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 ........البحث املتواضع، عسى أن أكون مصدر فخر لكما

 فواز ، أ. خدجية . أ

 دم و النجاح و مل تبخل بذرة عطاءإىل من ساندت خطاان املتعثرة و سارت بنا إىل التق

 د. انرميان

 ه و كرمه و عطاءه الفكري و املعنوي....إىل من كان داعماً بشىت الطرق و حاضراً رغم املسافات بكامل رقي

 م. صبحي شحادة 
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 ..الدائم ك لكلماتك و دعم الشكر الكبري و كل احلب

 ـمى املصــريـسل القديرة                  

عن امتناين  إىل أصدقاء الطرق مجيًعا، الوعرة والسهلة، واملظلمة واملشرقة، أهدي هذا البحث إذ أقدم هذا اإلهداء تعبريًا
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 .أقرابئي
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رشكر وتقدي  

ر هلل تعاىل على نعمه و على توفيقه الدائمالشك  

أخص ابلشكر األستاذة الدكتورة انرميـــان شوكي املشرفة على هذه الدراسة ملا قدمته من توجيه ه و دعم و عطاء 

اء ابملعرفة العلمية و العمليةأثر ال منتهي و   

هذه الدراسة و شاركوين مالحظاهتم انقشوين و أتقدم بعظيم االمتنان و الشكر للجنة املناقشة األفاضل الذين 

 القيمة و توجيهاهتم احلكيمة

كما أتقدم ابلشكر و التقدير إلدارة و أعضاء هيئة التدريس الكرام يف برانمج ماجستري إدارة األعمال يف اجلامعة 

 االفرتاضية السورية لكل ما قدموه من املعرفة و التعاون 

ا بذلوه من جهودالشكر اجلزيل لكل العاملني يف اجلامعة مل  

 كما أتقدم خبالص شكري جلميع أصحاب الفضل الذين سامهوا وقدموا يل الدعم املعنوي والنصيحة

 وتسهيل مهميت من خالل توفري املعلومات والبياانت
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 ملخص 

على أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي في الشركة الدولية  هذه الدراسة للتعرف هدفت

لدرفلة الحديد , حيث تتكون هذه الممارسات من عمليات التخطيط للموارد البشرية , االستقطاب و التعيين , 

 التدريب , الحوافز و التعويضات و عملية تقييم األداء.

 61تم الحصول على  حيث كأداة لجمع البيانات,  االستبياناستخدام  على و لتحقيق هذا الهدف تم االعتماد

 تطبيق ممارسات الموارد البشريةلح للتحليل. وتم استخدام أساليب التحليل الوصفي لمعرفة مستوى استبيان صا

 الوظيفي.  باألداءممارسات إدارة الموارد البشرية  أثرفرضيات  اختبار اإلحصائيوأساليب التحليل 

األداء الوظيفي, حيث  لممارسات إدارة الموارد البشرية دور مهم و أساسي جدًا على توصلت الدراسة إلى أن

إن التغيير في إحدى خواص ممارسات إدارة الموارد البشرية يؤدي دائما إلى تغيير في األداء الوظيفي, حيث 

كان تخطيط الموارد البشرية أكبر أثرًا على األداء الوظيفي و تعكس هذه النسبة األهمية الكبيرة لعملية تقييم 

و تال هذه العملية عملية تقييم األداء أما الحوافز و  طيط للموارد البشرية.األداء التي تعتمد عليها عملية التخ

  التدريب ف كان أثرها متوسط.

تقييم مستوى تطبيق ممارسات إدارة البشرية و األداء الوظيفي بشكل عالي في الشركة  خلصت الدراسة إلى

و  ضل لقسم الموارد البشريةيتعلق بإدارة أففيما مجموعة من التوصيات الدولية لدرفلة الحديد واقترحت الدراسة 

بما يعزز من كفاءة هذه اإلدارة و تطوير لممارسات إدارة الموارد البشرية المطبقة في الشركة الدولية لدرفلة 

 الوظيفي للموظفين. ينعكس على األداء

.  
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of human resources management 

practices on job performance in the International Iron Rolling Company, as these 

practices consist of human resources planning processes, recruitment and 

appointment, training, incentives and compensation and the performance 

evaluation process. 

To achieve this goal, the use of the questionnaire as a tool for data collection was 

relied upon, as 61 questionnaires were obtained, valid for analysis. Descriptive 

analysis methods were used to find out the level of application of human resource 

practices and statistical analysis methods to test hypotheses of the impact of 

human resource management practices on job performance. 

The study concluded that human resource management practices have a very 

important and fundamental role on job performance, as the change in one of the 

characteristics of human resources management practices always leads to a 

change in job performance, where human resources planning had a greater 

impact on job performance and this percentage reflects the importance The major 

performance appraisal process on which the human resource planning process 

depends. This process was followed by a performance appraisal process. As for 

incentives and training, the effect was medium. 

The study concluded with a set of recommendations, the most important of which 

is to pay attention to planning processes for human resources, update the wages 

and incentives system, and adopt a well-thought-out and fair approach in 

evaluating performance and employees, and thus this interest will be reflected in 

achieving the best improvement and development in the performance of 

employees.  
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 للدراسة المنهجي الفصل األول: اإلطار -1

 المقدمة 

 الدراسات السابقة 

 لتعقيب على الدراسات السابقةا 

 مشكلة الدراسة 

 أهداف الدراسة 

 أهمية الدراسة 

 متغيرات الدراسة 

 نموذج الدراسة 

 فرضيات الدراسة 

  الدراسة مجتمع و عينة 

 أدوات جمع البيانتات 

 حدود الدراسة 

  الدراسة مصطلحات 



 :المقدمة 
ر  وثورة في تقنية المعلومات و ألعمال و منافسة ضخمة في عالم اًا كبير  اً يشهد عالمنا الحالي تطوُّ

االتصاالت, مما أّدى إلى وجود صعوبة في البقاء و االستمرارية للعديد من الشركات, حيث أصبح 

و األداء الوظيفي الفّعال, حيث أن اإلدارة  األمر يتطلب العديد من مقومات النجاح كاإلدارة الجيدة

ن تكون على درجة عالية من الكفاءة لتكون قادرة هي أساس تطّور المنظمات و التي يجب أ الجيدة

تحسينات و تطورات مهمة على األداء على مواجهة التحديات و المتغيرات و ذلك بهدف تحقيق 

 اإلنتاجية المقدمة من قبل المنظمة.

ممارساتها بشكل مباشر على األداء الوظيفي  أثرإدارة الموارد البشرية و  دور نظرًا ألهمية

التعيين و االستقطاب, الحوافز و التعويضات, التدريب و تقييم األداء( حيث إّنها تمّثل  )كالتخطيط,

داخل  الوظيفي تحسين األداء وبما أنأهم عنصر للوصول إلى تحقيق األهداف و الغايات المرجوة 

ة إنتاجيتها أهم التحديات التي تعمل الشركات على اإلهتمام به وتطويره وتحسينه من أجل زياد يمثلالشركات 

في دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء الموظفين في  البحث , فقد سعت الدراسة إلى وأرباحها

كدراسة ميدانية, وتمثلت  بمنطقة حسياء الصناعية الشركات, وقد تبنت الدراسة الشركة الدولية لدرفلة الحديد

الموظفين في الشركة  أداء علىإدارة الموارد البشرية  ساتممار  الذي تقوم به ثراألمشكلة الدراسة في فهم 

 الدولية لدرفلة الحديد.
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 للدراسة  المبحث األول : اإلطار المنهجي-1
 :سابقةالدراسات ال1-1 

في دراستها الدراسة  على مجموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلقة بموضوع اّطلعت الباحثة

إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين , لذلك فقد اجتهدت الباحثة في الحصول  تممارسا أثرللتعرف على 

على  اوالمطبقة في مجاالت أخرى ساعدتهالدراسة  على مجموعة من الدراسات ذات العالقة النسبية بموضوع

 وبناء وتطوير الفرضيات.الدراسة  تحديد مشكلة

 لدى اإلداري  اإلبداع بمستوى  عالقتها و البشرية الموارد رةإدا ممارسات" بعنوان: (2021, العوضي) دراسة -

 "العاملين

, في )التدريب و التطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية المتمثلةدراسة هذا دراسة العالقة بين هذه الهدفت 

باإلدارات  التعويضات و الحوافز , تقييم األداء( و مستوى اإلبداع اإلداري , و ذلك بالتطبيق على العاملين

تم ستخدام االستبيان او بتطوير أربعة فروضيات  لذلك تمّ  في مصرفي جامعتي المنصورة و الزقازيق العامة 

( مفردة من العاملين في هذه 305من خالل عينة طبقية عشوائية قوامها )ومتغيرات الدراسة تجميع البيانات 

 اإلدارات.

وجود عالقة معنوية سة إلى مجموعة من النتائج أهمها لدراتوصلت ا, وباستخدام بعض األساليب اإلحصائية

بين ممارسات إدارة الموارد البشرية )التدريب , التطوير , التعويضات و الحوافز( ومستوى اإلبداع اإلداري في 

 ممارسات أهمّ نَّ جامعتي المنصورة و الزقازيق , فيما عدا ممارسة )تقييم األداء( , باإلضافة إلى أنه إتضح أ

تعويضات و الحوافز , على ًا على مستوى اإلبداع اإلداري هي التدريب و التطوير, و الأثر إدارة الموارد البشرية 

 بممارسات الزقازيق( و )المنصورة جامعتي في المسؤولين جانب من االهتمام رورةضب الدراسة أوصت والترتيب 
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 التدريب ممارسة على التركيز و اإلداري, اإلبداع في تساهم يالت المهمة العوامل من باعتبارها البشرية الموارد إدارة

 مبدعة. بشرية كوادر إلعداد استراتيجيا خيارا يعد التدريب ألن ذلك و

ــد ) دراســة - ــوان: (2021, الجــواد عب ــى هــاأثر و  البشــرية المــوارد إدارة ممارســات تطبيــق مــدى " بعن  أداء عل

 " الموظفين

الموظفين العاملين  ها على أداءأثر يق ممارسات إدارة الموارد البشرية و هذه الدراسة لمعرفة مدى تطب هدفت

تم استخدام طريقة العينة الطبقية النسبية في و  بالمصرف التجاري الوطني في نطاق ببلدية البيضاء ليبيا(

 حصائي( استبانة وكان عدد االستمارات الصالحة للتحليل اال235اختيار عينة الدراسة. كما تم توزيع عدد )

 بيرسون اإلحصائي وتحليل االنحدار.(, وقد تم استخدام معامل 210)

مستوى القيام بممارسة إدارة الموارد البشرية في المصرف التجاري الوطني كان أن صلت الدراسة إلى تو  

شراك مرتفعًا, وأن ممارسات إدارة الموارد البشرية )التعويض, التخطيط الوظيفي, تقييم األداء, التدريب, وإ

يسية وما تفرع عنها كما أظهرت نتائج اختبار للفرضية الرئ,  داء الموظفينإيجابي على أ أثرالموظفين( لها 

التعويض, التخطيط الوظيفي, تقييم لممارسة إدارة الموارد البشرية ) ذو داللة إحصائية أثروجود  من فرضيات

 0.05ف التجاري الوطني عند مستوى معنوية ) على أداء موظفي المصر (األداء, التدريب, وإشراك الموظفين

≥ α .) 

اإليجابي  ثراستثمار العالقة اإليجابية بين متغيرات الدراسة, لوجود عالقة ارتباط بينهما, واألبالدراسة  أوصت

في تحسين  لممارسة إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين داخل المصرف, والتي سوف تنعكس إيجابياً 

مع ينات بما يتالءم يجابية هذه العالقة و إجراء التحسء الموظفين, حيث ينبغي المحافظة على إأداء هؤال

 التغيرات.
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 " الموظف أداء تحسين في البشرية الموارد تنمية أهمية بعنوان:" (2020, الرزاق )عبد دراسة -

 العلوم كلية المسيلة بجامعة الموظف إداء تحسين في البشرية الموارد تنمية دور على التعرف الدراسة هذه هدفت

 أساليب وفق اختبارها تم رئيسية فرضيات أربع صياغة تم ولذلك الجزائر في التسيير وعلوم التجارية و االقتصادية

 وجود إلى الدراسة توصلت و , أولية كأداة  االستبيان طريق عن جمعها تم التي المعلومات على اعتماداً  إحصائية

 إلى و الموظف أداء على البشرية( الموارد صيانة , القيادة , التحفيز , )التدريب البشرية ردالموا تنمية ألبعاد أثر

 من لعينة الموظف أداء تحسين على البشرية الموارد لتنمية 0.05 عند داللة مستوى  عند معنوي  أثر وجود

 على والتركيز الجامعة في فينللموظ البشرية الموارد تنمية مفهوم بتعزيز  الدراسة أوصت حيث بالكلية الموظفين

 لتطوير ومبتكرة جديدة أساليب عن الدراسة و رغباتهم تحقيق على والعمل احتياجاتهم تحديد خالل من الموظفين,

 الجامعية. المؤسسات أداء وتحسين الموظفين أداء

  " المؤسسي األداء على البشرية الموارد إدارة ممارسات أثر "بعنوان: (2016, )محمد دراسة -

 أثرنحو في العراق هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات الموظفين اإلداريين في جامعة السليمانية التقنية  هدفت

ر الفروق في تلك االتجاهات ممارسات إدارة الموارد البشرية على مستوى أداء جامعة السليمانية التقنية واختبا

ا من ( موظف ٢٩٩حصر شامل بلغت ) الشخصية والوظيفية, شملت الدراسة خصائصهم تبع الختالف 

ميدانية, وكان عدد اإلستبانات المسترجعة  زياراتالعاملين في الجامعة, حيث تم توزيع اإلستبانات عليهم عبر 

( إستبانة, واعتمد في تحليل بياناتها على مقاييس اإلحصاء الوصفي  ٢٧٢والصالحة للتحليل اإلحصائي ) 

 Independent) للعينات المستقلة T( واختبار Analysis of varianceوتحليل التباين لالنحدار )

Samples T-Test)المتغيرات المستقلة )االستقطاب الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها  توصلت , حيث

والتعيين, التدريب والتطوير, تقييم األداء, التعويضات, الصحة والسالمة المهنية( التابعين لممارسات إدارة 
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التركيز على تحسين أوصت الدراسة بابع والمتمثل في )أداء الجامعة( و بشرية تؤثر على المتغير التالموارد ال

 .التي تؤثر على تحقيق هذه الممارسات األبعادالتعرف على  خاللممارسات إدارة الموارد البشرية, وذلك من 

أجل زيادة الثقة ما بين الموظف ومن  ,لمعرفة نقاط ضعفه وقوته األداءالموظف على إجراءات تقييم  طالعإو 

 .وما بين القائمين على إجراءات التقييم

 ( بعنوان:Altahat, Alsafadi,2021دراسة ) -

"Human Resource Management Practices and Employee Performance  - the 

Role of Job Satisfaction" 

 وظيفي"دور الرضا الو أداء الموظف ,و " ممارسات الموارد البشرية 

( على تحسين أداء الموظفين HRMPممارسات إدارة الموارد البشرية ) أثرهدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في 

(EP تم إنجاز الدراسة من خالل افتراض .)أثر HRMP  علىEP ُيفترض أن  ثر, باإلضافة إلى أن هذا األ

المعتدل  ثراالعتبار أيًضا بسبب األيتم التوسط فيه من خالل الرضا الوظيفي. تؤخذ مشاركة الموظف في 

استبانة وزعت على العاملين في البنوك  480المحتمل لها داخل النموذج النظري ,حيث تم جمع البيانات من 

( , وتحليل المسار , وتحليل SEMالتجارية في األردن وتم تحليلها باستخدام تقنيات نمذجة المعادلة الهيكلية )

إلكمال تحليلنا و  24( اإلصدار AMOSم تطبيق برنامج تحليل الهياكل اللحظية )(. تCFAالعوامل المؤكدة )

, وكذلك الرضا الوظيفي ومكوناته  EPإيجابي على  أثركان له  HRMPقد توصلت الدراسة إلى أن 

ر اء واالستقرار( و تظهثر اء الوظائف( وتم اكتشاف الدور الوسيط للرضا الوظيفي )األأثر )االستقرار الوظيفي و 

نتائج هذه الدراسة أهمية الدور الذي يلعبه الرضا الوظيفي وإشراك الموظفين في تحقيق أهداف أداء الموارد 
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والرضا الوظيفي  HRMPو قد أوصت الدراسة بالتحليل المستقبلي الكتساب نظرة أعمق للعالقة بين  البشرية

 .وتدريب العمال وتقييم األداء

 بعنوان:( shroufa, Alqudaha,2020دراسة ) -

“A study on relationship between human resources and strategic 

performance" 

 " العالقة بين الموارد البشرية و األداء االستراتيجي , بوجود دور وسيط اإلنتاجية "

ي اإلدارة هدفت هذه الدراسة التحقيق في العالقة بين الموارد البشرية واألداء االستراتيجي من وجهة نظر مدير 

 العليا ومديري الوحدات الوظيفية )الموارد البشرية , التسويق , المالية والمحاسبة(. 

. تم إعداد استبيان مسح 26يمثل مجتمع الدراسة الحالية جميع البنوك التجارية في األردن , وعددها اإلجمالي 

ن البنوك المستهدفة. يتم إجراء مستجيبًا م 371بناًء على األدبيات المنشورة , وتم جمع البيانات من 

, حيث توصلت الدراسة إلى عدة SPSSاالختبارات الالزمة للتأكد من الموثوقية والصالحية باستخدام برنامج 

ت بشكل إيجابي على األداء االستراتيجي واإلنتاجية. كما أظهرت النتائج أثر نتائج من أهمها أن الموارد البشرية 

يجابي في العالقة بين الموارد البشرية واألداء االستراتيجي للبنوك التجارية وأنَّ أن اإلنتاجية توسطت بشكل إ

تحسين الموارد البشرية من خالل دمج برامج وسياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية المناسبة ألي شركة 

 سيضمن الموارد البشرية النوعية والكمية وبناء ثقافة موثوقة وناجحة داخل المنظمة.

