
 

1 

 2202 نيسان ول/ الجزء األالثاني عشرالعدد 

ادة شركة شيكان للتأمين وإع إدارة الموارد البشرية في تطوير أداء العاملين بالتطبيق علىثر أ
 .التأمين

The Impact of Human Resources Management in Developing the 
Performance of Employees Applying to Shikan Insurance and 

Reinsurance Company. 
 محمد معاوية عبد الباقي البشير .                                   

Muhammed Muawiyah Abdul-Baqi Al-Bashir. 
Dr.mohmukh@gmail.com. 

 
 أ.د أحمد إبراهيم أبو سن .                                          

Prof. Dr. Ahmed Ibrahim Abu Sen 
 الملخص.                                                

للتأمين كان بشركة شي إدارة الموارد البشرية وتطوير أداء العاملين بين العالقة على التعرف الى الدراسة هدفت
مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي: ما هو تأثير إدارة الموارد البشرية علي  توتمثل. بالسودان وإعادة التأمين

بأبعادها رية معنوي بين إدارة الموارد البش تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات تطوير أداء العاملين؟ الفرضية الرئيسية: 
أبعادها )أداء ب أداء العاملين على االختيار والتعين، التدريب، تقيم األداء، الحوافز(تخطيط الموارد البشرية، )

 لتحليلي،ا الوصفي المنهج استخدام تمالعاملين، إنتاجية الموظفين( بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين. و 
 تم وقد مفردة( 500) عددهم والبالغ بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين العاملين من الدراسة مجتمع وتكون 

( حيث بلغت نسبة 360عددها ) منها واستردت عليهم االستبانات توزيع وتم الشامل، الحصر أسلوب استخدام
: تاليةالنتيجة الرئيسية ال الى الدراسة توصلت البيانات معالجة خالل من .( وجميعها صالحة للتحليل72%)
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 شرية يؤثرالبأن تخطيط الموارد و  الموارد البشرية وتطوير أداء العاملين،إدارة  بين معنوية إيجابية عالقة وجود
الدراسة:  أوصت. كما إنتاجية الموظف على البشرية يؤثرتخطيط الموارد ، وان أداء العاملين علىبشكل كبير 

حديد االحتياجات وتاالختيار والتعيين على إدارة الموارد البشرية بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين االهتمام ب
 وتحسين أداء العمل. نتاجية اإل الفعلية للوظيفة الفعلية من أجل زيادة

 .إنتاجية الموظفين، الموارد البشرية ،تخطيط الموارد البشرية االختيار والتعين، المفتاحية: الكلمات
 

 

Abstract. 
The study aimed to identify the relationship between human resources management 
and the development of the performance of employees of Shikan Insurance and 
Reinsurance Company in Sudan. The problem of the study was represented by the 
following main question: What is the impact of human resources management on 
developing the performance of employees? The main hypothesis: There is a positive 
relationship with a significant impact between human resource management with its 
dimensions (human resource planning, selection and appointment, training, 
performance evaluation, incentives) on the performance of employees in its 
dimensions (employee performance, employee productivity) in Shikan Insurance 
and Reinsurance Company. The descriptive analytical approach was used, and the 
study population consisted of employees of the Shikan Insurance and Reinsurance 
Company, who numbered (500) individuals. The comprehensive inventory method 
was used. Questionnaires were distributed to them, and their number (360) was 
recovered, amounting to (72%), and all of them are valid for analysis. Through data 
processing, the study reached the following main conclusion: There is a positive 
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and significant relationship between human resource management and the 
development of employee performance, and that human resource planning greatly 
affects the performance of employees, and that human resource planning affects 
employee productivity. The study also recommended: The Human Resources 
Department of Shikan Insurance and Reinsurance Company should pay attention 
to selection and appointment and determine the actual needs of the actual job in 
order to increase productivity and improve work performance. 
Key word:   Selection and appointment, human resource planning, employee 
productivity, human resources. 

  تمهيد: 
التغيرات الكبرى والتحوالت العميقة  في شتي المجاالت التي اجتاحت عالمنا المعاصر القت 
بظاللها علي منظمات األعمال فظهرت أنماط ونمازج إدارية قد فرضت نفسها علي بيئة األعمال 

سفة ومنهجية ية وفلفي العقود األخيرة وأحدثت فيها تحوالت إيجابية كبرى في إدارة الموارد البشر 
الجودة الشاملة، ويعتبر العاملين في كل منظمات األعمال هم حجر الزاوية في تحقيق أهداف هذه 
المنظمات فال يكون هناك نجاح إلدارة الموارد البشرية اال بأداء ونشاط هؤالء العاملون فهم مصدر 

غيلي ق المستوى التشكل تطوير وهم العنصر الزي يدفع ويحرك باقي عناصر اإلنتاج لتحقي
 المطلوب . 

