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 االنحدار  تقييم الموظف المتميز في جامعة الكوفة باستخدام نموذج
 الموجستي ونموذج وحدة االحتمال 

 )دراسة مقارنة(
 المدرس الدكتور هناء سعد محمد شبيب

 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة
 المستخمص

ثنائية االستجابة وىما )نموذج االنحدار  تناوؿ ىذا البحث استخداـ بعض نماذج تحميؿ االنحدار لممتغيرات التابعة   
الموجستي ونموذج وحدة االحتماؿ( لقياس وتقييـ الموظؼ الجامعي المتميز لما لو مف اىمية عمى مستوى تقديـ الخدمة 
في الجامعة وكونو يتعامؿ مع شريحة الكوادر التدريسية والطالبية وفي ظؿ ما يمر بو البمد مف ظروؼ سياسية 

قد خمص البحث الى وجود فروؽ معنوية في ثالثة مف متغيرات كال النموذجيف وكما انو يوجد تشابو في واقتصادية ،و 
كاسموب  النتائج لكال النموذجيف، كما اوصى البحث بضرورة استخداـ نماذج االنحدار لممتغيرات التابعة ثنائية االستجابة

 في المتغير التابع ثنائي االستجابة. مالئـ وفعاؿ في الكشؼ عف مقدار تأثير المتغيرات المستقمة
Abstract 
The paper explored the usage of some regression analysis models for the binary dependent 

variables (logistic regression model and probit model) to measure and evaluate the 

distinguished university employee because of its importance in the level of service delivery 

in the university and it deals with the cadre of teaching staff and students in light of the 

country's circumstances. The paper concluded that there are significant differences in the 

three variables of both models and that there is similarity in the results of both models. The 

paper also recommended that the regression models of the binary response variables should 

be used as an appropriate and effective method of detecting the influence of independent 

variables in the binary  response dependent variable . 

 
 المقدمة 

مع أىمية مفيـو التميز في الحياة اإلنسانية بشكؿ عاـ، وفي الدراسات االجتماعية بشكؿ خاص، فاف تاريخ االىتماـ    
يز عمى اىتماـ بالغ مف قبؿ بيذا المفيـو يرجع منذ خمؽ اهلل )عز وجؿ( اإلنساف . وتستحوذ دراسة تقييـ االنساف المتم

الباحثيف سواء في الحياة االنسانية وفي الدراسات االجتماعية، نظرًا الرتباط ىذه الصفة بالشخص السميـ الذي يتمتع 
 بقدرة عقمية تمكنو مف تحميؿ االمور واعطاء نتائج ميمة. 

و الى مراحؿ متقدمة في الجوانب العممية ونظرا لما يتمتع بو االنساف مف قدرة عقمية وجسدية منذ صغره حتى وصول   
او العممية او في مختمؼ االختصاصات االخرى فاف التميز ال يحدد ضمف مجاؿ خاص بو بؿ يشمؿ جميع المجاالت 

 التي يبدع بيا االنساف والتي تمكنو مف استغالؿ تمؾ القدرة العقمية نحو توظيؼ أمثؿ لتمؾ المجاالت المختمفة.
ط الضوء عمى شريحة ميمة مف المجتمع بمختمؼ مكوناتو وىي شريحة الموظؼ الجامعي، وذلؾ لكونو وىنا يتـ تسمي    

 يتعامؿ مع شريحة ميمة مف الكوادر التدريسية والطالبية عمى مستوى الجامعة. 
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اف تميز الموظؼ الجامعي يتفاوت ايضا مف شخص الى اخر حالو حاؿ جميع الوظائؼ االخرى . واف كانت حالة    
 التميز تشكؿ نسبة متوسطة او احيانا اقؿ . 

انطالقًا مما تقدـ حوؿ تقييـ الموظؼ الجامعي المتميز واىميتو عمى مستوى تقديـ الخدمة في الجامعة بشكؿ خاص     
والمجتمع بشكؿ عاـ، وفي ظؿ ما يمر عمى البالد مف ظروؼ سياسية واقتصادية واجتماعية، اضافة الى مايتعرض لو 

ت عصرية تفرض عمى الموظؼ الجامعي انماط حياة جديدة، وتحديات مستقبمية، تبيف لنا االىمية النظرية مف مؤثرا
 والتطبيقية ليذا البحث، وفيما يتـ استنتاجو حوؿ ابراز وتشجيع الموظؼ الجامعي عمى التميز. 

