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 ( صمى دمحملى مغ خجمت الكمسات في محخابو وعجد القمع عغ وصفو نبيشا )إ
 هللا عميو وآلو وصحبو وسمع.
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 (والجؼ العديد.. مغفخة ورحسةعمسشي العصاء بجوف انتطار )
 ... لى معشى الحب إ إلى الحؼ جعمتشي أعانق الفخح ومالكي في الحياة

لى بدسة الحياة وسخ الػجػد الى مغ كاف دعائيا إومعشى الحشاف والتفاني ... 
.. اشاؿ هللا أمي الحبيبةنجاحي وحشانيا بمدع جخاحي الى أغمى األحبة )سخ 

 في عسخىا(.
 لى القمػب الصاىخة الخؾيقة والشفػس البخيئة والػرود الشجية الداكشيغ في قمبي إ

   .أخي واخػاتي()
  لى كل الحيغ واكبػا معي سشيغ العسخ وتحسمػا عبء دراستيإ. 
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 -السقدمة:

السشطسات اليـػ اصبحت تعير تحجيات جسو وذلظ لسا يتدػع بػو عرػخنا الحػجيث مػغ 
تصػػػرات وتغييػػخات متدػػارعة، وىػػحه التصػػػرات دفعػػت السشطسػػات  الػػى اعتسػػاد مرػػادر 
عجيػػجة مػػغ اجػػل  البقػػاء والشسػػػ واالسػػتسخار فػػي السشافدػػة ، ولعػػل احػػجػ ىػػحه السرػػادر 

بة وىي إدارة حجيثة اخحت دو  ر االدارة التقميجيػة لمسػػارد البذػخية، والتػي ىي ادارة السـػ
تدػػػعى لمحرػػػػؿ عمػػػى السقػػػجرات الجػىخيػػػة ذو السيػػػارات والقػػػجرات العاليػػػة واصػػػحاب 
السػاىػػػػب، والعسػػػػل عمػػػػى اسػػػػتقصابيع وتصػػػػػيخىع وتسكيػػػػشيع والحفػػػػاظ عمػػػػييع واسػػػػتثسار 
ميػػاراتيع أفزػػل اسػػتثسار مسكػػغ، ، إذ اضػػحت السشطسػػات غيػػخ قػػادرة عمػػى تحقيػػق مػػا 

عى اليػػػػو مػػػػغ دوف وجػػػػػد إدارة ليػػػػحه السػاىػػػػب واالسػػػػتثسار فييػػػػا، وبذػػػػكل خػػػػاص تدػػػػ
السػاىػػػػب ذوؼ السيػػػػارات والقػػػػجرات العاليػػػػة كػػػػػف إف السػاىػػػػب تعػػػػج مػػػػغ أىػػػػع الخكػػػػائد 
والػػجعائع التػػي تدػػتشج عمييػػا مشطسػػات اليػػـػ مػػغ اجػػل تحقيػػق التسيػػد  ، لػػحا ال بػػج مػػغ 

جػػػدًء ال يتجػػػدء مػػػغ الػػػشطع االداريػػػة وجػػػػد مسارسػػػات ألداره ىػػػحه السػاىػػػب كػنيػػػا ت عػػػج 
الحجيثة لمسشطسػات وأحػجػ اسػتخاتيجيات التصػػر والتسيػد التشطيسػي، والسشطسػات تدػعى 
دومػػػا لمػصػػػػؿ الػػػى مكانػػػة تشطيسيػػػة مسيػػػدة والػصػػػػؿ إلػػػى الشجػػػاح وتحقيػػػق أىػػػجافيا، 
وأىػػػػػجاؼ مػضفييػػػػػا مػػػػػغ خػػػػػالؿ إدارة السػاىػػػػػب، واف مكانػػػػػة الػػػػػجائخة تعشػػػػػي االدراؾ أو 

اع الحؼ تتخكػو الػجائخة فػي عقػػؿ األفػخاد العػامميغ لػجييا، وكػحلظ االشػخاؼ خػارج االنصب
الجائخة  في اف لجييا مكانة وؾيسة مسيدة لجييع، ومغ ثػع فػأف ىػحه السكانػة تذػكل سػسعة 

 إيجابية لمسشطسة تؤدؼ الى تحقيق السيدة التشافدية ليا وبالتالي تحقيق أىجافيا.

الىػػجاؼ يدػػعى لتحؿيقيػػا مػػغ خػػالؿ ىػػحا البحػػث، وعميػػو وضػػع الباحػػث مجسػعػػة مػػغ ا
ومغ أىع ىحه االىجاؼ ىي التػصل والتعخؼ عمى مػجػ اىتسػاـ السجيخيػة بتصبيػق إدارة 
بػة  بة فزاًل عغ معخفة شبيعة ومدتػػ عالقػات التػخابط، والتػأثيخ بػيغ إدارة السـػ السـػ

خػػالؿ تقػػجيع أسػػذ وفقػػًا ألبعادىػػا واالداء العػػالي وابعػػاده امػػا اىسيػػة البحػػث تكسػػغ مػػغ 
عمسيػػػة سػػػميسة يسكػػػغ أف تدػػػتفيج مشيػػػا دائػػػخة اترػػػاالت ومعمػماتيػػػة ديػػػالى فػػػي وضػػػع 
بػػة وبالذػػكل الػػحؼ يػػؤدؼ إلػػى  وصػػياغة اسػػتخاتيجيات ججيػػجة تزػػسغ تػجيػػو إدارة السـػ
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االسػػػياـ الفاعػػػل فػػػي تحقيػػػق اداء عػػػالي لمسجيخيػػػة السبحػثػػػة امػػػا ؼيسػػػا يتعمػػػق بسبػػػخرات 
معمػماتيػػػػػة ديػػػػػالى فكػػػػػاف ذلػػػػػظ بدػػػػػبب مػػػػػا يسثمػػػػػو قصػػػػػاع اختيػػػػػار مجيخيػػػػػة  اترػػػػػاالت و 

االترػػاالت بػصػػػفو مػػغ اكثػػػخ القصاعػػات اىسيػػػة وأكثخىػػػا نسػػػًا وحيػيػػػة فزػػاًل عػػػغ مػػػا 
تستمكػػػو مجيخيػػػة االترػػػاالت مػػػغ افػػػخاد مػىػػػػبيغ ومتسيػػػديغ لػػػحا دعػػػت الحاجػػػة لػجػػػػد 

بػػػػة بسػػػػا يػػػػشعكذ عمػػػػى تحقيػػػػق السكانػػػػة الستسيػػػػدة لػػػػألداء ال عػػػػالي مسارسػػػػات ألداره السـػ
 لسػضفي السجيخية .

 

واشػػتسل البحػػث عمػػى اربعػػة فرػػػؿ اذ تزػػسغ الفرػػل األوؿ مشيجيػػة البحػػث وبعػػس  
بػة مػغ حيػث  الجراسات الدابقة اما الفرل الثاني )الجانب الشطػخؼ( تزػسغ إدارة السـػ
الشذػػأة التاريخيػػة ومفيػميػػا وابعادىػػا ونساذجيػػا وكػػحلظ أيزػػا األداء العػػالي مػػغ حيػػث 

ه، امػػػػا الفرػػػػل الثالػػػػث تشػػػػاوؿ الجانػػػػب العسمػػػػي مػػػػغ حيػػػػث التػصػػػػيف مفيػمػػػػو وابعػػػػاد
والتخميػػػد والتحميػػػل لستغيػػػخات البحػػػث وامػػػا الفرػػػل الخابػػػع فػػػاحتػػ عمػػػى االسػػػتشتاجات 

 والتػصيات.
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 البحث يةالسبحث األول.. مشيج
 -مذكمة البحث: أواًل:
اف مؤسدػػات الجولػػة ومشيػػا السؤسدػػات التابعػػة لالترػػاالت تعػػاني تشصمػػق مذػػكمة البحػػث مػػغ     

الكثيخ مغ الرعػبات والسذاكل والتي جػاءت نتيجػة مػا يذػيجه العػالع مػغ تصػػرات وتغييػخات ادت 
الى عجـ قجرة ىحه السؤسدات عمى التكييف والتأقمع مع ىحه التحػجيات فكػاف عمييػا اف تبحػث عػغ 

بػة الصخائق السشاسبة لتعديد القجرة  التشافدية، ىحا الػاقع وما بو مغ تحػجيات ابػخز اىسيػة ادارة السـػ
بػػة ، االداء العػػالي  مػػغ السػاضػػيع االداريػػة  وتأثيخىػػا بػػاالداء العػػالي ، عمسػػًا اف كػػل مػػغ ادارة السـػ
الحجيثة ، لحلظ فأف االىتساـ بيحه السػاضيع لع يرل بعج الى الحج الحؼ يمبي الصسػح ، ومغ ىشػا 

مذػػكمة البحػػث كسػػا يمػػي ) ىػػل اف مجيخيػػة اترػػاالت ومعمػماتيػػة ديػػالى تػػجرؾ اىسيػػة  يسكػػغ تحجيػػج
بة في تشسية االداء العالي  لجػ السشتدبيغ (   ادارة السـػ
 ويتفخع مغ ىحا الدؤاؿ عجة أسئمة فخعية تتسثل ؼيسا يمي:

  اتراالت وتأثيخىا عمى األداء العالي في مجيخية  ـبة ،إلدارة السػ االساس الشطخؼ ما
 ؟ ومعمػماتية ديالى

  بة واالداء العالي في مجيخية اتراالت ومعمػماتية ديالىما واقع  ؟   اىتساـ عيشة البحث بالسـػ
  بة واالداء العالي لجػ عيشة البحث ما  ؟ شبيعة التخابط بيغ ادارة السـػ

 

 -: أىسية البحث:نياً ثا
انصمقت أىسية البحث مغ اف العشرخ البذخؼ صاحب الكفاءات والسيارات والحؼ يدتصيع تحقيق 
التسيد في االداء، وخاصة عشجما يتع اختيار وتعييغ االفخاد السشاسبيغ في الػضائف السشاسبة ليع 
،  والعسل عمى اكتذاؼ مػاىبيع ، واالحتفاظ بيع ، وتشسية اداءىع، وتحتاج مؤسدات قصاع 

 تراالت بذكل خاص الى مثل ىػالء السػىػبيغ كػنو قصاع معخفي تكشػلػجي . اال
-تية: آلومؽ خالل ىذا تكسؽ أىسية ىذا البحث مؽ خالل الجؾانب ا
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 ويكػػف ذلػظ مػغ خػالؿ امتالكيػا لمكفػاءات والكػػادر  ،االتراالت إلػى تحقيػق التسيػدمجيخية  ىتدع
  .ـبة والحؼ يتحقق مغ خالليا استخاتيجيات إدارة السػ  العالي البذخية السػىػبة وذات األداء 

   السجيخيػػة السبحػثػػة فػػي التعػػخؼ عمػػى االمكانيػػات والقػػجرات عمػػى السدػػتػػ قػػج يدػػيع فػػي مدػػاعجة
يػػػخات البحػػػث ومػػػجػ تصبيقيػػػا عمػػػى الػاقػػػع الفعمػػػي السػػػالي ، السػػػادؼ ، البذػػػخؼ ، فػػػي مجػػػالي متغ

 لمسجيخية . 
 أصػػبحت واحػػجة مػػغ القزػػايا االسػػتخاتيجية الخئيدػػة لمقػػادة التػػي تؤكػػج عمػػى إدارة ـبػػة ف إدارة السػ إ

 مسشتدبيغ ذوؼ اإلمكانات العالية.لالسعخفة 
  بػػػة باعتبػػػاره أحػػػج يكتدػػػب ىػػػحا البحػػػث أىسيتػػػو مػػػغ خػػػالؿ ضػػػخورة التعػػػاشي مػػػع مفيػػػـػ ادارة السـػ

 الخكائد السيسة التي تعدز مغ تصػيخات السيارات والقجرات والكفاءات البذخية السػىػبة . 
 -ىداف البحث:أ: ثالثاً 

بة في البحث نحاوؿ مغ خالؿ     اتراالت  مجيخية ىحا الى تدميط الزػء عمى واقع إدارة السـػ
ولحلظ يسكغ صياغة اىجاؼ البحث وكسا  ،وعالقتيا باألداء العالي لسشتدبييا ،محافطة ديالى ومعمػماتية

 -يأتي: 
  ) بة ، االداء العالي  .اثخاء الجانب الشطخؼ والحؼ يخز الخبط بيغ الستغيخات ) ادارة السـػ
  ديالىاتراالت ومعمػماتية  ضسغ مجيخية  ـبة ، واألداء العاليالتعخؼ عمى واقع إدارة السػ. 

 بة مجيخية في وتأثيخىا عمى األداء العالي  بابعادىا ، تدميط الزػء عمى أىسية إدارة السـػ
 ديالى.ومعمػماتية اتراالت 

  . العسل عمى تقجيع مجسػعة مغ االستشتاجات والتػصيات لمسجيخية السبحػثة عغ متغيخات البحث 
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 -رابعًا: فرضيات البحث:
 مغ اجل اف يحقق البحث اىجافو واختبار السخصط الفخضي تع اعتساد فخضيتيغ رئيدتيغ ىسا:     

بػة، واألداء الفرضية الرئيدةة االولةى لمبحةث - 0 : تػجػج عالقػة ارتبػاط ذات داللػة معشػيػة بػيغ إدارة السـػ
 الفخضيات الفخعية االتية:العالي. وتتفخع مشيا 

 .بة واألداء العالي  تػجج عالقة أرتباط ذات داللة معشػية بيغ استقصاب السـػ
 بة تصػيخ بيغ معشػية داللة ذات أرتباط عالقة تػجج  .واألداء العالي السـػ
  . بة واالداء العالي  تػجج عالقة ارتباط ذات داللة معشػية بيغ تقييع اداء السـػ
 بة االحتفاظ بيغ معشػية داللة ذات اطارتب عالقة تػجج  .واألداء العالي بالسـػ

بػػة، واألداء العػػاليالفرضةةية الرئيدةةية الثانيةةة لمبحةةث  – 5  .: يػجػػج تػػأثيخ ذات داللػػة معشػيػػة إلدارة السـػ
 وتتفخع مشيا الفخضيات الفخعية االتية:

 بة، واألداء  .العالي تػجج عالقة تأثيخ ذات داللة معشػية الستقصاب السـػ
 بة ، واألداء العالي معشػية لتصػيخ داللة ذات تأثيخ عالقة تػجج  .السـػ
 . بة ، واالداء العالي  تػجج عالقة تأثيخ ذات داللة معشػية لتقييع اداء السـػ
  بػػػػػػػػػػػػػػة، واألداء العػػػػػػػػػػػػػػالي لالحتفػػػػػػػػػػػػػػاظ معشػيػػػػػػػػػػػػػػة داللػػػػػػػػػػػػػػة ذات تػػػػػػػػػػػػػػأثيخ عالقػػػػػػػػػػػػػػة تػجػػػػػػػػػػػػػػج .بالسـػ
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 -خامدًا: السخظط الفرضي لمبحث :

بة ، واالداء العالي ، تع ترسيع مخصط  بعج االشالع عمى بعس االدبيات التي تخز كل مغ ادارة السـػ
بة ،  والستغيخ التابع فخضي لمبحث وذلظ لتحجيج االرتباط والتأثيخ بيغ متغيخ البحث السدتقل ادارة السـػ

 ( 0االداء العالي ويسكغ تػضيح السخصط مغ خالؿ الذكل ) 

 

                  
                   

     
 

                                                         
    

 

 

 عالقة ارتباط            عالقة تأثير                                 

 ( مخظط البحث الفرضي1) الذكل

 الذكل: مؽ إعداد الباحث

 -وعيشتو :  مجتسع البحث -خامدا: 
، وىي مغ  محافطة ديالى ومعمػماتيةاتراالت  مجيخية مغ مشتدبيتسثل مجتسع البحث وعيشتو     

السجيخيات التابعة الى الذخكة العامة لالتراالت والسعمػماتية ، والتي بجورىا احجػ تذكيالت وزارة 
العيشة  اختيار وتع  ، ( مشتدبا041اما عيشة البحث تسثمت بػ )( 465) االتراالت ، مجتسع البحث عجدىع 

، وذلظ بأستعساؿ التػزيع التكخارؼ ،  مغ خالؿ وضعيع التعميسي ، الجيسػغخافي ، سشػات الخجمة ، العسخ
.الشدب السئػية ، تختيب االىسية ، وكانت نتائج التحميل كسا مػضحة في الججاوؿ 

 إدارة الموهبة

 استمطاب الموهبة

 تطوٌر الموهبة

 ةالموهب تمٌٌم اداء

 االحتفاظ بالموهبة

 

 األداء العالً

 التوظٌف الفعال

 التدرٌب الشامل

 تمٌٌم األداء

 فرص المسار الوظٌفً

 المكافؤت والتعوٌضات

 مشاركة العاملٌن
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 (1لجدول )ا
 الشؾع االجتساعي لسشتدبي مديرية اتراالت ومعمؾماتية ديالىيبيؽ 

الشدبة  التكرارات العؾامل الديسؾغراؼية
 %السئؾية 

ترتيب 
 االىسية

 الشؾع
 االجتساعي

 2 %40 60 ذكر

 1 %60 90 انثى

ضيخت استجابة عيشة البحث اف فئة االناث كانت االكثخ تعاونا مع الباحث، أ: فئة الشؾع االجتساعي ( أ
بالتخكيد  السبحػثةالسجيخية ( مشتدبة، محعشا ىحا االمخ الى اىتساـ 1:مسا اتاح الحرػؿ عمى تكخار قجره )
 عمى االناث في اداء مياميا اليػمية.

 (2الجدول )
 ديالى ومعمؾماتيةاتراالت مديرية يبيؽ التحريل الدراسي لسشتدبي 

الشدبة  التكرارات العؾامل الديسؾغراؼية
 %السئؾية 

ترتيب 
 االىسية

 
 

التحريل 
 الدراسي

 3 %9 14 اعدادية

 2 %21 32 دبمؾم فشي

 1 %65 98 بكالؾريؾس

 4 %4 6 ماجدتير

( مبيشا ندبة 9:: اف فئة البكالػريػس تسثل في اعمى ؾيسة تكخارية قجرىا )فئة التحريل الدراسي ( ب
حامميغ شيادات تتػافق مع  %( وىحا يبيغ اف العامميغ والعامالت في الجائخة السبحػثة64بمغت )

تتصػر بيغ الحيغ واالخخ.السجيخية السؤىالت التي تصمبيا الػضيفة التي يدتغمػنيا مسا يجعل 
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 (3الجدول )
 ديالى ومعمؾماتيةاتراالت  مديريةيبيؽ عدد سشؾات الخدمة لسشتدبي 

الشدبة  التكرارات العؾامل الديسؾغراؼية
 %السئؾية 

ترتيب 
 االىسية

عدد 
 سشؾات
 الخدمة

 3 %13 20 سشؾات 11 – 1

 2 %28 42 سشة 21 – 11

سشة 31 – 21  78 52% 1 

سشة فأكثر 31  10 7% 4 

ضيخت استجابة عيشة البحث اف معطع السشتدبيغ في السجيخية أ: فئة عدد سشؾات الخدمة الؾعيؽية ( ت
%( مذيخا 45( وندبة مئػية بمغت )89سشة( وبتكخار قجره ) 01-50ىع مغ ذوؼ الخبخات الستخاكسة بيغ )

الى اف الجائخة السبحػثة تستمظ السؤىالت الزخورية التي تسكشيا مغ ادارة االزمات والتيجيجات عمى االمج 
 ج.القخيب والبعي
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 (4الجدول )
 ديالى ومعمؾماتية اتراالت مديريةيبيؽ العسر لسشتدبي 

الشدبة  التكرارات العؾامل الديسؾغراؼية
 %السئؾية 

ترتيب 
 االىسية

 
 العسر

سشة 31 – 21  2 1% 4 

سشة 41 – 31  22 15% 3 

سشة 51 – 41  94 63% 1 

سشة فأكثر 51  32 21% 2 

سشة( حرمت عمى اعمى تكخار  41 – 50: تطيخ استجابة عيشة البحث اف الفئة العسخية )فئة العسر ( ث
%(، كسا اضيخت استجابة عيشة 60( وندبة استجابة مداوية )5:مغ بيغ الفئات السبحػثة وبػاقع )

فخاد ألسشة( مذيخا الى اىتساـ العيشة السبحػثة بجحب ا 54اقل مغ ) خيةالبحث الى عجـ وجػد فئات عس
 والسحافطة عمييا.السجيخية والػعي الكافي لمبحث في تصػيخ مكانة  ،ذوؼ السؤىالت

 -السعمؾمات: وسائل جسع  -سادسًا: 
 -ومشيا: ىجاؼ األلى إوالػصػؿ  ،اعتسج الباحث في بحثو عمى الػسائل في جسع السعمػمات  
 .السرادر والسخاجع العمسية 
  بة،إدارة  االستبانة لؿياساستسارة  . واألداء العالي السـػ

 -مشيج البحث :  سابعًا:
يقجـ البيانات عغ  التحميمي كػنو االكثخ مالئسة لستغيخات البحث النو السشيج الػصفياتبعت الباحثة    

واقع العالقة بيغ االسباب والشتائج ، واضياره لمعػامل التي تداعج في التػصل الى االستشتاجات 
 .والتػصيات

 -حدود البحث: ثامشًا:
  شسمت عجد مغ السشتدبيغ العامميغ  في مجيخية ومعمػماتية ديالى . - البذرية:الحدود 
  5155/  5/  55ولغاية  5150/  0/00لمفتخة مغ    :الزمانيةالحدود. 
  ديالى. ومعمػماتيةاتراالت  مجيخية :السكانيةالحدود
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 السبحث الثاني
  -بعض الدراسات الدابقة :

تع االشالع عمى بعس الجراسات الدابقة والتي ذات صمة بسػضػع البحث الحالي ، ومتغيخاتو ، 
بيجؼ تحجيج اتجاىات، ونتائج ومشاقذة أوجو التذابو أو االختالؼ بيشيا، وبيغ البحث الحالي إمكانية 

 تختيب اآلتي:اإلفادة مشيا، ولقج تػزعت الجراسات الدابقة التي استشج الييا ىحا البحث عمى وفق ال
بة ، االداء العالي   اواًل : الدراسات العربية التي تتعمق بأدارة السـؾ

بة ، االداء العالي   ثانيًا : الدراسات األجشبية التي تتعمق بادارة السـؾ
 . مجال اإلفادة مؽ الدراسات الدابقة
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 الدراسات العربية.
 . بة  الدراسات التي تتعمق بإدارة السـؾ
 5119ناصف : مخفت صالح ، زناتي : وأمل محدػب، دراسة   -1

إدارة السػاىب مجخل لتفعيل االنتساء التشطيسي ألعزاء ىيئات التجريذ  عشػاف الجراسة
 بالجوائخ السرخية

 السرخية التجريذ بالجوائخأعزاء ىيئات  العيشة
التعخؼ عمى األساس الفكخؼ إلدارة السػاىب بالجوائخ، والكذف عغ  اىجاؼ الجراسة

شبيعة العالقة بيغ إدارة السػاىب واالنتساء التشطيسي ألعزاء ىيئات 
 التجريذ بالجوائخ

 السشيج الػصفي  مشيج الجراسة
تػصمت الجراسة في نتائجيا إلى ترػر مقتخح إلدارة السػاىب  ولقج الشتائج 

بالجوائخ السرخية مغ أىع عشاصخه االختيار الجيج ألعزاء ىيئات 
 التجريذ بالجوائخ

ووضع خصة لمحفاظ عمى السػاىب مغ أعزاء ىيئة التجريذ، ووضع  التػصيات
رية سياسات حػافد تذتسل عمى حػافد مادية ومعشػية بسا يزسغ استسخا

 االنتساء لجػ السػىػبيغ والتداميع بالبقاء في الجامعة التي يعسمػف بيا
 الستغيخ السدتقل ىػ إدارة السػاىب أوجو التذابو

 في عيشة البحث واألداء العالي في الجراسة الحالية أوجو االختالؼ
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 .2111دراسة صالح والدؾداني  -2

بة مشطػرات مفاـيسية واستخاتيجية لالنعكاسات  عشػاف الجراسة                إدارة السـػ
 والعػائج عمى مشطسات األعساؿ العخبية.

دراسة اختبارية لعيشة مغ مشطسات االعساؿ العخبية .  عيشة الجراسة  
بة   ىجؼ الجراسة تػضيح السفاـيع والسكػنات االستخاتيجية إلدارة السـػ

بة في تحقيق  ومتصمبات نجاحيا ، ؾياس أثخ إدارة السـػ
 عػائج لسشطسات االعساؿ.

تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ االستشتاجات أىسيا  الشتائج        
بة مفتاح تشافذ االعساؿ ،ساىست  اصبحت إدارة السـػ

بة في تحقيق نتائج ايجابية في تسيد  داء أإدارة السـػ
وستسكغ السشطسات مغ جشي العػائج ، السشطسات
 السمسػسة.

بة متغيخ مدتقل اوجو التذابو مع الجراسة الحالية ػ أحج متغيخات دراستشا.وى ،إدارة السـػ  
واألداء  ، وعيشة البحثاختالؼ مجاؿ تصبيق الجراسة اوجو االختالؼ عغ الجراسة الحالية

.العالي لمجراسة الحالية  
 استعسمت كجراسة سابقة. مجاالت اإلفادة مشيا
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 5100دمحم جاد حديغ ،  -3

بة السؤسدية باإلدارات التعميسية بسحافطة  عشػاف الجراسة واقع السعخفة وتصبيق إدارة السـػ
 البحخ األحسخ

( إداريًّا مغ أعزاء الجياز اإلدارؼ باإلدارات 098عيشة بمغ قػاميا ) العيشة
 التعميسية بسحافطة البحخ األحسخ

، وأبعادىاالتعخؼ عمى مفيػـ إدارة السػاىب السؤسدية ، وأىجافيا وأىسيتيا  اىجاؼ الجراسة
والفخوؽ بيغ واقع معخفة وتصبيق إدارة السػاىب السؤسدية في اإلدارات 

 التعميسية بسحافطة البحخ األحسخ
 السشيج الػصفي مشيج الجراسة

ة معخفة السشتدبيغ باإلدارات تػصمت الجراسة في نتائجيا إلى أف درج الشتائج    
التعميسية بإدارة السػاىب ،وتصبيقيا بسحاورىا الخسدة مغ تخصيط 
وتػضيف وتحفيد، وتجريب ، وتقػيع األداء كانت غيخ واضحة ومحجدة 

 في معطسيا
 الستغيخ السدتقل ىػ إدارة السػاىب أوجو التذابو

 ومتغيخ األداء العالي لمجراسة الحالية عيشة البحث ومجاؿ تصبيق البحث ، أوجو االختالؼ
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 .الدراسات التي تتعمق باألداء العالي 
 2111،: عمي عرام دراسة الدمظاني -1

تحميمية آلراء عيشة مؽ  التؾجو الريادي في مشغسات األداء العالي: دراسة عشؾان الدراسة
 الؿيادات اإلدارية في جامعة االمارات العربية الستحدة.

 ىدف الدراسة

ىجفت الجراسة الى الكذف عغ مدتػػ تػفخ خرائز مشطسات األداء 
العالي والتحقق مغ احتساؿ وجػد التبايغ والفخوؽ في إجابات عيشة الجراسة، 

ومتغيخات التػجو الخيادؼ، ، ي واختبار العالقة بيغ متغيخات األداء العال
 فزاًل عغ التحقق مغ تػفخ القػة اإلحرائية لشتائج اختبار الفخضيات.

 تحميميالػصفي باألسمػب ال مشيج الدراسة

مجتسع وعيشة 
 الدراسة

( كميات، :تسثمت عيشة البحث في جامعة االمارات العخبية الستحجة وتزع )
لكميات ومعاونييع ومجيخؼ البحث ( لعسجاء ا010وقج بمغت عيشة الجراسة )

 ورؤساء األقداـ ومداعجؼ رئيذ الجامعة.، والتصػيخ 

 الشتائج 

خمرت نتائج الجراسة الى وجػد عالقة ارتباط وتأثيخ ذات داللة إحرائية 
والتػجو الخيادؼ كسا اكجت عمى  ،بيغ خرائز مشطسات األداء العالي

أىسية ابعاد األداء العالي التي تسيدت بيا الجامعة في تحقيق نتائج األداء 
 الستسيد مقارنة بالجامعات األخخػ.

 تذابيت الجراسة الحالية معيا في متغيخ األداء العالي أوجو التذابو
 في عيشة البحث ومجاؿ تصبيقيا اختمفت الجراستيغ أوجو االختالف
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 2112،: والء جؾدت دراسة العبادي والجاف -2

 عشؾان الدراسة
استراتيجيات تعزيز االستغراق الؾعيفي ودورىا في تحقيق األداء العالي 

دراسة استظالعية لعيشة مؽ العامميؽ في القظاع لسشغسات االعسال: 
 في اربيل العراقي السررفي

 ىدف الدراسة
ىجفت الجراسة الى تقجيع إشار نطخؼ مالئع لتػضيح مفيػـ االستغخاؽ 
الػضيفي واستخاتيجياتو، وتحجيج شبيعة العالقة بيغ االستغخاؽ الػضيفي 

 تحقيق األداء العالي.واألداء العالي، واالستفادة مغ ىحا اإلشار في 
 استصالعي تحميمي مشيج الدراسة

مجتسع وعيشة 
 الدراسة

( مرارؼ عامة في إقميع كخدستاف العخاؽ، 0تسثمت عيشة البحث في )
( شخرًا مغ مجسػعة مغ السجيخيغ والعامميغ في 014وبمغت )

 السرارؼ، وكانت أداة جسع السعمػمات االستبانة.

 الشتائج 

الجراسة الى اف السرارؼ تدعى الى تحقيق األداء العالي خمرت نتائج 
مغ خالؿ استخاتيجيات االستغخاؽ الػضيفي كسا اوصت بزخورة التخكيد 
عمى مفيػـ االستغخاؽ الػضيفي في تػضيف واالحتفاظ بالعامميغ والحؼ 

 يخمق بيئة عسل مشاسبة تداىع في تحقيق األداء العالي.
 الحالية معيا في متغيخ األداء العالي تذابيت الجراسة أوجو التذابو
 اختمفت الجراستيغ في عيشة البحث ومجاؿ تصبيقيا أوجو االختالف
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 2114دراسة الغراوي، -3

ودوره في تعزيز األداء العالي: التظؾير االستراتيجي لمسؾرد البذري  عشؾان الدراسة
 بحث ميداني في وزارة البمديات واالشغال العامة

 ىدف الدراسة

ىجفت الجراسة الى تذخيز ابعاد األداء العالي التي تتػافق مع التصػيخ 
االستخاتيجي لمسػرد البذخؼ، وتقجيع مخصط عسل مقتخح يػضح شبيعة 

تصبيقات مشطسات األداء التصػيخ االستخاتيجي لمسػارد البذخية في ضل 
 العالي.

 الػصفي التحميمي مشيج الدراسة

مجتسع وعيشة 
 الدراسة

تسثل مجتسع البحث في وزارة البمجيات واالشغاؿ العامة مع مجيخياتيا، 
( مغ مجيخؼ الػزارة والحيغ يسثمػف الؿيادات 1:وجخػ اختيار عيشة تبمغ )

مغ تػزيع االستبانة اإلدارية في الػزارة السبحػثة، وكاف الرالحة 
 ( استبانة.91واستخجاعيا )

 الشتائج 

خمرت نتائج الجراسة الى وجػد عالقة ارتباط وتأثيخ بيغ التصػيخ 
االستخاتيجي لمسػرد البذخؼ في األداء العالي، وبيشت اف الػزارة السبحػثة 
تفتقخ الى عسمية تصػيخ مػاردىا البذخية، كسا اوصت بديادة االىتساـ 

جيات السػارد البذخية واعصاءىا بعجًا استخاتيجيًا والتي كاف ليا باستخاتي
 ارتباط قػؼ في تحقيق األداء العالي.

 تذابيت الجراسة الحالية معيا في متغيخ األداء العالي أوجو التذابو
 اختمفت الجراستيغ في عيشة البحث ومجاؿ تصبيقيا أوجو االختالف
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 السبحث الثاني: الدراسات األجشبية:
بة.  الدراسات التي تتعمق في إدارة السـؾ

1- Riccio, Steven John, 2011 
 Talent management in university education in عشػاف الجراسة

identifying and developing emerging leaders within the 

administration of colleges and private departments 
إدارة السػاىب في التعميع الجامعي في تحجيج وتصػيخ الؿيادات الشاشئة 

 داخل إدارة الكميات واألقداـ الخاصة
 الرغيخة ومتػسصة األمخيكية الكميات والجوائخ الخاصة العيشة

التعميع  في بيئةإدارة السػاىب اإلدارية بالشاجحة الستعمقة تحجيج السسارسات  اىجاؼ الجراسة
 الجامعي

 السشيج الػصفي مشيج الجراسة
في العجيج مغ  فخص لمشسػ في بيئة العسلوإتاحة التجريب االىتساـ ب الشتائج 

جدءا مغ  وأف تكػف تصػيخ الؿيادات األكاديسية ب واالىتساـ، السؤسدات
 استخاتيجية إدارة السػاىب

تحجيج فخص التعمع لألفخاد وفخؽ و ، التعاقب الػضيفيتخصيط نسػذج تشفيح و  التػصيات
وتخجسة استثسار الػقت والسػارد في إدارة السػاىب  ومعخفة كيؽيةالعسل، 

 الشجاح السؤسدي ذلظ بسا يحقق
 
 
 
 
 
 



 09  انفصم االول : ينهجُخ انجحث وثعط انذساسبد انسبثقخ 

2-Brink, Marian Van Den and Fruytier, Ben, 2013 
 Talent management in academia: performance systems عشػاف الجراسة

and human resource management policies 
األداء وسياسات إدارة  إدارة السػاىب في األوساط األكاديسية: أنطسة

 السػارد البذخية
 ( مغ أساتحة الجوائخ ومدتذارؼ السػارد البذخية65عيشة بمغ قػاميا ) العيشة

مسارسات تػضيف واختيار السػاىب األكاديسية في  عمى التعخؼ إلى اىجاؼ الجراسة
 ىػلشجا

 السشيج السدحي  مشيج الجراسة
في السػاىب السؤثخة السعزالت الخئيدة الثالثة تػصمت الجراسة إلى أف  الشتائج 

شاقة و : الذفاؼية مقابل االستقالؿ الحاتي، ىي الجوائخبألداء اإدارة و 
 السداواة مقابل التجانذو كاديسييغ، األالسػارد البذخية مقابل سمصة 

ووضع خصة لمحفاظ عمى السػاىب مغ أعزاء ىيئة التجريذ، ووضع  التػصيات
سل عمى حػافد مادية ومعشػية بسا يزسغ استسخارية سياسات حػافد تذت

 االنتساء لجػ السػىػبيغ والتداميع بالبقاء في الجامعة التي يعسمػف بيا
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 الدراسات التي تتعمق باألداء العالي:

 (De Waal&Sultan,2012دراسة ) 

 عشؾان الدراسة

Applicability of the high performance organization framework 
in the Middle East: The case of Palestine Polytechnic 
University 

تصبيق إشار لسشطسة األداء العالي في الذخؽ األوسط: حالة جامعة فمدصيغ 
 التقشية

 

 ىدف الدراسة
 

الجراسة الى خمق مشطسات أداء عالي في الذخؽ األوسط ومحاولة سج ىجفت 
الشقز في الجراسات التي أجخيت بخرػص األداء العالي لمسشطسات في الذخؽ 
األوسط، وتقييع ما إذا كاف يسكغ تصبيق ىحا اإلشار في الذخؽ األوسط والحؼ 

 يداعج عمى تحديغ أداء السشطسات في الذخؽ االوسط

 دراسة حالة مشيج الدراسة

مجتسع وعيشة 
 الدراسة

تسثل مجتسع الجراسة في جامعة فمدصيغ التقشية اذ تع تشطيع ورشة عسل مع إدارة 
 و مشتدبي مخكد الجامعة

 الشتائج

خمرت نتائج الجراسة بػجػد بطء في العسميات اإلدارية وعجد اإلدارة في تقجيع 
وعجـ التعامل مع الستغيخات والطخوؼ  حمػؿ ناجعة لمسذكالت اإلدارية والعسمياتية

البيئية بذكل أسخع مسا تحتاج اليياكل اإلدارية الى معالجة وتحديغ مدتسخ اذ 
 يشعكذ عمى األداء العالي لمسشطسات.
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 (Tarus,2014دراسة) 

الدراسةعشؾان   

Effects of Job Rotation Strategy on High Performance 
Workplace, in Lake Victoria North Water Services Board, 
Kenya 

التشاوب الػضيفي عمى األداء العالي لسكاف العسل: في بحيخة  ةاستخاتيجيتأثيخ 
 ؼيكتػريا مجمذ خجمات السياه الذسالي، كيشيا

 ىدف الدراسة

ىجفت الجراسة الى تحديغ األداء السشطسي في مجمذ خجمات السياه الذسالي 
في كيشيا والحفاظ عمى السيدة التشافدية وتحقيق الخبحية وزيادة جػدة الخجمات 

 مغ خالؿ اعتساد التشاوب الػضيفي كدتخاتيجية.

 تحميمي مشيج الدراسة

مجتسع وعيشة 
 الدراسة

تسثل مجتسع الجراسة في مجمذ خجمات السياه الذسالي في كيشيا لجسيع 
السجيخيغ واؿ مشتدبيغ واخحت العيشة الصبؿية والعيشة العذػائية البديصة وبمغ 

( 586( فخدًا في حيغ اف حجع العيشة كاف )88:مجتسع الجراسة الكمي )
الصبؿية % مغ السدتصمعيغ واستخجمت الجراسة تقشية العيشة 28,3يسثمػف 

 وبعجىا عيشة عذػائية بديصة.

 الشتائج 
 

خمرت نتائج الجراسة انو مغ السسكغ تعديد األداء العالي لمسشطسات مغ خالؿ 
االحتياجات الستشػعة مغ  يتبشي ستخاتيجية التشاوب الػضيفي واوججت انيا تف

االفخاد داخل السشطسة وأنيا قادرة عمى تحقيق نتائج متسيدة ومدتجامة مغ خالؿ 
 ت االفخاد في مكاف العسل الججيج.تبشييا والتي تحل محل التجريب في اثخاء خبخا
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 Parnell& Laster,2015 دراسة   

 عشؾان الدراسة

Strategic Philosophy and High Performance: Implications 
for Managers of SMSs 

واألداء العالي: تصبيقات لسجراء السذاريع الستػسصة وصغيخة  ةاالستخاتيجيفمدفة 
 الحجع

االعساؿ  ةاستخاتيجيىجفت الجراسة الى ؾياس وتحميل عالقة االرتباط واالثخ بيغ  ىدف الدراسة
 واألداء العالي

 تحميمي مشيج الدراسة

تسثل مجتسع الجراسة في الذخكات الرغيخة والستػسصة البخيصانية وقج بمغت  مجتسع الدراسة
 ( لسجيخؼ األقداـ وكبار السجيخيغ059العيشة )

  لشتائج ا

خمرت نتائج الجراسة عغ وجػد حاجة لكبار السجيخيغ لمذخكات بتػضيف مديج 
السخنة والستدقة والتي تذخؾ  ةاالستخاتيجيمغ االنزباط واالبتكار، وأكجت باف 

بذكل مغ االعمى الى  ةاالستخاتيجيالؿيادات اإلدارية الػسصى في صياغة 
اء عالي في الذخكات األسفل او مغ األسفل الى األعمى تعسل عمى استجامة أد
 الرغيخة والستػسصة التي تػاجو تحجيات الذخكات الكبخػ.
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 -مجال اإلفادة مؽ الدراسات الدابقة وكسا يأتي: 

اف االشػػػالع عمػػػى الجراسػػػات الدػػػابقة أسػػػيع فػػػي اغشػػػاء الجانػػػب الشطػػػخؼ عبػػػخ االسػػػتفادة مػػػغ ىػػػحه  -0
 الجراسات . 

مػػغ االسػػػباب االساسػػػية الختيػػػار الجراسػػات الدػػػابقة يخجػػػع الػػػى أىسيتيػػا بسػضػػػػع الجراسػػػة الحاليػػػة  -5
 ومتغيخاتيا . 

