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 الشكر والتقدير

َّ، وإن عددت عدد نعمه ًشيء، واحلمد هللا ملء كل شيء، واحلمد هللا محدا يرضيه احلمد هللا عدد كل
ً، ولو اختذت البحر مدادا واألشجار أقالما فلن أوفيه، أحصيهفلن  وعظيم ، احلمد هللا على حكمة التدبريً

ًوالصالة والسالم عدد ما يف السموات واألرض، على من نشر النور يف الكون طوال وعرضا، التيسري ً. 
 :مث أما بعد

 شعرًوإن تطق شكرا فال كنت من   ًأعرين لسانا أيها الشعر للشكر     
ًأشكر كل من قدم حرفا يستفاد منه يف العلم والبحث، وأشكر كل من استفدت من علمه وجتربته؛ 

أمل حممد حسن البدوي، أستاذ اإلدارة املساعد بكلية الرتبية جبامعة / وأخص بالشكر أستاذيت الدكتورة
األستاذ و ان القطاف،امللك خالد، على بذهلا منذ البدايات، وطوال فرتة البحث، حىت أينعت الثمرة وح

 ة،عة امللك خالد على جهوده املبذولالسيد السيد البحريي أستاذ اإلدارة والتخطيط يف جام/ الدكتور
يف جامعة امللك  آل زاهر أستاذ إدارة التعليم العايل وختطيطه شتويعلي بن ناصر / األستاذ الدكتوروأشكر 
على ، التخطيط الرتبوي جبامعة امللك خالدو إلدارة اسلطان املخاليف أستاذ/ الدكتوراألستاذ  و،خالد

قبوهلما مناقشة هذه الرسالة، وكذلك أشكر كافة أعضاء كلية الرتبية، وقسم اإلدارة واإلشراف الرتبوي 
وأشكر كل من له حق ،  وأشكر وزارة التعليم على ماقدمته من تسهيل إلكمال دراسيتجبامعة امللك خالد،

 .يف دفعي لألمامًعلي، وكل من كان سببا 
ًوأسأل اهللا العظيم أن جيعل كل حرف ثقيال يف ميزان احلسنات، خالصا نافعا جاريا بال انقطاع  ً ً ً ٍ

ًتغشاه الربكات، وأن جيعل لوالدي نصيبا ولكل من أحب ّ. 
 

 وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد
 

 الباحثة



ج 

  باللغة العربيةالرسالةمستخلص 

 . جامعة امللك خالد:الجامعة
 . كلية الرتبية:الكلية المانحة
 . اإلدارة واإلشراف الرتبوي:القسم العلمي

 . اإلدارة واإلشراف الرتبوي:التخصص
 .املاجستري يف الرتبية، ختصص إدارة وإشراف تربوي :الدرجة العلمية

 .دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد :الرسالةعنوان 
 .نورة عبد اهللا حزام الشهراين :الباحثةاسم 

 ).٤٣٤٨٢٠٤٨٩( :الرقم الجامعي
 . البدويحممد حسنأمل  .د :المشرف العلمي
 هـ١٤٣٨  /٨/  ٢٥  :تاريخ المناقشة

 :المستخلص
دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة واقع  هدف هذا البحث إىل تعرف

من خالل تعرف دور االستقطاب واحلوافز والتعاقب واالحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق امللك خالد، 
) ٤٥(التميز التنظيمي يف اجلامعة، ومت استخدام املنهج الوصفي، واالستبانة كأداة للبحث، وتكونت من 

ًعميدا، ووكيال، ورئيس قسم، وعضو تدريس جبامعة امل) ٤١٠(فقرة، وطبقت األداة على   .لك خالدً
، )٤.٠٥(كبرية، مبتوسط حسايب بلغ موافقة دور إدارة الكفاءات جاء بدرجة : وأظهرت النتائج أن

 كبرية، مبتوسط حسايب بلغ  موافقة؛ حيث جاء دور االستقطاب بدرجة)٠.٢٣(وباحنراف معياري بلغ 
كبرية، مبتوسط حسايب  موافقة، ودور التعاقب الوظيفي جاء بدرجة )٠.٢٥(، واحنراف معياري بلغ )٤.١٥(

كبرية، مبتوسط حسايب بلغ  موافقة، ودور احلوافز جاء بدرجة )٠.٢٧(، واحنراف معياري بلغ )٤.٠٣(بلغ 
 موافقة، وكذلك دور االحتفاظ بالكفاءات األكادميية جاء بدرجة )٠.٣٥(، وباحنراف معياري بلغ )٣.٨٣(

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ). ٠.٣٤(غ ، واحنراف معياري بل)٤.١٦(كبرية، مبتوسط حسايب بلغ 
ًذات داللة إحصائية يف استجابات العينة على مجيع حماور أداة البحث تبعا ملتغريات البحث ما عدا حمور دور 
احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي؛ حيث ظهرت فروق ذات داللة إحصائية على هذا احملور تعزى للرتبة 

 التأكيد على: قد خلص البحث إىل عدد من التوصيات من أبرزهاو. اذ مساعدية، ولصاحل رتبة أستالعلم
ِ إعداد صف ثان من الكفاءات األكادميية واملهيئة لألدوار املستقبلية احملتملة، واالهتمام باستطالعات أمهية

 .افزالرأي للكفاءات األكادميية، واملسوحات الدورية؛ لقياس مدى رضاهم الوظيفي، وتطوير نظام احلو
 .الكفاءات، إدارة الكفاءات، التميز التنظيمي، جامعة امللك خالد :الكلمات المفتاحية
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 مدخل إلى البحث

 : مقدمة البحث
وتسارع تطوراته؛ بسبب التزايد ،  معطيات العصرتشهد املنظمات العاملية حتوالت عميقة يف ظل
وقد انعكست هذه املعطيات والتحديات على ، املعريف، واالنفجار التكنولوجي، والتغري األيديولوجي

ا؛ وذلك ملواكبة هذه التغريات، والتعامل معها بإجيابية، سري عمل املنظمات بل أصبح ذلك ، وإدارا
ورفع مستوى ، وحتقيق أهدافها، وتصل إىل املنافسة والتميز، دمهاًضروريا لتحافظ املنظمات على تق

 .وتفرد إنتاجها، أدائها
إن تسارع التغريات املعاصرة واملؤثرة يف مستقبل املنظمات قد فرض على تلك املنظمات حتديات 

األساليب  جديدة مضافة؛ لذا أصبحت املنظمات املعاصرة تسعى ملواكبة التطورات السريعة واملتالحقة بشىت
واليت من  التحديات؛ وذلك ملواجهة هذه، ًاإلدارية؛ سعيا لتحقيق التطوير، وتقدمي اخلدمات يف أفضل صورة

تمع وتنوعها، تعدد وتنامي األهداف: أمهها  والتنافسية والتحوالت االقتصادية، وقلة املوارد، وتزايد حاجات ا
 .Kazemi& GHasemzade, 2015, p.106)؛ ٣٥ .ص، ٢٠١٣، وعيشوين، والربواري، باشيوة(العاملية 

يف العقود القليلة املاضية ظهر رأس املال البشري كمصدر غري مادي، ووسيلة تنظيمية أساسية 
؛ (Mahmood & Azhar, 2015, p:102). لصناعة تقدم تنافسي، يضمن استمرارية منو املنظمات ومتيزها

 بأمهية -ت القناعة الراسخة لدى املهتمني بإدارة املنظمات ونتيجة هلذه لتحوالت والتغريات الكبرية ظهر
ًومتنحها سبقا ، وأمهية حيازة كفاءات تنظيمية أساسية متيز املنظمة عن غريها، العنصر البشري الكفء
 .)١٠٩. ص، ٢٠٠٩، احلبيب واجلياليل( دائمة ًتنظيميا ومزايا تنافسية

كما تعترب الركيزة األساسية اليت تعتمد ، مات ومتيز أدائهاوتعترب الكفاءات البشرية أساس تنافسية املنظ
فإن هذا املصدر وبالتايل ، عليها لتحقيق أهدافها؛ ذلك أن هذه الكفاءات هي مصدر اإلبداع والتطوير

كل ذلك من ، كما أنه حباجة إىل تعميق وتقوية معارفه، وصقل مهاراته، االسرتاتيجي حباجة إىل إدارة ومتابعة
واملنظمة تعترب كمجموعة من الكفاءات املرتاكمة عرب . يات التطوير والتكوين والتدريب والتعلمخالل عمل

ا الروتينية والعالقات ما بني األفراد واليت يعترب إجياد توليفة ، الزمن، واملتجذرة يف بنيتها وتكنولوجيتها وعمليا
 .)Lawler& Worley, 2011, p.2 ؛٦.ص، ٢٠١١، الشيخ( ًمناسبة منها مصدرا من مصادر النجاح

ًلقد أصبحت إدارة الكفاءات عنصرا أساسيا يف اسرتاتيجيات املوارد البشرية للمنظمات واكتسبت ، ً
ًيف اآلونة األخرية اهتماما متزايدا يف جمال حبوث املوارد البشرية وتطويرها واستطاعت املنظمات اليت ، ً

ا التقدم بأعماهلا وبالتايل فقد ، وحتقيق امليزة التنافسية يف بيئتها،  أهدافهاوالوصول إىل، َاهتمت بكفاءا
 .)٩٤. ص، ٢٠١٦، الكساسبة(منحت إدارة الكفاءات أولوية يف أنشطة املوارد البشرية 

واليت تكمن يف تكوينه للموارد ، إن منظمات التعليم العايل تستمد أمهيتها من أمهية التعليم العايل
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مع احتياجات التنمية االقتصادية، والقادرة على االستجابة ملتطلبات التطور واملتكيفة ، البشرية املؤهلة
وكذلك فيما يقدمه من تعليم وحبوث علمية ومسامهة يف ، - سواء كانت حملية أو عاملية -وتغرياته املستمرة 

تمع   .)٣١. ص، ٢٠١٢، منور(خدمة ا
تمع ذوي وتعترب اجلامعات من أهم القطاعات واملنظمات الرتبوية ال يت حتتضن أكرب جمموعة من أبناء ا

االت والتخصصات املتميزة، واخلربة العم، التأهيل العايل  .)٤. ص، ٢٠١٣، الغزو(يقة الواسعة يف مجيع ا
وتؤكد العديد من التوجهات العاملية املعاصرة املهتمة بتطوير التعليم العايل على أن األكادميي 

وإمنا تتغري بتغري حاجات ، م بالعديد من األدوار اليت ال ميكن أن تكون ثابتةمبنظمات التعليم العايل يقو
َوخصوصا يف عصر ومبجاراة التطورات يف البيئة الداخلية واخلارجية، ، املستفيدين واملوقف التعليمي

وألن األكادميي يف اجلامعة هو الوسيلة واملصدر ). ٢٤٣. ص، ٢٠١٤، السالطني (التحوالت السريعة
 حنو التطور من خالل تعزيز الفكر خرينفإن األكادمييني يسهمون بشكل كبري يف دفع اآل، قل املعرفةلن

إن األكادميي الذي ميلك ، أكثر من أي شخص آخر يهمذ يستطيعون التأثري بشكل أعمق علوالعقل؛ إ
كادميية مسعة طيبة وهذا يسهم يف اكتساب املنظمة األ، الكفاءة يستخدم عناصر املعرفة الواسعة والعميقة

ذا يكون األكادمييون األكفاء عنصرا رئيسا وشرطا أساسيا ملنظمة أكادميية ناجحة وسليمة، وتنافسية ًو ً ً ً 
(Shaheen, Sajid, & Batool, 2013, p.1-2; Ghani, Shahadan& Liew, 2013, p.1). 

 أعمال اجلامعات وحتقيق ة يف إجنازولذلك، فإن دور الكفاءات األكادميية يف اجلامعات له أمهية كبري
ا وتنميتها، ومن أجل ضمان قيام الكفاءات بدورها بكفاءة وفاعلية، أهدافها ، فإنه يستوجب االهتمام 

ا إىل املستوى الذي تكون فيه قادرة على العمل وهذا ، راغبة يف االستمرار فيه، راضية عنه، والوصول 
قابلة ،  جيب أن يتوفر يف اجلامعة من بيئة جاذبة للكفاءات األكادمييةيتطلب اسرتاتيجية واضحة املعامل ملا

ا احملافظة عليهم ، للتنفيذ واالستثمار بتأهيل وإعداد الكفاءات  .)٧. ص، ٢٠١٣، الغزو(من شأ
بدأ ومع ظهور هذا البعد احليوي يف جناح املنظمات ، األكادميية ال يقل أمهية عن توفري املوارد املادية واملالية

ها إدارة الكفاءات االهتمام بالبحث عن أفضل األساليب اإلدارية اليت تسهم يف حتقيق ذلك؛ ومن أبرز
 .)٨٧. ص، ٢٠١١، محرون(األكادميية 

ًوقد أصبحت حاجة املنظمات لتحقيق التميز مطلبا ملحا ومهما ً ونتج عن ذلك قدر كبري من ، ً
من خالل وضع اخلطط ، وتوجهات حديثة، تغيريات جوهريةالتنافس والصراع بني املنظمات؛ حملاولة إجراء 

ويعترب  ).٢١٢. ص، ٢٠١٣، اخلرشة والزريقات ونور (والربامج التنموية الشاملة ملواكبة هذه التغيريات
، وفاعليتها، وحيويتها ،حتقيق التميز من القضايا املهمة اليت تسهم يف مساعدة املنظمات لتجديد نشاطها

وقد أكدت بعض اخلطط ، والوصول إىل حتقيق املكانة اليت تسعى للوصول إليها، هودهاوتطوير براجمها وج
ا األكادميية العاملية على أن التميز وحتقيقه مطلب ضروري ملنظمات  ، السالطني(التعليم العايل، ومن أولويا

 ).٩٧. ص، ٢٠١٤
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، نادرة ودائمة، ة لالستبدالغري قابل، صعبة التقليد، والتميز يتحقق بتوظيف موارد وكفاءات مثينة
وعليه فإن الصياغة الصرحية والضمنية السرتاتيجيات املنظمات ينبغي أن تتجه حنو االستثمار األمثل 

عن طرق الستثمارها بصفة كاملة والبحث ، ثماراتوهو ما يتطلب حتديد أفضل االست، هلذه الكفاءات
 .)٢١٥. ص، ٢٠٠٩، احلبيب واجلياليل(

التنظيمي موضع االهتمام والنقاش الواسع من قبل الباحثني؛ وذلك ألن عصر املعرفة وقد غدا التميز 
واملعلومات إمنا يعتمد على العناصر اليت تتسم بالتميز وتعدد املعارف وتنوعها؛ حيث إن حتقيق املنظمة 

دى معظم لتميز األداء يتطلب من أعضائها االبتعاد عن كل ما هو منطي، وروتيين يف األداء والسلوك ل
 يعرب التميز التنظيمي عن ؛ لذا(Darling & walker, 2010, p. 3)املنظمات وتبنيها لنظم حيوية وفاعلة 

جيمع عناصر ومقومات بناء املنظمات على أسس حتقق هلا القدرة على مواجهة ، احلاجة إىل مدخل شامل
ا ابط والتناسق الكامل بني عناصرها كما تكفل هلا حتقيق الرت، املتغريات واألوضاع اخلارجية احمليطة 

ا الذاتية ا احملورية والتفوق بذلك، ومكونا وحتقيق الفوائد واملنافع ألصحاب املصلحة؛ من ، واستثمار قدرا
تمع بأسره ، ومتعاملني معها، عاملني باملنظمة  .)١٤٩. ص، ٢١٠٤، العمامي(وا

وتطوير املوارد البشرية مبثابة القوة ، ية للتميز التنظيميوتعترب املوارد البشرية املتميزة هي األداة احلقيق
وتستند اجلهود من أجل حتقيق التميز ). ٣٢٩. ص، ٢٠٠٩، محودة(الفاعلة لتحقيق أهداف املنظمة 

واالستفادة من جتارب املنظمات الناجحة ، التنظيمي إىل تقنيات ومنهجيات إدارية متقدمة ومتطورة
وقد توجهت العديد من . ىل حلول للتحسني املستمر واملضي حنو التميزوالرائدة؛ من أجل التوصل إ

يريات داخلية وبسيطة يف ًبدال عن االعتماد على تغ،  عن التميزًا لألخذ مبداخل إدارية شاملة حبثاملنظمات
ارتبط التميز التنظيمي بالعديد من االجتاهات واألساليب اإلدارية احلديثة؛ ومنها إدارة و، املنظمات

 ).Hashemi& Ghajari, 2014, p.37 ؛٢٠. ص، ٢٠٠٩، اهلوساوي(الكفاءات 
 حركات ًومن أساليب حتقيق التميز التنظيمي هو االستثمار يف التعليم والتميز فيه؛ حيث إن كثريا من

؛ إذ يعترب التعليم )٢. ص، ٢٠١٤، البحيصي (تمعات كانت بفعل متيز اجلامعاتالتقدم والنمو يف ا
وحتقيق التميز يف التعليم اجلامعي يتطلب ،  من أولويات التنمية البشرية على صعيد العامل أمجعاجلامعي

والنظم والعمليات من أجل صنع ظروف مواتية لإلبداع وتلبية املخرج اجلامعي ، توجيه كل املوارد البشرية
تمع وسوق العمل كإدارة الكفاءات وذلك من خالل أساليب إدارية تساعد على ذلك؛ ، ملتطلبات ا

 ). ٣٣٠. ص، ٢٠٠٩، محودة(األكادميية يف اجلامعات 
ًويشهد التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية حراكا تنظيميا نوعيا، يهدف إىل تلبية حاجات  ً ً

ً جهودا )اًوزارة التعليم العايل سابق (وتبذل وزارة التعليم، التنمية املستدامة واملتوازنة يف مجيع مناطق اململكة
 إىل حتقيق الرؤية املستقبلية السرتاتيجية خطة التنمية اًبنوعية وجودة التعليم؛ وذلك سعيحثيثة لالرتقاء 

تمع املعريف، "التاسعة بالنسبة للتعليم العايل؛ وهي  تعليم جامعي ينافس على الريادة، ويسهم يف بناء ا
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 .)٨٨. ،ص٢٠١٢أبوخضري،  ("لبيئيةاالقتصادي واالجتماعية واويليب متطلبات التنمية 
 على أمهية حمور القوة االستثمارية عرب برنامج - املباركة بإذن اهللا -) م٢٠٣٠(وقد أكدت رؤية 

االت ، امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية االت؛ ومن أبرز هذه ا واستثمار الكفاءات وتطويرها يف كافة ا
 .لى سد الفجوة بني خمرجات التعليم العايل وسوق العملوذلك للعمل ع، جمال التعليم العايل

فهي ، يف حتقيق التميز التنظيميدارة الكفاءات األكادميية إدور ًوبناء على ما سبق، تظهر أمهية 
ويف جامعة ، مدخل إداري مناسب وفاعل يف حتقيق التميز التنظيمي يف منظمات التعليم العايل بشكل عام

 . حديدامللك خالد على وجه الت
 :مشكلة البحث
فهو من األساليب املهمة لدخول املنافسة ، حتقيق التميز التنظيمي إىلمنظمات التعليم العايل تسعى 

فكل قسم أكادميي وإدارة تشغيلية توجه وسائلها ومواردها البشرية واملادية حنو ، احمللية واإلقليمية والعاملية
 .)٢٥٦. ص، ٢٠١٣، اهلادي(ككل مما حيقق أهداف اجلامعة ، التحسني املستمر

يسهم هناك العديد من الشواهد اليت تؤكد على أن األخذ بإدارة الكفاءات األكادميية يف اجلامعات و
 األكادمييني الذين ويعمل على توفري، يف متكني املنظمة من التعامل مع بيئة التنافس اليت تتسم بسرعة التغيري

تصنع ملنظمات احلديثة أصبحت تركز اهتمامها على الكفاءات اليت يتميزون بالكفاءة يف العمل؛ إذ إن ا
حممود ؛ (Uche, 2012, p.164  توال ميكن حتقيق أي تغري ناجح أو متيز يف غياب الكفاءا، التغيري والتميز

 .)١٤. ص، ٢٠١٣، عوض اهللاو
نورة شهر حمرم عام وقد جاء يف توصيات املؤمتر الدويل للتدريب والتطوير املنعقد يف جامعة األمرية 

،  التأكيد على أمهية إدارة الكفاءات األكادميية يف اجلامعات-م ٢٠١٥هـ املوافق شهر أكتوبر عام ١٤٣٧
ا، تشمل االستقطاب، واإلبقاء، والتعاقب الوظيفي، والتدريب والتطوير  والتحفيز؛ وبناء اسرتاتيجيات خاصة 

م يف مما يسه، وضرورة استبقائها، واحملافظة عليها، عاتوذلك لضمان استقطاب الكفاءات املتميزة باجلام
والتكامل مع خطط التنمية من خالل االهتمام ،  التعليميةإضافة أبعاد نوعية للجامعات واملنظمات

 .)٢٠١٧، موقع جامعة األمرية نورة(وتعزيز الريادة والفاعلية للمخرجات التعليمية ، بالعنصر البشري
 وباألخص -على أن التوجه حنو استثمار املوارد Riccio, 2010) (وقد أكدت دراسة ريشيو 

وكذلك أظهرت دراسة متعب وحاجم ، ويات العمل من أجل جناح املنظمات من أول-الكفاءات منها 
 واملشاكل أن الكليات اليت تطبق عمليات وأبعاد إدارة الكفاءات استطاعت التغلب على الصعوبات) ٢٠١٢(

يف حني أظهرت دراسة حممود ،  تعزيز األفكار اإلبداعية، وأساليب حل املشكالتاليت واجهتها من خالل
، وجود معوقات لتطبيق إدارة الكفاءات يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف) ٢٠١٣(وعوض اهللا 

على وجود مشكالت تواجه ممارسة إدارة الكفاءات يف األقسام العلمية ) ٢٠١٤(وأكدت دراسة احلمدان 
 منها قلة املخصصات املالية وقلة الربامج ة العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةبكلي
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وجود غموض يف نظام ) ٢٠١٥(ًوأيضا فقد بينت دراسة مجعة ، التدريبة وغموض مفهوم إدارة الكفاءات
 أكدت دراسة عبدالغفار وكذلك فقد، ًإدارة الكفاءات البشرية وخصوصا فيما يتعلق بعمليات هذا النظام

 يف تعميق مفهوم إدارة املعرفة ورأس املال الفكري بدور مهم على أن اجلامعات تقوم) ٢٠١٣(مهام و
وقد أظهرت كذلك دراسة قوامسه ودرقال ، واستثمارها من أجل حتسني األداء وحتقيق التميز التنظيمي

ٍوجود مستوى عال ) ٢٠١٤(ويقة ودراسة الن) Qawasmeh, Dargal & Qawasmeh, 2013(وقوامسه 
 . من تقدير أفراد عينة الدراسة للتميز التنظيمي

ُوتعىن باستقطاب الكوادر والكفاءات األكادميية ، وتسعى منظمات التعليم العايل إىل حتقيق التميز
تقدمي يفي يف يف سعيها للتميز والوصول إىل مراتب عاملية، وتطوير نظمها التعليمية، والتوسع الكمي والك

وجامعة امللك خالد منظمة أكادميية رؤيتها السعي لدور ريادي ذي عمق إقليمي، ، اخلدمات التعليمية
ورسالتها توفري بيئة أكادميية ، وبعد عاملي ومتيز معريف وحبثي، وإسهام جمتمعي فعال حنو جودة تنافسية

لمجتمع، وتوظيف أمثل لتقنيات وإجناز حبوث إبداعية، وتقدمي خدمات بناءة ل للتعليم عالية اجلودة،
االت والربامج األكادميية املختلفة اليت . املعرفة وتستقطب جامعة امللك خالد خنبة من الكفاءات يف ا
توفري البيئة التعليمية والبحثية املناسبة هلم واملوازية لثقلهم العلمي  كما تبذل قصارى جهدها يف، تقدمها

وكالة  (ىل مستوى علمي وحبثي وخدمي متميزوالوصول إ، هم وتدريبهموالبحثي، والعمل على تطوير أدائ
 .)٢٠١٥، ؛ موقع جامعة امللك خالد١١ -١٠. ص، ٢٠١٣، التطوير واجلودة

ًوبناء على ما سبق، فقد تبلورت مشكلة البحث احلايل حول دور إدارة الكفاءات األكادميية يف 
 .حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد

 :ة البحثأسئل
ما دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق :  الرئيس التايلحاول البحث احلايل اإلجابة عن السؤال

 التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد؟
 :وتتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 ر أفراد عينة البحث؟ما دور االستقطاب يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد من وجهة نظ .١
 ما دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟ .٢
 ما دور التعاقب الوظيفي يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟ .٣
 التنظيمي جبامعة امللك خالد من وجهة نظر ما دور االحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز .٤

 أفراد عينة البحث؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول دور عمليات  .٥

)  األكادمييةواالحتفاظ بالكفاءات، والتعاقب الوظيفي، واحلوافز، االستقطاب(إدارة الكفاءات األكادميية 
 ؟)والوظيفة احلالية، ونوع الكلية، الرتبة العلمية(التنظيمي تعزى ملتغريات يف حتقيق التميز 
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ما اإلجراءات املقرتحة لتطوير دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي يف جامعة  .٦
 امللك خالد؟
 :أهداف البحث

 :يهدف البحث احلايل إىل حتقيق األهداف التالية
َُّتـعرف واقع .١  .رة الكفاءات األكادميية جبامعة امللك خالد إدا دورَ
توضيح دور االستقطاب، واحلوافز، والتعاقب الوظيفي، واالحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق  .٢

 .التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد
ة تقدمي إجراءات مقرتحة لتطوير دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي يف جامع .٣

 .امللك خالد
 :أهمية البحث

 :تربز أمهية هذا البحث يف
تمعات، وباعتبارها مركز إشعاع لكل  .١ أمهية رسالة اجلامعة باعتبارها قمة اهلرم التعليمي يف مجيع ا

 .جديد من الفكر واملعرفة، واملنرب الذي تنطلق منه آراء املفكرين والعلماء
 .املوارد البشرية يف املنظمات من أجل حتقيق أهدافهاأمهية إدارة الكفاءات كأحد أساليب إدارة  .٢
أمهية التميز التنظيمي كأحد األهداف االسرتاتيجية اليت تسهم يف جودة ومتيز أداء املنظمات واليت  .٣

 .تسعى املنظمات لتحقيقها
 يف تقدمي بعض اإلجراءات املقرتحة، واليت قد يستفاد منها يف اخلطة االسرتاتيجية جلامعة امللك خالد .٤

 .جمال حتقيق التميز التنظيمي عن طريق إدارة الكفاءات األكادميية واستثمارها
 .إفادة العاملني واملهتمني والباحثني يف جماالت املوارد البشرية والكفاءات األكادميية والتميز التنظيمي .٥
 ،على كافة األصعدةنقلة نوعية اليت تتبناها اململكة العربية السعودية لتحقيق ) م٢٠٣٠(توافقه مع رؤية  .٦

 .وذلك يف اهتمام الرؤية باملوارد البشرية واستثمارها عرب برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية
 :حدود البحث

ومت ، دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد: احلدود املوضوعية .١
التعاقب ، واحلوافز، االستقطاب: ة الكفاءات األكادميية؛ وهياختيار أربع عمليات من عمليات إدار

والبحث حول دورها يف حتقيق ثالثة أبعاد من أبعاد ، واالحتفاظ بالكفاءات األكادميية، الوظيفي
 .متيز القيادة ومتيز املرؤوسني ومتيز الثقافة التنظيمية: التميز التنظيمي؛ وهي

ا ومخيس  للبنني والبناتجامعة امللك خالد يات كليقتصر البحث على: حلدود املكانيةا .٢  يف مدينيت أ
 .مشيط

   .هـ١٤٣٧-١٤٣٦طبقت أداة البحث يف الفصل الدراسي الثاين لعام : احلدود الزمانية .٣
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 الكليات من جمتمع البحث، واملتكون من وكالء وعمداء) ٤٤٨(مت اختيار عينة بلغت : احلدود البشرية .٤
 .)٢٠١٦ ،جامعة امللك خالد(ًفردا ) ١٣٦٠(والبالغ عددهم ، ئة التدريس وأعضاء هيورؤوساء األقسام
 :مصطلحات البحث

 :(Academic Competencies Management)إدارة الكفاءات األكاديمية  -١
ا  بطريقة جمموع األنشطة املخصصة الستخدام وتطوير األفراد واجلماعات: ُتعرف إدارة الكفاءات بأ

دف حتقيق أهداف   املستقطبة واستثمار وتطوير الكفاءات املوجودة أو، املنظمة، وحتسني أداء األفرادمثلى؛ 
تطوير املسار، والتكوين، والتوظيف، واالستقطاب، والتطوير، والتدريب، : حنو األحسن؛ حيث متثل أنشطة

 ).٥٥. ص، ٢٠١٠، منصوري وصوحل( كوسيلة لتحسني أداء املنظمة -والتحفيز، واالحتفاظ، وغريها 
ا ًوتعرف إدارة الكفاءات األكادميية إجرائيا يف هذا البحث بأ ا : ُ األنشطة والعمليات اليت تقوم 

جامعة امللك خالد على كافة املستويات واملراحل؛ من أجل استثمار الكفاءات األكادميية والتخطيط 
ا، وتوظيفها، وتطويرها، وتعيينها، وحتفيزها، واالحتفاظ  ا؛ من أجل حتسني أداء اجلامعة، اجليد؛ الستقطا

ا إىل التميز والريادة  .والوصول 
 :(Organizational Excellence)التميز التنظيمي  -٢

 وحل قدرة املنظمات على املسامهة بشكل اسرتاتيجي عرب التفوق يف أدائها: يعرف التميز التنظيمي بأنه
ا  .)٧١. ص،  ٢٠١٠الضالعني ،  ( املنظماتة فعالة متيزها عن باقيمث حتقيق أهدافها بصور، مشكال

قدرة جامعة امللك خالد على حتقيق مستويات : ًويعرف التميز التنظيمي إجرائيا يف هذا البحث بأنه
ا ومن مث حتقيق أهدافها بصورة فعالة متيزها عن باقي ، عالية يف األداء والتنفيذ واإلنتاج وحل مشكال

امن خالل متيز، املؤسسات األكادميية وذلك عن طريق ،  القيادة، ومتيز املرؤوسني، ومتيز الثقافة التنظيمية 
 .إدارة الكفاءات األكادميية فيها
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 الفصل الثاني
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 المبحث األول
 إدارة الكفاءات األكاديمية

 :تمهيد
صفة خاصة يف السنوات ة بأدى التطور الذي شهده علم اإلدارة بصفة عامة، وإدارة املوارد البشري

ال؛ ومن أهم هذه األخرية  إىل استحداث مفاهيم ومصطلحات ومداخل إدارية وتنظيمية جديدة يف هذا ا
وتفتقر الكثري من املنظمات يف عاملنا العريب ، )١٠.  ص،٢٠١١ ،هالل (املفاهيم اجلديدة إدارة الكفاءات

 عفاألكادميية؛ حيث يشري الواقع احلايل للجامعات إىل ضإىل ثقافة االهتمام بالكفاءات، ومنها املنظمات 
االهتمام بالكفاءات، مع بيان أمهيتها وأثرها يف الرقي باملنظمات؛ لذا كان من الضروري على كل املنظمات 
األكادميية أن تسعى إىل امتالك نظام إداري، يساعدها على البقاء واالستمرار، وذلك من خالل التكيف 

 اجلديدة، ومتغريات العوملة، وحدة التنافسية يف عامل سريع متغري، ويتجسد هذا النظام مع بيئة العمل
 .)١٣-١٢. ، ص٢٠١٢اهلاليل وغبور،  (ري يف إدارة الكفاءات األكادمييةاإلدا

دف إىل حسن استثمار  وحتمل إدارة الكفاءات األكادميية مسؤولية أكرب من منظور اسرتاتيجي، و
م الكفاءات األكادميي ة، من خالل االستقطاب، والتنمية املستمرة للعاملني، والقيادة الواعية ملهارا

لتحقيقها بدرجة عالية وأنشطتهم ودوافعهم ومشاعرهم، وحتفيزهم، لتحقيق األهداف اليت تسعى املنظمة 
 .)١٠٤. ، ص٢٠١٥عبد الوهاب، (من التميز 

ية؛ من حيث تأصيلها الشرعي، ومفهومها، ويف هذا املبحث سيتم تناول إدارة الكفاءات األكادمي
ا؛ وهيوأمهيتها، وأهدافها، ومبادئها، و  االستقطاب والتعاقب الوظيفي، واحلوافز واالحتفاظ بعض عمليا

بالكفاءات األكادميية، كذلك سيتم عرض التحديات اليت تواجه إدارة الكفاءات األكادميية، وعالقة إدارة 
 . املوارد البشريةالكفاءات األكادميية بإدارة 

 :مفهوم الكفاءة :ًأوال
ًظهر مصطلح الكفاءة يف العديد من األحباث الرتبوية واإلدارية واالقتصادية، ويستخدم كثريا يف 
ال التنظيمي بشكل كبري؛  جمال الرتبية ويف املنظمات األكادميية، وظهر كذلك مفهوم الكفاءة يف ا

؛ فالكفاءة من مصادر إضافة القيمة للمنظمة، وهو حيث أصبح وسيلة رئيسة لنجاح أي منظمة
ًمصطلح من املصطلحات اليت أدخلت إىل قاموس اإلدارة حديثا وعلى الرغم من أن الكفاءة ليست . ُ

ًمفهوما حديث الظهور، لكن اجلديد فيها هو املكانة اليت احتلتها اليوم يف املمارسات اإلدارية، حبيث 
ض تطوير الكفاءات وتنمية املوارد البشرية كدعامة أساسية لقدرة املنظمة ظهر توجه جديد يف اإلدارة يعر

وقد تزامن استخدامها مع ظهور مصطلحات رأس املال البشري، . التنافسية، ولضمان بقائها ومنوها
والفكري، واالجتماعي، والتنظيمي، وهي مصطلحات تشري إىل جمموع القدرات اإلنسانية واألفكار 
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تكارية، وممارسة هذه القدرات يف حميط اجتماعي ويف إطار تنظيمي، وأصبحت الكفاءة اإلبداعية واالب
هي حمور متركز أنشطة إدارة املوارد البشرية، واحتل مفهومها مكانة أساسية يف اسرتاتيجية املنظمة ويف 

ًؤشرا مهما للموارد غري املاديةإدارة وتأهيل وتنمية مواردها البشرية، باعتبارها م ، ٢٠١١ القادر، عبد (ً
 .(Ghani, Salehudin, Abdullah, Radzi, Elham & Tajuddin, 2013, p.4)؛ ٥٠ -٤٧. ص

والكفاءة هلا مفاهيم عديدة ومتنوعة؛ فقد ارتبطت بتخصصات متعددة، وجماالت متنوعة؛ كعلم 
دارة، فاختلف اللغة وعلم النفس، والتعليم، التدريب، وعلم االجتماع، وكذلك جماالت االقتصاد، واإل

ال، وأصبحت أكثر شيوعا واستخداما يف جماالت وحبوث إدارة املوارد البشرية  ًاملفهوم باختالف ا ً
 ).٧٨. ، ص٢٠١٥ملسعودي والتميمي،  األسدي وا؛(Loufrani-Fedida, 2012, p:10-11 واالسرتاتيجية

لك بالرغم من تعدد من هنا يصعب الوقوف على تعريف شامل وجممع عليه ملفهوم الكفاءة؛ وذ
احملاوالت اهلادفة إىل تقريب وجهات النظر يف هذا الشان، وترجع هذه الصعوبات إىل عدة عوامل؛ 

، وتعدد املستويات الرتكيبية ...)كاإلدارة، واإلنتاج، والتسويق (تعدد جماالت تطبيق الكفاءات : منها
علمية، وتقنية،  (ة إىل تعدد أنواع الكفاءات، باإلضاف....)كالفردية، واجلماعية، والتنظمية (للكفاءات 

 .)١١٢ -١١١. ، ص٢٠٠٩احلبيب واجلياليل، ( ...)وإنسانية 
ا القدرة على أداء العمل بطريقة صحيحة على الوجه املطلوب وبشكل متقن  .وعرفت الكفاءة بأ

 .) وصححه االلباين يعلى والطرباينأخرجه أبو ("ًعمل أحدكم عمال أن يتقنهإن اهللا حيب إذا : "يقول 
فالكفاءة هي القدرة على أداء سلوك معني يرتبط مبهام معينة، ويعرب عنها مبجموعة من التصرفات 
أو احلركات أو األفعال أو األقوال، وتتكون من جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات، اليت تتصل 

ًاتصاال مباشرا مبجال معني ومبستوى حمدد من اإلتقان، يضمن األسدي ( حتقيق األهداف بشكل فعال ً
 .)٧٩ -٧٨. ص ،٢٠١٥وآخرون، 

امللكات والقدرات والطاقات اليت ميلكها الفرد، موروثة أو مكتسبة، حالية وقد عرفت الكفاءة ب
متوقعة، وكذلك تتمثل يف األفكار لدى الشخص، وانعكاس هذه األفكار على سلوكه وأدائه  أو

 ).٩٦.  ص،٢٠١٥عبد الوهاب ، (ه وعالقات
ًذلك، فالكفاءات هي جمموعة املعارف العملية اليت تضمن متيزا تنافسيا للمنظمة؛ فالكفاءة وك ً

األساسية تعزز الوضع التنافسي للمنظمة، وبالتايل فإن املنظمة اليت لديها كفاءات تكون لديها ميزة 
ا التنافسية  ا قدر  .)٣. ، ص٢٠١٣، األمني(تنافسية، متثل إحدى نقاط القوة اليت تدعم 

ا  مواطن القوة املنفردة لألكادمييني، اليت تسمح للمنظمة: أما الكفاءة األكادميية، فتعرف بأ
األكادميية بتحقيق الكفاءة واجلودة والتميز، وميثل أبسط مقياس للكفاءة يف مقدار املدخالت املطلوبة 

احلرفية لألكادميي على اإلنتاجية العالية، وكذلك، فهي القدرة اخلاصة واملهارات . إلنتاج خمرجات معينة
 .)١٢. ، ص٢٠١٣العسريي، (باستخدام موارد التقنيات العالية واحلديثة، وباجلودة العالية وبأقل تكلفة 
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ومن خالل تعريفات مفهوم الكفاءة نالحظ أن هناك إشارة صرحية وواضحة على أن الكفاءة هي 
ا جمموعة من املعلومات املستوعبة واملهيكلة امل: توليفة من ثالثة مكونات أساسية؛ وهي ّعرفة؛ وتعرف بأ

واملعارف العملية؛ . واملدجمة يف إطار مرجعي، يسمح للمنظمة بقيادة أنشطتها، والعمل يف إطار خاص
ا املهارات، وتشري املهارة إىل قدرة الفرد على التصرف بطريقة معينة للقيام بالعمل  ّواليت تعرف بأ

املعارف السلوكية؛ وهي املعارف الذاتية، وتتكون من جمموعة الصفات الشخصية، ويكتسي و. املطلوب
ًهذا النوع من املعرفة طابعا اجتماعيا رغم امتداد تأثريه إىل جوانب أخرى، وتظهر يف كيفية تعامل الفرد مع  ً

 .)٥ -٤. ، ص٢٠١٣؛ األمني، ٥٠. ، ص٢٠١٠منصوري وصوحل، (كل من له عالقة به أثناء العمل 
ا األفراد؛ : وصنفت الكفاءات إىل ثالثة أنواع؛ وهي الكفاءات الفردية؛ وهي الكفاءات اليت يتميز 

: والكفاءات اجلماعية؛ وهي. املبادرة، واملسؤولية، والقدرة على حل املشكالت واختاذ القرار واملرونة: ومنها
مجاعية توضع على مستوى املنظمات؛ الكفاءات اليت تنشأ أثناء العمل اجلماعي، وهي قيم ومعارف 

ًوأخريا الكفاءات التنظيمية؛ وهي الكفاءات املتعلقة باملنظمة . التعاون، واملشاركة، وفرق العمل: ومنها
ا؛ ومنها ؛ Loufrani-Fedida, 2012, p. 20- 78(األنظمة التقنية، وأنظمة اإلدارة، والثقافة التنظيمية : ذا

 .)١١-٨. ص ،٢٠١٣األمني، 
الكفاءات إىل كفاءات أساسية؛ وهي الكفاءات اليت ميتلكها كل ) ٢٠١٢(ينما صنف بو زيد ب

وكفاءات . أفراد املنظمة حىت يكونوا فاعلني يف عملهم، وتكتسب بالتكوين والتطوير؛ كاملعارف، واملؤهالت
إدراك الذات، : تفاضلية؛ وهي الكفاءات اليت متيز بني أصحاب األداء املرتفع واألداء املتوسط؛ ومنها

 .)٥٢. ص( فات العبقرية، والدوافعوص
، ٢٠١٣األمني، (وإجياد التكامل بني هذه األنواع يف املنظمة هو الذي حيقق متيزها ويدعم تقدمها 

 .)١١. ص
ا مكونا أساسيا لألداء يف املنظمات األكادميية،  ًوتكمن أمهية مفهوم الكفاءة األكادميية يف كو ً

 واملالحظة، وال تظهر إال يف حميط العمل، ويكمن دور إدارة املوارد البشرية يف حتويل وهي قابلة للقياس
هذه الكفاءات األكادميية إىل ممارسات، تساهم يف حتقيق أداء أفضل، وجتعل املنظمة األكادميية أكثر 

 التدريب، كما ميكن استخدام الكفاءة األكادميية يف تصميم برامج .)١٩٤. ، ص٢٠١٢مناصريه، (ًمتيزا 
ا يف حتديد أهداف التعلم، وختطيط التعاقب الوظيفي يف وإعداد مقاييس ومعايري األداء،  وكذلك االسرتشاد 

 .)١٧. ، ص٢٠١٣ اجلدائل، أبو(املنظمات األكادميية 
بناء على ما سبق، تظهر أمهية إدارة الكفاءات كمنهجية وأسلوب وتقنية جديدة لتفعيل دور 

