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المستخلص :
يهدف البحث الحالي الى بيان مدى تأثير المشاركة بالعوائدد للدى تيضديس مسدتوى تسدرو المدوارد المعربيدة بأبعداد (الرضدا الدوييضي
االلتزام التنظيمي) إذ وقع االختيار للى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – مركز الوزارة لتمثيل مجتمع البحث وتطبيق الجانب العلمي .وقد
حدد مجتمع البحث بدددد ( )402تدريسي اما حجم لينة البحث بهي ( )208تدريسي وهم يمثلدون المدوارد المعربيدة .وتمثلد مشدةلة البحدث بدي
ضعف إدراك المدراء ألهمية االحتضاي بالموارد المعربية وتبني أساليب إدارية تيضس من مستوى تسربهم بي الجامعات .والتمد الباحثان للدى
منهج البحث القائم والتحليل البعدي كونه منهجا يتصف بالشمول .وقد استيدم الباحثان أيضا ً االستبانة كأداة أساسية لجمع البياندات والمعلومدات
المتعلقة بالبحث كذلك من خالل المقابالت وتشييص الواقع الضعلي للوزارة المبحوثة .سعى الباحثدان الختبدار برضدية البحدث (لالقدة التدأثير)
وباستيدام مجمولة من االساليب والمقاييس اإلحصائية وبي ضوء ما توصل اليه الباحثان من نتائج البحث كان أهمها هنداك اتضداب بشدةل لدام
للى ما أكدته االدارة العليا للوزارة من وجود ضعف اهتمام ببعد المشداركة بالعوائدد رغدم ادراك القيدادة والعيندة والبداحثين ألهميتده وكدذلك ال
توجد آلية واضحة تُعتمد بي تمييز الموارد المعربية من حيث االداء ومن ثم ال بد من اهتمام االدارة العليا ببُعد المشاركة بالعوائد لما له مدن تدأثير
كبير بي تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية كذلك التماد آلية واضحة لشجيع الموارد المعربية يةون االلتماد بيها للى الضروقات الضردية
والجهد المبذول من قبلهم.
الكلمات المفتاحية  :المشاركة بالعوائد تسرو الموارد المعربية الرضا الوييضي االلتزام التنظيمي .
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Abstract :
The current research aims to show the impact at participation of sharing returns in reducing the level of
cognitive resources leakage in its dimensions (job satisfaction and organized commitment). It has been chosen
the Ministry of Higher Education and Scientific Research - the ministry center to be the field of the research.
The research community was identified as (402) teaching staff. The size of the research sample (208) teaching
staff representing the knowledge resources. The problem of the research is the weakness of the manager's
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perception in the importance of preserving and adopting knowledge resources administrative methods that
reduce the level of leakage from universities. the two researchers depend on the new method and dimensional
analysis as being an overall method. Also, the tow researchers use the questionnaire as basic method in
collecting data and information concerning research. Besides they we personal interviews and diagnosis the
actual reality of the target ministry. The two researchers peruse to choose the hypothesis of study (relationship
of influence). By using set of methods and statical metrics. The two researchers reach to the result among
them, that there is general agreement at what the supreme administration confirms on, about the weakness in
sharing returns despite the leadership realizes that. In add ion to that, there is no clear technique that has been
depended in recognizing the cognitive resources in the field of performance. Hence, the supreme
administration must have great attention in sharing returns, which it has great influence in reducing the level
of cognitive resources leakage. As well as Adopt a clear mechanism to encourage knowledge resources that
depend on individual differences and their effort.
Keywords : Outcomes participation, Cognitive resources leakage, Job satisfaction, The organizational
commitment.

المقدمة :
تواجه المنظمات بصورة لامة بي لالمنا اليوم تحدديات كبيدرة

المعربيددة وتطددرب المبحددث الرابددع للجانددب العملددي نتددائج تحليددل

بسبب شدة المنابسة والمتغيرات المتسدارلة للبيةدة واذا مدا أرادت

البيانددات والمبحددث اليددامس لددرن االسددتنتاجات والتوصدديات

المنظمات االستمرار بي مواجهة هذ التحديات والعيش بمثل هةدذا

المقترحة.

بيةة البد من ان تمتلك المقومات االساسدية التدي تمةنهدا مدن ذلدك
ومواجهة هذ التحديات والتنابس وتحقيدق التقددم والتضدوب ويدأتي
بي مقدمة هدذ المقومدات امتالكهدا للمدوارد المعربيدة وهدم الدذين

المبحث االول  :منهجية البحث

يتمتعون بمجمولة من المعارف والمهدارات واليبدرات والقددرات

أوالً  :مشكلة البحث :

االبدالية والحةمدة قياسدا ً بدرقرانهم مدن المدويضين ادى ذلدك الدى

تتمحددور مشددةلة البحددث حددول إمةانيددة وزارة التعلدديم العددالي

زيددادة الضددغوى للددى االدارات العليددا للمنظمددات لموم دا ً وادارات

والبحث العلمي – مركز الوزارة بالمحابظة للى الموارد المعربيدة

المددوارد البشددرية خصوص دا ً بددي ايجدداد اسددتراتيجيات تمةنهددا مددن

(التدريسدديين) وتقليددل تسددربهم مدن مركددز الدوزارة الددى الجامعددات

مواجهة يروف الحصول للى هذ المدوارد الندادرة بدل والحضداي

والةليات االهلية لن ىريق النقل او التنسيب أو االلادة بدي بعدس

لليها من التسرو الى منظمات أخدرى ومدن هدذ االسدتراتيجيات

األحيان لن ىريق اتباع ممارسات المشداركة بالعوائدد خصوصدا ً

هي استيدام ممارسدة مشداركة المدويضين بالعوائدد اذ تسدالد هدذ

ان نسددبة كبيددرة مددنهم قددد تطددور اكاديميدا ً خددالل لملهدا بددي مركددز

الممارسة المنظمات للى تعزيز من حابز المويضين للعمل وزيدادة

الددوزارة .ويمةددن صددياغة المشددةلة الرئيسددية للبحددث بددي التسددا ل

رضاهم ورباهيتهم وربع مستوى االلتزام لديهم ومدن ثدم المحابظدة

االتي:

لليهم من التسرو واسدتقطاو ابدراد ذوي مهدارات وقددرات جددد

((هل هنالك تأثير للمشاركة بالعوائد في تخفيض مستوى تسررب

للمنظمة.

الموارد المعرفية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /مركر
الوزارة ؟ أم ال ؟ ))

وتأسيسا للى ما تقدم تم تقسيم البحث للى ستة مباحث حيث
جدداء المبحددث االول لمنهجيددة البحددث والمبحددث الثدداني للمشدداركة
بالعوائد ثم المبحث الثالث لتيضيس مستوى تسرو الموارد
2
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ب .ان اداء المددالك الددوييضي لددوزارة التعلدديم يدد ثر للددى اداء

محاولددة إثددارة اهتمددام اإلدارة بمسددتوياتها كابددة بددي مركددز

الجامعات الحةوميدة والجامعدات والةليدات االهليدة .ومدن ثدم

الوزارة إلدى أهميدة الددور الدذي ت ديده ممارسدة المشداركة

تد ثر للدى ميرجدات هددذ الم سسدات التعليميدة التدي تعتبددر

بالعوائد بي تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية.

مدخالت لجميع م سسات الدولة.

يعددد هددذا البحددث مرشدددا ً للقيددادات االداريددة بددي المنظمددة

ت .خصوصية هذ الوزارة كون المويضين مدن حملدة الشدهادات

المدروسة بضرورة تضعيل هذ الممارسة وبيدان دورهدا بدي

العليددا بيهددا تصددل الددى نسددبة (  )23مددن مجمددوع لدددد

تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية.

المويضين وهذ العقول ال يمةدن االسدتهانة بهدا بضدالً لدن
نتاجهم البحثي والمعربي وهم من يتولون المناصدب القياديدة
واالدارية ومواقع اتياذ القرار بيها.

