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ملخص الدراسة
هدفت هذه الدارسة الى معرفة أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على أداء العاملين فيي الشيركات الباب.يةش ل يمت مجتمي
الدارسيية كافيية العيياملين فييي اعدارة العليييا لالوسييلى فييي ييركة المجييدلعي الباب.يية لالبييال عييدده  )٠٥٣فييردا ،لاسييت دمت
اعستبانة أداة رئيسيه لجم البيانات لالمعلومات ،حيث ت توزي اعستبيانات على عينة عشوائية طببيية تناسيبية مبيدارها )643
فردا لقد ت استرداد  )330استبانة ،لكان الصالح منها للتحليت  )396استبانة ،لمن ثي جيرت تحليلهيا بمجموعية مين األسيالي
اإلحصائية لهي المتوسلات الحسابية لاعنحرافات المعيارية تحليت اعنحدار ال لي المتعدد باألسلوب المتدرج ،كرلنبيا الايا
للثبات) ،لت است دام برنامج ) (AMOSاصدار  )33للتأكد من الصدق العاملي التوكيدي في تحلييت مسيار البيانياتش توصيلت
الدارسة الى مجموعة مين النتيائج امهمهيأ امن يركة المجيدلعي الباب.ية تسيعى للحصيول عليى أف.يت ميا هيو موجيود فيي سيوق
العمييت السييعودي ميين كييوادر بشييرية ميين اييرل اسييتراتيجية اعسييتبلاب لالتعيييين المعتمييدة لييديهاش كييذلع تبييين اهتمامهييا العييالي
باستراتيجية التدري لالتلوير ،باإلضافة الى اعهتمام العالي بأجراء تبيي دلري ألداء العاملين لتحديد النباط اعيجابية لالسيلبية
في أدائه  ،لالعمت على تحايزه بشكت مستمر بما ينعكس على تحسين أدائه في العمت لالوصول الى طموحه الش صيي .كميا
بينت الدارسة اعهتمام العالي من قبت العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة بمتللبيات اعلتيزام بالعميت ،لالحيرى عليى تلبيي
قيمه الصحيحة لاعبتعاد عن الظواهر السلبية الناتجة عن التأار في العمت لالتهرب من أدائه ،لالحرى الكبيير عليى م رجيات
العمت المنجيز الجيودة لالكميية) ألداء العميت بالشيكت الملليوب .لفيي ضيوء هيذه النتيائج ألصيت الدراسية بعيدة توصييات منهيأ
استبلاب العمالة المت صصة لتنميتها لتلويرها لالحااظ على استمراريتها بالعمت ،لمراعاة التليورات لالتبنييات التكنولوجيية
الحديثيية التييي يشييهدها العييال لاسييت دمها عنييد تحديييد اعسييتراتيجيات التدريبييية ،لضييرلرة اعتميياد نظييام حييوافز متكامييت لمتكيياف
يشتمت على الحوافز المادية لالمعنويةش
الكلمات المفتاحية :الموارد البشرية ،استراتيجيات الموارد البشرية ،أداء العاملينش
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Abstract
This study aimed to know the impact of human resource management strategies on the
performance of employees in holding companies. The study community included all employees
in the upper and middle management of AlMajdouie Holding Company, who numbered (350)
individuals. The questionnaire was used as a main tool for collecting data and information,
where the questionnaires were distributed to a random, stratified proportional sample of (346)
individuals, and (330) questionnaires were retrieved, and (293) questionnaires were valid for
analysis, and then they were analyzed by a set of statistical methods which are (the averages
Arithmetic and standard deviations, multiple linear regression analysis by stepwise method,
Cronbach's alpha for reliability, and AMOS program version (22) was used to verify the validity
of the confirmatory factor in the analysis of the data path.
The study reached a set of results, the most important of which are: that AlMajdouie Holding
Company seeks to obtain the best available human cadres in the Saudi labor market through the
recruitment and recruitment strategy adopted by it. It also shows its high interest in training and
development strategy. In addition to the high interest in conducting a periodic evaluation of the
performance of employees to determine the positive and negative points in their performance,
and work to motivate them on an ongoing basis, which is reflected in improving their
performance at work and achieving their personal ambition.
The study also showed the high interest of the employees of Al Majdouie Holding Company
with the requirements of commitment to work, and keenness to apply its correct values and to
avoid negative phenomena resulting from delays in work and evasion of its performance,
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and great concern for the outputs of the completed work (quality and quantity) to perform the
work as required. In light of these results, the study recommended several recommendations,
including: attracting, developing and developing specialized labor and maintaining its continuity
of work, taking into account the modern technological developments and technologies that the
world is witnessing and using them when defining training strategies, the need to adopt an
integrated and equal incentive system that includes material and moral incentives.

Keywords: Human Resources, Human Resource Strategies, Employee Performance.

 .1المقدمة:
يعد العنصر البشري من أه عناصر اإلنتاج المؤثرة على جودة األداء التنظيمي ،األمر الذي جعت اعهتمام بإدارة األفراد لرف
مستوت إدارة الموارد البشرية لتوجيه الموارد لالتكنولوجيا الحديثة ل دمتها من أللويات المنظمات فالموارد البشرية تعتبر
البوم مصدرا اساسيا للميزة التنافسية المستدامة للمنظمات ،عسيما في مجاعت انتاج المعرفة لتبنياته للسائت اعتصال الحديثة،
فبد هدت العبود الثرثة األايرة توجها يدعو للتاكير بظاهرة اعستثمار المعرفي لدت العاملين لتنمية الموارد البشرية عالية
التأهيت لالتمكين ببصد امترك راس المال المعرفي لالاكري

دلماي ،)3103 ،فأصبحت لظياة الموارد البشرية من اه

الوظائف المسؤللة عن تحبي المراكز التنافسية على المستويين المحلي لالبلاعي لضمن النمو لالتوس لاعبداع لادمة
العمرء السعدي)3102 ،ش
لبد كلت هذه التداعيات عناصر ضغط على ادارة الموارد البشرية لممارساتها الوظياية ،مما استوج

عليها تكييف

استراتيجياتها في جمي مجاعت عملها للظائاها الرئيسة م تلع الجوان  ،سواء ما يتعل باستبلاب لتعيين العاملين ال
التدري لالتلوير ال التحايز لانتهاءا بتبيي األداء لهذا يستدعي في الوقت ناسه ضرلرة لجود تواف بين تلع اعستراتيجيات
للموارد البشرية لباقي اعستراتيجيات المعتمدة في المنظمة سواء في المجاعت اإلنتاجية ال التسويبية لاعقتصادية ال المالية ششش
الخش
تهدف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية الى توسي مدارك الارد لمعارفه لزيادة ال يارات المتاحة له ،مما يؤدي الى تحسبن
مهاراته ،لتوفير الارى لإلبداعٕ ،اضافة ٕالى ضمان حبوقه اإلنسانية لمشاركته بشكت ٕايجابي لبناء في العمت لتلع

كااءة

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية دلرا رئيسا في كياية تعامت المنظمة م مشكرت الموارد البشرية للض الحلول المرئمة
لهذه المشكرت ،حيث ع بمكن تحبي األداء الوظياي الجيد للمنظمات من دلن اللجوء إلى استراتيجيات مناسبة إلدارة موارده
البشريةٕ ،اضافة إلى امن تحديثات صباغة هذه اعستراتيجيات تستلزم ال رؤية مستببلية بشأنها ،مما ينعكس ٕايجابا على أداء
العاملين السعدي)3102 ،ش
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لتل يصا على ما سب  ،فأن تلوير أداء العاملين من ارل جودة العمت المنجز ،اعلتزام ،كمية العمت المنجز) يعتمد على مدت
اعهتمام لاععتماد على استراتيجيات إدارة الموارد البشرية من ارل اعستبلاب لالتعيين ،التدري

لالتلوير ،التحايز،

لتبيي امعداء)
لقد جاءت هذه الدارسة للتعرف على امثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في أداء العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة،
لذلع من ارل عرض نظري لماهوم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية لاألداء ،لالتعرف على مستوت تلبي

هذه

اعستراتيجيات بأبعاده ال التعرف على مستوت األداء بأبعاده من لجهة نظر العاملين في اإلدارة العليا لالوسلى عن المنظمات
في هذا العصر تواجه العديد من التحديات اعقتصادية لالسياسة لالتكنولوجية التي تجتاح العال  ،لاإلدارات التبليدية لقات
عاجزة عن المنافسة لهذا ما حت لجعت المنظمات تبحث عن كت ما هو ممكن عملة من استراتيجيات ٕادارية تمكنها من النجاح
لالتبدم لهنا لجد الباحثون في استراتيجية إدارة الموارد البشرية منهجا مرن ليعمت على تلوير األداء لزيادة البدرات
التنافسية للمنظمات ،كما ان إدارة الموارد البشرية يمكنها لع دلرهام لحاس في األداء التنظيميش

 .1.1مشكلة الدراسة:
تمثت الموارد البشرية في قلاع الشركات موردا هاما يج

التركيز عليه لتحبي

األهداف المرجوة منه ،لبسب

ضعف

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في قلاع الشركات ،كان هناك حاجة للتعرف على طبيعة هذه اعستراتيجيات لالوقوف على
نباط البوة لال.عف لالارى لالتهديدات لدراسة المنافسين لذلع من ارل تحديد قدراتها الحالية لالمستببلية لي.من لها
تحبي األهداف لمواجهة المشاكت ل.مان النمو لاعستمراريةش
تكمن مشكلة الدراسة في بيان امثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية لمدت تنايذها لتلبيبها لدت المنظمة لمدت مساهمة
تلبيبها في زيادة لتحسين امدائها ،وذلك باإلجابة على السؤال التالي:
ما ھو أثر استراتيجيات الموارد البشرية في األداء الوظيفي؟

