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   وتقدیر شكر
  

 الطموح ألهمني الذي وسلطانه، قدرته وعظیم وجهه لجالل ینبغي كما تعالى هللا الحمد

 أحصیها، ال التي ونعمه بفضله علّي  ومّن  الرسالة، هذه بإتمام علّي  مّن  بأن خطاي، وسدد والصبر

  وبعد، أجمعین، وصحبه آله وعلى محمد سیدنا على والسالم والصالة

 كریم أبو حمدأ الدكتور األستاذ الفاضل أستاذي إلى والتقدیر الشكر وخالص یقبعم أتوجه

ثرائها رسالتي على باإلشراف لتفّضله  كان، فونصائحه وجهوده القیمة، ومعلوماته النیرة، بأفكاره وإ

، كما الجزاء خیر زمالئي وعن عني اهللا جزاه المتواصل وتشجیعه توجیهه في المتواضع للعالم مثاالً 

  .تقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشةأ

 الهیئة وأعضاء ومسؤولیها برئیسها ممثلة ،األوسط الشرق جامعة الموقرة امعتيوأشكر ج  

 في أسهم أو المساعدة لي مقدّ  من كل إلى والتقدیر بالشكر أتوجه أن یفوتني وال فیها، التدریسیة

  .خیراً  نيع اهللا فجزاهم العلمیة مسیرتي في والمشورة النصح إبداء

  

  التوفیق ولي وهللا

  الباحثة
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 اإلھــــــــــــــــــــــــــــــداء
  ......البشر أغلى إلى

  ....الطاھرة والدي روح إلى

ّ  وكیف القلم، أمسك كیف علمني الذي   ندم بال الكلمات أخط

  ...جناتھ فسیح وأسكنھ هللا رحمھ 
  

  ....والدتي إلى

  والحنان بالعطف أنعمُ  كنفھا في عشت يوالت قلبي حنایا بین القابعة تلك

  ....تذبل ال التي شجرتي إلى

  ...حین كل في إلیھ آوي الذي الظل إلى

  ....الخاتمة وحسن المدید العمر لھا هللا أسأل
  

  ....بالحب ومألھا حیاتي زین من إلى

  إخواني وأخواتي 

  ....وصدیقاتــــي أصدقائيو

  .....الكرام أساتذتي األعـــزاء إلى

  ،،،،المتواضع الجھد ھذا في أثر لھا باطنة أو ظاھرة بصمة لھ كان من لىإ

  الباحثة
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 المیزة الثاني والمحور). الرقابةو  القیادة،و  الكفایات، تنمیةو  ،مالتنظیو  ،التخطیط( مجاالت ضمن

 بمركز خاصة مقدراتو  تنظیمیة، مقدرات( مجاالت ضمن فقرة) 35( على موزعة التنافسیة

  ).الجامعة بثقافة خاصة مقدراتو  وظیفیة، مقدراتو  الجامعة، ووضعیة

 إداري، موظف )308( من الدراسة عینة وتكونت وثباتهما، صدقهما من التاكد وتم  

شریة على كامل األداة في جامعة البلقاء ممارسة إدارة الموارد البأن درجة وأظهرت نتائج الدراسة 

) وبمستوى متوسط. وأن درجة ممارسة المیزة التنافسیة على كامل األداة في 2.80التطبیقیة بلغت (

 مستوى أنإلى ) وبمستوى متوسط. وأشارت الدراسة كذلك 2.50جامعة البلقاء التطبیقیة بلغت (

، وأظهرت  ةالسائد التنافسیة والمیزة البشریة الموارد إدارة بیناالرتباطیة  العالقة في الجامعة متوسطًا

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة إدارة الموارد البشریة من وجهة نظر الموظفین 
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اإلداریین تعزى لمتغیرات الجنس لصالح اإلناث بدلیل ارتفاع متوسطاتهم الحسابیة، ولمتغیر 

 10تغیر سنوات الخبرة لصالح (خمس سنوات إلى أقل من المسمى الوظیفي لصالح اإلداري، ولم

  سنوات). 

أیضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة المیزة النتائج وأظهرت   

التنافسیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین تبعًا لمتغیر الجنس والمسمى الوظیفي، وتبین وجود 

رسة المیزة التنافسیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین فروق ذات داللة إحصائیة في درجة مما

 5من ومتغیر سنوات الخبرة لصالح تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي لصالح بكالوریوس فما دون، 

البلقاء التطبیقیة  ةإدارة جامعاهتمام وأوصت الدراسة بضرورة  سنوات، 10سنوات إلى أقل من 

، وبالمیزة التنافسیة بشكل متكامل وشامل هاجمیع مجاالتالبشریة بشكل متكامل وشامل ل بالموارد

وضرورة نشر مفهوم المیزة التنافسیة وأهمیتها للعاملین كافة في جامعة البلقاء  مجاالتها.لجمیع 

  التطبیقیة.

 الموظفین التنافسیة، المیزة التطبیقیة، البلقاء جامعة البشریة، الموارد إدارة: المفتاحیة الكلمات

                     .اإلداریین
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Abstract 

The study aimed at investigating the relationship between the human resources 

management and the competitive advantage at Al-Balqa Applied University from the 

viewpoint of the administrative staff. The study also aimed at identifying the differences 

of statistical significance (≤0.05) according to gender, college, academic qualification 

and years of experience. 

In order to achieve the goals of the study, the correlative descriptive method was 

used. The questionnaire used to collect information consists of two dimensions. The 

first one is the human resources tool which is distributed over (34) paragraphs, within 

the fields of planning, organization, competency development, leadership and control. 

The second dimension is the competitive advantage which is spread over (35) 

paragraphs within the fields of organizational capabilities, special capabilities of the 

university status, functional capabilities, and special capabilities of the university 

culture. The honesty and trustworthiness of these two dimensions were confirmed. 

 The study sample consisted of (308) administrative staff. The results of the study 

showed that the degree of the practice of human resources management on the whole 

tool at Al-Balqa Applied University was at an average level of (2.80). Whereas, the 

degree of practice of competitive advantage on the whole tool at Al-Balqa Applied 

University reached an average level of (2.50). The study showed that the level of 
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correlation between the human resources management and the competitive advantage 

existing at the university is average. It also indicated that there were statistically 

significant differences in the degree of human resources management practice from the 

viewpoint of the administrative staff attributed to the gender variables in favor of 

females as shown in their higher mean of arithmetic, the variable of the job title for the 

benefit of the administrator, and the variable years of experience in favor of (five years 

to less than 10 years). 

The Results also showed that there were no statistically significant differences in 

the degree of practice of the competitive advantage from the viewpoint of the 

administrative staff according to gender variable and the job title, and it showed There 

were statistically significant differences in the degree of practice of the competitive 

advantage from the viewpoint of the administrative staff according to the variable of the 

academic qualification for the benefit of the Bachelor degree and less, and the variable 

of the years of experience for the benefit of 5 years to less than 10 years. The study 

recommended that the management of Al- Balqa Applied University should pay more 

attention to both the human resources and competitive advantage in an integrated and 

comprehensive way in all their aspects. The study also recommended the need to spread 

the concept of competitive advantage and its importance to all employees at Al- Balqa 

Applied University. 

Keywords: Human Resources Management, Al-Balqa Applied University, 

Competitive Advantage, Administrative Staff. 
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  األول لفصلا
  وأھمیتھا الدراسة خلفیة

  :مقدمة

 في لمنظماتا على التكنولوجیة والتطورات جراءاتواإل الروتین من والتحرر العولمة تفرض 

 وجب لذلك ستمرار؛الاو  البقاء من تتمكن حتى المنافسة على مقدرة كثرأ تكون أن الحاضر الوقت

 وظائفهم یؤدوا لكي األفراد إدارة مجال في واألسالیب المفاهیمب لماماإل البشریة الموارد قادة على

 قفزة ستكون وبهذا, التعلم وطبیعة, العمل طبیعة سریع وبشكل تغیر التكنولوجیة التطوراتف ،بفعالیة

 عملیة ستمرارا خالل من تنافسیة یزةم إیجاد وفي البشریة الموارد إدارة في االتكنولوجی استخدام في

  .كاملةمت كفكرة الموظف تماءنا

 ومنحه األرض في نساناإل اهللا ستخلفا أن منذ القدم، منذ اإلدارة نساناإل مارس ولقد  

 وتوظیفها المكونات هذه واستغالل، ومكوناتها الطبیعة من ستفادةواال والعمارة البقاء على القدرة

 مدرسة خالل من العشرین القرن أوائل في بدأ متخصص كعلم ظهرت اإلدارة ولكن ،وتنظیمها

  ).2012 الوادي،( 1911عام  في العلمیة اإلدارة

 المدیرون یؤدیها أساسیة وظائف خمس هناك نأ على والممارسین الخبراء معظم ویتفق   

 مجملها في تمثل الوظائف وهذه ،)والرقابة القیادة،, الكفایات وتنمیة التنظیم،, التخطیط( في وتتمثل

 تكوین وظیفة وهي ،سمالخ الوظائف هذه إحدى على التركیز یتم هناو  ،یةاإلدار  عناصرالعملیة

 دارةإ وأ ،البشریة الموارد إدارة الحالي الوقت في علیها یطلق كما أو ،Staffing الكفایات وتنمیة

 المطلوبة والسیاسات الممارسات من مجموعة لىإ البشریة الموارد إدارة وتشیر .العاملین شؤون

 على وظائفها لممارسة اإلدارة إلیها تحتاج التي البشریة بالنواحي المتعلقة األنشطة مختلف لتنفیذ

  .) 2003المتعال، عبد( وجه أكمل
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 على مرت التي التطورات من العدید بعد البشریة الموارد إلدارة الحدیث المفهوم ستقراو   

 لیست الحالي قرنال في األعمال مارساتفم )1996 ماهر،( العمل یمارس وهو البشري العنصر

 ضرورة هو بل المنظمات أمام ختیاریاً ا أمراً  لیس التغییر نإف وبالتالي الماضي، في نفسها هي

 على مقدرتها لتحسین األعمال منظمات في جوهریة هیكلة إعادة الماضي العقد شهد فلقد حتمیة،

 توجهات مع التكیف كذلكو  واحتیاجاتهم، المستفیدین على طرأت التي التغیرات مع للتعامل المنافسة

 .العالم مستوى على الحیاة نسیج على طرأت التي التغیرات من وغیرها وسیاساتها الحكومات

 العمل وأطر المؤسسیة وبنیتها دورها تعدیل على تجبرها التي المنظمات أمام تحدیات هناك وبالتالي

 وجوانب المحوریة الكفاءاتو  الخصائص إلى التنافسیة المیزة وتشیر. اإلدارة طریقة تحكم التي

 المیزة إلى یشار ما وعادة. األسواق في المنافسین عن وتمیزها المنظمة بها تتمتع التي التفوق

  .) 2010 سلیم،( المتوسط فوق األداء تواصل خالل نم التنافسیة

 هتماماً ا نالت التي اإلداریة المصطلحات من العدید ظهر والمؤسسات المنظمات نشأة ومنذ  

 وخدماتها المؤسسات عدد زیادة بسبب وذلك التنافسیة، المیزة ومنها الباحثین، قبل من حاً واض

 واألوضاع والعلوم التكنولوجیا في حدثت التي السریعة التطورات وایضاً  تنافسها، وحدة ومخرجاتها،

 والمؤسسات، األفراد ینشدها التي الغایة یعد لم دنیا بمستویات األهداف تحقیق أن وبما قتصادیة،اال

 السقف هو وهذا ،داءاأل مستویات رتفاعاو  العمل، إتقان من عالیة درجات ینشدون أصبحوا ولكن

 في ستمرارواال البقاء سبابأ همأ من أصبح التمیز نإف ولهذا الیه، الوصول الجمیع یحاول الذي

   ). 2006 طعیمة،( العصر هذا في المنافسة

 هامقّس و  ،التنافسیة بالمیزة الملموسة غیر الموارد لربط إطاراً  )Hall, 1993( هول قدمو   

 وخاصة ووظیفیة، ،ووضعیتها المؤسسة بمركز اصةخو  انونیة،ق: هي ،مجموعات أربع إلى اً محوری

 طاراإل هذا ستخدماو . الملموسة غیر الموارد من مجموعة فیها یؤثر قدرة وكل المنظمة، بثقافة
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 تم والتي التنافسیة، المیزة تحدید في الملموسة غیر مواردال به تقوم الذي النسبي اإلسهام لتحدید

  .المنتج لخصائص وصف صورة في عنها التعبیر

 تنافسیة میزة كسب إلى – البیئة ظل في – التنافسیة شدیدة المعاصرة اتؤسسالم تسعىو  

 قوتحقی لللعمی قیمة إضافة خالل من وذلك ،ذاته النشاط في العاملة المنظمات من غیرها على

 وتؤدي. البشریة الموارد مقدمتها في والتي المختلفة ومواردها مكاناتهاإ استخدام طریق عن التمیز

 من مجموعة خالل من تنافسیة میزة البشري العنصر جعل في مهماً  دوراً  البشریة الموارد إدارة

 الموارد إدارة تتمكن وحتى. المنظمة في البشري بالعنصر المرتبطة والبرامج والخطط األنشطة

 برامجها بإعداد تقوم أن یجب وتدعیمها للمنظمة التنافسیة لمیزةا تحقیق في اإلسهام من البشریة

 جهة من المنظمة من المستفیدین متطلبات ووفق جهة من المنظمة استراتیجیة إطار في المختلفة

  .)2008 بكر، أبو( .أخرى

  :الدراسة مشكلة

 ؛المدیر هو فیها الرئیس والمحور اإلداریین بالموظفین طةالمحی البیئة في الدراسة مشكلة تكمن  

) یجاباً إ أو سلباً ( الوظیفي سلوكه في تؤثر كثیرة عمل وضغوط متعددة تغییرات من ههیواج لما

 أي له یطمح الذي والتطویر التنمیة حقیقتتحول دون  كثیرة وعقبات ،مستمرة تحدیاتأمام  تضعهو 

 المدیر مسؤولیات ازدادت هنا ومن .العمل في زدهارواال مالتقد تحقیقتمنعه من  ،موظف أو مدیر

 تواجه التي المشكالت مواجهة المسؤولیات هذه ومن ،بها یتمیز نأ یجب التي داریةاإل والكفایات

دارة ،المالیة واإلدارة التخطیط عملیات وتحسین ،ولویاتاأل وتحدید العمل  وجمع البشریة الموارد وإ

 الموظفین مع بالعالقات هتمامواال ،المناسبة القرارات تخاذا في تساعد التي توالبیانا المعلومات

   .القرارات تخاذاو  اإلداریة العملیة في شراكهوإ  الموظف دور عزیزت عن فضالً ) المرؤوسین(
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) البشریة الموارد( اإلداریین بموظیفها األردنیة الجامعات أن في الدراسة مشكلة تتمثل  

 العمل في المتبعة والسیاسات القوانین في وتحدیث ،مستمرین وتطویر میةتن إلى ماسة بحاجة

 وخاصة ومتطلباته بالعمل التامة والمعرفة ،والتجدید اإلبداع لتنمیة والسعي ،السلیمة القرارات خاذالت

 في استمراریتها على والمحافظة والمخرجات األداء في التمیز إلى دوماً  تسعى التي الجامعات تلك

 الموارد تنمیةل التنافسیة المیزة من بدّ  ال ذلك یتحقق وحتى العمل تحسین أجل من تنافسیة بیئة

  . التطبیقیة البلقاء جامعة في البشریة

 ،ستمراراب للمدیرین تدریبیة دورات بإجراء) 2006( والمطارنة خلیفات دراسة أوصت كماو  

 ذوي المدیرین على والتركیز ها،علی والتغلب ومعالجتها الضغوط مواجهة كیفیة معرفة أجل من

  .لعملهم دائهمأ مستوىعلى  الضغوط هذه تؤثر ال بحیث القلیلة الخبرات

 أجل من ستمراراب اإلداریین للعاملین تدریبیة دورات جراءإ) 2012( الشراري أوصى كما 

 ذوي ینالعامل على التركیز مع علیها، والتغلب ومعالجتها ومصادرها الضغوط مواجهة كیفیة معرفة

  .القلیلة الخبرة

امتالك  ضرورة إلى) 2012( والقطب) 2006( طعیمة أمثال یونو الترب كادیمیوناأل وأشار  

 المتعلقة السابقة والدراسات النظري األدب على طالعوباال بینها، فیما التنافسیة المزایا الجامعات

 قتراحاب الخاصة العنایة وأولتها سیةالتناف بالمیزة اهتمت التي الجامعات أن تبین التنافسیة، بالمیزة

 األخرى، الجامعات بین مكانتها تعزز أن لها یمكن سویتها، من ترفع التي واألسالیب جراءاتاإل

 المعلومات ثورة عصر في الصعوبة في غایة رمأ ستدامتهااو  التنافسیة بالمیزة حتفاظاال أن خاصة

 .فیها العاملین تطویر طریق عن تنافسیةال المیزة هذه وتنمیة تطویر كان إن والتكنولوجیا

 المشكالت بعض وجود استشعرت التطبیقیة البلقاء جامعة في كموظفة الباحثة خبرة ومن  

 ،التنظیمیة الثقافة ضعف على الدالة البشریة الموارد إدارة في الموظفین بعض بسلوكات المتعلقة
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 بالدافعیة تتعلق إداریة مشكالت إیجاد إلى أدى مما واإلبداع والتطویر للتحدیث رغبة وجود وعدم

 في ثغرات وجود عن فضالً ) المستفیدین( الجمهور خدمة على انعكست وبالتالي العمل نحو

 ستعالجها التي المشكلة نإف هنا ومن. نوعیة العمل وفاعلیة األداء في یؤثر مما والتنسیق التخطیط

 لدى البشریة الموارد إدارةممارسة  رجةد ما :اآلتي السؤال عن جابةاإل في تكمن الدراسة هذه

  التنافسیة؟ بالمیزة عالقتها وما التطبیقیة البلقاء جامعة في العاملین

  :وأسئلتها الدراسة أهداف

 والمیزة البشریة الموارد إدارةدرجة ممارسة  بین العالقة ستقصاءا إلى الدراسة هذه هدفت  

 األسئلة على جابةاإل لخال من التطبیقیة بلقاءال جامعة في اإلداریین الموظفین لدى التنافسیة

  :التالیة

 من التطبیقیة البلقاء جامعة في دارییناإل الموظفین لدى البشریة الموارد إدارةممارسة  درجة ما -1

 ؟أنفسهم الموظفین قبل

 قبل من التطبیقیة البلقاء جامعة في دارییناإل الموظفین لدى التنافسیة المیزةممارسة  درجة ما -2

 ؟أنفسهم وظفینالم

 الموارد إدارةممارسة  درجة بین (0.05)الداللة  مستوى عند رتباطیةا عالقة وجدت هل -3

 ؟.التطبیقیة البلقاء جامعة في دارییناإل الموظفین لدى التنافسیة المیزة ممارسة درجةو  البشریة

 مستوى دعن الدراسة عینة أفراد استجابة متوسطات بین حصائیةإ داللة ذات فروق هناك هل -4

 ،كلیةال الجنس،( متغیر إلى یعزى البشریة المواردإدارة  ممارسة درجة في (0.05)الداللة 

 ؟)الخبرةسنوات  ،العلمي المؤهل
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 مستوى عند الدراسة عینة أفراد ستجابةا متوسطات بین حصائیةإ داللة ذات فروق هناك هل -5

 ،الكلیة الجنس،( متغیر لىإ ىیعز  التنافسیة المیزة ممارسة درجة في  (0.05)الداللة 

 ؟)الوظیفي المسمى ،الخبرةسنوات  ،العلمي المؤهل

 لدراسةا میةهأ: 

 وعالقتها البشریة الموارد إدارةممارسة  بین العالقة معرفة من همیتهاأ الدراسة كتسبتا

هذا  تناولت التي الدراسات بقلة الشعور من الدراسة هذه أهمیة جاءت ثم ومن .التنافسیة بالمیزة

 التنافسیة والمیزة البشریة الموارد إدارة بین العالقة ربط وبخاصة ،- في حدود علم الباحثة-  الموضوع

   .التطبیقیة البلقاء جامعة موظفي لدى

 الدراسات، من مزید جراءإل الباحثون منها یستفید بحثیة علمیة أهمیةأیضًا  الدراسة ولهذه

 التي العالقة وطبیعة ومتغیراته الموضوع خالل منذلك و  عام، بوجه األردنیة الجامعات في

  .اإلدارة أدبیات في الجدیدة الموضوعات من یعد والذي تربطها،

  :في تتلخص نظریة أهمیة الدراسة لهذه إن

ضافة ومساهمة نظري مخزون توفر -1 فادةو  األدبیات، لىع جدیدة علمیة وإ  العربیة المكتبة إ

 .خاص بشكل واألردنیة عام، بشكل

 .البحث دواتأ ستخداما أو تطویر أو بناء طریقة من یستفیدوا أن اآلخرین لباحثینل یمكن -2

 .الحقة دراسات جراءإ في اآلخرین الباحثین ستفید -3

 .التطبیقیة البلقاء جامعة موظفي لدى التنافسیة والمیزة البشریة الموارد إدارة بین العالقة دراسة -4

  :التطبیقیة الناحیة من ماأ

 عام، بشكل یضاً أ نو الموظف منها یستفید أن ویؤمل داریین،اإل العاملین اسةر الد هذه ستفید  

 البلقاء جامعة في دارییناإل الموظفین لدى البشریة الموارد إدارة في المعرفة مدى تساعا في وتساعد
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 لهدفوا االستخدام هذا عن الناتج والتطور البشریة الموارد إدارة في التنافسیة المیزة بأهمیة التطبیقیة

 العلمي سلوبباأل العالقة هذه درجة وتم قیاس داریین،اإل العاملین فئة تحسین إلى النظرة هو

 في التطبیقیة البلقاء جامعة في العاملین على استبانة توزیع خالل من وتحلیلها العالقة هذه لوصف

  .2017/2018 الدراسي للعام الثاني الفصل

 دراسةال حدود: 

 .التطبیقیة البلقاء جامعة في اإلداریون الموظفون: البشري الحد -1

 .التطبیقیة البلقاء جامعة: المكاني الحد -2

 .2017/2018 الجامعي للعام الثاني الدراسي الفصل: الزماني الحد -3

 الدراسة محددات : 

 .البحث دواتأل والثبات الصدق دقة مدى -1

 .العینة أفراد ستجابةا في موضوعیةالو  دقةال مدى -2

 .العینة منه سحبت الذي المجتمع على إالّ  جراءاتهاوإ  دراسةلا هذه نتائج تطبق ال -3

 من مجموعة على االستبانة عرض خالل من الصدق التبدال الدراسة هذه نتائج تتحدد -4

 . ألفا كرونباخ الثبات معامل قیاس خالل من الثبات ودالالت اإلداریین، الموظفین

 

 الدراسة مصطلحات: 

  :تیةاآل المصطلحات على الدراسة شتملتا
 البشریة الموارد: 

 على القادرة العاملة للقوى والمهارات المعرفة عملیة زیادة" بأنها البشریة الموارد تعرف  

 مختلة اختبارات من ُأجري ما ضوء في واختیارها انتقاؤها یتم والتي المجاالت، جمیع في العمل

  ).www.hrm-group.com(. "ممكن حد ألقصى اإلنتاجیة كفاءتهم مستوى رفع بغیة
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 التي التحدیات مواجهة على العاملین مساعدة" العام بمعناها البشریة الموارد بإدارة ویقصد  

 معاونتهم أیضا وتستهدف العمل، بیئة في التطور أنواع من وغیرها التكنولوجیة التطورات تخلقها

 القدرة على لحفاظوا للبقاء المطلوبة األداء مستویات لتحقیق الجدیدة المتطلبات إزاء التكیف على

  .)40: 1994توفیق،( ."التنافسیة

 خالل من التطبیقیة البلقاء جامعة ل علیهاصحت التي الدرجة: بأنها جرائیاً إها الباحثة وتعرف  

 محاور خالل منلمعرفة درجة ممارسة إدارة الموارد البشریة  المعدة داةاألعلى  ة الموظفیناستجاب

  .)والرقابة القیادة،و  ایات،الكف وتنمیة والتنظیم، التخطیط،(

 التنافسیة المیزة: 

 علیهم والتفوق التمیز بتحقیق منافسیها عن نظمةمال بها تتمیز التي الكیفیة هي التنافسیة المیزة

  .)2012 طالب،( التاثیر ودرجة النمط في المختلفة العوامل من یددالع تفاعل ةمحصل طریق عن

(الموظفون  الدراسة أفرادیحصل علیها  التي رجةالد :بأنها جرائیاً إها الباحثة وتعرف  

لمعرفة درجة ممارسة المیزة  )المعدة داةاأل( االستبانة فقرات على ستجاباتهما خالل مناإلداریون) 

 خاصة وقدرات قانونیة قدرات هي مجموعات بعأر  الى التنافسیة القدرات تقسیم خالل من التنافسیة

  .المنظمة بثقافة خاصة وقدرات ،ظیفیةو  وقدرات ،ووضعیتها المؤسسة بمركز
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 الثاني الفصل

  السابقة والدراسات النظري األدب

 والدراسات الحالیة، الدراسة بأهداف الصلة ذي النظري لألدب عرضاً  الفصل هذا ضمنیت    

وهي: إدارة الموارد البشریة وتعتبر من أهم وظائف اإلداریة ألنها  بالموضوع، الصلة ذات السابقة

على العنصر البشري بحیث یعتبر أثمن مورد لدى اإلدارة، وله تأثیر كبیر على اإلنتاجیة في  تركز

  العمل وهي تعني االستخدام األمثل للعنصر البشري المتوفر.

