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تعتبرر تنميررة الءفراءات اإليداعيررة والمواهرب الخالررة فري المنظمررات مرن أابررر التحرد ات الترري  
تواجررره مسررردولي إدارة المررروارد البشررررية يهرررا فررري الولرررت الرررراهن ، رتيجرررة ت ايرررد   فررررات الت رررور 

لمنافسة في تقد م العديد من المنتجات والخدمات الجديدة التي التءنولوجي والتقني واشتعال حدة ا
تلبي مت لبات العماء وتحقق رضائهم وتضمن والئهم للمنظمة . األمر الذي دفع تلر  المنظمرات 
إلى تغيير رظرتها إلى مواردها البشرية باعتبارها أهم األصول والركائ  التي  جب استثمارها بشكل 

ألهداف أهمهرا ااتشراف م يرد مرن الفررس التسرويقية وتحسرين معردالت افء لتحقيق العديد من ا
   (.Abou- Moghli, et al ,2012)الربحية واألداء الءلي للمنظمة  

علرري الرررنم مررن أم مفهرروا إدارة المواهررب مفهرروا لررد م لرردا المنظمررات رفسررها ، ظهررر أ نرراء و 
ة مرررن دراسرررة مجموعرررة مرررااين ي الحررررل العالميرررة الثاريرررة ، إال أرررره ااتسرررب أهميتررره اإلسرررتراتيجي

   االستشارية في أواخر التسعينات من القررم العشررين والتري كاررت بعنروام الصرراا علري المواهرب
Barlow, 2006)                                                                         .) 

النظري في تناول هذا المفهروا وتتمثل أهمية وضرورة ت بيق إدارة المواهب رتيجة القصور   
وحدوده مما لد يؤدي إلي فهم األفراد له من وجهات رظر مختلفة ، ف بقا إلحدى الدراسات والتري 

% فقررم مررن خبررراء المرروارد البشرررية  عملرروم فرري ظررل مفهرروا واضرر  إلدارة 20توصررلت إلرري أم 
رنم مررن معرررفتهم % ال  أخررذوم فرري اعتبررارهم هررذا المفهرروا علرري الرر51المواهررب ، فرري حررين أم 
 .(Collings & Mellahi,2009 )بمدي أهميته لمنظماتهم 

مرررن أهرررم اإلمكاررررات التررري  جرررب أم تنرررال االهتمررراا والرعا رررة و لررر  ألم  تعرررد الموهبرررةو     
 مثلوم  روة بشرية ررادرة وفاعلرة  مكرن لهرم عنرد تروافر الظرروف المناسربة أم  غيرروا الموهوبين 

لتقدا ، وهذا ما جعل الدول بشكل عاا والمؤسسرات لصر أساسي وجه حضارات األمم ويمثلوم عن
ورعايتهم إ مارا برأرهم  متلءروم القردرة الموهوبين بشكل خاس يتنافسوم فيما يينهم على تشجيع 

 .(Agha,et al,2012 )على زيادة القوة االلتصاد ة كنتيجة رهائية 
هرا علري إرشراء المشرروعات ولد أادت التجارل العالميرة فري بعرل الردول التري ركر ت جهود 

الصررناعية الضررخمة واسررتيراد التءنولوجيررا الحديثررة ، وأهملررت االهتمرراا الحقيقرري والجرراد بررالموارد 
فسرية البشرية وإدارة المواهب لم تنج  في تحقيرق أي تقردا التصرادي أو أم تحقرق لهرا مكاررة تنا

ق يررلءوريررة والمالي يررة أم تحقكمررا أارردت التجررارل الياباريررة واأللماريررة والصررينية وايررين الرردول ، 
التمير  فرري اإلرتررا  لررين فقررم مررن خررال إرشرراء وحرردات للمرروارد البشرررية بشرركل تقليرردي فرري إدارة 

زيرادة أعرداد الموهروبين مرن خرال  إلريالعمرل بشركل اسرتراتيجي  إليمنظمات األعمال ، يل تعداه 
 .(Collings & Mellahi,2009 ) يرامج التربية والتعليم والتدريب والت وير 

وكنتيجة لرنبة المنظمات فري اإليرداا وااليتءرار والت روير فرام  لر  يت لرب منهرا البحر  عرن  
المواهررب والجرردارات ، وحتررى وإم اسررت اعت الحصررول علرري المواهررب فمررن النررادر أم ترروفر لهررم 
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يهم الرعا ة الفعالة وكثيرا ما تواجه صعوبات في االستفادة منهم أابر استفادة ممكنرة والحفراع علر
، كما تعتمد إدارة المواهب علي تحديد األفراد الموهوبين بالمنظمة ومعرفة ما يريدوره وتوفيره لهم 
، فإ ا لم تقوا المنظمة يتوفير احتياجاتهم وما يريدوره فسيقدا المنافسين علي  ل  ويروفروا لهرم 

لرذل  ظهرر مفهروا  -وكمثال علي  ل  هجرة نالبية العقول المصرية إلي الخار   -ما  حتاجوره 
إسررتراتيجية االحتفرراع بالعرراملين الموهرروبين ومررن هنررا جرراءت أهميررة إدارة المواهررب مررن المنظررور 

 ( .2013) عبدالعال ، التنافسي 
% مررن المنظمررات األمريكيررة لررديها رضيررة منخفضررة 77ولقررد أوضررحت احرردي الدراسررات أم  

لتخ يم التعرالبي للمواهرب ، وأم % من المنظمرات تقروا برا35لفجوة المواهب في أعمالها ، وأم 
% فقم من هذه المنظمات تقوا يتنفيذ هذا التخ يم التعالبي ، كما أوضحت هرذه الدراسرة أم 10
مليوم أمريكي يبحثوم تغيير وظائفهم في العاا القادا مع تءلفرة دورام المروظفين تصرل إلري  21

سلبا علي المنظمة من حي  % من المرتب السنوي للموظف التارك للوظيفة ، وهذا سيؤ ر 250
 . (Bethke, et al , 2011 )االحتفاع والنمو التنظيمي 

هذا ولد أصبحت المنظمات في الق اا العاا والخاس تعاري مرن رقرف فري المهرارات ، بسربب  
تداخل مجموعة من العوامل منهرا : المنافسرة الدوليرة ، تغيرر تركيبره القروي العاملرة ، واألخ رر هرو 

الحفاع علي الموظفين الموهروبين ، وجعلرت إدارة  إليوبالتالي سعت هذه المنظمات ، هجرة العقول 
المواهب من أولوياتهرا الرئيسرية ، و لر  بالعمرل علري تحديرد المرؤهات األساسرية والقياد رة والفنيرة 
والوظيفية ، وجعلت إدارة المواهب أحد مهاا القادة األساسية ، حي  يتحرتم علريهم الدلرة فري وضرع 

 (Kaur,2013 ).يير اختيار الموظفين وااتشاف مواهبهم والعمل علي صقلها وت ويرها معا
الدراسررات أم الحصررول علرري ميرر ة تنافسررية مسررتدامة ال  ررأتي مررن خررال  إحرردىولررد أارردت   

المنتجات الخارجية للمنظمات ، ولءنه يتءوم من خال الصفات والموارد الداخلية للمنظمرة والتري 
لبرررل المنظمرررات األخررررى ، حيررر  أم رأس المرررال البشرررري كمرررورد  مثرررل أداة  صرررعب تقليررردها مرررن 

 . (Alma'aitah,et al, 2013)مة لتحقيق مي ة تنافسية مستدامة المنظ
توصيف الوالرع الحرالي إلدارة المواهرب  إليمن خال التقصي والتحليل  البح و  سعى هذا     

،  والءشررف عررن ررروا ولرروة العالررة يررين إدارة  تلجامعررة مدينررة السرراداوالقرردرة التنافسررية المسررتدامة 
إدارة  لءيفيرة ينراءتقرد م إسرتراتيجية ، باإلضرافة إلري  المواهب البشرية والقدرة التنافسرية المسرتدامة

 الجامعات المصرية . الناجحة في البشرية المواهب 
 
 
 الدراسة االست اعية :  -2



 4 

يات الفرد ررة المتعمقررة ، وكررذل  أسررلول اعتمرردت الدراسررة االسررت اعية علرري أسررلول المقررا   
المقايات الجماعية المتعمقة مع عينة محدودة من كل من أعضاء هيدة التردرين وأعضراء الهيدرة 

عضو هيدرة تردرين ،  30المقايات ينوعيها مع  إجراءالمعاورة بجامعة مدينة السادات ، حي  تم 
 للدراسة .عضو هيدة معاورة بجامعة مدينة السادات الخاضعة  20و

 ولد تم إجراء هذه المقايات لتغ يه الجوارب التالية : 
 .في الجامعات المصرية مفهوا وأرواا الموهبة  ▪
 مفهوا إدارة المواهب البشرية في الجامعات المصرية . ▪
 الجامعات المصرية. فيالمواهب البشرية  عمليات إدارة ▪
 القدرة التنافسية المستدامة لجامعة مدينة السادات. ▪
لجامعرررة مدينرررة دور إدارة المواهرررب البشررررية فررري تررردعيم القررردرة التنافسرررية المسرررتدامة  ▪

 .السادات 
الدراسة االست اعية , توصل الباح  الى مجموعة من  وفى ضوء المقايات المختلفة التي تمت في

 :التالياالستنتاجات على النحو 
تي تحتا  إلي رعا ة وتنمية تتعدد أروا المواهب الموجودة في جامعة مدينة السادات وال ▪

 وت وير .
 ال توجد إدارة بالمعني العلمي للمواهب البشرية بجامعة مدينة السادات . ▪
والعمرل  وبينيوجد ارخفاض في الوسائل التي تسرتخدمها جامعرة السرادات لتحفير  الموهر ▪

 . الترليةعلي تنمية والئهم للجامعة واالستثمار في حياتهم المهنية وعمليات 
 في جامعة مدينة السادات . الخاصة بالموهوبيناالهتماا والرعا ة  ارخفاض ▪
 الموهبرررةتوجررد العديرررد مرررن الصرررعوبات التررري تواجرره جامعرررة مدينرررة السرررادات الاتشررراف  ▪

 وت ويرها وتنميتها .
ترررنخفل القررردرة التنافسرررية المسرررتدامة لجامعرررة مدينرررة السرررادات رضررررا لعررردا اهتمامهرررا  ▪

 . االيتءارو باإليداا 
وح الءامل للدور الهاا الذي تلعبه إدارة المواهب البشرية في تدعيم القدرة عدا الوض ▪

 لجامعة مدينة السادات .المستدامة التنافسية 
 
 

 البح  : وتساضالت مشكلة  -3

                                                 
  ا . 2013 د سمبرالي 2013هذه المقايات خال الفترة من أاتوبر  إجراءتم 
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تسعي الدول في جميع أرحاء العالم رحو التقدا واالزدهرار فري شرتي مجراالت الحيراة ، وبمرا   
ي تءروين الحضرارات وتحقيرق التقردا واالزدهرار رجرد أم الردول أم اإلرسام هو العنصر األساسي ف

المتقدمة سرعت إلري تنميتره واالهتمراا بره ، وخاصرة الموهروبين مرنهم الرذين هرم رأس مرال الثرروة 
 البشرية في أي مجتمع وسبيل األمم في تحقيق التقدا والرلي .

واهرب البشررية ، ررتج عنهرا ولد أجريت دراسة بحثية لتقييم األ رر المرالي لممارسرات إدارة الم 
مجموعة من النتائج المحددة حول إدارة المواهب ، ووجود عالة لوية يين إدارة المواهب واألداء 
المررالي . ولررد تررم ربررم مؤشررر جررودة ممارسررات إدارة المواهررب بأربعررة مقررايين ماليررة هرري القيمررة 

هررذا المؤشررر أم المقررايين السررولية للشررركة ، واإلرتاجيررة ، وصررافي الرررب  ، والمبيعررات ، ووجررد 
الماليررة األربعررة ت يررد بشرركل ملحرروع مررع ارتفرراا مسررتوي جررودة ممارسررات إدارة المواهررب البشرررية 

(Tarique & Schuler ,2010)                                                                       

معهرا فري ضروء فلسرفة ورظرم  ولقد أدركت الردول المتقدمرة مشركلة حررل المواهرب وتعاملرت   
 إلريخاصرة الزالرت تفتقرر المصررية  والجامعراتإدارة الموهبة ، ولءرن مؤسسراتنا العربيرة عامرة 

فهرم حقيقرة هرذه المشركلة ، خاصرة أرهررا تركر  علري إدارة التهديردات بقيراس الفجروة فرري األداء 
ي األداء المقبرول والعمل علي عاجها من خال يرامج التدريب والت وير وبالتالي تحقرق مسرتو 

وتتجاهررل إدارة الفرررس الترري تحتررا  جهررد وتءلفررة ألررل وهرري الترري تعمررل علرري تحقيررق التميرر  
 . (Stahl,et al,2012 ) واإليداا عن  ريق إدارة الموهوبين 

وأوضحت احردي الدراسرات أم القليرل مرن مؤسسرات التعلريم العرالي أسسرت يررامجرا رسرميا     
, كما أم القليل من هذه المؤسسات تتبني يرامج تنموية رسمية  لدعم المواهب الموجودة لديها

للمواهررب , وبالتررالي فررام مؤسسررات التعلرريم العررالي ال ترلرري إلرري مسررتوى األعمررال التجاريررة و 
الصررناعية فرري ت رروير مواهبهررا , كمررا أم البحرروإ المتعلقررة بررإدارة المواهررب فرري مجررال التعلرريم 

 .( Alma'aitah,et al, 2013)العالي محدودة 
فمعرردل ولررد تبررين أم ل رراا التعلرريم العررالي يواجرره تحررد ات كبيرررة فرري إدارة المواهررب برره ,      
 جارررببسرربب اإلرهرراق فرري العمررل , والتقاعررد , إلرري  األخيرررةالعمالررة مت ايررد فرري السررنوات  دورام

, وهررذا  األخرررى فرري المجرراالت الترري ال تتناسررب مررع مررا تدفعرره المنظمررات  والمكافرر تالمرتبررات 
, كمرا ةرسة الجامعات الخاصرحلول لتظل لادرة علي مناف إ جادالتعليمية يت لب من المؤسسات 
أره ال يوجد رظاا لجذل وتدريب و ت وير ودعم األفراد المتمي ين في   أوضحت احدي الدراسات

 . (Davies & Davies,2010 )ل اا التعليم 
ة ومنهرررا المؤسسرررات يرررحبالر أم المنظمرررات نيرررر  (Deery,2008)ولرررد يينرررت دراسرررة       

إلررري المي اريرررات التعليميرررة تظهرررر رقصرررا ملحوظرررا فررري ممارسرررة إدارة المواهرررب , ويرجرررع  لررر  
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المحدودة , واللوائ  الجامدة , وعردا التغيرر الرذي  عيرق جهرود هرذه المؤسسرات لبنراء أعضراء 
 هيدة تدرين عالية األداء .

دات فيما  خرف العمليرة التعليميرة والبحثيرة ومن أهم المشاال التي تواجه جامعة مدينة السا    
 ( .2014: ) مقترح الخ ة اإلستراتيجية لجامعة مدينة السادات ، ما يلي

 رقف الموارد الماد ة والمالية الازمة للقياا بالعملية التعليمية والبحثية . ▪
 هجرة أصحال الءفاءات النادرة والمؤهات العلمية العالية خار  الدولة . ▪
 جه ة والمعدات المستخدمة في البح  العلمي .األتقادا  ▪
ود وعدا مرورة اللوائ  والقوارين والتشرريعات المنظمرة لسرير العمليرة التعليميرة مج ▪

 والبحثية .
ت بيررق وفرري ضرروء رتررائج الدراسررة االسررت اعية اتضرر  وجررود لصررور فرري إدراك أهميررة        

تردرين والهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة أعضراء هيدرة المن لبرل  البشرية إدارة المواهب عمليات
، ولرذل  هنراك حاجرة ماسرة  مة لهرابالشكل الذي ينعكن علي القدرة التنافسية المستداالسادات  

، وتحديرد دورهرا فري تردعيم القردرة  جامعة مدينة السراداتلدراسة والع إدارة المواهب البشرية في 
 التنافسية المستدامة .

 : التساضالت والتي  سعي الباح  لإلجابة عليهررا وهي كما يلي  وتثير هذه المشكلة عددا من
وت روير ل وتوظيف المواهب ، تنمية ذج)البشرية  المواهبوالع ت بيق عمليات إدارة هو ما  (1)

 ؟ جامعة مدينة الساداتالمواهب ، االحتفاع بالمواهب ( في 
 ؟السادات لجامعة مدينة (  ما هو والع القدرة التنافسية المستدامة 2)
( هررل هنرراك عالررة  ات داللررة إحصررائية يررين ت بيررق عمليررات إدارة المواهررب البشرررية والقرردرة 3)

 ؟ لجامعة مدينة السادات التنافسية المستدامة 
 :  أهداف البح  -4

 على النحو التالي :مجموعة من األهداف ،  هذا البح  إلى تحقيقالباح  من خال  سعى 
 . جامعة مدينة الساداتفي البشرية  مواهبإدارة ال ياتعملت بيق  والعتحرديرد  (1)
 .لجامعة مدينة السادات تحديد والع القدرة التنافسية المستدامة  (2)

تحديد روا ولوة العالة يين ت بيق عمليات إدارة المواهب البشرية والقدرة التنافسية المستدامة  (3)
 .لجامعة مدينة السادات 

 .المصرية و الناجحة في الجامعات العربية البشرية مواهب تقد م إستراتيجية لبناء إدارة ال (4)
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   : فروض البح  -5
اعتمررد الباحرر  فرري تنميررة فررروض البحرر  علررى البيارررات الثارويررة متمثلررة فرري الدراسررات والبحرروإ 
السابقة المنشورة ونير المنشورة ، باإلضافة إلرى الماحظرة ، وفرى ضروء  لر  ، تمرت تنميرة فرروض 

 التالية :  الفروضفي البح  
أعضراء الهيدرة المعاوررة بجامعرة  أعضاء هيدة التدرين و ال توجد اختافات معنوية يين إدرااات( 1) 

الد موجرافية ) النروا ،  مختاف خصائصهبا البشرية  مدينة السادات حول والع عمليات إدارة المواهب
 روا الءلية ( .السن ، المؤهل العلمي ، 

أعضراء الهيدرة المعاوررة بجامعرة أعضاء هيدرة التردرين و نوية يين إدرااات ال توجد اختافات مع( 2)
الد موجرافيررة ) النرروا ،  مخصائصرره القرردرة التنافسررية المسررتدامة برراختافمدينررة السررادات حررول والررع 
 روا الءلية ( .السن ، المؤهل العلمي ، 

واهرب البشررية والقردرة التنافسرية ت بيرق عمليرات إدارة الم( ال توجد عالة  ات داللة إحصائية يرين 3)
 المستدامة لجامعة مدينة السادات.

 منهجية البح  :  -6
 تتضمن منهجية البح  عدة عناصر هي كما يلي : 

 : أرواا البيارات – 6/1
ويسررتخدا ررروعين مررن البيارررات همررا البيارررات  عتبررر هررذا البحرر  مررن أرررواا البحرروإ الوصررفية ,       

 ولية .الثاروية والبيارات األ 
  البيارات الثاروية : (أ)
 اعتمررد الباحرر  علرري مجموعررة مررن البيارررات الثارويررة الازمررة لتحقيررق أهررداف البحرر  وتتمثررل فرري  

مفهوا إدارة المواهرب البشررية ، وأسربال ظهرور هرذا المصر ل  ، ومراحرل ت روره ، وأهميرة ييارات عن 
ولرراا الباحرر  بالحصررول علررى ، لبشرررية وعمليررات إدارة المواهررب اإدارة المواهررب البشرررية للمنظمررة ، 

والمجرات و الردوريات أهمها المراجع العربية واألجنبيرة  البيارات الثاروية من مصادرها المختلفة ، ومن
والتقررارير المتاحررة  واإلحصررائياتالعلميررة , و األبحرراإ المنشررورة للجهررات  ات الصررلة بمجررال البحرر  , 

 . , ووزارة التعليم العالي , وجامعة مدينة السادات اءواإلحصبالجهاز المرك ي للتعبدة العامة 
 البيارات األولية : (ل)

البيارات الثاروية التي تساعد علي يلورة مشكلة وأسدلة البح  , وصريانة فروضره ,  إليباإلضافة 
االعتمراد علري البياررات األوليرة مرن خرال لائمرة  ترمفقرد لمجتمرع البحر  ,  األساسريةولتحديد المامر  

 التدرين والهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات .هيدة أعضاء  إليء موجهة استقصا
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 :  مجتمع البح  – 6/2
تمثرل الظراهرة  التري شير مجتمع البح  من وجهة النظر اإلحصائية علرى أررهمجميع المفرردات       

ي ضروء , وفرم  صرفة معينرة أو أاثرر , وم لرول جمرع البياررات حولهرا فيتشترك ، و موضوا البح  
هيدررة المعاورررة بجامعررة الهررذا البحرر  يتءرروم مررن أعضرراء هيدررة الترردرين وأعضرراء م مجتمررع إ لرر  فرر

هيدرة ال( مجتمع البح  من أعضاء هيدة التدرين وأعضاء 1مدينة السادات . ويوض  الجدول رلم )
 المعاورة بجامعة مدينة السادات .

