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 الملخص
 

بدبعادهددا ساسددتقطاب المواهددب ،ادارة  دا  هددب علددى مدددث تددداير إدارة الموا يهدددا البحددح الحددالي للتعددرا    

المواهب، تطوير المواهب، االحتفاظ بالمواهب( كمتغير مستقل في جودة الخدمة التعليميدة بدبعادهدا سالملموسدية، 

جامعدة سدومر الكفا ة، الموقد  السدلوكي، المحتوثسالمنداهل الدراسدية(، التو ديل، المواوقيدة( كمتغيدر تداب  فدي 

ألجددل التو ددل الددى مليددا  مناسددبة وتو دديا  مقترحددة ل سددهام فددي تعتيددت جددودة الخدمددة التعليميددة فددي المن مددة 

المبحواددة، وانطالقددا  مددن  هميددة موثددو  البحددح فددي المن مددا  الحكوميددة ودورهددا البددار  الدد   تلعبدد  المن مددة 

  البحح، و شتمل البحح القيادا  الجامعية لجامعة المبحواة في المجتم   عتمد المنهل الو في التحليلي في إنجا

سومر سرئيس الجامعة ومساعدي ، عمددا  الكليدا  ومعداونيهر، رءسدا  األقسدام العلميدة(، وتدر جمد  البياندا  مدن 

( مستجيب يعتبرون مجتمعا  للبحح وبدسلوب العينة القصدية سالعمدية  و الحصر الشامل(، كما وتر االعتمداد 11س

( مؤشددرا ، ف ددال  عددن االعتمدداد علددى المقددابال  11انة فددي عمليددة جمدد  البيانددا  والتددي ت ددمنت سعلددى االسددتب

( ف دال  عدن اعتمداد Excel 2010) ,(SPSS V.23الشخصية في جم  البيانا ، و عتمد البحح علدى برندامل س

امددل التحديددد اسدداليب اإلحصددا  الو ددفي سالوسددي الحسددابي، االنحددراا المعيددار ، االنحدددار الخطددي البسدديي، مع

(، األهمية النسبية، معامل االرتبدا  بيرسدون(، فيمدا كاندت  بدر  نتدائل البحدح هدي  دحة فرثديا  البحدح R2س

الرئيسة والفرعية مما يدل على  ن إدارة المواهب ترتبي ارتبا ا   رديدا  بجدودة الخدمدة التعليميدة كمدا ولهدا تدداير 

 .ةايجابي ذو داللة معنوية بجودة الخدمة التعليمي
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Abstract 
 

The current research aims to identify the extent of the impact of talent management strategies by its dimensions 

(Attracting talent, Talent performance management. Talent development, Talent retention) as an independent variable 

in the quality of educational service by its dimensions (tangibility, efficiency, behavioral attitude, content 

(curriculum), connectivity, reliability) as a dependent variable in Sumer University. In order to come up with 

appropriate mechanisms and suggested recommendations to contribute in enhancing the quality of educational service 

in the research organization, and based on the importance of the research topic in governmental organizations and its 

prominent role that the researched organization plays in the community, the descriptive and analytical approach was 

adopted in carrying out the research. The research included university leaderships of Sumer University ( The 

President of the University and his assistants, the deans of the colleges and their assistants, the heads of scientific 

departments). The data was collected from (33) respondents who are considered as the community of the study. The 

questionnaire was also relied on in the data collection process, which included (44) indicators. In addition to relying 

on personal interviews to collect data. The research adopted (SPSS V.23), (Excel 2010), as well as the  descriptive 

http://www.muthjaes.net/
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statistics methods (arithmetic mean, now Standard deviation, simple linear regression, coefficient of determination 

(R2), relative importance, Pearson correlation coefficient). The most iportant results of the research were the validity 

of the main and sub-research hypotheses. This indicates that talent management is directly related to the quality of 

educational service and has a significant positive effect on the quality of the educational service. 

Keywords : Talent Management, Attracting talent, Talent development, Quality of service, Educational Service 

Quality.  

 المقدمة

 التعليميددة الخدمددة بجددودة االهتمددام األخيددرة اآلونددة فددي ا داد     

 بيئددة شددهدت  مددا الددى باإلثددافة والتكنولددوجي العلمددي التقدددم بسددبب

 مددن خا ددة العددالي التعلددير ومن مددا  عامددة بصددورة المن مددا 

 وثددغي تعليمددي وتوسدد ( اجتماعيددة، اقتصددادية، إداريددةس تغيددرا 

 وا ديداد( الجامعدا س العدالي التعلدير من ما  على جديد اجتماعي

 تحقيد  نحدو التوجد    دب  بالتدالي األكداديمي التعلير نحو الدافعية

 ويسدتلتم وحاسدما   ثدروريا   مطلبدا   التعليميدة المن ما  في الجودة

 تحسددين  جددل مددن الجددودة مسددتوث علددى للحكددر لهددا معددايير وثدد 

 تلدد  واجهددت حيددح، الجانددب هدد ا فددي المقدمددة الخدمددة وتطددوير

 القيمددة تعتيددت ألن  نشددطتها وتعتيددت لتحسددين ثددغو ا   المن مددا 

 تحسدددين فدددي الجهدددود السدددتمرار كبيدددرة نفقدددا  يتطلدددب التعليميدددة

 المن مدددة ألع دددا  مقدمدددة الخدمدددة هددد   كاندددت وسدددوا  الخددددما 

 لمددث تقيدير يدتر مدا وغالبدا   للطلبدة مقدمدة  و( موظفين، تدريسيينس

 تلبيدددة علدددى والعمدددل التعليميدددة الخدمدددة جدددودة عدددن الطلبدددة رثدددا

 والنمداذ  المفداهير مدن عددد  در  تدر وهنا، وتوقعاتهر احتياجاتهر

 جدودة مددث قيداس التعليميدة المن مدا  تسدتطي  خاللهدا مدن والتي

 االهتمددام األخيددرة الفتددرة فددي بددر  حيددح المقدمددة التعليميددة الخدمددة

 سدددوا  حدددد   وعلدددى واألكاديميدددة المهنيدددة المجددداال  فدددي الكبيدددر

 فددي المواهددب إدارة تلعبدد  الدد   الفعددال الدددور وإبددرا  لتشددخي 

 خصدددبة بيئدددة العدددالي التعلدددير بيئدددة ألن التعليميدددة الخددددما  سددديا 

 مدن والتي المبدعة الفكرية والطاقا  المواهب فيها تبر  وناثجة

 فدان  خدرث جهدة مدن الخدمدة تقددير فدي الكفو  بالدور القيام شدنها

 فددي يسددهر  ن شدددن  مددن وايجابيددا   مفيدددا   دورا   تلعددب المواهدب إدارة

 وم دداهر حدداال  علددى والق ددا   كثددر جددودة ذا  خدددما  تقدددير

 الروتينيددة واالجددرا ا  القددرارا  مددن العديددد عددن الناتجددة الفشددل

 ر دددانة ذا  وجعلهدددا التعليميدددة بالمن مدددا  واالرتقدددا  والمعقددددة

 .التعليمي الوسي في المن ما  لباقي ومنافسة علمية

 البحث منهجية

 مشكلة البحث 

تتمحور مشكلة البحح في جودة الخدما  التعليمية في جامعدة      

سومر وتر التحق  من ه   المشكلة عن  ري  استطال   ولي لفئة 

تبددين فيدد  عدددم وجددود خطددة لالرتقددا  بجددودة القيددادا  الجامعيددة 

التعليمية ف ال  عدن قلدة اقافدة الجدودة والد   انعكدس سدلبا   ةالخدم

كي تتمكن الجامعة من التغلب على هد   على الخدما  التعليمية ول

المشدداكل يمكنهددا اتبددا  إحدددث االسددتراتيجيا  الحديثددة فددي إدارة 

الموارد البشرية  ال وهي سإدارة المواهب( على اعتبار ان المورد 

اسددتراتيجي ال غنددى عندد  بالنسددبة للمن مددا   البشددر  هددو مددورد

 وخا دددة التعليميدددة منهدددا والتدددي ترغدددب فدددي تحقيددد  الجدددودة فدددي

خدددماتها المقدمددة ولكددي تحقدد  هدد ا الهدددا ال بددد لهددا مددن اكتشدداا 

المواهددب البشددرية والعمددل علددى اسددتقطابها وتطويرهددا وإدارتهددا 

واالحتفداظ بهدا، وعددم التفدريي بقددراتهر واالسدتفادة مدن المواهدب 

المتاحددة لتحقيدد  غايددا  و هددداا المن مددا . تنبثدد  مددن مشددكلة 

 البحح عدد من التساءال  اآلتية:

مددا مدددث اهتمددام جامعددة سددومر بتطبيدد  ممارسددا  لسؤؤلاا الوا :ا

 إدارة المواهب؟

التعليميددة المقدمددة فددي  ةمددا مسددتوث جددودة الخدمدد: ثؤؤا يالسؤؤلاا ال

 جامعة سومر؟

ما مستوث إسهام إدارة المواهب في تعتيدت جدودة : ثالثالسلاا ال

   التعليمية في جامعة سومر؟ ةالخدم

كدداا  لدددث العدداملين فددي جامعددة  هددل يتددوفر وعددي: رابؤؤ السؤلاا ال

 سومر بإدارة المواهب وخصائصها وسبل تطويرها؟

ما هو سدبب محدوديدة ادارة الجدودة فدي جامعدة : خامسالسلاا ال

 سومر على مستوث الخدما  التعليمية ؟

 أهمية البحث    

يستمد البحح  هميت  من موثوعات  إذ يحاول تسدليي ال دو       

 ةوبيدددان  هميتهدددا فدددي تعتيدددت جدددودة الخدمدددعلدددى إدارة المواهدددب 

 : التعليمية، من جانب مخر يكتسب البحح  هميت  من خالل اآلتي

دور و همية مجدال التعلدير فدي تطدوير المجتمد  وبندا  االنسدان  .  