بالنظر لألهمية الكبيرة للعنصر البشري وإدارة الموارد البشرية فقد أصبحت إدارة استراتيجية مرتبطة 
 لىاباالستراتيجيات والتخطيط العام في المنظمة، لذلك سعت منظمات األعمال عبر هذه اإلدارة 

ك باطالعها للمهارات العلمية والعملية وذاالهتمام بالموارد البشرية وتعليمها وتدريبها وإكسابها ا
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التقنيات المتطورة ورفدها بالمهارات الفنية والسلوكية للوصول بها الى المستويات القياسية  على
 لميي واقع عاالمطلوبة من األداء وتكوين رأسمال بشري مؤهل قادر علي قيادة هزه المنظمات ف

 تسوده درجة عالية من التنافسية.
 مشكلة الدراسة:

من مشاكل متعلقة بالمشتريات الخارجية وخدمة شيكان للتأمين وإعادة التامين شركة تعاني إدارة  
الى  واألقسام المختلفة مما أدي ذلكالتنسيق بين اإلدارات الفنية العمالء كما توجد صعوبات في 

ف جاءت الدراسة الحالية للتعر الموارد البشرية واإلدارات األخرى بالشركة و خلق فجوة بين إدارة 
مشكلة  عليه يمكن صياغةو  العاملين،على طبيعة العالقة بين إدارة الموارد البشرية وتطوير أداء 

شركة بإدارة الموارد البشرية تؤثر في تطوير أداء العاملين  هلالدراسة بالسؤال الرئيسي التالي: 
 للتأمين وإعادة التأمين؟شيكان 

 وتتفرع منه األسئلة الفرعية األتية:
 هل لتخطيط الموارد البشرية تأثير على أداء العاملين؟ .1
 كيف يؤثر االختيار والتعين على أداء العاملين؟ .2
 ما هو تأثير دور التدريب على أداء العاملين؟ .3
 هل لتقيم األداء دور واضح في أداء العاملين؟ .4
 يجابية للحوافز على أداء العاملين؟ماهي األثار اإل .5
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 أهداف الدراسة:
 تطوير أداء العاملين بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين. التعرف على العوامل المؤثرة في  .1
لتأمين تطوير أداء العاملين بشركة شيكان لو إدارة الموارد البشرية معرفة العالقة بين تطبيق  .2

 وإعادة التأمين.
ن مإدارة الموارد البشرية على تطوير أداء العاملين وضع نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق  .3

 واقع إجابات عينة الدراسة.
اختبار العالقة بين تطبيق إدارة الموارد البشرية وتطوير أداء العاملين بشركة شيكان للتأمين  .4

 وإعادة التأمين.
 لين.تطوير أداء العامفي تساعدهم مين شيكان للتأمين وإعادة التأإلدارة تقديم توصيات  .5

 :لعلميةاأهمية الدراسة 

تستمد الدراسة أهميتها كونها تقدم أطارا لتحقيق أداء مميز من خالل تطبيق إدارة الموارد البشرية  
تغيرات إدارة مبشركات التامين العاملة بالسودان مما يكسبها أهمية علمية تتجلي في الربط بين 

االختيار والتعين، التدريب، الحوافز، تخطيط الموارد البشرية، تقيم األداء وهي  الموارد البشرية
د أهمية للمكتبة والباحثين من خالل س لدراستهم والجمع بينهم ومدى تأثيرها على أداء العاملين

 الفجوة بهذه الدراسة.

ذي ن تساعد متخوعمليا فان نتائج وتوصيات هذه الدراسة من المؤمل أأهمية الدراسة العملية: 
لبشرية إدارة الموارد ابأهمية  بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمينالقرارات باإلدارات العليا 

 تطوير أداء العاملين. علىوتأثيرها 
 



 

6 

 نموذج الدراسة:
 

 

 

 

 

 

 

 م2022الباحثين من أدبيات الدراسات السابقة  دإعدا: المصدر

 فرضية الدراسة الرئيسة:
البشرية،  ردتخطيط الموا)بأبعادها معنوي بين إدارة الموارد البشرية  تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات 

مين وإعادة بشركة شيكان للتأ أداء العاملين على االختيار والتعين، التدريب، تقيم األداء، الحوافز(
    وتتفرع منها عدد من الفرضيات الفرعية. .التأمين