التميز يف األداء واإلنتاج، وحتقيق أعلى درجات اإلجناز، ويتطلب ذلك استخدام الكفاءة يف حتقيق 
اسرتاتيجيات جديدة ومبتكرة، تسهم يف جذب واختيار وتدريب وتطوير الكفاءات البشرية الالزمة إلدارة 

 ).٣٤. ، ص٢٠١١هالل، (العمل 
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ا عا مل حاسم يف تطوير املنظمات ويف جمال التعليم ينظر إىل إدارة الكفاءات األكادميية على أ
بناء بيئة : وإن الرتكيز على إدارة الكفاءات األكادميية سيسهم يف حتقيق أهداف اسرتاتيجية؛ مثل. الناجحة

عبارة عن جهد منظم األكادميية تعلم ذات أداء عال، وإضافة قيمة إىل السمة األكادميية، فإدارة الكفاءات 
يني ذوي اإلنتاجية العالية، وهذا مهم للحركة األكادميية، لتجنيد وتطوير واحلفاظ على األكادمي

ًوللمجتمعات اليت تواجه حتديا يف تطوير قادة مبتكرين ومبدعني؛ لتنمية احتياجات حتول اجلامعات 
ا إىل التميز   .)Davies, 2010, p. 418(وتطورها والوصول 

 :األكاديمية مفهوم إدارة الكفاءات: ًثانيا
خالل العشر السنوات األخرية ، إال أنه ال يزال غري واضح، وكذلك فإن ة الكفاءات ظهر مفهوم إدار

ا تفتقد بشدة ال،  الوضع احلايل إلدارة الكفاءات غري مستقر؛ بسبب أ إىل النظريات التنموية يف هذا ا
 .(Collings & Mellahi, 2009, p.305)باإلضافة إىل الغموض الذي حييط مبفهوم إدارة الكفاءات 

ا اجلذب املنهجي، وحتديد وتطوير ونشر األفراد ذوي اإلمكانات : وتعرف إدارة الكفاءات على أ
 ). Davies & Davies,  2010, p. 419(العالية، والذين هم ذوو قيمة خاصة بالنسبة للمنظمة 

ا نافسة، وذلك ؛ لتحقيق التميز واملعاملني وتطوير القدرات وكفاءات العملية بناء: وتعرف كذلك بأ
من خالل االختيار الدقيق للعاملني اجلدد، وتطويرهم وتدريبهم، والعمل على احملافظة على العاملني احلاليني، 

 ).٣٤. ، ص٢٠١١هالل، ( املنظمات وجذب العاملني األكفاء من ذوي اخلربات العالية للعمل يف
اوتعرف ارة رأس املال الفكري، اليت يتم تبنيها وتكامل بني كافة ممارسات إد عملية تطوير: ً أيضا بأ

داخل املنظمة؛ من أجل ضمان أفضل الستقطاب وجذب العناصر البشرية، اليت متتلك قدرات ومهارات 
دف  ًومعارف متميزة للعمل داخل منظمة ما، ومن مث توظيف قدرات هذه العناصر، سعيا للمحافظة عليها؛ 

 .)٢٨. ، ص٢٠١٣محود والشيخ، (ري من خالهلم على اآلخرين رفع كفاءة األداء داخل املنظمة، والتأث
ا نظام تسيريي يهدف إىل االستثمار األمثل للكفاءات : أما إدارة الكفاءات األكادميية فتعرف بأ

ا، وتنميتها، وحتفيزها ودجمها يف مسار حتقيق األهداف االسرتاتيجية بتوفري بيئة  األكادميية، من خالل استقطا
ا احملتملة، واستثمارها االستثمار األمثل العمل امل ا، وإمكانا  ).٩٢. ، ص٢٠١١ائشة، ع(ناسبة لتفجري قدرا

وهي كذلك عملية متكاملة، تشمل استقطاب األكادمييني ذوي األداء املتميز ودعمهم، وتطويرهم؛ 
م، ضمن خطط واضحة تسعى لت م، واالستفادة من كفاءا  حقيقمن أجل استبقائهم واالحتفاظ 

 .)٣٠. ، ص٢٠١٣صيام،  (أهداف املنظمة األكادميية
وهي عملية منهجية لدورة التخطيط والتنفيذ والتقومي إلدارة تدفق الكفاءات األكادميية إىل وعرب 
ا، وهي عملية متتد من االستقطاب إىل االستبقاء  وخارج املنظمة؛ لتحقيق أهدافها، وتلبية احتياجا

 لإلدارة يف املنظمة، يتم من خالله إجياد ثقافة تنظيمية مواتية لصنع املزايا األفضل، وهي اجتاه مشويل
إدارة، وتدريب، وإعادة تدريب، : التنافسية، وحتقيق االستثمار األمثل للكفاءات األكادميية، وتشتمل على
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 .)٢٠ -١٩. ، ص٢٠١٣أبو اجلدائل، (ومشاركة، وختطيط القوى العاملة املستقبلية من األكادمييني 
ا التأثري يف معارف وكفاءات وقدرات وسلوكيات األكادميي؛ ليكون أكثر قدرة على : وتعرف على أ

 ). ١٣. ، ص٢٠١٣األمني، (حتسني عوائده، والتكيف مع التطورات احلاصلة يف حميط العمل 
ة على وهي كذلك اسرتاتيجية متكاملة لتوفري قوة العمل األكادميية املثلى للمنظمة، من خالل القدر

التنبؤ مبدى احلاجة إىل األكادمييني، واستقطاب الكفاءات منهم، وحتسني عملية توظيف اجلدد منهم، 
م؛ لتلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية للمنظ مة وتطوير ذوي القدرات والكفاءات املطلوبة واالحتفاظ 

 .)٢٨. ، ص٢٠١٣حممود وعوض اهللا، . (األكادميية وحتقيق أهدافها
او تلك العملية اليت تشمل األفكار واألنشطة : ميكن تعريف إدارة الكفاءات األكادميية بأ

هودات اليت تعمل على جذب الكفاءات األكادميية اليت حتتاج إليها املنظمة األكادميية، وتوجيهها،  وا
ا، وحتفيزها وتطويرها، وذلك يف نسيج متكامل حيقق مصلحة مزدوجة لكل م ن العاملني واالحتفاظ 

 ).١٠٠. ، ص٢٠١٥لوهاب، عبد ا(واملنظمة 
ًوهي أيضا توجه إداري معاصر ناشئ عن إدارة املوارد البشرية، يهدف إىل استقطاب األفراد 
أصحاب الكفاءات من األكادمييني، وذوي األداء املتميز، ومن مث دعمهم وتطويرهم، واحملافظة عليهم، 

م احلالية واملستق  .)١٣٧. ، ص٢٠١٥مجعة،  (بليةوتلبية احتياجا
ا مجيع األنشطة والعمليات اليت تنطوي على حتديد منهجي للمناصب الرئيسة، اليت : وتعرف بأ

تسهم بشكل خمتلف يف حتقيق التميز، وامليزة التنافسية املستدامة للمنظمة األكادميية، واستقطاب 
الكساسبة، (اصب، وتطويرهم، واستبقائهم الكفاءات احملتملة من ذوي األداء العايل لتعبئة هذه املن

 .)٩٧. ، ص٢٠١٦
ا  االسرتاتيجية :من خالل ما سبق، ميكن تعريف إدارة الكفاءات األكادميية يف البحث احلايل على أ

البحث عن األكادمييني  اإلدارية اليت ميكن من خالهلا تبين األنشطة والعمليات واألفكار اليت تساعد على
م، والعمل على تطويرهم وتدريبهم، ذوي الكفاءات واأل م، واستقطا داء املتميز، واكتشافهم، وجذ

م؛ من أجل حتقيق متيز املنظمات  يئتهم لألدوار املتوقعة منهم، وحتفيزهم واستبقائهم، واالحتفاظ  و
 .األكادميية، واكتساب امليزة التنافسية هلا

 :دارة الكفاءاتالمفهوم اإلسالمي إل: ًالثاث
نسان آية من آيات اهللا العظيمة، فقد حباه اهللا قدرات فائقة، ال يسعها وصف، وال يناسبها اإل

َصنع الله الذي أتـقن كل شيء إنه خبري مبا تـفعلون﴿نعت؛  َُ ُْ َ َِ ٌ ِ َ َُِّ ٍ ْ َ َّ ُ َ َ َْ ِ َّ َِّ َ ومن عجائب هذه الصنعة ). ٨٨:النمل (﴾ْ
ا وعطائها،  ا وقدرا ا؛ فتفاوت الكفاءات والقدرات، تباينها واختالفها، وتفاوت كفاءا بل ومستها ولو

 الزمة لإلنسان؛ للقيام بوظيفته واستخالفه، وإعماره لألرض، -وتباين العطاء، واختالف السمات 
 .)٦. ، ص٢٠٠٩هالل، ). (متفق عليه". (ٌكل ميسر ملا خلق له: " قال



١٥ 

 كافة، ليست وليدة اليوم، إن اكتشاف كفاءات اإلنسان وقدراته، وما ينتج عنه من خري للمجتمع
بل وجدت يف تاريخ األمم السابقة، ولو تتبعنا التاريخ والسري لوجدنا مناذج وأمثلة عديدة لرعاية واستثمار 
ّالكفاءات البشرية، وجند أن اإلسالم قد تبىن الكفاءات وحرص على رعايتها، ومتيز يف ذلك، ووجه هذه 

، ٢٠٠٩هالل، ( من أجل أهداف دينية واجتماعية ودنيويةالكفاءات ملا فيه صالح البالد والعباد؛ 
 .)١٤ -٣. ، ص٢٠١٤؛ خلوي، ٥٥.ص

ًوإدارة األفراد يف اإلسالم سبقت مفاهيم اإلدارة احلديثة يف اهتمامها باإلنسان؛ سواء كان عامال أو  ً
ًقائدا، وحددت كثريا من املفاهيم يف جماالت   على سبيل -وم؛ منها  اإلدارة اليمتعددة تتناوهلا كتب وأحباثً

جماالت االختيارات والتعيني، وجماالت التفويض واملسؤولية، وجماالت التعويض، وحتديد : -املثال ال احلصر 
 ). ٤٧. ، ص٢٠١٥عالقي،  ( يشغل الوظيفة العامة واخلاصةالصفات ملن

 :ومن صور رعاية الكفاءات يف الكتاب والسنة
 يف قوله -عليه السالم  - موسى  ومن أمثلة ذلك اإلشادة بقوةاإلشادة بأصحاب الكفاءات العالية؛ -١

ُإن خيـر من استأجرت القوي األمني﴿: -تعاىل- َِ ُّ ِ َْ َ ْ َ ََْ ْ ِ َ ْ َ َّ ، وتظهر هذه اإلشادة جلية يف )٢٦: القصص (﴾ِ
أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدهم يف أمر اهللا عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم " :قوله 

ّاحلرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أيب، ولكل أمة أمني وأمني هذه األمة باحلالل و ُ
 )٥٤. ، ص٢٠١٠قريش، ( .)صححه األلباين". (أبو عبيدة بن اجلراح

 ًإسناد املهمات الكبرية لذوي الكفاءات اخلاصة؛ ومن أمثلة ذلك اختيار موسى ألخيه هارون وزيرا له؛ -٢
ًوأخي هارون هو أفصح مين لسانا فأرسله معي ردءا ﴿: -تعاىل-بيانه، قال لفصاحة لسانه وقوة  ِْ َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ََْ ً َ ِ ِّ ُ َ َْ ََ ُ َُ ُ َ

ِيصدقين إين أخاف أن يكذبون ُ ُ ُِّ َ َ َُ َ ِّ ِ ُِ ِّ  -عليه السالم-، واصطفاء ملك مصر ليوسف )٣٤: القصص (﴾َ
ِّقال اجعلين على خزائن األرض إين﴿: -تعاىل-يف قوله  ِ ِ َْ ِ ِ َ َ ََ َِْ ْ َ ٌ حفيظ عليمَ ِ َِ ٌ ، وكذلك )٥٥: يوسف (﴾َ

 ما تنطوي عليه شخصية زيد بن ثابت من قدرات فائقة ميكن أن توجه عندما أدرك الرسول 
ًتوجيها سليما خل أن أتعلم  أمرين رسول اهللا ": - عنهرضي اهللا-دمة اإلسالم، يقول زيد بن ثابت ً

فما مر يب نصف شهر : ، قال"هود على كتابإين واهللا ما آمن ي: "له كلمات من كتاب يهود، قال
فلما تعلمته كان إذا كتب إىل يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له : "حىت تعلمته له، قال

م  .)٦. ، ص٢٠١٤؛ خلوي، ٥٥. ، ص٢٠١٠قريش، ). (رواه الرتمذي" (كتا
 :عالقة إدارة الكفاءات األكاديمية بإدارة الموارد البشرية: ًرابعا

دارة املوارد البشرية هي جمموعة من االسرتاتيجيات والعمليات واألنشطة اليت يتم تصميمها؛ لدعم إ
األهداف املشرتكة عن طريق إجياد نوع من التكامل بني احتياجات املنظمة واحتياجات األفراد الذين 

ا  رات املنظمات، بل ؛ حيث تعترب إدارة املوارد البشرية من أهم إدا)٦٥. ، ص٢٠١٥عالقي، (يعملون 
ًهي القلب النابض للمنظمة، وقد اكتسبت أمهية متميزة؛ نظرا للدور احليوي الذي تقوم به من أجل حتقيق 
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ومفهوم إدارة املوارد البشرية يقوم على اعتبار أن الفرد هو  ).١٦٢. ، ص٢٠١٥أمحد، (أهداف املنظمة 
 .)٧٠. ، ص٢٠١٥عالقي، (أصل استثماري مهم من أصول املنظمة، وليس عنصر تكلفة 

ًومن أنسب الطرق لتمكني املنظمة من حتقيق التميز اعتبار إدارة املوارد البشرية شريكا اسرتاتيجيا  ً
 اجلدائل، أبو(يسهم يف حتسني إنتاجية املنظمة؛ األمر الذي يتحقق بدوره من خالل إدارة الكفاءات بفعالية 

ًشريكا اسرتاتيجيا من خالل صناعة اسرتاتيجيات املنظمة، ، وتكون إدارة املوارد البشرية )٢٥. ، ص٢٠١٣ ً
أو من خالل تنفيذ هذه االسرتاتيجيات مبمارسة خمتلف أنشطة املوارد البشرية؛ من استقطاب، واختيار، 

 .)٥٦. ، ص٢٠١٤ديسلر، (وتدريب، وتعويض للموظفني 
ًءات األكادميية؛ نظرا للتداخل وخيلط الكثري من الباحثني بني إدارة املوارد البشرية وإدارة الكفا
 وقد برزت إدارة الكفاءات. الكبري والواضح بني إدارة الكفاءات ووظائف املوارد البشرية وعناصرها

األكادميية كمنهجية وأسلوب وتقنية جديدة لتفعيل دور الكفاءات األكادميية، وليس كحقل جديد يف 
لبشرية إدارة كفاءات فقط، وال تعد إدارة الكفاءات إدارة موارد إدارة املوارد البشرية، فال تعد إدارة املوارد ا

؛ ولذلك يكمن دور إدارة املوارد البشرية يف إدارة )١٨. ، ص٢٠١٣محود والشيخ، (بشرية وحسب 
ا، واحلفاظ عليها، وتنميتها وتطويرها، وكذلك  ا واستقطا الكفاءات بتوفري الكفاءات واكتشافها، وجذ

 اسرتاتيجيات وسياسات رية والتنظيمية، وبالتدريب املنظم املستمر، وكذلك املشاركة يفبالصالحيات اإلدا
 .)١٤. ، ص٢٠١١؛ هالل، ١٣٠. ، ص٢٠١١املعشوق،  (املنظمة

وعلى هذا، فإن إدارة الكفاءات األكادميية هي تطوير ملهام إدارة املوارد البشرية؛ ملواكبة التغريات 
رسم اخلريطة احلالية واملستقبلة للثروة البشرية اليت متتلكها لتحقيق الكفاءة االقتصادية واالجتماعية، فهي ت

 .)١٠٢. ، ص٢٠١٥عبدالوهاب،  (والفعالية
 إدارةعة من املمارسات التقليدية من وهناك عدد من الباحثني اعترب إدارة الكفاءات األكادميية جممو

ا جزء منها، بينما اعتربها بعض ًهم فكرا مستقال واسرتاتيجية منفصلة يف املنظمة تعىن املوارد البشرية؛ أي أ ً
ا ا املنظمة؛ : بالكفاءات من األكادمييني، يف حني عرفها بعضهم بأ عمليات تطويرية وتنموية تقوم 

 .)٣٣. ، ص٢٠١٤احلمدان، (ن طريق االستثمار يف الكفاءات دف رفع مستوى األداء ع
ًالكفاءات أن تشق طريقها بشكل مستقل نسبيا عن ولكن يف الوقت احلديث استطاعت إدارة 

د البشري، والبعد البع: إدارة املوارد، وأن تتميز بتوجهها املزدوج؛ حيث دجمت بني بعدين اثنني؛ مها
 ).٩٠. ، ص٢٠٠٩احلبيب واجلياليل، (االسرتاتيجي 

، بينما تركز - أدائهم  على اختالف-إن إدارة املوارد البشرية تركز على كافة العاملني : وميكن القول
إدارة الكفاءات األكادميية على األكادمييني ذوي الكفاءات العالية واألداء املتميز، والعمل على شغل 

م، وتنميتهم   .(Collings & Mellahi, 2009, p.306)املناصب احليوية 
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 :أهمية إدارة الكفاءات األكاديمية: ًخامسا
  أمهية كبرية يف العديد من املنظمات األكادميية الباحثة عنتكتسب إدارة الكفاءات األكادميية

ًالتميز؛ حيث أصبح التميز هدفا اسرتاتيجيا للكثري منها؛ حىت تتمكن من البقاء والنمو والتنافس، يف ظل  ً
ما حيدث اليوم من تطورات متتالية يف العامل، ودفعها ذلك إىل البحث عن اسرتاتيجية متكاملة للتنبؤ مبدى 

م احل م وتنمية مهارا م للعمل فيها وتعيينهم، وحتفيزهم، وإدارة شؤو اجة إىل األكادمييني األكفاء، واجتذا
 وهي املعلومات -واستبقائهم، وذلك من اإلدراك أن االعتماد على القاعدة الثالثية لبناء ومنو املنظمات 

يز؛ حيث يتطلب ذلك كفاءات بشرية  ليست كافية مبفردها على حتقيق التم-والتكنولوجيا واالتصاالت 
 هالل،(االنفجار املعلومايت، وثورة االتصاالت، والتكنولوجيا احلديثة : متميزة، تستطيع أن تتعامل مع

 .)٨٥-٨٤. ، ص٢٠١٣؛ محود، والشيخ، ١٢ -١٠. ، ص٢٠١١
 :وتكمن أمهية إدارة الكفاءات األكادميية فيما يلي

ا -١ يئة  أ املناخ التنظيمي املناسب لتحقيق التميز، من خالل تطوير أداء ًتعترب مصدرا للتنافس، و
م، مما يساعد املنظمة على  األكادمييني عن طريق الدعم والتدريب املتطور واملستمر، واستثمار قدرا

 .)٣٨. ، ص٢٠١١هالل، (قبول حتديات املنافسة، وحتقيق النتائج املتميزة 
فاض الروح املعنوية لدى األكادمييني، والشعور بضعف تاليف بعض املشكالت اإلدارية؛ كتدين واخن -٢

العدالة، وإمهال الربامج التأهيلية والتدريبية، وعدم تقدير الفروق الفردية، واختالف الثقافات داخل بيئة 
 .)٢٩. ، ص٢٠١٣حممود وعوض اهللا،  (العمل

ة، وتكوين رصيد كفاءات لكل الرتكيز على املناصب واملراكز الوظيفية احلرجة ذات األمهية االسرتاتيجي -٣
وتفادي  مستوى تنظيمي يف املنظمة، واالحتفاظ بالكفاءات وضمان مسامهتها اإلجيابية خلدمة املنظمة،

 ).٣٣.، ص٢٠١٣ صيام،(، ورحيل شاغلي املناصب احلرجة اضطراب العمل بسبب االختالل املفاجئ
 ً، فضال عن ربط سياسات إدارة املواردحتقيق مستويات أعلى يف األداء، وزيادة سرعة تنفيذ التغيري -٤

 متعب(يزانية املوارد البشرية البشرية بأولويات املنظمة وأهدافها؛ مما سيسهم يف تقليل اهلدر من م
 .)٥٥٤. ، ص٢٠١٥؛ إبراهيم وسعد، ٢٥٩. ، ص٢٠١٢حاجم، و

نظمات يف التقليل من التسرب الوظيفي، والذي يعترب أحد أسباب قلق املنظمات، فعندما ختفق امل -٥
ا تواجه خطر عدم القدرة على مواجهة املنافسني  .احلفاظ على كفاءا

ا النوعية من اجلودة النوعية لقواها العاملة -٦  .حتسني جودة التوظيف؛ حيث تستمد املنظمة جود
م التنموية،  -٧ فهم األكادمييني بشكل أفضل، األمر الذي ميكن املنظمة األكادميية من حتديد احتياجا

م، وبالتايل يصبح من السهل حتديد ما حيفز كال وطمو م وضعفهم وقدرا م الوظيفية، ونقاط قو ًحا
 .منهم، وهذا بدوره يعزز عملية اإلثراء الوظيفي

اختاذ قرارات تطوير مهين أفضل؛ فعندما حتدد املنظمة األكادميية املتوفر لديها من األكادمييني األكفاء  -٨
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من السهل ترشيد االستثمار يف التطوير املهين، وهذا بدوره يساعد على ذوي القدرات العالية، يصبح 
اختاذ قرارات االستثمار يف التعليم والتدريب والتطوير، وختطيط التعاقب الوظيفي، وإدارة األداء 

 .وغريها، مما يوجه االستثمار يف الكفاءات األكادميية إىل الوجهة الصحيحة
؛ حيث إن إجياد ثقافة قوية لرعاية وإدارة الكفاءات األكادميية، جيعل تعزيز الوالء واالنتماء الوظيفي -٩

األكادمييني يثقون باملمارسات اإلدارية باملنظمة، وهذا يعمق والءهم وانتماءهم للمنظمة، ومشاركتهم 
 .فيما حيقق التميز هلا

ت التوظيف  حتقيق فوائد مالية عديدة، وذلك الخنفاض معدالت التسرب الوظيفي، وتقليل عمليا -١٠
 .)٥٤ -٥٣. ، ص٢٠١٣أبو اجلدائل،  (ومصروفات التدريب والتطوير

مواجهة حتديات املستقبل، وذلك برفع مهارات األكادمييني، ومستوى أدائهم وحتفيزهم للتنمية  -١١
 .)٣٥. ، ص٢٠١١املعشوق، ( كثر قابلية للعمل يف مواقع أخرىالذاتية، وجعلهم أ

وزيادة إنتاج األكادمييني، وتوافق عمل األكادميي مع األهداف الدعم الفاعل لتخطيط قوة العمل،  -١٢
التنظيمية، والرتكيز على حتقيق التميز، ودعم استمرارية العمل، وتطوير املسار املهين وبرامج إدارة 

 ).١٥٠. ، ص٢٠١٤محد، (األكادمييني 
تقاء بأدائها، وتزودها اكتساب املنظمة األكادميية للكفاءات األكادميية، كقوة فاعلة تساهم يف االر -١٣

بالقوة األكادميية والبحثية والتطبيقية، اليت تساهم يف بقائها واستمراريتها، بل تتجاوز ذلك لتحقيق 
 .)٨. ، ص٢٠١٣العسريي، (التميز 

 :أهداف إدارة الكفاءات األكاديمية: ًسادسا
ا إىل حتقيق عدة أهداف وقد تناول كل من ؛ تسعى إدارة الكفاءات األكادميية من خالل ممارسا

هذه ا من ً عدد)١٦٦. ، ص٢٠١٥؛ أمحد، ٧٢. ، ص٢٠١٥؛ عالقي، ١٤. ، ص٢٠١٣األمني، (
 :األهداف منها

 .ب، وتكوين رصيد منها يف املنظمةتوفري الكفاءات األكادميية املناسبة باملواصفات املطلوبة يف الوقت املناس -١
 . يف حتقيق التميزيئة ظروف عمل مناسبة للكفاءات األكادميية تسهم -٢
إجياد قوة عمل منتجة من الكفاءات األكادميية حتقق اإلنتاج أو اخلدمة املطلوبة وفق املعايري احملددة  -٣

 ًكما ونوعا، ويف الوقت احملدد واملواصفات احملددة، ويف ذات الوقت تكون قوة عمل فعالة، فما يتم
 .إجنازه يتم بأحسن الطرق، وأقل التكاليف، وأقصر وقت

بناء وتدعيم الوالء الوظيفي لدى الكفاءات األكادميية، وحتقيق درجة عالية من الرضا الوظيفي لديهم،  -٤
م، واستقرارهم، وضمان مستقبلهم  .وحتقيق االنتماء والوالء عن طريق ضمان توفري احتياجا

كالت التقييم املوضوعي آلراء وشكاوى الكفاءات األكادميية، وحل املشكالت الشخصية، واملش -٥
 .اخلاصة بالعمل، والتعامل مع األزمات واملواقف الصعبة اخلاصة بالعالقات بينهم
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 .حتقيق املسار املهين والوظيفي السليم للكفاءات األكادميية، وبالتايل حتقيق االستقرار الوظيفي هلم -٦
ا وتطويرها وتدري -٧ بها ملواكبة التغري احملافظة على الكفاءات األكادميية وتنميتها وتطويرها، وتنمية قدرا

 . التكنولوجي والثقايف والتنظيمي
إجياد قوة عمل مستقرة من الكفاءات األكادميية؛ حبيث يتم تقليل دوران العمل والغياب، وتقليل  -٨

 .املخاطر والتكاليف النامجة عن االختالالت
 .حتكم أفضل للكفاءات األكادميية يف نتائج التغريات التكنولوجية واالقتصادية -٩
 :مبادئ إدارة الكفاءات األكاديمية: ًعاساب

 :تعمل إدارة الكفاءات األكادميية يف املنظمات األكادميية وفق مبادئ متعددة؛ ومنها
تعترب اسرتاتيجية املنظمة نقطة االنطالق املنطقية إلدارة الكفاءات : التوافق مع اسرتاتيجية املنظمة -١

  أنواع الكفاءات األكادميية اليت حتتاجها املنظمةاألكادميية؛ ألن االسرتاتيجية تساعد على حتديد
ا  .لتحقيق رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، واسرتاتيجيا

ويقصد به درجة توافق عناصر إدارة الكفاءات األكادميية مع بعضها، فتطبيق تلك : االتساق الداخلي -٢
ئج عكسية؛ فعلى سبيل العناصر مبعزل عن بعضها ال حيقق النتائج املنشودة، بل قد يؤدي إىل نتا

ا ًعندما تستثمر املنظمة يف تدريب وتطوير الكفاءات األكادميية الواعدة جيب أن تستثمر أيض: املثال
 ).٣٣ -٣١.، ص٢٠١٣أبو اجلدائل، ( يف استبقائها واحملافظة عليها

در من إذ إن الثقافة التنظيمية هي مص: تضمني قيمة الكفاءات األكادميية ضمن الثقافة التنظيمية -٣
مصادر التنافسية املستدامة، ولذلك ينبغي بذل اجلهود احلثيثة لغرس ودمج القيم اجلوهرية ضمن 

ا  .الثقافة التنظيمية للمنظمة، ومن تلك القيم قيم إدارة الكفاءات األكادميية وعمليا
رة العليا وذلك ألن جناح ممارسات إدارة الكفاءات األكادميية يتطلب رعاية اإلدا: مشاركة اإلدارة -٤

 .لعملية إدارة الكفاءات األكادميية، وعدم االكتفاء مبسؤولية إدارة املوارد البشرية عنها
تزداد درجة تعقيد إدارة الكفاءات األكادميية بالنسبة : حتقيق التوازن بني االحتياجات العاملية واحمللية -٥

فية متنوعة؛ حيث ينبغي على للمنظمات اليت تعمل يف عدد من األماكن والفروع، ويف ظل بيئات ثقا
املنظمة أن تتعرف على كيفية االستجابة للطلب احمللي مع احملافظة على تبين اجتاه اسرتاتيجي وإداري 
متماسك، فكثري من املنظمات العاملية تضع لنفسها معايري أداء عاملية، تدعم تطبيقها قيادات ذات 

داء، وبالتايل ينبغي حتقيق التوازن بني تلك كفاءات، وأساليب وعمليات وأدوات موحدة لتقومي األ
 ).١٢٤ -١٢٣. ، ص٢٠١١هالل، ( ًواستقطاب وتوظيف الكفاءات حمليااملتطلبات، 

ًوهي مزيج من عناصر التسويق واالتصاالت والتقنية اليت تساهم معا يف : بناء مسة مميزة للمنظمة -٦
تمع، ومسعته ا املميزة يف ا ا لدى الباحثني عن عمل، فاستقطاب بروز املنظمة، وتكوين صور

الكفاءات األكادميية للمنظمة هو تسويق هلا، ولكي تتمكن املنظمات من استقطاب الكفاءات 
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رضوان، . (ها من املنظمات املنافسة هلااألكادميية واستبقائها البد هلا من متييز نفسها عن غري
 .)٣٢ -٣١.، ص٢٠١٢

 :يميةعمليات إدارة الكفاءات األكاد: ًثامنا
ا، وتنوعت يف كثري من املراجع واألحباث؛ حيث  تعددت عمليات إدارة الكفاءات األكادميية وجماال
ًإنه من املتوقع أن جند تفاوتا واختالفا؛ من حيث تنوع وتوسع هذه العمليات من منظمة إىل أخرى، وذلك  ً

ي، ومستوى التقنية، وخصائص حجم املنظمة، وكثافة استخدام العنصر البشر: ًتبعا لعدة عوامل؛ منها
 -؛ لذا فعلى أي منظمة أكادميية )٣٥ -٣٣. ، ص٢٠١٣حرمي، (سوق العمل، واالنتشار اجلغرايف 

ًلتكون فعالة وناجحة  ا، واألخذ باالعتبار تكامل -ً ا ومكونا ً أن تكون مرتابطة ومتكاملة يف مجيع نشاطا ً
 .)١٣٧. ، ص٢٠١٣حرمي، (وترابط عمليات إدارة الكفاءات األكادميية فيها 

 : ما يلي-ها العديد من الدراسات واملراجع  واليت تناولت-ومن أبرز هذه العمليات 
يقصد بتحليل العمل حتديد األنشطة واملهام املكونة للوظيفة أو العمل، ووضع : حتليل وتصميم العمل -١

، وهو )١١٣. ، ص٢٠١٤ماهر، (ذلك يف توصيف متكامل، وحتديد مواصفات شاغل الوظيفة 
ديسلر، . (اإلجراء املستخدم يف حتديد واجبات الوظيفة واملهارات الواجب توافرها فيمن يشغلها

 أما تصميم العمل، فيقصد به وصف وحتديد حمتوى العمل ونطاقه وعمقه،) ١٠٨. ، ص٢٠١٤
ًويقصد به أيضا ) ٧٧. ، ص٢٠١٣حرمي، . (ومتطلبات العمل، وعالقات العمل، وظروف العمل

 د طريقة العمل، ونوع األنشطة واملهام اليت ستؤدى، وحجم املسؤوليات واألدوات والفنونحتدي
ماهر، . (املستخدمة يف األداء، وطبيعة العالقات املوجودة يف الوظيفة، وشكل ظروف العمل احمليطة

ويساعد حتليل العمل وتصميمه على تعريف املوظف مبهام عمله، واختيار ، )١٣٤. ، ص٢٠١٤
ني املناسبني للعمل، وتقييم الوظائف، وتقييم أداء العاملني، والتطوير التنظيمي، وكذلك يساهم املوظف

، ٢٠١٣حرمي، (يري االسرتاتيجي يف ختطيط املوارد البشرية، واالختيار والتعيني، واملساعدة يف التغ
 .)١١٦ -١١٥. ، ص٢٠١٤؛ ماهر، ٦٠ -٥٨.ص

غر الوظيفية، وهي تشمل إجياد وجذب املرشحني لشغل وهو عملية روتينية مللء الشوا: االستقطاب -٢
 اسرتاتيجية هذه الوظائف، ويكون التحدي القائم أمام االستقطاب هو أن تكون الكفاءات ذات قيمة

 ويسهم االستقطاب يف بناء قوة العمل الفعالة .)٣٣. ، ص٢٠١٣محود والشيخ،  (أكرب يف املنظمة
االجتماعية  حتقق التميز واإلبداع للمنظمة، وحتقق املسؤولية واملنتجة، واحلصول على الكفاءات اليت

 .)١١٩. ، ص٢٠١٥؛ أمحد، ٢٠١. ، ص٢٠١٥عالقي، (واألخالقية للمنظمة 
ا املنظمة لتصفية وانتقاء أفضل املرشحني للوظيفة، : االختيار والتعيني -٣ وهو تلك العمليات اليت تقوم 

ً شغل الوظيفة أكثر من غريه، ويتم هذا االختيار طبقا واختيار الذي تتوافر فيه مقومات ومتطلبات
 تبدأ عملية االختيار والتعيني فور .)٢٣٦. ، ص٢٠١٤ماهر، ( االختيار اليت تطبقها املنظمةملعايري 



٢١ 

انتهاء عملية االستقطاب، وتسهم عملية االختيار والتعيني بدور حيوي ومهم؛ حيث تكمن أمهيتها 
 العاملة للمنظمة، ورفع املنفعة االقتصادية للمنظمة، والتكامل مع يف تأمني الكفاءات من القوى

 .)١٦٢ -١٦١. ، ص٢٠١٣حرمي، (العمليات األخرى للموارد البشرية 
ًوهو جمموعة األنشطة اليت تسعى إىل زيادة مهارات األفراد ألداء عمل حمدد، وهو أيضا : التدريب -٤

رد يف أداء ًمله، متهيدا لتقدمي معارف ورفع مهارات الفتغيري االجتاهات النفسية والذهنية للفرد جتاه ع
تلك اجلهود اهلادفة إىل تزويد الفرد : ًويعرف أيضا بأنه، )٤٥٣. ، ص٢٠١٤ماهر،  (العمل

باملعلومات واملهارات اليت تكسبه اإلتقان يف أداء العمل، أو تنمية مهارات ومعارف وخربات يف اجتاه 
: ، ويشمل التدريب)٥٥٦. ، ص٢٠١٥إبراهيم وسعد، (ستقبلية زيادة كفاءة الفرد احلالية وامل

ًالتدريب املنظم، ويكون عادة لتعريف املوظف املستجد باملنظمة، والتدريب التوجيهي ويستخدم عادة  ً
 ويسهم التدريب يف زيادة .)٢٥٥. ، ص٢٠١١املعشوق،  (لتأهيل املوظف لوظيفته بشكل سريع

ا، وعلى مستوى الفرد يساعد التدريب على إنتاجية املنظمات الكلية، وحتق يق أهدافها، وحل مشكال
زيادة املعارف واملهارات، وبالتايل رفع الدافعية والقدرة على العمل، وكذلك تساعد عملية التدريب يف 
ًتعزيز قدرة املنظمة على املنافسة، واستخدام التقنيات احلديثة بفاعلية، وأيضا تساعد العاملني على 

حرمي، ( باألمان والطمأنينة، واندماجهم يف بيئة العمل، وحتسني مهارات االتصال والتواصل الشعور
 .)٤٥٣. ، ص٢٠١٤ماهر،  ؛٢٠١ -٢٠٠. ، ص٢٠١٣

دف إىل حتديد وتطوير جمموعة من األفراد واملرشحني : التعاقب الوظيفي -٥ ويعرف بأنه عملية منهجية، 
ا ذات أمهية ًاألكثر احتماال لشغل الوظائف اليت ال حيت مل بقاؤها فارغة عند ترك شاغلها هلا؛ كو

وب عن شاغل عالية بالنسبة للمنظمة؛ مبعىن إجياد الشخص البديل الذي ميكنه أن يشغل أو ين
 ويسهم التعاقب الوظيفي يف تقرير الوظائف .)١١ -١.، ص٢٠١٥صاحل،  (املنصب يف حيال غيابه

 يف حال تغيب شاغلها، وبناء صف ثان من -وظيفة  أي ال–احلرجة، وحتديد البدالء، وشغلها 
 .)٢. ، ص٢٠١٢املطريي،  (القيادات يف املنظمة

هو نظام يتم من خالله حتديد مدى كفاءة أداء العاملني ألعماهلم، وحيتاج األمر إىل أن : تقييم األداء -٦
ماهر، (أدائهم خالهلا  من القيام بتقييم ّيكون العاملون قد قضوا فرتة زمنية يف أعماهلم، وبشكل ميكن

دف إىل حتسني أداء الفرد بشكل : وميكن القول، )٤٠٦. ، ص٢٠١٤ إن تقييم األداء هو عملية 
مستمر، واإلسهام بصورة أفضل يف حتقيق أهداف املنظمة، وذلك من خالل مراقبة وقياس معارفه 

ومساعدته على تطويرها باستمرار وسلوكياته واجتاهاته أثناء تأدية العمل، ومقارنتها مبا هو متوقع منه، 
 سواء -، ويساعد نظام تقييم األداء على تقدمي التغذية الراجعة )٥٥٦.، ص٢٠١٥إبراهيم وسعد، (

ً، وكذلك يساعد يف حتديد احلوافز املستحقة للفرد، وأيضا حيدد مدى -للعاملني أنفسهم أو للمنظمة 
 نقله، أو االستغناء عنه، وحتديد أوجه احتياج الفرد استمرارية الفرد يف وظيفته احلالية، أو ترقيته، أو
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للتطوير والتنمية، وكذلك يساعد يف حتسني إنتاجية الفرد وحتسني دافعيته، وحتقيق رضا الفرد، وبالتايل 
ًاخنفاض معدل الدوران يف العمل والتغيب والشكاوى، وأيضا املساعدة على حتقيق األهداف 

حرمي، ( املشكالت اليت تواجهها املنظمة، وتقييم جهود التغيري االسرتاتيجية للمنظمة، واكتشاف
 .)٤١٢. ، ص٢٠١٤؛ ماهر، ٢٥٠ -٢٤٨. ، ص٢٠١٣

املعشوق، (تصرف بطريقة معينة أو أسلوب معني وهي جمموعة العوامل اليت تدفع األفراد لل: احلوافز -٧
ه إىل اختاذ سلوك أو فعًوهي أيضا الرغبات واالحتياجات اليت تقود الفرد وتد، )١٤٥. ، ص٢٠١١

وتسهم احلوافز يف احملافظة على أداء وفعالية واستمرارية ، )٥٢٧. ، ص٢٠١٥عالقي،  (تصرف معني
 مل،املنظمات، واحملافظة على كفاءات املنظمة وحتقيق الرضا الوظيفي، وختفيض الفاقد يف الع

 .)٥٢٧. ص، ٢٠١٥؛ عالقي، ٢٨٥. ، ص٢٠١٤ماهر،  (والتكاليف، واملوارد البشرية
 للمحافظة وهو أحد أهم العمليات املهمة لنجاح املنظمة، فهذه العملية تسعى: االحتفاظ بالكفاءات -٨

وهو ، )١١٢. ، ص٢٠١١عائشة،  (الل العديد من األساليب والوسائلعلى الكفاءات فيها، من خ
خفض أحد األساليب اليت تستعملها املنظمات من خالل إجياد سوق داخلي للفرص؛ من أجل 

 االحتفاظ  ويسهم.)٣٨١. ، ص٢٠١٤العنزي،  ( داخل املنظمةوظفني، ودورانهالعوائق بني حتركات امل
 العنصر بالكفاءات يف التقليل من عمليات االستقطاب اجلديدة وتكاليفها، وإدامة االستثمار يف كفاءة

 .)٤٧. ، ص٢٠١٤احلمدان،  (البشري، والتقليل من دوران الكفاءات
 :حث سوف نركز احلديث حول أربع عمليات من عمليات إدارة الكفاءات األكادميية؛ وهيويف هذا الب

 .االستقطاب -١
 .        فيما يلي سيتم تناول عملية االستقطاب من حيث مفهومها وأهميتها وأساليبها

 .مفهوم االستقطاب -١-١
جذب وتقييم االستقطاب عبارة عن عملية روتينية مللء الشواغر الوظيفية، وهي تشمل إجياد و

املرشحني وتعيينهم، ويكون التحدي القائم أمام االستقطاب هو أن تكون الكفاءات ذات قيمة اسرتاتيجية 
 ).٣٥ -٣٣. ، ص٢٠١٣محود والشيخ،  (أكرب يف املنظمة

 أو -كادميية، وهو مجلة من املراحل بداية عملية جذب الكفاءات األ: ُويعرف االستقطاب بأنه
  لشغل الوظائف الشاغرة باملنظمةة للبحث عن األكادمييني ذوي الكفاءة املالئمني املختلف- العمليات

 وكذلك يعرف االستقطاب بأنه البحث عن األكادمييني املناسبني مللء .)٧٧. ، ص٢٠١٢ زيد، بو(
م، وا ، )١٩٩ .، ص٢٠١٥عالقي،  (ختيار األفضل منهم بعد ذلك للعملالوظائف الشاغرة يف العمل، وجذ

اجلراح (ألكادميية املطلوبة واختيارهم  السياسات واملمارسات اليت من خالهلا يتم حتديد الكفاءات اويشمل
 .)٢٨٩. ، ص٢٠١٥وأبو دوله، 

م؛  وتشري عملية االستقطاب إىل جمموعة من األنشطة اخلاصة بالبحث عن األكادمييني وجذ
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، ويف الوقت احملدد، وتعد عملية ثنائية بني لسد الشواغر الوظيفية بالعدد، والنوعية املطلوبة واملرغوبة
األكادميي واملنظمة األكادميية؛ ففي الوقت الذي متارس فيه املنظمة عملية االستقطاب للبحث عن 
املرشح األكادميي، ميارسها األكادميي للبحث عن املنظمة، فعملية االستقطاب متثل مصدر 

 تلك املعلومات يف عملية االختيار الستثمار للفرد عن املنظمة، وللمنظمة عن الفرد؛ معلومات
 .)١١٧.  ص،٢٠١٥أمحد، (