 (1جدول رلم )
 تدرين وأعضاء هيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات مجتمع هذا البح  يتءوم من أعضاء هيدة ال

 أعضاء هيدة المعاورة أعضاء هيدة التدرين الءلية
 50 124 التربية الرياضية
 34 55 السياحة والفنادق
 62 75 ال ب البي ري 

 20 13 التربية
 40 15 التجارة
 38 5 الحقوق 

 4 40 معهد الدراسات والبحوإ البيدية
 21 96 هندسة الورا يةمعهد بحوإ ال

 269 423 اإلجمالي
 . 2014جامعة مدينة السادات , مايو  –هيدة التدرين  ضاءعأ*المصدر :شدوم 

 : البح  تاعين -6/3    
ترم االعتمراد علرى , فقد هكل مفردات إلىرظرا لءبر حجم مجتمع البح  , وارتفاا تءلفة الوصول   

 للدراسة الميدارية فى هذا البح  .  البيارات الازمة تجميعأسلول العينات ل
 أوال :عينة أعضاء هيدة التدرين :

لتحديد حجم عينة البح  من أعضاء هيدة التدرين بجامعرة مدينرة السرادات بحير  تمثرل مجتمرع  
 الخ وتين التاليتين: بإتبااأعضاء هيدة التدرين يهذه الجامعة تمثيا دليقا , لاا الباح  

مرن أعضراء هيدرة التردرين فري كليرات جامعرة مدينرة السرادات فري العراا تم تحديد مجتمع البحر    •
 عضو هيدة تدرين . 423تمثل فى  والذي 2014/2015الجامعي 

حجم عينة أعضاء هيدة التدرين بجامعة مدينرة السرادات محرل الدراسرة وفقرا للمعادلرة  تحديد تم   •
 التالية:
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 حيث :  

 ا = حجم العينة 
  1,96٪ ، وهى =  95المقايلة لدرجة الثقة  ت = الدرجة المعيارية
التوزيع ، وحي  أم التوزيع  بيعي فإم رسبة النجاح= رسبة الفشل=  فيف = رسبة النجاح 

50٪ 
Δ  = 5= رسبة الخ أ المسموح به والمنتشر على  رفي التوزيع بمقدار متساوي وهى ٪ 

 م = حجم المجتمع .
 تدرين  حجم العينة من أعضاء هيدة الولذل  فإم 

 

 

 

عينة بت بيق ال ريقة البسي ة ) ريقة النسب( للعينات ال بقية العشوائية، تم توزيع حجم و    
اما  محل الدراسة التدرين بكليات جامعة مدينة السادات هيدة أعضاء هيدة التدرين على أعضاء 

 ( .2)في الجدول رلم هو ُموض  

 (2جدول رلم )
  التدرين بكليات جامعة مدينة السادات هيدة على أعضاء  أعضاء هيدة التدرين عينةتوزيع 

 مفردات العينة  النسبة  أعضاء هيدة التدرين  الءلية 
 59 %29 124 التربية الرياضية 
 26 %13 55 السياحة والفنادق
 36 %18 75 ال ب البي ري 

 6 %3 13 التربية
 8 %4 15 التجارة
 2 %1 5 الحقوق 

 18 %9 40 وإ البيديةمعهد الدراسات والبح
 47 %23 96 معهد بحوإ الهندسة الورا ية

 202 %100 423 اإلجمالي 

  اريا :عينة أعضاء الهيدة المعاورة :
لتحديد حجرم عينرة البحر  مرن أعضراء الهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة السرادات بحير  تمثرل 

الخ ررروتين  بإتبرررااالباحررر  مجتمرررع أعضررراء الهيدرررة المعاوررررة يهرررذه الجامعرررة تمثررريا دليقرررا ,لررراا 
 التاليتين:  

 
 ا =   

 ف ( – 1ف ) × م ×  2ت

Δ2 ف ( – 1م )  2م + ت 

 
    = 

(1,96)2 ×423 ×0,50(1 – 0,50) 

(0,05)2  ×423 +(1,96)2 × 0,50(1 – 0,50) 

  

 

 عضو هيدة تدرين 202= 
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الهيدة المعاورة في كليات جامعة مدينة السادات  أعضاءالبح  من مجتمع تم تحديد حجم  •
 عضو هيدة معاورة . 269تمثل في  والذي, 2014/2015 الجامعيفي العاا 

 تم تحديد حجم عينرة أعضراء الهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة السرادات محرل الدراسرة وفقرا •
  للمعادلة التالية: 

 
                           

  = الهيدة المعاورةحجم العينة من أعضاء ولذل  فإم 

 
 رة و معا عضو هيدة 174=                                                                

 عينة م توزيع حجم بت بيق ال ريقة البسي ة ) ريقة النسب( للعينات ال بقية العشوائية، تو    
 محل الدراسة المعاورة بكليات جامعة مدينة السادات الهيدة هيدة المعاورة على أعضاء الأعضاء 

 ( .3)في الجدول رلم اما هو ُموض  

 (3جدول رلم )
 المعاورة بكليات جامعة مدينة الساداتالهيدة هيدة المعاورة على أعضاء الأعضاء  عينةتوزيع 
 مفردات العينة  النسبة   دة المعاورةالهيأعضاء  الءلية 

 33 %19 50 التربية الرياضية 
 23 %13 34 السياحة والفنادق
 40 %23 62 ال ب البي ري 

 12 %7 20 التربية
 26 %15 40 التجارة
 24 %14 38 الحقوق 

 2 %1 4 معهد الدراسات والبحوإ البيدية
 14 %8 21 معهد بحوإ الهندسة الورا ية

 174 %100 269 ي اإلجمال

 المتغيرات والقياس : – 6/4
يرررات تغفرري ضرروء مشرركلة وأهررداف البحرر  وفروضرره ,  مكررن تصررنيف متغيرررات البحرر  الررى الم

 الرئيسية التالية :
 0متغيرات فرعية (  3)عمليات إدارة المواهب البشرية  •

 0متغير فرعى  (  2القدرة التنافسية المستدامة  ) •

 
 ا =   

 ف ( – 1ف ) × م ×  2ت

Δ2 ف ( – 1م )  2م + ت 

    (1,96)2 ×269 ×0,50(1 – 0,50) 

(0,05)2  ×269 +(1,96)2 × 0,50(1 – 0,50) 
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متغيرررات الدراسررة المتعلقررة بعمليررات إدارة المواهررب البشرررية علررى واعتمررد الباحرر  فرري تنميررة 
 Du Plessis,2010 )؛ Bhatnagar,2008؛ Riccio,2010؛(Qi,2013الدراسات السابقة

بمررا يتفرق مرع البيدررة  واإلضرافةبعررل التعرديل والحرذف  جراءإبر لر  لرراا الباحر   إلرىباإلضرافة  
رئيسرية ترم لياسرها  أبعراد  ا رة البشررية علرى المواهرب إدارةالمصرية  , ولد اشرتملت عمليرات 

 : التاليعلى النحو 
 المواهب:وتوظيف بعد جذل  (أ)

المكروم مرن  عبارات , ولد تم لياس هذه العبرارات باسرتخداا مقيراس ليكررت 8 ضم هذا البعد    
 شرير الموافقة التامة يينما  إلى( 5عدا الموافقة , حي   شير الرلم ) /خمن درجات للموافقة 

 0عدا الموافقة تماما مع وجود درجة محايدة في المنتصف  إلي( 1لرلم )ا
 (  بعد تنمية وت وير المواهب :ل)

عبارات , ولد تم ليراس هرذه العبرارات باسرتخداا مقيراس ليكررت المكروم مرن  6 ضم هذا البعد     
يينمررا الرررلم  الموافقررة التامررة إلرري( 5عرردا الموافقررة , حيرر   شرير الرررلم ) /خمرن درجررات للموافقررة 

  0عدا الموافقة تماما مع وجود درجة محايدة في المنتصف إلي(1)
 :بعد االحتفاع بالمواهب ) ( 

عبارات , ولد ترم ليراس هرذه العبرارات باسرتخداا مقيراس ليكررت المكروم مرن  6 ضم هذا البعد 
يينمرا الررلم الموافقة التامرة  إلي( 5عدا الموافقة , حي   شير الرلم ) /خمن درجات للموافقة 

 0عدا الموافقة تماما مع وجود درجة محايدة في المنتصف  إلي(1)
التنافسية المستدامة على الدراسات اما اعتمد الباح  في تنمية متغيرات الدراسة المتعلقة بالقدرة  

؛ 2013,  ؛ عيررد ,2005؛ درويرر, ,2005يررق, ف؛تو 2002, السررلمي؛2001يرروبكر,أالسررابقة )
Alma'aitah,et al, 2013 ). 

بمررا يتفررق مررع البيدررة  واإلضررافةالتعررديل والحررذف بعررل  بررإجراء لرر  لرراا الباحرر   إلرري باإلضررافة
ين ترم لياسرهما علرى النحرو يالمصرية , ولد اشتملت القدرة التنافسية المستدامة على بعردين رئيسر

 : التالي
 بعد لدرات المبدا والمبتءر : (أ)

عبرارات باسرتخداا مقيراس ليكررت المكروم مرن عبرارات , ولرد ترم ليراس هرذه ال البعرد9 ضم هذا 
الموافقة التامرة يينمرا الررلم  إلي( 5عدا الموافقة , حي   شير الرلم ) /خمن درجات للموافقة 

 0عدا الموافقة تماما مع وجود درجة محايدة فى المنتصف  إلي(1)
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 بعد مهارات المبدا و المبتءر: (ل)
العبرارات باسرتخداا مقيراس ليكررت المكروم مرن  عبارات , ولد ترم ليراس هرذه 6البعد  ضم هذا 

الموافقة التامرة يينمرا الررلم  إلي( 5عدا الموافقة , حي   شير الرلم ) /خمن درجات للموافقة 
 0عدا الموافقة تماما مع وجود درجة محايدة فى المنتصف  إلي(1)

 ارات فروض البح  :بتحليل البيارات واخت أساليب – 6/5
ارات برذا البح  بأرها متعددة المتغيرات , كما أم أنراض التحليل واختهيارات سم  بيعة يتت      

اثر من متغيرين فري رفرن أالفروض تن وي على التحقق من روا ودرجة العالة واالختاف يين 
 اإلحصررائيةسرراليب الولررت , و مررن  ررم كررام مررن الضررروري أم يررتم تحليلهررا  باسررتخداا بعررل األ

عررددة . ولقررد اعتمرردت منهجيررة معالجررة ييارررات هررذا البحرر  علررى بعررل المناسرربة للمتغيرررات المت
(, و فررى  SPSSسرراليب التحليررل االحصررائى )  أسرراليب التحليررل المتقدمررة والمترروفرة فرري ح مررة أ

ساليب القيراس ورروا العينترين المسرتخدمتين فرى الدراسرة أضوء  بيعة متغيرات الدراسة وعددها و 
 األسراليب سرتخدااا, لرذا تقررر  أخررى مرن راحيرة  ار الفرروضواختبرنراض التحليرل أمن راحية , و 

 التالية : اإلحصائيةارات بواالخت
 ساليب تحليل البيارات : أ (1)

 تحليل البيارات المستخدمة فى البح  فيما يلى : أساليب مكن توضي  
 : الوصفيأساليب التحليل  (أ)

واالرحرررراف  سررراييالحوخاصرررة الوسرررم  الوصرررفيسررراليب التحليرررل أاعتمرررد الباحررر  علرررى       
هم والءشررف عررن مرردى وجررود نو لرر  فررى تحليررل ووصررف اسررتجابات المستقصرري مرر المعيرراري 

عضاء الهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة السرادات أعضاء هيدة التدرين و أ إدراااتاختافات فى 
ووالرع القردرة التنافسرية المسرتدامة براختاف بعرل البشررية  المواهرب إدارةحول والرع عمليرات 

 .)النوا , السن , المؤهل العلمي , وروا الءلية ( ةهم الد موجرافيخصائص
 معامل االرتباط ألفا :  أسلول (ل)

تيرار خار درجة االعتماد ة في المقايين متعرددة البنرود فري الدراسرة الحاليرة , وترم ابو ل  الخت    
علرى  هلتركير  المسرتخدمة فري تحليرل االعتماد رة  اإلحصرائيةسراليب هذا األسرلول دوم نيرره مرن األ

 0و المتغيرررات الترى يتءرروم منهررا المقيرراس الخاضررع لاختبررار أيررين البنررود  الررداخليدرجرة التناسررق 
, والقرردرة التنافسررية البشرررية فررى الدراسررة الحاليررة بعمليررات إدارة المواهررب  األسررلولويتعلررق هررذا 

 0رهم من المقايين متعددة البنود أالمستدامة حي  
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 عاملى :) ( أسلول التحليل ال
م درجرة الصراحية الداخليرة لرنفن المقرايين متعرددة البنرود والمسرتخدمة يار وتقيبو ل  الخت    

صررور  أاثرررمررن  األساسرريةسررلول تحليررل العناصررر )المكورررات( أفرري الدراسررة الحاليررة , ويعتبررر 
بصرفة فري البحروإ االجتماعيرة بصرفة عامرة وبحروإ التسرويق تحليرل العوامرل اسرتخداما  أسلول
الخاضرعة  األصرليةمرن البياررات ة . ويرك  هرذا األسرلول علري اسرتخرا  العناصرر الرئيسرية خاص

حسب رسبة مساهمة كل منها في تفسير التباين فرى المتغيررات  تنازليللتحليل مع ترتيبها بشكل 
فام التحليل العاملى  عمل على تخفيل البيارات مرن جهرة  وبالتالي 0صلية الخاضعة للتحليل األ

بشركل تنرازلى وفقرا لمسراهمة كرل  األبعرادوترتيب هذه الحقيقية من جهة  ارية ,  األبعادراح , والت
 0من جهة  الثة  صلياألمنهما فى تفسير التباين فى  المتغير 

 :  )د( أسلول تحليل التباين أحادي االتجاه
كرررن الترررى  م اإلحصرررائيةسررراليب االتجررراه أحرررد األ أحرررادىالتبررراين تحليرررل  أسرررلول عتبرررر      

هيدة العضاء أضاء هيدة التدرين و عدرااات أإاستخدامها في تحديد الفروق )االختافات( يين 
ووالررع القرردرة البشرررية المواهررب  إدارةالمعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات حررول والررع عمليررات 

 .  ( العلمي)السن , المؤهل  المستدامة و ل  باختاف خصائصهم الد موجرافية التنافسية 
 الرتباط المتعدد:اليل االرحدار و )ه( تح

سرراليب التحليررل التررى تتعامررل مررع أتحليررل االرحرردار واالرتبرراط المتعرردد مررن  سررلوبيأ عتبررر     
سرلوبين معرا و لر  بغررض الءشرف عرن رروا ولروة المتغيرات المتعددة , ويتم اسرتخداا هرذين األ

تحليل االرحدار المتعدد سلول أالعالة يين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة , وحي   ساعد 
ويسرراعد  ، فرري التحقررق مررن وجررود عالررة يررين المتغيررر التررابع وعرردد مررن المتغيرررات المسررتقلة 

هررذين سررلول تحليررل االرتبرراط المتعرردد فرري تحديررد لرروة العالررة يررين المتغيرررين ,تررم اسررتخداا أ
ن ت بيرق عمليرات درجرة العالرة يريو فى هذا البح  للتحقرق مرن روعيرة يين اإلحصائ األسلوبين

هررم أ, وتحديررد المواهررب البشرررية والقرردرة التنافسررية المسررتدامة لجامعررة مدينررة السررادات  إدارة
ترردعيم القرردرة التنافسررية المسررتدامة  إلررىم تررؤدى أالمواهررب البشرررية التررى  مكررن  إدارةعمليررات 

 .لجامعة مدينة السادات 
 فروض البح  : اختبار (2)

والتررى تتناسررب مررع  اإلحصررائيةلررى عرردد مررن االختبررارات خررال هررذا البحرر  , تررم االعتمرراد ع
 فروض البح  فيما يلى :  ختباراتاوتتمثل ، رواا الفروض التى تم صيانتها أ بيعة و 

ه , وترم اسرتخدامه بغررض االتجرا أحرادىتحليرل التبراين  ألسرلولالمصراحب  F –testاختبرار  )أ( 
شررف عررن مرردى وجررود اختافررات معنويررة يررين واللررذام يتعلقررام بالء والثرراري األول ينرضررار الفاختبرر
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أعضاء هيدة التدرين وأعضاء الهيدة المعاورة بجامعة مدينة السرادات الخاضرعة للدراسرة  إدرااات
( و ل  رحو والع كا مرن عمليرات إدارة العلميباختاف خصائصهم الد موجرافية )السن , والمؤهل 

ر مرن متغيراتهرا )جرذل وتوظيرف المواهرب , ورحو كل متغي جماليإالمواهب البشرية مأخو ا بشكل 
علررى حررده . ووالررع القرردرة التنافسررية المسررتدامة تنميررة وت رروير المواهررب , واالحتفرراع بالمواهررب ( 

ومهرارات المبردا ، , ورحو كل متغير من متغيراتها ) لدرات المبدا والمبتءر  جماليإمأخو ا بشكل 
 والمبتءر ( على حده . 

واللررذام يتعلقررام  والثرراري األول ينرضررفوتررم اسررتخدامه بغرررض اختبررار ال:  T-test)ل(  اختبررار 
أعضرراء هيدررة الترردرين وأعضرراء الهيدررة  إدراارراتبالءشررف عررن مرردى وجررود اختافررات معنويررة يررين 

، المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات الخاضررعة للدراسررة برراختاف خصائصررهم الد موجرافيررة )النرروا 
ا من عمليات إدارة المواهب البشرية مرأخو ا بشركل اجمرالى ورحرو و ل  رحو والع ك وروا الءلية (

ا بشركل اجمرالى , علرى حرده , ووالرع القردرة التنافسرية المسرتدامة مرأخو   ال متغير من متغيراتهرا
 ورحو كل متغير من متغيراتها على حده.

ا مسررتخدامهولررد تررم ا ،تحليررل االرحرردار ألسررلولالمصرراحبام  T-testواختبررار  F-test) ( اختبررار 
يتعلررق يتحديررد ررروا ولرروة العالررة يررين ت بيررق عمليررات إدارة  والررذيالثالرر   يهرردف اختبررار الفرررض

    السادات . مدينةالمواهب البشرية والقدرة التنافسية المستدامة لجامعة 
 : اإل ار النظري والدراسات السابقة   -7

 يتضمن اإل ار النظري عنصرين أساسيين هما : 
 المواهب البشرية : إدارة  -7/1

 التحوالت من موجة الجامعات ومنها أرواعها اختاف على المعاصرة المنظمات تواجه      
 تلر  والتقنيرة، المعلوماتيرة الثرورة مقردمتها وفري اليروا عرالم تجتراح التري المتسرارعة والتغييررات

 الناتجة المتدفقة علوماتللم األمثل واالستخداا المتقدمة العلمية المعرفة على تعتمد التي الثورة
 لتلر  ورتيجرة،  لاتصراالت العالميرة والشربكة اآللري الحاسرب تقنيرات فري الهائرل التقردا عرن

 التنافسرية المير ة ينراء في أهمية األاثر اإلستراتيجي المصدر تمثل الموهبة  أصبحت التحوالت
      .فشرلها  أو المنظمرة رجراح فري وسري رة ترأ يراا واألاثرر األلروى العامرل   أصربحت يل للمنظمات،

( Govaerts,et al, 2011)                                                               
 اهتمرراا وأ ررارت ، البشرررية المرروارد إدارة فرري هامررة ال المواضرريع مررن الموهبررة أصرربحتولقررد    
 لدمت Mckinsey شركة إم االهتماا أ ار ومما ، المفهوا هذا حول والءتال الباحثين من الءثير
  ( War for Talents )  المواهرب علرى الحررل  مصر ل  فيهرا ظهررت دراسرة 1997 عراا

 وعلرى ، يهرم واالحتفراع الموهروبين األفرراد السرتق ال سرتتخذها التري اإلجراءات في التفءير إلعادة
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 نيررر ألرهررا ، للموهبررة واضرر  تعريرر  أي يوجرردال  أررره إال ، الموهبررة مفهرروا اتعبتشرر مررن الرررنم
 التءنولوجيررا ومرروردي ، االستشرراريين الخبررراء عمررل فرري وإرمررا ، األااد ميررة األوسرراط فرري موجررودة
 (hatnagar,2008B) .الذاتي والتوظيف

 (2011)العن ي وآخروم,األرواا التالية :  مكن تصنيف الموهبة إلى  و
هرم و واهرب فري لمرة هررا تصرنيف المتقرع :   ( Leadership Talent )موهبرة القيرادة  (1)

وتوصرررريل وتنفيررررذ  وإعرررردادالقررررادة الموهرررروبين الررررذين يتمتعرررروم بالمسررررؤولية فرررري وضررررع 
 على مستوى المنظمة .  اإلستراتيجية

 وفيها : ( Key Talent) الموهبة األساسية  (2)
األفراد في ضمن هذا النوا  كوروا في منافسة لويرة ، ويمكرن اعتبرار هرذا النروا مرن الموهبرة  •

مررن رضيررة وتصررور  األفرررادلمررا تتمتررع برره مررن لرردرات ومررا  متلءرره   رامهمررة جررداا للمنظمررة رظرر
 .للمستقبل 

في هذا النوا من التصنيف  كوم لديهم القدرة علي تحمل المسؤولية مرن المسرتوي  األفراد •
 .في مدة زمنية ال تتجاوز  اإ سنوات  األول

 ةتخصصرين ولرادالم األفررادتتضرمن  أم جب  األدوار أوبعل الصناعات  أم إليباإلضافة  •
 . وي المكارة ) ردرة( المهارات األفراد أوالفءر 

المروظفين الرذين ينشرروم  األفرراد% ( من  5-2ما ُتمثل رسبة )  ةعاد األساسيةالموهبة  •
 . في التسلسل الهرمي للتصنيف 