 صت الدراسة  باالهتمام بالدور الكبير لإلنتاجية في االرتباط بين الموارد البشرية واألداء االستراتيجي. أو 

 ( بعنوان:Cooper, Wang, Bartrm, 2019دراسة ) -
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"Well-being-oriented human resource management practices and employee 

performance in the Chinese banking sector: The role of social climate and 

resilience" 

: دور المناخ االجتماعي  ممارسات إدارة الموارد البشرية الموجهة و أداء الموظف في قسم البنك الصيني"

 و المرونة"

في العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية الموجهة نحو الرفاه وأداء الموظف الدراسة  هدفت الدراسة إلى

عتماد على علم النفس اإليجابي ومنظور العالقات االجتماعية ,حيث قامت هذه المقالة يفحص نموذجنا باال

العالقات بين ممارسات إدارة الموارد البشرية ذات الخبرة الجماعية والموجهة نحو الرفاهية والمناخ االجتماعي 

ين األفراد داخل المنظمة( ومرونة الموظف )الذي يتميز بالثقة والتعاون والرموز واللغة المشتركة الموجودة ب

موظًفا  561وأداء الموظف )في الدور( . استناًدا إلى البيانات ذات الموجتين التي تم الحصول عليها من 

بنًكا صينًيا , توفر تحليالتنا متعددة المستويات الدعم لفرضياتنا  16فرًعا مصرفًيا في  62ومديريهم في 

 األربع.

لى وجود عالقة إيجابية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية الموجهة نحو الرفاهية والمناخ توصلت الدراسة إ

االجتماعي وتوسط المناخ االجتماعي في العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية الموجهة نحو الرفاهية 

 ومرونة الموظف و وجود عالقة إيجابية بين المرونة وأداء الموظف. 

 ( بعنوان:Baakeel, 2019دراسة ) -

"Using a Systematic Review to Explain the Association between Training and 

Job Performance" 
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 "استخدام مراجعة منهجية لشرح العالقة بين التدريب واألداء الوظيفي"

بيانات التمريض  بين التدريب واألداء الوظيفي في قاعدة ثرهدفت هذه الدراسة لشرح ووصف االرتباط واأل

 ProQuest, و  ProQuest Central, و  LISAية , و أرشيف األمن القومي الرقمي و ريطانالب

استخدمت الدراسة األسلوب التحليلي اإلحصائي و استعرضت بشكل منهجي الدراسات المنشورة لوصف 

عضهم البعض. يتضمن ذلك هم على بأثر االرتباط بين التدريب وأداء الوظيفة / الموظفين , باإلضافة إلى 

في قواعد بيانات مختلفة بما في ذلك قاعدة بيانات التمريض الدراسة  مراجعة الدراسات بشكل منهجي من خالل

, و  ProQuest Central, و  LISA, و  ERICالبريطانية , وأرشيف األمن القومي الرقمي , و 

ProQuest  يب وأداء الموظفين مهمة في عشر دراسات لألطروحة وأظهرت النتائج أن العالقة بين التدر

مدرجة في هذه المراجعة المنهجية , ودراسة واحدة فقط تظهر عدم وجود ارتباط بين التدريب وأداء الموظفين. 

على أداء الموظفين مع اإلشارة إلى أن التدريب كان  أثرباإلضافة إلى ذلك , تظهر الدراسات أن التدريب 

الموظفين كان متغيًرا تابًعا في معظم الدراسات, وأوصت الدراسة أن التدريب هو أحد  متغيًرا مستقاًل وأن أداء

العناصر األساسية في أداء المنظمات. إنه يعزز مهارات الموظفين ومعارفهم وكفاءاتهم , مما يؤدي بدوره إلى 

ن. عالوة على ذلك , فإن زيادة األداء العام للمؤسسة. أيًضا , يعد التدريب أداة مهمة لتحسين أداء الموظفي

هذه المراجعة المنهجية هي األولى من نوعها , حتى معرفة المؤلف , الستكشاف العالقة بين التدريب وأداء 

 الموظفين وتقدم توصيات لمديري التدريب والموارد البشرية.

 بعنوان: (SATTAR , 2015) دراسة -

"Role of human resource practices in employee performance and job 

satisfaction with mediating effect of employee engagement" 
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الوســيط النحــرام المــوظفين  أثــر"دور ممارســات المــوارد البشــرية فــي أداء الموظــف و الرضــا الــوظيفي مــع 

 بالعمل"

ل دور الوسيط ممارسات الموارد البشرية على رضا الموظفين وأدائهم من خال أثرفحص هدفت هذه الدراسة إلى 

موظًفا من ثالثة بنوك رائدة في مدينة ملتان  181في مشاركة الموظفين حيث جمعت الدراسة بيانات من 

 )باكستان( وهي: بنك حبيب , وبنك فيصل , والبنك المتحد. 

ت ممارسا أثرتمَّ استخالص نتائج الدراسة باستخدام طريقة المسار المباشر واالنحدار المتعدد للتحقيق في 

الموارد البشرية على متغير الوسيط )مشاركة الموظفين( ومتغير الوسيط على كال المتغيرين التابعين )رضا 

الموظفين وأداء الموظفين(, حيث توصلت الدراسة إلى إنَّ تدريب وتمكين العمال يساهم بشكل أكبر في أداء 

ذلك , فإن المكافآت / الحوافز ترتبط عمل الموظفين ورضاهم الوظيفي أكثر من المكافآت / الحوافز. ومع 

( بمشاركة الموظفين في األنشطة التنظيمية وإنَّ الفرضيات المقترحة ذات داللة P <0.01بشكل كبير )

( وتشير إلى أن مشاركة الموظفين تتوسط جزئًيا في العالقة بين ممارسات الموارد P <0.01إحصائية )

 ظفين.البشرية ورضا الموظفين ونتائج أداء المو 

يجب على المدراء إدراك أهمية ممارسات الموارد البشرية المختلفة لالستفادة من إمكانات  أوصت الدراسة بأنه

الموارد البشرية بشكل مناسب و أنه يجب أن تركز اإلدارة بشكل أكبر على تدريب وتمكين الموظفين , وخاصة 

 طاع المصرفي. اإلناث , الذين يتعاملون مع خدمات رعاية العمالء في الق
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 التعقيب على الدراسات السابقة :1-2 

 مجال االستفادة: 

 تمكننا من: من خالل عرض وتحليل الدراسات السابقة وعناصرها الرئيسة

  التعرف على العديد من المراجع التي تم استخدامها 

  .تحديد متغيرات الدراسة و أبعادها 

  ظري الجانب الن اءأثر االستفادة بتصميم االستبيان و 

 التشابه و االختالف:

اهتمت حيث  , وبين هذه الدراسة من جوانب التشابه واالختالف بين الدراسات السابقةيمكن رصد الكثير  

وارد البشرية على األداء الوظيفي, وتشابهت مع الدراسة لمممارسات إدارة ا أثر بإبرازمعظم الدراسات السابقة 

 الحالية.

فيما  ثر أكثر من غيرها على األداء الوظيفيؤ الممارسات التي تعرفة ماهي وتطرق البعض منها أيضا إلى م

تمت الدراسات السابقة في الدول اآلتية , اذ  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مكان التطبيقاختلفت 

في الشركة استنا ( بينما تمت در يا , بريطان, باكستان , الصينمصر, ليبيا, العراق, األردن , العراقالجزائر, )

التي الذي تتركه ممارسات  ثرحيث تناولت األ سوريةمنظقة حسياء الصناعية في الدولية لدرفلة الحديد في 

 إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين في الشركة.

وارد و اختلفت دراستنا أيضًا عن الدراسات السابقة و ذلك بتناول الممارسات الخمسة من ممارسات إدارة الم

البشرية مجتمعًة و ذلك عن طريق وضع العديد من األبعاد و بشكل مفصل لكل محور من محاول إدارة 

 الموارد البشرية.
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 : شكلة الدراسةم1-3 
يعتبر دور إدارة الموارد البشرية في وقتنا الحاضر دورًا هامًا جدًا في كافة المؤسسات و الشركات فهي 

 و تدريبها و تطويرها والمحافظة عليها وتوظيفها في مكانها المناسبالكفاءات  واستقطاب المسؤولة عن جذب

وقد تمت الدراسة في الشركة الدولية لدرفلة الحديد لنتبين مدى تطبيق ممارسات  لتنعكس إيجابًا على اإلنتاجية,

مارسات إدارة لنتبين ما مدى أثر مو بالتالي إدارة الموارد البشرية في الشركة و مستوى تقييم األداء الوظيفي 

 الموارد البشرية على أداء الموظفين في الشركة 

 بالسؤال اآلتي:الدراسة  ثلت مشكلةتم

  في الشركة الدولية لدرفلة الحديد األداء الوظيفيممارسات إدارة الموارد البشرية على  أثرهو ما 

 :اآلتيةاألسئلة الفرعية  عن هذا السؤالو يتفرع 

على األداء الوظيفي في الشركة الدولية  البشرية على األداء الوظيفيوارد مإدارة التخطيط  أثرما هو  -1
 ؟لدرفلة الحديد

 ؟في الشركة الدولية لدرفلة الحديد تقطاب و التعيين على األداء الوظيفيساال أثرما هو  -2
 ؟في الشركة الدولية لدرفلة الحديد التدريب على األداء الوظيفي أثرما هو  -3
 ؟في الشركة الدولية لدرفلة الحديد لتعويضات على األداء الوظيفيالحوافز و ا أثرماهو  -4
 ؟في الشركة الدولية لدرفلة الحديد تقييم األداء على األداء الوظيفي أثرماهو  -5

 أهداف الدراسة:1-4 
 : الدراسة  تحديد اهداف

 .في الشركة الدولية لدرفلة الحديد ت إدارة الموارد البشرية المطبقةتحديد ممارسا -1
 .في الشركة الدولية لدرفلة الحديد مستوى أداء الموظفين في الشركةد تحدي -2
 .في الشركة الدولية لدرفلة الحديد الوظيفيعلى األداء ممارسات إدارة الموارد البشرية  أثرة معرف -3
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 :أهمية الدراسة1-5 
اء أثر تمع, و في خدمة المؤسسات والمجالدراسة  توظيف المعارف العلمية التي سيتوصل إليها نظرية :أهمية 

 مارسات الموارد البشرية على األداء الوظيفي.مأثر العلمي حول موضوع الدراسة  المعرفة والمكتبات وتطوير

تطبيق نتائج هذه الدراسة على واقع الشركة الدولية لدرفلة الحديد و توظيف نتائجها في تغيير  عملية :أهمية 

تاجية الشركة و األفراد و هذا بدوره سيؤدي إلى و تحسين مستوى تطبيق الممارسات سوف ينعكس على إن

 نجاح المنظمة ككل.

 متغيرات الدراسة : 1-6 
 ممارسات إدارة الموارد البشرية  متغير المستقل:ال

 التخطيط للموارد البشرية 
 االستقطاب و التعيين 
 الحوافز و التعويضات 
 التدريب 
 تقييم األداء 

 الوظيفي ألداءا المتغير التابع:
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  ج الدراسة :نموذ1-7 
 تمإعدادالنموذجالتالي:بناءعلىالمتغيرات

 ( نموذج الدراسة1الشكل )

       

 

 

 

 

 

 الباحثة إعداد: من المصدر 

 فرضيات الدراسة : 1-8 
 على األداء الوظيفيلممارسات إدارة الموارد البشرية  ذو داللة إحصائية أثرال يوجد  ة األولى:يالرئيس الفرضية

 .الدولية لدرفلة الحديدفي الشركة 

 :الفرعية  اآلتيةفرضيات الو يتفرع عن هذه الفرضية 

H01 في الشركة الدولية لدرفلة الحديد ذو داللة إحصائية للتخطيط على األداء الوظيفي أثر: ال يوجد. 

H02 لدرفلة  في الشركة الدولية ذو داللة إحصائية لالستقطاب و التعيين على األداء الوظيفي أثر: ال يوجد
 .الحديد

 األداءالوظيفي

ممارساتإدارةالموارد

البشـرية:

 التخطيط

 لتعييناالستقطابوا

 الحوافزوالتعويضات

 التدريب

 تقييماألداء

 

لتابعالمتغيرا        المتغيرالمستقل         
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H03 الشركة الدولية لدرفلة  في ذو داللة إحصائية للحوافز والتعويضات على األداء الوظيفي أثر: ال يوجد
 .الحديد

H04 الشركة الدولية لدرفلة الحديد في ذو داللة إحصائية للتدريب على األداء الوظيفي أثر: ال يوجد. 

H05 الشركة الدولية لدرفلة الحديد في األداء على األداء الوظيفيذو داللة إحصائية لتقييم  أثر: ال يوجد. 

ت عزى للمتغيراداء الوظيفي يُ األ تجاهالدراسة  اتجاهات أفراد عينةال يوجد فروق في : انيةالثرئيسية الفرضية ال
 .الشركة الدولية لدرفلة الحديد في (,عمر, الخبرة,النوع ال) الديموغرافية 

 :منهج الدراسة1-9 
ه يتم نّ التحليلي ألسلوب األو  صفي لوصف الدراسة و عرض العالقة بين المتغيراتلدراسة المنهج الو اتبعت ا

 . 25 داراص SPSSبواسطة تحليل استبيان بواسطة البرنامج االحصائي 

 : عينة الدراسةمجتمع و  1-10 
 الشركة الدولية لدرفلة الحديد  ن فيموظفيمجتمع الدراسة: جميع ال

 من العاملين في الشركة الدولية لدرفلة الحديد .حب عينة عشوائية تم س : الدراسة عينة

 :أدوات جمع البيانات 1-11 
 سيتم االعتماد على االستبيان كأداة  لجمع البيانات. :مصادر أولية

 الكتب و المجالت العلمية و الرسائل العلمية. مصادر ثانوية:

 حدود الدراسة: 1-12 
 دولية لدرفلة الحديدالموظفين في الشركة ال الحدود البشرية :

 الشركة الدولية لدرفلة الحديد الحدود المكانية :

  31.5.2022 – 1.3.2022 الحدود الزمانية :
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 .األداء الوظيفي  إدارة الموارد البشرية علىممارسات  أثر الحدود الموضوعية :

 :الدراسة  مصطلحات1-13 
 إدارة الموارد البشرية: 

مميز إلدارة التوظيف يسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية البشرية بأنها "نهج  ( إدارة الموارد(Storey,1995يعّرف 

التقنيات و الهيكليات و يمكن مجموعة متكاملة من باستخدام  و ملتزمةقادرة و  عاملة ى لقو  وجودمن خالل 

لمحافظة ا اإلدارة المسؤولة عن القيام بعدد من النشاطات تتضمن توظيف الموارد البشرية و اهأنّ على تعريفها 

 (Daft, 2008) تمكن من التعامل مع استراتيجيات المنظمة و إدارة التغييرعليها و تطويرها بحيث ت

عليه يمكن القول بأن إدارة الموارد البشرية في المنظمة على أنها "مجموعة من المهام المرتبطة بالحصول و 

اليب تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها في على األفراد و تدريبهم و تنظيمهم و حفزهم و المحافظة عليهم بأس

  (2009األمد البعيد. و هي جزء حيوي في حقل اإلدارة.)السالم, 

 األداء الوظيفي: 1-14

, األفراد يعرف األداء الوظيفي في هذا اإلطار دائما بأنه" عبارة عن سلوك عملي يؤديه فرد أو مجموعة من
)المبيضين, جرادات , حقيق هدف أو أهداف محددة" ويتمثل في أعمال وتصرفات وحركات مقصودة من أجل ت

2001) 

و إدراك الدور الهام للفرد بين الجهد و القدرات العالقة المتداخلة إن األداء الوظيفي ينظر إليه على أنه نتاج 

 كاآلتي:

ذلك للوصول و ألداء مهتمته او وظيفته و العقلية التي يبذلها الفرد يشير الجهد إلى الطاقة الجسمانية الجهد: 

 . (2000)حسن ,  عطائه في مجاالت عملهالى اعلى معدالت 
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والشعور   انه من الضروري توجيه قدرته في العمل في اتجاه  ويعني االتجاه الذي يعتقد الفرد : دورال إدراك 

 .(1998)السلمي, في أدائه أهميته ب

 يفة والتي التتغير عبر فترة زمنية قصيرةتعبر عن تلك الخصائص الشخصية المستعملة ألداء الوظ القدرات: 

فطرية كامنة لديه والتي  راته القدرة هي محصلة لما عند الموظف من استعدادات, فهي قدذوه (2000)حسن,

 .(2001)كاميرون, ويتون, بالفعل بعد حصوله على التدريب أو التعليم قدرات تتحول إلى
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 الفصل الثاني
اإلطار النظري 

 دارة الموارد البشريةالمبحث األول: إ 

 إدارة الموارد البشرية  تعريف 

 إدارة الموارد البشرية أهمية 

  ممارسات إدارة الموارد البشرية 

  األداء الوظيفي الثانيالمبحث : 

 مفهوم األداء 

 خصائص األداء 

 محددات األداء 

 إدارة األداء 

 أهمية إدارة األداء 

 عناصر إدارة األداء 

 رد البشرية باألداء الوظيفيعالقة ممارسات إدارة الموا 
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 : إدارة الموارد البشريةالثانيالمبحث  -2
 الموارد البشرية:إدارة تعريف2-1 

 نذكر منها:  Human resources managementهناك تعريفات عديدة إلدارة الموارد البشرية 

من الموارد البشرية و  هي األنشطة اإلدارية المتعلقة بحصول المنظمة على احتياجاتها إدارة الموارد البشرية:

تطويرها و تحفيزها و الحفاظ عليها بما يمكن من تحقيق األهداف التنظيمية بأعلى مستويات الكفاءة و 

 .(2007)أبو النصر, الفعالية

التنظيمية. )نيلسون , عملية توظيف وتطوير وتحفيز وتقييم الموظفين لتحقيق األهداف  و تعّرف أيضًا أنها

2004) 

هي مجموعة شاملة من األنشطة والمهام اإلدارية المعنية بتطوير والحفاظ على قوة  :رد البشريةإدارة الموا

 (Ricky, DeNisi, 2000.)بطرق تساهم في الفعالية التنظيمية -موارد بشرية  -عاملة مؤهلة 

 إدارة الموارد البشرية: أهمية2-2 

العملية ما  ومن مميزات هذهمنظمة ر العنصر البشري عملية ذات أهمية بالغة بالنسبة للتطوّ  إنَّ 

 (:2012)بلقيدون,يلي

للمنظمة يظهر في شكل زيادة اإلنتاجية الكلية وتحسينها ومن ثم  ل تنمية الموارد البشرية استثماراً تمث -

 .إلى معايير الجودة ومواجهة التحديات التي تفرضها البيئة التنافسية الوصول

 .اع النشاطات والوظائف المعطياتتوجيه األفراد الجدد وتعريفهم بشتى أنو  -

 تعليم وإرشاد كيفية ونوعية األداء المتوقع من الموظفين. -
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 لهم, المحددة األداء معايير بطابق بما مستواهم أداء ورفع األفراد قدرات وزيادة المهارات تحسين -

 .(2002)بلوط ,  ن بأن المؤسسة بيتهم الثانيعرو يش تجعلهم بطريقة

 تغيرات التكنولوجيةال كافة واجهة لم وعددا عدة تحضيرهم ,أو مستقبلية وظائف لتبوأ األفراد تهيئة -

 والتسويقية, التي تؤثر علي خدماتهم وأدائهم. والمعلومات

 عدة, مجاالت في المؤسسات علي الخارجية المحيطات تفرضها التي التحديات لمواجهة األفراد تهيئة  -

التنافسية بين السلع والخدمات المنتجة وذات المواصفات اليد العاملة وانتشار مساحات  عولمة منها

 والنوعية المختلفة. واألحجام والمزايا

 بقدرات المنظمة تزود فهي ثم من مؤهل بشري  مال رأس خلق على تساعد البشرية الموارد تنمية إن -

 تساعدها على التكيف مع المتغيرات في بيئة معقدة. مميزات

 3.ةالعولم ظل في متقدم تنافسي بمركز الفوز المنظمة نك البشرية الموارد تنمية إن -

االستفادة من الطاقات الكامنة لدى العاملين وتوظيفها نحو التفوق وركوب موجة التكنولوجيا التي هي  -

 األساسية. الركيزة

 .لألفراد والفعال الكفء األداء خالل من اإلنتاج في الزيادة -

 ا معينة.موارده في االستبدال أو التغير نتيجة المؤسسة, ها دتتكب أن يمكن التي النفقات في االقتصاد -

 بالمهام للقيام الالزمة بالمهارات إمدادهم طريق عن وذلك للعمل الذاتية الدوافع وتوفير األفراد تحفيز -

 إليهم. الموكلة

 .المؤسسة مشاريع مختلفة وشروط حاجات لتلبية الوظيفي االستقرار توفير -
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البشرية في كونها تؤدي دورًا رئيسيًا في وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية  تنبع أهمية المواردو 

للمنظمة  للمنظمة, حيث إن تكامل إستراتيجية الموارد البشرية مع كل من اإلستراتيجية الكلية

يقوم بها  واالستراتيجيات الوظيفية األخرى. كما أنها تعطي الفرد الدور الذي يناط له والمهام التي

إطار خدمة  م إدارة األفراد بتوظيف هذه الطاقات الكامنة في الفرد من أجل توجهها فيحيث تقو 

 ائية المرجوة هالن األهدافإلى  ة وانتاجية المنشأة وصوالً لحومص

 لخال نا فى نجاح المنظمة مهمتهمسا إمكانية نموارد البشرية نابع مللمية وجود إدارة فعالة هأ إن 

 ي:لا ما يهبين نالقتصادية ما ازايالم نالعديد م يقتحق

وجود خبرات متخصصة في إدارة الموارد البشرية قادرة و مؤهلة على استقطاب أفضل العاملين  .1

لشغل الوظائف الشاغرة, ثم الحفاظ على هذه العناصر سيزيد من إنتاجية المنظمة و يعزز من 

 مركزها االقتصادي و أرباحها.

