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 (دراسة حالة السجسع الرشاعي لعسغري ببدكحة)
 
 

 الممخص

ىثفة ىجه الثراسة إلى التعحف عمى ترغرات السبحغثيع حغل مدتغى تشبيق إستحاتيجيات إدارة السغاىب بسجسع 
. ولتحقيق ىجا قسشا برياغة فحضية رئيدية متزسشة أربعة االستحاتيجيةلعسغري ببدكحة، وأثح ذلط في محونتو 

(، واالنحثار Multiple Linear Regressionفحضيات فحعية تظ اختبارىا باستخثام االنحثار الخشي الستعثد )
األولية  أيزا في التحميل اإلحرائي لمبيانات اعتسثنا(، كسا STEPWISEالخشي الستعثد الستثرج أو التثريجي )

 عمى مقاييد اإلحراء الغصفي )الغسط الحدابي واالنححاف السعياري(.

مع عيشة الثراسة البالغ حجسيا  والسعمغمات اإلحرائية األولية ستخثمة االستبانة كأداة رئيدية لجسع البياناتاُ 
إدارة السغاىب بسجسع مدتغى تغفح إستحاتيجيات  ( مغصف إداري. حيت تغصمشا إلى جسمة مع الشتائج أبحزىا: أن93)

وتبيع أن ىشاك أثح ذو جاء محتفعا.  االستحاتيجيةمدتغى تغفح السحونة و جاء متغسًشا وفًقا لسقياس الثراسة،لعسغري 
لمسجسع محل الثراسة عشث مدتغى  االستحاتيجيةإدارة السغاىب )كسجسغعة( في السحونة  الستحاتيجياتداللة إحرائية 

(، ونجث 0.710وجغد ارتباط مغجب قغي ندبيا بيع الستغيحيع محل الثراسة بمغة قيستو )(، أيزا 0.00السعشغية )
عمى  باالعتساد، وذلط االستحاتيجية( مع التبايع في مدتغى السحونة %40.4أن إستحاتيجيات إدارة السغاىب فدحت )

جسمة مع التغصيات مع بيشيا: قيسة معامل التحثيث السعثل، وىي قغة تفديحية متغسشة ندبيا. وخمرة الثراسة إلى 
االتراالت السباشحة بيع العامميع السغىغبيع السغاىب، وتغفيح  الستقشابعمى السجسع تغفيح مختمف الحغافخ 

 أسد ثابتة لتحثيث متشمبات خشط تشغيح األفحاد العامميع. اعتساد والسذحفيع عمييظ، أيزا يجب

 االحتفاظالسغاىب، إدارة أداء السغاىب، تشغيح السغاىب،  استقشابإستحاتيجيات إدارة السغاىب، الكممات المفتاحية: 
، السحونة الدغقية، السحونة التشافدية، محونة السعمغمات، محونة رأس السال البذحي، االستحاتيجيةبالسغاىب، السحونة 
 تبديط اإلجحاءات.
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Abstract 

The purpose of this study is to identify the perceptions of the respondents about the 

level of availability of talent management strategies in the complex of Amouri in Biskra 

and the impact of this strategic flexibility. To achieve this we have formulated a main 

hypothesis including four sub-hypotheses tested using Multiple Linear Regression and 

Linear gradient regression which is gradual or progressive (STEPWISE). We also relied 

on statistical analysis of data on descriptive statistical measures (Mean and standard 

deviation).  

The questionnaire was used as a main tool for collecting data and information from the 

research sample of 39 administrative staff. Where we reached a number of results, most 

notably the level of availability of Talent Management strategies at the Amouri complex 

was average according to the study scale, and the level of availability of strategic 

flexibility came high. There was a statistically significant effect of talent management 

strategies (as a group) on the strategic elasticity of the surveyed complex at the level of 

significance (0.05). Moreover, there was a relatively strong positive correlation between 

the two variables studied (0.715). We find that strategies of talent management have 

explained (45.4%) of the variance in the level of strategic flexibility, based on the value 

of the modified limiting factor, which is a relatively moderate explanatory force. The 

study concluded with a number of recommendations, among which: The complex 

should provide various incentives to attract talent, and provide direct communication 

between talented employees and supervisors. We must also adopt Stable foundations to 

determine the requirements of individual personnel development plans.  

Key words: Talent Management Strategies, Talent Attraction, Talent Performance 

Management, Talent Development, Talent Retention, Strategic Flexibility, Market 

Flexibility, Competitive Flexibility, Information Flexibility, Human Capital Flexibility, 

Streamlining Procedures. 
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 المقدمة:

سوحيعة التغيوح، وىوجا األموح فوحي أن يكوغن  واقترواديةيذيث عالسشا اليغم تحثيات تشافدية كبيحة وتشوغرات تنشغلغجيوة 
بوددارة السغاىوب فوي الساسدوات السعاصوحة  االىتسوامالتسيخ عشرحا أساسيا مع أجل البقاء والشسغ والتشغر، وبوجلط بوحز 

. االسوتحاتيجيةوالتوي تدواىظ بذوكل مباشوح وكبيوح فوي دعوظ قحاراتيوا  أحث مرادر القغة التي ال يسكوع تقميوثىا، باعتبارىا
السغاىووب مووع األمووغر الجغىحيووة إلدارة السووغارد البذووحية عشووث القيووام بغصائفيووا األساسووية،  اكتذووافحيووت أصووبض مغضووغ  

دووات أنغاعيووا إلووى تحقيووق السيووخة التشافدووية، مووع خوو ل إدراك ىووجه الساس اخووت فحيووت تدووعى الساسدووات اليووغم عمووى 
وساقسيووا اإلداري إلووى أىسيووة وجووغد إدارة السغاىووب ضووسع السشضغمووة اإلداريووة، لسووا ليووا مووع دور كبيووح وفعووال فووي دعووظ 

 (.  66: 2017عباس وآخحون، )لمساسدة  االستحاتيجيةالقحارات 

سفواىيظ وغيحىوا موع ال االسوتحاتيجيةضافة إلوى موا سوبق، صيوحت مفواىيظ إداريوة جثيوثة فوي الساسدوات كسفيوغم السحونوة 
 اقتروواديةممحغصووا مووع قبوول الُنتوواب والبوواحليع فووي مجووال إدارة األعسووال، وسوواىسة عغاموول عووثة  اىتساموواً التووي نالووة 

وتنشغلغجيووة وسياسووية وثقافيووة ومعحفيووة فووي صيووغر ىووجه السفوواىيظ، وفحضووة عمووى الساسدووات البحووت عووع سووح  حثيلووة 
 اإلستحاتيجي. إبثاعية بعيثا عع التقميثية في سبيل تشغيح وتعخيخ أداءىا

، األموح الوجي أصوبحة معوو فووحا الشجواح والبقواء لمساسدوات والسجسعووات باسووتسحارفحاجوات ورغبوات العسو ء تتغيوح 
اإلسووتحاتيجي بيشيووا وبوويع البي ووة  االندووجامالرووشاعية عمووى الدوواحة الثوليووة محووثودة إال إذا تستعووة بسدووتغى محتفووع مووع 

الووجي يسلوول قووثرة الساسدووة عمووى التووأقمظ مووع التغيووحات  االسووتحاتيجية التووي تعسوول فييووا، ومووع ىشووا صيووح مفيووغم السحونووة
البي يوووة الجغىحيوووة والدوووحيعة والتوووي تووواثح بذوووكل كبيوووح فوووي أدائيوووا، موووع خووو ل إجوووحاء التعوووثي ت عموووى اسوووتحاتيجياتيا 

يوادة حروتيا ل ستجابة ليجه التغيحات بالغقة والوشسط الس ئوظ، موع األخوج بعويع االعتبوار قوغى السشافدوة فوي الدوغ ، لخ 
 (.    04-03: 2014العشخي، )الدغقية وتعخيخ قثرتيا التشافدية 

واليثف األساسي لمسجسعات الرشاعية الجخائحية وباألخر مجسع لعسغري ببدوكحة ىوغ تحدويع وتشوغيح مدوتغى      
أداءه وزيوووادة حروووتو الدوووغقية، ولتحقيوووق ذلوووط عميوووو االعتسووواد عموووى إسوووتحاتيجيات إدارة السغاىوووب فوووي عسموووو ونذووواساتو 

الدوغقية، التشافدوية، رأس السوال )بأنغاعيوا السختمفوة  االسوتحاتيجيةاألساسية وىجا بغية تحقيوق مدوتغى جيوث موع السحونوة 
 البذحي، السعمغمات، وتبديط اإلجحاءات(. 

 . اإلطار العام لمبحث وإجراءاته1

 . إشكالية البحث:1-1

تعتبح السغاىب البذحية في الساسدات عامة والسجسعوات الروشاعية الجخائحيوة خاصوة موع أىوظ السوغارد واألصوغل التوي 
ا مووع قووثرة عمووى التحووثيت والتشووغيح واإلبووثا  واالبتنووار واالسووتغ ل األملوول لسختمووف السووغارد. ونتيجووة تستمنيووال لسووا ليوو

لمتغيحات والتشغرات الستدارعة في بي ة السجسعات الرشاعية، أصبض لخاما عمى ىجه السجسعات أن تتنيف وتتأقمظ مع 
ياتيا اإلنتاجية وتحثيت مرادر معمغماتيا، وتعخيوخ بي تيا، ىجا باإلضافة إلى تحديع وتشغيح إجحاءاتيا اإلدارية وعسم

محونووة رأس ماليووا البذووحي، واالىتسووام الستخايووث بسحونتيووا الدووغقية والتشافدووية لتمبيووة حاجووات ورغبووات العسوو ء الستغيووحة 
 .    االستحاتيجيةباستسحار وتحقيق ريادتيا 

موف الساسدوات والسجسعوات الروشاعية خرغصوال والستتبع لمدغ  الجخائحي ُي حوع أنوو يذويث مشافدوة شحسوة بويع مخت
ال يمبووي فسجسوع لعسوغري ببدوكحة مول  نجوثه يذوويث نقروا أو تجبوجبا فوي عوثد السشتجووات والخوثمات التوي يقوثميا وبذوكل 
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حتياجات ورغبات العس ء، وربسا الدبب في ذلط يحجع إلى عوثم اىتساموو النبيوح بوددارة السغاىوب باسوتحاتيجياتيا كافة ا
. ونضوووحا لغيووواب الثراسوووة العمسيوووة ليوووجا السغضوووغ  فوووي مجوووال السجسعوووات الروووشاعية االسوووتحاتيجيةبالسحونوووة السختمفوووة و 

 الجخائحية فدن الثراسة الحالية جاءت لتجيب  عمى اإلشكالية الحئيدية التالية:

 لسجسع لعسغري ببدكحة ؟ االستحاتيجيةما أثح إستحاتيجيات إدارة السغاىب في السحونة 

 ىجه اإلشكالية التداؤالت الفحعية التالية:ويشثرج ضسع 

 ما مدتغى تشبيق إستحاتيجيات إدارة السغاىب بالسجسع محل الثراسة ؟ -1

 بالسجسع محل الثراسة ؟ االستحاتيجيةما مدتغى تغفح السحونة  -2

 محل الثراسة ؟ بالسجسع االستحاتيجيةما سبيعة الع قة السغجغدة بيع إستحاتيجيات إدارة السغاىب و السحونة  -3

نتيجووة تشبيووق إسووتحاتيجيات إدارة السغاىووب بووالسجسع محوول  االسووتحاتيجيةمووا مقووثار التغيووحات الحاصوومة فووي السحونووة  -4
 الثراسة ؟

 تنسع أىسية البحت في الشقاط التالية: . أهمية البحث:1-2

ياتيا السختمفووة فووي تعخيووخ وتشووغيح تووأتي أىسيووة ىووجا البحووت مووع التووأثيح النبيووح والفعووال إلدارة السغاىووب باسووتحاتيج -1
ىتسووام بالسغاىووب وُحدووع إدارتيووا يدووسض بتحقيووق السحونووة سووع محوول الثراسووة، وبالتووالي فوودن االلمسج االسووتحاتيجيةالسحونووة 

 بالذكل السشمغب. االستحاتيجية

بوووالسجسع األموووح اللووواني الوووجي ياكوووث عموووى أىسيوووة البحوووت أنوووو جووواء متخامشوووا موووع الجيوووغد التوووي يبوووجليا السدووواولغن  -2
بسختموووف أنغاعيوووا )السحونوووة الدوووغقية، السحونوووة  االسوووتحاتيجيةالروووشاعي لعسوووغري )ببدوووكحة( لتحدووويع وتشوووغيح محونتوووو 

 التشافدية، محونة السعمغمات، محونة رأس السال البذحي، وتبديط اإلجحاءات(.

والتقمبوووات فوووي شوووتى الساسدوووات والسجسعوووات الروووشاعية اليوووغم تعووويذ فوووي عوووالظ شوووثيث السشافدوووة كليوووح التغيوووحات  -3
السجاالت، وىجا لو األثح النبيح عمى الحرة الدغقية واألداء اإلستحاتيجي ألي ماسدة، وموع ىشوا بوحزت أىسيوة إدارة 

 السغاىب كسفتاح أساسي لسغاجية ومدايحة كافة التغيحات والتشغرات الدابقة بالنفاءة والفعالية السشمغبة. 

الجثيوثة لمسكتبوة الجخائحيوة والعحبيوة قوث تحضوى باىتسوام العثيوث موع النتواب سعى البحت إلى تقثيظ بعز السعوارف  -4
 والباحليع، وقث تنغن نقشة انش   دراسات مدتقبمية جثيثة. 

 ندعى مع خ ل ىجا البحت إلى تحقيق األىثاف التالية: . أهداف البحث:1-3

 الثراسة.التعحف عمى مدتغى تشبيق إستحاتيجيات إدارة السغاىب بالسجسع محل  -1

 بالسجسع محل الثراسة. االستحاتيجيةالتعحف عمى مدتغى تغفح السحونة  -2

بوالسجسع محول  االسوتحاتيجيةالتعحف عمى سبيعة ع قة اإلرتباط واألثح بيع إسوتحاتيجيات إدارة السغاىوب والسحونوة  -3
 الثراسة.

 السوتحاتيجياتقيوث البحوت نتيجوة تشبيقوو  لمسجسوع االسوتحاتيجيةالتعحف عمى مقثار التغيحات الحاصمة في السحونة  -4
 إدارة السغاىب.



