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دور بعض ممارسات ادارة املوارد البرشية يف تعزيز الولء التنظميي
دراسة حتليلية الآراء عينة من اعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف اجلامعات الاهلية يف اقلمي كوردس تان –العراق
هومشه ند محمد رسول
قسم اإدارة الأعامل  ،لكية الإدارة والاقتصاد  ،جامعة التمنية البرشية  ،السلامينية  ،اإقلمي كوردس تان  ،العراق.
املس تخلص -هيدف البحث اإىل التعرف عىل دور بعض ممارسات ادارة املوارد البرشية
يف تعزيز الولء التنظميي يف دراسة ميدانية لراء عينة اعضاء هيئة التدريس واملوظفني
يف جامعات الاهلية يف اقلمي كوردس تان –العراق  .يشمل ميدان البحث بعض
جامعات الاهلية يف اقلمي كوردس تان-العراق ،وميثل جممتع البحث اعضاء هيئة التدريس
واملوظفني يف اجلامعات املبحوثة ،وقد اختري ( )91فرداً من بيهنم لمتثيل عينة البحث
بشلك عشوايئ.
اعمتد الباحث عىل التقنيات امليرسة يف الربانمج الإحصايئ ) (SPSS-Ver21للك
من ) الأوساط احلسابية ،الاحنرافات املعيارية ،معامل الارتباط ،ومعامل الاحندار
البس يط (يف حتليل اإجاابت الأفراد املبحوثني اإس تخدم الباحث املهنج الوصفي التحلييل
يف مجع البياانت وحتليلها معمتداً عىل اس امترة الاستبانة كأداة رئيس ية مجلع البياانت هبدف
معرفة عالقة الارتباط والتأأثري بني متغريات البحث.
يف ضوء نتاجئ البحث توصل الباحث اإىل مجموعة من الاس تنتاجات أأمهها وجود
عالقة أأرتباط معنوية بني دور بعض ممارسات ادارة املوارد البرشية يف تعزيز الولء
التنظميي ،كذكل وجود تأأثري معنوي لبعض ممارسات ادارة املوارد البرشية يف تعزيز الولء
التنظميي،
ومن أأمه املقرتحات اليت يقدمه البحث احلارض يه زايدة اهامتم املنظامت التعلميية
بوظائف ادارة املوارد البرشية مع ا ألخذ بنظر الاعتبار تطوير و تعزيزالولء التنظميي.
اللكامت ادلاةل -مفهوم اإدارة املوارد البرشية ،خصائص اإدارة املوارد البرشية ،الولء
التنظميي مع مفهوهما ،جامعات الاهلية يف اقلمي كوردس تان-العراق.

احملور الاول
مهنجية البحث
اول :مشلكة البحث :ان اإدارة املوارد البرشية اصبحت العمود الفقري )( backbon
للمؤسسات العاملية واحمللية ،ذلا جناح و فشل تكل املؤسسات مرتبط بنجاح قسم اإدارة
املوارد البرشية مبارشة و ايضا ادارة املوارد البرشية لها اثر واحض عىل الولء التنظميي،
ويف هذا املنطلق عليه مث يمت صياغة تساؤلت رئيس ية يه -:

 -1ما هو دور بعض ممارسات ادارة املوارد البرشية يف تعزيز الولء التنظميي يف
اجلامعات الاهلية يف اقلمي كوردس تان؟
 -2ما يه عالقة بعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية بلك من ابعاد الولء التنظميي
(الولء العاطفي ،الولء املس متر) يف اجلامعات الاهلية يف اقلمي كوردس تان-
العراق .
اثنيا :أأ هداف البحث:
 -1التعرف عىل بعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية دلى اجلامعات الاهلية يف
اقلمي كوردس تان-العراق.
ل
تنظ
 -2التعرف عىل أأمهية الولء ا ميي دلى املنظامت البحوثة.
ل
 -3اجياد نس بة عالقة بعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية مع الولء ا تنظميي يف
اجلامعات الاهلية يف اقلمي كوردس تا-العراق.
اثلثا :أأ مهية البحث  :تمتحور أأمهية البحث ابجلوانب ا َلتية:
 -1الأمهية النظ رية  :تربز الأمهية النظ رية لهذا البحث يف كونه يتناول موضوعات
هامة ممتثةل دوربعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية يف تعزيز الولء التنظميي
مبا يساعد يف فتح َافاق جديدة عىل التعرف و اضافة أأبعاد ومكوانت أأخرى مل
يتناولها البحث احلارض.
 -2الأمهية امليدانية  :تمتثل الأمهية امليدانية لهذا البحث عن طريق حتليل البياانت
إواختبار وتفسري النتاجئ املتحققة للحصول عىل املعلومات واليت تس تفاد مهنا
اجلامعات املبحوثة اإذا مامت أأخذها بنظر الأعتبار فامي تتعلق ابإ س تغالل بعض
ممارسات اإدارة املوارد البرشية اس تغالل امثل يف تعزيز الولء التنظميي.
رابعا:الفرضيات البحث:
ل توجد عالقة ذو دلةل احصائية بني بعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية و الول ءالتنظميي يف اجلامعات الاهلية يف اقلمي كوردس تان-العراق .
ل يوجد اثر معنوي بني بعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية و الولء التنظميي يفاجلامعات الاهلية .يف اجلامعات الاهلية يف اقلمي كوردس تان-العراق.
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خامسا :اخملطط الفريض للبحث:
املتغري املس تقل

املتغري التابع

بعض ممارسات ادارة املوارد
البرشية
-1التخطيط
-2الاس تقطاب
-3الاختيار والتوظيف
-4التدريب
-5تقيمي الاداء

ابعاد الولء
التنظميي

املصدر :من اعداد الباحث استنادا عىل املصادر العلمية.

سادسا :اساليب مجع البياانت:
 -1اجلانب النظري :اعمتد الباحث عىل املصادر العلمية املتنوعة مثل املصادر العربية
و الأجنبية من الكتب و اجملالت العلمية و اطارحي ادلكتوراه و رسائل املاجس تري
و ش باكت مواقع الانرتنيت و مقالت ذات عالقة بطبيعة البحث.
 -2اجلانب العميل :اعمتد الباحث عىل صياغة اس امترة الإس تبيان اكداة اساس ية مجلع
البياانت و صياغهتا ابلشلك اذلي ينسجم مع حمتوايت طبيعة البحث.
سابعا :حدود البحث:
 احلدود الزمانية :ومتثلت ابلفرتة املمتدة من ( )2021/9/1اىل ( (2022/3/1احلدود املاكنية :اللكيات يف اجلامعات الاهلية يف اقلمي كوردس تان –العراق.
احلدود البرشية :متثلت بعينة من اعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف اجلامعات الاهلية
يف اقلمي كوردس تان -العراق.