 ورفد  بالعلر والمعرفة.

اإلسهام في بنا  تصور واث  لدث موظفي جامعة سومر عدن  .ب 

  التعليمية. ةالخدمإدارة المواهب ودورها في تعتيت جودة 

مواكبة التطور والتقددم الحا دل فدي مجدال التعلدير العدالي مدن  .  

 خالل اكتشاا المواهب في .
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التعليميدة  ةتقدير  ورة حقيقية و ادقة عن واق  جدودة الخدمد .د 

فدددي جامعدددة سدددومر ممدددا يسدددهر فدددي وثددد  بدددرامل تطويريدددة 

 وتقويمية هادفة لالرتقا  بالن ام التعليمي.

ر نتائل ه ا البحح في فت  المجدال للبداحثين من الممكن  ن تسه .  

لقيامهر بالعديد مدن الدراسدا  التدي تتنداول موثدوعا  جديددة 

مرتبطة بالجودة فدي مجدال التعلدير العدالي، ف دال  عدن  ن هد ا 

البحددح يمثددل إسددهاما  متواثددعا  فددي مسددار التددراكر المعرفددي 

 للبحوث والدراسا  ذا  الصلة بالموثو .

     البحث أهداف

لغرض الوقوا على مالمد  معالجدة المشدكلة، فدإن البحدح         

 الحالي يحاول الو ول إلى عدد من األهداا األساسية اآلتية:

قيدداس مسددتوث كفددا ة وفاعليددة إدارة المواهددب وانعكاسدداتها فددي  .أ 

 التعليمية في المن مة المبحواة سجامعة سومر(.  ةجودة الخدم

المبحواددة سجامعددة سددومر( ترسدديخ اقافددة الجددودة فددي المن مددة  .ب 

بهدددا جعددل القيددادا  فيهددا تتخلددى عددن االجددرا ا  واألمددور 

الروتينيددة واالهتمددام باألبعدداد المسددتقبلية للتعلددير العددالي لجعددل 

 جامعة سومر ثمن الجامعا  الر ينة في العرا .

تقددددير مجموعدددة مقترحدددا  للمشددداكل التدددي تواجددد  المن مدددة  .ج 

كشداا إدارة المواهدب المبحواة سجامعة سومر( في مجدال است

 التعليمية. ةوتطبيقها وتوظيفها لتعتيت جودة الخدم

 المخطط الفرضي للبحث 

 ةلقد  سدفر  المراجعدة ألدبيدا  إدارة المواهدب وجدودة الخدمد    

التعليمية إلى بلورة المخطي الفرثي للبحدح، والد   تدر  دياغت  

في ثو  مشكلة البحح و هداف ، فقد وث  الباحدح مخطدي يحددد 

المتغيرا  الرئيسة والفرعية مد  العالقدا  االرتبا يدة والددرجا  

( ويت   مدن المخطدي 1التدايرية بينهما وكما موث  في الشكل س

 ما يدتي: 

يحتو  المخطدي علدى متغيدرين همدا المتغيدر المسدتقل سإدارة       

التعليميددة( كمددا إن كددل  ةالمواهددب( والمتغيددر التدداب  سجددودة الخدمدد

متغيددر مددن هدد   المتغيددرا  يحمددل فددي  ياتدد  عدددد مددن االبعدداد 

الفرعية، فالمتغير المستقل يتكون من  ربعة  بعاد هي سساسدتقطاب 

المواهددددب، إدارة  دا  المواهددددب، تطددددوير المواهددددب، االحتفدددداظ 

بالمواهددددب((  مددددا المتغيددددر التدددداب  فيت ددددمن سددددتة  بعدددداد وهددددي 

 ة، الموقدددد  السددددلوكي، المحتوثسالمندددداهل سسالملموسددددية، الكفددددا

وتتمثل حركة المخطي بوجدود  الدراسية(، التو يل، المواوقية((.

تداير مباشدر للمتغيدر المسدتقلسإدارة المواهدب( فدي المتغيدر التداب  

التعليمية(، كما توجد عالقة ارتبا  مباشدرة مدا بدين  ةسجودة الخدم

 ةالتداب  سجدودة الخدمد المتغير المستقل سإدارة المواهدب( والمتغيدر

 التعليمية(.

 

 

 المخطي الفرثي لمتغيرا  البحح (1الشكل س
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 فرضيات البحث 

فددي ثددو  العالقددا  مددا بددين المتغيددرا  هإدارة المواهددبه و     

 التعليميةه فقد تر بلورة فرثيا  البحح إلى: ةهجودة الخدم

 توجددد عالقددة ارتبددا  ذا  داللددة فرضؤؤية الرتبؤؤار الر يسؤؤة :

التعليميدة، وتتفدر   ةمعنوية بدين إدارة المواهدب وجدودة الخدمد

 منها الفرثيا  الفرعية االتية:

توجد عالقة ارتبا  ذا  داللة معنوية بدين اسدتقطاب المواهدب  .  

 التعليمية بدبعادها. ةوجودة الخدم

توجددددد عالقددددة ارتبددددا  ذا  داللددددة معنويددددة بددددين إدارة  دا    .ب 

 التعليمية بدبعادها. ةالمواهب وجودة الخدم

توجد عالقدة ارتبدا  ذا  داللدة معنويدة بدين تطدوير المواهدب   .  

 التعليمية بدبعادها. ةوجودة الخدم

ب توجد عالقة ارتبا  ذا  داللة معنوية بين االحتفاظ بالمواه  .د 

 التعليمية بدبعادها. ةوجودة الخدم

  :يوجدد تدداير ذو داللدة معنويدة إلدارة فرضية التؤثيير الر يسؤة

وتتفدر  منهدا الفرثديا   التعليميدة، ةالمواهب في جودة الخدم

 الفرعية االتية:

توجد عالقة تداير ذا  داللدة معنويدة السدتقطاب المواهدب فدي  .  

 التعليمية بدبعادها. ةجودة الخدم

توجد عالقة تداير ذا  داللة معنوية إلدارة  دا  المواهدب فدي   .ب 

 التعليمية بدبعادها. ةجودة الخدم

توجددد عالقددة تددداير ذا  داللددة معنويددة لتطددوير المواهددب فددي   .  

 التعليمية بدبعادها. ةجودة الخدم

توجد عالقدة تدداير ذا  داللدة معنويدة لالحتفداظ بالمواهدب فدي  .د 

 ادها.التعليمية بدبع ةجودة الخدم

 متغيرات البحث ومقاييسه المعتمدة 

يوثددد  الجددددول  دندددا  متغيدددرا  البحدددح الرئيسدددة والفرعيدددة     

بمقاييس  المعتمدة من  جل إعطا   دورة واثدحة عدن المصدادر 

 التي تر اعتمادها في قياس تل  المتغيرا .
 

 ومقاييس ( متغيرا  البحح 1الجدول س

 
 

 مجتم  وعينة البحث

اشددتمل مجتمدد  البحددح علددى جميدد  القيددادا  الجامعيددة التابعددة      

لجامعة سومر حيح تر االعتماد على  سلوب المس  الشدامل حيدح 

عيندددة قصددددية شدددملت رئددديس الجامعدددة  كاندددت العيندددة المبحوادددة

ومسدداعدي  وجميدد  عمدددا  الكليددا  ومعدداونيهر حيددح كددان العدددد 

( وت منت العيندة جميد  كليدا  الجامعدة والتدي 21االجمالي لهر س

 ( كليا .6كان عددها س

 منهج البحث

يعتبر تحديد األسلوب المناسب لمدنهل البحدح مدن ال درورا      

تعدد المناهل العلمية المتاحدة يعتمدد المهمة لنجا  البحح العلمي ول

البحددح الحددالي علددى المددنهل الو ددفي التحليلددي والدد   يددتال م مدد  

الدراسددا  والبحددوث التددي تتبدد  المدددخل المعرفددي فددي استقصددا  

 ال اهرة التي تبلور  منها مشكلة البحح.

 أسلوب جم  البيا ات والمعلومات

يب في عملية جمد  تــر االعتماد على عدد من األدوا  واألسال    

 البيانا  والمعلوما  تمثلت باآلتي:

: حيح اعتمد ه ا الجاندب علدى مدا متدوافر مدن الجا ب النظري .  

الكتددب والدراسددا  واال روحددا  العلميددة الددى جانددب البحددوث 

العلمية في الدوريا  والمجدال  العلميدة واالسدتفادة مدن شدبكة 

 الويب ساالنترنت(.
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حيددح اعتمددد هدد ا الجانددب علددى الجا ؤؤب العملؤؤي يالميؤؤدا ي :  .ب 

 : اآلتي

  ،التيارا  الميدانية: اجريت عدد من التيارا  لجامعة سدومر

لتطبي  مقاييس البحح واالجابة عدن االستفسدارا  والحصدول 

 على البيانا  التي يتطلبها البحح.

