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 المعهد العالي للعلوم اإلدارية والحاسابات بالعبور 
 

 الـمـسـتخـلـص
سياسات االستقطاب للمناصب القيادية وأثرها على األداء  ستهدفت الدراسة قياس أثرا
إجراء  من خالل، وذلك بشركة الجمهوريه للمستلزمات الطبيهوتطبقها على العاملين  االدارى
مكانيات ومتطلبات تطبيقها على  ميدانية دراسة  الجمهوريه شركة للتعرف على مدى مالئمة وا 

 يق.للتطب المقترحة لهذا للمستلزمات الطبيه
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم إستمارة إستبيان جمعت بالمقابلة ،تضمنت مجموعة 

في هذه الدراسة  ثعتمد الباحاعنة تجاه متغيرات الدراسة، و يمن العبارات تقيس إتجاهات ال
على المزج بين المنهج اإلستقرائى والمنهج االستنباطي وذلك من خالل أسلوب الدراسة النظرية 

تحليل البيانات باستخدام أختبار كروسكال ـ والس لكل ون الباحث ىة الميدانية، وقد أجر والدراس
سؤال من أسئلة قائمة االستقصاء الختبار فروض الدراسة باستخدام عينة الدراسة المكونة من 

الي  الباحثمفردة "وهى عدد األستمارات الصحيحة التى تم استردادها" وقد توصل  100
ركة )شائج والتوصيات التي يمكن تطبيقها على المنشأة محل الدراسة مجموعة من النت

 (.الجمهوريه للمستلزمات الطبيه
 توصلت الدراسة إلى ما يلي:

جراءات من شأنها ممارسة وتعزيز العمل على االستقطاب.اال -1  هتمام بوضع سياسات وا 

ـــة االســـتقطاب بمـــا يتناســـب مـــع  -2 ـــى وضـــع محـــددات واضـــحة فـــى عملي ـــات العمـــل عل متطلب
 .الوظيفة الشاغرة

ضــروره إتبــاا سياســة وضــع الشــخف المناســب فــى المكــان المناســب وخصوصــا  فــى دائــرة  -3
 االستقطاب للمناصب اإلدارية.
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 مقدمة الدراسة
المورد البشرى موردا  مهما وأصال  من األصول التى تمتلكها المنظمات ،فإنسان يعتبر 

صناعية أوخدمية نظرا  لما تمتلكه من قدرات هو المورد الحقيقى الى مؤسسة سواء كانت 
ومهارات ويمثل  العنصر الحاسم لتحقيق الكفاءه اإلنتاجية ،بينما تمثل الموارد األخرى سواء 

 (2003كانت مادية أوغيرها عوامل مسانده للمورد البشرى)الهيتى :
أصبح إلزاما على إدارة  ن كفاءة المنظمة مرتبطة بأداء العاملين فى المقام األول،وأل

الموارد البشرية األهتمام بشكل كبير بالسياسات العامة لألفراد إبتداء من االستقطاب ومرورا  
نتهاء بالتعيين، لما لها من األثر الكبير والفعال على المدى الطويل فى  باالختيار والتدريب وا 

لوظائف وقد ظلت الوظائف أداء المنظمة وتحقيق األهداف اإلستراتيجية ،التى تسعى لها ا
القيادية لزمن طويل بعيدة عن تطبيق ذات المعايير التى تطبيق على المناصب القياديه ،حيث 
كانت االعتبارات السياسية واالجتماعية هى السائدة فى عمليات االستقطاب واالختيار والتعيين 

للفرد ووضعه فى  مما يجعل الصورة غير واضحة بين الموظف والوظيفة ،فإختيارالمناسب 
مكان وظيفى يلزم المنظمة االحتفاظ به مهما كانت نوعية المهارات والقدرات والمعارف التى 

 (2016بها )فرج:يتمتع 
 ومن خالل ما سبق :يمكن القول أن االستقطاب الفعال يؤثر على فاعلية األداء اإلدارى

 
 مــشـكـلـة الدراسة

قتصادية فى جميع مجاالت الحياة،نتيجة اية و ر الحالى تحوالت وتغيرات جذر يشهد العص
لعده عوامل منها العولمة،وثورة المعلومات،واالتصاالت واالنفتاح االقتصادى واالنتشار العالمى 
لمنظمات األعمال، فقد فرضت هذه العوامل وغيرها على المنظمات ضرورة مواكبة هذه 

تباا طرق حديثة فى التفكير وانتهاج طرق  مبتكرة فى العمل اإلدارى ،لكى تبقى لها التغيرات وا 
 موضع قائم بين هذه المنظمات.

