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األهلية العراقية, وتألفت متغريات الدراسة من املتغري املستقل إسرتاتيجيات املوارد البرشية وأبعاده 

أثر  بإعداد استبانة لقياسواملتغري التابع األداء الوظيفي وأبعاده ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث 

( استبانة عىل 350إسرتاتيجيات املوارد البرشية يف األداء الوظيفي, وتم اختيار عينة الدراسة حيث وزع )
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 عدد أفراد عينة الدراسة 

فة, ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها فقد قام الباحث باستخراج موظف وموظ 311))

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية, وتطبيق معادلة االنحدار األحادي باستخدام الربنامج 

 SPSS.اإلحصايئ 

ة يف رد البرشيوعليه توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج, كان أهمها أن مستوى إسرتاتيجيات املوا

 الجامعات األهلية العراقية جاء متوسطاً بصورة عامة.

ويف ضوء النتائج أوصت الدراسة برضورة العمل عىل تطوير قدرات الجامعة بتحديد مواطن العجز 

والفائض يف املوارد البرشية, ورضورة اهتامم الجامعات بتوفري أحدث الوسائل اإللكرتونية لتدريب 

 ىل تطوير أدائهم.العاملني للقدرة ع
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ABSTRACT 
 

The study aimed to identify the impact of the human resources strategies on the 

professional performance: A field study on the Iraqi private universities. The study 

variables consisted of the human resources strategies as an independent 

variable and the professional performance as a dependent variable. To achieve 

the objectives of the study, the researcher prepared a questionnaire for utilized 

collecting the data and selected a random sample of 311 male and female 

employees was selected at the Iraqi private universities. 

To answer the study questions and test its hypotheses, the researcher used a set 

of statistical methods such as the arithmetic means, standard deviations, and the 

multiple regression equation by using the SPSS. 

The study reached many results, most important of which was that the level of 

the human resource strategies at the Iraqi private universities was medium.  

In the light of the results, the researcher recommended both directors and 

decision makers at the Iraqi private universities to work on developing the 

universities capabilities to identify the shortages and surplus in the human 

resources and to provide advanced technological equipments as means to train 

employees in order to develop their performance. 
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  الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 

 املقدمة: 1-1 

يعد املورد البرشي ذو أهمية كبرية ألي منظمة تسعى للبقاء واالزدهار, فاملنظامت يف املعارصة  

بحاجة إىل مداخل فاعلة إلدارتها, واملورد البرشي أحد هذه األدوات التي متكن املنظامت من تحقيق أهدافها 

اعلية وبأقل  كلفة ممكنة ومشاكل محتملة, وحظيت إدارة املوارد البرشية يف املنظامت بصورة أكرث كفاءة وف

املعارصة بأهمية كبرية نظراً للدور الذي تقوم به يف توجيه وقيادة األفراد العاملني بوصفهم عنارص أساسية 

ؤدي إدارة نوية, وبذلك تيف العملية اإلنتاجية وكونهم ثروة ال ميكن التفريط بها من النواحي املادية واملع

املوارد البرشية دوراً إسرتاتيجياً للمنظامت, حيث إن بقاء املنظمة ومنوها يعتمد بقدرتها عىل توظيف 

إمكانياتها ومواردها املتاحة وتوجيهها استناداً إىل نوع اإلسرتاتيجية التي يتم تبنيها. ومبا ينسجم مع ما 

 عالقة بطبيعة نشاطات وأعامل املنظمة. يحدث يف البيئة من متغريات وتطورات ذات

وتزايد األهمية بإدارة املوارد البرشية, والذي يعد من أهم املوارد الحرجة يف املنظمة يف التعامل  

مع الوظائف التقليدية )إلدارة األفراد( إىل الدور املستجيب الذي يقوم من خالله املديرون واملتخصصون 

اعد يف تحقيق أهداف املنظمة ثم إىل الدور التباديل الذي يقوم عىل بتصميم وتنفيذ أنظمة وبرامج تس

أساس مشاركة املديرين يف اتخاذ القرارات الخاصة باملوارد البرشية وصوالً إىل الدور التكاميل ملدير إدارة 

ة ز املوارد البرشية الذي أصبح أحد أعضاء اإلدارة العليا التي ترسم إسرتاتيجية املنظمة ويف خلق املي

 التنافسية وتشخيص مستوى فاعلية املنظمة.

وتعد املوارد البرشية أحد العنارص املهمة للوصول إىل تحقيق األهداف والغايات املرجوة وتكمن أهمية 

املوارد البرشية يف رفع كفاءة املنظمة وفعالية أداءها ملهامها واألنشطة التي تقوم مبامرستها, ويف الوقت 

إىل موارد برشية متتاز باملهارات العالية والقدرات املتميزة التي يعجز املنافس  الحارض تعاظمت الحاجة

 عىل تقليدها.
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وتستطيع املنظامت استخدام املهارات والقدرات والخربات البرشية إلنتاج وابتكار أفكار جديدة تنعكس 

ىل حد وميثل املوظفون إ بشكل إيجايب عليها مام يؤدي إىل تحسني أداء منتجاتها وزيادة حصتها السوقية

 كبري رأس املال الفكري للمنظمة.    

ونظراً ألهمية الدور الذي ميكن أن تلعبه إسرتاتيجيات املوارد البرشية يف التأثري عىل األداء العام يف 

املنظمة واألداء الوظيفي بصورة خاصة, فقد جاءت هذه الدراسة يف محاولة للتعرف عىل واقع 

املوارد البرشية يف إحدى املجموعات التي تعمل يف إحدى القطاعات التعليمية  إسرتاتيجيات إدارة

 الحساسة وهو الجامعات.

 

 أهمية الدراسة:2-1 

 من الناحية العلمية تكتسب الدراسة أهميتها العلمية من النقاط التالية: -1

ث أنها تُعد اللبنة إن الدراسة تكتسب أهميتها من مدى أهمية إسرتاتيجيات املوارد البرشية, حي -

األساسية لجميع وظائف املنظمة مبنية عىل اختيار الشخص املناسب لوضعه يف املكان والوقت والحجم 

املناسب فضال عن وظائفها األخرى مثل التدريب والتخطيط, لذلك ستكون هذه الدراسة ذات أهمية 

 يةبالنسبة للجامعات ملا ستحتويه من معلومات متعلقة باملوارد البرش

إمكانية تقديم املساعدة للقادة يف املنظامت بشكل عام ويف الجامعات بشكل خاص للتعرف عىل األثر  -

الذي قد تحدثه إسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية عىل األداء الوظيفي, يف ضوء ما تتوصل إليه هذه 

 الدراسة من نتائج وتوصيات لزيادة فعالية وظائف املوارد البرشية.

أهمية هذه الدراسة من كونها تعد من أوائل الدراسات عىل حد علم الباحث التي تطرقت إىل  تظهر -

 موضوع إسرتاتيجيات املوارد البرشية واألداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية.

 

 من الناحية التطبيقية تكتسب الدراسة أهميتها التطبيقية من النقاط التالية. -2

بحث لتسليط الضوء بشكل متواضع عىل اإلسرتاتيجيات التي تتبعها إدارة املوارد _ يساهم هذا ال   

البرشية, باإلضافة إىل أعداد إطار فكري ملتغريي الدراسة )إسرتاتيجيات املوارد البرشية, واألداء الوظيفي( 

ويأمل ويساهم هذا البحث لدراسات ميدانية قادمة تساهم يف معالجة هذا املوضوع من جوانب عديدة 

 الباحث أن تستفيد الجهات ذات العالقة من نتائج الدراسة إضافة إىل الجهات املعنية.
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 أهداف الدراسة:3-1  

 بناًء عىل ما تقدم فإن الدراسة الحالية تهدف إىل التعرف عىل:

 .مستوى تبني إسرتاتيجيات املوارد البرشية من وجهة نظر العاملني يف الجامعات األهلية العراقية -

 مستوى األداء الوظيفي للعاملني يف الجامعات األهلية العراقية. -

أثر إسرتاتيجيات املوارد البرشية واملتمثلة بـ )إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية, إسرتاتيجية التوظيف,  -

داء إسرتاتيجية الحوافز واملكافآت, إسرتاتيجية التدريب والتطوير وإسرتاتيجية تقييم األداء( عىل األ 

 الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية من وجهة نظر العاملني.

 

 مشكلة الدراسة:  4-1

إن نجاح منظامت األعامل يتطلب مواكبة كل ما هو جديد يف اإلدارة ويف ضوء التغريات الحالية  

 أصبح لزاما عىل املنظامت أن تسعى نحو التطوير والتجديد أكرث من أي وقت مىض حيث إن برامج

التدريب والتطوير واالستقطاب ال ميكن أن تساهم يف النجاح دون زيادة كفاءة األداء, وتقوم إدارة هذه 

املنظامت عىل تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ودراسة املنافسني وذلك من خالل تحديد 

ة, ضامن النمو واالستمراريقدراتها الحالية واملستقبلية ليضمن لها تحقيق األهداف ومواجهة املشاكل ل

وتكمن مشكلة الدراسة يف إن الجامعات تسعى بدورها إىل تحقيق كفاءة تنظيمية عالية وذلك من خالل 

ما يشهده قطاع التعليم من تغريات معرفية وتقنية وذلك من خالل إضفاء كل ما هو جديد لتحقيق 

ة طريق استقالل الطاقة الفردية والعقلي الكفاءة التنظيمية ورفع مستوى األداء الوظيفي للعاملني عن

 لألفراد.

 

 تحاول الدراسة عرض املشكلة وتحديد أبعادها من خالل اإلجابة عن السؤال التايل: 

السؤال الرئييس: هل يوجد أثر إلسرتاتيجيات املوارد البرشية بأبعادها يف األداء الوظيفي عىل الجامعات 

 األهلية العراقية؟ 
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 ال الرئييس عدد من األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع من السؤ 

 ما مستوى تبني إسرتاتيجيات املوارد البرشية يف الجامعات األهلية العراقية؟ -1

 ما مستوى األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية؟ -2

 

 فرضيات الدراسة: 5-1

إلسرتاتيجيات  (α ≤ 0.05)وى الداللة الفرضية الرئيسة األوىل: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مست

املوارد البرشية واملتمثلة بـ )إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية, إسرتاتيجية التوظيف, إسرتاتيجية الحوافز 

واملكافآت, إسرتاتيجية التدريب والتطوير وإسرتاتيجية تقييم األداء( عىل األداء الوظيفي يف الجامعات 

 هة نظر العاملني.األهلية العراقية من وج

 ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية:

إلسرتاتيجية  (α ≤ 0.05)الفرضية الفرعية األوىل: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 تخطيط املوارد البرشية عىل األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية.

إلسرتاتيجية  (α ≤ 0.05)انية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الفرعية الث

 التوظيف عىل األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية. 

إلسرتاتيجية  (α ≤ 0.05)الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية. الحوافز واملكافآت عىل األدا

إلسرتاتيجية  (α ≤ 0.05)الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 التدريب والتطوير عىل األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية. 

إلسرتاتيجية   (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة الفرضية الفرعية الخامسة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 تقييم األداء عىل األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية.    
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 مخطط الدراسة: 6-1

 يوضح الشكل التايل العالقة بني متغريات الدراسة:

 

 ع املتغريات املستقلة                                              املتغري التاب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مخطط الدراسة1الشكل )

 

 

(, ودراسة 2016(, ودراسة )البطاينة,Haoyong,2013املصدر: إعداد الباحث باالستعانة بدراسة )

(Goodman, & Svyantek 1999)   

 التعريفات اإلجرائية:7-1

يل دور إىل تفع إسرتاتيجيات املوارد البرشية: وهي مجموعة من املامرسات والوظائف اإلدارية التي تهدف

املوارد البرشية من خالل التدريب والتطوير والتوظيف والحوافز والتخطيط والتقييم والتعويض لتحقيق 

 أهداف املنظمة.

التدريب والتطوير: هو أحد الوسائل التي تستخدمها املنظامت ملواكبة التغريات الحاصلة يف البيئة من 

 مية للعاملني لتحسني األداء وزيادة اإلنتاجية.أجل تطوير وتنمية القدرات السلوكية والعل

التوظيف: هي مجموعة من األنشطة التي من خاللها تقوم املنظامت بسد احتياجاتها املستقبلية من 

 املوارد البرشية واختيار األفضل من بينهم.
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ثارة وتفاين وإ  الحوافز: هي عبارة عن العوامل والوسائل التي تحث العاملني عىل أداء واجباتهم بإخالص

 الدافع لدى العاملني للتجديد واإلبداع.

تخطيط املوارد البرشية: هو عملية التنبؤ املستقبلية باحتياجات املنظمة من األفراد العاملني من خالل 

 تحديد الكم والنوع املطلوب من العاملني إلنجاز أعامل معينة يف فرتة زمنية محددة وبتكلفة مناسبة.

هو عملية قياس األداء وتقييمه للتأكد من تحقيق األداء املستهدف لتقويم أداء العاملني تقييم األداء: 

لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل عىل تعزيز نقاط القوة والعمل عىل معالجة نقاط الضعف لتحقيق 

 أهداف املنظمة.

سؤوليات لتحقيق األهداف األداء الوظيفي: هو الناتج النهايئ الذي يحققه العامل من واجبات ومهام وم

 املنشودة.

 أداء املهام: هي قابلية األفراد ألداء األنشطة الفنية الجوهرية املهمة ألعاملهم. 

األداء السياقي: هي السلوكيات التي تساهم يف ثقافة ومناخ املنظمة, والسياق الذي تنفذ خالله 

 النشاطات التحويلية ونشاطات الصيانة.
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  الفصل الثاين
 ار النظري والدراسات السابقةاإلط

 

 متهيد 

تعد اإلسرتاتيجية من املواضيع الحيوية واملهمة يف إطار العلوم اإلدارية من جهة ويف ميدان منظامت 

األعامل من جهة أخرى. وتعد خطه طويلة األجل تتخذها املنشأة قاعدة التخاذ القرارات من واقع 

م عىل تحديد نطاق املنتجات واألسواق التي تتعامل بها تحديدها ملهمتها الحالية واملستقبلية وتقو 

واستخدامات املوارد املتاحة لها, والتفوقات التنافسية التي تتمتع بها وتعترب إدارة املوارد البرشية هي 

املدخل االسرتاتيجي إلدارة أهم أصول املنظمة أال وهو العنرص البرشي والذي يعد رأس املال الفكري 

ل التغريات التي حدثت يف القرن العرشين )العوملة, الهندرة, االندماج...( تحولت للمنظمة. ويف ظ

خصائص وسامت املنظامت املعارصة من منظامت تعمل بجزر منعزلة إىل منظامت تعمل بروح الفريق 

والتعاون ومن العمل بالتجربة والخطأ إىل منظامت متعلمة, وتحولت من اإلدارة باألوامر إىل اإلدارة 

 ملشاركة, ومن اإلدارة يوم بيوم إىل اإلدارة اإلسرتاتيجية.  با

   

 املبحث األول: اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية 1-2 

 مفهوم اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية  1-1-1

لقد ورد مفهوم إدارة املوارد البرشية يف مراحل تطويرية متعددة فكراً وتطبيقاً حتى ظهرت كمفهوم 

اتيجي, وان إدارة املوارد البرشية اشمل وأوسع من مفهوم إدارة األفراد والتي تعترب وظيفة بحيث اسرت 

تتكون من مجموعة من األنشطة لإلفراد العاملني داخل املنظمة, وهي اشمل من كونها اإلدارة املهتمة 

طة ية املتكاملة واملرتاببحال األفراد العاملني داخل املنظمة." إمنا هي مجموعة من سياسات املوارد البرش

مع اسرتاتيجيات املنظمة من خالل التوافق بني كافة نشاطات املوارد البرشية وكل مرحلة من مراحل 

 (.2006اإلدارة )الجرجري, 
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أصبحت وظائف إدارة املوارد البرشية من أفضل الوظائف املسئولة عن تحقيق املركز التنافيس عىل 

(. ومن هنا 2007ضامن النمو واإلبداع والتوسع وخدمة الزبائن )النجار,املستوين القطاعي واملحيل و 

بدأت إدارة املوارد البرشية القيام بالتحول من كونها وظائف تختص بشؤون العاملني وتقديم االستشارات 

إىل إدارة تنفيذية يقع عىل عاتقها دور كبري وشامل يف جميع أنحاء املنظمة عن طريق التخطيط 

ي للموارد البرشية, حيث أصبح مدير املوارد البرشية من ضمن األعضاء الذين يقومون بصياغة االسرتاتيج

إن مفهوم إسرتاتيجية  Salaman et al. (2005)(. ويرى 2007إسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية )األحمر,

مجال األعامل واإلدارة  إدارة املوارد البرشية الزال واحد من ضمن األفكار الهامة واملؤثرة والتي ظهرت يف

 سنة املاضية.  25خالل الـ 

( عىل إنها " ربط مامرسات إدارة املوارد البرشية 2007وعرف إدارة املوارد البرشية اسرتاتيجيا )األحمر, 

باألهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة من اجل تحسني أداء األعامل وتطوير الثقافات التنظيمية التي تدعم 

" وبصورة أمنوذجية تصاغ إدارة املوارد البرشية واإلدارة العليا اسرتاتيجيات أعامل  االبتكار واملرونة

املنظمة, وتعترب اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية نقطة االنطالق يف تحديد اإلجراءات واملسارات التي 

 ,Dessler)  يجيةيتم استخدامها من قبل املوارد البرشية يف مساعدة املنظمة لتحقيق أهدافها اإلسرتات

2003). 

كام وعرفت عىل أنها  نهج التخاذ القرارات بشأن خطط املنظمة يف شكل برامج وسياسات بشأن توفري 

 املوارد, التعلم والتطوير, إدارة األداء, املكافآت, وعالقات املوظفني

Armstrong, 2009).) 

وظيف ية وتتمثل يف )االختيار والتدريب, التوهنا يشار إىل األنشطة باسم اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرش

 وإرشاك العاملني( ومن خاللها تقوم بخلق قيمة مضافة إىل املنظمة 

(Marescaux et al., 2013 ويرى اغلب الباحثون إن اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية أصبحت من .)

البرشية  يف املنظمة المتالكها املوارد الركائز األساسية التي تتوقف عليها العمليات الحالية واملستقبلية

املناسبة والتي تهدف يف الشكل األسايس عىل تجنب التحديات واملخاطر التي تحيط باملنظمة. يف املايض 

كان هناك تخوف من إن اآلالت سوف تتمكن يف األيام القادمة من تقليل الحاجة إىل األفراد العاملني يف 

ي حدث عكس هذا متاما بحيث أصبح لألفراد مكانه يتمتعون بها يف العمل, ولكن يف واقع الحال الذ

 (.2006املنظامت الحديثة أكرث من أي وقت مىض )الطايئ وآخرون, 
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ولتوضيح مفهوم إسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية قام الباحث بتقديم مجموعة من التعاريف موضحة يف 

 (. 1الجدول )

 

 إدارة املوارد البرشية( تعاريف إسرتاتيجية 1الجدول )

 تعريف إسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية اسم املؤلف ت

1 

 

Mathis&Jackson, 

2003 

االستخدام التنظيمي للموظفني للمحافظة وإدامة امليزة التنافسية ضد 

 املنافسني.

صياغة اسرتاتيجيات وسياسات املوارد البرشية بالتوافق مع الفرص  2003عباس, 2

اسرتاتيجيات األعامل والهيكل التنظيمي بهدف تحقيق املزايا البيئية و 

 التنافسية بواسطة العنرص البرشي.

3 Greer, 2003  مجموعة من الخطط والربامج ملعالجة القضايا اإلسرتاتيجية األساسية

 املتعلقة بإدارة املوارد البرشية.

4 Kobonyo& Dimba, 

2007 

ت " االسرتاتيجيات "مبا يتفق تطوير مجموعة من الربامج واملامرسا

 والسياسات الرامية إىل تحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة.

5 Armstrong, 2009  نهج التخاذ القرارات بشأن نوايا وخطط املنظمة يف شكل برامج

وسياسات بشأن توفري املوارد, التعلم والتطوير, إدارة األداء, املكافآت, 

 وعالقات املوظفني.

6 Inyang, 2010  النهج االسرتاتيجي إلدارة املوارد البرشية للمنظمة والذي يهم جميع

األنشطة التنظيمية التي تؤثر عىل سلوك األفراد يف جهودها الرامية إىل 

صياغة وتنفيذ االسرتاتيجيات املخطط لها, والتي من شأنها أن تساعد 

 املنظمة عىل تحقيق أهدافها. 

7 Sarnovies, 2010 من القرارات واإلجراءات املنسقة التي توجه إدارة املوارد  مجموعة

 البرشية يف سياق تحقيق أهداف املنظمة. 

 املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل املصادر املذكورة أعاله 
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واستناداً إىل ما سبق ذكره ميكن للباحث تعريف اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية عىل أنها عملية تهتم 

ضع إسرتاتيجية خاصة لكل وظيفة من وظائف إدارة املوارد البرشية تكون متوافقة مع اسرتاتيجية بو 

املنظمة من حيث البيئة الخارجية الفرص والتهديدات والبيئة الداخلية نقاط القوة والضعف من اجل 

 األعامل. ميدان تحقيق أهداف املنظمة وتعزيز موقعها التنافيس ليعمل عىل استمرار املنظمة وبقاءها يف

  

 أهمية اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية  1-1-1

مام الشك فيه إن موضوع أهمية اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية من املواضيع املهمة يف الوقت       

املعارص, ولكن يجب تجنب الرسد الوصفي لهذه األهمية, أو تحديدها مبجموعة من النقاط ومن األفضل 

د منظوراً فكرياً يتم اإلشارة فيه إىل هذه األهمية ألنه سيكون أكرث جدوى باعتامده عىل حقائق اعتام

 (. 2007مستوحاة من الواقع التجريبي )العنزي والساعدي,

وتظهر أهمية املوارد البرشية باعتبارها من أهم موارد العمليات اإلنتاجية ويجب توفري الكفاءات       

ملوارد البرشية التي تؤدي إىل تحقيق األداء املتميز بشكل جيد. وتعمل إدارة املوظفني القادرة عىل إدارة ا

بكفاءة جيدة من اجل مساعدة املنظمة عىل تحقيق املزايا التنافسية. وتقوم بالعمل عىل تحديد املشاكل 

 Brattonر )(, وعىل السياق أشاYahaya et al, 2009التي تواجهها موارد املنظمة ووضع الحلول لها  )

&Gold , 2003 إن أهمية اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية تقوم بتشكيل أحد املدخالت الهامة )

السرتاتيجيات الكلفة للمنظمة. واهم دور ميكن إن تقوم به املدخالت هو تشكيل عنرص حاسم إلنشاء 

(. وبحسب أهمية Mariappanadar, 2012الرتابط بني اسرتاتيجيات املوارد البرشية وأداء األعامل )

 (:2006اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية تشتمل عىل الخطوات التالية )الحياصات,

وضع اسرتاتيجيات املوارد البرشية: تعترب هذه العملية جزء رئييس من التخطيط االسرتاتيجي يف  -1

املوارد  وتطوير وتحفيز هذهاملنظمة, ويتعلق يف توفري متطلبات املنظمة من املوارد البرشية وتدريب 

 ومن ثم رفع إنتاجيتها. 

تنفيذ اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية: يتم تنفيذ هذه االسرتاتيجيات عن طريق مديري الدوائر  -2

ويكون حسب الهيكل التنظيمي الذي تعتمده املنظمة, ويتم التنفيذ حسب االسرتاتيجيات املوضوعة 

 حديدها مسبقاً. ضمن إطار الربامج التي تم ت
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رقابة اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية وتقييمها: عىل املختصني يف وضع اسرتاتيجيات إدارة املوارد  -3

البرشية داخل املنظمة متابعة الخطة اإلسرتاتيجية ملعرفة ما تم تنفيذه من االسرتاتيجيات ومعرفة 

ملوارد البرشية ومن خالل ذلك يتم تحديد املسئولني االختالفات واالنحرافات ملا هو مخطط له يف إدارة ا

 عن هذه االنحرافات ويتم مساءلتهم. 

أصبح االهتامم باسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية وظيفة متخصصة تقوم بأداء األدوار األساسية التي 

 (:2006ترتبط ببقية اإلدارات يف املنظمة نذكر منها )الجرجري, 

 طرح اآلراء واتخاذ القرارات الخاصة املتعلقة يف سياسات املوارد البرشية.  التشارك الفعال يف -1

تحقيق التوافق والتناسق يف األداء املختلف لالسرتاتيجيات واألنشطة التي ترتبط يف توظيف العنرص  -2

 تالبرشي واستخدام هذا العنرص يف املنظمة باالعتامد عىل سياسات املوارد البرشية وقواعد االتصاال 

 واالنضباط. 

االنفراد يف الدور التأثريي عىل املنظمة يف وصفها املحرك األساس ألنشطة املنظمة باعتبار العنرص  -3

 البرشي العنرص الحاسم ألي نشاط. 

ولتحقيق النجاح يف املنظامت يكون عن طريق املنافسة بني العاملني لتحديد األهداف وصنع القرارات 

األداء التنظيمي من خالل املامرسات ذات األداء العاِل الذي يؤدي إىل ارتفاع  وبالنهاية تؤدي إىل تحسني

 (. 2011يف أداء الفرد واألداء التنظيمي )السبعاوي,

إن نجاح املنظمة يعتمد باالستمرار عىل خلق مزايا تنافسية تكون من الصعوبة عىل املنافسني تقليدها 

التكنولوجية بحيث تكون سهلة التقليد من اآلخرين, ولكن إذا ومنها امتالكها للموارد املادية واملعدات 

 & Stewartامتلكت املنظمة موارد برشية ناجحة وفعالة يكون من الصعوبة التقليد من قبل املنافسني  )

Brown , 2009 فالتكنولوجيا واملنتجات وحامية األسواق وغريها جميعها ميكن إن تقوم بتحقيق ,)

 (.Caliskan , 2010ولكن املوارد البرشية تقوم يف تحقيق استدامتها ) التنافس بني املنظامت
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إن إدارة املوارد  البرشية ميكن إن تقوم باملساهمة يف خلق امليزة التنافسية  Caliskan (2010أشار )

املستدامة عن طريق تطوير الكفاءات البرشية يف املنظمة من خالل إقامة الصلة ما بني األهداف العامة 

سرتاتيجيات األعامل وإسرتاتيجية املوارد البرشية وتنفيذها وكام تعد إسرتاتيجية املوارد البرشية أهم ال

بأن درجة التكامل  Torrington & Hall (1998)املدخالت لإلسرتاتيجية الكلية للمنظمة. وقد أوضح  

لباحثان مناذج ظامت. وقد حدد ابني إسرتاتيجية املنظمة وإسرتاتيجية املوارد البرشية تختلف باختالف املن

 ( يوضح ذلك2هذه العالقة بخمسة مناذج, والشكل )
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 األمنوذج املستقل -أ

حسب فلسفة هذا األمنوذج ال توجد هناك عالقة بني إسرتاتيجية املنظمة وإسرتاتيجية املوارد البرشية 

 & Torringtonسب وصف بشكل واضح, وكان هذا األمنوذج هو السائد ألكرث من عرشين عام. وح

Hall (1998:26)  نجد هذا األمنوذج يف بعض املنظامت العاملة الصغرية وأيضا الكبرية منها يف الدول

 النامية, ويظهر إن إسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية قد ال تكون محط الهتامم اإلدارة.

 األمنوذج التوافقي  –ب

ن للتوافق مع إسرتاتيجية املنظمة, وتم تعديل مامرسات تعد إسرتاتيجية املوارد البرشية هي الضام

مة مكافآت مبا يتوافق مع إسرتاتيجية املنظ –تقويم لألداء  -اختيار -وأنشطة املوارد البرشية من تعيني 

والوضع التنافيس لها. ووفق هذه الرؤية تقوم اإلدارة العليا يف وضع إسرتاتيجية املنظمة ولتكن مثال رشاء 

( ثم تقوم بالطلب من قسم املوارد البرشية يف وضع لها مجموعة من الربامج والخطط Lotusرشكة )

 (. Dessler , 2000لضامن التنفيذ الفعال لإلسرتاتيجية  )

 األمنوذج التحاوري  -ج

 Hall & Torringtonضمن هذا األمنوذج يتم تطوير العالقة خطوة إضافية نحو األمام  كام أشار 

العالقة تتطلب اتصاالت باتجاهني وبعض املناقشة واملحاورة, فيام تحتاجه  . بحيث هذا(1998)

إسرتاتيجية األعامل قد ال ينظر أليه عىل انه بديل واجب التطبيق, أو يحتاج إىل تبادل يف وجهات النظر 

 لضامن اشرتاك وتبادل اكرب لالسرتاتيجيني. 

 األمنوذج الشمويل  –د

اة ية يف هذا األمنوذج هي املفتاح لتحقيق امليزة التنافسية وال تعد كونها أدتعترب إسرتاتيجية املوارد البرش

تقوم بتنفيذ اإلسرتاتيجية العامة يف املنظمة, وبصيغة أخرى ال تعد وسيلة بقدر ما تعد وسيلة وغاية يف 

 آن واحد. 
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 األمنوذج القائد  –هـ

 ة املركز الرئييس, بحيث يستند هذا األمنوذج إىلضمن هذا األمنوذج تحتل إسرتاتيجية إدارة املوارد البرشي

فلسفة مفادها إذا كانت املوارد البرشية تعد املفتاح يف تحقيق امليزة التنافسية, فان املنظمة يف حاجة إىل 

( عن 1988(  هذا األمنوذج عام )Butlerbبناء وتعزيز نقاط القوة التي تخص هذه املوارد. وقد طور )

وارد البرشية كقوة قائدة وموجهة لتنفيذ وصياغة االسرتاتيجيات العامة للمنظمة طريق نفس مفهوم امل

(Torrington & Hall, 1998.) 

ويرى الباحث إن إعطاء إسرتاتيجية املوارد البرشية كرشيك اسرتاتيجي يف تنفيذ وصياغة اسرتاتيجية 

 بعاد:املنظمة هو األنسب واألفضل للمنظامت يف الوقت الحايل التخاذه عدة أ 

 باعتبار اسرتاتيجية املوارد البرشية رشيك اسرتاتيجي يف تنفيذ وصياغة اسرتاتيجية املنظمة.  -1

يسعى لتحقيق التكامل التنظيمي عن طريق تحليل البيئة الداخلية من حيث نقاط القوة والضعف  -2

ية واملوارد البرش والبيئة الخارجية من حيث الفرص والتهديدات التي تؤثر عىل املنظمة بصورة عامة

 بصورة خاصة. 