ثالثا ً  :أهداف البحث  :يسعى هذا البحث لبلوغ االهداف اآلتية:
-1

معربدة الددور الددذي ت ديده ممارسدة المشدداركة بالعوائدد بددي
سابعا ً  :حجم عينة البحث :

تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية.
 -2إثارة اهتمام قيادات الوزارة بموضدوع البحدث لالسدتضادة منده

تمثل ليندة البحدث بدالمالك الدوييضي مدن حملدة الشدهادات

بي حال تطبيقده .وبيدان أهميدة تدأثير المشداركة بالعوائدد بدي

العليا الدكتورا والماجستير (التدريسيين) والبالغ لددهم ( )402بي

تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية.

جميع دوائر مركز الوزارة اذ تم التماد العينة القصدية (العمديدة).
وقد تم استعمال القانون (مورغان) بي اختيدار حجدم العيندة المدراد

 -3تطددوير اداء لمددل قسددم ادارة المددوارد البشددرية بددي مركددز

سحبها من مجتمع البحث وقد بلغ ( )208تدريسي.

الوزارة وحل مشاكله بيما ييص تسرو الموارد المعربية.

ثامنا ً  :أدوات البحث :

رابعا ً  :منهج البحث :
التمددد الباحثددان مددنهج البحددث القددائم والتحليددل البعدددي)

الجانب النظري  :بي سبيل إغناء الجانب النظري تم االلتماد للدى

)Curriculum - Based Research & Meta – Analysis

ما ابرزته ادبيات الضةر االداري والتنظيمي العربية منها واألجنبية.

وهو منهج يتصف بالشمول إذ انه يستند بي الوق نضسه الى منداهج

الجانب التطبيقي :تم االلتماد بي هدذا الجاندب للدى مجمولدة مدن

أخددرى بددي الوصددول الددى غاياتدده( )1( .السرراعدي -94 :2016

الوسائل وهي كاالتي:

.)97

أ .المقابالت الشيصية :تعد المقابالت الشيصية مع الةادر المتقدم
والجهات ذات العالقة من االدوات واألساليب الضاللة بي لمليدة
تشددييص المشددةلة والحصددول للددى معلومددات مباشددرة لددن

خامسا ً  :فرضية البحث :

متغيرات البحدث مدن خدالل التضالدل المباشدر مدع ابدراد العيندة

(يوجددد تددأثير معنددوي ذو داللددة احصددائية للمشدداركة بالعوائددد بددي

المدروسة.
ب .الوثائق والسجالت الرسمية :تم الحصول للدى بعدس البياندات

تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية).

والمعلومدددات والوثدددائق الياصدددة بدددالوزارة المدروسدددة مدددن
الدوريات والنشرات التي تنشرها الوزارة بين بترة واخرى.
سادسا ً  :مجتمع البحث ومبررات اختياره :

ت .االستبانة :بعدد االسدتةنا

بداراء القيدادات بدي الدوزارة خدالل

اختيددرت وزارة التعلدديم العددالي والبحددث العلمددي لتطبيددق الجانددب

المقددابالت الشيصددية أذ وضددع أسددةلة االسددتبانة لت شددر

العملي من البحث كونها:

رغبات المستضيدين لتيضديس تسدرو المدوارد المعربيدة لتعبدر

أ.

ت دي الوزارة دورا ً اساسيا ً ومهمدا ً بدي خطدل التنميدة لضدروع

لن ما مطلوو مدن إجدراءات وزاريدة لمعالجدة هدذ المشدةلة

المعربة ومتطلبات تطوير المجتمع.

مستقبالً .وقد صمم استمارة االستبانة كأداة رئيسة للبحث بي
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الحصول للى البيانات والمعلومات ورولي بي صياغة هدذ

للمويضين وحماسدتهم نحدو تحقيدق األهدداف التنظيميدة مدن خدالل

االستمارة البساىة والوضوح بي تشييص متغيدرات البحدث

المشاركة بي النجاح المدالي أو بشدل المنظمدة ليصدبح المويضدون

وقددد تددم التمدداد مقيددا

مساهمين مهمين وربما يمتلةون المنظمة بي مرحلة ما .وقد لربهدا

ليةددرت ( -)Likertاليماسددي كمددا

(( )2العنرر ي  )212-211 :2018بانهددا جميددع العوائددد النقديددة

موضح بالجدول (.)1

والمةابات المالية وااللتبارية الميتلضة التي يحصل لليها الضرد منذُ
جدول ( : )1مقياس ( )Likertالخماسي
5
اتضق
تماما

4

3

2

اتضق

محايد

ال اتضق

توييضه بي المنظمة وحتى انتهاء لالقته بها تدبع للى شةل راتب

1

أو مةابأة تقالدية وذلك مقابل تلك اليدمات التي يقدمها وغالبا ً مدا

ال اتضق

تشمل مثالً معدل األجر األساسي وبدل ايجار المنزل وتيصديص

تماما

سدديارة للنقددل واىعددام مجدداني او ميضددس تسددديد بددواتير اليدمددة
الطبيددة ومةابددات المناسددبات الدينيددة والوىنيددة .بينمددا نقددل ()22
( )Russell , 1994: 186لددن ( )1986 Lawler,قولدده باندده

تاسررعا ً :االسرراليب والمقرراايح االحةررائية المطبقررة فرري تحليررل

يجب أن تستند المةابات إلى المهدارات أو الدربح أو المشداركة بدي

البيانات:

األرباح أو لمليدات اتيداذ القدرار التعداوني والمدرن .بيمدا التبدر

التحليل العاملي التوكيدي والتحليل العداملي االستةشدابي والجدذر

( ( Kok, et al, 2014: 427) )23ان المشداركة بالعوائدد أنهدا

( )KMOواختبار ( )Bartlettومعامدل ثبدات

مةونا ً مهما بدي بعاليدة مشداركة المدويضين وال سديما أن مشداركة

والمتوسدددل المدددرجح (الوسدددل الحسدددابي المدددرجح (المدددوزون)

المةابات التنظيمية أمر بالغ األهمية ألن المويضين يحصلون للدى

واالنحددراف المعيدداري واالهميددة النسددبية ومعامددل التحديددد R2

المزيد من الطاقة والمعلومات والمعربة ويتوقعدون المزيدد لنددما

ومعامل ارتباى الرتب لسبير -مان واختبار(.)Z-TEST

يشعرون أن مشاركتهم جعل المنظمة أكثر بعاليدة .وقدد اشدار ()3

الةامن ومقيا

(المنةوري  )100 :2016نقالً لدن (لبدا

 )2006ان انظمدة

التعويضات تعد من بين االنظمة التي الق اهتماما كبيدرا ً مدن قبدل
المنظمات نظرا ً ألن تةاليف األجور والرواتب تشةل نسدبة كبيدرة

عاشرا ً  :اختبارات الةدق والثبات ألداة القياس االستبانة :

من إجمالي التةاليف التي تتحملها المنظمات بضالً لن اهميتها بي

استعان الباحثان بثالث ىرب الختبار صدب بقرات االستبانة

الحضاي للى المويضين الةضوئين واستقرارهم بي المنظمة.

وذلك باستيدام ىريقة الصدب الظاهري وىريقدة الصددب البندائي
التوكيدددي ( )Confirmatory Factor Analysisوالصدددب
البنددائي االستةشددابي ( )Factor Analysis Exploratoryأمددا

ويرى الباحثان أن للى اإلدارة العليا مهمة حساسة وخطيرة وهدي

إيهار مدى موثوقيدة البياندات التدي سيحصدل لليهدا بقدد اسدتعمل

أن تعرف متى تستيدم المةابات والحوابز للمويضين مع بيدان ندوع

ىريقة معامل ثبات (.)Cronbach's Alpha

تلك المةابات والحوابز (ماليدة او غيدر ماليدة) مدع مرالداة العدالدة
التوزيعية لتجنب حصول ردات بعل لةسية مدن قدبلهم كدون هدذ
الممارسة تمثل اهدم لنصدر بالنسدبة للمدويضين وهدو يدرا مقياسدا
لتقدير وتقييم المنظمة له نتيجدة لمدا يقدمده لهدا مدن جهدد ومهدارات

المبحث الثاني  :المشاركة بالعوائد ( التحفي والمكافآت )

وييضيدة وانتاجيددة والتددزام تنظيمددي كدذلك العدالددة التوزيعيددة للددى

اشار ( )Kasaya & Munjuri ,2018: 831( )21بااللتمداد

مستوى المنظمات المنابسة للمنظمة .بضال لن ذلك يجب ان تةون

للى) (Judge and Gennard, 2005الى أن المشداركة الماليدة

العوائد من اتباع هذ السياسية للمنظمة أكبر من تةاليضها.