                                                                                                           Āfāq iqtiṣā i             

afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
 

Āfāqiqtiṣā i     Journal - Volume 5. Issue 10. June 2019.                         (59)                               

 

AFIQ 
 

 

عباس )إستشادا إلى ما وضحتو العثيث مع الثراسات الدابقة نجكح عمى سبيل السلالل دراسة  . فرضيات البحث:1-4
اإلجابوة (،  في أقداميا الشضحية والتشبيقية، وُبغية تحقيق أىثاف البحوت و 2014العشخي، )(، ودراسة 2017وآخحون، 

 عمى مختمف تداؤالتو قسشا بشحح الفحضية الحئيدية الرفحية التالية:

لمسجسووع محوول الثراسووة عشووث  االسووتحاتيجيةإدارة السغاىووب فووي السحونووة  السووتحاتيجيات"ال يغجووث أثووح ذو داللووة إحرووائية 
 ".(05.0)مدتغى السعشغية 

 ويشثرج ضسع ىجه الفحضية أربعة فحضيات فحعية:

لمسجسع محل الثراسة عشوث مدوتغى  االستحاتيجيةستقشاب السغاىب في السحونة ال"ال يغجث أثح ذو داللة إحرائية  -1
 ".(05.0)السعشغية 

لمسجسع محل الثراسة عشوث مدوتغى  االستحاتيجية"ال يغجث أثح ذو داللة إحرائية إلدارة أداء السغاىب في السحونة  -2
 ".(05.0)السعشغية 

لمسجسووع محوول الثراسووة عشووث مدووتغى  االسووتحاتيجيةأثووح ذو داللووة إحرووائية لتشووغيح السغاىووب فووي السحونووة  "ال يغجووث -3
 ".(05.0)السعشغية 

لمسجسوع محول الثراسوة عشوث مدوتغى  االستحاتيجيةحتفاظ بالسغاىب في السحونة ل "ال يغجث أثح ذو داللة إحرائية  -4
 ".(05.0)السعشغية 

نش قوا موع إشووكالية البحوت األساسوية وفحضوياتو السشحوحووة ولتحقيوق األىوثاف السشمغبوة قسشووا ا. نسوغذج البحوت: 1-5
بدعثاد نسغذج يذوتسل عموى متغيوحيع رئيدوييعل األول " إسوتحاتيجيات إدارة السغاىوب كستغيوح مدوتقل"، واللواني "السحونوة 

بقة ذات الرومة بالسغضوغ  قيوث الثراسوة، كستغيح تابع"  وذلط سبعا بعث ترفض العثيث موع الثراسوات الدوا االستحاتيجية
 والذكل السغالي يغضض ىجا الشسغذج.

 النموذج الفرضي لمبحث (11)الذكل 

 

 

 

 

 

 السرثر: مع إعثاد الباحليع باالعتساد عمى الثراسات الدابقة()

 يتحثد ىجا البحت بسا يمي: . حدود البحث:1-6

 تظ إجحاء البحت عمى السغصفيع اإلدارييع بسجسع لعسغري ببدكحة. الحدود البذرية: -1

وىوغ )يتحثد البحت بغصفو مجاال لمتشبيق باألقدام والفحو  التي تغجث بسجسوع لعسوغري ببدوكحة  الحدود المكانية: -2
  السجسع الرشاعي الغحيث عمى مدتغى السثيشة(.

 إسرتاتيجيات إدارة املواهب
 

 استقطاب املواهب -
 إدارة أداء املواهب -

 تطوير املواهب -
 االحتفاظ ابملواهب -

 

 :املرونة االسرتاتيجية
 املرونة السوقية -
 املرونة التنافسية -
 مرونة املعلومات -
 مرونة رأس املال البشري -
 تبسيط اإلجراءات -
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، حيوت توظ تغزيوع اإلسوتبانة عموى (2019)ح يشوايح موع سوشة توظ إجوحاء البحوت الحوالي خو ل شوي الحدود الزمانية: -3
  أفحاد عيشة الثراسة وذلط مع خ ل عثة زيارات ميثانية.

ىووجا البحووت عمووى معحفووة سبيعووة ع قووة االرتبوواط والتووأثيح بوويع إسووتحاتيجيات إدارة  اقترووح الحدددود الموضددو ية: -4
 لمسجسع محل الثراسة. االستحاتيجيةالسغاىب والسحونة 

 مجتمع البحث و ينته: .1-7

مغصووف  (40)يتسلوول مجتسووع البحووت الحووالي فووي جسيووع السووغصفيع اإلداريوويع بسجسووع لعسووغري ببدووكحة والبووالغ عووثدىظ 
، حيووت قسشووا بوودجحاء مدووض شووامل لجسيووع مفووحدات السجتسووع وتووظ (31/12/2018)ومغصفووة وذلووط حدووب إحرووائيات 

أي  اسووتبعاداسووتبانة وبعووث فحروويا لووظ يووتظ  (39)اسووتحد مشيووا تغزيووع االسووتبانة عمووييظ مووع خوو ل عووثة زيووارات ميثانيووة و 
الرووالحة لمتحميوول اإلحرووائي بمغووة االسووتبانات مشيووا نضووحا لتحقيقيووا شووحوط اإلجابووة الرووحيحة، وبالتووالي فوودن ندووبة 

(97 5%.)  

 . أداة البحث:1-8

مووع أجوول تحقيووق أىووثاف البحووت واختبووار فحضووياتو، ومعحفووة مدووتغى تووغفح إسووتحاتيجيات إدارة السغاىووب والسحونووة      
لجسوع البيانوات األوليوة والسعمغموات السشمغبوة،  كوأداة رئيدوية اسوتبانةبالسجسع محل الثراسوة. قسشوا بدعوثاد  االستحاتيجية

(، حيوت اعتسوثوا األبعواد 2017عبواس وآخوحون، )شاًء عموى دراسوة حيت محغر إستحاتيجيات إدارة السغاىب تظ إعثاده ب
 بالسغىبة". واالحتفاظالسغىبة، إدارة أداء السغىبة، تشغيح السغىبة،  استقشابالتالية ليجا السحغر: "

ليوجا (، حيوت اعتسوث األبعواد التاليوة 2014العشوخي، )تظ إعثاده بشاء عمى دراسة  االستحاتيجيةبيشسا محغر السحونة      
 السحغر: "السحونة الدغقية، السحونة التشافدية، محونة السعمغمات، محونة رأس السال البذحي، وتبديط اإلجحاءات".

تنغنوووة االسوووتبانة موووع قدوووسيعل األول تزوووسع البيانوووات الذخروووية والغصيفيوووة لمعسوووال اإلداريووويع وىوووي: "الجوووشد،      
. أمووا القدووظ اللوواني ُخروور لسحوواور االسووتبانة "سووشغات الخبووحة العسووح، الساىوول العمسووي، مجووال الغصيفووة الحاليووة، عووثد

عبوارة مغزعوة عموى أربعوة أبعواد:  (19)وتزسع محغريعل األول تشاولشا فيو إسوتحاتيجيات إدارة السغاىوب وعبحنوا عشوو بوو 
مسحونوووة إسووتقشاب السغىبووة، إدارة أداء السغىبووة، تشوووغيح السغىبووة، اإلحتفوواظ بالسغىبووة. أموووا السحووغر اللوواني فخروور ل

عبوووارة مغزعوووة عموووى خسدوووة أبعووواد: السحونوووة الدوووغقية، السحونوووة التشافدوووية، محونوووة  (20)وعبحنوووا عشوووو بوووو  االسوووتحاتيجية
 السعمغمات، محونة رأس السال البذحي، تبديط اإلجحاءات.

 اختبار أداة الثراسة:

عمى قياس الستغيحات التي صوسسة لقياسويا. ولمتحقوق موع  صث  أداة البحت: يقرث برث  األداة قثرة اإلستبانة -1
(، إذ نجوث أن معامول الروث  01في الجثول رقظ ) ةمغضح حيت كانة الشتائج ،عمى صث  السحطتظ اإلعتساد  ذلط

كسوا ن حوع أيزوا ( وىوغ معامول محتفوع جوثا ومشاسوب ألغوحاي وأىوثاف ىوجا البحوت، 0.896النمي ألداة البحت بمغ )
وبيجا يسكششا القغل أن جسيع عبارات أداة البحت ىي صادقة لسوا   لجسيع األبعاد والستغيحات محتفعة أن معامل الرث
 وضعة لقياسو.

كحونبواخ" إذ بموغ ىوجا السعامول  –ثبات أداة البحوت: بغيوة التحقوق موع ثبوات األداة توظ اسوتخثام "معامول اللبوات ألفوا  -2
وىوغ معامول محتفوع جوثا ومشاسوب ألغوحاي ىوجا البحوت،  (01)كسا ىغ مغضض في الجوثول  (0.803)ل ستبانة ككل 
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كووووجلط نجووووث أن معاموووول اللبووووات لجسيووووع الستغيووووحات واألبعوووواد محتفعووووة وبيووووجا ننووووغن قووووث تأكووووثنا مووووع ثبووووات أداة البحووووت 
  وص حيتيا لمتحميل اإلحرائي.

 كرونباخ–معامالت الثبات ألفا  (11)جدول 

 عثد العبارات الستغيح
-معامل اللبات ألفا 

 كحونباخ
 معامل الرث 

 777 0 605 0 04 إستقشاب السغاىب
 779 0 607 0 05 إدارة أداء السغاىب
 854 0 730 0 05 تشغيح السغاىب

 841 0 708 0 05 اإلحتفاظ بالسغاىب
 863 0 745 0 19 إستحاتيجيات إدارة السغاىب

 902 0 815 0 04 السحونة الدغقية
 801 0 642 0 04 السحونة التشافدية
 919 0 846 0 04 محونة السعمغمات

 775 0 602 0 04 محونة رأس السال البذحي 
 777 0 605 0 04 تبديط اإلجحاءات

 842 0 709 0 20 االستحاتيجيةالسحونة 
 896 0 0.803 39 اإلستبانة ككل

 (SPSS V17)السرثر: مع إعثاد الباحليع اعتسادا عمى مخحجات بحنامج 

 البيانات:. مرادر جمع 1-9

 وذلط كسا يمي: والسعمغمات البيانات جسع في واللانغية األولية السرادر عمى االعتساد تظ       

 تفحيغيوا ثوظ البحوت، مجتسوع مع عيشة عمى وتغزيعيا إستبانة ترسيظ خ ل مع عمييا الحرغل تظ :األولية السرادر -1 
 (Statistical Package For Social Sciences) اإلحروووائيالتحميووول  بحنوووامج باسوووتخثام وتحميميوووا

(SPSS.V17)،  قيسوة ذات دالالت إلوى الغصوغل بيوثف السشاسوبة اإلحروائية االختبوارات باالعتسواد عموىوذلوط، 

 .البحت مغضغ  تثعظ وماشحات

 واإللنتحونيوة الغرقيوة والسشذوغرات لوثورياتوا لمنتوب محاجعتشوا خو ل موع عمييوا الحروغل توظ: اللانغيوة السروادر -2
 محاحول جسيوع فوي سواعثتشا والتوي مباشوح غيوح أو مباشوح بذوكل سوغاء البحوت قيوث بالسغضغ  الستعمقة الجامعية والحسائل

 .البحت

 كتابوة فوي الدوميسة العمسيوة والشوح   األسود عموى التعوحف ىوغ البحوت ىوجا فوي اللانغيوة السروادر إلوى المجوغء موع اليوثف

 .الحالي بحلشا مجال في وتحثث حثثة التي السدتجثات آخح عع عام ترغر أخج وكجلط الثراسات،
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 . المنهج المدتخدم في البحث:1-11

عتسووث البحووت عمووى السووشيج الغصووفي التحميمووي الووجي يسكووع مووع خ لووو يووتظ دراسووة الضوواىحة ووصووفيا وصووفا دقيقووا مووع ا 
خ ل جسع البيانات وتبغيبيا ثظ تحميميا وتفديحىا، وتحثيوث سبيعوة الع قوة بويع متغيوحات الضواىحة السثروسوة. واسوتخثم 

اسووة نحووغ إسووتحاتيجيات إدارة السغاىووب وع قتيووا بالسحونووة البوواحليع األسوومغب السدووحي ُبغيووة استقروواء أفووحاد عيشووة الثر 
 لسجسع لعسغري ببدكحة. االستحاتيجية

 . التعريفات اإلجرائية:1-11

 ليكغنغا مغىغبيع. لمعامميع الُسجسع محل الثراسةغفحىا يُ التي  والبحامج مجسغعة العسمياتىي  إدارة السغاىب: -1

فوي سوغ  العسول سبقوا  يعوالستواح يعالساىم العامميعججب وتحغيب أكبح عثد مع وىغ عسمية  إستقشاب السغاىب: -2
  الُسجسع محل الثراسة.حثدىا يُ لمشغعية التي 

 .بالذكل السشاسب أداء العامل لعسمو فعاليةتحثيث درجة وىغ عسمية  إدارة أداء السغاىب: -3

  التنغيع السدتسح.بحامج التثريب و  خ ل تغفيح مع العامميع،كفاءة  وتشغيح تحديع وىغ عسمية تشغيح السغاىب: -4

مع والد مة تغفيح األمع خ ل ، الُسجسع محل الثراسةفي ىب الشادرة ا بقاء السغ إ وىغ عسمية اإلحتفاظ بالسغاىب: -5
 ىتسام بالبحامج الرحية لثيو.واإل

عموى إعوادة مغقعوو فوي الدوغ  وتغييوح خششوو التشافدوية  الُسجسوع محول الثراسوةوتسلل قوثرة  :االستحاتيجيةالسحونة  -6
 بسا يتساشى مع التشغرات والتغيحات الحالية، كتشغيح مشتجات جثيثة، ودخغل أسغا  جثيثة...إلخ.

 وتسلل قثرة الُسجسع محل الثراسة عمى التنيف مع التغيحات والتقمبات الدغقية.  السحونة الدغقية: -7

 ،األعسوووال والتوووأقمظ معيوووا تذوووخير تغيوووحات محووويطعموووى  الُسجسوووع محووول الثراسوووةقوووثرة  لوتسلووو السحونوووة التشافدوووية: -8
 باستسحار.  الخبائع الستغيحة ورغبات االستجابة لحاجاتو 

في الحرغل عمى السعمغمات السشمغبة في الغقة السشاسوب  الُسجسع محل الثراسةوتسلل قثرة محونة السعمغمات:  -9
 القحارات بكفاءة وفعالية.  لني يتسكع مع إتخاذ

عمووى تووغفيح العووثد النووافي مووع العووامميع لزووسان  الُسجسووع محوول الثراسووةوتسلوول قووثرة  محونووة رأس السووال البذووحي: -10
 سيح العسل بالذكل السشمغب. 

تبدوووويط اإلجووووحاءات: ويعشووووي تحميوووول جسيووووع العشاصووووح والخشووووغات التووووي توووواثح عمووووى أداء العسوووول فووووي الحاضووووح  -11
 والسدتقبل.

