
املجلة العربية لإلدارة، مج 44، ع 1 )تحت النشر(- مارس )آذار( 2024

35

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وعالقتها بإدارة املواهب 
بالتطبيق على الهيئة العامة لألرصاد الجوية املصرية

أمنية حمدي سيد

باحثة دكتوراه

أ.د ليلى حسام الدين شكر

أستاذ إدارة األعمال

د. دينا فاروق العجري

مدرس إدارة األعمال
 كلية التجارة - جامعة األزهر - القاهرة

جمهورية مصر العربية

امللخص 1

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى عالقــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات بــإدارة املواهــب بالهيئــة املصريــة العامــة 
لألرصــاد الجويــة املصريــة، واتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي حيــث تــم تصميــم وتوزيــع قائمــة اســتقصاء التــي قســمت 
إلــى جزأيــن، الجــزء األول لقيــاس البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات، والجــزء الثانــي لقيــاس درجــة تطبيــق إدارة املواهــب، 
لجمــع البيانــات األوليــة والتأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا. وقــد تــم إجــراء البحــث علــى عينــة قوامهــا )384( موظفــا مــن العامليــن 

بالهيئــة واملحطــات التابعــة لهــا وعددهــا 104 محطــة، وبلغــت نســبة االســتجابة %92.9.

هــذا وقــد توصــل البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أن درجــة توافــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات فــي 
الهيئــة كانــت متوســطة، بينمــا درجــة ممارســة إدارة املواهــب كانــت منخفضــة. كمــا أظهــر البحــث وجــود أثــر ذو داللــة إحصائيــة 
لتوافــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات علــى إدارة املواهــب. كمــا قــدم البحــث مجموعــة مــن التوصيــات ملعاونــة صانعــي 
القــرار فــي املنظمــات بشــكل عــام وفــي الهيئــة املصريــة العامــة لألرصــاد الجويــة املصريــة بشــكل خــاص الســتخدام تكنولوجيــا 

املعلومــات إلدارة املواهــب والتغلــب علــى مشــكلة تســرب العمالــة املوهوبــة.

الكلمات املفتاحية: البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، إدارة املواهب، الهيئة العامة لألرصاد الجوية املصرية.

املقدمة
والتــي  ملواردهــا  االمثــل  االســتغالل  خــالل  مــن  وذلــك  بنجــاح  ومهامهــا  أهدافهــا  لتحقيــق  املعاصــرة  املنظمــات  تســعى 
تشــمل األفــراد، واملــواد الخــام، والتكنولوجيــا، ورأس املــال. هــذا، وتعــد تكنولوجيــا املعلومــات مــن أهــم مــوارد تلــك املنظمــات 
والتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي دعــم التغيــرات التنظيميــة، وفــي توفيــر منــاخ اداري مناســب لإلبــداع واالبتــكار وإلدارة املواهــب 
مجــاالت  فــي  املنظمــة  كفــاءة  رفــع  فــي  املعلومــات  تكنولوجيــا  دور  إلــى  باإلضافــة  هــذا   .)Horvathova & Davidova, 2011(
االســتقطاب والتعييــن، وتنميــة وتطويــر املواهــب، واالحتفــاظ بهــا وذلــك مــن خــالل تشــكيل ثقافــة العمــل الخاصــة باملنظمــة، 
وتوفيــر بيئــة عمــل مرنــه تحقــق تــوازن الحيــاة الوظيفيــة لألفــراد ممــا ينعكــس علــى قــدرة املنظمــات علــى تحفيــز األفــراد املوهوبيــن 

.)Alok, 2010( وتوظيفهــم بشــكل فعــال

إن االســتثمار الفعــال للمــوارد البشــرية يجعــل املنظمــات قــادرة علــى التنافــس، ويتجســد هــذا االســتثمار فــي أفضــل صــورة 
فــي إدارة املواهــب، حيــث أصبحــت املوهبــة رأس مــال بشــرى عالــي القيمــة، األمــر الــذي جعــل مــن إدارة املواهــب، وحســن اختيــار 

.)Horvathova & Davidova, 2011(  املعاصــرة املنظمــات  أولويــات  فــي مقدمــة  يأتــي  املوظفيــن، واكتشــاف مواهبهــم وتنميتهــا 

  هــذا وقــد صاحــب تزايــد اســتخدام املنظمــات لتكنولوجيــا املعلومــات فــي أداء عملياتهــا الفنيــة والتنظيميــة إلــي تزايــد 
ــم ترتبــط 

ُ
ث فــي التعامــل مــع التكنولوجيــا املتطــورة، ومــن  حاجتهــا إلــي قــوي بشــرية موهوبــة ومبدعــة تتســم بالقــدرة والرغبــة 

تكنولوجيــا املعلومــات بــإدارة املواهــب مــن خــالل مســاهمتها فــي التحــول إلــى عصــر املعرفــة وإلــى االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة، 

 *  تم استالم البحث في مايو 2021، وقبل للنشر في يونيو 2021، وسيتم نشره في مارس 2024.
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هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى عالقــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات بــإدارة املواهــب بالهيئــة املصريــة العامــة لألرصــاد 
الجويــة املصريــة، واتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي حيــث تــم تصميــم وتوزيــع قائمــة اســتقصاء التــي قســمت إلــى جزأيــن، 
الجــزء األول لقيــاس البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات، والجــزء الثانــي لقيــاس درجــة تطبيــق إدارة املواهــب، لجمــع البيانــات 
األوليــة والتأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا. وقــد تــم إجــراء البحــث علــى عينــة قوامهــا )384( موظفــا مــن العامليــن بالهيئــة واملحطــات التابعــة 
لهــا وعددهــا 104 محطــة، وبلغــت نســبة االســتجابة 92.9%. هــذا وقــد توصــل البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أن درجــة توافــر 
البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات فــي الهيئــة كانــت متوســطة، بينمــا درجــة ممارســة إدارة املواهــب كانــت منخفضــة. كمــا أظهــر 
البحــث وجــود أثــر ذو داللــة إحصائيــة لتوافــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات علــى إدارة املواهــب. كمــا قــدم البحــث مجموعــة 
مــن التوصيــات ملعاونــة صانعــي القــرار فــي املنظمــات بشــكل عــام وفــي الهيئــة املصريــة العامــة لألرصــاد الجويــة املصريــة بشــكل خــاص 

الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات إلدارة املواهــب والتغلــب علــى مشــكلة تســرب العمالــة املوهوبــة.
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وســرعة تبــادل األفــكار والخبــرات بيــن األفــراد علــى مســتوى العالــم،  ممــا أدى إلــى تزايــد التنافــس علــى األفــراد وتزايــد حــده هجــرة 
العقــول بيــن البلــدان بصــورة كبيــرة، وظهــور مصطلــح حـــرب املواهـــب The War of Talent،  حيــث تســعى دول العالــم نحــو 
اجتــذاب املواهــب، وبذلــك ظهــر صــراع بيــن املنظمــات فــي تلــك الــدول حــول اجتــذاب املواهــب وتوظيفهــا لخدمــة أهدافهــا. كمــا 
بــدأت املنظمــات فــي وضــع اســتراتيجيات ووســائل إلدارة املواهــب، وربطهــا بخطــط تطويــر املــوارد البشــرية املســتقبلية لصياغــــة 

منظومــة التميــز )تيشــورى، 2008(.

  وإذا كان هــذا الحــال فــي الــدول املتقدمــة فــإن املنظمــات املصريــة فــي أشــد الحاجــة إلــى املوهوبيــن واملبدعيــن فــي مختلــف 
التخصصــات الفنيــة واالداريــة بهــدف تقليــل كل مــن الفجــوة املعرفيــة فــي قــوة العمــل بهــا، وفجــوة التطــور الــذي تخلفــت عنــه 
املنظمــات املصريــة مقارنــة بمثيالتهــا فــي الــدول املتقدمــة. حيــث يمكــن ان يســاهم املوهوبيــن واملبدعيــن العامليــن باملنظمــات 
املصريــة فــي تكويــن مخــزون اســتراتيجي مــن اإلبــداع واالبتــكار الــذي يمكــن ان يرســم مســار للتنميــة يســاهم فــي تطــور املنظمــات 

املصريــة بصفــة خاصــة وتطــور الدولــة املصريــة بصفــة عامــة.

لــذا فــإن رصــد العالقــة مــا بيــن البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا )كمتغيـــر مســتقل( وإدارة املواهــب )كمتغيـــر تابــع(، وذلــك 
لعينــة مــن العامليــن بالهيئــة العامــة لألرصــاد الجويــة املصريــة واملحطــات التابعــة لهــا، يمثــل محــور االهتمــام الرئيــس للبحــث 

الحالــي.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

تــم إجــراء مســح مكتبــي حــول موضــوع البحــث، وقــد تــم تصنيــف البحــوث والدراســات الســابقة إلــى ثــالث مجموعــات، 
وفيمــا يلــي تلــك البحــوث والدراســات، مرتبــة مــن األحــدث إلــى األقــدم:

دراسات تناولت »البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات«

 Impact of Information Technology Infrastructure Flexibility  بعنــوان ،)Benitez et al., 2015( دراســة
on Mergers and Acquisitions(  هدفت الدراسة إلى قياس  تأثير مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات )قواعد 
البيانــات، والشــبكات، والتوجــه بالهــدف، واملعرفــة املشــتركة(، ومرونــة األعمــال )درجــة االعتمــاد علــى مصــادر خارجيــة 
Out Sourcing( علــى الدمــج واالســتحواذ )إمكانــات االســتحواذ بالنقــد، وحجــم االســتحواذ(. واشــتملت الدراســة علــى 

الشــركات اإلســبانية التــي تــم إجــراء الدمــج واالســتحواذ فيهــا خــالل الفتــرة مــن عــام 2000 إلــى عــام 2015.