أما المیزة التنافسیة فتعتبر ثورة حقیقیة في عالم إدارة األعمال على المستوى األكادیمي     

ـد  ُ نظر إلیها كعملیة والعالمي، فأكادیمیًا لم یع ُ ینظر لإلدارة كهمّ داخلي أو مواجهة وقتیة، بل ی

دینامیكیة ومستمرة تستهدف معالجة الكثیر من الهموم الداخلیة والخارجیة لتحقیق التفوق المستمر 

  .لذلك عرض أتيی وفیماللمؤسسة على المنافسین، 

  :النظري األدب:  أوالً 

  :تي یأ ما على النظري األدب ویشتمل

  البشریة الموارد دارةإ - 1

  .وتطورها ومفهومها البشریة الموارد عن عام بشكل بالحدیث قومأس وهنا  

 :البشریة الموارد

 والمتفاعلة المترابطة جزاءاأل من مجموعة من ویتكون والفكریة، المادیة خصائصه له نظام  

 يأك البشریة الموارد لنظام ساسیةاأل المكونات تلك وتتمثل. ومستمرة متكاملة بصورة بینها فیما

  ).2007  بكر، أبو( .والمخرجات والعملیات المدخالت من كل في آخر نظام

 بالنواحي المتعلقة األنشطة مختلف لتنفیذ المطلوبة سیاساتالو  الممارسات مجموعة وهو  

  ).2003 وجودة، المتعال عبد. (وجه أكمل على وظائفها لممارسة اإلدارة إلیها تحتاج التي البشریة
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ف كذلك ب    األنشطة مجموعة أداء ومراقبة وتوجیه وتنظیم بتخطیط الخاص النشاطوتُعرّ

  ).2008 بكر، بوأ. (المنظمة في البشري العنصر بإدارة المتعلقة المختلفة التشغیلیة والعملیات

  البشریة الموارد دارةإ مفهوم

 المنظمات في البشري بالعنصر المعنیة دارةاإل على أطلقت التي التسمیات وتعددت تباینت  

 داریةاإل الوظیفة من الجزء نهاأب تعرف فراداأل دارةإ و " فراداأل دارةإ" تسمیة انتشاراً  كثرهاأ كان نإ و 

 في موبعالقاته بالعاملین المتعلق دارةاإل من الجزء نهاأ وأ المنظمة في االنسانیة بالعالقات المتعلقة

 فتعرّ  كما بینهم فیما العدالة تحقیق لىوإ  املینالع كفاءة مستوى رفع لىإ یهدف الذي المنظمة

 المناسبین والنوع بالكم للمنظمة فراداأل على الحصول بموجبه یتم الذي النشاط نهاأب" فراداأل دارةإ"

 من ممكن قدر أكبر یبذلون ویجعلهم خدمتها في البقاء في ویرغبهم المنظمة غراضأ یخدم وبما

  .)2008 عقیلي،( .هدافهاأ وتحقیق نجاحهاإل وجهودهم طاقاتهم

 قاله ما فأهم والتنظیمي، اإلداري المنطلق ومن البشریة الموارد إدارة عن الحدیث وعند  

 التي البشریة بالموارد یتعلق ما بكل هتماماال أنه :البشریة الموارد إلدارة اإلداري الفكر أصحاب

 والتطویر، والتوجیه، والصیانة، شراف،واإل قتناء،اال حیث من أهدافها لتحقیق المؤسسة تحتاجها

  ).2007 برنوطي،( األهداف لتحقیق

 كما الغربیین الكتاب بعض قبل من العاملین شؤون أو البشریة الموارد إدارة تعریف ویتم  

  :یلي

 اإلداریة التنمیة مجاالت أسرعتُعتبر من  البشریة الموارد إدارة أن لنا یتبین سبق ومما 

،  هذا في تتخصص االستشاریة المنظمات من العدید أصبحت المهني الدور ناحیة ومن تطورًا

 وتدریب البشریة الموارد لتنمیة متخصصة إدارات بإنشاء الكبرى المنظمات قامت كما المجال،

  . المجال هذا في المختلفة المهنیة والجوانب المناهج على بها العاملین
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  البشریة الموارد إدارة أهداف

 ماب المؤسسة تزوید على المبني لها األساسي الهدف جانب إلى البشریة الموارد إدارة تتمیز  

 أخرى اً أهداف لها نإف المالئمین، والمكان الزمان في ونوعاً  كماً  الوظیفیة المستویات من تحتاجه

  ):2003 وعلي، عباس( وهي تمارسها

 خدامستا طریق عن المجتمع أهداف تحقیق في الهدف هذا ویتمثل ،)Social( اجتماعي -1

 والنمو لتطوربا للمجتمع الفرصة یتیح بما المختلفة، باألعمال المؤسسة في هموتشغیلاألفراد 

 جتماعیةاال المحددات من لعدد تستجیب ما غالیاً  اإلدارة وهذه جوانبه، جمیع في

 .والعاملین بالعمل الخاصة والقوانین كالتشریعات

 األخرى األنظمة مع متكامل نظام البشریة الموارد فإدارة ،)Organization( تنظیمي -2

 األنظمة مع مترابط بشكل وظائفها تبرز فهي المؤسسة، هو وأشمل أكبر نظاماً  وتشكل

 .للمؤسسة األخرى

 الموارد إدارة قیام خالل من األهداف هذه المؤسسة تحقق حیث ،)Functional( وظیفي -3

 ووفقاً  سسةؤ الم أجزاء میعج في العاملین باألفراد المتعلقة التخصصیة بالوظائف البشریة

 .لحاجاتها

 باعمن خالل إش األفراد مساعدة في الهدف هذا ویتمثل ،)Humanitarian( نسانيا -4

 عن فضالً  نتاجیةاإل العملیة من المستهدف األساسي المجتمع عتبارهماب وحاجاتهم رغباتهم

 .نتاجیةاإل المنظومة عناصر من أساسي عنصر البشریة الموارد أن

  :البشریة الموارد ارةإد أهمیة
 المؤسسات من المطلوبة والغایات األهداف تحقیق إلى للوصول مهمة البشریة الموارد إدارة تعتبر
 وفیما وأنشطتها، مهامها أداء في وفعالیتها المؤسسة إدارة كفاءة رفع في أهمیة ولها. ختالفهاا على
  :البشریة الموارد إدارة ألهمیة تلخیص یأتي
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 .التنظیمیة والمستویات اإلداریة التنظیمات/  الوحدات بین لربطوا الوصل حلقة - 

 وأنظمة العاملین، وسالمة وأمن وتدریب، وظیفي، وصف( بالعاملین المتعلقة جراءاتاإل توفر - 

 .األداء في والتمیز الوظیفیة العدالة لتحقیق) والحوافز األجور

 العلیا، لإلدارة الوظیفیة المستویات مختلف على بالعاملین المتعلقة والنصائح رشاداتاإل تقدیم - 

 سیاسة ورسم اإلداریین القادة ختیاراو  التخطیط أغراض في رشاداتاإل هذه من ستفادةلال

 .والعاملین العمل شؤون

  ).   Patton,etal.2002( العاملین من الممیزة بالكفاءات المنظمة رفد - 

 حیث الحدیثة، العامة الخدمة تنظیم لأشكا المؤسسات في كوحدة البشریة الموارد بإدارة ویرتبط

 وضعب العالقة ذات العامة لمسؤولیاتوا المهام تتولى مركزیة وحدات الدول ألغلب أن

 في العاملین الموظفین بین العالقات وتنظم تحكم التي األنظمة وتحدید والتشریعات السیاسات

 یلي ما وصالحیاته ومهامه" یةالمدن الخدمة دیوان" سماب األردن في الجهاز هذا ویسمى الدولة،

  ):2007 المدنیة، الخدمة نظام(

 الدوائر تطبیقمن  والتأكد) 2007( لسنة) 30( رقم المدنیة الخدمة نظام تطبیق متابعة -1

 .سلیمة بصورة المدنیة بالخدمة المتعلقة للتشریعات

  مجاالت الموارد البشریة:
ل ما تحتاجه المؤسسة من مستلزمات القوى وهو التجهیز واإلعداد المسبق الشامل لك التخطیط: - 

مثل تحدید االحتیاجات الوظیفیة، والوصف الوظیفي، واالختبار، والتقییم، والتدریب،  العاملة فیها

لتسخیرها للمؤسسة فیة یوالعالقات الصناعیة، وتوفیر األمن والسالمة، واالهتمام بالمستویات الوظ

ان المالئمین، ومعظم التعریفات لهذا المفهوم تركز على من حیث الكم و النوع، وفي الزمان والمك

  ):2008ما یلي: (درة، 
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  أن یكون للعمل خطة وأهداف محددة. - 1
  النظرة المستقبلیة والشمولیة. - 2
  الربط بین احتیاجات المنظمة والعاملین.  - 3
  ییم. والتق ،واالختبار ،والتنمیة ،والتدریب ،أن تكون الخطة مشتملًة على التخطیط - 4
   في تطویر المؤسسة. على المورد البشري كعنصر له احتیاجات ورغبات ودور یركزأن  - 5

  

ي شؤون العاملین في المؤسسة هو تنظیم إدارة الموارد البشریة، المعني ف إن التنظیمالتنظیم:  -

والنشاطات المتعلقة بشؤون فهو تنظیم متخصص في ذلك، ولذلك یجب أن تسند جمیع الوظائف 

عاملین إلى تنظیم إدارة الموارد البشریة بعیدًا عن المسمیات المختلفة مثل: وحدة، أو قسم، أو ال

  ).2017شعبة، وغیرها. (الخصاونة وأبو خضیر والعیاصرة، 

 هذاوهو أسلوب تلجأ إلیه المؤسسات وخاصة التي تسعى إلى التمیز، ویعتمد تنمیة الكفایات:  -

نجازاتهم اإلبداعیة ومواهبهماألسلوب على التحري والمتابعة  ، للمبدعین من خالل سیرتهم الذاتیة وإ

خبراتهم،  والتواصل معهم من قبل المؤسسة أو إدارة الموارد البشریة فیها لجذبهم واالستفادة من

جابیة كتحقیق المیزة التنافسیة والشهرة یویعتبر من األسالیب الداعمة في رفد المؤسسة بنتائج إ

   والربح والتمیز.

تعد القیادة من الخصائص التي تتوافر لدى عدد محدود من األشخاص وتبحث عنها القیادة:  -

المؤسسات المختلفة بشكل كبیر حیث تتطلب مهمات العمل في كثیر من األحیان توافر األشخاص 

مهارات العاملین وتوحید جهودهم في ذوي الشخصیات القیادیة لالستفادة من قدراتهم في تعزیز 

تحقیق أهداف العمل وتتمثل أهمیة القیادة وعالقتها بالتنمیة البشریة في قدرة القائد على  سبیل

ون مشاكل وتساعد دالتأثیر في اآلخرین وتحفیزهم على تحقیق أهداف ومتطلبات العمل بسالسة و 

ة العاملین تعزیز وتوافر العدید من القدرات والمهارات الالزمة إلدار  علىالمهارات القیادیة لدى القادة 

   ومنها االستماع الجید لمشكالت العاملین وأفكارهم ومقترحاتهم. 
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وتعتبر الرقابة من أهم الوظائف في إدارة الموارد البشریة وتكمن أهمیتها في الدور الذي الرقابة:  -

تقوم به في جمیع مستویات ومراحل عملیة تسییر الموارد البشریة وهذا من خالل توجیه العمال 

  ة حماسهم وتصحیح مسارهم. وزیاد

  :یلي بما القیام وللدیوان 

 طریق عن المدنیة الخدمة بشؤون أو بالموظفین المتعلقة حصائیاتواإل البیانات على الحصول -أ

 .والمؤسسات بالدوائر تصالاال

 في المدنیة الخدمة بشؤون أو بالموظفین المتعلقة والوثائق والسجالت الملفات على طالعاال -ب

 .لذلك حاجة هناك كان إذا الدوائر نم أي

 قبل من قرارهاإ و  الخدمة في ختیارهماو  الموظفین تعیین في خاصة وتشریعات تعلیمات إعداد -2

 .المجلس

 الخاصة االمتحانات سسأ ووضع المدنیة الخدمة في الشاغرة للوظائف األشخاص ترشیح -3

 .المعنیة الجهات مع بالوظیفة

 .المدنیة الخدمة بشؤون الخاصة التشریعات قتراحا -4

 وتوحید المدنیة الخدمة في وتطویرها البشریة الموارد إلدارة معلومات وأنظمة بیانات قاعدة بناء -5

 .المعنیة والجهات الدوائر مع بالتعاون والوظیفة بالموظف الخاصة والتعلیمات األنظمة

 :یلي ما لخال من الجهاز هذا وكفاءة فعالیة تزید التي اآللیات ووضع السیاسات قتراحا -6

 الحكومیة الدوائر في العامة الموازنة دائرة مع باالشتراك الوظائف تشكیالت نظام عدادإ  - أ
 .والوزارات

 .المدنیة الخدمة جهاز یخدم بما المتوافرة التخصصات حول دراسات إعداد  - ب
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 طریق عن الدوائر مع بالتعاون الجهاز كفاءة رفع عملیة تحتاجها التي حتیاجاتاال تحدید  - ت

 .والبعثات المتخصصة اتالدور 

 .المدنیة الخدمة أجهزة في العاملة القوى لتخطیط الدراسات إعداد  - ث

 .بها المتعلقة والمراجع المدنیة بالخدمة الخاصة التشریعات توثیق  -ج

  . المجلس أو الوزراء رئیس قبل من بها یكلف المدنیة الخدمة تخص أخرى مهام أي  -ح

  :كنظام البشریة الموارد إدارة

 فالكون متشابكة، وحدة تشكل المتفاعلة أو المترابطة األشیاء أو العناصر من جموعةم النظام

دارة ، نظام والوزارة نظام، نسانواإل نظام، واألرض نظام،   .نظام البشریة الموارد وإ

 األنظمة من أي في تغیر وأي البعض بعضها مع تترابط فرعیة أنظمة عدة من النظام یتكون .1
   :هي النظام نهام تتكون التي الفرعیة

    The Technical Sub System)( الفني الفرعي النظام  - أ
 )The Human Sub System( نسانياإل الفرعي النظام  - ب
 )The Financial Sub System( المالي الفرعي النظام  - ت
 )Information Sub System( الفرعي المعلومات نظام  - ث

 :من تتكون عناصر للنظام .2
 مدخالت )Inputs (والمعلومات واألموال البشریة ردالموا وهي. 
 عملیات )Process (النظام داخل تتم تفاعالت وهي. 
 مخرجات )Outputs (البیئة في تصب معلومات أو خدمات أو منتجات وهي. 
 راجعة تغذیة )(Feed back بین وتصل والضبط الرقابة تشكل التي المعلومات وهي 

 .والمدخالت العملیات وبین المخرجات
 .النظام في العملیات سیاقها في تجري داخلیة ئةبی للنظام .3

 .بها ویتأثر البیئة في فیؤثر الخارجیة البیئة مع النظام یتفاعل .4

 .مفتوحة أو شدیدة تكون فقد الخارجیة البیئة عن النظام تفصل خطوط وهي الحدود .5
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 متغیرة،ال البیئة في الظروف مع توازن حالة في یكون أن النظام یحاول: الدینامیكي التوازن .6

 .حركة حالة في بل جامداً  لیس التوازن وهذا

 في داً یوتعق عناصره في تخصصاً  یزداد نمواً  یزداد عندما المفتوح النظام أن إذ: والتعقید التمایز .7

 .هیكله

 مجموع من أكبر واعتباره ككل للنظام ننظر تجعلنا التمایز ةخصیص أن إذ :والتكامل الكلیة .8

 .هئأجزا

 تحقق أن یمكن المفتوح النظام أهداف أن إذ: بالعملیات والقیام األهداف تحقیق في التعددیة .9

 .والطرق العملیات من عدیدة وأنماط المدخالت من مختلفة بأنواع

  البشریة الموارد إلدارة التنظیمي الواقع

 حیث من ألخرى مؤسسة من یختلف البشریة الموارد إلدارة التنظیمي قعاوالو  الشكل نإ

 یمیزها ما هناك ولكن الوظیفیة، والتقسیمات والحجم، ،تلعبه الذي والدور المسمیات،و  المسؤولیات،

 اإلداریة یاتهاو ومست المؤسسة في التنظیمات كافة مع التفاعلیة العالقة وهي الوحدات من غیرها عن

  .استثناء دون

 هیكلة أن على البشریة الموارد إدارة مجال في اإلداري الفكر أصحاب من الكثیرون ویتفق

 واألدوار التنظیمي، والموقع الصالحیات، حیث من ألخرى مؤسسة من مختلفة البشریة الموارد إدارة

 یستخدم خرآلبعضها او  البشریة، للموارد التنظیم مركزیة تستخدم مؤسسات فهناك بها، ةالمناط

 لعدة یخضع) المركزيال أو المركزي( األسلوبین أحد باعات أن إال ،البشریة للموارد التنظیم المركزیة

  ):2007 حمود،( یلي ما أهمها من عوامل،

 المستویات على األعباء زیادة إلى یؤدي تساعهااو  المؤسسة حجم زیادة نإ إذ: المنظمة حجم - 

 .الالمركزیة تباعا یستحب وبهذا القرار صناعة في والتأخر العلیا داریةاإل
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 دارةاإل ثقة إلى یؤدي العاملین بین لعالیةا والكفاءة المهارة فتوفر: البشریة الكفاءات وجود - 

 .مركزیة الال وتستخدم السلطة فتفوض بهم العلیا

 في األخرى الوظیفیة والمستویات العاملین بین توافقال كان فكلما: األهداف بین التوافق - 

 المستویات بین والتعاون التفاهم مستوى على داللة یعطي لها العام الهدف مع المؤسسة

 .مركزیة الال ستخداما إلى یؤدي وهذا اإلداریة

 العملیة كانت مالفك المؤسسة في نتاجیةاإل العملیة طبیعة على ویعتمد: نتاجاال نظام - 

 میسرة نتاجیةاإل العملیة أن على داللة ذلك أعطى األداء، في عاقةإ دون مستمرة األنتاجیة

 المستمر غیر نتاجاإل حالة في أما المركزي، األسلوب ستخداما على یشجع وهذا ومستقرة

 األسلوب یستخدم وبذلك الحالة ستقرارا عدم على یدل فهذا األداء في المعیقات یواجه الذي

 .الالمركزي

 ویخلق التعقید من نوعاً  النشاطات في التداخل ویعتبر: المنظمة نشاطات بین التداخل - 

 .والسیطرة موقفال المركزي األسلوب یستخدم وبهذا اإلدارات بین التنظیمیة الصراعات

 وجود وعدم والهدوء ستقرارباال تتسم البیئة كانت فأن: بالمنظمة تحیط التي البیئیة المتغیرات - 

 المحیطة البیئة وضع كان إذا بینما المركزي، األسلوب ستخداما على یشجع فذلك اضطرابات

 .الالمركزي األسلوب استخدام على یشجع فذلك مستقر وغیر هائجاً 

 یشجع المستفیدین مع والتعامل والخدمات السلع تقدیم في فالتنوع: والخدمات لعالس في التنوع - 

     .البشریة الموارد إدارة في الالمركزي األسلوب ستخداما على

   التنافسیة ةالمیز  - 2

 عن بها تتمیز ان المنظمة بها تستطیع التي للكیفیة ومفهومها التنافسیة المیزة معنى یعود    

 مختلفة عدیدة عوامل تفاعل طریق عن التنافسیة المیزة وتتحققلها،  والمنافسة ةالمشابه المؤسسات
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 كانخفاض تحدیدها یمكن وحقیقیة مادیة تنافسیة مزایا تعكس العوامل وهذه ،وتأثیرها نماطهاأ في

 ما وتوقعات دراكاتإ على یعتمد ما العوامل هذه ومن الخ،... الخبرة وطول ،الجودة وتحسین الكلفة

 التنافسیة بالمیزة یسمى ما تشكل العوامل هذه وجمیع المنتجات لهذه العمالء ذهانأ في یدور

 التنافسیة فالمیزة ذنإ والجاذبیة، السمعة صاحبها كسابإ و  مستواها لتحدید المؤسسات أو للمنتجات

 سعرب للعمالء المنتج أو ةمالمنظ تقدمه الذي شباعاإل وأ القیمة من تنبع المنتجات وأ للمؤسسات

 طالب( نوعه من وفرید متمیز ةمنفع من المنظمة تقدمه ما یكون نأ وأ المنافسة سعاراأل من قلأ

2012(.  

 الخدمة تقدیم على الجامعة مقدرة نهاأب التنافسیة المیزة) 2009( وابراهیم مجاهد عرف    

 التدریسیة الهیئة ءعضاأو  الخریجین مستوى على ایجاباً  ینعكس مما الجودة العالیة والبحثیة التعلیمیة

 معها والتعاون بها المجتمع ثقة تزداد وبذلك المستویات لمختلف العمل سوق في التنافسیة یكسبهمف

 الخدمات والمجتمع الجامعة تتبادل بحیث المنشودة الغایة یحقق ما وهذا علیها قبالاإل وزیادة

 العلمي والبحث التعلیم( لتشم التي وظائفها في فضلاأل تحقیق أجل نم الجامعات تسابق صبحیو 

 ذات بشریة موارد من المنظمة تمتلكه ماب العالمیة المستویات لىإ ووصولها المجتمع وخدمة

  .االستمرار أجل من المنظمة بها تنافس ساسیةأ كفاءات تعدّ  عالیة مهارات

 اتباع خالل من المنظمة به تتفوق الذي العنصر وأ المیزة بأنها) 2007( مرسي وعرفها    

  .للتنافس معینة استراتیجیة

 في منافسیها نعو  المنظمة بها تتمیز التي القوة نقطة أنها) 2000( المغربي أكد بینما    

  .البشریة بالموارد یتعلق بما وأ معین تسویقي نشاط

 وفریدة ممیزة خدمات وأ لمنتجات ؤسسةمال تقدیم مكانیةإ نهاأب عرفهاف) 2014( يالشمر  أما    

  .والنوعیة الجودة في مثلها خدمة أو منتج تقدیملها  المشابهة ساتالمؤس تستطیع ال
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 من تمكنها التي االستراتیجیات تطبیق على المؤسسة قدرة بأنها التنافسیة المیزة وتعرف    

  نفسه، المجال في تعمل التيلها  المشابهة للمؤسسات بالنسبة الفضلى المراكز الى الوصول

 والتنظیمیة والفنیة المادیة والموارد مكاناتلإل فضلأ استثمار لخال من المركز هذا تحقیق ویمكن

 التنافسیة االستراتیجیة لتصمیم وكفاءتها ومعرفتها ؤسسةمال في البشریة الموارد قدرةم الى باالضافة

 وجوانب والكفاءات والمقدرات الخصائص هي التنافسیة لمیزةفا .)2014، الوهاب عبد( وتطبیقها

 .)2010 سلیم،( ذاته المجال في المنافسین عن وتمیزها المؤسسة بها تعتتم التي التفوق

 من التنافسیة المیزة تقدمه بما الباحثین بعض قبل من كان هتماماال ان یالحظ سبق ومما  

 أي) االستدامة( بالوقت آخرون مهتاو  بالمستفید، االهتمام على ركز وبعضهم رباح،األ في ارتفاع

  . المستفیدین أو العاملین أو الخدمات أو بالمستفید تتعلق أنها

 تنسقها نأ للجامعات یمكن التي والموارد المهارات هي التنافسیة المیزة نإ :القول ویمكن  

 هذه توفره بما وذویهم الطلبة واستقطاب خرىاأل الجامعات على فضلیةاأل لتحقیق وتستثمرها

 من نشئتأ التي بالرسالة والوفاء) تمعالمج وخدمة العلمي والبحث التعلیم( خدمات من الجامعة

  .أجلها

 التنافسیة المیزة أهمیة: 

 في السوقیة ستخباراتاال وقوة وتقدمها التنافسیة التقنیات تطور في كبیر تسارع هناك

 السوق تحدیات لمواجهة فعاالً  سالحاً  التنافسیة المیزة موضوع أصبح لذلك الحدیثة، المؤسسات

 التي المؤسسات إلیه تسعى أساسیاً  هدفاً و  غیرها، عن وتمیزها نظماتالم نجاح لتحدید ومعیاراً 

 طالب،( بالمنافسین مقارنة ساسیةاأل النجاح عناصر توفر یحدد ومقیاساً  والبقاء، ستمراراال ترید

2012.(  
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 والمنافسین الزبائن في تفكر تبقى التنافسیة المیزة تطور أن تستطیع ال التي المؤسسات نإ

 میزة على الحصول كیفیة في تفكر ما نادراً  ولكنها الكلفة، وتقلیص حدیثة بیع نواتق فتح وكیفیة

 المال رأس كونه به یلیق هتماماً ا البشري العنصر بإدارة هتماماال عدم أهمها أسباب لعدة تنافسیة

  المستجدات مع للتكیف التنظیمیة والهیاكل االستراتیجیات تغییر وصعوبة للمؤسسات، الحقیقي

(Hill & Jones, 2008) .  

  :التنافسیة المیزة خصائص أهم

 ,Porter) أورد ما حسب یعتمدها أن للباحث یمكن التي التنافسیة المیزة خصائص أهم من

  : یأتي ما. (48 ,2006

 .تشابه على ولیس ختالفا على تبنى - 

 .الطویل المدى على تأسیسها یتم - 

 .جغرافیاً  مركزة تكون ما عادة - 

 الدفاع مكانیةإ و  واالستمراریة، الحسم،: اآلتیة الشروط تستمد نهاإ إذ فعالة افسیةنالت المیزة - 

 بكفاءة یعملون مهرة عمالٍ  إلى یحتاج اوالتكنولوجی المال من اً مزید نإ و . نفسها عن

 التنافسیة المیزة دیمومة یضمن الذي فهذا جیداً  تمكیناً  متمكنة وبإدارة ستقاللیة،او 

 .ستمرارهااو 

 لتنافسیةا المیزة مصادر: 

 :اآلتیة الموارد توافر في - عام بشكل المؤسسات في -  فسیةاالتن المیزة مصادر تتلخص

  .)2008 بكر، وأبو ،2002 حیدر،(

 لها تتیح خاصة بشروط احتیاجاتها تمویل على المؤسسة بحصول وتكون: المادیة الموارد -1

 المعونات على ولالحص كذلك األخرى، المؤسسات من أقل بسعر والخدمات السلع نتاجا
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 المادیة الموارد لهذه المؤسسة ستثماراو  تكنولوجیة، ووسائل معدات من نتاجاإل لعملیة الالزمة

 .اآلخرین عن فةومختل ممیزة بطریقة الخدمة میتقد من یمكنها

 مهارات من المؤسسة تملكه ما الى المؤسسات من العدید نجاح ویعزى: البشریة الموارد -2

 .بشریة ومقدرات

 مقابلة اجل من الموجودین فراداأل إدارة على المؤسسة قدرةم وهي: التنظیمیة مكاناتاإل -3

 .عمالئها احتیاجات

 والعوامل البیئة لمث خارجیة تكون التنافسیة، المیزة مصادر أنلنا  یتضح سبق ومما

 قدراتهاوم للمؤسسة واألولیة البشریة الموارد :مثل داخلیة أو. والسیاسیة قتصادیةواال الجغرافیة

 المصادر بین وتفاعل تنسیق هناك یكون أن یجب التنافسیة المیزة تحقیق أجل ومن مكانیاتها،إ و 

  .بداعیةوإ  جدیدة قوة مصادر نتاجإل للمؤسسة والخارجیة الداخلیة

  مجاالت المیزة التنافسیة: 
تخدمها هي مجموعة مركبة من المهارات والمعارف المتراكمة التي تسالمقدرات التنظیمیة:  - 

ن القدرات التنظیمیة تشمل كل ما یحقق للمنظمة إ إذالمنظمة الدائرة مواردها بكفاءة وفاعلیة، 

التطویر وتحسین الموقع السوقي مقارنة بالمنافسین إضافة إلى التمایز بإنتاج السلع والخدمات 

  بصورة تحقق المیزة التنافسیة والبقاء للمنظمة. 

وتتمثل باإلجماع على أغراض وغایات واحدة  لجامعة:اووضعیة مقدرات خاصة بمركز  -

عطاء تصور واضح لطبیعة عملها وترجمة األهداف إلى أعمال تحتوي على األنشطة  للمؤسسة وإ

والمهام وتحدید المسؤولین عن ذلك بحیث یسهموا في عملیة التقویم والرقابة، وتمد إدارة المؤسسة 

  یة االختیار االستراتیجي للمؤسسة. بالمعاییر واألسس الواضحة التي تحدد عمل
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وهي قدرات وسمات ممیزة للمؤسسة وتمثل مصدر القوة والضعف في  مقدرات وظیفیة: -

جري مراجعة األداء السابق للوظائف للمساعدة في استكشاف العوامل الداخلیة تالمؤسسة، بحیث 

إلى  - بطریقة موضوعیة  -یا في تحقیق األداء المتمیز لیتم لفت انتباه اإلدارات العل تسهمالتي 

  الوظائف والنشاطات التي تركز علیها في قراراتها االستراتیجیة.

وهي القدرات والمعارف التي تمتلكها المؤسسة وال یستطیع  مقدرات خاصة بثقافة الجامعة: -

المنافسون تقلیدها أو الحصول على شيء مشابه لها، عالوة على األمور المعنویة داخل المؤسسة 

تتمثل بقوة العالقات بین األفراد والجماعات وحرصهم على مصالح المؤسسة التي ینتمون إلیها، و 

وسمعتها ونظرة المجتمع لها أو الصورة التنافسیة لدى الجمهور عنها، وبناء ثقافة تنظیمیة موحدة 

 للمؤسسة. 