التي يعاني منيا الموظؼ في  اضافة الى ذلؾ قد يفيد المؤسسات والبحوث االجتماعية المعنية في فيـ المشكالت   
الجامعة، ثـ العمؿ عمى ايجاد البرامج المحفزة التي قد تسيـ الى جانب البرامج االخرى بمساعدة ىذه الشريحة عمى 

 تجاوز ىذه المشكالت واالسياـ الفعاؿ في بناء المجتمع وتنميتو.
(، اذ Probit Modelوذج وحدة االحتماؿ )( ونمLogistic Modelفي ىذا البحث تـ استخداـ النموذج الموجستي )   

 يعد ىذاف االسموباف منظومتاف لتنظيـ وتحميؿ البيانات عمى مدى واسع ودقيؽ في نفس الوقت.
 ىدؼ البحث  

 ييدؼ البحث الى معرفة:     
 مدى تناسب الخصائص السموكية في تحديد التميز لكؿ مف النموذج الموجستي ونموذج وحدة االحتماؿ. .1
 فروؽ في قدرات المتغيرات المستقمة في النموذج الموجستي ونموذج وحدة االحتماؿ؟ ىؿ ىناؾ .2
 كيؼ تفسر معامالت االنحدار الموجستي ومعامالت وحدة االحتماؿ؟ .3

 اطار البحث  
تضمف البحث عمى مبحثيف األوؿ فقد شمؿ الجانب النظري لمبحث وفيو تـ عرض المفاىيـ النظرية لمنموذجيف     

ف ،وتضمف المبحث الثاني الجانب التطبيقي وفيو تـ التعرؼ عمى العينة المسحوبة مف المجتمع وعرض المستخدمي
 النتائج ومناقشتيا، واخيرا االستنتاجات واىـ التوصيات التي تـ التوصؿ الييا.

 الجانب النظري
وصؼ العالقة بيف مجموعة  يعد تحميؿ االنحدار الخطي الجزء الميـ والرئيسي في تحميؿ البيانات وذلؾ عف طريؽ  

مف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع، وبالرغـ مف ذلؾ فأنو تجده عاجز عف وصؼ وتفسير العالقات بيف المتغيرات 
المستقمة والمتغير التابع ثنائي القيمة والذي يعد ىذا النوع مف المتغيرات شائعا في حالة دراسة الظاىر االنسانية 

كبيرة. ومف ىنا جاءت الحاجة الى ايجاد نماذج واساليب احصائية جديدة تعالج مشكمة تعذر واالجتماعية بصورة 
، (1)استخداـ وتطبيؽ نماذج االنحدار الخطي االعتيادي وذلؾ النتياؾ افتراضاتو بسبب الطبيعة الثنائية لممتغير التابع

 (.Probit Modelة االحتماؿ)( ونموذج وحدLogistic Modelومف ىذه النماذج ىما النموذج الموجستي )
 Generalized Linear Modelاوال: النماذج الخطية العامة 

ومف الجزء النظامي  Y( الذي يمثؿ متغير االستجابة Random Partتتكوف ىذه النماذج مف الجزء العشوائي )      
(Systematic Partالذي يحدد المتغيرات التوضيحية المستخدمة في النموذج ومف ال )( جزء الرابطLink Part الذي)

 .(5)يصؼ العالقة بيف الجزء النظامي ومتوسط الجزء العشوائي
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                                                        ….(1)                            
 وتوصؼ داليا : 

                               …. )2) 
ىو توسع لمنموذج الخطي المبني عمى التوزيع الطبيعي لالخطاء وىو  GLMوعمى ذلؾ فاف النموذج الخطي العاـ      

بذلؾ يتضمف نموذج االنحدار الخطي االعتيادي ونماذج تحميؿ التبايف والنماذج ذات االستجابة الثنائية كنموذج 
بواسوف ومنيا انموذج انحدار بواسوف وغيرىا مف النماذج  االنحدار الموجستي والنماذج ذات االستجابة المتقطعة كتوزيع

( يتعامؿ مع االستجابة النوعية واالستجابة الكمية باالضافة الى البيانات GLM،ومف وجية نظر اخرى فاف نموذج )
 .(7)المصنفة والثنائية ومف ىنا جاء ىذا التوسيع

( والتي تتعامؿ مع  Canonical form of exponential familyوعمى ذلؾ فاف صيغة كونكاؿ لمعائمة االسية )
 توزيعات واسعة لالستجابة توصؼ بالصيغة 

               …. (3) 
 nyisonceفانيا عبارة عف معممة ) ( اما Canonical parameterيدعى بمعممة كونكاؿ ) اذ اف 

parameter واف المتوسط ليا ) 

 
                                        .…(4) 

 
 ثانيا: النماذج االحتمالية لمبيانات ثنائية االستجابة

في المتغير ثنائي  Xتستخدـ ىذه النماذج كأسموب فاعؿ يعطي صورة دقيقة عف مقدار تأثير المتغير التوضيحي   
ليس ثابتا مف عالقتو بالمتغير التوضيحي  Yوذلؾ الف تبايف وىي ليست نماذج انحدار خطي بسيط  ،  Yاالستجابة

X ويساوي: 

                             …. (5) 
 (3)( بمعنى اف االستجابة تحدث او ال تحدثyes, noاذ اف العديد مف البيانات ثنائية اي تاخذ فقط قيمتاف مثؿ )    

 بنموذج باالعتماد عمى توزيع برنولي لممتغيرات وعندىا يصبح االحتماؿ :،مثؿ ىذه البيانات باالمكاف اف تصاغ 
             …. )6( 

