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 :امللخص

يتحّمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مسئولية التدريس والبحث العلمي، وهما حجر أساس عملية التطور املستمر التي تسعى كل 

عشوائية بسيطة. ُجمعت البيانات باستخدام استبيان ُوّزع إلكترونًيا على املجتمعات لتحقيقها. اتبع هذا البحث منهج البحث الكمي الذي استخدم عينة 

، وتحليل االرتباط، وتحليل االنحدار املتعدد، الوصفي التحليل اإلحصائي ُحللت البيانات باستخدامو  أعضاء هيئة تدريس الجامعات العامة السعودية

بين متغيرات مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس، والتنوع بين كاٍف ارتباط الدراسة وجود  بينت التحاليلوتحليل العامل. وبناء على نتائج 

. كما أن هيئة التدريسلتسهيل عمل أعضاء أنظمة معلومات إدارة املوارد البشرية األعضاء، وااللتزام التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس، واستخدام 

قيمة ارتباط بيرسون املنخفضة أن بينت عوامل مهمة للجامعة ألنها تعزز األداء بين هيئة التدريس. كانت مشاركة املعرفة وااللتزام التنظيمي والتنوع 

 تأثيرهما منخفض على أداء الجامعة. ( HRMIS)أنظمة معلومات إدارة املوارد البشرية تمكين النساء وتبني 

 الجامعات السعودية ؛تمكين النساء ؛األداء؛ نظام معلومات املوارد البشرية ؛أعضاء هيئة التدريس :تاحيةفاملكلمات ال

   :دقدمةامل

يز على هيمنت العوملة واملنافسة العاملية واالبتكار والتقدم التكنولوجي على أهمية التعليم الجامعي في القرن الحادي والعشرين. وأصبح الترك

جامعة أعضاء هيئة التدريس عنصًرا أساسًيا في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للجامعات. إن أعضاء هيئة التدريس هم املوظفين الذين يعملون في 

 مهًما في ويتعاملون مع البحوث العلمية والتدريس في الجامعة. من ثّم، تمنح اململكة العربية السعودية أهمية كبيرة للبحث العلمي، الذي ُيَعد 
ً
عامال

سيمنارات ومؤتمرات التقدم العلمي والثقافي، وجزء من وظائف ومهام الجامعات. كما تدعم اململكة مؤسسات ومراكز البحث املتخصصة، وتعقد 

يد علمية في هذه الجامعات، مما يمنح ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية فرصة القيام بأنشطة علمية متخصصة، واكتشاف كل ما هو جد

نوات. كان هدف املرحلة األولى س 5مراحل كل منها من  3هجرية، ويتكّون من  1426في مجاالت كفاءاتهم. بدأ برنامج امللك عبد هللا للمنح األجنبية عام 

 في قطاع  10شهد البرنامج على مدار األكاديمية والتخصصات العلمية في الجامعات.  املناصبوالثانية هو سد الحاجة ملزيد من 
ً
سنوات تطوًرا هائال

قاعد، وتنوع التخصصات التي تقدمها الجامعات التعليم الجامعي بالسعودية، وقفزة كبيرة في الجودة، تمثلت في زيادة عدد الجامعات، وزيادة عدد امل

 التعليم(. السعودية، وتلبية احتياجات القوة العاملة املؤهلة في املناطق الجغرافية املحيطة التي تساعد على تحقيق تطور وتنمية متوازنة )وزارة 

دة التي تملكها املنظمة في هذا العالم املتعولم سريع التغير. ( أن رأس املال البشري قد يكون امليزة التنافسية املستدامة الوحي1996) Bontisيرى 

على التنمية املستدامة، وركزت تركيًزا إيجابًيا على التعليم العالي، ألنه نقطة مهمة ومحورية على طريق عملت السعودية على مدار السنوات املاضية 

ئة التدريس في الجامعات السعودية، ويجب على الجامعات محاولة ألعضاء هي بناء على ذلك، يجب توجيه اهتمام خاصو تحقيق التنمية املستدامة. 

 تسليط الضوء عليهم وتمييزهم في مجال املعرفة واالقتصاد على املستويات املحلية والعاملية. 

عتبر هذه الدراسة متفردة مقارنة بالدراسات السابقة، 
ُ
تعاملت الدراسات السابقة مع العوامل وتأثيرها على جودة أعضاء هيئة التدريس  فقدت

 ألي مدى ُيعتبر تفحص لم  وبالتاليفي الجامعات فقط، 
ً
وكيف يؤثر على املجتمع ويحققون في أداء الجامعات،  اومحوريً  امهًم  أعضاء هيئة التدريس عامال

 ثبات مصداقيتها. أهدافه. هذه هي الفرضية التي يسعى هذا البحث إل
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  :الدراسة مشكلة

تعمل في بيئة تنافسية عاملية لتحقيق نتائج عالية الجودة.  -وخاصة الجامعات الحكومية  -أغلب الجامعات في اململكة العربية السعودية 

السعودية، وتطويرها لتصبح ضمن الدول املعرفة واملجتمع االقتصادي أصبح أكثر نجاًحا في دعم التنمية املستدامة في ونتيجة لهذا، فإن مستوى 

املوارد البشرية مكانة محورية بين كل املوارد التي تملكها السعودية، وتدعم رؤيتها ملستقبل يتسم بالتقدم واالزدهار، ألن  لتحت الرائدة في مجال التنمية.

تفحص كل جامعة ممارسات وسياسات املوارد البشرية التي و ل. قوتها وضعفها هو ما سيقوي أو يضعف املوارد األخرى في تحقيق أهداف ورؤية املستقب

بحث الجامعات تدعم مهمتها ورؤيتها في تحقيق مجتمع عالي الجودة يرقى ملستوى الدول الرائدة، ويدعم تنمية أعضاء هيئة التدريس. باإلضافة إلى هذا، ت

 ا أو تصحيحها. التي تقلل الكفاءة والفعالية وتحاول تجنبهسياسات المارسات و املعن 

في رفع أداء الجامعة. يمكن تحديد املشكلة في األسئلة  اأساسيً  اولكن هذا يسلط الضوء على الحاجة العتبار أن أعضاء هيئة التدريس عنصرً 

 التالية: 

  هل يمكن رفع مستوى وجودة املعرفة والتنمية في املجتمع عن طريق التركيز على هيئة تدريس الجامعات؟ 

  امل التي تؤثر على كفاءة أعضاء هيئة تدريس الجامعات السعودية؟ ما هي العو 

 يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف التالية: 

  .قياس مدى أهمية هيئة التدريس في الجامعات، عبر تأثيرهم على مستوى وجودة املعرفة والتقدم في املجتمع السعودي 

  .تحديد العوامل التي تزيد كفاءة هيئة التدريس في الجامعات الحكومية 

  .تحديد العوامل التي تؤثر على أداء هيئة التدريس في الجامعات 

  .تقديم توصيات مناسبة تساعد إدارات الجامعات عند تعيين وتدريب هيئة تدريسها 

جريحيث لسعودية. هيئة التدريس في أداء الجامعات ا تركز هذه الدراسة على دور 
ُ
، وُجمعت البيانات عبر 2018-2017في  الدراسةهذه  تأ

َمل موقع البحث كل املدن السعودية املوجود بها جامعات عامة. 
َ
 توزيع استبيان. ش

  :أهمية البحث

تسعى هذه الدراسة إلى توضيح تأثير هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية كعنصر مهم في التنمية املستدامة، واللحاق بركب التطور 

 العالمي. 

لم  يتضح من مراجعة الدراسات والبحوث السابقة أنها ناقشت وفحصت العوامل التي تؤثر على املوارد البشرية وممارساتها في الجامعات، ولكنها

تجاه ا تدرس هيئة التدريس نفسها كعامل مهم في أداء الجامعات ونجاحها. باإلضافة إلى هذا، تناقش هذه الدراسة السياسات السعودية املعاصرة في

وآثارها اإليجابية أو السلبية على املوارد البشرية في الجامعات كعنصر مهم ومؤثر في جودة نتائج الجامعة، وتأثيرها على "الَسْعَودة" وتمكين املرأة، 

ه البرامج والتنوع الديني سنصف نتائج هذاملجتمع. تهتم السعودية بالتنوع الديني والثقافي، وبرامج املنح الخارجية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس. 