ا تبدأ من حتديد أدوار  ًتتطلب عملية استقطاب الكفاءات األكادميية وقتا وجهدا كبريا؛ حيث إ ً ً
العمل األساسية، والوظائف واملناصب اليت حتتاج إىل استقطاب، وكذلك اإلطار الزمين لعملية 

ن خالل حتليل التوظيف، مث  صحة األوصاف واحملددات الوظيفية للشواغر مًاالستقطاب، وأيضا
جية  مصادر املنظمة الداخلية، وبعد ذلك حتديد حاجات االستقطاب من مصادرها اخلاراالستفادة من

 .)١٩٥. ، ص٢٠١٣محود والشيخ، (
 :أهمية عملية االستقطاب -٢-١

 : يليتكمن أهمية عملية استقطاب الكفاءات األكاديميىة فيما
فتح أبواب متعددة ومصادر خمتلفة للبحث عن الكفاءات األكادميية، فكلما اتسعت قاعدة املتقدمني  -

 .أصبحت اخليارات واسعة يف اختيار األكفأ واألفضل من املتقدمني
ا املكان املناسب هلم للعمل، ولبناء  - نشر رسالة املنظمة األكادميية للمرشحني احملتملني للعمل؛ بأ

م الوظيفيةوتطوير   .حيا
جناح عملية االستقطاب هي اخلطوة األوىل يف بناء قوة العمل الفعالة واملنتجة، ويف النهاية تقود إىل  -

 .احلصول على الكفاءات األكادميية الفعالة، وحتقيق متيز املنظمة املنشود
خدم  تست جيب أنحتديد الوسائل األفضل يف عملية البحث عن الكفاءات األكادميية، وأي هذه الوسائل -

 )١١٩. ، ص٢٠١٥؛ أمحد، ٢٠١. ، ص٢٠١٥عالقي، . (يف البحث عن كفاءات معينة
حتقيق املسؤولية االجتماعية والقانونية واألخالقية من خالل االلتزام بعملية البحث الصحيحة، وتأمني  -

 )٢٢. ، ص٢٠١٣األمني، . (حقوق املتقدمني واملرشحني لشغل الوظائف الشاغرة
اب الكفاءات األكادميية يف التعليم العايل حظي باهتمام عال مكثف كمورد اسرتاتيجي أن استقط -

ذا االهتمام املتزايد؛ كونه ضرورة اسرتاتيجية متليها متطلبات  خالل العقدين املاضيني، وما زال حيظى 
 .)٤. ، ص٢٠١٣العسريي،  (اسرتاتيجية بعيدة املدى لالقتصادخطط التنمية الشاملة ك

 :ل االستقطابمراح -٣-١
 :يمر االستقطاب بعدة مراحل كما يلي    
 االستقطاب؛ وذلك بالعودة إىل خطط نظام املوارد البشرية، واحتساب احتياجات احتياجاتحتديد  -أ

االستقطاب من ناحية اسرتاتيجية، وحتديد املخرجات والنتائج املراد إجنازها وأمهيتها يف حتقيق النجاح 



٢٤ 

أمهية الوظائف املراد شغلها لتحقيق أهداف املنظمة، والزمن املناسب لشغل هذه االسرتاتيجي، وحتديد 
 .الوظائف، ومراعاة التكلفة هلذه العملية

وذلك على شكل توصيف واضح وحمددات وظيفية، مع حتليل معلومات  االلتزام بتوثيق الوظيفة، -ب
تطلبات العلمية، واخلربات املطلوبة املخرجات، وأنشطة العمل ومهامه، واملؤهالت وامل: الوظائف، مثل

 .واملدة
حتديد مصادر االستقطاب، والتعرف على مصادر الكفاءات التقليدية وغري التقليدية، والداخلية  -ج

 .واخلارجية، واملصادر التارخيية ألفضل الكفاءات
ءات على تنفيذ عملية االستقطاب، وجذب األكادمييني من خالل عدد من األنشطة، وتشجيع الكفا -د

ًااللتحاق بالوظائف املطروحة، وحمتويات مواد االستقطاب يف هذه املرحلة تكون مهمة جدا؛ إذ جيب 
ًأن تعكس قيم املنظمة ورؤيتها وأمهية الكفاءات لديها، وجيب أيضا إيضاح خمرجات العمل املتوقعة 

محود، والشيخ، (تعليم واخلربة واملتطلبات العامة وظروف العمل، باإلضافة إىل احلد األدىن من العمر وال
 .)١٤٢. ، ص٢٠١٥؛ الشرعة وسنجق، ٢١١ -٢٠٦. ، ص٢٠١٣

 :أساليب االستقطاب -٤-١
ا من الكفاءات األكادميية اليت حتقق هلا مستوى التميز، وقبل  بعد قيام املنظمة بتحديد احتياجا

ا؛ حيث تنطوي -القيام بعملية توظيفها  عملية االستقطاب على  تلجأ إىل طرق للبحث عنها واستقطا
 ).٧٧. ، ص٢٠١٢بو زيد، (البحث وجذب واستمالة األفراد لاللتحاق بالعمل يف املنظمة 
املصادر الداخلية، واملصادر اخلارجية، ولكل : هناك مصدران أساسيان الستقطاب األكادمييني؛ مها

 هو املزج بني األسلوبني؛ من هذين املصدرين إجيابياته وسلبياته، واألسلوب الشائع يف معظم املنظمات
؛ ١٣٩. ، ص٢٠١٣حرمي، (لضمان استقطاب واختيار أفضل الكفاءات من بني املوارد البشرية املتاحة 

 .)١٢٣. ، ص٢٠١٥أمحد، 
ا اعتماد املنظمة على األكادمييني فيها لشغل الوظائف: املصادر الداخلية لالستقطاب  -أ   يقصد 

 الالزمة اليت تؤهلهم لشغل هذه الوظائف، ويطلق عليها الشاغرة، وذلك إذا توفرت لديهم الشروط
ف الشاغرة لديها من داخل ًأيضا سوق العمل الداخلي؛ حيث تتجه معظم املنظمات إىل ملء الوظائ

وقبل الشروع يف استخدام طرق البحث خارج املنظمة تلجأ ، )١٣٩. ، ص٢٠١٣حرمي،  (املنظمة
 عن الكفاءات املطلوبة، وكلما حرصت املنظمة على الكثري من املنظمات إىل البحث يف الداخل

االحتفاظ ببيانات ومعلومات موظفيها ساعدها ذلك على سهولة انتقاء األشخاص املطلوبني للوظائف 
 .)٢٠٢. ، ص٢٠١٥عالقي، (الشاغرة 

 :ومن أبرز أساليب املصادر الداخلية لالستقطاب ما يلي
ا ت: الرتقية أو النقل إىل الداخل - رقية أحد األكادمييني يف املنظمة إىل الوظيفة الشاغرة، واليت ويقصد 
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تكون يف العادة ذات مسؤوليات أكرب يف نفس اإلدارة، كما ميكن نقل الفرد من إدارة إىل أخرى يف 
 .حالة تعذر ترقية شخص إىل تلك الوظيفة من نفس اإلدارة أو القسم

وجود وظيفة أو وظائف شاغرة مع حتديد متطلبات ًويعين ذلك اإلعالن داخليا عن : اإلعالن والتنافس -
ومؤهالت تلك الوظائف، ويف نفس الوقت إعطاء الفرصة لكل من يعتقد أنه مؤهل لتلك الوظيفة بعد 

 .توضيح املعايري واألسس اليت سيتم اعتمادها يف عملية االختيار
م، وذلك بعد إعادة إعادة تشغيل األكادمييني املتقاعدين أو احملالني للتقاعد؛ لالستفادة  - من خربا

 ).١٢٤ -١٢٣. ، ص٢٠١٥أمحد، (هيلهم تأ
ا سوق العمل بصفة عامة، واليت قد تنحصر يف السوق : املصادر اخلارجية لالستقطاب -ب  ويقصد 

احمللي والعاملي الذي تعمل فيه املنظمة، وتتوقف حدود هذا السوق على نوع العمل املطلوب شغله، 
فر الكفاءات والتخصصات يف سوق العمل، وتتمثل أهم أساليب املصادر ودرجة أمهيته، ودرجة تو

 :اخلارجية يف اآليت
م فئة الراغبني يف العمل، مبا يتفق : اإلعالن - الت اليت  ُوحىت يكون فعاال البد أن ينشر يف الصحف وا ً

م، والبد أن حيتوي اإلعالن على جمموعة البيانات واملعلومات  م ورغبا عن الوظيفة، مع ختصصا
ا وموقعها يف اهليكل التنظيمي، والشروط الواجب توفرها يف املتقدم لشغلها، وبيان ملخص  ومسؤوليا

 .الرواتب واملزايا املرتتبة عليها، وبيان الوقت احملدد لتقدمي الطلبات ووقت انتهائه، واملستندات املطلوبة
 اليت ميكن االعتماد عليها يف توفري واستقطاب  من املصادرربتعت): مكاتب التوظيف(وكاالت االستخدام  -

االحتياجات املطلوبة، وتقوم هذه الوكاالت بتسجيل الراغبني يف العمل، وتصنيفهم من حيث درجة املهارة 
ا لكل من املنظمة والفرد الباحث عن العمل، ويقوم املشرفون على  واخلربات، وتقدم هذه الوكاالت خدما

م إلرشادهم إىل الوظائف اليت وكاالت االستخدام بدراس م وطاقا ة مؤهالت طاليب العمل، ومعرفة خربا
 ).٢٣١ -٢٢٨. ، ص٢٠١٤ماهر،  (.تناسبهم، وتنقسم هذه الوكاالت إىل حكومية وخاصة

ا، على أن تتوفر : توصيات جهات موثوقة - ًحيث يتم تعيني األفراد بناء على توصية من جهات موثوق 
الشخص، وهذه الطريقة توفر تكاليف اإلعالن والنفقات األخرى، وتليب شروط شغل الوظيفة يف 

 .احتياجات املنظمة بالسرعة املطلوبة
 الراغبني أصحاب العمل منتم ذلك عن طريق تقدمي طلبات إىل وي: الطلبات اخلاصة من الراغبني يف العمل -

م يف العمل يف إحدى الوظائف، مع بعض البيانات عن مستوى تعليم املتقدم م وقدرا ني وخربا
م عند احلاجة إليهم؛ الستكمال إجراءات االختيار والتعيني م، وبعد ذلك ميكن االتصال   .ومهارا

تعتمد بعض املنظمات على تعيني األفراد لفرتة قصرية؛ إما بالساعة، أو باليوم كمصدر : التعيني املؤقت -
ة للكفاءات اليت يصعب توفرها بصفة دائميف احلصول على احتياجات العمالة املطلوبة، ويستخدم 

 ).١٢٨ -١٢٥. ، ص٢٠١٥أمحد،  (خاصة يف جمال األعمال اإلدارية
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يعد من املصادر األساسية يف احلصول على احتياجات املنظمة من : االعتماد على اجلامعات واملعاهد -
غبتها يف احلصول على الكفاءات األكادميية لشغل الوظائف الشاغرة، وتعتمد عليه املنظمات يف حالة ر

يئتهم وتدريبهم حبسب ثقافتها وفلسفتها قبل أن خيتلطوا بقيم وثقافات  مؤهلني يف جماالت معينة، ويتم 
 .عملية من جهات أخرى

قد جعلت التطورات السريعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات من املمكن االتصال باألشخاص : اإلنرتنت -
بكة اإلنرتنت، وبتكلفة قليلة، وإمكانية االتصال مبجموعة أكرب من يف أي مكان يف العامل من خالل ش

األشخاص الذين يتمتعون بقدر كبري ومتنوع من املهارات واخلربات يف سوق العمل احمللي والعاملي، 
 .وكذلك من خالهلا ميكن إرسال السري الذاتية وطلبات التوظيف والوثائق املطلوبة

دف إىل البحث ت: مكاتب االستقطاب االستشارية - تواجد هذه املكاتب يف بعض الدول املتقدمة، و
 نيابة عن املنظمات عن الكفاءات الرفيعة املستوى، وتقوم نيابة عن هذه املنظمات بعمليات

 ئج للمنظمات الطالبةاالستقطاب، وحتليل طلبات التوظيف واملقابالت، مث تقدم بعد ذلك النتا
  ).٢١٦ -٢٠٩. ، ص٢٠١٥عالقي،  (للمرشحني

 قد تعتمد بعض املنظمات على مصادر غري تقليدية يف استقطاب:  مصادر أخرى لالستقطاب-ج
قد جند بعض املتميزين يرغبون يف العمل بعض الوقت يف منظمات أخرى، ولذلك : ًاألكادمييني، فمثال

ا، وكذلك االستفاد ة من خربات تسعى املنظمة إىل عمل جداول عمل مرنة؛ جلذب هذه النوعية للعمل 
 .)١٨٧. ، ص٢٠١٤ديسلر،  (ات وخربات ذوي االحتياجات اخلاصةاملتقاعدين، واالستعانة مبهار

ولكل من مصادر االستقطاب سلبياته وإجيابياته؛ ففي الوقت الذي حيقق فيه املصدر الداخلي 
 الداخلي وخيفض ًاستقرارا يف املوارد، ويشجع الوالء التنظيمي، والرضا الوظيفي، وحيافظ على االتصال

ًالتكاليف، فإنه ينعكس سلبا بعدم دخول أكادمييني مبهارات ومعلومات جديدة ميكن أن تسهم يف تطوير 
ا باالستفادة من اخلربات اجلديدة، وإقامة عالقات  عمل املنظمة، وكذلك املصادر اخلارجية تنعكس إجيابيا

وأما سلبياته، فتتمثل يف . ري مناسبة يف املنظمةتعاون مع جهات متعددة، وإمكانية تغيري عادات قدمية وغ
واختيار األسلوب أو املصدر . التكاليف اإلضافية، والتأثري السليب يف الروح املعنوية لألكادمييني املوجودين

 وإمكانيات األفضل لالستقطاب يتوقف على نوعية األكادمييني املطلوبني للعمل، وطبيعة األعمال الشاغرة،
 .)٢١٧. ، ص٢٠١٥؛ عالقي، ٣٢. ، ص٢٠١٣الغزو،  ( توسع نشاطهااملنظمة ومدى

 :الحوافز -٢
ًاحلوافز من أهم العناصر تأثريا يف حياة األفراد؛ ملا يف ذلك من إشباع االحتياجات الطبيعية هلم 
م، واملنظمات اليت تقدم حوافزا أفضل حتصل على مستويات عمل أعلى من األفراد املؤهلني، هذه  ًورغبا

قاعدة العامة؛ لذا تسعى بعض املنظمات العاملية إىل تقدمي حوافز تتناسب مع قوة العمل اليت تتميز هي ال
بالوالء وااللتزام، مما جيعلها أكثر قدرة على املنافسة والتميز، مع مراعاة الفروق الفردية يف األداء واختالف 
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ًاحلوافز باختالفها، وتعترب احلوافز عنصرا مهما، يسهم يف حتد يد نوعية األكادمييني الذين ترغب املنظمة ً
م، واإلبقاء عليهم  .)٥٦. ، ص٢٠١٤؛ ديسلر، ١١٥. ، ص٢٠١١املعشوق،  (األكادميية يف استقطا

 .وفيما يلي سيتم تناول عملية احلوافز من حيث مفهومها وأمهيتها ومراحلها وأنواعها
 :مفهوم الحوافز -١-٢

ا املعشوق،  (رف بطريقة معينة أو طرق معينة تدفع األفراد للتصجمموعة العوامل اليت: تعرف احلوافز بأ
ا، )١٤٥. ، ص٢٠١١ قوة أو شعور داخلي حيرك وينشط سلوك الفرد إلشباع : وكذلك تعرف بأ

 .)١٠. ، ص٢٠١٣احلالبية،  ( حاالت التوتر، وزيادة اإلنتاجيةحاجات ورغبات معينة، من أجل ختفيف
ً تدفع الفرد للقيام بسلوك معني سواء كان إجيابيا أو سلبيا ًوهي أيضا مجيع املؤثرات اليت السقا، (ً

ا)٣٧. ، ص٢٠١٣ فعه إىل اختاذ سلوك الرغبات واالحتياجات اليت تقود الفرد وتد: ، وميكن تعريفها بأ
وهي جمموع العوامل املادية واملعنوية اليت توفرها املنظمة ، )٥٢٧. ، ص٢٠١٥عالقي،  (أو تصرف معني

اعها عن ، والسعي إلشبدوافعهم الداخليةلى حتريك دميية لألكادمييني ذوي الكفاءة، واليت تعمل عاألكا
 .)١٠. ، ص٢٠١٤خضري، (، وتنمية والئهم جتاه املنظمة  سلوكهمطريق حتسني مستوى

 ًويتطلب التخطيط الفعال إلجياد حوافز مالية ومعنوية للكفاءات األكادميية مؤثرة إجيابيا، فهم قاعدة
املعرفة الرتاكمية للمنظمة، وما حيفز هذه الكفاءات على اإلقبال على العمل وحتقيق معدالت اإلنتاجية 
املنشودة، وتطوير املعرفة التخصصية، واإلخفاق يف حتفيزهم ال يؤدي إىل احتمال تركهم للعمل فحسب، 

  الوالء واالنتماء للمنظمة،بل ميتد أثره إىل ارتفاع معدالت الغياب، ونشوء السلوكيات السلبية، وضعف
 .)٢٩. ، ص٢٠١٣أبو اجلدائل، (وبالتايل تدين اإلنتاجية 

 :أهمية الحوافز -٢-٢
تعترب احلوافز قوة حمركة خارجية، تستخدم حلث الفرد على بذل اجلهد للقيام بالعمل املطلوب على 

 األسلوب فإن اختيارًأكمل وجه، وعلى ذلك فهي ترتبط مبدى مسامهتهم يف حتقيق عائد للمنظمة، وأيضا 
، ٢٠١٣أبو اجلدائل، (األنسب لتحفيز الكفاءات األكادميية، حيقق الغاية من احلوافز على الوجه املطلوب 

 .)٢٩. ص
 :وتظهر أمهية احلوافز فيما يلي

 .احملافظة على أداء وفعالية واستمرارية املنظمات يف وسط تأثري ضغوط بعض العوامل البيئية الداخلية واخلارجية  -أ 
ا احملافظة على كفاءات املنظمة -ب  ا، وإشباع احتياجا  . األكادميية بتلبية رغبا
 .وسيلة جذب للكفاءات األكادميية املناسبة للعمل يف املنظمة  -ج 
 . وسيلة إلشاعة العدل بني األكادمييني وحتقيق الرضا الوظيفي  -د 
 املوارد البشرية وأي موارد ختفيض الفاقد يف العمل؛ ومن أمثلته ختفيض التكاليف، وختفيض الفاقد يف  -ه 

 .أخرى
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 . تنمية روح التعاون بني األكادمييني، وتنمية روح الفريق والتضامن  -و 
زيادة اإلنتاجية؛ حيث تساعد احلوافز يف رفع معدل رضا األكادمييني وبالتايل زيادة إنتاجهم، وذلك   -ز 

 .بربط احلوافز بكمية وجودة العمل
ط سلوكية معينة، وتشجيع اإلبداع واالبتكار لدى الكفاءات التأثري على سلوك معني، وتشجيع أمنا  -ح 

 . األكادميية
حمرك للوصول إىل اهلدف، سواء هدف املنظمة أو أهداف األكادمييني، وتدعيم الدافعية للعمل،   -ط 

 .)٥٢٧. ، ص٢٠١٥؛ عالقي، ٢٢. ، ص٢٠٠٩ماهر، (وزيادة الطموح 
 :مراحل تصميم نظام الحوافز -٣-٢

، وهذا يعين أنه يناسب ظروفها، ويناسب أهداف أن يتناسب مع املنظمةب نظام احلوافز السليم جي
ا، وطبيعة العمل فيها، وطبيعة األداء وطريقة قياسه، كما جيب أن يناسب ميزانية  املنظمة واسرتاتيجيا

ذا النظام إىل الفشل  ذه االعتبارات قد يؤدي   .)٢٩٧. ، ص٢٠٠٩ماهر، (املنظمة، وعدم األخذ 
 :نظام احلوافز مير باملراحل التاليةوتصميم 

وذلك برتمجة أهداف واسرتاتيجية املنظمة إىل أهداف لنظام احلوافز، وقد تكون أهداف : حتديد اهلدف  -أ 
 .احلوافز رفع األرباح، أو التشجيع على األفكار اجلديدة، أو حتسني اجلودة، وغريها من األهداف

 . قياس األداء الفعلي لألكادمييني، وفق لوائح حمددة وواضحةأي توصيف األداء املطلوب، و: دراسة األداء  -ب 
ا التكاليف اإلمجالية للحوافز، وتكون امليزانية إما ثابتة أو مرنة ومتغرية : حتديد ميزانية احلوافز -ج  ويقصد 

 .ًوغري حمددة سابقا
سلسلة؛ ويتم يف هذه املرحلة ترمجة النظام يف شكل خطوات وإجراءات مت: وضع إجراءات النظام -د 

 .كتحديد األدوار، وعقد االجتماعات، وتوقيت التقدمي، ونوع احلوافز املقدمة
ذج اقرتاح صرف وتقدمي وتشمل سجالت قياس وتسجيل األداء الفعلي، ومنا: تصميم النماذج -ه 

 .)٣٧٣ -٣٦٨. ، ص٢٠١٤ماهر،  (احلوافز
 :أنواع الحوافز -٤-٢

ًمتغري ومؤقت وليس دائما؛ فهو متغري حسب واحلافز عنصر . تدفع احلوافز كمقابل لألداء املتميز
 :وهناك أنواع كثرية للحوافز؛ منها ما يلي. الكفاءة، ومؤقت حسب وجود عنصر الكفاءة

 :حوافز فردية ومجاعية ومنظمية  -أ 
 .وهي احلوافز اليت تقدم لألكادمييني حسب إنتاجهم، أو حسب ساعات العمل الزائدة: احلوافز الفردية -
احلوافز اليت تقدم على مستوى جمموعة من األكادمييني، أو وحدة، أو قسم، وتأخذ وهي : حوافز مجاعية -

ًأنواعا متاثل متاما األنواع الفردية، إال أن السبب يف دفعها على مستوى مجاعي هو أن األداء املتميز ال  ً
 .يظهر إال يف ظل مجاعة أو فريق عمل
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نظمة ككل، وهنا يتقرر دفع احلوافز على أساس وهي احلوافز اليت تقدم على مستوى امل: حوافز منظمية -
 . األداء الكلي للمنظمة

 : احلوافز املادية واملعنوية -ب 
األجور، والزيادات السنوية، واملكافآت، : وتتمثل يف احلوافز النقدية وامللموسة؛ ومنها: احلوافز املادية -

 .واجلوائز امللموسة، واملشاركة يف األرباح والتعويضات وغريها
 .وتتمثل بفرص الرتقية، والشكر، واالمتنان، والضمانات وغريها: افز املعنويةاحلو -
 :احلوافز السلبية واإلجيابية -ج 

متمثلة يف التهديد بالعقاب، أو اخلصم من الراتب، واإلنذار والتوبيخ، واحلرمان من : احلوافز السلبية -
 .ًالعالوة، واليت توثر على األكادمييني سلبا

ً مثل احلوافز املادية، والرتقيات، والعالوات وغريها، واليت ينعكس تاثريها إجيابا على :احلوافز اإلجيابية -
، ٢٠١٢؛ بو زيد، ٣٦ -٣٥. ص، ٢٠٠٩ماهر، (األكادمييني، وتزيد دافعيتهم للعمل وإنتاجيتهم 

 .)٢٥٥. ، ص٢٠١٣؛ آل ناجي، ٦٧. ص
 :التعاقب الوظيفي -٣

ا إدارة الكفاءات األكادميية، فهي تسهم ااملهمة عملية التعاقب الوظيفي من العمليات  ليت تقوم 
ًتعاقب الوظيفي جانبا مهماويعترب التخطيط لل. يف تطوير املهارات املهنية لألكادمييني من التخطيط  ً

االسرتاتيجي، خاصة يف الوظائف اليت يشغلها القادة والكفاءات واملؤثرون، وهي عملية مكملة لكافة 
 وسيتم فيما يلي عرض عملية التعاقب .)١١. ، ص٢٠١٥صاحل،  (األكادمييةعمليات إدارة الكفاءات 

 .الوظيفي من حيث مفهومها وأمهيتها ومراحلها
 :مفهوم التعاقب الوظيفي -١-٣

التعاقب الوظيفي هو عملية ديناميكية مستمرة، تتضمن جمموعة من األنشطة واملمارسات الساعية 
دف بناإىل حتديد الكفاءات األكادميية، وتطويرها، ء صف ثان من  وجتهيزها للمناصب املهمة؛ 

وهو اسرتاتيجية يف إطار إدارة الكفاءات األكادميية ، )٤. ، ص٢٠١٢املطريي، (الكفاءات يف املنظمة 
لبناء واستبقاء الكفاءات، وتشمل عملية التعاقب الوظيفي إعداد الفريق التنفيذي اجلديد، وإعداد خمزون 

الداخلي، عن طريق صقل املهارات، وضمان توفر الكفاءات للمنظمة يف من الكفاءات لالستقطاب 
 .)٢٨. ، ص٢٠١٣أبو اجلدائل، (املستقبل 

دف إىل حتديد وتطوير جمموعة من األكادمييني ذوي  ويعرف التعاقب الوظيفي بأنه عملية ممنهجة 
ا ذات ًالكفاءات، واألكثر احتماال لشغل الوظائف اليت ال حيتمل بقاؤها فارغة عن د ترك شاغلها هلا؛ كو

ًوميكن تعريفه أيضا بأنه وضع وتنفيذ اخلطط ، )٢٠. ، ص٢٠١٥العبيدي،  (مهية عالية بالنسبة للمنظمةأ
الالزمة لتلبية االحتياجات املستمرة للقادة واملتخصصني يف مجيع أحناء املنظمة، وهذا اإلجراء يضمن 
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 .)٤. ، ص٢٠١٥وزارة اخلدمة املدنية، (احلرجة شاغرة استمرار العمل دون تعطل إذا أصبحت الوظائف 
وهو عملية تقرير األدوار احلرجة أو احلامسة يف املنظمة، وحتديد البدالء احملتملني لتويل هذه األدوار، 
وشغل املناصب الشاغرة، وتزويدهم باملهارات واخلربات املناسبة للفرص احلالية واملستقبلية، حبيث يكون كل 

 .)١١. ، ص٢٠١٥صاحل، (ستعداد للقيام باألدوار اجلديدة بديل على ا
 :أهمية التعاقب الوظيفي -٢-٣

 :للتعاقب الوظيفي أمهية كبرية يف املنظمات تظهر فيما يلي
احملافظة على رأس املال الفكري واملعريف وتطويره من أجل املستقبل، واحملافظة على األكادمييني املميزين   -أ 

 . ضمن جمموعة الكفاءات الواعدة، وزيادة والئهم للمنظمةالذين يتم اختيارهم
 . ضمان للمنظمة من التعثر، الذي حيدث عند ترك شاغل منصب مهم ملنصبه بشكل مفاجئ  -ب 
حتقيق استثمار فعال يف رأس املال البشري من الكفاءات األكادميية يف املنظمة، وذلك بالرتكيز على  -ج 

ا ورؤيتهاتطوير الكفاءات املالئمة ألولويات ا  . ملنظمة واسرتاتيجيا
 .تقدمي فرص نوعية للكفاءات األكادميية الواعدة لتويل وظائف أعلى يف املنظمة  -د 
آلية ناجحة الكتشاف الكفاءات األكادميية وتطويرها، وباألخص الكفاءات داخل املنظمة؛ حيث إن   -ه 

  .االكثري من هذه الكفاءات تضيع بسبب عدم البحث عنها ورعايتها وتطويره
صنع ميزة تنافسية للمنظمة؛ حيث إن التعاقب الوظيفي من أهم ممارسات التنمية املستدامة، واليت   -و 

 .)٥٠- ٢٧. ، ص٢٠١٥العبيدي،  (Rothwell, 2010, p. 29 ; تسهم يف حتقيق متيز املنظمة
 :مراحل عملية التعاقب الوظيفي -٣-٣

 :ا يلي       متر عملية التعاقب الوظيفي بعدة مراحل من أبرزها م
حتديد الوظائف املهمة واحلرجة، ويف هذه املرحلة يتم مراجعة االسرتاتيجيات واألهداف، وحتديد   -أ 

الوظيفة احلرجة هي الوظيفة  الوظائف املهمة واملؤثرة يف املنظمة، وتوصيف هذه الوظائف؛ حيث إن
ا إىل ت عطل العمليات اليت قد يؤدي تركها بصورة مفاجئة أو شغلها بشخص غري مناسب ملتطلبا

 .األساسية للمنظمة، واإلضرار بتقدمها
 .حتديد املهارات الالزمة، والقدرات الوظيفية الالزمة لشاغر الوظائف املهمة  -ب 
حتديد املرشحني للتعاقب الوظيفي، وذلك من خالل التقيد مبعايري االختيار املوضوعية يف اسرتاتيجية  -ج 

وتقاومي األداء الوظيفي، وحتديد قائمة املرشحني، مث التعاقب الوظيفي، ومراجعة قواعد البيانات، 
حتديد أفضل املرشحني املتوفرين للتعاقب الوظيفي لكل وظيفة، وذلك بتصنيف املرشحني حسب 

 . القدرات واجلدارات املطلوبة يف كل وظيفة
طويرية ختطيط التعاقب والتطوير، ويتم يف هذه املرحلة تصميم الربامج التدريبية، ووضع اخلطط الت  -د 

ُللمرشحني، واستخدام النتائج اليت تـوصل إليها من اخلطوة السابقة، مث تقرير احتياجات التطوير لكل  ُ
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هزين للتعاقب الوظيفي  . وظيفة حرجة، وتصميم برنامج تدريب وخطة تطوير للمرشحني ا
معرفة تقييم خطة التعاقب الوظيفي، وذلك من خالل متابعة أداء املرشحني وخطط تطويرهم، و -ه 

 مدى جاهزيتهم لتويل املناصب املرشحني هلا، وتقدمي التقارير الالزمة، لتطويرهم وحتديثهم،
وزارة اخلدمة املدنية،  ؛٣٧. ، ص٢٠١٥؛ صاحل، ١٤. ، ص٢٠١٢املطريي، (واملتابعة الدورية 

 .)٦. ، ص٢٠١٥
ًالتعاقب الوظيفي ال يعترب أمرا اختياريا للمنظمات، بل يعترب من القرارا ت االسرتاتيجية واملصريية ً

 ألي منظمة ترغب يف النمو والتطور والتميز، ومن أفضل املمارسات لتغيري القيادات واملوظفني شاغلي
 الوظائف املهمة؛ لذا فإن من أهم وظائف إدارة الكفاءات األكادميية االستمرار يف تدريب وتطوير

 اجلديدة، وحتديد فجوات املعرفة لديهم، وتنفيذ مبادرات األكادمييني ذوي األداء العايل على األدوار احملتملة
م وضمان بقائهم   .)٢٨. ، ص٢٠١٣؛ أبو اجلدائل، ٢. ص، ٢٠١٢املطريي، (لتعزيز كفاءا

 : االحتفاظ بالكفاءات األكاديمية -٤
حترص املنظمات األكادميية على بذل كل جهد ممكن لتشجيع وحتفيز األكادمييني، وخاصة 

املتميزين، وذلك لالستمرار يف أعماهلم لدى املنظمة؛ لضمان استمرار جناحها والذي الكفاءات منهم و
يتحقق من خالل قواها العاملة ذات االلتزام والوالء للمنظمة، وضمان حتسني أداء املنظمة؛ لذا فإن أمهية 

ا؛ ألن األهم من التميز هو استمر اريته، وهذا االحتفاظ بالكفاءات تفوق أمهية الكشف عنها واستقطا
وتعترب أهم ثالثة عوامل مؤثرة يف احتفاظ . ما تسعى إليه املنظمات يف ظل عنصر املنافسة والتميز األقوى

ا هي عالقة األكادمييني باإلدارة، ومدى توفر فرص النمو وتطوير ممارسات : املنظمات بالكفاءات 
ا تعترب القدرة على االحتفاظ باألكادمييني جديدة، واملهام اليت يوجد فيها حتديات مناسبة وذات معىن؛ لذ

؛ احلمدان، ٤٠. ، ص٢٠١٣ والشيخ، محود(إدارة الكفاءات األكادميية عبارة عن تراكمات ملمارسات 
 .)٤٧. ، ص٢٠١٤

 :مفهوم االحتفاظ بالكفاءات األكاديمية -١-٤
فاءات االحتفاظ بالكفاءات هو أحد العمليات املهمة لنجاح املنظمة، فكل منظمة متتلك الك

البد أن تسعى للمحافظة عليها، وتسعى الستخدام العديد من الوسائل لإلبقاء على الكفاءات، وذلك 
، )١١٢. ، ص٢٠١١عائشة،  (لعملًتوفريا لتكلفة التوظيف اجلديد، والتدريب واحلفاظ على مستوى ا

 إجياد سوق عمل أحد األساليب اليت تستعملها املنظمات من خالل: ويعرف االحتفاظ بالكفاءات بأنه
 العنزي،(وظفني، ودورانه داخل املنظمة من أجل خفض العوائق بني حتركات امل داخلي للفرص؛

 .)٣٨١. ، ص٢٠١٤
وكذلك، فإن االحتفاظ بالكفاءات األكادميية هو العملية اليت تركز بشكل اسرتاتيجي على إبقاء 

وتستطيع . ر يف األكادمييني بشكل مستمرالكفاءات األكادميية داخل املنظمة، من خالل تشجيع االستثما
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املنظمة االحتفاظ بالكفاءات عن طريق تعيني وتطوير األكادمييني، وضمان شعور الكفاءات منهم باإلجناز 
. يف جمال وظائفهم، وتطوير العالقات عن طريق التعليم والتدريب وتشجيع التعاون بني أقسام العمل كافة

مجيع األنشطة اليت متنع األكادمييني األكفاء من مغادرة : ا بأنهًويعرف أيض) ١٥٢. ، ص٢٠١٤محد، (
ا، والتطوير : ومن اسرتاتيجيات املنظمات يف ذلك. املنظمة إشراك الكفاءات يف أعمال املنظمة وقرارا

اجلراح وأبو دوله،  (ًا أكثر ارتباطا بعملهم ومنظمتهمالوظيفي، والتخطيط الوظيفي للكفاءات، ليكونو
حتقيق أهداف املنظمة، وحتقيق : واالحتفاظ بالكفاءات عملية ذات بعدين؛ ومها). ٢٩١. ، ص٢٠١٥

 .)٥٦٧. ، ص٢٠١٥عالقي، (رغبات واحتياجات األفراد 
 :أهمية االحتفاظ بالكفاءات األكاديمية -٢-٤
 جناح لالحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف املنظمة أطول فرتة ممكنة أمهية كبرية، وهي عملية مؤثرة يف     

 :املنظمة واستمراها، وتظهر هذه األمهية فيما يلي
التقليل من التكاليف؛ حيث إن تكلفة االحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف املنظمة أقل تكلفة من   -أ 

ا  .البحث عنها، واكتشافها، واستقطا
 ذوي استدامة االستثمار يف العنصر البشري، واالستفادة من عوائده إىل أقصى حد ممكن، وخاصة -ب 

 .الكفاءة العالية
ًتقلـــيص معـــدالت دوران الكفـــاءات مـــن األكـــادمييني؛ حيـــث يـــؤثر معـــدل الـــدوران ســـلبا علـــى اإلنتـــاج  -ج 

 . والتميز
 .استمرار جناح املنظمة ومتيزها، وارتفاع اإلنتاجية  -د 
ا وقواها املتميزة من األكادمييني -ه   .إضافة قيمة للمنظمة، وتكون مكتسبة من قيمة كفاءا
مقري . (فاءات األكادميية وتنميتهم، وذلك من خالل توفري فرص التدريب والتطوير املتنوعةتطوير الك  -و 

 )٤٧. ، ص٢٠١٤؛ احلمدان، ١٨٠. ، ص٢٠١٤وحيياوي، 
 :أساليب االحتفاظ بالكفاءات -٣-٤

لضمان استمرار عمل الكفاءات األكادميية يف املنظمة جيب أن تكون هناك برامج أو اسرتاتيجيات 
لضمان استمرارية عملهم يف املنظمة، وعدم حتول تفكريهم للبحث عن فرص أفضل، ومن للتعامل معهم؛ 

 التعويضاتاسرتاتيجية التدريب والتنمية، واملكافآت، والتعاقب الوظيفي، و: أهم هذه االسرتاتيجيات
ًوتشري كثري من البحوث إىل أن كال من الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ، )١٣٩. ، ص٢٠١١هالل، (

  االستمرار بالعمل لدى املنظمةمن االجتاهات الرئيسة اليت حتفز العامل وتشجعه، وتزيد من رغبته يف
 .)٣٨٧. ، ص٢٠١٣حرمي، (

 :ومن أهم أساليب املنظمات لالحتفاظ بالكفاءات ما يلي
ناخية ًتوفري بيئة العمل املناسبة ماديا؛ من حيث توفري مكان العمل املناسب، واحملافظة على ظروفه امل  -أ 
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إخل؛ ألن هذه الظروف ذات ... السائدة؛ كالتكنولوجيا، والتهيئة، وضغط العمل، ومساحاته وساعاته
 .انعكاس وتأثري يف عمل الكفاءات األكادميية وفعالية أدائها

 توفري بيئة العمل النفسية واالجتماعية، والذي يشمل املناخ االجتماعي العام داخل املنظمة وطبيعته،  -ب 
االجتماعية، والعالقات بني أفراد املنظمة، والصراعات التنظيمية؛ فهذه اجلوانب هلا انعكاس والروابط 

 . كبري على الناحية النفسية للكفاءات األكادميية
استخدام طرق التحفيز املتنوعة؛ فوجود مستوى عال من احلوافز يؤدي إىل ضمان احلفاظ على أفضل  -ج 

ًلتحفيز يلعب دورا مهما يف عملية تفعيل وتنشيط الكفاءات، الكفاءات األكادميية، فإىل جانب كون ا ً
ا  . ًفهو كذلك يعترب مهما يف املنظمات للحفاظ على كفاءا

ختطيط املسار الوظيفي لتحقيق األمن والرضا الوظيفي لألكادمييني؛ فذلك يساعدهم على تنمية   -د 
م  .مستقبلهم الوظيفي، وبالتايل االحتفاظ 

متوفري فرص النمو وال  -ه  م وقدرا  .تطوير لألكادمييني، والتنمية املهنية والتدريب؛ لضمان حتسني مهارا
 .االستفادة من أساليب املنظمات األخرى لالحتفاظ بالكفاءات فيها، وحماولة تطبيق ما ميكن منها  -و 

 )٣٩٢ -٣٨٩. ، ص٢٠١٣؛ حرمي، ٤٠. ، ص٢٠١٣؛ الغزو، ١١٤ -١١٢. ، ص٢٠١١عائشة، (
بصورة من املهم أن تقوم املنظمة برصد ومتابعة مستويات الرضا والوالء الوظيفي تضح، أنه يمما سبق 

 االستطالعات منتظمة، وذلك من خالل استطالعات الرأي، واملقابالت، واملسوحات، وقد تفيد هذه
واملسوحات يف إجراء مقارنات بني النشاطات والوحدات املختلفة، وبالتايل االستفادة منها يف وضع 

ّة سياسات وممارسات إدارة الكفاءات األكادميية، مبا ميكن املنظمة من االحتفاظ بالكفاءات يف ومراجع
 .)٣٩٣ -٣٩٢. ، ص٢٠١٣حرمي، (ظل املنافسة الشديدة يف سوق العمل 

 :التحديات التي تواجه إدارة الكفاءات األكاديمية: ًتاسعا
ًإن إدارة الكفاءات األكادميية تعترب اجتاها حديثا يف  اإلدارة؛ فهي تواجه بعض التحديات اليت ينبغي ً

 :التعامل معها ومواجهتها؛ لتحقيق أهداف املنظمات، وضمان جناحها ومتيزها؛ ومن هذه التحديات
ا حتتاج إىل منهج منضبط عند القيام بتحليل العمل والوظائف؛ إذ البد من التحقق من صحة  -١ أ

 .خمرجات التحليل والتأكد من دقته
ا حتتا -٢ ج إىل التزام مادي كبري، يتضمن التكلفة املالية العالية الستقطاب الكفاءات األكادميية، أ

ا وحتفيزها، والبيئة الداعمة لذلك  .واالحتفاظ 
ا حتتاج إىل الكثري من الوقت إلعداد اخلطط والعمل عليها بدقة، وتنفيذها ومتابعتها وتقوميها،  -٣ أ

 .واالستفادة من تغذيتها الراجعة
ا املختلفةأ -٤  . ا حتتاج إىل أشخاص متعددين للقيام بعمليا
ً جودة خمرجات التعليم العام والتعليم العايل، فضال عن التعليم ضعفقلة الكفاءات األكادميية بسبب  -٥
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 التخصصات اليت حيتاجها سوق العملوالتدريب املهين والفين والتقين؛ وذلك بسبب عدم الرتكيز على 
 ).٣٢ -٣١. ، ص٢٠١٣؛ حممود وعوض اهللا، ٢٨. ، ص٢٠١١املعشوق، (

ا عامليا وإقليميا، فالبد  -٦ ًظهور فئات جديدة من األكادمييني بطموحات ومؤهالت جديدة، ومرغوب  ً
 .من التعامل معها بإجيابية واستثمارها

 التوسع يف التقنية، والتغري يف: التغري الكبري واملتسارع يف سوق العمل بسبب عوامل كثرية؛ منها -٧
 .الوظائف، والتغري العاملي

تمعي والعاملي  -٨ التغري يف التعليم، وتعدد أنواعه، والسعي املستمر لتغيريه مبا يتوافق مع االحتياج ا
 . وسوق العمل

 .قلة الربامج الرمسية اليت تعىن بإدارة الكفاءات األكادميية واستثمارها -٩
 .ًارة الكفاءات األكادميية أحياناضعف التوافق بني اسرتاتيجية املنظمة واسرتاتيجية إد -١٠
 التنظيمية مقاومة التغيري وعمليات إدارة الكفاءات األكادميية لدى املنظمات واألفراد، وضعف الثقافة -١١