واف  واالحتماؿ   mمف المحاوالت المستقمة لتوزيع برنولي فاف المتغير يتوزع توزيع ثنائي الحديف بالمعممة  mولػ     
 . عندىا يوصؼ بالصيغة   Xوالذي يرتبط بالمتغير التوضيحي   الجزء االساسي الميـ ىو االحتماؿ 

 (  Logistic regressions model ) لوجت( ) نموذج االنحدار الموجستي -1
يعد تحميؿ االنحدار الموجستي االسموب االفضؿ في حالة المتغير التابع ثنائي القيمة ، كونو أقؿ حساسية تجاه    

رافات عف التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة وغير ذلؾ مف المميزات التي تجعمو مالئما أكثر مف باقي االساليب االنح
،والدالة الموجستية ىي دالة متصمة يتراوح مداىا بيف  (4)االحصائية التي طّورت لتحميؿ البيانات ذات المتغيرات النوعية
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( كما تقترب مف الواحد كمما اقترب ىذا ∞-االيمف لمدالة مف ) ( حيث تقترب مف الصفر كمما اقترب الطرؼ1،1)
 .S(2)( وبذلؾ ياخذ شكؿ +∞الطرؼ مف )

 : (6) مف المتغيرات المستقمة كما يمي kويمكف كتابة نموذج االنحدار الموجستي عند وجود 

    Logit=loge (odds)=loge ( )= 2+…….+ k        ….(7) 
p )احتماؿ وقوع الحدث )النجاح : 

1-p )احتماؿ عدـ وقوع الحدث )الفشؿ : 
 (odds: نسبة الترجيح لمحدث )  
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 ( Probit modelنموذج وحدة االحتماؿ )  -2

يشكؿ ىذا النموذج اسموبا يوازي وبشكؿ وثيؽ لنموذج االنحدار الموجستي ،حيث يتشابو معو في طبيعة المتغير التابع    
واذا كاف يتبع  cdfودالة التوزيع التراكمية  pdfعمى دالة الكثافة االحتمالية الذي ياخذ قيمتيف ىما الصفر والواحد ويعتمد 

1وتبايف    µ=1توزيع طبيعي بمتوسط 
2
  فاف دالتي pdf، cdf (8) تكوناف عمى النحو االتي: 
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يوصؼ النموذج بالشكؿ ( Probit modelوعندما تكوف دالة الربط المستخدمة لمتوزيع الطبيعي فاف نموذج )  

 االتي:
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  وتعرؼ دالة الربط بالعالقة 

 أي اف 
                                 …. (11) 

 (6) (Normit Modelويسمى النموذج ايضا )     

اف العالقة بيف المتغير المعتمد والمتغيرات المستقمة ىي ليست خطية لذلؾ نمجأ في عممية تقدير المعممات 
 . ( 8)رؽ التحميؿ العددياألنموذج إلى طريقة التكرار لمحصوؿ عمى أفضؿ تقدير لممعممات وذلؾ باستخداـ طريقة مف ط

 الجانب التطبيقي
 مجتمع الدراسة وعينة البحث    -1

موظؼ ممف لدييـ  51تـ اختيار عينة البحث مف مجتمع جامعة الكوفة ، اذ تـ اخذ عينة عشوائية طبقية بحجـ     
عينات العشوائية ( سنوات وضمف العناويف الوظيفية مف المجتمع الكمي وحددت حجـو ال11خدمة جامعية ال تقؿ عف )

 المسحوبة مف كؿ طبقة)كمية( باالعتماد عمى وزف الطبقة في المجتمع)الجامعة(. 
   استمارة االستبياف المعتمدة  -2

( وباالسػػتعانة بػػالبحوث السػػابقة التػػي تناولػػت دراسػػة 1تػػـ تصػػميـ اسػػتمارة اسػػتبياف خاصػػة بموضػػوع البحػػث )ممحػػؽ      
تتكوف استمارة االستبياف مف جزأيف األوؿ متعمؽ باألسئمة الديموغرافية  والجزء الثاني مف  تقييـ الموىوبيف )المتميزيف(. إذ
( فقرة تضمنت كؿ فقرة عدد مف األسئمة المتعمقػة بػالفقرة الرئيسػة، واالجابػة عمػى الفقػرات 19األسئمة الخاصة بالمتميزيف )

 -3البػػديؿ )ال أوافػػؽ(، -2ؿ)ال أوافػػؽ بشػػدة(،  لمبػػدي -1صػػممت وفػػؽ مقيػػاس ليكػػارت الخماسػػي وحسػػب الترتيػػب ا تػػي: 
 لمبديؿ )أوافؽ بشدة(. -5لمبديؿ) أوافؽ(،  -4لمبديؿ)غير متأكد( ، 

