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 :صخاملل

التنظيمي، الدور  هدفت الدراسة إلى توضيح أثر عمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين من خالل بيان أثر كل من )الدور 

اعتمدت الدراسة على االستبانه كأداة للدراسة حيث تم  التدريبي، الدور التطويري، والدور التحفيزي( لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين.

 وتم استالم عدد  
ً
إحصائية لدور عمادة وجود أثر ذو داللة  صل إلى  استمارة استبانه، وُحللت االستبانه باألساليب اإلحصائية وتم التو   154توزيعها الكترونيا

الدور التحفيزي( لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد أما األثر الفردي فوجود أثر لكل من )الدور التنظيمي، الدور التدريبي، و 

التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين. أوصت الدراسة بضرورة ربط  املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين، وعدم وجود أثر للدور 

لتدريب والذي بين ما يقدم من برامج تطويرية وبين اإلستراتيجية الخاصة بعمادة املوارد البشرية بالجامعة، والعمل على استخدام نظام املجموعات في ا 

 ن في مواقع تدريبية مختلفة في آن واحد لتبادل الخبرات.يسمح بالتفاعل بين أكبر عدد من املتدربي

 ؛ املوظفين؛ جامعة امللك خالدتطوير األداء ؛املوارد البشرية :ملفتاحيهالكلمات ا

 :اإلطار العام للدراسة: املحور األول 

 قدمة:امل

فقد  ،لوظائف الجامعات ما بين تعليمية وخدمية وتنمية مجتمعإن تحديات القرن الحادي والعشرين وما تمخض عنه من تطورات علمية وإدارية 

قياداتها من الكوادر البشرية  أن تتلمس الطريق العلمي القائم على التخطيط السليم املنظم الذي يعمل على بناء ومنها جامعة امللك خالد دفع الجامعات

استشراف املستقبل بخطى ثابتة وتتخذ الضمانات  بشكل فعال، حتى تتمكن من  من موظفين وأعضاء هيئة تدريس من السعوديين وغير السعوديين

 على الجامعة  وخدمة املجتمع. من هذا املنطلق أصبح ،وصناعة املعرفة ،الالزمة لتحقيق أبعاد الجامعة الثالثة وهي صناعة العقل
ً
عمادة إنشاء لزاما

باعتبارها املحرك الرئيس ي للعملية  وتعمل على تطوير أداء كوادرها البشرية ،تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعةمن من خاللهالتتمكن املوارد البشرية 

 . ورأس مالها الفكري  اإلدارية بالجامعة

 مشكلة الدراسة:

 من 
ً
تسهيل إجراءات العمل وإيجاد بيئة محفزة ومناسبة للعمل بين والدور الذي تقوم به بهدف  املوارد البشرية،الدور الذي تلعبه عمادة انطالقا

 تساؤل الرئيس التالي: اإلجابة على فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل فيمنسوبي الجامعة. 

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية: "؟  املوظفين في تطوير أداء بجامعة امللك خالد عمادة املوارد البشرية  ما أثر " 

 ؟ أثر للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين ما .1

 ؟ أثر الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين ما .2

 ؟ أثر الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفينما  .3

 ؟ ناملوظفي تطوير أداء في بجامعة امللك خالد لدور التحفيزي لعمادة املوارد البشريةما أثر ا  .4
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 : الدراسة أهمية

 تتمثل أهمية الدراسة في أنها:

 بجامعة امللك خالد.وأداء املوظفين عمادة املوارد البشرية العالقة بين تبرز  .1

يساعد  التدريبيةاطات واللقاءات والورش البشرية وتنفيذ سائر النشوبي الجامعـة من الكوادر توفير الخدمات ملنس في املوارد البشرية عمادة  دور  ُتبين .2

 على تطوير األداء 

ساهم في تحديد .3
ُ
 في تطوير أداء منسوبي الجامعة.عمادة املوارد البشرية مستوى الدور الذي تلعبه  ت

 بمفاهيم أداء املوظفين  التعريف .4
ً
 إلى األطر الفكرية والنظرية والتي تطرقت لهذا املجال. استنادا

 :فرضيات الدراسة

 :التالية الفرضياتتتلخص فرضيات الدراسة 

 ".بجامعة امللك خالد املوظفينفي تطوير أداء عمادة املوارد البشرية لدور  داللة إحصائية ذو أثر الفرضية الرئيسية " يوجد 

 : التاليةالفرضيات الفرعية 

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين. .1

 . املوظفينفي تطوير أداء عمادة املوارد البشرية لالتدريبي للدور داللة إحصائية  ذويوجد أثر  .2

 .املوظفينفي تطوير أداء عمادة املوارد البشرية لالتطويري دور للداللة إحصائية  ذويوجد أثر  .3

 .املوظفين تطوير أداء فيعمادة املوارد البشرية ل للدور التحفيزي داللة إحصائية  ذويوجد أثر  .4

 :أهداف الدراسة

 من خالل األهداف التالية:تهدف الدراسة إلى توضيح أثر عمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين 

 بيان أثر للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين.  .1

 البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين. بيان أثر الدور التدريبي لعمادة املوارد  .2

 توضيح أثر الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين.  .3

 قياس أثر الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين.  .4

 :حدود الدراسة

 . القريقر - بجامعة امللك خالد املوظفين اإلداريينتقتصر الدراسة الحالية على : البشريةالحدود  .1

 بدراسة " دور الحدود النظرية .2
ً
 . أبها-بجامعة امللك خالد   "املوظفينأداء تطوير فيعمادة املوارد البشرية : تتحدد هذه الدراسة نظريا

 القريقر  -جامعة امللك خالدتنحصر الحدود املكانية للدراسة الحالية بحدود  :الحدود املكانية .3

 هـ.1441للعام الجامعي  األول الدراسي الفصل يتم إجراء الدراسة الحالية خاللالحدود الزمانية:  .4

 :الدراسات السابقة

هدفت هذه الدراسة إلى  :املوظفين في مؤسسات التعليم العالي"دور النخبة القيادية في رفع كفاءة األداء لدى بعنوان "  (2016دراسة األسطل ) •

حليلي لهذا التعرف على دور النخبة القيادية في رفع كفاءة األداء لدى املوظفين في بعض مؤسسات التعليم العالي، استخدم الباحث املنهج الوصفي الت

مجتمع الدراسة في املوظفين األكاديميين ورؤساء األقسام اإلدارية املتفرغين في  الغرض، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات للدراسة، وتمثل

، وأخذ الباحث عينة عشوائية عددها )616بعض مؤسسات التعليم العالي والبالغ عددهم )
ً
( ، ومن نتائج الدراسة أنه يوجد دور للنخبة 237( موظفا

 تساهم النخبة القيادية في توفير بيئة عمل %65.4ي مؤسسات التعليم العالي بوزن نسبي بلغ )القيادية في رفع مستوى كفاءة األداء لدى املوظفين ف
ً
( وأيضا

(، وكذلك تساهم النخبة القيادية في توافر االتصال الوظيفي الفعال  %67تساعد على زيادة مستوى كفاءة املوظفين في مؤسسات التعليم العالي بنسبة )

(، وتساهم النخبة القيادية في توفير الحوافز التي تساعد %66.2اءة املوظفين في مؤسسات التعليم العالي بوزن نسبي )الذي يساهم في زيادة مستوى كف

 (  %63.7على زيادة مستوى كفاءة املوظفين في مؤسسات التعليم العالي بنسبة )

 التطوير إدارة  دور  التعرف على إلى الدراسة هذه  هدفت : "الوظيفي األداء تحسين في اإلداري  التطوير  إدارة ( بعنوان" دور 2013دراسة الشريف ) •

 (27على) تحتوي  استبانة تصميم  تم  الرسالة أهداف ولتحقيق العزيز،  عبد امللك  جامعة االداريات في للموظفات  الوظيفي  األداء تحسين في االداري 

 قيام  الدراسة إلى: نتائج أشارت وقد موظفة، (241) وعددهم  العزيز عبد جامعة امللك في اإلداريات املوظفات  من الدراسة  مجموعة وتكونت ، فقرة 
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 وتطوير تحديث التالية: املحاور  خالل من وذلك ، داخل الجامعة واألقسام اإلدارات كل مع بالتعاون  لتحقيقه تسعى الذي  بالدور  اإلداري  التطوير إدارة 

 للعاملين. الوظيفية االحتياجات تحديد العمل، وطبيعة حجم  ضوء على التنظيمية تطوير الهياكل الجامعة، داخل العمل وطرق  أساليب

، هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية التدريب في األجهزة الحكومية ومدى فاعلية البرامج التدريبية في إحداث التغيير (2012دراسة األكلبي ) •

االستمرار في حصر اختيار االحتياجات التدريبية وتحليلها ومراجعتها لربط أهداف التدريب  في املؤسسات العامة، ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة 

 وأنشطته باملشكالت الحقيقية واالحتياجات الفعلية.