احملور الثاين
اجلانب النظري
الاطار املفامهي لبعض ممارسات الادارة املوارد البرشية:
املقدمة
املتتبع للأدب الإداري جيد أأن هناك العديد من الاجهتادات من قبل الكتاب
والباحثني خبصوص حتديد مفهوم اإدارة املوارد البرشية حيث اعتربها (اإحدى وظائف
الإدارة واليت تعىن بلك ما يتعلق ابلعنرص البرشي داخل املنظمة وذكل من خالل مجموعة
من الأنشطة والفعاليات اخلاصة بتحليل الوظائف والعمل عىل ختطيط املوارد البرشية
واس تقطاهبا واختيارها وتدريهبا وتقيميها وحتفزيها وتطويرها بشلك فعال  ،ويه الإدارة
املسؤوةل عن التصممي التنظميي  ،والتوظيف والتدريب والتطوير والتعويض وتقيمي الأداء
بأأهنا الوظيفة املسؤوةل عن اس تقطاب املوارد البرشية وتطويرمه واحملافظة علهيم من ً
لأهداف املنظمة.

اول:مفهوم الادارة املوارد البرشية:
من وهجة النظر (هماوي) ادارة املوارد البرشية يه القرارات والإجراءات اليت هتم
اإدارة املوارد البرشية عىل مجيع املس تواايت يف الأعامل و املتعلقة بتطبيق الإسرتاتيجيات
املوجه حنو احلفاظ عىل املزية التنافس ية و من الأمثةل عىل ذكل :التدريب ،نظم التعويض،
تقيمي الأداء ،التوظيف والإختيار ،التخطيط(.هماوي)188،2016،
يف حني عرفهتا (الطايئ و العبادي )2015،بأأهنا (موجود اسرتاتيجي يمتثل يف مجموعة
املوارد والقدرات اخلاصة اليت تزود املنظمة ابملزية التنافس ية اليت تعمتد عىل الأبتاكر
والتحسني املتواصل لالنتاجية من خالل التفعيل املتاكمل لطاقاته ) (.الطايئ والعبادي،
)28 ،2015
تشري اإدارة املوارد البرشية اىل (مجموعة املامرسات و الس ياسات املطلوبة لتنفيذ خمتلف
الانشطة املتعلقة ابلنوايح البرشية اليت حتتا الهيا الإدارة ملامرسة وظائفها عىل امكل وجه
مثل هذه الس ياسات واملامرسات يه ختطيط و حتليل الوظائف و التدريب و أأنظمة
الأجور و اىل اخره)(.ديسلر)34 ،2012،
يعرف ادارة موارد البرشيه ب أأهنا اجلهة ذات العالقة ابملامرسات والس ياسات املطلوبة
لتنفيذ خمتلف الأنشطة املتعلقة ابلنوايح البرشية اليت حتتا اإلهيا الإدارة ملامرسة وظائفها
ابلشلك السلمي( .الروسان،العموش) 227 ،2013،
اإدارة املوارد البرشية :يه تتضمن أأي يشء مرتبط ابإ دارة شؤون املوظفني داخل
الرشكة يف النطاق الأوسع مثل الس ياسات عقد العمل وحتديد طرق العمل ملوظفني،
وابلتايل ضامن حياة معل مناس بة للموظفني وتنظمي رواتهبم يف اإطار التعلاميت
الرشكة)Osibanjo،Adeniji،2012،5(.
اثنيا:أأمهية اإدارة املوارد البرشية:
 -1تعمل عىل مساعدة املنظمة يف حتقيق أأ هداف الإسرتاتيجية.
 -2تزويد املنظمة ابلأفراد املتدربني واملؤهلني للعمل.
 -3توظيف قوى العامةل بكفاءة وفعالية يف املنظمة(.اكظم) 44 ،2019،
 -4فهم اختالفات الثقافات املوظفني يف مس توى الرشاكت ادلاخلية واخلارجية.
 -5اختيار املوظفني املوهوبني والاحتفاظ هبم مع تنظمي دورات التد ريبية
والتطويرذاهتم ،مع التشجيع املوظفني املبدعني داخل
الرشكة) 128 ،2014،Indermun (.
اثلثا :بعض (ممارسات)وظائف ادارة املوارد البرشية:
 -1ختطيط املوارد البرشية  :يعترب احد من الوظائف الاساس ية يعمل عن حتديد هيلك
تنظميي واحض للمنظمة و حتديد مواصفات واحضة لالفراد املطلوبني لشغل الوظائف
مع حتديد اعباء لك وظيفة ،ويف نفس الوقت يقوم ابعداد خطة لنشطة املرتبطة
ابداة القوى البرشية من انحية الاس تقطاب و الاختيار والتعني التد ريب و ختطيط
املسار الوظيفي...اخل(.السلمي. )113 ،2000 ،
 -2الاس تقطاب :ويه الاسرتاتيجية اليت يمت مبوجهبا حتديد مؤهالت وهمارات ومعارف
املوارد البرشية الالزمة لتلبية الواجبات واملسؤوليات واملهام اخلاصة بوظائف املنظم ة
واس تقطاهبم اخلتيار االفضل مهنم (.حسني،عبداحملسن) 21 ،2020،
 -3التوظيف والاختيار :التوظيف هو معلية تعني املوظفني اذلين حتتاهجم املنظمة مل أل
وظائف الشاغرة يف مجيع الأقسام املنظمة ،الاختيار هو ذكل اجلزء من معلية توظيف
يقوم بتحديد املتقدمني أأو املرحشني اذلين جيب تعييهنم يف الوظائف اخملتلفة يف املنظمة.
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هناك فرق بني املصطلحني بيامن "التوظيف هو معلية تكوين مجموعة من الأشخاص
القادرين عىل التقدم للحصول عىل معل يف منظمة .الاختيار هو معلية اليت يس تخدم
من خاللها املديرون وغريمه لالختيار من بني مجموعة من املتقدمني للوظائف الشاغرة
حسب الاختصاصاهتم ،ابلنظر الاعتبار اإىل أأهداف رشكة وتعلاميهتا .تتضمن معلية
التوظيف والاختيار املراحل مثال :حتديد املتطلبات العمل  -تع ريف الأدوار
والواجبات ،حتديد مواصفات الشخصية للوظيفة ؛ حتديد رشوط و أ حاكم التوظيف
 ،وختطيط محالت التوظيف  ،وجذب املرحشني  ،-واختيار املرحشني  ، -إواجراء
املقابالت مع الإختبار العميل  ،وايضا تقدمي الالحئة
التعيني.)437،2015،Gathenya ،Mwaniki(.
 -4تقيمي الأداء :حتتل معلية تقيمي الأداء جزءا كبريا من اهامتم القيادات الإدارية ،و
مسوؤيل ادارات املوارد البرشية  ،والعاملني انفسهم ،و ذكل لمهية القرارات اليت
ترتتب عىل معلية تقيمي الأداء عىل املنظمة والعاملني ،وايضا يه معلية حتليل لداء
العاملني لعملهو ومسلكهم فيه وقياس مدى صالحيهتم و كفائهتم يف الهنوض و ابعباء
الوظائف احلالية اليت يشغلوهنا و حتملهم ملسؤولياهتا و اإماكنية تقدلمه مناصب ذات
مس توى أأعىل(.جامس) 10 ،2016،
 -5تدريب العاملني :العديد من الباحثني واملفكرين يؤكدون عىل ان (التد ريب مهنج
علمي و معيل يسعى لتحقيق الأهداف التنظميية)كام يرى البعض ابنه (العملية املنظمة
واملس مترة اليت يكتسب الفرد من خاللها املعارف واملهارات او القدرات و الافاكر
والاراء اليت يقتضهيا اداء معل معني او بلوغ هدف معني) ،وذلا يمكن القول اب ن
التد ريب معلية مس مترة من الس بل القادرة عىل جتهزي الفرد وامجلاعات مبعارف و
همارات و قدرات و اراء يس تطيعون من خاللها حتقيق الأهداف املتوىخ اجنازها و
حتسني الاداء ابس مترار(.محود ،اخلرشة)121 ،2011،
الولء التنظميي (الاطار املفا هميي(:
اول :مفهوم الولء التنظميي
