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 :ي تحقی� الجودة الر�اد�ة للمنظمةف

  *دراسة تطب�ق�ة آلراء مجموعة من الق�ادات اإلدار�ة في فاكلت�ات جامعة دهوك

  محمود محمد أمین ال�اشقالي
 مساعدمدرس 

  شهاب أحمد خضر
 أستاذ مساعد

  قسم تقن�ات إدارة الجودة الشاملة
  جامعة دهوك التقن�ة -المعهد التقني ئاكر� 

  العراق -إقل�م �ردستان العراق

           المستخلص:

            وأسـس الجـودة                                     التخطـ�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة       أ�عـاد                                           الدراسة تحدید طب�عة عالقة االرت�ـا� واألثـر بـین         استهدفت 
                  ) فقـرة، لغــرض ق�ــاس   40                                                                            فــي عینـة مــن فاكلت�ـات جامعــة دهــوك، واعتمـدت الدراســة علـى تطــو�ر اســت�انة تألفـت مــن (          الر�اد�ـة

                                             و�آل�ــة لهـذه الدراسـة فـي تحقیــ� أهـدافها، تـم وضــع          الخمسـة.       األوزان      ) ذ� Likert             مق�ــاس ل��ـرت ( ل   ا                      ً األ�عـاد والمتغیـرات، وفًقـ
            وأســـس الجـــودة                                     التخطـــ�� االســـتراتیجي للمـــوارد ال�شـــر�ة       أ�عـــاد                          ود عالقـــة ارت�ـــا� معنو�ـــة بـــین                           فرضـــیتین رئ�ســـتین مفادهمـــا وجـــ

        التخطـ��             معنـو� أل�عـاد     أثـر                                                                              (مجتمعة ومتفردة) لد� الق�ادات اإلدار�ة فـي عینـة مـن فاكلت�ـات جامعـة دهـوك، ووجـود          الر�اد�ة
ــة فــي عینــة مــن فاكلت�ــات                         فــي أســس الجــودة الر�اد�ــة                            االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة                                                           (مجتمعــة ومتفــردة) لــد� الق�ــادات اإلدار�

                        وقـد اختـارت الدراسـة عینـة    ،                                                                                     ً جامعة دهوك، وتم توز�ع استمارة االست�انة على األفـراد الم�حـوثین وهـم الق�ـادات اإلدار�ـة حصـراً 
   )،  %  83                    نسـ�ة االسـتجا�ة �انـت (   أن    أ�    ،             صـالحة للتحلیـل         اسـتمارة   )  54          عیـد منهـا ( ُ أُ    ،         ) اسـتمارة  65                       غیر عشوائ�ة بلغ عددها (

   .(SPSS)                                                                                                     واستخدمت الدراسة األسالیب اإلحصائ�ة لمعالجة الب�انات وتحلیلها والوصول إلى نتائجها �اعتمادها على برنامج 

                                 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

                         الفاكلت�ات عینة الدراسة.                                                   فر �عض أ�عاد التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة في  ا                                تبین من نتائج التحلیل الوصفي تو  - 1
                                                                 الم�حـوثین �انـت متفقـة علـى تـوافر أسـس الجـودة الر�اد�ـة فـي الفاكلت�ـات                إلـى أن إجا�ـات                      نتائج التحلیل الوصفي       أشارت - 2

               عینة الدراسة.
        التخطــــ��      �عــــاد  أ   فــــي                                   موج�ــــة بــــین المتغیــــر المســــتقل المتمثــــل      قو�ــــة                         وجــــود عالقــــة ارت�ــــا� معنو�ــــة      إلــــى               نتــــائج التحلیــــل       أشــــارت - 3

   .       الدراسة     عینة             للفاكلت�ات                  على المستو� الكلي                 الجودة الر�اد�ة      أسس   في         المتمثل       تا�ع          المتغیر ال  و                             االستراتیجي للموارد ال�شر�ة

                                                                                       فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوص�ات التي جر� استخالصها في ضوء نتائج الدراسة، منها:  -      وختاما

ُ                  ُ�عـد� تقـدیر الحاجـة  ل      السـ�ما   و    ،                                        أ�عاد التخط�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة    �عض  ل                               الفتقار الفاكلت�ات عینة الدراسة    ا   ً نظرً  - 1
                                              ال�احثـان �ضـرورة استحضـار هـذین ال�عـدین لمـا لهمـا       یوصـي  –                                                      إلى الموارد ال�شر�ة وخطة الموارد ال�شـر�ة االسـتراتیج�ة

																																																											
   .   201 4       �سمبر د   ُ             ، وُقبل للنشر في    201 4     سطس غ  أ                  تم تسلم ال�حث في      *
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   ،                            �شــر�ة فــي الفاكلت�ــات الم�حوثــة                                                                            مــن تــأثیر فــي أســس الجــودة الر�اد�ــة، وذلــك مــن خــالل ز�ــادة االهتمــام بــإدارة المــوارد ال
                                                                                         وخاصة وظ�فة تخط�� القو� العاملة �اعت�ارها من الوظائف االستراتیج�ة إلدارة الموارد ال�شر�ة.

                                                                               توفیر نظـام فعـال للتغذ�ـة الع�سـ�ة فـي الجامعـة لمتا�عـة تنفیـذ أنشـطة المـوارد ال�شـر�ة  ب                              توصي الدراسة الجامعة الم�حوثة  - 2
                                   �عقـد اجتماعـات دور�ـة مـع مــدراء إدارة            ن اإلدار�ـة    شـئو                              �ـ� ق�ـام مسـاعد رئــ�س الجامعـة لل               و�ـتم ذلـك عـن طر             فـي الجامعـة، 

   .                             الموارد ال�شر�ة في الفاكلت�ات

                                                                                         التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة، الجودة الر�اد�ة، الدافع�ة الر�اد�ة، السلوك الر�اد�.                    الكلمات االفتتاح�ة:

   :       المقدمة

       ن قـدرة  أ                                                                                                      أص�ح ال�حث عن الجودة الر�اد�ة ذا أهم�ة خاصة في مجال الر�ـادة، و�ؤ�ـد الكتـاب وال�ـاحثون فـي هـذا المجـال علـى 
               السـلوك الر�ـاد�    فـي                           بجودتهـا الر�اد�ـة المتمثلـة             �شـ�ل أساسـي      رت�� تـ  –         والتعقیـد         التأكـد                                            المنظمة على ال�قاء والنمو في بیئة تتسم �عـدم 

                                                            مستقلة لخل� میـزة تنافسـ�ة فـي مجـال األعمـال، وهـو السـمة الر�اد�ـة        نماذج                             ا من قبل الرواد الذین ینفذون             ً ن ��ون مملو�ً  أ         الذ� یجب 
           العالقـات مــع   و                     التوجـه نحـو التحقیـ�،   و                      التر�یـز علـى السـ�طرة،   و             وجـود الثقــة،   و                تحمـل المخـاطرة،     مثـل                          للمنظمـات والـذ� �شـمل صـفات 

  .(Palmarudi & Jusni, 2012: 75)  )     بداع   واإل   ،                    جال األعمال، واالبتكار                                     (االعتراف �أهم�ة العالقات التجار�ة في م      خر�ن  اآل

       أول�ـــة       إعطـــاء     إلـــى   ا                   نهضـــة المجتمـــع وتقـــدمه   ي فـــ                                   التخطـــ�� االســـتراتیجي للمـــوارد ال�شـــر�ة       مفهـــوم                 االهتمـــام ال�ـــالغ �    أد�   و 
              مهـارات عال�ـة،     إلـى         ال تحتـاج    ي                   مـن ق�مـة الوظـائف التـ                      التكنولـوجي الـذ� �قلـل          ظـل التقـدم     فـي    ذلـك   و                          متقدمة للتنم�ـة ال�شـر�ة،

       ، وهـذا                                               ، وتعمـل علـى تغییـر األهم�ـة النسـب�ة لعوامـل اإلنتـاج       واإلبـداع                                        مقابل ذلك وظائف جدیدة تر�ز على المعرفـة    في       و�خل�
                       �حملهـا العصـر الجدیـد لـن    ي                                   لذا فهناك اتفاق علـى أن التحـد�ات التـ   .      والكیف                                   تنم�ة رأس المال ال�شر� من حیث الكم        یتطلب

         حتــى �م�ــن    ،        المنظمــات         علــى صــعید     أم   �                 علــى المســتو� الفــرد         أكــان ذلــك            دائم، ســواء   الــ     �شــر�   ال    مــال   ال                  یتصــد� لهــا إال رأس
ــالغ ا   ي             ظــل ســ�اق تنافســ   ي فــ         الر�اد�ــة         الجــودة               للمنظمــة تحقیــ�    �  حــد إ                                    التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة     و�عــد    .     ألهم�ــة      �

                                                        �ـــة الفـــرد مـــن خـــالل التـــدر�ب والتعلـــ�م وتطـــو�ر مهاراتـــه وقدراتـــه      إنتاج                            ة الحدیثـــة التـــي تر�ـــز علـــى رفـــع                    االســـتراتیج�ات اإلدار�ـــ
         فــي تحقیــ�                                    التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة                                                            �ــة. وجــاءت الدراســة الحال�ــة الخت�ــار عالقــة االرت�ــا� والتــأثیر بــین     بداع  اإل

                    عن التساؤالت اآلت�ة:      جا�ة                             فاكلت�ات جامعة دهوك من خالل اإل                                لد� الق�ادات اإلدار�ة في عینة من                  الجودة الر�اد�ة

 هل هناك عالقة ارت�ا� معنو�ة بین التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة والجودة الر�اد�ة؟                                                                                    
  للتخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة في تحقی� الجودة الر�اد�ة؟        معنو�               هل هناك تأثیر                                                              

   :             مش�لة الدراسة

     تي:  اآل      رئ�س         السؤال ال         جا�ة عن             الدراسة في اإل            تمثلت مش�لة 

           فـي عینـة مـن                  الجودة الر�اد�ة                         للموارد ال�شر�ة في تحقی�                     للتخط�� االستراتیجي         ثر معنو�  أ                      هل هناك عالقة ارت�ا� و 
             جامعة دهوك؟          فاكلت�ات

   :                                         و�تفرع من هذا السؤال األسئلة الفرع�ة اآلت�ة

  ه لـد� الق�ـادات      مراحلـ                  وأهمیتـه وأهدافـه و                             االستراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة        التخط��                             هل هناك تصور واضح حول مفهوم               
            جامعة دهوك؟          فاكلت�ات                   اإلدار�ة في عینة من 
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  جامعة دهوك؟          فاكلت�ات                                لد� الق�ادات اإلدار�ة في عینة من       وأسسه                  الجودة الر�اد�ة      مفهوم  ل                   هل هناك إدراك واضح            
  لــد� الق�ــادات                                                  االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة وأســس الجــودة الر�اد�ــة        التخطــ��                                 مــا عالقــة االرت�ــا� واألثــر بــین أ�عــاد             

            جامعة دهوك؟          فاكلت�ات                   اإلدار�ة في عینة من 

   :       الدراسة       أهداف

         المنظمـات       تهیـئ     التـي         األ�عـاد          مجموعـة مـن      إلـى      �ستند    ا      ً تحلیل�ً    ا                        ً طرح أف�ار �ش�ل یوفر إطارً      إلى         الحال�ة        الدراسة      سعى ت
                                  ن هــذا اإلطــار �ســاعد المیــدان الم�حــوث  أ   أ�    ،               للمــوارد ال�شــر�ة                    التخطــ�� االســتراتیجي                                   لتقبــل الفلســفة اإلدار�ــة الحدیثــة لغــرض 

                   تحقیـ� هـدف أساسـي هـو                                                                             في تفهم مد� قدرتها على تطبی� هذا المفهوم اإلدار� الجدید وضمن هذا التوجه �م�ـن    )        (الجامعة
      جامعـة           فاكلت�ـات   فـي                 الجـودة الر�اد�ـة          فـي تحقیـ�                                    التخطـ�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة     بـین     یر      والتـأث                    تحدید عالقـات االرت�ـا� 

                                    هذه الدراسة تسعى إلى تحقی� ما یلي:    فإن    ،                      ا على هذا الهدف الرئ�س            ً دهوك، وتأكیدً 

   .                                للموارد ال�شر�ة والجودة الر�اد�ة                    التخط�� االستراتیجي                دراسة نظر�ة حول        إعداد  -  أ
  .                                                        التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة، وأسس الجودة الر�اد�ة      أ�عاد            وصف وتشخ�ص   - ب
ـــا�  - ج ـــة     بـــین                         �شـــف طب�عـــة عالقـــة االرت� ـــد             الفاكلت�ـــات   فـــي                                                     التخطـــ�� االســـتراتیجي للمـــوارد ال�شـــر�ة والجـــودة الر�اد�     قی

         الدراسة.
              قید الدراسة.            الفاكلت�ات  ي  ف                الجودة الر�اد�ة          في تحقی�                                    للتخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة      ثیر�  أ                    التعرف على الدور الت  -  د

   :             أهم�ة الدراسة

         مسـاهمات       �ع�ـس ال     وصـفي          مـن منظـور                 للمـوارد ال�شـر�ة                   التخط�� االستراتیجي             في اإلدارة هو    ا    ً حدیثً    ا                    ً تناولت الدراسة مفهومً 
      عـالم   فـي      رات یـ          حر�ـة التغی   ة     مواك�ـ    فـي                            نموذج الف�ر� الجدیـد لـإلدارة                         ف�ر�ة متجددة مستمدة من األ   ٕ       وٕا�حاءات                  واإلضافات اإلیجاب�ة 

                           لـذا تكمـن أهم�ـة الدراسـة فـي                    والجامعـات �شـ�ل خـاص،   ،                    فـي المنظمـات �شـ�ل عـام                الجـودة الر�اد�ـة     حقیـ�  لت                 العولمة والتنـافس    من
     تمثــل                       والجــودة الر�اد�ــة التــي    ،                                  التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة    ..               اإلدارة المعاصــرة        أدب�ــات                            تحلیــل العالقــة بــین متغیــر�ن مــن 
    ثیر  أ                     الكشـــف عـــن طب�عـــة وحجـــم تـــ   فـــي    ً  أ�ًضـــا         الدراســـة        أهم�ـــة      وتكمـــن    .      األعمـــال        فـــي مجـــال         بیئتنـــا                          محاولـــة لتحقیـــ� االســـتفادة فـــي 

                 فـــي التوصـــل لصـــ�اغة        �ســـاهم    �مـــا                �عـــاده المختلفـــة  أ �        ، وذلـــك               الجـــودة الر�اد�ـــة         فـــي تحقیـــ�                                    التخطـــ�� االســـتراتیجي للمـــوارد ال�شـــر�ة 
                                     التنظ�مي ودعم العالقات داخل التنظ�م.     داء            اإلنتاج�ة واأل   ته            في رفع �فاء     راد  ألف                              الس�اسات والخط� الستثمار جهود ا

                     خطة الدراسة، وتشمل:
                  المفاه�م النظر�ة: - 1

   :    تضمن  و�  ،                                   التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة - 1- 1