الحد من إهامل املوارد البرشية واعتبارها املصدر الحيوي الفعال لتحقيق النجاح االسرتاتيجي  -3

 للمنظمة.

 أهداف اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية 1-1-3

الخاصة  والكبريةالهدف األساس إلدارة املوارد البرشية عىل جميع املستويات يف املنظامت الصغرية منها 

والعامة, هو توفري موارد برشية فعالة للمنظمة وتطوير األفراد العاملني مبا يلبي رغبات واحتياجات 

املنظمة كام وتسهم الخربة التي متتلكها اإلدارة بالقدر الكبري يف كيفية تحديد أهداف إدارة املوارد 

 والكتاب وكام ييل:  البرشية. وميكن عرض األهداف التي تناولها بعض الباحثني

( إىل إن أهداف إدارة املوارد البرشية تنطوي تحت أهداف إدارة املنظمة, والتي تتمثل 1993أشار عالقي )

 بهدفني رئيسيني هام: 
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   Efficincyالكفاءة  -1 

ن كميكن تحديد الكفاءة يف املنظمة من خالل العالقة فيام بني مدخالت العملية اإلنتاجية ومخرجاتها ومي

قياسها من خالل تحديد كفاءة األداء وكلام كانت املخرجات ذات قيمة أعىل من املدخالت فيدل ذلك عىل 

وجود كفاءة يف األداء, وميكن أيضا تحديد الكفاءة عن طريق حرص املنظمة عىل تحقيق أقىص حد 

 لوبة. الستخدام مواردها البرشية ليسهم إىل جانب املدخالت أيضا يف تحقيق الكفاءة املط

  Equityالعدالة  -2

تتوقف العدالة عىل اإلجراءات والقرارات الخاصة التي تتعامل بها املنظمة مع املوارد البرشية فعندما 

 تتوفر العدالة يف أمور التدريب والتوظيف والتقويم.... وغريها يؤدي ذلك إىل تحقيق رضا اإلفراد العاملني. 

 األهداف الرئيسية إلدارة املوارد البرشية باآليت: ( 2002من ناحية أخرى أشار العزاوي )

 تحقيق أهداف األفراد العاملني طاملا كانت هذه األهداف معقولة وعادلة.  –1

 تحقيق التوظيف األفضل للطاقات املتاحة للموارد البرشية.  –2

 تنمية الشعور لدى األفراد العاملني يف أهمية تحقيق أهداف املنظمة.  –3

 ضا لألفراد العاملني واملحافظة عليهم وإقامة معهم عالقات طيبة. كسب الر  –4

 تحقيق تعاون متبادل فيام بني اإلدارة واألفراد العاملني وبني األفراد العاملني بعضهم البعض. –5

مام سبق يتبني لنا بان هنالك مجموعة من األهداف والتي تسعى إدارة املوارد البرشية إىل القيام 

اء كانت عىل مستوى املنظمة أو املجتمع أو الفرد, وهذه األهداف تنطوي تحت األهداف بتحقيقها وسو 

 والغايات النهائية للمنظمة وذلك لتقوم بتحقيق أعىل املستويات من الكفاءة والعدالة والفاعلية. 

 

 الوظائف اإلسرتاتيجية إلدارة املوارد البرشية 1-1-6

ارد البرشية يف مراحل عديدة أسهمت يف تطويرها واالرتقاء بها من مرت الوظائف اإلسرتاتيجية إلدارة املو 

وظائف تقليدية مهمتها الحصول عىل األفراد العاملني واملحافظة عليهم إىل وظائف ومهام تنعكس عىل 

أنشطة األفراد العاملني وقدراتهم يف التفاعل مع البيئة املتغرية والتعبري عن رسالتها وأهدافها وغاياتها 

,  (Genzo and Robins , 1996)تمعية والوظيفية يف وصفها ميدان إداري له أهميته بني املياديناملج

ونظرا لدور وأهمية هذا املوضوع عمل الباحثون عىل عرض أهم اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية, من 

 (.(2خالل الجدول 
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 ( تصنيف اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية1جدول )

 تصنيف اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية باحثاسم ال ت

1 Bohander and 

Snell, 2004 

 -5التصميم العمل  -4التدريب والتطوير  -3االستقطاب  -2التخطيط  -1

 عالقات العمل. -9املنافع  -8التعويضات   –7االتصاالت   -6االختيار 

2 Beardwell and 

Claydon, 2010 

املدفوعات 3 -  االستقطاب واالختيار   -2التدريب والتطوير  -1

 )التعويضات( 

توفري  -8تصميم العمل  -7تقييم األداء  -6األمان   -5العمل الجامعي  -4

 املشاركة. -10تطوير املسار  -9الفرص 

3 Dessleer, 2011 1-  3تحديد االحتياجات واستقطاب املرشحني  -2تحليل االسرتاتيجيات- 

تقييم  -6التعويضات  -5الحوافز واملنافع   -4 اختيار وتعيني املرشحني

 األداء 

 االتصاالت. -7

4 Sani , 2012 1-  التدريب والتطوير -2االستقطاب واالختيار 

 تخطيط املسار. -5التعويضات  -4تقييم األداء  -3

 املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل املصادر املذكورة أعاله   

اء الباحثني يف تحديد أهم اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية إال أنه تم تركيزهم وبالرغم من اختالف آر 

عىل مجموعة معينة ومن خالل ذلك قام الباحث بتحديد مجموعة من الوظائف اإلسرتاتيجية إلدارة 

 املوارد البرشية.

 إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية   -أوالً

امرسته الشعوب واملجتمعات البرشية مبختلف أنواعها التخطيط يف مفهومه القديم قامت مب 

وأشكالها وبعدة طرق بحسب ظروف كل منها. ولقد مارست أشكال التدريب البدائية بصورة عفوية 

وتلقائية وظهرت مبعاين متعددة هي التوقع والتدبري والحيطة, ولكنها مامرسة تتم يف املستقبل لتجنب 

وسالمة هذه املجتمعات, فقد مارست فكراً تخطيطياً بالرغم من بساطة املخاطر واملشاكل التي تهدد أمن 

 أساليبه وأدواته وعملياته وأهدافه. 
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ومل يظهر التخطيط كمفهوم واضح اال يف النصف الثاين من القرن العرشين يف كتابات االقتصاديني أو علامء 

أهم وظائف اإلدارة بحيث من الصعب االجتامع. وظهر التخطيط كمفهوم لعلم اإلدارة, والذي اعترب من 

تصور منظمة ما ان تقوم مبامرسة أنشطتها يف عامل اليوم من دون مامرسة هذه الوظيفة األساسية 

معتمدة عىل االرتجال أو العشوائية الذي يجعل املنظمة عرضه ملخاطر ومواقف سيئة ليست بالحسبان 

 تقف املنظمة أمامها حائرة عاجزة عن الترصف. 

بشكل عام تعريف مفهوم التخطيط حسب أنشطة املؤسسات واملنشآت ولكن ميكن بشكل عام  وميكن

تعريف التخطيط حسب أراء الباحثني والعلامء يف هذا املجال عىل انه : " هو التفكري والقرار املنظم بشأن 

ة نخيار مفتوح للعمل يف املستقبل وهو يتضمن انتقاء مسار محدد للمستقبل من بني بدائل ممك

 (. 2007ومختلفة" )الشامع,

( أن التخطيط يعد إحدى املسؤوليات والعمليات املهمة ألية إدارة تقوم مبامرسة 2009وترى برنوطي )

 عملها بشكل عميل, وهو مهم لكل من منظامت األعامل واإلدارة الحكومية.

 

 مفهوم تخطيط املوارد البرشية   

 ن التمييز بني مستويات مختلفة له, فالتخطيط عىل املستوىعند الكالم عن تخطيط املوارد البرشية ميك

القومي ينهض باعتبار الدولة وحدة سياسية واجتامعية واقتصادية وثقافية, وهناك تخطيط إقليمي هدفه 

إيجاد نوع من التوازن بني أقاليم الدولة والتخلص من ظاهرة االختالل بينها وبني اآلثار السلبية املرتتبة 

ضافة إىل وجود تخطيط قطاعي يستهدف هذا النوع تحديد االحتياجات من املورد البرشي كام عليها. باإل 

وكيفا لفرتة محددة من الزمن, ومنه أيضا ما هو عىل مستوى املنظمة, ويعد وسيلة مهمة لضامن الحصول 

تقبلية لتحقيق ية مسعىل الكفاءات الفنية واإلدارية لسري العمليات اإلدارية واإلنتاجية املختلفة لفرتة زمن

( عىل بقية الوظائف األخرى للموارد البرشية من اختيار وتعيني 2000أهداف املنظمة )أبو شيخه,

 وتدريب ونقل وترقية. 
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( "أنه 2001وقد تعددت وجهات النظر يف تحديد مفهوم تخطيط املوارد البرشية فقد أشارت الربنوطي )

ملستقبل من شاغيل الوظائف املختلفة ووقت الحاجة لكل خطة تتضمن عدد ما تحتاجهم املنظمة يف ا

منهم ومصدر توفريهم ومن يجب تعيينهم وتهيئتهم ليكونوا جاهزين للعمل عند الحاجة لهم, وهي 

نتيجة عملية ذهنية تحدد فيها إدارة املوارد البرشية مسبقا أعداد األفراد العاملني الذين تحتاجهم املنظمة 

 ." 

( بأن التخطيط الناجح للموارد البرشية ال يأيت من فراغ بل يجب أن يقاد وينجز 2000أكدت الحمداين )

بالتنسيق مع خطط اإلدارة العليا, فعندما تقوم املنظمة بتخطيط املوارد البرشية يجب ان تأخذ بعني 

معلومات  االعتبار تقسيم األفراد العاملني عىل األعامل وملدة طويلة من الزمن, ويتطلب هذا التقسيم عىل

وافية وكافية عن مقدار التوسع أو الخفض الذي سوف يحصل يف العمليات أو نوعية التغيري التقني الذي 

قد يؤثر عىل املنظمة ويكون تأثري ذلك عىل نوعية األفراد العاملني وأعدادهم وعىل هذا األساس ميكن 

 هم لفرتة مؤقتة أو قطع عالقة عاملللمنظمة أن تقوم بالتنقالت يف مواقع األفراد العاملني أو ترسيح

 آخرون أو إعادة تدريب الحاليني.  

بأن تخطيط املوارد البرشية هو عملية ربط االحتياجات  Decenzo & Robbins (1999)ويرى 

املستقبلية بالعرض املحتمل للموارد البرشية أخذا بعني االعتبار الوضع الحايل والتوجهات اإلسرتاتيجية 

 للمنظمة. 

( استناداً إىل معهد التطوير وشؤون األفراد بأنه العملية املنهجية املستمرة التي 2003ام عرفه كشوراي )بين

يتم عن طريقها تحليل املوارد البرشية املوجودة يف املنظمة يف ظل الظروف املتغرية وسياسات شؤون 

هذه العملية جزء مكمل األفراد املتطورة التي تتناسب مع الفعالية طويلة األمد للمنظمة, وتعد 

إلجراءات التخطيط واملوازنة املشرتكة الن الكلفة والتقديرات الخاصة باملوارد البرشية تؤثر عىل الخطط 

 املشرتكة طويلة األجل وتتأثر بها. 
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( بأنه مجموعة من اإلجراءات والسياسات املتكاملة واملتعلقة بالعاملة, وتهدف إىل 2005ويجده شاويش )

وفري النوعيات واألعداد املطلوبة من العاملني ألداء أعامل مناسبة يف أوقات محددة بكلفة عمل تحديد وت

مناسبة, وسواء أكان املرشوع قامئا أو تحت الدراسة أو تحت اإلنشاء, اخذين بعني االعتبار األهداف 

خطة ء أسايس من الاإلنتاجية للمنظمة والعوامل التي تؤثر فيها, وبذلك تكون خطة املوارد البرشية جز 

( بأن تخطيط املوارد البرشية هو العملية التي مبوجبها تقوم 2009العامة للمنظمة. ويذهب حسن )

( "بأنه 2010املنظمة بتحديد الوظائف الشاغرة وكيف سيتم شغلها. يف حني عرفها كل من درة والصباغ )

 وتطويرها".  إسرتاتيجية الحصول عىل املوارد البرشية يف املنظمة واستخدامها

ويرى الباحث بأن تخطيط املوارد البرشية هو مجموعة من األنشطة املدروسة مسبقا ومستمرة لوضع 

الخطط الالزمة لحاجات ومتطلبات املنظمة والتي دامئا ما تكون يف وضع متغري وغري مستقر, والهدف هو 

 أو مثل تقول )إذا حسن البدءتحقيق الطريق الصحيح لعمل املنظمة وتلبيه احتياجاتها. وهناك حكمة 

 حسن الختام وإذا أساء البدء ساءت العقبى(. 

 

 إسرتاتيجية التوظيف  -ثانياً 

تعرف إسرتاتيجية التوظيف عىل أنها مجموعة من األنشطة تقوم بها املنظمة لتوفري متطلباتها املستقبلية 

م عاملني اختيار أفضل املتقدمني بوصفهمن املوارد البرشية واستقطاب املؤهلني الراغبني يف العمل ومن ثم 

( انه من املمكن اتخاذ هذه العملية فقط بعد تطوير Denisi & Griffinجدد. ويشري كل من )

إسرتاتيجية نظامية كفوءة للتأكيد من تفاعل أنشطة التوظيف مع عنارص االسرتاتيجيات األخرى يف 

يجية النمو فان إسرتاتيجية التوظيف يجب أن املنظمة. ومثال ذلك اذا كان العمل هو استخدام إسرتات

تقوم باالعتامد عىل االستقطاب اإلجباري, واختيار أعداد كبرية من العاملني األكفياء. ويف حالة كون العمل 

هو استخدام إسرتاتيجية التخفيض فان إسرتاتيجية التوظيف سوف تقوم بالرتكيز بدال من ذلك عىل تحديد 

 (.Denisi & Griffin, 2001هم واحتفاظهم بوظائفهم )أي العاملني سيتم إبقاء
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الخيارات الفرعية الخاصة بإسرتاتيجية التوظيف تكون ما بني االنتقاء من داخل املنظمة أو من خارجها 

ويتم إعطاء الصالحيات مبارشتا إىل املرشفني التخاذ قرارات التعيني أو جعل هذه القرارات مركزية يف قسم 

البرشية وتكون هناك درجة من التوافق ما بني املتقدمني للعمل واملنظمة وتعيني األفراد إدارة املوارد 

األكرث إملاماً مبتطلبات العمل من خارج املنظمة بغض النظر عن االعتبارات الشخصية. ويتم اختيار 

لوقت  املنظمة العاملني جيدا من خالل انتقاء العاملني الذين لديهم الرغبة يف االستمرار يف العمل داخل

أطول ويشري أداؤهم السابق إىل متييز ملحوظ ويؤدي ذلك إىل تقليل التكاليف, ومن ذلك يجب أن يتم 

رسم إسرتاتيجية االستقطاب والتوظيف من خالل تحديد مصادر التوظيف واالختبارات والرشوط العامة 

 (.2000املوضوعة الختيار العاملني )الزهري واليايف, 

سرتاتيجية التوظيف للموارد البرشية فان عىل املديرين ان يستمروا يف تقويم متطلبات ويف حال وضع إ

املوارد البرشية لتضمن املنظمة أنها ستتمكن من االستمرار يف حصولها عىل األفراد املناسبني لتحقيق 

 . (Schermerhom, Hunt & Osborn,2000)األهداف اإلسرتاتيجية 

مجموعة من األنشطة التي تقوم بها املنظمة لسد حاجاتها املستقبلية من  ويرى الباحث بأن التوظيف هو

املوارد البرشية ويتم اختيار أفضل املتقدمني لشغل الوظائف الشاغرة, ويتم استقطاب األفراد العاملني من 

 (.3( كام هو موضح يف الشكل )2000مصدرين رئيسني )الحمداين, 
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 ( مصادر استقطاب املوارد البرشية3الشكل )

 إسرتاتيجية التدريب والتطوير.   -ثالثاً 

تعد اسرتاتيجيات التدريب والتطوير للموارد البرشية من األنشطة الحيوية املرتابطة مع بعضها البعض, فال 

تساهم إدارة املوارد البرشية بدورها الفاعل يف تحقيق أهداف املنظمة إذا مل تعرف طبيعة ميكن أن 

 (. 2011التدريب املطلوب لتحديد االحتياجات التدريبية ويكون وفق طريقة علمية مدروسة )الفياض, 

داء أ بان اسرتاتيجيات التدريب والتطوير  هي عملية تهدف إىل تحسني  Ahmad and Din (2009)بني 

املوظفني من خالل عملية التعلم وينطوي ذلك عىل اكتساب املعرفة, وتحسني املهارات واملفاهيم أو تغيري 

السلوكيات واملواقف يف األوضاع التنظيمية. وكذلك ان اسرتاتيجيات التدريب والتطوير "هي جهد منظم 

حسني وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ومخطط لتزويد املوارد البرشية يف الجهاز اإلداري مبعارف معينة, وت

 (. 2013وتغيري سلوكياتهم واتجاهاتهم بشكل إيجايب بناء" )الدليمي,
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وتظهر أهمية التدريب والتطوير عن طريق تحسني األداء الحايل والوصول إىل املستوى املرغوب ليكون 

حقني حديثا فراد الجدد امللتلديه القدرة يف تحمل مسؤوليات اكرب يف املستقبل, باإلضافة إىل أهميته لأل 

بالعمل وال ميتلكون أي فكرة عن طبيعة األعامل, وتظهر أهمية التدريب عندما يحس الفرد ان لديه نقص 

(. كام عرف التدريب 2011يف أحد جوانب العمل ويحتاج إىل التدريب للتطوير واالرتقاء بنفسه )عدوان,

 املنظمة لتبني التعلم وتشجيعه بني عامليها. أي جهد تقوم  (Bohlander et al.,2000)والتطوير

ويرى الباحث بأن التدريب والتطوير هو عملية منظمة لتغيري سلوك العاملني لزيادة مهاراتهم وقدراتهم 

 ألداء وظائفهم بشكل أفضل. 

 

 أهمية إسرتاتيجية التدريب والتطوير. 

إسرتاتيجية التدريب والتطوير  أغلب وجهات نظر كتاب إدارة املوارد البرشية تتفق عىل أهمية

للمنظامت. حيث ان العديد من أصحاب األعامل يدركون أهمية تدريب مواردهم البرشية والذي يعد 

مليون دوالر عىل األقل للتدريب  60أمرا أساسيا. ففي الواليات املتحدة األمريكية ينفق أصحاب األعامل 

يدكس, سيسكو " تؤكد جميعها عىل أهمية التدريب سنويا. فاملنظامت " كجرنال الكرتك, موتوروال, ف

للمرؤوسني واملدراء, وتؤكد هذه املنظامت وغريها من املنظامت األخرى عىل ان التدريب والتطوير 

 (. Mathis & Jackson, 2003للموارد البرشية يعد عملية تكاملية لتحقيق امليزة التنافسية )

مع اسرتاتيجية املنظمة ولديها الشعور بالرضا إزاء األعامل تعد وكام ان قوة العمل املدربة التي تتامىش 

رصيدا قيام للمنظمة للعديد من السنوات دون الحاجة إىل وجود الوافدين الجدد واالستثامر مره أخرى يف 

 (. Bidmeshgipour , 2009تدريبهم. )

 & Harris, 2000; Denisiأكد أغلب الباحثني عىل تقسيم أساليب وطرق التدريب إىل نوعني أساسيني )

Griffin; 2001; Dessler, 2000,2009؛ ماهر .) 
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 التدريب والتطوير الداخيل.  -1

وهو التدريب أثناء العمل أي يتم تعليم الشخص للوظيفة أثناء أداءه العمل الفعيل, وكل شخص يف 

ريب أثناء العمل عند املنظمة ابتداء من الكاتب يف غرفة املدير إىل مدير املنظمة يحصل عىل التد

 (.Dessler, 2000االلتحاق باملنظمة )

 التدريب والتطوير الخارجي.  -2

بعض املنظامت تفضل ان تنقل كل أو جزء من نشاطها التدريبي إىل خارج املنظمة, إذا كانت أدوات 

( وميكن 2009التدريب أو الخربة التدريبية متاحة خارج املنظمة بشكل أفضل ورمبا خارج الدولة.  )ماهر,

تلخيص أنواع التدريب والتطوير الداخيل إىل )املشاركة يف أعامل اللجان, الدوران بني الوظائف, نقل 

 وظائف الغائبني, فرتة تحت التمرين(. 

 (. 2008أما أساليب التدريب والتطوير الخارجي )املحارضات, دراسة حالة, متثيل األدوار( )ججو,

  

 ز واملكافآت. رابعاً: إسرتاتيجية الحواف

قال تعاىل يف محكم كتابه العزيز ))إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا ال نضيع اجر من أحسن عمال(( 

(, وقد 2011(. يعترب اإلنسان اقتصادي بطبيعته ويسعى جاهدا إىل زيادة أمواله  )املاليك,30)الكهف: 

يا(( لتنزيل ))املال والبنون زينة الحياة الدنجبلت النفوس البرشية عىل حب املال لقوله تعاىل يف محكم ا

( ونجد ان اإلنسان بطبيعته يقدر من يحسن إليه ويحب ان يشكر عىل أي عمل يقدمه مهام 46)الكهف: 

كان صغريا أو كبريا, ونجد ان الناس يف هذا األمر مختلفني فمنهم من يهتم باإلحسان املادي العيني 

 ل الثناء والشكر واملدح. كاملكافآت واألموال ومنهم من يفض

الحوافز املالية هي املكافآت املالية التي تدفع للعاملني الذين يزداد أدائهم عن  Dessler (2008)عرف 

( فقد عرف التحفيز "بأنه مجموعة من الدوافع التي تدفع الشخص 2008املعدالت املطلوبة. أما الشيخ )

تنهاض هممهم حتى ينشطوا يف أعاملهم من اجل تحقيق لعمل يش ما وكام عرفه بأنه تشجيع األفراد واس

 أهداف املؤسسة". 
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ويعترب موضوع الحوافز من املوضوعات املهمة واملطروحة يف الكثري من أدبيات إدارة األعامل واكتسب 

هذا املوضوع أهميته يف السنوات األخرية بسبب التوسع يف العمليات اإلنتاجية. وكام هو معلوم فان 

لعاملني يف أي منظمة يتوقف عىل عاملني أساسيني هام القدرة والرغبة ويتمثل  العنرص األول كفاءة ا

مبهارات الفرد التي ينميها عن طريق التعلم والتدريب والخربة العلمية, بينام يتمثل العنرص الثاين هو 

 . الرغبة يف العمل إىل توجيه سلوك الفرد وتحريك دوافعه باتجاه تحسني مستوى أدائه

وعرف الباحث الحوافز عىل أنها كل األساليب املستخدمة لحث العاملني عىل زيادة اإلنتاجية وتكون إما 

حوافز مادية ملموسة مثل األجور والعالوات واملشاركة يف األرباح, وإما حوافز معنوية غري ملموسة مثل 

 كتب الشكر والتقدير واملدح. 

 أهمية الحوافز

كلف البد إن يقابلها عائد )مردود( يف الجهة األخرى, والذي يتمثل هذا العائد تعترب املنظمة الحوافز 

باألداء املتميز والجيد من األفراد العاملني ومدى إسهامهم يف خفض الكلف اإلنتاجية, ومن وجهة نظر 

ن م األفراد العاملني يعدون الحوافز هي املقابل املتوقع من قبلهم ملا يبذلونه من جهود وما يقدمونه

 إسهامات وإنجازات للمنظمة. 

وتسهم الحوافز أيضا يف تحسني الوضع املادي والنفيس واالجتامعي, والبد من اإلشارة إىل الكثري من 

املنظامت مل تدرك أهمية الحوافز حيث تعدها من أكرث الطرق فعالية يف إحداث التغيري, وميكن تحويل 

 اإلنتاج والتدريب والتخطيط واالتصال والتقييم واملكافآت. الرغبات اإلنسانية إىل قوة محفزة تقوم بدعم

فمتى ما أرست هذه املثبطات وتخلصت منها املنظمة ميكن تحويل املنظمة إىل مكان يعمل فيه الناس 

 (.Stone, 2002بعقولهم وقلوبهم وليس بأيديهم فقط )
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 أنواع الحوافز  

ثر املرتتب عىل الحوافز أساسا لتقسيم الحوافز إىل اعتمدت بعض التصنيفات معيار طبيعة الجزاء أو األ 

(,  حيث تعترب الحوافز اإليجابية عن جميع أنواع  Negativeوحوافز سلبية   Positive)حوافز إيجابية 

الحوافز التي تهدف إىل التأثري اإليجايب يف سلوك األفراد العاملني, ويؤدي إىل تحسني كفاءة العمل باالعتامد 

الرتغيب, إما الحوافز السلبية فتكون تحت بند العقوبات املوجهة إىل سلوك األفراد العاملني عىل أساليب 

( أنواع الحوافز من 2011والهدف منه هو منعهم من إثبات سلوك معني أو تعديل أخر. أوردت صالح )

 . 3)وجهة نظر عينه من الكتاب والباحثني وكام مبني يف الجدول )

 من وجهة نظر عينة من الكتاب والباحثني أنواع الحوافز 3)جدول )

 أنواع الحوافز ت
الكاتب / 

 الباحث
 السنة

فردية )األجر بالقطعة, الساعة القياسية, أنظمة  - 1

 االقرتاح 

 جامعية  -

Schuler  1995 

       -تقييم األرباح  –تنظيمية  –جامعية  –فردية  - 2

 مكافأة التنفيذيني.  –حوافز طويلة األمد 

Mathis  

Jackson  

1994  

  Robbins  1998 املشاركة يف األرباح  –مخططات إضافية  - 3

  

 خامساً: إسرتاتيجية تقييم األداء 

يف البداية وقبل الخوض يف مصطلح تقييم األداء, البد من تعريف معنى مفهوم التقييم واألداء كل منهام 

ة تهدف إىل تحديد حقيقة حالة ما", ويستخدم ( هو "عملية تشخيصيEvaluationعىل حده, فالتقييم )

(, لكن املصطلح األكرث شيوعاً واستخداما Assessment,Evaluationباللغة اإلنجليزية مصطلحان, هام )

 (, Appraisal( .)Amin,2017يف تقييم أداء العاملني هو )
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لتحقيقها عن طريق ويقصد مبفهوم األداء بأنه مجموعة املخرجات واألهداف التي تسعى املنظمة 

العاملني فيها, فهو يربط بني النشاطات واألهداف التي تسعى إىل تحقيقها املنظمة عن طريق املهام 

(, ولتعريف مصطلح تقييم األداء قام الباحث مبراجعة 2013والواجبات املوكلة للعاملني داخلها. )العطية,

راء اآليت الذي يتضمن تعريف تقييم األداء وفقا آل  األدبيات السابقة املختصة بتقييم األداء وإعداد الجدول

 بعض الباحثني.

 (4الجدول )

 تعريف تقييم األداء وفقاً آلراء بعض الباحثني 

 التعريف  الباحث 

Shrivastava&Purang,2010  نظام يهدف إىل تحديد مدى كفاءة العاملني ألعاملهم وذلك لغايات

 تتعلق باملنظمة والفرد عىل حد سواء

Kadiresanelat.,2015  يعني تقدير كفاءة العاملني يف أعاملهم وسلوكهم وأنه نظام رسمي

 مصمم من طرف إدارة املوارد البرشية يف املنظمة من أجل القياس  

Obisi,2011  تقييم أداء وسلوك األفراد أثناء العمل وذلك عن طريق املالحظة

ة ا, خالل فرتة زمنياملستمرة واملنظمة لهذا األداء والسلوك ونتائجه

 محددة

Seunghoo& 

Tae,2017 

الوصف املنظم لنواحي القوة والضعف املرتبطة بالوظيفة سواء 

بصورة جامعية أو فردية ويخدم غرضني أساسيني يف املنظمة, إمداد 

املديرين والعاملني باملعلومات الالزمة التخاذ القرارات وتطوير 

 وتحسني أداء العاملني

(Farrell,2013)  عملية قياس أداء وسلوك العاملني أثناء فرتة زمنية محددة وبشكل

دوري وتحديد كفاءة املوظفني يف أداء عملهم حسب الوصف 

الوظيفي املحدد لهم, ويتم ذلك من خالل املدير املبارش يف اغلب 

األحيان, ويرتتب عىل ذلك التقييم إصدار قرارات تتعلق بتطوير 

 أو االستغناء عن خدماته املوظف أو ترقيته أو نقلة
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)بن 

 (2012عييش,

هي العملية التي يتم مبوجبها تقدير جهود العاملني بشكل منصف وعادل, لتجري 

مكافأتهم بقدر ما يعملون وينتجون, وذلك باالستناد إىل عنارص ومعدالت تتم عىل 

لة كأساسها مقارنة مستويات أدائهم بها لتحديد مستويات كفاءتهم باإلعامل املو 

 إليهم

السكارنة 

(2010) 

قياس الكفاءة أو العمل أو محصلة الجهد الذي يقوم به الفرد من خالل وظيفة ما, 

والحكم عىل قدراته واستعداده للتقدم والتطور يف هذه الوظيفة. وتشري عملية تقييم 

 األداء إىل قياس وتحديد مستوى أداء األفراد العاملني يف املنظامت

لية تقدير كفاءة العاملني يف إعاملهم وسلوكهم وان نظام تقييم األداء يتم تصميمه عم (2010وايل,)

من قبل إدارة املوارد البرشية وذلك لقياس أداء وسلوك األفراد أثناء العمل وذلك عن 

طريق املالحظة املستمرة, خالل فرتة زمنية معينة, وتقييم األداء يساعد اإلدارة يف 

 عامل وإرشاده إىل مواضع الضعف والقوةاتخاذ القرارات بشان ال

 

مام سبق يعرف الباحث تقييم األداء عىل أنها عملية يتم من خاللها قياس األداء الوظيفي للعاملني حيث 

يتم تحديد ومعرفة أداء العاملني وسلوكهم من خالل مقارنة األداء الفعيل باملعايري املحددة املوضوعة 

ة والضعف وانعكاساتها السلبية واإليجابية عىل إنتاجية املوظف وفاعلية مسبقاً, للوقوف عىل نقاط القو 

 املنظمة.