 .1.1أھمية الدراسة:
تتمثت امهمية الدارسة في امهميتها النظرية لامهميتها العملية كما يأتئ
أولا :األھمية النظرية:
تبرز األهمية النظرية للدارسة الحالية من ارل اإلضافة المعرفية التي قد تسه فيها من ارل تتب األدب النظري لالدارسات
الساببة للمتغيرات الرئيسية عستراتيجيات إدارة الموارد البشرية اعستبلاب لالتعيين ،التدري

لالتلوير ،التحايز ،تبيي

األداء ) لأداء العاملين بأبعاده جودة العمت المنجز ،اعلتزام ،كمية العمت المنجز) بالشكت الذي يكون إطار مااهيمي متكامت عن
هذه المااهي لمنهجية دارستهاش
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ثانيا ا :األھمية العملية:
تكمن األهمية العلمية للدارسة في تناللها موضوعا ذل امهمية كبيرة تتمثت باستراتيجيات إدارة الموارد البشرية للتسليط ال.وء
على جوانبها اإليجابية لالمشكرت لالتحديات التي تواجهها ،لأثرها على أداء العاملين في المنظمة ،ااصة في ظت التلور
التكنولوجي لالعلمي الذي أصبح يمثت امحد اه التحديات امام المنظمات في لقتنا الحالي لالذي بتلل

هيكلية موارد بشرية

مؤهلة قادرة على اعستجابة لمتللبات ذلع التلور ،وذلك من خالل:
 امهمية البلاع المستهدف قلاع الشركات الباب.ة) ،لضرلرة تلوير عملة باستمرار بما يتناس

م المتغيرات

المتجددة لالمتغيرة في الوقت الحاضرش


تايد نتائج هذه الدارسة في تبدي مؤ رات لمباييس عمت يستر د بها الباحثون لالمهتمون في دارسة استراتيجيات
الموارد البشرية للمنظمات لالعاملة في البلاعات اعارت ااصة لان بيئة العمت ال ارجية لتغيراتها لتداعياتها
الحالية افرزت عوامت تأثير متباربة لموحدة على كافة البلاعاتش

 لامهمية هذه الدراسة تنب من امهمية الموارد البشرية التي تعتبر تلبي أساسي لمه لالمورد اعغلى لاعه لالباعدة
األساسية في تحبي اهداف المنظمة ،ااصة في الوقت المعاصر حيث المنافسة لالتغيرات السريعة في التكنولوجيا
لالتي تتلل السرعة في المواكبة لاعنجاز لالتميزش
 لتلبي هذه الدراسة ال.وء على العرقة بين استراتيجيات الموارد البشرية لمدت تلبيبها على أداء العاملين في
المنظمة ،حيث ان النتائج سوف تساه في كشف جوان البصور التي يج اعهتمام بها لمنحها األللوية لالعمت على
تلويرها لف معايير لمؤ رات عالميةش

 .1.1أھداف الدراسة:
 بيان امثر تنايذ لتلبي استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المنظمةش
 لات اعنتباه الى امهمية أداء العاملين في رف مستوت المنظمة لتبدمهاش
 مستوت تبني استراتيجيات الموارد البشرية من لجهة نظر العاملين في المنظمةش
 مستوت األداء الوظياي للعاملين في المنظمةش
 بيان امثر استراتيجيات الموارد البشرية لالمتمثلة بـ استراتيجية اعستبلاب لالتعيين ،استراتيجية التدري

لالتلوير،

استراتيجية التحايز ،لاستراتيجية تبيي األداء) على األداء الوظياي في لجهة نظر العاملينش


تبدي التوصيات لاعقتراحات المتعلبة بتنايذ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في المنظمة ل ٕايجاد الحلول للمشاكت
التي تواجه إدارة الموارد البشريةش

 .1.1فرضيات الدراسة:
 يوجد أثر لستراتيجيات إدارة الموارد البشرية (الستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) على
أداء العاملين في شركة المجدوعي القابضة؟ لينبث عنها الارضيات الارعية التاليةٔ
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 بوجد امثر ذل دعلة إحصائية عستبلاب لتعيين الموارد البشرية على أداء العاملين في ركة المجدلعيش
 بوجد امثر ذل دعلة إحصائية لتدري لتلوير الموارد البشرية على أداء العاملين في ركة المجدلعيش
 بوجد امثر ذل دعلة إحصائية للتحايز على أداء العاملين في ركة المجدلعي
 بوجد امثر ذل دعلة إحصائية لتبيي األداء على أداء العاملين في ركة المجدلعيش

 .1اإلطار النظري:
 استراتيجيات الموارد البشرية:
يربط العديد من الباحثين جذلر التاكير في لض استراتيجية للموارد البشرية الى ماهوم ت ليط البوت العاملة اللويت اعجت،
الذي يعتبر الوظياية الرئيسية لوظائف إدارة األفراد في الساب ل ٕادارة الموارد البشرية في الوقت الحاضر ،حيث طور هذا
الماهوم باععتماد على التلور الحاصت بنظريات اعدارة بشكت عام ،اعدارة اعستراتيجية بشكت ااى ،لينبث عنها يء
يدعى اعن استراتيجية الموارد البشرية)ش
لعليه فبد ظهر مصللح استراتيجية إدارة الموارد البشرية في بدايات البرن الحالي لجاء نتاجا لجهود المدارس التي تناللت
موضوع إدارة الموارد البشرية ،حيث امن هذه المدارس استلاعت امن تستايد من ال برات الساببة لاضافة ابرات جديدة األمر
الذي امدت الى زيادة تحسين انشلة إدارة الموارد البشرية العساف)٦٣٠٢ ،ش
من هذا المنلل بدامت ٕادارة الموارد البشرية بالتحول من كونها لظياة معنية بشؤلن مت صصة لألفراد العاملين لظياتها تبدي
اعستشارات لالنصح لإلدارة العليا ،الى ٕادارة تنايذية تمثت في فحواها الالساة المركزية لاعساسية في كياية ٕادارة لتنظي
األفراد العاملين لترجمة ذلع في سياسات لممارسات تحب التعالن لاعنسجام بين جمي اعنشلة التنظيمية التي تؤثر على
سلوكه ليوثرلن فيها ،لتمكن المنظمة من تحبي اهدافها ضمن اعستراتيجية العامة لها )كاسيو)3102 ،ش
لعليه فاستراتيجية ٕادارة الموارد البشرية تمثت نبلة نوعية في تلور الاكر اإلداري ااصة في مجال ادارة الموارد البشرية
لممارساتها ،لفي الوقت ناسه استجابة ضرلرية لمتللبات مجتم المعرفة لحالة التمايز لالمنافسة في ظت عولمة اععمال
لالموارد البشرية منها) نتيجة للتلورات السريعة لالمتغيرة الحاصلة لعسيما في مجاعت انتاج المعرفة لتأثيراتها المبا رة
على عمت المنظمات ،ف.ر عن لسائت اعتصال لالتواصت لاعست دامات التكنولوجية الحديثة ،مما يستدعي لجود استراتيجية
املة عستبلاب العمالة ذات ال صائص لالمهارات المعرفية لالتكنولوجيا لتنميتها لتلويرها لالمحافظة عليها ل.مان
ديمومة رامس المال البشري ،اه مكونات رامس مال المنظمات في الوقت الحاضر،
لهو ما ياسر اهمية الارلق التي ت اع ارة اليها اناا بين ادارة الموارد البشرية لاستراتيجية الموارد البشرية كما يوضح الدلر
الذي تسه به استراتيجية ٕادارة الموارد البشرية من ارل امنشلتها لبرامجها لعملياتها المتميزة لالمترابلة التي تستهدف
اجتذاب الموارد البشرية للمنظمة لتلويرها لتحايزها لالحااظ عليها
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ان لض استراتيجية فعالة عستثمار لادارة الموارد البشرية بصورة تحب اهداف المنظمة لتستجي لمتغيرات البيئة التنظيمية
لالتنافسية هو امر بال األهمية ،للتجسيد ذلع عبد من بناء استراتيجيات للموارد البشرية تتواف م اعستراتيجية العامة
للمنظمة لتحديد المرمح العري.ة ألنشلة للظائف ٕادارة الموارد البشرية التي تتما ى م توجهات تلع اعستراتيجية العامةش
لقد ت ااتيار امرب ابعاد عستراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية تمثت األنشلة لالوظائف الرئيسية لهي اعستبلاب لالتعيين،
التدري

لالتلوير ،التحايز ،تبيي األداء)ش لهذه الوظائف المتعاقبة تمثت نظاما متكامت ال متااعت األنشلة للظائف ٕادارة

الموارد البشرية ،لتعبرعن المنهج اعستراتيجي لرستثمار الصحيح للمورد البشري داات المنظمة هادف)3102،ش
أداء العاملين:
لبد اهت الاكر اإلداري التنظيمي بموضوع األداء الوظياي نتيجة ارتباطه بكااءة المنظمات في تحبي اهدفها لالوصوإللى ما
رلت لامهدافش ترتبط فاعلية امي منظمة بكااءة العنصر البشري ،لقدرته على العمت ،لرغبته فيه باعتباره
تصبو اليه من م
العنصر المؤثر في است دام الموارد المادية المتاحة ،لتعتمد اإلدارة في تعظي م رجاتها سواء كانت انتاجية ال ادمية على
تر يد است دام مواردها المتوافرة لااصة البشرية منها ،لهو األمر الذي جعت المشكلة الرئيسية التي تواجه المنظمات هي
مدت قدرتها في التحك لالسيلرة على تش يص لاست دام العوامت لالمحددات التي تؤثر ايجابا في سلوك مواردها البشرية
الذين يمثلون بلبيعة الحال قدرة العمت في المنظمةش المليري)3103 ،ش
ماهوم األداء من المااهي الواسعة التي تنلوي على العديد من المصللحات المتعلبة بالنجاح لالاشت للهذا ااتلط على العديد من
الكتاب لالباحثين في مجال الموارد البشرية بين هذا المصللح – اداء العاملين – لمصللحات اارت مرادفة تست دم في ادبيات
نظريات اعدارة ،مثت اإلنتاجية ،الكااءة ،الااعلية ،لذلع الى جان