                                    التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة:      مفهوم   - أ

                                    الجامعـة مـن العنصـر ال�شـر� لمـدة زمن�ـة           احت�اجـات                                                          ن التخط�� االستراتیجي إلدارة الموارد ال�شر�ة ع�ـارة عـن تحدیـد  إ
   )Vinces, 2007:30 (       و�ـر�    ).   98  :     2005                 بو دولة وصـالح�ة،  أ                                              من حیث الكم والنوع وتوفیرها في الوقت المناسب (   ،     مقبلة

                                                        مـن خـالل التف�یـر االسـتراتیجي المبـدع فـي المـوارد ال�شـر�ة علـى    ،           االسـتراتیج�ة     نظمـة                             عمل�ة تحلیل وصـ�اغة وتشـ�یل األ "     أنه
     تحـــدد       األجــل            " خطــة طو�لـــة           ال�شـــر�ة هــي                                    إن الخطــة االســتراتیج�ة لتنم�ـــة المــوارد             الجامعـــة ".            اإلدار�ـــة فــي                جم�ــع المســتو�ات
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    ).  56  :     2005                                               رؤ�ــة معینــة لوظ�فــة تنم�ــة المــوارد ال�شــر�ة" (حســن،       دراك إل   ا    ً إطــارً      تشــ�ل                                مــداخل واســعة الحــدود لالتجاهــات، و 
     وذلــك   ،  ا     ً وم�اًنــ   ا      ً وتوقیًتــ   ا    ً و��ًفــ   ا                                                 ً المعرفــة وتأهیــل وتــوفیر المــوارد ال�شــر�ة المطلو�ــة �ًمــ             خاللهــا تعمــ�م                       هــو العمل�ــة التــي یــتم مــن   و 

  :     2012   ،       بــو صــالح أ (           فــي الجامعــة         لألفــراد                                                                       لتحقیــ� المصــالح الوطن�ــة، مــن خــالل إحــداث التنم�ــة العقل�ــة والنفســ�ة واألخالق�ــة 
18  -19  .(    

                                                              األفــراد نحــو تحقیــ� المیــزة التنافســ�ة للجامعــة المبن�ــة علــى مواردهــا        توج�ــه       "عمل�ــة         ) �أنــه 7  :     2007         (القرشــي،    ه     و�عرفــ
        والقیـود        الفـرص   ،                                                                   �عاد الواقع المتعل� �الموارد ال�شر�ة إلحداث تـوازن مجمـوعتین مـن القـو�  أ                      وذلك بدراسة شاملة لكل    ،       ال�شر�ة

  ا                                                                   ً ، للتنبـؤ �صـورة واضـحة المعـالم لمسـتقبل الجامعـة مـن مواردهـا ال�شـر�ة �ًمـ     أخـر�                           ونقـا� القـوة والضـعف مـن جهـة    ،      من جهـة
                                                                          ومن ثم ص�اغة خطة مستقبل�ة(استراتیج�ة) توضح سیر خطة الجامعة في المستقبل".     ً   ونوًعا،

                                                    ع�ــارة عــن عمل�ــة نظام�ــة وتحلیل�ــة للمــوارد ال�شــر�ة التــي       �أنــه        ال�شــر�ة                                   ن نعــرف التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد  أ             ممــا ســب� �م�ــن 
   .    فیها                                                 ا مع متغیرات البیئة التي تسعى إلى تحقی� رسالتها                                      ً و�رامج األفراد الداخل�ة والخارج�ة توافقً        أنشطة                            تمتلكها الجامعة من خالل تكیف 

  :                                        أهم�ة التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة - ب

                 القــراءة واستشــراف        �ــأداة                                                                                          ن التطلـع إلــى المســتقبل فــي عــالم المنظمــات �ســتوجب اســتخدام التخطــ�� االســتراتیجي لمواردهــا ال�شــر�ة  إ
         لتقـــدمها      رئ�س                            وتشـــ�ل حجـــر الزاو�ـــة والمؤشـــر الـــ   ،                                                     ر�ـــان المنظومـــة اإلدار�ـــة التـــي تتـــوج المســـار النـــاجح للمؤسســـة أ    أحـــد         ، فـــذلك        المســـتقبل

   ا                                               ً تــوفیر الكــوادر المدر�ــة �المســتو� العــالمي، أكاد�مً�ــ                                              �ــة التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة تكمــن فــي          ). إن أهم 1  :     2011         (الحنطــي، 
                     وصـ�غه �ـالق�م الفاضـلة    ،                          و�نـاء السـلوك الشخصـي القـو�م   ،                    وتعز�ـز االنتمـاء للـوطن   ،                                   وتش�یل السلوك الـوطني والسـلوك المهنـي   ا     ً وتقن�ً    ا    ً وفن�ً 

                                                            وتأسـ�س الشـراكة بـین مؤسسـات التر��ـة والتعلـ�م والتـدر�ب ومؤسسـات    ،                               ٕ                               من صدق وأمانة والتزام واحترام وٕاتقان للعمـل واحتـرام لق�مـة الـزمن
      �ســاعد   و     ).  22-   20  :     2012   ،        أبــو صــالح (                          ، �ــالكم والــزمن المطلــو�ین ا     ً وتقنً�ــ   ا                                                        ً الدولــة، وتــوفیر الكــوادر المدر�ــة �المســتو� العــالمي، أكاد�مً�ــ
                قـدرة علـى مواجهـة   ال        یجـابي و   اإل    ف�ـر   ال                                 إذ �عتمـد علـى المـوارد ال�شـر�ة ذات    ،                                                   التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شـر�ة فـي إحـداث التغییـر

                  ٍ ییــر ع�ــارة عــن تحــدٍ  غ     ن الت أ                                       ، فالقــائمون علــى صــ�اغة االســتراتیج�ة یــرون    فضــل         مــة إلــى األ ظ                       رغ�ــة فــي تطــو�ر واقــع المن  ال            التحــد�ات، و 
ـــد الجامعـــة     ).  38-   37  :     1999          (المغر�ـــي،    ا         ً ولـــ�س معوًقـــ ـــادرة علــــى   األ �ـــ                                                واســـتراتیج�ة المـــوارد ال�شـــر�ة تتضــــمن تزو�                        طر النظر�ـــة الق

                                                                       األساســ�ة للمــوارد ال�شــر�ة، لغــرض تحســین المیــزة التنافســ�ة للمنظمــة علــى مســتو�       نشــطة                     القــرارات المتعلقــة �األ       اتخــاذ            المســاعدة فــي 
                                         تحقیــ� تنفیــذ االســتراتیج�ة المتعلقــة �ــاألفراد    فــي                                                ي الجامعــة وتحســین الســلوك التنظ�مــي لهــم �مــا �ســاهم                           األفــراد والجماعــات العاملــة فــ

                                              والحصــول علــى القــو� العاملــة التــي تتمتــع �الكفــاءة    ،                                           س�اســات التعیــین واالخت�ــار للعــاملین فــي الجامعــة �      یتعلــ�                      العــاملین لــدیها، �مــا
       وتحدیـــد    ،            ســـواق العاملـــة                               فـــي تحقیـــ� عمل�ـــات التنبـــؤ بواقـــع األ          المســـاهمة            �الجامعـــة، و                          لمتطل�ـــات األعمـــال المتعلقـــة     مـــة ئ  مال       هل�ـــة ال   واأل

  . )  42-   41  :     2007                (حمود، والخرشة،                                       الحاجات الفعل�ة للقو� ال�شر�ة الالزمة

   :                                        أهداف التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة  - ج

         هـــا الكلـــي  ئ           لجامعـــة وأدا ل          ســـتراتیج�ة   اال     حاجـــة   ال                      إلـــى تحقیـــ� التـــوازن بـــین                 للمـــوارد ال�شـــر�ة                   تخطـــ�� االســـتراتیجي  ال          هـــدف عمل�ـــة  ت
             خـالل المقارنـة       ، مـن                                                                                                ً المستقبلي من الموارد ال�شـر�ة علـى اخـتالف أنواعهـا، و�ـین مـا هـو متـاح مـن هـذه المـوارد فـي الجامعـة مسـتق�الً 

        (عقیلـي،                 ً المتاحـة مسـتق�الً                         م�ان�ـات المـوارد ال�شـر�ة  إ                         و�ـین قـوة العمـل التـي تمثـل    ،                                           بین حجم العمـل المطلـوب فـي اسـتراتیج�ة الجامعـة
           تـــوفیر مـــورد          تتمثـــل فـــي                                            ن أهـــداف التخطـــ�� االســـتراتیجي للمـــوارد ال�شـــر�ة  أ  )   43-   38  :     2012  ،         أبـــو صـــالح (      �ـــر�      ). و    230  :     2005
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                                                                      ٕ                                           �شـــر� مؤهـــل �ـــالكم والمســـتو� المطلـــوب لتحقیـــ� المصـــالح االســـتراتیج�ة الوطن�ـــة، وٕاعـــادة تـــوازن هـــرم المـــوارد ال�شـــر�ة، والمهـــارات 
                           بتكــــار�، وتعز�ــــز ثقافــــة العمــــل                                                                         عــــالمي، والســــلوك الــــذ� �حتــــرم العمــــل والوقــــت، وتعز�ــــز وتطــــو�ر التف�یــــر اإلبــــداعي اال           �المســــتو� ال

                           اإلدار�ــة علــى المســتو� الشخصــي                                                                                                 الجمــاعي، واحتــرام النظــام والتقیــد �ــه، واحتــرام البیئــة، والتعامــل مــع التقن�ــة الحدیثــة، وتعز�ــز القــدرة
  ن  أ  )  1  :     2011         (الحنطــي،      و�ــر�                                                                        التنظــ�م)، وتشــ�یل الحــس وتعز�ــز االنتمــاء الــوطني، وترق�ــة الــوعي االســتراتیجي.   ،             ثقافــة التخطــ�� (

ـــة داخـــل المؤسســـة وخارجهـــا �مـــا یتماشـــى مـــع مســـتقبلها                                     التخطـــ�� االســـتراتیجي للمـــوارد ال�شـــر�ة                                                                            �حـــدد دور التخطـــ�� للقـــو� العامل
                    ا، وتحدیـد االحت�اجـات        ً ا معاصـرً         ً ا ومهارً�ـ    ً علمً�ـ       ً تـأه�الً                           صـر ال�شـر� المناسـب والمؤهـل                                               المتطور والمتغیر �استمرار، وتوفیر المـورد والعن

                  المخـاطر والخســائر                                                                      لتحقیــ� ز�ـادة اإلنتاج�ــة �مـا یتوافـ� مــع الفاعل�ـة والجــودة فـي األداء وتقلیــل   ،                        وانتقـاء مناهجهــا وتطو�رهـا   ،         التدر�ب�ـة
                     و�التـــالي االســـتراتیج�ة    ،                   لنجـــاح اســـتراتیج�اتها    ً  ضـــماًنا    ،              األخـــر� �المؤسســـة                                        ، والتكامـــل والتنســـی� والتعـــاون مـــع اإلدارات             أو الحـــد منهـــا

            لالسـتفادة مـن          المناسـب                                    من خـالل وضـع العامـل المناسـب فـي الم�ـان    ،                                                     العامة للمؤسسة، واستغالل طاقات العناصر ال�شر�ة العاملة
      دائهـم  أ                                   ممـا یـنع�س علـى قـدراتهم ومهـاراتهم فـي    ،    الئهـم                           وز�ـادة حماسـهم وانتمـائهم وو    ،                                              م�ان�اته وقدراتـه، ورفـع الـروح المعنو�ـة للعـاملین إ

                              الهـدف الــرئ�س مـن عمل�ــة التخطــ��   و                                                                                            لواج�ـاتهم الوظ�ف�ــة، ومراعـاة الفــروق الفرد�ـة والثقافــات المختلفــة لـد� العــاملین فـي بیئــة العمــل.
                                  مــا �حقــ� التــوازن المســتقبلي بــین مــا                                                                                     االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة هــو تــوفیر احت�اجــات اســتراتیج�ة الجامعــة مــن المــوارد ال�شــر�ة، �

   ).  45  :     2007        (القرشي،                    فر منها في الجامعة ا       هو متو                                            �حتاج العمل المستقبلي من موارد �شر�ة، وما

   :                                        مراحل التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة  - د

                    المسـتقبل، ونقـا� قـوة                                                                                     التخط�� االستراتیجي على تحدید الفرص والتهدیدات المتعلقـة بـوفرة وشـح المـوارد ال�شـر�ة فـي       �عتمد 
                        ن تخطـ�� المـوارد ال�شـر�ة  أ                                                                                           وضعف الموارد ال�شـر�ة فـي المسـتقبل والمتاحـة للمنظمـة، فـي ضـوء التحلیـل العـام لمتغیـرات البیئـة، و 

                                                                                       تحدید رسالة ووضع األهداف والغا�ات وتقی�م المناخ من المـوارد ال�شـر�ة وتحلیـل العمـل، وتحدیـد  ل   ا     ً ا وفقً                 ً ن ��ون استراتیج�ً  أ     �م�ن 
                             ن التخطــ�� االســـتراتیجي للمـــوارد      إلـــى أ   )   130  :     2007         (القرشــي،              ). لهــذا تشـــیر   87  :     2003         (الهیتـــي،                     لطلــب، وتحدیـــد العــرض ا

  ٕ       ٕاجــراءات                                     الخطــة االســتراتیج�ة للمــوارد ال�شــر�ة، و            قواعــد بنــاء                   لمــوارد ال�شــر�ة، و                                     مــن فــي الخلف�ــة التصــور�ة لعمل�ــة بنــاء ا  ��        ال�شــر�ة 
                                                             لخطة المستقبل�ة للموارد ال�شـر�ة، والتنفیـذ والمتا�عـة والتقـو�م              نموذج لبناء ا �              المستقبل�ة، و          ال�شر�ة                   ستراتیج�ة للموارد       لخطة اال ل       البناء 

           تضــم الرؤ�ــة                                             ن مراحــل التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة أ  )   64  :     2012   ،        أبــو صــالح      و�ــر� (                              لعمل�ــة بنــاء المــوارد ال�شــر�ة.
    ة.                                                                    التي تحدد المسار والرؤ�ة االستراتیج�ة الكل�ة للدولة حول المورد ال�شر�                                              والرسالة واألهداف والس�اسات االستراتیج�ة العامة 

             االسـتراتیج�ة،          والرؤ�ة                                                        التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة �أنها ص�اغة الرسالة       مراحل   )  25  :     2007       (سامي،        و�حدد
                                                                    والخارج�ة، وتحدید البدائل االسـتراتیج�ة، والعوامـل المحـددة والمـؤثرة فـي                  البیئة الداخل�ة                                 وتحدید األهداف االسراتیج�ة، وتحلیل 

                                                                ن مراحل التخط�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة هـي دعـم اإلدارة العل�ـا  أ   )    2010       (ص�ام،                                 نجاح االخت�ار االستراتیجي. وتر� 
     رؤ�ـة                                     )، ووجـود توجهـات اسـتراتیج�ة للمؤسسـة                                (تحلیـل البیئـة الداخل�ـة والخارج�ـة                                         للتخط�� االستراتیجي، والتحلیل االستراتیجي