صالح للعمل و ذلك من خالل تبني برامج للموارد البشرية قدرة المنظمة على توفير مناخ تنظيمي  .2

تساهم في تحفيز العاملين و تدفعهم إلى بذل المزيد من قدراتهم سينعكس بدون شك على رضاهم 

 الوظيفي , و هذا سيزيد من إنتاجيتهم و من ثم زيادة فعالية المنظمة ككل.

ت االختبار و التعيين و تقويم األداء إن المعالجة الصحيحة و العادلة لمشاكل محتملة في مجاال .3

, و التدريب , و الترقيات ستوفر تكاليف محتملة ناجمة عن سرعة دوران العمل, و تدني 

 معدالت األداء , أو انخفاض اإلنتاجية.

على المنشأة تكاليفًا باهظة في قضايا قانونية قد يلجأ  إن اإلدارات الناجحة للموارد البشرية توفر .4

 (2018عمرو , ملين في حاالت الفصل أو عدم منح عالوة أو التجاوز في الترقيات.)إليها العا
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 :ممارسات إدارة الموارد البشرية2-3 

هي السياسات و الممارسات المتبعة في تنفيذ الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية في  (Dessler,2009عرفها )

الوظائف و التوظيف و االختيار و التوجيه و  وضع اإلدارة بما في ذلك تخطيط الموارد البشرية و تحليل

 التعويضات و تقييم األداء و التدريب و التطوير و مشاركة العمل.

و تعرف إجرائيًا بأنها مجموعة من الممارسات تقوم بها إدارة الموارد البشرية و التي تشتمل على )تخطيط 

ز و التعويضات , و تقييم األداء( و تكون مترابطة الموارد البشرية , االستقطاب و التعيين , التدريب , الحواف

)التميمي, و متعاقبة تمارس من قبل إدارة الموارد البشرية لغرض الحصول على موارد بشرية و االحتفاظ بها

2017.) 

 تخطيط الموارد البشرية : 2-3-1

اتيجية لتحقيق ( تحديد أهداف الموارد البشرية للمنظمة , ووضع استر HRPيتضمن تخطيط الموارد البشرية )

تلك األهداف , ووضع مجموعة شاملة من الخطط لدمج وتنسيق األنشطة كجزء من استراتيجية الموارد 

 البشرية. تنبع ضرورة هذه الوظيفة من طبيعة المنظمات ككيانات هادفة )تسعى إلى تحقيق الهدف(.

ات كمية معقدة وبرامج كمبيوتر توظف المنظمات الكبيرة متخصصين وحتى تنشئ أقساًما تستخدم غالًبا تقني

 لتطوير خطط موارد بشرية مناسبة للمؤسسة.

 .(George, 2017)في المؤسسات األصغر , تقع مسؤولية تخطيط الموارد البشرية على عاتق مدير األعمال

 ى العاملة قبل أواخر السبعينيات.( كان يسمى تخطيط القو HRPما يعرف باسم تخطيط الموارد البشرية ) 

عملية تحليل وتحديد  في عملية إدارة الموارد البشرية حيث تشكلهي الخطوة األولى تخطيط الموارد البشرية إن 

الموارد ينصب تركيز خطة , و  تتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها الحاجة إلى الموارد البشرية وتوافرها حتى
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بشرية , مع القدرات المناسبة , في على ضمان حصول المنظمة على العدد المناسب من الموارد ال البشرية

 األوقات المناسبة , وفي األماكن المناسبة.

االعتبار مدى توفر األشخاص  ( , يجب على المنظمة أن تأخذ فيHRP) الموارد البشريةفي خطة 

على مدى فترات طويلة من الزمن , وليس فقط في الشهر التالي أو حتى المطلوبة صهم للوظائف وتخصي

 قبل.العام الم

إجراءات تخطيط الموارد قد تشمل خطط الموارد البشرية عدة مناهج,و  باإلضافة إلى ذلك يمكن أن تتضمن

نقل الموظفين إلى وظائف أخرى في المنظمة أو تسريح الموظفين أو تقليص عدد الموظفين أو إعادة  البشرية

 .(Robert,Jackson,2010) نةتدريب الموظفين الحاليين و / أو زيادة عدد الموظفين في مناطق معي

تخطيط الموارد البشرية هو محاولة لتحديد احتياجات المنظمة من العاملين خالل فترة زمنية معينة , وهي 

الفترة التي يغطيها التخطيط , وهي سنة في العادة, وباختصار فإن تخطيط الموارد البشرية يعني أساسا تحديد 

 .ل فترة الخطةأعداد و نوعيات العمالة المطلوبة خال

و يمكن النظر إلى تخطيط الموارد البشرية أيضا على أنه مقابلة بين العرض و الطلب , فالعرض يمثل المتاح 

من الموارد البشرية حاليًا , و اتجاهه و سلوكه في الفترة المقبلة , التي تتضمنها فترة التخطيط . أما الطلب 

خالل فترة التخطيط و يعتمد هذا على ظروف المنظمة من حيث فيمثل احتياجات المنظمة من القوى العاملة 

تغير أو ثبات كميات اإلنتاج , و التغير في عبء العمل , و التغير في تكنولوجيا اإلنتاج , و التغير في 

و الطلب من الهيكل التنظيمي للمنظمة , فأي تغيير يحدث في هذه المجاالت يؤثر في العرض 

  (2004)أحمد, العمالة.

 (:Tapomoy,2006قد نستنتج من هذه التعريفات أعاله أن ) و
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يهتم بوجود األشخاص المناسبين , ذوي المهارات المناسبة , في المكان  HRPإن تخطيط الموارد البشرية .1

 وفي الوقت المناسب.المناسب 

يرها ودمجها هي استراتيجية الكتساب الموارد البشرية الموهوبة وتطو  HRPتخطيط الموارد البشرية . 2

 وتحفيزها وتعويضها واالحتفاظ بها.

 .ارتباًطا وثيًقا باستراتيجية العمليرتبط تخطيط الموارد البشرية . 3

   االستقطاب والتعيين 2-3-2

بين أولئك  إنها عملية الربط  حيث عملية استكشاف المرشحين للوظائف الشاغرة حاليًا أو مستقباًل,و هي 

 يرغبون في شغلها.  الذين يعرضون الوظائف و الذين

عن األفراد الصالحين لملئ الوظائف الشاغرة في العمل و استمالتهم و جذبهم و الدراسة  و هي أيضًا عملية

 .(2021)الصباغ, اختيار األفضل منهم بعد ذلك للعمل

وتعرف بأنها مجموعة من األنشطة الساعية إلى جذب األفراد المؤهلين للعمل في المنظمة بهدف إشباع 

غبات و أهداف الطرفين , حيث أنها عملية تحديد و اجتذاب الموظفين المرتقبين ثم تعيينهم لشغل مكان في ر 

 (. 2010المنظمة )عريقات و آخرون, 

الجذب لألفراد الذين تنطبق  عملية تشملو  تقوم بها المنظمةإدارية و يمكن تعريفها إجرائيًا بأنها ممارسات 

ل المرشحين للوظيفة و تعيينهم و انتقاء أفض فلترةو ذلك بهدف مسبقًا موضوعة  عليهم الشروط وفقًا لمقاييس

 ًا لمعايير االختيار التي تطبقها المنظمة.وفق
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مت إلى إلى إن عملية االستقطاب لها مـصادر متعـددة وهـذه المصادر كما وردت في معظم الكتب والمراجع قس

 ارجية, ويقصد باالستقطاب الداخلي : عمليات الترقيةمصدرين رئيسين هما : مصادر داخلية ومـصادر خ

والنقل لموظف قديم في المنظمة إلى وظيفة جديـدة, أو ترقية موظف حالي في مـستوى إداري معـين إلـى 

 Employeeالموجود في المنظمة حيث يرى الباحثان وكثير من المؤلفين بأن الموظـف   مستوى إداري أعلى

 Existing   (2010)عريقات,  طب أصالً حلة االستقطاب مما يعني أنه مستققد مـر بمر. 

 التعويضات والحوافز: 2-3-3

تهم الحوافز هي " الجهد الذي تبذله اإلدارة لحث العاملين على زيادة إنتاجيتهم, وذلك من خالل إشباع حاجا

 االستمراريةالحالية وخلق حاجات جديدة لديهم, والسعي نحو إشباع تلك الحاجات شريطة أن يتميز ذلك ب

 " (2003)اللوزي,  والتجديد

 تغيير مساره فهو شعور داخلي لدى الفردالحوافز هي " دفع الفرد التخاذ نشاط أو سلوك معين, أو إيقافه أو 

 ". (2011)الفارس, , للوصول لتحقيق أهداف معينة يولد لديه الرغبة التخاذ نشاط أو سلوك معين

موظفين من استحقاقات مادية مباشرة وغير مباشرة مقابل أداء أعمالهم يقصد بالتعويضات ما يحصل عليه ال 

  .وانجازهم لمهامهم مثال: الرواتب, المكافآت, الحوافز والتأمين الصحي وراتب التقاعد

  :التدريب 2-3-4

 تعتبر وظيفة التدريب وظيفة مكملة لالختيار و التعيين و الحوافز , فال يكفي أن تقوم إدارة الموارد البشرية

باستقطاب و اختيار و تعيين العاملين, إنما من الضروري أن يعقب عملية االختيار و التعيين إعداد برامج 

تدريبية تساعد العامل البشرية على اكتساب الجديد من المعلومات و المعاررف و تزويده باألساليب الجديدة 

 مسؤوليات. ألداء األعمال و صقل مهاراته قي تنفيذ مايستد إليه من واجبات و
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من خالل للعاملين و الموظفين جهد منظم ومنهجي لتعديل أو تطوير المعرفة / المهارة /.  إن التدريب هو

هو تجربة التعلم , لتحقيق أداء فعال في نشاط أو مجموعة من األنشطة  والغرض من التدريب في حالة العمل 

 أو وظيفة معينة بشكل مناسب وإدراك إمكاناتهمتمكين الفرد من اكتساب القدرات حتى يتمكن من أداء مهمة 

(Backly, 2009). 

 لقد قّدم الكّتاب و الباحثين العديد من المفاهيم الخاصة بهذه الوظيفة و نذكر منها:

  عرف التدريب على أنه العملية المنظمة التي يتم من خاللها تغييـر سـلوكيات ومشاعر العاملين من أجل

أدائهم. كما أنه "اإلجراء المـنظم الذي يستطيع األفراد من خالله اكتساب مهارة أو زيادة وتحسين فاعليتهم و 

 ),  2002معرفة جديدة تساعدهم على تحقيـق أهداف محددة". )السالم وصالح , 

  ُكر أن التدريب هو عملية تعلم تتضمن اكتساب مهارات و مفاهيم و قواعد أو اتجاهات لزيادة و بينما ذ

 .(2021)محمد , دتحسين أداء الفر 

 (2007و ندرج لكم ما يلي فوائد عملية التدريب العائدة على الفرد و المنظمة )أبو سلمية, 

 :فوائد التدريب للمنظمة

 تحسين ربحية المنظمة 

 حسين المعارف والمهارات الخاصة بالعمل في كل مستويات المنظمةت  

 ن.تحسين معنوية العاملي 

  األهداف التنظيميةيساعد العاملين في التعرف على . · 

 تحسين نوعية اإلنتاج وزيادة كميته .  

  واإلداريةتحليل التكاليف في المجاالت الفنية.  



26 
 

  المنظمةتنمية مناخ مناسب للنمو واالتصاالت بين العاملين في. 

 تخفيض الحوادث وإصابات العمل.  

  االقتصاد في النفقات 

 فوائد التدريب لألفراد 

 ل.سن , وقدرتهم على حل المشاكتخاذ القرارات األحيساعد األفراد على ا 

  والصراعيساعدهم على التغلب على حاالت القلق والتوتر واالغتراب. 

 يزود األفراد بمعلومات جيدة عن كيفية تحسين مهـاراتهم القياديـة واالتـصاالت واالتجاهات 

 يفتح المجال نحو الترقية والتقدم.  

 ل.موادث العيقلل من أخطاء العاملين ومن ح 

 يعمل على تكوين مهارات جيدة في مجاالت العمل والحديث واالستماع. 

 الوظيفي واإلنجاز يعمق اإلحساس بالرضا. 

 يقلل من دوران العمل نتيجة الزدياد االستمرار والثبات في حياة العاملين . 

 تقييم األداء:  2-3-5

إنجازاته خالل فترة محددة بهدف تحسين  يعرف تقييم األداء على أنه: "عملية قياس ووصف لسلوك العامل و

 " (2004)مصطفى , األداء

الفرد للمنظمة خالل فترة محددة من الزمن لها تقييم المساهمات التي يقدمها : "العملية التي يتم من خالو يعرف

,  )اندروو توفير تغذية عكسية عن األداء تمكن العاملين من التعرف على مستوى أدائهم مقارنة بالمعايير

2001) " 
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معظم الوظائف األخرى إلدارة الموارد  أثرتحتل عملية  تقييم األداء مكانة مهمة جدا و ذلك من خالل ت

من ناحية تخطيط الموارد البشرية  , الترقية و تخطيط المسارات الوظيفية ,  البشرية بنتائج عملية تقييم األداء

 .  (2009)الجربوعة , الوظيفة االختيار , التدريب, الحوافز , النقل و الفصل من 
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 :األداء:  الثالثالمبحث -3
 مفهوم األداء3-1 

في الدراسات اإلدارية بشكل عام الدراسة  يعتبر مفهوم األداء من المفاهيم التي نالت نصيبًا وافرًا من االهتمام و

ة و لتداخل و بدراسات الموارد البشرية بشكل خاص, و ذلك ألهمية المفهوم على مستوى الفرد و المنظم

 المؤثرات التي تؤثر على األداء و تنوعها.

يقصد بمفهوم األداء المخرجات و األهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها عن طريق العاملين فيها , و لذا 

فهو مفهوم يعكس كل من األهداف و الوسائل الالزمة لتحقيقها, أي أنه مفهوم يربط بين أوجه النشاط و بين 

 .بها العاملين داخل تلك المنظمات تي تسعى إلى تحقيقها المنظمات عن طريق مهام وواجبات يقوماألهداف ال

و يعرف األداء بأنه العملية التي يتعرف من خاللها على أداء الفرد لمهامه و قدراته على األداء و الخصائص 

 .(1998)مرشد ,  الالزمة لتأدية العمل بنجاح

ألداء بأنه النتائج العملية التي تنتج من الفعاليات و اإلنجازات أو مايقوم به ا (2001,الدحلة )بينما يعرف 

 األفراد من أعمال داخل المنظمة.

والكفاءة  "الفعالية التي تعني درجة تحقيق األهداف,داء يتحقق من خالل مستويين وهما:هناك من يرى أن األو 

األداء  , بمعنى أنمن أجل الوصول إلى تلك األهداف" وهي مقارنة بين النتائج المحققة والوسائل المستخدمة

يرتبط بكل من الدرجة التي تتحقق بها األهداف باإلضافة إلى الكفاءة في استغالل الموارد المتاحة 

(Martory,2001). 