الدمــج  علــى  املعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  ملرونــة  معنــوي  إيجابــي  تأثيــر  وجــود  الدراســة  نتائــج  أهــم  ومــن 
واالســتحواذ. كمــا قدمــت هــذه الدراســة إطــار عمــل لكيفيــة االســتفادة مــن مرونــة تكنولوجيــا املعلومــات لتســهيل إجــراءات 
الدمــج واالســتحواذ وذلــك مــن خــالل عــدة عناصــر للبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات هــي: البيانــات، والشــبكات، والتوجــه 
بالهــدف، واملعرفــة املشــتركة، ودرجــة االعتمــاد علــى مصــادر خارجيــة )Outsourcing(. ممــا يســاعد الشــركات علــى التطويــر 

والنمــو واســتغالل الفــرص املناســبة فــي بيئــة األعمــال للدمــج واالســتحواذ.

 The Effect of Information Technology on the Recruitment بعنــوان  ،)Zamil  & Alsharqi, 2019 ( دراســة
Process in Healthcare Organization in Makkah City، وقــد هدفــت إلــى تحليــل دور تكنولوجيــا املعلومــات )املخرجــات، 
وجــودة املخرجــات، واالتصــاالت والفاعليــة( فــي عمليــة التوظيــف فــي منظمــات الرعايــة الصحيــة، باإلضافــة إلــى تقييــم فاعليــة 
اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات فــي عمليــات التعييــن فــي مجــال الخدمــات الطبيــة. اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي 
وتمثلــت عينــة الدراســة فــي 130 موظــف بــإدارة املــوارد البشــرية مــن العامليــن فــي ســت مستشــفيات مختلفــة فــي مدينــة مكــة 
املكرمــة. ومــن أهــم نتائجهــا أن تكنولوجيــا املعلومــات تؤثــر إيجابيــا علــى عمليــة التوظيــف مــن خــالل تحســين جــودة عمليــة 

التوظيــف، وتحســين وســائل االتصــال مــع املتقدميــن فــي عمليــه التوظيــف وذلــك أكثــر مــن طــرق التوظيــف التقليديــة.

 The Relation between Using Information Technologies and Human بعنــوان ،)Boudiaf ,2017( دراســة
Resources Management Performance: Case Study: A Set of Algerian East Region Business Companies  وقــد 
التقنيــة  واألجهــزة  املعلومــات،  لتكنولوجيــا  التنظيميــة  )اإلجــراءات  املعلومــات  تكنولوجيــا  بيــن  العالقــة  قيــاس  إلــى  هدفــت 
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لتكنولوجيــا املعلومــات(. وأداء إدارة املــوارد البشــرية )التوظيــف، واالختيــار، والعالقــات الصناعيــة، والتعويضــات، واملنافــع، 
والصحــة، واألمــان، والتدريــب، والتطويــر، وإدارة األداء(. واشــتملت الدراســة علــى 22 شــركة فــي منطقــة شــرق الجزائــر منهــم 
10 شــركات فــي مجــال االتصــاالت، 5 شــركات ســياحية، 7 شــركات تأميــن وتــم اختيارهــم لكثافــة اســتخدامهم للتكنولوجيــا، 
وكثافــة العمــالء بهــم، وســرعة أنشــتطهم. ومــن أهــم نتائجهــا وجــود عالقــة ايجابيــة قويــة بيــن تكنولوجيــا املعلومــات وجميــع 
أبعــاد املــوارد البشــرية، كمــا إن اســتخدام األدوات التكنولوجيــة ســاهم فــي تحســين العالقــات الصناعيــة الرأســية واألفقيــة فــي 

الشــركات محــل الدراســة ممــا ســاهم فــي تحقيــق التكامــل وزيــادة األربــاح.

املبســط:  التصنيــع  منهجيــة   علــى  املعلومــات  تكنولوجيــا  تطبيــق  "أثــر  بعنــوان   ،)2016 عــزات،  )محمــد  دراســة 
دراســة تطبيقيــة علــى شــركات األدويــة فــي مصــر".  هدفــت الدراســة إلــى تقييــم درجــة تطبيــق تكنولوجيــا املعلومــات )األجهــزة 
والبرمجيــات، والبيانــات، واملســتخدمين، واالتصــاالت( تطبيقهــا علــى منهجيــة التصنيــع املبســط Lean Production  )الوقــت 
والجهد والتكلفة(. تمثلت عينة الدراســة في العاملين ومديري ورؤســاء مجلس اإلدارة بشــركات األدوية في مصر ذات خطوط 
إنتــاج كبيــرة وعددهـــا )20 شــركة مــن شــركات الــدواء فــي مصــر(. ومــن أهــم نتائجهــا عــدم وجــود تأثيــر معنــوي ملحــاور تكنولوجيــا 
املعلومــات علــى منهجيــة التصنيــع املبســط للشــركات محــل الدراســة. كمــا إنــه ال توجــد عالقــة معنويــة بيــن أبعــاد تكنولوجيــا 

املعلومــات وأبعــاد منهجيــة التصنيــع املبســط املدركــة لــدى العامليــن بالشــركة.

دراسات تناولت »إدارة املواهب«

 Talent Management and Workers’ Commitment to Oil بعنــوان ،)Friday,E. & Sunday, M.,2019( دراســة
Gas Firms in Nigeria & وقــد هدفــت إلــى تحديــد العالقــة بيــن إدارة املواهــب املواهــب )جــذب املواهــب، وتنميــة وتطويــر 
املواهــب، واالحتفــاظ باملواهــب( والتــزام العامليــن )تأثيــر االلتــزام، واســتمرارية االلتــزام، ومعيــار االلتــزام( فــي شــركات النفــط 
والغــاز فــي نيجيريــا وذلــك لعشــر شــركات تقــدم ِخدمــات النفــط والغــاز. وقــد اعتمــدت الدراســة علــى  أســلوب العينــة العشــوائية 
حيــث تمثلــت عينــة الدراســة فــي 125 مــن مديــري ومشــرفي شــركات النفــط والغــاز. ومــن أهــم نتائجهــا وجــود عالقــة إيجابيــة بيــن 

إدارة املواهــب والتــزام العامليــن. باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي تنميــة مهــارات املوهوبيــن فــي مواجهــة تحديــات العمــل املختلفــة.

 The Relationship between Talent Management and( بعنــوان )Abdul Jabar and Others, 2019( دراســة
Multiple Intelligence: A Conceptual Framework( وهدفت إلى مناقشة العالقة بين إدارة املواهب )االختيار والتوظيف، 
والتدريــب والتطويــر، وخطــط اإلحــالل، واالحتفــاظ( والــذكاء املتعــدد )الــذكاء الطبيعــي، والــذكاء املوســيقى، والــذكاء املنطقــي، 
والــذكاء الشــخ�صي، والــذكاء الجســدي، والــذكاء الداخلــي، والــذكاء املكانــي، والــذكاء الروحــي، والــذكاء اللغــوي( وتقديــم إطــار 
عمــل مفاهيمــي لشــرح العالقــة بيــن املتغيريــن فــي ماليزيــا. واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي. ومــن أهــم نتائجهــا 

تقديــم إطــار عمــل مفاهيمــي لتطويــر العالقــة بيــن إدارة املواهــب والــذكاء املتعــدد.

 Talent Management as a Determinant of Firm Performance:  بعنوان ،)Ogbari and Others, 2018( دراسة
A Conceptual Approach وهدفت إلى توضيح مفهوم إدارة املواهب االستراتيجية )التنمية والتطوير، والتحفيز، وتخطيط 
والفاعليــة  والكفــاءة  العامليــن،  )رضــا  التنظيمــي  األداء  علــى  تأثيرهــا  علــى  الضــوء  وتســليط  األداء(  وإدارة  البشــرية،  املــوارد 
تــم عــرض نظريــات إدارة املواهــب وهــي ) نظريــة التعزيــز، ونظريــة  فــي نيجيريــا. كمــا  التنظيميــة، واإلنتاجيــة، وبيئــة العمــل( 
التعليــم االجتماعــي، ونظريــة رأس املــال البشــرى(. ومــن أهــم نتائجهــا تقديــم إطــار مفاهيمــي  ملفهــوم إدارة املواهــب  والنظريــات 
َميــزَه.

ُ
التــي تفســرها. وزيــادة االهتمــام بتطبيــق إدارة املواهــب فــي الشــركات ملســاهمتها فــي االحتفــاظ بالعمالــة البشــرية املاهــرة امل

دراســة )النصيـــري  وأبــو حســين،2017( بعنــوان »أثــر إدارة املواهــب علــى اســتراتيجيات الريــادة فــي شــركات صناعــة 
املواهــب، وتحفيــز  املواهــب، وتطويــر  )اكتشــاف  املواهــب  إدارة  أثــر  قيــاس  إلــى   األردنيــة«، وهدفــت  والكيماويــات  األســمدة 
املواهــب، واالحتفــاظ باملواهــب( علــى  اســتراتيجيات الريــادة )االبتــكار، وأخــذ املخاطــرة، والتفــرد، واملبــادأة( فــي شــركات صناعــة 
األســمدة والكيماويــات األردنيــة. اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )234( مفــردة 
مــن املديريــن ورؤســاء األقســام والعامليــن اإلدارييــن فــي شــركات األســمدة والكيماويــات األردنيــة. ومــن أهــم نتائجهــا وجــود عالقــة 
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ذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد إدارة املواهــب واســتراتيجيات الريــادة بأبعادهــا فــي شــركات صناعــة االســمدة والكيماويــات 
األردنيــة.