       و�ــر�                                                                                              ، ووجــود خطــة اســتراتیج�ة وتنفیذ�ــة، وتنفیــذ الخطــة االســتراتیج�ة، ومراق�ــة وتقیــ�م الخطــة االســتراتیج�ة.  ا             ً ورســالة وأهــدافً 
       �مهـــا. ی               ة، وتنفیـــذها وتق �                                                ن مراحـــل التخطـــ�� االســـتراتیجي تتضـــمن صـــ�اغة االســـتراتیج أ  )   43-  42  :     2007               (حمـــود، الخرشـــة، 

              تنم�ـة المـوارد                                      تنم�ـة المـوارد ال�شـر�ة، وتنظـ�م عمل�ـة                                                          ن تتضمن الخطـة االسـتراتیج�ة توجـه الرؤ�ـة (الرسـالة) أو فلسـفة أ     و�جب 
              ن مراحــل الخطــة  أ   أو     ).  55  :     2005      (حســن،                                                                      ال�شــر�ة، وتحــدد مســاعدات المــدیر�ن المقدمــة لضــمان الــدعم والمــوارد الالزمــة

      تطبی�   و                                                                    فلسفة الموارد ال�شر�ة، وقاعدة ب�انات لتخط�� تنم�ة الموارد ال�شر�ة،    أو            (الرسالة)                              االستراتیج�ة تتضمن توجه الرؤ�ة 
                                                                                                                     االستراتیج�ات والتكت��ات، وجداول التنفیذ الفعلي، والمالحظة والمتا�عة، والتقی�م ومعرفـة نتـائج العمـل، ومـدخل إعـادة اله��لـة 
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                                           التخطـــ�� االســـتراتیجي للمـــوارد ال�شـــر�ة تكمـــن فـــي           أن مراحـــل   )  97  :     2006        (المرســـي،       و�بـــین    ).  57  :     2005      (حســـن،            والمراجعـــة
                           احت�اجات الموارد ال�شر�ة.  و                      البدائل االستراتیج�ة،   و               تحلیل البیئة،   و                            المهمة/ الرسالة، واألهداف،

                                                                         مراحــل التخطـ�� االســتراتیجي فــي إدارة المــوارد ال�شـر�ة هــي تحدیــد الرؤ�ــة والغــرض        إلــى أن    )  69-   68  :     2004                و�شـیر (البرادعــي،
                                                     ن التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شـر�ة ��مـن فـي التحضـیر  أ  ) Geyer, 2006: 8-22        . و�ر� ( ة                                والرسالة، ووضع األهداف االستراتیج�
                                                                                          تطـو�ر االسـتراتیجي، ووضـع خطـة االسـتراتیج�ة والموافقـة علیهـا، وتنفیـذ الخطـة، والمتا�عـة والتقیـ�م.   ال                                   لعمل�ة التخطـ��، والتحلیـل البیئـي، و 

                                                                                         ن التخطـ�� االسـتراتیجي فـي إدارة المـوارد ال�شــر�ة یبـدو مـن خـالل الدراسـة المستف�ضـة لتحقیـ� رســالة  أ  )  2  :     2011    طـي،            و�ضـیف (الحن
                                          ٕ                                                 لبیئــة الداخل�ــة والخارج�ــة للمؤسســة، وتصــم�م وٕاعــداد االســتراتیج�ة حســب متطل�ــات االســتراتیج�ة العامــة                              المؤسســة، والدراســة التفصــیل�ة ل

  :     2007              و�وضـح (عقیلـي،             والتطـورات.   ،       الراجعة          والتغذ�ة   ،                                      نفیذ االستراتیج�ة، وتطو�رها حسب النتائج                             للمؤسسة، ووضع معاییر واضحة لت
                                                                                                                 ن مراحل التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة هي التحدید والتنبؤ �اتجاهـات المتغیـرات البیئ�ـة، وتقـدیر حاجـة اسـتراتیج�ة  أ  )    259-    238

                                                                                                            ال�شر�ة، واستراتیج�ات التعامل مع نتائج تخط�� المـوارد ال�شـر�ة، وخطـة المـوارد ال�شـر�ة االسـتراتیج�ة. أو أن مع�ـار                     الجامعة من الموارد
                                                                                                                         التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة هو مد� دقة تحقیـ� التـوزان بـین حجـم العمـل وقـوة العمـل فـي تقیـ�م نشـا� تخطـ�� المـوارد ال�شـر�ة 

       ، ومـد�       األخـر�                                                                           تكلفة مم�نة، ومد� التنسی� بین نشـا� التخطـ�� مـع وظـائف إدارة المـوارد ال�شـر�ة       �أقل    ط��                         االستراتیجي، وأن یتم التخ
                                                                   في الجامعة من حیث تحدیدها لحجم أعمالها، وقوة العمل المتاحة لدیها.        األخر�       دارات                               التنسی� بین نشا� التخط�� مع اإل

                  الجودة الر�اد�ة: - 2- 1
 مفهوم الجودة الر�اد�ة:  - أ

                                                                                                    عن الجودة الر�اد�ة ذا أهم�ة خاصة في مجال الر�ادة، وتم التطرق إلى هـذا المفهـوم مـن وجهـات نظـر مختلفـة مـن        ال�حث     أص�ح 
 ;Valtonen, 2007 (                                                               �عــض الدراســات إلــى مفهــوم الجــودة الر�اد�ــة مــن وجهــة نظــر نفســ�ة أمثــال    ت                              قبــل ال�ــاحثین الســا�قین، إذ تطرقــ

Krauss, Frese, Friedrich & Unger ,2005; Darroch & Clover ,2005( خـر مـن منظـور المهـارات                 ، وتطـرق الـ�عض اآل                     
                                                غلب�ة الدراسات السا�قة تعـرف الجـودة الر�اد�ـة علـى   أ     فإن             ، و�اختصار(Bath, Smith, Stein & Swann, 2001 )                والكفاءات أمثال 

                               �شــیر مفهــوم الجــودة الر�اد�ــة إلــى     إذ  . (Rani &Hong, 200: 45)                                                 � ق�مــة جیــدة ومهمــة، والخصــائص التــي �متلكهــا الــرواد"  أ "   ا   أنهــ
                                                                                                                          الصــفات الشخصــ�ة، والم�ــادرات، والســلو��ات التــي یتمتــع بهــا القــادة الر�ــادیون، والعوامــل المــؤثرة فــي ســلو�هم الر�ــاد� الــذ� �م�ــنهم مــن 

  (Palmarudi & Jusnni, 2012: 77)      و�عـرف    ). Guzman, 1995: 213                                            اإلبـداع فـي مجـال أنشـطتهم وخلـ� ق�مـة لمنظمـاتهم (
                               ذج مســتقلة لخلـ� میـزة تنافسـ�ة فــي  ا                               ا مـن قبـل الــرواد الـذین ینفـذون نمـ            ً ن ��ــون مملوً�ـ أ                         "الســلوك الر�ـاد� الـذ� یجـب    ا                   لجـودة الر�اد�ـة �أنهـ ا

              وتتصف �اآلتي:                        السمة الر�اد�ة للمنظمات    ي                مجال األعمال"، وه
 .تحمل المخاطرة               
 .(التر�یز على الس�طرة) ،وجود الثقة                                   

 .التوجه نحو التحقی�                    

 .(االعتراف �أهم�ة العالقات التجار�ة في مجال األعمال) العالقات مع اآلخر�ن                                                                    

 بداع           االبتكار واإل    .   

      تعنـي    إذ           الر�اد�ـة،         والجـودة        الجـودة       إدارة       مفهـوم     بـین         التفرقـة      وجـوب     إلى  ) Guzman & Santos, 2001: 213 (      �شیر
                  والطـرق لرفـع مسـتو�          الوسـائل                                  وذلـك �مراجعتهـا وتحلیلهـا وال�حـث عـن    ،                        المسـتمر للعمل�ـات اإلدار�ـة          والتحسین        التطو�ر        األولى
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    مـن   ،                                                                                                    وتقلیل الوقت إلنجازها �االستغناء عن جم�ع المهام والوظائف عد�مة الفائدة وغیر الضـرور�ة للز�ـون أو للعمل�ـة   ،     األداء
      �صـدد                    حت�اجـات الز�ـون. أمـا                                                                              تخف�ض التكلفة ورفع مستو� الجودة، مستندین في جم�ـع مراحـل التطـو�ر إلـى متطل�ـات وا     أجل

    ): 3  :     2013      مین، أ (      اآلتي    في       فتكمن          الر�اد�ة        الجودة       أهم�ة

 محدودة.       موارد    ظل    في         للمنظمة          والماد�ة        االسم�ة        الق�مة       تعظ�م        
 التكالیف والنفقات ضمن مستو�اتها المسموح بها.     على        الحفا�                                             
 فیها.       الهدر      وعدم              والمعلومات�ة          والماد�ة         المال�ة         الموارد     على        الحفا�      
 جدیدة لمواك�ة البیئ�ة الدینام���ة المستمرة في التغییر                             البتكار أسالیب وتقن�ات إدار�ة           المستمرة        الحاجة                                                     . 
 والتقلیل من األس�اب المؤد�ة إلى ش�اواهم                    المنتجات حسب رغ�اتهم        بتطو�ر      وذلك   ،       الز�ائن     ثقة     �سب     على        القدرة       ز�ادة ،                                        .  
 وٕام�ان�ة المنافسة على مستو�ات عال�ة من الجودة.                       واإلبداع في دن�ا األعمال         والنمو        ال�قاء                                             ٕ   

                       ، یبـین األنمـوذج العوامـل     2001                         ا للجـودة الر�اد�ـة فـي عـام                    ً ول من اقترحا أنموذًجـ أ  Santos و  Guzman           و�عد �ل من 
  ر       التطــو               تــؤثر فــي تحقیــ�        ومــن ثــم    ،                                                                                 التــي تــؤثر فــي الجــودة الر�اد�ــة، و�ــدوره تــؤثر الجــودة الر�اد�ــة فــي تحقیــ� النجــاح الر�ــاد�

                            �ما هو موضح في الش�ل اآلتي:   ،                 االقتصاد� �ش�ل عام

  
Source: (Guzman & Santos, 2001: 218 ). 

  )1الش�ل (
  نموذج المتكامل للجودة الر�اد�ةاأل 

  أسس الجودة الر�اد�ة:  - ب

   )Guzman & Santos, 2001 (                                                                             ستعتمد الدراسة الحال�ة في تحدید أسـس الجـودة الر�اد�ـة علـى األنمـوذج الـذ� تقـدم �ـه 
   ، )Darroch & Clover, 2005 (                                                                                  والذ� �عد األنموذج المتف� عل�ه من قبل الكتاب وال�ـاحثین. إذ تـم اعتمـاده مـن قبـل �ـل مـن 

   .(Rani &Hong, 2013) و   ،(Cumplido & Liñán, 2007) و

تفضیل العمل 
لحسابھم 
 الخاص

  

	 	السلوك الریادي	الدافعیة

 سس الجودة الریادیةأ

  العوامل العالمیة:
	بیئة المشروع. -
	الفرص اإلنتاجیة -
  العوامل االجتماعیة والثقافیة. -
  العوامل السیاسیة. -

  :الشخصیةالعوامل 
	العائلة -الخبرة      -     التعلیم  -

النجاح 
 الریادي

التطور 
 االقتصادي
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                    الدافع�ة الر�اد�ة:  - 1- ب

                                  وتنفیـذ الرؤ�ـة المشـتر�ة، و�ضـمن ذلـك                   �مان �الهدف العـام                                                    الدافع�ة �ش�ل عام هي القدرة على تشج�ع اآلخر�ن على اإل
          التــي تلهــم                       المعلومــات وفهــم األشــ�اء       توصــیل           بإم�ــانهم                         ، إذ القــادة الــذین �حفــزون     خــر�ن                                االســتماع الفعــال لمعرفــة مــا �حفــز اآل

       ن �سـلك                                                         مـا �عنینـا فـي هـذه الدراسـة هـي العوامـل التـي تـدفع �الر�ـاد� أل    لكـن    .(Maccoby, 2001: 60)      الت�ـاع   �ا       اآلخـر�ن 
                                                                                                      وفي هذا الصدد هناك نوعان من الدوافع التي تتحدد في ضوئها الجودة الر�اد�ة، وهي الدوافع الداخل�ة الناتجة    ا.        ً ا ر�اد�ً     ً سلو�ً 

                                                               صــلة �أهــداف محــددة فــي الح�ــاة الشخصــ�ة، والــدوافع الخارج�ــة ناتجــة مــن    �                  مزاولــة نشــا� معــین ذ           �المتعــة فــي           مــن الشــعور 
                             ٕ                                                                               الرغ�ة في تحقی� أهداف ماد�ة وٕاش�اع رغ�ات ماد�ة تتوافـ� �شـ�ل �بیـر مـع رغ�ـات الفر�ـ� الـذ� �عمـل الفـرد ضـمنه، و�أخـذ 

                   ). ومـن هـذا المنطلـ� Darroch & Clover, 2005: 324                                                          بنظر االعت�ار التغذ�ة الع�س�ة الناتجة عن تحقی� هذه الرغ�ـة (
   :     �اآلتي            هذه العوامل   (Guzman & Santos, 2001: 220)     �حدد 

 :الـذ� �حفـز الشـخص ألن       رئ�س                                                          لهذا النـوع مـن الدافع�ـة طـا�ع ذاتـي، ألنـه �شـیر إلـى أن السـبب الـ                  المهنة الر�اد�ة                   
        نشاطه.               خاصة نحو تطو�ر          بجاذب�ة                  ا هو شعوره الدائم       ً ا أساسً           ً ��ون ر�اد�ً 

 ألنـه یـدرك أن    ، ا                   ً الفـرد أن �صـ�ح ر�ادً�ـ    ف�ـه      �قـرر    ،          �طـا�ع ذاتـي   ً  أ�ًضـا                  یتمیـز هـذا الـدافع           الشخص�ة:                الحاجة للتنم�ة            
          ا �موظف.                                                       ً هذا هو أفضل طر�قة ل�شعر بوجوده عندما ال ��ون التقدم مم�نً 

 :لطر�قـة                 ألنه �عتقد بهذه ا   ، ا                    ً الفرد لكي �ص�ح ر�اد�ً    ه                                     هذا النوع من الدافع�ة هو خارجي. �قرر                       �سب الكثیر من المال       
  . ا                                    ً أنه �سلك هذا الطر�� �وسیلة ل�ص�ح غن�ً    أ�    ،    ٍ مالح�ٍ                       سیز�د مستو� دخله �ش�ل     أنه 

 :ا بهـدف                       ً هـذا الـدافع ل�صـ�ح ر�ادً�ـ               ، فـالفرد ��تسـب           طـا�ع خـارجي   ً  أ�ًضـا                        لهـذا النـوع مـن الدافع�ـة                    الحاجة االقتصـاد�ة       
                                               ترك الوضع االقتصاد� المؤلم، مثل عاطل عن العمل.