 والثقافي، ونشرح دورهم في تقوية الجامعات ومساهماتها؛ كنتيجة للتغلب على التطرف واألفكار املضللة في املجتمع والعالم. 

 :الدراسات السابدقة

دارة املوارد البشرية في التعليم ( دراسة توضح الفجوة الهائلة في كل من الدراسات املفاهيمية والتجريبية على إ2016) Alwiya & Sahniأجرى 

ملوارد البشرية العالي، وأوضحوا أن هذه الفجوة أكثر اتساًعا في الدول العربية. تستكشف هذه الدراسة اندماج وتكامل االستراتيجيات املؤسسية إلدارة ا

بقت التقنيات النوعية والكمية في هذه الدراسة عن طريق ا
ُ
عياري، ستخدام املتوسط الحسابي، واالنحراف املفي الجامعات السعودية العامة. ط

جريت الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في 
ُ
العاصمة والتمثيل البياني املفّصل، وجدولة البيانات. ُجمعت البيانات باستخدام استبيان هيكلي. أ

رتفع بإدارة املوارد البشرية، ولكنها تواجه مشكالت كبيرة في السعودية الرياض. وجدت الدراسة أن: الجامعات السعودية قيد الدراسة بها مستوى وعي م

رية في تطوير رأس املال البشري بالرغم من هذا، وخاصة أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي يجب أن يوجهوا انتباه خاص وفعال ملمارسات املوارد البش

بّينت النتائج أيًضا أنه ال يمكن ضمان الحفاظ على الحافز املرتفع بين أفراد الطاقم عن طريق تقييم األداء تعيين وتدريب وجذب أعضاء هيئة التدريس. 

 ونظام التعويض، خاصة لو كانوا مغتربين. 

عتبر مرجع ال تتضمن هذه الدراسة كل الجامعات السعودية، وقد يكون هناك جامعات تتبنى ممارسات مثالية ألعضاء هيئة التدريس. وبالتالي ت

لبحث ونموذج لبقية الجامعات التي في بداية طريقها لتحسين استراتيجيات هيئة التدريس. ولكن هذه الدراسة تقدم رؤية متعمقة ونصائح إلثراء ا

 املستقبلي في مجال هيئة التدريس في الجامعات السعودية. 
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واستخدم إدارة املعرفة مل األكثر تأثيًرا في تحسين األداء العام للجامعة. لتقرير العوا HEI( إدارة املعرفة في 2016وآخرون ) Abu Naserبحث و 

ا بجامعة األزهر في قطاع غزة في فلسطين. تكّونت العينة من 
ً
مشارك، واسُتخدمت  364كمتغير مستقل، واألداء كمتغير تابع. كان هذا البحث مرتبط

واالنحدار الخطي البسيط، واالنحدار املتدرج. بعد الدراسة والتحليل، أظهرت البيانات أن:  ANOVAأساليب إحصائية متنوعة في هذه الدراسة، منها 

، والناس، KM( معقولة في تقدير األداء وتؤدي ألداء مرتفع، ووجدت أن العوامل األهم والتي تؤثر على التفوق هي: العمليات، ومبادرة KMإدارة املعرفة )

الدراسة متسقة مع الدراسة الحالية من حيث إظهار أن مشاركة املعرفة تؤثر على أعضاء هيئة التدريس وقدرتهم  هذهو ، ، ومشاركة املعرفةKMونتائج 

 على رفع أداء جامعاتهم. 

العوامل التي تساهم في مشاركة املعرفة الناجحة بين أعضاء تدريس الجامعة، وتضمنت: طبيعة املعرفة، وثقافة  Sohail & Daudحدد بينما 

 وسلوكيات الطاقم، وحافظ املشاركة، وفرص املشاركة. تركز هذه الدراسة على الجامعات العامة والخاصة في ماليزيا. اسُتخدم استطالع عرض يالعمل، 

استبيان مكتمل، كما اسُتخدمت البيانات اإلحصائية والتقارير كمصدر ثانوي. توضح البيانات أن: هذه العوامل  161كأسلوب جمع بيانات وُجمع 

 بطها عالقة مهمة بمشاركة املعرفة، ولكن هذه العالقات ال تظهر في نتائج العينة الخاصة بطاقم التدريس في الجامعات الخاصة. تر 

توضيح االختالفات بين املوارد البشرية في الجامعات العامة والخاصة. تحاول الدراسة الحالية التركيز على الجامعات تساعد هذه الدراسة و 

 العامة لتقديم مزيد من القراء والعمق في التحليل والنتائج، كذلك توضح أهمية مشاركة املعرفة في كفاءة املورد البشري. 

جريت الدراسة في ماليزيا، واتبعت  منهجية HRMات إدارة املوارد البشرية )( تأثير ممارس2014وآخرون ) Aminفحص و 
ُ
( على األداء التنظيمي. أ

موظف من جامعة عامة يعملون في الطاقم األكاديمي واإلداري على استبيان استطالع. اقترحت الدراسة أن  300أجاب الدراسة املقطعية املستعرضة. 

األخرى مثل التعيين وتقييم األداء والتخطيط  HRMتعريف الوظيفة والتدريب ومشاركة املوظف. كما أن ممارسات  الجامعة يجب أن تركز بدرجة كبيرة

 املنهي والتعويض، تحتاج ملزيد من التحسينات لزيادة فعاليتها في أداء الجامعة. 

وأداء الجامعات. كما أنها أظهرت الفارق الذي  HRMجاءت نتائج هذه الدراسة متسقة مع الدراسة الحالية من حيث العالقة بين ممارسات 

 يحدث لو كانت العينة من األكاديميين فقط. 

(، وفحصت HRIS( مدى تبني الجامعات األردنية العامة لنظام معلومات املوارد البشرية )2010) Altarawneh & Al-Shqairatاستكشف كما 

%.  75.65استبيان وتلقت معدل إجابة فعال يبلغ  230فعلت هذا عن طريق توزيع جامعات. الحالية، واملزايا والعقبات في هذه ال HRISاستخدامات 

تصّورة.  HRISلقياس االختالفات بين الجامعات من حيث مزايا وعوائق  ANOVAكانت منهجية هذه الدراسة هي املنهج الوصفي، واسُتخدم اختبار 
ُ
امل

هي االستجابة السريعة والوصول للمعلومات، بينما أن الدعم املالي غير الكافي،  HRISبعد الدراسة والتحليل، بّينت الدراسة أن املزايا األساسية لتطبيق 

 األساسية.  HRISوصعوبة تغيير ثقافة املنظمة، وعدم االلتزام من اإلدارة العليا كانوا عوائق تطبيق 

في الجامعات األردنية، وأفادت الدراسة الحالية من خبرة الجامعات األردية في مزايا  HRISالدراسة رؤية متعمقة حول أداء وتطبيقات  تقدم هذه

حِدث نفس التأثير في الجامعات السعودية. 
ُ
 وعوائق املوارد البشرية، نظًرا ألنها قد ت

جامعة فاونديشين في تركيا. كانت عوامل الحافز ( الفوارق في تأثير عوامل الحافز وعوامل النظافة على أداء أعضاء 2012) Aydinفحص 

فرد طاقم أكاديمي يعملون في مناصب متنوعة في هذه  150والنظافة متغيرات مستقلة، وأداء الجامعة هو املتغير التابع. اسُتخدم استبيان موزع على 

 الجامعة. 

جّمعة. وجدت الدراسة  tت هذه الدراسة املنهج النوعي وتقنيات إحصائية مثل إحصائيات العينة الوحدة واختبار استخدم
ُ
في تحليل البيانات امل

وظروف العمل،  ،أن: رأي الطاقم األكاديمي حول تأثير عوامل النظافة التي تضم التعويض، واستقرار رب العمل، واإلشراف، والعالقات بين األشخاص

والتقدم  لى األداء هو تأثير مؤكد. كما أن انطباع الطاقم األكاديمي عن تأثير محفزات تضم احتمالية التطوير، والعمل نفسه، والواجب، واإلنجاز،ع

 بالجهد، كان تأثيًرا مؤكًدا على أداء البحث. واإلقرار 

وااللتزام التنظيمي كعوامل حافز، على أداء  HRIS افة، وفهم متعمق لكيف تؤثر مشاركة املعرفة والتنوع كعوامل نظتقدم هذه الدراسة 

 الطاقم األكاديمي في تركيا، بينما تهدف هذه الدراسة إلى فحص تأثير هذه العوامل على أداء الجامعات السعودية. 

