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 الملخص:

من تنمية املوارد  اليت حتد  )التنظيمية , املادية , التقنية (  املعو قاتف على التعر   إىلالدراسة  هدفت
املنهج  ستخدما  , حيث اإلدارياتاملوظفات من وجهة نظر  ,امعة رجرا جبالبشرية لدى اإلداريات 

بعد التأكد من صدقها وثباهتا  تجلمع البيانا مت االعتماد على االستبانة أداةو املسحي, الوصفي 
 ,(631حيث بلغ عددهم ) جبامعة رجرا اإلداريات املوظفات  مناملكو  جمتمع الدراسة  توزيعها علىو 

دى تنمية املوارد البشرية للالتنظيمية  املعو قاتموافقة أفراد الدراسة على واظهرت نتائج الدراسة 
 املعو قاتموافقة أفراد الدراسة على و  (3,,3) ط حسايبومتوس, (موافق) جبامعة رجرا  بدرجة اإلداريات

, (3,,3) ومتوسط حسايب, (موافق) جبامعة رجرا  بدرجة اإلدارياتتنمية املوارد البشرية لدى املادية ل
 جبامعة رجرا  بدرجة اإلدارياتتنمية املوارد البشرية لدى التقنية ل املعو قاتموافقة أفراد الدراسة على و 
معوقات تنمية املوارد البشرية لدى على موافقة أفراد الدراسة , و  (,,,3) توسط حسايبوم, (موافق)

ضرورة بناء دليل وصت الدراسة أو  ؛(3,,3) ومتوسط حسايب, (موافقجبامعة رجرا  بدرجة ) اإلداريات
للموظف اإلداري باجلامعة, حبيث يتضم ن وصف الوظائف, ومعايري تقومي األداء, وتزويد املوظف 

ع املوظف اإلداري باجلامعة على نتيجة تقومي األداء الوظيفي, وحتديد بن سخة من هذا الدليل ,وِإْطَلا
مسارات التطوير هلا, حتديث اللوائح واألنظمة الداخلية للجامعة بشكل دوري, مبا فيها اللوائح اخلاصة 

يفية, واإلجراءات املالية إجياد دليل خاص بالوصف الوظيفي, واملهام الوظية املوارد البشرية   و بتنم
 واإلدارية؛ حبيث تتسم باملرونة واجلودة.

 : معوقات , تنمية املوارد البشرية. الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The Current study aims at               

- Defining the organizational difficulties that limits the development of the 
administrators in Nagran University according to the view point of the 

administrators. 

- Defining the financial difficulties that limit the development of the human 
resources in the administrators of Nagran University according to the view point 

of the administrators. 

- Defining the technical difficulties that limit the development of the human 
resources in the administrators of Nagran University according to the view point 

of the administrators. 

The descriptive methodology; survey type has been used in addition to depending 
on the questionnaire as a collecting data tool, the study community consisted of the 
administrators in Nagran university as they reached (136) administrators, and as a 
result of the small size of the study community, the study has been applied on all the 

individuals of the study community. 

The study has found the following results: 

-The study subjects had agreed on the organizational difficulties of developing the 

human resources in the administrators of Nagran university with degree (I agree) 

and arithmetic average (3,92( 

- The study subjects had agreed on the financial difficulties of developing the 

human resources in the administrators of Nagran University with degree (I agree) 

and arithmetic average (3,95( 

- The study subjects had agreed on the technical difficulties of developing the 

human resources in the administrators of Nagran University with degree (I agree) 

and arithmetic average (3,99( 

- The study subjects had agreed on the difficulties of developing the human 

resources in the administrators of Nagran University with degree (I agree) and 
arithmetic average (3,95), and as a result the study has come up with many 

recommendations. 

The study required to build a guide for the university administrative employee, 
including description of jobs and performance evaluation criteria, providing the 
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employee with a copy of this guide, informing the university administrative 
employee of the result of job evaluation, specifying development paths for them, 
updating the university’s internal regulations and systems periodically, including 
Regulations for human resource development and finding a guide for job 
descriptions, job assignments, consulting and management; To be flexible and 
quality. 

Key words: Constraints, Human Resources Development. 

 
 

 

 :المقدمة
وقدرهتا  ,قاس تطور األمم مبدى قدرهتا على مواكبة التطورات املختلفة يف هذا العصر املتدفق باملعلوماتي  

مواكبة  إىلسعى الكثري من املنظمات املعاصرة يهلذا ؛ ف والتعامل معها بأقصى درجات الكفاءةعلى التكي  
والتكنولوجية  ,واالجتماعية ,تلف ااجماالت االقتصاديةالتطورات والتغريات السريعة اليت يشهدها العامل يف خم

  .تلبية متطلبات ااجمتمع جلأمن  ؛واالستفادة منها

 ا لدورها الرئيس يف حتقيق األهدافنظر   ؛أداء املنظمة بقدرهتا على توظيف املوارد البشريةوترتبط كفاءة 
        (.,6ص,م3163)القحطاين,

من  االستفادة القصوى   قدرهتا على ؛ز املنظماتأ  املدخل احلقيقي لتمي   اإلدارة احلديثةد أدبيات وتؤك  
 (.32ص,م3112فيها)بربر,القدرات والطاقات الذهنية للموارد البشرية 

 ,اومهاراهت ,ارفع قدراهتالعمل على و  ,فيهااستثمار املوارد البشرية  إىلاملنظمات ومن هذا املنطلق تسعى 
 ,وحسن ,ومسلم ,)عبدالباقي وتنفيذ االسرتاتيجيات ,حتقيق األهداف على لتكو  قادرة ؛هاومعارف

 (. ,31,صم3112

ضرورة  (يف القطاع احلكومي )حنو أداء متميز املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية توصياتد ك  تؤ ويف هذا الصدد 
 ف املوظفنيمعار  زيادة على يشتمل عمتنو   تدريب تنفيذ طريق عن ,املسامهة يف تطوير أداء املوظفني

 مع وينسجم يتَلءممبا  اجلدد للموظفني توجيهي برنامج ووضع املوظفني, بني العمل قيم تعزيزو  ومهاراهتم,
 .ه(6231,العتييب) أهدافها حيققو  املنظمة
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اليت  ,(63-3)حبسب املادة , ه 6221/6226-ه6231/6232 خطة التنمية العاشرة دتكما أك  
 ,(3-3)واملادة  .ا, ومهارة("نتاج  إا, و ية للقوى العاملة الوطنية )علم  على "تنمية القدرات املعرف تنص  

خَلقيات عمل إجيابية ومتكينها أمع بناء  وتنمية قدراهتا اإلنتاجية, على "االرتقاء مبهارة العمالة, اليت تنص   
 من التعامل بكفاءة مع التطورات التقنية".

جوانب  وتبين الكوادر البشرية املؤهلة لسد   عد  اليت ت  ا وصفهب ؛هم مؤسسات ااجمتمعأمن اجلامعات  تعد  و 
 ؛ل يف تنمية اجلهاز اإلداريب ضرورة العناية بالكفاءة الداخلية اليت تتمث  مما يتطل   ؛القصور يف سوق العمل
 لتحقيق أهداف اجلامعة.

 

 كمار مهاراهتم,  وتطوي ,وزيادة مؤهَلهتم ,فاق ضرورة االرتقاء بأداء املوظفنيآدت خطة قد أك  هلذا فو 
فهي مبثابة  ,يزيد من كفاءة العمل ؛  وجود إدارة للموارد البشريةأم( 3112دت نتائج دراسة عكاشة )أك  

توصيات دراسة أكدت و  .مهار اجلامعة وتقد  ومن خَلهلا يكو  تطو   ,حلقة وصل بني اإلدارة واملوظفني
للموارد  تقوميات الوظيفية ونتائج الساليبه باحلاجأضرورة ربط التدريب و كذلك ه(  6233الوسيدي )

 األداءتقومي  ريمراجعة معاي إىلباإلضافة  وذلك برصد ميزانية مناسبة لتنمية املوارد البشرية, ,البشرية باجلامعة
 كرب.ألضما  فاعليتها بشكل  وحتديثها؛

فري كل اإلمكانات وتو  ,  االهتمام باملورد البشري داخل اجلامعةأيض ا أم( 3166دت دراسة العلول )ك  وأ
   وتصبح منارة للعلم. ,مستوى رفيع من املعرفة والثقافة إىلاجلامعة بستصل  ؛املادية واملعنوية له

 :مشكلة الدراسة

الدعامة احلقيقية  ؛ية والفنيةوالتخصصات العلم ,خمتلف املستويات اإلدارية يف ة باجلامعاتالبشري واردامل د  تع
 لعمل والعطاءإىل ااملوظفني توافرت الظروف اإلجيابية اليت تدفع ذا إوالسيما  ,معة يف حتقيق أهدافهاللجا
 (.م,311ي,زار )الف

كادميي بنوعيه الرباجمي ه اجلامعات يف اململكة العربية السعودية حنو حتقيق اجلودة واالعتماد األتوج   يف ظل  و 
كادميي تؤكد أمهية تقومي أداء املوظفني بشكل واالعتماد األومي اهليئة الوطنية للتق فإ  معايري ؛واملؤسسي

 ؛مع تقدمي املساندة ,املتميز األداءوتقدير  ,همئداأوتقدمي تغذية راجعة حول  ,دوري
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 ,  تكو  مجيع عمليات التطوير الوظيفية منصفة جلميع الكوادرأعلى  هبدف التحسني والتطوير؛ 
باستخدام اسرتاتيجيات تدريب مناسبة للتطوير والتنمية  ,وتعزيزه األداءلتشجيع التحسني يف  ةومصمم

 م(.3166كادميي,)اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األ املهنية

هة املسؤولة اجلوصفها ب ؛اجلامعات العناية باملوارد البشريةإدارة شؤو  املوظفني بهذا التوجه على يفرض و 
 ,وصرف رواتبهم وعَلواهتم وحوافزهم ,جازاتإو  ,ونقل ,ترقية ما يتعلق باملوارد البشرية منمجيع عن 

-http://portal)من بداية تعيينه إىل هناية خدمته  تها,نظمأو  اخلدمة املدنية الئحة  وفق ومراجعة أدائهم

beta.nu.edu.sa/web/17727665/15,11/11/1341ـه.) 
منها: , لدى املوظفني الرضا الوظيفي وسطت إىلشارت أاليت  ,نتائج العديد من الدراسات هدتأك  ما هذاو 

؛ م(3113 و)البشايرة, م(,3112 و)أبو رمضا , م(,3112 )أبو عامر,و م(,3161 )شاهني,ات دراس
وجتاهل تقدمي احلوافز والتدريب املَلئم إلمكانات املوظفني  ,األداءنتيجة لعدم وضوح معايري تقومي 

 وقدراهتم.

 إىلوالوصول  .لَلرتقاء والتقدم ؛ختوض التنافس مع نظرياهتا -ئةجامعة ناشبوصفها  -وجامعة رجرا  
ب ضرورة حتديد مما يتطل   ؛هدافها االسرتاتيجيةلتحقيق أ ؛واردها البشريةيفرض عليها ضرورة العناية مبالعاملية 

على , واالجابة اإلدارياتمن وجهة نظر املوظفات فيها,  ية املوارد البشريةتنممن  اليت حتد   املعو قات
جهة و من  امعة رجرا جبمن تنمية املوارد البشرية  اليت حتد   , املادية , التقنية(التنظيمية )املعو قاتما تساؤالت 

 ؟اإلدارياتاملوظفات نظر 

 :أهداف الدراسة
نمية املوارد البشرية التعرف على املعو قات) التنظيمية, املادية , التقنية( اليت حتد  من ت إىل هدفت الدراسة

 جبامعة رجرا  من وجهة نظر املوظفات اإلداريات.

 :أهمية الدراسة
ثراء إ إىل ها يف تطوير املنظمات, باإلضافةمهية جمال تنمية املوارد البشرية ودور أأمهية الدراسة من  تنبع

 املختصو  يستفيد أ  , وعلى الصعيد العملي ميكن اجلانب املعريف للباحثني يف جمال تنمية املوارد البشرية
 .م يف تنمية املوارد البشريةتواجهه اليت العقبات يللتذيف  توصياتالو  نتائجال منتنمية املوارد البشرية  يف
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 النظري طاراإل
 البشرية الموارد تنمية: األول المبحث

من و  ,رفهامن خَلل استخدام مهاراته ومع ,ق العديد من املكاسب للمنظمةيستطيع املورد البشري أ  حيق  
  ميتلك أالبد  ؛االفرد مورد  . ولكي يصبح تحول والتغيريالحداث إقدرات حمدودة متنعه من  ادوهنا يصبح ذ

 .م(,311 واالستعدادات الَلزمة ألداء مهام متخصصة )الفرازي, ,والقدرات ,واملهارات ,اخلربة

فإ  ؛ هداف املنظمةأا يف حتقيق و سلبي  أا جيابي  إوقدرته على املسامهة  ,لألمهية الفائقة للمورد البشري انظر  و 
تنمية املوارد  د  وهلذا تع؛ و تنميتهأسواء من حيث ختطيطه  ,ا لقضاياها متناسب  اإلدارة احلديثة تويل اهتمام  

  اجلدد يتم و فاملوظف. دامىدد والق  ملوظفني اجل  همة والضرورية بالنسبة لكل من امن الوظائف امل البشرية
داء الواجبات املتوقعة منهم بطريقة م رضية وصحيحة, أكساهبم املهارات املختلفة اليت جتعلهم قادرين على إ
 (.32ص ,م3163عماهلم )القحطاين,أداء أعلى  وتنميتها   القدامى فيتم تطوير قدراهتمو ما املوظفأ

 

تحسني  لفعالية املنظمة  إىلكذلك  ومدخَل   ,قوة إنتاجية مؤثرة إىل لبشرية مدخَل  تنمية املوارد ا وتعد  
بناء على ونوع التدريب  يه,إليف حاجة الذين د د  ىل نظام ومعايري حت  إستند تالتدريب  إىلاحلاجة و  .كفاءهتا
 إىلوالطريق  ,فرادد لإلدارة مواقع الضعف يف األكوهنا حتد    ؛ا لذلكساس  أ د  الذي يع األداءتقومي نتائج 

تَلءم يمن خَلل نظام للحوافز  ,تعزيز مواقع القوة لديهم إىلباإلضافة  ,وأسلوب التدريب ,حتسني أدائهم
 (. 313ص ,3163)عَلقي, فرادمع األ

 أواًل: مفهوم تنمية الموارد البشرية

القادرة على  ,لقوى العاملةوالقدرات ل ,واملهارات ," زيادة عملية املعرفة: تنمية الموارد البشريةقصد بي  
بغية رفع مستوى   ؛جري من اختباراتأ  العمل يف مجيع ااجماالت اليت يتم انتقاؤها واختيارها يف ضوء ما 

 (.3ص ,م3162)عشماوي, قصى حد ممكن"أ إىلكفاءهتم اإلنتاجية 
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إىل ة هتدف نشطأ" عبارة عن    تنمية املوارد البشرية:أ (63ص ,م3163)وارنر وساميو , يرى كل منو 
و الكفاءات الَلزمة ملواجهة متطلبات العمل احلالية أعضاء املنظمة للقدرات ألتأكد من امتَلك ا

 واملستقبلية".