 : وفيها  ( Core Talent ) الموهبة الجوهرية (3)
 . األساسية األعمالالذين ينج وم  األشخاس •
 شهر ( من دوم التركي  علي المستقبل . 12-6القصير ) المدىما هو مهم في تنفيذ  •
 .عن التسليم  المسدولين اإلرتا  شكلوم القوة العظمي ضمن العمل , وهو موظفو  •
 : وفيها  ( Support Talent)الموهبة الداعمة  (4)
 .  األساسيةتنفذ من خال دعم الموهبة الداعمة لألعمال نير   األرش ة •
فرة بسهولة , ويمكن اواهب متو مالعاملين داخل هذه المجموعة من ال األفرادت مهارا  •

 . أساييعرها في نضوم يتغي
 الحكروميين المروظفين الختيرار متقنراا  رظامراا  الصرينيوم   رور سرنة آالف خمسرة من أاثر ومنذ  
 وأ المتقردمين خضروا الغررض لهرذا اعتمردوه الرذي األسراس وكرام وااللتردار الءفراءة  وي  مرن

، الرسرمية الوظائف بشغل األجدر هم من رتائجها تقرر تنافسية الختبارات  الوظائف لتل  المرشحين
 فري الفرد رة الفرروق  أهميرة إلرى الفاضلة جمهوريته في أفا وم  أشار تقريباا  سنة بألفي  ل  وبعد 

 الحياة ميادين في األفراد تناسب التي العمل لميادين بالنسبة الشخصية والخصائف العقلية القدرات

 لءرل ينتمروم  الرذين األفرراد لوصف المختلفة المعادم مستخدماا  فراداأل رظريته في وصنف المختلفة،
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 أو النحاس معدم من مركب و ل  الفضة معدم من مركب وهذا الذهب معدم من مركب فهذا صنف،
 بالرجرل مقارررة ذكاءالر مرن عاليرة ينسربة يتمترع الرذهب معدم من المركب الفرد أم يرى  وكام .الفوال 
لدراسرة  يتوجره أم  جرب األرفرع هرو األول الصرنف إلرى ينتمري مرن أم ورأي النحاسري، أو الفضري
األخررى  األصرناف مرن لردرات األفرراد  تتجراوز موضروعات باعتبارهرا ال بيعرة وراء ما وعلوا الفلسفة
 ( &11,20DebrahIbeh) ال راعية . أو الحرفية األعمال أو الجند ة ألعمال  صلحوم  الذين
 ويوض  الشكل التالي مراحل ظهور مص ل  إدارة المواهب البشرية  

 (1شكل رلم )
 مراحل ظهور مص ل  إدارة المواهب البشرية

 
 
 
 
 
 
 
 

  اتجراه أسرماها فرالبعل المواهرب، إدارة مفهروا تحديرد فري والءترال البراحثوم  اختلرفو لرد 
Trend ) )موضرة اسرمها اآلخرر والبعل (Fashion) .  عردة تعنري المواهرب إدارةولرذل  فرإم 

  عني اآلخر لبعلاو  الموهوبين، فراد لأل العالية القيمة إدارة للبعل فيعني أشخاس، لعدة أشياء
 لديهم الموظفين جميع أم  عني وهذا الموظفين، لجميع أي عاا بشكل المواهب إدارة  مكن ايف

 .(s&Heckman,2006Lewi) وتحريرها وااتشافها تحديدها وعلينا مواهب
  عرفهرا مرنهم وكرا وإداريرين لبراحثين المختلفرة التعريفرات بعلفيما يلي  ويستعرض الباح 

 أساسرات مبادرات أو عدة دمج فمنهم من رأي أم إدارة المواهب البشرية هي .رظره وجهة حسب
 العمرل المولرع، تحديرد التركير ، الجماعرة، روح :تشرمل والتري الفعاليات من متماس  إ ار ضمن
 .(2010)العبادى ,  بالنظاا
 إستراتيجية لصيانة تسعى التي العمليات من مجموعة عن عبارةومنهم من عرفها بأرها     

 مرن اسرتق ايهم على والعمل الموهوبين من والمستقبلية اآلرية المنظمة حاجة تخ يم على ترك 
 مسرتوياتها جميرع وفري ،حاليراا  المنظمرة فري المتروافرة المواهرب وجرودة مسرتوى  وتشخيف جهة،

 جهرة مرن مسرتدامة ت ويريرة وبررامج موضوعية معايير باعتماد معارفها وإ راء لت وير التنظيمية

 ظهور إدارة المواهب البشرية

 مرحلة ما قبل 

 الثورة الصناعية
 مرحلة الثورة

 الصناعية 

 القرن 

 العشرين

 نهاية

 القرن العشرين

 القرن الحادي

 والعشرين

 مدرسة إدارة

 األفراد

 مدرسة إدارة

 الموارد البشرية

 مدرسة إستراتيجية

 إدارة الموارد البشرية

 درسة إدارةم

 المواهب البشرية
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 لهم المائمة الظروف توفير خال من واستبقائهم الموهوبين على المحافظة على والعمل أخرى،
 . (2010,  )صالح و السودانى الوظيفي مسارهم وإدارة إلسنادهم المشجعة والحواف 
 لسرم يهرا قوا  التي واألرش ة والوظائف الممارسات من مجموعة بأرها ومنهم من عرفها   
 الروظيفي، المسرار و الت روير،و  االختيرار،و  باالسرتق ال، والمتمثلرة المنظمرة فري البشرية الموارد

 . (2010, كرعاوي)ال الوظيفي التعالب تخ يمو 
وتوظيف وتحفي  وت وير والحفاع على النراس الرذين ومنهم من عرفها بأرها تتضمن تحديد   
 0( Bakket, et al ,2012لوية لتحقيق النجاح داخل المنظمة ) إمكاراتلديهم 

تفاعرل مجموعرة مرن الممارسرات  هيالمواهب  إدارة مأ( 2011, وم وآخر ن ى عكما يرى )ال  
 ة الم لوبرة والمحافظرة علريهم والنظم المتءاملة المتعلقة باستق ال العاملين  وى المهارات المتمي

 0ة ظمللمن االستراتيجيوت ويرهم بما ينسجم مع التوجه 
 عريفات السابقة  ستنتج الباح  مايلى: تومن ال

 مصرممة أرظمرة أو متءاملرة إسرتراتيجيات تنفيرذ هري المواهرب إدارة أم علرى اتفراق هنراك •
 واالسرتعداد الم لوبرة ت راالمهرا يرذوي  واالحتفراع األشرخاس وت روير توظيرف عمليرات لتحسرين
  .والمستقبلية الحالية التنظيمية االحتياجات لتلبية
 داخلهرا الموجرودة المواهرب علرى للداللرة المواهرب إدارة مصر ل  المنظمرات بعل تستعمل •
 وبعرل فقرم، الخرار  مرن عليهرا تحصرل التري المواهرب علرى للداللرة تسرتعمله والربعل فقرم،

 أو المنظمرة داخرل سرواء المواهرب مرن ارل وتحديرد جرذل لرىع للداللرة تسرتعمله أ ضرا المنظمرات
 المواهرب لتحديرد تصرمم الداخليرة المواهرب وإدارة الخارجيرة المواهرب اجترذال مرن وكرا خارجهرا،
 الجهرود مرن الم يرد  ع ري الداخليرة المواهرب إدارة علرى التركير  ولءرن .المنظمرة داخرل العليرا

 .الجديدة المواهب على بالحصول تتعلق التي رجيةالخا المصادر من يدال وتنميتها الستبقائها
إدارة المواهررب البشرررية عمليررة إسررتراتيجية ، تررتم علرري مسررتوي اإلدارة العليررا للمنظمرررة ،  •

 ويجب توفير الدعم والتأييد الازا لها من جارب اإلدارة العليا .
 عمليرة هروو  البشررية، المروارد إدارة عن وت ور رشأ فءرعن  المواهب إدارة مص ل   عبر •

 استبقائهم أجل من وت ويرهم دعمهم  م ومن المتمي  األداء  وي  األفراد استق ال تشمل متءاملة
 .المنظمة أهداف لتحقيق تسعى واضحة خ م ضمن موهبتهم من واالستفادة

 ينردمج أم جرداا  المهرم ومرن المواهرب وإدارة البشررية المروارد إدارة يرين  خلرم الءثير ال ي ال •
 المواهرب إدارة يرين واض  تداخل وهناك ، البشرية الموارد إدارة جوارب ال مع لمواهبا إدارة رظاا

 مهم واحد فرق  هناك ولءن الوظيفي، مسارال تخ يمرات ومسا والحفظ والتنويع والت وير والتعيين
 فأرشر ة ،اإلسرتراتيجية  المواهرب وإدارة التءتيكيرة البشررية المروارد إدارة يرين االختاف رشوء وهو



 18 

 دالمروار  توصرل متواصرلة عمليرة هري المواهرب إدارة يينمرا عامرة، إدارة هري البشررية المروارد إدارة
 .الحقيقي العمل مكام إلى المثلى البشرية
للمنظمرات ، حير  المسرتدامة تعد إدارة المواهب البشرية من أهم مصادر المير ة التنافسرية  •

مرن خرال الشركل المسرتدامة ير ة التنافسرية   العالة يين إدارة المواهرب البشررية والمي مكن توض
 التالي :

 (2شكل رلم )
  مستدامة يبناء م ا ا تنافسية المواهبعالة إدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(2003وش , صاح ,حصرف من )حر يتالمصدر : *
       ويمكن تقسيم مستويات إدارة المواهب البشرية إلي  اإ مستويات ) أجيال( هي كما يلي : 

                                                                                        (Kehinde,2012) 
 إصردار عمليرة إدارة علرى الجيرل لهرذا األساسري اإلسرتراتيجي الهردف  قتصرر :األول الجيرل( 1)  

 لنروات ارام تفرولهم مفتراح أو السرر وكلمة المال، رأس اام الوحيد وساحهم والخدمات المنتجات
 ويقتصرر المروظفين، يتعيرين المرديرين مرن األول الجيرل فيكتفري الجيرل هذا مهاا عن أما .التوزيع
 .   البشرية الموارد إدارة الاألفراد  إدارة مهاا على
 الوسرائل أفضرل أمرا المنافسرة، علرى القردرة هرياإلسرتراتيجية  نرايتهم ااررت :الثاري الجيل (2)   

 أو السر وكلمة (Core Competencies)  المحورية الءفاءات فهي استخدموها التي واألدوات
 فتقروا المحوريرة، الءفراءات تنميرة علرى تركر  الجيرل هذا مهاا وكارت .التسويق هو التمي  مفتاح
 التردريب ونررض تردريبهم،  رم المروظفين اختيار هما، مهمتين إليها وتضيف السايق الجيل بمهاا
 .المتاح البشري  المال رأس و المحورية الءفاءات يني ةالموازا هو

 مزايا تنافسية

انخفاض 

 التكاليف

جودة 

السلع 

   والخدمات

 االتصاالت االبتكار  اإلبداع  المرونة السرعة

"ال يمكن تحقيق أي منهم إال من خالل إدارة المواهب 

 البشرية التي تمثل موجودات تنافسية" 

 دعم وتعزيز أداء المنظمة 
الستجابة القدرة على ا

لمتغيرات البيئة المنافسة 

 دائمة التغير
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 سراحهم أمرا،  الرتعلم علرى لرادرة مؤسسة يناء هي لديهم اإلستراتيجية  الغا ة :الثال  الجيل (3)
 الثالر  الجيرل مهراا وتقروا،   المروظفين مواهرب هري السرر وكلمرة البشررية الموارد فهي األساسي

 إعادة هما، إضافتين مع السابقين الجيلين مهاا خال نم للمؤسسة البشري  المال رأس يناء على
 .المواهب عن والبح  المنظمة، أو للشركة التنظيمية الثقافة تصميم

 : (Wees ,2013 ) يلي فيما المواهب إدارة أهمية وتظهر
 اإلستراتيجية . األهمية  ات الحرجة الوظيفيةراا  والم المناصب على التركي  •
 .الءامنة ال الات واستءشاف الحرجة للمناصب البدالء أسماء تحديد •
 .المؤسسة في تنظيمي مستوى  لءل مواهب أوعية تءوين •
 .الموهبي لاستعداد واض  تحديد •
 .الحرجة المناصب لشانلي المفاجئ الرحيل بسبب العمل اض رال تفادي •
 . المنظمة لخدمة اإل جايية مساهمتها وضمام المواهب على المحافظة •

 Scott& Revis,2008))تحقيق ما يلى :      إلىمواهب وتهدف إدارة ال
 مرن اجرل ت روير خ رة  إسرتراتيجية أهميةالمرتب ة يها والتى تشكل  واألدوارد القدرات يتحد •

 جل لتوفير الموارد البشرية . ويلة األ
 . اتفضل الموارد البشرية والذين لديهم القدرة على ت وير هذه القدر أالحصول على  •
 قدرة وفقا للمعايير العالمية .ت وير تل  ال •
 االحتفاع يهذه القدرات لمواجهة وتلبية ال لب المستقبلي واالستراتيجي . •
 للمنظمة  اإلستراتيجيةالقياس الفعال والتغذ ة العكسية لضمام تلبية االحتياجات البشرية  •
 تررروفير المواهرررب للمنظمرررة بشررركل مسرررتمر , وتحقيرررق الميررر ة التنافسرررية للمنظمرررة يتررروفير  •

المسرتويات والرذين لرديهم اسرتعداد لمواجهرة كل مجموعة المواهب والقيادات الفعالة على 
التحررد ات المسررتقبلية , وكررذل  ينرراء علررى لرروة مسررتمرة مررن رأس المررال البشرررى , وربررم 

 للمنظمة . المستقبليالمواهب باالتجاه 
وارد فرررري المنظمرررة , وتخصررريف المرررر األساسررريةالمرررؤهلين فرررري المناصرررب  األفررررادوضرررع  •

 م,مهاا العمل ( للموظفين يناء علرى لردراتهم وإمكاريراته واإلرشادمثل)التدريب , التوجيه 
 . (Osinga,2009 )الفعلية  

وعنررد النظررر إلرري عمليررات إدارة المواهررب البشرررية رجررد أرهررا متعررددة وال توجررد اتفرراق بشررأرها ، فنجررد 
د عررن راتقيرريم األفررو  لبررات الموهبررة، تيجيات متراتحديررد اسررتهرري بعررل البرراحثين  حرردد أربررع عمليررات 

 ( .2012) الشيمي ،االحتفاع بالموهوبينو ، لدرات األفرادتنمية وت وير و الم لوبة،   ريق الءفاءات
 وتحديرد المهراراتوالبعل أشار إلرى أبعرد مرن  لر  بحير  أضراف أبعراد أخررى كتحديرد فجروة       
   (Hartmann & Schober,2010 ). المكاف ت والتعويضاتراتيجيات إست

 و ل  كما يلي :  عمليات إدارة المواهبوفيما يلي يوض  الباح  
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العراملين الموهروبين مرن مهراا إدارة  جرذل م عمليرةأ عتقرد البراحثوم  :  جذل وتوظيف المواهب (1)
والتعررف علرى  األفررادالموارد البشررية ويرتم االختيرار وفقراا لمجموعرة مرن الخ روات ، كتحديرد هويرة 

م  ملءوا المهارات ألعملية واختبار لدراتهم ومدى مائمة الفرد للوظيفة التي  شغلها ، و إمكارياتهم ا
 . (Vaiman & Collings,2012 )التي تؤهلهم للعمل في المنظمة بما  حقق المي ة التنافسية 

          :  التالية ساسيةاأل بالخ واتالعاملين الموهوبين تمر  جذلم عملية أ أحد الباحثينويرى       
: تبدأ العملية بمراجعة صيانة الخ ة اإلستراتيجية للموارد البشرية والتي توض   األولىالخ وة  •

( وكرذل   إدارة أو لسرم العدد الم لول والنوعية الم لوبة ، باإلضافة إلى مكام التعيين ) فري أي 
 واهب . ولت التعيين الم لول والذي سيحدد لنا ولت البدء بعملية الجذل الفعلي للم

الخ وة الثارية : إجراء التحليل الوظيفي واال راا علري مخرجاتره مرن وصرف الوظيفرة وكرذل   •
 مواصفات شانل الوظيفة و ل  فيما يتعلق بالوظائف الم لوبة . 

الخ وة الثالثة : تحديرد مصرادر الحصرول علرى احتياجرات المنظمرة مرن العناصرر التري تمتلر   •
 .خلية أو خارجية المهارات والءفاءات من مصادر دا

عملية استق ال الموهوبين ليست بالسهلة وتقع على عاتق اإلدارة  ومما سبق  جب أم  فهم أم  
لتحقيرق األهرداف ، والعمرل علرى صرنع الءل والمنظمة بشكل عاا ، حي   سعى  بشكل خاسالعليا 

 (  2010)الءرعاوى , المستقبل المرنول من خال : 
لم  سبق له أدائها ، ويجب رقل الموظف يين فررق العمرل  اهاتءليف الموظف الموهول بم -

 المختلفة ، ومنحه إدارة مشروا كامل حتى رنمي لد ه إدارة الولت وحل المشكات . 
ترررك لرره حريررة يفقررم يررتم توجيهرره و ، يخ ررئ ويصررح  دوم عقررال و ترررك الموظررف  جرررل  -

 .االختيار ليتحمل رتائج أفعاله 
والق اعرات  داراتين ماد را ومعنويراا وت عريم األلسراا واإلتحفي  وتشجيع المروظفين الموهروب -

جميع المختلفة بالموظفين الموهوبين المتمي ين بحي  يتوزعوم بشكل متساو وعادل على 
، فوجررود هررؤالء فرري أمرراان متفرلررة مررن المنظمررة  جعلهررم ينشررروم  قافررة  أجرر اء المنظمررة

 االرجاز المتمي  يين بقية الموظفين .
تراعرررى  مسرررتقبليهم تنظرررر لعمليرررة جرررذل المواهرررب مرررن خرررال رضيرررة أالمنظمرررة ويجرررب علرررى      

علرى درجرات االرتمرراء والروالء لرردى أ  حقررقتررتبم بسروق العمررل , بمرا  التررياالحتمراالت والت رورات 
 (Swailes,2013 (العاملين بصفة عامة والموهوبين بصفة خاصة ويتم  ل  من خال: 

 م باألداء ورظاا للحواف  الماد ة .و المكاف ت مرتب لألجورتوفير رظاا  •
 توفير فرس التدريب داخل وخار  المنظمة . •
 . الوظيفيتوفير فرس الترلية والنمو وتحقيق التقدا  •
 خرى المتعلقة بالجوارب االجتماعية والصحية للموهوبين بالمنظمة .توفير الحواف  األ •
 .و سمعة المنظمة  اسم •
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 وااليتءار . يداااإلييدة العمل المحف ة والمشجعة على  •
 .   للموظفينن يوجود لدر من التمك •
 أسرلول وفري ال براا فري  شربهوره الرذين المروظفين الختيرار المدير يرتاح أم البديهي منو        

 للمردير والمختصين اءبر الخ  قدمها رصائ  عدة فهذه تختلف، والعملية العلمية القواعد لءن العمل،
 ( 2006) تيشوري ،  :الموهوبين ظفينالمو  اختيار ايفية في لمساعدته

 مرن واختر معهم، احةر بال تشعر ال الذين الموظفين عين يل شاالت  على موظفي  تختر ال •
 االختيرار، فري المقلرول األسرلول هرذا  بقرت إ ا بشرركت ، العمل رظاا ينتقد من المرشحين
 جميرع لرد   وسرتجد راتهمولرد المروظفين مواهرب في التوازم  من لدر إلى بشركت  فستصل
 .بعضاا  بعضها تءمل التي والشخصية الوظيفية السمات

 العمرل لنظراا  بقراا  ولرين الشخصري ألسرلوبهم اا قر ب العمرل  فضرلوم  الرذي الموظفين اختر •
 وأرره اليرد العمرل رظراا عرن رنمراا  حرق علرى أرره  عتقرد الرذي فرالموظف بالشركة، المستقر
 اسرتخداا الضرروري  مرن ويصب  شركت ، في والمألوف للسائد ومخالفة لوية يرضية يتمتع
 .يها النقف أوجه ومعرفة الحالية الرضية الستءمال رضيته

 .بسهولة بأخ ائهم ويعترفوم  بقوة ئهماآر  عن يدافعوم  الذين الموظفين اختر •
 من منافسي  تحرا يذل  ألر  اآلم، تحتاجه ال أر  تظن انت وام الموهول الموظف وظف •

 .السبب لنفن منه  حرمور  فإرهم كمنافسو  وظفه فإ ا توظيفه،
 : تنمية وت وير المواهب  (2)

 التري المنظميرة والقريم والمهرارات الءفراءات تع ي  على الموهوبينت وير و تنمية  يرامج ترك       
 .الازمة التدريبية االحتياجات لتحديد األداء، تقييم على البرامج هذه تعتمد األفراد، و أولد   حملها
 إلرى الت لرعو  الحرالي، أداضه تحسرين خرال مرن المنظمة داخل رفسه يت وير لموهولا يهتمو       

 تحفي يرة أو وسرلوكية فنيرة مهرارات هنراك ااررت إ ا مرا إلرى باإلضرافة إليره،   م  الذي المستقبل
 . (Bergeron,2004 )والت وير  التنمية تت لب
 و لر  اوادرهرا، برالي  رويرت ة وتنمير أجرل مرن الموهروبين علرى المنظمرة تعتمرد مرا ونالبارا      