 يعتبر من العوامل الرئيسية لنجاح أى منظمة. المدربأختيار العنصر البشرى  المؤهل و  والن
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( أن عملية البحث عن األفراد المؤهلين وجذبهم لشغل الوظائف 2004ويرى )ماهر:
بعملية البحث وجذب المرشحين األكفاء والمؤهلين فقط الشاغرة، فاالستقطاب ال بد أن يهتم 

للوظيفة،ويصعب تحقيق النجاح فى االستقطاب إذا كانت الوظائف المراد شغلها تتميز 
بالغموض فى توصيفها وتعرفها، فال بد أن تعرف وتوصف من حيث متطلباتها بطريقة دقيقة 

 لزيادة فعالية االستقطاب.
ختيارهم وتعينهم إحدى العمليات الرئيسية التى اديرين و تبر سياسات االستقطاب للموتع

تعتمد عليها المنظمات من أجل الحصول على مواردها البشرية بهدف مساعدتها على تحقيق 
، 2005 ان الوظيفى )الجبلى:أهدافها مما يؤدى إلى تحقيق االستقرار الوظيفى وخفض الدور 

 ( 56ف
الوظيفى يعتبرالنشاط الذى يهتم بتحديد ( أن االستقطاب  88، 2014وأضاف )حجازى :

إلشغال وظيفة ما والبحث عن أنسب األشخاف ، ومن ثم العمل على جذبها مصادر العمالة
هتماماتهم  لإلسهام فى تحقيق  ،من بين المرشحين نما تتسع لتشمل دوافعهم وطموحاتهم وا  وا 

المنظمة كونه المصدر  أهداف المنظمة .وأكد أن االستقطاب الوظيفى هو نشاط ديناميكى فى
الرئيسى المعنى بالبحث عن الكفاءات البشرية والعمل على جذبها لسد الشواغر الوظيفية فى 

، بجانب إنها وظيفة تعنى طلوبة المرغوبة فى الوقت المناسبالمنظمة وذلك بالعدد والنوعية الم
هيئة المناخ توفير مستلزمات وحاجات الكفاءات واهتمامات المرشحين لشغل الوظائف وت

 المالئم الذى من شأنه أن يحقق لهم الرضا الوظيفى.
إلى تحسين األداء  دى( أن االستقطاب الجيد يؤ  Daripaly, P: 2005 ( وأشار

 اإلدارى للمنظمة  ككل.
واألداء اإلدارى له أهمية بالغة وذلك الرتباطة بعدة عوامل منها التنظيم اإلدارى والهيكل 

 اإلجراءات وتنسيطالتنظيمى ودراسة 
تتمثل مشكلة الدراسة فى محاولة التعرف على كيفية اإلدارة الفاعلة وكيفية تقويم األداء 

وتتمثل أيضا  فى معرفة مواطن الضعف  ،ركة الجمهوريه للمستلزمات الطبيهاإلدارى فى ش
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حيطة والقوة وأكتشاف االنحرافات التى تطرأ على األداء من خالل التغيرات والمؤشرات الم
 بأبعاد األداء اإلدارى.

( تتمثل مشكلة الدراسة فى تحديد درجة التزام )شركة الجمهوريه للمستلزمات الطبيه
األداء  ومدى ثأثير ذلك على تحقيق ،والتعيين التى تستخدمها الشركةبمعايير االستقطاب واالختيار 

 .لللقيادات اإلدارية االدارى
 االستقطاب للمناصب القيادية وأثرها على األداء االدارىقياس أثر سياسات : سؤال الدراسة

ومن هنا يمكن الباحث التعبير عن مشكلة البحث بالتساؤالت التى ستحاول الدراسة 
 اإلجابة عليها.

 :وينبثق من هذا التسأل الرئيسى التساؤالت الفرعية التالية
 ما هو مفهوم األستقطاب وطبيعتة؟ .1
 فى إجراءات عملية األستقطاب ؟ما هى أهم الخطوات المتبعة  .2
هل تؤثر إجراءات عملية األستقطاب واالختيار والتعيين التى تستخدمها الشركة فى تحسين  .3

 الكفاءة اإلدارية ؟
ن العاملين بالشركة محل هل االستقطاب الفعال للقيادات يؤدى إلى خفض معدل دورا .4

 ؟الدراسة
 

 أهداف الدراسة
سياســـات االســتقطاب للمناصـــب القياديــة علـــى يتمثــل الهــدف الرئيســـى للدراســة فـــى قيــاس أثــر 

ويــتم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل  ) الجمهوريــه للمســتلزمات الطبيــه (علــى شــركة  األداء االدارى
 وعة من األهداف الفرعية التالية:مجم
وأهــم معوقــات تطبيقهــا فــى القــاء الضــوء علــى مفهــوم سياســات االســتقطاب وعناصــرها وفوائــدها  .1

  الشركة محل الدراسة ؟
 .مدى تأثير سياسات االستقطاب المتبعة فى الشركة محل الدراسة .التعرف على .2

 ت اإلدارية بالمنشأة محل الدراسة.التعرف على أهم الخطوات المستخدمة لتعيين القيادا .3
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عزى للمتغيرات الديموغرافية دراسة االختالف بين أراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة ت -4
 المستوى الوظيفى(-السن -المتمثلة فى )النوا