 أهمية تقييم األداء

تعترب عملية تقييم أداء العاملني من العمليات املهمة والتي ال ميكن االستغناء عنها داخل إي منظمة 

برشية مثل يف مجال إدارة املوارد ال تسعى للتطور والتميز يف األداء, ويرتتب عىل تقييم األداء قرارات كثرية

تثبيت العاملني, واستحقاقهم للرتقية, وتعديل درجاتهم ورواتبهم. فالعاملون عنارص إنتاجية ولتحقيق 

 (.2010غايات تنظيمية البد للمنظمة من التأكد من قدراتهم عىل القيام باملهام املطلوبة منهم )القريويت,
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ومؤلفات, ركز بعضها علـى مفهـوم أداء العاملني واآلثار املرتتبة وظهرت عدة بحوث ودراسات وكتب 

عليه واألسس واملعايري التي يستند إليها والطرق واألساليب املستخدمة يف تقويم أداء العاملني بشكل 

عام, ويعترب التقويم واحداً من الوظائف اإلدارية املهمة الرتباطـه مبدى معرفة النجاح أو الفشل يف 

األهداف, وهو عملية مستمرة ومصاحبة لتنفيذ النـشاط ورضورية لتقدير الجهود املبذولة تحقيق 

والوقوف عىل أوجه القوة لتعزيزهـا, ومـواطن الـضعف والقصور لتصحيحها ومعالجتها, وصوالً إىل تحسني 

 النتائج وتحقيق الجودة والكفاءة يف العمل

(Shrivastava & Purang,2010.) 

أداء العاملني من العوامل األساسية التي يتوقف عليها نجاح إي منظمة, وتقييم أداء املوارد ويعترب تقييم 

البرشية يف إي منظمة يعترب أحد أهم الوظائف التي تقوم بها إدارة املوارد البرشية بالتنسيق مع الرؤساء 

لنفيس عىل استقرارهم ا املبارشين ويهدف نظام تقييم األداء إىل تحقيق الرضا بني العاملني واملحافظة

 (2012وزيادة الثقة بينهم وبني اإلدارة مام يؤدي إىل تحقيق أهداف املنظمة )بن عييش,

وتعترب عملية قياس وتقييم األداء من العمليات الهامة التي متارسها إدارة املوارد البرشية, والتي من 

تعتمدها, مثل سياسات استقطاب خاللها تتمكن املنظامت من معرفة دقة السياسات والربامج التي 

واختيار العاملني, أو برامج وسياسات تدريب وتطوير أداء العاملني, وتعترب وسيلة مهمة يف جذب 

القادمني الجدد للمنظمة وقد تعكس عملية تقييم األداء الصورة القانونية واالجتامعية واألخالقية 

 (.Kadiresan et al.,2015للمنظامت )

يم األداء بأنها تساعد أوال يف معرفة تقييم أداء الفرد أثناء العمل وذلك لتحديد نقاط وتكمن أهمية تقي

القوة والضعف وثانيا أنها توفر معلومات للمساعدة يف رسم خطة اإلدارة يف تطوير عمل إدارة املوارد 

 (.2010وايل,البرشية داخل املنظمة )
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 استخدام نتائج تقييم األداء مبا يأيت: وميكن إظهار نتائج تلك األهمية من خالل مجاالت 

تحديد صالحية املوظف الجديد: ملا كانت أساليب االختبار املختلفة ال تضمن الكشف عن درجة كفاءة 1- 

الفرد العامل بدقة فإن نتائج تقييم كفاءة األداء تربز أهميتها يف مجال تحديد صالحية املوظف الجديد, 

 .(Farrell,2013)العامل من خالل صالحية قيامه الفعيل بواجبات وظيفته حيث أنها تبني درجة أداء الفرد

االسرتشاد بها عند النقل والرتقية: فبعد تحديد درجة كفاءة الفرد العامل تجري عملية املالمئة بينها  -2

وبني متطلبات الوظيفة وقد يكون ذلك بنقله إىل وظيفة أخرى يف نفس املستوى أو مستوى أدىن, كام 

ن ذلك برتقيته إىل وظيفة أعىل إذا أسفرت عملية التقييم عن وجود مهارات ال تستغل يف وظيفته يكو 

 .(,Naidu 2013الحالية )

تحديد مستوى األداء املطلوب وتحديد االحتياجات التدريبية: أن نتيجة التقييم تحدد موقف الفرد  -3

ل أن يعمال معاً عىل رسم طريق التغلب العامل مبا فيه من نقاط قوة وضعف فتستطيع اإلدارة والعام

عىل نقاط الضعف بالتدريب, كام تؤدي معرفة الفرد العامل بنقاط قوته إىل االستزادة منها للمحافظة 

عىل مستواه أو تحقيق مستوى أفضل. وتحديد نقاط الضعف لدى العامل هو البداية الصحيحة لتخطيط 

 (.Arthur & Edition,2015برامج التدريب )

االسرتشاد بها عند منح املكافآت التشجيعية: يتم منح العامل عالوة عىل أجره العادي مقابل فائدة  -4

حققها أكرث من تلك التي تفرضها عليه واجبات وظيفته العادية, ويؤدي هذا األسلوب إىل محافظة 

املستوى املمتازين عىل مستواهم ودفع من هم أقل مستوى إىل بذل كل ما يف جهدهم للوصول إىل 

األفضل الذي يحصلون فيه عىل هذه املكافأة وبذلك توجد املنافسة بني العاملني. ولسالمة الربط بني نتائج 

تقييم األداء ومنح املكافآت التشجيعية يجب أن تكون تلك النتائج موضوعية ودقيقة بدرجة كبرية حتى 

 (.Kadiresan et al.,2015املني)ال يحصل عليها إال من يستحقها فعال وتكون حافزاً حقيقياً للع

فاعلية الرقابة واإلرشاف وتحسني مستوى املرشفني: إذا كانت نتيجة التقييم تبني مستوى أداء العامل  -5

فإنها تعكس كذلك مقدرة الرئيس عىل اإلرشاف والتوجيه والحكم السليم إذا خضعت نتيجة تقييم الرئيس 

العمل عىل تنمية مهاراته يف شؤون القيادة وال شك أن ذلك للمراجعة من مستوى أعىل مام سيدفعه إىل 

سينعكس عىل دقة نتائج التقييم ويزيد ثقة العاملني فيها ويطمنئ إىل االعتامد عليها عند اتخاذ القرارات 

 .(2010)السكارنة,
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داءه وفقاً له أ النهوض مبستوى أداء الوظيفة: يتحقق ذلك نتيجة إلملام الفرد العامل بالنظام الذي يقيم  -6

ويتضمن ذلك معرفته بالعنارص أساس التقييم والنتائج التي تطلب اإلدارة منه تحقيقها. وتزداد أهمية 

ذلك بالنسبة للعاملني حديثي التعيني الذين ينرصفون إىل القيام بأعامل معتقدين أنها املطلوبة منهم بينام 

 (Amin,2017هي يف الحقيقة ليست كذلك )

القة بني الرؤساء واملرؤوسني: أن عملية تقييم األداء تتطلب من الرئيس الذي يقوم بها أن تقييم الع -7

يكون عىل اتصال مبارش ومستمر بالشخص الذي سيقوم أداءه, حتى يأيت حكمه موضوعياً وعادالً ال 

علم أن ييتعرض للنقد. ومن ناحية املرؤوس فإنه سيحرص عىل معرفة رأي رئيسه فيه وتقبل نقده له ألنه 

ذلك سيفيده يف تحديد مواطن ضعفه وتالفيها وإتاحة الفرصة أمامه للتقدم وتحقيق مستوى أفضل. وليك 

تكون نتائج تقييم األداء ذات فاعلية أكرب يف هذا املجال فإن األمر يتطلب من الرئيس املبارش أن يقوم 

قييم من تلك التي يعد عنها الت بحرص وتسجيل أداء وترصفات الفرد العامل ومناقشته عىل فرتات أقرص

 النهايئ ليك يتسنى له تحسني مستواه خالل املدة وتحقيق درجة عالية من األداء يف نهاية العام

(Arthur & Edition,2015.) 

الحكم عىل مدى سالمة االختيار والتعيني: تفيد نتائج التقييم يف تحسني أسلوب االختيار والتعيني مبا  -8

لشخص املناسب يف املكان املناسب. وليك يكون لنتائج التقييم قيمة أكرب يف هذا املجال يحقق مبدأ وضع ا

 (.Amin,2017يجب القيام بعملية التقييم شهرياً بالنسبة للعاملني تحت االختبار )

بأن تقييم األداء يلعب دور أسايس وملحوظ يف بناء وتنمية املنظامت حيث يعمل  Lloyd( 2009ويرى )

اإلنتاجية, وتعترب عملية مستمرة, وتكمن أهمية تقييم األداء من خالل تحفيز املوظفني وزيادة  عىل زيادة

الوعي الذايت لهم, وبناء املهارات اإلدارية الخاصة بهم وتعزيز قيم التواصل بني العاملني والعمل عىل 

 تحقيق أهداف املنظمة.

عام  فيد العاملني فقط بل تشمل املنظامت بشكلتعترب عملية تقييم األداء عملية شاملة بحيث أنها ال ت

من خالل نتائج تقييم األداء لألفراد داخل املنظمة وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف والتي تستفيد 

 & Seunghooمنها املنظمة لتنمية مهارات العاملني وتحسني أدائهم مام ينعكس عىل نجاح املنظمة )

Tae,2017.) 
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نظام تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس يف الجامعات ملا له من تأثري عىل التزامهم ومن هنا تكمن أهمية 

وإنتاجيتهم, وتحقيق األهداف الرتبوية التي تعمل عىل تطوير ورفع مستوى التعليم الجامعي وفقا 

مد تللمستجدات العلمية والحاجات املجتمعية الطارئة, والن نجاح إي جامعة يف الوصول إىل أهدافها يع

 بشكل كبري عىل مدى سالمة إجراءات عملية التقييم.

  

 مقاييس األداء:

هي مجموعة من العوامل واملعايري التي يتم من خاللها قياس أداء املوظفني, ويجب أن تحدد الجوانب 

 (:Arthur & Edition,2015التي يراد تقييمها يف أداء املوظف وتنقسم هذه املعايري إىل قسمني )

رص: هي مجموعة من الصفات وامليزات التي يجب أن يتصف بها املوظف ليك يكون قادر عىل العنا -1 

أداء وظيفته بشكل فعال, وتقسم هذه العنارص إىل عنارص ملموسة, مثل حضور املوظف وانرصافه يف 

صعب لاألوقات املحددة وميكن قياسها بسهوله, أما القسم الثاين وهي العنارص غري امللموسة, والتي من ا

 قياسها مثل األمانة والصدق واالنتامء وغري ذلك.

 املعدالت: عبارة عن ميزان ميكن من خالله قياس إنتاجية املوظف من حيث ثالثة جوانب: -2

 معدالت كمية: هي عدد من الوحدات املحددة والتي يجب عىل املوظف إنتاجها خالل وقت محدد.

 إىل املستوى املطلوب من الجودة والدقة واإلتقان.معدالت نوعية: وهي وجوب وصول أداء املوظف 

معدالت كمية ونوعية: هذا مزيج من الكم والنوع فباإلضافة لوجوب إنتاج عدد معني من الوحدات 

 اإلنتاجية, أيضا يجب أن يصل مستوى األداء إىل حد معني من الجودة والدقة واإلتقان.
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 املبحث الثاين: األداء الوظيفي  2-2

 قدمة: م 1-1-1

اهتم الفكر اإلداري التنظيمي مبوضوع األداء الوظيفي الرتباطه بكفاءة وفعالية املنظامت يف تحقيق 

أهدافها والوصول إىل ما تصبو إليه من رؤى وأهداف وقيم جوهرية, ومن هنا ازداد االهتامم واألولويات 

تبط ملني فيها الن نجاح أي منظمة مر الفكرية بإدارة املوارد البرشية وتحسني مستوى األداء الوظيفي للعا

مبستوى أداء أفرادها وكفاءتهم فاملنظمة تكون أكرث استقرارا وأطول بقاًء عندما يكون أداء العاملني 

متميزا, ومن ثم ميكن القول بشكل عام ان اهتامم إدارة املنظمة وقيادتها مبستوى األداء عادة يفوق 

داء يف أي مستوى تنظيمي داخل الجامعة ويف أي جزء منها ال يعد اهتامم العاملني فيها, ومن ثم فان األ 

 انعكاساً لقدرات املرؤوسني ودوافعهم فقط, بل هو انعكاس لقدرات الرؤساء ودوافعهم والقادة أيضاً. 

حظي موضوع األداء الوظيفي وال زال اهتامما كبريا من قبل املختصني عىل الصعيدين النظري والعميل, 

النظري متمثال بالعلامء والكتاب واألكادمييني, والعلمي متمثال برجال األعامل واملدراء فعىل الصعيد 

وصناع القرار وقد اجمع املفكرين ان االهتامم بأداء الفرد يف املنظمة وإعطائه العناية الالزمة يصل 

ة عالية. ءة وفعاليباملنظمة إىل أسمى أهدافها, وبطبيعة الحال تسعى جميع املنظامت إلنجاز أعاملها بكفا

 وذلك للوصول إىل تحقيق األهداف التي خطط لها مسبقاً وبأقل تكاليف ممكنة.

وللوصول إىل تلك األهداف متتلك املنظامت العديد من املوارد التي ميكن للمنظامت استخدامها من اجل 

نيف هذه , وميكن تصتحقيق ميزة تنافسية يف أسواق منتجاتها سواء كان نشاطها محيل أو إقليمي أو دويل

املوارد إىل ثالث مجاميع تشمل املوارد البرشية التي تتضمن : خربات العاملني ومهاراتهم وقدراتهم, املوارد 

املادية مثل: التكنولوجيا واملباين واملعدات واملوارد التنظيمية واألرصدة املالية, واملوارد التنظيمية مثل: 

 (. 2009ة والرقابية )جالل الدين,الهياكل واألنظمة املالية واإلداري
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إن املنافسة القوية واإلبداع ال ينتجان من استخدام املكائن واألجهزة الحديثة واملتطورة ومحاولة تخفيض 

النفقات فحسب وإمنا باستخدام أهم مصدر عىل اإلطالق وهو العنرص البرشي, ويقاس نجاح أي منظمة 

هم وحسن أدائهم إلعاملهم وكيفية استثامر رأس املال البرشي, مبدى اهتاممها بقدرات موظفيها وكفاءات

حيث يعد العنرص البرشي أهم مورد للمنظمة سواء أكانت خاصة أو حكومية, إنتاجية أو خدمية, كبرية 

أو صغرية بحيث تتوقف كفاءة املنظمة وفعاليتها عىل كفاءة هذا املورد واالستفادة منه االستفادة املثىل 

 (. 2005ه التغري الرسيع واملنافسة الشديدة )شاويش,يف عامل يسود

واألداء الوظيفي ليس هدفا بحد ذاته وإمنا هو وسيلة لبلوغ الهدف, حيث ينحرص الهدف يف وضع كفاءة 

العاملني مام تستفاد املنظمة يف تحقيق أهدافها وإتاحة املجال للعاملني من اجل ان يتفوقوا ويستفيدوا 

ة األجور ومام يساعدهم هذا عىل إشباع حاجاتهم لتقدير النفس واثبات الذات من فرص الرتقية وزياد

واحرتام اآلخرين, مام يؤدي إىل جعل هذا األمر ليس مجرد أسلوب من أساليب شؤون املوظفني له أثار 

ضعيفة أو محايدة عىل املنظمة وإمنا للتدخل والتأثري عىل هيكل املنظمة وعىل اتجاهات املوظفني وعىل 

 (.2012لعالقات ما بني املديرين واملوظفني )اللوزي والزهراين, ا

 

 مفهوم األداء  1-1-1

ظهر مصطلح األداء يف القرن التاسع عرش وتعود جذوره األصلية إىل اللغة الفرنسية وكان آنذاك يعرف 

السباق  ( الذي يحصده يف ذلكPerformanceبأنه " النتيجة املحصلة من قبل حصان السباقات والنجاح )

" وبعدها أصبح يستخدم مصطلح األداء يف داللة عىل نتائج سباق العد للرجال ليتطور عىل مدى القرن 

 (.2008العرشين ليكون مؤرش رقمي الستطاعة اآللة القصوى لإلنتاج )شاذيل, 

ني يف ثوهناك العديد من التعاريف التي تناولت مفهوم األداء وقد تباينت اآلراء ما بني الكتاب والباح

تحديد تعريف األداء, وعىل الرغم من وجود االختالفات فيام بينهم يف وجهات النظر اال ان االتفاق العام 

 عىل األداء هو الذي يعكس نجاح أو فشل املنظامت. 
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والجدول التايل يعطي صورة واضحة لتطور مفهوم األداء وفقا آلراء متنوعة من وجهة نظر باحثيها, وكام 

 لجدول أدناه.موضح يف ا

 

 ( تعاريف األداء5جدول رقم )

 التعريف  الباحث  ت

)الحسيني,  1

2000) 

انعكاس لكيفية استخدام املنظمة للموارد املادية والبرشية واستغاللها 

 بالصورة التي تجعلها قادرة عىل تحقيق أهدافها. 

 يعطيها الفردهو العملية التي يتم بواسطتها تحديد املساهامت التي  (2002)بلوط, 3

 ملنظمته خالل فرتة زمنية محددة. 

األداء هو التفاعل بني السلوك واإلنجاز, انه مجموع السلوك والنتائج التي  (2003)درة,  4

 تحققت معا. 

قيام الفرد باألنشطة واملهام املختلفة التي يتكون منها عمله, وميكننا ان  (2005)عاشور, 5

كن ان يقاس أداء الفرد عليها, وهذه األبعاد منيز بني ثالثة أبعاد جزئية مي

 هي كمية الجهد املبذول, نوعية الجهد, ومنط األداء. 

6 David, 2007))  .األداء هو نتائج األنشطة التي يتوقع ان تقابل األهداف املوضوعة 

)غريب  8

 (2007وآخرون,

 عبارة األداء هو نجاح الن األداء ال يوجد يف حد ذاته ويف نفس الوقت هو

عن دالة بيانية أو متثيلية للنجاح, ويختلف حسب املنظامت والفاعلني, 

واألداء هو نتيجة الفعل, وكذلك هو فعل مبعنى ان األداء عبارة عن عملية 

وليس عن نتيجة تظهر عند لحظة ما من الزمن, والعملية هي مثل الفعل 

 الذي يؤدي إىل النجاح. 

)ادريس  9

 (2009والغالبي,

 ء هو قدرة املنظمة عىل تحقيق أهدافها طويلة األمد. األدا
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ميثل املقياس األسايس للحكم عىل فعالية األفراد والجامعات واملنظامت.  (2010)بن نوار, 10

ويستخدم إلبراز نقاط القوة والضعف يف األفراد والجامعات واملنظامت, 

 فز والعقابزيادة عىل ذلك ميكن ان تصلح تقييامت األداء كأساس للحوا

 والتغيري والتطوير, وإلجراء تغريات يف تركيبة املنظمة ولتصميم الوظائف. 

)حمداوي  11

 (2012وبخوش,

إنجاز األعامل كام يجب ان تنجز " أي ان إسهامات الفرد يف تحقيق أهداف 

املنظمة مرتبط بدرجة تحقيق وإملام مهام وظيفته " إذن األداء هو سلوك 

التعبري عن إسهاماته يف تحقيق أهداف املنظمة عىل ان يسهم فيه الفرد يف 

يدعم هذا السلوك ويعزز من قبل إدارة املنظمة, ومبا يضمن النوعية 

 والجودة من خالل التدريب. 

 املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل املصادر املذكورة يف الجدول أعاله 

 

تي تسعى املنظمة الوصول إليها, أي تحقيق األهداف ويرى الباحث أن األداء هو املحصلة النهائية ال

املوضوعة من خالل األنشطة املختلفة التي يقوم بها األفراد العاملني يف املنظمة وفقا ملعايري محددة 

 مسبقاً. 

 األداء الوظيفي  1-1-3

 مفهوم األداء الوظيفي 1-1-3-1

م والبحوث يف الدراسات اإلدارية بشكل عام ويف األداء هو أحد املفاهيم التي تلقت قدرا كبريا من االهتام 

دراسات املوارد البرشية عىل وجه الخصوص, نظرا ألهمية هذا املفهوم عىل مستوى الفرد واملنظمة 

والتفاعل بني التأثريات التي تؤثر عىل األداء وتنوعه. مصطلح "أداء" أو أداء مهمة, أو إنجاز النشاط, أداء 

 ذ األعباء الوظيفية من املسؤوليات والواجبات من قبل املوظف )الجانب اإلداري هو تنفي

Uchhal,2017 &Solkhe.) 

األداء بأنه: سلوك وظيفي موضوعي ليس فقط نتيجة قوى أو  Vithanage (2017)&Arachchigeعرف 

حيطة ضغوط ناتجة عن الفرد, بل نتيجة للتفاعل واالنسجام بني القوى الداخلية للفرد والقوى الخارجية امل

( األداء نتيجة للتفاعل بني ثالثة محددات رئيسية: الدافع الفردي, املناخ أو بيئة 2010به. يرى الغزو)

 العمل, والقدرة عىل إنجاز العمل.
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إىل مصطلح األداء ويقول أنه ال ينبغي الخلط بني السلوك واإلنجاز واألداء.  Lu et al. (2015)يشري 

نظمة التي يعملون فيها. اإلنجاز هو التأثري أو النتيجة يعتمد األفراد عىل السلوك هو عمل األفراد يف امل

العمل, أي الناتج أو النتيجة أو األداء. األداء هو التفاعل بني السلوك واإلنجاز, أي مجموع السلوك 

 والنتائج التي تحققت معا.

 املجال, سواء كانت دراسات وتعريفات األداء الوظيفي متعددة بسبب تعدد الدراسات واألبحاث يف هذا

ميدانية أو نظرية, وعرفه )عكاشة( بأنه األثر الصايف لجهود الشخص التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو 

 (. 2008املهام والذي بالتايل يشري إىل درجة تحقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الشخص )عكاشة,

 انه تنفيذ املوظف ملسؤولياته وأعامله التي تكلفه ( األداء الوظيفي  عىل1004بينام عرفه هالل ) 

 بها املنظمة أو الجهة التي ترتبط وظيفته بها ويعني النتائج التي يتم تحققها من قبل املوظف يف املنظمة. 

( األداء بأنه " تحقيق بعض الرشوط أو الظروف التي تعكس نتيجة أو مجموعة نتائج 1003وعرفه درة )

عني أو مجموعة أشخاص, وبالرغم من اختالف الباحثني يف تلك التعريفات, اال ان معينة لسلوك شخص م

 هناك عوامل مشرتكة تجمع هذه التعريفات وكام مبني يف الجدول التايل: 
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 ( تعاريف األداء الوظيفي4جدول )

 

 التعريف الباحث ت

 عامل. الناتج الذي يحققه املوظف عند قيامه بأي عمل من األ  (2003)العساف, 1

التفاعل بني السلوك واإلنجاز, أي انه مجموع السلوك والنتائج التي  (2003)درة, 2

 .تحققت معا وهذه النتائج قابلة للقياس

تفاعل سلوك املوظف, حيث ان هذا السلوك يتحدد بتفاعل جهده  (2003)املاليك, 3

 وقدرته. 

م والتكلفة التي أسفرت عنها النتائج النهائية من حيث النوع والك (2003)العثامن,  4

املامرسة الفعلية ألوجه النشاط املختلفة خالل فرتة زمنية محددة, أي 

ان األداء عبارة عن النتائج النهائية املحققة ولكن مع مراعاة الرشوط 

األربعة, واملتمثلة يف: الكمية, والنوعية, والتكلفة, واملدة الزمنية 

 املحددة. 

املوظف باألنشطة واملهام املختلفة التي يتكون منها عمله خالل قيام  (2004)الرشيف, 5

 فرتة محددة. 

مجموعة السلوكيات اإلدارية املعربة عن قيام الفرد  بعمله وتتضمن  (2005)يوسف, 6

جودة األداء ومستوى وحسن التنفيذ والخربة الفنية املطلوبة يف 

لتزام املنظمة  واالالوظيفة, فضال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء 

 باللوائح اإلدارية واالستجابة لها. 

 نشاط ميكن الفرد من إنجاز املهمة أو الهدف املخصص له بنجاح.  (2008)الفايدي,  7
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السلوك اإلداري الذي من خالله يقوم املوظف بتنفيذ املهام املوكلة  (2011)أبو سلطان, 8

تعداد املوظف وقدراته أليه لتحقيق الهدف املخطط له, متأثرا باس

وبالبيئة التنظيمية املحيطة به, مبا تشمله من مساندة زمالء العمل 

ومنط األرشاف والظروف املادية للعمل, وأيضا متطلبات الوظيفة 

 وتحدياتها, وكذلك الجمهور متلقي الخدمة. 

 سلوك وظيفي هادف ال يظهر نتيجة قوى أو ضغوط نابعة من داخل (2013)الرشيف, 9

لفرد فقط, ولكنه نتيجة تفاعل وتوافق بني القوى الداخلية للفرد ا

 والقوى الخارجية املحيطة به.  

 املصدر: من أعداد الباحث باالعتامد عىل املصادر املذكورة يف الجدول.

 

ومام سبق يتضح تعدد تعريفات األداء الوظيفي, فمنهم من يرى ان األداء الوظيفي يرتبط ارتباطا وثيقا 

بيعة العمل الذي يؤديه الفرد, ومنهم من يرى انه سلوك ومنهم من يرى انه جهد وآخرون يرون انه يف ط

إنجاز عمل, وينتج هذا عن تعدد الدراسات واألبحاث يف هذا املجال سواء أكانت دراسات تطبيقية أم 

  نظرية. 

 ءة والفعالية مثل: معدالتويرى الباحث أن مفهوم األداء يشمل مفاهيم أخرى باإلضافة إىل مفهوم الكفا

الدوران والحوادث والغياب وتأخري العمل حيث أن الفرد عامل جيد ذو إنتاجية عالية ويسهم أيضا يف 

الحد من املشاكل املرتبطة بالعمل كعمل منتظم وغياب الحوادث, القول بأن األداء يتضمن مجموعة من 

د األدىن من املشاكل والقيود والسلبيات الناتجة املتغريات من حيث أداء العمل بكفاءة وفعالية مع الح

 عن سلوكه يف العمل.
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 أهمية األداء الوظيفي  1-1-3-1

لقد حظي موضوع األداء باهتامم متزايد يف جميع املجتمعات املتقدمة والنامية عىل السواء.  

 ألي تقدم يف مختلففالجميع يعمل عىل تحسني األداء ورفع معدالته لدرجة انه أصبح مؤرشاً ومعياراً 

املجاالت, وأيضا يحظى األداء عىل اهتامم بالغ يف جميع املستويات داخل املنظمة ابتداًء من مستوى 

الفرد العامل ايا كان مكانه يف املنظمة وبعدها إىل املستوى العام للمحيط الخارجي للمنظمة وصوال إىل 

 (. 2001ء املنظامت العاملة بها )الدحلة,الدولة وذلك الن أداء الدولة ما هو إال تعبري عن أدا

 ولألداء الوظيفي أهمية كبرية يف أية منظمة نذكر منها :  

تتألف أي عملية من مراحل عدة حتى تخرج إىل الوجود وتنتج منتجات لتحقق أهدافها, كام أنها  -1

ة وقد تكون العمليتحتاج إىل موارد عدة تتفاعل مع بعضها البعض إلنتاج مادة جديدة تحقق أهدافها, 

ملموسة أو غري ملموسة, امللموسة مثل: عمليات اإلنتاج الصناعي, أو غري ملموسة مثل : عمليات تقديم 

الخدمات يف مختلف الحاالت, واألداء هو املكون الرئييس للعملية وهو الجزء الحي منها, وذلك الرتباطه 

ها د الخام إىل مواد مصنعة واىل قيمة مادية يتم بيعباملورد البرشي الذي يدير العملية ويقوم بتحويل املوا

إىل املستهلك بقيمة أعىل من قيمة املوارد املستخدمة فيها وقيمة جهود املورد البرشي وعمله. وبذلك يتم 

تحقيق األرباح وعليه فان ثبات كلفة املوارد وتفعيل إنتاجية العنرص البرشي يجعلنا نصل إىل أهداف 

 (. 2010ية وقدرة واقل كلفة وأعىل ربحا )صليحة,املنظمة بأفضل فعال

ترجع أهمية مفهوم األداء الوظيفي من وجهة نظر املنظمة الرتباطه بدورة حياتها يف مراحلها املختلفة,  -2

والتي تبدأ مبرحلة الظهور ومرحلة االستمرار والبقاء ومرحلة االستقرار ومرحلة السمعة واالعتزاز ومرحلة 

رحلة الريادة, ان قدرة املنظمة عىل تخطي أي مرحلة من مراحل النمو للدخول يف مرحلة التميز ومن ثم م

 أفضل يتوقف عىل مستويات األداء الوظيفي لها. 