 .بين تخطيط الموارد البشرية وأداء العاملينمعنوي  تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات  .1
 بين تخطيط الموارد البشرية وإنتاجية الموظف.معنوي  يرتأثتوجد عالقة إيجابية ذات  .2
 بين االختيار والتعين وأداء العاملين.معنوي  تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات  .3
 .وإنتاجية الموظف بين االختيار والتعينمعنوي  تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات  .4
 .أداء العاملين بين التدريبمعنوي  تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات  .5
 ة إنتاجية الموظف. بين التدريبمعنوي  تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات  .6

 المتغير المستقل: إدارة الموارد البشرية

 تخطيط الموارد البشرية.1
 االختيار والتعين.2
 التدريب.3
 تقيم األداء.4
 الحوافز.5

  المتغير التابع: تطوير أداء العاملين

 أداء العاملين.1
 الموظفإنتاجية .2

H1 

H2 
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 أداء العاملين.  بين تقيم األداءمعنوي  تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات  .7
 . وإنتاجية الموظف بين تقيم األداءمعنوي  تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات  .8
 .أداء العاملين الحوافزبين معنوي  تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات  .9

 وإنتاجية الموظف. بين الحوافزمعنوي  تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات  .10

 مفاهيم الدراسة:

 إدارة الموارد البشرية: 

دور إدارة الموارد البشرية هو ما تتوق اليه وتتوقعه المؤسسة أو المنظمة من هزه اإلدارة في 
تقديم الدعم والرأي والمشورة في كافة المجاالت واألنشطة اإلسهام على بلوغ األهداف المنشودة عبر 

والوظائف الخاصة بإدارة الموارد البشرية كما عليها أيضا لعب دور المنسق بين اإلدارة والعاملين 
كما عرفها  .(19صم، 2015واألشراف على كل ما يخص العالقة بين الطرفين. )القحطاني ،

األنشطة الهادفة الى تطوير الفعالية الجماعية لألفراد العاملين ما كزيم مورينو " على أنها مجموعة 
 (17م،2014)الماحي وآخرون ، في المنظمة

 تخطيط الموارد البشرية:

يعتبر التخطيط مرحلة أساسية من مراحل العملية اإلدارية، فهو يمثل مرحلة التفكير والتقدير  
 وأكثرها مالئمة مع اإلمكانيات المتاحة منوالمفاضلة بين أساليب وطرق العمل الختيار أفضلها 

 (.96م، ص2017 وآخرون )طلحي  ناحية وطبيعة األهداف المرغوب تحقيقها من ناحية أخري.
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 :االختيار والتعيين

في مفهومه العام هو العملية التي تلي في الترتيب الوظيفي عملية االستقطاب واالختيار معنى ب  
منظمات األعمال بناء على خطوات وأسس واجراءات تنظيمية  بانتقاء أفضل العناصر للعمل في

 معينة.
"االختيار والتعيين عملية تنظيمية مخططة هي عبارة عن شكل نظامي متكامل يتكون من عناصر 
أساسية هي : المدخالت , العمليات , المخرجات , والتغذية العكسية المرتدة , وتشتمل على أسس 

نتقاء افضل المتقدمين لطلب التوظف ممن جرى استقطابهم , للتعيين وقواعد علمية , وتسعى الى ا
في وظائف خالية داخل المنظمة , وفق مبادئ العدالة والموضوعية والمساواة بين المتقدمين , 
حيث يتم االنتقاء في ضوء مواصفات وشروط محددة بشكل مسبق مطلوب توفرها فيمن يتم انتقاءه 

ت التي تدعى بمعايير االختيار , من خالل تحليل وتوصيف , ويجرى تحديد هزه المواصفا
 م(.2005)عقيلي،  الوظائف.

 التدريب:
وطرق تزيد معارف االفراد وتزيد مهاراتهم وتغير  استخدام وسائلهو عملية منظمة ومستمرة من  

دة من التأهب ويصبحوا في حالة جدي اإلنتاج وأساليبقناعاتهم وسلوكياتهم فتتحسن التصرفات وطرق 
 بها.يعملون  التيواالستعداد والمهارة العالية في إطار موارد ومتطلبات المؤسسة 

ت تهتم بالتنمية المنظمة للمعارف والمهارات والسلوك واالتجاها يالتدريب هو العملية المستمرة الت 
 . درجة من الكفاءة والفعالية أعلىبوالقناعات المطلوبة للفرد حتى يمكنه القيام بإداء عمله 
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 التدريب:األسس التي يقوم عليها نشاط 

 (3ترتكز التدريبية على مجموعة من األسس تتمثل في: )
 اعتبار التدريب وسيلة الى غاية وليس غاية بحد ذاته. .1
 ليس من الضروري ان يكون كل شخص في المنظمة بحاجة الى تدريب. .2
 اكل فمشكلة سوء االختيار مثال ال تحل دائما بالتدريب.التدريب ليس عالجا لجميع المش .3
 يقوم التدريب على أساس التخطيط والتنظيم. .4
 تختلف طبيعة التدريب من منظمة الى أخرى حسب طبيعة النشاط وطبيعة الوظيفة. .5
 التدريب نشاط مستمر مادامت المنظمة تعمل وتنتج وال ينفذ مرة واحدة في العمر. .6

 : تقييم األداء

" العملية التي تتضمن اإلجراءات المنظمة لتقييم أداء العاملين في أعمالهم الحالية، وبحث  بأنه
 .(77، صم2017)فؤاد،  إمكانية تنميتها وتطويرها في المستقيل.