ابنه متثيل الفرد لقمي و أأهداف املنظمة الإدارية وانصهار الفرد داخل بيئة معهل من
خالل دوره الوظيفي والتنظميي ،ورغباته واس تعداده لعمل والبقاء يف بيئة معهل
واس تعداده لتقدمي أفضل ما عنده لصاحل املنظمة(.رؤوف و كعيد.)411 ،2020،
ویعرف الولء التنظميي ابنه "رغبة وارادة االفراد يف الاسهام يف املنظمة بنس بة اكرب
مما يتضمنه الالزتام التعاقدي الرمسي من املنظمة وهو يصل اداء الشخص وارتباطه او
تالمحه بعمهل ببعض الابعاد املفهومية الرئيس ية للسلوك الوظيفي مثل ادلافعية والاجتاه
حنو العمل كام يرتبط بني أأشاكل السلوك واخلربة التنظميية"( .املوسوي و عبود،2020،
. )205
ل
تنظ
ايضا يعرف الولء ا ميي هو "ذكل السلوك الاجيايب والوجداين للفرد العامل جتاه
منظمته اليت يعمل فهيا ،ويرتمج ذكل السلوك بعمهل ابإ خالص لتكل املنظمة حىت يف حال
غياب الرقابة واحلوافز املادية واملعنوية للفرد مع رغبته الاكمةل يف الاس مترار واحملافظة
عىل معهل يف تكل املنظمة "(خضريومحمد. )171،2020،
قد توصلون(خليفات و املالمحة )291 ،2009،العالقة بني الفرد واملنظمة عالقة
تبادلية ،اإذ للك طرف توقعات من الطرف الآخر ،حيث يقدم العاملون اجلهد ويقبلون
أأهداف املنظمة ويتوقعون الأجر واحلوافز املناس بة( .خليفات و املالمحة) 291 ،2009،
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ومن أأمه التعاريف اليت توحض مفهوم الولء التنظميي ل(خدجية :)2015،عرفها "بأأنه
اس تعداد الفرد علـى بذل درجات عالية من اجلهد لصاحل التنظمي ،والرغبة القوية يف البقاء
يف التنظمي ،وقبول القـمي والأهـداف الرئيسـية للتنظمي(.خدجية.)52 ،2015 ،
تعترب الول ء التنظميي ابنه البقاء املوظفني يف املنظمة لفرتة طويةل ابلرغبهتم  ،وقضاء
الوقهتم لتحقيق أأ هداف املنظمة وغاايهتا  ،ويف نفس الوقت تمنية قدرة املوظفني يف
التنظمي  ،وخلق قمية للعمالء داخل و خار املنظمةMehdad and (.
)3،2016،Khoshnami
اثنيا :خصائص الولء التنظميي:
 -1الولء التنظميي حاةل غري ملموسة يس تدل عليه من بعض الظواهر والسلوكيات
اخلاصة ابلعاملني .
 -2الولء التنظميي حمصةل لتفاعل محةل عوامل اإنسانية ،وتنظميية إوادارية.
 -3ل يصل الولء التنظميي اإىل مس توى الثبات املطلق ،اإل أأن درجة التغيري اليت
حتصل عليه تكون أأقل نسبيا من درجة التغيريات اليت حتصل يف الظواهر
الإدارية(.فريد) 53 ،2019 ،
 -4الولء التنظميي يزيد رغبة الفرد للتفاعل الإجامتعي من أجل توفري املنظمة ابحليوي ة
والنشاط املس متر.
 -5يس تغرق حتقيق الولء التنظميي وقتًا طويالً  ،لنه يعكس حاةل من الإقتناع التام
للفرد داخل املنظمة)3-2 ،2018 ،et al،Arqawi (.
 -6الولء التنظميي يوهجه صعوبة يف قياسه بشلك مبارش و ميكن قياسه بشلك
افضل من خالل ااثره الظاهره عىل شعور الفرد العامل جتاه
املنظمة(.عيل.)791 ،2017،
اثلثا :ابعاد الولء التنظميي:
 -1الولء التنظميي العاطفي  :هو انامتء العـاملني للمنظمـة وادراكهـ إ م للخـصائص املميـزة
لعملهـم مـن حيـث درجـــة الاســـتقاللية و أأمهيهتـــا ،واملهـــارات املطلوبـــة وتـــوافر
الإشـــراف والتوجيـــه ويتـــأأثر ولء العامـــل بدرجـــة احلس بأأن البيئة اليت يعمل فهيا
تسمح ابملشاركة الفعاةل ابختاذ القرارات أأو ما خیصها( .اكظم) 236 ،2014 ،
 -2الولء الأخاليق -:وميثل توهجاً اإجيابياً قوايً جتاه املنظمة يعمتد عىل تذ ويب أأهداف وقمي
ومعايري املنظمة وعىل التطابق مع السلطة ،من هنا ميكن لأي فرد أأ ن يصبح مهنماكً
ابلأنشطة التنظميية لأنه يشعر بأأن املنظمة حتقق أأهدافاً تتطابق مع أأهدافه وقميه.
 -3الولء املس متر :Continuance Commitment :
ويعين أأن يكرس الفرد حياته ويقدم تضحياته ويفضل مصلحة املنظمة عىل مصلحته
الشخصـية من أجل البقاء داخل املنظمة اليت ينمتي اإلهيا ،أأي عندما يكون الفرد قد
قدم تضـحيات لالرتبـاط أأو البقاء داخل منظمة معينة فهو أأكرث احامتلً لأن يشعر
حباجة قوية للبقاء داخل تكل املنظمة.
 -4ولء الامتسك Cohesion Commitmen:
ويعين ارتباط الفرد بعالقات اجامتعية مامتسكة ومتضامنة مع املنظمة ،وهذا الارتباط
قد يتضمن التنازل عن الروابط الاجامتعية السابقة والانشغال ابلأنشطة اليت حتسن
متاسك اجملموعة ،فاملنظامت عادة ما تقوم ابلعديد من تكل الأنشطة لبناء ارتباط نفيس
للعضو جتاه منظمة(.دره)93 ،2011،
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احملور الثالث
اجلانب العميل
يتضمن هذا احملور من عينة البحث والاستبانة  ،و وصف وتشخيص متغريات البحث
مث اختبار فرضية البحث كام ييل -:
مت اعامتد الأسلوب التحلييل يف اجلانب العميل ،وقد مت مجع البياانت املطلوبة لدلراسة
عن طريق توزيع اس امترة اس تبيان بشلك عشوايئ و ذكل بضامن فرصة املشاركة
املتساوية مجليع افراد جممتع البحث و اليت تعد من الأدوات املالمئة و املس تخدمة يف
جممتع الأحباث الوصفية وتشخيص املتغريات الرئيسة و قد وضعت العبارات اخلاصة
(بعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية و الولء التنظميي) ابلأستناد اإىل اجلانب النظري
والرجوع اإىل ادلراسات والأحباث السابقة .
أأولً  /أأ ختبار الثبات (: )Reliability
ان الثبات يعين اس تقرار املقياس وعدم تناقضه مع نفسه ،أأي ان املقياس يعطي نفس
النتاجئ ابحامتل مساوي لقمية املعامل اإذا أأعيد تطبيقه عىل نفس اجملمتع .ولغرض التأأكد من
ثبات املقياس املس تخدم مت اس تخدام معامل (الفا كرونباخ) للوقوف عىل دقة اإجاابت
أأفراد جممتع البحث.
وتعد قمي معامل (الفا كرونباخ) مقبو ًةل اإحصائياً عندما تكون هذه القمي مساوية أأ و
أأكرب من( )0.60عىل وجه التحديد يف البحوث الإدارية.
حسب اجلدول التايل أأن قمية معامل (الفا كرونباخ ) قمية مرتفعة جداً عىل املس توى
الإجاميل للعبارات ( ،)20تعد مقبوةل من الناحية الإحصائية.
اجلدول ()1
أأختبار الثباتReliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.884
10
.853
10
املصدر  :اجلدول من اإعداد الباحث اإستناداً عىل براانمج SPSS