( من المصطلحات الواسعة االستخدام , و قد تعددت مفاهيمه Performanceوعمومًا فإن مصطلح األداء )

ستخداماته. " فبالنسبة لمدير منشأة األداء يعني المردودية و القدرة على المنافسة. و بالنسبة حسب تعدد ا
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الخدمات و المنتجات التي تقدمها للموظف فهو يعني مناخ العمل . أما بالنسبة للزبون فيعبر عن نوعية 

 .(2019بو مدين,  ) بين الفعالية و الكفاءة المنشأة . و بصفة عامة يعرف األداء على أنه الجمع

 :مفهوم األداء الوظيفي3-2 

, فمن خالل هذا التعريف إرتبط األداء بآخر (Wheelen,2002)يعرف األداء بأنه "النتيجة النهائية للنشاط" 

 .تتوصل إليه المنظمة من خالل القيام بالنشاطات المختلفة أي أن األداء هو النتيجة ما

الكيفية  درجة تحقيق واتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد, وهو يعكسأما األداء الوظيفي فهنالك من يرى بأنه "

أكمل  التي يحقق أو يشبع بها الفرد متّطلبات الوظيفة" , فاألداء الوظيفي هنا يعكس مدى قيام الفرد بعمله على

 .(2000)حسن, وجه أي وفق متطلبات منصبه

 لمعايير محددة قه الفرد في الوقت المحدد ووفقاً قّ إلى "ذلك االنجاز الذي يح و يشير األداء الوظيفي أيضاً 

" , فاألداء هنا مرتبط بالعمل المنجز من قبل الفرد خالل فترة معينة ووفق معايير محددة أي أن األداء مسبقاً 

 .(Robert,2008اإلنجاز) هو

 األفراد هو مايقوم بهواألداء, ويرون أن السلوك  و اإلنجازويتجه كثير من الباحثين إلى التمييز بين السلوك 

عن  فراداأل أو نتائج بعد أن يتوقف أثرهو ما يبقى من  اإلنجازمن أعمال في المنظمات التي يعملون بها, أما 

والنتائج  العمل, في حين أن األداء هو التفاعل بين السلوك واالنجاز أي أنه يعبر عن مجموع األعمال

  (2006.)المانع, معاً 
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 :فيالوظيداء األخصائص 3-3 

نحو ترتيبات العمل  اً تتجه األعمال العالمية الى تغيير طرق التنظيم بشكل كبير, حيث أصبح التوجه منصبّ 

, وأصبح تكوين القوى ثابتاً  المرنة التي تتطلب المزيد من المتطلبات المعرفية, و أصبح العمل الجماعي معياراً 

وقد تم توسيع  تغييرات جوهرية في طبيعة العمل مما كانت عليه من قبل مما ساهم في أكثر تنوعاً  العاملة

الوظيفة, الى  أو نطاق تركيز األبحاث, من تصميم الوظائف إلى تصميم العمل, ومن خصائص المهمة

 خصائص العمل.

رضي. وذلك بالنسبة خصائص األداء, هي الصفات أو السمات الفردية المطلوبة لألداء المُ  ويمكن القول أنّ 

 وبالنسبة للمنظمة, أي أنها الصفات المطلوبة للموظفين ألداء الواجبات واألهداف بنجاح. للعامل تجاه نفسه

 Work characteristics andكما يمكن من خالل ما تم تداوله في بحث لهيرنايوس وميكيوليتش بعنوان ))

work performance of knowledge workersاملين, مع (( تحديد السمات األساسية التالية في أداء الع

 ال:يؤثر عليها بشكل فعّ  ممارسات إدارة الموارد البشريةاألخذ بعين االعتبار أن 

 :القدرة على العمل بدون إشراف 

وتعبر عن مدى قدرة الموظفين على العمل بأنفسهم, متطلبين أقل قدر من اإلشراف واالكتفاء الذاتي في تولي 

 واجبات الوظيفة.

 :دقة العمل 

 التي يرتكب فيها الموظف أخطاء, تستدعي التصحيح.وتعبر عن الدرجة 

 :التكيف 

 ويعبر عن المدى الذي يتكيف فيه الموظف مع تغييرات العمل أوالتغييرات التنظيمية.
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 :القدرة على التواصل 

وتعبر عن الفعالية في تقديم الموظف للمعلومات الدقيقة, شفهيا وخطيا, ومدى إقامة الموظف عالقات إيجابية 

 ئه في العمل, وكونه لبقا ومهذبا بالتعامل معهم.مع زمال

 :التعاون 

 وتعبر عن مدى تعاون وانسجام الموظف مع المشرفين والزمالء, والعمالء الذين يقدم لهم المنتج أو الخدمة.

 :االعتمادية والثقة 

لتزامات وتعبر عن المدى الذي يمكن فيه االعتماد على الموظف, للوفاء بجداول العمل, ومسؤوليات وا

 الوظيفة.

 :اإللمام والمعرفة بالعمل 

 وتقيس مدى معرفة الموظف بتفاصيل العمل واتباعه إلجراءات العمل الصحيحة.

 :المحاكمة 

 وتعبر عن التميز في نوعية القرارات المتخذة, فيما يخص العمل ومواقفه.

  :نوعية العمل 

 يير الجودة المعمول بها.أي إلى أي مدى يكمل الموظف مهام الوظيفة بدقة, وفقا لمعا

  :كمية العمل 

 المدى الذي ينتج فيه الموظف, قدرا من العمل المقبول, من أجل الوفاء بالجداول الزمنية.

  :العالقة مع الناس خارج العمل 

 مدى كون الموظف مهذبا, مفيدا ومتعاونا, خارج العمل أيضا.
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 :التزام قوانين السالمة 

 سالمة المعمول بها, وتصحيح ممارسات العمل غير اآلمنة في الوظيفة.مدى اتباع الموظف لممارسات ال

 :إدارة وقت العمل 

وتقيس مدى فعالية وكفاءة الموظف في استخدام وقته, إلنجاز مهام وظيفته, فعلى سبيل المثال, ال ينتظر 

 حتى اللحظة األخيرة, إلتمام المهام الحرجة.

 :الرغبة في التعلم 

 عرف على وظيفته, وتطوراتها وتحديثاتها, وطرح أسئلة ذكية ومفيدة عن العمل.أي رغبة الموظف في الت

هي التي تستطيع استقطاب الموظفين الذين يتمتعون بغالبية  المتميزةومما تقدم, يمكن االستنتاج بأن الشركة 

تخطط لهذا وعلى إدارة الموارد البشرية أن  , هذه الصفات, والحفاظ عليهم و تقديم الدعم والتدريب لهم

اء العمل المعرفي, هو من مهمة ومسؤولية إدارة أثر إذ أن  .عن طريق المعرفة والخبرة الموضوع بشكل منظم

 الموارد البشرية, التي يجب أن تتعامل مع  هذه الخصائص بعناية إذا أرادت خلق وظائف جيدة التصميم

(Hernaus and Mikulic, 2014.) 

 محددات األداء:3-4 
و  فةيللوظ المكونة السلوك و اإلنجاز لألنشطة و المهام المختلفة نيهو نتاج التفاعل ب فييالوظاألداء  عتبريُ 

 ة,يأو السلب ةيجابياإل سواًءارات لجملة من المؤث تعرضيالموظف, و بما أن هذا السلوك  شغلهيالمنصب الذي 

على هاته  طلقي و , لعاملل فييبدوره على مستوى األداء الوظ ؤثري ريعدة عوامل فإن هذا األخ جةينت

 التالي: النحو و هي على فييالعوامل و العناصر المؤثرة في األداء بمحددات األداء الوظ
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  :ةيالمحددات الداخل

 :الجهد

للوصول إلى أعلى  يشير الجهد إلى الطاقة الجسمانية و العقلية التي يبذلها الفرد ألداء مهمته أو وظيفته و ذلك

 ال عمله.معدالت عطائه في مج

الطاقة الجسمية و  ومن هنا يعتبر الجهد هو الناتج من حصول العامل على الدعم و الحافز الذي يترجم إلى

 (2019, زكرياالحركية و العقلية التي يبذلها العامل ألداء مهمته. ) 

ة,أو جسمانية فأثناء تأدية العامل لمتطلبات وظيفته يبذل هذا األخير جهودا عدة سواًءا سمعية بصرية, عقلي

 .األداء الوظيفي بصفة عامة بأعلى كفاءة و فعالية, و التي تمثل محصلتها الدافع القوي للرفع من مستوى 

 القدرات:

 نجزهيأن  الفرد عيستطيإلى ما  ريو تش ,اً يأم عقل ايحرك كان عمالً  اً سواء نيالقدرة و تعني القدرة على أداء مع

المكتسبة و  القدرات نيب هناك فروق في هذا االستعمال سياألداء, و ل من أعمال و تشمل السرعة و الدقة في

 . ةيالفطر  القدرات

أو  ايعقل عمالً يا كان نوعه بذلك الفعل أو األداء أ امينقصد بالقدرة االستطاعة على الق فيو من هذا التعر 

 .(2007, شراب) ايّ حرك

 الدور: إدراك

 .راكهإلد انعكاسا مثليالسلوك اإلنساني و أن سلوك الفرد من أهم العوامل التي تشكل  اإلدراك عتبري

و  ةيالحال السابقة وحاجاته خبراتهالفرد  هيف ستخدميهو ذاك السلوك الذي  اإلدراكعلماء النفس أن  رى يو 

 .ةيئيالبالمؤثرات  ريفي تفس ةيطموحاته و رغباته المستقبل
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جهوده في العمل من خالله و  هيأنه من الضروري توج الفرد عتقديالدور االتجاه الذي  بإدراكهنا نعني  ومن

 ( 2015في أدائه. ) بوالشرش,  تهيالشعور بأهم

 محددات خارجية:

و تأثر بشكل مباشر  طرته,يسمن العناصر أو المحددات التي تخرج عن نطاق ةيجملة إضاف هيعل فرضيالواقع 

 :ليي مايو تتمثل ف في,يمباشر في أدائه الوظ ريأو غ

 :ت العملمتطلبا

العامل إضافة إلى  و األدوات و التوقعات المأمولة أو المرجوة من اتيتتعلق بكل من الواجبات و المسؤول

و نقصد بها هنا لمهامه و أعماله و األدوات و المعدات المستخدمة في ممارسات العامل و  بيالطرق و األسال

 .(2019ا, ) زكري. بمهامه داخل المنظمة اميالعامل للق حتاجهيكل ما 

 :ةيميالتنظ ئةيالب

هذه  لمتابعة حاجة لدى المنظمة خلقيمما  باستمرار ريالداخلي للمنظمة و التي تتغ طيو نقصد بها المح

العامل و بالتالي جودة  ةيدافع طيأو تثب زيعلى تحف ريبشكل كب ةيميالتنظ ئةيو تؤثر الب لهايو تحل المتغيرات

 (2015 ري,يأدائه. ) الحم

 :ةيلخارجا ئةيالب

التي تظهر في العوامل  ةيبه العامل على أدائه كالمنافسة الخارج عمليالذي  ميللتنظ ةيالخارج ئةيالب تؤثر

 .القانونية و االجتماعية و التكنولوجية و السياسة

 إدارة األداء:3-5 
ا يعرفها مايكل ارمسترونغ أنها عملية مصممة لتحسين األداء التنظيمي والجماعي والفردى ويملكه

 ويقودها المديرون التنفيذيون.
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( والتي 1980إن عملية إدارة األداء هي عملية من إدارة الموارد البشرية )التي أصبحت شائعة بالعام 

في المنظمات و بالتالي أفضل أداء  تعنى بالحصول على أفضل أداء من قبل األفراد و الجماعات

 من المنظمة ككل.

لألداء تنطوي على مشاركة وفهم ما يجب تحقيقه ومن ثم إدارة األفراد وبالتالي , فإن اإلدارة الفعالة 

 .(Dransfeild , 2000)وتطويرهم بطريقة تمكن من تحقيق األهداف المشتركة

 أهمية إدارة األداء:3-6 
تبرز أهمية إدارة األداء من خالل الدور الذي تؤديه في ربط ممارسات إدارة الموارد البشرية ببعضها 

المورد البشري و تضمن تقييم األداء الذي يعد جزءا مهما من إدارة األداء ,  في تطويرو االستمرار 

فضال عن دورها في اكتساب الميزة التنافسية من خالل تطوير المهارات و الخبرات وتعديل السلوك 

 ,مرادو فرق العمل.)ال البشري و تنمية روح االبتكار و االبداع و الحث على العمل الجماعي

2012.) 

 ( فقد أشار إلى أن أهمية إدارة األداء تمثل اآلتي:  Lance, 2001أما )

 جعل الموظفين و الفرق قادرين على فهم اهداف الشركة. .1

 يؤدي تخطيط األداء إلى تطويرقدرة الشركة و قدرة الفرد و يقود الى مستوى أداء عالي. .2

  .ظفين و القيم السلوكيةتوضيح عملية تقييم األداء و معايير العمل المتوقعة من المو  .3
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 عناصر إدارة األداء:3-7 
تتكون إدارة األداء من عدة عمليات متشابكة و متكاملة , تهدف إلى ضمان وصول األفراد إلى نتائج 

المستهدفة و بما يحقق غايات المنظمة ذاتها. و تضم إدارة األداء عمليات تخطيط األداء , األداء 

 .(2015)اللبدي, تحسين األداء , و تطوير األداءتوجيه األداء , تشخيص األداء, 

 :باألداء الوظيفي ممارسات إدارة الموارد البشريةعالقة 3-8 
نشأ مفهوم إدارة األداء من التركيز على المفهوم التشغيلي الموجه بالخطة االستراتيجية بمعنى أن 

ءمة عدد من العمليات مثل إلى موا إدارة األداء تؤدي دورا أساسيا في صياغة االستراتيجية و تنفيذ

مع أهداف المنظمة االستراتيجية كما تتضمن من ربط أنظمة الرواتب و الحوافز المعتمدة على األداء 

من خالل االتفاق على األهداف المديرين واالفراد و فرق العمل  الناحية النظرية عمليات مشتركة بين

 و مراجعتها بصورة مشتركة .

هداف الفردية و الجماعية متكاملة على مستوى األقسام و اإلدارات و كما ينبغي أن تكون كل األ

المنظمة بالكامل. أما تقييم األداء فهور عنصر محوري في عملية إدارة األداء و يتضمن مراجعة 

 رسمية لالداء الفردي.

 مؤسسي اء الو تمثل إدارة األداء أحيانا اكبر فرصة لنظام الموارد البشرية كي يسهم بفاعلية األد

يمكن وصف إدارة األداء بأنها العمود الفقري لممارسات إدارة الموارد البشرية كونها تؤسس جميع 

اعتماد متبادل ما يفرض اعتماد جميع ممارسات إدارة الموارد الممارسات وترتبط بها في عالقة 

 .(2016)القيسي, البشرية على عمليات و مخرجات نظام إدارة األداء

  



37 
 

 ثلثالالفصل ا

 اإلطار العملي للدراسة

 

  لمحة عن الشركة الدوليــة لدرفلة الحديد : الرابعالمبحث 

  الدراسة الميدانية و اختبار الفرضيات : الخامسالمبحث 
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 الحديد لدرفلةلمحة عن الشركة الدوليــة المبحث الرابع : -4

 SMS شراف على التركيب مع شركةة واإلوتم توقيع عقد توريد المعدات  الرئيسي  2006تأسست الشركة في  

 حمص . -حسياء –ويقع المصنع في المدينة الصناعية  2007في اإليطالية

مئة ألف متر مربع تقريبًا ويتكون أساسًا من وحدة الدرفلة   ²م 100.000تم إنشاء المصنع على مساحة 

شة الصيانة و التجهيزات ومحطة المزودة بنظام تبريد مفاجئ لحديد التسليح ومحطة معالجة وتبريد المياه وور 

 المحوالت والتحكم الكهربائي ومخبر تأكيد الجودة .

ألف طن من حديد التسليح سنويًا  يتم إنتاجها بأحدث المعدات وبإتباع أعلى  300تصل معدالت اإلنتاج الى  

رديات يوميًا وذلك عامل يعملون بنظام الثالث و  300التقنيات المتاحة في هذا المجال ويعمل بالمصنع حوالي 

 بخالف الموظفين واإلداريين تتمتع منتجات الشركة بالجودة العالية ومطابقتها للمواصفات السورية والعالمية . 

 وحدة الدرفلة4-1 

الف طن سنويًا من  حديد التسليح . ويوجد بها  نظام التبريد  300تبلغ الطاقة اإلنتاجية لوحدة الدرفلة 

إنتاج حديد تسليح عالي المقاومة وقابل للحام وفقا لمتطلبات  األسواق الداخلية  المفاجئ للمنتج وذلك بغرض 

 والخارجية . 

متر  داخل فرن إعادة التسخين لدرجة حرارة تبلغ  12مم بطول  130× 130يتم تسخين كتل الصلب مقاس 

ائم  درفلة بنظام أفقي / ق 12درجة  مئوية  تقريبًا . وبعد ذلك يتم درفلة الكتل الساخنة بمرورها على  1100

 مم .32مم إلى  8قائم( إلنتاج حديد التسليح من مقاس  8رأسي  ثم علي الة الدرفلة السريعة )
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درجة  مئوية يتم تبريده فجأة  900عند خروج المنتج النهائي من أخر مرحلة في الدرفلة بدرجة  حرارة حوالي 

 60ذلك يتم تقطيع المنتج  الى أطوال تبلغ حوالي  بمروره داخل  صندوق خاص وذلك لرفع مقاومته . وبعد

متر حيث يتم تجميعه وتحزيمه في   12متر ليتم تبريده على حصيرة  التبريد  وتقطيعه بعد ذلك الى أطوال 

 طن .  2ربط تبلغ وزن الواحدة حوالي 

مطابقته للمواصفات ربع ساعة من المنتج النهائي للتأكد من  ة جودة الربطة ويتم سحب عينات كليتم مراجع

 وذلك في مخبر تأكيد  الجودة.