ز على أمهية التنمية وترك   ,ن التعليم والتدريبوتتضم   ,"عملية شاملة لبناء القدرات :ا بأهنايض  أف عر  وت  
 ,م3163م الذاتية يف بناء وتنظيم قدراهتم" )مصطفى,وزيادة وعيهم بأمهية جهوده ,الذاتية لألفراد

 (.633ص

 ,العملية اليت تعمل على زيادة معارف :بأهنا ميكن تلخيص مفهوم تنمية املوارد البشرية ,سبق ومما
 نشطةمن خَلل األ ,امعة رجرا جب املوظفات اإلدارياتوكفاءات املوارد البشرية من  ,وقدرات ,ومهارات

 احلوافز(.و  التدريب,و , داءاألمي )تقو  التالية

 ثانياً: أهداف تنمية الموارد البشرية

 أجل حتقيق األهداف التاليةمن  وتطويرها؛ معظم املنظمات بتنمية مواردها البشريةتقوم 
 :(611ص ,م3163)مصطفى,

 لتحقيق أهدافواستخدامها؛  إجياد الفرص اليت جتعل املوظفني يف املنظمة قادرين على تطوير قدراهتم -
 نتيجة ممارستهم ألعماهلم. ؛شباعبالرضا واإلكذلك وشعورهم   املنظمة,

 عمال والوظائف املطلوبة.فراد على األتدريب األ -
 عمال.وبني الوظائف واأل بعض ا, فراد بعضهمحداث املواءمة املستمرة بني األإ -

 :يفيتمث ل برز أهداف تنمية املوارد البشرية أ  أ إىلم( 3166) وتشري دراسة العلول

وصيانة املورد البشري, وحتقيق التأثري اإلجيايب يف  ,شراف والقيادةتنمية املهارات اإلدارية يف جمال اإل -
 .وظفنيسلوك امل

 واألجور واملرتبات. ,الوظائفو  ,تعينيالختيار و االفراد من حتقيق االنسجام والرتابط بني سياسات األ -
 الربامج الرتفيهية واخلدمات الصحية واالجتماعية.  من خَللوظفنيحتقيق االنسجام والرتابط بني امل -
 من خَلل تشجيعهم على بذل جهودهم اجلسمانية والعقلية يف العمل. ني,وظفزيادة إنتاجية امل -
 وحتفيزه بشكل يدفعه حنو بذل أقصى جهد. ,وضع الشخص املناسب يف املكا  املناسب -
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 بزمَلئهم يف املنظمة.نة واز إحساس املوظفني بعدالة ما حيصلو  عليه من أدوار م -

 وظائف تنمية الموارد البشريةثالثاً: 

 األداء يمو تق (1
تابعة أداء مرؤوسيهم بشكل مبألهنا تلزم الرؤساء  ؛همةمن السياسات اإلدارية امل األداءمي عملية تقو  د  تع

 ,اء العملق من سلوكه أثنوالتحق   ,أداء واجباتهعلى وإصدار حكم موضوعي على قدرة املوظف  ,مستمر
 (.23ص ,م3113 ن الذي طرأ على أدائه )ربابعة,وإدراك مدى التحس  

و أداء األقسام أبأداء األفراد  اسواء كا  ذلك متعلق   ,مي أداء املوظفنيلتقو  لكل منظمة نظامها اخلاصو 
 ؛تهامن خَلل القياس تستطيع املنظمة أ  حتكم على براجمها وأنظم. و أو أداء املنظمة ككل ,وفرق العمل

 (. 323ص ,م3161)جودة, مدى حتقيق أهدافها من ث  و 

ذا كا  الشخص إفصح عما ي   تقوميأل  ال ؛  حتكم من خَلله مدى رجاح سياسة االختيارأوتسطيع اإلدارة 
وتنسجم مع مستوى  ,وتتناسب مع مؤهَلته ,وتتفق مع قدراته ,بالوظيفة اليت توافق ميوله ااملناسب مكلف  

ذا كانت كافية إوما  ,م برامج التدريب اليت تعطيها ملوظفيهاقي  هنا تستطيع أ  ت  أ إىلطموحه, باإلضافة 
 أم ال فرادحلاجات األ اذا ما كا  نظام احلوافز مناسب  إا  أيض  وتبني   .لتنمية مهارات املوظفني وصقل قدراهتم

 (.332ص ,م3161)توفيق,

وسيلة من وسائل تصحيح وصفه ب ؛لى تقارير الكفايةنتائجه ع إىليعتمد يف الوصول  األداءمي و وهلذا فإ  تق
 األداء إىلوبالتايل الوصول  ؛من خَلل ما يربزه هذا التقرير من نقاط تقوم اإلدارة بتصحيحها ,األداء

 (.1ص ,م3162على النحو الذي يتفق مع أهداف املنظمة )عشماوي, ,املرغوب فيه

معلومات مرتدة عن جهود كل إىل وإدارة املوارد البشرية اإلدارة اليت ينتمي إليها املوظف  وحيتاج موظفو
            (.,31ص ,م3163)عَلقي, م يف حتقيق األهداف اليت تتوخاها املنظمةمنه

 :األداءيم مفهوم تقو أ( 

وسَلمة وصحة النتائج  ,تم من خَلهلا التأكد من صَلحية اإلرجازي"عملية بأهنا:األداءيم قصد بتقو ي  
 (.6,2ص ,م3163  يكو " )مصطفى,أملا جيب  اوفق   ,األداءو 
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البيانات اليت يتم  تقوميلتحليل و  ؛شخاصأعملية إدارية مستمرة يقوم هبا الشخص أو " ا بأنه:يض  أف عر  وي  
لألداء الذي يقوم هبا الفرد العامل من خَلل عمله, واحلكم على مدى قدرته وصَلحيته للقيام  ,تسجليها

وليات أكرب لوظائف أعلى يف ؤ له ملسوحتم   ,حتسني وتطوير أدائه وقدراتههبدف  ؛ليهإبالعمل املوكل 
 (.31ص ,م3162 ,)عشماوي املنظمة" ةنشطأبغية حتقيق أهداف و  ؛املستقبل

 ,ا " العملية اليت يتم مبقتضاها قياس مدى التزام املوظف مبعايري وسلوكيات العمل املطلوب منهيض  أ ووه
 ,م3163 )عَلقي, "ددةحمتزام هبذه املعايري والسلوكيات خَلل فرتة قت من االلوالنتائج اليت حتق  

 (.,31ص

تلك العملية اليت ميكن من خَلهلا معرفة مستوى أداء املوظف يف  :بأنه األداء مجال مفهوم تقوميإ وميكن
 ونقاط الضعف ومعاجلتها. ,ومدى حتقيقه ألهدافها, ومعرفة نقاط القوة وتعزيزها ,املنظمة

 :بالتدري (2

فهو يف حاجة  ,  املوظف مهما كا  مستواه التعليمي وخربتهإذ إ ؛عملية التدريب عملية مستمرةإ  
وهو ما يأيت من خَلل الربامج التدريبية املوجهة للموارد  ؛ومعلوماته ,وقدراته ,تنمية مهاراتهإىل مستمرة 

 (.632ص ,م3163البشرية )القحطاين,

ز على إعداد فالتدريب يرك   .ومهاراهتم واجتاهاهتم األفراد أو حتسني معرفة التدريب والتنمية على تغيريويرك ز 
املنظمة, وعادة ما تبدأ هذه العملية بتوجيه العاملني  إىلاملوظفني ملسؤوليات العمل املستقبلية منذ دخوهلم 

عرافها, أملنظمة و من خَلل عملية التوجيه يتعلم املوظفو  قيم او  .كساهبم بعض املهارات املطلوبةإو  ,اجلدد
 ,م3163مثل) وارنر وساميو ,وكيفية بناء عَلقات العمل, كما يتعلمو  كيفية أداء مهامهم على الوجه األ

  (.62ص

هم األوضاع الوظيفية اليت ختدم مصلحة العمل بصورة مباشرة, فإحلاق املوظف أالتدريب من  ويعد  
كثر االسرتاتيجيات أعمال, وهو من اولة األعداده ملز إو  ,حتسني وضعه الوظيفي إىلبالتدريب يهدف 

ف النجاح يف يتوق  و  .وزيادة اإلنتاجية ,األداءهبدف حتسني  ؛الفاعلة واملتداولة يف جمال تنمية املوارد البشرية
 اعنصر  بوصفه التدريب أمهية قصوى  وحيتل   .الصحيح للمراحل السابقة األداءأي مرحلة من مراحلها على 

 (. 632-662ص ص  ,م3163 ملوارد البشرية )القناديلي,يف تنمية ا ارئيس  
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فضل الطرق أمن  د  ك يعلولذ ؛ا يف رأس املال البشريي  ا حقيقالتدريب يف الوقت احلاضر استثمار   ويعد  
 ,واملعلومات ,تزويد العاملني بالسلوكيات إىل  التدريب يهدف أل ؛توفري املوارد البشرية املناسبة إىلاهلادفة 
 (.332ص ,م3163 عماهلم بأفضل الطرق )الشرعة وسنجق,أوالفنية الَلزمة ألداء  اإلداريةت واملهارا

 مفهوم التدريب: (أ

 لسد   ؛" تغيري يف سلوك الفردبأنه:  (626ص ,م3166ف )عاطف,عر  ي  حيث  ,دت مفاهيم التدريبتعد  
 املستوى املطلوب". على  األداءاحلايل, و  األداءبني  واملهارية, واالجتاهية املعرفية, الفجوات:

وخربات املتدربني؛ لتجعلهم  ,واجتاهات ,لتطوير معارف ؛" جهود منظمة وخمطط هلا: ف بأنهعر  ي  كما 
 (.662ص ,م3163)القناديلي, كثر فاعلية يف أداء مهامهم"أ

واحلصول على  , يهدف إلكساب العاملني املهارات املرتبطة بالعمل, " جهد تنظيمي خمطط ايض  أ ووه
 هداف املنظمة"أ لتحقيق وصوال   ؛كثر فاعليةأداء أ إىلهبدف الوصول  ؛ارف من خَلل جتربة تعليميةاملع

 (. 1,ص ,م3163)املعايطة واحلموري,

لكي يؤدي  ؛واالجتاهات لشخص ما ,واملهارات ,"التنمية املنتظمة لنموذج من املعرفة :بأنهكذلك ف  عر  ي  و 
 بزيادة واستمرارية التعلم" اوهو يتكامل غالب   ,سند إليهأ  العمل الذي  أوالصحيح للواجب  األداء

  اهلدف من التدريب يكمن يف امتَلك قاعدة من إومماسبق يتضح (. 331ص ,م3163)مصطفى,
ال الناجح والفع   األداءلتحقيق  ؛والقدرات املطلوبة ,واملهارات ,ر فيهم املعرفةالذين تتوف   ,املوظفني املؤهلني

 ,لتنمية مواردها البشرية ؛وسائل أخرى إىله اهتمامها توج   افإهن ؛قت اإلدارة هذا اهلدفذا حق  وإ .لوظائفهم
الوظيفة الثالثة لتنمية املوارد  إىلوهو ما يقودنا  ؛هم على بذل قصارى جهدهم يف العملوحفزهم وحث  

 وهي احلوافز. ,البشرية

 :الحوافز: اثالثً 

وحتسني  ,مزيد من البذل والعطاء إىلبالقوى البشرية  ؤديتالوسائل اليت من شأهنا أ   احلوافز من د  تع
ز على مثيَلهتا جيعل منها قوة تنافسية تتمي   ؛فامتَلك أي منظمة لقاعدة من القوى البشرية احملفزة .نتاجيتهمإ

 ,من املوظفني %22  أمريكية أريت على منظمات أ جنت دراسة استطَلعية قد بي  و  .من املنظمات
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 )عاطف, جدت لديهم الرغبة يف العمل جبد وبعطاءو   ؛امتيازات وحوافز أهلتهم ممن حصلوا على 
 (.626ص ,م3166

  هناك وسائل عديدة يلجأ إليها القائد حلفز جمهودات العاملني يف أ( 22ص ,م3163وترى )القناديلي,
 منها:و  ,أثناء العمل

 البت يف الشكاوي والتظلمات. -
 ومعاجلتها بالنتائج احملققة من العمل. ,افآت املرتبطةكاملك  ,اختاذ إجراء احلفز اإلجيايب -
    يكو  للحفز طبيعة سلبية.أأي  ؛اإلجراءات التأديبية إىلاللجوء  -
 مفهوم الحوافز: (أ

 ؛العاملني األفرادمام أرها إدارة املنظمة توف   ,وغريها( ,عَلوة )مكافأة, فرص أو وسائل ": ف احلوافز بأهناعر  ت  
 ,والعمل املنتج ,جل السعي للحصول عليها, عن طريق اجلهدألديهم الدافع من وجد وت ,لتثري هبا رغباهتم

 :,311 )الصرييف, شباع"إ إىلواليت حتتاج  ,إلشباع حاجتهم اليت يشعرو  هبا ؛والسلوك السليم
 (.622ص

ساليب اليت "جمموعة من العوامل واأل :أهنا (213ص ,م3161,والفضل والعبادي ويرى )الطائي
مما جيعلهم يبذلو  املزيد من اهتماماهتم  ؛العاملني لديها األفرادللتأثري يف سلوك  ؛مها منظمة ماتستخد

وبالتايل خفض تكاليف العمل, ورفع الروح املعنوية  ؛نتاجزيادة اإل إىلمما يؤدي  ؛اا ونوع  دائهم كم  أبعملهم و 
 شباع حاجتهم".إو  ,العاملني األفرادعند 

 ,األفراد"األسلوب أو السياسة اليت تشبع حاجات ورغبات : (362ص ,م3161)توفيق,كما عرفها  يوه
  .ك دوافعهم"ر  وحت  

هبدف ترسيخ  -اا أو مادي  سواء كا  معنوي   -مه املنظمة ما تقد  "  :( بأهنا1,ص ,م3161)مجاز, فهاعر  وي  
 ا من اإلنتاجية".ق مزيد  وحيق   ,سلوك إجيايب معني لديه

يف حماولة لزيادة  ؛رجاز واملكافأة" حماولة الربط بني اإل :  احلفزأ( 663ص ,م3166)الكَللده, ويرى
 ودفع مكافأة مقابل ذلك". ,كثر من املعدل العاديأنتاج اإل
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لتحريك قدراهتم مبا يزيد كفاءة  ؛" جمموعة العوامل اليت هتيئها اإلدارة للعاملني ف احلوافز بأهنا:يتعر  وميكن
ومبا حيقق  ورغباهتم, ,ق هلم حاجاهتم, وأهدافهما, وذلك بالشكل الذي حيق  ف  وكي اأدائهم ألعماهلم كم  

 (.323ص ,م3163)مصطفى, ا أهداف املنظمة"أيض  

أما و  .ستخدم للتأثري يف سلوك املوظفنيساليب ت  جمموعة من األ :احلوافز بأهناميكن إمجال مفهوم  ,ومما سبق
لتعديل سلوك سليب لدى  ؛حوافز سلبية أوى املوظف, جيايب لدإجيابية مشجعة لسلوك إ  تكو  حوافز أ

 املوظف. 

 البشرية الموارد تنمية معوقات: الثاني المبحث 

لكن  ؛وتنمية مهاراهتم وقدراهتم ,العمل على تطويرهمو  ,دراك املنظمات ألمهية تنمية مواردها البشريةإ مع 
 املعو قاتلقاء الضوء على هذه إبد من ولذلك كا  ال ؛قد حتول دو  حتقق ذلكاليت هناك بعض العوائق 

 عَلج جوانب القصور يف املنظمات.على والعمل  ,فراد ألهدافهماليت حتول دو  حتقيق املنظمات واأل

 وميكن تصنيف هذه املعوقات وفقا  لوظائف تنمية املوارد البشرية كالتايل:

 األداء تقويم: معوقات أواًل 

وحتاول  ,هلذه العملية ةمصاحب د  من املشاكل اليت تع ا  هناك بعض  إف ؛األداء تقوميمام حالة التشابك والتعقد يف أ
مي األداء مسألة تتعرض لألخطاء البشرية تقو و  ا.ا صعب  مر  أ   التخلص منها يعد  لكو ؛ منها حتد    أاملنظمات 

مي و يت تواجه عملية تقال املعو قاتمجال إوميكن ساسي على التقديرات الشخصية, أكوهنا تعتمد بشكل   ؛املتوقعة
 (:333-333ص ص ,م3163)عَلقي, يتاآليف األداء 

ذا كا  إ ,متوسطة أوإىل إعطاء تقديرات متواضعة  القائمني على عملية التقومي : قد مييل بعض التأثير اإلداري -
 .وتطويرهم مي تدريب املوظفنيو اهلدف من عملية التق

 .باقي العناصريف فإنه سيؤثر  ؛حد عناصر األداءأم مي عندما يقي  و   املسؤول عن التقأقصد به وي   تأثير الهالة: -
مرتفع  تقومييف شكل  تقوميمجيع عناصر اليف فإهنا سوف تؤثر  ؛عَلقة الرئيس مع املرؤوس جيدةإذا  ,فمثَل  

 للموظف, والعكس صحيح.
قصى أب فيتجن   ,سني يف الوسطأداء املرؤو  تقوميىل تركيز نتائج إمييل بعض الرؤساء واملديرين  :الميل للوسطية -

 ا لعدم فهمه احلقيقي لطبيعة عمل كل موظف.نظر   أو ,ا لغضب بعض املرؤوسنيمنع   ؛دناهاأالدرجات و 
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. بغض النظر عن نتائج األداء الفعلية للموظفني ؛ميتظهر هذه الصفة عند القائم بالتقو قد  التحيز الشخصي: -
 العمر. أوتكو  جتاه اجلنس  أو ,دينية أو ,اجتماعية أو ,قد تكو  هذه البواعث نفسيةو 

 هي:و  ,خرىأاألداء من زوايا  تقوميمعوقات  (662-661ص ص ,م3163وتناول )تركي,   

 إجيابية. أوسواء كانت سلبية  ,فيطغى ذلك على الصفات األخرى ؛التأثر بصفة معينة لدى املرؤوس -
 .القائم بالتقوميإىل شخصية ا هذويعود  ؛تقوميالتساهل من جانب الرؤساء يف ال أوالتشدد  -
 وجتاهل األداء على مدار العام. ,مباشرة تقوميتأثر الرؤساء بأداء املرؤوسني قبل ال -
 فظاظة املشرف يف التعامل. أو ,مثل انعدام التعاو  بني العاملني ,نسانيةاإل العوامل -

داء: )وعدم ( إىل أ  من أبرز معوقات تقومي األ622-622م, ص ص3162وقد أشار )عشماوي, 
وضوح معايري التقومي ,وتأثري سجل املاضي, وتأثري التشابه واملقارنة بالذات, واإلمهال, وتقومي على أساس مسات 

 الشخصية, واملستويات عدمية الصلة,(.