 

 أهـمـيـة الدراسة
ـــولى أهتمامـــال خاصـــا بتطـــوير أنشـــطة المؤسســـات   -1 أن موضـــوعات المـــوارد البشـــرية بشـــكل عـــام ت

 .  سعيا منها للوصول إلى سياسات قادرة على استقطاب وجذب القيادات اإلدارية واإلحتفاظ بها 

المســتوى العلمــى يــأتى التعــرف علــى اســتقطاب القيــادات  للمناصــب اإلداريــة وأهــدافها مــن علــى  -2
 وجه نظر أفراد عينة الدراسة ليساهم فى تحسين أداء العمل اإلدارى.

 

 الــدراسـات الــسـابـقـة
متعلقة بمشكلة الدراسة فى الباحث بتناول أهم الدراسات السابقة العربية واألجنبية ال قام
  توافر له وذلك على النحو التالى: اضوء م

الباحث فيما يلى أهم هذه الدراسات طبقال للتسلسل  لوتناو  الدراسات السابقة العربية واألجنبية
 التاريخى.

.2017: دراسة الهيتى  
التعرف على واقع الوظائف المهنية فى الجهاز الحكومى األردنى والمتمثلة  :هدفت الدراسة إلى

، وعالقة ذلك بالنتائج المتحققة بمنصب األمن العام والمدير العام والمتغيرات الوظيفية المرتبطة بها
 واألداء.
 :ما يلى إلينتائج الداسة  توصلت

 إحصائية ولكنها منخفضة بشكل عام بين أبعاد الدراسة. أن هناك عالقات ذات داللة -1

أن هناك عالقات ذات داللة إحصائية بين المتغير المستقل استقطاب وظائف اإلدارة العليا  -2
 وبعد نتائج شغل المنصب.

أن هناك عالقات ذات داللة إحصائية بين المتغير المستقل استقطاب وظائف اإلدارة العليا  -3
 نصب. وبعد األداء فى الم
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 2017: أغنيوهدراسة 

ها وفوائـــدها وأهـــم القـــاء الضـــوء علـــى مفهـــوم وسياســـات االســـتقطاب وعناصـــر  هددددفت الدراسدددة إلدددى:
شـركة العامـة للكهربـاء ، والتعرف على مدى تأثير سياسات االسـتقطاب المتبعـة فـى المعوقات تطبيقها

 على فاعلية أداء العاملين فى المراكز القيادية. فى ليبيا
 :ما يلىالدراسة إلى  نتائج توصلت

ـــة إحصـــائية  -1 ـــر ذو دالل ـــة فـــى البعـــدين)التخطيط للمنصـــبلسياســـات االســـتقطاب موجـــود أث ، تمثل
 واالستقطاب الداخلى ( على نتائج شغل المنصب. 

 لسياسات االستقطاب على فاعلية األداء اإلدارى ككل.وجود أثر ذو داللة إحصائية  -2

 ( 2017 :إبراهيم )دراسة
العدالــة(   -الفاعليــة  –التعــرف علــى أثــر فوائــد االســتقطاب للمنظمــة )الكفــاءة  الدراسددة إلددى:هدددفت 

 .على دوران الوظيفى بأبعادها المتمثلة بالرضى الوظيفى والوالء التنظيمى
وجـــود أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية لالســـتقطاب  اإللكترونـــى والتـــى تمثلـــت فـــى : وصدددلت الدراسدددة إلدددىت

 العدالة( على معدل الدوران الوظيفى.  -الفاعلية  –)الكفاءة 
 (Carolina  :2017 دراسة

سـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة فـى  هدفت الدراسة إلى: معرفـة طريقـة تنفيـذ إدارة المـوارد البشـرية وا 
 عملية االستقطاب والتوظيف.

التقليديـة ال مـن الطريقـة إلى أن الشركة التـى تسـتخدم التوظيـف اإللكترونـى بـد :توصلت الدراسة
 فى التوظيف هى شركات تؤدى مهاما  بشكل فعال فى تنفيذ التوظيف للمتقدمين المتبعة
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 (Sheila:2017)دراسة 
لدى  ،لمؤسساتإلى التعرف على تطبيقات وممارسات عملية االستقطاب فى اهدفت الدراسة  وا 

المتبعددة فددى وكددذلت تحديددد دور تلددت ااسدداليب  ،أفضددل ااسدداليب فددى عمليددة اال تيددارتحديددد 
 المنظمات على م رجات العمل .