 :على االستمرار فـي األعمـال                ً  عندما ��ون مجبًرا    ا                ً الفرد �ص�ح ر�اد�ً  ف       خارجي،    ً   دائًما               هذا الدافع هو                     التقالید العائل�ة                       
                                                   غالق األعمال أو االستحواذ علیها من قبل رجل أعمال آخر.  إ                              التجار�ة للعائلة، وذلك لتجنب 

                السلوك الر�اد�:  - 2- ب

                   ظهـر السـمات النفسـ�ة          ، والتـي ت                        بتطو�رها فـي تنفیـذ وظائفـه    ائد                                                     �شیر السلوك الر�اد� إلى �عض السلو��ات التي �قوم الر 
   :(Darroch & Clover, 2005: 325)              الجیدة، وتشمل          مشروعات                             والتي تعد األساس�ة في أصحاب ال   ،  له

 .الطموح أو القدرة على النمو                            
 .التخط�� والقدرة على االبتكار                             
 من النمو.                       بهدف تحقی� مستو� أعلى   ؛                                  التعاون مع المنظمات واألفراد اآلخر�ن          
 .وضع المیزان�ات وتدر�ب العاملین                                
 .روح المغامرة               

                    والطمـوح �م�ـن تعر�فـه    .                                      نهـا تسـمى �السـلو��ات المنبثقـة مـن الطمـوح أ  (Guzman & Santos, 2001: 221)      و�ؤ�ـد 
           م�ملة لقوة          في مجاالت    ً   دائًما                                                                                     �أنه الرغ�ة للوصول إلى أعلى درجة من النمو، ل�س فق� ف�ما یتعل� �الر�ح االقتصاد�، ولكن 

                                                                              ومــن هـذا المنطلــ�، تبــین أن الـرواد الــذین �متلكــون هـذه الجــودة لــدیهم سـلوك غیــر ملتــزم    .                              السـوق والحالــة االجتماع�ـة وغیرهــا
                           وفي ضوء ما تقدم �م�ن تقسـ�م                                                                                        العتماد القرارات التي وضعتها إدارة المنظمة في المواقف التنافس�ة لمواجهة البیئة المح�طة. 
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    ): 4  :     2013     مین،  أ                                           � الذ� یؤد� بدوره إلى الجودة الر�اد�ة إلى (                   عناصر السلوك الر�اد

                   المر�ز التنافسي فـي      �شمل                       ٕ     قتصر على األر�اح فق�، وٕانما  �  ال    ،                                          الطموح في الوصول إلى مستو�ات أعلى من النمو  -  أ
       لــذاتي،                            عــن ال�حـث عــن مصـادر التمو�ــل ا   ً الً                                                                بیئـة األعمــال العالم�ـة والم�انــة االجتماع�ـة والق�مــة االســتراتیج�ة، فضـ

                                                                                                           وتوفیر الموارد المال�ة لتحمل االسـتثمارات المسـتقبل�ة، والتوسـع فـي الطاقـة اإلنتاج�ـة واالسـتثمار بتقن�ـات تكنولوج�ـة 
  .                                    وز�ادة االستثمار في رأس المال ال�شر�    ،     حدیثة

      میــزات                                                                                             االبتكــار فــي المنتجــات ســواء عــن طر�ــ� إدخــال التكنولوج�ــا الحدیثــة أو ال�حــث عــن أســواق جدیــدة أو تقــد�م   -  ب
                               أو ال�حث عن مصادر تور�د جدیدة.   ،             إضاف�ة للمنتج

                                                                                           االنضــمام والتعــاون مــع مؤسســات علــى مســتو� إقل�مــي أو عــالمي، والســعي للحصــول علــى العضــو�ة فــي اتحــادات   -  ج
            الوقـت نفسـه    وفـي    ،                                                                               عالم�ة، لما لذلك من دور في الحصول على تسه�الت في مجال النشـا� الـذ� تزاولـه المنظمـة

                                وتكو�ن تحالفات مع مؤسسات عمالقة.   ،        ت األخر�            دعم المؤسسا    یتم 

            وتــوفیر بیئــة    ،                  وتحســین �فــاءة األداء   ،                                                                التوجــه االســتراتیجي �مــا یتضــمن مــن تحدیــد األهــداف والمقاصــد االســتراتیج�ة  -  د
                                                                                            عمـــل محفـــزة، واالســـتمرار فـــي اكتشـــاف واســـتغالل الفـــرص غیـــر المســـتغلة، إذ تـــتم�ن المؤسســـة بهـــذه الوســـیلة مـــن 

                                        والمنافسة مع المؤسسات األخر� ��ل شفاف�ة.   ،          جدیدة أفضل      حالة             االنتقال إلى

   :                الدراسات السا�قة - 3- 1
 ) دراسـة       Darroch & Clover, 2005 (   :أثـر        �عنـوان)      الصـغیرة والمتوسـطة الحجـم          مشـروعات                     الجـودة الر�اد�ـة فـي ال                        

                    ) منظمـة أعمـال صـغیرة   44      أداء (    فـي                                                          ا). هدفت الدراسة إلى تقصـي األثـر الـذ� تحدثـه الجـودة الر�اد�ـة       إفر�ق�        في جنوب 
   مــن    ،                                       فـي هـذه الدراسـة �اسـتخدام المـنهج التحلیلـي                                       ا، وقـد تـم اسـتخدام عمل�ـات ال�حــث الكم�ـة      إفر�ق�ـ                ومتوسـطة فـي جنـوب 

      للــدعم    ن أ                                 النتــائج التــي أســفرت عنهــا الدراســة،       أبــرز       )، ومــن     2004-    2003                                   خــالل المقــا�الت لمــدة تراوحــت بــین عــامي (
                                        في تطو�ر عمل�ة الجودة في هذه المنظمات.       شأنها  –                              ا التي تمنح لمثل هذه المنظمات                        الح�ومي والقروض وفوائده

 ســعت إلــى التعــرف علــى جاهز�ــة الــوزارات األردن�ــة فــي القطــاع العــام األردنــي للتخطــ��   و    ، )    2010            (عبــدالرح�م،        دراســة                                                                          
َ   الِفــَرق                                                     االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة، والمعوقــات التــي تواجــه، و                                   الــوزارات عــن ممارســة عمل�ــة التخطــ��     هــذه  ل    ئ�ة    حصــا  اإل  ِ 

                                 ) اســت�انة وزعــت علــى مــدراء للمــوارد    101                                     مــن خــالل تحلیــل االســت�انة التــي تكونــت مــن (   ،                          االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة
ـــام فــــي  ــوزارات، إذ  إ                                      ال�شــــر�ة ومــــدراء تــــدر�ب ورؤســــاء األقسـ           مجموعــــة مــــن        أظهــــرت                                          دارات المــــوارد ال�شــــر�ة فــــي هــــذه الــ

                                                                            درجـــة جاهز�ــة ممارســة التخطـــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة فـــي الــوزارات �انــت درجـــة     إن            ، مــن أهمهــا          االســتنتاجات
                 الكفـاءات فـي مجـال        أصـحاب             فر الخبـراء و  ا                                                           برز معوقات عمل�ة التخط�� االستراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة قلـة تـو  أ          متوسطة، و 

                           أفــراد عینــة الدراســة لجاهز�ــة        إدراك   فــي     ئ�ة     إحصــا                                                            التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
                                                                                                          ممارسـة التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شـر�ة �ســبب الجــنس، والمســتو� التعل�مـي، والخبــرة، والوظ�فــة، وقــدمت الدراســة 

                                 یتناسـب مـع واقـع المؤسسـات الح�وم�ـة                                                         منها اعتماد مـنهج فـي التخطـ�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة   ،            �عض التوص�ات
                                                                یتناسب مع ثقافة هذا األسلوب، ومتا�عة وتقو�م أداء هؤالء المدیر�ن.          ونشر وعي    �ة،    ردن  األ

  ،الجامعــات الفلســطین�ة مــن     فــي                 للمــوارد ال�شــر�ة            االســتراتیجي         التخطــ��     واقــع     علــى                 هــدفت إلــى التعــرف     ، و  )    2013              دراســة (الصــدر                       
          الجامعــات    فــي                 للمــوارد ال�شــر�ة            االســتراتیجي        للتخطــ��         ممنهجــة        حق�ق�ــة        ممارســة      هنــاك    هــل     وهــو      رئ�س         الســؤال الــ         جا�ــة عــن      خــالل اإل
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                                                                                                     مدت الدراسة في جانبها العملي علـى تحلیـل الب�انـات التـي تـم الحصـول علیهـا مـن الق�ـادات اإلدار�ـة فـي الجامعـة،  ت   واع            الفلسطین�ة؟ 
    فـي         ال�شـر�ة         المـوارد       إدارة    فـي            االسـتراتیجي         التخطـ��       أسـلوب             تطبیـ� مـنهج و           منها عـدم   ،                                  ولخصت الدراسة مجموعة من االستنتاجات

   مـن      بهـا         الم�لفـة        األنشـطة          عـن تنفیـذ          الجامعـات    فـي                 المـوارد ال�شـر�ة     قسـم         فعال فـي      �ش�ل          المطلو�ة         النتائج        ال تحق�                 الجامعات، وأنها
         ال�شـر�ة         للمـوارد            االسـتراتیجي         التخطـ��       أسـلوب      مـنهج      تبنـي         الدراسـة     هـذه        واقترحـت   .   ��ل         للجامعة             االستراتیج�ة         �األهداف       ر�طها      دون 
ــالموارد           والمتعلقــة          الجامعــات       تواجــه      التــي      عوقــات    الم         لمواجهــة        �وســیلة            الفلســطین�ة          الجامعــات    فــي        إدارة       أنشــطة     ر�ــ�    ، و     فیهــا         ال�شــر�ة          �

        وتســاهم   ،           االســتراتیج�ة        لجامعــة ا       أهــداف    مــع        منســجمة        المهــام     تلــك       تكــون      لكــي      وذلــك          للجامعــة،             االســتراتیج�ة        �ــالخط�                 المــوارد ال�شــر�ة
    فـي         ال�شـر�ة         للمـوارد             االسـتراتیج�ة       للخطـة         المقتـرح       العـام     طـار  اإل    مـن          االسـتفادة          بإم�ان�ـة     ً أ�ًضـا         الدراسـة     هـذه      أوصـت     �مـا  ،        تحق�قهـا    في

   .      األخر�             الفلسطین�ة          الجامعات    في    �ه           واالسترشاد   ،      دراس�ة       �حالة         الوطن�ة        النجاح       جامعة
 ) الر�اد�ــة فــي تعز�ــز الســمعة                                                           �ســعى هــذا ال�حــث إلــى الكشــف عــن إم�ان�ــة اســتثمار م�ونــات الجــودة     ، و  )    2013     مــین،  أ       دراســة                         

ــ   ا                                                           ً االســتراتیج�ة فــي عینــة مــن فاكلت�ــات جامعــة دهــوك، وقــدم ال�حــث إطــارً     ا                                      ٕ    ً للجــودة الر�اد�ــة والســمعة االســتراتیج�ة، وٕاطــارً    ا    ً نظرً�
ـــتقلة والســــمعة    ا      ً میــــدان�ً                                                                                                �ســــتهدف التعــــرف علــــى طب�عــــة العالقــــة واألثــــر بــــین م�ونــــات الجــــودة الر�اد�ــــة بوصــــفها متغیــــرات مسـ

                                تضـــمن مجموعـــة مـــن الفرضـــ�ات الرئ�ســـة  ی                                      ، وهـــو مـــا دفـــع إلـــى تكـــو�ن أنمـــوذج افتراضـــي  ا     ً معتمـــدً    ا               ً �ة بوصـــفها متغیـــرً          االســـتراتیج
                                                                                                             والفرع�ة التي تم اخت�ارهـا مـن خـالل اسـتخدام �عـض وسـائل التحلیـل اإلحصـائي للب�انـات التـي تـم جمعهـا عـن الفاكلت�ـات عینـة 

                                    عدد من التساؤالت ال�حث�ة من أبرزها:         جا�ة عن                        و�ش�ل عام �حاول ال�حث اإل                      ال�حث في جامعة دهوك.
                                             والسمعة االستراتیج�ة في فاكلت�ات عینة ال�حث؟          الر�اد�ة        الجودة        م�ونات     بین        ارت�ا�      عالقة      وجود     مد�  -  أ

                                             والسمعة االستراتیج�ة في فاكلت�ات عینة ال�حث؟          الر�اد�ة        الجودة        م�ونات     بین       تأثیر      عالقة      وجود     مد�  - ب

         ما یلي:     إلى        ، نخلص                الدراسات السا�قة                      و�نظرة تحلیل�ة لنتائج 

       مـن خـالل    ،                                          نحـو تبنـي وتحقیـ� الجـودة الر�اد�ـة فـي الجامعـة   ا     توجههـ   فـي                                       تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السا�قة   -  أ
                    ي لتحقی� هذا الغرض.   ساس                   �اعت�اره المساند األ   ،                                        وظ�فة التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة

                   التخطــ�� االســتراتیجي               الــذ� یتمثــل فــي                                                                  فتحــت آفــاق لل�ــاحثین حــول الــر�� بــین هــذین المتغیــر�ن، المتغیــر المســتقل   - ب
   ا.                   ً الدراسات السا�قة معً       إلیها              ذ لم تتطرق  إ   ،               الجودة الر�اد�ة              الذ� یتمثل في                 والمتغیر التا�ع    ،               للموارد ال�شر�ة

                                                 و�التـالي جـاءت الدراسـة الحال�ـة مت�اینـة النتـائج مـن    ،                                              غلب هذه الدراسـات فـي بیئـات عالم�ـة وعر��ـة متنوعـة  أ      ط�قت   - ج
                       وأسس الجودة الر�اد�ة.   ،                                  التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة      تبني          حیث مستو� 

                           منهاج الدراسة، و�حتو� على: - 2

               فروض الدراسة.  - 1- 2

                                    اعتمدت الدراسة على الفرض�ات اآلت�ة:   ،        ألنموذجها   ا               ً الدراسة واخت�ارً           مع أهداف   ا     ً توافقً 

                 (مجتمعة ومنفردة)                                    التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة                             وجود عالقة ارت�ا� معنو�ة بین   :      األولى                الفرض�ة الرئ�سة   -  أ
                                 في عینة من فاكلت�ات جامعة دهوك.                      لد� الق�ادات اإلدار�ة                 الجودة الر�اد�ة  و 

       الجـودة                     (مجتمعـة ومنفـردة) فـي                                    للتخطـ�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة       معنـو�     أثـر       وجـود                         الفرض�ة الرئ�سـة الثان�ـة:   - ب
  .                                                   لد� الق�ادات اإلدار�ة في عینة من فاكلت�ات جامعة دهوك         الر�اد�ة 



 2016 )�انون أول( د�سمبر - 2ع  ،36 مج لإلدارة، العر��ة المجلة 

307 

   :             نموذج الدراسة أ  - 2- 2

                                                                                                       تستلزم المعالجة المنهج�ة لمش�لة الدراسة في ضوء إطارها النظر� تصم�م أنمـوذج افتراضـي �مـا هـو موضـح فـي الشـ�ل 
   ،           قیـد الدراسـة            الفاكلت�ـات   فـي                                                                       االرت�ا� واألثر بین التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة والجودة الر�اد�ـة                 الذ� �صور عالقة   ، ) 2 (

           ألنمـوذج علـى       لهـذا ا     مهما                                ئ�ة. وقد اعتمد ال�احثان فـي تصـم�   حصا                        نتائج تحلیل االخت�ارات اإل ل   ا   ً وفقً    ،                         والتي تثبت تحق�قه من عدمه
                   �الجودة الر�اد�ة.                                                �مثل المتغیر المستقل. أما المتغیر التا�ع فتمثل         �ة الذ�                                       أ�عاد التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر 