  :الحوافز

هي عبارة عن عوامل خارجية وتشير الى المكافآت التي يتوقعها الفرد من قيامه بعمل معين. أي 
 أنها تمثل العوائد والتي يتم من خاللها استثارة الدوافع وتحريكها.  

 تعريف األداء: 

بأنه العملية التي يتعرف من خاللها على أداء الفرد لمهامه وقدراته على األداء والخصائص  
زمة لتلبية العمل بنجاح. كما يعرف األداء بأنه المسئوليات والواجبات واألنشطة والمهام التي الال
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يتكون منها عمل الفرد الزي يجب عليه القيام به على الوجه المطلوب في ضوء معدالت في 
 (24م، ص1999)الحسبان ، استطاعة العامل الكفء المدرب القيام بها.

 ل(:قياس إنتاجية الموظف )العام

عملية قياس اإلنتاجية هي إحدى العمليات التي تهدف الى تحقيق نسبة مخرجات أكبر من نسبة  
المدخالت، تلك العملية التي أصبحت توجها عالميا، إذ تسعي كبري المؤسسات الى عملية زيادة 
اإلنتاجية بصورة متطورة، بهدف الحصول علي أكبر نسبة استفادة من العاملين بها، وزلك من 
خالل قياس إنتاجية الموظف، للتعرف على قيمة المدخالت التي يقوم بها، ومن ثم محاولة تحقيق 

 م(.2020، )آيةمخرجات اعلي. 

  معدل إنتاجية العاملين:

معدل إنتاجية العاملين في المؤسسات ال يرتبط بعدد الساعات التي تفرضها بعدم إنتاجية العمل 
األبحاث الى انه في غضون ثماني ساعات من اليوم، يكون بنصف زلك الوقت، فقد أشارت 

دقيقة فقط، ربما قد تزيد إنتاجية العمل لتصل الى ثالثة  53العامل العادي منتجا لمدة ساعتين و
ساعات أو أربعة ساعات، بينما لن يكون معدل إنتاجية العاملين في المؤسسات متوافقا مع عدد 

 .ساعات العمل اليومي

 اسة:منهجية الدر 

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خالل استخدام أدوات اإلحصاء الوصفي التحليلي،  
وقد اعتمد على نوعين من البيانات هي البيانات األولية والثانوية، وتم االعتماد على االستبانة 
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اسي مكأداة رئيسية في جمع البيانات األولية، حيث صممت االستبانة وفق مقياس ليكرت الخ
المتدرج الذي يتكون من خمسة مستويات وتم إعطاء كل مستوي رقم في عملية التحليل وذلك على 

وافق بشدة. وتمت مراعات  ( ال1( ال أوافق)2( محايد)3)ق( وأواف4بشدة ) ق( أواف5النحو التالي: )
كل الجوانب األساسية في صياغة األسئلة لتحقيق الترابط بين الموضوع، بعد االنتهاء من إعداد 
الصيغة األولية لمقاييس الدراسة ومن اجل التحقق من صدق أدارة الدراسة والتأكد من أنها تخدم 

( 4تصاص بلغ عددهم )أهداف الدراسة تم عرضها على مجموعة من المحكمين من أهل االخ
محكم في مجال أدارة األعمال، وبعد استرجاع االستبانة من جميع المحكمين تم إجراء التصويبات 

وتم  استبانة، 500المقترحة. وبذلك تم تصميم االستبانة في صورتها النهائية وتم توزيع عدد 
األفراد لدراسة من (، ويتكون مجتمع ا%72)استبانة صالحة للتحليل بنسبة  360استرداد عدد 

 وتم اختيار مفرداتها عن طريق أسلوببالسودان،  العاملين بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين
 الحصر الشامل.

 ثبات أداة الدراسة:

( وهي 953.والذي بلغت قيمته ) (Cronbach Alpha)فقد تم احتسابه بمعامل ألفا كرونباخ  
 قيمة تدل على ثبات أداة الدراسة.

