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ْْْالملخص:
يْمنْوجهةْْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسْْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْْإلْىهدفتْالدراسةْالتعرفْْْْ

لمتغيراتْ:)الجنس،ْالمؤهلْالعلمي،ْْْا،ْوفقًْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلنظرْاألكاديميينْْ
(.ْاتبعتْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليلي.ْتكونتْعينةْْنوعْالجامعةْْالرتبةْاألكاديمية،ْسنواتْالخدمة،

جامعةْالخليل،ْجامعةْْ)الخليلْْتدريسْيعملونْفيْأربعْجامعاتْفيْمحافظةْْْْ(ْعضوْهيئة85الدراسةْمنْ)
االستبانةْكأداةْْْْْتين،ْجامعةْفلسطينْالتقنيةْفرعْالعروب(.ْاستخدمالقدسْالمفتوحة،ْجامعةْبوليتكنكْفلسط

البياناْت ْْلجمعْ الدراسة نتائجْ أشارتْ اتباْعْْإلى.ْ لسياساْتْْأنْ الخليلْ محافظةْ فيْ الفلسطينيةْ ْْالجامعاتْ
كانْْ والتعيينْ المؤسسيامتوسطًْاالختيارْ التميزْ أنْدرجةْ وجاءْتأيًضامتوسطْْْْ،ْكماْ التميزْمجاالتْْْْ،ْ
التميزْالبشري.ْكماْْمجالْْْْالتميزْفيْتقديمْالخدمة،مجالْْْْالتميزْالقيادي،مجالْْْْالمؤسسيْعلىْالترتيب:

تسعىْتبنيْفلسفةْالتغييرْْ،ْْوتشجعْالعاملينْنحوْتقديمْأفكارْمتميزةجْأنْإداراتْالجامعاتْْْجبينتْالنتائ
.ْوتبينْْللعاملينْبشكلْدورْيْْتهتمْبقياسْالرضاْالوظيفي،ْفيْحينْأنْإداراتْالجامعاتْالْْحسبْالحاجة
تعتمدْالوسائلْالتكنولوجيةْْ،ْكماْْتشجعْالتغذيةْالراجعةْمنْالطلبةْلالرتقاءْبمستوىْالخدماْتأنْالجامعاتْْ

ْتقديمْخدماتها ْالنتائجالحديثةْفي ْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْْْْوجوْدْْ.ْوبينت ْبينْسياسات التميزْْعالقةْمعنوية
تحقيقْالتميزْْْوبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْْْْإحصائًياْْدالْةأظهرتْالنتائجْعدمْوجودْفروقْْْو،ْْالمؤسسي

لمتغيرات:)الجنس،ْوالمؤهلْالعلمي،ْوسنواتْْْاالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْوفقًْْْالمؤسسيْفي
فروقْْالخدم وجودْ تبينْ بينماْ وأستاذْْْْإحصائًياْْدالةة(،ْ محاضرْ ولصالحْ األكاديمية،ْ الرتبةْ متغيرْ وفقْ

وخرجتْالدراسةْبعددْمنْالتوصياتْمنها:ْْْْوفقْمتغيرْالجامعةْولصالحْالجامعاتْالحكومية.ْومساعد،ْْ
لجامعاتْواختيارْْالجامعاتْالفلسطينيةْبماْيتوافقْمعْاحتياجاتْاسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْْْْ)تطوير

منْْْْستفادةيجياتْواضحةْمبنيةْعلىْاألسسْالعلميةْلتحقيقْالتميزْالمؤسسي،ْواالالكفاءات،ْصياغةْاسترات
ْتجاربْالجامعاتْالعالميةْالتيْحققتْالتميزْالمؤسسي(.ْ

 التميزْالمؤسسي،ْعضوْهيئةْالتدريس،ْالجامعة.ْسياساتْاالختيارْوالتعيين، الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The study aimed to identify the reality of selection and appointment 

policies and their role in achieving institutional excellence from academics 

perspective in Palestinian Universities in Hebron. The study conducted by 

measuring the following variables: gender, educational qualification, academic 

rank, years of service, and type of university. The study followed the descriptive 

analytical method. The sample of the study consisted of (85) faculty members 

working in four Universities in Hebron (Hebron University, QOU, Palestine 

Polytechnic University, Palestine Technical University (Aroub)). The 

questionnaire was used as a data collection tool. The results indicated that the 

Palestinian Universities in Hebron followed the selection and appointment 

policies were medium, as well as the degree of institutional excellence is also 

medium, and areas of institutional excellence came in order: leadership 

excellence, service excellence, human excellence. The results also revealed that 

University departments encourage workers towards providing distinct ideas, and 

seek to adopt a philosophy of change as needed, while University departments are 

not concerned with measuring job satisfaction for workers periodically. It found 

that Universities encourage student feedback to improve the level of services, as 

well as adopting modern technological means to provide their services. The 

results showed a significant relationship between selection and appointment 

policies and achieving institutional excellence. Furthermore, the results indicated 

that there were no statistically significant differences between selection and 

appointment policies and achieving institutional excellence in the Palestinian 

universities in Hebron according to variables: (gender, educational qualification, 

and years of service). While differences were found Statistically significant 

according to the variable of academic rank, for the benefit of lecturer and assistant 

professor, and according to the variable of the University and for the benefit of 

public Universities. The study recommended developing selection and 

appointment policies in Palestinian Universities in line with the needs of 

Universities and selecting competencies, formulating clear strategies based on 

scientific foundations to achieve institutional excellence, and benefit from the 

experiences of international Universities that have achieved institutional 

excellence. 
 

Key words: Selection and appointment policies, Institutional excellence, Faculty 

member, University. 

 



 
   

163 

 

 

 

 

ْْْالمقدمة:
 أجلْنشر من وذلك فيها ثقته المجتمع يضْع التي التربوية المؤسساْت أهم من الجامعاْت تعتبرْْْ

 والتعليمية للنشاطاتْالثقافية مسرح هي الجامعة أن اعتبار على المستقبلية، وتطلعاته آماله وتحقيق ثقافته
 الجامعة أصبحْت حيْثْْ؛التعليم ووْه أجله من أنشأْت الذي الهدف إلى إضافة والسياسية، واالجتماعيْة

ويعدْالتعليمْالعاليْالمتميزْْْْ.واالستشاراتْالفنية البحْث طريق عن مباشرة النتاج في تساهْم إنتاجيْة مؤسسة
منْأهمْالوسائلْلتنميةْالمهاراتْوبناءْالقدراتْالبشريةْالتيْتحتاجهاْقطاعاتْالعملْوالنتاجْوالخدماتْ

ْاالن ْالمعرفةْوسرعة ْاستثمارًْلبناءْمجتمع ْيعّد ْبذلك ْفهو ْالعالمي، ْاالقتصاد ْفي يتمْمنْخاللهْْْْااستراتيجيًْْْادماج
وتأهي العاملةْ القوىْ يفسرْْإعدادْ ماْ وهذاْ الوطنية،ْ التنمويةْ واالحتياجاتْ العملْ أسواقْ تتطلبهاْ والتيْ لهاْ

يثْبرامجهاْبماْْاالهتمامْالشديدْوالمتواصلْالذيْتبذلهْمؤسساتْالتعليمْالعاليْفيْالدولْالمتقدمةْفيْتحْد
التعليمْالعاليْفيْاألسا التنميةْالمتجددةْفيْمجتمعاتها،ْوجاءْإنشاءْمؤسساتْ سْلخدمةْْيلبيْمتطلباتْ

المجتمعْوالمساهمةْفيْالتنميةْاالجتماعيةْالشاملةْلذلكْكانْالتدريس،ْوالبحثْالعلمي،ْوخدمةْالمجتمعْفيْْ
ْْ(1)شتىْالمجاالْت

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
الجاْ كغيرهتسعىْ ْْمعاتْ المؤسسات منْ تطويرْْْْإلىاْ علىْ وتعملْ السوق،ْ فيْ والنموْ البقاءْ

االستراتيجياتْالعامةْوتنفيذهاْلتضمنْلهاْتحقيقْأهدافها،ْولكنْالجامعاتْأصبحتْتواجهْتحدياتْجديدةْْ
ْالمتنوعةْوا ْالعمل ْالمحليةْوالدولية،ْوضغوطْمتطلباتْسوق ْالمالية،ْوالمنافسة ْالتحديات لمتغيرة،ْْمتزايدةْمنها

للعملْوفقْرسالتهاْوتحقيقْأهدافهاْوسعيهاْلتحقيقْالمزاياْالتنافسيةْواستدامتهاْتزدادْوبينْسعيْالجامعاتْْ
القانونيةْوالقطاعيةْللتعليمْالعالي،ْوبسببْأنهاْتحتاجْللعملْوفقْأسسْْْْاالتحدياتْتعقيدًْ بسببْالطبيعةْ
 القيادي الدور لعْبتْ أن الجامعة تستطيع وحتى. ْ(2ْ)عماْهوْمتاحْلمؤسساتْالقطاعْالخاْصْْامختلفةْنسبيًْ

ْالتدريسية االعتمادْعلى من بْد فال المجتمع، في  والعنصر األساس الحجر باعتبارهم فيها والعاملين الهيئات
 توفره ما علْى األولى بالدرجة يعتمْد جامعه أي وتقدم نجاح أْن اعلمًْ العمليةْالتعليميةْالتعلمية، في الرئيسي

 
جامعتيْْْ"مستوىْأداءْالجامعاتْالسودانيةْفيْضوءْمعاييرْالجودة:ْدراسةْاستطالعيةْلوجهةْنظرْطالبْوطالباتْْعبدْهللا،سليمانْْ   (1)

ْْ.2014،ْْ(16(،ْعددْ)7ودانية"،ْالمجلةْالعربيةْلضمانْالجودةْفيْالتعليمْالجامعي،ْمجلدْ)بختالْرضاْوكردفانْالس

(2) .Arouet، F.M، "Competitive advantage and the new higher education regime". Entelequia. Revisit 

Interdisciplinary، 10، Otoño، 2009، pp. 21-35. Retrieved Jan. 15، 2012، from: 

http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=10a0 

http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=10a0


 
   

164 

 

وحيثْأنْالهدفْالرئيسْللجامعةْْْْ؛(1ْ)تدريس هيئة أعضاء من عالية كفاءة ذاْت منْعناصْر تلكْالجامعة
ْإظهارْآلياتْْ ْالباحث ْارتأى ْالفلسطينية،ْفقد ْالجامعات ْالمنافسةْشديدةْبين يكمنْفيْجودةْمخرجاتها،ْوكون

ْْأداْءالحصولْعلىْْهيئةْالتدريسْفيْتلكْالجامعات،ْوتأثيرْذلكْعلىْجودةْأدائها،ْوبالتاليْْْْأعضاءاختيارْْ
ةْْالدراسةْمنْخاللْالتساؤلْالرئيسْْمتميزْفيْمختلفْأنشطتها،ْوالمهامْالتيْتقومْبها،ْويمكنْتحديدْمشكل

  أعضاء واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز المؤسسي من وجهة نظر    ما  اآلتي:
وقدْانبثقْعنْهذاْالسؤالْاألسئلةْالفرعيةْْْْ،هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟

ْاآلتية:
ْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل؟ْماْ(1س
ْدرجةْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْ؟ْماْ(2س

 فرضيات الدراسة:
ْتمْصياغةْالفرضيتينْاآلتيتين:

بينْسياساتْاالختيارْْْْ( α≤0.05ذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْالداللةْ)معنويةْْ*ْالْتوجدْعالقةْْ
ْْ نظر وجهةْ منْ المؤسسيْ التميزْ وتحقيقْ فيْْْْأعضاءوالتعيينْ الفلسطينيةْ الجامعاتْ فيْ التدريسْ هيئةْ

ْمحافظةْالخليلْ.
والتعيينْْْْ(ْبينْسياساتْاالختيار α≤0.05*ْالْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْعندْمستوىْالداللةْ)

ْنظرْْْو ْالمؤسسيْمنْوجهة ْالتميز ْالخليلْهيْْأعضاءتحقيق ْفيْمحافظة ْالفلسطينية ْالجامعات ْفي ْالتدريس ئة
ْلمتغيرات:ْ)الجنس،ْوالمؤهلْالعلمي،ْوسنواتْالخدمة،ْوالرتبةْاألكاديمية،ْونوعْالجامعةْ؟ْاوفقًْ

 متغيرات الدراسة:
 : المتغيرات الديموغرافية:أوالً 
 ى(.تويان:ْ)ذكر،ْأنث.ْالجنس،ْولهْمس1
ْمستويان:ْ)ماجستير،ْدكتوراه(..ْالمؤهلْالعلمي،ْوله2ْ
ْسنة(ْ.20ْسنة،ْأكثرْمن20ْْْْْ-10سنوات،ْمن10ْْْ.ْسنواتْالخدمة،ْولهاْثالثةْمستويات:ْ)أقلْمن3ْْ
ْ.ْالرتبةْاألكاديمية،ْولهاْأربعةْمستويات:ْ)محاضر،ْأستاذْمساعد،ْأستاذْمشارك،ْأستاذْدكتور(.4
 لهاْمستويان:ْ)عامة،ْحكومية(ْ.جامعة،ْْو.ْنوعْال5
ْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْ""ْ: المتغير المستقل:اثانيً 
ْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينية"ْ.": المتغير التابع: اثالثً 

 
ْْالنجا جامعة فْي التدريس هيئة أعضاء لدى األكاديمية المشكالت "الحلو،ْْغسان(1)  النجاح، جامعة مجلة "،نابلْس في الوطنيةح

