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شك ـر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ،كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم
سلطانه ،والصالة والسالم على سيد الخلق ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم،
وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
وامتثاال لقول اهلل تعالى(" :ومن شكر فـإنما يشكر لنفسه )" النمل  ،04فيسعدني بعد إتمام
دراستي التي أنعم اهلل علي بالتوفيق بإنجازها ،أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى جامعة
المسيلة ،وعمادة الدراسات العليا ،وإلى كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسييرالتي أتاحت لي فرصة إكمال دراستي
العليا ،وإلى أعضاء الهيئة التدريسية الكرام بقسم علوم التسير.
وأوجه الشكر والتقدير إلى الدكتور :بوقـرة رابـح على ما أبداه من إشراف كريم ونصح
سديد وتوجيه مفيد ،فبارك اهلل له في علمه وعمله وجزاه اهلل خير الجزاء.
كما يسرني أن أتقدم بالشكر واالمتنان لعضوي لجنة المناقشة لتفضلهما بقبول مناقشة
هذه الرسالة ولدورهم الكبير في إثراء واغناء هذه الدراسة من علمهم وخبرتهم.
كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى السادة المحكمين لما قدموه من جهد ووقت في
تحكيم االستبانة ،وإلى كل من أسدى لي مشورة أو قدم لي نصيحة ومعونة ،أو ساهم في
إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد ،وأخص بالذكر الدكتور رابح بلعباس واألستاذ
سليمان من والية سكيكدة لهم مني جميعا خالص التقدير وجزاهم اهلل عني خير الجزاء.
وأقدم جزيل الشكر والعرفـان إلى والدي العزيزين اللذين لم يبخال على بالعطاء والدعاء،
وجميع أفراد أسرتي الذين قدموا لي كل الدعم والرعاية ،والى أختي وصديقتي ورفيقة
دربي ليلى ضباب.
وأخيرا أسال اهلل تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ،وأن يجزيهم كل الخير
والتوفيق والنجاح ،وأن يتقبل مني هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،وأن يغفر زلتي ويقبل
عثرتي ،فما كان فيه صواب فمن اهلل وتوفيقه ،وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ،واهلل
ولي التوفيق.

غانم هاجرة

مقـــ
ـــــ
دمة

مقدمــــــــة
مقدمــة:
إن قدر تا تلمداتار تلبشداة ال تقد أهمةد عدن بدقق تلمداتار تألخدا ،فقلعنصدا تلبشدا هدا أسدق
تلنشقط تإلنتقج تلذ أتقح فاصد تالسدتالل تألمثد لبدقق تلمداتار تلمتدافا بقلمنظمد اتلعنصدا تلبشدا ةعدر

أهم قا ،ب اأعظمهق أث تا ف نشقط تلمنظم هذت مق جعله ةحضى بقهتمقم كبةا من طاف مختلف تلمفكاةن

ف مجق تلتسةةا اتن تختلف راج تألهمة اتلمعقةةا تلمستخرم ف ذلك فهدم ةجمعدان علدى رااه تلفعدق
ف تإلبرتع تالبتكقا اتلتجرةر.

اأمدقم حدر تلتطداا تلتكنالداج

تالقتصدقر اتلتاسد فةده بقسدتخرتم أحدر تلدنظم فد تلعمد اتالةدا

مفدقهةم اأسدقلةب تإلرتا اكدذت تتسدقع رتئدا تألعمدق اتعدرر تلتخصصدق ازةدقر حدر تلمنقفسد تلتد لهدق تدثثة تا
عمةقق على تلتخطةط تإلستاتتةج للماتار تلبشاة ك ذلك جع من تالستثمقا ف تلمداار تلبشدا حتمةد ال

بدر منهدق إذ ةتدة فاصد تكداةن تلقدرا تلتنقفسدة فخلد تلقةمد تلمضدقف إذن بتحقةد تلمةدز تلتنقفسدة تلتد

أصبح ضااا أكثا منهق اغب لمسقةا تالة تا تلبةئد علدى تلمسدتاةةن تلدرتخل اتلخدقاج بمدق ةحقد تلبقدق

لذلك أصب ل تزمدق علدى هدذه تألخةدا تسدةةا ماتارهدق تلبشداة افد منظداا تلجدار كانهدق

ف سقح تألعمق

تتاقف علةهق عملة تحاة تلمرخل تلمقرة رتخ تلمنظم إلى سل اخدرمق

تلك تلماتار تلبشاة أكثا مهقا اكفق

امعافد اةفدا

تألمدا تلدذ ةحدتم أن تكدان

تلدتحكم فد جدار تلدك تلكفدق ت تلفارةد اتاظةدف

تلمعاف تلكقمن فةهق بسبب تاتكقز تنقفسة تلمنظمق علةهق .اتننق نشةا علدى أن تالهتمدقم بدقلماتار تلبشداة

امحقالد د تنمةد د اتحس ددةن أرتئه ددق ةع ددر تلرعقمد د تألال ددى اتألخة ددا تلتد د تمك ددن تلمنظمد د فد د تحقةد د أه ددرتفهق
اتالستماتا ف نشقطهق اكذت تلاف من فعقلةتهق اكفق تهق.

إشكالية البحث:
المق كقن

تلماتار تلبشاة تحت تألهمة ف تحقة أهرتف تلمنظمق

فإن تألما ةتطلب تالهتمقم

بشؤانهق من قب جه إرتاة متخصص تاتكز فةهق جمة تلاظقئف اتألنشط ذت

تلعلق بهق اتلت

تضمن تافا قرا عقل من تلتنظةم اتالستثمقا ف هقته تلماتار.

اتنطلقق من هذت قمنق ببلاا هذه تإلشكقلة بصةال تلتسقؤ تلتقل :

كيف تساهم إدارة الموارد البشرية من الرفع في كفاءة وفعالية المنظمة؟
من خل إشكقلة تلبح

اتلقصاا ااف كفدق
على تلتسقؤال

تلتقلة :

 مق مفهام تلكفق

تلجاهاة ةتضد أن مشدكل تلبحد

تتاكدز علدى معقلجد نداتح تلضدعف

افعقلةد تلمنظمد محد تلر تاسد تلمتمثلد فد جقمعد تلمسدةل
اتلفعقلة تلتنظةمة ؟

 مق لمقصار بقلجار اجار إرتا تلماتار تلبشاة ؟
 ه تؤثا جار تلماتار تلبشاة على تلفعقلة تلتنظةمة ؟

أ

اهدذت مدق ةدرف لبجقبد
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 مق ها ماق إرتا تلماتار تلبشداة فد جقمعد تلمسدةل ؟ امدق مدر ،فعقلةد إسدتاتتةجة تطداةا تلمداتار
تلبشاة تلمعتمر من طافهق؟

 هد د تتاتفد د تلثققفد د تلتنظةمةد د تلس ددقئر (م ددن حةد د

تألنم ددقط تلقةقرةد د

اتلتققلة ددر تقنة ددق

تلع ددقرت

تلتراةب اضق تلماظفةن) ف تلجقمع م تلثققف تلتنظةمة تلاتجب تاتفاهق لتحسةن كفدق
تلمنظم ؟

افعقلةد

فرضيات البحث:
لبجقب على تلتسقؤال

تلسقبق اتلت تمث إشكقلة تلبح

قمنق بصةقغ تلفاضةق

 -1تقام إرتا تلماتار تلبشاة بممقاس أنشطتهق اف متطلبق
تلمنظم تلحقلة اتلمستقبلة

 -2تؤثا جار إرتا تلماتار تلبشاة على فعقلة اكفق

اتحتةقجق

تلتقلة :

تنفةذ اتنجقز إستاتتةجة

تلمنظم

 -3تاجر فاا جاهاة بةن تلثققف تلتنظةمة تلسقئر ف تلجقمع اتلثققف تلتنظةمة تلمطلاب لتطبةد
جار إرتا تلماتار تلبشاة .
أهمية البحث:
تسدتمر هددذه تلر تاسد أهمةتهددق مددن خدل تلنظددا تلمت تزةددر للمداتار تلبشداة مددن جهد اتحسددةن تلفعقلةد

من جه ثقنة

ابصف عقم فإن أهمة بحثنق تظها فد أن مفهدام إرتا تلمداتار تلبشداة مدن أهدم تلمفدقهةم

تإلرتاة د تلمطااح د ف د تلعصددا تل داتهن فقددر أثب د

فقعلةتدده ف د تلعرةددر مددن تلمنظمددق

تلت د ققم د

اتلهددرف تألسقسد تلددذ ةحققدده مفهددام جددار إرتا تلمداتار تلبشداة هددا تحسددةن جددار تلخددرمق

ةحق اضق تألطاتف.

بتطبةقدده

تلمقرمد بمددق

أهداف البحث:
نهرف من خل بحثنق إلى تلتعاف اتإللمقم بمختلف تلتطا تا

تلحقصل ف

مجق إرتا تلماتار

تلبشاة اتلى محقال معاف اتق إرتا تلماتار تلبشاة ف جقمع تلمسةل اتإلستاتتةجةق

تلت تتبعهق ف

تطاةا هذه تألخةا بقإلضقف إلى:

 -1بةقن اشاح تإلطقا تلعقم لمفهام جار إرتا تلماتار تلبشاة اتلتعاف على متطلبقتهق امعاققتهق
 -2تاضة أهمة تحسةن اتلاف من تلفعقلة اتلكفق
 -3تاضة

مكانق

تلجقمع اخصقئصهق امشكلتهق اتقاةم تلخطط اتلسةقسق

تلمطبق ف

اتقاةم مر ،تلؤم تلثققف تلسقئر ف

تلجقمع م

تلجقمع امر ،تاتفقهق م متطلبق

 -4راتس تلثققف تلتنظةمة ف
متطلبق

تلتنظةمة

تلجقمع

إرتا تلماتار تلبشاة

إرتا تلماتار تلبشاة

ب
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 -5تقرةم مجماع من تلمقتاحق

تلت قر تؤر

تلماتار تلبشاة بنجقح ااف كفق

ف حق تألخذ بهق إلى تطبة مفهام جار إرتا
تلمقرم من طاف تلجقمع .

افعقلة تلخرمق

أسباب اختيار الموضوع:
تكمن أسبقب تختةقانق لهذت تلماضاع ف :
 تقتاتح تلماضاع من طاف تلركتاا تلمشاف اتقتنقع بطاحه اةنراج ضمن مجق تلتخصص (فاع
إرتا تلمنظمق )

 أهمة تلماتار تلبشاة بقلنسب للمنظم

تلجزتئاة

 شعاانق بقألهمة تإلستاتتةجة للماتار تلبشاة بقلنسب للمنظمق
 اغبتنق ف تلتخصص ف هذت تلمجق مستقبل
 تطاةا ااف مستا ،قراتتنق تلعلمة ف تلبح
 محقال

لف

تنتبقه تلبقحثةن امسئال

تلعلم

تلمنظمق

تلجزتئاة

إلى تلتاكةز على هذت تلماار

تالستاتتةج .
حدود البحث:

الحدود المكانية :مح تلراتس جقمع تلمسةل .

الحدود الزمنية.2012-2010 :
أسلوب البحث:

صدح تلفاضدةق

سدنعتمر فد

ابالدا

تإللمدقم بجاتندب تلبحد

بحثندق علدى تلمدنه تلتدقاةخ بمدق ةنقسدب سدار مختلدف م تاحد تطداا إرتا تلمداتار تلبشداة

اعلدى تلمدنه

تلاصدف عندر تحلةد تلتعدقاةف اتلنظاةدق
اجار تإلرتا اكذت تلكفق

اتإلجقبد علدى تإلشدكقلة اتثبدق

تلمتعلقد بدقلماتار تلبشداة اتإلرتا تإلسدتاتتةجة للمداتار تلبشداة

اتلفقعلة ف هقتده تألخةدا بالدا

تإللمدقم بهدق مدن خدل تلمسد تلمكتبد بالةد

تلاقداف علدى تلم تاجد بقللالد تلعابةد اتالنجلةزةد اكدذت تلمجدل
اتلملتقةدق

تلتد تنقالد

اتألبحدق

تلسدقبق اماتقد تالنتاند

هدذت تلماضداع اعلدى مدنه ر تاسد تلحقلد فد تلفصد تلتطبةقد تلدذ سدنعتمر فةده

علدى تالسدتمقا تلماجهد بالةد تلاقداف علدى اتقد امكقند تلمداتار تلبشداة فد جقمعد تلمسدةل اتلجهدار

تلمبذال ف تطاةاهق.

الدراسات السابقة:

ج
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افةمق ةخص تلراتسق

تلسقبق هنقك بع

تألسقتذ اتلطلب تلجقمعةةن تلجزتئاةةن ققمات براتسق

قاةب إلى تإلشكقلة تلت تنقالتهق منهم:

 أثـر التسـيير اإلسـتراتييي للمـوارد البشـرية وتنميـة الكفـاءات علـ الميـزة التنافسـية للمؤسسـة
االقتصادية (مدخل اليودة والمعرفة) :أطااح ركتااته للبقحد
تالقتصدقرة اعلدام تلتسدةةا جقمعد تلج تزئدا  5002حةد
تلتسدةةا تإلسدتاتتةج

سـمللي يحضـي مدن كلةد تلعلدام

اكدز تلبقحد

للمداتار اترتا تلجدار تلشدقمل اتلتسدةةا تإلسدتاتتةج

اتلمعاف ف تنمة تلماتار تلبشاة

اتطاةا تلمةز تلتنقفسة للمؤسس .

فد ر تاسدته علدى راا
للد أا

مدق تلفكدا

 االستثمار في الموارد البشرية (التدريب) :مذكا مقجستةا من إعرتر تلطقلب نبق بوبكر من كلة
تلعلام تالقتصقرة اعلام تلتسةةا جقمع تلجزتئا  2003حة
اظةف تلماتار من خل مختلف تلمرتا

تلبشاة .

ققم تلطقلب بقلتعا

إلى تطاا

ثم ققم بتحلة تلتراةب بقعتبقاه أهم أرت لتطاةا تلماتار

 إستراتييية تطوير الموارد البشرية -راتس حقل مجم صةرت لصنقع تألراة  -اه عبقا عن
مذكا لنة شهقر مقجستةا ف علام تلتسةةا جقمع تلجزتئا من إعدرتر تلطقلدب تبدااا عدل

أمق تلفتا تلت غطتهق هذه تلراتس بةن .4002-6991

 تلملتقى تلرال حا تلتنمة تلبشداة افداص تالندرمقج فد تقتصدقر تلمعافد اتلكفدق ت تلبشداة 09 -

10مدقا  2004العنصـر البشـر مـن منطـق اليـد العاملـة إلـ منطلـق الرأسـمال اإلسـتراتييي.

مداخلة األستاذ بن عيس محمد المهد .قسم علوم التسيير.يامعة ورقلة .ةا ،فةه أن تلتسةةا
بقلمفهام تلحقل ةنظا للماار تلبشا لة

عنصا أا ماار إنتقج فقدط بد مداار إسدتاتتةج ةحقد

تالمتةدقز اتلمةدز تلتنقفسدة للمؤسسد باتسدط تنمةد تلكفدق

اتطاةاهدق ابدذلك تنتقلندق مدن تلمنطد

تالستالل تألمث للفار إلى منط تلتنمة اتلتاقة تلعظمى له.
هيكـل البحـث:

سةتضمن بحثنق ثل

فصا حة

سنتطا ف الفصل األول تلمعنان بمقهة اأبعدقر إرتا تلمداتار

تلبشاة إلى تلمفقهةم تلمتعلق بإرتا تلماتار تلبشاة ام تاحد تطااهدق اتلعاتمد تلبةئةد تلمدؤثا فةهدق اماقعهدق
امكقنتهدق فد

تلمنظمد  .افد

الفصـل الثـاني سدنتطا إلدى مختلدف تلمفدقهةم تلمتعلقد بقلفعقلةد اتلكفدق

اتحرةق اأفق إرتا تلماتار تلبشاة ف تلاف منهمق فد تلمنظمد  .االفصـل الثالـث سةضدم مدرخ تمهةدر
اهددا مخصددص للتعاةددف بقلمؤسس د مح د تلر تاس د
تحسةن تلفعقلة اتلكفق

للمنظمد محد تلرتاسد امحقالد تقةدةم مدر ،فقعلةتهدق فد تحقةد ذلدك اسدنتعا

فةدده إلددى تاظةددف تلةددر تلعقمل د
مكانق

ثددم نتطددا فةدده لعددا

راا إرتا تلم داتار تلبش داة ف د

تلتددراةب بقلمنظم د

تألجدداا اتلح داتفز م د تقةددةم أرت تألف داتر اكددذت تاضددة

تلجقمع اخصقئصهق امشكلتهق اتقاةم تلخطط اتلسةقسق

د

تلمطبق ف تلجقمع امر تاتفقهق م

مقدمــــــــة
متطلبق

إرتا تلماتار تلبشاة

ف تلجقمع م متطلبق

اكذت راتس تلثققف تلتنظةمة ف تلجقمع

اتقاةم مر ،تلؤم تلثققف تلسقئر

إرتا تلماتار تلبشاة .

الكلمات المفتاحية:

اليودة :ها مرخ شقم ةهرف إلى تلتحسةن تلمستما على مستاةق

تلتخطةط تنظةم اتحلة ك أنشط تلمنظمق

اةعتمر على

ااظقئف تلمنظمق

اةعتمر على مشقاك امسقنر ك مستاةق

تلمتتقبع .

الفعالية :تعن قرا تلمؤسس على تحقة تألهرتف من خل زةقر حجم تلمبةعق

تلمنظم

اتحقة اضق تلعمل

اتلعقملةن رتخ تلمؤسس اتنمة تلماتار تلبشاة انما تلابحة .

الكفاءة :تالنتفقع من تلماتار تلمقرة اتلبشاة تلمتقح بثق تكلف ممكن .
المـوارد البشـرية :تتمثد

أا تلتعطد

حةد

فد

تألفداتر تلمشدتاللةن أا تلمتعطلدةن أا أالئدك تلدذةن خدقاج نطدق تلعمد

ةدرخ ضدمن هدذه تلفئد تألخةدا كد تلطلبد تلمتفداغةن للر تاسد اتألطفدق

تألعمدق تلدذةن ال ةمقاسدان عمدل بثنفسدهم اذا تلعقهدق

تلمعقش تلذةن ال ةؤران عمل.

غةدا تلقدقراةن علدى تلعمد

اأصدحقب

اتلمحدقلان إلدى

إدارة الموارد البشرية :فن تجتذتب تلعقملةن اتختةقاهم اتعةةنهم اتنمةد قدراتتهم اتطداةا مهدقاتتهم اتهةئد

تلظااف تلتنظةمة تلملئم من حة

تلكم اتلكةدف السدتخاتج أفضد مدق فدةهم مدن طققدق

بذ أكبا قرا ممكن من تلجهر اتلعطق .

األداء :تلقةدقم بثعبدق تلاظةفد مدن مسدؤالةق

تلمراب.

اإلدارة اإلسـتراتييية :مجماعد تلقد تا تا

ااتجبدق

اتلتصدافق

افقدق للمعدر تلمفداا

اتشدجةعهم علدى

أرتؤه مدن تلعقمد تلكدف

تلخقصد بتكداةن اتنفةدذ تإلسدتاتتةجةق

إلنجقز أهرتف تلمنظم .

ه

تلمصدمم

الفصل
األول
النشـ ـأة والتط ـ ـور

التاريخـ ـ ـي إلدارة
الموارد البشرية

النشأة والتطور التاريخي إلدارة الموارد البشـرية

الفصل األول

تمـهيد:
مما ال شا فيا أن نجا

أيا منظما مان المنظما

يعاى ب لدرجا األولا إلا ما تمتلكا مان ماوارد

بشري ؛ ويستدل عل أهمي الموارد البشري فا المنظما الحديثا مان كونها المصادر الحقيقا لتكاوين القادر
التن فسي وتعىيىه  .ذل أن تحقيق التميى ف أداء المنظم لن يستند إل مجرد امتالكها الماوارد الطبيعيا أو
الم لي أو التكنولوجي فحسب؛ بل يستند ف المقا األول إلا قادرته علا تاوفير نوعيا

خ صا مان الماوارد

البشاري التا تمتلا القادر علا تعظاي االساتا د مان هاذ الماوارد ولاديه القادر علا اساتيع ب الماا هي
ومواجها التحادي

واألفكا ر الجدياد التا تسا عد علا اساتالالل الاار

التا تارضاه الظارو

البيئيا

المحيط ب لمنظم .
إن المد الذي تسا ه فيا الماوارد البشاري فا انجا

منظم تها إنما يتوقا

فا المقا األول بماد

كا ء الطريق الت تدار به هذ الموارد فعملي إدار الموارد البشري يمكن أن تس عد المنظما فا مواجها
تحدي

المن فس وخلق القيم وذل عن طريق إيج د بيئ تنظيمي تمكن الموارد البشري من النمو والتطور.
ومن خالل ذل

ت تقسي الاصل إل م يل :

 نشأة إدارة الموارد البشرية ومراحل تطورها؛
 ماهية إدارة الموارد البشرية ،أهدافها ووظائفها؛
 تنظيم الموارد البشرية.
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النشأة والتطور التاريخي إلدارة الموارد البشـرية

الفصل األول

 -Iنشأة إدارة الموارد البشرية ومراحل تطورها:
تعتبر الموارد البشري من أه الموارد اإلستراتيجي ب لنسب للمنظم

حيث يتحدد كل ج نب من

جوانب أنشط المنظم بكا ء ودافعي هذ الموارد؛ األمر الذي جعل إدار الموارد البشري من الوظ ئ

ذا

األهمي الب لال حيث تمثل محور األس س ف تنظي العالق بين المنظم والع ملين وترم إل تحقيق
أهدافه وأهدافه وه بذل تؤثر عل إستراتيجي المنظم وعل مش ريعه .
وعلي فإن هذا المبحث يعتن تحديدا بمع لج العن صر اآلتي :
 نشأ إدار الموارد البشري ؛ المراحل الت ريخي لتطور إدار الموارد البشري ؛ -أه التحوال

التأثير عل إدار الموارد البشري .

ذا

 -1-Iنشأة إدارة الموارد البشرية:
ظهار إيديولوجيا تخا
الد ارسا

األفاراد كعنصاار أس سا فا تحريا العجلا االقتصا دي
تكلاا الااارد والتكا لي

هااو "فرياادري تا يلور" 1وذلا ألن ارتاا

وكا ن ارئااد هااذ

ال أرساام لي جعاال المنظما

تهاات

ب لكا ي اإلنت جي للع ملين حيث أن الح ج لتطوير أس ليب العمل وايج د مع يير للحك علا ماد كاا ء
الارد م أد إل ظهور حرك علميا نشاأ

وبادأ

تعن استخدا المعرف واالستقص ء العلم وتهد
فك ن

ما أفكا ر تا يلور صا حب نظريا اإلدار العلميا التا
إل مبدأ تقسي العمل.

مس هم "ت يلور" ف مج ل إدار الموارد البشري من خالل م توصل إلي من نت ئج أد

إل تالير النظر اتج العنصر البشري وظهور ق عد جديد تعتبر العنصر البشري ع مال مهم ف تنمي
المنظم
النىاع

وب لت ل بن ء االقتص د فل تكن الح ج إل إنش ء جم ع أو نق ب عم لي متخصص ف حل
اإلنس ني إال ف الحرب الع لمي الت ك ن

ك مل وبسبب الضالوط
تل

مثل اإلضراب

المتقدم

ف

والمنظم

ومن ظهر وظيا جديد أوكل

تمثل عم ل المؤسس

والنىاع

الاتر بإنش ء جم ع

انتعش

ق در عل

وتم رس عل العم ل سلط

حرك العمل مم دف بحكوم

الدول

بظرو

العمل

حل المش كل المتعلق

له مهم إدار الموارد البشري ف المنظم .2

وقد عمل ت يلور عل تطبيق مب دئ رئيسي اعتبره سر نج

المنظم

وأه هذ المب دئ:

 العمل بمبدأ العمل وتوىي المسؤولي ؛ -إتب

السبيل العلم ف اختي ر العم ل م تعهده ب لتدريب والتعلي لتحسين مستوي ته ؛

 -تشجي التخص

بين المه ار .

 -1سهيلة محمد عباس ،إدارة الموارد البشرية ،دار وائل للنشر ،عمان ،9111 ،ص.34
 -2عبد الغفار حنفي ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ،المكتب العربي الحديث ،اإلسكندرية ،9114 ،ص.921
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الفصل األول

الث ن من القرن العشرين ظهر ماهو جديد إلدار الموارد البشري أضا علي

م حلول النص

بعدا استراتيجي دف ب لعالق
تقلي

العم لي واإلداري الت

الصن عي بين المجموع

الاجو بينه وخلق جو عمل من سب تحكم طبيع العالق

العالق

اإلنس ني بقي د "التون م يو" والت

بعد نص

توصل

العنصر البشري من خالل تنمي مه رات وقدرات واشب
نه ي القرن العشرين أد

تكي

نش ط ته بالي

الس ئد بين عن صر وامتداد لماهو
أهمي

قرن من الدراس والتج رب إل

ح ج ت ف لتطو ار المستمر الت عرفه الع ل ف

إل تاليير تسيير موارد البشري من وظيا عملي إل وظيا إستراتيجي تمكنه

من مواجه أكبر التحدي .
إض ف إل أن الموارد البشري المتوفر له تتوق
والتطور الصحيحين لشخصي

عل قدر تنظيمه ف المس عد عل النمو

الع ملين فيه .

 -2-Iالمراحل التاريخية لتطور إدارة الموارد البشرية:
مساامي

لقااد تعاادد

إدار الماوارد البشاري عباار التا ري حتا وصاال

بألق ا ب عااد منه ا إدار القااو الع مل ا

إدار شااؤون المااوظاين إدار العالق ا

إلا هااذا المساام
اإلنس ا ني

فقااد لقبا

وادار األف اراد ث ا

إدار الم اوارد البش اري لااتعكس حقيق ا الاادور االسااتراتيج الااذي تلعب ا إدار الم اوارد البش اري ف ا تقااد ونمااو
المنظم

عل اختال

أنواعه وأحج مه وأهدافه .

إن إدار الموارد البشري بشكله الحديث ليس
عهده إل بدايا الثاور الصان عي

وليد الس ع

تلا التطاو ار التا سا هم

بشري متخصص ترع شاؤون الماوارد البشاري فا المنظما

إنم ها نتيجا لتطاو ار عاد يرجا

فا إظها ر الح جا إلا وجاود إدار ماوارد
فهنا

أساب ب عدياد تاسار االهتما المت اىياد

بإدار الموارد البشري كوظيا متخصص وكار من الارو اله م ف اإلدار ومن هذ األسب ب:
 التوس ا ا والتطاااور الصا اان عالمش كل والصراع

س ا ا عد عل ا ا ظهاااور التنظيم ا ا

بين اإلدار والع ملين وح ول

العم لي ا ا للمنظم ا ا

وبااادأ

1

تظها اار

اإلدار استخدا بعض األس ليب لمواجه هذ

المش كل ولكن ذل ل يقلل مان الح جا إلا وجاود إدار متخصصا ترعا شاؤون العا ملين وعاال
مش كله .
 التوس ا الكبياار ف ا التعلااي وفاارض الثق ف ا الع م ا أم ا الع ا ملين أد ذل ا إل ا ىي ا د وع ا القااوالع مل نتيج ارتا
البشري

مستواه التعليم والثق ف  .وتطلب األمر وجود متخصصين ف إدار الموارد

ووس ئل حديث أكثر من سب للتع مل م هذ النوعي

الحديث من الع ملين.

 -1صالح الدين محمد عبد الباقي ،االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر ،2112 ،ص.21
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 ىي ا د التاادخل الحكااوم ف ا عالق االقوانين والتشاريع

العماال بااين العم ا ل وأصااح ب األعم ا ل عاان طريااق إصاادار

العم ليا ومان ثا ضارور وجاود إدار متخصصا تحا فظ علا تطبياق القاوانين

المعقد حت ال تق المنظم ف مش كل م الحكوم نتيج لعد التىامه بتنايذ هذ القوانين.
والمنظم

 ظهور النق ب -تالياار احتي جا

العم لي الت تداف عن الع ملين.