   المقدددابال  الشخصدددية:  جدددرث الباحدددح عددددد مدددن المقدددابال

بال  مددن  جددل ( مقددا7الشخصددية مدد  عينددة البحددح وشددملت س

التعرا على  بيعة إدارة المواهب وجودة الخددما  التعليميدة 

 (.2المقدمة في الجامعة وكما مبين في الملح  س

 للبحث النظري الرار

 اولً: ادارة المواهب 

 المواهب أ. مفهوم ادارة

يرجدد  مصددطل  الموهبددة الددى العصددر القدددير فددي ح ددارا      

اليونانيددة وتطددور مفهددوم الموهبددة الرومددان والبددابليين والح ددارة 

عبر التمن حيح كان يشار في  كوحددة قيداس لدو ن  مدا هد ا قدديما  

 مددددا فددددي العصددددور الوسددددطى فكددددان يدددددل علددددى وحدددددة نقديددددة 

(، وقد تبايندت اآلرا  حدول مفهدوم الموهبدة Brunila,2013:11س

فهددي كمددا ورد فددي المعدداجر للغددة العربيددة بدنهددا  خدد   مددن الفعددل 

نى  عطى شيئا  مجانا ، فالموهبدة إذن إعطدا  شدي  سوهب(    بمع

من دون مقابل، كما  شار  لمعنى اتسدا  للشدي  والمقددرة عليد ، 

   وهدب لد  شديئا   -حيح جا  في مختار الصحا  إنها تعني وهب

   قبدددددول للهبدددددة والموهبدددددة شدددددي  يملكددددد  اإلنسدددددان سابدددددراهير 

نكليتيدة (، بالمقابل يشدار للموهبدة فدي اللغدة اإل2015:550وسعد،

( وعرفددت حسددب قدداموس Talent( وسGiftednessبمصددطل  س

( بدنهدددددددددددددا همهدددددددددددددارا  وقددددددددددددددرا   بيعيدددددددددددددةه Oxfordس

 (.2014:74سكا  ،

تتكدددون إدارة المواهدددب مدددن مجموعدددة معقددددة مدددن الخطدددوا     

واالجرا ا  التي تر تصميمها لغرض إدارة  هر و ع ر ادروة فدي 

ولكي تحق  ه ا وتسير في المن مة والتي تتمثل بدفرادها العاملين 

تل  الخطوا  واالجدرا ا  ال بدد لهدا مدن االسدتعانة بالمستشدارين 

والمختصددين فددي مجددال المددوارد البشددرية كددونهر ذوو اختصددا  

بمجدددال اسدددتقطاب، واختيدددار، وإدارة  دا ، وتطدددوير، وتعدددوي  

(، وإلدارة المواهددددب McKinsey:1997:3األفددددراد العدددداملين س

ر على األدا  التن يمي عن  ريد  دورهدا فدي الدور والتداير الكبي

تحسين األدا  واالمكانيا  لألفراد حيح لها توج  لبنا  قوة عاملدة 

مسدددتقبلية تتميدددت بددائهدددا العدددالي فدددي جميددد  مسدددتويا  المن مدددة 

(.عرفت ادارة المواهدب بدنهدا Ashton &Morton,2005:30س

األفراد عملية تطوير واحتفداظ بداألفراد الجددد وتطدوير واحتفداظ بد

الحدداليين والعمددل علددى جدد ب األفددراد ذو  المهددارا  للعمددل فددي 

( Stan,2012:5(، وعرفهدددددا سChandra,2009:75المن مدددددة س

هبدنهددا اجددرا ا  مدروسددة لجدد ب وتوظيدد  وتطددوير واالحتفدداظ 

باألفراد العداملين سدوا  بشدكل فدرد   م جمداعي والد ين يمتلكدون 

المن مة لما يمتلكون  من القدرة على إحداث تداير كبير على نتائل 

( Uren & Samuel,2007:32مهدارا ه، فيمدا اشدار كدل مدن س

على انها هعملية ج ب وتحديد وتطوير ونشر ألشخا  يتميتون 

بامتالكهر مهارا  وممارسا  مختلفة عدن بداقي األفدراد اآلخدرين 

 ( هFestus&Asawo,2020:13فددددددي المن مددددددةه. وعرفهددددددا س

طدويرهر واالحتفداظ بهدره. واشدار عملية لج ب  ف ل األفدراد، وت

المواهدب  إلدارة( الى المفهدوم الشدامل Sweem,2008:24-25س

 ينبغي ان يت من االتي:

 . التكامل لن ر الموارد البشرية عبر كافة األقسام والمستويا 

  التعاون المشترك بدين كافدة المددرا  ولمختلد  المسدتويا  مدن

 لتطوير المواهب.اإلدارة العليا الى المستويا  الدنيا 

 . البسا ة في االجرا ا 

 . ربي المواهب باستراتيجية المن ما 

 . ابا  المن ما  من حيح نموها واستمراريتها مستقبال 

 .القيام بإجرا ا  لتحسين وتطوير إدارة المواهب 

   .يادة الوعي الثقافي بين األفراد العاملين والمدرا  كافة  

 أهمية إدارة المواهب ب. 

تكمن  همية ادارة المواهب من خالل تدايرها على  دا  األفراد     

العداملين مدن جانددب وعلدى الميدتة التنافسددية للمن مدا  مدن جانددب 

مخر، ك ل  الدور ال   تلعب  فدي تحقيقهدا للنمدو الددائر فدي االبددا  

والمعرفددة والمرونددة مددن خددالل مددا تقددوم بدد  المن مددا  مددن  دائهددا 

 , Horvathova & Durdovaهدا سللبدرامل التدريبيدة ألفراد

(، ونتيجة للتوس  ال   حصدل فدي االقتصداد العدالمي 2011:796

و يادة األعمال والتحديا  العالمية،   دبحت هنداك حاجدة للقدوث 

العاملددة المدداهرة والموهوبددة هدد ا األمددر جعددل المن مددا   ن تهددتر 

 , Schuler et alبددإدارة المواهددب لمواجهددة تلدد  التحددديا  س

(، ويمكددن إجمددال  هميددة إدارة المواهددب مددن خددالل 2011:506

 النقا  األتية:

تسدداعد المن مدددة فدددي  يدددادة انتاجيتهددا وت دددمن لهدددا االختيدددار  .1

المناسددددب لألفددددراد العدددداملين وتطددددويرهر و يددددادة مهدددداراتهر 

 (.Maxwell & Maclean,2008:822س

تتددددي  إدارة المواهددددب للمن مددددة اكتسدددداب األفددددراد الندددداجحين  .2

 (.2013:259متعب وحاجر،واالحتفاظ بهر س
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تعتبددر إدارة المواهددب مددن اإلدارا  ذا  التددداير الكبيددر فددي  .1

المن مدددة والمجتمددد  لكونهدددا تتعامدددل مددد  المدددورد البشدددر  

للمن ما  على مختل  مسدتوياتهر ومدواقعهر بدد   مدن القدادة 

 , Ashton & Mortonوانتهدددا   بددداألفراد العددداملين س

2005:28.) 

االسدددتراتيجية الشددداملة للمن مدددة وي دخددد  تعتبدددر جدددت ا  مدددن  .1

باالعتبار عدد المن ما  المتنافسدة بالنسدبة ألف دل المدوارد 

المتاحدددددددة لغدددددددرض تحقيددددددد   علدددددددى كفدددددددا ة تن يميدددددددة 

 (.Sweem,2009:19-20س

تتي  للمن ما  الريادة فدي عملهدا وتحقيقهدا للميدتة التنافسدية  .8

 بمساعدة عدة عوامل كالو ول الى األموال، والتوجد  نحدو

تكنولوجيددا المعلومددا ، والرغبددة للتطددور والمعرفددة التقنيددة، 

 (.Lawler,2008:3-4وتطبي  ن ام عمل مرن س

تطددور وتحفدددت األدا  العدددالي لألجيدددال القادمدددة مدددن األفدددراد  .6

الموهدددددوبين لتنميددددددة واسدددددتمرارية نشددددددا اتهر االبداعيددددددة 

( Grobler&Diedericks,2009:3س

 (.Powell,2012:32س

(  ن إدارة المواهدددب تكتسدددب Prinsloo,2010فيمددا  وثددد  س    

 هميتها لما فيها من ميدتا  وفوائدد شداملة تدرتبي بدإدارة المواهدب 

 ( سنوث  تل  الميتا  والفوائد.2الناجحة ومن خالل الشكل س  

 

 ( متايا إدارة المواهب2الشكل س

 

Source: Prinsloo, Lizel, (2010): Talent management and the psychological contract, thesis presented in 

partial fulfillment of the requirements for the degree of M.COM Human resources management,p:35. 

 تحديات إدارة المواهب . ج

بددر   العديددد مددن التحددديا  والصددعوبا  التددي تواجدد  إدارة      

المواهب وتعرقل  ر  تطبيقها، ه ا ما يمكن  ن نالح   وف  مدا 

( فددي تقدددارير فصددلية بينددت فيهدددا Mckinseyسحددتدد  مجموعددة 

 (:Madela,2008:28-29سالتحديا  السبعة األكثر  همية وهي 

 عدم تخصي  الوقت الكافي من قبل المدرا  إلدارة المواهب. .1

 عدم تحفيت المن ما  للتعاون والمشاركة البنا ة بالموارد. .2

عدم وجدود رغبدة جديدة لددث المددرا  لتطدوير قددرا  األفدراد  .1

 ووظائفهر.

عدم وجود رغبدة للمددرا  فدي التمييدت بدين األفدراد سمتميدتين،  .1

 (.وسي، ثعي 

 عدم االهتمام الكافي ل دارة العليا في تطوير إدارة المواهب. .8

عدم وجود موائمة من قبل اإلدارة العليا بدين اسدتراتيجية إدارة  .6

 المواهب واستراتيجية األعمال.

عدم اهتمام المدرا  بال ع  فدي األدا  الحا دل لألفدراد وإن  .7

 كان ثعفا  متمنا .