هدفت الدراسة إلى  :" أثر املمارسات االستراتيجية إلدارة املوارد البشرية على أداء الجامعات الخاصة في األردن" بعنوان( 2012دراسة القاض ي ) •

باحث بتصميم التعرف على أثر املمارسات االستراتيجية إلدارة املوارد البشرية على أداء الجامعات الخاصة في األردن، ولتحقيق أهداف الدراسة قام ال

( مفردة، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وأبرزها: يوجد أثر ذو 88( فقرة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة املكونة من )38) استبانة شملت

إحصائية اللة داللة إحصائية للممارسات االستراتيجية إلدارة املوارد البشرية على أداء املوظفين في الجامعات الخاصة في األردن، كما يوجد أثر ذو د

صائية لالستقطاب والتعيين والتدريب والتطوير ومشاركة املوظفين على أداء املوظفين في الجامعات الخاصة األردنية، كما يوجد أثر ذو داللة إح

 األردن. لالستقطاب والتعيين والتدريب بينما ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم التعويضات على أداء املوظفين في الجامعات الخاصة في

 وتنمية بناء في اإلداري  التطوير إدارة  دور  تناولت :"اإلبداعية القدرات ( بعنوان " دور إدارة التطوير اإلداري في بناء وتنمية1429دراسة حنان ) •

 وتحسين املنظمة، تطوير  في أهمية من اإلداري  إدارة التطوير لدور  ملا  العزيز، انطالقا عبد امللك  جامعة في الطالبات  شطر  ملنسوبات القدرات اإلبداعية

 مع االيجابي  للتفاعل املوظف  تهيئة في اإلداري  التطوير إدارة  تساهم  :أهمها من النتائج  من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد .التحديات ملواكبة أدائها

 اإلدارية من ملمارساته املستمر للتطوير  املوظف دفع على اإلداري  التطوير إدارة  تعمل .الحسنة اإلنسانية العالقات من جو  إيجاد  من خالل املواقف

 اإللكترونية.  إلى األنظمة اليدوية، العمل ممارسات من التحول  على تساعد تدريبية دورات  تقديم  خالل:

واقع ممارسة إدارة املوارد البشرية في رئاسة جامعة القا2009دراسة رسول وكاظم ) • تناولت هذه الدراسة تحليل واقع  :دسية"( بعنوان " تقويم 

( استمارة تم إعدادها 90ممارسات إدارة املوارد البشرية في رئاسة جامعة القادسية، وتمثل مجتمع الدراسة من املوظفين في رئاسة الجامعة، إذ تم توزيع )

بالجامعة من وحدة مستقلة خاصة بقسم املوارد البشرية والحاقها بقسم لهذا الغرض على عينة عشوائية، وتوصلت الدراسة إلى خلو الهيكل الخاص 

إذ جاءت خمس مستقل تابع للدائرة اإلدارية والقانونية. وخلصت هذه الدراسة إلى أن مستوى تنفيذ وظائف إدارة املوارد البشرية بين السلب وااليجاب، 

 وير، وتقييم األداء، وتقييم الوظائف، والصحة والسالمة( بمستوى تنفيذ عالي وايجابي.وظائف متمثلة بـ )تخطيط املوارد البشرية، والتدريب، والتط

 البشرية، املوارد وفعالية ( على وظائف ITاملعلومات ) لتكنولوجيا املحتمل األثر استكشاف هدفت الدراسة، (Haines and Lafleur, 2008)دراسة  •

 التعويضات املوظفين، واالستقصاءات، واستحقاقات )املراجعات  واسعة مجاالت تسعة خالل من املعلوماتتكنولوجيا  استخدامات على والتعرف

 املوارد مشاركة املوظفين(، ومدى  والتطوير، وعالقات والتدريب والتوظيف الوظيفي، والتطوير والتخطيط وأداء اإلدارة، والسالمة، والصحة واملكافآت،

 556شملت    عينة على استقصائية دراسة عمل تم  هذا األثر، لقياس فعلية محاولة أول  الدراسة هذه  وتعتبر وفعاليتها، تيجيةالوظائف االسترا  في البشرية

 تطبيقات استخدام في التوسع أن :التالية إلى النتائج الدراسة توصلت . الرائدة  الكندية الشركات في البشرية للموارد املديرين التنفيذيين كبار من

 عملية في محوري  وعامل استراتيجي واعتبارهم شريك االستراتيجية الوظائف في بإشراكهم  مرتبط البشرية وظائف املوارد املعلومات لدعم  تكنولوجيا

 .املوارد البشرية وظائف في واالستراتيجية التقنية تكنولوجيا، املعلومات والفعالية استخدام بين قوية إيجابية عالقة وجود الدراسة التغيير، أثبتت

 :اإلطار النظري للدراسة: املحور الثاني

 :األداء مفهوم

على أنه: " نتاج السلوك، فالسلوك هو النشاط الذي يقوم به األفراد، أما نتاجات السلوك فهي النتائج    (Performance)األداء    F.W. Nickolsيعرفه  

في هذا الصدد أنه ال يجوز الخلط بين اإلنجاز واألداء، "ذلك أن السلوك  Thomas Gilbert)التي تمخضت عن ذلك السلوك" كما أشار توماس جلبرت )

في املنظمة كعقد االجتماعات، أو تصميم نموذج، أو التفتيش، أما اإلنجاز فهو ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف   هو ما يقوم به األفراد من أعمال 

جاز، أي أنه مجموع األفراد عن العمل، أي أنه مخرج أو إنتاج، أو نتائج، كتقديم خدمة محددة أو إنتاج سلعة ما. أما األداء فهو التفاعل بين السلوك واإلن

، على أن تكون هذه النتائج قابلة للقياس )جاه هللا، الس
ً
 (.88، ص2015لوك والنتائج التي تحققت معا

 املساهمة قيمة من  نقص  أو  زيادة  إلى تؤدي  التي السلوكيات خالل  من  املنظمة أهداف تحقيق  في املوظفين  "مساهمة بورمان حسب األداء كما يعكس 

 (.117، ص2008الفعالية")طويل، إلى باملنظمة للوصول 

 :أنواع األداء

ماد عليه إن تصنيف األداء كغيره من التصنيفات املتعلقة بالظواهر االقتصادية، اختيار املعياري الدقيق والعملي في الوقت ذاته الذي يمكن االعت

إنه يمكن نقل املعايير املعتمدة في تصنيف هذه األخيرة واستعمالها  لتحديد مختلف األنواع، وبما أن األداء من حيث املفهوم يرتبط إلى حد بعيد باألهداف ف

 (:9، ص2015في تنصيف األداء كمعايير الشمولية الذي قسم إلى كلية وجزئية )صبرينة،
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تحقيقها، وفي إطار هذا النوع من هو الذي يتجسد باإلنجازات التي ساهمت جميع العناصر والوظائف أو األنظمة الفرعية للمؤسسة في    :  األداء الكلي .1

 األداء يمكن الحديث عن مدى وكيفيات بلوغ املؤسسة أهدافها الشاملة كاالستمرارية، الشمولية، األرباح، النمو.

تقييم عناصر  وهو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة وينقسم بدوره إلى عدة أنواع تختلف باختالف املعيار املعتمد لاألداء الجزئي:   .2

 املؤسسة. من هذه التعريفات يخلص الباحث إلى أن األداء الكلي للمؤسسة ما هو إال نتيجة تفاعل أداءات أنظمتها الفرعية.

 : مفهوم األداء الوظيفي

األنشطة بها، وذلك  مؤسسة باعتباره الناتج ملحصلة جميع  ملؤسسة ويحتل مكانة خاصة داخل أي يرتبط بكل من سلوك الفرد وا : " داء الوظيفياأل 

 (.11، ص2016على مستوى الفرد واملؤسسة والدولة". )حنان،

لتحقيق بعض األهداف التي ويتم من خالله  وظيفة التي يشغلهاممارسته للمن خالل ينتج ويعرف الباحث األداء الوظيفي على أنه سلوك إنساني 

 تخدم املؤسسة أو املنظمة التي يعمل بها. 

 :  الوظيفيمؤشرات األداء 

، 2016يمثل األداء األساس للحكم على فاعلية األفراد والوحدات اإلدارية واملؤسسات وذلك من خالل مجموعة من املؤشرات وأهما: )حنان،

 (:11ص

 اإلنتاجية املرتفعة. .1

 الروح املعنوية لألفراد العاملين ومعدالت الغياب عن العمل.  .2

 مدى انجاز املهام والواجبات بدقة واتقان وسرعة.  .3

 القدرة على االبداع واالبتكار.  .4

 درجة االنضباط واحترام النظام وأسلوب التعامل مع املوظفين.   .5

 .تمستوى التعاون مع فريق العمل واملرونة والقدرة على انجاز القرارا  .6

 : عناصر األداء الوظيفي 

 (:73، ص2013إن أهم عناصر األداء الوظيفي تتمثل في اآلتي )الحسيني وآخرون، 

 : وتشمل املعارف العامة، واملهارات الفنية واملهنية، والخلفية العامة عن الوظيفة واملجاالت املرتبطة بها. املعرفة بمتطلبات الوظيفة .1

يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من رغبة ومهارات وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون  : وتتمثل في مدى ما نوعية العمل  .2

 الوقوع في األخطاء. 

 : أي مقدار العمل الذي يستطيع املوظف إنجازه في الظروف العادية للعمل، ومقدار سرعة هذا اإلنجاز.كمية العمل املنجز .3

لجدية والتفاني في العمل وقدرة املوظف على تحمل مسؤولية العمل وإنجاز األعمال في أوقاتها املحددة، ومدى حاجة هذا وتشمل ا  :املثابرة والوثوق  .4

 املوظف لإلرشاد والتوجيه من قبل املشرفين.