ويالحظ ان األفراد العاملني يف املنظامت الحكومية قد يكون اهتاممهم باألداء اقل من اهتامم  

 مامرسة العديد من الضغوط عىل املرؤوسني بهدف رفع القادة والرؤساء, مام يؤدي بالرؤساء والقادة إىل

مستويات األداء وتنفيذهم للمسؤوليات واملهام املكلفون بها لتحقيق النتائج الفعلية التي ترغب 

 ( 2004املنظامت الوصول إليها )الرشيف,
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شة ل مناقيعد موضوع األداء الوظيفي ذات أهمية كبرية بالنسبة للمنظامت, ويتبني ذلك من خال -3

األداء ضمن ثالثة أبعاد رئيسية نظرياً وتجريبياً وإدارياً, من الناحية النظرية يعد األداء الوظيفي مركز 

اإلدارة اإلسرتاتيجية حيث تحتوي جميع املنطلقات اإلدارية عىل دالالت ومضامني تخص األداء بشكل 

دارة, مني لإلسرتاتيجية املتبعة من قبل اإل ضمني أو مبارش, ويرجع السبب يف ذلك ان األداء ميثل اختبار ز 

ومن الناحية التجريبية فان أهمية األداء الوظيفي اإلدارية تكون واضحة من خالل حجم االهتامم الكبري 

واملميز من قبل إدارات املنظامت باألداء ونتائجه, والتحويالت التي تجري يف هذه املنظامت عىل نتائج 

 ( 2009األداء )ادريس والغالبي,

ونجد أن جميع املسئولني عن التنظيامت املختلفة يهتمون يف هذه التنظيامت اهتامما كبرياً وذلك الن 

األداء ال يعد انعكاس لقدرات كل فرد ودافعيته فحسب وإمنا يعد انعكاس ألداء هذه التنظيامت ودرجة 

 ( 2009فاعليتها أيضا )عيل وآخرون,

  الوظيفي  معايري األداء 1-1-3-3

و مجموعة من الرشوط املفرتض وجودها إلنجاز عمل ما, أو للوصـول إىل تحقيـق غايات مطلوبة, وذلك ه

حسب مواصفات معينة بأقل التكاليف والجهد, أو هي عبارات مكتوبة تصف مدى اإلتقان الذي يجب 

 (. 1003أن تنجز به األعامل  داخل املؤسسة )مرعي,

دمة, أو ساعة عمل أو سـرعة إنجاز, أو تحقيـق هدف, أو درجة ويعرب عن املعيار بوحدات مادية أو خ

مامرسة عمل.  تتعدد معايري التقييم يف املؤسسات حيث تعتمد بعض املؤسسات معايري مطلقـة أو 

معـايري نسبية فاملعايري املطلقة متثل الحد الذي تعتمده وتعده مناسباً لواقعها مثل اإلجازات املرضية كـأن 

أقل من يومني ممتاز, ومن يغيب خمسة أيام جيد, وهكذا بينمـا املعـايري النـسبية  تحدد من يغيب

تساعد عىل قياس أداء كل موظف قياساً عىل زمالئه اآلخرين كأن من يغيب أقـل هـو األفـضل واألكرث هو 

  .األسوأ

فردية ملعايري الكام تعتمد بعض املؤسسات معايري فردية والبعض اآلخر معايري جامعيـة حيـث تـسمح ا

بتقدير حالة املوظف من إنتاج, أو خدمة قياساً إىل أهداف محددة مثل عدد الـسلع املنتجة, عدد املهام 

املنجزة, عدد امللفات أو املعامالت املنجزة, أو قد تتكون معايري تحدد العالقة بني العمل, والبيئة الداخلية 

العالقة مع املراجعني   :ادرة, والبيئة الخارجيـة مثـلاملحيطة به مثل روح الفريق, القدرة عىل املب

 (.2003)مرعي,
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 عنارص األداء الوظيفي  1-1-3-6

اختلف الباحثني يف تحديد عنارص األداء الوظيفي ومجاالت تطبيقها, فمن الباحثني من لجأ إىل تخصيص 

عنارص توصف  مجموعة عنارص ومعايري لكل مستوى إداري أو تنظيمي, ومنهم من قدم مجموعة

( ومن هذه العنارص: )معرفة العمل, والقيادة, 2009بإمكانية التطبيق عىل جميع األعامل )السامل,

واإلبداع, واملبأداة, ونوعية األداء, وحجم التعاون, والقدرة عىل حل املشاكل, والقدرة عىل اتخاذ القرارات, 

تعدد لهذه العنارص فال بد من التأكيد  واالتجاهات نحو العمل, وتفويض الصالحيات(. ومهام يكن من

عىل جانبني أساسيني هام : األول: موضوعي ويعرب عن املقومات األساسية التي تستلزمها طبيعة العمل, 

مثل : كمية اإلنتاج, والرسعة, والنوعية, واملهارة, ومدى ما حققه الفرد من أهداف وكذلك استعامل وقت 

 العمل. 

يقوم بالكشف عن صفات الفرد الشخصية كالقابلية يف التعلم واالستفادة من الثاين: ذايت أو سلويك و

التدريب والقدرة اإلرشافية, ومدى تقبله للنقد وإمكانية االعتامد عليه يف العمل والتعاون وعالقته مع 

 الرؤساء واملرؤوسني. 

تاج إىل توفري ثالثة ( أن تحقيق األداء الوظيفي العايل يح2005( ويوسف )2007ويرى كل من الشامع )

 عوامل وهي: 

القابلية والقدرة عىل األداء: مثل متتع الفرد بالذكاء والصحة العامة, وميكن تحسني قابلية الفرد عىل  –1

 األداء من خالل برامج التدريب والتنمية. 

د إلتيان فر الرغبة أو الدافعية يف العمل: ميكن تحسينها من خالل التحفيز, والدافعية هي استاملة ال –2

 سلوك مناسب وتقديم ترصف معقول يكون من شأنه تحقيق هدفا رسمته إدارة املنظمة. 

إتاحة الفرصة أمام الفرد لألداء: وميكن إيجاد ذلك من خالل قيام املدير بتحليل مجموعة من العوامل  –3

ل وكيفية تخوياملؤثرة فيه مثل: منظومات التخطيط واتخاذ القرار, منظومة التقنية املستخدمة, 

 الصالحيات. 
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( أن املقدرة والرغبة تتفاعالن معا يف العمل لتحديد مستوى األداء, أي أن تأثري 2008وكام يبني الفايدي )

املقدرة عىل العمل عىل مستوى األداء يتوقف عىل مستوى درجة رغبة الفرد يف العمل, وبالعكس فإان 

توقف عىل القيام يف العمل من خالل املعادلة التالية: مستوى تأثري الرغبة يف العمل عىل مستوى األداء ي

 الرغبة يف العمل.  xاألداء = املقدرة عىل العمل 

( ان أداء الشخص يقرن بالجهد الذي يقوم ببذله سواء تعلق باإلنتاجية أو 2007ويرى غريب وآخرون )

كم عىل أداء الشخص من ثالثة عنارص القدرة التنافسية أو الرغبة أو إنجاز املهام املطلوبة, وميكن الح

 مختلفة ولكنها متكاملة وهي: املالءمة والفعالية والكفاءة. 

ويعود التقارب هذا بني الباحثون يف تحديد عنارص األداء الوظيفي إىل اختالف درجة األهمية فيام بينهم 

أنه مام قد يراه البعض منهم بالتي ينظر إليها الباحثني من خالل بعض عنارص أو معايري األداء الوظيفي, و 

معياراً مناسباً, وقد يراه اآلخرون غري ذلك, وكام ان العوامل املؤثرة يف أداء العاملني يف مجال معني, قد ال 

يكون لها تأثري يف مجاالت أخرى وان هذا التفاوت يعود إىل ان ظاهرة األداء ومستوياتها تعترب من اعقد 

ت. وذلك بسبب تعدد العوامل املؤثرة عليه وما يزيد من ظاهرة تعقيد الظواهر التي تواجهها املنظام

 األداء هو ان دور كل عامل من هذه العوامل غري معروف يف عالقته مبستوى األداء. 

باإلضافة إىل ذلك فان ظاهرة األداء تزداد تعقيدا بسبب تضارب النتائج التي توصلت إليها الدراسات يف 

 هذا املجال. 

حث استناداً إىل ما متت اإلشارة إليه سابقا وعىل الرغم من صعوبة الوصول إىل عنارص أو ويرى البا

محددات لألداء الوظيفي متفق عليها بني الباحثني اال انه ميكن تحديد العنارص التالية والتي من خاللها 

 من املمكن الحكم أو قياس األداء الوظيفي لألفراد: 

لتفاين والجدية يف العمل وقدرة املوظف عىل تحمل مسؤوليات العمل املثابرة والوثوق: وتشمل ا -1

وإنجاز األعامل يف الوقت املحدد, ومدى حاجة املوظف إىل التوجيه واإلرشاد من قبل املرشفني وتقييم 

 ( 2003نتائج عمله )املاليك,

ة ه من رغبة وبراعنوعية العمل: وتتمثل يف مدى ما يدركه املوظف عن عمله الذي يقوم به وما ميلك –2

 ومهارات فنية وقدرة عىل التنظيم وتنفيذ األعامل دون الوقوع يف األخطاء 

 ( 2008)الفايدي,
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كمية العمل املنجز: وهو مقدار ما يستطيع املوظف إنجازه من العمل يف الظروف العادية, ومقدار  –3

 ( 2003رسعة هذا اإلنجاز )النميان, 

في: وتتمثل يف السلوك الشخيص للموظف أثناء األداء وانطباعاته إدراك املوظف لدوره الوظي –4

 (.2003وتصوراته عن الكيفية التي ميارس بها دورة يف املنظمة )املاليك, 

املعرفة مبتطلبات العمل: وتشمل املعارف واملهارات الفنية واملهنية, وما ميلكه املوظف من خربات عن  –5

 ( 2006العمل الذي يؤديه )السمحان,

 

 أبعاد األداء الوظيفي   1-1-3-1

وهناك اتفاق واسع بني الباحثني عىل األبعاد املتعددة ملفهوم األداء, وأهم أبعاد األداء التي ركز عليها 

 الباحثون عىل األداء املتكرر للمهمة هي أداء املهمة واألداء السياقي

(Xiaojun,2017.) 

 أداء املهام:

 إنجاز عمليات جوهرية يف املنظمة مثل اإلنتاج املبارش للبضائع يقصد به السلوكيات التي تسهم يف

والخدمات, والبيع, وجرد املخزون, إدارة التابعني, وكل أداء يسهم بشكل مبارش, أو غري مبارش يف تنفيذ 

عمليات املنظمة, فمثالً يف الوظائف اإلدارية ميكن أن يشمل هذا األداء, أو السلوك إىل الحاجة إىل إحداث 

تحويل األفراد من حالة النزاع بواسطة الرصاع إىل جو تنافـيس, كذلك أيضا ميكن أن يكون هذا السلوك 

 .(Schmitt & Ingerick,2003)عبارة عن جهود تحفيزية إليجاد مثل هذا الجو 

ويشري مفهوم أداء املهام إىل أنشطة أداء العمل التي تساهم يف الطبيعة التقنية للمنظمة مبارشة من 

الل استخدامها يف العملية التكنولوجية للمنظمة, أو بشكل غري مبارش من خالل الحفاظ عىل املتطلبات خ

(  أنه Lu elat,2015(. وقد حدد )Sykes,2017&Venkateshالتقنية للمنظمة أو تقديم الخدمة لها )

دارية بواجباتهم اإل  "قدرة األفراد عىل االضطالع باألنشطة الفنية األساسية لعملهم, أي تلك املرتبطة

كسلوكيات تسهم يف  Uchhal & (2017) Solkheواإلدارية األساسية املحددة". وكام هو محدد من قبل

أنشطة الصيانة والتحويل الرئيسية للمنظمة )مثل تصنيع املنتجات وبيع السلع وتقديم الخدمات وجدولة 

 األعامل(.
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مبا يف ذلك السلوكيات املطلوبة منهم يف دورهم.  إن ملنظامت األعامل دور رسمي لكل من أعضائها,

وتتحدد هذه السلوكيات بتوصيف الوظائف. عىل مدى العقود السابقة ركز الباحثون عىل فحص 

السلوكيات الرسمية للفرد يف العمل. يف أوائل العقد املايض, بدأ الباحثون يف الرتكيز عىل نوع آخر من 

(. Lu et al.,2015ة منظامت العمل ويطلق عليه سلوكيات إضافية )السلوك الذي يؤثر عىل كفاءة وفعالي

 (. 2016كام تم تعريف سلوك الدور الرسمي عىل أنه أداء الواجبات واملسؤوليات املطلوبة )البطاينه,

املنظامت التي تعتمد فقط عىل املوظفني الرسميني هي منظامت  Haju (2017&Subhashiniويرى )

يث أن املنظامت غالبا ما تحتاج إىل القيام مبهام تتجاوز دورها الرسمي, وهذا ضعيفة وطويلة األجل, ح

هو السبب يف أن هذه األنواع من السلوكيات الوظيفية ليست كافية لقياس وتقييم أداء املوظفني ولكن 

 إضافة نوع آخر من املتطوعني, وهو ما يسمى بأسامء مختلفة, مبا يف ذلك األداء السياقي, أو السلوك

 (.2016التطوعي أو املواطنة التنظيمية )البطاينه,

 

 األداء السياقي:

هو كل السلوكيات التي تسهم بشكل غري مبارش يف تحويل ومعالجة العمليـات الجوهرية يف املنظمة, 

وهذه السلوكيات تسهم يف تشكيل كل من الثقافة, واملناخ التنظيمي, واألداء هنا ليس دوراً إضافياً يف 

وإمنا يكون خارج نطاق مهام الوظيفية األساسية ويعتمـد علـى الظرف الذي تجري فيه معالجة طبيعته 

العمليات, مثالً ممكن أن يكون موجه نحـو الـزمالء, ومـساعدة الزمالء يف مشكلة لها عالقة بالعمل, أو 

 ل, أو التوجه نحونحو املنظمة ككل من خـالل الحـرص, واسـتمرارية الحامس وبذل مجهود إضايف يف العم

العمل التطوعي لتنفيذ مهام خارج الـدور الرسمي للوظيفة, وكذلك إتباع اللوائح التنظيمية, واإلجراءات 

 .(Geher,2004)عندما ال تكون متوافقة مـع رغبـة الفرد 

 ةويشري األداء السياقي إىل السلوكيات التي ال تدعم الجوهر الفني للمنظمة, بل تدعم البيئة النفسي

 (.Sykes,2017&Venkateshواالجتامعية التي تجري فيها العمليات الفنية )

أن األداء السياقي هو أنشطة تسهم يف فعالية املنظمة من خالل  et al. (2017) Chien-Hungويرى 

العديد من الطرق التي تشكل السياق االجتامعي والنفيس للمنظمة والتي تعترب عامالً محفزاً للعمليات 

 شطة.   واألن
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( األداء السياقي بأنه سلوكيات تسهم يف ثقافة املنظمة ومناخها, والطريقة التي يتم بها 2011عرف النمر )

إىل وجود تباين يف  Subhashini & Haju (2017)تنفيذ األنشطة التحويلية وأنشطة الصيانة. وقد أشار 

 اء السياقي وكيفية ارتباطه مبفاهيم إداريةمنهج الباحثني يف تحديد أبعاد األداء السياقي, ومفهوم األد

 مختلفة مثل مفهوم العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي ومفاهيم أخرى.

تم قياس  أبعاد األداء السياقي من خالل أبعاد املواطنة التنظيمية:  Jamal (2016يف دراسة أجراها )

أن األداء السياقي قياس  Jamal (2016)بينام يرى اإليثار, اللطف, الروح, السلوك الثقايف, الوعي بالضمري. 

من خالل خمسة أبعاد: التطوع للعمل, والعمل بحامس, مساعدة اآلخرين, بعد القواعد واإلجراءات 

 التنظيمية, ودعم األهداف التنظيمية.

وقد أشار عدد من الباحثني إىل أن األداء السياقي يختلف عن أداء املهام يف أربعة جوانب 

 (:2010يان,)العم

ال تدعم األنشطة السياقية الجوهر الفني للمنظمة, ولكنها تدعم بدال من ذلك البيئة النفسية  -1

 واالجتامعية املحيطة بالجوهر الفني.

يف إطار أنشطة املهام, تتشابه األنشطة السياقية يف جميع املهام واملنظامت. وبغض النظر عن املوقف  -2

 سلوك للتطوع أو املساعدة أو التعاون, يف حني تكرس أنشطة املهام للعمل.أو املنظمة, قد يكون هناك 

تختلف أنشطة هذه املهمة بتفاوت املهارات املعرفية وقدرات األفراد, يف حني تختلف األنشطة  -3

 السياقية حسب الخصائص الشخصية املختلفة والعوامل التحفيزية.

ن اإلطار الرسمي للعمل, عىل النقيض من األنشطة تعرف أنشطة املهام ضمن الوصف الوظيفي وضم -4

 السياقية.

هو السلوك املفرط للدور الرسمي للفرد, والذي يساعد عىل أداء عمل املنظمة وإظهار الدعم والتفاين 

األداء السياقي عىل أنه سلوكا خارج الدور  Jamal (2016)(. عرف elat,2017 Chien-Hungتجاهها )

, فإن األداء السياقي هو Geher (2004)لسلوك التلقايئ واإلبداعي". ووفقا لـ بأنه "أداء يؤكد عىل ا

سلوكيات تقديرية من قبل املوظفني عىل أساس فردي, ال يغطيها نظام املكافآت الرسمية, ويسهم يف 

 زيادة فعالية األداء املنظم.
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كفاءة التنظيمية خاصة إذ أن يرى العديد من الباحثني أن هذه السلوكيات تقلل االحتكاك وتزيد من ال

األداء املتميز للمنظامت ال يأيت من الجهد املعتاد من املوظفني وليس يف ساعات العمل الرسمية, والتمييز 

(. كام تعزز هذه السلوكيات الجمعية لتعزيز 2017يف األداء يتطلب التفاين من املوظفني )العامري وقيص, 

لطاقات ألغراض إنتاجية وتعزيز األداء التنظيمي من خالل زيادة اإلنتاجية وتحرير أنواع مختلفة من ا

قدرة املنظمة عىل اجتذابها واملحافظة عليها ألن سلوك املساعدة والعمل التشاريك للموظفني يساهم يف 

وخلق بيئة إيجابية جذابة تزيد معنويات املوظفني وتعزز متاسكهم وإحساسهم باالنتامء )أبو رشخ, 

هذه الخصائص تقييم أداء فردي يتجاوز الدور الرسمي ألدوار متطوعني إضافية ملفهوم (. وتتطلب 2010

 سلوك املواطنة التنظيمية لتحقيق كفاءة وفعالية وظائف املنظمة واستدامتها.

ويعرف األداء السياقي عىل أنه مجموعة من العنارص )اإليثار, والتفاين, والروح, واملشاركة, وحضور 

ة, ومقرتحات لتحسني العمل, والبحث عن عمل, ومهام إضافية(. وبالتايل, فإن مفهوم الدورات التدريبي

السلوكيات خارج الدور هو مفهوم شامل واسع يشمل جميع السلوكيات اإليجابية التي ميكن أن تنتج عىل 

ول ها أصمستوى الفرد, الجامعة, املنظمة. إن صياغة مفهوم سلوكيات األدوار املتعددة األوجه واألبعاد ل

 (.Vithanage,2017&Arachchigeدينية وفلسفية وتاريخية وأخالقية, ويف الرشاكة بني القطاعات )

 

 العالقة بني إسرتاتيجيات املوارد البرشية واألداء الوظيفي 

يُستدل عىل أهمية املوارد البرشية يف املنظمة الحديثة من كُونها املصدر الرئييس والحقيقي لتكوين 

نافسية وتعزيزها, كام يشري العديد من الخرباء واملامرسني يف مجال اإلدارة, إن تحقيق التميز يف القدرة الت

أداء الرشكات لن يستند ملجرد امتالكها املوارد الطبيعة أو املالية أو التكنولوجية فحسب, بل يستند باملقام 

تفادة متتلك القدرة عىل تعظيم االس األول عىل قدرتها عىل توفري نوعيات خاصة من املوارد البرشية, التي

 .2012)من هذه املوارد )بن عييش, 

تهدف إسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية إىل تحسني أداء املوظفني لتغيري االتجاهات السلوكية للعاملني 

 Kadiresan etوإكسابهم املعارف واملهارات من خالل الخربة التعليمية لبلوغ أداء فعال يف نشاط معني)

al.,2015.) 
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وإدارة املوارد البرشية هي املسئولة عن خربة املوظف خالل دورة حياة التوظيف بأكملها أي أنه العامل 

الستقطاب املوظف املناسب من خالل أصحاب العالمات التجارية ومن ثم يجب اختيار املوظف املناسب 

م ك عىل تعيينهم واإلرشاف عىل تدريبهمن خالل عمليات التعيني ثم يعمل قسم املوارد البرشية بعد ذل

ومواهبهم من خالل اختبارات األداء, ومن ثم يتم مكافأتهم تبعاً لذلك. وطبقاً لهذه األخرية, فإن املوارد 

البرشية يف بعض األحيان هي التي تدير رواتب املوظفني, وعىل الرغم من أنه يتم متويلها من خالل 

برشية تلعب دوراً اسرتاتيجياً أكرب. وأخرياً, تشارك املوارد البرشية أيضا يف املصادر الخارجية ولكن املوارد ال

إنهاء خدمات املوظفني مبا يف ذلك االستقاالت, والفصل املتعلق بسوء األداء وزيادة عمل املوظفني يف 

 داملنظمة فاملوارد البرشية هي املسئولة عىل اإلرشاف عىل قوانني العمل والتي تختلف حسب املوار 

 (. Yilmaz, 2014البرشية التي تتأكد من التزام العاملة )

تسهم مامرسات اإلدارة البرشية يف تطوير أداء العاملني وزيادة الدقة والفاعلية, من خالل توفري عنارص 

الرسعة واملرونة وترشيد االستهالك للموارد ورفع كفاءة األداء وتحقيق أهداف املنظامت يف أقرص وقت 

وجهد. فضال عن زيادة قدرة اإلدارة بالعمل اإلداري من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة, يف  وبأقل تكلفة

إطار التنسيق والفهم املتبادل بني اإلدارة والعاملني, والتعاون البناء الذي يرتكز عىل تبادل البيانات 

 (.Shrivastava & Purang,2010واملعلومات )

البرشية تتلخص بالوصول وإنتاج األفراد املؤهلني للعمل يف  أن أهداف املوارد Yilmaz  (2014)يرى 

مختلف الوظائف واملجاالت وذلك من أجل إنتاج السلع والخدمات بأحسن الطرق وأقل التكاليف, 

واالستفادة من جهود العاملني يف عمليات إنتاج السلع أو الخدمات باالعتامد عىل املعايري الكمية 

بل, وتحقيق انتامء ووالء األفراد للمنظمة واملحافظة عىل رغبتهم يف العمل والنوعيـة املحددة من ذي ق

فيها وزيادتها, وتنمية قدرات العاملني من خالل تدريبهم ملواجهة التغريات التكنولوجية واإلدارية يف 

البيئة, وإيجاد ظروف عمل جيدة متكن العاملني من أداء عملهم بصورة جيـدة, وتزيـد مـن إنتاجيتهم 

ومكاسبهم املاديةـ كام إن إيجاد سياسات موضوعية متنع سوء استخدام العاملني وتتفادى املهام التي 

تعرضهم لألخطار غري الرضورية, وإتاحة الفرصة للعاملني أن يجدوا فرص عمل جيدة وأن تتاح لهم فرص 

 التقدم والرتقي يف املنظمة عندما يصبحون مؤهلني لذلك.
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وارد البرشية إحدى وسائل التطوير التنظيمي الذي يهدف بصفة عامة إىل رفع هذا وتعد مامرسات امل

األداء من خالل تطوير مهارات العاملني وقدراتهم, وتاليف العيوب وتطوير طرق العمل واستحداث أوضاع 

(, Seunghoo & Tae,2017تنظيمية وأساليب إدارية ووسائل اتصالية تحقق للتنظيم سبقاً عىل غريه )

أن تحسني األداء يحتاج إىل مامرسات موارد البرشية فعالة لتزويد العاملني بعنارص الرسعة والدقة  ومبا

والفاعلية يف إنجاز مهام العمل, كان البد من توافر مامرسات املوارد البرشية الالزمة لرفع كفاءة األداء, 

لباً عىل وارد البرشية وتنعكس سويف الوقت نفسه التغلب عىل املعوقات التي تحد من فاعلية مامرسات امل

 (. 2010أداء العاملني )وايل,

وتساهم مامرسات إدارة املوارد البرشية يف تنمية القدرة التنافسية للمنظمة عن طريق اختيار العاملني 

الذين ميتلكون القدرة عىل االبتكار, والتطوير, واألداء الجيد ملهام وظائفهم, وإعداد العاملني للتعامل مع 

لتكنولوجيا الحديثة لإلنتاج والعمليات, وتنمية الوالء واالنتامء من خالل تحسني بيئة العمل, وزيادة ا

 (. 2003اإلنتاجية من خالل تنمية القدرة عىل العمل وتدعيم الرغبة فيه )مريس, 

مجموع  داء ألنإن مامرسات إدارة املوارد البرشية تعترب من املصادر الحرجة النادرة التي لها تأثري عىل األ 

ما ميتلكه األفراد من معارف ومهارات وخربات وتعليم وقدرات وجدارات, وغري ذلك, يؤثر بشكل مبارش 

عىل أداء املنظامت ألن املنظمة التي متتلك مخزون غني من رأس املال البرشي ميكنها أن تنافس, وتبقى, 

 (.,Naidu 2013ت جديدة )وتنمو, وتتطور بفعل ما يقدمه العاملون من إبداعات وابتكارا
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 الدراسات السابقة: -املبحث الثالث 1-3

 الدراسات العربية: -أوالً 1-3-2

 

( بعنوان " دور مامرسات إدارة املوارد البرشية الخرضاء يف تحقيق متطلبات 2016دراسة الزبيدي )

 املواطنة البيئية " بحث ميداين يف الرشكة العامة لصناعة الزيوت النباتية. 

وكان هدف هذه الدراسة إىل تحديد دور مامرسات إدارة املوارد البرشية الخرضاء يف تحقيق  

البيئية يف مكان العمل, وقام الباحث باختيار الرشكة العامة لصناعة الزيوت النباتية يف  املواطنةمتطلبات 

ضعف شكلة البحث بتطبيق الجانب امليداين كونها من الرشكات الصناعية املهمة يف العراق, ومتثلت م

تطبيق مامرسات إدارة املوارد البرشية الخرضاء مام انعكس سلبا عىل تنمية املواطنة البيئية لدى العاملني 

يف الرشكة, واستخدم االستبانة كأداة لجمع املعلومات والبيانات باإلضافة إىل التواجد امليداين, وشملت 

 . ( مدير من مدراء األقسام والشعب30عينة البحث )

وتوصل الباحث إىل أهم النتائج وهي ضعف تبني مامرسات إدارة املوارد البرشية الخرضاء من  

 الرشكة وضعف شيوع ثقافة املواطنة البيئية بني العاملني.  إدارةقبل 

 

 ( بعنوان "دور إدارة املوارد البرشية يف تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة"2016دراسة الساعدي )

سة إىل التعرف عىل دور إدارة املوارد البرشية يف تطبيق مبادئ إدارة الجودة هدفت الدرا 

الشاملة, وتعرف عىل األدوار واالتجاهات الحديثة إلدارة املوارد البرشية, التعرف عىل عالقة نجاح تطبيق 

هج عىل منمبادئ الجودة الشاملة ودور إدارة املوارد البرشية, ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة 

االستقرايئ, وتوصلت الدراسة إىل أن من أهم األدوار الحديثة التي متارسها إدارة املوارد البرشية املعارصة 

هي املشاركة يف رسم إسرتاتيجية املنظمة, ومساعدتها يف تطبيق املداخل اإلدارية الحديثة, ولعل أبرزها 

داري حديث ونظام متكامل يتطلب العمل بروح إدارة الجودة الشاملة, وثقافة تنظيمية جديدة ومدخل إ 

 الفريق ويهدف إىل تحسني والتطوير املستمر ورضا العميل.
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( بعنوان "أثر تطبيق إسرتاتيجية املوارد البرشية يف تحقيق امليزة التنافسية يف 2016دراسة الشوابكة )

 قطاع االتصاالت األردنية"

ية إدارة املوارد البرشية يف تحقيق امليزة التنافسية, ومن هدفت الدراسة إىل التعرف عىل اثر إسرتاتيج

خالل استطالع آراء املدراء التنفيذيني ومدراء اإلدارات الوسطى ومدراء ورؤساء أقسام املوارد البرشية يف 

قطاع االتصاالت األردنية, وقد قام الباحث بإجراء دراسة مسحية استطالعية لجميع الرشكات العاملة يف 

تصاالت األردنية, واتبعت الدراسة منهج الوصفي التحلييل, وبعد إجراء التحليل إحصايئ توصل قطاع اال 

الباحث إىل أن إسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية متارس تأثرياً معنوياً يف تحقيق امليزة التنافسية )تخفيض 

ية ر ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجالكلفة, وتحسني النوعية, وزيادة املرونة, وزيادة االبتكارية(, ووجود أث

إدارة املوارد البرشية يف تحقيق امليزة التنافسية )تخفيض الكلفة, وتحسني النوعية, وزيادة املرونة, وزيادة 

 االبتكارية(.

 

( بعنوان" أثر اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية عىل األداء الوظيفي دراسة ميدانية 2016دراسة بطاينة )

 ر املديرين يف البنوك التجارية األردنية/ محافظة اربد" من وجهة نظ

هدفت الدراسة إىل بيان أثر اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية عىل األداء الوظيفي دراسة ميدانية من 

وجهة نظر املديرين يف البنوك التجارية األردنية/ محافظة اربد وتكون مجتمع الدراسة من املديرين عىل 

( مديرا تلقوا االستبانة املعتمدة, 87يات يف البنوك, وقد استخدم الباحث عينة عشوائية من )جميع املستو

. توصلت الدراسة إىل وجود عالقة %51( منها صالحة للتحليل اإلحصايئ بنسبة مئوية 74وقد تم اسرتداد )

دريب واألداء التارتباط إيجابية بني كل من إسرتاتيجية التوظيف وإسرتاتيجية التطوير وإسرتاتيجية 

الوظيفي, وعدم وجود عالقة ارتباط إيجابية بني إسرتاتيجية التعويض واألداء الوظيفي. واعتامدا عىل ذلك 

يويص الباحث باالهتامم والرتكيز عىل إسرتاتيجية التعويض واالهتامم بتقديم املعلومات الكاملة حول 

للرتقية مبنية عىل أسس الخربات واملؤهالت املنظمة للمتقدمني والراغبني للعمل بها, وضع معايري 

  .العلمية
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( بعنوان "أثر مامرسات إدارة املوارد البرشية عىل تعزيز القدرة التنافسية لدى 2015دراسة حاللشة )

 مدينة الحسن اربد. –الرشكات الصناعية األردنية 

القدرة التنافسية لدى الرشكات اثر مامرسات إدارة املوارد البرشية يف تعزيز  هدفت الدراسة إىل بيان

مدينة الحسن اربد. وتألفت متغريات الدراسة من املتغري املستقل)مامرسات إدارة  –الصناعية األردنية 

 املوارد البرشية وأبعاده تحليل وتصميم العمل,االستقطاب,االختيار والتعيني, التدريب( واملتغري التابع

, ة التكلفة )التكلفة األقل(, التاميز, الرتكيز, التغيري التكنولوجي()تعزيز القدرة التنافسية وأبعاده قياد

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل,واستخدم الباحث أسلوب االستبانة لجمع البيانات وقياس 

اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو أثر مامرسات إدارة املوارد البرشية يف تعزيز القدرة التنافسية لدى 

 مدينة الحسن اربد.  –الصناعية األردنية  الرشكات

 عىل قيم بناء النسبية األهمية درجة حسب املستقل املتغري أبعاد ترتيب جاء أظهرت نتائج الدراسة أنه

االستقطاب, تحليل وتصميم العمل, االختيار والتعيني, التدريب(,  (التوايل عىل الحسابية املتوسطات

 و داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ودلت نتائج الدراسة بوجود أثر ذ

(0.05≥α لتحليل وتصميم العمل, واالستقطاب, واالختيار والتعيني, والتدريب عىل تعزيز القدرة )

 مدينة الحسن اربد. –التنافسية لدى الرشكات الصناعية األردنية 

( ملامرسات إدارة α≤0.05أظهرت نتائج الدراسة بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 املوارد البرشية ككل عىل تعزيز القدرة التنافسية يف الرشكات الصناعية األردنية.