 قياس الثبات لالستبانة  -3

كرونبػػاخ كمعامػػؿ لمثبػػات والػػذي -لقيػػاس درجػػة الثبػػات لمبيانػػات المستحصػػمة مػػف اسػػتمارة االسػػتبياف يسػػتخدـ معامػػؿ الفػػا  
كرونبػاخ تكػوف -لصفر والواحد الصحيح، فاذا لـ يكف ىنػاؾ ثبػات فػي البيانػات فػاف قيمػة معامػؿ الفػاياخذ قيـ تتراوح بيف ا

مساوية لمصػفر وعمػى العكػس اذا كػاف ىنػاؾ ثبػات تػاـ فػي البيانػات فػاف قيمػة المعامػؿ تسػاوي الواحػد الصػحيح. أف زيػادة 
ينػػػة عمػػػى مجتمػػػع الدراسػػػة.  ويقصػػػد بالثبػػػات  كرونبػػػاخ تعنػػػي زيػػػادة مصػػػداقية البيانػػػات مػػػف عكػػػس نتػػػائج الع-معامػػػؿ الفػػػا

(Reliability اسػػتقرار المقيػػاس وعػػدـ تناقضػػو مػػع نفسػػو، أي أف المقيػػاس يعطػػي نفػػس النتػػائج باحتمػػاؿ مسػػاوي لقيمػػة  )
 المعامؿ اذا اعيد تطبيقو عمى نفس العينة.

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  -4

معػامالت اإلرتبػاط بػيف عناصػر  لمتوسػط  اخ كقيمػة مرجحػةكرونبػ -بموجب ىذه الطريقة يمكف التفكيػر فػي ألفػا 
  : الفكرة كرونباخ المعياري توضح -اإلختبار أو اإلستبانة وصيغة الحساب التالية لمعامؿ ألفا

  اذ اف:                                     (12).……       
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 كرونباخ المعياري-: معامؿ الفا
Nحجـ العينة : 
 : متوسط االرتباطات بيف العناصر 
امػػا فيمػػا يتعمػػؽ بصػػدؽ المقيػػاس تػػـ االعتمػػاد عمػػى صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي والػػذي يقصػػد بػػو  مػػدى اتسػػاؽ مفػػردات     

االختبػػار مػػع بعضػػيا. او بمعنػػى اخػػر مػػدى العالقػػة بػػيف المفػػردة الواحػػدة واالختبػػار او االجػػزاء ذات العالقػػة المفترضػػة،  

ي يتـ قياسو باسػتخداـ المؤشػر االحصػائي والذ
2

hj  والتػي تمثػؿ مجمػوع مربعػات تشػبعات كػؿ متغيػر وىػو نسػبة التبػايف
،اي انيػػا تعطػػػي مػػدى التػػػداخؿ بػػيف المتغيػػػرات  Rالػػذي تفسػػره العوامػػػؿ المشػػتركة الناتجػػػة مػػف تحميػػػؿ مصػػفوفة االرتبػػػاط 

 والعوامؿ المشتركة .
 مناقشة النتائج -5

( استمارة عمى شريحة الموظفيف الجامعييف مف بمستوى مدير ومعاوف 51تـ  توزيع استمارة االستبياف بعدد )   
( استمارة. ومف خالؿ استخداـ البرنامج 2مدير، وقد تـ جمع االستمارات وكانت ىناؾ استمارات مفقودة بعدد)

(( كانت نتائج االسئمة  (Statistical Package for Social Sciences SPSS Ver.20اإلحصائي الجاىز)
 الديموغرافية كا تي:

 (: تكرارات االسئمة الديمغرافية1جدوؿ )
سنوات 
 الخدمة

 التكرار الجنس التكرار سنوات الخبرة التكرار العمر التكرار

 35 ذكر 19 14-10 25 40-31 10 مدير
 معاوف مدير

38 
41-50 10 15-19 10 

 أنثى
13 

كثرفأ 19 13 فاكثر 50  19 
 وتـ استخراج مقياسي الصدؽ والثبات وكانت النتائج كاالتي:

الثبات بطريقة الفا كرونبػاخ: تػـ حسػاب معامػؿ ألفػا كرونبػاخ السػئمة االسػتبياف الخاصػة بػالمتميزيف ، فقػد بمػغ معامػؿ  -1
 ( ، وىو معامؿ مرتفع وذو تاثير جيد مما يؤكد ثبات اسئمة االستبياف.0.816الثبات )

دؽ االتسػػاؽ الػػداخمي : تػػـ حسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي وايجػػاد مقػػدار التبػػايف المفسػػر السػػئمة االسػػتبياف وقػػيـ صػػ -2
 (.2وكما موضح في الجدوؿ ) الجذور المميزة،

 (: الجذور الكامنة ونسبة كؿ عامؿ مف التبايف الكمي2جدوؿ )

ميعية لنسب القيمة التج نسبة التبايف المفسرة% قيـ الجذور المميزة العوامؿ
 التبايف المفسرة %