ط الغامدي )
ّ
في الجامعات. كان مجتمع الدراسة ( الضوء على تأثير القيادة على التمكين النفس ي للقادة النساء على االبتكار اإلداري 2016سل

أداة االستطالع في جمع ُمكّون كله من القادة األكاديميين الذكور واإلناث في ست جامعات سعودية. تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث الكمي، و 

رسل االستطالع إلى 
ُ
بعد تحليل البيانات ا عدد كافي للدراسة. منهم، وكان هذ 297قائد ذكر وأنثى في ست جامعات سعودية، واستجاب  800البيانات. أ

على االبتكار اإلداري. كما أوضحت للنساء  ، أظهرت البيانات أن هناك تأثير إيجابي للتمكين النفس يباستخدام اإلحصائيات الوصفية واالنحدار املتعدد

 ري الجذاب في كل من إعداد وتطوير الكليات في السعودية. الدراسة أن القادة اإلناث األكاديميات يجب السماح لهم ذهنًيا بتحقيق االبتكار اإلدا

هذا تقدم هذه الدراسة أفكاًرا للدراسة الحالية حول مدى تأثير التمكين النفس ي للنساء على االبتكار اإلداري، وبالتالي فحصت هذه الدراسة 

 فيها. التأثير كعامل في قدرة املوارد البشرية على زيادة جودة املنظمة التي يعملون 
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  بعضو هيئة التدريس رجاال و نساءا يعتبر بالغ األهمية ونظرا ألهمية الجانب النفس ي في العملية التدريسية  كما أن اإلحاطة بالجانب النفس ي 

للعمل  دة حياة منخفضة بتدني فعاليتهم والحماسو ن لديهم جم( تأثر أعضاء هيئة التدريس م2018فقد أكدت دراسة وائل السيد حامد السيد )

  .والشكوى من كثرة الضغوط النفسية

( فحًصا متعمًقا لتأثير العوامل الديموغرافية على التزام هيئة التدريس في خمس جامعات سعودية. وكان الهدف من 2011وآخرون ) Iqbalقّدم 

دمة، واملؤهالت، وحالة الجامعة( على االلتزام هذه الدراسة هو فحص تأثير تقييم العوامل الشخصية )مثل العمر، والرتب الوظيفية، وطول فترة الخ

( واستبيان 1979) Mowday & Steersهذه الدراسة هي بحث مبني على العالقة. واستخدمت مقياس التنظيمي الذي يشجع على التغيير لألفضل. 

صولها ذات تقرير ذاتي في جمع البيانات. بعد الدراسة والتحليالت، وجد البحث أن الجامعات في السعودية ال تطبق إجراءات حيوية مهمة للحفاظ على أ

تنظيمي ألعضاء هيئة املؤهالت املرتفعة. هذه الدراسة متسقة مع الدراسة الحالية من حيث تحليل العالقة بين بعض العوامل، ومدى االلتزام ال

نظيمي نفسه على التدريس. بينما تفحص هذه الدراسة تأثير العوامل الديموغرافية على االلتزام التنظيمي، تركز الدراسة الحالية على تأثير االلتزام الت

 قدرة املوارد البشرية على التأثير على أداء الجامعات السعودية. 

تحقيق أداء مرتفع مشاركة وإدارة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. تقدم ( كيفية 2007وآخرون ) Mohayidinناقش 

كانت إدارة املعرفة هي املتغيرات املستقلة واألداء هو هذه الدراسة معلومات مفصلة حول كيفية تعزيز أداء الجامعات عن طريق إدارة املعرفة في ماليزيا. 

عضو هيئة تدريس. واسُتخدمت األساليب اإلحصائية: تحليل  2430مي يستخدم االستبيان في جمع البيانات. ضمت العينة املتغير التابع. هذا بحث ك

دارة املعرفة، وأنها العامل وتحليل االنحدار املتعدد لتحليل البيانات. توضح البيانات أن اكتساب املعرفة وإنتاجها وتخزينها ومشاركتها متغيرات مهمة في إ

 ألداء املرتفع. تؤدي ل

الية هذه الدراسة متسقة مع الدراسة الحالية من حيث توضيح أهمية مشاركة املعرفة في زيادة مستوى أداء املوظفين، وبالتالي زيادة كفاءة وفع

 عات السعودية. الجامعات في ماليزيا، بينما تركز الدراسة الحالية على تأثير مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس على أداء الجام

( العالقة بين االلتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي واألداء في جامعة آزاد اإلسالمية في إيران. يهُدف هذا البحث إلى 2007فحص صالح وآخرون )

نة التنظيمية، والتي تؤدي إلى األداء املرتفع.
َ
مشارك باستخدام  341تم اختيار  فحص تأثير االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي كعوامل تؤثر على املواط

، في تحليل أسلوب العينة الطبقية في الدراسة، واسُتخدمت األساليب اإلحصائية: معامل ارتباط بيرسون، واالنحدار متعددة املتغيرات، وتحليل املسار

 داء. البيانات. توضح النتائج أن عوامل الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي أثرت تأثير إيجابي على األ 

يبها وتنافسيتها تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في رؤيتهما ألن االلتزام التنظيمي يساهم في األداء املرتفع للجامعات، وبالتالي يؤثر على ترت

 في األداء بين الجامعات األخرى في كل أنحاء العالم. 

( تحتاج مؤسسات التعليم العالم لتبني طرق لقياس وتحسين أداءها. يفحص هذا البحث تأثير تطوير نموذج 2010) Wong & Sultanوفًقا لـ 

كان أداء هيئة التدريس هو املتغير املستقل وأداء الجامعة هو املتغير التابع. أجرت جودة خدمة التعليم العالمي املبني على األداء في الجامعات اليابانية. 

مستجيب.  64وثوقية، وتحليل العامل، وتحليل العنصر الرئيس ي. ُجمعت بيانات هذه الدراسة باستخدام استطالعات موزعة على الدراسة تحليل امل

ناهج الدراسة، وتقترح النتائج أن األكاديميين هو جوهر أداء جامعاتهم، وأن املعايير الدولية يجب تطبيقها في تصميم البرنامج األكاديمي، وصياغة امل

 م املحتوى. وتصمي

ة تساهم هذه الدراسة في الدراسة الحالية عن طريق توضيح تأثير أعضاء هيئة التدريس على نتائج الجامعة في اليابان، بينما تناولت الدراس

 الحالية دور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. 

استخدمت هذه الدراسة تنظيمي في جامعات كينيا. على االلتزام ال( تأثير مشاركة املوظف في صنع القرار 2014وآخرون ) Wainainaَدَرس 

أكاديمي. وبّينت النتائج وجود  282، وتحليل االرتباط وتحليل االنحدار لتحليل النتائج. ُجمعت البيانات بعن طريق توزيع استبيان على fواختبار  tاختبار 

 ألعضاء هيئة التدريس في جامعات كينيا، مما يؤدي لألداء املرتفع. تأثير إيجابي ومهم ملشاركة املوظف على االلتزام التنظيمي

 تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في توضيح أهمية االلتزام التنظيمي في تشجيع األداء املرتفع عن طريق زيادة مشاركة أعضاء هيئة

 التدريس في اتخاذ القرار. 

كان الهدف من هذا البحث هو تحليل ( سوابق وعواقب االلتزام التنظيمي بين أساتذة الجامعة الباكستانيين. 2006) Chughtai & Zafarَدَرس 

مدن  3جامعة في  33أستاذ بدوام كامل في  125تأثير االلتزام التنظيمي على النتائج الهرمية، واألداء الوظيفية وتوقعات معدل الدوران. ُوّزع استبيان على 

رتبط يان. ثم ُحللت النتائج باستخدام تحليل االنحدار املتعدد، واالنحدار املتعدد املتدرج، واختبار االرتباط. بّينت النتائج أن االلتزام كبيرة في باكست

 ارتباط عكس ي مع أهداف معدل الدوران، وأنه يرتبط ارتباط طردي مع جزء التقرير الذاتي في األداء الوظيفي. 