دراسة )Pasha & Ahmed, 2017( بعنوان A Study on Talent Management Strategies in IT Industry وهدفت 
إلــى التعــرف علــى أهميــة إدارة املواهــب، وماهيــة اســتراتيجيات إدارة املواهــب املطبقــة فــي قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات فــي الهنــد. 
اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي، وقــد شــملت إدارة املواهــب األبعــاد التاليــة )التخطيــط لقــوة العمــل، التعييــن، مجلــس 
اإلدارة، إدارة األداء، التدريــب ودعــم األداء، خطــط اإلحــالل، التعويضــات واملكافــآت(. وأهــم نتائجهــا توجــد مجموعــة مــن 
اســتراتيجيات إدارة املواهــب التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي املنظمــات بصفــة عامــة وفــي قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات بصفــة 
خاصــة ومنهــا: جــداول العمــل البديلــة املتاحــة، برامــج التدريــب، املكافــآت وتأثيرهــا علــى ارتبــاط العامليــن باملنظمــة، ثقافــة 

العمــل الســائدة باملنظمــة.

دراسات تناولت »أثر تكنولوجيا املعلومات على إدارة املواهب«

 IT Impact on Talent Management and Operational Environmental بعنوان ،)Jose and Other, 2015( دراسة
Sustainability وهدفــت إلــى تحديــد تأثيــر تكنولوجيــا املعلومــات علــى إدارة املواهــب وعلــى اســتقرار البيئــة التشــغيلية، وتقديــم 
نمــوذج لتكنولوجيــا املعلومــات لدعــم تطبيــق إدارة املواهــب. اعتمــدت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 63 شــركة إســبانية كبــرى 
بيانــات أرشــيفية  2011، وتــم االعتمــاد علــى  مــن 2007 –  الفتــرة  البيانــات خــالل  نمــوذج تجريبــي وتــم جمــع  وذلــك إلعــداد 
مســجلة علــى قاعــدة بيانــات للســجل التجــاري اإلســباني. وتمثلــت املتغيــرات املســتقلة للبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات 
مــن خــالل كل مــن تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات )قواعــد البيانــات، والبرمجيــات( ثقافــة العمــل، وظــروف العمــل، والقيــم 
األخالقيــة، وتضميــن العامليــن، والتــزام املديريــن. بينمــا تمثلــت املتغيــرات التابعــة فــي كل مــن أداء الشــركة )وتــم قياســها مــن 
خــالل كل مــن: الوضــع التناف�صــي، وصافــي هامــش الربحيــة، الربحيــة(، واملتغيــر التابــع اآلخــر هـــو إدارة املواهــب )تنميــة وتطويــر 
املواهــب، والتدريــب املنهــي(. ومــن أهــم نتائجهــا تســاهم إمكانــات البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات فــي تحســين أداء إدارة 

املواهــب، حيــث يــؤدى ذلــك إلــى مزيــد مــن التحكــم فــي اســتراتيجية عمليــات االحتفــاظ بالعامليــن ممــا يزيــد مــن أداء الشــركة.

 Application of Talent Management with the Use of بعنــوان ،)Horvathova & Davidova, 2011(  دراســة
 Information and Communications Technology in the Czech Republic and Other Developing, Emerging and
Transitions وهدفــت إلــى وصــف طبيعــة وأهميــــة عمليــات إدارة املواهــب )االســتقطاب، والتطويــر، واالحتفــاظ باملواهــب(، 
وإمكانيــة اســتغالل واســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فــي هــذا املجــال وذلــك فــي أحــد أقاليــم التشــيك. باإلضافــة 
إلــى تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات لكيفيــة تطبيــق مدخــل إدارة املواهــب، وتقديــم نمــوذج يمكــن تطبيقــه وتطويــره فــي الــدول 
ذات الظروف االقتصادية املشــابه ملجتمع تطبيق الدراســة )جمهورية التشــيك(. اتبعت الدراســة أســلوب البحث اإلحصائي، 
وتــم اختيــار عينــة قوامهــا 300 مفــردة مــن املنظمــات العاملــة فــي أحــد أقاليــم جمهوريــة التشــيك، واســتخدمت الدراســة قوائــم 
االســتقصاء والتــي تــم توزيعهــا إلكترونًيــا وكانــت نســبة االســتجابة  12.3%، وكانــت نســبة االستجـــابة لقوائــم االســتقصاء التــي 

تــــــــم توزيعهــا  تليفونيــا  %66,7. 

عــد مــن إحــدى األدوات الرئيســة إلدارة املــوارد البشــرية وأحــد االتجاهــات 
ُ
ومــن أهــم نتائــج الدراســةأن إدارة املواهــب ت

ــره فــي اتخــاذ املنظمــات قــرار تطبيــق مدخــل إدارة املواهــب األول وجــود 
ُ
اإلداريــة العامليــة الحديثــة. وهنــاك  ثالثــة عناصــر مؤث

مــالك أو مســاهمين أجانــب مــن دول متقدمــة يقومــون بنقــل وتطبيــق مدخــل إدارة املواهــب إلــى بيئــة املنظمــات التشــيكية التــي 
يملكونهــا أو يشــاركون فيهــا. والثانــي حجــم العمالــة باملنظمــة حيــث إنــه وجــد أن املنظمــات التــي طبقــت مدخــل إدارة املواهــب 
كان حجــم العمالــة بهــا يتــراوح مــن 51 إلــى 250 موظــف، أو 250 موظــف فأكثــر. والعنصــر الثالــث عمــر املنظمــة فــي الســوق، 
ووجــد أنــه فــي بدايــة حيــاة املنظمــة تســعى إلــى تطبيــق مفهــوم إدارة املواهــب وذلــك بهــدف بنــاء موقــع متميــز لهــا فــي الســوق 
والحفــاظ عليــه واكتســاب االســتقرار وزيــادة القــدرة التنافســية فــي الحصــول علــى مــوارد بشــرية  جديــدة ومتميــزة. كمــا ســاهمت 
كل مــن مزايــا تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واملداخــل اإلداريــة الحديثــة  كمدخــل إدارة املواهــب فــي تحقيــق تقــدم ايجابــي 

فــي تطــور الــدول ذات االقتصــادات املتحولــة والناميــة.
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التعليق على البحوث والدراسات السابقة

من خالل العرض السابق للبحوث والدراسات السابقة، يمكن استخالص ما يلي:

تحســن إمكانــات البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات مــن إدارة املواهــب وذلــك فــي كل مــن التحكــم فــي اســتراتيجية 1- 
عمليــات االحتفــاظ بالعامليــن ممــا يزيــد مــن أداء الشــركة، وتطويــر املواهــب وذلــك مــن خــالل منــح املديريــن بيانــات 

عــن املــوارد البشــرية لتقييــم وتعظيــم مجهــودات وأداء العامليــن، كمــا تســاهم فــي االســتدامة البيئيــة للتشــغيل.

عــد إدارة املواهــب 2- 
ُ
أهميــة اســتغالل واســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فــي تطبيــق إدارة املواهــب، حيــث ت

مــن إحــدى األدوات الرئيســة إلدارة املــوارد البشــرية وأحــد االتجاهــات اإلداريــة العامليــة الحديثــة، كمــا تمثــل عنصــرا 
رئيســا فــي تحقيــق األداء االقتصــادي للمنظمــات.

يوجــد انتشــار واســع الســتخدام مدخــل إدارة املواهــب باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات فــي العديــد مــن املنظمــات 3- 
فــي االقتصــادات املختلفــة.

ضرورة وجود تكامل بين مصادر املواهب واستراتيجيات اإلمداد بمواهب جديدة في املنظمة.4- 

أهمية توفير املواهب التكنولوجية في األجل القصير واملتوسط في أغلب املنظمات.5- 

ضرورة التحول من استراتيجية التعيين إلى تطوير رأس املال البشرى املتاح باملنظمة واالحتفاظ بالعاملين.6- 

مشكلة البحث وأهميته

تهــدف إدارة املواهــب كمدخــل إداري بالدرجــة األولــى إلــى االحتفــاظ  بالعمالــة املعرفيــة املوهوبــة وهــو مــا تفتقــر إليــه 
الــدول العربيــة بصفــة عامــة، وتعانــي منــه مصــر بصفــة خاصــة حيــث ازدادت ظاهــرة هجــرة العقــول املصريــة املوهوبــة واملتميزة 
في مختلف التخصصات. فقد بلغ عدد املصريين العاملين بالخارج في عام 2005 حوالي 748849 بنســبة 95.41% ملجموعة 

الــدول العربيــة، فــي حيــن وصــل هــذا العــدد فــي مجموعــة الــدول األوروبيــة واألســيوية واإلفريقيــة إلــى 36.063 بنســبة 4.6 %.

وتتصــدر مصــر مقدمــة الــدول املصــدرة للعقــول إلــى الخــارج، خاصــة إلــى كنــدا والواليــات املتحــدة وأملانيــا، وطبقــا لبيانــات 
اتحاد املصريين بالخارج عام 2015، فإن تعداد علماء وأكاديميي مصر املقيمين بالخارج، يبلغ نحو 86 ألف عالم وأكاديمي، 
منهــم 1883 فــي تخصصــات نوويــة نــادرة، كمــا يضمــون 42 رئيــس جامعــة حــول العالــم. وتشــير خريطــة العلمــاء املصرييــن فــي 

مجــال الطاقــة الذريــة، إلــى وجــود 180 عاملــا مصريــا فــي املجــال النــووي، يعيشــون خــارج مصــر.