تمةددن المددويضين مددن المشدداركة بددي اإلنجددازات الماليددة وإخضاقددات
المنظمددة وهددذا يحضددز المددويضين ليةونددوا أكثددر التزام دا ً بأهددداف
المنظمة مما ي دي إلى أداء وييضدي أللدى كمدا أنده مدن المقبدول
وللددى نطدداب واسددع أن المشدداركة الماليددة تعددزز الددروح المعنويددة
4
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المبحث الثالث  :تخفيض مستوى تسرب الموارد المعرفية

 .2أهمية الموارد المعرفية :

أوالً  :الموارد المعرفية :

يمةن لرن هذ األهمية للى النحو االتي :
أ.

 .1مفهوم الموارد المعرفية :

صفحات 16–1

أصددل اسددتراتيجي السددتدامة المنظمددة بددي لصددر المنابسددة

المددوارد المعربيددة ( )Cognitive Resourcesمصددطلح كبقيددة

العالية اذ يضضدل المسدتثمر المنظمدات ذات الةضداءة االبضدل

المصطلحات العلمية واالدارية التي تباين وتعددت التعريضات التي

للمورد المعربي (.)Ahmed et al, 2019: 3( )25
ب.

أوردهددا الةتدداو والبدداحثون حولهددا ويرجددع السددبب بددي ذلددك الددى

مورد يصعب للى االخرين تقليد بهو من المدوارد الحرجدة

اختالف النظرة الضلسضية للباحثين والةتاو أو النظرية العلمية القائمة

والنددادرة لددذا يصددعب تقليددد او محاكاتدده وهددذا يتطلددب مددن

لليها ورغم اختالبهم بالعنوان إال انهم اتضقوا بالمضمون للى هدذا

المنظمددات ضددرورة المحابظددة لليدده واالهتمددام بدده ولدددم

المصددطلح بقددد اورد ك دالً مددن (()4الكبيسرري والةررباحي :2016

السماح بيسارته (( )5جرادات واخرون .)46 :2011
ج.

 )29-28تصنيضا يتةون من خمسة منظورات يةمل بعضها الدبعس

يعد متغيرا ً مهما ً بي معادلة نجاح المنظمدات السدالية لتحقيدق

االخدر تبددين مددا هدو المررورد المعرفري  :بدداألول  :منظددور صددناع

الميزة التنابسية بهو يشةل أهمية استراتيجية بوصضة مصدرا ً

المعربة أما الثاني  :بمنظور التركيز للى العقدل بينمدا الثالدث :

أساسديا ً لتحقيدق الربحيدة العاليدة بدي المنظمدات (( )8شريا،

هو منظدور التركيدز للدى الدذات والقددرة للدى الدتعلم والرابدع :

.)44 :2013

المنظددور االقتصددادي وأخيددرا ً  :منظددور يركددز للددى الميددزون

 .3خةائص الموارد المعرفية :

المعربي والضةري .أما (( )5جرادات واخرون )6( )63 :2011

نقل (( )7حسين  )69 :2007لدن ()Bohlander et al,2004

(احمد  )52-51 2013بقد تم تعريف المورد المعربدي للدى أنده

مجمولة من اليصائص التي تتمتع بها المدوارد المعربيدة لغدرن

رأس المررال المعرفرري الددذي يتةددون مددن بعدددين همددا (رأ

تحقيق الميزة التنابسية بي يل اقتصاد المعربة ومنها :

المددال

أ.

البشري) و(المعلومات) .اما (( )7حسين  )61 :2007بقد لدرف

ذات قيمة  :اي بمعنى ان الموارد المعربية يةون العاملون بيها

المورد المعربي بانه رأس المال البشري االستراتيجي .وقد لدرف

قادرين للى تحسين الةضاءة والضالليدة للمنظمدة لنددما يجددون

( )Attar et al, 2019: 5579( )24المدوارد المعربيدة للدى

الطددرب الالزمددة لتيضدديس الةلددف وتحقيددق شدديء اسددتثنائي

أنه دا راس المررال البشررري الددذي يعتبددر أحددد لناصددر رأ
الضةددري المتةددون مددن (را

للزبون.

المددال

ب .نادرة الوجود  :ويةدون ذلدك لنددما تةدون معدارف ومهدارات

المددال البشددري والهيةلددي والعالقدداتي

وقدددرات المددوارد المعربيددة غيددر متسدداوية مددع مددا تمتلةدده

والنضسي).

المنظمات المنابسة .
وباالستناد الى ما سبق برن الباحثين يالحظدان ان تركيدز البداحثين

ج .صددعبة التقليددد :أي بمعنددى أن قدددرات وخصددائص المددوارد

والةتاو للى ما يجب ان تتحلى به المدوارد المعربيدة مدن المعربدة

المعربية ال يمةن استنساخها او تقليدها من قبل االخرين.
د.

والمهارات واليبرات والقدرات والحةمة واالبتةدار واالبدداع التدي

منظمددة ومرتبددة  :ويددتم ذلددك لندددما تةددون قدددرات ومواهددب

تعتبر أغلبها معربة ضمنية غير ملموسة التدي يتحلدى بهدا المدورد

الموارد المعربية لها القدرة للدى ربدل وتحسدين المدالهم بدي

المعربي وتستطيع المنظمة من خالل استثمارها للمورد المعربدي

مهام جديدة لحظة حدوثها.

ومن خالل المحابظة لليه وإدامته التضدوب للدى منابسديها ومدن ثدم
تحقيق اهدابها ولغايدات هدذا البحدث سديقوم الباحثدان بتوحيدد هدذ
العنوانات تح مسمى واحد وهو ((الموارد المعربية)).

ثانيا ً  :التسرب الوظيفي :

ولليه يمةن للباحثين ان يعربا المدوارد المعربيدة بداآلتي " :يقصدد

 .1مفهوم التسرب الوظيفي :

بهدم حملدددة الشدهادات العليددا مدن المددويضين ويطلدق للدديهم إداريدا ً

و يتسرو تسربا)
التسرو لغة هو (اسم وهو مصدر من َّ
ُّ
تسر َ

[التدريسدديين وهددم الددذين يتمتعددون بمجمدددولة مددن المعدددارف

و :أنسدرو سدال اختدرب
تسرو الما ُء
ونحو ُ :مطاوع َّ
كمثل َّ
سدر َ
ُ

والمدهارات واليبددرات والقدددرات االبدالددية والحةمددة بمستددوى

الحدداجز ونضددذ رشددح وهددي حركددة بطيةددة للميددا وغيرهددا خددالل

أللى من حمدلة الشهدادات االخدرى “.

الشروخ الصغيرة والمسام (( )9عمر .)1052: 2008
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ومن الناحية االصطالحية بالتسرو الوييضي ( )Job leakageكما

ب.

لربة (( " )Armstrong ,2012: 241( )26يُعرف أحيا ًنا باسم

ج.

هناك القليل جدا من التدريب وبر

"معدددل دوران العمالددة" أو "الهدددر" أو "االسددتنزاف") هددو معدددل

د.

يشعر المويضون بيضس القيمة ولدم االلتراف بهدم وبقددان

مغادرة األشديا

للمنظمدة الدذي يمةدن أن يةدون لمليدة مددمرة

هناك لدم تطابق بين الوييضة والشيص.
النمو والتقدم.

للثقة والثقة بي كبار القادة.
هد.

ومةلضة للمنظمة " .اما (( )10منال  )55 :2018بقد لربته بانه "
التوقف أو االنضصال لن المنظمة ىولدا ً لدن ىريدق االسدتقالة أو

يشدعر المويضدون باإلجهداد النداتج لدن العمدل الزائدد وخلدل
بالتوازن بين العمل والحياة الشيصية.

ويرى الباحثان ان أسباو تسرو المويضين من منظماتهم الى قطاع

النقل او الضصل والتقالد المبةر".
ويعددرف الباحث دان التسددرو الددوييضي للددى اندده " هددو االنتقددال او

حةومي آخر او قطاع خا

االستقالددة او التقالددد المبةدددر او االلدددارة مدن منظمددة الددى اخددرى

أ .ضعف اهتمام االدارة بالمويضدين وانشغال المديددر بدي أمدور

بمحدددس ارادت المويددف وباختيدددار وحسدددب مددا يددرا االنسددب

هو االتي:

خارجدية تهمه دون إلطاء أدنى أهمية لهم.