  

 التنافسیة المیزة ستراتیجیاتا: 

 السوق في بقائها أجل من ستراتیجیاتا وضع بیج المؤسسات في التنافسیة المیزة لتحقیق

 من اً عدد تتضمن األجل طویلة خطة هي ستراتیجیةواال ،المؤسسات بین متمیز مستوى یجادإ و 

  ).2011 وشریف، وفلمبان سلیم( المتاحة للموارد األمثل ستثمارباال تحقیقها ویمكن األهداف،

 متمیز مكان یجادإ و  التنافسیة، القوى دض الدفاع خطوط بناء فهي التنافسیة ستراتیجیةاال أما

 المؤسسة أهداف لتحقیق جدید وأسلوب طریقة فهي ،)Porter,1993( منافسیها بین للمؤسسة

 .للمؤسسة عالیة تنافسیة میزة تحقق متمیزة نتائج الى للوصول

 وأبعادها التنافسیة المیزة مؤشرات: 

 بین الجمع على تقوم القمة، في اءالبق على ومحافظتها للمؤسسات المستمر التطور معادلة

  ).2009 اهللا، خیر( الخالقة واإلدارة المبدعة واألسالیب المتطلع الفكر
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 أو منتجاتها كانت مهما للمؤسسات تنافسیة میزة لبناء األساسیة العوامل من العدید هناك

 ئتهابیو  هاموارد وتوجیه إدارة استطاعت إذا للمؤسسة ممیزة خدمات تنتج بدورها وهي خدماتها،

  .المؤسسات لكل المطلوب الهدف هو وهذا مستدامة میزة إلى میزتها تتحول وبذلك

  )Hill and Jones,2008( :هي االبعاد وهذه

 مكونین من الكفاءة وتتكون نتاج،اال بزیادة نتاجاإل بتحسین ستمراراال وهي: الكفاءة -1

نتاجیة العامل، إنتاجیة: هما اساسیین  زادت أكبر العامل إنتاجیة كانت وكلما. المال رأس وإ

 .تنافسیة میزة یمتلك وبهذا الكلفة وقلت الكفاءة

 للوظیفة الخدمة أو المنتج تصمیم خصائص مةءمال درجة: هي والجودة: الجودة -2

 المستفید، حاجات لتحقیق التحسین وهي. التصمیم لمواصفات المنتج وتطابق ستخدام،واال

 التي النشاطات( العملیة على والتركیز المستفید، ىعل التركیز: أهمها ئمباد عدة ولها

 .للمؤسسة جدیدة منافع لتقدیم المستمر والتحسین ،)أفضل اً نجاح تحقق

 وتمیزه، الموجود من الجدید بالشيء تیاناإل وهو ،التنافسیة والمیزة التمیز هوأساسو : اإلبداع -3

 وأسرع فضلأ بشكل دیدةج خدمات إلى والوصول المنافسة على القدرة المؤسسة یعطي وهو

 السوق، في المؤسسة على للمحافظة للتجدید اً جدید اً مصدر  یمثل بتكارواال المنافسین، من

 ).2003 نجم،( المستدامة التنافسیة المیزة یساوي بتكاراال یجعل مما

 المؤسسات غایة وهي ئهوال على والحصول إرضائه محاولة وهي: للمستفید ستجابةاال -4

 تلبیة على قادرة تكون نأ المؤسسات على یجب لذلك والتطور، التمیزو  المنافسة وسبب

 المیزة لتحقیق علیهم والمحافظة لجذبهم ،ةالمطلوب والسرعة بالجودة الزبائن توقعات

 ).2012 الوادي،( التنافسیة
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 المنتج ونوع نتاجاإل كمیات في للتغیرات ستجابةاال على المؤسسة قدرة وهي: المرونة -5

)Dilworth,1992(، النوع في مرونة: نوعان ولها )المنتج تصمیم في تغییرات عمل(، 

 ).نتاجاإل كمیات تغییر على القدرة( الحجم في ومرونة

  
  السابقة الدراسات: ثانیاً 

 من علیها الحصول من الباحثة نتمكت التي السابقة الدراسات على الفصل هذا یشتمل

  .األحدث إلى األقدم من ترتیبها وتم ،والبحث نترنتاإل وشبكة الجامعیة الرسائل خالل

 
:البشریة الموارد إدارة تناولت التي السابقة الدراسات  

 األعمال توضیح إلى هدفت (Charles and Jean, 1995) وجین كارلس دراسة  

 البشریة الموارد إدارة تعالجها أن یفترض والتي عنها الناجمة والتوترات المعرفة بظاهرة المتعلقة

 فیها اختبرت للدراسة كأداة االستبانة الدراسة استخدمت وقد. المعرفة عصر في احهانج وضمان

 التي والمشكالت المعاصرة المنظمات بعض في والمعلومات المعرفة وآلیات العاملین خصائص

 المكافأة أنظمة خاصة, التنظیمي والهیكل االختصاص مجال في البشریة الموارد إدارة تواجه

 لخصائص اً دور  هناك نأ إلى الدراسة توصلت وقد. معرفیة كثافة ذات مةمنظ في والتعویض

 .ونجاحها والمعلومات المعرفة آلیات دعم في والتعویض المكافأة أنظمة وكذلك لعاملینا

 إدارة بین الروابط اختبار إلى هدفت بدراسة قاما فقدSalleh and Wee,2002) ( أما  

دارة البشریة الموارد  الموارد إدارة من مجاالت أربعة بین العالقة كشف األخص وعلى المعرفة وإ

 من مجاالت خمسة مع) تآوالمكاف والتعویضات, األداء تقییمو , القرار اتخاذو , التدریب( البشریة

) المعرفة وممارسة, المعرفة تولیدو , المعرفة نقلو , المعرفة توثیقو , المعرفة امتالك. (المعرفة إدارة

 منظمة نأ النتائج وأظهرت. منظمات عدة في الشخصیة والمقابالت تبانةاالس استخدام طریق عن



27 
 

 دور هو البشریة الموارد دور ألن المعرفة غیر منظمة من أكثر مختلفا إداریا مدخال تتطلب المعرفة

 حل ومهارة, القیادةو , واإلبداع الجودة اتخاذ على التركیز یجبإذ . الالزم االهتمام إعطاؤه یجب مهم

 أداء دعم أساس على والمكافآت التعویضات نظام تصمیم یجب كما. العاملین تطویر في المشكلة

 ممارسات تقییم على بناءً  األداء تقییم یكون أن ویجب, اإلبداعي والتفكیر المعرفة تشاركو , الجماعة

  .المعرفة إدارة جهود لتوجیه ومدخالً  الموظف معرفة إدارة

 الحتیاجات البشریة الموارد تنمیة على التعرف إلى تهدف) 2006( والعمري العمري دراسة

 معلماً ) 192( من المكونة العینة أفراد على وزعت ستبانةا الباحثان ستخدماو . لكترونياال التعلم

 التدریب أن والمعلمات المعلمین معظم یرى: یلي ما الدراسة نتائج وضحت وقد معلمة )254(و

 ویرى. التعلیمیة العملیة على القائمین جمیع یشمل أن یجب اإللكتروني التعلم احتیاجات على

) %84( ویرى المدرسة، خارج من خبراء ید وعلى المدارس داخل التدریب ضرورة منهم) 90%(

 وأن ،مدارسهم في االلكتروني التعلیم نظام تطبیق إمكانیة المعلمات من) %57(و المعلمین من

 یستخدمون ال منهم) %84( وأن الحاسوبیة، لخبرةا إلى یفتقرون والمعلمات المعلمین من) 82%(

  .نترنتاإل

 كمدخل البشریة الموارد تنمیةعلى  تعرفال لىإ هدفت دراسة) 2009( شلتوت أجرى

 مدى من والتحقق غزة، قطاع في الغوث وكالة في البشري العنصر في ستثماراال لزیادة استراتیجي

 المدرب الماهر الكفء الموظف إعداد في الفاعل رهاوأث البشریة الموارد تنمیة استراتیجیات توظیف

 لتخطیط واضحة سیاسة وجود إلى الدراسة وتوصلت. علمیة أسس على مبنیاً  جیداً  إعداداً  المعد

. )%71.37( بنسبة الموارد هذه ستثمارا في جید أثر له البشریة الموارد استقطاب طرق وتطویر

 الموارد تنمیة حول العینة أفراد آراء في حصائیةإ لةدال ذات فروق یوجد ال أنه الدراسة وأظهرت

  .الوظیفیة والدرجة االجتماعیة، والحالة الجنس، عامل إلى یعزى ستثماراال زیادة في وأثرها البشریة
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، البشریة الموارد إدارة واقع تعرف إلى هدفت دراسة) 2009( أمونة أبو أجرى  الكترونیًا

. تلفةخالم داریةاإل المستویات لدى لكترونیاً إ البشریة واردالم إدارة أهمیة وضوحعلى  والتعرف

-e الموارد إدارة همیةأ وضوح أن إال. الدراسة أهداف لتحقیق كأداة تبانةاالس الباحث وأستخدم

HRM اإلدارة إلى التحول عملیة في كبیر بشكل ویسهمان متوفران العلیا اإلدارة ودعم لكترونیاً ا 

 تكنولوجیا لمراكز التحتیة البنیة أن تبین كما. خاص بشكل e-HRM و عام بشكل االلكترونیة

 الجامعات، لدى مالي عجز وجود من الرغم على ،التحول لهذا عملیاً  كافیة تعتبر المعلومات

 الجامعة تمیز النتائج من وظهر وأولویاتها، العلیا اإلدارة لسیاسة تبعاً  المراكز أولویات ختالفاو 

 أظهرت فقد البشریة الموارد إدارة في الجامعات نظام یخص فیما أما. جالالم هذا في سالمیةاإل

  .كذلك اإلسالمیة الجامعة لصالح التمیز كانو  ،e-HRM وأنشطة الوظائف تطبیق وجود

 وزارة في البشریة الموارد إدارة فعالیة مستوى تعرف إلى) 2009( الغامدي دراسة هدفت  

 في والضعف القوة جوانب عن الكشف جانب إلى السعودیة، العربیة المملكة في العالي التعلیم

 في البشریة الموارد إدارة عمل تعترض التي المعوقات أبرز ومعرفة البشریة، الموارد إدارة وظائف

 ولتحقیق المملكة، في العالي التعلیم وزارة في إداریاً  قائداً ) 118( من الدراسة عینة وتكونت الوزارة،

 أبرز وأشارت التحلیلي، الوصفي المنهج على باالعتماد  استبانة بتطویر لباحثا قام الدراسة أهداف

 تطویر منها ، المتوسط المستوى على كافة الدراسة مجاالت في التدریب فعالیة  حیازة إلى النتائج

 كةبالممل العالي التعلیم وزارة في ككل البشریة الموارد وإلدارة والترقیات، والحوافز الوظیفي، المسار

 متغیر في التدریب ألثر إحصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت كما السعودیة، العربیة

 لصالح الوظیفي المسمى متغیر في التدریب ألثر فروق وجود إلى باإلضافة العلمي، المؤهل

  .المدیر
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) إلى التعرف على أثر الممارسات االستراتیجیة إلدارة 2012وهدفت دراسة (القاضي،   

) جامعة 14لموارد البشریة على أداء الجامعات الخاصة في األردن، تكون مجتمع الدراسة من (ا

خاصة، أما عینة الدراسة تكونت من اإلداریین، وتم توزیع االستبانة على عینة الدراسة وتم استعادة 

تحلیل، صالح للال) من الحجم الكلي،  وتم استبعاد غیر %89) استبانة بنسبة استجابة بلغت (92(

قد توصلت الدراسة )، و %85) بنسبة (88بحیث أصبح حجم العینة المستردة الصالحة للتحلیل (

مارسات االستراتیجیة إلدارة الموارد البشریة على أداء العاملین مداللة إحصائیة لل إلى وجود أثر ذي

ین والتدریب لالستقطاب والتعیداللة إحصائیة  يفي الجامعات الخاصة في األردن، ووجود أثر ذ

والتطویر ومشاركة العاملین على أداء العاملین في الجامعات الخاصة في األردن، ال یوجد أثر ذو 

داللة إحصائیة لنظم التعویضات على أداء العاملین في الجامعات الخاصة في األردن، ال یوجد 

أداء الجامعات الخاصة  أثر ذو داللة إحصائیة للممارسات االستراتیجیة إلدارة الموارد البشریة على

في األردن، وقد أوصت الدراسة بضرورة إشراك اإلداریین في ممارسة االستقطاب والتعیین مع مدیر 

مع توقعات العاملین في الجامعات  یتالءمالموارد البشریة، العمل على تعدیل نظم التعویضات بما 

في األردن فرصة للمشاركة  الخاصة في األردن، ضرورة إعطاء العاملین في الجامعات الخاصة

  في اتخاذ القرارات.

 –) إلى التعرف على تصورات العاملین في مدیریة الصیانة 2016وهدفت دراسة قریش (  

نحو مفهوم إدارة الموارد البشریة وأثر ذلك في إبداعهم اإلداري. ولتحقیق أهداف بسكرة  - سوناطراك

) 101ه والبالغ (لعلى مجتمع الدراسة بأكمالدراسیة استخدمت استبانة لجمع البیانات ووزعت 

) استبانة. استخدم في 90عامالً، وكان عدد االستبانات المسترجعة والصالحة للتحلیل اإلحصائي (

التحلیل اإلحصائي للبیانات عدة أسالسب إحصائیة من بینها: مقاییس اإلحصاء الوصفي، تحلیل 

... الخ، وخلصت الدراسة إلى  Step wiseدریجي االنحدار المتعدد، وتحلیل االنحدار المتعدد الت
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عدة نتائج لدى العاملین، كما توصلت الدراسة إلى العدید من التوصیات أهمها: العمل على تقدیم 

ویة للعاملین تشجعهم في دعم أفكارهم الجدیدة والتفاعل معها. كذلك على نالمزید من الحوافز المع

  لها.اتها اتجاه المسار الوظیفي لعمإدارة المؤسسة أن تعید النظر في سیاس

  :التنافسیة المیزة تناولت التي السابقة الدراسات

 تــدعو التــي األســباب معرفــة لــىإ الدراســة ههــذ هــدفت: (Bisaria, 2013) بیســاریا دراســة  

 التنافســیة للمیــزة المختلفــة األنــواع وتعریــف بینهــا، تنافســیة میــزة تحقیــق إلــى العــالي التعلــیم مؤسســات

 مجال في تنافس هناك یكون نأ همیةأ الدراسةبینت و  التعلیم، مجاالت في یقهاتحق الممكن من التي

 مســـتوى فـــي وتأثیرهـــا والجامعـــات الكلیـــات فـــي تنافســـیة میـــزة تحقیـــق أهمیـــة مـــدى وأظهـــرت التعلـــیم،

 زةللمیــ وصــفیة دراســة الدراســة قــدمت حیــث ككل، والمجتمع األمور وأولیاء والطلبة الكلیة أو الجامعة

 دعملــ فیهــا الموجــودة اإلدارات مــن االســتفادة وكیفیــة والكلیــات الجامعات في تحقیقها وكیفیة التنافسیة

 والبیئــــة التدریســــیة والهیئــــة الطلبــــة ثلــــتمالتــــي  المحــــاور كافــــة فــــي والمتمثلــــة التنافســــیة خصائصــــها

 وعمـــداء عـــاتالجام مـــدیري علـــى مـــوزعین فـــرداً ) 50( بلغـــت عینـــة علـــى الدراســـة وطبقـــت التعلیمیـــة،

 هــو التنافســیة المیــزة تحقیــق نأ الدراســة نتــائج أظهــرت وقــد الهنــد، فــي بریــدیش محافظــة فــي الكلیــات

  .واإلداریة األكادیمیة حیاتها منهج في التعلیم مؤسسات به تلتزم اً وأخالقی اً قانونی یكون ان یجب أمر

 في التسویقیة ةالبیئ ثرأعلى  التعرفإلى  ,Soegoto) 2007( سویغوتو دراسة وهدفت  

 هذه على الطلبة إقبال انخفاض أسباب لمعرفة الخاصة الجامعات في التنافسیة المیزة تحقیق

 اندونیسیا في بانتین جاوا منطقة في الخاصة الجامعات على الدراسة طبقت وقد ،الجامعات

 لباً طا) 2150( من مكونة عشوائیة عینة واختیرت البیانات لجمع داةأ االستبانة واستخدمت

 في السائدة والثقافة ،المعلومات تكنولوجیا نأ لىإ التوصل وتم ،تدریس هیئة ًا منعضو  )2150(

 بالمستوى المستفیدین لخدمة المؤهلة والبشریة المالیة الموارد وتوفیر الجامعة وسیاسة الجامعة
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 المیزة حقیقت في تؤثر العوامل هذه كل ،المستفیدین أذهان في وصورتها الجامعة وسمعة المطلوب

  .للجامعة الطلبة من كبرأ عدد واستقطاب الوظیفي والوالء التنظیمیة الثقة وزیادة التنافسیة

) بدراسة هدفت إلى بیان أهمیة التخطیط اإلستراتیجي في تحسین 2009قام عبد الحلیم (  

رها في جودة أداء الجامعات، ودور تقییم األداء في جودة العملیة التعلیمیة ومخرجاتها وتأثی

داء ومدى استخدامها في الجامعات للوصول وات المحاسبة اإلداریة لتقییم األالمجتمع، وعرض اد

إلى المنهج الذي یمكن أن یساعد الجامعات على تحقیق إستراتیجیاتها طویلة وقصیرة األجل، ومنها 

دراسة تمت متابعة ها من الجامعات ولتحقیق هدف الیلتحقیق المیزة التنافسیة للتغلب بها على منافس

 -داء في الجامعات (بطاقة األداء المتوازن الدراسات المتعلقة باألسالیب المستخدمة في تقییم األ

جائزة بالدرج للتعلیم), وكیف یمكن تحقیق معدالت أعلى للقدرة الدینامیكیة للجامعات بدمج منهج 

مام الجامعات باإلستراتیجیة النظم مع بطاقة األداء المتوازن، وخلصت الدراسة إلى ضرورة اهت

طویلة األجل بنفس درجة اهتمامها بالمقدرة والكفاءة في إدارة شؤون الجامعة قصیرة األجل، ولكي 

تحقق الجامعات وظائفها األساسیة، وتوفر لها إطارًا جیدًا لتحقیق المیزة التنافسیة المستدامة 

  والتحسین المستمر في مؤسسات التعلیم العالي.

الكشف عن أثر األصول غیر الملموسة (رأس المــال ) إلى 2010راسة (الفیومي، هدفت دو   

البشري، ورأس المال التنظیمــي، ورأس المــال العالقــاتي، ورأس المــال المعلومــاتي) فــي تحقیــق المیــزة 

التنافسیة في ظل تبني معاییر إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنیة الحكومیــة والخاصــة، وقــد 

لباحــث بتطــویر اســتبانة لتكـــون أداة البــث وقــام بتوزیعهــا علــى عینـــة الدراســة التــي تكونــت مـــن قــام ا

ل صــة واألكادیمیــة فــي الجامعــات الحكومیــة والخاصــة، وقــد تو یــ) مجموعة مــن القیــادات اإلدار 310(

وجــود أثــر لألصــول غیــر الملموســة علــى معــاییر الجــودة إلــى النتــائج مــن مجموعــة من خلــل الباحث 

ة، ووجود أثر لألصول غیر الملموسة في تحقیق المیزة التنافسیة في ظل تبني معاییر الجودة الشامل
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فــي تحقیــق المیــزة التنافســیة التــي ســاهمت الشــاملة، إضــافة إلــى وجــود أثــر لألصــول غیــر الملموســة 

  ة االستجابة) في ظل تبني معاییر الجودة الشاملة. ع(سر 

ت منهـــا زیـــادة االهتمـــام بـــرأس المـــال التنظیمـــي وقـــد قـــدمت الدراســـة مجموعـــة مـــن التوصـــیا  

والعالقاتي في الجامعات الخاصة ورأس المال العالقاتي في الجامعات الحكومیة لما لهما من أهمیة 

  امعات وتمیزها على المدى البعید.في تحسین أداء الج

رة ) هــدفت الدراســة إلــى حــث الجامعــات علــى دراســة إدا2011( أمــا دراســة الــوادي والزعبــي  

الجـــودة الشـــاملة ومســـتلزماتها فـــي تحقیـــق المیـــزة التنافســـیة، وأثرهـــا فـــي تبنـــي الجامعـــة إدارة الجـــودة 

دارة الجودة الشاملة والمزایا التنافسیة فــي الجامعــات األردنیــة لتــوفیر إالشاملة سلوكًا ووصف منهجیة 

هنـــاك قصـــورًا  مســـار واضـــح فـــي مواجهـــة التحـــدیات المســـتمرة، لقـــد تحـــددت مشـــكلة الدراســـة فـــي أن

واضـــحًا فـــي العالقـــة بـــین إدارة مســـتلزمات إدارة الجـــودة الشـــاملة ووالمزایـــا التنافســـیة فـــي الجامعـــات 

 ســتبانة محكمــة وزعــت علــى عینــة بلغــتمتغیرات البحث وأنموذجــه تــم بنــاء ااألردنیة، واعتمادًا على 

، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها:120( ســتثمار مزایــا اة الدراســة، على الجامعات عین ) فردًا

التطبیـــق الســـلیم لمســـتلزمات إدارة الجـــودة كـــأداة لتحقیـــق المیـــزة التنافســـیة مـــن خـــالل خـــدمات التعلـــیم 

فـــي تحقیـــق الجـــودة المطلوبـــة مـــن خـــالل مـــنحهم كافـــة مشـــاركة العـــاملین  بـــالجودة المناســـبة، وتأكیـــد

المیـــداني ألفكـــارهم وآرائهـــم العلمیـــة  المشـــاركة الفعلیـــة فـــي النقاشـــات الجاریـــة حـــول الجـــودة والتطبیـــق

  والعملیة المبدعة.

) بدراسة هدفت الى البحث في دور تبني إستراتیجیات التمیز في 2012( لفقهاءاكما قام   

التعلم والتعلیم في تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة لمؤسسات التعلیم العالي، واعتبرت الدراسة أن 

الموظف، و من األثر الذي تحدثه على مستوى الطالب،  تنبعتعلیمیة ؤسسات المالمیزة التنافسیة لل

ستراتیجیات التمیز في التعلم والتعلیم، استندت الدراسة على فرضیة أن تطویر والمؤسسة، وا
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امة، مؤسسات التعلیم العالي للمیزة التنافسیة المستد وتنفیذها یعتبر متطلبًا سابقًا مهمًا حیویًا لتحقیق

عتماد تجربة دب النظري، وامن خالل مراجعة األ ستطالعیة والوصفیةسة المنهجیة االواتبعت الدرا

جامعة النجاح الوطنیة حالة دراسیة كونها صاحبة تجربة في مجال التمیز في التعلیم والتعلم، 

رتباطًا قویًا بین تبني إستراتیجیات التمیز في اوتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها أن هناك 

لتعلم والتعلیم وبین تحقیق مؤسسات التعلیم العالي المیزة التنافسیة المستدامة من خالل تزوید ا

داء وفق معاییر یئة األكادیمیة بما یمكنهم من األالطلبة بتجربة تعلیمیة متمیزة، ودعم أعضاء اله

ة التعلیمیة التي الجودة المرجوة، وتوفیر البیئة الدراسیة الداعمة للتنوع واإلبداع وتصمیم األنشط

  الناقد لدى جمیع أطراف العملیة التعلیمیة. تعزز اإلبداع والتفكیر

) المنظمة المتعلمة بأبعادها المتمثلة في التنظیم والناس 2012وتناولت دراسة (حسون،   

نوعیة والمعرفة والتكنولوجیا وأثرها في المیزة التنافسیة بأبعادها الكفاءة العالیة واالبتكار العالمي وال

العالیة واالستجابة السریعة للزبون، وقد تم جمع المعلومات المتعلقة بالبحث الذي تم میدانیًا في 

مستشفى ابن البیطار لألمراض القلبیة من خالل تصمیم استبانة تم توزیعها على عینة البحث 

تحلیل المعلومات  ) من العاملین في المستشفى من األطباء واإلداریین، أیدت النتائج في80البالغة (

من خالل استعمال األسالیب اإلحصائیة من خالل الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل 

ارتباط سبیرمان واالنحدار الخطي البسیط والمتعدد صحة فرضیات البحث، إضافة إلى وجود 

ول البعد مستوى فوق المتوسط لجمیع أبعاد المنظمة المتعلمة في المستشفى ویأتي بالمركز األ

التنظیمي ثم بعد المورد البشري، هناك استجابة غیر كافیة لمتطلبات وحاجات العمالء مع بطء 

االستجابة لهذه الحاجات وعدم قدرة المستشفى على تلبیة ومتابعة تلك الحاجات، وجود مستوى 

مات ضعیف من الخدمات الصحیة وعدم تلبیتها للشروط المطلوبة مع وجود إقبال على هذه الخد
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جراءاته واهتمامه بعملیة التعلم أهم العوامل المؤثرة في  رغم ارتفاع أسعارها، یعد التنظیم وسیاساته وإ

  تعزیز المیزة التنافسیة للمستشفى كونه یدعم برامج التطویر والتعلم.

معرفة دور الكفاءات البشریة في تحقیق المیزة  إلىدراسة هدفت ) 2013( المقادمة وأجرى  

تنافسیة للجامعة اإلسالمیة، مستوى المیزة ال إلىفي الجامعة اإلسالمیة، وكذلك التعرف  التنافسیة

عتمدت الدراسة أسلوب الحصر الشامل للعاملین باإلدارة العلیا وصوًال إلى رؤساء األقسام وقد ا

، وخلصت الدراسة 172بالجامعة والبالغ عددهم ( بین توفر  رتباطیةاأن هناك عالقة إلى ) فردًا

ن نسبة تحقیق المیزة التنافسیة أق المیزة التنافسیة في الجامعة اإلسالمیة، و یالكفاءات البشریة وتحق

فة رتباطیة بین توفر مدى توفر المعر ، وأن هناك عالقة ایة متوفر وعالٍ في الجامعة اإلسالم

  تنافسیة. والقدرات والمهارات الموجودة في الكادر البشري ومدى قدرة الجامعة على تحقیق میزة

واقع إدارة االبداع كمدخل لتحقیق  علىبدراسة هدفت الى التعرف  )2013( عسافوقام   

فروق إذ كان هناك  العاملین فیها،المیزة التنافسیة في مؤسسات التعلیم العالي وذلك من وجهة نظر 

زة التنافسیة تعزى حصائیة بین تقدیر أفراد العینة لواقع إدارة اإلبداع كمدخل لتحقیق المیإذات داللة 

الوصفي التحلیلي سنوات الخدمة)، وقد تم استخدام المنهج  -الجنس - (المؤهل العلمي للمتغیرات

بتكار ستبانة موزعة على أربعة مجاالت هي (الموارد وقدرات المؤسسة، الجودة واالبتطبیق ا

لى عینة مكونة من ستدامة اإلبداع) عاوالتمیز، التعلیم المنظمي والتحسین المستمر، التكیف و 

ات داللة ذ اً في مؤسسات التعلیم العالي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق عامالً◌َ ) 154(

تعزى للمؤهل العلمي والجنس وسنوات بداع كمدخل لتحقیق المیزة التنافسیة حصائیة لواقع إدارة اإلإ

بداع كمدخل لتحقیق المیزة التنافسیة ستراتیجیة إلدارة اإلاالخدمة، وقد قدمت الدراسة مقترحًا لوضع 

  في مؤسسات التعلیم العالي.
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الفكري وعالقتها إلى الكشف عن درجة توافر رأس المال  )2014( وهدفت دراسة الشمري  

وجهة نظر أعضاء هیئة بدرجة تحقیق المیزة التنافسیة في الجامعات الخاصة الكویتیة من 

) عضو هیئة 148البیانات، إذ تكونت عینة الدراسة من (ستبانة أداة لجمع تخدمت االالتدریس، واس

حصائیة بین توافر درجة رأس إصل إلیها: وجود عالقة ذات داللة تدریس، ومن النتائج التي تم التو 

المال الفكري في مجاالت رأس المال البشري، ورأس المال المستفید، وبین درجة تحقیق المیزة 

  ویتیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس متوسطة.التنافسیة في الجامعات الخاصة الك

) بدراسة هدفت إلى معرفة دور التمكین اإلداري في تحقیق المیزة 2016قام بن سدیرة (  

ة لغرض بین المتغیرین، استخدمت االستبان التنافسیة مؤسسة موبیلیس بقسنطینة وتوضیح العالقة

امًال إداریًا بالمؤسسة، وتوصلت الدراسة إلى ) ع42جمع البیانات وتوزیعها على عینة مكونة من (

 ، عدة نتائج من أهمها أن مستوى التمكین اإلداري والمیزة التنافسیة السائد بالمؤسسة جاء مرتفعًا

وتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد التمكین اإلداري مجتمعة على تحقیق المیزة التنافسیة. 

داللة إحصائیة لبعد التحفیز وكذا فرق العمل على تحقیق المیزة  كما بینت الدراسة وجود عالقة ذات

التنافسیة بالمؤسسة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات المبحوثین حول مستوى 

التمكین اإلداري تعزى للمتغیرات التالیة: (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مجال الوظیفة الحالیة، 

  سنوات الخبرة). 