اجلدول )(2
أأعداد الاستبانة املوزعة واملعادة
املعادة
املوزعة
80
91
اجلدول :من اإعداد الباحث عىل اس امترة الاس تبيان.

خصائص الأفراد املبحوثني موحض يف اجلدول الايت جدول ):(3
أأ-

ب-

ت-

ث-

املتغري
اإدارة املوارد البرشية
الولء التنظميي

وقد تضمنت اس امترة الأس تبيان ثالث فقرات رئيس ية كام هو موحض يف جدول):(3
الفقرة الأوىل :تضم البياانت الشخصية لأفراد عينة البحث ،متثلت ) اجلنس ،التحصيل
ادلرايس ،س نوات اخلدمة ،عدد ادلورات التد ريبية اليت شارك فهيا)
الفقرة الثانية  :تضم هذا احملور العبارات اخلاصة ابملتغري املس تقل (بعض ممارسات اإدارة
املوارد البرشية).
الفقرة الثالثة :تضم العبارات اخلاصة ابملتغري التابع( الولء التنظميي) .
وقد مت اعامتد مقياس) ليكرت امخلايس) لتحديد أأوزان الأس تجابة ) أأوافق بشدة 5
درجات ،أأ وافق 4درجات ،احملايد  3درجات ،ل أأوافق درجتان ،ل أأوافق بشدة درجة
واحدة).

%
% 84

-

اجلنس :يتضح اجلدول ) (3ان نس بة اذلكور بلغت (  ) %66. 3يف حني
اكنت نس بة الأانث( ) %33.7يشري اإىل أأن نس بة أأفراد عينة البحث من اذلكور
اكرب من الاانث.
التحصيل ادلرايس :يتضح يف اجلدول ) (3أأ ن غالبية أأفراد عينة البحث من
محةل الشهادات ماجس تري و باكلوريوس بنس بة مئوية (  ) %.42.5وتأأيت يف
املرتبة الثانية محةل شهادة دكتوراه بنس بة مئوية ( ، )%11.3و أأما ابلنس بة للمرتبة
الثالثة تأأيت محةل شهادة دبلوم بنس بة مئوية ( ،)%2.5وفامي خیص املرتبة ا ألخرية
تأأيت محةل شهادة دبلوم عايل بنس بة مئوية(.)%1.3
س نوات اخلدمة :يتضح يف اجلدول ) (3ان أأكرثية أأفراد عينة البحث من
العاملني هلم س نوات اخلدمة مابني ) )11-6س نة بنس بة ( )%47.5يلهيا عاملني
هلم خدمة اقل من( )5س نوات بنس بة( )%23.8مث أأفراد هلم ( )15-11س نوات
خدمة بنس بة( ،) %17.5ويلهيا ( (16س نة مفا فوق) اإذ بلغ ) (%11.3وهذا
دليل عىل ان أأغلبية العاملني يف مجمع ادلراسة خدمهتم أأقل من ( 15س نة).
عدد ادلورات :يتضح يف اجلدول ) (3ان افراد عينة البحث اذلين شاركوا يف
اقل من ()5دورات بنس بة مئوية( ،) %36.3و يلهيا اذلين شاركوا يف (10-
 )6دورات بنس بة مئوية ( ،)%28.8اما أأفراد العينة اذلين شاركوا يف () 11
دورة او أأكرث بنس بة مئوية ( )%22.5وايضا افراد عينة البحث اذلين مل يشاركوا
يف أأية دورة فهم بنس بة(  ،)% 12.5تدل هذة النتيجة عىل ان اجلامعات هيمتون
أأكرث بتنظمي ادلورات التدريبة للعاملني يف جمال ادارة املوارد البرشية وذكل لتمنية
هماراهتم وتقوية اإماكانهتم وقدراهتم من أأجل الرفع من مس توى أأداهئم و زايدة
ولهئم للجامعات املبحوثة .
جم
العنوان الوظيفي :يتضح من اجلدول ( )3ان اكرثية افراد عينة متع البحث
حيتوي عىل الااكدمييني بنس بة مئوية ( )55%و يأأيت عدد املوظفني اذلين شاركوا
بنس بة مئوية (.)45
اجلدول )(3
خصائص عينة البحث