ْ .2003(،2ْ)عدد ،(17)مجلد
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  أهداف الدراسة:
 :إلىهدفتْالدراسةْالتعرفْْ

ْمحافظةْالخليلْ.فيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْ.ْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيين1ْ
ْ.ْدرجةْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْ.2
.مدىْوجودْعالقةْوقوةْالعالقةْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعات3ْْ

 الفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل.
المتغيراتْا4 بينْبعضْ الفروقْ ْو.ْ والديموغرافيةْفيْ فيْْلوظيفيةْ والتعيينْودورهاْ االختيارْ اقعْسياساتْ

ْ.تحقيقْالتميزْالمؤسسيْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل"
 أهمية الدراسة:  

الجامعاتْفيْالتعرفْعلىْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيين،ْومدىْْْْةْدانتائجْهذهْالدراسةْقدْتفيدْق
ا تفيدْفيْالتعرفْعلىْدرجةْالتميزْالمؤسسيْفيْجامعاتهم،ْالرضاْوالقبولْعنْتلكْ لسياسات،ْكماْقدْ

التميزْالمؤسسي،ْمماْيمكنهمْمنْْْْإلىانبْالقصورْوالضعفْالتيْتحولْدونْالوصولْْوالتعرفْعلىْجْو
ْالسياساتْواتخاْذ ْبينْسياساتْْْوضع ْالعالقة ْالتعرفْعلى ْفي ْتفيد ْلتطويرْجامعاتهم،ْوقد ْالالزمة الجراءات

المؤسسيْْتياراالخ التميزْ وتحقيقْ قْْْ؛والتعيينْ أمامْ واضحةْ يشكلْصورةْ تعديلْْْْأداةمماْ فيْ الجامعاتْ
ْمنشود.التميزْالمؤسسيْالْإلىالجامعةْللوصولْْأداءالجراءاتْوالسياساتْالمتبعةْبماْيساعدْفيْتحسينْ

ْحدود الدراسة:
ْتتحددْحدودْهذهْالدراسةْبماْيأتي:

واقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْالتميزْالمؤسسيْمنْْراسةْْتتناولْالْدالحدود الموضوعية:  
  هيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل.ْأعضاءوجهةْنظرْ

 هيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليل.ْْأعضاءْالحدود البشرية:
 .2020ْ/2019الجامعيْالدراسيْاألولْمنْالعامْْأجريتْالدراسةْخاللْالفصلالحدود الزمنية: 

ْفلسطين،ْجامعةْْالجامعاتْْلحدود المكانية:  ا ْبوليتكن ْالخليل،ْجامعة ْالخليلْ)جامعة ْفيْمحافظة الفلسطينية
 فلسطينْالتقنية/خضوريْ)فرعْالعروب(،ْجامعةْالقدسْالمفتوحة(ْ.

ْْْمصطلحات الدراسة:
ْ:للتعريفاتْالواردةْفيْالمراجعْالدراسةْوفقًْقامْالباحثْبتعريفْالمصطلحاتْالواردةْفيْا

ْااالختيار والتعيين:   ْللوظائفْْ"جميع ْالمرشحين ْالبشريةْمن ْالموارد ْأنسب ْانتقاء ْالتيْيتمْمنْخاللها ألنشطة
ْ.(1ْ)المتاحة،ْوالذينْتتوفرْلديهمْمقوماتْالوظيفةْمنْحيثْالمؤهالتْوالقدراتْالفكريةْوالعينيةْوالنسانية"

 
 ْ.109،ْص2007الخرشة،ْ"إدارةْالمواردْالبشرية"،ْعمان،ْاألردن،ْدارْالمسيرةْللنشرْوالتوزيع،ْْياسينحمود،ْوخضيرْْْ(1)
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ْيتمْمنْخاللهاْْتيار والتعيين بأنها:  سياسات االخ  ويعرف الباحث ْالتي ْالجراءاتْوالمعاييرْوالخطوات جميع
الوظيفةْْ مقوماتْ لديهمْ تتوفرْ والذينْ المتاحة،ْ للوظائفْ وأكفئهاْ البشريةْ المواردْ أنسبْ وانتقاءْ استقطابْ

ْوالنسانيةْ.ْالمطلوبةْمنْحيثْالمؤهالتْوالقدراتْالفكريةْالبداعيةْوالتطويرية
مستوىْاآللياتْوالجراءاتْالتيْيتمْمنْخاللهاْانتقاءْْْْإلىوعليهْفإنْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْيشيرْْ

ْأنسبْالمواردْالبشريةْللعملْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْ.
ْاأل التنظيميْتحققْمستوياتْعاليةْْوالتفوْق دارْيال البداع من حالةْْالمؤسسي: " التميز ْداْءغيرْعاديةْمن
نجازاتْتتفوقْعلىْْيذْللعموالتنف لياتْالنتاجيةْوالتسويقيةْوالماليةْوغيرهاْفيْالمنظمةْبماْينتحْعنهْنتائجْوا 

ْ.(1ْ)ماْيحققهْالمنافسونْويرضىْعنهاْالعمالءْوكافةْأصحابْالمصلحةْفيْالمنظمة"
األ على "القدرةْْالقيادي: التميز طوعيًْْْفراْدحثْ وملتزمينْ الرغبةْ لديهمْ تكونْ إنجاْْاألنْ األهدافيْ فْزْ

ْ.(2ْ)التنظيميةْأوْتجاوزها"
هلهمْألنْْْؤإجرائياْبأنهمْالعاملينْالذينْتتوفرْفيهمْعددْمنْالصفاتْالتيْتْْهْالباحْثيعرف  البشري: التميز

 يكونواْبارزينْومميزينْفيْجانبْأوْعدةْجوانب.
المؤسْْالخدماتي: التميز  بهاْ تتميزْ التيْ الحيويةْ الداخليةْ والفعالياتْ األنشطةْ منْْجميعْ غيرهاْ عنْ سةْ

ْ(3ْ)ْْالمتعاملينقعاتْالمؤسساتْالتيْمنْخاللهاْيتمْمقابلةْاحتياجاتْوتْو
بأنهْالشخصْالذيْيقومْبإعطاءْالمحاضراتْللطلبةْالجامعيينْْْْايعرفهْالباحثْإجرائيًْْْ:التدريس هيئة عضو

ويقوم األكاديميةْ التخصصاتْ أحدْ فيْ فأكثرْ الماجستيرْ فيْْ متفرغْْبشكل التدريس بمهام ويحملْمؤهلْ
ْ.الجامعاتْالفلسطينية
جموعةْْمؤسساتْأكاديميةْتضمْفيْجنباتهاْمْْبأنهاْعبارةْعنْْايعرفهاْالباحثْإجرائيًْْْالجامعات الفلسطينية:

الهيئاتْالتدريسيةْفيْتلكْالجامعات،ْوتشمل:ْْْْأعضاءمنْالطلبة،ْالذينْيتلقونْالعلومْالمختلفة،ْبواسطةْْ
طين،ْجامعةْفلسطينْالتقنية/خضوريْ)فرعْالعروب(،ْجامعةْالقدسْْ)جامعةْالخليل،ْجامعةْبوليتكنكْفلس

ْتوحة(.فالم
ْ
ْ

 
ْ.77،ْص2001السلمي،ْ"ْخواطرْفيْالدارةْالمعاصرة"،ْالقاهرة،ْمصر،ْدارْغريبْللنشرْوالتوزيع،ْْعليْ ( 1)

 
(2).Musa، Pinar and Tulay، Girard،“Investigating the Impact of Organizational Excellence and 

Leadership on Business Performance: An Exploratory Study of Turkish Firms”، SAM Advanced 

Management Journal، 2008،  Vol.(73)، No.(1)، p.29. 

ْْ،أساسياتْاألداءْوبطاقةْالتقييمْالمتوازن"الستراتيجي:ْْا"إدارةْاألداءْْْْالغالبي،ظاهرْمحسنْمنصورْْ  وْْدريس،إوائلْمحمدْصبحيْْْْ (3)
ْْ.2009،ْدارْوائلْللنشرْوالتوزيعْْ،عمان،ْاألردن
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 األدب التربوي:
 بدور يقوم فهو التعليمية، العملية في األركانْالرئيسية أحْد الجامعة في التدريس هيئة يعتبرْعضوْْ

 ويساهْم مجتمعلا مشكالْت حل في يساهم علمي إنتاج يقدمهْمن ما على عالوة والخبيرْوالمستشار، الباحْث
 داخل ومسؤولياتْه التدريس هيئة عضو أدوار تعدْد إلْى الشاملة،ْبالضافة التطويرْوالتنمية عملياْت في

 ومنح الدراسية، والمقرراْت المناهج ووضع الطلبة، مْع والتفاعل بإعطاءْالمحاضرات، يقوْم فهو الجامعة،
 المعلم بدور يقوم فهو كله ذلك على ضاًلْفْو العلمية، والبحوْث علىْالرسائل العلميةْوالشراف الدرجاْت

ْ.ْْ(1ْ)لطالبه الحسنة والمربيْوالقدوة
 والتعيين: االختيار : أوالً 

 للقوىْالعاملةْالمناسبة واالستقطاْب البحْث لوظيفة الطبيعي االمتداْد والتعيين االختيار وظيفة تمثل
 صالحيتهْم حيْث وظيفةْمعينةْمن غلشل المتقدمين فراْداأل بين المفاضلة عملية عن عمليةْاالختيار وتعبر
 بيْن التوافق بتحقيق وذلك ،ةباْسنالم الوظيفةالمناسبْفيْ الشخْص وضع إلى أيًضا تهدفالوظيفة،ْْو لتلك

 االختيار الوظيفة،ْونشاْط لشغل المتقدم مؤهالتْوخصائصْالشخْص وبين وواجباتْالوظيفة متطلباْت
 بين االختالف أيًضاْو ،والميول والقدراْت ستعداْداْلا حيْث منْْفراْداأل بين لوجودْفروْق ضرورْي والتعين
ْ.(2ْ)تتطلبها التي والجسمانية العقلية والخصائْصالمستلزماتْ منْحيْث الوظائف

 مفهوم عملية االختيار والتعيين:
للتأكدْْ  المتقدمين طلباْت فحْص بمقتضاها يتْم التْي العمليْة بأنها االختيار: عملية تعريف يمكنْ

ْمواص تنطبقْْممن ْزويلفْو ْ.(3ْ)ْْاألمر نهاية في وتعيينهم مقابلتهم، ثم الوظيفة، وشروط فاْتعليهم  ":(4)يعرفها
فريقْْإلى المرشحوْنْْيقسم بمقتضاها التي ةداريال العملية بأنها لتعيينه تقبله فريقينْ  للوظيفة المنظمةْ

للوظيفة.ْبينماْْ ينالمرشح أفضل النتقاء تقومْبهاْالمنظمةْْالتي العملياْت تلك وهْي ترفضه، وفريق الشاغرة
 نفسه الوقْت وهيْفي للعمل المتقدمينْفراْداأل مؤهالْت عن وكشْف تطوير رحلة :ْ"بأنها(5ْ)ْالمدهوْنيعرفهاْ
 الذهن أالْينصرف ويجْب علىْاآلخر منهما ليتعرفْكل انتهازهْا والفرْد المنظمة الطرفين لكال يمكن فرصة

 
 ماجستير )رسالةالحكومية"،ْْ األردنية فيْالجامعات المبتدئ التدريس هيئة عضو تواجه التي البراهيم،ْ"المشكالتعدنانْبدويْْْْ (1)

ْ.عمان األردنية، الجامعة ،1994،ْمنشورة( غير
 للطبع الجامعية الدار،ْمصر السكندرية، ،المنظمات" في البشرية الموارد إدارة في والتطبيقية العلمية "الجوانب الباقي، عبدْصالح  (2)

ْْ.2001،ْوالتوزيع
ْاألردن ،استراتيجيْ" مدخل -البشرية الموارْد "إدارة ،صالحعادل  و ،لسالمامؤيد،ْْ   (3) ،2002ْْ،ْْوالتوزيع شرللْن الحديث الكتب عالم ،عمان،

ْ.85صْ
،2003ْْ،ْْوالتوزيع للنشر العربْي المجتمع والتوزيع،ْمكتبة للنشر صفاء دار ،األردن عمان، ،األفراد إدارة "زويلف، مهديْحسن،  . (4)

ْ.97ص
ْْ.66،ْص2005،ْإبداعْللطباعةْوالنشر ،فلسطين غزة، ،البشرية" الموارد وتنمية إدارة "المدهون، محمدْإبراهيمْ (5)
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 فشلْالفرْد إلى تؤدي أن يحتمل التي نبْالسلبيةاكتشافْالجوا على العملية لهذه األساسي التركيز إلى
  .اوظيفيًْ

 :االختيار عملية أهمية 
 :ْ(1ْ)التالية سباْباأل إلى ترجع االختيار عمليْة أهمية بأن القول يمكن
يملكونْْ الذينْال فالعاملين مساعديه؛ أداء درجة علْى كبير حْد إلْى يعتمْد االختيار بعمليْة القائم أداء -

 اآلخر، هو أثروأنْيت الْبْد رئيسهم إنجاز فإن وبذلك  بفعالية، أعمالهم ينجزوْن ال سوف المناسبة القدراْت
 للعملْ. المناسبين غير األشخاْص على تفرزْوتتعرف أن الدارة ولذلكْعلى

 أن التيْيمكن العالية  التكاليف بسبْب مهم المنشأة في للعمل يتقدموْن الذين لألشخاْص الفعال الفرز -
ْللعمل الذين األشخاْص وتعيين اجتذاْب يف المنشأةْْتحملها  باختيار االهتمام يعنيْضرورة مما فيها يتقدمون
 األشخاْص اختيار في يتمثل إنفاقهاْوالذي من الهدف تحقيق النفقاتْدوْن تلْك تضيع حتىْال العاملين
ْ.المناسبين