  :منها الحالیة الدراسة وموقع السابقة الدراسات ملخص

 مباشرة عالقة ذات الدراسات هذه نإ القول یمكن السابقة الدراسات عرض نهایة في  
 أنه إال المؤسسات، عمل تطویر في التنافسیة والمیزة البشریة الموارد إدارة وهو الدراسة بموضوع

  :یلي ما السابقة الدراسات قراءة من یتضح



36 
 

 الحالي، بالبحث شبیهة دراسة على دراسات من علیه حصلت ما في الباحثة ثرتع لم  

 في قلة هناك أن ویالحظ التطبیقیة، البلقاء جامعة وهو بالدراسة الخاص المكاني الحد خاصة

  .تحدیداً  التربوي الجانب في التنافسیة والمیزة البشریة الموارد إدارة تناولت يالت العربیة الدراسات

 والمیزة البشریة الموارد إدارة على التعرف في السابقة الدراسات من الباحثة فادتاست وقد  

 للدراسة، النظري اإلطار وضع في وكذلك مشكلتها، وتحدید وأهدافها تساؤالتها صیاغة في التنافسیة

 وتحدید البحث، موضوع تناولت التي واألجنبیة العربیة المصادر بعض من الباحثة واستفادت

  .للدراسة والفرعیة الرئیسیة اتالمتغیر 

 بالمیزة وعالقتها البشریة الموارد إدارة موضوع تناول في بینها فیما السابقة الدراسات واتفقت  

 كأداة االستبانة ت فیهااستخدم وجمیعها الدراسات تلك إلیها رمت التي األهداف وتنوعت التنافسیة،

 إدارة تناولت الدراسات فهذه) 2002( صالح دراسة في كما للمقابلة باإلضافة المعلومات لجمع

 أبو ،)2009( شلتوت من كل دراسات وتوصلت. المختلفة المتغیرات من عدد على البشریة الموارد

 فعالیة مستوى على التعرف إلى) 2006( العمري ودراسة ،)2009( والغامدي ،)2009( أمونة

 البشریة الموارد إدارة وظائف في والضعف القوة جوانب عن والكشف البشریة الموارد إدارة

  .تعترضها التي والمعوقات

 ،)Bisaria )2013 دراسة ثلم التنافسیة المیزة تناولت التي الدراسات معظم وهدفت  

 ،)2011( والزعبي الوادي ودراسة) 2007( Soegoto ودراسة ،)2009( الحلیم عبد ودراسة

دارة التسویقیة كالبیئة المتغیرات أثر إلى). 2014( الشمري ودراسة  الفكري المال ورأس الجودة، وإ

  .الجامعات في التنافسیة المیزة في

دارة الموارد البشریة إلذلك فإن أهم ما یمیز هذه الدراسة عن غیرها تناولها للعالقة بین   

وبذلك  جامعاتوذلك من وجهة نظر العاملین في هذه ال ،في الجامعات الرسمیة والمیزة التنافسیة
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وكذلك في الجامعات وكلیاتها وخاصة  ولى من نوعها التي تناقش مثل هذا الموضوع عربیاً تكون األ

في هذه الكلیات الذین یعتبرون  الموظفین اإلداریینعلى المستوى التربوي األكادیمي وكذلك جانب 

الخدمة المطلوبة للحصول على  لجذب المستفیدین من الطالب وغیرهم،المصدر األساسي 

وكیفیة الحصول علیها خاصة من خالل مواكبة  ختیار الخدمة والفائدةاطلبة إلى ویوجهون ال

لم  إذوخاصة متطلبات العصر المعرفي,  ،التطورات الجدیدة على الساحة خالل السنوات الماضیة

موضوع إدارة الموارد البشریة وعالقتها بالمیزة  –في حدود علم الباحثة  - تناقش أي دراسة سابقاً 

 ة في الجامعات األردنیة أو كلیاتها. التنافسی
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  الثالث لفصلا
  واإلجراءات الطریقة

 وثباتها األداة وصدقي وأدات وعینتها ةالمستخدم الدراسة نهجعرضًا لم الفصل هذایتضمن   

جراءات جراءاتها  الدراسة بیانات معالجة في ستخدامهاا تم التي حصائیةاإل والمعالجة الدراسة وإ وإ

  :آلتيا النحو وعلى

   الدراسة منهج

 المنهج ألنه االرتباطي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الدراسة أهداف تحقیق أجل من  

 المتعلقة البیانات لجمع وسیلة االستبانة استخدام عن فضالً  الدراسة، هذه لمثل مالءمة األكثر

  .بالدراسة

   الدراسةمجتمع 

) 14ابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة وعددها (ن مجتمع الدراسة من جمیع الكلیات التتكوّ قد   

  ) یوضح ذلك:1) والجدول (1081عدد الموظفین اإلداریین (وبلغ 

  مجتمع الدراسة الكلي) 1الجدول (

  ددـالع  الجنس  الكلیـة

  السلط للعلوم اإلنسانیة
  16  ذكور
  28  إناث
  44  الكلي

  األمیرة رحمة الجامعیة
  62  ذكور
  61  إناث
  123  الكلي

  الزرقاء الجامعیة
  48  ذكور
  48  إناث
  96  الكلي

  الشوبك الجامعیة
  52  ذكور
  27  إناث
  79  الكلي

  27  ذكور  العقبة الجامعیة
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  ددـالع  الجنس  الكلیـة
  23  إناث
  50  الكلي

  الھنسة التكنولوجیة
  176  ذكور
  66  إناث
  242  الكلي

  معان
  74  ذكور
  36  إناث
  110  الكلي

كنولوجیا األمیر عبد هللا بن غازي لت
  المعلومات

  10  ذكور
  19  إناث
  29  الكلي

  الجامعیة عالیة األمیرة
  24  ذكور
  68  إناث
  92  الكلي

  الجامعیة عمان
  17  ذكور
  13  إناث
  30  الكلي

  الجامعیة عجلون
  11  ذكور
  35  إناث
  46  الكلي

  الجامعیة اربد
  18  ذكور
  24  إناث
  42  الكلي

  الجامعیة الحصن
  27  ذكور
  12  إناث
  39  الكلي

  الجامعیة الكرك
  24  ذكور
  35  إناث
  59  الكلي

  1081  المجموع الكلي
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  :الدراسة عینة
 الجدول في كما ممثلة عشوائیة عنقودیة عینة اختیار: األولى للمعاینة طریقتین استخدام تم 

 الجنس، متغیر حسب رییناإلدا الموظفین من نسبیة عشوائیة طبقیة عینة اختیار: والثانیة ،)2(

 من العینة حجم تحدید جدول إلى بالرجوع وذلك المجتمع أفراد عدد ضوء في أفرادها عدد وحدد

   .(Higgings, 2001) أعدها الذي المجتمع حجم

  ذلك: انیوضح) 3و () 2( والجدولین) كلیة 14) كلیات من أصل (6تم اختیار (  

  ) العینة العنقودیة العشوائیة2الجدول (

  المجموع  إناث  ذكور  الكلیة
  129  92  37  األمیرة عالیة الجامعیة

  142  67  75  عمان الجامعیة
  125  76  49  عجلون الجامعیة

  132  81  51  اربد الجامعیة
  157  55  102  الحصن الجامعیة
  139  69  70  الكرك الجامعیة

  824  440  384  المجموع الكلي
  

  العشوائیةالطبقیة  ) العینة3الجدول (

  المجموع  إناث  ذكور  لیةالك
  92  68  24  األمیرة عالیة الجامعیة

  30  13  17  عمان الجامعیة
  46  35  11  عجلون الجامعیة

  42  24  18  اربد الجامعیة
  39  12  27  الحصن الجامعیة
  59  35  24  الكرك الجامعیة

  308  المجموع الكلي
 اإلناث عدد وكان ،%39.3 بنسبة) 121( الذكور عدد أن) 3( الجدول نتائج من ویالحظ - 

 .(%60.7)بنسبة  )187(
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 العلمي، المؤهل الوظیفي، المسمى الجنس، تمتغیرا حسب الدراسة عینة توزیع )4( الجدول یوضح

  . الخبرة سنوات عدد

  الدراسة متغیرات حسب الدراسة عینة توزیع): 4( الجدول
  المجموع  النسبة  العدد  الجنس  المتغیر

  308  39.3 121   ذكر  الجنس
  60.7  187  أنثى

  308  16.9  52  قسم رئیس  الوظیفي المسمى
  76.0  234  إداري
  7.1  22  كاتب

  308  68.8  212  دون فما بكالوریوس  العلمي المؤھل
  31.2  96  بكالوریوس من أعلى

  308  2.3  7  سنوات 5 من أقل  الخبرة سنوات عدد
  29.2  90  سنوات 10 من أقل – سنوات 5

  68.5  211  فأكثر سنوات 10
  :الدراسة أداتا* 

الرجوع إلى وذلك ب للدراسة أداتین بتطویر الباحثة قامت الدراسة أهداف تحقیق من أجل  

 ،)2009( الغامدي دراسةالدراسات  أهم ومن البشریة، الموارد إدارة في السابقة الدراسات بعض

درجة  بین العالقة درجة لقیاس ،)2014( الشمري دراسةالدراسات  أهم منو  التنافسیة والمیزة

 بعد التطبیقیة البلقاء جامعة في التنافسیة المیزةدرجة ممارسة و  البشریة الموارد إدارةممارسة 

 آراء إلى باإلضافة المتغیرین بهذین المتعلق السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع

 وتتكون النهائیة، بصورتها للدراسة كأداة االستبانة استخدام تم. المجال بهذا والمختصین المحكمین

) 30منها ( فقرات لعدة مقسمة بحثلل األساسیة الدیموغرافیة للمعلومات باإلضافة فقرة) 59( من

 هو كما ،) فقرة لمجال ممارسة المیزة التنافسیة29فقرة لمجال ممارسة إدارة الموارد البشریة، و(

  ):5( الجدول في حموض
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  وتشكیلتها االستبانة ةأسئل مجاالت): 5( الجدول

  الفقرات عدد  الدراسة أداتي مجاالت  التسلسل
  البشریة الموارد إدارة: األولى األداة

 7  التخطیط 1
  5  التنظیم  2
  6  الكفایات تنمیة  3
  6  القیادة  4
  6  الرقابة  5

  التنافسیة المیزة: الثانیة األداة
  7   تنظیمیة مقدرات  1
  7  الجامعة عیةضوو بمركز خاصة مقدرات  2
  7  وظیفیة مقدرات  3
  8  الجامعة بثقافة خاصة مقدرات  4

، عالیة) 5( وهي مستویات خمسة حددت إذ الخماسي، لیكرت سلم اعتماد وتم ) 3( عالیة،) 4( جدًا

، ضعیفة) 1( ضعیفة،) 2( متوسطة، ) 1( الدرجة تمثل كما مرتفعة، درجة) 5( الدرجة تمثل إذ جدًا

  .متدنیة درجة

  :الدراسة اتيأد صدق* 

  :الدراسة ألداتي الظاهري الصدق -أ

 ذوي من مجموعة على عرضت إذ الظاهري الصدق استخدام تم األداتین صدق من للتأكد  

) 13( عددهم البالغ األردنیة الجامعات في العاملین التدریس هیئة أعضاء من واالختصاص الخبرة

 على اإلبقاء وتم المحكمون اقترحها يالت والتوصیات بالمالحظات وأخذت) 2( الملحق في كما

  .ذلك یبین) 3( والملحق فأكثر،) %80( موافقة نسبة على حصلت التي الفقرات

  )الداخلي االتساق صدق( لألداة البنائي الصدق - ب

 التنافسیة، بالمیزة البشریة الموارد إدارة عالقة لقیاس االستبانةقامت الباحثة باستخدام أداتي   

 من الدراسة مجتمع على بتطبیقها الباحثة قامت الدراسة، ألداتي الظاهري الصدق من التأكد وبعد

 وذلك للمجال، المكونة الفقرات إسهام ومدى لألداة الداخلي االتساق صدق مدى على التعرف أجل
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 ةأدا تمجاال لفقرات االرتباط معامل تحلیل) 6( الجدول ویوضح بیرسون، ارتباط معامل بحساب

   علقة بإدارة الموارد البشریة.المت الدراسة

 یتعلق فیما إلیه المنتمي للمجال الكلیة بالدرجة الدراسة ةأدا فقرات ارتباط معامالت) 6( جدول
   البشریة الموارد إدارة بدرجة

  البشریة الموارد إدارة
  االرتباط معامل  الفقرة  االرتباط معامل  الفقرة  المجال

  *0.619  5  *0.799 1  التخطیط
2  0.800*  6  0.780*  
3  0.810*  7  0.541*  
4  0.619*      

  *0.837  4  *0.680  1  التنظیم
2  0.885*  5  0.430*  
3  0.915*      

  *0.713  4  *0.693  1  الكفایات تنمیة
2  0.876*  5  0.589*  
3  0.913*  6  0.848*  

  *0.844  4  *0.879  1  القیادة
2  0.910*  5  0.846*  
3  0.789*  6  0.761*  

  *0.909  4  *0.594  1  الرقابة
2  0.850*  5  0.804*  
3  0.936*  6  0.747*  

  . (  0.05) مستوى عند إحصائیاً  دالة* 
 التخطیط مجال في الفقرات ارتباط معامالت قیم أن) 6( الجدول منما تم مالحظته   

 يیعن وهذا (  0.05) عند إحصائیاً  دالة القیم جمیع كانت وقد) 0.81 -  0.541( بین تراوحت

  .األول المجال فقرات بین الداخلي االتساق صدق من درجة وجود

) 0.430–0.915( بین تراوحت قد التنظیم مجال في الفقرات ارتباط معامالت أن ویالحظ  

 االتساق صدق من درجة وجود یعني وهذا (  0.05) عند إحصائیاً  دالة القیم جمیع كانت وقد

  .الثاني المجال فقرات بین الداخلي
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 0.913( بین تراوحت الكفایات تنمیة مجال في االرتباط فقرات معامالت أن أیضاً  یالحظو   

 صدق من درجة وجود یعني وهذا ( 0.05) عند إحصائیاً  دالة القیم جمیع وكانت) 0.589 –

  .الثالث المجال فقرات بین الداخلي االتساق

) 0.761 – 0.910( بین تتراوح القیادة مجال في االرتباط فقرات معامالت أن ویالحظ  

 االتساق صدق من درجة وجود یعني وهذا ( 0.05) عند إحصائیاً  دالة القیم جمیع وكانت

  .الرابع المجال فقرات بین الداخلي

) 0.594 –0.936( بین تراوحت الرقابة مجال في االرتباط فقرات معامالت أنویالحظ   

 االتساق صدق من درجة وجود یعني هذاو  (0.05) عند إحصائیاً  دالة القیم جمیع وكانت

  .الخامس المجال فقرات بین الداخلي

  البشریة الموارد إدارة ورحلم االرتباط معامالت مصفوفة) 7( الجدول
 تنمیة  التنظیم  التخطیط  

  الكلي األداء  الرقابة  القیادة  الكفایات

  0.80  0.42  0.54  0.65  0.74 1  التخطیط
  0.83  0.55  0.47  0.75  1    التنظیم
  0.90  0.79  0.55  1      الكفایات تنمیة

  0.80  0.74  1        القیادة
  0.84  1          الرقابة
  1            الكلي األداء

 بین ( = 0.05) إحصائیاً  ودالة مرتفعة ارتباط معامالت وجود) 7( الجدول من یتبین  

  .الكلي والمحور الدراسة في األولى األداة مجاالت جمیع

 یتعلق فیما إلیه المنتمي للمجال الكلیة بالدرجة الدراسة ةأدا فقرات طارتبا معامالت) 8( جدول
  التنافسیة المیزة بدرجة

  االرتباط معامل  الفقرة   االرتباط معامل  الفقرة  المجال
  *0.862 5 *0.644 1  تنظیمیة مقدرات

2  0.821*  6  0.826*  
3  0.811*  7  0.698*  
4  0.753*      
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  االرتباط معامل  الفقرة   االرتباط معامل  الفقرة  المجال
 خاصة مقدرات

 ووضعیة بمركز
   لجامعةا

1 0.807*  5  0.828*  
2  0.866*  6  0.840*  
3  0.882*  7  0.628*  
4  0.896*      

  *0.756  5  *0.830 1  وظیفیة مقدرات
2  0.937*  6  0.835*  
3  0.767*  7  0.764*  
4  0.772*      

 خاصة مقدرات
  الجامعة بثقافة

1 0.668*  5  0.863*  
2  0.857*  6  0.909*  
3  0.889*  7  0.897*  
4  0.755*  8  0.865*  

  . (  0.05) مستوى عند إحصائیاً  دالة* 
  

 مقدرات مجال في الفقرات ارتباط معامالت قیم أنیتبین ) 8(عند النظر إلى الجدول   

 (  0.05) عند إحصائیاً  دالة القیم جمیع كانت وقد) 0.644- 0.862( بین تراوحت قد تنظیمیة

  . األول المجال فقرات بین اخليالد االتساق صدق من درجة وجود یعني وهذا

 الجامعة ووضعیة بمركز خاصة مقدرات مجال في الفقرات ارتباط معامالت قیم أن وتبین  

 یعني وهذا (  0.05) عند إحصائیاً  دالة القیم جمیع كانت وقد) 0.628- 0.896( بین تراوحت

  . الثاني المجال فقرات بین الداخلي االتساق صدق من درجة وجود

- 0.937( بین تراوحت وظیفیة مقدرات مجال في الفقرات ارتباط معامالت قیم أن حظویال  

 صدق من درجة وجود یعني وهذا (  0.05) عند إحصائیاً  دالة القیم جمیع كانت وقد) 0.756

  .الثالث المجال فقرات بین الداخلي االتساق

 تراوحت الجامعة ثقافةب خاصة مقدرات مجال في الفقرات ارتباط معامالت قیم أن ویالحظ  

 وجود یعني وهذا (  0.05) عند إحصائیاً  دالة القیم جمیع كانت وقد) 0.668- 0.897( بین

  .الرابع المجال فقرات بین الداخلي االتساق صدق من درجة
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  التنافسیة المیزة لمحور االرتباط معامالت مصفوفة) 9( جدول

 مقدرات  
  تنظیمیة

 خاصة مقدرات
 كزربم

 ووضعیة
  امعةالج

 مقدرات
  وظیفیة

 مقدرات
 خاصة
 بثقافة

  الجامعة
  الكلي األداء

  0.93  0.75  0.86  0.90 1  تنظیمیة مقدرات
 بمركز خاصة مقدرات

  الجامعة ووضعیة
  1  0.78  0.80  0.93  

  0.90  0.72  1      وظیفیة مقدرات
 بثقافة خاصة مقدرات

  الجامعة
      1  0.90  

 1          الكلي األداء
 بین ( 0.05) إحصائیاً  ودالة مرتفعة ارتباط معامالت وجود )9( الجدول من یتضح  

  .الكلي والمحور الدراسة في التنافسیة المیزة مجاالت جمیع

  :الدراسة أداتي ثبات

 موظف،) 20( من مكونة استطالعیة عینة علىتم التأكد من ثبات أداتي الدراسة بتوزیعها   

 بین (Pearson Correlation) بیرسون رتباطاال معامل واستخراج أسبوعان، مدته زمني بفارق

 ألفا كرونباخ معادلة تطبیق جرى لألداة الثبات معامل استخراج بهدف المرتین، في درجاتهم

(Cronbach – Alpha) إجابات في التناسق مدى یقیس إذ ككل، واألداة المجاالت جمیع على 

  .لالستبانتین األداة ثبات یبین) 10( لوالجدو  االستبانة، في الموجودة الفقرات كل عن المستجیبین

  )ألفاكرونباخ ( بطریقة األداة ثبات معامل) 10( جدول

  االستبانة مجاالت  األداة
 معامل
 ألفا

  كرونباخ
 0.83  )التخطیط( األول المجال  البشریة الموارد إدارة

  0.75  )التنظیم( الثاني المجال
  0.85  )الكفایات تنمیة( الثالث المجال

  0.91  )القیادة( الرابع الالمج
  0.88  )الرقابة( الخامس المجال

  0.94  الكلیة األداة
  0.88  )تنظیمیة مقدرات( األول المجال  التنافسیة المیزة
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  االستبانة مجاالت  األداة
 معامل
 ألفا

  كرونباخ
  0.91  )الجامعة ووضعیة بمركز صةاخ مقدرات( الثاني المجال  

  0.90  )وظیفیة قدرات(م  الثالث المجال
  0.93  )الجامعة افةبثق خاصة مقدرات( الرابع المجال

  0.97  الكلي األداء
  

 جامعة في البشریة الموارد إدارة( الدراسة يأدات ثبات معامل أن) 10( الجدول من یتضح  

) 0.94(إذ بلغت  )اإلداریین الموظفین نظر وجهة من التنافسیة بالمیزة وعالقتها التطبیقیة البلقاء

 مقبولة تعد القیم وهذه التنافسیة، المیزة الستبانة) 0.97( تبلغ بینما البشریة، الموارد إدارة الستبانة

  .السابقة الدراسات إلیه أشارت ما ضوء في عالیة قیمة وهي الحالیة، الدراسة ألغراض

  :الدراسة متغیرات

  المتغیرات المستقلة: -1

 ).أنثى ذكر،: (على ویشتمل الجنس - 

 ).بكالوریوس من وأعلى دون، فما بكالوریوس: (على ویشتمل العلمي المؤهل - 

 ).كاتب إداري، قسم، رئیس: (على ویشتمل الوظیفي المسمى - 

 ).سنوات 10 من أكثر سنوات، 10 من أقل إلى 5 من سنوات، 5 من أقل: (على وتشتمل الخبرة - 

 . المتغیرات التابعة:2

 .البشریة الموارد إدارة - 

  .التنافسیة المیزة - 
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  :اإلحصائیة المعالجة

  : إحصائیاً  البیانات لمعالجة اآلتیة حصائیةاإل الوسائل استخدام تم

 المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات استخدام تم والثاني األول السؤالین عن لإلجابة. 1

 .والرتب

 والجداول ،(pearson) بیرسون ارتباط معامل استخدام تم الثالث السؤال عن لإلجابة. 2

  .رتباطاإل داللة قیمة لمعرفة األحصائیة

 مستقلتین لعینتین (t–test) التائي االختبار استخدام تم والخامس الرابع السؤالین عن لإلجابة. 3

 One – way) األحادي التباین وتحلیل الوظیفي والمسمى والكلیة الجنس لمتغیري بالنسبة

ANOVA) العلمي والمؤهل الخبرة سنوات لمتغیر بالنسبة.  

 الداخلي، تساقاال معامل الیجاد (Cronbach – Alpha) ألفا كرونباخ معادلة ستخداما تم.  4

  .ختباراال عادةإ -األختبار ثبات معامل الیجاد (Pearson) بیرسون رتباطا ومعامل

  الممارسة بتطبیق المعادلة اآلتیة:  مستوى. تحدید 5

  للبدیل الدنیا القیمة -  البدیلة القیمة

  المستویات عدد        

                      5 –1              4               

                       3                 3 

 ) 2.33- 1( من المنخفض المستوى یكون وبذلك

 )3.67 – 2.34( من المتوسط المستوى ویكون

  ).   5- 3.68( من المرتفع والمستوى

  وتم استخدام نفس المعادلة للحكم على مستوى المیزة التنافسیة. 

 = المدى = 1.33=      
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  :الدراسة إجراءات

  تتلخص إجراءات الدراسة بما یلي:

  .الدراسة أداة تطویر  -1

 عینة واختیار التطبیقیة البلقاء جامعةموظفي  جمیع من تكون الذي الدراسة مجتمع تحدید  -2

  .الدراسة

  .اموثباتهالدراسة  تيأدا صدق إیجاد  -3

 البلقاء معةجا إلى موجه األوسط الشرق جامعة من مهمة تسهیل كتاب على الحصول  -4

 .التطبیقیة

 .كلیاتها عمادات إلى التطبیقیة البلقاء جامعة منالحصول على كتاب تسهیل مهمة   -5

 .تحدیدها تم التي عینةال على االستباناتتم تطبیق   -6

 .إحصائیاً  البیانات تحلیل  -7

 .الخامس الفصل في ومناقشتها الرابع الفصل في النتائج عرض  -8

 .نتائج من إلیه التوصل تمسی ما على بناءً  حاتوالمقتر  التوصیات تقدیم -10
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  الرابعالفصل 

  عرض نتائج الدراسة

  

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

  لسؤال الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن ا

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة  عرض

یهدف هذا الفصل إلى عرض النتائج التي مثلت استجابات أفراد الدراسة على فقرات األداة،   

، وتحلیل البیانات اإلحصائیة التي جمعت، وفیما یلي عرض وذلك بعد تطبیق إجراءات الدراسة

إدارة الموارد البشریة ممارسة راسة حیث تهدف هذه الدراسة إلى  استقصاء العالقة بین لنتائج الد

  قاء التطبیقیة، من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة:لافسیة في جامعة البالمیزة التنممارسة و 

  . النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 1

ى الموظفین اإلداریین في جامعة البلقاء التطبیقیة إدارة الموارد البشریة لدممارسة ما درجة   

  من وجهة نظر الموظفین أنفسهم؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب   

إدارة الموارد البشریة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین  ودرجة ممارسة

  ) یوضح ذلك: 11مجاالت الدراسة. والجدول (من ل عام ولكل مجال بشك

إدارة الموارد البشریة ممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت 11جدول (
.  لدى الموظفین اإلداریین في جامعة البلقاء التطبیقیة مرتبة تنازلیًا

المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المستوى  اريالمعی

  1  متوسط  0.74  2.89  التخطیط  1
  3  متوسط  0.81  2.79  التنظیم  2
  4  متوسط  0.77  2.77  تنمیة الكفایات  3
  5  متوسط  0.79  2.65  القیادة  4
  2  متوسط  0.75  2.88  الرقابة  5

    متوسط  0.66  2.80  األداء الكلي
  

یة، وحصل مجال التخطیط مجاالت ممارسة إدارة الموارد البشر ) 11یظهر الجدول (  

) وبمستوى 0.74) وبانحراف معیاري (2.89التربوي على أعلى درجة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (
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) وبانحراف معیاري 2.88متوسط، وجاء في المرتبة الثانیة الرقابة إذا بلغ متوسطها االنحرافي (

) وانحراف 2.79نحرافي () وبمستوى متوسط، وفي المرتبة الثالثة جاء التنظیم بمتوسط ا0.75(

) ومستوى متوسط، وجاء في المرتبة الرابعة تنمیة الكفایات بمتوسط انحرافي 0.81معیاري (

) وانحراف 2.65) ومستوى متوسط، وفي المرتبة الخامسة القیادة (0.77) وانحراف معیاري (2.77(

راسة لممارسة إدارة ) ومستوى متوسط، وبلغ المتوسط الحسابي على كامل أداة الد0.79معیاري (

  ) ومستوى متوسط. 0.66) وبانحراف معیاري (2.88الموارد البشریة (

ومن أجل تحدید الفقرات وفق المجاالت التي تندرج تحتها، فقد تم حساب المتوسطات   

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة إدارة الموارد البشریة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة 

، وتم وضع ترتیب لفقرات كل مجال، وفیما یأتي عرض وظفین اإلداریین لكل فقرة على حدةمنظر ال

  للنتائج حسب المجاالت:

  المجال األول: التخطیط:

إدارة الموارد البشریة ممارسة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ودرجة 

  ) یبین ذلك:10قرات هذا المجال، والجدول (في جامعة البلقاء من وجهة نظر الموظفین لف
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إدارة الموارد البشریة في ممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 12جدول (
.   جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین لمجال التخطیط مرتبة تنازلیًا

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المستوى  لمعیاريا

تسعى إدارة الجامعة لتطویر خططھا  1
  المستقبلیة باستمرار

  1  متوسط  0.92 3.42

تسعى إدارة الجامعة إلى إدارة المعلومات   2
  بشكل ممیز إلنجازھا

  2  متوسط  0.92  3.34

تتناسب استراتیجیات الخطة التي تعتمدھا   5
الجامعة مع المتغیرات البیئیة المحیطة 

  جامعة. بال

  3  متوسط  0.85  3.92

یوجد لدى إدارة الجامعة خطة لتطویر   3
  المسار الوظیفي للعاملین

  4  متوسط  1.05  2.87

تساعد التشریعات اإلداریة في الجامعة  6
  على التخطیط للمسار الوظیفي

  5  متوسط  0.87  2.80

یتم ترشیح الموظفین للبرامج التدریبیة التي   7
  یفيتدعم تخطیط المسار الوظ

  6  متوسط  0.99  2.53

تطبق إدارة الجامعة الحوافز المالیة في   4
  التخطیط للمسار الوظیفي

  7  منخفض  1.01  2.33

    متوسط  0.73 2.89  المجال ككل
المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرات  ت) المتوسطات الحسابیة واالنحرافا12یبین الجدول (  

) 2.33-3.42ات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (المجال والمجال ككل. ویالحظ أن المتوسط

متوسط لجمیع الفقرات، ما عدا فقرة واحدة منخفضة، أما المجال ككل فقد حصل على  وبمستوى

) ونصها: "تسعى إدارة 1متوسط. وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة (وبمستوى ) 2.89متوسط حسابي (

) 0.92وانحراف معیاري () 3.42بمتوسط حسابي ( الجامعة لتطویر خططها المستقبلیة باستمرار"

  متوسط.  وبمستوى

) ونصها: "تسعى إدارة الجامعة إلى إدارة المعلومات بشكل ممیز 2وجاءت بالمرتبة الثانیة الفقرة (

متوسط، وجاءت بالمرتبة  وبمستوى) 0.92) وانحراف معیاري (3.34إلنجازها"، بمتوسط حسابي (

ونصها: "یتم ترشیح الموظفین للبرامج التدریبیة التي تدعم المسار الوظیفي" ) 7قبل األخیرة الفقرة (

متوسط. وجاءت بالمرتبة األخیرة  وبمستوى) 0.99) وانحراف معیاري (2.53بمتوسط حسابي (
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) ونصها: " تطبق إدارة الجامعة الحوافز المالیة في التخطیط للمسار الوظیفي" بمتوسط 4الفقرة (

  منخفض.  وبمستوى) 1.01ف معیاري (احر ) وان2.33حسابي (

  المجال الثاني: التنظیم:

رة الموارد إداممارسة  ومستوىتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب   

لقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین لفقرات هذا المجال، البشریة في جامعة الب

  ) یبین ذلك:13والجدول (

إدارة الموارد البشریة في ممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 13( جدول
.   جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین لمجال التنظیم مرتبة تنازلیًا

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المستوى  المعیاري

العملي وبین توجد صلة بین تدریبي  2
  وظیفتي الحالیة

  1  متوسط 1.02 2.95

توجد صلة بین تخصصي العلمي وبین   1
  مھمات وظیفتي الحالیة

  2  متوسط  1.2  2.84

ً منیع  3  د تطویر المسار الوظیفي جزءا
  استراتیجیة إدارة الجامعة

  3  متوسط  0.94  2.80

یسھم التدریب في الجامعة بتزوید العاملین   4
  مسار الوظیفيبمقومات تطویر ال

  4  متوسط  0.93  2.72

ً استراتیجیة تشمل   5 تقع الجامعة أھدافا
  اتجاھات المسار الوظیفي

  5  متوسط  0.95  2.64

    متوسط  0.73 2.89  المجال ككل
) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرات 13یبین الجدول (  

- 2.95حظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (مجال التنظیم والمجال ككل، ویال

) 2.89متوسط لجمیع الفقرات، أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي ( وبمستوى) 2.64

  متوسط. وبمستوى

) ونصها: "توجد صلة بین تدریبي العملي وبین وظیفتي 2وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة (  

   وبمستوى متوسط. ) 1.02) وانحراف معیاري (2.95الحالیة" بمتوسط حسابي (
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) ونصها: "توجد صلة بین تخصصي العلمي وبین وظیفتي الحالیة" 1وجاءت بالمرتبة الثانیة الفقرة (

. وجاءت بالمرتبة قبل األخیرة وبمستوى متوسط) 1.2) وانحراف معیاري (2.84بمتوسط حسابي (

ة بتزوید العاملین بمقومات تطویر المسار الوظیفي" یسهم التدریب في الجامع) ونصها: "4الفقرة (

وجاء بالمرتبة األخیرة الفقرة  وبمستوى متوسط) 0.93) وانحراف معیاري (2.72بمتوسط حسابي (

) ونصها: "تضع الجامعة أهدافًا استراتیجیة تشمل اتجاهات المسار الوظیفي" یمتوسط حسابي 5(

  .توسطوبمستوى م) 0.95) وانحراف معیاري (2.64(

  المجال الثالث: تنمیة الكفایات:

إدارة الموارد  ممارسة ومستوىتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب   

البشریة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین لفقرات هذا المجال، 

  ) یبین ذلك:14والجدول (

إدارة الموارد البشریة ممارسة یة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ) المتوسطات الحساب14جدول (

في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجھة نظر الموظفین اإلداریین لمجال تنمیة الكفایات مرتبة 
  تنازلیاً.