من الباحثين بوجدود مجموعدة من جانب مخر هناك اتفا  لكثير     

مددن التحددديا  التددي تواجدد  وتعيدد  إدارة المواهددب فددي المن مددا  

 و بر  تل  التحديا  هي:

يتر إدراك إدارة المواهب وبشكل كبيدر علدى  نهدا ق دية  فدراد  .1

ال ق ية تن يمية، األمر ال   يحتر تحديدد ممارسدتها وتطبيقهدا 

 (.Deiser,2010:351ثمن حقل إدارة الموارد البشرية س
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عدم فهر المدرا  آلليا  عمل ممارسدا  إدارة المواهدب حيدح  .2

 ن ه   الممارسا  بالنسبة لألفراد العاملين تعتبر بمثابة شدي  

غيددر واثدد  وغددام ، إثددافة لدد ل  عدددم وجددود مسدداواة بددين 

األفراد الموهوبين وعدم وجود تمييت بدين األدا  الجيدد واألدا  

 (.Goldsmith & Carter,2010:3المنخف  س

عدم االستخدام الجيد لتكنولوجيا المعلوما  حيدح تنجدت  غلدب  .1

ممارسدددا  إدارة المواهدددب بالطريقدددة التقليديدددة كددد ل  ثدددع  

الرغبدددددة لددددددث األفدددددراد بدددددااللتتام نحدددددو معدددددايير الموهبدددددة 

 (.Markus,2010:7س

هندداك العديددد مددن المشدداكل التددي تنددتل عددن عدددم وجددود تغ يددة  .1

مدن اإلدارة مد  األفددراد الموهدوبين هدد ا  عكسدية اابتدة ومن مددة

الى جانب مشاكل البيئة التي تعرقل تطبي  إدارة المواهدب فدي 

المن مة وعدم وجود محفدتا  تدرتبي بداألدا  المتميدت لألفدراد 

 (.Koketso & Rust,2012:2231س

تتايد المنافسة العدوانية بين المن ما  التي تستخدم المواهدب،  .8

عقدددددة ومتعددددددة لجدددد ب وتوظيدددد  والتددددي تسددددتخدم  سدددداليب م

 (.Dayel et al,2020:7األشخا  الع ما  من المنافسين س

  بعاد إدارة المواهب . د

تباينددت مرا  البدداحثين بالنسددبة لتحديددد  بعدداد إلدارة المواهددب      

كددون هدد   األبعدداد تددر اعتمادهددا مددن  غلبيددة البدداحثين وتتناسددب مدد  

 AL هددداا البحددح، ويمكددن ايجددا  تلدد  األبعدداد وفدد  االتددي س

Hadid,2017:10س ،)Beardwell & Claydon , 2010 

 ( :Moghtadaie & Taji,2016:783(، س164:

قطاب المواهب: هي عملية اجتد اب واختيدار المواهدب مدن است .1

 AL Hadid , 2017مصدادر داخليدة  و خارجيدة للمن مدة س

(، ويمدددارس االسدددتقطاب مدددن خدددالل اسدددلوبين األول مدددن 10:

داخل المن مة وال   يمتا  برف  الرو  المعنويدة لألفدراد عندد 

 منحهر الثقة بتحمل مسؤوليا  وواجبا  جديدة باإلثدافة لد ل 

تشددجيعهر لبدد ل جهددود فددي سددبيل االرتقددا  لمسددتويا  وظيفيددة 

 على،  و من خار  المن مة ويكمن ب خ دما  جديدة وتحفيت 

األفدددراد فدددي المن مدددة علدددى االبددددا  واالبتكدددار، ويسدددهر هددد ا 

االسددلوب فددي تطددوير المهددام واألعمددال التددي يؤديهددا األفددراد 

 (.  Rabbi et al,2015:210العاملين س

المواهددب: هددي عمليددة يددتر مددن خاللهددا التدكددد بدددن إدارة  دا   .2

الجهدود التدي يبدد لها األفدراد العدداملين تسدهر فددي تحقيد   هددداا 

 (.Millar,2007:12المن مة س

تطدددوير المواهدددب: عمليدددة مسددداعدة األفدددراد الموهدددوبين علدددى  .1

اكتساب المهارا  والمعرفدة التدي يحتاجونهدا للنجدا  وتحسدين 

ان لتطوير المواهدب هددا (، AL Hadid,2017:10األدا  س

رئدديس يتمثددل بالحفدداظ علددى المواهددب كددونهر قددوة عاملددة ذا  

 (.Roman,2011:3مهارة عالية س

االحتفدداظ بالمواهددب: عمليددة يددتر مددن خاللهددا التشددجي  لألفددراد  .1

على البقا  في المن مة، فبوجدود هدؤال  الموهدوبين والدتخل  

 مدر  ساسدي من األعمال الروتينيدة واألدا  غيدر الكفدو  يعتبدر 

 Kamil et al, 2011إلنجدا  المن مدة علدى المددث البعيدد س

:150.) 

 : جودة الخدمة التعليمية يا ياً 

 المفهوم . أ

  بحت الجودة عامل مهر من عوامل  ن  القرارا  بالنسبة      

للمن مددا  حيددح تعتبددر مددن األهددداا الرئيسددة التددي تسددعى تلدد  

التعليمددي  و األعمددال، المن مددا  لتحقيقهددا سددوا   علددى المسددتوث 

ة (:     فالجودة ا طالحا  تعدود للفعدل الثالادي سجداد( ويقدال سًجدودأ

 ار جيدا ، ويقال جاد المتدا ، وجداد العمدل، فهدو جيدد. وس جداد(: 

، كمددا يقددال:  جدداد الشددي  وفيدد :      تددى بالجيددد مددن قددول   و عمددل 

ي (. يعد مفهدوم الجدودة فد2004:145حيأر  جيدا  سالمعجر الوسيي،

مجال التعلير مفهوما  حدديح تمامدا  وتدر فهمد  بطدر  عددة مدن قبدل 

الباحثين وبالرغر من كل ذلد  فددن مع در البداحثين كاندت ن درتهر 

لمفهدوم جدودة الخدمدة فددي التعلدير مدن حقددل الصدناعة فدالجودة فددي 

مجددال التعلددير تعنددي هالتميددت  و التفددو  فددي التعلدديره  و هددي هقيمددة 

خلو مدن العيدوب فدي العمليدة التعليميدةه م اعفة للتعليره  و هي ه

 & Shauchenka و همطابقددددة للمخرجددددا  التعليميددددةه س

Bustowska,2010:87وفي ذا  السيا   شار س ،)Cheng & 

Tam,1997 إلددى  نت تحديددد تعريدد  لمفهددوم الجددودة فددي التعلددير )

العددالي  مددرا   ددعبا  ألندد  مفهومددا  مبهمددا  غام ددا  نوعددا  مددا ومثيددرا  

(  ن  دددعوبة تعريددد  جدددودة Pounder,1999يدددرث سللجددددل و

 & Khodayariالخدمة التعليمية يكمن في تعري  الجودة ذاتها س

Khodayari,2011:38مددا س  ،)Feigenbaum,1983 عرفهددا )

بدنها همطابقة مخرجا  العملية التعليميدة والخبدرا  لالسدتخدامه، 

( هدددي معرفدددة كليدددة بنوعيدددة Grosby,1979فدددي حدددين عرفهدددا س

(، وعرفهدددددددددددددددددا Ramaiyah et al, 2007:3لدددددددددددددددددير سالتع

( بدنهدددددا درجدددددة تلبيدددددة األهدددددداا التدددددي Middlehurst,1992س

 : Tsinidou et al , 2010وثعتها المن ما  التعليمية سابقا  س

(، كما عرفت بدنهدا مقددار الرثدا المتحقد  للمدوارد البشدرية 228

 & Wirtzلتلبيدددة وإشدددبا  رغبددداتهر وحاجددداتهر وتوقعددداتهر س

Lovelock,2010:18 فيما  شار مخرون بدنها التطاب  المالئدر ،)

(. وقددد عرفهددا Slack et al,2010:498مدد  توقعددا  األفددراد س

( هي تلبية ما يتوق   ن يحصدل Krajewski et al,2015:115س

علي  المستفيد من الخدمة  و التفو  على ما هو متوق . واشار كدل 

مرة تتطور بمرور الوقت ( عملية مستLatif et al,2017:4من س

مدد  إتاحددة الفر ددة للمن مدددا  التعليميددة للتحسددين المسددتمر فدددي 
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( الدى ان جدودة 2018:207الخدمة، فيما اشار سجميل وحبيب هللا،

الخدمة التعليمية قدرة مجموعة من المميتا  والخصائ  للمندتل 

التعليمددي علددى تلبيددة متطلبددا  الطلبددة واحتياجددا  سددو  العمددل 

 الية والمستقبلية.والمجتم  الح

 اهمية جودة الخدمة التعليمية  . ب

يمكددددن بلددددورة  هميددددة جددددودة الخدمددددة التعليميددددة فددددي مددددا يلددددي 

 ( :AL Dulaimi,2016:58( سKhasawneh,2010:134س

 رف  مستوث  دا  االكاديميين بالتالي  يادة الكفا ة التعليمية. .1

 جعل المن مة ذا  قدرا  تنافسية عالية. .2

 التحسين المستمر لكافة  نشطة المن مة.ثمان استمرارية  .1

 تقدير تسهيال  بحثية بكفا ة وفاعلية. .1

فيما يرث بداحثين مخدرين  ن  هميدة جدودة الخدمدة التعليميدة تتمثدل 

 ، ( سالطددددائي ورءواHeizer et al,2016:233بدددداآلتي س

2018:43:) 

ان لجودة الخدمة التعليمية دورا  مباشدرا  فدي دعدر واسدتمرارية  .1

 العملية التعليمية.تحسين 

تكتسب جودة الخدمة التعليمية  هميتها لكونهدا ن دام إدار  مدن  .2

  ن مة العصر الحديح.