 

( بعنوان "دور إدارة املوارد البرشية يف تحقيق امليزة التنافسية: دراسة ميدانية يف 2015دراسة الجبوري )

 املستشفيات الخاصة يف عامن"
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دارة املوارد البرشية يف تحقيق امليزة التنافسية  يف املستشفيات هدفت هذه الدراسة التعرف عىل أثر إ 

األردنية الخاصة من وجهة نظر اإلدارة العليا, فضالً عن التعرف عىل أثر  املعرفة ورأس املال الفكري 

كمتغريات وسطية عىل العالقة بني وظائف اإلدارة البرشية وتحقيق امليزة التنافسية, قام الباحث بإعداد 

( من موظفي اإلدارة العليا يف املستشفيات الخاصة يف محافظة 320بانة وتوزيعها عىل عينة مكونة من)است

عامن, وهدفت تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

الدراسة  يل اإلحصايئ توصلتوتطبيق معادلة االنحدار املتعدد الختبار فرضيات الدراسة, وبعد إجراء التحل

 إىل النتائج التالية: 

( إلدارة املوارد البرشية يف تحقيق امليزة التنافسية  يف α≤0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية ) -1

 املستشفيات األردنية الخاصة من وجهة نظر اإلدارة العليا.

ال الفكري كمتغريات وسطية عىل ( ملتغريي املعرفة ورأس املα≤0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية ) -2

 العالقة بني  وظائف اإلدارة البرشية وتحقيق امليزة التنافسية.

 

( بعنوان "تقييم إدارة املوارد البرشية وأثره يف تحسني أداء املنظمة " 2014دراسة املهدي والسالمي )

 دراسة حالة يف مركز وزارة النفط العراقية. 

ة املوارد البرشية وأثره يف تحسني أداء املنظمة يف مركز وزارة هدفت هذه إىل تشخيص واقع إدار  

النفط العراقية والتي تعترب من أبرز الوزارات. وتم تحديد مشكلة الدراسة بعدد من التساؤالت وكان من 

أهمها: ما مستوى قيام إدارة املوارد البرشية يف مامرسة وظائفها يف مركز وزارة النفط؟ وتم تطبيق البحث 

( فرد من املدراء التنفيذيني والعاملني, إضافة إىل إدارة املوارد البرشية البالغ عددهم 78عينه من ) عىل

( فرد, واعتمد الباحث عىل املقابالت الشخصية واملعايشة امليدانية ودراسة الوثائق والتقارير 44)

 حصائية. التاريخية واالستبانة يف جمع البيانات واستخدم الباحث عدد من الوسائل اإل 

وتوصل الباحث إىل عدد من النتائج كان من أهمها : يظهر من خالل الهيكل التنظيمي خلو قسم  

املوارد البرشية من وظيفة تخطيط املوارد البرشية ووظيفة التحليل الوظيفي ووظيفة التوجيه والتدريب 

د البرشية هم حديثي والتطوير ووظيفة تقييم األداء, وتوصل الباحث إن أغلب موظفي قسم املوار 

 الخدمة والعمر فضال عن افتقارهم إىل الخربة واالختصاص.
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 –( بعنوان "جودة الحياة الوظيفية وأثرها عىل مستوى األداء الوظيفي للعاملني 2014دراسة مايض )

 دراسة تطبيقية عىل الجامعات الفلسطينية". 

ة وأثرها عىل مستوى األداء الوظيفي للعاملني تهدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل جودة الحياة الوظيفي

يف الجامعات الفلسطينية واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل لهذا الغرض واستخدم الباحث 

( وكانت 344( وبلغت عينة الدراسة )3254االستبانة أداة لجمع البيانات حيث بلغ مجتمع الدراسة )

 الدراسة إىل مجموعة من النتائج أهمها: عينة الدراسة عشوائية طبقية. وتوصلت 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني أبعاد الحياة الوظيفية واألداء الوظيفي للعاملني يف الجامعات  -

 الفلسطينية. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املبحوثني فيام يتعلق بآرائهم حول جودة  -

عىل مستوى األداء الوظيفي للعاملني يف الجامعات تعزى إىل املتغريات الشخصية  الحياة الوظيفية وأثرها

 والوظيفية. 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املبحوثني فيام يتعلق بآرائهم حول  -

غريات املت جودة الحياة الوظيفية وأثرها عىل مستوى األداء الوظيفي للعاملني يف الجامعات تعزى إىل

 )الفئة العمرية, املؤهل العلمي, سنوات الخدمة(. 

وجود أثر مهم ذي داللة إحصائية ألبعاد جودة الحياة الوظيفية يتمثل يف )الرتقيات, االستقرار, العالقات  -

االجتامعية, األمن الوظيفي, التدريب, املشاركة يف اتخاذ القرار( ويف عمل توازن بني الحياة الشخصية 

 حياة الوظيفية.وال

  

( بعنوان " نظم املعلومات املحوسبة وعالقتها باألداء الوظيفي" )دراسة ميدانية 2014دراسة الغرباوي )

 عىل مراكز وكالة الغوث الصحية األولية يف قطاع غزة(.
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تهدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل نظم املعلومات الصحية املحوسبة وعالقتها باألداء الوظيفي يف مراكز 

وكالة الغوث للرعاية الصحية األولية يف قطاع غزة. واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل, وقام 

( مركزاً 21ز من مجموع )( مراك9باستخدام طريقة الحرص الشامل لجميع املوظفني حيث شملت الدراسة )

صحياً يستخدم نظم املعلومات الصحية املحوسبة يف قطاع غزة, وقام الباحث باستخدام االستبانة أداة 

( استبانة, وتوصلت الدراسة إىل مجموعة من 270( استبانة من مجموع )216للدراسة حيث تم اسرتجاع )

 النتائج أهمها: 

مات الصحية املحوسبة واألداء الوظيفي يف مراكز وكالة الغوث وجود عالقة إيجابية بني نظم املعلو  -

 الصحية يف قطاع غزة. 

وجود درجة عالية من املوافقة من قبل أفراد مجتمع الدراسة فيام يختص باإلمكانيات املتاحة الستخدام  -

توى سنظم املعلومات الصحية املحوسبة, وتطبيقات نظم املعلومات الصحية املحوسبة املستخدمة وم

 األداء الوظيفي للعاملني يف املراكز الصحية. 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابة املبحوثني حول اإلمكانات املتاحة الستخدام نظم  -

املعلومات الصحية املحوسبة تعزى ملتغريات )الجنس, املؤهل العلمي, مجال العمل( ما عدا متغري العمر 

 5صغرية ومتغري سنوات الخربة لصالح ممن ميتلكون خربة ما بني )أقل من لصالح الفئات العمرية ال

 سنوات(.  10اقل من  –سنوات 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابة املبحوثني حول مستوى األداء الوظيفي للعاملني تعزى  -

ل العمل لصالح العاملني يف ملتغريات )الجنس, العمر, املؤهل العلمي, سنوات الخربة( ما عدا متغري مجا

 املجال اإلداري. 
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( بعنوان "أثر املساءلة اإلدارية عىل األداء الوظيفي للعاملني اإلداريني يف وزارة 2013دراسة الرشيف )

 الرتبية والتعليم العايل بقطاع غزة". 

 عاملني اإلدارينيهدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل املساءلة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي لل

( 320واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل, وتم جمع البيانات بواسطة االستبانة من عينة قوامها )

 موظفا إداريا يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة. وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها: 

 اإلدارية واألداء الوظيفي.  هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى املساءلة -

 وجود مفهوم املساءلة ومعرفته لدى العاملني يف الوزارة. -

( بعنوان " أثر الحوافز يف تحسني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع العام يف 2013دراسة الحاليبة )

 دراسة تطبيقية عىل أمانة عامن الكربى".  –األردن 

أثر الحوافز يف تحسني األداء لدى موظفي أمانة عامن الكربى, وقام تهدف هذه الدراسة إىل معرفة 

الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحلييل, وتم جمع البيانات من عينة عشوائية طبقية من املديرين 

( موظفاً.  وتوصلت الدراسة إىل 150ورؤساء األقسام واملوظفني اإلداريني يف أمانة عامن الكربى قوامها )

 أهمها: نتائج 

وجود عالقة خطية وترابطية قوية بني استخدام أبعاد الحوافز وتحسني األداء لدى موظفي أمانة عامن  -

 الكربى.  

 

( بعنوان "مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألمناط القيادية السائدة لدى 2013دراسة العامودي )

 ص بوزارة النقل واملواصالت قي قطاع غزة(. القيادات اإلدارية" )دراسة تطبيقية عىل سلطة الرتخي

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألمناط القيادية السائدة 

لدى القيادات اإلدارية يف سلطة الرتخيص يف غزة, وذلك من خالل دراسة النمط القيادي السائد وتحليله 

رتخيص, واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل وتم استخدام أداة وأثره عىل أداء موظفي سلطة ال

االستبانة واستخدم أسلوب الحرص الشامل ملجتمع الدراسة والتي شملت جميع موظفي سلطة الرتخيص 

يف قطاع غزة يف الوظائف اإلدارية والتنفيذية واإلرشافية.  وتوصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج 

 أهمها: 
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ود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بني درجات العاملني يف النمط الدميقراطي ودرجاتهم يف وج -

 استبانة كفاءة األداء. 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألمناط القيادية يف  -

 فة, املؤهل العلمي, سنوات الخربة(.سلطة الرتخيص تعزى للمتغريات )املسمى الوظيفي, نوع الوظي

 

(. بعنوان "أثر مامرسات إدارة املوارد البرشية عىل اإلنتاجية بالقطاع 2012دراسة مهدي وإبراهيم )

 الصناعي السوداين بالتطبيق عىل مجموعة رشكات جياد الصناعية "

ناعي, نتاجية بالقطاع الصهدفت الدراسة إىل تسليط الضوء عىل تأثري مامرسات املوارد البرشية عىل اإل 

 واعتمدت الدراسة عىل االستبانة يف جمع البيانات واملعلومات.

 وكانت أهم النتائج:

هناك عالقة إيجابية بني مامرسات إدارة املوارد البرشية وإنتاجية العاملني, كام أوصت الدراسة برضورة -

 رشية.الربط بني مامرسات املوارد البرشية وفعالية أداء املوارد الب

 

( بعنوان "أثر مامرسات إدارة املوارد البرشية عىل االلتزام التنظيمي" دراسة ميدانية 2012دراسة بلقيه )

 يف املستشفيات الخاصة باليمن 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أثر مامرسات إدارة املوارد البرشية املتمثلة بـ )إجراءات التوظيف, 

, املكافآت والتعويضات, التمكني( عىل االلتزام التنظيمي وقد تم اعتامد التدريب والتطوير, تقييم األداء

( لاللتزام التنظيمي كمفهوم مركب ثاليث األبعاد يتكون من )االلتزام العاطفي, Allen&Meyerمنوذج )

انة مااللتزام املعياري, االلتزام املستمر(. ومتثل مجتمع الدراسة بجميع العاملني يف املستشفيات الخاصة بأ 

العاصمة صنعاء يف الجمهورية اليمنية وللوصول إىل ذلك الهدف تم تطوير استبانة طبقت عىل عينه 

( استبانة وعدد املسرتد غري الصالح 63( استبانة, كان عدد غري املسرتد منها )500الدراسة حيث تم توزيع )

 ( استبانة. 391( استبانة بينام بلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل )46للتحليل )
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كام أظهرت نتائج الدراسة إن هناك تأثري ملامرسات إدارة املوارد البرشية عىل االلتزام التنظيمي  

وذلك ضمن الرتتيب التايل )التمكني, التدريب والتطوير, إجراءات التوظيف, املكافآت والتعويضات, تقييم 

مؤثرة يف زيادة االلتزام التنظيمي بني العاملني األداء(. حيث تعد مامرسات إدارة املوارد البرشية عوامل 

ويتأثر االلتزام بشكل أكرب بالرسالة التي ترسلها إدارة املوارد البرشية للموظفني من خالل مامرسات إدارة 

 املوارد البرشية نفسها.

 

 ى العاملني( بعنوان "فاعلية إدارة املوارد البرشية وعالقتها باألداء الوظيفي لد2011دراسة املشاقبة )

 اإلداريني يف الجامعات األردنية األهلية".

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل درجة ارتباط فاعلية إدارة املوارد البرشية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى 

العاملني اإلداريني يف الجامعات األردنية. أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

( تعزى ألثر النوع االجتامعي واملؤهل العلمي وسنوات الخربة, ووجود فروق (α≤0.05مستوى الداللة 

( تعزى ألثر املسمى الوظيفي وعدد الربامج التدريبية, (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

جاالت ومووجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائيا بني كافة مجاالت فاعلية إدارة املوارد البرشية 

 درجة األداء الوظيفي للقادة اإلداريني يف الجامعات األردنية األهلية.

( بعنوان "دور املوارد البرشية يف نجاح عملية التغيري" دراسة تطبيقية عىل املنظامت 2011دراسة ثابت )

 فلسطني". –غري األهلية العاملة يف قطاع غزة 

ور الذي تلعبه املوارد البرشية يف املنظامت غري األهلية وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أهمية الد

العاملة يف قطاع غزة ودورها يف إحداث التغيري املطلوب وذلك من وجهة نظر مديري هذه املنظامت. 

وكان من أهم  .( منظمة عاملة يف قطاع غزة22وتكونت عينة الدراسة من جميع املديرين العاملني يف )

رضورة تدريب العاملني وتنمية قدراتهم, ورضورة االعتامد عىل  :ذه الدراسة ما ييلالنتائج التي أظهرتها ه

عدة مصادر لتقييم أداء العاملني, وأظهرت كذلك أنة البد من ترجمة خطط التغيري إىل خطط عمل 

واقعية, ورضورة وجود وضوح يف الهيكل التنظيمي, والوصف الوظيفي,وقوة أنظمة االتصاالت يف 

 .ن هذا كله سيؤدي يف النهاية إىل نجاح عملية التغيرياملؤسسة كو 
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 الدراسات األجنبية: -ثانياً  2-3-2

 

 بعنوان   Lakshmi & Kennedy (2017)دراسة 

The Role Of Business Sustainability in Human Resource Management 

A Study On Indian Manufacturing Companies 

 إدارة املوارد البرشية: دراسة عن الرشكات الصناعية الهندية دور استدامة األعامل يف

( رشكة تصنيع هندية تعمل يف كارناتاكا وذلك بهدف التعرف 233هذه الدراسة التجريبية  أجريت عىل )

عىل دور إدارة املوارد البرشية يف استدامة األعامل  ودور إدارة املوارد البرشية يف استدامة األعامل 

ام  تركز هذه الدراسة عىل طريقة إدارة املوارد البرشية يتضمن االستدامة يف مامرساتها يف التجارية, ك

والتي أظهرت نتائجه  SEM)املنظمة وأثرها عىل األداء التنظيمي. يتم تحليل البيانات باستخدام برنامج )

 واألداء التنظيمي.أن هناك عالقة دالة إحصائياً بني التكامل االسرتاتيجي إلدارة املوارد البرشية 

 

 بعنوان   Lim & Wang & Lee (2017)دراسة 

Shedding New Light on Strategic Human Resource Management: The Impact of 

Human Resource Management Practices an Human Resources on the Perception of 

Federal Agency:  Mission Accomplishment 

جديد عىل اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البرشية: تأثري مامرسات إدارة املوارد البرشية واملوارد  تسليط ضوء

 البرشية عىل فهم الوكالة االتحادية" إنجاز املهمة"    

هدفت الدراسة للتعرف عىل أثر مامرسات إدارة املوارد البرشية القامئة عىل األداء, ولتحقيق أهداف 

( موظف يف الرشكات املساهمة العامة, 187ستبانة وتوزيعها عىل عينة مكونة من )الدراسة تم تصميم ا

وبعد إجراء التحليل اإلحصايئ تبني أن هناك أثر إيجايب مامرسات إدارة املوارد البرشية عىل األداء, كام 

املواطنة  سلوكأظهرت النتائج أن هناك أثر إيجايب ملامرسات إدارة املوارد البرشية عىل املناخ التنظيمي و

 التنظيمية.
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 بعنوان  Kumar (2016)  &Azam دراسة 

Influence Of Human Resource Management Practices On Organizational Citizenship 

Behavior 

 تأثري إدارة املوارد البرشية عىل سلوك املواطنة التنظيمية   

ارة املوارد البرشية وسلوك املواطنة التنظيمية. هدفت الدراسة للتعرف عىل  العالقة بني مامرسات إد

( 295واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل, حيث تم تصميم استبانة وتوزيعها عىل عينة مكونة من )

موظف يف قطاعات )البنوك, رشكات العقارات, املدارس( وبعد إجراء التحليل اإلحصايئ من خالل تطبيق 

توصلت الدراسة إىل أن  هناك ارتباط إيجايب بني جميع املتغريات التي تم تحليل االرتباط واالنحدار, 

 أخذها يف الدراسة, وتوقعت مامرسات املوارد البرشية بشكل كبري سلوك املواطنة التنظيمية.

 

 بعنوان:  Naz, & Aftab & Awais (2016)دراسة 

Impact of Human Resource Management Practices (HRM) on Performance of SMEs 

in Multan, Pakistan 

 تأثري إدارة املوارد البرشية عىل أداء الرشكات الصغرية واملتوسطة يف مولتان, باكستان

هدفت هذه الدراسة للتعرف عىل دور املوارد البرشية يف تحسني األداء التنظيمي وخلق ميزة تنافسية يف  

 ت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل حيث تم تصميمالرشكات الصغرية واملتوسطة الباكستانية, واتبع

( موظف يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مولتان. بعد إجراء املعالجات 240استبانة وتوزيعها عىل )

(. وأظهرت النتائج أن مامرسات إدارة املوارد البرشية )توظيف املوظفني SPSS22اإلحصائية من خالل )

ير وسياسة املكافآت وتقييم األداء( ترتبط ارتباطا إيجابيا باألداء التنظيمي واختيارهم والتدريب والتطو

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم.
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 بعنوان  Bordeianu (2015)  & Butaدراسة 

Inking Human Resources Strategy With Knowledge Management Strategy To Drive 

Measurable Results 

 مع إسرتاتيجية إدارة املعرفة لتحقيق النتائج القابلة للقياس  INKINGوارد البرشية لــ إسرتاتيجية امل

هدفت الدراسة للتعرف عىل طبيعة العالقة بني اسرتاتيجيات واسرتاتيجيات املوارد البرشية وإدارة املعرفة, 

ة املعرفة ينبغي أن واعتمدت الدراسة عىل مراجعة الدراسات واألدبيات السابقة والتي أظهرت أن إدار 

تعتمد عىل الرتكيز املتوازن بني املعلومات والتكنولوجيا مام يؤثر بشكل إيجايب عىل  جوهر إسرتاتيجية 

 الرشكة وعىل أداء املوظفني.

 

 بعنوان:  Haoyong( 2014دراسة )

Performance Evaluation of Pharmaceutical Enterprise Human Resources 

Management Based On Fuzzy Comprehensive Evaluation 

 تقييم أداء املؤسسة الصيدالنية:  إدارة املوارد البرشية املعتمدة عىل التقييم الشامل الغامض. 

وكان هدف الدراسة التعرف عىل تقييم أداء املوارد البرشية وأثرها يف تعزيز وتنمية الرشكات  

وارد البرشية عىل هذه الرشكات بشكل كبري وتقوم هذه الصيدالنية باإلضافة إىل التطبيق الشامل للم

الدراسة عىل تحليل املشاكل ومعالجتها من خالل تقييم أداء الرشكات الصيدالنية ومناقشة املبادئ الخاصة 

يف تقييم أداء املوارد البرشية. باإلضافة إىل القيام بالدراسة النظرية األساسية للتقييم الشامل. وأخريا فأنه 

راء دراسة حالة لعمل تقييم شامل يعد مبثاب الوسيلة الفعالة لتقييم مستوى إدارة املوارد البرشية تم إج

 وأثرها عىل الرشكات الصيدالنية )الدوائية(.

 

 بعنوان:    Saleem and Khurshid (2014)دراسة 

Do Human Resource Practices Affect Employee Performance? 

 لبرشية تؤثر عىل األداء الوظيفي للعاملني ؟هل مامرسات املوارد ا
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تهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال الرئييس للدراسة )هل مامرسات املوارد البرشية املرتبطة 

بشكل مبارش بأبعاد جودة الحياة الوظيفية تؤثر يف األداء الوظيفي للعاملني؟( ودراسة العالقة بني االلتزام 

شفافية االختيار عند التعيني وبرامج التدريب والتطوير, وبني تعزيز األداء الوظيفي التنظيمي والحوافز و

( فرعاً ألكرب ثالثة 92للعاملني. وتم استخدام االستبانة أداة للدراسة حيث تكون مجتمع الدراسة من )

 بنوك يف مدينة الهور الباكستانية وبلغ حجم العينة 

نة صحيحة من االستبانات. وتوصلت الدراسة إىل مجموعة من ( استبا310( موظف وتم اسرتداد )500)

 النتائج أهمها: 

 وجود عالقة ارتباط بني االلتزام التنظيمي وتعزيز األداء الوظيفي للعاملني.  -

 وجود عالقة ارتباط قوية بني برامج التدريب والتطوير وتعزيز األداء الوظيفي للعاملني.  -

  الشفافية يف توظيف العاملني واختيارهم وتعزيز األداء الوظيفي للعاملني. وجود عالقة ارتباط قوية بني -

 

 بعنوان   Sani  (2012)دراسة 

SHRM and Organizational Performance in of Organizational Climate 

 إدارة املوارد البرشية  واألداء التنظيمي يف املناخ التنظيمي  إسرتاتيجية

ة إىل دراسة أثر مامرسات إسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية عىل أداء كان هدف هذه الدراس 

رشكات التأمني يف نيجرييا, وأيضاً دراسة ما إذا كانت فاعلية مامرسات إسرتاتيجية املوارد البرشية عىل أداء 

رييا, ( رشكة تأمني عاملة يف نيج18املنظامت مرشوطة مبناخ مكان عمل مالئم. وكان مجتمع الدراسة من )

وقام الباحث باستخدام أدوات التحليل )االنحدار واالنحدار( لتحليل البيانات بحيث قام الباحث بتصميم 

استبانة كأداة لجمع البيانات إضافة إىل العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة. 

اتيجية إدارة املوارد البرشية وتوصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج كان أهمها أن مامرسات إسرت 

املنظمة مع التدريب, ونظام تخطيط الوظائف, والتعريف الواضح للعمل كانت هي املفاتيح الرئيسية 

ملامرسات إسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية عىل أداء رشكات التأمني العاملة يف نيجرييا, وأما مدى اشرتاط 

 نت عالقته متوسطة. هذه املامرسات مبناخ مكان العمل فقد كا
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 بعنوان:  Nartey (2012) دراسة

Recruitment And Selection Practices Of Organization:  A case Study Of HFC  Banks” 

 HFC مامرسات املنظمة يف التوظيف واالختيار: دراسة حالة دراسة لبنوك 

عيني يف بنك أكر والتعرف إىل هدفت الدراسة لتقييم فعالية مامرسات وإجراءات االستقطاب والت

التحديات التي تواجه مامرسات االستقطاب والتعيني يف البنك, ومدى فعالية هذه املامرسات يف بنك 

أكرا, وما هي السبل املساعدة يف تحسني تخطيط املوارد البرشية وتنميتها. وتم استخدام اإلستبانة يف 

نة عىل موظفني بنك أكرا يف منطقة أكرا الكربى, ( إستبا155الحصول عىل معلومات من خالل توزيع )

وأشارت النتائج إىل أنه تم االعتامد عىل اإلعالن عن الوظائف الشاغرة, وتوصيات املوظفني, كام أنه كان 

من الواضح أيضاً أن الطريقة املستخدمة يف استقطاب وتعيني املوظفني كانت فعالة جداً, كام ساعدت 

 وظفني.أيضاً يف تحسني أداء امل

 

 بعنوان: CALISKAN (2010)دراسة 

(The Impact Of Strategic Human Resource Management On Organizational 

Performance)                                               

 تأثري إدارة املوارد البرشية إالسرتاتيجية عىل األداء التنظيمي 

ارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية عىل األداء التنظيمي. وخلصت الدراسة إىل هدفت الدراسة إىل بيان أثر إد

 النتائج اآلتية:

أن التغيريات املتسارعة يف البيئة التنافسية تعود عىل املوارد البرشية ألنها من أهم مصادر امليزة  -

 التنافسية.

 رد البرشية وأداء األعامل.هناك داللة إحصائية إيجابية بني تبني االهتامم ملامرسات املوا -

أن العالقة االرتباطية بني املوارد البرشية واألداء التنظيمي سوف متكن مديري املوارد البرشية من  -

 تصميم برامج تقود إىل نتائج عملية أفضل بكثري من أجل الحصول عىل أداء تنظيمي أعىل.
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  بعنوان:  Boohene( 2010دراسة )

"The Effect of Human Resource Management Practices on Corporate performance: A 

Study of Graphic Communications Limited" 

 تأثري مامرسات إدارة املوارد البرشية عىل أداء الرشكات : دراسة االتصاالت التصويرية املحدودة

ختيار, التوظيف, تقييم وهدفت هذه الدراسة إىل تقييم مامرسات إدارة املوارد البرشية وخاصة )لال 

األداء, األجور( ومدى تأثري هذه املامرسات عىل أداء الرشكة وتم اعتامد دراسة الحالة لغرض الوصول إىل 

النتائج وعىل الدراسة املسحية للحصول عىل البيانات واألولية وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة التي 

رئييس للرشكة, وأظهرت نتائج الدراسة: وجود عالقة ارتباط ( موظف يف املكتب ال100تم توزيعها عىل )

 إيجابية بني مامرسات إدارة املوارد البرشية الفعالة وبني أداء الرشكة.  

 

 ما مييز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  3-3-2

ألداء الوظيفي, ية يف اتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها تناولت إسرتاتيجيات املوارد البرش

كام إن هذه الدراسة تناولت األداء الوظيفي يف ظل البيئات املتغرية والعوملة التي تسود القطاعات 

التعليمية والتغريات الرسيعة التي تسعى إليها الجامعات لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة, وكام 

دراستها بينام هناك دراسات أخرى اختارت إن هذه الدراسة اختارت الجامعات األهلية مجتمع ل

الجامعات الحكومية مجتمع دراسة لها, األمر الذي ينعكس عىل إسرتاتيجيات املوارد البرشية يف األداء 

الوظيفي ومستوى األداء يف تلك اإلسرتاتيجيات, وجاءت هذه الدراسة متخصصة يف قطاع التعليم يف 

ارد البرشية املتمثلة بـ )إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية, العراق حيث تقيس أثر إسرتاتيجيات املو 

إسرتاتيجية التوظيف, إسرتاتيجية الحوافز واملكافآت, إسرتاتيجية التدريب والتطوير, إسرتاتيجية تقييم 

 األداء( يف األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية.  
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  الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 

ذا الفصل وصفاً للطريقة واإلجراءات, التي استخدمت يف الدراسة, كام يتضمن تعريفاً مبنهج يتضمن ه

الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتها, واألدوات املستخدمة فيها, وكيفية بنائها, وإجراءات تطبيقها, والتأكد 

استخالص لبيانات, و من صدقها وثباتها, إضافة إىل وصف الطريقة اإلحصائية, التي استخدمت يف تحليل ا

 النتائج.

 

 منهجية الدراسة: 3-1

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تهدف إىل التعرف عىل اثر املتغري املستقل واملتمثل يف 

بإسرتاتيجيات املوارد البرشية  عىل املتغري التابع وهو األداء الوظيفي, حيث قام الباحث باستخدام 

علومات العامة للمستخدمني من خالل تحويل البيانات غري الكمية إىل كمية األسلوب الوصفي لوصف امل

قابلة للقياس, وتم إجراء هذه الدراسة يف البيئة الفعلية التي متارس بها الجامعات العراقية, وبناًء عىل 

 نذلك فأن هذه الدراسة تعترب دراسة ميدانية كون املعلومات التي تم الحصول عليها كانت مبارشة م

العاملني يف الجامعات العراقية, وهي دراسة تحليلية تم االعتامد فيها بشكل كامل عىل املسح امليداين 

ملجتمع الدراسة من خالل عينتها, وذلك باستخدام استبانة تم تصميمها خصيصاً لخدمة أغراض وتوجهات 

إلحصايئ قيام بعملية التحليل االدراسة, ومبا يتناسب مع الفرضيات التي تم اعتامدها من قبل الباحث, ولل

 يقابله الذي( α≤ 0.01والتوصل إىل األهداف املوضوعة يف إطار هذه الدراسة تم اعتامد مستوى الداللة )

 .االختبارات نتائج لتفسري( 0.11) ثقة مستوى
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 مجتمع الدراسة وعينتها: 3-1

قية) كلية القلم الجامعة, كلية تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملني يف الجامعات األهلية العرا

( موظف 310الكتاب الجامعة, كلية اإلمام جعفر الصادق الجامعة( وتم اختيار عينة ميرسة مكونة من )

( استبانة عىل املوظفني, اسرتد منها 310وموظفة بناءا عىل جدول إحصايئ, حيث قام الباحث بتوزيع )

( استبانات غري صالحة للتحليل اإلحصايئ, بهذا 1هناك )( وبعد مراجعة االستبانات تبني أن 310الباحث )

 ( مبا نسبته 311فقد بلغ عدد عينة الدراسة )

 ( يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغريات الشخصية.7( من االستبانات املوزعة, جدول رقم )55%)

 (7جدول رقم )

 (311توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغريات الشخصية)ن= 

 النسبة املئوية التكرار املستوى املتغري

 الجنس 

 67.2 209 ذكور 

 32.8 102 إناث

 100.0 311 املجموع 

 املؤهل العلمي 

 12.2 38 دبلوم 

 67.2 209 بكالوريوس

 15.4 48 ماجستري

 5.1 16 دكتوراه

 100.0 311 املجموع 

 ( ما ييل:7يظهر من الجدول رقم )

( بنسبة مئوية 101(, بينام بلغ عدد اإلناث )%47.1( بنسبة مئوية )301)بلغ عدد الذكور يف العينة 

(31.5%.) 

( للمؤهل العلمي %47.1بلغت أعىل نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً ملتغري املؤهل العلمي )

 ( للمؤهل العلمي )دكتوراه(.%1.1)بكالوريوس(, بينام بلغت أدىن نسبة مئوية )
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 يانات:مصادر جمع الب 3-3

لغرض تحقيق أهداف الدراسة الحالية فقد اعتمد الباحث عىل نوعني مصادر املعلومات هام  

 املصادر الثانوية واملصادر األولية وكام ييل:

أوالً: املصادر الثانوية: وهي مصادر البيانات واملعلومات املتاحة التي تم جمعها ألغراض أخرى ومن 

دبيات والدراسات السابقة وقد هيأت هذه البيانات األطر واألسس املصادر املكتبية ومن مراجعة األ 

 العلمية إلثراء الجانب النظري لهذه الدراسة, وتتمثل هذه البيانات يف ما ييل:

 املراجع والكتب ذات العالقة مبوضوعات إسرتاتيجيات املوارد البرشية واألداء الوظيفي.