 القوانين مع اتعاطيًْ لكْذْو  االختيار إجراءاْت وشرعية قانونية على للتأكيْد مهمة مةيالسل االختيار عملية-
 .المختلفة األجناس أو ضدْاألقلياْت المعاملة في والمساواة التميز عدم على التيْتنْص

 التمّيز المؤسسي:  :اثانيً 
ْأهميةْْ ْيعكس ْالتعدد ْالكتبْوالدراساتْواألبحاث،ْوهذا ْالعديدْمن ْالمؤسسيْمن ْالتميز ْتعريف ينطلق

ْال ْالمداخل ْالتيْجعلت ْالمعداريالمفهوم ْتة ْفمدخلْْاصرة ْالتنظيمي، ْالتميز ْلتحديدْمفاهيم ْالدارْةركزْجهودها
الحاجاتْ علىْ ركزْ النسانيةْ العالقاتْ ومدخلْ التنظيميْ للتميزْ كأساسْ الكفاءةْ مفهومْ حددْ العلميةْ

ْللعاملين،ْوأضافْْ ْالعمل،ْْْْإلىاالجتماعية ْالجماعي،ْوفرق ْالعمل ْالتنظيميْمصطلحاتْمثل، ْالتميز قاموس
الحياة الوجودةْ الجهودْ تواصلتْ وقدْ التنظيمية،ْ والثقافةْ والمناخ،ْ الداري،ْ المداخلْ ذلكْ فيْ بماْ ةْْداريةْ

ْالبيئ ْالتغيرات ْالكليةْفيْظل ْالمنظمة ْأهداف ْالذيْيركزْعلىْتحقيق ْالفاعلية ْالتيْحددتْمفهوم يةْْالمعاصرة
 :(2)المؤسسيْفي التميز أهمية وتكمن ،المتعددة

ْ.ظهورها حال تواجهها التي العقباْت على للتعرف وطرْق وسائل إلى المنظماْتتحتاجْ.1ْ
 الموارْد المهمةْبخصوْص القراراْت اتخاْذ من تتمكن حتى المعلومات، لجمع وسيلْة المنظماْتتحتاجْْ.2ْْ

 .البشرية
 يتمكنواْمن حتى الموظفين، أو المديرين سواء مستمرة بصفة أعضائها تطوير إلى اْتالمنظْمتحتاجْْ.3ْْ

ْ.المنافسة المنظماْت مع اقياسًْ ،داءاأل في تميزا أكثر ةنظمالم جعل في المساعدة

 
ْْ.1996،ْْالشروقْللنشرْوالتوزيع دار ،األردن عمان، ،البشرية" الموارد إدارة "شاويش،ْمصطفىْنجيب (1)

ْ.2003العربيةْللتنميةْالدارية،ْْمنظمةْالمستقبل"،ْالقاهرة،ْمصر،ْالمنظمةْْْْإلىزايد،ْ"األداءْالتنظيميْالمتميز:ْالطريقْْْْادلْمحمدعْْ(2)
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 والتمعنْفي جماعة؟ أم افردًْ أكان سواء القرار لصانع الالزمة المهاراْت توفر إلى اْتالمنظْمتحتاجْْ.4ْْ
 .المنظماْت في والتميز البداع تحقيق في وأهميته بْه يقوم الذي الدور حساسية

ْ:المؤسسي التميز أنواع 
،ْوتشجيعهمْْفراْدالعلياْتأثيرْمباشرْعلىْالتميز،ْوذلكْمنْخاللْتنميةْقدراتْاألْْادةللقي :قياديلا التميز .1

الفعالة،ْوالقدرةْعلىْالتفكيرْْعلىْالتميزْوالبداع،ْوذلكْمنْخاللْتميزهاْبالمهارةْالقياديةْوعالقاتْالعملْْ
أفكارْجديدة.ْْْْإلىللتوصلْْْْفراْدنْاألالمتجددْالذيْيبتعدْعنْالتقليد،ْوكذلكْاهتمامهاْبتشجيعْالمنافسةْبي

فالقائدْالمتميزْهوْالذيْيستطيعْرؤيةْكثيرْمنْالمشكالتْفيْالموقفْالواحد،ْفهوْيعيْاألخطاء،ْونواحيْْ
ْ.(1)ْبالمشكالْتالنقصْوالقصور،ْويحسْْ

ْللسلعْْْأْ(2ْ)ْْالنعيمْييشيرْْ:ْْبتقديم الخدمة التميز .2 ْمستهلكين ْبمثابة ْيعدون ْكافة ْالعاملين ْفئات والخدمات،ْن
ْتلبيْحاجا ْالحصولْعلىْسلعةْال ْيتم ْتوقعاتهموعندما ْتزيدْمن ْأو ْالمتعاملين ْفئات ْالمتعاملينْْْْْ؛ت فإنْهؤالء

وعليهْفإنْالمؤسساتْالخدمية،ْتسعىْباستمرارْلتحتلْالصدارةْعلىْْْْالمنافسينْللتعاملْمعهم.ْْإلىيلجئونْْ
ْمنافسيهاْفيْمجالْتقديمْالخدمةْلفئةْالمتعاملينْمعها.

ْبشريةْهادفة،ْْوالبشري  التميز .3 ْتجمعات ْالمنظمةْهي ْبدرجةْْْْالدارة: ْالتنظيمية ْاألهداف ْتحقيق هيْعملية
ْْ.(3ْ)ْوالفاعليْةعاليةْمنْالكفاءةْ
 الدراسات السابقة:

 االختيار والتعيين: ب تتعلق: دراسات أوالً 
البشريةْبتحقيقْْ ارْدالمْو وتعييْن استقطاْب عالقة على التعرف إلى دراسةْهدفْتْْ(4ْ)أجرتْالغاليني

 عينة حيثْتمْاختيار غزة، قطاع في العاملة التجارية البنوك في العاملين نظر وجهة من الميزةْالتنافسية
استردادْ وتم التجاريةْبمحافظةْغزة البنوك في العاملين من وموظفة اموظفًْ (200اشتملتْعلىْ) عشوائية

ْاْْ.استبيان (182) ْالوصفي ْالمنهج ْالباحثة ْلجمعاستخدمت ْاالستبانة البيانات.ْوأظهرتْْْْلتحليلي.ْواستخدمت
غزةْبوزنْْ بقطاع التجارية البنوْك في البشرية الموارْد االستقطابْواختيار عملية توفرْأبعاْد نتائجْالدراسة

 
(1) .Borghini ،E،C،. "Framework for the study of relationships between organizational characteristics and 

organizational innovation " the journal of creative Behavior ، 2013،vol ،(31)،No ،(1)، p.p.226-289 . 

وممارسات"،ْعمان،ْاألردن،ْدارْاليازوريْْصويص،ْ"تحقيقْالدقةْفيْإدارةْالجودة:ْمفاهيمْْجليلْْراتب  وْْالنعيمي،ْْراتبْعبدْالعالْْ (2)
ْْ.2008للنشرْوالتوزيع،ْ

(3) . Daft،R.،"Management" ،The Dryden press، New York، 2000، P22. 

بتحقيقْالميزةْالتنافسية/ْدراسةْميدانيةْعلىْالبنوكْالعاملةْفيْْ البشرية الموارْد وتعييْن استقطاب ،ْ"عالقةالغاليني   بيانميرفت محمد    (4)
ْاألزهر،ْغزة،ْفلسطين.،ْكليةْاالقتصادْوالعلومْالدارية،ْجامعة2015ْ،ْقطاعْغزة"،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(
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 غزةْبوزْن قطاع في يةالتجاْر البنوك لدى التنافسية الميزة لتوفر تبينْوجودْمستوْى %(،ْكما77.59نسبيْ)
 أفراْد استجاباْت متوسطاْت بين إحصائية داللة ذاْت فروْق وجوْد دراسةْعدم(،ْوأظهرتْال%75.56نسبيْ)

نحو الدراسةْ وتحقيْق الموارْد استقطاْب عينةْ العمر،ْ تعزْى التنافسية الميزة البشريةْ )الجنس،ْ لمتغيرات:ْ
ْْ العلمي، المؤهل الوظيفي، المسمى حين فيْ وجوْدالتخصص(.ْ بين داللة ذاْت فروْق تبينْ  إحصائيةْ

وتحقيْق استقطاْب نحو الدراسة عينة أفراْد استجاباْت متوسطاْت البشريةْ التنافسية المواردْ  تعزْى الميزةْ
ْالخدمة(ْ. االجتماعية،ْوسنواْت لمتغيرات:ْ)الحالة
التيْتتبعهاْالشركاتْالعاملةْفيْمجالْْْساليْبمعرفةْاألسسْواألْْإلىدراسةْهدفتْْْْ(1)ْْفرحوأجرىْْ

تْجمهوريةْالسودانْفيْاستقطابْالمواردْالبشريةْواختيارهاْوتعيينها،ْولفْْاالتصاالتْبالواليةْالشماليةْفي
انتباهْالشركةْحولْدورْالمواردْالبشريةْوأهميتهاْللمنظمة،ْولفتْاالنتباهْحولْضرورةْاالهتمامْبعمليةْتقويمْْ

واسْْأداء ْوالعاملين.ْ البيانات.ْ لجمعْ االستبانةْ استخدمتْ كماْ الوصفي،ْ المنهجْ الدراسةْ خلصتْْتخدمتْ
ْأداْءوجودْعالقةْذاتْداللةْمعنويةْبينْبساطةْإجراءاتْاالستقطابْبالشركةْوارتفاعْكفاءةْْْْإلىالدراسةْْ

اةْالنوعْْالعاملينْبالشركة،ْكماْتوجدْعالقةْذاتْداللةْمعنويةْبينْأنهْعندْضرورةْقرارْالتعيينْيتمْمراع
معنويةْبينْالتقيدْْْهناكْعالقةْذاتْداللةالعاملينْبالشركة،ْْوْْأداءحسبْمتطلباتْالوظيفةْوارتفاعْكفاءةْْ

ْالعاملينْبالشركة.ْأداءوارتفاعْكفاءةْْداءبخطوطْالتعيينْيساعدْفيْعمليةْتحسينْاأل
سياساتْاالختيارْوالتعيينْالفعالةْفيْْْْأثرالتعرفْعلىْْْْإلىدراسةْهدفتْْْْ(2)ْْوالنابلسيكماْأجرتْالبدورْْ

يْدولةْالماراتْالعربيةْالمتحدة.ْواستخدمتْاالستبانةْلجمعْْاختيارْالمواردْالبشريةْفيْوزارةْالداخليةْف
ْالمارات.ْوخلصتْْْْإدارْي(ْموظف50ْْالدراسةْمنْْ)البيانات،ْوتكونتْعينةْْ ْالداخليةْبدولة يعملونْفيْوزارة

ْْ الْدْْإلىالدراسة تتبعْمنهجًْأنْوزارةْ الماديةْْْْااخليةْ لتطويرْالمكانياتْ يرتكزْعلىْأسسْعلميةْومنهجيةْ
ْفيوالبشري ْالدولة ْتشهدها ْالتي ْالشاملة ْالنهضة ْلمواكبة ْالداخلية ْلوزارة ْاستقطابْْْْة ْيتم ْالمجاالت،ْكما مختلف

شريةْالخاصةْبها،ْْوتوفيرْالكوادرْالبشريةْالمطلوبةْبمختلفْأنواعها،ْوا عدادْالخططْالسنويةْوالموازنةْالب
سكينْوالحاللْالوظيفيْفيْتشكيالتْْكماْيتمْالمشاركةْوالتنسيقْمعْالجهاتْالمعنيةْفيْإعدادْبرامجْالت

للعاملين،ْوتبينْوجودْسياساتْْْْاالوزارةْوفقًْ الوظيفيْ المسارْ ةْمكتوبةْتنظمْعمليةْْإداريلمتطلباتْتفعيلْ
ألسسْومعاييرْعلميةْسليمة،ْكماْأنْْْْاوالتعيينْوفقًْاالختيارْوالتعيين،ْكماْيتمْوضعْسياساتْاالختيارْْ

 
محمد (1) الحميدْ عبدْ شركاتْْْخالدْ علىْ األعمال/بالتطبيقْ بمنظماتْ العاملينْ أداءْ جودةْ علىْ والتعيينْ االختيارْ عمليةْ "أثرْ فرح،ْ

ْالشمالْي ْبالوالية ْالعاملة ْالفترةْمنْْاالتصاالت ْالدراسات2016ْْ،ْْ"،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(2015-2010ةْفي العليا،ْجامعةْْ،ْكلية
ْدنقال،ْالواليةْالشمالية،ْجمهوريةْالسودان.

زارةْْ"عملياتْالتعيينْالفعالةْوأثرهاْفيْاختيارْالمواردْالبشرية/دراسةْتطبيقيةْعلىْالعاملينْبْو،ْ،ْزينبالبدور،ْوالنابلسيْلميسْرياضْ(2)
ْْ والتربوية العلميةْ لنشرْاألبحاثْ المعرفةْ الشاملةْمتعددةْ اللكترونيةْ المجلةْ المتحدة"،ْ العربيةْ دولةْالماراتْ ،MECSJْالداخليةْفيْ

ْْ.2019،ْ(،ْاألردْن9عدد)
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ْالمتبع ْاالختيارْوالتعيين ْالسياسات ْالكفاءات ْأفضل ْاختيار ْتحقيق ْتعملْعلى ْالوظائفْدارية ْلشغل ْالمتوفرة ة
ْالشاغرةْ.