الشالع عمى عيشات الجراسة الجراسات الدابقة تسيج الصخيق أماـ الجراسة الحالية وذلظ مغ خالؿ ا -0
 الدابقة واالفادة مشيا في الجراسة الحالية . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

  
 
 انجبنت اننظشٌ

 

 
 
 

 
 
 



 52 انفصم انثاني : انجانة اننظري                                                         
 

 -تؾطئة:
بةف إ       لتدارع نطًخا اليـػ مختمف السؤسدات تػاجو التي التحجيات كبخأ مغ صبحتأ قج إدارة السـػ
 مػاردىا إلى نطختيا تغييخ إلى السؤسدات يجفع مسا ،العالع يسخ بيا التي واألزمات التكشػلػجيا تصػر

العامميغ  إبجاع مغ السؤسدات تسيد يجب استثسارىا، ويأتي التي والخكائد ،األصػؿ أىع باعتبارىا البذخية
القت  قجو  ،السعخفة عمى مبشي الججيج االدارة فعرخ ومػاىبيع قػتيع ونقاط تسيدىع، مػاشغ وإدارة بيا،

 أدوارىا في الشطخ إعادة ةضخور  ورسخ البذخية السػارد إدارات عمى ججيجة ضغػشات ومتصمبات
 السدتسخ األعساؿ والتغيخ وخرخرة والسسارسات األفكار وتحخر وأيزًا العػلسة السعاصخة بالسؤسدات
 ،السيارات في الجائع والشقز ،الدكانية الخرائز في والتغيخ السشافدة باألسػاؽ وشبيعة ،بالتكشػلػجيا

 إلى باإلضافة البذخية السػارد إلدارات رئيدة تحجيات تذكل العسل وأشكاؿ ، أنساط في التغييخ وسخعة
 في صعػبات إيجاد إلى أدػ مسا ،الحياة ومتصمبات ،العسل بيغ التػازف إيجاد  في العامميغ متصمبات

 ـبة في السبحث االوؿ .وعميو يسكغ تػضيح ماـية إدارة السػ  البذخية السؤىمة، الكػادر جحب عسمية
 مػضفي مجيخية االتراالتوؾياس أداء ، قزية تحميل  كػف األداء العالي السبحث الثاني ، تشاوؿو      

وعمى الخغع مغ ، وال تداؿ محػر اىتساـ الباحثيغ والسسارسيغ ، ىي إحجػ القزايا الجػىخية التي كانت 
و السكػنات السادية إال أف أأف البجايات األولى لتمظ االىتسامات تخكدت حػؿ ؾياس وتحميل الجػانب 

االىتسامات السعاصخة في تقػيع األداء تحػلت نحػ دراسة الجػانب غيخ السمسػسة او السخنة عبخ التخكيد 
.ةعمى ما تحققو السػارد والقجرات غيخ السمسػسة مغ ؾيسة مزاف
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بة:  -السبحث األول: إدارة السـؾ

بة :التاريخية  الشذأة  -لتظؾر مفيؾم ادارة السـؾ

 Talentمرصمح إدارة السػاىب عسلواست تدعيشات القخف عخؼ مجخل إدارة السػاىب في أواخخ     
Management   ـ في دراسة نذختيا شخكة ماكيشدؼ  8::0عاـ الألوؿ مخة فيMckinsey  والتي

بأنو "شجيج الخصػرة وتفاقع الشقز في األفخاد الالزميغ لتذغيل األقداـ وإدارة السياـ  أنحاؾوصفت الػضع 
( مغ السجيخيغ 6111األساسية وؾيادة الذخكات"، وتع الحرػؿ عمى الشتائج مغ دراسة آراء أكثخ مغ )

رؾ في حخب التشفيحييغ مغ مائة شخكة كجراسات حالة، واتزح أف الذخكات األمخيكية عمى وشظ أف تذا
مغ أجل السػاىب التشفيحية العميا التي تعج سسة مسيدة لمبيئة التشافدية لعقػد قادمة وأف سبب ىحه الحخب 

وعػلسة االقترادات  والتغييخات في األبعاد الشفدية   ةالجيسػ جغخاؼيتمظ العػامل الستعمقة بالتغيخات 
واإلقميسية في ، تؤثخ عػلسة االقترادات السحمية ذ إ ، لمعسالة الحجيثة والتقجـ في تكشػلػجيا االتراالت

تػفيخ العامميغ السػىػبيغ، فيشاؾ شمب عمى العامميغ السػىػبيغ في ضل الرشاعات اليامة مثل تكشػلػجيا 
وساىست أيزا التكشػلػجيا في حخب السػاىب مغ خالؿ جعل ، السعمػمات والخجمات اليشجسية والسالية 

وىحه التغييخات جشبا إلى جشب مع العػلسة والتغيخات التي تصخأ عمى ، نفاذية الحجود بيغ السؤسدات أكثخ 
والعامميغ ويعشي أف األفخاد ذوؼ السيارات العالية لع ، الشػاحي الشفدية في العالقات بيغ صاحب العسل 

ي تعج تقترخ عمى تدػيق مياراتيع داخل دولة واحجة، وإنسا يسكغ تدػيق أنفديع إلى مؤسدات مقخىا ف
   (Glenn, Ted, 2012, PP.26-28)     أؼ مكاف في العالع.

عشجما صاغ مجسػعة مغ االستذارييغ في ماكيشدؼ التعبيخ  9::0االىتساـ بيحا السفيػـ مشح عاـ  ازداد
بة "الحخب مغ اجل السػاىب" واف ىشاؾ حاجة لأليساف بذكل  ساسي بأىسية ىحا السفيػـ مغ أعغ السـػ

بة  (Eva,et al, 2013: 290)اجل تحقيق التسيد السؤسدي  حدب بويعتسج تحجيج مفيـػ معيغ لمسـػ
 (.Chuai, 2008, 9وشبيعة االنذصة وبيئتيا التشافدية التي تعسل بيا )السشطسة شبيعة استخاتيجية عسل 

ـ 5111لسا حققتو إدارة السػاىب مغ مدايا تشافدية لمسؤسدات قاـ العالع ماكيشدؼ في عاـ  ونطخا    
مغ  00111بمغت ـ مغ خالؿ دراسة استقرائية عمى عيشة 8::0بتحجيث دراستو التي أعجىا عاـ 

ف إ( مغ الذخكات الخائجة ووجج 58شخكة وإجخاء دراسات حالة  ؿ ) 051التشفيحييغ في أكثخ مغ  راءالسج
، كسا أف الذخكات التي قامت بعسل أفزل لجحب  إدارة السػاىب بذكل أفزل تؤدؼ إلى أداء أفزل

لعالسية ثع عقب ذلظ األزمة السالية ا حتفاظ بالسػىػبيغ حققت أعمى عائج ألصحاب السرمحةألوتصػيخ وا
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  ووججت معطع السؤسدات متعجدة الجشديات نفديا تػاجو بيئة أكثخ تعقيًجا وديشامية :511 – 5119
وضخورة وجػد فائس ، في ضل قػة سػؽ العسل العالسية شجيجة التشػع  ساً وحاجتيا إلى أف تكػف أكثخ تعم

سدات متعجدة الجشديات أف عمييا مغ السػاىب لسقابمة السشافدة في جسيع أنحاء العالع، وعميو أدركت السؤ 
إدارة القػػ العاممة بيا بفعالية لمحرػؿ عمى السيدة التشافدية السدتجامة العالسية مغ خالؿ إدارة 

                                     (Xuee, Yi, 2014, PP.12-13)               السػاىب.
وزاد وعي القادة بأىسية وضع  ، لسشطساتااكتدبت إدارة السػاىب دور استخاتيجي أكبخ داخل و 

استخاتيجيات إدارة السػاىب القػية التي تداعجىا عمى اجتحاب واالحتفاظ بأفزل السػاىب باعتبارىا واحجة 
 ,Khilji)مغ العػامل السحجدة الخئيدة في تحقيق الشجاح واالستجامة السؤسدية عمى السجػ الصػيل

Shaista E. Tarique, Ibraaiiz and Schuleer, Randall S 2015, P.236)  

أصبحت إدارة السػاىب مغ السػضػعات السترمة بقصاعات مختمفة مغ السػارد البذخية  فإدارة السػاىب  
عامل أساسي في الحفاظ عمى الدياسة العامة لسعاييخ السػارد البذخية وأداء العامميغ  بيشسا إدارة األداء 

ليدت واضحة   ةتعاقب الػضيؽيجدء مغ إدارة السػاىب مع ذلظ فإف خصط التعييغ أو استخاتيجيات خصط ال
كأحج أرباب العسل األساسييغ يػاجو أيزا تدايج الدكاف  والصمب عمى زيادة  االتراالتؼبالشدبة لقصاع 
 ، الجولةوالصمب عمى السيارات وحاجتو إلى سج ثغخات السػاىب السػجػدة في مؤسدات  ،اإلنتاجية العالية

سؤسدات الؿيسة االستخاتيجية إلدارة السػاىب كحل لمتعامل ال إدراؾوزيادة تكمفة السخاشخ ىحا بجانب عجـ 
والعامميغ اإلدارييغ الجائخة وجحب واستبقاء أعزاء  ،مع ىحه التحجيات  خاصة ؼيسا يتعمق بتحجيج

نادرا ما تدتشج ن طع إدارة السػاىب بيا عمى الجولة السػىػبيغ وتشسيتيع  فيشاؾ قرػر في أداء مؤسدات 
 لبذخية الستكاممة.إدارة السػارد ا

 (Hossein, Soraya Gholam and Naveh, Abdel-Rahman, 2015, P.1613)          لقج
بة بعجد مغ السخاحل قبل وصػليا إمخت  الف اذ حجث ىحا التصػر إلى السخحمة التي ىي عمييا إدارة السـػ

ألىسية العشرخ البذخؼ ومداىستو في تحقيق التفػؽ واالداء  السشطسات أدراؾكشتيجة شبيعية لديادة 
اف  ( اذ51: 5101)صالح والدػداني،البذخية العالي وبخزت اىسيتيا كإحجػ مخاحل تصػر ادارة السػارد 

ت بثالث مخاحل فكانت وضيفة اعساؿ ثع اصبحت شخيظ اعساؿ واخيخًا تكامل وضيفة السػارد البذخية تصػر 
(86:  5105كاشع ،  (                                  -ىي: االعساؿ وىحه السخاحل 
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 .0:91ولغاية  0:61لمفتخة مغ  قدؼ االفراد: (0)
 .1::0ولغاية  0:91لمفتخة مغ ادارة السؾارد البذرية:  (5)
بة (0)  : بجأت ىحه السخحمة مشح مصمع القخف الحادؼ والعذخيغ ولحج االف.ادارة السـؾ

بة في تدعيشيات القخف الساضي كشػع مغ السشافدة الحخجة       لقج شاع استعساؿ مرصمح إدارة السـػ
تصبيق مشاىج أكثخ تشاغسًا  السشطساتعمى  ما فخضوىحا ، التي تجعل لخأس الساؿ البذخؼ ؾيسة عالية 

 ( ويخػ Neal &Gabauer,2006:16السشافدة )مع إمكانياتيا الستاحة لكي تدتصيع البقاء في ضل ىحه 
(Bersin,2006:2 بة قج بخز في نياية القخف استعسل مرصمح  الساضي إذ( أف مفيـػ إدارة السـػ

بة بثالث  طساتالسش)الحخب مغ أجل السػاىب( لتذجيع  عمى جحب األفخاد السػىػبيغ وقج مخت إدارة السـػ
 كاآلتي: وىيمخاحل تاريخية 

بجأت ىحه السخحمة مغ اوائل الدبعيشات حتى ثسانيشات القخف الساضي إذ ركدت عمى  مرحمة األفراد: .أ
 تفعيل نطاـ الحػافد ودفع األجػر لمعامميغ ونذػء قدع وضيفة االعساؿ.

مغ الثسانيشات حتى التدعيشات أكجت عمى  تستج التي: إدارة السؾارد البذرية استراتيجيةمرحمة  .ب
 استقصاب األفخاد وتعػيزيع كسا تصػرت وضيفة االعساؿ إلى شخيظ األعساؿ.

بة:مرحمة إدارة  .ت الػاحج والعذخيغ( والتي ركدت عمى اف التخصيط  )القخف مخحمة األلؽية الججيجة  السـؾ
 إلى تكامل األعساؿ الحؼ بجوره يقػد إلى الؿيادة التشطيسية  الشاجح وإدارة األداء يؤدؼ

بة بالذكل أدناهمخاحل تصػر ايسكغ تػضيح  ـمغ خالؿ ما تقجو       -:دارة السـػ

 
 

 نظى قىائى انشواتت
يذخم انًىاسد  االستقطبة،

 انتعهى اداسحانجششَخ ، انتعىَط ، 

انتخطُػ انتعبقجٍ ،  إداسح األداء،

انكفبءح ، اننظى انًتكبيهخ ،  اداسح

 تطىَش انقُبدح

 األعًبلششَك  األعًبلوظُفخ 

 األعًبلتكبيم 
 قىائى انشواتت وانفىائذ

استقطبة ، تعهُى وتطىَش ، 

تصًُى انًنظًخ ، انتعىَط 

 انكهٍ ، االتصبالد

إداسح انكفبءح ،  اداسح

 ، انتخطُػ انتعبقجٍ األداء
 قسى اإلفشاد

انًىاسد 

انجششَخ 

 انًىهجخ اداسح

اعتمادا على االدبٌات السابمة* دارة الموهبةإلالتطور ٌوضح مراحل ( 2شكل )ال  

Source:Bersin,J,(2006),Talent Management What is it?Why now?Sinclair Consulting 

lnc,Morristown,New York,p;2 
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السػىػبيغ واستجامة األفخاد  ،وتصػيخ ،إدارة السػاىب تعخؼ بأنيا عسمية نطامية ديشامية الستكذاؼأف   
األعساؿ السصمػبة لعسمية إدارة السػاىب باالعتساد عمى الدياؽ السؤسدي وشخيقة تصبيق السسارسات  وتحجيج

 ذوؼ وتحجيج وتشسية ومذاركة واستبقاء وتصػيخ األفخاد ، أيًزا عسمية نطامية لجحب  السؤسدة ، وىيفي 
 اإلمكانات العالية والحيغ لجييع ؾيسة خاصة لمسؤسدة.

تعخؼ السػاىب بأنيا ىؤالء األفخاد الحيغ يسكغ أف يحجثػا اختالفا في األداء السؤسدي مغ خالؿ    
مداىساتيع الحالية أو األخخػ في األجل الصػيل عغ شخيق تحجيج السدتػيات العالية مغ 

          (Davies, Brent and Davies, Barbara J., 2011, P.4)  إمكاناتيع.               
مغ ناحية األىسية االستخاتيجية بأنيا عسمية اإلدارة القائسة عمى السػارد البذخية تعخؼ ارة السػاىب إدو 

والتي تدسح لمسؤسدات بالتغمب عمى الرعػبات  وسج الفجػة بيغ السػاىب السصمػبة والسػاىب السػجػدة 
الفخد السشاسب في السكاف  اذ تقػـ إدارة السػاىب بتػضيف ،بذكل نطامي بالصخيقة التي تشاسب أىجافيا 

 ،وتغصي إدارة السػاىب تخصيط القػة العاممة  وتحميالت السػاىب  ،السشاسب وفي الػقت السشاسب 
 ,Altnoz, Mehmet).وأنذصة التجريب والتشسية  ووضع خصط الصػارغ  ،وعسميات التػضيف 

Cakiroglu, Demet and Cop, Serdar, 2013, P.844)       

بة قػة  ية متقجمة تكػنيا سسات معقجة تؤىل مغ يتستع بيا مغ إنجاز ميسة تتدع بالتحجؼ فكخفالسـػ
وعجـ ، ىحا األساس يتع االستثسار فييا إلى أقرى حج مسكغ  السؤسدة، وعمىؾيسة إلى  واإلبجاع وتزيف

بة.  بتحقيق ىحا االستثسار السػىػبيغ، والكفيلالتفخيط بقجرات                                                    الحؿيقي ىػ وجػد إدارة لمسـػ
    .(000ص   5104  صالح)

نطاـ متكامل يبجأ بتحجيج  السؤسدي فييتدايج االىتساـ بإدارة السػاىب كأحج أىع عػامل الشجاح ولقج 
ومقارنتيا بالسػاىب الستػافخة داخل السؤسدة وتحجيج العجد مشيا لمعسل ، احتياجات السؤسدة مغ السػاىب 

والججيجة ،  ،العسل عمى تشسية وتصػيخ السػاىب الحالية السؤسدة ثععمى استقصابيا وجحبيا مغ خارج 
 وتػفيخ البيئة السالئسة ليع لكدب والئيع والتداميع لمسؤسدة.،استخاتيجيات لمحفاظ عمى السػاىب  ووضع

    .(009ص   5106  رضا)
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بة تعشي القجرات العالية التي ال تختبط بالحكاء يترف بيا اشخاص دوف   والبعس اآلخخ يخػ إف السـػ
( يبيغ بعس 4(. والججوؿ )3:2007الشذاط االنداني )مريخؼ،او أكثخ مغ مجاالت ،غيخىع في مجاؿ 

بة حدب تدمدميا  سؤلفػف،التي أوردىا الاألخخػ السفاـيع   -الدمشي:والباحثػف عغ السـػ

 .يؽوالباحث سؤلفيؽوفق أراء مجسؾعة مؽ ال اىبالسؾ إدارة مفيؾم  (5)الجدول 

 السفيؾم السردر ت

1 Emerson,2007:24  يسمكيا األفراد داخل بيئة العسل التي تذكل القدرات التي
 .اساس الشجاح في العسل

2 Stewarts,2007:3  األفراد الذيؽ لدييؼ روح االبداع مسا تجعميؼ يقدمؾن
 . مدتؾيات أداء عالية مختمفة عسا يقدمو اآلخرون 

3 Stovall ,2007: 5  نؾع مؽ الظاقات واالمكانيات الفعمية  التي تجعل الذخص
 . السؾىؾب متسيزا عؽ غيره

4 Rothwell, 2008:4  القدرات الذاتية الفعمية والعقمية تجعل مؽ يستمكيا يحقق
 .مدتؾيات إنجاز عالية تعزز رسالة الدائرة

القدرات االستثشائية لدى األفراد الغاىرة في عدة مجاالت  61:2119سعادة  5
 .يتعرف عمييا االخرون مؽ خالل اداء ىؼ الستسيز

6 Jantan etal.,2009:778  القدرات الخاصة التي يستمكيا األفراد تسكشيؼ مؽ احداث
 .فارق كبير في األداء األن أو في السدتقبل

السيارات االبتكارية والقابميات التي يسمكيا األفراد في  24:2111الجيشي   7
 .الدوائر تسكشيا مؽ تحقيق االداء العالي

8 Botha etal.,2011:2 وجو اإلبداع  تغير في رغبة األفراد وقدراتيؼ في أحد أ
 .انجاز االعسال بظاقة عالية

عشرر حيؾي يذترك في تحقيق رأس السال البذري الذي  ،74:2111العبادي  9
 .بدورة يؤدي الى تحقيق االداء العالي داخل الدوائر

10 Zhang etal.,2012:148 لسؾىؾبيؽ مؽ ىي االستعدادات الفعمية التي تسكؽ األفراد ا
 . احداث ؾيسة عالية لسا تؼ انجازه

تفاعل ثالث مؽ الدسات االندانية ىي القدرات العامة   119:2112عياصرة&اسساعيل، 11
 .القدرات االبداعية  االلتزام بالسيسات

 فً الجدول. المصادر انفة الذكرعداد الباحث باالعتماد على إالمصدر: من 

األفراد العاملٌن فً مدٌرٌة ٌمتلكها التً المدرات الفطرٌة ومن وجهة نظر الباحث ٌمكن تعرٌف إدارة الموهبة بانها 

ص الموهوبٌن من تحمٌك ما لم ٌستطع اآلخرون تمكن األشخالالتً تصملها البٌئة اتصاالت ومعلوماتٌة دٌالى، و

 .تحمٌمه
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بة :  -أىسية إدارة السـؾ

بة بكػنيا السحخؾ االساسي لتحقيق السيدة التشافدية في مشطسات االعساؿ ألجل   بخزت أىسية ادارة السـػ
 .  (Scott &Rives,2008;782)ضساف االداء والخجمات في السشطسة 

الشسػ الجائع في السعخفة واالبجاع ، تحقيق السخونة لمذخكة مغ خالؿ اداء اضافة الى دورىا في تحقيق 
 ( . 94:5100البخامج التجريبية ) عباس

بة داخل الذخكة بجال مغ  بة يسكشيا اف تديع في ضساف نسػ السـػ ويتفق الكثيخمغ الباحثيغ بأف ادارة السـػ
اـ السالئع لمعامميغ الحؼ يداعج في عسمية اكتدابيا مغ الخارج وذلظ عبخ تصػيخ االداء وضساف االستخج

 دعع السقجرات السػجية ذاتيًا. 

بة بكػنيا الجافع الخئيذ لشجاح السشطسات في ضل الزغػط التشافدية التي  وتتجمى اىسية ادارة السـػ
اصبحت تػاجو بيئة االعساؿ السعاصخة ، وتسثل احج االستخاتيجيات الحجيثة تذتخؾ في تقييع اداء 

 ( 90:5105ت التي تدعى الى تحقيق الشجاح الجائع ) االسجؼ السشطسا

بة يجب اف تكػف عمى الرعيجيغ التذغيمي ،  94:5106كسا يخػ ) العشدؼ والجليسي  ( باف ادارة السـػ
  -االستخاتيجي ، ويسكغ بياف االىسية عمى الرعيج التذغيمي كسا يأتي :

 عغ شخيق التعاوف .انيا تعدز رأس الساؿ االجتساعي التشطيسي -اوالً 

 تداعج السشطسة عمى التكييف مع ضخوؼ ومتغيخات البيئة سػاء كانت داخمية أـ خارجية .-ثانياً 

بة تكسغ مغ انيا تديج االبجاع التشطيسي . -ثالثاً   اىسية ادارة السـػ

 تداىع في رفع السدتػػ السعاشي لمسػضفيغ وذلظ عغ شخيق زيادة عػائجىع .  -رابعاً 

بة عمى الرعيج االستخاتيجي فأنيا تتسثل في العبارة التي اشمقتيا مجسػعة  أما اىسية ادارة السـػ
((Mckinsey  بة ، التي كانت الدبب في تصػر السفيػـ الحؼ لو مغدػ (( الحخب مغ اجل السـػ

بة التي تقػد الى تحقيق  وايحاءات استخاتيجية ، الف كمسة حخب تعشي وضع الخصط لمحرػؿ عمى السـػ
االذىاف أصل كمسة السيدة التشافدية سػاء االف او في السدتقبل ، وىحه العبارة اعادت الى 

بة تذكل ؾيسة استخاتيجية . جية))االستخاتي (( لحلظ اصبحت ادارة السـػ
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بة.3)الذكل                                 ( يؾضح اىسية إدارة السـؾ
 الباحث بعد االطالع عمى االدبيات الدابقة.عداد إالسردر: مؽ 

 
بة:  -ابعاد إدارة السـؾ

 -السؾاىب: استقظاب - أ
 مػػغ كبيػػخ قػػجر تتصمػػب والتػػي،  السيسػػة الػضػػائف تعبئػػة فػػيالسشطسػػات  تػاجػػو التػػي تنتيجػػة التحػػجيا    

 ؼأخػخ ضيػخ مػا يعػخ  جانػب مغ الستاحة الساىخة العاممة األيجؼجانب، وقمة  مغ ىحا والسيارات، السقجرات
 (04: 5104)حسج ،                                      السػاىب"  بحخب"

بػػػة ، لػػػحلظ تقػػػػـ الكثيػػػخ مػػػغ     اصػػػبحت السشطسػػػات تتشػػػافذ مػػػغ اجػػػل الحرػػػػؿ عمػػػى االفػػػخاد ذوؼ السـػ
السشطسػات بسحػاوالت جػػادة وحثيثػة تدػتيجؼ مػػغ خالليػا اسػتقصاب اكبػػخ عػجد مػغ االفػػخاد السػىػػبيغ وذلػػظ 

تقصاب أفَّ عسميػػة اسػػ(      86:5101مػػغ خػػالؿ عسميػػات االسػػتقصاب والجػػحب والتػضيػػف .) الكخعػػاوؼ ،
في تكػيغ رأس الساؿ البذخؼ لكػي تصػخؽ األبػػاب  لسشطساتىي أوؿ خصػة تتبعيا ا، االشخاص السسيديغ 

السشافدػػة التػػي تدػػعى إلػػى اسػػتحػاذ الفئػػات القػػادرة عمػػى خمػػق ؾيسػػة إضػػاؼية نػػادرة فػػي ضػػل  السشطسػػاتأمػػاـ 
( ,3:2006اكػج )عمػػؼ  وقػج   (Mccauley :2006:2مػجة التحجيات التي تجتاح بيئة االعساؿ اليػػـ )

-أف اسػػػػػػػػػػػػتقصاب السػىػػػػػػػػػػػػػبيغ يعػػػػػػػػػػػػج السحػػػػػػػػػػػػخؾ االسػػػػػػػػػػػػاس لشجػػػػػػػػػػػػاح أيػػػػػػػػػػػػة مشطسػػػػػػػػػػػػة وذلػػػػػػػػػػػػظ لدػػػػػػػػػػػػببيغ :

ادارة 
بة  السـؾ

دعم جهود 

 الموظفٌن

 ادارة التغٌٌر
 التمٌز فً االداء

مٌزة تنافسٌة 

 مستدامة

 النجاح التنظٌمً
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ومعشاه أفَّ األشخاص الحيغ لجييع القجرات العقمية في مجاِؿ ما يحقق مكاسب مالية ) اقترادي) االول:
يخفس تكاليف  وكحلظ انتاجيتيعبالشفع عمييع وعمى الجائخة التي يعسمػف فييا ويديج مغ  كبيخة تعػد

 االقتشاء.

بة يجعل لمسشطسات مػقع بيئة العسل التشافدية. )تشافدي( الثاني:  أؼ أف استقصاب السـػ

لمػسائل الحجيثة التي تسكشيا مغ احتػاء كع  لسشطسةكسا أف االستقصاب يذيخ إلى عسمية استعساؿ ا     
ومغ أىع ىحه الػسائل ، معيا مغ ميارات بسا يتشاسب ، متشػع مغ السػاىب لسميء الذػاغخ الػضيؽية 

والعسل عمى تػفيخ بيئة سميسة تجعع  ،زيادة أجػر األفخاد الحيغ لجييع قجرة عمى إحجاث فخؽ في األداء
مسا يعدز احج أىع األىجاؼ االستخاتيجية ، السػىػبيغ في إضيار قجراتيع الكامشة لتحقيق أفزل الشتائج 

، السشافدة تؤكج فييا أف ىحه الجائخة ستدتسخ بالشجاح  السشطساتإلى  وىػ إرساؿ إشارة واضحة،لمجائخة 
 :Damato, 2008ولجييا القجرة عمى اإلبجاع في عسمياتيا بػصفيا مرجر جحب أعطع ثخوة في السجتسع)

التي تخغب في إنذاء عالمة تجارية بسدتػػ عالسي أف تزع نيج  السشطسات(  إذ يتختب عمى 330
وتقييع أداء  ،أولػيات األنذصة التي تسارسيا لكي تتسكغ مغ ممئ الذػاغخ الػضيؽية استقصاب السػاىب في

                                                 .التشافديد العسميات التي ليا اثخ كبيخ عمى السخك
(Phillips&Roper,2009:10) 

بسحاولة جحب االشخاص السػىػبيغ مغ خالؿ تصبيق  السشطساتونتيجة لحلظ تقػـ الكثيخ مغ      
جل تصػيخ السيارات الؿيادية الستاحة ومداعجة العامميغ لمخخوج مغ الخوتيغ أمغ ،االجخاءات الكفيمة بحلظ 

( في مقػلتو "نريحتي إلى الجوائخ بأف Speersبعج أف أكج) السشطسةوالتفكيخ خارج اشار ، االدارؼ 
تػجو نحػ جحب السػاىب الخارجية  20صػيخ مػاىبيا الجاخمية و%% مغ جيػدىا في ت80تقزي 

إلى أف تكػف ابتكاريو عشج محاولتيا جحب األفخاد السػىػبيغ في مثل  السشطسات وعشجىا سػؼ تزصخ
بة وىي الفػائجىكحا بيئة عالسية ديشاميكية يجعميا تحطى بسجسػعة مغ                                            -:و الشاتجة عغ استقصاب السـػ

 (,71:2010)الكخعاوؼ 

 .خفس التكاليف االدارية لمتػضيف 
 .الحرػؿ عمى مػقع تشافدي عمى مدتػػ االستثسار بالسػارد البذخية السػىػبة 
 .بة لتغيخ مدار العسل التقميجؼ داخل الجائخة وفي جسيع السدتػيات  غخس ثقافة السـػ
 نقاط الزعف وتعديد نقاط القػة في االداء. السقارنة مع السػاىب الجاخمية لسعالجة 
األفكار والقجرات التي  بػجػد ثخوة مغ العقميات التي تستمظ آفاقًا واسعة مغ مػضفي السشطسات وادراؾ

وبالذكل الحؼ يجعل مغ ىحه الفئات الجرع الحريغ ، تديل ميسة  تحقيق األىجاؼ األساسية لمسشطسات 
وذلظ مغ خالؿ التخصيط لكيؽية الحرػؿ عمى السخشحيغ  ،الحؼ يدتخجـ في صج التحجيات الخارجية 
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جىا الػػجائخة أف تختػػار أكثػػخ األفػػخاد مالئسػػة السحتسمػػيغ لمػضيفػػة باألعػػجاد والشػعيػػات الكاؼيػػة إذ تدػػتصيع بعػػ
لذغل االحتياجات الػضيؽية والػحيغ يحققػػف إيػخادات عاليػة وفػي ضػػء ذلػظ تذػيخ نتػائج دراسػة أ جخيػت فػي 

باتت ىحه الطاىخة واحػجة مػغ  لحاتعاني مغ نقز السػاىب   السشطسات( مغ %44الريغ إلى أف حػالي )
مسػػا يجعػػل القصاعػػات العاممػػة داخػػل ىػػحه ،ئػػة األعسػػاؿ السعاصػػخة كبػػخ و أصػػعب التحػػجيات التػػي تػاجػػو بيأ

البيئة بحاجة إلػى تبشػي العجيػج مػغ اإلجػخاءات الالزمػة لزػساف الحرػػؿ عمػى الؿيػادات األكثػخ فاعميػة فػي 
 ، السشطسػاتوالخبػخات األساسػية التػي تػؤدؼ  دورا بػارزًا فػي تأكيػج ؾيسػة ، سج ثغػخات االفتقػار إلػى السعخفػة 

                (.Srinivasan,2011:85).       الحؼ أصبحت ؼيو الحخب عمى السػاىب في الحروة وفي الػقت

بةإدراؾ الخؤية االستخاتيجية مغ خالؿ ومسا سبق نخػ أف        يجب أف تبجأ في تخسيغ  إدارة السـػ
بة مغ األعساؿ  بة وخمقياومغ ثع التخصيط لعسمية استقصاب ، احتياجات السـػ صػيخ ؾيادتيا لت السـػ

لمتشافذ العالسي مغ خالؿ استيجاؼ اسػاؽ العسل الخارجية باستعساؿ التقشيات السشاسبة لجحب السػاىب 
 وتػضيفيا.

 -السؾاىب: تظؾير  - ب
لتصػػػيخ  االترػػاؿ وذلػػظوتػػجعيع قشػػػات  ،وغيػػخ السباشػػخ ،التػػجريب السباشػػخ باسػػتخجاـوىشػػا تقػػـػ الػػجائخة    

ذ لػػيذ كاؼيػػًا أف ندػػتقصب إ (0105: 5105السػىػػػبيغ عمػػى كافػػة السدػػتػيات أإلداريػػة )العشقػػخؼ ،  األفػػخاد
مػػػضفيغ ذوو مػاىػػب عاليػػة جػػجًا ونتػقػػع بػػأف ىػػحه السيػػارات والقابميػػات لمسػػػضفيغ سػػػؼ تبقػػى شػػػاؿ مػػجة 

ل مدػتػيات والػحؼ يشبغػي أف يحػجث فػي كػ، اذ يجب أف نعتسج عمى عسميتي التصػيخ والتجريب ، تػضيفيع 
 (01-:5: 5100)العبادؼ ، السشطسة .                     

لساليا  السشطساتىجاؼ أ وتدخيخىا لرالح ، التصػيخ محاولة الكتداب السعخفة التي يسمكيا األفخاد و     
ثخ ايجابي في السحرمة الشيائية ألية مشطسة ، وأمغ أىسية كبيخة عمى جػدة السخخجات التشطيسية 

Mccauley :2006:6) ولكي يتسكغ السػىػبػف مغ إضيار القجرات الكامشة لتعكذ اثارىا االيجابية في )
خ قجراتيع اإلبجاعية التي تذتخؾ  في البيئة التي يعسمػف فييا البج مغ تػفيخ البيئة السحفدة عمى تصػي

بة مػردا نادرًا  معالجة الزغػط الستدامشة في إشار التشافذ العالسي الحؼ يجعل مغ السـػ
( ىحا ما يجعل عسمية استقصاب السػاىب واختيارىع غيخ كاؼية لتحقيق ىجؼ التسيد ,99:2007)عامخ

سعات متسكشة فقط بل يذسل إبجاع تكػيغ مجوالتسيد ال يعتسج عمى قجرة السؤسدات في ت ،فأف الشجاح 
وبشاء العالقات الستسيدة مع السػىػبيغ ، السجيخيغ في استعساؿ الػسائل الالزمة لتصػيخ أفزل السػاىب 

واستسخارىا في ، ولكي تتسكغ الجوائخ مغ مػاصمة اعساليا ، لزساف والئيع لمسؤسدة التي يعسمػف فييا 
ديشاميكية الحخكة عمييا أف تتبشى اإلجخاءات الكفيمة بتصػيخ السقجرات  فزل في ضل بيئةألتحقيق االداء ا

الحاتية  الستاحة خاصة أل ولئظ الحيغ لجييع االستعجاد العالي عمى أحجاث فخؽ في األداء بػصفيع مػردًا 
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ومجػ اندجاميا مع ، نادرا في األسػاؽ إال إف ىحه اإلجخاءات تختمف باختالؼ السيارات السصمػبة 
في بيئة العسل يعتسج عمى  السشطسات صسػحات واإلمكانيات الستاحة فأف استسخارال
(Damato,2008:332: )- 

  الحخجة.مجػ قجرتيا عمى تصػيخ الكفاءات وشغل الػضائف 
 .مجػ قجرتيا عمى تقييع السيارات الحالية لسعخفة نػاحي القػة والزعف 
 االحتياجات الحالية والسدتقبمية. مجػ قجرتيا عمى وضع االستخاتيجيات الالزمة لتمبية 

بة تعج مغ أىع العػامل التشافدية التي تقػد       نحػ الشجاح والتسيد الجائع  السشطساتوبسا أف إدارة السـػ
جعمت عسميات اكتداب وتصػيخ واالحتفاظ بالسػاىب مغ أىع عسمياتيا لسزاعفة الؿيسة التي حققتيا الجائخة 

اف عسميتي تصػيخ السػاىب واالحتفاظ فييا  متسيدة مغ األداء عمى اعتبار ولتأكيج الػصػؿ إلى مدتػيات
 تذكالف:

 .السفتاح الخئيذ لتسيد الجوائخ الخيادية 
  لمجائخة.تديج مغ والء السػضفيغ 
  اساس الجخػؿ في(                             .السشافدةOsinga,2009:14) 

ومغ ثع الػصػؿ إلى معارؼ ججيجة أفزل ،ونقل السعخفة ،لحا تعج عسمية التصػيخ عسمية اكتداب        
والعسل بيا في جسيع السدتػيات الػضيؽية مغ جانب وجمب السػاىب  السشطسة وأكثخ تشاغسا مع تصمعات 

ألكثخ مخونة الستاحة ووضعيا تحت اشخاؼ الخبخاء األكبخ سشًا ليدتصيعػا استعساؿ االدوات الذخرية ا
مغ جانب آخخ  السشطساتىجاؼ أ وتحفيده لبمػغ ، جل تعطيع ؾيسة كل شخز أمغ ،في فيع بعزيع 

(Phillips &Roper,2009:13 )أف تصػيخ القجرات الفخدية لمسػىػبيغ يؤدؼ إلى تحديغ  عمى اعتبار
في تحقيق أىجافيا  شطسة السكبخ في السدتقبل كسا يجعع أوتييئتيع لتػلي مدؤوليات  ،أداء أدوارىع الحالية

ويداىع في تمبية احتياجاتيا الحالية والسدتقبمية لمسػارد البذخية لسػاجية الزغػط ، االستخاتيجية 
 (Armstrong ,2009:723) .                    التشافدية

بة مغ اتجاىيغ:Ronnlund,2009:21بيشسا يشطخ )  ( إلى تصػيخ السـػ

ومعخفة أنػاعيا ومغ ثع ،وتصػيخىا بالفعل أؼ تحجيج السػاىب  ،وأدراكيا ،تحجيج القجرات الستاحة ول _أل ا
 تصبيق أدوات التصػيخ السشاسبة ليا. 

لججيجة لمؿيادات لمخخوج مغ األعساؿ الخوتيشية لجعع عسمية التخصيط في تشسية جمب األفكار ا الثاني _
األداء السسيد لسجة أشػؿ. اإلبجاعية لتحقيقالقجرات 



 02 انفصم انثاني : انجانة اننظري                                                         
 

وىشاؾ مغ يرف التصػيخ بأنو عسمية تقجيع الجعع الكامل لألشخاص الحيغ لجييع القجرة عمى تحقيق     
يجعل مشيع فخصة سيمة تغتشسيا القصاعات السشافدة مغ خالؿ تقجيسيا عخوض  لكيالأفزل الشتائج 

 & Whelanمغخية تجبخ السػىػبيغ الحيغ لع يججوا االىتساـ الكافي عمى العسل في مشطسات أخخػ )
Carcary ,2011:443 ًعغ كػنو محاولة لديادة السيارات الستػفخة مغ خالؿ اكتداب معخفة  ( فزال

سًا مع احتياجات الجائخة لتفعيل روح التعاوف والتفاعل مع سياسات الجائخة وثقافاتيا ججيجة أكثخ تشاغ
(Dessler,2011:688.) 

( فيخػ أفَّ تصػيخ تػفيخ الجعع الالـز لمسػىػبيغ وتػفيخ السشاخ السشاسب Guillory ,2012:5أمَّا )     
السجيخيغ في تحجيج الصاقات  داعجةعغ مليع يؤكج استسخار والئيع لمسؤسدة التي يعسمػف فييا فزاًل 

 العالية في وقت مبكخ وضساف دقة اختيارىع في وضع الذخز السشاسب في السكاف السشاسب.