العا ملين :يتوقا العا ملون فا المنظما الحديثا أن تكااون المنظما أكثاار اسااتج ب

الحتي جا ا ا ته الشخص ا ااي م ا اان خ ا ااالل تبنا ا ا با ا ارامج تس ا اام بوج ا ااود ج ا ااداول مرنا ا ا للعم ا اال رع يا ا ا
األطا ل إج اى مؤقت

العن ي ب لمسنين المش رك الوظياي  ...ال .1

 -تعقااد المه ا اإلداري ا  :اتساام

المه ا اإلداري ا خااالل عقاادي الثم نين ا

أس ا ا ااب ب ي ا ا ااأت فا ا ا ا مق ا ا اادمته ب ا ا ااروى المن فسا ا ا ا األجنبيا ا ا ا
المعلوم

تىايد معدال

ب لتعقيااد لعااد

والتسااعين

التط ا ا ااور التكنول ا ا ااوج اله ئ ا ا اال ث ا ا ااور

االبتك ر والتطوير عد االستقرار البيئا  .نتيجا لاذل

المنظما

تحتا

إل ا مش ا رك مااديري الم اوارد البش اري ف ا اتخ ا ذ الق ا ار ار اإلسااتراتيجي وتنمي ا الميااى التن فسااي ماان
خالل تصمي البرامج الاع ل الستقط ب الكا ءا
 تالير مالم الوظيا ومتطلبوتنايذ البرامج والسي س

وتنمي قدراته وتحسين أدائه .

األداء :ويعن ذل تىايد أهمي دور إدار الموارد البشري ف تقيي

الاردي لتحقيق التوافق م هذ التالي ار وتدعيمه .

 حد المن فس  :س ه االتج نحو تحرير التج ر واعتن ق الخوصص ف إبراى الح ج إل ىي داإلنت جي وتخايض تك لي
 الح ج إل نظ معلومبدأ

ف الثم نين

اإلنت .
الموارد البشري  :ف ع ل التكنولوجي المتقدم وثور المعلوم

الت

من القرن الح دي والعشرين ظهر الح ج إل استخدا خبراء متخصصين

ب لنسب للعديد من أنشط الموارد البشري .2
 -االرتا ا

المت اىي ااد ف ا تكلاا ا اس ااتخدا المااورد البش ااري :إن ماان أها ا العوام اال الت ا أد

إلا ا ىيا ا د

االهتما ا ب ا ا لمورد البشا ااري ارتا ا ا

قيم ا ا االساااتثم ار الموجه ا ا للم ااورد البشا ااري وكاااذل التك ا ا لي

المص حب للتاللاب عان المشاكال

المتعلقا با  .وتمثال األجاور والحاوافى أبارى عن صار التكلاا فا

غ لبيا ا المنظما ا
المنظم

وق ااد ترتاا ا ه ااذ التكلاا ا إذا ما ا أخ ااذن بع ااين االعتبا ا ر الع اابء ال ااذي تتحملا ا

وقد ترتاا هاذ التكلاا ب رتاا

األعبا ء التا تتحملها المنظما نتيجا للتع مال ما بعاض

الظواهر المتعلق ب لمورد البشري مثل الالي ب ودوران العمل والتأمين والعال وانخا ض اإلنت جيا
 -1جمال الدين محمد المرسي ،اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ،المدخل لتحقيق ميزة تنافسية لمؤسسة القرن  ،12الدار الجامعية ،القاهـرة،
 ،2114ص ص .24-21
 -2جمال الدين محمد المرسي ،مرجع نفسه  ،ص.24
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بينم ا يتطلااب ترشاايد تكلا ا اسااتخدا الم اوارد البش اري وىي ا د فع لي ا األداء اللااذان يسااتلىم ن معرف ا
ومه ار متخصص إلدار الموارد البشري .
 -الح ج إل

إلدار الموارد البشري  :يتمثل الالرض من وض سي س

وض سي س

الموارد البشري ف تحقيق التنسيق والعدال والموضوعي ف التصرف

إلدار

واألنشط المتعلق ب لمورد

البشري.
وتظهاار أهميا هااذ السي سا

فا مج ا ال

األداء والتسري  .فا بعض المنظم
قبل مم رسته لوظ ئاه األصلي

التعيااين واألجااور والحاوافى والترقيا والتاادريب وتقيااي

يقو العا ملون الجادد با النخراط فا برنا مج للتوجيا واإلرشا د

كما تحار

هاذ المنظما

علا أن تكاون غ لبي ا فار

ماان الااداخل وتعتباار أداء الم اوارد البش اري ش اريك فع ا ال ف ا تصاامي السي س ا
تحقيق العدال االجتم عي
 -بعض التطو ار

الترقيا

والب ارامج الت ا تكااال

والمس وا وتثير الدافعي للعمل وتنم مش عر الوالء واالنتم ء للمنظم .

األخر  :من التطو ار

األخر الت س هم

ف ىي د االعت ار

بأهمي الموارد

البشري م يل :
 مس عد الع ملين عل تقبل الالير؛ تنمي الميى التن فسي ؛ تبن فلسا إدار الجود الش مل ؛ تالير ثق ف المؤسس المع صر .بدأ

إدار الموارد البشري تحتل مك نه ف الهيكل التنظيم م مطل القرن العشرين نتيج للاكر

الكالساايك التا أكااد علا أهميا تطااوير أسا ليب العماال حيااث ظهاار مبا دئ ونظريا
إل ا كباار حج ا المنظم ا
الكم

الت ا أصاابح

لااادار ك سااتج ب

تتطلااب تنظيم ا أكثاار لكا ا ء موارده ا وكااذل للتوس ا ف ا الطلااب

وم مطل القرن العشارين حا ول بعاض رواد مختلا

مادارس الاكار اإلداري المسا هم فا تحساين

دور العنصر البشري ف المنظم انطالق من قن عته الاكري .
وسو

نعط فيم يل لمح سريع عن التطور الت ريخ إلدار األفراد والموارد البشري :

 -2مرحلة ما قبل اإلدارة العلمية:
تميا ااى تل ا ا الاتا اار والت ا ا تمتاااد ما اان القا اارن الس ا ا ب والث ا ا من عشا اار بظه ااور الكثيا اار مااان الكت ب ا ا
والد ارسا

نا د

بضاارور االهتما ب لعنصاار البشااري فقااد ركااى كتا ب (روبا ر تا يون) فا عا 9199

بعن اوان " "ROBERTعل ا ضاارور تبن ا نظاار جديااد للمجتم ا
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األس س إجراء تالير داخل المصان

وكاذل كا ن كتا ب سد ساميث تحا

عناوان "ثارو األما " األثار البا ل

فبظهور األفك ر والمب دئ الخ ص بإدار الموارد البشري .
حيث ظهر تل

" "BABAGEعل مب دئ التصني كتقسي

المب دئ واضح ف تركيى ب ب

العمل عالو عل تأكيد للمناع المتب دل بين الع ملين وأرب ب العمل وبصا ع م نستخل
المرحل بكت ب ته الرائد االقتص دي واإلدار دفع
متخصص كإدار الموارد البشري خ ص

ب تج تطور الاكر ع م
هذ التطو ار

وتىامن

م تطو ار

أن هذ

وظهور أنشط وظياي
خ ص بميدان العمل

أهمه :
 ىي د مستو التاضيل للعمل؛ التالير ف مستو المعيش ؛ التوج الكبير ب تج الكا ء واإلنت جي ؛ -إد ار المص ن للح ج

البشري للع ملين .

مم س ه ف تطور إدار األفراد ظهور الثور الصن عي
 -ظهور مبدأ التخص

حيث ص حب ظهوره :1

وتقسي العمل؛

 -إنش ء المص ن الكبر الت تستوعب اآلال

الجديد ؛

 تجمي عدد كبير من العم ل ف مك ن واحد وهو المصن . -1مرحلة حركة اإلدارة العلمية:
سمي
أفراد أو مديري

هذ المرحل كذل بمرحلا ظهاور الوظياا

وتمياى هاذ الاتار فا بدايا األمار بعاد وجاود

فك ن إنش ء حرك اإلدار العلمي بقي د "ت يلور" وقد حدث

بداي الحرب الع لمي األول

هذ الحرك ع  9911حتا

وقد ركى ت يلور عل التع ون بين اإلدار والع ملين فيعتقد أن القي س العلم

للعمل (دراس العمل) وتحديد أفضل األس ليب ف األداء واالختي ر والتعيين لألفراد المن سبين ف األعم ل
الت تتن سب ومؤهالته ووض األجاور المن ساب وا اىلا مصا در الصا ار باين اإلدار والعا ملين يمكان أن
يقود إل ىي د األجور من خالل ىي د األرب .
كم ا س ا عد ت ا يلور ف ا مج ا ل إدار األف اراد ماان خااالل م ا توصاال إلي ا ماان نت ا ئج حيااث ذكاار بأن ا
يوجد اختال
تهيئ له الار

المه ار بين األفراد وأن الكثير مانه تا وضاعه فا أعما ل غيار من ساب
لبي ن هذ القد ار مم يضر بمصلحته ومصلح الشرك .2

 -1خالد عبد الرحيم ،إدارة الموارد البشرية ،الطبعة األولى ،دار حامد نعمان ،عمان ،األردن ،9111 ،ص.11
 -2خالد عبد الرحيم الهيتي ،إدارة الموارد البشرية ،مرجع سابق ،ص. 34
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وكنتيج لادار الت يلوري بأهمي العنصر البشري ف المنظم فقد توصل إل م أسم ب ألسس
األربع لادار وه :1
 تطوير حقيق ف اإلدار ؛ االختي ر العلم للع ملين؛ االهتم بتطوير وتنمي الع ملين وتعليمه ؛ التع ون الحقيق بين اإلدار والع ملين. -3مرحلة حركة العالقات اإلنسانية:
إن المتبا لمبا دئ حركا العالقا
العلميا فا مجا ل إدار الماوارد البشاري

اإلنسا ني يساتنتج باأن هاذ الحركا لا تبلا مبا دئ حركا اإلدار
و إنما انتبها

عالقت م ىمالئ فا العمال داخال المنظما

إلا ج نااب مها ماان حيا الااارد الع ماال يتمثاال فا

فقاد ركاى حركا العالقا

اإلنسا ني علا المالءما ما باين

الارد والجم ع والمنظم إض ف إل بعاض األفكا ر األخار التا ركاى عليها حركا اإلدار الع ما
طريق الربط بين األفك ر ومب دئ الحركتين يمكن االستنت
الموح اد ف ا التنظااي وسلساال القي ا د ونط ا ق اإلش ا ار
التنظي الرسم ومع يير وضالوط

الجم ع

2

وعان

بأن حركا اإلدار العلميا ركاى علا المبا دئ
ف ا حااين ركااى حرك ا العالق ا

اإلنس ا ني عل ا

وبرامج المشا رك واألخاذ بعاين االعتبا ر الخ صاي المعقاد

لانس ن .
وانعكس التركيى ف
الحركتين بقي د م
يهد

توجيه

المدرستين إل

ظهور النظري  Xو Yالت

كريكور " "MACRICORحيث تقو نظري  Xعل

اعتمد

مب دئ

فكر اإلنس ن كسول وأن ن

إل تحقيق أهداف الذاتي فقط وليس ل استعداد ف تحمل المسؤولي لذا وجب وض قوانين تحك

الرق ب عل العم ل.
أم النظري  Yفتقو عل أس س أن اإلدار المسؤول عن عملي المى والتوجي للموارد بالرض
تحقيق أهدا

المنظم

وأن العنصر البشري ال يتس ب لخمول والكسل بل يتس ب لعى والمث بر والجد

وهذ النظري تؤكد عل ضرور إع د األهمي للعنصر البشري كمسؤول وتر أن المى األمثل واألنسب
هو النموذ بين العى والعمل.3

 -1صالح الدين محمد عبد الباقي ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،المكتب العربي الحديث ،اإلسكندرية ،9199 ،ص.49
 -2خالد عبد الرحيم الهيتي ،إدارة الموارد البشرية ،مرجع سابق ،ص.91
 -3صالح الدين محمد عبد الباقي ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،مرجع سابق ،ص.23
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إن الماهو الحديث الذي يؤكد عل ضرور النظر إل العنصار البشاري كمعطيا اقتصا دي أو قاو
دف

وكمتالير استراتيج

بدال مان النظار إليها كقياد والشاكل التا ل يباين التطاور التا ريخ إلدار الماوارد

البشري :
الشكل رق ( :)9-9يمثل التطور التاريخي لوظيفة إدارة الموارد البشرية
العنصر

المتغيرات
في بيئة

2581

2011

2091

2091

2051

2008

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

2011

2091

2091

2051

2008

اآلن

الثورة

التصنيع

نمو

التركيز

الثورة

عصر

المؤسسة

على

التكنولوجية

المعلومة

التغير في

الجودة

أصحاب

والروابط

المصلحة

التكنولوجية

الصناعية

العمل

عمالة

االتجاهات
العمالية

مزيج

القوى

مرتبطة

التغيرات

العاملة
إدارة

إدارة

عالقات
العمل

الصناعية

النتائج

ظهور

اإلنتاج

النهائية

المنتجات

الكبير

المصدر :اشلو

تش ندا شلب كب ار ترجم عبد الحك أحمد الخىام

الموارد

البشرية

والتوىي

الق هر مصر 2111

لقد تمثل

المستخدمين

التوجه
إلى
المنتج
والسوق

األفراد

رضا
العميل

األصول

المؤسسة

الذكية

تنمية

إستراتيجية
تطوير

الموارد

الموارد

البشرية

البشرية

البهجة
اإلنتاجية
من أجل
العميل

إضافة
القيمة

إستراتيجية الموارد البشرية دار الاجر للنشر

.99

أنشط الماوارد البشاري مان الن حيا الت ريخيا فا بعاض الوظا ئ

با لمورد البشااري مثاال تعيااين األفاراد وامسا
والنقل والترقي

العاملة
المهنية

العالقات

في وظيفة

القوى

في

سااجال

إض ف إل تقدي بعض الخدم

العا ملين وصاار المسااتحق

التقليديا ذا

ووضا أنظما التاادريب

مثل الرع ي االجتم عي والصحي والتأمين
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وما ت اىياد االهتما ب لعا ملين تحاول مساتو الجها ى اإلداري المشار علا أنشاط هاؤالء العا ملين
الصاان عي إل ا م ا يساام "إدار األف اراد والعالق ا

ماان إدار المسااتخدمين أو شااؤون المااوظاين أو العالق ا
اإلنس ني ".
فا ا نه يا ا الس اابعين
تحقيااق أهاادا

وما ا تنا ا م اإلد ار اإلداري ألهميا ا الم ااورد البش ااري فا ا

وأوائ اال الثم نينا ا

المنظم ا وتأكيااد النظاار إلي ا بأن ا أثماان الم اوارد المت ح ا لااد اإلدار تالياار مساام الجه ا ى
وف ضاوء ذلا اتسا نطا ق اهتم ما

المشر عل هذا النش ط الحيوي إل إدار الموارد البشري

اإلدار

ليشمل ك ف العن صر المؤثر عل األداء التنظيم بحيث تضمن الارد والمنظم والبيئ الخ رجي .
إن مختل

التسمي

الت أعطي

توح إل فلسا ومم رس

لوظيا إدار الموارد البشري ل تختر عشوائي لكنه ف الحقيقا

س ر عل امتداد عد حقب:1

 مرحلـــــــة إدارة األفـــــــراد :تش ا ا ااير إلا ا ا ا المرحلا ا ا ا التا ا ا ا كا ا ا ا ن يؤك ا ا ااد فيها ا ا ا علا ا ا ا ض ا ا اارور احتا ا ا ا ارالضوابط حاظ السجال

والمستندا

المتعلق ب ألجور واإلنت جي .

 إدارة العالقــــــات الصـــــــناعية :تؤكا ا ااد عل ا ا ا العالق ا ا ااالجتم عي

والعقود الض بط للتا عال

االتا ق

 -إدارة العالقات اإلنسانية :وه

تؤكد عل

با ا ااين الشا ا اارك ء االجتم ا ا ا عيين والماوض ا ا ا
بين األط ار

المكون للعالق

تحايى العم ل واالعتن ء ب لمعنوي

الصن عي .
نتيج التأثر

بتج رب "اله ورتون".
 إدارة المســــتخدمين :وه ا ا نظا اار ش ا ا مل وحديث ا ا للوظيا ا ا وقا ااد أخا ااذب لحركي

ك لتنبؤ ب الحتي ج

ار التكنولوجيا والثق فيا
الكمي والنوعي لليد الع مل ف ظال التالي ا

واالقتص دي م اعتم د إستراتيجي إثر توسي الوظ ئ
التوظي

التأهيل الداف

أشا ااك ال ومم رس ا ا

تتس ا ا

التأكد عل ضرور إيج د دال بين أنشط

الح فى والمتالي ار البيئي .

 إدارة الموارد البشرية :وه نظري عصري للوظيا حيث تعتبر الرج ل والنس ء موارد ه م ال بدمن تطويره واالستثم ر فيه

ب عتب ر العنصر البشري محدد الميى التن فسي والوسيل لتحقيق

الري د والبق ء ف بيئت .
لقد أصب اإلبدا واالبتك ر والتجديد مات

النج

األمر الذي يستوجب اعتم د مادخل فعا ل وبنا ء

ف إدار الموارد البشري بحيث يقو هذا المدخل عل الاعل وليس عل رد الاعل وهكذا بمشا رك كال أفاراد
المنظم لمواجه تحدي

البيئ .

-3-Iأهم التحوالت ذات التأثير على إدارة الموارد البشرية:
 -1علي عبد هللا ،تحليل المنظمات ،مطبعة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،الجزائر ،2112 ،ص ص1-8
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تواج إدار الموارد البشري -سواء ف القط
ه ئلا ا وه ااو يع ااي

أو فا العا ل والاوطن العربا  -تحادي

الع أو الخا

علا ا مشا ا ر الق اارن الحا ا دي والعشا ارين ذلا ا أن ه ااذا الق اارن يع ااج با ا لتالي ار السي سا ا

واالقتص ا دي واالجتم عي ا والتكنولوجي ا والحض ا ري وه ا تالي ا ار كبياار ف ا حجمه ا س اريع ف ا وتيرته ا
معقد ف تش بكه ذا
إن البيئ الت
ب لخص ئ

الت لي :

دالال
يعي

وانعك س

متعدد عل عمل وف منظمت .

فيه مدير إدار الموارد البشري ف

أوائل القرن الح دي والعشرين تتميى

1

 -9التعقيد ( :)complexityفايه تش ب العوامل االقتص دي والسي س واالجتم عي والحض ري والثق في
تش بك ه ئال وتدخل فيه عوامل محلي واقليمي ودولي ب لال التعقيد.
 -2الدينامكية والتغير ( :)dynamismإن هذ البيئ تتالير تالي ار سريع وبتس ر ال يستطي العقل البشري
اللح ق ب ف أحي ن كثير.
 -4العدائيــة والغمــو

( :)ambiguity & hostiltyإن هاذ البيئا مشااحون ب لن اىعا

والصاراع

كما

أن التن فس االقتص دي والسي سا واالجتما ع والحضا ري علا أشاد كاذل فاإن درجا عاد التأكاد
مر ب ل الصعوب أم متخذي القرار.
والالموض ع لي مم يجعل اتخ ذ القرار أ ا
 -3وجود قوى وحركات له تأثير ب ل ومنه :
 -2-9العولمة :العولم تطل وتوج اقتص دي سي س تكنولوج حض ري تربوي تذوب في الحدود بين
الدول وبين الشم ل والجنوب وبين الحض ار

بعضه بعض وتتواصل في األم ب ستمرار وبسرع

ه ئل .
ويتضمن ماهو العولم أيض اتج ه

ومن ح وقيم عل الدول والشعوب أن تتبن ه وتتكي

معه وأن

تع نت ئجه وعواقبه ومشكالته وانعك س ته .
معن هذا أن العولم ظ هر أو حرك معقد ذا
وتكنولوجي أنتجته ظرو

أبع د اقتص دي وسي سي واجتم عي وحض ري وثق في

الع ل المع صر وتؤثر عل حي األفراد والمجتمع

والدول المع صر تأثي ار

عميق .2
تعرض العولم عل مدير إدار الموارد البشري كا ءا

يمكن أن يطلق عليه اس كا ءا

العولم

تتمثل ف م يل :1
 -1عبد الباري إبراهيم درة ،زهير نعييم الصيبا  ،إدارة المووارد البشورية فوي القورن الحوادع والعشوري  ،دار وائيل للنشير ،األردن ،2119 ،ص ص
.39-34
 -2عبد الباري إبراهيم درة ،العولمة والنوعية في التعليم الجامعي والعالي ،بحث منشور ،صنعاء ،9119 ،ص ص.23-91
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 -كفاءة إدارة التعقيد :وتعن القدر عل التعل إليج د تواىن

بين المص ل المتض رب والتن قض

المختلا الت تعج به البيئ الخ رجي للمنظم .
 كفـــاءة إدارة التنـــاف  :وتعن ا القاادر عل ا د ارس ا البيئ ا المحيط ا ب لمؤسس ا ومعرف ا سااوق العماالوالتخصص ا
لمواجه األط ار

المطلوب ا وح ج ا

الىب ا ئن المتالياار واج اراء التعااديل ف ا الخطااط ب لمؤسس ا والم اوارد

المن فس .

 -كفاءة التخطيط االستراتيجي :وتعن القدر عل تحديد اتج المنظم ف المستقبل ذل

االتج

الذي يتضمن تحديد كل من رس ل المنظم وأهدافه بن ء عل تحليل الوض الح ل والمستقبل
لكل من البيئ المحلي والقد ار

وترجم تل األهدا

الذاتي

إل برامج وخطط عل المستوي

المختلا إل برامج وخطط طويل األجل ومتوسط األجل وقصير األجل.
 كفاءة إدارة التغيير :وتعن القدر عل فه البيئ المتالير للمنظم والمهن والتحوالتعتريه كم تعن القدر عل وض االستراتيجي

اله ئل الت

إلحداث التاليير ف الهي كل التنظيمي وأس ليب

العمل والتكنولوجي والموارد البشري ف منظمت .
 كفـــاءة اإلدارة فـــي فـــرق عمـــل متجانســـة :والعم اال ما ا ف اارق عم اال يتك ااون أعضا ا ؤه م اان خلايا امتنوع

والقدر عل التاللب عل المشكال

 -كفاءة التعلم المستمر :وتعن

القدر عل

والتن قض

الت تنشأ بين أعض ء فرق العمل.

اكتس ب مع ر

ومه ار

واتج ه

جديد ف

عمل

بحيث يتخذ الوس ئل واألس ليب م يجعل دائم عل رأس كل التطو ار الجديد ف ميدان وال يكون
ذل

عل

مستو فردي فحسب بل علي أن يىاو بين التعل المستمر الاردي والتعل التنظيم

المستمر وأن يسه إسه م ج دا ف
المستمر أن يتعل المدير كي

تكوين منظم

س عي للتعل  .وان من أه مه ار

التعل

يتعل .

 كفاءة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بيسـر :وتعنا القادر علا اساتيع ب التكنولوجيا الحديثا مانأجهااى ومعاادا

وبارامج واسااتخدامه ووضا الخطااط بعملا لافا د ماان إمك ني تها فا إطا ر التكلاا

والمناع .
 كفاءة فهم حضارة المجتمع والحضارات األخرى والتعامل معها :وتعنالمجتم بعن صره المختلا من لال وقي وع دا

وتق ليد وأس ليب معيشي

القدر عل

فه حض ر

وايج بي ته وسلبي ته

وكذل فه الحض ار األخر وتقبله والتع مل معه بم فيه من جوانب مضيئ وأخر معتم .

1

-Stephen H. Rhinesmisth. A Manager's guide to globalization. six skills for success in A changing
world, second edition, Alexandria, virgina: ASTD. 1996. pp23-44
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 -1-9الثورة التكنولوجية :تميى الثور التكنولوجي اله ئل بسم
 -س عد

ه :1

هذ الثور إل حد بعيد ف اختص ر المد الىمن الذي ك ن ياصل بين كل ثور صن عي

وأخر .
مج ل االلكتروني

 -تعتمد الثور الصن عي الجديد ف

عل

نت ئج العقل البشري وعل

حصيل

الخبر والمعرف التقني .
 ترتب عل ذلف

نوعي

ولمواكب التطور الجديد الح دث ف

معين من المج ال

وب لذا

الت

تل

اإلنت جي

طبيع العملي

استثم ر رئيس

تتعلق بأمور التعلي والتربي وتنمي المه ار

البشري .
 -مت بع مج ال

معين من أجل حل المشكال

استالالل الط ق البديل

االقتص دي واالجتم عي والبيئي

واإلف د من الط ق الشمسي

 -التركيى عل أهمي المعلوم

ومن هذ الح ال

واقتح مج ل الهندس الوراثي .

حيث إن السم الرئيسي للثور الع لمي والتكنولوجي االعتم د عل

المعلوم .
 -التىاو بين الكمبيوتر والايديو وبرامج تحري

األشك ل تلق ئي مم أد

إل

تطوير نظ المح ك

اآللي فيم يمكن أن نطلق علي اس "صن ع الوه " الت تسع إل إق م عوال مصطنع مركب
غير واقعي .
 حدوث الثور اله ئل ف تكنولوجي االتص ال  :ويعتبر هذا من أه التحوالالع ل كل إل

شبك اتص ال

االتص ل المتقدم
إل غر اتص ال
 -التالق

وقد أد

ف الع ل

كوني متالئم عبر األقم ر الصن عي واأللي

هذا إل تقل

المس ف

بين األط ار

فقد تحول

الضوئي وأجهى

المعني ف الع ل الذي تحول

كوني صالير .

الخصب للعديد من الروافد العلمي والتكنولوجي الت

يترب عل

قمته الث لوث الت ل :

تكنولوجي الكمبيوتر -نظ االتص ال  -هندس التحك التلق ئ .
 -3-9االقتصاد المعرفي والثورة المعرفية :بدأ
مع ل م يعر ب س اقتص د المعرف
تاجر المعرف واىداد

تتض منذ الحرب الع لمي الث ني ف دول الع ل الالني

إذ أصب هذا االقتص د ق ئم عل المعرف أكثر من الصن ع  .لقد

ف جمي الحقول السيم ف العلو والتكنولوجي وع تل الدول م عر ب س

"الثور المعرفي " .وان مؤش ار هذ الثور م يل :2
 -1نبيييل علييي ،العوورو وع وور المعلومووات ،المجلييا الييولني للةقاايية والفنييون واعدا  ،العييدد  993ميين سلسييلة عييالم المعرايية ،الكويي  ،ابريييل/نيسييان
 ،9113ص .93-94
2
-Thomas Housel and Arthur H. Bell, Measuring and Managing Knowledge, Boston: McGraw-Hill, Irwin,
2001, p.12.
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 -اىدي د عدد براءا

االخت ار وتطبيق ته ف جمي أنح ء الع ل بم فيه الدول الن مي ؛

 اىدي د عدد المجال -ارتا

وقواعد البي ن ؛

واألبح ث العلمي

نسب األموال الت تناق عل البحث العلم والنظري والتطبيق ؛

 اىدي د اعتم د التقد التكنولوج عل المعرف العلمي بدال من الخبر الشخصي المتن ثر ؛ اىدي د استخدا الحواسيب واالنترن ؛اله ئل ف الكلا وسرع االنتق ل ونقل المعلوم

 -النق

من بلد إل بلد؛

 التىايد المطرد ف أعداد العم ل المؤهلين معرفي وف األعم ل والوظ ئ -االتس ا ا

المعلوم

الكبيا اار ف ا ا إعاااداد المؤسس ا ا
والبرمجي

الت ا ا تعتماااد اعتم ا ا دا رئيسا ااي عل ا ا المعرف ا ا مثا اال شا اارك

والبحوث واالستش ار واألوراق الم لي والخدم

 االناج ر المعرف الذي حدث ف حقول معين مثل هندس الجين -االنعك س

الم لي والمصرفي ؛

والبيولوجي الجىئي ؛

الجيولوجي واألخالقي والق نوني واإلنس ني الت ترتبط بتل التطو ار .