وانتظام سري العمل دو  عوائق, وحتقق  ,هداف اإلدارة من حيث اإلنتاجيةأية حتقق تقوميإىل سياسة  ولكي نصل
  يكو  هناك ربط تام بني أفَلبد من  تلبية احلاجات املادية واملعنويةو  ,من حيث الرضا الوظيفي ألفراداأهداف 
 األفرادهداف أواملزج بني  ,ونظم االتصاالت ,واحلوافز ,كالتدريب  ,والسياسات األخرى لألفراد تقوميسياسة ال

من  ,العمليف ا جيابي  إثارها آتنعكس  ,ألفراداحالة من الدافعية لدى وجد   يأفذلك من شأنه  ؛هداف املنظمةأو 
 (.3,ص ,م3161)مجاز, بداعبل قد ترتقي إىل االبتكار واإل ؛والتفاين ,تقا واإل ,حيث االهتمام

 : معوقات التدريباثانيً 

من فعالية التدريب  حتد  اليت  املعو قاتمجال إنه ميكن أ( 631-633ص ص ,م3163ترى )القناديلي, 
 يلي: مافي
 دراسة الدورات جبدية. عدم -
 عدم رغبة الرؤساء يف التغيري والتطوير. -
 ضعف الروح املعنوية للموظفني. -
 عدم الوعي بأمهية التدريب بالنسبة للموظفني. -
 تفكك جزئيات عملية التدريب. -
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 ,واجلهد ,والوقت ,واخلربات ,ا للمعلوماتب هدر  سب  مما ي  ؛ سرعة تغيري الوظائف للمتدربني بعد تدريبهم -
 األموال.و 

وقصور تلقي املعلومة  ,ب فجوة بني املتدربنيمما يسب   ؛اختَلف اجتاهات املتدربني ومستوياهتم العلمية -
 يف الدورة. األفرادبني 

  عدم مراعاة الفروق الفردية يف القدرات واملهارات بني املتدربني. -

 : معوقات الحوافزاثالثً 

مام حتقيق اهلدف املنشود من أل عوائق وعقبات شك    ت  أوالصعوبات اليت ميكن  املعو قاتهناك بعض 
  منها:و  ,عند تطبيق نظام احلوافز املعو قاتإىل بعض  (233ص ,م3161خرو ,آ)الطائي و  يشريو  .احلوافز

 وتدخل العوامل الشخصية يف تطبيق احلوافز. ,ز بعضهموحتي   ,نقص مهارة املديرين يف تطبيق احلوافز -
  .واجتاهاهتم تعلقة بدوافع املوظفنيغياب الدراسات العلمية امل -

 (:31-,2ص ص ,م3163)تركي , ويضيف

 تطبيق نظم واحدة ومنطية يف عدد كبري من املنظمات. -
 بل بعض املديرين.سوء استخدام احلوافز من قِ  -

 يت:كاآل  (وتقنية ,ومادية ,معوقات تنظيمية): إىلاملعوقات ميكن تصنيف و 

 التنظيمية المعّوقاتأواًل: 

واليت تقف  ,معظم املنظمات من جمموعة كبرية من التحديات والعقبات على مجيع املستويات اإلدارية تعاين
جيب  املعو قات, وهذه ب هلا املشكَلت واألزماتسب  تعرقل مسرية تقدمها, و تيف طريق التنمية والتطوير, و 

 .م(3163تؤدي مهامها ) مسسمية,  أكي تستطيع   ؛على إدارة املنظمة التعامل معها

بأهنا: التعليمات, واللوائح, واألنظمة, ومجيع التعاميم أو أي عمل تنظيمي  المعّوقات التنظيميةوت عّرف 
يهدف إىل حتسني سري العملية التعليمية داخل املؤسسة الرتبوية, ويف الوقت نفسه ي شك ل عامل ضغط على 

 م(.3162متخذ القرار اإلداري باملؤسسة الرتبوية )الع مري,
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بأهنا: كافة الصعوبات التنظيمية السائدة يف إطار بيئة العمل, كاألنظمة واللوائح اليت حتد  عّرف إجرائيًّا وت   
 من تنمية املوارد البشرية يف جامعة رجرا .

 :ما يلييالتنظيمية ك املعو قاتهذه  مجالإوميكن 

والنواحي اليت حتتاج  ,األفراديف كه ثر الذي ترت واأل ,قصور املتابعة والرقابة على احلوافز من حيث فعاليتها -
   (.233ص ,م3161خرو ,آ)الطائي و  حصاءات الدالة عليهوغياب اإل ,لتعديلإىل ا

 (: 631-633ص ص,م3163)القناديلي, وتضيف

 عدم التوافق بني أهداف عملية التدريب وأهداف املنظمة. -
 تعارض بعض أساليب التدريب مع األنظمة واللوائح. -
 كو  عليه عملية التدريب(.ت  أيط للعمليات التدريبية )ما جيب عدم دقة التخط -
عداد  أحصول  إىلوقد يؤدي ذلك , لكي متنح احلوافز بناء عليها األداءعدم التحديد الدقيق ملعدالت  -

 هم.بالرغم من وجود فروقات فردية بين ؛متشاهبة أوكبرية من املوظفني على حوافز واحدة 

 :(313ص ,م3163 )الشرعة وسنجق, ظيميةالتن املعو قاتبرز أ ومن  

 األداء. تقوميعدم الوضوح اهلدف من نظام  -
  .هئداأه تغذية مرتدة عن ئعطاإ أو ,هئداأ تقوميوعدم مناقشة املوظف عن نتيجة  ,األداء تقوميسرية  -
 وتأثره بعوامل داخلية وخارجية عديدة. ,تقوميعدم موضوعية القائم بعملية ال -

 (:31-,2ص ص ,م3163 )تركي, ويضيف

 عدم وضوح الرؤية واهلدف من نظام احلوافز. -
 .واختيار من يستحقوهنا ,وغياب العدل يف توزيع احلوافز ,عدم املصداقية -
 ,مما يصعب معه حتديد املهام ؛ومواصفات حمددة لشاغل الوظيفة ,االفتقار إىل وصف وظيفي متكامل -

 .(622ص ,م3163)نصر اهلل, واملهارات املطلوبة ,ولياتؤ واملس
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 المادية المعّوقاتثانياً: 

بأهنا: املعو قات اليت تنتج من النقص يف كميات ونوعيات املعلومات, واملوارد  ت عّرف المعّوقات المادية
 م(.3161املالية, واإلمكانات املادية يف األجهزة اإلدارية للمنظمة)الشهراين,

باألشياء املادية, واملالية, والتجهيزات, وحتد  من تنمية  بأهنا: كافة الصعوبات اليت تتعلقوت عّرف إجرائيًّا 
 املوارد البشرية جبامعة رجرا . 

 املادية: املعو قاتبرز أ  إىل أه( 6231) دراسة البشري تشريو 

 قلة املخصصات املالية لربامج التدريب لإلداريات. -
 ستشارية.ضعف اإلمكانيات املادية يف جمال التعاو  مع املعاهد التدريبية واال -
 ورش العمل(.و الندوات, و ضعف املخصصات املالية بإدارات اجلامعة لتنظيم )احملاضرات,  -
 وشراء أنظمة محاية املعلومات. ,ضعف امليزانيات املخصصة لصيانة األجهزة -

  :(661ص ,م3163)تركي,ويضيف 
 .اإلضاءة وضعف ,مثل النقص يف األجهزة واملعدات ,تتعلق ببيئة العملاليت بيئية العوامل ال -
 وعدم توفر امليزانية الكافية لتوفري النظام اجليد هلذه احلوافز. ,ارتفاع تكاليف احلوافز -
 اقتصار احلوافز على احلوافز املادية. -
 .(633ص ,م3163)القناديلي, والكفاءات املدربة اليت تقوم بالتدريب ,قلة املوارد املادية والبشرية -

 التقنية المعّوقاتثالثاً: 

من خَلل هذه التقنية و  .ا يف العديد من املنظماتا واضح  جيا املعلومات املعاصرة تقدم  و أحدثت تكنول
 .داراهتا ومؤسساهتاإميكن وضع املنظمات يف موقع تنافسي عن طريق توظيفها يف 

لدخول يف البيئة بأهنا: " املعو قات اليت تتعلق باألجهزة واألدوات التقنية الَلزمة لوت عّرف المعّوقات التقنية 
اإللكرتونية, وتشمل تقنيات احلاسب اآليل, والربجميات, والنظم املختلفة, وشبكات االتصاالت 

 ه(.   6231اإللكرتونية" )البشري,
بأهنا: كافة الصعوبات اليت تتعل ق باألجهزة, والتقنيات احلديثة, وشبكات االتصاالت وت عّرف إجرائيًّا 

 لكرتونية اليت حتد  من تنمية املوارد البشرية يف جامعة رجرا .اإللكرتونية, واألنظمة اإل
 :اليت تقف يف سبيل أي تقدم يف ااجمال املعلومايت التقنية املعو قاتبرز أ إىلم( 3112) وتشري دراسة الرشيد 
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 .اإللكرتونيةالعنصر البشري املدرب على تفعيل اإلدارة  إىلاالفتقار  -
 نرتنت(.)اإل ستخدام الشبكة العاملية للمعلوماتعدم توفر الربامج التدريبية ال -
 :إىل بعض هذه املعوقات, ومنها ه(6231) تشري دراسة البشريو 
 ضعف الصيانة واملتابعة لألجهزة. -
 ضعف مستوى البنية التحتية. -
 الختَلف مواصفاهتا. ؛صعوبة الربط بني األجهزة يف إدارات اجلامعة -
 ية.صعوبة تعريب األنظمة والربامج األجنب -
 ضعف املتابعة والتطوير للربجميات املطبقة. -
 إدارات اجلامعة.يف ضعف برامج احلماية للبيانات واملعلومات  -
 ي بعض الشركات املوردة لألجهزة عن الدعم الفين.لخت -
 نظمتها.أيل و سرعة تطور أجهزة احلاسب اآل -
 صعوبة مسايرهتا.و سرعة التغري يف التكنولوجيا  -

 :إىل (6233) ناتاحلس شارت دراسةأبينما 
 .كاألعطال ,املشكَلت املتعلقة بتشغيل األجهزة -
 قلة الدورات املستمرة اليت تواكب التقنيات احلديثة. -
ما  أوندرة وجود شبكة  وقواعدها, ومواقع بيانات اجلامعات ,احلاسب ألنظمةاالخرتاقات املتكررة  -

 تضمن احلماية الكافية للمستخدم من االخرتاقات.
 ام بيانات املوارد البشرية يف دعم القرارات اإلدارية.يتم استخد ال -

 الدراسات السابقة ثانياً:
اليت تناولت معوقات تنمية املوارد الدراسات  دوديةا حملنظر  و  ,من الدراسات السابقة اعدد  هذا اجلزء تناول 

 ,يم العايلالتعلناولت املوارد البشرية يف مؤسسات الدراسات اليت ت تستعرضفقد ا   ؛يف اجلامعاتالبشرية 
مع تبيا   ,من األحدث إىل األقدم وفق ترتيب زمين, جنبية(وأعربية, و )حملية,  دراسات إىلمع تصنيفها 

 وجه االستفادة منها. أو  ,الدراسات السابقةو الدراسة احلالية بني ختَلف االشبه و الأوجه 
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"واقع تنمية الموارد البشرية في مركز دراسة الطالبات  :نبعنوا ،ه(1341) دراسة الوسيدي -
 مام محمد بن سعود اإلسالمية".بجامعة اإل

 اإلمام جبامعة الطالبات دراسة مركز البشرية يف املوارد تنميةوصعوبات  واقع على التعر ف إىلهدفت الدراسة 
 املوارد تنمية تطوير يف سهمت   مقرتحات تقدميو  ,اإلداريات نظر وجهة من ,اإلسَلمية سعود بن حممد

  .اإلداريات نظر وجهة من ,اإلسَلمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة الطالبات دراسة مركز يف البشرية

 الدراسة جمتمع  تكو  و  للدراسة, واالستبانة أداة ,املسحي الوصفي املنهجستخدام ولتحقيق هذه األهداف ا  
 بسيطة عشوائيةالدراسة على عينة  تقب  ط   وقد ,مامجبامعة اإل باتالطال دراسة مركز يف اإلداريات مجيع من

  .ممثلة لإلداريات مبركز دراسات الطابات

 مركز يف البشرية املوارد تنمية واقع علىموافقة عينة الدراسة بدرجة حمايد يلي:  الدراسة مانتائج أظهرت و 
 يف البشرية املوارد تنمية تواجه اليت عوباتالص على موافقبدرجة  الدراسة عينة موافقة, و الطالبات دراسة
 تنمية تطوير يف سهمت   اليت املقرتحات على بشدة موافقبدرجة  الدراسة عينةوموافقة  ,الطالبات دراسة مركز

 عينة مفردات اجتاهات يف إحصائية اللةد ذات فروق وجود, و الطالبات دراسة مركز يف البشرية املوارد
 اإلمام جبامعة الطالبات دراسة مركز يف البشرية املوارد تنميةوصعوبات  والثاين ولاأل يناحملور  حنو الدراسة

االختبار  وأظهر .العلمي املؤهل متغري باختَلف ,اإلداريات نظر وجهة من ,اإلسَلمية سعود بن حممد
 إىلضافة باإل .األول احملور يف فأقل دبلوم العلمي املؤهل أصحاب, الدراسة عينة مفردات لصاحل الفروق

 الطالبات دراسة مركز يف البشرية املوارد لتنمية اإلداريات تقديرات يف إحصائية اللةد ذات فروق وجود عدم
 .اخلربة سنوات متغريإىل  عزىت   ؛اإلسَلمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة

ي ضوء الموارد البشرية ف إدارة"استراتيجية مقترحة لتطوير  :بعنوان ،ه(1341دراسة الخثالن ) -
 دراسة حالة". :البشري بالجامعات السعودية األداءتكنولوجيا 

, بعاد )االستقطابأاحلالية للموارد البشرية يف  األداءواقع مستويات على  التعر ف إىلهدفت هذه الدراسة 
هذه  ولتحقيق .بن عبدالعزيزاجبامعة سلما   جراءات العمل(وإ, احلوافزو , والتدريبالتأهيل و , التوظيفو 

سلوب أستخدم ا  كما  ساسية جلمع املعلومات,أواالستبانة أداة  ,ستخدم املنهج الوصفيا  األهداف 
  ؛دلفاي
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املوارد البشرية بدورها  إدارةمنوذج ميكن من خَلله التغلب على املشكَلت اليت حتول دو  قيام إىل للوصول 
املوظفني واملوظفات بإدارات شؤو   األداة على عينة ممثلة اجمتمع الدراسة من تقب  ط  قد و  .بشكل مناسب

 .املوظفني

ثناء أالتدريب و التوظيف, و التأهيل, و )االستقطاب,  قصور يف وجوديلي:  الدراسة ماظهرت نتائج أو  
جراءات تطويرية ميكن من إىل إداء بإدارة املوارد البشرية حاجة األو  جراءات العمل واحلوافز(,إو العمل, 

داء العام للموظفني باجلامعة بشكل األيف داء مبا يؤثر وتطوير األ ,ملوجودخَلهلا التغلب على القصور ا
 جيايب.إ

سلوب أ"واقع الكوادر المساندة في الجامعات السعودية و : بعنوان، ه(1344) دراسة العرف -
 تنميتها".