لاظ الكااءة اعنتاجية ال كااءة األداءش ويمكن اجمال اھم

العوامل المؤثرة في مستويات اداء الفرد وبالوجه المطلوب باآلتي:
 المعرفة بمتللبات العمت لال برات التي يمتلكها الارد تجاههش
 اللاقة الجسمية لالعبلية التي يبذلها الارد ألداء مهامهش


ال صائص الش صية التي يمتلكها الارد كالجدية في العمت ،لالبدرة على تحمت المسؤللية ،لاعلتزام بإنجاز المهام في
مواعيد محددةش

 نوعية العمت المكلف به لمدت اتسامه م قدراته لامكانياتهش
 امدارك الارد ألبعاد الدلر لالمهام الموكلة اليه ،لمدت اعتباده بأهميتها في انجاز العمتش
ان امحد المداات الرئيسية لرهتمام بأد اء العاملين لتحسين مستوياته من حيث كميته لجودته هو لجود استراتيجية لاضحة
المعال لممكنة التلبي للموارد البشرية في تلع المنظمات ،بهدف اعرتباء بأدائه لتعظي م رجات عمله الحربي)3102 ،ش
ان المعيار اعساسي الذي تبوم عليه استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية لنتائج تنايذها هو مدت اسهامها في تحبي مستويات
أف.ت من فاعليه األداء التنظيمي للمنظمة ،نظرا للعرقة المبا رة بين نجاح تنايذ هذه اعستراتيجيات لمستوت امداء العاملين من
جهة ،لبين ذلع المستوت لاألداء التنظيمي للمنظمة من جهة امارتش
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فنجاح استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية يعني باألساس اداء تنظيمي بشري عالي المستوت لالذي يؤدي الى تحبي اهداف
المنظمة لاستراتيجيتها العامة ناز لآارلن)3103 ،ش للبياس هذا النجاح ت تحديد ثرثة ابعاد للمستوت اعف.ت ألداء العاملين
تمثلت باآلتي:
 جودة العمت المنجزش
 اعلتزامش
 كمية العمت المنجزش
لهي ما عبرعنها بأبعاد المتغير التاب ألغراض هذه الدارسةش

 .1الدراسات السابقة:
 .1.1دراسات أجنبية:
 دراسة (كاتو:)1002 ،”"Measuring the Impact of HRM Strategies on Organizational Performance
هدفت الدارسة إلى قياس امثر تلبي استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية على األداء التنظيمي للمنظمات العاملة في البلاع
الصناعي باليونان ،مت مجتم الدارسة ٠٧١منشامة عامة في هذا البلاع ،لقد ت تصمي استبيان كأداة لجم البيانات ت
توزيعها على تلع المنشآتش
توصلت الدارسة الى لجود عرقة قوية بين استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية في مجاعت الموارد لالتنمية ،تصمي
الوظائف ،المشاركة ،الحوافز ،التعوي.ات) لبين تلع المنظماتش لقد تجسدت هذه العرقة بمستويات األداء المتحب

في

مجاعت المهارات ،المواقف ،السلوك) للعاملين في تلع المنظمات ،لانعكاس ذلع على استراتيجيات اععمال في مجاعت
الكلاة ،الجودة ،اعبتكار)ش
 دراسة (بشير وآخرون)1002 ،”“The Impact of HR Practices on Perceived Performance of University Teachers in Pakistan

هدفت هذه الدارسة الى بيان امثر استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية المتمثلة ب سياسات التحايز لالتعويض لتبيي األداء) على
األداء في الجامعات الباكستانيةش حيث مت مجتم الدارسة٠٦جامعة حكومية ،لقد ت الحصول على البيانات بواسلة استبيان
اعد لهذا الغرض كأداة لجم البيانات لالوقوف على اراء افراد العينة المكونين من  )٤٩ماردة من امع.اء هيئة التدريس،
مبسمين الى فئتين  )٧٢ماردة للذكور ،مبابت  )٠١ماردة لإلناثش
توصلت الدارسة الى لجود عرقة ذات دعلة ٕايجابية بين التعوي.ات ،لاألداء الاعلي ألع.اء الهيئة التدريسية في الجامعةش في
حين ان ممارسات تبيي األداء كلت ارتباطا ضعياا بمستويات األداء لذلع لج اعهتمام امكثر باستراتيجيات ٕادارة الموارد في
سياسات تبيي امداء العاملين لما له من ٕاثر كبير للثي على األداء الاعلي له ش
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 دراسة (أوتوكو وآخرون)1011 ،“Effect of Training Dimensions on Employee’s Work Performance: A Case of Mumias
”Sugar Company in Kakamega County
هدفت الدارسة لبياس امثر امبعاد العملية التدريبية المتمثلة ب تبيي لتحديد اعحتياجات التدريبية تصمي البرامج التدريبية لتنايذ
البرامج لتبيي نتائجها المتحببة) على األداء الوظياي للعاملين في ركة مومياس للسكر في مباطعة كاكاميغا الكينيةش اعتمدت
الدارسة على البيانات التي ت جمعها من ارل اعستبانة لالمبابرت الش صية ،حيث تكونت عينة الدارسة من٢مدراء للشركة،
ل٠٥٠عامر لمستويات ادارية امدني م تلاة ،ت تحليت لمعالجة البيانات المستردة باععتماد على اعحصاء الوصاي بما في ذلع
اعنحدار ال لي المتعددش
توصلت الدارسة الى لجود امثر ٕايجابي لكت من متغيرات العملية التدريبية اعحتياجات التدريبية ،محتوت البرنامج التدريبي،
تبيي البرنامج التدريبي) على األداء الوظياي للعاملين في الشركة المذكورة ،لان العرقة طردية بين تحسن جوان

العملية

التدريبية لتحسن األداءش
 دراسة (مابيلو وجمعة)1011 ،“Effect of Training and Development on Employee Turnover in Selected Medium Sized
”Hotels in Kisumu City, Kenya
هدفت الدارسة الى قياس امثر ممارسات الموارد البشرية ضمن نشاط التدري

لالتلويرعلى معدل دلران العمت لاستبرار

العاملين بوظائاه قد ت تصمي اعستبانة ك أداة لجمي البيانات للبياس لجهات نظر افراد العينة المكونة من عينة طببية من
العاملين في الانادق في مدينة كيسومو الكينية ،حيث تألات من٦٩مديرا ل٠١٧موظاا ضمن٢فنادق من مجتم الدارسة الذي
ا تمت على٦٩فندقا ل ٠٥٣مديرا لموظااش لمن ث ت تحليت البيانات المسترجعة باععتماد على اعحصاء الوصاي بما في ذلع
امسلوب اعنحدار لاعرتباطش
توصلت الدارسة الى لجود امثر ٕايجابي لنشاط التدري لالتلوير على معدل دلران العاملين لاستبراره في لظائاه في قلاع
الانادق ،ف.ر عن امثره اعيجابي على مستوت لعئه لانتمائه للبيعة لمكان العمت الذين يعملون فيهش
 دراسة (جيري وسواي)1011 ،“Strategic Human Resource Management and Performance: The Contingency Approach
”Case of Tunisia
هدفت الدارسة إلى قياس مدت تأثير استراتيجية ٕادارة الموارد البشرية على العرقة بين استراتيجية اعمال الشركة لاألداء الاعلي
للشركة الناتج من تلع اعستراتيجية ،ت.منت الدارسة ستة متغيرات لهي اعاتيار لالتعيين التدري

لالتلوير الحوافز،

المشاركة في صن البرار ،التشارك في المعلومات ،تبيي األداء)ش لقد ت تصمي استبانة كأداة لجم البيانات من مجتم الدارسة
الذي مت  ٠٠٩ركة صناعية ،من الشركات العاملة في تونس لبياس لجهات نظر العاملين فيهاش
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لتوصلت الدارسة الى ان العرقة بين استراتيجية ٕادارة الموارد البشرية لامداء اععمال يعتمد بشكت كبير على اعستراتيجية
المعتمدة ألعمال الشركة ،اي بمعنى ان استراتيجية اعمال الشركة لها دلر اساسي في العرقة بين ممارسات ادارة الموارد
البشرية لاداء اعمال الشركةش لذلع يدل على لجود امثر عستراتيجيات ادارة الموارد البشرية على مستوت امداء الشركات
الصناعية التونسيةش
 دراسة (آثار وشاه)1011 ،”(“Impact of Training on Employee Performance (Banking Sector Karachi
هدفت هذه الدارسة إلى معرفة مدت تأثير النشاط التدريبي على امداء الموظاين العاملين في قلاع البنوك في كراتشي ،لكياية
تش يص اعحتياجات التدريبية لتحديدها على مستوت األفراد بما يتناس م الارلق الاردية له  ،لبيان فاعلية اعسالي المتبعة
في التدري ش لمن ث تأثير كت ذلع على اداء العاملينش قام الباحث بتلوير استبانة ت توزيعها على عينة عشوائية مكونة من
 ٠٣٣موظف لضمن مستويات ادارية م تلاة يعلمون في قلاع البنوك ،ث تحليت البيانات باست دام اسلوب اعنحدار
لاعرتباط) لمعالجة البيانات التي حصت عليها من ارل اعستبانةش
توصلت الدارسة الى ان للنشاط التدريبي تأثير ذل دعلة ٕايجابية على رف كااءة امداء العاملين في بنوك كراتشي لمن ث تحبي
اعهداف اعستراتيجية لها ،لهذا لج