 . اليت تعزز إدارة الكفاءات األكادميية
ًظهور اجتاهات تنظيمية جديدة مغايرة لألمناط التنظيمية التقليدية شكال ومضمونا ووظيفيا -١٢ ً مدان، احل (ً

 ).٣٦٥-٣٦٤. ، ص٢٠١٥الشرعة وسنجق، ؛ ٥٠. ، ص٢٠١٤
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 المبحث الثاني
 التميز التنظيمي

 :تمهيد
املنظمات املتميزة هي اليت حترص على ترمجة رؤيتها ورسالتها وأهدافها إىل واقع ملموس؛ من أجل 

ا، واليت تسعى من خالهلا إىل دعم وتشجيع التميز واإلبداع يف خمتلف  أنشطة وجماالت حتقيق طموحا
عملها؛ حيث أصبح التميز حتمية فرضتها العديد من الظروف والقوى اخلارجية؛ ففي ظل التغريات 
احلاصلة مل تعد املنظمات مطالبة فقط بتحقيق األداء، وإمنا التميز فيه كضرورة من أجل البقاء واالستمرارية 

 .)٢٧. ، ص٢٠١٤البحيصي، (التنافس و
يمي موضع االهتمام والنقاش الواسع من قبل خمتلف الباحثني؛ وذلك ألن وقد أصبح التميز التنظ

عصر املعرفة واملعلومات أصبح يعتمد على العناصر اليت تتسم بالتميز، وتعدد املعارف وتنوعها؛ إذ إن 
 والتميز التنظيمي .)٦٥. ، ص٢٠١٠الضالعني،  (طلب تبنيها لنظم حيوية وفعالةحتقيق املنظمة للتميز يت

ز على التطوير والتحسني بصفة مستمرة وليس فقط عند مواجهة املشكالت والعقبات؛ حيث يعترب يرك
 .)٢١٢. ، ص٢٠١٣اخلرشة وآخرون،  (التطوير املستمر من مقومات التميز التنظيمي

ويف هذا املبحث سيتم تناول التميز التنظيمي من حيث مفهومه وأمهيته وأهدافه، وكذلك عرض 
متيز القيادة، ومتيز : ومعوقاته وأبعاده، حيث مت االقتصار على ثالثة أبعاد؛ وهيمتطلبات حتقيقه، 

 .املرؤوسني، ومتيز الثقافة التنظيمية، يلي ذلك عرض لتجربة جامعة عفت يف التميز التنظيمي
 :مفهوم التميز: ًأوال

وي جلميع التميز يف جممله يضم التفرد والتجديد، والطموح والتفوق، وهو يف جوهره مطلب حي
املنظمات باختالف أنواعها وأحجامها، وهو من أهم األنشطة االسرتاتيجية يف املنظمات، ليس لتتمكن من 

 .)١٥. ، ص٢٠١٤؛ خريي، ١٢. ، ص٢٠٠٩اهلوساوي، (االستمرار والبقاء فقط، بل لتتمكن من املنافسة 
 قادر على التنافس، يتمثل جوهر التميز بتغيري حال املنظمة من وضع حايل إىل وضع مستقبلي

، )٣٨٦. ، ص٢٠١٣شيوة وآخرون، با ( التميز هو تبين وإحداث التغيريوعليه فاألمر األساسي يف
 بالتميز االبتكار الذي يعين القيام مبا هو خمتلف عن اآلخرين، وكذلك فهو صنع ميزة تنافسية قصدوي

 .)٣٩. ، ص٢٠١٣عبد الغفار ومهام، (للمنظمة 
شري إىل الغاية األساسية لإلدارة يف املنظمات من ناحية، ويرمز للسمة الرئيسة التميز مفهوم جامع ي

ا من ناحية أخرى، وهو منط فكري وفلسفة إدارية، تعتمد على منهج يرتبط بكيفية  اليت جيب أن تتصف 
من إنتاج نتائج ملموسة للمنظمة؛ لتحقيق املوازنة يف إشباع احتياجات األطراف كافة، يف إطار ثقافة 

ا من  التعلم واإلبداع والتحسني املستمر، وهو مفهوم يشمل تفوق وتفرد املنظمة يف األداء عن مثيال
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ا؛ وذلك بوضعها سياسات واسرتاتيجيات  املنظمات، وتقدمي أفضل املمارسات يف أداء مهامها وعمليا
، ٢٠١٤البحيصي، (لعمالئها تركز على العاملني واملتعاملني بشكل متوازن، لتتخطى التوقعات املستقبلية 

 .)٣٠ -٢٧. ص
، وهو درجة التفكري املنظم إلجياد فن الفوز من خالل التدريبوميكن أن يعرف التميز بأنه هو 

 .)١٤٤.، ص٢٠١٤حافظ وكيهه، (الرضا مع درجة الدقة يف معاجلة املوضوعات 
فكل موظف هو عضو يف وال تقتصر احلاجة إىل التميز على فئة وظيفية دون أخرى داخل املنظمة، 

 .)٣٦٩.  ص،٢٠١٠النعيمي والزعيب والزعيب، (فريق العمل، ويقوم بدور كبري يف هذا الفريق أيا كان موقعه 
ومن املؤكد أن عملية التميز ال ميكن أن ترتك للصدفة أو العشوائية، بل هي عملية قائمة على 

 .)٣٦. ، ص٢٠١٣عبد الغفار ومهام،  (اخلطط املدروسة واالسرتاتيجيات املوضوعة لتحقيق التميز
 : مفهوم التميز التنظيمي: ًثانيا

 من املنظمات يف الوقت احلايل تبحث عن التميز، ولكن القليل منها هو الذي يتمكن من يوجد الكثري
حتقيق هذا اهلدف، وكذلك فإن التميز التنظيمي هو احلالة الصحية اليت ينبغي أن تكون عليها املنظمات، وهو 

 يتحقق مبحض الصدفة، بل مبجمل جهود العاملني، ومتيز القادة، ومتيز العاملني، وذلك حتت تأثري ثقافة ال
 .)٢٠. ، ص٢٠١٢؛ اهلاليل وغبور، ٧. ، ص٢٠٠٩اهلوساوي، (تنظيمية تدعم هذا التميز 

 يف أدائها، يعرف التميز التنظيمي بقدرة املنظمات على املسامهة واملنافسة بشكل اسرتاتيجي عرب التفوق
ا، مث حتقيق أهدافها بصورة فعالة متيزها عن باقي املنظمات   .)٧١ .، ص٢٠١٠الضالعني، (وحل مشكال

ا املنظمات، والذي : ُوعرف بأنه التميز باملعرفة اليت ميتلكها األفراد، فهي حمور األعمال اليت تقوم 
ية يف أداء مهامها، وتعرف قدرات يسهم يف تفوق املنظمات باستمرار على أفضل املمارسات العامل

ا   .)٢١٢. ، ص٢٠١٠حسوين، (منافسيها، ونقاط الضعف والقوة اخلارجية والبيئة احمليطة 
 مستويات حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي، حتقق: وكذلك يعرف التميز التنظيمي بأنه

التسويقية واملالية وغريها يف املنظمة، مبا ينتج عالية غري عادية من األداء والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية و
عنه إجنازات تتفوق على ما حيققه املنافسون، ويرضي عنه العمالء، وأصحاب املصلحة كافة يف املنظمة 

 ). ١١. ، ص٢٠١٠النسور، (
 من خالل االستثمار يف اإلمكانات غري املستثمرة يف العاملني حقق متيز إداري ووظيفي يتويعرف بأنه

املنظمة على حد سواء، ويتسم التميز التنظيمي بنقاط قوة؛ تتمثل يف القيادة، والتمكني، والنمو؛ لزيادة الرضا و
 .)١٢٤. ، ص٢٠١٣؛ العزب والعنزي، ٢١٤. ، ص٢٠١٣اخلرشة وآخرون، (الوظيفي وحتسني األداء 

ا وعمليا دف إلجناز أهداف املنظمة واسرتاتيجيا ا؛ لتحقيق امليزة وهو جهود تنظيمية خمططة، 
، وهو الوصول إىل احلالة اليت تضمن )١٤٥.، ص٢٠١٤حافظ وكيهه، (التنافسية الدائمة للمنظمة 

اجلودة الشاملة، والتحسني املستمر لتعزيز االهتمامات، وأصحاب : النشاط التنموي يف ثالثة أبعاد؛ وهي
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 .(Ghajari & Hashemi, 2014, p.38)املصلحة التنظيمية الداخلية واخلارجية 
تنسيق وتوحيد اجلهود واألعمال واألنشطة، مبا يف ذلك حتديد السلطة واملسؤولية : وميكن تعريفه بأنه

ً، وأيضا فهو تقدم ومنو املنظمة )٤٩. ، ص٢٠١٤خريي، (املعطاة لألفراد لغايات حتقيق األهداف املميزة 
يمي طويل املدى، وذلك من خالل مدخل يف مجيع اجلوانب التنظيمية، وزيادة احتمالية النجاح التنظ

منطقي وعقالين يعزز التغيري؛ من أجل حتسني مستوى الفعالية التنظيمية، وهو منهج شامل لتحسني األداء 
 . (Dehaghan & Pourtaher, 2014, p.141). التنظيمي

ن التميز هو الرتكيز على كافة األطراف وأصحاب املصاحل الداخلية واخلارجية، حيث يكو: ويعرف بأنه
الطريقة الكلية للعمل، واليت حتقق كافة األهداف املعنية باملنظمة، وختص كل من املتعاملني مع املنظمة، 

تمع بصفة عامة، وبالتايل إمكانية النجاح على امل  .)٨. ، ص٢٠١٤رضوان، (دى الطويل والعاملني فيها، وا
ئج أعمال املنظمة يف ضوء تفاعلها مع عناصر وكذلك ميكن تعريفه بأنه منظومة متكاملة لتقييم نتا

 .)١٤٠. ، ص٢٠١٦عبدالوهاب،  ()الفرص والتهديدات(، واخلارجية )القوة والضعف(البيئة الداخلية 
يتحقق من ، َوبناء على ما سبق فيمكن تعريف التميز التنظيمي بأنه متيز إداري ووظيفي يف املنظمة

وتنسيق اجلهود واألنشطة واألعمال من أجل ، جلوانب التنظيميةخالل النمو والتطوير املستمر يف مجيع ا
 . مما يسهم يف حتقيق املنظمة ألهدافها، ذلك
 :أهمية التميز التنظيمي: ًثالثا

 :حتقيق التميز التنظيمي من أهم األهداف االسرتاتيجية للمنظمات، وتظهر أمهيته فيما يلي
لية وحتقيق األهداف املميزة، وتطوير آليات عمل توجيه اجلهود للعمل على حتقيق الكفاءة والفاع -١

املنظمات، مما ينعكس بشكل إجيايب على النمو االقتصادي واالجتماعي؛ وذلك لتحقيق استمرارية 
 .املنظمات وجناحها

تسهيل عمليات االتصال الفعال بني العاملني يف املنظمة يف كافة املستويات اإلدارية والوظيفية، ويف كل  -٢
تمع واحمليط اخلارجي وكذلك بني ااالجتاهات،  ).٦٩٤-٦٩٣. ، ص٢٠١٣املبيضني، ( ملنظمة وا

القدرة على إدارة العمليات، واستخدام املوارد بشكل يتناسب مع احتياجات املستفيدين؛ من أجل  -٣
 .الوصول إىل نتائج إجيابية، وجذب العمالء، وحتقيق والئهم، وذلك من خالل متيز مستوى أداء املنظمة

م وجهودهم، ويسهلحت -٤  االحتفاظ قيق والء املوظفني ورضاهم الوظيفي؛ مما يدفعهم إىل بذل كافة طاقا
 . م؛ مما يسهم يف جناح املنظمة وتقدمها

 التغريات ة؛ ملواجهةيحتقيق معدالت التغيري السريعة، وحتقيق املنافسة غري احملدودة، وحفظ املكانة التنظيم -٥
 . ع مستوى املنافسة بني املنظماتاحمليطة املتسارعة، وارتفا

 توفري القيادة الكفء، والعاملني األكفاء، والثقافة التنظيمية املتميزة؛ مما ينعكس على البيئة التنظيمية، -٦
 .)١٤٣. ، ص٢٠١٦عبدالوهاب، ( وحيقق اإلبداع والتميز واالبتكاروحيقق مستويات عالية من األداء، 
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 والصعوبات، والتعامل مع األزمات، وقبول األعمال الصعبة، قدرة املنظمات على مواجهة التحديات -٧
 .وذلك من خالل التعلم السريع، واستثمار فرص النمو، وحتسني العمليات

توسيع نطاق اخلربات البعيدة عن العمل؛ حيث يتوفر لدى املنظمات اخلربات خارج نطاق العمل،  -٨
تمع اليت تقدم العديد من الفرص الكتساب الت  .ميز يف األداءكخدمة ا

 توفري فرص التعلم املستمر ألفراد املنظمة، وذلك من خالل برامج التدريب والتطوير، واليت تتوفر -٩
 .باستمرار لتحسني األداء، وتنمية املهارات والقدرات

 الدقة يف كافة أعمال املنظمة، واختيار أفضل األساليب لتأدية املهمات، والتحسني والتطوير -١٠
 .ت والعملياتاملستمرين ملنتجا

تبين إعادة هندسة العمليات؛ ألجل التحول من املنظمات التقليدية إىل منظمات متميزة، عرب إعادة  -١١
ًتصميم كافة النشاطات، ابتداء باملدخالت وحىت الوصول إىل املخرجات؛ من أجل تغيري أساليب 

، ٢٠١٥ بوسامل، ؛(Dehaghan & Pourtaher, 2014, p.134 ً متيزااألداء احلالية إىل أساليب أكثر
 ).٦٩ -٦٨. ص

 :أهداف التميز التنظيمي: ًرابعا
 :يهتم التميز التنظيمي بتحقيق العديد من األهداف يف املنظمات؛ ومن أبرزها ما يلي

ربط اسرتاتيجيات املنظمة يف خمتلف املستويات اإلدارية؛ لتحقيق نتائج إجيابية ملموسة، وذلك من  -١
ا إىل حتقيق امليزة التنافسيةاملبادرات املتميزة لل خالل  .عمل على رفع مستوى املنظمة، والوصول 

املسامهة يف إدارة التغيري التنظيمي، واالنتقال باملنظمات من وضعها احلايل إىل وضع أفضل وقادر على  -٢
 .التنافس، يتصف باإلبداع واالبتكار والتميز

 .ارسات لذلك، بأقل التكاليف واجلهودحتقيق أهداف املنظمات، ورسم اخلطط املنهجية ألفضل املم -٣
دراسة سبل تنفيذ منهجيات فرص التحسني والتطوير، وذلك على مستوى املنظمة، وعلى مستوى  -٤

 .األفراد، وذلك من خالل تطبيقات التميز
تمعية -٥ تمع، وتقدمي اخلدمات ا  .نشر أفضل املمارسات، وبث روح املسؤولية يف متطلبات الشراكة حنو ا
التواصل التنظيمي الفعال يف كافة االجتاهات، وبني كل املستويات والعناصر، مما حيقق التوافق حتقيق  -٦

 .التنظيمي، ويسهم يف حتسني مستويات األداء
حتسني آليات حل املشكالت التنظيمية؛ كمعاجلة املشكالت الفنية، والتعامل مع األزمات والتحديات  -٧

 .املنظمةاخلارجية والداخلية اليت قد تتعرض هلا 
تمعية اليت تنشط  -٨ تكوين بيئة مناسبة لالبتكار واإلبداع للعاملني، وحتسني نوعية احلياة الوظيفية وا

، ٢٠١٤؛ خريي، ٢١٨. ، ص٢٠١٣اخلرشة والزريقات ونور، (دور املنظمات يف رفع أداء األفراد 
 .)٢٤ -٢٣. ص
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 :متطلبات التميز التنظيمي: ًخامسا
 :ظيمي إىل عدة أمور، يتطلب توفرها يف املنظمات؛ ومن أمههاحيتاج حتقيق التميز التن

التوجه االسرتاتيجي، وتبين التطوير االسرتاتيجي للمنظمة، وحتقيق التنسيق والتكامل االسرتاتيجي يف  -١
 .أجزاء املنظمة

تمع؛ كاملواطنة الصاحلة، والسلوك األخالقي، فلهما أمهية  -٢ دى على املاملسؤولية االجتماعية جتاه ا
 ).٢٧ -٢٦.ص، ٢٠١٠آل مزروع، ( الطويل ملصلحة املنظمة

 .هياكل تنظيمية مرنة تتناسب مع التغريات احمليطة -٣
توفر نظام معلومات متكامل يضم آليات لرصد املعلومات، وحتديد مصادرها، ووسائل مجعها،  -٤

 .وقواعد معاجلتها وحفظها ومشاركتها
م، وتوظيفهم، وحتفيزهم، ومتكينهم، وإجناح نظام متطور إلدارة املوارد البشرية، يتضمن  -٥ استقطا

 . مسارهم الوظيفي
لتحقيق ميزة تنافسية االستثمار يف تطوير وتنمية املهارات والقدرات احملورية واألساسية يف املنظمة؛  -٦

 ).١٥٧. ص، ٢٠١٤؛ العمامي، ٤٣ -٤٢. ، ص٢٠١٠حسن، ( طويلة املدى
 يف توفري بيئة مناسبة وحمفزة لإلبداع من خالل املشاركة التعلم والتحسني املستمر؛ حيث يسهم ذلك -٧

 .الفعالة للمعرفة
؛ حيث يكون سلوك القادة هو الداعم ملنهجيات التميز، وذلك من خالل قيم الداعمة للتميزالقيادة  -٨

وغايات وأهداف املنظمة؛ حيث إن القيادة الفعالة تتوىل وضع األسس واملعايري اليت توفر املناخ 
 .ي املناسب الذي يعزز التميز التنظيميالتنظيم

املوائمة واالنسجام يف التخطيط والتنظيم، وذلك من خالل توافق سلوكيات وأفكار واجتاهات كافة   -٩
 .العاملني يف كافة املستويات اإلدارية يف املنظمة

 .املطلوبةالتكامل بني سلوكيات واجتاهات العاملني باملنظمة، واألهداف احملددة، ومستويات األداء  -١٠
التقدم على املستوى اخلارجي للمنظمة، وذلك من خالل قيادة وتوجيه كل من متطلبات العمالء،  -١١

والسياسات، واملمارسات يف البيئة اخلارجية احمليطة باملنظمة، عن طريق التغيري التنظيمي الفعال؛ 
  .ملواكبة التغريات اليت حتدث يف البيئة احمليطة

طرق اليت تساعد املنظمة على التعرف على العقبات اليت قد تواجهها للتعامل االستعداد بالوسائل وال -١٢
 . معها بشكل صحيح

موعات وفرق العمل، ووحدات األعمال، واألداء  -١٣ توفر نظام متكامل لتقييم األداء الفردي، وأداء ا
، ٢٠١٥، بوسامل(التنظيمي ككل، بغرض تقومي اإلجنازات بالقياس إىل األهداف ومعايري األداء  

 .)٣٤. ص. ٢٠١٦؛ الطائي والقيسي، ٦٩ -٦٨. ص
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 :أبعاد التميز التنظيمي: ًسادسا
 ز اهليكلياتفق معظم الباحثني يف اإلدارة على وجود عدة أبعاد للتميز التنظيمي؛ ومن أبرزها مت

مية  الثقافة التنظيالتنظيمي، ومتيز االسرتاتيجية، ومتيز تقدمي اخلدمة، ومتيز القيادة، ومتيز املرؤوسني، ومتيز
 ).١٤٢. ، ص٢٠١٦عبدالوهاب، (

 : بشكل موجزوفيما يلي سيتم عرض هذه األبعاد
ويعين االعتماد على هيكل تنظيمي يبتعد عن الروتني والبريوقراطية واإلجراءات : متيز اهليكل التنظيمي -١

ستثمار الفرص، املركزية، واتباع هيكل تنظيمي يتصف باملرونة؛ من أجل القدرة على التحديث، وا
وسرعة اختاذ القرارات، وكذلك قدرة اإلطار اهليكلي الذي يربط أجزاء التنظيم، وحيدد العالقات بني 
األعمال واملراكز واألقسام، والتعاون املتوقع بني أجزاء التنظيم، ويوضح خطوط السلطة واملسؤولية 

؛ ٢١٣. ، ص٢٠١٠حسوين، (بة بشكل يساعد على أداء األنشطة املختلفة لتحقيق األهداف املطلو
 .)١٤٤. ، ص٢٠١٦عبدالوهاب، 

حبيث يكون للمنظمة رؤية مستقبلية ضمن التغريات احمليطة، مع وضع اخلطط املناسبة : متيز االسرتاتيجية -٢
لتحقيقها، ويتفق عليها العاملون ويسهمون يف حتقيقها، والعمل عليها بالتدريب والتعلم واالبتكار، ومتيز 

خطة موحدة شاملة ومتكاملة تربط مزايا تبين  تتخذها املنظمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها، واخلطوات اليت
ا االسرتاتيجية على مواجهات التحديات احمليطة  ًوأيضا، )٢١٣. ، ص٢٠١٠حسوين،  (املنظمة بقدر

طار سعي املنظمة إىل حتقيق التميز يف أدائها عرب حتركها وفق رؤية متكاملة وواضحة، تعترب اإلهو 
ا ومواردها احلالية واملمكنة؛ لتحقيق أهدافها، والتوجه  الصحيح واملنهج السليم لالستفادة من إمكانيا
حنو تبين خطط التطوير االسرتاتيجي يف املنظمة، وحتقيق التنسيق والتكامل االسرتاتيجي يف كل أجزاء 

 ).٣٥. ، ص٢٠١٦الطائي والقيسي، ؛ ٢١٢. ، ص٢٠١٣اخلرشة وآخرون، (املنظمة 
حيث إن فئة املتعاملني كافة مبثابة مستهلكني للخدمات، واحلصول على اخلدمة : متيز تقدمي اخلدمة -٣

م   كل -اليت تليب حاجات فئات املتعاملني، وتقدمي خدمات مميزة للمستهلكني، أو تزيد من توقعا
 .)٣٤. ، ص٢٠١٤البحيصي، (هذا يزيد من امليزة التنافسية للمنظمة 

 وهي جمموعة من االسرتاتيجيات واملهارات والسلوكيات اليت يتبناها القادة العاملون يف: ادةمتيز القي -٤
املنظمة؛ من أجل حتقيق األهداف املوضوعة بكفاءة وفاعلية، وهو قدرة القائد املتميزة على استغالل 

 املنظمة علىالفرص التنظيمية، وتوفري الفرص التطويرية، وقبول األعمال اإلبداعية، بصورة تساعد 
 ؛ العزب والعنزي،٣٤. ، ص٢٠١٠النسور، (مواجهة العمليات املضطربة، واألزمات املتعددة 

 .)١٢٤. ، ص٢٠١٣
ٍوهو متتع املرؤوسني بقدر كاف من الكفاءات واملهارات والسلوكيات، اليت متكنهم من : متيز املرؤوسني -٥

ل، والشعور باالنتماء والوالء للمنظمة، وهو أداء أعماهلم بفاعلية، والتعامل مع املواقف يف مكان العم
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اتصاف أعضاء املنظمة باحلماس املتميز يف تأدية مهام املنظمة، بامتالكها قدرات عقلية وإمكانيات 
إبداعية متميزة، تساعدها على ختطي العقبات اليت تواجهها، وتشجيع اآلخرين على املشاركة الفعالة 

 .)٢١٣. ، ص٢٠١٠سوين، ح(اليت تعزز حتقيق أهداف املنظمة 
وهو تعبري عن قيم األفراد ذوي التأثري يف منظمة ما؛ حيث إن هذه القيم تؤثر : متيز الثقافة التنظيمية -٦

م مع مرؤوسيهم، وهو نسيج مركب من األفكار،  م وتفاعال يف القرارات ومنط اإلدارة، وعلى عالقا
 واألمناط السلوكية، والتوقعات املشرتكة بني واملعتقدات، والعادات، والتقاليد، وأساليب التفكري،

م،  م، وتتحكم يف خربا العاملني يف املنظمة الواحدة، واليت تؤثر يف العاملني فيها، وتشكل شخصيا
ا،  ا، وكفاءة أدائها، ونوعية خمرجا ويف نفس الوقت تؤثر يف املنظمة، وتنعكس على جودة خدما

ا على حتقيق التميز   .)٩. ، ص٢٠١٢، العنزي(وقدر
إن أهم األبعاد الرئيسة للتميز التنظيمي تكمن يف ممارسات القيادة املتميزة، وهي تتضمن توجيه 

 وممارسات العاملني املميزة،  والرتكيز على احتياجات العمالء؛تقومي النتائج،وأعمال املنظمة، ومتابعة 
م وسلوكه ِء احتياجات العمالء، وأهداف املنظمةن واإلبداع يف ضوـيـم حنو التحســوتتضمن ممارسا ِ ِ  ؛ِِ

. زَ التنظيمية املميزة، وهي حمصلة العالقات بني ممارسات القيادة والعاملني، واليت تدعم مواصلة التميَالثقافةو
 .)٣٣.، ص٢٠١٠آل مزروع، (

يز مت: ًوبناء على ما سبق مت يف هذا البحث تناول ثالثة أبعاد من أبعاد التميز التنظيمي؛ وهي
ومت اختيار هذه األبعاد الرتباطها املباشر بعمليات إدارة ة، يالقيادة، ومتيز املرؤوسني، ومتيز الثقافة التنظيم

 :كما يلي،الكفاءات األكادميية اليت مت اختيارها يف املبحث األول
 :تميز القيادة -١

دية، وعالقات العمل القيادة هلا تأثري مباشر على التميز، وذلك من خالل متيزها باملهارات القيا
الفعالة، وتنمية قدرات األفراد وتشجيعهم حنو اإلبداع والتميز، وهناك جمموعة من النشاطات اليت جيب أن 
ا القادة لتحقيق التميز يف املنظمة؛ كنظام الالمركزية يف العمل، والذي يسهل انسياب املعلومات  يقوم 

ون حواجز بريوقراطية، كذلك الرؤية العميقة للمشكالت يف واألفكار االبتكارية بني العاملني والقيادة د
، ٢٠١٤ البحيصي،(املوقف الواحد، والوعي باألخطاء ونواحي النقص والقصور، وبالتايل البحث عن حلوهلا 

 . وفيما يلي عرض ملفهوم متيز القيادة وأساليب حتقيقه.)١٤٤. ، ص٢٠١٦؛ عبدالوهاب، ٣٣. ص
 :مفهوم تميز القيادة -١-١

لقيادة يدل على قدرة القيادات التنظيمية على حتديد قيم وتوقعات األداء التنظيمي، متيز ا
وحتديد االجتاهات املستقبلية للمنظمة على األمد القريب والبعيد، ومدى تشجيع التجديد واالبتكار 

 نعيميال ( واالتصاالت وتطوير أداء املنظمةبني املوظفني، وذلك من خالل الرؤية والرسالة واألهداف،
م على اإلحياء باحلوافز وتوفريها، واملراعاة ، )٣٦٨. ، ص٢٠١٠وآخرون،  ومتيز القادة يظهر يف قدر
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الفردية، والتحفيز الفكري، والتأثري املثايل يف املرؤوسني، وإحداث فرص التعليم والتطوير هلم؛ من أجل 
 . (Singh, 2013, p.44)حتقيق أهداف املنظمة

ا بشكل حيقق النتائج املطلوبة، : أنهويعرف متيز القيادة ب ممارسات متميزة، يتم اتباعها يف املنظمة لتتم إدار
وتساعد املنظمة على أن تصبح بارعة يف االستجابة بشكل مستمر للتغيري الذي يطرأ يف بيئة العمل، فتصبح 

،  (Sadiq & Mahmood, 2014,p.207) رضية ألصحاب املصلحة بشكل مستدامفعالية وكفاءة املنظمة م
م، ويثبتون القيم  واملنظمات املتميزة تعمل بواسطة القادة املميزين الذين حيددون توجهات واضحة ملنظما
والثقافة والكيان يف املنظمات؛ من أجل صنع هوية جاذبة ومتميزة للمنظمة، واحلصول على تقدير وثقة 

تمع يف أنشطة حتسني مشرت  .)(Hashemi &Ghajari, 2014, p.40كة أصحاب املصلحة، والتعاون مع ا
ويعرف كذلك بالقدرة على استثمار الفرص التنظيمية، وقبول األعمال اليت تتصف بالتحدي، واليت 
تساعد القائد على مواجهة العمليات املضطربة، واألزمات املتعددة، ومتكنه من رؤية الكثري من املشكالت 

م، وحتفيزهم يف موقف واحد، وقدرته على التأثري يف فر د أو مجاعة، وتوجيههم وإرشادهم؛ لنيل تعاو
 .)٣٤. ، ص٢٠١٦الطائي والقيسي، (للعمل بأعلى درجة من الكفاءة؛ من أجل حتقيق أهداف املنظمة 

 :أساليب تحقيق تميز القيادة -٢-١
 :من أبرز األساليب اليت تسهم يف حتقيق متيز القيادة ما يلي

ااستقطاب املنظمات لألفراد ذوي امل  -أ   .هارات القيادية واخلربات يف جمال القيادة لشغل املناصب القيادية 
 .حتديد الرؤية املستقبلية للمنظمة، وحتديد أدوار جديدة ترسخ قيم التميز، وتدعم السلوك املتميز  -ب 
 .توسيع قاعدة اختيار القيادات، وتنويع مصادره؛ مما يتيح اختيار القادة املالئمني للشواغر القيادية  -ج 
ئية األفراد املرشحني لشغل املناصب القيادية، وذلك من خالل تدريبهم وتطوير أدائهم مبا يتناسب   -د 

 .مع هذه املناصب
 .حتفيز القيادات، وتقدمي احلوافز واالمتيازات، مع ربط احلافز باجلهد والنتائج املميزة  -ه 
ا بني أفراد املنظمة، التحلي بثقافة التميز التنظيمي يف كافة مستويات املنظمة، وحماولة نشره  -و 

ا، والسعي ألن يكون القائد منوذجا وقدوة يف ذلك  .ًوتشجيعهم على العمل 
ة ضرورية تبين التحسني املستمر، وأساليب التطوير والنمو على مستوى املنظمة واملرؤوسني؛ كاسرتاتيجي  -ز 

 .)١١. ، ص٢٠١٦؛ العلي، ٨ -٦. ، ص٢٠٠٩زوبري،  (لتحقيق التميز التنظيمي
 :المرؤوسينتميز  -٢

 القدرات، واملهارات،: (املرؤوسون هم مصدر الثروة، وهم عبارة عن تركيبة من اخلصائص املمثلة يف
، وبالتايل فهم أغلى أصل مستدام، وأهم مورد يقتضي على املنظمة االستثمار فيه، واالستفادة )والكفاءات، واخلربات

أن ً، وأفضل تدريبا، فمن املرجح متعلمني بشكل جيد العاملون ًاملثلى من تلك اخلصائص، ومنطقيا إذا كان
 .(Mahmood & Azhar, 2015, p:103) من اإلنتاجية واالستفادات التنظيميةحتصل املنظمة على مزيد 
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 . يلي عرض ملفهوم متيز املرؤوسني وأساليب حتقيقهوفيما
 : مفهوم تميز المرؤوسين-١-٢

تكز على مفاهيم التميز اجلوهرية، والتطوير والتعلم املستمر، متيز املرؤوسني يتمثل يف املمارسة اليت تر
تمع  ، وهو يظهر فيما ميتلكه )١٥٦. ، ص٢٠١١مجيل وسفري، (واالبتكار، واملشاركة واملسؤولية جتاه ا

العاملون من معرفة، ومهارات، واهتمامات، وقيم واجتاهات، ودوافع، واليت ينتج عنها أداء فعال يقوم به 
ظف، باإلضافة إىل التفاين واجلدية يف العمل، والقدرة على حتمل املسؤولية وإجناز األعمال يف هذا املو
البنية املعرفية للموظف يف حالة تغيري دائمة؛ نتيجة حيث أن ، ها، ومدى حاجته لإلشراف والتوجيهمواعيد

 ). ٦٣. ، ص٢٠١٤حممود، ( لتأثري عمليات التعليم والتحسني والتطوير
ا األفراد العاملون يف وهو جمموع ة من سلوكيات، وقدرات، ومهارات فكرية ومعرفية عالية، يتمتع 

املنظمات، متكنهم من توظيف ذلك يف جمال عملهم، وتساعدهم يف إجناز أعمال تتجاوز حدود املعايري 
ًاملنظمية، وتتفوق على ما يقدمه اآلخرون كما ونوعا؛ إذ يقدمون أفكارا ومنتجات تتسم با صالة حلداثة واألً

وكذلك التميز يف عمل ، )٣٤. ، ص٢٠١٦الطائي والقيسي،  (ً، مبا حيقق أهدفا عالية للمنظمةواإلبداع
ًاملرؤوسني يتضمن حتقيق أهدافهم وأهداف املنظمة معا، وذلك من خالل إشراك املرؤوسني يف عملية صنع 

م؛ مما القرار واختاذه، وإجياد املناخ الداعم للتميز، الذي يساعد  يف حتسني أدائهم، ورفع مستوى قدرا
 .)٧٥. ، ص٢٠١٥بوسامل، (ينعكس على متيز املنظمة 

 : أساليب تحقيق تميز المرؤوسين-٢-٢
 :من أهم األساليب اليت حتقق متيز املرؤوسني

 .استقطاب املرؤوسني األكفاء، والذين تتوفر لديهم القابلية للتطور الوظيفي، وحتقيق التميز وتوظيفهم  -أ 
م إىل األداء املتميز يف عملهم، ويف  -ب   التدريب املستمر جلعل املرؤوسني أكثر كفاءة وفاعلية، والوصول 

تمع م يف العمل، ومع ا  .عالقا
 .توطيد العالقة بني القادة واملرؤوسني، وذلك من خالل احلوارات واملناقشات البناءة، وتقدمي النصح والتوجيه  -ج 
رؤوسني؛ الكتشاف جوانب القصور والضعف يف أدائهم، وحماولة توجيهها التقييم الدوري ألداء امل  -د 

 .ومعاجلتها، واكتشاف جوانب القوة والتميز يف املرؤوسني، وتنميتها واالستثمار فيها
م، وتقدمي احلوافز املتناسبة مع أدائهم  -ه  ا، وتقدير إجنازا  .تشجيع املرؤوسني على تقدمي األفكار، واالهتمام 
 .ات اتصال فعالة لتبادل املعلومات بني املرؤوسني، ومناقشتها فيما بينهم، وبينهم وبني القادةإجياد قنو  -و 
 للمنظمة،  يف نفوس املرؤوسني؛ مما حيقق والءهم-كااللتزام والتعاون والثقة-تها غرس قيم املنظمة وثقاف  -ز 

 .وبذل أكرب عطاء أو جهد ممكن لصاحلها
عبد الوهاب، (الل التمكني، والتفويض وفرص املبادأة توسيع صالحيات املرؤوسني، وذلك من خ -ح 

 ).٧٦-٧٥. ، ص٢٠١٥؛ بوسامل، ١٤٢. ص،٢٠١٦



٤٤ 

 :تميز الثقافة التنظيمية -٣
ا املنظمات؛ حبيث تعكس ثقافة املنظمة القيم  ثقافة املنظمة تعمل على حتديد الطريقة اليت تعمل 

بالتايل تؤثر على مستوى األداء، وتشمل الثقافة واملعتقدات يف املنظمة، وتعمل على حتديد سلوك األفراد، و
ية، التحدي، االنفتاح، والتعاون، والثقة، واملصداقية، االستباقية، االستقالل: التنظيمية املتميزة اخلصائص

فالثقافة التنظيمية  كذلكو ، (Qawasmeh, Darqal & Qawasmeh, 2013,p.7)واملواجهة، والتجريب
 قيم مهنية للعمل، تنطلق من قيمهم اإلنسانية، وتتأثر بالقيم اليت تعكسها اإلدارة حتفز العاملني على اتباع

عبدالوهاب، (العليا، وتنشأ بذلك األساليب اخلاصة يف إجناز األعمال، وكذلك التواصل بني األفراد 
 .وفيما يلي عرض ملفهوم متيز الثقافة التنظيمية وأساليب حتقيقه ).١٤٤. ، ص٢٠١٦

 :ميز الثقافة التنظيمية مفهوم ت-١-٣
ا جمموعة القيم، واملعتقدات، واأليدولوجيات، والسلوكيات املشرتكة والفلسفة : تعرف الثقافة التنظيمية بأ

اليت تتبناها املنظمة، بني أعضاء املنظمة؛ حبيث تؤثر على مستوى السلوك واألداء، وحتدد بالنهاية هوية املنظمة 
 اخلارجية والداخلية، وإذا أراد قادة املنظمات إنشاء التغيري، فال بد أن تتوافق يف التعامل والسلوك مع البيئة

م ا والثقافة التنظيمية املتميزة هي اليت  ، (Singh, 2013,p.40) ًسرتاتيجيا مع الثقافة التنظيميةأساليب قياد
ا، وترتجم هذه ايكون فيها اإلبداع والتكيف مع البيئة ومواكبة العصر من معتقدات عامليها وقيا ملنطلقات يف دا

ومتيز الثقافة التنظيمية هو درجة توافق السلوك، ، )٢٧ -٢٦.، ص٢٠١٠آل مزروع،  (السياسات واملمارسات
وانعكاس القيم ومعتقدات األفراد من ذوي التأثري يف املنظمة، واتصافها باإلبداع والتميز واالبتكار، وأساليب 

 .)٣٤. ، ص٢٠١٦الطائي والقيسي، ( وهي رمز هوية املنظمة ووجودها حل املشكالت ومواجهة األزمات،
ا،  الثقافة التنظيمية املتميزة تعتمد على الرؤية املشرتكة للقادة واملرؤوسني لقيم التميز، اليت يلتزمون 

م وباملنظمة، والثقافة التنظيمية املميزة تعترب  أداة وترتجم يف سياسات وممارسات العمل املتميز اخلاص 
حمركة ذات قوة دافعة، توحد الطاقات واإلمكانات حنو حتقيق األهداف، وتوجه اجلهود حنو التغيري 
ا تقوم بتوحيد هوية املنتمني للمنظمة وانسجام مصاحلهم، وتعترب أيضا قاعدة  ًوالتجديد واالبتكار؛ حيث إ

ًيا وعامليا حملات املتسارعةقوية وثابتة، تقف عليها املنظمات ملواجهة التغري ، ٢٠١٦الدخيل وآل عنزان،  (ً
ًعن السواط والعتييب أن توفر ثقافة تنظيمية متميزة يؤثر إجيابيا على ) ٢٠١٢(وقد أورد العنزي ، )٩. ص

اأداء املنظمة،  .)٢٦.ص. ( ومتيزها، وإبداعها، وكفاء
 : أساليب تميز الثقافة التنظيمية-٢-٣

 :الثقافة التنظيمية للمنظمات ما يليمن أبرز األساليب اليت تسهم يف متيز 
 .املشاركة يف إجياد القيم والرؤية املستقبلية للمنظمة، وحتقيق التماسك بني رؤية ورسالة وقيم املنظمة  -أ 
 .إدخال مفاهيم التميز يف قيم ورسالة املنظمة، وغرسها يف العاملني -ب 
م، بالتعا -ج   .ون معهم ومع مجيع األطراف املستفيدةاالهتمام بعمالء املنظمة، والرتكيز على تلبية متطلبا
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توجيه العمليات داخل املنظمة؛ فكل عمل يتم تنفيذه تنتج عنه بعض اخلدمات واإلجراءات اليت قد   -د 
 .ًتكون متداخلة وظيفيا

 .املشاركة والتفويض؛ فكل أعضاء املنظمة معنيوين بكل ما يتعلق بالتميز  -ه 
 .ير الذايتالتطوير والتعلم املستمر، والرتكيز على التطو  -و 
تمع، وتسهم يف تنميته والنهوض به   -ز   .)٢٩.، ص٢٠١٠آل مزروع، (تقدمي خدمات جمتمعية ختدم ا
اإلملام بالثقافة التنظيمية للمرؤوسني، واليت ميكن من خالهلا التنبؤ بسلوكهم يف خمتلف املواقف داخل  -ح 

 .املنظمة، ومن مث توجيههم حنو السلوك املتميز
ي بني أعضاء املنظمة، وذلك من خالل تعريفهم بكيفية االتصال فيما بينهم، حتقيق التكامل الداخل -ط 

 .ًوالعمل معا بكفاءة وفعالية
توسيع أفق املرؤوسني ومداركهم يف املنظمة، وذلك خبصوص األحداث اليت حتدث يف حميط العمل؛  -ي 

ه تفسري األحداث مبعىن أن تكون الثقافة التنظيمية مبثابة إطار مرجعي يستطيع املرؤوسني من خالل
واألنشطة من حوهلم، وكذلك االستجابة السريعة الجتاهات واحتياجات األطراف األخرى يف البيئة 

  .اخلارجية احمليطة باملنظمة
 واالعتقادات تعزيز الوالء؛ حيث إن أعضاء املنظمات ذات الثقافة القوية لديهم إمجاع واسع حول القيم  -ك 

ا يزيد والء هم للمنظمة، وبالتايل العمل مبا حيقق أهدافهم وأهداف املنظمة؛ مما املركزية، والتمسك 
 ).٨٠. ، ص٢٠١٥بوسامل، (بشكل عام يعزز من مستوى التميز التنظيمي 

 :معوقات التميز التنظيمي: ًسابعا
آل مزروع، (ومنها دراسيت ، تواجه التميز التنظيمي العديد من املعوقات اليت وردت يف بعض الدراسات     

واليت ذكرت بعض معوقات ، )١٦٠ -١٥٥. ، ص٢٠١٦؛ عبدالوهاب، ١٣٣ -١٣٢. ، ص٢٠١٠
 :التميز التنظيمي ومنها

 .عدم وضوح قوانني وأنظمة املنظمة حول اخلطط واآلليات اليت تتبعها املنظمة لتحقيق التميز، واحلفاظ عليه -١
 احتياجات املتميزين؛ لتحسني ضعف التحفيز، وقصور نظام احلوافز عن تقدمي احلوافز اليت تتناسب مع -٢