  
   .                         المصدر: من إعداد ال�احثین

  نموذج الدراسةأ) 2الش�ل (

   : ة            وعینة الدراس       مجتمع  - 3- 2

        وال�ــالغ                        والمعهــد العــالي للتخطــ��    ،    �حــاث         ومراكــز األ   ،          فاكلت�اتهــا      مجمــوع    فــي            جامعــة دهــوك    فــي                     یتمثــل مجتمــع الدراســة 
        إلم�ان�ـة                       إلجـراء الدراسـة الحال�ـة    ا         ً كـون میـدانً  ت ل              ت جامعـة دهـوك            ، وقد اختیـر     2014 / 6 / 1      لغا�ة          كاد�م�ة أ      مؤسسة   ) 12       عددها (

ــار متغیــرات الدراســة فــي الجامعــة �شــ�ل أكثــر دقــة مــن غیرهــا مــن المنظمــات لمــا �متلــك العــاملون                  فیهــا مــن مســتو�ات                                                                                           اخت�
   هـا       �مـا إن                 ضـمن محافظـة دهـوك،     �                                                           أهداف الدراسة الحال�ة، وألنها تشـ�ل المنظمـة التعل�م�ـة الكبـر    مع                       تعل�م�ة متنوعة تتناسب 

                                                فاكلت�ات في مختلف االختصاصات، وتمتلك عالقـات تعـاون      تسع                                  في الجانب الكمي والنوعي، إذ تحتضن    ا      ً متزایدً    ا        ً تشهد نموً 
       قل�م.                                                                 مع �عض الجامعات العالم�ة المتطورة، وتعد من الجامعات القد�مة في اإل

     خمـس                لدراسة فیهـا بلـغ       خضعت ل     التي             الفاكلت�ات   دد    ن ع أ   أ�    ؛                  لتكون عینة للدراسة                     ) من هذه الفاكلت�ات %56 (          تم تحدید  و 
                        لجملة من األس�اب أهمها:                     كون عینة للدراسة جاء  ت                       اخت�ار هذه الفاكلت�ات ل و   .          غیر عشوائي                          فاكلت�ات تم اخت�ارها �ش�ل 

 .ِقدم تأس�س �عض الفاكلت�ات الم�حوثة �فاكلتي القانون واإلدارة واالقتصاد                                                                   ِ  
 .حداثة تأس�س �عض الفاكلت�ات الم�حوثة �فاكلتي العلوم التر�و�ة/ ئاكر�                                                                    
  ة.    نسان         العلوم اإل            �ة �فاكلتي     إنسان                                   �عض الفاكلت�ات الم�حوثة ذات تخصصات�    
 .عض الفاكلت�ات الم�حوثة ذات تخصصات علم�ة �فاكلتي العلوم التطب�ق�ة�                                                                   

  .عالقة االرتباط إلىیشیر 
  .عالقة األثر إلىیشیر 

 االستراتیجي للموارد ال�شر�ة التخط��

 تقدیر حاجة البیئ�ة متغیراتال

 سس الجودة الر�اد�ةأ

 خطة الموارد ال�شر�ة النتائجالتعامل مع 

 السلوك الر�اد� الدافع�ة
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  ،ــا (دبلــوم عــاِل       إذ إن                                                تمــنح غالب�ــة الفاكلت�ــات المختــارة أكثــر مــن شــهادة ِ  أغلــب هــذه الفاكلت�ــات تمــنح شــهادات عل�                                               
                     وماجستیر ود�توراه).

   لي      مسـئو          العلم�ـة،       قسـام                 ، رؤسـاء ومقـرر� األ "      السـ�ول "                             ق�ادات اإلدار�ـة (العمیـد، مـدیر   ال   في                           ما األفراد الم�حوثون فتمثل  أ
    وتــم    ،                         ورســم الس�اســات االســتراتیج�ة                            العل�ــا هــي مر�ــز صــنع القــرارات         اإلدارة       إلــى أن            وذلــك راجــع   ، ا                    ً الوحــدات الرئ�ســة) حصــرً 
                       اخت�ارهم �ش�ل عشوائي.

     ها:     أسلو�                     مصادر جمع الب�انات و   - 4- 2

   �ـة     األول                                                             �ـة والثانو�ـة، إذ اعتمـدت الدراسـة علـى جمـع الب�انـات مـن المصـادر    األول                     الب�انـات مـن مصـادرها       تم جمـع 
                                      التـــي تـــم تصـــم�م متغیراتهـــا �االســـتفادة مـــن  1        االســـت�انة       أســـلوب               مـــن خـــالل اســـتخدام    ،              العملـــي للدراســـة     طـــار         لتغط�ـــة اإل

(Guzman & Santos, 2001)  و (Darroch & Clover, 2005)،   المسـتمدة مـن       سـئلة          وضـع �عـض األ   عـن    ً الً   فضـ            
                                                                                             مع األخذ بنظر االعت�ار بیئة الفاكلت�ا قید الدراسـة، والمقابلـة الشخصـ�ة مـع مفـردات العینـة. واعتمـدت    ،                  سس الجودة الر�اد�ة أ

   .        الثانو�ة                                                                                         على المتاح من الكتب، واأل�حاث المنشورة، والدور�ات في بناء اإلطار النظر� للدراسة من مصادرها 

                ئ�ة المستخدمة:   حصا  اإل    یب   سال  األ  - 5- 2

       مجموعـة                ت الدراسـة علـى     اعتمـد   ، ا                      ومـن أجـل اخت�ـار فرضـ�اته   ، ة      الحال�         الدراسة                �عاد دق�قة تخدم  أ                   من أجل التوصل إلى
                                    من األسالیب اإلحصائ�ة تتمثل في اآلتي:

 ها                                 من أجل وصف متغیرات الدراسة وتشخ�ص   ،            ات المع�ار�ة     نحراف                                                النسب المئو�ة والتكرارات والمتوسطات الحساب�ة واال  .  
  ال�س�� لتحدید قوة العالقة وطب�عتها بین متغیرات الدراسة.        االرت�ا�       معامل                                                        
  التا�ع                                                      في ق�اس التأثیر المعنو� للمتغیرات المستقلة في المتغیر                       الخطي ال�س�� والمتعدد         االنحدار      .   

   ،                                                              اإلحصـائي فـي إیجـاد التوز�عـات التكرار�ـة واسـتخراجها والوسـ� الحسـابي  (SPSS: V. 15)                      وقـد تـم اسـتخدام برنـامج 
                                  عن إیجاد نتائج االرت�ا� واالنحدار.   ً الً             المع�ار�، فض       نحراف   واال

                حـدود الدراسة:  - 6- 2

                          إلى حدود زمان�ة وم�ان�ة:                         �م�ن تقس�م حدود الدراسة

 2014 /8 /1          ) ولغا�ة (    2014 /4 /  10 (                                                          الحدود الزمان�ة: امتدت الحدود الزمان�ة للدراسة للمدة بین    .(    
 الف�لت�ات التا�عة لجامعة دهوك التي خضعت للدراسة.   في                                                 الحدود الم�ان�ة: تتمثل الحدود الم�ان�ة للدراسة                                                 
 .الحدود الموضوع�ة: تتمثل في التخط�� االسترات�حي للموارد ال�شر�ة والجودة الر�اد�ة                                                                                 

                       وصف األفراد الم�حوثین:- 7- 2

  )   54          عیــد منهــا (  أ           ) اســتمارة   65               وقــد بلــغ عــددها (   ،                                                        اســتمارة االســت�انة علــى األفــراد الم�حــوثین (الق�ــادات اإلدار�ــة)                 تــم الق�ــام بتوز�ــع 
                     ا لخصائصهم الفرد�ة.                            ً ) توز�ع األفراد الم�حوثین وفقً  1                 )، و�وضح الجدول ( %    83                       أن نس�ة االستجا�ة �انت (   أ�    ،             صالحة للتحلیل

																																																											
  ).1( استمارة االست�انة موضحة في الملح�1
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  )1الجدول (
  ا لخصائصهم الفرد�ة                          ً توز�ع األفراد الم�حوثین وفق  

  النس�ة  العدد  الفئات  الخصائص  ت

  المنصب  1

 1.9 1  العمید
 1.9 1  معاون العمید
 33.3 18  رئ�س القسم
 20.4 11  مقرر القسم

 42.6 23  ل الوحدةمسئو 
 100 54  المجموع

  الشهادة  2

 24.1 13  د�توراه
 38.9 21  ماجستیر

 - -  دبلوم عالي
 37.0 20  ��الور�وس
 100 54  المجموع

  اللقب  3

 1.9 1  استإذ
 16.7 9  استإذ مساعد

 22.2 12  مدرس
 22.2 12  مدرس مساعد

 37.0 20  أخر� 
 100 54  المجموع

  الجنس  4
 79.6 43  ذ�ر
 20.4 11  انثى

 100 54  مجموع

  العمر  5

 35.2 19  سنة فاقل 30
31 - 40  16 29.6 
41 - 50  13 24.1 
 11.1 6  أكثرف 51

 100 54  المجموع

  الخدمة في المنصب الحالي  6

   9  اقل من سنة
1 - 3  24   
3 -4  18   

   3  أكثرسنة ف 4
  100 54  المجموع

  الخدمة في الوظ�فة  7

 46.3 25  سنوات فاقل 5
6 - 10  16 29.6 
11 - 15  5 9.3 
 14.8 8  أكثرف 15

 100 54  المجموع

  التدر�ب  8

 24.1 13  ال یوجد

  یوجد
1-3  26   
4-6  9  
   6  أكثرف 7

 100 54  مجموع
  المصدر: إعداد ال�احثین.
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                             وصف وتشخ�ص متغیرات الدراسة:  - 8- 2

ً            یتناول هذا المحور وصف وتشخ�ص متغیرات الدراسة، إذ تم ترمیز هذه المتغیرات بهدف معالجتها ابتداًء من التحلیـل                                                                                              
             لكــل متغیــر مــن               ات المع�ار�ــة     نحرافــ                 وســا� الحســاب�ة واال                                               مســتخدمین التوز�عــات التكرار�ــة والنســب المئو�ــة واأل   ،          ي للب�انــات    األولــ

    ). 2                       �ما هو مبین في الملح� (   ،               متغیرات الدراسة
              الوســ� الحســابي                                ) إلــى التوز�عــات التكرار�ــة وقــ�م  2             �شــیر الملحــ� (                                     التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة:       أ�عــاد  -  1-  8-  2

                                                                                                      المع�ار� أل�عاد التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة وعلى مستو� العینة قید الدراسة، وف�ما �أتي تحلیلها:       نحراف   واال
                           الم�حــوثین حــول هــذا ال�عــد مــن                إلــى أن إجا�ــات   ) 2                                تشــیر النتــائج الــواردة فــي الملحــ� (   :                         التنبــؤ �ــالمتغیرات البیئ�ــة  -  أ

        ، و�وسـ�      جا�ات           ) من تلك اإل %     54.03                     إذ بلغت نس�ة االتفاق (   ،                  تمیل �اتجاه االتفاق  ) X16-X11             خالل مؤشراته (
                          علــى مؤشــرات هــذا ال�عــد نســ�ة                                )، فــي حــین بلغــت نســ�ة عــدم االتفــاق      1.025        مع�ــار� (        انحــراف    ) و     3.46       حســابي (

       ن اعلــى  أ  و    ،       الدراســة                                                                             )، وهــذا یــدل علــى تــوافر مؤشــرات �عــد التنبــؤ �ــالمتغیرات البیئ�ــة فــي الفاكلت�ــات قیــد  %     19.16 (
        انحـــراف    ) و     3.54 (               )، و�وســـ� حســـابي  %61.1                       ) إذ بلغـــت نســـ�ة االتفـــاق (X14                            نســـ�ة اتفـــاق �انـــت علـــى المؤشـــر (

                   المعلومـات المتعلقـة       جم�ع                                       الجامعة تسعى لتوفیر قواعد ب�انات تتضمن   ن  أ               )، مما یدل على      0.966               مع�ار� مقداره (
                                        نسـ�ة اتفـاق لمؤشـرات هـذا ال�عـد علـى المؤشـر     أقـل           حـین �انـت    في  .                                           �مواردها ال�شر�ة في جم�ع المستو�ات اإلدار�ة

) X16) مما یدل على      1.028             المع�ار� له (       نحراف     ) واال    3.33                              )، و�لغ الوس� الحسابي للمؤشر ( %    46.3       ) وهي ،(               
                            الموارد ال�شر�ة في الجامعة.       أنشطة      جم�ع                                تم دراسة حجم العمل المستقبلي في  ت       أنه ال

       نحـراف                                                ) إلى التوز�عات التكرار�ـة وقـ�م الوسـ� الحسـابي واال 2                    تشیر معط�ات الملح� (   :       ال�شر�ة                         تقدیر الحاجة إلى الموارد   -  ب
  )  %     47.11 (                 التــي تؤ�ــد اتفــاق   ،                                تقــدیر الحاجــة إلــى المــوارد ال�شــر�ة     ب�عــد          ) الخاصــة X27-X21                        المع�ــار� تجــاه الع�ــارات (

ـــاق (   ،                                        فقـــ� مـــن األفـــراد الم�حـــوثین علـــى هـــذه الع�ـــارات ـــل عـــدم اتف ـــة مـــنهم (   ، ) %     18.01                 مقاب   )  %     34.91                       والنســـ�ة المت�ق�
                                       وهـذا یـدل علـى تـوافر مؤشـرات هـذا ال�عـد فـي    ).      0.917        مع�ـار� (        انحـراف  و    ، )    3.23                              محایدون، وجاء ذلك بوس� حسـابي (

ـــى المؤشـــر (  أ   ن  أ  و    ،                                  الفاكلت�ـــات قیـــد الدراســــة بنســـ�ة ضـــع�فة                     إذ بلغــــت نســـ�ة االتفــــاق    ، )X21                                علــــى نســـ�ة اتفـــاق �انــــت عل
                   وجــود مــؤهالت وتخصصــات                )، ممــا یــدل علــى      0.880               مع�ــار� مقــداره (        انحــراف  و    ، )    3.59 (               )، و�وســ� حســابي  59.3% (

                                 نسـ�ة اتفـاق لمؤشـرات هـذا ال�عـد علـى     أقـل              في حـین �انـت  .                                                         فعالة لخطة االستراتیج�ة لوظائف الموارد ال�شر�ة في الجامعة
           )، ممـا یــدل      0.803             المع�ــار� لـه (       نحـراف   واال   ، )    3.19                              )، و�لـغ الوســ� الحسـابي للمؤشـر ( %35.2       ) وهـي (X24        المؤشـر (

  .                          الموارد ال�شر�ة في الجامعة       أنشطة                                                            عدم وجود نظام فعال للتغذ�ة الع�س�ة في الجامعة لمتا�عة تنفیذ     على 

                           الم�حـوثین حـول هـذا ال�عـد مـن                إلـى أن إجا�ـات   ) 2                                تشـیر النتـائج الـواردة فـي الملحـ� (  :      تخط��  ال                 التعامل مع نتائج   - ج
        ، و�وسـ�      جا�ات           ) من تلك اإل %     50.95                     إذ بلغت نس�ة االتفاق (   ،      االتفاق             تمیل �اتجاه  ) X31-X36             خالل مؤشراته (