 (.1981)عز عبد الفتاح، األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 لوصف خصائص العينة.  :اإلحصاء الوصفي1.

 .قياس الموثوقية و االتساق الداخلي للمتغيرات الرئيسية للدراسة :ألفا كرو نباخ2.
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غير من تقيس كل مت التيلقياس االختالفات بين العبارات التحليل العاملي االستتتتتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتتتتافي: 3.
 .متغيرات الدراسة

التحليل العاملي التوكيدي: للوصتتتتتتتتتتتول إلى جودة توفيق متغيرات نموذج الدراستتتتتتتتتتتة حيث تجري 4.
 تغيرات في النموذج وتعديالت في الفرضيات بنا علي نتائج التحليل العاملي.

اد العينة تجابة أفر المتوستتتتتتطات الحستتتتتتابية واالنحرافات المعيارية: لتحديد األهمية النستتتتتتبية الستتتتتت5.
 تجاه محاور وأبعاد أداة الدراسة.

 .المتغيرات الرئيسية درجة االرتباط بين بيرسون: لمعرفةارتباط 6.

 (360العينة =  )حجممعدل استجابة المبحوثين  حيوض (1)جدول 

 النسبة العدد البيان
 %100 500 مجموع االستبانات الموزعة للمستجيبين

 %80.4 402 تم إرجاعها مجموع االستبانة التي

 %19.6 98 االستبانات التي لم تسترد

 %7 35 االستبيانات غير الصالحة نسبة لبياناتها المفقودة

 %1.4 7 االستبيانات غير الصالحة نسبة إلجاباتها المتشابه 

 %72 360 الصالحة للتحليل  تعدد االستبانا

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  ينالباحث المصدر: إعداد



 

13 

 تحليل بيانات الدراسة الميدانية:

قياس الستبانة الدراسة ل األجراءتأتي أهمية هذا الدراسة:  لنموذجالتحليل العاملي االستكشافي 
تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة حيث يتم توزيع عبارات  التياالختالفات بين العبارات 

يرات معيارية يتم فرضها وتوزع عليها العبارات التي تقيس كل متغير على االستبانة على متغ
عن الوسط الحسابي وتكون العالقة بين المتغيرات داخل العامل الواحد أقوى من  انحرافهاحسب 

 ألساسيةاالتحليل العاملي االستكشافي للمكونات  أن أي األخرى.العالقة مع المتغيرات في العوامل 
المستقلة  (العواملويل الرياضي لعدد كبير من المتغيرات وعدد قليل من المكونات )التح إلىيهدف 

المتعامدة ويتم ذلك التحويل على مصفوفة االرتباطات بين المتغيرات وكل مكون أو عمود يتكون 
 األخرى.قليلة الترابط مع المكونات  األساسي،من متغيرات شديدة الترابط مع مكونها 

لتدوير المحاور عموديًا ذلك الهدف على نحو  Varimax األقصتتتتىوتحقق طريقة التباين  
 على loadingمكون معين من خالل تحميلتته إلى ينتميمتغير متتا  أنكبير ويمكن الحكم على 

 وبمراعاة الشتتتتتتتتتتروطاإلحصتتتتتتتتتتائية، ذلك العامل وكلما زادت القيمة المطلقة للتحميل زادت المعنوية 
 تتمثل في النقاط التالية: التي( (Hair et al, 2010( وChurchill,1979حددها ) التي

 أكثر.أو  0.60عباره أو متغير  لكل Alphaيكون معامل الثبات  أن .1
 0.50من  أكبريكون معامل ارتباط كل عبارة أو متغير بالعامل  أن .2
 أكثر.أو  0.50يكون معامل تحميل العبارة أو المتغير على العامل الواحد  أن .3
 الوقت.من عامل وأحد في نفس  أكثرتكون العبارة قد تم تحميلها على  أال .4
 صحيح.عامل عن وأحد  لكل Eigen Value تقل قيمة ايجن أال .5
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  النموذج:صالحية 

في إجراء  (smart PLS) اإلحصتتتتائيبرنامج التحليل  استتتتتخداممن صتتتتالحية النموذج تم  للتأكد
 أبعادن من الدراستتة المكو  التوكيدي لنموذجعملية التحليل العاملي االستتتكشتتافي والتحليل العاملي 

قياس ل استخدمت( حيث تم إعطاء كل عبارة من العبارات التي واألداءالموارد البشرية  إدارةهي )
ت التي يقل فيها عبارة( تم حذف العبارا23على)كل متغير في االستتتبانة حيث احتوت االستتتبانة 