 الجودة 4-2 

يقوم نظام تأكيد الجودة المعمول به في الشركة الدولية لدرفلة  الحديد  بمراجعة المواصفات الميكانيكية 

 والكيميائية للمنتج النهائي  لضمان مطابقته للمواصفات المنتج وفقا لها . ويوفر النظام أساليب  المتابعة خالل

 ملها من البداية الى النهاية .عملية اإلنتاج بأك

معها أن يستخدموا منتجاتها في مشروعاتهم وكلهم  د الشركة الدولية لدرفلة الحديد لكافة المقاولين المتعاملينتؤك

 ايه  اختبارات أخرى بمعرفتهم .ثقة بأنها مطابقة  للمواصفات المطلوبة وتؤكد لهم كذلك عدم ضرورة إجراء 

وضع الفته بها كافة البيانات على جميع منتجات الشركة ويتم  إصدار ما يلزم من شهادات مما يتيح يتم 

 البداية للنهاية . متابعة المنتج ومعرفة ظروف  إنتاجه من

متر.   تـأكيـد  1.5على جميع القضبان المنتجة بمصنعنا بينها  مسافات ال تزيد عن   ISيتم وضع عالمة 

اد نظام لتأكيد الجودة يشمل كافة المراحل اإلنتاجية بداية من  توصيف كتل الحديد والتعاقد الجــودة  تم إعد



40 
 

من  في المصنعالتسليح الى األسواق المختلفة . ويتم إنتاج حديد  ها الى عملية شحن المنتج النهائيعلي

 ك ضمانًا لجودة المنتج النهائي.منتقاة وذات تركيب كيميائي محدد وذل خامات

اليوم دورية على مدار التفتيش عليه واختباره وذلك  بأخذ عينات وذلك بالتأكد من جودة المنتج النهائي  ويتم

 وذلك للتأكد من المواصفات المتفق عليها مع العميل 

 التسويق و المبيعات4-3 

التها الشركة يعمل قسم التسويق والبيع بالشركة الدولية لدرفلة الحديد على  الحفاظ على السمعة الطيبة التي ن 

 لعمل بمرونة ويسر مع العمالء .  وعلى تأكيد روح  ا

حفاظًا على ضرورة الوفاء بالتزامات السوق المحلي وكذلك  االسواق الخارجية المختلفة يتم اختيار أفراد العمل 

مالء لضمان رضاء العمتميز وخبرة سابقة في المجال .  بقسم التسويق  والمبيعات من يتمتعون بتعليم عال 

وللحفاظ على ضرورة تحقيق رغباتهم  يقوم أفراد قسم التسويق والمتابعة بزيارات دورية للعمالء يتم فيها  

للسوق بصفة دورية استطالع رأيهم وتبادل وجهات النظر معهم . ويتزامن مع هذه  الزيارات إجراء دراسات 

 خصصة سواء  داخل أو خارج الجمهورية . الدعاية واالشتراك في المؤتمرات والندوات المتومتابعة حمالت 

 منتجات الشركة:4-4 
 .باإلضافة الى مسكوبات معدينة متنوعة مم(32مم الى  8حديد تسليح لمختلف األقطارمن)
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 الدراسة الميدانية و اختبار الفرضيات: الخامسالمبحث -5
, من خالل وصف لمنهج البحث للدراسةأهداف ك أتبعتيتناول هذا المبحث وصفًا تفصيليًا لإلجراءات التي 

المستخدم, ومجتمع الدراسة, وعينتها, ووصف ألداة القياس واإلجراءات المتبعة للتحقق من صدقها وثباتها 
فضاًل عن اإلشارة إلى الوسائل اإلحصائية المستخدمة لمعالجة , وكيفية تطبيقها على أفراد عينة الدراسة

  .البيانات احصائياً 
  الدراسة منهجية5-1

أثر ممارســات إدارة الموارد البشريــة على أداء الموظفيـــن في لتحقيق الهدف من الدراسة, أي معرفة 
, سيتم بدايًة القيام ببحث استكشافي لتحديد العوامل عن طريق مراجعة الشركة الدوليــة لدرفلة الحديد  

 .تحديد العناصر ذات الصلة بالمتغير المستقلاألدبيات الحديثة بالتفصيل وتحليلها ل

 :وقد استخدم مصدرين ٔاساسين للمعلومات
 :الثانوية المصادر -أوالا  

حيث تم معالجة اإلطار النظري للبحث مـن خـالل مصـادر البيانـات الثانويـة والتي تتمثل في الكتب  
رســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدراســـة, والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقـة, واألبحـــاث والدا

 .والبحـث والمطالعـــة فـــي مواقـــع اإلنترنت المختلفة
 :المصــادر األوليــة -ثانياا 

استبيان خصيصًا لهذا الغرض و تم  توزيع علىلمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث اعتمد الباحث 
, وتم صياغة فقرات االستبيان بما إدارة الموارد البشرية   على محدداتاالعتماد تطوير هذا االستبيان ب

و تم  .استماره من هذا االستبيان على مجتمع الدراسة 61يالئم تساؤالت الدراسة, تم الحصول على 
 والدراسة السابقة التي لها صلة بالموضوع في بناء االستبيان.االستفادة من المراجع 

 وعينة الدراسة مجتمع الدراسة -

 مجتمع الدراسة وعينتها:

 . 61شمل مجتمع البحث الموظفين اإلداريين في الشركة الدولية لدرفلة الحديد الذي بلغ عددهم 
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  أداة الدراسة

  " حول تم االستفادة من المراجع والدراسات السابقة التي لها صلة بالموضوع في بناء االستبيان

 ",رد البشريــة على أداء الموظفيـــن في الشركة الدوليــة لدرفلة الحديد  " أثر ممارســات إدارة الموا

 وتم تحديد المحاور الرئيسية التي شملها االستبيان والفقرات التي تقع ضمن كل محور.  

 :كما تم تقسيم االستبيان كاآلتي

 مر، الجنس، الخبرة(من حيث )الع عينة الدراسةألفراد اشتمل على الخصائص الشخصية  و :الجزء األول
تكونت أداة الدراسة من استبيان جرى تصميمه من قبل الباحثة باالستناد إلى المراجع النظرية  :الثاني الجزء

( أبعاد ُتمثل متغير الدراسة التابع, 6عبارة توزعت على ) 43ذات الصلة والدراسات السابقة, تّكون من 
 ع عبارات االستبيان على أبعاده.( توز 1والمتغيرات المستقلة.  ويبين الجدول )

 ( توزع عبارات االستبيان على أبعاده1الجدول )

 نوع المتغير المجموع أرقام العبارات الُبعد م
 مستقل 6 6-1 تخطيط الموارد البشرية 1
 مستقل 6 12-7 االستقطاب والتعيين 2
 مستقل 7 19-13 التدريب 3
 مستقل 6 25-20 الحوافز و التعويضات 4
 مستقل 6 31-26 تقييم األداء 5
 تابع 12 43-32 األداء الوظيفي 6

( خيارات االستجابة 2مقياس ليكرت الخماسي ويبين الجدول  )وقد تمت االستجابة على االستبيان باستخدام 
 .على االستبيان والقيم الموافقة لها

 ت افراد العينة لفقرات االستبانة.لقياس تقييم استجابا)االيجابي( وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي 

 ( درجات مقياس ليكرت الخماسي 2جدول رقم)
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق بشدةموافق  األستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة
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 ثبات أداة الدراسة )االستبيان(

والتي يمكن من خاللها التحقق من الثبات لالستبيان  ةها الباحثتيعد ثبات االستبيان من المتطلبات التي اعتمد

( Alpha(, أن قيمة )Cronbach Alphaومدى تمثيلها للمجتمع المستهدف, وتبين من خالل استخدام )

 لمحاور االستبيان كانت كما يأتي:

 ( قيمة معامل ألفا لجميع محاور االستبيان3جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ المحور
 0.742 ارد البشريةتخطيط المو 

 0.867 استقطاب الموارد البشرية
 0.905 التدريب والتطوير

 0.902 الحوافز والتعويضات
 0.879 تقييم االداء

 0.958 محور ممارسات إدارة الموارد البشرية
 0.908 محور أداء الموظفين

 ة وتفسر بثبات فقراتنتيجة إيجابي(, وتعد هذه 0.963( لالستبيان بشكل كلي )Alphaووصلت قيمة )

 ان ويمكن االعتماد عليه بشكل كلياالستبي

 الدراسة الحاليةستبيان الخصائص السيكومترية ال -أ 
 :كما يليفي الدراسة الحالية  لالستبيانتم إجراء الصدق والثبات 

 :internal Validityالداخلي  االتساق (3
 و الفقرة, هذه إليه تنتمي الذي المحور مع المقياس فقرات من فقرة كل اتساق الداخلي االتساق بصدق يقصد

 من فقرة كل بين االرتباط معامل حساب خالل من وذلك لالستبانة الداخلي االتساق بحساب الباحثة قامت قد
 .نفسه للمحور الكلية والدرجة االستبانة محاور فقرات
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 تخطيط الموارد البشرية :األول المحور
 االستبانة و الدرجة الكلية للمحور )تخطيط الموارد البشرية( قرة من فقرات محاورمعامل االرتباط بين كل ف( 4جدول )

 
تخطيطالموارد

 البشرية

تقومالمنظمةبتحديداحتياجاتهامن
المواردالبشريةمنحيثالنوعيةفي
ضوءمتطلباتالوضعالحاليوالتوجه

المستقبليلها.

Correlation Coefficient .644** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تحددالمنظمةاحتياجاتهامنالموارد
البشريةبعددراسةشاملةللبيئةالداخلية

 والخارجية

Correlation Coefficient .766** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

يمّكنتخطيطالمواردالبشريةفي
المنظمةمناالختيارالصحيح
الحتياجاتهامناأليديالعاملة

 المطلوبةبالمواصفات

Correlation Coefficient .526** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تقومالشركةبالتخطيطللمواردالبشرية
 بشكلممنهج.

Correlation Coefficient .762** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

إنالتخطيطالجيدللمواردالبشريةيقوم
بحفظالطاقاتوتجنبالهدرفيطاقات

 ريةوالماديةالمواردالبش

Correlation Coefficient .476** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تقومالمنظمةبمشاركةالموظفين
 المعنيينبوضعخططالمواردالبشرية.

Correlation Coefficient .612** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تقييم تخطيط الموارد البشرية و  فقرات المحور األول من ةفقر  معامل االرتباط بين كل (4 )يوضح الجدول 
ودرجة ثقة  (0.01)الدرجة الكلية للمحور, و الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة عند مستوى معنوية 

 .عتبر المحور صادق لما وضع لقياسهوبذلك ي 99%
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 االستقطاب و التعيين :الثاني المحور
 االستبانة و الدرجة الكلية للمحور )االستقطاب و التعيين ( اورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مح( 5جدول )

 
 االستقطابوالتعيين

تعتمدالشركةعلىدراسةسوقالعملومصادره
المتعددةالستقطابالعاملين.

Correlation 
Coefficient 

.642** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تستندالشركةعلىعلىتحليلوتوصيفالوظائفعند
 لقيامبعمليةاالستقطابا

Correlation 
Coefficient 

.755** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تستخدمالشركةوسائلاختيارمتعددةلقياسالخصائص
 والمواصفاتالفرديةللمتقدمينللوظائفالشاغرة

Correlation 
Coefficient 

.752** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

نطريقالموقعتتبعالشركةوسيلةاالعالنع
االلكترونيالخاصبهاللحصولعلىاحتياجاتهامن

 المواردالبشرية.

Correlation 
Coefficient 

.760** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تستندالشركةعلىنتائجالمراحلالمتعددةلعملية
 االختيارعنداتخاذقرارالتعيين.

Correlation 
Coefficient 

.785** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تتعاونالشركةمعالمنظماتالمعنيةالستقطاباصحاب
 الكفاءات.

Correlation 
Coefficient 

.779** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

فقرات المحور األول تقييم االستقطاب و التعيين و  من ةفقر  معامل االرتباط بين كل (5)يوضح الجدول 
ودرجة ثقة  ( 0.01) ن معامالت االرتباط المبينة عند مستوى معنوية الدرجة الكلية للمحور, و الذي يبين أ

 .عتبر المحور صادق لما وضع لقياسهوبذلك ي  % 99
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 التدريب :الثالث المحور
 (التدريباالستبانة و الدرجة الكلية للمحور ) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور( 6جدول )

 
 التدريب

تتدريبيةوتطويرمهاراتتقومالشركةبدورا
الموظفينبشكلمستمر

Correlation 
Coefficient 

.878** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تستعينالشركةبمراكزومعاهدمتخصصةلتطويرأداء
 العاملين.

Correlation 
Coefficient 

.850** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

بناءعلىتحددالشركةاالحتياجاتالتدريبيةللموظفين
 فجوةاألداءبينالمتحققوالمطلوب

Correlation 
Coefficient 

.779** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

يعززالتدريبفيالشركةثقةالعاملينبأنفسهمبمايسهم
 بتغييراتجاهاتالسلوكلديهم.

Correlation 
Coefficient 

.667** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

العاملينبعدإكمالهمللتدريبللتأكدتتابعالشركةأداء
 منفاعليةنتيجته.

Correlation 
Coefficient 

.865** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

يكونالتدريببناءعلىخطةممنهجةلتدريبالعاملين
 والموظفينعلىاختالفمستوياتهمالوظيفية.

Correlation 
Coefficient 

.850** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

و الدرجة الكلية للمحور,  التدريبفقرات المحور األول  من ةفقر  معامل االرتباط بين كل (6 )يوضح الجدول 
وبذلك يعتبر المحور   %99ودرجة ثقة  (0.01)الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة عند مستوى معنوية و 

 .وضع لقياسهصادق لما 
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 الحوافز والتعويضات :الرابع المحور
 ( الحوافز والتعويضاتاالستبانة و الدرجة الكلية للمحور ) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور( 7ل )جدو 

 
 الحوافز و التعويضات

 إن نظام الحوافز و التعويضات عادل في الشركة
Correlation 
Coefficient .733** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

فز يمكن الموظفين من تمتلك الشركة نظام متكاماًل للحوا
 تحقيق احتياجاتهم و رغباتهم.

Correlation 
Coefficient 

.888** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تقوم الشركة بتحديث نظام الحوافز مما يتناسب مع البيئة 
 التنافسية.

Correlation 
Coefficient .872** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

 نوعية الحافز المقدم.تربط الشركة بين األداء الفعلي و 
Correlation 
Coefficient 

.889** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

 يتم تمييز الموظف المبدع بحوافز عالية.
Correlation 
Coefficient 

.732** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تعتمد الشركة على نتائج تقرير تقييم األداء لتحديد 
 الحوافز التي يستحقها الموظفين.

Correlation 
Coefficient 

.760** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

و الدرجة  الحوافز والتعويضاتفقرات المحور األول تقييم  من ةفقر  معامل االرتباط بين كل (7)يوضح الجدول 
ودرجة ثقة  (0.01)الكلية للمحور, و الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة عند مستوى معنوية 

 .المحور صادق لما وضع لقياسهعتبر وبذلك ي  99%
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 الخامس :األول المحور
 ( االداءاالستبانة و الدرجة الكلية للمحور ) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور( 8جدول )

 
 األداء

إنالشركةتقومبتقييمأداءالموظفينبمعاييرتقييمعادلة
ومدروسة

Correlation 
Coefficient 

.803** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تقيمالشركةأداءالعاملينفيضوءأدائهمالفعليمقارنةً
 معالواجباتوالمسؤولياتالمحددلهم

Correlation 
Coefficient 

.695** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

 يتمرصدأداءالعملفيالشركةباستمرارية

Correlation 
Coefficient 

.858** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تخضعالشركةجميعموظفيهالعمليةتقييماألداءعلى
 اختالفمستوياتهمالوظيفية

Correlation 
Coefficient 

.741** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تكونالمعلوماتعنجودةاألداءمتاحةبسهولة
 للموظفين

Correlation 
Coefficient 

.800** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

التقييمللمراجعةمناكثرمنجهةفيتخضعتقارير
 الشركةضماناًلموضوعيةوالدقةوالشمولية.

Correlation 
Coefficient 

.837** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

و الدرجة الكلية األداء  ل تقييمفقرات المحور األو  من ةفقر  معامل االرتباط بين كل (8) يوضح الجدول
وبذلك   %99ودرجة ثقة  ( 0.01) ت االرتباط المبينة عند مستوى معنوية للمحور, و الذي يبين أن معامال

 .عتبر المحور صادق لما وضع لقياسهي
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 األداء الوظيفي :السادس المحور
 (األداء الوظيفياالستبانة و الدرجة الكلية للمحور ) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور( 9جدول )

 
 األداءالوظيـــفي

تلكاألفرادالعاملينبالمؤسسةالمؤهالتالتيتجعلهميم
يبدعونويبتكرون.

Correlation 
Coefficient 

.704** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

تمتلكالشركةكلوسائلالدعموالتحفيزالتيتساهمفي
 إبرازمواهبالعامل.

Correlation 
Coefficient 

.735** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

 الموظفونبالجديةوتحملالمسؤوليةيتميز

Correlation 
Coefficient 

.754** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

 يوجدلدىالموظفينإلمامبأنظمةالعملوقوانينه.

Correlation 
Coefficient 

.792** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

يقومالموظفونبتأديةاالعمالبالكفاءةوالفاعلية
 لخططالمرسومة.المطلوبةوفقا

Correlation 
Coefficient 

.778** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

توجدقدرةلدىالعاملينوالموظفينعلىتصحيح
 األخطاءالناتجيةعنقيامهمبأداءالعمل.

Correlation 
Coefficient 

.724** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

ةفيلدىالموظفيناستعدادللتكيفمعالحاالتالطارئ
 العمل.

Correlation 
Coefficient 

.770** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

يترددالموظفونفيتقديمأفكارمبتكرةلتحسينسير
 العمل.

Correlation 
Coefficient 

.391** 

Sig. (2-tailed) 0.002 
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و الدرجة الكلية  األداء الوظيفيفقرات المحور األول  من ةفقر  معامل االرتباط بين كل (9)يوضح الجدول 
وبذلك   %99ودرجة ثقة  (0.01)معامالت االرتباط المبينة عند مستوى معنوية للمحور, و الذي يبين أن 

 عتبر المحور صادق لما وضع لقياسهي

  

 يحرصالموظفونعلىااللتزامبأوقاتالعملالرسمية.

Correlation 
Coefficient 

.648** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

يتطوعالموظفونفيبعضاألحيانإلىالقيامبمهام
 إضافيةلتسهيلسيرالعمل.

Correlation 
Coefficient 

.690** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

 يتمإنجازالعملالمطلوبفيالوقتالمحددلإلنجاز.

Correlation 
Coefficient 

.741** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

يهتمالموظفونفيالشركةبأنتكونسمعةالموظفينو
 أداءهمفيالشركةجيدةجداً

Correlation 
Coefficient 

.613** 

Sig. (2-tailed) 0.000 
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 التحليل الوصفي لعينة الدراسة تبعاا للعوامل الديموغرافية 5-1

 البيانات التعريفية(: توزيع أفراد العينة حسب 10جدول رقم )

 
Count Column N % 

 الجنس

 %59.0 36ذكر

 %41.0 25 انثى

Total 61 100.0% 

 العمر

 %45.9 28 سنة 30 - 20

 %39.3 24 سنة 31-40

 %14.8 9 فمافوق41

Total 61 100.0% 

 عددسنواتالخبرة

 %42.6 26سنوات5اقلمن

 %36.1 22 سنة 5-10

 %8.2 5 سنة 11-15

 %13.1 8 سنة15اكثرمن

Total 61 100.0% 

نالحظ من الجدول أن و , %  41% وهي أعلى من نسبة اإلناث  59الذكور الجدول أن نسبة نالحظ من 

 40-31% يليها الفئة العمرية )45.9سنة( بنسبة  30-20النسبة األعلى من أفراد العينة من الفئة العمرية )

نالحظ أن النسبة , 14.8سنة فما فوق( فهي النسبة األقل وتمثل  41%, أما الفئة العمرية )39.3سنة( بنسبة 

(, وتليها نسبة %42.6سنوات )وبنسبة بلغت  5أقل من لديهم عدد سنوات خبرة  أفراد العينة األكبر من

 سنة 15-11من %( وأقلهم نسبة أصحاب الخبرة 36.1سنوات )بنسبة  10-5الموظفين أصحاب الخبرة من 

 %(. 8.2)بنسبة 
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 واالنحرافات الحسابية ستبيان تم استخراج المتوسطاتاال على الدراسة عينة أفراد إجابات بهدف تحليل

 ,(One-Sample test)كل محور, وتم استخدام اختبار على عينة الدراسة أفراد استجابات لدرجات المعيارية

 لتحديد الموافقة على كل عبارة. 