 . الثراسات الدابقة1-12

لمسشضسوووات:  االسوووتحاتيجية(، بعشوووغان: "إدارة السغىبوووة وتأثيحىوووا فوووي دعوووظ القوووحارات 2017عبووواس وآخوووحون، )دراسوووة  -1
عيشة مع مثيحي ورؤساء األقدام في مدتذفى مثيشة الشب/ بغثاد"، ىثفة إلى تحثيث مفيغم  دراسة إستش عية ألراء

، ومعحفوة كيفيوة تشبيوق إدارة السغىبوة فوي االسوتحاتيجيةإدارة السغىبة وأىسيتيا في مشضسات األعسال وفي دعظ القوحارات 
اد، وذلوط موع خو ل النذوف عوع أثوح في السجال الروحي فوي مدتذوفى مثيشوة الشوب ببغوث االستحاتيجيةدعظ القحارات 

إستقشاب السغىبة، إدارة أداء السغىبة، تشغيح السغىبة، اإلحتفواظ السغىبوة( فوي دعوظ )أبعاد إدارة السغىبة والستسلمة في 
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والستسلمة في )الُبعث الذسغلي، الُبعث التثريجي، ُبعث الحذث العذوغائي، وُبعوث اإلختيوار الشبيعوي(.  االستحاتيجيةالقحارات 
وتغصوووومة الثراسووووة إلووووى عووووثة إسووووتشتاجات أبحزىووووا وجووووغد ع قووووة إرتبوووواط وأثووووح معشووووغي بوووويع إدارة السغىبووووة والقووووحارات 

وذلط مع خ ل الثور الجي تاديو إدارة السغىبة بعشاصحىا األربعة فوي تعخيوخ قوثرة إدارة السدتذوفى عموى  االستحاتيجية
تغجيوووو أنضوووار إدارة السدتذوووفى محووول الثراسوووة إلوووى ضوووحورة بشجووواح، وموووع أىوووظ تغصوووياتيا  االسوووتحاتيجيةإتخووواذ قحاراتيوووا 

اإلىتسووام بووددارة السغىبووة وجعميووا جووخءا مووع ثقافتيووا وذلووط ألىسيتيووا الفعالووة فووي رفووع قووثرة العووامميع عمووى دعووظ قحاراتيووا 
 . االستحاتيجية

اسووة تشبيقيووة عمووى فووي جووغدة األداء الساسدووي: در  االسووتحاتيجية" أثووح السحونووة (، بعشووغان:2014العشووخي، )دراسووة  -2
بذحكة الشيوحان النغيتيوة،  في جغدة األداء االستحاتيجيةالسحونة ىثفة إلى التعحف عمى أثح  ،شحكة الشيحان النغيتية"

حيت تظ إستخثام نسغذج السعادالت الييكميوة لبشواء نسوغذج يبويع الع قوات التأثيحيوة واإلرتباسيوة بويع متغيوحات الثراسوة، 
السحونوة الدوغقية، ) االسوتحاتيجيةنتوائج أبحزىوا ىوغ وجوغد أثوح ذي داللوة إحروائية لمسحونوة وتغصمة الثراسوة إلوى عوثة 

السحونة التشافدية، محونة السعمغمات، محونة رأس السال البذوحي، وتبدويط اإلجوحاءات( فوي جوغدة وفعاليوة وكفواءة أداء 
سوول عمووى تعخيووخ مفيووغم السحونووة شووحكة الشيووحان النغيتيووة. وخمرووة الثراسووة إلووى مجسغعووة مووع التغصوويات مشيووا: الع

بأبعادىا السختمفة في شحكة الشيحان النغيتية، وذلط ألىسيتيا ودورىا في جعول الذوحكة محنوة فوي التنيوف  االستحاتيجية
 مع الستغيحات البي ية عمى مثى البعيث بسا يشعكد عمى جغدة أدائيا في األسغا  السختمفة. 

بعووواد ادارة السغىبوووة فوووي دعوووظ االبوووثا  فوووي السشضسوووات التعميسيوووة أدور " (، بعشوووغان:2013،  وحووواجظ متعوووب)دراسوووة  -3
ىووثفة إلووى تغضوويض مفيووغم إداري  "،اليي ووات التثريدووية فووي جامعووة القادسووية أعزوواءدراسووة تحميميووة  راء عيشووة مووع 

خووو ل حووثيت وىوووغ إدارة السغىبوووة ومعحفووة الوووثور الحقيقوووي لووو فوووي تحدووويع اإلبووثا  والتشافدوووية لسشضسوووات األعسووال موووع 
أبعادىووا السختمفووة. وتغصوومة الثراسووة إلووى عووثة نتووائج أبحزىووا وجووغد ع قووة إرتبوواط مغجبووة ذات داللووة إحرووائية ألبعوواد 
إدارة السغىبة في دعظ اإلبثا . وخمرة الثراسة إلى مجسغعة مع التغصيات مشيا: ضحورة تبشي نضام الحغافخ يدوتشث 

 ية التي تديظ في تحديع األداء وتقمير الفجغة السعحفية.عمى أسد مغضغعية لسكافأة أصحاب األفنار اإلبثاع

سوووتحاتيجي فوووي تحقيوووق التسيوووخ التشضيسوووي وفوووق ستذوووحاف اإل"دور اال (، بعشوووغان:2018، لغسوووياألقوووثوري )دراسوووة  -4
اإلسوتحاتيجي والتسيوخ التشضيسوي وفقوا لسشضوغر  االستذوحافىثفة إلى التعحف عمى دور ". االستحاتيجيةمشضغر السحونة 

مع خ ل تحميول الع قوة واألثوح بويع ىوجه الستغيوحات فوي القشوا  الروحي فوي محافضوة كحكوغك.  االستحاتيجيةالسحونة 
وتوأثيح معشوغي فوي كول موع التسيوخ  ارتبواطستذحاف اإلستحاتيجي ع قوة إلى عثة نتائج أبحزىا أن ل وتغصمة الثراسة 

والتسيووخ  االسووتحاتيجيةوتووأثيح معشووغي بوويع السحونووة  ارتبوواط، فزوو  عووع وجووغد ع قووة االسووتحاتيجيةالسحونووة التشضيسووي و 
التشضيسووووي. واختتسووووة الثراسووووة بسجسغعووووة مووووع التغصوووويات والسقتححووووات مشيووووا: تشسيووووة الووووغعي اإلسووووتحاتيجي لمقووووادة فووووي 

ة النفواة الستذوحاف السدوتقبل وتعخيوخ التسيوخ السشضسات الرحية بالثور الجغىحي والحيادي الجي يسكوع أن تمعبوو اإلدار 
تحاتيجية تدوتشث إلوى تفعيول في تمط السشضسات، ىجا باإلضافة إلى ضحورة تبشي السشضسات الروحية آليوات وأسواليب إسو

 والتسيخ التشضيسي في مجاالتو اإلدارية والفشية. االستحاتيجيةستذحاف اإلستحاتيجي والسحونة دور اال

اسووات الدووابقة والتعووحف عمووى إجحاءاتيووا وأدواتيووا ونتائجيووا ومقارنتيووا بالثراسووة الحاليووة، نجووث أن مووع خوو ل محاجعووة الثر 
فووي الووحبط أو دراسووة الع قووة واألثووح بوويع متغيووحيع جووغىحييع "إسووتحاتيجيات إدارة السغاىووب" و  انفووحدتىووجه األخيووحة قووث 

 " وىجا ما لظ تتشاولو الثراسات الدابقة.االستحاتيجية"السحونة 
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   . الجانب النظري لمبحث2

 . ماىية إستحاتيجيات إدارة السغاىب2-1

حووثى إدارة السغاىووب إ إسووتحاتيجيةوتشفيووجىا، وتسلوول  إعووثادىاخشووة تعسوول الساسدووة عمووى عبووارة عووع  االسووتحاتيجية     
 فوي تعام تيوا السوتحاتيجياتداخل الساسدة. حيوت تدوتخثم إدارة السغاىوب البذوحية ا الغصيفية السغجغدة الستحاتيجياتا

ألىووثاف العامووة د مووع خ ليووا اعبووارة عووع بووحامج عسوول عامووة فووي الساسدووة، تحووث االسووتحاتيجيةفمووع البي ووة الخارجيووة، 
تسلوول ترووغر عووام  السووتحاتيجياتإن احيووت .سووح  العسوول وتخروور السووغارد الزووحورية لتحقيووق تمووط األىووثاف تختووارو 

 .تيا وسياساتياإلدارة السغاىب يحتبط بتحثيث األىثاف العامة وقحارا

 :مفيغم السغىبة -1

 تحثيوووث فوووي ميسوووة يعتبحونيوووا التوووي التفوووغ   مجووواالت تعحيوووق دقيوووق لمسغىبوووة وذلوووط لتعوووثد إعشووواءالبووواحلغن فوووي  اختموووف
آخوحون عحفغىوا  العامة، في حويع العقمية القثرة في السغىبة، فتعثد ا راء ووجيات الشضح فيشاك مع ركخ عمى التفغ  

الذخروية. ورغوظ ىوجا  والدوسات الخروائر موع خو ل بعوز أو األكاديسي التحريل أو الخاصة القثرات عمى بشاء
سوسية لمفعول وىوب لغغيا السغىبة ىي أحوث التروحيفات اإل األولى نو يسكع تعحيق السغىبة مع ناحيتيع:أال إاالخت ف 

 ِلووي َىووْب  قغلووو تعووالى:ب َربِّ ". وملووال ذلووط اإلندووانومعشاىووا المغووغي" أعشووى دون مقابوول وىووغ الذوويء الووجي ال يسمنووو 
اِلِحيَع﴾)الذعحاء، ا ية  ُحْنسا  (. 83َوَأْلِحْقِشي ِبالرَّ

الَعِشَيوُة،  :"َمغِىَبوةُ  يتزوض معشوى السغىبوة أكلوح فوي قوغاميد المغوة العحبيوة حيوت وحدوب تعحيوق قوامغس الغسويط فيوي:
حاَبُة َتَقُع حيُت وَقَعْة، وِحْرٌع ِبَرْشعاَء، وَرُجٌل، وَغو ثيُح مواٍء َصوغيٌح، وُتْنَدوُح ىواُؤُه"، والَسْغِىَبوُة االسوتعثاُد الفشوحي  والدَّ

( ىي: Talentالسغىبة ) في قغاميد المغة اإلنجميخية أما .مغقع الغسيط لمسعاني() لثى الَسْحِء لمبحاعة في فعٍّ َأو نحِغه
أي السغىبووة ىووي  لكفوواءة سبيعيووة لذوويء مووااليبووة، والقووثرة، والنفوواءة، والعبقحيووة وىووي الرووفات الشبيعيووة، حيووت تضيووح 

 أو( ىوووغ الذوووخر الوووجي يستموووط قوووثرة فشحيوووة غيوووح عاديوووة فوووي أحوووث الشذووواسات giftedالنفووواءة والتسيوووخ، والسغىوووغب )
 (.مغقع الغسيط لمسعاني) السجاالت

 حيووت، دبيووات والثراسووات الدووابقة لمسغضووغ  أنووو ال يغجووث تعحيووق شووامل متفووق عميووواألتذوويح  ، إذاصووش حا ةلانيوووال
"سوسات معقوثة  بأنيوايوا نخبوة الخبوحاء الستخررويع تعحفف :أبحزىواعحفة بتعاريق عثيثة ومختمفة ندتعحي فيسوا يموي 

تاىل الفحد لإلنجاز السحتفع في بعز السيارات والغصوائف، والسغىوغب ىوغ الفوحد الوجي يسموط اسوتعثادا فشحيوا وتروقمو 
نخبوة الحسوظ ...وغيحىا") أوالذوعح  أومجوال محوثد ملول السغسويقى البي ة الس ئسة، لوجا تضيوح السغىبوة فوي الغالوب فوي 

 في يخمقغا فارقا أن يسكشيظ الجيع األفحاد "أول ط فالسغاىبإضافة إلى ذلط،  .(33: 2014مع الخبحاء الستخرريع، 
 موع عاليوة مدوتغيات تحقويقيظ سحيوق عوع األداء، أو ذلوط فوي مباشوح وبذوكل مدواىستيظ سحيق عع إما الساسدة أداء

 (.13: 2014الييفي، الشغيل") السثى عمى األداء

ن السغىبوة ىوي جسموة الروفات والدوسات واإلمكانيوات أنيوا تتفوق فوي مجسميوا عموى أال إ ورغظ اخوت ف ىوجه التعواريق،
تندووب  اتالساسدوو حووثىإ امتمنتيووان إوالتووي و  والسووغارد البذووحية برووفة عامووة، األفووحاد التووي يتستووع بيووا الشووادرة والقووثرات

 التشافدية. ميخة مسا يذكل ليا أدائياا قيسة مزافة في مشي
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 :المواهب إدارةمفهوم  -2

ووجيووات الشضووح مووع باحووت ألخووح، لووجلط صووعب تحثيووث  آراءتعووثدت وتبايشووة تعوواريق ادارة السغىبووة بدووبب اخووت ف 
االخوووت ف حيغيوووة وحثاثوووة السغضوووغ  فوووي حوووث ذاتوووو إضوووافة الوووى تذوووعب  أسوووباب أىوووظتعحيوووق دقيوووق وشوووامل ليوووا، ولوووع 

 التعاريق: أىظاستخثاماتو العمسية والفنحية، وفيسا يمي جثول يزظ جسمة مع 

 دارة الموهبة من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثينإ( مفهوم 12الجدول)
 اٌّفهىَ اٌجبدث اٌزؼغَف

01 (Heinen &Neill, 2004, 67) 
 ْ رشٍك اٌّؼاَب اٌزٕبفـُخ  اٌّّبعؿبد اٌزٍ َّىِٓجّىػخ ِٓ 

 اٌّـزضاِخ 

02 (Creelman, 2004, 3)  ْػٍُّخ جظة، واؿزمطبة، واالدزفبظ ثبٌؼبٍُِٓ اٌّىهىثى 

03 (Stockley,2005) 

ِضسً ِٕظُ واػٍ ِؼزّض ٌجظة ورطىَغ واالدزفبظ ثبْفغاص 

ُّخ اٌذبٌُخ اٌظَٓ ٌضَهُ اٌمبثٍُخ واٌمضعاد ٌزٍجُخ اٌذبجبد اٌزٕظُ

 واٌّـزمجٍُخ 

04 (Ashton & Morton, 2005, 30) 
ئؿزغارُجُخ وِضسً شبًِ ٌىً ِٓ اٌّىاعص اٌجشغَخ ورشطُػ 

 اٌؼًّ  و ِـبع جضَض ِٓ  جً رذمُك اٌفبػٍُخ اٌزٕظُُّخ 

05 (Nancy & Lockwood, 2006, 2) 

ػٍُّخ رطجُك االؿزغارُجُبد اٌّزىبٍِخ  و أْظّخ اٌّصّّخ 

ورطىَغ واالدزفبظ ثبْفغاص ِٓ طوٌ اٌّهبعاد ٌجظة 

 اٌّطٍىثُٓ ٌّمبثٍخ دبجبد اٌؼًّ اٌذبٌُخ واٌّـزمجٍُخ 

06 (Lubitsh & Smith, 2007, 2) 
ِجّىػخ ِٓ أْشطخ أصاعَخ اٌّزغاثطخ واٌزٍ رزُّؼ ثجظة 

 ورىبًِ ورطىَغ ورذفُؼ واالدزفبظ ثبْفغاص اٌّىهىثُٓ 

07 (Blass, 2007, 3) 
اٌؼٍُّبد واٌفغص االظبفُخ اٌزٍ رىفغهب االصاعح  ِجّىػخ

 ٌٓفغاص فٍ اٌّإؿـخ ٌُىىٔىا ِىهىثُٓ 

08 (Bechet, 2008, 19) 