على امدارات تلع البنوك توفير التدري

الصحيح لموظايها بما يترءم م احتياجاته

الوظياية لالش صية لرف درجة كااءته بالعمت لالبدرة على التعامت م العمرءش
 دراسة (كيفا)1012 ،“Influence of Human Resource Management Practices on the Performance of Employees
”in Research Institutes in Kenya
هدفت الدارسة إلى بيان تأثير ممارسات ادارة الموارد البشرية لالمتمثلة ب ت ليط الموارد البشرية ،اعستبلاب لالتعيين،
التدري

لالتلوير) على امداء موظاي معاهد البحوث الحكومية في كينياش لقد ت تصمي استبانة كامدة لجم البيانات من افراد

العينة المتكونة من  ٤١٢موظاا من العاملين في جمي المعاهد موضوعة الدارسة،
حيث ت توزي  ٧٢٣استبانة على عينة عشوائية طببية ،لت استرداد ٦٥٥استبانة صالحة ،لمن ث تلبي برنامج التحليت
اإلحصائي  )SPSSلتحليت البيانات الكمية لالنوعية لكذلع اعنحدار ال لي لتحديد العرقة بين المتغير المستبت لالمتغير
التاب ش توصلت الدارسة الى ان هناك حاجة ععتماد ممارسات سليمة للموارد البشرية في مجاعت ت ليط البوت العاملة،
لتوظياها ،لتدريبهاش لوجود عرقة قوية ٕايجابية ذات الدعلة اإلحصائية بين تلع الممارسات لبين اداء العاملين في مراكز
البحوثش

IJRSP

International Journal of Research and Studies Publishing
ISSN: 2709-7064
 دراسة (ناز وآخرون)1012 ،"Impact of Human Resource Management Practices (HRM) on Performance of SMEs in
”Multan, Pakistan
هدفت هذه الدارسة الى معرفة ماثر ممارسات ٕادارة الموارد البشرية المتمثلة ب اعستبلاب لالتعيين ،التدري لالتلوير ،لتبيي
األداء ،لالحوافز لالمكافآت) على األداء التنظيمي للشركات المتوسلة لالصغيرة في الباكستانش حيث ت تصمي استبانة لزعت
على عينة عشوائية مكونة من  ٠٦٣ماردة من مجتم الدارسة المتكون من المدراء لالعاملين في الشركات الصغيرة
لالمتوسلة في مولتان ،لقد ت استعادة  )٦٩٣استبانة منها ،لمن ث تلبي برنامج التحليت  )V22اإلحصائي لتحليت البيانات
لالوصول الى النتائج المرجوة.
توصلت الدارسة الى ان ممارسات ٕادارة الموارد البشرية في تلع الشركات لمن ارل متغيراتها اعربعة المبينة اعره ترتبط
ارتباطا ٕايجابيا بأداء الشركات الصغيرة لالمتوسلة موضوعة البحث ،لبالتالي ضرلرة اعهتمام بجوان

هذه الممارسات

لالسياسات المتبعة لتلويرها باستمرار للحصول على ما يوازيها من اداء بمستويات اعلى في تلع الشركاتش
 دراسة (إنجيتو)1012 ،""The Impact of Training and Development on Organizational Performance
هدفت الدارسة الى بيان تأثير تدري

الموظاين على األداء التنظيميش لقد طببت هذه الرسالة في البنع الوطني المالي في

الكاميرلن ،لمعرفة مدت تأثير التدري

على اداء األداء التنظيمي فيه .لقد ت است دام اعستبانة كأداة للدارسة لبياس لجهات

نظر افراد العينة المكونة من  ٠٣مستجي ش
توصلت الدارسة الى امن التدري لالتلوير ضرلرة في كت الشركات لالمؤسسات ،ااصة بالنسبة للموظاين قليلي ال برةش لقد
تحسنت مساهمة الموظاين بشكت كبير بسب

امسالي

التدري

لالبرامج التدريبية الملرلحة من قبت البنعش لبالتالي ،فبد امدت

ذلع الى تأثير ٕايجابي على امداء الموظاين لتحسين مهارته لكااءته في العمتش

 .1.1دراسات عربية:
 دراسة (البطاينة )2016 ،بعنوان" :أثر استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي :دارسة ميدانية من وجھةنظر المديرين في البنوك التجارية األردنية  /محافظة اربد".
هدفت الدارسة الى بيان امثر استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية على متحسن األداء الوظياي للعاملين في البنوك التجارية في
محافظة اربد/األردنش يتكون مجتم الدارسة من فئتين ،المدراء لالعاملين بالمستويات اعدارية اعدنى في البنوك موضوعة
البحث ،لقد ت ااتيار عينة عشوائية تتكون من  ١٧ماردة ،لااتيار اعستبانة كأداة للدراسة ،حيث ت توزيعها على العينة التي
ت تحيدها لتلبي برنامج التحليت اإلحصائي  )SPSSلتحليت البيانات التي ت جمعها من ارل تلع اعستبانةش
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توصلت الدارسة إلى لجود عرقة ذات دعلة ٕاحصائية بين استراتيجيات مجالي التوظيف لالتدري

لالتلوير لبين تحسن امداء

العاملين في حين كانت العرقة بين استراتيجية التعويض لزيادة األداء بمستويات متدنية عن المجالين الساببينش
 دراسة (المطيري )2016 ،بعنوان" :أثر استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية في األداء الوظيفي دارسة تطبيقية علىالدوائر الحكومية في تبوك".
هدفت الدارسة إلى تحديد امثر اعستراتيجيات المتبعة إلدارة الموارد البشرية في األداء الوظياي للعاملين في الدلائر الحكومية
في منلبة تبوك لقد ت تصمي اعستبانة كأداة لجم البيانات من افراد العينة المكونة من  )٠٥١ماردة لبياس لجهات نظره
لقد ت ااتياره بلريبة العينة العشوائية البسيلةش
لقد توصلت الدارسة عند ااتبار ابعاد استراتيجيات ادارة الموارد البشرية في تحبي األداء الوظياي ،بامن اعاتيار لالتعيين قد
احتت المرتبة األللى في مستوت تلبي استراتيجيات الموارد البشرية في حين ان جودة العمت جاء بالمرتبة اعللى في مستوت
تلبي األداء الوظيايش لبالنتيجة فبد توصلت الى لجود امثر لتلبي استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية في تحبي األداء
الوظياي بمستوت مرتا من لجهة نظر اعدارة العليا لالوسلى للعاملين في الدلائر الحكومية في تبوكش
 دراسة (العساف )2016 ،بعنوان" :أثر تطبيق استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي :دارسة حالة فيمطار عمان المدني".
هدفت هذه الدارسة إلى معرفة امثر تلبي استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية على األداء الوظياي في ملار عمان المدنيش لقد
ت اعتماد اسلوب المسح الشامت لمنهجية دارسة الحاعت لاست دام اعستبيان كأداة لجم البيانات لبياس لجهات نظر افراد
العينة المكونة من  ٩٦ماردة من العاملين في اإلدارة العليا لالوسلى في الملار ،لمن ث تلبي برنامج التحليت اإلحصائي
لتحليت البيانات لاظهار النتائج المرجوة منها )SPSSش
لقد توصلت الدارسةإلى لجود امثر ذل دعلة ٕاحصائية عستراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية على األداء الوظياي للعاملين في
ملار عمان المدني بإبعاده دقة األداء ،المواظبة ،كمية العمت المنجز)ش
 دراسة (فرح )2016 ،بعنوان" :أثر عملية الختيار والتعيين على جودة أداء العاملين بمنظمات العمال  /تطبيق علىشركة التصالت العاملة بالولية الشمالية للفترة من (.")1012-1010
هدفت الدارسة الى التعرف على امهمية الموارد البشرية بالنسبة للمنظمات من ارل التعرف على األسالي لاإلجراءات المتبعة
في ركات اعتصاعت بالوعية الشمالية في السودان في مجال اعستبلاب لاعاتبار لمن ث تعيين الموارد البشرية ،كمدات
اساسي من مدارت الوصول الى الموارد البشرية للوصول الى األداء المرجو من تلع الشركاتش لقد اعتمدت الدارسة على
المنهج الوصاي لوصف متغيرات الدارسة لاست دام اعستبيان كأداة لجم البيانات لمن ث معالجتها إحصائيا باست دام برنامج
)(SPSSش
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لقد توصلت الدارسة الى لجود عرقة ذات دعلة معنوية بين طبيعة اإلجراءات المعتمدة في قوت استبلاب البوت العاملة في
الشركة لارتااع كااءة اداء العاملين فيها ،كذلع لجود عرقة ذات دعلة معنوية بين لجوب مراعاة متللبات الوظياة لامكانات
لقدرات اع

اى المعنيين لبين النتائج المتحببة من امداء عملهش ف.ر عن ضرلرة اععتماد على ٕاجراءات لاضحة لسليمة

لمبننة للتعيين حيث تساعد في عملية تحسين األداء لارتااع كااءة اداء العاملين في الشركةش
 .1.1ما يميز ھذه الدارسة عن الدارسات السابقة:
تميزت هذه الدارسة عن سابباتها من الدارسات التي تناللت استراتيجيات لممارسات ادارة الموارد البشرية في المملكة العربية
السعودية ،كونها دارسة املة لكت من المتغير المستبت لالتاب  ،ااصة فيما يتعل بالمتغير اعايرش حيث امن اغل الدارسات قد
ركزت على مجمت األداء دلن التلرق لل صائص الرئيسية لهذا األداء لالتي احتوتها هذه الدارسة لعبرت عنها من ارل
جودة العمت المنجز ،اعلتزام ،كمية العمت المنجز)ش
ف.ر عن ان هذه الدراسة تمثت انلرقة جديدة في قلاع الشركات الباب.ة كافة ،ااصة تجاه مورد اساسي من مواردها المتمثت
بالمورد البشري ،حيث