 -4-4حركة إدارة المعرفة :إدار المعرف ه
األفراد واالرتا

كثيا المعرف ؛

به لتكون نوع من الموجودا

مح ول معرف القد ار

المنالرس ف

والق بلي

عقول

التنظيمي الت يمكن الوصول إليه واالستا د منه من

قبل مجموع من األفراد الت تعتمد المؤسس عل ق ارراته اعتم دا أس سي .
وألن إدار الموارد البشري مؤسس أو منظم

التنظيمي وللمعرف التنظيمي خص ئ
 -المعرف التنظيمي ذا

هذ أهمه :1

فإنه تتع مل م م اصطل علي ب س المعرف

طبيع معقد

 -إن المعرف التنظيمي تنظ ناسه بناسه

 إن المعرف تبحث عن مجتم تتا عل مع -تس فر المعرف أو تنقل بواسط اللال والهجر وغيره من الوس ئل التكنولوجي .

 -5-4حركة المنظمة الساعية للتعلم :إن المنظم الس عي للتعل المستمر ه
استط ع

أن تنسج ف كي نه وحض رته قدر مستمر متجدد عل التعل والتكي

المنظم الت

تل

والتالير.

بعب ر أخر إن الع ملين ف تل المنظم يتعلمون وبتخطيط دقيق أمور جديد ويطبق الع ملون
م يتعلمون ف

تحسين المنتج

الت

تنتج والخدم

الت

تىود به المنظم جمهوره  .وعل

األس س فإن التعل التنظيم هو تل العملي الت تؤدي إل تطوير المعرف عن العالق
وبين النت ئج وتأثير البيئ الخ رجي عل

تل

العالق  .وهذا يتطلب أن تتص

تش ركي بين األفراد الع ملين ف المنظم  .وللتعلي التنظيم خص ئ

تل

هذا

بين األعم ل
المعرف بطبيع

من أهمه :2
1

-Laurence Prusak , knowledge in organization, Boston, butter worth- heineman,1997,pp 9-13.
-Joan kremer bennett and Michael J. O'Brien "the building blocks of the learning organization
training", vol.319 n°.6 ( June 1994), no place, pp 41-49
2
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 أن عملي تتمثل ف الحصول عل معرف جديد وتجديد وتنقي لذاكر المنظم أن يكون نتيج لخب ار وتج رب مر به المنظم أن ينصب عل ذاكر المنظم الت تض ما هي ومرجعيالرسمي

والسجال

وهيكل المنظم

مشترك ومنه ذاك ار

األفراد الوث ئق

وحض ر المنظم ناسه .

 -6-4حركة إدارة الجودة الشاملة :تعتبر إدار الجود الش مل تالي ار كبي ار ف تاكير ومم رس اإلداريين
ف المؤسس
إداري

بمعن

الصن عي ومؤسس
أنه

األعم ل اإلنت جي والخدمي ف القط عين الع والخ

مجموع

أفضل وه أيض مجموع أدوا

مب دئ

إداري

إحص ئي وأدوا

تهدي

منظم ته

بشكل

لقي س الجود بعضه معقد وبعضه بسيط سهل.

إن هذ الالسا الجديد تنأ ب لمديرين عن المم رس
اإلمك ن

المديرين

ليديروا

 .إنه فلسا

اإلداري التقليدي الت تعقبه عن استخدا

والقد ار اله ئل الظ هر والك من لد جمي الع ملين ف المنظم .

وتتمثل الما هي المحوري واألفك ر الرئيسي ف إدار الجود الش مل ف :1
 العن ي واالهتم الشديدين ب لىبون أو العميل؛ -التركيى عل العملي

والنت ئج؛

 االهتم ب لرق ب أكثر من التركيى عل التاتي ؛ تجديد خب ار ومه ار الع ملين؛ -اتخ ذ الق ار ار المبني عل الحق ئق.

1

Joseph R. Joblonski." Implementing total quality Management: over view (san Diego: p Feiffer and
company ,1991, p.4
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 -IIماهية إدارة الموارد البشرية:
تنطااوي وظيا ا إدار الم اوارد البش اري عل ا تل ا النش ا ط
التخصصا

المطلوبا فا المنظما

المصاامم لتااوفير القااو الع مل ا حسااب

وكااذل المح فظا علا تلا الكاا ءا

وتنميتها وتحايىها بما يمكاان

المنظم من بلوغ أهدافه بكا ء وفع لي .
 -1-IIتعريف إدارة الموارد البشرية:
عد تع ري

هن

إلدار الموارد البشري :

يعرفه كاسيو عل أنه " :العملي الت من خالله تكال المؤسس االستخدا الا عل للع ملين بم يحقق
أهدا

المؤسس والع ملين فيه ".1

أم المعهد البريطاني فيعر إدار األفراد بأنه ":مسؤولي ك ف هؤالء الذين يديرون أفرادا كذل ه
لعمل هؤالء المتخصصين ف

وص

وبعالقته داخل المشرو

وه

هذا المج ل وأنه الجىء من اإلدار المخت

تطبق ليس فقط ف

ب ألفراد الع ملين
ك ف مج ال

مج ل الصن ع أو التج ر بل ف

التوظي .2
ويعر
توصي

سميث وغرانت :إدار الموارد البشري بأنه " :مسؤولي ك ف المديرين ف المنشأ
لم يقو ب الع ملون المتخصصين ف إدار اإلفراد".

وبن ءا عل تل التع ري

وه أيض

3

نستنتج أن إدار الموارد البشري ه :

 وظيا متميى إلدار البشر والت تسع لتحقيق الميى التن فسي من خالل صي غ إستراتيجي معينتسع للحصول عل موارد بشري تمت ى ب لكا ء والوالء والقدر عل اإلبدا واالبتك ر والتجديد.
 -ه اإلدار المسؤول عن االهتم ب لارد والقي ب لاع لي

المن سب ف

الت تتعلق بإيج د الشخ

المك ن المن سب واستخدام استخدام أمثال والحا ظ علي وتطوير بم يحقق أهدا
وب لت ل يضمن له البق ء والنج

ويكسبه الميى التن فسي .

 ه اإلدار المسؤول عن اقتنا ء الماوارد البشاريمعين

المنظم

واساتخدامه فا تحقياق مخرجا

مثلا

بمادخال

وصي نته والحا ظ عليه .

 -ه وظيا إداري ف أي منظم

تتضمن مجموع من األنشط والبرامج ويكون المدير مسئوال

عن هذ األنشط والبرامج وتقترن بأهدا

معين تتعلق ب لارد والمنظم والمجتم .

 -1حنا نصر هللا ،إدارة الموارد البشرية ،دار زهران ،عمان ،األردن ،2002 ،ص.3
 -2نفا المرجع السابق ،ص.4
 -3صالح الدين محمد عبد الباقي ،االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،مرجع سبق ذكره ،2112 ،ص.99

21

الفصل األول

 -ه

النشأة والتطور التاريخي إلدارة الموارد البشـرية

عب ر عن حلق الوصل بين اإلدار واألفراد تهد

لتحقيق أهدا

تب دلي متمثل ف

الارد

والمنظم والمجتم .1
 -2-IIالعوامل البيئية المؤثرة على وظائف إدارة الموارد البشرية:
إن الالرض من إنش ء أي منظم هو تحقيق غ ي

وأغراض محدد

والمنظم الت

تود

االستمرار ألطول فتر ممكن ف خدم عمالئه وأسواقه المستهدف لن تستطي تحقيق ذل م ل تمتل
القدر عل االستج ب للتاليير أو التع مل الاع ل م القو المؤثر ف بيئته الخ رجي والداخلي .
و يمثل المورد البشري أحد المقوم

األس سي ف ص ار المنظم

من أجل البق ء والنمو وكثي ار

م يدور التس ؤل حول مد قو تأثير العوامل البيئي الموجود ف مجتم معين عل إدار الموارد البشري
بمختل

المنظم

الع مل ف هذا المجتم .

ويشمل ذل الجوانب المختلا المتعلق بإدار الموارد البشري المتمثل فيم يل :2
 -مد تأثير هذ العوامل البيئي عل أهدا

إدار الموارد البشري واهتم م ته وتوجه ته الرئيسي

 ماد تأثيرها علا مم رسا وأنشااط إدار الماوارد البشاري (سي ساسي س األجور والمرتب

سي س التدريب والتنمي اإلداري

االسااتقط ب واالختيا ر والتعيااين

سي س قي س أداء الع ملين...ال ).

وينبال التأكيد منذ البداي أن العوامل البيئي لكل مجتم تلعب دو ار كبي ار وماؤث ار فا ك فا الناواح
المتعلق بإدار الموارد البشري بك ف المنظم

وع د م تتشكل أهادا

واهتم ما

ومم رسا

إدار الماوارد

البشري حسب طبيع العوامل البيئي المحيط .
وال بد للمنظم أن تتكي

م العوامل البيئي الداخلي والخ رجي ويق عل ع تقه تحقيق التواىن

فيم بينه بم يحقق مصلح ك ف األط ار

وبمعن سخر ينبال أن توفق بين م يسم ب لنظ الماللق

للمنظم والنظ الماتو .
ومن بين العوامل البيئي الرئيسي الت له تأثير جوهري عل وظ ئ

إدار الموارد البشري :

 البيئ الداخلي -البيئ الخ رجي .

 -2-1-IIالبيئة الخارجية:

 -1هاشم اوزي دباس العبادي وآخرون ،إدارة التعليم الجامعي ،مؤسسة الوراق للنشر ،عمان ،األردن ،2119 ،ص ص.223-223
 -2صالح الدين محمد عبد الباقي ،االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،مرجع سبق ذكره ،2112 ،ص.34
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ويقصد به العوامل البيئي المحيط ب لمنظم
ث إدار الموارد البشري به ذل

والت تمثل اإلط ر الذي تتحر في المنظم ومن

ألن المنظم ال تعمل بمارده ف

المجتم الموجود في

وال تتخذ

ق ارراته عن البيئ الت تعيشه .1
وتظها اار دين ميكي ا ا المحا اايط الخ ا ا رج عبا اار التالي ا ا ار الدائم ا ا الت ا ا يجا ااب اكتش ا ا فه ومالحظته ا ا
ث ا تقااديره وأخااذه بعااين االعتب ا ر ألنه ا تااؤثر ف ا كياي ا أداء إدار الم اوارد البش اري لعمله ا عباار وظ ئاه ا
المختلا

2

.

 -2البيئية الخارجية العامة:
االجتم عي

وهو يشمل كل من البيئ االقتص دي

السي س والق نوني

والتكنولوجي ...ال .3

الشكل رقم ( :)1-2العوامل البيئية الخارجية
عوامل اقتصادية
العوامل السياسية

عوامل تعليمية

المنظمة
العوامل االجتماعية والثقافية

المصدر :صال الدين محمد عبد الب ق

االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية دار الج مع الجديد للنشر
مصر 2112

.33

حيث يوض الشكل رق ( )2-9إمك ني تداخل العوامل البيئي المختلا والت
الموارد البشري ف المنظم حيث يصعب تحديد مع ل كل نو بدق ت م
 البيئة االقتصادية :هنوالوطن عل استراتيجي
وموج

تأثير للتالي ار
وسي س

الت

وتطبيق

تحدث عل

تؤثر عل

إدار

نذكر منه :

مستو االقتص د الع لم

واإلقليم

إدار الموارد البشري  .فقد أثر الضالوط التن فسي

االقتص د الع لم من حيث النمو والكس د عل سي س

االختي ر والتدريب واألجور فا

 -1على السلمي ،إدارة الموارد البشرية ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،9199 ،ص.39
 -2نظمي شحادة ،محمد الجيوشي وآخرون ،إدارة الموارد البشرية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2111 ،ص.49
3
-Hafsi Taieb et Toulouse Jean-Marie, la stratégie des organisation une synthèse, ( ed, transcontinental,
Canada, 1997, p.131
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الكس د الت س د

خالل الاتر األول من الثم نين

العمالق الستخدا استراتيجي
كم أصبح
أو التخاي

تخايض قو العمل وادار العم ل الا ئض .1

المنظم ملىم ب لمح فظ عل

اإلبدا والخلق التكنولوج

ميىاته التن فسي من خالل تطوير وتسري

وتطوير األنظم المعلوم تي

من التك لي

كثير من المنظم
ا
اضطر

وتشجي الحوار المتواصل بالي القض ء

المح سبي م التأكيد عل ضرور التج وب والتأقل م التالي ار

بىوغ المرون ف سليته ونظمه وسي سته لك تواج التحدي

وذل

الت تعترضه ف األجل القصير

والمتوسط والطويل.2
 البيئة االجتماعية :تؤثر كثي ار عل قي ومم رسعل ا ا ا ا الطلا ا ا ااب عل ا ا ا ا منتج ا ا ا ا
السك ني
هن

وخا ا ا اادم

الع ملين وتصرف ته أثن ء القي بعمله كم يؤثر

المنظم ا ا ا ا

وما ا ا اان أه ا ا ا ا متاليراته ا ا ا ا معا ا ا اادل الىي ا ا ا ا دا

متوسط الدخل مستو التعلي ...ال .
العديد من المؤث ار

االجتم عي عل

تخلق جىءا من المن خ الخ رج الذي تعمل في
األجل .لذا يجب عل

إدار الموارد البشري ف
ولهذ المؤث ار

المنظم وه

بذل

تأثي ار كبير عل التخطيط طويل

إدار الموارد البشري أن تكون لديه القدر عل

تاه القو والمؤث ار

االجتم عي الس ئد حت تستطي تقدير اآلث ر القصير والطويل األجل الت تترتب عل تصرف
إداري معين .3
إن المعتقاادا

االجتم عي ا عل ا ظاارو

العماال الجيااد وس ا ع

العماال المن سااب ومسااتوي

األجاور الع دلا وأسالوب االختيا ر والتعياين والترقيا وتقياي األداء مان العوامال الماؤثر للال يا بتأثيرها
عل أداء وظ ئ

إدار الموارد البشري من خالل تحديد اتج ها

والمديرين وكا ءته والعالق

ونوعيا األفاراد العا ملين ب لمنظما

بين األفراد ودوافعه ومك نته االجتم عي وأدائه .4

 البيئة التعليمية :تعتبر العوامل التعليميا مان أها الماؤث ار الخ رجيا ب لنساب إلدار الماوارد البشاريف لنظ التعليم هو الذي يمد المنظم ب حتي ج ته من القو الع مل مان حياث أناوا التخصصا
واإلعااداد المطلوب ا ماان كاال تخص ا

وعجااى النظ ا التعليم ا عاان أداء هااذ المهم ا ياانعكس عل ا

كا ء إدار الموارد البشري ف تحقيق أهدافه وعل مم رسته وسي سته .5

 -1سعاد نائف أرنؤول ،إدارة الموارد البشرية ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،2119،ص.39
-Hafsi Taieb et Toulouse jean. Marie, op-cit, p.208.
 -3محمد سعيد سلطان ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،مصر ،2119،ص.93
 -4ماجدة العطية ،سلوك المنظمة ،سلوك الفرد والجماعة ،دار الشرق والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2114 ،ص.91
 -5حسين إبراهيم بلول ،إدارة الموارد البشرية م منظور استراتيجي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2112 ،ص.929
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 البيئة الثقافية :وه تؤثر بم تشمل مان عا دايحك تصرف

وتق لياد ومعتقادا

وقاي علا قادر المنظما

األفراد الع ملين به والت ينقلها األعضا ء مان المجتما إلا داخال المنظما

هااذ الثق فا بعاادد ماان القااو االجتم عيا مثا ل نظا التعلااي النظا السي سا
والهيكاال اإلداري للدولا
استراتيجي

الظاارو

حياث
وتتاأثر

االقتصا دي

وتعماال المنظم ا داخاال هااذا اإلط ا ر العا لثق فا المجتم ا حيااث يااؤثر عل ا

المنظم ورس لته وأهدافه ومع ييره ومم رساته ويجاب أن تكاون إساتراتيجي المنظما

ومنتج ته وخدم ته وسي سته متوافق م ثق ف المجتم

حت تكسب المنظم الشرعي والقباول مان

ذل المجتم وتتمكن من تحقيق رس لته .1
واستك م ال للا ئد فإنن نورد الجدول الت ل الذي يوض تأثير بعض النواح الثق في واالجتم عي
اإلداري بصا ع م ومم رس

عل المم رس

إدار الموارد البشري بصا خ ص .

الجدول رقم( :)2-2تأثير العوامل البيئية على ممارسات إدارة الموارد البشرية
نواحي االختالف في

التأثير على قيم

العوامل الثقافية

ومعتقدات الفرد
الوق

الممارسات اإلدارية
ال يق ا ا ا س ب ل ا اادق ئق إنم ا ا ا يق ا ا ا س الجداول الىمنيا لبارامج

ب ألي والسنيين.

العمل والرق ب .

المسااتقبل لاايس ف ا يااد اإلنس ا ن والمااو

التخط ا ا ا ا ا اايط القص ا ا ا ا ا ااير

والحي قدر محتو .

والطويل األجل.

األدنا الجااوهري فا

الال اارض المنطقا ا م اان الحيا ا ه ااو التمتا ا

التنمي ا اإلداري ا والتقااد

الحي

بكل يو من أي م .

الشخص .

ينتها واجبا ومسائوليت بمجارد إعط ئا

ط اارق تا ااويض الس االط

واتج ه
الارد

الشعور لدى الفرد
الوق ا ا ا

المستقبل
افتراض

الواجب

والمسؤولي

للمرؤوسين تعليم
الص والخطأ
معتقدا

الشخ

وطموح ت :

التأثير على

ب لتنايذ

أقاااد لل ا ارئيس المعلوم ا ا

والبي ن ا ا

والمت بع .
الت ا ا

نظ الرق ب .

ترضي وأخا األشي ء الت ال تسر .
مص در التا خر
مصا ا ا ا ا ا در الخ ا ا ا ا ااو

الشااه د الج معي ا تض ا الااارد ف ا مك ن ا

طا اارق اختي ا ا ر وتعيا ااين

ع لي .

الرؤس ء والمشرفين.

م اان الص ااعب للش ااخ

ال ااذي ت اار عم اال نظا ا ا ا االس ا ا ااتات ء ع ا ا اان

-1خالد عبد الرحيم مطر الهيتي ،إدارة الموارد البشرية ،مدخل استراتيجي ،مرجع سابق ،ص.29
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العث ااور علا ا وظياا ا بال ااض النظ اار علا ا

واالهتم

والاضل.

األشخ

أسب ب تر العمل.
والمسا ا ا ا ااتو

نظ الحوافى والمك فآ

مااد سم ا ل وتمني ا

با ا ا ا اادون التعلا ا ا ا ااي الصا ا ا ا ااحي

اإلنس ن

االجتم ع لن تتقد بسرع ف حي ت .

التشجيعي

الارد والمجتم

إن مصا ا ا ا االح الاا ا ا ا اارد البا ا ا ا ااد أن تخض ا ا ا ا ا

عالق

العمل.

لمصلح المجموع .
مصدر السلط
اإلخال

العالق

بين األفراد

والوالء

إن المرؤوسااين لاان يقباال التاليياار الجديااد

الج ا ا ا ا ا ا ااود فا ا ا ا ا ا ا ا أداء

فال داع لذل التاليير.

األعم ل والمب دأ .

الشخصا ااي أكثا اار أهمي ا ا ما اان

العالق ا ا

عالقا ا ا

األفا ا اراد فا ا ا

العمل.

العمل.

االلت ا ا ا ا اى ب ا ا ا ا لنواح

يجااب أن اجلااس م ا والاادي الم اريض وال

معا ا ا ا ا ا اادال

الع ئليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

احضر إل العمل.

والحضور.

الالي ا ا ا ا ا ا ا ب

واالجتم عي
التع ا ا ا ا ا ا ا ا ط

ماااااااا

اآلخرين

ماان الصااعب أن اخباار المرؤوسااين بعااد

شا ا ا ا ااروط االسا ا ا ا ااتحق ق

ىي ا د أجاار وأفضاال لااو أعطيت ا الىي ا د

والتاوق

من جيب .

التس ا ا م والتس ا ا هل

إذا ل أوافق رئيس

فسو

يالضب.

طريق اتخ ذ الق ار ار .

ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا مع مل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
والرؤس ء
الهيكل االجتم ع

االنتقا ا ا ا ا ا ا ل مب ا ا ا ا ا ااين

إنا ا ارف ااض العم اال ما ا ش ااخ

الطبقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

شه د ج معي .

يحم اال سي س الترقي .

االجتم عي
تحديااد الم اركااى بااين

كب ا ر الساان يتميااىون ب لحكم ا

األفراد

البد إعط ئه فرض أكبر.

المصدر :صال الدين محمد عبد الب ق

وب لت ا ل

سي س الترقي

االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية دار الج مع الجديد للنشر
مصر 2112
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من الجدول نالحظ أن هن

تداخل وترابط بين العوامل البيئي للمنظم

عن بعضه البعض ومعرف تأثير كل منه عل المم رس

إدار الموارد البشري ف المنظم .

 -البيئة السياسية والقانونية :تشمل القوانين الت

تصدره الدول والت

االقتص دي المختلا مثل قوانين تشجي االستثم ار
وماؤث ار علا سي سا

تنظ عمل المنظم

القوانين الجب ئي والضريبي ...ال .1

إن النظ ا السي سا ا للدولا ا وما ا يارضا ا م اان قيااود والت اىما ا
إدار الماوارد البشاري

بحيث ال يمكن فصله

وأراء سي س ااي يمث اال عا ا مال ه ما ا

وب لتا ل علا كا ءتها ومثال ذلا أن اختيا ر وتعيااين

الق د اإلداريين ال يت عل أس س الكا ء والقد ار وانم العتب ار الوالء السي س والثق .2
 البيئــــــة التكنولوجيــــــة :تعتب ا اار م ا اان أها ا ا المتاليا ا ا ار فا ا ا الوقا ا ااالقتص دي

حيث تؤثر عل الطلب عل المنتج

وعل جود المنتج

ويالحظ أن اختال

والخدم

الخص ئ

تكنولااوج سخ ار يمكاان أن ياانعكس عل ا الخص ا ئ

الا ا اراهن علا ا ا عم ا اال المنظما ا ا

كما تاؤثر علا العمليا

اإلنت جيا

التكنولوجي بين نمط تكنولوج أو مستو
الهيكلي ا للقااو الع مل ا والت ا منه ا الجوانااب

الت لي :3
 -يرتبط كل نمط أو مستو تكنولوج بكا ءا

ومه ار تركيبي معين من الموارد البشري ؛

 -ع د م يرتبط التطوير أو التقاد التكنولاوج بعم لا ذا

أجاور أو ناقا

مرتاعا

مما يساتلى

العمل لتحقيق االستالالل األقص لتل العم ل ؛
 -اخااتال

الاانمط أو المسااتو التكنولااوج ياانعكس علا مسااتوي

ومعا يير األداء التا يلتااى بها

األفراد ب لمنظم ؛
 ع ا د م ا يسااتلى التالياار التكنولااوج ف ا عملي ا اإلعااداد المساابق للع ا ملين ماان خااالل عملي االتعلي والتدريب وبم يضمن مقدر للتكي
 ع د م تنعكس التب ينواألنشط

م الخص ئ

بين األنم ط أو المستوي

التكنولوجي المحدد ؛
التكنولوجي عل نوعي ومستو األعما ل

والت تنعكس ب لتبعي عل م لد الع ملين من قد ار ومه ار ومع ر ؛

 -من المحتمل أن يترتب عل

عملي

التطوير أو التاليير التكنولوج

الوظيا أو الا ئض ف العم ل بم يلق أعب ء الوظيا عل سي س

نوع من الا ئض

وخطط الموارد البشري .

 -1البيئة الخارجية الخاصة

-Amond Daymon. Manuel de gestion, ellipses/AUF, no place, 1998, p.91.
 -2عايدة سيد خطا  ،اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ،الطبعة الةانية ،مكتبة جامعة عين شما ،القاهرة ،9111 ،ص.44
 -3سهيلة محمد عباس وعلي حسين علي ،إدارة الموارد البشرية ،دار وائل للنشر ،القاهرة ،مصر ،2000 ،ص.99
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وه العوامل الموجود ف مستو وسيط بين البيئ الخ رجي والبيئ الداخلي

وتتكون من:1

 المستهلكون؛ المن فسون؛ الموردون؛ المس همون؛ سوق العمل /الطلب عل العم ل ؛ النق ب ؛ -األجهى الحكومي وغير الحكومي ذا

الصل ؛

 مجمو المتع ملين المب شرين م المنظم ك لبنو والمؤسس -المنظم

اإلداري المختلا

الجب ي ...ال ؛

االجتم عي ونق ب العمل وغيره .

الشكل الت ل يوض العالق بين البيئ الخ رجي الع م والخ ص :
الشكل رقم ( :)3-2يبين العالقة بين البيئة الخارجية العامة والخاصة
االجتماعية

االقتصادية
أرباب العمل

الموردون

المستهلكون

التعليمية
المساهمون

المنظمة
النقابات
التكنولوجية

الحكومة

القانونية

المنافسون
الثقافية

السكانية

المصدر :ع يد سيد خط ب اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في ظل إعادة الهيكلة ،االندماج ومشاركة المخاطر
المكتب

الكبر

الق هر الطبع الث ني

9111

.29

ماان خ ااالل الشااكل ( )3-9نج ااد أن اعتب ا ر المنظما ا كنظا ا ماتااو يتطل ااب األخااذ بع ااين االعتبا ا ر
العن صر الموجود ف البيئ الخ رجي بهي كله المختلا ف مدخالته حياث تاؤثر درجا تكارار المادخال
عل نج

المنظم

وترتبط فع لي العملي

التحويلي بتوافر هذ العن صر وجودته ودرج االساتمرار فا

توافره .2
والمنظما ا فا ا عالقا ا مس ااتمر ب لبيئا ا الخ رجيا ا مما ا يتطل ااب مراقبا ا ومت بعا ا مس ااتمر له ااذ البيئا ا للتكيا ا
معه حيث تستطي المنظم أن تسيطر عل بيئته الداخلي وتاتحك فيها لكان قادرته علا التاأثير علا

 -1أحمد محمد عوض ،اإلدارة اإلستراتيجية ،مفاهيم ونماذج تطبيقية ،إدارة الجامعية ،اإلسكندرية ،2112 ،ص.14
 -2تشارلز هل ،جاري جونز ،اإلدارة اإلستراتيجية ،مدخل متكامل ،ترجمة رااعي محمد رااعي ،دار الميري ،،المملكية العربيية السيعودية،2119 ،
ص.999
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بيئته الخ رجي محدود لذل يجب أن تبذل قص ر جهده لالندم
وترتبط صح المنظم

مهم ك ن

معه والتقليل من تهديداته السلبي

طبيع نش طه بقدرته عل التكي

وتؤثر التطو ار الخ رجي عل مختل

العملي

الداخلي للمنظم

م بيئته الخ رجي .1

وكذل كياي تسيير موارده البشري .