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  مستوىال  المعیاري

 یساعد تقویم األداء على تنمیة المسار 2
  الوظیفي

 1  طمتوس 0.96 3.05

یرتبط مساري الوظیفي باستمرار التعلیم   1
  والتغییر أكثر من ارتباطھ باألقدمیة الوظیفیة

  2  متوسط  0.93  2.98

  3  متوسط  0.99  2.93  تحرص اإلدارة على تحقیق األداء المتمیز  3
تطبق الجامعة سیاسة النقل بین الوظائف   5

  لتطویر المسار الوظیفي
  4  متوسط  0.98  2.57

تتوافر الموضوعیة في تولي المناصب  4
  القیادیة التي تنفذھا إدارة الجامعة لإلداریین

 5  متوسط 0.95 2.54

تستعین الجامعة بخبرات استشاریة خارجیة   6
  متخصصة بالمسار الوظیفي

  6  متوسط  1.03  2.50

    متوسط  0.77 2.77  المجال ككل
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ابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من ) المتوسطات الحس14یبین الجدول ( 

والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لھذا المجال تراوحت  الكفایاتفقرات مجال تنمیة 

لجمیع الفقرات، أما المجال ككل فقد حصل على متوسط  بمستوى متوسطو) 2.50- 3.05بین (

) 2فقرة (. وجاءت بالمرتبة األولى توسطبمستوى مو) 0.77) وانحراف معیاري (2.77حسابي (

) وانحراف معیاري 3.05(ونصھا: "یساعد تقویم األداء على تنمیة المسار الوظیفي" بمتوسط 

) ونصھا: "یرتبط مساري الوظیفي 1. وجاءت بالمرتبة الثانیة الفقرة (وبمستوى متوسط) 0.96(

) وانحراف 2.98لوظیفیة" بمتوسط حسابي (باستمرار التعلیم والتغییر أكثر من ارتباطھ باألقدمیة ا

) ونصھا: "تتوافر 4، وجاءت بالمرتبة قبل األخیرة الفقرة (وبمستوى متوسط) 0.93معیاري (

الموضوعیة في تولي المناصب القیادیة التي تنفذھا إدارة الجامعة لإلداریین" بمتوسط حسابي 

) 6(لمرتبة األخیرة الفقرة . وجاءت باوبمستوى متوسط) 0.95) وانحراف معیاري (2.54(

ونصها: " تستعین الجامعة بخبرات استشاریة خارجیة متخصصة بالمسار الوظیفي" بمتوسط 

  .وبمستوى متوسط) 1.03) وبانحراف معیاري (2.50حسابي (

  المجال الرابع: القیادة
لموارد إدارة اممارسة  ومستوىتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب   

البشریة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین لفقرات مجال القیادة، 

  ) یبین ذلك:15والجدول (
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إدارة الموارد البشریة ممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 15جدول (

داریین لفقرات مجال القیادة مرتبة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجھة نظر الموظفین اإل
  تنازلیاً.

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  مستوى  المعیاري

 1  متوسط 0.99 2.93  رؤیة الجامعة مھمة للعاملین في الجامعة  1
رسالة الجامعة واضحة للعاملین في   2

  الجامعة
  2  متوسط  0.94  2.93

اسبة تخصص إدارة الجامعة موازنة من  4
  لتطویر العمل باإلدارة االلكترونیة

  3  متوسط  0.90  2.73

سیاسیات تنفیذ أھداف خطة الجامعة معلنة   3
  للعاملین فیھا

  4  متوسط  1.01  2.69

 5  متوسط 0.97 2.40  تھتم اإلدارة بالموظفین ومتابعة مطالبھم 5
تحفز اإلدارة العاملین من خالل إیجاد نظام   6

  فعال للحوافز 
  6  منخفض  0.97  2.17

    متوسط  0.79 2.64  المجال ككل
  

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من 15یبین الجدول ( 

والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لھذا المجال تراوحت بین  القیادةفقرات مجال 

أما المجال واحدة بدرجة منخفضة، ما عدا فقرة   لجمیع الفقرات بمستوى متوسط) 2.17- 2.93(

. وبمستوى متوسط) 0.79) وانحراف معیاري (2.64ككل فقد حصل على متوسط حسابي (

" بمتوسط رؤیة الجامعة مھمة للعاملین في الجامعة  ) ونصھا: "1وجاءت بالمرتبة األولى فقرة (

) 2الفقرة ( . وجاءت بالمرتبة الثانیةوبمستوى متوسط) 0.99) وانحراف معیاري (2.93(

) وانحراف 2.93"بمتوسط حسابي ( رسالة الجامعة واضحة للعاملین في الجامعةونصھا: "

تھتم  ) ونصھا: "5، وجاءت بالمرتبة قبل األخیرة الفقرة (وبمستوى متوسط) 0.94معیاري (

) 0.97) وانحراف معیاري (2.40" بمتوسط حسابي (اإلدارة بالموظفین ومتابعة مطالبھم

تحفز اإلدارة العاملین من خالل ) ونصھا: " 6. وجاءت بالمرتبة األخیرة الفقرة (توسطوبمستوى م

وبمستوى ) 0.97) وبانحراف معیاري (2.17" بمتوسط حسابي (إیجاد نظام فعال للحوافز 

  .منخفض
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  : الرقابةالخامسالمجال 

إدارة الموارد البشریة  ومستوىتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب   

) 16في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین لفقرات مجال الرقابة، والجدول (

  یبین ذلك:

إدارة الموارد البشریة ممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 16جدول (

ین اإلداریین لفقرات مجال الرقابة مرتبة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجھة نظر الموظف
  تنازلیاً.

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  مستوىال  المعیاري

یتوافر االستعداد الذاتي لتطویر المسار  1
  الوظیفي

 1  متوسط 0.92 3.18

تؤكد اإلدارة أھمیة الرقابة اإلداریة كوسیلة   6
  لعامةمن وسائل تحقیق فاعلیة اإلدارة ا

  2  متوسط  1.04  2.88

تعد إدارة الجامعة االتصال وسیلة أساسیة   5
في عملیات التقویم والرقابة من خالل 

  القنوات الرسمیة

  3  متوسط  0.97  2.88

  4  متوسط  0.92  2.78            4
توظیف إدارة الجامعة لنتائج تقویم األداء  3

  للعاملین بعملیة تطویر المسار الوظیفي 
 5  متوسط 0.94 2.75

تحرص إدارة الجامعة على أن تكون   2
  الجودة مسؤولیة كل العاملین في الجامعة

  6  متوسط  0.89  2.75

    متوسط  0.75 2.87  المجال ككل
  

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرات 16یبین الجدول ( 

- 3.18طات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسالرقابة مجال 

) 2.87أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي ( ،لجمیع الفقرات بمستوى متوسط) 2.75

تعد إدارة ) ونصها: "1. وجاءت بالمرتبة األولى فقرة (وبمستوى متوسط) 0.75وانحراف معیاري (

" بمتوسط الرقابة من خالل القنوات الرسمیةالجامعة االتصال وسیلة أساسیة في عملیات التقویم و

 ) ونصها: "6. وجاءت بالمرتبة الثانیة الفقرة (وبمستوى متوسط) 0.92) وانحراف معیاري (3.18(
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" بمتوسط  تؤكد اإلدارة أھمیة الرقابة اإلداریة كوسیلة من وسائل تحقیق فاعلیة اإلدارة العامة

) 3ءت بالمرتبة قبل األخیرة الفقرة (، وجاى متوسطبمستو ) 1.04) وانحراف معیاري (2.88حسابي (

توظیف إدارة الجامعة لنتائج تقویم األداء للعاملین بعملیة تطویر المسار الوظیفي صها: " ون

. وجاءت بالمرتبة األخیرة وبمستوى متوسط) 0.94) وانحراف معیاري (2.75بمتوسط حسابي ("

) 2.75" بمتوسط حسابي ( لتطویر المسار الوظیفي یتوافر االستعداد الذاتي) ونصها: "2الفقرة (

  .وبمستوى متوسط) 0.89وبانحراف معیاري (

  : الثاني. النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 2

لدى الموظفین اإلداریین في جامعة البلقاء التطبیقیة من المیزة التنافسیة إدارة ممارسة ما درجة 

  وجهة نظر الموظفین أنفسهم؟ 

ستخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابة عن هذا السؤال باوتمت ا  

في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین  المیزة التنافسیةممارسة  ومستوىوالرتب 

  ) یوضح ذلك: 15مجاالت الدراسة. والجدول (من اإلداریین بشكل عام ولكل مجال 

على مجاالت  ة واالنحرافات المعیاریة ومستوى المیزة التنافسیة) المتوسطات الحسابی17جدول (

.األداة   في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین مرتبة تنازلیًا

المتوسط   تالمجاال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المستوى  المعیاري

مقدرات خاصة بثقافة  4
  الجامعة

  1  متوسط  0.77  2.88

قدرات خاصة بمركز م  2
  ووضعیة الجامعة

  2  متوسط  0.74  2.78

  3  متوسط  0.80  2.51  مقدرات وظیفیة   3
  4  متوسط  0.79  2.50  مقدرات تنظیمیة  1

    متوسط  0.71  2.67  األداء الكلي
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) مجاالت ممارسة المیزة التنافسیة وحصل مجال مقدرات خاصة بثقافة 17یظهر الجدول (  

) ومستوى متوسط. 0.77) وانحراف معیاري (2.88توسط حسابي (الجامعة على أعلى درجة بم

) وانحراف 2.78وجاء في المرتبة الثانیة مقدرات خاصة بمركز ووضعیة الجامعة بمتوسط حسابي (

) وبمستوى متوسط، وفي المرتبة الثالثة جاءت المقدرات الوظیفیة بمتوسط حسابي 0.74معیاري (

توى متوسط، أما المرتبة الرابعة فكانت مقدرات تنظیمیة ) بمس0.80) وانحراف معیاري (2.51(

) وبمستوى متوسط، وبلغ المتوسط الحسابي على 0.79) وانحراف معیاري (2.50بمتوسط حسابي (

  ) وبمستوى متوسط. 0.71) وانحراف معیاري (2.67كامل أداة الدراسة لممارسة المیزة التنافسیة (

الحسابیة لموافقة أفراد عینة الدراسة لمستوى المیزة ) أن المتوسطات 17من الجدول ( تبین  

- 2.88التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، تراوحت ما بین (

) وبمستوى متوسط، وجاء ترتیب المجاالت من حیث المتوسط الحسابي على النحو اآلتي: 2.50

ت خاصة بمركز ووضعیة الجامعة، ثم مقدرات وظیفیة، ثم مقدرات خاصة بثقافة الجامعة، ثم مقدرا

) ویعكس 0.71) واالنحراف المعیاري (2.67مقدرات تنظیمیة، وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل (

  مستوى متوسط.

تحدید الفقرات وفق المجاالت التي تندرج تحتها، تم حساب المتوسطات الحسابیة لو   

وظفین میزة التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر المواالنحرافات المعیاریة لمستوى ال

ائج ، وتم وضع ترتیب الفقرات في كل مجال، وفیما یأتي عرض للنتاإلداریین لكل مجال على حدة

  حسب المجاالت.
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  المجال األول: مقدرات تنظیمیة:

لمیزة لممارسة اتوى تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والمس  

التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین في مجال مقدرات تنظیمیة 

 .   مرتبة تنازلیًا

المیزة التنافسیة في ممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى 18جدول (
. جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین  اإلداریین مرتبة تنازلیًا

المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المستوى  المعیاري

تؤید اإلدارة مبدأ التفویض لتسھیل تدفق  6
  المعلومات بین األقسام والوحدات األخرى

  1  متوسط  1.01 2.72

تھتم إدارة الجامعة بسیاسة إدارة الجودة   7
  المحددة بأھداف معینة

  2  متوسط  0.89  2.63

تقوم إدارة الجامعة بتلبیة احتیاجات  3
  المستفیدین بأسالیب منھجیة

 3  متوسط 0.96 2.50

یسود بین الموظف وزمالؤه شعور بالعدالة  4
  تجاه ثقافة دعم المسار الوظیفي

 4  متوسط 0.96 2.50

یتم تعیین الموظف بناًء على اختبارات   5
  مقننة

  5  متوسط  1.00  2.40

ارة الجامعة بسرعة االستجابة في تتمتع إد  2
  المواعید حسب حاجات المستفیدین

  6  متوسط  0.96  2.38

تمتاز إدارة الجامعة بالمقدرة على  1
  االستجابة لحاجات العاملین كافة

  7  متوسط  0.98  2.38

    متوسط  0.79  2.50  ككل األداة
رتبة لكل فقرة من فقرات ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال18الجدول ( یظهر  

مجال مقدرات تنظیمیة والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین 

أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي  ) بمستوى متوسط لجمیع الفقرات،2.72-2.38(

) ونصها: 6قرة () وبمستوى متوسط. وجاءت بالمرتبة األولى الف0.79) وانحراف معیاري (2.50(

" بمتوسط تؤید اإلدارة مبدأ التفویض لتسھیل تدفق المعلومات بین األقسام والوحدات األخرى"

) ونصها: 7) وبمستوى متوسط. وجاءت بالمرتبة الثانیة الفقرة (1.01) وانحراف معیاري (2.72(



63 
 

) وانحراف 2.63ابي (" بمتوسط حستھتم إدارة الجامعة بسیاسة إدارة الجودة المحددة بأھداف معینة"

تتمتع إدارة ونصها: " )2متوسط، وجاءت بالمرتبة قبل األخیرة الفقرة (وبمستوى ) 0.89معیاري (

) 2.83بمتوسط حسابي ( "الجامعة بسرعة االستجابة في المواعید حسب حاجات المستفیدین

تمتاز صها: " ) ون1. وجاءت بالمرتبة األخیرة الفقرة (مستوى متوسط) و 0.96وانحراف معیاري (

) وبانحراف 2.38" بمتوسط حسابي ( إدارة الجامعة بالمقدرة على االستجابة لحاجات العاملین كافة

  توسط.بمستوى م) 0.98معیاري (

  المجال الثاني: مقدرات خاصة بمركز ووضعیة الجامعة:

التنافسیة المیزة إدارة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ومستوى   

في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین لمجال مقدرات خاصة بمركز 

 .   ووضعیة الجامعة مرتبة تنازلیًا

المیزة ممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ومستوى 19جدول (
لمجال مقدرات خاصة ظفین اإلداریین التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر المو 

. بمركز ووضعیة الجامعة  مرتبة تنازلیًا

المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المستوى  المعیاري

تستجیب إدارة الجامعة للتطورات التي  4
  یشھدھا سوق العمل

 1  متوسط  0.95 2.92

تعمل إدارة الجامعة بالتعاون مع جامعات   1
حسین مقدرتھا على تخطیط تأخرى على 

  الجودة

  2  متوسط  0.85  2.92

تستخدم إدارة الجامعة الوسائل التكنولوجیة  6
  في إنجاز العمل

 3  متوسط 0.90 2.87

تسعى إدارة الجامعة إلى إدارة المعلومات  3
  بشكل ممیز إلنجاز أعمالھا

 4  متوسط 0.86 2.79

یعود تفضیل المستفیدین لخدمات الجامعة  5
  ائھا المتمیزإلى أد

  5  متوسط  0.85  2.69

یوجد لدى إدارة الجامعة مجموعة واسعة   2
  من األنشطة التي تلبي حاجات المستفیدین

  6  متوسط  0.87  2.69

  7  متوسط  0.93  2.55تحرص الجامعة على توظیف عاملین ذوي  7
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المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المستوى  المعیاري

  كفاءة عالیة
    متوسط  0.73 2.78  المجال ككل

 
 ممارسة ومستوى ابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب) المتوسطات الحس19الجدول ( یوضح  

والمجال ككل، خاصة بمركز ووضعیة الجامعة، ن فقرات مجال مقدرات المیزة التنافسیة لكل فقرة م

) بمستوى متوسط لجمیع 2.55- 2.92ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (

) 0.73) وانحراف معیاري (2.78وسط حسابي (أما المجال ككل فقد حصل على مت الفقرات،

تستجیب إدارة الجامعة للتطورات ) ونصها: "4وبمستوى متوسط. وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة (

) وبمستوى متوسط. وجاءت 0.95) وانحراف معیاري (2.92" بمتوسط (التي یشھدھا سوق العمل

امعة بالتعاون مع جامعات أخرى على تحسین تعمل إدارة الج ) ونصها: "1بالمرتبة الثانیة الفقرة (

) وبمستوى 0.85) وانحراف معیاري (2.92" بمتوسط حسابي ( مقدرتھا على تخطیط الجودة

یوجد لدى إدارة الجامعة مجموعة واسعة ) ونصها: "2متوسط، وجاءت بالمرتبة قبل األخیرة الفقرة (

) 0.87) وانحراف معیاري (2.69ي (" بمتوسط حساب من األنشطة التي تلبي حاجات المستفیدین

تحرص الجامعة على توظیف ) ونصها: "7ومستوى متوسط. وجاءت بالمرتبة األخیرة الفقرة (

  وبمستوى متوسط. ) 0.93) وبانحراف معیاري (2.55" بمتوسط حسابي (عاملین ذوي كفاءة عالیة

  المجال الثالث: مقدرات وظیفیة:
لمیزة لممارسة االمعیاریة والرتب والمستوى  حرافاتواالن الحسابیةالمتوسطات تم حساب   

التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین لفقرات مجال مقدرات 

  ) یبین ذلك:20وظیفیة والجدول (
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المیزة ممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ومستوى 20جدول (

 لموظفین اإلداریین لمجال مقدرات وظیفیةجامعة البلقاء التطبیقیة من وجھة نظر ا التنافسیة في
.ً  مرتبة تنازلیا

المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المستوى  المعیاري

تقوم إدارة الجامعة بتحلیل البیئة الخارجیة  6
  لمعرفة الفرص المتاحة في شؤون التوظیف

 1  متوسط  0.97 2.67

تمتاز إدارة الجامعة باالستجابة السریعة   2
  للتطورات في مجال العمل

  2  متوسط  0.88  2.58

یوجد لدى إدارة الجامعة برنامج سنوي  1
  لمشروعات اإلبداعات لالرتقاء بأداء العاملین

 3  متوسط 0.98 2.55

 4  متوسط 0.94 2.51  تھتم إدارة الجامعیة بالتطویر المھني للعاملین 4
ارة الجامعة على تزوید العاملین تعمل إد  7

بالجامعة بالمھارات المناسبة في استخدام 
  أحدث األسالیب التكنولوجیة

  5  متوسط  0.96  2.49

تسعى إدارة الجامعة جاھدة لتطبیق أسالیب  3
  العمل الجماعي

  6  متوسط  0.92  2.44

ً لتطویر الذات في  5 تقدم إدارة الجامعة فرصا
  مجال الوظیفة

  7  توسطم  0.95  2.34

    متوسط  0.79 2.51  المجال ككل
 

لكل فقرة من  ة) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب20الجدول ( یوضح 

ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت وظیفیة، والمجال ككل، فقرات مجال مقدرات 

ال ككل فقد حصل على متوسط أما المج ) بمستوى متوسط لجمیع الفقرات،2.34-2.67بین (

) 6) وبمستوى متوسط. وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة (0.79) وانحراف معیاري (2.51حسابي (

 "تقوم إدارة الجامعة بتحلیل البیئة الخارجیة لمعرفة الفرص المتاحة في شؤون التوظیفونصها: "

) 2مرتبة الثانیة الفقرة () وبمستوى متوسط. وجاءت بال0.97) وانحراف معیاري (2.67بمتوسط (

" بمتوسط حسابي  تمتاز إدارة الجامعة باالستجابة السریعة للتطورات في مجال العمل ونصها: "

) 3) وبمستوى متوسط، وجاءت بالمرتبة قبل األخیرة الفقرة (0.88) وانحراف معیاري (2.58(

) 2.44متوسط حسابي ("ب بیق أسالیب العمل الجماعيطتسعى إدارة الجامعة جاھدة لتونصها: "
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تقدم إدارة ) ونصها: "5) ومستوى متوسط. وجاءت بالمرتبة األخیرة الفقرة (0.92وانحراف معیاري (

ً لتطویر الذات في مجال الوظیفة ) وبانحراف معیاري 2.34" بمتوسط حسابي (الجامعة فرصا

  ) وبمستوى متوسط.0.95(

  المجال الرابع: مقدرات خاصة بثقافة الجامعة:

لمیزة لممارسة احساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والمستوى  تم  

التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین لفقرات مجال مقدرات 

 ) یبین ذلك:21خاصة بثقافة الجامعة والجدول (

المیزة ممارسة یة والرتب ومستوى ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار21جدول (

التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجھة نظر الموظفین اإلداریین لمجال مقدرات خاصة 
 بثقافة الجامعة مرتبة تنازلیاً.

المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المستوى  المعیاري

تستجیب الجامعة لحاجات سوق العمل  6
  جدیدة بفتح تخصصات

 1  متوسط  1.00 3.08

تلتزم إدارة الجامعة بعملیات تطویر   5
  نوعیة مخرجاتھا

  2  متوسط  0.93  2.97

دة اإلنفاق على اتمتاز الجامعة بزی 8
  البحوث العلمیة

 3  متوسط 1.03 3.91

تمتاز إدارة الجامعة بمقدرتھا على  7
  االبتكار في أسالیب تقدیم الخدمة

 4  متوسط 0.88 2.85

از إدارة الجامعة بسرعة االستجابة تمت  3
في تبني تكنولوجیا المعلومات في 

  عملیاتھا اإلداریة

  5  متوسط  0.86  2.84

یوجد توجھ لدى إدارة الجامعة للعمل من  2
  أجل الحصول على جوائز التمیز

  6  متوسط 1.04 2.83

تشجع إدارة الجامعة العاملین فیھا على   1
  المبادرة لالرتقاء بالخدمات

  7  متوسط  0.94 2.82

تقوم إدارة الجامعة بالتنسیق المستمر مع  4
الجامعات األخرى في مجال األنشطة 

  التي تلبي حاجات المستفیدین

 8  متوسط  0.83  2.75

    متوسط  0.71 2.88  المجال ككل
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) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرات 21الجدول ( یظهر 

، والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال خاصة بثقافة الجامعةقدرات مجال م

أما المجال ككل فقد حصل على  ) بمستوى متوسط لجمیع الفقرات،3.08-2.75تراوحت بین (

) وبمستوى متوسط. وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة 0.77) وانحراف معیاري (2.88متوسط حسابي (

) 3.08" بمتوسط ( تستجیب الجامعة لحاجات سوق العمل بفتح تخصصات جدیدة ) ونصها: "6(

تلتزم  ) ونصها: "5) وبمستوى متوسط. وجاءت بالمرتبة الثانیة الفقرة (1.00وانحراف معیاري (

) وانحراف معیاري 2.97" بمتوسط حسابي ( إدارة الجامعة بعملیات تطویر نوعیة مخرجاتھا

تشجع إدارة الجامعة ) ونصها: " 1جاءت بالمرتبة قبل األخیرة الفقرة () وبمستوى متوسط، و 0.93(

) وانحراف معیاري 2.82" بمتوسط حسابي ( العاملین فیھا على المبادرة لالرتقاء بالخدمات

تقوم إدارة الجامعة  ) ونصها: "4) ومستوى متوسط. وجاءت بالمرتبة األخیرة الفقرة (0.94(

"  ات األخرى في مجال األنشطة التي تلبي حاجات المستفیدینبالتنسیق المستمر مع الجامع

  وبمستوى متوسط.) 0.83) وبانحراف معیاري (2.75بمتوسط حسابي (

  . النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: 3

إدارة الموارد  درجة ممارسةبین  (0.05)الداللة اطیة عند مستوى تبر توجد عالقة اهل   

  زة التنافسیة لدى الموظفین اإلداریین في جامعة البلقاء التطبیقیة؟ یالم ممارسةودرجة البشریة 
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المیزة ممارسة إدارة الموارد البشریة و ممارسة حساب معامل االرتباط بین لإلجابة عن هذا السؤال تم 

  ) یوضح ذلك: 22والجدول (باستخدام معامل ارتباط بیرسون، التنافسیة 

المیزة التنافسیة في ممارسة إدارة الموارد البشریة و لممارسة ون سط بیر ) معامل ارتبا22جدول (
 .جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین

  میزة تنافسیة
  

  إدارة موارد بشریة
  مقدرات
  تنظیمیة

مقدرات خاصة 
بمركز 

ووضعیة 
  الجامعة

مقدرات 
  وظیفیة

مقدرات 
خاصة 
بثقافة 
  الجامعة

األداء 
  الكلي

  *0.687  *0.641  *0.618  *0.658 *0.605  التخطیط
  *0.655  *0.557  *0.620  *0.619  *0.614  التنظیم

  *0.776  *0.698  *0.744  *0.671  *0.735 تنمیة الكفایات
  *0.792  *0.662  *0.754  *0.739  *0.760  القیادة
  *0.809  *0.736  *0.729  *0.771  *0.735  الرقابة

  *0.871  *0.886  *0.881  *0.814  *0.848  األداء الكلي
  .(0.05)*  دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 

إدارة الموارد ممارسة ) أن قیمة معامل االرتباط بین محور 22ویالحظ من نتائج الجدول (  

) وهذه القیمة دالة 0.05) بمستوى داللة (0.871البشریة ومحور المیزة التنافسیة قد بلغت (

میع قیم معامالت االرتباط بین مجاالت إدارة الموارد كما كانت ج، (0.05)إحصائیًا عند 

وهذا یعني وجود عالقة ارتباطیة قویة البشریة ومجاالت المیزة التنافسیة قویة وذات داللة إحصائیة، 

ممارسة الموارد البشریة وجمیع مجاالت محور ممارسة ودالة إحصائیًا بین جمیع مجاالت محور 

  المیزة التنافسیة. 

  المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع:  . النتائج4

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابة أفراد عینة الدراسة عند   

(الجنس، المسمى الوظیفي، لمتغیرات في درجة إدارة الموارد البشریة یعزى  (0.05)مستوى 

 الخبرة)؟ سنوات ، العلمي المؤهل
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  متغیر الجنس:  - 4-1

إدارة الموارد البشریة ممارسة لمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تم حساب ا  

في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، تبعًا لمتغیر الجنس، كما تم تطبیق 

  ) نتائج ذلك االختبار.23( للعینات المستقلة ویوضح الجدول (T-test)اختبار 

دارة الموارد البشریة إممارسة ت الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ) المتوسطا23جدول (

) تبعاً لمتغیر T-testفي جامعة البلقاء التطبیقیة من وجھة نظر الموظفین اإلداریین واختبار (

  الجنس.

مجاالت   م
  االستبانة

مستوى 
  التغییر

عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 مستوى  قیمة (ت)  المعیاري

  الداللة
  0.554  0.607  0.74  2.92 121  ذكور  التخطیط  1

  0.73  2.87  187  إناث
  0.629  0.483  0.84  2.76  121  ذكور  التنظیم 2

  0.79  2.81  187  إناث
  0.604  0.520  0.79  2.73  121  ذكور  تنمیة الكفایات  3

  0.76  2.78  187  إناث
  0.546  0.604  0.80  2.61  121  ذكور  القیادة 4

  0.78  2.66  187  إناث
  0.599  0.526  0.74  2.90  121  ذكور  الرقابة 5

  0.75  2.85  187  إناث
  0.930  0.088  0.66  2.79  121  ذكور  األداء ككل 

  0.66 2.80 187  إناث
 

ئیًا في مجال (التخطیط) یعزى ا) عدم وجود فروق ذات داللة إحص23( یتضح من الجدول  

) وهذه القیمة غیر دالة إحصائیًا 0.545) بمستوى داللة (t ()0.607ة (للجنس حیث بلغت قیم

وكذلك في كل مجاالت االستبانة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیا. كما أظهرت  (0.05)عند 

 .بشكل بسیط النتائج أن الفروق لصالح اإلناث بدلیل ارتفاع متوسطاتهم الحسابیة
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  متغیر المسمى الوظیفي: - 4-2

الباحثة تحلیل التباین  استخدمتجابة على السؤال الرابع لمتغیر المسمى الوظیفي لإل  

) قیم المتوسطات الحسابیة 24الجدول ( ویظهر. (One way anova)األحادي والمعروف باسم 

  واالنحرافات المعیاریة لمجاالت المحور األول تبعًا الختالف المسمى الوظیفي.