ت

املتغري

1

اجلنس

اثنيا  /وصف عينة البحث والأستبانة-:

2

التحصيل ادلرايس

.1وصف عينة البحث:
مت توزيع ) (91اس امترة الأستبانة عىل الأفراد املبحوثني يف اجلامعات املبحوثة يف اقلمي
كوردس تان -العراق ،ومت اس تالم ) (80اس امترة صاحلة للتحليل.

3

س نوات اخلدمة

ذكر
انىث
دكتوراه
ماجس تري
باكلوريوس
دبلوم عايل
دبلوم
5-1
10-6

التكرار
53
27
9
34
34
1
2
19
38

%
66.3
33.7
11.3
42.5
42.5
1.3
2.5
23.8
47.5
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15-11

14

9
اكرث من 16
10
مل يشاركوا يف دورة
ادلورات
عدد
29
اقل من  5دورات
التدريبية اذلي
4
23
 10 – 6دورات
شاركوا فهيا
18
 11دورة مفا فوق
املصدر  :من اعداد الباحث اإستناداً عىل برانمج ( )SPSSو اس امترة الاس تبيان.

17.5
11.3
12.5
36.3
28.8
22.5

.2وصف و تشخيص متغريات البحث :
أأ .بعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية:
وصف املتغري املس تقل (ممارسات اإدارة املوارد البرشية) :قام الباحث ابس تخدام بعض
املقايس الأحصائية يف الوصف ويه (وسط حسايب  ،احنراف معياري) كام ييل يف
اجلدول (-: )4
اجلدول ()4
وصف و تشخيص العبارات لبعض ممارسات ادارة املوارد البرشيه.
الوسط
احلسايب
العبارات
املوزون
3.41
 :X1تسعى اإدارة املوارد البرشية عىل حتليل الوظائف للموظفني .
3.43
:X2تركز ادارة املوارد البرشية يف احملافظة عىل السالمة املهنية
4.04
 :X3ادلورات حتفز رغبة الموظفني عىل اجناز أأعامهلم.
:X4متارس اإدارة املنظمة وظيفة اس تقطاب واختيار املوارد البرشية
3.50
ذات الكفاءة و الفاعلية
:X5تؤدي اإدارة املوارد البرشية وظيفيت التوظيف و التدريبب ابلشلك
3.55
املناسب.
:X6تس تعني اإدارة املنظمة مبجموعة من اخلرباء واذلي يقومون بدورمه
3.39
لتقيمي أأداء املوارد البرشية الشاغةل يف املنظمة
3.45
:X7تقوم اإدارة املوارد البرشية بواجباهتا امام املوظفني.
:x8يقدم قسم املوارد البرشية خدمات للموظفني مثل التعويضات
3.43
املبارشة او حتفزيمه .
3.50
:X9حترص و حتافظ عىل املزية التنافس ية يف اجلامعة.
: X10يسعى قسم املوارد البرشية اىل حتديد جذور املشألك للقيام
3.70
ابلتحسني املس متر*
3.54
املعدل

الاحنراف
املعياري
.910
1.041
.906
.941
1.018
1.013
.967
1.016
.994
.906
0.97

املصدر  :من اعداد الباحث اإستناداً عىل برانمج (.)SPSS
ابلستناد اىل حتليل البياانت عن طريق برانمج  spssالاحصايئ-:
يشري اجلدول ) (4بأأن العبارة  ( X3ادلورات حتفز رغبة ال موظفني يف إاجناز أأعماهلم
على أأكمل وجه) جاءت يف املقدمة من حيث الاجيابية وذكل من خالل اجاابت أأفراد
العينة حيث بلغ الوسط احلسايب هل( )4.04وابحنراف معياري ( ، )0.906يف حني
جاءت العبارة (X10يسعى قسم املوارد البرشية اىل حتديد جذور املشألك للقيام
ابلتحسني املس متر) يف املرتبة الثانية من حيث الاجيابية تبعاً لجاابت أأفراد العينة املبحوثة
 ،اإذ بلغ الوسط احلسايب هلم ( )3.70وابحنراف معياري ( ،)0.906أأما العبارة
(x13تس تعني اإدارة املنظمة مبجموعة من اخلرباء واذلي يقومون بدورمه لتقيمي أأ داء املوارد
البرشية الشاغةل يف املنظمة ( اكنت الاجاابت ضعيفة نسبيا اإذ بلغ الوسط احلسايب لها
( (3.39وابحنراف معياري البالغ ( .)1.013
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ونس تدل من اجلدول ( )4ايضا ان غالبية املتغريات اليت تصف املتغري املس تقل :
اإدارة املوارد البرشية اكنت اجيابية وتقرتب من مس توى الاجابة اوافق وذكل مايشري هل
املعدل العام للأوساط احلسابية وقد بلغت قميته ( )3.54ويعين ان تأأثري اإدارة املوارد
البرشية جملمتع ادلراسة جيدة  ،يف حني املعدل العام لالحنراف املعياري بلغ()0.97
مبقارنته مع قمية الوسط جند ان هناك جتانس وتقارب ابلجاابت للمتغريات واهنا ليست
مشتتة كثرياً .
ب-وصف وتشخيص املتغري التابع (الولء التنظميي)
وصف املتغري التابع يتضمن البعدين هام (البعد العاطفي ،البعد الاس متراري) قام
الباحث ابس تخدام بعض املقاييس الأحصائية يف الوصف ويه (الوسط احلسايب
،الاحنراف املعياري) كام ييل يف اجلدول (-: )5
اجلدول ()5
س
وصف وتشخيص لبعد الولء التنظميي (البعد العاطفي ،البعد الا متراري)
الوسط احلسايب
العبارات
املوزون
Y1تؤدي ادلورات التدريبية اىل زايدة رضا الزابئن من اداء املوظفني 3.48
4.09
Y2اشعر ابلسعادة عن طريق معيل احلايل يف اجلامعة
4.08
Y3يوجد دلي ارتباط نفيس وعاطفي جتاه اجلامعة اليت أأمعل بھا.
4.19
Y4أأشعر ابرتباط عايل بيين وبني العاملني الآخرين يف اجلامعة.
4.19
Y5أأمعل و أكين فرد من أأفراد العائةل بھذه اجلامعة .
4.27
Y6دلي الرغبة ادلامئة للعمل بھذه اجلامعة من أأجل حتقيق أأھدافھا.
4.20
Y7تعتربھذه اجلامعة املاكن اذلي أأفضل العمل فيه.
Y8أأمتكل خيارات يف حال تركت العمل يف ھذه اجلامعة ،و لكن ل
3.79
اترك معيل احلايل.
3.41
Y9سأأجد فرصة معل أأخرى اإذا تركت معيل بھذه اجلامعة.
Y10تقدم يل ھذه اجلامعة مزااي ومنافع مادية حتفزين عىل الاس مترار
3.75
ودلي الرغبة يف قبول أأي نوع من املھام من أأجل الاس مترار ابلعمل.
3.94
املعدل
املصدر  :من اعداد الباحث اإستناداً عىل برانمج (.)SPSS