 : العوامل املؤثرة على األداء الوظيفي

 (:74، ص2013لحسيني وآخرون،يتأثر األداء الوظيفي بجملة من العوامل يمكن تصنيفها على النحو التالي )ا 

 غياب األهداف املحددة. .1

 في اإلدارة يؤدي إلى ضعف الشعور باملسؤولية مما يؤدي إلى تدني مستوى األداء لدى هؤالء املوظفين. املوظفين عدم مشاركة  .2

 املادي واملعنوي الذي يحصل عليه املوظف.اختالف مستويات األداء وعدم نجاح األساليب اإلدارية في الربط بين معدالت األداء واملردود  .3

مشكالت الرضا الوظيفي، فانخفاضه يؤدي إلى أداء ضعيف وانتاجية أقل والعكس صحيح، ويتأثر الرضا الوظيفي بعدد من العوامل التنظيمية  .4

عوامل التنظيمية كاملسئوليات والواجبات والشخصية للموظف، مثل العوامل االجتماعية كالسن واملؤهل التعليمية والجنس والعادات والتقاليد، وال

 ونظام الترقيات والحوافز في املنظمة.

لك نتيجة  التسيب اإلداري والذي يعني ضياع ساعات العمل في أمور غير منتجة بل قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على أداء املوظفين اآلخرين، وقد يعود ذ .5

 سائدة في املنظمة.أسلوب القيادة أو اإلشراف أو الثقافة التنظيمية ال

 طوير أداء املوظفين تاملوارد البشرية في عمادة  أثر 

 )املصدر: الدليل التنظيمي إلدارة التطوير اإلداري، جامعة امللك خالد(: مهام قسم التنظيم اإلداري 

 دراسة التنظيمات اإلدارية الحالية وتطويرها. .1

 العمل باإلدارات وتحسينها وإعداد األدلة التنظيمية واإلجرائية لها.متابعة إجراءات ولوائح وأنظمة العمل ونماذج  .2

 متابعة تحسين وتطوير بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. .3
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 متابعة عملية تقييم األداء الوظيفي وإعداد التقارير الالزمة. .4

 الثاني من قادة املستقبل.إعداد القادة اإلداريين ومتابعتهم وتنمية مهاراتهم وإعداد الصف  .5

 تلقي الشكاوى املقدمة من قبل موظفي الجامعة والعمل على معالجتها. .6

 تلقي املقترحات التنظيمية والتطويرية من كافة منسوبي الجامعة ودراستها.  .7

 دراسة املشاكل اإلدارية ووضع الحلول املناسبة لها.  .8

 الهيئات واملؤسسات الوطنية والدولية ذات العالقة بالجودة.تهيئة اإلدارات للوفاء بمتطلبات ومعايير  .9

 االسهام في نشر الفكر القيادي واإلداري عن طريق التثقيف والتوعية اإلدارية. .10

 تهيئة املوظف الجديد للتأقلم مع الحياة املهنية الجديدة. .11

 اإلشراف على عملية التوزيع الوظيفي ومتابعتها وتقييمها. .12

 ت التوصيف الوظيفي لكافة موظفي الجامعة اإلداريين والفنيين.إعداد وتحديث بطاقا .13

 تقديم االستشارات اإلدارية لإلدارات املختلفة في كافة املجاالت التنظيمية واإلدارية. .14

 حل النزاعات والصراعات في بيئة العمل. .15

 لك خالد(:)املصدر: الدليل التنظيمي إلدارة التطوير اإلداري، جامعة امل العمادة التدريبي مهام

 الرؤيا في التدريب: السعي ألن تكون االسم األول في مجال التدريب على مستوى جامعات اململكة من خالل التنمية املهنية وتطوير األداء. .1

ي واستخدام الرسالة التدريبية: تهيئة بيئة تدريبية إيجابية تسهم في مساعدة املوظفين على اكتشاف طاقاتهم واستثمارها بتقديم تدريب احتراف .2

 تقنيات حديثة لتحقيق األهداف املرجوة. 

 الغاية: االلتزام بتقديم تدريب نوعي ومنهي، قائم على كل ما هو جديد ومفيد من أجل تحقيق األهداف املرجوة. .3

 .االحتراف –الشفافية  –العدل  –التنظيم  -القيم: االلتزام .4

 التنظيمي إلدارة التطوير اإلداري، جامعة امللك خالد(:)املصدر: الدليل  األهداف التدريبية للعمادة

 الوصول باملوظفين للتميز بتقديم كل املهارات والتقدير والدعم. .1

 سد االحتياجات التدريبية للموظفين ابتداء من تحليل االحتياجات التدريبية وانتهاء بتقويم فعالية وأثر التدريب. .2

 ملعايير عالية تواكب متطلبات العصر.تأصيل وتعزيز مفهوم التدريب  .3
ً
 التطبيقي بتقديم برامج نوعية وفقا

 االرتقاء باملهارات املهنية والسلوكيات الوظيفية من مستوى االنعدام والنقص إلى مستوى الكفاية واالتقان. .4

 تنمية املعرفة الفنية واإلنتاجية واإلدارية واالقتصادية املرتبطة بالوظيفة.  .5

 )املصدر: الدليل التنظيمي إلدارة التطوير اإلداري، جامعة امللك خالد(: يب بالعمادةمهام قسم التدر 

 تخطيط العملية التدريبية لجميع موظفي الجامعة اإلداريين والفنيين ومن في حكمهم.  .1

 تصميم بطاقة املسار التدريبي للموظفين وتحديث بياناتهم بشكل دوري. .2

وظفي الجامعة اإلداريين والفنيين بما يتوافق مع مهام العمل التي يمارسونها بالتنسيق مع الجهات ذات  دراسة وتحديد االحتياجات التدريبية مل .3

 العالقة.

 اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتماد الحقائب التدريبية في ضوء االحتياجات التدريبية والرفع بها لجهات االختصاص للموافقة. .4

 قة بالتدريب داخل وخارج الجامعة.التنسيق مع الجهات ذات العال .5

 )املصدر: الدليل التنظيمي إلدارة التطوير اإلداري، جامعة امللك خالد(:دور العمادة التطويري 

األدلة : االشراف على تطوير التنظيمات اإلدارية الحالية ومتابعة إجراءات ولوائح وأنظمة ونماذج العمل باإلدارات وتحسينها وإعداد الهدف العام

 التنظيمية واإلجرائية له وتحسين بيئة العمل.

 املساهمة في تحقيق رؤية ورسالة وقيم الجامعة. .1

 إحداث تطوير إداري شامل للموارد البشرية اإلدارية والفنية بالجامعة. .2

 مساعدة القيادات العليا بالجامعة في اتخاذ القرارات اإلدارية وتحقيق أهداف الجامعة االستراتيجية. .3

 ابعة أحداث التجارب والتطبيقات التي تمارس لتطوير املوارد البشرية ومدى إمكانية تطبيقها في الجامعة.مت .4

 متابعة إجراءات ولوائح وأنظمة ونماذج العمل باإلدارات وتحسينها وإعداد األدلة التنظيمية واالجرائية لها. .5

 الجامعة وخارجها.تقديم االستشارات اإلدارية لإلدارات املختلفة داخل  .6

 االسهام في نشر الفكر القيادي واإلداري. .7



 ي ....                                                                                                             الحسين النعمدراسة تطبيقية -عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين  دور  

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 521-537 
 526 

 

 االشراف على العملية التدريبية لجميع موظفي الجامعة اإلداريين والفنيين. .8

 االشراف على عمليات االبتعاث املوجهة ملنسوبي الجامعة من املوظفين اإلداريين والفنيين ومن في حكمهم.  .9

 وتنمية مهاراتهم واعداد الصف الثاني من قادة املستقبل.إعداد القادة اإلداريين ومتابعتهم  .10

 إجراء الدراسات التنظيمية والتطويرية ذات العالقة ورفعها للجهات املختصة. .11

 (، أن دور العمادة التطويري تظهر في املجاالت التالية:307، ص2016ويرى )العبيدي، 

 إليها ومعطيات الظروف املحيطة والخصائص الذاتية للمنظمة.إقامة بناء تنظيمي مرن ومتوافق مع طبيعة املهام املوكلة  .1

 مع متطلبات العصر ومتغيراته،  .2
ً
 ومتوافقا

ً
 متكامال

ً
 وثقافيا

ً
 وفكريا

ً
 وتقنيا

ً
 علميا

ً
ومرتكزات إلى التقنية، تكوين هيكل املوارد البشرية في التنظيم تكوينا

 البشرية وتمكينهم من املشاركة بالرأي وصنع القرار.وتوفير سبل التنمية املستمرة لتلك املوارد 

 لحل مشكالتها. .3
ً
 تكوين وتنمية وتطوير الرصيد املعرفي للمنظمة واعتماد البحث العلمي والتطوير التقني سبيال

 ت التأثير.تصميم األنشطة والعمليات وتنسيق العالقات بين عناصر املنظمة الداخلية، وتنمية عالقاتها مع العناصر الخارجية ذا  .4

 خلق ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير الهادف، وتنمية ودعم عالقات التعاون والتفاعل الديموقراطي بين عناصرها. .5

 )املصدر: الدليل التنظيمي إلدارة التطوير اإلداري، جامعة امللك خالد(: دور العمادة التحفيزي 