                          علــى مؤشــرات هــذا ال�عــد نســ�ة                                )، فــي حــین بلغــت نســ�ة عــدم االتفــاق      0.932        مع�ــار� (        انحــراف  و    ، )    3.49       حســابي (
    علـى   أ   ن  أ           الدراسـة. و                   فـي الفاكلت�ـات قیـد        تخطـ��  ال                 التعامل مع نتائج                                  )، وهذا یدل على توافر مؤشرات �عد  %     15.76 (

        انحـــراف  و    ، )    3.74 (               )، و�وســـ� حســـابي  %  63                     إذ بلغــت نســـ�ة االتفـــاق (   ، )X31                            نســ�ة اتفـــاق �انـــت علـــى المؤشـــر (
      التـي           التنافسـ�ة                 نـوع االسـتراتیج�ة       بتغیر      تتغیر          ال�شر�ة         الموارد         ممارسات                  )، مما یدل على أن      0.894               مع�ار� مقداره (
        )، و�لـغ  %42.6       ) وهـي (X33                                    اتفاق لمؤشـرات هـذا ال�عـد علـى المؤشـر (     نس�ة     أقل              في حین �انت  .                تتبناها الجامعة
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           تعتمــد علــى             ن الجامعــة ال أ               )، ممــا یــدل علــى      0.920             المع�ــار� لــه (       نحــراف     ) واال    3.28                      الوســ� الحســابي للمؤشــر (
   .       ال�شر�ة         للموارد            الستراتیج�ة ا       الخط�        لتعدیل       �أساس       األداء    �م  و   تق       نتائج

                  الم�حــوثین حــول هــذا                إلــى أن إجا�ــات   ) 2                                تشــیر النتــائج الــواردة فــي الملحــ� (  :                                خطــة المــوارد ال�شــر�ة االســتراتیج�ة  - د
     ) مــن  %     41.28                         إذ بلغــت نســ�ة االتفــاق فقــ� (   ،                        ) تمیــل �اتجــاه عــدم االتفــاقX45-X41                      ال�عــد مــن خــالل مؤشــراته (

    علـــى                                )، فـــي حـــین بلغـــت نســـ�ة عـــدم االتفـــاق      0.946        مع�ـــار� (        انحـــراف    ) و     3.25               ، و�وســـ� حســـابي (     جا�ـــات      تلـــك اإل
   فــي                                  خطــة المــوارد ال�شــر�ة االســتراتیج�ة                                 )، وهــذا یــدل علــى تــوافر مؤشــرات �عــد      23.55                  ت هــذا ال�عــد نســ�ة (     مؤشــرا

             إذ بلغــت نســـ�ة    ، )X42                                علــى نســ�ة اتفـــاق �انــت علــى المؤشـــر (  أ   ن  أ  و    ً   جـــًدا.                                    الفاكلت�ــات قیــد الدراســـة بنســ�ة ضــع�فة
ـــداره (        انحـــراف  و    ، )    3.57 (               )، و�وســـ� حســـابي  %57.4        االتفـــاق ( ـــدل علـــى أن    )،     0.742               مع�ـــار� مق         األنشـــطة                ممـــا ی

                       نسـ�ة اتفـاق لمؤشـرات هـذا     أقـل              فـي حـین �انـت  .              رسـالة الجامعـة       تحقی�     نحو     تتجه          ال�شر�ة         الموارد       إلدارة           التخط�ط�ة
ــــى المؤشــــر ( ـــد عل ـــابي للمؤشــــر ( %26       ) وهــــي (X45                  ال�عـ ــــه        نحــــراف     ) واال    2.85                              )، و�لــــغ الوســــ� الحسـ             المع�ــــار� ل

   أو                                              ضافي �بدیل لتوظیف الموارد ال�شر�ة �ش�ل دائـم            على العمل اإل      تعتمد             ن الجامعة ال  أ               )، مما یدل على      0.899 (
      مؤقت.

                      أسس الجودة الر�اد�ة:  - 2- 8- 2

                               الم�حـوثین حــول هـذا األســاس مـن خــالل                إلـى أن إجا�ــات   ) 2                                تشــیر النتـائج الــواردة فـي الملحــ� (                   الدافع�ـة الر�اد�ــة:   -  أ
  )     3.85               ، و�وســــ� حســــابي (     جا�ــــات  اإل         ) مــــن تلــــك  %     70.34                             ) تمیــــل �اتجــــاه االتفــــاق و�نســــ�ة (y17-y11         مؤشــــراته (

           )، وهـذا مـا     12.2                             علـى مؤشـرات هـذا المتغیـر نسـ�ة (                               )، في حین بلغت نس�ة عدم االتفاق      0.830        مع�ار� (        انحراف  و 
ــة فــي الفاكلت�ــات قیــد الدراســة. و                                 علــى نســ�ة اتفــاق �انــت علــى المؤشــر   أ   ن  أ                                                                  یــدل علــى تــوافر أســاس الدافع�ــة الر�اد�

) y11( ،   ) ممـا یـدل      0.659               مع�ار� مقـداره (        انحراف  و    ، )    4.41 (               )، و�وس� حسابي  %   4.4 9                     إذ بلغت نس�ة االتفاق ،(           
   فـي    .                        وخاصة من الناح�ـة العلم�ـة   ،                                إلى تطو�ر الكل�ة من جم�ع النواحي   ى  سع ت                             ن الق�ادات اإلدار�ة في الكل�ة  أ    على 

                      )، و�لـغ الوسـ� الحسـابي  %    29.6     وهـي (   ، )y17                                         نسـ�ة اتفـاق لمؤشـرات هـذا األسـاس علـى المؤشـر (    أقل           حین �انت
                                               ن الق�ـــادات اإلدار�ـــة فــي الفاكلت�ـــات قیـــد الدراســـة ال  أ               )، ممـــا یــدل علـــى      1.167             المع�ـــار� لـــه (       نحــراف   واال   ، )    2.81 (

                                             في الم�اتب االستشار�ة لتحسین حالتهم المع�ش�ة.       �عملون 

                               الم�حــوثین حــول هــذا األســاس مــن خــالل                إلــى أن إجا�ــات   ) 2                                تشــیر النتــائج الــواردة فــي الملحــ� (                الســلوك الر�ــاد�:   - ب
ـــابي (     جا�ــــات           ) مــــن تلــــك اإل %    53.7                             ) تمیــــل �اتجــــاه االتفــــاق و�نســــ�ة (y27-y21         مؤشــــراته (    ، )    3.32               ، و�وســــ� حسـ

        )، وهـذا      14.58                           علـى مؤشـرات هـذا األسـاس نسـ�ة (                               )، في حـین بلغـت نسـ�ة عـدم االتفـاق      0.989        مع�ار� (        انحراف  و 
                               علـى نسـ�ة اتفـاق �انـت علـى المؤشــر   أ   ن  أ                            ي الفاكلت�ـات قیـد الدراسـة. و                                       مـا یـدل علـى تـوافر أسـاس السـلوك الر�ـاد� فـ

) y21( ،   ) ممـا یـدل      0.972               مع�ـار� مقـداره (        انحـراف    ) و     3.87 (               )، و�وسـ� حسـابي  %    70.4                     إذ بلغت نس�ة االتفـاق ،(           
     نســ�ة     أقــل              فــي حــین �انــت   ،                   جدیــدة) للعــام المقبــل       أقســام                (فــتح فاكلت�ــات و                         صــ�اغة اســتراتیج�ة التوســع    ت  تمــ         علــى أنــه

       نحــراف     ) واال    3.09                       )، و�لــغ الوســ� الحســابي ( %    33.3     وهــي (   ، )y17            علــى المؤشــر (                         اتفــاق لمؤشــرات هــذا األســاس
                                                     هنـاك بـرامج تدر�ب�ـة مسـتمرة فـي الجامعـة بهـدف تطـو�ر وصـقل     وجـد  ت  ال      أنه               )، مما یدل على      1.170             المع�ار� له (

                                     مهارات الكوادر الوظ�ف�ة والتدر�س�ة.
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        دراسة:                اخت�ار فرض�ات ال  - 9- 2

                      تحلیل عالقات االرت�ا�:  - 1- 9- 2

   :                                        على المستو� الكلي للفاكلت�ات قید الدراسة                  والجودة الر�اد�ة                                    التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة     بین        العالقة  - أ

                                                                                                      �غ�ـة التعــرف علـى طب�عــة عالقـات االرت�ــا� بـین التخطــ�� االسـتراتیجي للمــوارد ال�شـر�ة والجــودة الر�اد�ـة علــى مســتو� 
                                                                           إلى وجـود عالقـة ارت�ـا� معنو�ـة بـین التخطـ�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة والجـودة    ) 2                 وثة �شیر الجدول (                الفاكلت�ات الم�ح

                                        و�هذا فقد تحققت الفرض�ة الرئ�سة األولى.   ، )     0.758                                               الر�اد�ة، إذ بلغت درجة االرت�ا� (المؤشر الكلي) (

                                     ســس الجــودة الر�اد�ــة علــى المســتو� الكلــي  أ   مــن           و�ــل أســاس                                               العالقــة بــین التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة - ب
   :                      للفاكلت�ات قید الدراسة

                                                                                       ) إلى وجود عالقة ارت�ا� معنو�ـة موج�ـة بـین التخطـ�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة و�ـل أسـاس مـن  2             �شیر الجدول (
                   االسـتراتیجي للمـوارد                                            ن أقو� عالقـة ارت�ـا� معنو�ـة �انـت بـین التخطـ��  أ         المذ�ور                و�تضح من الجدول    .                  سس الجودة الر�اد�ة أ

          و�هــذا فقــ�    ،(0.01)                  وعنــد مســتو� معنو�ــة    ، )     0.803                                     إذ بلغــت درجــة االرت�ــا� (المؤشــر الكلــي) (   ،                       ال�شــر�ة والســلوك الر�ــاد�
   .     األولى                                                       تحق� جم�ع الفرض�ات الفرع�ة المنبثقة من الفرض�ة الرئ�سة 

  ) 2الجدول (
   سس الجودة الر�اد�ةأالتخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة و  أ�عادنتائج عالقات االرت�ا� بین 

  على مستو� عینة الدراسة

سس الجودة الر�اد�ةأ  
  

         أ�عاد
                 للموارد ال�شر�ة                    التخط�� االستراتیجي

السلوك   الدوافع
  المؤشر الكلي  الر�اد�

 **0.667 **0.726 *0.347                           التنبؤ �المتغیرات البیئ�ة
  **0.654 **0.696 **0.364                 الموارد ال�شر�ة                 تقدیر الحاجة إلى 
 **0.685 **0.751 *0.346       تخط��  ال                 التعامل مع نتائج 

 **0.741 **0.738 **0.493                                 خطة الموارد ال�شر�ة االستراتیج�ة
 **0.758 **0.803 **0.427              المؤشر الكلي

  P ≤ 0.05  N = 54   �ةلكترونمن إعداد ال�احثین في ضوء نتائج الحاس�ة اإل :المصدر

   :                                    تحلیل عالقات األثر بین متغیرات الدراسة  - 2- 9- 2

      نمـوذج  أ    فـإن    ،                  فـي الجـودة الر�اد�ـة                                          أل�عاد التخطـ�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة                                لغرض معرفة مد� وجود تأثیر معنو� 
                         فـي الجـودة الر�اد�ـة �صـورة                                           أ�عـاد التخطـ�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة                                                    الدراسة والفرض�ة الرئ�سة الثان�ة تستلزم تحدید تأثیر 

        متغیـرات     أثـر                                                              ة الثان�ة والفرض�ات الفرع�ة المنبثقة عنها، وف�ما �أتي تحلیـل    رئ�س                                        �ل�ة وجزئ�ة، وهذا ما نصت عل�ه الفرض�ة ال
      ئ�ة.   حصا                    عن تفسیر المدلوالت اإل   ً الً   فض   ،             نموذج الدراسة أ

																																																											
 ) لغرض إجراء االخت�ارات اإلحصائ�ة (اخت�ار معامل االرت�ا�، 0.05یتم االعتماد في الجانب التطب�قي من هذه الدراسة على المستو� المعنو� (

  ) لكونه المستو� المعتمد في أغلب الدراسات اإلدار�ة.f، اخت�ار tاخت�ار 
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   :                                     على المستو� الكلي للفاكلت�ات الم�حوثة                                                            تأثیر التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة في الجودة الر�اد�ة   - أ

   ،                  فـي الجـودة الر�اد�ـة                                    للتخطـ�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة        معنو�     أثر       وجود       ) إلى 3                              تشیر نتائج التحلیل في الجدول (
                 وعنـد مسـتو� معنـو�    ، )4.03                        كبر مـن ق�متهـا الجدول�ـة ( أ          ) التي هي 70.269          حیث بلغت (   ،        المحسو�ة  (F)             دعم ذلك ق�مة  ت  و 
                                                                        ممـا یـدل علـى ان منحنـى االنحـدار جیـد فـي تفسـیر العالقـة بـین التخطـ�� االسـتراتیجي    ،(1 ,52)             و�ـدرجات حر�ـة    ، )0.05 (

                      ) والـذ� �شـیر إلـى قـدرة 0.575      ق�مـة (  R)2(                                                                           للموارد ال�شر�ة والجودة الر�اد�ة وعلى المسـتو� الكلـي، وقـد بلـغ معامـل التحدیـد 
                             و�عــزز ذلــك ق�مــة معامــل االنحــدار    ، ) %57.5      بنحــو (                 الجــودة الر�اد�ــة                                               المتغیــر المســتقل علــى تفســیر التــأثیر الــذ� �طــرأ فــي 

(Beta)  ) 0.758( ،    وق�مة      (t)  ) ا ً ًـ   �ض أ                       كبر من ق�متها الجدول�ة  أ           والتي �انت    ، )8.383                  المحسو�ة ال�الغة .   

  )3الجدول (
  سس الجودة الر�اد�ة أو  التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة أ�عادعالقة األثر بین 

  على المستو� الكلي للفاكلت�ات الم�حوثة

  المتغیر المستقل
  

  المتغیرات المعتمدة

  التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة

B0 Beta  t F 2R 

 64.6 % 94.702 9.732 0.803 0.203  الدافع�ة

 18.3 % 11.621 3.409 0.427 2.764  السلوك الر�اد�

 57.5 % 70.269 8.383 0.758 1.483  المؤشر الكلي
t  =1.67الجدول�ةF = 4.03 الجدول�ة  N = 54  P ≤ 0.05DF (1, 52)  

  .�ةلكترونالمصدر: إعداد ال�احثین في ضوء نتائج الحاس�ة اإل

                                      الر�اد�ة على المستو� الكلي للفاكلت�ـات        الجودة     أسس                                                        تأثیر التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة في �ل أساس من   - ب
   :        الم�حوثة

       الجـودة     أسـس               فـي �ـل أسـاس مـن                                    للتخط�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة    ا     ً معنو�ً    ا            ً ن هناك تأثیرً  أ  )  3                یتضح من الجدول (
                           الســلوك الر�ــاد� بداللــة معامــل                             الجــودة الشــاملة جــاء مــن أســاس    أســس                                 قــو� تــأثیر للتخطــ�� االســتراتیجي فــي  أ  ن  أ  و           الر�اد�ــة، 
       مقارنـــة    ، )      94.702          المحســـو�ة (  (F)          دعمـــه ق�مــة  ت                    ) مـــن التــأثیر الكلـــي،  %64.4                        إذ فســـر هـــذا المؤشــر وحـــده (  R)2(        التحدیــد 

    ).9.732                     ) المحسو�ة وال�الغة (t                       وهي ق�مة معنو�ة بداللة (   ، )0.803   ) (B1               ). و�لغت ق�مة (    4.03           �الجدول�ة (

                                            معنـو� للتخطـ�� االسـتراتیجي للمـوارد ال�شـر�ة فـي     أثـر                                    الرئ�سة الثان�ة التي نصـت علـى وجـود                       وعل�ه یتم قبول الفرض�ة 
                                                             ما ف�ما یخص الفرض�ات المنبثقة عنها فیتم قبول جم�ع الفرض�ات. أ                                        الجودة الر�اد�ة في الفاكلت�ات الم�حوثة،     أسس 
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                      االستنتاجات والتوص�ات.