لحالي عن طريق إظهار تأثير االلتزام التنظيمي على مستوى األداء ومعدل الدوران، وبالتالي على جودة النتائج ساعدت هذه الدراسة البحث ا

 التعليمية. 
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( الحافز الداخلي وااللتزام التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في ماليزيا. شارك في استطالع هذه 2011وآخرون ) Choongفحص 

وتم اختيارهم باستخدام تصميم اختيار العينة املتناسبة الطبقي. ُحللت البيانات أكاديمي يعملون في أربع جامعات ماليزية خاصة،  247الدراسة 

جري تحليل وصفي يتضمن تكرار ونسبة خصائص العينة، كما اسُتخدم اختبار SPSSمج باستخدام برنا
ُ
من عينة واحدة الختبار ُبعد االلتزام  T. وأ

تشير النتائج إلى أن الحافز الداخلي هو مؤشر على االلتزام التنظيمي، وأن تطبيق برنامج تفاعل اجتماعي سيساعد التنظيمي املتصور والحافز الداخلي. 

 كاديميين في زيادة حافزهم داخل املؤسسة. األ

داء تساعد هذه الدراسة الدراسة الحالية في توضيح كيف يعزز الحافز الداخلي لألكاديميين في املؤسسة كل من االلتزام التنظيمي الدراس ي واأل 

 املتزايد في الجامعات السعودية. 

من أعضاء  154نوع على االلتزام التنظيمي ومعدل الدوران في نورث كارولينا. أجاب ( التأثير النسبي للمناخ املت2011وآخرون ) Buttnerأوضح 

الختبار  هيئة تدريس كلية أعمال على االستطالع. استخدم البحث تحليل االرتباط وتحليل العامل واالنحدار، بما في ذلك تحليالت االنحدار الهرمي،

، لو كان محكوًما بالعدالة اإلجرائية، يؤثر تأثير إيجابي على االلتزام التنظيمي ونوايا االنتقال )معدل الفرضية وتحليل النتائج. توضح النتائج أن التنوع

 الدوران(، وتوقع التباين املتفرد في نتائج املوظف. 

اسة الحالية تأثير التنوع توضح هذه الدراسة تأثير مناخ التنوع على االلتزام التنظيمي لهيئة التدريس في الواليات املتحدة، بينما تفحص الدر 

 وااللتزام التنظيمي في جامعات السعودية. 

ا أوضحوا فيه كيفية تقديم تمكين النساء عبر املشاركة في التعليم العالي في باكستان. Malik & Courtney (2011عالوة على ذلك، أجرى 
ً
( بحث

جامعات حكومية في  10عضو هيئة تدريس في  290كان تمكين النساء متغير تابع، واملشاركة في التعليم العالي متغير مستقل. تكّونت العينة من 

جريت مقابالت مع 
ُ
فضل، ومن ثم لأل أعضاء غي هيئة التدريس )إناث( أيًضا، وبينت النتائج وجود تأثير إيجابي لتمكين النساء على التغيير  10باكستان. أ

 التأثير على أدائهم. 

على نتائج الجامعة في باكستان، بينما تسعى الدراسة الحالية لدراسة تمكين النساء في توضح هذه الدراسة التأثير اإليجابي لتمكين النساء 

 الجامعات السعودية، وهل يؤثر نفس التأثير اإليجابي على نتائج الجامعة أم ال. 

( تمكين النساء ودور املؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا التمكين. كان الهدف من هذا البحث هو 2014حمن )بحث العزوبي وعبد الر 

 12مشارك يعملون في  78فحص دور املؤسسات الحكومية وغير الحكومية في برامج التمكين في نجران في السعودية. ُجمعت البيانات عبر اجتماعات مع 

سُتخدمت اإلحصائيات الوصفية مع كل املتغيرات في هذا املقال. ووفًقا للنتائج، تتلقى النساء السعوديات القليل من التمكين مؤسسة في نجران. كما ا

 من املؤسسات الحكومية وغير الحكومية في السعودية. 

املنظمات في تمكين النساء. سلطت هذه الدراسة الضوء على أهمية تمكين النساء وتأثيره على األداء، وأوضحت نقطة ضعف في مساهمة 

 تفحص الدراسة الحالية كيف تحقق الجامعات بشكل خاص مستويات أداء مرتفعة من هيئة تدريسها عن طريق تبني تمكين النساء. 

 فحص الكليات التياستخدام ومزايا وعوائق نظام معلومات املوارد البشرية في جامعات الهند. توقعت هذه ( 2014وآخرون ) Bamelفحص 

ظهر تفاوًتا في قدرات الطاقم، ومميزات وعوائق نظام معلومات املوارد البشرية )
ُ
رسل استبيان إلى HRISت

ُ
عضو هيئة تدريس، واسُتخدمت  90(. أ

ركة والعمل في كأداة لزيادة قيمة املشا HRISلتحليل النتائج. توضح النتائج عدم وجود إدراك كافي لـ  ANOVAواختبار  tاإلحصائيات الوصفية مع اختبار 

 بعد سماع آراء وأفكار هيئة تدريسهم.  HRISالجامعات. كما تحتاج الجامعات لتصميم 

 في الجامعات السعودية.  HRISفي الجامعات الهندية، وتحاول الدراسة الحالية توضيح مزايا وعوائق  HRISبحثت هذه الدراسة مزايا وعوائق 

( دراسة أخرى في أملانيا توافق على نتائج الدراسات السابقة. كان التنوع في هذه الدراسة هو املتغير املستقل، 2015) Hattke & Blaschkeأجرى 

جامعة  75من  بينما التميز األكاديمي متغير تابع. تهدف هذه الدراسة إلى فحص تأثير التنوع على التميز األكاديمي. ُجمعت البيانات من عينة عشوائية

ي تستخدم هذه الدراسة االنحدار املتعدد لتحليل النتائج. توضح النتائج أن التنوع له تأثير مهم على التميز األكاديمي. كما أن التنوع فا. عامة في أملاني

ا قوًيا باألداء املرتفع في الجامعات. 
ً
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلدارة العليا كان يرتبط ارتباط

الحالية لدراسة التنوع بين أعضاء هيئة لعوامل املحددة للتميز األكاديمي في أملانيا، بينما تسعى الدراسة يفحص هذا البحث التنوع كأحد ا

 التدريس وأثارها على أداء الجامعات في السعودية. 

ائج مهمة وهل يحقق نت( HRIS( دراسة استكشافية تهدف لفحص استغالل نظام معلومات املوارد البشرية )2005وآخرون ) Beadlesأجرى 

خَفض التكاليف وعزز التواصل، وقلل الوقت الذي ُيقض ى في األنشطة  HRISللمنظمة أم ال. إن هذا البحث هو محاولة ضمنية لتقرير ما إذا كان 

رسل ملديري املوارد البشرية في الجامعات العامة في جنوب شرق الواليات املتحدة.  30عديمة الجدوى أم ال. ُجمعت البيانات باستخدام 
ُ
استطالع أ

 HRMIS. تشير النتائج إلى أن HRISل التكرار لقياس تصورات املديرين عن اسُتخدمت منهج وصفي واستكشافي في هذه الدراسة، كما اسُتخدمت جداو 
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( تأثيًرا إيجابًيا على مدى مشاركة املعلومات، ولكن لم HRISفي الجامعات العامة مشجع، ولكن نتائجه مختلطة. يؤثر نظام معلومات املوارد البشرية )

 ريب. تجد الدراسة تأثير إيجابي له التعيين واالستقطاب والتد

على مشاركة املعلومات، وقيوده في الجوانب األخرى من إدارة املعلومات البشرية في الجامعات  HRMISتوضح هذه الدراسة التأثير اإليجابي لـ 

 في الجامعات السعودية.  HRMISاألمريكية، بينما تفحص الدراسة الحالية تأثير 

  الدراسة منهجية

أو بيانات يمكن تحويلها بيانات ورقية جمعنا أن طبقنا في هذه الدراسة منهج البحث الكمي لدراسة املوارد البشرية في جامعات السعودية بعد 

، وااللتزام HRMISإجراء قياس كمي ملتغيرات تؤثر على املوارد البشرية مثل مشاركة املعرفة، والتنوع، و إلى إحصائيات قابلة لالستخدام، كي نتمكن من 

 التنظيمي، وتمكين النساء. ثم تعميم النتائج على جمهور عينة أكبر. 