0.7، (James Gaskin 2014) ( نتتتتتائج عمليتتتتة التحليتتتتل العتتتتاملي 2ويوضتتتتتتتتتتتتتتتح الجتتتتدول )
 (.عبارة11)لنموذج الدراسة المكون من  االستكشافي
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 (360 العينة:)حجم  االستكشافي لنموذج الدراسة( التحليل العاملي 2الجدول )
 أداء المتغيرات 

 العاملين
 االختيار
 والتعيين

 الهياكل الحوافز التدريب
 االتصاالت

 إنتاجية
 الموظف

 تخطيط
 لموارد

 البشرية

 تقييم
 األداء

        0.752 1اداء_العاملين

        0.84 2اداء_العاملين

        0.834 3اداء_العاملين

        0.853 4اداء_العاملين

       0.96  2االختيار_والتعيين

       0.855  3االختيار_والتعيين

      0.843   1التدريب

      0.882   2التدريب

     0.853    1الحوافز

     0.859    2الحوافز

     0.849    3الحوافز

     0.868    4الحوافز

    0.909     2الهياكل_االتصاالت

    0.909     3الهياكل_االتصاالت

    0.823     4الهياكل_االتصاالت

   0.943      1انتاجية_الموظف

   0.943      11انتاجية_الموظف

   0.876      12انتاجية_الموظف

   0.896      2انتاجية_الموظف

  0.837       1تخطيط_الموارد_البشرية

  0.96       2تخطيط_الموارد_البشرية

  0.931       3تخطيط_الموارد_البشرية

  0.929       4تخطيط_الموارد_البشرية

 0.913        1تقييم_االداء

 0.941        2تقييم_االداء

 0.76        3تقييم_االداء

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .716 

Bartlett's Test of Sphericity 103.517 

Total Variance Explained 92.218 

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  ينالباحث لمصدر: إعداد
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 :لنموذج الدراسةالتوكيدي التحليل العاملي 
(في إجراء عملية التحليل العاملي AMOSحزمة برنامج التحليل اإلحصائي ) استخدامتم   

ن الفرضيات المتعلقة بوجود أو عدم وجود عالقة بي الختباريستخدم هذا النوع .التوكيدي للنموذج
جموعة وذج العوامل على التعبير عن مميستخدم في تقييم قدرة ن. أيضا المتغيرات والعوامل الكامنة

 .وكذلك في المقارنة بين عدة نماذج للعوامل بهذا المجال ،البيانات الفعلية
وفة لمتغيرات الداخلة في التحليل والمصففي ضوء افتراض التطابق بين ا :مؤشرات جودة النموذج

المفترضة من قبل النموذج تنتج العديد من المؤشرات الدالة على جودة هذه المطابقة، والتي يتم 
 قبول النموذج المفترض للبيانات أو رفضه في ضوئها وتعرف بمؤشرات جودة المطابقة

 ( مؤشرات جودة المطابقة3الجدول )
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  ينالباحث المصدر: إعداد

 االعتمادية وصالحية متغيرات الدراسة: 

 احتساب(،تم 1إلى  0يستخدم تحليل االتساق للعثور على االتساق الداخلي للبيانات ويتراوح من ) 
 خرون باك( للعثور على اتساق البيانات الداخلي ،اذا كانت قيم معامل ألفا خكرون باقيمة )ألفا 
 خن باكرو االتساق الداخلي للمتغيرات كبير ، والتخاذ قرار بشأن قيمة الفا  ، يعتبر1أقرب إلي

المطلوبة يتوقف ذلك على الغرض من البحث ففي المراحل األولى من البحوث األساسية تشير 
Nunnally)  ،(1968  المصداقية من أنإلى) تكفي وأن زيادة المصداقية ال 0.60 -0.50 )

 CMIN DF CMIN/DF CFI SRMR RMSEA PClose المؤشر

 1.00 0.040 0.129 0.921 6.972 34 517.001 النسبة

 مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة التفسير
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 خكرون باقيمة ألفا  أنأقترح  (Hair et al, 2010) أماوربما تكون إسراف،  (0.80) من كثر
فما فوق مقبولة. جدول  0.50ومع ذلك يعتبر ألفا كرونباخ من  0.70أن تكون أكثر من يجب 

( يوضح نتائج اختبار الفا كرونباخ بعد إجراء التحليل العاملي االستكشافي واختبار المتوسطات 6)
 واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة.