   :          االستنتاجات  -  ً والً  أ

  التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة في الفاكلت�ات عینة الدراسة.       أ�عاد       فر �عض  ا          الوصفي تو                       تبین من نتائج التحلیل                                                               

 الم�حـــوثین علـــى تـــوافر أســـس الجـــودة الر�اد�ـــة فـــي الفاكلت�ـــات عینـــة         إجا�ـــات                               نتـــائج التحلیـــل الوصـــفي إلـــى اتفـــاق        أشـــارت                                                           
          الدراسة.       أسئلة              وهذا ما �ساند    ،       الدراسة

 ـــل       أشـــارت ـــائج التحلی ـــى               نت ـــة      إل ـــا� معنو� ـــة ارت� ـــل �     قو�ـــة                         وجـــود عالق ـــر المســـتقل المتمث ـــین المتغی ـــة ب         التخطـــ��        أ�عـــاد                                   موج�
   ،       الدراسـة     عینـة             للفاكلت�ـات                  علـى المسـتو� الكلـي                 الجـودة الر�اد�ـة     أسس  �        المتمثل       تا�ع          المتغیر ال  و                             االستراتیجي للموارد ال�شر�ة

   .       للدراسة      رئ�س                          وهذا ما یتطاب� مع الهدف ال
 التعامـــل مـــع نتـــائج التخطـــ�� فـــي     �عـــد    بـــین      تكـــون        موج�ـــة     قو�ـــة                           ن أقـــو� عالقـــة ارت�ـــا� معنو�ـــة  أ              نتـــائج التحلیـــل       وضـــحت أ                             

        دراسة.       عینة ال            للفاكلت�ات                  على المستو� الكلي                     أساس السلوك الر�اد�     �ین   و    ،                                  التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة
 التخطـ��        أ�عـاد   فـي                                   موج�ـة للمتغیـرات المسـتقلة المتمثلـة       قو�ـة                                                     دلت نتائج تحلیل االنحدار إلـى وجـود عالقـات تـأثیر معنو�ـة        

                        وهـذا مـا یتطــاب� مـع الهــدف    ،     دراســة       عینـة ال            للفاكلت�ـات                  علــى المسـتو� الكلــي                  الجـودة الر�اد�ـة  و                             االسـتراتیجي للمـوارد ال�شــر�ة
   .       للدراسة      رئ�س  ال

  ة بنســ�ة ضــع�فة، فــي حــین تشــیر نتــائج                                                            التخطــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة فــي الفاكلت�ــات قیــد الدراســ       أ�عــاد          تبــین وجــود                                 
        التخطــ��        أ�عــاد    مــن  –                    أســاس الســلوك الر�ــاد�        وخاصــة  –                الجــودة الر�اد�ــة     أســس                      هــذه الفاكلت�ــات تســتمد        إلــى أن          االنحــدار

       أ�عـــاد                                                                                                    االســـتراتیجي للمـــوارد ال�شـــر�ة بنســـ�ة جیـــدة، وهـــذا مـــا �فســـر ق�ـــام الق�ـــادات اإلدار�ـــة فـــي هـــذه الفاكلت�ـــات �اســـتغالل 
                                            التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة ��فاءة.

   :        التوص�ات  - ا    ً ثان�ً 

  ًالدراســة �ضــرورة       توصــي                                طــ�� االســتراتیجي للمــوارد ال�شــر�ة،     التخ       أ�عــاد                                       الفتقــار الفاكلت�ــات عینــة الدراســة إلــى �عــض    ا   ً نظــر               
                       االهتمــام بــإدارة المــوارد                                    الجــودة الر�اد�ــة، وذلــك مــن خــالل ز�ــادة     أســس                                           استحضــار هــذین ال�عــدین لمــا لهمــا مــن تــأثیر فــي 

                                                                               وخاصة وظ�فة تخط�� القو� العاملـة �اعت�ارهـا مـن الوظـائف االسـتراتیج�ة إلدارة المـوارد    ،                              ال�شر�ة في الفاكلت�ات الم�حوثة
        إلیها.            التي توصلت   ا           ) في نتائجه    2013                ه دراسة (الصدر،     أكدت                 ال�شر�ة، وهذا ما 

  ال�شر�ة في الجامعة.         الموارد       أنشطة      جم�ع                             دراسة حجم العمل المستقبلي في                    

  المـوارد ال�شــر�ة        أنشــطة              لمتا�عــة تنفیـذ    ؛                                          تــوفیر نظـام فعــال للتغذ�ـة الع�سـ�ة فــي الجامعـة ب                              توصـي الدراسـة الجامعــة الم�حوثـة                
                                  عقــد اجتماعــات دور�ــة مــع مــدراء إدارة    أو                   ن اإلدار�ــة بز�ــارة  و                                                 ، و�ــتم ذلــك عــن طر�ــ� ق�ــام مســاعد رئــ�س الجامعــة للشــؤ   هـا  فی

               ي الفاكلت�ات.                 الموارد ال�شر�ة ف
 لموارد ال�شر�ة. ل                                                                                   الدراسة أن تعتمد إدارة الجامعة على نتائج تقو�م األداء �أساس لتطو�ر الخط� الستراتیج�ة      قترح  ت                

  ضافي �بدیل لتوظیف موارد �شر�ة �ش�ل دائم أو مؤقت                    االعتماد على العمل اإل         الم�حوثة          الجامعة    على                                               .  
  وذلـك لمـا    ،         لق�اداتهـا                       خاصـة الدافع�ـة الر�اد�ـة    ،               الجـودة الر�اد�ـة    أسـس                   االسـتفادة مـن مسـتو�                             یجب على الفاكلت�ات الم�حوثة         

  . )Darroch & Clover, 2005 (         ه دراسة    أكدت                                                     على أدائهم في توج�ه الجامعة نحو جامعة ر�اد�ة وهذا ما     أثر         لها من



 2016 )�انون أول( د�سمبر - 2ع  ،36 مج لإلدارة، العر��ة المجلة 

315 

 المراجع

      مراجع �اللغة العر��ة: -  ً ال  او 
المجلة العر��ة ). "واقع استراتیج�ة وظائف إدارة الموارد ال�شر�ة"، 2007أبو دولة، جمال داؤد؛ وشذ� محمود عبیدات. ( -

 .، جامعة الدول العر��ةالقاهرة: المنظمة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة 2، ع 27، مج لإلدارة

). "تقی�م مستو� ممارسة التخط�� االستراتیجي في إدارة الموارد 2005بو دولة، جمال داؤد؛ ولؤ� محمد صالح�ة. (أ -
 . ، جامعة الدول العر��ةالقاهرة: المنظمة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة ،1، ع25مج  ،المجلة العر��ة لإلدارةال�شر�ة"، 

فر على موقع إلكتروني: ا، متو اتیجي لتخط�� الموارد ال�شر�ةالمنظور االستر ). 2012أبو صالح، محمد حسین. ( -
httpwww.nilevalley.edu.sd 22/12/2013، تار�خ االطالع.  

  . القاهرة: إیتراك النشر والتوز�ع.تنم�ة مهارات تخط�� الموارد ال�شر�ة). 2004البرادعي، �سیوني محمد. ( -
  .15559ع  ،مجلة الر�اض االقتصاد�ةللموارد ال�شر�ة"،  ). "التخط�� االستراتیجي2011العز�ز. ( الحنطي، عبد -
جامعة النجاح  :التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة في الجامعات الفلسطین�ة" ).2013الصدر، سامي سمیر. ( -

نابلس،  -العل�ا بجامعة النجاح الوطن�ة  ، �ل�ة الدراساترسالة ماجستیر في اإلدارة الهندس�ة، "الوطن�ة �حالة دراس�ة
  .فلسطین

أطروحة ردن"، ). "واقع التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة في القطاع العام في األ2008الضمور، موف� محمد. ( -
  ، �ل�ة العلوم المال�ة والمصرف�ة، األكاد�م�ة العر��ة للعلوم المال�ة والمصرف�ة، األردن.د�توراه

ال�شر�ة في الجامعة السعود�ة وأنموذجها  ). "التخط�� االستراتیجي لبناء الموارد2007الكر�م. ( عبدالقرشي، ز�ن  -
  ، قسم اإلدارة التر�و�ة والتخط��، �ل�ة التر��ة، جامعة أم القر�.رسالة ماجستیرجامعة أم القر�"، 

  اإلس�ندر�ة: الدار الجامع�ة. .اإلدارة االستراتیج�ة للموارد ال�شر�ة). 2006المرسي، جمال الدین محمد. ( -
. القاهرة: اإلدارة االستراتیج�ة لمواجهة تحد�ات القرن الحاد� والعشر�ن). 1999الفتاح. ( عبد الحمید المغر�ي، عبد -

  مجموعة النیل العر��ة.
 . عمان، األردن: دار وائل للنشر والتوز�ع.إدارة الموارد ال�شر�ة). 2003الرح�م. ( الهیتي، خالد عبد -

دراسة استطالع�ة : استثمار م�ونات الجودة الر�اد�ة في تعز�ز السمعة االستراتیج�ة). "2013أمین، هنار إبراه�م. ( -
ول لفاكلتي القانون واإلدارة، المؤتمر العلمي العالمي األ آلراء الق�ادات اإلدار�ة في عینة من فاكلت�ات جامعة دهوك"، 

  .دهوك مایو (آ�ار)، 13 – 11، الواقع، التحد�ات، اآلفاقجامعة دهوك، نحو بیئة استثمار�ة أفضل: 
 . اإلس�ندر�ة: الدار الجامعة.استراتیجي لتخط�� وتنم�ة الموارد ال�شر�ةمدخل ). 2005( .حسن، راو�ة -

 : دار المسیرة للنشر.ردن. عمان، األإدارة الموارد ال�شر�ة). 2006حمود، خضیر �اظم؛ و�اسین �اسب الخرشة. ( -

، دراسة میدان�ة" :التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة في القطاع العام األردني" ).2010عبدالرح�م، قتی�ة جاد هللا. ( -
 .، قسم اإلدارة العامة، �ل�ة االقتصاد والعلوم اإلدار�ة، جامعة الیرموكرسالة ماجستیر

 : دار وائل للنشر.ردنعمان، األ. إدارة الموارد ال�شر�ة المعاصرة). 2005عقیلي، عمر وصفي. ( -



 ...وظ�فة التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة

316 

                         مراجع �اللغة اإلنجلیز�ة:  -   ً   ثانً�ا 
- Vinces, Jorge Juan Zavala. (2007). “Individual Strategic Thinking as a Facilitator of Organizational 

Absorptive Capacity: An Examination of New Product Development Projects”, Unpublished 
Doctoral Thesis, University of Ramon Liull, Barcelona, Spain. 

- Cumplido, Francisco Javier Santos and Francisco Liñán. (2007). Measuring Entrepreneurial 
Quality in Southern EUROPE, International Entrepreneurship Management, No. 107, pp. 87-
107. 

- Darroch, M.A.G. and T.A. Clover. (2005). The Effects of Entrepreneurial Quality on The Success 
of Small, Medium and Micro Agribusinesses in Kwazulu-Natal, South Africa, Agrekon, Vol. 44, 
No. 3, pp. 321-343. 

- Maccoby, Michael. (2001). “The Human Side: Successful Leaders Employ Strategic Intelligence”, 
Research Technology Management, Vol. 44. No. 3. May-June, pp. 58-60. 

- Guzman, Joaquin and Javier Santos. (2001). “The Booster Function and the Entrepreneurial 
Quality: An Application to the Province of Seville”, Entrepreneurship & Regional Development, 
13 (2001), 211- 228, p. 218. 

- Palmarudi, Mappigau; I.R. SU and S.E. Msi Jusni. (2012). Entrepreneurial Quality of Small Scale 
(SMEs) Broiler Farming with Independent Business Model in Maros District of South Sulawesi 
Provincy, Indonesia”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 6, Special 
Issue, March. 

- Rani, Huda Binti Abd and Tih Sio Hong. (200). “Antecedents and Consequences of Entrepreneurial 
Quality among Graduate Entrepreneurs”, Asian Journal of Business and Management Sciences, 
Vol. 2 No. 9, pp. 44-55. 

- Pierre, Jean. (1997). Stratigic. Paris, France. 
- Geyer, P. (2003). Strategic Planning and Management, UNASO, Organizational Development 

Program, Uganda. http//::www.unaso.org.ug. 
 

 
   



 2016 )�انون أول( د�سمبر - 2ع  ،36 مج لإلدارة، العر��ة المجلة 

317 

  الدراسةمالح� 
  استمارة االستب�ان )1ملح� (

  استمارة االستب�ان: نع جیبب�انات تتعل� �الم -   ً أوال  
  القسم: -       الكل�ة: -     المنصب (المر�ز الوظ�في) - 
  ) ) ��الور�وس ( (            ٍ ) دبلوم عال   ) ماجستیر ( د�توراه ( التحصیل الدراسي: - 
 ) ) أخر� ( ) مدرس مساعد ( () مدرس  ستاذ مساعد (أ)  ستاذ (أاللقب العلمي:  - 
  ) سنة فأكثر ( 51 ( ) 50-41 ( ) 40-31سنة فأقل ( )  30العمر:  - ذ�ر ( ) أنثى ( )الجنس:  - 
 ) سنة فأكثر ( 16)  سنة ( 15- 11)  سنوات ( 10- 6 ) سنوات فأقل ( 5مدة الخدمة في المنصب الحالي: - 
 ) سنة فأكثر ( 16)  سنوات ( 15 – 11)  سنوات ( 10 - 6)  سنوات فأقل ( 5 مدة الخدمة في الوظ�فة: - 

یف یهي عمل�ة نظام�ة وتحلیل�ة للموارد ال�شر�ة التي تمتلكها الجامعة من خالل تك التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة: -  ا    ً ثان�  
  ا.متغیرات البیئة التي تسعى إلى تحقی� رسالته  ً    وفق ا لو�رامج األفراد الداخل�ة والخارج�ة  أنشطة

  المناسب.) في المر�ع  على المصطلحات في االستمارة قبل تأشیر مواقف�م، وضع إشارة (  االطالعیرجى  -

 الع�ارة  ت

شدة
� �

اتف
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 :التنبؤ �المتغیرات البیئ�ة - أ

ـــل   1 ـــي ضـــوء نتـــائج تحلی           االحت�اجـــات                                                                   تصـــ�غ الجامعـــة اســـتراتیج�ات وظـــائف المـــوارد ال�شـــر�ة ف
                          والمتوفر من الموارد.