 بالتميز المؤسسي:  تتعلقا: دراسات ثانيً 
التعرفْعلىْتأثيرْأربعةْعواملْتساهمْفيْتوقعاتْالعاملينْحولْْْإلىدراسةْهدفتْْْْ(1ْ)ْْكيْمْْأجرْىْْ

ص،ْوالقواعدْالتنظيمية.ْْالرواتب،ْوالمنافع،ْوالفْرْْالمؤسسي.ْوهذهْالعواملْهْيْْداءالبيئةْالتنافسيةْعلىْاأل
العديدْمنْالنتائجْْْْإلى،ْوقدْتوصلتْالدراسةNASP-IIIْْ يعملونْفيْْْْ(ْعاماًل60ْتكونتْعينةْالدراسةْمنْ)

ْمؤسستهم.ْأداءأبرزها:ْوجودْمساهمةْعاليةْلتوقعاتْالعاملينْحولْالبيئةْالتنافسيةْعلىْ
ْادةالريتحديدْدرجةْحفزْممارساتْإدارةْالمواردْالبشريةْعلىْتحقيقْْْْإلىبدراسةْهدفتْْْْ(2ْ)درالينإْْكماْقام

المنظمةْفيْكبرىْالشركاتْْْادةلريْْابيانْأيْوظائفْإدارةْالمواردْالبشريةْهيْاألكثرْتوجيهًْْْإلىبالضافةْْ
ْالدراسةْمنْْ) ْالفلبين.ْتكونتْعينة ْيعملونْفيْ)300في ْالفلبين.ْوقدْتوصل11(ْموظف تْ(ْشركةْكبيرةْفي

تبطْهذهْالممارساتْأنْالشركاتْعينةْالدراسةْتطبقْالعديدْمنْممارساتْالمواردْالبشريةْتْرْْإلىالدراسةْْ
منْعالقاتْالعاملين،ْوالتدريبْوالتطوير،ْاالستقطابْواالختيارْْْْبوظائفْإدارةْالمواردْالبشرية.ْوأنْكاًلْ

ْهذهْالشركاتْ.ْلعملْادةالريحدْماْفيْتحقيقْْإلىتساهمْبشكلْمتساوْ
ْالبحيصي  المؤسسي التميز تحقيق في العاملين تمكين دور على التعرف إلى دراسةْهدفْتْْ(3ْ)ْْوأجرى

لغرضْْ فقرة (62منْ) مكونْة استبانة تطويْر تم الدراسة أهداف غزة،ْولتحقيْق قطاْع فْي الكلياتْالتقنية في
 يقيس أحدهما اسيينمحوريينْأس االستبانة (ْفرد،ْوشملْت205منْ) الدراسة عينْة وتكونْت جمعْالبيانات.

 :أهمها النتائج من مجموعة إلىتوصلتْالدراسةْْ وقْد المؤسسي. التميز درجة يقيْس واألخْر التمكين، درجة
 السلطة، تفويْض بعْد تالْه األولى، المرتبة العمل فرْق بعْد احتل حيْث كلياتهم في دارْيال التمكين توفر

 (أبعاده بجميع المؤسسي التميز األخيرة،ْتوفر تبةمْرال في التنظيمية الثقافة وبعْد بالمعلومات، والمشاركة
 الثقافة بين إحصائية داللة ذاْت عالقة وجوْد النتائج كبيرة.ْوأظهرْت والخدماتي(ْبدرجة والبشري، ،القيادي

 والبشرْي القيادي التميز وبين جهة من العمل وفرْق بالمعلوماْت والمشاركة دارْيال والتفويْض التنظيمية
ْْجه من والخدماتي فيْْ التمكيْن دور في إحصائيْة داللة ذاْت وجودْعالقة النتائج أظهرْت أخرى،ْكماة

 
(1) .Kim، Jungin، “Strategic Human Resource Practices: Introducing Alternatives for Organizational 

Performance Improvement in the Public Sector”، Public Administration Review، 2010، January – 

February، p.p. 38-49. 

(2).Edralin، Divina M، “Human Resource Management Practices: Drivers for Stimulating Corporate 

Entrepreneurship in Large Companies in the Philippines”  DLSU Business & Economics Review، 2010 ، 

Vol.(19)، No.(2)، p.p. 25-41. 

ْالمعطيْمحمود   (3)  محافظات في التقنية ياتْلالك ىلع ميدانية راسةد-يالمؤسس التميزْْتحقيق في ينلالعام تمكين البحيصي،ْ"ْدورْْعبد
ْتْالعليا،ْجامعةْاألزهر،ْغزة،ْفلسطين.،ْعمادةْالدراسا2014،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(،ْْ"غزة قطاع
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الخدمة،ْوالعمر(،ْْ وسنواْت التعميمي، والمستوْى الكلية، التالية:) للمتغيراْت يعزْى المؤسسي التميز تحقيق
ْالتميز في التمكيْن بين إحصائيْة داللة ذاْت عالقة وجوْد إلى النتائج وأشارْت  لمتغير زْىيع المؤسسي تحقيق
ْ.الذكور ولصالح الجنس

ْالدراسات السابقة:تعقيب على 
الباحثْْْْْ العربيةْواألجنبيةْتوصلْ السابقةْ للدراساتْ السابقْ االستعراضْ االختيارْْْإلىبعدْ أنْموضوعْ

والتعيينْوماْلهماْمنْدورْبارزْفيْاختيارْالكفاءاتْالبشريةْحظيْباهتمامْعددْمنْالباحثينْمثلْدراسةْْ
استقطابْوتعيينْالمواردْالبشريةْفيْتحقيقْالميزةْْْْأثر(،ْوتناولتْدراساتْعديدة2019ْْلنابلسيْ)البدورْوا

التيْتتبعهاْالشركاتْْْساليْب(،ْوتناولتْدراساتْأخرىْاألسسْواأل2015التنافسيةْمثلْدراسةْالغالينيْ)
رىْدورْمتغيراتْعدةْْكماْتناولتْدراساتْأْخ(.2016ْْالعاملةْفيْتعيينْالمواردْالبشريةْمثلْدراسةْفرحْ)

2014ْْيْمثلْدراسةْالبحيصيْ)يْتحقيقْالتميزْالمؤسسف ْْ(Kim, 2010)(،ْودراسة  ,Edralin)،ْودراسة

2010)ْْ التعرف فيْ الدراساتْ هذهْ منْ الباحثْ استفادْ وقدْ ومتغيراتهاْْإلى،ْ الدراسةْ ْْساليْبواأل  مجاالتْ
االتهاْوفقراتها.ْْولعلْأهمْماْيميزْهذهْةْفيْتحليلْنتائجهاْوكذلكْفيْبناءْبنودْاالستبانةْومْجالحصائي

أنها تحقيقْْْْالدراسةْ الفلسطينيةْودورهاْفيْ الجامعاتْ والتعيينْفيْ االختيارْ بمعرفةْواقعْسياساتْ عنيتْ
التعليمية،ْحيْثْْالتميزْالمؤسسي تناولْهذاْْْمنْوجهةْنظرْمنْيمارسونْوينخرطونْفيْالعمليةْ يتمْ لمْ

تفردهاْفيْبحثْواقعْْْإلىإضافةْْْْ-علىْحدْعلمْالباحثْْْْ-لسابقةْْالموضوعْبهذهْالصورةْفيْالدراساتْا
ْْ تحقيق فيْ ودورهاْ الفلسطينيةْ الجامعاتْ فيْ والتعيينْ االختيارْ المؤسسيسياساتْ يوضحْْالتميزْ مماْ ْ،

والت االختيارْ سياساتْ واقعْ الفلسطينيةْ الجامعاتْ فيْ ومدىْْللمسؤولينْ المتبعةْ والجراءاتْ مالئمةْْعيينْ
المتب الالجراءاتْ ْوكفاءات،ْوكذلكْقياسْْعةْفيْاختيارْ المؤسسيْلجامعاتهم،ْ التميزْ سياساتْْْْأثردرجةْ

 التميزْالمؤسسي.ْإلىاالختيارْوالتعيينْالفعالةْفيْوصولْالجامعةْ
ْْ:منهج الدراسة

،ْواستخدمْالباحثْفي2019/2020ْْأجريتْهذهْالدراسةْخاللْالفصلْاألولْمنْالعامْالجامعيْْْْ
 فيْالتحليليْلمالءمتهْلمثلْهذاْالنوعْمنْالدراسات.ْْإنجازهاْالمنهجْالوص

ْْ:وعينتها مجتمع الدراسة
نيةْفيْالعاملينْفيْالجامعاتْالفلسطيالمتفرغينْْهيئةْالتدريسْْْْأعضاءمجتمعْالدراسةْمنْْْْيتكوْنْْ

الخليل ْْمحافظةْ الخليل،ْجامعة فلسطين،،ْوهي:)جامعةْ )فرعْْْبوليتكنكْ التقنية/خضوريْ فلسطينْ جامعةْ
توزيعْأداةْالدراسةْعلىْعينةْعشوائيةْمنْْ،ْحيثْتمْْ(ْفيْمحافظةْالخليل،ْجامعةْالقدسْالمفتوحةوب(العْر

التدريسْْْْأعضاء ْْفيْْالمتفرغينْْهيئةْ الفلسطينيةْفيْمحافظة )الجامعاتْ توزيعْ تمْ (200ْْالخليل،ْحيثْ
 العينةْ.ْأفراْد(ْيبينْتوزيع1ْ(ْاستبانة،ْوالجدول)85استبانة،ْاستردْمنهاْْ)
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 . هاعينة الدراسة حسب متغيرات   أفرادزيع (: تو 1جدول )
 النسبة المئوية  العدد  المتغيرات 

 %75 64 ذكر  الجنس 
 %25 21 أنثى

 %42 36 ماجستير  العلمي المؤهل 
 %58 49 دكتوراه 

 %26 22 سنوات  10أقل من  سنوات الخدمة 
 %29 25 سنة   20 -10من 

 %45 38 سنة   20أكثر من 
 %42 36 محاضر  الرتبة األكاديمية 

 %45 38 أستاذ مساعد 
 %13 11 أستاذ مشارك 

 %67 57 عامة  نوع الجامعة 
 %33 28 حكومية 

 
ْالدراسة:أداة 

وجهةْْْالتميزْالمؤسسيواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْ"ْْتمْإعدادْاستبانةْلقياس
ْفيْْْْأعضاءنظرْْ ْالفلسطينية ْالجامعات ْفي ْالتدريس ْامحافهيئة ْأقسامْ:لخليلظة ْثالثة ْبمجملهاْمن ْ"،ْوتكونت

ةْالتدريسْالذيْيقومْبتعبئةْاالستبانةْْويحتويْهذاْالجزءْعلىْالبياناتْاألوليةْعنْعضوْهيئْالقسم األول:
ْوهي:ْ)الجنس،ْوالمؤهلْالعلمي،ْوسنواتْالخدمة،ْوالرتبةْاألكاديمية،ْونوعْالجامعة(.

(ْفقرة24ْْاتْالفلسطينية،ْويتكونْمنْْ)تيارْوالتعيينْفيْالجامعويقيسْواقعْسياساتْاالخْْالقسم الثاني:
الْأوافق،ْالْأوافقْْْمحايد،تناولتْأسئلةْوفرضياتْالبحثْوقدْكانتْإجابةْهذهْالفقراتْ)أوافقْبشدًة،ْأوافق،ْْ

ْبشدًة(.
يسيـةْْمجاالتْرئْْثالثةفيْالجامعاتْالفلسطينية،ْويتكونْمنْْْْدرجةْالتميزْالمؤسسيويقيسْْْْالقسم الثالث:

(ْفقرةْتناولتْأسئلةْوفرضياتْالبحثْوقد25ْ(،ْو)تقديمْالخدمةالتميزْالقيادي،ْالتميزْالبشري،ْالتميزْفيْْ)
ْ،ْالْأوافق،ْالْأوافقْبشدًة(ْ.محايْدكانتْإجابةْهذهْالفقراتْ)أوافقْبشدًة،ْأوافق،ْ

ْْصدق األداة:
لقياسه،ْوقدْقامْالباحثْبعرضْْْيعبرْصدقْاألداةْعنْمدىْصالحيةْاألداةْالمستخدمةْلقياسْماْوضعْت

م الفلسطينيةْمنْحملةْشهاداتْْاالستبانةْعلىْعددْ الجامعاتْ منْ عددْ فيْ الخبرةْ وذويْ المختصينْ نْ
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الدكتوراهْوالماجستير،ْوقدْتمْتعديلْفقراتْاالستبانةْوفقْالمالحظاتْوالتعديالتْالمقترحة،ْوأعيدْصياغةْْ
ْ(ْفقرة.49ْ)ْاهاالستبانةْبشكلهاْالنهائيْلي صبحْعددْفقرات

 ثبات األداة:
ْ(ْ:2(،ْوفقْالجدولْ)(Cronbach' alphaتمْحسابْمعاملْكرونباخْألفاْداةْاألللتحققْمنْثباتْ
 وبالتميز المؤسسي.ألبعاد الدراسة الخاصة بسياسات االختيار والتعيين   كرونباخ ألفا(: معامالت 2جدول )

 قيمة ألفا  عدد الفقرات  مجاالت الدراسة 
24ْ0.871ْ التعييناالختيار و  واقع سياسات
25ْ0.913ْ المؤسسي درجة التميز 
49ْ0.935ْ الدرجة الكلية 

ْْْ

النظرْْْ بلغتْ)2جدول)ْْإلىمنْخاللْ لواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْ ألفاْ يتبينْأنْقيمةْ ْ)0.871ْ،)
مماْْ(،0.935ْْلكليةْ)بلغتْقيمةْألفاْللدرجةْاْْاوأخيرًْ(،0.913ْْ)ْْلدرجةْالتميزْالمؤسسيوبلغتْقيمةْالثباتْْ

 دقةْأداةْالقياس.ْإلىيشيرْ
ْْة:اإلحصائيالمعالجة 

تمهيدًْ وذلكْ بمراجعتهاْ الباحثْ قامْ الدراسةْ بياناتْ جمعْ إدخالهاْْْْابعدْ تمْ وقدْ للحاسبْ لدخالهاْ
رقميةْحيثْأعطيتْالجابةْأوافقْْإلىللحاسبْوذلكْبإعطائهاْأرقاماْمعينة،ْأيْبتحويلْالجاباتْاللفظيةْ

،ْوالجابةْبدرجةْالْأوافقْثالثْدرجاْتْْمحايْد،ْوالجابةْْأربعْدرجاْت،ْوالجابةْأوافقْْخمسْدرجاْتْْبشدة
ْْْْدرجتين، بشدة أوافقْ الْ واحدةدرجوالجابةْ االختيارْْةْ سياساتْ واقعْ تقيسْ االستبانةْ أصبحتْ وبذلكْ ْ.