 ع الدراسة الحالية.املواد العلمية والتقارير التي تبحث يف موضو 

 رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه التي تبحث يف موضوع الدراسة الحالية.

 املعلومات املتوفرة عىل مختلف املواقع اإللكرتونية وشبكة االنرتنت.

ثانًيا: املصادر األولية: وهي تلك البيانات التي اعتمد عليها الباحث من خالل تصميم استبانة لخدمة 

لدراسة الحالية, بحيث غطت كافة الجوانب التي بنيت عليها الفرضيات وتم تناولها يف اإلطار موضوع ا

 النظري, حيث تم توزيع االستبانة عىل عينة الدراسة من خالل الباحث شخصًيا.

 

 املقياس  3-6

ألسئلة ا لتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم االعتامد عىل مقياس ليكرت الخاميس يف اإلجابة عن

( تعرب عن اإلجابة ال 1( تعرب عن اإلجابة ال أوافق أبدا, درجة )1وذلك حسب الدرجة التالية: درجة )

( 1( تعرب عن اإلجابة أوافق, درجة )6( تعرب عن اإلجابة أوافق بدرجة متوسطة, درجة )3أوافق, درجة )

ل فقرة ات أفراد عينة الدراسة عىل كتعرب عن اإلجابة أوافق بشدة, ولتفسري املتوسطات الحسابية لتقدير 

 من فقرات االستبانة وعىل كل مجال من مجاالتها.

 حدد الباحث ثالثة مستويات هي )مرتفع, متوسط, منخفض( بناًءا عىل املعادلة اآلتية: 

 الحد األدىن للبديل( / عدد املستويات -طول الفرتة= )الحد األعىل للبديل

 ن املستويات كالتايل:وبذلك تكو  1.33= 6/3=  3(/1-1)
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 .1.36أقل من  -1درجة موافقة منخفضة من 

 .3.45أقل من -1.36درجة موافقة متوسطة من 

 .1-3.45درجة موافقة مرتفعة من 

( يوضح املقياس يف تحديد مستوى املالمئة للوسط الحسايب وذلك لالستفادة منه عند 5والجدول رقم )

 التعليق عىل املتوسطات الحسابية.

 (5دول )الج

 مقياس تحديد مستوى املالءمة للوسط الحسايب

 درجة التقييم الوسط الحسايب

 منخفضة 1.36أقل من -1

 متوسطة 3.45أقل من -1.36

 مرتفعة 3.45-1

 

 أداة الدراسة  3-1

لتحقيق هدف هذه الدراسة املتمثلة يف دراسة البيانات من مجتمع الدراسة, طور الباحث استبانة تتكون 

ثة أجزاء: ميثل الجزء األول لجمع معلومات عامة عن عينة الدراسة تتمثل )بالجنس, واملؤهل من ثال 

التعليمي(, أما الجزء الثاين يتكون من خمسة أبعاد ميثل كل بعد مقياسا إلسرتاتيجيات املوارد البرشية 

رد البرشية, (,  وتتمثل بـ)إسرتاتيجية تخطيط املواHaoyong,2013مستندا إىل دراسة تؤكد ذلك )

إسرتاتيجية التوظيف, إسرتاتيجية الحوافز واملكافآت, إسرتاتيجية التدريب والتطوير, إسرتاتيجية تقييم 

األداء(. والجزء الثالث ويتمثل األداء الوظيفي يتكون من اثنني من األبعاد ميثل كل بعد مقياسا لألداء 

(. وتتمثل بـ )أداء املهام, األداء السياقي Goodman, & Svyantek (1999)الوظيفي مستنداً إىل دراسة )

 )اإليثار والوعي(.
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 قياس متغريات الدراسة 3-4

 

 املتغريات املستقلة: أثر إسرتاتيجيات املوارد البرشية, ويتمثل بخمسة أبعاد:  -

 (10-1إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية: وتم قياسه بالعبارات )

 (11-11بالعبارات ) إسرتاتيجية التوظيف: وتم قياسه

 (11-10إسرتاتيجية الحوافز واملكافآت: وتم قياسه بالعبارات )

 (60-30إسرتاتيجية التدريب والتطوير: وتم قياسه بالعبارات )

 (65-61إسرتاتيجية تقييم األداء: وتم قياسه بالعبارات )

 األداء الوظيفي: القدرات اإلبداعية, ويتمثل باثنني من األبعاد:  -

 (11-61املهام: وتم قياسه بالعبارات )أداء 

 (41-40األداء السياقي: وتم قياسه بالعبارات ) 

 

 إجراءات تطبيق الدراسة 3-7

بعد التحقق من توفر جميع الرشوط الالزمة إلجراء الدراسة بالصورة الصحيحة, من حيث  

 الحصول عىل موافقة إدارة إعدادات الدراسة, والتحقق من صدقها وثباتها, وتحديد مجتمع الدراسة, وبعد

الجامعات األهلية العراقية, قام الباحث بتوزيع االستبانات بطريقة مبارشة عىل أفراد عينة الدراسة, وقد 

عمل الباحث لتوضيح أهمية الدراسة وأهدافها, وكيفية تعبئة االستبانه, إىل جانب تقديم الشكر لتعاونهم 

انها تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط, وقد تم اسرتداد وإعالمهم بأن املعلومات ستعامل برسية و 

 االستبانات وفرزها, وإدخال بياناتها يف الحاسوب, متهيداً إلجراء املعالجة اإلحصائية الالزمة لها.
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 األساليب اإلحصائية 3-5

 

يئ ا ولتحقيق أغراض الدراسة والتحقق من فرضياتها فقد قام الباحث باالستعانة باألساليب اإلحص 

يف تحليل البيانات التي تم جمعها من خالل الدراسة امليدانية, وذلك بإدخالها يف الحاسوب ضمن برنامج 

(, حيث استخدام الباحث أساليب اإلحصاء SPSSالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية واالقتصادية )

ب مجموعة من أسالي الوصف خصائص املستجيبني باستخدام التكرارات والنسب املئوية, كام استخدم

 اإلحصاء االستداليل الختبار فرضيات الدراسة وبالتحديد فقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:

 معادلة كرونباخ ألفا: للتحقق من ثبات أداة الدراسة وثبات تطبيقها.

-One-Sample Kolmogorovاختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة, وذلك باستخدام اختبار )

Smirnov Test.) 

: واختبار التباين املسموح Variance Inflation Factor(  VIFاختبار معامل تضخم التباين )

(Tolerance.للتأكد من عدم وجود ارتباط عال بني املتغريات املستقلة ) 

 التكرارات والنسب املئوية: للتعرف عىل توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغريات الشخصية.

توسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية: للتعرف عىل مستوى إسرتاتيجيات املوارد البرشية ومستوى امل

 األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية

اختبار االنحدار املتعدد: للتعرف عىل أثر املتغريات املستقل املتمثلة بأبعاد إسرتاتيجيات املوارد البرشية 

 املتمثل باألداء الوظيفي. عىل املتغري التابع

 

 االختبارات الخاصة بأداة الدراسة: 

توضح هذه االختبارات مصداقية األداة )االستبانة( املستخدمة يف الدراسة, للتأكد من أن األداة  

تقيس فعالً ما ينبغي قياسه, وأنها تتسم بالصالحية والصدق والثبات يف االختبار, ولتحقيق هذا الغرض تم 

 الختبارات التالية: اعتامد ا
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صدق أداة الدراسة: يقصد بصدق األداة إىل أي مدى أو درجة تقيس األداة الغرض املصمم من أجله, 

وعليه ميكن تعريف صدق أداة جمع البيانات "إىل أي درجة توفر األداة بيانات ذات عالقة مبشكلة 

الدراسة يف تغطية جوانب املوضوع  الدراسة من مجتمع الدراسة" وبهدف التأكد من صحة وصالحية أداة

األساسية بوضوح, وسالمة صياغتها مفهومة لكل من يستخدمها, قام الباحث بتبني استبانة خاصة لجمع 

 (.Goodman, & Svyantek,1999( ودراسة )Haoyong,2013البيانات مستمدة من دراسة )

( بطريقة Factor Analysisعاميل )الصدق العاميل لألداة: تم ذلك من خالل تطبيق أسلوب التحليل ال

( عىل إجابات أفراد العينة عن فقرات مجال إسرتاتيجيات Principal Commentاملكونات األساسية )

 املوارد البرشية, حيث تم حساب قيم التشبعات 

(Loadings لكل عامل من العوامل املستخرجة من املجال, وكذلك قيم الشيوع لها ) 

(Communalities بعد )( تدورهام بطريقةVarimax( ويوضح الجدول رقم )نتائج التحليل العاميل 1 )

 ملجال إسرتاتيجيات املوارد البرشية.

( لكل عامل من العوامل املستخرجة من املجال, وكذلك قيم Loadings( قيم التشبعات )1جدول رقم )

 الشيوع لها 

(Communalities( بعد تدورهام بطريقة )Varimax) 

 البعد الثاين: التوظيف ول : تخطيط املوارد البرشيةالبعد األ

 ( وقيمة اختبار %10.67نسبة التباين املفرس )

(K.M.O=0.63( بداللة إحصائية )0.00) 

 ( وقيمة اختبار % 73.171نسبة التباين املفرس )

(K.M.O=0.87( بداللة إحصائية )0.00) 

رقم 

 الفقرة

التشبعات 

(Loadings) 

قيم 

 الشيوع

رقم 

 الفقرة

التشبعات 

(Loadings) 

قيم 

 الشيوع

1 0.68 0.63 1 0.75 0.86 

1 0.67 0.48 1 0.87 0.93 

3 0.78 0.68 3 0.82 0.90 

6 0.55 0.44 6 0.53 0.85 

1 0.53 0.65 1 0.78 0.85 

4 0.72 0.52 4 0.52 0.44 
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7 0.42 0.59 7 0.73 0.85 

5 0.34 0.43 5 0.66 0.79 

1 0.15 0.51 1 0.71 0.78 

10 0.72 0.55    

 البعد الرابع: التدريب والتطوير البعد الثالث الحوافز واملكافآت

 ( وقيمة اختبار %53.30نسبة التباين املفرس )

(K.M.O=0.96( بداللة إحصائية )0.00) 

( وقيمة اختبار  % 53.644نسبة التباين املفرس )

K.M.O=0.95)( بداللة إحصائية )0.00) 

رقم 

 قرةالف

التشبعات 

(Loadings) 

قيم 

 الشيوع

رقم 

 الفقرة

التشبعات 

(Loadings) 

قيم 

 الشيوع

1 0.91 0.95 1 0.81 0.90 

2 0.88 0.94 2 0.85 0.92 

3 0.91 0.95 3 0.87 0.93 

4 0.50 0.89 4 0.77 0.88 

5 0.91 0.96 5 0.85 0.92 

6 0.90 0.95 6 0.83 0.91 

7 0.89 0.94 7 0.80 0.89 

8 0.90 0.95 8 0.88 0.94 

9 0.13 0.97 9 0.11 0.95 

10 0.91 0.96 10 0.82 0.90 

   11 0.81 0.90 

 إسرتاتيجية تقييم

( وقيمة اختبار % 71.337نسبة التباين املفرس ) 

K.M.O=0.87)( بداللة إحصائية )0.00) 
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    قيم الشيوع (Loadingsالتشبعات ) رقم الفقرة

1 0.90 0.95    

2 0.90 0.95    

3 0.88 0.93    

4 0.10 0.94    

5 0.89 0.94    

6 0.76 0.85    

7 0.63 0.79    

8 0.48 0.66    

 

( أن جميع قيم الشيوع والتشبعات لجميع العوامل املستخرجة عالية, حيث 1يظهر من الجدول رقم )

 (.K.M.Oأظهرت النتائج وجود داللة إحصائية الختبار )

  اة الدراسة:ثبات أد

يقصد بثبات أداة الدراسة استقرار النتائج واعتامديتها وقدرتها عىل التبوء أي مدى التوافق أو االتساق يف 

نتائج االستبيان إذ طبق أكرث من مرة يف ظروف مامثلة, وقد تم استخدام اختبار االتساق الداخيل كرونباخ 

إجابات املبحوثني عن كل األسئلة املوجودة يف (, إذ يقيس مدى التناسق يف Cronbach Alphaألفا )

املقياس, كام ميكن تفسري )ألفا( بأنها معامل الثبات الداخيل بني اإلجابات, ويدل عىل ارتفاع قيمته عىل 

( وما فوق, ويف دراسات أخرى %40( وتكن قيمته مقبولة عند )1-0درجة ارتفاع الثبات ويرتاوح ما بني)

 ما فوق وبحسب والجدول التايل يبني ذلك.( و %70تكون مقبولة عند )

للتحقق من ثبات أداة الدراسة  قام الباحث بتطبيق معادلة كرونباخ الفا عىل جميع فقرات  

( وهي تعترب نسبا جيدة ألغراض تعميم نتائج 0.51مجاالت الدراسة, وقد بلغت قيمة كرونباخ الفا )

( )الرشيفني والكيالين, 0.40نتائج مثل هذه الدراسات هي )الدراسة الحالية, إذ أن النسبة املقبولة لتعميم 

 ( يوضح معامالت الثبات ملتغريات الدراسة.10(, والجدول )1007
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 (10جدول )

 معامالت الثبات )كرونباخ ألفا( لجميع فقرات أبعاد الدراسة واألداة ككل

 البعد  املجال 
معامل )كرونباخ 

 ألفا(

إسرتاتيجيات 

  املوارد البرشية

 0.70 تخطيط املوارد البرشية 

 0.71 التوظيف 

 0.15 الحوافز واملكافآت

 0.15 التدريب والتطوير 

 0.51 تقييم األداء

 0.55 إسرتاتيجيات املوارد البرشية  ككل 

 األداء الوظيفي

 0.73 أداء املهام 

 0.71 األداء السياقي

 0.50 األداء الوظيفي ككل 
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  الفصل الرابع
 عرض النتائج 

 

يتضمن هذا الفصل عرض نتائج الدراسة التي هدفت إىل التعرف عىل أثر إسرتاتيجيات املوارد البرشية يف 

األداء الوظيفي دراسة ميدانية عىل الجامعات األهلية العراقية, وسيتم ذلك من خالل اختبار فرضيات 

 الدراسة, وفيام ييل عرض النتائج:

املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجال إسرتاتيجيات النتائج املتعلقة ب 6-1

 املوارد البرشية:

تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد إسرتاتيجيات 

 ( يوضح ذلك.11املوارد البرشية, جدول رقم )

 (11جدول )

عيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال إسرتاتيجيات املوارد املتوسطات الحسابية واالنحرافات امل

 البرشية  

 املتوسط الحسايب املجال الرقم ةالرتب
درجة 

 التقييم

 متوسطة 3.47 تخطيط املوارد البرشية  1 3

 متوسطة 3.61 التوظيف  1 1

 متوسطة 3.42 الحوافز واملكافآت 3 6

 متوسطة 3.48 التدريب والتطوير  6 1

 متوسطة 3.34 تقييم األداء 1 1

 متوسطة إسرتاتيجيات املوارد البرشية  ككل 
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( أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال إسرتاتيجيات 11يظهر من الجدول رقم )

ل بعد" ( بدرجة تقييم متوسطة لجميع األبعاد, جاء يف املرتبة األو 3.41-3.36املوارد البرشية  بني )

(, ويف املرتبة الثانية جاء بعد "التدريب والتطوير" مبتوسط حسايب 3.41التوظيف" مبتوسط حسايب )

(, واحتل املرتبة 3.67(, وجاء يف املرتبة الثالثة بعد "تخطيط املوارد البرشية " مبتوسط حسايب )3.65)

رتبة الخامسة واألخرية بعد "تقييم (, وجاء يف امل3.61الرابعة بعد "الحوافز واملكافآت" مبتوسط حسايب )

( بدرجة 3.67(, وبلغ املتوسط الحسايب ملجال إسرتاتيجيات املوارد البرشية )3.36األداء" مبتوسط حسايب)

 تقييم متوسطة.

كام تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة الدراسة عن فقرات كل 

 ال إسرتاتيجيات املوارد البرشية عىل حدا, جداول بعد من أبعاد مج

 ( توضح ذلك.11-14)

 (11جدول )

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد تخطيط املوارد البرشية  

  

 الفقرة الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

6 1 
معة القدرة عىل التنبؤ مبا تحتاجه مستقبال من املوارد متتلك الجا

 البرشية. 
 متوسطة 1.14 3.47

10 1 
متتلك الجامعة القدرة عىل الحصول عىل احتياجاتها من املوارد 

 البرشية وتطويرها. 
 متوسطة 1.13 3.07

3 3 
تقوم إدارة الجامعة بتحديد أنواع الوظائف املتوفرة وتقييم مدى 

 يفةمالمئة كل وظ
 متوسطة 1.14 3.64

4 6 
تقوم الجامعة بإجراء تحليل وظيفي لتحديد احتياجاتها من املوارد 

 البرشية. 
 متوسطة 1.19 3.44

1 1 
تعتمد الجامعة عىل مخزون املهارات املتوفر لديها عند القيام 

 بتخطيط مواردها البرشية. 
 مرتفعة 0.94 3.88
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( أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد  "تخطيط 11يظهر من الجدول رقم )

 ( "متتلك إدارة الجامعة5(, جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم )3.13-3.07املوارد البرشية " تراوحت بني )

( 3.13القدرة عىل التنبؤ املستقبيل مبطالب العمل يف املستقبل من املوارد البرشية "مبتوسط حسايب )

( "متتلك الجامعة القدرة عىل الحصول 1ودرجة تقييم مرتفعة, وبينام جاءت يف املرتبة األخرية الفقرة )

رجة تقييم متوسطة, وبلغ ( وبد3.07عىل احتياجاتها من املوارد البرشية وتطويرها" مبتوسط حسايب )

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.67املتوسط الحسايب للبعد ككل )

  

1 4 
ديد احتياجات الجامعة من يتوفر مقياس موضوعي وعادل يف تح

 املوارد البرشية. 
 متوسطة 1.20 3.18

6 7 
تستخدم إدارة الجامعة وسائل تكنولوجيا املعلومات يف تخطيط 

 املوارد البرشية.
 متوسطة 1.20 3.47

1 5 
متتلك إدارة الجامعة القدرة عىل التنبؤ املستقبيل مبطالب العمل يف 

 املستقبل من املوارد البرشية.
 مرتفعة 0.89 3.93

5 1 
لدى إدارة الجامعة القدرة يف التعرف عىل مواطن العجز والفائض 

 يف املوارد البرشية مام يساعدها يف اتخاذ التدابري الالزمة. 
 متوسطة 1.23 3.31

7 10 
تأخذ  إدارة الجامعة بعني االعتبار التغريات بالبيئة الخارجية عند 

 ية.تحديد االحتياجات من املوارد البرش
 متوسطة 0.85 3.32

 متوسطة 3.47 بعد  تخطيط املوارد البرشية ككل 
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 (13جدول )

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد  "إسرتاتيجية التوظيف" 

 

  

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

7 1 
تهتم الجامعة باملواصفات الوظيفية عند شغلها للوظائف 

 الشاغرة مثل )املؤهل العلمي, الخربة, التدريب(. 
 متوسطة 0.95 3.44

6 1 
تقوم الجامعة بوضع برامج إعداد وتوجيه للمتعينني الجدد 

 وتقييم أدائهم.  
 متوسطة 0.98 3.56

5 3 
 ت العاليةتقوم الجامعة بتعيني أصحاب الخربات واملهارا

 وتضع لهم برامج تدريب وتطوير مستقبال.  
 متوسطة 0.91 3.41

1 6 
تلجأ الجامعة إىل استخدام أساليب تحفيزية الستقطاب 

 الكفاءات والخربات الجيدة. 
 متوسطة 1.21 2.77

1 1 
تقوم الجامعة باستقطاب ذوي املواهب واملعارف وحملة 

 الشهادات األكادميية.  
 ةمتوسط 1.06 3.53

1 4 
الجامعة تبذل قصارى جهدها يف االحتفاظ باألفراد العاملني 

 ذوي املعرفة العالية.  
 مرتفعة 0.77 4.16

4 7 
تقوم الجامعة باستخدام األفراد العاملني من أصحاب 

 املهارات الفنية يف مجاالت العمل املختلفة.  
 متوسطة 0.94 3.49

1 5 
العاملني باستخدام تقوم الجامعة باإلعالن عن حاجتها من 

 وسائل إعالن متنوعة.   
 مرتفعة 0.88 4.08

3 1 
تعتمد الجامعة عىل مراعاة الكفاءة واملعرفة التي ميتلكها 

 املوظف عند اختياره للوظيفة.  
 مرتفعة 0.80 4.05

 متوسطة 3.61 بعد  إسرتاتيجية التوظيف  ككل 
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ة إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد  "إسرتاتيجية ( أن املتوسطات الحسابي13يظهر من الجدول رقم )

( "الجامعة تبذل قصارى 4(, جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم )6.14- 1.77التوظيف " تراوحت بني )

( ودرجة تقييم مرتفعة, 6.14جهدها يف االحتفاظ باألفراد العاملني ذوي املعرفة العالية " مبتوسط حسايب )

( "تلجأ الجامعة إىل استخدام أساليب تحفيزية الستقطاب 6ملرتبة األخرية الفقرة )وبينام جاءت يف ا

( وبدرجة تقييم متوسطة, وبلغ املتوسط الحسايب 1.77الكفاءات والخربات الجيدة" مبتوسط حسايب )

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.41للبعد ككل )

 (16جدول )

بات أفراد العينة عن فقرات بعد  "إسرتاتيجية الحوافز املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجا

 واملكافآت" 

  

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

 متوسطة 1.30 3.22 متتلك الجامعة سياسات واضحة للحوافز.  1 10

1 1 
تعمل الجامعة مراجعات دورية ألنظمة الحوافز 

 .  واملكافآت املستخدمة
3.43 1.41 

 متوسطة 

1 3 
تربط الجامعة منح الحوافز عن طريق املعايري 

 الخربة والكفاءة(.  –التالية )األقدمية 
 متوسطة  1.43 3.54

1 6 
تستخدم الجامعة أنظمة الحوافز املالية املبارشة 

 )رواتب, مكافآت(.  
3.37 1.40 

 متوسطة 

1 1 

الغري تستخدم الجامعة أنظمة الحوافز املالية 

مبارشة )اإلجازات الطبية, التأمني الصحي, أنظمة 

 التقاعد, خدمات املوظفني(.  

3.48 1.41 

 متوسطة 

5 4 
يتيح يل تفوقي يف عميل فرصاً للرتقية والحصول عىل 

 املكافآت
3.38 1.39 

 متوسطة 
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( أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد  "إسرتاتيجية 16يظهر من الجدول رقم )

( "تربط الجامعة 3) (, جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم3.16- 3.11الحوافز واملكافآت" تراوحت بني )

( ودرجة 3.16الخربة والكفاءة(" مبتوسط حسايب ) –منح الحوافز عن طريق املعايري التالية )األقدمية 

( "متتلك الجامعة سياسات واضحة للحوافز" 1تقييم متوسطة, وبينام جاءت يف املرتبة األخرية الفقرة )

( بدرجة تقييم 3.61سط الحسايب للبعد ككل )( وبدرجة تقييم متوسطة, وبلغ املتو3.11مبتوسط حسايب )

 متوسطة.

  

1 7 
يوجد يف الجامعة معايري واضحة تحكم العالوات 

 والرتقيات للعاملني
3.43 1.41 

 متوسطة 

7 5 
راتب املوظف يعادل ما يقوم به  من مهام وواجبات 

 ومسؤوليات  يف العمل.
3.42 1.41 

 متوسطة 

3 1 
يسمح يل الراتب الذي أتقاضاه بالعيش الكريم 

 والتفرغ التام للعمل
3.46 1.39 

 متوسطة 

6 10 
الحوافز املادية والبدالت مناسبة للدرجة العلمية  

 التي أحملهاواملكانة الوظيفية 
3.44 1.39 

 متوسطة 

 متوسطة 3.42 بعد  إسرتاتيجية الحوافز واملكافآت   ككل 
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املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد  "إسرتاتيجية التدريب 

 والتطوير" 

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

11 1 
خصصة لتدريب يتوافر لدى الجامعة إدارة م

 وتطوير العاملني. 
 متوسطة  1.17 3.32

4 1 
يتم تحديد الربامج التدريبية من خالل الكشف 

 عن نواحي الضعف لدى العاملني
 متوسطة  1.24 3.48

1 3 
تضع الجامعة برامج مستمرة ومتجددة لتدريب 

 وتطوير العاملني.
 متوسطة  1.33 3.61

7 6 
ية لتدريب تستعني الجامعة بالخربات الخارج

 وتطوير عامليها.  
 متوسطة  1.33 3.45

6 1 
ترسل الجامعة عامليها إىل الخارج للمشاركة يف 

 دورات التدريب والتطوير.  
 متوسطة  1.26 3.51

1 4 
تستخدم الجامعة الوسائل الحديثة يف عملية 

 التدريب والتطوير. 
 متوسطة  1.22 3.40

10 7 
راء عملية توفر الجامعة أجواء مناسبة إلج

 التدريب.    
 متوسطة  1.24 3.39

3 5 
يتطلب الحصول عىل الرتقيات يف الجامعة دخول 

 دورات تدريبية. 
 متوسطة  1.24 3.57

1 1 
توفر الجامعة برامج تدريبية لتزويد العاملني 

 باملعارف الجديدة.
 متوسطة  1.25 3.61

7 10 
 تشجع الجامعة العاملني الجدد عىل االستفادة من

 خربات زمالئهم السابقني. 
 متوسطة  1.26 3.45
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6 11 
تسعى الجامعة لتجديد وتصميم الربامج التدريبية 

 ليتالءم مع املتغريات البيئية. 
 متوسطة  1.29 3.51

 متوسطة  3.48 بعد  إسرتاتيجية التدريب والتطوير   ككل 

 

فراد العينة عن فقرات بعد  "إسرتاتيجية ( أن املتوسطات الحسابية إلجابات أ 11يظهر من الجدول رقم )

(" تضع 1()3(, جاءت يف املرتبة األوىل الفقرتني  رقم )3.41- 3.31التدريب والتطوير" تراوحت بني )

الجامعة برامج مستمرة ومتجددة لتدريب وتطوير العاملني", "توفر الجامعة برامج تدريبية لتزويد 

( ودرجة تقييم متوسطة, وبينام جاءت يف املرتبة 3.41ايب )العاملني باملعارف الجديدة " مبتوسط حس

( "يتوافر لدى الجامعة إدارة مخصصة لتدريب وتطوير العاملني " مبتوسط حسايب 1األخرية الفقرة )

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.65( وبدرجة تقييم متوسطة, وبلغ املتوسط الحسايب للبعد ككل )3.31)
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ة واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد  ( املتوسطات الحسابي14جدول )

 "إسرتاتيجية تقييم األداء " 

 

  

 الفقرة الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

1 1 
أداء العاملني مدروس وقائم عىل أساس نتائج موضوعية قابلة 

 للقياس.
 متوسطة  1.20 3.32

1 1 
ألداء يف الجامعة يقوم عىل أساس التطوير املوّجه نظام تقيم ا

 ويكون بطريقة عادلة.
 متوسطة  1.34 3.52

 متوسطة  1.29 3.50 نظام تقيم األداء له تأثري قوي عىل سلوك الفريق واألفراد. 3 1

 متوسطة  1.29 3.47 يقدم العاملون أداء يستند إىل ما يتلقونه من استشارة وإرشاد. 6 3

6 1 
لون لديهم إميان وثقة يف نظام تقييم األداء املطبق عليهم العام

 وللموظف الحق يف اإلطالع عىل تقييم أدائه.
 متوسطة  1.29 3.44

 متوسطة  1.21 3.15 تتنوع أساليب تقييم األداء عىل حسب املكانة الوظيفية. 4 7

5 7 
تحتوي عملية تقييم األداء بيان االحتياجات الوظيفية 

 وظفني.والشخصية للم
 متوسطة  1.30 3.14

4 5 
يعتمد التقييم عىل رأي املحيطني يف بيئة العمل )املدير, 

 والزميل, والطلبة(
 متوسطة  1.10 3.19

 متوسطة  3.34 بعد  إسرتاتيجية تقييم األداء   ككل 
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جية إسرتاتي( أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد  "14يظهر من الجدول رقم )

( "نظام تقيم األداء يف 1(, جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة  رقم )3.11- 3.16تقييم األداء" تراوحت بني )

( ودرجة تقييم 3.11الجامعة يقوم عىل أساس التطوير املوّجه ويكون بطريقة عادلة" مبتوسط حسايب )

عملية تقييم األداء بيان االحتياجات  ( "تحتوي7متوسطة, وبينام جاءت يف املرتبة األخرية الفقرة )

 الوظيفية والشخصية للموظفني" مبتوسط حسايب 

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.36( وبدرجة تقييم متوسطة, وبلغ املتوسط الحسايب للبعد ككل )3.16)

 

 النتائج املتعلقة باملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجال األداء الوظيفي 6-1

خراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد األداء الوظيفي, تم است

 ( يوضح ذلك.17جدول رقم )

 (17جدول )

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال األداء الوظيفي

 جة التقييمدر  املتوسط الحسايب املجال  الرقم ةالرتب

 متوسطة 3.61 أداء املهام  1 1

 متوسطة 3.42 األداء السيايف 1 1

 متوسطة مجال األداء الوظيفي

 

( أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال األداء 17يظهر من الجدول رقم )

املرتبة األول بعد" أداء املهام" ( بدرجة تقييم متوسطة لجميع األبعاد, جاء يف 3.41-3.61الوظيفي بني )

(, وبلغ 3.61(, وجاء يف املرتبة األخرية بعد "األداء السياقي" مبتوسط حسايب )3.41مبتوسط حسايب )

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.11املتوسط الحسايب ملجال األداء الوظيفي )

ت كل د العينة الدراسة عن فقراكام تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفرا

 ( توضح ذلك.10-1بعد من أبعاد مجال األداء الوظيفي عىل حدا, جداول )
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 ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد أداء املهام 15جدول )

 الفقرة الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 تقييمال

1 6 
أقوم باألعامل واملهام املطلوبة مني واملوجودة يف 

 الوصف الوظيفي.
 مرتفعة 0.71 4.08

 مرتفعة 0.97 3.84 أهتم بأداء الواجبات األساسية يف عميل. 1 1

 مرتفعة 1.03 3.73 استغل الوقت ملصلحة العمل. 4 3

6 3 
أنجز املهام والواجبات املطلوبة مني عىل الوجه 

  األمثل.
 متوسطة 1.03 3.65

1 1 
أراعي املرونة ورسعة اإلنجاز عند أداء املهام املطلوبة 

 مني.  
 متوسطة 1.07 3.60

 متوسطة 1.07 3.60 لدي أحساس باملسؤولية وحب اإلنجاز.  4

 متوسطة 0.98 3.56 أحسن الترصف يف املواقف املفاجئة. 1 7

 متوسطة 1.02 3.50 أتعامل مع رؤسايئ بكل احرتام ولطف. 1 5

 متوسطة 0.95 3.44 أقوم بواجبايت ومسؤوليايت بدقة. 5 1

 متوسطة 0.91 3.41 احرص عىل فهم التعليامت لضامن سالمة التنفيذ. 10 10

 متوسطة 0.85 3.32 أطبق قواعد وقوانني العمل. 7 11

 متوسطة 3.61 بعد  أداء املهام ككل

 

حسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد  "أداء املهام" ( أن املتوسطات ال15يظهر من الجدول رقم )

( "أقوم باألعامل واملهام املطلوبة مني 6(, جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم )6.05-3.31تراوحت بني )

( ودرجة تقييم مرتفعة, وبينام جاءت يف املرتبة 6.05واملوجودة يف الوصف الوظيفي" مبتوسط حسايب )

( وبدرجة تقييم متوسطة, وبلغ 3.31( "أطبق قواعد وقوانني العمل" مبتوسط حسايب )7قرة )األخرية الف

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.41املتوسط الحسايب للبعد ككل )
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 (11جدول )

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد  األداء السياقي 

 ةالفقر  الرقم ةالرتب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 التقييم

 متوسطة 1.06 3.53 أقدم مقرتحات لتحسني سري العمل. 1 3

 متوسطة 1.03 3.40 أساعد زماليئ يف حل املشكالت. 1 7

 متوسطة 0.94 3.49 أشارك باألعامل غري املطلوبة مني. 3 5

 متوسطة 1.00 3.53 أحرض دورات تدريبية إضافية. 6 4

 متوسطة 1.29 3.08 أبحث عن مهام إضافية. 1 9

 متوسطة 1.26 2.96 أبذل جهد إضايف لتحسني صورة الجامعة. 4 10

 متوسطة 1.17 3.38 اقبل االنتقادات يف عميل. 7 8

 متوسطة 1.18 3.56 ارشد زماليئ وأقدم العون لهم. 5 2

 متوسطة 1.05 3.46 أتقيد بتعليامت السالمة. 1 6

 مرتفعة 0.92 3.81 امل مع زمالء العمل بشكل حضاري.أتع 10 1

 متوسطة 3.42 بعد  األداء السياقي ككل

 

( أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد  "األداء 11يظهر من الجدول رقم )

مع زمالء العمل  ( " أتعامل10(, جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم )3.51-1.14السياقي" تراوحت بني )

( 4( ودرجة تقييم مرتفعة, وبينام جاءت يف املرتبة األخرية الفقرة )3.51بشكل حضاري " مبتوسط حسايب )

( وبدرجة تقييم متوسطة, وبلغ 1.14" أبذل جهد إضايف لتحسني صورة الجامعة " مبتوسط حسايب )

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.61املتوسط الحسايب للبعد ككل )
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 نتائج املتعلقة بفرضيات الدراسةال 6-3

( إلسرتاتيجيات املوارد α< 0.05الفرضية الرئيسية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 البرشية عىل األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية. ويتفرع عنها الفرضية الفرعية اآلتية:

( لتخطيط املوارد α< 0.05و داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية األوىل: ال يوجد أثر ذ

 البرشية عىل األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية.