عاملية,  ومقارنة ذلك مبرجعية ,واقع الكوادر املساندة يف اجلامعات السعودية تقومي إىلهدفت الدراسة 
وتطوير اخلدمات  ,من تطوير الكوادر املساندة يف اجلامعات حتد  على املشكَلت واملعوقات اليت  والتعر ف
جه الكوادر املساندة يف مقرتحات تساعد على التغلب على املشكَلت اليت تواوتقدمي مها, اليت تقد  
 تنيواملقابلة الشخصية أدا انةواالستب ,املنهج الوصفي ستخدما  هذه األهداف  ولتحقيق .اجلامعات

الكوادر و  قسام والوحدات التابعة للجامعات,ووكَلء األ ير يمد)   جمتمع الدراسة من فئتنيلَلستبانة, وتكو  
  .قسام(املساندة يف األ

لتنمية املهارات  ؛م أي دوراتقد  قسام املستجيبة ال ت  نصف األ  أيلي:  الدراسة ماوقد أظهرت نتائج 
لتنمية مهارات الفنني يف  ؛م دوراتتقد  حمدودة قسام أ  أيف حني  وتطويرها, ادر املساندة فيهااملهنية للكو 

  أيف حني  افز للمتميزين من الفنيني,متنح مكافآت وحو  قسامقلة من األ  أ, و وتطويرها جمال التخصص
 ال متنح حوافز ومكافآت للمتميزين. قسامغالبية األ

دراسة  :كمدخل لتأهيل وتنمية الموارد البشرية عدالتدريب عن ب  ": بعنوان، م(6002) دراسة بلفقيه -
 ."ميدانية على منسوبات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

 لتنمية القوى العاملة مدخَل  بوصفه على أسلوب التدريب عن ب عد  التعر ف إىللدراسة هتدف هذه ا
تدرييب احلديث من إمكا  تطبيق هذا األسلوب ال حتد  الصعوبات اليت ميكن أ  على  والتعر ف ,وتأهيلها
ي ذال ,راسةالد على جمتمع تقب  االستبانة أداة للدراسة وط   تستخدما   هذه األهداف ولتحقيق .باململكة

 .إدارية مشل املوظفات اإلداريات واألكادمييات ممن سبق هلن االضطَلع مبهام

http://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&Lng=AR&RN=4936#56399217
http://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&Lng=AR&RN=4936#56399217
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بطء سرعة شبكة  ؛التدريب عن ب عد  تواجه أكن الصعوبات اليت مي  من أ ,الدراسة وقد أظهرت نتائج 
 ؛لتدريب عن ب عدا ع علىمما يشج      وأ ,اإلنرتنت اليت تعتمد عليها معظم املؤسسات احمللية لتطبيق النظام

 .إذا كا  مقر التدريب يبعد عن املدينة اليت تعمل وتقيم فيها ,على التدريب التقليدي املوظفةإقبال  ضعف

: الموارد البشرية في التعليم العالي إدارة"استراتيجيات تطوير  :بعنوان، م(6011) دراسة خامرة -
 دراسة حالة جامعة قاصدي مرباح )ورقلة(".

الوقوف على  إىلباإلضافة  ,االسرتاتيجية للموارد البشرية اإلدارةعلى طبيعة  التعر ف ىلإهدفت الدراسة 
مدى فاعلية برامج التدريب والتطوير يف و  وتطويرها, املوارد البشرية يف املنظمةعد االسرتاتيجي لتدريب الب  

ولتحقيق هذه  وتطويرها. ساليب تدريب املوارد البشرية يف املنظمةأوتوضيح  داء املوظفني,أرفع مستوى 
 تستخدمالذي يندرج حتت املنهج الوصفي, وا   ,سلوب البحث االستطَلعي الكشفيأستخدم ا  األهداف 

داريني باجلامعة   من مجيع املوظفني اإلعلى جمتمع الدراسة املكو   تقب  اليت ط   ,ا االستبانة أداة للدراسةيض  أ
 .وياهتاسام جامعة رقلة مبختلف مستقأدارات و إيف مجيع 

ز   جامعة ورقلة ترك  فإ ومشوليتها؛ فيما يتعلق بفعالية أهداف التدريب والتطويريلي:  مانتائج ال أظهرتوقد  
  اجلهة املكلفة بالتدريب تقوم بتنفيذ أ, و على تزويد املوظفني مبعلومات ومعارف ترتبط مبهامهم ووظائفهم

برامج  تقومي  عملية أ, و جهات خارجيةعلى  مادهاواعت ,الدورات التدريبية باستخدام الوسائل احلديثة
ثار آيف جامعة ورقلة هلا  وتطويرها برامج تدريب املوارد البشرية  أ, و التدريب والتطوير تتم بشكل مقبول

 تعمل على رفع الروح املعنوية لديهم.أهنا و  ,داء املوظفنيأجانبية يف رفع مستوى 

: أداء الموارد البشريةفي استخدام تكنولوجيا المعلومات " أثر  :بعنوان، م(6010) دراسة العتيبي -
 سترالية".الدولية األ األكاديميةدراسة ميدانية على 

يف ثرها أواقع استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات التعليمية و على  التعر ف إىلهدفت الدراسة 
ستخدم املنهج الوصفي التحليلي ا   األهدافهذه ولتحقيق  ا.العاملني فيها, واملتطلبات الَلزمة هل األفراد
 ,جمتمع اإلداريني على تقب  اليت ط   ,للدراسة تنيلة الشخصية أدااالستبانة واملقابو للدراسة,  امنهج  

بنية حتتية لدى مركز تكنولوجيا  توفر, , وقد أظهرت النتائجناثمن الذكور واإل والعاملني ,كادميينيواأل
هلا تأثري يف وظائف  األكادمييةمها اليت تقد   اإللكرتونيةاخلدمات التعليمية   أ, و األكادمييةاملعلومات يف 

وعدم  .لكرتوينوالتعلم اإل ,واالتصال ,التدريب والتطوير ت:خاصة يف جماال ,اإللكرتونيةإدارة املوارد البشرية 
 ,فراد العينةأفروق ذات داللة إحصائية يف استجابة  وجود
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املسمى و الفئة الوظيفية, و سنوات اخلدمة, و املؤهل, و )الفئة العمرية,  :خصيةاملتغريات الش إىلعزى ت   
خدمات  األكادمييةيوجد لدى أنه و  .بسبب وجود تقارب بني مواصفات أفراد العينة ؛اجلنس(و الوظيفي, 

 لكرتونية متفاوتة من حيث الوسائل واألدوات.إتعليمية 

سودانية في تنمية الموارد البشرية )دراسة تطبيقية "دور الجامعات ال: بعنوان ،م(6002) دمآدراسة  -
 م(".6002-م1220على جامعة الفاشر

 بني العَلقة وتوضيح ,البشرية املوارد تنمية ملفاهيم النظري اإلطار ىعل التعر ف إىل الدراسة هذه هدفت
 تدريب يف معاتاجلا دور طبيعة ىعل والتعر ف, والتدريب والتعليم ,والنمو مثل التنمية ,املفاهيم بعض

 العلمية تراواملؤمت ,والندوات ,اتراسوالد ,األحباث مسامهة ومعرفة مدى وتطويرهم, التدريس هيئة أعضاء

 بابتعاثهم للدراسات ,البشرية مواردها تنمية يف السودانية اجلامعات مسامهة مدى, و اجلامعات هبا اليت تقوم

 املعلومات وشبكة باللغة اإلرجليزية امهمإمل ىمد ومعرفة ,هلم يناملستمر  والتطوير التدريب وكذلك ,العليا

  .)اإلنرتنت( العاملية
االستبانة كما ا ستخدمت , التارخييو  التحليلي الوصفي ا املنهج ستخدمولتحقيق أهداف الدراسة ا  

  .من أعضاء هيئة التدريس سةراالد ينةعقا على ب  حيث ط   ,للدراسة تنيأدا واملقابلة
 هيئة من أعضاء البشرية مواردها تنمية يف السودانية اجلامعات دور ضعفيلي:  ما ائجوقد أظهرت النت

 بشكل التدريس وطرق ,العلمية يف ختصصاهتم والتطوير ,والتدريب ,التأهيل عملية عفبسبب ض ؛التدريس

, خاص بشكل )اإلنرتنت( العاملية املعلومات وشبكة ,واحلاسب اآليل ,اإلرجليزية اللغة جمال ويف ,عام
 والندوات تاملؤمترا يف املشاركة أو ,العلمية والدراسات األحباث إلرجاز املالية املشجعة احلوافز ضعفو 

 . واخلارجية العلمية الداخلية
في الجامعات  e-HRMا لكترونيًّ إ"واقع إدارة الموارد البشرية  :بعنوان ،م(6002)ة دراسة أبو أمون -

 .قطاع غزة " –الفلسطينية النظامية 

يف اجلامعات الفلسطينية  e-HRMا لكرتوني  إعلى واقع إدارة املوارد البشرية  التعر ف إىلهتدف هذه الدراسة 
ا لدى املستويات اإلدارية املختلفة, لكرتوني  إعلى وضوح أمهية إدارة املوارد البشرية  والتعر ف ,قطاع غزةب

 والتعر ف, اإللكرتونيةاإلدارة  إىللمساعدة على التحول ل ؛بل اإلدارة العليام من قِ على الدعم املقد   والتعر ف
على أنظمة  والتعر فومدى جاهزيتها إلرجاز هذا التحول,  ,على البنية التحتية ملراكز تكنولوجيا املعلومات

 .اإللكرتونيةيف اجلامعات وأنظمة اخلدمات التعليمية  ااملوارد البشرية املستخدمة حالي  
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على  تقب  االستبانة أداة للدراسة اليت ط  و , ستخدم املنهج الوصفي التحليليا   ولتحقيق أهداف الدراسة
وضوح أمهية إدارة يلي:  ماوقد أظهرت النتائج  .موظفي مراكز تكنولوجيا املعلوماتمن جمتمع الدراسة 

ا كافية عملي    د  تع لومات  البنية التحتية ملراكز تكنولوجيا املعأودعم اإلدارة العليا, و  ,الكرتوني  إ املوارد البشرية
ما فيما يتعلق بنظام أ .ومتيز اجلامعة اإلسَلمية يف ذلك,  e-HRMوجود تطبيق لوظائف و هلذا التحول, 

فقد أظهرت النتائج ضعف استعمال تلك اخلدمات يف بعض  ؛اجلامعات يف تقدمي اخلدمات التعليمية
 بالرغم من توفرها.؛  e-HRMنشطة أوظائف و 

)بالتطبيق  تطور إدارة الموارد البشرية بالجامعات السودانية ": بعنوان ،م(6002)دراسة عكاشة  -
 م درمان اإلسالمية(".أعلى جامعة 

 أو ,ساليب العملأعلى سياسة اجلامعات يف توظيف العاملني هبا, وتطوير  التعر ف إىلهدفت الدراسة 
اليت تساعد  اخلروج ببعض املقرتحاتو لمية, ساليب العواتباع األ ,داء العملأدخال التقنيات احلديثة يف إ

 .مدى كفاءة العمليف جيابية اليت تؤثر وتقوية العوامل اإل ,على تعديل العوامل السلبية

 تستخدما  كما ودراسة احلالة,   ,والتحليلي ,والتارخيي ,املنهج الوصفي ستخدمولتحقيق هذه األهداف ا   
  املكو  جمتمع الدراسة من قها على عينة عشوائية طبقية ب  وط   ,اسةللدر  تنيأدااالستبانة واملقابَلت الشخصية 

 .م درما أجبامعة  العمالو  ,عضاء هيئة التدريسأو  ,دارينياإل من

 ,والرضا الوظيفي ,للموارد البشرية إدارة  وجود أكدوا أ  أفراد عينة الدراسة أالدراسة وقد أظهرت نتائج  
كدوا أهنم أ, و املوارد البشرية باجلامعة غري فعالة إدارةوظيفة   أو  .العمل زيد من كفاءةي ؛وتعزيز روح االنتماء

جهزة النقص يف األ ؛من تطور إدارة املوارد البشرية حتد  اليت  املعو قات  من أوجود تقنيات حديثة باجلامعة, و 
 ,يد للقوى العاملةوعدم التخطيط اجل ,جراءاتد اإلوتعق   ,وعدم التدريب الكايف للعاملني ,التقنية احلديثة

سهم يف تطوير إدارة ومن املقرتحات اليت ت   .وجتاهل احلوافز املادية ,داريني والرؤساءوضعف التجاوب من اإل
االهتمام و  ات بصورة دورية,تدريب العاملني يف مجيع التخصصو  ,زرع الثقة يف العاملني): املوارد البشرية

 .(االهتمام باحلوافز واخلدماتو  ,ملناسب يف املكا  املناسبوضع الرجل او  ,بالتطور التقين والتكنولوجي

" تنمية الموارد البشرية في ضوء استخدام األساليب  :بعنوان ،م(6006) دراسة التونسي -
كاديمية العلوم األمنية واإلدارة العامة للتدريب أوالتقنيات المتطورة )دراسة تطبيقية على 

 االشتراكية العظمى". بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية
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مدى فعالية و على العوامل املؤثرة يف كفاءة برامج تنمية املوارد البشرية,  التعر ف إىلهدفت الدراسة 
اليت قد حتول دو  استخدام  املعو قاتعلى  والتعر فساليب والتقنيات املستخدمة لتنمية املوارد البشرية, األ
على كيفية التغلب على معوقات  التعر ف إىلارد البشرية, باإلضافة ساليب والتقنيات املتطورة لتنمية املو األ

والبحثية التابعة  ,والعلمية ,ا وتطبيقاهتا داخل املؤسسات التدريبيةكثر تطور  ساليب والتقنيات األاستخدام األ
  .دارة العامة للتدريب باجلماهريية الليبيةمنية واإلألكادميية العلوم األ

 االستبانة أداة للدراسة على تقب  ط  و نهج املسح االجتماعي الوصفي, املستخدم ا   ولتحقيق هذه األهداف
ناث إمن ذكور و  ,وضباط صف العاملني,   من الضباط تمع الدراسة املكو  عينة عشوائية بسيطة ممثلة اجم

 .دارة العامة للتدريبمنية واإلبأكادميية العلوم األ

)توافق الربامج  :ل يفتتمث   ؛ كفاءة برامج تنمية املوارد البشريةلعوامل املؤثرة يف  اأأظهرت النتائج وقد 
باملشاركة يف الربامج التدريبية,  وجود رغبة لدى العاملنيو التدريبية املنفذة مع االحتياجات املتطورة للعمل, 

ة يف ساليب والتقنيات املستخدمهم األأ  أو  ,ارتباط التدريب باحتياجات خطط تنمية املوارد البشرية(و 
التدريب يف مراكز تدريبية و  نرتنت,تقنية اإلو  يل,) تقنية احلاسب اآل :لت يفمتث   ؛تنمية املوارد البشرية فعالية

  .متخصصة(

ر )عدم توف   :ساليب والتقنيات املتطورة لتنمية املوارد البشريةهم الصعوبات اليت حتول دو  استخدام األأن وم
جهزة املستخدمة يف التدريب يف دوات واألمكانية صيانة األإر وعدم توف   ة,املدربني امللمني بالتقنيات احلديث

 بها استخدام التقنيات احلديثة(جنبية اليت يتطل  ملام املدربني باللغة األإعدم و  الوقت املناسب,