ي تهدف إلى حث األفراد على العمل بكفاءة وفاعلية، وعلى تنمية وتعزيز األداء اإلبداعي في تعتبر الحوافز املادية واملعنوية إحدى الوسائل الهامة الت

فكرية واإلنتاجية، املنظمات، فالحوافز لها أثر على تشجيع املوظفين على اإلبداع واملبادرة والتجديد، وبذل مزيد من الجهد في اإلنجاز وزيادة الطالقة ال

 
ً
 رئيسيا

ً
 (.83، ص2013 في املنظمات املبدعة وركيزة أساسية لوجود االبداع وتنميته. )الحسيني وآخرون، وتعتبر الحوافز مقوما

ن  ويرتبط نجاح املنظمات وتقدمها وابداعها بما فيها الجامعات على ما تقدمه من حوافز معنوية أو حوافز مادية للموظفين املستحقين لها دو 

ع من الحوافز ويختلف ذلك بالنسبة للفرد الواحد حسب تدرجه الوظيفي ومدة عمله ومكانته ومستواه استثناء، وعادة تستخدم املنظمات أكثر من نو 

 إمكانات املنظمة وفلسفتها في نوع الحافز املمنوح، وتبقى املسؤولية على اإلدارة في اختيار تصنيفات الحوافز امل
ً
ناسبة ووضع القواعد اإلداري، وتؤثر أيضا

 توزع حوافزها بشكل دوري وخارج نطاق األنانية واملحسوبية والعالقات الخارجية والشخصية.واألسس التي من خاللها 

(، الحوافز بأنها املقابل املادي واملعنوي الذي يقدم لألفراد كتعويض عن أدائهم املتميز، وبالتالي فإن التعويض الذي 2016ويعرف )أبو عالن، 

ى حافز أو مكافأة، ويحتاج األمر أن تكون إدارة املؤسسة من خالل إدارة ملوارد البشرية واملديرين التنفيذيين يحصل عليه الفرد كمقابل ألدائه املتميز يسم

 لديهم بحيث يكون الحافز على قدر الكفاءة في األداء. املوظفينقادرة على قياس أداء 

مادية، الثقة باملوظف املتميز، إعطاؤه بعض الصالحيات، إعطاؤه  كما تشمل طرق ومبادرات تحفيز ومكافأة املوظفين املتميزين تقديم مكافأة 

والثناء، ترتيب شهادات شكر، توجيه عبارات الثناء له، تسليمه درع تميز، جعله املوظف املثالي للشهر، تشجيعه في إبداعاته، الدعم املعنوي من البشاشة  

 ملدة قصيرة مثل يوم أو نصف يوم. من لقاء للمتميزين مع مدير الجامعة أو الوكيل، تخصيص تذكرة أو 
ً
رحلة عمرة سنوية للمتميز، جعل املتميز مديرا

املتميز ودرجة االعتماد  األفكار في هذا املجال إعطاء األولوية للمتميزين باإلجازات واالنتداب والدورات، وتبني آرائهم الجيدة ونسبتها لهم، وإيضاح مدى دور  

 يفضل نقل املوظف  عليه، وتكريمه أمام زمالئه، ونش
ً
ر أسماء املتميزين عن طريق وسائل اإلعالم كرسالة الجامعة أو مواقع التواصل االجتماعي، أيضا

يزين خارج املتميزين إلى مكان أفضل، وتلمس مشاكله ومساعدته على خلها وتجاوزها سواء كانت في العمل أو خارجه، كذلك يمكن إقامة مناسبة مع املتم

طاء املتميز األولوية في الترقية وفي املهمات، وتدريب املتميزين وهم على رأس العمل، وتنظيم رحالت للمتميزين داخلية وخارجية،  أوقات العمل، وإع

 .( http://rs.ksu.edu.saاملصدر:) ومساعدتهم في إكمال دراستهم في حال رغبتهم.

وافز التي تقدمها  العمادة: أنواع الح

 يرى الباحث أن العمادة تقوم بدور تحفيزي كبير للموظفين لديها من خالل تقديم العديد من الحوافز والتي منها:

وافز املعنوية:   .1  الح

 والتي يقصد بها تلك الحوافز التي ليس لها أي ارتباط بالنواحي املالية وإنما تركز على الوسائل املعنوية فقط والتي من بينها:

 : وتتمثل في العمل على إشراك املوظفين بالجامعة عند اتخاذ بعض القرارات التي لها عالقة بعملهم ووظائفهم بالجامعة.املشاركة في اتخاذ القرارات •

 تكون مصحوبة بما يرافقها من عالوات مادية.الترقية •
ً
 : وهي تقدم من جانب العمادة كحافز معنوي وهي أيضا

 لوب يعمل على تنويع واجبات الوظيفة ومسؤولياتها والتجديد في أعبائها.: وهو أساالثراء الوظيفي •

ويعني ذلك إدراج أسماء املتميزين واملبدعين من املوظفين في العمل واألداء والوظيفي في لوحات توضع بالجامعة مما يزيد من والء  لوحات الشرف:  •

 املوظفين ويدفعهم ملزيد من الجهد.

 ملجهوداتهم تسليم األوسمة والدروع:  •
ً
 وتقديرا

ً
 في الجامعة كأحقية واعتراف بقدراتهم واحتراما

ً
 وتميزا

ً
 ترتبط بفئات املوظفين األكثر إبداعا

ً
وهي دائما

 بالجامعة وهي عادة ما تقدم في حفالت تكريم بالجامعة.

http://rs.ksu.edu.sa/
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 وتدفعه لبزل املزيد من الجهد في مجال عمله.وهي بالغة األهمية ويترك هذا النوع من التحفيز أثر في نفس املوظف  شهادات الشكر والثناء: •

 وهو تحديده كل عام من بين مجموعة من املوظفين بالجامعة. املوظف املثالي: •

وافز املادية:  .2 وهو نوع من الحوافز الذي تقوم العمادة بتقديمه في صورة مادية للموظف، والهدف من هذا النوع من الحوافز املادية هو رفع الح

األداء لدى املوظفين، والحوافز املادية ترتبط ارتباط وثيق بمزايا املوظفين بالجامعة من رواتب وأجور وعالوات وبدالت مالية  الكفاءة وتحسين 

 تتمثل الحوافز املادية التي تقدمها العمادة في الجوانب التالية: وتعويضات ومكافآت ومعاشات تقاعدية.

 وظف. مكافأة على نوعية العمل أو مهام يقوم بها امل •

 مكافأة االنضباط في العمل. •

 :الدراسة التطبيقية: املحور الثالث

التي قام بها الباحث بهدف الوصول إلى نتائج تخدم األهداف التي يحاول هذا  البحث على اإلجراءات اإلحصائيةيشتمل هذا القسم من 

 البحث تحقيقها، وقد اشتملت تلك االجراءات االحصائية على:

الكيفية التي نفذ  - إجراءات إعداد تصميم استبانة البحث وكيفية تطبيقها -املجتمع الذي طبقت عليه الدراسة  -منهج البحث العلمي املتبع   .1

 .األساليب اإلحصائية الوصفية لتحليل وتفسير ومناقشة نتائج أسئلة البحثالتحقق من صدق وثبات استبانة البحث،  -ها البحثب

 منهجية الدراسة:

 والذي يقصدبهدف دراسة " دور عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد "، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي 

  املترابطة الظواهر من أو مجموعة أو إدارية إنسانية أو اجتماعية لظاهرة  والكيفي الكمي الوصف تستهدف التي البحث صفة " به
ً
 استخدام خالل من معا

  املشكلة تحديد معها يسهل بدرجة واضحة البحث محل الظواهر أو الظاهرة  يجعل مما املختلفة، البيانات جمع أدوات
ً
  تحديدا

ً
  واقعيا

ً
 الختيار تمهيدا

 (..118 ،2013حولها )األشعري، والتساؤالت الفروض

 : النظرية والتطبيقية بيانات الدراسةمصادر 

 اعتمد الباحث في هذا الجانب على مصدرين هما:

حيثياتها ومحتواها النظري دور العمادات بالجامعات : والتي اشتملت على الكتب والدوريات العلمية والتي تناولت في املصادر الثانوية )النظرية( .1

مبادئ التعلم ، إضافة لذلك الرجوع إلى التقارير والندوات واملؤتمرات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع املوارد البشرية وتطوير أداء املوظفينو 

 .  القائم على االستقصاء في التطوير املنهي

دور عمادة املوارد البشريةفي تطوير  : واعتمد فيه الباحث على املسح امليداني من خالل استطالع آراء عينة البحث حول  )التطبيقي(األسلوب امليداني   .2

وذلك عن طريق أخذ عينة مالئمة بواسطة استبانة الكترونية تضمنت أبعاد البحث األساسية والتي صممها الباحث  أداء املوظفين بجامعة امللك خالد "، 

 لهذا الغرض.خص
ً
 يصا

 :مجتمع الدراسة

 بجميع طبقاته وشرائحه وخصائصه وبشكل موحد يعكس اإلطار العام لوجوده سواء أكان  يقصد باملجتمع "  
ً
 كامال

ً
الكل الذي يمثل األصل تمثيال

 يمكن دراسته دراسة شاملة
ً
 فإنه   ذلك من األحياء األرضية أو الجوية أو املائية في مكان محدد ووقت محدد ايضا