بة Dunngan etal.,2013:53)أكج وقج      ( أفَّ تصػيخ السػاىب يذكل العسػد الفقخؼ إلدارة السـػ
، وغخس الثقة باألعساؿ التي يؤدونيا فزال عغ كػنيا إجخاء يديج مغ رفع الخوح السعشػية لمسػضفيغ 

 الػضيفي.وفخصة مغ فخص االرتقاء بالدمع 

كسا أشار إال أنو عمى الخغع مغ عجـ تسكغ اغمب السػضفيغ مغ أف يربحػا نجػمًا المعة في سساء      
يدتصيعػف تجاوز العجيج مغ العؿبات التي تقف أماـ األداء وبحلظ سػؼ تكػف الجوائخ التي  الػضيفة فإنيع

بة واالحتفاظ بيا وبالتالي سػؼ تحرل  تعج التصػيخ جدءًا أساسيًا مغ عسمياتيا قادرة عمى جحب السـػ
خية ضعيفة إذ إف اغمب الذخكات تقػـ بتقجيع إمكانيات تصػي،  الصػيلعمى األداء األفزل عمى السجػ 

 .                     في حيغ لػ اعتسجت السشيج الججيج لعسمية التصػيخ واألدوات الستػفخة لكانت العسمية أسيل بكثيخ
 (,61:2013)السخشجؼ 

بة: تؾجيو  - ت  -السـؾ
عاجػل  بذػكل لجييع أداء أفزل تقجيع في يعتلسداعج الججد السػضفيغ تدتيجؼ مبادرة عغ عبارة التػجيو  

 ألكثػخ السػاىػب نطػاـ إدارة فػي العسميػة ىػحه تستج وفمدفتيا ثقافتيا ومعخفة، بسشطساتيع الػثيق تراؿلألمعًا 
 (56: 5104صياـ ،).            الججد لمسػضفيغ تػجيو عسمية مغ

فػػخاد مػػع السخخجػػات التشطيسيػػة فػػإدارة األداء أوىػػي تعسػػل عمػػى تقيػػيع نتػػائج  -السؾاىةةب: إداء  تقيةةيؼ - ث
بػػػة لزػػػساف  ف االشػػػخاص يصػػػػروف ميػػػػاراتيع أاالداء يجػػػب اف تكػػػػف مالزمػػػة لسسارسػػػات ادارة السـػ

(9:: 5105)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشع ،  أنفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع.              ويػاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف التحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيات لتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 
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بة: االحتفاظ - ج  - بالسـؾ
بة يعجالسحافطة عمى       وخاصة بعج التحػالت ، السؤشخ الخئيذ عمى قػة ىػية السؤسدات  السـػ

مغ الزخورات السّمحة لمقصاعات التي تخغب بالبقاء  مػضفي السشطسة واصبحتالكبيخة التي رافقت بيئة 
أثيخ في القصاعات األخخػ ومغ ثع وعكذ ذلظ سػؼ تفقج ىحه القصاعات حافد الت، في خط السشافدة 

بة اف    (Frank& Taylor,2004:35)   الخخوج مغ أفق التشافذ العالع سياسة السحافطة عمى السـػ
التجابيخ الالزمة والػسائل األكثخ نجاحًا في  السشطساتأسيل بكثيخ مغ سياسة االستقصاب ؼيسا لػ أخحت 

مغ تكػيغ  السشطساتجحب السػىػبيغ لحا فأفَّ االحتفاظ باألفخاد الحيغ يستمكػف القجرات الفصخية يسكغ 
وتحقيق نطاـ متكامل لديادة ، تجسعات متشػعة مغ السػاىب تذتخؾ في سج الشقز بالػضائف الذاغخة 

( أف (Mccauley :2006:8(   لحا يؤكج Bexell&Olofsson ,2005:33كفاءة العسميات السشجدة )
بة ا غمب أ ساسية التي تجاىمتيا ألنيج السحافطة عمى القجرات الفصخية ىي إحجػ سسات إدارة السـػ

بة  القصاعات سابقا أما في الػقت الحاضخ ازداد شغل الؿيادات بػضع الخصط الالزمة الكتداب السـػ
% مغ عيشة الجراسة وضعت نيج االحتفاظ 80نتائج دراستو إلى أف حػالي  وقج اشارت، واالحتفاظ بيا 

 بالسػاىب مغ اولػيات مياميا االساسية.

إلى قسة الشزج عمييا أف تصبق نيج االحتفاظ بالصاقات الخاصة ىحا ما يتصمب  السشطسة حتى ترل  
وتحفيدىع بتشفيح ما مصمػب  يعبإنجازاتمغ السجيخيغ تفعيل نطاـ السكافئات لجساعات العسل لجعع الثقة 

            يحقق ىحا الشيج العجيج مغ السشافع مشيا  عغ ذلظمشيع بأفزل صػرة فزاًل 
(Ambler,2008:11: )-  

 .رفع الخوح السعشػية لمسػضفيغ مسا يؤدؼ إلى زيادة انتاجيتيع عمى السجػ الصػيل 
 بة في ضل بيئة العسل السؤاتي  .ةخمق ثقافة السـػ
  نطاـ السكافأة يعدز مغ ؾيسة السػضفيغ ويديج مغ والئيع لمسشطسة.تفعيل 
  محط انطار العجيج مغ االسػاؽ التشافدية وضساف استسخارىا بالعسل. السشطسةيجعل 

خالؿ تػفيخ الجعع السادؼ  السػىػبيغ مغ( إلى أّف السحافطة عمى Telstra,2008:6وأشار )    
ف القػػ العاممة ويحقق مدتػػ عاؿ مغ الخضا الػضيفي مسا والسعشػؼ يؤدؼ إلى تقميل تكاليف دورا

أف السحافطة عمى السػاىب تؤثخ في أداء الذخكات  االعساؿ كسانتائج  تحديغ صػرةيشعكذ إيجابًا عمى 
 (،Mukheerjee,2009:8) .مغ خالؿ السذاركة في اإلفادة مغ الصاقات الستػفخة لتحقيق األداء الستسيد

التي تفّعل دور نطاـ السكافآت بشػعييا السعامالتية )السمسػسة( والتي  السشطسات وىشاؾ العجيج مغ    
ػسة( التي تذسل )الؿيادة والتجريب سية )الالممتذسل )السكافئات و العشاية الرحية واإلجازات( والعالئؿ

فزاًل عغ أفَّ تفعيل الجور   (Armstrong ,2009:745)وإدارة األداء( التي تحقق الفػائج لمسشطسة 
االستخاتيجي لمسػضفيغ يذجعيع عمى بحؿ قرارػ جيجىع لالرتقاء بسدتػػ األداء وعشرخًا ميسًا لجحب
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االىتساـ الكافي في الرشاعة التي كانت تشتسي الييا السػاىب الخارجية التي لع تتمقى  
(Hatum,2010:126 ألف ىحا العشرخ مؤشخ عمى قػة  )واحج أىع العػامل التي تعدز مغ  السشطسة

داء األفخاد ومجػ مصابقتو لألىجاؼ السخسػمة أوالء السػضفيغ  الحؼ يدتشج عمى مدتػػ 
(Guillory,2012:7بعكذ فقجاف السػاىب الحؼ يج،) وذلظ بأفَّ السشطسة ، ؿ عمى نقصة ضعف عسميات

عساؿ يعج محخؾ اساسي لتفعيل دور السؤسدات وتأكيج كفاءتيا ألنجاز اإاشخاؾ السػارد البذخية في 
(Kumar,2013:10.) 

بة  وتصػيخىا ما لع تشتيج اإلدارة الدبل الكفيمة بالسحافطة ، وعميو فإفَّ التسيد ال يتحقق باستقصاب السـػ
بة عشرخ ال يدتياف بو في  العاممة ، لحاعمييا لزساف التكامل في القػػ  فأف السحافطة عمى السـػ

بة وفق الذكل  ـ، ومغ خالؿ ما تقجالجوائخ التي تخمي الػصػؿ إلى التسيد يسكغ تػضيح أبعاد إدارة السـػ
 -أدناه: 

 

بة4ذكل )ال  مؽ إعداد الباحث اعتسادا عمى السرادر واالدبيات ( أبعاد إدارة السـؾ
بة ىي يسكغ القػؿ ـومغ خالؿ ما تقج عسمية استخاتيجية ميسة تسكغ  اف عسمية االحتفاظ بالسـػ

ساليب التحفيد السادية والسعشػية والستسثمة أوذلظ مغ خالؿ  ،مغ االحتفاظ باألفخاد السػىػبيغ السشطسة
دارة إعسمية االحتفاظ واحجة مغ اىع مسارسات  لجيػدىع ، وتعجوتقجيع السشافع تثسيشا ، والتجريب ،بالسكافأة 

بة لسا ليا مغ تأثيخ في الحفاظ عمى السػاىب واالستفادة مغ مياراتيع وقجراتيع  وبالتالي تحقيق ، السـػ
 ىجاؼ لمسشطسة.ألا

 -نساذج إدارة السؾاىب:   
مسا ،  خإلى أساس فمدفي وىػ أف السػاىب ىي التي لجييا قجرة ؾيادية أكبتدتشج نساذج إدارة السػاىب      

اذ إف األولػية لتحجيج وتسييد أولئظ  ،وتحقيق نتائج أفزل مقارنة باآلخخيغ ،يؤدؼ ذلظ إلى زيادة الشجاح 
ويسكغ تػضيح نساذج إدارة    (Sart, Gamze, 2014, P.660)األفخاد العامميغ الحيغ لجييع قجرة أكبخ

السػاىب ؼيسا يمي: 

أبعاد أدارة 
 الموهبة

 إستمطاب المواهب

 تطوٌر الموهبة

 تمٌٌم إداء الموهبة 

 أإلحتفاظ بالموهبة 
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 مخاحػلىحا الشسػذج إدارة السػاىب مغ خالؿ مجسػعػة  حجد: Davies's Modelنسؾذج ديؽيس ا  -0
يتع تحجيج السػاىب مغ  ،ونذخ ثقافة السػاىب   ،وتشسية السػاىب  ،التي تتسثل في تحجيج السػاىب ، 

وضػػػع خخيصػػػة تػضػػػح احتياجػػػات الػػػجائخة الحاليػػػة  ،خػػػالؿ تقػػػػيع السػاىػػػب السػجػػػػدة فػػػي السؤسدػػػة 
فسػػػػغ األىسيػػػػة تحجيػػػػج مجسػعػػػػة األفػػػػخاد السػىػػػػػبيغ أصػػػػحاب والسدػػػػتقبمية مػػػػغ العػػػػامميغ السػىػػػػػبيغ  

واسػػتجامة مدػػتقبميا  فػػي حػػيغ تػػتع  لمسشطسػػةوالػػحيغ يدػػاىسػف فػػي األداء العػػالي ،اإلمكانػػات العاليػػة 
وإتاحػػة الفػػخص لتعديػػد ، سيػػارات والدػػمػكيات التشسيػػة السػاىػػب مػػغ خػػالؿ أنذػػصة الػػتعمع التػػي تشسػػي 

وىػػحا يتصمػػب أف ترػػبح  السشطسػػة ،إدارة السػاىػػب فػػي كػػل مدػػتػيات  التشسيػػة الؿياديػػة  مػػع بشػػاء ثقافػػة
 Davies, Brent and Davies, Barbara)الجائخة مذاركة ومصػرة في استبقاء واستجامة السػاىػب

J., 2011, PP.12-13)   إلى ثالث مخاحل أساسية لسسارسػة إدارة السػاىػب استشج نسػذج ديؽيذ أ
 وىي:  السشطساتفي 

  تحديد السؾاىبTalent Identification:  إلػى تحجيػج واكتذػاؼ التػي تدػعى األنذػصة اليادفػة ىػي
يكػنػػػػف  غلػػػيذ ىػػػػ نفدػػػو جػػػحب األفػػػخاد السشاسػػػبيغ الػػػحي لمسشطسػػػةمرػػػادر السػاىػػػب  فجػػػحب األفػػػخاد 

بػة يعشػي السشطسػة ،متحسديغ ولجييع قجرات عالية وإخالص لؿيع ومعتقجات ورسػالة   وإنسػا تحجيػج السـػ
والػػحيغ يحققػػػف أفزػػل فائػػجة لػػألداء السؤسدػػي ، بالبحػػث عػػغ العػػامميغ السػىػػػبيغ  السشطسػػة ؾيػػاـ إدارة 

مدػػتؿباًل تمػػظ  السشطسػػاتولػػحلظ أفزػػل  ،تعسػػل فػػي بيئػػات متغيػػخة مدػػتسخة  ، فالسشطسػػاتفػػي السدػػتقبل 
ويتصمػب ذلػػظ  ،غ وتتشبػأ السيػػارات واالتجاىػات والدػمػكيات السصمػبػة مػػغ أفخادىػا السػىػػبي ،التػي تخكػد

 لمسشطسػةوتحجيج الػضائف الخئيدة التػي تدػيع فػي تحقيػق السيػدة التشافدػية السدػتجامة  ،تحجيج السػاىب 
 ,Annakis, John, Dass, Mohan and Isa)ودراسػة الكفايػات التػي تػؤثخ فعػاًل عمػى أدائيػع. 

Aernibinti, 2014, P.168)   
  تشسية السؾاىبTalent Development القائع عمى إدارة السػاىب فػي سػػؽ العسػل السشطسة : أف نجاح

الفعالػػة ىػػي التػػي  فالسشطسػػة وبالتػػالي  ،التشافدػػي فػػي الػقػػت الحاضػػخ يعتسػػج عمػػى تصػػػيخ الػػتعمع والسيػػارات 
وتػػػختبط مػػػع ، تيػػتع بعسميػػػة الػػػتعمع لجسيػػع العػػػامميغ  لػػػحا يؤخػػػح فػػي االعتبػػػار أف تكػػػػف عسميػػػة الػػتعمع ىادفػػػة 

والتغحيػة  ،وتػتع تشسيػة السػاىػب عػغ شخيػق عسميػات التػجريب  ،وتحجث تأثيًخا إيجابًيػا ، الغايات االستخاتيجية 
 ،السيػارات  وتدويػجىع بػأعمى، ىػحه العسميػات تعسػل عمػى تعديػد معخفػة العػامميغ  والتػجيػو  فسثػل ،الخاجعػة 

 ومػغ ثػع التػجريب والتشسيػة كسػجخل اسػتخاتيجي لديػادة إنتاجيػة العسػل. ،ورفع مدػتػػ الجػػدة واإلنتاجيػة ليػع 
(Annakis, John, Dass, Mohan and Isa, Aernibinti, 2014, PP.169-170)
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  نذةةر ثقافةةة السؾاىةةبTalent Culture:  الؿػػيع تعشػػي  مشطسػػة الثقافػػة التشطيسيػػة بذػػكل عػػاـ أليػػة
وىػػي نتػػاج لعػامػػل مثػػل التػػاريخ  والدػػػؽ   ،والسبػػادغ التشطيسيػػة لألعزػػاء  ،والسعتقػػجات  ،الجساعيػػة 

الثقافػػة  والثقافػػة الػششيػػة  وتذػػسل ،وأسػػمػب اإلدارة  ،ونػػػع العػػامميغ  ،واالسػػتخاتيجية  ،والتكشػلػجيػػا 
والسعتقجات  ،والخمػز  والمغة  واالفتخاضات  ،والشطع  ،والؿيع  والسعاييخ  ،التشطيسية الخؤية السؤسدية 

وىػػػي التػػػي  ،ولػػػو أسػػػاس تػػػاريخي   ،وصػػػعب التغييػػػخ ،فيػػػي تعػػػخؼ بأنيػػػا إشػػػار شػػػامل  ،والعػػػادات  ،
ػفخ لمقػػػػادة والسػػػػجيخيغ ويسكػػػػغ أف تػػػػ، وبفيػػػػع الثقافػػػػة التشطيسيػػػػة تتحدػػػػغ السعخفػػػػة ، شػػػػيجت اجتساعيػػػػا  

التػػي بػػجورىا تدػػاعج فػػي إدارة أو لمسشطسػػة والبػػاحثيغ رؤيػػة خاصػػة ؼيسػػا يتعمػػق بالخرػػائز األساسػػية 
   (Allui, Alwiya and Sahni, Jolly, 2016, P.365) تغييخ الثقافة.

مغ أف تكػف السػاىب نذاط مخكد عميو في السشطسات عمى تسكيغ تعسل ثقافة السػاىب و 
 ،فال يسكغ أف يكػف والء العامميغ والتداميع، مسا يداعج السخصصيغ عمى استبجاؿ العامميغ  ، السدتقبل 

 ،ولحلظ فتصػيخ ؾيع واتجاىات العامميغ يداعج عمى تعديد األداء واإلنتاجية  ،مزسػًنا  واالحتفاظ بيع
وأنيع مػضع تقجيخ   فاً ختالأفالعاممػف السػىػبػف بحاجة إلى أف يذعخوا بؿيسيتع وبإسياماتيع التي تحجث 

 وتحجيج   (Annakis, John, Dass, Mohan and Isa, Aernibinti, 2014, P.169)ومعتخؼ بيع
وأف تيتع  ،التداـ جسيع القادة في جسيع مدتػياتيا التشطيسية ، السشطسات شخوط إيجاد ثقافة السػاىب في

 ،وتعخيف ماـية الؿيادة الجيجة مغ خالؿ وضع نسػذج الكفاية ،بتقجيع الجعع لتصبيق إدارة السػاىب  
واستخجاـ أساليب  ،والدمػكيات التي تخبط الؿيادة بشجاح السيسة   ،وتشطيع العسل الؿيادؼ السصمػب لألدوار

 ،متعجدة لتقييع مجػ مالءمة العامل لمػضيفة وإثبات الكفاءة  وصياغة األىجاؼ االستخاتيجية السدتقبمية
 ,Davies, Brent and Barbara, 2010) .،والذكل التالي يػضح األنسػذج ا بتشسية السػاىبوربصي

P.424):- 
  

 

 

 

( يؾضح مراحل انسؾذج ديؽيس 5الذكل )

 مراحل انسؾذج ديؽيس
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 (:SHL Group LIMITED,2008أنسؾذج )  -2
بة  يخكداألنسػذج   ومغ ثع التػضيف ،وىحه الجورة تبجأ بعسمية الجحب ، عمى دورة حياة ادارة السـػ

يؤكج ىحا  االنتقاؿ ،اذتشتيي ىحه الجورة بعسمية  اً وادارة االداء وثع التصػيخ والتعاقب واخيخ ،ثع االختيار 
دارة السػاىب وذلظ مغ خالؿ الصاقات السخنة إاألنسػذج عمى تكامل استخاتيجية الجائخة واستخاتيجية 

 السشطسة ،تحقيق االىجاؼ التي تخيجىا  العالي ، وبالتاليوالتي ليا تأثيخ عمى تحقيق االداء ، والستغيخة 
 :(SHL,2008: 5)ػضح ىحا األنسػذج( االتي ي6والذكل )
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

بة لة6الذكل)  (SHL Group Limited)( أنسؾذج ادارة السـؾ

Resource: SHL Group Limited(2008), Guidelines for Best Practice in Integrated Talent 
Management, SHL people performance, www.shl.com,p:5. 

 :(Iles et al.,2009)أنسؾذج   -3
بة ، وذلظالتعخؼ عمى كيؽية الؿياـ باكتذاؼ يتع ىحا األنسػذج  في مغ خالؿ السقارنة بيغ  السـػ

فخاد ألو السخاكد التشطيسية واأالسػاقع  جية ، وبيغفخاد الخاصيغ والعاميغ السػجػديغ بدػؽ العسل مغ ألا
حالة الجسع بيغ ىحه االبعاد والسزاميغ يشتج األنسػذج الحؼ يتألف  اخخػ وفيمغ جية  أنفديعالعامميغ 

عغ رأس ماؿ اجتساعي(. ويسكغ تػضيح ىحا  خاصة فزالً  عامػف مػاقع خاصػف افخادمغ: )افخاد 
( االتي:8األنسػذج بذكل اوضح مغ خالؿ الذكل )

استراتيجي
 ة السشغسة

استراتيجية 
بة  السـؾ

الظاقة 
 السرنة

االداء 
العالي 
بة  لمسـؾ

نتائج 
 السشغسة

 االختيار االستقظاب االنتقال
   ادارة الكفاءة

 االداء التظؾير التعاقب

http://www.shl.com,p:5/
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بة7الذكل)  (.Iles at el )لة ( أنسؾذج ادارة السـؾ
Resource: Iles, Paul & Chuai ,Xin & Preece, David(2009), Talent Management and HRM :in 
Multinational companies in Beijing: Definitions, differences and drivers, Journal of world 
Business, Vol.41, No.2, P:4. 

 :(Dijk,2009)أنسؾذج  – 4
وقجرات ، عمى العالقة الستبادلة بيغ ما يقجمو الفخد العامل مغ ميارات  يخكدىحا األنسػذج 

يتزسغ ىحا األنسػذج دراسة  عمييا ،اذجػر والخواتب التي يحرل ألوا ،لراحب العسل مقابل الحػافد
البعج الثالث  العاـ امافخاد العامميغ بالقصاع ألوا، جػر والفخص لكل مغ صاحب العسل ألشبيعة ىحه ا

( 9) كافة. والذكل السشطسة الحؼ يخكد عميو ىحا األنسػذج فيتسثل بالييكل الحؼ يخبط بيغ السدتػيات في 
 ح األنسػذج:تي يػضاآل

 

 
 

 
 ((Dijk,2009( انسؾذج 8الذكل )

, Administration Vs. Talent: The Administrative Context For Talent Management Resource: Dijk, H.G. Van(2009),
Journal of Public Administration, Vol.44, No.3.1, October, P:528. 

   (:Hajimirarab, et al.,2011أنسؾذج ) - 5
بة والتي تتسثل يتكػف األنسػذج      :باآلتيمغ ثالثة فقخات او ابعاد رئيدة ألداره السـػ

بة السػجػدة بجاخل  - أ ومغ ثع تحجيج ما يجب عمى ،  السشطسة البعج االوؿ: يتزسغ تحجيج السـػ
وبسا يتشاسب مع استخاتيجية  ،واستقصابو مغ ىؤالء االفخاد السػىػبيغالعسل عمى جحبو السشطسة 

 .لسشطسة وانذصة وخصط ا
بة  تزسغالبعج الثاني:  - ب  اً داخمي لسشطسة تصػيخ ا لىإوالحؼ يتجدأ ،التخكيد عمى تصػيخ السـػ

.اً وخارجي

 خاص

 الموالع االفراد

 عام

 االدوار الرئيدية/ السؾاقع االفراد الرئيديؽ اختيار

بة  -العرض   رأس السال االجتساعي الخبرة -السـؾ

رئيس 

 العسل

 العامل

 الييكل

بة التي يسكؽ  السـؾ
 ان تدار
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بة - ت وذلظ السشطسة جل البقاء في أمغ ،وتحفيدىا ،وتذجيعيا  ،البعج الثالث: تزسغ االحتفاظ بالسـػ
 ( يػضح ىحا األنسػذج::جػر. والذكل )ألمغ خالؿ زيادة الخواتب وا

 
 

  

 

 

 

 

 
بة لة9الذكل)  ) Hajimirarab et alة(( أنسؾذج ادارة السـؾ

Resource: Hajimirarab, Seyed .M & Nobor, Mohammed .N & Ghalambor, Mohammed .A(2011), 
Identifying and Improving the Talent Management Indicators: A Case study in Iranian Industry, 
Business and Management Review, Vol.1, No.4,P:2. 

بةألأنسؾذج ا – 6  (2111) طر الخسس ألداره السـؾ

بة شخ متخابصة إلدارة أمغ عجد مغ االستخاتيجيات الشاجحة ضسغ خسذ يتكػف االنسػذج       السـػ
 (:50-55: 5100الؿياـ باألمػر االتية )حامج  األنسػذج يتصمبوضساف عسل ىحا ، تصبيق  ولغخض

 بة  .والخصط االستخاتيجية السشطسةورسالة  ،تحجيج االرتباط ما بيغ السـػ
  ثع تقجيخ وتقييع السخاشخ  السشطسة  ، ومغالعسل عمى اكتذاؼ ما ىي السػاىب التي تستمكيا

 .السحتسمة
 بة عمى السدتػيات التشفيحية  .العسل عمى تذجيع استخجاـ السـػ
 العسل عمى السحافطة وذلظ بتحجيث وتصػيخ السػاىب اوال بأوؿ (up to date). 
  الالزمة لمحرػؿ عمى السػاىب العاليةالؿياـ بأعجاد الخصط.

 

المدخل الشمولً إلدارة 

2 الموهبة
 

1 

3 

4
 

بة استقظاب واختيار  السـؾ

تظؾير 
بة  السـؾ
 )الداخمي(

تظؾير 
بة  السـؾ

 ) الخارجي(

بة ) التزام، تحفيز، احتفاظ(  السـؾ
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 ويسكغ تػضيح ىحا  .تسكيغ السجيخيغ مغ الؿياـ بالتعاقج مع االفخاد ذو السػاىب والسيارات العالية
 ( االتي:01األنسػذج مغ خالؿ الذكل )

 ( أنسؾذج االطارات الخسدة11الذكل)
بة الستكاممة في (  5100السرجر: حامج  اثسار مختزى)   (Morton,2004القصاع الرحي عمى وفق أنسػذج )ادارة السـػ

 .50ة واالقتراد  جامعة بغجاد  ص:بحث دبمـػ عالي بإدارة السدتذؽيات  كمية االدار 
بة ) – 7  (2113أنسؾذج ديشاميكية السـؾ

بة  ،الى ًبعج ميعيذيخ األنسػذج  والتي ىي عسمية ديشاميكية تفاعمية يسكغ اف ، وىػ التصػيخ لمسـػ
االستخاتيجية )االىجاؼ  وىحه العشاصخ تذسل، تبجأ في أؼ عشرخ مغ العشاصخ السكػنة لمسشيج االدارؼ 

بة( ىحا ويسكغ اف تصػر  العسل وتقػيع التشطيسي اساليب السحتػػ  مػاىبيا عغ شخيق القائج  السشطسة السـػ
وفق ، والحؼ ًيعج االقجر عمى تمسذ حاجات ومقتزيات التصػيخ والعسل عمى تشفيحىا ، السػىػب 

 (: 58: 5100تي يػضح ىحا األنسػذج )العبادؼ  آل( ا00) . والذكلالسشطسة استخاتيجيات 
 

 
 

 
 
 
 

المحتوى التنظٌمً 

(2) 

 (3اسالٌب العمل )

االىداف االستراتيجية 
(1) 

 (4تموٌم الموهبة )

بة ديشاميكية  السـؾ

 (2013( أنموذج دٌنامٌكٌة الموهبة )11الشكل)

الغري   ادارة الموهبة فً منظمات االعمال: رإى ونماذج ممترحة(  2013المصدر: العبادي  هاشم فوزي)

 .27ص:  20العدد.  7للعلوم االلتصادٌة  واالدارٌة  جامعة الكوفة المجلد.
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بة نجج اف بعس الباحثيغ والكتاب ركدوا في مغ خالؿ استعخاضشا لعجد مغ الشساذج الو  خاصة بإدارة السـػ
بة و  بة مغ خالؿ استقصاب السـػ بة أدارة إنساذجيع عمى عسمية ادارة السـػ ، وتصػيخىا ، داء السـػ

خخ ركد عمى العالقة الستبادلة ما بيغ صاحب العسل واالفخاد العامميغ والييكل آ بيا وأنسػذجواالحتفاظ 
وىحه لسشطسة ما بعس الباحثيغ ركدوا في نساذجيع عمى شبيعة العالقة بيغ استخاتيجية االتشطيسي ككل ا

بة وتغيخىا في حيغ اف انسػذج ) والعسميات أواالنذصة   Hajimirarab etعمى ديشاميكية السـػ
al.,2011 بة ( ىػ األنسػذج االقخب لمبحث الحالي كػنو اكثخ شسػاًل ويتزسغ االبعاد )استقصاب السـػ

بة االحتفاظ ػيختص بة( وسيتع السـػ بة( وذلظاضافة ًبعج اخخ لمستغيخ السعتسج وىػ )تقييع اداء  بالسـػ  السـػ
داة أعغ اعتسادىا مغ قبل العجد مغ الباحثيغ لكػنيا  وجػدىا فزالً لكػنو احج االنذصة التي ال بج مغ 

سيتع  السعػقات ، لحامعالجة مغ تقييع ورقابة االفخاد السػىػبيغ لغخض حفدىع و  السشطسةميسة تسكغ 
السػىػبيغ.  األفخادداء أوتقػيع ، اعتساد ىحا البعج لكػنو مدؤوؿ عغ تقييع 
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 -العالي: لألداءنغرة تاريخية :   العالياألداء  الثاني:لسبحث ا
( عامػا انصالقػا مػغ السشطػػر السػالي السػجػو 20وبسشطػر تػاريخي فػاف نطػع ؾيػاس األداء نذػأت قبػل )

وىحا السشطػر بات اقتراديا بفعل حخكية بيئة السشطسات .والتقمبات الدخيعة لحاجػات السدػتفيجيغ ، تاريخا 
( وقػج صػسست  1980.إف الشساذج األولى التي أشمقت في بجايات القخف العذخيغ ضمت سائجة لغاية سشة )

ومػػع التغيػػخ فػػي ( Neely ,1998 :18كػأدوات لتقػػػيع ومخاؾبػػة الكفػػاءة الساليػة واالقترػػادية لمسشطسػػات )
بػػجأت السشطسػػات بالدػػعي إلػػى أوجػػو أخػػخػ  بخيقيػػا إذاألسػػػاؽ وتشػػامي حاجػػات الدبػػػف فقػػجت تمػػظ الشسػػاذج 

ت العسميػات السشطسيػة اوقػج شػػرت عػجة أدوات لتؿػيع كفػاء ،لألداء مثل الجػدة وعسميػات التحدػيغ السدػتسخ
ىػػػػحا اإلشػػػػار مشيػػػػا نسػػػػاذج تسػػػػايد  وقػػػػج شػػػػػرت نسػػػػاذج عجيػػػػجة فػػػػي، السػجيػػػػة نحػػػػػ الدبػػػػػف وإدارة اإلبػػػػجاع 

(  ( Kaplan k Norton 1992 :71( وبصاقػة األداء الستػػازف  EFQM , 2004 :16األعسػاؿ)
 .  (( Neely et al, 2002 :27ومػشػر األداء 

ولكشيػا ليػػا ، أف مفيػـػ ومقػاييذ مشطسػات األداء العػالي ىػي ججيػجة ندػبيا بالشدػبة إلػى نطخيػة اإلدارة رغػع 
فجخ الثػرة الرشاعية قاـ أصحاب األعسػاؿ  الرشاعية ، فيجحورىا التي تستج عمى األقل إلى بجاية الثػرة 

بالدػػػعي مػػػغ اجػػػل تغييػػػخ وجيػػػات نطػػػخ العسػػػاؿ مػػػغ العقميػػػة الحخؼيػػػة التقميجيػػػة او اإلصػػػالحية إلػػػى عقميػػػة 
والحزػر السشػتطع واتخػاذ ، السػاعيج  بيشسا كاف عمى العساؿ أف يصػروا عادات ججيجة مثل دقة ، السرانع

الخصػات الخاصة ببحؿ الجيػد في العسل وأتباع السعاييخ ويحسل بعس السخاقبيغ ىحه األياـ رؤيػة مطمسػة 
فػي  دخػل( يكؽيػوالسػؤلفيغ قػائال "إذا مػا اسػتصاع الفػخد تحرػيل ) أحػجحياؿ أخالؾية العسل الدائجة اذ كتػب 

بعة أياـ فدػؼ يقػـ باتخاذ األياـ الثالثة الباؾية بػصفيا عصمة يعير أربعة أياـ لسداعجتو عمى العير لد
وقػػج نيػػج اآلخػػخوف مػػغ الكتػػاب الػػشيج نفدػػو وأدػ ذلػػظ إلػػى ضيػػػر  "فييػػا فػػي حالػػة مػػغ الذػػغب واإلفدػػاد

 لمسشطسة.نطخيات عدزت فكخة سيصخة العامميغ مغ خالؿ الدياسة والييكمية 

( مشحشى او اتجاىا عقميا أخخ وىػ مغ مرشعي القصغ في انكمتخا خالؿ فتػخة  Robert Owenوقج أيج ) 
وبحدػػب مػػا القػػخف التاسػػع عذػػخ والػػحؼ وبػػخ زمػػالءه مػػغ السرػػشعيغ الػػحيغ فذػػمػا فػػي فيػػع العشرػػخ البذػػخؼ 

ولكشيع لػع يقػمػػا بػأؼ ، السجراء بقزاء وقتيع في تحديغ اآلالت وتخريز العسالة وخفس الشفقات يقػـ 
 5أف األمػاؿ السرخوفة عمى تحديغ العسالة سػػؼ تعػػد عميػظ لػيذ ب  اذأنفديع استثسارات في العساؿ 

% مػػغ األربػػاح او 50ولكشػػة غالبػػا مػا يعػػػد عميػظ ب  صػخفو% عمػى رأس السػػاؿ الػحؼ تػػع  15او  10او 
وتدودنػا وجيػات الشطػخ األولػى بجػحور التفكيػخ ؼيسػا يخػز  الحاالت،% مغ األرباح في بعس 100حتى 

و )تصػػرت( الرػشاعة كمسػا اسػتسخت الشطخيػات حػػؿ كيؽيػة أكيؽية تصػر مشطسة األداء العالي وكمسا نست 
التخكيد عمى األفخاد مقابل التخكيد  والتفخع إلى قدسيغ ما بيغ، و أفزل في السعامل أأنتاج مشتجات جيجة 

( . American Management Association ,2007 : 2. )اً عمى السياـ والييكميات بػالتصػر زمشيػ
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 -العالي:مفيؾم األداء 

 تػػػأشيخإال أنػػػو مػػػغ الرػػػعب ،  كثافػػػة التػػػخاكع السعخفػػػي فػػػي مػضػػػػعة األداء العػػػالي لمسشطسػػػات رغػػػع
واالىتسامات ذات الرمة بقزػية تحميػل وؾيػاس األداء  ،والسجاخل، لتبايغ الفمدفات  محجدالسفيػـ بتعخيف 

العػػالي ومػػع ىػػحا االخػػتالؼ أكػػجت مخاجعػػة األدبيػػات وجػػػد اتفػػاؽ ضػػسشي لمتعبيػػخ عػػغ األداء بجاللػػة قػػجرة 
 Thompson , 1995 ( )Ansoft ,1990( )Daft , 2004عمى تحقيق األىجاؼ والغايات ) السشطسة

نػاتج الشذػاشات التشطيسيػة السختمفػة  واألداء العػالي بػصػف  ( Wheelen et al ,2004:06 )ؼعخ ، و ( 
 ،اسػتخاتيجيا   السشطسػةالتي يقػـ بيػا األفػخاد فزػال عػغ انػو نػاتج عسػل اإلدارة اإلسػتخاتيجية أو أدارة مػػارد 

جسػعػػة مػػغ ( بػػاف مفيػػـػ األداء العػػالي ىػػػ االداء الػػحؼ يصمػػق عمػػى م Brown ,2006 :4ويذػػيخ )
التي يذعخ فييػا السػضػف بػاالحتػاء  السشطسةالسسارسات التي تداوليا اإلدارة والتي تحاوؿ خمق بيئة ضسغ 

عمػى  (Ian Drummond & Ian Stone   , 2006 :193)ويخػ كل مػغ ،  الكبيخ والسدؤولية الكبيخة
وذلػػظ ، عسػػل األداء العػػالي  "اسػػتخجاـ نطػػع مػػخحمتيغ  أوالانػػو تعديػػد أداء األعسػػاؿ مػػغ خػػالؿ عسميػػو ذات 

بػػجورىا تدػػاعج عمػػى انخفػػاض فػػي معػػجؿ دوراف السػػػضفيغ  العسػػل ، والتػػيلتحدػػيغ تػجيػػات السػػػضفيغ فػػي 
"تحجيػػج تحدػػيشات فػػي القػػجرة والػػجافع والفخصػػة لمسذػػاركة التػػي  العسػػل، ثانيػػاوزيػػادة السخونػػة فػػي مسارسػػات 

( بػاف مفيػـػ األداء العػالي ىػػػ  Brown ,2006 :4ويذػيخ )األفزػل، تػؤدؼ إلػى زيػادة اإلنتاجيػة نحػػ 
االداء الػػػحؼ يصمػػػق عمػػػى مجسػعػػػة مػػػغ السسارسػػػات التػػػي تداوليػػػا اإلدارة والتػػػي تحػػػاوؿ خمػػػق بيئػػػة ضػػػسغ 

 , Armstrong) أشػارهبيشسػا ، التػي يذػعخ فييػا السػضػف بػاالحتػاء الكبيػخ والسدػؤولية الكبيػخة  السشطسػة
 .ات التحديغ والتحفيدديل عسمية احتػاء العامميغ في عسمي( عمى أنيا إجخاءات يسكغ أف ت113: 2009

عمى تحقيق  السشطسةأف األداء العالي ىػ دالة لقجرة نجج وفي ىحا العخض السػجد لتعخيفات األداء العالي 
وعمػػى الػػخغع مػػغ ىػػحا االتفػػاؽ فػػي التػجػػو العػػاـ حػػػؿ  األجػػلالؿيسػػة السدػػتجامة بسشطػػػر اسػػتخاتيجي شػيػػل 

أف ىشالػػظ  والتذػػكيل شالسػػا ،مفيػـػ األداء إال أف األشػػخ السشيجيػػة واإلجخائيػػة لمسفيػػـػ ال زالػت قيػػج التصػػػيخ
ومػغ ىشػا فػاف فيػع األداء يبػجأ فػي تحجيػج  وأىجاؼ السشطسات وحخكية بيئتيػا، اختالفات في رؤػ وتػجيات 

فأنشػػا نفتػػخض أف السشطسػػات ذات األداء العػػالي ىػػي األكثػػخ نجاحػػا  الػػػضيفيالسدػػتػػ  مشػػو  فعمػػىالسدػػتفيج 
ىشػا يبػجو مػغ الػاضػح  السالئسػة ومػغ االسػتخاتيجيةفي تحقيق غاياتيا وبتعبيخ أخخ ىػي األفزػل فػي تشفيػح 

االتجػاه ذاتػو فػاف  ( وفػيOtley , 1999 :346) السدػتفيجيغبسشطػػر  أف التخكيد األىع ىػ تعخيف األداء
( والحؼ  Ansoff , 1990 :240وتذكيل مفيـػ األداء )  تأشيخاإلشارة إلى مشطػر لألداء يعج مفيجا في 

في اكتداب السػػارد وتصػػيخ السقػجرات أـ بكفاءتيػا فػي  السشطسةأثار تداؤالت مشيا  ىل يقاس األداء بقجرة 
مشطػػرا مػقؽيػا يسكػغ مػغ  يقػجـ البحػث ،تحقيق الؿيسػة السزػافة  ولاجابػة عمػى ىػحيغ التدػاؤليغ وغيخىسػا 



 42 انفصم انثاني : انجانة اننظري                                                         
 

السػازنػػة يػضػػػحيا  االسػػتخاتيجي ىػػػحهخاللػػو تحقيػػق السػازنػػػة بػػيغ متصمبػػات البقػػػاء والشسػػػ باألمػػػج السشطػػػر 
(Ansoff بإعادة تخ ) األداء.تيب أبعاد 

مسارسات األداء  ( مثلHPWSىشاؾ تدسيات عجيجة اخخػ تصمق عمى نفذ مرصمح االداء العالي )و   
                                                              العسل البجيمة. الستقجمة ومسارسات العسل العالي ومسارساتعسل االحتػاء  العالي ونطع

  ( 46: 5105)العابجؼ ،

يعج مفيػـ االداء العالي مغ السفاـيع االدارية السعاصخة التي القت مدتػػ عالي مغ االىتساـ مغ قبل و   
وبقائيا في ضل بيئة ،  السشطساتوالحاسع لشجاح ، باعتبارىا العشرخ االساسي  السشطسات العجيج مغ

وأصبحت ،  السشطسةوالتي تحافع عمى استجامة ،والسشافدة الذجيجة ،االعساؿ التي تتدع بالتغيخات الدخيعة 
عمى مدتػػ  السشطساتمتصمبات االداء العالي في الػقت الحاضخ جدءًا أساسي مغ ثقافة العجيج مغ 

، وتحػؿ تخكيدىع  واىتساماتيعونتيجة لحلظ فأف القادة أخحوا عمى عاتقيع إعادة تػجيو مشطساتيع ، العالع 
دبائغ ، ومغ تأكيج زيادة االنتاجية الى تأكيج عسمية التحديغ السدتسخ، ومغ مغ مخاؾبة عػائج الى مخاؾبة ال

 .           لى رضا العامميغ مغ خالؿ تػفيخ فخص عسل بعيجة السجػ ليعإتحقيق أىجاؼ مالية قريخة األمج 
 (0: 5100)العشدؼ ،

دارؼ االستخاتيجي لتحقيق كسا أكج الكثيخ مغ الباحثيغ باف متصمبات االداء العالي تػضف السجخل اال   
أساسًا يختمف عغ السجخل البيخوقخاشي والسجخل  البذخية ، والحؼمتصمبات االداء العالي مغ خالؿ السػارد 

 (0:: 5100)العشدؼ واخخوف ،اليخمي.                         