أكثر االساليب تطبيقا  فـى عمليـة أسـتقطاب المـوظفين هـى اإلعالنـات إلى أن  :توصلت الدراسة
 ختلف أنواعها المسموعة والمرئية.بم

 ( Handy :2017 دراسة )
ـــة الشخصـــية فـــى إســـتقطاب واختيـــار هددددفت الدراسدددة:  ـــة أســـلوب المقابل إلـــى تاكيـــد علـــى أهمي

 المناصب اإلدارية المالئمة للعمل فى المنظمات فى بنسفانيا بالوليات المتحدة االمريكية.
:إبراز دور المنظمـة فـى إسـتقطاب مـوارده البشـرية،مع تـوفير بـرامج تاهيليـة توصلت الدراسة إلى

 . والريادة لهذه المنظمات كفيلة بتحقيق أهداف المنظمة ومنها تحقيق التنافسية
 

 الدراسةفـــــروض  
يمكن صياغة  من أجل تفسير إشكالية الدراسة ومحاولة اإلجابة عن األسئلة المطروحة

 الفرضيات التالية:
نتـائج سياسات االستقطاب على  داللة إحصائية بين توجد عالقة ذات: ااوليالفرض الرئيسى 

 المناصب اإلدارية.شغل 
علـى  ككـلسياسـات االسـتقطاب  بـين توجد عالقة ذات داللة إحصائيةالفرض الرئيسى الثانى: 

 فاعلية األداء اإلدارى.
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 اإلطار النظري  
تشمل الدراسة على عدد من المفاهيم التي البد من توضيحها وتحديد المقصود منها وهي 

 على النحو التالي:
:عملية اكتشاف مرشحين محتملين للوظائف الشاغرة الحالية أو يعرف اإلستقطاب  على إنه -1

المتوقعة فى المنظمة فى المنظمة أى أنه نشاط يقوم على الوصل بين من يبحثون عن 
 ( 2009وظائف ومن يعرصون وظائف.)جاب الرب :

بأنه تلك المراحل أو العمليات المختلفة للبحث عن المرشحين كما يعرف االستقطاب:  -2
 (2004.) أحمد ماهر:إدارة الموارد البشرية:ن لشغل الوظائف الشاغرة بالمنظمةالمالئمي
( بأنــه عمليــة البحــث عــن األفــراد المــؤهلين وجــذبهم لشــغل الوظــائف 2004)مــاهر: عــرف

الشــاغرة، فاالســتقطاب ال بــد أن يهــتم بعمليــة البحــث وجــذب المرشــحين األكفــاء والمــؤهلين فقــط 
فــــى االســـتقطاب إذا كانــــت الوظــــائف المــــراد شــــغلها تتميــــز ويصــــعب تحقيــــق النجــــاح  للوظيفـــة،

بالغموض فى توصيفها وتعرفهـا، فـال بـد أن تعـرف وتوصـف مـن حيـث متطلباتهـا بطريقـة دقيقـة 
 .لزيادة فعالية االستقطاب

( أن هنـاك مجموعـة مـن األهـداف يمكـن أن تحققهـا 2017)ماضـى : وأكـد: أهداف االستقطاب
 ى:ومنها ما يل عملية االستقطاب

 تحديد األفراد الذين يمكن الحصول عليهم لشغل الوظائف الشاغرة. -1
جـــذب أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن األفـــراد األكفـــاء المتقـــدمين للعمـــل وتقيـــيم قـــدراتهم واحتمـــاالت  -2

 نجاحهم في األعمال بشرط تحقيق التوازن بين العائـــد والتكلفة.
فـى ســوق العمـل والكشــف عــن إبـراز دور مــا تـوفره المنظمــة مـن وظــائف شـاغرة للمتواجــدين  -3

 الميزات والخصائف التى تنفرد بها عن غيرها من المنظمات فى السوق.
كســب ثقــة األفــراد الســاعين وراء الوظــائف الشــاغرة ســواء تــم تــوظيفهم أم ال لالســتفادة مــنهم  -4

 مستقبالل كموظفين واعدين تحت الطلب.
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االختيــار والتعيــين علــى أنــه عمليـــة (عــرف 2000تعريــف )شـــيحة:: مفهددوم اال تيددار والتعيددين
البحــــث والمفاضــــلة بــــين مجموعــــة مــــن األفــــراد تتــــوفر فــــيهم الخصــــائف والصــــفات والمهــــارات 
المطلوبة والتى تتالئم مع متطلبات التوظيف الختيار األكثر فاعلية فى العمل والحصول عليهم 

ضاهم ورغبـاتهم، وبـذلك بالعدد المطلوب لشغل الوظائف الشاغرة، على أن يكون ذلك مقرونأ  بر 
فــإن وظيفــة االختيــار هــى العمليــة التــي تســتطيع اإلدارة بمقتضــاها إجــراء مطابقــة ومفاضــلة بــين 
مواصفات األفراد الراغبين فى العمل ومتطلبات العمل، وأن عملية التميز والمفاضلة بين األفراد 

ء ذلــك العمــل بنجــاح المتقــدمين للعمــل تــتم باالختيــار أفضــلهم مــن حيــث درجــة صــالحيتهم ألدا
 وفاعلية.
 : االداء اإلدارىتعريف 