كلت مدار لتبني حلول لآليات تر د المنظمات العاملة لتساعدها في التعرف على امهمية

استراتيجيات ٕادارة الموارد البشرية لاثارها اعيجابية على اداء العاملين لبالتالي على المنظمات ككتش

 .1منھجية الدراسة:
 .1.1منھج الدراسة:
للبد ت اعتماد المنهج الوصاي التحليلي في الحصول على بيانات لافية لدقيبة لتحبي غرض الدارسة من ارل تحليت البيانات
الثانوية لاألللية التي ت جمعها من الدراسة المكتبية لعينة الدراسةش
 .1.1مصادر جمع البيانات:
في هذه الدارسة ،قامت الباحثة بجم البيانات لالمعلومات المتعلبة بالدارسة من ارل مصدرينٔ
 المصادر الثانوية :تمت اعستعانة بالمصادر التي ت ص نموذج الدارسة لالتي تتمثتٔ
 بالمراج لالكت ذات العرقة بموضوعات استراتيجيات الموارد البشرية لاألداء الوظياي،


المواد العلمية لالتبارير التي تبحث في موضوع الدراسة الحاليةش

 رسائت الماجستير لأطرلحات الدكتوراه التي تبحث في موضوع الدراسة الحاليةش


المعلومات المتوفرة على م تلف المواق اإللكترلنية ل بكة اعنترنتش

 المصادر األولية :ت تلوير استبانة ااصة متعلبة بارضيات الدارسة لنموذج البحث من ارل تصمي استبانة ل دمة
موضوع الدراسة الحالية ،بحيث غلت كافة الجوان
توزي اعستبانة على عينة الدراسة من ارل الباحثة
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 .1.1مجتمع وعينة الدراسة:
يشمت مجتم الدارسة كافة العاملين في اإلدارة العليا لالمتوسلة في ركة المجدلعي الباب.ة لالبال عدد  350مدير لرئيس
قس ش لقد ت ااتيار المجتم كامر كعينة للدراسة ) (350لذلع بسب محدلدية المجتم تمثت كافة العاملين في اإلدارة العليا
لالمتوسلة في ركة المجدلعي الباب.ة ،لقد ت استرداد  )330استبيانا كان الصالح منها  )293استبيانا يمثت ما نسبته
 )%84من مجتم الدارسةش

 .1.1أداة الدراسة:
تمثلت أداة الدراسة في اعستبيان الذي ت تبسي أسئلته إلى جزئيينٔ
 الجزء الول :يت.من الجزء اعلل ال صائص الديموغرافية لالتي تبوم على النوع اعجتماعي ،العمر ،المؤهت
العلمي ،سنوات ال برة ،لالمركز الوظيايش
 الجزء الثانئ يت.من الجزء الثاني األسئلة ال اصة بالمتغيرين استراتيجيات الموارد البشرية ،اداء العاملين) ،لالبال
عددها  )35سؤال ،لتنبس الى  20سؤال تدلر حول المتغير المستبت استراتيجيات الموارد البشرية) ،ل) )15سؤال
تدلر حول المتغير التاب

اداء العاملين) ،لت است دام مبياس ليكرت ال ماسي لبياس جمي المتغيرات لرستاادة من

تصورات المستللعين لالذي يتكون من امس نباط تترالح من) ) 5ألاف بشدة) ٕالى ) (1ع ألاف بشدة)ش

 .2.1صدق أداة الدراسة وثباتھا:
 الصدق الظاھرئ
ت عرض اعستبانة بشكلها األللي ،م أسئلة الدارسة لفرضياتها على مجموعة م تارة من المحكمين من الهيئة التدريسية
لتحكيمها ،لذلع للتأكد من صحة محتوت اعستبانة للضوحها ،لتغليتها لكافة متغيرات الدارسة لأبعادها ،ث اعاذ
بالمرحظات لاعتماد التعديرت المدلنة عليهاش
 الصدق البنائي:
التحليت العاملي التوكيدي لمتغيرات الدارسة لتلبي الصدق العاملي التوكيدي لجمي فبرات اعستبانة التي تت.من المتغير
المستبت لالمتغير التاب  ،اعتمدت الباحثة على برمجية ) (AMOSحيث تست دم هذه البرمجية للحك على جودة بيانات النموذج
من ارل مؤ رات الحك الموجودة فيهاش لقد اعتمدت هذه الدارسة على عدد من المؤ رات التي تعتمدها معظ الدارسات
لهئ ااتبار مرب كاي ،لمستوت الدعلة اعاتبار لهو من اقوت لاه اعاتبارات التي تبيس جودة النموذجش اما المؤ ر اعار
فهو مؤ ر جودة التلاب غير المبارن ) (GFIلهو من اقوت لاه اعاتبارات التي تبيس جودة النموذج لهو مؤ ر إحصائي
عام ليعتبر في المرتبة الثانية بعد مرب كايش
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لبناء على ذلع فان مؤ رات الحك على جودة النموذج سوف تكون متعددة لع يجوز ان يت اععتماد على مؤ ر لاحد فبط
للحك على جودة النموذج المبترح ،لذلع فان قراءة هذه المؤ رات لالربط بينها لاععتماد على األقت على مؤ رين للحك على
جودة بيانات النموذج هو الذي سيبود الباحثة الى ات اذ البرار المناس للحك ش
أول :التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد المتغير المستقل (استراتيجيات إدارة الموارد البشرية)
جدلل  ٔ)0مؤ رات ااتبار جودة نموذج التحليت العاملي التوكيدي ألبعاد المتغير المستبت استراتيجيات إدارة الموارد البشرية)

يبي ن الجدلل ان قيمة مرب كاي للنموذج الذي ي .فبرات ابعاد المتغير المستبت استراتيجيات إدارة الموارد البشرية) قد بلغت
) (379.96بمستوت دعلة ) (0.000لهي قيمة تشير ٕالى لجود فرلق ذات دعلة إحصائية بمعنى انه ع يوجد تلاب بين نموذج
بيانات الدارسة الحبيبي) لالنموذج اعفتراضي ،اما بالنسبة لمؤ ر GFIفبد بلغت قيمته ) (0.889لهي قيمة قريبة جدا من
حدلد المدت الم ببول الذي تببت فيه قي هذا المؤ ر لهي قيمة تعكس جودة تلاب البيانات ،كذلع فان قيمة مؤ ر  GFIقد بلغت
) (0.893لهي قيمة مرتاعة تشير ٕالى جودة النموذج الماترض،
اما بالنسبة لبيمة مؤ ر  RMSEAفبد بلغت ) (0.070لهي قيمة تب ضمن المدت المببول ،لمن هنا لحيث ثرثة من
مؤ رات جودة التلاب دلت على جودة نموذج بيانات الدراسة فبالتالي يمكن الحك على ان بيانات هذا النموذج تشير ٕالى جودة
تلاب مرتاعة ألغراض الدارسةش
ثانيأ التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد المتغير التابع (أداء العاملين في شركة المجدوعي القابضة)
جدلل  )3مؤ رات ااتبار جودة نموذج التحليت العاملي التوكيدي ألبعاد المتغير التاب

أداء العاملين في ركة المجدلعي

الباب.ة)

يظهر الجدلل ان قيمة مرب كاي للنموذج قد بلغت ) (235.22بمستوت دعلة ) (0.000بالنسبة لابرات ابعاد المتغير التاب
أداء العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة) ،لهي قيمة تشير ٕالى لجود فرلق ذات دعلة إحصائية ،أي انه ع يوجد تلاب بين
نموذج بيانات الدارسة الحبيبي) لالنموذج اعفتراضيش
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ما بالنسبة لمؤ ر  GFIفبد بلغت قيمته ) (0.907لهي قيمة تب ضمن حدلد المدت المببول الذي تببت فيه قي هذا المؤ ر،
لهي قيمة تعكس مستوت مرتا لجودة تلاب البياناتش كذلع فان قيمة مؤ ر  CFIقد بلغت) (0.891لهي قيمة مرتاعة تشير
ٕالى جودة تلاب النموذج الماترض ،اما بالنسبة لبيمة مؤ ر  RMSEAفبد بلغت ) (0.079لهي قيمة تب ضمن المدت
المببول لهذا المؤ رش
لعليه فامن ثرثة من مؤ رات جودة التلاب

اثنان منهما تزيدان اي يا.ت ان تتزايد قيمة كت منهما للدعلة على التلاب الجيد

لهما  GFI, CFIأ ما المؤ ر الثالث فهو تناقصي اي تزداد قيمته اععتبارية في الجودة كلما نبصت قيمته لهو مؤ ر
RMSEAتدل على جودة نموذج بيانات الدارسة فيمكن الحك على ان بيانات هذا النموذج تشير ٕالى جودة تلاب مرتاعة
ألغراض مثت هذه الدراسةش
جدلل  )6نتائج ثبات ابعاد الدراسة بأسلوب كرلنبا الاا لنتائج الصدق التمييزي لالصدق البنائي لكت بعد من اعبعاد

تشير بيانات الجدلل الى ان قي الصدق التمييزي المباس من ارل تشعبات الابرات الممثلة لكت متغير من المتغيرات األساسية
في الدارسة ) (AVEلالذي يدل على نسبة التباين المشترك للعامت بين الابرات المكونة له لتعكس البي األكبر صدقا تمييزا
أكبر لابرات البعد علما بانه ع توجد نبلة قل محددة يمكن اعتبار الصدق التمييزي من ارل الابرات كمرجعية اع انه كلما
زادت البيمة عن  %50دل ذلع على اف.لية لصدقا تمييزيا أكبر لباستعراض النتائج المبينة في الجدلل يرحظ ان البي
ترالحت بين ) (49.75في المتغير التاب ل ) (52.44في المتغير المستبت لفيما يتعل ببي الثبات فبد بينت نتائج اعتساق
الداالي المرك