ِجّىػخ ِٓ أجغاءاد واٌذٍىي اٌّجزىغح اٌزٍ رـّخ 

ٌٍّإؿـخ ثزفؼًُ ِىاهت اٌؼبٍُِٓ ٌضَهب ورذمُك  لصً لضع 

 ِٓ اٌفبػٍُخ 

09 (Christensen & Rog, 2008, 744) 

ِجّىػخ ِٓ اٌّّبعؿبد اٌّؼزبصح ٌمـُ اٌّىاعص اٌجشغَخ ِثً  -

 االؿزمطبة واالسزُبع واٌزطىَغ واٌّهٕخ واصاعح اٌزؼبلت 

اٌزغوُؼ ػًٍ رضفك اٌّىاعص اٌجشغَخ فٍ جُّغ  ٔذبء  -

اٌّإؿـخ ثبالؿزٕبص ػًٍ ػىاًِ ِثً ِهبعاد اٌمىي اٌؼبٍِخ 

 واٌؼغض واٌطٍت 

 بفأح ِىهجخ اٌؼبًِ اٌزغوُؼ ػًٍ اٌّصبصع ورطىَغ وِى -

10 (Armstrong, 2009,168) 

ػٍُّخ رذضَض ورطىَغ وجظة واثمبء االِىبٔبد اٌّىجىصح ٌضي 

االفغاص اٌّىهىثُٓ واؿزغ.ٌهب ؤشغهب ٌّسغَٓ ٌغغض 

 رذمُك االؿزشضاَ اٌّشزغن 

11 (Chandra, 2009, 75) 

رشُغ ئًٌ ػٍُّخ اٌزطىَغ واالدزفبظ ثبٌؼبٍُِٓ اٌجضص، 

واالدزفبظ ثبٌؼبٍُِٓ اٌذبٌُُٓ، واٌؼًّ ػًٍ جظة واٌزطىَغ 

 اٌؼبٍُِٓ طوٌ اٌّهبعاد اٌؼبٌُخ ٌٍؼًّ فٍ اٌّإؿـخ 

12 (Silzer & Dowell, 2010, 18) 

ِجّىػخ ِٓ اٌؼٍُّبد، واٌجغاِج واٌّؼبَُغ اٌثمبفُخ اٌّزىبٍِخ 

اٌّصّّخ ٌجظة ورطىَغ ؤشغ اٌّىاهت واٌّذبفظخ ػٍُهب 

ثهضف رذمُك االهضاف االؿزغارُجُخ ورٍجُخ ادزُبجبد االػّبي 

 فٍ اٌّـزمجً 

 (278-250: 2013متعب وحاجظ،  )السرثر:    

 تذوكل جوخءا والتوي الحثيلوة، األعسوال إدارة فوي الفعالوة السوتحاتيجياتا أبوحز معتعتبح  السغاىب ددارةإضافة إلى ذلط ف
 الع قووات اإلندووانية ببشوواء وإنسووا فحدووب، الووغصيفي بووالتعمظ تتعمووق ال لنغنيووا نضووحا القيووادي التشووغيح بووحامج مووع يتجووخأ ال

 .(10: 2013رضغان، ) البذحي السغرد  وإدارة
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ىوب ىوي جسموة موع عسميوات تشوغيح وتغحيوث وتنامول بويع التحكيوخ ا دارة السغ إن أ يتزض ،مع تعاريق بشاًء عمى ما تقثم
جول التسيوخ وتشوغيح العوامميع أالساسدة، وىوجا كموو موع  االستحاتيجيةىثاف عمى قثرات ومغاىب السغصفيع وتحقيق األ

 .الجثد، والسحافضة عمى العامميع الحالييع، وججب العامميع السغىغبيع مع ذوي الخبحات العالية لمعسل في الساسدة

 : المواهب إدارة أهمية -3

 :ه األىسية في الشقواط التاليوةحيت يسكع ذكح ىجمساسدات لدارة السغاىب مع خ ل السشافع التي تقثميا إىسية أ تنسع 
  :(259: 2013)متعب وحاجظ، 

 اإلنتاجية.زيادة  -أ

 الساسدات.ختيار السشاسب لمعامميع لمعسل في اال -ب

 .س السال البذحي وزيادة السياراتأتشغيح ر  -ج

 .العسل عمى تحديع صغرة وسسعة الساسدة وع متيا التجارية -د

 : المواهب إدارة أهداف -4

 :(38: 2015الخبيثي وعباس، ) :تيةدارة السغىبة في الشقاط ا إىثاف تغضيض أ يسكع 

حتياجات الساسدة مع العامميع ال زمة لتمبية متشمبات خشوة العسول الحاليوة االسشمغبة لتحثيث  االستحاتيجيةعثاد إ  -أ
 .والسدتقبمية

 جحاءات ال زمة لقياس القثرات السشمغبة والستغفحة.وضع اإل -ب

 حتياجات الفحدية لمعامميع.دوات االزمة لمتشغيح التي تعتسث عمى االق مثى مع العسميات واألخم -ج

 تحثيث سح  الحرغل عمى واالحتفاظ باألفحاد الحاسسيع لمشجاح. -د

 .ال تت ءم قثراتيظ مع متشمبات الساسدة عتأسيد السثاخل السشاسبة لمتعامل مع العامميع الجي -ه

ن داء العووالي ا لووى األإسياسووة التغصيووف ال زمووة لمغصووغل  امت كيوواسووتحاتيجيات الساسدووة لزووسان إقيوواس تووأثيح  -و
 وفي السدتقبل.

 :إدارة السغاىب ستحاتيجياتإ -5

يذيح النليح مع الباحليع والستخرريع في مجال ادارة السغارد البذحية أن ىشاك العثيث مع العغامل التي تداعث في 
فوي  الساسدواتمتعامل موع إدارة السغاىوب فوي لستحاتيجيات اىجه العغامل ك واعتبحواالساسدة،  نجاح إدارة السغاىب في

العروح الحوثيت والتووي تقوع عمووى كاىول إدارة السووغارد البذوحية وتمخميووا تغفيحىوا لنافووة أقدوام ووحووثات الساسدوة لتحقيووق 
  (:86: 2015الخبيثي وعباس، ) ككل، وىي كسا يمي االستحاتيجيةف ااألىث

جووجب وتحغيووب أكبووح عووثد مووع السووغارد البذووحية  االسووتحاتيجيةاسووتحاتيجية اسووتقشاب السغاىووب: يقووع عمووى عوواتق ىووجه  -أ
الساىمة والرالحة والستاحة في سغ  العسل سبقا لمشغعية التي تحثدىا الساسدة، فز  عع تغخي رغبة وقشاعوة تموط 

 السغارد.
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داء موووع العسميوووات السيسوووة إلدارة السوووغارد البذوووحية فعوووع ة تقيووويظ األسوووتحاتيجيإتعوووث  داء السغاىوووب:أدارة إاسوووتحاتيجية  -ب
سحيقيا يوتظ التأكوث موع موثى كوغن الفوحد العامول فوي الساسدوة يوادي عسموو بذوكل فاعول، أي تحثيوث درجوة فاعميوة أداء 

 ىجا العامل لعسمو.

السيسوووة فوووي أي  حاتيجياتالسوووتسوووتحاتيجية تشوووغيح السغىبوووة موووع اإن أيسكوووع القوووغل بووو اسوووتحاتيجية تشوووغيح السغاىوووب: -ج
وذلووط عووع سحيووق بووحامج التووثريب والتشووغيح التووي  ،وذلووط ألنيووا تقووغم بتحدوويع كفوواءة السووغارد البذووحية وتشغيحىووا ماسدووة

 سد صحيحة وسميسة.أعساليا عمى أ تقغم باإلعثاد لمسغارد البذحية لسسارسة 

ىووظ الغسووائل التووي تدوواعث الساسدووة عمووى أ عمووى تحثيووث  االسووتحاتيجيةتعسوول ىووجه  بالسغاىووب: االحتفوواظاسووتحاتيجية  -د
 ىتسام بالبحامج الرحية لثييا.مع والد مة واالبقاء السغىبة الشادرة لثييا، عع سحيق تغفيح بحامج األإتحثيث و 

 :أهمية استراتيجيات إدارة المواهب -6

سوتحاتيجية الساسدوة الذواممة بغصوفيا شوحيكا إن تتنامول وبذوكل توام موع أستحاتيجيات إدارة السغىبة والتي البث ليوا إن إ
سوتحاتيجيات إيديظ في تحقيق التنامل فوي العسول واألداء، وبموغأل األىوثاف السدوشحة، ولوجلط تنسوع أىسيوة  تإستحاتيجيا

  (:22-21: 2014الييفي، )في الشقاط التالية  إدارة السغىبة

 تحثيث مع الجي سيذسل ببحنامج إدارة السغىبة. -أ

 .نفاءاتالسقرغد بالسغىبة باستخثام معاييح ملل القثرات واإلمكانات وال تحثيث ما -ب

 تحثيث متشمبات السغىبة السدتقبمية الساسدة. -ج

 حبض ومفيغم السدتخثم البثيل.تشغيح الساسدة باستخثام مفيغم مكان العسل السُ  -د

ليوووة ويوووتظ جوووجبيظ والوووجيع يحتسووول فوووحاد ذوي جوووغدة عاأاسوووتخثام إجوووحاءات االختيوووار والجوووجب التوووي تتزوووسع وجوووغد  -ه
 تغاجثىظ في الساسدة ويبقغن فييا لسثة سغيمة مع الخمع.

سوووتق لية فوووحاد الفوووحا إلصيوووار ميووواراتيظ وتشسيتيوووا وموووشحيظ اإلتروووسيظ الغصوووائف لتشوووغيح األدوار التوووي تسوووشض األ -و
 والتحثي.

 تيي ة الفحا لمعامميع ذوي السغاىب لتحقيق تشغيح في ميشيظ ونسغىا. -ز

 خمق بي ة عسل تثعظ العسل وتديل نضام العغائث. -ح

 بشاء إسار يحقق التغازن السششقي ما بيع العسل في الساسدة والحياة خارجيا. -ط

 تشغيح ميارات القيادة لثى مثيحي الخط التذغيمي. -ي

 والسشمغب مشيا.ستقحارىا ومغاصفات السغجغد اجحاء تثقيق دوري لحصث السغىبة لتحثيث معثل دورانيا ومدتغى إ -ك

 المرونة االستراتيجية ماهية. 2-2

البي يوووة، لوووجا البوووث  قوووثرة الساسدوووات عموووى االسوووتجابة الدوووحيعة لمفوووحا والتغييوووحاتتذوووسل  االسوووتحاتيجيةإن السحونوووة 
ولعووثة أسووباب مشيووا: أن  ،جثيووثة نتيجووة ضووحورتيا لتحقيووق ميووخة تشافدووية االسووتحاتيجيةأن تووثرك السحونووة  اسدوواتلمس

التغيوحات البي يوة الياموة والدوحيعة والتوي تحوثث تغييوحًا  شحط لخيادة قثرة الساسدوات عموى مغاجيوة االستحاتيجيةالسحونة 
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عتسادىوا ا إدارة نذاساتيا في صول ىوجه الضوحوف، وأنوو موع الزوحوري  سحيعًا في األسغا  بكفاءة وفعالية، وتسكيشيا مع
ويعتسوث نجواح الساسدوات فوي بي وة العسول السعاصوحة   التقشيوة، في سغ  السشتجات العاليوة إلدارة حالة التغييح السدتسح

، االسوتحاتيجيةىجا ما ألخم عمى الساسدات ضحورة االىتسوام بالسحونوة  لستغيحة،ا في قثرتيا عمى مجاراة صحوف الدغ  
يوحة فوي مدوتقبمية، فيوي تسكوع الساسدوة موع التنيوف واالسوتجابة بدوحعة لمشبيعوة الستغ ألنيا تثعظ تشغيح اسوتحاتيجيات

 .(25: 2015البغثادي والجبغري، ) الثاخمية والخارجية عغامل البي ة

 مفهوم المرونة االستراتيجية .1

في " قابمية الساسدوة عموى تقوثيظ تشوغ  واسوع موع السشتجوات إلوى  االستحاتيجيةوفقا لمسثخل االستحاتيجي تتسلل السحونة 
الخبائع، وىي كجلط تقيد كيف أن الساسدة ُتدح  لتدتشيع تحغيل معالجتيا مع صشع خط مشتجوات قثيسوة إلوى خوط 

 (.121: 2011السعاضيثي والشائي، )مشتج جثيث" 

دة مغقعيووا فوي الدوغ  وتغييووح خششيوا التشافدووية، عموى أنيووا قوثرة الساسدووة عموى إعوا االسوتحاتيجيةكسوا تعوحف السحونووة 
سوووتحاتيجياتيا الحاليوووة التوووي لوووظ تعوووث مشاسوووبة. وتسلووول أيزوووا قوووثرة الساسدوووات عموووى تشوووغيح مشتجوووات ط أو تغييوووح اوتفنيووو

جثيثة، ودخغل أسغا  جثيثة، وصشاعات جثيثة، وليد التحكيخ عمى قثرة الساسدة عمى تعثيل أحجام مشتجاتيا وفقوا 
 (.222-221: 2016ولي وآخحون، )غ  الستغيحة لستشمبات الد

 (32-31: 2015الذحيق، ) أيزا مع خ ل: االستحاتيجيةويسكع فيظ السحونة 

بالسحونووة  ا مباشوحةورتباسيوا الدوحعة التوي يسكوع أن تتفواوت فييوا األولغيوات التشافدوية ضوسع عسول معويعل أي موثى -أ
 .السسارسات مع الغقةالتذغيمية، وتفيظ عمى أنيا القثرة عمى تغييح 

حة ىشوا ىوي ماشوح والنلو فوي وضوع معويع ضوسع عسول معويعل عمسوًا أن االسوتحاتيجيةكلحة واتدوا  قاعوثة الخيوارات  -ب
 .عمى العثد النبيح مع الخيارات السحتسمة

  .رتباسيا مباشحة بالسحونة التذغيميةاسحعة اإلنتقال مع عسل إلى آخحل أي مثى  -ج

 .السحتسمة التي يسكع بمغغيا عشث نقشة معيشةكلحة األعسال  -د

 أهمية المرونة االستراتيجية .2

 (:16-15: 2016عابث، ) :في الشقاط التالية االستحاتيجيةيسكع تغضيض أىسية السحونة      

 شحط لخيادة قثرة الساسدات عمى مغاجيوة التغيوحات البي يوة الياموة والدوحيعة والتوي تحوثث االستحاتيجيةإن السحونة  -أ
صل ىجه الضحوف، وأنوو موع الزوحوري اعتسادىوا  سحيعًا في األسغا  بكفاءة وفاعمية، وتسكيشيا مع إدارة نذاساتيا في

 .لتأكثإلدارة حالة التغييح السدتسح في سغ  السشتجات العالية التقشية في صل عثم ا

عووووع أيووووة  تعخيوووخ قابميووووة الساسدووووات وقوووثراتيا ل سووووتجابة لتغيووووح حاجوووات ورغبووووات العسوووو ء الستغيوووحة، ولمنذووووف  -ب
 .تفزي ت لمعس ء، واىتساميا بقثرات الساسدة التدغيقية وذلط مع خ ل عسمية التفاعل بيشيا وبيع عس ئو