 ؟الشركة الدوليــة لدرفلة الحديد تقييم تخطيط الموارد البشرية في ما مستوى 

تخطيط الموارد بعاد ) تم دراسة أالشركة الدوليــة لدرفلة الحديد  )تخطيط الموارد البشرية( في  مستوى لمعرفة 

 التقييم اتبرز هذ خالل عباراتمن ( األداء, الحوافز و التعويضات, التدريب, االستقطاب و التعيين,  البشرية

المعيارية واالهمية النسبية ومستوى  وذلك من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافواالعتماد 

 :, كما يلياالهمية
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 تخطيط الموارد البشرية

 تخطيط الموارد البشرية( الداالت اإلحصائية لمستوى تقييم محور 11الجدول ) 

 

 العدد
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
T 

 الوزن

 النسبي %

 الداللة

 اإلحصائية

منتقومالمنظمةبتحديداحتياجاتها
المواردالبشريةمنحيثالنوعية
فيضوءمتطلباتالوضعالحالي

 والتوجهالمستقبليلها.

61 3.80 0.79 7.92 76 0.000 

تحددالمنظمةاحتياجاتهامن
المواردالبشريةبعددراسةشاملة

 للبيئةالداخليةوالخارجية
61 3.74 0.93 6.20 75 0.000 

ييمّكنتخطيطالمواردالبشريةف
المنظمةمناالختيارالصحيح
الحتياجاتهامناأليديالعاملة

 بالمواصفاتالمطلوبة

61 3.98 0.92 8.33 80 0.000 

تقومالشركةبالتخطيطللموارد
 البشريةبشكلممنهج.

61 3.70 0.78 7.04 74 0.000 

إنالتخطيطالجيدللمواردالبشرية
يقومبحفظالطاقاتوتجنبالهدر

المواردالبشريةوفيطاقات
 المادية

61 4.33 0.75 13.89 87 0.000 

تقومالمنظمةبمشاركةالموظفين
المعنيينبوضعخطط

 المواردالبشرية.
61 3.66 1.12 4.56 73 0.000 

 0.000 77 11.51 0.59 3.87 61 تخطيط الموارد البشرية

تخطيط الموارد )بتقييم  فة العبارات الخاصةإن المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كا
درجات وهي  5( درجة من أصل 3.87قد بلغ) ( ممارســات إدارة الموارد البشريــةكأحد أبعاد )( في البشرية
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درجات , وبلغت أهمية الموافقة النسبية على  3قيمة أكبر من قيمة المتوسط المعياري في هذه الدراسة والبالغ 
, وهي أعلى من نسبة  بدرجة عالية ()تخطيط الموارد البشريةوالذي يقابل مستوى تقييم  %(77هذا التقييم )

( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط  60الوزن النسبي المعتمدة في هذه الدراسة والبالغة )
في لتقييم لمستوى ( مما يدل على تقارب اإلجابات وأنها تتقارب حول المتوسط الحسابي , وأن هذا ا0.59)

ويوجد اجماع لدى العينة حول مستوى بدرجة )عالية( دال احصائيًا  ( هو)تخطيط الموارد البشريةاعتماد 
 .الشركة الدوليــة لدرفلة الحديد( في تخطيط الموارد البشرية)

رية يقوم بحفظ العبارة )إن التخطيط الجيد للموارد البش( )تخطيط الموارد البشريةاحتلت المراتب األولى في 
 87( و أن الوزن النسبي لإلجابات هو ) 4.33الطاقات و تجنب الهدر في طاقات( متوسط االجابات عليها) 

يدل على وجود فارق  0.05( أصغر من مستوى الداللة المفترض  0.000%( ومستوى  الداللة الحسابية ) 
وتقييم درجة العبارة كأحد  3وسط المفترض جوهري بين متوسط اجابات أفراد العينة على هذه العبارة والمت

( دال احصائيًا يليها العبارة )يمّكن تخطيط الموارد جداً  )عالي (تقييم واعتماد)تخطيط الموارد البشريةعبارات 
البشرية في المنظمة من االختيار الصحيح الحتياجاتها من األيدي العاملة بالمواصفات المطلوبة( ذات تقييم 

% دال احصائيًا وفي المرتبة الثالثة نجد )تقوم المنظمة بتحديد احتياجاتها من  80التقييم عالي حيث درجة 
 76الموارد البشرية من حيث النوعية في ضوء متطلبات الوضع الحالي و التوجه المستقبلي لها.( بوزن نسبي 

ييم عالي , في تق 0.05( أصغر من مستوى الداللة المفترض  0.000% ومستوى  الداللة الحسابية ) 
المرتبة الرابعة نجد )تحدد المنظمة احتياجاتها من الموارد البشرية بعد دراسة شاملة للبيئة الداخلية والخارجية( 

عبارة )تقوم ( )تخطيط الموارد البشرية% فيما احتلت المرتبة الخامسة كمؤشر العتماد  75بوزن نسبي 
وتقييم باعتماد واهمية عالي واخيرًا عبارة  3.70( بمتوسط الشركة بالتخطيط للموارد البشرية بشكل ممنهج.

%  73)تقوم المنظمة بمشاركة الموظفين المعنيين بوضع خطط المواردالبشرية.( بمستوى اهتمام واعتماد 
 عالي.
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 االستقطاب و التعيين -

 االستقطاب و التعيين( الداالت اإلحصائية لمستوى تقييم محور 12الجدول ) 

 
 العدد

وسطالمت  

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
T 

 الوزن

 النسبي %

 الداللة

 اإلحصائية

تعتمدالشركةعلىدراسة
سوقالعملومصادره
المتعددةالستقطاب

 العاملين.

61 3.64 1.05 4.76 73 0.000 

تستندالشركةعلىعلى
تحليلوتوصيفالوظائف

عندالقيامبعملية
 االستقطاب

61 3.64 0.93 5.36 73 0.000 

تستخدمالشركةوسائل
اختيارمتعددةلقياس

الخصائصوالمواصفات
الفرديةللمتقدمينللوظائف

 الشاغرة

61 3.56 0.94 4.63 71 0.000 

تتبعالشركةوسيلة
االعالنعنطريقالموقع
االلكترونيالخاصبها

للحصولعلىاحتياجاتها
 منالمواردالبشرية.

61 3.51 1.16 3.41 70 0.001 

تستندالشركةعلىنتائج
المراحلالمتعددةلعملية
االختيارعنداتخاذقرار

 التعيين.

61 3.67 0.94 5.56 73 0.000 

تتعاونالشركةمع
المنظماتالمعنية
الستقطاباصحاب

 الكفاءات.

61 3.67 1.11 4.74 73 0.000 

 0.000 72 6.04 0.79 3.61 61 االستقطابوالتعيين

االستقطاب و )بتقييم  سط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصةإن المتو 
درجات وهي  5( درجة من أصل 3.61قد بلغ) ( ممارســات إدارة الموارد البشريــةكأحد أبعاد )( في التعيين
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ت أهمية الموافقة النسبية على درجات , وبلغ 3قيمة أكبر من قيمة المتوسط المعياري في هذه الدراسة والبالغ 
, وهي أعلى من نسبة  بدرجة عالية ()االستقطاب و التعيين%( والذي يقابل مستوى تقييم 72هذا التقييم )

( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط  60الوزن النسبي المعتمدة في هذه الدراسة والبالغة )
في وأنها تتقارب حول المتوسط الحسابي , وأن هذا التقييم لمستوى ( مما يدل على تقارب اإلجابات 0.79)

ويوجد اجماع لدى العينة حول مستوى بدرجة )عالية( دال احصائيًا  ( هو)االستقطاب و التعييناعتماد 
 .الشركة الدوليــة لدرفلة الحديد( في االستقطاب و التعيين)

العبارة )تستند الشركة على نتائج المراحل المتعددة لعملية ( )االستقطاب و التعييناحتلت المراتب األولى في 
 73( و أن الوزن النسبي لإلجابات هو ) 3.67االختيار عند اتخاذ قرار التعيين.( متوسط االجابات عليها) 

يدل على وجود فارق  0.05( أصغر من مستوى الداللة المفترض  0.000%( ومستوى  الداللة الحسابية ) 
وتقييم درجة العبارة كأحد  3وسط اجابات أفراد العينة على هذه العبارة والمتوسط المفترض جوهري بين مت

)عالي( دال احصائيًا يليها العبارة )تتعاون الشركة مع المنظمات  (تقييم واعتماد)االستقطاب و التعيينعبارات 
% دال احصائيًا وفي المرتبة  73المعنية الستقطاب اصحاب الكفاءات.( ذات تقييم عالي حيث درجة التقييم 

الثالثة نجد )تستند الشركة على على تحليل و توصيف الوظائف عند القيام بعملية االستقطاب.( بوزن نسبي 
تقييم عالي , في  0.05( أصغر من مستوى الداللة المفترض  0.000% ومستوى  الداللة الحسابية )  73

ة سوق العمل و مصادره المتعددة الستقطاب العاملين( بوزن المرتبة الرابعة نجد )تعتمد الشركة على دراس
عبارة )تستخدم الشركة ( )االستقطاب و التعيين% فيما احتلت المرتبة الخامسة كمؤشر العتماد  73نسبي 

 3.56وسائل اختيار متعددة لقياس الخصائص و المواصفات الفردية للمتقدمين للوظائف الشاغرة.( بمتوسط 
واهمية عالي واخيرًا عبارة )تتبع الشركة وسيلة االعالن عن طريق الموقع االلكتروني الخاصبها  وتقييم باعتماد

 % عالي. 70للحصول على  احتياجاتها من الموارد البشرية.( بمستوى اهتمام واعتماد 
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 التدريب -

 التدريب( الداالت اإلحصائية لمستوى تقييم محور  13الجدول )
 

 
 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
T 

 الوزن

 النسبي %

 الداللة

 اإلحصائية

تقومالشركةبدوراتتدريبيةو

تطويرمهاراتالموظفينبشكل

 مستمر

61 3.95 1.12 6.65 79 0.000 

تستعينالشركةبمراكزومعاهد

 متخصصةلتطويرأداءالعاملين.
61 3.59 1.22 3.79 72 0.000 

تدريبيةتحددالشركةاالحتياجاتال

للموظفينبناءعلىفجوةاألداءبين

 المتحققوالمطلوب

61 3.66 0.93 5.51 73 0.000 

يعززالتدريبفيالشركةثقة

العاملينبأنفسهمبمايسهمبتغيير

 اتجاهاتالسلوكلديهم.

61 4.00 0.88 8.92 80 0.000 

تتابعالشركةأداءالعاملينبعد

اعليةإكمالهمللتدريبللتأكدمنف

 نتيجته.

61 3.67 1.09 4.81 73 0.000 

يكونالتدريببناءعلىخطة

ممنهجةلتدريبالعاملينو

الموظفينعلىاختالفمستوياتهم

 الوظيفية.

61 3.74 1.01 5.68 75 0.000 

 0.000 75 6.95 0.86 3.77 61 التدريب

كأحد ( في التدريب)بتقييم  العبارات الخاصةإن المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة 

درجات وهي قيمة أكبر من قيمة  5( درجة من أصل 3.77قد بلغ) ( ممارســات إدارة الموارد البشريــةأبعاد )

%( 75درجات , وبلغت أهمية الموافقة النسبية على هذا التقييم ) 3المتوسط المعياري في هذه الدراسة والبالغ 
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, وهي أعلى من نسبة الوزن النسبي المعتمدة في هذه  بدرجة عالية (التدريب)ى تقييم والذي يقابل مستو 

( مما يدل على تقارب 0.86( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط ) 60الدراسة والبالغة )

بدرجة  ( هوبالتدري)في اعتماد اإلجابات وأنها تتقارب حول المتوسط الحسابي , وأن هذا التقييم لمستوى 

 .الشركة الدوليــة لدرفلة الحديد( في التدريب)ويوجد اجماع لدى العينة حول مستوى )عالية( دال احصائيًا 

العبارة )يعزز التدريب في الشركة ثقة العاملين بأنفسهم بما يسهم بتغيير ( التدريب)احتلت المراتب األولى في 

%(  80( و أن الوزن النسبي لإلجابات هو ) 4.00ا) اتجاهات السلوك لديهم.( متوسط االجابات عليه

يدل على وجود فارق  0.05( أصغر من مستوى الداللة المفترض  0.000ومستوى  الداللة الحسابية ) 

وتقييم درجة العبارة كأحد  3جوهري بين متوسط اجابات أفراد العينة على هذه العبارة والمتوسط المفترض 

)عالي( دال احصائيًا يليها العبارة )تقوم الشركة بدورات تدريبية و تطوير  (ريبالتدتقييم واعتماد)عبارات 

% دال احصائيًا وفي المرتبة الثالثة  79مهارات الموظفين بشكل مستمر( ذات تقييم عالي حيث درجة التقييم 

هم الوظيفية.( نجد )يكون التدريب بناء على خطة ممنهجة لتدريب العاملين و الموظفين على اختالف مستويات

تقييم  0.05( أصغر من مستوى الداللة المفترض  0.000% ومستوى  الداللة الحسابية )  75بوزن نسبي 

عالي , في المرتبة الرابعة نجد )تتابع الشركة أداء العاملين بعد إكمالهم للتدريب للتأكد من فاعلية نتيجته.( 

عبارة )تحدد الشركة االحتياجات ( التدريب)العتماد  % فيما احتلت المرتبة الخامسة كمؤشر 73بوزن نسبي 

وتقييم باعتماد واهمية  3.66التدريبية للموظفين بناء على فجوة األداء بين المتحقق و المطلوب.( بمتوسط 

عالي واخيرًا عبارة )تستعين الشركة بمراكز و معاهد متخصصة لتطوير أداء العاملين..( بمستوى اهتمام 

 لي.% عا 72واعتماد 
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 الحوافز و التعويضات -

 ( الداالت اإلحصائية لمستوى تقييم محور الحوافز و التعويضات14الجدول ) 

 
 العدد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
T 

 الوزن

 النسبي %

 الداللة

 االحصائية

إننظامالحوافزوالتعويضاتعادل

 فيالشركة
61 3.59 1.10 4.19 72 0.000 

نظاممتكامالًللحوافزتمتلكالشركة

يمكنالموظفينمنتحقيقاحتياجاتهم

 ورغباتهم.

61 3.52 1.04 3.93 70 0.000 

تقومالشركةبتحديثنظامالحوافز

 ممايتناسبمعالبيئةالتنافسية.
61 3.54 1.09 3.88 71 0.000 

تربطالشركةبيناألداءالفعليو

 نوعيةالحافزالمقدم.
61 3.70 1.01 5.47 74 0.000 

يتمتمييزالموظفالمبدعبحوافز

 عالية.
61 3.87 1.10 6.15 77 0.000 

تعتمدالشركةعلىنتائجتقريرتقييم

األداءلتحديدالحوافزالتييستحقها

 الموظفين.

61 3.69 0.94 5.72 74 0.000 

 0.000 73 5.94 0.86 3.65 61 الحوافزوالتعويضات

الحوافز و )بتقييم  ام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصةإن المتوسط الحسابي الع

درجات  5( درجة من أصل 3.65قد بلغ) ( ممارســات إدارة الموارد البشريــةكأحد أبعاد )( في التعويضات

قة النسبية درجات , وبلغت أهمية المواف 3وهي قيمة أكبر من قيمة المتوسط المعياري في هذه الدراسة والبالغ 

, وهي أعلى من  بدرجة عالية ()الحوافز و التعويضات%( والذي يقابل مستوى تقييم 73على هذا التقييم )

( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن  60نسبة الوزن النسبي المعتمدة في هذه الدراسة والبالغة )

ول المتوسط الحسابي , وأن هذا التقييم ( مما يدل على تقارب اإلجابات وأنها تتقارب ح0.86المتوسط )
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ويوجد اجماع لدى العينة حول بدرجة )عالية( دال احصائيًا  ( هو)الحوافز و التعويضاتفي اعتماد لمستوى 

 .الشركة الدوليــة لدرفلة الحديد( في الحوافز و التعويضات)مستوى 

ييز الموظف المبدع بحوافز عالية.( متوسط العبارة )يتم تم( )الحوافز والتعويضاتاحتلت المراتب األولى في 

(  0.000%( ومستوى  الداللة الحسابية )  77( و أن الوزن النسبي لإلجابات هو ) 3.87االجابات عليها) 

يدل على وجود فارق جوهري بين متوسط اجابات أفراد العينة على  0.05أصغر من مستوى الداللة المفترض 

 (تقييم واعتماد)الحوافز و التعويضاتوتقييم درجة العبارة كأحد عبارات  3هذه العبارة والمتوسط المفترض 

)عالي( دال احصائيًا يليها العبارة )تعتمد الشركة على نتائج تقرير تقييم األداء لتحديد الحوافز التي يستحقها 

جد )تربط الشركة % دال احصائيًا وفي المرتبة الثالثة ن 74الموظفين.( ذات تقييم عالي حيث درجة التقييم 

( أصغر  0.000% ومستوى  الداللة الحسابية )  74بين األداء الفعلي و نوعية الحافز المقدم.( بوزن نسبي 

تقييم عالي , في المرتبة الرابعة نجد )إن نظام الحوافز و التعويضات  0.05من مستوى الداللة المفترض 

( )الحوافز و التعويضاتبة الخامسة كمؤشر العتماد % فيما احتلت المرت 72عادل في الشركة.( بوزن نسبي 

 وتقييم باعتماد و 3.54عبارة )تقوم الشركة بتحديث نظام الحوافز مما يتناسب مع البيئة التنافسية( بمتوسط 

واخيرًا عبارة )تمتلك الشركة نظام متكاماًل للحوافز يمكن الموظفين من تحقيق احتياجاتهم و  ةهمية عاليأ 

 % عالي. 70ستوى اهتمام واعتماد رغباتهم( بم
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 األداءتقييم  -

 األداء( الداالت اإلحصائية لمستوى تقييم محور  15الجدول )

 
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

T 
 الوزن

 النسبي %
 الداللة

 االحصائية

إنالشركةتقومبتقييمأداءالموظفين

 بمعاييرتقييمعادلةومدروسة
61 3.72 1.00 5.62 74 0.000 

تقيمالشركةأداءالعاملينفيضوء

أدائهمالفعليمقارنةًمعالواجباتو

 المسؤولياتالمحددلهم

61 3.84 1.04 6.30 77 0.000 

يتمرصدأداءالعملفيالشركة

 باستمرارية
61 3.64 0.95 5.26 73 0.000 

تخضعالشركةجميعموظفيهالعملية

تالفمستوياتهمتقييماألداءعلىاخ

 الوظيفية

61 3.67 1.04 5.03 73 0.000 

تكونالمعلوماتعنجودةاألداء

 متاحةبسهولةللموظفين
61 3.21 1.21 1.37 64 0.175 

تخضعتقاريرالتقييمللمراجعةمناكثر

منجهةفيالشركةضماناًلموضوعية

 والدقةوالشمولية.