وتتطلب مت بع البيئ بصور فع ل القي بخطوتين:2
 -تحديد أنوا المعلوم

المطلوب جمعه ومص در الحصول عليه ؛

 -االسااتخدا الاع ا ل لهااذ المعلوم ا

ف ا التحلياال البيئ ا ماان خااالل التعاار عل ا مختل ا

المتالي ا ار

وكياي تأثيره عل المنظم .
وتحويله إل مع ر

وال يقتصر دور المنظم الحديث عل جم المعلوم

ونشره بل يتج وى

ذل إل تنظي وتطوير ط ق الموارد البشري وتحريره وتسييره مستقبلي ب إلض ف إل توظي
المتخصص الالىم

الكا ءا

ويستمد الارد الع مل ب لمنظم ثق فت وقيمت الشخصي من المحيط الخ رج

ويمكن

تقسي التأثي ار الخ رجي إل نوعين:3
 الت ااأثي ار السا ا بق  :تش اامل التك ااوين المتحص اال ل ااد الا اارد قب اال دخولا ا المنظما ا والت ااأثي ار الدينيا اواالجتم عي ؛
 -التأثي ار

الح لي  :وتتمثل ف الوضعي االقتص دي والسي سي والق نوني الت تسود البلد ف الوق

الراهن.
-1-1-IIالبيئة الداخلية:
وه البيئ الت يعمل فيه الارد وتض عد عوامل يجب أن تهت به المنظم وله عالق مب شر
بوظ ئ

إدار الموارد البشري

وظ ئ

إدار الموارد البشري .4

لذل

تؤثر عليه كثي ار والتالي ار

إن ه ااذ العوام اال تنبا ا م اان بيئا ا العم اال الداخليا ا للمنظما ا
للمنظما
الم ديا

الداخلي المهم تستلى تاليي ار
مثا ا ل ذلا ا السي سا ا

نظاار اإلدار العليا إلا العا ملين ب لمنظما والا إدار الماوارد البشاري
وتاانعكس هااذ البيئا التنظيمي ا للمنظم ا علا سي س ا

ف

اإلداريا ا الع ما ا

حجا المنظما وامك ني تها

إدار الم اوارد البشاري وأيض ا عل ا الوض ا

التنظيم للجه ى الق ئ بوظيا إدار الموارد البشري .5
ومن أه العوامل األس سي للبيئ الداخلي المب شر م يل :6
 -1عايدة سيد خطا  ،مرجع سبق ذكره ،ص.21
-Giget Marc, la dynamique stratégique de l'entreprise, duond, paris, 1998, p119.
 -3سهيلة محمد عباس وعلي حسين ،مرجع سبق ذكره ،ص.914
 -4اريد نجار ،إدارة وظائف األفراد وتنمية الموارد البشرية  ،مؤسسة شبا الجامعة ،اإلسكندرية ،مصر ،9111 ،ص.94
 -5صالح الدين محمد عبد الباقي ،الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات ،مرجع سبق ذكره ،ص.41
 -6احمد سيد مصطفى ،إدارة الموارد البشرية ،المعادي الجديدة ،القاهرة ،مصر ،2113 ،ص.39
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 المــالكون :يشااكل الم ا لكون عنصاار ضااالط داخاال المنظم ا خ ص ا المنظم اوتا صيل المنظم

يتدخلون بعملي

الصااالير ذل ا ألنه ا

ب عتب ر أن جىءا ه م من مص لحه مرتبط ب لمنظم وب لت ل

فإن أداؤه وسلوكي ته وانطب ع ته واتج هه تمثل جىءا ه م من البيئ الداخلي للمنظم .
وتطبيق ا

 -حجــم المنظمــة :تتااأثر سي س ا

إدار الم اوارد البش اري بحج ا المنظم ا

المنظم صالير الحج عن المنظم متوسط وكبير الحج  .فا المنظم
يقو ص حب المشرو ب ألعم ل الخ ص ب لموارد البشري

فه ا تختل ا

فا

صالير الحج غ لب ما

فهو الذي يقو ب ختي ر الع ملين وتحديد

أجوره وتقيي أدائه .
 وعندم يكبر حج المنظمإدار متخصص
السي س

وتتعدد وظ ئاه وتتعدد أعم له يصب من الضروري أن تكون هن

إلدار الموارد البشري

اإلنت

كإدا ار

والتسويق...ال

تقو بوض

والت

واتخ ذ الق ار ار الخ ص ب لموارد البشري .

 الهيكـــل التنظيمـــي :يااؤثر الهيكاال التنظيم ا ماان حيااث التنظااي البيروق ارط ا أو التنظااي الشاابك أوتنظيم

فرق العمل أو المنظم

عل سي س

وتطبيق

ذا

اإلنت جي المتعدد أو الارو الدولي كل هذا يؤثر

الوحدا

إدار الموارد البشري  .فا ظل التنظاي البيروق ارطا يكاون هنا

ماان المركىي ا ف ا اتخ ا ذ الق ا ار ار الخ ص ا ب ا لمورد البش اري

أم ا ف ا ح ل ا المنظم ا

اإلنت جي المتعدد أو الارو الدولي فيميل االتج إل أن يكون هن

ذا

قادر كبيار
الوحاادا

قدر كبيار مان الالمركىيا فا

اتخ ذ الق ار ار .1
 العاملون :يمثل الع ملون القو البشري للمنظم وب لت ل فإن سلوكي ته وأدائه ومتطلب ته وعالقتهتمث ا اال ج ا ااىءا م ا اان البيئا ا ا الداخليا ا ا للمنظما ا ا وب لتا ا ا ل فها ا ا تحكا ا ا الكثي ا اار م ا اان أجا ا اواء وظ ا اارو
العماال االنتم ا ء االناادف

ف ا األداء واإلخااال

ف ا العماال وهااذ العواماال ترس ا الاانمط أو النمااوذ

األس س للبيئ الداخلي .
 -تاريخ المنظمة وثقافتها :يؤثر ت ري المنظم وثق فته عل سي س

وتطبيق

إدار الموارد البشري

خ ص ا ف ا ح ل ا إدخ ا ل التاليياار إذ غ لب ا م ا يق باال هااذ التاليي ا ار بمق وم ا ماان ج نااب الع ا ملين
وتعتبر هذ العوامل من القيود اله م الت يجب أن تؤخذ بعين االعتب ر عند إدخ ل التاليير.
وتمثاال الثق فا ا التنظيميا ا مجم ااو القيا ا دا
المنظما والت ا تااؤثر عل ا ساالو وتص ارف

والعا ا دا

والتق لي ااد وأنما ا ط الس االو والرم ااوى السا ا ئد فا ا

األف اراد العا ملين به ا وعلا طريق ا تع ماال المنظم ا م ا

 -1احمد سيد مصطفى ،مرجع نفسه  ،ص.39
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وتعتباار هااذ العن صاار كنقا ط قااو تااؤدي إل ا تحقيااق أهاادا

الخ رجيا

تحول دون تحقيق أهدافه .

 رســـالة المنظمـــة وأهـــدافها :تمث اال الرسا ا ل ك اال الخصا ا ئالمنظم
منتج

المنظما أو كنق ا ط

المم ثل

التا ا تمي ااى المنظما ا ع اان غيرها ا م اان

وه تعكس الالسا األس سي للمنظم والصور الذهني وم تقدما المنظما مان
واألسواق الت تتع مل معها وتركاى المنظما علا عاد أبعا د أس ساي عناد وضا

وخدم

رسا ا لته م اان أهمها ا  :األه اادا

الما اوارد واإلمك نيا ا ...الا ا

العمليا ا

الرس ل الت تضعه المنظم واالستراتيجي

المختلا .

 اإلدارة العليا والسياسات اإلدارية :تؤثر فلسا وقي مه ارإدار الموارد البشري

فكلم ك ن هن

س عد ذل عل تحقيق الاع لي والنج

وتس ااتخد ك ااذل فا ا تقي ااي

اإلدار العلي عل سي س

وتطبيق

تدعي من اإلدار العلي ألدوار إدار الموارد البشري كلم
لهذ اإلدار ف القي بأدواره والعكس صحي .

وتؤثر قي د المنظم عل الق ار ار المختلاا التا تواجهها المنظما علا كيايا اتخا ذ هاذ القا ار ار
وعل ا السي س ا

واألس ا ليب اإلداري ا المتبع ا فيه ا فقااد تكااون بعااض السي س ا

اإلداري ا ث بت ا لاتاار

طويل وأخر متالير ب ستمرار حسب المؤش ار المستعمل من طر متخذي الق ار ار .
 اإلســـتراتيجية العامـــة للمنظمـــة :ت ااؤثر اإلسااتراتيجي الع ما ا للمنظما ا عل ا اس ااتراتيجيوتطبيق

وسي سا ا

إدار الموارد البشري فه تشتق منه وتتك مل وتتا عل معه .

 المهارات والكفاءات الخاصة بإدارة الموارد البشرية :تتأثر سي سابمااد تاوافر المها ار والكاا ءا
الماوارد البشاري

والمعلوما

وتطبيقا

إدار الماوارد البشاري

والقااو والتااأثير والناااوذ لااد المااديرين والعا ملين بااإدار

فكلما تاوافر المها ار والكاا ءا

لااد المااديرين والعا ملين بااإدار الماوارد البشاري

كلم أثر ذل عل جود صن واتخ ذ القا ار ار الخ صا با لموارد البشاري وعلا ف عليا األدوار التا
تقو به المنظم .
 -3-IIأهمية وأهداف إدارة الموارد البشرية:
تالير النظر إل إدار الموارد البشري ف الوق الح ل
ف المنظم

الحديث وهن

وأصبح واحد من أه الوظ ئ

اإلداري

أسب ب كثير تاسر التطور الذي حدث ف نظر اإلدار المسئول ب لمنظم

المع صر إل إدار الموارد البشري واهتم مه المتىايد به كوظيا إداري متخصص وأيض كار من فرو
عل اإلدار .
 -2-3-IIأهمية إدارة الموارد البشرية:
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لقد احتل حقل إدار الموارد البشري وم يىال أهمي كبير كحقل معرف

وهن

عد أسب ب تجعل

دراس هذا الموضو أم ار مجدي نذكره فيم يل :1
 -إدار الموارد البشري تمثل إحد الوظ ئ

األس سي ألي منظم إل ج نب وظ ئ

أخر ك إلنت

والتسويق واإلدار الم لي .
 إدار الموارد البشري تمثل نش ط اقتص دي فالمجتم

المجتم ألنه تعد القو الع مل الموجود ف

لذل فإن دراس هذ الموارد تتي لن التعر عل كياي استالالله بشكل صحي .
تتوفر ف

 -إن معظ الموارد الت

الع ملين ف المنظم وبمختل
م النش ط

المنظم ه

المستوي

األخر والمتالي ار

الموارد البشري

وهذ الموارد تتمثل ف

األفراد

اإلداري لذل من المه دراس هذا الحقل بإد ار عالق ت

المحيط ب لمنظم من الخ ر ألنه تتي

فرص االستالالل

األمثل للموارد البشري عل صعيد كل من المنظم والمجتم .
 إن د ارسا ا ه ااذ الما اوارد تسا ا عدن فا ا كيايا ا التع اار علا ا النشا ا طالبشري

وان معرف هذ النش ط

التا ا يم رس ااه م ااديرو الما اوارد

يعد ع مال أس سي ب لنسب للمنظم ألن يتي له اختي ر األفاراد

الع ملين فيه اختي ر من سب .
 إن إدار الموارد البشري تمثل المحور األس س ف معظ العالقإل

تحقيق أهدافه اإلستراتيجي وأهدافه وتعود األهمي الت

بين المنظم وموظايه وترم

تعط لوظيا إدار الموارد البشري

لألسب ب الت لي :2
أ -الدراســـات واألبحـــاث :دل ا
ال ا ارئيس لىي ا ا د اإلنت ا ا
ح ج ته ألن نج

واإلد ار المت اىيا ااد ألهمي ا ا العالق ا ا

اإلنس ا ا ني وتحايا ااى الما ااوظاين واشا ااب

أو فشل المنظم مرهون ب لعنصر البشري.

ب -التكلفة :تشكل النش ط
ناق

عديااد البحااوث عل ا ضاارور العن ي ا ب لعنصاار البشااري ب عتب ا ر الع ماال

الت تحت جه المنظم لتالطي أجور وتعويض

الموظاين جىءا كبي ار من

المنظم .

 معالجة الخطأ :يمكن مع لج أخط ء االختي ر مثال عن طريق عملي التكوين.د -الحاجـــة إلـــى التخصـــ

 :إن مىاولا ا عم اال إدار الما اوارد البشا اري أص اابح

تتطل ااب تأهي اال وت اادريب

متخصصين ف الجوانب العديد لقد فرض هذا التدخل أعب ء جديد عل ك هل إدار األفاراد تتمثال
فا رسا سي سا التع ماال ما العنصاار البشااري فا ظاال القاوانين واألنظما با لرغ ماان أن الكثياار ماان
اإلدا ار العلي ا ال تعياار اهتم م ا كبي ا ار للم اوارد البش اري وك ن ا

تصااب كاال اهتم م ته ا عل ا الم اوارد

 -1حامد أحمد رمضان بدر ،إدارة الموارد البشرية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ل ،1994 ،2ص.23
 -2سنان الموسوي ،إدارة الموارد البشرية وتأثير العولمة عليها ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2004 ،ص.22
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الم دي أو تعطيه االهتم األكبر كم أثبت
الت استمر عبر السانيين وحققا
تل ا الت ا ل ا تسااتمر أو فشاال
وعالق

البشري

واألبح ث الت أجري

الدراس

نج حا كبيا ار لاديه سي سا

عل بعاض الشارك

جياد فا مجا ل القاو بشاري

ف ا تحقيااق أهاادافه فك ا ن ذل ا لضااع

وان

سي س ا ته ف ا مج ا ل القااو

العمل الت تكون فيه سيئ وغير سليم .

 -2-3-IIأهداف إدارة الموارد البشرية:
يمكن تقسي أهدا

إدار الموارد البشري إل :1
إدار الموارد البشري ف

أ -أهداف إدارة الموارد البشرية نحو المنظمة :تهد

هذا الصدد إل

م

يل :
 الحصول علالقو الع مل
والقي

األفراد األكا ء عن طريق تحديد مواصا
وتحديد عمله ومتطلب

بإجراءا

األعم ل والبحث عن مص در
البشري

العمل لتحقيق االستخدا األمثل للمجهودا

المن سب

االختي ر والتعيين بم يحقق االختي ر السلي يوض الشخ

ب لمك ن المن سب؛
 االستا د القصو من الجهود البشري عن طريق تدريبه وتطويره وات ح الارص لتمكنهمن الحصول عل المعرف والخبر إل ج نب تقيي الع ملين تقييم موضوعي ف فت ار دوري
لتشجي االستقرار ف

العمل والعدال ف

منج اى

الحك عل

الع ملين ليتعر

الارد عل

مد بلوغ المع يير المطلوب ف األداء وكذل تشجي العمل اإلداري الاع ل وتحايى األفراد
ليتسن للمنظم االستا د القصو من جهود الع ملين؛
 -الحا ظ عل

استمرار الرغب ف

العمل واندم

أهدا

التع ون الاع ل المشتر عن طريق العمل عل إشب
ب -أهداف إدارة الموارد البشرية نحو العاملين :حيث تهد

الع ملين وأهدا

رغب

اإلدار وذل

لخلق

العم ل من خالل العمل.

إدار الموارد البشري ف هذا الصدد إل

م يل :
 -إت ح ا ف اار

التق ااد للعا ا ملين عناادم يص اابحون م ااؤهلين ل ااذل

وتااوفير ش ااروط أو ظ اارو

عم اال

منشط لهمه لتمكنه من العمل الاع ل الذي يىيد من دخوله
 -توفير سي س

موضوعي تمن اإلس ار

والتبذير ف الط ق

البشاري وتتح شا االساتخدا غيار

اإلنسا ن الااذي يعاارض األفاراد للمخا طر غياار الضااروري إلا ج نااب تااوفير سي سا
الحرك واالستقاللي

والمع مل الت تتاق وحري اإلنس ن.

 -1اؤاد أبو إسماعيل ،إدارة األفراد ،مدخل سلوكي وظيفي ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،9119 ،ص.33
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 -أهداف إدارة الموارد البشرية نحو المجتمع :حيث تهد

إدار الموارد البشري ف هذا الصدد م

يل :
 -مسا عد أفاراد المجتم ا فا إيجا د أحساان األعما ل وأكثره ا إنت جيا ورغبا

مم ا يجعلها يشااعرون

ب لحم س نحو العمل؛
 -ت ااوفير اإلمك نا ا

الحديثا ا

المتقدما ا لتك ااون تحا ا

متنا ا ول العا ا ملين وتمك اانه م اان ب ااذل أقصا ا

ط ق ته والحصول عل مق بل لهذا الجهد المبذول؛
 توفير الحم ي للع ملين والمح فظ عل قو العمل وتجنب االستخدا غير السلي لألفراد؛ توفير جو من العمل تسود حري الحرك والتعبير وتخلو من السخري واإلك ار مم يس عد علتحقيق الرف هي الع م لألفراد والمجتم .
 -4-IIوظائف إدارة الموارد البشرية:
ينطوي نش ط ومم رس

إدار الماوارد البشاري فا المنظما علا العدياد مان الوظا ئ

بشااكل مجموعه ا فرع ا ماان فاارو المعرف ا اإلداري ا
اخااتال

يالط ا مج ا ال

أنواعه ا ويشااتمل إط ا ر عمله ا عل ا عاادد ماان الوظ ا ئ

داخل المنظم

وف م يل عرض لمختل

الوظ ئ

التوظي ا

والنشا ط
عل ا

والعماال ف ا المنظم ا

يشااكل مجموعه ا نط ا ق ومج ا ل عمله ا

الت تؤديه إدار الموارد البشري :1

 -9وظيفة تكوين الموارد البشرية :وه نش ط رئيس يتكون من أنشط فرعي متك مل ومترابط يشكل
مجموعه سلسل من األعم ل تقو من خالله إدار الموارد البشري ب ألنشط الت لي :
أ -تصـــميم وتحليـــل العمـــل :يعماال هااذا النش ا ط أو الوظيا ا عل ا تحديااد واجب ا
المنظم

والمواصا

والشروط الواجب توافره ف من سو

ومسااؤولي

وظ ا ئ

يشالله أو يعين فيه .

ب -تخطيط الموارد البشرية :يقو هذا النش ط بتقدير ح ج المنظم من الموارد البشري ف المستقبل
من حيث أعداده ونوعي ته ويجري ذل ف ضوء نت ئج تصمي وتحليل العمل.
 -استقطاب الموارد البشرية :ف

ضوء نت ئج النش طين الس بقين يقو هذا النش ط بعملي ترغيب

وجذب للموارد البشري ف سوق العمل للتقد وطلب التوظي

ف المنظم .

د -اختيار وتعيين الموارد البشرية :يقو هذا النش ط ب نتق ء أفضل المتقدمين من ط لب التوظي
المنظم ممن جر استقط به
وتعينه ف الوظ ئ

وذل

ف

ب ستخدا مع يير اختي ر وضعه تصمي وتحليل العمل

الش غر المتوافق م مواصا ته .

 -1عمر وصفي عقيلي ،إدارة الموارد البشرية المعاصرة ،بعد استراتيجي ،دار وائل للنشر ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن ،2113 ،ص.93
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ه -التأهيل :يعمل هذا النش ط عل تدريب الموارد البشري الت ت اختي ره وتعيينه تدريب أوليا من
أجل تمكينه من مب شر أعم له بشكل جيد منذ البداي .
ف ضوء م تقد يمكن القول بأن وظيا أو عملي تكوين الموارد البشري عملي متك مل تهد
بشكل أس س

إل

انتق ء أفضل المتقدمين للعمل واسن د األعم ل المن سب له كم يتض من الشكل

الت ل الذي يبين الترابط و التك مل بين األنشط الت تشمل عليه وظيا التكوين.
الشكل رق ( :)3-9الترابط والتكامل بين أنشطة وظيفة التكوين
تصميم
وتحليل العمل
تخطيط
الموارد
البشرية

التدريب األولي

الفرد المناسب
اي المهام
المناسبة

االستقطا

االختيار والتعيين
إدارة الموارد البشرية ،بعد استراتيجي دار وائل للنشر الطبع األول

المصدر :عمر وصا عقيل

عم ن األردن
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 -2وظيفة التعويضات :تقو إدار الموارد البشري من خالل هذ الوظيا الرئيسي الت
أس سه يجري وض تعويض
موضوعي وع دل
أ-

ومك فآ

للموارد البشري الت تعمل ف المنظم

المنظم

وصعوب

وذل وفق أسس وقواعد

وتشتمل هذ األنظم عل م يل :1

نظام تقييم الوظائف :وه عملي تقو به إدار الموارد البشري
وظ ئ

عل

وذل

الوظ ئ

ف

ومواصا

لتحديد قيم وأهمي كل وظيا من

ضوء نت ئج تصمي وتحليل العمل الت
ش غله

حيث عل

توض

حج مسؤولي

أس س نت ئج التقيي يحدد التعويض الم ل

المب شر الذي تستحق كل وظيا والذي يتق ض ش غله .
ب-

نظام التعوي

المالي المباشر :هو هيكل للرواتب واألجور تصمم إدار الموارد البشري يشتمل

عل مع يير يت عل أس سه دف رواتب وأجور الموارد البشري
مع يير ف ضوء النت ئج الت توصل إليه تقيي الوظ ئ .
 -1عمر وصفي عقيلي ،مرجع سبق ذكره ،ص.99
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نظام المكافآت المالية :هو نظ للتحايى الم ل تعد إدار الموارد البشري
ونش ط وكا ء

ويتحدد ذل

إلث ب من يعمل بجد
ويعتبر هذا النظ

من خالل نت ئج تقيي أداء إدار الموارد البشري

داعم لنظ التعويض الم ل المب شر.
د-

نظام المزايا الوظيفية اإلضافية :ويسمي البعض ب لتعويض غير المب شر وهو نظ للتحايى غير
الم ل عل شكل خدم

متنوع يستايد منه كل من يعمل ف المنظم

سبيل المث ل :التأمين الصح
ه-

ومن هذ الخدم

عل

الضم ن االجتم ع ...ال .

نظام تقييم األداء :هو مجموع من األسس والقواعد والضوابط الت تستخد من أجل تقيي أداء
وكا ء الموارد البشري ف العمل حيث ف ضوء نت ئج التقيي يجر تعويض ومك فأ المجددين.
ف ضوء م تقد يمكن القول إن الوظ ئ

جميعه إل

الموضح أعال ه وظ ئ

تحقيق غ ي رئيسي ه  :توفير العدال والموضوعي ف

مترابط ومتك مل تسع

دف تعويض

الموارد البشري

والشكل الموال يوض ذل :

شكل رقم( :)5-1الترابط بين أنشطة وظيفة التعويضات
تقييم الوظائف
المزايا الوظيفية

التعويض المالي
المباشر

العدالة الموضوعية في دفع
التعويضات

تقييم األداء
المصدر :عمر وصا عقيل

اإلضافية

المكافآت المالية
إدارة الموارد البشرية ،بعد استراتيجي دار وائل للنشر الطبع األول
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 -3تدريب وتنمية الموارد البشرية :تشمل هذ الوظيا عل نش طين فرعيين يكمالن بعضهم ويهدف ن
إل

جعل الموارد البشري قو عمل ذا

كا ء وأداء عل

المستو ومتميى لتلبي مط لب تحقيق

إستراتيجي المنظم وأهدافه وتتكون من وظياتين:1
أ -التعلم والتدريب :يسع

هذا النش ط إل

أدائه يعمل عل مع لج جوانب الضع

ف

ضوء تقيي

إكس ب الموارد البشري مه ار

جديد

ف األداء وتدعي وتقوي جوانب القو في

ف مسع

إل تطوير أداء هذ الموارد وتمكينه مم هو مطلوب منه من مه ف الوق
ب -التنمية :يسع هذا النش ط إل تنمي أداء الموارد البشري المستقبل
عل مم رس وظ ئ
المعرف

الح ضر.

من أجل جعله مؤهل وق در

أعل مستو ف المستقبل وتىويده بشكل مستمر بكل جديد ف مج ال

وتمكينه من التكي

م المتالي ار الت تدخل عل المنظم .

 -9صيانة الموارد البشرية :تتكون الصي ن من نش طين متك ملين يهدف ن إل توفير السالم والصح
للموارد البشري ف مك ن عمله وتتكون من:
 توفير السالمة :وذلحوادث واص ب

من خالل تصمي برامج فني إداري مشترك لحم ي الموارد البشري من

العمل الت قد تتعرض له أثن ء مم رسته ألعم له .

د -توفير الصحة :وذل

من خالل تصمي برامج صحي بيئي

تحم الموارد البشري من األمراض

الن تج عن طبيع العمل ومن خ الم دي.
 -8عالقات الموارد البشرية :تشمل هذ الوظيا عل نش طين فرعيين أس سين هم :
أ -دمج الموارد البشـرية :نشا ط يات مان خاللا تصامي بارامج مان أجال تاعيال مشا رك الماوارد البشاري
ف ا ا ا ا العما ا ا اال واتخ ا ا ا ا ذ الق ا ا ا ا ار ار
له وحل الصراع

وتا ا ا ااوفير الرع ي ا ا ا ا االجتم عي ا ا ا ا

والمع مل ا ا ا ا اإلنس ا ا ا ا ني الطيب ا ا ا ا

التنظيمي الت تنشأ بينه فا فارق العمال أو بيانه وباين إدار المنظما وهاذا

كل لتحقيق الوالء واالنتم ء لديه تج المنظم الت تعمل فيه .
ب -عالقات العمل :يمثل هذا النش ط عالق المنظم من خالل إدار الموارد البشري م النق ب
تقو هذ اإلدار ني ب عن أصح ب المنظم ب لتا وض معه فيم يخ
واب ار اتا قي

معه بخصو

شؤون العمل والتوظي

ذل .

ويبين الشكل الت ل الترابط والتك مل بين مختل

وظ ئ

وأنشط إدار الموارد البشري .

شكل رقم ( :)9-2الترابط والتكامل بين مختلف وظائف إدارة الموارد البشرية

 -1المرجع نفسه ،ص.99
يشير اتجاه السهم إلى أن مخرجات الوظيفية هي المدخالت للوظيفة األخرى
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 – IIIتنظيم إدارة الموارد البشرية:
إن الهيكل التنظيم يمثل اإلط ر الع الذي بمقتض يت رس سلو جمي أفراد المنظم دون
اعتب ر لواقعه التنظيم

علم أن الهيكل التنظيم ال يشكل ف حد ذات هدف إنم يشكل أدا تعكس

فلسا اإلدار ف تحديد األسس الت من خالله يت تحديد مكون ت الرئيسي

ومن جه ث ني فإن تصمي

الهيكل التنظيم ليس أم ار سهال وال يت مر واحد إنم ه عملي معقد ومستمر .
 -2-IIIتعريف الهيكل التنظيمي:
لقد تن ول ماهو الهيكل التنظيم الكثير من علم ء التنظي األوائل والمع صرين وأيض عددا غير
قليل من المم رسين ونعرض فيم يل أه هذ التعريا

الت تعكس تطور النظر إل الهيكل التنظيم :

يشاير  Max Weberإلا الهيكال التنظيما علا أنا " :مجموعا القواعاد واللاوائ البيروقراطيا التا
تعط ا الحااق لمجموع ا األف اراد أن تصاادر األواماار ألف اراد سخ ارين عل ا نحااو يحقااق الرشااد والكا ا ء " وياار
38
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 Maxأن ا لتحقيااق الساايطر الشاارعي عل ا مجموع ا كبياار ماان األف اراد يجااب أن يشااعروا بااأن علاايه االلت ا اى
بط ع أوامر الرئيس وف ناس الوق
هو" :اآللي الرسمي الت

كذل

يجب أن يعتقد الرئيس بأن ل الحق ف إصدار األوامر للت بعين.1

تتمكن خالله إدار المنظم عبر تحدياد خطوط السلط واالتص ل بين

الرؤس ء والمرؤوسين".2
أيض هو" :ترتيب للعالق
للسلط لال ي

المتب دل بين أجىاء ووظ ئ

تحقيق األهدا

ومن خالل هذ التع ري

التنظي

ويشير هذا الماهو إل التسلسل الهرم

با علي ".3

الس بق يتض أن الهيكل التنظيم

يتكون من مجموع من عن صر رئيسي

وه :
 يحتوي عل تقسيم -التخص

تنظيمي ووحدا

مختلا ؛

ف العمل أي وجود مه محدد ؛

 -نط ق اإلش ار

وخطوط السلط والمسؤولي ؛

 -مواق اتخ ذ القرار من حيث المركىي والالمركىي .

 -1المغربي كامل محمد ،اإلدارة والبيئة السياسية العامة ،ل ،9عمان ،2119 ،ص.294-293
 -2العميان محمود سلمان ،السلوك التنظيمي في منظمات اإلعمال ،دار وائل للنشر ،األردن ،2112 ،ص.213
 -3عبد الباري إبراهيم دره ،اإلدارة الحديثة المفاهيم والعمليات ،ل ،9المركز العربي للخدمات الطالبية ،عمان ،األردن ،9113 ،ص.94
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 -1-IIIأنواع الهيكل التنظيمي:
يمثل الهيكل التنظيم

اإلط ر الذي تت في العالق

الرسمي بين جم ع

المشترك المس عد ف ضبط الجهود داخل التنظي والتنسيق بينهم تم شي م أهدا
بصا ع م يوجد نوع ن رئيسي ن من الهي كل التنظيمي

وسو

العمل والمص ل
المنظم .