ـا تملكـــه مـــن مـــوارد  2 ـا الخارج�ـــة الســـتثمار الفـــرص وتجنـــب التهدیـــدات المرت�طـــة �مــ                                                                                        تحلـــل الجامعـــة بیئتهــ
      .     �شر�ة

      .                                                                                         تحرص الجامعة على تحلیل بیئتها الداخل�ة من أجل تحدید مواطن القوة والضعف في مواردها ال�شر�ة 3
       .                                                             المعلومات المتعلقة �مواردها ال�شر�ة في جم�ع المستو�ات اإلدار�ة       لجم�ع                                 تسعى الجامعة لتوفیر قواعد ب�انات  4
       .                                                                                      توفر الجامعة فرص مشار�ة أفرادها في المؤتمرات المحل�ة والخارج�ة في مجال الخط�� �ش�ل عام 5
                                          انشطة الموارد ال�شر�ة في الجامعة.       جم�ع                                تم دراسة حجم العمل المستقبلي في  ت 6
      :تقدیر الحاجة إلى الموارد ال�شر�ة - ب

                                                                                   وجود مؤهالت وتخصصات فعالة لخطة االستراتیج�ة لوظائف الموارد ال�شر�ة في الجامعة.   7
                  االستراتیج�ة                              یتالءم مع متطل�ات تحقی� األهداف                                                  یتم وضع الخط� والبرامج التدر�ب�ة في الجامعة �ما 8

ـــ�  9 ـــذ الخطـــ� لتحقی ـــراد فـــي تنفی                                                                                      تعتمـــد اســـتراتیج�ة التعـــو�ض والحـــوافز فـــي الجامعـــة علـــى مســـاهمة األف
               أهدافها. 

       .                               نشطة الموارد ال�شر�ة في الجامعة أ                                                        وجود نظام فعال للتغذ�ة الع�س�ة في الجامعة لمتا�عة تنفیذ  10
                               موارد ال�شر�ة في الجامعة.  ال        م�ان�ات  إ                                    هناك توزان بین حجم العمل المتوقع مع  11
                                                                                      تعتمد الجامعة الق�م الثقاف�ة من العادات والتقالید التي �حملها األفراد في عملها. 12
                                                 عمل�ة التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة.                                                    تراعي الجامعة الثقافة السائدة بین أفرادها �ما یخدم 13
       :                      التعامل مع نتائج تخط��  - ج

      .               تتبناها الجامعة      التي           التنافس�ة                 نوع االستراتیج�ة       بتغیر         ال�شر�ة         الموارد         ممارسات       تتغیر 14
      .          في الجامعة            االستراتیج�ة         لألهداف  ا       تحق�قه     مد�     على         ال�شر�ة         الموارد      أداء       تقو�م       عمل�ة       تعتمد 15
       .       ال�شر�ة         للموارد            الستراتیج�ة       الخط�        لتعدیل       �أساس       األداء       تقو�م       نتائج     على               تعتمد الجامعة 16
      .       الجامعة             التي وضعتها             عمل أفرادها       تطو�ر     أجل    من       األداء       تقو�م        معاییر        مراجعة     یتم 17
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       .               تتبناها الجامعة                       ان�ماش، استقرار) التي       (نمو،             االستراتیج�ة     نوع       بتغیر         ال�شر�ة         الموارد         ممارسات       تتأثر 18
                                                                            هناك تعاون بین الق�ادات اإلدار�ة في الجامعة مع إدارة الموارد ال�شر�ة. 

      خطة الموارد ال�شر�ة االستراتیج�ة - ث
      .               الموارد ال�شر�ة       إدارة         وتوجهات         للجامعة        العامة          التوجهات     بین         التناغم       إدامة     على               إدارة الجامعة      تحرص 20
      .             رسالة الجامعة       تحقی�     نحو         ال�شر�ة         الموارد       إلدارة           التخط�ط�ة        األنشطة       تتوجه 21

ــا        اإلدارة       تشــارك 22        خاللهــا    مــن                  االســتراتیج�ة التــي        األهــداف     وضــع    فــي         ال�شــر�ة         المــوارد       إدارة        العل�
      .             رسالة الجامعة            �م�ن تحقی�

                                  الموارد ال�شر�ة في عملها.       ألنشطة          التفصیل�ة        جداول  ال                  تعتمد الجامعة على  23
              و مؤقت. أ                        موارد ال�شر�ة �ش�ل دائم   ال                  ضافي �بدیل لتوظیف                           تعتمد الجامعة على العمل اإل 24

                           هم الفعالـة فـي إعـداد وتنفیــذ  ت                                                       تز�ـد الجامعـة مـن شـعور األفــراد �االنتمـاء للعمـل مـن خـالل مشــار� 25
                               نشطة الموارد ال�شر�ة. أ

                                                                                          تخدم المواقع الوظ�ف�ة الحال�ة في الجامعة عمل�ة التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة. 26

هي م�ادرات وسلو��ات الق�ادات اإلدار�ة في الجامعة لتنش�� أعمالهم، وتعتمد على صفات شخص�ة والعوامل الجودة الر�اد�ة:  -ا    ً ثالث  
  التي تؤثر علیها. 

تف� أ الع�ارة  ت
ال  محاید تف�أ �شدة

 تف�أ
اتف� أال

 �شدة
         الر�اد�ة          الدافع�ة  - أ      
                                                                    سعى إلى تطو�ر الكل�ة من جم�ع النواحي وخاصة من الناح�ة العلم�ة. أ  27
                                                     حاول تطو�ر قدراتي الشخص�ة من خالل مر�ز� الوظ�في. أ 28
                                                              شعر �االنتماء الحق�قي إلى الكل�ة من خالل ممارستي لوظ�فتي.  أ 29
            لملل.  ا                                 مر�ز� الوظ�في ال �شعرني �الفراغ و  30
                                                                   الق�ادات اإلدار�ة في الكل�ة تدعمني لالستمرار في مر�ز� الوظ�في.  31
                                         شعر �االستقالل�ة في ممارسة وظ�فتي.  أ 32
                                                        عمل في الم�اتب االستشار�ة لتحسین حالتي المع�ش�ة.   أ  33
       :              السلوك الر�اد�  - ب
                                               (فتح فاكلت�ات واقسام جدیدة) للعام المقبل.                        ص�اغة استراتیج�ة التوسع    ت  تم 34
                                                                                تحاول الجامعة ص�اغة برامج لتقد�م خدمات استشار�ة لشرائح المجتمع المختلفة. 35
                                                               تقدم الجامعة خدمات تعل�م�ة جدیدة (مناهج حدیثة) �استمرار.  36
                           فضل خدمات للمجتمع. أ               خر� بهدف تقد�م             والجامعات األ                       هناك تعاون بین جامعتنا  37
          .        أنشطتها     نجاز  إ                                 تشجع الجامعة على إدارة الحوار في  38
                                                                       تعمل الجامعة على توفیر المیزان�ة المناس�ة للفاكلت�ات التا�عة لها. 39
                                                                                                 هناك برامج تدر�ب�ة مستمرة في الجامعة بهدف تطو�ر وصقل مهارات الكوادر الوظ�ف�ة والتدر�س�ة.  40
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  )2ملح� (
  )n= 54التوز�عات التكرار�ة وق�م الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� على مستو� الفاكلت�ات قید الدراسة (

�عاد/ األ  المتغیرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  % العدد  Mean  S.D  تف� �شدةأال   تف�أال   محاید  تف�أ  تف� �شدةأ    المصادر

التخط�� 
االستراتیجي 

للموارد 
  ال�شر�ة

التنبؤ 
�المتغیرات 

  البیئ�ة

X11  2 3.7  30  55.6  14  25.9  8  14.8  0  0  3.48  0.795 
X12 10 18.5  17  31.5  14 25.9 12 22.2 1 1.9 3.43 1.092 
X13 11 20.4  17 31.5 14 25.9 11 20.4 1 1.9 3.48 1.094 
X14 6 11.1  27 50 13 24.1 6 11.1 2 3.7 3.54 0.966 
X15 13 24.1 17 31.5 13 24.1 8 14.8 3 5.6 3.54 1.177 
X16 6 11.1 19 35.2 19 35.2 7 13 3 5.6 3.33 1.028 

 19.16 54.03 1.025 3.46 3.11 16.05 26.85 39.21 14.82   المجموع

تقدیر الحاجة 
إلى الموارد 

 ال�شر�ة

X21  7 13 25 46.3 15 27.8 7 13 0 0 3.59 0.880 
X22 6 11.1 21 38.9 19 35.2 8 14.8 0 0 3.46 0.884 
X23 7 13 20 37 18 33.3 7 13 2 3.7 3.43 1.002 
X24 2 3.7 17 31.5 24 44.4 11 20.4 0 0 3.19 0.803 
X25 3 5.6 17 31.5 19 35.2 14 25.9 1 1.9 3.13 0.933 
X26 7 13 21 38.9 17 31.5 7 13 2 3.7 2.44 1.003 
X27 5 9.3 20 37 20 37 8 14.8  1 1.9 3.37 0.917 

 18.01 47.11 0.917 3.23 1.6 16.41 34.91 37.3 9.81   المجموع

التعامل مع 
نتائج 
 التخط��

X31  11 20.4 23 42.6 15 27.8 5 9.3 0 0 3.74 0.894 
X32 3 5.6 24 44.4 19 35.2 7 13 1 1.9 3.39 0.856 
X33 4 7.4 19 35.2 20 37 10 18.5 1 1.9 3.28 0.920 
X34 9 16.7 18 33.3 17 31.5 10 18.5 0 0 3.48 0.986 
X35 9 16.7 21 38.9 18 33.3 6 11.1 0 0 3.61 0.899 
X36 11 20.4 13 24.1 19 35.2 11 20.4 0 0 3.44 1.040 

 15.76 50.95 0.932 3.49 0.63 15.13 33.33 36.41 14.53   المجموع

خطة الموارد 
ال�شر�ة 

 االستراتیج�ة

X41  5 9.3 17 31.5 24 44.4 8 14.8 0 0 3.35 0.850 
X42 4 7.4 27 50 19 35.2 4 7.4 0 0 3.57 0.742  
X43 3 5.6 24 44.4 17 31.5 10 18.5 0 0 3.37 0.853 
X44 6 11.1 13 24.1 22 40.7 11 20.4 2 3.7 3.19 1.011 
X45 1 1.9 13 24.1 19 35.2 19 35.2 2 3.7 2.85 0.899 
X46 8 14.8 16 29.6 13 24.1 14 25.9 3 5.6 3.22 1.160 
X47 10 18.5 9 16.7 19 35.2 15 27.8 1 1.9 3.22 1.110 

  23.55  41.28 0.946 3.25 2.12 21.42 35.18 31.48 9.8   المجموع

الجودة أسس 
 الر�اد�ة

 الدافع�ة
  الر�اد�ة

Y11  26 48.1 25 46.3 2 3.7 1 1.9 0 0 4.41 0.659 
Y12 25 46.3 25 46.3 3 5.6 1 1.9 0 0 4.37 0.681 
Y13 23 42.6 26 48.1 4 7.4 1 1.9 0 0 4.30 0.768 
Y14 18 33.3 23 42.6 11 20.4 2 3.7 0 0 4.02 0.42 
Y15 14 25.9 16 29.6 18 33.3  5 9.3 1 1.9 3.69 1.025 
Y16 8 14.8 21 38.9 12 22.2 11 20.4 2 3.7 3.41 1.091 
Y17 4  7.4 12 22.2 16 29.6 14 25.9 8 14.8 2.81 1.167 

  12.2 70.34 0.830 3.85 2.91 9.28 17.45 39.14 31.2   المجموع

السلوك 
 الر�اد�

Y21  15 27.8 23 42.6 11 20.4 4 7.4 1 1.9 3.87 0.972 
Y22 9 16.7 20 37 19 35.2 5 9.3 1 1.9 3.57 0.944 
Y23 9 16.7 17 31.5 21 38.9 6  11.1 1 1.9 3.50 0.966 
Y24 8 14.8 25 46.3 15 27.8 4 7.4 2 3.7 3.61 0.960 
Y25 8 14.8 24 44.4 17 31.5 4 7.4 1 1.9 3.63 0.896 
Y26 7 13 20 37 17 31.5 8 14.8 2 3.7 3.41 1.019 
Y27 6  14.8 10 18.5 20 37 11 20.4 5 9.3 3.09 1.170 
 16.94  36.75 31.75 11.11 3.47 3.32 0.989 53.7 14.58 



 ...وظ�فة التخط�� االستراتیجي للموارد ال�شر�ة

320 

The Role of Function of Human Resource Strategic Planning 
In Achieving of Entrepreneurial Quality: An Applied Study of Managerial 

Leaderships' Opinions in the Faculties of Dohuk University 

Shahab Ahmed Khadr 
Assistant Professor 

Mahmoud M. Amin Albashqali  
Assistant Lecturer 

Department of Law Administration  
Akre Technical Institute - Dohuk Polytechnic University 

Kurdistan Region –Republic of Iraq 
  

ABSTRACT  
This study aims to define the correlation and effect between the dimensions of human 

resource strategic planning and the essentials of entrepreneurial quality in the sample of 
faculties of Dahouk University; to achieve this goal, the research designs a questionnaire that 
contains (40) questions in order to measure the dimensions and variables, according to a 
Likert five point scale. This study contains two hypotheses; the first one is there is a 
significant correlation between the dimensions of human resource strategic planning and the 
essentials of entrepreneurial quality in the considered faculties, the second hypothesis is there 
is a significant effect of the dimensions of human resource strategic planning on the essentials 
of entrepreneurial quality in the considered faculties. The questionnaire has given out to 
managerial leaders only in the faculties of Dahouk University. The study chooses non-random 
sample, and its number reaches to (65) questionnaires, (54) of them were suitable for 
analyzing, and then the percentage of response was (83%). The study uses many statistical 
tools to process and analyze the data by using (SPSS) package. 

Accordingly, the study has come to the group of findings. Those are most important: 
1. Descriptive analysis results showed that the respondents' answers were agreed that some of 

the dimensions of human resource strategic planning are available in the considered faculties. 
2. Descriptive analysis results indicated that the respondents' answers were in agreement that 

the essentials of entrepreneurial quality are available in the considered faculties. 
3. The results of analysis show that there is a positive strong significant correlation between 

the dimensions of human resource strategic planning and the essentials of entrepreneurial 
quality in the considered faculties. 
Finally, the study presents a set of proposals that have been extracted in the light of the 

results of the study, from these proposals: 
1. Because of lack of the dimensions organizational in the considered faculties, especially, the 

dimension of the estimate the need for human resource, and the dimension of the plan of 
human resource, the researchers recommend that evoke this dimension because of its impact 
on the essentials of entrepreneurial quality. Here, the faculties of Dahouk should increase the 
attention to the human resource management, especially workforce planning activity, as it is 
one of the strategic activities of human resource management. 

2. The study recommends the considered faculties to provide an effective system for feedback at the 
university to follow the implementation of the activities of human resources at the university, and 
this should be done by the Assistant President of Administrative Affairs by holding regular 
meetings with the directors of human resources management in the considered faculties. 