ومــن هــذه املؤشــرات اإلحصائيــة يتضــح مــدى أهميــة االحتفــاظ بالعمالــة املعرفيــة املوهوبــة فــي كل التخصصــات، حيــث 
يجــب أن يكــون  تطبيــق إدارة املواهــب توجهــا اســتراتيجيا علــى مســتوى الدولــة والــذي مــن املمكــن أن يســاعد الدولــة علــى 

اســتقطاب واالحتفــاظ  باملواهــب التــي تســاعدها فــي تحقيــق نمــو اقتصــادي وتطــور وتقــدم حقيقــي.

عد جهة بحثية في مجال التنبؤ والرصد الجوي 
ُ
وتعد الهيئة العامة لألرصاد الجوية املصرية جهة كثيفة املعرفة  كما ت

م تتعامل مع تخصصات نادرة من العمالة، األمر الذي يستدعى ضرورة دراسة سبل االحتفاظ بتلك املواهب.
َ
ومن ث

هــذا ويتضــح مــن مراجعــة وتحليــل الدراســات الســابقة وجــود فجــوة معرفيــة تتمثــل فــي التركيــز علــى دراســة اســتخدام   
تكنولوجيــا املعلومــات وإغفــال تأثيــر درجــة توافــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات وجودتهــا علــى إدارة املواهــب. ومــن 
هــذا املنطلــق فــإن هــذه الدراســة ســوف تعمــل علــى ســد فجــوة معرفيــة فــي هــذا املجــال حيــث ســوف تتــم دراســة كل مــن تأثيــر 

البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات علــى إدارة املواهــب.

كمــا توجــد نــدرة فــي األبحــاث التــي اهتمــت بتنــاول مجــال إدارة املــوارد البشــرية فــي الهيئــة العامــة لألرصــاد الجويــة بصفــة 
عامــة، والدراســات التــي تمــت عليهــا بشــأن العالقــة بيــن البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات وإدارة املواهــب بصفــة خاصــة.

لذا من خالل استعراض البحوث والدراسات السابقة، يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:

"هــل تســاهم درجــة توافــر أبعــاد البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات فــي تعزيــز إدارة املواهــب بالهيئــة العامــة لألرصــاد 
الجوية؟".
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أهداف البحث

يهــدف البحــث إلــى دراســة "البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات وأثرهــا علــى إدارة املواهــب بالهيئــة العامــة لألرصــاد 
الجويــة املصريــة"، وذلــك مــن خــالل األهــداف الفرعيــة التاليــة:

البيانــات، -  وقواعــد  واملعــدات،  )األجهــزة  املعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  أبعــاد  توافــر  درجــة  تحديــد 
الدراســة. محــل  بالهيئــة  والشــبكات(  املعرفيــة،  والعمالــة  والبرمجيــات، 

تحديــد أبعــاد إدارة املواهــب )جــذب وتوظيــف املواهــب، وتنميــة وتطويــر املواهــب، واالحتفــاظ باملواهــب(  بالهيئــة - 
محــل الدراســة.

تحديد طبيعة العالقة بين البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املواهب.- 

اقتــراح بعــض التوصيــات التــي تســاهم فــي تفعيــل وتدعيــم دور البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات فــي تعزيــز إدارة - 
املواهــب بالهيئــة محــل الدراســة.

فروض البحث

يمكن تحقيق أهداف البحث من خالل اختبار صحة الفرض الرئيس التالي:

"تؤثــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات )األجهــزة واملعــدات، وقواعــد البيانــات، والبرمجيــات، والعمالــة املعرفيــة، 
والشــبكات( تأثيــًرا ذا داللــة إحصائيــة علــى إدارة املواهــب )جــذب وتوظيــف املواهــب، وتنميــة وتطويــر املواهــب، واالحتفــاظ 
باملواهــب( بالهيئــة العامــة لألرصــاد الجويــة املصريــة واملحطــات التابعــة لهــا. وتــم التحقــق مــن مــدى صحــة هــذا الفــرض مــن 
خــالل قيــاس مــدى إدراك العامليــن بالهيئــة ومحطاتهــا ملتغيــرات البحــث. وكذلــك قيــاس العالقــة االرتباطيــة والتأثيريــة بيــن 

متغيــرات البحــث باســتخدام مصفوفــة ارتبــاط بيرســون وتحليــل االنحــدار الخطــى البســيط واملتعــدد التدريجــي.

اإلطار النظري للبحث
Information Technology Infrastructure  البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات - 

ً
أوال

زادت أهميــة تكنولوجيــا املعلومــات خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة نتيجــة لزيــادة أهميــة املعلومــات كمــورد اســتراتيجي 
للمنظمات املعاصرة، حيث أصبحت البنية التحتية تكنولوجيا املعلومات مصدًرا مؤثًرا على القدرة التنافسية للمنظمات، 
وأصبــح االســتثمار فيهــا أهــم مــا يميــز املنظمــات الناجحــة )إدريــس، 2005: 82(. وقــد تعــددت التعريفــات التــي قدمــت لهــذا 
شــير إلــى مجموعــة 

ُ
املفهــوم، ولعــل أشــهرها تعريــف  )Jose and Other, 2015( أن البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات هــي ت

مشــتركة مــن املــوارد الفنيــة والبشــرية لتكنولوجيــا املعلومــات فــي املنظمــة التــي تقــدم قاعــدة الســتخدام تطبيقــات متعــددة 
شــير املــوارد الفنيــة لتكنولوجيــا املعلومــات  Technical  IT Resources إلــى الحاســبات، والشــبكات، 

ُ
لتكنولوجيــا املعلومــات. وت

واإلنترنــت،  اإللكترونــي،  )البريــد  اإللكترونيــة  االتصــاالت  وشــبكات  والبرامــج،  التشــغيل،  ونظــم  املحمولــة،  والحاســبات 
والشــبكات الداخليــة واألجهــزة عــن ُبعــد، قواعــد البيانــات(.

شــير املــوارد البشــرية لتكنولوجيــا املعلومــات إلــى املهــارات الفنيــة ومهــارات العمــل ملديــري تكنولوجيــا املعلومــات 
ُ
بينمــا ت

والعامليــن بهــا. ويشــير التعريــف الســابق  للبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات إلــى كفــاءة املنظمــة فــي االســتفادة مــن البنيــة 
التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات مــن خــالل االســتخدام األمثــل للتطبيقــات املتعــددة  املتوافــرة.

أبعاد البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات

:)Boudiaf Ilyes, 2017( توجد خمس أبعاد أساسية للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات تتمثل فيما يلي

شــير إلــى االجــزاء امللموســة فــي نظــام  تكنولوجيــا املعلومــات والتــي تشــتمل علــى 1- 
ُ
األجهــزة واملعــدات Hardware: وت

البيانــات  إدخــال  فــي  جميعهــا  ســتخدم 
ُ
ت والتــي  اإلخــراج،  ووحــدات  املركزيــة،  املعالجــة  ووحــدة  اإلدخــال،  وحــدات 

املعلومــات. واخــراج  ومعالجتهــا 
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قواعــد البيانــات Database: وهــي تجميــع ُمهيــكل ومتكامــل للبيانــات الخاصــة بمؤسســة معينــه ُيــدار مــن خــالل 2- 
.Data Base Management System برنامــج يطلــق عليــه نظــام إدارة قواعــد البيانــات

العمليــات 3-  مــن  مجموعــة  أداء  فــي  تتحكــم  التــي  املعــدة  التعليمــات  مجموعــة  إلــى  شــير 
ُ
ت   :Software البرمجيــات 

لتحقيــق هــدف معيــن، وقــد تتعلــق تلــك العمليــات بتشــغيل الحاســب ذاتــه، أو تتعلــق بــأداء مجموعــة مــن العمليــات 
املنطقيــة والحســابية. وهــي تشــتمل علــى نوعيــن مــن البرامــج: األول برامــج التشــغيل Software System، والثانــي 

.Software  Application التطبيقيــة الجاهــزة  البرامــج 

العمالــة املعرفيــة  Knowledge workers: وهــم األفــراد الذيــن ســيقومون بــإدارة وتشــغيل وتطويــر تكنولوجيــا 4- 
املعلومات سواء مـن االداريين أو املتخصصين بحيث يملكوا املعرفـة واملهارات )Know How( املطلوبة الستخدام 
الســتغالل  أو  القــرارات  اتخــاذ  أو  املشــكالت  لحــل  املناســب  اســتخدامها  وتوقيــت  املعلومــات،  تكنولوجيــا  أدوات 

الفــرص املتاحــة وتقليــل املخاطــر املحتملــة.

شــير لكابــالت األليــاف الضوئيــة وامليكروويــف ونظــم األقمــار الصناعيــة، وأجهــزة 5- 
ُ
ت Networks: وهــي  الشــبكات 

التحكــم، واملحطــات الطرفيــة ولهــا أنــواع متنوعــة )علــى ســبيل املثــال: Lan وهــي شــبكة ربــط بيــن األجهــزة لتبــادل 
البيانــات واملعلومــات علــى مســتوى املنظمــة، Wan  وهــي شــبكة ربــط ألفــرع املنظمــة علــى مســتوى العالــم(.