لوضعه ".

ب .العنصرية بي العمل ولدم المساواة.

 .2أهمية دراسة التسرب الوظيفي :

ج .شدعور المويددف بدأن وييضتددده ال تحقدق أهدابدده اذ يدتم تةليضدده
بمهام أقل أهمية من مستوا العلمي.

ذكددر (( )11ال مرربهب  )3 :1998مجمولددة مددن االسددباو تحددث
للى دراسة التسدرو منهدا اسدباو اقتصدادية :اذ يةلدف المنظمدات

د .وجود مشداكل بي العمل ولدم قدرة اإلدارة للى حلها.

نضقات باهظة تتمثل بي البحث لن مويضين جدد وما يتطلبه ذلك من

هد .غياو االلدتراف ومةابأة االنجازات الضردية من قبل االدارة.

الادة تأهيل وتدريب بضال لن ان ارتضاع نسدبة التسدرو يضدعف
من نمو االنتاجية والتطور المنظم .أما (( )12محمد 371 :2010

 .5النتائج المترتبة عن التسرب الوظيفي :

 )372-بقد ذكر سببا ً آخر بضال لن الجانب االقتصادي بمن خالل

ان النتددائج المترتبددة لددن التسددرو الددوييضي تةمددن بدداآلتي ()13

ارتضاع نسبة التسرو يمةن تشييص المشةلة اين تةمن بي اي بقرة

(حرام :)386-385 :2013

مدن بقددرات بدرامج وممارسددات ادارة المدوارد البشددرية مدن ناحيددة
االستقطاو واالختيار والتعيين والتدريب وغيرها ومن ثم تقويمهدا

أ .االثار السلبية :

وقد اضاف ايضا ً مدن خدالل دراسدة التسدرو الدوييضي والتنبد بده

• التةدداليف العاليددة  :بسددبب القيددام باسددتقطاو وتعيددين وتدددريب

يمةن قيا

معنويات المويضين.

المويضين الجدد محل الذين يتركون العمل  /انيضدان االنتاجيدة

 .3انوا ،التسرب الوظيفي :

 /بقدان المويضين الموهوبين .

بقددد صددنف الةاتددب ( )Stahl,1983حدداالت تسددرو المددويضين

• ارباك والاقة انجاز المشرولات.

بالمنظمات الةبيرة الى ثالثدة أندواع (( )11ال مربهب -6 :1998

• ارباك انماى االتصاالت االجتمالية بين المويضين.

:)7

• زيادة ضغوى والباء العمل للى الباقين.

أ.

حاالت تبدأ من رو العمل كالنقل والتسريح الم ق والضصل.

• انيضان معنويات المويضين الباقين.

ب .حاالت يبادر بها المويف كاالستقالة او التقالد المبةر.
ب .االثار االاجابية :

ج .االحددداث القهريددة كالوبدداة او التقالددد بقددوة القددانون اال ان

• المويضون الجدد الذين يحلون محل المغادرين يمةدن ان يضدوب

نسبتهما قليلة جدا ً خصوصا ً بي المنظمات الجديدة.

ادا هم مستوى اداء المغادرين.
• قد يةون لدى القادمين الجدد ابةدار جديددة حدول االسدتراتيجية

 .4أسباب التسرب الوظيفي :

والتقنية ولالقات الزبائن واالولويات

اقتددرح ( )Branham,2005أن هندداك لدددة أسددباو رئيسددية وراء

• قد يحين وق ترغب بيه المنظمات ان يترك بعدس المدويضين

مغادرة المويضين للشركة نقلهدا الةاتدب (Jagun , 2015: ( )27

الذين لم يستطيعوا التةيف مع ثقابة المنظمة.

 )12وهي:
أ .يشعر المويضون أن الوييضة أو مةان العمل غير ما توقعو .
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 .6ابعاد تخفيض مستوى التسرب الوظيفي :

أمددا العوامددل المدد ثرة للددى الرضددا الددوييضي بقددد حدددد ()29

لددرف ( )Jagun, 2015: 15( )27لمليددة تيضدديس مسددتوى

( )Robbins & Judge , 2017: 121أربعة لوامل ت ثر للى

التسرو الوييضي بانه " الجهد الذي يبذله صاحب المنظمدة للحضداي

الرضددا الددوييضي وهددي (يددروف العمددل والشيصددية واالجددور

للى المويضين المرغوبين من اجل تحقيق اهداف المنظمة "

والمس ولية االجتمالية للشركات .اما العناصر الياصة بالرضا بقد

ويعددرف الباحثددان لمليددة تيضدديس مسددتوى التسددرو الددوييضي مددن

حددت بيمسدة لناصدر ارتبطد بشدةل حاسدم بالرضدا الدوييضي

خالل دراسته بانها :لبارة لن الجهدود ال ُمنظمدة المبذولدة مدن قبدل

ومددن هددذ المصددادر مددا اورد الباحثددان (( )15هاشررم :2010

المنظمة التي تسعدى من خاللها الى ايجاد بيةددة لمدل تسدالد للدى

 )Dailey , 2012: 23( )30( )112وهددذ العناصددر هددي

بقداء الموارد المعربية داخل المنظمة مدن خدالل وضدع مجمولدة

(التعويضات (االجور والرواتب والمةابات) محتوى العمل ونمل

من الممارسدات التي يتم بواسطتها اشبداع حاجداتهم المتندولة.

االشراف والتطور والترقية وجمالات العمل) .وقد اضاف بعس

ىرح الباحثين والةتاو مجمولة ميتلضة مدن العوامدل التدي تسدالد

الباحثين (( )16فليه عبد المجيرد ( )17( )264 :2005محمرد
 )160 :2018لنصددرا سادس دا وهددو

للى تيضيس مستوى التسرو الوييضي للمدويضين .اال ان البداحثين

( )18( )60 :2016خلر

اتضقا مع ما ذهب اليه (( )13حررام  )391 – 387 :2013و()14

(يروف العمل).

(عمررورة  )59 :2014الددذين ركددزوا للددى لدداملين همددا (الرضددا

 : 2-6االلت ام التنظيمي :

لددا مدن أكثدر العوامدل التدي
الوييضي) و(االلتزام الوييضي) الدذين ُ

لدرف ( )Robbins & Judge , 2017: 116( )29االلتدزام

اشارت اليهما البحوث كأبعاد يمةدن مدن خاللهدا تيضديس مسدتوى

التنظيمددي باندده الدرجددة التددي يحددددها المويددف مددع منظمددة معينددة

التسرو الوييضي:

وأهدابدده ويرغددب بددي الحضدداي للددى العضددوية بيهددا .ويبددين ()18

 : 1-6الرضا الوظيفي :

(مرررهج عررلد الرردان  )302 :2017ان االلتددزام التنظيمددي يعنددي

لدرف ( )Schermerhorn et al, 2002: 162( )28الرضدا

"الرغبة بدي البقداء بالعمدل داخدل المنظمدة والتوابدق مدع أهددابها

الوييضي بانه الدرجة التي يشعر بها االبراد بشةل ايجدابي أو سدلبي

والرضا لن بيةة العمل وبدذل مزيدد مدن الجهدد مدن أجدل نجاحهدا

بشأن ويائضهم أي انه موقف او اسدتجابة لاىضيدة لمهدام الشديص

وجعلها متميزة ومن ثم يضير ويعتز المويف بالعمل بيها ".

وكذلك للظروف المادية واالجتمالية لمةان العمل .وقد لربه ()29

ويعرف البداحثون االلتدزام التنظيمدي بانده “ :هدو الرغبدة الشددديدة

( )Robbins & Judge , 2017: 118بأنده "شدعور إيجدابي

للمدددورد المعربددي بددي بددذل مجهددود لددال بددي خدمددة المنظمددة

نحو الوييضة ناتجة لنه تقيم ايجابي ليصائص الوييضة".

والحر

ومن خالل المراجعة لألدبيات العلمية بان الباحثين يعربدان الرضدا

اليها.