  :النموذج

ا ستبحث هذه الدراسة خصائص أعضاء هيئة التدريس التي توضح دور أعضاء الهيئة في أداء الجامعة. سُيعتبر أداء الجامعات متغير تابع، بينم

 والتنوع وتمكين النساء متغيرات مستقلة. تقدم املعادلة التالية معادلة أداء الجامعات:  HRMIS سُتعتبر مشاركة املعرفة وااللتزام التنظيمي و

 B0 + B1 KS + B2 Div + B3 OC + B4 WE + B5 HRMIS + E األداء =

للمنظمة. إن األداء هو حيث األداء هو املتغير التابع، وُيعّرف األداء بأنه: "ِفعل أو عملية أداء مهمة أو وظيفة"، باملقارنة مع املوارد املالية واملادية 

غمع  التوافقمدى ربحية استثمار، وخاصة باملقارنة مع االستثمارات األخرى. باملثل، األداء هو قدرة املنظمة على 
ُ
: متطلبات ، مثلاالستثنائية رياتامل

عدلة، والتعديالت في إطار العمل. 
ُ
 اإلدارة املتفردة، ومعزز البرنامج، واإلدارة امل

تعتمد  KMهي "مشاركة املعرفة" وهي املتغير املستقل الذي يعتبر الجانب األكثر أهمية في عملية إدارة املعرفة، حيث أن معظم أنشطة  KSإن 

في  املناسبينملعلومات تدور بشكل عام حول جعل أداء التعلم السليم أو مصادر التعلم السليمة )بما في ذلك األفراد( متاحة لألفراد إن مشاركة اعليه. 

علم هي النقطة التي يبدأ فيها مسئولو املعلومات البحث الفعال عن مصادر الت بأنها دفع أو قوة. القوةيمكن تصوير مشاركة املعلومات الوقت املناسب. 

دفع املعلومات يحدث عندما يتم "دفع" التعلم على العميل )مثال: )مثال: البحث في املكتبة، البحث عن متخصص، التعاون مع آخرين، وغيرها(، بينما 

 النشرات، اإلنتاجات العفوية، إلخ(. 

املتنوعة التي تتكّون من أشخاص يتسمون بصفات . فتعني تنوع قوة العمل التي تمثل املتغير املستقل، واملقصود هو قوة العمل Divبالنسبة لـ 

وجه وخصائص مختلفة ومتعددة. يتضمن جزء من صفات قوة العمل املتنوعة كل من الِعرق، واألصل اإلثني، والجنس، والعمر والدين، والقدرة، والت

إن التنوع الجيد في قوة العمل ملنظمة التي تستوعب فكرة التنوع الجيد يمكن أن توسع قاعدة قدرتها وتصبح أكثر تركيًزا وذات خيال أوسع. الجنس ي. إن ا

 يحمل معه مشكالت وصعوبات متنوعة أيًضا. 

(، وصفات اإلدارة ITجيا املعلومات )( متغير مستقل أيًضا، وهو مفهوم يدور حول تطوير تكنولو HRMISإن نظام معلومات املوارد البشرية )

 (. HRMالفعالة لوظائف وتطبيقات إدارة املوارد البشرية )

( االلتزام التنظيمي بأنه درجة توافق املوظف مع أهداف وقيم 2002) Herscovitch & Meyerااللتزام التنظيمي كمتغير مستقل. عّرف  OCتعني 

 املنظمة ورغبته في بذل الجهد ملساعدتها على النجاح. 

تقدم مبادئ تمكين النساء دليل عملي لألعمال والقطاع الخاص حول كيفية تمكين النساء في وهو متغير مستقل. تمكين النساء  WEُيقصد بـ 

تنقيحها أو بناء ترتيبات جديدة، لفهم ودعم قوة مع. الهدف من املبادئ هو مساعدة املنظمات في فحص الترتيبات املوجودة و مكان العمل والسوق واملجت

هداف السيدات. من ثم، يعتبر تمكين السيدات للمشاركة بالكامل في الحياة املالية في كل القطاعات محوري في بناء اقتصاد قوي أكثر، وتحقيق أ

 رة املتوافقة عاملًيا، وتعزيز الرضا الشخص ي للنساء والرجال والعائالت واملجتمعات. التنمية واإلدا
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  :الفرضيات

 وضعنا فرضيات ثانوية كالتالي: 

 ألعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية.  : ال يوجد تأثير 0ف

 ف أ: يوجد تأثير ألعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية. 

 تنوع أعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية.ال يؤثر : 0 1ف

 تنوع أعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية.يؤثر أ:  1ف

 الجامعات السعودية.االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس على أداء ال يؤثر : 0 2ف

 االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية.يؤثر : أ 2ف

 : تمكين النساء ليس له تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.0 3ف

 : تمكين النساء له تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.أ 3ف

 تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.لها التدريس ليس : مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة 0 4ف

 تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية. لها : مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريسأ 4ف

 : استخدام نظام معلومات املوارد البشرية ليس له تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.0 5ف

 ملوارد البشرية له تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.أ: استخدام نظام معلومات ا 5ف

  :أساليب جمع البيانات

وتم قرر الباحث في هذه الدراسة جمع البيانات األساسية باستخدام املقابالت الشخصية واستطالع االستبيانات التي يتم توزيعها إلكترونًيا. 

جريت الدراسة في كل املدن السعودية التي يوجد بها من جمع البيانات األساسية 
ُ
مشاركين من أعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية السعودية. وأ

ستخدم في االستبيان هي استبيان بمقياس ليكرتو جامعات حكومية. 
ُ
)أوافق  5إلى   )أرفض بشدة (1منيتراوح    حيث الخماس ي كانت صيغة املقياس امل

 مستجيب.  121تم توزيع االستبيانات على ) .بشدة

 :تصميم اختيار العينة

كانت املنطقة املستهدفة هي كل املدن السعودية املوجود بها اختار الباحث تقنية البحث الكمي، واختبار عينة عشوائية بسيطة للدراسة. 

في  جامعات حكومية، والجمهور املستهدف هو مديري املوارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات. وفًقا للهيئة العامة لإلحصائيات

سيتم اختبار أداء أعضاء هيئة و % منهم غير سعوديين.  38.93عضو،  67973السعودية، يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العامة 

الوصول ألكبر التدريس في الجامعات بناء على إجاباتهم، وتم توزيع االستبيان إلكترونيا عبر البريد اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي حيث يمكن 

و ذات مستوى عال  تساعد في توفير الوقت واملوارد  ألنها العشوائية البسيطة أخذ العينات طريقة    وقد اعتمدناعدد ممكن من املستجيبين املتنوعين. 

 .بطريقة عشوائية ، وكل فرد يحصل علي نفس االحتمالية ليتم اختياره ليكون جزءا من العينة   حيث تم اختيار كل فرد من مجتمع الدراسة  الثقة  من

 :النتائج والتفسيرات

افية   :الخصائص الديموغر

 إن اكتشاف الخصائص الديموغرافية مهم ألن االختالف في هذه الخصائص يمكن أن يؤثر على رأي املستجيبين. 