 ممرا المتمير ة، والحلرول األفءرار وتبنري المشركات حرل علرى ولدرتهم اآلخرين تفوق  التي لخبراتهم
 .المكلفة نمية والت ويرالترامج لب اا ر استثما منهم  جعل
 (2013,  صيااويتم تنمية وت وير المواهب من خال ما يلى : )     
 ل مهارات جديدة .القياا بمهاا جديدة الاتسا •
 توفر فرس المشاركة في البرامج التدريبية . •
 . واإلرشادتوفير التوجيه  •
  .توفير فرس النمو والت وير وفقا للمهارات التى تحتا  للتنمية والت وير  •
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 :  بالمواهب ( االحتفاع3) 
 أم امنهر اثيرر وتررى  للمنافسرة، اأسراس الموهرول الموظرف إبقراء بضررورة المنظمرات تردرك      

 المكافر ت والمنرافع، التعويضرات ح مرة منهرا عراما عشرر خمسرة مرن تتءروم  االحتفراع إسرتراتيجية
 المتبعة التدريب يرامج العاملين، رضا توفير إستراتيجيات العاملين، احتياجات توفير األداء، وإدارة

 . ل  ونير العمل إستراتيجيات ووضوح الوظيفي التخ يم وجود إلى باإلضافة
م إفر ،بالمواهريمثرل إدارة مجموعرة المواهرب تحرد ا كبيررا للمنظمرات ,  فبعرد جرذل وتوظيرف و      

بين و المهمة التالية هي اإلبقاء على هذه المواهب بالمنظمة , حي  أم االحتفراع برالموظفين الموهر
 لءثير من المنظمات ألم ارتفاا معدل دورام المروظفين  وى القردرات العاليرة هى المشكلة الرئيسية

التنافسرية وارخفراض مسرتوي ت ارل المير ة  إلرىبالجودة وخدمة العمراء ممرا يرؤدى   اإلضرارسبب  
قاء الموهروبين ويرتم بفهما واضحا لقيمرة اسرت ل تتم أم ظمةعلى المنالنمو في األعمال ، وبالتالي 

  (Beheshtifar & Moghadam,2012)االحتفاع بالمواهب من خال : 
 الداعمة للمواهب . توفر الثقافة التنظيمية •
 توفر الحواف  المعنوية . •
 توفر فرس النمو المهني والشخصي . •
 توفر األمام الوظيفي . •
 .واإليداا  مناخ العمل المحف  لايتءار •

،  ممكنرة فترة أل ول بالموهوبين االحتفاع خال من عليها الحصول  مكن عدة فوائد وهناك       
 (2010)هال ,  :ما يلي  الفوائد هذه ومن
 .متمي ين ااروا إم ااتشافهم صعوبة مع التءاليف، باهظة عملية جددأفراد  استق ال عملية •
 هرذه مثرل عوائرد مرن واالسرتفادة البشرري  العنصرر افراءة مرن االسرتثمار إدامرة فري الرنبرة  •

 .العقول
 .الفريق معنويات في يؤ ر دورام األفراد معدل •
 .مرتفع دورام معدل هناك اام إ ا الضرر إلى العماء مع العالات تتعرض •
 .واإليداا اإلرتا  ت وير معدل  خفل الموهوبين دورام معدل زيادة •

المواهرب فري  إدارةبعراد أرمو جرا يوضر   (Davies & Davies ,2010وضع ) ولد     
المواهررب فرري ل رراا التعلرريم  إدارةممارسررات  أموضرر  النمررو   ، وأمجررال التعلرريم العررالي 

 اإل ررارت هرري التوظيررف,  واالحتفرراع , وتنميررة المواهررب ,ويقرردا  رراإ مجرراال إلررىتصررنف 
مين أاثرر شرمولية لترأللمساعدة في اتخا  مرنهج  االستراتجياتالعاا مجموعة متنوعة من 

دارة الفعالررة لررإلويحرردد  ماريررة مجرراالت رئيسررية المواهررب فرري ل رراا التعليم, إدارةت بيررق 
 للمواهب هي كما يلي:
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هيدرة  أعضراءعرداد إمرن اختيرار يررامج  للتأاردالتعلريم العرالي  عداد : تحتا  مؤسسراتاإل -أ
التدرين المائمة والمنسجمة مع احتياجاتها في المجراالت المحرددة واسرتخداا مجموعرة 

ساليب التربوية وت وير المهرارات والمعرفرة الممكنرة الت بيرق فري القاعرات مختلف من األ
 ساليب .الدراسية وجمع المعلومات عن مدى فاعلية هذه األ

د وتوضررري  الصرررفات والخصرررائف اال جاييرررة يررراالختيرررار : علرررى مؤسسرررات التعلررريم تحد  -ل
والمررروظفين الترررى هيدرررة التررردرين  ألعضررراء)التركيررر  علرررى المواهرررب وسرررمات االرجررراز ( 

الحفراع علري معرايير عاليرة الخاصرة ,امرا عليهرا  األهميرةتحتاجها فى التخصصرات  ات 
 المحتملين. المترشحينمن نوعة لاختيار عند البح  عن مجموعة مت

للتوظيرف وتسرم   زمنريالتوظيف : تجرى عمليات التوظيرف بشركل مبسرم وفقرا لجردول   - 
 عضاء هيدة التدرين .ألمشاركة المعلومات يين المؤسسات و 

عضراء أيررامج الحر  والتوجيره عرالي الجرودة لجميرع  حي   جب إتاحةالح  والتوجيه :  -د
 .  المبتدئءليفهم بمهاا تدريسية مناسبة تراعي وضعهم هيدة التدرين الجدد ويرافقه ت

عضرراء هيدررة أ: بحيرر   كرروم الت رروير المهنرري المسررتمر مترراح لءررل  المهنرريالت رروير   -ه
 التدرين .

داء عضررراء هيدرررة التررردرين علرررى األأ التعليميرررة : حيررر  تءرررافئ المؤسسرررات المرتبرررات  -و
 .بمرتبات سخية وفقا لمعايير السوق والمنافسة 

 وآمنررةعمررل مريحررة  بأمرراانهيدررة الترردرين  أعضرراءم يتمتررع أمررل :  جررب ظررروف الع  -ز
المشركات,ومرافق مجهر ة بشركل  وإدارةالتعراوم واالرضرباط , , اال جاييرةورظيفة تتضمن 

 عمل معقول. وأعباءمناسب 
هيدررة الترردرين المتفررولين مررع ترروفير  أعضرراءرظررم تقيرريم   ينبغرري أم تميرر:  األداء إدارة  -ح

 بأهردافيررتبم التقيريم  أمكمرا ينبغري ، الواضرحة وفري الولرت المناسرب التغذ ة العكسرية 
 هيدة التدرين والت وير المهني والحواف  . أعضاء

 القدرة التنافسية المستدامة :  -7/2     
تى تشتمل علرى المهرارات البشررية ل قصد بالقدرة التنافسية مجموعة العناصر المتءاملة ا

اسرتغالها والتنسريق يينهمرا لتحقيرق  إلرى اإلدارةة الترى تسرعى والتءنولوجية والموارد الماد ر
 .للعميل والتمي  واالختاف عن المنافسين  أعلىليمة ومنفعة 

مصادر القدرة التنافسرية تتمثرل فيمرا يلرى: )تقريرر  أم إلىويشير تقرير التنافسية العربية 
 (   2003التنافسية العربية , 

 رية والمنتجات .الجودة العالية في الموارد البش •
 السرعة في توفير السلع والخدامات . •
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 رظم التشغيل المررة . •
 العالة مع الموردين . إدارة •
 العنا ة بالعماء وتلبية احتياجاتهم . •

والتى تتحقق للمؤسسات بشكل ممي  ومختلف عن المنافسين بشكل مسرتداا فري ظرل االهتمراا     
 لتحقيق هذه الم ا ا . ألساسيةاوااليتءار الذى  مثل الضمارة  باإليداا

لتنافسرية ين روي علري جراربين يركر  لالمؤشر االجمرالى  أمتقرير التنافسية العربية  أوض كما     
يينمرا يركر  الجاررب الثراري علري علرى المصرادر الجاريرة لتحسرين القردرة التنافسرية ,  األولالجارب 

 يوض   ل  . تاليالوالشكل المصادر الءامنة لتحسين القدرة التنافسية ، 
 (3شكل رلم )

 مصادر دعم القدرة التنافسية

 
 

 . 2003تقرير التنافسية العربية   : المصدر
 هي: ةوتتمثل مكورات القدرة التنافسية لمنشأة ما من مدخات  ا 

 ئج .القدرة المحورية الذاتية ,وتشمل الموارد البشرية والتقنية والنظم والنتا •
 .والربم الخلفي  األماميالمؤشرات الق اعية ,وتتضمن الربم  •
 .والتوجهات والدور الحكومي والمؤسسي األهدافوتضم المؤشرات الخارجية  •

 وفي ضوء ما سبق ,فام القدرة التنافسية للجامعة تتءوم من المكورات التالية :
البحروإ الرسرائل و المعاورة ,  هيدة التدرين والهيدة وأعضاءلدرات  اتية, تتمثل في ال ال  •

 , والخريجين . اإلداري العلمية والجهاز 

 مصادر القدرة التنافسية

 المصادر الجارية لتحسين القدرة التنافسية  المصادر الءامنة لتحسين القدرة التنافسية 

 رأس المال البشرى 

 رأس المال الفءري 

 مستوى أداء المؤسسة. •
 ييدة األداء . •
 المنتجات والتخصف . •
 اإلرتاجية . •
 التءلفة •

 اإليداا وااليتءار
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مؤشررررات ل اعيرررة , تتضرررمن عررردد الملتحقرررين بالجامعرررة و التخصصرررات المختلفرررة بالءليرررات  •
 إلررىالءيررام المؤسسرري لهررذه الجامعررات  أوالهيكررل التنظيمرري  إلررى باإلضررافةة ميررالعل واأللسرراا

 جارب البنية المعلوماتية . 
والرردور الحكررومي فرري دعررم وتحسررين ، تتضررمن رشررر المعرفررة  ييديررة , أو خارجيررةمؤشرررات  •

جارب الدور الرذى تقروا بره الجامعرات  إلىعملية التنمية االلتصاد ة واالجتماعية والثقافية , 
  في خدمة المجتمع .

 متفروق  أداء ينراء علرى العرالي التعلريم سراتمؤس تسراعد التري األدوات مرن ةمجموعر وتوجرد    
 فيما يلي :  المكورات وهذه ، والدولي المحلي المستوى  على التنافن من نهاك م
 وجود يدوم  تنج  أم العالي التعليم مؤسسات لتنافسية  مكن ال : المت لبات : األول المكوم  :أوال

، وتتمثل هرذه المت لبرات فيمرا وخارجها المؤسسة داخل من تأتي المت لبات هذه رجاحها؛ مت لبات
 (2012ال ,)الصيلي : 

 : الخارجية ( المت لبات1)
 تتمثل فيما يلي : الحالي التعليم مؤسسات لتنافسية الحكومة دعم يتمثل : الحكومة  -أ
 بالتواجرد، المؤسسرات من مختلفة ألرماط والسماح العالي التعليم ل اا يتنظيم يتعلق ,والتشريع •

 مرن التحرول العرالي،عبر علريمالت لمؤسسرات الحكرومي الردعم تقرد م  ريقرة تغييرر علرى والعمرل
 التمويرل ومرن  والءفراءة، األداء على ترك  التي المي اريات من مختلفة أرواا إلى األداء مي اريات

 .المتفوق  والعمل األداء رتائج على يناء
  ضرمن بمرا اتهراوإدار  والماليرة واإلداريرة التنظيميرة االسرتقالية الجامعرات من  عبر ,ويتمالتنظيم •

 علرى وااليتعراد القررارات اتخرا  سررعة علرى القردرة  متلءروم  أمنراء مجرالن عبرر ر،القررا مروررة
 .ال ويل الحكومي الروتين

  ضرمن وبمرا بكفراءة بأدوارهرا القيراا التعليميرة للمؤسسرات  مكرن حترى والردائم المسرتمر التمويرل •
 .المعرفي وااللتصاد المعرفة مجتمع رحو التحول على تهالدر 
 وتردريب تعلريم فري تتمثرل العرالي التعلريم مؤسسرات مرن معينرة تولعرات عللمجتمر : المجتمرع  -ل

 الخيبرة مرن يءبشر تصرال لرد التولعرات هرذه هرذه المؤسسرات، فري ايهواسرتيعا الموا نين وتأهيل
را يت لرب وهرذه االسرتيعال علرى تهالردر  سرتقل إ  التمي  على الجامعات ترك  عندما را تفهما  مجتمعيا
 .المعتمدة الدولية المعايير مع يتوافق بما المؤسسات هذه تنافسية لتع ي  داعماا

 العمرل العرالي التعلريم لمؤسسرات  مكرن حترى : والتنافسية واالعتماد الجودة ضمام مؤسسات - 
 فرإم الدوليرة؛ المعرايير مرع متسرقة وجودة تقويم ووفق معايير صحية، تنافسية وبيدة شروط وفق
 باالعتماد تمته ووكاالت مؤسسات يناء العالي لتعليما ل اا عن المسدولة الجهات على ُ حتم هذا

 .الق اا هذه مؤسسات يين المنافسة وضمام الجودة وت بيقات األااد مي
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 : الداخلية المت لبات( 2)
 .اإلداري  والتمكين والمبادرة، وااليتءار، واإليداا، التمي ، ليم على المبنية : التنظيمية الثقافة  -أ
 االلتصراد رحرو برالتحول تسرم  إسرتراتيجية رضيرة تبنري علرى القرادرة : الجامعيرة القيرادة  -ل

 وخلق فيهم، والتأ ير المؤسسات أعضاء هيدة التدرين والعاملين يهذه حف  على والقدرة المعرفي،
 .للمؤسسة والوالء واالرتماء العمل، فرق 
 التعلريم مؤسسراتو  تنظريم، ألي الحقيقري المحررك هرو اإلرسرام  عتبرر : والءفراءات المروارد  - 

 افاءات تهاجنبا يين تضم أم وفعالية بكفاءة العمل أجل من تحتا  ابيرة يدرجة معرفية مؤسسات
 مؤسسرات يين والفارق  التمي   خلق من هي والقدرات الءفاءات هذه متمي ة، ولدرات مؤهات  ات

 علرى وتسراعدها لهاعم تسهل وتقنية وماد ة مالية بموارد دعمها يتم عندما خاصة العالي التعليم
 فري العراملين مرن مجموعرات  راإ هنراك أم علرى  الدراسرات إحردى وتشرير .وااليتءرار اإليرداا

 الدراسة وتشير المبتدئوم، واألااد ميوم  والموظفين، األااد ميين، ابار وهي األااد مية المؤسسات
 عوامرل  لر  فري ساعد  ما أهم وإم،  الموارد هذه على الحفاع الجامعات ليادات مهاا من أم إلى
 وفررس الجردد، واألاراد ميين للمروظفين والمرتبرات الروظيفي، ماواألمر والترلري، التقدا فرس : هي

 بكبرار يتعلرق فيمرا وموهروبين مهررة زمراء مرع العمرل وفررس الجديردة، األبحراإ علرى العمرل
 .األااد ميين

 وأرشر ة عمليرات تحتضرن التري البيدرة تمثرل التعليميرة المؤسسرة ينيرة : التحتيرة البنيرة  -د
 يردعم ( الخ...معرفة ومصادر ومختبرات، ومعامل، مباري، من) المناسبة البنية وتوفر المؤسسة،

را تع ير اا ويروفر واألرشر ة، العمليرات تلر  أداء  مرن يردال وااليتءرار اإليرداا رحرو االرصرراف فري مهما
 .( 2013) صياا ،  األساسية العمل مت لبات عن البح 
 المنظمرات، دراسرة فري الرنظم مفهروا اسرتخداا ترم أم منرذلمجراالت : ا : الثراري وم المكر ثانياا 

 أم للمنظمرة  مكرن التري والمتغيررات والعوامرل المجراالت أي عرن البحر  فري تتوقر  ال والدراسرات
 لمؤسسرات التنافسرية تحليرل وتفولهرا،وفي أداءهرا مرن  عر ز بما ايه واالهتماا تحليلها على تعمل
ا األاثر الميدام باعتبارها التالية لمجاالت ا إلى النظر  مكن ،العالي التعليم  والذي وأهمية، وضوحا
 مرن ويع ز متقدمة أااد مية مكارة لها  خلق بما خاله من والتفوق  العمل المؤسسات لهذه  مكن
 (Evans,2007 )وهذه المجاالت تتمثل فيما يلي :  المتواصلة، التنافسية تهالدرا

 وتحويرل التردرين هري العرالي التعلريم مؤسسرات فري شريوعاا واألاثر األولى لمهمةا : )أ( التدرين
 دورهرا ممارسرة  مكنهرا معينرة لردرات  ات افراءات إلى العاديين األشخاس من البشرية المدخات

 .أدوارها باختاف الو نية التنمية في والمساهمة المجتمع خدمة في
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 والمهرارات المعرفرة مرن بمر يج ال لبرة ت ويرد علرى والتعلريم التردرين عمليرات تركر  أم وينبغري
 مرع المنافسرة علرى والقردرة العمرل، سروق  احتياجرات لمقايلرة الخرريجين إعرداد يتري  بما والسلوك،
 .الدولية أو المحلية سواء األخرى  العالي التعليم مؤسسات خريجي من نيرهم
 مرن االهتمراا توجيره عبرر اليالعر التعلريم مؤسسرات تنافسرية تع ي  في المساهمة للتدرين ويمكن
 تقرويم أرظمرة الجامعرات، فري القبول سياسة : مثل المت لبات لبعل العالي التعليم مؤسسات لبل

 التعلريم ت بيقرات وت رويرهم، أداءهرم وتقرويم التردرين هيدرة أعضراء اسرتق ال سياسرة ال لبرة،
 اإلرشراد يررامج البررامج، لتلر  األاراد مي واالعتمراد المقدمرة األااد ميرة البرامج روعية اإللءتروري،
 .لل لبة األااد مي

ا لنجاح التصاد ات الردول المعرفة اليوا  أصبحت : المعرفة وإرتا  العلمي البح  )ل(  ا رئيسا محددا
 لمجتمرعا رحرو والتحول المعرفة إدارة في عليها المعول هي العالي التعليم ومؤسسات وتنافسيتها،

 العلمي البح  في يتمثل  ل  تحقيق في يالرئيس والمرتء ،  رفةالمع التصاد تحقيق ودعم المعرفي
 يرين اإلسرتراتيجية الشررااات فري االسرتثمار عبرر الدولرة فري المختلفرة اإلرترا  بق اعرات ورب ره

 اإلرترا  ل اعرات فري العاملرة والمؤسسرات والشرركات العلمري والبحر  العرالي التعلريم مؤسسرات
  .خاصة أو اارت حكومية المختلفة

 قيرتحق عبرر العرالي التعلريم مؤسسرات تنافسية تع ي  المعرفة وإرتا  العلمي للبح  ويمكن       
 مشركات بحرل العلمري البحر  ربرم ، العلمري للبحر  الازمرة المروارد تروفير : أهمهرا من مت لبات
 علرى العمرل ، المتخصصرة البحوإ مراا  يناء ، اإلرسارية المعرفة رصيد وزيادة المحلي المجتمع

 المنافرذ فري العلمري النشرر علرى التركير  ، العلمري البحر  وكراسري والتبرعرات األولراف سرتق الا
 ومؤسسرات البحروإ ومراار  الجامعرات مرع اإلسرتراتيجية التحالفرات عقرد ، ايه المعتررف الدوليرة
 المعرفرة إدارة ت بيقرات ، التقنيرة ومنرا ق األعمرال حاضرنات إرشراء ، والخراس الحكرومي الق راا
 . واإليداا االيتءار ييدة وتشجيع األعمال وريادة
 وإرترا  العلمري والبحر  التردرين وظيفيتري ممارسرة علرى العرالي التعلريم مؤسسرات ولردرة      
ا لها تحقق وفعالية بكفاءة المعرفة  فري والمتمثلرة الثالثرة وظيفتها أداء في النجاح فرس من م يدا
 التعلريم مؤسسرات وربرم والتردريب التعلريم وفيروتر المجتمعيرة  الشررااة فتحقيرق ،المجتمرع  خدمرة
 حرل فري محوريرة أداة ويجعلهرا المجتمرع داخرل دورهرا من  ع ز المختلفة اإلرتا  بق اعات العالي

 .وتنميته ت ويره في والمساهمة المجتمع  مشكات
 مؤسسرات فري وبراألخف منظمرة، أي لروة مصردر البشررية المروارد تمثرل : البشررية المروارد)ج( 
 الفءرري، المرال رأس علرى األسراس فري تقروا والمعرفرة معرفيرة، مؤسسرات باعتبارها العالي ليمالتع

 ااتسرال فري عاليرة يدرجرة تسراهم أم  مكرن البشررية المروارد أم : بقولره  ل  أحد الباحثين ويؤكد
 (KilFman,2009 )هما:  مرتء ام أو شر ام فيها توفر إ ا التنافسية للمي ة المنظمة
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 .عالية جودة  ات البشرية واردالم تءوم  أم •
 .االستراتيجي بال ابع الموارد تل  إدارة تتمي  أم  •

 إ  القيراس؛ مكرام براختاف التنافسرية لياس مؤشرات تختلف : المؤشرات الثال :  المكوم    الثا:
 مسرتوى  وعلرى الق راا، مسرتوى  وعلرى الدولرة، مسرتوى  علرى التنافسرية لقيراس مؤشررات هنراك

 .مركبرة ومؤشررات ج ئيرة مؤشررات فهنراك ال بيعرة حير  مرن المؤشررات تلرفتخ كمرا، المنظمرة
 التعلريم أهميرة ظرل فري يبررره مرا له العالي التعليم مؤسسات في األداء لقياس مؤشرات واستحداإ

 :  المبررات تل  ومن وتنافسيته، لو نيا لالتصاد ومخرجاته ومؤسساته العالي

 . يموالتخ  للت وير المناسب األساس توفير  •
 . النظاا مخرجات جودة لضمام الازمة البيدة توفير  •
  (Kucherov & Zavyalova,2012 ).للتنمية جيدة ييارية ولواعد لوية أسن توفير  •