نتطرق إليه بطريق مختصر م

تبي ن موق إدار الموارد البشري ف كل منهم :
 -2الهيكل التنظيمي اإلداري البسيط:
ي اات تك ااوين الهيك اال التنظيما ا اإلداري م اان خ ااالل التما ا يى ال ااوظيا األس ااال للوظا ا ئ
أو الرئيساي

فاا الصاان ع نجاد أن الوظا ئ

هذا الهيكل أن كل األفراد سواء ف مج ل اإلنت
لهذ الوظ ئ

الثالث

الرئيسااي ها (النتا ئج المبيعا

األس ساااي

التمويال) بااذل نجاد فا

أو البيا أو التمويال ذو عالقا مب شار ب لتسلسال اإلداري

ويبين الشكل اآلت هذا النو .1
الشكل رقم( :)7-2الهيكل التنظيمي اإلداري
المدير العام

المديــر
المالي

مديــر
اإلنتاج

مديــر
المبيعات

مساعـد

المشــرف

مديــر
المنطقة

العمــال

رجــال
البيــع

المصدر :عبد الالا ر حنا

السلوك التنظيمي وادارة األفراد ،المكتب العرب الحديث اإلسكندري

مصر 14

.91

ونالحظ من الهيكل التنظيم اإلداري البسيط وجود وظيا األفراد ولكنه تت بواسط أفراد اإلدار
(المدير الم ل

مدير اإلنت

مدير المبيع ) المشرفين عن توفير احتي ج ته من القو الع مل وتدريبه

وتحقيق التالؤ بينه وبين العمل.

 -1عبد الغفار حنفي ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ،مرجع سبق ذكره ،9114 ،ص.91

40

النشأة والتطور التاريخي إلدارة الموارد البشـرية

الفصل األول

 -2الهيكل التنظيمي اإلداري الوظيفي (المركب أو المشترك):
يحدث هذا م كبر حج المنظم ونمو التقسي الوظيا الرئيس األسال والج نب للوظ ئ
ينجر علي إنش ء وظ ئ

ث نوي هدفه هو المس عد ف انج ى مهم الوظ ئ

التسيير بطريق أفضل وتس تل

التعقيدا

الرئيسي

مم

وتسهيل عملي

والمش كل اإلداري وتسم للتنظي اإلداري أن يتم ش م

تل المتالي ار الداخلي والخ رجي لتجعل أكثر مرون .1
شكل رقم( :)5-2الهيكل التنظيمي المركب
المدير العام

نائب المدير العام
للشؤون المالية

وكيل
الشراء

نائب المدير العام لشؤون اإلنتاج

الرقابة على
اإلنتاج

مدير
اإلقراض

مدير اإلنتاج

نائب المدير العام

الرقابة على
الجودة

ت ميم أنظمة
الجودة

البحوث

الخدمات
االجتماعية

األم
ال ناعي

األجور
والمرتبات

العالقات
العمالية

التدريب

االختيار
والتعيي

المشرفون
المالحظون
ات ال وظيفي وحدة استشارية
خط السلطة

العمال
مصدر :نبيل محمد مرس

المهارات والوظائف اإلدارية (كيف تنمي مهاراتك اإلدارية) ،المكتب الج مع الحديث مصر
.992
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 -1عبد الغفار حنفي ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ،مرجع سابق ،ص.91
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نستخل
مان الوظا ئ

من الشكل الس بق أن وظيا األفراد ه جىء من التنظي الوظيا تقاد الخادم
ولايس ماان الشا ئ أن تكاون إدار األفاراد ت بعا لقطا

اإلنتا

فحسااب كما يوضاح الشااكل

لكن من األفضل أن تؤدي الخدم للمنظم ككل بوضعه ف المستو التنظيم الذي يحقق ذل
مسااتو ن اواب الماادير الع ا ليشاامل عمله ا كخدم ا وظيا ا المبيع ا
(االختي ر التعيين التدريب األجور والمرتب
 -3-IIIخصائ

أي فا

والم لي ا ماان خااالل وظ ئاه ا الرئيسااي

العم لي واألمن الصن ع ).

الهيكل التنظيمي:

للهيكل التنظيم متالي ار
ولكن كي

لاليرها

وأبع د كثير ومترابط وأشك ل الهي كل التنظيمي عديد وال حصر له

يمكن مق رن هذ الهي كل التنظيمي

ولتسهيل ذل حدد بعض الكت ب (الخص ئ

الرئيسي

الثالث الت لي للهيكل التنظيم ) وه :1
 -2درجة التعقيد:
وتوجد ثالث عن صر تكون درج التعقيد وه  :التقسي والتخص
الجالراف ويشير التقسي األفق والتخص
المهنيا والتخصصا
المهن والتخصص

األفق

والتقسي الرأس والتقسي

األفق إل األنشط الت تقو به المنظم ومجموع

الوظ ئ

المتنوعا فيها فكلما ىاد عادد الوحادا التنظيميا وتقسايم ته وكلما اىداد عادد وتناو
ىاد التعقيد ف الهيكل التنظيم والعكس صحي .

أم التقسي الرأس

فيشير إل عمق الهيكل التنظيم فإذا ىاد عدد المستوي

التنظيمي ىاد الهيكل

التنظيم تعقيدا والعكس صحي  .أم التقسي الجالراف فيشير إل مد االنتش ر والتوىي الجالراف لعملي
وأنشط المنظم ف لهيكل التنظيم يتص

بدرج أعل من التعقيد كلم ىاد عدد الوحدا

ف من طق ومواق مختلا وىاد نسب الع ملين فيه وىاد المس ف

الت بع للمنظم

بينه .

 -1الرسميـة:
وتشير هذ الخ صي ف الهيكل التنظيم إل مد اعتم د المنظم عل القوانين واألنظم والقواعد
والتعليم

والق ار ار واإلجراءا والمع يير التاصيلي

ف توجي وضبط سلو الارد وأفع ل وتصرف ت أثن ء

أداء عمل وير الكت ب ان ليس ب لضرور أن تكون هذ القوانين واألنظم والتعليم
يعيه الع ملون سواء ك ن مكتوب أو غير مكتوب
والتعليم

مكتوب بل يكا أن

وكلم ك ن درج االعتم د عل تل القوانين واألنظم

ف السيطر عل سلو الارد والتحك ب أكثر

اتص

الهيكل التنظيم بمىيد من الرسمي

والعكس صحي أيض .

 -1حريم حسين ،ت ميم المنظمة ،الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل ،ل ، 2دار الحامد ،عمان ،2000 ،ص.211
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 -4المـركزية:
يبدو أن هذ الخ صي ف الهيكل التنظيم ل يتاق الكت ب عل تعري

واحد له ولهذا فقد حظ

موضو المركىي الهتم الكثير من الب حثين والكت ب من عد جوانب ومنه تأثير المركىي الع لمي عل
عملي

واالتص ل والتنسيق وف علي المنظم ومرونته وعالقته ب لمب در واإلبدا وغير

اتخ ذ الق ار ار

.ويقصد ب لمركىي درج تركيى اتخ ذ الق ار ار المهم ف مركى واحد أو نقط واحد ف المنظم .
ووظيا إدار الموارد البشري كاليره من الوظ ئ
تنظيم ع ممثل ف الشكل الت ل الخ

األخر داخل المنظم يمكن وض هيكل

بإدار الموارد البشري .1
بإدارة الموارد البشرية

شكل رقم ( :)0-2الهيكل التنظيمي العام الخا
إدارة الموارد البشريــــة

قسم
األمن
الصناعي
وقسم
الرعاية
الطبيعية

قسم

قسم

الحوافز

الحوادث

قسم
العالقات
العامة

والمرتبات

قسم

قسم

قسم

التدريب

الخدمات

التوظيف

المصدر :ىك محمد ه ش  ،االتجاهات الحديثة في إدارة األفراد الدار الج معي

اإلسكندري

مصر 9191

.14

 -9-IIIالتنظيم اإلداري:
إن التنظي الداخل إلدار الموارد البشري ينبال أن يراع ف تصميم عد عوامل ليكون وسيل
ف عل لتحقيق أهدا
التقليدي ذا

هذ اإلدار فقد دل

الدراس

أن نسب كبير من المنظم

الط ب االستش ري أي أنه تقو بتوفير المشور والتنسيق لادا ار

المتعلق ب ستقط ب وتعيين وتدريب وحاظ القيود والسجال
والع ملين والحكوم والنق ب
فبعض المنظم

الع مل ف

العملي

للع ملين والعمل كضب ط ارتب ط بين اإلدار

العم لي للع ملين ف لتنايذ الاعل لتل المه يختل

خ ص ف مراحل النشأ والتأسيس تخول اإلدا ار

الع ملين وقد تخص
المنظم

ال ىال

تقو ب لدور

من منظم إل أخر

الع مل القي ب ستقط ب وتعيين
إال أن اتس

موظا أو وحد صالير لمت بع وتنظي وتنسيق تل المه

حج

وتعدد تخصص ته وانتش ره الجالراف ال يسم له ب لمض قدم ف تر أعم ل إدار الموارد

 -زكي محمد هاشم ،االتجاهات الحديثة في إدارة األفراد ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،9191 ،ص.13-14
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البشري لادا ار الع مل
المنظم

مم يتطلب ضرور إنش ء قس أو إدار متخصص للقي بأعب ء إدار الع ملين ف

ويض التنظي اإلداري م يل :

 -2المستويات التنظيمية:
ع د م يكون التنظي ف المشروع
المنظم فإن الح ج إل

المتخصصين والمديرين تىداد ويبدأ التنظي ف

التنظيمي تىداد وتىداد معه الح ج إل
المنظم إل

تعر

الصالير بسيط يتس ب لمرون إل حد بعيد ولكن بتوسي

الصا

تعري

واجب

ومسئولي

والشروط الواجب توافره لش غل

الشعور ب لح ج إل مجموع تاصيلي من القواعد والتعليم

التعقد حيث أن المستوي

كل منه بدق
المختلا

الوظ ئ

حت توج المديرين ف

كم تىداد ح ج
وتبدأ المنظم ف
أدائه ألعم له

المرتبط بإدارته .
شكل رقم ( :)21-2يوضح المستويات التنظيمية
-

تحديد األهداف
مسؤولية توجيه المشروع تجاه تحقيق األهداف

اإلدارة

مجل

المدير العام
مدير اإلدارات الرئيسية

التنسيق بين وجه النشاط تجاه تحقيق األهداف

نواب مديري ورؤساء األقسام المتخصصة

مساعدة مديرية اإلدارة والعمل

رؤساء الوحدة الفرعية للعمال

تنفيذ خطط اإلدارة وتوزيع ومتابعة األداء والرقابة
العمـــــــال

المصدر :نبيل محمد مرس

المهارات والوظائف اإلدارية (كيف تنمي مهاراتك اإلدارية) المكتب الج مع الحديث
.939
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 -1أشكال تنظيم إدارة الموارد البشرية:
إن أي منظم بالض النظر عن حجمه وشكل عمله تحت
إدارته لموارد البشري

ذل الجىء الذي يمكن أن يتخذ أشك ل شت

س بق وشكل الهيكل التنظيم

للمنظم

إل

اعتم دا عل العوامل المش ر إليه

حيث أن سلط اتخ ذ القرار ف
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المنظم والت

يش ر إليه
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الفصل األول

ب لمركىي أو الالمركىي وشكل توىي النش ط
البشري

فيه يؤثر بشكل كبير ف

أشك ل تنظي إدار الموارد

والت يمكن أن تتمثل فيم يل :1

أ ـ الشكل القائم على األقسام :
الكبير الت تتعدد فيه وحدا

يشي استخدا هذا الشكل ف المنظم

األعم ل عالو عل تمت

إدار الموارد البشري بجمي األدوار اإلستراتجي واالستثم ري واإلداري التشاليلي ذا
وف هذا النو من المنظم
للموارد البشري

الطبيع التنايذي .

ترتبط إدار الموارد البشري ب إلدار العلي من خالل ن ئب الرئيس

الذي ترتبط في ب لمستو األدن مجموع من األقس ه :

 -قســم التوظيــف :فمهما هااذا القسا لاايس اتخا ذ قارار التوظيا

وانما تنساايق الجهااود ما اإلدار العليا

للموارد البشري الت بادوره تحا ول اإلدار العليا فا ناو الماوارد البشاري المطلوبا وضا المرشاحين
ألشال ل الوظ ئ

الش غر عاالو علا ذلا فاإن هاذا القسا يجما المعلوما

األخر ف المنظم وب لت ل يحدد إجراءا

التوظي

مان األقسا الوظيايا

الت يعتمده .

 -قســـم التـــدريب والتطـــوير :يركااى هااذا القس ا عل ا النش ا ط

المتعلق ا بنقاال المه ا ار للع ا ملين أو

تطوير المه ار الق ئم لالرض إعداد الارد لموق إداري عل فبعاد تحدياد االحتي جا

التدريبيا مان

قباال إدار الم اوارد البشاري وب لتش ا ور م ا اإلدار فيما تباادأ أعما ل القس ا ف ا اختيا ر أساالوب التاادريب
المن سب.
ويمكن تحديد مه هذا القس ف :2
 -دراس وتحديد االحتي ج

التدريبي لك ف الع ملين من عم ل ومشرفين؛

 إعداد البرامج التدريبي داخل المنظم ؛ االتص ل بجه -إمس

السجال

أو أجهى التدريب خ ر المنشأ الع ملين لحضور برامج الت تعده هذ األجهى ؛
واعداد اإلحص ئي

 -تىويد الع ملين الجدد ب لمعلوم

ب لتدريب؛

الالىم عن المنشأ واإلدا ار ؛

 تقيي سي س التدريب الداخل والخ رج . -قسم المزايا والمكافآت :يتمثل عمل األس س ف :3

 -1خالد عبد الرحيم الهيتي ،إدارة الموارد البشرية ،مرجع سابق ،ص. 33
 -2صالح الدين عبد الباقي ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،مرجع سابق ،ص.44
 -3خالد عبد الرحيم الهيتي ،مرجع سابق ،ص. 23
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ومىاي الع ملين واداراته م العل أن مستو الدف يجب أن يكون ع دال

تحديد أجور ومك فآ

ومقبوال وق ئم عل أس س الاروق الوظياي بين عمل أخر.
ومن أه أعم ل كذل :1
 -توصي

وتحليل الوظ ئ

 -إعداد مرتب

وتقييمه .

وأجور الع ملين بطريق ع دل بن ء عل تقدي الوظ ئ .
الخ ص ب لعالوا

 -إعداد البي ن

واإلحص ءا

 -مس السجال

والحوافى .

الخ ص ب ألجور والمرتب .

حيث تعتبر هذ األقس األه م إمك ني وجود بعض األقس األخر مثل :قس العالق

البحوث والتخطيط...ال

إذا استدع

قس

الضرور ذل .

و يظهر موق إدار الموارد البشري ف الهر التنظيم كم هو موض ف الشكل الت ل :
الشكل رقم ( : )22-2موقع إدارة الموارد البشرية في الهرم التنظيمي
اإلدارة العليا

إلدارة

نائب الرئي

نائب الرئي

التسويق

الموارد البشرية

مدير قسم التوظيف
 االستقطاب
 االختيار
 اليقين

إلدارة

نائب الرئي

إلدارة

عمليات اإلنتاج

مدير قسم المزايا
و المكافآت

مدير قسم التدريب

نائب الرئي

المالية

إلدارة

مدير قسم العالقات

 تحديد األجور

 التدريب

 حل النزاعات

والمكافآت

 التطوير

 المظهر الخارجي

 تحديد المزايا

 تحلل المعلومات
المصدر  :صال الدين عبد الب ق

إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية مرج س بق

ب – الشكل القائم على المركزية:

 -1صالح الدين عبد الباقي ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،مرجع سابق ،ص.43
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يعتمااد اتجا المنظما للمركىيا أو الالمركىيا علا فلساااته وكا ءتها وكاا ء الوظيايا اإلسااتراتجي
فيه وف الشكل الق ئ عل المركىي تكون الق ار ار الجوهري وصن ع اإلستراتجي
فا ا قم ا ا الها اار التنظيم ا ا للمنظم ا ا ولم ا ا ك نا ا
والتوظي ا

والسي س

محصور

إدار الم ا اوارد البش ا اري وخ ص ا ا تل ا ا المتعلق ا ا ب ا ا لتخطيط

والتاادريب ماان الق ا ار ار اإلسااتراتجي نظ ا ار لم ا تتضاامن ماان كل ا

ومخ ا طر فااإن ساالط اتخ ذه ا

تسااتند إل ا اإلدار العلي ا للمنظم ا وتتنااو بقي ا الق ا ار ار الخ ص ا ب ا لموارد البش اري عل ا اإلدا ار الوظياي ا
األخر

لذا فإن هذا الشكل من التنظي يضا الدور التنايذي عل إدار الموارد البشري .
ويشي استخدا هذا الشكل من التنظي ف المنظم

الت تتميى بكث ف رأس الم ل فيه أي ذا

المستو الثق ف الع ل حيث يظهر موق إدار الموارد البشري كم يظهر الشكل الت ل :
شكل رقم ( :) 21-2إدارة الموارد البشرية في الهيكل المركزي
اإلدارة العليا

إدارة العمليات

إدارة

اإلدارة

إدارة البحــث

واإلنتـــاج

التسويق

الماليــة

والتطوير

مسؤول األفراد

مسؤول األفراد
المصدر  :عبد الرحي الهيت

مسؤول األفراد

إدارة الموارد البشرية دار الح مد للنشر 9111

مسؤول األفراد
. 31

وبالض النظر عن نو البن ء التنظيم المستخد ف المنظم فإن تحديد شكل تنظي إدار الموارد
البشري يخض لتأثير العوامل الت ت اإلش ر إليه س بق من جه

وأهدا

إدار الموارد البشري من جه

أخر .
حيث تشير االتج ه

الع م اليو والمتوقع ف المستقبل بأن إدار الموارد البشري تتج إل :1

 -توس ف وظ ئاه ونش ط ته ؛

 ىي د مش رك الع ملين ف صن الق ار ار ؛ -ىي د درج المخ طر ف توظي

الموارد البشري .

 -خالد عبد الرحيم الهيتي ،مرجع سبق ذكره ،ص. 24
 -1خالد عبد الرحيم الهيتي ،مرجع سبق ذكره ،ص.34

47

النشأة والتطور التاريخي إلدارة الموارد البشـرية

الفصل األول

تحت عل إدار المنظم

فمثل هذ االتج ه

النظر بعمق أكثر إل دور إدار الموارد البشري

فيه وب لت ل تخت ر شكل التنظي الذي يتن سب م الدور أوال وتحقيق أهدا
ث ني .1

المنظم والارد والمجتم

 -5-IIIموقع إدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي العام للمنظمة:
إن المسااتو التنظيما الااذي توضا فيا إدار الماوارد البشاري فا أيا منظما لا أثاار ها ومب شاار

عل مد نج حه وفع ليته ف تأدي أعم له ذل لوجود صل مب شر بين المستو التنظيم ف الهيكل
وفع ليا ا ه ااذ القا ا ار ار ومت بعتها ا وال يمك اان اقتا ا ار نم ااوذ ث با ا

المنظم

لموقا ا جها ا ى األفا اراد والحجا ا فا ا ك فا ا

لكن من األفضل أن تكاون إدار الماوارد البشاري علا اتصا ل مب شار وتن ساق تا ما اإلدا ار

األخر ف المنظم .

ويتميى الدور الذي تقو ب إدار الموارد البشري ف المنظم ف قسمين أس سين:

أ-

دور استشــاري :حيااث تقااو إدار الماوارد البشاري بتقاادي المشااور والنصا لااادار العليا فا المنظما
فا ا ك فا ا مجا ا ال

إدار األفا اراد م اان ن حيا ا أخ اار فإنها ا تق ااد النصا ا واإلرشا ا د والنصا ا للم ااديرين
الع ا ملين تح ا

التنايااذيين ف ا المنظم ا وتس ا عده عل ا عااال المش ا كل الت ا تق ا بله فيم ا يخ ا

رئ سته .

فعماال إدار الم اوارد البش اري هن ا استش ا ري فقااط أي أنه ا ال تمل ا ساالط البااث ف ا مش ا كل األف اراد أو

اتخ ذ ق ار ار بشأنه .2
ب-

دور تنفيـــذي :حي ااث تق ااو ب لعدي ااد م اان األعما ا ل التنايذيا ا مث اال أعما ا ل السي س ااي الخ صا ا با ا لموارد

البشا اري
الخ اادم

ومثا ا ل ذلا ا البح ااوث والد ارسا ا

فا ا مجا ا ل األفا اراد االحتاا ا ظ بس ااجال

للعا ا ملين فا ا إدا ار المنظما ا المختلاا ا ك لخ اادم

الطبيا ا واالجتم عيا ا

العا ا ملين تق اادي

كما ا تق ااو إدار

الما اوارد البشا اري ب اادور رق ا ا ب علا ا أعما ا ل اإلدا ار األخا اار فا ا مجا ا ل األف ا اراد للتأك ااد م اان تناياااذ
السي س

الخ ص ب لقو الع مل ب لمنظم

وع د ما يات تصامي نما ذ خ صا تساتوفيه اإلدا ار

المختص ا ا وترسا االه إل ا ا إدار الم ا اوارد البش ا اري

استخال

النت ئج تحديد االنحراف

حيا ااث تقا ااو ها ااذ األخيا اار بتحليا اال ها ااذ البي ن ا ا

واقت ار أفضل الحلول لعال هذ االنحراف .3

 - 1نفا المرجع ،ص. 33
 - 4صالح الدين عبد الباقي ،مرجع سبق ذكره ،ص.44
 - 3نفا المرجع ،ص.43
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الفصل األول

النشأة والتطور التاريخي إلدارة الموارد البشـرية

خالصة الفصل:
كخ تم لاصلن هذا فإنن نستنتج أن إدار الموارد البشري يمكن أن تلعب دور أس سي ف تنظي
وتنسيق الجهود المنظم ب تج تعىيى قدراته التن فسي
وبن ئ ف هيكل وبن ء المنظم بشكل ع
التنظيم

حيث البد أن يكون لتل اإلدار حضور وظيا

أي البد أن يحدد موق إدار الموارد البشري ضمن الهيكل

خ ص عندم يراد له أن تتحر له بحري أوس عل

واألعم ل الوظياي .
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الكفاءة والفعالية ومتطلبات جودة إدارة الموارد البشــرية

الفصل الثاني

تمهيد
أدت التطوراات البيرواا رالعوارتي التو جال ووت االووت ا ت ووت ت ،رتبنرلرالرووت الاتمراووتت إلو تطوورا
درلو رتوواس يتعوول الترلاووي ،ووالتت الانظاووتت جمو ا نتلووت اووت الاعووتر الا مو إلو الاعووتر الوودرل ،
رالت نتج جن ت جدا تطراات تتاث أيازهت ل التابرز جم الالرانب رالاورااد يروا الامارعوي ،رالتو تتاثو
ل و إي ووداجتت راخت ااجووتت الت ووتامرت رالخي وااظ لو و الانظاووتت ،رأرض ووت لوورل الامبر ووي الابارووي التو و تاتمب ووت
الانظاووي لو

ووب يوااظات اختواال رال و اا ،ربووملت التماووتت رالاتابووتت راألعوواتظ التالتارووي...الو  ،راألهوول

اوت ملووت هوور ا هتاووتل يتلباووتظات ،رتعورراهت يطارلووي لتتلووي ربائو  ،ق وود ت لرول األهووداس التو تعووت إلر ووت
همه الانظاتت.
رق د اإللاتل ياختمس الرانب الباتظا رالاتتلري رأرضت اتطميتت الردا إدااا الارااد الي اري
عنتطال ل هما الا

إل ات رم :

 تتارس الباتظا.
 تتارس الاتتلري.
 ت درتت راتطميتت الردا إدااا الارااد الي اري.

51

الكفاءة والفعالية ومتطلبات جودة إدارة الموارد البشــرية

الفصل الثاني

 -Iماهية الكفاءة:
للوود للو اا وورل الباووتظات التو تارووزت يتل داثووي لو اروودات إدااا الاورااد الي واري الووارا البيرووا لو
ال ل و التعووررا  ،رملووت لاووت لل و اووت نالت ووتت رن وور

يتلانظاووتت ل و هووما الت ووا ل و ظ و الانتلعووي

الاااطي يرت انظاوتت األجاوت  ،رور ااتويط ظ ورا هوما الاا ورل يوكداات الودرا البيروا رالاتنوتا لمباوتظات
ل و ت لروول الا ازرووت التنتلعووري لمانظاووتت روور أن و بماووت زادت الباووتظات جووزز ملووت اووت الارقووس التنتلع و
لمانظاوي اتالوته ا رط ووت الخوتاال رلووما عونتطال اووت خوم هومه النلطووي إلو اتهرووي الباوتظات راد اا يتو
الااتهرل الاتتملي ي ت.
 -1-Iمفاهيم أساسية حول الكفاءة:
ر ت و و اا و وورل الباو ووتظا ابتنو ووي أعتعو ووري ل و و إعو ووتااترالري الانظاو ووي ،رل و و تعو ووررا رتدهر و و اراادهو ووت
الي واري ،يتجتيتاهووت ار ووا ا وول لماورااد يرووا الامارعووي ،روور ظو الاا وورل جمو قوودا بيرووا اووت اهتاووتل
اليت ثرت جت التارل رالنالوت ،،رات اختماوت اراهول ل و ت وتات لو جودا نلوتط أعتعوري ،عون تر ترضور ت
ل هما الاي ر.
 -1-1-Iطبيعة موارد المنظمة:
تاث الارااد االا ات تامب الانظاي ات ارالردات ،راابتنروتت ،را وتاات اتلروي ،طيرتروي ،ي واري
راتالري...ال  ،تتط اللداا لمانظاي جم تاتر خرتاات ت ررضع تنارم اعتااترالرتت ت ،رالتا جم ت عرت
باتظت ت رلتتلرت ت ،ران اعتااااهت رنارهت لو جوتلل األجاوت  ،1باوت تت وس يكابتنروي الوت بل لر وت رالعورطاا
جمر ت ات التنب الانظاي.2
باو ووت رابو ووت تتارا و ووت جم و و أن و ووت" :اا و وورل ر و ووا ب و و األ و وور راإلابتنو ووتت رالتامرو ووتت التنظرارو ووي
رالخ ووتئا الاتتملووي يتلانظاووي رالاتمراووتت رالاتالووي بتلاتوودات ال أاعوواتلري رالا ووتنع راإلابتنووتت الاتلرووي
رالي واري الاتاثموي لو الا وتاات رالخيواات ريوااظات ا ختواال رأعوواتظ التماوتت ريراهوت اووت اإلابتنوتت التو
تووت بل لر ووت الانظاووي رتعوورطا جمر ووت ي ووب رابن ووت اووت رضووع تنارووم اعووتااترالرتت ت رالتا و جم و ت عوورت
باتظت ت رلتتلرت ت".3
باووت جال ووت  Wernerfeltجم و أن ووت" :االاوورل األ وور الانظووراا ريرووا الانظووراا (الامارعووي ريرووا
الامارعي) الااتيطي يدن وطي الارععوي خوم لتواا زانروي اترنوي ،أ أت الاورااد ت ونس إلو اورااد امارعوي
 -1طاار م سن ااص س اااال ي ،اار ،مح ديصااي سن ا
ص.792
 -2ن يي سن ي ،مسمح اإلدارة اإلساتاجيةي  :ج نين وجوفيذ اساتاجيةي ت الاو فسح ديل ي،جرسعة ي،ج ي ة ،ش ،مح يإلسك ليةح 7002ح ص.22
 -3ن يي سمسم خشييح الميزة الاو فسي فم ظة ل األعم لح سمكز يإلسك لية ،شكتربح يإلسك ليةح 8991ح ص.22

ا نم إدليا ح اإلدارة اإلستتاتاجيةي م ظورتتنر ظومةتتم ظا ظت ح ديل ديصااي ،ش ،اامح  ،اار ح 7002ح
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(ا وونع ،تال رو وزات ،الاو وراد األرلر ووي...الو و ) راو ورااد ير ووا امارع ووي (ع وواتي الانظا ووي ،ثلتلت ووت ،البا ووتظات،
رالاتتاس لد ألاادهت...ال ) ،رالت تااقي ت الانظاي رتعاح ل ت يت ارل رتنارم ا عتااترالرتت الت تابن ت
ات تتزرز باتظت ت رلتتلرت ت.1
اعتنتدا إل
ر نا ت إل
جم

التتتارس العتيلي ريراهت نم ظ تتدد أعتلرب ت نرس ارااد الانظاي ،لنالد ات

ارااد اتلري ،ي اري ،تلنرتت التبنرلرالري ،عاتي تالتاري رأخر اا جمقتت ،رهما يتا ر ب

دا ،ران ل ات

نا ت إل ارااد امارعي رارااد يرا امارعي ،رأخا ي اري ،بات هر ارضح ل

ال ب التتل :
الشكل رقم ( :)1-2مـوارد المنظمـة

مـوارد المنظمـة

موارد غير ملموسة

موارد ملموسة


ارااد اتدري.