 .أوضاعهم، وكسب والئهم للمنظمة، وتقدمي مستويات أداء عالية، وعدم االجتاه إىل تعديلها
 .ضعف الرؤية االسرتاتيجية الداعمة لثقافة التميز، والرتكيز فقط على األهداف قصرية املدى -٣
 املعلومات  اليت تسهل عمليات تبادل االستفادة من نظم املعلومات املتوفرة بشكل كبري، وبالطريقةضعف -٤

 .املستمر بني األقسام والوحدات
 .ضعف البنية التحتية الالزمة للتميز التنظيمي؛ كالتقنيات، ووسائل االتصال، ووسائل التدريب، وغريها -٥
مقاومة التغيري، واخلوف والقلق املتزامن مع عمليات التغيري، والوقت الطويل الذي تستغرقه عملية نشر  -٦

 .افة التغيري يف املنظمة، وبني أفرادهاثق
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 .ضعف التوافق بني أهداف املنظمات وقيمها، وبني أهداف العاملني وقيمهم -٧
 .توزع املسؤوليات وتشتتها بني مستويات اإلدارة واألفراد مما يضعف احملاسبة، ويصعب عملية التقييم واملتابعة -٨
ستجابة هلا، والتعامل معها بالطرق اليت تعود على  االهتمام مبالحظة املتغريات اخلارجية، وبطء االقلة -٩

 .املنظمة بالفائدة
 .اختالط الرؤى الشخصية للمديرين باحلقائق واملعلومات الفعلية، وعدم وضوح القرارات -١٠
موعات الوظيفية  -١١ اعتماد أمناط ومعايري تقليدية يف التنظيم، وبناء اهلياكل التنظيمية على أساس ا

 .املتباعدة، وليس على أساس العمليات املرتابطة املنتجة للقيم يف املنظمات
 .االحنصار يف مشكالت احلاضر، وإمهال متطلبات اإلعداد للمستقبل -١٢
 ذوي الكفاءة يف األماكن املناسبة، نيلاختيار وتعيني العامدم عتعدد صور إهدار املوارد، وأمهها  -١٣

 .اختيار عمليات أطول وإهدار الوقت من خالل
ضعف استخدام التقنيات اجلديدة، وأمهها تقنيات املعلومات واالتصاالت، وعدم االستفادة منها  -١٤

 .على الوجه املطلوب
 .مة وإرضاء العمالءت املوجهة خلدضعف التوجه للعمالء، وقلة النظم واآلليا -١٥
 :جامعة الملك خالد والتميز: ًثامنا

فعلى الرغم من أنه مت إنشاءها ، ات يف اململكة العربية السعوديةجامعة امللك خالد من أبرز اجلامع
ا حققت ا١٩٩٩/ هـ١٤١٩عام   وذلك ،لكثري من اإلجنازات على املستوى العاملي والعريب واحملليم إال أ

م السعي لدور ريادي ذي عمق إقليمي وبعد عاملي ومتيز معريف ووحبثي وغسها:" من رؤيتها وهيًإنطالقا 
 وإجناز حبوث إبداعية ،توفري بيئة أكادميية لتعليم عايل اجلودة:"  ورسالتها،"جمتمعي فعال حنو جودة تنافسية

ها حتقيق طموحات  ومن أهم أهداف،"وتقدمي خدمات بناءة للمجتمع وتوظيف أمثل لتقنيات املعرفة
يئة بيئة ، واحلصول على االعتماد األكادميي واملؤسسي،اململكة العربية السعودية يف تنمية املعرفة البناءة  و

م ات اجلامعة بني خمرج واملواءمة ،اكادميية مناسبة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين وتطوير قدرا
موقع  (اكز البحثية اإلقليمية والعاملية واملر،كادميي بني اجلامعةوبناء الواصل األ، واحتياجات سوق العمل

 ).٢٠١٧ ،جامعة امللك خالد
وقد حققت جامعة امللك خالد العديد من اإلجنازات اليت تؤكد سعي اجلامعة للتميز يف كافة 

االت وعلى مجيع املستويات ا تصدرت قائمة اجلامعات السعودية حبسب تصن،ا ) QS(يف  ومن أمهها أ
األمريكي حصلتت ) US News(ً ووفقا لتصنيف ،ًعامليا) ٦٠٤(واحتلت املرتبة  ،يف معدل تطوير األداء

 وكذلك ،على مستوى اجلامعات العربية ًز اخلامس حمليا واحتلت املرتبة الثامنة عشراجلامعة على املرك
االت على املستوى التقينحققت اجلامعة  وحصدت العديد من اجلوائز يف هذا  ،التميز يف الكثري من ا

ال كجائزة التميز يف تف  املستوى  على، واملقررات الرقمية، والربامج النوعية،عيل أنظمة إدارة التعليم اجلامعيا



٤٧ 

ً وأخريا فقد حصلت ،ً وأيضا مت اختيار اجلامعة لعضوية جملس احتاد اجلامعات العربية،احمللي واخلليجي
وذلك  ،العتماد املؤسسي الكامل من اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادمييجامعة امللك خالد على ا

 ).٢٠١٧ ،موقع جامعة امللك خالد( ومكانتها األكادميية املرموقة ًتتوجيا لإلجنازات اليت حققتها اجلامعة
االت و     وما سبق يدل على أن جامعة امللك خالد  ًتسعى سعيا حثيثا للتميز يف كل ا على كافة ً

 . والوصول إىل التنافسية العاملية،املستويات لتحقيق التقدم على املستوى العاملي
 :تجربة جامعة عفت في التميز التنظيمي: ًتاسعا

تعمل   جامعة عفت هي أوىل اجلامعات األهلية النسائية غري الرحبية يف اململكة العربية السعودية،
ا صاحبة السمو األمرية حتت مظلة مؤسسة امللك فيصل اخلريية،  وقد انطلقت من خلفية عريقة أنشأ

م، ١٩٩٩/هـ١٤١٩ عام -ّطيب اهللا ثرامها-عفت الثنيان آل سعود، حرم جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز 
ًمبجلس مؤسسني يتضمن أبناء وبنات األمرية عفت، وعددا من اخلرباء واملختصني احملليني والدوليني،  ّ

ّم، باسم كلية عفت األهلية ٢٠٠٠-١٩٩٩/ هـ ١٤٢١-١٤٢٠يف العام الدراسي  وباشرت نشاطها
للبنات جبدة؛ لتتمحور رسالتها حول تزويد الطالبات بأساس تعليمي راسخ ضمن إطار املفاهيم اإلسالمية 

تمع العريقة، ملتزمة بريادة التميز األكادميي والتطوير املهين، ساعية إىل توف ريه داخل الثابتة، وتقاليد ا
ّالوطن؛ لتصبح بذلك مركزا لتفوق قائدات الغد يف طلبهن للريادة والتطوير الشخصي، وتنطلق من رؤيتها ً :

أن تكون إحدى أفضل جامعات العامل الرائدة يف إثراء املعرفة، واملمارسة املهنية والثقافة لتلهم رائدات "
: ، ومن رسالتها"- رمحها اهللا -آل سعود  عفت الثنيان مريةفيصبحن سفريات، حيملن رؤية األالغد، 

ًإعداد الكفاءات القيادية املنافسة عامليا يف بيئة أكادميية وتعليمية مبدعة، تشجع البحث العلمي وخدمة "
تمع والتعلم مدى احلياة  ). ٢٠١٧موقع جامعة عفت، " (ا

 التجديد؛  الثوابت وحيويةوتسعى اجلامعة إىل التميز منذ إنشائها، وذلك من خالل مجعها بني أصالة
حيث تدعو للتمسك باألخالقيات احلميدة، مع الدعوة لتعلم كل ما هو جديد ومفيد، وكذلك طرح 

 يف ّاملطرد مرموقة، والتزايد وعاملية حملية جامعات من ختصصات فريدة تراعي متطلبات سوق العمل، مبساندة
 خالل ًالعاملني، وأيضا من آراء وفق املتميز اخلرجيات وىومست االلتحاق باجلامعة يف الراغبات الطالبات أعداد
واإلبداع،  التعاون وروح املعنيني، وخدمة اخلربة، وااللتزام، حيث من باجلامعة واإلدارية األكادميية اهليئة متيز

 .)١٦. ، ص٢٠١٦حممد، (التصنيف العاملي للجامعات  يف جنمي تقييم على اجلامعة وكذلك حصول
هي جائزة صدرت املوافقة و، جائزة امللك عبد العزيز للجودةعة عفت على وقد حصلت جام

دف إىل ٢٧/١١/١٤٢٠ وتاريخ ١٨٦٧٠/ب/ ٧عليها من قبل املقام السامي بالربقية رقم  هـ، واليت 
ُرفع مستوى اجلودة والكفاءة واإلنتاجية يف خمتلف القطاعات يف اململكة العربية السعودية، ومتنح 

أن تكون جائزة امللك عبد العزيز للجودة : "رؤيتها.  حتقق مستويات عالية من التميزللقطاعات اليت
متميزة ورائدة على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي، وأن حتقق أهدافها لالرتقاء مبستوى اجلودة يف 
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االت اخلدمية واإلنتاجية يف اململكة العربية السعودية زيز التنافس من العمل على تع: "، ورسالتها"ا
خالل تقدمي إطار عام مرجعي لتقييم أداء املنشآت يف كافة القطاعات باململكة، وتطويرها وفق معايري 
وطنية للتميز، دولية املستوى، وإبراز دورها يف نشر مفاهيم اجلودة والتميز املؤسسي؛ ومن أهم األهداف 

 :اليت تسعى اجلائزة لتحقيقها
تمع وبني خمتلف القطاعات يف اململكةاجلود التوعية ونشر ثقافة  -أ   .ة والتميز املؤسسي، وتطبيقاته يف ا
حتفيز القطاعات لتبين مبادئ اجلودة والتميز املؤسسي من خالل تطبيق النموذج الوطين للتميز جلائزة  -ب 

 .امللك عبد العزيز للجودة، وتبين معايريه
ااالرتقاء مبستوى القيادات اإلدارية يف املنشـآت لتحقي -ج   .ق أهداف اجلودة الشاملة، والوفاء مبسؤوليا
 .حث املنشآت على االلتزام باملواصفات واملقاييس الوطنية والدولية  -د 
توفري منصة مثالية لتبادل أفضل املمارسات واملقارنات املرجعية بني املنشآت الوطنية، ونقل التجارب   -ه 

 .الناجحة بني قطاعات األعمال املختلفة
تمع؛ مما سينعكس إجيابا تكرمي وتشجيع املن  -و  ًشآت املتميزة والفائزة باجلائزة، وإبرازها كقدوة حسنة يف ا

  .)٢٠١٧موقع جائزة امللك عبدالعزيز،  (ق جو إجيايب للمنافسة حنو التميزعلى املنشآت الوطنية، وخل
حمرم لعام ) ٢٥-٢٤(وقد انطلق امللتقى الثالث ألفضل املمارسات يف اجلودة والتميز املؤسسي يومي 

ًم، متزامنا مع اختتام أعمال الدورة الثالثة للجائزة، وحفل ٢٠١٦أكتوبر ) ٢٦-٢٥( املوافق -هـ١٤٣٨
، - حفظه اهللا -تكرمي املنشآت الفائزة حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز 

عربية السعودية لدعم وتعزيز التميز املؤسسي وتعطي هذه الرعاية الكرمية للملتقى داللة على توجه اململكة ال
ملتقى ). (٢٠٣٠(ًوصوال للرؤية الطموحة ) ٢٠٢٠(ًيف كافة القطاعات، ومواكبة لربامج التحول الوطين 

 .)٢٠١٧أفضل املمارسات يف اجلودة والتميز املؤسسي، 
 ألول الباب هافتح بعد العزيز للجودة والتميز املؤسسي عبد امللك جائزة يف عفت جامعة شاركتو

ا يف للمشاركة التعليمية األهلية للمؤسسات مرة  تلك خالل من وطنية الثالثة، وذلك لنيل مكانة دور
ا اجلامعة هدفها ولتحقق اجلائزة،  عدم مع خاصة املتميزة باململكة، اجلامعات إحدى االسرتاتيجي، بكو
 : مايلياجلامعة وفق معايري اجلائزةأهم إجنازات وكان من ، اآلن حملي حىت للتصنيف نظام تواجد

 :القيادة  -أ 
 إداري، خيتص العليا، وتأسيس جملس لإلدارة واالسرتاتيجية األخالقية التوجهات من خالل وضوح

 القيادة خربة واإلدارات، ونقل العمادات تلك وجودة خمرجات كفاءة لرفع املساندة؛ حبوكمة اإلدارات
خالل  العمل، من لسوق بسهولة  الدخولىعل قادرات يصبحنل وغريهن؛ جامعة عفت لطالبات الفاعلة
 .املستقبل قياديات ليكن اخلرجيات تدريب
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 :االستراتيجي التخطيط  -ب 
 عليها املنصوص األحد عشر اجلودة مبعايري عفت واإلجراءات جبامعة العمليات كافة من خالل ربط

اخلطة  أهداف وضع املعايري يف بتلك اد، واالسرتش –التعليم العايل قطاع – التعليم تقومي قبل هيئة من
الس والتقارير اخلطط التنفيذية كافة االسرتاتيجية، كذلك الوحدات الثالث  جبميع واللجان وحماضر ا

م، ٢٠١٧م إىل ٢٠١٠ من املؤسسي الوطين االعتماد على اجلامعة للجامعة، ومت حصول واألربعني
 اعتمادها الوطين متديد على اآلن الوطين، وتعمل لالعتماد  املؤهلةالبكالوريوس برامج لكافة الرباجمي واالعتماد

 .-اهللا   بإذن- القادمة السنوات للسبع املؤسسي
 :البشرية الموارد  -ج 

العامل، يف ختصصات متنوعة ومهمة،  كل أحناء من أكفاء تدريس هيئة حيث تستقطب اجلامعة أعضاء
م، وأيضامع احملافظة عليهم، وتقدمي احلوافز املتناسبة م  .متميزة نسبة التدريس ألعضاء الطالبات نسبة ًع احتياجا

 :والموارد الشراكات  -د 
ودولية، وذلك  وإقليمية حملية مرموقة وهيئات جامعات مع اسرتاتيجية اتفاقيات ويظهر ذلك يف إبرام

 )٣٠٠ (من أكثر مع اجلامعة يف جمال البحوث، وجمال الدراسات العليا، وحتسني خدمات اجلامعة، وترتبط
ا والتوظيف العملي، للتدريب فرص لتوفري ودولية؛ وإقليمية وطنية مؤسسة  .لطالبا

 :والخدمات والمنتجات العمليات إدارة  -ه 
من منطلق حرص اجلامعة على التوازن بني التطوير األكادميي والتطوير الشخصي، حرصت على 

 الستيعاب احلاجات املتجددة واملتزايدة توفري أعلى مستوى ممكن من التكنولوجيا واألدوات التقنية؛
كذلك ، للجامعة، وتوفري بيئة جامعة على أحدث طراز، مع احلرص على ارتفاع مستويات األمن والسالمة

 .املميزة والثقافية املعمارية املعامل اآلن أحد يعد والذي الثقايف، عفت ومتحف مكتبة مبىن مت إنشاء
 :الرئيسية ونتائج األداء يةالبشر والموارد المستفيدين نتائج  -و 

 ًآلراء املستفيدين دوريا، عن عدد من أداء العاملني، واستطالعات مؤشرات بقياس اجلامعة تقوم
 النتائج، ووفق معايري حمددة للجامعة، وتقدير اجلهود املقدمة، واملبادرات املتميزة، واألعمال املبدعة،

 .اءةلتشجيع استدامة تلك املمارسات والتنافسية البن
 : ما يليالتعقيبي لملتقى الجودة والتميز المؤسسي التقرير خالل من الجائزة أهم توصياتوكان من 

 .باملؤسسة الوظائف مجيع لتشمل الوظيفي التعاقب خطة جمال توسيع  -أ 
 أثر فقط، وقياس وليس اجلودة التميز، مبادئ على الرتكيز يشمل للموظفات املقدم التدريب جعل -ب 

 .وضوعة لذلكاخلطط امل تطبيق
 يف للتغيريات ودورية استجابة مشولية بطريقة املوظفات لكل الوظيفي التوصيف وحتديث مراجعة -ج 

 .ن املنوطة األهداف
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 يف الدولية املقارنات يف عقد اسثمارها ومنها االسرتاتيجية؛ الشراكات من الكاملة االستفادة على العمل  -د 
االت؛ من املزيد   .التميز حتقيق دف ا

ًإقليميا ودوليا، أو تصنيفات عفت أفضل جلامعة مكانة على للحصول التميز؛ مسرية يف ملضيا  -ه   جامعية ً

 .ودويل إقليمي حضور ذات
؛ ٢٠١٧؛ ملتقى أفضل املمارسات يف اجلودة والتميز املؤسسي، ٢٠١٧جائزة امللك عبدالعزيز للجودة، (

 .)٣٣ -١٧. ، ص٢٠١٦؛ حممد، ٢٠١٧جامعة عفت ، 
 :صةالخال

 لتميز التتظيمي ختلص الباحثةما سبق من عرض ملبحث إدارة الكفاءات األكادميية ومبحث ابعد 
ا ا  ، واحلوافز،االستقطاب: ملختارة يف هذا البحثإىل أن إدارة الكفاءات األكادميية من خالل عمليا

 حتقيق التميز التنظيمي والتعاقب الوظيفي، واإلحتفاظ بالكفاءات األكادميية؛ هلا دور كبري وواضح يف
 متيز الثقافة التنظيمية؛ وذلك يظهر من ، متيز املرؤوسني،متيز القيادة: وأبعاده املختارة يف هذا البحث وهي

 واملهيئة لشغل ،خالل أن استقطاب الكفاءات األكادميية واليت تتسم باملهارات والقدرات العالية واملتميزة
ن للجامعة حتقيق التميز القيادي ومتيز املرؤوسني من األكادميني ونشر الوظائف القيادية واألكادميية يضم

تم بالعمل من أجل التميز والتنافسية  وكذلك فإن احلوافز ال خيفى دورها يف تشجيع ،ثقافة تنظيمية مميزة 
اهلم احلالية أو  مما يزيد متيزهم يف أعم، وزيادة دافعية األكادمييني املميزين حنو العمل والتطوير،العمل للتميز

 وأما التعاقب الوظيفي فهو العملية اليت يتم من ،ًوظائف أعلى سواء قيادية أو أكادمييةسعيهم لشغل 
 وظائف احلرجة واملهمة يفٍخالهلا إعداد صف ثان من الكفاءات األكادميية املهيئة واجلاهزة لشغل ال

 وهذا بال شك ،ن شاغلها احلايل ألي سببلشغلها يف حال خلوها م ،قيادية كانت أو أكادميية ،اجلامعة
 وهذا حيقق ،يضمن استمرار العمل وجتنب اخللل وشغل الوظائف األكادميية والقيادية باملتميزين املؤهلني هلا

ذه الكفاءات األكادميية ، ثقافة تنظيمية مميزة من خالل العمل على قيم التميز والكفاءةًأيضا  واالحتفاظ 
 . التنظيميةة واملرؤوسني والثقافةًوتدريبها يسهم أيضا يف حتقيق التميز على مستوى القيادوالعمل على تطويرها 

ال كبرية وظاهرة قامت الباحثة يف هذا البحث بدراسة  وألن جهود جامعة امللك خالد يف هذا ا
من خالل دراسة واقع ، واقع دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد

دور االستقطاب واحلوافز والتعاقب الوظيفي واالحتفاظ يف حتقيق التميز القيادي ومتيز املروؤسني ومتيز 
 .  ومن مث تقدمي إجراءات مقرتحة لتطوير هذا الدور، الثقافة التنظيمية
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 الفصل الثالث

 البحوث والدراسات السابقة
 

 

 .بقة عرض البحوث والدراسات السا:ًأوال

 . التعقيب على البحوث والدراسات السابقةً:ثانيا
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 السابقة والدراسات البحوث

ًيتضمن هذا الفصل جمموعة من البحوث والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث احلايل؛ 
بحث احلايل، وقد مت وذلك لالستفادة من هذه الدراسات، وبيان أوجه االتفاق واالختالف فيما بينها وبني ال

ُِّتصنيف هذه الدراسات وفق ترتيب زمين؛ بدءا من األقدم إىل األحدث، ووزعت على حمورين؛ مها عرض : ً
 ،والتفردالبحوث والدراسات السابقة، مث التعليق على هذه الدراسات؛ من حيث التشابه واالختالف، 

 .واالستفادة منها
 :عرض البحوث والدراسات السابقة: ًأوال

 اليت هدفت إىل حتليل برامج إدارة املواهب يف سبع كليات وجامعات (Riccio, 2010)دراسة ريشيو 
صغرية إىل متوسطة احلجم يف لينكولن؛ وذلك من أجل حتديد إىل أي درجة تساعد إدارة املواهب يف دعم 

ة املواهب يف مؤسسات األولويات املؤسسية، وبالتايل حتديد سلسلة من املمارسات الناجحة املتعلقة بإدار
وقد استخدمت الدراسة املنهج النوعي، وأسلوب املقابلة كأداة للدراسة، وأظهرت نتائج . التعليم العايل

الدراسة وجود عالقة قوية بني إدارة املواهب واخلطط االسرتاتيجية للمؤسسات التعليمية، وكذلك أبرزت 
مجيع مستويات املؤسسة، وكذلك أن تطوير القيادة النتائج وجوب وجود منهج شامل لتطوير املوهبة على 

ًاألكادميية هو جزء من اسرتاتيجية إدارة املواهب ضمن ثالث كليات وجامعات، وأيضا أوضحت النتائج 
 .أنه البد من التوجه حنو استثمار الوقت واملوارد يف إدارة املواهب من أجل جناح املؤسسة

وعامل الكفاءات يف املؤسسة يف ور تسيري املوارد إىل دراسة د) ٢٠١١(وهدفت دراسة عائشة 
 دراسة -وقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي، ية يف املطاحن الكربى يف مستغامنحتقيق امليزة التنافس

ا من ظهرت النتائج أن املؤسسة تقوم بالتخطوأ، كأداتني للدراسةواملالحظة واالستبانة ، حالة يط الحتياجا
ا بصفة دورية، علميةسس الكفاءات وفق أ وبالتايل حتديد احتياجات التدريب ، وتقوم بتقييم كفاءا

م ومهاراتوفر مناخ لإلبداع من شأوكذلك فإن ، والتطوير بشكل دقيق م نه زيادة قدرات العاملني وخربا
ا ميزة ًضا فإن الكفاءات باملؤسسة عملت على إحداث فارق فيها وإكساوأي، وبالتايل حتقيق أداء متميز

 .تنافسية مستدامة
إىل توضيح مفهوم إداري حديث؛ وهو إدارة املوهبة، ) ٢٠١٢(وهدفت دراسة متعب وحاجم 

ل أبعادها املدروسة ومعرفة الدور احلقيقي له يف حتسني اإلبداع والتنافسية ملنظمات األعمال من خال
، ومت استخدام املنهج )تصال والتمكنيالتطوير، واجلذب واالحتفاظ، والنشر واإلدارة، واال(املتمثلة بـ

َعضو تدريس يف جامعة القادسية مبنطقة ) ٢١٥(الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة، وتكونت العينة من 
الديوانية يف العراق، وأظهرت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني أبعاد إدارة 

نظيمي، ويدل ذلك على الدور املهم وامللحوظ إلدارة املوهبة يف زيادة املوهبة جمتمعة وبني اإلبداع الت
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مستوى اإلبداع التنظيمي، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن الكليات اليت تطبق عمليات وأبعاد إدارة 
املوهبة تستطيع التغلب على العديد من الصعوبات واملشاكل اليت قد تواجهها؛ ملا هلا من أثر إجيايب يف 

 .ز األفكار اإلبداعية وأساليب حل املشكالتتعزي
إىل توضيح دور املسري يف تسيري الكفاءات البشرية يف ) ٢٠١٢(وهدفت دراسة نذيرة بو زيد 

واستخدم املنهج الوصفي املسحي واالستبانة كأداة ، يف حمافظة ورقلةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
أظهرت النتائج أن التسيري يف و، رية ومتوسطةمؤسسة صغ) ٧٠(وقد طبقت الدراسة على ، للدراسة
رتقاء باملورد البشري حنو حتسني مهية دور املسري ومهاراته يف االات الصغرية واملتوسطة يرتكز على أاملؤسس

عن ، جراءات اليت تضمن احلصول على كفاءات ذات خربةمع االهتمام باإل، فضلداءه وتنميته حنو األأ
 . جناز للوصول إىل حتقيق األهدافوحتفيزه على اإل، نيةدريبية وتكويطريق دورات ت

إىل تعرف درجة تقييم أداء ) Salami&  Khajeh  (2013,بينما هدفت دراسة حجي وسالمة
جامعة أزاد إسالم يف مدينة قم يف ضوء النموذج األورويب للتميز التنظيمي، وقد استخدم الباحثان املنهج 

ًفردا من اخلرباء واملديرين وأعضاء ) ٢٧٢(ة، وتكونت عينة الدراسة من الوصفي، واالستبانة كأداة للدارس
هيئة التدريس، مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وأظهرت النتائج أن درجة التقييم الذايت جلامعة أزاد 

 . اإلسالمية يف ضوء النموذج األورويب للتميز جاءت بدرجة متوسطة
واقع تطبيق نظام إدارة املواهب البشرية، من خالل إىل تعرف ) ٢٠١٣(ت دراسة عزيزة صيام وهدف

فحص مدى توافر املبادئ اجلوهرية هلذا النظام من وجهة نظر أفراد اإلدارة العليا والوسطى باجلامعة 
املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة دراسة، وتكونت عينة الدراسة من  اإلسالمية بغزة، وقد استخدم

ًإداريا أو أكادمييا مبنصب إداري، وأظهرت نتائج الدراسة أن اجلامعة اإلسالمية بغزة هي بيئة ) ١٩٢( ً
م، وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق  خصبة الجتذاب واستقطاب أفضل املوهوبني، وتطبيق نظام إلدار

 البشرية يف اجلامعة ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول نظام إدارة املواهب
اإلسالمية تعزى إىل الفئة العمرية، فيما عدا االستخدام املكثف لنماذج الكفايات الوظيفية، ومشولية إدارة 
املواهب لكافة املستويات، ووضع املوهبة املناسبة يف املكان املناسب، وذلك لصاحل الذين أعمارهم ترتاوح 

جد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة ً عاما، وكذلك ال تو٥٠ إىل أقل من ٤٠من 
ًالدراسة حول نظام إدارة املواهب البشرية يف اجلامعة اإلسالمية تعزى إىل املؤهل العلمي، أيضا توجد فروق 
ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول نظام إدارة املواهب البشرية يف اجلامعة 

زى إىل فئة الوظيفة لصاحل الذين وظيفتهم إداري، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلسالمية تع
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول نظام إدارة املواهب البشرية يف اجلامعة اإلسالمية تعزى إىل املسمى 

 .الوظيفي أو عدد سنوات اخلدمة
إىل ) Qawasmeh, Dargal & Qawasmeh, 2013(وكذلك هدفت دراسة قوامسه ودرقال وقوامسه 
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حتديد دور الثقافة التنظيمية يف حتقيق التميز التنظيمي، وهي دراسة حالة جامعة جدارا باألردن، 
) ١٥٨(واستخدمت الدراسة منهج دراسة احلالة، واالستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 

م للثقافة التنظيمية يف جامعة جدارا جاء بدرجة متوسطة، ًموظفا، وأظهرت نتائج الدراسة أن املتوسط العا
بينما جاء التميز التنظيمي بدرجة عالية، وأثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة إجيابية قوية بني الثقافة 

 .التنظيمية للجامعة ككل، وبني التميز التنظيمي للجامعة
الدور الذي تؤديه إدارة األداء إىل دراسة وحتليل ) ٢٠١٣(وهدفت دراسة عبد الغفار ومهام 

املنهجان  االسرتاتيجي ملنتجي املعرفة يف حتقيق التميز التنظيمي يف اجلامعات السعودية، وقد استخدم
االستقرائي واالستنباطي، وقائمتا استقصاء جلميع البيانات األولية، وتكونت عينة البحث من كافة مديري 

، وكافة عمداء الكليات ووكالء الكليات ورؤساء )١٨(لبالغ عددهم ووكالء اجلامعات باملنطقة الغربية، وا
، ومن أهم النتائج اليت )٢٦٩(، وعينة من أعضاء التدريس بلغ عددها )١٢٨(األقسام، والبالغ عددهم 

ا الدراسة أن مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي عليها أن تكون أكثر مرونة وشفافية وقدرة  أظهر
ًة، وكذلك فإن اجلامعات تلعب دورا مهما يف تعميق مفهوم إدارة املعرفة، ورأس املال الفكري، على املنافس ً

واستثمارها يف عمليات االبتكار والتجديد، وأن اإلدارة االسرتاتيجية املنظمة هي اليت يتم من خالهلا 
ا موضع التنفيذ؛ من أجل احلصول على املعرفة من ذوي اخلربة أو منتجي املعرفة وتقدميها لألفراد، ووضعه

حتسني األداء التنظيمي، وبالتايل التميز التنظيمي للجامعة، وكذلك فقد أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق 
ذات داللة إحصائية بني متوسطات آراء فئات الدراسة حول إدراك إدارة اجلامعة وأعضاء التدريس ألمهية 

ًتجي املعرفة يف حتقيق التميز، وأيضا ال توجد فروق ذات داللة األداء االسرتاتيجي والدور االسرتاتيجي ملن
إحصائية بني متوسطات آراء فئات الدراسة حول وجود اسرتاتيجية واضحة لدى اجلامعة للعمليات اليت 

 .متارس من أجل حتقيق التميز التنظيمي باجلامعة
 إدارة املواهب املؤسسية فقد هدفت إىل تعرف واقع تطبيق) ٢٠١٣(أما دراسة حممود وعوض اهللا 

وعالقتها بتمكني العاملني مبدارس التعليم العام مبحافظة الطائف، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي من 
ًمعلما، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق إدارة املواهب ) ٧٥٠(خالل استبانتني، طبقت على 

جاءت بصورة ) رة األداء والتحفيز، وإدارة تطوير املواهبإدارة التوظيف، وإدا(املؤسسية يف احملاور الثالثة 
ًمتوسطة، وأنه توجد فروق دالة إحصائيا بني املراحل التعليمية املختلفة بالنسبة حملور إدارة التوظيف، وال 

هب، ًتوجد فروق دالة إحصائيا بني املراحل التعليمية بالنسبة حملوري إدارة األداء والتحفيز، وإدارة تطوير املوا
وكذلك جاءت درجة توافر معوقات تطبيق إدارة املواهب املؤسسية بدرجة متوسطة، وأن تواجد هذه 
املعوقات بصورة أكرب يف املرحلة االبتدائية، تليها املرحلة الثانوية مث املرحلة املتوسطة، مع عدم وجود فروق 

 .ًدالة إحصائيا بني املراحل املختلفة يف تواجد املعوقات
إىل دراسة دور إدارة الكفاءات يف حتقيق اسرتاتيجية التميز يف ) ٢٠١٣(اسة األمني وهدفت در
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 واستخدمت االستبانة،  دراسة حالة-واستخدم املنهج الوصفي ، عنرت تراد باجلزائركوندور بمؤسسة 
فة ى وظائف خمتلًفردا موزعني عل) ١٧٨(وقد طبقت الدراسة على ، واملقابلة واملالحظة كأدوات للدراسة

مسايل البشري ألنه أساس جناح ومن أهم نتائج الدراسة التأكيد على أمهية االستثمار يف الرأ، من املؤسسة
 .وكذلك أصبح ملفهوم الكفاءات واملوارد البشرية مكانة أساسية يف اسرتاتيجية املؤسسة، املؤسسة

ملواهب يف األقسام العلمية إىل دراسة واقع ممارسة إدارة ا) ٢٠١٤(ًوأيضا هدفت دراسة أمل احلمدان 
بكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي، 

ًفردا من رؤساء األقسام ووكالئها وأعضاء هيئة ) ١٥٥(واالستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 
ومن أهم لوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، التدريس يف الكلية العلمية لكلية الع

اسرتاتيجيات إدارة  أن عينة الدراسة موافقة بدرجة متوسطة على ممارسة: النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
ا، وتدريبها مي  وتطويرها، وحتفيزها، وتقواملواهب، ومن هذه االسرتاتيجيات استقطاب املواهب، واالحتفاظ 

أدائها، بينما كانت عينة الدراسة موافقة بدرجة كبرية على وجود مشكالت تواجه ممارسة إدارة املواهب، 
ًوأيضا فقد أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة 

وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري األقسام العلمية لصاحل قسم االدارة والتخطيط الرتبوي، 
 . بني متوسطات استجابات عينة الدراسة تعزى إىل متغري الوظيفة، ومتغري الرتبة العلمية

إىل التعرف على دور متكني العاملني يف حتقيق التميز املؤسسي ) ٢٠١٤(وهدفت دراسة البحيصي 
التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة، وتكونت يف الكليات التقنية بقطاع غزة، واستخدم فيها املنهج الوصفي 

ًموظفا أكادمييا وإداريا، وقد أظهرت نتائج الدراسة موافقة ) ٢٠٥(عينة الدراسة من  ً على توفر أفراد العينة ً
بدرجة كبرية، وكذلك أظهرت النتائج أنه ) القيادي، والبشري، واخلدمايت(التميز املؤسسي بأبعاده املدروسة 

الكلية، واملستوى (ت داللة إحصائية يف دور التمكني يف حتقيق التميز املؤسسي تعزى إىل توجد عالقة ذا
 ).التعليمي، وسنوات اخلدمة، والعمر

إىل تعرف مستوى متكني فرق العمل يف حتقيق التميز ) ٢٠١٤(ًوأيضا هدفت دراسة النويقة 
تبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة التنظيمي يف جامعة الطائف، وقد مت استخدام املنهج الوصفي واالس

ًموظفا ميثلون كافة أعضاء فرق العمل باجلامعة، وأظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع ) ١٢٠(الدراسة من 
متيز القيادة، ومتيز املرؤوسني، ومتيز اهليكل (من تقدير العاملني للتميز التنظيمي يف ضوء األبعاد املدروسة 

 ).تنظيميةالتنظيمي، ومتيز الثقافة ال
فقد هدفت إىل قياس تأثري األمناط القيادية يف تعزيز التميز ) ٢٠١٤(أما دراسة حافظ وكهيه 

التنظيمي، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة 
 يف معاهد وكليات هيئة التعليم ًفردا من عمداء ومعاوين عمداء ورؤساء األقسام العلمية كافة) ١٠٧(من 

التقين، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هيئة التعليم التقين تسعى إىل رفع مستويات األداء، ودعم جهود 
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التحسني املستمر، والتطوير التنظيمي، واليت تعد عوامل مهمة وأساسية يف التميز التنظيمي، وكذلك أن 
 ومؤشرات  متمثلة بالتكنولوجيا والعمليات واملعلومات، وليس معايريالتميز التنظيمي يعتمد على معايري مادية

ًسلوكية فقط، وأظهرت النتائج أيضا وجود عالقة تأثريية ذات داللة إحصائية بني منطي القيادة املشاركة 
 .والقيادة الدميقراطية والتميز التنظيمي

إىل تعرف تأثري ) Dehaghani & Pourtaher, 2014(بينما هدفت دراسة دحقاين وبورطاهر 
االلتزام التنظيمي على التميز التنظيمي يف جامعة ياسوج للعلوم الطبية بإيران، واستخدمت هذه الدراسة 

ًفردا من العاملني يف اجلامعة ) ٢٩٤(املنهج الوصفي، واالستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 
م الوظيفية، وأظهرت م ومسميا  النتائج وجود عالقة مهمة بني االلتزام التنظيمي والتميز مبختلف فئا

ذا سيتميز  م فإنه سيهتم أكثر بعملهم و التنظيمي، وأنه عندما يلتزم املدير مبهام العاملني الوظيفية وواجبا
 . أداء املوظفني؛ مما يؤدي إىل متيز املنظمة

والتأثري بني األمناط القيادية ونظام ، فقد هدفت إىل اختبار طبيعة العالقة )٢٠١٥(ودراسة مجعة 
إدارة املواهب البشرية يف رئاسة جامعة ديايل، ومت استخدام املنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة، 

ًفردا يف املستويات العليا والوسطى والتنفيذية، العاملني يف رئاسة اجلامعة، ) ٤٢(ومشلت عينة الدراسة 
 ًموض يف مفهوم نظام إدارة املواهب البشرية، وخصوصا فيما يتعلقوأظهرت نتائج الدراسة وجود غ

بعمليات هذا النظام، وكذلك وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني أمناط القيادة، ونظام إدارة 
املواهب؛ حيث تزداد إمكانية تطبيق نظام إدارة املواهب البشرية كلما كان النمط الدميقراطي هو السائد، 

 . النمط األوتوقراطي، وينخفض كلما كان النمط املتساهل هو السائدويليه 
إىل تعرف أثر تطبيق اسرتاتيجيات إدارة املواهب يف ) ٢٠١٥(وقد هدفت دراسة اجلراح وأبو دوله 

تعزيز االنتماء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية الرمسية، وقد استخدم املنهج 
عضو هيئة تدريس، ) ٣٠٠(يلي، واالستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من الوصفي التحل

وأظهرت نتائج الدراسة أن املستوى العام لتطبيق اسرتاتيجيات إدارة املواهب يف اجلامعات األردنية الرمسية 
ملستوى جاء بدرجة متوسطة؛ حيث ال توجد إدارة متخصصة تعىن بأصحاب املواهب والكفاءات، وجاء ا

العام لالنتماء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة؛ حيث يرى البعض منهم أن اجلامعة ال 
م، وكذلك أظهرت الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية ملستوى  توفر له املناخ املالئم لتلبية احتياجا

ًلدى أعضاء هيئة التدريس، وأيضا عدم تطبيق اسرتاتيجيات إدارة املواهب على مستوى االنتماء التنظيمي 
يف ) اجلنس، والعمر، والرتبة األكادميية، وعدد سنوات اخلدمة(روق ذات داللة إحصائية تعزى لـوجود ف

متغري روق ذات داللة إحصائية تعزى لـمجيع أبعاد ومستوى تطبيق اسرتاتيجيات إدارة املواهب، وال توجد ف
 فروق ذات داللة إحصائية  ملستوى االنتماء الوظيفي، بينما كانت هناكيةنس، والعمر، والرتبة األكادمياجل

 .عدد سنوات اخلدمةتعزى لـ
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واليت هدفت إىل تعرف مفهومي الشفافية اإلدارية والتميز ) ٢٠١٦(وكذلك دراسة عبد الوهاب 
ستخدم الباحث املنهج التنظيمي يف اجلامعة املستنصرية، وحتديد طبيعة العالقة االرتباطية واألثر بينهما، وا

ًأكادمييا وموظفا إداريا وفنيا، ) ٧٥(الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة، وبلغت عينة الدراسة  ًً ً
وأظهرت النتائج وجود عالقة طردية موجبة بني الشفافية اإلدارية بكافة أبعادها والتميز التنظيمي، وكذلك 

اجلنس، (سطات استجابات أفراد العينة تعزى إىل متغريات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متو
 ).والعمر، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة

اليت هدفت إىل التعرف على متطلبات حتقيق التميز التنظيمي باملدارس ) ٢٠١٦(ودراسة العلي 
ا، واستخدم الباحث املنهج الوصفي املس حي، واالستبانة الثانوية يف حمافظة الطائف من وجهة نظر قاد

ًقائدا، وأظهرت النتائج أن ترتيب أبعاد التميز التنظيمي جاء ) ١٠٨(كأداة للدراسة، وبلغت عينة الدراسة 
الثقافة التنظيمية، والقيادة املدرسية، وإدارة املوارد البشرية، والتخطيط : (ًتنازليا على النحو التايل

 .ًأمهية عالية جدامجيعها بدرجة ) االسرتاتيجي، واهليكل التنظيمي
 :التعقيب على الدراسات السابقة: ًثانيا

ٍبعد استعراض الدراسات السابقة يتضح، اتفاق أغلب الدراسات على أمهية كل من إدارة الكفاءات 
والتميز التنظيمي يف أي منظمة، وارتباط ذلك بشكل مباشر مبدى قدرة املنظمات على البقاء واملنافسة، 

ال الت عليمي واألكادميي؛ حيث يظهر ذلك يف كون الدراسات طبقت يف اجلامعات احمللية وخاصة يف ا
 .والعربية والعاملية

وفيما يلي سيتم عرض أوجه الشبه واالختالف واالستفادة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة، 
 .ًاليت مت عرضها سابقا

 :أوجه الشبه -١
ت الدراسة احلالية مع دراسة تش  -أ  ، ٢٠١٣، وعبد الغفار ومهام، ٢٠١٣ ودرقال وقوامسه، قوامسه(ا

، ٢٠١٤، ودحقاين وبورطاهر، ٢٠١٤، وحافظ وكهيه، ٢٠١٤، والنويقة، ٢٠١٤والبحيصي، 
ال التعليمي) ٢٠١٦، والعلي، ٢٠١٦وعبدالوهاب،   .يف تناول التميز التنظيمي يف ا

نهج الوصفي للدراسة ماعدا دراسة تشرتك الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف استخدام امل -ب 
؛ حيث )٢٠١٣قوامسه ودرقال وقوامسه، (؛ حيث استخدم املنهج النوعي، ودراسة )٢٠١٠ريشيو، (

؛ حيث استخدمت املنهج االستقرائي )٢٠١٣عبد الغفار ومهام، (استخدمت دراسة احلالة، ودراسة 
 .واالستنباطي

سابق ث، وهي األداة اليت استخدمتها الدراسات الاستخدمت الدراسة احلالية االستبانة كأداة للبح -ج 
 ؛ حيث استخدمت املقابلة كأداة للدراسة، ودراسة)٢٠١٠ ريشيو،(عرضها، ماعدا دراسة 