1 6.633 34.910 34.910 
2 2.704 14.232 49.142 
3 1.791 9.424 58.566 
4 1.191 6.268 64.834 
5 1.117 5.880 70.714 
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( .أمػا مجمػوع نسػبة 1.117-6.633( أف قيـ الجذور المميزة لمعوامؿ الخمسة تراوحت بيف )2نالحظ مف الجدوؿ )     
مػػف اسػػئمة االسػػتبياف الخاصػػة   (70.714)، أي أف العوامػػؿ الخمسػػة تفسػػر مػػا مقػػداره  (70.714)فسػػرة بمػػغ التبػػايف الم

 بالمتميزيف وىي نسبة جيدة في العمـو االجتماعية .
 (.3اختبار فرضيات البحث: تـ تبويب النتائج التي تـ جمعيا مف استمارة االستبياف كما في الجدوؿ) -3

 صة بكؿ االجابات حسب االسئمة الرئيسية(:التكرارات الخا3جدوؿ)
Total X5 

 الاوافؽ بشدة
X4 
 الاوافؽ

X3 
 غير متاكد

X2 
 اوافؽ

X1 
 اوافؽ بشدة

Y 
 االسئمة

48 1 2 4 17 25 1 
48 1 2 18 11 16 2 
48 3 2 11 14 19 3 
48 1 1 9 18 21 4 
48 1 1 17 9 21 5 
48 1 3 11 11 25 6 
48 1 1 11 12 26 7 
48 1 1 15 18 14 8 
48 4 13 24 3 4 9 
48 4 16 18 6 4 10 
48 4 9 24 8 3 11 
48 1 1 6 15 25 12 
48 1 1 15 14 18 13 
48 1 1 11 15 21 14 
48 1 1 12 17 18 15 
48 1 1 11 14 22 16 
48 1 1 11 11 26 17 
48 1 1 12 19 16 18 
48 1 2 13 15 17 19 

 
ا لما تـ ذكره في مشكمة البحػث ، يػتـ صػياغة الفرضػيات المػذكورة سػابقًا واختبارىػا ولغرض اختبار فرضيات البحث وفق  

 كا تي:
الفرضية االولى: مدى تناسب الخصائص السموكية في تحديد التميز لكؿ مف النموذج الموجستي ونموذج وحدة 

 االحتماؿ.
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ستي ونموذج وحدة االحتماؿ، وتـ اختبار لالجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ البيانات عمى كؿ مف النموذج الموج
 فرضية العدـ التي تنص عمى مايمي:

H0:  جميع معامالت الخصائص السموكية لمموظؼ المتميز تساوي صفر 
H1:         يوجد عمى االقؿ اكثر مف معامؿ لمخصائص السموكية لمموظؼ المتميز  

 ال تساوي صفر         
 (.4وكانت النتائج كما في الجدوؿ)

2(: قيمة اختبار 4جدوؿ )
χ مربع كاي( لمنموذجيف( 

Model Chi-Square d.f Sign. 
Logistic regression 83.151 13 0.000 
Probit Analysis 55.211 13 0.000 

 
2الجدوؿ اعاله يوضح اف قيمة     

χ  لمنموذج الموجستيLogistic Model )  ( ىي )ومف خالؿ جداوؿ 83.051 )
2

χ  بدرجة حرية(( ومستوى معنوية )13α=0.05(تبيف اف القيمة الحرجة لمربع كاي ىي)ينتج عف ذلؾ 22.362 )
، وىذا يعني اف النموذج الموجستي معنوي احصائيا ،كما اف قيمة  H1والقبوؿ بالفرضية البديمة  H0رفض فرضية العدـ 

p-value ( 0.05اقؿ مف مستوى المعنوية. ) 
2ويوضح الجدوؿ ايضا اف قيمة    

χ ( لنموذج وحدة االحتماؿModel  Probit( ىي )وىي اكبر مف القيمة 55.211 )
، وىذا يعني اف النموذج االحتمالي معنوي احصائيا  H1والقبوؿ بالفرضية البديمة  H0الحرجة بذلؾ ترفض فرضية العدـ 

 ( .0.05اقؿ مف مستوى المعنوية ) p-value،كما قيمة 
لمذاف يتضمناف المتغيرات المستقمة المتمثمة باالسئمة الخاصة بالموظؼ المتميز وعالقتيا وبشكؿ عاـ كال النموذجيف ا    

 بمتغير االستجابة )التابع( ىي معنوية احصائيا ويوجد عمى االقؿ متغير مستقؿ معاممو اليساوي صفر .
 موذج وحدة االحتماؿ؟الفرضية الثانية: ىؿ ىناؾ فروؽ في قدرات المتغيرات المستقمة في النموذج الموجستي ون

وتعني ىؿ توجد فروؽ في المتغيرات المستقمة )االجابات الخاصة باستمارة االستبياف(  داخؿ النموذجيف اـ ال      
 لمنموذجيف. Z( يبيف معامالت المتغيرات المستقمة واختبار 5،والجدوؿ )

 لمعنوية معممات االنموذجيف  Z(: اختبار 5جدوؿ )
Sig. Z- 

Statistic 
S.E Coeff. Indp. 