 العسل ويعجزيادة في تحجيات لمحرػؿ عمى ميدة تشافدية أكبخ وأكثخ شمبًا في مػقع  السشطسات تػاجو    
عغ ذلظ ىشاؾ الصمب العالي  حصست فزالً والحػاجد التجارية التي ، تػسيع االسػاؽ عبخ الحجود الجولية 

الدخيع  عقبل والتدميوالتي أصبحت أكثخ مغ ، عمى السشتجات والخجمات ذات الجػدة العالية مغ الدبائغ 
 العالي.وقج أدػ كل ذلظ الى بخوز مفيـػ االداء  األسعاروأوشأ 

(0: 5100،  )العشدؼ وحديغ                                                     
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 باالعتساد عمى اراء عدد مؽ الباحثيؽ والكّتاب :ويعرف االداء العالي 

 التعرٌف السنة اسم الباحث 

Young 2005  هو القدرة على االستفادة المثلى من موارد المنظمة االكثر قٌمة

 من اجل تحقٌق نتائج مستدامة .

Daft 2010  انه مخرجات عملٌات المنظمة والتً تبدأ بتصمٌم هٌكل

المنظمة وتنتهً بتحوٌل المدخالت الى مخرجات فعالة تصب 

 نحو تحقٌق قٌمة ومٌزة مستدامة للمنظمة .

ان تصل الٌه وبالقدر الذي  للمنظمة هو اعلى مستوى ٌمكن 2014 كشكول

ٌمكنها من تخطً مستوٌات االداء للمنظمات االخرى فً نفس 

 مٌدان اعمالها.

 -أنغسة عسل األداء العالي :
 -أواًل: مفيؾم أنغسة عسل األداء العالي وتعريفيا:

( بأف نطع عسل Kristensen,2011(   و ) Hui et al ,2010أكج العجيج مغ الباحثيغ أمثاؿ )    
( تػضف السجخل اإلدارؼ االستخاتيجي لتحقيق األداء العالي مغ خالؿ السػرد HPWS) األداء العالي

البذخؼ والحؼ يختمف عغ السجخل )البيخوقخاشي(   أو السجخل اليخمي التقميجؼ الحؼ يعتسج عمى السخكدية 
( إلى Barnes,2001:89(   وقج أشار )Foley et al,2012:108في القخارات ونػع ـيكل السشطسة )

أّف جحور و مفيػـ و أفكار أنطسة عسل األداء العالي تعػد إلى القخف الساضي خالؿ الثػرة التي حجثت 
في الرشاعة األمخيكية  إذ أدرؾ العامميغ في القصاع الرشاعي أف مدتػػ السشافدة العالسية وصل إلى 

ة والسػثػؽ بيا )العشدؼ حجه الكبيخ وشعخ السدؤولػف بزخورة التفكيخ مججدًا بعسميات الترشيع الحؿيؿي
( في الفكخ اإلدارؼ كحدمة مسارسات لمسػارد البذخية  HPWS(  وقج استخجمت ):0:511:والعبادؼ 

والتي اختمف مجػ االستفادة مشيا وفقًا الستخاتيجيات العسل وثقافة السشطسة وىحه السسارسات تذكل سمػؾ 
( بأنيا : " أسع Sani,2012:10( مغ قبل )HPWSومػاقف األفخاد تجاه أىجاؼ السشطسة إذ تع تعخيف) 

معصى لسجسػعة مغ السسارسات اإلدارية والتي تحاوؿ خمق أو ابتكار بيئة عسل ضسغ السشطسة يكػف 
( إلى وجػد مرصمحات أخخػ Tomer,2001:67فييا األفخاد العامميغ أكثخ ارتباشًا ومدؤوليًة   وأشار )

نفدو  مثل مسارسات األداء العالي وااللتداـ العالي ونطع تصمق عمى مرصمح أنطسة عسل األداء العالي 
( بأنيا: "مجسػعة متشػعة Balgbid,2007:14عسل االحتػاء العالي ومسارسات العسل الستقجمة وعّخفيا )

مغ مسارسات السػارد البذخية ذات التأثيخ السباشخ بإدارة األفخاد فزاًل عغ كػنيا  أفػػزػػل الػػسػػسػػػارسات 
ختمف مدتػػ تأثيخىا عمى أداء السشطسات" أو "أنيا الؿيسة السزافة التي تخمز إلى وجػد عالقة التي ي

بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية وأداء السشطسات بصخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة إلختيار وتحفيد السػارد 
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لمػصػؿ إلى األىجاؼ والغايات االستخاتيجية لمسشطسة"              البذخية والسحافطة عمى الكػادر الكفػءة
(Noe et al,2008:350.) 

( بانيا "مجسػعة محجدة مغ مسارسات السػارد البذخية وتخاكيب العسل Bohlander,2004:3كسا عخفيا )
 التي تشطع معخفة والتداـ ومخونة األفخاد". 

نطع عسل األداء العالي ىي حدمة معقجة ومتسيدة مغ ( إلى أف Gittell etal,2010:495أشار )   
السسارسات ولكغ متجاخمة مع سياسات إدارة السػارد البذخية ومسارسات العسل السبجعة التي تكػف بييئة 
حدمة متخابصة ومتساسكة ومتصابقة مغ ىحه السسارسات ، وأف ىحا التكامل يداعج اإلدارة في تعديد 

لتداميع تجاه السشطسة وبالسقابل تدتصيع السشطسات مغ تحقيق السيدة السدتجامة وتسكيغ العامميغ مغ زيادة ا
 (  49:5105مغ ىحه السسارسات.                     )العابجؼ 

( فقج عخفيا عمى إنيا حريمة تفاعل الفخد مع السشطسة مغ خالؿ التعخؼ Leffakis,2009:25أما )    
اعل لسسارسات السػارد البذخية بسا يتزسغ متانة وتساسظ ىحه عمى األىجاؼ التشطيسية والتصبيق الف

( يبيغ متانة وتساسظ ىحه األنطسة والحؼ يبيغ أف التفاعل بيغ السشطسة والعامميغ 05الشطع. والذكل رقع )
يسثل الجعامة الخئيدية ومغ خالؿ أنطسة األداء العالي الحؼ يسثل الخابط بيغ ىاتيغ الجعامتيغ لتحقيق 

السخغػبة مغ قبل السشطسة ، والؿيع التي يسكغ أف يحسميا األفخاد مغ خالؿ السبادغ التي يعسمػف األىجاؼ 
 بيا لتحقيق أىجاؼ السشطسة .

 (05شكل رقع )
 متانة نظم عمل األداء العالً

Armstrong, Michael,(2009)," Armstrong's handbook of human resources 
management practices",11th ed.United Kingdom,www.koganpage.Com
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إف األفخاد في السشطسة ومغ خالؿ تصػيخ العالقات التفاعمية تدداد معارفيع داخل السشطسة  وأف زيادة   
رؼ باإلضافة إلى ما يستمكػنو مغ السيارات يسكغ أف تذكل مرجر ميع في تصػيخ عسل ىحه السعا

( نقاًل عغ ) العشدؼ Chen,2008:6السشطسات مسا يشعكذ عمى إرضاء العامميغ وتحقيق أعمى الشتائج )
 (.:99:511والعبادؼ  

 (Nadler etal,1992:198( وزمالئو قج قجمػا تعخيفًا شاماًل لػػ )HPWS عمى ) أنيا : "ىشجسة معسارية
إدارية وتشطيسية تجسع العسل واألفخاد والتكشػلػجيا والسعمػمات في أسمػب لتحديغ التصابق بيشيا لكي تشتج 
أداء عالي ومتصػر مغ ناحية االستجابة الفاعمة لستصمبات الدبػف ومتصمبات فخص البيئة األخخػ"   وكسا 

أنطسة عسل األداء العالي تشذأ مغ دراسة السػارد  ( أف معطع تحميالتHuselid ,1995:650أضاؼ )
البذخية االستخاتيجية ، حيث تع  فحز تأثيخ ىحه السسارسات عمى نتائج األداء السشطسي ورغع التعاريف 

( فأف أغمب الباحثيغ يتفقػف عمى أنيا مجسػعة مسارسات السػارد البذخية الستعمقة بشطع HPWSالسختمفة)
تي تعتسج عمى بعزيا البعس واف تجسيع ىحه السسارسات يقػد إلى مخخجات إدارية عسل األداء العالي وال

( وأنو عمى الخغع مغ أف Chen,2008:8وتشطيسية أكبخ مغ تمظ التي تشفح بسعدؿ عغ األخخػ )
(HPWS  قج تع تعخيفيا بصخيقة وبعبارات بديصة فإف التقييع الحؿيقي وتصبيق ىحه السسارسات ىػ ليذ )

مًا وىػ الحؼ ال يسكغ صياغتو واعادة ابتكاره ببداشة ضسغ مشطسات مختمفة ، مغ خالؿ ما بديصًا تسا
( ىي مجسػعة مسارسات تشطع بيا السشطسات HPWSتقجـ مغ تعاريف فإف أغمبيا يسكغ أف يػضح بأف )

حه  وحدب أىجافيا وثقافتيا وحدب ما تشذجه ىحه السشطسات مغ تحقيق السيدة التشافدية ويجب أف تكػف ى
السسارسات مكسمة بعزيا لمبعس أؼ أنيا ال تعسل إحجاىا بسعدؿ عغ األخخػ ويجب تصبيق ىحه 

 السسارسات برػرة جيجة تمبي شسػح األفخاد والسشطسات .

 -ثانيًا: أىسية أنغسة عسل األداء العالي: 
تصػيخ وتشفيح أنطسة عسل األداء العالي استثسار استخاتيجيًا ميسًا في رأس الساؿ البذخؼ وتحػؿ  يكػف     

ه الصخيقة االبجاعية لتشطيع العسل تعتسج عمى فكخة جحرؼ في كيؽية تشطيع وإدارة السػارد البذخية وإف ىح
( باإلضافة Fuchs,2012:39التصػيخ الذامل وااللتداـ العالي والسذاركة الػاسعة في اتخاذ القخارات )

إلى حل مذاكل األفخاد العامميغ عغ شخيق السػارد االجتساعية والبذخية الخاصة بتحقيق االحتياجات 
أما بخرػص السيارات واالبتكارات فأنيا مػجػدات حيػية ومعيارية وذات ؾيسة االستخاتيجية لألفخاد ،  

( يسكغ أف تؤثخ إيجابيًا عمى HPWS( اف تبشي)Leffakis,2009:56لمتشافذ والشجاح في السشطسات )
 نتائج األفخاد العامميغ مثل الخضا الػضيفي وااللتداـ الفعاؿ ويسكغ أف يكػف ذلظ التأثيخ برػرة مباشخة أو

غيخ مباشخة   كسا تفدخ ىحه السسارسات عسمية االرتباط والشتائج الدمػكية مغ ناحية العجالة واالنراؼ 
( وقج أضيخت بعس الجراسات مثل دراسةHeffernan & Dundon,2012:8لمسشطسة تجاه العامميغ )
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 (Evans & Davis,2005( ودراسة )Chen,2008 أف كثيخ مغ الشتائج اإليجابية التي ) تتعمق بتأثيخ
مسارسات السػارد البذخية عمى األداء وعمى فاعمية وكفاءة السشطسة كانت مغ خالؿ ما تقجمو ىحه 
السسارسات مغ تعديد لسيارات العامميغ وزيادة نػعية ىحه السيارات والقجرات وقج 

 ( إلى أف تصبيقات ىحه السسارسات الستشػعة تتع مغ خالؿ االختيارChoudhar,2009:2أشار)
السقرػد وإيجاد مػضفيغ ججد وإعجاد بخامج مذاركات واسعة ، وتقييع رسسي لألداء ، ووضع بخامج 
اتراؿ فعاؿ لبقاء السػضفيغ عمى اشالع كامل عغ أحػاؿ السشطسة مسا يداعج عمى تحديغ األداء 

(Moideen Kutty et al,2011:243كسا تستمظ ىحه السسارسات األثخ األعطع في تحقيق األىجا ) ؼ
 في السشطسة  مغ خالؿ تقجيع خجمات عالية الجػدة وتحقيق الخضا. 

( يجمب العجيج مغ السشافع لمسشطسات وأكثخ ىحه السشافع حدب HPWSإف التشفيح الشاجح لسسارسات)و    
ما أكجت عمييا األبحاث والجراسات الدابقة ىي مػضػع زيادة وتحديغ مدتػػ األداء السشطسي فزاًل 

افع أخخػ تترل باالستسخار في تحديغ مدتػػ األداء الػضيفي لمعامميغ وإنياء نػايا عمى أف ىشاؾ مش
تخؾ العسل  ، ورفع الخوح السعشػية داخل بيئة العسل   والتحفيد عمى تقجيع التزحيات الذخرية 

 ( .Zhang,2011:65لسرمحة السشطسة .                       )

( يكػف ليا تأثيخ HPWS( أف )Laggat et al,2011:288وقج وجج بعس الباحثيغ أمثاؿ )      
واضح عمى األماف الػضيفي   وكحلظ تخؽيس التكاليف اإلدارية والتشطيسية وتخفع مغ التداـ العامميغ 

حاالت عجـ الخضا الػضيفي وتقمل أيزًا مغ االجياد في العسل إضافة إلى تحقيق إرضاء  وتقمل مغ
لخغبات الدبائغ ،  وتحديغ مدتػػ األداء العالي والتدػيقي لمسشطسات وزيادة ثقافة األفخاد وإشالؽ العشاف 

ا خصػات ( أنيArmstrong,2008:11إلى السػاىب وزيادة شاقة العامميغ في كل السدتػيات وأضاؼ )
لتعديد وتصػيخ القجرات الكامشة في العشرخ البذخؼ ومداىستو وامكانات تػفيخ فخص التعمع والتصػيخ 
السدتسخ وأنيا تشصػؼ عمى عسمية إجخاءات التػضيف الفعاؿ والحرػؿ عمى السيارات اإلدارية والسحافطة 

ق السيدة التشافدية بسجخد عمييا مغ خالؿ األنذصة التجخيبية   كسا أف السشطسات ال يسكغ أف تحق
امتالكيا السػارد السعتسجة عمى السعخفة إذ أف ىشاؾ عػامل كثيخة تخافق عسمية امتالؾ السشطسة ليحه السػارد 

 &Khandekarمثل ثقافة الجائخة وإمكانية تحقيق األىجاؼ السػضػعة ، ودراسة البيئة السحيصة )
Sharma 2005:212 فزاًل عغ وجػد عالقة ارتباط )( بيغHPWS فاف إدارة مسارسات السػارد  )

البذخية تؤثخ في مػاقف وسمػؾ األفخاد مغ خالؿ تفديخات العامميغ لخرائز مكاف العسل ومغ خالؿ 
ىحا التفديخ يسكغ أف تربح السشطسة في وضع أفزل لتصبيق استخاتيجياتيا التشافدية والتي تؤدؼ إلى 

إلى أف  ) 519:5116( وأشار )الداعجؼ Ivancevich,1998:8نجاح الجائخة في نياية السصاؼ )
السشطسات التي تشذج السيدة التشافدية السدتجامة مغ خالؿ السػرد البذخؼ يشبغي عمييا أف ترسع أنطسة 
عسل بصخائق يدسح ليا بخفع واستغالؿ شاقة ىحا السػرد وتسكغ العامميغ مغ االستفادة مغ ىحه السسارسات 
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( إلى أف التكشػلػجيا واألسػاؽ Caleskan,2010:102يدة التشافدية وأضاؼ )لمحرػؿ عمى الس
 والسشتجات يسكغ أف تحقق السيدة التشافدية لمسشطسة   وأف السػارد البذخية ىي التي تجعسيا . 

وقج عجت مسارسات السػارد البذخية أحج ثالثة أعسجة لفاعمية السػارد البذخية ونجاحيا فزاًل عغ )    
 &Brattonواستخاتيجية الجائخة ، والبشاء السشطسي ، وكثافة رأس الساؿ( كسا يؤكج كل مغ )رسالة 

Cold,2003:434 إال أف البحػث الحجيثة في حقل السػارد البذخية تعتسج في أغمبيا عمى السعخفة )
ع ،  التحفيد، اإلبجاعية لسسارسة ىحه السػارد مثل عسميات )التػضيف الفعاؿ ، التجريب  التقييع  ، التعمي

والسذاركة ( وإضافة إلى ما سبق فأف السشطسة يجب أف تشذئ مجسػعة مغ السسارسات والتصبيقات 
اليادفة إلى التصػيخ السدتسخ لكل السيارات والسعارؼ مغ خالؿ ىحه السسارسات التي تخمق العامميغ 

د البذخية ، وتحقيق أداء مشطسي فعاؿ السبجعيغ السخنيغ والسمتدميغ بسا يجعل فيع القابميات الستسيدة لمسػار 
(   Nadler ,1992:118( يسثل التعخيف الذامل الحؼ وضعو )05( والذكل رقع ):004:511)العشدؼ 

والحؼ يبيغ حالة التكامل أو التجاؤوب بيغ مسارسات أنطسة عسل األداء العالي ذات االعتساد الستبادؿ 
د ، فالحػافد يسكغ أف تخسع مفاـيع العسل وبالسقابل فإف والحؼ يقػد إلى تحقيق األداء الستسيد لألفخا

السعمػمات والشاس والتكشػلػجيا يسكغ أف تسثل االرتباط ؼيسا بيشيسا والتػجو إلى األماـ في أسمػب تحديغ 
عسمية التصابق لكي يتع تحديغ األداء واإلستجابة الفعالة لستصمبات الدبػف ومتصمبات الفخص البيئية 

 ( .5:5100:دؼ وآخخوف  األخخػ )العش

 
 (13الشكل رلم )

 نظام عمل األداء العالً
(Hinrichs,2001,p.6)The enactment of hight performance work systems in a 
brownficld site p. Doctoral dissertion: Benedictine University.
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  -:ثالثًا: السبادئ األساسية ألنغسة عسل األداء العالي
 Ellermanتعج ميسة السػارد البذخية مدتيمكة لمػقت والجيج كسا يخدده البعس مغ الباحثيغ أما )      

& Kleiner,2005:35 فقج كاف وصفيسا عمى العكذ مغ ذلظ أنيا أدوات بػسعيا جعل ىحه السيسة  )
أسيل كسا أنيا تقمل سػء الفيع بيغ اإلدارة واألفخاد إذ تدتفيج اإلدارة مغ مسارسات السػارد البذخية التي 

ثسانيشات  تكػف ذات أىسية لسالئسة أنػاع األعساؿ وتحديغ األداء. وقج ازداد إالىتساـ بيحه السسارسات في
(   إلى زيادة السشافدة Lissachk & Roos,2001:57القخف العذخيغ وقج عمل ىحا االىتساـ كل مغ )

الحادة بيغ السشطسات في األسػاؽ العالسية ومغ خالؿ جعل السػارد البذخية أكثخ مخونة لمتكيف الدخيع 
ذخية عمى االسياـ باألدوار الستسيدة بالسقابل لقج ولجت ىحه السشافدة ججاًل كبيخًا حػؿ قجرة السػارد الب

لتتشاسب مع حجع التحجيات كسا أف ىشاؾ تحجيات ججيجة ضخؼية قج تتػلج مغ خالؿ التغيخ في الخغبات 
واالحتياجات التي تقجميا لمدبائغ ، وىحه التحجيات تتسثل في الفيع الججيج لمدبػف فزاًل عغ التصػرات 

ءىا كل شيء بسا في ذلظ ميارات األفخاد وأساليب األداء التكشػلػجية الفاعمة التي يتغيخ في ضػ 
(Shemerhoyen et al ,2000:36( وفي الدياؽ نفدو فقج شػر )Nedler & 

Gersting,1992:78 فكخة نطع عسل األداء العالي في األصل لتحجيج ىشجسة الجائخة السعسارية التي )
سبادغ األساسية التي تجعع عسل األداء العالي . تتكامل مع مطاىخ العسل البيئية واالجتساعية إلنجاز ال

 ( يسثل أىع السبادغ لشطع عسل األداء العالي. 05والذكل رقع )
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (14الشكل رلم )

 المبادئ األساسٌة لنظم عمل األداء العالً

Source. Bohlander,G.,& Snell, S. A.(2007). (Managing Human Resources) 14th 

Edition.Mason, Ohio:South-Western College Publication.P.692. 
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تعج صفة االحتػاء والتسكيغ مغ األمػر التي تداعج العامميغ في عسمية صشع  مبدأ مذاركة السعمؾمات: (0
القخارات في الجائخة تمظ العسمية التي يتػلى السجيخوف مياميا ويديع األفخاد في صػػشػػع تػػمػػظ الػػقػػخارات 

أشار كل  ج( ولقMkamwa,2009:24ػل الػػتػػاـ )رغػػبػػة فػػػػػػي تػػػػػسػػيػػػع االشػػػػار الػػجيػػسػػقػػػخاشػػػي فػػي الػػعػػسػ
( اف مبجأ السعمػمات السذتخكة ىػ جػىخ نجاح مبادرات االحتػاء Anlona&Kanam ,2000:73مغ )

 والتسكيغ وأف شبيعة ىحه السعمػمات تػفخ امكانية الػصػؿ إلى األىجاؼ االستخاتيجية لمسشطسة.
وىشاؾ عامل آخخ ميع يختبط بعسمية االحتػاء والتسكيغ ىػ امتالؾ السعخفة والسعمػمات عغ       

األعساؿ وعغ كيؽية ارتباشيا وعالقتيا بالبيئة الخارجية ، والحؼ بجوره سيسشح االحداس لألفخاد العامميغ 
الؿ السعمػمات السذتخكة بسمكية السشطسة وعغ كيؽية تفيع األدوار والدمػكيات في تحقيق األىجاؼ مغ خ

(Lashly,2001:67 ومغ ناحية أخخػ أنيع سػؼ يقجمػف اقتخاحات ججيجة لتحديغ األعساؿ والتعاوف )
واالىتساـ في نجاح التغييخ اإلدارؼ إذا ما أعصػا السعمػمات اآلنية حػؿ أداء تمظ األعساؿ ووضع الخصط 

ػجيات الججيجة لمحجث اذا شاركػا فعميًا برشاعة واالستخاتيجيات وسيذعخوف بالتداـ كبيخ نحػ تحقيق الت
( واف ىحه السعمػمات السقجمة ليع تمعب دورًا اساسيًا في BohlanderSnell,2007:694القخارات )

 تسكيغ األفخاد كسا انيا تعتبخ العشرخ االساسي في عسمية التسكيغ . 
ت السصمػبة لرشع القخارات السبشية ( أف قجرة الػصػؿ إلى السعمػما66 5115كسا أشار ) السمػؾ،      

عمى تمظ السعمػمات السدبقة يتصمب تػافخ أنطسة اتراؿ فعالة وقج تقع السشطسات في أخصاء مثل عجـ 
تحقيق االتراؿ الفعاؿ بيغ األفخاد مغ جية وبيغ الدبائغ مغ جية أخخػ   إضافة إلى أف مبجأ السعمػمات 

ة داخل اإلدارات وعشج ؾياـ السجيخوف بعسل جيج مغ خالؿ السذتخكة قج يغيخ عسمية الؿيادة والديصخ 
االتراؿ الفعاؿ مع العامميغ وتعمع ثقافة االشتخاؾ بالسعمػمات فإف األفخاد عمى األرجح يخغبػف في العسل 

 (.Mkamwa,2009:24نحػ تحقيق أىجاؼ السشطسة  )
راؾ لعجيج مغ األبعاد التي يدتخجميا يذيخ التصػيخ السعخفي إلى القابمية عمى االد مبدأ تظؾير السعرفة : (5

( إلى أف تصػيخ 5100:00 ,الذخز لمتعخؼ عمى البيئة الجاخمية والخارجية لمسشطسة ويذيخ ) العشدؼ 
السعخفة يجؿ عمى قابمية التسييد السعخفي لمذخز وعمى ىحا األساس فالسشطسات تحاوؿ التشافذ مغ 

صػيخ السػضفيغ وىحا يتزسغ اختيار أفزل وألسع خالؿ األفخاد  فأنو يجب عمييا أف تدتثسخ في ت
السخشحيغ الستػفخيغ في سػؽ العسل الحيغ تكػف لجييع ميدة التصػر واالستجابة ووفقًا لسا تقجـ فإف عسمية 
التصػر السعخفي تتزسغ استعساؿ العجيج مغ األفكار واآلراء لتذكل االنصباع عغ اآلخخيغ 

(Choi,2010:124( لقج أشار كل مغ )Mayer&Dale,2012:30 إلى أف مبجأ تصػيخ السعخفة ييتع )
بقابمية األفخاد عمى اإلدراؾ والتكامل الحؼ يعكذ تمظ الفاعمية التي يتع مغ خالليا زج العشاصخ الستعجدة 

 والستشػعة في بيئة األعساؿ والتي تعكذ بجورىا األداء العالي مغ خالؿ عسمية التصػيخ.
إف عسمية التصػيخ يسكغ أف يكػف ليا مداىسة كبيخة في حل السذاكل التي تعتخض العجيج مغ       

وجيات الشطخ ويداعج كحلظ في استخجاـ األفخاد لمسعمػمات لتػفيخ الكثيخ مغ البجائل الستاحة



 22 م انثاني : انجانة اننظري                                                         انفص
 

 (Camps& Luna,2009:1061 ويخػ الباحث في اإلدارة السعاصخة يجب عمى األفخاد العامميغ )
التعمع بذكل مدتسخ إذ أف البخامج التجريبية السؤقتة قج ال تكػف كاؼية   فاألفخاد بحاجة إلى تحقيق األداء 

 العالي مغ خالؿ التعمع وتصػيخ األعساؿ واستخجاـ مجاخل إبجاعية ججيجة.
 

 -ربط العائد باألداء: مبدأ  (3
إف أنطسة عسل األداء العالي تعبج الصخيق أماـ تحقيق أىجاؼ استخاتيجية لمسشطسة والستسثمة في        

امتالؾ األفخاد السشاسبيغ الحيغ تكػف لجييع ميارات صحيحة وخبخات متػافخة في الػقت والسكاف السشاسبيغ 
اسية يسكغ أف تعتسج عمييا السشطسات في رفع األداء إلى وتسثل مسارسات أنطسة األداء العالي ركيدة أس

األماـ بديػلة أكثخ عشجما تػجج ىشاؾ شخؽ لتجريب األفخاد بصخيقة تتصابق مع أىجاؼ السشطسة 
(Cheloha et al ,2005:7 وعشجما يتع ربط العائج باألداء فسغ الصبيعي أف يتابع العامميغ الشتائج   )

( أف عسمية التخكيد عمى تعطيع العائج 0:: :511وأضاؼ )العشدؼ والعبادؼ   الستحققة لمسشطسة وألنفديع
وتحقيق األرباح العالية يعشي أف تكػف لجييع رغبات قػية في تحديغ األداء مقابل ،ما يػفخ ليع العسل مغ 

عشاويغ حػافد  ومغ أمثمة ىحه الحػافد الجعع واالسشاد مغ قبل اإلدارة وإضافة إلى السػاقع الػضيؽية وال
التذخيؽية وتػسيع الرالحيات الػضيؽية ، وتكػف ىحه الحػافد ذات أىسية لخبط العائج باألداء والحؼ 

 يشدجع مع الؿيع الفخدية التي تجعع ىحا األداء .
 : مبدأ العدالة والسداواة (5

ميو بسػجب ىحا السبجأ يبشػف أعزاء الجائخة قخاراتيع عمى ما ىػ عادؿ ومشرف وغيخ متحيد وع      
سػؼ لغ يعامل األفخاد بصخيقة مختمفة أو يدتشج إلى خرائز اعتباشية فزاًل عغ القػاعج التي يجب أف 

                                    تجار بذكل عادؿ بحيث أف كل شخز يفيع ويصبق تمظ القػاعج.   
                                           (Daft &Noe,2001:25.) 

إف نطخيات السداواة التي تدتشج لمعجالة تدتخجـ مقارنة تدعى إلى تحقيق مػازنة بيغ السدايا واألعباء 
( فقج Noe et al ,2008:377واإلجخاءات أما )السػزعة بيغ أعزاء السشطسة وتصبق القػاعج والقػانيغ 

أشار بأف األفخاد بحاجة إلى الذعػر بأنيع يؤدوف اعسااًل مسيدة وأف العسل يقجـ ليع فخصة اإلبجاع 
وإالبتكار وعشجما يذعخوف بالسداواة سػؼ يدتصيع األفخاد في السشطسة زيادة معخفتيع وتقجيع السعمػمات 

التعامل مع األفخاد القجامى وقج تتجدج أكثخ بيانات العسل العادلة في  عغ السشطسة  والدبائغ مغ خالؿ
إزالة الخالفات الحالية وزيادة التعاوف بيغ األفخاد والعسل كفخيق وعشجما يججوف ىحا الذيء فإف عسل 

Morris & Oregan,2012:295  ) جـ إلى األماـ إذا عسمػا معًا.   ) األفخاد يسكغ أف يتق
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 -ات أنغسة عسل األداء العالي :رابعًا: مسارس
األبحاث التي تشاولت دراسة أنطسة عسل األداء العالي عمى اختيار حدمة السسارسات التي رأت      

تتعمق بالسػارد البذخية وىحه السسارسات تذسل بخامج مذاركة السعمػمات  واجخاءات تقييع األداء الخسسي 
السشاسب وترسيع العسل   إضافة إلى عسمية التجريب السدتسخ وتقجيع التعػيزات والحػافد واالختيار 

(Way,2002:1025 وادراج األفخاد العامميغ في العسل الجساعي واالتراالت ، ولقج اعتسج الباحثيغ )
في مجاؿ السػارد البذخية عمى وجية الشطخ القائسة عمى مػارد الجائخة لذخح دور مسارسات السػارد البذخية 

طسة مغ ذلظ يسكغ استشتاج أف السػارد السعتسجة في السشطسات ىي القجرات البذخية إضافة عمى أداء السش
( وفي واقع األمخ أف أغمب األبحاث تخػ أف ىحه Macky,2012:4إلى مػاردىا الستسيدة األخخػ )

السسارسات يسكغ أف تؤدؼ إلى زيادة أداء األفخاد والسشطسات ويسكغ أف تكػف مرجر ميسًا لمسيدة 
تشافدية السدتجامة  وألف ىحه السسارسات تكػف فخيجة مغ نػعيا ويرعب تقميجىا فأنيا يسكغ أف تعدز ال

ىحه السيدة عشجما تكػف معتسجة عمى بعزيا البعس داخميًا وتقػـ بإدارة العامميغ بذكل يؤدؼ إلى تحقيق 
لتصبيقات  ( إف السفتاح الخئيديDelery & Doty,1996:803التفػؽ عمى السشطسات األخخػ )

مسارسات السػارد البذخية في السشطسات ىػ التخابط بيغ اىجاؼ ونتائج العسل إضافة إلى وجػد االتراؿ 
الفعاؿ والحؼ يعتبخ ذات أىسية لتصبيق ىحه السسارسات وغالبًا ما تبجأ ىحه األنطسة في فيع شخيقة العسل 

ى إجخاءات العسل الخئيدية وبجؿ التخكيد عمى والتي تعػد إلى إدارة الجػدة وإعادة اليشجسة ، والتخكيد عم
فرل الػضائف ألف خبخاء اإلدارة يعتقجوف أف عسمية التخكيد عمى إجخاءات العسل الخئيدية يسكغ أف تقػد 

 (Bohloder & Senll ,2004:690)        بجورىا إلى وضع ؾيسة لمدبػف وإلى تحديغ األداء.  

لقج أجخيت خالؿ العذخيغ سشة األخيخة الكثيخ مغ األبحاث عغ الصخؽ التي تؤثخ بيا مسارسات      
وكيف أف ىحه السسارسات تستمظ تأثيخات السػارد البذخية بذكل إيجابي عمى تحقيق التسيد في السشطسات 

قػية ومفيجة عمى األفخاد واإلدارة واكجت ىحه األبحاث عمى الحاجة إلى تبشي أنطسة متساسكة مغ 
التصبيقات لمحرػؿ عمى التكامل بيغ مكػنات أنطسة عسل األداء العالي والتي تؤدؼ إلى تحقيق أىجاؼ 

( أف مسارسات Boselle,2010:42( كسا أضاؼ )Cust,2011:3السشطسة واألفخاد عمى حج سػاء )
السػارد البذخية يسكغ أف تػصف باعتبارىا شكل واسع لابجاع ومعالجة ـياكل العسل التي عشجما يتع  

( ويذيخ )الداعجؼ Huselid,1995:672استخجاميا في مجسػعات سػؼ تقجـ مشافع كثيخة لمسشطسات )
السػارد البذخية يدتشج إلى فمدفة الدمػؾ البذخؼ  إلى أف الجػىخ الفكخؼ لسسارسات )080:5116

برػرتو العامة وىػ ذلظ الدمػؾ السػجو مغ قبل اإلدارة العميا إلنجاز األىجاؼ كسا تتزسغ مسارسات 
( وضائف وانذصة رئيدية كالتخصيط الحتياجات السػارد البذخية 590:5114السػارد البذخية عشج )الجورؼ 
ذات السيارة واالبتكار وثع تحجيج مػقع األفخاد وتقييع األداء مغ أجل تحقيق في السدتقبل وجحب األفخاد 

( أف ىحه السسارساتArmstrong,2009:115استخجاـ أكثخ فاعمية لمسػارد البذخية . كسا أضاؼ )
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تكػف عمى شكل سياسات وبخامج بقرج تػفيخ التعمع والتصػيخ والعالقات بيغ العامميغ وبحات االتجاه فقج  
( أف مسارسات السػارد البذخية ىي نيج استخاتيجي وتقييع لجسيع األنذصة Inyang,2010:126ر )أشا

ؼ وتداىع في تحقيق أىجاؼ في الجائخة والتي يكػف ليا تأثيخ عمى جيػد األفخاد والتي بجورىا تعخ 
 . السشطسة

لخئيدية إلدارة ( عمى أف ىحه السسارسات ىي حدمة مغ الػضائف ا00:5100كسا أكج ) الؽياض      
السػارد البذخية والتي تعسل بالتػافق مع استخاتيجية السشطسة مغ أجل زيادة جػدة وقجرة األفخاد عمى 
تحديغ الشجاح والبقاء في مياديغ األعساؿ ومسا ال شظ ؼيو اف معطع الجراسات تتفق إلى حج ما بأف 

ثيخًا باتجاه تعديد اإلبجاع واالبتكار لجػ الخرائز اإلدارية التي يييسغ عمييا الجانب الالمخكدؼ يسيل ك
( كسا أنيا تعصي إمكانية السذاركة الػاسعة في عسمية اتخاذ Moren et al ,2011:899األفخاد )

القخارات ، وتقجيع مرجر ججيج لمسعمػمات وأف عسمية تصبيق ىحه السسارسات تعصي امكانية أفزل عمى 
ات ذات صمة بأنطسة األداء العالي ويػجج ىشاؾ تبايغ كػػػبػػيػػخ تقجـ األفكار الججيجة التي تبحث عغ مسارس

( Delery&Doty,1996:98بػػيػػغ أنػػػػاع ىػػػحه الػػسػػػسػػػػارسػػػػات فػػػػعػػػمػػػػى سػػػبػػػيػػػل الػػسػػػثػػػاؿ قػػػػػػػػػػج ركػػػػػػػػػػػػػػد )
تقييع األداء واألماف الػضيفي  والسذاركة  عمى مسارسات الفخص الػضيؽية الجاخمية   والتجريب   و 

( أف ىحه السسارسات يسكغ أف Way,2002:1025والتػصيف الػضيفي   وتقاسع األرباح كسا أضاؼ )
تذسل التعميسات الػضيؽية   والتعػيس والعسل الجساعي والتجريب واالتراالت وبعج مخاجعة بعس 

( )العبادؼ  Martin et al,2008:27( )Chen,2008:20()Leggat,2011:289الجراسات الدابقة )
(. فقج وقع االختيار عمى بعس السسارسات الخاصة بالسػارد البذخية والتي تذكل ابعادًا 50:5105,

ألنطسة عسل األداء العالي وتتػافق مع تػجيات البحث الحالية وتذسل )التػضيف الفعاؿ   التجريب 
 السدار الػضيفي السكافآت ، والتعػيزات ومذاركة العامميغ(.  صالذامل تقييع األداء فخ 

وأف إف استخاتيجية التػضيف الفعاؿ يشطخ الييا اليػـ بأنيا مصمب أساسي لمشجاح    التؾعيف الفعال : (0
عسمية اختيار األفخاد أصحاب السيارة العالية يجب أف تتع بصخؽ ججيجة ، وعجـ التخكيد عمى عسميات 
االختبار التقميجية إذ يجب البحث عغ األفخاد الحيغ تتصابق مياراتيع مع ما يتصمبو العسل في السشطسة 

ف عسمية التػضيف الفعاؿ ( وأBeckstop&Gellatly,2004:6والحيغ يسكغ اإلبقاء عمييع في السشطسة )
تعشي التػضيف االنتقائي وأف تأخح السشطسات بشطخ االعتبار الخرائز الذخرية والقابميات السصمػبة 
إضافة إلى السيارات الفخدية التي يحسميا العامميغ وامتالؾ السعخفة والخبخة ويكػف ىحا عغ شخيق 

وبالشتيجة سػؼ يؤدؼ إلى اختيار أفزل  استخاتيجية االستقصاب السحكسة  وأنطسة االختيار الجيجة
( إف الفمدفة الججيجة الختيار السػارد Chen,2008:21السخشحيغ مغ ناحية مالئستيع لذغل الػضائف )

البذخية تعج مشطػمة قخارات إستثسارية ميسة ججًا بالشدبة إلى اإلدارة وىي ربسا تكػف أىع القخارات يسكغ 
( أف عسميةGasico,2006:238رات األخخػ داخل الجائخة ويخػ )أف تذابو إلى حج كبيخ مع االستثسا
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التػضيف الفعاؿ تتصمب العجيج مغ األمػر أوليا : العجد الكبيخ لمستقجميغ إلى العسل والحؼ يتع مغ خاللو   (5
يسكغ االختيار بديػلة  والعامل الثاني : ىػ ضخورة اندجاـ قجرات الستقجميغ مع متصمبات العسل 

فة  وثالثًا : ضخورة معخفة السشطسات بالسيارات والقجرات السصمػبة والتي يسكغ أف يستمكيا الخاصة بالػضي
 الستقجمػف أما األمخ الخابع ؼيجب تحجيج الخرائز التي تحتاج إلى التصػيخ مغ خالؿ التجريب.

 ( أف عسمية االختيار الجيجة ىي عسمية استقصاب االشخاصDaugherty,2011:34وقج أشار )       
تمبية إلى احتياجات السشطسة وتتع عغ شخيق انتقاء األشخاص السشاسبيغ مغ مجسػعة األشخاص 
الستقجميغ حػؿ وضيفة معيشة ، وبسا تحقق حالة التصابق والتكامل بيغ األىجاؼ اإلدارية والخرائز إذ 

تػقعاتيع عغ  سيتعخؼ العاممػف الججد عمى متصمبات أداء الػضيفة وسياسات العسل لزساف االندجاـ بيغ
 (. 4:5100:الػضيفة وبيغ ما مػجػد فعاًل )العشدؼ وآخخوف 

( أف ىشاؾ استخاتيجية أولى لالختيار تكػف مغ الجاخل تيجؼ لمتعخؼ عمى 51:5115,ويبيغ )الذسخؼ   
األشخ البذخية داخل السشطسة ، والثانية مغ الخارج والتي تػصف بأنيا مخنة تخبط بيغ فخص العسل 

إدارة السػارد البذخية وىشاؾ ضخورة لخبط استخاتيجيات السػارد البذخية مع رؤية وضخوؼ كل ومتصمبات 
( إلى أف العجيج مغ أنطسة عسل األداء العالي قج يكػف ليا Rocha,2010:75مشطسة  ، وقج أشار )

يل عسمية تأثيخ مباشخ يبجأ بعسمية التػضيف واختيار األفخاد أصحاب السيارة واألداء العالي ججًا وتس
الجحب إلى أف تكػف واسعة ومخكدة في الػقت نفدو لتتع مغ خالليا عسمية الحرػؿ عمى أفزل 
السخشحيغ الحيغ تع اختيارىع بحيث يكػف االختيار لألفخاد ذوؼ السيارات والقادريغ عمى التعمع والعسل 

قج قجـ كل مغ الجساعي  وألف األفخاد الساىخيغ السػىػبيغ يتصػروف بدخعة أكبخ ووقت أقل ف
(Gild,2009:43 دراسة أشارت إلى أف السشطسات أخحت تخكد في إستخاتيجيات الجحب واالستقصاب )

الفعالة لجحب صشاع السعخفة ، واالبتكار، وذلظ باعتساد الخواتب والتعػيزات السشاسبة وعمى أساس زيادة 
كيد عمى األقجمية في الػضيفة ،  كسا أف استقاللية العامميغ في بيئة العسل والتخكيد عمى الججارة دوف التخ 

خيارات التػضيف الفعالة قج تبشى باالعتساد عمى قػة العسل الصارئة ، وذلظ لسخونة العسل التي يقجمػنيا ، 
وإستجابة لستغيخات العسل والتغيخات البيئية الستحػلة بدخعة.                              