 .؛ حيث استخدمت قوائم االستقصاء)٢٠١٣عبدالغفار ومهام، (
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تكون من يف اختيار جمتمع البحث وامل) ٢٠١٣(تشرتك الدراسة احلالية مع دراسة عبدالغفار ومهام   -د 
 .الوكالء والعمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس

 :أوجه االختالف -٢
 اختلفت الدراسة احلالية يف تناوهلا دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي يف جامعة   -أ 

ا ومخيس مشيط؛ حيث اختلفت عن الدراسات السابقة يف رب١٤٣٧امللك خالد للعام  ط هـ، يف أ
 .هذين املتغريين ببعضهما، بينما معظم الدراسات ربطت أحد املتغريين مبتغريات أخرى

 .اختلفت الدراسة احلالية يف احلد الزماين واملكاين عن الدراسات السابقة -ب 
ًوكيال، وعميدا، ) ٤٤٨(اختلفت الدراسة احلالية يف عدد عينة البحث؛ حيث بلغت عينة البحث  -ج  ً

 .ورئيس قسم، وعضو تدريس
 عن معظم -الرتبة العلمية، والوظيفة احلالية، ونوع الكلية : اختلفت الدراسة احلالية يف املتغريات التالية  -د 

؛ اجلراح ٢٠١٤أمل احلمدان، (الدراسات السابقة، بينما اشرتكت يف متغري الرتبة العلمية مع دراسة 
 ).٢٠١٤وأبو دولة، 

 :أوجه التفرد -٣
 .دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمييف هذا البحث قامت الباحثة ببحث   -أ 
ا ومخيس مشيط للعام الدراسي  -ب   . هـ١٤٣٧مت تطبيق البحث على جامعة امللك خالد يف كليات أ
 االستقطاب واحلوافز :اختارت الباحثة أربع عمليات من عمليات إدارة الكفاءات األكادميية وهي -ج 

ة أبعاد من أبعاد  لدراسة دورها يف حتقيق ثالث،لكفاءات األكادمييةوالتعاقب الوظيفي واالحتفاظ با
 . متيز القيادة ومتيز املروؤسني ومتيز الثقافة التنظيمية: التميز التنظيمي وهي

 :أوجه االستفادة -٤
 .تدعيم مشكلة البحث، وحتديد جوانبها  -أ 
 .بناء اإلطار النظري وتأصيله -ب 
 .تصميم أداة البحث -ج 
 .ث وأدواته، واألساليب اإلحصائيةالتبصر مبنهجية البح  -د 
 .االستفادة من املراجع الواردة يف الدراسات السابقة  -ه 
ا  -و   .االستفادة من نتائج الدراسات وتوصيا
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 الفصل الرابع

 إجراءات البحث
 

  .منهج البحث -١

  .مجتمع البحث -٢

  .عينة البحث -٣

 .أداة البحث -٤

 .تنفيذ البحث -٥

 .األساليب اإلحصائية -٦

 . مقياس تصحيح أداة البحث-٧
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 البحث إجراءات

ًيتناول هذا الفصل وصفا مفصال ملنهج البحث، وجمتمع البحث، وعينته، واألداة املستخدمة،  ً
 .وإجراءات تنفيذ البحث، باإلضافة إىل األساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف معاجلة البيانات

 :منهج البحث -١
 البحث وأهدافه وأسئلته، واملنهج الوصفي هو استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ملالءمته لطبيعة

املنهج الذي يعتمد على وصف الواقع وتفسريه، وتوضيح العالقات ومقدارها؛ من أجل الوصول إىل وصف 
 حيث مت استخدام املنهج الوصفي لدراسة واقع دور ،)١٧٧. ، ص٢٠١٢العساف، . (هادف ومنظم

 وذلك من أجل وصف الواقع ،لتنظيمي جبامعة امللك خالدإدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز ا
وتوضيح العالقة بني إدارة الكفاءات األكادميية كمتغري مستقل والتميز التنظيمي كمتغري تابع ومن مث تقدمي 

 . بعض االجراءات املقرتحة لتطوير هذا الدور
 :مجتمع البحث -٢

ام وأعضاء التدريس يف جامعة امللك خالد ّ تكون جمتمع البحث من العمداء والوكالء ورؤساء األقس
ا ومخيس مشيط، والبالغ عددهم للبنني والبنات  ، )٢٠١٦جامعة امللك خالد، . (ًفردا) ١٣٦٠(يف أ

 .واجلدول التايل يبني توزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب الوظيفة احلالية
 

 توزيع أفراد مجتمع البحث حسب الوظيفة الحالية): ١( جدول
 النسبة المئوية العدد الوظيفة
  %٢.٨ ٣٨ عميد
  %٥.٦ ٧٦ وكيل

  %٥.٣ ٧٢ رئيس قسم
  %٨٦.٣ ١١٧٤ عضو هيئة تدريس

  %١٠٠ ١٣٦٠ المجموع

 
 :عينة البحث -٣

ًمت حساب عينة البحث وفق معادلة هريبرت آركن، وهي من الصيغ األكثر استخداما يف حبوث 
تمعتمع، وتتغريالدراسات العليا، وختص نسبة ا  تكونت .)٩٠. ، ص٢٠١٤بشماين،  ( بتغري حجم ا

 :من جمتمع البحث، كما يف اجلدول التايل ًفردا) ٤٤٨(البحث من  عينة
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 ركن المستخدمة لحساب حجم العينةآمعادلة هيربرت ): ٢( جدول

تمع   ١٣٦٠ Nحجم ا
ً عميدا، ٣٨ عضو تدريس، ١١٧٤
  رئيس قسم٧٢ً وكيال، ٧٦

 ٤٤٨ حجم العينة
، ً عميدا٣٥ عضو تدريس، ٢٨٩
  رئيس قسم٦١ً وكيال، ٦٣

٠.٠٥ ١.٩٦ ٠.٠٢٥٥١٠٢٠٤ 

٠.٠٥ ٠.٠٠٠٦٥٠٧٧١ ----- 
معادلة هريبرت 

 آركن
                    

  ٠.٩٥الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة 
 T ١.٩٦وتساوي  

 SE ٠.٠٥وتساوي  نسبة اخلطأ
 P ٠.٥٠= دة نسبة توفر اخلاصية واحملاي

ًفردا من جمتمع البحث، ومت توزيع االستبانة على مجيع أفراد عينة ) ٤٤٨(وقد مت حتديد العينة بـ 
،  %)٨.٥(استبانة بنسبة ) ٣٨(استبانات، بفاقد ) ٤١٠(البحث بطريقة العينة العشوائية، واسرتد منها 

دة صاحلة، ومستوفية البيانات، ، وكانت مجيع االستبانات ااملسرت %)٩١.٥(وبنسبة اسرتداد بلغت 
ا  ). احلاليةالرتبة العلمية، ونوع الكلية، والوظيفة: (واجلدول التايل يبني توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغريا

 )الدرجة العلمية، نوع الكلية، الوظيفة الحالية(توزع أفراد عينة البحث حسب متغيراتها ): ٣( جدول
 النسبة العدد الفئات المتغير

 %١١.٢ ٤٦ أستاذ
 %٢٤.٢ ٩٩ أستاذ مشارك
 %٦٤.٦ ٢٦٥ أستاذ مساعد

 
 الدرجة العلمية 

موع  %١٠٠ ٤١٠ ا
 %٥٣.٢ ٢١٨ نظرية 
 نوع الكلية  %٤٦.٨ ١٩٢ علمية
موع  %١٠٠ ٤١٠ ا
 %٨.٠٠ ٣٣ عميد
 %١٤.٩ ٦١  وكيل

 %١٣.٤ ٥٥ رئيس قسم
 الوظيفة احلالية 

 %٦٣.٧ ٢٦١ عضو هيئة تدريس
 %١٠٠ ٤١٠ المجموع
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 وصف عينة البحث في ضوء متغيراته ):١( شكل

) ٤٦(ًفردا؛ منهم ) ٤١٠(أن عدد أفراد عينة البحث بلغ ) ١(، والشكل البياين )٣(يتضح من اجلدول 
ًفردا ) ٢٦٥(، و %)٢٤.٢٠(ًفردا برتبة أستاذ مشارك بنسبة ) ٩٩(، و %)١١.٢٠(ًفردا برتبة أستاذ بنسبة 

 . %)٦٤.٦٠(بة أستاذ مساعد بنسبة برت
، ويف  %)٥٣.٢٠(ًفردا بنسبة ) ٢١٨(كما يتضح أن عدد أفراد عينة البحث يف الكليات النظرية 

؛ أي أن عدد أفراد العينة يف الكليات النظرية أعلى منه  %)٤٦.٨٠(ًفردا بنسبة ) ١٩٢(الكليات العلمية 
 .يف الكليات العلمية

) ٦١ (، وعدد الوكالء%)٨(بنسبة ) ٣٣(منهم  البحث كان عدد العمداءكما يتضح أن أفراد عينة 
هيئة التدريس ، وعدد أعضاء %)١٣.٤٠(بنسبة ) ٥٥(رؤساء األقسام ، وعدد %)١٤.٩٠(بنسبة 

 %).٦٣.٧٠(بنسبة ) ٢٦١(
 : أداة البحث -٤

ع آراء بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث، واستطال
 مت بناء أداة البحث وهي االستبانة؛ حبيث تتفق مع األدب النظري وأهداف الدراسة -ذوي االختصاص 

 :اليت تسعى إىل حتقيقها، وقد تكونت االستبانة من قسمني
 ).الرتبة العلمية، ونوع الكلية، والوظيفة احلالية(ويتكون من البيانات األساسية واملتغريات : القسم األول  - أ

 املتعلقة بدور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي عباراتويتكون من ال: م الثاينالقس - ب
ا األولية من جبامعة امللك خالد، وتكون  عرضها جماالت، وبعد) ٤( موزعة على عبارة) ٤٦(ت يف صور

) ٤٥(ا النهائية من نة بصورعلى عدد من احملكمني، وإجراء التعديالت املطلوبة أصبحت األداة مكو
االت التاليةعبارة  : موزعة على ا

 .عبارة) ١١(ز التنظيمي، وتتكون من دور االستقطاب يف حتقيق التمي -
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 .عبارة) ١١(دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي، وتتكون من  -
 . عبارة) ٩(يز التنظيمي، وتتكون من دور التعاقب الوظيفي يف حتقيق التم -
 .عبارة) ١٤(يز التنظيمي، وتتكون من  بالكفاءات األكادميية يف حتقيق التمدور االحتفاظ -

 : وقد مت التأكد من صدق أداة الدراسة بالطرق اآلتية
 :الصدق الظاهري: ًأوال

مت التحقق من صدق االستبانة عن طريق عرضها على جمموعة من احملكمني املختصني يف اإلدارة 
منهم من جامعة امللك خالد والعاشر من كلية امللك عبداهللا للدفاع ) ٩( ،حمكمني) ١٠(الرتبوية، وعددهم 

م حول مالئمة فقرات االستبانة، ومدى مناسبتها اجلوي واملرفق أمساءهم يف املالحق ؛ إلبداء مالحظا
، وانتمائها للمجال الذي وضعت فيه، إما باملوافقة، أو تعديل عباراتلدراسة، والتأكد من صياغة اللغرض ا

م، ليصبح عدد ومت األخذ بآر. الصياغة، أو حذفها لعدم أمهيتها، أو إضافه جماالت جديدة ائهم ومقرتحا
ا النهائية  اعبارات  .عبارة) ٤٥(ألداة بصور
 :صدق البناء الداخلي: ًثانيا

 من خالل حساب معامالت االرتباط بني كل فقرة عباراتقق من صدق البناء الداخلي للمت التح
 .، واجلدول التايل يوضح ذلكعبارةيه ال الذي تنتمي إلواحملور

 مع الدرجة الكلية للمحور عبارات معامالت االرتباط لل):٤( جدول
دور االستقطاب في 

تحقيق التميز 
 التنظيمي

دور الحوافز في 
تحقيق التميز 
 التنظيمي

دور التعاقب في 
تحقيق التميز 
 التنظيمي

نظيميتحقيق التميز الت دور االحتفاظ في

معامل االرتباط ممعامل االرتباط ممعامل االرتباط ممعامل االرتباط ممعامل االرتباط م
٤٢٠.٧٥٦ **٣٢٠.٦١٩  **٢٣٠.٣٨٣ **١٢٠.٢٥٠ ** ١٠.٥٤٤**  
٤٣٠.٣٦٩ **٣٣٠.٦٣٢  **٢٤٠.٣٨٨ **١٣٠.٤٨٣ **٢٠.٣٩٩**  
٤٤٠.٤٥٥ **٣٤٠.٧٦٢  **٢٥٠.٦٦٠ **١٤٠.٧٠٩  **٣٠.٤٥٩** 
٤٥٠.٦٣٢ **٣٥٠.٦١٠  **٢٦٠.٦٢٤ **١٥٠.٦٥١  **٤٠.٥٣٩**  
٣٦٠.٦٠١  **٢٧٠.٧٨٠ **١٦٠.٦٣٦  **٥٠.٤٩٨** 
٣٧٠.٤٧٢  **٢٨٠.٥٦٠ **١٧٠.٦٥٩  **٦٠.٤٦١** 
٣٨٠.٣٤٤  **٢٩٠.٤٨٦ **١٨٠.٢٧٧  **٧٠.٥٤٨** 
٣٩٠.٤٥٧  **٣٠.٠.٤٩٥ **١٩٠.٤١٦  **٨٠.٣٩٩** 
٤٠٠.٢٦٨  **٣١٠.٥٠٨ **٢٠٠.٥٩٤  **٩٠.٤٦٥** 
٤١٠.٦٢٢   **٢١٠.٥٨٥  **١٠٠.٤٤٧** 
٢٢٠.٥٩٦  **١١٠.٢٧٩**     

 

 ).٠.٠١(دال إحصائيا عند مستوى الداللة ** 
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 اليت ترتبط مبحاور أداة البحث والدرجة الكلية لكل حمور عباراتأن مجيع ال) ٤(تبني من جدول ي
 والدرجة الكلية عباراتوحت معامالت االرتباط بني ال، وقد ترا)٠.٠١( عند مستوى الداللة ًدالة إحصائيا

، يف حني تراوحت يف دور احلوافز )٠.٢٧٩ -٠.٥٤٨(لدور االستقطاب يف حتقيق التميز التنظيمي بني 
ني ، ودور التعاقب يف حتقيق التميز التنظيمي ب)٠.٢٥٠- ٠.٧٠٩(يف حتقيق التميز التنظيمي بني 

 ).٠.٢٦٨ -٠.٧٦٢( يف حتقيق التميز التنظيمي بني ، ودور االحتفاظ)٠.٣٨٣ -٠.٧٨٠(
 :صدق البناء للمحاور: ًثالثا

مت التحقق من صدق حماور أداة البحث مع الدرجة الكلية لألداة من خالل حساب معامل ارتباط 
 .بريسون كما يف اجلدول التايل

 ور مع الدرجة الكلية ألداة البحثمحامصفوفة معامالت االرتباط لل: )٥( جدول
 ٤ ٣ ٢ ١ المحاور

 - - - - دور االستقطاب يف حتقيق التميز التنظيمي
    **٠.٣٦٨ دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي

**٠.٥٨٠  **٠.٢٨٨ دور التعاقب الوظيفي يف حتقيق التميز التنظيمي    

**٠.٤٥٨ق التميز التنظيميدور االحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقي  ٠.٤٢٨**  ٠.٤٩٨**   

**٠.٦٦٥ الدرجة الكلية  ٠.٧٨٣**  ٠.٧٣٩**  ٠.٨٣٥**  

 ) ٠.٠١(ًدال إحصائيا عند مستوى الداللة  **
إىل أن مجيع قيم معامالت االرتباط حملاور أداة البحث بالدرجة الكلية ) ٥(تشري النتائج يف اجلدول 
، وقد تراوحت معامالت االرتباط للدرجة الكلية )٠.٠١(ا عند مستوى ًلألداة كانت مجيعها دالة إحصائي

 ).٠.٠١(ً، وهي قيم موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة )٠.٦٦٥ - ٠.٨٣٥(لألداة بني 
 ثبات األداة: ًرابعا

فقد مت التحقق منه عن طريق حساب معامل ثبات األداة عن طريق استخدام معامل ألفا كرونباخ       
 : ، كما يف اجلدول التايل)االتساق الداخلي(

 معامالت ثبات أداة البحث): ٦( جدول

 المحورالرقم
عدد 

عباراتال
ثبات ألفا 
 كرونباخ

 ٠.٦٢ ١١ .دور االستقطاب يف حتقيق التميز التنظيمي ١
 ٠.٧٥ ١١ . دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي ٢

 ٠.٧١ ٩ .ميز التنظيميدور التعاقب الوظيفي يف حتقيق الت ٣

 ٠.٨٢ ١٤ . دور االحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي ٤

 ٠.٨٨ ٤٥ الكليالثبات 
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؛ )٠.٠١(ًأعاله إىل أن مجيع القيم دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ٦(تشري النتائج يف اجلدول 
، وهي قيمة أعلى من احلد املقبول ملعامل )٠.٨٨(حيث بلغ معامل الثبات الكلي بطريقة ألفا كرونباخ 

 .، وهي قيمة مقبولة إلجراء البحث وتطبيق أداته-) ٠.٦٠( وهو -الثبات بالدراسات املسحية 
 :إجراءات تنفيذ البحث -٥
 .مجع املراجع ومراجعة البحوث والدراسات السابقة -
ا األولية -  . بناء أداة البحث بصور
ا -  .، وإقرار الصورة النهائية لألداةالتحقق من صدق األداة وثبا
ًإعداد االستبانة ورقيا وإلكرتونيا للتوزيع - ً. 
 . خطاب من سعادة عميد الكلية بتسهيل مهمة الباحثة -
 .توزيع األداة على عينة الدراسة بعد حتديدها -
 .مجع االستبانات، وحتليل البيانات وفرزها -
 .؛ لتحليل البيانات والوصول للنتائج)SPSS(ماعية استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واالجت -
 .كتابة النتائج وتفسريها -
 : األساليب اإلحصائية -٦

 معاجلة بعد تفريغ استجابات أفراد العينة، جرى ترميزها، وإدخال البيانات باستخدام احلاسوب، مث مت
 املعاجلات ، وذلك باستخدام)SPSS(ًالبيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :اإلحصائية اآلتية
األول، والثاين، والثالث، : مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن األسئلة -

 .والرابع
ًاختبار حتليل التباين الثالثي تبعا ملتغري نوع الكلية، والرتبة العلمية، والوظيفة احلالية، كما يف السؤال  -

 . اخلامس
 ).Scheffe post Hoc test (اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بني املتوسطات احلسابية -
 :مقياس تصحيح أداة البحث -٧

موافق بشدة، موافق، حمايد، غري (مت استخدام مقياس تدرج ليكرت اخلماسي أمام كل فقرة كاآليت 
 لالستجابة) ٤(، والدرجة "ق بشدةمواف"لالستجابة ) ٥(، وأعطيت الدرجة )موافق، غري موافق بشدة

 لالستجابة )١(، والدرجة "غري موافق"لالستجابة ) ٢(درجة ، وال"حمايد"لالستجابة ) ٣(، والدرجة "موافق"
 :ً، وفقا للمقياس اخلماسي، كما مت استخدام املعيار التايل للحكم على درجة املوافقة"غري موافق بشدة"
 .٤ = ١ -٥ =رجة  أقل د–أعلى درجة = مدى االستجابة -
 .٠.٨٠ = ٥/ ٤ =عدد فئات االستجابة / مدى االستجابة = طول الفئة  -
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 :درجة االستجابة على النحو اآليتوبذلك يصبح معيار احلكم على متوسط 
 .ً ضعيفة جداموافقةدرجة  ١.٨٠أقل من  - ١من  -أ 
 . ضعيفةموافقة درجة ٢.٦٠ أقل من - ١.٨٠من  -ب 
 . متوسطةافقةمو درجة ٣.٤٠ أقل من - ٢.٦٠من  -ج 
 . كبريةموافقة درجة ٤.٢٠ أقل من - ٣.٤٠من   -د 
 .ً كبرية جداموافقة فما فوق درجة ٤.٢٠من   -ه 
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 الخامسالفصل 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
 

 .عرض نتائج البحث •

 .مناقشة نتائج البحث وتفسيرها •
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 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 البيانات،  توصل إليها البحث بعد تطبيق أداة البحث ومعاجلةًيتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج اليت
 :وقد مت عرضها وفقا لتسلسل أسئلة البحث على النحو اآليت

 األكاديمية ما دور إدارة الكفاءات: "نتائج اإلجابة عن السؤال الرئيس، والذي ينص على: ًأوال
 " راد عينة الدراسة؟في تحقيق التميز التنظيمي بجامعة الملك خالد من وجهة نظر أف

سطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل حمور من المتوولإلجابة عن هذا السؤال، مت حساب 
 :حماور أداة البحث كما يف اجلدول اآليت

 لمحاور أداة البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): ٧( جدول
  حسب متوسطاتها الحسابيةًمرتبة تنازليا

درجة 
 لدورا

 الرتبة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي

الرقم المحاور

 ٤ .دور االحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي ٤.١٦ ٠.٣٤ ١ كبرية
 ١ .دور االستقطاب يف حتقيق التميز التنظيمي ٤.١٥ ٠.٢٥ ٢ كبرية
 ٣ . التنظيميدور التعاقب الوظيفي يف حتقيق التميز ٤.٠٣ ٠.٢٧ ٣ كبرية
 ٢ .دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي ٣.٨٣ ٠.٣٥ ٤ كبرية
 الدرجة الكلية ٤.٠٥ ٠.٢٣ - كبيرة

إدارة الكفاءات األكادميية أعاله إىل أن املتوسط احلسايب لدور ) ٧(تشري النتائج الواردة يف اجلدول 
 موافقة، وبدرجة )٠.٢٣( معياري بلغ باحنراف و)٤.٠٥( بلغ يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد

كبرية، كما يالحظ أن مجيع االحنرافات املعيارية للمحاور والدرجة الكلية جاءت أقل من واحد صحيح، 
وهذا يشري إىل تقارب استجابات أفراد عينة الدراسة وانسجامها، وتشري هذه النتيجة إىل أن إدارة 

ا امل االحتفاظ بالكفاءات األكادميية، واحلوافز، واالستقطاب، والتعاقب (ختارة الكفاءات األكادميية بعمليا
مما  كبرية لذلك، موافقةيز التنظيمي؛ حيث ظهرت درجة هلا دور كبري ومهم يف حتقيق التميظهر ) الوظيفي

، يدل على تقدير أفراد العينة لعمليات إدارة الكفاءات األكادميية املختارة، وكذلك للتميز التنظيمي
وأمهيتهما، واليت تسهم يف رفع مستوى أداء اجلامعة، وحتقيق أهدافها؛ مما يدفعها للتقدم واملنافسة، وهذه 

، )Qawasmeh, Dargal & Qawasmeh, 2013(النتيجة تتفق مع نتائج دراسة قوامسه ودرقال وقوامسه 
قدير التميز التنظيمي ، واليت ظهرت فيها درجة ت)٢٠١٤(، ودراسة النويقة )٢٠١٤(ودراسة البحيصي 

، ودراسة )٢٠١٣(وأساليب حتقيقه كبرية، بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة حممود وعوض اهللا 
، واليت جاء فيها مستوى تطبيق إدارة املواهب )٢٠١٥(، ودراسة اجلراح وأبو دوله )٢٠١٤(أمل احلمدان

ا بدرجة متوسطة ا واسرتاتيجيا  .وعمليا
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 حسايب  يف املرتبة األوىل، مبتوسطحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمياالوجاء دور 
، وهذا يشري إىل إدراك أفراد عينة البحث أمهية االحتفاظ )٠.٣٤(واحنراف معياري بلغ ) ٤.١٦(بلغ 

 املنظمة  وأن امتالكبالكفاءات األكادميية، ودور االحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي،
، مما يوجه ًللكفاءات األكادميية ذات القدرات العالية على اإلبداع واالبتكار حيقق هلا أساسا للتفوق والتميز

ذه الكفاءات، وهذا يضمن هلا تقليل عمليات التسرب والدوران، وكذلك عدم  اجلامعة إىل االحتفاظ 
 . تكبد اخلسائر الستقطاب كفاءات جديدة

 معياري ، واحنراف)٤.١٥(، مبتوسط حسايب بلغ االستقطاب يف حتقيق التميز التنظيميور تاله د
وهذا يشري إىل أمهية االستقطاب ودوره الفاعل يف حتقيق التميز  كبرية، موافقة، وبدرجة )٠.٢٥(بلغ 

 ،ذلك وحرص جامعة امللك خالد على التنظيمي؛ حيث إنه يسهم يف توفري الكفاءات املتميزة للجامعة،
ا من  وذلك لشغل الوظائف املهمة، قيادية كانت أو أكادميية، وذلك بعد حتديد اجلامعة الحتياجا

 .الكفاءات من حيث الكم والنوع
) ٤.٠٣ (التعاقب الوظيفي يف حتقيق التميز التنظيمي، مبتوسط حسايب بلغوجاء يف املرتبة الثالثة دور 

 كبرية، وهذا يدل على أمهية التعاقب الوظيفي ودوره يف ةموافق، وبدرجة )٠.٢٧( معياري بلغ واحنراف
حتقيق التميز التنظيمي؛ حيث يضمن للجامعة توفر رصيد من الكفاءات املهيئة لشغل الوظائف املهمة 

 .وبالتايل محاية اجلامعة من التعرض خللل يف حال خلو إحدى هذه الوظائف من شاغلها احلايلواحلرجة، 
 )٣.٨٣ (رية دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي، مبتوسط حسايب بلغوجاء يف املرتبة األخ

  كبرية، ويشري هذااملوافقة عليهرتبة األخرية إال أن درجة ، ورغم أنه جاء يف امل)٠.٣٥(واحنراف معياري بلغ 
ا تؤثر على أداء األفراد  سواء بشكلها - إىل أمهية احلوافز ودورها الكبري يف حتقيق التميز التنظيمي؛ حيث إ

ا، وتوفر - إىل حد كبري -؛ وحيث إن جناح اجلامعة يتوقف -اإلجيايب أو السليب   على الكفاءات املتوفرة 
القدر الكايف من الدافعية لديهم، ورضاهم الوظيفي ووالئهم للجامعة، مما يدفعهم لإلنتاج والتميز واإلبداع 

 .راد على العمل بكفاءة وفاعلية فإن احلوافز من أهم األساليب اليت حتث األف-
ما دور االستقطاب في تحقيق : "نتائج اإلجابة عن السؤال األول، والذي ينص على: ًثانيا

 " التميز التنظيمي من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟
 حمور دور االستقطاب عبارات من عبارة لكل يةالمعيارمت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات 

 :التميز التنظيمي يف االستبانة، كما يف اجلدول اآليتيف حتقيق 
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   في تحقيق التميز التنظيمي دور االستقطابالمتوسطات الحسابية واالنحرافات لمحور: )٨( جدول
 ًتنازليا حسب متوسطاتها الحسابيةمرتبة 

 عباراتال الرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الدور

٨ 
جلامعــــــة الســــــتقطاب الكفــــــاءات األكادمييــــــة ذات تــــــسعى ا

ا املؤهالت العلمية املتميزة  .لشغل الوظائف األكادميية 
ًكبرية جدا ١ ٠.٥٨ ٤.٤٢

٦ 
حتــدد اجلامعــة مهــام وأعمــال الكفــاءات األكادمييــة املطلوبــة 

 .من خالل التوصيف الدقيق للوظائف املراد شغلها
ًكبرية جدا ٢ ٠.٥٨ ٤.٣٣

١ 
ــا مــن الكفــاءات األكادمييــة لــشغل حتــدد اجلام عــة احتياجا

ا قبل الشروع بعملية االستقطاب  .الوظائف الشاغرة 
كبرية جدا ٣ ٠.٥٣ ٤.٢٨

٤ 
مــــن خــــالل الرتقيــــة، (تــــستثمر اجلامعــــة مــــصادرها الداخليــــة 

ا من الكفاءات األكادميية...) النقل،   .لسد احتياجا
كبرية جدا ٤ ٠.٥٣ ٤.٢٥

٢ 
ــا بوضــوح تعلــن اجلامعــة عــ ن الوظــائف املــراد شــغلها ومميزا

عــــرب وســــائل إعــــالن متنوعــــة جلــــذب الكفــــاءات األكادمييــــة 
ا  .لاللتحاق 

 كبرية ٥ ٠.٤٥ ٤.١٧

٧ 
ـــــة ذات املهـــــارات  ـــــستقطب اجلامعـــــة الكفـــــاءات األكادميي ت

ا  .واخلربات يف جمال القيادة لشغل املناصب القيادية 
 كبرية ٦ ٠.٦١ ٤.١١

٥ 

كــسوق (باالســتقطاب مــن مــصادرها اخلارجيــة تقــوم اجلامعــة 
ــــــشارية، واجلامعــــــات  ــــــب االســــــتقطاب االست العمــــــل، ومكات

 لـضمان احلـصول علـى أفـضل )األخرى، واملعاهد املتخصصة
 .الكفاءات األكادميية

 كبرية ٧ ٠.٥١ ٤.٠٨

١٠ 
يــــتم اختيــــار وتعيــــني الكفــــاءات األكادمييــــة املطلوبــــة لــــشغل 

 .لةالوظائف الشاغرة باجلامعة بعدا
 كبرية ٨ ٠.٥٠ ٤.٠٤

٩ 
تتـــــسم أســـــاليب االختيـــــار والتعيـــــني للكفـــــاءات األكادمييـــــة 

 .املرشحة للوظائف الشاغرة باجلامعة باملوضوعية
 كبرية ٩ ٠.٤٩ ٤.٠٢

١١ 
يـــسهم اســـتقطاب الكفـــاءات األكادمييـــة يف إثـــراء التجديـــد 

 .واالبتكار واإلبداع باجلامعة
 كبرية ١٠ ٠.٥٢ ٤.٠٠

٣ 
ــــضع اجلامعــــة م عــــايري واضــــحة الختيــــار املرشــــح األنــــسب ت

ا  .للوظائف الشاغرة 
 كبرية ١١ ٠.٧٨ ٣.٩٨

 كبيرة - ٠.٢٥ ٤.١٥ الدرجة الكلية للمحور

 



٧١ 

أن املتوسط الكلي حملور دور االستقطاب يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة ) ٨(يالحظ من اجلدول 
 كبرية، كما موافقة، وبدرجة )٠.٢٥ (اري، واحنراف معي)٤.١٥(امللك خالد جاء مبتوسط حسايب بلغ 

ا احلسابية موافقة جاء تقديرها بدرجة عبارات) ٤(يالحظ أن   بني ًكبرية جدا؛ حيث تراوحت متوسطا
ا  بدرجة كبرية؛ حيث املوافقة عليها ت جاءعبارات) ٧(، وأن )٤.٢٥ -٤.٤٢( تراوحت متوسطا

 جاءت أقل من واحد عباراترافات املعيارية جلميع الحن، كما يالحظ أن اال)٣.٩٨ -٤.١٧(احلسابية بني 
 .صحيح، وهذا يشري إىل انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة البحث وعدم تباينها

 :وجاءت استجابات أفراد عينة البحث كما يلي
تسعى اجلامعة الستقطاب الكفاءات : "، واليت نصت على)٨( رقم عبارة جاء يف املرتبة األوىل ال -١

ااألكا  مبتوسط حسايب بلغ -." دميية ذات املؤهالت العلمية املتميزة لشغل الوظائف األكادميية 
ً كبرية جدا، وهذا يشري إىل جهود اجلامعة يف موافقة، وبدرجة )٠.٥٨(واحنراف معياري بلغ ) ٤.٤٢(

ا ليست عملية عشوائية، فتحرص على اخ تيار استقطاب الكفاءات ذات املؤهالت العالية؛ حيث إ
ا، مما ينعكس على متيز اجلامعة، وتقدمها،  الكفاءات املميزة، لشغل الوظائف القيادية واألكادميية 

 .وزيادة إنتاجها العلمي والبحثي واألكادميي
حتدد اجلامعة مهام وأعمال الكفاءات : "، واليت نصت على)٦( رقم عبارةجاء يف املرتبة الثانية ال -٢

 مبتوسط حسايب بلغ -" ل التوصيف الدقيق للوظائف املراد شغلهااألكادميية املطلوبة من خال
إىل أمهية حتديد  ً كبرية جدا، وهذا يشريموافقة، وبدرجة )٠.٥٨( معياري بلغ واحنراف) ٤.٣٣(

 وذلك من خالل التوصيف ، واهتمام اجلامعة بذلكاألدوار ومهام الوظائف املراد شغلها بالكفاءات،
ذلك يف حتقيق التميز؛ حيث مينع ذلك تداخل املهام والصالحيات؛ ألن الوظيفي للوظيفة، ودور 

 .التداخل يعيق العمل، ويربك العاملني؛ مما يؤثر على متيز األداء، ويزيد من هدر جهود التميز
يسهم استقطاب الكفاءات : "، واليت نصت على)١١( رقم عبارةاء يف املرتبة قبل األخرية الج -٣

 واحنراف) ٤.٠٠(، مبتوسط حسايب بلغ "تجديد واالبتكار واإلبداع باجلامعةاألكادميية يف إثراء ال
 كبرية، ويشري ذلك إىل أمهية دور استقطاب الكفاءات موافقة، وبدرجة )٠.٥٢(معياري بلغ 

 وجهود اجلامعة يف القيام باستقطاب األكادميية يف نشر ثقافة اإلبداع واالبتكار واملسامهة يف التجديد؛
 ألن الكفاءات هي إحدى أهم أسرار جناح اجلامعة وتطورها، وينعكس توفرها ،اتهذه الكفاء

 .باجلامعة على متيز أداء اجلامعة وإبداعها، ويساعدها على جتاوز العقبات وحل املشكالت
تضع اجلامعة معايري واضحة الختيار املرشح : "واليت نصت على) ٣( رقم عبارةجاء يف املرتبة األخرية ال -٤

ااألنسب ل ، وبدرجة )٠.٧٨( معياري بلغ واحنراف) ٣.٩٨(مبتوسط حسايب بلغ " لوظائف الشاغرة 
لزيادة فاعليتها حتتاج إىل وضع معايري واضحة  االستقطاب  كبرية، وهذا يشري إىل أن عمليةموافقة

ل الختيار املوظف املناسب من املرشحني، مبا يتوافق مع توصيف الوظيفة املطلوب شغلها، ومن املفض



٧٢ 

أن تكون هذه املعايري معلنة ومتتاز بالشفافية، مما يزيد من دقة اختيار املوظف املناسب للوظيفة، وبالتايل 
 .ًالشك حيقق جانبا من التميز التنظيميما تقوم به اجلامعة وذلك زيادة إنتاجه، ومتيز أدائه، وهذا 

ور الحوافز في تحقيق التميز ما د: "نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني، والذي ينص على: ًثالثا
 ".التنظيمي من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

 عبارات من عبارةة واالحنرافات املعيارية لكل ولإلجابة عن السؤال مت حساب املتوسطات احلسابي
 : حمور دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي كما يف اجلدول اآليت

  في تحقيق التميز التنظيميافات لمحور دور الحوافز  واالنحرالمتوسطات الحسابية: )٩( جدول
 ًمرتبة تنازليا حسب متوسطاتها الحسابية

 عباراتال الرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

 الدرجة الرتبة

١٣ 
تعتمد اجلامعة على املعلومات الـيت يوفرهـا نظـام تقـومي األداء 

 .لتحديد احلوافز املناسبة للكفاءات األكادميية
 كبرية ١ ٠.٥٨ ٤.١٣

 كبرية ٢ ٠.٤٢ ٤.٠١ .تم اجلامعة بالتغذية الراجعة حول نظام احلوافز لتطويره ٢٠

١٨ 
كالرتقيـــات، (تعتمـــد اجلامعـــة علـــى أســـاليب حتفيزيـــة متنوعـــة 

؛ لزيـــــــادة دافعيـــــــة الكفـــــــاءات )واملكافـــــــآت، وجـــــــوائز التميـــــــز
 .األكادميية حنو التميز

 كبرية ٣ ٠.٥٨ ٣.٩٤

 كبرية ٤ ٠.٥٧ ٣.٩١ .سة احلوافز مبستوى كفاءة األكادمييني ومتيزهمترتبط سيا ١٥
 كبرية ٥ ٠.٧٥ ٣.٩٠ .تقدم احلوافز للكفاءات األكادميية بعدالة ١٧

١٤ 
 تقدم اجلامعة حوافز عالية للكفاءات األكادمييـة مقارنـة بغريهـا

 .من اجلامعات املنافسة
 كبرية ٦ ٠.٧٢ ٣.٨٦

٢٢ 
م احلــوافز باســتمرار ليتناســب مــع تقــوم اجلامعــة بتحــديث نظــا

 .ما تتطلبه البيئة التنافسية وحاجات الكفاءات األكادميية
 كبرية ٧ ٠.٦٨ ٣.٨٥

٢١ 
تـــــستطلع اجلامعـــــة آراء الكفـــــاءات األكادمييـــــة حـــــول مـــــدى 

ا  .رضاهم عن نظام احلوافز 
 كبرية ٨ ٠.٦٨ ٣.٨٤

 كبرية ٩ ٠.٧١ ٣.٧٤ .تقوم اجلامعة بتقومي نظام احلوافز بشكل مستمر ١٩
 كبرية ١٠ ٠.٦٤ ٣.٥٦ .يتسم نظام احلوافز يف اجلامعة بالوضوح ١٢
 كبرية ١١ ٠.٨٦ ٣.٤٧ .ُحتدد احلوافز على أسس موضوعية ١٦

 كبيرة - ٠.٣٥ ٣.٨٣ الدرجة الكلية

أن املتوسط الكلي حملور دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك ) ٩(يالحظ من اجلدول 
كبرية، كما يالحظ أن ، وبدرجة تقدير )٠.٣٥(واحنراف معياري ) ٣.٨٣(د جاء مبتوسط حسايب بلغ خال

ا احلسابية املوافقة عليها تفقرة جاء) ١١( وعددها عباراتمجيع ال  بدرجة كبرية، حيث تراوحت متوسطا



٧٣ 

 من واحد صحيح،  جاءت أقلعباراتاملعيارية جلميع ال، كما يالحظ أن االحنرافات )٣.٤٧-٤.١٣(بني 
 .وهذا يشري إىل انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة الدراسة وعدم تباينها

 :وقد جاءت استجابات أفراد عينة البحث كما يلي
تعتمد اجلامعة على املعلومات اليت يوفرها : "، واليت نصت على)١٣( رقم ةعبارجاء يف املرتبة األوىل ال -١

) ٤.١٣( مبتوسط حسايب بلغ ."ز املناسبة للكفاءات األكادمييةنظام تقومي األداء لتحديد احلواف
 كبرية، وهذه النتيجة تشري إىل أن عملية تقدمي احلوافز موافقة، وبدرجة )٠.٥٨(معياري بلغ واحنراف 

تتم على أسس علمية تم اجلامعة بأن  ال تتم بطريقة عشوائية، بل - سواء كانت مادية أو معنوية -
ًداء املوظفني؛ حيث تقدم احلوافز ألصحاب األداء املتميز، مما يوجد تنافسا من أجل ًاستنادا إىل أ ِ

 .الوصول لألداء املطلوب للحصول على هذه احلوافز
تم اجلامعة بالتغذية الراجعة حول نظام : "، واليت نصت على)٢٠( رقم عبارةجاء يف املرتبة الثانية ال -٢

 كبرية، موافقة، وبدرجة )٠.٤٢( معياري بلغ واحنراف) ٤.٠١(مبتوسط حسايب بلغ ." احلوافز لتطويره
وهذا يشري إىل أمهية توظيف التغذية الراجعة يف تطوير نظام احلوافز، وذلك من خالل املسوحات، 
م، وتناسبه مع أدائهم  واالستطالعات لقياس مدى رضا العاملني عن نظام احلوافز، وتلبيته الحتياجا

م؛  حتقيق الرضا الوظيفي هلم يزيد من والئهم للجامعة، ويزيد  به اجلامعة من أجل لذلك تقومواجنازا
م  .من دافعيتهم لإلنتاج والعمل املميز، وكذلك يسهم يف االحتفاظ بالكفاءات وعدم تسر

يتسم نظام احلوافز يف اجلامعة : "، واليت نصت على)١٢( رقم عبارةاء يف املرتبة قبل األخرية الج -٣
 كبرية، موافقة، وبدرجة )٠.٦٤( معياري بلغ واحنراف) ٣.٥٦(توسط حسايب بلغ مب." بالوضوح

ا اجلامعة يف تقدمي احلوافز إىل العاملني، واإلعالن عن  ويشري ذلك إىل مدى الشفافية اليت تتمتع 
دمة، نظام احلوافز بطريقة توضح مجيع املعايري اليت يتم على أساسها تقدمي احلوافز، وأنواع احلوافز املق

وهذا يزيد من تطلع العاملني لنيل هذه احلوافز، وحثهم على العمل من أجلها، وتطوير أدائهم 
م، مما يسهم يف رفع مستويات أدائهم ومتيزهم م وكفاءا  .ومهارا

 ".ُحتدد احلوافز على أسس موضوعية: "، واليت نصت على)١٦( رقم عبارةجاء يف املرتبة األخرية ال -٤
كبرية، ويشري ذلك إىل  موافقة، وبدرجة )٠.٨٦(معياري بلغ واحنراف ) ٣.٤٧ (مبتوسط حسايب بلغ

ًوجود معايري واضحة، وأسس حمددة، يتم تقدمي احلوافز على أساسها بطرق موضوعية بعيدا عن 
الذاتية، ويف ضوء نتائج تطبيق هذه املعايري يتم تقدمي احلوافز بعدالة وموضوعية، وهذا ينعكس على 

املني، وثقتهم باجلامعة ووالئهم هلا، مما يسهم يف زيادة إنتاجيتهم والسعي للمسامهة يف مدى رضا الع
 .متيز اجلامعة

 
 



٧٤ 

 تحقيق مادور التعاقب الوظيفي في: "نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث، والذي ينص على: ًرابعا
 ."التميز التنظيمي من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