Variable 
Model 

0.011 -2.101 0.002 -0.00489 X1 Logistic 
0.623 0.2137 0.003 0.0014 X2  
0.064 -1.561 0.003 -0.0071 X3  
0.005 2.1158 0.023 0.06141 X4  
0.008 -2.511 0.051 -0.1413 X5  
0.000 -6.541 0.440 -2.4015 intercept  
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0.0001 -4.112 0.0011 -0.0052 X1 Probit 
0.052 -1.811 0.003 -0.00279 X2  
0.334 -0.567 0.001 -0.00133 X3  
0.031 2.894 0.014 0.0318 X4  
0.001 -3.14 0.0321 -0.08734 X5  
0.001 -6.113 0.241 -0.9605 intercept  

 
معنوية  (Logistic Model)ذج الموجستي( في النمو X1  ،X4  ،X5نالحظ مف خالؿ الجدوؿ اعاله اف كاًل مف )   

(، 0.05( عمى التوالي وىي اقؿ مف مستوى المعنوية )0.011  ،0.005  ،0.008) .Sigاحصائيا اذ بمغت قيمة 
وحدة االحتماؿ   وىذا يعني اف اوزاف االجابات تؤثر عمى الدراسة موضوع البحث . مف ناحية اخرى ، في النموذج

(Probit Model)  تبيف لنا( اف المتغيرات المستقمةX1  ،X4 ،X5 معنوية احصائيا اذ بمغت قيمة )Sig. (10.000 ،
( وىذا يعني اف اوزاف االجابات تؤثر عمى 0.05( عمى التوالي وىي اقؿ مف مستوى المعنوية )0.001،  0.031

 الدراسة موضوع البحث ايضًا.
 

 ومعامالت وحدة االحتماؿ؟الفرضية الثالثة : كيؼ تفسر معامالت االنحدار الموجستي 

اف معامالت النموذج الموجستي يمكف تفسيرىا بحسب القيـ المقدرة لممعممة وكما تـ ذكره سابقا لمنموذج الموجستي ىناؾ 
( والتي تمثؿ االجابات X5و  X4و  X1ثالث اجابات ظيرت معنوية احصائيا اذ بمغت معامالت المتغيرات المستقمة )

( عمى التوالي،  0.1413-، 0.06141،  0.00489-، ال اوافؽ بشدة( عمى التوالي ىي))اوافؽ بشدة، ال اوافؽ
( وىذا يشير اف االسئمة المتعمقة بخصائص 0.00489-ونالحظ اف االجابة )اوافؽ بشدة( حصمت عمى معامؿ )

نسبة لالجابة )ال ( لكؿ اجابة واحدة تنقص عف ىذا السؤاؿ. اما بال0.00489الموظؼ الجامعي المتميز تقؿ بمقدار )
( لكؿ اجابة 0.06141( وتشير الى اف االسئمة المتعمقة بالخصائص تزداد بمقدار )0.06141اوافؽ( اذ بمغ معامميا )

( حيث 0.1413-واحدة تزداد عمى ىذا السؤاؿ. فيما بمغ معامؿ المتغير االخير والمتمثؿ باالجابة )ال اوافؽ بشدة( ىو )
 ( لكؿ اجابة واحدة تنقص عف ىذا السؤاؿ.0.1312مقة بالخصائص تقؿ بمقدار )يشير الى  اف االسئمة المتع

اما بالنسبة لنموذج وحدة االحتماؿ يمكف تفسيرىا بحسب القيـ المقدرة لممعممة وظيرت ىناؾ ثالث اجابات معنوية    
افؽ بشدة، ال اوافؽ ، ال ( والتي تمثؿ االجابات )او X5و  X4و  X1احصائيا اذ بمغت معامالت المتغيرات المستقمة )

( عمى التوالي، ونالحظ اف االجابة )اوافؽ بشدة( -0.08734 0.0318 ،0.0052- اوافؽ بشدة( عمى التوالي ىي )
( وىذا يشير اف االسئمة المتعمقة بخصائص الموظؼ الجامعي المتميز تقؿ بمقدار 0.0052-حصمت عمى معامؿ )

( وتشير 0.0318السؤاؿ. اما بالنسبة لالجابة) ال اوافؽ( اذ بمغ معامميا )( لكؿ اجابة واحدة تنقص عف ىذا 0.0052)
( لكؿ اجابة واحدة تزداد عمى ىذا السؤاؿ. والمتغير االخير 0.0318الى اف االسئمة المتعمقة بالخصائص تزداد بمقدار )

لكؿ اجابة واحدة تنقص ( 0.08734( ويشير اف االسئمة المتعمقة بالخصائص تقؿ بمقدار )0.08734-بمغ معاممو )
 عف ىذا السؤاؿ.
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 االستنتاجات 
 ىذا التحويالت تسبب تشابو بسيط ولكف ليس تطابقا في النتائج لكال النموذجيف.  -1
 التفسير لمعامالت كال النموذجيف االختالؼ الرئيسي لمنموذج الموجستي مقارنة مع نموذج وحدة االحتماؿ في طريقة  -2
 تغيرات في كال النموذجيف كانت معنوية وىي متشابية ولكف مختمفة بالمعممات .الدراسة خمصت اف ىناؾ ثالث م -3

 التوصيات 

ضرورة توسع استخداـ نماذج االنحدار لممتغيرات التابعة ثنائية القيمة كاسموب مالئـ وفعاؿ في الكشؼ عف مقدار -1
 تأثير المتغيرات المستقمة في المتغير التابع ثنائي القيمة.