را مؤشرراا الترحت احردي الدراسرات  السياق، هذا وفي       التعلريم مؤسسرات تنافسرية لقيراس مركبا
 هرذا وعبرر الفرعيرة، المعرايير مرن عردد محور كل ويتضمن محوراا عشر أ ني على  حتوي  العالي،
 تهالردرا علرى التعررف تضرمن بصرورة وأداءهرا األااد ميرة المؤسسرة لردرة ليراس  مكرن المؤشرر
 رسربيوزم و  محرور لءرل رسربي وزم  وضع ويمكن .تمي ها ومدى تهاومخرجا تهاوعمليا ومواردها

 مقارررة األااد ميرة لمؤسسرةا مولرع عرن واضرحة صرورة بإع راء النها ة في  سم  بما معيار لءل
 . (2012)الصال , ودولياا محلياا األخرى  بالمؤسسات

 متضرمناا العرالي، التعليم مؤسسات تنافسية لقياس المؤشر المقترح ( 3رلم ) الجدول ويوض     
 .محور لءل المقترحة المعايير وبعل المقترحة، المحاور

 التحقق من مستوى الثبات والصدق في المقايين:  -8
ينال, هذا الج ء رتائج تحليرل الثبرات والصردق فري المقرايين الترى ترم اسرتخدامها فري لائمرة      

 رات الدراسة الميدارية , و ل  كما يلى: تغياالستقصاء لجمع البيارات الخاصة بم
 : االعتماد ة في المقايين  /: التحقق من مستوي الثبات أوال

الدرجة التي يتمتع يها المقياس المستخدا فري  إلىلقياس في ا  ة االعتماد أو شير مفهوا الثبات 
متعددة ,ولءن لقيراس رفرن الخاصرية  ألسدلةتوفير رتائج متسقة في ظل ظروف متنوعة ومستقلة 

       .( 2007,  إدرينالموضوا محل االهتماا وباستخداا رفن مجموعة المستقصى منهم ) أو
االعتماد رة فري  /ال رق المستخدمة فري تقيريم الثبرات  أاثرمعامل االرتباط ألفا من  أسلولويعتبر 

التوافق فيما  أوالقياس , ويتسم يدرجة عالية من الدلة من حي  لدرته على لياس درجة االتساق 
  .( 2007يين المحتويات المتعددة للقياس المستخدا )إدرين ,
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 (3جدول رلم )
 مؤشر لياس تنافسية مؤسسات التعليم العالي

 عاييرالم المحور
 مولع الجامعة في التصنيفات األااد مية الدولية . الريادة العالمية

 كراسي البح  . –األولاف  الشرااة المجتمعية
 الشرااات االستثمارية. –المنتجات  –حجم االستثمار  يناء مجتمع المعرفة

 الخريجين أصحال األعمال . –حجم اإلرفاق  ريادة األعمال
 النشر في المجات العلمية. –إلرفاق حجم ا البح  العلمي
 –جودة الخريجين  –جودة البرامج  –جودة أعضاء هيدة التدرين  –جودة ال ال  التعليم والتعلم

 التقنيات المستخدمة
 المهني . –البرامجي  –المؤسسي  االعتماد األااد مي

 عدد وروا الجوائ  . جوائ  التمي  األااد مية
 عدد وروا الشهادات . وليةشهادات الم ابقة الد

معدل دورام  –مصادر المعلومات  –الخدمات المساردة  –األرظمة المالية اإلدارية  الموارد
 العاملين .

 التقنية . –التحسين المستمر  -المرافق  البنية التحتية
ال لب على  – المجات العلمية المنشورة –الجوائ  األااد مية  –يراءات االختراا  السمعة األااد مية

 الدوليين . التحاق ال لبة -الخريجين 
خمن مرات منفصلة ,و لر  للتحقرق مرن درجرة  ألفامعامل االرتباط  أسلولولد تم ت بيق          

االعتماد ة في كرل مقيراس فرعري مرن المقرايين  أو، ومن  م من مستوي الثبات  خلياالتساق الدا
 ، المواهب البشرية والقدرة التنافسية المستدامة إدارةات الخاضعة للدراسة والمستخدمة لقياس عملي

 أيلمبررادئ العامررة لتنميررة واختبررار المقررايين فرري البحرروإ االجتماعيررة فقررد تقرررر اسررتبعاد لووفقررا 
يينره وبرين برالي المتغيررات فري المقيراس  0,30 مرن لرلأ إجماليمتغير  حصل على معامل ارتباط 

 :و ل  كما يلى  (2007رفسه )إدرين ,
 )أ( مستوى الثبات /االعتماد ة في مقياس جذل وتوظيف المواهب :

رات الترري اشررتمل تغيرربعررد فحررف معررامات االرتبرراط للم إليرره اإلشررارة ت بيررق المعيررار السررايقي      
لرل أحصل كا منهرا علرى معرامات ارتبراط  هناك )متغيرين( أمتبين  متغيرات ( 8عليها المقياس )

وتوظيرف المواهرب هذا المقياس الرئيسي لجرذل  أصب بعادهم , وبذل  ومن  م تقرر است0,30من 
ورنبة في تحسين درجرة االعتماد رة لرنفن المقيراس بعرد ،  متغيرات(8يدال من ) متغيرات(6 ضم )
مرة  ارية حير  ارتفرع معامرل  ألفامعامل االرتباط  أسلولالمتغيرين منه , فقد تقرر ت بيق  استبعاد



 30 

 إليررهللمقيرراس الررذى تررم التوصررل  ألفرراويعكررن معامررل ،  ,872 إلررى ,665للمقيرراس ككررل مررن  ألفررا
 االعتماد ة في المقايين المستخدمة في البحوإ االجتماعية . أودرجة عالية من الثبات 

 في مقياس تنمية وت وير المواهب : )ل(  مستوى الثبات/االعتماد ة 
ت االرتبرراط للمتغيرررات الترري اشررتمل بعررد فحررف معرراما إليرره اإلشررارةيت بيررق المعيررار السررايق       

 إجمراليمتغير , رظرا لعدا وجود معامل ارتباط  أيمتغيرات(,تقرر عدا استبعاد  6عليها المقياس )
رتررائج تحليررل  أظهرررتامررا 0,30لررل مررنأفرري رفررن المقيرراس  األخرررى متغيررر والمتغيرررات  يأيررين 
 إلىي لياس تنمية وت وير المواهب المستخدا ف اإلجماليوصل للمقياس  ألفامعامل  أم ماد ةاالعت
االعتماد ررة فرري  أودرجررة عاليررة مررن الثبررات  إليررهالررذى تررم التوصررل  ألفررا,ويعكررن معامررل  ,853

 المقايين  المستخدمة فى البحوإ االجتماعية .
 )جر( مستوى الثبات /االعتماد ة في مقياس االحتفاع بالمواهب :

وبعد فحف معامات االرتباط للمتغيرات التري اشرتمل  يهإل اإلشارةاعتمادا علي المعيار السايق     
متغيررر , رظرررا لعرردا وجررود معامررل ارتبرراط  أي سررتبعادا, تقرررر عرردا  متغيرررات(6عليهررا المقيرراس )

رتررائج  أظهرررتامررا 0,30لررل مررن أفرري رفررن المقيرراس  ى خررر األمتغيررر والمتغيرررات  يأيررين  إجمررالي
لمواهرب با االحتفراع المستخدا في لياس  اإلجماليوصل للمقياس  ألفامعامل  أمتحليل االعتماد ة 

االعتماد رة فري  أودرجرة عاليرة مرن الثبرات  إليرهالرذى ترم التوصرل  ألفا,ويعكن معامل  ,884 إلى
 المقايين  المستخدمة فى البحوإ االجتماعية .

 المبتءر :و )د( مستوى الثبات /االعتماد ة في مقياس لدرات المبدا 
وبعررد فحررف معررامات االرتبرراط للمتغيرررات الترري  إليرره اإلشررارةعيررار السررايق اعتمررادا علرري الم      

هناك )متغيرين( حصل كل منها علرى معرامات ارتبراط  أممتغيرات(تبين  9اشتمل عليها المقياس )
هررذا المقيرراس الرئيسرري لقرردرات المبرردا  أصررب اسررتبعادهم , وبررذل  تقرررر , مررن  ررم  ,30الررل مررن 

ورنبررة فرري تحسررين درجررة االعتماد ررة لررنفن ،  متغيرررات(9)يرردال مررن متغيرررات( 7والمبتءررر  ضررم )
مرة  اريرة حير   ألفامعامل االرتباط  أسلولالمقياس بعد استبعاد المتغيرين منه , فقد تقرر ت بيق 

 إليرهالرذى ترم التوصرل  ألفراويعكرن معامرل  ,866 إلرى ,743للمقياس ككرل مرن  ألفامعامل  ارتفع
 العتماد ة في المقايين المستخدمة في البحوإ االجتماعية .ا أودرجة عالية من الثبات 

 مهارات المبدا والمبتءر:)هر( مستوي الثبات /االعتماد ة في مقياس 
بعررد فحررف معررامات االرتبرراط للمتغيرررات الترري اشررتمل  إليرره اإلشررارةيت بيررق المعيررار السررايق       

ر , رظرررا لعرردا وجررود معامررل ارتبرراط متغيرر أيمتغيرررات( ,تقرررر عرردا اسررتبعاد  6عليهررا المقيرراس )
رتائج تحليل  أظهرت, كما ,30لل منأفي رفن المقياس  األخرى متغير والمتغيرات  أييين  إجمالي

المسرتخدا فري ليراس مهرارات المبردا والمبتءرر  اإلجمراليوصل للمقيراس  ألفامعامل  أماالعتماد ة 
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االعتماد رة فري  أوعاليرة مرن الثبرات درجرة  إليرهالرذى ترم التوصرل  ألفا,ويعكن معامل  ,894 إلى
 المقايين  المستخدمة فى البحوإ االجتماعية .

  اريا : التحقيق من صدق المقايين :
بغرض زيرادة و مدي لدرة المقياس على لياس ما  فترض لياسه , إلي  شير مفهوا المصدالية     

     : التاليتينين تال ريق اإتباقياس الخاضع لاختبار تقرير المالتحقق من درجة المصدالية في 
 ( 2012)إدرين,                                                                               

 (5جدول رلم )
يين محتويات المقايين المستخدمة في البح  باستخداا معامل  الداخليتقييم درجة االتساق 

 ألفااالرتباط 
 المقايين المستخدمة

  في البح
 المحاولة الثارية األولىالمحاولة 

 ألفامعامل  عدد المتغيرات ألفامعامل  عدد المتغيرات

 ,872 6 ,665 8 جذل وتوظيف المواهب  
 رررررررررررررررر 6 ,853 6 تنمية وت وير المواهب 
 ررررررررررررررر 6 ,884 6 ا الحتفاع بالمواهب 

 ,866 7 ,743 9 لدرات المبدا والمبتءر
 رررررررررررررررر 6 ,894 6 مهارات المبدا والمبتءر

 : Content Validity: صدق المحتوى  األولىال ريقة  -أ
ابرر درجرة مرن مصردالية أالتى تتءامل مرع بعضرها لتحقيرق  اإلجراءاتحي  لاا الباح  يبعل 
ي تتعلرق المنشورة والتر واألجنبيةمس  واسع للدراسات العربية   بإجراءالمحتوي , فقاا الباح  

تررم تنميررة المفرراهيم  أساسررهاوالقرردرة التنافسررية المسررتدامة والترري علررى المواهررب البشرررية  بررإدارة
والتعريفات والمتغيرات الخاصة بالبح  الحالي ,اما تم عرض لائمة االستقصاء على مجموعرة 

 هيدة التدرين والهيدة المعاورة بجامعة مدينرة السرادات وبعرد الحصرول علرى ردود أعضاءمن 
 بعل التعديات في ينود المقياس ككل. إجراءتم  أفعالهم

 : (EFAالتحليل العاملى االستءشافي ) أسلولال ريقة الثارية :   -ل
الحقيقية  األبعادالتحليل العاملي باعتباره مفيدا من حي  لدرته على التراح  أسلولتم استخداا 

بيارررات مررن خررال اسررتبعاد اللدرترره علررى تخفرريل  إلررى إضررافة، للمقيرراس الخاضررع لاختبررار 
لرل مرن المعرامات الترى  قررهرا الباحر  أمحتويات المقياس التى تحصل علي معامات تحميرل 

 أسررلولالمسررتخرجة .ولررد تررم ت بيررق  مررن عامررل مررن العوامررل أاثرررتءرروم محملررة علررى  أم أو
المواهررب , والقرردرة  إدارةعمليررات  يعلررى مقياسررFactor Analysis التحليررل العرراملى  
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السررتخاس العوامررل  األساسرريةالمكورررات نافسررية المسررتدامة , واعتمررد الباحرر  علرري  ريقررة الت
وعلررى  ريقررة ترردوير ، لهررا عررن الواحررد الصررحي   Eigen Value إ جررنليمررة تقررل  أالبشرررط 

 قرل  معامرل التحميرل علري العوامرل  وأالعنرد تردوير هرذه العوامرل  Varimaxالمحاور ب ريقة 
 عامل .من  أاثرغير على متمع عدا تحميل  ,60عن 

 (6جدول رلم )
المستدامة  ةوالقدرة التنافسيالبشرية إدارة المواهب  لياتالعوامل الرئيسية المستخرجة والخاصة بعم

 : مخرجات أسلول التحلل العاملي
 العامل

(5) 
 العامل

(4) 
 العامل

(3) 
 العامل

(2) 
 العامل

(1) 
 المتغيرات الفرعية/ المتغيرات األصلية 

 .واضحة لقياس المواهب بالجامعة و توجد معايير محددة -1 0,80 0,22 0,16 0,25 0,19
 .توجد مي ارية خاصة لجذل وتوظيف أعضاء هيدة التدرين الموهوبين-2 0,74 0,16 0,18 0,33 0,14
 .توجد لاعدة ييارات شاملة عن المواهب بالجامعة -3 0,76 0,14 0,19 0,30 0,18
 .في الجامعة أولي تمثل عملية إ جاد وجذل الموهوبين لضية  ات أولوية -4 0,79 0,12 0,38 0,24 0,48
 .م مهارات المتقدمين للوظائف الشانرة ييوجد بالجامعة رظاا لتقي-5 0,84 0,40 0,14 0,22 0,40
  . عمل المرتب األساسي والحواف  على جذل المواهب للجامعة  -6 0,81 0,33 0,16 0,18 0,33
 .فرس التدريب والتنمية متوفرة بعدالة في الجامعة  -7 0,16 0,72 0,16 0,31 0,18

0,26 0,19 0,20 0,76 0,23 
فرس الترلية وتحقيق التقدا والنمو الوظيفي المتاحة تعمل على جذل المواهب  -8

  .للجامعة
 .ة التدرين الموهوبينتهدف إدارة الجامعة إلى إعداد صف  اري من أعضاء هيد -9 0,12 0,86 0,14 0,29 0,26
 .ييدة العمل بالجامعة محف ة ومشجعة لإليداا وااليتءار  -10 0,11 0,72 0,32 0,18 0,12

0,16 0,22 0,19 0,81 0,10 
م المهارات والءفاءات يعند ترلية عضو هيدة التدرين لمنصب أعلى يتم تقي -11

 .والمؤهات الم لوبة للنجاح في هذا المنصب 
 .تتي  سياسات الجامعة فرس النمو المهني والشخصي للمواهب  -12 0,18 0,40 0,32 0,31 0,14

0,19 0,15 0,75 0.18 0,23 
تهتم الجامعة ينشر الثقافة التي تجعل أعضاء هيدة التدرين الموهوبين في  -13

 .الوظائف المناسبة لهم 

0,25 0,08 0,76 0,44 0,41 
ن الموهوبين في الوظائف المناسبة تهدف الجامعة إلى وضع أعضاء التدري -14
 .لهم 

 .تهدف الجامعة إلى االحتفاع بأعضاء هيدة التدرين الموهوبين  -15 0,44 0,40 0,65 0,12 0,33
  .تخصف الجامعة مي ارية خاصة لاحتفاع بأعضاء هيدة التدرين الموهوبين -16 0,14 0,32 0,69 0,15 0,23

0,21 0,19 0,78 0,22 0,41 
ا الجامعة بأجراء مقايات مع أعضاء هيدة التدرين الذين  قرروم ترك تقو  -17

 .العمل  
  .تقوا الجامعة بمكافأة أعضاء هيدة التدرين الموهوبين أصحال األداء المتمي  -18 0,16 0,25 0,84 0,29 0,38
 .لخيال أرنب أم أاوم والعيا وال أرشغل باآلراء التي تتسم با -19 0,12 0,28 0,19 0,16 0,18
 .القبول المناسب من ال ماء باعتبارها نير مألوفة لهم  تلقي بعل أفءاري ال -20 0,18 0,19 0,18 0,72 0,12
 .أبادر يتقد م أفءاري وآرائي ومقترحاتي لحل المشكات   -21 0,23 0,31 0,19 0,83 0,18
 .ف مستمر من رضسائيأحقق رتائج متمي ة في ظل وجود إشرا -22 0,14 0,17 0,24 0,87 0,17
 تءرار الفشل في التعامل بعل المشكات  ضعف القدرة على حلها . -23 0,16 0,12 0,13 0,19 0,22
 مكن من حل مشكلة علي حدة .أفضل عدا الربم يين المشكات حتى أت -24 0,16 0,29 0,20 0,69 0,24

0,25 0,75 0,24 0,39 0,17 
له أولوية علي االرشغال بمساعدة اآلخرين االرشغال يتجنب مشكات العمل  -25

 لتقد م مقترحات جديدة .
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( 6تابع جدول رلم )  
0,81 0,18 0,23 0,15 0,22 

توجد صعوبة في التوصل إلي حلول في ظل حاالت ال وارئ التي تواجهني  -26
 أ ناء العمل .

 في حل المشكلة . لءل مشكلة حا واحدا  مكن االعتماد عليه -27 0,16 0,28 0,13 0,16 0,64
  بيعة عملي تتمي  بمستوي مرتفع من القلق وضغوط العمل . -28 0,26 0,32 0,24 0,17 0,66
 أبح  دائما عن  رق األداء التي ال تؤدي إلي رقد وتحفظ ال ماء . -29 0,04 0,32 0,15 0,22 0,87
 في حالة تءرارها . استخدا رفن الحل للتعامل مع المشكلة -30 0.12 0,29 0,25 0,29 0,84
  قتي في تجاربي الشخصية أعلي من  قتي في تجارل اآلخرين . -31 0,04 0,32 0,15 0,19 0,82
 رسبة التباين الذي تم تفسيره لءل عامل مستخر   29,8 15,2 14,4 13,3 11,3
 النسبة المجمعة للتباين الذي تم تفسيره للعوامل المستخرجة  29,8 45,0 59,4 72,7 84

 العوامل التي تم استخراجها من المتغيرات األصلية :
 .6، 5، 4، 3، 2، 1( )) جذل وتوظيف المواهب (( المتغيرات  : 1العامل المستخر  رلم ) ▪
 .11، 10، 9، 8، 7( )) تنمية وت وير المواهب (( المتغيرات : 2العامل المستخر  رلم ) ▪
 .18، 17، 16، 15، 14، 13( المتغيرات : ( )) االحتفاع بالمواهب (3العامل المستخر  رلم ) ▪
 .25، 24، 22، 21، 20( )) لدرات المبدا والمبتءر (( المتغيرات : 4العامل المستخر  رلم ) ▪
 .31، 30، 29، 28، 27، 26( )) مهارات المبدا والمبتءر (( المتغيرات : 5العامل المستخر  رلم ) ▪

متغيررررا( مرررن متغيررررات 28) أم( 6جررردول رلرررم )بال  الموضرررحةرترررائج التحليرررل العررراملى  وأظهررررت   
والقدرة التنافسية المستدامة المستخرجة من تحليرل الثبرات البشرية المواهب  إدارةمقياسي عمليات 

( والمسررمى ))جررذل 1)تحميلهررا علررى خمسررة عوامررل فالعامررل المسررتخر  رلررم  أمكررنمتغيرررا (  31)
ير  الم معرامات التحميرل الخاصرة يهرذه متغيرات ( كما هو دوم تغي6وتوظيف المواهب ((  ضم )

( والمسرمى ))تنميرة وت روير المواهرب(( 2)رلرم العامرل المسرتخر   أما.  فأاثر ,60المتغيرات هي 
 0,60معامات التحميل لهذه المتغيررات  هري  أممتغيرات حي  6 نمتغيرات يدال م 5 ضم  أصب 
التحميل الخاس بره الرل مرن  معامل) صليةاألحي  تقرر استبعاد متغير واحد من المتغيرات   فأاثر
 تتي  سياسات الجامعة فرس النمو المهني والشخصي للمواهب .  (وهو  0,60

متغيررات (امرا هرو 6)  ضرم ()االحتفراع بالمواهرب ()( والمسمى 3وبالنسبة للعامل المستخر  رلم )
العامرررل  أمرررا ، فرررأاثر 0,60التحميرررل الخاصرررة يهرررذه المتغيررررات هررري  اتيرررر الم معررراميدوم تغ

 7متغيرررات يرردال مررن  5 ضررم  أصررب  ((لرردرات المبرردا والمبتءررر))( والمسررمى 4المسررتخر  رلررم )
اسررتبعاد  حيرر  تقرررر ،  فررأاثر 0,60معررامات التحميررل لهررذا المتغيرررات هرري  أممتغيرررات حيرر  

أرنررب أم (وهمررا  0,60مررن  لررلأ مررا)معامررل التحميررل الخرراس يه األصررليةمتغيرررين مررن المتغيرررات 
بعرل المشركات مع تءرار الفشل في التعامل ، و م والعيا وال أرشغل باآلراء التي تتسم بالخيالأاو

  ضعف القدرة على حلها .
متغيررات ( كمرا 6( والمسمي ))مهارات المبدا والمبتءر ((, ضم )5وبالنسبة للعامل المستخر  رلم)

 . فأاثر 0,60هو دوم تغيير الم معامات التحميل الخاصة يهذه المتغيرات هي 
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متغيرا ( في تفسرير  31متغيرا يدال من  28عوامل تضم  5ولد ساهمت العوامل المستخرجة )     
,و لر  كمرا هرو موضر  فرى  لتي خضعت للتحليرل الءلى في المتغيرات األصلية ا باين% من الت84

 ( . 6الجدول رلم )
 منالشة رتائج الدراسة الميدارية :  -9

تحليررل ييارررات الدراسررة الميداريررة الترري اعتمرردت بصررفة أساسررية علرري  ينررال, هررذا الجرر ء رتررائج
 االستقصاء الموجه ألعضاء هيدة التدرين والهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات .

حول والع إدرااات أعضاء هيدة التدرين وأعضاء الهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات  -9/1
 لبعل خصائصهم الد موجرافية : عمليات إدارة المواهب البشرية وفقا 

الخراس بالءشرف عرن مردي االخرتاف يرين  اإلحصرائييتناول هذا الج ء منالشة رتائج التحليل 
أعضرراء هيدررة الترردرين وأعضرراء الهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات برراختاف  إدرااررات

و لر  رحررو والررع  خصائصرهم الد موجرافيررة ) النروا ، السررن ، المؤهرل العلمرري ، رروا الءليررة ( ،
عمليات إدارة المواهب البشرية مأخو ا بشكل إجمالي ، ورحو كل متغيرر مرن متغيراتهرا ) جرذل 
وتوظيف المواهب ، تنمية وت وير المواهب ، االحتفاع بالمواهب ( علي حده . وفي ضوء  ل  

مرن  باسرتخداا كرل اإلحصرائيأولهما أسلول الوصف  إحصائيينلاا الباح  باستخداا أسلوبين 
الوسررم الحسررايي ) كمقيرراس للن عررة المرك يررة ( واالرحررراف المعيرراري ) كمقيرراس للتشررتت ( ، 

م تم لعينترررين مسرررتقلتين ، و لررر  بالنسررربة للمتغيررررين الرررد موجرافيين  رإلررري اختبرررا باإلضرررافة
المتعلقررين بررالنوا وررروا الءليررة . والثرراري أسررلول تحليررل التبرراين أحررادي االتجرراه و لرر  بالنسرربة 

 يرين الد موجرافيين المتعلقين بالسن والمؤهل العلمي .للمتغ
 فيما يلي :  اإلحصائيينولد تمثلت رتائج استخداا هذين األسلوبين 

)أ( إدرااات أعضاء هيدة التدرين وأعضاء الهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات حول والع 
 عمليات إدارة المواهب البشرية وفقا للنوا : 

تافررات يررين إدرااررات أعضرراء هيدررة الترردرين وأعضرراء الهيدررة المعاورررة بجامعررة لتحديررد االخ    
مدينررة السررادات حررول والررع عمليررات إدارة المواهررب البشرررية مررأخو ة بشرركل إجمررالي ، ورحررو كررل 
متغير من متغيراتها ) جذل وتوظيف المواهب ، تنمية وت روير المواهرب ، االحتفراع بالمواهرب ( 

النوا ، لاا الباح  يت بيرق أسرلول الوصرف اإلحصرائي باسرتخداا كرل علي حده، و ل  باختاف 
مرن الوسرم الحسرايي ) كمقيراس للن عرة المرك يرة ( واالرحرراف المعيراري ) كمقيراس للتشررتت ( ، 

 ( .7كما في الجدول رلم )م تم لعينتين مستقلتين حي  جاءت النتائج  رباإلضافة إلي اختبا
وجرود اختافرات  ات داللرة إحصرائية يرين إدراارات أعضراء ( علري 7وتؤكد رتائج الجدول رلم )

عمليررات إدارة المواهررب  هيدررة الترردرين والهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات رحررو والررع 
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البشرية مأخو ة بشكل إجمرالي ، ورحرو كرل متغيرر مرن متغيراتهرا ) جرذل وتوظيرف المواهرب ، 
و ل  باختاف النوا ، حي  أم ليمرة ي حده،تنمية وت وير المواهب ، االحتفاع بالمواهب ( عل

 %.5%، و1)ت( معنوية عند مستوي داللة إحصائية 
لمتغيري جذل وتوظيف المواهب ، وتنمية وت وير المواهب كما يدركها أعضراء هيدرة  ةفبالنسب

الترردرين والهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات ، إرمررا  عنرري أم جررذل وتوظيررف المواهررب 
ير المواهررب تلقرري القبررول والتأييررد مررن جارررب أعضرراء هيدررة الترردرين والهيدررة وتنميررة وت ررو 

 المعاورة الذكور بشكل أابر من اإلراإ .
 (7جدول رلم )

إدرااات أعضاء هيدة التدرين وأعضاء الهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات حول والع 
 عمليات إدارة المواهب البشرية وفقا للنوا

 هب البشريةعمليات إدارة الموا
الوسم الحسايي لاستجابات 

 وفقا للنوا 
الوسم الحسايي 

 اإلجمالي 
 أرثي   كر 

 2,40 2,36 2,44 *عمليات إدارة المواهب البشرية بشكل إجمالي 
 2,46 2,32 2,60 *جذل وتوظيف المواهب 
 2,18 2,1 2,36  **تنمية وت وير المواهب
 2,56 2,77 2,35 **االحتفاع بالمواهب 

إلي الموافقة  (  شير 5الرلم ) تماما ، يينما  شيرعدا الموافقة (  شير إلي 1، حي  أم الرلم ) 5-1المقياس المستخدا  متد من  -
 في المنتصف .( 3)مع وجود درجة حياد ة  التامة ، 

 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 5* داللة إحصائية عند مستوي 
 . ( T- Test)وفقا الختبار ت  %1** داللة إحصائية عند مستوي 

   
والهيدرررة أمررا بالنسرربة لمتغيررر االحتفرراع بالمواهررب كمررا يرردركها أعضرراء هيدررة الترردرين       

المعاورة بجامعة مدينة السادات , إرما  عنري أم االحتفراع بالمواهرب تلقري القبرول والتأييرد مرن 
 ر من الذكور . جارب أعضاء هيدة التدرين والهيدة المعاورة اإلراإ بشكل أاب

كما تؤكد رتائج الجدول السرايق أم والرع ت بيرق عمليرات اإلدارة المواهرب البشررية كاررت       
منخفضة علي المستوي اإلجمالي وبالنسبة لءل بعد من أبعادها علي حدة . وهذا يدل علي أم 

أعضراء ت بيق إدارة المواهب البشرية بجامعة مدينة السادات محل الدراسة حسب وجهرة رظرر 
لمستوي الم لول اهيدة التدرين والهيدة المعاورة كارت في المدى المنخفل , وال ترلي  إلي 

ت أعضراء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة بالجامعرة , ممرا  عنري ارخفراض ا, وال تحقق ت لع
لدرة الجامعة علي جذل وتوظيف المواهب , وتنمية وت وير المواهب , واالحتفراع بالمواهرب , 

 إدارة المواهب البشرية في حاجة لدعم القيادة بالجامعة .  مذا يوض  أوه



 36 

إدرااات أعضاء هيدة التدرين والهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات رحو والرع عمليرات إدارة )ل( 
  المواهب البشرية وفقا للسن :

ررة بجامعرة مدينرة لتحديد االختافات يين إدرااات أعضراء هيدرة التردرين والهيدرة المعاو        
رحرو كرل متغيرر  ،والسادات رحو والع عمليرات إدارة المواهرب البشررية مرأخو ة بشركل إجمرالي 

علري  (جذل وتوظيف المواهب , تنمية وت روير المواهرب , االحتفراع بالمواهرب من متغيراتها )
 one  حدة , و ل  باختاف السن , لاا الباح  يت بيق أسلول تحليل التباين أحادي االتجاه

– way ANOVA   حيرر   مكررن توضرري  رتررائج تحليرل التبرراين يررين إدرااررات أعضرراء هيدررة
التدرين والهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة السرادات رحرو والرع عمليرات إدارة المواهرب البشررية 

علري حرده براختاف السرن و لر  مرن  متغيرر مرن متغيراتهرا مأخو ة بشكل إجمالي , ورحو كرل 
 ي : خال الجدول التال

 (8جدول رلم )
إدرااات أعضاء هيدة التدرين والهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات رحو والع عمليات 

 إدارة المواهب البشرية وفقا للسن
 الوسم الحسايي الوسم الحسايي لاستجابات وفقا للسن عمليات إدارة المواهب البشرية 

 سنة  60أاثر من   60ي إل 41من سنة40إلي25من  سنة 25ألل من  اإلجمالي

المواهب البشررية  إدارة عمليات
 بشكل إجمالي * 

2,50 2,75 2,54 2,06 2,46 

 2,48 2,20 2,86 2,50 2,36 جذل وتوظيف المواهب **
 2,52 2,22 2,42 2,87 2,58 تنمية وت وير المواهب *
 2,39 1,76 2,36 2,88 2,56 االحتفاع بالمواهب **

( إلي الموافقة التامة مع وجود درجة 5( إلي عدا الموافقة تماما , يينما  شير الرلم )1حي   شير الرلم ) 5-1دا  متد من المقياس المستخ -  
 .( في المنتصف 3حياد ة )

  (F- Test)% وفقا الختبار ف 5*داللة إحصائية عند مستوي 
   ( F- Test) ف  % وفقا الختبار1** داللة اإلحصائية عند مستوي 

( علرري وجررود اختافررات  ات داللررة إحصررائية يررين إدرااررات 8وتؤكررد رتررائج الجرردول رلررم )     
أعضرراء هيدررة الترردرين والهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات رحررو والررع عمليررات إدارة 

جررذل وتوظيررف اتهررا )المواهررب البشرررية مررأخو ة بشرركل إجمررالي ورحررو كررل متغيررر مررن متغير 
علي حدة , و لر  براالختاف السرن ( اهب , واالحتفاع بالمواهب المواهب , تنمية وت وير المو 

 % . 5% , 1, حي  أم ليمة )ف( معنوية عند مستوي داللة إحصائية 
 25ويمكن القول بأم وجود هذا االختاف الحقيقي لصال  اتجاهات الفدرة العمريرة ) مرن      
 ، المواهب واالحتفاع بالمواهبسنة ( مقايل الفدات األخرى رحو كل من تنمية وت وير  40إلي 
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سرنة ( رحرو متغيرر  60سرنة إلري  41في حين كام هذا االختاف لصال  الفدة العمرية ) من 
 .جذل وتوظيف  المواهب 

سرنة ( تحترل ألرل القريم  60في حين أظهر الجدول السايق أم الفدة العمريرة ) أاثرر مرن      
ورحرو كرل متغيرر مرن متغيراتهرا , وهرذا يؤكرد في عمليات إدارة المواهب البشرية بشكل إجمالي 

سنة ( تنخفل عمليات إدارة المواهب  60أره بارتفاا عمر أعضاء هيدة التدرين ) أاثر من 
 بعدهيدة التدرين  أعضاءالبشرية في جامعة مدينة السادات , وهذا يتفق مع الوالع حي  أم 

 ال يتقلدوم أي مناصب لياد ة .  60سن الر 
عضراء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة السرادات رحرو والرع عمليرات إدرااات أ) ( 

 إدارة المواهب البشرية وفقا للمؤهل العلمي  :
لتحديرد االختافررات يرين إدرااررات أعضرراء هيدرة الترردرين والهيدررة المعاوررة بجامعررة مدينررة      

ل إجمرالي , ورحرو كرل متغيرر السادات رحو والع عمليرات إدارة المواهرب البشررية مرأخو ة بشرك
علري ( جذل وتوظيف المواهب , تنمية وت وير المواهب , االحتفاع بالمواهرب ) من متغيراتها 

حررده , و لرر  برراختاف المؤهررل العلمرري , لرراا الباحرر  يت بيررق أسررلول تحليررل التبرراين أحررادي 
ات حيرر   مكرن توضرري  رترائج تحليرل التبرراين يرين إدراارر،   One Way ANOVAاالتجراه 

ورررة بجامعررة مدينررة السررادات رحررو والررع عمليررات إدارة اأعضرراء هيدررة الترردرين والهيدررة المع
المواهب البشرية مأخو ة بشكل إجمالي , ورحرو كرل متغيرر مرن متغيراتهرا علري حرده براختاف 

 ( .9رلم )المؤهل العلمي و ل  من خال الجدول 
اللرة إحصرائية يرين إدراارات أعضراء ( علري وجرود اختافرات  ات د9وتؤكد رتائج الجدول رلم )

هيدررة الترردرين والهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات رحررو والررع عمليررات إدارة المواهررب 
جذل وتوظيف المواهب , تنمية اتها )مأخو ة بشكل إجمالي ورحو كل متغير من متغير البشرية 

مؤهل العلمري , حير  أم , و ل  باختاف العلي حدة( وت وير المواهب , واالحتفاع بالمواهب 
 % . 5%,1ليمة )ف( معنوية عند مستوي داللة إحصائية 

ويمكن القول بأم وجود هذا االختاف الحقيقي لصال  اتجاهات المعيدين مقايرل المرؤهات     
العلميررة األخرررى رحررو عمليررات إدارة المواهررب البشرررية بشرركل إجمررالي ورحررو كررل متغيررر مررن 

 متغيراتها علي حده .
تقروا دائمرا يتءليرف أوائرل الردفعات للعمرل كمعيردين فري  يتوافق مع سياسة الجامعة والتريوهذا 

الجامعررة , وهررم  ررال و البررات نالبررا مررا يتميرر وم بالموهبررة . فرري حررين رجررد أم األسرراتذة 
المتفرنوم يلغ ليمة الوسم إلجاباتهم ألل القريم مقارررة يبرالي المرؤهات العلميرة , وهرذا يتفرق 

   أم أعضاء هيدة التدرين المتفرنوم ال يتقلدوم أي مناصب لياد ة .مع الوالع حي
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 ( 9رلم )جدول 

إدرااات أعضاء هيدة التدرين والهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات رحو والع عمليات 
 مؤهل العلمي إدارة المواهب البشرية وفقا لل

 عمليات إدارة
 المواهب البشرية

 الوسم فقا للمؤهل العلمي الوسم الحسايي لاستجابات و 
مدرس  معيد  الحسايي

 مساعد
أستا   مدرس 

 مساعد 
أستا   أستا  

 متفرغ
عمليات إدارة المواهب 
 *البشرية بشكل إجمالي

3,53 3,37 2,95 2,61 3,31 2,06 2,97 

 3,19 2,20 3,47 2,57 2,83 3,87 4,17 جذل وتوظيف المواهب **
 2,88 2,22 3,19 2,49 2,97 3,12 3,25 **تنمية وت وير المواهب 

 2,86 1,76 3,27 2,78 3,06 3,14 3,17 **االحتفاع بالمواهب 
( إلي الموافقة التامة مع وجود 5( إلي عدا الموافقة تماما , يينما  شير الرلم )1حي   شير الرلم ) 5-1المقياس المستخدا  متد من  -

 .( في المنتصف 3درجة حياد ة )
  (F- Test)% وفقا الختبار ف 5لة إحصائية عند مستوي *دال           
   ( F- Test) ف  % وفقا الختبار1** داللة اإلحصائية عند مستوي          
إدرااات أعضاء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة السرادات رحرو والرع عمليرات )د(  

 إدارة المواهب البشرية وفقا لنوا الءلية . 
حديد االختافات يين إدراارات أعضراء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة لت      

السادات رحو والع عمليرات إدارة المواهرب البشررية مرأخو ة بشركل إجمرالي , ورحرو كرل متغيرر 
) جذل وتوظيف المواهب , تنمية وت وير المواهب , واالحتفاع بالمواهب ( علي  امن متغيراته

تاف روا الءليرة , لراا الباحر  يت بيرق أسرلول الوصرف اإلحصرائي باسرتخداا حدة , و ل  باخ
ال من الوسم الحسايي ) كمقياس الن عة المرك ية ( واالرحراف المعياري ) كمقياس للتشتت ( 

 ( 10في الجدول رلم ), باإلضافة إلي اختبار متم لعينتين مستقلتين حي  جاءت النتائج كما 
وجود اختافات  ات داللة إحصائية يرين إدراارات أعضراء  علي( 10) وتؤكد رتائج الجدول رلم

هيدررة الترردرين والهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات رحررو والررع عمليررات إدارة المواهررب 
البشرررية بشرركل إجمررالي ,ومتغيررر واحررد مررن متغيراتهررا وهررو تنميررة وت رروير المواهررب ,  و لرر   

 % . 5، % 1( معنوية عند مستوي داللة إحصائية باختاف روا الءلية , حي  أم ليمة )ت
فرري حررين تؤكررد رتررائج الجرردول السررايق علرري عرردا وجررود اختافررات  ات داللررة إحصررائية يررين 
إدراارات أعضرراء هيدررة الترردرين والهيدرة المعاورررة بجامعررة مدينررة السرادات رحررو متغيررري جررذل 

 لية . وتوظيف المواهب , واالحتفاع بالمواهب و ل  باختاف روا الء
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 (10جدول رلم )
ورة بجامعة مدينة السادات رحو والع عمليات اإدرااات أعضاء هيدة التدرين والهيدة المع

 إدارة المواهب البشرية وفقا لنوا الءلية
الوسم الحسايي  الوسم الحسايي لاستجابات وفقا لنوا الءلية  عمليات إدارة المواهب البشرية

 ريةالية رظ الية عملية اإلجمالي
 2,60 2,55 2,64 عمليات إدارة المواهب البشرية بشكل إجمالي *

 2,45 2,44 2,46 جذل وتوظيف المواهب 
 2,78 2,67 2,89 تنمية وت وير المواهب **

 2,55 2,55 2,56 االحتفاع بالمواهب 
(  شير  إلي الموافقة 5يينما  شير الرلم )(  شير إلي عدا الموافقة تماما ، 1، حي  أم الرلم ) 5-1المقياس المستخدا  متد من  -

 ( في المنتصف .3التامة ،  مع وجود درجة حياد ة )
 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 5* داللة إحصائية عند مستوي 
 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 1** داللة إحصائية عند مستوي 

ع عمليررات إدارة المواهررب امررا يتضرر  مررن الجرردول السررايق ارتفرراا ليمررة الوسررم الخرراس يوالرر
البشررية فري الءليررات العمليرة عررن الءليرات النظريررة , وتتفرق هررذه النتيجرة مررع الوالرع حيرر  أم 

الترليررة فرري الءليررات العمليررة تختلررف عررن الءليررات  عررة األبحرراإ والرسررائل العلميررة و رررق  بي
 النظرية .