(Doody,2007:132 ) 
أف عسمية التػضيف الفعاؿ: ىي عسمية الحرػؿ عمى العجد والخميط السشاسب مغ السػارد  ويخػ الباحث   

البذخية ويتع مغ خالؿ عسمية التحميل الػضيفي إضافة إلى ذلظ تتع عسمية جحب أعجاد مغ الستقجميغ 
غ في عسمية الستػفخيغ في سػؽ العسل الجاخمية والخارجية الحيغ يمبػف إحتياجات السشطسة بالخغع مغ التباي

التػضيف بيغ دولة وأخخػ إذ يسكغ أف تخكد بعس الجوؿ عمى االحتخاؼية واألفخاد الجاىديغ لذغل 
 الػضائف بالسقابل أف بعس الجوؿ تخكد عمى الػالء والثقة وعسمية التػضيف مجػ الحياة. 

إف عسمية التجريب الذاممة تعج جيػد إدارية مشطسة لتعمع السيارات الػضيؽية والدمػكية  التدريب الذامل : (0
( أنيا جيػد إدارية5111( وبحات االتجاه فقج أشار )الييتي No et al,1994:419لمسػارد البذخية )
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وسمػكية في خرائز السػارد البذخية الحالية والسدتقبمية والتي  مدتسخة ألحجاث تغيخات معخؼية وميارية 
يتع مغ خالليا إدارة األفخاد بيجؼ اكتداب السيارات التي مغ شأنيا أف تكيف سمػكياتيع بسا يتالءـ مع 

( وقج ال تعتسج السشطسة عمى وسيمة واحجة في 5119::05,متصمبات الػضائف اإلدارية )رشيج وجالب
، إذ أف ىشاؾ ضخورة النتقاؿ أثخ التجريب والتحقق مغ فاعميتو وأنو قج تع بسػجب أساليب عسمية التجريب 

( أف Wright&Nishil,2004:64مختمفة لتغييخ سمػؾ العامميغ باتجاه تحقيق األىجاؼ  وأكج الباحثاف )
التجريب ، اإلدارة يسكغ أف تديع في استغالؿ السيارات وقجرات األفخاد عغ شخيقة ترسيع بخامج خاصة ب

والتي تدعى مغ خالليا إلى تػسيع ىحه السيارات، والسعارؼ الحالية لألفخاد لسػاكبة متصمبات العسل ؼيسا 
( إلى أف التجريب الذامل يعج عسمية نطامية لتغيخ الدمػؾ لجػ األفخاد 090:5116أشار )الداعجؼ 

ت والسعارؼ التي يحتاجػنيا مغ باتجاه تحقيق األىجاؼ كسا يداعج التجريب في الحرػؿ عمى القابميا
( بأف عسمية Chen,2008:7( نقاًل عغ )5105::54أجل نجاح األعساؿ وقج أشار)السال وآخخوف  

 التجريب الذامل تتزسغ بعجيغ :
 تكثيف التجريب والتخكيد عمى عسق التجاخل السعخفي وقجرات بخامج التجريب الحجيثة باستسخار. -0
 مجاؿ التجريب   ويخكد عمى سعة التجريب واألنػاع السختمفة لغخض التجريب السقجـ لمعامميغ. -5

إف التجريب الذخري يجب ربصو باإلجخاءات اإلدارية ليشغخس في الدياؽ الثقافي بذكل يعػد بفػائج 
تشافذ بيغ تخاكسية وجساعية إضافة إلى أف تصػيخ األعساؿ ذات األىسية العالية والحؼ ال بج مشيا لم

السشطسات ، وعمى ىحا األساس يعتبخ التجريب مسارسة نطامية باتجاه تحقيق 
 ( Mor et al ,2011:26) األىجاؼ.                                                         

إف بخامج التجريب تعج جدء مغ عسمية التصػيخ الذاممة والتي تزع السيارات السعخؼية الػاسعة   لغخض    
تقجيع مشافدة ؾيسة ويجب عمى السشطسة التي تشطخ إلى عسمية التجريب مغ مشطػر اوسع   لغخض تكػيغ 

ريب وأف زيادة عسميات التصػر السعخفي رأس ماؿ فكخؼ ومعخفي يعتسج عمى أساس تػفخ بخامج التج
والقجرات عمى العسل في جسيع األحػاؿ يتع اختبارىا في ضػء ما جخػ مغ اختبارات مختمفة بػية رفع 

(   وبحلظ يعتبخ اليجؼ الخئيدي ألؼ بخنامج 5:0:5100مدتػػ الكفاءة ألقرى حج يسكغ )العشدؼ 
امل التي تؤثخ عمى فاعمية بخنامج التجريب مثاًل تجريبي ىػ ربصو بأحجاث العسل وىشاؾ عجد مغ العػ 

يعدز نجاح التجريب ليذ فقط عمى الجػدة في تقجيع األداء بل باستعجاد األفخاد لمجخػؿ في عسميات 
تجريبية أخخػ إضافة إلى درجة الجعع اإلدارؼ لمتجريب بالخغع مغ تشػع ، وتعجد مفاـيع التجريب إال أنيا 

وواضحة ،  وأف عسمية التجريب تقػـ باالىتساـ بذكل أساسي بتدويج السػارد في الشياية معاني محجدة 
البذخية بالسيارات والسعارؼ السشاسبة التي يكػف ليا دور أساسي في تحديغ وتقييع األخصاء في مجاؿ 

( ويذيخ الباحث بذكل عاـ إلى أف عسمية التجريب الذاممة ىي : جيج Shikha,2010:65-85العسل )
بل إدارة السػارد البذخية الغخض مشو تعديد قابمية وتعميع السػضفيغ   وزرع روح التشافذ ليع مشطع مغ ق

وتػجيو ىحه السيارات والسعخفة إلى تحقيق األىجاؼ والذكل اآلتي يسثل أنسػذج عسمية التجريب والتصػيخ. 
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ييع  ، ومخحمة التجريب ( يسثل ثالث مخاحل مغ عسمية التجريب والتصػيخ ىي: مخحمة التق04والذكل رقع )
والتصػيخ ومخحمة التقػيع: إذ تداعج مخحمة التقييع كأساس لعسمية التجريب كميا والغخض مغ عسمية التقييع 

 ىػ تحجيج ما يجب أف يتعمسو األفخاد مغ خالؿ سمػكيات العسل السخغػبة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (15الذكل رقؼ )
 أنسؾذج عسمية التدريب والتظؾير

"Managing human resources: productivity, quality of work Cascio, W. (2006). Source: 
life, profits". Seventh Edition, McGraw. Hall, International Edition, P.293. 

وإف اإلدارة يجب أف تحجد أىجاؼ بخامج التجريب في السخاحل األولى والسخاحل األخيخة والتي يتع مغ 
خالليا تقييع عسمية التجريب برػرة كفؤة وتبخز أىسية في أنو التجريب يقمل مغ بعس السذاكل التي يسكغ 

 أف تػاجو السشطسات. 

  -تقييؼ األداء:  (4
إف عسمية تقييع األداء تذجع السبادرات وتصػر الذعػر بالسدؤولية وتعسل عمى تحفيد العامميغ عمى       

لتقييع األداء ىػ التخابط بيغ اىجاؼ  بحؿ مجيػد أكبخ  لتحقيق األداء العالي ويعج اليجؼ اإلستخاتيجي
( ويذيخ )العامخؼ Spence & Keeping,2011:88العامميغ واىجاؼ السشطسة )

( إال إف عسمية تقييع األداء التي تقػـ بيا ادارة السػارد البذخية مغ أجل الؿياـ 615:5118,والغالبي
تجو عسمية تقييع األداء نحػ تحجيج السؤشخات بالسقارنة ما بيغ األداء الفعمي واألداء الػاجب الؿياـ بو  وت

 مرحمة التقؾيؼ مرحمة التدريب والتظؾير مرحمة التقييؼ

االحتياجات  تقييؼ 
 السظمؾبة

 تحديد األىداف 
اختيار وسيمة التدريب  

 ومبادئ التعمؼ

تقؾيؼ عسمية  
 التحؾل

 تظؾير معايير 

إعادة اختبار  
 الستدربيؽ

 مراؾبة التدريب 

 تقييؼ التدريب 

 تقييؼ التحؾل 

 التغذية العكدية 
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التي يتع عمى اساسيا ؾياس األداء لجػ العامميغ ، ومغ ثع تحجيج نقاط القػة والزعف ثع التػصل إلى 
حمػؿ بذأف تعديد الجػانب اإليجابية في األداء ،  وتالفي نقاط الزعف في السدتقبل )رشيج وجالب 

( فإف عسمية تقييع األداء يعتبخ السفتاح الخئيدي 085:5111ي ( أما مغ وجية نطخ )الييت5119::05
لشجاح الجائخة وأنيا ال بج أف تتػافق مع استخاتيجية الجائخة كسا أنيا تعتبخ مجسػعة مغ األنذصة التي يقػد 

غ تصبيقيا إلى نجاح ىحه االستخاتيجية الخاصة بالجائخة إضافة إلى نجاح إدارة السػارد البذخية  ألنيا تتزس
تشافذ أنذصة األشخاص مع نتائج وأىجاؼ السشطسة وىي تتعمق أيزًا بتقػيع أداء األفخاد  لسعخفة أداءىع 
ومقارنتو مع ما ىػ مخصط وثع تحجيج االنحخافات مغ أجل عسمية الترحيح وتالفي األخصاء مدتؿباًل 

مغ السػضػعات الداخشة  ( فقج بيغ أف عسمية تقييع األداء:9:511:( أمػػا )العشدؼ 595:5114)الجورؼ 
في مجاؿ السػارد البذخية لتحجيج سيخة الفخد ومدتقبمو في الجائخة  ونطخًا ألىسية ىحا الشذاط فإف محاوالت 
التشافذ ال زالت تتػافخ في تقييع أنطسة األداء الحؼ يذجع التصػرات الحاصمة عمى مدتػػ مشطسات 

 األعساؿ.
( عسمية تقييع األداء بأنو يؤدؼ Cascio,2006:329أما في مجاؿ أىسية تقييع األداء فقج وصف )     

سمية دورًا ميسًا في عسمية إدارة األداء، ولو جػانب إيجابية عجيجة ، فيػ مسارسة لمسالحطة والتقجيخ وع
تغحية عكدية وتجاخل إدارؼ وكحلظ يسكغ أف يكػف عسمية شعػرية برػرة قػية ججًا كسا أف عسمية تقييع 
األداء تخكد بذكل أساسي عمى غخضيغ األوؿ: ىػ تحقيق ىجؼ إدارؼ يتزسغ أفعاؿ مثل: التخريز 
الػضيفي والتخؾيات وانتياء الخجمة أما الغخض الثاني: فيػ غخض تصػيخؼ وقج 

( إلى أف السشطسات قج تستمظ حالة االستقخار مغ خالؿ عسمية Spence&Keepng ,2011:85أشار)
تقييع األداء والتخكيد عمى تقييسات ذاتية لألفخاد، وىحا يعشي أف األفخاد السػجػديغ في أعمى اليـخ اإلدارؼ 

شػيع تدتخجـ يستمكػف معخفة مكثفة حػؿ كيؽية انجاز العسل في حيغ أف السشطسات التي تدتيجؼ الت
مقايذ كسية لألداء ليتع تقييع أداء األفخاد كػف الحيغ في قسة اليـخ ال يستمكػف معخفة كثيخة عغ كيؽية 

( كسا أضاؼ )أحسج Bratton&cold, 2003:33إنجاز األعساؿ مغ قبل األفخاد في السدتػيات الجنيا )
ق السيدة التشافدية ، وإف ىحه السيدة ( بأف عسمية تقييع األداء ىي مكػف يتع مغ خاللو تحقي595:5110,

تختبط بتقييع األداء بذكل كبيخ بالجائخة التي تبحث عغ التسيد مغ خالؿ مػاردىا الجاخمية الستسثمة 
بالعامميغ كحلظ يشبغي أف يكػف لجييا القجرة عمى إدارة وتػجيو سمػؾ األفخاد بذكل فعاؿ ، ويسكغ القػؿ 

ىػ ؾياس الؿيسة التي يقجميا لمسشطسة التي يعسل بيا ووفقًا لحلظ فإف أف معجالت األداء الػضيفي لمفخد 
التقييع الحؿيقي لألداء الػضيفي الذامل سػؼ ال يعتسج عمى السدتػػ الحؼ يؤدؼ بو سمػكيات محجدة 

( Kuvaes,2011:123ولكغ يبشى التقييع عمى السيارات حػؿ أحجاث السشطسة ومػاردىا البذخية )
بيغ بأف عسمية تقػيع األداء تػفخ األشار القانػني لتخؾية العساؿ الحيغ تكػف لجييع ( ي06والذكل رقع )
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ميارة في األداء، وبالسقابل إدخاؿ األفخاد ذوؼ السيارات السحجودة بعسميات تجريبية إضافة إلى عسمية 
كحلظ تداعج في التقػيع تػفخ التغحية العكدية لألفخاد  ، وتبيغ لمسشطسة الػسائل السيشية لمتصػيخ،   

 تذخيز خرائز األفخاد ،  والقابميات التي يتستعػف بيا لغخض تقجيع األجخ السشاسب لألفخاد . 
 
 

 

 

 

 

 
 (16رقؼ )الذكل 

 أغراض عسمية تقؾيؼ األداء
Source: Cascio, W. (2006). "Managing human resources: productivity, 
quality of work life, profits". Seventh Edition, McGraw. Hall, International 
Edition, P.333 
 
 

 فرص السدار الؾعيفي: (5
تخسل الفخص السيشية إشارة بأف الجائخة لجييا التداـ شػيل األجل تجاه األفخاد العامميغ فييا  وأف      

خمي ،  والتي تعتسج بذكل أساسي عمى خرائز وشبيعة السشطسات ىي التي تخمق سػؽ العسل الجا
العامميغ داخل السشطسة وتػسع مغ الدّمع الػضيفي   وأف السذخفيغ يجب أف يكػنػا مدؤوليغ عغ معخفة 
التػقعات السيشية لسخؤوسييع كسا أف الفخص السيشية تسشح حالة الزساف واألماف لمعامميغ نحػ تعديد 

( إف السدار الػضيفي Chen,2008:8وأضاؼ )( Hoekstra,2011:160فخص الشسػ والتصػر )
لألفخاد مسكغ أف يتأثخ بعجة عػامل وقج تكػف العػامل ذاتية والتي يسكغ لألفخاد االعتساد عمييا مغ خالؿ 
البيئة  ، أو السشطسة  ، أو البيئة االقترادية التي يعسمػف فييا كسا أف ىشاؾ عػامل مػضػعية مختبصة 

تسكغ السجيخيغ مغ فيع البيئة السحيصة بعسل األفخاد فزاًل عمى اف ىحا البعج بدياؽ عسل األفخاد والتي 
يسثل الفخصة الكبخػ لطيػر قابميات وميارات األفخاد اضافة إلى االرتقاء بسدتػيات أعمى بالتشطيع 

( وتػفخ فخص الشسػ Palade,2010:126اإلدارؼ الجاخمي والتي يكػف العسل فييا عمى أساس معيارؼ )
قاء داخل العسل مغ خالؿ تحفيد العامميغ وتذجيعيع إلضيار السيارات لزساف الحرػؿ عمى فخصاالرت

 أغراض تقويم األداء

 قرارات التؾعيف

تذخيص السذاكل 
 التشغيسية

 تغذية عكدية لمعامميؽ

العؾامل السيسة عشد 
 االختبار

 أىداف برامج التدريب
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الشسػ داخل السشطسة إضافة إلى التحديغ السالي واإلدارؼ الحؼ يسكغ أف يحرمػا عميو مغ خالؿ ىحه  
مميغ (   ويخػ الباحث أف السشطسة يجب عمييا أف تخعى األفخاد العاHoekstra,2011:161الفخص )

مغ خالؿ ما تقجمو مغ فخص نسػ وضيؽية  وأف ىحه الفخص يسكغ اف تحفد األفخاد لمجخػؿ في تشافذ 
ميشي لتقجيع األفزل واالرتقاء بسدتػػ األعساؿ السشػشة بيع والحؼ يرب في الشياية لرالح السشطسة 

 واألفخاد . 
  السكافآت والتعؾيزات: (6

في جحب واستقصاب السػارد البذخية باإلضافة إلى الحفاظ عمييا تعج الحػافد مغ أىع العشاصخ السؤثخة     
إذ أف األفخاد ذوؼ السػاىب والقجرات العالية أكثخ عخضًة إلى اإلغخاءات السالية والسعشػية مغ قبل 
السشطسات السشافدة مسا يحتع عمى السشطسة بشاء مشطػمة تعػيزات ومكافئات تذكل سجًا مشيعًا أماـ 

لسشافدة في الحرػؿ عمى القجرة البذخية السيارية لجييا   وبسا يحقق قشاعة ووالء شسػح السشطسات ا
( لقج أشارت العجيج مغ الجراسات التي تبحث في تأثيخ Guptas,2009:239ورضا لتمظ السػارد )

التعػيزات عمى األفخاد وأداء السشطسات مغ خالؿ ميػؿ ورضا العامميغ والتي يسكغ أف تكػف مرجرًا 
لتحقيق السيدة التشافدية باإلضافة إلى األثخ اإليجابي عمى أداء األفخاد مغ حيث تقميل دورانيع  محتسالً 

( أف نطاـ Kauanu,2004:123(  كسا أكج )Batt et al,2002:573-581وزيادة الشسػ لمسشطسات )
ة تحفيدىع ورفع روح التعػيزات والحػافد التي تقجـ لمعامميغ يسكغ أف يمعب دورًا أساسيًا ورئيديًا في زياد

 Armstrogاألداء وبالتالي فإف معطع اإلدارات تكػف قمقة ججًا إزاء إنذاء وتصػيخ ىحه االنطسة كسا بيغ )
 ( أف سياسة الحػافد والتعػيزات يسكغ اف تعالج قزايا كثيخة مشيا :2009:739,

 تحقيق السداواة في دفع األجػر. -0
 مختبصة باألداء والسيارة لجػ األفخاد. الحػافد تكػف  -5
 األىسية الشدبية الستعمقة بالتشافدية الخارجية واالنراؼ الجاخمي. -0

إف الفقػػخة السيسػػة األخػػخػ مػػغ نطػػاـ عسػػل أنطسػػة األداء العػػالي ىػػي صػػفة التعػيزػػات  والتػػي تعػػج       
مدػػػألة ميسػػػة بسدػػػتػيات مختمفػػػة لتحقيػػػق التػػػخابط بػػػيغ األىػػػجاؼ الفخديػػػة واألىػػػجاؼ اإلداريػػػة   إضػػػافة إلػػػى 

( Rodrigues&Seabr,2012:59الحػػػافد التػػي تحفػػد السػػجيخوف واألفػػخاد لتحقيػػق تمػػظ األىػػجاؼ ويػػخػ )
أف إليػػة التعػػػيس السشاسػػبة سػػػؼ تػػؤدؼ إلػػى تحدػػيغ أداء السشطسػػة ويسكػػغ أف تكػػػف السعزػػمة األساسػػية 
لسػػجيخؼ السػػػارد البذػػخية تتسثػػل فػػي كيؽيػػة رفػػع روح األداء بػػيغ األفػػخاد والتأكيػػج عمػػى أف نطػػع التعػيزػػات 

كػػػف الحػػػافد مالئسػػة برػػػرة مػػا مػػع يسكػػغ أف تكػػػف العشرػػخ السالئػػع لتحقيػػق األربػػاح وبالتػػالي يسكػػغ أف ت
( لقػػػج بشيػػػت نطػػػع التعػيزػػػات عمػػػى أساسػػػيغ ىسػػػا األجػػػخ عمػػػى Garibildi,2006:18االربػػػاح الستحققػػػة )

أساس األداء   واألجخ عمى اساس السدؤولية والمحاف بػجورىسا يدػتشجاف عمػى أداء الفػخد األمػخ الػحؼ يجعػل 
ييع إضافة إلى أف الحػػافد يسكػغ أف تعصػي صػػرة واضػحة السشافدة قائسة بيغ العامميغ إلضيار السيارة لج

( .:011:511ألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجائخة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخاتيجية ) العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح  
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أف مفيػـ التعػيزػات يبػجأ بعقػج التعيػيغ والتػي تسثػل اتفاؾيػة بػيغ الػجائخة والسػضػف عمػى أف يقػـػ السػضػف 
لسياـ السػكمة إليو والتقيج بسػاعيج العسػل والسحافطػة بااللتدامات السحكػرة بالعقج ،  والتي تسثل الؿياـ بأداء ا

عمى مستمكات السشطسة بالسقابل تقػـ السشطسة بجفع التعػيزات السالية السشاسػبة إضػافة إلػى ميػدات أخػخػ 
 محكػرة في العقج والتي يسكغ أف تكػف عمى شكل مكافآت أو مدايا أخخػ.

  مذاركة العامميؽ: (8
ة عمى تذجيع مذاركة العامميغ وزيادة التسكيغ مثل استخجاـ ـيكل فخؽ يداعج ـيكل العسل والػضيف   

العسل التي تدسح لمعامميغ تحجيج ما يجب أف يكػف وكيف يجخؼ أدائو والتي تكػف وفق عالقتو بالعسل 
فالتسكيغ والالمخكدية يعسالف عمى تدييل استجابة األفخاد العامميغ الدخيعة لمسذكالت اإلدارية والسذاركة 

فعالة لمعامميغ حدب ما تذيخ الجراسات أف السشطسات تعسل عمى زيادة الخضا الػضيفي وتقميل غياب ال
العامميغ وتديج مغ دوافعيع الػضيؽية خالؿ عسمية السذاركة الػاسعة.                                                      

 ( .5105::54)السال وأخخوف 
إف اسػػمػب السذػػاركة يدػػسح وعمػػى نصػػاؽ واسػػع فػػي صػػشع القػػخار مػػع إدارة السشطسػػات   وتصمػػق عمػػى ىػػحا 

الدػػيصخة ( وتعػػج السذػػاركة بأنيػػا: العسميػػة التػػي تدػػسح لمسػضػػف مسارسػػة بعػػس االدارة التذةةاركيةاالسػػمػب )
( كسػػا يسكػػغ وصػػف Strauss,2006:8-19والرػػالحيات عمػػى أعسػػاليع والطػػخوؼ التػػي يعسمػػػف فييػػا )

مذاركة العامميغ بأنيا معادلة ذات شخفيغ تسثل اإلدارة والسجيخيغ شخفيا األوؿ  ؼيسا يسثل العاممػف شخفيا 
اإلدارة قػػادرة عمػػى فػػػخض  الثػػاني والسذػػاركة بيػػحا الػصػػف ال تشفرػػل خػػارج رغبػػة واسػػتعجاد كػػال الصػػخفيغ

السذاركة عمى العامميغ مغ غيخ رغبتيع وإيسانيع بيا   وبالسقابل فػإف العػامميغ لػيذ بإمكػانيع أف يشجػدوف 
( إلػػى 500:5100( وقػػج أشػػار )العشػػدؼ 59:5115مذػػاركتيع خػػارج نصػػاؽ مػافقػػة ودعػػع اإلدارة )الدبيػػجؼ 

ت االساسػػػية لؿيػػػاـ عسػػػل السشطسػػػات وإف السشطسػػػة ال وجػػػػد اىتسػػػاـ متدايػػػج بسذػػػاركة العػػػامميغ ألنيػػػا المبشػػػا
تدػػتصيع أف تذػػجع األفػػخاد عمػػى السذػػاركة والتعػػاوف إال إذا تسكشػػا مػػغ معالجػػة الحػػاالت الدػػمبية التػػي تقػػف 
وراء مدتػػ انخفاض السذاركة إضافة إلى أف مذػاركة العػامميغ تذػجع فػي اتخػاذ القػخارات التػي ليػا تػأثيخ 

( Wan,2007:302حلظ تعبخ عغ التكامػل الػػضيفي وكفػاءة العسػل. لقػج بػيغ )مباشخ عمى بيئة العسل وك
أف السشطسػػات التػػي تعسػػل إلػػى زيػػادة قػػجرتيا التشافدػػية يجػػب عمييػػا إعصػػاء دور لسذػػاركة العػػامميغ وتذػػجيع 
ىحه السذاركة مغ أجل زيادة األعساؿ وتقاسع األرباح وتكػف السشطسات أكثػخ نجاحػًا فػي أعساليػا إذا اقتػخف 

ة السذػػاركة ولقػػج أضيػػخت بعػػس األداء بسذػػاركة العػػامميغ بػػجرجات مختمفػػة مػػغ التػػأثيخ التػػي تدػػسى بكثافػػ
الجراسػػػات أف ىشػػػاؾ ارتبػػػاط ايجػػػابي بػػػيغ السذػػػاركة والخضػػػا الػػػػضيفي والتسيػػػد فػػػي األداء وإف عسميػػػة تبشػػػي 
مفيػػـػ السذػػاركة ىػػػ الدػػعي مػػغ قبػػل اإلدارة لتصػػػيخ ميػػارات ومعػػارؼ العػػامميغ لمػصػػػؿ إلػػى بشػػاء مػػػارد 

سذػػاركة مػػغ أفزػػل الثقافػػات اإلداريػػة التػػي تتػافػػق مػػع بذػػخية تكػػػف قػػادرة عمػػى التشػػافذ   لػػحا تعػػج عسميػػة ال
التغيخات الييكمية واإلدارية مغ أجػل عسميػة تسكػيغ األفػخاد ، وإف مدػؤولية اإلدارة ىػػ تكثيػف الثقافػة عشػجما 

 ( .Sani,2012:14)تتػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخاتيجية الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجائخة الججيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجة.  
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ركة األفخاد في اتخاذ القخارات وإبجاء اآلراء إلدخاؿ التحديشات في األداء يديع في عسمية وعميو فأف مذا

 رفع الخوح السعشػية لمعامميغ لتقجيع أداء متسيد يداعج في تحقيق أىجاؼ السشطسة . 
 

 (: Armstrong,2009)      -:مزايا االداء العالي وىي -خامداً 

  وتمظ الغايات لألقداـ  لمسشطسة ،خط واضح لمخؤية بيغ الغايات االستخاتيجية وجػد
 السدتػيات.والسالكات في مختمف 

  ومدؤولياتيع.ىػ متػقع مشيع ويجركػف أىجافيع  مايعخفػف العاممػف 
  وقجراتيع.اف عسميع ججيخ بالعسل ويػجج تالئع قػؼ بيغ العسل  ف يجرؾ العاممػ 
 ذاركتيع.مبتعطيع  ػف يفػض العامم 
  بيجؼ تحديغ االداء ووضع االىجاؼ لمشجاح ومخاؾبة االداء لتأميغ  وتعخؼ ما تحتاجاإلدارة

 االىجاؼ.تحقيق 
 الجؤوب.ؾيادة قػية مغ القسة وتػلج رأيًا مذتخكًا عغ أىسية التحديغ  وجػد 
  العسل.تخكيد عمى تخويج السػاقف االيجابية التي تدفخ عغ مذاركة والتداـ وتحفيد قػة وجػد 
  مع أىجاؼ العسل لتأميغ مذاركة العامميغ في تحقيق االىجاؼ تشدجع عسميات إدارة االداء

 عمييا.والسقاييذ الستفق 
  تصػيخ قجرات العامميغ مغ خالؿ التجريب في جسيع السدتػيات مغ أجل دعع العسل عمى

 وقابمياتيع.تحديغ األداء وتتيح لمعامميغ الفخص الستخجاـ مياراتيع 
 متظمبات األداء العالي -اً سادس

ال يػجج أجساع نيائي حػؿ متصمبات األداء العالي ولحلظ وججنا أف ىشاؾ أربع مسارسات مقبػلة عمى 
لمعامميغ ، الكفء  )االختيارنصاؽ واسع مغ قبل عجد كبيخ مغ الباحثيغ مشيا االكثخ شيػعًا وىي 

 .(  العامميغ السكثف، تحفيد العامميغ ، التجريب مذاركة

العامميغ الكفء وسيمة فعالة لتحقيق ميدة تشافدية مدتجامة  اختياريعج  لمعامميؽ:االختيار الكفء  -1
والتي يسكغ مغ خالليا استقجاـ االفخاد وأجخاء السفاضمة بيشيع وفق معاييخ عمسية واف الجور  لمسشطسة

التػضيف ىػ العسمية  السشاسب،األساسي لالختيار الكفء ىػ اختيار الذخز السشاسب في السكاف 
 الحرػؿ عمى مػضفيغ محتسميغ مغ خالؿ تحجيج الستقجميغ ومعخفة السشطسةالتي تدعى مغ خالليا 
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والتي مغ شأنيا أف تداعج ، السيارات والقجرات األزمة التي يستمكػنيا وكحلظ الخرائز االخخػ 
( كسا أف الصخائق السدتخجمة في التػضيف Noe ,et al ,2017: 7عمى تحقيق أىجافيا ) السشطسة

 السشطساتداء العالي تختمف عمى نصاؽ واسع مغ الصخائق السدتخجمة في ألالكفء في مشطسات ا
)امتالؾ جسع كبيخ مغ الستقجميغ لتػفيخ أكبخ قجر مغ  مشيا:وتذسل عجة أمػر ونحكخ ، االخخػ 

استخجاـ االختبارات  الستقجميغ،معخفة الجائخة بسيارات واختراصات جسيع  ةالكفاءات، ضخور 
 & Marchingtonوالقجرات مع متصمبات الػضيفة( ) اندجاـ السيارات الشفدية،

Wilkinsonm,2005 :75) 

تعج عسمية مذاركة السػضفيغ واحجة مغ العشاصخ الخئيدة لستصمبات االداء  :العامميؽمذاركة  -2
القخارات التي تؤثخ في بيئتو السباشخة والتي تسثل الػاقع  اتخاذالعالي ألنيا تدسح لمسػضف في 

اذ تداعج ىحه السذاركة في شعػر السػضف أكثخ تسكشًا وبالتالي الى قػة عسل  شطسةالسالحؿيقي في 
( اذ ترل عجد السقتخحات التي يذارؾ فييا السػضفػف في Brown ,2006 :3أكثخ التدامًا )

 ( .Brown ,et al ,1992 : 3) .اقتخاح سشػياً  011اليابانية الى  السشطسات

كسا أف مغ الرعب تحقيق مذاركة عالية مغ السػضف مغ غيخ أف تكػف لجيو دوافع ذاتية وقشاعة       
،اذ تػفخ متصمبات االداء   Kumar ,2014أف احتياجاتو تؤخح بخعاية مغ الشاحيتيغ السيشية والذخرية 

مى االداء العالي فخص مذاركة السػضفيغ في عسمية صشع القخار وتحديغ السعخفة والسيارة والقجرة ع
 العامميغ.عمى التعخؼ عمى مجخالت  السشطسةوتداعج ىحه العسمية 

 (. Doody ,2007 :14) ىشاك ثالثة عشاصر بارزة في أشراك السؾعفيؽ وىي

  القرار.مذاركة 
  واالقتراحات.عسؾمية االجتساعات 
  السعمؾمات.تبادل 

 العسل،اف اليجؼ االساسي ألؼ بخنامج تجريبي ىػ ربصو بأىجاؼ  السعسق:التدريب  -3
اح التجريب ليذ مثاًل يقخر نج التجريب،وثسة عجدًا مغ العػامل التي تؤثخ في فاعمية بخنامج 

وخرائز الفخد  لمتجريب،الفخد لمتجريب ودرجة الجعع التشطيسي  باستعجادفقط بجػدة التجريب 
 (،وبيئة العسل ايزًا ىي مؤثخات ميسة قبل التجريب )مغ خالؿ التأثيخ في الجافع لمسذاركة



 22 انفصم انثاني : انجانة اننظري                                                         

 

وبعج التجريب )بالتأثيخ في نقل التعمع والسيارات مغ حالة  التعمع(خالؿ التجريب )بالتأثيخ في 
 ( 84 :5105)العابجؼ ، العسل(.التجريب الى حالة 

                                                            -مشيا: الدوائر السعاصرة برأس السال البذري ونذكر  اىتساموىشالػ عدد مؽ الدوافع التي تؿف وراء 
 (211، 2114عشزي ،ال)

  ومشاسبة وعسمية )قابمة لمتشفيح( وتتستع ، كػنو يسثل القجرة العقمية القادرة عمى تػليج أفكار ججيجة
وتستمظ القجرة عمى تحقيق التكاملِ والتشاغع لمػصػؿ الى االىجاؼ  ،بسدتػػ عالي مغ الجػدة

 السشذػدة.
 والخبخات التي لجييا  ،والسيارات،والسعمػمات  ،تتشافذ مشطسات السعخفة عمى قابميات جػىخية

 لتسثل بحلظ مرجرًا جػىخيًا لمسيدة التشافدية السدتجامة.
  السدتجامة.أصبح رأس الساؿ الفكخؼ السرجر االساسي لمسيدة التشافدية 
  ليذ عمى السػجػدات السالية  استثسارؼ ضيػر الحاجة في مشطسات االعساؿ الى تحجيج مخدود

 السمسػسة.تعخؼ بالسػجػدات غيخ  عمى السػجػدات الفكخية أو ما فحدب بل
يتع تحقيق متصمبات االداء العالي مغ قبل اشخاص لجييع الجافع وكحلظ  :العامميؽتحفيز  -5

أف عشرخ مذاركة العامميغ والتجريب تداىع في اعجاد  الكبيخ، إذاالستعجاد لسسارسة الجيج 
تحتاج  الشطاـ اذبجوف حػافد سيؤدؼ الى فذل  لكغ العاليالسػضف في متصمبات االداء 

جل تحفيد السػضف والتخكيد عمى الشتائج أمغ ،  باألداءوسيمة لخبط االجخ  إليجاد السشطسات
 ككل. لسشطسةالتي تعػد بالفائجة عمى العامميغ وا

كحلظ الحػافد غيخ والحػافد الشقجية و  السكافأة االرباح،اذ تأخح الحػافد اشكاؿ عجيجة مشيا )تقاسع     
 (Brown ,2006 :4وجبات الغحاء وبعس االستحقاقات الخاصة ) تاالجازات، أوقاالشقجية مثل 

وقج عخؼ الحافد عمى أنو قػة داخل الفخد تؤثخ في اتجاىاتو وثقافتو واستسخارية الدمػؾ الصػعي لجيو     
(Mcshane & Von Glow ,2010:34 ). 

 مشيا:أنؾاع مختمفة مؽ الحؾافز ونذكر  يؾجد

  يتع مغ جيات خارجية  ىػ الحافد الحؼ يشذأ مغ العػامل الستػلجة ذاتيًا وال الذاتي:الحافز
وكحلظ عشجما يكػف لجييع درجة معقػلة مغ الحكع ، ويحرل عشجما يذعخ االفخاد أف عسميع ميع 

الحاتي )حخية الترخؼ( ودرجة مغ االستقالؿ الحاتي والتغحية العكدية.
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  يحجث الحافد الخارجي عشجما يحرل السػضفػف عمى الحػافد مثل زيادة  الخارجي:الحافز
او العقػبات مثل االجخاءات التأديبية ، وبيئة العسل ،جػدة حياة العسل  التخؾية، ثشاء،ال االجػر،

 .والتي تتسيد بأنيا لجييا تأثيخ فػرؼ وقػؼ 

 -العالي : الحؾاجز والقيؾد التشغيسية التي تعيق تشفيذ متظمبات االداء  سابعًا :

  مخ ضخورؼ لكدب ثقة السػضفيغ أإف التغمب عمى العؿبات التي تعتخض متصمبات األداء العالي
 -وىي: مػر التي تديج الكفاءة ألفسغ ا االحدغنحػ  السشطسةتاـ لتغيخ واقع  استعجادليكػف عمى 

  ججيجة.تػضيف مػاىب 
  والتجريب.االستثسار في تعمع السػضفيغ 
 ( تشطيع التعامل مع السػرديغ والعسالء والبائعيغ والحخص عمى تقاسع السعخفةBerber & 

Yaslioglu , 2014 :28.) 
ومغ أىع الحػاجد لتشفيح متصمبات االداء العالي ىػ عجـ وجػد ثقة بيغ االدارة والعامميغ وىحا    

قػؼ  )التداـالحفاظ عمى  السشطساتلحلظ عمى  العالي.يجعل مغ الرعب تصبيق متصمبات االداء 
الجائع لتحقيق السيدة  عيالسشطسة الد ألىجاؼونذط مغ قبل االدارة العميا بالتداـ السػضفيغ 

والتي ، عشج تشفيح ىحه السسارسات  السشطسةالتكاليف التي يسكغ أف تتحسميا  السدتجامة تغصية
يسكغ والسيسا تكاليف التجريب مع ذلظ تذيخ االدلة الى اف السكاسب الستحققة مغ متصمبات 

ومغ القيػد ذات الرمة في  (EEF & CIPD,2003 :5)التكاليف. داء العالي تفػؽ بكثيخ ألا
 (.405100:)العشدؼ واخخوف ،                      .تشفيح متصمبات األداء العالي ونحكخ مشيا

  ستصمبات األداء العالي لأحج السحجدات الخئيدة لتحقيق الفاعمية والتبشي الثابت  اإلدارة:مقاومة
تي تأخح الػقت الكبيخ لمحرػؿ عمى ىػ مقاومة االدارة في تشفيح حدمة مكمفة مغ السسارسات ال

قج تقاـو تقميل الشفػذ  فاإلدارة والقػة.والتي تعصي العامميغ الكثيخ مغ الشفػذ ، الشتائج السخجػة مشيا 
وأساليب اتخاذ قخار روتيشية ومييكمة وىحا يحجث عادة ، مغ خالؿ تصػيخ ـياكل عسل مدصحة 

ويخكدوف عمى ، وو مدتػػ تعميسي مشخفس التي لجييا مجيخوف غيخ ماىخيغ وذ السشطساتفي 
 العامميغ.تحقيق االنتاجية مغ خالؿ التخكيد عمى ساعات العسل الصػيمة وزيادة الخقابة عمى 

   وغالبًا ما تقمل الجوائخ والسجيخيغ مغ  التشفيحتعج مشطسة عسل عالي االداء مكمفة  التشفيذ:تكاليف
الى أف  يغعمييا وقج أشار الباحث،وصافي السشافع التي يحرمػف ، تقجيخ تكاليف التشفيح 

مسارسات أنطسة عسل عالي االداء تختبط بكمف العسل الستدايجة ويؤكجوف اف الجوائخ تخد عمى 
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أو التخؽيس أو إيقاؼ مسارسات أنطسة عسل عالي األداء بعج  العسللتخكيد عمى ىحه الحالة با
أجل تحقيق ىحه السشافع فأف عمى السجراء أف يتبشػا مدتػػ مشخفس أو  غسشػات ومبزعة 

 معتجؿ مغ التكاليف العسل الخاصة بأنطسة عسل عالي األداء .