أسووغا  متعووثدة، وزيووادة قووثرتيا عمووى تغليووث قيسووة دوواىستيا فووي زيووادة قووثرة الساسدووات عمووى عووحي مشتجاتيووا فووي م -ج
حقيقووة لمعسوو ء، وفوووي جعوول الساسدوووة سووحيعة االسووتجابة ألي تغيوووح فووي سمبوووات العسوو ء الستغيووحة، وىوووي ميسووة لشسوووغ 

  .لتحديع نغعية حياة سبقات السجتسع وبقائيا، وتيتظ بتغليث فحا الساسدة الساسدات
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 قياسها(أو طرق )أبعاد المرونة االستراتيجية  .3

 في صل البي ة االقترادية الحالية في خسدة أبعاد: االستحاتيجيةتتسلل األبعاد الحئيدية لمسحونة 

السحونة الدغقية: تذيح إلى قثرة الساسدة عمى إعادة قياس جيغدىوا التدوغيقية عموى السوثى الخمشوي قرويح األجول  -أ
خووو ل الحروووة الدوووغقية، وسوووحعة االسوووتجابة لشمبوووات  وذلوووط ل سوووتجابة لمتغيوووحات البي يوووة السحيشوووة، ويوووتظ قياسووويا موووع

 (. 30: 2014الشعيسات، )العس ء، والثخغل ألسغا  جثيثة وتحثيث الدغ  السشاسب 

وتذوووخير  قوووثرة الساسدوووة عموووى االسوووتجابة لحاجوووات الخبوووائع السسيوووخة والستغيوووحة، تذووويح إلوووى: السحونوووة التشافدوووية -ب
 ط.وتعبح السحونة التشافدية عمى قثرة الساسدة عمى التأقمظ مع متشمبات السحي، األعسال والتأقمظ معيا تغيحات محيط

وعووثم وتعكوود السحونووة التشافدووية قووثرة الساسدووة عمووى التشووافد فووي األسووغا  العالسيووة والتووي تترووف بالنلافووة التشافدووية 
تذوخير و ألسوغا  الثوليوة، تأكث عمى مدتغى الشمب والتنشغلغجيا، ويوتظ قياسويا موع خو ل التححكوات التشافدوية فوي اال

السحونوة التشافدوية تسوشض الساسدوة القوثرة عموى ف تحثيث الدعح التشافدوي وتخفويز التنواليف. التغيحات البي ية الخارجية،
السشافدوووة فوووي أسوووغا  شوووثيثة السشافدووووة التوووي تتدوووظ بالشموووب غيوووح اللابووووة والتغيوووح الدوووحيع عموووى مدوووتغى التنشغلغجيووووا 

لتشافدووية األداة األملوول السووتغ ل الفووحا ومغاجيووة تيثيووثات السشافدوويع. ويسكووع قياسوويا السدووتخثمة. وتعتبووح السحونووة ا
 نتواجاإل مع خ ل األبعاد التالية: تذخير التغيحات فوي السحويط الخوارجي، تحثيوث أسوعار تشافدوية، تخفويز تنواليف

ألسووغا  الثوليووة، تذووخير ماشووحات مشيووا: التححكووات التشافدووية فووي ا ويسكووع قيوواس السحونووة التشافدووية مووع خوو ل عووثة
 (.83: 2017عبثاوي، ) التغيحات البي ية الخارجية، تحثيث الدعح التشافدي وتخفيز التناليف اإلنتاجية

قثرة الساسدة لمحرغل عمى السعمغمات السشمغبة مع نضوظ السعمغموات، والتوي تشقدوظ السحونوة  محونة السعمغمات: -ج
قوثرة الساسدوة عموى اسوتش   ورؤيوة السعمغموات ذات الع قوة، والسحونوة  ضسشيا إلى: محونة اإلب أل والتي تتسلل في

التحميمية: والتي تعشي قثرة الساسدة عموى اسوتخ ا واسوتخثام البيانوات القثيسوة موع أرشويفيا وتحميميوا لتدواعثىا فوي 
 عسمية دعظ القحار فييا.  

ع السحونة العثدية والسحونة الغصيفية، إذ أن إن محونة رأس السال البذحي تذسل كل ممحونة رأس السال البذحي:  -د
السحونوووة العثديوووة ىوووي القوووثرة لتعوووثيل عوووثد العوووامميع أو مدوووتغى سووواعات العسووول، أموووا السحونوووة الغصيفيوووة ىوووي اسوووتعثاد 

 .  (122: 2018قثوري و ا لغسي، ) العامميع إلى أداء ميام مختمفة ردًا عمى سمبات العسل السختمفة

تبدوويط اإلجووحاءات: ىووي عسميووة قائسووة عمووى تحميوول جسيووع العشاصووح والخشووغات التووي توواثح عمووى أداء العسوول فووي  -ه
الحاضوووح والسدوووتقبل، حتوووى يكوووغن فوووي الذوووكل السحقوووق لميوووثف موووع خووو ل إعوووادة تروووسيظ العسميوووات اإلداريوووة، وحوووجف 

يوة لخيوادة رضوا السوغصفيع والسدوتفيثيع الخشغات الغيح ضحورية، وذلط لتوغفيح الغقوة الو زم عشوث إجوحاء السيوام الغصيف
 الخارجييع.  

فتبديط اإلجحاءات يعشي زيادة فعاليوة الخشوغات اإلجحائيوة السقثموة موع الساسدوة عسوا كانوة عميوو عشوث وضوعيا وذلوط 
ل ستخثام األملل لمسوغارد الستاحوة، ويوتظ تبدويط اإلجوحاءات عوع سحيوق رسوظ تدمدول الخشوغات الخاصوة بعسول معويع، 

 يميا وتقييسيا يتظ تبديشيا عع سحيق ما يمي:وبعث تحم

 دمج بعز الخشغات في خشغة واحثة. -

 إعادة تحتيب بعز الخشغات لزسان التدمدل السششقي لمخشغات الدابقة. -
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 حجف بعز الخشغات الغيح ضحورية. -

وذلوط لسوا لوثييا موع  كسا تجثر اإلشارة إلى أن عسمية تبديط اإلجحاءات لثييا انعكاسات إيجابية عمى سمغك السغصف
 أىسية كبيحة يسكع حرحىا في ا تي:

 عشثما تنغن الخشغات لنل عسل معحوفة فدن االستفدارات تقل أو ال تغجث، وذلط يداعث في عثم تأخح األعسال. -

 تغفيح الغقة لثى السغصفيع واستغ لو في إنجاز ميام أخحى، وتغفيح الغقة نتيجة لغياب االستفدارات. -

 مية الحقابة، وتحثيث السداوليات، ومغاضع التقريح.تديل عس -

عسميووة تبدوويط اإلجووحاءات تدووواىظ فووي جعوول السغصوووف يذووعح أنووو محوول اىتسوووام، وىووجا مووا يوووادي إلووى زيووادة وتقغيوووة  -
 (. 50-14: 2014العشخي، )االنتساء 

 . الجانب التحميمي لمبحث:  رض وتحميل البيانات األولية لمبحث واختبار فرضياته3

 البحث البيانات األولية المتعمقة بمتغيرات وصف وتحميل .3-1

البحوت بغيوة اإلجابوة عموى تدواؤالتو السشحوحوة، حيوت توظ اسوتخثام بعوز  متغيوحاتتحميول يوتظ وصوف و في ىجا الجخء 
( إلجابووات أفووحاد الخساسوويمقوواييد اإلحروواء الغصووفي كالغسووط الحدووابي واالنحووحاف السعيوواري )عمووى مقيوواس ليكووحت 

السحونوة " و "إسوتحاتيجيات إدارة السغاىوب" التحميول وىسوا:عيشة البحت عع عبارات االسوتبانة الستعمقوة بوالستغيحيع محول 
حدوب النليوح -  وقث تقحر أن يكغن الغسوط الحدوابي إلجابوات السبحوغثيع عوع كول عبوارة وعوع كول ُبعوث "،االستحاتيجية

 -5 2، وموع )التوغفح أو التشبيوق( داال عموى مدوتغى "موشخفز" موع 2.49 -1) موع أنوو- مع الباحليع اإلحروائييع 
  ( داال عمى مدتغى "محتفع".5 -5 3( داال عمى مدتغى "متغسط"، ومع )3.49

 تحيل عبارات السحغر األول لإلجابة عع الداال التالي:  -1

 ما مدتغى تشبيق إستحاتيجيات إدارة السغاىب بالسجسع محل الثراسة ؟

 لإلجابة عع ىجا الداال يجب دراسة وتحميل الشتائج السغضحة في الجثول السغالي.

األوساط الحدابية واالنحرافدات المعياريدة واألهميدة النددبية إلجابدات أفدراد  يندة البحدث  دن محدور  (13)الجدول 
 إستراتيجيات إدارة المواهب

 ئؿزغارُجُبد ئصاعح اٌّىاهت اٌغلُ
اٌىؿػ 

 اٌذـبثٍ

االٔذغاف 

 اٌّؼُبعٌ

اْهُّخ 

 إٌـجُخ

ِـزىي 

 اٌزطجُك

 ِزىؿػ 4 0.295 2.78 ؿزمطبة اٌّىهجخا وال: 

 ِٕشفط 4 0.600 1.54 َعغ اٌّجّغ ثغاِج وِذفؼاد الؿزمطبة اٌّىهجخ  1

 ِغرفغ 1 0.607 4.00 َـزمطت اٌّجّغ اْفغاص اٌّىهىثُٓ ثبٌّمبعٔخ ِغ اٌّجّؼبد اْسغي  2

3 
رغرىؼ ئصاعح اٌّجّغ ػًٍ رذًٍُ ِؼّك ٌذغوخ  ؿىاق اٌّىهجخ وصَٕبِىُخ 

 اٌجُئخ اٌّذُطخ ثهب 
 ِٕشفط 3 0.759 1.72

4 
رؼزّض ئصاعح اٌّجّغ ػًٍ غجُؼخ اٌىظبئف واْصواع واٌّغاوؼ اٌ.ػِخ ٌهب 

 ػٕض اؿزمطبة اٌّىهجخ 
 ِغرفغ 2 0.821 3.90
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 ِزىؿػ 3 0.558 2.84 ثبُٔب: ئصاعح  صاء اٌّىهجخ

5 

رّزٍه ئصاعح اٌّجّغ اٌمضعح ػًٍ رىفُغ االرصبالد اٌّجبشغح ثُٓ اٌؼبٍُِٓ 

اٌّىهىثُٓ واٌّشغفُٓ ػٍُهُ  ثٕبء فزغح اٌزمُُُ وثؼضهب ٌغغض ِؼغفخ 

 ٔزبئج اٌزمُُُ 

 ِٕشفط 5 0.864 1.87

6 
رغوؼ ئصاعح اٌّجّغ ػًٍ ثىاثذ اٌزمُُُ إٌّصف واٌزذـُٓ اٌّـزّغ ْصاء 

 لجً اٌّشغفُٓ ػًٍ ئصاعرهب اٌّىهجخ ِٓ 
 ِٕشفط 4 0.968 1.90

7 
رضػُ ئصاعح اٌّجّغ ورذفؼ اْصاء اٌّىهىة واٌّجضع اٌظٌ َصت فٍ سضِخ 

 اٌّجّغ واٌؼثىْ ِؼبً 
 ِغرفغ 1 1.196 4.13

8 
رشصض ئصاعح اٌّجّغ لـُ سبص ثبؿزمطبة اٌّىاهت واؿزمجبٌهُ 

 واٌجذث ػٕهُ 
 ِٕشفط 3 1.251 2.41

9 
اٌّجّغ  هُّخ وجُغح ٌٍّىاهت ورضعن اْثغ اٌىجُغ ٌىجىصهُ رىٌٍ ئصاعح 

 ػًٍ رطىَغ اْصاء 
 ِغرفغ 2 1.353 3.90

 ِغرفغ 2 0.571 4.05 ثبٌثب: رطىَغ اٌّىهجخ

10 
رؼزّض ئصاعح اٌّجّغ ػًٍ  ؿؾ ثبثزخ ٌزذضَض ِزطٍجبد سطػ رطىَغ اْفغاص 

 اٌؼبٍُِٓ ٌضَهب 
 ِٕشفط 5 0.724 1.72

11 
اٌّجّغ ثىظغ ِمبَُؾ ٌّغالجخ وِزبثؼخ  صاء اٌؼبٍُِٓ ٌزذضَض رمىَ ئصاعح 

 ِضي لضعرهُ ػًٍ رذمُك اْهضاف ورطىَغ اْصاء 
 ِغرفغ 4 0.904 3.85

12 
رشجغ ئصاعح اٌّجّغ اٌؼبٍُِٓ اٌّىهىثُٓ ػًٍ وظغ سطػ رطىَغ اٌّجّغ 

 واٌؼبٍُِٓ فُهب ِـزٕضح ئًٌ غغق  صاء اٌّجّغ 
 ِغرفغ 3 0.428 4.03

13 
ئصاعح اٌّجّغ ػًٍ ِهبعاد ئثضاػُخ فٍ ئصاعح اٌّشى.د وارشبط  رغرىؼ

 اٌمغاعاد اٌ.ػِخ ٌّؼبٌجزهب 
 ِغرفغ 2 1.025 4.28

14 
رؼزّض ئصاعح اٌّجّغ ػًٍ صػُ ورشجُغ اوزـبة ورطىَغ اٌّىاهت 

 ٌٍذصىي ػًٍ ِهبعاد ئثضاػُخ 
 ِغرفغ 1 0.887 4.28

 ِغرفغ 1 0.555 4.45 عاثؼب: أدزفبظ ثبٌّىهجخ

15 
رمضَ ئصاعح اٌّجّغ ِؼٍىِبد ِزىبٍِخ ػٓ اٌّـبع اٌىظُفٍ ٌٍؼبٍُِٓ 

 اٌّىهىثُٓ ٌضَهب 
 ِغرفغ 5 0.630 3.85

16 
رهزُ ئصاعح اٌّجّغ ثٕزبئج ٔظبَ اٌّؼٍىِبد ورذزفع ثبٌزغُغاد اٌزٍ لض 

 رذصً فٍ سصبئض اٌؼبٍُِٓ اٌّىهىثُٓ ٌضَهب 
 ِغرفغ 1 0.510 4.72

17 
شغودبد ورىظُذبد ِمٕؼخ وِفهىِخ ٌٍؼبٍُِٓ رمضَ ئصاعح اٌّجّغ 

 اٌّىهىثُٓ ٔصعان عؤَزهب و هضافهب اٌّطٍىثخ ثغُخ االدزفبظ ثهُ 
 ِغرفغ 3 0.869 4.33

 ِغرفغ 2 0.756 4.46 رؼًّ ئصاعح اٌّجّغ ػًٍ رشفُط ٔـت اٌزـغة ٌٍّىهىثُٓ اٌزٍ رّزٍىهُ  18