يعنى اإلنجازالناجم عن ترجمة المعارف النظرية إلى مهارات من خالل الممارسة  :مفهوم األداء
العملية والتطبيقية لهذه النظريات وبواسطة الخبرات المتراكمة والمكتسبة فى مجال العمل 

 (2002)نصر :
يقوم به موظف أو مدير من أعمال وأنشطة مرتبطة بوظيفة معينة األداء اإلدارى يتعلق بما 
 (2010داخل المؤسسة.)كردى:

 
 إجراءات الدراسة

مـد الباحـث فـي إجـراء الدراسـة الميدانيـة علـى تعا )المدنهج التحليلدي(: الدراسة الميدانيدة
بشــــركة الجمهوريــــة قائمــــة االستقصــــاء والتــــي تــــم توزيعهــــا علــــى عينــــة مــــن المــــديرين والعــــاملين 

حيث تم التعـرف علـى  5/5/2019الي  5/1/2019، وذلك في الفترة من للمستلزمات الطبية 
أراءهــم ورغبــاتهم واتجاهــاتهم والعناصــر الغيــر مرضــية التــى تــواجههم وانطباعــاتهم واقتراحــاتهم، 

 وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات والمعطيات التي تم جمعها.
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وقد توصلت الدراسة إلى وجود فجوة بحثية لم تغطيها العديد من الدراسـات السـابقة، ومـن 
 ، ثم تم استعراض نتائج الدراسةسة إستكشافية في المجال التطبيقيثم أهتمت الدراسة بإجراء درا

الدراســة قــد تناولــت ذك فــي موضــوعين أساســيين همــا: أســس  الميدانيــة وتحليلهــا، ومــن ثــم فــإن
ــــاحثالدرا ــــة ومناقشــــتها، حيــــث أســــتخدم الب ــــائج الدراســــة الميداني ــــة، ونت األســــلوب  ونســــة الميداني

ـــد جـــاءت  ـــات ق ـــل، وهـــو أختبـــار كروســـكال والس، ولمـــا كانـــت البيان اإلحصـــائي األنســـب للتحلي
صـــفين، تمثـــل الصـــفوف عينـــة الدراســـة منظمـــة فـــى شـــكل جـــداول تكـــرارات مـــن خمســـة أعمـــدة و 

( وتمثـل األعمـدة اسـتجابات األفـراد علـى أسـئلة  بشركة الجمهورية للمستلزمات الطبية )المديرين
 االستقصاء والتى تم ترتيبها تنازليال من موافق تمامال إلى ال أوافق مطلقال.

 

 منهج الدراسة
فى ضوء طبيعة المشكلة وهدف وأهمية الدراسة أعتمد الباحث على منهجين أساسيين فى 

 أعداد الدراسة هما: 
ستقراءالدراســات العلميــة التــى  ونحيــث قــام البــاحث :المددنهج الوصددفي التحليلددي -1 بــاإلطالا وا 

تناولــت موضــوا الدراســة مــن خــالل إتبــاا أســلوب الدراســة المكتبيــة واإلطــالا علــى المراجــع 
المتخصصـة العربيـة واألجنبيـة مـن كتـب علميـة ومقـاالت منشـورة بـالمجالت العلميـة  العلمية

المحكمــة والــدوريات المختلفــة ومــا صــدر مــن المــؤتمرات العلميــة ورســائل علميــة والدراســات 
 السابقة وأبحاث مرتبطة بموضوا الدراسة والمتعلقة بالمشكلة موضوا الدراسة.

هـــذا المـــنهج بهـــدف الكشـــف عـــن النتـــائج المنطقيـــة  ونلبـــاحثســـتخدم اا: المدددنهج التطبيقدددى  -2
وذلــك مــن خــالل القيــام بدراســة ميدانيــة  المترتبــة علــى إختبــار الفــروض األساســية للدراســة،

تهـــدف إلـــى إختبـــار فـــروض البحـــث الســـابقة، وذلـــك مـــن خـــالل بيانـــات مســـتمدة مـــن قائمـــة 
 لجمهورية للمستلزمات الطبية.بشركة ا إستقصاء إلستطالا الرأى تم توزيعها على المديرين
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 أسلوب وأدوات الدراسة
 يمكن توضيح كالل من مجتمع وعينة الدراسة كما يلي: مجتمع الدراسة والعينة: -أ
  :مجتمع الدراسة 

 بشركة الجمهورية للمستلزمات الطبية يتمثل مجتمع الدراسة من المديرين
 :فردال يمثلـون عينـة الدراسـة "وهـى عـدد  100كانت عينة الدراسة المكونة من  عينة الدراسة

بشــــركة الجمهوريــــة للمســــتلزمات  االســــتمارات الصــــحيحة التــــى تــــم اســــتردادها"من )المــــديرين
 (الطبية   