ثانًيا - إدارة املواهب

عــد إدارة املواهــب مصــدًرا مليــزة تنافســية مســتدامه حيــث إن األشــخاص املوهوبيــن هــم األصــول الرئيســة فــي املنظمــة 
ُ
ت

 .)Odonez de Pablos, 2011( واالستثمار الفعال في إدارة املواهب باملنظمة يسهم في نجاحها وتحقيق أهدافها االستراتيجية
 Sklke( والتــي تشــير إلــى األفــراد ذوي املهــارات والقــدرات الخاصــة  "Talentum" ويرجــع  أصــل كلمــة املوهبــة إلــى  الكلمــة الالتينيــة
Piech, 2016: 514(. هــذا وتعــرف إدارة املواهــب بأنهــا مظلــة تشــمل العديــد مــن اوجــه وعناصــر إدارة األفــراد والتــي تهتــم بتطويــر 
املهــارة أو تطويــر املســار الوظيفــي للعامليــن أو كالهمــا معــا  وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن األنشــطة املتكاملــة والتــي غالبــا مــا 

.)Campbell & Hirsh, 2013( تركــز علــى تنميــة وتطويــر األفــراد ملواجهــه التغيــرات فــي األعمــال

أبعاد إدارة املواهب

توجد ثالثة أبعاد رئيسة إلدارة املواهب على النحو التالي: 

التــي -  اإلجــراءات  مــن  إلــى مجموعــة  شــير 
ُ
ت  :Talent Attraction and Recruitment املواهــب  جــذب وتوظيــف 

تتخذهــا املنظمــة مــن أجــل توظيــف املتقدميــن الذيــن يمتلكــون الكفــاءات الالزمــة لشــغل منصــب حالــي أو مســتقبلي 
.)Rabbi et al., 2015(

تنميــة وتطويــر املواهــب Talent Development: تشــير إلــى تحديــد األفــراد املوهوبيــن لتنميــة معارفهــم وتطويــر - 
مهاراتهــم الشــخصية مــن خــالل التدريــب املباشــر أو غيــر املباشــر وإتاحــة فــرص النمــو لهــم ملواجهــة احتياجــات 

.)Garavan and Other, 2012( واملســتقبلية  الحاليــة  الهيئــة 

داخــل -  املوهوبيــن  إلبقــاء  فعالــة  أســاليب  اســتخدام  إلــى  شــير 
ُ
ت  :Talent  Retaintion باملواهــب  االحتفــاظ 

الهيئــة، مــن خــالل تلبيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم، ومكافأتهــم علــى أدائهــم املتميــز وتوفيــر الظــروف املالءمــة لهــم 
.)Rabbi et al., 2015(

العالقة بين تكنولوجيا املعلومات وإدارة املواهب

تســعى كل منظمــة لتحقيــق أهدافهــا وإنجــاز مهامهــا بنجــاح، ولتحقيــق هــذه األهــداف فــإن املنظمــة تحتــاج إلــى توظيــف 
كل مواردهــا التــي تشــمل: )األفــراد، واملــوارد التقنيــة، والتكنولوجيــا، ورأس املــال( بصــورة كــفء قــدر املســتطاع. والعنصــر 
الرئيــس فــي تحقيــق األهــداف والوصــول إلــى مســتوى األداء الكــفء هــو املــوارد البشــرية، وبصفــة أساســية األفــراد املوهوبيــن.

املواهــب وتحفيزهــا وتطويرهــا  توظيــف  تحســين  مــن خــالل  املواهــب  إدارة  علــى  إيجابيــا  املعلومــات  تكنولوجيــا  وتؤثــر 
واالســتفادة منهــا. كمــا تؤثــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات )متمثلــة فــي أجهــزة الحاســب املكتبــي واملحمــول، وأنظمــة 
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البشــرية  املعلومــات  العمــالء، ومــوارد تكنولوجيــا  بيانــات  التشــغيل، والبرامــج، وشــبكات االتصــاالت اإللكترونيــة، وقواعــد 
متمثلــة فــي املهــارات الفنيــة والتجاريــة ملديــري وموظفــي تكنولوجيــا املعلومــات( علــى إدارة املواهــب وذلــك علــى النحــو التالــي 

:)Benitez et al., 2015(

تؤثــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات فــي الجــذب والتوظيــف للمواهــب مــن خــالل تصميــم قاعــدة للمواهــب 
علــى املــدى الطويــل تســاهم فــي البحــث عــن مصــادر املواهــب، وجذبهــا، باإلضافــة إلــى تطويــر قاعــدة املواهــب. كمــا تؤثــر فــي 
االحتفــاظ باملواهــب مــن خــالل تحســين ظــروف العمــل وتزويــد العامليــن بهواتــف وأجهــزة كمبيوتــر محمولــة متصلــة باإلنترنــت 
تمكــن العامليــن مــن الوصــول لقواعــد بيانــات املنظمــة فــي أي وقــت وأي مــكان ممــا يزيــد مــن مرونــة العمــل واســتقاللية العامليــن 
ورضاهــم، ويعــزز تحقيــق تــوازن العمــل والحيــاة. وتؤثــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات فــي تطويــر املواهــب مــن خــالل 
اســتخدام أنظمــة تخطيــط مــوارد املنظمــة والتــي تشــمل علــى تقييــم أداء العاميــن، ومعــدالت تنفيــذ خطــط العمــل. كمــا تســاهم 
فــي تحســين العالقــات بيــن املوظفيــن مــن خــالل منحهــم معلومــات دقيقــة ومتناســقة عــن األهــداف الحاليــة وتقييــم األداء، 

والتعويضــات، واملكافــآت، والتخطيــط الوظيفــي لتطويــر املواهــب املهنيــة.

منهجية البحث

اعتمــد البحــث علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، لوصــف الظاهــرة موضــع الدراســة والتعــرف علــى مكوناتهــا، وتحليــل 
فــي إدارة املواهــب. اتجاهــات املســتق�صي منهــم نحــو مــدى توافــر أبعــاد البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات ودورهــا 

مصادر جمع البيانات

تم الرجوع إلى كل من املصادر الثانوية واألولية للحصول على البيانات الالزمة إلجـراء البحث، وذلك كما يلي:

املصــادر الثانويــة: مــن خــالل االطــالع علــى الكتــب واملراجــع الحديثــة والدوريــات والرســائل العلميــة غيــر املنشــورة - 
املتعلقــة بموضــوع البحــث العربيــة واألجنبيــة.

املصــادر األوليــة: مــن خــالل إجــراء الدراســة امليدانيــة وذلــك لجمــع البيانــات األوليــة مــن خــالل عينــة عشــوائية ممثلــة - 
للعاملين باملنظمة محل الدراســة.

مجتمع وعينة البحث

لهــا علــى  التابعــة  العامــة لألرصــاد الجويــة واملحطــات الخارجيــة  بالهيئــة  العامليــن  مــن جميــع  البحــث  يتكــون مجتمــع 
مســتوى جمهوريــة مصــر العربيــة وعددهــا 104 محطــة. وقــد أنشــئت الهيئــة بقــرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة رقــم 2934 
لســنة 1971 لتتولــى مســئولية مرفــق األرصــاد الجويــة واقتـــراح السياســة العاملــة فــي هــذا املجــال علــى مســتوى الجمهوريــة 
)قــرار إنشــاء الهيئــة، 1971(، وحالًيــا هــي إحــدى الهيئــات التابعــة لــوزارة الطيــران املدنــي واملنــوط بهــا تقديــم التنبــؤات الجويــة 
والبحريــة وإصــدار النشــرات الجويــة وبــث وتوزيــع وتبــادل معلومــات االرصــاد وتقديــم الخدمــات إلــى قطاعــات الدولــة املختلفــة 
والبيئــة،  املائيــة،  واملــوارد  والــري،  والســياحة،  والزراعــة،  املســلحة،  والقــوات  البحريــة،  واملالحــة  املدنــي،  )الطيــران  مثــل 

العلميــة(. العمرانــي، والدراســة  والتخطيــط 

والهيئــة عضــو مؤســس فــي املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة )WMO(، وعضــو فــي املنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي 
)ICAO( ممــا يجعلهــا تخضــع ملواصفــات عامليــة تجعلهــا مســايرة لعصــر تكنولوجيــا املعلومــات وللتطــور التكنولوجــي الدائــم. 
عــد مســئول إقليمــي لالتصــاالت فــي اإلقليــم األول )إفريقيــا( وهــي متصلــة بموســكو كمركــز عالمــي، ونيروبــي ونيودلهــي 

ُ
كمــا ت

وجــدة كمراكــز إقليميــة ومتصلــة بالخرطــوم وليبيــا كدوائــر محليــة ومتصلــة علــى املســتوى املحلــى باملطــارات الدوليــة واملراكــز 
العســكرية بهــدف تبــادل ونقــل املعلومــات الخاصــة باألرصــاد طبقــا لتوصيــات املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة واملنظمــة 

العامليــة للطيــران.

الفنيــة  بالعمالــة  يتعلــق  فيمــا  وذلــك  والنــادرة  املتميــزة  التخصصــات  مــن  ومتنــوع  كبيــر  عــدد  بوجــود  الهيئــة  وتتميــز 
إلــى  املتخصصــة مــن أخصائييــن جوييــن وأخصائييــن علــوم قســم فلــك وأرصــاد جويــة أو راصديــن جوييــن، هــذا باإلضافــة 

اإلداريــة. والقيــادات  اإلداريــة  العمالــة 
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وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها )400( مفردة، وقد تم االعتماد في تحديد حجم العينة على املعادلة التالية:
الخطأ املعياري كنسبة =       ح × ل × ن – ن 

                                                                     ن    ن – 1

حيث إن:

ح=  نســبة توافــر الخصائــص املطلــوب دراســتها فــي املجتمــع وبافتــراض أنهــا تمثــل 50 %، ل= متمــم ح أي يســاوى 50 %، 
ن= حجــم العينــة، ن= حجــم املجتمــع، معامــل الثقــة = 95 %، الخطــأ املعيــاري كنســبة = 96,1

هــذا وقــد تــم تحديــد حجــم العينــة باملعادلــة الســابقة وطبقــا للجــداول اإلحصائيــة، ومــن خــالل النســبة كان حجــم العينة 
384 مفــردة، تــم توزيــع 400 قائمــة اســتقصاء وتــم اســترداد 390 قائمــة اســتقصاء وبمراجعتهــا تبيــن أن الصالــح منهــا هــو 357 

قائمة بنســبة اســتجابة %92.9.