الاحنراف
املعياري
.914
.845
.823
.797
.781
.779
.877
1.040
1.219
1.119
0.919

ب .وصف املتغري التابع (الولء التنظميي – بعد العاطفي و الاس متراري):
قام الباحث ابس تخدام بعض املقايس الاحصائية يف الوصف ويه (الوسط احلسايب
املوزون و الاحنراف املعياري) وكام ييل يف اجلدول( )4ا َليت -:
تظهر بياانت اجلدول ( )5أأن العبارة (Y6دلي الرغبة ادلامئة للعمل هبذه اجلامعة
من أجل حتقيق أأهداف) قد احتل املرتبة الأوىل اإذ بلغت قمية الوسط احلسايب فهيا
( )4.27بأأحنراف معياري ) ،)0.779مث جاءت العبارة ( Y7تعتربهذه اجلامعة املاكن
اذلي أأفضل العمل فيه) اإذ بلغ الوسط احلسايب (  )4.20بأأحنراف معياري ( ،)0.877
اما العبارة (Y9سأأجد فرصة معل أأخرى اإذا تركت معيل هبذه اجلامعة) اكنت الاجاابت
ضعيفة نسبيا اإذ بلغ الوسط احلسايب لها ( )3.41واحنراف معياري ).(1.219
اثلثا/اختبار فرضيات ادلراسة :
-1اختبار عالقة الارتباط بني احملورين:
اعمتد الباحث يف اختبار حصة الفرضية الاوىل عىل معامل ارتباط بريسون لبيان
مدى الارتباط والتناسق بني املتغريين وذكل حسب قمية معامل الارتباط بني اإدارة
املوارد البرشية و الولء التنظميي ،لتكون مبثابة اختبار أأويل لصحة الفرضية الأوىل :
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توجد عالقةاجيابية ذو دلةل احصائية بني بعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية و تعزيز
الولء التنظميي يف اجلامعات الاهلية املبحوثة ،وكام مبني يف اجلدول ) (6الايت -:
اجلدول ()6
أ
قمية الارتباط اللكية بني املتغري املس تقل والتابع( Correlationsعالقة الرتباط)
اإدارة املوارد البرشية
الولء التنظميي
Pearson
1
**535.
اإدارة املوارد
Correlation
000.
البرشية
)Sig. (2-tailed
80
80
N
Pearson
**535.
1
Correlation
000.
الولء التنظميي
)Sig. (2-tailed
80
80
N
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .
املصدر  :من اعداد الباحث اإستناداً عىل برانمج (.)SPSS

تبني بياانت اجلدول) (6بأأن القمية اللكية مكؤرش للعالقة بني املتغريين املس تقل والتابع
يه اجيابية وبلغت ( ،)0.535هذا ما يقرب فرضية الباحث اإىل الصحة .
-2الإحندار البس يط
ارتكز الباحث يف اختبار حصة الفرضية الثانية عىل معادةل الاحندار البس يط لبيان
مدى الاثر اذلي حيدثه املتغري املس تقل (بعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية) يف
املتغري التابع (الولء التنظميي) لتكون مبثابة اختبار هنايئ لصحة الفرضية الثانية  :تؤثر
اإدارة املوارد البرشية يف الولء التنظميي ،وكام يظهره اجلدول ( )7الايت :
اجلدول ()7
الإحندار البس يط)(Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
)Constant( 1 22.149
3.149
7.034
.000
 .541اإدارة املوارد البرشية
.097
.535
5.586
.000
ل
تنظ
a. Dependent Variable:الولء ا ميي
املصدر  :من اعداد الباحث اإستناداً عىل برانمج (. )SPSS

تشري النتاجئ الإحصائية املبينة يف اجلدول ( )7اإىل أأن قمية  Bتساوي ) (0.541مما
يدل عىل وجود تأأثري بقمية ) (%54.1عىل مسامهة اإدارة املوارد البرشية يف الولء
التنظميي اي لكام زادت نس بة اإدارة املوارد البرشية يف منظامت الأعامل املدروسة بوحدة
واحدة ترتفع نس بة الولء التنظميي بنس بة ) (%54.1و هذه القمية ذات دلةل احصائية
عالية لأن قمية ) (Sigاملعنوية تساوي ) (0.000ويه أأقل من قمية املس توى املعنوي
اجلدولية واليت تساوي ). (0.05
-3اختبار الفرضيات:
يف اجلدول ()8تشري قمية ( )Fاحملسوبة حسب املؤرش اللكي (  ، )31.208ويه
اكرب من قميهتا اجلدولية والبالغة ( ، )3.960كام أأن مس توى املعنوية احملسوبة والبالغة
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( )0.000اكن أأقل من مس توى املعنوية للبحث والبالغة ()0.05کام يوحض یف
اجلدول(-:)8
اجلدول ()8
اختبار الفرضياتANOVAa:
Model Sum of Squares df Mean Square F
Sig.
Regression
842.913
1
842.913 31.208 .000b
Residual
2106.774
78
27.010
Total
2949.688
79
) ،a. Predictors: (Constantاإدارة املوارد البرشية
 :b. Dependent Variableالولء التنظميي
املصدر  :من اعداد الباحث اإستناداً عىل برانمج (. )SPSS

-4معامل التحديد ()R Square
اجلدول ()9
معامل التحديد
Std. Error of the
R Square Adjusted R Square
Estimate
.286
.277
5.19711
الب
 ،Predictors: (Constant) a.ادارة املوارد رشية
املصدر  :من اعداد الباحث اإستناداً عىل برانمج(SPSS) .