تسدددهر جدددودة الخدمدددة التعليميدددة فدددي تعتيدددت رغبدددا  األفدددراد  .1

 وتحقيقها واشبا  حاجاتهر.

تسددهر جدددودة الخدمدددة التعليميدددة فددي تعتيدددت سدددمعة المن مدددا   .1

 التعليمية.

 التعليميةأبعاد جودة الخدمة  . ج

( بدراسة هدفت Owila & Aspinwall,1996قام الباحثان س    

إليجاد إ ار لغرض قياس جودة الخدمة فدي التعلدير العدالي مخد ين 

بن ر االعتبار الجانب التعليمي البحت وفي ثو  ذل  قاموا بعددة 

دراسا  وبحدوث ركدت  فدي  بعداد جدودة المنتجدا  والبرمجيدا  

ديددد مددن نمدداذ   بعدداد جددودة الخدمددة وفددي وبالمقابددل مقارنتهددا بالع

نهاية األمر تو لت تلد  الجهدود الدى إيجداد  نمدوذ   دور ألبعداد 

جودة الخدما  في الجانب التعليمدي ووثد  مقيداس جداهت ألبعداد 

جددودة الخدمددة التعليميددة يدخدد  باالعتبددار وجهددا  ن ددر كددل  مددن 

الطالدددب والع دددو التدريسدددي والعددداملين فدددي المن مدددة التعليميدددة 

(، ل ل  تر االعتماد علدى هد ا المقيداس فدي Kazemi,2015:23س

البحددح الحددالي كددون المقيدداس يحتددوث علددى  بعدداد متخصصددة فددي 

الجانب التعليمي وال تخر  من ه ا اال دار كونهدا مرتبطدة بالبيئدة 

 & Owilaالتعليميدددددة،  مدددددا  هدددددر تلددددد  األبعددددداد فهدددددي س

Aspinwall,1996:19:) 

تل  األشيا  التدي يمكدن لألفدراد الملموسية: ه ا البعد يتعل  ب .1

سالمستفيدين من الخدمة(  ن يلمسونها وترتبي بالتعلير العالي 

مددن حيددح األجهددتة والمعدددا  وكيفيددة اسددتخدامها والمرافدد  

المادية وكيفية استخدام تل  المراف  وسدهولة الو دول اليهدا 

من جاندب مخدر بيئدة العمدل وجاذبيتهدا لألفدراد كد ل  معرفدة 

 نت توجد خدما  دعر من عدمها.فيما إذا كا

الكفا ة: ه ا البعد يشير الى ما يمتلك  األفدراد فدي المن مدا   .2

التعليميدددة مدددن المعرفدددة العلميدددة والعمليدددة ومدددا مددددث القيدددام 

بتطددوير وتحددديح هدد   المعرفددة إثددافة لخبددرا  ومهددارا  

 التوا ل م  مخرجا  العملية التعليمية سالطالب(.

درجدددة العنايدددة بمتلقدددي الخدمدددة الموقددد  السدددلوكي: يشدددمل  .3

ورعايتدد  بشددكل خددا  والتعددرا علددى احتياجاتدد  وتددوفير 

 االهتمام الشخصي ب .

المحتددوث سالمندداهل الدراسددية(: وتشددير الددى ارتبددا  المندداهل  .4

الدراسددية بحاجددا  سددو  العمددل مددن المهددن ومدددث مالئمتهددا 

للطلبددة مددن حيددح فددر  العمددل المسددتقبلية والتددي تددتودهر 

نيددة والعلميددة والكفددا ا  المطلوبددة فددي قطددا  بالمهددارا  الف

 العمل.

التو دددديل: وتشددددير الددددى تسددددهيل مهمددددة الحصددددول علددددى  .5

المعلومدددا  ف دددال  عدددن قدددرب مكدددان المن مدددة مدددن وسدددائل 

 الموا ال  لتسهيل و ول الطلبة الى القاعا  الدراسية.

المواوقية: القدرة على  دا  الخدمة بثقة ودقة ومن ه ا البعدد  .6

دديدة العداملين للخدمدة بدقدة وبجدودة ترثدي يتر قياس مدث ت

  الب الخدمة وبالوقت المحدد.

 العملي الرار

 : صدق اداة القياس  اولً 

( لمعرفدة مددث ابدا  قام الباحح بحساب اختبار سالفدا كرونبدا     

و ددالحية  داة القيدداس هدد ا يدددل علددى مدددث مقبوليددة المؤشددرا ، 

وللقيام به ا االختبدار عليندا اسدتخرا  مددث ابدا  االسدتبانة اشدارة 

إلمكانية توفير المقياس لنفس النتائل في حال تر تطبيق  على  فراد 

العينة ذاتهر بعد فترة مدن الدتمن، وباإلمكدان الو دول الدى درجدة 

ا  المقيددداس مدددن خدددالل عددددة  سددداليب و عتمدددد الباحدددح علدددى ابددد

األسلوب الشائ  االستخدام وهو اختبار معامل الفا كرونبا  وال   

يمثددل تجددانس إجابددا  العينددة والمتعددارا عليدد   ن الحددد األدنددى 

( حيح في حالة ا ديداد المعامدل علدى 0.60لمقبولية ه ا المعامل س

تخدم، وباالعتمددداد علدددى ( سدددتتيد مواوقيدددة المقيددداس المسددد0.60س
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( تبددين  ن معامددل الفددا كرونبددا  لكددل متغيددر بلدد  SPSSبرنددامل س

( ممددا يدددل 2( وكمددا موثدد  فددي الجدددول س0.60قيمددة اعلددى مددن س

 على ابا  و د  االستبانة. 

 

 ( حساب معامل الفا كرونبا  2الجدول س 

 معامل الفا كرونبا  N of Items المتغير

 0.88 16 ادارة المواهب 

 0.90 21 جودة الخدمة التعليمية

 10 0.91 

 

 يا ياً: وصف عينة البحث

اشتمل و   عينة البحدح مجموعدة مدن الفقدرا  هدي سالندو      

االجتمددداعي، المؤهدددل االكددداديمي، اللقدددب العلمدددي، عددددد سدددنوا  

الخدمة( هدفها التعرا علدى سدما   فدراد العيندة، وكمدا موثدحة 

 (:1في الجدول س

 

 بحح( و   عينة ال1الجدول س

 النسبة التكرار الفئة المتغير

 النو  االجتماعي

 %100 11 ذكر

 %0 0  نثى

 %100 11 المجمو 

 المؤهل االكاديمي

 %9 1 ماجستير

 %91 10 دكتورا 

 %100 11 المجمو 

 اللقب العلمي

 %10 10  ستاذ

 %10 11  ستاذ مساعد

 %10 10 مدرس

 %0 0 مدرس مساعد

 %100 11 المجمو 

 عدد سنوا  الخدمة

 %12 1 سنوا  8 قل من 

 %18 8 سنوا 10 قل من -8

 %27 9 سنة18 قل من -10

 %11 11 سنة20 قل من -18

 %0 0 سنة28 قل من -20
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 %12 1 سنة10 قل من -28

 %0 0 سنة فدكثر 10

 %100 11 المجمو 

 

 البحث لمتغيري النتا ج تحليل عرض:  يالثاً 

  المواهب إدارةي المستقل للمتغير النتا ج تحليل عرض. أ

( قدددير األوسدددا  الحسدددابية واالنحرافدددا  1يعدددرض الجددددول س    

المعياريدددة للمتغيدددر المسدددتقل إدارة المواهدددب  بدبعددداد  ساسدددتقطاب 

ادارة ادا  المواهدددب ، تطدددوير المواهدددب ، االحتفددداظ المواهدددب ، 

( وهدو 1.21بالمواهب(، إذ حق  ه ا المتغير وسطا  حسابيا  قدر  س

 .(0.67( وبانحراا معيار  س1بال  س على من الوسي الفرثي ال

 

 للمتغير المستقل بدبعاد  األهمية النسبية( قير االوسا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية 1الجدول س

 الب عد المتغير المستقل 

 
 ادارة المواهب

X 

 استقطاب المواهب

X1 

 إدارة  دا  المواهب 

   X2 

 تطوير المواهب

X3 

االحتفددددددددددددددددددداظ 

 بالمواهب

X4 

الوسددددددددددي 

 الحسابي
1.21 3.27 3.04 3.33 3.28 

االنحددراا 

 المعيار 
0.67 0.66 0.78 0.83 0.67 

األهميددددددددة 

 النسبية
61.6% 65.4% 60.8 % 66.6% 68.6% 

 

وسيتر التطر  ألبعاد المتغير المستقل م  المؤشدرا  لكدل ب عدد     

مد  رقدر كدل مؤشدر وفد  مدا  (TMسوسنشدير للمؤشدرا  بترميدت 

 (:8جا  باستبانة البحح( وكما موث  في الجدول س

 لمؤشرا   ابعاد إدارة المواهبواألهمية النسبية  ( الوسي الحسابي واالنحراا المعيار  8الجدول س

 األهمية النسبية االنحراا المعيار  الوسي الحسابي الفقرا 

TM1 1.21 0.7 64.6 

TM2 3.2 0.89 64 

TM3 3.35 1.05 67 

TM4 3.33 0.9 66.6 

 X1 3.27 0.66 65.4 استقطاب المواهب
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TM5 2.56 0.76 51.2 