ونظرال لطبيعة البيانات التى تتسم بندرة االستجابة على بعض فئات االستجابة خاصة فئة 
 Statxactـ والس بإستخدام برنامج  "ال أوافق مطلقال، فقد قام الباحث بحساب قيمة كروسكال 

 .0.05وتم اختبار معنوية قيم كروسكال ـ والس لكل سؤال عند مستوى  4.0
 Sample Size تم اختيار عينة عشوائية بسيطة، وتم تحديد حجم العينة باستخدام برنامج

Calculator  95مفردة، وعند مستوى ثقة  100وذلك بمعلومية حجم المجتمع الذى يبلغ% 
 مفردة . 100، وبعد ادخال البيانات للبرنامج تم حساب حجم العينة وبلغ %5± وحدود خطأ 

في ضوء الدراسات السابقة التي إطلع عليها البـاحثون، فقـد  :لدراسةقياس متغيرات ا  -ب
ـــر المســـتقل ) ـــاس المتغي ـــاحثون فـــى قي ـــة (اعتمـــد الب  سياســـات االســـتقطاب للمناصـــب القيادي

 . األداء اإلدارى(والمتغير التابع )
( 50قوامها ) Pilot studyتم تطبيق المقياس فى صورتـه المبدئية على عينة استطالعية 

صدق المقياس المستخدم فى محل الدراسة وذلك الختبار  معاهدمفردة من العاملين فى ال
 لثباتبهدف قياس معامل ا Cronbach's Alphaمعامل كرونباخ الفا وقد تم استخدام ،الدراسة

الذاتي الذى يمثل )الجذر التربيعي لمعامل الثبات( وذلك على  )درجة االعتمادية(، والصدق
 (الفكري المال رأس على االحتراق لوظيفي أثر مستوى جميع المتغيرات الخاصة بأبعاد "
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سياسات االستقطاب للمناصب  " أبعادمعامالت الصدق والثبات إلجمالي  :(1جدول رقم )
 القيادية
 الصددق الثبددددات  اابعاد

 سياسات االستقطاب للمناصب القيادية -1

 0.889 0.792  التخطيط للمنصب اإلدارى

 0.887 0.788 االستقطاب الداخلى

 0.880 0.776 االستقطاب الحارجى

 0.902 0.815 االستقطابإجمالي 

 ااداء اإلدارى -2

 0.882 0.779  اتخاذ القرارات

 0.890 0793 التفويض 

 0.893 0.798 المتابعة والتقييم

 0.874 0.764 األداء اإلدارى إجمالي

 يوضح الجدول السابق:
، 0.788، 0.792)  سياسات االستقطاب للمناصب القيادية " الثباتأن قيم معامالت "  -1

علي اإلعتماد علي تلك  ( مما يعني القدرة.,7)وهي أكبر من  (0.815، 0.776
 .المقاييس

، 0.889)  سياسات االستقطاب للمناصب القيادية ألبعاد"  الصدق" أن قيم معامالت  -2
( مما يعني القدرة علي اإلعتماد علي تلك .,7)( وهي أكبر من 0.903، 0.880، 0.887

 المقاييس.

 (0.764، 0.798، 0.793، 0.779)  ااداء اإلدارى ألبعاد"  الثباتقيم معامالت "  -3
 س.علي اإلعتماد علي تلك المقايي مما يعني القدرة( .,7)وهي أكبر من 

وهي  (0.890،0.93،0.874. ، ,882)  ااداء اإلدارى " الصدق" أن قيم معامالت  -4
 ( مما يعني القدرة علي اإلعتماد علي تلك المقاييس..,7)أكبر من 

 قـــام الباحـــث بتصـــميم قائمـــة استقصـــاء لتجميـــع أداة تجميدددع بياندددات الدراسدددة الميدانيدددة: -ج
 البيانات من مفردات البحث، حيث مر إعدادها وتصميمها بالخطوتين التاليتين:

 ال طوة ااولى: إعداد قائمة االستقصاء فى صورتها ااولية:
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مفـرده حيـث تـم إجـراء االستقصـاء علـي 100إجراء الدراسة علي عـدد  تم :وصف عينة الدراسة
رؤساء القطاعات ومـدير  العمـوم بهـذه الشـركة  نظـرا النهـم هـم المنـوط لهـم بعمليـة االسـتقطاب 

 178رئيس قطاا بينما بلغ عـدد مـدير  العمـوم  100،عدد رؤساء القطاعات بهذا االستقصاء 
 باالتي:  مدير عام بهذه الشركات كما هو موضح

قـام البـاحثون  : استيفاء بياندات قدوائم االستقصداء واعددادها للتحليدل الحصدائي:الثانيةال طوة 
فى هذه المرحلة باستيفاء بيانات قـوائم االستقصـاء مـن مفـردات الدراسـة بعـد أن تـم إعـدادها فـى 