R

Model

.535a

1

تشري النتاجئ الاحصائية املبينة يف اجلدول ( )8اإىل ان لإدارة املوارد البرشية اثر يف
الولء التنظميي اإذ بلغ معامل الارتباط (  R=) 0.535ومعامل التحديد )squar(R
بلغ قميته (  ) 0.286واذلي يشري اىل قدرة املتغري املس تقل (اإدارة املوارد البرشية)عىل
تفسري التأأثري اذلي يطرأأ يف الولء التنظميي.

الإس تنتاجات و التوصيات
الإس تنتاجات:
 -1توصلت نتاجئ هذا البحث اىل ان (ادلورات التدريبية حتفز رغبة الموظفني يف
إاجناز أأعماهلم على أأكمل الوجه).
 -2ايضا تدل نتاجئ ادلراسة اىل ان جناح املؤسسات التعلميية و اس متراريهتا مبدى ولء
العاملني لتنظميهم مع تنفيذ هذا الولء يف العمليات اليومية يف املؤسسات.
 -3توصلت نتاجئ هذا البحث ابن يوجد عالقة موجبة بني لك من متغريي اإدارة املوارد
البرشية والولء التنظميي يف املؤسسات املبحوثة ،وان هذه النتيجة لها امهية ابلغة
ملعرفة العالقة بني املتغريين البحثيني يف املؤسسات.
 -4حسب النتاجئ اليت وصل الهيا هذا البحث تبني ان اإدارة املوارد البرشية العمود
الفقري للمؤسسات التعلميية من حيث وظائفها مثل (ادلورات التد ريبية  ،الصحة
والسالمة املهنية ،احلوافز املادية و املعنوية ،الاس تقطاب والتعني)
ل
تنظ
 -5اظهرت نتاجئ البحث ان ادارة املوارد البرشية هتمت اببعاد الولء ا ميي لتعزيز
العالقة بني العاملني داخل املؤسسات املبحوثة.
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التوصيات و املقرتحات:
لس
من وهجة نظر الباحث ميكن تقدمي مجموعة من التوصيات تخداهما يف املؤسسات
املبحوثة:
ل
ل
 -1عىل قسم اإدارة املوارد البرشية القيام بصياغة ا تخطيط و ا تنظمي للموارد البرشية
ابلشلك املالمئ مع الإدارة املعارصة يف املؤسسات تعلميية.
 -2الزتام قسم املوارد البرشية بتنفيذ خططها الس نوية لتقدمي التحفزي املايل لالاكدميني
واملوظفني مثل (املاكفاة املالية ،العالوات ،زايدة الاجور ،اس تحقاقات التقاعد،
التعويض الطيب ،الرتفيع)
 -3جيب ان يقوم قسم املوارد البرشية بتقدمي مجموعة من احلوافز املعنوية مثل(تنظمي
ادلورات التد ريبية مجليع التخصصات الوظيفية ،تقدمي الشكر و التقدير ،التقدير
امجلاعي ، ،توفري وسائل النقل ،توفري سكن مناسب و قريب من موقع املنظمة،
توفري ادلراسة ،منح اجازة للموظفني).
 -4حتسني ظروف العمل مجليع اعضاء املؤسسات املبحوثة.
 -5اجراء البحوث العلمية و تقدمي تقارير بشلك دوري ملعرفة اراء الاكدر التدرييس
و املوظفني عىل الادارات املنظمة.

قامئة املراجع
-املراجع العربية

رؤوف ،سايم عبدالفتاح رؤوف ،كعيد ،عباس انيه (،2020،الولء التنظميي وفق القيادة
التحويلية دلى مديري املدارس الاعدادية يف حمافظة واسط) جمةل البحوث الرتبوية
والنفس ية ،العدد-66اجملدل،17العراق.
حسني،حسني وليد،عبداحلسن ،بتول كرمي( ،2020،دور اسرتاتيجيات ادارة املوارد البرشية يف
تعزيز الاسرتاتيجي من خالل رسعة حركة الإدارة العليا) جمةل لكية الرافدين اجلامعة
للعلوم ،العدد.47
املوسوي ،مميونة همدي محمد  ،عبود،انوار هامش (، 2020،اتثري القيادة املللهمة يف الولء التنظميي)
دراسة تطبيقية عىل اللكيات ا ألهلية يف حمافظات الفرات ا ألوسط(اببل ،كربالء،
النجف) جمةل الإدارة والإقتصاد -اجملدل -9العدد .35
ل
تنظ
خضري،سامر منصور ،محمد ،يزن سامل  (،2020،دورالقيادة اخلادمة يف تعزيز الولء ا ميي
للعاملني ) حبث حتلييل يف رشكة توزيع املنتجات النفطية -فرع كربالء" اجملةل العراقية
للعلوم الإدارية -اجملدل(-)16العدد(.)64
ل
تنظ
فريد ،بوساكر فريد( ،2019،جودة حياة العمل و انعاكس هتا عىل الولء ا ميي للعاملني) دراسة
ميدانية مبصلحة الاس تعجالت الطبية – مشونش،رساةل ماجس تري ،جامعة محمد
خضري-بسكرة ،لكية العلوم الإنسانية والإجامتعية-قسم العلوم ا إلجامتع.
اكظم،عامر جبار(2019 ،دور عنارص الثقافة التنظميية يف ممارسات ادارة املوارد البرشية يف
املنظمة -دراسة اس تطالعية يف هيئة العامة ملشاريع الري و الاس تصالح احدى
تشكيالت وزارة املوارد املائية-العراق) جمةل املستنرصية لدلراسات العربية وادلولية-
العدد.65
عيل ،كرمي انرص( ،2017،الولء التنظميي دلى التدرييس جامعة املستنرصية جمةل لكية الرتبية
ا ألساس ية،اجملدل -23العدد.97
رافد عبدالواحد هماوي( ،2016،دور ممارسات ادارة املوارد البرشية يف فاعلية الإدارة ا ألزمات
التنظميية -حبث وصفي حتلييل يف وزارة ادلاخلية العراقية ) جمةل العلوم الإقتصادية و
الإدارية -العدد( )94اجملدل(.)22
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جامس،رغد جامل جامس( ،2016،انعاكس مهنج الادارة الرشقة عىل ممارسات ادارة املوارد البرشية)
حبث ميداين يف رشاكت التصال يف العراق ( زين -اس يا س يل( -جمةل العلوم الإقتصادية
والادارية -العدد  ،94اجملدل.22
ل
تنظ
خدجية ،عبادو خدجية(،2015،الولء ا ميي دلى اساتذة اجلامعات) دراسة ميدانية
جبامعات(ورقةل-غرداية -الوادي -بسكرة) جمةل العلوم الإنسانية والإجامتعية،العدد.18
الطايئ،يوسف جحمي واخرون2015،عنوان الكتب ( إادارة املوارد البرشية يف قضااي معارصة يف الفكر
الإداري)  ،الطبعة ا ألوىل ،دار الصفاء للنرش والتوزيع-عامن.
اكظم ،امرية خضري (،2014،الثقة التنظميية و دورها يف تعزيز الولء التنظميي) دراسة تطبيقية
لعدد من العاملني يف فروع مرصف الرافدين يف حمافظة النجف الارشف ،جمةل الغري
للعلوم الإقتصادية والإدارة ،اجملدل-8العدد.31
الب
الروسان،محمود عيل الروسان واخرون( ،2013 ،دور نظام معلومات املوارد رشية يف الولء
التنظميي-دراسة ميدانية يف القطاع الفنديق الاردين)  ،جمةل لكية بغداد للعلوم
الاقتصادية اجلامعة العدد (.)37
ديسلر  ،جاري ديسلر،ترمجة اىل العريب(محمد س يد أأمحد عبد املتعال) ،2012،عنوان الكتب
(اإدارة املوارد البرشية) دار املرخي للنرش ابلقاهرة  ،مرص.
ل
تنظ
دره ،معر محمد دره(،2011،اسرتاتيجيات تعمل املس متر و ااثرها يف ولء ا ميي ابلتطبيق عىل
مستشفيات حلب احلكومية) أأطروحة دكتوراه يف اإدارة ا ألعامل ،لكية الإقتصاد -قسم
اإدارة ا ألعامل-جامعة حلب.
محود ،خضري اكظم محود ،اخلرشة ،ايسني اكسب (،2011،اإدارة املوارد البرشية) دار املسرية
للنرش و التوزيع والطباعة  ،الطبعة الرابعة،عامن.
خليفات،عبدالفتاح صاحل ،املالمحة ،مىن خلف(،2009،الولء التنظميي وعالقته ابلرضا الوظيفي
دلى أأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة ا ألردنية) جمةل جامعة دمشق-اجملدل-25
العدد(.)4+3
السلمي ،عيل السلمي( ،2000 ،اإدارة املوارد البرشية) دارغريب للطباعة والنرش والتوزيع -القاهرة.
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اإس امترة الأس تبيان