  تحفد االدارة  السشطساتففي العجيج مغ البمجاف أف اليياكل في  السؤسداتية:الترتيبات الحكؾمة
أذ أف القػانيغ والمػائح الحكػمية تذكل عائقًا رئيديًا اماـ تشفيح  ،لمعسل ضسغ أشار قريخ األمج

وذلظ لسا تزعو مغ حجود وصالحيات محجودة وعجـ وجػد مخونة في  ،التغيخ التشطيسي
 (Reilly ,2007 :13)             .                       العسميات

  يقاوـ العاممػف أيزًا عسميات تشفيح مسارسات متصمبات االداء العالي أذ ىع لع  العامميؽ:مقاومة
يج مغ االنتاجية واالداء يد متصمبات االداء العالي تديج مغ االنتاجية واالداء العالي  باإلدارةيثقػا 

والسعخفة ،  العامميغ السياراتالسالي لمذخكة مغ خالؿ السسارسات التي تحدغ مخخجات 
بيغ السجراء والعامميغ قج تدبب صعػبة  الثقةواف فقجاف  ،والخضا الػضيفي ،والقابميات والجافعية

وتػفيخ  ،لعزػية الفخيق وتقػية حالة التػازف ، بشاء ثقة  السشطساتتكسغ عمى  التغيخ، وىشافي 
 العالي.األمغ الػضيفي التي تكػف ميسة لشجاح متصمبات االداء 
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 السبحث الثالث 

بة واالداء العالي  العالقة بيؽ ادارة السـؾ

بة ، االداء  في ىحا السبحث نحاوؿ تدميط الزػء عمى شبيعية العالقة بيغ متغيخات البحث ) ادارة السـػ
 العالي ( .

( الى السفاتيح السيسة الداء السشطسات السسيدة ىع االفخاد في السشطسة  5100اشار ) العبادؼ ، العشدؼ ، 
لشساذج الججيجة النطسة عسل االداء العالي ، ونطع االدارة تدخخ وتشسي مػاىبيع وقجراتيع ، وتتبشى ا

كارضية جاذبة في مدعاىا لفيع شبيعة السشطسات السػىػبة ، كػنيا تخكد عمى العشاصخ الخئيدة السكػنة 
لالبجاع والتججيج في مػاقع العسل ، والسذاركة في اتخاذ القخار ،ومخاعاة تصبيق انطسة التشػيع ، وبسا اف 

السشطسات في ضل تشػع التغييخات الدخيعة في بيئة االعساؿ فالسشطسات السشافدة اصبحت قػية بيغ 
 اخحت تفكخ كيف تحدغ اداءىا وعسمياتيا . 

بة ىي السرجر الخئيذ لمسشطسات ألجل تعديد السيدة التشافدية وليا اىسية رئيدة ألداء  وعميو تربح السـػ
 السشطسات   .

مغ الجراسات والبحػث التي اجخيت كانت مغ اىع  ( اف العجيج 5106،050وبيغ ) الياسخؼ، واخخوف ،
نتائجيا ، ىػ اف تجرؾ السشطسات بأف السػارد البذخية ىي السػجو االىع لمشجاح واالداء واف السسارسات 

بة .   االىع في تفعيل االداء العالي ىي عسمية االدارة الفعالة لمسـػ

بة في  5109،060،  كسا اوضح ) الصائي ، الكخعاوؼ  ( اف اكتداب وامتالؾ القجرات السدتشجة الى السـػ
جسيع السدتػيات السشطسية وفي الشذاشات والعسميات كافة ىػ الدبيل لمتفػؽ عمى السشافديغ ، وتحقيق 
بة حققت مكاسب فخيجة كسا  السيدة التشافدية السدتجامة ، فالسشطسات التي تجرؾ االىسية االستخاتيجية لمسـػ

ققت ادارة السػاىب اسيامة فعالة في االداء العالي وذلظ عغ شخيق جعل العامميغ ىع السػجػدات ح
 التشافدية االىع والتي تعشي بالسحرمة الشيائية نتائج مالية وتذغيمية أفزل . 

بة ، االداء العالي ( عالقة شخيظ استخاتيجي . ويتزح مغ ىحا اف العالقة بيغ ) ادارة السـػ



 

 

 

 

 
 

  

 الجانب العملً

 
 

 

 

 



 72 انفصم انثبنث : انجبنت انعًهٍ 
 

 االول السبحث
 وصف وترميز متغيرات البحث

تسثمػػػػػػػت عيشػػػػػػػة البحػػػػػػػث فػػػػػػػي السشتدػػػػػػػبيغ بسجيخيػػػػػػػة اترػػػػػػػاالت ومعمػماتيػػػػػػػة ديػػػػػػػالى، إذ بمغػػػػػػػت عيشػػػػػػػة     
(  ومػػػػػغ خػػػػالؿ ىػػػػػحا بمغػػػػت الشدػػػػػبة 562( مشتدػػػػػب مػػػػغ مجسػػػػػػع األصػػػػل البػػػػػالغ عػػػػجدىع )150البحػػػػث )

%( وعميػػػػػػو تػػػػػػع جسػػػػػػع وتبػيػػػػػػب البيانػػػػػػات الخاصػػػػػػة بستغيػػػػػػخات البحػػػػػػث  26.69السئػيػػػػػػة لعيشػػػػػػة البحػػػػػػث )
حػػػػػػػػؿ السشتدػػػػػػػػبيغ، وتػػػػػػػػع اخزػػػػػػػاع ىػػػػػػػػحه البيانػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة بػػػػػػػػالستغيخات الجاخمػػػػػػػػة فػػػػػػػي التحميػػػػػػػػل الػػػػػػػػى 
مجسػعػػػػػػػة مػػػػػػػغ االسػػػػػػػػاليب االحرػػػػػػػائية السشاسػػػػػػػػبة والتػػػػػػػي تػػػػػػػػتالئع مػػػػػػػع متصمبػػػػػػػػات السجيخيػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػػة، 

يانػػػػػات اداة البحػػػػػث الجاخمػػػػػة مػػػػػغ اجػػػػػل بيػػػػػاف مػػػػػجػ وبالتػػػػػالي يبػػػػػيغ السبحػػػػػث الحػػػػػالي فحػػػػػز واختبػػػػػار ب
 مالئستيا مع متصمبات العيشة ، وكسا يمي: 

 خرائص عيشة البحث:
ضيخت استجابة عيشة البحث اف فئة االناث كانت االكثخ تعاونا مع الباحث، أ: فئة الشؾع االجتساعي ( ج

ساـ الجائخة السبحػثة بالتخكيد ( مشتدبة، محعشا ىحا االمخ الى اىت90مسا اتاح الحرػؿ عمى تكخار قجره )
 عمى االناث في اداء مياميا اليػمية.

( مبيشا ندبة 98: اف فئة البكالػريػس تسثل في اعمى ؾيسة تكخارية قجرىا )فئة التحريل الدراسي ( ح
%( وىحا يبيغ اف العامميغ والعامالت في الجائخة السبحػثة حامميغ شيادات تتػافق مع 65بمغت )

 مبيا الػضيفة التي يدتغمػنيا مسا يجعل الجائخة تتصػر بيغ الحيغ واالخخ.السؤىالت التي تص
ضيخت استجابة عيشة البحث اف معطع السشتدبيغ في السجيخية أ: فئة عدد سشؾات الخدمة الؾعيؽية ( خ

%( مذيخا 52( وندبة مئػية بمغت )78سشة( وبتكخار قجره ) 30-21ىع مغ ذوؼ الخبخات الستخاكسة بيغ )
الى اف الجائخة السبحػثة تستمظ السؤىالت الزخورية التي تسكشيا مغ ادارة االزمات والتيجيجات عمى االمج 

 القخيب والبعيج.
سشة( حرمت عمى اعمى تكخار  50 – 41: تطيخ استجابة عيشة البحث اف الفئة العسخية )فئة العسر ( د

%(، كسا اضيخت استجابة عيشة 63( وندبة استجابة مداوية )94مغ بيغ الفئات السبحػثة وبػاقع )
فخاد ألسشة( مذيخا الى اىتساـ العيشة السبحػثة بجحب ا 25اقل مغ ) خيةالبحث الى عجـ وجػد فئات عس

والػعي الكافي لمبحث في تصػيخ مكانة الجائخة والسحافطة عمييا. ،ذوؼ السؤىالت
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 ( خصبئض عُنخ انجحث6انجذول )

 اننسجخ انًئىَخ انتكشاساد انعىايم انذًَىغشافُخ
تشتُت 

 االهًُخ

 اننىع االجتًبعٍ
 2 %40 60 ركش

 1 %60 90 انثً

 انتحصُم انذساسٍ

 3 %9 14 اعذادَخ

 32 دثهىو فنٍ
21% 

2 

 1 %65 98 ثكبنىسَىس

 4 %4 6 يبجستُش

 عذد سنىاد انخذيخ

 3 %13 20 سنىاد 10 – 1

 2 %28 42 سنخ 20 – 11

 1 %52 78 سنخ 30 – 21

 4 %7 10 سنخ فأكثش 31

 انعًش

 4 %1 2 سنخ 30 – 20

 3 %15 22 سنخ 40 – 31

 1 %63 94 سنخ50  – 41

 2 %21 32 سنخ فأكثش 51
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 -البحث : متغيرات وترميز تؾصيف: اوالً 

 تدػػػػػػييل أجػػػػػػل ، مػػػػػػغ الخمػػػػػػػز مػػػػػػغ بسجسػعػػػػػػة البحػػػػػػث متغيػػػػػػخات عػػػػػػغ التعبيػػػػػػخ فػػػػػػي الفقػػػػػػخة ىػػػػػػحه تيػػػػػػتع  
 تجػػػػػاه لمقػػػػػارغ  واضػػػػػح ترػػػػػػر بشػػػػػاء عػػػػػغ فزػػػػػال البحػػػػػث، بستغيػػػػػخات الخاصػػػػػة البيانػػػػػات تحميػػػػػل عسميػػػػػة
إال  الخمػػػػػػز ىػػػػػحه ىػػػػػي مػػػػػا األمػػػػػخ حؿيقػػػػػة وفػػػػػي التحميػػػػػل، اجػػػػػل مػػػػػغ ، بيػػػػػا االسػػػػػتعانة تػػػػػع التػػػػػي الخمػػػػػػز

 البحػػػػػث الجاخمػػػػػة وابعػػػػػاد متغيػػػػػخات وتخميػػػػػد تػصػػػػػيف يػضػػػػػح( 7) والجػػػػػجوؿ البحػػػػػث، لستغيػػػػػخات انعكػػػػػاس
 التحميل. في

 البحث وابعاد متغيرات وترميز تؾصيف يؾضح( 7) الجدول

 د
عذد  انًتغُشاد

 انفقشاد
 انشيز

 انفشعُخ انشئُسخ

3 
 اداسح انًىهجخ

(TM) 

بة استقصاب  TMA 5 السـػ

بة  TMD 5 تصػيخ السـػ

بة تقييع اداء  TMP 5 السـػ

بة  TMK 5 االحتفاظ بالسـػ

5 
 االداء انعبنٍ

(HP) 

 HPE 4 التوظٌف الفعال

 HPC 4 التدرٌب الشامل

 HPP 4 تػقػيػع األداء

 HPO 4 فخص السدار الػضيفي

 HPR 5 السكافآت والتعػيزات

 HPM 4 مذاركة العامميغ
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 -البحث: بيانات فحص: ثانيا
 

ي عػػػػج اختبػػػػار التػزيػػػػع الصبيعػػػػي مػػػػغ أىػػػػع االختبػػػػارات التػػػػي يدتحدػػػػغ مػػػػغ خالليػػػػا فحػػػػز بيانػػػػات        
البحػػػػػػػث الجاخمػػػػػػػة فػػػػػػػي التحميػػػػػػػل قبػػػػػػػل االقػػػػػػػجاـ عمػػػػػػػى اخزػػػػػػػاع البيانػػػػػػػات الػػػػػػػى االختبػػػػػػػارات السصمػبػػػػػػػة، 

ىػػػػل يسكػػػػغ تعسػػػػيع فػػػػالتػزيع الصبيعػػػػي بحػػػػج ذاتػػػػو يدػػػػيع فػػػػي االجابػػػػة عمػػػػى تدػػػػاؤؿ جػػػػػىخؼ ي عكػػػػذ فػػػػي )
(، وعميػػػػػػو فػػػػػػاف ىػػػػػػحا االمػػػػػػخ يتصمػػػػػػب اسػػػػػػتعساؿ مجسػعػػػػػػة مػػػػػػغ السدػػػػػػتخخجة عمػػػػػػى السجتسػػػػػػع اوال الشتػػػػػػائج

االختبػػػػارات الكفيمػػػػػة عمػػػػػى االجابػػػػػة عمػػػػػى ىػػػػػحا التدػػػػػاؤؿ واسػػػػػتخخاج الشتػػػػػائج الزػػػػػخورية التػػػػػي ترػػػػػب فػػػػػي 
تػضػػػػػيح شبيعػػػػػة االجابػػػػػة عمػػػػػى ىػػػػػحا التدػػػػػاؤؿ، وبالتػػػػػالي فػػػػػاف االختبػػػػػارات السدػػػػػتعسمة واالكثػػػػػخ شػػػػػيػعيا 

 (Kolmogorov – Smirnov)سػػيسشخوؼ   – كمػػػمجخوؼاختبػػارؼ د تتسثػػل فػػي فػػي ىػػحا الرػػج
لكػػػػي  ، و(P-value)الػػػػحيغ يعتسػػػػجاف عمػػػػى ؾيسػػػػة  (Shapiro – Wilk)ويميػػػػظ  –و شػػػػابيخو

كانػػػػت الؿيسػػػػة  ذاا(، بيشسػػػػا 0.05يتعػػػػيغ اف تكػػػػػف الؿيسػػػػة السعشػيػػػػة أعمػػػػى مػػػػغ ) تترػػػػف بعسميػػػػة القبػػػػػؿ
فيػػػػػػػحا يعشػػػػػػػي اف البيانػػػػػػػات ال تخزػػػػػػػع الػػػػػػػى التػزيػػػػػػػع الصبيعػػػػػػػي وال يسكػػػػػػػغ  (0.05السعشػيػػػػػػػة اقػػػػػػػل مػػػػػػػغ )

اسػػػػػػتعساؿ اختبػػػػػػارات السعمسيػػػػػػة فػػػػػػي ىػػػػػػحا الرػػػػػػجد، ويدتحدػػػػػػغ اسػػػػػػتعساؿ االختبػػػػػػارات الالمعمسيػػػػػػة ، مػػػػػػغ 
 أجل استخخاج الشتائج السصمػبة، وىحا يدتشج عمى فخضيتيغ ىسا:

 
تبػػػػػػػع التػزيػػػػػػػع الصبيعػػػػػػػي، عشػػػػػػػج : اف البيانػػػػػػػات السدػػػػػػػحػبة مػػػػػػػغ مجتسػػػػػػػع البحػػػػػػػث تالفرضةةةةةةةية الرةةةةةةةفرية

 (.0.05مدتػػ معشػية اعمى مغ )
 

: اف البيانػػػػػػػات السدػػػػػػػحػبة مػػػػػػػغ مجتسػػػػػػع البحػػػػػػػث ال تتبػػػػػػػع التػزيػػػػػػػع الصبيعػػػػػػػي، عشػػػػػػػج الفرضةةةةةةةية البديمةةةةةةةة
 (. 0.05مدتػػ معشػية اقل مغ )
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 الجاخمية في التحميل.( يػضح شبيعة البيانات 8والججوؿ )
 البحثومتغيرات  ألبعاد( التؾزيع الظبيعي 8الجدول )

 انًتغُشاد

 اختجبس
P-

value 
-Kol قشاس انجبحث

Smi 

Sha-

Wil 

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.975 0.117 استقطاب انمىهثة

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.971 0.098 تطىير انمىهثة

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.967 0.147 انمىهثةتقييم اداء 

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.979 0.093 االحتفاظ تانمىهثة

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.984 0.081 اداسح انًىهجخ

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.971 0.118 انتىظيف انفعال

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.969 0.100 انتدرية انشامم

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.979 0.094 تـقـيـم األداء

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.979 0.103 فرص انمسار انىظيفي

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.980 0.079 انمكافآت وانتعىيضات

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.947 0.193 مشاركة انعامهين

 انصفرية قثىل انفرضية 0.05 < 0.980 0.083 االداء انعبنٍ

 SPSS.V.27برنامج نتائج مؽ إعداد الباحث باالعتساد عمى السردر: 

( اف البيانػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة بػػػػػػػالستغيخات واالبعػػػػػػػاد الجاخمػػػػػػػة فػػػػػػػي التحميػػػػػػػل 8اسػػػػػػػفخت نتػػػػػػػائج الجػػػػػػػجوؿ )    
(، لتذػػػػيخ الشتػػػػائج 0.05أعمػػػػى مػػػػغ ) تخزػػػػع الختبػػػػار التػزيػػػػع الصبيعػػػػي كػػػػػف اف الؿيسػػػػة السعشػيػػػػة ليػػػػا

التػػػػػي يسكػػػػػغ مػػػػػغ خالليػػػػػا االجابػػػػػة عمػػػػػى التدػػػػػاؤؿ الجػػػػػػىخؼ الػػػػػحؼ تػػػػػع شخحػػػػػة سػػػػػمفا الػػػػػى اف البيانػػػػػات 
الخاصػػػػػػة بػػػػػػالستغيخات واالبعػػػػػػاد الجاخمػػػػػػة فػػػػػػي التحميػػػػػػل تخزػػػػػػع الختبػػػػػػار التػزيػػػػػػع الصبيعػػػػػػي وىػػػػػػحا يعشػػػػػػي 

فػػػػػػخض اف )البيانػػػػػػات الخاصػػػػػػة قبػػػػػػػؿ الفخضػػػػػػية الرػػػػػػفخية، بيشسػػػػػػا يػػػػػػتع رفػػػػػػس الفخضػػػػػػية البجيمػػػػػػة التػػػػػػي ت
 بالستغيخات واالبعاد الجاخمة في التحميل ال تخزع الختبار التػزيع الصبيعي(.

 -البحث : ألداة البشائي الردق: ثالثا
مجسػعػػػػػػة مػػػػػػػغ اسػػػػػػتيجؼ الباحػػػػػػث الرػػػػػػػجؽ البشػػػػػػائي لمتفدػػػػػػيخ ابعػػػػػػػاد متغيػػػػػػخات البحػػػػػػث كػنػػػػػػػو اسػػػػػػتخجـ 

السقػػػػاييذ الجػػػػاىدة ولػػػػع يجػػػػخؼ عمييػػػػا اؼ اضػػػػافة او تعػػػػجيل ىػػػػحا مػػػػغ جانػػػػب، كسػػػػا اف اسػػػػتخجاـ تحميػػػػل 
السدػػػػار االعطػػػػع يفػػػػي بكافػػػػة الستصمبػػػػات مػػػػغ اجػػػػل تفدػػػػيخ ابعػػػػاد متغيػػػػخات الجراسػػػػة مػػػػغ جانػػػػب اخػػػػخ، اذ 

التػػػػػػػي يسثػػػػػػل التحميػػػػػػػل العػػػػػػػاممي التػكيػػػػػػػجؼ )تحميػػػػػػػل السدػػػػػػػار االعطػػػػػػع( مػػػػػػػغ اكثػػػػػػػخ االختبػػػػػػػارات السيسػػػػػػػة
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تكذػػػػف عػػػػغ شبيعػػػػة ونػػػػػع الفقػػػػخات الخاصػػػػة بأبعػػػػاد الستغيػػػػخات الجاخمػػػػة فػػػػي التحميػػػػل، كػنػػػػو يدػػػػيع فػػػػي  
تفدػػػػػيخ مػػػػػجػ انتسػػػػػاء الفقػػػػػخة مػػػػػغ الب عػػػػػج الػػػػػحؼ وضػػػػػعت مػػػػػغ أجمػػػػػو، أؼ بعبػػػػػاره اخػػػػػخػ اف ىػػػػػحا االختبػػػػػار 

اعمػػػػى  يعسػػػػل عمػػػػى تفدػػػػيخ مقػػػػجار الفقػػػػخة مػػػػغ الب عػػػػج ، وبالتػػػػالي يتعػػػػي غ اف تكػػػػػف الؿيسػػػػة التفدػػػػيخية لمفقػػػػخة
مػػػػػػػا تعػػػػػػػجيل أ ( فانػػػػػػػو يتعػػػػػػػيغ  0.50فػػػػػػػي حػػػػػػػيغ اذا كانػػػػػػػت الؿيسػػػػػػػة التفدػػػػػػػيخية اقػػػػػػػل مػػػػػػػغ )(، 0.50مػػػػػػػغ )

 لألنسػػػػػػػذجو حػػػػػػحؼ ىػػػػػػحه الفقػػػػػػخات مػػػػػػغ اجػػػػػػل الخػػػػػػخوج بحرػػػػػػيمة دؾيقػػػػػػة أاالنسػػػػػػػذج الؿياسػػػػػػي الفخضػػػػػػي، 
يػػػػػػػا ( يػضػػػػػػػح مؤشػػػػػػػخات جػػػػػػػػدة السصابقػػػػػػػة العالسيػػػػػػػة الستفػػػػػػػق عمي9البحػػػػػػػث، والجػػػػػػػجوؿ ) بأبعػػػػػػػادالخػػػػػػػاص 

 الشسحجة الييكمية. حدب معادلة
 

 الييكمية لشسذجة السعادلة( مؤشرات جؾدة السظابقة 9الجدول )

 القاعدة العامة السؤشر
 (Goodness-of-Fit)مؤشرات جؾدة السظابقة 

 5اقل مغ   df)ودرجات الحخية )  x2الشدبة بيغ ؾيسة  0
 0.90اكبخ مغ  (GFI)مؤشخ حدغ السصابقة  5
 0.90اكبخ مغ  (AGFIحدغ السصابقة السرحح ) مؤشخ 0
 0.05 - 0.08بيغ  (RMSEA)مؤشخ جحر متػسط مخبع الخصأ التقخيبي  5

 0.30اكبخ مغ  األوزان االنحدارية السعيارية )التذبعات السعيارية(

Source: Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). 
"Multivariate Data  Analysis" ,7th ed., Prentice Hall, Upper Saddle, p 94.  

بة الردق البشائي لستغيرأواًل:   -: ادارة السـؾ
بػػػػة مػػػػغ اجػػػػل بيػػػػاف مقػػػػجار تفدػػػػيخ الفقػػػػخات  تيػػػػتع ىػػػػحه الفقػػػػخة بخسػػػػع مخصػػػػط بشػػػػائي لستغيػػػػخ ادارة    السـػ

( يػضػػػػػػح السخصػػػػػػط البشػػػػػػائي 10الجاخمػػػػػػة لألبعػػػػػػاد التػػػػػػي وضػػػػػػعت مػػػػػػغ أجميػػػػػػا، وبالتػػػػػػالي فػػػػػػاف الجػػػػػػجوؿ )
مصابقػػػػػػة لسؤشػػػػػػخات لبيػػػػػاف العالقػػػػػػة التفدػػػػػػيخية بػػػػػيغ الفقػػػػػػخات واالبعػػػػػػاد، والتػػػػػي يتعػػػػػػيغ اف تكػػػػػػػف نتائجيػػػػػا 

( AMOS.V.26لػػػػػػى اسػػػػػػتعساؿ الحدمػػػػػػة االحرػػػػػػائية لبخنػػػػػػامج )إلجػػػػػػأ البحػػػػػػث السصابقػػػػػػة، وعميػػػػػػو جػػػػػػػدة 
 جل بشاء االنسػذج الؿياسيأمغ 
اف معػػػػػػػػاييخ جػػػػػػػػػدة السصابقػػػػػػػػة جػػػػػػػػاءت متػافقػػػػػػػػة مػػػػػػػػع السعػػػػػػػػاييخ التػػػػػػػػي ( 16)تبػػػػػػػػيغ نتػػػػػػػػائج الذػػػػػػػػكل     

بمغػػػت (Dfالحخيػػػة ) ودرجػػػات X2الشدػػػبة بػػػيغ ؾيسػػػة (، وبالتػػػالي فػػػاف Hair et al.,2010وضػػػعيا )
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ومعامػػػػػػػػػػل ترػػػػػػػػػػحيح قػػػػػػػػػػجره  ،( 0.916) مدػػػػػػػػػػاو  لػػػػػػػػػػػ( GFIحدػػػػػػػػػػغ السصابقػػػػػػػػػػة )(، وبسؤشػػػػػػػػػػخ 1.435) 
(، لتطيػػػػػػػخ 0.059بمػػػػػػػغ ) (RMSEAسؤشػػػػػػػخ جػػػػػػػحر متػسػػػػػػػط مخبػػػػػػػع الخصػػػػػػػأ التقخيبػػػػػػػي )ب (، و0.906)

بػػػػػػة نتػػػػػػائج اسػػػػػػتجابة العيشػػػػػػة السبحػثػػػػػػة اف االنسػػػػػػػذج البشػػػػػػائي لستغيػػػػػػخ ادارة يبػػػػػػيغ كػػػػػػل فقػػػػػػخة تتبػػػػػػع  السـػ
 الب عج الحؼ وضعت مغ اجل تفديخه.

 

بة ادارة لستغير البشائي االنسؾذج( 17) الذكل  السـؾ

بة( الى اف االوزاف السعيارية لفقخات ابعاد متغيخ ادارة 10تذيخ نتائج الججوؿ ) اوزاف مقبػلة وفق  السـػ
(.0.30كػنيا اعمى مغ ) (Hairet al.,2010) معاييخ الجػدة السصابقة التي وضعيا 
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بة إدارة لستغير السعيارية التذبعات( 10) الجدول  السـؾ

 انًسبس انقُى

0.770 TMA1 <--- TMA 

0.891 TMA2 <--- TMA 

0.763 TMA3 <--- TMA 

0.694 TMA4 <--- TMA 

0.726 TMA5 <--- TMA 

0.817 TMD1 <--- TMD 

0.628 TMD2 <--- TMD 

0.620 TMD3 <--- TMD 

0.721 TMD4 <--- TMD 

0.885 TMD5 <--- TMD 

0.809 TMP1 <--- TMP 

0.739 TMP2 <--- TMP 

0.786 TMP3 <--- TMP 

0.821 TMP4 <--- TMP 

0.872 TMP5 <--- TMP 

0.605 TMK1 <--- TMK 

0.834 TMK2 <--- TMK 

0.589 TMK3 <--- TMK 

0.753 TMK4 <--- TMK 

0.869 TMK5 <--- TMK 
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 -االداء العالي : الردق البشائي لستغيرثانيا: 
اف معاييخ جػدة السصابقة جاءت متػافقة مع السعاييخ التي وضعيا ( 18)تدتعخض نتائج الذكل     

(Hair et al.,2010 وبالتالي فاف ) الشدبة بيغ ؾيسةX2  ( ودرجات الحخيةDf) ( 2.875بمغت ،)
سؤشخ جحر ب (، و0.901ومعامل ترحيح قجره ) (،0.912) مداو  لػ( GFIالسصابقة )حدغ وبسؤشخ 

(، لتطيخ نتائج استجابة العيشة السبحػثة اف 0.072بمغ ) (RMSEAمتػسط مخبع الخصأ التقخيبي )

 يبيغ كل فقخة تتبع الب عج الحؼ وضعت مغ اجل تفديخه. االنسػذج البشائي لستغيخ االداء العالي
 

 العالي االداء لستغير البشائي االنسؾذج( 81) الذكل

اوزاف مقبػلة وفق االداء العالي ( الى اف االوزاف السعيارية لفقخات ابعاد متغيخ 11تذيخ نتائج الججوؿ )   
(.0.30كػنيا أعمى مغ ) (Hairetal.,2010معاييخ الجػدة السصابقة التي وضعيا )
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 العالي االداء لستغير السعيارية التذبعات( 11) الجدول

 انًسبس انقُى

0.632 HPE1 <--- HPE 

0.822 HPE2 <--- HPE 

0.855 HPE3 <--- HPE 

0.869 HPE4 <--- HPE 

0.850 HPC1 <--- HPC 

0.812 HPC2 <--- HPC 

0.747 HPC3 <--- HPC 

0.756 HPC4 <--- HPC 

0.771 HPP1 <--- HPP 

0.839 HPP2 <--- HPP 

0.730 HPP3 <--- HPP 

0.862 HPP4 <--- HPP 

0.650 HPO1 <--- HPO 

0.812 HPO2 <--- HPO 

0.748 HPO3 <--- HPO 

0.600 HPO4 <--- HPO 

0.718 HPR1 <--- HPR 

0.684 HPR2 <--- HPR 

0.875 HPR3 <--- HPR 

0.876 HPR4 <--- HPR 

0.868 HPR5 <--- HPR 

0.915 HPM1 <--- HPM 

0.820 HPM2 <--- HPM 

0.921 HPM3 <--- HPM 

0.763 HPM4 <--- HPM 
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 البحث ؾياس أداة رابعًا: ثبات
 
 -:الردق الغاىري  (1
 

يذيخ الرجؽ الطاىخؼ الى انو يتعيغ عخض أداة الؿياس االستبانة عمى مجسػعة مغ الخبخاء    
، مغ اجل تقييع وتشؿيح وتحكيع االداة لكي تطيخ بذكل أكثخ دقة يتالئع مع العيشة الجقيق  االختراصب

ضػئيا وصمت السدتيجفة، وعميو بعج اف تع  تػزيع أداة الؿياس عمى مجسػعة مغ الخبخاء ، والتي في 
%( عمى اعادة صياغة بعس فقخات األداة لكي تطيخ بذكل أفزل، والتي تع 75ندبة االتفاؽ إلى )

 (.0عخضيا في )السمحق 

 

 -: داة الؿياسأالردق البشائي لثبات  (2
 

فزال  السبحػثة،تجاه العيشة  السبحػثةداة الؿياس أالؿياس بياف مجػ ثبات  ألداة يسثل الرجؽ البشائي    
مخ الحؼ يسكغ مغ خاللو اخزاع البيانات ألا البحث،عغ مجػ االتداؽ الجاخمي بيغ فقخات وابعاد 

الجاخمة في التحميل الى اختبار كخونباخ الفا، الحؼ ي عج مغ اشيخ االختبارات الكفيمة بتحميل ىحا الشػع مغ 
غ اف تكػف الشتائج اعمى نو يتعي  أالفا  وبياف مجػ الثبات الجاخمي بيشيا، ويفخض معامل كخونباخ، البيانات 

( يػضح معامالت كخونباخ 12، والججوؿ )(Nunnally,1970:624)تترف برفة القبػؿ %( 70مغ )
 الفا لستغيخات وابعاد البحث.
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 الفا كرونباخ معامالت( 12) الجدول

 د
عذد  انًتغُشاد

 انفقشاد
 كشونجبخ نًتغُشاد انجحث

 انفشعُخ انشئُسخ

 إداسح انًىهجخ 3

بة استقصاب  0.952 0.878 5 السـػ

بة  0.859 5 تصػيخ السـػ

بة تقييع اداء  0.904 5 السـػ

بة  0.839 5 االحتفاظ بالسـػ

 األداء انعبنٍ 5

 0.964 0.871 4 التوظٌف الفعال

 0.869 4 التدرٌب الشامل

 0.874 4 تػقػيػع األداء

 0.934 4 فخص السدار الػضيفي

 0.899 5 السكافآت والتعػيزات

 0.913 4 مذاركة العامميغ

 
 SPSS.V.27نتائج برنامج   مؽ إعداد الباحث باالعتساد عمى  السردر:

 
ثبات عالية، وىحا ما ساىع بو ( اف اداة الؿياس بذكميا الشيائي تترف بشدبة 12تذيخ نتائج الججوؿ )   

بة( بشدبة ثبات بمغت ) والستغيخ التابع )االداء العالي( بشدبة  ،( 0.952الستغيخ السدتقل )ادارة السـػ
(، وعميو يسكغ القػؿ اف اداة الؿياس يسكغ تترف بثبات عالي يرب في مرمحة 0.964ثبات ؾيستيا )

 العيشة السبحػثة ويحقق غاياتيا السشذػدة.
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 السبحث الثاني

 الؾصف االحرائي لستغيرات البحث

يتشػػػػػاوؿ ىػػػػػحا السبحػػػػػػث عػػػػػخض لاحرػػػػػػاء الػصػػػػػفي الخػػػػػػاص بػػػػػالستغيخات الجاخميػػػػػػة فػػػػػي التحميػػػػػػل، اذ    

تػػػػػػػػع اسػػػػػػػػتيجاؼ مجسػعػػػػػػػػة مػػػػػػػػغ األسػػػػػػػػاليب االحرػػػػػػػػائية الستسثمػػػػػػػػة بػػػػػػػػػ )الػسػػػػػػػػط الحدػػػػػػػػابي، واالنحػػػػػػػػخاؼ 

السعيػػػػارؼ، وتختيػػػػب االىسيػػػػة( الكفيمػػػػة بتحقيػػػػق الشتػػػػائج التػػػػي يدػػػػعى البحػػػػث الػػػػى االجابػػػػة عمييػػػػا، وعميػػػػو 

 ذ االحراء الػصفي لمبحث الحالي كسا يمي:يسكغ عك

بةإ: متغير الً او   -: دارة السـؾ
 بة  ُبعد استقظاب السـؾ

بػػػػػػة بمػػػػػػػغ )13يالحػػػػػػع مػػػػػػغ نتػػػػػػائج الجػػػػػػجوؿ )     ( 2.84( اف الػسػػػػػػط الحدػػػػػػابي لب عػػػػػػج اسػػػػػػتقصاب السـػ

فػػػػػي اسػػػػػتقصاب االفػػػػػخاد ذوؼ السػاىػػػػػب والسيػػػػػارات والخبػػػػػخات الستشػعػػػػػة  ليطيػػػػػخ اىتسػػػػػاـ العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة

، مػػػػػػػغ أجػػػػػػػل ضػػػػػػػساف تصػػػػػػػػيخ شبيعػػػػػػػة وادوار الػضػػػػػػػائف التػػػػػػػي يسكػػػػػػػغ اف يقػػػػػػػـػ بيػػػػػػػا كػػػػػػػل عامػػػػػػػل فػػػػػػػي 

 ذوي  االفةةةةراد باسةةةةتقظاب السديريةةةةة تيةةةةتؼ( ومفادىػػػػا )TMA4السجيخيػػػػة، وىػػػػحا مػػػػا بيشتػػػػو الفقػػػػخة الخابعػػػػة )

(، كسػػػػػػا تطيػػػػػػخ 1.03( وانحػػػػػػخاؼ معيػػػػػػارؼ بمػػػػػغ )3.01ستػػػػػو )( بػسػػػػػط حدػػػػػػابي ؾيالستشؾعةةةةةةة السيةةةةةةارات

نتػػػػػائج اسػػػػػتجابة العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة افتقػػػػػار السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة الػػػػػى االىتسػػػػػاـ فػػػػػي وضػػػػػع بػػػػػخامج واجػػػػػػر 

ومحفػػػػػػػدات دافعػػػػػػػة السػػػػػػػتقصاب السػاىػػػػػػػب الفخيػػػػػػػجة بشجػػػػػػػاح، وىػػػػػػػحا مػػػػػػػا بيشػػػػػػػت االوسػػػػػػػاط الحدػػػػػػػابية التػػػػػػػي 

(.1.03-1.19تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاوح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ )( وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانحخاؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ 3.01-2.71تخاوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ )
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بة لُبعد استقظاب الشدبية واالىسية السعيارية واالنحرافات الحدابية االوساط( 13) الجدول  السـؾ

 انفقشح انتسهسم
انىسػ 

 انحسبثٍ

االنحشاف 

 انًعُبسٌ

تشتُت 

 االهًُخ

TMA1 
تأخز انًذَشَخ غجُعخ انىظبئف واالدواس ثنظش االعتجبس عنذ 

 انًىاهتقُبيهب ثبستقطبة 
2.89 1.15 2 

TMA2 
تحشص انًذَشَخ عهً استقطبة األفشاد انًىهىثُن يقبسنخ 

 ثبنًنظًبد األخشي
2.79 1.15 4 

TMA3 
تًتهك انًذَشَخ ثشايج اجىس ويحفزاد فبعهخ الستقطبة 

 انًىهجخ ثنجبح. 
2.71 1.19 5 

TMA4 .1 1.03 3.01 تهتى انًذَشَخ ثبستقطبة االفشاد روٌ انًهبساد انًتنىعخ 

TMA5 
تعتًذ انًذَشَخ ثشكم كجُش عهً نتبئج االختجبساد نهًتقذيُن 

 نهتعُُن نغشض انًفبظهخ واختُبس االفعم نشغم انىظُفخ.
2.8 1.07 3 

   2.84 انًىهجخ استقطبة ثُعذ

 بة  ُبعد تظؾير السـؾ
بػػػػػة تصػػػػػػيخ( اف الػسػػػػػط الحدػػػػػابي لب عػػػػػج 14تطيػػػػػخ نتػػػػػائج الجػػػػػجوؿ )      ( ليطيػػػػػخ 3.27ؾيستػػػػػو ) السـػ

اىتسػػػػاـ العيشػػػػة السبحػثػػػػة فػػػػي نقػػػػل الخبػػػػخات مػػػػغ االفػػػػخاد ذوؼ السػاىػػػػب السحػػػػجودة مػػػػغ اجػػػػل ضػػػػساف بشػػػػاء 

 (TMD3ميػػػػػػارات وخبػػػػػػخات عاليػػػػػػة لػػػػػػجػ افػػػػػػخاد السجيخيػػػػػػة السبحػثػػػػػػة، وىػػػػػػحا مػػػػػػا أفخزتػػػػػػو الفقػػػػػػخة الثالثػػػػػػة )

 ذوي  إلةةةةى العاليةةةةة السيةةةةارات ذوي  االفةةةةراد مةةةةؽ الخبةةةةرات نقةةةةل إلةةةةى السديريةةةةة تحةةةةرصوالخاصػػػػة بػػػػػ )

(، كسػػػػػػا تطيػػػػػػخ نتػػػػػػائج 0.97( وانحػػػػػػخاؼ معيػػػػػػارؼ قػػػػػػجره )3.59( بػسػػػػػػط حدػػػػػػابي بمػػػػػػغ )األقةةةةةةل الخبةةةةةةرة

تعػػػػػاني مػػػػػغ ضػػػػػعف باالىتسػػػػػاـ فػػػػػي تذػػػػػجيع األفػػػػػخاد  اسػػػػػتجابة العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة اف السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة

العػػػػػػامميغ عمػػػػػػى تصػػػػػػػيخ مدػػػػػػارىع الػػػػػػػضيفي، وىػػػػػػحا مػػػػػػا بيشػػػػػػت االوسػػػػػػاط الحدػػػػػػابية التػػػػػػي تخاوحػػػػػػت بػػػػػػيغ 

(.0.97-1.22( وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانحخاؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاوح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ )3.13-3.59)
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بة لُبعد تظؾير الشدبية واالىسية السعيارية واالنحرافات الحدابية االوساط( 14) الجدول  السـؾ

الؾسط  الفقرة التدمدل
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

ترتيب 
 االىسية

TMD1 
تحجد السجيخية االفخاد ذوؼ السيارات العالية وتزع الخصط 

 3 1.15 3.21 لتصػيخىع.

TMD2 .4 1.14 3.17 تستمظ السجيخية بخامج تعميسية وتصػيخية لتصػيخ السػاىب 

TMD3 
الخبخات مغ االفخاد ذوؼ السيارات تحخص السجيخية إلى نقل 

 1 0.97 3.59 العالية إلى ذوؼ الخبخة األقل.

TMD4 
تزع السجيخية معاييخ محجدة ومػضػعية لتحجيج االحتياجات 

 التجريبية والتصػيخية.
3.23 1.09 2 

TMD5  تذجع السجيخية االفخاد السػىػبيغ عمى تصػيخ مدارىع السيشي
. 