ْْلجامعاتْالفلسطينيْةهيئةْالتدريسْفيْاْْأعضاءمنْوجهةْنظرْْالتميزْالمؤسسيْْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْ
ةْللبياناتْباستخراجْالمتوسطاتْالحسابيةْواالنحرافاتْالحصائيوقدْتمتْالمعالجةْْْْمحافظةْالخليل.فيْْ

(ْلداللةْالفروقْبينLSDْْواختبارْ)One Way ANOVAْْالمعياريةْواختبارْ)ت(ْوتحليلْالتباينْاألحاديْْ
ةْللعلومْْالحصائيار،ْوذلكْباستخدامْبرنامجْالرزمْْومعادلةْالثباتْكرونباخْالفا،ْوتحليلْاالنحْدالمتوسطاتْْ
ْ.((SPSSاالجتماعيةْ

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات 
عينةْالدراسةْْْْأفراْدللنتائجْالتيْتوصلْإليهاْالباحثْمنْخاللْاستجابةْْْْايتناولْهذاْالمبحثْعرًضْ

تحقيقْْ والتعيينْودورهاْفيْ االختيارْ واقعْسياساتْ نظرْْسيْْالمؤسْْالتميزحولْ هيئةْْْْأعضاءمنْوجهةْ
لتساؤالتْالدراسةْوفرضياتها،ْويمكنْْْْا،ْوفقًْمحافظةْالخليلالتدريسْالتعليمْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْ

ْتفسيرْقيمةْالمتوسطْالحسابيْللعباراتْفيْأداةْالدراسةْكماْيليْ:
 (: داللة المتوسط الحسابي.3جدول )

 الداللة  المتوسط الحسابي
ْْامنخفضْجد1.00-1.79ًْْ
ْمنخفْض1.80-2.59ْ



 
   

175 

 

ْمتوسْط2.60-3.39ْ
ْمرتفع3.40-4.19ْ
ْْامرتفعْجد4.20-5.00ًْْ

ْتوصلْالباحثْللنتائجْالتاليةْ:ْإحصائًياوفيْضوءْمعالجةْبياناتْالدراسةْْْ
ْ

ْ؟محافظةْالخليلواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْماْ/1س
السؤا هذاْ عنْ الملإلجابةْ استخراجْ تمْ فقدْ االختيارْْلْ لفقراتْ المعياريةْ واالنحرافاتْ الحسابيةْ توسطاتْ

ْ(:4والتعيين،ْويضحْذلكْالجدولْ)
 اسات االختيار والتعيين مرتبة حسب األهمية.(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع سي4جدول )

رقم  
 الفقرة 

المتوسط   فقرات سياسات االختيار والتعيين
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة الدرجتتتتتة 

 1ْمرتفع3.74ْ1.23ْ يتمْإعطاءْالفرصةْللجميعْبالتساويْللتقدمْللوظائفْالشاغرة.4ْ
 2 مرتفع0.943ْ 3.67ْحسبْنوعْالوظيفةْودرجتها.تستخدمْالجامعةْمعاييرْمرنةْمصنفة6ْْْ
الوظيفةْْْْتقيسْمعاييرْاالختيارْوالتعيينْكلْالمجاالتْالتيْتخص7ْ

ْالشاغرة.
 مرتفع0.764ْ 3.65

3 

 4 مرتفع0.855ْ 3.64ْتتمْعمليةْاالختيارْوالتعيينْوفقْإجراءاتْقانونيةْسليمة.9ْ
 5 مرتفع 1.07 3.56 االختيارْوالتعيين.ةْمكتوبةْتنظمْعمليةْإداريتوجدْسياسات1ْْ
الفنية12ْْْ المهاراتْ علىْ للكوادرْ اختيارهاْ فيْ الجامعةْ تعتمدْ

ْيةْالمرتبطةْبمهاراتْالوظيفة.والتخصص
 6 مرتفع0.809ْ 3.54

وخبرة،21ْْْ كفاءةْ ذويْ أشخاصْ منْ والتعيينْ االختيارْ لجنةْ تتكونْ
ْةْعالية.إدارْيولديهمْمهاراتْ

 مرتفع0.880ْ 3.54
7 

تعملْسياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْعلىْتحقيقْاختيارْأفضل5ْْْ
 الكفاءاتْالمتوفرةْلملءْالمراكزْالشاغرة.

 مرتفع0.958ْ 3.50
8ْ

ْاالختيار24ْْْ ْللعاملينْمنْْسياسات ْاألولوية ْتعطي ْبها ْالمعمول والتعيين
ْمرتفع3.45ْ1.02ْْداخلْالجامعة.

9ْ

تؤدي2ْْْ المتبعةْ والتعيينْ االختيارْ اأْلْْإلىسياساتْ ْْفراْداختيارْ
 المناسبينْللوظائفْالشاغرة.

ْمرتفع 0.956 3.43
10ْ

11ْ متوسْط0.923ْ 3.36ْمليةْاستقطابْالكفاءات.ةْفيْعمتنوعْأساليبتعتمدْالجامعة10ْْ
تعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالمهاراتْالفكريةْكالقدرة13ْْْ

ْعلىْالتحليلْوالبداعْواالبتكار.
 متوسْط0.814ْ 3.36

12ْ

سياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْتتمْوفقْأسسْومعاييرْعلمية3ْْْ
 مدروسة.

ْمتوسْط0.608ْ 3.34
13ْ

تسيرْعمليةْاالختيارْوالتعيينْبشفافيةْوعالنيةْووضوحْتزيدْمن8ْْْ
ْرضاءْووالءْالعاملين.

 متوسْط1.15ْ 3.30
14ْ

23ْْْ المعمول والتعيينْ االختيارْ تمنعسياساتْ االستقطابْْْْبهاْ منْ
ْمتوسْط3.26ْ1.25ْْالخارجي.

15ْ

22ْْْ تضمن بهاْ المعمولْ والتعيينْ االختيارْ الحرةْْسياساتْ المنافسةْ
ْشغلْالوظائف.زيهةْبينْالمرشحينْلوالن

 متوسْط1.02ْ 3.25
16ْ
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ْالبشريةْوتحديد18ْْْ ْالموارد ْتخطيط ْلدىْالجامعةْقسمْمختصْفي يتوفر
ْاالحتياجاتْالسنوية.

 متوسْط1.01ْ 3.24
17ْ

18ْ متوسْط1.04ْ 3.16ْة.دارْيتعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالمهاراتْال11ْ
ْاالختيار16ْْْ ْمعاييْرتتمْعملية ْوفق ْللمتقدمينْْوالتعيين ْوواضحة  19 متوسْط0.948ْ 3.13ْمعروفة
20ْ متوسْط0.971ْ 3.09ْتعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالواسطةْوالمحسوبية.14ْ
زمالء15ْْْ توصيةْ والتعيينْ االختيارْ عمليةْ فيْ االعتبارْ بعينْ يؤخذْ

ْالعمل.
 21 متوسْط0.935ْ 3.07

للمت17ْ الجامعةْ اختباراتْْْْاالطالْعقدمينْْتتيحْ فيْ نتائجهمْ علىْ
ْالتوظيف.

 متوسْط0.973ْ 3.07
22ْ

تتمْعمليةْاالختيارْوالتعيينْوالمفاضلةْبينْالمرشحينْباالستعانة20ْْْ
ْبأشخاصْمنْخارجْالجامعة.

 متوسْط1.18ْ 2.68
23ْ

19ْْْ بناء المطلوبةْ الوظيفيةْ المواصفاتْ تحديدْ األوصافْْيتمْ علىْ
ْغرة.الوظيفيةْللمراكزْالشا

 منخفْض1.13ْ 2.52
24 

 متوسط  3.32ْ0.496 الدرجة الكلية 
ْ

الجامعاتْالعينة،ْأنْواقعْسياساتْاالختيارْوالتعيينْفيْْْْأفراْد(ْومنْوجهةْنظر4ْْيتضحْمنْالجدولْ)
ْْ الخليل محافظةْ فيْ )الفلسطينيةْ حسابيْ بمتوسطْ الكليةْ الدرجةْ علىْ معياري3.32ْْمتوسطْ وانحرافْ ْ)

الختيارْوالتعيينْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْوبدرجةْمرتفعةْالفقرةْْفقراتْسياساتْا(،ْوجاءتْأعلى0.496ْْ)
(3.74ْْالتيْتنصْعلى:ْ"يتمْإعطاءْالفرصةْللجميعْبالتساويْللتقدمْللوظائفْالشاغرة"،ْبمتوسطْحسابيْ)

نوعْْتستخدمْالجامعةْمعاييرْمرنةْمصنفةْحسبْْ":ْْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلى(،1.23ْْوانحرافْمعياريْ)
تقيسْْ(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"0.943ْْ(ْوانحرافْمعياري)3.67"ْبمتوسطْحسابيْ)الوظيفةْودرجتها

(ْوانحراف3.65ْْ"ْبمتوسطْحسابيْ)معاييرْاالختيارْوالتعيينْكلْالمجاالتْالتيْتخصْالوظيفةْالشاغرة
يينْوفقْإجراءاتْقانونيةْسليمة"ْْتيْتنصْعلى:ْ"تتمْعمليةْاالختيارْوالتْعالْْ(،ْتلتهاْالفقرة0.764معياريْْ)
ةْإداريتوجدْسياساتْْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْ(،0.855ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.64حسابيْْ)ْْبمتوسط

ْاالختيارْوالتعيين ْتنظمْعملية ْبمتوسطْحسابيْْ)مكتوبة ْالتي1.07(ْوانحرافْمعياريْ)3.56" ْالفقرة ْتلتها ،)ْْ
"ْ ْلتنصْعلى ْاختيارها ْفي ْالجامعة ْالفنيةْْتعتمد ْالمهارات ْالوظيفةلكوادرْعلى ْبمهارات ْالمرتبطة "ْْوالتخصصية

(ْ 0.809ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.54بمتوسطْحسابيْ تتكونْلجنةْاالختيارْْ(،ْوالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْ
(ْوانحراف3.54ْْطْحسابيْ)"ْبمتوسةْعاليةإداريوالتعيينْمنْأشخاصْذويْكفاءةْوخبرة،ْولديهمْمهاراتْْ

ْْ(0.880معياريْْ) الفقرةْالتيْتنصْعلىْ" تلتهاْ تعملْسياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْعلىْتحقيقْْ،ْ
الشاغرة المراكزْ لملءْ المتوفرةْ الكفاءاتْ أفضلْ )اختيارْ حسابيْ بمتوسطْ معياري3.50ْ"ْ وانحرافْ ْ)

املينْْالتعيينْالمعمولْبهاْتعطيْاألولويةْللعسياساتْاالختيارْْو(،ْْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"0.958)
الفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْْْْْا(،ْوأخير1.02ًْ(ْوانحرافْمعياريْْ)3.45"ْبمتوسطْحسابيْْ)منْداخلْالجامعة

"ْبمتوسطْحسابيْْالمناسبينْللوظائفْالشاغرةْْفراْداختيارْاأْلْْإلىسياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْتؤديْْ
 (ْ.0.956معياريْ)(ْوانحراف3.43ْ)
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منخفضةْالفقرةْالتيْتنصْْْْوالتعيينْوبدرجةاتْاالختيارْْفيْحينْجاءتْأدنىْفقراتْواقعْسياس
الشاغرة للمراكزْ الوظيفيةْ بناءْعلىْاألوصافْ المطلوبةْ الوظيفيةْ المواصفاتْ تحديدْ "يتمْ بمتوسطْْْْ"علىْ

تْاالختيارْوالتعيينْجاءْْأنْواقعْسياسا(.ْويعزىْالسببْفي1.13ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)2.52حسابيْْ)
الكليْْامتوسطًْ الدرجةْ ْْعلىْ قْْإلىة قبلْ منْ الكافيْ االهتمامْ إيالءْ الكفاءاتْْْأداةعدمْ الختيارْ الجامعاتْ

ويعودْذلكْربماْبسببْكثرةْالتدخالتْالخارجيةْأوْربماْبسببْعدمْتحديدْالجهةْالمسؤولةْبشكلْْْْ؛ةداريال
تْْعنْالتدخالْْاوالتعيين،ْواختيارْالكفاءاتْبحياديةْوموضوعيةْبعيدًْقطعيْعنْوضعْسياساتْاالختيارْْ