عاتي الانظاي



ارااد الاتلري.



التبنرلرالرت

المصدر:طتها ا عت ان را الغتلي  ،رائ ا اد

ي



ثلتلي الانظاي.



الاتوالوي



الباتظات

إدارس ،اإلدارة اإلستراتيجية :منظور منهجي متكامل ،داا

رائ لمن ا ،جاتت ،7002 ،ا ،799يت اس.

اعووتنتدا إل و هووما الت وونرس رابووت اللوور أن و رابووت النظووا إل و الانظاووي جم و أن ووت تلظووي ا ورااد
اختماووي راتنرجووي ،ت ووا الا ورااد الامارعووي (بتلاتوودات ال أاعوواتلري ،الا ووتنع ،رالتال ر وزات...ال و ) ،رير ووا
الامارعي (بتلاتتاس ،الباتظات ،رثلتلي الانظاي...ال ) ،رالات بل لر ت ات قي الانظاي ي ب رابن ت ات
ا جتاتد جمر ت ل إجداد رتنارم إعتااتالرت ت ،ران تتزرز باتظت ت رخداي تنتلعرت ت.

 -1ساسااااردي  ،يااااةح خر،اااا ي خ يجااااةح نرتيتتتت المتتتتنارد والاةليتتتتل فتتتتم الالليتتتت ا ستتتتاتاجيةم للمورمتتتت ت :ال فتتتت كات ل ظتتتت لالءيتتتت األداك
الماميزح س يخشة ض ص ي ،ؤت م ي،عش م ي ،د،م حال يألديء ي ،ت يز ،ش ظ رت دي،نكاسرتح جرسعة دلقشةح  09-01سرلس 7002ح ص.822
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 -2-1مفهوم الكفاءات:
تتتيا"الكفاءة" يتدا الدردا لاضت الاتغراات ا قت تدري ،التنظراري را التاتجري ،رر تل إد اا
هما الاا رل رالم
رق د إزالي الغار

راتيط يتلتن ا الي ا ل أديرتت اإلدااا ل أراخا الثاتنرنتت ات اللات الاتض ،
الم ر رط ياا رل الباتظات عنمل نظاا جم االارجي ات التتتارس:

أقوودل اا وورل لمباووتظا باووت الووتظ ل و اللووتارس التالووتا عووني " :8920االاوورل الاتووتاس ،الاار وزات ،اللووداات
رالعومربرتت التو تعواح يانتق وي رل وا راتخوتم اللو اااات لو بو اوت رخوا ال رانوي التو تاتوا
ايووااا ،ي وواي جتاووي نتتيووا أنو

اتووتاس

ررالوود باووتظا تتاووي إما لوول ررابووب الاتووتاس النظارووي ،الاروزات راللووداا الت و

تعاح يتنارم الل اا اات الاتخما".1
بات نالد ات جال ت جم

أن ت" :تمت الاتتاس رالعمربرتت ،رالا تاات الات ابي ،أر اللتيمي

لمت ارت ،يغري اللرتل يا اي ا ددا".2
رهنتت ات را جم أن ت" :اللداا جم اعتخدال الاتتاس ،الا تاات رالعمربرتت ل
ل

رت هنتت ات را أت" :الباتظا ه

تلي التنارم".3

اللداا جم التتيئي ،يتالارع رتنعرل الارااد ل إطتا عراراا

جا ا دد ،ات أال ت لرل النتتئج الا ددا اعيلت".4
اعتنتدا إل التتتارس العتيلي نم ظ أن ت ابزت جم اجتيتا الباتظات االارل الاتتاس رالا تاات
رالعمربرتت لرس ياالاد ااتمب ت ات طاس الااد للط ،را بتنت يدرت اتن رانات التا جم الترلرل
يرن ات راعتخداا ت يغري اللرتل يا اي ا ددا.
راو ووت خ و ووم التت و ووتارس الع و ووتيلي نع و ووتخما التتار و ووس التو ووتل  :البا و ووتظات هو و و تم و ووت الترلرا و ووي ا و ووت
الاتتاس ،رالا تاات رالعمربرتت التو راتمب وت الاواد ،رالاعوتتامي رالاالعودا لو الارودات يغروي ت لرول هودس
اترت.
 -3-1أنواع الكفاءات:
رختم ووس الي ووت ثرت لو و ت وونرا ل لمبا ووتظات ،رلتو و أي وواز ه وومه الت وونراتت الت وونرس رلل ووت لثمث ووي
اعو ووتررتت ،ره و و الاعو ووتر الاو وواد رررالو وول الباو ووتظات الاادرو ووي ،رالاعو ووتر الالاو ووتج رررالو وول الباو ووتظات

 -1ساسردي  ،ية دآخمد ح الاسييت ب ل ف كات :نمنذج ننعم لاوريم ال م وجسييت المنارد البشتي فم المورم تح س يخشة ض ص ي ،ؤت م ي،عش م
ي ،د،م ي ،اي ي،خرس حال إديلة ي ،عمفةح جرسعة ي،زيتانةح يأللد ح 7002ح ص.2
2
-Jean -Marie Peretti, Dictionnaire des ressources humaines, édition vuibert, paris 1999,p58.
3
َ-Alain- Labruffe, mesure des compétence, édition afinor, saint-Denis le plain, 2003,p5.
4
-Philippe Lorino, méthode et pratiques des performances, édition d'organisation, 3éme édition, paris, 2003,
p67.
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الالاتجرو ووي ،رأخر و و اا الاعو ووتر التنظرا و و رررالو وول الباو ووتظات التنظرارو ووي رالت و و رع و وار ت الو وويت

يتلباو ووتظات

األعتعري.
أ -الكفاءات الفردية (:)Les compétences individuelles
رل د يتلباتظا الاادري" :أخم الايتداا رتدبرد اعررلري الااد اتالته الا تب راأل دار الت تراال

ضات الرضترتت الا نري"1؛

أرضت ه " :اللداا جم تتيئي الاتالي المزاي لاراال ي ال ت ت الاختماي".2
رهنتت ات را جم أن ت " :ملي ر

يرت الخ تئا الاادري رالا تاات الا

جمر ت ات أال األداظ

ال عت لا تل ا نري ا ددا".3

لا ات بتت اعتر األلااد ل ال رب التنظرا لمانظاي ،لكت الانت ب الت ر غمرن ت تتطمب باتظا اترني
ألداظ ا تا ل ي راا تت لل ات ت أهداس الانظاي ،رر رابت تلدرل قتئاي ااالتري لمباتظات الاادري

رالارض ي ل الالدر الارال :

الجدول رقم ( :)1-2قائمة مرجعية للكفاءات الفردية
تعــريفها

الكفــاءات

اتالووي الاوواد برارووي التوودقمل اووع الظووارس الاتغرواا رالغتاضووي ،راللووداا جمو التابرووا
التارز يتل ررري

ا عتااترال  ،يتإلضتلي إل اتختم الل اااات الالرودا جنودات ربورت ت وت الضوغط ،باوت
رالب أت ربرت قتدا جم رضع أنظاي جا اتلدا ،رأت رتين عمربرتت ااني ل

الا تب  ،رالتا ياتجمري اع إطتاات جمرت لاتتلالي ا تب تعرراري اتلدا.
اللرتل يات رالب
اللرتل ي
عارع التتمل
ااتمت ار ،اتختم
اللااا

إدااا رقرتدا الااررعرت
يطارلي لتتلري

إرالتد الالر الانتعب

اثتيا ررابز جم التااقر  ،رتاس ات هر ضارا  ،ررتال ن ر األاتل ،ربرت قتد اا
جم التا ياااده ،ربما ا جتاتد جم اآلخارت إما دجت الضاراا إل ملت.
الت بل العارع ل الاتتاس الالدردا التلنري ان ت رالتالتاري.
راض الت اس عارتت ري ب تلاري جر

الرضترتت التعرراري.
ر اس ياتتلري جم

ررظ ا جدالي آااظهل.

الت اس ييطظ ريدقي ل جدد ات

الااررعرت رراعح ل ل لاا جدردا لمياهني جم

قداات ل،

اضتجاي الت درتت الت تتا جم إرالتد الانتخ الامئل لتطررا جا الااررعرت.

لمتطرا
الرقرس ل رال

الت اس ي زل ران تس جند اتتلالي اعدلي الااررعرت المرت ربرنرت ا د اا

1

- Philipe zarifian, Le modèle de la compétence, édition liaisons, paris, 2001, p78.
- Claire beyou, Manager les compétences, édition liaisons, paris, 2003, p34.
3
- Levey leboyer, La gestion des compétence, édition organisation, 2éme édition, paris, 1997, p42.
2
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لما تب .

ا تالته ن ر التا اع انالتز أجاتل يتل اا جم جا اآلخارت
الالاتجي
ترظرس اعتجدرت
ا اا

ينتظ جمقتت الردا اع
اآلخارت

التارز يياردا

األج تب جند

اراال ي الا تب

إرالتد الترازت يرت

ر عت اخترتا األ ختا الا اا ررضا ل إل لارل .
رتاس برس رين رر تلظ جم جمقتت التا اع اتترنر رلاق الختاالري ،رابن

التاتر

راتتلالي ا تب التا  ،رتا ل اآلخارت ،رر ل اللداا لم

ر جم

اتترنت ل ضات جمقتت يرا اعاري.
رراال الا تب يياردا دل ،تزل ،رتتاد جم اآلااظ الراقتري،

رري اآلخارت

يعيب أخطتئ ل -جم أ تبرت همه األخطتظ لتد ي -ل اللداا جم الخار ات

رضترتت

تيي.

ررلل يرت أرلررتت التا رتمت الاتتملي ي رتت ال خ ري ،ت

رااط ل أ

التا رال رتا الخت ي ان ت.
اتالي المات
التا جم الت

األ ختا ل رضتري

يت درد نلتط قرت رنلتط ضتا رالتهزرت لت عرت همه األخراا.
رتتا األ ختا اتتامي عني.

اار ي

الت اس ياارني

رابن تين عمربرتت اتنتقضي ،لربرت تزات راات ل آت را د ،لربرت تزات
رر رالب أت ربرت ،راتعتهم ل يت

ال ت ت ،رلرد ررتات اآلخارت رلردرت.

Source: Levey-leboyer, la gestion des compétences, 2éme édition, d'organisation, 1997,
يت اس pp.48-49.

ات خم ات عيل رابت اللر أت الباتظا الاادري تاث ترلراي ات الارااد اليتطنري رالظتهاروي التو
راتمب ووت الاوواد :بتلاتووتاس ،اللووداات ،العوومربرتت ،اللوورل ا التاتجرووي...ال و  ،الت و تظ ووا أثنووتظ التا و رالت و
رالب رضع آلرتت إلياازهت ،رابت تل ت ،رتطرراهت ياوت رخودل الانظاوي ،رور رابوت لمانظاوي أت ت ورز جمو
الباوتظات الاادروي يت عوتنتد إلو اتووتررا ارضورجري ردقرلوي لو جامروي الترظرووس ،ربوما تبوررت األلوااد ي ووب
رتات

اع الانت ب الت ر غمرن ت.

ب -الكفاءات الجماعية (:)The collective skills
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مي التتترت رالتوززا الارالورد يورت الباوتظات الاادروي ،رتنظورل الاارول الا نو رالتو تعواح

ت لروول النتووتئج" ،1ررووتل ت دروود هوومه الباووتظات اووت خووم الار ووا الاتووت الووم رعوواح يرالوورد لغووي

ا تابي يورت الاتجوي التاو رتورلرا الاتمراوتت الامئاوي يرون ل ،ربوما التتوترت يورت أجضوتظ الالاتجوي ي ودس
انتلووت الباووتظات راتتلالووي ال وااجتت ،رأخر و اا ار ووا الووتتمل الالاووتج  ،رالتالووتاب اووت خووم توورلرا رعووتئ
ض وواراري اثو و تثا وورت التطيرل ووتت الا نر ووي ،رترظر ووس النت ووتئج ،2إم رتتي ووا أداظ رع وومرت الالاتج ووتت الرع وورمي
األعتعري لت لرل أهداس الانظاي.
رات أال ال

ر جم الباتظات

يد ات ترالا ارط رابت تمخر

ت لرات رم :3

 تع و ر التتووترت يوورت الباووتظات اووت خووم تطووررا لغووي ا ووتابي يوورت األجضووتظ الاووتجمرت ،رت عوورترعتئ التا الالاتج رالتمقتت يرت ألااد ال رب التنظرا  ،إضتلي إل الا تلظي جمو التنورل لو
الباتظات رالاتالي؛
 -اخترتا أناتط التنظرل الت تع

التززا يرت اختمس الباتظات يرضع ال رتب الامئاي؛

 ضاتت اتتلالي ال درد الات مي ات خم الع ا جم إرالتد طارلي الردا لتا الباتظات؛ -إرالتد جمقتت التضتات رالا تلظي جمر ت ،األاا الم

رعاح يكرالتد التالتنس يرت أجضتظ

الالاتجي؛
 رضع ابتني امئاي لإلدااا يغري تن رط الاتجتت التا  ،رتاعرل التالتاب رالتطيرلتت الا نريرتثارت التبتا رخ ر رتت ب لاد ،إضتلي إل

تع ر الاعتهاتت الاادري ل

ت عرت األداظ

الالاتج .
ج -الكفاءات التنظيمية (:)organizational skills
تعا أرضت يتلباتظات األعتعري ( ،)key Competenciesره تاتيط ياد
ت در جم

اعتر ا رط ت ،رللد أبدت الدااعتت رالرد تنظرل اربتنرب

ا عتالتيي لمتغراات الت

رمظل الانظاتت التتامي ل

ا رط اعتلا ،إم نالد هنتت اابزري ل اتختم الل ااا ،يتإلضتلي إل رالرد داالي اعاري بيراا لإلالااظات
راللراجد ،بات ررالد تنظرل جضر رمظل الانظاتت الت

تتا ل

ا رط يرا اعتلا راتلد رالاتارز

يتلاارني رالماابزري.4

 -1ر،ح سفترحح إدارة المنارد البشتي وجسييت الم رف فم خلظ ال ف كات (المم رات)م س يخشة ض ص ي ،شتقى ي ،د،م حال ي،ت ية ي، ،مية
دفمص يالن سرج فم يقتارد ي ،عمفة دي،كفرءيت ي، ،ميةح جرسعة دلقشةح  80-09سرلس 7002ح ص.78
 -2س ال،م ينضيةح أثت الاسييت ا ساتاجيةم وجومي ال ف كات على الميزة الاو فسي للمؤسس (ظلخ الةندة والم تف )م أطمدحة دكتاليه دد،ة
فم ي،عشام يالقتارديةح تخاص ت ييمح كشية ي،عشام يالقتاردية د،شام ي،ت ييمح جرسعة ي،جزيصمح 7007ح ص.829
 -3نف ي ،مجعح ص.829
 -4تاساااااارس د شاااااايصح ديفياااااا جاااااامح تمج ااااااة سن اااااا  ،اااااا ي،ن ياااااا سمساااااامح  ،ياااااام نعااااااي ي،ااااااا ر ح اإلدارة اإلستتتتتتاتاجيةي ح سعهاااااا يإلديلة
ي،عش يةح ي،ميرضح 8990ح ص ص.222-222
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رر رتتيا اا رل الباوتظا جاراوت اوت اإل وبتلرتت الاتتملوي يوكدااا الاورااد الي واري ،إم رالوب ت درود
الباوتظات التو رتاتوع ي وت التوتامرت رالتانت وت اوع تموت التو رتطمي وت ت لرول األهوداس اإلعوتااتالري لمانظاووي،
لتلباتظا

تتاتع يتلطتيع ا عتااترال إ إما بتنت اتغر اا ضارارت لتبررس الانظاوي اوع يرئت وت التنتلعوري،1
ل ا رط الانظاتت رداالي تتلده رجدل اعوتل اااه البيروا ،راوا

لتلتغرا ال ت

جمو هومه الانظاوتت أت

تت ووس يتلاارنووي ق وود إجطووتظ ارووي أبيووا لال وااد اووت أال و اإليوودال رتطووررا الباووتظات ع وراظ الاادرووي أر
الالاتجري ،ي ررابت اللر أت الانظاتت الت تت س يتلاارني ه انظاتت بار.
رتتاس الباتظا التنظراري ات خم األيتتد الاتتددا ل ينتئ ت رالاتاثمي ل :2
 قاعـــــــــــــدة المعر ـــــــــــــة :رتتض و و و و و ووات الر و و و و و وودات الاادرو و و و و ووي لماتال و و و و و ووي رالاتبرنو و و و و ووي يو و و و و وودراهت ا و و و و و ووتاأللااد ،رالتبنرلرالرتت ،قراجد الاتمراتت...ال ره تعاح يت درد الباتظات الا مري؛
 إطـــار المعر ـــة :رتاثوو دراه لو و ت دروود التمق ووتت اووتيرت الر وودات التامر ووي رالاتالووي ،ررالع وود يينر وويالانظاي (ت درد العمطي ،تلعرل األدراا ،الا تل) ،رالعرتعتت الا ددا ل ت؛
 ديناميكية المعر ة :جيتاا جت التاتجمت اتيرت الر دات الاادري الانعلي رالا رلي للراجد الاتاليجت طارل تر ر رتيتد الاتمراتت يرت أجضتظ الانظاي ،ررنتج جت همه ال ابري إن تظ باتظات
درنتاربري.
ات خم ات عيل رابت اللر أت الباتظات لرس ل ت اتنو إت لول تتاروز يتلاارنوي التو تعواح ل وت
يت عووتالتيي لاختمووس التغرواات التو ت وودر جمو اعووتر الا وورط ،خت ووي لو ظو الت وور ت العوارتي التو
ر دهت التتلل ،رداالي تتلدهت رجدل اعتلاااهت.
 -2-Iأهمية الكفاءة ي مواجهة التحديات الراهنة:
رتوور

التووتلل ت وور ت المارووي راعووتالدات اتم لووي ،انتبعووت نتتئال ووت جمو اختمووس الانظاووتت لو

الارو و و ووع أقطو و و ووتا التو و و ووتلل ،رجم و و و و ضو و و وورظ الترال و و و ووتت الاتعو و و ووتاجي ل و و و و االو و و ووت تنارو و و ووي اللو و و ووداات التمارو و و ووي
راإليتبتاري ،يد جم همه الانظاتت ات اااالتي راقت ت ،راعت ااس اعتليم ت ،خت ي رأت الاا مي الااهنوي
ات تتار الاالتاع الي ا رن ر يتتالته ا جتاتد الابثس جم الاتتاس رالباتظات.
 -1التحديات الراهنة للمنظمات:

 -1س ال،م ينضيةح سمجع س ق ذكمهح ص.820
 -2ساسردي  ،يةح خر ،ي خ يجةح نرتي المنارد والاةليل فم الاللي ا ساتاجيةم للمورم تح س يخشة ض ص ي ،ؤت م ي،عش م ي ،د،م ي ،اي
ي،خرس حال إديلة ي ،عمفةح جرسعة ي،زيتانةح يأللد ح 7002ح ص.821
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أهل ات رارز الاا مي الااهني ات تتار الاالتاتتت الي اري هر التعتال الامه لرتراا التغرواات لو
ت الاالت ت ،رجم الارع األ تدا ،رر جالت ن تري اللات الاتض تلميوتت جارلوي رت ور ت الماروي،
رالت رابت

ا أهل االت ت التغررا الت

امت ت ل النلتط التتلري:1

 ا نتلت يت قت تد (جم ال ترد التتلا ) ات الا مري إل اإلقمراري رالتتلاري ،رات نظتل ال اتريرا قت تد الارال إل ت ارا ا قت تد راجتاتد آلرتت العرل؛
 التطرا العارع لمتبنرلرالرتت ال درثي ،خت ي تبنرلرالرت الاتمراتت؛ تطرا أنظاي التا راعتمزاتت ت جم الاعترررت الااد رالتنظرا . -1-1تحديات العولمة والتحوالت االقتصادية الراهنة :أدت التغراات الالماري الت
يرئي األجات

الدرلري ،عراظ بتنت جتلاري أر إقمراري إل

خت ي ،التمت الدر

رالانظاتت ااياي جم

اتلتئت تط أا جم

يارز أرضتل اقت تدري اتت اا الد

اعتراا همه الاتغراات إت أاادت اليلتظ ل

الراال ي ،ررابت اجتيتا الترلاي ات أياز همه الظراها رالت

ت ا ل

طرتت ت اتتت بثراا ر تب

اهت ،ل نتت ات ر ا ت يتلعاجي البيراا ل الايتد ت الدرلري ،رآخا رعار ت تالتاا درلري يم درد ،أر
تالتاا يم راالز ،أر اقت تد عرل جتلا  ،أر الاأعاتلري التتلاري ،ران ل ات را ا ت جم أن ت ال راني
لملر التظا

جم

اليمدات الاتخماي...ال  ،رات بتت جم

األعتس الترلاي اقت تد

إ

أن ت تاس

الالرانب (الثلتلري ،العرتعري ،ا ت تلري...ال ) ،رقد بتت رااظ الترلاي ا قت تدري جراا بثراا راتنرجي
رزادهت تدجرات ال رئتت الدرلري اث انظاي التالتاا التتلاري،

ندرل النلد الدرل

رالينت التتلا  ،الت

ا دت الطارل أاتل الانظاتت التامقي ات أال يزر األعرال التتلاري ي اري تتاي لضاتت تتظرل أاي ت
رانتلت ت رلتح الطارل أاتل الاأعاتلري التتلاري.
رأهل ا نتبتعتت الت خمات ت همه الت ر ت رل الدات ت الترلاي ات رم :2
 لالرظ الاعت مبرت إل انتالتت رخداتت ختاالري أبثا الردا رأاخا ثانت ،يد الانتالتت الا مريل ظ إزالي الاعرل الالاابري ،اات تاتب جن ايت اا تعمرل ا قت تدرتت الرطنري يدرت أ
ات أ بت ال اتري ،رجمر لتم

الانظاتت الت

ترد أت تتا ل

ب

ظ الترلاي أت تتلي لباا

الانتلعي؛

 -1ثربتم ي،ن يبح جطنيت ال ف كات وجومي المنارد البشتي  :الاللي األس سم للاو فسي الةليلةح س يخشة ض ص ي ،ؤت م ي،عش م ي ،د،م حال يألديء
ي ،ت يز ،ش ظ رت دي،نكاسرتح جرسعة دلقشةح  09-01سرلسح 7002ح ص.720
 -2أح سر م دآخمد م اإلدارة :المب دئ والمم راتح ي ،يل ي،جرسعيةح 7007-7008ح ص ص.207-208
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 الارععتت ل الدر النتاري أ ي ت أبثا جاضي لم داتت اللرري ات ارععتت الدر الاتلداي،برت همه األخراا لدر ت اإلابتنرتت األلض ات أال إنتت األاخا راألالرد ،ران إ از ي الانظاتت
األق باتظا؛
 هال واا األداغ ووي رب ووما اأس الا ووت إلو و أرط ووتت الدر وودا ،ل ووت يرئ ووي خ وويي ا ووت الاو وراد الخ ووتل راألعو ورالرالااا ،اات ررد إل زرتدا اتتنتت الدر النتاري ات لل تتخم اإلالااظات الضاراري إلرالتد ال مر
المزاي؛
 -تدخ الدر الاتلداي ل

ررت الدر األخا جت طارل ر ازاات ا قت تد رالتالتاا ،يكرتتز ات

االتلس إدااات الارععتت البيا .
ران رابت اللر إت أهل ا نتبتعتت الاتاتيي جت انت ت عرتعي ا ناتت ،را نخااط ل
الترلاي ا قت تدري دخر

الارععتت ا قت تدري ل

عراراا

اراال ي اب رلي رانتلعي يرا اتبتلئي ضد

ارععتت جتلاري مات خياا رانت تا بيرارت رتطر ات تارقت رااترت از انلطترت النظرا.
 -2-1تطورات التكنولوجيا ومقتضيات االبتكار المستمر :لل رتد رلت ا االت المتيي التنتلعري الالدردا
جم لتح األعرال را قت تدرتت أاتل تدلل الايتد ت را عتثاتاات ،ي أ يح ر ب -إل التنب ملت-
جن ا ا يتبتاات التبنرلرالري رقداا الارععتت جم
جتام تعات رلتت

اعتتات التبنرلرالرتت الالدردا را عتاتدا ان ت،

رل أهاري جت يتق التراا  ،إ أت هما الاالت ا ارس يتلاختطا يعيب العاجي

الامهمي لظ را ا يتبتاات التبنرلرالري الالدردا.1
باووت رنوودا التطوورا التبنرلوورال لماتمراووتت ل و عووراراا الت وور النوورج ال ووتل لتمقووتت الانظاووي
الت اري ي ابتئ ت الختاالررت ،ريا رط وت جاراوت ،رهو ت ور ت تتاروز ياتطميوتت بيرواا لو االوت النرجروي
رالتاتج و و و و و را يتبو و و و ووتا ،ررل و و و و وود يتبنرلرالرو و و و ووت الاتمراو و و و ووتت االارجو و و و ووي او و و و ووت التلنرو و و و ووتت الت و و و و و تعو و و و وواح
يكدخووت  ،اتتلالووي ،تخ وزرت رااعووت الاتمراووتت ،اتتاوودا ل و ملووت جم و ايوودأ الاتتلالووي ا لبتارنرووي ،ريتيووتاا
أخ و ووا ل و ووكت تبنرلرالر و ووت الاتمرا و ووتت هو و و نا و وورم تلنو و و اقت و ووتد الدر و وود ،ر و وورثا جمو و و اااقي و ووي رتع و ووررا
األنظاي ،اإلنتت رالخداتت ل ا قت تد ،ررتتاد ل ملت جم االارجي اتاايطي ات ا بت تلتت الاتالوي
ل و اروودات ال راعووب ،اإللبتارنرووت ،هندعووي اليااالرووتت ،أنظاووي الاااقيووي را ت ووت ت اليتدرووي...ال و  ،ااووت
عرعاح يتخار

تبتلرس التخزرت ،الاتتلالي ،تيتد رترزرع الاتمراتت.2

 -1ثربتم ي،ن يبح سمجع س ق ذكمهح ص.728
- Freeman et soete, Technologie d'information et domaines de croissance, édition Ocde, 1989, p148.
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رلو و و ظو و و ه و ووما الرض و ووع ال و ووم تل و ووتس لرو و و ق و وورا الانظا و ووتت رداال و ووي تارق و ووت يل و ووداات ت رارهمت و ووت
ا يتبتاري،

يااتمبتت وت رثارات وت الاتلروي رالاتدروي ،رال أاعواتلري ،لرلوت ل التوتلل اا موي الدرودا رورل ا هتاوتل

األبيا لمارااد الاتالري ،رل ظو هوما الرضوع الالدرود أضو ت الدجتاوي األعتعوري لمانتلعوي يورت الانظاوتت
ه اللداا جم التتمل را يتبتا ي اي اعتااا.
 -3-1التغيرات التنظيمية وتحوالت أنظمة العمل :نترالي لمعاجي الامهمي الت رتال وت التطورا التبنرلورال
ل

ت الاالت ت ،أ ي ت الانظاتت الرورل أبثوا اعوتخداات لمتبنرلرالروتت الاتطوراا لو االوت الت ونرع،