الددوييضي باندده " هددي مجمولددة المشدددالر االيجدددابية او السلبيدددة

وأهتم الةتاو والباحثين بدراسة االلتدزام التنظيمدي كونده مدن أبدرز

الناتجدة لن الصدورة التي يرسدمها المويدف لن المنظمدة والبيةدة

المتغيرات السلوكية التدي تد ثر بشدةل مباشدر للدى اداء المنظمدة

المحيطة به المبنيدة للى مجمولدة من المدحددات كأسلوو القيدادة

حيددث أكدددت الدراسددات التددي بددين (يددد البدداحثين) ومنهددا ()31

واالشراف واألجدور والمةابددات والحددوابز والعدددالة وجمالددات

() McShane & Von Glinow , 2010 :112أهمية تحقيدق

العمدل والحدرية والمشداركة والنمدو الوييضدي وغيرها ".

التزام وييضي لدى المويضين بالمنظمة كون ذلدك يد دي الدى ان (أ)

وهنا يضيف الباحثان ومن خالل مراجعتهما لألدبيات العلمية أهمية

المويضدون الملتزمددون اقدل لرضددة لالنيدراى بددي االنسدحاو مددن

دراسة الرضا الوييضي باآلتي- :

الوييضة والعمل حتى وان كانوا غير راضين حاليا ً لن لملهم ألن

أ-

للى استمرار نجاحهدا وتضوقهدا " واالسدتمرار باالنتمداء

ان بيان رضا المويف من لدمه له أهمية كدون لددم الرضدا

لديهم شعور بالوالء التنظيمي( .و) كلما ارتضع معدل التوابق بدالقيم

ال ي ثر بقل للى المويف وحسب بل له لواقب أيضدا ً للدى

واالهداف بين المويف والمنظمة أدى الى ارتضاع الروح المعنويدة

زمالء العمل والمدربين وبرب العمل والمنظمة كةل.

للمويضين( .ج) زيادة تماسك المويضين وثقدتهم بالمنظمدة ومدن ثدم
تحقيق االستقرار التنظيمي.

ب -معربددة كيضيددة تحسددين مواقددف المددويضين اذ ان المنظمددة ال
تستطيع ربع مستوى الرضا الوييضي مدن دون معربدة اسدباو

أما بي حال تم اهمال االدارة العليا لاللتزام التنظيمي للمويضين بدان

لدم الرضا ومن ثم معالجتها.

لواقبه وخيمة للى المنظمة ومنهدا ال للدى سدبيل الحصدر:
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(أ) ارتضدداع مسددتوى التسدديب بالعمددل مددع لدددم المشدداركة وتقددديم

ج .االلتددزام المعيدداري :لددرف (Masud & Daud, ( )34

التضحيات( .و) ارتضاع نسب التسرو الوييضي( .ج) ارتضاع نسدب

 )2019: 218بانددده "االلتدددزام االخالقدددي للمدددويضين مدددع

التغيب لن العمل والبحث لن لمل جديد.

المنظمة“.

وقد حدد (( )20الجميلي  )296 :2012ثالثة لوامل تسالد للدى
زيادة االلتزام التنظيمي لدى المويضين وهدي (أ) االهتمدام المسدتمر

المبحث الرابع  :نتائج تحليل البيانات

بتحسين المناخ التنظيمي للمنظمة بما يسدالد للدى ربدع المعنويدات

أوالً  :الوص

لدددى المددويضين( .و) المسددالدة بددي إشددباع الحاجددات االنسددانية

المتغير المستقل (المشاركة بالعوائد):

التحليلي :

للمددويضين وهددذا يتوقددف للددى مدددى التددراف القيددادات االداريددة

أكد جدول ( )2ان قيمدة الوسدل الحسدابي المدرجح للمشداركة

بوجود هذ الحاجدات وامةانيدة اشدبالها .و(ج) وضدوح االهدداف

بالعوائد (  ) 3.7163وهي أكبدر مدن قيمدة الوسدل الضرضدي التدي

واألدوار يسالد المويضين للى الضهم والتحقيق واالستقرار وتجندب

تمثل الحد الضاصل بين االتضاب ولدم االتضاب والبالغة( )3بدي حدين

الصراع ومن ثم زيادة االلتزام التنظيمي.

كان قيمة الوسل الحسابي المرجح لهذا البُعد ضمن الضةة مدا بدين (

بضال لن ما ورد الدال يدرى الباحثدان مدن خدالل االىدالع للدى

من  3.4إلى أقل من  ) 4.2بي مصدضوبة قدوة اسدتجابة المسدتجيب

بعس االدبيات وجود لامل اخر مهم يسدالد للدى تةدوين االلتدزام

ليرسخ ذلك ان مستوى أهمية اجابات ليندة البحدث للدى المشداركة

التنظيمي للمويضين وهو نمل القيادة :اذ تد دي القيدادة دورا ً كبيدرا ً

بالعوائد اتجه نحو االتضاب لي شر ذلك ان مستوى االستجابة مدن

بددي اقندداع المددويضين للددى انجدداز االلمددال بدقددة وبعاليددة بالقيددادة

قبدل المسددتجيب كددان بمسددتوى مرتضدع وبددانحراف معيدداري سددجل

الناجحة هي القادرة للى كسب تأييد مويضيها إلنجداز االلمدال مدن

( )0.8392الذي يبين وجدود تشدت ملحدوي بدي اسدتجابات ليندة

خالل تنمية المهارات االدارية والمشاركة بالقرار واستيدام انظمة

البحدث بيصدو

بقددرات هدذا المتغيدر وشددةل األهميدة النسددبية

حوابز مناسبة.

للمشاركة بالعوائد (  )74.33بما يوضح اتضاب معظم ابدراد ليندة

أما العوامدل المد ثرة للدى االلتدزام التنظيمدي بقدد شدمل (العمدر

البحث للى أهمية بقرات المشاركة بالعوائد.
ونستدل من جدول ( )2أن مسدتويات أهميدة الضقدرات ضدمن

الجددنس مسددتوى الددتعلم مدددة اليدمددة) (( )20الجميلرري :2012
 )294و(( )19الفراجي .)68 :2018

المشاركة بالعوائد قد توزل بين أللى مستوى اجابة حققته الضقدرة

وقددد تندداول الةتدداو والبدداحثون انددواع ميتلددف ومتنولددة لاللتددزام

الثالثة بين جميع بقرات المشداركة بالعوائدد بوسدل حسدابي مدرجح

الوييضي وإال ان مجمولة مدنهم تتضدق مدع مدا ذهدب اليده الباحثدان

بلغد قيمتده ( )3.7837وبددانحراف معيداري ( )0.8624وأهميددة

( )Allen & Meyer,1990: 3( )32الدى وجدود ثالثدة اندواع

نسبية شةل (  )75.67لي كد ذلك اتضاب معظم ابراد لينة البحث

لاللتددزام وهددي (االلتددزام العدداىضي وااللتددزام المسددتمر وااللتددزام

للى اهمية الضقرة الثالثة بما ي كد اتضاب معظدم ابدراد ليندة البحدث

المعياري).

للى ان الحوابز والمةابات التي تمنح للتدريسيين تنسجم وبناء نظام
لمل االداء العالي والناجح.

أ.

االلتزام العاىضي :لربه ( )Yao et al, 2019: 2( )33بانه

وقد يهر ايضا ً بالجدول ( )2أن الضقرة اليامسة قد حقق أدني

" الدرجة التي يحددها المويف مع منظمة معينة ويرغب بي

مستوى استجابة بين جميع بقرات المشاركة بالعوائد إذ بلغ قيمدة

الحضاي للى العضوية بيها.

الوسل الحسابي المرجح لها ( )3.6779وكان االنحراف المعياري

ب .االلتزام المستمر :بقد لربده (( )20الجميلري )296 :2012

قد سجل ( )0.8332وأهمية نسبية شةل (  )73.56لي كدد ذلدك

باندده لبددارة لددن " شددعور المويددف بالقيمددة االسددتثمارية

اتضاب معظم ابراد لينة البحث للدى وجدود ضدعف بدي ان اسدتيدم

الستمرار بي المنظمة التي يعمل بيها مقابل ما يضقد بي حال

االدارة معددايير موضددولية بددي تحديددد المةابةددات منهددا الةضدداءة

تركه العمل".