ً
 أو جزئية، إال إذا كان املجمع صغيرا

ً
نسبيا

اإلداريين  (، هذا ويتكون مجتمع البحث الحالي من جميع املوظفين 35، ص2016يمكن التحكم في حجمه من أجل الوصول إلى نتيجة معينة". )األشعري، 

 (  315دفون بالبحث والذين يبلغ عددهم )واملستهالقريقر أبها  بجامعة امللك خالد
ً
والذين هم على رأس العمل خالل فترة تطبيق هذا البحث وموظفه  موظفا

 م.2019 /ـه1441للعام 

 : عينة الدراسة

 لذلك، فقد عمد الباحث إلى أخذ عينة مالئمة وذلك من خالل توزيع اال 
ً
ستبانة بما أن أسلوب املسح الشامل يحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة، واختصارا

 على مجتمع البح
ً
 من املوظفين بعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد، وهو يعتبر حجم عينة دراسة <  154ث، حيث تم استالم )إلكترونيا

ً
مما  30( ردا

مفردة، وهي التي خضعت بياناتها إلى  30يجعلها تتفق مع نظرية النهايات املركزية والتي تشترط أن يكون أقل حجم عينة تتبع بياناتها التوزيع الطبيعي ≤

 بـ )
ً
( ومن ثم تحليلها وتفسير نتائجها بهدف االجابة على تساؤالت البحث والتحقق SPSSترميزها بالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واملعروفة اختصارا

 لألهداف التي يسعى إلى بلوغها.
ً
 من فرضياته وصوال
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 :دراسةخصائص مجتمع ال

ومجتمعها، يعطي فكرة عامة عن أهم السمات والصفات والخصائص التي تتصف بها عناصر ومفردات إن الوقوف على خصائص عينة البحث 

خبرة العملية، البيئة التطبيقية للبحث، حيث أن درجة االختالف والتباين في خصائص عينة البحث من حيث )النوع، الفئات العمرية، املؤهالت العلمية، ال

 في نتائج البحث، وذلك بسبب التباين واالختالف في وجهات النظر واآلراء للواقع داخل البيئة الدورات التدريبية، املركز الوظيفي
ً
 ومباشرا

ً
 مؤثرا

ً
(، تلعب دورا

التطبيقية للبحث باختالف فئات تلك املتغيرات الشخصية. وألجل ذلك، وبهدف التعرف على خصائص عينة البحث الحالية قام الباحث بحساب 

 ملئوية للمتغيرات الشخصية لعينة البحث وهو ما يتضمنه الجدول اآلتي:التكرارات والنسب ا 

 (154يوضح التكرارات والنسب املئوية لخصائص عينة البحث )ن=  :(1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

(  %85.7أن )(، فيما يخص التوزيع النسبي للفئات العمرية لعينة البحث، يتضح  1املؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب املئوية بالجدول )باستقراء

سنة فأكثر. أما فيما يتعلق باملؤهالت العلمية، توضح  50( أعمارهم من %9.1سنة، إضافة إلى ) 30( أعمارهم أقل من %5.2سنة، بينما ) 50إلى  30بين 

(  %17.5ت الدبلوم فأقل، )( من مؤهال %20.1( من حملة مؤهل البكالوريوس، )%51.3املؤشرات اإلحصائية للنسب املئوية أن أكثر من نصف عينة البحث )

( من املوظفين، يليهم %61( ملؤهالت الدكتوراه. وفيما يخص املسميات الوظيفية، يتضح للباحث أن األكثرية وبنسبة )%11من مؤهالت املاجستير، )

( من العاملين بالعمادة %40.3يتضح أن )( من املدراء. وأما على نطاق الخبرة العملية ف%5.2( من رؤساء األقسام، )%13.9( من مديري اإلدارة، )20.1%)

( فقط  %8.4سنة، بينما ) 15إلى أقل من  10( خبرتهم تتراوح بين %22.7سنوات، ) 10إلى أقل من  5( خبرتهم تتراوح بين %28.6سنة فأكثر، )  15خبرتهم من 

( من املوظفين حصلوا على  %49.4البحث، يتضح للباحث أن ) سنوات. وأما فيما يخص الدورات التدريبية والتي حصل عليها أفراد عينة 5خبرتهم أقل من 

 الفئات العمرية 

 النسبة %  العدد  الفئات 

 5.2 8 سنة  30أقل من

 47.4 73 سنة   40سنة واقل من  30

 38.3 59 سنة   50سنة واقل من  40

 9.1 14 فأكثر  50

 املؤهل العلمي 

 النسبة %  العدد   الفئات 

 20.1 31 دبلوم فأقل

 51.3 79 بكالوريوس

 17.5 27 ماجستير 

 11 17 دكتوراه 

 املسمى الوظيفي 

 النسبة %  العدد   الفئات 

 20.1 31 مدير إدارة 

 61 94 موظف 

 5.2 8 مدير

 13.6 21 رئيس قسم 

 الخبرة العملية 

 النسبة %  العدد   الفئات 

 8.4 13 سنوات  5أقل من 

 28.6 44 سنوات   10سنة واقل من  5

 22.7 35 سنة   15سنة واقل من  10

 40.3 62 سنة فأكثر  15

 الدورات التدريبية 

 النسبة %  العدد   الفئات 

 4.5 7 لم أحصل على دورة 

 30.5 47 دورات  3 – 1

 15.6 24 دورات  6 – 4

 49.4 76 دورات  6أكثر من 
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( فقط  %4.5دورات تدريبية، ) 6إلى  4( من املوظفين تلقوا ما بين %15.6( تلقوا ما بين دورة إلى ثالثة دورات تدريبية، )%30.5دورات تدريبية، ) 6أكثر من 

 من املوظفين لم يتلقوا أي دورات تدريبية.

 :أداة الدراسة

 عمد الباحث إلى اتباع الخطوات التالية: هاوبناء ه لتطوير عتماد على اإلستبانة كأداة للدراسة تم اال 

 االطالع على األطر النظرية والفكريةواألدبية ذات العالقة بمحاور البحث. .1

 دور العمادات، واملوارد البشرية وتطوير أداء املوظفين. مراجعة العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة ب .2

 . دور العمادات، واملوارد البشرية وتطوير أداء املوظفينالبحث في قواعد املعلومات من خالل شبكة االنترنت حول  .3

بدوا تم عرض االستبانة في صيغتها األولية على بعض املحكمين من ذوي الخبرة في مجال إدارة األعمال بكلية األعمال جامعة امللك خالد، وقد أ  .4

 باتهم والتي كان لها األثر املباشر في بناء االستبانة وصياغة عباراتها ومحاورها.مالحظاتهم وقدموا تصوي

مجتمع على  https://forms.gle/pAX48x9ud8BnwxvV6تصميم االستبانة الورقية في شكل استبانة إلكترونية ومن ثم ارسال رابط االستبانة  .5

 البحث

 مكونات االستبانة:

 اشتملت استبانة البحث على قسمين رئيسيين هما:

( متغيرات شخصيةوهي: )الفئات العمرية، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي، سنوات الخبرة العملية، عدد 5وتضمن ) : البيانات األولية:القسم األول  -أ

 الدورات التدريبية(.

 ( عبارة موزعة على املحاور اآلتية:29( محاور وتتضمن )5، وعددها ): محاور االستبانةالقسم الثاني -ب

 ( عبارات. 6الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية، ويتكون من )املحور األول: 

 ( عبارات. 6: الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية، ويتكون من )املحور الثاني

 ( عبارات. 6: الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية، ويتكون من )املحور الثالث 

 ( عبارات.5ويتكون من ) ،: الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشريةالرابع املحور 

 ( عبارات.6ويتكون من ): أداء املوظفين، الخامس املحور 

 ملقياس ليكرت الخماس ي، وهو )غير موافق بشدة =
ً
،  3، ال أدري = 2موافق = غير ، 1وقد صمم الباحث فئات االستجابة على فقرات االستبانة وفقا

(، وبقسمة مدى 4= 1 – 5(، ولتحديد فئات متوسطات استجابة عينة البحث، فقد تم حساب مدى املقياس والذي يساوي )5، موافق بشدة =4موافق =

 املقياس على أعلى استجابة فقد تم التوصل إلى فئات املتوسطات الحسابية التالية:

 املتوسطات الحسابية لفئات مقياس استبانة البحث  :(2جدول )

 

 

 

 

 

 :وتتضمن الخطوات التاليةاملؤشرات السيكومترية الستبانة البحث، 

 :الظاهري )صدق املحكمين(الصدق  .1

 للخطوات التالية:
ً
 تم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة وفقا

ي إليه، عرض الباحث االستبانة في صورتها األولى على مجموعة من املحكمين بهدف التأكد من مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها باملحور الذي تنتم  -أ 

ومدى وضوح كل عبارة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله. حيث أبدوا مالحظاتهم وتصويباتهم من حذف  

 وتعديل لفظي ولغوي لعبارات أبعاد ومحاور االستبانة.