 :السابقة الدراسات على التعقيب
راسة احلالية والدراسات  وجود تشابه واختَلف بني الدتبني   ؛من خَلل استعراض الدراسات السابقة

  يلي:فيما جيازه إميكن  ,السابقة
 أوجه التشابه: (أ

 :يف اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة

 واخلثَل  ه(,6233) الوسيدي ات:دراس مثل: ,للدراسة امنهج   استخدام املنهج الوصفي -
 م(. 3112) عكاشةو   ه(,6233)والعرف  ه(,6233)

 أداة للدراسة مع مجيع الدراسات السابقة. استخدام االستبانة -
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 ات:دراس كل منحيث اتفقت مع   ,اجلامعةيف فات اإلداريات من املوظ  الذي تكو   جمتمع الدراسة  -
 بلفقيهو  م(,3112) عكاشةو  م(,3161) العتييبو  ه(,6233) اخلثَل و  ه(,6233) الوسيدي

 م(.3111)

تناولت  مثَل  فمعوقات تنمية املوارد البشرية,  من االدراسات جانب  تناول بعض هذه حيث  ,اهلدف -
يف حني تطرقت بشكل عام,  وصعوباهتا معوقات تنمية املوارد البشرية ه(6233) دراسة الوسيدي

م( 3113) دراسة التونسيأما عد, سلوب التدريب عن ب  أصعوبات تطبيق  إىل م(3111) دراسة بلفقيه
 التقنيات احلديثة لتنمية املوارد البشرية.اليت حتول دو  استخدام  املعو قاتتناولت ف

 أوجه االختالف: (ب
 :يفاختلفت الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة 

 قت هذه الدراسة يف جامعة رجرا .ب  حيث ط   ,احلدود املكانية -

 وكوادر مساندة ,ووكَلء ير يفئتني من مدها إىل جمتمع ق س م ه(6233) العرف دراسةف ,جمتمع الدراسة -
 دمآدراسة وتكو   جمتمع , من اإلداريني  هاكا  جمتمعفم( 3166) دراسة خامرةأما , باجلامعة

من موظفي مراكز  م(,311) أمونة ودراسة أببينما تكو   جمتمع  ,من أعضاء هيئة التدريس م(,311)
 ,اال  نساء ورج :عمالرجال األ من هاجمتمع فكا  (م3112) Marsدراسة أما  مات,تكنولوجيا املعلو 

 .من الضباط باألكادميية م(3113) التونسي دراسةوأخري ا فقد تكو   جمتمع 

 م(3161) العتييبو , املنهج االستطَلعي الكشفي م(3166خامرة )دراسة استخدمت  منهج الدراسة -
املنهج  م(3113) التونسييف حني استخدم   ,املنهج التحليلي تاستخدمف م(,311) ةأمون وأبو 

 .املسح االجتماعي
 منهجية الدراسة 

 :منهج الدراسة(1

 من نوع ":بأنه املنهج هذا عرفوي   ,املسحي سلوبهأب يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي مت االعتماد
 هبدف وذلك ؛منهم كبرية عينة أو دراسةال جمتمع مفردات مجيع استجواب بواسطته يتم الذي البحوث
 العَلقة دراسة إىل ذلك يتجاوز أ  دو ,  فقط جودهتا ودرجة طبيعتها حيث من املدروسة الظاهرة وصف

 (.,62ص ,م3163 )العساف, األسباب استنتاج أو
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 : مجتمع الدراسة(6

كما ورد يف   ,داريةإموظفة  (631) عددهن بلغالَلئي  جبامعة رجرا , اإلدارياتمجيع يشمل جمتمع الدراسة 
-http://he.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and) إحصائية وزارة التعليم العايل

Information-affairs/HESC/Ehsaat/Pages/default.aspx,66/61/6231)ا لصغر حجم جمتمع الدراسة ونظر   .ه
يف ( موظفة إدارية 21) الدراسة أفراد بلغ عددو  ,سةلدراالكلي ل تمعااجمعلى أداة الدراسة فقد ط ب قت 

 اجلامعة.

 :أداة الدراسة(4 

أداة ة الستبانعتمد على اا  فقد  ؛تطبيقهاإىل  تسعى اليت واألهداف ,وأمهيتها ,الدراسة مشكلة لطبيعة انظر  
 .راسةللد املطلوبة والبيانات املعلومات جلمع األنسب وصفهاب ؛للدراسة

 االستبانة: وصف (أ
 وفق التصنيف التايل: حماور ةثَلثيف  ,( عبارة32) من (ستبانةاال) أداة الدراسة تنتكو      

من تنمية املوارد البشرية لدى اإلداريات جبامعة رجرا , ويشمل  حتد  التنظيمية اليت  املعو قات ول:المحور األ
 ( عبارة.62هذا احملور )

من تنمية املوارد البشرية لدى اإلداريات جبامعة رجرا , ويشمل  حتد  املادية اليت  اتاملعو ق المحور الثاني:
 .ات( عبار ,)

من تنمية املوارد البشرية لدى اإلداريات جبامعة رجرا , ويشمل  حتد  التقنية اليت  املعو قات المحور الثالث:
 ( عبارة.66)

 مقياس استخدام ومت ,سؤال لكل احملتملة ستجاباتاال دحيد   الذي املغلق الشكلب الستبانةا تعد  أ   وقد
غري موافق بشدة(  موافق بدرجة متوسطة, غري موافق, )موافق بشدة, موافق, :اخلماسي ليكرت

 اكل عبارة من العبارات السابقة وزن    يتعطأ  وقد  .اسةر الد حماور عبارات على الدراسة أفراد الستجابات
  التقدير على النحو التايل:وكا   ,وفق مقياس "ليكرت اخلماسي"
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 الخماسي المقياس إلى بالنسبة الموزون المتوسط درجات توزيع ( 1) جدول
 درجة الموافقة المتوسط

 وافق بشدةم  3 – 2236
 وافقم 2231 – 3226
 متوسطة بدرجة موافق 3221 – 3216
 وافقم غري 3211 – 6226

 وافق بشدةم غري 6221 – 6

 :االستبانة ثبات (ج
 ثبات سبح  جل ذلك وأل .كثر من مرةأداة األ احلصول على النتائج نفسها عند تطبيق :صد بالثباتقي  

 –لفاأ معادلة ستخداماب ةحمور من احملاور الثَلث كل ثبات وحساب ,ككل (ةستباناال) أداة الدراسة
 .قيم معامَلت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة( 3-3) ح اجلدولويوض   .رونباخك

 

 .قيم معامالت الثبات لكل محور من محاور االستبانة (6دول )ج
 معامل الثبات المحور

 122,2 .رجرا  جبامعة اإلداريات لدى البشرية املوارد تنمية من حتد   اليت التنظيمية املعو قات
 12221 .رجرا  جبامعة اإلداريات لدى البشرية املوارد تنمية من حتد   اليت املادية املعو قات
 12221 .رجرا  جبامعة اإلداريات لدى البشرية املوارد تنمية من حتد   اليت التقنية املعو قات

 12,22 كامل االستبانة

 كما بلغ .(1,2,2 -1,221حيث ترتاوح بني ) ؛أ  قيم معامَلت الثبات مرتفعة يتضح من اجلدول 
ع بدرجة عالية من االستبيا  يتمت   على أ  مما يدل   (؛22,,1) معامل الثبات العام لكامل االستبانة

 وميكن االعتماد عليه يف التطبيق امليداين. ,الثبات

 :أداة الدراسة صدقد( 
ل لك أيض ا مشول االستبانةو  ت لقياسه,عد  تعين التأكد من أهنا سوف تقيس ما أ   :صدق أداة الدراسة

 متوقد  .قهاطب  كو  مفهومة لكل من ي  حبيث ت ,ووضوح فقراهتا ومفرداهتا ,العناصر اليت ستدخل يف التحليل
 ما يلي: التأكد من صدق أداة الدراسة من خَلل
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 الدراسة )االستبانة( ألداة الظاهري الصدق: 
مني بلغ احملك   من عدد على  األولية صورهتايف  بعرضها ,أداة الدراسة )االستبانة( صدق من مت التأكد

 ,مني مع املشرف العلميردود احملك   تجعر  فقد  ,مو ك  احمل مهاقد   اليت اتالتوجيه ضوء ( ويف33) عددهم
 الَلزمة.التعديَلت  يتجر أ  و 

  الدراسة )االستبانة( ألداةصدق االتساق الداخلي: 

مت قياس صدق االتساق الداخلي  ,للتأكد من متاسك العبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي  ,بارة من عبارات احملورلألداة حبساب معامَلت االرتباط بني كل ع

 إليه.

 .معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه (4جدول )
 معامل االرتباط

 المحور الثالث العبارة رقم المحور الثاني   العبارة رقم المحور األول   العبارة رقم
6 12362** 63 12321** 32 12113** 
3 12122** 61 12133** 33 1211,** 
3 12213** 62 12212** 31 12211** 
2 1223,** 62 12232** 32 12121** 
3 1213,** 6, 12223** 32 121,3** 
1 12261** 31 122,1** 3, 12112** 
2 12113** 36 1226,** 31 12233** 
2 12232** 33 12122** 36 1212,** 
, 1222,** 33 12123** 33 1223,** 

61 12223**   33 12211** 
66 123,1**   
63 12112** 
63 12133** 
62 12126** 

 (.1216))**( دالة عند 
مما يشري إىل االتساق  ؛(1216عند مستوى ) اإحصائي   دالة االرتباط معامَلت مجيع أ من اجلدول  يتضح

 احملور والدرجة الكلية للمحور, وارتباط احملور بعباراته. عبارات الداخلي بني



 
 

32 

 

 النتائج:
من تنمية الموارد  تحد  التنظيمية التي  المعّوقات"ما النتائج المتعلقة بالسؤال االول والذي ينص على 

  ؟"اإلدارياتمن جهة نظر  ،في جامعة نجران اإلدارياتالبشرية لدى 
 نظر وجهة من ,من تنمية املوارد البشرية يف جامعة رجرا  حتد   اليت نظيميةلتا املعو قات على للتعرفو 

 املعيارية واالحنرافات ,احلسابية واملتوسطات املئوية, والنسب التكرارات, تسبح  ؛  الدراسة أفراد
 وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل: ,الدراسة أفراد الستجابات

 

 بجامعة نجران البشرية الموارد تنمية من تحدّ  التي التنظيمية المعّوقاتحول  الدراسةأفراد ( رأي 3جدول )



 
 

3, 

 

  م
 العبارة

 درجة الموافقة

االنحراف  متوسطال
وافق م الترتيب المعياري

موافقة  وافقم بشدة
 متوسطة

 غير
 أوافق

غير 
وافق م

 بشدة

 األداء  ميو تق عن الراجعة التغذية ضعف 3
 .إلدارياتلموظفات ال الوظيفي

 6 3 62 ,3 21 ك
2233 12222 6 

% 2123 3322 6123 323 623 

 6 3 62 32 36 ك . اإلدارية الوحدات بني التنسيق قلة 2
2212 12222 3 

% 31 3,23 312, 323 623 

 الوظيفية للمهام الدقيق الوصف غياب 3
 .دارياتموظفات اإللل

 3 1 63 32 32 ك
2212 6213 3 

% 23 3321 6326 2 323 

 الوظيفي األداء ميو تق معايري عمومية 6
 .لإلداريات

 3 1 63 ,3 31 ك
2211 6213 2 

% 262, 3322 6326 2 323 

 تطوير من حتد   واللوائح األنظمة مجود 3
 .تهنوتنمي املوظفات اإلداريات

 6 1 61 31 33 ك
2213 12,23 3 

% 3222 322, 6221 2 623 

 تقومي بنتائج الرتقية نظام ارتباط ضعف 66
 .إلدارياتللموظفات االوظيفي  األداء

 6 2 33 36 32 ك
32,3 12,31 1 

% 3622 31 3122 222 623 

 اإلبداعية لألفكار املقدم الدعم حمدودية 63
 .دارياتموظفات اإللل

 3 3 31 32 32 ك
32,6 12,11 2 

% 3321 3321 3123 323 323 

 2 1 31 33 32 ك .احلوافز نظام يف القصور 62
3222 6263 2 

% 3,23 3321 3323 2 222 

 يتم ارياتاملوظفات اإلد أداء تقومي 1
 .موضوعي غري بشكل

 3 3 33 31 32 ك
3222 62113 , 

% 3622 322, 3321 322 323 

2 
 نتائج من يستفيد ال املباشر الرئيس

 لصاحل تطوير الوظيفي األداء تقومي
 .املوظفات اإلداريات

 1 , 33 32 32 ك
3222 12,,3 61 

% 3622 3622 3122 6123 1 

 التدريبية الربامج بني االرتباط ضعف 61
 .إلدارياتلموظفات االفعلي ل واالحتياج

 3 2 33 31 32 ك
3223 6213 66 

% 3321 3123 3122 226 323 

 أداء تقوميب التدريب برامج ارتباط ضعف 2
 .املوظفات اإلداريات

 3 1 36 33 32 ك
322, 6212 63 

% 322, 3223 3222 2 323 

 يف ات اإلدارياتاملوظف مشاركة حمدودية 63
 .القرار صنع

 3 2 33 36 32 ك
3222 6213 63 

% 3622 3222 3223 222 323 

املوظفات  اختيار يف حتيز يوجد ,
 .التدريبية للربامج اإلداريات

 6 63 36 32 32 ك
3223 6213 62 

% 322, 3321 3222 62 623 
 09212العام =  ، االنحراف المعياري 4926المتوسط الحسابي العام = 
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التنظيمية  املعو قاتموافقة أفراد الدراسة على و  ,(32,3) بلغأ  املتوسط احلسايب العام  يتضح من اجلدول
تراوح املتوسط احلسايب لعبارات وقد  .)موافق( جبامعة رجرا  بدرجة اإلدارياتلتنمية املوارد البشرية لدى 

 (.1,13راف املعياري العام ), وبلغ االحن(3,23-2,33ول بني )احملور األ

واليت بلغ  بدرجة )موافق(, ولالدراسة على مجيع عبارات احملور األ أفراديتضح من اجلدول موافقة كما 
 عن الراجعة التغذية ضعف ": هي ,عبارة, باستثناء عبارة حصلت على درجة )موافق بشدة( (63عددها )

(, واالحنراف املعياري 2233) بلغ املتوسط احلسايب حيث ؛"إلدارياتلموظفات ال الوظيفي األداءتقومي 
(12222).  