فيتبينان جمي ا لبي التي ت التوصت اليها كانت مرتاعة اذ كان اقلها في المتغير التاب اذ بلغت ) (0.909لهي

قيمة مرتاعة علما بان أكبر قيمة قد يصلها هذا الثبات هي الواحد الصحيح) ليمتاز هذا الثبات عن اعتساق الداالي التبليدي بانه
يأاذ بعين اععتبار قي مربعات بواقي ال لأ لالتي ع تتناللها اللريبة التبليدية ما يعني زيادة في دقة التبدير لثبات كت بعدش
لباستعراض قي الثبات بأسلوب كرلنبا الاا لالذي يعتمد على نسبة تباين مجموع الابرات الى تباين الدرجة الكلية بعد
تصحيحها بمعامت يعتمد على عدد الابرات يتبين ان اقت قيمة ثبات ت التوصت اليها في المتغير المستبت ) (0.866لهي قيمة
تعكس درجة ثبات مرتاعة بهذا األسلوبش للذلع لمن ارل هذه النتائج فانه يمكننا اإل ارة الى ان متغيرات الدارسة تتمت ببي
ثبات مرتاعة ما يتيح است دامها في هذه الدارسةش

IJRSP

International Journal of Research and Studies Publishing
ISSN: 2709-7064
 .2.1المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
لإلجابة عن أسئلة الدارسة لااتبار فرضياتها ستبوم الباحثة باست دام األسالي اإلحصائية التاليةٔ


التكرارات لالنس المئوية لوصف افراد عينة الدارسةش



المتوسلات الحسابية لاعنحرافات المعيارية لتبدير استجابات افراد العينة على متغيرات الدارسةش

 التحليت العاملي التوكيدي
 تحليت اعنحدار ال لي المتعدد باألسلوب المتدرج) (Stepwise Multiple Regressionليشتمت علىٔ
-

تحليت التباين )(F

-

ااتبار )(T

 معامت ارتباط بيرسون
 ال لأ المعياري )SE
 كرلنبا الاا للثبات

 .2الدراسة الميدانية:
 .1.2عرض نتائج أسئلة الدراسة:
 درجة تطبيق استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في شركة المجدوعي القابضة:
جدلل  )4المتوسلات الحسابية لاعنحرافات المعيارية لمجاعت استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في ركة المجدلعي
الباب.ة مرتبة ترتيبا تنازليا

يرحظ من الجدلل  )4امن مستوت الدرجة الكلية عستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في ركة المجدلعي الباب.ة كان
مرتا ٕ ،اذ بل المتوسط الحسابي  )4.70بأهمية نسبية  ،)94.0لجاء مستوت المجاعت مرتا ،
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ٕاذ ترالحت المتوسلات الحسابية بين  ،)4.75-4.66لجاء في الرتبة األللى مجال تبيي األداء بمتوسط حسابي  )4.75لأهمية
نسبية  ،)95.0لفي المرتبة األايرة جاء مجال اعستبلاب لالتعيين بمتوسط حسابي  )4.66بأهمية نسبية  )93.20ش
 مجال تقييم األداء في شركة المجدوعي القابضة:
كما ت حساب المتوسلات الحسابية ،لاعنحرافات المعيارية لابرات مجال تبيي األداء كما في الجدلل التالئ
جدلل  )2المتوسلات الحسابية لاعنحرافات المعيارية لمجاعت أداء العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة مرتبة ترتيبا تنازليا
اعنحراف
المعياري

األهمية
النسبية

المستوت

الرتبة

الرق

المجاعت

المتوسط
الحسابي

0.32

94.60

مرتا

1

2

اعلتزام

4.73

94.40

مرتا

2

3

كمية العمت المنجز

4.72

0.34

مرتا

3

1

جودة العمت المنجز

4.70

0.35

94.00

مرتا

أداء العاملين

4.71

0.27

94.20

يرحظ من الجدلل  )2امن مستوت الدرجة الكلية ألداء العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة كان مرتا ٕ ،اذ بل المتوسط
الحسابي  )4.71بأهمية نسبية  ،)94.20لجاء مستوت المجاعت مرتا ٕ ،اذ ترالحت المتوسلات الحسابية بين –4.73
 ،)4.70لجاء في الرتبة األللى مجال اعلتزام بمتوسط حسابي  )4.73لأهمية نسبية  ،)94.60لفي المرتبة األايرة جاء
مجال جودة العمت المنجز بمتوسط حسابي  )4.70بأهمية نسبية )94.0ش
 .1.2اختبار الفرضيات:
 ل يوجد أثر لستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادھا (الستقطاب والتعيين ،التدريب
والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) على أداء العاملين في شركة المجدوعي القابضة عند مستوى دللة (.)α ≥ 0.05
جدلل  )3نتائج ااتبار الارضية الرئيسية باست دام تحليت اعنحدار المتعدد باألسلوب المتدرج )(Stepwise

يبين الجدلل  )3ان نموذج انحدار استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها اعستبلاب لالتعيين ،التدري

لالتلوير،

التحايز ،تبيي األداء) على أداء العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة كان مببوع من الناحية اإلحصائية قيمة مستوت دعلة
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ااتبار  fكانت اقت من  0.05حيث بلغت قيمة العرقة بين المتغيرات المستبلة لالتاب

 )0.532لهي تشير الى عرقة جيدة

لمببولة.
لتعبر قيمة  R2عن قيمة معامت التحديد المحسوب لنموذج اعنحدار المست دم اي تعبر عن مبدار التباين ال اعاترف في قي
المتغير التاب الذي يكون منسوبا الى ال بسب ) المتغير المستبت لعادة ما تدل البيمة اعكبر على قيمة أف.ت بحيث ان اعلى
قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح لقد بلغت هذه البيمة لهذا النموذج على كت نسبة مئوية  )%28.3كذلع فان قيمة معامت
التحديد المعدلة تشير النسبة التباين الذي يمكن تاسيره في حال ت التحليت على بيانات المجتم الممثت للدارسة حيث بلغت هذه
البيمة  )% 27.3ليرحظ ان الارق بينها لبين قيمة  R2بسيط جدا  )1.00ما يدل على قدرة المتغيرات التي ت قبولها في
النموذج على التنبؤ ببي المتغير التاب .
لباستعراض قي تأثير كت بعد من اعبعاد الممثلة المكونة)للمتغير المستبت يتبين انها بلغت )(0.148لبمستوت دعلة )0.001
لمتغير التحايز لبلغت  )0.153بمستوت دعلة ) (0.000لمتغير اعستبلاب لالتعيين لبلغت  )0.136بمستوت دعلة )0.004
لمتغير تبيي األداء لبلغت ) (0.100بمستوت دعلة  )0.046لمتغير التدري

لالتلوير حيث يرحظ ان جمي قي مستوت

الدعلة المبينة كانت اقت من  0.0.5مما يشير الى دعلتها من الناحية اإلحصائية عند هذا المستوت لان اكبر قيمة تأثير قد تحببت
من ارل متغير اعستبلاب لالتعيين  )0.153كذلع فبد كانت قي التأثير المبينة جميعها موجبة .لبهذه النتيجة لباععتماد على
مستوت دعلة  fالبالغة  ) 0.000يت رفض فرضية الدارسة الصارية أي يت قبول الارضية البديلة لهي فرضية التأثير اي تبين
انه يوجد أثر عستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها اعستبلاب لالتعيين ،التدري

لالتلوير ،التحايز ،تبيي األداء)

على أداء العاملين في ركة المجدلعي الباب.ةش
 اختبار الفرضية الفرعية األولى:
ل يوجد أثر لستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادھا (الستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء)
على جودة العمل في شركة المجدوعي القابضة عند مستوى دللة (.)α ≥ 0.05
جدلل  )2نتائج ااتبار الارضية الارعية اعللى باست دام تحليت اعنحدار المتعدد باألسلوب المتدرج)(Stepwise
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يبين الجدلل  )2ان نموذج انحدار استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها اعستبلاب لالتعيين ،التدري

لالتلوير،

التحايز ،تبيي األداء) على جودة العمت في ركة المجدلعي الباب.ة كان مببوع من الناحية اإلحصائية قيمة مستوت دعلة
ااتبار ) (fكانت اقت من ) )0.05حيث بلغت قيمة العرقة بين المتغيرات المستبلة لالتاب ) (0.399لهي تشير الى عرقة
لمببولة لتعبر قيمة  R2عن قيمة معامت التحديد المحسوب لنموذج اعنحدار المست دم اي تعبر عن مبدار التباين ال اعاترف
في قي المتغير التاب الذي يكون منسوبا الى ال بسب ) المتغير المستبت لعادة ما تدل البيمة اعكبر على قيمة اف.ت بحيث ان
اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح لقد بلغت هذه البيمة لهذا النموذج على كت نسبة مئوية ) (%15.9كذلع فان قيمة
معامت التحديد المعدلة تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تاسيره في حال ت التحليت على بيانات المجم الممثت للدارسة
حيث بلغت هذه البيمة ) (%15.0ليرحظ ان الارق بينها لبين قيمة  R2بسيط جدا) (0.9ما يدل على قدرة المتغيرات التي ت
قبولها في النموذج على التنبؤ ببي المتغير التاب .
لعند مرحظة كت بعد من ابعاد المتغير المستبت ،يظهر لنا انها بلغت  )0.177لبمستوت دعلة ) (0.004لمتغير التحايز لبلغت
 )0.178بمستوت دعلة  )0.001لمتغير اعستبلاب لالتعيين لبلغت  )0.156بمستوت دعلة  )0.018لمتغير تبيي األداء
يرحظ ان جمي قي مستوت الدعلة المبينة كانت اقت من  0.0.5مما يشير الى دعلتها من الناحية اإلحصائية عند هذا المستوت
لان اكبر قيمة تأثير قد تحببت من ارل متغير اعستبلاب لالتعيين  )0.153كذلع فبد كانت قي التأثير المبينة جميعها موجبة
بينما يرحظ ان قيمة تأثير متغير التدري