عررة مدينررة السررادات إدرااررات أعضرراء هيدررة الترردرين وأعضرراء الهيدررة المعاورررة بجام - 9/2
  : حول والع القدرة التنافسية المستدامة لها وفقا لبعل خصائصهم الد موجرافية 

يتناول هذا الج ء منالشة رتائج التحليل اإلحصرائي الخراس بالءشرف عرن مردي االخرتاف يرين 
إدرااررات أعضرراء هيدررة الترردرين وأعضرراء الهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات برراختاف 

هم الد موجرافيررة ) النروا , السررن , المؤهرل العلمرري , رروا الءليررة ( , و لر  رحررو والررع خصائصر
القدرة التنافسية المستدامة مأخو ا بشكل إجمالي , ورحو كل متغير من متغيراتها علري حرده . 
وفرري ضرروء  لرر  لرراا الباحرر  يت بيررق كررل مررن الوسررم الحسررايي ) كمقيرراس للن عررة المرك يررة ( 

ري ) كمقيرراس التشررتت ( , باإلضررافة إلرري اختبررار م ت م لعينتررين مسررتقلين , واالخررتاف المعيررا
 ن المتعلقين بالسن والمؤهل العلمي . يو ل  بالنسبة للمتغيرين الد موجرافي

 ولد تمثلت رتائج استخداا هذين األسلوبين اإلحصائيين فيما يلي : 
السرررادات رحرررو والرررع القررردرة  إدراارررات أعضررراء هيدرررة التررردرين والهيدرررة المعاوررررة بجامعرررة مدينرررة (أ)

 التنافسية المستدامة وفقا للنوا : 
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لتحديد االختافات يين إدرااات أعضراء هيدرة التردرين وأعضراء الهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة 
السرادات حرول والررع القردرة التنافسرية المسررتدامة مرأخو ة بشرركل إجمرالي ، ورحرو كررل متغيرر مررن 

( علري حرده، و لر  براختاف النروا ،  ، مهارات المبدا والمبتءرءرلدرات المبدا والمبتمتغيراتها )
لرراا الباحرر  يت بيررق أسررلول الوصررف اإلحصررائي باسررتخداا كررل مررن الوسررم الحسررايي ) كمقيرراس 

م تم لعينترين  رللن عة المرك ية ( واالرحراف المعياري ) كمقياس للتشتت ( ، باإلضافة إلي اختبا
 ( .11في الجدول رلم )مستقلتين حي  جاءت النتائج كما 

 (11جدول رلم )
إدرااات أعضاء هيدة التدرين وأعضاء الهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات حول والع 

 القدرة التنافسية المستدامة للجامعة وفقا للنوا

 القدرة التنافسية المستدامة 
الوسم الحسايي لاستجابات 

 وفقا للنوا 
الوسم الحسايي 

 اإلجمالي 
 أرثي   كر 

 2,64 2,53 2,72 *القدرة التنافسية المستدامة  بشكل إجمالي 
 2,52 2,64 2,49 **لدرات المبدا والمبتءر

 2,59 2,41 2,94 مهارات المبدا والمبتءر**
لي الموافقة إ (  شير 5الرلم ) عدا الموافقة تماما ، يينما  شير(  شير إلي 1، حي  أم الرلم ) 5-1المقياس المستخدا  متد من  -

 في المنتصف .( 3)مع وجود درجة حياد ة  التامة ، 
 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 5* داللة إحصائية عند مستوي 
 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 1** داللة إحصائية عند مستوي 

( علرري وجررود اختافررات  ات داللررة إحصررائية يررين إدرااررات 11وتؤكررد رتررائج الجرردول رلررم )  
القردرة التنافسرية ء هيدة التردرين والهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة السرادات رحرو والرع  أعضا

،  لردرات المبردا والمبتءررمأخو ة بشكل إجمالي ، ورحو كل متغير مرن متغيراتهرا )  المستدامة
( علري حرده،و ل  براختاف النروا ، حير  أم ليمرة )ت( معنويرة عنرد  مهارات المبدا والمبتءرر

 %.5%، و1إحصائية  مستوي داللة
 القدرات التنافسية المستدامة بشكل إجمالي ، و مهرارات المبردا والمبتءررلمتغيري  ةبالنسبف   

اما يردركها أعضراء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة السرادات ، إرمرا  عنري أم 
رات لردي أعضراء  عتقردوم يتروافر هرذه المهرا أعضاء هيدة التدرين والهيدرة المعاوررة الرذكور 

 بشكل أابر من اإلراإ .هيدة التدرين والهيدة المعاورة في الجامعة 
والهيدرة المعاوررة كما يدركها أعضاء هيدة التدرين  لدرات المبدا والمبتءرأما بالنسبة لمتغير 

 بجامعرررة مدينرررة السرررادات , إرمرررا  عنررري أم أعضررراء هيدرررة التررردرين والهيدرررة المعاوررررة اإلرررراإ
 بشكل أابر من الذكور .  فر هذه القدرات عتقدوم يتوا
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كارررت منخفضررة  القرردرة التنافسررية المسررتدامةكمررا تؤكررد رتررائج الجرردول السررايق أم والررع        
القرردرة التنافسررية علرري حرردة . وهررذا يرردل علرري أم  لبعررديهاعلرري المسررتوي اإلجمررالي وبالنسرربة 

ر أعضرراء هيدررة الترردرين مدينررة السررادات محررل الدراسررة حسررب وجهررة رظرر المسررتدامة لجامعررة
لمسرتوي الم لرول , وال تحقرق اوالهيدة المعاورة كارت فري المردى المرنخفل , وال ترلري  إلري 

ت أعضاء هيدة التدرين والهيدة المعاورة بالجامعة , ممرا  عنري ارخفراض لردرة الجامعرة ات لع
عضاء هيدة التدرين توفير البيدة المناسبة لتنمية مهارات ولدرات اإليداا وااليتءار لدي أعلي 

 . والهيدة المعاورة يها 
القرردرة إدرااررات أعضرراء هيدررة الترردرين والهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات رحررو والررع )ل( 

  وفقا للسن : التنافسية المستدامة

لتحديد االختافات يين إدرااات أعضراء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة        
مرن رحرو كرل متغيرر  ،ومرأخو ة بشركل إجمرالي  القدرة التنافسية المسرتدامةو والع السادات رح
علرري حرردة , و لرر  برراختاف  (لرردرات المبرردا والمبتءررر ، ومهررارات المبرردا والمبتءررر متغيراتهررا )

  one – way ANOVA السن , لاا الباح  يت بيق أسلول تحليرل التبراين أحرادي االتجراه 
ليل التباين يين إدراارات أعضراء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة حي   مكن توضي  رتائج تح

مرأخو ة بشركل إجمرالي , ورحرو  القردرة التنافسرية المسرتدامةبجامعة مدينة السادات رحو والرع 
 علي حده باختاف السن و ل  من خال الجدول التالي :  متغير من متغيراتها ال 

 (12جدول رلم )
القدرة ن والهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات رحو والع إدرااات أعضاء هيدة التدري

 وفقا للسن التنافسية المستدامة
 الوسم الحسايي الوسم الحسايي لاستجابات وفقا للسن  القدرة التنافسية المستدامة 

 سنة  60أاثر من   60إلي  41من سنة40إلي25من  سنة 25ألل من  اإلجمالي

 دامةالقرررردرة التنافسرررررية المسرررررت
 بشكل إجمالي * 

2,49 2,86 2,49 2,35 2,61 

 2,58 2,45 2,62 2,78 2,56 * لدرات المبدا والمبتءر
 2,64 2,24 2,36 2,94 2,42 ** مهارات المبدا والمبتءر 

ة التامة مع وجود ( إلي الموافق5( إلي عدا الموافقة تماما , يينما  شير الرلم )1حي   شير الرلم ) 5-1لمقياس المستخدا  متد من ا -
 .( في المنتصف 3درجة حياد ة )

  (F- Test)% وفقا الختبار ف 5*داللة إحصائية عند مستوي 
   ( F- Test) ف  % وفقا الختبار1** داللة اإلحصائية عند مستوي 

( علرري وجرود اختافررات  ات داللررة إحصررائية يررين إدرااررات 12وتؤكرد رتررائج الجرردول رلررم )     
القرردرة التنافسررية درين والهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات رحررو والررع أعضرراء هيدررة الترر
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,  لرردرات المبرردا والمبتءررراتهررا )مررأخو ة بشرركل إجمررالي ورحررو كررل متغيررر مررن متغير  المسررتدامة
علري حردة , و لر  براالختاف السرن , حير  أم ليمرة )ف( معنويرة (  مهارات المبردا والمبتءرر

 % . 5,  %1عند مستوي داللة إحصائية 
 25ويمكن القول بأم وجود هذا االختاف الحقيقي لصال  اتجاهات الفدرة العمريرة ) مرن      
مرأخو ة  القردرة التنافسرية المسرتدامةوالرع سنة ( مقايرل الفدرات األخررى رحرو كرل مرن  40إلي 

لرردرات المبردا والمبتءررر ، ومهرارات المبرردا  مررن متغيراتهرا )رحرو كررل متغيرر  ،وبشركل إجمررالي 
سرنة (  60في حين أظهر الجدول السايق أم الفدة العمرية ) أاثر مرن  ، علي حدة والمبتءر(

رحرو كرل متغيرر  ،ومأخو ة بشكل إجمرالي  القدرة التنافسية المستدامةوالع تحتل ألل القيم في 
, وهذا يؤكرد أرره  علي حدة لدرات المبدا والمبتءر ، ومهارات المبدا والمبتءر( من متغيراتها )

لردراتهم ومهراراتهم علري سرنة ( ترنخفل  60ارتفاا عمر أعضاء هيدة التردرين ) أاثرر مرن ب
 .في جامعة مدينة السادات  اإليداا وااليتءار

القرردرة إدرااررات أعضرراء هيدررة الترردرين والهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات رحررو والررع ) ( 
 وفقا للمؤهل العلمي  :التنافسية المستدامة 

يرد االختافررات يرين إدرااررات أعضرراء هيدرة الترردرين والهيدررة المعاوررة بجامعررة مدينررة لتحد     
مرن رحرو كرل متغيرر  ،ومرأخو ة بشركل إجمرالي  القدرة التنافسية المسرتدامةالسادات رحو والع 

علري حرده , و لر  علري حردة  لدرات المبدا والمبتءرر ، ومهرارات المبردا والمبتءرر( متغيراتها )
 Oneالعلمري , لراا الباحر  يت بيرق أسرلول تحليرل التبراين أحرادي االتجراه براختاف المؤهرل 

Way ANOVA   ، حيرر   مكررن توضرري  رتررائج تحليررل التبرراين يررين إدرااررات أعضرراء هيدررة
 بجامعررة مدينررة السررادات رحررو والررع القرردرة التنافسررية المسررتدامة ورررةاالترردرين والهيدررة المع

متغيراتهررا علرري حررده برراختاف المؤهررل العلمرري مررأخو ة بشرركل إجمررالي , ورحررو كررل متغيررر مررن 
 (. 13رلم )و ل  من خال الجدول 

( علي وجود اختافات  ات داللة إحصائية يين إدرااات أعضاء 13وتؤكد رتائج الجدول رلم ) 
 القردرة التنافسرية المسرتدامةوالرع هيدة التدرين والهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات رحرو 

لردرات المبردا والمبتءرر ، ومهرارات  مرن متغيراتهرا )رحرو كرل متغيرر  ،والي مأخو ة بشكل إجمر
, و ل  باختاف المؤهل العلمي , حير  أم ليمرة )ف( معنويرة عنرد علي حدة المبدا والمبتءر(

 % . 5%,1مستوي داللة إحصائية 
 والمدرسررينويمكررن القررول بررأم وجررود هررذا االخررتاف الحقيقرري لصررال  اتجاهررات المعيرردين     

بشرركل  والررع القرردرة التنافسررية المسررتدامةمقايررل المررؤهات العلميررة األخرررى رحررو المسرراعدين 
 إجمالي ورحو كل متغير من متغيراتها علي حده .
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 ( 13رلم )جدول 

القدرة إدرااات أعضاء هيدة التدرين والهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات رحو والع 
 لعلمي مؤهل اوفقا لل التنافسية المستدامة

 الوسم الوسم الحسايي لاستجابات وفقا للمؤهل العلمي  القدرة التنافسية المستدامة 
مدرس  معيد  الحسايي

 مساعد
أستا   مدرس 

 مساعد 
أستا   أستا  

 متفرغ
 القدرة التنافسية المستدامة 

 *بشكل إجمالي
3,45 3,45 3,31 2,81 3,19 2,39 3,24 

 3,16 2,42 3,16 3,12 3,26 3,45 3,55 ** لدرات المبدا والمبتءر 
 3,32 2,36 3,22 2,49 3,35 3,44 3,35 ** مهارات المبدا والمبتءر

( إلي الموافقة التامة مع وجود 5( إلي عدا الموافقة تماما , يينما  شير الرلم )1حي   شير الرلم ) 5-1المقياس المستخدا  متد من  -
 .( في المنتصف 3درجة حياد ة )

  (F- Test)% وفقا الختبار ف 5*داللة إحصائية عند مستوي           
   ( F- Test) ف  % وفقا الختبار1** داللة اإلحصائية عند مستوي          

تقرروا دائمررا يتءليررف أوائررل الرردفعات الترري جامعررة مدينررة السررادات  يتمشرري مررع سياسررةوهررذا     
. في يهم لدرات ومهارات اإليداا وااليتءار امعة , وهم  ال و البات لدللعمل كمعيدين في الج

حين رجد أم األساتذة المتفرنوم يلغ ليمة الوسم إلجاباتهم ألل القيم مقارررة يبرالي المرؤهات 
العلميررة , وهررذا يتفررق مررع الوالررع حيرر  أم أعضرراء هيدررة الترردرين المتفرنرروم ال يتقلرردوم أي 

 ا وااليتءار .، وتنخفل لديهم لدرات ومهارات اإليدامناصب لياد ة 
القررردرة إدراارررات أعضررراء هيدرررة التررردرين والهيدرررة المعاوررررة بجامعرررة مدينرررة السرررادات رحرررو والرررع )د( 

  : وفقا لنوا الءلية التنافسية المستدامة
لتحديد االختافات يين إدراارات أعضراء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة       

مرن رحرو كرل متغيرر  ،ومرأخو ة بشركل إجمرالي  ة المسرتدامةالقدرة التنافسيالسادات رحو والع 
علي حدة , و ل  باختاف روا  لدرات المبدا والمبتءر ، ومهارات المبدا والمبتءر( متغيراتها )

    الءليررة , لرراا الباحرر  يت بيررق أسررلول الوصررف اإلحصررائي باسررتخداا كررل مررن الوسررم الحسررايي 
المعياري ) كمقياس للتشتت ( , باإلضرافة إلري اختبرار ) كمقياس الن عة المرك ية ( واالرحراف 

 ( .14كما في الجدول رلم )متم لعينتين مستقلتين حي  جاءت النتائج 
وجرود اختافرات  ات داللرة إحصرائية يرين إدراارات  علري( 14وتؤكد رتائج الجدول رلرم )      

القرردرة التنافسررية الررع أعضرراء هيدررة الترردرين والهيدررة المعاورررة بجامعررة مدينررة السررادات رحررو و 
,  و لر    مهرارات المبردا والمبتءرربشكل إجمالي ,ومتغير واحد من متغيراتهرا وهرو  المستدامة 

 % . 5، % 1باختاف روا الءلية , حي  أم ليمة )ت( معنوية عند مستوي داللة إحصائية 
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حصرائية يرين في حين تؤكد رتائج الجدول السايق علي عدا وجود اختافات  ات داللرة إ      
لردرات   إدرااات أعضراء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة بجامعرة مدينرة السرادات رحرو متغيرر

 و ل  باختاف روا الءلية .  المبدا والمبتءر
 (14جدول رلم )

القدرة ورة بجامعة مدينة السادات رحو والع اإدرااات أعضاء هيدة التدرين والهيدة المع
 لنوا الءليةوفقا  التنافسية المستدامة

الوسم الحسايي  الوسم الحسايي لاستجابات وفقا لنوا الءلية  القدرة التنافسية المستدامة 
 الية رظرية الية عملية اإلجمالي

 3,80 3,94 3,77 بشكل إجمالي * القدرة التنافسية المستدامة
 3,94 3,99 3,95 لدرات المبدا والمبتءر 
 3,65 3,88 3,59 ** مهارات المبدا والمبتءر

(  شير  إلي الموافقة 5(  شير إلي عدا الموافقة تماما ، يينما  شير الرلم )1، حي  أم الرلم ) 5-1المقياس المستخدا  متد من  -
 ( في المنتصف .3التامة ،  مع وجود درجة حياد ة )
 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 5* داللة إحصائية عند مستوي 

 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 1ند مستوي ** داللة إحصائية ع
القردرة التنافسرية المسرتدامة  اما يتض  من الجدول السايق ارتفاا ليمة الوسرم الخراس يوالرع 

في الءليات العملية عن الءليات النظرية  ) لدرات المبدا والمبتءر ، مهارات المبدا والمبتءر ( 
الترليررة  األبحرراإ والرسررائل العلميررة و رررق  عررة, وتتفررق هررذه النتيجررة مررع الوالررع حيرر  أم  بي

 في الءليات العملية تختلف عن الءليات النظرية .و رق التفءير 
العالرررة يرررين ت بيرررق عمليرررات إدارة المواهرررب البشررررية والقررردرة التنافسرررية المسرررتدامة  -9/3

 لجامعة مدينة السادات : 
لبشرررية  كمتغيرررات مسررتقلة ، والقرردرة ت بيررق عمليررات إدارة المواهررب امررن العالررة يررين  للتحقررق    

تحليررل االرحرردار  يالتنافسررية المسررتدامة لجامعررة مدينررة السررادات كمتغيررر تررابع ، تررم ت بيررق أسررلوب
هرررذين األسرررلوبين ، ولقرررد سررراعد  SPSSواالرتبررراط المتعررردد مرررن خرررال ح مرررة التحليرررل اإلحصرررائي 

ة النسرربية لعمليررات إدارة المواهررب علرري تحديررد ررروا ولرروة هررذه العالررة ، وكررذل  األهميرر اإلحصررائيين
علي القدرة التنافسية المسرتدامة لجامعرة مدينرة السرادات ، و لر  علري النحرو  االبشرية وفقا لتأ يره

 التالي : 
 )أ( روا ولوة العالة : 

المتعرردد علررى العالررة يررين ت بيررق تحليررل االرحرردار واالرتبرراط  يتررتلخف رتررائج ت بيررق أسررلوب
ب البشرية والقدرة التنافسية المستدامة لجامعة مدينة السادات في الجدول رلم عمليات إدارة المواه

 ( حي  يتض  ما يلي: 15)
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 (15جدول رلم )
ت بيق عمليات إدارة المواهب البشرية والقدرة واالرتباط المتعدد للعالة يين  رتائج تحليل االرحدار

 التنافسية المستدامة لجامعة مدينة السادات

األاثر تأ يرا في القدرة التنافسية  ة المواهب البشرية عمليات إدار 
 المستدامة 

معامل 
 االرحدار

β   

معامل 
 االرتباط 

R   

معامل 
 التحديد
R  

    أوال : جذل وتوظيف المواهب : 

80,35 .واضحة لقياس المواهب بالجامعة و توجد معايير محددة -1
**

 0,776 0,602 

ظيف أعضاء هيدة التدرين توجد مي ارية خاصة لجذل وتو -2
 .الموهوبين

490,2
**

 0,654 0,482 

,0220 .توجد لاعدة ييارات شاملة عن المواهب بالجامعة -3
**

 0,619 0,38 

في أولي تمثل عملية إ جاد وجذل الموهوبين لضية  ات أولوية -4
 .الجامعة 

1850,
**

 0,548 0,30 

 0,12 0,348 *0,144 .للوظائف الشانرة م مهارات المتقدمين ييوجد بالجامعة رظاا لتقي-5

 0,11 0,322 0,60  . عمل المرتب األساسي والحواف  على جذل المواهب للجامعة  -6

     اريا : تنمية وت وير المواهب : 

0,333 .فرس التدريب والتنمية متوفرة بعدالة في الجامعة  -7
**

 0,746 0,139 

الوظيفي المتاحة تعمل على  فرس الترلية وتحقيق التقدا والنمو -8
  .جذل المواهب للجامعة

0,245** 0,712 0,043 

تهدف إدارة الجامعة إلى إعداد صف  اري من أعضاء هيدة  -9
 .التدرين الموهوبين

1490,
**

 0,689 0,538 

 0,106 0,326 0,079 .ييدة العمل بالجامعة محف ة ومشجعة لإليداا وااليتءار  -10

م يهيدة التدرين لمنصب أعلى يتم تقي عند ترلية عضو -11
 .المهارات والءفاءات والمؤهات الم لوبة للنجاح في هذا المنصب 

0,024 0,160 0,025 

     الثا : االحتفاع بالمواهب : 

تهتم الجامعة ينشر الثقافة التي تجعل أعضاء هيدة التدرين  -12
 .الموهوبين في الوظائف المناسبة لهم 

0,306** 0,785 0,145 

تهدف الجامعة إلى وضع أعضاء التدرين الموهوبين في  -13
 .الوظائف المناسبة لهم 

2480,
**

 0,565 0,518 

,2160 تهدف الجامعة إلى االحتفاع بأعضاء هيدة التدرين الموهوبين  -14
**

 0,512 0,133 

تخصف الجامعة مي ارية خاصة لاحتفاع بأعضاء هيدة  -15
  .التدرين الموهوبين

0,007 0,347 0,049 

تقوا الجامعة بأجراء مقايات مع أعضاء هيدة التدرين الذين  -16
 . قرروم ترك العمل  

0,018 0,312 0,106 

تقوا الجامعة بمكافأة أعضاء هيدة التدرين الموهوبين أصحال  -17
  .األداء المتمي 

0,012 0,212 0,251 

   R 0,84معامل االرتباط في النمو   

   R2 0,71التحديد في النمو    معامل

   19,46 ليمة ف المحسوبة 

   350، 17 درجات الحرية 

   0,05 مستوي الداللة اإلحصائية 

 T- testوفقا الختبار )ت(  0,01 و داللة إحصائية عند مستوي معنوية *
 test -Tوفقا الختبار )ت(  0,05 و داللة إحصائية عند مستوي معنوية **
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ت بيرررق عمليرررات إدارة المواهرررب البشررررية والقررردرة  ات داللرررة إحصرررائية يرررين  هنررراك عالرررة -
وأم هرذه العالرة  ، )مأخو ة بصرورة إجماليرة( التنافسية المستدامة لجامعة مدينة السادات
 % وفقا الختبار )ف(.5 رد ة و ات داللة إحصائية عند مستوى 

 %.84تتصف العالة السابقة بقوة تصل إلى  -

% من التباين الءلي في ييارات المتغير 71ات المستقلة مجتمعة في تفسير هم المتغير تسا -
 (.القدرة التنافسية المستدامة لجامعة مدينة الساداتالتابع )

  :لعمليات إدارة المواهب البشرية  األاثر تأ يرا في القدرة التنافسية المستدامةاألهمية النسبية  (2)
 ( رستنتج أم :  15ول رلم )يناء علي النتائج الواردة بالجد    
( تتمترع  عمليرات إدارة المواهرب البشرريةمتغيررا تمثرل  17متغير فقم ) من يرين  11هناك  (أ)

القرردرة التنافسررية المسررتدامة لجامعررة بعالررة  رد ررة لويررة  ات داللررة إحصررائية يينهررا وبررين 
 . مدينة السادات 

الخاضعة للدراسرة ليسرت  ات  ةمتغيرات عمليات إدارة المواهب البشريمن  اتمتغير  6هناك  (ل)
 . بالقدرة التنافسية المستدامة لجامعة مدينة السادات داللة إحصائية من حي  عالتها 

بصورة إجمالية، و ل   ا وفي ضوء ما تقدا  مكن رفل فرض العدا ولبول الفرض البديل مأخو   
د مسرتوى داللرة إحصرائية بعد أم أظهر رمو   تحليل االرحدار المتعدد أم هناك عالة جوهرية عن

ت بيق عمليات إدارة المواهب البشررية والقردرة التنافسرية المسرتدامة )وفقا الختبار ف( يين  0,05
متغيرر فقرم مرن  11كما تقررر رفرل فررض العردا ولبرول الفررض البرديل ،  لجامعة مدينة السادات

تغير (، و لر  لوجرود عالرة م 17العدد اإلجمالي للمتغيرات المستقلة في رمو   تحليل االرحدار ) 
القدرة التنافسرية المسرتدامة لجامعرة مدينرة  ات داللة إحصائية يين كل منهم وبين المتغير التابع )

)ارظر جدول  T-Test، و ل  وفقا الختبار 0,05، 0,01( عند مستوى داللة إحصائية  السادات
 (.15رلم )

 النتائج والتوصيات :  -10 
 ا البح  إلي مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلي : توصل الباح  من خال هذ

اختافات  ات داللة إحصائية يين إدرااات أعضاء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة  توجد (1)
بجامعة مدينة السادات رحو والع  عمليات إدارة المواهب البشرية مرأخو ة بشركل إجمرالي 

، تنميرة وت رروير المواهررب ،  ، ورحرو كررل متغيرر مررن متغيراتهرا ) جررذل وتوظيرف المواهررب
 .االحتفاع بالمواهب ( علي حده،و ل  باختاف النوا

مستوي ت بيرق عمليرات إدارة المواهرب البشررية كاررت منخفضرة علري المسرتوي اإلجمرالي  (2)
وبالنسرربة لءررل بعررد مررن أبعادهررا علرري حرردة . وهررذا يرردل علرري أم ت بيررق إدارة المواهررب 
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لدراسرة حسرب وجهرة رظرر أعضراء هيدرة التردرين البشرية بجامعة مدينة السادات محرل ا
والهيدررة المعاورررة كارررت فرري المرردى المررنخفل , وال ترلرري  إلرري المسررتوي الم لررول , وال 
تحقرق ت لعررات أعضراء هيدررة التردرين والهيدررة المعاوررة بالجامعررة , ممرا  عنرري ارخفرراض 

حتفررراع لررردرة الجامعرررة علررري جرررذل وتوظيرررف المواهرررب , وتنميرررة وت ررروير المواهرررب , واال
 .بالمواهب , وهذا يوض  أم إدارة المواهب البشرية في حاجة لدعم القيادة بالجامعة

اختافات  ات داللة إحصائية يين إدرااات أعضاء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة  توجد (3)
بجامعة مدينة السادات رحو والع عمليرات إدارة المواهرب البشررية مرأخو ة بشركل إجمرالي 

مررن متغيراتهررا )جررذل وتوظيررف المواهررب , تنميررة وت رروير المواهررب , ورحررو كررل متغيررر 
 واالحتفاع بالمواهب ( علي حدة , و ل  باالختاف السن، والمؤهل العلمي .