TM6 3.44 0.59 68.8 

TM7 3.16 0.44 63.2 

TM8 3.01 0.56 60.2 

 X2 3.04 0.78 60.8    إدارة  دا  المواهب 

TM9 3.45 0.86 69 

TM10 3.33 0.55 66.6 

TM11 3.12 0.45 62.4 

TM12 3.44 0.94 68.8 

 X3 3.33 0.83 66.6  تطوير المواهب

TM13 3.23 0.76 64.6 

TM14 3.13 0.68 62.6 

TM15 3.32 0.52 66.4 

TM16 3.44 0.49 68.8 

 X4 3.28 0.67 65.6 االحتفاظ بالمواهب

 

( نتددددائل التحليددددل لبيانددددا  متغيددددر إدارة 8يوثدددد  الجدددددول س    

المواهددب، اذ يت دد  ان الجامعددة  ال تدخدد  بن ددر االعتبددار عمليددة 

كمدددا وانهدددا تعددداني مدددن ثدددع  بدددرامل اسدددتقطاب الموهدددوبين ، 

االتصددداال  بدددين االفدددراد الموهدددوبين والمشدددرفون خدددالل عمليدددة 

التقيدير. باإلثدافة الددى عددم اهتمامهددا فدي رفدد  رو  المنافسدة بددين 

فيمددا كانددت الجامعددة تدخدد  بددالن ر  االفددراد بهدددا تطددوير الدد ا ،

الوظددائ  واالدوار عنددد اسددتقطاب المواهددب، وتعمددل علددى وثدد  

فددي تحقيدد  اهددداا االفددراد المددوهبين و جهددر فددي بددرامل  ولويددة 

 تدريبية لغرض تطوير مواهبهر بهدا االستفادة منها في األدا  .

جؤؤؤؤودة الخدمؤؤؤؤة ي التؤؤؤؤاب  للمتغيؤؤؤؤر النتؤؤؤؤا ج تحليؤؤؤؤل عؤؤؤؤرضب . 

  التعليمية

سدديتر التطددر  ألبعدداد المتغيددر التدداب  مدد  المؤشددرا  لكددل ب عددد      

 مدا وفد  مؤشدر كدل رقدر مد ( ESQس بترميت للمؤشرا  وسنشير

 : كما يليو (6س الجدول في موث  وكما( البحح باستبانة جا 

( قدددير الملموسدددية مدددن  بعددداد جدددودة الخدمدددة 6يبدددين الجددددول س    

التعليمية حسدب إجابدا  العيندة إذ بلد  الوسدي الحسدابي لهد ا البعدد 

( ويعتبر  على من الوسي الفرثي وحق  انحرافدا  معياريدا  1.82س

( 70.1( وبدهميدة نسدبية س%0.21( ومعامدل اخدتالا س0.71بل  س

مما جعل ه ا الب عد في المرتبة الثالثة مدن بدين  بعداد جدودة الخدمدة 

( ويعتبددر 1.88الكفدا ة سلبعدد التعليميدة. فيمدا بلد  الوسددي الحسدابي 

( 0.71 علددى مددن الوسددي الفرثددي وحقدد  انحرافددا  معياريددا  بلدد  س

( مما جعل هد ا 71.6دهمية نسبية س%( وب0.20ومعامل اختالا س

الب عد في المرتبة الثانية من بين  بعاد جودة الخدمدة التعليميدة وبلد  

( ويعتبدر  علدى مدن 1.16الوسي الحسابي لبعد الموق  السلوكي س

( ومعامددل 0.76الوسددي الفرثددي وحقدد  انحرافددا  معياريددا  بلدد  س

الب عددد ( ممددا جعددل هدد ا 67.2( وبدهميددة نسددبية س%0.21اخددتالا س

في المرتبة الرابعة من بين  بعاد جودة الخدمدة التعليميدة. فيمدا بلد  

( 1.27الوسدددي الحسدددابي لبعدددد المحتدددوث س المنددداهل الدراسدددية( س

ويعتبددر  علددى مددن الوسددي الفرثددي وحقدد  انحرافددا  معياريددا  بلدد  

( ممدا 65.4%(  وبدهمية نسبية س0.23( ومعامل اختالا س0.78س

رتبدة الخامسدة مدن بدين  بعداد جدودة الخدمدة جعل ه ا الب عد فدي الم

( ويعتبدر 1.22التعليمية. وقد بل  الوسي الحسابي لبعدد التو ديل س

( 0.71 علددى مددن الوسددي الفرثددي وحقدد  انحرافددا  معياريددا  بلدد  س

( ممدا جعدل هد ا 61.1( و همية نسبية س%0.21ومعامل اختالا س

ة التعليميدة. الب عد في المرتبدة السادسدة مدن بدين  بعداد جدودة الخدمد

( ويعتبدر  علدى مدن 1.61كما بل  الوسي الحسابي لبعد المواوقية س
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( ومعامددل 0.71الوسددي الفرثددي وحقدد  انحرافددا  معياريددا  بلدد  س

( ممددا جعددل هدد ا الب عددد 72.2( وبدهميددة نسددبية س%0.20اخددتالا س

 في المرتبة األولى من بين  بعاد جودة الخدمة التعليمية.

 

 جودة الخدمة التعليمية ابعاد  لمؤشرا  النسبية واألهمية المعيار  واالنحراا الحسابي الوسي( 6س الجدول

 األهمية النسبية االنحراا المعيار  الوسي الحسابي الفقرا 

TM1 1.21 0.7 64.6 

TM2 3.2 0.89 64 

TM3 3.35 1.05 67 

TM4 3.33 0.9 66.6 

 X1 3.27 0.66 65.4 استقطاب المواهب

TM5 2.56 0.76 51.2 

TM6 3.44 0.59 68.8 

TM7 3.16 0.44 63.2 

TM8 3.01 0.56 60.2 

 X2 3.04 0.78 60.8    إدارة  دا  المواهب 

TM9 3.45 0.86 69 

TM10 3.33 0.55 66.6 

TM11 3.12 0.45 62.4 

TM12 3.44 0.94 68.8 

 X3 3.33 0.83 66.6  تطوير المواهب

TM13 3.23 0.76 64.6 

TM14 3.13 0.68 62.6 

TM15 3.32 0.52 66.4 

TM16 3.44 0.49 68.8 

 X4 3.28 0.67 65.6 االحتفاظ بالمواهب
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 : اختبار وتحليل فرضيات البحث رابعاً 

بين إدارة المواهب  وجؤودة الخدمؤة اختبار فرضيات الرتبار  .أ 

 التعليمية

اختبار عالقة الرتبار بين استقطاب المواهب وجودة الخدمؤة  .1

(  ن معامل االرتبا  7يت   من الجدول سالتعليمية بثبعادها: 

758.بين استقطاب المواهدب وجدودة الخدمدة التعليميدة س
**

0 ،)

يشدير ( وه ا 0.08(، وهو  قل من س0.000وبمستوث معنوية س

الددى  ن هندداك ارتبددا   ددرد  عددالي بددين اسددتقطاب المواهددب 

وجودة الخدمة التعليمية     يادة في استقطاب المواهب تقابل  

758. يددادة فددي جددودة الخدمددة التعليميددة وبمقدددار س
**

( ومددن 0

توجؤؤد عالقؤؤة ارتبؤؤار لات دللؤؤة خددالل النتددائل نقبددل الفرثددية س

دمؤؤة التعليميؤؤة معنويؤؤة بؤؤين اسؤؤتقطاب المواهؤؤب وجؤؤودة الخ

(، مما يدل على  ن استقطاب المواهب في الجامعة لها بثبعادها

دورا  فاعال  وهاما  وجوهريا  بجودة الخدمة التعليميدة وهندا البدد 

السددتقطاب المواهددب بصددورة عامددة  ن تدخدد  بعددين االعتبددار 

عملية جودة الخدمة التعليمية بكافة المراحل التدي تسدتند عليهدا 

ية لغددرض دعددر ومسدداندة عمليددة الجددودة نحددو هدد   االسددتراتيج

 األف ل.

اختبؤؤؤار عالقؤؤؤة الرتبؤؤؤار بؤؤؤين إدارة أداو المواهؤؤؤب وجؤؤؤودة  .2

( يت د   ن 7مدن خدالل الجددول سالخدمة التعليمية بثبعادهؤا: 

معامدددل االرتبدددا  بدددين إدارة  دا  المواهدددب وجدددودة الخدمدددة 

584.التعليمية س
**

(، وهدو  قدل 0.000(، وبمستوث معنويدة س0

( وه ا يشير الى  ن هناك ارتبا   رد  عالي بدين 0.08س من

إدارة  دا  المواهدددب وجدددودة الخدمدددة التعليميدددة     يدددادة فدددي 

إدارة  دا  المواهددب تقابلدد   يددادة فددي جددودة الخدمددة التعليميددة 

584.وبمقدار س
**

توجؤد ( ومن خالل النتدائل نقبدل الفرثدية س0

أداو المواهؤؤؤب عالقؤؤؤة ارتبؤؤؤار لات دللؤؤؤة معنويؤؤؤة بؤؤؤين إدارة 

(، مما يددل علدى  ن الجامعدة وجودة الخدمة التعليمية بثبعادها

 دا  المواهب كونها ستساعد األفدراد  إلدارةتولي اهتماما  بالغا  

فددي  يددادة مهدداراتهر فددي  دا  األعمددال الموكلددة الدديهر بالتددالي 

 مخرجا  تل  األعمال ستكون ذا  جودة عالية.

