أبعدداه أخددرى كتحديددد ف ددو  
  المكافآي والتعويضاي.راتي ياي إست

لدن  ايمديندة السداهبلغ المتوسط العا  إلجاباي المستقصي منهم فدي الكليداي النرريدة ب امعدة  (5)
ن   وادذا يعندي أ  هفجدة إهفاك المستقصدي مدنهم لد3,04 واقع تطريق إهاف  المواات الريرية

 ةمتوسدطم تمعة معا تقع لند المستوي "يستاد  بدفجدة  تطريق إهاف  المواات الريريةواقع 
ت " للي مقياس ليكري للموافقة  ي الامس نقاط   ومن ثم يعكس اذا المتوسط ميال مدن جاند

ريدق تطواقدع محل الدفاسدة  نحدو   مدينة الساهايمنهم في الكلياي النررية ب امعة المستقصي 
 . إهاف  المواات الريرية

صدوف   بوجه لا   كا  مستوي الدزلة معنويا وبدفجة كرير  جدا من النا ية اإل صائية   وفي (6)
قدع اك واواضحة ومتسقة ل ميع العملياي   و ل  فيما يتعلق بات اه المستقصدي مدنهم نحدو إهف

 تطريق إهاف  المواات الريرية  في الكلياي النررية ب امعة مدينة الساهاي.

لدن ي مديندة السداهاب امعدة  عمليدةبلغ المتوسط العا  إلجاباي المستقصدي مدنهم فدي الكليداي ال (7)
ن   وادذا يعندي أ  هفجدة إهفاك المستقصدي مدنهم لد2,96 واقع تطريق إهاف  المواات الريرية

 ةمتوسدطم تمعة معا تقع لند المستوي "يستاد  بدفجدة    المواات الريريةتطريق إهافواقع 
ت " للي مقياس ليكري للموافقة  ي الامس نقاط   ومن ثم يعكس اذا المتوسط ميال مدن جاند

ريدق تطواقدع محدل الدفاسدة  نحدو   مدينة السداهايب امعة  عمليةالمستقصي منهم في الكلياي ال
 . إهاف  المواات الريرية

صدوف   ه لا   كا  مستوي الدزلة معنويا وبدفجة كرير  جدا من النا ية اإل صائية   وفيبوج (8)
اقدع واضحة ومتسقة ل ميع العملياي   و ل  فيما يتعلق بات اه المستقصدي مدنهم نحدو إهفاك و

 ب امعة مدينة الساهاي. عمليةتطريق إهاف  المواات الريرية  في الكلياي ال

صدي ن إهفاك المستقصدي مدنهم فدي الكليداي النرريدة و إهفاك المستقاختالفاي معنويدة بدي توجد (9)
يدمل منهم في الكلياي العمليدة  فيمدا يتعلدق بم مولدة مدن لمليداي إهاف  المواادت الريدرية وت
 دددو  فتاطدديط القددوي العاملددة   وازسددتقطال والتعيددين   والتوجيدده   وإهاف  األهاء   وتحليددل 

 ملين المواوبين .المهافاي الحرجة   واز تفاظ بالعا

اختالفددداي معنويدددة بدددين إهفاك المستقصدددي مدددنهم فدددي الكليددداي النرريدددة و إهفاك  ز توجدددد (10)
 ) ة        المستقصي منهم في الكلياي العملية  فيما يتعلق براقي لملياي إهاف  المواات الريري

 التدفيت والتنمية   تاطيط المساف الوظيفي   األجوف والحوافء   واإلجمالي ( .