   -ب
ً
 استنادا

ً
 من جانب املحكمين.  لها تم التنويه  ملقام الباحث بتعديل ما يلزم من تصويبات بالحذف والتعديل لبعض الفقرات وإعادة صياغة بعضها لغويا

 

 الدرجة/ املدى  املتوسط املرجح  درجة املوافقة  م

1  
ً
  1.79إلى  1من  غير موافق بشدة/ ضعيفة جدا

ً
 ضعيفة جدا

 ضعيفة  2.59إلى  1.80من  غير موافق/ ضعيفة  2

 متوسطة  3.39إلى  2.60من  ال أدري/ متوسطة  3

 كبيرة  4.19إلى  3.40من  موافق/ كبيرة  4

5  
ً
  5إلى  4.20من  موافق بشدة / كبيرة جدا

ً
 كبيرة جدا

https://forms.gle/pAX48x9ud8BnwxvV6
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 صدق االتساق الداخلي لبيرسون  .2

رسون ومدى ترابط مضمون كل عبارة باملفهوم العام للمحور الذي تنتمي إليه، لجأ الباحث إلى للتأكد من مؤشرات صدق االتساق الداخلي لبي

ل، حساب مؤشرات ارتباط بيرسون بين درجة عبارة مع كل درجة محورها ومن ثم إيجاد درجة االتساق الداخلي بين درجة كل محور مع االستبانة كك

 والنتائج تتضمنها الجداول التالية:

 يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه :(3جدول )

 عند مستوى معنوية 
ً
 0.01** االرتباط دال إحصائيا

(، يتضح أن معامالت  3بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه بالجدول )باستقراء املؤشرات اإلحصائية ملعامالت ارتباط 

** إلى 0.80**( وعلى نطاق املحور الثالث بين )0.89** إلى 0.78**( وعلى نطاق املحور الثاني بين )0.90** إلى 0.86االرتباط للمحور األول تتراوح بين )

 عند 0.85** إلى 0.75**( وعلى نطاق املحور الخامس بين )0.89** إلى 0.56ابع بين )**( وعلى نطاق املحور الر 0.90
ً
**(، وهي جميعها دالة إحصائيا

 ( )**( مما يؤكد أن عبارات محاور االستبانة صادقة ملا وضعت لقياسه وتتسق باملفهوم العام للمحور الذي وضعت لقياسه. 0.01مستوى معنوية )

 يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة  :(4جدول )

 

 

 

 

 

 
 عند مستوى معنوية                                                        

ً
 0.01** االرتباط دال إحصائيا

(، يتضح أن  4الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبانة بالجدول )باملثل، باستقراء املؤشرات اإلحصائية ملعامالت ارتباط بيرسون بين 

 عند مستوى معنوية 0.94** إلى 0.85عد والدرجة الكلية لالستبانة تتراوح بين )معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بُ 
ً
**( وهي جميعها دالة إحصائيا

 صادقة ملا وضعت لقياسه وتتسق باملفهوم العام لالستبانة بدرجة كبيرة. ( )**( مما يؤكد أن محاور استبانة البحث أ 0.01)
ً
 يضا

 كرونباخ: αمؤشرات الثبات  .3

كرونباخ، والذي يقصد به " إمكانية الحصول على  αللتحقق من ثبات عبارات محاور وأبعاد استبانة البحث، عمد الباحث إلى حساب مؤشرات 

قراءات متقاربة  النتائج نفسها لو أعيد تطبيق االستبانة على نفس أفراد املجتمع بعد فترة من الزمن، كما يشير إلى أي درجة يعطى املقياس أو االستبانة

 ن أهم مؤشرات ثبات أبعاد استبانة البحث:(. هذا والجدول التالي يتضم168، ص2010عند كل مرة يستخدم فيها" )السبيعي، 

 ملحاور الفرعية والدرجة الكلية الستبانة البحث  كرونباخ αمؤشرات يوضح  :(6جدول )
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 االرتباط  العبارة 

1 0.89 ** 1 0.85 ** 1 0.80 ** 1 0.87 ** 1 0.80 ** 

2 0.90 ** 2 0.89 ** 2 0.87 ** 2 0.89 ** 2 0.84 ** 
3 0.88 ** 3 0.78 ** 3 0.90 ** 3 0.88 ** 3 0.75 ** 

4 0.89 ** 4 0.87 ** 4 0.90 ** 4 0.89 ** 4 0.85 ** 

5 0.86 ** 5 0.82 ** 5 0.89 ** 5 0.56 ** 5 0.84 ** 
6 0.87 ** 6 0.79 ** 6 0.90 **   6 0.84 ** 

 االرتباط باالستبانة  مضمون املحور  م

 ** 0.93 الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية  1

 ** 0.92 الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية  2

 ** 0.94 الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية  3

 ** 0.85 الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية  4

 ** 0.92 أداء املوظفين  5

 كرونباخ  α عدد العبارات  مضمون البعد  م

 0.94 6 الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية  1

 0.91 6 الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية  2

 0.94 6 الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية  3

 0.87 5 الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية  4

 0.90 6 أداء املوظفين  5

 0.975 29 الدرجة الكلية لالستبانة  
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، مما يؤكد ثبات 0.60والدرجة الكلية لالستبانة < ( أن جميع قيم ألفا كرونباخ على نطاق املحاور الفرعية 6يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول )

(، 0.60( أن الثبات يكون موثوق به إذا كانت قيمته ≤ 43، ص2009ووضوح مضمون محاور االستبانة لدى عينة البحث، حيث ذكر )جودة محفوظ، 

 في بيئة مماثلة من حيث الزمان واملكان.وبناًء على هذه املؤشرات من الثبات، فإن االستبانة ستعطي نفس النتائج إذا ما تم تطبيقها 

 :أساليب املعالجة االحصائية

لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الحزم 

 بالرمز )وال Statistical Package for Social Sciencesاإلحصائية للعلوم ال اجتماعية
ً
 (، والتي تتضمن ما يلي: SPSSتي يرمز لها اختصارا

 التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الخصائص الشخصية ألفراد مجتمع البحث. .1

ترتيب درجة  " وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد البحث تجاه كل عبارة وبعد، مع العلم بأنه يفيد في Meanاملتوسط الحسابي " .2

 ملتوسطات استجابة عينة البحث.
ً
 أهمية كل بعد وفقا

 لتحديد نسبة مجتمع البحث والتي تؤيد درجة ممارسة العبارة أو املحور. الوزن النسبي املرجح  .3

لبحث، ولكل محاور للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد البحث لكل عبارة من عبارات متغيرات ا  "Standard Deviation"االنحراف املعياري  .4

إلى عن املتوسط الحسابي، ويالحظ أن االنحراف املعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد مجتمع البحث لكل عبارة من عبارات متغيرات البحث، 

 جانب املحاور الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين املقياس. 

 يرسون، لقياس صدق االتساق الداخلي.معامل االرتباط ب .5

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات استبانة البحث. .6

 ومعامل اإللتواء، للتأكد من صالحية املتغيرات املستقلة لتحليل االنحدار املتعدد. DWودربن واتسون  ت تضخم التباين والتباين املسموحمعامال  .7

 نحدار املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع.تحليل التباين اآلحادي الختبار معنوية نموذج اال  .8

 في املتغير التابع )أداء املوظفين(.  .9
ً
 تحليل االنحدار التدريجي لتحديد أكثر املتغيرات املستقلة تأثيرا

 اإلحصاء الوصفي لبيانات الدراسة: 

 ة:الدراساملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية ملحاور 

 يوضح املتوسط املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية ملحاور البحث  :(7جدول )

 

 

 

 

 

 

 ( تتضح النتائج التالية:7باستقراء املؤشرات اإلحصائية للجدول )

 ، الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية ، الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية ،الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشريةأن املتوسطات الحسابية لـ ) •

)من  ( وهي تنحصر قيمها بين فئة املتوسط الحسابي الثالثة 5من  3.07إلى  2.79(  تتراوح بين )أداء املوظفين ، الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية

الدور التطويري  ، الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية ،د البشريةالدور التنظيمي لعمادة املوار ( مما يعني أن درجة ممارسة كل من ) 3.39إلى  2.60

( تأتي بدرجة متوسطة ودون املستوى املطلوب أن تكون عليه حتى تزيد أداء املوظفين  ،  الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية  ،  لعمادة املوارد البشرية

 من مستوى أداء املوظفين بجامعة امللك خالد. 

 يوضح مؤشرات مالئمة نموذج االنحدار املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع  :(8جدول )

 ترتيب األهمية  درجة املمارسة  الوزن النسبي  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مضمون املحور  م

 2 متوسط  0.61 1.12 3.05 الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية  -1

 4 متوسط  0.57 1.02 2.86 الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية  -2

 3 متوسط  0.60 1.05 3.01 الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية  -3

 5 متوسط  0.56 0.86 2.79 الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية  -4

 1 متوسط  0.61 0.98 3.07 أداء املوظفين  -5

  متوسط  0.57 1.01 2.86 املتوسط العام   

 مؤشر دربن واتسون  معامل االلتواء تضخم التباين التباين املسموح به املحور

 2> 1.74 0.348- 5.10 0.196 الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية

 0.062- 4.28 0.233 املوارد البشريةالدور التدريبي لعمادة 

 0.294- 5.39 0.185 الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية

 0.083 2.27 0.440 الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية

 0.188- - - أداء املوظفين



 ي ....                                                                                                             الحسين النعمدراسة تطبيقية -عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين  دور  

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 521-537 
 532 

 

، كما  0.05( وهي جميعها < 0.440إلى  0,196املسموح تتراوح بين )يتضح من املؤشرات اإلحصائية ملالئمة نموذج االنحدار، أن جميع قيم التباين 

 جميعها > 5.39إلى  2.27أن قيم تضخم التباين للمتغيرات املستقلة تتراوح بين )
ً
( كما أن جميع 2>  1.74، كما أن مؤشر دربن واتسون )10( وهي أيضا

اًء على ذلك يخلص الباحث إلى عدم وجود ارتباط متعدد بين املتغيرات املستقلة مما يسمح  ، وبن1معامالت االلتواء للمتغيرات املستقلة واملتغير التابع > 

 باستخدام تحليل االنحدار املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع. 