19 
ٔصاِخ ثُئخ اٌؼًّ رغوؼ ئصاعح اٌّجّغ ػًٍ إٌّبر أثضاػٍ اٌّذفؼ 

 اٌضاسٍُخ واٌشبعجُخ 
 ِغرفغ 4 0.731 4.31

 ِزىؿػ / 0.367 3.43 ئؿزغارُجُبد ئصاعح اٌّىاهت ثشىــً ػـــبَ

 (   SPSS V17)السرثر: مع إعثاد الباحليع اعتسادا عمى مخحجات بحنامج 

 أن ُبعث: (03)يتزض مع خ ل الجثول      

حتفاظ بالسغىبة": جاء بالتحتيب األول مع حيت األىسية الشدبية السعشاة لو مع قبول أفوحاد عيشوة البحوت، حيوت "اال -أ
، ووفقوا لسقيوواس الثراسوة فوان ىووجا (0.555)معيواري بوانححاف  (45 4)بموغ الغسوط الحدوابي لإلجابووات عوع ىوجا الُبعووث 

الحدوابية إلجابوات أفوحاد عيشوة البحوت عوع عبوارات ىوجا الُبعث ُيذيح إلى ندبة قبغل محتفعة، كسا ن حوع موع األوسواط 
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. وتوثل ىوجه الشتيجوة (72 4-85 3)األوسواط الحدوابية موا بويع  انحروحتالُبعث أنيوا ُتذوكل قبوغال محتفعوا أيزوا، حيوت 
حوووتفع بوووالتغيحات التوووي قوووث تحرووول فوووي خروووائر يضوووام السعمغموووات و ن جبشتوووائيوووتظ يعموووى أن مجسوووع لعسوووغري ببدوووكحة 

 الجيع يستمنيظ.سغىغبيع لم بدب التدح نتخفيز ، ويعسل عمى السغىغبيع لثيوالعامميع 

"تشغيح بالسغىبة": جاء بالتحتيب اللاني مع حيت األىسية الشدبية السعشاة لو موع قبول أفوحاد عيشوة البحوت، حيوت  -ب
الثراسوة فوان ىوجا  ، ووفقوا لسقيواس(0.571)معيواري بوانححاف  (4.05)بمغ الغسوط الحدوابي لإلجابوات عوع ىوجا الُبعوث 

الُبعث ُيذيح إلى ندبة قبغل محتفعة، كسا ن حع مع األوساط الحدابية إلجابات السبحغثيع عع عبارات ىجا الُبعث أنيا 
. وتووثل (28 4-72 1)ُتذووكل قبووغال تووحاوح بوويع السووشخفز والسحتفووع، حيووت كانووة األوسوواط الحدووابية محرووغرة مووا بوويع 

كتدوواب وتشووغيح السغاىووب لمحرووغل عمووى ميووارات اوتذووجيع يقووغم بووثعظ بدووكحة ىووجه الشتيجووة عمووى أن مجسووع لعسووغري ب
 .لقحارات ال زمة لسعالجتيااتخاذ ادارة السذك ت و إ إبثاعية تسكشو مع 

"إدارة أداء السغىبووة": جوواء بالتحتيووب اللالووت مووع حيووت األىسيووة الشدووبية السعشوواة لووو مووع قبوول أفووحاد عيشووة البحووت،  -ج
، ووفقوا لسقيواس الثراسوة فودن (558 0)معيواري بوانححاف  (84 2)لإلجابات عع ىوجا الُبعوث  حيت بمغ الغسط الحدابي

ىجا الُبعث ُيذيح إلى ندبة قبغل متغسشة، كسا ن حع مع األوساط الحدابية إلجابات أفحاد عيشوة البحوت عوع عبوارات 
. (13 4-87 1)نحرحت األوساط الحدابية موا بويع اىجا الُبعث أنيا ُتذكل قبغال تحاوح بيع السشخفز والسحتفع، حيت 

بوووث  الوووجي يروووب فوووي خثموووة والسُ  بحفوووخ األداء السغىوووغ يُ ثعظ و ُيووووتوووثل ىوووجه الشتيجوووة عموووى أن السجسوووع محووول الثراسوووة 
 ويغلي أىسية كبيحة لمسغاىب وُيثرك األثح النبيح لغجغدىظ عمى تشغيح األداء. معًا، والخبغن جسع الس

اء بالتحتيب الحابع مع حيت األىسية الشدبية السعشاة لو مع قبول أفوحاد عيشوة البحوت، حيوت "إستقشاب السغىبة": ج -د
، ووفقوا لسقيوواس الثراسوة فودن ىووجا (0.295)معيواري بوانححاف  (78 2)بموغ الغسوط الحدوابي لإلجابووات عوع ىوجا الُبعووث 

السبحوغثيع عوع عبوارات ىوجا الُبعوث الُبعث ُيذيح إلى ندبة قبغل متغسوشة، كسوا ن حوع موع األوسواط الحدوابية إلجابوات 
. (00 4-54 1)أنيووا ُتذووكل قبووغال تووحاوح بوويع السووشخفز والسحتفووع، حيووت كانووة األوسوواط الحدووابية محرووغرة مووا بوويع 

 قتحميول معسووتثل ىجه الشتيجة عمى أن مجسع لعسغري ببدكحة يدتقشب األفحاد السغىغبيع مقارنة بالسشافديع، ويقوغم ب
 .كية البي ة السحيشة بيايوديشامىب ا لححكة أسغا  السغ 

بشاء عمى ما تقثم، يتزض أن مدتغى تغفح إستحاتيجيات إدارة السغاىب بالسجسع محل الثراسة جاء متغسوشا وفقوا      
 (43 3)لسقيووواس الثراسوووة، حيوووت بموووغ متغسوووط إجابوووات أفوووحاد عيشوووة البحوووت عوووع إسوووتحاتيجيات إدارة السغاىوووب مجتسعوووة 

 . (367 0)معياري بانححاف 

 تحيل عبارات السحغر اللاني لإلجابة عع الداال التالي:  -2

 بالسجسع محل الثراسة ؟ االستحاتيجيةما مدتغى تغفح السحونة 

 لإلجابة عع ىجا الداال يجب دراسة وتحميل الشتائج السغضحة في الجثول السغالي.
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األوساط الحدابية واالنحرافدات المعياريدة واألهميدة النددبية إلجابدات أفدراد  يندة البحدث  دن محدور  (14)الجدول 
 المرونة االستراتيجية  

  ثؼبص اٌّغؤخ االؿزغارُجُخ اٌغلُ
اٌىؿػ 

 اٌذـبثٍ

االٔذغاف 

 اٌّؼُبعٌ

اْهُّخ 

 إٌـجُخ

ِـزىي 

 اٌزطجُك

 ِغرفغ 2 0.440 4.57  وال: اٌّغؤخ اٌـىلُخ

1 
رهضف ئصاعح اٌّجّغ ئًٌ ػَبصح ػضص اْؿىاق اٌزٍ رمضَ فُهب ِٕزجبرهب فٍ 

 ئغبع سطزهب االؿزغارُجُخ 
 ِغرفغ 3 0.637 4.59

2 
رؼًّ ئصاعح اٌّجّغ ػًٍ ئَجبص آٌُخ ٌزغُُغ اْؿىاق اٌّشزٍفخ اٌزٍ رزؼبًِ 

 ِؼهب 
 ِغرفغ 4 0.506 4.49

 ِغرفغ 2 0.549 4.59 س.ي إٌّزجبد اٌزٍ رمضِهب رأًِ ئصاعح اٌّجّغ ثؼَبصح دصزهب اٌـىلُخ ِٓ  3

4 
رٍجٍ ئصاعح اٌّجّغ دبجبد اٌؼّ.ء اٌّزجضصح فٍ ِشزٍف اْؿىاق اٌزٍ 

 رزؼبًِ ِؼهب 
 ِغرفغ 1 0.493 4.62

 ِغرفغ 4 0.404 4.39 ثبُٔب: اٌّغؤخ اٌزٕبفـُخ

5 
ٌٍزُّؼ فٍ اْؿىاق اٌزٍ َمضَ  ِٕزجبره  َشطػ اٌّجّغ ثشىً ئؿزغارُجٍ

 فُهب 
 ِغرفغ 4 0.724 4.28

6 
رؼًّ ئصاعح اٌّجّغ ػًٍ ِزبثؼخ جُّغ اٌزغُغاد اٌزٍ رطغ  ػًٍ اْؿىاق 

 إٌّبفـخ ٌزمضَُ ِٕزجبد ُِّؼح 
 ِغرفغ 3 0.614 4.31

7 
رمىَ ئصاعح اٌّجّغ ثاجغاء صعاؿخ شبٍِخ ٌٓؿؼبع ثّب َزٕبؿت ِغ لضعاد 

 اٌّـزفُضَٓ ِٓ إٌّزج ودبجبد 
 ِغرفغ 2 0.478 4.33

8 
ػًٍ ظجػ ٔفمبرهب ورطىَغ  ؿبٌُجهب ٌّىاجهخ إٌّبفـُٓ رؼًّ ئصاعح اٌّجّغ 

 فٍ اْؿىاق اٌّشزٍفخ 
 ِغرفغ 1 0.478 4.67

 ِغرفغ 1 0.472 4.64 ثبٌثب: ِغؤخ اٌّؼٍىِبد

9 
َـّخ َؼًّ اٌّجّغ ػًٍ  رشؼَٓ جُّغ اٌّؼٍىِبد ثأؿٍىة ِٕظُ وثّب 

 ثبٌغجىع ئٌُهب ػٕض اٌذبجخ 
 ِغرفغ 1 0.468 4.69

10 
َىفغ اٌّجّغ اٌّؼٍىِبد اٌ.ػِخ ٌٍؼبٍُِٓ ثّب َّىٕهُ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ 

 اِسغَٓ ورمضَـُ ِٕزجبد ُِّؼح ثألً جهض وولذ 
 ِغرفغ 2 0.478 4.67

11 
رؼزّض ئؿزغارُجُبد وؿُبؿبد اٌّجّغ ػًٍ جّغ اٌّؼٍىِبد اٌزفصٍُُخ 

 ثشىً ػٍٍّ وِضعوؽ ورجُّؼهب 
 ِغرفغ 3 0.743 4.64

12 
َمىَ اٌّجّغ ثبؿزمطبة اٌشجغاء فٍ ِجبي رىٕىٌىجُب اٌّؼٍىِبد ٌ.ؿزفبصح 

 ِٓ سجغرهُ فٍ رطىَغ ِٕزجبد وسضِبد اٌّجّغ 
 ِغرفغ 4 0.552 4.56

 ِغرفغ 5 0.226 3.53 عاثؼب: ِغؤخ ع ؽ اٌّبي اٌجشغٌ

13 
اٌؼبٍُِٓ الِز.ن اٌّؼبعف واٌّهبعاد َؼًّ اٌّجّغ ػًٍ رضعَت اْفغاص 

 اٌزٍ رّىٕهُ ِٓ رمضَُ ِٕزجبد ُِّؼح ٌٍّزؼبٍُِٓ 
 ِٕشفط 4 0.409 1.79

 ِغرفغ 3 0.320 4.05 َزُّؼ اٌؼبٍُِٓ ثبٌّجّغ ثبٌمضعح ػًٍ اٌزىُف ِغ اٌذبالد اٌطبعئخ  14

15 
َىجض ٌضي اٌؼبٍُِٓ اؿزؼضاص ٌزٍجُخ ادزُبجبد اٌؼًّ ثجظي جهىص واظذخ 

 ٌزذمُك طٌه 
 ِغرفغ 1 0.366 4.15

 ِغرفغ 2 0.432 4.15 َزُ رىجُه اٌؼبٍُِٓ الؿزثّبع ِهبعارهُ ٌٍؼًّ ثغوح اٌفغَك  16

 ِغرفغ 3 0.242 4.48 سبِـب  رجـُػ أجغاءاد
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 ِغرفغ 2 0.486 4.64 َذغص اٌّجّغ ػًٍ  صاء اْػّبي اٌّزشبثهخ فٍ ػٍُّخ وادضح  17

18 
ٌزمٍُض أجغاءاد اٌغورُُٕخ اٌؼائضح ِّب َإصٌ ئًٌ َـؼً اٌّجّغ صوِبً 

 ئٔجبػ اٌّؼبِ.د اٌّشزٍفخ ثـغػخ ِغ اٌّذبفظخ ػًٍ اٌضلخ فٍ أٔجبػ 
 ِغرفغ 1 0.478 4.67

19 
َذغص اٌّجّغ ػًٍ ظّبْ أـُبثُخ  صاء اٌؼًّ وثشىً َإصٌ ئًٌ رمضَـُ 

 ِٕزجبد ِزُّؼح 
 ِغرفغ 4 0.456 4.28

20 
ثبٌزؼغف ػًٍ ادزُبجبد اٌؼثبئٓ ثذُث َزّىٓ ِٓ رمضَُ َمىَ اٌّجّغ صوِبً 

 إٌّزجبد اٌ.ػِخ ٌهُ ثألً جهض وولذ ِّىٓ 
 ِغرفغ 3 0.486 4.36

 ِغرفغ / 0.165 4.32 اٌّغؤخ االؿزغارُجُخ ثشىــً ػـــبَ

 ( SPSS V17)السرثر: مع إعثاد الباحليع اعتسادا عمى مخحجات بحنامج 

 أن ُبعث: (04)يتزض مع خ ل الجثول      

"محونة السعمغمات": جاء بالتحتيب األول مع حيت األىسية الشدبية السعشاة لوو موع قبول أفوحاد عيشوة البحوت، حيوت  -أ
، ووفقوا لسقيوواس الثراسووة فووان ىووجا (472 0)معيوواري بووانححاف  (64 4)بموغ الغسووط الحدووابي لإلجابووات عوع ىووجا الُبعووث 

ن حوع موع األوسواط الحدوابية إلجابوات أفوحاد عيشوة البحوت عوع عبوارات ىوجا  الُبعث ُيذيح إلى ندبة قبغل محتفعة، كسا
. وتثل ىجه الشتيجة عمى (69 4-56 4)الُبعث أنيا ُتذكل قبغال محتفعا أيزا، حيت تحاوحة األوساط الحدابية ما بيع 

، ييوا عشوث الحاجوةغمات بأسمغب مشضظ وبسوا يدوسض بوالحجغ  إلمتخخيع جسيع السعأن مجسع لعسغري ببدكحة يعسل عمى 
 .مسيخة بأقل جيث ووقة مشتجاتمع التعامل مع ا خحيع وتقثيوظ  يغفح السعمغمات ال زمة لمعامميع بسا يسكشيظو 

"السحونة الدغقية": جاء بالتحتيب اللاني مع حيت األىسية الشدبية السعشاة لو موع قبول أفوحاد عيشوة البحوت، حيوت  -ب
، ووفقوا لسقيوواس الثراسووة فووان ىووجا (440 0)معيوواري بووانححاف  (57 4)بموغ الغسووط الحدووابي لإلجابووات عوع ىووجا الُبعووث 

وسواط الحدوابية إلجابوات السبحوغثيع عموى عبوارات ىوجا الُبعوث الُبعث ُيذيح إلوى ندوبة قبوغل محتفعوة، كسوا ن حوع موع األ
. وتوثل ىوجه الشتيجوة عموى أن (62 4-49 4)أنيا ُتذكل قبغال محتفعا أيزا، حيت تحاوحوة األوسواط الحدوابية موا بويع 

ادة السجسع محل الثراسة يمبي حاجات العس ء الستجثدة في مختمف األسغا  التوي يتعامول معيوا، ويأمول دائسوا فوي زيو
 حرتو الدغقية مع خ ل السشتجات التي يقثميا.