التالارع...الو  ،رالوم بوتت لو تودثرا جمو طيرتوي التاو ربوما جمو التابريوي التاتلروي ،رور اختاوت يتو
الا تاات التلنري اللتجدري أر األعتعري ل تلح الا تاات الاباري راإلدااري.1
إت ا نتلت ات الاالتاع ال نتج إل الاالتاع الاتمراتت لا

جم الانظاتت ا هتاتل أبثا

يتلارااد الاتالري رالاتمراتتري ،را عتثاتا ي ب أبيا ل الارااد يرا الاتدري الت أض ت تعتهل ي ب
أبثا لتتلري ات الارااد التلمردري ل خمل اللراي الاضتلي.
هوومه التراا و لاضووت جم و الانظاووتت انطلووت الدر وودا ل و تتتام ووت اووع الا ورااد الي واري اووت ر وور
الترظرس ،التبررت ،الت ارز...ال  ،أ دثت أناتطت الدردا ات التمقتت الا نري تع

إل

د بيرا ابري

التاتلي ،رانتل ا هتاتل ات التدهر الرظرا إل تلرورل الباوتظات رالاورهمت اإليداجروي ،أ أت النظواا إلو
التتاو (إطووت اا بووتت أر اناووما) لوول تتود تلت ووا جمو اووت ي رزتو اوت و تدات راوورهمت ،راناووت اووت رابنو أت
رلدل لمانظاي تلرت راعتليم ،رات هنت أ يح التبررت اعتثات اا هتات ل االت التطررا التنظرا .
 -2عالقة الكفاءات ببعض إ ارزات العصر:
أثات إل اازات الت ر ت الااهني ،رل
الانظاتت ،ران

انتبس ايت اا جم

الدات ت الترلاي جم

الرعط التنتلع

األلااد يتجتيتاهل الارثا رالاتدثا ل

داخ العرل ،رالم
ناس الرقت ي مه

التنت ا ،خت ي اع ظ را التلنرتت الاتطراا رالمبري رالت انتبعت ايت اا جم باتظا األلااد.
 -1-2عالقة الكفاءات بتكنولوجيا المعلومات:
نترالي لظ را تبنرلرالرتت الاتمراتت ،ريارز تدثراات

جم

العت ي ا قت تدري ،أ ي ت

الانظاتت اطتليي أبثا ات أ رقت اض ات أال اعتراا هما التطرا ،رملت جت طارل تطررا باتظت ت
ق د ا عتالتيي يطارلي ألض ل مه الت درتت رالت نمبا ان ت ات رم :
 ل عرتل رتعل يتضخرل اتمراتت لل رتاس ل اثر ات قي (خت ي اع ظ راهت رانت تا اعتتاتا نتانت)،

رالم

رلد

نرل

ات

الضغط

 -1ثربتم ي،ن يبح سمجع س ق ذكمهح ص.727
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الاتمراتت ،راتتلالت ت لمعتاتدا ان ت ،أ يح لزاات جم الاعرارت ااتمت داالي جتلري ات الا تاات
ل ت مر راتتلالي الاتطرتت تختم الل اااات العمراي رال تئيي1؛
يتل دا ل

 -تارز الرعط التنتلع

رتطمب ألااد مات باتظات جتلري

ظ ج ا الاتمراتت رالم

لمتدقمل اع هما الرعط؛
 -المالرظ إل التا جت يتد ل يت

رتطمب ات الارظارت ترلاهل جم الباتظات

ال ت ت ،رالم

الضاراري لازارلي همه األجات .
رات تدثراات تبنرلرالرتت الاتمراتت جم الباتظا ات رم :
 اعت دار انت ب خت ي ،رالتا جم تدهر رتدارب األلااد الابمارت يااز رت مر البل ال تئات الاتمراتت الاترلاا؛
 -اعتخدال طال الدردا ل

الالتاتتت

التبررت لتطررا الباتظات ،رات يرت همه الطال المالرظ إل

رالااابز التداريري ا لتااضري رهما جت طارل ا نتانت؛
 ظ را طال الدردا لمتتتا اع التامظ رهما ل ظ ا نت تا الراعع عتخدال ا نتانت ،األااالم

جم

راا

الانظاتت تبررت جاتل ت إلبعتي ل باتظات الدردا (خت ي االت

اليرع

رالاندريرت) ،لتتابت همه الانظاتت ات ت ارس انتالتت ت رخداتت ت ي راا لتتلي رعارتي ،ران
اخت تا طال الترزرع.
ريتلالتي لكت همه التبنرلرالرتت الالدردا ت تت إل باتظات خت ي ،رر

إل

عيتي باتظات أعتعري تاث ا

الت

أ ي ت ت رط يتلانظاتت ،بتلت بل ل

اقل( ،)7-7رالم

مي ات ر تتال الااد ل

نات ت إدااا التا األااربري

ج ا الاتالي ،رالارض ي ل

رياز االارجي ات الباتظات الت رالب ترلاهت لد

الااد لمتبرس اع الظارس الالدردا

التبنرلرالرتت الالدردا ،رتتمل ا جتاتد جم

ضاراا التا الالاتج ...ال  ،ات أال ت لرل األهداس الا ددا اعيلت.

الجدول رقم(:)2-2الكفاءات الرئيسية ي عصر المعلومات
الكفاءات
 -1نف

تعريفـــــــها

ي ،مجعح ص.722
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الا تب  ،الي ر ،الت مر  ،إدااا الا تارع اإلنعتنري،الردا اإلدااا.

التابرا النتقد رالينتظ
ا يتبتا

إرالتد مر الدري لما تب ربما طال الدردا لمت ت .

التتترت رالا تابي

التا الالاتج الالرد ،اإلالاتل...ال .

ل ل التداخمت الثلتلري

اللداا جم تخط

تالز ا ختمس الثلتل  ،رالاتال  ،راألخمق (إدااا

التنرل الي ا ).
ا ت ت

اخترتا طارلي ا ت ت

اللداا جم

الانتعيي لتر ر

الاعتلي ياتتلري

رباتظا.
اعتخدال البايررتا

ا عتخدال الاتت لاال زا ا لبتارنري الخت ي يتلاتالي ،رالت بل لر ت.

الاعتلي الرظرا ،

ا عتاااا ل التتمل رالتداب ات أال اعتراا التطراات ،ربما التا جم

رتتمل ا جتاتد جم

التناري الماتري.

الناس
المصدر :بات جيد ال ارد زرترت ،تكنولوجيا التعليم ي عصر المعلومات واالتصال ،جتلل البتب ،اللتهاا،7007 ،
ا ،822بتصرف.

ران رابت اللر أت هنتت تدثرا اتيتد

يرت الباتظات رتبنرلرالرت الاتمراتت،

رر أت تطررا

الباتظات تزرد ل قرا رداالي اإليدال را يتبتا ريتلتتل انت تا اعتتات تبنرلرالرت الاتمراتت ،ل

رت

لاضت همه األخراا جم الاتتتامرت التبرس اع همه التبنرلرالرت را ترلي ابتعتي ت راعتخداا ت ات أال
التارل.
 -2-2عالقة الكفاءات باألداء:
تتتن البثرا ات الانظاتت اوت ا وتب راترقوتت داخمروي تلمو اوت قودات ت جمو اراال وي الانتلعوي
را اتل ووتظ إلو و اع ووتر تطمت ووتت رترقت ووتت التا وومظ ،را ووت أيازه ووت ض ووتس التنتع وول ي وورت أه ووداس رق وورل ه وومه
الانظاووتت ريوورت اعووتررتت أداظ رعوومرت التووتامرت ،ربووما ضووتس الوورج يتلباووتظات را ووتدا اللوورا التنتلعووري
ل ومه الانظاوتت ،راوت ثوول يروتب الارروي اإلدااروي الراضو ي لبراروي اعوتثاتا رتاترو تمووت اللوداات لو ت لروول
التارل جم الانتلعرت.
رقي التطال إل
( ،)performanceرالم
لمرعتئ أ

التمقي الارالردا يرت األداظ رالباتظات،

يد أر أت نتا جم

رل د ي  :الالاع يرت الاتتلري رالاتجمري ،همه األخراا تتن

تاتيط ايت اا يتنخات

التبماي ،ل

رت رل د يتلاتتلري اد

الرعتئ الاتت ي.
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هنتت ات رخمط يرت اا را الباتظا رالاتجمري رالت تاث أ د الرانب األداظ ،رر أت الباتظا
تتتيا جن ا ات جنت ا الاتجمري ،1رهما يتداخم ت اع االارجي ات التنت ا األخا بات هر ارضح ل
ال ب التتل :
الشكل رقم( :)2-2عناصر الفاعلية
الكفاءة

الفاعلية

الدالع

يرئي التا

Source: Claire Beyou, manager les compétences, édition liaisons, paris, 2003,p38.

ران رابت اللر أت هنتت جدا نلتط اتاتل يرت اا را الباتظا راألداظ ات أيازهت ات رم :2
 رالرد األداظ التتل رعترالب ترلا باتظات الردا؛ األداظ هر نترالي تطيرل لمباتظات. -هما رتن أت الباتظات تتنتعب طادرت اع األداظ ،للد تترلا لد

الانظاي باتظات الردا أللاادهت

رلبت األداظ ربرت ضترس ،رراالع ملت لتدا أعيتب ان ت:
 ج و وودل رال و وورد تو و ورازت ي و وورت البا و ووتظا رالا ن و ووي ،يع و وويب ع و وورظ ترزر و ووع األدراا رالا و ووتل ي و وورت الرظ و ووتئسرالباتظات ،رر قد تتطمب الا ني باتظات يرا اترلاا ل األلااد الاتنررت يتلا ني؛
 يرتب جن ا الت ارز لد األلااد ،رالم رتتيا ات أهل جراا النالت،؛ -جدل رالرد تبتا رتززا يرت الباتظات الاادري يتض ت ييت

(باتظات الاتجري).

ررابت اللر أت األداظ هر الالاع يرت الاتتلري رالاتجمري الاتتملي يتإلدااا الالردا لادرات راللداات
الخت ي يتإلنتت  ،أات الباتظات لتاث جتا ا از راعتجد لتمت التامري.

1

- Claire beyou, op.cit,p37.
- Nadin Jolis, Piloter les compétences, De la logique de poste à l'atout-compétence, éditions d'organisation,
paris, 1997, pp31-35.
2
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 -3أهمية الكفاءات على مختلف المستويات:
ر ت اا رل الباتظات ر از هتات ل

الاعتررتت اإلدااري داخ الانظاي ،يدظا يتلاعتر الااد

إل الاعتر الالاتج  ،لاعتر إدااا الارااد الي اري ،رأخر اا جم الاعتر التنظرا .

 -1-3أهمية الكفاءات على المستوى الفردي :تاخ

جت ال لتئل الت لاض ت راقع األجات تبارس

درنتاربري ا نري الدردا جم الاعتر الي ا  ،تتارز يتلخار ات انطل التدهر الا ن الم عرطا جم
جمقتت التا إل

رقت قارب ،ر از اعرط اا ل التدرد ات الانتطل ،راعتيدال يانطل الباتظات انم

ن تري الثاتنرنرتت ريداري التعترنتت ات اللات الاتض  ،ررل د يتلتدهر الا ن االارل الاتتاس التلنري،
رالارهمت الا نري رالاباري لمتتا أر التلن  ،رالت ت دد قرات بتتا أر بتلن ل إطتا رظراي ،ا ني،

أر ان ب اترت.1

أ ي ت الباتظا ت ب أهاري بيا يتلنعيي لمااد ل ظ الت درتت الالدردا الت ألازت ت الت ور ت

الااهني ،رالت تتارز يتل وتريي رجودل التدبود ،رأهول األعويتب التو أدت يوتأللااد إلو ا هتاوتل أبثوا يتلباوتظا

ات رم :2

 زرتدا خطا للدات الرظراي أر الان ب عراظ يتلنل أر يتلتعارح ،نظ اا لاتطميتت الانتلعي الت
ترالب ملت؛
 تتزرز لاا ال

ر جم ابتت عرل التا رتنتعب اع طار تت الااد ،رهما جت طارل

ااتمب لباتظا اترني جم ن ر الرد؛
 أاتل تضخل ال تدات (رهر ات نم ظ خت ي ل
مي جت طارل الدااعتت الالتاتري ،ل

الا

الالزائا) ،ريتلايل ات أهاري الاتالي

تلما ات

ر األلااد جم جا رتنتعب

اع طار تت ل ،ريتلتتل رعتهل ل ت ارزهل أبثا ن ر تطررا باتظات ل لم

ر جم الابتني

الاطمريي؛


رابت لالااد داخ الانظاي ت عرت رضترت ل بتلتاقري ،إ يتاتمب ل لتن ا التدهر  ،رهما
األخرا

رتدت إ يكجطتظ جن ا الباتظا أهاري بيا ؛

 ت ب الباتظا الت راري (رالت رل د ي ت اللداا جم اتختم الل اااات الالردا ل ظ ال ت ت
الاتلدا ريرا الاربدا لد اإلطتاات الاعراا) أهاري يتلغي ل جدا االت ت ان ت اللرتدا الباده
لماارل ،ر عت رضاتت عراه جم الن ر الاااد؛
 ضاراا التبرس العارع رالاعتاا اع التغراات اليرئري رالتنظراري.

 -1ثربتم ي،ن يبح سمجع س ق ذكمهح ص ص.722-722
-Guy Le boterf, L'ingénierie des compétences, les éditions d'organisations, 3éme édition, Paris, 2001,PP2526.
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ران رابت اللر إت ا جتاتد جم انطل الباتظات تاتب جن تابرت األلااد ات تطررا باتظات ل
رت عرت قداات ل الا نري ق د تبارس ايدأ ا
التا ،

رتلتعل

العمطتت،

تاالري ،رتنتا اللتيمري لمعتخدال ،رقتيمري ال اات ل عرل

ران

ترتالتت

ا عتالتيي

الانظاي

ات

ال ي

أخا  ،رت لرل الطار تت ال خ ري لمتات ل التطررا ،الاق  ،رت لرل المات ات ال ي أخا .
 -2-3أهمية الكفاءات على المستوى الجماعي :تاث الباتظا جن ا ا ل ل عت عرا جا الالاتجي
داخ الانظاي ،رر تتالم أهارت ت جم هما الاعتر لرات رم :1
 -التا النتالح داخ الانظاي رلرل جم أعتس التتترت رالتززا يرت األلااد ،لتلباتظا

تاتيط يااد

را د للط ،رر هنتت جمقي تدثرا اتيتد ات يرت الباتظات الاتبتامي الت رنتج جن ت ل الن تري نتتئج
أ عت يبثرا ات تمت الت ر لل ت الااد لر ده؛
 نظ و و اا لمتطو وورا الع و وارع ل و و الااو ووتهرل رالد ااعو ووتت رالنتو ووتئج ااو ووت لاض و و ا قت و ووتد الالدرو وود ،راالتاو ووعالاتمراتت ،ظ ات يت

ال تالتت الالدردا لمانظاي ،أدت ي مه األخراا إل ا جتاتد جمو نظوتل ويبي

الباتظات الابرني ات االارل الباوتظات الاادروي ،رور بو لواد رعوتهل لو إثوااظ هومه ال ويبي ااوت رعو
الا تب الاتتملي يتإلنتت أر التنظرل؛
 -الاعووتهاي ل و

و ال وااجتت رالن ازجووتت يوورت األل وااد درت المالوورظ لمعوومطي أر الاوودرا ،برن ووت تعووتجد

جم و التاووتهل الالروود يوورت األل وااد ،رتووزال لوور ل ار ،التتووترت رالتووززا البار و يتالنووب هوومه الن ازجووتت رملووت
لخداي أهداس الانظاي.
 -3-3أهمية الكفاءات على مستوى إدارة الموارد البشرية :أ ي ت الباتظات ت ب جتام يتلغ األهاري
اعتر إدااا الارااد الي اري ،خت ي ل

ر غ اهتاتاتت الادااظ جم

ظ ا نتلت ات التابرز جم

باتظا الااد الرا د إل التابرز جم باتظا الاارل ،ربما تغرا ا تالتهتت ات ا جتاتد جم التخ ا إل
ايدأ الباتظات الاتتددا ل

الارع الرظتئس ،رر رابت إيااز أهاري الباتظا جم

اعتر إدااا الارااد

الي اري ل جدا جنت ا ان ت:
 -تغرا أناتط الترظرس رادااا األلااد ات االاد جات دائارت إل

ترظرس ألااد مر باتظات قد

ربرنرت دائارت ،أر ارعاررت ،أر ت اتتتقدرت ابتظ...ال 2؛
 -أ ي ت إدااا الارااد الي اري تابز ل

إداات ت جم

الباتظا رلرس جم

الااد أر الان ب

رهما يعيب الت درتت التتلاري الت أ ي ت ت دهت الانظاتت رالت انتبعت جم إدااا الارااد
1

-Guy le Boterf, L'ingénierie des compétences, les éditions d'organisations, 2éme édition, Paris, 2000, PP144145.
 -2ثربتم ي،ن يبح سمجع س ق ذكمهح ص.722
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الي اري ،رر انت ات ثلتلي ترظرس راعتلطتب الدردا تتاث ل

ثلتلي الي ر جت باتظات يد

األلااد؛
-

يد جم إدااا الارااد الي اري اعتراا التطراات التو ر و دهت التوتلل خت وي لو االوت التبنرلرالروت
إت أاادت اليلتظ ،رهما ل االت ت ارا رتنظرل أجاتل ت اث األالورا ،التطو  ،إجوداد تلوتارا التاقروي،
الاعووتا الا ن و ...ال و  ،ل ت و الترظرووس أ وويح رووتل جيووا ا نتانووت ،ااووت راووا
الي اري إجطتظ أهاري بيا لمباتظات لعد تمت ا

جم و إدااا الا ورااد

ترتالتت؛

 ق وود اراال ووي ت وودرتت ا قت ووتد الالدر وود ت ت ووت إدااا الاو ورااد الي و واري إلو و التتتاو و ا ووع التلنر ووتتالاتمراتتروي ،لو الارووع ا اا م وت ،رلووت رتوودت ملوت إ ين ووا رتتاروول اعوتخدال رتطووررا أنظاووي لمتتموورل
رالتوو وودارس تت وو ووس يتلعو و وواجي رالدرنتاربروو ووي رتوو وورلرا لو و وواا التزرر و وود ال و وودائل رالاتالوو وودد يتلاتمراوو ووتت
رالباتظات.1
 -4-3أهمية الكفاءات على مستوى المنظمة :أ ي ت جامري تطررا الباتظات ات األرلرتت الت تلرل
بثرا ات األ رتت ه

جمر ت الارري اإلعت ااترالري لمانظاي رر تتتيا ل

الا ددا رالات باي ل

جامرتت اإلدااا ،برن ت تاث أ د أهل الارااد األعتعري راإلعتااترالري لمانظاي ،إم أ ي ت ت ت
ات اهتاتل الانظاتت الااييي ل

ت لرل اعتر أجم

ات النالتجي ل

ب

ر از هتات

األداظ البم  ،رتياز أهاري

الباتظات جم الاعتر الانظاي لرات رم :
 -تتتيا الباتظات جن ا أعتع

ل

إعتااترالري الانظاي ،رر تنتبس همه األهاري ل

دجا ت

لمارزا التنتلعري لمانظاي الت تارزهت جت يتق الانتلعرت2؛
 أ ي ت الانظاتت تتتاد جملمانظاتت ات أال

الاتالي جارات ،رالباتظا خ ر ت ،رر تتتيا الانام الائرع
أرالدت ت ظارس الترلاي رالتطراات

اراال ت ت لمت درتت الالدردا الت

التلنري ،رهما جت طارل إجطتئ ت اري أبيا لمتا ات درت التدخ الايت ا لمعتاتدا ات ازارت
اإليدال ،رال

ظ الم

دلع يتلانظاي لملت هر قنتجت ت الاطملي يدت اأعاتل ت ال لرل

را داهت

األعتع ل خمل اللراي رتاث ل باتظات ت3؛
 -أ يح ا عتثاتا ل

الارااد اإلنعتنري لمانظاي رالم

راس ا

ترتالتت األعتعري ،خت ي ل

االت الباتظات ردا يترائد اتتياا ،عراظ جرائد امارعي (أايت ،،إنتتالري الردا...ال ) ،لما لكت

، -1شى ي ،ش مح خناطت فم اإلدارة الم صتةح ديل غميب ،ش ،مح ي،قر مةح 7008ح ص.222
 -2ثربتم ي،ن يبح سمجع س ق ذكمهح ص.722
، -3شى ي ،ش مح سمجع س ق ذكمهح ص ص.872-877
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اهتاتات يتلغت يت عتثاتا ل

هما الاالت خت ي رأت العيتل يرن ت ريرت الانتلعرت

رتا را ر همه النلطي؛
 رترلا األلااد التتامرت جم االارجي ات الارااد ال خ ري (اتتاس ،ا تاات...ال ) ،رلبت الهر ظ رجدل داارت ل رادااب ل يبراري الترلرل رالت ارت ل مه الارااد لت رترد جم

الانظاي يددن

لتئدا ،لملت لات الضارا أت تلرل همه األخراا يرضع جتا الباتظا ضات أرلررتت ت يتجتيتاه
العير الر رد أاتا ت عتغم ارااد جاتل ت ،جر

تتاض ت لمتم

را ختاتظ اع اارا الرقت،

إما ربات هر اتمرل إت همه الارااد إما لل تعتغ رتنا ي راا اعتااا لعرس تختا رهر ات رطمل
جمر الباتظا الارتي.
رانو رابوت اللور إنو لو ظو ا ورط وودرد التلميوتت ،عوارع التغرواات ربثرووا الغاور

رجودل التدبوود

أ ووي ت الاااهنووي جم و الباووتظات قنتجووي ااعووخي لوود اتظوول الا تاوورت يتطووررا الانظاووتت اووت أبووتدراررت
رااتاع و وورت ،ل و ووملت اتال و ووت اتظ و وول الانظا و ووتت إلو و و اع و ووتغم ه و وومه البا و ووتظات ي و وواي بتام و ووي ا و ووت خ و ووم
تعرراهت ،تلررا ت ،ربما تطرراهت.
 -3-1-Iمساهمة الكفاءة ي تحقيق الميزة التنا سية
إت ا تر ت تاعرا الارزا التنتلعري ات الانظاتت يرنت أت ا داهت

راتيط للط يتلتارقع الالرد

ل اراال ي ظارس اليرئي الختاالري ،ي يلداا الانظاتت جم اعتغم اراادهت الداخمري الت تتد الباتظات
أ د جنت اهت األعتعري ،رالت

تتتيا ا د اا هتات لت لرل الارزا التنتلعري لمانظاي ،رهما يتلتبتا اع

االارجي ات الارااد راللداات الت تاتمب ت الانظاي رهر ات مهيت إلر التدرد ات الدااعتت ال درثي.
-1التفاعل بين الموارد ،القدرات ،والكفاءات لتحصيل الميزة التنا سية:
رابت لمباتظات ت لرل ارزا تنتلعري يتبتام ت اع االارجي ات التنت ا األخا رالت عنتطال ل ت ل هما

الا را.

أوال:التمييز بين المصطلحات:
قي التطال إل براري اعتهاي الباتظات ل ت لرل الارزا التنتلعري عن تر التاررز يرت االارجي

ات الا طم تت.
أ-

المــــوارد" :ت و ووا جم و و بتلو ووي األ و وور الامارعو ووي (بتلاتو وودات ال أاعو وواتلري ،الا و ووتنع ،رالتال ر و وزات
الاختماووي) ،ريرووا الامارعووي (بتلاتووتاس ،رالباووتظات ،رعوواتي الانظاووي) لمانظاووي ،رالاووت بل لر ووت
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ي و ووب رابن و ووت او ووت ا جتا و ووتد جمر و ووت لو و و إج و ووداد رتنارو ووم اع و ووتااترالرتت ت ت لرلو ووت لمبا و ووتظا ،رخدا و ووي
لتنتلعرت ت."1

ب-

القدرات " :اللداات ه

ا تاا الانظاي ل

تنعرل اراادهت ررضت ت قرد ا عتخدال

اإلنتتال  ،رتتاث ل تمت األنظاي الاتتتدا لمانظاي ،أ ل الطارلي الت تتتادهت الانظاي جم
ترد اتختم الل اااات رادااا جامرتت ت الداخمري ات أال ت لرل األهداس"" ،2رت تر اللداات جم
خ تئا داخمري لاردا تعاح لمانظاي يتنعرل راعتغم الارااد".3
ج-

الكفاءات" :ه تمت الترلراي ات الاتتاس ،رالا تاات ،رالعمربرتت الت راتمب ت الااد ،رالاعتتامي
رالاالعدا ل الاردات يغري ت لرل هدس اترت ،ر رابت تتارس الباتظات إ ات خم إل تق ت
يرظراي أر ن تط ،لتلاراد ات تاتمب الانظاي ،أات الباتظا ات تتاس لتم ".4

ثانيا :أوجه التكامل بين الموارد ،القدرات ،والكفاءات لتحصيل الميزة التنا سية:
رابت اجتيتا الارااد يالارع أنراج ت ادخمت ت تتال ت الانظاي ألداظ ألض جم اختمس الاعتررتت،
رر ت تت همه الارااد إل ارري تامي ردقرلي ات إدااا الانظاي لينتظ ارزات تنتلعري ،إ أت اعتخدال
الارااد الاتت ي لمانظاي

ات تارده ،األاا الم

رر م ت دائات إل

ررد

إل

ضاراا اعتخدال آلرتت

رطال ا ددا لينتظ قراي لرلي ل مه الارااد ل يرئت ت التنتلعري ،ررتتيا الاراد ارادا اعت ااترالرت لمانظاي
أ قتدا جم ت لرل الارزا التنتلعري رالا تلظي جمر ت ،إما ااتمت الخ تئا األايتي اآلتري ،رهما عب
":5"Barney
المساهمة ي خلق القيمة :رالب أت رعتهل الاراد ل خمل اللراي لمانظاي ،يتجتيتاه أ د نلتط اللراالت

رابت اعتخداا ت ل

اعتغم

الااا الاتت ي أر اعتيتتد الت دردات الا تامي ل

اليرئي

التنتلعري؛
 الندرة والتفرد :تلض همه الخت ري يدترأت ربرت اتاادا راتارزا ،ي رر

ربرت الاراد اتت ت لمتدرد ات الانتلعرت ل ال نتجي،

ربرت تئتت ل خ تئ

راارزات ؛

 -1يح بال،مح الميزة الاو فسي للمؤسس ت ا قاص دي بين ظنارده الخ ص وبيئام الخ رجي  :حر،ة سؤس رت قطرع ي،هرتفية ي ،قر،ة فم ي،جزيصم
ي،فتمة ()7002-7000ح أطمدحة دكتالة دد،ة فم ي،عشام يالقتارديةح تخاص إديلة أ ،رلح جرسعة ي،جزيصمح 7001-7002ح ص.92
 -2ت،اارل،زح جرلباان جااانزح اإلدارة اإلستتتاتاجيةي  :ظتتلخ ظا ظتت ح تمج اااة لفاار،م سن اا لفااار،مح سن اا سااي يح ااا  ،اا ي ،تعاارلح ديل ي ،ااامي
،ش ،م ح ي،ميرضح 7002ح ص.787
3
- Lionel maltes, Vincent chauvet, le ressource relationnelle, une approche Resource-based d'un événement
sportif international: le cas de l'OOPENI3, http://www.stratégie-aims.com/normandie04/sessions/maltesechauvet, vu 06/06/2012, à 19:51,p4.
 -4ساسردي  ،يةح خر ،ي خ يجةح نرتي المنارد والاةليل فم الاللي ا ساتاجيةم للمورم تح سمجع س ق ذكمهح ص.822
5
- Lionel maltes, Vincent chauvet,op.cit,p05.
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 عدم القابلية للتقليد :ت ربرت الاراد اعتااترالرت ،رالب أت ربرت بملت يرا قتي لمتلمرد ي بتتل ،رر ت تل الانظاي يب ات ات دن أت رتا جم جاقمي هما التلمرد؛
 -عدم القابلية للتبديل :رل د ي جدل إابتنري اعتيدال ياراد ااتث

ل ل

إطتا اإلعتااترالري

الاتتادا ات قي الانظاي ،رر تل اللراي اإلعتااترالري لماراد إما بتت رابت لمانتلس ال

ر

جم ناس التارز يتعتخدال ارادا ا ملرت.
ررا  G.Leboterfأت الباتظا ه  :نترالي الترلرل يرت الارااد ،راتالي براري تتيئي رالتنعرل
يرن ت ،اات ردلع إل الي ر جت ال خا الاتلت ل مه اللداا رالاتارس جند ا قت تدررت يت

تاال

رر

تتالعد الباتظا ات خم :1
 اتالي براري التتيئي :لتاتمت الاتتاس يرا بتس ،ت نلر يدت الارظس بسظ ،رانات رالب أتربرت قتد اا جم ت غرم ت يتلطارلي الانتعيي ،رل الظارس الامئاي؛
 اتالي براري التنعرل :لتم الارظس البسظ أت رتاس انتلتظ التنت ا األعتعري ل لتا الاراادربراري تنظرا ت راعتتاتل ت لت لرل ن تط ا ن  ،ياتن آخا أت تبرت ل قداا جم اخترتا الباتظا
الانتعيي (دااري لنري أر عمرت انتعب) لاتتلالي رأداظ الا ني الامزل ي ت؛
 اتالي براري الت رر  :جم أعتس أت الباتظات قتيمي لمت ر أر التبرس اع اتطميتت ضات ت تاختماي ق د األداظ الالرد؛
 د اارووي لنرووي اتتوواس ي ووت راالايووي :راتووارقتيمي لمات تت ل الراقع ،خت ي أن

ل و الباووتظا أت ربوورت ا ووتدقت جمر ووت اووت طوواس الا وورط
رابت ام ظت ت إ جند ت غرم ت ات طاس الارظس.