ْْْالخارجية.
ْالمؤسسيْْمْاْْ/2س ْالتميز ْنظرْْْْدرجة ْالفلسطينيةْفيْْْْأعضاءمنْوجهة ْالجامعات ْالتدريسْفي محافظةْْهيئة

؟،ْولإلجابةْعنْهذاْالسؤالْفقدْتمْاستخراجْالمتوسطاتْالحسابيةْواالنحرافاتْالمعياريةْلكلْمجالْْالخليل
ْ(:5كماْيبينْذلكْالجدولْ)ْالتميزْالمؤسسيمنْمجاالتْ

 في الجامعات الفلسطينية حسب األهمية.  التميز المؤسسي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 5) ولجد
رقم  
 المجال 

المتوسط   مجاالت جودة التعليم
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة الدرجتتتتتة 

1ْْمتوسْط3.35ْ0.556ْْالتميزْالقيادي1ْ
 2 متوسْط 0.780 3.24 الخدمْةالتميزْفيْتقديم3ْْْ
3ْْمتوسْط3.02ْ0.784ْْالتميزْالبشرْي2ْ

 متوسط  0.550 3.20 التميز المؤسسي بشكل عام 

ْ
يتبينْأنْواقع5ْْجدولْ)ْْإلىمنْخاللْالنظرْْ هيئةْْْْأعضاءمنْوجهةْنظرْْْْالتميزْالمؤسسي(،ْ

ز،ْوعلىْالدرجةْفيْكلْمجاالتْالتميْْامتوسطًْْْالخليلْكانمحافظةْْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْ
ْأعلىْمجاالت0.550ْْ(ْوانحرافْمعياريْْ)3.20بمتوسطْحسابيْ)ْْليةالك ْالمؤسسي(،ْوجاءت مجالْْْْالتميز

ْالتميزْفيْتقديمْالخدمْة(،ْتالهْمجال0.556ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.35بمتوسطْحسابيْ)ْْالتميزْالقيادي
(ْ ْ)3.24بمتوسطْحسابي ْمعياري ْ)ْْالبشرْيْْميزالتمجالْْْْاوأخيرًْ(،0.780ْْ(ْوانحراف (3.02ْْبمتوسطْحسابي
ْ:التميزْالمؤسسياْلفقراتْكلْمجالْمنْمجاالتْ(.ْوفيماْيليْعرًض0.784ْوانحرافْمعياريْ)

 :التميز القياديمجال -
 في الجامعات الفلسطينية حسب األهمية.  التميز القيادي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 6جدول )

رقم  
 الفقرة 

المتوسط   الدراسة ات فقر 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة الدرجتتتتتة 

 1 مرتفع 0.854 3.49ْتشجعْإدارةْالجامعةْالعاملينْنحوْتقديمْأفكارْمتميزْة6ْ
 2 مرتفع 0.698 3.44ْتبنيْفلسفةْالتغييرْحسبْالحاجْةْإلىتسعىْإدارةْالجامعة9ْْ
 3 متوسْط 0.949 3.36ْجاتْالمستقبليْةتتولىْإدارةْالجامعةْعمليةْالتخطيطْلالحتيا2ْ
 4 متوسْط 0.769 3.36ْتعملْأدارةْالجامعةْعلىْتحفيزْالعاملينْلتتمكنْمنْتقديمْخدماتْمتميزْة7ْ
 5 متوسْط 0.782 3.35ْتعملْأدارةْالجامعةْعلىْتحفيزْالطلبةْعلىْالمنافسةْفيْالمؤتمراتْوالمحافلْالعالمية.8ْ
 6 متوسْط 0.850 3.33 بمضامينْالتميزْالمؤسسْيْْتؤكدْإدارةْالجامعةْااللتزام1ْ
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ْتهدف4ْْْ ْالتي ْالتخصصية ْالدورات ْبإقامة ْالجامعة ْإدارة ْفيتعريفْْْْإلىتهتم مختلفْْْْالعاملين
 متوسْط 0.889 3.32 ةْبأهميةْخدمةْالجمهورْوالتميزْفيْتقديمْالخدمْةدارْيالمستوياتْال

7 

 8 متوسْط 0.920 3.28 حتياجاتْالعاملينْفيْالجامعْةاْالوفقْاالستراتيجيةتتبنىْإدارةْالجامعةْاألهداف3ْْ
 9 متوسْط 0.885 3.25ْالتميزْفيْتقديمْالخدمةْلطلبتها.ْإلْىتسعىْإدارةْالجامعةْباستمرار5ْْ

ْ

ْْ النظر خاللْ )ْْإلىمنْ 6ْْجدولْ مجال فقراتْ أعلىْ أنْ يتبينْ الجامعاتْ(،ْ فيْ القياديْ التميزْ
ْْا ْْوبدرجةْمرتفعةْْلفلسطينية الفقرة أفكارْ"ْْالتيْتنصْعلىكانتْ تقديمْ العاملينْنحوْ الجامعةْ إدارةْ تشجعْ

تسعىْإدارةْْ(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"0.845ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.49"ْبمتوسطْحسابيْْ)متميزة
(.ْفي0.698ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.44"ْبمتوسطْحسابيْْ)ْْتبنيْفلسفةْالتغييرْحسبْالحاجةْْإلىالجامعةْْ

التميزْْْْإلىتسعىْإدارةْالجامعةْباستمرارْْالتيْتنصْعلىْ"ْْراتْالتميزْالقياديْالفقرةْْحينْجاءتْأدنىْفق
(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنص0.885ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.25"ْبمتوسطْحسابيْ)فيْتقديمْالخدمةْلطلبتها

سطْحسابيْْمتْو"ْبالحتياجاتْالعاملينْفيْالجامعةاْْوفقًْْْاالستراتيجيةتتبنىْإدارةْالجامعةْاألهدافْْعلىْ"ْْ
ْ(ْ.0.920(ْوانحرافْمعياريْ)3.28)
 :التميز البشري مجال -

 في الجامعات الفلسطينية حسب األهمية.  التميز البشري (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 7جدول )
رقم  
 الفقرة 

المتوسط   فقرات الدراسة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة الدرجتتتتتة 

 1 متوسْط 0.826 3.35ْامعةْبتطويرْكفاءاتْموظفيهاْلتحقيقْالتميزْوالبداْعالجْتقوم1ْ
 2 متوسْط 1.01 3.25ْتستخدمْالجامعةْبرامجْفعالةْلدمجْالعاملينْالجددْفيْالعمل6ْ
 3 متوسْط 0.940 3.14ْيحصلْالعاملونْعلىْمكافآتْتناسبْتقييمهْم4ْ
 4 متوسْط 0.964 3.11ْلديهْاْتتيحْالجامعةْفرصْابتعاثْالعاملينْالمتميزين5ْ
 5 متوسْط 0.985 3.07ْتستقطبْالجامعةْذويْالكفاءاتْللعملْفيهْا2ْ
 6 متوسْط 0.943 3.06ْحديثةْتساعدهمْعلىْالقيامْبأعمالهمْبجودةْعاليْةْأدواْتْْالجامعةْللعاملينتوفر3ْْ
 7 متوسْط 1.18 3.00ْتخصصْالجامعةْموازنةْخاصةْللعاملينْبتنفيذْاألنشطةْاالجتماعية.9ْ
 8 متوسْط 1.18 2.69ْتقومْالجامعةْبالتأكدْمنْحسنْاستثمارهاْللعامليْن8ْ
 9 منخفْض 1.30 2.51ْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدورْيتهتمْالجامعةْبقياسْالرضا7ْْ

ْ

الفقرةْْوبدرجةْمتوسطةْْْْالتميزْالبشرْي(،ْيتبينْأنْأعلىْفقراتْمجال7ْْجدولْ)ْْإلىمنْخاللْالنظرْْْْ
(3.35ْْ"ْبمتوسطْحسابيْ)تقومْالجامعةْبتطويرْكفاءاتْموظفيهاْلتحقيقْالتميزْوالبداعالتيْتنصْعلىْْ"
0.826ْْوانحرافْمعياريْ) الفقرةْالتيْتنصْعلىْ" تلتهاْ تستخدمْالجامعةْبرامجْفعالةْلدمجْالعاملينْْ(،ْ
يحصلْْ"ْْ(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلى1.01(ْوانحرافْمعياريْ)3.25"ْبمتوسطْحسابيْْ)الجددْفيْالعمل

(،ْتلتهاْالفقرة0.940ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.14"ْبمتوسطْحسابيْ)ْالعاملونْعلىْمكافآتْتناسبْتقييمهم
(ْوانحراف3.11ْ"ْبمتوسطْحسابيْ)تتيحْالجامعةْفرصْابتعاثْالعاملينْالمتميزينْلديهاالتيْتنصْعلىْ"

( تنصْعلىْ"0.964معياريْ التيْ الفقرةْ تلتهاْ ال(،ْ ذويْ الجامعةْ فيهاتستقطبْ للعملْ بمتوسطْْكفاءاتْ ْ"



 
   

179 

 

ْأدواْتتوفرْالجامعةْْللعاملينْْ(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"0.985انحرافْمعياريْ)(ْْو3.07حسابيْْ)
(،0.943ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.06"ْبمتوسطْحسابيْ)حديثةْتساعدهمْعلىْالقيامْبأعمالهمْبجودةْعالية

"ْبمتوسطْْةنفيذْاألنشطةْاالجتماعيةْخاصةْللعاملينْبْتتخصصْالجامعةْموازنتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْْ
تقومْالجامعةْبالتأكدْمنْحسنْْالفقرةْالتيْتنصْعلىْْ"ْْا(،ْوأخير1.18ًْ(ْوانحرافْمعياريْ)3.00حسابيْ)

ْللعاملين ْبمتوسطْحسابيْْ)استثمارها ْالتميز1.18ْْ(ْوانحرافْمعياريْ)2.69" ْفقرات ْأدنى ْفيْحينْجاءت .)
"ْالرضاْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدورْيْْتهتمْالجامعةْبقياسالفقرةْالتيْتنصْعلىْْ"ْْالبشريْوبدرجةْمنخفضة

ْ(.1.30(ْوانحرافْمعياريْ)2.51بمتوسطْحسابيْْ)
ْ
 : التميز في تقديم الخدمةمجال -

 ب األهمية. في الجامعات الفلسطينية حس  التميز في تقديم الخدمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال  (:8جدول )
رقم  
 الفقرة 

المتوسط   فقرات الدراسة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة الدرجتتتتتة 

 1 مرتفع 0.882 3.65ْتشجعْالجامعةْالتغذيةْالراجعةْمنْالطلبةْلالرتقاءْبمستوىْالخدماْت7ْ
 2 مرتفع 1.05 3.47ْتقديمْخدماتهْاتعتمدْالجامعةْالوسائلْالتكنولوجيةْالحديثةْفي3ْْْ
 3 مرتفع 1.01 3.40ْتتسمْإجراءاتْتقديمْالخدمةْبالسرعةْوالراحْة4ْ
 4 متوسْط 1.04 3.33ْتقومْالجامعةْبالرقابةْوبشكلْمستمرْعلىْمرافقهاْلتحسينْآلياتْتقديمْالخدمْة5ْ
 5 متوسْط 1.06 2.99ْعملياتْضبطْوتحسينْمستمرينْإلْىتخضعْعملياتْتقديمْالخدمة2ْْ
 6 متوسْط 1.02 2.99ْراجعةْمنْالعاملينْلالرتقاءْبمستوىْالخدماْتتشجعْالجامعةْالتغذيةْاْل6ْ
 7 متوسْط 1.13 2.85ْتقومْالجامعةْبإجراءْاستطالعاتْمستمرةْللتعرفْعلىْاحتياجاتْالطلبْة1ْ

ْ

ْالنظرْْْْ ْفقراتْمجال8ْْجدولْْ)ْْإلىمنْخالل ْأعلى ْأن ْيتبين ْالخدمْة(، ْتقديم ْفي ْالجامعاتْْْْالتميز في
تشجعْالجامعةْالتغذيةْالراجعةْمنْالطلبةْلالرتقاءْبمستوىْالخدمات"ْلتيْتنصْعلىْ"الفلسطينيةْالفقرةْا
ائلْ(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنصْعلىْ"تعتمدْالجامعةْالوس0.882(ْوانحرافْمعياريْ)3.65بمتوسطْحسابيْ)

الفقرةْْْْا،ْوأخيرًْ(1.05(ْوانحرافْمعياريْ)3.47بمتوسطْحسابيْ)ْْ"التكنولوجيةْالحديثةْفيْتقديمْخدماتها
(ْوانحرافْمعياري3.40ْْالتيْتنصْعلىْ"ْتتسمْإجراءاتْتقديمْالخدمةْبالسرعةْوالراحةْ"ْبمتوسطْحسابيْ)

الجامعةْبإجراءْاستطالعاتْمستمرةْْتقومْْ"فقراتْالفقرةْالتيْتنصْعلىْْال.ْفيْحينْجاءتْأدنىْْ(1.01)
(،ْتلتهاْالفقرةْالتيْتنص1.13ْْيْ)(ْوانحرافْمعياْر2.85"ْبمتوسطْحسابيْ)للتعرفْعلىْاحتياجاتْالطلبة

العاملينْلالرتقاءْبمستوىْالخدماْتعلىْ" التغذيةْالراجعةْمنْ (2.99ْْ"ْبمتوسطْحسابيْ)تشجعْالجامعةْ
( معياريْ تنص1.02ْْوانحرافْ التيْ والفقرةْ ْ،)"ْ ْْعلىْ الخدمة تقديمْ عملياتْ ضبطْْْْإلىتخضعْ عملياتْ
الفقرةْالتيْتنصْعلىْ"ْْْْا(،ْوأخير1.06ًْريْْ)(ْوانحرافْمعيا2.99"ْبمتوسطْحسابيْ)وتحسينْمستمرين