"تبدوويط اإلجووحاءات": جوواء بالتحتيووب اللالووت مووع حيووت األىسيووة الشدووبية السعشوواة لووو مووع قبوول أفووحاد عيشووة البحووت،  -ج
، ووفقوا لسقيواس الثراسوة فودن (242 0)معيواري بوانححاف  (48 4)حيت بمغ الغسط الحدابي لإلجابات عع ىوجا الُبعوث 

عث ُيذيح إلى ندبة قبغل محتفعة، كسوا ن حوع موع األوسواط الحدوابية إلجابوات أفوحاد عيشوة البحوت عوع عبوارات ىجا البُ 
. وتبيع ىوجه الشتيجوة (67 4-28 4)ىجا الُبعث أنيا ُتذكل قبغال محتفعا أيزا، حيت تحاوحة األوساط الحدابية ما بيع 

يوووادي إلوووى إنجووواز  األموووح الوووجي بوووثورهالخائوووثة  حوتيشيوووةيدوووعى دوموووًا لتقموووير اإلجوووحاءات الأن السجسوووع محووول الثراسوووة 
 . بدحعة مع السحافضة عمى الثقة في اإلنجاز السعام ت السختمفة

"السحونة التشافدية": جاء بالتحتيب الحابع مع حيت األىسية الشدبية السعشواة لوو موع قبول أفوحاد عيشوة البحوت، حيوت  -د
، ووفقوا لسقيوواس الثراسووة فوودن ىووجا (404 0)معيوواري بووانححاف  (39 4)بموغ الغسووط الحدووابي لإلجابووات عوع ىووجا الُبعووث 

الُبعث ُيذيح إلى ندبة قبغل محتفعوة، ن حوع أيزوا موع األوسواط الحدوابية إلجابوات السبحوغثيع عوع عبوارات ىوجا الُبعوث 
. وتثل ىجه الشتيجة عمى أن السجسع (67 4-28 4)أنيا ُتذكل قبغال محتفعا، حيت تحاوحة األوساط الحدابية ما بيع 
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ستابعوة ب ، ويقوغمسغاجية السشافدويع فوي األسوغا  السختمفوةلعمى ضبط نفقاتو وتشغيح أساليبو يعسل دوما محل الثراسة 
 .ذات جغدة عالية مسيخة مشتجاتجسيع التغيحات التي تشحأ عمى األسغا  السشافدة لتقثيظ 

حتيوب الخوامد موع حيوت األىسيوة الشدوبية السعشواة لوو موع قبول السبحوغثيع، "محونة رأس السال البذوحي": جواء بالت -ه
، ووفقوا لسقيواس الثراسوة فوان (226 0)معيواري بوانححاف  (53 3)حيت بمغ الغسط الحدابي لإلجابات عع ىوجا الُبعوث 

عوع عبوارات ىوجا ىجا الُبعث ُيذيح إلى ندبة قبغل محتفعة، ون حع مع األوساط الحدابية إلجابات أفوحاد عيشوة البحوت 
-79 1)الُبعوووث أنيوووا ُتذوووكل قبوووغال توووحاوح بووويع السوووشخفز والسحتفوووع، إذ نجوووث أن األوسووواط الحدوووابية إنحروووحت موووا بووويع 

، ميوواراتيظ لمعسوول بووحوح الفحيووق السووتلسارتغجيووو العووامميع ب . وتووثل ىووجه الشتيجووة عمووى أن مجسووع لعسووغري يقووغم(15 4
 والسيارات التي تسكشيظ مع تقثيظ مشتجات متسيخة لمخبائع.يعسل عمى تثريبيظ جيثا لندب السعارف و 

بوالسجسع محول الثراسوة جواء محتفعوا وفقوا لسقيواس  االسوتحاتيجيةبشاء عمى ما تقثم، نجث أن مدوتغى توغفح السحونوة      
ف بووانححا (32 4)مجتسعووة  االسووتحاتيجيةالثراسووة، حيووت بمووغ متغسووط إجابووات أفووحاد عيشووة البحووت عووع أبعوواد السحونووة 

 . (0.165)معياري 

 . اختبار فرضيات البحث3-2

 في ىجا الجخء يتظ اختبار الفحضية الحئيدية التالية بفحوعيا السختمفة: 

لمسجسووع محوول الثراسووة عشووث  االسووتحاتيجيةإدارة السغاىووب فووي السحونووة  السووتحاتيجيات"ال يغجووث أثووح ذو داللووة إحرووائية 
 ".(05.0)مدتغى السعشغية 

الفحضووية يجووب أوال التأكووث مووع صوو حية أو م ئسووة الشسووغذج السقتووحح، وذلووط كسووا ىووغ مغضووض فووي قبوول اختبووار ىووجه 
 الجثول السغالي:

 نتائج تحميل التباين لالنحدار لمتأكد من صالحية النموذج (5)الجدول 

 مرثر التبايع
مجسغ  
 السحبعات

درجة 
 الححية

متغسط 
 السحبعات

 Fقيسة 
مدتغى 
 الثاللة

 134 0 4 534 0 االنحووثار
8 898 0 000* 

 015 0 34 510 0 الخشووأ
  38 044 1 السجسغ  النمي

 (SPSS V.17السرثر: مع إعثاد الباحليع باالعتساد عمى مخحجات بحنامج )

، وىوجا األخيوح (000 0)بسدوتغى داللوة  (898 8)السحدوغبة بمغوة  Fمع خ ل ىجا الجثول يتبويع لشوا أن قيسوة      
، وبالتالي فودن الشسوغذج السقتوحح صوالض وم ئوظ لتسليول الع قوة بويع الستغيوحيع محول (05 0)أقل مع السدتغى السعتسث 

(. وموع ثوظ ندوتشيع إختبوار فحضوية البحوت الحئيدوية، حيوت االستحاتيجيةإستحاتيجيات إدارة السغاىب والسحونة )الثراسة 
 كانة الشتائج كسا يمي:
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 االسوووتحاتيجيةنتوووائج تحميووول االنحوووثار الستعوووثد إلختبوووار أثوووح إسوووتحاتيجيات إدارة السغاىوووب فوووي السحونوووة  (06)الجوووثول 
 لمسجسع محل الثراسة 

 B مرثر التبايع
االنححاف 
 السعياري 

Beta 
 Tقيسة 

السحدغ 
 بة

مدتغى 
 السعشغية

معامل 
اإلرتباط 

R 

معامل 
التحثيث 

R
2 

معامل 
التحثيث 

Raالسعثل 
2 

إستقشاب 
 السغىبة

-0.044 0.096 -0.078 -0.459 0.649 

 

 

إدارة أداء 
 السغىبة

0.159 0.054 0.537 2.931 *0.006 

 0.513 0.661 0.099 0.043 0.029 تشغيح السغىبة
اإلحتفاظ 
 بالسغىبة

0.101 0.040 0.340 2.526 *0.016 

إستحاتيجيات 
إدارة السغاىب 

 كسجسغعة
0.302 0.055 0.671 5.501 *0.000 0.715 0 511 0 454 

  .      (05 0)*: ذات داللة إحرائية عشث مدتغى السعشغية                      

    (SPSS V17)السرثر: مع إعثاد الباحليع اعتسادا عمى مخحجات بحنامج     

تحميول االنحوثار الخشوي الستعوثد، وبعوث تفحور نتوائج  الختبار فحضية البحت الحئيدية بفحوعيوا السختمفوة توظ اسوتخثام
  تبيع أن: (6)ىجا التحميل السغضحة في الجثول 

لمسجسوع  االسوتحاتيجيةكسجسغعوة( فوي مدوتغى السحونوة )إدارة السغاىب  الستحاتيجياتىشاك أثح ذو داللة إحرائية  -1
إلوى أن ىشواك ارتباًسوا  (0.715)حيوت تذويح قيسوة معامول االرتبواط  (،05 0)محل الثراسة وذلط عشث مدتغى الثاللوة 

Ra)مغجًبووووا قغًيووووا ندووووبيا بوووويع الستغيووووحيع محوووول الثراسووووة. أمووووا قيسووووة معاموووول التحثيووووث السعووووثل 
إلووووى أن  فيووووي تذوووويح (2

ل لمسجسووع محوو االسووتحاتيجية( مووع التبووايع أو التغيووح فووي مدووتغى السحونووة %4 45)إسووتحاتيجيات إدارة السغاىووب فدووحت 
 الثراسة، وبالتالي نحفز الفحضية الرفحية الحئيدية ونقبل بثيمتيا.

لمسجسوع محول  االسوتحاتيجيةعشث بحت أثوح كول ُبعوث موع أبعواد أو إسوتحاتيجيات إدارة السغاىوب فوي مدوتغى السحونوة  -2
، وذلووط ألن مدووتغى (إدارة أداء السغىبووة واإلحتفوواظ بالسغىبووة)الثراسوة ، تبوويع وجووغد أثووح ذو داللووة إحرووائية لمستغيوحيع 

 وبجلط: (05.0)( وىسا أقل مع مدتغى السعشغية السعتسث 016 0و  006 0)السعشغية السحدغب ليسا كان 

الفحعيووة اللانيووة ونقبوول بووثيمتيا التووي تاكووث عمووى وجووغد أثووح ذو داللووة إحرووائية إلدارة أداء  نووحفز الفحضووية الرووفحية* 
 .(05.0)الثراسة عشث مدتغى السعشغية  لمسجسع محل االستحاتيجيةالسغاىب في السحونة 

الفحعيووة الحابعووة ونقبوول بووثيمتيا التووي تاكووث عمووى وجووغد أثووح ذو داللووة إحرووائية لإلحتفوواظ  نووحفز الفحضووية الرووفحية* 
 .(05.0)لمسجسع محل الثراسة عشث مدتغى السعشغية  االستحاتيجيةبالسغاىب في السحونة 
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وذلووط ألن مدووتغى  (إسووتقشاب السغىبووة، وتشووغيح السغىبووة)غيووحيع التووالييع لمست ال يغجووث أثووح ذو داللووة إحرووائيةبيشسووا 
 وبجلط: (05.0)( وىسا أكبح مع مدتغى السعشغية السعتسث 513 0و  649 0)السعشغية السحدغب ليسا كان 

سوتقشاب السغاىوب فوي ال عثم وجغد أثح ذو داللوة إحروائيةالفحعية األولى التي تاكث عمى  نقبل الفحضية الرفحية* 
 .(05.0)لمسجسع محل الثراسة عشث مدتغى السعشغية  االستحاتيجيةالسحونة 

لتشووغيح السغاىووب فووي  عووثم وجووغد أثووح ذو داللووة إحرووائيةالفحعيووة اللاللووة التووي تاكووث عمووى  نقبوول الفحضووية الرووفحية* 
 .(05.0)لمسجسع محل الثراسة عشث مدتغى السعشغية  االستحاتيجيةالسحونة 

الوجي يسلول "أثوح إسوتحاتيجيات  كل متغيوح مدوتقل عموى حوثة فوي اإلسويام فوي الشسوغذجولبيان أىسية أو مثى تأثيح  -3
لمسجسع محل الثراسة"، استخثمشا تحميل االنحثار الخشوي الستعوثد الستوثرج أو  االستحاتيجيةإدارة السغاىب في السحونة 

أو الضواىحة  السدتقمة الساثحة فقط في تفديح الستغيح التابعإدخال الستغيحات الجي يتشمب  (STEPWISE)التثريجي 
حتفوواظ بالسغىبووة"، إذ يتبوويع مووع خوو ل نتووائج ىووجا التحميوول االمحوول الثراسووة، وىسووا متغيووحيع فقووط "إدارة أداء السغىبووة و 

( وفقوا 602 0)بمغوة  االسوتحاتيجيةأن قغة الع قوة بويع متغيوح إدارة أداء السغىبوة والسحونوة  (7)السغضحة في الجثول 
موووع التغيووحات الحاصووومة فووي مدوووتغى  (%2 36)لسووا تذووويح إليووو قيسوووة معاموول االرتبووواط، فووي حووويع فدووح ىوووجا الستغيووح 

لمسجسووع وذلووط باإلعتسوواد عمووى قيسووة معاموول التحثيووث. إضووافة إلووى ذلووط نجووث أن قووغة الع قووة بوويع  االسووتحاتيجيةالسحونووة 
 - االسوتحاتيجيةالسحونوة  -وبيع الستغيوح التوابع  مجتسعيعواإلحتفاظ بالسغىبة" الستغيحيع السدتقميع "إدارة أداء السغىبة 

 االسووتحاتيجيةمووع االخت فووات الحاصوومة فووي مدووتغى السحونووة  (%3 50)وقووث فدووحا ىووجيع الستغيووحيع  ،(709 0)بمغووة 
السغىبوووة، وتشوووغيح  إسووتقشاب): خووحج موووع معادلوووة االنحووثار الدوووابقة الستغيووحيع التوووالييعلمسجسووع محووول الثراسووة. بيشسوووا 

(، وذلوط عشووث االسوتحاتيجيةالسحونوة )محوول الثراسوة  لوظ يكوع ليسوا دور ميووظ فوي تفدويح بيانوات الضواىحة، حيوت (السغىبوة
 .(05 0)مدتغى الثاللة 

 إدارة السغاىب الستحاتيجياتنتائج تحميل االنحثار الستعثد التثريجي  (7)الجثول 

 ةاالستحاتيجيالساثحة إحرائيا في السحونة 

 الستغيح السدتقل
معامل 
 االرتباط

 معامل التحثيث

 362 0 602 0 إدارة أداء السغىبة
 503 0 709 0 إدارة أداء السغىبة + اإلحتفاظ بالسغىبة

    SPSS V17)السرثر: مع إعثاد الباحليع اعتسادا عمى مخحجات بحنامج )                        

 . نتائج البحث وتوصياته4

  . النتائج: 4-1

 إلى الشتائج التالية: في ضغء تحميل البيانات األولية لمثراسة السيثانية تظ التغصل

إسوتقشاب السغاىوب بذوكل متغسوط ندوبيا، وتبويع ىوجه الشتيجوة أن السجسوع  باسوتحاتيجيةييتظ مجسع لعسغري ببدكحة  -1
، وال ييوتظ بالقوثر النوافي بغضوع البي وة السحيشوة بيوالححكة أسغا  السغىبة وديشامكية  قتحميل معسال ُيحكخ كليحا عمى 