 ومن خالل النتائب السابقة توصل الرا ث إلي التوصياي التالية : 

هو  اسدددترناء فهدددم ماايدددة إهاف   ألضددداء ايئدددة التددددفيس والهيئدددة المعاوندددة بال امعدددايللدددى  (1)
ير نالوسائل المتا ة لن طريق  وفهم مكوناتها بوضوح  ب ميع المواات الريرية  وأاميتها 

ا ية نق تنريم  لقايوالتي تتناول تحديد الموضوع   يوأوفاق والمؤتمرابحرية مهنية  فاق أو
 الذين لديهم خرر  لملية في اإلهاف . للارراءو لقاي لمل 

 لدوائح تنريميدة وخلدق ثقافدة تنريميدة  دول أاميدة إهاف  المواادت ي ت للدي ال امعداي وضدع  (2)
سدطى والو اإلهاف  العليدا أفدراه إ دراكوهوفاا في خلق ميء  تنافسية و ل  لن طريق  الريرية
 هوليددة مدن أجدل تعءيدء فهمهددم لنردا  إهاف  المواادت  وكيفيدة تطريددق ومدؤتمرايلمدل   بدوفش
 مكوناته.

 دد  و ي ت تدوفير الموافه الريرية   يث وإهاف بين إهاف  المواات الريرية  ضروف  الفصل   (3)
ألفكدددافام وميددددافيعهم  ميءانيددداي تاصددديص مرالدددا  متاصصدددة بيدددئو  الموادددوبين  مدددع 

 ة.اإلبدالي
   المرا در غيدر األجدوف والحدوافءلن طريدق  باستمرافازاتما  بتحفيء المواوبين وتي يعهم  (4)

 العاهيين. لألفراهولد  تطريق نفس المنه ية 
ركدء ومدن ثدم لمدل م اكتيداا الطلردة الموادوبين فدي األقسدا  والكليداي الماتلفدة العمل للي    (5)

تناسددت مددواارهم هاخددل  التددي ظددائ وال وإي دداهخددا  لهددم لالسددتفاه  مددن مددواارهم وصددقلها  
 ال امعة.
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   و ل  لن طريق الاطواي التالية :  الناجحة الموارة إهاف  إستراتي ية بناء (6)
 . الموارة إهاف  بررنامب سييمل الذي من تحديد -

 . والمعرفة واإلمكاناي المقدفاي مرل تعريراي باستادا  بالموارة المقصوه ما تحديد -

 . للمنرمة مستقرليةال الموارة متطلراي تحديد -

 همجدذب ويدتم,  لاليدة نوليدة  وو أفدراه وجدوه تضدمن التدي وال ذل ازختياف إجراءاي استادا  -
 . الءمن من طويلة لمد  فيها ويرقو ,  المنرمة في اموهوج يحتمل والذين

 وتطويرادددا تهمامهددداف لتطريدددق الفدددر  األفددراه تمدددنح التدددي األهواف لتطدددوير الوظدددائ  تصددميم -
 . والتحدي ستقالليةباز ومنحهم

 . ونمواا مهنهم في التطوير لتحقيق بالفر  المواات  وو العاملين تءويد -

 . العوائد نرا  وتسهل العمل تطوف تدلم لمل بيئة خلق -

 . خافجها والحيا  المنرمة في العمل بين ما المنطقي التواد  يحقق أطاف بناء  -

 . واإل رافية الدنيا اإلهافاي مديري لدي القياه  مهافاي تطوير -

 . لنها سير ل والذي,  المنرمة في منها الراقي لتحديد الموارة رصيدمراجعة ل إجراء -

 فدي األخدرى الريروقراطيدة  امعدايال مدع يتيدابه يكداه جامعاتنا العربيدة معرم في الحال إ وفي الاتا  ف    
 أمدا   الريدرية المدوافه بدإهاف  اتمدا ا فهنداك   فعدال بيدكل اإلهافيدة بمواارهدا بازاتما  تعني ز التي العالم

ً  يكدو  يكداه – يلد يرددو كمدا – المواادت بإهاف  ازاتما     امعداي ال معردم لددى األهندى  دده فدي أو معددوما
 كدو ي وفبمدا الريدرية المدوافه إهافاي من الكرير في إهافية مواات إهافاي مسمياي يوجد ز للمي و ست