لالتلوير قد بلغت  )0.005بمستوت دعلة  )0.941حيث يرحظ ان قيمة مستوت

الدعلة كانت اكبر من  0.05ما يشير الى عدم لجود تأثير لهذا المتغير من الناحية اإلحصائية .
لبهذه النتيجة لباععتماد على مستوت دعلة ) (fالبالغة  )0.000يت رفض فرضية الدارسة الصارية أي يت قبول الارضية
البديلة لهي فرضية التأثير اي تبين انه يوجد أثر عستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها اعستبلاب لالتعيين ،التدري
لالتلوير ،التحايز ،تبيي األداء) على جودة العمت في ركة المجدلعي الباب.ةش
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
ل يوجد أثر لستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادھا (الستقطاب والتعيين ،التدريب
والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) على اللتزام في شركة المجدوعي القابضة عند مستوى دللة (.)α ≥ 0.05
جدلل  )2نتائج ااتبار الارضية الارعية الثانية باست دام تحليت اعنحدار المتعدد باألسلوب المتدرج )(Stepwise
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يظهر الجدلل  )2ان نموذج انحدار استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها اعستبلاب لالتعيين ،التدري

لالتلوير،

التحايز تبيي األداء ) على اعلتزام في ركة المجدلعي الباب.ة كان مببوع من الناحية اإلحصائية قيمة مستوت دعلة ااتبار f
كانت اقت من  )0.05حيث بلغت قيمة العرقة بين المتغيرات المستبلة لالتاب

 )0.543لهي تشير الى عرقة جيدة لمببولة .

لتعبر قيمة  R2عن قيمة معامت التحديد المحسوب لنموذج اعنحدار المست دم اي تعبر عن مبدار التباين ال اعاترف في قي
المتغير التاب الذي يكون منسوبا الى ال بسب ) المتغير المستبت لعادة ما تدل البيمة اعكبر على قيمة أف.ت بحيث ان اعلى
قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح لقد بلغت هذه البيمة لهذا النموذج على كت نسبة مئوية  )%29.4كذلع فان قيمة معامت
التحديد المعدلة تشير الى نسبة ا لتباين الذي يمكن تاسيره في حال ت التحليت عت بيانات المجتم الممثت للدارسة
حيث بلغت هذه البيمة  )% 28.5ليرحظ ان الارق بينها لبين قيمة  R2بسيط جدا  )0.9ما يدل على قدرة المتغيرات التي
ت قبولها في النموذج على التنبؤ ببي المتغير التاب .
لباستعراض قي تأثير كت بعد من اعبعاد الممثلة المكونة) للمتغير المستبت يتبين انها بلغت ) (0.166لبمستوت دعلة )0.002
لمتغير التحايز لبلغت  )0.219بمستوت دعلة  (0.000لمتغير اعستبلاب لالتعيين لبلغت  )0.142بمستوت دعلة )0.012
لمتغير تبيي األداء لبلغت ) (0.133بمستوت دعلة  ) 0.016لمتغير التدري

لالتلوير حيث يرحظ ان جمي قي مستوت

الدعلة المبينة كانت اقت من  0.0.5مما يشير الى دعلتها من الناحية اإلحصائية عند هذا المستوت لان اكبر قيمة تأثير قد تحببت
من ارل متغير اعستبلاب لالتعيين  )0.219كذلع فبد كانت قي التأثير المبينة جميعها موجبة .
لبهذه النتيجة لباععتماد على مستوت دعلة  fالبالغة  )0.000يت رفض فرضية الدارسة الصارية أي يت قبول الارضية
البديلة لهي فرضية التأثير اي تبين انه يوجد أثر عستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها اعستبلاب لالتعيين ،التدري
لالتلوير ،التحايز ،تبيي األداء) على اعلتزام في ركة المجدلعي الباب.ة بهذه النتيجة .
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
ل يوجد أثر لستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادھا (الستقطاب والتعيين ،التدريب
والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) على كمية العمل المنجز في شركة المجدوعي القابضة عند مستوى دللة (.)α ≥ 0.05
جدلل  )9نتائج ااتبار الارضية الارعية الثالثة باست دام تحليت اعنحدار المتعدد باألسلوب المتدرج)(Stepwise

)*( متغير ت استبعاده من نموذج اعنحدار
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يبين الجدلل  )9ان نموذج انحدار استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها اعستبلاب لالتعيين ،التدري

لالتلوير،

التحايز ،تبيي األداء ) على كمية العمت المنجز في ركة المجدلعي الباب.ة كان مببوع من الناحية اإلحصائية قيمة مستوت
دعلة ااتبار  )fكانت اقت من  )0.05حيث بلغت قيمة العرقة بين المتغيرات المستبلة لالتاب

 )0.323لهي تشير الى عرقة

لمببولة.
لتعبر قيمة  R2عن قيمة معامت التحديد المحسوب لنموذج اعنحدار المست دم اي تعبر عن مبدار التباين ال اعاترف في قي
المتغير التاب الذي يكون منسوبا الى ال بسب ) المتغير المستبت لعادة ما تدل البيمة اعكبر على قيمة أف.ت
بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح لقد بلغت هذه البيمة لهذا النموذج على كت نسبة مئوية  )%10.4كذلع فان
قيمة معامت التحديد المعدلة تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تاسيره في حال ت التحليت عت بيانات المجتم الممثت للدارسة
حيث بلغت هذه البيمة  )% 9.8ليرحظ ان الارق بينها لبين قيمة  R2بسيط جدا ) (0.6ما يدل على قدرة المتغيرات التي ت
قبولها في النموذج على التنبؤ ببي المتغير التاب .
لباستعراض قي تأثير كت بعد من اعبعاد الممثلة المكونة) للمتغير المستبت يتبين انها بلغت ) (0.210لبمستوت دعلة
 )0.001لمتغير التدري

لالتلوير لبلغت  )0.155بمستوت دعلة ) (0.006لمتغير التحايز يرحظ ان جمي قي مستوت

الدعلة المبينة كانت اقت من  0.0.5مما يشير الى دعلتها من الناحية اإلحصائية عند هذا المستوت لان اكبر قيمة تأثير قد تحببت
من ارل متغير اعستبلاب لالتعيين  ) 0.153كذلع فبد كانت قي التأثير المبينة جميعها موجبة بينما يرحظ ان قيمة تأثير
متغير اعستبلاب لالتعيين قد بلغت  )0.067بمستوت دعلة  )0.280لبلغت (0.108بمستوت دعلة  )0.108لمتغير تبيي
األداء حيث يرحظ ان قي مستوت الدعلة كانت اكبر من ) )0.05ما يشير الى عدم لجود تأثير لهذين المتغيرين من الناحية
اإلحصائية .
لبهذه النتيجة لباععتماد على مستوت دعلة ) (fالبالغة  )0.000يت رفض فرضية الدارسة الصارية أي يت قبول الارضية
البديلة لهي فرضية التأثير اي تبين انه يوجد أثر عستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها اعستبلاب لالتعيين ،التدري
لالتلوير ،التحايز ،تبيي األداء) على كمية العمت المنجز في ركة المجدلعي الباب.ة.

 .2النتائج:
 اظهرت النتائج ان مستوى المتوسطات الحسابية لمجال الستقطاب والتعيين كان مرتفع ،وحصلت استراتيجية
الستقطاب والتعيين على الدرجة الرابعة من حيث اھميتھا في استراتيجية إدارة الموارد البشرية من وجھة نظر افراد
العينة العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة لهذا يدل على امن الشركة تعمت على اعهتمام باستراتيجية اعستبلاب
لالتعيين للحصول على أف.ت ما هو متوفر في سوق العمت السعودي من كوارد بشريةش
 اظهرت النتائج ان مستوى المتوسطات الحسابية لمجال التدريب والتطوير كان مرتفع ،وحصلت استراتيجية التدريب
والتطوير على الدرجة الثانية من حيث أھميتھا في استراتيجية إدارة الموارد البشرية من وجھة نظر افراد العينة
العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة لهذا يدل على ان الشركة ت .مجاعت التدري
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العامة للموارد البشرية لتشكت ح.ورا مؤثرا لدت العاملين لغرض اعادة تأهيله لتمكينه من اعستمرار في العمت لمما
ينسج م احتياجاتها من است دام التكنولوجيا الحديثة المتغيرة لالمتجددة .
 أظهرت النتائج ان مستوى المتوسطا ت الحسابية لمجال التحفيز كان مرتفع ،وحصلت استراتيجية التحفيز على الدرجة
الثالثة من حيث أھميتھا في استراتيجية ادارة الموارد البشرية من وجھة نظر افراد العينة العاملين في ركة المجدلعي
الباب.ة لهذا يدل على امن استراتيجية التحايز لها أهمية لدت العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة اع انها ع ترتبي
بمستوت تلبيباتها الى مستوت طموحه الش صي ااصة بما يتعل بمستويات الم.مون لالمبارنة م البيئة التنافسية
للشركات الباب.ة ،حيث كان التاالت في الحوافز من