 عبارات من  عبارةة واالحنرافات املعيارية لكلمت حساب املتوسطات احلسابيلإلجابة عن هذا السؤال 
 : حمور دور التعاقب الوظيفي يف حتقيق التميز التنظيمي يف االستبانة كما يف اجلدول اآليت

في تحقيق التميز  دور التعاقب الوظيفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات لمحور: )١٠( جدول
 ًزليا حسب متوسطاتها الحسابيةمرتبة تنا  التنظيمي

 عباراتالالرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

الدرجةالرتبة

٢٦ 
للتخطـــيط ) ماديـــة، أو بـــشرية(ختـــصص اجلامعـــة املـــوارد الكافيـــة 

 .للتعاقب الوظيفي
 كبرية ١ ٠.٥٥ ٤.١٨

٢٩ 
يئــــــة املرشــــــحني مــــــن الكفــــــاءات األكادمييــــــة  تتنــــــوع أســــــاليب 

ــــدريب علــــى ر( أس العمــــل، تبــــادل األدوار، العمــــل ضــــمن كالت
 ).الفرق

 كبرية ٢ ٠.٤٢ ٤.١٣

٢٨ 
حتــتفظ اجلامعــة برصــيد مــن الكفــاءات األكادمييــة املهيئــني لــشغل 

 .الوظائف املستقبلية احملتملة
 كبرية ٣ ٠.٥٣ ٤.٠٩

٣٠ 
م  تــسند اجلامعــة الوظــائف حبــسب كفــاءات األكــادمييني وقــدرا

 .ومتيزهم
 كبرية ٤ ٠.٤٩ ٤.٠٧

٢٥ 
حتــدد اجلامعــة أفــضل املرشــحني مــن الكفــاءات األكادمييــة الــذين 
يتمتعــون بأنــسب املهــارات وأعلــى اإلمكانــات لنجــاح الوظــائف 

 .املهمة واملؤثرة
 كبرية ٥ ٠.٤٦ ٤.٠١

٣١ 
تــشجع اجلامعــة الكفــاءات األكادمييــة علــى تبــادل اخلــربات فيمــا 

ية، والعمل املناقشات العلمية، والزيارات املكتب(بينهم عن طريق 
 ).كفريق

 كبرية ٦ ٠.٤٣ ٤.٠٠

٢٣ 
حتــدد اجلامعــة أهـــم الوظــائف يف نطــاق عملهـــا والــيت تــؤثر علـــى 

 .كفاءة العمل وحتقيق األهداف االسرتاتيجية
 كبرية ٧ ٠.٤٢ ٣.٩٧

 كبرية ٨ ٠.٥١ ٣.٩٦ .حتدد اجلامعة املتطلبات الالزمة لشغل الوظائف املهمة واملؤثرة ٢٤

٢٧ 
 تطــــــوير فرديــــــة ألفــــــضل املرشــــــحني مــــــن تــــــضع اجلامعــــــة خطــــــط

الكفـــــاءات األكادمييـــــة إلعـــــدادهم لـــــشغل الوظـــــائف املـــــستقبلية 
 .احملتملة

 كبرية ٩ ٠.٦٥ ٣.٩٠

 كبيرة - ٠.٢٧ ٤.٠٣ الدرجة الكلية للمحور 

 



٧٥ 

أن املتوسط الكلي حملور دور التعاقب الوظيفي يف حتقيق التميز التنظيمي ) ١٠(يالحظ من اجلدول 
كبرية،  موافقة، وبدرجة )٠.٢٧(راف معياري واحن) ٤.٠٣( خالد جاء مبتوسط حسايب بلغ جبامعة امللك

 بدرجة كبرية؛ حيث تراوحت املوافقة عليها تفقرات جاء) ٩( وعددها عباراتكما يالحظ أن مجيع ال
ا احلسابية بني    جاءتعباراتحنرافات املعيارية جلميع ال، كما يالحظ أن اال)٣.٩٠ -٤.١٨(متوسطا

 .أقل من واحد صحيح، وهذا يشري إىل انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة الدراسة وعدم تباينها
 :وجاءت استجابات أفراد عينة البحث كما يلي

مادية، (ختصص اجلامعة املوارد الكافية : "، واليت نصت على)٢٦( رقم عبارةجاء يف املرتبة األوىل ال -١
واحنراف معياري بلغ ) ٤.١٨(مبتوسط حسايب بلغ ." للتخطيط للتعاقب الوظيفي) أو بشرية

وهذا يشري إىل أن عملية التخطيط للتعاقب الوظيفي تتطلب توفري ، وبدرجة موافقة كبرية، )٠.٥٥(
موارد كافية سواء كانت موارد بشرية كالكفاءات التدريبية، وخمتصي التخطيط وغريهم من داخل 

لفة مالية وتقنية وأدوات وغريها، وعلى هذا، فإن اجلامعة اجلامعة وخارجها، أو موارد مادية من تك
حترص على توفري هذه املوارد للتخطيط للتعاقب الوظيفي، والذي بدوره يسهم يف محاية اجلامعة من 
اخللل الذي تتعرض له نتيجة خلو أحد الوظائف املهمة من شاغلها، وذلك بتوفري بديل كفء 

 .ومهيأ لشغل هذه الوظيفة
يئة املرشحني من : "، واليت نصت على)٢٩( رقم عبارةملرتبة الثانية الجاء يف ا -٢ تتنوع أساليب 

مبتوسط )." تبادل األدوار، والعمل ضمن الفرقكالتدريب على رأس العمل، و(الكفاءات األكادميية 
جهود  كبرية، وهذا يشري إىل  موافقةوبدرجة) ٠.٤٢(ف معياري بلغ واحنرا) ٤.١٣(حسايب بلغ 

عة يف تقدمي أساليب متنوعة ومتعددة، لتهيئة املرشحني لشغل الوظائف املهمة باجلامعة، وذلك اجلام
حسب ما يتناسب مع طبيعة الوظيفة واحتياجات املرشح هلا، وهذا ال شك يزيد من قدرات وكفاءات 

 .ًومهارات املرشح، وينعكس على متيزه يف وظيفته احلالية، أو املرشح لشغلها مستقبال
حتدد اجلامعة املتطلبات الالزمة : "، واليت نصت على)٢٤( رقم عبارة املرتبة قبل األخرية الاء يفج -٣

، )٠.٥١( معياري بلغ واحنراف) ٣.٩٦(مبتوسط حسايب بلغ ." لشغل الوظائف املهمة واملؤثرة
زمة  كبرية، وهذا يدل على اهتمام اجلامعة وتوجهها للشفافية يف حتديد متطلبات الالموافقةوبدرجة 

ًليتم بناء على ذلك حتديد البدالء املرشحني هلذه الوظائف، وهذا بدوره يولد لشغل الوظائف املهمة، 
دافعية لدى الكفاءات الداخلية يف اجلامعة للعمل على حتقيق هذه املتطلبات، والتنافس للرتشح هلذه 

رشحني بدقة، وبالتايل الوظائف، وكذلك فتحديد املتطلبات يساعد اجلامعة على حتديد احتياجات امل
تقدمي التطوير املناسب هلم، وهذا الشك يسهم يف رفع أداء األفراد، وزيادة إنتاجيتهم، وسعيهم للتميز 

 . والعمل من أجله



٧٦ 

ًتضع اجلامعة خططا تطوير فردية ألفضل : "، واليت نصت على)٢٧( رقم عبارةجاء يف املرتبة األخرية ال -٤
، مبتوسط حسايب ."ية إلعدادهم لشغل الوظائف املستقبلية احملتملةاملرشحني من الكفاءات األكادمي

 كبرية، ويدل ذلك على توجه اجلامعة موافقة، وبدرجة )٠.٦٥( معياري بلغ واحنراف) ٣.٩٠(بلغ 
م ومتطلبات  اجلاد لالهتمام بإعداد املرشحني وتنميتهم وتدريبهم وفق ما يتناسب مع احتياجا

م ويسهم يف متيز أدائهمالوظائف املرشحني لشغلها،  . مما يزيد كفاء
 ما دور االحتفاظ بالكفاءات: "ع، الذي ينص علىنتائج اإلجابة عن السؤال الراب: ًخامسا

 ".األكاديمية في تحقيق التميز التنظيمي من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟
 من حمور عبارةارية لكل ة واالحنرافات املعيولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابي

 :دور االحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي يف االستبانة كما يلي
  دور االحتفاظ بالكفاءات األكاديمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات لمحور): ١١( جدول

 ًفي تحقيق التميز التنظيمي مرتبة تنازليا حسب متوسطاتها الحسابية

 عباراتالالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

٣٣ 
تــــــنظم اجلامعــــــة بــــــرامج للتطــــــوير املهــــــين لتــــــدعيم مهــــــارات 

  .وإمكانات الكفاءات األكادميية وحتسني أدائهم
 ًكبرية جدا ١ ٠.٥٨ ٤.٣٧

٣٤ 
يئ اجلامعة الكفاءات األكادميية لتـويل مـسؤوليات قياديـة 

 بــــــرامج التــــــدريب والتطــــــوير وتنظيميــــــة مهمــــــة مــــــن خــــــالل
  .املستمرة

 ًجدا كبرية ٢ ٠.٦٤ ٤.٣٦

٣٥ 
ـــــــدعم اجلامعـــــــة اخلطـــــــط املـــــــستقبلية لتطـــــــوير الكفـــــــاءات  ت

  .األكادميية واحلفاظ عليهم
 ًجدا كبرية ٣ ٠.٦٣ ٤.٣٣

٣٢ 
ـــــــة  ـــــــسعى اجلامعـــــــة إىل االحتفـــــــاظ بالكفـــــــاءات األكادميي ت

ألداء املتميزة من خالل عمليات التغذية الراجعة الداعمة لـ
  ..اجليد

 ًجدا كبرية ٤ ٠.٦٣ ٤.٢٩

٤٤ 
تـــستفيد اجلامعـــة مـــن خـــربات اجلامعـــات األخـــرى يف طـــرق 

  .االحتفاظ بالكفاءات األكادميية
 ًجدا كبرية ٥ ٠.٥٦ ٤.٢٣

٣٩ 
تتـــــصف عالقـــــات العمـــــل يف اجلامعـــــة بـــــاالحرتام والتقـــــدير 

  .املتبادل والتوقعات اإلجيابية
 ًجدا كبرية ٦ ٠.٦٣ ٤.٢٢

٣٨ 
جلامعـــة الفـــرص للكفـــاءات األكادمييـــة للمـــشاركة يف تتـــيح ا

  .تطوير خطط اجلامعة وتنفيذها
 كبرية ٧ ٠.٦٤ ٤.١٧

٣٦ 
تـــسمح اجلامعـــة للكفـــاءات األكادمييـــة باملـــشاركة يف اختـــاذ 

  .القرارات
 كبرية ٨ ٠.٦٩ ٤.١٦



٧٧ 

 عباراتالالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

٤٠ 
تـــوفر اجلامعـــة بيئـــة مـــشجعة لإلبـــداع تتـــوافر فيهـــا مقومـــات 

  .زات وإمكاناتاإلبداع من تكنولوجيا وجتهي
 كبرية ٩ ٠.٣٩ ٤.٠٨

٤٣ 
ّتقيم اجلامعـة أداء الكفـاءات األكادمييـة والتـزامهم الـوظيفي 

  .بشكل مستمر
 كبرية ١٠ ٠.٤٣ ٤.٠٨

٤١ 
تقـــدر اجلامعـــة إجنـــازات الكفـــاءات األكادمييـــة وتقـــدم هلـــم 

  .احلوافز املادية واملعنوية املناسبة
 كبرية ١١ ٠.٧٤ ٤.٠٨

 كبرية ١٢ ٠.٨٠ ٤.٠٦  .قيادة عرب قنوات التواصل املختلفةيسهل التواصل مع ال ٣٧

٤٢ 
تتـــابع اجلامعـــة الرضـــا الـــوظيفي لـــدى الكفـــاءات األكادمييـــة 

  .بصورة منتظمة من خالل االستطالعات واملسوحات
 كبرية ١٣ ٠.٦٦ ٣.٩٢

٤٥ 
حتلل اجلامعة أسباب ترك الكفاءات األكادمييـة للعمـل مـن 

  .أجل حماولة معاجلتها وتفاديها
 كبرية ١٤ ٠.٥٥ ٣.٨٦

 كبيرة  --  ٠.٣٤٠.٣٤  ٤.١٦٤.١٦ الدرجة الكلية للمحور  

 يف حتقيق حتفاظ بالكفاءات األكادمييةملتوسط الكلي حملور دور االأن ا) ١١(يالحظ من اجلدول 
، )٠.٣٤(راف معياري ، واحن)٤.١٦(التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد جاء مبتوسط حسايب بلغ 

تراوحت ً بدرجة كبرية جدا؛ حيث املوافقة عليها ت جاءعبارات) ٦( كما يالحظ أن  كبرية،موافقةوبدرجة 
ا احلسابية بني  حيث   بدرجة كبرية،املوافقة عليها ت جاءعبارات) ٨(، وأن )٤.٢٢ -٤.٣٧(متوسطا

ا احلسابية بني   عباراتحنرافات املعيارية جلميع الكما يالحظ أن اال).٣.٨٦ -٤.١٧(تراوحت متوسطا
 .اءت أقل من واحد صحيح، وهذا يشري إىل انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة الدراسة وعدم تباينهاج

 :وقد جاءت استجابات أفراد عينة البحث كما يلي
تنظم اجلامعة برامج للتطوير املهين لتدعيم : "، واليت نصت على)٣٣( رقم عبارةجاء يف املرتبة األوىل ال -١

 واحنراف) ٤.٣٧(مبتوسط حسايب بلغ .." ت األكادميية وحتسني أدائهممهارات وإمكانات الكفاءا
 اجلامعة يف توفري برامج للتنمية دا، وهذا يؤكد جهوً كبرية جدموافقة، وبدرجة )٠.٥٨(معياري بلغ 

م، وهذا ال شك يسهم يف متيز األفراد،  ا، من أجل تطوير أدائهم وحتسني مهارا املهنية للكفاءات 
ا، قادة كانوا أو مرؤوسني، واستعدادهم  ًاملستمر لشغل أي وظيفة مستقبلية أو القيام مبهمة يكلفون 

 .مما يسهم يف حتقيق التميز التنظيمي
يئ اجلامعة الكفاءات األكادميية لتويل : "، واليت نصت على)٣٤( رقم عبارةجاء يف املرتبة الثانية ال -٢

مبتوسط حسايب بلغ ." ج التدريب والتطوير املستمرةمسؤوليات قيادية وتنظيمية مهمة من خالل برام
ً كبرية جدا، وهذا يشري إىل دور اجلامعة البارز موافقة، وبدرجة )٠.٦٤( معياري بلغ واحنراف) ٤.٣٦(



٧٨ 

م مستقبال؛ كاملناصب  يئتهم لألدوار احملتمل شغلها  ًيف توفري فرص التدريب والتطوير للكفاءات، و
ًض املسؤوليات واملهام التنظيمية إليهم، وذلك بال شك يوفر للجامعة رصيدا القيادية، أو إلسناد 

 .من القياديني واملوظفني املميزين، مهيئني بطريقة مثلى، وذلك حيقق للجامعة متيزها التنظيمي
تتابع اجلامعة الرضا الوظيفي لدى : "، واليت نصت على)٤٢( رقم عبارةاء يف املرتبة قبل األخرية الج -٣

مبتوسط حسايب بلغ ." ءات األكادميية بصورة منتظمة من خالل االستطالعات واملسوحاتالكفا
 كبرية، وهذا يشري إىل اهتمام اجلامعة  موافقة، وبدرجة)٠.٦٦(واحنراف معياري بلغ ) ٣.٩٢(

ا من خالل استطالع مدى رضاهم الوظيفي، ومتابعته للحفاظ  وحرصها على االحتفاظ بكفاءا
معاجلة مواطن الضعف وتعزيز مواطن القوة؛ حيث إن الرضا الوظيفي لألفراد من أهم عليهم، ومن مث 

ًمؤشرات جناح اجلامعات؛ ألن الرضا الوظيفي جيعل األفراد أكثر ارتباطا باجلامعة، وأكثر كفاءة ودافعية 
 .لإلجناز، من أجل جناح اجلامعة وحتقيق أهدافها وحتقيق متيزها

حتلل اجلامعة أسباب ترك الكفاءات : "، واليت نصت على)٤٥( رقم عبارةجاء يف املرتبة األخرية ال -٤
 معياري واحنراف) ٣.٨٦(مبتوسط حسايب بلغ ." األكادميية للعمل من أجل حماولة معاجلتها وتفاديها

 كبرية، وهذه النتيجة مرتبطة بالنتيجة السابقة، وتدل على اهتمام موافقة، وبدرجة )٠.٥٥(بلغ 
ا وتركهم للجامعة؛ حيث إن التسرب يؤثر اجلامعة بدراسة  األسباب اليت قد تؤدي إىل تسرب كفاءا

ًسلبا على إجناز اجلامعة، وعلى مستوى متيزها؛ لذلك حترص اجلامعة على حتليل أسباب ترك 
ًالكفاءات هلا، من أجل معاجلة هذه األسباب، ووضع اخلطط اإلجرائية، وتقليل تكرارها الحقا، وهذا 

ا يف كافة الوظائفبدوره حيق  .ق التميز التنظيمي للجامعة، من خالل االحتفاظ بكفاءا
هل توجد فروق ذات داللة : "النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس، والذي ينص على: ًسادسا

إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول دور عمليات إدارة الكفاءات األكاديمية 
في تحقيق التميز ) فز، والتعاقب الوظيفي، واالحتفاظ بالكفاءات األكاديميةاالستقطاب، والحوا(

 ؟)الرتبة العلمية، ونوع الكلية، والوظيفة الحالية(التنظيمي تعزى لمتغيرات 
 ولإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات تقدير أفراد 

 :راسة مت ما يليعينة الدراسة تبعا ملتغريات الد
 : ًدراسة الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغيرات البحث -١

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية؛ للكشف عن الداللة اإلحصائية تبعا لفئات 
 :كما يف اجلدول التايل) الرتبة العلمية، ونوع الكلية، والوظيفة احلالية(البحث  متغريات
 
 
 



٧٩ 

 ا لفئات متغيراتهتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور أداة البحث وفقالم): ١٢( جدول
 االحتفاظ التعاقب الوظيفي الحوافز االستقطاب المحاور

 الفئاتالمتغيرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
لحسابيا

االنحراف 
المعياري

 ٠.٣٧ ٤.٠٨ ٠.٢٧ ٤.٠٠ ٠.٤١ ٣.٧٠ ٠.٢٢ ٤.١٦ أستاذ
أستاذ 
الرتبة  ٠.٣٤ ٤.١٠ ٠.٢٧ ٤.٠٣ ٠.٣٣ ٣.٧٨ ٠.٢٦ ٤.١١ مشارك

 العلمية
أستاذ 
 مساعد

٠.٣٢ ٤.١٨ ٠.٢٨ ٤.٠٣ ٠.٣٤ ٣.٨٧ ٠.٢٥ ٤.١٦ 

 ٠.٣٤ ٤.١٥ ٠.٢٩ ٤.٠٣ ٠.٣٩ ٣.٨٢ ٠.٢٦ ٤.١٥ نظري
نوع الكلية

ليعم  ٠.٣٣ ٤.١٦ ٠.٢٦ ٤.٠٣ ٠.٢٩ ٣.٨٤ ٠.٢٤ ٤.١٤ 
 ٠.٤٠ ٤.١٣ ٠.٣٤ ٣.٩٥ ٠.٣٢ ٣.٦٩ ٠.٢٤ ٤.١٦ عميد
 ٠.٣٠ ٤.٢١ ٠.٢٦ ٣.٠٧ ٠.٢٨ ٣.٨٧ ٠.٢١ ٤.١٨ وكيل

 ٠.٣٢ ٤.١٤ ٠.٢٨ ٤.٠٤ ٠.٣١ ٣.٨٢ ٠.٢٤ ٤.١٦ رئيس قسم

الوظيفة 
 الحالية
 ٠.٣٤ ٤.١٤ ٠.٢٧ ٤.٠٣ ٠.٣٧ ٣.٨٤ ٠.٢٦ ٤.١٤ عضو 

االت تبعا ملتغريات ) ١٢( من اجلدول يتبني وجود فروق ظاهرية يف املتوسطات احلسابية يف مجيع ا
 .البحث

 .للكشف عن مصدر الفروق تم استخدام تحليل التباين الثالثي كما في الجداول اآلتية -٢
  .الفروق في المتوسطات الحسابية على محور دور االستقطاب في تحقيق التميز التنظيمي . أ

 في تحقيق التميز التنظيمي تحليل التباين الثالثي لمحور دور االستقطاب): ١٣(جدول 
 بجامعة الملك خالد

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
الحرية

مجموع 
 المربعات

 المصدر

 الرتبة العلمية ٠.٠٣٠ ٢ ٠.٠١٥ ٠.٢٢٦ ٠.٧٩٨
 نوع الكلية  ٠.٠١٢ ١ ٠.٠١٢ ٠.١٨٣ ٠.٦٦٩
 الوظيفة احلالية ٠.٠٦٠ ٣ ٠.٠٢٠ ٠.٢٩٦ ٠.٨٢٨
 الرتبة العلمية * نوع الكلية ٠.٠١٦ ٢ ٠.٠٠٨ ٠.١١٩ ٠.٨٨٨
 الوظيفة احلالية *الرتبة العلمية ٠.١٩٦ ٦ ٠.٠٣٣ ٠.٤٨٣ ٠.٨٢١
 نوع الكلية *الوظيفة احلالية ٠.٠١٥ ٣ ٠.٠٠٥ ٠.٠٧٢ ٠.٩٧٥
 لرتبة العلميةا * نوع الكلية *الوظيفة احلالية  ٠.١٧٥ ٦ ٠.٠٢٩ ٠.٤٣١ ٠.٨٥٨

 اخلطأ ٢٦.٠٧٧ ٣٨٦ ٠.٠٦٨ 
 ٧٠٩٣.٦٥٣ ٤١٠  المجموع
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة عدم أعاله إىل) ١٣(لنتائج يف اجلدول تشري ا
٠.٠٥≤ α بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على حمور دور االستقطاب يف حتقيق التميز 

لك خالد، وهذا يشري إىل اتفاق أفراد عينة البحث على أن الستقطاب الكفاءات التنظيمي جبامعة امل
ا  ًاألكادميية دورا يف حتقيق التميز التنظيمي، حيث إنه يسهم يف توفري الكفاءات املهيئة لشغل الوظائف 

  .قيادية أو أكادميية، والتميز فيها، ونشر ثقافة التميز والعمل من أجلها
  .توسطات الحسابية على محور دور الحوافز في تحقيق التميز التنظيميالفروق في الم. ب

 فز في تحقيق التميز التنظيميا الحوتحليل التباين الثالثي لمحور دور :)١٤(جدول 
مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المصدر

٠.٠٠٨*  الرتبة العلمية ١.٢٠٢ ٢ ٠.٦٠١ ٤.٩٣٠
 نوع الكلية ٠.٠١٨ ١ ٠.٠١٨ ٠.١٤٩ ٠.٧٠٠
 الوظيفة احلالية ٠.٤٧٩ ٣ ٠.١٦٠ ١.٣١١ ٠.٢٧١
 الرتبة العلمية * نوع الكلية ٠.٢٨٠ ٢ ٠.١٤٠ ١.١٤٦ ٠.٣١٩
 الوظيفة احلالية *الرتبة العلمية ٠.٦٣٠ ٦ ٠.١٠٥ ٠.٨٦٢ ٠.٥٢٣
 نوع الكلية *الوظيفة احلالية ٠.٥٢٦ ٣ ٠.١٧٥ ١.٤٣٨ ٠.٢٣١
 الرتبة العلمية *نوع الكلية *الوظيفة احلالية  ٠.٥٨٩ ٦ ٠.٠٩٨ ٠.٨٠٥ ٠.٥٦٦

 اخلطأ ٤٧.٠٦٥ ٣٨٦ ٠.١٢٢ 
  ٦٠٨٦.٤٧١ ٤١٠  المجموع

 ).٠.٠٥(ًدال إحصائيا عند مستوى الداللة  *
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أعاله إىل عدم) ١٤(تشري النتائج يف اجلدول 

وسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على حمور دور احلوافز يف حتقيق التميز  بني متα ≥٠.٠٥الدالة 
 متغري الرتبة العلمية، حيث بلغت قيمة - ما عدا-ًالتنظيمي جبامعة امللك خالد تبعا ملتغريات البحث 

اللة الفروق مت استخدام اختبار وللتعرف على اجتاه د. )٠.٠٠٨(ومستوى الداللة ، )٤.٩٣٠ (ف
 .كما يف اجلدول اآليت للمقارنات البعدية،) Scheffeشيفيه (

 ا لمتغير الرتبة العلميةًاختبار شيفيه للمقارنات البعدية على محور الحوافز تبع: )١٥( جدول
 أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ الفئات

 *٠.٠٠٨ - - )٣.٧٠(أستاذ 
 - - - )٣.٧٨(أستاذ مشارك 
 - - - )٣.٨٧ (أستاذ مساعد

 ).٠.٠٥(ً إحصائيا عند مستوى الداللة دال *
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 فروق ذات داللة إحصائية على حمور دور احلوافز يف إىل وجود) ١٥(تشري النتيجة يف اجلدول 
وكانت ) ٠.٠٠٨(حتقيق التميز التنظيمي بني فئة أستاذ، وفئة أستاذ مساعد؛ حيث كان مستوى الداللة 

، يف حني كان متوسط فئة أستاذ )٣.٨٧(بلغ الفروق لصاحل فئة أستاذ مساعد، ومبتوسط حسايب 
 ، ودراسة اجلراح وأبو دوله)٢٠١٤(، وهذه النتيجة ختتلف مع نتائج دراسة أمل الفرحان )٣.٧٠(
ً، واليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغري الرتبة العلمية، وهذه )٢٠١٥(

لى دور احلوافز الظاهر يف حتقيق التميز التنظيمي، وذلك من تشري إىل اتفاق أفراد عينة البحث عالنتيجة 
خالل حرص اجلامعة على تقدمي احلوافز املعنوية واملادية للكفاءات واملتناسبة مع املهام والوظائف املوكلة 

لة إحصائية لصاحل فئة أستاذ مساعد من متغري الرتبة العلمية، وقد الإليهم، هذا مع وجود فروق ذات د
واحلوافز تسهم ، والتطوير املهين يف أعماهلم، سعيهم وحرصهم على الرتقية للرتب األعلىك إىل يعود ذل

 .يف تشجيعهم ودفعهم لذلك
 .الفروق في المتوسطات الحسابية على محور دور التعاقب الوظيفي في تحقيق التميز التنظيمي. ج

  في تحقيق التميز التنظيمي التعاقب الوظيفيتحليل التباين الثالثي لمحور دور): ١٦(جدول 
مستوى 
 الداللة

قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المصدر

٠.٦٥٢ ٠.٥٢٢  الرتبة العلمية ٠.١٠٢ ٢ ٠.٠٥١
٠.٠٠٠ ٠.٩٩٥  نوع الكلية ٣.٦٢٩ ١ ٣.٦٢٩
٠.٨٧٣ ٠.٤٥٥  الوظيفة احلالية ٠.٢٠٤ ٤ ٠.٠٦٨
٠.٦٠٧ ٠.٥٤٥  الرتبة العلمية * ةنوع الكلي ٠.٠٩٥ ٢ ٠.٠٤٧
٠.٦٩٣ ٠.٦٥٦  الوظيفة احلالية *الرتبة العلمية ٠.٣٢٤ ٦ ٠.٠٥٤
٠.٩١٦ ٠.٤٣٣  نوع الكلية *الوظيفة احلالية ٠.٢١٤ ٣ ٠.٠٦١
٠.٩٣٠ ٠.٤٧٣  الرتبة العلمية * نوع الكلية** الوظيفة احلالية ٠.٤٣٥ ٦ ٠.٠٧٣

 اخلطأ ٣٠.٠٩٧ ٣٨٦ ٠.٠٧٨ 
  ٦٧٠٤.٨٢٧ ٤١٠  المجموع

أعاله إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ) ١٦(تشري النتائج يف اجلدول 
٠.٠٥≤ αيف حتقيق التميز ة على حمور دور التعاقب الوظيفي  بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراس

ودراسة ) ٢٠١٣(ام ومهالتنظيمي جبامعة امللك خالد، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عبد الغفار 
، واليت أشارت )٢٠١٤(، ودراسة البحيصي )٢٠١٤(، ودراسة أمل احلمدان )٢٠١٥(له اجلراح وأبو دو

إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات البحث، وهذه النتيجة تدل على تأكيد أفراد عينة 
تميز التنظيمي باجلامعة، وذلك من خالل البحث على الدور الذي يقوم به التعاقب الوظيفي يف حتقيق ال

يئة صف ثاين من البدالء املهيئني لشغل أي وظيفة مهمة او مؤثرة ولألدوار املستقبلية احملتملة، قيادية 
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وذلك لتجنب اخللل الذي قد ينتج كانت أو أكادميية، وذلك لشغلها يف حال غياب شاغليها احلاليني، 
 . لوظائف من شاغليها بشكل مفاجئعن الغياب املفاجئ أو خلو هذه ا

الفــروق فــي المتوســطات الحــسابية علــى محــور دور االحتفــاظ بالكفــاءات األكاديميــة فــي تحقيــق . د
 .التميز التنظيمي

 اديمية  االحتفاظ بالكفاءات األكتحليل التباين الثالثي لمحور دور: )١٧(جدول 
 في تحقيق التميز التنظيمي

مستوى 
 الداللة

قيمة ف
ط متوس

 المربعات
درجات 
الحرية

مجموع 
 المربعات

 المصدر

٠.١٠٤ ٢.٢٧٧  الرتبة العلمية ٠.٥٣٨ ٢ ٠.٢٦٩
٠.٣٩٨ ٠.٧١٧  نوع الكلية ٠.٠٨٥ ١ ٠.٠٨٥
٠.٦٢٦ ٠.٥٨٤  الوظيفة احلالية ٠.٢٠٧ ٣ ٠.٠٩٦
٠.٣٨٤ ٠.٩٦١  الرتبة العلمية * نوع الكلية ٠.٢٢٧ ٢ ٠.١١٤
٠.٩٦٣ ٠.٢٣٩  الوظيفة احلالية *ة العلميةالرتب ٠.١٧٠ ٦ ٠.٠٢٨
٠.٥٦٥ ٠.٦٨٠  نوع الكلية *الوظيفة احلالية ٠.٢٤١ ٣ ٠.٠٨٠
٠.٧٢٦ ٠.٦٠٥  الرتبة العلمية *نوع الكلية *الوظيفة احلالية  ٠.٤٢٩ ٦ ٠.٠٧٢

 اخلطأ ٤٥.٦١٢ ٣٨٦ ٠.١١٨ 
 المجموع ٧١٣٣.٨٤٢ ٤١٠  

ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود فروق عدم  أعاله إىل) ١٧(تشري النتائج يف اجلدول 
 بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على حمور دور االحتفاظ بالكفاءات α ≥٠.٠٥الدالة 

وهذا يشري إىل اتفاق أفراد عينة البحث على  األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد،
بالكفاءات األكادميية فيها، ودور ذلك يف حتقيق اجلهد الذي تقوم به جامعة امللك خالد لالحتفاظ 

يئة  التميز التنظيمي يف اجلامعة، كما يشري إىل التوجه اجلاد للجامعة لتحقيق التميز التنظيمي من خالل 
ا أو  الظروف املناسبة للكفاءات األكادميية لالستمرار يف عملها يف اجلامعة وتطوير أدائها، وعدم تسر

ران، وذلك من خالل توفري املناخ التنظيمي املناسب للكفاءات، وتوفري فرص وخفض معدالت الدو
 التطور والنمو والتعليم املستمر هلم، وكذلك من خالل تقدمي احلوافز املتناسبة مع مهامهم ووظائفهم،

، )٢٠١٥(ودراسة اجلراح وأبو دوله ) ٢٠١٣(سة عبد الغفار ومهام وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا
واليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات  )٢٠١٤(، ودراسة البحيصي )٢٠١٤ (سة أمل احلمدانزدرا

 .داللة إحصائية تعزى ملتغريات البحث
 



٨٣ 

 لتطوير ما اإلجراءات المقترحة: "نتائج اإلجابة عن السؤال السادس، والذي ينص على: ًسادسا
 ".ي جامعة الملك خالد؟دور إدارة الكفاءات األكاديمية في تحقيق التميز التنظيمي ف

من خالل اإلطار النظري والدراسة امليدانية للبحث ونتائجها وتفسريها، مت تقدمي بعض اإلجراءات 
املقرتحة واليت قد تسهم يف تطوير دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي يف اجلامعة، 

 :وتتلخص اإلجراءات املقرتحة فيما يلي
مواملوارد البشرية، ب ة ختتصإدارإنشاء  .١ م وعمليات إدار  .وقسم خاص بإدارة الكفاءات منهم، شؤو
حوافز، يتم فيه عرض احلوافز املقدمة، ومستويات األداء املطلوبة للحصول عليها، للمعلن نظام إعدام  .٢

 .حبيث يتيح هذا النظام ملنسويب اجلامعة االطالع على التفاصيل بكل شفافية
 التحفيز وأنواع احلوافز املقدمة، وعدم الرتكيز على نوع دون اآلخر من أجل تلبية تنويع أساليب .٣

 .احتياجات مجيع األكادمييني، وتقدمي ما يناسبهم
 وتشجيع ،عرض مسابقات ومنافسات دورية على املستوى احمللي والداخلي يف جماالت التميز املختلفة .٤

 .األكادمييني على املشاركة فيها
؛ وذلك لتسهيل - العلمية واألساسية -يانات دقيقة جلميع بيانات منسويب اجلامعة تكوين قاعدة ب .٥

 .اختيار املرشحني للوظائف، وحتديد االحتياجات التدريبية لكل منهم
م املرجوة  .٦ م، وتوقعا عمل استطالعات ومسوحات دورية؛ لقياس مدى رضا العاملني، ومعرفة تطلعا

 .من اجلامعة
 . جلميع الوظائف باجلامعة، تتسم بالتحديد والوضوح، وتقوم على أسس علميةإعداد بطاقات توصيف .٧
 من أجل تسهيل تقدم املرشحني ،التحديث باستمرار ملعايري اختيار املرشحني للوظائف الشاغرة .٨

 .املناسبني هلا، وكذلك اختيار األفضل لشغل هذه الوظائف
، ودراسة أسباب ذلك، وحتليلها، ملعاجلة تكوين جلنة خمتصة مبتابعة تسرب الكفاءات من اجلامعة .٩

 .األسباب واحلد من تسرب الكفاءات
 ،التواصل مع اجلامعات األخرى لتبادل اخلربات فيما بينها يف جماالت إدارة املوارد البشرية بشكل عام .١٠

 .وإدارة الكفاءات بشكل خاص
 أو من خالل البحوث االستفادة من مقرتحات التطوير اليت تقدم للجامعة من قبل األكادمييني .١١

 .والدراسات
  وتقدمي الربامح التنموية والتدريبية،إنشاء وحدة ختتص بالتنمية والتطوير املهين لألكادمييني باجلامعة .١٢

املتناسبة مع احتياج كل فرد منهم، وكذلك مبا يتناسب مع احتياجات وظءيفته احلالية أو و املتنوعة
 .احملتملةملستقبلية الوظيفة ا
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االت املختلفة، ومناقشة عقد ندوا .١٣ ت تعاونية بني كليات اجلامعة ومنسوبيها، لتبادل اخلربات يف ا
 .املوضوعات املشرتكة

إعداد قائمة سنوية بأهم الوظائف احلرجة واملؤثرة يف اجلامعة، واليت قد يتسبب خلوها خبلل يف سري  .١٤
 . وكذلك أهم املرشحني من األكادمييني لشغل هذه الوظائف،العمل
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 الفصل السادس

 خاتمة البحث

 

 .َّملخص نتائج البحث: ًأوال

 .توصيات البحث: اًثاني

 . لبحوث مستقبليةمقترحات : ًاثالث
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 البحث خاتمة

يتناول هذا الفصل عرض ملخص النتائج اليت توصل إليها البحث، باإلضافة إىل التوصيات املبنية 
هدفت الدراسة امليدانية إىل دراسة دور إدارة رتحة، ولدراسات املستقبلية املقعلى نتائج البحث، وا

الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي من وجهة نظر أفراد عينة البحث، وقد تطلب حتقيق هذا 
 :اهلدف اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل

 اد عينة البحث؟ما دور إدارة الكفاءات األكاديمية في تحقيق التميز التنظيمي من وجهة نظر أفر
 :وتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية

 ما دور االستقطاب يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟ .١
 ما دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟ .٢
حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة ما دور التعاقب الوظيفي يف  .٣

 البحث؟
ما دور االحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد من وجهة نظر  .٤

 أفراد عينة البحث؟
 عمليات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول دور .٥

)  األكادمييةاالستقطاب، واحلوافز، والتعاقب الوظيفي، واالحتفاظ بالكفاءات(إدارة الكفاءات األكادميية 
 ؟)الرتبة العلمية، ونوع الكلية، والوظيفة احلالية(يف حتقيق التميز التنظيمي تعزى ملتغريات 

ووكالء وروؤساء األقسام وقد استخدم يف البحث املنهج الوصفي، وتكون جمتمع البحث من عمداء 
ا ومخيس مشيط، وبلغت عينة ال ) ٤٤٨(بحث وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك خالد يف مدينيت أ

ة  اإلستبانتعضو تدريس، واستخدم) ٢٨٩(رئيس قسم، و) ٦١(ًوكيال، و) ٦٣(ًعميدا، و) ٣٥(ًفردا، 
فادة من الدراسات السابقة، وتوجيهات  على اإلطار النظري وباالستًكأداة للبحث، ومت إعدادها بناء

ومت تطبيقها يف الفصل ، )١(حمكمني، كما يف ملحق ) ١٠(املشرف العلمي، ومت حتكيمها من قبل 
 :هـ، وتكونت اإلستبانة من جزأين١٤٣٧-١٤٣٦الدراسي الثاين للعام الدراسي 

 ).كلية، والوظيفة احلاليةالرتبة العلمية، ونوع ال: (ويتضمن املعلومات األولية وهي: اجلزء األول
 :حماور االستابنة اليت مت تقسيمها إىل أربعة حماور كما يلي: اجلزء الثاين
 .دور االستقطاب يف حتقيق التميز التنظيمي: احملور األول
 .دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي: احملور الثاين
 .تنظيميدور التعاقب الوظيفي يف حتقيق التميز ال: احملور الثالث
 .دور االحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي: احملور الرابع
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ًوقد مت مجع البيانات وفرزها مث تفريغها، مث معاجلتها إحصائيا باستخدام جمموعة من األساليب 
ملعيارية، ، ومت استخدام حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات ا)SPSS(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 .واختبار التباين الثالثي واختبار شيفيه
واشتمل البحث بصورته النهائية على ستة فصول رئيسة، وقائمة املراجع، ومالحق البحث، وفيما 

 :يلي ملخص ملا مت عرضه يف الفصول الستة للبحث
 وحدوده، ،اإلطار العام للبحث، واشتمل مقدمة البحث، ومشكلته، وأسئلته، وأهدافه: الفصل األول

 .مصطلحاته
 إدارة الكفاءات: ري للبحث، وتكون من مبحثني؛ املبحث األولظاإلطار الن: الفصل الثاين

 .التميز التنظيمي: األكادميية، واملبحث الثاين
تناول هذا الفصل عرض الدراسات السابقة ذات العالقة بالبحث احلايل، مع : الفصل الثالث

 .ه واالختالف، واالستفادة منهاالتعقيب عليها، وعرض أوجه الشب
، وجمتمعه، والعينة، وأداة البحث، اءات البحث؛ من حيث منهجهوفيه مت عرض إجر: الفصل الرابع

 .واألساليب اإلحصائية املستخدمة
 .اشتمل على نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها وتفسريها: الفصل اخلامس
ص النتائج، والتوصيات والدراسات املقرتحة، وحيتوي على ملخص البحث، وملخ: الفصل السادس

 .واليت بنيت على نتائج البحث
 :ملخص نتائج البحث: ًأوال

 :أهم النتائج اليت توصل إليها البحث
 دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالدأظهرت نتائج البحث أن  .١

 .، وبدرجة تقدير كبرية)٠.٢٣(راف معياري بلغ ، واحن)٤.٠٥(جاء مبتوسط حسايب بلغ 
 : ًجاءت املتوسطات احلسابية حملاور دور إدارة الكفاءات األكادميية مرتبة تنازليا على النحو اآليت .٢
 واحنراف ،)٤.١٦(، مبتوسط حسايب بلغ دور االحتفاظ بالكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي  -أ 

 . ة تقدير كبرية، وبدرج)٠.٣٤(معياري بلغ 
، واحنراف معياري بلغ )٤.١٥(، جاء مبتوسط حسايب بلغ دور االستقطاب يف حتقيق التميز التنظيمي  -ب 

 .، وبدرجة تقدير كبرية)٠.٢٥(
واحنراف معياري ) ٤.٠٣(جاء مبتوسط حسايب بلغ دور التعاقب الوظيفي يف حتقيق التميز التنظيمي،   -ج 

 .، وبدرجة تقدير كبرية)٠.٢٧(بلغ 
، )٠.٣٥ (، واحنراف معياري)٣.٨٣(، جاء مبتوسط حسايب بلغ ر احلوافز يف حتقيق التميز التنظيميدو  -د 

 .وبدرجة تقدير كبرية
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 يف استجابات α ≥٠.٠٥أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٣
ًتبعا  التنظيمي جبامعة امللك خالد، لدور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميزأفراد عينة البحث 

ملتغري الرتبة العلمية على مجيع حماور أداة البحث ما عدا حمور دور احلوافز يف حتقيق التميز التنظيمي، 
 . وقد جاءت الفروق لصاحل درجة أستاذ مساعد

 يف استجابات أفراد عينة α ≥٠.٠٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٤
ًتبعا ملتغري نوع لدور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد، لبحث ا