إدارة الموارد البشریة في ممارسة واالنحرافات المعیاریة لدرجة  ) المتوسطات الحسابیة24جدول (
  لمتغیر المسمى الوظیفيجامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین 

 االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  المسمى الوظیفي  المجال
  المعیاري

  التخطیط

  0.67  2.94 52  رئیس قسم
 0.75  2.86  234  إداري
  0.69  3.05  22  كاتب

  0.73  2.89  308  المجموع

  التنظیم

  0.73  3.07 52  رئیس قسم
 0.83  2.73  234  إداري
  0.58  2.75  22  كاتب

  0.81  2.79  308  المجموع

  تنمیة الكفایات

  0.68  2.84 52  رئیس قسم
  0.79  2.70  234  إداري
  0.63  3.19  22  كاتب

  0.77  2.76  308  المجموع

  القیادة

  0.75  2.82 52  قسم رئیس
  0.81  2.59  234  إداري
  0.58  2.75  22  كاتب

  0.79  2.64  308  المجموع

  الرقابة

  0.74  2.95 52  رئیس قسم
  0.76  2.84  234  إداري
  0.64  2.97  22  كاتب

  0.75  2.87  308  المجموع

  األداة ككل

  0.60  2.92 52  رئیس قسم
  0.67  2.75  234  إداري
 0.55  2.95  22  كاتب

  0.65  2.79  308  المجموع
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إدارة الموارد البشریة في  ممارسة جةر ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لد25جدول (
جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین وتحلیل التباین األحادي تبعًا لمتغیر 

  المسمى الوظیفي
مجاالت   م

جموع م  مصدر التباین  االستبانة
  المربعات

  درجات
  الحریة

  متوسط
  المربعات

  قیمة
  (ف)

  مستوى
  الداللة

  التخطیط  1

  0.436  0.832  0.455  2  0.91  بین المجموعات
داخل 

  المجموعات
166.809  305  0.547  

    307  167.719  المجموع

  التنظیم  2

  *0.025  3.737  2.425  2  4.851  بین المجموعات
داخل 

  المجموعات
197.941  305  0.649  

    307  202.792  المجموع

تنمیة   3
  الكفایات

  *0.013  4.405  2.572  2  5.143  بین المجموعات
داخل 

  المجموعات
178.075  305  0.649  

    307  183.219  المجموع

  القیادة  4

  0.134  2.027  1.269  2  2.538  بین المجموعات
داخل 

  المجموعات
190.964  305  0.626  

    307  193.502  مجموعال

  الرقابة  5

  0.525  0.646  0.365  2  0.731  بین المجموعات
داخل 

  المجموعات
172.498  305  0.566  

    307  173.229  المجموع

  األداة ككل  

  0.123  2.109  0.911  2  1.821  بین المجموعات
داخل 

  المجموعات
131.689  305  0.432  

    307  133.510  المجموع
  .(0.05)دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة  * 

في مجال (التنظیم)  (0.05)نتائج التحلیل وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند  تبین  

)، كذلك 0.025) بمستوى داللة (3.737تعزي لمتغیر المسمى الوظیفي حیث بلغت قیمة (ف) (

فایات حیث بلغت قیمة (ف) في مجال تنمیة الك (0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

نتائج التحلیل عدم وجود فروق في المجاالت األخرى. ). وبینت 0.013) بمستوى داللة (4.405(
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. (LSD)تنظیم، استخدمت الباحثة اختبار لوللكشف عن مواقع  الفروق الدالة إحصائیًا في مجال ا

  ) نتائج المقارنات.26ویبین الجدول (

  لمتغیر المسمى الوظیفيتنمیة الكفایات الة إحصائیاً في مجال ) نتائج الفروق الد26جدول (

  كاتب  إداري  رئیس قسم  المتوسط الحسابي  المسمى الوظیفي
    *  - 3.073  رئیس قسم

    -    2.74  إداري
  -      2.75  كاتب

من نتائج التحلیل وجود فروق في مجال التنظیم بین رئیس القسم واإلداري لصالح  ویظهر  

  أن مجال التنظیم لدیه أعلى مقارنة باإلداري.رئیس القسم أي 

وللكشف عن مواقع الفروق التائیة في مجال تنمیة الكفایات تبعًا الختالف المسمى   

  ) نتائج التحلیل.27، ویبین الجدول ((LSD)الوظیفي، جرى استخدام اختبار 

  الوظیفي) نتائج الفروق الدالة إحصائیاً في مجال التنظیم لمتغیر المسمى 27جدول (

  كاتب  إداري  رئیس قسم  المتوسط الحسابي  المسمى الوظیفي
    *  - 2.84  رئیس قسم

 *  -    2.71  إداري
  -      3.20  كاتب

ویالحظ من نتائج التحلیل وجود فروق بین اإلداري والكاتب في مجال تنمیة الكفایات لصالح 

  الكاتب حیث كان المتوسط الحسابي أعلى. 

  ي:متغیر المؤهل العلم - 4-3

إدارة الموارد البشریة ممارسة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة   

في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي، كما تم 

  ار. ) نتائج ذلك االختب28، ویبین الجدول (ةللعینات المستقل (T-test)تطبیق اختبار 

إدارة الموارد البشریة في ممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 28جدول (
  جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي.
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مجاالت   م
  االستبانة

  مستوى 
  المتغیر

  عدد 
  األفراد

  المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف 
  یاريالمع

  قیمة 
  (ت)

  مستوى 
  الداللة

  التخطیط  1

  بكالوریوس 
  *0.004  2.913  0.68  2.97 212  فما دون

  أعلى من 
      0.83  2.71  96  بكالوریوس

  التنظیم  2

  بكالوریوس 
  *0.001  3.466  0.74  2.90 212  فما دون

  أعلى من 
      0.90  2.56  96  بكالوریوس

تنمیة   3
  الكفایات

  بكالوریوس 
  *0.009  2.644  0.70  2.84 212  فما دون

  أعلى من 
      0.89  2.59  96  بكالوریوس

  القیادة  4

  بكالوریوس 
  0.217  1.237  0.76  2.68 212  فما دون

  أعلى من 
      0.88  2.56  96  بكالوریوس

  الرقابة  5

  بكالوریوس 
  0.508  0.663  0.72  2.89 212  فما دون

  أعلى من 
      0.81  2.83  96  بكالوریوس

  ة ككلاألدا  

  بكالوریوس 
  *0.012  2.537  0.61  2.86 212  فما دون

  أعلى من 
      0.73  2.65  96  بكالوریوس

  
) وجود فروق في مجال (التخطیط) تبعًا 28ویالحظ من نتائج التحلیل في الجدول (  

) 2.97لصالح بكالوریوس فما دون، حیث كان المتوسط الحسابي لهم (الختالف المؤهل العلمي 

) وكذلك وجود فروق في مجال 2.71ى مقارنة بالمؤهل العلمي أعلى من بكالوریوس (وهو األعل

حیث كان المتوسط الحسابي (التنظیم) تبعًا الختالف المؤهل العلمي لصالح بكالوریوس فما دون 

) وهو األعلى مقارنة بالمؤهل العلمي بكالوریوس فأعلى حیث كان متوسطه الحسابي 2.90لهم (

توجد فروق في مجال تنمیة الكفایات لصالح بكالوریوس فما دون حیث بلغ وكذلك ). 2.56(

  ). 2.59) مقارنة بالمؤهل أعلى من بكالوریوس حیث كان متوسطه الحسابي (2.84المتوسط لهم (
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لمتوسط بلغ اأیضًا كان هناك فروق في المجال الكلي لصالح بكالوریوس فما دون حیث   

العلمي أعلى من بكالوریوس حیث بلغ متوسطه الحسابي ) مقارنة بالمؤهل 2.86الحسابي (

)2.65.(  

  متغیر الخبرة: 4-4

إدارة الموارد البشریة ممارسة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة   

في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین تبعًا لمتغیر عدد سنوات الخبرة، 

  ) ذلك.29جدول (ویبین ال

  

إدارة الموارد البشریة في ممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 29جدول (
  .الخبرةجامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، تبعًا لمتغیر 

  المتوسط   العدد  عدد سنوات الخبرة  المجال
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  التخطیط

  0.28  3.14 7  سنوات 5أقل من 
  0.67  3.12  90  سنوات 10أقل من -سنوات 5

  0.75  2.78  211  سنوات 10أكثر من 
  0.73  2.89  308  المجموع

  التنظیم

  0.39  2.94 7  سنوات 5أقل من 
  0.78  2.90  90  سنوات 10أقل من -سنوات 5

  0.83  2.74  211  سنوات 10أكثر من 
  0.81  2.79  308  المجموع

تنمیة 
  الكفایات

  0.41  3.21 7  سنوات 5أقل من 
  0.72  2.99  90  سنوات 10أقل من -سنوات 5

  0.77  2.65  211  سنوات 10أكثر من 
  0.77  2.76  308  المجموع

  القیادة

  0.32  2.45 7  سنوات 5أقل من 
  0.71  2.77  90  سنوات 10أقل من -سنوات 5

  0.83  2.59  211  سنوات 10أكثر من 
 0.79  2.64  308  المجموع

  0.29  2.95 7  سنوات 5أقل من   الرقابة
  0.59  3.04  90  سنوات 10أقل من -سنوات 5
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  0.81  2.80  211  سنوات 10أكثر من 
  0.75  2.87  308  المجموع

  األداة ككل

  0.20  2.94 7  سنوات 5أقل من 
  0.60  2.97  90  سنوات 10أقل من -سنوات 5

  0.68  2.71  211  سنوات 10أكثر من 
  0.66  2.79  308  المجموع

  

ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة ممارسة إدارة ) وجود فروق 29الجدول (یظهر   

الموارد البشریة في جامعة البلقاء من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، تبعًا لمتغیر عدد سنوات 

ى متوسط حسابي سنوات) على أعل 10سنوات إلى أقل من  5الخبرة، إذ حصل أصحاب الفئة (

سنوات) في الرتبة الثانیة وحصل على  5األولى، وجاء أصحاب فئة (أقل من  بالرتبة) 2.97بلغ (

سنوات فأكثر) بمتوسط حسابي  10)، وبالرتبة األخیرة جاء أصحاب فئة (2.94متوسط حسابي (

)2.71 .(  

ت داللة تم تطبیق اختبار تحلیل التباین األحادي للتعرف على مدى وجود فروق ذا  

إحصائیة في استجابات أفراد عینة الدراسة حول درجة إدارة الموارد البشریة في جامعة البلقاء من 

) یوضح نتائج ذلك ذلك 30وجهة نظر الموظفین اإلداریین لمتغیر عدد سنوات الخبرة والجدول (

 االختبار.

 

  

إدارة الموارد البشریة في ة ممارس) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 30جدول (
جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین وتحلیل التباین األحادي تبعًا لمتغیر 

  .عدد سنوات الخبرة
مجاالت   م

مجموع   مصدر التباین  االستبانة
  المربعات

  درجات
  الحریة

  متوسط
  المربعات

  قیمة
  (ف)

  مستوى
  الداللة

  التخطیط  1
  *0.001  7.278  3.820  2 7.640  اتبین المجموع

  0.525  305  160.097  داخل المجموعات
    307  167.719  المجموع
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مجاالت   م
مجموع   مصدر التباین  االستبانة

  المربعات
  درجات
  الحریة

  متوسط
  المربعات

  قیمة
  (ف)

  مستوى
  الداللة

  التنظیم  2
  0.233  1.466  0.965  2  1.930  بین المجموعات

  0.659  305  200.861  داخل المجموعات
    307  202.792  المجموع

  تنمیة الكفایات  3
  *0.001  7.407  4.243  2  8.487  بین المجموعات

  0.573  305  174.732  داخل المجموعات
    307  183.219  المجموع

  القیادة  4
  0.186  1.694  1.063  2  2.126  بین المجموعات

  0.627  305  191.376  داخل المجموعات
    307  193.502  المجموع

  الرقابة  5
  *0.037  3.330  1.851  2  3.702  بین المجموعات

  0.556  305  169.527  وعاتداخل المجم
    307  173.229  المجموع

  األداة ككل  
  *0.007  5.071  2.148  2  4.297  بین المجموعات

  0.424  305  129.213  داخل المجموعات
    307  133.510  المجموع

  

في مجال التخطیط  (0.05)یالحظ من نتائج التحلیل وجود فروق ذات داللة إحصائیة   

)، وكذلك 0.001) بمستوى داللة (7.278(غیر عدد سنوات الخبرة حیث بلغت قیمة (ف) تعزى لمت

في مجال تنمیة الكفایات حیث بلغت قیمة (ف)  (0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

في مجال  (0.05))، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة 0.001) بمستوى داللة (7.407(

)، وكذلك وجود فروق ذات داللة 0.037) بمستوى داللة (3.330(ف) (الرقابة حیث بلغت قیمة 

)، وقد 0.007) بمستوى داللة (5.071باألداة ككل حیث بلغت قیمة (ف) ( (0.05)إحصائیة 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق في المجاالت األخرى، وللكشف عن مواقع الفروق الدالة إحصائیًا 

  نتائج المقارنات: ) 31ویبین الجدول ( (LSD)اختبار في مجال التخطیط، تم استخدام 

  ) في مجال التخطیطLSD) نتائج مقارنات اختبار (31جدول (

متوسط   عدد سنوات الخبرة
  حسابي

 5أقل من 
  سنوات

أقل من  –سنوات  5
  سنوات 10

أكثر من 
  سنوات 10

      - 3.14  سنوات 5أقل من 
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  *  -    3.12  سنوات 10أقل من  –سنوات  5
      -      2.78  سنوات 10من  أكثر

سنوات  5تبین من نتائج المقارنة أن هناك فرقًا لصالح من كان عدد سنوات خبرتهم من   

  سنوات.  10سنوات مقارنة مع من هم أكثر من  10إلى أقل من 

ویبین الجدول  (LSD)وللكشف عن مواقع الفروق في مجال تنمیة الكفایات أجري االختبار   

  مقارنات. ) نتائج هذه ال32(

  في مجال تنمیة الكفایات (LSD)) نتائج مقارنات اختبار 32جدول (

متوسط   عدد سنوات الخبرة
  حسابي

 5أقل من 
  سنوات

أقل  –سنوات  5
  سنوات 10من 

أكثر من 
  سنوات 10

      - 3.21  سنوات 5أقل من 
 *  -    2.99  سنوات 10أقل من  –سنوات  5

  -      2.66  سنوات 10أكثر من 
أقل من  – 5نتائج المقارنة أن هناك فرقًا لصالح من كان عدد سنوات خبرته (تبین من   

  سنوات. 10سنوات) مقارنة مع من هم أكثر من  10

ویبین الجدول  (LSD)وللكشف عن مواقع الفروق في مجال الرقابة تم استخدام اختبار   

  ) نتائج هذه المقارنات. 33(
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  في مجال الرقابة (LSD)) نتائج مقارنات اختبار 33جدول (

متوسط   عدد سنوات الخبرة
  حسابي

 5أقل من 
  سنوات

أقل  –سنوات  5
  سنوات 10من 

أكثر من 
  سنوات 10

      - 2.95  سنوات 5أقل من 
 *  -    3.04  سنوات 10أقل من  –سنوات  5

  -      2.80  سنوات 10أكثر من 
كان عدد سنوات  ) أن هناك فروقًا لصالح من33تبین من نتائج المقارنة في الجدول (  

  سنوات. 10سنوات) مقارنة مع من هم أكثر من  10أقل من  – 5خبرته (

إدارة الموارد البشریة تم  ممارسة وللكشف عن مواقع الفروق في األداء الكلیة في مجال  

  ) نتائج هذه المقارنات.32ویبین الجدول ( (LSD)استخدام اختبار 

  ي مجال تنمیة إدارة المواد البشریةف (LSD)) نتائج مقارنات اختبار 34جدول (

متوسط   عدد سنوات الخبرة
  حسابي

 5أقل من 
  سنوات

أقل  –سنوات  5
  سنوات 10من 

أكثر من 
  سنوات 10

      - 2.94  سنوات 5أقل من 
  *  -    2.97  سنوات 10أقل من  –سنوات  5

  -      2.72  سنوات 10أكثر من 
داء الكلیة لمجال إدارة الموارد البشریة لصالح تبین من نتائج المقارنة أن هناك فروقًا في األ  

 10سنوات) مقارنة مع من هم أكثر من  10أقل من  – 5من كان عدد سنوات خبرتهم (من 

  سنوات.

  . النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس: 5

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابة أفراد عینة الدراسة عند   

عزى إلى متغیر (الجنس، المسمى الوظیفي، تالمیزة التنافسیة ممارسة في درجة  (0.05) مستوى

 المؤهل، سنوات الخبرة)؟ 
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  متغیر الجنس:  - 5-1

في  ممارسة المیزة التنافسیةتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة   

داریین، تبعًا لمتغیر الجنس، كما تم تطبیق جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإل

  ) نتائج ذلك االختبار.35( للعینات المستقلة ویوضح الجدول (T-test)اختبار 

في  المیزة التنافسیةممارسة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 35جدول (

) تبعاً لمتغیر T-testبار (جامعة البلقاء التطبیقیة من وجھة نظر الموظفین اإلداریین واخت

  الجنس.

مستوى   مجاالت االستبانة  م
  التغییر

عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  (ت)

مستوى 
  الداللة

  0.614  0.504  0.84 2.47 121  ذكور  مقدرات تنظیمیة 1
  0.77  2.52  187  إناث

مقدرات خاصة بمركز  2
  ووضعیة الجامعة

  0.836  0.207  0.78  2.79  121  ذكور
  0.71  2.77  187  إناث

 0.941  0.074  0.85  2.51  121  ذكور  مقدرات وظیفیة  3
  0.76  2.51  187  إناث

مقدرات خاصة بثقافة  4
  الجامعة

  0.363  0.911  0.80  2.93  121  ذكور
  0.76 2.85  187  إناث

  0.835  0.208  0.74  2.68  121  ذكور   األداء ككل 
  0.69 2.67 187  إناث

) في 0.545عند مستوى الداللة ( ةئیا) عدم وجود فروق ذات داللة إحص35الجدول ( یبین  

في جامعة البلقاء من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، تبعًا لمتغیر  المیزة التنافسیةممارسة درجة 

وبمستوى داللة  )0.208الجنس، استنادًا إلى قیمة (ت) المحسوبة على الدرجة الكلیة، إذ بلغت (

 ) وكذلك في كل مجاالت االستبانة. 0.835(
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  متغیر المسمى الوظیفي: - 5-2

لدرجة ممارسة المیزة التنافسیة في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة تم حساب   

جدول وال المسمى الوظیفي.جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، تبعًا لمتغیر 

  ) یبین نتائج ذلك االختبار: 36(

في  ممارسة المیزة التنافسیة) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 36جدول (
  لمتغیر المسمى الوظیفيتبعًا جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین 

 االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  المسمى الوظیفي  المجال
  المعیاري

  مقدرات تنظیمیة
  0.78 2.64 52  رئیس قسم

  0.80  2.45  234  إداري
  0.76  2.66  22  كاتب

  0.80  2.50  308  المجموع

مقدرات خاصة 
بمركز ووضعیة 

  الجامعة

  0.71  2.90 52  رئیس قسم
  0.76  2.73  234  إداري
  0.57  2.91 22  كاتب

  0.73  2.78  308  المجموع

  مقدرات وظیفیة
 0.77  2.63 52  قسمرئیس 
  0.80  2.47  234  إداري
  0.69  2.69  22  كاتب

  0.80  2.51  308  المجموع

مقدرات خاصة 
  بثقافة الجامعة

  0.71  2.96 52  رئیس قسم
  0.80  2.84  234  إداري
  0.56  3.17  22  كاتب

  0.78  2.88  308  المجموع

  األداء ككل
  0.68  2.79 52  رئیس قسم

  0.72  2.63  234  إداري
  0.59  2.87  22  كاتب

  0.71  2.67  308  المجموع
  

تم استخدام تحلیل التباین األحادي للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في   
استجابات أفراد عینة الدراسة حول درجة ممارسة المیزة التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من 

  ) نتائج ذلك االختبار.37ویوضح الجدول (وجهة الموظفین اإلداریین لمتغیر الوظیفي، 
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  ممارسة المیزة التنافسیة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 37جدول (
  في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین وتحلیل التباین األحادي

(One way anova) تبعًا لمتغیر المسمى الوظیفي  
مجاالت   م

مجموع   مصدر التباین  االستبانة
  المربعات

  درجات
  الحریة

  متوسط
  المربعات

  قیمة
  (ف)

  مستوى
  الداللة

مقدرات   1
  تنظیمیة

 0.193  1.655  1.053  2 2.106  بین المجموعات
  0.636  305  194.109  داخل المجموعات

    307  196.215  المجموع

2  

مقدرات 
خاصة بمركز 

ووضعیة 
  الجامعة

  0.237  1.449  0.789  2  1.578  وعاتبین المجم
  0.545  305  166.107  داخل المجموعات

    307  167.684  المجموع

مقدرات   3
  وظیفیة

  0.217  1.537  0.968  2  1.937  بین المجموعات
  0.630  305  192.134  داخل المجموعات

    307  194.071  المجموع

4  
مقدرات 

خاصة بثقافة 
  الجامعة

  0.111  2.214  1.317  2  2.634  عاتبین المجمو
  0.595  305  181.469  داخل المجموعات

    307  184.104  المجموع

  األداة ككل  
  0.144  1.950  0.984  2  1.968  بین المجموعات

  0.505  305  153.917  داخل المجموعات
    307  155.885  المجموع

في درجة ممارسة المیزة حصائیة فروق ذات داللة إ ) عدم وجود37الجدول ( ویظھر  

لمتغیر المسمى  ىتعز التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، 

) عند مستوى 1.950استنادًا إلى قیمة (ف) المحسوبة، إذ بلغت قیمة (ف) لألداة ككل (الوظیفي 

  . اً إحصائی غیر دالة) وهي 0.144داللة (

  :هل العلميمتغیر المؤ  - 5-3

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة المیزة التنافسیة في   

جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي، كما تم 

  ختیار.) نتائج ذلك اال38)، للعینات المستقلة، ویوضح الجدول (t-testتطبیق اختیار (
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) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة المیزة التنافسیة في 38(جدول 
)، تبعًا لمتغیر t-testجامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین واختیار (

  المؤهل العلمي.

مجاالت   م
عدد   مستوى المتغیر  االستبانة

  االفراد
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعیاري

قیمة 
  (ت)

مستوى 
  الداللة

مقدرات   1
  تنظیمیة

  0.74  2.58  212  بكالوریوس فما دون
على من أ  *0.008  2.681

  0.89  2.32  96  بكالوریوس

2  

مقدرات 
خاصة 
بمركز 

ووضعیة 
  الجامعة

  0.70  2.81  212  بكالوریوس فما دون

على من أ  0.189  1.316
  0.80  2.69  96  بكالوریوس

مقدرات   3
  وظیفیة

  0.74  2.58  212  بكالوریوس فما دون
على من أ  *0.030  2.86

  0.88  2.36  96  بكالوریوس

4  
مقدرات 

خاصة بثقافة 
  الجامعة

  0.73  2.93  212  بكالوریوس فما دون
على من أ  0.129  1.521

  0.84  2.78  96  بكالوریوس

  األداة ككل  5
  0.68  2.73  212  بكالوریوس فما دون

على من أ  *0.037  2.099
  0.78  2.55  96  بكالوریوس

  .(0.05)*  دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 

) ونتائج التحلیل وجود فروق في مجال مقدرات 38جدول (یتبین من نتائج التحلیل في   

تنظیمیة تبعًا الختالف المؤهل العلمي لصالح بكالوریوس فما دون حیث كان المتوسط لحسابي لهم 

) وتوجد فروق في مجال 2.32) وهو األعلى مقارنة بالمؤهل العلمي أعلى من بكالوریوس (2.58(

مقدرات وظیفیة تبعًا إلختالف المؤهل العلمي لصالح بكالوریوس فما دون حیث بلغ المتوسط 

) وتوجد فروق في 2.36) مقارنة بالمؤهل أعلى من بكالوریوس حیث بلغ (2.58الحسابي لهم (



83 
 

) مقارنة بالمؤهل أعلى 2.73لصالح بكالوریوس فما دون حیث بلغ المتوسط الحسابي (األداة ككل 

  ).2.55من بكالوریوس حیث بلغ متوسطهم الحسابي (

  متغیر عدد سنوات الخبرة: - 4- 5

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة المیزة التنافسیة في   

من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، تبعًا لمتغیر عدد سنوات الخبرة، جامعة البلقاء التطبیقیة 

 `.) نتائج ذلك االختبار39ویوضح الجدول (

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة المیزة التنافسیة في 39جدول (
  .دد سنوات الخبرة، تبعًا لمتغیر عجامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین

المتوسط   العدد  عدد سنوات الخبرة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  مقدرات تنظیمیة

 0.44 2.65 7  سنوات 5أقل من 
 0.71 2.70 90  سنوات 10أقل من  - 5

 0.82 2.41 211  سنوات 10أكثر من 
 0.80 2.50 308  المجموع

مقدرات خاصة 
بمركز ووضعیة 

  الجامعة

 0.35 2.93 7  سنوات 5أقل من 
 0.63 2.92 90  سنوات 10أقل من  - 5

 0.78 2.71 211  سنوات 10أكثر من 
 0.73 2.78 308  المجموع

  مقدرات وظیفیة

 0.20 2.59 7  سنوات 5أقل من 
 0.66 2.61 90  سنوات 10أقل من  - 5

 0.86 2.46 211  سنوات 10أكثر من 
 0.80 2.51 308  المجموع

 مقدرات خاصة
  بثقافة الجامعة

 0.51 3.23 7  سنوات 5أقل من 
 0.73 3.05 90  سنوات 10أقل من  - 5

 0.79 2.79 211  سنوات 10أكثر من 
 0.78 2.88 308  المجموع
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المتوسط   العدد  عدد سنوات الخبرة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  األداة ككل

 0.30 2.89 7  سنوات 5أقل من 
 0.62 2.83 90  سنوات 10أقل من  - 5

 0.74 2.60 211  سنوات 10أكثر من 
 0.71 2.67 308  المجموع

تم تطبیق اختبار تحلیل التباین األحادي للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة   

احصائیة في استجابات أفراد عینة الدراسة حول درجة ممارسة المیزة التنافسیة في جامعة البلقاء 

) 40التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین لمتغیر عدد سنوات الخبرة، ویوضح الجدول (

  .رنتائج ذلك االختبا

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة المیزة التنافسیة في 40جدول (
جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین، واختبار تحلیل التباین اإلحادي 

)One way anova.تبعًا لمتغیر عدد سنوات الخبرة (  
مجاالت   م

مجموعة   مصدر التباین  االستبانة
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  (ف)

مستوى 
  الداللة

مقدرات   1
  تنظیمیة

 2.755 2 5.510  بین المجموعات
 0.625 305 190.705  داخل المجموعات *0.013 4.406

   307 196.215  المجموع

2  

مقدرات 
خاصة بمركز 

ووضعیة 
  الجامعة

 1.575 2 3.151  بین المجموعات
 0.539 305 164.533  داخل المجموعات 0.06 2.920

   307 167.684  المجموع

مقدرات   3
  وظیفیة

 0.693 2 1.387  بین المجموعات
 0.632 305 192.684  داخل المجموعات 0.335 1.098

   307 194.071  المجموع

4  
مقدرات 

خاصة بثقافة 
  الجامعة

 2.721 2 5.442  بین المجموعات
 0.586 305 178.662  داخل المجموعات *0.010 4.645

   307 184.104  المجموع

 *0.028 3.612 1.803 2 3.606  بین المجموعات  األداة ككل  5
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 0.499 305 152.279  داخل المجموعات
   307 155.885  المجموع

  

في درجة ممارسة المیزة  (0.05)) وجود فروق ذات داللة إحصائیة 40یبین الجدول (   

التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین تعزى لمتغیر عدد سنوات 

). 0.013) بمستوى داللة (2.755الخبرة في مجال مقدرات تنظیمیة، حیث بلغت قیمة (ف) (

خاصة بثقافة الجامعة،  في مجال مقدرات (0.05)وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

)، وفروق ذات داللة إحصائیة 0.010) بمستوى داللة (ف) (2.721حیث بلغت قیمة (ف) (

(0.05) ) (ف) وقد 0.028) بمستوى داللة (1.803في المجال ككل، حیث بلغت قیمة ،(

  فروق في المجاالت األخرى. أظهرت نتائج التحلیل عدم وجود 

 (LSD)لة إحصائیًا في مجال مقدرات تنظیمیة، تم استحدام اختبار وللكشف عن مواقع الفروق الدا

  نتائج المقارنات.) 41ویبین الجدول (

  في مجال مقدرات تنظیمیة (LSD)) نتائج تحلیل اختبار 41جدول (

متوسط   عدد سنوات الخبرة
  حسابي

 5أقل من 
  سنوات

أقل  –سنوات  5
  سنوات 10من 

أكثر من 
  سنوات 10

      - 2.653  سنوات 5أقل من 
 *  -    2.706  سنوات 10أقل من  –سنوات  5

  -      2.415  سنوات 10أكثر من 
سنوات  5ویالحظ من نتائج التحلیل وجود فروق في مجال مقدرات تنظیمیة بین (أقل من   

  سنوات).  10أقل من  – 5سنوات) لصالح ( 10سنوات فأكثر) و (أقل من  5و

في مجال مقدرات خاصة بثقافة الجامعة  إلحصائیةاوللكشف عن مواقع الفروق في الدالة   

  ) نتائج هذه المقارنات. 40ویبین الجدول ( (LSD)تم استخدام اختبار 
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  في مجال مقدرات خاصة بثقافة الجامعة (LSD)) نتائج تحلیل اختبار 42جدول (

متوسط   عدد سنوات الخبرة
  حسابي

 5أقل من 
  سنوات

أقل  –سنوات  5
  سنوات 10من 

ن أكثر م
  سنوات 10

      - 3.32  سنوات 5أقل من 
  *  -    3.05  سنوات 10أقل من  –سنوات  5

  -      2.80  سنوات 10أكثر من 
  بین  خاصة بثقافة الجامعةویالحظ من نتائج التحلیل وجود فروق في مجال مقدرات   

 10أقل من  –سنوات  5( لصالح )سنوات 10أكثر من و( )سنوات 10أقل من  –سنوات  5(

  ). سنوات

المیزة التنافسیة ككل تم ممارسة في مجال  اإلحصائیةوللكشف عن مواقع الفروق في الدالة   

  ) نتائج هذه المقارنات. 43ویبین الجدول ( (LSD)اختبار  استخدام 

  األداء الكليفي مجال  (LSD)) نتائج تحلیل اختبار 43جدول (

متوسط   عدد سنوات الخبرة
  حسابي

 5أقل من 
  سنوات

أقل  – سنوات 5
  سنوات 10من 

أكثر من 
  سنوات 10

      - 2.89  سنوات 5أقل من 
  *  -    2.87  سنوات 10أقل من  –سنوات  5

  -      2.61  سنوات 10أكثر من 
  ویالحظ من نتائج التحلیل وجود فروق في مجال مقدرات خاصة بثقافة الجامعة بین 

 10أقل من  –سنوات  5سنوات) لصالح ( 10سنوات) و(أكثر من  10أقل من  –سنوات  5(

  ). سنوات
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  الخامسالفصل 

  مناقشة النتائج والتوصیات

  

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  ال الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤ 

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

  

  التوصیات
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  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصیات

المیزة ممارسة إدارة الموارد البشریة و ممارسة استقصاء العالقة بین إلى هدفت هذه الدراسة     

وجود بعض المتغیرات و ن وجهة نظر الموظفین اإلداریین، التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة م

ستبانة لجمع ستخدام االاالجنس والمؤهل العلمي والمسمى الوظیفي وسنوات الخبرة، وتم  وتتمثل في

) موظف إداري، وجرى تحلبل النتائج، وفي هذا الفصل تم 308المعلومات، من عینة مكونة من (

  مناقشتها كما یأتي:

: مناقشة نتائج السؤال األول: ریة لدى الموظفین إدارة الموارد البشممارسة ما درجة : "هنصو  أوًال

  "اإلداریین في جامعة البلقاء التطبیقیة من قبل الموظفین أنفسهم؟

أشارت نتائج هذا السؤال إلى أن درجة إدارة الموارد البشریة لدى الموظفین اإلداریین في جامعة 

البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین أنفسهم كانت متوسطة، فقد بلغ المتوسط الحسابي لهذا 

)، كما أن جمیع مجاالت هذا المحور جاءت 0.66) بانحراف معیاري مقداره (2.80المحور (

  بمستوى متوسط.