وتمثلــت وحــدة املعاينــة فــي شــاغلي الوظائــف االشــرافية "رئيــس 
العمــوم،  ومديريــن  املركزيــة،  االدارات  ورؤســاء  اإلدارة،  مجلــس 
املحطــات،  )رؤســاء  التنفيذيــة  والوظائــف  االدارات"،  ومديريــن 
ودرجــة كبيــر، والدرجــة األولــى(. وُيوضــح الجــدول رقــم )1( توصيــف 

الدراســة. عينــة 

أدوات القياس املستخدمة

املقياس األول - املتغير املستقل )البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات(

 ،)Boudiaf, Ilyes, 2017( ُصمــم املقيــاس اعتمــاًدا علــى مقيا�صــي
و)De Cenzo & Robbins, 1996(. ويتكون من )23( عبارة موزعة على 
خمســة أبعــاد )األجهــزة واملعــدات، وقواعــد البيانــات، والبرمجيــات، 

والعمالــة املعرفيــة، والشــبكات(.

املقياس الثاني - املتغير التابع )إدارة املواهب(

  Shawn fegley, )2006( استخدمت النسخة املعربة ملقياس
والتــي وردت فــي رســالة للباحــث عبــد العــال، 2013. وتكــون املقيــاس 
مــن 44 عبــارة موزعــة علــى ثالثــة أبعــاد )جــذب وتوظيــف املواهــب، 

وتنميــة وتطويــر املواهــب، واالحتفــاظ باملواهــب(.

افية والوظيفية الخصائص الديموغر
والعمــر،  )النــوع،  فــي  الديموغرافيــة  الخصائــص  تمثلــت 
واملؤهــل العلمــي، والتخصــص العلمــي(، بينمــا الخصائــص الوظيفيــة 

الخبــرة(. ســنوات  وعــدد  الوظيفيــة،  )الدرجــة  فــي  تمثلــت 

األساليب اإلحصائية املستخدمة
بيانــات  لتحليــل  التاليــة  األســاليب اإلحصائيــة  اســتخدام  تــم 
لبرنامــج  وفقــا  الدراســة،  فــروض  صحــة  مــدى  وإلثبــات  الدراســة، 
الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS, Version 25(، كمــا 

يلــي:

معامــل  ألفــا  كرونبــاخ  Alpha Cronbach لقيــاس معامــل - 
الثبــات ودرجــة االعتماديــة ملقاييــس الدراســة.

جدول رقم )1(
 توصيف عينة الدراسة 

افية والوظيفية   وفقا للمتغيرات الديموغر

إشرافيتنفيذي

النسبـــة %العـــــددالنسبـــة %العـــــدداملتــــغيـــــــر

1 - النـــــــوع
72.466.5لم يحدد
122577.17985.9-ذ كــر
26020.577.6-أنثــى

29210092100اإلجمـالي
2 -  العمــر

82.788.7لم يحدد
3111.1أقل من 30 سنة

3411.611.1من 30 إلى أقل من 40
12041.144.3من 40 إلى أقل من 50

5012743.57884.8 سنة فأكثر
29210092100اإلجمــالي

3 - التخصص الوظيفي

15753.87581.5الرصد الجوي
258.655.4تكنولوجيا املعلومات

5819.988.7املوارد البشرية
5217.833.3أخرى

29210092100اإلجمــالي
4 - سنوات الخبرة

582.7 سنوات إلى 10
258.622.2من 11 إلى 15 سنة

1143944.3من 16 إلى 20
14549.78693.5أكثر من 20 سنة

29210092100اإلجمــالي
5 - املستوى الوظيفي

29276تنفيذي
9224اشرافي

384100اإلجمـــالي



البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وعالقتها بإدارة املواهب ...

44

واالنحرافــات -  الحســابية،  املتوســطات  فــي  املتمثلــة   Descriptive Statistics الوصفيــة  اإلحصائيــة  األســاليب 
االختــالف. ومعامــالت  املعياريــة، 

معامــل ارتبــاط بيرســون Pearson Correlation Coefficient  لقيــاس قــوة واتجــاه العالقــة بيــن متغيــرات الدراســة - 
)تكنولوجيــا املعلومــات، وإدارة املواهــب(.

إدارة -  علــى  املعلومــات  تكنولوجيــا  أثــر  لتحديــد   Simple Linear Regression البســيط  الخطــى  االنحــدار  نمــوذج 
املواهــب، ونمــوذج االنحــدار الخطــى املتعــدد التدريجــي Stepwise Multiple Linear Regression لتحديــد أكثــر 

 فــي إدارة املواهــب.
َ
وأهــم أبعــاد تكنولوجيــا املعلومــات تأثيــرا

الحكم على دقة أدوات القياس املستخدمة

يهــدف تقنيــن املقيــاس إلــى التأكــد مــن مــدى صالحيتــه وجودتــه، وذلــك 
مــن خــالل معامــل الصــدق والثبــات الخــاص بــه. وقــد تــم التأكــد مــن صــدق 
املقيــاس وفقــا للصــدق املنطقــي وذلــك مــن خــالل عــرض املقيــاس علــى عينــة 
املقيــاس  فــي  آراءهــم  الدراســة وذلــك الســتطالع  بالهيئــة محــل  العامليــن  مــن 
املســتخدم، وكذلــك وفقــا للصــدق اإلحصائــي وذلــك باســتخدام معامــل ألفــا 

كرونبــاخ حيــث تــم تطبيــق املقيــاس فــي

صورتــه املبدئيــة علــى عينــة اســتطالعية    Pilot Study قوامهــا )50( 
مفردة من العاملين بالهيئة بهدف قياس معامل الثبات )درجة االعتمادية(، 
الثبــات( وذلــك علــى  التربيعــي ملعامــل  الــذي يمثــل )الجــذر  الذاتــي  والصــدق 
املواهــب،  وإدارة  املعلومــات  بتكنولوجيــا  الخاصــة  األبعــاد  جميــع  مســتوى 

وذلــك كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )2(.

ويتضح من الجدول رقم )2( أن معامل الثبات إلجمالي أبعاد "مقياس 
بلــغ  قــد  بــإدارة املواهــب"،  التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات وعالقتهــا  البنيــة 
الصــدق  أثــره علــى  انعكــس  الــذي  املرتفــع  الثبــات  يــدل علــى  )0.8961( ممــا 
الذاتــي فبلــغ  )0.946(. ممــا يعنــى القــدرة علــى االعتمــاد علــى تلــك املقاييــس.

حدود البحث
الحــدود املوضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى بحــث أثــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات علــى إدارة املواهــب 1- 

)جــذب وتوظيــف املواهــب، وتنميــة وتطويــر املواهــب، واالحتفــاظ باملواهــب(.

الحــدود املكانيــة: اقتصــر تطبيــق الدراســة علــى الهيئــة العامــة لألرصــاد الجويــة واملحطــات التابعــة لهــا علــى مســتوى 2- 
جمهوريــة مصــر العربيــة وعددهــا )104 محطــة أو مركــز تنبــؤات(.

الحــدود البشــرية: اقتصــر توزيــع قوائــم االســتقصاء علــى كل مــن املوظفيــن القائميــن بالوظائــف االشــرافية وهــم 3- 
الذيــن يشــغلون وظائــف الدرجــة العليــا والوســطى) رئيــس مجلــس اإلدارة، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، ورئيــس 
بالوظائــف  القائميــن  واملوظفيــن  تنبــؤات"(،  "محطة/مركــز  ورئيــس  إدارة،  ومديــر  عــام،  ومديــر  املركزيــة،  اإلدارة 
التنفيذيــة وهــم الذيــن يشــغلون وظائــف درجــة كبيــر باحثيــن أو كبيــر أخصائييــن أو كبيــر كتــاب، والذيــن يشــغلون 

وظائــف الدرجــة الدرجــة األولــى.

الحدود الزمنية: أجريت الدراسة امليدانية في الفترة من 18ابريل 2019 وحتى 1 أكتوبر 4.2019- 

الدراسة امليدانية

يتنــاول هــذا الجــزء نتائــج تحليــل بيانــات الدراســة امليدانيــة، وذلــك مــن خــالل قيــاس مــدى إدراك العامليــن فــي الهيئــة 
محــل الدراســة ملتغيــرات البحــث، وأيًضــا نتائــج اختبــار مــدى صحــة الفــرض الرئيــس للبحــث وذلــك علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )2(
معامالت الصدق والثبات إلجمالي أبعاد 

»مقياس البنية التحتية لتكنولوجيا 
املعلومات وإدارة املواهب«   ن=50

عدد األبعاد
الصدقالثباتالعبارات

أبعاد البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
60.8160.903أجهزة ومعدات

40.9360.967قواعد البيانات  
30.7450.863البرمجيات  

50.7950.891العمالة املعرفية  

50.8800.938الشبكات

إجمالي البنية التحتية 
230.8340.913لتكنولوجيا املعلومات

أبعاد إدارة املواهب
150.9460.972جذب وتوظيف املواهب
130.9790.989تنمية وتطوير املواهب

160.9460.972االحتفاظ باملواهب
440.9570.978إجمالي إدارة املواهب
870.8960.946إجمالي أبعاد املقياس
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قياس مدى إدراك العاملين في الهيئة محل الدراسة ملتغيرات البحث
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات

فــي  املطبــق  املقيــاس  باســتخدام 
الحســابي  املتوســط  حســاب  أمكــن  البحــث 
واالنحراف املعياري، ومعامل االختالف لكل 
بعــد مــن أبعــاد البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا 
املعلومــات لتحديــد األهميــة النســبية، وذلــك 

.)3( رقــم  بالجــدول  موضــح  هــو  كمــا 

يوضح الجدول ما يلي:

العينــة -  مفــردات  اتجاهــات  أن 
التحتيــة  "البنيــة  أبعــاد  نحــو 
كانــت  املعلومــات"  لتكنولوجيــا 
إجمالــي  بلــغ  حيــث  مرتفعــة، 

.)13.46( اختــالف  ومعامــل   )3.67( األبعــاد  لتلــك  العــام  املتوســط 

تختلــف األهميــة النســبية ألبعــاد "البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات" وذلــك وفقــا للمتوســطات الحســابية، - 
 لترتيــب األهميــة النســبية: الشــبكات ويليــه قواعــد البيانــات ثــم أجهــزة ومعــدات ثــم 

ً
ويعــد أكثــر األبعــاد أهميــة وفقــا

البرمجيات والعمالة املعرفية(، بمتوسطات حسابية )3.97 (،)3.88(، )3.71(، )3.40 (، )3.40(على التوالي.  وفقا 
الســتجابات عينــة الدراســة.