 بلتجن   ؛مع املوظف تقومي  بعض الرؤساء يرتدد يف مناقشة نتائج الفإللباحثة دارية اإل اخلربةمن واقع و 
ليحدد جوانب القوة  ؛ميمعرفة نتائج التقو يف بالرغم من حق املوظف  ؛مواجهة املوظف بسلبياتهيف حراج اإل

 وتتفق هذه النتيجة مع ما أورده .حتسني جوانب الضعف له متطلباتد د    حت  أو  دائه,أعف يف والض
تقومي سرية  :األداءتقومي برز معوقات أ  من بأ ,دبيات الدراسةأيف ( 313ص ,م3163 )الشرعة وسنجق,

 ه.ئداأه تغذية مرتدة عن ئعطاإو أ ,هئداأمي و نتيجة تقلوعدم مناقشة املوظف  ,األداء

 برز العبارات اليت حصلت على درجة ) موافق(:أن وم

(, واالحنراف املعياري قدره 2212فقد بلغ املتوسط احلسايب ) ,"اإلدارية الوحدات بني التنسيق قلة" -
 إىلباإلضافة  ,داريةجراءات الروتينية يف الوحدات اإلكثرة اإل  إىلوميكن عزو هذه النتيجة  .(12222)

حمدودية و  .وعدم وجود تكامل مع باقي الوحدات يف املنظمة ,لى حدةدارية كل ععمل الوحدات اإل
 .سري العمليف ا مما يؤثر سلب   ؛رجاز املهام املوكلة لإلدارياتإيف  ال عائق  شك  التواصل بني الوحدات ي  

 إىلشارت أاليت  ,يف التحليل البيئي هلاامعة رجرا  يف اخلطة االسرتاتيجية جل ورد ماهذه النتيجة  ويدعم
            .ليات التواصل بينهمآوضعف  ,والنسائيةقسام الرجالية حمدودية التواصل بني األ

(http://www.nu.edu.sa/ar/web/deanship-of-development-and-quality/home,12/11/1341)هـ. 
(, 2212فقد بلغ املتوسط احلسايب ) ,"إلدارياتلموظفات ال الوظيفية للمهام الدقيق الوصف غياب" -

لتحديد  ؛ا للتخطيط السليم والفاعلهم  ما الوصف الوظيفي متطلب  ويعد   .(6213) واالحنراف املعياري
 تقوميعلى  ساعدينه أ إىلضافة باإل ,عمال بني املوظفنيوعدم تداخل األ ,الوظيفية بدقة كبرية املهام

ر   عدم توف  أرجد لذا  ؛ورة واضحةوحتديد احتياجاهتم التدريبية بص ,داء املوظفني بطريقة عادلة ودقيقةأ
 ,وليات املطلوبةؤ صعوبة حتديد املهام واملس إىلوصف املهام الوظيفية يؤدي 
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وهذا ما  .األداءتقومي يتم  اساسهأحتديد املهارات املطلوبة اليت على يف صعوبة جتعل هناك اليت بدورها  
نصر و  ؛662-661ص ص ,م3163 )تركي, شار كل منأحيث  ؛أدبيات الدراسة هأكدت
اليت  املعو قاتمن  د  عيوليات ؤ   عدم وجود وصف وظيفي للمهام واملسأ إىل (622ص ,م3163اهلل,
  أ إىلشار أالذي  ,رجرا  جلامعة حتليل األداء احلايلويدعم هذا  .من حتقيق أهدافه األداءتقومي  حتد  

برز أومن  .التعديَلت عليهجراء إبعد  ,اهليكل التنظيمي للجامعة مقتبس من جامعة امللك خالد
 عدم وجود توصيف وظيفي لَلختصاصات واملهام  :املَلحظات عليها

(http://www.nu.edu.sa/ar/web/deanship-of-development-and-quality/home,12/11/1341.)هـ 

 (,2211فقد بلغ املتوسط احلسايب ) ,"إلدارياتلموظفات ال الوظيفي األداءتقومي  معايري عمومية" -
اغلي الوظائف اخلاص بشو  ,باستخدام منوذج موحد األداءتقومي يتم ؛ إذ (6213واالحنراف املعياري )

حيث ال يوجد  ؛واليت تتصف عباراته بالعموم ,اخلدمة املدنية املعتمدة من وزارة( دارية)اإل التنفيذية
شارت اجلامعة يف خطتها أد وق .دقة التقومييف  وبالتأكيد أ  هذا سيؤثر للبنود؛ تفسري واحد متفق عليه

 األداءتقومي و مؤشرات القياس و أدارة للمراجعة الداخلية ملعايري إنه ال يتوفر لديها إىل أاالسرتاتيجية 
  ومتابعته. دارياإل

 (http://www.nu.edu.sa/ar/web/deanship-of-development-and-quality/home,12/11/1341هـ.) 

فقد بلغ املتوسط احلسايب  ,"تهنوتنمي املوظفات اإلداريات تطوير من حتد   واللوائح األنظمة مجود" -
 لىعحيث رجد أ  معظم اجلامعات تعتمد بشكل كبري  ؛(6213) احنراف معياريب(, و 2213)

هنا أ ومع ولوائحها. نظمة اخلدمة املدنيةأو أ ,على للتعليم العايلالصادرة من ااجملس األ نظمة واللوائحاأل
املزيد  إىلهناك حاجة لكن  ؛طرت العمل املؤسسي هباأو  ,دارة اجلامعاتإحدثت نقلة نوعية يف تنظيم و أ

بلية للتعليم وحبسب اخلطة املستق .نظمة حسب عمق التجربة وعمر اجلامعةمن تعديل تلك اللوائح واأل
دراسة اللوائح  إىلفإ  وزارة التعليم تتجه مع اجلامعات  ؛فاق(آاجلامعي يف اململكة العربية السعودية )

  تتفاوت اجلامعات فيها, ووضع صيغة هنائية لألنظمة واللوائح ألتحديد البنود اليت ميكن  ؛نظمةواأل
نظمة مع استمرار التقومي واملراجعة هلذه األ ,عاتجمالس اجلام إىلحالتها إواجلزئيات اليت ميكن  ,املشرتكة
 هـ(, http://aafaq.mohe.gov.sa/default.aspx ,32/66/6231)  واللوائح

ليه جامعة رجرا  يف خطتها االسرتاتيجية خبصوص عدم وجود دليل إشارت أمر ما د هذا األك  ومما أ
 .وتطويرها هبدف حتسينها ؛جراءات العملإونظام ملراجعة اللوائح والقواعد و  ,إلجراءات باجلامعةل
(quality/home-and-development-of-http://www.nu.edu.sa/ar/web/deanship,32/66/6231هـ.)  

http://www.nu.edu.sa/ar/web/deanship-of-development-and-quality/home,27/11/1436هـ
http://aafaq.mohe.gov.sa/default.aspx
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املتوسط  حيث بلغ ,"إلدارياتلموظفات ال الوظيفي األداءتقومي  بنتائج الرتقية نظام ارتباط ضعف" -
  الئحة الرتقيات أنه على الرغم من أترى الباحثة و  .(12,23(, واحنراف معياري )32,3احلسايب )

من  اعنصر  بوصفه  األداءتقومي  إىلشارت أاليت  ,الصادرة من وزارة اخلدمة املدنية حبسب املادة الثانية
التساهل يف  إىلالرؤساء مييل    بعضأنجد ف -عن جيد  حبيث ال يقل   ,عناصر املفاضلة بني املرشحني

مر ااجمال لباقي أوترك  ,املوظفات اإلدارياتحراج مع ب اإللتجن   ؛مبنح الدرجات العالية األداءتقومي 
)الطائي ويف هذا الصدد يؤكد  .قدمية(األو التعليم, و )كالتدريب,  خرى يف املفاضلة للرتقيةالعناصر األ

 ؛عليها نح احلوافز بناء  مت  اليت  األداءت قيق ملعدالعدم التحديد الد  أ (233ص,م3161خرو ,آو 
بالرغم من وجود  ؛)كالرتقيات(على حوافز واحدة  املوظفنيعداد كبرية من أحصول  إىل يؤدي  أميكن 

 فروقات مهارية وثقافية فيما بينهم.

(, 32,6سايب )فقد بلغ املتوسط احل ,"إلدارياتلموظفات ال اإلبداعية لألفكار ماملقد   الدعم حمدودية"  -
و أ ا  الدعم الذي ميكن تقدميه لإلداريات قد يكو  مادي  أترى الباحثة . و (12,11واالحنراف املعياري )

عة على االبتكار وتوفري بيئة عمل مشج   ,الدعم املادي باحلوافز واملكافآت املاليةويكو   ا.معنوي  
إ  لذا ف ؛بداعية والنقد البناء هلامة لألفكار اإلوجود قيادة داعيف ل ما الدعم املعنوي فيتمث  أ .بداعواإل

 ,فكار اجلديدةو وجود معارضة على األأ ,عدم وجود مكافآت مَلئمة ؛بداعمن العقبات اليت تواجه اإل
وتتفق هذه النتيجة مع  .داريةإللموظفة البداعية إفكار أقد تكو  عقبة جتاه أي  داريةإأو وجود قيود 

نظمة حتفيزية أعدم وجود  ؛داريبداع اإل  من معوقات اإلأكدت أاليت  ,م(3163دراسة الدرييب )
كما تتفق  .داعمة لألفكار االبداعية إدارةوعدم وجود  ,بداعيةبناء لألفكار اإلالللمبدعات والنقد غري 

 .ا فقط( قسم  ,3ني املتميزين )ينح للفن  احلوافز اليت مت  أاليت اتضح فيها  ,ه(6233دراسة العرف )مع 
( ال متنح %23,1  )أيف حني  ,(%66,6نح مكافآت وحوافز للمتميزين من الفنيني مبا نسبته )مت  و 

 د دراسةك  تؤ و  .ني يف اجلامعات السعوديةيمام الفنأا ل عائق  شك  مر ي  هذا األو  ؛حوافز ومكافآت للمتميزين
 convertino(3112 )قسام مؤسسات أة يف م للموارد البشريالدعم املايل املقد  يف  ا  هناك تفاوت  أم
 .ووحداته التعليم العايل

"ما المعّوقات المادية التي تحد  من تنمية الموارد : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على
 " البشرية لدى اإلداريات في جامعة نجران، من جهة نظر الموظفات اإلداريات؟
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 أفراد نظر وجهة من - مية املوارد البشرية يف جامعة رجرا من تن حتد   اليت ملاديةا املعو قات على للتعرفو 
 الستجابات املعيارية واالحنرافات ,احلسابية واملتوسطات املئوية, والنسب التكرارات, تسبح   -الدراسة

 وجاءت النتائج كما يوض حها اجلدول التايل: ,أفراد الدراسة

 .نجران بجامعة البشرية الموارد تنمية من تحد   التي يةالماد المعّوقاتحول الدراسة  أفراد رأي (1)جدول 

  م
 العبارة

 درجة الموافقة
االنحراف  المتوسط

أوافق  الترتيب المعياري
موافقة  أوافق بشدة

ال أوافق  ال أوافق متوسطة
 بشدة

6, 
 بالشكل التدريب قاعات جتهيز عدم

 ,ثاثواأل ,حيث املساحة من ,املناسب
 .اوغريه ,ضاءةواإل

 6 3 62 31 33 ك
2261 12,36 6 

% 2122 322, 6,22 323 623 

 1 2 62 31 33 ك .للتدريب املالية املخصصات قلة 31
2216 12,33 3 

% 3223 322, 6,22 226 1 

 إلقامة الَلزمة اإلمكانات رتوف   عدم 62
 .إلدارياتلموظفات ال عدب   عن دورات

 6 2 36 32 33 ك
2 12,32 3 

% 3223 3321 3222 222 623 

 الربامج حلضور مواصَلت توفري صعوبة 36
 .العمل خارج مقر املقامة التدريبية

 3 3 33 31 33 ك
2 12,23 2 

% 3222 3123 3122 323 323 

63 
 الَلزمة املكتبية التجهيزات ضعف
 وجهاز ,املكتب مثل( املهام إلرجاز

 .(املكتبية واألدوات ,احلاسب

 1 2 ,6 ,3 36 ك
32,2 12,32 3 

% 31 3322 3326 226 1 

 دارياتلموظفات اإلل املالية احلوافز قلة 33
 . انظام   املستحقة

 3 2 62 32 33 ك
32,2 6213 1 

% 3222 3321 312, 222 323 

ة املتنوع املعنوية باحلوافز االهتمام ضعف 33
 .(الشكر والتقدير كشهادات(

 3 2 62 32 36 ك
32,3 6213 2 

% 31 3321 312, 226 323 

 كافية غري للكليات املخصصة امليزانية 62
 .اومتطلباهت الكلية حلاجات

 3 3 33 ,3 32 ك
3222 6216 2 

% 3321 3322 3321 322 323 

 . احلايل العمل مقر مةءمَل عدم 61
 3 , 33 32 33 ك

3222 6211 , 
% 3,26 3622 3122 6123 323 

 09260، االنحراف المعياري العام =  4921المتوسط الحسابي العام = 
 املعو قاتموافقة أفراد الدراسة على كانت (, و 32,3) أ  املتوسط احلسايب العام بلغ يتضح من اجلدول

 حيث تراوح املتوسط احلسايب ؛)موافق( جبامعة رجرا  بدرجة اإلدارياتلتنمية املوارد البشرية لدى  اديةامل
 (.1,23(, وبلغ االحنراف املعياري العام )3,22-2,61ول بني )لعبارات احملور األ
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اليت بلغ  ,الدراسة على مجيع عبارات احملور الثاين اليت حصلت على درجة )موافق( أفرادموافقة ا يض  يتبني  أو 
 العبارات ما يلي:هذه برز أومن  .( عبارات,عددها )

؛ "وغريها ,ضاءةواإل ,ثاثواأل ,حيث املساحة من ,املناسب شكلبال التدريب قاعات جتهيز عدم"  -
  توفر قاعات أترى الباحثة و  .(12,36(, واالحنراف املعياري )2261بلغ املتوسط احلسايب )حيث 

ساليب ساعد املدرب على استخدام األيقد  ؛تدريب مَلئمة لعدد املوظفات املستهدفة يف الربامج
مكانات الَلزمة ر اإلدت ضرورة توف  اليت أك   ,أدبيات الدراسة مع ما ورد يفهذا ويتفق  .التدريبية املتنوعة

وعدم وجود مواد كافية  ,  قلة املوارد املاديةأو  .(333ص ,م3163لتنفيذ برامج التدريب )عَلقي,
 ص م:3163عوقات اليت حتول دو  فاعلية الربامج التدريبية )القناديلي,املمن  د  للربامج التدريبية يع

 (.631-633ص
 .(12,33عياري )املحنراف االو  ,(2216توسط احلسايب )املبلغ إذ  ,"للتدريب املالية املخصصات قلة" -

واليت يلزمها وجود خمصصات مالية  ,مكانات مادية وبشرية ذات مستوى عال  إ إىلالتدريب  حيتاجو 
سة ضرورة وجود حوافز دبيات الدراأدت قد أك  و  .تساعد على حتقيق اهلدف من الربامج التدريبية

سواء  ,ووجود كفاءات مؤهلة للتدريب ,االلتحاق بالربامج التدريبية ىحلفزهم وتشجيعهم عل ؛للمتدربني
فإ  من ث  و  ؛(331-332ص ص ,م3163 من داخل اجلامعة أو من خارجها )الشرعة وسنجق,

ذه النتيجة مع دراسة الوسيدي وتتفق ه. من تنمية املوارد البشرية ر خمصص مايل للتدريب حيد  عدم توف  
من تنمية املوارد البشرية  حيد   ؛  عدم وجود ميزانية مناسبة للتدريبأدت اليت أك   ,ه(6233)
 .إلدارياتل

بلغ املتوسط حيث  ,"إلدارياتلموظفات ال عدب   عن دورات إلقامة الَلزمة اإلمكانات توفر عدم" -
ب   هذا النوع من التدريب يتطل  أالباحثة  وترى .(12,32(, واالحنراف املعياري )2احلسايب )

غلب املنشآت مستأجرة ومتفرقة يف أ  ا ألنظر   ؛مكانات مادية وبشرية عالية تتفاوت يف كليات اجلامعةإ
 ,م(3161وتدعم هذه النتيجة دراسة العتييب ) .لذا قد تتفاوت التجهيزات من كلية ألخرىو  ؛املنطقة
 ,لكرتونيةلكرتونية هلا تأثري يف وظائف إدارة املوارد البشرية اإلاإلاخلدمات التعليمية   أدت ك  أاليت 

متفاوتة من حيث الوسائل  لكنها ؛لكرتوينوالتعلم اإل ,واالتصال ,والتطوير التدريبخاصة يف جمال 
الصعوبات اليت   من أدت ك  أاليت  ,م(3111دراسة بلفقيه )تدعمها كذلك و  .املستخدمة واألدوات
 ,ارتفاع تكلفة التقنيات احلديثة ؛تطبيق التدريب عن ب عد يةمن إمكان حتد  ميكن أ  
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واستخدام الفصول  ,استخدام هذا النوع من التدريبعلى كوادر مؤهلة قادرة   إىلواحتياجها  
 .بطء سرعة شبكة اإلنرتنت اليت تعتمد عليها معظم املؤسسات احمللية إىلباإلضافة  ,االفرتاضية

 
 احلسايب املتوسط بلغ إذ ,العمل" خارج مقر املقامة التدريبية الربامج حلضور تمواصَل توفري صعوبة" -
 ,رجرا  مبنطقة متفرقة ماكنألتواجد املنشآت واملباين اجلامعية يف  انظر  و  .(12,23) املعياري واالحنراف(, 2)
 جلامعة االسرتاتيجية اخلطة يف ورد ما حبسب ,املدينة اجلامعية إىلكليات البنات مل تنتقل بشكل كامل    أو 