 تحليل االنحدار املتعدد )الفرضية الرئيسية(  اختبار الفرضيات من خالل

 يوضح مؤشرات معنوية نموذج االنحدار املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع  :(9جدول )

 الداللة قيمة ف  معامل التحديد R2 االرتباط املتعدد  R متوسط املربعات  درجة الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين

 0.000 138.901 0.79 0.89 1039.886 4 4159.546 االنحدار 

 7.487 149 1115.493 البواقي

 153 5275.039 املجموع 
 

( وأن معامل التحديد= 0.89( أن معامل االرتباط املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع =)9يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول )

لعمادة املوارد البشرية   الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية، الدور التطويري   ،الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية)(، أي أن املتغيرات املستقلة  0.79)

( من التباين الكلي في املتغير التابع ) أداء املوظفين ( بجامعة امللك خالد وأن قيمة )ف  %79، الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية( تفسر نسبة )

 عند مستوى معنوية )138.901=
ً
ن املتغيرات املستقلة واملتغير التابع. وبناًء على ( على معنوية نموذج االنحدار املتعدد بي0.05>  0.000( دالة إحصائيا

ن بجامعة ذلك يخلص الباحث إلى قبول نص الفرضية الرئيسية وهي " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفي

 امللك خالد ". 

 نتائج تحليل االنحدار التدريجي )نتائج الفرضيات الفرعية(

 يوضح مؤشرات نموذج االنحدار التدريجي بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع  :(10) جدول 

 لنتائج تحليل االنحدار التدريجي النتائج التالية:في سياق االجابة على الفرضيات الفرعية، يتضح من املؤشرات اإلحصائية 

دريجي  يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين، حيث يتضح من مؤشرات تحليل االنحدار الت .1

بجامعة امللك خالد، أن الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية يؤثر في تطوير  ألثر الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين 

 بناًء على قيمة %10.5أداء املوظفين بنسبة )
ً
( من إجمالي التباين الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد، وهي نسبة تأثير معنوية ودالة إحصائيا

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الزيادة في تحسين مستوى الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية ( 0.05>  0.000( مع مستوى داللة )4.136)ت = 

(. وعليه وبناء على هذه النتائج يخلص الباحث إلى أن الفرضية %10.5بالجامعة بدرجة واحدة، سيؤدي إلى تطوير أداء املوظفين بالجامعة بنسبة ) 

 لة إحصائية للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين" فرضية مقبولة.الفرعية األولى للبحث "يوجد أثر ذو دال

دريجي ألثر يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين، حيث يتضح من مؤشرات تحليل االنحدار الت .2

شرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد، أن الدور التدريبيلعمادة املوارد البشرية يؤثر في تطوير أداء الدور التدريبيلعمادة املوارد الب

 بناًء على قيمة )ت =  %9املوظفين بنسبة )
ً
( من إجمالي التباين الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد، وهي نسبة تأثير معنوية ودالة إحصائيا

(، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الزيادة في تحسين مستوى التدريب لعمادة املوارد البشرية بالجامعة 0.05>  0.016وى داللة  )( مع مست2.444

(. وعليه وبناء على هذه النتائج يخلص الباحث إلى أن الفرضية الفرعية الثانية  %9بدرجة واحدة، سيؤدي إلى تطوير أداء املوظفين بالجامعة بنسبة )

 لبحث "يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين"، فرضية مقبولة.ل

( مع 1.489ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين، حيث اتضح للباحث أن قيمة )ت = .3

( للدور التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين وهي قيمة تؤكد إلى عدم وجود تأثير معنوي للدور 0.05<  0139مستوى داللة )

 الداللة  ت  الداللة  قيمة ف  االنحدار التدريجي  التأثيرR2 االرتباط R االنحدار  املتغيرات املستقلة 

 0.000 3.849 - - - 0.79 0.89 2.726 (الثابت)

 0.000 9.220 0.000 182.98 0.672 0.557 البشرية الدور التحفيزي لعمادة املوارد 

 0.000 4.136 0.105 0.268 الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية

 0.016 2.444 0.009 0.175 الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية
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حث "يوجد  التطويري في تطوير اداء املوظفين بجامعة امللك خالد. وعليه وبناء على هذه النتائج يخلص الباحث إلى أن الفرضية الفرعية الثالثة للب

 اللة إحصائية للدور التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين"، فرضية مرفوضة.أثر ذو د

دريجي يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين، حيث يتضح من مؤشرات تحليل االنحدار الت .4

لبشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد، أن الدور التحفيزيلعمادة املوارد البشرية يؤثر في تطوير أداء ألثر الدور التحفيزيلعمادة املوارد ا 

 بناًء على قيمة  %67.2املوظفين بنسبة )
ً
( من إجمالي التباين الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد، وهي نسبة تأثير كبيرة ومعنوية ودالة إحصائيا

لعمادة املوارد  التحفيزي (، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الزيادة في تحسين مستوى الدور 0.05>  0.000( مع مستوى داللة )9.220)ت = 

(. وعليه وبناء على هذه النتائج يخلص الباحث إلى أن  %67.2البشرية بالجامعة بدرجة واحدة، سيؤدي إلى تطوير أداء املوظفين بالجامعة بنسبة )

 ولة.ضية الفرعية الرابعة للبحث "يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين"، فرضية مقبالفر 

 بالعمود الثاني )النحدار(، يمكن 10وبناًء على النتائج اإلحصائية لتحليل االنحدار التدريجي املتحصل عليها بالجدول )
ً
صياغة نموذج االنحدار ( وتحديدا

 التنبؤي بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع كالتالي:

 ( الدور التدريبي + الخطأ العشوائي 0.175( الدور التنظيمي + )0.268( الدور التحفيزي + )0.557+ ) 2.726تطوير أداء املوظفين = 

 النتائج والتوصيات: املحور الرابع

 لألساليب اإلحصائية املالئمة، ويمكن إجمال على النتائ القسم يشتمل هذا 
ً
ج اإلحصائية والتي توصل إليها الباحث من خالل اختبار فرضيات البحث وفقا

 أهم نتائج البحث الحالي في النقاط التالية:

 
ً
 نتائج الدراسة: :أوال

 ،الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية ،الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية ،الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشريةأن درجة ممارسة كل من ) .1

 ( تأتي بدرجة متوسطة.أداء املوظفين ،الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية

ادة املوارد البشرية تفسر نسبة  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد وأن دور عم .2

ويفسر الباحث هذا التأثير الكبير لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين إلى  ( من التباين الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد.79%)

ال املعرفة والقدرات اإلدارية،  ومن ثم إيجاد منظومة  ما تقوم به العمادة من استقطاب أفضل الكوادر والكفاءات املتميزة وتحفيزها وتطويرها في مج

نسوبي  متميزة على مستوى رفيع من األداء الوظيفي بجامعة امللك خالد بهدف تسهيل إجراءات العمل وإنجازها بالسرعة والكفاءة املطلوبة لجميع م

تسيير وتيسير اإلجراءات اإلدارية واملالية والخدمية لجميع الجامعة، وبدرجة عالية من اإلتقان، وهذا ينعكس بصورة واضحة وما نراه في سالسة

 (.1429(، ودراسة حنان )2013(، ودراسة الشريف )2016منسوبي جامعة امللك خالد. وهي نتائج تتفق مع دراسة األسطل )

( من التباين  %10.5دور التنظيمي يفسر نسبة )يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين" وأن ال .3

العمادة بأهمية  الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد. ويفسر الباحث الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين إلى إملام 

ملوظفين، حيث يساهم في خلق املناخ التنظيمي املالئم الذي يعمل الدور التنظيمي والذي يلعبه على جميع املستويات واألنشطة داخل الجامعة بين ا 

من على تحسين وتطوير أداء املوظفين بشكل مالئم وفعال، مما يساعد على تحقيق األهداف الفردية والجماعية التنظيمية بالجامعة، ويبرز ذلك 

عمادة إدارة املوارد البشرية ان  مل على تنمية وتطوير األداء الوظيفي. كما  خالل تجسيد وتطوير القيم واالتجاهات والسلوك واملعايير الحديثة التي تع

  االتصالتعي الدور التنظيمي لها في تعزيز التكامل الداخلي بين أفراد الجامعة من خالل 
ً
بفاعلية، وتحقيق التكيف بين العاملين في  والعمل معا

والجهود نحو تحقيق أهداف  االفكاراملنظمة والبيئة الخارجية بالجامعة ذات الصلة، والقيام بدور املرشد لألفراد واألنشطة في املنظمة لتوجيه 

تواجدها  ن واحتياجات العمالء بما يحقق للجامعةالجامعة ورسالتها، إضافة إلى تحديد أسلوب وسرعة استجابة أفراد املنظمة لتحركات املنافسي

 ونموها.