إدارة املواهب

يوضح جدول رقم )4( النتائج املتعلقة بمقياس مدى إدراك العاملين بالهيئة إلدارة املواهب، وذلك على النحو التالي:

أن اتجاهــات مفــردات العينــة نحــو أبعــاد "إدارة املواهــب" كانــت متوســطة، حيــث بلــغ إجمالــي املتوســط العــام لتلــك - 
األبعــاد )2.56( ومعامــل اختــالف )28.26(.

فــي -  تأثيــرا  األبعــاد  أكثــر  ويعــد  الحســابية،  للمتوســطات  املواهــب" وذلــك وفقــا  "إدارة  النســبية ألبعــاد  األهميــة  تختلــف 
االحتفــاظ  هــو  املواهــب  إدارة 
األهميــة  لترتيــب   

ً
وفقــا باملواهــب، 

وتطويــر  تنميــة  ويليــه  النســبية، 
جــذب  ثــم  املواهــب،  إدارة 
بمعامــالت  املواهــب،  وتوظيــف 
اختالف )%28.33(، )%35.05(، 
وفقــا  التوالــي   علــى   ،)%31.14(

الدراســة. عينــة  لــردود 

نتائج اختبار فرض البحث

)األجهــزة واملعــدات،  املعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  تؤثــر  للبحــث:  الرئيــس  الفــرض  مــدى صحــة  اختبــار  تــم 
وقواعد البيانات، والبرمجيات، والعمالة املعرفية، والشــبكات( تأثيًرا ذا داللة إحصائية على إدارة املواهب )جذب وتوظيف 
املواهــب، وتنميــة وتطويــر املواهــب، واالحتفــاظ باملواهــب( بالهيئــة العامــة لألرصــاد الجويــة واملحطــات التابعــة لهــا. وذلــك 
مــن خــالل قيــاس العالقــات االرتباطيــة بيــن متغيــرات البحــث باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون، وكذلــك قيــاس أثــر البنيــة 

التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات علــى إدارة املواهــب باســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــى البســيط واملتعــدد التدريجــي.

جدول رقم )3(
افات املعيارية ومعامالت االختالف املتوسطات الحسابية واالنحر

ألبعاد البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
 أبعاد البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات

املتوسط
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االختالف

األهمية 
الترتيبالنسبية %

3.710.77520.8874.23أجهزة ومعدات
3.880.69517.9177.52قواعد البيانات  

3.400.63618.768.04البرمجيات  
3.400.59717.5668.05العمالة املعرفية  

3.970.71718.0679.51الشبكات
املتوسط العام إلجمالي أبعاد البنية 

3.670.49413.4673.5التحتية لتكنولوجيا املعلومات

جدول رقم )4(
افات املعيارية ومعامالت االختالف املتوسطات الحسابية واالنحر

ألبعاد إدارة املواهب

املتوسط العنصر
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االختالف

األهمية 
الترتيبالنسبية %

2.530.78931.1450.73جذب وتوظيف املواهب
2.550.89435.0551.02تنمية وتطوير إدارة املواهب

2.590.73428.3351.81االحتفاظ باملواهب
املتوسط العام إلجمالي أبعاد  

2.560.72328.2651.2إدارة املواهب
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قياس العالقة بين أبعاد البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املواهب

تــم  البحــث  بيــن متغيــرات  قــوة واتجــاه عالقــة االرتبــاط  لتحديــد 
اســتخدام معامــالت ارتبــاط بيرســون، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجدول 

التالــي رقــم )5(.

ارتبــاط  عالقــة  وجــود  يتضــح  االرتبــاط  مصفوفــة  إلــى  وبالنظــر 
التحتيــة  البنيــة  أبعــاد  "إجمالــي  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  طرديــة 
لتكنولوجيا املعلومات وإجمالي أبعاد إدارة املواهب"، حيث بلغ معامل 
االرتبــاط )0.198( بمســتوى معنويــة أقــل مــن )0.01(. ويــدل ذلــك علــى 
إنه كلما زادت درجة توافر أبعاد البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
زادت قــدرة الهيئــة علــى إدارة املواهــب. كمــا توجــد عالقــة ارتبــاط طرديــة 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات 
وإدارة  البيانــات(  وقواعــد  املعرفيــة،  والعمالــة  واملعــدات،  )األجهــزة 

املواهــب.

قياس أثر إجمالي أبعاد البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات على إجمالي أبعاد إدارة املواهب

أبعــاد  إجمالــي  بيــن  العالقــة  ثبــوت  علــى  بنــاء 
وإجمالــي  املعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة 
أبعــاد إدارة املواهــب، يمكــن إجــراء تحيــل االنحــدار 
التأثيــر،  معنويــة  مــدى  لتحديــد  البســيط  الخطــى 
تأثيــرات  ذات  كانــت  إذا  وعمــا  العالقــة،  وشــكل 
جوهريــة أم أنهــا غيــر دالــة إحصائًيــا. وذلــك كمــا هــو 

.)6( رقــم  جــدول  فــي  موضــح 

من الجدول رقم )6( يتضح أن:

املتغيــر -  أن  نجــد   :)R2( التحديــد  معامــل 
املســتقل "إجمالــي أبعــاد البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات" يفســر )36%( مــن التغيــر الكلــى فــي املتغيــر التابــع 
)إدارة املواهــب(. وباقــي النســبة يرجــع إلــى الخطــأ العشــوائي فــي املعادلــة، أو ربمــا لعــدم إدراج متغيــرات مســتقلة أخــرى 

كان مــن املفــروض إدراجهــا ضمــن النمــوذج.

التحتيــة -  البينــة  "أبعــاد  املســتقل  املتغيــر  أن  نجــد   )T.test( اختبــار  باســتخدام  املســتقل:  املتغيــر  معنويــة  اختبــار 
)3.944( "ت"  قيمــة  بلغــت  حيــث  املواهــب(،  )إدارة  التابــع  املتغيــر  علــى  معنــوي  تأثيــر  ذو  املعلومــات"  لتكنولوجيــا 

اختبــار معنويــة جــودة توفيــق نمــوذج االنحــدار: الختبــار معنويــة جــودة توفيــق النمــوذج ككل، تــم اســتخدام اختبــار - 
)F-test(، وحيــث بلغــت قيمــة اختبــار )ف( )22.357( وذلــك عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن  )0.01(، ممــا يــدل علــى 

جــودة تأثيــر نمــوذج االنحــدار علــى إدارة املواهــب.

معادلة النموذج: إدارة املواهب = 1.494 +  0.290 )البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات(- 

البنيــة  إجمالــي  قيــاس  خــالل  مــن  املواهــب  إدارة  بدرجــات  التنبــؤ  يمكــن  الســابقة،  االنحداريــة  العالقــة  نمــوذج  ومــن 
التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات، وتطبيــق ذلــك النمــوذج، وهــو يــدل علــى أن كل تغيــر بمقــدار وحــدة واحــدة فــي إجمالــي أبعــاد 

البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات قــد يــؤدى إلــى تغيــر فــي درجــة إدارة املواهــب بمقــدار )0.29(.

جدول رقم )5(
مصفوفة االرتباط بين أبعاد البنية التحتية 

لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املواهب

معامل املتغير
)r(االرتباط

مستوى 
املعنوية

النتيجة 
)الداللة(

دالة0.03*0.109األجهزة واملعدات
دالة0.01**0.212قواعد بيانات

غير دالة0.0850.09برمجيات
دالة0.01**0.226العمالة املعرفية

غير دالة0.06*0.094الشبكات
البنية التحتية 

دالة0.01**0.198لتكنولوجيا املعلومات

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.1(. 
*دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. 