( للتوظيف  عىل α< 0.05الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية.

( للحوافز واملكافآت  α< 0.05ضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفر 

 عىل األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية.

( للتدريب α< 0.05الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 يفي يف الجامعات األهلية العراقية.والتطوير عىل األداء الوظ

( لتقييم األداء α< 0.05الفرضية الفرعية الخامسة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 عىل األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية العراقية.

 

م استخدام , تللتحقق من أثر كل بُعد من أبعاد إسرتاتيجيات املوارد البرشية عىل األداء الوظيفي 

( ملعرفة إن كان هناك أثر للمتغريات Multiple Linear Regressionتحليل االنحدار الخطي املتعدد )

 الفرتاضات البيانات مالمئة من التحقق يتطلب الذي ,(α≤0.01املستقلة عند مستوى الداللة اإلحصائية )

غري تبار الطبيعية لكل متواخ) القبلية االختبارات بعض إجراء خالل من املتعدد, الخطر االنحدار تحليل

مستقل وللمتغري التابع, واختبار القوة املعنوية والتفسريية لنموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد 

املستخدم( قبل البدء يف تطبيق االنحدار الخطي املتعدد الختبار الفرضيات الفرعية للدراسة, كام هو 

 موضح فيام ييل:
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( ألبعاد املتغري املستقل )تخطيط املوارد البرشية, التوظيف, الحوافز Normality) التحقق من الطبيعية

واملكافآت,  التدريب والتطوير, تقييم األداء( وأبعاد املتغري التابع وتم ذلك من خالل استخدم اختبار 

(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test( والجدول رقم )يبني ذلك.10 ) 

 (10الجدول رقم )

 ( عىل أبعاد املتغري املستقل  واملتغري التابعOne-Sample Kolmogorov-Smirnov Testختبار )ا

 
 الُبعد

-One-Sample Kolmogorovقيمة 

Smirnov Test 

إسرتاتيجيات املوارد 

 البرشية 

تخطيط املوارد 

 البرشية 

1.11 

 1.31 التوظيف 

 6.16 الحوافز واملكافآت

 1.05 التدريب والتطوير 

 3.15 تقييم األداء

 

 األداء الوظيفي

 1.66 أداء املهام 

 1.11 األداء السياقي

 

( One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test( أن قيم الختبار )10يظهر من الجدول رقم ) 

ألبعاد مجال إسرتاتيجيات املوارد البرشية ومجال األداء الوظيفي كانت مقبولة إحصائياً وذلك استنادا 

(, ( وتباين )µ( وله وسط حسايب )30رية النزعة املركزية والتي تنص إذ كان حجم العينة أكرب من )لنظ

 فإن توزيع املعاينة للوسط الحسايب تقرتب من التوزيع الطبيعي.

اختبار القوة املعنوية والتفسريية لنموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد املستخدم: وتم ذلك  

 ل ما ييل:من خال
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اختبار االرتباط الخطي: تم استخدام اختبار االرتباط الخطي بهدف التأكد من أنه ال يوجد ارتباط عال  -

(, واختبار التباين VIF)بني املتغريات املستقلة, وذلك باالعتامد عىل اختبار معامل تضخم التباين 

يث يجب أن تكون املتغريات املستقلة ( لكل متغري من املتغريات املستقلة, حToleranceاملسموح به )

للنموذج مستقلة فيام بينها, وللتأكد من ذلك الغرض نستعني بهذا االختبار, مع العلم أنه من الرضوري 

(, 0.01(, وقيمة اختبار التباين املسموح البد أن يكون من )10)عدم تجاوز معامل تضخم التباين للقيمة 

تغريات املستقلة, كانت النتائج املتحصل عليها مدرجة يف الجدول رقم وبحساب املعامالت السابقة لكل امل

 ( كاآليت: 11)

 (11الجدول رقم )

 اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح ملتغريات الدراسة 

 الُبعد
التباين املسموح 

(Tolerance) 

معامل تضخم التباين 

(VIF) 

تخطيط املوارد 

 البرشية 
0.92 1.09 

 1.03 0.97 ف التوظي

 1.03 0.97 الحوافز واملكافآت

 1.06 0.95 التدريب والتطوير 

 1.07 0.93 تقييم األداء

 

( لجميع املتغريات املستقلة VIF( أن قيم اختبار معامل تضخم التباين )11يظهر من الجدول ) 

اين املسموح به (, بينام كانت قيمة اختبار معامل التب1.01-1.03(, حيث تراوحت بني )10أقل من )

(Tolerance( لجميع املتغريات املستقلة أكرب من )وبالتايل 0.17-0.11( حيث تراوحت قيمته بني )0.01 ,)

ميكن القول أنه ال توجد مشكلة ارتباط عايل بني املتغريات املستقلة, وهذا يعزز إمكانية استخدامها 

 تحليل االنحدار الخطي املتعدد, التي تستخدمجميعها يف النموذج, وبُعد إدخال املتغريات املستقلة يف 

ملعرفة أي من املتغريات املستقلة لها أثر دال إحصائيا عىل املتغري التابع, وكذلك معرفة النسبة املئوية 

 لذلك األثر إن وجد.
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وللتحقق من صحة الفرضية الرئيسية وما يتفرغ عنها من فرضيات فرعية تم تطبيق معادلة  

( 11لدراسة أثر إسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية عىل األداء الوظيفي, الجدول رقم ) االنحدار املتعدد

 يوضح ذلك.

 (11جدول )

نتائج تطبيق معادلة االنحدار املتعدد لدراسة أثر املتغريات املستقلة )تخطيط املوارد البرشية, التوظيف,  

 ىل املتغري التابع )األداء الوظيفي(الحوافز واملكافآت, التدريب والتطوير, تقييم األداء( ع

 ß T البعد
الداللة 

 اإلحصائية
R R² 

R Square 

Adjusted 
F 

الداللة 

 اإلحصائية

تخطيط املوارد 

 البرشية 
0.05 1.30 0.20 

0.78 0.61 0.60 93.34 0.00 

 0.00 19.45 0.71 التوظيف 

الحوافز 

 واملكافآت
0.23 6.24 0.00 

التدريب 

 ير والتطو
0.01 0.19 0.85 

 0.00 3.08 0.12 تقييم األداء

 

( وجود أثر ألبعاد إسرتاتيجية املوارد البرشية مجتمعة يف األداء الوظيفي, إذ بلغت 11يظهر من جدول )

( وهي قيمة دالة إحصائياً وتدل عىل درجة ارتباط دالة إحصائياً بني R( )0.75قيمة معامل االرتباط )

 ( R-squareت املستقلة مجتمعة واملتغري التابع, وبلغت قيمة )املتغريا

( وهي قيمة دالة إحصائياً تفرس قدرة إسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية  يف تحسني األداء الوظيفي؛ 0.41)

( من التغري الحاصل يف األداء الوظيفي, %41إذ أن إسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية تفرس ما نسبته )

( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 0.00( بداللة إحصائية )F( )13.36لغت قيمة االختبار )وب

(α≤ 0.05 ,وهي تدل عىل وجود أثر يف قدرة املتغريات املستقلة يف التأثري عىل األداء الوظيفي ) 
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( α≤0.01ة )ستوى الداللبالتايل تقبل الرئيسية بصيغة املثبتة, والقائلة " أثر ذو داللة إحصائية عند م

 "العراقية األهلية الجامعات يف الوظيفي األداء عىل البرشية املوارد إلسرتاتيجيات

( α≤0.01نتائج الفرضية الفرعية األوىل: أظهرت النتائج وجود أثر غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

( عىل التوايل وهي β, T( )0.01 ,1.30الوظيفي, حيث بلغت قيم ) األداء عىل البرشية املوارد لتخطيط

 قيم موجبة ولكنها غري دالة إحصائياً, ومبوجب ذلك تم رفض الفرضية الفرعية األوىل بالصيغة املثبتة.

نتائج الفرضية الفرعية الثانية: أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤0.01 للتوظيف عىل األداء الوظيفي, حيث )( بلغت قيمβ ,T ) 

( عىل التوايل وهي قيم موجبة ولكنها دالة إحصائياً, ومبوجب ذلك تم قبول الفرضية 11.61, 0.71)

 الفرعية الثانية بالصيغة املثبتة.

نتائج الفرضية الفرعية الثالثة: أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤0.01للحوافز واملكافآت ع )( ىل األداء الوظيفي, حيث بلغت قيمβ ,T( )0.13 ,4.16 عىل التوايل )

 وهي قيم موجبة ولكنها دالة إحصائياً, ومبوجب ذلك تم قبول الفرضية الفرعية الثالثة بالصيغة املثبتة.

 (α≤0.01نتائج الفرضية الفرعية الرابعة: أظهرت النتائج وجود أثر غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

( عىل التوايل وهي قيم β ,T( )0.01 ,0.11للتدريب والتطوير عىل األداء الوظيفي, حيث بلغت قيم )

 موجبة ولكنها غري دالة إحصائياً, ومبوجب ذلك تم رفض الفرضية الفرعية الرابعة بالصيغة املثبتة.

مستوى الداللة  نتائج الفرضية الفرعية الخامسة: أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند

(α≤0.01( لتقييم األداء عىل األداء الوظيفي, حيث بلغت قيم )β ,T ) 

( عىل التوايل وهي قيم موجبة ولكنها دالة إحصائياً, ومبوجب ذلك تم قبول الفرضية الفرعية 3.05, 0.11)

 الرابعة بالصيغة املثبتة.

  



 

91

 

  الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 

ل مناقشة نتائج الدراسة التي تهدف إىل التعرف عىل إسرتاتيجيات املوارد تضمن هذا الفص 

البرشية يف األداء الوظيفي دراسة ميدانية عىل الجامعات األهلية العراقية, وسيتم عرض مناقشة النتائج 

 والتوصيات, والتي جاءت عىل النحو اآليت:

 

د مستوى تبني إسرتاتيجيات املوار  مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي األول: ما 1-5

 البرشية يف الجامعات األهلية العراقية؟ 

أظهرت النتائج أن مستوى تبني إسرتاتيجيات املوارد البرشية يف الجامعات األهلية العراقية جاء  

 متوسطا بصورة عامة, ويرى الباحث أن هذه النتيجة طبيعية يف ظل االهتامم املتزايد باملوارد البرشية يف

الجامعات األهلية, إذ إن األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية يعتمد عىل العنرص البرشي يف املقام األول, 

لذا تقوم الجامعات بجذب كوادر مؤهلة وتدريب الكوادر املوجودة لديها لتقديم أفضل الخدمات 

برشية يف اتيجيات املوارد الالطالبية لرتتقي إىل مستوى الرضا, وميكن تربير هذه النتيجة من خالل إسرت 

تعزيز امليزة التنافسية يف الجامعات األهلية, وذلك من خالل استغالل اإلمكانات والقدرات الظاهرة 

والكامنة لدى العاملني بالشكل األمثل لتنسجم والتحديات البيئية الخارجية, ويعزو الباحث إىل وجود 

د الحد املؤمل يف الجامعات األهلية إىل أن االهتامم باملوار مستوى لتبني إسرتاتيجيات املوارد البرشية إىل 

البرشية هو حصيلة مرتاكمة من النتاجات والجهود التي بذلتها اإلدارات املتتالية لتحقيق الحياة األمثل 

للموظفني, مام يجعلها تتأثر بشكل تراكمي لسلوكيات اإلدارات السابقة واملوظفني العاملني يف هذه 

 الجامعات.

كام قام الباحث مبناقشة النتائج املتعلقة بكل إسرتاتيجية من إسرتاتيجيات املوارد البرشية والتي  

 جاءت عىل النحو اآليت:
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 * إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية

أظهرت النتائج املتعلقة إن األوساط الحسابية إلجابات عينة الدراسة عىل فقرات التي تعكس مستوى 

املوارد البرشية لدى عاملني الجامعات األهلية العراقية جاءت مبستوى تقييم متوسط, إسرتاتيجية تخطيط 

ويعزو الباحث هذه النتيجة نتيجة المتالك الجامعة القدرة عىل التنبؤ املستقبيل مبطالب العمل من 

ام ان ك املوارد البرشية, إضافة إىل القدرة عىل الحصول عىل احتياجاتها من املوارد البرشية وتطويرها

الجامعات األهلية ترى بأن تخطيط املوارد البرشية نشاط يف غاية األهمية ألنه يضع الخطط الالزمة 

 لحاجات ومتطلبات الجامعة ومعرفة الوضع الحايل للمورد البرشي بصورة مفصلة.  

 

 * إسرتاتيجية التوظيف

ابات أفراد ساط الحسابية إلجوفيام يتعلق ببعد إسرتاتيجية التوظيف فقد أظهرت النتائج أن األو 

عينة الدراسة عىل الفقرات التي تعكس مستوى إسرتاتيجية التوظيف لدى عاملني الجامعات األهلية 

العراقية جاءت مبستوى متوسط, ويعزو الباحث هذه النتيجة بأن الجامعات األهلية ترى بأن التوظيف 

 من طالبي الوظيفة كلام كان لدى اإلدارة الفرصة نشاط يف غاية األهمية, إذ أنه كلام تم توفري وعاء اكرب

األكرب يف االختيار من بني املتقدمني من هو األفضل واألكفأ لشغل الوظيفة املطلوبة, كام تبذل الجامعة 

قصارى جهدها يف االحتفاظ باألفراد العاملني ذوي املعرفة العالية, كام تستخدم استخدام أساليب تحفيزية 

 ات والخربات الجيدة.الستقطاب الكفاء

 

 * إسرتاتيجية الحوافز واملكافآت

وأظهرت النتائج أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل الفقرات التي تعكس  

مستوى إسرتاتيجية الحوافز واملكافآت لدى العاملني يف الجامعات األهلية العراقية جاءت مبستوى تقييم 

النتيجة من خالل وعي الجامعات األهلية لألهمية الخاصة بنظام الحوافز متوسط, ويفرس الباحث هذه 

واملكافآت الفعال, مام يجعلها أكرث اهتامم بالكفاءة والعدالة واملساواة بني العاملني داخل الجامعات 

مقارنته بالجامعات األخرى املنافسة, حيث تربط الجامعة منح الحوافز عن طريق املعايري التالية 

 دمية _ الخربة والكفاءة(, إضافة إىل ان الجامعة متتلك سياسات واضحة للحوافز.)األق

  



 

93

 

 * إسرتاتيجية التدريب والتطوير

وأظهرت النتائج أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل الفقرات التي تعكس  

وى تقييم ة العراقية جاءت مبستمستوى تبني إسرتاتيجية التدريب والتطوير لدى عاملني الجامعات األهلي

متوسط, ويفرس الباحث هذه النتيجة إىل أن الجامعات األهلية تعترب التدريب أمر مهام من أجل تحقيق 

الجامعات ألهدافها املختلفة ومواكبة كافة التطورات والتغريات يف كافة املجاالت ورفع قدرات العاملني 

ام يؤدي إىل رفع نسبة األمان الوظيفي, إضافة إىل زيادة وتحسني مستوى األفراد مهنيا واقتصاديا, م

املهارات لدى العاملني وجعلهم قادرين عىل أداء العمل بشكل أفضل وتقليل األخطاء يف العمل والتقليل 

من ظاهرة الدوران الوظيفي ورفع نسبة الرضا الوظيفي, كام تتوافر  لدى الجامعة إدارة مخصصة لتدريب 

 تضع برامج مستمرة ومتجددة لتدريب وتطوير العاملني لتزويدهم باملعارف الجديدة.وتطوير العاملني 

 * إسرتاتيجية تقييم األداء

كام وأظهرت أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل الفقرات التي تعكس  

قييم ءت مبستوى تمستوى تبني إسرتاتيجية تقييم األداء لدى عاملني الجامعات األهلية العراقية جا

متوسط, وميكن أن يفرس الباحث هذه النتيجة من خالل اهتامم إدارة املوارد البرشية يف الجامعات 

األهلية بتقييم أداء العاملني من خالل االهتامم بكل ما يتعلق به وتحديد نقاط القوة والضعف واملحاولة 

الباحث النتيجة يف أن عملية تقييم أداء  ملعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة, كام ميكن أن يفرس

األفراد التي تعتمد عىل املوضوعية والشمولية والعدالة تكون لها آثار إيجابية عىل األفراد والجامعة ككل 

 حيث أن شعور األفراد بالعدالة يحثها عىل أداء أعاملهم بطريقة أفضل.  
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عات اين: ما مستوى األداء الوظيفي يف الجاممناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الث 2-5   

 األهلية العراقية؟  

 

أظهرت النتائج الخاصة بهذا السؤال أن مستوى األداء الوظيفي يف الجامعات األهلية جاء  

متوسطا بصورة عامة, ويعزو الباحث أن سبب هذه النتيجة طبيعية يف ظل االهتامم املتزايد يف جميع 

امية عىل السواء, ألن العاملني يحرصون عىل تحقيق األهداف العامة للجامعة املجتمعات املتقدمة والن

عند أداء الواجبات الوظيفية لضامن الجودة والنوعية لتطوير القدرات واملهارات,  واألداء الوظيفي يحظى 

عىل اهتامم بالغ يف جميع املستويات داخل الجامعة وينحرص يف وضع األهداف التي تتعلق بكفاءة  

 لعاملني مام تستفاد الجامعة  يف تحقيق أهدافها. ا

كام قام الباحث مبناقشة النتائج املتعلقة بكل بعد من أبعاد األداء الوظيفي والتي جاءت عىل  

 النحو اآليت:

 * أداء املهام 

وأظهرت أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل الفقرات التي تعكس مستوى  

م لدى عاملني الجامعات األهلية العراقية جاءت مبستوى تقييم متوسط, ويعزو الباحث هذه أداء املها

النتيجة إىل أن العاملني لديهم اإلحساس باملسؤولية ويقدمون أفضل ما لديهم من املهارات ويقومون 

 بأتباع التعليامت لتحسني صورة الجامعة. 

 * األداء السياقي  

ة إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل الفقرات التي تعكس مستوى وأظهرت أن األوساط الحسابي 

األداء السياقي لدى عاملني الجامعات األهلية العراقية جاءت مبستوى تقييم متوسط, ويعزو الباحث 

النتيجة إىل إن العاملني يف الجامعات األهلية العراقية يحرصون عىل املشاركة يف الدورات التدريبية وتحمل 

مبا يحقق أهداف الجامعة ويحسن صورتها لدى جميع األطراف, إضافة إىل وعي العاملني  ضغط العمل

 عىل التعامل مع بعضهم ضمن بيئة يسودها الطابع الحضاري واالحرتام املتبادل.  
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 مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضيات 3-5 

 α)لة ئية عند مستوى الدالأظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الرئيسية وجود أثر ذو داللة إحصا 

ألبعاد إسرتاتيجيات املوارد البرشية ككل عىل األداء الوظيفي, ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن  (0.05 ≥

الجامعات األهلية تعطي أهمية كبرية إلسرتاتيجيات املوارد البرشية وزيادة الوعي يف الجامعات األهلية 

سني األداء الوظيفي عىل مستوى عايل من الدقة مام يؤدي يف لهذه الدائرة األمر الذي انعكس عىل تح

 & Limالنهاية إىل تحقيق الكفاءة والجودة العالية لخلق ميزة تنافسية, وتتفق هذه الدراسة مع  )

Wang& Lee (2017  ودراسةNaz, & Aftab & Awais (2016) ( 2010ودراسة )Boohene  ودراسة

(2010) Caliskan  (.   2012( ودراسة بلقيه )2014السالمي )ودراسة املهدي و 

فيام يتعلق بالفرضية الفرعية األوىل فقد أظهرت النتائج وجود أثر غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

(α ≤ 0.05)  إلسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية يف الجامعات األهلية عىل األداء الوظيفي, وميكن تفسري

الدور الذي يلعبه بعد تخطيط املوارد البرشية يف الجامعات األهلية, وعدم هذه النتيجة من خالل ضعف 

االهتامم بالبيئة الخارجية عند تحديد االحتياجات املستقبلية من املوارد البرشية, وعدم استخدام 

الجامعات للمهارات املوجودة لديها ويعود هذا األمر إىل عدم استقرار البيئة السياسية يف جمهورية 

اق وهجرة الكثري من العقول النرية نتيجة الحروب املتتالية, مام يحد من أثر تخطيط املوارد البرشية العر 

 يف تحسني األداء.     

 ≥ α)أظهرت النتائج الخاصة بالفرضية الفرعية الثانية وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

عىل األداء الوظيفي, وميكن تفسري هذه النتيجة من  إلسرتاتيجية التوظيف يف الجامعات األهلية (0.05

خالل إن الجامعة تقوم ببذل أقىص ما لديها من الجهد لتحتفظ باألفراد العاملني أصحاب املهارات 

والكفاءات, واالحتفاظ باملوظفني الحاليني يساهم يف تقليل األخطاء والتكاليف ألنهم أكرث فعالية وقدرة 

ة باستخدام األساليب التحفيزية لجذب الخربات, وتعترب الخربات املكتسبة من غريهم, وتقوم الجامع

للموظفني كمخزون للتجارب التي ميرون بها من خالل تعاملهم مع العديد من الحاالت والتي تتطلب 

 الدقة واملهارة العالية, األمر الذي يبسهم وبشكل جيل يف تحسني األداء الوظيفي. 
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 ≥ α)بالفرضية الفرعية الثالثة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت النتائج املتعلقة 

إلسرتاتيجية الحوافز واملكافآت يف الجامعات األهلية عىل األداء الوظيفي, وميكن تفسري هذه  (0.05

عة مالنتيجة بأن االهتامم الفعال بالحوافز واملكافآت يؤدي إىل تحسني األداء الوظيفي, وتستخدم الجا

معايري خاصة ملنح الحوافز املالية والغري مالية من خالل منح الرواتب واإلجازات الطبية والتأمني, وزيادة 

دخل املوظفني بعدالة مام ينعكس بشكل إيجايب عىل رغبة العاملني يف العمل وبالتايل تحقيق الجودة 

 العالية يف األداء. 

 ≥ α)ابعة وجود أثر غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة أظهرت النتائج الخاصة بالفرضية الفرعية الر 

إلسرتاتيجية التدريب والتطوير يف الجامعات األهلية عىل األداء الوظيفي, ويربر الباحث هذه  (0.05

النتيجة من خالل أن خطط التدريب والتطوير يف الجامعات األهلية ال تتواكب مع املفاهيم الحديثة 

نواحي الضعف لدى العاملني, وميكن أن يعود ذلك لالزمة املالية التي يشهدها والتي تتطلب الكشف عن 

العراق ونقص املوارد املالية بسبب حاجة املشاريع التنموية واإلصالحية إىل املوارد املالية الذي جعل 

 تالجامعات تشكو من شح مايل مام انعكس عىل نوعية وتنوع الربامج التدريبية التي تنسجم واملستجدا

 العرصية, مام يحد من أثر عملية التدريب والتطوير يف تحسني األداء الوظيفي.

 α)أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الخامسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ه النتيجة ذإلسرتاتيجية تقييم األداء يف الجامعات األهلية عىل األداء الوظيفي, ويربر الباحث ه (0.05 ≥

بأن الهدف األسايس من تقييم األداء هو تحسني أداء العاملني بشكل دائم واملساهمة يف تحقيق أهداف 

الجامعة من خالل مراقبة وقياس ومعرفة السلوكيات واملهارات واالتجاهات التي يقوم بها املوظفني أثناء 

لجامعة عىل تحسني أداءها, ويكون تقييم تأدية العمل مقارنته مع ما هو متوقع ليساهم يف زيادة قدرة ا

األداء يف الجامعة بشكل عادل وموجه والعاملون لديهم الثقة العالية يف تقييم األداء مام يؤدي يف النهاية 

 إىل عملية تحسني األداء الوظيفي للعاملني داخل الجامعات.     
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 التوصيات 4-5

 لجامعات األهلية وصانعي القرار مبا ييل: بناًء عىل نتائج الدراسة يويص الباحث إدارة ا

 

 العمل عىل تطوير قدرات الجامعة فيام يتعلق بتحديد مواطن العجز والفائض يف املوارد البرشية.1- 

تعزيز قدرات الجامعة عىل دراسة التغريات بالبيئة الخارجية عند تحديد االحتياجات من املوارد 2- 

 البرشية.

 عن احتياجات الجامعة من املوارد البرشية.  تطوير أساليب اإلعالن 3- 

 استخدام املوقع  اإللكرتوين يف عملية استقبال الطلبات الخاصة بالتوظيف. 4- 

العمل عىل وضع معايري موضوعية وأكرث شفافية ألداء العاملني ورضورة اطالعهم عىل نتائج تقييمهم 5- 

ى األداء العام يف الجامعة وبالتايل تحقيق قدرة ليكون حافزا لهم يف تطوير أدائهم مام يرفع من مستو 

 تنافسية.

االهتامم بقضايا العاملني بشكل أفضل من خالل زيادة األجور والحوافز واملكافآت وتامني صحي شامل  -6

 والذي يؤدي بدورة إىل زيادة الرضا لديهم.

ات صوص احتياجات الجامعالعمل عىل رصد التغريات والتطورات التي تحدث يف البيئة الخارجية بخ7- 

 للمورد البرشي.
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تعديل نظام العقود يف الجامعات األهلية لتحقيق األمن الوظيفي, مام يشعر املوظفني باالستقرار  -8

 الوظيفي وهذا مام يزيد من عطاء ووالء املوظف للجامعة.

ام يشعر جامعات األهلية ماالهتامم بعملية االختيار والتعيني القامئة عىل الشفافية واملصداقية يف ال 9- 

 املتقدمني بعدالة اإلجراءات.

اهتامم الجامعات بالتغيري والتحديث والتطوير التكنولوجي خاصة يف مامرسات وظائف إدارة املوارد  10- 

 البرشية. 

 اهتامم الجامعات بتوفري أحدث الوسائل اإللكرتونية لتدريب العاملني للقدرة عىل تطوير أدائهم. 11- 
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 مئة املراجعقا
 

 * القرآن الكريم

 أوالً: املراجع العربية

(. إدارة املوارد البرشية املعارصة يف القرن الحادي 2010إبراهيم, درة عبد الباري والصباغ, زهري نعيم )

 (, عامن, األردن: دار وائل للنرش والتوزيع. 2والعرشين: منحنى نظمي, )ط

ظيفي وعالقته باألداء الوظيفي للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم (. االغرتاب الو 2011أبو سلطان, مياسة )

 العايل يف قطاع غزة. رسالة ماجستري, قسم إدارة األعامل, كلية التجارة, الجامعة اإلسالمية, غزة, فلسطني.

ن م (. تقييم أثر األداء الوظيفي يف رشكة االتصاالت الفلسطينية2011أبو رشخ, نادر,  حمد عبد الرزاق )

 وجهة نظر العاملني. رسالة ماجستري يف إدارة األعامل غري منشورة, جامعة األزهر: غزة, فلسطني. 