إلى أن جامعة البلقاء من الجامعات األردنیة التي یتفرع منها كلیات  یجةتعزى هذه النتقد و    

وارد بشریة، ك إدارة م، وفي كل كلیة جامعیة هنافي مناطق مختلفة من المملكة األردنیة جامعیة

وتتفاوت اإلدارة البشریة في كل كلیة تبعًا لعمید الكلیة، وبوجود االتصاالت مع ، وهرم وظیفي

ولد حالة من المقارنة بین إدارة یالجامعة الرئیسة یعرف الموظفون اإلداریون عن هذه األمور، مما 

ُعجبون ببعض الموارد البشریة في كل كلیة من قبل الموظفین اإلداریین، األمر الذي ی جعلهم ی

  .اآلخر هااإلدارات، أو ینتقدون بعض
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إلى أن موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة یجرون مقارنات بین أیضًا كما قد تعزى هذه النتیجة     

، وهنا یتبین للموظفین األخرى إدارة الجامعة لمواردها البشریة وبین الجامعات الحكومیة والخاصة

یتفق إذ  ، والمزایا التي یتمتع بها موظفو الجامعات الحكومیة والخاصة.المزایا التي یتمتعون بها

الكثیرون من أصحاب الفكر اإلداري في مجال إدارة الموارد البشریة أن هیكلة إدارة الموارد البشریة 

 بها ةمختلفة من مؤسسة ألخرى من حیث الصالحیات، والموقع التنظیمي، واألدوار المناط

  .)2007(حمود،

درس اإلدارة،  معظمهمإلى أن الموظفین اإلداریین في جامعة البلقاء أیضًا قد تعزى هذه النتیجة و    

 نولدیهم مؤهالت علمیة في اإلدارة العامة، ویملكون معرفة كافیة بإدارة الموارد البشریة، وقد یجدو 

في مجال  وظفیها. فجمیع الخدمات التي تقدمها الجامعة لمبعض الفروق فیما یتوقعونه وبین الواقع

. وهم یعون  إدارة الموارد البشریة هي خدمات محدودة، في حین متطلبات العمل منهم مرتفعة جدًا

جراءات التي تمارس من قبل وحدة الموارد البشریة في إلتمامًا أن إدارة الموارد البشریة هي ا

ستخدام ال المفاضلة و ختیار الكفاءات من خالا، و جامعةحتیاجات العاملین في الالتحدید جامعة ال

مجموعة من الممارسات لتنمیة العاملین مثل: التدریب، والتقییم، ووصف الوظائف، واألمن 

 والسالمة، ودفع الحوافز والتعویضات المناسبة.

ال یشارك في التخطیط، وال تقدم له في جامعة البلقاء التطبیقیة الموظف اإلداري في حین نجد    

ق الحوافز المالیة في التخطیط للمسار یتطبكثیرًا بالجامعة المناسبة، وال تهتم تدریبات النمو المهني 

، مما انعكس على إجابات عینة الدراسة التي تظهر تقاربًا في مستوى اإلجابة لموظفیها الوظیفي

  .وهي (المتوسط)
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عمال كما یالحظ من استجابات عینة الدراسة أن إدارة جامعة البلقاء تسعى إلى تسییر األ    

الروتینیة فیها أكثر من اهتمامها بتطویر األداء من خالل تطویر مواردها البشریة، إذ أن جمیع 

  متوسطة.إدارة الموارد البشریة خدمات 

ممارسة تي أظهرت أن مستوى لا) 2009الغامدي ( وتتشابه نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة  

  .لیم العالي في المملكة العربیة السعودیةوزارة التعفي  إدارة الموارد البشریة متوسطٌ 

: مناقشة نتائج السؤال الثاني:  إدارة المیزة التنافسیة لدى ممارسة ما درجة  : "ونصهثانیًا

  "؟الموظفین اإلداریین في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین أنفسهم

في جامعة  افسیة لدى الموظفین اإلداریینأشارت نتائج هذا السؤال إلى أن درجة إدارة المیزة التن  

البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین أنفسهم كانت متوسطة، فقد بلغ المتوسط الحسابي لهذا 

)، كما أن جمیع مجاالت هذا المحور جاءت 0.71) بانحراف معیاري مقداره (2.67المحور (

 بمستوى متوسط.

لبلقاء التطبیقیة من الجامعات المرموقة في األردن، وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن جامعة ا    

، ولها إنجازاتها، إال أن هذه األمور قد تجعل الجامعة  ممثلة بالهیئات ولدیها تاریخ مشرف تربویًا

سمعتها في استقطاب الطلبة أكثر من االهتمام بالمزایا التنافسیة  تعتمد علىاإلداریة المختلفة فیها 

  د إنشائها.كانت تسعى لها عنالتي 

وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن جامعة البلقاء تعتمد بشكل كبیر على توزع كلیاتها جغرافیًا في     

المملكة، وهي أمور تناسب الكثیر من الطلبة، أو یمكن اعتبار هذا األمر بحد ذاته میزة تتمیز بها 

جامعة یة التي تستطیع بها الیعود معنى المیزة التنافسیة ومفهومها للكیفإذ  عن الجامعات األخرى.

وتتحقق المیزة التنافسیة عن طریق تفاعل عوامل  ،والمنافسةجامعات األخرى ن تتمیز بها عن الأ

 ).2012 ،(طالب عدیدة مختلفة في أنماطها وتأثیرها
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إلى أن جامعة البلقاء ال تهتم كثیرًا بالتطویر واالبتكار وتطویر أیضًا وقد تعزى هذه النتیجة    

ئها، ومنافسة الجامعات في البحث العلمي وفتح تخصصات جدیدة، وغیرها من األمور التي أدا

لمیزة التنافسیة اف تعزز األداء التنافسي، وقد ظهر ذلك من استجابات اإلداریین أفراد الدراسة.

فضل لى المركز األإعلى تطبیق االستراتیجیات التي تمكنها من الوصول  جامعةقدرة المرتبطة ب

 ).2014(عبد الوهاب  جامعات األخرىنسبة للبال

إلى أن جامعة البلقاء التطبیقیة تسعى للموازنة بین تكالیف اإلنفاق أیضًا وقد تعزى هذه النتیجة   

د و عات الحكومیة، التي تعتمد على مز وبین التمیز في األداء، وهي أمور تحد التنافسیة في الجام

ة، وهي رسوم أقل من الجامعات الخاصة، كما أنها أساسي وهو رسوم التسجیل من قبل الطلب

  خاضعة لإلعفاءات.  

: مناقشة نتائج السؤال الثالث:   (0.05)هل توجد عالقة ارتباطیة عند مستوى : صهنو ثالثًا

داریین في جامعة لمیزة التنافسیة لدى الموظفین اإلا وممارسةإدارة الموارد البشریة  ممارسةبین 

  "؟البلقاء التطبیقیة

إدارة  ممارسةبین  (0.05)أشارت نتائج هذا السؤال إلى وجود عالقة ارتباطیة عند مستوى    

المیزة التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر اإلداریین فیها،  وممارسةالموارد البشریة 

إدارة الموارد بین مجاالت  (0.05)كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطیة عند مستوى 

  البشریة ومجاالت المیزة التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر اإلداریین فیها.

ى في تدریبها لموظفیها إلى عإلى أن جامعة البلقاء التطبیقیة تسأیضًا وقد تعزى هذه النتیجة   

ض المؤسسات، ورأس فالمورد البشري هو رأس مال بعانعكاس هذا التدریب على أداء الجامعة، 

  مالها الفكري، وتنمیته قد یساهم في ازدیاد المیزة التنافسیة للجامعة.
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یرون أن  إلى أن الموظفین اإلداریین في جامعة البلقاء التطبیقیةأیضًا  كما قد تعزى هذه النتیجة   

توسط، وهذا الجامعة تهتم بإدارة الموارد البشریة بشكل متوسط، وتهتم بالمیزة التنافسیة بشكل م

عبد إذ یرى  یعكس توجه الجامعة إلى تسییر أمورها اإلداریة نحو تحقیق أهدافها بشكل روتیتي.

المیزة یمكن تحقیق أن المیزة التنافسیة مرتبطة بتنمیة المورد البشري، وأنه  )2014( الوهاب

میة باالضافة الى من خالل استثمار أفضل لإلمكانات والموارد المادیة والفنیة والتنظیالتنافسیة 

 .ؤسسة ومعرفتها وكفاءتها لتصمیم االستراتیجیة التنافسیة وتطبیقهاممقدرة الموارد البشریة في ال

وقد یكون اعتماد الجامعة على میزة االنتشار الجغرافي في المملكة قد أكسبها میزة تنافسیة     

زایا التنافسیة األخرى، وكذلك على الجامعات األخرى، وهو أمر یؤدي إلى عدم اهتمام الجامعة بالم

  بالمورد البشري الذي یدعم المیزة التنافسیة في مجال االبتكار وتقدیم الخدمة.

ال تستطیع (Hill & Jones, 2008) جامعة البلقاء التطبیقیة وبحسب رأي هیل وجونز إن كما    

زبائن والمنافسین وكیفیة فتح في الدون االهتمام بالمورد البشري، فالتفكیر أن تطور المیزة التنافسیة 

االهتمام بإدارة العنصر البشري اهتمامًا یلیق به كونه یتطلب حدیثة وتقلیص الكلفة، خدمة قنوات 

رأس المال الحقیقي للمؤسسات، وصعوبة تغییر االستراتیجیات والهیاكل التنظیمیة للتكیف مع 

  المستجدات.

، فالجامعة  إلى أن المیزةأیضًا وقد تعزى هذه النتیجة     التنافسیة تأتي من المورد البشري غالبًا

تتضمن مباني وتسهیالت ومرافق متعددة، إال أن منافسة الجامعات األخرى تأتي من إدارة المورد 

البشري لهذه المرافق، وبهذا فإن المیزة التنافسیة مرتبطة بكفاءة المورد البشري. فال عجب أن یأتي 

.مستوى المورد البشري والمیز  (حیدر، ویؤكد كل من  ة التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة متوسطًا

أن المیزة التنافسیة مرتبطة بإدارة الموارد البشریة، وأن نجاح الكثیر من  )2008، وأبو بكر، 2002

 لى ما تملكه من مهارات ومقدرات بشریة.إیعزى المؤسسات في تحقیق المیزة التنافسیة 
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التي أظهرت وجود عالقة ارتباطیة ) 2013المقادمة ( لسؤال مع نتائج دراسةوتتشابه نتائج هذا ا

  .بین إدارة الموارد البشریة وتحقیق المیزة التنافسیة

: مناقشة نتائج السؤال الرابع:   هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات : "هنصو رابعًا

تنمیة الموارد البشریة ممارسة رجة ) في د0.05استجابة أفراد عینة الدراسة عند مستوى (

  "یعزى إلى متغیر (الجنس، الكلیة، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة)؟

فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات عینة الدراسة  أنه ال توجدأشارت نتائج هذا السؤال إلى 

  هذا المحور.وكذلك في كل مجاالت ، إدارة الموارد البشریة تعزى للجنس حورعلى م

ناثاً  یعملون في الجامعة نفسها،  وتعزى هذه النتیجة إلى أن موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة ذكورًا وإ

ویؤدون مهامًا إداریة تربویة، ویتعرضون للتدریب نفسه، ویتعاملون مع وحدة إدارة الموارد البشریة 

  نفسها.

ناثًا هم من موظفي جامعة البلقأغلبیة إلى أن أیضًا كما تعزى هذه النتیجة      اء التطبیقیة ذكورًا وإ

جراءاتها، فنظرتهم لمستواها  حملة البكالوریوس في اإلدارة، ویعون مفهوم إدارة الموارد البشریة وإ

  نظرة مبنیة على معرفة علمیة متشابهة.

الذین  نیوقد تعزى هذه النتیجة إلى أن موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة هم من البالغین الراشد   

رون لألمور بعقالنیة، ویقارنون مستوى إدارة الموارد البشریة في جامعتهم بالجامعات األخرى، ینظ

  ولدیهم مستوى متقارب من التفكیر اإلداري.  

فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات عینة  ال توجد  كما أشارت نتائج هذا السؤال إلى أنه   

وجود عزى للمسمى الوظیفي، في حین أشارت النتائج إلى الدراسة على محور إدارة الموارد البشریة ت

لمتغیر المسمى  ىفروق ذات داللة إحصائیة في استجابات عینة الدراسة في مجال (التنظیم) تعز 
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الوظیفي لصالح رئیس القسم، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مجال تنمیة الكفایات 

  دم وجود فروق في المجاالت األخرى.لصالح الكاتب، كما أظهرت نتائج التحلیل ع

إلى أن موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة لدیهم وعي بحكم المؤهل أیضًا وقد تعزى هذه النتیجة    

مستوى إدارة الموارد البشریة، إال أن رئیس القسم هو أكثر الموظفین  فيالعلمي الذي یملكونه 

عن إجراءات التنظیم في  لقسم مساءلٌ اطالعًا على إجراءات التنظیم بحكم موقعه، فرئیس ا

  القرارات التنظیمیة في الجامعة. اذالجامعة، ولدیه جمیع البیانات الالزمة التخ

في جامعة البلقاء على الكثیر من المراسالت الخاصة بتنمیة الكفایات  الموظفونفي حین یطلع    

طلبة، وكیفیة تنظیم البرامج، وهي المهنیة، كما یتلقون دورات في التنمیة المهنیة والتعامل مع ال

ن للبكالوریوس في الجامعة، األمر الذي یولد شعورًا لدى الكتبة و ن الحاملو معارف قد تلقاها اإلداری

  حاملي الشهادات الجامعیة.اهتمامها بباهتمام الجامعة بالتنمیة المهنیة أكثر من 

لصالح تعزى للمؤهل العلمي شریة كما أشارت النتائج إلى وجود فروق في محور الموارد الب    

بكالوریوس فما دون، ووجود فروق في مجال (التخطیط) تبعًا الختالف المؤهل العلمي لصالح 

بكالوریوس فما دون، وكذلك وجود فروق في مجال (التنظیم) تبعًا الختالف المؤهل العلمي لصالح 

  لصالح بكالوریوس فما دون.  بكالوریوس فما دون، وكذلك توجد فروق في مجال تنمیة الكفایات

وتعزى هذه النتیجة إلى أن موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة الذین لم یتلقوا علوم اإلدارة في     

الجامعات، ولم یحصلوا على درجة البكالوریوس تؤثر فیهم بعض إجراءات العمل الجدیدة أكثر من 

ظفین من و إشراك الممجرد لبكالوریوس، فالذین درسوا بعض اإلجراءات في الجامعة أثناء دراستهم ل

فئة دون البكالوریوس في التخطیط والتنظیم یجعلهم یشعرون بأن إدارة الموارد البشریة في الجامعة 

.تهتم بهم كثیراً    ، وتهتم بهذا المجال كثیرًا
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ي كما قد تعزى هذه النتیجة إلى أن الموظفین من فئة دون البكالوریوس عندما یتم إشراكهم ف    

طیط والتنظیم یدركون أهمیة ما یقومون به، ویرون تحدیات جدیدة بالنسبة إلیهم، فتكون خالت

   استجاباتهم للتخطیط والتنظیم أكثر حماسة من اآلخرین.

تعزى لسنوات الخبرة  محور الموارد البشریة كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیًا في   

وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في المجاالت  ،)سنوات 10أقل من -سنوات 5فئة (لصالح 

  األخرى.

) هم من الفئات التي عملت في سنوات 10أقل من -سنوات 5وتعزى هذه النتیجة إلى أن فئة (   

 فئةدارة الموارد البشریة أكثر من إالموارد البشریة بخبرة جیدة، وتأثرت بالتغیرات التي طرأت على 

   .سنوات) 5(أقل من 

 ) هم أكثر الفئاتسنوات 10أقل من -سنوات 5كما تعزى هذه النتیجة إلى أن الموظفین من فئة (  

دارة الجودة في الجامعة، في اكثر الفئات  ةستراتیجیالخطة االعلى  يقدرة على التخطیط المبن وإ

األهداف، كما  عمًال برسالة الجامعة ورؤیتها وأهدافها، وهم یدركون تمامًا أثر التخطیط على تحقیق

أن هذه الفئة هي اكثر الفئات قدرة على ربط قاعدة البیانات بتحدید احتیاجات العاملین واتخاذ 

القرارات لتنمیتهم مهنیًا بحكم أنهم من عملوا في إدارة جودة الجامعة منذ أول مراحل الجودة في 

  الجامعة.

فئات إلمامًا بدورة تقییم األداء، ) هم أكثر السنوات 10أقل من - سنوات 5كما أن هذه الفئة (  

وأسس رقابة العاملین نحو تحقیق األهداف في نظام تقییم األداء في الجامعة، فهم الفئة األولى التي 

تلقت التدریب على نظام تقییم األداء عندما تم اعتماده في الجامعة قبل عشر سنوات، وهم أكثر 

    في نظام دورة تقییم األداء.الفئات إدراكًا لكیفیة الرقابة على العاملین 
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أظهرت أنه ال یوجد فروق  التي )2009شلتوت ( وتتشابه نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة

ستثمار وارد البشریة وأثرها في زیادة االذات داللة أحصائیة في آراء أفراد العینة حول تنمیة الم

 یة.یعزى إلى عامل الجنس، والحالة االجتماعیة، والدرجة الوظیف

: مناقشة نتائج السؤال الخامس:   حصائیة بین إهل هناك فروق ذات داللة : "هصونخامسًا

) في درجة ممارسة المیزة 0.05( متوسطات استجابة أفراد عینة الدراسة عند مستوى

  "سنوات الخبرة، المسمى الوظیفي)؟ عزى إلى متغیر (الجنس، الكلیة، المؤهل العلمي،تالتنافسیة 

تائج هذا السؤال إلى عدم وجود فروق داللة إحصائیًا في درجة ممارسة المیزة التنافسیة أشارت ن  

  في جامعة البلقاء من وجهة نظر الموظفین اإلداریین تعزى لمتغیر الجنس. 

ناثاً  - وتعزى هذه النتیجة إلى أن موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة  یعملون في الجامعة  - ذكورًا وإ

یؤدون على أداء الجامعات األخرى المنافسة في المملكة األردنیة الهاشمیة، و یطلعون نفسها، و 

 .ویرون نتائجها في تحقیق المیزة التنافسیةمهامًا إداریة 

ناثًا هم من حملة      كما تعزى هذه النتیجة إلى أن موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة ذكورًا وإ

، فنظرتهم لمستواها نظرة مبنیة على المیزة التنافسیةكیفیة تحقیق البكالوریوس في اإلدارة، ویعون 

  معرفة علمیة متشابهة.

ناثًا لدیهم تصورات متشابهة عن     إضافة إلى ذلك فإن موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة ذكورًا وإ

ناثًا یعملون في مجال تقدیم الخدمات التعلیمیة  تحقیق المیزة التنافسیة بین الجامعات، فهم ذكورًا وإ

  للطلبة الجامعیین. 

شارت النتائج إلى عدم وجود فروق داللة إحصائیًا في درجة ممارسة المیزة التنافسیة في أكما    

  جامعة البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي. 
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ض النظر عن المسمى بغوقد تعزى هذه النتیجة إلى أن موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة     

الوظیفي یعملون بشكل متكامل ومنسجم نحو تحقیق المیزة التنافسیة، أو حتى تقدیم خدمة تتسم 

 اهم الوظیفي یعملون لتحقیق رؤیة بالجودة، فجمیع الموظفین اإلداریین وبغض النظر عن مسم

  .ورسالتها الجامعة

لقاء التطبیقیة بعضهم ببعض، بغض أثر عمل موظفي جامعة البتكما تعزى هذه النتیجة إلى    

النظر عن مسماهم الوظیفي فنشاط رئیس القسم وتركیزه لتحقیق المیزة التنافسیة ینعكس على جمیع 

  الموظفین في قسمه.

ومقدرات مجال مقدرات تنظیمیة محور المیزة التنافسیة و وجود فروق في وأشارت النتائج أیضًا إلى  

  لعلمي لصالح بكالوریوس فما دون.تبعًا الختالف المؤهل اوظیفیة 

وتعزى هذه النتیجة إلى أن موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة الذین لم یتلقوا علوم اإلدارة في    

 هاأكثر من الذین درسو  یتأثرون بالمهمات الجدیدةالجامعات، ولم یحصلوا على درجة البكالوریوس 

یضهم أو العمل على تلبیة احتیاجاتهم یشعرهم تفو في الجامعة أثناء دراستهم للبكالوریوس، فمجرد 

  بأن الجامعة تسعى لتحقیق المیزة التنافسیة في مجال المقدرات التنظیمیة.

كما قد تعزى هذه النتیجة إلى أن الموظفین من فئة دون البكالوریوس عندما یتم إشراكهم في     

لتطویرهم  طیطخالتبالجامعة أو  تحلیل بیئة الجامعة والعمل على االستجابة للمتغیرات المحیطة

یرون تحدیات جدیدة بالنسبة إلیهم، عملهم و  ةتنظیم العمل الجماعي یشعرون بأهمی والمهني أ

 نمن حملة البكالوریوس الذی الذین همأكثر حماسة من على المقدرات الوظیفیة فتكون استجاباتهم 

  . یشعرون أنها في مستواها الطبیعي

وجود فروق داللة إحصائیًا في درجة ممارسة المیزة التنافسیة في جامعة  وأشارت النتائج إلى   

البلقاء التطبیقیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین ككل تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة وفي 
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سنوات)، وقد  10أقل من  – 5مجال مقدرات تنظیمیة ومقدرات خاصة بثقافة الجامعة لصالح فئة (

  ل عدم وجود فروق في المجاالت األخرى. أظهرت نتائج التحلی

عاصرت  سنوات) هم من الفئات التي 10أقل من - سنوات 5وتعزى هذه النتیجة إلى أن فئة (   

الجودة منذ نشأتها، وجاء تعیینها الحتیاجات الجامعة لتحقیق الجودة، ونعلم أن الجودة تقوم على 

التي  كثر الفئاتأإلیها. لذلك فإن هذه الفئة من فسیة بین المؤسسات لتقدیم خدمة تجلب الطلبة االتن

  اهتمت بالمیزة التنافسیة في الجامعة.

 سنوات) هم أكثر الفئات قدرة على التخطیط  10أقل من -سنوات 5الموظفین من فئة (كما أن    

دة اإلستراتیجي، فالتخطیط اإلستراتیجي جاء لتحلیل احتیاجات العاملین وتلبیتها في ضوء إدارة الجو 

السلطات، فهم على  تفویضالشاملة في الجامعة، فهم الفئة األكثر وعیًا بأهداف الجامعة وأهمیة 

  .الجامعة تسعى لتحقیق المیزة التنافسیة في مجال المقدرات التنظیمیةوعي بأن إجراءات 

جرى تعیینهم لبناء الجودة في  )سنوات 10أقل من - سنوات 5الموظفین من فئة (أن كما     

وذلك لتحقیق المیزة التنافسیة  كثر الفئات عمًال برسالة الجامعة ورؤیتها وأهدافهاامعة لذلك فهم أالج

ویدركون التغیرات التي طرأت على الجامعة وعلى نظام إدارتها، لذلك هم اكثر الفئات ، للجامعة

  إحساسًا بالمقدرات الخاصة بالجامعة. 

توصلت الدراسة إلى تأكید  إذ) 2011الوادي والزعبي (وتتشابه نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة 

مشاركة العاملین كافة في تحقیق الجودة المطلوبة من خالل منحهم المشاركة الفعلیة في النقاشات 

  الجاریة حول الجودة والتطبیق المیداني ألفكارهم وآرائهم العلمیة والعملیة المبدعة. 
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  التوصیات:

 حثة باآلتي: في ضوء النتائج توصي البا  

، ولذا توصي الباحثة بضرورة  -  اهتمام أشارت النتائج أن درجة ممارسة الموارد البشریة متوسطًا

 . مجاالتالجامعة البلقاء التطبیقیة بالموارد البشریة بشكل متكامل وشامل لجمیع إدارة 

، ولذا توصي ال -  باحثة بضرورة كما أشارت النتائج إلى أن درجة ممارسة المیزة التنافسیة متوسطًا

بالمیزة التنافسیة بشكل متكامل وشامل لجمیع مجاالتها جامعة البلقاء التطبیقیة إدارة اهتمام 

ونشر مفهوم المیزة التنافسیة وأهمیتها للعاملین كافة، وقیام جامعة البلقاء التطبیقیة بتقدیم الحوافز 

وتقدیم التسهیالت الالزمة لهم بما  تتوافر لدیهم مبادرات وأعمال متمیزةالمادیة والمعنویة للذین 

 یضمن تحقیق المیزة التنافسیة. 

الموارد البشریة تعزى ممارسة إدارة أشارت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة في محور  - 

ختالف الللمؤهل العلمي لصالح بكالوریوس فما دون، ووجود فروق في مجال (التخطیط) تبعًا 

بكالوریوس فما دون، وكذلك وجود فروق في تنمیة الكفایات لصالح المؤهل العلمي لصالح ال

بكالوریوس فما دون، لذلك توصي الباحثة بإشراك الموظفین من فئة دون البكالوریوس في 

الدورات التدریبیة والتخطیط والتنظیم إلشعارهم بأن إدارة الموارد البشریة في الجامعة تهتم بهم 

الل إیجاد نظام فعال للحوافز وتفعیل الالمركزیة وتفویض كثیرًا وتحفیز العاملین من خ

إدارة تغییر اسم دائرة شؤون العاملین في جامعة البلقاء التطبیقیة إلى  والتوصیةالصالحیات 

 . (HR)الموارد البشریة 

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة المیزة التنافسیة في  - 

لقاء التطبیقیة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة في مجال مقدرات تنظیمیة ومقدرات خاصة جامعة الب

سنوات)، لذلك توصي الباحثة بضرورة التخطیط  10أقل من - 5بثقافة الجامعة لصالح فئة (
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االستراتیجي لتحلیل احتیاجات العاملین وتلبیتها في ضوء إدارة الجودة الشاملة، واالهتمام 

، والعمل من خالل الجامعة ولتحقیق المیزة التنافسیة فیها ها فيالجودة ومعاییر بالعاملین لبناء 

 تنمیة الموارد البشریة على تحقیق المیزة التنافسیة.

وتوصي الباحثة بإجراء المزید من الدراسات المماثلة للدراسة الحالیة تتضمن متغیرات غیر التي  - 

التعلیمیة للوصول بها إلى تحقیق میزة تنافسیة  تناولتها هذه الدراسة لالرتقاء أكثر بالمؤسسات

 مستدامة في إدارة الموارد البشریة وخاصة في الجامعات. 
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  :العربیة المراجع
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 ،1ط. المستدامة التنافسیة والمیزة األزرق المحیط استراتیحیة). 2012( فرحان عالء طالب،
  .والتوزیع للنشر الحامد دار: عمان

شرات التمیز ومعاییر االعتماد ) . الجودة الشاملة في التعلیم بین مؤ 2006طعیمة، رشدي احمد (
  ، عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع1األسس والتطبیقات، ط

 في األساسیة المدارس معلمي توجهات). 2006( القادر عبد محمد والعمري، محمود أكرم العمري،
 العلوم مجلة االلكتروني، التعلیم الحتیاجات البشریة الموارد تنمیة نحو األولى اربد تربیة مدیریة

  ).2(  العدد ،)7( المجلد ،والنفسیة االجتماعیة
 ، دار وائل للنشر، عمان.3). إدارة الموارد البشریة، ط2003عباس، سهیلة وعلي، علي حسین (

)."منهج مقترح لتقییم أداء الجامعات وتحسین جودة التعلیم 2009عبد الحلیم، نادیة راضي (
، الزرقاء، ، جامعة الزرقاءجودة التعلیم العالي المؤتمر العربي الدولي لضمانالجامعي". 