جدول رقم )6(
تحليل االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية أثر إجمالي البنية 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات على إجمالي  إدارة املواهب

املتغير املستقل
املعلمات 

املقدرة
β

i

T. testF. test
R2

القيمة
مستوى 
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

36%0.01**0.0115.557**1.4945.490الجزء الثابت
إجمالي  البنية التحتية 
0.01**0.2903.944لتكنولوجيا املعلومات

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.    *دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.05(. 
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تحليل االنحدار الخطى املتعدد التدريجي لتحديد أكثر أبعاد البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات تأثيًرا على إدارة املواهب،

يوضــح الجــدول رقــم )7( أكثــر أبعــاد البنيــة 
إدارة  تأثيــرا علــى  املعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة 
املواهــب وذلــك مــن خــالل إجــراء تحليــل االنحــدار 

التدريجــي. املتعــدد 

ويتضح من الجدول ما يلي:

املتغيــرات -  أن   :)R2( التحديــد  معامــل 
التحتيــة  البنيــة  )أبعــاد  املســتقلة 
تفســر  املعلومــات(،  لتكنولوجيــا 
فــي  الكلــي  التغيــر  مــن   %37 مجتمعــة 
املتغيــر التابــع املتمثــل فــي إدارة املواهــب، 
وباقي النســبة يرجع إلى الخطأ العشــوائي 
فــي املعادلــة أو ربمــا لعــدم إدراج متغيــرات 
املفــروض  مــن  كان  أخــرى  مســتقلة 

الخطــي. النمــوذج  عــن  االنحــدار  نمــوذج  طبيعــة  الختــالف  أو  النمــوذج  ضمــن  إدراجهــا 

اختبــار معنويــة املتغيــر املســتقل: باســتخدام اختبــار )T.test( نجــد أن املتغيــرات املســتقلة األكثــر تأثيــرا علــى إدارة - 
املواهــب هــي: )قواعــد بيانــات، والعمالــة املعرفيــة(، حيــث بلغــت قيــم "ت"  )2.69(، ) 3.057( علــى التوالــي  وذلــك عنــد 
مســتوى معنويــة أقــل مــن  )0.01(.  بينمــا ال توجــد عالقــة تأثيريــة بيــن كال مــن )البرمجيــات، واألجهــزة واملســتلزمات 

.
َ
املاديــة، والشــبكات( وإدارة املواهــب، حيــث كانــت قيمــة "ت" غيــر دالــة معنويــا

اســتخدام -  تــم  النمــوذج ككل،  توفيــق  جــودة  االنحــدار: الختبــار معنويــة  نمــوذج  توفيــق  اختبــار معنويــة جــودة 
اختبــار )F.test(، وحيــث إن قيمــة اختبــار )ف( هــي )5.708)  وهــي ذات معنويــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0.01(، ممــا 

يــدل علــى جــودة تأثيــر نمــوذج االنحــدار علــى إدارة املواهــب.

معادلة النموذج: إدارة املواهب = 1.537+ 0.201 )قواعد البيانات(+ 0.221 )العمالة املعرفية(.- 

ومــن خــالل نمــوذج العالقــة االنحداريــة الســابق، يمكــن التنبــؤ بمســتويات إدارة املواهــب، مــن خــالل قيــاس أبعــاد البنيــة 
التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات، وتطبيــق ذلــك النمــوذج، والــذي يــدل علــى أن:

كل تغير بمقدار وحدة واحدة في قواعد البيانات قد يؤدى إلى تغير في إدارة املواهب بمقدار )0.201(.- 

كل تغير بمقدار وحدة واحدة في العمالة املعرفية قد يؤدى إلى تغير في إدارة املواهب بمقدار )0.221(. - 

ويوضــح الشــكل التالــي رســم 
تخطيطــي للنموذج:

بنــاء علــى النتائــج الســابقة، 
يمكــن اســتخالص اآلتــي:

والفعــال  الــدال  التأثيــر 
ألبعــاد البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات )قواعــد البيانــات، والعمالــة املعرفيــة( علــى إدارة املواهــب، بينمــا خرجــت األبعــاد 
والشــبكات(. والبرمجيــات،  واملعــدات،  )األجهــزة  املواهــب  إدارة  وبيــن  بينهــا  تأثيريــة  عالقــة  وجــود  لعــدم  النمــوذج  مــن  التاليــة 

ومــن ثــم، وبنــاء علــى النتائــج الســابقة، يمكــن قبــول الفــرض الرئيــس للبحــث بشــكل جزئــي، والــذي ينــص علــى: "تؤثــر 
البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات )األجهــزة واملعــدات، وقواعــد البيانــات، والبرمجيــات، والعمالــة املعرفيــة، والشــبكات(  
تأثيــرا ذا داللــة إحصائيــة علــى إدارة املواهــب )جــذب وتوظيــف املواهــب، وتنميــة وتطويــر املواهــب، واالحتفــاظ باملواهــب( 

بالهيئــة العامــة لألرصــاد الجويــة املصريــة واملحطــات التابعــة لهــا".

جدول رقم )7(
نموذج االنحدار الخطى املتعدد التدريجي للتنبؤ بأكثر

أبعاد البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات تأثيرا على إدارة املواهب

املتغير املستقل
املعلمات 

املقدرة
β

i

T.testF.test
R2

القيمة
مستوى
القيمةاملعنوية

مستوى 
املعنوية

0.01**1.5375.604الجزء الثابت

5.708**0.01%37.0

0.2710.7-0.014-أجهزة ومستلزمات مادية
0.007**0.2012.69قواعد بيانات

0.4190.6-0.026-برمجيات
0.002**0.2213.057العمالة املعرفية

1.4350.152-0.093-الشبكات

  **دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(. 

 
 

 قواعد البيانات

 العمالة املعرفية 
.2210بيتا =  

.2010بيتا = البنية   
التحتية  

تكنولوجيا  ل
 املعلومات 

إدارة  

 املواهب 
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النتائج والتوصيات
النتائج

تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، وذلك كما يلي:

كانــت اتجاهــات العامليــن بالهيئــة محــل الدراســة نحــو أبعــاد "البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات" باإليجابيــة، 1- 
وقد اختلفت األهمية النسبية ألبعاد "البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات" وذلك وفقا للمتوسطات الحسابية، 

وكان ترتيبهــا علــى النحــو التالــي: الشــبكات، قواعــد البيانــات، األجهــزة واملعــدات، البرمجيــات، العمالــة املعرفيــة(.

أن اتجاهــات العامليــن بالهيئــة محــل الدراســة نحــو أبعــاد "إدارة املواهــب" كانــت متوســطة، وقــد اختلفــت األهميــة 2- 
النســبية ألبعــاد "إدارة املواهــب"، وذلــك وفقــا للمتوســطات الحســابية، وكان ترتيبهــا علــى النحــو التالــي: )االحتفــاظ 

باملواهــب، تنميــة وتطويــر املواهــب، جــذب وتوظيــف املواهــب(.

توجــد عالقــة ارتبــاط طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن إجمالــي أبعــاد البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات وأبعــاد 3- 
إدارة املواهــب، أي أنــه كلمــا زادت درجــة توافــر البنيــة التحتيــة  لتكنولوجيــا املعلومــات، كلمــا زادت درجــة تطبيــق 

إدارة املواهــب بالهيئــة محــل الدراســة.

أن أبعــاد البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات األكثــر تأثيــرا علــى إدارة املواهــب فــي الهيئــة محــل الدراســة كانــت 4- 
ٌبعــد "العمالــة املعرفيــة، يليــه ُبعــد "قواعــد البيانــات" بينمــا ال توجــد عالقــة تأثيريــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن األبعــاد 

التاليــة وإدارة املواهــب، حيــث لــم تثبــت معنويتهــا )األجهــزة واملعــدات، والشــبكات(.

التوصيات

فــي ضــوء مــا تــم مراجعتــه مــن بحــوث ودراســات ســابقة، ومــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج فــي هــذا البحــث، يمكــن تقديــم 
بعــض التوصيــات، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أهميــة إعــادة تشــكيل الثقافــة التنظيميــة الســائدة باملنظمــات الحكوميــة نحــو إدارة املواهــب وأهميتهــا فــي خلــق قيمــة 1- 
مضافــة للمنظمــة، مــع االهتمــام باملوهوبيــن؛ الذيــن ُيعــدون حجــر الزاويــة فــي نجــاح تطبيــق إدارة املواهــب. وذلــك مــن 
خــالل  التأثيــر علــى اتجاهــات األفــراد مــن خــالل عقــد نــدوات ولقــاءات منتظمــة وموســعة لتعريــف ماهيــة وأهميــة 

إدارة املواهــب.

تفعيــل توصيــات الجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة فــي ضــوء قانــون 81 لســنة 2016 بإنشــاء إدارة للمواهــب بالهيئــة  2- 
العامــة لألرصــاد الجويــة تقــوم باختيــار وتحديــد املواهــب املطلوبــة فــي املســتويات الوظيفيــة املختلفــة.

ضــرورة األخــذ بعيــن االعتبــار ترتيــب أولويــات تأثيــر أبعــاد البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات فــي إدارة املواهــب 3- 
الهيئــة محــل  أهــداف  لتحقيــق  وذلــك  املواهــب  إدارة  فــي  املعلومــات  لتكنولوجيــا  فعــال  تأثيــر  عــل  الحصــول  بغيــة 

الدراســة.

االهتمــام بتوفيــر بنيــة تحتيــة جيــدة لتكنولوجيــا املعلومــات والتركيــز فيهــا علــى عنصريــن همــا )قواعــد البيانــات، 4- 
املعرفيــة(. والعمالــة 
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 ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the relationship between Information Technology Infra-
structure and talent management at the Egyptian Meteorological Authority. The study relied on a descrip-
tive analytical approach. A questionnaire two-part was designed and distributed to the respondents. The 
first part measures IT Infrastructure, and the second part measures talent management, to collect primary 
data and verify its validity and reliability.

The research was conducted on a sample of 384 respondents, with a response rate 92.2%. Several 
conclusions were reached, the most important of which are: the availability of IT infrastructure was medi-
um, and the practice of talent management was low. In addition, the research showed a statistically signifi-
cant impact of IT infrastructure )Data Base, knowledge workers( on talent management.

The research provided recommendation to assist decision makers in general and at the Egyptian Me-
teorology Authority in particular on the effective usage of IT to manage talent and overcome the problem 
of skilled labor leakage.

Keywords: Information Technology Infrastructure, Talent Management, Egyptian Meteorological Au-
thority.