ص ألار داات الشركة أثر على ااترف ارائه تجاه هذه

اعستراتيجية .
 أظهرت النتائج ان مستوى المتوسطات الحسابية لمجال تقييم األداء كان مرتفع ،وحصلت استراتيجية تقييم األداء على
الدرجة األولى من حيث أھميتھا في استراتيجية إدارة الموارد البشرية من وجھة نظر افراد العينة العاملين في ركة
المجدلعي الباب.ة لهذا يدل على األهمية الكبيرة التي يوليها العاملون في ركة المجدلعي الباب.ة الى هذه الجزئية من
استراتيجية إدارة الموارد البشرية باعتبارها المحور لاعساس الذي يستند عليه في بناء للض اعستراتيجيات اعارت،
حيث كان للمعايير الواضحة لالمعتمدة من قبت الشركة في عملية التبيي اعثر الكبير على ثبة العاملين بما هو معتمد حاليا َ
من هذه اعستراتيجية ضمن الموارد البشرية لابعاد تأثيرها اعيجابي على أدائه الوظياي .
 اظهرت النتائج ان مستوى المتوسطات الحسابية لمجال جودة العمل المنجز كان مرتفع ،وحصلت جودة العمل المنجز
على الدرجة الثالثة من حيث أھميتھا في أداء العاملين من وجھة نظر افراد العينة العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة
لرهتمام بم رجات العمت ،اع انه في الوقت ذاته فامن لجود التحديات الم تلاة لااصة تلورات التكنولوجيا السريعة
لالتحوعت العالية بسب

اعحداث اعايرة جائحة كورلنا) فأنها كانت تؤثر على العاملين بنبص المعلومات لاعمكانيات

المتاحة له لالرزمة ألداء العمت بالشكت المللوب .
 اظهرت النتائج ان مستوى المتوسطات الحسابية لمجال اللتزام كان مرتفع ،وحصل اللتزام على الدرجة األولى من
حيث أھميته في أداء العاملين من وجھة نظر افراد العينة العاملين في ركة المجدلعي الباب.ة ،لهذا يدل على امن
العاملين يحرصون على تلبي قي العمت الصحيحة لاعبتعاد عن الظواهر السلبية الناتجة عن الغياب ،لالتأار عن العمت،
لالتهرب عن ادائه ،لان ااض معدعت دلران العمت لارتااع درجات الرضا الوظياي ،باإلضافة الى ان ادارة ركة
المجدلعي الباب.ة تسعى الى تعمي اعلتزام بين الموظف لالشركة لاستمرار العرقة التعاقدية بينهما .
 اظهرت النتائج ان مستوى المتوسطات الحسابية لمجال كمية العمل المنجز كان مرتفع ،وحصلت كمية العمل المنجز
على الدرجة الثانية من حيث أھميتھا في أداء العاملين من وجھة نظر افراد العينة العاملين في ركة المجدلعي
الباب.ة ،لهذا يدل على اهتمام الشركة بكمية العمت المنجز من قبت العاملين لتأكيد ذلع من ارل اعستلرعات المستمرة
التي يبدمها العمرء إلدارة الموارد البشرية ،حيث يت اعستعانة بموظاين ذلي ابرة عالية لتبيي كمية العمت التي ت
إنجازها ارل فترة معينة .
 أظهرت نتائج الدارسة وجود أثر لستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادھا (الستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير،
التحفيز ،تقييم األداء) على المتغير التابع أداء العاملين في
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لباستعراض قي تأثير كت بعد من اعبعاد الممثلة للمتغير المستبت يتبين انها بلغت  )1.148لبمستوت دعلة )0.001
لمتغير التحايز لبلغت  )0.153بمستوت دعلة )(0.000لمتغير اعستبلاب لالتعيين لبلغت  )0.136بمستوت دعلة
 )0.004لمتغير تبيي األداء لبلغت  )0.100بمستوت دعلة  )0.046لمتغير التدري

لالتلوير حيث يرحظ ان جمي

قي مستوت الدعلة المبينة كانت اقت من  0.05مما يشير الى دعلتها من الناحية اإلحصائية عند هذا المستوت لان أكبر قيمة
تأثير قد تحببت من ارل متغير اعستبلاب لالتعيين  (0.153ش
 اظهرت نتائج الدارسة على وجود أثر لستراتيجيات إدارة الموارد البشرية (الستقطاب والتعيين ،التحفيز ،تقييم األداء)
على المتغير التابع جودة العمل في ركة المجدلعي الباب.ة ،حيث بل اعثر ) ،(%15.9بينما اظهرت النتائج ان المتغير
التدري

توثر على جودة العمت
لالتلوير) ع يؤثر ،لهي تشير الى عرقة جيدة لمببولة حيث ان تلع اعستراتيجيات م

المنجز من قبت العاملين في ركة المجدلعي الباب.ةش
 أظهرت نتائج الدارسة على وجود أثر لستراتيجيات إدارة الموارد البشرية (الستقطاب والتعيين التدريب والتطوير،
التحفيز تقييم األداء) على المتغير التابع اللتزام في ركة المجدلعي الباب.ة ،حيث بل اعثر  ،)%29.4لهي تشير
الى عرقة جيدة لمببولة حيث ان تلع اعستراتيجيات تؤثر على التزام العاملين تجاه العمت الذي يبومون به في ركة
المجدلعي الباب.ةش
 أظهرت نتائج الدارسة على وجود أثر لستراتيجيات إدارة الموارد البشرية (التدريب والتطوير التحفيز )على المتغير
التابع كمية العمل المنجز في ركة المجدلعي الباب.ة ،حيث بل اعثر  ،(%10.4لهي تشير الى عرقة جيدة لمببولة،
توثر على
بينما اظهرت النتائج ان المتغيرين اعستبلاب لالتعيين لتبيي األداء) ع توثر ،حيث ان تلع اعستراتيجيات م
كمية العمت المنجز في ركة المجدلعي الباب.ةش

 .1.2التوصيات:
في ضوء نتائج الدارسة التي توصلت اليھا الباحثة يمكن تقديم التوصيات التالية:
 العمت على لض معايير موضوعية لأكثر اافية ألداء العاملين لضرلرة اطرعه على نتائج تبييمه ليكون حافزا
له في تلوير أدائه مما يرف من مستوت األداء العام في ركة المجدلعي الباب.ة لبالتالي تحبي قدرة تنافسيةش
 استثمار العرقة اإليجابية بين متغيرات الدراسة ،لوجود عرقة ارتباط بينهما لالتي سوف تنعكس ايجابيا في تحسين
أداء العاملين ،لتحبي اهداف الدراسةش


التأثير اعيجابي عستراتيجية ادارة الموارد البشرية على اداء العاملين ،لذلع توصي الدراسة باستغرل هذا التأثير في
تنمية افرادها العاملين لديها ،لالمحافظة على مواردها البشرية لعدم انتبال الكااءات الى الشركات األارت التي تعمت
في ناس المجال.



اعهتمام بب.ايا العاملين بشكت أف.ت من ارل زيادة األجور لالحوافز لالمكافآت لتامين صحي امت لالذي يؤدي
بدلرة ٕالى زيادة الرضا لديه .



العمت على رصد التغيرات لالتلورات التي تحدث في البيئة ال ارجية ب صوى احتياجات ركة المجدلعي
الباب.ة للمورد البشري .
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اعستمرار في التوجه اعستراتيجي لتنايذ سياسات الموارد البشرية لاستكمال جوانبها المتعددة لالتزام الشركة
بأارقيات التعامت بصدق م المتبدمين من ارل الواقعية

 لالذي يبود ركة المجدلعي الباب.ة الى التنافس لالتمايز .


ضرلرة اعهتمام بتصمي العمت الت صصي في ركة المجدلعي الباب.ة لمتللباته لكي ينسج م مؤ رات الحاجة
الاعلية ليلبي متللبات المنافسة العالمية بهذا المجال .

 تحدد ركة المجدلعي الباب.ة أللويات التدري األكثر ضرلرة لتحبي أهدافهاش


مراعاة التلورات لالتبنيات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العال لاست داماتها عند تحديد اعستراتيجيات التدريبية
لتوظياها لتلوير العامليين إلنجاز اعماله بشكت أف.تش



لض



ضرلرة تبني ثبافة معرفية جديدة في ركة المجدلعي الباب.ة التي تدع برامج التدري

ركة المجدلعي الباب.ة ال لط البديلة لتلوير موظايها في حال تعذر تلبي ال لط الموجودةش
لالتلوير لتستند على

اساسيات التعل المستمر لتهيئة البيئة الداالية الداعمة عستمراريتهاش


تدري البائمين على اعداد ال لط اعستراتيجية لتحبي التلبي الصحيح لها.



ضرلرة اعتماد نظام حوافز متكامت لمتكاف يشتمت على الحوافز المادية لالمعنوية ،م استمرارية العمت به ضمن
مواعيد محددة لمتباربة تتناس م األداء المللوب من العاملين .

 اعهت مام بعملية اعاتيار لالتعيين البائمة على الشاافية لالمصداقية في ركة المجدلعي الباب.ة مما يشعر المتبدمين
بعدالة اإلجراءاتش

 .2المراجع:
 .1.2المراجع العربية:
البلاينة ،محمد تركي )3103ش أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على األداء الوظياي :دارسة ميدانية من لجهة نظر
المديرين في البنوك التجارية اعردنية /محافظة اربد ،دارسات :العلوم اإلدارية02-0ٔ)0 46 ،ش
الحربي ،عمر بن ارضي صالح )3102ش فاعلية برامج التدري على ارس العمت في رف كااءة امداء العاملين بارق التدات في
حوادث انهيارات المباني لالزعزلٔ دارسة ميدانية على العاملين ببيادة قوات اللوارئ ال اصة للدفاع المدني لفرلعها .
رسالة ماجستير  -جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية .
السعدي ،محمد )3102ش مدت توافر معايير ااتيار الموارد البشرية في مدارس عدن الثانوية للموهوبين في الجمهورية اليمنيةش
مجلة العلوم اعجتماعية . 33-2 ،)32 2
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