االعتبار باىمية المقارنة بيف النموذجيف وخاصة باختالؼ انواع توزيعات المتغيرات المعتمدة وذلؾ  االخذ بنظر-2
 لتغطية كؿ االحتماالت واالختالفات مابيف النموذجيف.

 االىتماـ ومف خالؿ القوانيف بالمتميزيف وبجميع المجاالت لما لو مف تأثير عمى جودة االداء-3
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 (1حق )مم
 يوضح استمارة االستبياف التي تـ اعتمادىا في جمع البيانات

 استمارة استبياف
 اخي الموظؼ العزيز.... 

في جامعة الكوفة باستخداـ   بيف يديؾ استمارة استبياف وىي جزء مف بحثنا الموسـو )تقييـ الموظؼ المتميز
تتضمف استمارة االستبياف أسئمة معينة تخص الخصائص النموذج الموجستي ونموذج وحدة االحتماؿ )دراسة مقارنة(( ، 

السموكية لمموظؼ الجامعي المتميز )مدير، معاوف مدير( والذي يتمتع بذكاء وميارة وظيفية مميزة في تقديـ الخدمة. 
مى وباعتبارؾ احد أركاف الخدمة الجامعية كونؾ تتعامؿ مع شريحة ميمة مف الكوادر التدريسية والكوادر الطالبية ع

 مستوى الجامعة نرجو اإلجابة عف األسئمة ا تية والتي تساعدنا في تحديد الموظؼ الجامعي المتميز. 
 ولكـ منا جزيؿ الشكر واالمتناف

 الباحثة
 اواًل : معمومات عامة :
 ( اماـ الفقرة المختارة في كؿ مما يمي : الرجاء وضع اشارة )

   51اكثر مف      51 الى 41مف        41الى  31العمر :    مف  .1
 

  أنثى                   الجنس  : ذكر    .2
 

  مدير            العنواف الوظيفي : معاوف مدير   .3
 

 التخصص   :......................................................          .4
 

 عدد سنوات الخبرة في الوظيفة  :  .5
 
 سنة   19إلى  15ف م -      سنة    14إلى   11مف  -
 سنة   19أكثر مف  -
 

 المنصب الحالي  : .....................................................  .6
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 ( تحت االختيار المناسب أماـ كؿ عبارة :  ثانيًا : الرجاء وضع إشارة )

 الفقرة ت

 االختيارات

 أوافؽ بشدة

81-111% 

 أوافؽ

61-79% 

 غير متأكد

41-59% 

 اوافؽال

21-39% 

 الاوافؽ بشدة

1-19% 

      الموظؼ الجامعي المتميز ىو الذي يتمتع بػ : .1

      أداء تحصيمي مرتفع.- 
      مستوى ذكاء عالي.- 
أداء متميز وميارة في األنشطة داخؿ الجامعة وخارج - 

 الجامعة.
     

      صفات شخصية قيادية.- 
      كؿ ما سبؽ.- 
      ؾ.غير ذل- 

المرحمة الدراسية التي يفضؿ اف تبدأ فييا عممية الكشؼ  . 2
 عف الموظؼ المتميز ورعايتو.

     

      مرحمة االعدادية- 

      مرحمة الدبمـو- 

      مرحمة البكالوريوس- 

      الجيات القائمة بعممية الكشؼ عف المتميزيف ورعايتيـ  .3

      بحث العممي.وزارة التعميـ العالي وال- 

      الجامعات العراقية- 

      ىيئة المعاىد الفنية- 

      كؿ ماسبؽ- 

     الوسائؿ التي يفضؿ اف تتبع في الكشؼ عف الموظفيف  .4
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 المتميزيف في العراؽ ىي :

      آراء ومالحظات الكادر الوظيفي مف ذوي الخبرة- 

      اختبارات الذكاء- 

      االداء الوظيفياختبارات - 

      اختبارات القدرات والميوؿ - 

      المشاركات الفاعمة في النشاطات الجامعية- 

      كؿ ماسبؽ-  

      االستراتيجيات األنسب لرعاية المتميزيف ىي : .5

      دورات تطويرية داخؿ وخارج الجامعة- 
      برامج أضافية متطورة عف العمؿ الوظيفي.- 
      جمعيات وأندية عممية- 
      برامج خارج العراؽ خاصة لممتميزيف.- 