طؤوير المواهؤب وجؤودة الخدمؤؤة اختبؤار عالقؤة الرتبؤار بؤين ت .1

(  ن معامل االرتبا  7يت   من الجدول سالتعليمية بثبعادها: 

(، 0**588.بددين تطددوير المواهددب وجددودة الخدمددة التعليميددة س

( وه ا يشدير 0.08(، وهو  قل من س0.000وبمستوث معنوية س

الى  ن هناك ارتبا   رد  عالي بين تطوير المواهب وجدودة 

    يددادة فددي التعوي ددا  تقابلدد   يددادة فددي  الخدمددة التعليميددة

588.جودة الخدمة التعليمية وبمقدار س
**

( بالتالي ومن خالل 0

توجد عالقؤة ارتبؤار لات دللؤة معنويؤة النتائل نقبل الفرثية س

(، ممدا بين تطوير المواهب وجودة الخدمة التعليميؤة بثبعادهؤا

تطدددوير يددددل علدددى  ن الجامعدددة ومدددن خدددالل ايدددال  االهتمدددام 

المواهب ست من جهود متميدتة مدن األفدراد ممدا سديؤد  الدى 

تحسددين فددي  عمالهددا وهدد ا سددينعكس علددى تقدددير خدمددة تعليميددة 

 ذا  جودة عالية.

اختبار عالقة الرتبار بين الحتفاظ المواهؤب وجؤودة الخدمؤة  .1

 ن معامدل االرتبدا   يتبدين (7من الجدول سالتعليمية بثبعادها: 

783.واهب وجدودة الخدمدة التعليميدة سبين االحتفاظ بالم
**

0 ،)

( وه ا يشدير 0.08(، وهو  قل من س0.000وبمستوث معنوية س

الددى  ن هندداك ارتبددا   ددرد  عددالي بددين االحتفدداظ بالمواهددب 

وجددودة الخدمددة التعليميددة     يددادة فددي االحتفدداظ بالمواهددب 

783.تقابلدد   يددادة فددي جددودة الخدمددة التعليميددة وبمقدددار س
**

0 )

توجؤؤد عالقؤؤة ارتبؤؤار لات الل النتددائل نقبددل الفرثددية سومددن خدد

دللؤؤؤؤة معنويؤؤؤؤة بؤؤؤؤين الحتفؤؤؤؤاظ بالمواهؤؤؤؤب وجؤؤؤؤودة الخدمؤؤؤؤة 

(، ممددا يدددل علددى  ن الجامعددة ومددن خددالل التعليميؤؤة بثبعادهؤؤا

اتباعهددا لن دددام االحتفددداظ بالمواهدددب عدددادل وشدددفاا ست دددمن 

وجود األفراد الكفؤين وهد ا بطبيعدة الحدال لد  مدردودا  قويدة 

 علة في جودة الخدمة المقدمة.وفا

وممدددا تقددددم باإلمكدددان اختبدددار عالقدددة االرتبدددا  بدددين إدارة        

المواهددب وجددودة الخدمددة التعليميددة، إذ نصددت فرثددية االرتبددا  

توجؤد عالقؤة ارتبؤار لات دللؤة معنويؤة بؤين إدارة الرئيسة علدى س

( بدن 7(، ويت   من الجدول سالمواهب وجودة الخدمة التعليمية

هنالدد  عالقددة ارتبددا   رديددة عاليددة بددين إدارة المواهددب وجددودة 

0.885الخدمة التعليميدة وبمعامدل ارتبدا  س
**

وبمسدتوث معنويدة  (

(، ومدن خدالل النتدائل يتبدين  ن    0.05( وهو  قل من س0.000س

تغيير ايجابي في إدارة المواهب سيؤد  الى تغيير وبد ا  االتجدا  

0.885عامل ارتبدا  سفي جودة الخدمة التعليمية وبم
**

( بمدا معندا  

 ن المتغير التداب  يتحدرك بدنفس المقددار الد   يتحدرك بد  المتغيدر 

المسددتقل سددوا  ايجابيددا   و سددلبيا  ممددا يدددل علددى ثددرورة تعتيددت 

المواهدب كونهدا ذا  ارتبدا  قدو  بجدودة الخدمدة  بدإدارةاالهتمام 

 لرئيسة.تر قبول فرثية االرتبا  االتعليمية، وبنا   على ذل  ي
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 ( اختبار فرثيا  االرتبا 7الجدول س

 جودة الخدمة التعليمية 

 استقطاب المواهب
 **758. مقدار االرتبا 

Sig. .000 

 إدارة  دا  المواهب 
884. مقدار االرتبا 

**
 

Sig. .000 

 تطوير المواهب
888. مقدار االرتبا 

**
 

Sig. .000 

 االحتفاظ بالمواهب
783. مقدار االرتبا 

**
 

Sig. .000 

 إدارة المواهب
785. مقدار االرتبا 

**
 

Sig. .000 

 11 حجر العينة                       

 

اختبؤؤار فرضؤؤيات التؤؤثيير بؤؤين إدارة المواهؤؤب وجؤؤودة الخدمؤؤة  . ب

 التعليمية

نتندداول فددي هدد   الفقددرة اختبددار فرثدديا  التددداير التددي حددددها     

البحح لغرض تحديد إمكانيدة الحكدر عليهدا بدالقبول  و الدرف ، إذ 

 البسيي وكما يدتي:سيتر ذل  وفقا  لمعادلة االنحدار الخطي 

 

 

اختبار عالقة التثيير بؤين اسؤتقطاب المواهؤب وجؤودة الخدمؤة  .1

( 23.73بلغدت س F(  ن قيمدة 8يت   من الجددول سالتعليمية: 

( 0.000قدددد بلغدددت س Fوبمدددا  ن مسدددتوث المعنويدددة إلحصدددا ة 

( وهد ا يشدير الدى وجدود 0.05وهي  قل من مسدتوث معنويدة س

( ويت   من 3.174الثابتة س aتداير معنو ، حيح بلغت قيمة 

ذلدد   ن جددودة الخدمددة التعليميددة موجددودة وإن كددان اسددتقطاب 

المواهددب  ددفرا  بالمقابددل فدددن تغييددر وحدددة واحدددة ثددمن هدد ا 

البعد ساستقطاب المواهب( ايجابا   و سلبا  يقابل  تغيير في جودة 

 β(، وهددد ا يتبدددين مدددن قيمدددة 0.565ة بقيمدددة سالخدمدددة التعليميددد

R(، فيما كانت قيمة معامل التحديد 0.565س البالغة
2

قدد بلغدت  

( وهدد ا يدددل علددى  ن ب عددد اسددتقطاب المواهددب فددي 434 .0س

( من جدودة 0.434استراتيجيا  إدارة الموارد البشرية يفسر س

( يمثل عوامل  خرث غير 0.57الخدمة التعليمية و ن المكمل س

خلة في  نموذ  البحح وب ل  نقبل الفرثية الفرعيدة األولدى دا

توجؤؤد عالقؤؤة تؤؤثيير لات دللؤؤة معنويؤؤة للتددداير والتددي تددن  س

 (.استقطاب المواهب في جودة الخدمة التعليمية بثبعادها

اختبار عالقة التثيير بين إدارة أداو المواهؤب وجؤودة الخدمؤة  .2

( 49.36بلغدت س F( يت د   ن قيمدة 8من الجدول سالتعليمية: 

( 0.000قدددد بلغدددت س Fوبمدددا  ن مسدددتوث المعنويدددة إلحصدددا ة 

( وهد ا يشدير الدى وجدود 0.05وهي  قل من مسدتوث معنويدة س

( ويت دد  مددن 2.048الثابتددة س aتددداير معنددو ، إذ بلغددت قيمددة 

ذلدد   ن جددودة الخدمددة التعليميددة موجددودة وإن كددان إدارة  دا  

دة واحدددة ثددمن هدد ا المواهددب  ددفرا  بالمقابددل فدددن تغييددر وحدد

البعددد سإدارة  دا  المواهددب( ايجابددا   و سددلبا  يقابلدد  تغييددر فددي 

 β(، وه ا يتبين من قيمة 0.787جودة الخدمة التعليمية بقيمة س

R(، فيما كانت قيمة معامل التحديد 0.787البالغة س
2

قدد بلغدت  

( وهددد ا يددددل علدددى  ن ب عدددد التددددريب فدددي إدارة  دا  0.614س

( مدددن جدددودة الخدمدددة التعليميدددة و ن 0.614سالمواهدددب يفسدددر 

( يمثددل عوامددل  خددرث غيددر داخلددة فددي  نمددوذ  0.39المكمدل س

البحح وب ل  نقبل الفرثية الفرعية الثانية للتداير والتي تن  

توجد عالقة تثيير لات دللة معنوية ادارة اداو المواهب فؤي س

 (.جودة الخدمة التعليمية بثبعادها

بؤؤين تطؤؤوير المواهؤؤب وجؤؤودة الخدمؤؤة  اختبؤؤار عالقؤؤة التؤؤثيير .1

( 29.45بلغدت س F(  ن قيمدة 8يت   من الجددول سالتعليمية: 

( 0.000قدددد بلغدددت س Fوبمدددا  ن مسدددتوث المعنويدددة إلحصدددا ة 

 المتغير المستقل
 المتغير التابع

Y =a + βX 
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( وهد ا يشدير الدى وجدود 0.05وهي  قل من مسدتوث معنويدة س