 المعيارية لكل متغيرات الدراسة ( يبين االعتمادية والمتوسطات واالنحرافات4جدول )

الوسط  االعتمادية نوع المتغير المتغيرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 األهمية النسبية

 
 

 مستقل

 1=84.18% 0.72 4.16 0.904 االختيار والتعيين

 4=79.88% 0.82 3.94 0.854 التدريب

 2=81.71% 0.79 4.04 0.917 الحوافز

 الموارد تخطيط
 البشرية

0.954 4.00 0.82 %80.00=3 

 5=76.84% 0.82 3.99 0.907 األداء تقييم

 1=82.35% 0.81 4.12 0.892 العاملينأداء  تابع

 2=80.26% 0.82 4.01 0.954 الموظفإنتاجية 

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  ينالباحث المصدر: إعداد
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( أعاله الذي يبين أن المتوسطات لجميع متغيرات الدراسة اعلى من الوسط 4يالحظ في الجدول )
الفرضي، واالنحراف المعياري أقرب إلى الواحد وهذا يدل على التجانس بين إجابات أفراد العينة 

دارة إ يمكن ترتيبها وفقًا لألهمية النسبة كاالتي المتغير المستقلو عن جميع عبارات المتغيرات، 
يم األداء. أما ، التدريب، تقيالبشرية الموارد تخطيط، الحوافزالموارد البشرية: االختيار والتعيين، 
 .الموظف، إنتاجية العاملينالمتغير التابع أداء العاملين: أداء 

  (:Person Correlationتحليل االرتباط )

تم استخدام تحليل االرتباط بين متغيرات الدراسة بهدف التعرف على العالقة االرتباطية بين  
 ،  فكلما كانت درجة االرتباط قريبة من الواحد الصحيح فإن المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

كلما  حذلك يعني أن االرتباط قويًا بين المتغيرين وكلما قلت درجة االرتباط عن الواحد الصحي
ضعفت العالقة بين المتغيرين وقد تكون العالقة طردية أو عكسية ، وبشكل عام تعتبر العالقة 

( ويمكن اعتبارها متوسطة اذا تراوحت 0.30ضعيفة إذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من )
عتبر ( ت0.70اذا كانت قيمة االرتباط أكثر من ) أما(  0.70 – 0.30قيمة معامل االرتباط بين )
 .العالقة قوية بين المتغيرين
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 ( تحليل االرتباطات بين متغيرات الدراسة5الجدول رقم )

 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغيرات  الرقم

               1 العاملينأداء  1

             1 0.087 االختيار والتعيين 2

           1 0.391 0.322 التدريب 3

         1 0.271 0.035 0.329 الحوافز 4

       1 0.218 0.219 0.141 0.514 الموظف إنتاجية 5
     1 0.365 0.04- 0.52 0.53 0.286 لياالع تأييد اإلدارة 6
تخطيط الموارد  7

 البشرية
0.49 0.546 0.215 0.238 0.508 0.479 1   

 1 0.58 0.669 0.339 0.183 0.471 0.539 0.359 األداءتقييم  8
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  ينالباحث المصدر: إعداد

Structural Equation Modeling [SEM] البنائية:المعادلة  نمذجه 

 الكامنة المتغيرات من مجموعة المباشرة بين وغير المباشرة الخطية للعالقات مفترض نمط وهو
 مزايا، عدة من األسلوب هذا به لما يتمتع المسار، تحليل أسلوب استخدام وبالتحديد والمشاهدة،

 يماثل فيما المسار تحليل ويستخدم (Barbara G Fidell,1996) الدراسة.  طبيعة مع تتناسب
 لتحليل امتداداً  يعتبر تحليل المسار أن حيث المتعدد، االنحدار تحليل فيها يستخدم التي األغراض
 التفاعالت نمذجه في الحسبان يضع أنه حيث فعالية أكثر المسار، تحليل ولكن المتعدد، االنحدار

 وأخطاء Nonlinearities وعدم الخطية The Modeling of Interactionsالمتغيرات ، بين
 Jeonghoon)المستقلة ) بين المتغيرات  Multicollinearity المزدوج الخطي واالرتباط القياس،

,2002  .  
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 أداء العاملينو الموارد البشرية  إدارةعالقة بين ال فرضية الدراسة (1الشكل )

 

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  ينالباحث المصدر: إعداد

التعرف  ( والذي يهدف إلىBy using Smart PLSعن )لقد تم استخدام اختبار تحليل المسار 
 T statisticتم االعتماد على  معامل )  (.1كما في الشكل ) واألداءالموارد البشرية  إدارة إثر

( لمعرفة التغير المتوقع في المتغير التابع بسبب التغير الحاصل في وحدة واحدة من المتغير 
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للحكم على مدى معنوية التأثير، حيث تم  0.05المستقل ، .وقد تم االعتماد على مستوى الداللة 
اللة يرات ذات دمقارنة مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة مستوى الداللة المعتمد، وتعد التأث

 ( 0.05إذا كانت قيمة مستوى الداللة المحتسب أصغر من مستوى الداللة المعتد ) إحصائية
حيث ان ,أخر الىحيث يتم التعرف على المعنوية من خالل المسار الذي ينتقل من المتغير 