واليبرة المتميزة.
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جدول ( : )2مستوى استجابات عينة البحث على فقرات المشاركة بالعوائد
الوسط
الحسابي

الرم
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5
X3

الفقرات

تمنح االدارة مةابات متوازية مع الجهد المبذول من قبل
التدريسيين.
تستيدم االدارة معايير موضولية بي تحديد المةابةات
منها الةضاءة واليبرة المتميزة.
الحوابز والمةابات التي تمنح للتدريسيين تنسجم وبناء
نظام لمل االداء العالي والناجح.
تمنح االدارة الحوابز بشةل لادل للى وبق معيار
الةضاءة واليبرة المتميزة.
تميز االدارة من خالل الحوابز بين التدريسيين ذي االداء
العالي وذي االداء المتوسل.
المشاركة بالعوائد

الموزون

االنحراف

األهمية النسبية

المعياري

%

مستوى
استجابة

Weighted

Std.

The relative

Mean

Deviation

importance

3,7019

0,826

74,04

3,6779

0,8663

73,56

3,7837

0,8624

75,67

3,7404

0,808

74,81

3,6779

0,8332

73,56

3,7163

0,8392

74,33

المستجيب

مرتضع

مرتضع
مرتضع
مرتضع
مرتضع
مرتفع

المةدر  :اعداد الباحثين باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية

بقددرات تيضدديس مسددتوى تسددرو المددواد المعربيددة كاند بمسددتوى

المتغير التابع (تخفيض مستوى تسرب الموارد المعرفية):

مرتضددددع وبددددانحراف معيدددداري للمتغيددددر التددددابع بلغددد قيمتدددده

شيص جدول ( )3ان قيمة الوسل الحسابي المرجح لتيضديس

( )0.85375الذي ي شر وجود تشت ملمدو

مسددتوى تسددرو المددواد المعربيددة بصددضتها المتغيددر التددابع سددجل

بدي اجابدات ليندة

( )3.54015وهي أكبر من قيمة الوسل الضرضي التدي تمثدل الحدد

البحث بيصو

الضاصل بين االتضاب ولدم االتضاب والبالغة ( )3بما ي شر ان اتجدا

بينمددا سددجل األهميددة النسددبية للمتغيددر التددابع ( )%70.80بمددا

تيضدديس مسددتوى تسددرو المددواد

يوضح اتضاب معظم ابراد لينة البحث للى بقرات تيضيس مسدتوى

المعربيددة اتجه د نحددو االتضدداب إذ جدداءت قيمددة الوسددل الحسددابي

تسرو المواد المعربية ومنده نسدتيلص ان الدوزارة تهدتم وبشدةل

المرجح لتيضيس مستوى تسرو المواد المعربية ضمن الضةة ما بين

ملحوي بتيضيس مستوى تسرو المواد المعربية من خالل البعددين

(من  3.4إلى أقل من  )4.2بي مصضوبة قدوة اسدتجابة المسدتجيب

المتمثلين بددد ( الرضا الوييضي االلتزام التنظيمي ) ولةن االهتمام

لي شر ذلك الى ان مستوى استجابة المستجيب للى معظم

كان بنسب متضاوتة.

اجابدات لينددة البحددث بيصددو
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جدول ( : )3مستوى أهمية المتغير التابع تخفيض مستوى تسرب المواد المعرفية

الرم

Y1

Y

المرجح

المعياري

Weighted

Std.

The relative

Mean

Deviation

importance

الرضا الوييضي

3,5697

0,8145

71,39%

مرتضع

االلتزام التنظيمي

3,5106

0,893

70,21%

مرتضع

3,54015

0,85375

70,80%

مرتضع

المتغيرات

أبعاد
المتغير

Y2

الوسط الحسابي

االنحراف

التابع
المتغير

تيضيس مستوى تسرو

التابع

المواد المعربية

األهمية النسبية %

مستوى االستجابة
من قبل المستجيب

المةدر  :اعداد الباحثين باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية.
وقد توزل مستويات استجابات لينة البحدث للدى أبعداد تيضديس

( )3وجاءت قيمة الوسل الحسابي المرجح لهذا البُعد ضمن الضةدة

مستوى تسرو المواد المعربية بين أللى مستوى استجابة مدن قبدل

ما بين ( من  3.4إلدى أقدل مدن  ) 4.2بدي مصدضوبة قدوة اسدتجابة

المستجيب حققه بُعد الرضا الوييضي مدن بدين جميدع أبعداد المتغيدر

المستجيب ليرسخ ذلك ان مستوى أهميدة اجابدات العيندة الميتدارة

التابع بوسل حسابي مرجح بلغ ( )3.5697وبانحراف معياري بلغ

للى الرضا الوييضي اتجه نحو االتضاب لي شر ان مستوى الرضا

( ) 0.8145وأهمية نسدبية شدةل ( )71.39%بمدا يدرجح اتضداب

الددوييضي مددن قبددل المسددتجيب كددان بمسددتوى مرتضع دا ً وبددانحراف

معظم ابراد لينة البحث للى أهمية الرضدا الدوييضي بدي تيضديس

معياري سدجل ( )0.8145الدذي يبدين وجدود تشدت ملحدوي بدي
بقرات الرضا الوييضي وشدةل

مستوى تسرو المواد المعربية بينما بين جددول ( )3إلدى أن بُعدد

استجابات لينة البحث بيصو

االلتزام التنظيمي قد حقق ادنى مستوى استجابة بين أبعداد تيضديس

األهميدة النسددبية للرضددا الدوييضي (  )71.39بمددا يوضددح اتضدداب

مسددتوى تسددرو المددواد المعربيددة إذ بلغ د قيمددة الوسددل الحسددابي

معظم ابراد لينة البحث للى أهمية بقرات الرضا الوييضي.

المرجح لهذا البُعد ( )3.5106وكان االنحدراف المعيداري لاللتدزام

ونستدل من جدول ( )4أن مسدتويات أهميدة الضقدرات ضدمن

التنظيمددي قددد سددجل ( )0.893وأهميددة نسددبية بلغ د ()70.21%

الرضا الوييضي قد توزل بين أللى مسدتوى إجابدة حققتده الضقدرة

لي كد ذلك اتضاب معظم ابراد لينة البحث للى وجود اهتمام أقل من

الحادية لشرة بدين جميدع بقدرات الرضدا الدوييضي بوسدل حسدابي

قبل مدويضي الدوزارة ببعدد االلتدزام التنظيمدي مقارندة ببداقي أبعداد

مددرجح بلغ د قيمتدده ( )3.7115وبددانحراف معيدداري ()0.7231

المتغير التابع بي خطدل الدوزارة لتيضديس مسدتوى تسدرو المدواد

وأهمية نسبية شةل (  )74.23لي كد ذلك اتضاب معظم ابراد لينة

المعربية وذلك من وجهة نظر لينة البحث.

البحث للى اهمية الضقرة الحادية لشرة بما ي كد أن االدارة تركدز

بددي حددين كان د نتددائج تحليددل مسددتويات اسددتجابات لينددة البحددث

للددى مسددالدة التدريسدديين بددي زيددادة الثقددة بددالنضس ممددا يجعلهددم

بيصو

يمضون قدما الى االمام.

أبعاد تيضيس مستوى تسرو المواد المعربية للى النحو

بينما أيهر جدول ( )4أن الضقرة الثالثة لشرة قد حقق أدندي

التالي:

مستوى استجابة بين جميع بقرات الرضدا الدوييضي إذ بلغد قيمدة
أ  -الرضا الوظيفي

الوسل الحسابي المرجح لها ( )3.3606وكان االنحراف المعياري

ي كد جدول ( )4ان قيمة الوسل الحسابي المرجح للرضدا الدوييضي

قد سجل ( )0.7734وأهمية نسبية شةل (  )67.21لي كدد ذلدك

بوصضه أحد أبعاد المتغير التدابع المتمثدل بتيضديس مسدتوى تسدرو

اتضدداب معظددم ابددراد لينددة البحددث للددى وجددود شددةوك بيصددو

المددواد المعربيددة بلغ د ( )3.5697وهددي أكبددر مددن قيمددة الوسددل

حر

الضرضي التي تمثل الحد الضاصل بين االتضاب ولدم االتضاب والبالغدة

بي بيةة العمل.
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جدول ( : )4مستوى استجابات عينة البحث على فقرات الرضا الوظيفي

الرم

Q6
Q7
Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

الفقرات

ت كد االدارة للى ضرورة وجود قناة لالتصال
مضتوحة ومباشرة بينها وبين التدريسيين.
تتعامل االدارة مع التدريسيين بعدالة وشضابية لالية
ت كد االدارة للى تناسب الصالحيات الميولة
للتدريسيين مع ىبيعة العمل الذي يقومون به.
تمنح االدارة الضرصة للتدريسي بتجربة اساليب جديدة
بي اداء العمل لتطوير امةاناتهم وقدراتهم الوييضية.
يتم تدريب التدريسي بما يتالءم مع ويائضهم الحالية
او مع ويائضهم الجديدة بالمستقبل.
تركز االدارة للى مسالدة التدريسيين بي زيادة الثقة
بالنضس مما يجعلهم يمضون قدما الى االمام.
ت كد االدارة للى ضرورة انسجام التدريسيين بي
مجاميع العمل مما يدبعهم الى العمل بجدية كاملة.
تحر

االدارة للى ان يسود بين التدريسيين مناخ
الثقة واالحترام بي بيةة العمل.