صعوبة على  لشك  مما ي   ؛اجلامعة يفالتدريب  ماكنألذا قد تكو  هناك مسافة كبرية بني الكليات و  ؛رجرا 
 قل   ؛العمل مقر عن التدريب ماكنأ تفكلما بعد ,يف االلتحاق هبذه الربامج التدريبية املوظفات اإلداريات

 مكا  إىلوسيلة نقل  ركونه يعتمد بشكل كبري على توف    ؛يبيةالتدر  على الربامج املوظفات اإلداريات قبالإ
من إقبال املرأة العاملة على  حيد   ا   مأ إىل شارتأ اليت ,م(3111ويدعم النتيجة دراسة بلفقيه ) .التدريب

التدريب يبعد عن املدينة  إذا كا  مقر   ,إقبال املوظفة يف اململكة على التدريب وضعف ؛التدريب التقليدي
 يت تعمل وتقيم فيها.ال
 ,"املكتبية واألدوات ,احلاسب وجهاز ,املكتب مثل( املهام إلرجاز الَلزمة املكتبية التجهيزات ضعف" -

ر التجهيزات   عدم توف  أوترى الباحثة . (12,32(, واالحنراف املعياري )32,2فقد بلغ املتوسط احلسايب )
د للموظفة الشعور فقد يتول   سري العمل وجودته,يف ري له تأثري كب ؛ساسية ألي عمل إداريواملستلزمات األ

و ينتج عنه وجود أعباء أمما قد ينتج عنه ضعف الوالء للمنظمة,  ؛بالَلمباالة وعدم االكرتاث بالعمل
و من أكعدم الشعور بالرضا واالستقرار الوظيفي,   ,سواء كانت من ناحية معنوية ,إضافية على املوظفة

اليت  ,دبيات الدراسةأويتفق مع هذه النتيجة ما ورد يف  .ساسية للعملستلزمات األكشراء امل ,ناحية مادية
وضعف  ,مثل النقص يف األجهزة واملعدات ,ما يتعلق ببيئة العمل األداءتقومي   من معوقات أ إىلشارت أ

 .(662-661ص ص ,م3163اإلضاءة )تركي,
 

من تنمية الموارد  تحد  التقنية التي  المعّوقات ما" :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على
  "؟الموظفات اإلدارياتجهة نظر و من  ،في جامعة نجران اإلدارياتالبشرية لدى 
 نظر وجهة من - من تنمية املوارد البشرية يف جامعة رجرا  حتد   اليت لتنظيميةا املعو قات على للتعرف

 املعيارية واالحنرافات ,احلسابية واملتوسطات ئوية,امل والنسب التكرارات, تسبح   -الدراسة أفراد
 حها اجلدول التايل:وجاءت النتائج كما يوض   ,أفراد الدراسة الستجابات
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 .نجران بجامعة البشرية الموارد تنمية من تحد   التي التقنية المعّوقاتالدراسة حول  أفراد  رأي ( 2جدول ) 

  م
 العبارة

 درجة املوافقة

حنراف اال املتوسط
وافق م الرتتيب املعياري

 وافقم بشدة
 موافق
 بدرجة

 متوسطة

 غري
وام

 فق

وافق م غري
 بشدة

 للعمل الَلزمة لكرتونيةاإل التجهيزات حمدودية 32
 .الكليات يف

 3 6 61 32 23 ك
2236 122,2 6 

% 3323 3321 6621 623 323 

 األنظمة لفاعلية املستمر التقييم حمدودية 33
 .املستخدمة لكرتونيةاإل

 1 3 62 33 32 ك
2263 1226, 3 

% 3,23 3222 6,22 323 1 

 حلضور إلدارياتلموظفات ال املتاحة الفرص قلة ,3
 .احلديثة بالتقنيات ةاملتعلق واملؤمترات الندوات

 1 3 31 36 33 ك
2212 12213 3 

% 3223 31 3323 323 1 

 يف رياتاملوظفات اإلدا مهارات ضعف 33
 .نرتنتاإل شبكة استخدام

 3 3 31 ,3 33 ك
2213 12,13 2 

% 3222 3322 3323 323 323 

 لكرتونيةاإل األنظمة بني ربط وجود عدم 31
 .املستخدمة

 3 3 32 31 31 ك
32,2 6262 3 

% 262, 3323 322, 323 323 

 أثناء احلديثة واألساليب التقنية استخدام قلة 32
 .التدريب

 6 3 33 31 32 ك
32,3 12,33 1 

% 3622 322, 3,26 323 623 

 3 3 33 33 31 ك .احلديثة التقنيات مواكبة يف القصور 33
32,3 12,31 2 

% 3123 3222 3122 323 323 

 املوقع عرب لإلداريات املقدمة اخلدمات نقص 31
 .اإلنرتنت شبكة للجامعة على اإللكرتوين

 6 3 31 33 32 ك
3221 12,22 2 

% 3622 3,26 322, 323 623 

 عمالاأل تنفيذ يف التقنية توظيف ضعف 32
 .اإلدارية

 1 2 31 33 32 ك
3221 12,23 , 

% 3321 3,26 3123 226 1 

 اإللكرتونية املعلومات أمن يف الثقة ضعف 36
 تها.وسري

 3 3 32 31 32 ك
3222 12,22 61 

% 322, 322, 3321 323 323 
 09234، االنحراف المعياري العام =  4922المتوسط الحسابي العام = 

 املعو قاتعلى عبارات موافقو  أفراد الدراسة أ  (, و ,,32) أ  املتوسط احلسايب العام بلغ يتضح من اجلدول
تراوح املتوسط احلسايب حيث  ؛)موافق( جبامعة رجرا  بدرجة املوظفات اإلدارياتالتقنية لتنمية املوارد البشرية لدى 

 (.1,12(, وبلغ االحنراف املعياري العام )3,22-2,36ول بني )لعبارات احملور األ

على درجة  لةصااحل ,الدراسة على مجيع عبارات احملور الثالثأفراد يتضح من اجلدول السابق موافقة  كما
 حمدودية" :وهي ,ة )موافق بشدة(( عبارات, باستثناء عبارة حصلت على درج,واليت بلغ عددها ) ,)موافق(

 ,(2236حيث بلغ املتوسط احلسايب ) ,"الكليات يف للعمل الَلزمة اإللكرتونية التجهيزات
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ر توف  من اجلامعة يف خطتها االسرتاتيجية إليه شارت أويدعم هذه النتيجة ما  .(122,2واالحنراف املعياري ) 
استكمال املدينة اجلامعية من منشآت وجتهيزات يف  إىلتسعى ا إهنوهلذا ف ؛قدر مقبول للتجهيزات بكليات اجلامعة

-http://www.nu.edu.sa/ar/web/deanship-of-development-and)ضوء املعايري العاملية واحمللية

quality/home,12/11/1341ـه).  

ر املوارد و  ق تطو قات اليت تعواملعو   املشاكلبرز أ  أ تدك  أ يتال ,م(3112دراسة عكاشة )يدعمه كذلك و 
 .جراءاتد اإلوتعق   ,وعدم التدريب الكايف للعاملني ,جهزة التقنية احلديثةالنقص يف األتتمث ل يف  ؛البشرية

 , ما يلي:()موافق برز العبارات اليت حصلت علىأومن 

 حيث بلغ املتوسط احلسايب ,"املستخدمة اإللكرتونية األنظمة لفاعلية املستمر تقوميال حمدودية" -
الضعف العام يف مستوى قياس األداء  إىلميكن عزو هذه النتيجة و  .(,1226) (, واالحنراف املعياري2263)

نظمة عدم وجود آليات ملتابعة كفاءة األ إىل اليت تشري ,دته اخلطة االسرتاتيجية جلامعة رجرا وهو ما أك   ؛باجلامعة
 وتقوميها. املستخدمة اإللكرتونية

(http://www.nu.edu.sa/ar/web/deanship-of-development-and-quality/home,32/66/6231ه.) 
 بلغ إذ ,احلديثة" بالتقنيات ةاملتعلق واملؤمترات الندوات حلضور إلدارياتلموظفات ال املتاحة الفرص "قلة -

 أساليب يف النظر إعادة ضرورةالنتيجة  هذه تفرضو  .(12213) املعياري واالحنراف(, 2212) احلسايب املتوسط
 ورش وأمن حماضرة  التقليدية األساليب علىالتدريب يقتصر  الو  ,املتنوعة ساليباألحبيث يتم استخدام  ,لتدريبا

 فكاراأل تبادلو  ,واحلوار ,التواصل يفالكبري  لدورها -خارجية وأ داخلية -واملؤمترات  الندوات نتتضم   مناإو  ,عمل
الفعلي للحضور واملشاركني يف  الواقعو  . هذا ااجمالواالطَلع على كل ما هو جديد يف ,والتجارب واخلربات

تكو  مشاركة بينما  ؛والقيادات ,كادميينيواأل ,الباحثني من النخبة مشاركة عليه يغلب نهأالندوات واملؤمترات 
حلضور مثل  املوظفات اإلدارياتوجود دافعية لدى  عدمكذلك إىل عزو هذه النتيجة   ميكنو  .حمدودة اإلداريني

هي املخولة لصنع القرار يف  ؛أعَله املذكورة الفئات ومشاركة احلضور  بأالثقافة السائدة  عتباراب ؛ملؤمتراتهذه ا
 ليهاإاملرئية ال يتم اللجوء  املؤمتراتأ   إىل شارالذي أ ,(,311) مونةأ بوأمع هذه النتيجة دراسة  وتتفق .اجلامعة

 يف ملشاركةا على املشجعة احلوافز ضعف تدك  اليت أ ,م(,311) دمآ دراسةكما تتفق مع , e-HRMيف جمال 
 . واخلارجية الداخلية العلمية والندوات املؤمترات

بلغ املتوسط احلسايب حيث  ,"نرتنتاإل شبكة استخدام يف املوظفات اإلداريات مهارات ضعف" -
 ,برزهاأ سباب لعلأ  ذلك قد يعود لعدة أوترى الباحثة . (12,13عياري )املحنراف االو  (,2213)

 ,نرتنتالستخدام شبكة اإل املوظفات اإلدارياتضعف تأهيل 
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بها رجليزية اليت يتطل  ملام باللغة اإلعدم اإل إىل, باإلضافة هوقلة االطَلع على موقع اجلامعة وحتديثات 
حيا , وعدم مقدرهتن على استيعاب التقنيات احلديثة والربامج نرتنت يف بعض األاستخدام شبكة اإل

 املوظفات اإلدارياتتطوير  إىله من اجلامعة هناك توج  فوهلذا  ؛اإللكرتونيةلتشغيل املواقع  الَلزمة
 ه6221/6226-ه6231/6232مع خطة التنمية العاشرة وافق ا وت ,مع التطورات احلاصلة وتنميتهن

ن التعامل بكفاء مع ومتكينها م ,نتاجيةوتنمية قدراهتا اإل ,االرتقاء مبهارة املوارد البشرية إىلاليت هتدف  ,
 ,  ضعف التأهيلأ تد أك  يتال مع هذه النتيجة, م(3113تفق دراسة التونسي )تو  .التطورات التقنية

سباب اليت حتول دو  استخدام التقنيات والوسائل احلديثة من األيعد   ؛جنبيةتقا  اللغات األإوعدم 
 لتنمية املوارد البشرية.

(, واالحنراف 32,2فقد بلغ املتوسط احلسايب ) ,"املستخدمة رتونيةاإللك األنظمة بني ربط وجود عدم" -
مثل  ,خرىمعظم اخلدمات املتاحة لإلداريات موجودة بشكل منفصل عن األو  .(6262املعياري )

برنامج و بوابة اخلدمة الذاتية, و تقومي اجلامعة, و  ,اإلداريةنظام االتصاالت و خدمة ) مشهد التعريف, 
 .دليل اهلاتف(و معنا,  وعيشحتديث البيانات, و الشكاوي واالقرتاحات, و احلضور واالنصراف, 

 نص  ت يتال ,فاق(آليه اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة )إمر مع ما هتدف هذا األويتعارض 
 ,والبحثية ,ة والتطبيقات التعليميةواألنظم ,تقنية املعلومات ني اسرتاتيجياتوالتكامل بملواءمة اعلى "

 لذا ه(.http://aafaq.mohe.gov.sa/default.aspx,12/11/1341" )جلامعيم االتعلي يف مؤسساتواإلدارية 
التابعة باألنظمة الداخلية استكمال ربط املواقع واألنظمة  إىللكرتوين باجلامعة املوقع اإل إدارةتسعى 

  .(هـhttp://www.nu.edu.sa/portal,11/1/1342)إليهاوتوحيد الدخول  لدى اجلامعة
 مع الذاتية املوظفني خدمات أنظمة ترابط   عدمأ إىلشري ت يتال ,م(,311أمونة ) وبأويدعم هذه النتيجة دراسة 

 ,يربط بني كافة كليات اجلامعة اإلداريةر نظام لَلتصاالت توف   معو  .املوارد البشريةيف تؤثر  ؛خرىاألنظمة األ
بل  ؛جلميع منسويب اجلامعة اإلداريةلكرتونية على االتصاالت إال يوجد حسابات لكن  ؛وعماداهتا ,داراهتاإو 

 ليه اخلطة االسرتاتيجية للجامعةإشارت أوهذا ما  ,داريةإممن هلم مهام  ,عضاء هيئة التدريسأيقتصر على 
(, واالحنراف املعياري 32,3بلغ املتوسط احلسايب ) , إذ"التدريب أثناء احلديثة واألساليب التقنية استخدام قلة"-
ال يف ال يتم استخدامها بشكل فع  لكنها  ؛لكرتونيةإر خدمات تعليمية توف  مع نه أترى الباحثة و  .(12,33)

 استخدام مزايا تعددعلى الرغم من و  .والرتكيز بشكل كبري على الطلبة وتطويرهن, املوظفات اإلدارياتتدريب 
إال أ  هذه التقنيات  ؛والتفاعل مع املتدربني ,العمل لبيئة حماكاة من التدريب يف احلديثة والتكنولوجيا التقنية

 ,  يتوفر مكا  مَلئم هلذه التقنياتهذا أب تطل  ت

http://aafaq.mohe.gov.sa/default.aspx,27/11/1436ه).%20%20%20%20%20%20ولذا
http://www.nu.edu.sa/portal,22/1/1437هـ
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, ويؤكد هذه اإللكرتونيةجهزة والتعامل مع األ ,ني مؤهلني قادرين على حل املشكَلت التقنية الطارئةر مدربوتوف   
ساليب والتقنيات هم الصعوبات اليت حتول دو  استخدام األأ  أاليت ترى  ,م(3113النتيجة دراسة التونسي )

دوات مكانية صيانة األإر وعدم توف   يات احلديثة,ر املدربني امللمني بالتقنعدم توف   ؛املتطورة لتنمية املوارد البشرية
بها استخدام التقنيات جنبية اليت يتطل  باللغة األ ملاماإلعدم و  جهزة املستخدمة يف التدريب يف الوقت املناسب,واأل

نه يتم الرتكيز على تقدمي خدمات تعليمية أ تكدأاليت  ,م(,311) ةمونأ وبأدراسة يؤكدها كذلك و  .احلديثة
 كثر من االهتمام بتقدمي تلك اخلدمات للموظفني.أ ؛ونية لفئة الدارسنيلكرت إ

. (12,31) املعياري واالحنراف(, 32,3) احلسايب املتوسط بلغ حيث ,احلديثة" التقنيات مواكبة يف القصور" -
قد  ؛لكرتونيةاإل جهزةفالتغريات السريعة يف األ ,احلديثة التقنية متقد   إىلالسبب يف ذلك يعود   أالباحثة  وترى

 خَلل كبرية مالية موارد بمما قد يتطل   ؛القائمة اإللكرتونية نظمةحدوث تغيري يف األ إىليؤدي يف معظم احلاالت 
وما يستلزم الختاذ قرارات  ,صحيح للتقنية احلالية تقومي جراءإصعوبة  إىل مراأل هذايؤدي  قدو  ؛قصرية زمنية فرتة

ويف  ,بني اجلامعات يف البنية التحية اتفاوت   هناك  أ إىلاخلطة املستقبلية يف  شارةوقد متت اإل .همةم داريةإ
 لَلتصاالت التحتية البنيةتطوير  إىلوهلذا تسعى وزارة التعليم يف خطتها املستقبلية  ؛استخدام نظم املعلومات

              اجلامعات يف املعلومات وتقنية

نه يوجد قصور يف مسايرة التطور السريع أدت ك  أ يتال ,امعة رجرا االسرتاتيجية جل وتدعم هذه النتيجة اخلطة 
-http://www.nu.edu.sa/ar/web/deanship-of-development-and)للتقنيات احلديثة يف التعليم والتعلم

quality/home,12/11/1341هـ.) 