اثنيا :عبارات عن بعض ممارسات اإدارة املوارد البرشية :

شاكرين لمك تعاونمك مع متنياتنا لمك ابلنجاح واملوفقية...
أأولَ :-املعلومات الشخصية
 -1اجلنس:

انىث

ذكر

 -2التحصيل ادلرايس :دبلوم

باكلوريوس

ت

ل أأوافق بشدة
ل أأوافق
بني احلني وا َلخر
أأوافق
أأوافق بشدة

شكراً لإعطائمك من أأوقاتمك المثينة يف ملئ الاستبانة اليت بني ايديمك لبحثنا حتت
عنوان ( :دوربعض ممارسات ادارة املوارد البرشية يف تعزيز الولء التنظميي يف املؤسسات
التعلميية) حبث ميداین َلراء عينة من الأساتذة واملدرسني والعاملني يف جامعة التمنية
البرشية و جامعة نوليج ) مسامهتمك س تكون لها الاثر الكبري يف انضا البحث اىل
املس توى املطلوب ارجوا تفضلمك ابختيار الاجابة املناس بة للك فقرة علام ان البياانت و
املعلومات املدونة ستس تخدم لغراض البحث العلمي فقط.

الفقرات

 1تسعى اإدارة املوارد البرشية عىل حتليل الوظائف للموظفني .
 2تركز ادارة املوارد البرشية يف احملافظة عىل السالمة املهنية.
 3ادلورات حتفز رغبة الموظفني عىل اجناز أأعامهلم.
متارس اإدارة املنظمة وظيفة اس تقطاب واختيار املوارد البرشية
4
ذات الكفاءة و الفاعلية.
تؤدي اإدارة املوارد البرشية وظيفيت التوظيف و التدريبب
5
ابلشلك املناسب.
تس تعني اإدارة املنظمة مبجموعة من اخلرباء واذلي يقومون
6
بدورمه لتقيمي أأداء املوارد البرشية الشاغةل يف املنظمة
 7تقوم اإدارة املوارد البرشية بواجباهتا امام املوظفني.
يقدم قسم املوارد البرشية خدمات للموظفني مثل التعويضات
8
املبارشة او حتفزيمه .
 9حترص و حتافظ عىل املزية التنافس ية يف اجلامعة.
يسعى قسم املوارد البرشية اىل حتديد جذور املشألك للقيام
10
ابلتحسني املس متر.

ماجس تري

دبلوم العايل

اثلثا :عبارات عن الابعاد الولء التنظميي:
أ آ -الولء العاطفي

دكتوراه

من  10-6س نوات

15-11س نوات

 16مفا فوق
 -4عدد ادلورات اليت شارك فهيا :عدم املشاركة
دورة واحدة اىل 5
 11دورات مفا فوق

6دورة اىل 10

ل أأوافق بشدة
ل أأوافق
بني احلني وا َلخر
أأوافق
أأوافق بشدة

 -3مدة اخلدمة :أأقل من  5س نوات

ت

الفقرات

تؤدي ادلورات التدريبية اىل زايدة رضا الزابئن من اداء
1
املوظفني
 2اشعر ابلسعادة عن طريق معيل احلايل يف اجلامعة
 3يوجد دلي ارتباط نفيس وعاطفي جتاه اجلامعة اليت أأمعل بھا.
 4أأشعر ابرتباط عايل بيين وبني العاملني الآخرين يف اجلامعة.
 5أأمعل و أكين فرد من أأفراد العائةل بھذه اجلامعة .
ب -الولء الاس متراري.
 1دلي الرغبة ادلامئة للعمل بھذه اجلامعة من أأجل حتقيق أأھدافھا.
 2تعتربھذه اجلامعة املاكن اذلي أأفضل العمل فيه.
أأمتكل خيارات يف حال تركت العمل يف ھذه اجلامعة ،و لكن ل
3
اترك معيل احلايل.
 4سأأجد فرصة معل أأخرى اإذا تركت معيل بھذه اجلامعة.
تقدم يل ھذه اجلامعة مزااي ومنافع مادية حتفزين عىل الاس مترار
 5ودلي الرغبة يف قبول أأي نوع من املھام من أأجل الاس مترار
ابلعمل.
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