تعمل االدارة للى توبير التسهيالت كابة للتدريسيين
من اجل انجاز ألمالهم.
تيصص االدارة أوقاتا كابية للراحة للتدريسيين اثناء

Y1

سالات العمل.
الرضا الوظيفي

الوسط الحسابي

االنحراف

األهمية النسبية

الموزون

المعياري

%

Weighted

Std.

The relative

Mean

Deviation

importance

3,3846

0,8659

67,69

متوسل

3,5721

0,8654

71,44

مرتضع

3,5433

0,8594

70,87

مرتضع

3,5481

0,826

70,96

مرتضع

3,5721

0,8471

71,44

مرتضع

3,7115

0,7231

74,23

مرتضع

3,6971

0,7497

73,94

مرتضع

3,3606

0,7734

67,21

متوسل

3,6202

0,7597

72,4

مرتضع

3,6875

0,8758

73,75

مرتضع

3,5697

0,8145

71,39%

مرتفع

مستوى
استجابة
المستجيب

المةدر  :اعداد الباحثين باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية

ضمن الضةة ما بين (من  3.4إلدى أقدل مدن  )4.2بدي مصدضوبة قدوة

ب  -االلت ام التنظيمي
يظهر جدول ( )5ان قيمة الوسدل الحسدابي المدرجح لاللتدزام

استجابة المستجيب ليرسدخ ذلدك ان مسدتوى أهميدة اجابدات ليندة

التنظيمي بوصضه أحد أبعاد المتغير التابع المتمثل بتيضيس مسدتوى

البحددث للددى االلتددزام التنظيمددي اتجه د نحددو االتضدداب لي شددر ان

تسددرو المددواد المعربيددة بلغ د ( )3.5106وهددي أكبددر مددن قيمددة

مسددتوى االسددتجابة مددن قبددل المسددتجيب كددان بمسددتوى مرتضددع

الوسل الضرضي التي تمثل الحد الضاصل بين االتضداب ولددم االتضداب

وبددانحراف معيدداري سددجل ( )0.8930الددذي يبددين وجددود تشددت
ملمددو

والبالغة ( )3بينما كان قيمة الوسل الحسابي المرجح لهذا البُعد

بددي اسددتجابات لينددة البحددث بيصددو

بقددرات االلتددزام

التنظيمي وشةل األهمية النسدبية لاللتدزام التنظيمدي ( )70.21
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بمددا يوضددح اتضدداب معظددم ابددراد لينددة البحددث للددى أهميددة بقددرات

لينة البحث للى ان جملة المزايا التي توبرهدا لدي مركدز الدوزارة

االلتزام التنظيمي.

مقارنة بباقي الجامعات هو ما يدبعني للبقاء بيه.

ونستدل من جدول ( )5أن مستويات أهمية الضقرات ضدمن االلتدزام

بينما أبرز جدول ( )5أن الضقرة الثامنة لشرة قد حققد أدندي

التنظيمي قد توزل بين أللدى مسدتوى اجابده حققتده الضقدرة اثندان

مستوى استجابة بين جميع بقرات االلتزام التنظيمي إذ بلغ قيمدة

ولشرون بين جميع بقرات االلتزام التنظيمي بوسل حسابي مرجح

الوسل الحسابي المرجح لها ( )3.3077وكان االنحراف المعياري

بلغد قيمتده ( )3.6587وبددانحراف معيداري ( )0.8357وأهميددة

قد سجل ( )0.9107وأهمية نسبية شةل (  )66.15لي كدد ذلدك

نسبية شةل (  )73.17لي كد ذلك اتضاب معظم ابراد لينة البحث

ان

اتضاب معظم ابراد لينة البحدث للدى وجدود ضدعف بيصدو
تجعل الوزارة االساتذة يشعرون برحسا

للى اهمية الضقرة الثانيدة والعشدرين بمدا ي كدد اتضداب اغلدب ابدراد

قوي بانتمائهم للوزارة.

جدول ( : )5مستوى استجابات عينة البحث على فقرات االلت ام التنظيمي

الرم

Q16
Q17
Q18
Q19

Q20

Q21

Q22

Q23
Q24
Q25
2Y

الفقرات

الوسط الحسابي

االنحراف

األهمية النسبية

الموزون

المعياري

%

Weighted

Std.

The relative

Mean

Deviation

importance

3,5721

0,8976

71,44

مرتضع

3,4471

0,7955

68,94

مرتضع

3,3077

0,9107

66,15

متوسل

3,5144

0,8673

70,29

مرتضع

3,6106

0,8296

72,21

مرتضع

3,5337

0,8227

70,67

مرتضع

3,6587

0,8357

73,17

مرتضع

3,4663

1,1064

69,33

مرتضع

3,5337

0,8669

70,67

مرتضع

3,4615

0,9981

69,23

مرتضع

3,5106

0,8930

70,21

مرتفع

سأكون سعيدا ً جدا ً لقضاء بقية حياتي المهنية مع
هذ الوزارة.
اشعر بأنني " جزء من العائلة " مع وزارتي.
أشعر برحسا

قوي بانتمائي لوزارتي.

تتعطل الةثير من االمور بي حياتي إذا قررت
مغادرة الوزارة االن.
يُعد البقاء مع وزارتي أمرا ضروريا بقدر ما هو
رغبة.
تعد واحدة من العواقب اليطيرة المترتبة للى
ترك هذ الوازرة هي ندرة البدائل المتاحة.
جملة المزايا التي يوبرها لي مركز الوزارة
مقارنة بباقي الجامعات هو ما يدبعني للبقاء بيه.
يبدو االنتقال من مركز الوزارة الى الجامعات
لمل غير أخالقي للى االىالب بالنسبة لي
اشعر بأنني مدين بقدر كبير لوزارتي.
تستحق وزارتي والئي الذي ييلق شعورا من
االلتزام االخالقي بالبقاء بيها.
االلت ام التنظيمي

المةدر  :اعداد الباحثين باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية .
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ثانياً :تأثير المشاركة بالعوائد في تخفيض مستوى تسرب الموارد

بي قيمة المتغير التابع تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية بي

المعرفية :

حال حصدول تغيدر بدي قيمدة المتغيدر المسدتقل المشداركة بالعوائدد

يعدرن الباحثدان بدي هدذا المحدور تطبيدق لددد ()F - TEST

بمقددددار وحددددة واحددددة اوجدددد الباحثد دان قيمدددة معامدددل االنحددددار

الختبار برضية تأثير المشاركة بالعوائد بصضتها متغيرا مستقال بدي

( )BETAإذ سددييتبر الباحثددان بددي هددذ المرحلددة مددن التحليددل

تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية بصدضتها متغيدرا تابعدا إذ

االحصائي برضية التأثير التالية:

ستصبح نتيجة االختبار قبول برضية التدأثير لنددما تةدون قيمدة F

(اوجررد تررأثير معنرروي ةو داللررة احةررائية للمشرراركة بالعوائررد فرري

المحتسددبة أكبددر مددن نظيراتهددا الجدوليددة البالغددة ( )3.9201لنددد

تخفيض مستوى تسرب الموارد المعرفية)