( من التباين الكلي  %9يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين"، وأن الدور التدريبي يفسر نسبة ) .4

و في الحقيقة نتيجة فعلية وله عالقة بالدور التدريبي الذي تلعبه عمادة املوارد في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد.ويرى الباحث أن هذا التأثير ه

، من خالل تقديم الدورات التدريبية والتقويم املستدام الجامعة البشرية والذي يركز باستمرار على تطوير املهارة ورفع كفاءة األداء لدى موظفي 

كن عمادة املوارد البشرية من خالل التقويم الكشف عن نقاط الضعف واالحتياجات التدريبية لألداء الوظيفي ملوظفي جامعة امللك خالد لكي تتم

راسة القاض ي الضرورية ملوظفيها بهدف العمل على صقلها بمزيد من الدورات التدريبية ملواردها وكفاءاتها البشرية من املوظفين. وهي نتائج تتفق مع د

 .(2009(، ودراسة رسول وكاظم )2012)

د ذو تأثير  يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين، أي أن الدور التطويري بجامعة امللك خال ال .5

طوير أداء ضعيف في تنمية وتطوير أداء املوظفين بالجامعة. ويعزو الباحث عدم وجود أثر لدور التطوير اإلداري لعمادة املوارد البشرية في ت

نهي واملهاري املوظفين، ربما إلى حاجة برامج التطوير لعمادة املوارد البشرية إلى مزيد من الهيكلة وإعادة صياغتها بحيث تعمل على تطوير الجانب امل



 ي ....                                                                                                             الحسين النعمدراسة تطبيقية -عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين  دور  

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 521-537 
 534 

 

وارد البشرية إلى املزيد من الدعم للموظفين وتجعلهم أكثر كفاءة وفاعلية في مجال وظائفهم، وإلى احتياج برامج التطوير التي تقوم بتنفيذها عمادة امل

 في ضعف تأثير دور التطوير لعمادة املوارد البشرية ف
ً
ي أداء املادي واملعنوي الذي يساعد في تحقيق التطوير املخطط له، كما يرى الباحث أيضا

 لتوفير سبل املعر 
ً
فة واملختصين والبرامج التطويرية والتي تصمم املوظفين، إلى حاجة عمادة املوارد البشرية إلى مزيد من الدعم واملساندة أيضا

 ملثل هذا الهدف، وحيث أن التطوير يسعى إلى الرفع من كفاءات األفراد ومعارفهم وتغيير سلوكهم باتجاه معين، لذلك فإن هذه العم
ً
لية خصيصا

 ر وتنفيذها.   تتطلب مهارات في التعليم والتحليل والنمو النفس ي، كما تتطلب مهارات لتصميم برامج التطوي

( من التباين  %67.2يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين"، وأن الدور التحفيزي يفسر نسبة ) .6

 وفاعلية في تطوير  الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد، أي أن األساليب التحفيزية لدى املوظفين بجامعة امللك خالد تلعب ال
ً
دور األكثر تأثيرا

وملواصلة العطاء وزيادة مستواه   -أداء املوظفين بالجامعة، ويعزو الباحث نتيجة التأثير املرتفع للدور التحفيزي، إلى أن املوظف في تقدمه ضمن عمله  

 بجانب التدريب واكتساب الخبرة  
ً
 ونوعا

ً
ل والتي تتمثل في الكسب املادي، أو في الكسب املعنوي والذي يحتاج إلى حوافز العم  -ورفع كفاءة إنتاجه كما

 إلشباع حاجاته. كما تعتبر الحوافز هي إحدى مقو 
ً
 ونوعا

ً
 بهدف حفز املوظف ودفعه لزيادة إنتاجه كما

ً
مات العمل يتمثل في التقدير، أو كالهما معا

ها، فالحوافر هي الطريقة التي من خاللها تعبر املؤسسة للموظف عن مدى املؤسس ي والتي بدونها ال يمكن ألي مؤسسة أن تقوم بتحقيق كامل أهداف

ية تقديرها ألدائه املتميز وعمله املتقن، وهي من إحدى الطرق التي تساعد املؤسسة على تحقيق أهدافها وذلك بجانب توافر اإلمكانيات املاد

 عن أضف إلى ذلك، أن  .للمؤسسة وخبرة العاملين باملؤسسة كال في مجاله
ً
شعور املوظف باالطمئنان على صحته وعمله ومستقبله وأوالده، بعيدا

س  الخوف، ومحاط بضروب مختلفة من التأمينات االجتماعية ضد حوادث العمل، وأمراض املهنة والشيخوخة والبطالة والوفاة، له دور كبير وينعك

 على أداء العامل، ألن الشعور باألمان شرط ضروري من ش 
ً
روط الصحة النفسية السليمة، وإذا كان أمن الفرد أساس توازنه النفس ي ذلك إيجابيا

فسية  فأمن الجماعة أساس اإلصالح االجتماعي، وقد أشارت العديد من البحوث والدراسات إلى عالقة الحوافز املادية واملعنوية بصحة العامل الن

ثير القوي واملباشر للدور التحفيزي للعمادة في تطوير أداء املوظفين، ألن الحوافز وزيادة إنتاجه وهي عالقة لها صور إيجابية. كما يعلل الباحث التأ

ير في األداء  أو الجوانب التحفيزية تحث املوظفين على: زيادة نواتج العمل من حيث كميات اإلنتاج والجودة والكفاءة في األداء وسرعة التنفيذ والتطو 

املوظفين للجامعة(،  ن أمثلته تخفيض التكاليف وتخفيض الفاقد في املوارد البشرية )أي زيادة والءوزيادة فاعليته، تخفيض الفاقد في العمل وم

بروح العدالة داخل الجامعة،  املوظفين إشباع احتياجات العاملين بشتى أنواعها وعلى األخص ما يسمى بالتقدير واالحترام والشعور باملكانة، إشعار 

  املوظفينوتنمية روح الفريق والتضامن داخل الجامعة،  شعور  املوظفينروح الوالء واالنتماء، تنمية روح التعاون بين  إلى الجامعة ورفع    املوظفينجذب  

 على أدائهم
ً
 بالرضا عن الجامعة مما ينعكس إيجابيا

 
ً
 : توصيات الدراسة :ثانيا

 باآلتي:بناًء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج، فإن الباحث يوص ي 

 ضرورة ربط بين ما يقدم من برامج تطويرية وبين االستراتيجية الخاصة بعمادة املوارد البشرية بالجامعة. .1

لتبادل  العمل على استخدام نظام املجموعات في التدريب والذي يسمح بالتفاعل بين أكبر عدد من املتدربين في مواقع تدريبية مختلفة في آن واحد  .2

 الخبرات.

كد من أن البرامج التطويرية والتدريبية أدت إلى تحقيق أهدافها من التواصل، حصول املوظفين على أفكار جديدة، مساهمتها في التطوير ضرورة التأ .3

 الذاتي للموظفين.

 العمل على عقد ورش عمل متقدمة في الجوانب التطويرية والتي بحاجة إلى مزيد من التحسين املستمر.  .4

 عمادة املوارد البشرية ومتطلبات التدريب والتطوير للموظفين بالجامعة. لستراتيجية اال ة تكاملية بين اولويات العمل على ضمان وجود عالق .5

 العمل على وضع معايير لقياس مدى تأثير نتائج تطبيق برامج التدريب والتطوير على األداء الفردي واألداء املؤسس ي.  .6

ة املوارد البشرية لتعزيز جوانب القوة والوقوف على نقاط الضعف املرتبطة بأداء املوظفين  ضمان اعداد خطط تطويرية فردية للموظفين من عماد .7

 .والعمل على معالجتها

 يقترح الباحث إجراء املزيد من الدراسات مثل: .8

 منظومة العمل املستدام في عصر التمكين الحديث".املوارد البشرية بالجامعات السعودية في تطوير  دور عمادات •

 عمادات املوارد البشرية بالجامعات السعودية في خلق ميزة تنافسية مؤسسية تنظيمية".دور  •

 "تثمين رأس املال الفكري داخل الجامعة ودوره في تجسيد إدارة املعرفة" •
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Abstract: The study aimed to clarify the impact of the Deanship of Human Resources at King Khalid University in 
developing employee performance by explaining the impact of each (the organizational role, the training role, the 
developmental role, and the motivational role) of the Deanship of Human Resources in developing employee 
performance. The study relied on the questionnaire as a tool for the study where it was done Distributing them 
electronically, 154 questionnaires were received, the questionnaire was analyzed by statistical methods, and a 
statistically significant effect was found for the role of the Deanship of Human Resources in developing the 
performance of employees at King Khalid University. As for the individual effect, there was an effect for each of (the 
organizational role, the training role, The motivational role) of the Deanship of Human Resources in developing 
employee performance, and the absence of an impact on the developmental role of the Deanship of Human 
Resources in developing employee performance. The study recommended that a link should be made between the 
developmental programs offered and the strategy of the Deanship of Human Resources at the university, and work 
to use the group system in training, which allows interaction between the largest number of trainees in different 
training sites simultaneously to exchange experiences. 

Keywords: human resources; performance development; employees; King Khalid University. 
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