 اللدقب الوظيفي (:1)جدول 

 النسبة التراكمية النسبة  النسبة املئوية اللقب الوظيفي

 22.3 22.3 22.3 

 35.5 13.2 13.2 مدرسين مساعدين

 73.6 38.0 38.0 مدرسين محاِضرين

 94.2 7..20 20.7 أساتذة مساعدين

 100.0 5.8 5.8 أساتذة

  100.0 100.0  املجموع

% من املستجيبين أساتذة  20.7% من املستجيبين محاِضرين، و38% من املستجيبين كانوا مدرسين مساعدين، و 13.2أن  1يوضح الجدول 

 % منهم أساتذة. 5.8مساعدين، و 
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 سنوات الخبرة: (2)جدول 

 التكرار النسبة التراكمية النسبة  النسبة املئوية التكرار

 19.0 19.0 19.0 23  أقل من سنة

1-5 36 29.8 29.8 48.8 

6-10 42 34.7 34.7 83.5 

11-15 6 5.0 5.0 88.4 

116-20 4 3.3 3.3 91.7 

 100.0 8.3 8.3 10 20أكبر من 

  100.0 100.0 121 اإلجمالي

% من املستجيبين لديهم  8.3%، و 83.5أعوام بمعدل  10أن أغلب املستجيبين لديهم سنوات من الخبرة تتراوح من عام إلى  2يوضح الجدول 

 عام من الخبرة.  20أكثر من 

 : الجنسية(3)جدول 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة املئوية الجنسيات

 38.0 38.0 38.0 سعوديين

 95.9 57.9 57.9 سعوديين

 100.0 4.1 4.1 غير سعوديين

121 100.0 100.0  

 %.  4.1%، واملستجيبين غير السعوديين  95.9: يشير إلى أن املستجيبين كانوا سعوديين بنسبة 3الجدول 

  :اإلحصائيات الوصفية

معظم اإلجابات. الحظنا من كما هو موضح في الجدول أعاله، تشير اإلحصائيات الوصفية للبيانات وجود توافق بين أعضاء هيئة التدريس في 

في  الجدول أن أعضاء هيئة التدريس يتفقون مع الفرضية التي تنص على أن مشاركة املعرفة بين هيئة التدريس يعزز مساهمة أعضاء هيئة التدريس

. لكن االنحراف املعياري املرتفع يوضح أن عدد 0.838، وانحراف معياري 3.399حقق متغير مشاركة املعرفة أعلى متوسط بلغ ء جامعاتهم. لذلك، أدا

كمتغير  اءكبير من اإلجابات لم يكن راضًيا عن استراتيجيات مشاركة املعرفة في جامعاتهم. على النقيض، أوضحت النتائج تركيز ضعيف على تمكين النس

 وحقق تمكين النساء أعلى انحراف معياري، مما يوضح عدم الرضا عن سياسات تمكين النساء التي ستعزز األداء الجامعي. مؤثر في أداء الجامعات. 

ها يعوزها السياسات جامعات من ثّم، بالرغم من اهتمام أعضاء هيئة التدريس بمشاركة املعرفة واتفاقهم على أهمتها في تحسين أداء جامعاتهم، إال أن

 التي تثري مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس. ولكن تمكين النساء كان ُيرى باعتباره العامل األقل تأثيًرا في أداء الجامعة. 

 اإلحصائيات الوصفية (:4)جدول 

 التباين االنحراف املعياري  املتوسط األقص ى األدنى النطاق ن 

 حصائيةاإل  حصائيةاإل  الخطأ القياس ي حصائيةاإل  حصائيةاإل  حصائيةاإل  حصائيةاإل  حصائيةاإل 

 0.267 0.51666 0.04697 2.7296 4.00 1.00 3.00 121 أداء الجامعات السعودية

 0.703 0.83845 0.07622 3.3994 5.00 1.00 4.00 121 مشاركة املعرفة

 0.408 0.63881 0.05807 2.8079 4.25 1.00 3.25 121 االلتزام التنظيمي

 0.220 0.46858 0.04260 2.6331 4.20 1.00 3.20 121 التنوع

 0.831 0.91180 0.8289 2.0441 5.00 1.00 4.00 121 تمكين النساء

HRMIS 121 4.00 1.00 5.00 2.3140 0.08239 0.90630 0.821 

        121 ن الصالحة )حسب القائمة(
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 :االرتباطات

   االرتباطات(: 5)جدول 

 االرتباطات

 HRMIS تمكين النساء التنوع االلتزام التنظيمي مشاركة املعرفة أداء الجامعات السعودية 

أداء 

الجامعات 

 السعودية

 **0.370 **0.267 **0.502 **0.564 **0.610 1 ارتباط بيرسون 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  األهمية )ذيالن(
 121 121 121 121 121 121 ن

مشاركة 

 املعرفة

 **0.455 0.169 **0.420 **0.636 1 **0.610 ارتباط بيرسون 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 األهمية )ذيالن(
 121 121 121 121 121 121 ن

االلتزام 

 التنظيمي

 **0.364 *0.205 **0.574 1 **0.636 **0.564 ارتباط بيرسون 

 0.000 0.024 0.000  0.000 0.000 األهمية )ذيالن(

 121 121 121 121 121 121 ن
 **419 0.173 1 **0.574 **0.420 **0.502 ارتباط بيرسون  التنوع

 0.000 0.057  0.000 0.000 0.000 األهمية )ذيالن(

 121 121 121 121 121 121 ن
تمكين 

 النساء

 **0.240 1 0.173 **0.205 0.169 **0.267 ارتباط بيرسون 

 0.008  0.057 0.024 0.063 0.003 األهمية )ذيالن(

 121 121 121 121 121 121 ن
HRMIS  1 **0.240 **419 **0.364 **0.455 **0.370 ارتباط بيرسون 

  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 األهمية )ذيالن(

 121 121 121 121 121 121 ن
 )ثنائي الذيل(.  0.05االرتباط مهم عند مستوى  *)ثنائي الذيل(.  0.01االرتباط مهم عند مستوى           **

ع، وتمكين يحلل الجدول أعاله االرتباط بين املتغير التابع "أداء الجامعات" واملتغيرات املستقلة "مشاركة املعرفة، وااللتزام التنظيمي، والتنو 

. لكن ارتباط بيرسون بين مساهمة أعضاء هيئة التدريس في أداء جامعاتهم ومشاركة املعرفة وااللتزام التنظيمي والتنوع يشير لوجود HRMISالنساء و 

لبشرية التي تنص على أن "مشاركة املعرفة، وااللتزام التنظيمي، والتنوع بين املوارد ا 4و  2و  1 الفرضيات العدميةارتباط قوي وإيجابي. وبالتالي نرفض 

ها تعزز تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية". هذا يعني أن مشاركة املعرفة، وااللتزام التنظيمي، والتنوع هي عوامل مهمة أكثر للجامعة ألن اليس له

نظم ن تمكين النساء وتبني التدريس في أداء جامعاتهم وبيعلى النقيض، ارتباط بيرسون بين مساهمة أعضاء هيئة و األداء عبر أعضاء هيئة التدريس. 

معلومات إدارة نظم معلومات إدارة موارد بشرية أظهر وجود ارتباط ضعيف بينهم. تقترح القيمة املنخفضة الرتباط بيرسون أن تمكين النساء وتبني 

 موارد بشرية تأثيرهما أقل على أداء الجامعة. 

  :تحليل العامل

يرات اسُتخدم تحليل العامل لتقليل عدد متغيرات الُبعد الضمني، وتحليل وتفسير املتغيرات املرتبطة. يوضح الجدول التالي ما إذا كانت املتغ

 مناسبة لتحليل العامل أم ال. 

  تحليل العامل (:6)جدول 
 وبارتليت. KMOاختبار 

 0.781 أولكين ملالئمة اختيار العينة-ميير-مقياس كايزر 

 236.236 مربع كاي التقريبي اختبار بارتليت للشمول 

Df 15 

 0.000 األهمية

، مما يعني أن هناك داللة على زيادة موثوقية العوامل التي تم الحصول 0.5، وهي أعلى من 0.781كانت  KMOيوضح الجدول أن قيمة اختبار 

نها قيمة ن هناك عالقة دالة إحصائية، كما أ. معنى هذا أ0.05ر من أي أصغ 0.000يبلغ  اختبار بارتليتعليها من تحليل العامل وحجم عينة كافي. كان 

 كافية تدل على وجود ارتباط مهم مناسب إلجراء تحليل العامل. 
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 : قياسات معاداة الصورة(7)جدول 

أداء الجامعات  

 السعودية

HR 
MIS 

تمكين 

 النساء

االلتزام  التنوع

 التنظيمي

 مشاركة املعرفة

التباين املشترك املعادي 

 للصورة

 0.184- 0.080- 0.121 0.162- 0.014 0.497 أداء الجامعات السعودية

 HRMIS 0.014 0.710 -0.129 0.164 0.016 -0.161 

 0.63 0.030- 0.026 0.870 0.129 0.162- تمكين النساء 

 0.044 0.193- 0.588 0.026 0.164 0.121- التنوع 

 0.185- 0.464 0.193 0.030- 0.016 0.080- التنظيميااللتزام  

 0.458 0.185- 0.044 0.063 0.161 0.184- مشاركة املعرفة 

0.806 أداء الجامعات السعودية االرتباط املعادي للصورة
 a

 0.023 -0.246 0.224 -0.166 -0.385 

 HRMIS 0.023 0.803 

a 

-0.164 0.254 0.027 -0.282 

0.721 0.164 0.246- تمكين النساء 
 a

 0.036 -0.047 0.100 

 0.787 0.036 0.254 0.224- التنوع 

a 

-0.370 0.085 

 791 0.370 0.047- 0.027 0.166- االلتزام التنظيمي 
 a

 -0.400 

 748 0.400- 0.085 0.100 0.282 0.385- مشاركة املعرفة 
 a

 

a ( مقاييس مالئمة اختيار العينةMSA.) 

، وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة 0.748( ملشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التنظيم هي MSAالجدول أن مقاييس مالئمة العينة )يوضح هذا 

 MSA. إن كل 0.803بلغ  HRMIS، وأخيًرا، استخدام 0.721تبلغ  HR، وتمكين النساء كسياسة 0.787، بينما التنوع بين أعضاء الهيئة 0.791التدريس 

 ، مما يعني أن قيمها كبيرة بما يكفي لتحليل وتفسير املتغيرات.0.5ير فردي قيمها أكبر من لكل متغ

 الدقواسم املشتركة (:8)جدول 
 القواسم املشتركة

 مستخلص مبدئي 

 0.654 1.000 أداء الجامعات السعودية

HRMIS 1.000 0.419 

 0.163 1.000 تمكين النساء

 0.545 1.000 التنوع

 0.671 1.000 التنظيميااللتزام 

 0.650 1.000 مشاركة املعرفة

 أسلوب االستخالص: تحليل العنصر الرئيس ي.

فّسرة للتباين اإلجمالي. إن متغيرات يوضح الجدول املعامالت املشتركة للمتغير باستخدام تحليل العنصر الرئيس ي، 
ُ
وبالتالي حصلنا على القيم امل

لتسهيل عمل هيئة التدريس،  HRMISمثل مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس، والتنوع بين أعضاء هيئة التدريس والتزامهم التنظيمي واستخدام 

 . 0.3النساء الذي ُيظهر قيمة أقل من ، باستثناء متغير تمكين 0.3تمتلك ارتباط كافي وقيمها أكثر من 

فّسر (:9)جدول 
ُ
 إجمالي التباين امل

فّسر
ُ
 إجمالي التباين امل

 النسب اإلجمالية املستخلصة من التحميالت املربعة قيم إيغن املبدئية العنصر

 % تراكمية % من التباين اإلجمالي % تراكمية % من التباين اإلجمالي

1 3.101 51.691 51.691 3.101 51.691 51.691 

2 0.921 15.354 67.046    

3 0.704 11.730 78.776    

4 0.595 9.909 88.685    

5 0.402 6.693 95.374    

6 0.277 4.622 100.000    

 أسلوب االستخالص: تحليل العنصر الرئيس ي.

من إجمالي  3.101يتضح من الجدول أننا وصلنا لعامل واحد ألن جذره األساس ي أكبر من واحد. يمتلك العامل الرئيس ي أكبر جذر كامن ويساوي 

 % منها.  51.7التباينات، ويفسر 
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 aمصفوفة العنصر (: 10)جدول 
 aمصفوفة العنصر

 العنصر 

  0.431   0.411 الجامعة بين أفضل جامعات العالم.يؤثر أعضاء هيئة التدريس تأثير كبير على ترتيب 

    0.380- 0.631 يوجد تقدير مرتفع لجودة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي أعمل فيها.

    0.461- 0.604 يتشارك املوظفين في الجامعة األفكار ويتبادلونها بانتظام.

     0.756 رأيي له قيمة في جامعتي.

غير رسمية من أعضاء هيئة التدريس يجمع بينها اهتمامات مشتركة يوجد مجموعة 

 ويشاركون خبرتهم مًعا ويحلون املشكالت.

0.361   0.502  

    0.310- 0.777 نعمل مع القيادة لوضع األهداف االستراتيجية.

 0.334 0.564    يميل معظم أعضاء هيئة التدريس لقبول فرص مهنية أخرى خارج جامعاتهم.

     0.769 األهداف واالستراتيجيات يتم توصيلها بوضوح عبر أعضاء هيئة التدريس.

     0.537 أنا جزء من نجاح جامعتي.

حل خالفات التنوع بطريقة بناءة وإيجابية في مكان عملي.
ُ
 0.329-    0.642 ت

   0.594- 0.460 0.365 تنوع أعضاء هيئة التدريس قدم حلول وأفكار ثرية لجامعتي.

  0.439 0.462 0.339- 0.304- تنوع أعضاء هيئة التدريس يسبب مشكالت أكثر مما يقدم أفكار جديدة.

 0.337-    0.601 الجامعة ملتزمة بالتنوع.

   0.336- 0.465 0.512 معرفة أشخاص خلفيتهم مختلفة عني أثرى طريقة تفكيري في العمل.

   0.337 0.426 0.447 في الجامعة.تصوت النساء في القرارات املهمة والحاسمة 

   0.429 0.700 0.364 النساء جزء ال يتجزأ من اقتصاد الدولة.

تمكين النساء في العمل يعزز السياسات االستراتيجية في الجامعة في تحقيق مكانة 

 عاملية.

0.311 0.597 0.485   

     0.623 واألكاديمية.نستخدم أنظمة املعلومات الحديثة ملتابعة الشئون اإلدارية 

 0.561- 0.511    تبني التكنولوجيا املتطورة في أداء العمل يسّهل الوصول للعاملية.

 أسلوب االستخالص: تحليل العنصر األساس ي.              
a                            

 عناصر ُمستخلصة.  5

حملة على املتغيرات املشتقة. أقوى متغيرات مرتبطة بأول عامل هو متغير االلتزام التنظيمي، ألنه مت
ُ
شبع يوضح الجدول تداعيات العوامل امل

 . 0.749، يليه مشاركة املعرفة، املشبه بأول عنصر بنسبة 0.774بأول عنصر بنسبة 

 :تحليل االنحدار املتعدد

 bملخص النموذج (: 11)جدول 
 

 Durbin- Watson خطأ التقدير القياس ي املعدل Rمربع  Rمربع  R النموذج

1 0.709 a 0.503 0.481 0.51534 1.570 
a  ،)املتنبئات )ثابتHRMIS.تمكين النساء، االلتزام التنظيمي، التنوع، مشاركة املعرفة ، 
b  .املتغير التابع: أداء الجامعات السعودية 

، مما يعني أن هناك عالقة ارتباطية بين املتغيرات املستقلة مثل مشاركة املعرفة وااللتزام التنظيمي 0.709تبلغ  Rيوضح الجدول أن قيمة 

نسبة التغيير في املتغيرات التابعة التي  R، واملتغير التابع املتمثل في أداء الجامعات السعودية. تقيس نسبة مربع HRMISوتمكين النساء والتنوع و 

% من إجمالي  50.3، مما يعني أن متوسطات املتغيرات املستقلة تفسر 0.503تبلغ  Rرات املستقلة. في هذه الدراسة، كانت قيمة مربع تفسرها املتغي

 التباين في أداء الجامعات السعودية. 

 ANOVAa :( 12)جدول 
 

 األهمية F متوسط املربع df مجموع املربعات النموذج

0.000 23.261 6.177 5 30.887 االنحدار 1
 b

 

   0.266 115 30.514 القيمة املتبقية

    120 61.429 اإلجمالي
a
 ، تمكين النساء، االلتزام التنظيمي، التنوع، مشاركة املعرفة.HRMISاملتنبئات )ثابت(،  
b 
 املتغير التابع: أداء الجامعات السعودية. 