3.13 1.22 5 

بة ُبعد    3.27 تظؾير السـؾ
 بة  ُبعد تقييؼ اداء السـؾ
 

بػة أداء تقيػيع( اف الػسػط الحدػابي لب عػج 15اسفخت نتائج الجػجوؿ )     ( ليطيػخ اىتسػاـ 2.97قػجره ) السـػ

فػػػي الحرػػػػؿ عمػػػى أكبػػػخ قػػػجر مسكػػػغ مػػػغ السعمػمػػػات والسعخفػػػة مػػػغ اجػػػل تصػػػػيخ أفػػػخاد  العيشػػػة السبحػثػػػة

مػىػػبيغ قػادريغ عمػى االبتكػار والتججيػػج فػي السيػارات واالفكػار التػي تصػػػر السجيخيػة، وىػحا مػا بيشتػو الفقػػخة 

 تيؼلسيسةةا السؾىةةؾبيؽ االفةةراد انجةاز مدةةتؾيات عةةؽ معمؾمةات السديريةةة تستمةةػ( ومفادىػا )TMP4الخابعػة )

(، كسػا 1.01( وانحػخاؼ معيػارؼ بمػغ )3.16( بػسػط حدػابي ؾيستػو )والتجديد االبتكار مجال في لتؾعفيا

تطيخ نتائج استجابة العيشة السبحػثة افتقػار السجيخيػة السبحػثػة الػى االىتسػاـ فػي القػجرة عمػى وضػع اولػيػة 

 ، (3.16-2.76تخاوحت بيغ )ألىجاؼ االفخاد السػىػبية، وىحا ما بيشت االوساط الحدابية التي 

(.1.01-1.16وبانحخاؼ معيارؼ تخاوح بيغ )  
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بة اداء لُبعد تقييؼ الشدبية واالىسية السعيارية واالنحرافات الحدابية االوساط( 15) الجدول  السـؾ

الؾسط  الفقرة التدمدل
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

ترتيب 
 االىسية

TMP1 
تعتسج السجيخية عمى معاييخ واضحة في تقييع اداء العامميغ 

 3 1.06 2.99 السػىػبيغ

TMP2 
يدتشج نطاـ التحفيد في السجيخية عمى مخخجات نطاـ تقييع 

 اداء االفخاد السػىػبيغ.
2.81 1.06 4 

TMP3 
تستمظ السجيخية القجرة عمى وضع اولػية ألىجاؼ االفخاد 

 السػىػبيغ بذكل مختمف استشادا لسعاييخ محجدة. 
2.76 1.1 5 

TMP4  تستمظ السجيخية معمػمات عغ مدتػيات انجاز االفخاد
 السػىػبيغ لسيساتيع لتػضفيا في مجاؿ االبتكار والتججيج.

3.16 1.01 1 

TMP5 
تػفيخ االتراالت الالزمة بيغ االفخاد تحخص السجيخية عمى 

 2 1.16 3.13 السػىػبيغ والسذخفيغ اثشاء مجة التقييع.

بة    2.97 ب عج تقييع اداء السـػ
 بة  -: ُبعد االحتفاظ بالسـؾ

بة االحتفاظ( اف الػسط الحدابي لب عج 16يالحع مغ نتائج الججوؿ )      ( ليطيخ 3.08ؾيستو ) بالسـػ

اىتساـ العيشة السبحػثة في تحقيق التػازف بيغ حياة العسل والحياة االسخية لمعامل، وىحا ما افخزتو الفقخة 

( بػسط والحياة العسل بيؽ التؾازن  الدائرة في العسل عروف تمبي( والخاصة بػ )TMK5الخامدة )

(، كسا تطيخ نتائج استجابة العيشة السبحػثة اف 1.15قجره )( وانحخاؼ معيارؼ 3.24حدابي بمغ )

السجيخية السبحػثة تعاني مغ ضعف باالىتساـ في تحقيق العجالة واالتداؽ في تػزيع السشاصب االدارية، 

                 فزاًلعغ زيادة اعباء العسل عمى العامميغ، وىحا ما بيشت االوساط الحدابية التي تخاوحت بيغ

  ( . 1.34 – 1نحخاؼ معيارؼ يتخاوح بيغ ) وبا (2.91-3.24)
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بة لُبعد االحتفاظ الشدبية واالىسية السعيارية واالنحرافات الحدابية االوساط( 16) الجدول  بالسـؾ

الؾسط  الفقرة التدمدل
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

ترتيب 
 االىسية

TMK1 
االفخاد السػىػبيغ يتصابق العسل في السجيخية مع قجرات 

 3 1 3.04 ومياراتيع.

TMK2 
تتجشب السجيخية االفخاط في عبء العسل وضغػط العسل أكثخ 

 مغ قجرة العامميغ.
3.04 1.22 4 

TMK3  تداىع الحػافد والسكافآت التي تزعيا السجيخية بذكل كبيخ
 في وفاء العامميغ لسشطستيع واالحتفاظ بيع في الجائخة.

3.17 1.25 2 

TMK4 .5 1.34 2.91 تترف الخواتب والحػافد في السجيخية بالعجالة واالتداؽ 
TMK5 .1 1.15 3.24 تمبي ضخوؼ العسل في الجائخة التػازف بيغ العسل والحياة 

بة    3.08 ب عج االحتفاظ بالسـػ

 
 -: : متغير االداء العالياً ثاني
 ُبعد التؾعيف الفعال :- 

قػػػػػػػػجره  الفعػػػػػػػػاؿ التػضيػػػػػػػػف( اف الػسػػػػػػػػط الحدػػػػػػػػابي لب عػػػػػػػػج 17تذػػػػػػػػيخ الشتػػػػػػػػائج الػػػػػػػػػاردة فػػػػػػػػي الجػػػػػػػػجوؿ )   

فػػػػػػػي اسػػػػػػػتقصاب االفػػػػػػػخاد ذوؼ السيػػػػػػػارات والخبػػػػػػػخات الكاؼيػػػػػػػة  ( ليطيػػػػػػػخ اىتسػػػػػػػاـ العيشػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػة2.84)

( والخاصػػػػة بػػػػػ HPE1لذػػػػغل السشاصػػػػب االداريػػػػة وغيػػػػخ االداريػػػػة لػػػػجييا وىػػػػحا مػػػػا افخزتػػػػو الفقػػػػخة االولػػػػى )

 وغيػػػػػخ اإلداريػػػػػة السشاصػػػػػب لذػػػػػغل كاؼيػػػػػة وخبػػػػػخات ميػػػػػارات يستمكػػػػػػف  الػػػػػحيغ االفػػػػػخاد السجيخيػػػػػة )تدػػػػػتقصب

(، كسػػػػػا تطيػػػػػخ نتػػػػػائج اسػػػػػتجابة 1.08وانحػػػػػخاؼ معيػػػػػارؼ قػػػػػجره ) (2.87اإلداريػػػػػة( بػسػػػػػط حدػػػػػابي بمػػػػػغ )

العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة اف السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة تعػػػػػاني مػػػػػغ ضػػػػػعف باالىتسػػػػػاـ فػػػػػي االخػػػػػح بتصػػػػػابق السخشػػػػػحيغ
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لمػضػػػػػائف مػػػػػع السيػػػػػارات والخبػػػػػخات التػػػػػي تصمبيػػػػػا الػضيفػػػػػة، وىػػػػػحا مػػػػػا بيشػػػػػت االوسػػػػػاط الحدػػػػػابية التػػػػػي  

 (.1.08-1.2معيارؼ تخاوح بيغ )( وبانحخاؼ 2.87-2.77تخاوحت بيغ )

 الفعال لُبعد التؾعيف الشدبية واالىسية السعيارية واالنحرافات الحدابية االوساط( 17) الجدول

الؾسط  الفقرة التدمدل
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

ترتيب 
 االىسية

HPE1 
تدتقظب السديرية االفراد الذيؽ يستمكؾن ميارات وخبرات 

 1 1.08 2.87 اإلدارية وغير اإلداريةكاؼية لذغل السشاصب 

HPE2 
يذارك مديرو األقدام مع مدير السؾارد البذرية في 

 2 1.1 2.87 االستقظاب والتعييؽ

HPE3 
تستمػ السديرية مركز بيانات ومعمؾمات تخص الستقدميؽ 
لمتعييؽ فزال السقابمة واالختبار الستخداميا في السفاضمة 

 والتعييؽ
2.84 1.11 3 

HPE4 
تأخذ السديرية بشغر االعتبار تظابق السؾاصفات الستقدم 

 4 1.2 2.77 لمؾعيفة والسيارات التي تتظمبيا الؾعيفة

   2.84 ُبعد التؾعيف الفعال

 ُبعد التدريب الذامل :- 
( 3.15مدػػػػػػػػاو  لػػػػػػػػػ  ) الذػػػػػػػػامل التػػػػػػػػجريب( اف الػسػػػػػػػػط الحدػػػػػػػػابي لب عػػػػػػػػج 18تبػػػػػػػػيغ نتػػػػػػػػائج الجػػػػػػػػجوؿ )    

ليطيػػػػػػػخ اىتسػػػػػػػاـ العيشػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػة فػػػػػػػي تبشػػػػػػػي افزػػػػػػػل بػػػػػػػخامج التػػػػػػػجريب مػػػػػػػغ اجػػػػػػػل تمبيػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػات 

الزػػػػخورية التػػػػي تتصمبيػػػػا كػػػػل وضيفػػػػة مػػػػغ ميػػػػارات وخبػػػػخات مػػػػغ اجػػػػل تقػػػػجيع افزػػػػل اداء مسكػػػػغ، وىػػػػحا 

 واقعيةةةةةة التدريبيةةةةةة واالحتياجةةةةةات التةةةةةدريب بةةةةةرامج تعةةةةةدا )( ومفادىػػػػػHPC4مػػػػػا بيشتػػػػػو الفقػػػػػخة الخابعػػػػػة )

( وانحػػػػػػخاؼ 3.23بػسػػػػػػط حدػػػػػػابي ؾيستػػػػػػو ) السديريةةةةةةة( اسةةةةةةتراتيجية تشفيةةةةةةذ مةةةةةةع تتساشةةةةةةى ومفيةةةةةةدة

الػػػػػػػى  (، كسػػػػػػػا تطيػػػػػػػخ نتػػػػػػػائج اسػػػػػػػتجابة العيشػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػة افتقػػػػػػػار السجيخيػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػة1معيػػػػػػػارؼ بمػػػػػػػغ )

االىتسػػػػػػاـ فػػػػػػي القػػػػػػجرة عمػػػػػػى تػزيػػػػػػع االفػػػػػػخاد العػػػػػػامميغ حدػػػػػػب ميػػػػػػاراتيع التػػػػػػي يتصمبيػػػػػػا كػػػػػػل قدػػػػػػع فػػػػػػي 
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( وبػػػػػػػػػانحخاؼ 3.23-3.12السشطسػػػػػػػػة، وىػػػػػػػػػحا مػػػػػػػػا بيشػػػػػػػػػت االوسػػػػػػػػػاط الحدػػػػػػػػابية التػػػػػػػػػي تخاوحػػػػػػػػت بػػػػػػػػػيغ )

 (.1-1.21معيارؼ تخاوح بيغ )

 الذامل لُبعد التدريب الشدبية واالىسية السعيارية واالنحرافات الحدابية االوساط( 18) الجدول

الػسط  الفقخة التدمدل
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

تختيب 
 االىسية

HPC1 
يخزع االفخاد العامميغ في كل األقداـ لبخامج تجريبية وتصػيخ 

 4 1.16 3.12 محجدة سشػيا

HPC2 
يتع تحجيج االحتياجات التجريبية في السجيخية مغ خالؿ واقع 

 الالزمة لتحقيق األداء الستسيد العسل والستصمبات
3.13 1.21 2 

HPC3 
تعتسج السجيخية بخامج مشتطسة لتجريب وتصػيخ العامميغ الججد 

 الكتداب السيارات الالزمة
3.13 1.13 3 

HPC4  تعج بخامج التجريب واالحتياجات التجريبية واقعية ومفيجة
 تتساشى مع تشفيح استخاتيجية السجيخية

3.23 1 1 

   3.15 التجريب الذامل ب عج

 ُبعد تةقةيةؼ األداء:- 
( ليطيػػػػػػخ 2.99ؾيستػػػػػػو ) األداء تػقػيػػػػػػػع( اف الػسػػػػػػط الحدػػػػػػابي لب عػػػػػػج 19تدػػػػػػتعخض نتػػػػػػائج الجػػػػػػجوؿ )    

فػػػػػي بتذػػػػػجيع العػػػػػامميغ عمػػػػػى ابػػػػػجاء آرائيػػػػػع مػػػػػغ اجػػػػػل معالجػػػػػة السذػػػػػاكل التػػػػػي  اىتسػػػػػاـ العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة

 السذةةةةةةرفؾن  يشةةةةةةاقش( والخاصػػػػػػة بػػػػػػػ )HPP2تعػػػػػػاني مشيػػػػػػا السجيخيػػػػػػة، وىػػػػػػحا مػػػػػػا افخزتػػػػػػو الفقػػػػػػخة الثانيػػػػػػة )

( وانحػػػػػخاؼ معيػػػػػارؼ قػػػػػجره 3.04( بػسػػػػػط حدػػػػػابي بمػػػػػغ )مدةةةةةتسرة برةةةةةؾرة لسرؤوسةةةةةييؼ الفةةةةةردي األداء

ابة العيشػػػػػػة السبحػثػػػػػػة اف السجيخيػػػػػػة السبحػثػػػػػػة تعػػػػػػاني مػػػػػػغ ضػػػػػػعف (، كسػػػػػػا تطيػػػػػػخ نتػػػػػػائج اسػػػػػػتج0.99)

باالىتسػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػي تقػػػػػػػػجيخ، وتقيػػػػػػػػيع اداء االفػػػػػػػػخاد العػػػػػػػػامميغ حدػػػػػػػػب االلتػػػػػػػػداـ والقػػػػػػػػجرات والسيػػػػػػػػارات التػػػػػػػػي 

( وبػػػػػػانحخاؼ 3.04-2.95يتسيػػػػػػدوف بيػػػػػػا، وىػػػػػػحا مػػػػػػا بيشػػػػػػت االوسػػػػػػاط الحدػػػػػػابية التػػػػػػي تخاوحػػػػػػت بػػػػػػيغ )

(.0.99-1.2معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاوح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ )
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 األداء لُبعد تةقةيةؼ الشدبية واالىسية السعيارية واالنحرافات الحدابية االوساط( 19) الجدول

الؾسط  الفقرة التدمدل
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

ترتيب 
 االىسية

HPP1 
تعتسج السجيخية معاييخ متعجدة لتقػيع أداء االفخاد استشادا الى 

 2 1.07 3 شبيعة أعساليع

HPP2  1 0.99 3.04 األداء الفخدؼ لسخؤوسييع برػرة مدتسخةيشاقر السذخفػف 

HPP3 
تدتشج تقجيخات تقييع اداء االفخاد العامميغ عمى االلتداـ والقجرات 

 4 1.07 2.95 الػضيفة ألداءوالسيارات السصمػبة 

HPP4 3 1.2 2.96 يبمغ االفخاد عغ نتائج تقييع أدائيع الفخدؼ بذكل مشتطع 
   2.99 ب عج تػقػيػع األداء

 ُبعد فرص السدار الؾعيفي :- 
( 3.18بمػػػػػػغ ) الػػػػػػػضيفي السدػػػػػػار فػػػػػػخص( اف الػسػػػػػػط الحدػػػػػػابي لب عػػػػػػج 20اسػػػػػػفخت نتػػػػػػائج الجػػػػػػجوؿ )    

فػػػػي االعتسػػػػاد عمػػػػى بػػػػخامج حجيثػػػػة كفيمػػػػة بتصػػػػػيخ العالقػػػػات فػػػػي مكػػػػاف  ليطيػػػػخ اىتسػػػػاـ العيشػػػػة السبحػثػػػػة

( HPO4العسػػػػػػػػل واسػػػػػػػػتثسار فػػػػػػػػخص السدػػػػػػػػار الػػػػػػػػػضيفي السشاسػػػػػػػػبة، وىػػػػػػػػحا مػػػػػػػػا افخزتػػػػػػػػو الفقػػػػػػػػخة الخابعػػػػػػػػة )

 مةةةةةع والسحابةةةةةاة العالقةةةةةات عمةةةةةى الةةةةةؾعيفي السدةةةةةار فةةةةةرص عمةةةةةى الحرةةةةةؾل يعتسةةةةةدوالخاصػػػػػة بػػػػػػ )

(، كسػػػػػػػا تطيػػػػػػػخ نتػػػػػػػائج 1.13عيػػػػػػػارؼ قػػػػػػػجره )( وانحػػػػػػػخاؼ م3.52بػسػػػػػػػط حدػػػػػػػابي بمػػػػػػػغ ) السدةةةةةةةؤوليؽ(

اسػػػػػتجابة العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة اف السجيخيػػػػػػة السبحػثػػػػػة تعػػػػػاني مػػػػػغ ضػػػػػػعف باالىتسػػػػػاـ فػػػػػي وضػػػػػع الخصػػػػػػط 

الػاضػػػػػػػحة لتحقيػػػػػػػق الفػػػػػػػخض الػضيؽيػػػػػػػة لألفػػػػػػػخاد العػػػػػػػامميغ، وىػػػػػػػحا مػػػػػػػا بيشػػػػػػػت األوسػػػػػػػاط الحدػػػػػػػابية التػػػػػػػي 

(.0.92-1.21( وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانحخاؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاوح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ )3.52-2.91تخاوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ )
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 الؾعيفي السدار لُبعد فرص الشدبية واالىسية السعيارية واالنحرافات الحدابية االوساط( 20) الجدول

الؾسط  الفقرة التدمدل
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

ترتيب 
 االىسية

HPO1 
تحخص السجيخية عمى اف تكػف شسػحات السدار الػضيفي 

 السباشخيغلألفخاد العامميغ معخوفة مغ قبل مذخفييع 
3.36 0.92 2 

HPO2 
تستمظ السجيخية خصط متخررة وواضحة لتحقيق الفخص 

 العامميغ لألفخادالػضيؽية 
2.91 1.1 4 

HPO3 3 1.21 2.93 يعتسج نطاـ التخؾية في السجيخية عمى أداء األفخاد العامميغ 

HPO4  يعتسج الحرػؿ عمى فخص السدار الػضيفي عمى العالقات
 السدؤوليغوالسحاباة مع 

3.52 1.13 1 

   3.18 ُبعد فرص السدار الؾعيفي
 ُبعد السكافآت والتعؾيزات :- 

( 2.91بمػػػػػػػػغ ) والتعػيزػػػػػػػػات السكافػػػػػػػػآت( اف الػسػػػػػػػػط الحدػػػػػػػػابي لب عػػػػػػػػج 21تذػػػػػػػػيخ نتػػػػػػػػائج الجػػػػػػػػجوؿ )    

فػػػػػي بشػػػػػاء سػػػػػمع رواتػػػػػب مشاسػػػػػب لمعػػػػػامميغ مػػػػػغ اجػػػػػل ضػػػػػساف تحدػػػػػيغ  ليطيػػػػػخ اىتسػػػػػاـ العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة

( HPR2دافعيػػػػػػتيع عمػػػػػػى اداء السيػػػػػػاـ السصمػبػػػػػػة وباقػػػػػػل وقػػػػػػت مسكػػػػػػغ، وىػػػػػػحا مػػػػػػا بيشتػػػػػػو الفقػػػػػػخة الثانيػػػػػػة )

 واسةةةتحقاق يةةةتالئؼ بسةةةا والحةةةؾافز الرواتةةةب بةةةرامج مدةةةتسر وبذةةةكل باىتسةةةام السديريةةةة تتةةةابعومفادىػػػا )

(، كسػػػػػػا تطيػػػػػػخ نتػػػػػػائج 1.2( وانحػػػػػػخاؼ معيػػػػػػارؼ مدػػػػػػاو  لػػػػػػػ )3.17( بػسػػػػػػط حدػػػػػػابي ؾيستػػػػػػو )العةةةةةةامميؽ

اسػػػػػتجابة العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة افتقػػػػػار السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة الػػػػػى االىتسػػػػػاـ فػػػػػي اسػػػػػتثسار الصخيقػػػػػة واالسػػػػػمػب 

السشاسػػػػػػػب ، مػػػػػػػغ أجػػػػػػػل وصػػػػػػػف نطػػػػػػػاـ السكافػػػػػػػآت والتعػػػػػػػػيس، مسػػػػػػػا يػػػػػػػؤثخ بذػػػػػػػكل مباشػػػػػػػخ فػػػػػػػي االداء 

ا مػػػػػػػػا بيشػػػػػػػػت االوسػػػػػػػػاط الحدػػػػػػػػابية التػػػػػػػػي تخاوحػػػػػػػػت بػػػػػػػػيغ االعتيػػػػػػػػادؼ واالداء الستسيػػػػػػػػد لمعػػػػػػػػامميغ، وىػػػػػػػػح

(.1.07-1.2( وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانحخاؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاوح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ )2.79-3.17)
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 والتعؾيزات لُبعد السكافآت الشدبية واالىسية السعيارية واالنحرافات الحدابية االوساط( 21) الجدول

الؾسط  الفقرة التدمدل
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

ترتيب 
 االىسية

HPR1 
تتشاسب التعػيزات التي تقجميا السجيخية مع تػقعات االفخاد 

 2 1.07 2.87 العامميغ

HPR2 
تتابع السجيخية باىتساـ وبذكل مدتسخ بخامج الخواتب والحػافد 

 بسا يتالئع واستحقاؽ العامميغ
3.17 1.2 1 

HPR3 
يتشػع مقجار ونػع الحػافد تبعا الختالؼ الكفاءة والسقجرة بيغ 

 العامميغاالفخاد 
2.87 1.2 4 

HPR4  تدتخجـ السكافأة في السجيخية بػصفيا جدء مغ مشطػمة
 التسييد بيغ األداء االعتيادؼ واألداء الستسيد

2.79 1.16 5 

HPR5 
تعتسج السجيخية عمى السعمػمات التي يػفخىا نطاـ تقػيع األداء 

 3 1.12 2.87 لغخض تحجيج الحػافد التي يدتحقيا السػضفيغ

   2.91 ُبعد السكافآت والتعؾيزات

 ُبعد مذاركة العامميؽ :- 
( 2.88ؾيستػػػػػػو ) العػػػػػػامميغ مذػػػػػػاركة( اف الػسػػػػػػط الحدػػػػػػابي لب عػػػػػػج 22يالحػػػػػػع مػػػػػػغ نتػػػػػػائج الجػػػػػػجوؿ )    

فػػػػي تذػػػػجع العػػػػامميغ عمػػػػى السذػػػػاركة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػخارات التػػػػي تحدػػػػغ  ليطيػػػػخ اىتسػػػػاـ العيشػػػػة السبحػثػػػػة

( والخاصػػػػػػػػة بػػػػػػػػػ HPM1مػػػػػػػػغ أداء السجيخيػػػػػػػػة وتصػػػػػػػػػيخ امكانياتيػػػػػػػػا، وىػػػػػػػػحا مػػػػػػػػا أفخزتػػػػػػػػو الفقػػػػػػػػخة األولػػػػػػػػى )

( 2.93( بػسػػػط حدػػػابي بمػػػغ )القةةةرارات اتخةةةاذ فةةةي العةةةامميؽ االفةةةراد مذةةةاركة عمةةةى السديريةةةة تذةةةجع)

تطيػػػػػخ نتػػػػػائج اسػػػػػتجابة العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة اف السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة  (، كسػػػػػا1.1وانحػػػػػخاؼ معيػػػػػارؼ قػػػػػجره )

تعػػػػاني مػػػػغ ضػػػػعف باالىتسػػػػاـ فػػػػي بشػػػػاء ثقافػػػػة مشاسػػػػبة تسػػػػشح العػػػػامميغ الحخيػػػػة فػػػػي التعبيػػػػخ عمػػػػى انتقػػػػاد 

-2.79القػػػػػػخارات التػػػػػػي تتخػػػػػػحىا السجيخيػػػػػػة، وىػػػػػػحا مػػػػػػا بيشػػػػػػت األوسػػػػػػاط الحدػػػػػػابية التػػػػػػي تخاوحػػػػػػت بػػػػػػيغ )

(.1.02-1.17يغ )( وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانحخاؼ معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاوح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ2.93
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 العامميؽ لُبعد مذاركة الشدبية واالىسية السعيارية واالنحرافات الحدابية االوساط( 22) الجدول

الؾسط  الفقرة التدمدل
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

ترتيب 
 االىسية

HPM1 
تذجع السجيخية عمى مذاركة االفخاد العامميغ في اتخاذ 

 1 1.1 2.93 القخارات 

HPM2 
تسشح السجيخية فخصة لألفخاد القتخاح التحديشات التي يخونيا 

 مشاسبة 
2.89 1.02 3 

HPM3 
تستمظ السجيخية ثقافة تذجع االفخاد العامميغ عمى السذاركة في 

 صشاعة القخارات
2.79 1.17 4 

HPM4  تخػ السجيخية بأف مذاركة العامميغ في اتخاذ القخارات تعدز
 مغ رضاىع عغ العسل

2.91 1.1 2 

   2.88 ُبعد مذاركة العامميؽ
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 الثالثالسبحث 
 البحثاختبار فرضيات 

 العالقػػػػػة ونػػػػػػع شبيعػػػػػة عمػػػػػى يتشػػػػػاوؿ ىػػػػػحا السبحػػػػػث اختبػػػػػار فخضػػػػػيات البحػػػػػث مػػػػػغ خػػػػػالؿ التعػػػػػخؼ    
بػػػػػػػػة واالداء العػػػػػػػػالي بػػػػػػػيغ  بػاسػػػػػػػػصة البدػػػػػػػػيط االرتبػػػػػػػػاط فخضػػػػػػػػية باختبػػػػػػػػاروابعادىسػػػػػػػػا، وذلػػػػػػػػظ  ادارة السـػ

بػػػػػػة  بأبعػػػػػػاده تػػػػػػأثيخ مػػػػػػجػ ؾيػػػػػػاس عػػػػػػغ فزػػػػػػالً (، SPSS.V.27) االحرػػػػػػائية الحدمػػػػػػة  فػػػػػػي ادارة السـػ
(، AMOS.V.26) االحرػػػػػػائية لمحدمػػػػػػة الييكميػػػػػػة السعادلػػػػػػة نسحجػػػػػػة اعتسػػػػػػاد خػػػػػػالؿ االداء العػػػػػػالي مػػػػػػغ

 :االتي الشحػ عمى ذلظ بياف ويسكغ
 -: فرضية االرتباط -اواًل: 
بػػػػػة واألداء العػػػػػالي وبػػػػػيغ بػػػػػيغ ارتبػػػػػاط عالقػػػػػة اختبػػػػػار الفخضػػػػػية ىػػػػػحه تتشػػػػػاوؿ       كػػػػػل ابعػػػػػاد إدارة السـػ

 مدػػػػػػتػػ  وعشػػػػػػج فػػػػػػخد عامػػػػػػل، (150) مػػػػػػغ مكػنػػػػػػة لعيشػػػػػػة االرتبػػػػػػاط مرػػػػػػفػفة تبشػػػػػػي خػػػػػػالؿ مػػػػػػغ مشيسػػػػػػا
 عمػػػػػػى الحكػػػػػػع يػػػػػػتع ىػػػػػػحا عػػػػػػغ فزػػػػػػال، %(99ليبػػػػػػيغ مدػػػػػػتػػ مػثػؾيػػػػػػة قػػػػػػجرىا )( Sig.( )1%) معشػيػػػػػػة

 :(Cohen et al.,1983:2) تجرج اعتساد خالؿ مغ االرتباط معامالت وقػة نػع
 االرتباط قؾة معيار( 23) الجدول

 قؾة االرتباط درجة االرتباط
 ارتباط تاـ – قػية ججاً  1 -  0.90مؽ 

 قػية 0.90اقل مؽ  –0.70مؽ 
 معتجؿ 0.70اقل مؽ  – 0.50مؽ 
 مشخفس 0.50اقل مؽ  – 0.30مؽ 
 مشخفس ججاً  0.30اقل مؽ  – 0.00مؽ 

Source: Agunbiade،  Dawud Adebayo & Ogunyinka،  Peter I. ، 2013 ،" Effect of Correlation 

Level on the Use of Auxiliary Variable in Double Sampling for Regression Estimation " 

Open Journal of Statistics، NO. 3،  ، p.p 314. 
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 احرػػػػػائية داللػػػػػة ذات ارتبػػػػػاط عالقػػػػػة وجػػػػػػد) عمػػػػػى الفخضػػػػػية ىػػػػػحه تػػػػػشز: األولةةةةةى الرئيدةةةةةة الفرضةةةةةية

بة واالداء العالي بيغ معشػية  .(ادارة السـػ

( وجػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػة ارتبػػػػػػػػاط ذات داللػػػػػػػػة احرػػػػػػػػائية معشػيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيغ إدارة 24تبػػػػػػػػيغ نتػػػػػػػػائج الجػػػػػػػػجوؿ )     

بػػػػػػػة واألداء العػػػػػػػالي لػػػػػػػجػ السجيخيػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػة، وبقػػػػػػػػة ارتبػػػػػػػاط قػيػػػػػػػة مقػػػػػػػجارىا ) (، مسػػػػػػػا 0.8601السـػ

يدػػػػػاىع فػػػػػي بشػػػػػاء عالقػػػػػة قػيػػػػػة ىادفػػػػػة الػػػػػى تحدػػػػػيغ االداء العػػػػػالي لمسجيخيػػػػػة وبػاقػػػػػع قػػػػػػة ارتبػػػػػاط تتػػػػػخاوح 

 مػػػػػػػغ وتتفػػػػػػػخع( لب عػػػػػػػج السكافػػػػػػػآت والتعػيزػػػػػػػات. 0.802لذػػػػػػػامل الػػػػػػػى )( لب عػػػػػػػج التػػػػػػػجريب ا0.726مػػػػػػػغ )

 :االتي في تتسثل فخعية فخضيات عجة الفخضية ىحه

 احرػػػػػائية داللػػػػػة ذات ارتبػػػػػاط عالقػػػػػة وجػػػػػػد) عمػػػػػى الفخضػػػػػية ىػػػػػحه تػػػػػشز: األولةةةةةى الفرعيةةةةةة الفرضةةةةةية

بػػػػػة ، واالداء العػػػػػالي بأبعػػػػػاده )التػضيػػػػػف ب عػػػػػج اسػػػػػتقصاب بػػػػػيغ معشػيػػػػػة الذػػػػػامل،  والتػػػػػجريبالفعػػػػػاؿ،  السـػ

 .(العامميغ والتعػيزات، ومذاركة الػضيفي، والسكافآت السدار األداء، وفخص وتػقػيػع

ب عػػػػػج  عالقػػػػػة ارتبػػػػػاط ذات داللػػػػػة احرػػػػػائية معشػيػػػػػة بػػػػػيغ ( وجػػػػػػد23يالحػػػػػع مػػػػػغ نتػػػػػائج الجػػػػػجوؿ )    

بػػػػػة ،  اسػػػػػتقصاب ( لتطيػػػػػخ 0.626لػػػػػجػ السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة وبقػػػػػػة ارتبػػػػػاط بمغػػػػػت ) واالداء العػػػػػاليالسـػ

تػافػػػػق السجيخيػػػػة تجػػػػاه اسػػػػتقصاب أكبػػػػخ قػػػػجر مسكػػػػغ مػػػػغ السػاىػػػػب ، مػػػػغ أجػػػػل الشيػػػػػض بػػػػاألداء العػػػػالي 

( 0.471لمسجيخيػػػػة وخاصػػػػة ؼيسػػػػا يتعمػػػػق بالتػػػػجريب الذػػػػامل نطػػػػخ لػجػػػػػد قػػػػػة ارتبػػػػاط مشخفزػػػػة بمغػػػػت )

السجيخيػػػػة باالعتسػػػػاد عمػػػػى تحجيػػػػج االحتياجػػػػات التجريبيػػػػة مػػػػغ خػػػػالؿ واقػػػػع العسػػػػل  لتطيػػػػخ الشتػػػػائج اىتسػػػػاـ

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؼ يقجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامميغ بػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى االداء الستسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد. 
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 احرػػػػػائية داللػػػػػة ذات ارتبػػػػػاط عالقػػػػػة وجػػػػػػد) عمػػػػػى الفخضػػػػػية ىػػػػػحه تػػػػػشز: الثانيةةةةةة الفرعيةةةةةة الفرضةةةةةية
بػػػػػػػة واالداء العػػػػػػػالي تصػػػػػػػػيخ ب عػػػػػػػج  بػػػػػػػيغ معشػيػػػػػػػة الذػػػػػػػامل،  الفعػػػػػػػاؿ، والتػػػػػػػجريب بأبعػػػػػػػاده )التػضيػػػػػػػفالسـػ

 .(العامميغ والتعػيزات، ومذاركة الػضيفي، والسكافآت السدار األداء، وفخص وتػقػيػع

تصػػػػػيخ ب عػػػػج وجػػػػػد عالقػػػػة ارتبػػػػاط ذات داللػػػػة احرػػػػائية معشػيػػػػة بػػػػيغ   (23تذػػػػيخ نتػػػػائج الجػػػػجوؿ )    

بػػػػػة واالداء العػػػػػالي لػػػػػجػ السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة ( لتطيػػػػػخ العيشػػػػػة االىتسػػػػػاـ بتصػػػػػػيخ 0.749وبؿيسػػػػػة ) السـػ

السػاىػػػػػب التػػػػػي تػػػػػع  اسػػػػػتقصابيا، مػػػػػغ أجػػػػػل ضػػػػػساف تحقيػػػػػق األداء العػػػػػالي ومشافدػػػػػة بػػػػػاقي فخوعيػػػػػا فػػػػػي 

( بقػػػػػػة 0.627السحافطػػػػػات االخػػػػػخػ، كسػػػػػا تبػػػػػخز قػػػػػػة العالقػػػػػة بػػػػػيغ ابعػػػػػاد األداء العػػػػػالي لتتػػػػػخاوح مػػػػػغ )

( مػػػػػػع ب عػػػػػػج التػضيػػػػػػف الفعػػػػػػاؿ، مذػػػػػػيخا إلػػػػػػى أف 0.691ارتبػػػػػػاط معتجلػػػػػػة لب عػػػػػػج التػػػػػػجريب الذػػػػػػامل الػػػػػػى )

السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة تعتشػػػػػي بػػػػػاألفخاد العػػػػػامميغ ذوؼ السيػػػػػارات ، والخبػػػػػخات الكاؼيػػػػػة وتحفػػػػػدىع عمػػػػػى شػػػػػغل 

 السشاصب االدارية وغيخ االدارية ، مغ أجل استثسار ىحه قجراتيع في العسل.

 بيغ معشػية احرائية داللة ذات ارتباط عالقة وجػد) عمى الفخضية ىحه تشز: الثالثة الفرعية الفرضية
بة واالداء العالي بأبعاده )التػضيف اداء تقييعب عج   األداء، وفخص الذامل، وتػقػيػع الفعاؿ، والتجريب السـػ

 .(العامميغ والتعػيزات، ومذاركة الػضيفي، والسكافآت السدار

 تقيػػػػػػيعب عػػػػػج  وجػػػػػػد عالقػػػػػة ارتبػػػػػػاط ذات داللػػػػػة احرػػػػػائية معشػيػػػػػة بػػػػػيغ (23تطيػػػػػخ نتػػػػػائج الجػػػػػجوؿ )   

بػػػػػػػػة واالداء العػػػػػػػػالي اداء لػػػػػػػػجػ السجيخيػػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػػة لتذػػػػػػػػيخ إلػػػػػػػػى قػػػػػػػػػة ارتبػػػػػػػػاط عاليػػػػػػػػة مقػػػػػػػػجارىا  السـػ

( مذػػػػػػػػيخا الػػػػػػػػى اف السجيخيػػػػػػػػة تسػػػػػػػػارس دور ميػػػػػػػػع فػػػػػػػػي تقيػػػػػػػػيع أداء السػاىػػػػػػػػب لػػػػػػػػجييا مػػػػػػػػغ أجػػػػػػػػل 0.845)

السػػػػػػػػػتثسار فػػػػػػػػػخص السدػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػضيفي السشاسػػػػػػػػػبة واسػػػػػػػػػتثسار ( 0.706ضػػػػػػػػػساف تػػػػػػػػػػفيخ قػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػجرىا )

 الصسػحات والتخررات الشادرة في السجيخية.

 بيغ معشػية احرائية داللة ذات ارتباط عالقة وجػد) عمى الفخضية ىحه تشز: الرابعة الفرعية الفرضية
بة  االحتفاظب عج   األداء، وفخص الذامل، وتػقػيػع الفعاؿ، والتجريب واالداء العالي بأبعاده )التػضيفالسـػ

.(العامميغ والتعػيزات، ومذاركة الػضيفي، والسكافآت السدار
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ب عػػػػػػج  وجػػػػػػػد عالقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط ذات داللػػػػػػة احرػػػػػػائية معشػيػػػػػػة بػػػػػػيغ  (23تدػػػػػػتعخض نتػػػػػػائج الجػػػػػػجوؿ )    

بػػػػػة واالداء العػػػػػالي االحتفػػػػػاظ لػػػػػجػ السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة، لتبػػػػػيغ نتػػػػػائج اسػػػػػتجابات العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة  السـػ

( لتطيػػػػػػخ اندػػػػػػجاـ وتػافػػػػػػق آراء السجيخيػػػػػػة مػػػػػػع السيػػػػػػارات والخبػػػػػػخات 0.847قػػػػػػػة ارتبػػػػػػاط عاليػػػػػػة قػػػػػػجرىا )

التػػػػي يتسيػػػػد بيػػػػا االفػػػػخاد العػػػػامميغ، ليذػػػػجع ىػػػػحا األمػػػػخ السجيخيػػػػة عمػػػػى السحافطػػػػة عمػػػػى مػػػػػاىبيع وعػػػػجـ 

( وتحفيػػػػػػػدىع عمػػػػػػػى بػػػػػػػحؿ 0.675ز مػػػػػػػغ فػػػػػػػخص السدػػػػػػػار الػػػػػػػػضيفي بسقػػػػػػػجار )التفػػػػػػػخيط بيػػػػػػػا، وىػػػػػػػحا يعػػػػػػػد 

 (.0.836السديج مغ الجيػد لتصػيخ االداء العالي لمسجيخية ومكافأتيع وتعػيزيع بسقجار )

 ( مرفؾفة االرتباط24الجدول )
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780. 1 استمطاب الموهبة
**
 .727

**
 .589

**
 .867

**
 .554

**
 .471

**
 .565

**
 .549

**
 .599

**
 .576

**
 .626

**
 

839. 1  تطوٌر الموهبة
**
 .698

**
 .928

**
 .691

**
 .627

**
 .661

**
 .681

**
 .663

**
 .651

**
 .749

**
 

738. 1   تمٌٌم اداء الموهبة
**
 .926

**
 .739

**
 .763

**
 .767

**
 .706

**
 .759

**
 .734

**
 .845

**
 

850. 1    االحتفاظ بالموهبة
**
 .766

**
 .729

**
 .736

**
 .675

**
 .836

**
 .730

**
 .847

**
 

771. 1     ادارة الموهبة
**
 .726

**
 .765

**
 .732

**
 .802

**
 .754

**
 .860

**
 

710. 1      التوظٌف الفعال
**
 .703

**
 .708

**
 .695

**
 .741

**
 .862

**
 

787. 1       التدرٌب الشامل
**
 .692

**
 .728

**
 .728

**
 .880

**
 

738. 1        تـمـٌـم األداء
**
 .757

**
 .806

**
 .905

**
 

708. 1         فرص المسار الوظٌفً
**
 .768

**
 .861

**
 

والتعوٌضاتالمكافآت            1 .748
**
 .878

**
 

906. 1           مشاركة العاملٌن
**
 

 1            االداء العالً

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 ثانيًا: عالقات التأثير 

بةوجؾد تأثير معشؾية تشز ىحه الفخضية عمى )الفرضية الرئيدة الثانية:   بأبعادىا إلدارة السـؾ
بة، وتظؾير استقظاب) بة، وتقييؼ السـؾ بة، واالحتفاظ اداء السـؾ بة السـؾ االداء العالي ( في بالسـؾ

 الؾعيفي، والسكافآت السدار األداء، وفرص الذامل، وتةقةيةؼ الفعال، والتدريب التؾعيف) بأبعاده
 .(العامميؽ والتعؾيزات، ومذاركة

بػػػػػػة بأبعادىػػػػػػا فػػػػػػي االداء العػػػػػػالي، 24افػػػػػػخزت نتػػػػػػائج الجػػػػػػجوؿ )      ( وجػػػػػػػد تػػػػػػأثيخ معشػػػػػػػؼ إلدارة السـػ

بػػػػػػػة باعتبارىػػػػػػػا متغيػػػػػػػخا مػػػػػػػؤثخا، اف اسػػػػػػػتثسار إدارة  لتطيػػػػػػػخ نتػػػػػػػائج اسػػػػػػػتجابة عيشػػػػػػػة البحػػػػػػػث إف إدارة السـػ

بػػػػة مػػػػػغ اجػػػػػل اسػػػػتقصاب أفزػػػػػل ا لصاقػػػػػات والسػاىػػػػب السػجػػػػػػدة فػػػػػي البيئػػػػة، فزػػػػػال عػػػػػغ تصػػػػػػيخ ، السـػ

وتقيػػػػػػيع أداء ىػػػػػػحه السػاىػػػػػػب بذػػػػػػكل يدػػػػػػيع فػػػػػػي السحافطػػػػػػة عمييػػػػػػا، مسػػػػػػا يػػػػػػؤدؼ اؼ تحدػػػػػػيغ فػػػػػػي ىػػػػػػحه 

( وتخؽػػػػػيس ندػػػػػبة الخصػػػػػأ إلػػػػػى اقػػػػػل حػػػػػج 0.919الفئػػػػػات إلػػػػػى تحدػػػػػيغ االداء العػػػػػالي لمسجيخيػػػػػة وبػاقػػػػػع )

تحدػػػػيغ الؿيسػػػػػة الحخجػػػػة التػػػػػي يسكػػػػغ اف تػػػػػؤثخ  ( وىػػػػحا يسػػػػػارس دور ميػػػػع فػػػػػي0.042مسكػػػػغ وبسقػػػػػجار )

وتحػػػػػػج مػػػػػػغ قػػػػػػجرة السجيخيػػػػػػة عمػػػػػػى بشػػػػػػاء اداءىػػػػػػا وتحفيػػػػػػد دافعيػػػػػػة العػػػػػػامميغ عمػػػػػػى السذػػػػػػاركة فػػػػػػي اتخػػػػػػاذ 

 (. 21.881القخارات ، وبشاء أداء عالي بسقجار )

بة في االداء العالي( االنسؾذج الؿياسي لتأثير 19الذكل ) ادارة السـؾ
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بة تداىع في ( اف 25بيشت نتائج الججوؿ )    اسباب تمكؤ االداء العالي ( مغ 0.740تفديخ )ادارة السـػ
لتحديغ االداء  في السجيخية السبحػثة، وبالتالي فاف استجابات عيشة البحث تبيغ تػجو العيشة السبحػثة

 العالي لجييا، بيشسا الؿيسة الستبؿية فأنيا تقع خارج حجود البحث.
 