61 3.38 1.19 2.48 68 0.016 

 0.000 72 5.30 0.85 3.58 61 داءاألتقييم

كأحد أبعاد في  األداءبتقييم  إن المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصة
درجات وهي قيمة أكبر من قيمة  5( درجة من أصل 3.58) قد بلغ ( ممارســات إدارة الموارد البشريــة)

%( 72درجات , وبلغت أهمية الموافقة النسبية على هذا التقييم ) 3راسة والبالغ المتوسط المعياري في هذه الد
, وهي أعلى من نسبة الوزن النسبي المعتمدة في هذه الدراسة  بدرجة عالية (األداء)والذي يقابل مستوى تقييم 

قارب اإلجابات ( مما يدل على ت0.85( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط ) 60والبالغة )
بدرجة )عالية( دال  ( هواألداء)في اعتماد وأنها تتقارب حول المتوسط الحسابي , وأن هذا التقييم لمستوى 

 .الشركة الدوليــة لدرفلة الحديد( في األداء)ويوجد اجماع لدى العينة حول مستوى احصائيًا 

ة أداء العاملين في ضوء أدائهم الفعلي مقارنًة مع العبارة )تقيم الشرك( األداءتقييم )احتلت المراتب األولى في 
 77( و أن الوزن النسبي لإلجابات هو )3.84الواجبات و المسؤوليات المحدد لهم.( متوسط االجابات عليها) 

يدل على وجود فارق  0.05( أصغر من مستوى الداللة المفترض  0.000%( ومستوى  الداللة الحسابية ) 
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وتقييم درجة العبارة كأحد  3ات أفراد العينة على هذه العبارة والمتوسط المفترض جوهري بين متوسط اجاب
)عالي( دال احصائيًا يليها العبارة )إن الشركة تقوم بتقييم أداء الموظفين بمعايير  (األداء تقييم واعتمادعبارات 

وفي المرتبة الثالثة نجد  % دال احصائياً  74تقييم عادلة و مدروسة.( ذات تقييم عالي حيث درجة التقييم 
%  73)تخضع الشركة جميع موظفيها لعملية تقييم األداء على اختالف مستوياتهم الوظيفية( بوزن نسبي 

تقييم عالي , في المرتبة  0.05( أصغر من مستوى الداللة المفترض  0.000ومستوى  الداللة الحسابية ) 
% فيما احتلت المرتبة الخامسة  73تمرارية( بوزن نسبي الرابعة نجد )يتم رصد أداء العمل في الشركة باس

عبارة )تخضع تقارير التقييم للمراجعة من اكثر من جهة في الشركة ضمانًا ( األداء)كمؤشر العتماد 
وتقييم باعتماد واهمية عالي واخيرًا عبارة )تكون المعلومات عن  3.38لموضوعية والدقة والشمولية.( بمتوسط 

 .وسط%  64احة بسهولة للموظفين( بمستوى اهتمام واعتماد جودة األداء مت
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 محور األداء الوظيفي :
 األداء الوظيفي( الداالت اإلحصائية لمستوى تقييم محور  16الجدول )

 
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

T 
 الوزن

 النسبي %
 الداللة

 االحصائية

تيمتلكاألفرادالعاملينبالمؤسسةالمؤهال

 التيتجعلهميبدعونويبتكرون.
61 3.75 0.99 5.92 75 0.000 

تمتلكالشركةكلوسائلالدعموالتحفيز

 التيتساهمفيإبرازمواهبالعامل.
61 3.67 1.06 4.95 73 0.000 

 0.000 75 6.54 0.92 3.77 61 يتميزالموظفونبالجديةوتحملالمسؤولية

ةالعمليوجدلدىالموظفينإلمامبأنظم

 وقوانينه.
61 3.62 0.93 5.21 72 0.000 

يقومالموظفونبتأديةاالعمالبالكفاءة

 والفاعليةالمطلوبةوفقالخططالمرسومة.
61 3.74 0.81 7.07 75 0.000 

توجدقدرةلدىالعاملينوالموظفينعلى

تصحيحاألخطاءالناتجيةعنقيامهمبأداء

 العمل.

61 3.67 0.87 6.03 73 0.000 

لدىالموظفيناستعدادللتكيفمعالحاالت

 الطارئةفيالعمل.
61 3.66 0.83 6.14 73 0.000 

يترددالموظفونفيتقديمأفكارمبتكرة

 لتحسينسيرالعمل.
61 3.08 1.14 0.56 62 0.578 

يحرصالموظفونعلىااللتزامبأوقات

 العملالرسمية.
61 3.74 0.91 6.32 75 0.000 

عالموظفونفيبعضاألحيانإلىيتطو

 القيامبمهامإضافيةلتسهيلسيرالعمل.
61 3.34 1.09 2.46 67 0.017 

يتمإنجازالعملالمطلوبفيالوقتالمحدد

 لإلنجاز.
61 3.64 0.86 5.83 73 0.000 

يهتمالموظفونفيالشركةبأنتكونسمعة

 الموظفينوأداءهمفيالشركةجيدةجداً
61 3.77 0.86 6.95 75 0.000 

يهتمالموظفونفيالشركةبأنتكونسمعة

 الموظفينوأداءهمفيالشركةجيدةجداً
61 3.10 1.16 0.66 62 0.512 

 0.000 72 7.37 0.62 3.58 61 األداءالوظيـــفي

 

قد ( األداء الوظيفي)بتقييم  إن المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصة 
 3درجات وهي قيمة أكبر من قيمة المتوسط المعياري في هذه الدراسة والبالغ  5( درجة من أصل 3.58بلغ)



64 
 

 (األداء الوظيفي)%( والذي يقابل مستوى تقييم 72درجات , وبلغت أهمية الموافقة النسبية على هذا التقييم )
( وبلغت قيمة  60المعتمدة في هذه الدراسة والبالغة ) , وهي أعلى من نسبة الوزن النسبي بدرجة عالية

( مما يدل على تقارب اإلجابات وأنها تتقارب حول المتوسط 0.62االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط )
ويوجد بدرجة )عالية( دال احصائيًا  ( هواألداء الوظيفي)في اعتماد الحسابي , وأن هذا التقييم لمستوى 

 .الشركة الدوليــة لدرفلة الحديد( في األداء الوظيفي)ة حول مستوى اجماع لدى العين
العبارة )يتميز الموظفون بالجدية و تحمل المسؤولية( متوسط ( األداء الوظيفي)احتلت المراتب األولى في 

(  0.000%( ومستوى  الداللة الحسابية )  75( و أن الوزن النسبي لإلجابات هو ) 3.77االجابات عليها) 
يدل على وجود فارق جوهري بين متوسط اجابات أفراد العينة على  0.05أصغر من مستوى الداللة المفترض 

)عالي(  (األداء الوظيفي تقييم واعتمادوتقييم درجة العبارة كأحد عبارات  3هذه العبارة والمتوسط المفترض 
لعمل الرسمية..( ذات تقييم عالي حيث دال احصائيًا يليها العبارة )يحرص الموظفون على االلتزام بأوقات ا

% دال احصائيًا وفي المرتبة الثالثة نجد )يهتم الموظفون في الشركة بأن تكون سمعة  75درجة التقييم 
( أصغر  0.000% ومستوى  الداللة الحسابية )  75الموظفين و أداءهم في الشركة جيدة جدًا( بوزن نسبي 

بالمؤسسة  نياألفراد العامل متلكييم عالي , في المرتبة الرابعة نجد )تقي 0.05من مستوى الداللة المفترض 
% فيما احتلت المرتبة الخامسة كمؤشر العتماد  75.( بوزن نسبي بتكرون يو  بدعون يالمؤهالت التي تجعلهم 

سومة..( عبارة )يقوم الموظفون بتأدية االعمال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وفق الخطط المر ( األداء الوظيفي)
وتقييم باعتماد واهمية عالي واخيرًا عبارة )يتردد الموظفون في تقديم أفكار مبتكرة لتحسين سير  3.38بمتوسط 

 .وسط%  62العمل.( بمستوى اهتمام واعتماد 
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 ثالثاا: اختبار الفرضيات 5-2

 :األولى الفرضية الرئيسية 5-2-1
لبشرية على األداء الوظيفي في الشركة الدولية لممارسات إدارة الموارد اذو داللة إحصائية  تأثيرال يوجد 

 .لدرفلة الحديد
والختبار هذه الفرضية يتوجب علينا اختبار الفرضيات المنبثقة عنها, من خالل استخدام نموذج االنحدار 

 , كما يلي:الخطي البسيط الختبار كل فرضية فرعية
 الفرضية الفرعية األولى: 5-2-1-1

في الشركة الدولية لدرفلة للتخطيط على األداء الوظيفي و داللة إحصائية : ال يوجد تأثير ذالفرضية الصفرية
 الحديد.

في الشركة الدولية لدرفلة للتخطيط على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأ: يوجد الفرضية البديلة
  الحديد.

 لية لدرفلة الحديدفي الشركة الدو  على األداء الوظيفيالتخطيط ألثر  الداالت االحصائية( 17جدول )

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

F Sig. 

1 .637a 0.406 0.396 40.295 .000b 

a. Predictors: (Constant), تخطيط الموارد البشرية 
 

 40.6لدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا و  63.7% وهو معامل االرتباط قيمته  Rلدينا المقياس 
استطاع أن يفسر إدارة الموارد البشرية  كأحد أبعاد ( التخطيط أن المتغير المستقل )التفسيري,% مما يعني 

يظهر  و .( والباقي يعزى الى عوامل أخرى Y( )    األداء الوظيفيمن التغيرات الحاصلة في التابع )  40.6%
ككل عن طريق احصائية  الجدول تحليل التباين والذي يمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج

F=40.5    ( و معنوية الداللة الحسابية  Sig=0.000 وهي أصغر من المعنوية الداللة القياسية )
sig=0.05 مما يؤكد وجود قوة التفسيرية للنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج ككل .

 ذا داللة معنوية 
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 (  األداء الوظيفي( مع المتغير التابع )التخطيط)دلة التأثير المستقل ( الداالت االحصائية لمعا18جدول ) 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 1.007 0.410 

 
2.456 0.017 

تخطيطالموارد
 البشرية

0.665 0.105 0.637 6.348 0.000 

a. Dependent Variable: األداءالوظيـــفي 

له تأثير ذا داللة معنوية في هذا  (تخطيط الموارد البشريةومن خالل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل )
وتكون معادلة االنحدار . sig=0.000حيث قيمتها  sig<0.05حيث دالة المعنوية  tالنموذج حسب نموذج 

 المقدرة هي:

 (األداء الوظيفي) (0.66)+ 1.007=  خطيطالت

وهو أثر  0.66( بمقدار وحدة واحدة يقابله تزايد بمقدار التخطيطتدل المعادلة السابقة أن كل زيادة في متغير )
 ( وبالتالي   األداء الوظيفي)ايجابي على 

في على األداء الوظيفي  للمتغير المستقل )تخطيط الموارد البشرية( ر ذو داللة إحصائيةيثتأيوجد نتيجة : 
 الشركة الدولية لدرفلة الحديد.

وهذا بدوره يتحتم علينا تقدير أهمية هذه الممارسة في تتبع وضع القوى العاملة و القادرة و الموجودة حالياا 
في الشركة و في وضع مهنجية منظمة لتقدير احتياجاتنا البشرية و الفائض من الموارد البشرية وفق نتائج 

 التخطيط. عملية
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 :الثانيةالفرضية الفرعية  5-2-1-2

في الشركة لالستقطاب والتعيين على األداء الوظيفي : ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الفرضية الصفرية

 الدولية لدرفلة الحديد.

في الشركة لالستقطاب والتعيين على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأ: يوجد الفرضية البديلة

  لدرفلة الحديد. الدولية

في الشركة الدولية لدرفلة  على األداء الوظيفيالستقطاب والتعيين األثر  الداالت االحصائية( 19جدول )
 الحديد

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .515a 0.265 0.253 21.307 .000b 

a. Predictors: (Constant), االستقطاب و التعيين 
 

 26.5لدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا و  51.5% وهو معامل االرتباط قيمته  Rياس لدينا المق
استطاع أن يفسر إدارة الموارد البشرية  كأحد أبعاد ( الستقطاب والتعيينا% مما يعني أن المتغير المستقل )

يظهر  و .ي يعزى الى عوامل أخرى ( والباقY( )    األداء الوظيفيمن التغيرات الحاصلة في التابع )  26.5
الجدول تحليل التباين والذي يمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائية 

F=21.3   ( و معنوية الداللة الحسابيةSig=0.000 وهي أصغر من المعنوية الداللة القياسية )
sig=0.05حدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج ككل . مما يؤكد وجود قوة التفسيرية للنموذج االن

 ذا داللة معنوية 
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األداء ( مع المتغير التابع )الستقطاب والتعيينا)( الداالت االحصائية لمعادلة التأثير المستقل 20جدول ) 
 (  الوظيفي

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 2.140 0.320 
 

6.693 0.000 

االستقطابو
 التعيين

0.399 0.086 0.515 4.616 0.000 

a. Dependent Variable: األداء الوظيـــفي 

له تأثير ذا داللة معنوية في هذا  (الستقطاب والتعييناومن خالل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل )
وتكون معادلة االنحدار . sig=0.000حيث قيمتها  sig<0.05حيث دالة المعنوية  tالنموذج حسب نموذج 

 المقدرة هي:

 (األداء الوظيفي) (0.39)+2.14= الستقطاب والتعيين ا

( بمقدار وحدة واحدة يقابله تزايد بمقدار الستقطاب والتعييناتدل المعادلة السابقة أن كل زيادة في متغير )
 ( وبالتالي   األداء الوظيفي)وهو أثر ايجابي على  0.39

في الشركة الدولية لدرفلة لالستقطاب والتعيين على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأيوجد نتيجة : 

 الحديد
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ومنه نجد أن عملية االستقطاب و التعيين للموظفين في الشركة الدولية لدرفلة الحديد يجب أن تتم وفق 

مدروسة و بناءا على ما هو مطلوب من العمالة , وأن يتم االختيار وفق معايير موضوعة مسبقاا  سياسة

 بناء على متطلبات العمل.

 :الثالثةالفرضية الفرعية  5-2-1-3

في الشركة الدولية لدرفلة للتدريب على األداء الوظيفي : ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الفرضية الصفرية
 الحديد.

في الشركة الدولية لدرفلة للتدريب على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأ: يوجد يلةالفرضية البد
  الحديد.

 في الشركة الدولية لدرفلة الحديد على األداء الوظيفيللتدريب ألثر  الداالت االحصائية( 21جدول )

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

F Sig. 

1 0.589a 0.347 0.336 31.368 .000b 

a. Predictors: (Constant), التدريب 
 

 34.7لدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا و  58.9% وهو معامل االرتباط قيمته  Rلدينا المقياس 
من   %34.7استطاع أن يفسر إدارة الموارد البشرية كأحد أبعاد ( لتدريبا( % مما يعني أن المتغير المستقل

يظهر الجدول تحليل  و .( والباقي يعزى الى عوامل أخرى Y( )    األداء الوظيفيلة في التابع )التغيرات الحاص
و معنوية    F=31.3التباين والذي يمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائية 

. مما يؤكد وجود قوة sig=0.05( وهي أصغر من المعنوية الداللة القياسية Sig=0.000الداللة الحسابية )
 التفسيرية للنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج ككل ذا داللة معنوية 
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 (  األداء الوظيفي( مع المتغير التابع )للتدريب)( الداالت االحصائية لمعادلة التأثير المستقل 22جدول ) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 1.997 0.290 
 

6.884 0.000 

 0.000 5.601 0.589 0.075 0.420 التدريب

a. Dependent Variable: األداء الوظيـــفي 

ة في هذا النموذج حسب له تأثير ذا داللة معنوي (للتدريبومن خالل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل )
 وتكون معادلة االنحدار المقدرة هي:. sig=0.000حيث قيمتها  sig<0.05حيث دالة المعنوية  tنموذج 

 (األداء الوظيفي) (0.42)+1.9= لتدريب ا

وهو أثر  0.42( بمقدار وحدة واحدة يقابله تزايد بمقدار لتدريباتدل المعادلة السابقة أن كل زيادة في متغير )
 ( وبالتالي   األداء الوظيفي)ابي على ايج

 في الشركة الدولية لدرفلة الحديدللتدريب على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأيوجد نتيجة : 

هذ يوضح لنا أهمية تنمية مهارات و قدرات الموظفين من خالل عملية التدريب و الدورات التعليمية التي 

 عكس على أداء المؤسسة ككل.تغني معرفة الفرد و بالتالي تن

 :الرابعةالفرضية الفرعية  5-2-1-4

في الشركة للحوافز والتعويضات على األداء الوظيفي : ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الفرضية الصفرية

 الدولية لدرفلة الحديد.
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الشركة في للحوافز والتعويضات على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأ: يوجد الفرضية البديلة

  الدولية لدرفلة الحديد.

في الشركة الدولية لدرفلة  على األداء الوظيفيللحوافز والتعويضات ألثر  الداالت االحصائية( 23جدول )
 الحديد

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .557a 0.310 0.298 26.484 .000b 

a. Predictors: (Constant), تالحوافز و التعويضا  
 

 31.0لدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا و  55.7% وهو معامل االرتباط قيمته  Rلدينا المقياس 
استطاع إدارة الموارد البشرية  كأحد أبعاد ( للحوافز والتعويضات % مما يعني أن المتغير المستقل )التفسيري,

 و .( والباقي يعزى الى عوامل أخرى Y( )    الوظيفي األداءمن التغيرات الحاصلة في التابع )  31.0أن يفسر 
يظهر الجدول تحليل التباين والذي يمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائية 

F=26.3    ( و معنوية الداللة الحسابية  Sig=0.000 وهي أصغر من المعنوية الداللة القياسية )
sig=0.05قوة التفسيرية للنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج ككل  . مما يؤكد وجود

 ذا داللة معنوية 
 (  األداء الوظيفي( مع المتغير التابع )للحوافز والتعويضات)( الداالت االحصائية لمعادلة التأثير المستقل 24جدول ) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 2.125 0.291 
 

7.310 0.000 

الحوافزو
 التعويضات

0.399 0.077 0.557 5.146 0.000 

a. Dependent Variable: األداءالوظيـــفي 

ذا داللة معنوية في هذا  له تأثير (لحوافز والتعويضاتاومن خالل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل )
وتكون معادلة االنحدار . sig=0.000حيث قيمتها  sig<0.05حيث دالة المعنوية  tالنموذج حسب نموذج 

 المقدرة هي:
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 (األداء الوظيفي) (0.39)+2.1= للحوافز والتعويضات 

يقابله تزايد بمقدار  ( بمقدار وحدة واحدةللحوافز والتعويضاتتدل المعادلة السابقة أن كل زيادة في متغير )
 ( وبالتالي   األداء الوظيفي)وهو أثر ايجابي على  0.39

في الشركة الدولية لدرفلة للحوافز والتعويضات على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأيوجد نتيجة : 

 الحديد

 :الخامسةالفرضية الفرعية  5-2-1-5

في الشركة الدولية ييم األداء على األداء الوظيفي لتق: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الفرضية الصفرية

 لدرفلة الحديد.