(3.33ْْ"ْبمتوسطْحسابيْ)تقومْالجامعةْبالرقابةْوبشكلْمستمرْعلىْمرافقهاْلتحسينْآلياتْتقديمْالخدمة
ْ(.1.04وانحرافْمعياريْ)
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 الفرضيات: اختبار
ْْ ختيارْْ(ْبينْسياساتْاال α≤0.05عندْمستوىْالداللةْ)ْْةإحصائيْْذاتْداللةْْمعنوية*ْالْتوجدْعالقة

ْْ نظر وجهةْ منْ المؤسسيْ التميزْ وتحقيقْ فيْْْْأعضاءوالتعيينْ الفلسطينيةْ الجامعاتْ فيْ التدريسْ هيئةْ
ْمحافظةْالخليلْ.
 والتميز المؤسسي أ(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لواقع سياسات االختيار والتعيين /9جدول )

 نة حجم العي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المتغيرات 
0.496ْ85ْ 3.32ْسياساتْاالختيارْوالتعييْن

3.20ْ0.550ْ85ْْالتميزْالمؤسسْي
   

 ارتباط تنمية الموارد البشرية واالستغراق الوظيفي. ( لمعرفة معامل Rب(: قيم )/9جدول )
 النموذج  Rقيمة  Rمربع  المعدلة  Rمربع  الخطأ المعياري المقدر 

0.40264 0.464 0.471 0.686 1 
ْ

ــحْمن ــياســـاتْاالختيارْوالتعيينْْ/9الجدولْ)ْيتضـ ــســـيب(ْأنْمعاملْارتباطْواقعْسـ ْوالتميزْالمؤسـ
نســـبةْماْيفســـرهْالعاملْالمســـتقلْْإلىفهيْتشـــيرRْْْ،ْأماْقيمةْمربعْْقوْي(ْوهوْمعاملْارتباط0.686ْْهوْ)

ْمنْالعاملْالتابع،ْأوْنسبةْماْيمكنْتفسيرهْمنْالعاملْالتابعْبواسطةْالعاملْالمستقل.
 التعليم.   (: تحليل التباين األحادي لمعرفة العالقة بين واقع سياسات االختيار والتعيين وتحقيق جودة10جدول )

مجموع   مصدر التباين النموذج 
 المربعات 

 مستوى الداللة  F معدل المربعات  درجات الحرية 

A 
ْ

 11.966 1 11.966 انحداْر
 83 13.456 المتبقْي 73.813ْ00.00

0.162 
 84 25.422 المجموْع

ْ

الجدولْ) الواردةْفيْ البياناتْ معنويةْاالنحدار،ْأيْأنْهناكْعالقةْمعنويةْبينْْْْإلْى(10ْْتشيرْ
ْْ.0.05ةْ>ْالحصائي،ْحيثْكانتْالداللةْالتميزْالمؤسسيسياساتْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْ

 .التميز المؤسسيتحقيق  (: المعامالت التي توضح عالقة واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في11جدول )
 الداللة المعنوية  Tقيمة اختبار المعامالت المعيَّرة  المعامالت غير المعيَّرة  النموذج

B  الخطأ المعياري Beta 
 0.678ْ0.297ْ0.686ْ2.285ْ0.025 الثابت 

X 0.760ْ0.089ْ8.591ْ0.00ْ
ْْ

ــحْمنْالجدولْ) ــي(ْأن11ْيتضـ ــسـ ــاْتْْاتغيرْتبعًْيْالتميزْالمؤسـ ــياسـ االختيارْوالتعيينْبحيثْأنهْْْْلسـ
(ْدرجة،ْوهنا0.760ْْكلماْتغيرتْســــــــياســــــــاتْاالختيارْوالتعيينْبدرجةْواحدةْتغيرتْجودةْالتعليمْبمقدارْ)

،ْأيْانهْإذاْقلتْســــياســــاتْْالتميزْالمؤســــســــيســــياســــاتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْْأثريتلخصْْ
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ذاْزادتْســياســاتْاالختيار0.760ْْبمقدارْ)ْْالمؤســســيْْالتميزاالختيارْوالتعيينْدرجةْواحدةْقلْْ (ْدرجة،ْوا 
ْ(ْدرجة.0.760بمقدارْ)ْالمؤسسيْالتميزْوالتعيينْبمقدارْدرجةْواحدةْزاْد

(ْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْْ α≤0.05عندْمستوىْالداللةْ)ْْةإحصائيْْذاتْداللة*ْالْتوجدْفروقْْ
ْنظرْْْو ْالمؤسسيْمنْوجهة ْالتميز ْالتدريْْأعضاءتحقيق ْالخليلْهيئة ْفيْمحافظة ْالفلسطينية ْالجامعات ْفي س
ْْ؟(لمتغيرات:ْ)الجنس،ْوالمؤهلْالعلمي،ْوسنواتْالخدمة،ْوالرتبةْاألكاديمية،ْونوعْالجامعةْاوفقًْ

في   التميز المؤسسي(: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق 12جدول )
 ينية تبعا لمتغير الجنس.الجامعات الفلسط

المتوسط   العدد  الجنس 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات  
 الحرية 

الداللة   قيمة ت 
ة اإلحصائي  

.223 64 ذكر  4570.  63 
1041.-  2730.  

.353 21 أنثْى  5480.  20 
 (. α  ≤0.05) *دالة عند مستوى الداللة  

ْ

تْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْْ(ْيتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهْر12جدولْ)ْْإلىبالنظرْْْْْ
منْْْالتميزْالمؤسسيبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْْْ( α≤0.05عندْمستوىْالداللةْ)

الجنس،ْحيثْْْْلمتغيرْْاوفقًْْْمحافظةْالخليلفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْهيئةْالتدريسْْْْأعضاءوجهةْنظرْْ
عدمْالتمييزْفيْْْْإلى.ْويعزىْالسببْفيْذلكْْإحصائًياالةْْوهيْغيرْْد0.05ْْةْ<ْْالحصائْيكانتْالداللةْْ

القناعةْالتامةْْْْإلى،ْكماْيعزىْذلكْْوتفضيلْالكفاءةْلدىْعضوْهيئةْالتدريسْْالناْثالتعييناتْبينْالذكورْْو
تميزْالجامعة،ْوقناعتهمْْْْإلىْْالدىْعضوْهيئةْالتدريسْ)ذكرْأوْأنثى(ْبأنْاختيارْالكفاءاتْسيقودْحتمًْ

ْعلىْكفاءتهمْ.ْْتمْبناءًْْْبأنْاختيارهم
التميز المؤسسي في الجامعات (: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق 13جدول)

 تبعا لمتغير المؤهل العلمي.الفلسطينية 
المؤهل  
 العلمي 

المتوسط   العدد 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

لة  الدال  قيمة ت  درجات الحرية 
ة اإلحصائي  

.343 36 ماجستيْر  3890.  35 
399.1  1660.  

.193 49 دكتوراْه  5350.  48 
 (.  α  ≤0.05 *دالة عند مستوى الداللة )  

ْ

(ْيتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية13ْْجدولْ)ْْإلىبالنظرْْْْْ
منْْْْالتميزْالمؤسسيالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْ(ْبينْسياساتْاالختيارْْو α≤0.05 عندْمستوىْالداللةْ)ْْ

المؤهلْالعلمي،ْْْلمتغيرْْاوفقًْْْمحافظةْالخليلهيئةْالتدريسْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْْْأعضاءوجهةْنظرْْ
عدمْالتمييزْْْْإلى.ْويعزىْالسببْفيْذلكْْإحصائًياوهيْغيرْدالة0.05ْْْْةْ<ْْالحصائْيحيثْكانتْالداللةْْ

القناعةْْْإلىكماْيعزىْذلكْيْوتفضيلْالكفاءةْلدىْعضوْهيئةْالتدريس،ْفيْالتعييناتْحسبْالمؤهلْالعلم
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ْالكفاءاتْسيقودْحتمًْ ْاختيار ْالتدريسْبأن ْلدىْعضوْهيئة ْاختيارهمْْْْإلىْْاالتامة ْبأن ْالجامعة،ْوقناعتهم تميز
 علىْكفاءتهمْوبغضْالنظرْعلىْمؤهلهمْالعلمي.ْْتمْبناءًْ
المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في واقع   (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات14جدول )

 في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير سنوات الخدمة. التميز المؤسسيسياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق 

ق 
حقي
 وت
يين
لتع
 وا
يار
الخت

ت ا
سا
سيا

سي 
ؤس
الم
يز 
لتم
ا

 

سنوات  
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ط  المتوس العدد 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

مصدر  
 التباين

مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة 

الداللة  
 ة اإلحصائي

نْ
لْم

أق
10ْْ
واْت

سن
ْ

 
22 
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ْ
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ْ
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ْ
ْ

0.061ْ

ْ
ْ
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ْ
ْ
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ْ
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ْ
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مج
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84 

ْ

(ْيتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية14ْْجدولْ)ْْإلىبالنظرْْْْْ
التميزْالمؤسسيْمنْهاْفيْتحقيقْْ(ْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودوْر α≤0.05عندْمستوىْالداللةْ)

سنواتْالخدمة،ْْْْلمتغيرْْاوفقًْْْمحافظةْالخليلفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْْْهيئةْالتدريسْْأعضاءوجهةْنظرْْ
ْْأعضاْءأنْْْْإلى.ْويعزىْالسببْفيْذلكْْإحصائًياوهيْغيرْدالة0.05ْْْْةْ<ْْالحصائيحيثْكانتْالداللةْْ

بغضْالنظرْعنْسنواتْْْمعلنةينهمْوفقْسياساتْومعاييرْْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْتمْتعْي
وقدامى( )جددْ فْيخدمتهمْ األكاديميينْ لدىْ القناعةْ يؤكدْشدةْ وهذاْ وتعيينْْْْ،ْ اختيارْ بينْ القويةْ العالقةْ

ْالكفاءات،ْوتحقيقْتميزْالتنظيمْ.
تحليل التباين األحادي للفروق في واقع   (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار15جدول)

 في الجامعات تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية.  التميز المؤسسيسياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق 
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موْع
مج
ال

ْ

85ْ3.26ْ0.482ْ

موْع
مج
  ال

19.485 
 

84 

ْْْ

عندْمستوىْْ(ْيتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية15ْْجدولْْ)ْْإلىبالنظرْْ
نظرْْمنْوجهةْْْْالتميزْالمؤسسي(ْبينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْ α≤0.05الداللةْ)
الرتبةْاألكاديمية،ْحيثْْْلمتغيرْْاوفقًْْْمحافظةْالخليلهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْْْأعضاء

ْْ الداللة ْ>الحصائيكانتْ 0.05ْْْْةْ دالة تمْاستخدامْاختبارْْإحصائًياوهيْ فقدْ الفروقْ .ْْولمعرفةْمصدرْ
(LSD(ْْلداللةْالفروقْبينْالمتوسطاتْحسبْالجدول)16ْْ:)ْ

 حسب الرتبة األكاديمية.  التميز المؤسسيلداللة الفروق في االختيار والتعيين ودورها في تحقيق  (LSDر) (:اختبا16جدول)
 أستاذ دكتور  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد  محاضر  المتغير 

ْْْ*0.56641ْْْمحاضر
ْْْ*0.54074ْْْأستاذْمساعْد
ْْْْ-*0.54074ْْ-*0.56641ْأستاذْمشارْك
ْْْْْأستاذْدكتوْر

ْ

(ْيتضحْأنْالفروقْكانتْماْبينْمحاضرْوأستاذْمشاركْولصالحْمحاضرْبفارق16ْْجدولْ)ْْإلىبالنظرْْْْ
(.ْويعزى0.54074ْْ(،ْوماْبينْأستاذْمساعدْوأستاذْمشاركْولصالحْأستاذْمساعدْبفارقْ)0.56641)

أوْربماْبسببْْْْعدمْقناعةْعضوْهيئةْالتدريسْفيْنظامْالترقياتْالمتبعْفيْالجامعة،ْْإلىالسببْفيْذلكْْ
ْشكالتْشخصيةْيواجههاْفيْحصولهْعلىْالترقيةْ.م

التميز المؤسسي في الجامعات (: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في واقع سياسات االختيار والتعيين ودورها في تحقيق 17جدول)
 .توع الجامعةتبعا لمتغير الفلسطينية 

المتوسط   العدد  المؤهل العلمي 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

لحرية درجات ا  ة اإلحصائيالداللة  قيمة ت    

.183 57 عامة  4860.  56 
- 318.2  0230.  