قـام الباحـث صورتها النهائيـة بعـد اسـتبعاد بعـض العبـارات التـي لـم يثبـت صـدقها وثباتهـا، حيـث 
بالتوجــه إلــى بعــض الشــركات قيــد الدراســة لعــرض قــوائم االستقصــاء علــى بعــض المــديرين عــن 

 طريق المقابالت الشخصية التى أجرتها معهم.
هذا كما تم مراجعة قوائم االستقصاء بعـد أن تمـت اإلجابـة عليهـا، ثـم قـام الباحـث بإدخـال 

خاصــة، واســتخدم الباحــث  برنــامج الحــزم  هــذه البيانــات للحاســب ادلــى بعــد تفريغهــا فــى جــداول
فـى إجـراء التحليـل اإلحصـائى لبيانـات الدراسـة الميدانيـة، وذلـك  (SPSS  V25)اإلحصـائية 

 باالستعانة بمكتب متخصف بالدراسات والتحليل اإلحصائي. 
 على األساليب التالية:الباحثون  اعتمد أساليب التحليل اإلحصائي:

: ويســتخدم لحســاب معــامالت االنحـدار المتعــدد المتغيــر المســتقل أسلوب االنحدار المتعددد -1
 مـع المتغير التابع. 

أحد االختبارات الالمعلميـة التـي  : "Kruskal Walias Testا تبار كروسكال د والس  -2
 تستخدم الختبار الفرق بين متوسطين.

كروســكال ـ والس إن أنســب االختبــارات اإلحصــائية لهــذا الشــكل مــن البيانــات هــو اختبــار 
Kruskal Walias Test"    وهـذا االختبـار يناسـب البيانـات التكراريـة الختبـار صـحة الفـرض

القائـــل بعـــدم وجـــود فـــروق بـــين الصـــفوف الثالثـــة )عينـــة الدراســـة( فـــى اســـتجاباتهم علـــى أســـئلة 
االستقصــاء، ويفتــرض االختبــار أن الصــفوف تمثــل مجتمعــين مختلفــين، ويختبــر فــرض تســاوى 

ـــى حـــده، وقـــد أجـــر  توزيـــع اســـتجابات عينـــة الدراســـة فـــى كـــل ســـؤال مـــن أســـئلة االستقصـــاء عل
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البــــاحثون تحليــــل البيانــــات باســــتخدام اختبــــار كروســــكال ـ والس لكــــل ســــؤال مــــن أســــئلة قائمــــة 
 االستقصاء الختبار فروض الدراسة.

 سياســات االســتقطاب علــى توجــد عالقــة ذات  داللــة إحصــائية بــين: ااولدديالفددرض الرئيسددى 
 المناصب اإلدارية.شغل 

علـى  ككـلسياسـات االسـتقطاب  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بـينالفرض الرئيسى الثانى: 
 فاعلية األداء اإلدارى.

توجد عالقة ذات  داللة إحصائية بين سياسات االستقطاب على نتائج  الفرض ااول:
 شغل المناصب اإلداريه.

 سياسات االستقطاب على شغل المناصبلتاثير ذج االنحدار و تقديرات نم: (1) جدول رقم
  الدرايةا

 معامل التحديد
R2 

F(sig.) 
 التقديرات

  t Sig. 
0.594 

232.522 
(0.001) 

 0.001 8.185 1.186 الثابت
 0.001 9.1 0.355 االجتماعىالبعد

   (SPSS V25) .برنامج من إعداد الباحث من واقع مخرجاتالمصدر: 
 ةذج اإلنحـدار المقـدر مـن خـالل قيمـو ( معنويـة نمـ1) يتضح من الجـدول F (232.522) ،

 tمن خالل قيم  الحد الثابتو االنحدار  ت، كما يتضح معنوية معامال(sig=0.000)ة وقيم
 .%5،عند مستوى معنوية (.sig)  وقيم

 

فســــر ت ةالمســــتقل اتن المتغيــــر أممــــا يــــدل علــــى  (0.594)وبلغــــت قيمــــة معامــــل التحديــــد 
ــــابع ) 59.4% ــــر الت ــــى المتغي ــــى تحــــدث ف ــــرات الت ــــة حــــول مــــن التغي شــــغل  متوســــط  راء العين
 (.الدرايةاالمناصب 
يوجد تاثيرًا معنويًا " وصحة الفرض البديل: يتضح عدم صحة الفرض الفرعى ااولمما سبق 

 " الدرايةا لسياسات االستقطاب على شغل المناصب
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ال يوجد أثر جوهري لسياسات االستقطاب على فاعلية ااداء الفرض الرئيسى الثانى: 
 اإلدارى.

 
 

 

سياسات االستقطاب على فاعلية األداء لتاثير ذج االنحدار و قديرات نمت :(2) جدول رقم
 اإلدارى.

معامل 
 2Rالتحديد

F 
(sig.) 

 التقديرات
  t Sig. 