في الشركة الدولية لدرفلة لتقييم األداء على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأ: يوجد الفرضية البديلة

  الحديد.

 لة الحديدفي الشركة الدولية لدرف على األداء الوظيفياألداء ألثر  الداالت االحصائية( 25جدول )

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

F Sig. 

1 .625a 0.391 0.381 37.878 .000b 

a. Predictors: (Constant), تقييماألداء 
 

 39.0لدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا و  62.5% وهو معامل االرتباط قيمته  Rلدينا المقياس 
استطاع أن يفسر إدارة الموارد البشرية  كأحد أبعاد ( األداء ل )التفسيري,% مما يعني أن المتغير المستق

يظهر  و .( والباقي يعزى الى عوامل أخرى Y( )    األداء الوظيفيمن التغيرات الحاصلة في التابع )  39.0
ة الجدول تحليل التباين والذي يمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائي

F=37.8   ( و معنوية الداللة الحسابيةSig=0.000 وهي أصغر من المعنوية الداللة القياسية )
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sig=0.05 مما يؤكد وجود قوة التفسيرية للنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج ككل .
 ذا داللة معنوية 

 (  األداء الوظيفي( مع المتغير التابع )األداءقييم ت)( الداالت االحصائية لمعادلة التأثير المستقل 26جدول ) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 1.960 0.271 

 
7.243 0.000 

 0.000 6.154 0.625 0.074 0.453 األداء

a. Dependent Variable: تقييماألداء 

له تأثير ذا داللة معنوية في هذا النموذج  (األداء تقييمومن خالل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل )
وتكون معادلة االنحدار المقدرة . sig=0.000حيث قيمتها  sig<0.05حيث دالة المعنوية  tحسب نموذج 

 هي:

 (األداء الوظيفي)(0.45 )+1.9= األداء تقييم  

وهو  0.45( بمقدار وحدة واحدة يقابله تزايد بمقدار األداءتقييم لمعادلة السابقة أن كل زيادة في متغير )تدل ا
 ( وبالتالي   األداء الوظيفي)أثر ايجابي على 

 في الشركة الدولية لدرفلة الحديداألداء على األداء الوظيفي لتقييم  ر ذو داللة إحصائييثتأيوجد نتيجة : 

م األداء تعد أساس لعمية تخطيط الموارد البشرية , فبناءاا على عملية تقييم األداء نقوم إن عملية تقيي

بالتخطيط للموارد البشرية وهذا يحتم على الشركة الدولية لدرفلة الحديد إيالء هتمام كبير بوضع سياسة 

 تقييم أداء منظمة و نتائج دقيقة .
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 الفرضية الرئيسية األولى يمكننا إجراء االنحدار المتعدد منبثقة عنلو بعد اختبارنا للفرضيات الفرعية ا

)األداء الوظيفي(و يقوم هذا االختبار  اليجاد االبعاد األكثر تأثيرًا على المتغير التابع STEPWISEباستخدام 

 :الرئيسية األولى الفرضية الختبار  بإبعاد تاثير المتغيرات األضعف تاثيرا

إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي  لممارساتثير ذو داللة إحصائية : ال يوجد تأالفرضية الصفرية
 في الشركة الدولية لدرفلة الحديد.

ي فإدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي  لممارساتر ذو داللة إحصائية يثتأ: يوجد الفرضية البديلة
 الشركة الدولية لدرفلة الحديد.

 في الشركة الدولية لدرفلة الحديد على األداء الوظيفيإدارة الموارد البشرية ألثر  ئيةالداالت االحصا( 27جدول )
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

F Sig. 

2 .720b 0.518 0.501 31.167 .000c 

 51.8ولدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا  72.0% وهو معامل االرتباط قيمته  Rلدينا المقياس 
من   51.0%استطاع أن يفسر  (إدارة الموارد البشريةممارسات )% مما يعني أن المتغير المستقل 

يظهر  و ( والباقي يعزى الى عوامل أخرى.Y( )    األداء الوظيفيالتابع ) المتغير  التغيرات الحاصلة في
ككل عن طريق احصائية  الجدول تحليل التباين والذي يمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج

F=37.8   ( و معنوية الداللة الحسابيةSig=0.000 وهي أصغر من المعنوية الداللة القياسية )
sig=0.05 مما يؤكد وجود قوة التفسيرية للنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج ككل .

 ذا داللة معنوية 

 (  األداء الوظيفي( مع المتغير التابع )األداء)التأثير المستقل  ( الداالت االحصائية لمعادلة28جدول ) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Beta 
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Error 

2 

(Constant) 0.841 0.375 
 

2.242 0.029 
تخطيط الموارد 

 البشرية
0.442 0.113 0.423 3.910 0.000 

 0.001 3.674 0.398 0.078 0.288 األداءتقييم 
a. Dependent Variable: األداء الوظيـــفي 

له تأثير ذا  من حيث التخطيط واألداء (إدارة الموارد البشريةومن خالل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل )
. sig=0.000حيث قيمتها  sig<0.05حيث دالة المعنوية  tداللة معنوية في هذا النموذج حسب نموذج 

 وتكون معادلة االنحدار المقدرة هي:

 (األداء الوظيفي) (0.44 )+0.84= التخطيط(0.28)+تقييم األداء 

إدارة الموارد البشرية األكثر تأثيراا تقييم األداء +  ممارساتتدل المعادلة السابقة أن كل زيادة في متغير )
 ( وبالتالي   األداء الوظيفي)وهو أثر ايجابي على  0.72تزايد بمقدار  ( بمقدار وحدة واحدة يقابلهالتخطيط

في الشركة لممارسات إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأيوجد نتيجة : 

 الدولية لدرفلة الحديد

 :الثانية الفرضية الرئيسية 5-2-2
اه األداء الوظيفي يعزى للمتغيرات الديموغرافية )النوع, فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجال يوجد 

 .العمر, الخبرة(
 

 :األولىالفرضية الفرعية  5-2-2-1

 .فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير النوع: ال يوجد الفرضية الصفرية

 األداء الوظيفي يعزى لمتغير النوع. فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه : يوجد الفرضية البديلة
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   Independent Samples Testبإجراء اختبار 

فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه األداء لدراسة ال العينات المستقلةنتائج اختبار ( 29جدول ) 
 بحسب النوعالوظيفي 

 N Mean الجنس
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

DF   SIG 

األداء
 الوظيـــفي

 0.61393 3.4761 36ذكر
-1.620 59 0.111 

 0.59758 3.7323 25 انثى

فروق في ال يوجد وبالتالي نقبل الفرض العدم )  0.05أكبر من  SIG=0.111الداللة اإلحصائية 

 .اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير النوع

 :الثانيةالفرضية الفرعية  5-2-2-2

 .فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير العمر: ال يوجد فرضية الصفريةال

 فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير العمر. : يوجد الفرضية البديلة

  One Way Anovaبإجراء اختبار 

 بار الفروق تبعا للعمرالخت ة( الداالت اإلحصائي30جدول ) 

ANOVA 
 األداء الوظيـــفي
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Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 0.236 2 0.118 0.305 0.739 
Within Groups 22.494 58 0.388 

  
Total 22.731 60 

   
فروق في اتجاهات وجد ال يوبالتالي نقبل الفرض العدم )  0.05أكبر من  SIG=0.739الداللة اإلحصائية  

 .أفراد عينة الدراسة تجاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير العمر

 :الثالثةالفرضية الفرعية  5-2-2-3

 .فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير الخبرة: ال يوجد الفرضية الصفرية

 اسة تجاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير الخبرة. فروق في اتجاهات أفراد عينة الدر : يوجد الفرضية البديلة

 الختبار الفروق تبعا للخبرة ة( الداالت اإلحصائي31جدول ) 

ANOVA 
 األداء الوظيـــفي

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 0.475 3 0.158 0.405 0.750 
Within Groups 22.256 57 0.390 

  
Total 22.731 60 

   
( وبالتالي نقبل بالفرضية Sig > 0.05نالحظ أن قيمة معامل الداللة ) One Way Anovaبإجراء اختبار 

 .فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير الخبرةال يوجد الصفرية أي أنه 

 الدراسة العملية:

  جاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير الخبرةفروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تال يوجد 
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  فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير العمرال يوجد 
  فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه األداء الوظيفي يعزى لمتغير النوعال يوجد 
  في الشركة الدولية على األداء الوظيفي  لتقييم إدارة الموارد البشريةر ذو داللة إحصائية يثتأيوجد

 لدرفلة الحديد
  في الشركة الدولية لدرفلة للحوافز والتعويضات على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأيوجد

 الحديد

  في الشركة الدولية لدرفلة الحديدللتدريب على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأيوجد 
  في الشركة الدولية لدرفلة لالستقطاب والتعيين على األداء الوظيفي إحصائية  ر ذو داللةيثتأيوجد

 الحديد
  في الشركة الدولية لدرفلة الحديدللتخطيط على األداء الوظيفي ر ذو داللة إحصائية يثتأيوجد 
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 لرابعالفصل ا

 النتائج و التوصيات

 

 : النتائج و التوصيات المبحث السادس 
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 نتائج و التوصيات ال مبحث السادس:ال-6

 النتائج

الشركة  على األداء الوظيفي فيلتخطيط الموارد البشرية  ذو داللة إحصائيةأثر  دو جبينت الدراسة و  .1 
 الدولية لدرفلة الحديد.

ذو داللة إحصائية لالستقطاب والتعيين على األداء الوظيفي في الشركة الدولية  أثرد و جبينت الدراسة و .2 
 .لدرفلة الحديد

 .ذو داللة إحصائية للتدريب على األداء الوظيفي في الشركة الدولية لدرفلة الحديد أثرد و جالدراسة و بينت .3 
ذو داللة إحصائية للحوافز والتعويضات على األداء الوظيفي في الشركة الدولية  أثرد و جبينت الدراسة و .4 

 د.يلدرفلة الحد
على األداء الوظيفي في الشركة الدولية لدرفلة  األداء لتقييم ذو داللة إحصائية أثرد و جبينت الدراسة و .5 

 .الحديد
)الجنس,  للمتغيرات الديموغرافيةيوجد فروق في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه األداء الوظيفي يعزى  ال.6 

.  عمر(الخبرة , ال
التوصيات و المقترحات:  6-2 

 حات:رانتقدم ببعض االقت هايالتوصل إل للنتائج التي تمَّ  وفقاً 

بما م بالتخطيط بشكل مدروس و منتظم من قبل إدارة الموارد البشرية في الشركة و ذلك بشكل دوري القيا .1

للشركة الدولية لدرفلة الحديد حيث سيؤدي هذا بدوره إلى  يتوافق مع تغيرات البيئة الداخلية و الخارجية

 .تحسين أداء الموظفين 

كة الدولية لدرفلة الحديد و العمل على تحسين و الشر  تقييم وضع عملية االستقطاب و جذب الكفاءات في .2

ظيفة و بالشكل الذي يرفع من مستوى توظيف بما يتماشى مع متطلبات الو تطوير عمليات التعيين و ال

 األداء الفردي و المؤسسي ككل للشركة الدولية لدرفلة الحديد.
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ت تعليمية و ذلك بهدف تطوير مهارات القيام ببرامج تدريبية لموظفي الشركة الدولية لدرفلة الحديد و دورا .3

بالتالي سينعكس على أداء التي تحيط بالشركة و  والتطورات الموظظفين و مواكبتهم لكافة التقنيات

 الموظفين بشكل إيجابي.

 لتبقى متناسبة مع احتياجات من قبل إدارة الموادر البشرية الحوافز و التعويضات الدوري لسياسة التحديث .4

 .في الشركة الدولية لدرفلة الحديد يشيةالمعالموظفين 

وضع سياسة تقييم األداء من قبل إدارة الموادر البشرية في الشركة الدولية لدرفلة الحديد و ذلك لما لها من  .5

 آثار هامة على أداء الموظفين و بالتالي على أداء و نجاح الشركة الدولية لدرفلة الحديد ككل.

يمكن الموظف من التعرف على نتائج تقييم أداءه  األداءتبع عملية تقييم رورة وجود نظام تغذية عكسية يض .6

 .الوظيفي األداءالوظيفي الذي بدوره يكشف نقاط القوة والضعف في 

اعتماد عملية تقييم األداء بشكل مدروس و اعتماد نتائجها كمدخالت لعملية تخطيط الموارد البشرية و  .7

 تدريبهم.
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 االستبيان:

 في المربع المناسب )×( يرجى وضع إشارة 

     أنثى               ذكر     الجنس:    

  40أكبر من                  40_31من                             30-20العمر:  من  

  سنة 15أكثر من  سنة 15-11 سنوات   10-5  سنوات 5قل من عدد سنوات الخبرة:   أ 

 

 
موافق  الســـــــــــــــــــؤال

 بشدة
موافق إلى  موافق

 حد ما
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 محور ممارسات الموارد البشرية

 تخطيط الموارد البشرية
لنوعية في ديد الحتياجاتها من الموارد البشرية من حيث اتقوم المنظمة بتح 1

 ضوء متطلبات الوضع الحالي و التوجه المستقبلي لها.
     

تحدد المنظمة احتياجاتها من الموارد البشرية بعد دراسة شاملة للبيئة  2
 الداخلية والخارجية

     

 االختيار الصحيح يط الموارد البشرية في المنظمة منتخط يمكن 3
 وبةت المطلالحتياجاتها من األيدي العاملة بالمواصفا

     

      ممنهج.تقوم الشركة بالتخطيط للموارد البشرية بشكل  4
إن التخطيط الجيد للموارد البشرية يقوم بحفظ الطاقات و تجنب الهدر في  5

 طاقات الموارد البشرية و المادية
     

 المنظمة بمشاركة الموظفين المعنيين بوضع خطط المواردم تقو  6
 البشرية.

     

 ستقطاب الموارد البشريةا
تعتمد الشركة على دراسة سوق العمل و مصادره المتعددة الستقطاب  7

 العاملين.
     

تستند الشركة على على تحليل و توصيف الوظائف عند القيام بعملية  8
 االستقطاب

     

تستخدم الشركة وسائل اختيار متعددة لقياس الخصائص و المواصفات  9
 دمين للوظائف الشاغرةالفردية للمتق

     

 تتبع الشركة وسيلة االعالن عن طريق الموقع االلكتروني الخاص 10
 بها للحصول على  احتياجاتها من الموارد البشرية.
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      الكفاءات. تتعاون الشركة مع المنظمات المعنية الستقطاب اصحاب 11

ية االختيار عند اتخاذ قرار تستند الشركة على نتائج المراحل المتعددة لعمل 12
 التعيين.

     

 التدريب و التطوير
      تقوم الشركة بدورات تدريبية و تطوير مهارات الموظفين بشكل مستمر 13

      إن دورات التدريب و التطوير يحسن من أداء الموظفين 14

      تستعين الشركة بمراكز و معاهد متخصصة لتطوير أداء العاملين. 15

على فجوة األداء بين تحدد الشركة االحتياجات التدريبية للموظفين بناء  16
 المتحقق و المطلوب

     

يعزز التدريب في الشركة ثقة العاملين بأنفسهم بما يسهم بتغيير اتجاهات  17
 السلوك لديهم.

     

      جته.تتابع الشركة أداء العاملين بعد إكمالهم للتدريب للتأكد من فاعلية نتي 18

يكون التدريب بناء على خطة ممنهجة لتدريب العاملين و الموظفين على  19
 اختالف مستوياتهم الوظيفية.

     

 الحوافز و التعويضات
تمتلك الشركة نظام متكاماًل للحوافز يمكن الموظفين من تحقيق احتياجاتهم  20

 و رغباتهم.
     

      .في الشركة إن نظام الحوافز و التعويضات عادل 21

      تقوم الشركة بتحديث نظام الحوافز مما يتناسب مع البيئة التنافسية. 22

      تربط الشركة بين األداء الفعلي و نوعية الحافز المقدم. 23

      .يتم تمييز الموظف المبدع بحوافز عالية 24

افز التي يستحقها تعتمد الشركة على نتائج تقرير تقييم األداء لتحديد الحو  25
 الموظفين.

     

 تقييم األداء
      إن الشركة تقوم بتقييم أداء الموظفين بمعايير تقييم عادلة و مدروسة 26

تقيم الشركة أداء العاملين في ضوء أدائهم الفعلي مقارنًة مع الواجبات و  27
 المسؤوليات المحدد لهم 

     

      ستمراريةيتم رصد أداء العمل في الشركة با 28

تخضع الشركة جميع موظفيها لعملية تقييم األداء على اختالف مستوياتهم  29
 الوظيفية

     

      تكون المعلومات عن جودة األداء متاحة بسهولة للموظفين 30

تخضع تقارير التقييم للمراجعة من اكثر من جهة في الشركة ضمانًا  31
 لموضوعية والدقة والشمولية.

     

 محور األداء
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      يمتلك األفراد العاملين بالمؤسسة المؤهالت التي تجعلهم يبدعون ويبتكرون. 32

تمتلك الشركة كل وسائل الدعم والتحفيز التي تساهم في إبراز مواهب  33
 العامل.

     

      يتميز الموظفون بالجدية و تحمل المسؤولية 34

      العمل وقوانينه.يوجد لدى الموظفين إلمام بأنظمة  35

وفق الخطط  يقوم الموظفون بتأدية االعمال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة 36
 .المرسومة

     

توجد قدرة لدى العاملين على تصحيح األخطاء الناتجية عن قيامهم بأداء  37
 العمل.

     

       للتكيف مع الحاالت الطارئة في العمل.لدى الموظفين استعداد  38

      سير العمل. فون في تقديم أفكار مبتكرة لتحسينيتردد الموظ 39

      يحرص الموظفون على االلتزام بأوقات العمل الرسمية. 40

يتطوع الموظفون في بعض األحيان إلى القيام بمهام إضافية لتسهيل سير  41
 العمل.

     

      يتم إنجاز العمل المطلوب في الوقت المحدد لإلنجاز. 42

يهتم الموظفون في الشركة بأن تكون سمعة الموظفين و أداءهم في الشركة  43
 جيدة جدًا.

     

 