بة في االداء العالي( االوزان السعيارية لتأثير 25الجدول )  ادارة السـؾ

التقديرات  مدار االنحدار
 السعيارية

الخظأ 
 السعياري 

الشدبة 
 الحرجة

 ؾيسة
R2 

االحتسالية 
(P) 

نؾع 
 التأثير

ادارة 
بة  السـػ

 معشػؼ  *** 0.740 21.881 0.042 0.919 االداء العالي --->
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 االستنتاجات والتوصيات
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 330انفصم انراتع : االستنتاجات وانتىصيات                                                        
 

 السبحث االول

 االستشتاجات

بػػػػػػػػػة واالداء العػػػػػػػػػالي  .0 وجػػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػة ارتبػػػػػػػػػاط ذات داللػػػػػػػػػة احرػػػػػػػػػائية معشػيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيغ ادارة السـػ

 لمسجيخية السبحػثة، ما اسيع في احجاث تحديغ ممحػظ في اداء العامميغ في السجيخية.

بػػػػػة فػػػػػي االداء العػػػػػالي لمسجيخيػػػػػة  .5 وجػػػػػػد تػػػػػأثيخ معشػػػػػػؼ ذو داللػػػػػة احرػػػػػائية معشػيػػػػػة الدارة السـػ

بة لالداء العالي لمعامميغ في السجيخية.السبحػثة  ، مسا ساىع في تحديغ مقجار تفديخ ادارة السـػ

افػػػػػخزت نتػػػػػائج البحػػػػػث اىتسػػػػػاـ العيشػػػػػة السبحػثػػػػػة فػػػػػي نقػػػػػل الخبػػػػػخات مػػػػػغ االفػػػػػخاد ذوؼ السيػػػػػارات  .0

 والخبخات العالية الى العامميغ ذوؼ السيارات والخبخات السحجودة.

عػػػػػاييخ مػضػػػػػػعية ومتسيػػػػػدة فػػػػػي تحجيػػػػػج االحتياجػػػػػات حػػػػػخص السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة عمػػػػػى تبشػػػػػي م .5

 التجريبية والتصػيخية السشاسبة لتصػيخ السػاىب داخل السجيخية.

تحػػػػػػػخص السجيخيػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػة عمػػػػػػػى تػػػػػػػػفيخ مشػػػػػػػاخ عسػػػػػػػل مشاسػػػػػػػب مػػػػػػػغ اجػػػػػػػل ضػػػػػػػساف تحقيػػػػػػػق  .4

 التػازف بيغ الحياة االسخية وحياة العسل داخل السجيخية.

السبحػثػػػػػػة بتحجيػػػػػػج االحتياجػػػػػػات التجريبيػػػػػػة مػػػػػػغ خػػػػػػالؿ افػػػػػػخزت نتػػػػػػائج البحػػػػػػث اىتسػػػػػػاـ السجيخيػػػػػػة  .6

 واقع العسل مغ اجل ضساف تحقيق االداء الستسيد.

بتبشي بخامج التجريب واالحتياجات التجريبية الػاقعية والتي تفيج السجيخية  اىتساـ السجيخية السبحػثة .8

وتتباشى مع ميارات وخبخات العامميغ لجييا واالستخاتيجيات التي تزعيا مغ اجل تشفيح مياميا.
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 السبحث الثاني

 التؾصيات

س تحجيػػػػػج ضػػػػػخورة اىتسػػػػػاـ السجيخيػػػػػة السبحػثػػػػػة بتقػػػػػجيخ وتقيػػػػػيع اداء االفػػػػػخاد العػػػػػامميغ عمػػػػػى اسػػػػػا .0

االلتدامػػػػػات والقػػػػػجرات والسيػػػػػارات التػػػػػي يتسيػػػػػدوف بيػػػػػا، مسػػػػػا يتصمػػػػػب االمػػػػػخ اسػػػػػتثسار السعػػػػػاييخ الػضيؽيػػػػػة 

 السشاسبة لتقػيع اداء االفخاد استشادا الى شبيعة اعساليع.

ضػػػػػػخورة اف تحػػػػػػخص السجيخيػػػػػػة السبحػثػػػػػػة عمػػػػػػى مكافػػػػػػاة االفػػػػػػخاد العػػػػػػامميغ ذوؼ الشتػػػػػػائج العاليػػػػػػة،  .5

السبحػثػػػػػة وضػػػػػع خصػػػػػط متخررػػػػػة وواضػػػػػحة لتحقيػػػػػق الفػػػػػخص الػضيؽيػػػػػة  مسػػػػػا يتصمػػػػػب مػػػػػغ السجيخيػػػػػة

 وتصػيخ اداءىا.

ضػػػػػػػػػخورة اف تحػػػػػػػػػخص السجيخيػػػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػشح االفػػػػػػػػػخاد العػػػػػػػػػامميغ الفػػػػػػػػػخص القتػػػػػػػػػخاح  .0

التحدػػػػيشات عمػػػػػى السجيخيػػػػػة مسػػػػػا يتصمػػػػػب تسكػػػػػيغ العػػػػامميغ ومػػػػػشحيع السدػػػػػؤولية السشاسػػػػػبة التػػػػػي تذػػػػػجعيع 

 .عمى السذاركة في صشاعة القخارات

ضػػػػػػػػخورة اف تخاعػػػػػػػػي السجيخيػػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػػة مذػػػػػػػػاعخ االفػػػػػػػػخاد العػػػػػػػػامميغ بتحقيػػػػػػػػق رضػػػػػػػػاىع عػػػػػػػػغ  .5

 العسل، مسا يتصمب مشيا تػفيخ مشاخ العسل السشاسب الداء السياـ الػضيؽية داخل السجيخية.

ضػػػػػػػػػخورة اف تحػػػػػػػػػخص السجيخيػػػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتقصاب االفػػػػػػػػػخاد السػىػػػػػػػػػػبيغ مقارنػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالفخوع  .4

 شي بخامج اجػر ومحفدات فاعمة الستقصاب السػاىب بشجاح.االخخػ، مسا يتصمب مشيا تب

ا، ضخورة اف تستمظ السجيخية السبحػثة بخامج تعميسية وتصػيخ لتصػيخ مػاىب االفخاد العامميغ لجيي .6

.وضع بخامج تصػيخ ججيجة ومحتخفة تشسي قابمية االفخاد عمى التعمع والتصػرمسا يتصمب مشيا 
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االفػػػػػػػخاد السػىػػػػػػػػبيغ عمػػػػػػػى تصػػػػػػػػيخ مدػػػػػػػارىع السيشػػػػػػػي،  ضػػػػػػػخورة اف تذػػػػػػػجع السجيخيػػػػػػػة السبحػثػػػػػػػة .8

 ادائيػػػػػػع ومػػػػػػجػ السػىػػػػػػػبيغ االفػػػػػػخاد ألداء السدػػػػػػتسخ والتقيػػػػػػيع لمستابعػػػػػػة دقيػػػػػػق مسػػػػػػا يتصمػػػػػػب تبشػػػػػػي نطػػػػػػاـ

الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبيات. وتالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي االيجابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات تعديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى والعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل تقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسيع بػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
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 الكريؼ. القرآن -

 -السرادر العربية:    

 الكتب -
إدارة رأس الساؿ البذخػ مصارحات استخاتيجية في تشذيط االستثسار  ،أحسج عمى ،  صالح .0

 .5104ومػاجية االنييار، دار اليازورؼ العمسية لمشذخ والتػزيع، عساف، 
االسكشجرية ، ( إدارة السػارد البذخية ، الجار الجامعية ، الصبعة الخامدة ، 5110احسج ، ماىخ ) .5

 جسيػرية مرخ.
بة واالبجاع واالبتكار، دار 5118عامخ، شارؽ عبج الخؤوؼ)   .0 (، دراسات في التفػؽ والسـػ

 اليازورؼ لمشذخ والتػزيع، عساف.
آفاؽ ججيجة في التعميع الجامعي العخبي، دار الفكخ العخبي، القاىخة،  ،عمػؼ الديج الذخيبي .5

5116 . 
، دار ومكتبة 0( ادارة السػارد البذخية ، مجخل استخاتيجي ، ط5111)الييتي ، خالج عبج الخحيع  .4

 األردف . –الحامج لمشذخ والتػزيع ، عساف 

 
 الرسائل واالطاريح: -
بة وابعادىا واثخىسا في تحقيق 5101الكخعاوؼ، دمحم ثابت فخعػف) - (، البشية التحتية إلدارة السـػ

عتي الكػفة والقادسية، رسالة ماجدتيخ )غيخ االداء العالي لمسشطسات: دراسة مقارنة بيغ جام
 مشذػرة(، كمية االدارة واالقتراد، جامعة الكػفة.

 
 الخيادؼ في مشطسات األداء العالي" دراسة (،" التػجو5100الدمصاني، عمي عراـ لصيف ) .6

ماجدتيخ الؿيادات اإلدارية في جامعة االمارات العخبية الستحجة،" رسالة  تحميمية آلراء عيشة مغ
 .إدارة اعساؿ، غيخ مشذػرة، مقجمة الى مجمذ كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة القادسية

السشطسي في أشار (، " دور تسكيغ العامميغ في االداء 5101الجورؼ، ياسسيغ خزيخ عباس ،) .8
عشاصخ ادارة الجػدة الذاممة ":دراسة ميجانية آلراء عيشة مغ الؿيادات العمسية لعجد مغ الكميات 
في جامعة بغجاد ،رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة( ،كمية االدارة واالقتراد، بغجاد.
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ستخاتيجيات (، "التعمع التشطيسي والحاكخة التشطيسية وأثخىسا في ا5116الداعجؼ، مؤيج يػسف، ) .9
 إدارة السػارد البذخية"، أشخوحة دكتػراه ، كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة بغجاد

: "تشسية ميارات إدارة السػارد البذخية لتصػيخ فعالية االلتداـ 5104محسػد ،  سساح،  صياـ .:
التشطيسي لمعامميغ: دراسة تصبيؿية عمى قصاع العامميغ بجامعة بشيا"، رسالة ماجدتيخ غيخ 

 .مشذػر، كمية التجارة، جامعة بشيا
( " تأثيخ استخاتيجيات إدارة السػارد البذخية تعديد الجػدة 5115الذسخؼ ، انتطار احسج جاسع ) .01

الذاممة ، دراسة تقشية مغ مجيخؼ فشادؽ القصاع السختمط في بغجاد ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة 
 ، كمية اإلدارة واالقتراد ، جامعة السدتشرخية.

"انعكاسات نطع عسل االداء العالي في السخخجات (،5105رزاؽ جياد، ) لعابجؼ عميا .00
 االعساؿ، غيخمسارسات مخونة السػارد البذخية"، اشخوحة دكتػراه في فمدفة ادارة  بإشارالػضيؽية 

 مشذػرة، كمية االدارة واالقتراد، جامعة بغجاد.
ػر الحاتي لرياغة استخاتيجية (، تذخيز مؤشخات القر5100العبادؼ، ىاشع فػزؼ دباس) .05

ادارة السػاىب في ضل السجاؿ الحيػؼ لادارة: دراسة اختبارية متعجدة السدتػيات لعيشة مغ 
الذخكات في وزارة الرشاعة والسعادف، اشخوحة دكتػراه في ادارة االعساؿ، كمية االدارة 

 واالقتراد، جامعة بغجاد.
في تعديد  لمسػرد البذخؼ ودوره االستخاتيجي(،"التصػيخ 2014الغخاوؼ، رضا جبار جاسع ) .00

في وزارة البمجيات واالشغاؿ العامة"، رسالة ماجدتيخ إدارة اعساؿ،  األداء العالي" بحث ميجاني
 غيخ مشذػرة، مقجمة الى مجمذ كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة بغجاد

 
في تحقيق الشجاح  ( اثخ استخاتيجيات السػارد البذخية5100مجيج حسيج شاىخ ) ،الؽياض  .05

االستخاتيجي : دراسة ميجانية في وزارة الشقل "رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية اإلدارة 
 واالقتراد ، جامعة بغجاد.

بة: 5105كاشع، افتخار عبج الحديغ) .04 (، دور الؿيادة االستخاتيجية في تبشي مسارسات ادارة السـػ
لة ماجدتيخ في عمػـ االدارة العامة، كمية االدارة بحث ميجاني في وزارة العمػـ والتكشمػجيا، رسا

 واالقتراد، جامعة بغجاد.
(، دور االلتداـ في السدؤولية االجتساعية واخالؾيات االدارة  5105كذكػؿ، قاسع عبج عالج) .06

في تعديد سسعة السشطسة: دراسة تحميمية تذخيرية في مدتذفى الرجر التعميسي في الشجف 
االشخؼ، رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة(  في عمػـ ادارة االعساؿ، كمية االدارة واالقتراد، جامعة 

الكػفة.
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جية ( ، " حقػؽ االنداف وانعكاساتيا في الخيادة االستخاتي  2014كذكػؿ ، قاسع عبج عالج )  .08
دراسة استصالعية ألراء عجد مغ مجراء شخكات ومعسل االسسشت  واالداء العالي لمسشطسات " 

العخاؾية " ، أشخوحة دكتػراه إدارة اعساؿ ، غيخ مشذػرة ، مقجمة الى مجمذ كمية االدارة 
 واالقتراد ، جامعة كخبالء .

سي ، دراسة ألداء ( جػر التسكيغ في تعديد االبجاع السشط5115السمػؾ ، جالؿ سعيج ) .09
الؿيادات العمسية في جامعة السػصل )اشخوحة دكتػراه فمدفة في عمـػ إدارة األعساؿ ، غيخ 

 مشذػرة ، كمية اإلدارة واالقتراد جامعة السػصل.
بة والسقجرة الجػىخية لمسػارد البذخية كخيار لتعديد  5100عباس ، حديغ وليج ، .:0 ، ادارة السـػ

 ت ، رسالة ماجدتيخ ، جامعة بغجاد .السيدة التشافدية لمسشطسا
،تعديد القجرات االبجاعية في ضل مسارسات ادارة  5100السخشجؼ ، ستار كاضع حاجع ،  .51

بة ، دراسة تحميمية الراء عيشة مغ اعزاء الييئات التجريدية في بعس كميات جامعة  السـػ
القادسية ،بحث مقجـ الى مجمذ كمية االدارة واالقتراد ، جامعة القادسية ، رسالة ماجدتيخ . 
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 الدوريات والبحؾث:
بة الستكاممة في القصاع الرحي عمى وفق أنسػذج 5100حامج، اثسار مختزى) .50 (، ادارة السـػ

(Morton,2004 بحث ،) ،دبمػـ عالي بإدارة السدتذؽيات، كمية االدارة واالقتراد، جامعة بغجاد
 .50ص:

بة في مشطسات االعساؿ: رؤػ ونساذج مقتخحة، 5100العبادؼ، ىاشع فػزؼ) .55 (، ادارة السـػ
 .58، ص:51، العجد.8الغخؼ لمعمػـ االقترادية  واالدارية، جامعة الكػفة،السجمج.

(، االحتكاـ لمسكانة: مشطػر 5100عامخ عمي حديغ)العشدؼ، سعج عمي حسػد والعصػؼ،  .50
، 06معاصخ في عسمية تعديد الدمػؾ الخيادؼ، مجمة العمػـ االقترادية واالدارية، السجمج .

 .59-0، ص:49العجد.
بة: السشطػر العمسي 5101صالح، احسج عمي والدػداني، عمي مػات) .55 (، ادارة السـػ

 ، سمصشة عساف.05الدشة ،051واالستخاتيجي، مجمة االدارؼ، العجد 
بة في بشاء 5100العشدؼ، سعج عمي حسػد والعبادؼ، ىاشع فػزؼ) .54 (، فمدفة دور ادارة السـػ

، :4، العجد.6مشطسات االداء العالي، مجمة العمػـ االقترادية واالدارية، بغجاد، السجمج.
 .:059ص:

العالي واداء السشذأة ( أنطسة عسل االداء :511العشدؼ ، سعج عمي ، العبادؼ ، ىاشع فػزؼ ) .56
( كمية اإلدارة 45( العجد )04الرشاعية العامة ، مجمة العمػـ االقترادية واإلدارية السجمج )

 واالقتراد جامعة بغجاد .
(،" استخاتيجيات تعديد االستغخاؽ الػضيفي 5105العبادؼ، ىاشع فػزؼ، والجاؼ، والء جػدت ) .58

عساؿ" دراسة استصالعية لعيشة مغ العامميغ في ودورىا في تحقيق األداء العالي لسشطسات اال
(، 4القصاع السرخفي العخاقي في أربيل،" مجمة جامعة البرخة كمية اإلدارة واالقتراد، السجمج)

 (.016-85ص)-(، ص:العجد)
"واقع معخفة وتصبيق إدارة السػاىب السؤسدية باإلدارات التعميسية بسحافطة  ، دمحم جاد، حديغ  .59

 .5100(، فبخايخ 00(، الدشة )50البحخ األحسخ"، مجمة الثقافة والتشسية، العجد )
"إدارة السػاىب مجخل لتفعيل االنتساء  ، أمل محدػب، مخفت صالح ، زناتي ، ناصف  .:5

معات السرخية"، دراسات في التعميع الجامعي، العجد التشطيسي ألعزاء ىيئات التجريذ بالجا
 .5119(، ديدسبخ :0)

"استخاتيجية إدارة السػاىب لتعديد ميدة تشافدية لمسشطسة"، السجمة العمسية  ، مخوة دمحم، رضا  .01
.5106(، يشايخ 0القتراد والتجارة، العجد )ل
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الساّل، عبج الخحسغ مرصفى، والعابجؼ، عمي رزاؽ، واإلمارة، احسج عبج الحديغ،  .00
(، "استخجاـ مسارسات نطع عسل األداء العالي كسشيج لتعديد 5105والعبادؼ، ىاشع فػزؼ، )

في وقائع مؤتسخ ضساف الجػدة العمسي  إدارة الجػدة الذاممة في التعميع الجامعي"، بحث مشذػر
 .5105/  0/  51 – :0الجولي الثالث لجامعة الكػفة، لمفتخة مغ 

 
بة  5106العشدؼ ،سعج عمي ،الجليسي ،عساد عمي ) .05 الؿيادية في عسمية (، دور ادارة السـػ

التغييخ التشطيسي ، مجمة كمية بغجاد لمعمػـ االقترادية ، العجد الثامغ واالربعػف .
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 لسعمؾمات التعريؽية لعيشة الدراسة:ا
 الشؾع االجتساعي: 

 

 ذكر أنثى                               

 
 
 

    :العسر 

 سشة 41 – 31سشة                         مؽ  31- 21مؽ 
               

 سشة فأكثر 51سشة                           مؽ  51 -41مؽ 
 
 

 

 

 

 :التحريل الدراسي 

      اعدادية                                             دبمؾم فشي                
 

 بكالؾريؾس                                            دبمؾم عالي                                
                             

 دكتؾراه                                             ماجدتير                       

 

 
 سشؾات الخدمة 

 سشة  21-11سشؾات                               مؽ  11 – 1مؽ                
 

 سشة فاكثر              31سشة                                  مؽ  31-21مؽ                        
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 011                                                                  انًالحق 
 

 

 

 

 م / استبانة                                                          

 

  -تحٌة طٌبة :

تهدف االستبانة التً بٌن أٌدٌكم للحصول على البٌانات التً تستخدم فً انجاز البحث الموسوم ) ادارة 

الموهبة وتؤثٌرها باإلداء العالً : دراسة استطالعٌة فً وزارة االتصاالت / مدٌرٌة اتصاالت 

ٌجً ، وبما انكم ومعلوماتٌة دٌالى ( وهو جزء من متطلبات نٌل الدبلوم العالً فً التخطٌط االسترات

المعنٌون باألمر ،ولكونكم االلدر من غٌركم ، نرجو منكم االجابة على فمراتها بكل دلة وموضوعٌة . 

  -وارجو التفضل بمراءة المالحظات االتٌة :

 ان اجاباتكم سوف تستخدم ألغراض البحث العلمً حصراً. -1

 أو خاطئة .  رأٌكم الموضوعً الدلٌك هو المطلوب أذ لٌس هنان اجابات صحٌحة -2

( بدائل تتراوح بٌن ) اتفك تماماً، اتفك ،محاٌد ، ال اتفك ، ال اتفك  5ستجد امام كل فمرة ) -3

 ( أمام واحدة منها والتً تعبر عن وجهة نظركم .    √تماماً( ، نرجو منكم وضع عالمة )   

 ٌرجى عدم ترن أي سإال دون اجابة ، الن ذلن ٌعنً عدم صالحٌة االستمارة للتحلٌل .  -4

 الباحثة على استعداد تام لإلجابة عن استفساراكم حول عبارات االستبانة .  -5

 مع خالص شكرنا وتمدٌرنا لتعاونكم معنا متمنٌن لكم دوام التوفٌك

 

  ةالباحث                                                                    المشرف               

    طالبة الدبلوم العالً للتخطٌط االستراتٌجً / ابتسام منعم مصطفى     عد / الهام نعمة كاظم                 االستاذ المسا

 جامعة المادسٌة / كلٌة االدارة وااللتصاد / لسم ادارة االعمال           االدارة وااللتصاد     جامعة المادسٌة / كلٌة 

لسم ادارة االعمال             

 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة المادسٌة 

 كلٌة االدارة وااللتصاد

 الدراسات العلٌا   /لسم ادارة االعمال 

 التخطٌط االستراتٌجً  فً  العالً الدبلوم 
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بة / أسئمة استبانة األول القدؼ          -وكسا يمي  :مؿياس إدارة السـؾ
         

بة: ىي االدارة  لمحرؾل تدعى والتي البذرية السؾارد ادارة دور اخذت التي الحديثة اواًل: ادارة السـؾ
 استقظابيؼ عمى والعسل السؾاىب، واصحاب العالية والقدرات السيارات ذو الجؾىرية السقدرات عمى

 . وتظؾيرىؼ
 

 
 

بة استقظاب  مؽ وذلػ وقابمياتيؼ وقدراتيؼ لسياراتيؼ اختبار بعد وذلػ الؾعيفة، لذغل االشخاص افزل وانتقاء عؽ البحث: السـؾ
والحفاظ عمييؼ .لمسشغسة والخارجية الداخمية السرادر مؽ السؾاىب عمى لمحرؾل ومعدة مخررة وبرامج استراتيجيات خالل

 واستثسار مياراتيؼ أفزل استثسار مسكؽ وذلػ بيدف تحقيق اىداف الدائرة 

 الفقرات ت
    

 ال اتفق
 اتفق تساما

 تساما
 ال اتفق محايد اتفق

تأخذ السديرية طبيعة الؾعائف واالدوار بشغر االعتبار عشد  1
 ؾياميا باستقظاب السؾاىب .

     

مقارنة  السؾىؾبيؽ استقظاب األفرادتحرص السديرية عمى  2
   بالسشغسات األخرى.

     

بة  3 تستمػ السديرية برامج أجؾر ومحفزات فاعمة الستقظاب السـؾ
 بشجاح. 

     

      تيتؼ السديرية باستقظاب االفراد ذوي السيارات الستشؾعة. 4

تعتسد السديرية بذكل كبير عمى نتائج االختبارات لمستقدميؽ  5
 لمتعييؽ لغرض السفاضمة واختيار االفزل لذغل الؾعيفة.

     

بة: تظؾير قدرات وميارات االفراد السؾىؾبيؽ والعسل عمى صقميا بسا يتالئؼ مع متظمبات العسل، وذلػ مؽ خالل  تظؾير السـؾ
 وضع برامج تظؾير جديدة ومحترفة تشسي قابمية االفراد عمى التعمؼ والتظؾر.

االفراد ذوي المهارات العالٌة وتضع الخطط تحدد المدٌرٌة  6

 .لتطوٌرهم
     

      .تمتلن المدٌرٌة برامج تعلٌمٌة وتطوٌرٌة لتطوٌر المواهب 7

تحرص المدٌرٌة على نمل الخبرات من االفراد ذوي المهارات  8

 .العالٌة إلى ذوي الخبرة األلل
     

تضع المدٌرٌة معاٌٌر محددة وموضوعٌة لتحدٌد االحتٌاجات  9

 .التدرٌبٌة والتطوٌرٌة
     

       تشجع المدٌرٌة االفراد الموهوبٌن على تطوٌر مسارهم المهنً 11
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بة تقييؼ اداء الؾسيمة التي تدتظيع مؽ خالليا اإلدارة تؾجيو الجيؾد التي يبذليا االفراد السؾىؾبيؽ تجاه : السـؾ
، وفق نغام دقيق لمستابعة والتقييؼ السدتسر ألداء االفراد السؾىؾبيؽ ومدى ادائيؼ لمعسل تحقق أىداف الذركة

 بػية تقييسيؼ والعسل عمى تعزيز االيجابيات وتالفي الدمبيات.

 الفقرات ت
    

 ال اتفق
 اتفق تساما

 قال اتف محايد اتفق تساما

11 
واضحة في تقييؼ اداء العامميؽ تعتسد السديرية عمى معايير 

 السؾىؾبيؽ .
     

12 
يدتشد نغام التحفيز في السديرية عمى مخرجات نغام تقييؼ 

 اداء االفراد السؾىؾبيؽ.
     

13 
تستمػ السديرية القدرة عمى وضع اولؾية ألىداف االفراد 

 السؾىؾبيؽ بذكل مختمف استشادا لسعايير محددة. 
     

14 
معمؾمات عؽ مدتؾيات انجاز االفراد السؾىؾبيؽ  تستمػ السديرية

 لسيساتيؼ لتؾعفيا في مجال االبتكار والتجديد.
     

15 
تحرص السديرية عمى تؾفير االتراالت الالزمة بيؽ االفراد 

 السؾىؾبيؽ والسذرفيؽ اثشاء مدة التقييؼ.

     

بة: استبقاء بة االحتفاظ بالسـؾ  السؾىؾبيؽ االفراد ليؤالء واالغراء التحفيز انغسة خالل مؽ عمييا والحفاظ السـؾ
 . السديرية في بقائيؼ وبالتالي باألمان يذعرون  تجعميؼ مالئسة تشافدية اجؾاء وخمق عسل بيئة وتييئة

16 
يتظابق العسل في السديرية مع قدرات االفراد السؾىؾبيؽ 

 ومياراتيؼ.
     

17 
 أكثر العسل وضغؾط العسل عبء في السديرية االفراط تتجشب

 العامميؽ. قدرة مؽ
     

18 
تداىؼ الحؾافز والسكافآت التي تزعيا السديرية بذكل كبير في 

 وفاء العامميؽ لسشغستيؼ واالحتفاظ بيؼ .
     

      تترف الرواتب والحؾافز في السديرية بالعدالة واالتداق. 19

      .والحياة العسل بيؽ التؾازن  السديرية  في العسل عروف تمبي 21
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          -وكما ٌلً  :ممٌاس األداء العالً المسم الثانً / أسئلة استبانة 

 (High Performance Work Systems)                               أنظمة عمل األداء العالً

وهو عبارة عن مزٌج محدد من ممارسات ادارة الموارد البشرٌة واداء االعمال والتً تزٌد من مرونة ومهارة   

 Snell and Dean’s (1992),  ،Delery. واعتمد الباحث على عدة مماٌٌس منها ممٌاس  االفراد العاملٌن والتزام 

and Doty (1996), Snell and Youndt (2004), Chen (2008). ( التوظٌف  ، والذي ٌتكون من ستة أبعاد

، التدرٌب الشامل ، تمٌٌم األداء ، فرص المسار الوظٌفً ، المكافآت والتعوٌضات ، مشاركة العاملٌن(  وبالشكل  عال الف

 -التالً :

 التوظٌف الفعال : -1

 حاجة الدائرة من الموارد البشرٌة  هً عملٌة اختٌار أفضل المرشحٌن لشغل الوظائف وتوفٌر 

 الفمرات ت
    

 ال اتفك
 تماما

 اتفك 
 تماما

 ال اتفك محاٌد اتفك

1 

األفراد الذٌن ٌمتلكون المدٌرٌة تستمطب 
مهارات وخبرات كافٌة لشغل المناصب اإلدارٌة 

 وغٌر اإلدارٌة 

     

2 
ٌشارن مدٌرو األلسام مع مدٌر الموارد البشرٌة 

 فً االستمطاب والتعٌٌن 

     

3 

تخص مركز بٌانات ومعلومات تمتلن المدٌرٌة 
متمدمٌن للتعٌٌن فضالً الممابلة واالختبار لل

 فً المفاضلة والتعٌٌن  الستخدامها

     

4 

المواصفات  تطابكالمدٌرٌة بنظر االعتبار تؤخذ 
المتمدم للوظٌفة والمهارات التً تتطلبها 

 الوظٌفة 
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 التدرٌب الشامل : -2

على المهارات والقدرات والمعارف التً ٌحتاجونها من خالل  العاملٌن  دحصول األفراوهً عملٌة  

 من أجل نجاحهم فً العمل .االفراد عملٌة نظامٌة لتغٌر سلوك 

 الفمرات ت

 اتفك
 تماما

 ال اتفك ال اتفك محاٌد اتفك
 تماما

    

1 
فً كل األلسام لبرامج االفراد العاملٌن  ٌخضع 

 تدرٌبٌة وتطوٌر محددة سنوٌا

     

2 

من المدٌرٌة ٌتم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة فً 
خالل والع العمل والمتطلبات الالزمة لتحمٌك 

 االداء المتمٌز 

     

3 
برامج منتظمة لتدرٌب وتطوٌر المدٌرٌة تعتمد 

 الجدد الكتساب المهارات الالزمةالعاملٌن 

     

4 

تعد برامج التدرٌب واالحتٌاجات التدرٌبٌة 
والعٌة ومفٌدة تتماشى مع تنفٌذ استراتٌجٌة 

 . المدٌرٌة 

     

 

 تةقةيةؼ األداء : -3

في ضػء معاييخ العسل السشطسة وىي عسمية تذخيز ومخاجعة لسدتػػ تصػر أداء السػضف في  
 السحجدة .

 الفمرات ت
    

 ال اتفك
 تماما

 اتفك
 تماما

 ال اتفك محاٌد اتفك

1 
معاٌٌر متعددة لتموٌم أداء المدٌرٌة  عتمدت

 استناداً إلى طبٌعة أعمالهم .االفراد 

     

2 
ٌنالش المشرفون األداء الفردي لمرإوسٌهم 

 بصورة مستمرة . 

     

3 
على االفراد العاملٌن تستند تمدٌرات تمٌٌم اداء 

ألداء االلتزام و المدرات والمهارات المطلوبة 
 الوظٌفة

     

4 
عن نتائج تمٌٌم أدائهم الفردي  االفراد ٌبلغ

 بشكل منتظم 
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 فرص السدار الؾعيفي : -4

تسشحيع حالة الزساف االفخاد اشارات بأف لجييا التداـ شػيل األمج تجاه  السشطسة  وىي عبارة عغ ارساؿ 
 واألماف نحػ وجػد فخص الشسػ والتصػر داخل الجائخة.

 الفمرات ت
    

 ال اتفك
 تماما

اتفك 
 تماما

 ال اتفك محاٌد اتفك 

1 

تكون  طموحات تحرص المدٌرٌة على ان 
معروفة من لألفراد العاملٌن  المسار الوظٌفً 

 لبل مشرفٌهم المباشرٌن 

     

2 
خطط متخصصة وواضحة المدٌرٌة تمتلن 

 لألفراد العاملٌن لتحمٌك الفرص الوظٌفٌة 

     

3 
على أداء  فً المدٌرٌة ٌعتمد نظام الترلٌة  

 االفراد العاملٌن 

     

4 
ٌعتمد الحصول على فرص المسار الوظٌفً 

 على العاللات والمحاباة مع المسإولٌن 

     

 السكافآت والتعؾيزات : -5

في الػضائف وتحفيدىع لتحقيق نتائج عالية والحرػؿ عمى الخضا االفخاد نطاـ أساسي وفعاؿ الستقخار 
 الػضيفي لجييع لألعساؿ التي يسارسػنيا . 

 الفمرات ت

    
 ال اتفك

 تماما
 اتفك 
 تماما

 ال اتفك محاٌد اتفك 

1 
تتناسب التعوٌضات التً تمدمها المدٌرٌة مع 

 تولعات االفراد العاملٌن 

     

2 
باهتمام وبشكل مستمر برامج المدٌرٌة تتابع 

 عاملٌن الرواتب والحوافز بما ٌتالءم واستحماق ال

     

3 
ٌتنوع ممدار ونوع الحوافز تبعا الختالف الكفاءة 

 االفراد العاملٌن والممدرة بٌن 

     

4 
بوصفها جزء من المدٌرٌة تستخدم المكافؤة فً 

منظومة التمٌٌز بٌن االداء االعتٌادي واألداء 
 المتمٌز

     

5 
 نظام فرها على المعلومات التً ٌوالمدٌرٌة تعتمد 

تموٌم األداء لغرض تحدٌد الحوافز التً ٌستحمها 
 الموظفٌن
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 مذاركة العامميؽ : - 6

لتحسل السدؤوليات وتحقيق وىػ العسل داخل الجائخة كفخيق واحج والتفاعل ذىشيًا ووججانيًا واجتساعيًا 
 األىجاؼ .

 الفمرات ت

    
 ال اتفك
 تماما 

 اتفك
 تماما 

 ال اتفك  محاٌد  اتفك

1 
تشجع المدٌرٌة على مشاركة االفراد العاملٌن فً 

 اتخاذ المرارات 

     

2 
اللتراح التحسٌنات لألفراد فرصة المدٌرٌة تمنح 

 التً ٌرونها مناسبة 

     

3 
على االفراد العاملٌن ثمافة تشجع تمتلن المدٌرٌة 

 المشاركة فً صناعة المرارات 

     

4 
ترى المدٌرٌة بؤن مشاركة العاملٌن فً اتخاذ 

 المرارات تعزز من رضاهم عن العمل 
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 لائمة بؤسماء المحكمٌن االفاضل

 التخصص  الجامعة والكلٌة  اسم المحكم ولمبه العلمً  ت

كلٌة االدارة  –جامعة المادسٌة  ا. د حامد كاظم متعب  1
 وااللتصاد 

 إدارة اللوجستن

كلٌة االدارة  –جامعة المادسٌة  ا. د فراس عدنان عباس  2
 وااللتصاد 

 نظم المعلومات االدارٌة 

كلٌة االدارة  –جامعة المادسٌة  ا. د علً حسٌن عبد الرسول  3
 وااللتصاد 

 ادارة تسوٌك 

كلٌة االدارة  –جامعة المادسٌة  ا. د عبدهللا كاظم حسن  4
 وااللتصاد 

 ادارة مالٌة 

كلٌة االدارة  –جامعة المادسٌة  ا. د رونك حسٌن كاظم  5
 وااللتصاد 

منظمة وسلون  نظرٌة 
 تنظٌمً 

 االحصاء التطبٌمً  كلٌة االدارة وااللتصاد  –جامعة دٌالى  ا. د هٌثم ٌعموب ٌوسف الصافً  6

ادارة  –ادارة اعمال  كلٌة االدارة وااللتصاد  –جامعة دٌالى  ا. د محمود حسن جمعة  7
 الموارد البشرٌة 

  –الجامعة  –كلٌة بالد الرافدٌن  ا . د زكرٌا مطلن الدوري  8

 دٌالى 

 ادارة استراتٌجٌة 

  –الجامعة  –كلٌة بالد الرافدٌن  ا . د سامً عزٌز سامً  9

 دٌالى 

 االحصاء التطبٌمً 

كلٌة االدارة  –جامعة المادسٌة  ا. م. د جواد محسن راضً  10
 وااللتصاد  

 ادارة استراتٌجٌة 

كلٌة االدارة  –جامعة المادسٌة  ا. م . د بشرى عبد الحمزة عباس  11
 وااللتصاد 

 ادارة االنتاج والعملٌات 

ادارة  –ادارة اعمال  كلٌة االدارة وااللتصاد  –جامعة دٌالى  كرم  .د  كرٌم صٌهود  م 12
 الموارد البشرٌة 
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 ٌالىالهٌكلٌة التنظٌمٌة لمدٌرٌة االتصاالت ومعلوماتٌة محافظة د
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Abstract 

     This paper aiming at focusing on talent management significance 

(an independent variable) with its dimensions (attracting talent, 

developing talent, evaluating talent performance, retaining talent) on 

high performance (dependent variable) by its dimensions (effective 

recruitment, comprehensive training, performance evaluation, career 

path opportunities, Rewards, compensation, employee contribution) 

Directorate Communications and Information  in Diyala. So as to 

realizing the objective, the problem is diagnosed by the question: 

Does the Directorate Communications and Information  in Diyala a 

wares that talent management has a role in improving high 

performance? According to   this, two main hypotheses are 

formulated: The first hypothesis (there is a significant correlation 

between talent management and high performance), the second key 

hypothesis (there is a significant effect of talent management in high 

performance), and the research targeting (Directorate 

Communications and Information  in Diyala ) the research 

community. The sample including (150) members out of a total of 

(562). The researcher depended the descriptive analytical method, 

where data is collected through a questionnaire and distributed to the 

sample. These data on the variables included in the analysis subjected 

to a set of suitable statistical methods appropriated with the 

requirements of the surveyed Directorate. The validity of the 

standards construction used after that examining the research 

hypotheses via identifying the nature and type of the relationship 

between talent management and high performance and their 

dimensions by examining  simple correlation hypothesis  using the 

statistical package (SPSS.V.27), besides measuring the extent of 

talent manage impact  with its dimensions on high performance 

through the structural equation modeling adoption of the statistical 

package (AMOS.V.26) and the interpretation of all the research 

hypotheses, the research concluded a set of results, the most important 
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of which is that there are a main role for talent management in 

improving high performance in Directorate Communications and 

Information in Diyala . 

Keywords: talent management, high performance. 
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