 .الكلية على مجيع حماور أداة البحث
 يف استجابات أفراد عينة α ≥٠.٠٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٥

ًتبعا ملتغري ق التميز التنظيمي جبامعة امللك خالد، لدور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيالبحث 
 .الوظيفة احلالية على مجيع حماور أداة البحث

 :توصيات البحث: ًثانيا
 :يف ضوء نتائج البحث، ميكن تقدمي بعض التوصيات كما يلي

 رجة املهمة واحل القيادية واألكادمييةاملهيئة لشغل الوظائف صف ثان من الكفاءات األكادمييةإعداد  .١
 وذلك عن طريق التطوير املهين املتناسب ،ذلك لألدوار املستقبلية احملتملة، وكباجلامعة يف حال خلوها

م ووظائفهم احلالية واملستقبلية احملتملة  .مع احتياجا
ا الداخلية، اجلامعة ل استثمارالتأكيد على .٢  لكفاءاتااستثمار  و وزيادة تفعيل االستقطاب الداخليكفاءا

امن خاللة، احمللي ا واالحتفاظ   . استقطا
؛ لزيادة  وأساليب التعلم املختلفة، لألكادميني، عن طريق برامج التدريب املتنوعةاملستمراملهين التطوير  .٣

 . مستويات أدائها وإنتاجهامهارات الكفاءات، ورفع
ماستطالعات الرأي للكفاءات األكادميية، واملسوحات الدورية لقياس مدى رضاهعمل  .٤  .م، وحتديد احتياجا
 .  وعرض متطلبات احلصول عليها، يتم فيه عالض احلوافز املقدمة،لحوافزل  معلن نظامإعداد .٥
 وحتليلها؛ ، ودراسة أسباب ذلك، الكفاءات األكادميية من اجلامعةتكوين جلنة ختتص مبتابعة تسرب .٦

 .ملعاجلة األسباب واحلد من تسرب الكفاءات
 :مستقبليةمقترحات لبحوث : ًثالثا

من خالل البحث، وإعداد اإلطار النظري، واالطالع على البحوث والدراسات السابقة، مت حتديد 
 :بعض جوانب املوضوع اليت ما زالت حتتاج إىل حبث ودراسة؛ ومنها ما يلي

 .متطلبات التخطيط للتعاقب الوظيفي للقيادات يف جامعة امللك خالد .١
 .التنظيمي يف جامعة امللك خالدتصور مقرتح ملعايري حتقيق التميز  .٢
 . ساليب االحتفاظ بالكفاءات يف جامعة امللك خالد من وجهة نظر القيادات األكادمييةأ .٣
 ).٢٠٣٠(دور إدارة الكفاءات األكادميية جبامعة امللك خالد يف حتقيق رؤية  .٤
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 قائمة المراجع
 

 .المراجع العربية: ًأوال

 .المراجع األجنبية: ًثانيا

 .لمواقع اإللكترونيةا: ًاثالث
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 :العربية المراجع: ًأوال
دراسة : متطلبات إدارة املوهبة يف منظمات االحتواء العايل). ٢٠١٥(إبراهيم، نور خليل؛ سعد، خالد سلمان 

 .٥٧٦ -٥٤٢، ٨٦) ٢١(، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية. ميدانية يف وزارة العلوم والتكنولوجيا
. حنو منوذج منهجي متكامل لعملية إدارة املواهب: إدارة املواهب). ٢٠١٣(ح أبو اجلدائل، حامت صال

 . مبيك-مركز اخلربات املهنية لإلدارة: القاهرة
التحديات اليت تواجه القيادات األكادميية النسائية يف مؤسسات التعليم ). ٢٠١٢(أبوخضري، إميان سعود 

لة ال. العايل يف اململكة العربية السعودية  .١٢٣ -٨٧، ٧، سعودية للتعليم العايلا
. املفاهيم األساسية واالجتاهات املعاصرة: مبادئ إدارة األعمال). ٢٠١٥(أمحد، حممد أمحد محدتو 

 . مكتبة الرشد: الرياض
التنمية املهنية ). ٢٠١٥(األسدي، سعيد جاسم؛ املسعودي، حممد محيد؛ التميمي، هناء عبدالكرمي حسن 

الدار املنهجية : عمان.  املشرف- املدير-املعلم: ءات والكفايات التعليميةالقائمة على الكفا
 .للنشر والتوزيع

رسالة . بناء منوذج لتحقيق التميز يف أداء األجهزة األمنية). ٢٠١٠(آل مزروع، بدر سليمان عبداهللا 
الرياض، اململكة دكتوراة غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 .العربية السعودية
 نظريات وممارسات يف اململكة العربية -اإلدارة التعليمية واملدرسية). ٢٠١٣. (آل ناجي، حممد بن عبد اهللا

ا: رفد). ٥ط  (.السعودية  .أ
رسالة ماجستري غري . دور إدارة الكفاءات يف حتقيق اسرتاتيجية التميز). ٢٠١٣. (األمني، بن جدو حممد

 .نشورة، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائرم
يد؛ وعيشوين، حممد أمحد  التميز املؤسسي مدخل ). ٢٠١٣(باشيوة، حلسن عبداهللا؛ والربواري، نزار عبدا

 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع:  عمان.اجلودة وأفضل املمارسات مبادئ وتطبيقات
دراسة ميدانية : دور متكني العاملني يف حتقيق التميز املؤسسي). ٢٠١٤(بد املعطي حممود البحيصي، ع

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االقتصاد والعلوم . على الكليات التقنية يف حمافظات قطاع غزة
 .اإلدارية، جامعة األزهر، غزة

جملة . ة يف حساب العينة العشوائيةدراسة حتليلية مقارنة للصيغ املستخدم). ٢٠١٤(بشماين، شكيب 
 . ١٠١ -٨٥، )٥ (٣٦، جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية

رسالة . دور املسري يف تسيري الكفاءات البشرية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة). ٢٠١٢. (بو زيد، نذيرة
ة قاصدي مرباح ماجستري غري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامع

  .ورقلة، اجلزائر
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 دراسة ميدانية على شركة -دور التمكني اإلداري يف التميز التنظيمي). ٢٠١٥(بو سامل، أبو بكر 
رسالة دكتوراة غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة . سوناطراك البرتولية اجلزائرية

 .أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر
إحصائية عدد القيادات األكادميية وأعضاء ). ٢٠١٦(ك خالد، إدارة الدراسات واملعلومات جامعة املل

ا. هيئة التدريس  .أ
أثر تطبيق إسرتاتيجيات إدارة املواهب يف تعزيز ). ٢٠١٥(صاحل علي؛ أبو دوله، مجال داود اجلراح، 

لة األردنية يف إدارة . لرمسيةاالنتماء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية ا ا
 . ٣١٥ -٢٨٣، ٢) ١١(األعمال، 

 دراسة -األمناط القيادية ودورها يف تطبيق نظام إدارة املواهب البشرية). ٢٠١٥(مجعة، حممود حسن 
 .١٤٩ -١٢٦، ٢٦، جملة كلية املأمون اجلامعة. تطبيقية يف رئاسة جامعة دياىل

ورقة . ماهيته وكيف ميكن حتقيقه يف املنظمات: التميز يف األداء). ٢٠١١نوفمرب (مجيل، أمحد؛ سفري، حممد 
 .اجلزائر: جامعة ورقلة. علمية مقدمة إىل امللتقى الدويل الثاين حول الداء املتميز للمنظمات واحلكومات

تاثري النماط القيادية يف تعزيز التميز ). ٢٠١٤(حافظ، عبد الناصر علك؛ كهيه، حسني عليوي 
 . ١٦١-١٣٢، )٢٤(، جملة كلية املأمون اجلامعة.  حبث ميداين يف هيئة التعليم التقين-يالتنظيم

 دعائم النجاح -تطوير الكفاءات وتنمية املوارد البشرية). ٢٠٠٩(احلبيب، ثابيت؛ اجلياليل، بن عبو 
 .مؤسسة الثقافة اجلامعية: اإلسكندرية. األساسية األلفية الثالثة

 .دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع: عمان. ارة املوارد البشريةإد). ٢٠١٣(حرمي، حسني 
: ممارسات إدارة املوارد البشرية وأثرها يف حتقيق التميز املؤسسي). ٢٠١٠(حسن، عبد احملسن امحد حاجي 

دراسة ماجستري غري منشورة، كلية . دراسة تطبيقية يف شركة زين الكويتية لالتصاالت اخللوية
 .  الشرق األوسط، عماناألعمال، جامعة
دراسة –ممارسات القيادة اإلسرتاتيجية ودورها يف تعزيز التميز التنظيمي ). ٢٠١٠(حسوين، اثري عبد األمري 

، جملة الكوت للعلوم اإلدارية واإلقتصادية. بغداد-حتليلية يف الشركة العامة للصناعات امليكانيكية
٢٢٥ -٢٠٦، )٢(١ . 

أثر احلوافز يف حتسني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع ). ٢٠١٣(احلالبية، غازي حسن عودة 
 .جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.  رسالة ماجستري غري منشورة.العام يف األردن

 .١٦٧ -١٣٤، ٥) ٥(، جملة دنانري. أثر القيادة التحويلية على إدارة املواهب). ٢٠١٤(محد، عالء دهام 
واقع ممارسة إدارة املواهب يف األقسام العلمية بكلية العلوم ). ٢٠١٤. (مداحلمدان، أمل راشد حم

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم . االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 .اإلجتماعية، جامعة الإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض
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دراسة ( لقيادات األكادميية جبامعة تبوكة األداء لدى اإدار). ٢٠١١(محرون، ضيف اهللا غضيان سليمان 
 .١٣٤ -٨٥، )١١٩(، جملة رسالة اخلليج العريب). ميدانية

زمزم ناشرون : عمان. إدارة املواهب والكفاءات البشرية). ٢٠١٣(محود، خضري كاظم؛ الشيخ، روان منري 
 .وموزعون

جملة . رة التميز لرفع كفاءة األداء يف اجلامعاتإطار مقرتح لتطبيق إدا). ٢٠٠٩(محودة، مىن أمحد حممد 
 . ٣٥١ -٣٢٤، )٢(، البحوث املالية والتجارية

أثر عوامل التغيري على حتقيق ). ٢٠١٣(اخلرشة، ياسني كاسب؛ والزريقات، خالد خلف؛ ونور، حممود إبراهيم 
 .٢٣٨ -٢١١). ٢ (٤٠، دراسات العلوم اإلدارية. ًشركة البوتاس العربية منوذجا: التميز التنظيمي

جامعة . رسالة ماجستري غري منشورة. دور احلوافز يف رفع العدالة التنظيمية). ٢٠١٤(خضري، بن زانه نوفل 
 .حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر

 ورعايتها،  اكتشاف املواهب-، تبين املوهوبني من منظور إسالمي)٢٠١٤ نوفمرب، ٣٠ -٢٩(خلوي، مشيسة 
 .جامعة البليدة: ، اجلزائرؤمتر العلمي الدويل األول لرعاية املوهوبنياملورقة عمل مقدمة إىل 

 .دار الراية للنشر والتوزيع: عمان. التميز التنظيمي). ٢٠١٤(خريي، أسامة 
واقع الثقافة التنظيمية وعالقتها بالتمكني ). ٢٠١٦نوفمرب (الدخيل، هيفاء منصور؛ آل عنزان، سارة زيد 

ورقة علمية مقدمة إىل . ية يف الوزارات احلكومية باململكة العربية السعوديةاإلداري للقيادات النسائ
 .اململكة العربية السعودية: الرياض. مؤمتر التنمية اإلدارية يف ظل التحديات االقتصادية

دار : القاهرة). ترمجة حممد عبد العال، وعبد احملسن جودة(، إدارة املوارد البشرية). ٢٠١٤. (ديسلر، ج
 . يخ للنشراملر

دراسة : أثر حمددات الرشاقة اإلسرتتيجية على التميز التنظيمي). ٢٠١٤(رضوان، طارق رضوان حممد 
 . ٤٤ -١، )٣(، جملة التجارة والتمويل. تطبيقية على قطاع اإلتصاالت يف مصر

موعة العربية ل: القاهرة. إدارة املواهب يف املنظمة). ٢٠١٢(رضوان، حممود عبدالفتاح   .لتدريب والنشرا
األساليب احلديثة لتفعيل دور القيادة اإلدارية لتطوير أداء املنظمات ). ٢٠٠٩نوفمرب (زوبري، دغمان 

. ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي. احلكومية
 .اململكة العربية السعودية: الرياض

الدوافع النفسية واحلوافز وعالقتها بأداء العاملني يف حقل القطاع ). ٢٠١٣(داهللا السقا، عون مفيد عب
 .اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.  رسالة ماجستري غري منشورة.املصريف يف قطاع غزة

. حتقيق اجلودة والتميز يف مؤسسات التعليم العايل). ٢٠١٤(السالطني، علي ناصر شتوي آل زاهر 
 .امد للنشر والتوزيعدار احل: عمان
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جملة جامعة امللك . البعد الوقيت لثقافة التنظيم). ١٩٩٩(السواط، طلق عوض اهللا؛ والعتييب، سعود حممد 
 ).١١(٢١، عبدالعزيز لإلدارة واإلقتصاد

 االجتاهات احلديثة –إدارة املوارد البشرية ). ٢٠١٥( حممد تيسري؛ سنجق غالب حممود الشرعة، عطا اهللا
 .الدار املنهجية للنشر والتوزيع: عمان.  األلفية الثالثةوحتديات
، االستثمار البشري وإدارة الكفاءات كعامل لتأهيل )٢٠١١ ديسمرب، ١٤ -١٣. (الشيخ، طواهرية

ورقة عمل مقدمة يف ملتقى رأس املال الفكري يف منظمات العمال وإندماجها يف إقتصاد املعرفة، 
 .جامعة الشلف: ، اجلزائرقتصاديات احلديثةمنظمات األعمال العربية يف اال

رسالة ماجستري غري . أثر ختطيط التعاقب الوظيفي يف بناء قادة املستقبل). ٢٠١٥(صاحل، حمي الدين عبداهللا 
 . منشورة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، اخلرطوم، السودان

واقع تطبيق نظام إدارة املواهب البشرية من وجهة نظر اإلدارة ). ٢٠١٣(محن عبداهللا صيام، عزيزة عبد الر
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، .  دراسة حالة اجلامعة اإلسالمية بغزة-الوسطى والعليا

 .اجلامعة اإلسالمية بغزة، غزة، فلسطني
دراسة ميدانية يف شركة االتصاالت : ز التنظيميأثر التمكني اإلداري يف التمي). ٢٠١٠(الضالعني، علي 
 . ٩٢ -٦٤، )١ (٣٧، دراسات. األردنية

انعكاس ممارسات غدارة الداء يف ). ٢٠١٦(الطائي، علي حسون فندي؛ و القيسي، سنان فاضل محد 
جملة العلوم اإلقتصادية .  اهليئة العامة للضرائب- حبث ميداين يف وزارة املالية-التميز التنظيمي

 . ٤٩ -٢٧، )٨٧ (٢٢، واإلدارية
رسالة .  عامل الكفاءات يف املؤسسة-تسيري املوارد يف حتقيق امليزة التنافسيةدور ). ٢٠١١(عائشة، سليمان 

 .ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر
الدور الذي تؤديه إدارة الداء ). ٢٠١٣(يوسف سليم عبد الغفار، السيد حممد؛ ومهام، أشرف 

 .٦٦ -٣٦، جملة املدير الناجح. االسرتاتيجي ملنتجي املعرفة يف حتقيق التميز التنظيمي
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية . وظيفة تقييم كفاءات األفراد يف املؤسسة). ٢٠١١(عبد القادر، هاملي 

 .عة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائرالعلوم االقتصادية والتسيري، جام
 .قرطبة للنشر والتوزيع: الرياض. هندسة االستثمار البشري). ٢٠١٥(عبد الوهاب، علي حممد 

جملة املستنصرية . الشفافية اإلدارية وأثرها على التميز التنظيمي). ٢٠١٦(عبد الوهاب، حممود أسامة 
 .١٦٤ -١٢٨، )٥٣(، للدراسات العربية والدولية
تعاقب القيادات األكادميية يف مؤسسات التعليم العايل يف ). ٢٠١٥. (العبيدي، حممد بن أمحد بن حممد
رسالة دكتوراة غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة .  اسرتاتيجية مقرتحة-اململكة العربية السعودية

 .امللك سعود، الرياض
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ائف إدارة املوارد البشرية على حتقيق التميز أثر وظ). ٢٠١٣(العزب، حسني حممد؛ والعنزي، فرج شليويح 
، )٢٨ (٤، مؤتة للبحوث والدراسات. مصلحة اجلمارك السعودية: التنظيمي دراسة تطبيقية

١٧٧ -١١٧. 
 .دار الزهراء: الرياض. ٢املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، ط). ٢٠١٢(العساف، صاحل حممد 

 .اتيجية استقطاب الكفاءة األكادميية لتحقيق امليزة التنافسيةاسرت). ٢٠١٣(العسريي، خالد حسني سعيد 
 .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة

 .خوارزم العلمية: جدة). ٥ط. (إدارة املوارد البشرية). ٢٠١٥(عالقي، مدين عبدالقادر 
نوية مبحافظة الطائف متطلبات حتقيق التميز التنظيمي يف املدارس الثا). ٢٠١٦(العلي، علي حممد سعيد 

ا لة الدولية الرتبوية املتخصصة. من وجهة نظر قاد   .٤١ -١، )٩ (٥، ا
مدخل (التميز التنظيمي الفلسفة احلديثة يف جناح املنظمات ). ٢٠١٤(عمامي، غالية عبد السالم حممود ال

لة العلمية لإلقتصاد). نظري  .١٧٣ -١٤٩، )٣(، والتجارة ا
: عمان. قراءات يف التميز اإلداري والتفوق التنظيمي: إبداعات األعمال). ٢٠١٤ (العنزي، سعد علي

 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع
أمناط الثقافة التنظيمية وعالقتها بتحقيق التميز التنافسي بني ). ٢٠١٢(العنزي، عمر بن عليان األيداء 

راه غري منشورة، كلية الدراسات رسالة دكتو. شركات االتصاالت يف اململكة العربية السعودية
 .العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية

دور إدارة اجلامعات األردنية يف استقطاب الكفاءات من أعضاء هيئة ). ٢٠١٣(الغزو، طه أمحد سامل 
 .موك، إربد، األردنجامعة الري.  رسالة دكتوراة غري منشورة.التدريس واحلفاظ عليها

الدار العاملية للنشر : اإلسكندرية. مهارات تدريس القرآن والتجويد). ٢٠١٠(قريش، مجال بن إبراهيم 
 .والتوزيع

لة . تأثري إدارة املواهب والتعلم التنظيمي يف استدامة شركة زين). ٢٠١٦(الكساسبة، حممد مفضي  ا
 . ١١٠ -٩٣، ١) ١٢(، األردنية يف إدارة األعمال

 .الدار اجلامعية: اإلسكندرية. نظم األجور والتعويضات). ٢٠٠٩(ماهر، أمحد 
 .الدار اجلامعية: اإلسكندرية). ٢ط(.إدارة املوارد البشرية). ٢٠١٤(ماهر، أمحد 

دراسة : فاعلية نظام تقييم األداء املؤسسي واثرها يف التميز التنظيمي). ٢٠١٣(املبيضني، حممد ذيب 
لة األردنية يف إدارة األعمال. املؤسسة العامة للضمان االجتماعي يف األردنتطبيقية على   ٩، ا

)٧٠٤ -٦٨٩). ٤ . 
عاد إدارة املوهبة يف دعم اإلبداع يف املنظمات أبدور ). ٢٠١٢(، ستار كاظم  حاجممتعب، حامد كاظم؛
 .٢٧٨ -٢٥٠، ٢) ١٥(، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية. التعليمية
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ورقة عمل مقدمة إىل . جتربة جامعة عفت يف اجلودة والتميز املؤسسي). ٢٠١٦أكتوبر (حممد، إميان 
 .اململكة العربية السعودية: الرياض. ملتقى افضل املمارسات يف اجلودة والتميز املؤسسي

رسالة . اجلامعيةالتكوين أثناء اخلدمة ودوره يف حتسني أداء املوظفني باملؤسسة ). ٢٠١٤(حممود، بو قطف 
 .جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر. ماجستري غري منشورة

 واقع تطبيق إدارة املواهب املؤسسية). ٢٠١٣. (حممود، حممود أمحد؛ وعوض اهللا، عوض اهللا سلمان
، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس. بتمكني العاملني مبدارس التعليم العام مبحافظة الطائف

)٦٦ -١٣، )٣٦. 
ورقة عمل مقدمة .  املفهوم واملمارسات-ختطيط التعاقب الوظيفي ).٢٠١٢أبريل (املطريي، ذعار شجاع 

.  قوى العمل املستدامة يف البيئات املنافسة-مؤمتر االحتاد الدويل ملنظمات التدريب واملنافسةإىل 
 .الكويت: الكويت

املفهوم والرسالة : دارة املوارد البشرية النموذجيةاملدخل املهين إل). ٢٠١١(املعشوق، منصور بن عبدالعزيز 
 . مركز البحوث يف معهد اإلدارة العامة: الرياض. وعالقات االستخدام
 -أثر إدارة املواهب على أداء املؤسسة من خالل االلتزام التنظيمي). ٢٠١٤(مقري، زكية؛ حيياوي، نعيمة 

جملة دراسات ). باتنة(ات الغذائية وحة منعة  واملصربدراسة ميدانية يف املؤسسة الوطنية للعصري
 .١٩٥ -١٦٦، ١٣) ٧(، إدارية
 دراسة حالة -أمهية الكفاءات البشرية يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة باملؤسسة). ٢٠١٢. (مناصرية، رشيد

 .٢٠٣-١٩٣، )١١(، جملة الباحث. مؤسسة سوناطراك
االت الكربى: ءاتتسيري الكفا). ٢٠١٠. (منصوري، كمال؛ وصوحل، مساح أحباث . اإلطار املفاهيمي وا

 . ٦٩ -٤٨، )٧(، اقتصادية وإدارية
دراسة تطبيقية يف : أثر خصائص املنظمة املتعلمة يف حتقيق التميز املؤسسي). ٢٠١٠(النسور، امساء سامل 

ل، جامعة رسالة ماجستري غري منشورة، كلية األعما. وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية
 .الشرق األوسط، عمان

اقرتاح منوذج ملعايري األداء ). ٢٠١٠(النعيمي، حممد عبد العال؛ و الزعيب، علي أمحد؛ والزعيب، هيثم حممد 
، )٥٦(، جملة احتاد اجلامعات العربية. وقياس تأثريها يف حتقيق التميز يف اجلامعات اخلاصة األردنية

٤٠٥ -٣٦٥. 
رسالة ماجستري غري . ة أعضاء هيئة التدريس واثرها على جودة التعليم العايلكفاء). ٢٠١٢(منور، نوال 

 . كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر. منشورة
: أثر متكني فرق العمل يف حتقيق التميز التنظيمي يف جامعة الطائف). ٢٠١٤(النويقة، عطا اهللا بشري 
لة األردنية يف إدارة األعمال. دراسة تطبيقية  .٤٥٢ -٤٢٦). ٣ (١٠، ا
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إدارة تغيري مؤسسات التعليم العايل العريب حنو جودة النوعية ومتيز ). ٢٠١٣. (اهلادي، شرف إبراهيم
لة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعياألداء،   . ٣٠٥ -٢٤٣، )١١ (٦، ا

قطر : اجليزة ).٣ط (. رؤية إسالمية معاصرة-ايتهاكشف املواهب ورع). ٢٠٠٩(هالل، جمدي حممد 
 .الندى للنشر والتوزيع

: القاهرة. املوهبة واالستثمار يف املوارد البشرية: إدارة املواهب). ٢٠١١(هالل، حممد عبد الغين حسن 
 .مركز تطوير األداء والتنمية للنشر والتوزيع

مدخل إدارة التميز ومتطلبات تطبيقه يف جامعة ). ٢٠١٢(اهلاليل، اهلاليل الشربيين؛ وغبور، أماين السيد 
 .١٤٢ -١٢، )٨٢ (٢٠، جملة مستقبل الرتبية العربية. املنصورة

رسالة ماجستري منشورة، كلية . ثقافة التميز يف اجلامعات السعودية). ٢٠٠٩(اهلوساوي، بدور بنت سيف 
 . إدارة األعمال، جامعة امللك سعود، الرياض

: اململكة العربية السعودية.  دليل إرشادي-ختطيط التعاقب الوظيفي). ٢٠١٥(دنية وزارة اخلدمة امل
 .املؤلف

ا .)٢٠١٣ -٢٠١٢(التقرير املرحلي عن أداء الوكالة ). ٢٠١٣. (وكالة التطوير واجلودة جامعة امللك : أ
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 )١( رقم ملحق

 َّبأسماء المحكمينبيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٠٠ 

  مينَّالمحك بأسماء بيان
 )األبجدي لترتيبلً قاْفَو بةَّمرت(

 
 جهة العمل صُّالتخصالدرجة العلمية اسم المحكم م
كلية الرتبية/ جامعة امللك خالد تربية مقارنة وإدارة تعليميةأستاذ مساعدرضا عبد البديع السيد عطية. د١
كلية الرتبية/ جامعة امللك خالدوسياسات تعليمتربوية إدارة أستاذ مشارك ة حممود إبراهيم سعدالسيد. د٢
كلية الرتبية/ جامعة امللك خالدختطيط تربوي واقتصاديات تعليم أستاذ السيد السيد حممود البحريي. د.أ٣
كلية الرتبية/ الدجامعة امللك خ ختطيط تربوي أستاذسلطان سعيد عبده املخاليف. د.أ ٤
كلية الرتبية/ جامعة امللك خالد ختطيط تربويأستاذ مساعدالطيب حممد إبراهيم عبد املتويل. د٥
كلية الرتبية/ جامعة امللك خالد إدارة تعليميةأستاذ مساعد عاصم أمحد حسني حممد. د٦
كلية الرتبية/ جامعة امللك خالدطهالتعليم العايل وختطيإدارة  أستاذزاهرعلي ناصر شتوي آل . د.أ٧
كلية امللك عبد اهللا للدفاع اجلوي إدارة وختطيط تربويأستاذ مساعد عبداهللا حممد العامري. د٨
كلية الرتبية/ جامعة امللك خالد تربية مقارنة وإدارة تربويةأستاذ مشاركحممد جودة التهامي سليمان. د٩
كلية الرتبية/ جامعة امللك خالد أصول الرتبية تاذأس وفاء حسن مرسي أمحد. د.أ١٠
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 )٢( رقم ملحق

 النهائية في صورتها االستبانة

 



١٠٢ 

  

 
 

 

 

 

  دور إدارة الكفاءات األكادميية يف حتقيق التميز التنظيمي 
  جبامعة امللك خالد

 
 
 

 إعداد الطالبة

 نورة عبد اهللا حزام الشهراني
 الرقم الجامعي

)٤٣٤٨٢٠٤٨٩( 

 
 العلميالمشرف 

 البدوي حسن محمد أمل. د
 أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد بجامعة الملك خالد

 
 
 
 

 م٢٠١٦ / ه١٤٣٧

 السعودية العربية المملكة
  التعليم وزارة
 خالد الملك جامعة

 تربيةال كلية
 التربوي واإلشراف اإلدارة قسم

 



١٠٣ 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 .وفقك اهللا........................................................................ ة /سعادة األستاذ
 ... وبركاته وبعدالسالم عليكم ورحمة اهللا

 " خالددور إدارة الكفاءات األكاديمية في تحقيق التميز التنظيمي بجامعة الملك" تقوم الباحثة بإجراء حبث بعنوان
ويهدف البحث يف ". اإلدارة واإلشراف الرتبوي" درجة املاجستري يف الرتبية ختصصًاستكماال ملتطلبات احلصول على 

االستقطاب، واحلوافز، والتعاقب الوظيفي، واالحتفاظ ( )١(ر أبعاد إدارة الكفاءات األكادمييةتعرف دو: جانبه امليداين إىل
ا)٢(يف حتقيق التميز التنظيمي) بالكفاءات األكادميية ولتحقيق أغراض البحث، مت إعداد .  جبامعة امللك خالد مبدينة أ

يكرت اخلماسي، وستطبق االستبانة على عينة من عمداء ًهذه االستبانة، وقد مت حتديد درجات االستجابة وفقا ملقياس ل
ا، فأرجو التكرم باإلجابة عن كافة عبارات  ووكالء اجلامعة ورؤوساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد بأ

البحث العلمي ًاالستبانة، وذلك ملا إلجابتك من أمهية يف نتائج هذا البحث، علما بأن هذه االستبانة خمصصة ألغراض 
 .فقط، ولكم عميق شكري وصادق دعائي

  
  عبداهللا حزام الشهراينةنور/ الباحثة

٠٥٥٠٥١٣١١٩ 
com.hotmail@ganeyah-al 

 
 
 

                                                           
ا جامعة امللك خالد)١( ا األنشطة والعمليات اليت تقوم   على كافة املستويات واملراحل من أجل ، تعرف إدارة الكفاءات األكادميية بأ

ا،ت األكادمييةاستثمار الكفاءا ا وتوظيفها وتطويرها واالحتفاظ  ا إىل  لتحسني أداء اجلامعة، والتخطيط اجليد الستقطا  والوصول 
 .يالتميز التنظيم

ا، يعرف التميز التنظيمي بأنه قدرة جامعة امللك خالد على حتقيق مستويات عالية يف األداء والتنفيذ واإلنتاج)٢(  وحتقيق ، وحل مشكال
 وذلك عن ، ومن مث حتقيق أهدافها بصورة فعالة متيزها عن باقي اجلامعات املنافسة، ومتيز الثقافة التنظيمية،يز القيادي ومتيز املرؤوسنيالتم

 .طريق إدارة الكفاءات األكادميية فيها



١٠٤ 

 :البيانات األولية: القسم األول
 أستاذ مساعد   أستاذ مشارك   أستاذ   : العلميةرتبةال

 علمية       نظرية   : الكليةنوع
 عضو هيئة تدريس  رئيس قسم   وكيل  عميد        :الوظيفة احلالية

 
 

 :محاور االستبانة :القسم الثاني

 العـبــارات م
موافق 
 بشدة

غير موافق محايد موافق
غير موافق 
 بشدة

 .لك خالددور االستقطاب في تحقيق التميز التنظيمي بجامعة الم: المحور األول

ــا مــن الكفــاءات األكادمييــة.١ حتــدد اجلامعــة احتياجا
ـــا قبـــل الـــشروع بعمليـــة لـــشغل الوظـــائف الـــشاغرة 

 .االستقطاب

     

ـــا.٢ تعلـــن اجلامعـــة عـــن الوظـــائف املـــراد شـــغلها ومميزا
بوضــــــــوح عــــــــرب وســــــــائل إعــــــــالن متنوعــــــــة جلــــــــذب

ا  .الكفاءات األكادميية لاللتحاق 

     

يري واضــــــحة الختيــــــار املرشــــــحتــــــضع اجلامعــــــة معــــــا.٣
ا  .األنسب للوظائف الشاغرة 

     

ــــة .٤ مــــن خــــالل(تــــستثمر اجلامعــــة مــــصادرها الداخلي
ا من الكفـاءات...) الرتقية، النقل،  لسد احتياجا

 .األكادميية

     

تقــوم اجلامعــة باالســتقطاب مــن مــصادرها اخلارجيــة.٥
كـــــــــــــــسوق العمـــــــــــــــل، ومكاتـــــــــــــــب االســـــــــــــــتقطاب(

األخـــــــــــــرى، املعاهـــــــــــــد امعـــــــــــــاتاالستـــــــــــــشارية، اجل
لـــــضمان احلـــــصول علـــــى أفـــــضل) ...املتخصـــــصة، 

 .الكفاءات األكادميية

     

مهـــام وأعمـــال الكفـــاءات األكادمييـــة حتـــدد اجلامعـــة.٦
املطلوبة من خالل التوصيف الدقيق للوظائف املراد

 .شغلها

     

تــــــــستقطب اجلامعــــــــة الكفــــــــاءات األكادمييــــــــة ذات.٧
ال القيـادة لـشغل املناصـباملهارات واخلـربات يف جمـ

ا  .القيادية 

     



١٠٥ 

 العـبــارات م
موافق 
 بشدة

غير موافق محايد موافق
غير موافق 
 بشدة

تــــسعى اجلامعــــة الســــتقطاب الكفــــاءات األكادمييــــة.٨
ذات املـــــؤهالت العلميـــــة املتميـــــزة لـــــشغل الوظـــــائف

ا  .األكادميية 

     

ــــــــني للكفــــــــاءات.٩ ــــــــار والتعي ــــــــسم أســــــــاليب االختي تت
األكادمييـــــة املرشـــــحة للوظـــــائف الـــــشاغرة باجلامعـــــة

 .باملوضوعية

     

ـــ.١٠ ـــةي ـــة املطلوب ـــار وتعيـــني الكفـــاءات األكادميي تم اختي
 .لشغل الوظائف الشاغرة باجلامعة بعدالة

     

الكفـــــاءات األكادمييـــــة يف إثـــــراء يـــــسهم اســـــتقطاب.١١
 .التجديد واالبتكار واإلبداع باجلامعة

     

 .دور الحوافز في تحقيق التميز التنظيمي بجامعة الملك خالد: المحور الثاني

      .ام احلوافز يف اجلامعة بالوضوحيتسم نظ.١٢

تعتمد اجلامعة علـى املعلومـات الـيت يوفرهـا نظـام تقـومي.١٣
.األداء لتحديد احلوافز املناسبة للكفاءات األكادميية

     

ًتقـــدم اجلامعــــة حـــوافزا عاليــــة للكفـــاءات األكادمييــــة.١٤
 .مقارنة بغريها اجلامعات املنافسة

     

ستوى كفــاءة األكــادميينيتــرتبط سياســة احلــوافز مبــ.١٥
 .ومتيزهم

     

      .ُحتدد احلوافز على أسس موضوعية.١٦

      .تقدم احلوافز للكفاءات األكادميية بعدالة.١٧

تعتمـــــــد اجلامعـــــــة علـــــــى أســـــــاليب حتفيزيـــــــة متنوعـــــــة.١٨
...)كالرتقيـــــــات، واملكافـــــــآت، وجـــــــوائز التميـــــــز، (

 .لزيادة دافعية االكفاءات األكادميية حنو التميز

     

      .تقوم اجلامعة بتقومي نظام احلوافز بشكل مستمر.١٩

     .تم اجلامعة بالتغذية الراجعة حول نظام احلوافز لتطويره.٢٠

تــــستطلع اجلامعــــة آراء الكفــــاءات األكادمييــــة حــــول.٢١
ا  .مدى رضاهم عن نظام احلوافز 

     

تقـــــوم اجلامعـــــة بتحـــــديث نظـــــام احلـــــوافز باســـــتمرار.٢٢
 مـــا تتطلبـــه البيئـــة التنافـــسية وحاجـــاتليتناســـب مـــع

 .الكفاءات األكادميية

     



١٠٦ 

 العـبــارات م
موافق 
 بشدة

غير موافق محايد موافق
غير موافق 
 بشدة

 .دور التعاقب الوظيفي في تحقيق التميز التنظيمي بجامعة الملك خالد: المحور الثالث

حتــدد اجلامعــة أهــم الوظــائف يف نطــاق عملهــا والــيت.٢٣
تـــــــــؤثر علـــــــــى كفـــــــــاءة العمـــــــــل وحتقيـــــــــق األهـــــــــداف

 .االسرتاتيجية

     

ة املتطلبــــات الالزمــــة لــــشغل الوظــــائفحتــــدد اجلامعــــ.٢٤
 .املهمة واملؤثرة

     

حتــــــدد اجلامعــــــة أفــــــضل املرشــــــحني مــــــن الكفــــــاءات.٢٥
األكادمييــة الــذين يتمتعــون بأنــسب املهــارات وأعلــى

 .اإلمكانات لنجاح الوظائف املهمة واملؤثرة

     

)ماديــة، أو بــشرية(ختــصص اجلامعــة املــوارد الكافيــة .٢٦
 .وظيفيللتخطيط للتعاقب ال

     

تضع اجلامعة خطط تطوير فرديـة ألفـضل املرشـحني.٢٧
مـــــــــن الكفـــــــــاءات األكادمييـــــــــة إلعـــــــــدادهم لـــــــــشغل

 .الوظائف املستقبلية احملتملة

     

حتــــتفظ اجلامعــــة برصــــيد مــــن الكفــــاءات األكادمييــــة.٢٨
 .املهيئني لشغل الوظائف املستقبلية احملتملة

     

يئــــــة املرشــــــحني مــــــن ال.٢٩ كفــــــاءاتتتنــــــوع أســــــاليب 
كالتـــــدريب علـــــى رأس العمـــــل، تبـــــادل(األكادمييـــــة 

 )....، األدوار، العمل ضمن الفرق

     

تـــــــــــسند اجلامعـــــــــــة الوظـــــــــــائف حبـــــــــــسب كفـــــــــــاءات.٣٠
م ومتيزهم  . األكادمييني وقدرا

     

تـــشجع اجلامعـــة الكفـــاءات األكادمييـــة علـــى تبـــادل.٣١
املناقـشات العلميـة،(اخلربات فيما بيـنهم عـن طريـق 

 ...).رات املكتبية، العمل كفريق، والزيا
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تسعى اجلامعة إىل االحتفاظ بالكفاءات األكادمييـة.٣٢
املتميزة من خالل عمليات التغذية الراجعة الداعمة

 .لألداء اجليد

     

جلامعة برامج للتطـوير املهـين لتـدعيم مهـاراتتنظم ا.٣٣
.وإمكانات الكفاءات األكادميية وحتسني أداءهم
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موافق 
 بشدة

غير موافق محايد موافق
غير موافق 
 بشدة

يئ اجلامعة الكفاءات األكادميية لتويل مـسؤوليات.٣٤
قياديـــة وتنظيميـــة مهمـــة مـــن خـــالل بـــرامج التـــدريب

 .والتطوير املستمرة

     

تــدعم اجلامعــة اخلطــط املــستقبلية لتطــوير الكفــاءات.٣٥
 .األكادميية واحلفاظ عليهم

     

تـــسمح اجلامعـــة للكفـــاءات األكادمييـــة باملـــشاركة يف.٣٦
 .اختاذ القرارات

     

يــــسهل التواصــــل مــــع القيــــادة عــــرب قنــــوات التواصــــل.٣٧
 .املختلفة

     

ـــــــــة.٣٨ ـــــــــيح اجلامعـــــــــة الفـــــــــرص للكفـــــــــاءات األكادميي تت
 .للمشاركة يف تطوير خطط اجلامعة وتنفيذها

     

ـــــــصف عالقـــــــ.٣٩ ـــــــاالحرتامتت ات العمـــــــل يف اجلامعـــــــة ب
 .والتقدير املتبادل والتوقعات اإلجيابية

     

تـــــوفر اجلامعـــــة بيئـــــة مـــــشجعة لإلبـــــداع تتـــــوافر فيهـــــا.٤٠
مقومـــــــــات اإلبـــــــــداع مـــــــــن تكنولوجيـــــــــا وجتهيـــــــــزات

 .وإمكانات

     

تقــدر اجلامعــة إجنــازات الكفــاءات األكادمييــة وتقــدم.٤١
 .سبةهلم احلوافز املادية واملعنوية املنا

     

تتــــــابع اجلامعــــــة الرضــــــا الــــــوظيفي لــــــدى الكفــــــاءات.٤٢
األكادميية بصورة منتظمة من خالل االستطالعات

 .واملسوحات

     

ـــزامهم ّتقـــيم اجلامعـــة.٤٣ أداء الكفـــاءات األكادمييـــة والت
 .الوظيفي بشكل مستمر

     

تــستفيد اجلامعــة مــن خــربات اجلامعــات األخــرى يف.٤٤
 . األكادمييةطرق االحتفاظ بالكفاءات

     

حتلــــل اجلامعــــة أســــباب تــــرك الكفــــاءات األكادمييــــة.٤٥
 .للعمل من أجل حماولة معاجلتها وتفاديها
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Abstract in English 
 
 

University: King Khalid University. 
College: Faculty of Education. 
Department: Educational Administration and Supervision. 
Branch/track: Educational Administration and Supervision. 
Degree: Master Thesis in Educational Administration and Supervision. 
Title of thesis: The Role of Academic Competencies Management in Organizational 
Excellence at King Khalid University,"Field Study". 
Name of student: : Nourah AbduAllah Hezam Al-shahrany. 
University ID: 434820489 
Supervisor(s): Dr. Amal Muhammad Hasan Al-Badawi. 
Date of discussion:   25 / 8 / 1438AH 
Abstract: 

This research aimed at identifying the role of academic competency management 
in achieving organizational excellence at King Khalid University through identifying 
the role of recruitment, incentives, succession and retention of academic competencies 
in achieving excellence at the university. 

Descriptive methodology was used and a questionnaire as research instrument 
consisting of (45) items. 

This instrument was administered to (410) deans, agents, head departments and 
faculty members at King Khalid University. 

The results of the study showed that the role of competency management came at 
a large degree with a mean of (4.05) and a standard deviation (0.23) , where the role of 
recruitment came at a large degree with a mean of (4.15) and a standard deviation of 
(0.25), job succession came at a large degree with a mean of (4.03) and a standard 
deviation of (0.27) , the role of incentives came at a large degree with a mean of (3.83) 
and a standard deviation of (0.35) and the role of retaining academic competencies 
came at a great degree with a mean of (4.16) and a standard deviation of (0.34). 

The results of the study showed that there are no statistically significant 
differences in the sample responses at all themes of the research instrument according to 
the research variables except for the role of incentives axes in achieving organizational 
excellence where statistical differences have emerged attributed to the academic rank 
and in favor of assistant professor. 

The main research recommendations emphasized the preparation of a second row 
of academic competencies prepared for future potential roles, interest in opinion poll of 
the academic competencies, conducting periodic surveys to measure their job 
satisfaction and the development of an incentives system. 
Keywords: Competencies , Competency Management, Organizational Excellence, King 
Khalid University. 
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