  وتوظيدد   المواادت إهاف  فدي أخيدراً  التفكيدر فدي المؤسسدداي وأ اليدركاي بعد  لددى ازاتمدا  بعد  فيده
 .  الالي ية الرنوك بع  في المواات في األخصائيين أو المتاصصين بع 

 المراجع : -9

 المراجع العربية : -9/1
 ي "  أ مد للي صالح   للي مواي السوهاني   " إهاف  الموارة : المنروف العلمي اإلستراتي (1)

 . 2010معهد اإلهاف  العامة   مسقط   سلطنة لما    هوفية اإلهافي   
هة فيتيافه وجونسو    هين و را   " التحليل اإل صائي للمتويراي المتعده  من الوج (2)

 . 1998التطريقية "   ترجمة المرضى  امد لءا    هاف المريخ   السعوهية   

ء العددالي كمددنهب لتعءيددسددعد العنددءي   لددامر العطددوي   للددي العابدددي   " أنرمددة لمددل األهاء  (3)

  89ه   العددد34إسددتراتي ية إهاف  الموارددة فددي المنرمددة "  م لددة اإلهاف  وازقتصدداه   السددنة 

2011. 

 افالحو م لة المتميء  المستقرل يصنع المتميءين الموظفين ي ذل من  لرد الر من تييوفي  (4)

 .2006    1429 العده المتمد  

هدة واقدع تطريدق نردا  إهاف  المواادت الريدرية مدن وجلءيء  لردد الدر من لردد هللا صديا    "  (5)

ر غيدر نرر اإلهاف  الوسطي والعليا : هفاسة  الدة ال امعدة اإلسدالمية بودء  "  فسدالة ماجسدتي

 .2013منيوف    ال امعة اإلسالمية بوء    

لمدداف فتحدددي موسدددي   " تقيددديم فدددر  تطريددق مددددخل إهاف  المعرفدددة كمرتكدددء لتددددليم القددددف   (6)

الة ل امعاي المصرية : هفاسدة مقافندة بدين ال امعداي الحكوميدة والااصدة "   فسدالتنافسية ل

 .2013هكتوفاه غير منيوف    كلية الت اف    جامعة المنوفية   فرع الساهاي   
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مافاي اإل محمد الحميدي   الهاهي الطيت  " ازسترماف في التدفيت وإهاف  المواات: ت ربة هولة (7)

  ريددة  كليددة اليددرطة  معهددد تدددفيت الضددراط فأس الايمددة  اإلمددافايالعربيددة المتحددد   وفقددة بح

 .2011العربية المتحد   

 العدالي األهاء تحقيدق فدي وأثرامدا وأبعاهادا المواردة إلهاف  التحتيدة الرنيدة محمد الكرلداوي    (8)

 ماجسدتير غيدر منيدوف    فسدالة والقاهسدية  الكوفدة جدامعتي بدين مقافندة هفاسدة :للمنرمداي

 .2010 وفة  العراق  الك جامعة

تطدوير  محمد االل  إهاف  المواات: الموارة وازسترماف في المدوافه الريدرية  القداار   مركدء (9)

 .2010األهاء للنير والتوديع   هير  للنير والتوديع  

عدالي مركء المعلوماي وهلم اتاا  القراف بم لس الودفاء   مصدر   " سدماي التعلديم ال دامعي وال (10)

   "2012. 

ندوفمرر  18ة الصحة العالمية   الم لس التنفيدذي   الددوف  الرامندة والعيدرين بعدد المائدة    منرم (11)

2010. 
 ونمددا ج مقتر ددة "  فؤىاأللمددال :  اا ددم فددودي العردداهي   " إهاف  الموارددة فددي منرمدداي (12)

 .2010  17م لة الوري للعلو  ازقتصاهية واإلهافية   الكوفة   العراق   العده 
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