( ويت دد  مددن 3.280الثابتددة س aتددداير معنددو ، إذ بلغددت قيمددة 

التعليميددة موجددودة وإن كانددت تطددوير ذلدد   ن جددودة الخدمددة 

المواهب   دفرا  بالمقابدل فددن تغييدر وحددة واحددة ثدمن هد ا 

البعد ستطوير المواهب( ايجابدا   و سدلبا  يقابلد  تغييدر فدي جدودة 

 β(، وهددد ا يتبدددين مدددن قيمدددة 0.651الخدمدددة التعليميدددة بقيمدددة س

R(، فيما كانت قيمة معامل التحديد 0.651البالغة س
2

قدد بلغدت  

( وهددد ا يددددل علدددى  ن ب عدددد تطدددوير المواهدددب يفسدددر 0.487س

( 0.52( مدددن جدددودة الخدمدددة التعليميدددة و ن المكمدددل س0.487س

يمثل عوامل  خرث غير داخلة في  نموذ  البحدح وبد ل  نقبدل 

توجؤؤد عالقؤؤة الفرثددية الفرعيددة الثالثددة للتددداير والتددي تددن  س

 تؤؤثيير لات دللؤؤة معنويؤؤة تطؤؤوير المواهؤؤب فؤؤي جؤؤودة الخدمؤؤة

 (.التعليمية بثبعادها

اختبار عالقة التثيير بين الحتفؤاظ بالمواهؤب وجؤودة الخدمؤة  .1

( 27.04بلغدت س F(  ن قيمدة 8يت   من الجددول سالتعليمية: 

( 0.000قدددد بلغدددت س Fوبمدددا  ن مسدددتوث المعنويدددة إلحصدددا ة 

( وهد ا يشدير الدى وجدود 0.05وهي  قل من مسدتوث معنويدة س

( ويت دد  مددن 2.509الثابتددة س aتددداير معنددو ، إذ بلغددت قيمددة 

ذلدد   ن جددودة الخدمددة التعليميددة موجددودة وإن كددان االحتفدداظ 

بالمواهب  دفرا  بالمقابدل فددن تغييدر وحددة واحددة ثدمن هد ا 

البعد ستقيير األدا ( ايجابا   و سلبا  يقابل  تغيير في جودة الخدمة 

البالغدددة  β(، وهددد ا يتبدددين مدددن قيمدددة 0.667التعليميدددة بقيمدددة س

R(، فيمدددا كاندددت قيمدددة معامدددل التحديدددد 0.667س
2

قدددد بلغدددت  

( مدن 0.466يفسر ساالحتفاظ ( وه ا يدل على  ن ب عد 0.466س

( يمثدددل عوامدددل 0.54جدددودة الخدمدددة التعليميدددة و ن المكمدددل س

 خددرث غيددر داخلددة فددي  نمددوذ  البحددح وبدد ل  نقبددل الفرثددية 

 توجؤد عالقؤة تؤثيير لاتالفرعية الرابعدة للتدداير والتدي تدن  س

دللة معنوية الحتفؤاظ المواهؤب فؤي جؤودة الخدمؤة التعليميؤة 

 (.بثبعادها

وممددا تقدددم باإلمكددان اختبددار فرثددية التددداير الرئيسددة والتددي      

يوجؤؤد تؤؤثيير لو دللؤؤة معنويؤؤة إدارة المواهؤؤب فؤؤي نصددت علددى س

 F( يت دد   ن قيمددة 8(، ومددن الجدددول سجؤؤودة الخدمؤؤة التعليميؤؤة

( وهددو  قددل مددن 0.000معنويددة بلدد  س( وبمسددتوث 49.82بلغددت س

( ممددا يشددير الددى وجددود تددداير إلدارة المواهددب فددي جددودة 0.05س

الخدمددة التعليميددة و   تغييددر فددي إدارة المواهددب يددؤد  الددى نفددس 

الثابتدددة  aالتغييدددر فدددي جدددودة الخدمدددة التعليميدددة، إذ بلغدددت قيمدددة 

( ويت دد  مددن ذلدد   ن جددودة الخدمددة التعليميددة موجددودة 2.343س

انت إدارة المواهب تساو   فرا  بالمقابل فددن تغييدر وحددة وإن ك

واحدة في إدارة المواهب سيقابل  تغيير في جودة الخدمة التعليميدة 

(، فيمدا 0.643البالغدة س β(، وه ا يتبدين مدن قيمدة 0.643بمقدار س

Rكانددت قيمددة معامددل التحديددد 
2

( وهدد ا يشددير 616 .0قددد بلغددت س 

بواسطة تباين القدير  المعتمد والتي فسر لنسبة التباين في المتغير 

( 616 .0للمتغيدر المسدتقل، وهد ا يددل  ن إدارة المواهدب تفسدر س

( يمثددل عوامددل 0.39مددن جددودة الخدمددة التعليميددة  مددا المتبقددي س

 خرث غير داخلة في  نمدوذ  البحدح وبد ل  نقبدل فرثدية التدداير 

ة المواهب يوجد تثيير لو دللة معنوية ادارالرئيسة والتي تن  س

 (.في جودة الخدمة التعليمية

 

( اختبار فرثيا  التداير8الجدول س
 

 المتغير المستقل
 معامل االنحدار

R
2 

F Sig.  المتغير التاب 
a β 

 000. 23.73 0.434 0.565 3.174 استقطاب المواهب 

جدددددددودة الخدمدددددددة 

 التعليمية

 000. 49.36 0.614 0.787 2.048 إدارة  دا  المواهب 

 000. 29.45 0.487 651 .0 3.280 تطوير المواهب 

 000. 27.04 0.466 0.667 2.509 االحتفاظ بالمواهب 

 000. 49.82 616 .0 0.643 2.343 إدارة المواهب
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 الستنتاجات والتوصيات

 الستنتاجات

تعمددل الجامعددة علددى وثدد   ولويددة فددي تحقيدد  اهددداا االفددراد  .1

الموهبين و جهر في بدرامل تدريبيدة لغدرض تطدوير مدواهبهر 

 .بهدا االستفادة منها في األدا 

اسدتقطاب الموهددوبين،  الجامعدة ال تدخد  بن ددر االعتبدار عمليددة .2

كمددا وانهددا تعدداني مددن ثددع  بددرامل االتصدداال  بددين االفددراد 

الموهوبين والمشرفون خالل عملية التقيير. باإلثافة الى عددم 

اهتمامهددا فددي رفدد  رو  المنافسددة بددين االفددراد بهدددا تطددوير 

ال ا  ،فيما كانت الجامعة تدخ  بالن ر الوظائ  واالدوار عند 

 .استقطاب المواهب

تدريسدديو الجامعددة لددديهر القدددرة لددتفهر حاجددا   لبددتهر وتقدددير   .1

المسدداعدة لهددر ممددا يدددل علددى امددتالك الجامعددة لتدريسدديين مددن 

 ذو  الخبرة والكفا ة.

يعمددل التدريسدديون فددي الجامعددة علددى تقدددير بددرامل تعليميددة   .1

للطلبددة وبمسددتوث عددالي مددن الجددودة ممددا يدددل علددى حددر  

مخرجدددا  الجامعدددة  ع دددا  هيئدددة التددددريس علدددى اكسددداب 

 بالمعارا والمهارا  المطلوبة.

 ت   من نتائل التحليدل االحصدائي لمتغيدر  البحدح  ن إدارة  .8

المواهب بدبعادها ترتبي ارتبا ا  وايقا  بجودة الخدمة التعليمية، 

وكدد ل   شددار  النتددائل  ن  بعدداد اسددتراتيجيا  إدارة المواهددب 

 تؤار في جودة الخدمة التعليمية في المن مة المبحواة.

 التوصيات

المواهب في عملية التوظي  لتوفير تعتيت االهتمام باستقطاب  .1

 فددراد مددؤهلين ومختصددين فددي العمددل لالرتقددا  بدداألدا  الكلددي 

للجامعددة عددن  ريدد  اسددتقطاب  فددراد ذو  مواهددب ومهددارا  

وقدددرا ، إثددافة لتعريدد  األفددراد برسددالة و هددداا الجامعددة 

 و ن مة وقواعد عملها.

يشعر  العمل على  يادة اهتمام الجامعة احتفاظ المواهب والتي .2

مدددن خاللهدددا األفدددراد بالتقددددير والراحدددة والرفاهيدددة وتحقيددد  

رثدددداهر بالمقابددددل وتبنددددي اسددددتراتيجية ووسدددديلة السددددتقطاب 

الكفا ا  والقدرا  م  األخ  باالعتبدار المؤهدل العلمدي وعددد 

 سنوا  الخبرة لألفراد في حال وث  استراتيجية االستقطاب.

الهندسدي ثدرورة قيدام الجامعدة بوثد  خطدي علدى المسدتوث  .1

واإلدار  والمددالي لالهتمددام بددالبنى التحتيددة للجامعددة واسددتثمار 

عالقة الجامعة باإلدارا  المحلية للمحاف ة والق ا  ال   تقد  

فيددد  الجامعدددة لتقدددديمهر تسدددهيال  فدددي هددد ا الجاندددب، وكددد ل  

اسددتثمار عالقتهددا بالشددركا  النفطيددة الموجددودة فددي الق ددا  

تشدييد الصدر  العلمدي للجامعدة، لتقدير المعوندة والمدن  للقيدام ب

بالمقابل ثدرورة الن در بدعدداد الطلبدة المقبدولين فدي الجامعدة 

 وقبل  عداد تستوعبها  بنية ومراف  الجامعة.

إيددال  المتيددد مددن الرعايددة واالهتمددام مددن قبددل التدريسدديين فددي  .1

تقددديمهر لبددرامل تعليميددة للطلبددة ومواكبددة التقدددم الحا ددل فددي 

 .البيئة التعليمية
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