املادية, و  ,لبشرية )التنظيميةنمية املوارد امعوقات تعلى  اتيتضح أ  مفردات عينة الدراسة موافق ,ومما سبق  
 على النحو التايل: حبسب املتوسط احلسايب اوميكن ترتيبها تنازلي   ,حيث كانت متقاربة؛ التقنية(و 

 .نجران بجامعة البشرية الموارد تنمية من تحد   التي لمعوقاتالعام ل المتوسط ( 2جدول )
 العام الحسابي المتوسط المعّوقات

 ,,,3 التقنية املعو قات
 3,,3 املادية املعو قات
 3,,3 التنظيمية املعو قات
 3,,3 االستبانة كامل

املوظفات قات تنمية املوارد البشرية لدى موافقة أفراد الدراسة على معو   (2-2) يتضح من اجلدول
من  حتد  اليت  املعو قاتكثر أ  من أو  (,3,,3) ومتوسط حسايب, جبامعة رجرا  بدرجة )موافق( اإلداريات

 ,املادية املعو قات(, تليها ,,,3) احلسايب هامتوسطالتقنية حيث كا   املعو قات ؛تنمية املوارد البشرية
 ,(3,,3مبتوسط حسايب ) ,التنظيمية املعو قاتا خري  أ(, و 3,,3) مبتوسط حسايب
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 ,عوباتتواجه العديد من الص -جامعة ناشئةبوصفها  -  جامعة رجرا  أ إىلولعل السبب يف ذلك يعود  
(: عدم اكتمال البنية التحتية, 32-32ص ص ,ه6233اليحيا,؛ القاضي؛ املالكي؛ )الرقيب :برزهاأ من

 خرى.نظمة اجلامعية اليت جتعلها نسخة متشاهبة مع اجلامعات األتقادم األو قلة الكوادر الوطنية املؤهلة, و 

 :الدراسة توصيات

 ,ومعايري تقومي األداء ,ن وصف الوظائفيث يتضم  حب ,ضرورة بناء دليل للموظف اإلداري باجلامعة -
 وتزويد املوظف بنسخة من هذا الدليل.

 وحتديد مسارات التطوير هلا. ,ع املوظف اإلداري باجلامعة على نتيجة تقومي األداء الوظيفيَلا طْ إِ أمهية  -
مية املوارد البشرية مبا فيها اللوائح اخلاصة بتن ,حتديث اللوائح واألنظمة الداخلية للجامعة بشكل دوري -

 جبامعة رجرا .
 اعتماد نظام للحوافز جبامعة رجرا  يدعم الفكر االبتكاري لدى منسوبيه. -
 عد.عن ب   املوظفات اإلدارياتتوظيف نظام بَلك بورد يف تدريب  -
 قبال على التدريب.مبا يضمن زيادة اإل ؛العناية بتجهيز البيئة التدريبية -
مبا يتضمن تدفق البيانات بسَلسة بني  ؛باجلامعة بالنظام الرئيس لكرتونيةاإلضرورة ربط األنظمة الفرعية  -

 مجيع األنظمة.
 على وسائل التقنية احلديثة. اإلدارياتأمهية التدريب الدوري للموظفات  -
من العوامل احملفزة وصفها ب ؛املوظفات اإلدارياتضرورة توفري التجهيزات املادية للعمل يف مكاتب  -

 جلودة األداء. 
 باجلامعة. اإلداريةدعم التواصل والتنسيق بني الوحدات  -

 .وتقوميها جهزة والتجهيزات باجلامعةلية ملتابعة األآوضع  -
 جلميع منسويب اجلامعة. اإلدارية اإللكرتونيةنظمة واأل ,والتجهيزات ,استكمال اخلدمات -
 .املوظفات اإلدارياتمع  وهتيئة مكا  التدريب مبا يتَلءم ,وضع ميزانية كافية للربامج التدريبية -
 حبيث تتسم باملرونة واجلودة. ؛داريةجراءات املالية واإلواإل ,واملهام الوظيفية ,جياد دليل خاص بالوصف الوظيفيإ -
 إلداريات.لموظفات اباحلوافز واحلاجات التدريبية ل األداءتقومي ضرورة ربط  -
 الدعم املادي واملعنوي املَلئم. وتقدمي ,إلدارياتلموظفات ابداعية لاالهتمام باألفكار اإل -
 ساليب التدريبية.ع يف استخدام األالتنو    -

 



 
 

26 

 

التعامل مع واملقدرة على  ,واستخدامها التقنيات احلديثةمع واملدربني على كيفية التعامل  املوظفات اإلدارياتتدريب  -
 املشكَلت الطارئة.

 :المقترحاتا: رابعً 
 امعة.اجلمن تنمية املوارد البشرية ب حتد  الفنية والبشرية اليت  املعو قاتخرى عن أات جراء دراسإ -
 عن معوقات تنمية املوارد البشرية يف اجلامعات الناشئة.وازنة جراء دراسة مإ -
 جراء دراسة عن تنمية املوارد البشرية وعَلقتها بالرضا الوظيفي للموظفني باجلامعة.إ -

 

 المراجع
 :راجع العربيةالم :واًل أ
 

. رسالة النظامية: قطاع غزة في الجامعات الفلسطينية  e-HRMواقع إدارة الموارد البشرية إلكترونيًّا م(. ,311أمونة, يوسف حممد. )أبو  -
 غزة.-ماجستري غري منشورة, قسم إدارة أعمال, كلية الدراسات العليا ,اجلامعة اإلسَلمية 

. رسالة ماجستري غري منشورة. ياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةق م(.3112أبو رمضا , رجوى نعيم. ) -
 قسم إدارة األعمال, كلية التجارة, يف اجلامعة اإلسَلمية بغزة.

. رسالة ماجستري غري بل تطويرهواقع الجودة اإلدارية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر اإلداريين وسم(. 3112أبو عامر, آمال حممود. ) -
 اإلدارة الرتبوية, كلية الرتبية, اجلامعة اإلسَلمية بغزة.  -منشورة. قسم أصول الرتبية

رسالة م(. 6002-م1220دور الجامعات السودانية في تنمية الموارد البشرية )دراسة تطبيقية على جامعة الفاشرم(. ,311آدم, فتحي أمحد. ) -
 قسم االقتصاد, كلية الدراسات العليا, جامعة أم درما  اإلسَلمية.ماجستري غري منشورة. 

 , بريوت: دار املنهل اللبناين. 6. طإدارة الموارد البشرية: اتجاهات وممارساتم(. 3112بربر, كامل. ) -
. معة آل البيت وجامعة جرش األهليةأثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين في جام(. 3113البشايرة, أمحد إبراهيم. ) -

 رسالة ماجستري غري منشورة, قسم العلوم الرتبوية, كلية اآلداب والعلوم, جامعة آل البيت.

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات جامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر اإلداريات  ه(.6231البشري, مىن عطية. ) -
 رسالة ماجستري غري منشورة, قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط, كلية الرتبية, جامعة أم القرى.لتدريس بالجامعة. وعضوات هيئة ا

دراسة ميدانية على منسوبات جامعة الملك عبدالعزيز  :كمدخل لتأهيل وتنمية الموارد البشرية عدالتدريب عن ب   م(.3111بلفقيه, مها حممد. ) -
 جدة.–رسالة ماجستري غري منشورة, قسم إدارة عامة, كلية االقتصاد واإلدارة, جامعة امللك عبدالعزيز  .بجدة

 . عما : دار الراية للنشر والتوزيع.6. طة ودورها في تمكين وصقل قدرات األفرادنظام الحوافز اإلداريم(. 3163تركي, براء رجب. ) -
 , اجليزة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة "مبيك".6. طتنمية الموارد البشرية األدوار الجديدةم(. 3161توفيق, عبدالرمحن. ) -
خدام األساليب والتقنيات المتطورة )دراسة تطبيقية على أكاديمية العلوم تنمية الموارد البشرية في ضوء است م(.3113التونسي, عبداملنعم عياد. ) -

. رسالة ماجستري غري منشورة, قسم العلوم اإلدارية, كلية األمنية واإلدارة العامة للتدريب بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى(
 الدراسات العليا, أكادميية نايف للعلوم األمنية.

 . عما : دار وائل.إدارة الموارد البشريةم(. 3161ودة, حمفوظ أمحد. )ج -

http://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&Lng=AR&RN=4936#56399217
http://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&Lng=AR&RN=4936#56399217
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 .القاهرة:مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.6. طالمدخل إلى إدارة الموارد البشريةم(. 3161مجاز, طارق علي.) -
تري غري منشورة, ختصص إدارة . رسالة ماجسمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينيةه(. 6233احلسنات, ساري عوض. ) -

 تربوية, قسم الدراسات الرتبوية, معهد البحوث والدراسات العربية, املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم, جامعة الدول العربية.
(. رسالة دي مرباح )ورقلةاستراتيجيات تطوير إدارة الموارد البشرية في التعليم العالي: دراسة حالة جامعة قاصم(. 3166خامرة, بوعمامة. ) -

 ماجستري غري منشورة, قسم التسيري, كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري, جامعة اجلزائر.
استراتيجية مقترحة لتطوير إدارة الموارد البشرية في ضوء تكنولوجيا األداء البشري بالجامعات السعودية: دراسة  ه(.6233اخلثَل , منصور زيد. ) -

 دارة الرتبوية, كلية الرتبية, جامعة امللك سعود.قسم اإلحالة. 
واقع اإلبداع اإلداري وعالقته ببيئة العمل الداخلية لدى القيادات النسائية بجامعة األميرة نورة بنت م(. 3163الدرييب, شريفة صاحل. ) -

 إلدارية, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.رسالة ماجستري غري منشورة, قسم العلوم اإلدارية, كلية العلوم االجتماعية وا عبدالرحمن.
 . عما : دار صفاء للنشر.إدارة الموارد البشريةم(. 3113ربابعة, علي حممد. ) -
تنمية الموارد البشرية في تفعيل اإلدارة اإللكترونية: "دراسة تطبيقية على العاملين في األمن العام بمدينة م(. 3112الرشيد, عليا  عبداهلل. ) -

 رسالة ماجستري غري منشورة, قسم العلوم اإلدارية, كلية الدراسات العليا, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.". الرياض
أثر المعّوقات اإلدارية والتنظيمية على أداء المؤسسات التربوية واإلعالمية في المملكة العربية السعودية )دراسة  م(.3163مسسمية, ماز  بشري. ) -

 كتوراه يف اإلدارة العامة, قسم إدارة األعمال, كلية الدراسات التجارية, جامعة السودا  للعلوم والتكنولوجيا.. رسالة د حالة(
مدى فاعلية وعدالة نظام تقويم أداء العاملين في الجامعات الفلسطينية وأثره على األداء الوظيفي والوالء  م(.3161شاهني, ماجد إبراهيم. ) -

. رسالة ماجستري غري منشورة, قسم إدارة األعمال, كلية التجارة, اجلامعة اإلسَلمية مقارنة بين الجامعة اإلسالمية واألزهر( والثقة التنظيمية )دراسة
 بغزة.

. 6ط إدارة الموارد البشرية )االتجاهات الحديثة وتحديات األلفية الثالثة(.م(. 3163الشرعة, عطا اهلل حممد تيسري؛ وسنجق, غالب حممود. ) -
 الدار املنهجية للطباعة والنشر. عما :

ورقة عمل مقدمة لمؤتمر استراتيجيات البحث العلمي في جامعات م(. معوقات البحث العلمي يف العامل العريب. 3161الشهراين, ناصر عبداهلل. ) -
 العالم اإلسالمي: الواقع واآلفاق.

 س الدولية للنشر والتوزيع.. اإلسكندرية: مؤسسة حور كيف تحفز مرؤوسيكم(. ,311الصرييف, حممد. ) -
عما :  إدارة الموارد البشرية: مدخل استراتيجي متكامل.م(. 3161الطائي, يوسف حجيم؛ والفضل, مؤيد عبداحلسني؛ والعبادي, هاشم فوزي. ) -

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
 ا : دار الراية للنشر والتوزيع.. عم6. طمفاهيم جديدة في إدارة الموارد البشريةم(. 3166عاطف, زاهر عبدالرحيم. ) -
. مركز البحوث والدراسات يف التعليم العايلواقع الكوادر المساندة في الجامعات السعودية وأسلوب تنميتها.  هـ(.6233العرف, سعداء حممد. ) -

 وزارة التعليم العايل.
 : دار الزهراء للنشر والتوزيع.. الرياض3. طالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةم(. 3163العساف, صاحل محد. ) -
, القاهرة: الشركة العربية املتحدة للتسويق 6. طدور تقويم األداء في تنمية الموارد البشريةم(. 3162, حممد عبدالوهاب حسن. )عشماوي -

 والتوريدات.
. رسالة دكتوراه غري امعة أم درمان اإلسالمية(تطور إدارة الموارد البشرية بالجامعات السودانية )بالتطبيق على جم(. 3112عكاشة, صديقة عباس. ) -

 منشورة, قسم اإلدارة العامة, كلية العلوم اإلدارية ,كلية الدراسات العليا, جامعة أم درما  اإلسَلمية.
 . جدة: دار خوارزم العلمية للنشر والتوزيع.3ط إدارة الموارد البشرية.م(. 3163عَلقي, مدين عبدالقادر. ) -
. رسالة ماجستري غري معوقات تطبيق األساليب العلمية في اتخاذ القرار اإلداري لمديري المدارس بالمخواه م(.3162مد. )الع مري, يوسف حم -

 منشورة, قسم اإلدارة والرتبوية والتخطيط, كلية الرتبية, جامعة أم القرى.
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ج وسياسات إدارة الموارد البشرية "نموذج وزارة التربية والتعليم أثر الثورة التكنولوجية المعاصرة على تقويم برام م(.,311الفزاري, حممد أمحد. ) -
 . رسالة دكتوراه غري منشورة, قسم إدارة أعمال, كلية االقتصاد, جامعة تشرين, سوريا.بسلطنة عمان

 لنشر. . الرياض: العبيكا  ل3.ط إدارة الموارد البشرية )نحو منهج استراتيجي متكامل(م(. 3163القحطاين, حممد دليم. ) -
 . اجليزة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة "مبيك".6ط إدارة األفراد.م(. 3163القناديلي, جواهر أمحد. ) -
 . عما : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشريةم(. 3166الكَللده, طاهر حممود. ) -
 ه.1330/1331-ه1342/1342مشروع األهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (. ه6231جملس الشورى, األمانة العامة. ) -
 . اجليزة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة "مبيك".6. طتحليل وقياس وتقويم األداء البشريم(. 3162مصطفى, حممد كمال. ) -
. اجليزة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة 6ط ستخدام(.اال –التنمية  -معجم مصطلحات الموارد البشرية )التخطيطم(. 3163مصطفى, حممد كمال. ) -

 "مبيك".
 . عما : دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع.6. طإدارة الموارد البشرية: دليل عمليم(. 3163املعايطة, روال نايف؛ واحلموري, صاحل سليم. ) -
 نشر والتوزيع.. عما : دار زهرا  لل6. طإدارة الموارد البشريةم(. 3163نصر اهلل, حنا. ) -
 معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي.م(. 3166اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي. ) -
العلمي . الرياض: جامعة امللك سعود )النشر 6)ترمجة: عبداحملسن نعساين(.ج تنمية الموارد البشرية.م(. 63163وارنر, جو ؛ وساميو , راندي دي. ) -

 واملطابع(.
. رسالة ماجستري واقع تنمية الموارد البشرية في مركز دراسة الطالبات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةه(. 6233الوسيدي, هدى علي. ) -

 غري منشورة, قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي, كلية العلوم االجتماعية, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسَلمية.
 : المراجع األجنبية:ثانًيا -
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