 (.P>005عند مستوي معنوية )عند مستوي  أخر الىمتغير المسار الذي ينتقل من 
 أداء العاملينالموارد البشرية و  إدارة( يبين قيم تحليل المسار بين 6)الجدول 

 Original المتغيرات   
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

 النتائج

 تأثيرال يوجد  0.109 1.606 0.233 0.326- 0.375- العاملينأداء < - االختيار والتعيين

 تأثيرال يوجد  0.22 1.227 0.221 0.249- 0.271- الموظفإنتاجية < - االختيار والتعيين

 تأثيرال يوجد  0.191 1.309 0.213 0.255 0.279 العاملينأداء < -التدريب 

 تأثيرال يوجد  0.534 0.622 0.255 0.135 0.159 الموظفإنتاجية < -التدريب 

 تأثيرال يوجد  0.632 0.479 0.252 0.147 0.121 العاملينأداء < -الحوافز 

 تأثيرال يوجد  0.868 0.166 0.205 0.063 0.034 الموظفإنتاجية < -الحوافز 

 تأثيريوجد  0.01 2.574 0.22 0.542 0.566 العاملينأداء < -البشرية  الموارد تخطيط

 تأثيريوجد  0.007 2.686 0.215 0.544 0.576 فالموظإنتاجية < -البشرية  الموارد تخطيط

 تأثيرال يوجد  0.666 0.432 0.196 0.074 0.085 العاملينأداء < - األداء تقييم

 تأثيرال يوجد  0.81 0.24 0.299 0.102 0.072 الموظفإنتاجية < - األداء تقييم

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية  ينالباحث المصدر: إعداد

ة وإنتاجي)أداء العاملين  على البشرية يؤثرالموارد  ان تخطيطأعاله يتضح ( 6)الجدول من 
اء أد علىباقي المتغيرات ال تؤثر  . في حين ان0.05عنوية كانت اقل من مالن قيمة ال( الموظف

   .0.05من  أكبرقيمة مستوي الداللة  نالعاملين ال
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 أواًل: النتائج:
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

يكان للتأمين بشركة ش وأداء العاملينبين إدارة الموارد البشرية  جزئي تأثيرتوجد عالقة إيجابية ذات 
    .النتائج التاليةوتتفرع منها  وإعادة التأمين.

 .العاملين أداء علىاالختيار والتعيين ال يؤثر  .1
 .الموظف إنتاجية علىاالختيار والتعيين ال يؤثر  .2
 .العاملين أداء علىالتدريب ال يؤثر  .3
 .الموظف إنتاجية علىالتدريب ال يؤثر  .4
 .العاملين أداء علىالحوافز ال يؤثر  .5
 .الموظف إنتاجية علىالحوافز ال يؤثر  .6
 .العاملين أداء علىتخطيط الموارد البشرية يؤثر  .7
 .الموظف إنتاجية على البشرية يؤثرتخطيط الموارد  .8
 .العاملين أداء علىال يؤثر  األداءتقييم  .9

 .الموظف إنتاجية علىال يؤثر  األداءتقييم  .10

 ثانيًا: التوصيات: 
ختيار االعلى إدارة الموارد البشرية بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين االهتمام ب .1

 اجية الموظفنتاإل وتحديد االحتياجات الفعلية للوظيفة الفعلية من اجل زيادةوالتعيين 
 وتحسين أداء العمل.
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ان تتابع باهتمام مستمر برنامج الرواتب والحوافز التي تقدمها  على إدارة الشركة .2
 لموظفيها من أجل إكمال أعمالهم ضمن المواعيد العمل المحددة.

العاملين، بهدف تحديد  ألداءتقييم شامل  على إدارة الموارد البشرية ضرورة إعادة .3
تحسين  شأنهكفاءتهم لترقيتهم لمناصب أعلى من المناصب التي يشغلونها، هذا من 

 .أدائهم
رة البشرية والعمل على تقليل وقت دو تخطيط الموارد على إدارة الشركة االهتمام أكثر ب .4

 الخدمة.
وتجديد أنظمة الموارد البشرية مثل نظام المكافآت  وإصالحمراجعة على إدارة الشركة  .5

اميكية ر دينلكي تكون أكث االستقطابوالترقية والتحفيز والتدريب والتعويض وعمليات 
 .بشكل دائم األنظمةوفعالية ومراقبة سير عمل هذه 

ما يعزز عالقة م االستراتيجي لتطوير المنتجات المبتكرةالتخطيط ضرورة التركيز على  .6
 قوية مع شركائنا من أجل الملكية المشتركة وتحقيق األهداف.
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