مستوى معنوية ( )0.05اي قبول الضرضدية بنسدبة (  )95وبدي

وكان نتائج اختبار هذ الضرضية للى النحو االتدي  :أذ أكدد جددول

تةون القيمة االحتمالية (مستوى الداللة) المنايرة لقيمة

( )6قبول الضرضدية ألدال وبنسدبة ثقدة (  )95إذ بلغد قيمدة F

 Fالمحتسددبة أصددغر مددن مسددتوى معنويددة ( )0.05بينمددا ستصددبح

المحتسبة ( )135.003وهي معنوية بسبب كونها أكبر مدن قيمدة F

نتيجة اختبار(  ) F - TESTربس برضدية التدأثير وذلدك لنددما

الجدولية البالغة ( )3.9201لند مستوى معنوية ( )0.05وال سيما

تةون قيمة  Fالمحتسبة أقل من نظيراتها الجدولية البالغدة

ان القيمة االحتمالية (مستوى الداللدة ) المندايرة لقيمدة  Fالمحتسدبة

( )3.9201لنددد مسددتوى معنويددة ( )0.05اي ربددس الضرضددية

كاند ( )0.000وهددي أصدغر مددن مسدتوى معنويددة ( )0.05بينمددا

بنسددبة (  )95وذلددك لندددما تةددون القيمددة االحتماليددة ( مسددتوى

بلغدد قيمددة معامددل التحديددد (  )39.6لتبددين بددذلك نسددبة تضسددير

الداللددة ) المنددايرة لقيمددة  Fالمحتسددبة أكبددر مددن قيمددة مسددتوى

المشدداركة بالعوائددد للمتغيددر ال ُمعبددر لددن تيضدديس مسددتوى تسددرو

R2

الموارد المعربية لتصبح المعادلة اليطية البسيطة التدي تُعبدر لدن

( )Coefficient of Determinationلمعربة نسبة تضسير(تأثير)

العالقة اليطية التأثيرية بين المشاركة بالعوائدد اتدي يرمدز لهدا بددددد

المتغير المسدتقل المشداركة بالعوائدد للمتغيدر ال ُمعبدر لدن تيضديس

( (X3وتيضيس مستوى تسرو الموارد المعربيدة التدي يرمدز لهدا

مستوى تسرو الموارد المعربية أما لعرن مقدار التغير الحاصل

بددد (  ( Yللى النحو االتي:

ذات الوق

المعنوية بينما استند الباحثان الى اسدتعمال معامدل التحديدد

Y = 1.719 + 0.502 X3

جدول ( : )6اختبار فرضية تأثير المشاركة بالعوائد في تخفيض مستوى تسرب الموارد المعرفية
المتغيرات

معامل
نو،

الفرضية

التحليل
المستقل

التابع

االحةائي
المستعمل

تيضيس

الضرضية

المشاركة
بالعوائد

مستوى
تسرو
الموارد
المعربية

الحد

معامل

الثابت

االنحدار

ألفا α

بيتا β

F – test

التحداد

القيمة

2

R %
نسبة
التفسير

قيمة F

االحتمالية

المحتسبة

مستوى

تعليق
الباحث

)الداللة)

تحليل

قبول

االنحدار

الضرضية

اليطي

1.719

0.502

39.6

135.003

البسيل

0.000

بنسبة ثقة
95

قيمة  Fالجدولية عند مستوى ثقة  95%تساوى ()3.9201
المةدر  :اعداد الباحثين باالستناد الى نتائج الحاسبة االلكترونية .
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المبحث الخامح  :االستنتاجات والتوصيات المقترحة
أوالً  :االستنتاجات :
.1

تيصدديص مةابددأت ماليددة خددالل السددنة للمددوارد المعربيددة
المتميزة لزيادة االبداع والرضا الوييضي لديهم.

.6

هندداك اتضدداب لددام مددن لينددة البحددث للددى أهميددة المشدداركة
بالعوائد وهذا ما ي كد وجدود ولدي لددى العيندة بيصدو

تنويددع الحددوابز والمةابددات للمددوارد المعربيددة لتةددون بعالدده
وقادرة للى التأثير بشةل ايجابي لديهم.

هذ الممارسة.
.2

صفحات 16–1

.7

يوجد اتضاب لام لدى كل من القيادات العليا ولينة البحث الدى

تحضيزهم للى نشر البحوث بي المجالت العالميدة مدن خدالل
تيصيص مةابات مالية إليهم.

اهميددة متغيددر تيضدديس مسددتوى تسددرو المددوارد المعربيددة
وابعاد  .وهذا ي شر الى وجود إدراك واضح لدديهم لميداىر
تسرو الموارد المعربية بي حالة لدم االهتمام به.
.3

المةادر والمراجع

ايهرت نتائج التحليل االحصدائي ان المشداركة بالعوائدد لهدا

[ 1السددالدي م يددد ( " )2016قيرراس الررل ملموسررات فرري

تأثير قوي بي تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية.
.4

السلوك التنظيمي وادارة الموارد البشراة “ ى 1دار صضاء

هناك اتضاب بشةل لام لدى لينة البحث للى ما اكدته االدارة

للنشر والتوزيع لمان االردن.

العليددا للددوزارة مددن وجددود ضددعف اهتمددام ببعددد المشدداركة

[ 2العنددزي سددعد للددي (" )2018أساسرريات ادارة المرروارد

بالعوائد رغم إدراك القيادة والعينة والباحثين ألهميته.
.5

البشراة" ى 1دار ومةتبة لدنان للطبالة والنشر والتوزيدع

ال توجد آلية واضحة تُعتمد بي تمييدز المدوارد المعربيدة مدن

بغداد العراب.

حيث األداء.
.6

[ 3المنصوري محمود شداكر ( " )2016دور ادارة االحترواد

لدددم وجددود مةابددات ماليددة خددالل السددنة للمددوارد المعربيددة

العالي للموارد البشراة في تع ا مخرجات العمل الموقفية من
خررلل الرردور الوسرريط للرردعم التنظيمرري المرردرك" أُىروحددة

المتميددزة او غيددرهم باسددتثناء مةابةددة نهايددة السددنة لجميددع
المويضين.
.7

دكتورا كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة البصرة.

غياو التنوع بالمةابات المعنوية الممنوحدة للمدويضين وكتدب

[ 4الةبيسي صالح الدين لواد والصباحي حداتم للدي لبدد هللا

الشةر تمنح بي أغلدب االحيدان بحسدب العالقدات الشيصدية

(" )2016منهجيرة القيمررة المةرافة للمعرفررة برين النظراررة

والمحسوبية.
.8

والتطبيق “ مجلة العلوم االقتصادية واالدارية جامعة بغداد

لدم وجود تيصيص مدادي للتدريسديين بدي مركدز الدوزارة

العدد ( )91المجلد (.)22

لنشر البحوث بي المجالت العالمية.

[ 5جرادات ناصر محمدد والمعداني احمدد اسدماليل والصدالح
اسماء رشاد ( " )2011ادارة المعرفة “ ى 1اثراء للنشر
والتوزيع لمان األردن.
[ 6احمددد احمددد حسددن ( " )2013دور الممارسررات الفرداررة

ثانيا ً  :التوصيات المقترحة :
.1

والجماعيررة فرري تحقيررق متطلبررات رأس المررال المعرفرري “

نشر مضهوم ممارسة المشاركة بالعوائد بين مسدتويات االدارة

رسالة ماجستير كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد

الثالثة والتبار خيارا ً استراتيجيا ً للوزارة لتيضديس مسدتوى

[ 7حسددين سددعد مهدددي ( " )2007أثررر راس المررال البشررري

تسرو الموارد المعربية.
.2

اإلستراتيجي وعناصر النجاح الحرجة في تفوق المنظمات "

بيان مضهوم ومياىر تسرو الموارد المعربية بدين مسدتويات

اىروحددددة دكتددددورا كليددددة االدارة واالقتصدددداد الجامعددددة

االدارة الثالث وكيضية تيضيضه لتحقيق أهداف الوزارة العليا.
.3

المستنصرية.

ضرورة اهتمام االدارة العليا ببُعدي المشاركة بالعوائد لما لده

[ 8شياع حسام حسين ( " )2013قياس جاه ارة رأس المرال

من تأثير كبير بي تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية.
.4

الفكرري مررن منظرور بطاقررة الردرجات الموزونررة " اىروحددة

التماد آلية واضحة لشجيع الموارد المعربية يةدون االلتمداد

دكتورا كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء.

بيها للى الضروقات الضردية والجهد المبذول من قبلهم.
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