      الحوافز األكثر مالئمة التي تقدـ لممتميزيف : .6

      تكريـ- 

      رحالت- 

      مكافآت- 

      منح دراسية )عميا(- 

      كؿ ماسبؽ- 

األفضؿ لمف يعمؿ ضمف فريؽ برنامج اكتشاؼ  .7
 متميزيف اف يكوف:ال

     

      مختص في مجاؿ الموىبة ولو خبرة عممية رصينة- 

      مختص بأحد العمـو- 
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      موظؼ إداري- 

      كؿ ماسبؽ- 

 

 

 الفقرة ت

 االختيارات

 أوافؽ بشدة

81-111% 

 أوافؽ

61-79% 

 غير متأكد

41-59% 

 الاوافؽ

21-39% 

 الاوافؽ بشدة

1-19% 

      اية الموظؼ المتميز بحاجة إلى:اكتشاؼ ورع .8

إعداد وتدريب متخصصيف مف الموظفيف مف ذوي - 
 الخبرة

     

      تطوير األنظمة والبرامج التدريبية- 

      إجراء األبحاث والدراسات التطويرية- 

      تفعيؿ دور المجتمع لدعـ المتميزيف- 

      كؿ ما سبؽ- 

اصة برعاية المتميزيف في جامعات توجد برامج تدريبية خ .9
 وكميات العراؽ

     

توجد أقساـ وتخصصات بجامعات العراؽ مختصة  .11
 بمجاؿ التميز

     

توجد إدارات خاصة داخؿ وزارة التعميـ العالي تيتـ  .11
 بشؤوف الموظفيف  المتميزيف في الجامعات

     

     دة مف فيما يختص بالموظؼ المتميز مف الميـ االستفا .12
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 التجارب العربية والعالمية وتبادؿ الخبرات بيف الدوؿ.

      ادوار الموظؼ المتميز في مجاؿ الوظيفة: . 13

      دوره في التخطيط االستراتيجي- 

      دوره في تحديد أىداؼ الخدمة الخامعية- 

      دوره في تنظيـ عممية التطوير- 

      ارات )أدارية واجتماعية(دوره في إكساب العامميف مي- 

      دوره كخبير ومستشار لموظفيو- 

      ادوار الموظؼ المتميز في مجاؿ البحث  .14

دوره كموظؼ فعاؿ يمتمؾ القدرات والميارات التي - 
 تساعده عمى تنفيذ مشروعات تطويرية

     

      دوره في تطوير قدراتو االدارية- 

      راكز الجامعة وكمياتيادوره كعضو فاعؿ في م- 

دوره كمحمؿ يمتمؾ القدرة عمى تحديد وتحميؿ المشكالت - 
 االدارية في جامعتو.

     

      األدوار في مجاؿ خدمة المجتمع  . 15

دوره كرائد اجتماعي يحرص عمى نقؿ ثقافة المجتمع - 
 لموظفيو

     

      دوره كعضو فاعؿ في الكوادر الوظيفية والمؤسسات- 

دوره كمواكب لمتطورات الحديثة في عصر المستجدات - 
 والتغيرات المتسارعة

     

     سمات عممية مينية ومينية وثقافية التي يجب توافرىا في  .16
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 الموظؼ المتميز

      ذو ثقافة عالية وممـ بثقافة مجتمعو- 

      خبير متخصص في اختصاصو الوظيفي- 

      يو قدرة ومعرفة بتوظيؼ التقنيات(خبير تكنولوجي )لد- 

 
 
 

 

 

 

 الفقرة

 االختيارات

 أوافؽ بشدة

81-111% 

 أوافؽ

61-79% 

 غير متأكد

41-59% 

 الاوافؽ

21-39% 

 الاوافؽ بشدة

1-19% 

      سمات شخصية : .17

      منتمي لمينتو وعاشؽ ليا- 

      منضبط وظيفيا وممتـز في أداء ميماتو- 

      ظير والينداـأنيؽ الم- 

      ذو سموؾ قويـ - 

      مخمص ومثابر ومتفاني في عممو- 

      اإلنتاج العممي: .18

      كثرة اإلنتاج العممي عمى مستوى الجامعة- 

      تنوع النشاطات بيف اقساـ الجامعة- 

تنوع النشاطات أساسية وتجريبية او بحوث استراتيجية - 
 ؿلتحسيف جودة العم
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      كثرة عدد المشاركات في الدورات التدريبية في الجامعة- 

      جودة اإلنتاج العممي واالداري: .19

      التقدير واالعتراؼ الميني في دائرتو- 

كثرة الجوائز الشرفية والمنح والمكافآت وشيادات - 
 التقدير التي يحصؿ عمييا الموظؼ المتميز

     

      جنبي لمنشاطات والدورات التدريبيةالتمويؿ األ- 

إسياـ الموظؼ في أثراء المعرفة وتطويرىا في مجاؿ - 
 العمؿ الجامعي.

     

حصوؿ الموظؼ المتميز عمى شيادات خبرة في بعض - 
 المجاالت االدارية التي ينجزىا.

     