.433 28 حكوميْة  4330.  27 
 (.  α  ≤0.05 *دالة عند مستوى الداللة )  

ْ

عندْْ(ْيتضحْأنْنتائجْالدراسةْأظهرتْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائية17ْْجدولْ)ْْإلىبالنظرْْْْْ
منْوجهةْْْالتميزْالمؤسسيختيارْوالتعيينْودورهاْفيْتحقيقْْ(ْبينْسياساتْاال α≤0.05مستوىْالداللةْ)

نوعْالجامعة،ْحيثْْْْلمتغيرْْاوفقًْْْمحافظةْالخليلهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْْْْأعضاءنظرْْ
،ْوكانتْالفروقْلصالحْالجامعاتْالحكوميةْبمتوسطْْإحصائًياوهيْدالة0.05ْْْْةْْ>الحصائيكانتْالداللةْْ

(ْ ْ)(ْمقا3.43حسابي ْالعامة3.18بل ْللجامعات ْفيْذلكْْ( ْالسبب ْاالختيارْوالتعيينْْْْإلى.ْويعزى أنْسياسات
الجامعاتْْ التفيْ ْْالحكوميةْتصدرْعنْجهةْواحدةْوهيْوزارةْ فإنْعمليةْاالختيارْْْْوبالتاليْْالعالي؛عليم
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تْاالختيارْْوالتعيينْتتمْضمنْمعاييرْواضحةْوشفافة،ْبعكسْالجامعاتْالعامةْوالتيْيتمْفيهاْتحديدْسياسا
ْالجامعاتْمعْاختالفْالمعاييرْبينْجامعةْوأخرىْ.ْادةوالتعيينْحسبْقراراتْق

ْ

 نتائج الدراسة:
ْْْْالنتائجْاآلتية:ْإلىفيْضوءْتحليلْالبياناتْتوصلتْالدراسةْْ

ْ.اجاءْمتوسطًْسياساتْاالختيارْوالتعيينْ*ْاتباعْالجامعاتْالفلسطينيةْفيْمحافظةْالخليلْل
ْْ.صةْللجميعْبالتساويْللتقدمْللوظائفْالشاغرةيتمْإعطاءْالفْر*ْ
ْْ.الوظيفةْودرجتهاتستخدمْالجامعةْمعاييرْمرنةْمصنفةْحسبْنوعْ*ْ
ْْ.تقيسْمعاييرْاالختيارْوالتعيينْكلْالمجاالتْالتيْتخصْالوظيفةْالشاغرة*
ْ.تتمْعمليةْاالختيارْوالتعيينْوفقْإجراءاتْقانونيةْسليمة*
ْ.نظمْعمليةْاالختيارْوالتعيينةْمكتوبةْتإداريتوجدْسياساتْ*
ْْ.الفنيةْوالتخصصيةْالمرتبطةْبمهاراتْالوظيفةتعتمدْالجامعةْفيْاختيارهاْللكوادرْعلىْالمهاراتْ*
ْْ.ةْعاليةإداريتتكونْلجنةْاالختيارْوالتعيينْمنْأشخاصْذويْكفاءةْوخبرة،ْولديهمْمهاراتْ*
اخ* تحقيقْ علىْ المتبعةْ والتعيينْ االختيارْ سياساتْ لمتتعملْ المتوفرةْ الكفاءاتْ أفضلْ المراكزْْْْلءيارْ

ْ.ْْالشاغرة
ْ.لمعمولْبهاْتعطيْاألولويةْللعاملينْمنْداخلْالجامعةسياساتْاالختيارْوالتعيينْا*
ْْ.المناسبينْللوظائفْالشاغرةْفراْداختيارْاألْإلىسياساتْاالختيارْوالتعيينْالمتبعةْتؤديْ*

ْْ.بناءْعلىْاألوصافْالوظيفيةْللمراكزْالشاغرةيتمْتحديدْالمواصفاتْالوظيفيةْالمطلوبةْ*ْالْْ
ْمتوسطْ.ْهيئةْالتدريسْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْأعضاءمنْوجهةْنظرْْالتميزْالمؤسسيواقعْ*ْ

ْْالتميزْفيْتقديمْالخدمةْ،مجالْْْْالتميزْالقيادي،مجالْْْْالتميزْالمؤسسيْعلىْالترتيب:مجاالتْْْْ*ْجاءْت
 التميزْالبشري.مجالْ

ْ.ْْتبنيْفلسفةْالتغييرْحسبْالحاجةْْإلىتسعىْْْوْْالعاملينْنحوْتقديمْأفكارْمتميزةْْاْتمعالجاْْاْتتشجعْإداْر*ْْ
ْ.تهتمْالجامعةْبقياسْالرضاْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدورْي*ْالْْ
الجامع*ْْ الخدماْتْْاْتتشجعْ بمستوىْ لالرتقاءْ الطلبةْ منْ الراجعةْ ْوالتغذيةْ التكنولوجيةْ،ْ الوسائلْ تعتمدْ

ْتتسمْإجراءاتْتقديمْالخدمةْبالسرعةْوالراحة.ْْكماْْ،خدماتهاالحديثةْفيْتقديمْْ
ْالتميزْالمؤسسي.بينْسياساتْاالختيارْوالتعيينْوتحقيقْقويةْْعالقةْمعنويةْْ*ْأثبتتْالنتائجْوجوْد

بينْسياساتْْْْ( α≤0.05عندْمستوىْالداللةْ)*ْأظهرتْالنتائجْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْْ
ْالتمْواالختيارْوالتعيينْْ ْالمؤسسيْوفقًْتحقيق ْبينماْْلمتغيرات:)ْْايز ْالخدمة(، ْالعلمي،ْوسنوات الجنس،ْوالمؤهل

ْاألكاديمية،ْولصالحْمحاضرْوأستاذْمساعد،ْووجودْ ْالرتبة ْإحصائيةْوفقْمتغير ْفروقْذاتْداللة تبينْوجود
ْالحكومية.فروقْوفقْمتغيرْالجامعةْولصالحْالجامعاتْ
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 توصيات الدراسة: 
ْهدافهاْيوصيْالباحثْبماْيلي:فيْضوءْنتائجْالدراسةْوْأ 
ْبماْيتوافقْمعْاحتياجاتْالجامعاتْواختيارْالكفاءات.سياساتْاالختيارْوالتعيينْْلْ.ْالتطويرْالمستمر1
ْ.المواصفاتْالوظيفيةْبناءْعلىْاألوصافْالوظيفيةْللمراكزْالشاغرْةْ.ْوجوبْتحديْد2
ْالتميزْالمؤسسي.ْ.ْصياغةْاستراتيجياتْواضحةْمبنيةْعلىْاألسسْالعلميةْلتحقيق3
ْمنْتجاربْالجامعاتْالعالميةْالتيْحققتْالتميزْالمؤسسي.ْْْستفادة.ْاال4
ْْ.متميزةتقديمْخدماتْلتحفيزْالعاملينْ.ْالعملْعلى5ْ
ْ.تحفيزْالطلبةْعلىْالمنافسةْفيْالمؤتمراتْوالمحافلْالعالميةْ.ْالعملْعلى6
ْ.وبشكلْمستمرْبمضامينْالتميزْالمؤسسيالجادْااللتزامْْ.7
8.ْْ التخصصية الدوراتْ الْْللعاملينإقامةْ المستوياتْ مختلفْ ْْداريفيْ ْْة الجمهورْْلتعريفهم خدمةْ بأهميةْ

ْْ.والتميزْفيْتقديمْالخدمة
ْللطلبةْ.التميزْفيْتقديمْالخدمةْْإلىْيْالمستمر.ْالسع9

ْ.لتحقيقْالتميزْوالبداعْالعاملينتطويرْكفاءاتْْ.ْتنميةْْو10
ْْ.علىْالقيامْبأعمالهمْبجودةْعاليةْالعاملينْحديثةْتساعْدْأدواْتيرْ،ْوتوفذويْالكفاءاْتْ.استقطاْب11
ْ.تنفيذْاألنشطةْاالجتماعيةلصْموازنةْللعاملينْيتخْص.12ْْ
ْ.بقياسْالرضاْالوظيفيْللعاملينْبشكلْدورْيْْاالهتمام.13ْ
ْ.لتحسينْآلياتْتقديمْالخدمةْمرافقْالجامعةالرقابةْوبشكلْمستمرْعلىْ.14ْ
ْْ.ضبطْوتحسينْمستمرينْإلىقديمْالخدمةْعملياتْت.ْإخضاع15ْْ
ْ.إجراءْاستطالعاتْمستمرةْللتعرفْعلىْاحتياجاتْالطلبة.16

 :المصادر والمراجع
 ةاألردني فيْالجامعاْت المبتدئ التدريس هيئة عضو تواجه التي "المشكالْت البراهيم،ْْعدنانْبدوْي.1ْْ

ْ.عمان ة،دنياألْر الجامعة 1994ْمنشورة(، غير ماجستيْر الحكومية"،ْ)رسالة
ْداء:ْأساسياتْاألاالستراتيجيْْداء"إدارةْاألْْالغالبي،منصورْْْْمحسنظاهر  ْوإدريس،ْْْْوائلْمحمدْصبحي.2ْْ

ْْ.2009،ْدارْوائلْللنشرْوالتوزيعْ،عمان،ْاألردنْ،وبطاقةْالتقييمْالمتوازن"
مواردْالبشرية/دراسةْهاْفيْاختيارْالأثْر،ْ"عملياتْالتعيينْالفعالةْْوالنابلسيزينب  والبدور،ْْْْلميسْرياْض.3ْْ

الشاملةْمتعددةْْْْةاللكترونيتطبيقيةْعلىْالعاملينْبوزارةْالداخليةْفيْدولةْالماراتْالعربيةْالمتحدة"،ْالمجلةْْ
ْْ.2019،ْ(،ْاألردن9،ْعدد)MECSJالمعرفةْلنشرْاألبحاثْالعلميةْوالتربويةْ

 ىلْع ميدانية راسةْد-يالمؤسس ميزالتْْتحقيق في ينلالعام تمكين "ْدورْْلبحيصي،اْْعبدْالمعطيْمحموْد.4ْْ
الدراساتْالعليا،ْْْمادة،ْْع2014"،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(،ْغزة قطاع محافظاْت في التقنية ياْتلالك

ْجامعةْاألزهر،ْغزة،ْفلسطين.
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 "،نابلس في الوطنيةحْْالنجا جامعة في التدريس هيئة أعضاء لدى األكاديمية المشكالْت" الحلو،ْْغسان.5ْْ
ْ .2003(،2ْ)عدْد ،(17)مجلْد النجاح، جامعة مجلة
6ْْ البشرية"ْْ،الخرشةياسين  وْْحمود،خضيرْْ. المواردْ ْْ"إدارةْ األردن، والتوزيْعْْدارْْ،عمان،ْ للنشرْ ،ْْالمسيرةْ

2007.ْ
منظمةْالمستقبل"،ْالقاهرة،ْمصر،ْالمنظمةْْْْإلىالتنظيميْالمتميز:ْالطريقْْْْداءزايد،ْ"األعادلْمحمد،ْْ.7ْْ

ْْ.2003،ْْةداريالعربيةْللتنميةْال
 العربي المجتمع والتوزيع،ْمكتبة للنشر صفاء دار ،األردن عمان، ،فراْداأل إدارة" زويلف، مهديْحسن.8ْْ

ْْ.2003،ْْوالتوزيع للنشر
 الكتْب عالم ،عمان،ْاألردن ،استراتيجي" مدخل- البشرية الموارْد "إدارة صالح،،ْْعادلو السالم، مؤيْد.9ْْ

ْْ.2002،ْوالتوزيع للنشر الحديْث
ْْ.2001،ْدارْغريبْللنشرْوالتوزيعْ،القاهرة،ْمصرْ،المعاصرة"ْالدارة"ْخواطرْفيْْالسلمي،ْعلي.10ْْ
ْْ.1996،ْْالشروقْللنشرْوالتوزيع دار ،األردن عمان، ،البشرية" الموارد إدارة" شاويش،مصطفىْنجيبْْ.11ْْ
 السكندرية، ،لمنظمات"ا في البشرية الموارْد إدارة فْي والتطبيقيْة العلمية "الجوانْبْْالباقي، عبْدصالحْْ.12ْْ

ْْ.2001،ْوالتوزيع للطبْع الجامعية الدار،ْمصر
الجامعاتْالسودانيةْفيْضوءْمعاييرْالجودة:ْدراسةْاستطالعيةْلوجهةْْْْأداءمستوىْْهللا،ْ"عبدْْسليمانْْ.13ْْ

نظرْطالبْوطالباتْجامعتيْبختالْرضاْوكردفانْالسودانية"،ْالمجلةْالعربيةْلضمانْالجودةْفيْالتعليمْْ
ْْ.2014،ْ(16(،ْعددْ)7امعي،ْمجلدْ)الج
بتحقيقْالميزةْالتنافسية/ْدراسةْْ ريةالبش الموارد وتعيين استقطاْب الغاليني،ْ"عالقةْْميرفتْمحمدْبيان.14ْْ

،ْكليةْاالقتصادْوالعلوم2015ْ،ْْميدانيةْعلىْالبنوكْالعاملةْفيْقطاعْغزة"،ْ)رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة(
ْفلسطينْ.ْة،ْجامعةْاألزهر،ْغزة،داريال
15ْْ .ْْ محمد، الحميدْ عبدْ "خالدْ ْْْْأثرفرح،ْ جودة علىْ والتعيينْ االختيارْ بمنظماتْْْأداءعمليةْ العاملينْ

"،ْ)رسالة2015ْْْ-2010األعمال/بالتطبيقْعلىْشركاتْاالتصاالتْالعاملةْبالواليةْالشماليةْفيْالفترةْمنْْ
ْالواليةْالشمالية،ْجمهوريةْالسودانْ.ْ،ْكليةْالدراساتْالعليا،ْجامعةْدنقال،2016،ْماجستيرْغيرْمنشورة(

ْْ.2005،ْإبداعْللطباعةْوالنشر ،فلسطين غزة، ،البشرية" الموارْد وتنمية إدارة" مدهونْ،الْإبراهيمْمحمْد.16ْ
صويص،ْ"تحقيقْالدقةْفيْإدارةْالجودة:ْمفاهيمْوممارسات"،ْْْْراتبْجليل  ْوْْالنعيمي،ْْراتبْعبدْالعال  ْ.17

ْْ.2008للنشرْوالتوزيع،ْْعمان،ْاألردن،ْدارْاليازوريْ
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