0.485 
999.55 

(0.002) 

 0.002 3.163 0.675 الثابت

فاعلية األداء 
 اإلدارى

0.305 6.435 0.001 

   (SPSS V25) .برنامج من إعداد الباحث من واقع مخرجاتالمصدر: 
 

 F ةذج اإلنحدار المقدر من خالل قيمو معنوية نم (2ويتضح من الجدول )
من  الثابتالحد و االنحدار  ت، كما يتضح معنوية معامال(sig=0.000)ة ، وقيم(999.550)

 .%5عند مستوى معنوية (.sig) ةوقيم tخالل قيم 
فسر ت ةالمستقل اتعلى ان المتغير  مما يدل (0.485)وبلغت قيمة معامل التحديد 

فاعلية األداء  من التغيرات التى تحدث فى المتغير التابع )متوسط  راء العينة حول 48.5%
 (.اإلدارى

 

الفرض الرئيسي وصحة الفرض من  الثانىتضح عدم صحة الفرض الفرعى مما سبق ي
 .لسياسات االستقطاب على فاعلية األداء اإلدارى"يوجد تاثيرال معنويال "  :البديل

 
 توصيات الدراسة

جراءات من شأنها ممارسة وتعزيز العمل على االستقطاب.اال -1  هتمام بوضع سياسات وا 

ـــة االســـتقطاب بمـــا  -2 ـــى وضـــع محـــددات واضـــحة فـــى عملي ـــات العمـــل عل يتناســـب مـــع متطلب
 .الوظيفة الشاغرة
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ئــره ضــروره إتبــاا سياســة وضــع الشــخف المناســب فــى المكــان المناســب وخصوصــا  فــى دا -3
 االستقطاب للمناصب اإلدارية.

العمل على إيجاد أساليب واضحة لتطوير الوظائف القياديـة مـن خـالل دعـم الشـركة لجهـود  -4
 يع المهارات والمعارف للقيادات العليا.التطوير وتوفير كل وسائل االتصال الفاعلة وتنو 

العمـــل علـــى اســـتحداث قاعـــدة البيانـــات الموجــــدودة بالشـــركة حتـــى يـــتم االســـتعانه بهـــا فــــى  -5
 ات االستقطاب للقيادات اإلدارية.عملي

 

 تفسير النتائج
الموظفين  سياسات االستقطابالدراسة الباحث في التعرف على مدى انتشار أبدت نتائج  -

ومجموعة من العوامل  االداء اإلدارىبين ظاهرة  العاملين وتحديد العالقةداريين اإل
الديموغرافية )الجنس، العمر، الراتب، المؤهل العلمي، الُمسمى اإلدار ، الحالة 

 بتحفيفها.والسبل الكفيلة  طرق االستقطاباالجتماعية( ، والكشف عن 
العاملين لدى ا سياسات االستقطابالدراسة في معرفة العوامل التي تؤثر على  نتائج أيدت -

 .اء اإلدارىواأل، والعالقة بين بيئة العمل دور االستقطابوالعالقة بين 
رأس المال البشر   سياسات االستقطاب الدراسة الباحث في الكشف عن تأثير نتائج  أيدت -

ومعرفة مدى تأثير اإلنهاك العاطفي، الشعور بالسلبية وتدني اإلنجاز الشخصي على رأس 
 .وااللتزام على رأس المال البشر المال البشر ، ومعرفة أثر االبتكار والتعلم، والحافز 

 واالداءمن ناحية،  سياسات االستقطابفي تحديد العالقة بين ختلفت نتائج الدراسة ا -
 .من ناحية أخرى، اإلدارى

الجمهوريه نتهت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ترابط بين سياسات االستقطاب بشركة وا
 للتطبيق. المقترحة لهذاللمستلزمات الطبيه 
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ABSTRACT 

The study aims at measuring the impact of the policies of 

polarization for leadership positions and their impact on administrative 

performance and being applied to the employees of the Republic 

Company for Medical Supplies, through a field study to identify the 

adequacy, possibilities and requirements of its application to the 

Republic Company for Medical Supplies.  
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In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire form 

has been designed, which includes a set of statements measuring the 

sample's attitudes towards the variables of the study. In this study, the 

researcher relies on a combination of the inductive method and the 

deductive method, using the approach of the theoretical study and field 

study. The researcher has analyzed the data using the Kruskal-Wallis 

Test for each of the survey list questions to test the hypotheses using the 

study sample using the 100-items as the study sample "the number of 

valid forms recovered". The researcher has reached a set of results and 

recommendations that can be applied to under-study facility (Republic 

Company for Medical Supplies). 

The study concludes that: 

1. Considering the development and setting of policies and procedures 

that will practice and promote the work of polarization. 

2. Working on the establishment of clear evident determinants in the 

process of polarization commensurate with the requirements of the 

vacancy. 

3. The need to follow the policy of placing the right person in the right 

place, especially in the circle of polarization of administrative 

positions. 

 

 