. هذا يعني أن هناك ارتباط بين املتغيرات 0.5، وهي أقل من 0.000، وقيمة األهمية تساوي 23.261تساوي  fيوضح الجدول أن قيمة اختبار 

(، واملتغير التابع )أداء الجامعات السعودية(. من ثم، سنرفض فرضية HRMIS)املستقلة )مشاركة املعرفة، وااللتزام التنظيمي وتمكين النساء والتنوع و 

 .العدم 
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 aاالرتباطات  (:13)جدول 

االرتباطات 
a 

إحصائيات االرتباطية  االرتباطات األهمية t املعامالت القياسية املعامالت غير القياسية النموذج

 الخطية املتداخلة

 B التحُمل جزء جزئي درجة صفرية   بيتا الخطأ القياس ي VIF 

      0.97 0.03  0.289 0.10 )ثابت(

   3 4      

 1.8 0.53 0.29 0.38 0.620 0.00 4.4 0.401 0.076 0.342 مشاركة املعرفة

   74 0  5 4 8 58 

 2.0 0.47 0.11 0.16 0.576 0.07 1.8 0.172 0.107 0.193 االلتزام التنظيمي

   06 4  6 9 7 96 

 1.6 0.62 0.16 0.22 0.497 0.01 2.4 0.206 0.128 0.315 التنوع

   66 5  4 2 0 14 

 1.0 0.92 0.17 0.24. 0.320 0.00 2.7 0.186 0.054 0.146 النساءتمكين 

   24 7  6 9 6 80 

HRMIS -0.015 0.062 -0.019 - 0.80 0.357 - - 0.71 1.4 

   0.24 5  0.02 0.01 0 8 

    8   3 6   
a 
 املتغير التابع: أداء الجامعات السعودية. 

ملتغيرات مثل مشاركة  Bيوجد جدول ارتباطات االنحدار أن التغيير في كل متغير مستقل يمكن أن يغير أداء الجامعات السعودية. إن قيمة 

 Bانت قيمة بينما ك املعرفة وااللتزام التنظيمي والتنوع وتمكين النساء موجبة، مما يعني أن هناك ارتباط موجب بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، 

%. 19% يغير أداء الجامعات السعودية بـ 19في الجامعات السعودية. نالحظ من الجدول أن التغيير في االلتزام التنظيمي بـ  HRMISسالبة في استخدام 

في أداء الجامعات السعودية. بينما  % سيؤدي لتغيير14% في أداء الجامعات السعودية. والتغيير في تمكين النساء بـ 31والتغيير في التنوع يؤدي لتغيير بـ 

%. إن بيتا املعامل القياس ي ملشاركة  34ستغير أداء الجامعات السعودية بت بين املتغيرات هي قيمتها في مشاركة املعرفة، فلو تغيرت  Bأن أعلى قيمة لـ 

ي املتغير ذي التأثير األعلى على أداء الجامعات السعودية. كما ، وهي أعلى قيمة، مما يعني أن مشاركة املعرفة بين هيئة التدريس ه0.401املعرفة يساوي 

، مما يشير إلى التأثير املهم لهذا املتغير على أداء 0.05أي أقل من  0.00، وأن قيمة األهمية 4.47في مشاركة املعرفة تبلغ  tيوضح الجدول أن قيمة 

 له تأثير غير مهم على أداء الجامعات السعودية. سالبة، مما يعني أن هذا املتغير  HRMISالجامعات السعودية. الحظ أن قيم 

 aتشخيصات العالقة الخطية املتداخلة (: 14)جدول 

تشخيصات العالقة الخطية املتداخلة
a 

مؤشر  قيمة إيغن البعد النموذج

 الحالة

 نسب التباين

االلتزام  مشاركة املعرفة الثابت

 التنظيمي

 HRMIS تمكين النساء التنوع

1 1 5.71 

9 

1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 2 0.132 6.579 0.00 0.01 0.01 0.00 0.97 0.03 

 3 0.85 8.218 0.03 0.01 0.02 0.01 0.00 0.86 

 4 0.032 13.342 0.24 0.43 0.07 0.09 0.02 0.04 

 5 .0.020 16.949 0.29 0.39 0.50 0.09 0.00 0.00 

 6 0.012 21.789 0.44 0.16 0.40 0.81 0.01 0.07 
a                          

املتغير التابع: أداء الجامعات السعودية.
 

 

 

 

 

 

 

 



 عبد اهلل الوهيبي                                                                                                                            دور أعضاء هيئة التدريس يف األداء يف اجلامعات السعودية 

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 44-59 
 56 

 

 aإحصائيات الدقيم املتبدقية (:15)جدول 
 aالقيم املتبقيةإحصائيات 

 ن االنحراف املعياري  املتوسط الحد األقص ى الحد األدنى 

 121 0.50734 2.8052 4.1721 0.9898 القيمة املتوقعة

 121 1.000 0.000 2.694 3.578- االنحراف املعياري للقيمة املتوقعة

 121 0.032 0.110 0.230 0.055 الخطأ القياس ي للقيمة املتوقعة

 121 0.51483 2.8060 4.4649 0.8997 القيمة املتوقعة املعدلة

 1.5328 القيمة املتبقية

4 

1.1890 

5 

0.00000 0.50449 121 

 121 0.979 0.000 2.307 2.974- االنحراف املعياري للقيمة املتبقية

 121 1.010 0.001- 2.388 3.031- القيمة املتبقية القياسية

 1.5912 القيمة املتبقية املحذوفة

3 

1.2739 

5 

0.00080 0.53805 121 

 121 1.020 0.002- 2.439 3.146- القيمة املتبقية املحذوفة القياسية

 Mahal 0.355 22.999 4.959 3.791 121مسافة 

 Cook 0.000 0.269 0.011 0.028 121مسافة 

 121 0.032 0.041 0.192 0.003 قيمة الرفع املتمركز

a .املتغير التابع: أداء الجامعات السعودية 

  :االستنتاجات

العلمي، وهما حجر أساس عملية التنمية املستدامة التي تسعى أغلب إن هيئة التدريس في الجامعات مسئولية عن التدريس والبحث 

جية هذه املجتمعات لتحقيقها. يسعى البحث إلى تسليط الضوء على الحاجة لدراسة ممارسات املوارد البشرية التي تحسن وتعزز أداء الجامعة. إن منه

باستخدام استبيان ُوزع إلكترونًيا على أعضاء هيئة تدريس الجامعات العامة  الدراسة منهجية كمية استخدام عينة بسيطة عشوائية. ُجمعت البيانات

التي تنص على عدم وجود عالقة بين أعضاء هيئة التدريس وأداء الجامعات السعودية. إن متغيرات مشاركة الفرضية العدمية تم رفض و  السعودية

. كما أن مشاركة املعرفة وااللتزام التنظيمي والتنوع هم عوامل مهمة كاٍف بينها ارتباط املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس وتنوعهم والتزامهم التنظيمي 

أن تمكين النساء وتبني أنظمة معلومات إدارة موارد بشرية ليس لها تأثير على  وبالنسبة للجامعة ألنهم يحسنون أدائها عن طريق أعضاء هيئة التدريس 

 أداء الجامعة. 

 :املراجع

 :
ً
  :العربية املراجعأوال
 املجلة الدولية  ،دراسة الضغوط النفسية وعالقتها بجودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود( 2018) ،وائل السيد حامد ،السيد

 https://doi.org/10.12816/0047956، 48-25، املجلد الثالث، العدد األول،والنفسيةللدراسات التربوية 

 :
ً
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Abstract: Faculty members at universities are responsible for teaching and scientific research. They are the 
cornerstone of the ongoing process of development that all societies seek to achieve. Following  this search, a  
quantitative research  method  is  proposed  using a simple random sample. The data were collected using a 
questionnaire electronically distributed to members of the Saudi Public University Teaching Agency  to  analyze  
the data  using  a  meta-statistical analysis, a  analysis, a  multiple regression analysis, and  a  factor analysis. Based 
on the results of this  analysis, the study showed that there  is  a sufficient correlation between the variables of 
knowledge shared  among faculty members, such  as  diversity among members, organizational commitment from 
faculty members، and the use of the human resource information system to facilitate the work of faculty members. 
In fact, knowledge sharing, organizational commitment and diversity are important factors for the University 
because  they  promote performance among the teaching staff. On the other  hand, Pearson's low link value, the 
empowerment of women and the adoption of HRMIS have a low impact on university performance. 

Keywords: Faculty members, Human Resource Management Information System (HRMIS), performance, 
empowerment of women, Saudi Universities 
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