 (, عامن, األردن: دار صفاء للنرش والتوزيع.1(. إدارة املوارد البرشية, )ط2000أبو شيخة, نادر احمد )

برشية يف إسرتاتيجية العمليات, (. تأثري إسرتاتيجيات إدارة املوارد ال2007األحمر, ماهر عبد الكاظم )

دراسة استطالعية ألراء عينة من املدراء يف الرشكة العامة للصناعات الكهربائية. رسالة ماجستري إدارة 

 صناعية غري منشورة, كلية اإلدارة واالقتصاد, جامعة بغداد.

اتيجي. أساسيات (. سلسلة األداء اإلسرت 2009إدريس, وائل محمد صبحي والغالبي, طاهر محسن منصور )

 األداء بطاقة التقييم املتوازن, عامن: دار وائل للنرش. 

 (. إدارة املوارد البرشية, عامن, األردن: دار وائل للنرش والطباعة. 2001برنوطي, سعاد نايف )

 (, عامن, األردن: دار وائل للنرش. 5(. اإلدارة: أساسيات إدارة األعامل, )ط2009برنوطي, سعاد نايف )

(. أثر إسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية عىل األداء الوظيفي دراسة ميدانية 2016بطاينة, محمد تريك )ال

من وجهة نظر املديرين يف البنوك التجارية األردنية /محافظة اربد. مجلة دراسات: العلوم اإلدارية, 

43(1 ,)1-.17  
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رة املوارد البرشية عىل االلتزام التنظيمي "دراسة (. أثر مامرسات إدا2012بلفقيه, أبو بكر حداد أبو بكر )

 ميدانية يف املستشفيات الخاصة يف اليمن". رسالة ماجستري غري منشورة, جامعة آل البيت, املفرق األردن.

(. إدارة املوارد البرشية: منظور إسرتاتيجي, بريوت, لبنان: دار النهضة 2002بلوط, حسن إبراهيم )

 العربية.

(, اتجاهات التدريب املعارصة وتقييم أداء األفراد العاملني, عامن: دار أسامة 2012ر )بن عييش, عام

 للتوزيع والنرش.

(, مخترب علم اجتامع االتصاالت 2(. فعالية التنظيم يف املؤسسات الصناعية, )ط2010بن نوار, صالح )

  والرتجمة, جامعة قسنطينة. 

ة املناخ التنظيمي باألداء الوظيفي داخل املنظامت اإلدارية. (. عالق1004بوحنية, قوي  واالمام, سلمى )

 (.1)1املجلة العلمية لإلدارة, الرياض: الجمعية السعودية لإلدارة, 

(. دور املوارد البرشية يف نجاح عملية التغيري: دراسة تطبيقية عىل املنظامت غري 2011ثابت, وائل )

لة جامعة األزهر, سلسلة العلوم اإلنسانية, غزة, فلسطني, فلسطني. مج –الحكومية العاملة يف قطاع غزة 

14(2 ,)151-180. 

(. دور إدارة املوارد البرشية يف تحقيق امليزة التنافسية: دراسة ميدانية يف 2015الجبوري, برهان حمد )

 املستشفيات الخاصة يف عامن. رسالة ماجستري, جامعة آل البيت. 

سرتاتيجيات التدريب يف تنمية مهارات املديرين, دراسة ميدانية ألراء (. دور إ2008ججو, منتهى توفيق )

عينه من مديري املستشفيات الحكومية يف محافظة نينوى. بحث دبلوم عايل غري منشور, كلية اإلدارة 

 واالقتصاد, جامعة املوصل. 

ية : إلدارة املوارد البرش(. تأثري إدارة املعرفة يف الوظائف اإلسرتاتيجية 2006الجرجري, احمد حسني حسن )

دراسة استطالعية يف بعض الرشكات الصناعية يف محافظة نينوى. رسالة ماجستري غري منشورة, كلية اإلدارة 

 واالقتصاد, جامعة املوصل.
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(. االتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي: دراسة ميدانية عىل العامل 2009جالل الدين, بوعطيط )

سوتلغاز عنابة. رسالة ماجستري, كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية, جامعة املنفذين مبؤسسة 

 منتوري محمود, قسنطينة, الجزائر.

. اإلدارة املتميزة للموارد البرشية متيز بال حدود, املنصورة, جمهورية مرص 2009)حسن, عبد العزيز عيل )

 العربية: املكتبة العرصية للنرش والتوزيع. 

عملياتها املعارصة, عامن: دار  –مداخلها  –(. اإلدارة اإلسرتاتيجية, مفاهيمها 2000ي, فالح عداي )الحسين

 وائل للنرش. 

(. أثر مامرسات إدارة املوارد البرشية عىل تعزيز القدرة التنافسية. رسالة 2015حاللشة, حسام ثابت )

 ماجستري, جامعة جدارا, اربد, األردن.

(. أثر الحوافز يف تحسني األداء لدى العاملني يف مؤسسات القطاع العام يف 2013)الحاليبة, غازي حسن  

األردن : دراسة تطبيقية عىل أمانة عامن الكربى. رسالة ماجستري يف إدارة األعامل, كلية األعامل, جامعة 

 الرشق األوسط, عامن, األردن. 

بيئية وإسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية وأثرهام (. العالقة بني العوامل ال2000الحمداين, ناهدة إسامعيل )

يف تحديد الخيار اإلسرتاتيجي : دراسة تحليلية ألراء عينة من املديرين يف عدد من املنظامت اإلنتاجية 

 والخدمية /محافظة نينوى. أطروحة دكتوراه منشورة, كلية اإلدارة واالقتصاد, جامعة املوصل, املوصل. 

(. انعكاس األداء التنظيمي يف جودة البحث العلمي من منظور 2012احمد ) حمداوي, عمر وبخوش,

 (. 8بعض األساتذة بجامعة ورقلة. مجلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية, جامعة ورقلة, العدد )

(. معايري قياس كفاءة وفعالية إسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية وعالقتها 2006الحياصات, خالد محمد )

ء املؤسيس يف املنظامت الصحفية األردنية من وجهة نظر املوظفني. املجلة األردنية يف إدارة األعامل, باألدا

 (, األردن.4)2

(. تكنولوجيا األداء البرشي )املفهوم وأساليب القياس والنامذج(, 2001الدحلة, فيصل عبد الرؤوف )

 عامن: املكتبة الوطنية.
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األداء البرشي يف املنظامت: األسس والنظريات ودالالتها يف البيئة  (. تكنولوجيا2003درة, عبد الباري )

 العربية, املنظمة العربية للتنمية اإلدارية, القاهرة. 

(. العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك ومامرسات إدارة املوارد البرشية 2013الدليمي, فائق حمد عبد )

ت املقاوالت العامة. رسالة ماجستري غري منشورة, كلية وتأثريها يف سلوكيات فرق العمل يف عدد من رشكا

 اإلدارة واالقتصاد, جامعة بغداد. 

(. دور مامرسات إدارة املوارد البرشية الخرضاء يف تحقيق متطلبات 2016الزبيدي, غني دحام تناي )

اإلدارية, ية و املواطنة البيئية بحث ميداين يف الرشكة العامة للزيوت النباتية. مجلة العلوم االقتصاد

22((89,53-.75 

(, 1)14. التخطيط إلسرتاتيجيات املوارد البرشية. مجلة جامعة دمشق, 2000)الزهري, رندة أليايف )

 دمشق.

(. دور إدارة املوارد البرشية يف تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة. ورقة 2016الساعدي, عادل احمد )

 ارة املوارد البرشية يف الكويت.بحثية مقدمة للمؤمتر العريب العارش إلد

(. إدارة املوارد البرشية: مدخل إسرتاتيجي متكامل, عامن, األردن: دار اإلثراء 2009السامل, مؤيد سعيد )

 للنرش والتوزيع.

(. إسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية وإسهاماتها يف إدارة أزماتها 2011السبعاوي, إبراهيم محمد جاسم )

ألراء عينة من املدراء يف دائرة صحة نينوى وعدد من املستشفيات التابعة لها. رسالة  دراسة تحليلية

 ماجستري غري منشورة, كلية اإلدارة واالقتصاد, جامعة املوصل. 

 (, التخطيط اإلسرتاتيجي: عامن, دار املسرية للنرش والتوزيع.2010السكارنة, بالل خلف )

أداء التعليم الصحي للبنات بوزارة الصحة يف اململكة العربية  . تطوير2006)السمحان, منى عبد هللا )

 السعودية. أطروحة دكتوراه غري منشورة, جامعة امللك سعود, الرياض.

(. أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال عىل أداء املؤسسات الصغرية 2008شاذيل, شوقي )

 القتصادية, جامعة ورقلة, الجزائر.واملتوسطة. رسالة ماجستري, كلية الحقوق والعلوم ا
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 (, عامن: دار الرشوق للنرش والتوزيع. 3(. إدارة املوارد البرشية, )ط2005شاويش, مصطفى )

(. أثر املساءلة اإلدارية عىل األداء الوظيفي للعاملني اإلداريني يف وزارة 2013الرشيف, حنني نعامن )

جستري, قسم إدارة األعامل, كلية التجارة, الجامعة اإلسالمية, الرتبية والتعليم العايل بقطاع غزة. رسالة ما

 غزة, فلسطني

(. األمناط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي. رسالة ماجستري غري 2004الرشيف, طالل عبد امللك )

 منشورة, أكادميية نايف للعلوم األمنية, قسم العلوم اإلدارية, الرياض, اململكة العربية السعودية. 

(. مبادئ اإلدارة مع الرتكيز عىل إدارة األعامل, عامن: دار املسرية للنرش 2007الشامع, خليل محمد حسن )

 والتوزيع والطباعة. 

(. أثر تطبيق إسرتاتيجية املوارد البرشية يف تحقيق امليزة التنافسية يف قطاع 2016الشوابكة, زياد عيل )

 (.1)43ارية, االتصاالت األردنية. دراسات, العلوم اإلد

(. تحليل أثر التدريب والتحفيز عىل تنمية املوارد البرشية يف البلدان اإلسالمية. 2008الشيخ, الداوي )

 9 – 16(, جامعة قاصدي مرباح ورقلة,.6مجلة الباحث, )

(. تأثري أمناط القيادة اإلدارية يف مستوى تحفيز العاملني. مجلة االقتصادي 2011صالح, رشا مهدي )

 (, كلية اإلدارة واالقتصاد, جامعة البرصة. 19يجي, )الخل

. املناخ التنظيمي وتأثريه عىل األداء الوظيفي للعاملني. رسالة ماجستري يف العلوم 2010)صليحة, شامي )

 االقتصادية, كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري, جامعة بومرداس. 

(. إدارة املوارد البرشية: 2006الحسني والعبادي, هاشم فوزي ) الطايئ, يوسف حجيم والفضل, مؤيد عبد

 (, عامن: الوراق للنرش والتوزيع. 1مدخل إسرتاتيجي متكامل, )ط

 (. السلوك اإلنساين يف املنظامت, اإلسكندرية: دار املعرفة الجامعية.2005عاشور, احمد صقر )

في وعالقته باألمناط القيادية السائدة لدى (. مستوى كفاءة األداء الوظي2013العامودي, محمد زيك )

القيادات اإلدارية )دراسة تطبيقية عىل سلطة الرتخيص بوزارة النقل واملواصالت يف قطاع غزة(. رسالة 

 ماجستري, غزة, فلسطني.
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(, عامن: دار وائل للنرش 1. إدارة املوارد البرشية, مدخل إسرتاتيجي, )ط2003)عباس, سهيلة محمد )

 . والتوزيع

(. تفويض السلطة وأثره عىل كفاءة األداء. رسالة ماجستري, اململكة العربية 2003العثامن, محمد )

 السعودية. 

. واقع سياسة االختيار والتعيني وأثرها عىل املسار الوظيفي للعاملني يف 2011)عدوان, منري زكريا احمد )

 كلية التجارة, الجامعة اإلسالمية.  املصارف العاملة يف قطاع غزة. رسالة ماجستري غري منشورة,

(. عالقة املركزية والالمركزية باألداء الوظيفي. رسالة ماجستري غري منشورة, 2003العساف, عبد هللا )

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض.

 والتوزيع. (. سلوك املنظمة: سلوك األفراد والجامعات, عاّمن: دار الرشق للنرش2013العطية, ماجدة. )

. أثر الثقافة التنظيمية عىل مستوى األداء الوظيفي: دراسة تطبيقية عىل رشكة 2008)عكاشة, اسعد )

 االتصاالت يف فلسطني. رسالة ماجستري غري منشورة, الجامعة اإلسالمية, غزة. 

(, اليمن: 1اد, )ط. إدارة املوارد البرشية, املنهج الحديث يف إدارة األفر 1993)عالقي, مدين عبد القادر )

 مؤسسة طيبة الخريية. 

(. قياس أثر التدريب يف أداء العاملني دراسة ميدانية عىل مديرية الرتبية مبحافظة 2009عيل, يونس ميا )

 .31الربميي. سلطنة عامن, مجلة جامعة ترشين للبحوث والدراسات العلمية, سوريا, 

 منظامت األعامل, عامن, األردن: دار وائل للنرش (. السلوك التنظيمي يف1010العميان, محمود سلامن )

 والتوزيع.

(. فلسفة إسرتاتيجية املوارد البرشية. مجلة العلوم االقتصادية 2007العنزي, سعد والساعدي, مؤيد )

 (.45)13واإلدارية, 

ة يف البرشي(. املرتكزات الفكرية املعارصة إلسرتاتيجية إدارة املوارد 2008العنزي, سعد والساعدي, مؤيد )

 (.1)11إطار املدخل املعريف. مجلة القادسية للعلوم اإلدارية, 
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. نظم املعلومات املحوسبة وعالقتها باألداء الوظيفي: دراسة ميدانية عىل مراكز 2014)الغرباوي, محمود )

عة موكالة الغوث الصحية األولية يف قطاع غزة. رسالة ماجستري, كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية, جا

 األزهر, غزة, فلسطني.

 (, القاهرة: دار الفجر للنرش والتوزيع. 1(. تنمية املوارد البرشية, )ط2007غريب, عيل )

 (. القيادة واإلرشاف اإلداري, عامن: دار أسامة للنرش والتوزيع.1010الغزو, فاتن عوض )

األمنية. أطروحة دكتوراه, جامعة  (. فرق العمل وعالقتها بأداء العاملني يف األجهزة2008الفايدي, سامل )

 نايف العربية للعلوم األمنية, كلية الدراسات العليا, قسم العلوم اإلدارية, الرياض.

(. أثر إسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية يف تحقيق النجاح اإلسرتاتيجي: 2011الفياض, مجيد حميد طاهر )

 نشورة, كلية اإلدارة واالقتصاد, جامعة بغداد.دراسة ميدانية وزارة النقل. رسالة ماجستري غري م

(. عالقة إسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية وأداء العاملني وأثرهام عىل أداء 2012القايض, زاد مفيد )

املنظامت: دراسة تطبيقية عىل الجامعات الخاصة يف األردن. رسالة ماجستري غري منشورة, كلية األعامل, 

 جامعة الرشق األوسط. 

 (, الوجيز يف إدارة املوارد البرشية: عامن: دار وائل للنرش.2010القريويت, محمد قاسم )

(. إدارة املوارد البرشية, القاهرة, مرص: إعداد قسم الرتجمة بدار الفاروق, دار 2003كشوراي, باري )

 الفاروق للنرش والتوزيع. 

 األداء الوظيفي للعاملني بأمارة منطقة الباحة (. العوامل املؤثرة يف2012اللوزي, موىس والزهراين, عمر )

واملحافظات التابعة لها باململكة العربية السعودية )دراسة تحليلية(. مجلة دراسات, العلوم اإلدارية, 

 (, الجامعة األردنية, عامن, األردن.1)31

داء الوظيفي . جودة الحياة الوظيفية وأثرها عىل مستوى األ 2014)مايض, خليل اسامعيل ابراهيم )

للعاملني )دراسة تطبيقية عىل الجامعات الفلسطينية(. أطروحة دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعامل, جامعة 

 قناة السويس, مرص. 
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(. األبعاد اإلدارية واألمنية لهندرة العمليات اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي دراسة 2003املاليك, ساعد )

ر واملتاحف باململكة العربية السعودية. رسالة ماجستري غري منشورة, أكادميية ميدانية عىل وكالة اآلثا

 نايف للعلوم األمنية, السعودية.

(, املؤسسة 149(. الحوافز وأهميتها يف رفع مستوى العمل. مجلة التدريب والتقنية,)2011املاليك, ريم )

 http:// www. Altdreeb.net / article Details. Php ?idالعامة للتدريب التقني واملهني متاح يف:.

=205 & issue No = 8 

 (. إدارة املوارد البرشية, اإلسكندرية: الدار الجامعية للنرش والتوزيع. 2009ماهر, احمد )

(, التحفيز املعنوي وكيفية تفعيلة يف القطاع العام الحكومي العريب, املعهد العايل 2003مرعي, محمد )

 معة دمشق, دمشق. للتنمية اإلدارية, جا

(. فاعلية إدارة املوارد البرشية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى العاملني اإلداريني يف 2011املشاقبة, نور )

 الجامعات األردنية الحكومية. رسالة ماجستري غري منشورة, جامعة الريموك, اربد األردن.

داء إدارة املوارد البرشية وأثره يف تحسني (. تقييم أ 2014املهدي, محمد معتوق والسالمي, أشواق جاسم )

أداء املنظمة: دراسة حالة يف وزارة النفط العراقية. مجلة بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة, الجامعة 

 310.-284, 39العراقية, بغداد, 

 (. أثر مامرسات إدارة املوارد البرشية عىل اإلنتاجية بالقطاع2012مهدي, احمد وإبراهيم, احمد )

الصناعي السوداين بالتطبيق عىل مجموعة رشكات جياد الصناعية, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجية. 

 (.2)12مجلة العلوم والثقافة, 

 (. اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البرشية, مكتبة التجارة, جامعة بنها. 2007النجار, فريد )

سس والوظائف واألتجاهات الحديثة, الرياض, اململكة (. اإلدارة العامة: األ1011النمر, سعود بن محمد)

 العربية السعودية: مكتبة الشقريي.
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(. الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي يف األجهزة األمنية: دراسة 2003النميان, عبد هللا عبد الرحمن )

ة للعلوم األمنية, مسحية عىل رشطة منطقة حائل. رسالة ماجستري غري منشورة, جامعة نايف العربي

 الرياض. 

 (. مهارات إدارة األداء, مركز تطوير األداء, القاهرة.2006هالل, محمد )

 (. تقييم األداء الوظيفي, دائرة التخطيط واملتابعة, العراق.2011وايل, عدنان مايش )

 اء املتميز.(. أثر تقنية املعلومات ورأس املال الفكري يف تحقيق األد2005يوسف, بسام عبد الرحمن )

 أطروحة دكتوراه غري منشورة, كلية اإلدارة واالقتصاد, جامعة املوصل. 
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 قامئة املالحق
 

 (1ملحق رقم )

 قامئة بأسامء املحكمني الستبانة الدراسة

 

 موقع العمل االسم ت

 جامعة آل البيت  الدكتور وليد العواوده  1

 جامعة آل البيت با زيد الدكتور رياض أ  2

 جامعة آل البيت الدكتور هايل عبابنه  3

 جامعة العلوم اإلسالمية  الدكتور مرزوق القعيد  4

 جامعة العلوم اإلسالمية الدكتور محمد الشورى  5

 جامعة الريموك  الدكتور رائد عبابنه  6

 جامعة البرتاء  الدكتور عنرب الحوري  7

 جامعة الفلوجة   عبد الدكتور باسم فيصل 8
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 (2ملحق رقم )

 االستبانة بصورتها النهائية

 جامعة آل البيت

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 قسم إدارة األعامل

 

 أخي املوظف / أختي املوظفة......................................................

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 

حث بأجراء دراسة بعنوان " أثر إسرتاتيجيات املوارد البرشية يف األداء الوظيفي دراسة ميدانية يقوم البا

عىل الجامعات األهلية العراقية " وذلك استكامال ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف كلية االقتصاد 

 والعلوم اإلدارية قسم إدارة األعامل من جامعة آل البيت يف األردن.

أن املتغري املستقل )إسرتاتيجيات املوارد البرشية( يتكون من خمسة أبعاد هي )إسرتاتيجية تخطيط  علامً 

املوارد البرشية, إسرتاتيجية التوظيف, إسرتاتيجية الحوافز واملكافآت, إسرتاتيجية التدريب والتطوير 

داء دين هي )أداء املهام, األ وإسرتاتيجية تقييم األداء( واملتغري التابع )األداء الوظيفي( يتكون من بع

السياقي )اإليثار والوعي(. من أجل تحقيق أهداف الدراسة, لذا يرجو الباحث من حرضاتكم التفضل 

تحت الفقرة التي )√( بقراءة فقرات االستبانة مبوضوعية واإلجابة عنها وذلك من خالل وضع عالمة 

ألغراض البحث العلمي فقط وسوف تعامل  ترونها مناسبة, علام بأن هذه املعلومات ال تستخدم إال

 برسية تامة

 شاكرين تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي                        

  

 إرشاف األستاذ الدكتور                                                         الباحث                          

 موىس حمد محمد الدليمي                                     سليامن ابراهيم الحوري            

  

 



 

117

 

 أوالً: بيانات عامة 

 

 بيانات شخصية  –1

 

 العمر  –أ 

 

 30)     ( اقل من 

  40اقل من  –30)     (  

 50اىل اقل من  – 40)     ( 

 فأكرث. 50)     ( 

 

 الجنس –ب 

 

 )     ( ذكر 

 )     ( أنثى. 

 

 ياملؤهل العلم -جـ 

 

 )     ( بكالوريوس  )     ( دبلوم  

 )     ( أخرى اذكرها.  )     ( دراسات عليا 

 

 املسمى الوظيفي  –د 

 

 )     ( مدير أفراد  )     ( رئيس قسم  )     ( معاون عميد 

 )     ( مدير خدمات   )     ( مدير قانونية   )     ( مدير موارد برشية 

 )     ( شؤون الطلبة.
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 ياً: اسرتاتيجيات املوارد البرشية ثان

 إسرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية  –1

 

 مضامني الفقرات ت
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

ال 

 أوافق

ال 

 أوافق

 ابدا

متتلك الجامعة القدرة عىل التنبؤ مبا تحتاجه  1

 مستقبال من املوارد البرشية. 

     

الحصول عىل متتلك الجامعة القدرة عىل  2

 احتياجاتها من املوارد البرشية وتطويرها. 

     

تقوم إدارة الجامعة بتحديد أنواع الوظائف  3

 املتوفرة وتقييم مدى مالمئة كل وظيفة

     

تقوم الجامعة بإجراء تحليل وظيفي لتحديد  4

 احتياجاتها من املوارد البرشية. 

     

املتوفر تعتمد الجامعة عىل مخزون املهارات  5

 لديها عند القيام بتخطيط مواردها البرشية. 

     

يتوفر مقياس موضوعي وعادل يف تحديد  6

 احتياجات الجامعة من املوارد البرشية. 

     

تستخدم إدارة الجامعة وسائل تكنولوجيا  7

 املعلومات يف تخطيط املوارد البرشية.

     

تقبيل املس متتلك إدارة الجامعة القدرة عىل التنبؤ 8

 مبطالب العمل يف املستقبل من املوارد البرشية.
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لدى إدارة الجامعة القدرة يف التعرف عىل  9

مواطن العجز والفائض يف املوارد البرشية مام 

 يساعدها يف اتخاذ التدابري الالزمة. 

     

تأخذ  إدارة الجامعة بعني االعتبار التغريات  10

حديد االحتياجات من بالبيئة الخارجية عند ت

 املوارد البرشية.

     

 

 إسرتاتيجية التوظيف  –2

 

 مضامني الفقرات ت
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

ال 

 أوافق

 ال أوافق

 ابدا

تهتم الجامعة باملواصفات الوظيفية عند شغلها  1

للوظائف الشاغرة مثل )املؤهل العلمي, الخربة, 

 التدريب(. 

     

الجامعة بوضع برامج إعداد وتوجيه  تقوم 2

 للمتعينني الجدد وتقييم أدائهم.  

     

تقوم الجامعة بتعيني أصحاب الخربات واملهارات  3

العالية وتضع لهم برامج تدريب وتطوير 

 مستقبال.  

     

تلجأ الجامعة إىل استخدام أساليب تحفيزية  4

 الستقطاب الكفاءات والخربات الجيدة. 

     

تقوم الجامعة باستقطاب ذوي املواهب  5

 واملعارف وحملة الشهادات األكادميية.  
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الجامعة تبذل قصارى جهدها يف االحتفاظ  6

 باألفراد العاملني ذوي املعرفة العالية.  

     

تقوم الجامعة باستخدام األفراد العاملني من  7

أصحاب املهارات الفنية يف مجاالت العمل 

   املختلفة.

     

تقوم الجامعة باإلعالن عن حاجتها من العاملني  8

 باستخدام وسائل إعالن متنوعة.   

     

تعتمد الجامعة عىل مراعاة الكفاءة واملعرفة  9

 التي ميتلكها املوظف عند اختياره للوظيفة.  

     

                                           

 افآتإسرتاتيجية الحوافز واملك –3

  

  

 مضامني الفقرات ت
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

ال 

 أوافق

 ال أوافق

 ابدا

      متتلك الجامعة سياسات واضحة للحوافز.  1

تعمل الجامعة مراجعات دورية ألنظمة الحوافز  2

 واملكافآت املستخدمة.  

     

تربط الجامعة منح الحوافز عن طريق املعايري التالية  3

 الخربة والكفاءة(.  –ألقدمية )ا

     

تستخدم الجامعة أنظمة الحوافز املالية املبارشة  4

 )رواتب, مكافآت(.  
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تستخدم الجامعة أنظمة الحوافز املالية الغري مبارشة  5

)اإلجازات الطبية, التأمني الصحي, أنظمة التقاعد, 

 خدمات املوظفني(.  

     

 فرصاً للرتقية والحصول عىل يتيح يل تفوقي يف عميل 6

 املكافآت

     

يوجد يف الجامعة معايري واضحة تحكم العالوات  7

 والرتقيات للعاملني

     

راتب املوظف يعادل ما يقوم به  من مهام وواجبات  8

 ومسؤوليات  يف العمل.

     

يسمح يل الراتب الذي أتقاضاه بالعيش الكريم والتفرغ  9

 التام للعمل

     

الحوافز املادية والبدالت مناسبة للدرجة العلمية   10

 واملكانة الوظيفية التي أحملها
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 إسرتاتيجية التدريب والتطوير –4

   

  

 مضامني الفقرات ت
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

ال 

 أوافق

 ال أوافق

 ابدا

يتوافر لدى الجامعة إدارة مخصصة لتدريب وتطوير  1

 . العاملني

     

يتم تحديد الربامج التدريبية من خالل الكشف عن  2

 نواحي الضعف لدى العاملني

     

تضع الجامعة برامج مستمرة ومتجددة لتدريب وتطوير  3

 العاملني.

     

تستعني الجامعة بالخربات الخارجية لتدريب وتطوير  4

 عامليها.  

     

اركة يف دورات ترسل الجامعة عامليها إىل الخارج للمش 5

 التدريب والتطوير.  

     

تستخدم الجامعة الوسائل الحديثة يف عملية التدريب  6

 والتطوير. 

     

      توفر الجامعة أجواء مناسبة إلجراء عملية التدريب.     7

يتطلب الحصول عىل الرتقيات يف الجامعة دخول دورات  8

 تدريبية. 

     

ريبية لتزويد العاملني باملعارف توفر الجامعة برامج تد 9

 الجديدة.
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 إسرتاتيجية تقييم األداء 5 -

 

  

تشجع الجامعة العاملني الجدد عىل االستفادة من  10

 خربات زمالئهم السابقني. 

     

تسعى الجامعة لتجديد وتصميم الربامج التدريبية  11

 ليتالءم مع املتغريات البيئية. 

     

ال 

 أوافق

 ابدا

ال 

 أوافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

 موافق
موافق 

 بشدة
 ت مضامني الفقرات

أداء العاملني مدروس وقائم عىل أساس نتائج موضوعية      

 قابلة للقياس.

1 

نظام تقيم األداء يف الجامعة يقوم عىل أساس التطوير      

 املوّجه ويكون بطريقة عادلة.

2 

 3 نظام تقيم األداء له تأثري قوي عىل سلوك الفريق واألفراد.     

يقدم العاملون أداء يستند إىل ما يتلقونه من استشارة      

 وإرشاد.

4 

العاملون لديهم إميان وثقة يف نظام تقييم األداء املطبق      

 عليهم وللموظف الحق يف اإلطالع عىل تقييم أدائه.

5 

 6 ساليب تقييم األداء عىل حسب املكانة الوظيفية.تتنوع أ     

تحتوي عملية تقييم األداء بيان االحتياجات الوظيفية      

 والشخصية للموظفني.

7 

يعتمد التقييم عىل رأي املحيطني يف بيئة العمل )املدير,      

 والزميل, والطلبة(

8 
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 الثاً: األداء الوظيفي ث

 أداء املهام  –1

 

 

  

 الفقرات مضامني ت

ال 

أوافق 

 أبدا

ال 

 أوافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

 موافق
موافق 

 بشدة

أراعي املرونة ورسعة اإلنجاز عند أداء املهام املطلوبة  1

 مني.  

     

      أتعامل مع رؤسايئ بكل احرتام ولطف. 2

      أنجز املهام والواجبات املطلوبة مني عىل الوجه األمثل.  3

واملهام املطلوبة مني واملوجودة يف  أقوم باألعامل 4

 الوصف الوظيفي.

     

      أهتم بأداء الواجبات األساسية يف عميل. 5

      استغل الوقت ملصلحة العمل. 6

      أطبق قواعد وقوانني العمل. 7

      أقوم بواجبايت ومسؤوليايت بدقة. 8

      أحسن الترصف يف املواقف املفاجئة. 9

      ص عىل فهم التعليامت لضامن سالمة التنفيذ.احر  10

      لدي إحساس باملسؤولية وحب اإلنجاز. 11
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 األداء السياقي )اإليثار والوعي( – 2

 

 مضامني الفقرات ت

ال 

أوافق 

 أبدا

ال 

 أوافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

 موافق
موافق 

 بشدة

      أقدم مقرتحات لتحسني سري العمل. 1

      يئ يف حل املشكالت.أساعد زمال  2

      أشارك باألعامل غري املطلوبة مني. 3

      أحرض دورات تدريبية إضافية. 4

      أبحث عن مهام إضافية. 5

      أبذل جهد إضايف لتحسني صورة الجامعة. 6

      اقبل االنتقادات يف عميل. 7

      ارشد زماليئ وأقدم العون لهم. 8

      يامت السالمة.أتقيد بتعل 9

      أتعامل مع زمالء العمل بشكل حضاري. 10

 

 انتهت االستبانة

 شاكراً لكم تعاونكم