 بحامج ومحفخات الستقشاب السغىبة.
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إدارة أداء السغىبوووة بذوووكل متغسوووط ندوووبيا أيزوووا، وتبووويع ىوووجه الشتيجوووة أن إدارة  باسوووتحاتيجيةييوووتظ مجسوووع لعسوووغري  -2
لسذووحفيع عمووييظ أثشوواء فتووحة التقيوويظ االتروواالت السباشووحة بوويع العووامميع السغىووغبيع واالسجسووع ال تووغفح القووثر النووافي مووع 

 . تائج التقييظنوبعثىا لغحي معحفة 

تشغيح السغىبة محتفعا، وتبيع ىجه الشتيجة أن إدارة السجسع  باستحاتيجيةجاء مدتغى إىتسام السجسع محل الثراسة  -3
لقوحارات ادارة السذوك ت واتخواذ إ تثعظ وتذجع إكتدواب وتشوغيح السغاىوب لمحروغل عموى ميوارات إبثاعيوة تسكشيوا موع

بغضووع مقوواييد لسحاقبووة ومتابعووة أداء العووامميع لتحثيووث مووثى قووثرتيظ ، ىووجا باإلضووافة إلووى أنيووا تقووغم ال زمووة لسعالجتيووا
 .تشغيح األداءو األىثاف ق عمى تحقي

بالسغىبوة محتفعوا أيزوا، وتوثل ىوجه الشتيجوة عموى  االحتفواظ باسوتحاتيجيةالسجسوع محول الثراسوة  اىتسوامجاء مدتغى  -4
ضوام السعمغموات وتحوتفع بوالتغيحات التوي قوث تحرول فوي خروائر العوامميع السغىوغبيع ن جبشتوائتيوتظ أن إدارة السجسع 

 التي تستمنيا. ىب ا سغ لم بدب التدح نعسل عمى تخفيز ، وتلثييا

 إدارة السغاىب ككل متغسط ندبيا.  باستحاتيجياتالسجسع محل الثراسة  اىتسامجاء مدتغى  -5

مدتغى السحونة الدغقية لمسجسع محل الثراسة جاء محتفعا وفقا لمسقيواس السعتسوث، وتبويع ىوجه الشتيجوة أن السجسوع  -6
يمبي حاجات العس ء الستجثدة فوي مختموف األسوغا  التوي تتعامول معيوا، ويأمول فوي زيوادة حروتو الدوغقية موع خو ل 

 . االستحاتيجية وفي إسار خشت ثم فييا مشتجاتوقيالتي األسغا  يادة عثد ا، ىجا باإلضافة إلى ز السشتجات التي يقثمي

عمووى ضوووبط مدووتغى السحونووة التشافدووية لمسجسووع جووواء محتفعووا أيزووا، وتبوويع ىووجه الشتيجوووة أن إدارة السجسووع تعسوول  -7
بوودجحاء دراسووة شوواممة لبسووعار بسووا  أيزووا تقووغمو  ،سغاجيووة السشافدوويع فووي األسووغا  السختمفووةلنفقاتيووا وتشووغيح أسوواليبيا 

تعسول عموى متابعوة جسيوع التغيوحات التوي تشوحأ عموى األسوغا  السشتجوات، و يتشاسب مع قثرات وحاجات السدتفيثيع مع 
 مسيخة. مشتجاتالسشافدة لتقثيظ 

 عسولالسجسوع يمدتغى محونة السعمغمات لمسجسع محل الثراسة جواء محتفعوا أيزوا، وبالتوالي تبويع ىوجه الشتيجوة أن  -8
يوغفح السعمغموات ال زموة ، و غمات بأسمغب مشضظ وبسا يدسض بالحجغ  إلييا عشث الحاجوةمتخخيع جسيع السع دائسا عمى 

 . مسيخة بأقل جيث ووقة مشتجاتمع التعامل مع ا خحيع وتقثيظ  لمعامميع بسا يسكشيظ

كوجلط، وىوجه الشتيجوة توثل عموى أن السجسوع مدتغى محونة رأس السال البذوحي لمسجسوع محول الثراسوة جواء محتفعوا  -9
ميوواراتيظ لمعسوول  ، ويووتظ تووغجيييظ بذووكل جيووث السووتلسارلتمبيووة احتياجووات العسووليستمووط عسووااًل لووثييظ االسووتعثاد النووافي 

 . بحوح الفحيق

مدوووتغى تبدووويط اإلجوووحاءات بوووالسجسع محووول الثراسوووة جووواء محتفعوووا، وتوووثل ىوووجه الشتيجوووة عموووى أن مجسوووع لعسوووغري  -10
بدووحعة مووع السحافضووة  السعووام ت السختمفووةإنجوواز  لنووي يووتظالخائووثة  يدووعى دومووًا لتقمووير اإلجووحاءات الحوتيشيووةببدووكحة 

 السشتجوواتتسكع مووع تقووثيظ يوو لنووي ائع السختمفووةالخبوو احتياجوواتبووالتعحف عمووى  أيزووا يقووغمو  ،عمووى الثقووة فووي اإلنجوواز
 .ث ووقة مسكعيال زمة ليظ بأقل ج

 بأبعادىا السختمفة في مجسع لعسغري جاء محتفعا وفقا لسقياس الثراسة. االستحاتيجيةمدتغى تغفح السحونة  -11

محل الثراسة، وىجا ما لمسجسع  االستحاتيجيةعثم وجغد أثح ذو داللة إحرائية إلستقشاب السغاىب في السحونة  -12
 ياكث صحة الفحضية الرفحية الفحعية األولى التي قام عمييا البحت.
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لمسجسوع محول الثراسوة عشوث مدوتغى  االسوتحاتيجيةوجغد أثح ذو داللة إحرائية إلدارة أداء السغاىوب فوي السحونوة  -13
 اللانية وقبغل بثيمتيا.، وىجا ما ياكث عمى عثم صحة الفحضية الرفحية الفحعية (05.0)السعشغية 

لمسجسوع محول الثراسوة، وىوجا موا  االسوتحاتيجيةعثم وجوغد أثوح ذو داللوة إحروائية لتشوغيح السغاىوب فوي السحونوة  -14
 ياكث عمى صحة الفحضية الرفحية الفحعية اللاللة.

راسوة عشوث مدوتغى لمسجسوع محول الث االسوتحاتيجيةبالسغاىوب فوي السحونوة  ل حتفواظوجغد أثح ذو داللة إحروائية  -15
 ، وىجا ما ياكث عمى عثم صحة الفحضية الرفحية الفحعية الحابعة وقبغل بثيمتيا.(05.0)السعشغية 

  . التغصيات: في ضغء ىجه الشتائج نغصي بسا يمي:4-2

لتحديع مدتغى إستقشاب السغاىب البذحية بسجسع لعسغري ببدوكحة، فودن ىوجه الثراسوة ُتغصوي بزوحورة قيوام إدارة  -1
 أحدشيا وأكلحىا إبثاعا.  واختيارالستاحة ىب ا مسغ ل قتحميل معسسجسع بال

االترواالت السباشوحة بويع العوامميع لتحديع مدتغى إدارة أداء السغاىوب بوالسجسع فودن ىوجه الثراسوة ُتغصوي بتوغفيح  -2
قدوظ خواا باسوتقشاب ، وتخروير توائج التقيويظنالسغىغبيع والسذحفيع عمييظ أثشاء فتحة التقييظ وبعثىا لغوحي معحفوة 

والسبث  الجي يرب فوي خثموة  بخ األداء السغىغ يظ وتحفيتثع ىجا  باإلضافة إلى السغاىب واستقباليظ والبحت عشيظ،
 كتقثيظ بعز الحغافخ السادية والسعشغية(. )معًا  والخبغن جسع الس

شمبوووات خشوووط تشوووغيح لتحثيوووث مت وواضووحة أسووود ثابتوووة اعتسوووادلتحدوويع وتعخيوووخ مدوووتغى تشوووغيح السغاىووب فيجوووب  -3
ق موووثى قوووثرتيظ عموووى تحقيووو بغيوووة تحثيوووثوضوووع مقووواييد لسحاقبوووة ومتابعوووة أداء العوووامميع بوووالسجسع، و األفوووحاد العوووامميع 

 .تشغيح األداءو األىثاف 

تغضووويض مقشوووع ومفيوووغم لمعوووامميع شوووحح و ظ يتقوووثب بالسغاىوووب فووودن ىوووجه الثراسوووة ُتغصوووي االحتفووواظلتحدووويع مدوووتغى  -4
السشوواخ اإلبووثاعي السحفووخ إلدامووة بي ووة  وتووغفيح ،وأىثافووو السشمغبووة بغيووة االحتفوواظ بيووظة السجسووع دراك رؤيووإلالسغىووغبيع 

العووامميع سغىووغبيع لم بدووب التدووح نتخفوويز جسووع دارة السإ إضووافة إلووى ذلووط يجووب عمووى ،العسوول الثاخميووة والخارجيووة
 لثييا.

ثم التوي تقواألسوغا  يوادة عوثد ى اإلدارة ز لتعخيخ وتشغيح مدتغى السحونة الدغقية لمسجسع محل الثراسوة فيجوب عمو -5
 واالسوتجابة، وزيوادة حروتيا الدوغقية موع خو ل السشتجوات التوي تقوثميا، االسوتحاتيجيةا يوفوي إسوار خشت فييا مشتجاتيا

 الدحيعة لحاجات العس ء الستجثدة.

 باسوووتسحار نفقاتيوواضووبط لتحدوويع وتشووغيح مدووتغى السحونووة التشافدووية لمسجسووع محوول الثراسووة فيجووب عمووى اإلدارة  -6
ثراسووة شوواممة لبسووعار بسووا يتشاسووب مووع قووثرات ، والقيووام بسغاجيووة السشافدوويع فووي األسووغا  السختمفووةلوتشووغيح أسوواليبيا 

بغيوة متابعة جسيع التغيحات التي تشحأ عموى األسوغا  السشافدوة السشتجات، ىجا باإلضافة إلى وحاجات السدتفيثيع مع 
 مسيخة.و  مشتجات جثيثةتقثيظ 

غمووات بأسوومغب متخووخيع جسيووع السع لتحقيووة وتشووغيح محونووة السعمغمووات لمسجسووع محوول الثراسووة فيجووب عمووى اإلدارة -7
موع  ح السعمغموات ال زموة لمعوامميع بسوا يسكوشيظيغفىوجا باإلضوافة إلوى تو ،مشضظ وبسا يدوسض بوالحجغ  إلييوا عشوث الحاجوة

 .مسيخة بأقل جيث ووقة مشتجاتالتعامل مع ا خحيع وتقثيظ 
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ميواراتيظ لمعسول  السوتلسارتغجيو العوامميع لتعخيخ وتشغيح محونة رأس السال البذحي لمسجسع محل الثراسة فيجب  -8
السعوارف والسيوارات التوي تسكوشيظ موع تقوثيظ مشتجوات مسيوخة  اموت ك، وتوثريبيظ باسوتسحار لنوي يتسكشوغا موع بحوح الفحيق
 لمستعامميع.

 األمح الجي بثورهالخائثة  اإلجحاءات الحوتيشيةع محل الثراسة أن يقمر لتبديط اإلجحاءات بذكل دائظ عمى السجس -9
ضوووسان ، ىووجا باإلضوووافة إلووى بدوووحعة مووع السحافضوووة عمووى الثقووة فوووي اإلنجوواز السعووام ت السختمفووةيووادي إلووى إنجووواز 

 متسيخة.مشتجات لى تقثيوظ إيادي  الجي ذكلالعسل بالديابية أداء ان

 االسووووتحاتيجيةضوووحورة إجوووحاء السخيوووث موووع الثراسوووات واألبحووواث التووووي تختبوووح توووأثيح إدارة السغاىوووب عموووى الحيوووادة  -10
 لمساسدات بسختمف أنغاعيا.

عمووى إدارة السعحفووة فووي  االسووتحاتيجيةضووحورة إجووحاء السخيووث مووع الثراسووات واألبحوواث التووي تختبووح تووأثيح السحونووة  -11
 قشا  الخثمات بسختمف أنغاعيا.

تشووغيح الشسووغذج الحوووالي لمثراسووة وذلوووط بدضووافة متغيوووحات مدووتقمة أخووحى ومتغيوووح تووابع، واإلبقووواء عمووى السحونوووة  -12
 ولنع كستغيح وسيط. االستحاتيجية

 . محددات البحث:4-3

 عشث قيامشا بيجا البحت واجيشا مجسغعة مع الرعغبات أبحزىا ما يمي:

 .االستبانةعثم تعاون بعز أفحاد عيشة البحت في تعب ة  -1

فووي السجسعوووات  االسوووتحاتيجيةقمووة الثراسوووات الدووابقة التوووي تشاولووة مغضوووغ  إسووتحاتيجيات إدارة السغاىوووب والسحونووة  -2
 الرشاعية خرغصا.

ال ندووتشيع تعسوويظ نتووائج ىووجه الثراسووة عمووى كوول السجسعووات الرووشاعية الجخائحيووة وذلووط لرووغح حجووظ العيشووة محوول  -3
 الثراسة.
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  قائمة المراجع

موثخل معاصوح إلدارة السوغارد  (. إدارة السغىبوة(2015).حدويع وليوث حدويعوعبواس،  تشواي، دحوام غشوي، الخبيوثي -1
 .التغزيعو  لمشذح الحامث دار، عسان، األردن: 1البذحية(، ط

 العحبيووة السجسغعووة، القوواىحة، مرووح: 1(. إدارة السغاىووب فووي السشضسووة، ط2013. )الفتوواح عبووث محسووغد، رضووغان -2
 .الشذحو  لمتثريب

، اإلسوكشثرية، 1(. سمدمة اإلدارة الستخرروة ادارة السغىبوة واالبوثا ، ط2014)نخبة مع الخبحاء الستخرريع.  -3
 مرح: دار التعميظ الجامعي لمشذح.

في الع قة بيع التعمظ االسوتحاتيجي وتحقيوق السيوخة  االستحاتيجية(." أثح السحونة 2015الذحيق، روان باسظ عيث.) -4
، جامعوة الذووح  األوسووط، )غيوح مشذووغرة( رسووالة ماجدووتيح فوي إدارة األعسووال ".التشافدوية فووي شوحكات التووأميع األردنيوة

 .كمية األعسال، األردن

: دراسوة تشبيقيوة عموى فوي جوغدة األداء الساسدوي االسوتحاتيجية(." أثوح السحونوة 2014) خي، فيث عوغاد عوابح.شالع -5
، جامعوة الذوح  األوسوط، كميوة األعسوال، )غيوح مشذوغرة( شحكة الشيحان النغيتيوة". رسوالة ماجدوتيح فوي إدارة األعسوال

 األردن.

عمووى تشبيووق إدارة السعحفووة مووع وجيووة نضووح اإلدارة العميووا  االسووتحاتيجية(."أثووح السحونووة 2016عابووث، ىشووث أحسووث.) -6
جامعوووة  ، )غيوووح مشذووغرة( لفمدووشيشية بقشووا  غوووخة". رسووالة ماجدوووتيح فووي إدارة األعسووالومووغصفي شووحكة االترووواالت ا

 .قتراد والعمغم اإلدارية، غخةاألزىح، كمية اال
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