اختافات  ات داللة إحصائية يين إدرااات أعضاء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة  توجد (4)
ب البشررية بشركل إجمرالي ,ومتغيرر بجامعة مدينة السادات رحو والع عمليات إدارة المواه

واحرد مررن متغيراتهرا وهررو تنميرة وت رروير المواهرب ,  و لرر   براختاف ررروا الءليرة , وعرردا 
وجود اختافات  ات داللة إحصائية يين إدرااات أعضاء هيدة التردرين والهيدرة المعاوررة 

اهرب و لر  بجامعة مدينة السادات رحو متغيري جذل وتوظيف المواهب , واالحتفراع بالمو 
 باختاف روا الءلية . 

اختافات  ات داللة إحصائية يين إدرااات أعضاء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة  توجد (5)
بجامعة مدينة السرادات رحرو والرع  القردرة التنافسرية المسرتدامة مرأخو ة بشركل إجمرالي ، 

والمبتءرر ( علري  ورحو كل متغير من متغيراتها ) لدرات المبدا والمبتءر ، مهارات المبدا
 .حده،و ل  باختاف النوا

اختافات  ات داللة إحصائية يين إدرااات أعضاء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة  توجد (6)
بجامعة مدينة السادات رحو والع القدرة التنافسية المستدامة مأخو ة بشكل إجمالي ورحو 

لمبدا والمبتءرر ( علري حردة , ال متغير من متغيراتها )لدرات المبدا والمبتءر , مهارات ا
 و ل  باالختاف السن والمؤهل العلمي .

اختافات  ات داللة إحصائية يين إدرااات أعضاء هيدرة التردرين والهيدرة المعاوررة توجد  (7)
بجامعررة مدينررة السررادات رحررو والررع القرردرة التنافسررية المسررتدامة  بشرركل إجمررالي ,ومتغيررر 

ا والمبتءرر ,  و لر   براختاف رروا الءليرة , وعردا واحد من متغيراتها وهرو مهرارات المبرد
وجود اختافات  ات داللة إحصائية يين إدرااات أعضاء هيدة التردرين والهيدرة المعاوررة 
 بجامعة مدينة السادات رحو متغير  لدرات المبدا والمبتءر و ل  باختاف روا الءلية . 
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رة المواهررب البشرررية والقرردرة ت بيررق عمليررات إداعالررة  ات داللررة إحصررائية يررين  توجررد (8)
)مأخو ة بصورة إجمالية(،  وأم هذه العالرة  التنافسية المستدامة لجامعة مدينة السادات

 . رد ة
متغيرا تمثل عمليات إدارة المواهرب البشررية ( تتمترع  17متغير فقم ) من يين  11هناك  (9)

ية المسرتدامة لجامعرة بعالة  رد ة لويرة  ات داللرة إحصرائية يينهرا وبرين القردرة التنافسر
 مدينة السادات  .

 إلريوفي ضوء النترائج السرابقة رعررض فيمرا يلري توصريات البحر  والتري  مكرن تصرنيفها          
يترردعيم القرردرة التنافسررية مجمرروعتين : األولرري تتعلررق بالجارررب األارراد مي ، يينمررا تتعلررق الثاريررة 

 .المواهب البشريةلجامعة مدينة السادات من خال ت بيق عمليات إدارة 
 أوال : توصيات تتعلق بالجارب األااد مي : 

 تتمثل التوصيات المتعلقة بالجارب األااد مي فيما يلي : 
تعميق الفهم بموضوا إدارة المواهب البشرية في ظل وجود خلرم واضر  يرين مفهروا إدارة  (1)

 الموارد البشرية وإدارة المواهب البشرية .
اهررب وكيفيررة اختيررارهم وتنميررتهم وت ررويرهم والحفرراع علرريهم تأايررد ضرررورة االهتمرراا بالمو  (2)

 ومحاولة رسم إستراتيجية لءيفية االستفادة منهم .

 تعميق الفهم يدور إدارة المواهب البشرية في تدعيم القدرة التنافسية المستدامة . (3)

رة االهتمرراا يبنرراء وفهررم النمررا   الت بيقيررة والخاصررة بررإدارة المواهررب البشرررية لمعاورررة إدا (4)
 الجامعات علي اتخا  القرارات المناسبة .

توجيه اهتمراا القرائمين علري إعرداد اللروائ  األااد ميرة يتخصريف مقررر دراسري  سرمي م  (5)
 إدارة المواهب البشرية م ضمن البررامج الدراسي لءليات التجارة .

بيرق عمليرات  اريا : توصيات تتعلق يتدعيم القدرة التنافسية لجامعرة مدينرة السرادات مرن خرال ت 
 إدارة المواهب البشرية :  

تتمثل التوصيات المتعلقة يتدعيم القدرة التنافسية لجامعة مدينة السادات من خال ت بيق عمليات 
 إدارة المواهب البشرية ، فيما يلي : 

: و لر   مرن خرال الءشرف عرن روعيرة  ةاالختيار الجيد ألعضراء هيدرة التردرين بالجامعر (1)
تي تحتاجها الجامعة من حي  التخصصات الم لوبة ومواصفات شانلي الءوادر العلمية ال

الوظائف والءشف عن خبرات المرشحين وإمكارياتهم ومدى تءيفهم مع المناخ الجرامعي و 
 .تقييم مت لبات العمل والسمات الممي ة  لشانلي الوظائف 
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سرائل العلميرة ااتشاف المواهرب مرن الءروادر العلميرة والقياد رة : ويرتم  لر  عرن  ريرق الو  (2)
الرروظيفي  لمسررارأساسررا ل، واعتبررار هررذا النظرراا المقننررة الاتشرراف المتميرر ين والموهرروبين 

 للقيادات الجامعية .

العمل على جذل واستق ال األساتذة المتمير ين مرن الجامعرات األخررى :)فري حالرة وجرود  (3)
تحديد عج  في األساتذة يبعل التخصصات العلمية ( : من خال تقد م عروض مغرية و 

الخدمات التى  مكن أم تقدمها الجامعة لهم , والتي تبررز أرهرا أفضرل مكرام لعمرل عضرو 
هيدة التدرين , من خال عدة  ررق منهرا : تروفير عمرل ممترع ومجر ى )أجرر مناسرب ( 
وتوفير ييدة بحثية وعلمية جيدة , وتوفير فرس للتعلم والترلي الوظيفي وتهيدرة الظرروف 

 . تشجيع ليحقق أهدافه بما يتوافق مع  موحاته ومواهبه المائمة والداعمة وال

مررن خررال  عميررد كليررة( –وكيررل  –العمررل علرري تعيررين القيررادات الجامعيررة )رئررين لسررم  (4)
االعتمرراد علرري رظرراا لتقيرريم أداء المتقرردمين لشررغل هررذه الوظررائف اعتمررادا علرري مهرراراتهم 

 ومواهبهم في البح  العلمي والتدرين والقيادة .

على المواهرب مرن أعضراء هيدرة التردرين : و لر  عرن  ريرق تحفير   فاعلحوضع خ م ل (5)
أعضاء هيدة التدرين صغار السن على البح  و الترلي للوظائف األعلرى , أمرا بالنسربة 
ألعضاء هيدة التدرين الءبار فإرهم  حتاجوم لإلحساس باألمام الوظيفي , وكذل  دراسة 

ة التردرين لجرامعتهم والهجررة للعمرل سرواء المخا ر التى لد تترتب على ترك أعضاء هيدر
 .اارت مؤلتة أا دائمة خاصة الموهوبين منهم 

وضع سياسات للحواف  تشمل علي حواف  ماد ة ومعنوية : بما  ضمن استمرارية االرتماء  (6)
لدى الموهوبين والت امهم بالبقاء في الجامعة التي  عملوم يها عن  ريق التقردير المرادي 

المرتبرات والمكافر ت المختلفرة ، والمعاملرة العادلرة لءرل أعضراء هيدرة المناسب مرن خرال 
 .التدرين فيما يتصل يتوزيع األعباء التدريسية والترليات 

وضع سياسة لتنمية المواهب األااد مية واإلدارية وت روير أداء أعضراء هيدرة التردرين :  (7)
رررة األداء الفعلري تحديرد فجروات األداء لردى أعضراء هيدرة التردرين بمقاو ل  عن  ريق 

فرري الوظيفررة برراألداء المتولررع مررن شررانل الوظيفررة فرري المسررتقبل , كررذل  تحديررد روعيررة 
حتا  إليها عضرو هيدرة التردرين لتنميتهرا وتردريب عضرو هيدرة التردرين  المهارات التى 

، والعمل علي تقليل هرذه الفجروة مرن خرال مركر  لبل شغله للوظيفة المرش  لها وأ نائها 
 رات أعضاء هيدة التدرين .تنمية لد

سراليب اإلدارة الجيردة ألالجامعرة  و ل  عن  ريق ممارسرةت وير األداء اإلداري للجامعات  (8)
مع أعضاء هيدة التدرين بحي  تجعلهم  شعروم بالتقدير وبأرهم أفرراد منتجروم للمعرفرة 
  سررتجال آلرائهررم . وكررذل  العمررل علررى تحسررين صررورة الجامعررة أمرراا المجتمررع مررن خررال
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تقد م خدمات عاليرة الجرودة والتعامرل مرع أعضراء هيدرة التردرين ب ررق أخاليرة وعادلرة 
 مما  جعل الجامعة تحتل مكارة متمي ة يين جامعات العالم .

 المراجع :  -11
( ، معولرات التفءيرر االيتءراري لت روير جرودة الخدمرة 2001أيو بكر ، مص في محمرود )  (1)

منظمررررات الحكوميررررة ممرررردخل اسررررتراتيجيم مررررؤتمر العامررررة وتحررررد ات اإلصرررراح اإلداري لل
 االتجاهات الحديثة في إدارة األعمال ، اللجنة العلمية الدائمة ، القاهرة ، فبراير .

( ، ممعولررات إدارة الجررودة واالعتمرراد فرري الجامعررات 2012إدريررن ،  ايررت عبررد الرررحمن ) (2)
 بيقيرره م، مجلررة أفرراق المصرررية الحكوميررة وفقررا الدرااررات القيررادات األااد ميررة : دراسررة ت

جديرردة للدراسررات التجاريررة ، كليررة التجررارة، جامعررة المنوفيررة ، السررنة الرابعررة والعشررروم ، 
 العدد األول .

( ،  بحررروإ التسرررويق : أسررراليب القيررراس والتحليرررل واختبرررار 2007) ----------- (3)
 . الفروض ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية

 .( 2014لسادات )الخ ة اإلستراتيجية لجامعة مدينة ا (4)
( ، إدارة التميرر  ، رمررا   وتقنيررات الجرردارة فرري عصررر المعرفررة ، 2002السررلمي ، علررى ) (5)

 .2002القاهرة ، دار نريب لل باعة والنشر ، 
( ، أ ررر إدراك إدارة المواهررب علرري االرتبرراط الرروظيفي 2012الشرريمي ، أمرراري أحمررد علرري ) (6)

ات الدوائية في جمهوريرة مصرر العربيرة لدي العاملين : دراسة ت بيقية علي ل اا الصناع
 ، رسالة ماجستير نير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة دمياط .

(  م إدارة الموهبرررة : المنظرررور 2010الصرررال  ، أحمرررد علررري ، والسررروداري علررري مررروات ) (7)
 العلمي اإلستراتيجي م، دورية اإلداري ، معهد اإلدارة العامة ، مسقم ، سل نة عمام . 

، م تنافسية مؤسسات التعليم العالي : إ ار مقترح ( 2012)عثمام ين عبدهللا ، الصال   (8)
 .10م، مجلة الباح  ، جامعة لاصدي مرباح ، ورللة ، الج ائر ، العدد 

( ، م إدارة الموهبررة فرري منظمررات األعمررال : رضى ورمررا   2010العبررادي ، هاشررم فرروزي ) (9)
 .17ارية ، الءوفة ، العراق ، العدد مقترحة م، مجلة الغري للعلوا االلتصاد ة واإلد

(  م أرظمرررة عمرررل األداء 2011العنررر ي ، سرررعد ؛ الع ررروي ، عرررامر ؛ العايررردي ، علررري ) (10)
العرالي كمرنهج لتع يرر  إسرتراتيجية إدارة الموهبرة فرري المنظمرة م، مجلرة اإلدارة وااللتصرراد ، 

 .89، العدد 34السنة 
 تحقيرق فري وأ رهمرا وأبعادهرا الموهبرة إلدارة التحتية البنية ( ،2010الءرعاوي، محمد ) (11)

ماجسرتير  رسرالة والقادسرية، الءوفرة جرامعتي يرين مقارررة دراسرة :للمنظمرات العرالي األداء
 الءوفة، العراق . جامعة نير منشورة ،

 (  ، المعهد العربي للتخ يم ، الءويت .2003تقرير التنافسية العربية ) (12)
يداعي ولرارات اإلدارة العليا ، القراهرة ، مركر  ( ، التفءير اإل2005توفيق ، عبدالرحمن ) (13)

 الخبرات المهنية واإلدارية : بمي  .
 المسرتقبل  صرنع المتمي ين الموظفين  جذل من  ( ،2006تيشوري ، عبد الرحمن ) (14)

 . 1429 العدد المتمدم، الحوار مجلة المتمي ،
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نظمة العربيرة ( ، رأس المال الفءري ، الم2003حرحوش ، عادل؛ صال  ، أحمد علي ) (15)
 للتنمية اإلدارية ، جامعة الدول العربية ، جمهورية مصر العربية .

 ( ، تنمية اإليداا ، القاهرة ، دار المعارف . 2005دروي, ، زين العايدين )  (16)
( ، م والرررع ت بيرررق رظررراا إدارة المواهرررب 2013صرررياا ، ع يررر ة عبرررد الررررحمن عبرررد هللا) (17)

والعليرا : دراسرة حالرة الجامعرة اإلسرامية بغر ة م، البشرية من وجهة رظرر اإلدارة الوسر ي 
 رسالة ماجستير نير منشورة ، الجامعة اإلسامية بغ ة .

( ، أ رررر إدارة المواهرررب علررري األداء المؤسسررري 2013عبررردالعال ، مصررر في محمرررد )  (18)
بررالت بيق علرري احرردي شررركات الق رراا الخرراس ، رسررالة ماجسررتير نيررر منشررورة ، كليررة 

 ين شمن .التجارة ، جامعة ع
( ، دور التوجه االستراتيجي بمعايير الحوكمة في دعم القدرة 2013عيد ، أ من عادل ) (19)

التنافسررية المسررتدامة للبنرروك التجاريررة : دراسررة ت بيقيررة ، رسررالة دكترروراه نيررر منشررورة ، 
 الية التجارة ، جامعة مدينة السادات .

مار فررري المررروارد البشررررية، ( ، إدارة المواهرررب: الموهبرررة واالسرررتث2010هرررال ، محمرررد ) (20)
 القاهرة، مرك  ت وير األداء للنشر والتوزيع ، ديب  للنشر والتوزيع.
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 ملخف البح : 
هب البشرية في جامعة يتحرديرد والع ت بيق عمليات إدارة الموااهتم البح  الحالي بصفة أساسية 

تحديد والع القدرة التنافسية المستدامة لجامعة مدينة السادات، وتحديد روا ولوة و  ،مدينة السادات
العالة يين ت بيق عمليات إدارة المواهب البشرية والقدرة التنافسية المستدامة لجامعة مدينة 

 لناجحة في الجامعات العربية والمصرية.تقد م إستراتيجية لبناء إدارة المواهب البشرية او  السادات،
باستخداا عينة لوامها لجمع البيارات األولية  االعتماد على لائمة االستقصاءولتحقيق  ل  تم 

مفردة من أعضاء الهيدة المعاورة بجامعة مدينة  174مفردة من أعضاء هيدة التدرين و 202
افات  ات داللة إحصائية يين إدراك اخت ولد أظهرت رتائج الدراسة الميدارية وجود .السادات

أعضاء هيدة التدرين والهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات رحو والع عمليات إدارة المواهب 
البشرية مأخو ة بشكل إجمالي، ورحو كل متغير من متغيراتها )جذل وتوظيف المواهب، تنمية 

والسن، والمؤهل العلمي،  ،اف النواوت وير المواهب، االحتفاع بالمواهب( علي حده، و ل  باخت
وارخفاض مستوي ت بيق عمليات إدارة المواهب البشرية علي المستوي اإلجمالي وبالنسبة لءل 
بعد من أبعادها علي حدة، ووجود اختافات  ات داللة إحصائية يين إدرااات أعضاء هيدة 

رة التنافسية المستدامة مأخو ة التدرين والهيدة المعاورة بجامعة مدينة السادات رحو والع القد
بشكل إجمالي، ورحو كل متغير من متغيراتها )لدرات المبدا والمبتءر، مهارات المبدا والمبتءر( 
على حدة، و ل  باختاف النوا، والسن، والمؤهل العلمي، ووجود عالة  ات داللة إحصائية يين 

المستدامة لجامعة مدينة السادات  ت بيق عمليات إدارة المواهب البشرية والقدرة التنافسية
 .)مأخو ة بصورة إجمالية( وأم هذه العالة  رد ة

وتوصل الباح  إلى مجموعة من التوصيات والتري أمكرن تصرنيفها إلري مجمروعتين: األولرى تتعلرق 
بالجارب األااد مي، يينما تتعلق الثارية يتدعيم القدرة التنافسية المستدامة لجامعة مدينرة السرادات 

 خال ت بيق عمليات إدارة المواهب البشرية. من
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The Role of Human Talent Management in Enhancing the 

Sustainable Competitiveness of Egyptian Universities 

(Applied Study on the University of Sadat City) 

Abstract:  

    The current research focused mainly on determining the reality 

of the application of human talent management processes at 

University of Sadat City, determining the reality of sustainable 

competitiveness of the University of Sadat City, determining the 

type and strength of the relationship between the application of 

human talent management processes and the sustainable 

competitiveness in University of Sadat City, And provide a 

strategy to build successful human talent management in Arab 

and Egyptian universities. To achieve this, a survey was based on 

collection of primary data using a sample of 202 members of the 

teaching staff and 174 assistant members of teaching staff at the 

University of Sadat City. The results of the field study showed 

that there are significant statistical differences between the 

awareness of members of the teaching staff and their assistants in 

Sadat University towards the reality of human talent 

management processes taken in total, and about each of the 

variable (attract and employ talents, develop talent, retain 

talents) according of distinction to gender, age, scientific 

qualification, and low level of application of human talent 

management processes at the overall level and for each dimension 

separately. 

    There are significant statistical differences between the 

perceptions of faculty members and their assistants at the 

University of Sadat City towards the reality of sustainable 

competitiveness taken in total, and about each of the variables 

(creative and innovative abilities, creative and innovative skills) 

separately, depending on distinction of gender, age. Also, a 

statistically significant positive relationship between the 

application of human talent management processes and the 

sustainable competitiveness in University of Sadat City (taken in 

aggregate).  

   The researcher came up with a set of recommendations, which 

were classified into two groups: the first group concerned the 

academic aspect, the second group related to enhancing the 

sustainable competitiveness of the University of Sadat City 

through the application of human talent management processes. 
 

 