  األردن. 
  .للنشر المریخ دار: الریاض. البشریة الموارد إدارة). 2003( محمد المتعال، عبد

إستراتیجیة مقترحة إلدارة اإلبداع كمدخل لتحقیق المیزة ). 2013عساف، محمود عبد المجید (
  یر منشور)، وزارة التعلیم العالي.. (بحث غالتنافسیة في مؤسسات التعلیم العالي

  .زهران مؤسسة: عمان. البشریة الموارد إدارة). 1991( وصفي عمر, عقیلي
 وزارة في البشریة الموارد إدارة فعالیة مستوى ).2009( مثعي بن سعید بن عائض الغامدي،
 دكتوراه طروحةأ. (اإلداریین القادة نظر وجهة من السعودیة العربیة المملكة في العالي التعلیم

  . األردن. إربد الیرموك، جامعة ،)منشورة غیر التربویة اإلدارة في
). أثر األصول غیر الملموسة في تحقیق المیزة التنافسیة في ظل تبني 2010الفیومي، أحمد (

معاییر إدارة الجودة الشاملة: دراسة مقارنة على عینة من الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة، 
  اجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان. رسالة م

). "تبني إستراتیجیات التمیز في التعلم والتعلیم ودورها في تحقیق 2012الفقهاء، سالم عبد القادر (
المیزة التنافسیة المستدامة لمؤسسات التعلیم العالي، جامعة النجاح الوطنیة حالة دراسیة". 

یات التعلیم العالي وتخطیط الموارد البشریة" والذي عقدته المؤتمر العربي األول، "إستراتیج
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  .كتابلل اإلسكندریة
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  )1الملحق (

  االستبانة بصورتھا األولیة

  

  

  

  اإلدارة والقیادة التربویة التخصص:كلیة العلوم التربویة     

  األول الفصل الدراسي:  2017/2018 العام الجامعي دارة والمناهجاإلقسم 
  الدكتور / ة  ............................................................................... المحترم /ة

  تحیة وتقدیر،،
: "إدارة الموارد البشریة في جامعة بعنوانتقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستیر في جامعة الشرق األوسط   
لتطبیقیة وعالقتها بالمیزة التنافسیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین" إذ تهدف الدراسة الى استقصاء البلقاء ا

  العالقة بین واقع إدارة الموارد البشریة والمیزة التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة.
،  خماسي على النحوولتحقیق هذا الهدف قامت الباحثة بتطویر استبانة وقد صممت وفقًا لتدرج لیكرت ال (عالیة جدًا

.(   عالیة، متوسطة، ضعیفة، ضعیفة جدًا

لما عرف عنكم من خبرة ومعرفة ودرایة في هذا المجال، ولما تتمتعون به من مكانة تربویة مرموقة، وألهمیة  اً ر ونظ
من حیث  حول عباراتها بداء رأیكمإ التكرم بتحكیم هذه االستبانة، و  رأیكم السدید في تحقیق أهداف هذه الدراسة، نرجو

نتمائها، ومدى مناسبة الصیاغة اللغویة للعبارات. ویسعد المشرف والباحثة أن یتقدما اانتمائها للمحور أو عدم 
  بالشكر والتقدیر على جهودكم العلمیة الكبیرة والمخلصة في بیان رأیكم بفقرات االستبانة. 

  مع خالص الشكر والتقدیر

  الباحثة                      المشرف         

فدوى عبدالحلیم                  أحمد أبو كریم أ.د   
  البریزات

  یانات المحكم :ب

 االسم 
 الرتبة االكادیمیة 
 التخصص 
  جهة العمل ( الجامعة / الكلیة) 
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 ) في المكان الذي یمثل إجابتك : الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة یرجى وضع إشارة (

  أنثى.                (  )ذكر (  )الجنس

  كاتب (   )        إداري(    )         رئیس قسم )( :المسمى الوظیفي

  فأعلى ) بكالوریوس     (    فما دونبكالوریوس  (     )المؤهل العلمي:  

 سنوات 10أقل من  - سنوات   5)       سنوات       ( 5 أقل من )       عدد سنوات الخبرة: (

  سنوات 10من  أكثر (       )  
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 كلیة العلوم  التربویة

  اإلدارة والقیادة التربویة :صالتخص 

  األول الفصل الدراسي: 2017/2018 العام الجامعي                  دارة والمناهج        إلقسم ا

  إدارة الموارد البشریةمحور 

 التعدیل المقترح
 وضوح الفقرة االنتماء للبعد الصیاغة اللغویة

غیر   الرقم  البعد/ الفقرات
غیر  سلیمة سلیمة

غیر  منتمیة منتمیة
 واضحة واضحة

 المجال األول : التخطیط
تسعى إدارة الجامعة لتطویر خططھا المستقبلیة        

 1  باستمرار.
تسعى إدارة الجامعة إلى إدارة المعلومات بشكل        

 2 ممیز إلنجازھا.
لجامعة خطة لتطویر المسار یوجد لدى إدارة ا       

 3  الوظیفي للعاملین.
تطبق إدارة الجامعة الحوافز المالیة في التخطیط        

 4 للمسار الوظیفي.
تتناسب استراتیجیات الخطة التي تعتمدھا الجامعة        

 5 مع المتغیرات البیئیة المحیطة بالجامعة.
لدى  سیاسات تنفیذ أھداف خطة الجامعة واضحة       

 6  العاملین.
تساعد التشریعات اإلداریة في الجامعة على        

 7 التخطیط للمسار الوظیفي.

یتم ترشیح الموظفین للبرامج التدریبیة التي تدعم        
  8  تخطیط المسار الوظیفي.

  
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

  

 مقترحالتعدیل ال
 وضوح الفقرة االنتماء للبعد الصیاغة اللغویة

غیر   الرقم  البعد/ الفقرات
غیر  سلیمة سلیمة

غیر  منتمیة منتمیة
 واضحة واضحة

 المجال الثاني : التنظیم
توجد صلة بین تخصصي العلمي وبین مھمات        

 1 وظیفتي الحالیة

  2  ي الحالیةتوجد صلة بین تدریبي العملي وبین وظیفت       
ً من استراتیجیة         یعد تطویر المسار الوظیفي جزءا

 3 إدارة الجامعة

یسھم التدریب في الجامعة بتزوید العاملین بمقومات        
 4  تطویر المسار الوظیفي
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ً استراتیجیة تشمل اتجاھات         تضع الجامعة أھدافا
 5 المسار الوظیفي

دورات التدریبیة طویلة المدى توفر الجامعة خطة ال       
 6  لتطویر أداء العاملین

  
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  
  

 التعدیل المقترح
 وضوح الفقرة االنتماء للبعد الصیاغة اللغویة

غیر   الرقم  البعد/ الفقرات
غیر  سلیمة سلیمة

غیر  منتمیة منتمیة
 ضحةوا واضحة

 المجال الثالث: تنمیة الكفایات
یتم تطویر المسار الوظیفي بالتدریب وبرامج        

 1 الترقیة لتحقیق الرضا الوظیفي للموظف.
یرتبط مساري الوظیفي باستمرار التعلیم والتغییر        

  2  أكثر من ارتباطھ باألقدمیة الوظیفیة.

 3 مسار الوظیفي.یساعد تقویم األداء على تنمیة ال       
 4 تحرص اإلدارة على تحقیق األداء المتمیز.       
تتوافر الموضوعیة في تولي المناصب القیادیة التي        

 5  تنفذھا إدارة الجامعة لالداریین.
تطبق الجامعة سیاسة النقل بین الوظائف لتطویر        

 6 المسار الوظیفي.
تشاریة خارجیة تستعین الجامعة بخبرات اس       

 7  متخصصة بالمسار الوظیفي.
  

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 التعدیل المقترح
 وضوح الفقرة االنتماء للبعد الصیاغة اللغویة

غیر   الرقم  البعد/ الفقرات
غیر  سلیمة سلیمة

غیر  منتمیة منتمیة
 واضحة واضحة

 ال الرابع :القیادةالمج
 1 رؤیة الجامعة واضحة لدى العاملین في الجامعة.       
  2  رسالة الجامعة واضحة لدى العاملین في الجامعة.       

سیاسات تنفیذ أھداف خطة الجامعة واضحة لدى        
 3 العاملین فیھا.

تخصص إدارة الجامعة موازنة مناسبة لتطویر        
 4  اإللكترونیة. العمل باإلدارة

 5 تھتم اإلدارة بالموظفین ومتابعة مطالبھم.       
تحفز اإلدارة العاملین من خالل إیجاد نظام فعال        

 6  للحوافز.
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  

 التعدیل المقترح
 ح الفقرةوضو االنتماء للبعد الصیاغة اللغویة

غیر   الرقم  البعد/ الفقرات
غیر  سلیمة سلیمة

غیر  منتمیة منتمیة
 واضحة واضحة

 المجال الخامس : الرقابة
 1 یتوافر االستعداد الذاتي لتطویر المسار الوظیفي.       
توظیف إدارة الجامعة لنتائج تقویم األداء للعاملین        

  2  بعملیة تطویر المسار الوظیفي.

تسعى إدارة الجامعة إلى حل المشكالت التي تعیق        
 3 تطویر الجودة.

تحرص إدارة الجامعة على أن تكون الجودة        
 4  مسؤولیةكل العاملین في الجامعة.

تعد إدارة الجامعة االتصال وسیلة أساسیة في        
  5  عملیات التقویم والرقابة من خالل القنوات الرسمیة.

وفر اإلدارة المعلومات المالئمة ألغراض المتابعة ت       
  6  وقیاس األداء. 

تؤكد اإلدارة أھمیة الرقابة اإلداریة كوسیلة من        
  7  وسائل تحقیق فاعلیة اإلدارة العامة.

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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  محور المیزة التنافسیة

 عدیل المقترحالت
 وضوح الفقرة االنتماء للبعد الصیاغة اللغویة

غیر   الرقم  البعد/ الفقرات
 سلیمة سلیمة

غیر 
 منتمیة منتمیة

غیر 
 واضحة واضحة

 المجال األول : قدرات تنظیمیة
تمتاز إدارة الجامعة بالمقدرة على االستجابة        

  لحاجات العاملین كافة.
1  

الجامعة بسرعة االستجابة في المواعید تتمتع إدارة        
 حسب حاجات المستفیدین.

2 

تتخذ القرارات في الجامعة بعد الدراسة الدقیقة للبیئة        
  المحیطة.

3 

تقوم إدارة الجامعة بتلبیة احتیاجات المستفیدین        
  بأسالیب منهجیة.

4 

فة یسود بین الموظف زمالئه شعور بالعدالة تجاه ثقا       
 دعم المسار الوظیفي.

5 

یتم تعیین الموظف بالوظیفة بناء على اختبارات        
  مقننة.

6 

تؤید اإلدارة مبدأ التفویض لتسهیل تدفق المعلومات        
 7 بین األقسام والوحدات األخرى.

تعتمد إدارة الجامعة سیاسة واضحة حول إدارة        
  8  الجودة محددة بأهداف معینة.

تحتفظ إدارة الجامعة بدلیل واضح لكل معاییر نظام        
  9  الجودة الالزمة لقیاسها.

  
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 التعدیل المقترح

 وضوح الفقرة االنتماء للبعد الصیاغة اللغویة
غیر   الرقم  البعد/ الفقرات

 سلیمة
 سلیمة

ر غی
 منتمیة

 منتمیة
غیر 
 واضحة

 واضحة

 المجال الثاني : قدرات خاصة بمركز ووضعیة الجامعة
تعمل إدارة الجامعة بالتعاون مع جامعات أخرى        

 على تحسین مقدرتها على تخطیط الجودة.
1 

یوجد لدى إدارة الجامعة مجموعة واسعة من        
  األنشطة التي تلبي حاجات المستفیدین.

2  

تسعى إدارة الجامعة إلى إدارة المعلومات بشكل        
 ممیز ألنجاز أعمالها.

3 

تستجیب إدارة الجامعة للتطورات التي یشهدها سوق        
  العمل.

4 

تمتاز خدمات الجامعة باإلستجابة لتقلبات الطلب        
  على خدماتها.

5  

أدائها یعود تفضیل المستفیدین لخدمات الجامعة إلى        
 المتمیز.

6 

تستخدم إدارة الجامعة الوسائل التكنولوجیة في إنجاز        
  العمل.

7 

تحرص الجامعة على توظیف عاملین ذوي كفاءة        
  عالیة.

8 

  
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 التعدیل المقترح
 وضوح الفقرة ماء للبعداالنت الصیاغة اللغویة

غیر   الرقم  البعد/ الفقرات
 سلیمة

 سلیمة
غیر 
 منتمیة

 منتمیة
غیر 
 واضحة

 واضحة

 المجال الثالث : قدرات وظیفیة
یوجد لدى إدارة الجامعة برنامج سنوي لمشروعات        

 اإلبداعات لالرتقاء بأداء العاملین.
1 

لسریعة للتطورات تمتاز إدارة الجامعة باالستجابة ا       
  في مجال العمل.

2  

تسعى إدارة الجامعة جاهدة لتطبیق أسالیب العمل        
 الجماعي.

3 

 4  تهتم إدارة الجامعة بالتطویر المهني للعاملین.       
تقدم إدارة الجامعة فرصًا لتطویر الذات في مجال        

 الوظیفة.
5 

ة الخارجیة لمعرفة تقوم إدارة الجامعة بتحلیل البیئ       
  الفرص المتاحة في شؤون التوظیف.

6 

تعمل إدارة الجامعة على تزوید العاملین بالجامعة        
بالمهارات المناسبة في استخدام أحدث األسالیب 

  التكنولوجیة.
7  

تعمل إدارة الجامعة على التركیز على التدریب        
  المستمر للعاملین لدیها.

8 

  
 بعض الفقرات وهي:أقترح إضافة 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 التعدیل المقترح
 وضوح الفقرة االنتماء للبعد الصیاغة اللغویة

غیر   الرقم  البعد/ الفقرات
 سلیمة

 سلیمة
غیر 
 منتمیة

 منتمیة
غیر 
 واضحة

 واضحة

 المجال الرابع: مقدرات خاصة بثقافة الجامعة
تشجع إدارة الجامعة العاملین فیها على المبادرة        

 لالرتقاء بالخدمات.
1 

یوجد توجه لدى إدارة الجامعة للعمل من أجل        
  الحصول على جوائز التمیز.

2  

تمتاز إدارة الجامعة بسرعة االستجابة في تبني        
 تكنولوجیا المعلومات في عملیاتها اإلداریة.

3 

ارة الجامعة بالتنسیق المستمر مع الجامعات تقوم إد       
األخرى في مجال األنشطة التي تلبي حاجات 

  المستفیدین.
4 

تلتزم إدارة الجامعة بعملیات تطویر نوعیة        
 5 مخرجاتها.

تستجیب الجامعة لحاجات سوق العمل بفتح        
  تخصصات جدیدة.

6 

االبتكار في تمتاز إدارة الجامعة بمقدرتها على        
 أسالیب تقدیم الخدمة.

7 

 8  تمتاز الجامعة بزیادة اإلنفاق على البحوث العلمیة.       
یوجد وصف وظیفي للرتب الوظیفیة على اختالف        

 9  مستویاتها.

تتعاون الجامعة مع المؤسسات المعنیة بمجال        
  10  اإلدارة اإللكترونیة.

  
 هي:أقترح إضافة بعض الفقرات و 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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  )2ملحق (

  قائمة بأسماء المحكمین
  

  الجامعة  التخصص  الرتبة  االســـــم  الرقم

  جامعة البلقاء التطبیقیة  إدارة تربویة  أستاذ  األستاذ الدكتور أحمد محمد بدح  1

  ة الشرق األوسطجامع  إدارة تربویة  أستاذ  األستاذ الدكتور عباس مھدي الشریفي  2

3  
األستاذ الدكتور عدنان عبدالسالم 

  العضایلة
  جامعة البلقاء التطبیقیة  إدارة تربویة  أستاذ

  جامعة البلقاء التطبیقیة  إدارة تربویة  أستاذ  األستاذ الدكتور عمر محمد الخرابشة  4

  قیةجامعة البلقاء التطبی  إدارة تربویة  استاذ  األستاذ الدكتور یسرى یوسف العلي  5

6  
 عبد الفتاح  الدكتور جمالاألستاذ 

  العساف
  جامعة البلقاء التطبیقیة  مناھج  أستاذ

  جامعة الشرق األوسط  إدارة تربویة  أستاذ مشارك  الدكتور أمجد محمود محمد درادكھ  7

  جامعة البلقاء التطبیقیة  اللغة العربیة  أستاذ مشارك  الدكتور جمال دلیع العریني 8

  جامعة الشرق األوسط  مناھج  أستاذ مشارك  حسن شحادة الدكتور فواز  9

  جامعة مؤتھ  قیاس وتقویم  أستاذ مشارك  الدكتور راجي عوض الصرایرة  10

  جامعة مؤتھ  قیاس وتقویم  أستاذ مشارك  الدكتور صبري حسن الصرایرة  11

  أستاذ مشارك  الدكتور محمد علي سلیم الھواري  12
  فقھ وأصولھ/

  تأھیل تربوي
  بلقاء التطبیقیةجامعة ال

  جامعة الشرق األوسط  إدارة تربویة  أستاذ مساعد  الدكتور منذر الشبول  13
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  )3ملحق (

  االستبانة بصورتھا النھائیة
  

  

 

  اإلدارة والقیادة التربویة التخصص:                                                كلیة العلوم التربویة

    2017/2018 العام الجامعي                                             دارة والمناهجاإلقسم 

  األولالفصل الدراسي:

  ..................... المحترم.......................................................... أخي الموظف

  .....................المحترمةأختي الموظفة  ..........................................................

  تحیة وتقدیر،،

: "إدارة الموارد البشریة في جامعة بعنوانتقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستیر في جامعة الشرق األوسط   
البلقاء التطبیقیة وعالقتها بالمیزة التنافسیة من وجهة نظر الموظفین اإلداریین" إذ تهدف الدراسة الى استقصاء 

ولتحقیق هذا الهدف قامت  ن واقع إدارة الموارد البشریة والمیزة التنافسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة.العالقة بی
، عالیة، متوسطة، ضعیفة،  الباحثة بتطویر استبانة وقد صممت وفقًا لتدرج لیكرت الخماسي على النحو(عالیة جدًا

.(   ضعیفة جدًا

وقتكم الثمین جزءًا في ملىء فقرات األستبانة، وكلي ثقة شاكرًا لكم حسن تعاونكم، آمل أن تمنحوني من   
بأن تتم األجابة بدقة وصدق وموضوعیة حول جمیع العبارات الواردة فیها، ألهمیة الدراسة ونتائجها التي تعتمد في 

البحث  المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم علمًا بأنه سیتم التعامل مع البیانات بسریة تامة وألغراض
  العلمي فقط.

  مع خالص الشكر والتقدیر

  الباحثة                        المشرف         

  .فدوى عبدالحلیم البریزات            .أحمد أبو كریم .أ.د   
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 ) في المكان الذي یمثل إجابتك : الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة یرجى وضع إشارة (

  أنثى.                (    ) ذكر :(   )الجنس

  .كاتب (   )       إداري.)       (        .رئیس قسم )   (:المسمى الوظیفي

  .بكالوریوسأعلى من )       (    فما دون.بكالوریوس  )      (المؤهل العلمي: 

  سنوات 10من  أكثر (   )  .سنوات 10أقل من  - سنوات 5)   ( .سنوات 5 أقل من )  عدد سنوات الخبرة: (

  )                           (   الكلیة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



120 
 

 كلیة العلوم  التربویة

  

  اإلدارة والقیادة  :صالتخص

                                                         دارة والمناهج     إلقسم ا

 2017/2018  األوللفصل الدراسي:ا
  إدارة الموارد البشریةأداة 

  الرقم  راتالمجال/ الفق درجة التوافر
ضعیفة 

 جداً 
    عالیة جداً  عالیة  متوسطة ضعیفة

 المجال األول : التخطیط
 1  تسعى إدارة الجامعة لتطویر خططها المستقبلیة باستمرار.     
تسعى إدارة الجامعة إلى إدارة المعلومات بشكل ممیز      

 2 إلنجازها.

یفي یوجد لدى إدارة الجامعة خطة لتطویر المسار الوظ     
  للعاملین.

3 

تطبق إدارة الجامعة الحوافز المالیة في التخطیط للمسار      
 الوظیفي.

4 

تتناسب استراتیجیات الخطة التي تعتمدها الجامعة مع      
 المتغیرات البیئیة المحیطة بالجامعة.

5 

تساعد التشریعات اإلداریة في الجامعة على التخطیط      
 للمسار الوظیفي.

6 

یتم ترشیح الموظفین للبرامج التدریبیة التي تدعم تخطیط      
  7  المسار الوظیفي.
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  الرقم  المجال/ الفقرات درجة التوافر
ضعیفة 

 جداً 
   عالیة جداً  عالیة متوسطة ضعیفة

 المجال الثاني : التنظیم
توجد صلة بین تخصصي العلمي وبین مهمات      

 وظیفتي الحالیة
1 

ة بین تدریبي العملي وبین وظیفتي توجد صل     
  الحالیة

2  

یعد تطویر المسار الوظیفي جزءًا من استراتیجیة      
 إدارة الجامعة

3  

یسهم التدریب في الجامعة بتزوید العاملین      
  بمقومات تطویر المسار الوظیفي

4 

تضع الجامعة أهدافًا استراتیجیة تشمل اتجاهات      
 المسار الوظیفي

5 

  
  

  الرقم  المجال/ الفقرات درجة التوافر

ضعیفة 
 جداً 

   عالیة جداً  عالیة متوسطة ضعیفة

 المجال الثالث: تنمیة الكفایات

یرتبط مساري الوظیفي باستمرار التعلیم والتغییر أكثر من      
  ارتباطه باألقدمیة الوظیفیة.

1  

 2 یساعد تقویم األداء على تنمیة المسار الوظیفي.     
 3 تحرص اإلدارة على تحقیق األداء المتمیز.     
تتوافر الموضوعیة في تولي المناصب القیادیة التي تنفذها      

 4  إدارة الجامعة لالداریین.

تطبق الجامعة سیاسة النقل بین الوظائف لتطویر المسار      
 الوظیفي.

5 

تستعین الجامعة بخبرات استشاریة خارجیة متخصصة      
 6  الوظیفي. بالمسار
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  الرقم  المجال/ الفقرات درجة التوافر

ضعیفة 
 جداً 

   عالیة جداً  عالیة متوسطة ضعیفة

 المجال الرابع :القیادة

 1 رؤیة الجامعة مهمة للعاملین في الجامعة.     

  2  رسالة الجامعة واضحة للعاملین في الجامعة.     

 3 لعاملین فیها.سیاسات تنفیذ أهداف خطة الجامعة معلنة ل     

تخصص إدارة الجامعة موازنة مناسبة لتطویر العمل باإلدارة      
  اإللكترونیة.

4 

 5 تهتم اإلدارة بالموظفین ومتابعة مطالبهم.     

 6  تحفز اإلدارة العاملین من خالل إیجاد نظام فعال للحوافز.     

  
  

 1 یتوافر االستعداد الذاتي لتطویر المسار الوظیفي.     
توظیف إدارة الجامعة لنتائج تقویم األداء للعاملین بعملیة تطویر المسار      

  الوظیفي.
2  

 3 ة.تسعى إدارة الجامعة إلى حل المشكالت التي تعیق تطویر الجود     
تحرص إدارة الجامعة على أن تكون الجودة مسؤولیة كل العاملین في      

  الجامعة.
4 

تعد إدارة الجامعة االتصال وسیلة أساسیة في عملیات التقویم والرقابة من      
  خالل القنوات الرسمیة.

5  

تؤكد اإلدارة أهمیة الرقابة اإلداریة كوسیلة من وسائل تحقیق فاعلیة      
  دارة العامة.اإل

6  

  

  الرقم  المجال/ الفقرات درجة التوافر
ضعیفة 

 جداً 
   عالیة جداً  عالیة متوسطة فةضعی

 المجال الخامس : الرقابة
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  المیزة التنافسیة أداة

  الرقم  المجال/ الفقرات درجة التوافر
 عالیة جداً  عالیة متوسطة ضعیفة ضعیفة جداً 

 المجال األول :مقدرات تنظیمیة
تمتاز إدارة الجامعة بالمقدرة على االستجابة لحاجات      

  العاملین كافة.
1  

ستجابة في المواعید حسب تتمتع إدارة الجامعة بسرعة اال     
 حاجات المستفیدین.

2 

تقوم إدارة الجامعة بتلبیة احتیاجات المستفیدین بأسالیب      
  منهجیة.

3 

یسود بین الموظف زمالئه شعور بالعدالة تجاه ثقافة دعم      
 المسار الوظیفي.

4 

 5  یتم تعیین الموظف بالوظیفة بناء على اختبارات مقننة.     
ید اإلدارة مبدأ التفویض لتسهیل تدفق المعلومات بین تؤ      

 6 األقسام والوحدات األخرى.

تهتم  إدارة الجامعة بسیاسة  إدارة الجودة المحددة بأهداف      
  7  معینة.

  
  

  الرقم  المجال/ الفقرات درجة التوافر
 عالیة جداً  عالیة متوسطة ضعیفة ضعیفة جداً 

 صة بمركز ووضعیة الجامعةالمجال الثاني : مقدرات خا
تعمل إدارة الجامعة بالتعاون مع جامعات أخرى      

 1 على تحسین مقدرتھا على تخطیط الجودة.
یوجد لدى إدارة الجامعة مجموعة واسعة من      

  2  األنشطة التي تلبي حاجات المستفیدین.
تسعى إدارة الجامعة إلى إدارة المعلومات بشكل      

 3 أعمالھا.ممیز ألنجاز 
تستجیب إدارة الجامعة للتطورات التي یشھدھا      

 4  سوق العمل.
یعود تفضیل المستفیدین لخدمات الجامعة إلى      

 5 أدائھا المتمیز.
تستخدم إدارة الجامعة الوسائل التكنولوجیة في      

 6  إنجاز العمل.
تحرص الجامعة على توظیف عاملین ذوي كفاءة      

 7  عالیة.
  
  
  



124 
 

  الرقم  المجال/ الفقرات درجة التوافر
 عالیة جداً  عالیة متوسطة ضعیفة ضعیفة جداً 

 المجال الثالث : مقدرات وظیفیة
یوجد لدى إدارة الجامعة برنامج سنوي لمشروعات      

 اإلبداعات لالرتقاء بأداء العاملین.
1 

في تمتاز إدارة الجامعة باالستجابة السریعة للتطورات      
  مجال العمل.

2  

تسعى إدارة الجامعة جاهدة لتطبیق أسالیب العمل      
 الجماعي.

3 

 4  تهتم إدارة الجامعة بالتطویر المهني للعاملین.     
تقدم إدارة الجامعة فرصًا لتطویر الذات في مجال      

 الوظیفة.
5 

تقوم إدارة الجامعة بتحلیل البیئة الخارجیة لمعرفة      
  المتاحة في شؤون التوظیف.الفرص 

6 

تعمل إدارة الجامعة على تزوید العاملین بالجامعة      
بالمهارات المناسبة في استخدام أحدث األسالیب 

  التكنولوجیة.
7  

  
  
  

  الرقم   درجة التوافر

ضعیفة 
 ً   المجال/ الفقرات عالیة جداً  عالیة متوسطة ضعیفة جدا

 الجامعةالمجال الرابع: مقدرات خاصة بثقافة 
تشجع إدارة الجامعة العاملین فیها على المبادرة لالرتقاء      

 بالخدمات.
1 

یوجد توجه لدى إدارة الجامعة للعمل من أجل الحصول على      
  جوائز التمیز.

2  

تمتاز إدارة الجامعة بسرعة االستجابة في تبني تكنولوجیا      
 المعلومات في عملیاتها اإلداریة.

3 

قوم إدارة الجامعة بالتنسیق المستمر مع الجامعات األخرى في ت     
  مجال األنشطة التي تلبي حاجات المستفیدین.

4 

 5 تلتزم إدارة الجامعة بعملیات تطویر نوعیة مخرجاتها.     
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  الرقم   درجة التوافر

ضعیفة 
 ً   المجال/ الفقرات عالیة جداً  عالیة متوسطة ضعیفة جدا

تستجیب الجامعة لحاجات سوق العمل بفتح تخصصات      
  جدیدة.

6 

االبتكار في أسالیب تقدیم تمتاز إدارة الجامعة بمقدرتها على      
 الخدمة.

7 

  8  تمتاز الجامعة بزیادة األنفاق على البحوث العلمیة     
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  )4الملحق (

  كتاب تسھیل المھمة من جامعة الشرق األوسط لجامعة البلقاء التطبیقیة
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  )5الملحق (

  لعمداء الكلیات التابعة لھا قیةكتاب تسھیل المھمة من جامعة البلقاء التطبی

  