بات أت الانظاتت ل ضرظ اراادهت يينتظ قداات تنظراري جتاي ،رالت تاث تابريي اتلودا ر ويبي اتداخموي
ا و و و و ووت اإلالوو و و و وااظات رالتامر و و و و ووتت التو و و و و و ت و و و و وودد لتجمر و و و و ووي ربا و و و و ووتظا الانظا و و و و ووي لو و و و و و ت رروو و و و و ا و و و و وودخمت ت
(الارااد) ،إل اخاالتت (انتالتت ،خداتت) ،رر أت همه اللداات التتاي تتط لمانظاي اعوت تت بتلروي
لمانتلعووي ل و اختمووس الاالووت ت راألن ووطي ،رلبووت راتووا

يووكدااا الانظاووي رلب و تبوورت لتجمووي راتار وزا أت

ت تر تدطرا االارجي ات اللداات تتااد لر ت لت ب ل ت ارزات تنتلعري تعتهل لو إرالوتد نتوتئج أداظ جتلروي
راتارزا جت الانتلعرت بتلي ،رهما ات خم ترلا ثمر خ تئا أعتعري ه :2
 تعتهل اللداات الاتارزا ل إرالتد قراي جتلري لمتامظ ،رترد إل انتلع لرلري ل ل؛-

رعتطرع الانتلعرت تلمرد همه اللداات الاتارزا ،رل أ را األخا ت يح جامري تلمردهت ابماي؛

 -1ساسردي  ،يةح خر ،ي خ يجةح نرتي المنارد والاةليل فم الاللي ا ساتاجيةم للمورم تح سمجع س ق ذكمهح ص ص.822-822
نمح سمجع س ق ذكمهح ص.202
 -2طر م سن ص ي ،ر ،مح ديصي سن
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 تعاح اللداات الاتارزا لمانظاي يتعتخدال طال راتالتهتت اختماي راتنرجي ،رر أت همه الخت رياألعتعري ه ااتت ،أعتع

لا ل الدرا الا ل الم

تمتي الباتظات ل االا جامرتت راال ااظات

الانظاي ،رال ب التتل ررضح ملت:
ال ب اقل( :)2-7خصائص القدرات المتميزة
بناء قيمة عالية للعمالء

القدرات
المتميزة

اعتخدال اتتدد ريطال اختماي

تريي تلمردهت ات قي الانتلعرت
المصدر :طتها ا عت ان را الغتلي  ،رائ ا اد

 ،اإلدارة اإلستراتيجية :منظور منهجي متكامل ،داا رائ

ي

لمن ا ،جاتت ،7002 ،ا.202

رلو ظو اليرئووي وودردا الانتلعووي ،عوارتي التغروا ،جتلارووي األيتووتد ت ووتر الانظاووتت ا عووتاتدا اووت
همه الارااد ،اللداات رالباتظات إلرالتد ارزات تنتلعري تعوتند جمر وت الانظاوتت لو إعوتااترالرت ت ،ياتنو أت

هنووتت ر وودا ل و الت مر و رت واايط هوومه الااووتهرل يطارلووي انطلرووي ران الرووي تعووتند إلر ووت إعووتااترالري الانظاووي
رتالتم ووت اتات ووري اووع راقووع قووداات الانظاووي الداخمرووي راراادهووت راووت ر وورط ي ووت ااووت اتغر واات ل و اليرئووي

الختاالري ،ررتط ال ب الارال خم ي اابزا لت مر رتاايط همه الااتهرل:
ال ب اقل( :)3-2نموذج الميزة التنا سية
التمييز

الموارد
الكفاءات
المتميزة

ميزة
تنا سية

خلق
القيمة

القدرات
الخاصة

أرباح عالية

التكاليف
المنخفضة

المصدر :ت تالز ،التايت الرنز ،اإلدارة اإلستراتيجية :مدخل متكامل ،تاالاي التج ا اد التج  ،ا اد عرد ا اد جيد
الاتتت  ،داا الاار لمن ا ،الارت

 ،7002 ،ا ،787بتصرف.

يد أر التاارل يرت الارااد راللداات الت ترد إل إرالتد الباتظات الاتارزا ،للد تامت الانظاي
الارااد مات اللراي التتلري ،لبت إما لل تامت الانظاي اللداا جم اعتغم تمت الارااد الاتاادا ياتتلري للد
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تخال ال ردهت ل خمل رتاعر جن ا الباتظا الاتارزا ،بات

ت تت الانظاي إل الارااد الاتاادا مات

الالردا التتلري ات أال إاعتظ الباتظا الاتارزا طتلات أن ت تعت رم جم قداات

راتمب ت انتلعرت آخارت،

ررابت أت الباتظات الاتارزا تتطمب إات:1
 اراد اتااد مر قراي جتلري يتإلضتلي إل اللداات الخت ي الضاراري عتغم هما الاراد؛ أر قداا خت ي جم إدااا الارااد التتاي (التتد ).ررابت اللر أن رالب جم الانظاي العت إل ابتعتب باتظات اتارزا رالت ات تن ت أت تان ت الارزا
التنتلعري رملت يت رئي الظارس الامئاي لن رئ ت ،ات خم الارااد الاتاادا (أ الت
أخا ) ،راعتغم اللداات الخت ي رالت

قداا الانظاي جم

تتاث ل

تامب ت ارععتت

تنعرل اراادهت ررضت ت قرد

ا عتخدال اإلنتتال رت ا همه اللداات الطارلي الت تتتادهت الانظاي ل اتختم الل اااات رادااا جامرتت ت
الداخمري ات أال

قرل رعمربرتت الانظاي ،ب

ت لرل األهداس يتإلضتلي إل

هما عرعاح لمانظاي

يتلر ر إل التارز جت الانظاتت األخا رالت عرنتج جن ت خمل اللراي ،ران ت لرل إايت ،جتلري.
 -2الكفاءات أساس لربحية المنظمة وخلق القيمة:
تتد الباتظات مات أهاري بيراا يتجتيتاهت ت ب أ م لمارزا التنتلعري الاعتدااي ،بمات ااتمبت
الانظاي اللداا جم العرطاا جمر ت راااقيت ت ،لتلي ر جت الارزا التنتلعري ل باتظات الانظاي رتد ترال ت
اعتااترالرت راتبز جم إداات درا الارااد الداخمري خت ي يرا الامارعي ل خمل اللراي رت لرل الاي ري.
أوال :الكفاءات كأساس لربحية المنظمة:
تت دد طتقي الانظاي جم
الاعتخداي ،رياتن

ت لرل اتد ت اي ري ااتاتي ات خم ت لرل أايت ،تارل الارااد

أدل ت لرل اتد ت أايت ،تارل تبماي اأس الات الاعتثاا ،رهما رلل التراا

التتلري:2
أ-

مدى جاذبية الصناعة التي تعمل بها المنظمة :رل د ي ما التتا اليرئي الختاالري لمانظاي
رجم

رال الت درد يرئي ال نتجي ،رر تتد أ د التراا الا ددا لمختملتت ل

الاي ري يرت

الارععتت ،لكما بتنت التميري ال نتجي تتبس قرا العرل رالتراا ال ربمري ات رااظ ملت ،لكت همه
التراا لرعت عر

رمي لتدثرا الارااد لمانظاتت الاختماي يتل نتجي يات ل

ملت الباتظات،

ل راالز الدخر لمعرل ثمثي تتتاد جم يااظات ا ختاال ،رأثا الخياا ،راقت تدرتت ال الل ريراهت
ات الارااد الت ت رزهت همه الانظاتت ررتتما جم الداخمرت الا تامرت اراال ت ت.

 -1ت،رل،زح جرلبن جانزح سمجع س ق ذكمهح ص.782
 -2سؤي سعي سر ،ح أس سي ت اإلدارة اإلساتاجيةي ح ديل ديصي ،ش ،مح  ،ر ح 7002ح ص ص.20-29
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إت قرا التميري ال نتجي (أر قورا العورل) راوت رابوت أت تلداو اوت ايوح ا تبوتا  ،تعوتاد الومراهت
ات ارااد الانظاي رالتو تتود الباوتظات أ ود جنت واهت األعتعوري ،رالتو ر وتب ال

ور جمر وت أر

تلمردهت يتبتلرس انتعيي ات قي الانتلعرت ،رل ضرظ همه الانتلعي يتإلابتت تاعرا اي ري الانظاي
يداالي أق ات انظرا الترائد ا

تبتاري (جرائد يعيب قرا العرل) ،بات رابت تاعراهت يداالوي بيرواا

أر ووارلري أرعووع اووت خووم الترائوود جم و الا ورااد ،روور تت لوول ار وزا تنتلعووري أبيووا اووت التبووتلرس
ال لرلري لتمت الارااد.
ب -مــدى قــدرة المنظمــة علــى تحقيــق ميــزة تنا ســية :تتتيووا الار وزا التنتلعووري الا وودد األر لاي رووي
الانظا ووي رل وورس اليرئ ووي الختاالر ووي ،ر وور ترب وود لاض ووري ه ووما التتاو و جمو و تابر ووز الانظا ووتت جمو و

وا ا ازروت التابروز جمو قطوتل
الااتضمي يرت ازارت التبماي األق  ،ريرت ازارت التاررز يرت انتالتت ت ،رأخر ا
عرل اترت ات خم تلدرل انتج مر الردا جتلري يتبماي أق  ،لتم عير الاثت لب ت لل الانظاي
ارزا تبتلراري للد رتطمب األاا أت تاتمت الانظاوي ا وتنع جمو داالوي جتلروي اوت الباوتظا يخ ورا
اقت ووتدرتت ال ال وول ،التا وورل التبنرل وورال  ،أر ال

وور جمو و جاتل ووي اخر ووي ،ريتلاثو و لبو و ت ل وول

الانظاووي ار وزا التارووز ل و الالووردا رتطمووب األاووا رالوورد عوواتي الروودا ي وودت التماووي ،أر ال وورد يرتر و

ابثاي لتلدرل الخداتت...ال  ،ران لكت الارزا التنتلعري الت ت رزهوت الانظاوي ينوتظا جمو إعوتااترالري
تنتلس اينري جم الارااد اإلعتااترالري بتاتمت التبنرلرالرت الااروزا ،أر ا جتاوتد جمو الباوتظات أر
يراهووت ،اووت وودن ت أت توونتبس جم و الووتني الار وزا ي روور ت لوول التبماووي األق و  ،أر تارووز الانووتج أر
الالتنيرت اتت ،ررت لل اع ملت جد الاي ري الم رزرد جم الاعتر التنتلع ل الاد الطرر .
ل

رت تتنوتقا الاروزا التنتلعوري راألايوت ،الااتيطوي ي وت اوت خوم اعوت مت راعوتناتم الاورااد

رالباتظات الا للي لمارزا التنتلعري ،بات تتتاد عاجي تضتظ الاروزا التنتلعوري يداالوي بيرواا جمو خ وتئا
الا ورااد رالباووتظات ،ررابووت اللوور أن و ترالوود أايتووي خ ووتئا تتوود ياثتيووي الا ووددات ال تاووي لاوود ترا و
الارزا التنتلعري ،ره :1
 خت ري ا عتا اااري؛ التلمرد أر اعتنعتخ إعتااترالري الانظاي؛ إابتنري ت رر الارااد؛ إابتنري ت لرل التطرا المات لمانظاي ات اراادهت رباتظات ت.ران رابت اللر أت ادخ الارااد رات اهتل يتلتراا ال ربمري ،ألن

را لر ت عر ا

مي

لمارااد ات ضان ت الباتظات ،الت تتتيا ابرزا لإلعتااتالري التنتلعري يتجتيتاهت أعتس الاي ري رالتنتلعري.
 -1ي ،ديي ي،،ي ح دور الاسييت الف ل لمنارد ولف كات المؤسس فم جلءي الميزة الاو فسي للمؤسس ح س يخشة ض ص ي ،شتقى ي ،د،م حال ي،ت ية
ي، ،مية دفمص يالن سرج فم يقتارد ي ،عمفة دي،كفرءيت ي، ،ميةح دلقشةح  80-09سرلس 7002ح ص.722

73

الكفاءة والفعالية ومتطلبات جودة إدارة الموارد البشــرية

الفصل الثاني

ثانيا :مساهمة الكفاءات ي خلق القيمة:
رتاس  Zeithamlاللراي جم أن ت" :التلررل ألهاري الانتج رالخداي ات قي الاعت مت رملت جم
أعتس ات رداب اات رت

جمر ".1

رتتتيووا إضووتلي قراووي لمعوومتي أر الخداووي ه و ااتووت ،النالووت ،لمانظاووي ،رملووت اووت خووم الي وور الوودائل
رالاعتاا جت طال الدردا إلضتلي قراي اتدري راتنرري ل الانوتج أر الخداوي لت لرول اضوت األطوااس مات
ال وومي اووع الانظاووي ،رتتوود خموول اللراووي اعووررلري الارووع ألوااد الانظاووي اووت الاعوورا الاتمراووتت  ،إلو ائوورس
الا ورااد الي واري ،روور رابووت أت تلوودل الانظاووي االارجووي اووت الانووتلع أبثووا اووت الانتلعوورت أر تلوودل ناووس
الانتلع يعتا أق  ،رملت ي دس تتزرز اابزهت التنتلع رزرتدا
األعتلرب التتلري:
أ-

وت ت العورقري ،رهوما يت جتاوتد جمو أ ود

2

سلسة القيمة :تتد عمعي اللراي الت

أن دهت " "M. Porterأهل الطال الت

رتل ات خمل ت

ت درد األن طي األبثا أهاري ل إعتااترالري الانظاي ،رالت تعاح يا ل تدثراهت جم التبماي رجم
اللراي ،إم تتابت الانظاي ات خمل اللراي ات خم ااتاعي همه األن طي ال تاي يطارلي ألض أر
يتبماي أق ات الانتلعرت اع اخترتا االارجي األن طي اللتداا جم إنتت رتتظرل اللراي الا للي.3
رر رتل تابرز ال رد الانظاي جم ال ارد ل رال الانتلعرت ياض ت بل ألض ل ن تطتت ت
األعتعري رلتتلري أجم ل تعررا التمقتت الت تايط يرت أن طت ت ،ررتل تاالاي اللراي الت تلدا ت
الانظاي لمتار

إات ات خم

تخار

التبتلرس أر ات خم

ت عرت أداظ همه الانتالتت

رالخداتت.
ررالب أت رتل ت ارل عمعي اللراي ياعتر

رابت الانظاي ات ينتظ رتتزرز ارزت ت

التنتلعري ،رر تلرل يت درد رالتابرز جم أن طي عمعمي اللراي الت تان ت أعيلري جم انتلعر ت
رتدلل اتل

جم

الاد

لتامئ ت ،بات رالب جم

الطرر

لمانتالتت رالخداتت الت

تمي

ات خمل ت الطمب الاعتليم

الانظاي أت تطرا الباتظات الااتيطي ي مه األن طي لت لرل الارتدا

رالتارز ،رملت يتخ را ارااد ل ت أبثا ات الانتلعرت ،رات ثل رتل تلمرا رالغتظ األن طي الت
تعرطا ر تت بل لر ت يطارلي الردا ،ي اط أت

تبرت همه األن طي أعتعري ل خمل قراي ل مه

األخراا.

1

- Jokung Octave, Introduction au management de la valeur, édition Dunod, Paris,20001,P33.
- Ibid,PP 63-76
 -3ت،رل،زح جرلبن جانزح سمجع س ق ذكمهحص ص.702-702
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ب -تحليل الموارد والكفاءات :تتتيا الارااد أ ر خت ي يتلانظاي تعتهل ل خمل اللراي ،رر
تيي التلمرد ات قي الانظاتت الانتلعي لم اتظ جم خمل اللراي

رالب أت تبرت الارااد رالباتظات
يدرت تغرراه الرضتري.

لكما ات اعتطتل الانتلعرت تلمرد جاو الانظاوي يطارلوي عوارتي ،لوكت قوداا هومه األخرواا جمو خمول قراوي
لتامئ ت عتضا

رتتم

 ،ررابت التاررز يرت ثمثي طال أعتعري لم رمرلي درت ملت ،ره :1

 -السبب المبهم :رتاث ل

أر ا لتيتس الم

ملت الغار

رالت ات ال تب جم

اتالي ات إما بتت هما الاراد أر مات رااظ الارزا التنتلعري ،اات ر ب

الانتلعرت

تال از أاتا ريتلتتل أاتل

التلمرد ،ررربد ب ات " "Reed & De Filipeيدت هنتت ثمثي خ تئا لمعيب الاي ل:
 الضانري أ التاابل الضان لما تاات النتتج جت التتمل جم أداظ األ رتظ ،رل هما اإلطتارا " "Tarondeauيدت الارااد الضانري ه

ه

أعتس الاتتاس رالباتظات الت

لرعت

قتيمي لمت رر يتلتاارز ضات لغي اا راي لمغرا؛
 التتلرد أر الت تيت النتتج جت التمقتت الاتداخمي رالارترنري؛ الخ ر ري رتتتمل يثلتلي رتتار الانظاي رظارل ت الخت ي الاختماي.-الترابط الزمني :ر تب جم

الانتلعرت اعتداات التدخرا يرن ت ريرت الانظاي الت
رابن ل ال

اعتغاقت عنرات بثراا ل ينتئ ت ،إم

تاتمت أ ر

ر جم ناس النتتئج يتخت تا رقت ا نالتز،

رأ عت اثت جم ملت الباتظات الت تعتغال رقتت لتتبرت رتتتزز لد األلااد داخ الانظاي.
المحا ظة الدائمة :لكما لل تلل الانظاي يتلا تلظي جمرأثاهت ل

ت لرل اللراي ،ريتلتتل

باتظت ت راراادهت لكن ت عتتنتقا لتتلرت ت

إت لل تلل الانظاي ي رتني أ رل ت اإلعتااترالري لكت اابزهت

عرتااالع ل العرل يتلالتاني يانتلعر ت.
ران رابت اللر أت الباتظات أ ي ت ترد
األاا الم

راا

در اا ا ات ل

ت لرل الارزا التنتلعري لمانظاتت

جم همه األخراا التا ات أال ت لرل اعتا اااري ل مه الارزا ل ظ اجتاتدهت جم

الباتظات.
 -3العوامل المحددة الستمرارية الميزة التنا سية:
رتتيا ابتعتب ارزا تنتلعري

ظ ضارا لب الانظاتت ،لبت

يد ات ت لرل ترا

اعتا اااري ل مه الارزا التنتلعري ،خت ي رأت ت لرل الارزا التنتلعري الاعتااا أ يح رتتاد جم
الارااد رالباتظات الت

ي رزا الانظاي ،ريتلتتل

لكت الاباا األعتعري تبات ل

 -1يح بال،مح سمجع س ق ذكمهح ص.807
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ر ي الت تتا ياثتيي جرائل أر راالز أاتل الانتلعرت ،رر

رابن ل تلمردهت

أر اراال ت ت رات ثل رابت اعتاااا الارزا التنتلعري لاتاا طررمي ات الزات.
رر إن ل األال الطرر تتضتظ الارزا التنتلعري رالترائد الااتيطي ي ت ،ات خم اعت مت أر
اعتناتم الارااد (اث التماي ،الارقع...الو ) التو تت وس يوتلتارز جوت الانتلعورت ،ربوما الباوتظات الا للوي
لمار وزا التنتلعووري ،أر اووت خووم تلمروودهت اووت قي و الانظاووتت الانتلعووي...ال و  ،ررابووت ت دروود عوواجي تضووتر
الارزا التنتلعري يتلتراا التتلري:
أوال -خاصـــــية االســـــتمرارية :تترقو ووس إابتنر و ووي راعو ووتدااي الار و وزا التنتلعو ووري يداال و ووي أعتعو ووري جمو و و ات و وود
اعووت مت أر تلووتدل الا ورااد رالباووتظات ،إم توورد اتوود ت التغرووا التبنرلوورال إل و تل وورا الاوود الزانو و
لاتظوول الاتوودات ال أاعوواتلري رالاورااد التبنرلرالرووي اووت ال ووي ،راووت ال ووي أخووا تتتووا

عوواتي الانظاووي إلو

الناتم ي ب يط ظ نعيرت ،بات رابت ال اتظ جم تمت األ ور ضوات اتودل ت الطيرتو اوت خوم اإلناوتل
ا عتثاتا .1
لت لرل الانظاي نتتئج ارالتيري ل
الارااد رالباتظات ،رالم

ررد

الاد

الل را قد ررد

ي ت إل

الت ترت ل

ا عتثاتا ل

إل تلتدل همه األخراا ،رات ثاي رتااالع ارقع الانظاي التنتلع ل تلح

الانتلعرت.
ثانيــا -إمكانيــة التقليــد :تتتاوود الووداا الانظاووي ل و ارا وومي ارزت ووت التنتلعووري  -جيووا الووزات -جم و اوود
عوواجي الانظاووتت الانتلعووي ل و تلمروود ملووت الاووراد ،لبماووت بتنووت الار وزا التنتلعووري لاووراد اتوورت ل و الانظاووي
النتال ووي ر او لو طرتتو نتووتئج ارالتيرووي أقوودل الانتلعوورت جمو تلمرووده ،رانو تلمروود الاروزا التنتلعووري الخت ووي
يتلانظاي (ريتلتتل تلمرا اعتا ااارت ت) ،رهما ل

تلي ات إما اعتطتجت الانظاي الانتلعوي ال

ور جمو

الاتمراتت رل ات التمقتت الخت ي يتلارااد رالباتظات الاتززا لنالت ،إعوتااترالري الانظاوي ربماوت

وتيت

جامري التلمرد جزس الانتلعرت جت التلمرد.
 -1عوائق تقليد الكفاءات :ت تنالح الانظاي الانتلعي ل جامري التلمرد يد أت تتغمب جم ا بمترت
هات:2
أ -مشكلة المعلومات :رالت تعاح لمانظاي يتلتتاس جم طيرتي را وتدا الاروزا التنتلعوري ،ملوت أت
الاروزا التنتلعووري النتتالووي جووت باووتظا أر قووداا لتئلووي ،رالتو تتبووس أ وود اتغرواات األداظ رابووت ت دروودهت
رل ا ت يع رلي التاني يتلارزا التنتلعري الت رعتهل ل انالتزهت جدا باتظات؛

 -1ن يي سمسم خشييح سمجع س ق ذكمهح ص.22-22
 -2سؤي سعي سر ،ح سمجع س ق ذكمهح ص.877
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ر جم الارااد رالباتظات الضاراري

ب -مشكلة نقل اإلستراتيجية :ياتن برس رابت لمانتلس ال

لتلمرد إعتااترالري الانظاي النتال ي ،ملت أت الباتظات الت تتطمب ناطت اتلدا ات التنعرل يرت جدد
ات الارااد الاتنرجي ت يح أبثا

تريي ل ل ا ت التاني يغراهت.

 -2حماية الكفاءات من التقليد :ات أال تعتاا الانظاي ل ت لرل ارزا تنتلعري يد أت تتاد جم
إ تطي الباتظات الت

ترلد الارزا التنتلعري ينرل ات اإلي تل ،رر رطمل جم

الاي ل ،رالم رل د ي الغار

همه الضيتيري العيب

الم ربتنس التمقي يرت العيب رالنترالي ،اات رالت جامري تلمرد همه

الارااد رالباتظات ات طاس الانتلعرت

تيي ،األاا الم

ررد

إل

تريي تلمرد الارزا التنتلعري

الا للي ات قي الانظاي.1
ترالوود االارجووي ا وت التراا و تتتاوودهت الانظاووتت ل و جامرووي اترووي باتظات ووت اووت التلمروود ،ي روور إما اووت
ترلات لكن وت تالتو الباوتظات أبثوا يارضوت ر وتيي التلمرود ،رتورد إلو ت وبر اوت رطمول جمرو يتلضويتيري
جم الارزا التنتلعري ،رات أهل همه التراا :2
-

تريي الت رر ؛

 -الضانري ،أ

تبرت الباتظات راض ي؛

 جدل إابتنري التتيرا جن ت؛ اعت تلي ام ظت ت أثنتظ التا ؛ تبرت اابيي ،أ اتلدا رلرعت يعرطي؛ تتتيا جن ا ات النظتل ،أ لرعت جن اا اعتلم.إت الطيرتي الاتيترني لمارااد الي اري ات خم اختمس اعتررتت ت رقداات ت ه الت تعاح يخمل
قراي اتيترني ،لاثم يلدا ات نالد الاعتخدارت مر باتظات يلدا ات ربرت أدارهل الردا ريتلتتل رزداد ات
رضرارن ات قراي لمانتج أر الخداي ،ريتلتتل بمات بتنت الانظاي تاتمت اعتخدارت مر قداات را تاات
جتلري ربرت ا ردهت ات الاأعات الي ا رالابا قرات راار از.
ثالثــا -إمكانيــة التحويــل :ياالوواد ت دروود الانظاووي الانتلعووي لا ووتدا األداظ الاتارووز لمانظاووي
الارزا التنتلعري ،لكت جامري التلمرد ات التني ت تتطمب ال
ناووس الار وزا ،رتتوود األع ورال ه و الا وودا األر لم
اعووتطتجت الانظاووي اووت ال

ووت يي

ر جم الارااد راللداات الضاراري لت لرل
وور جم و الاوودخمت اووت الا ورااد راللووداات ،لووكما

وور جم و الا ورااد الاطمريووي ي ووارط ااتثمووي لماورااد الاطمريووي لتلمروود الار وزا

 -1ي ،يدي ي ،ي ح سمجع س ق ذكمهح ص.722
 -2نف ي ،مجع ح نف ي،افنة.
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التنتلعوري لمانظاووي النتال ووي ،لاو هوومه ال تلووي عوورس تبوورت دراا رووتا الاروزا التنتلعووري لمانظاووي النتال ووي
أق ووا جا واا ،راووت التنووب آخووا رابووت اللوور يوودت ا تاووت جوودل إابتنرووي ت رر و الباووتظات ربوورت أبيووا
يتلنعيي لمانظاي اللتئاي يتلتلمرد ،رقد رترد ملت إل بورت هومه الباوتظات ت توت إلو االارجوتت اتاتجموي
ات الارااد.1
رابعا -تطوير وتجديد الكفاءات :ت رتعن لمانظاي ت لرل الارزا التنتلعري الاعتدااي لكن رتترت جمر ت
ضاتت تدلل الباتظات الاتارزا ي ب دائل رالتا جم تالدردهت رتطرراهت رزرتدت ت ،رهما ات خم :2
أ-

تطوير وتجديد الكفاءات داخليا :ردخم هما الخرتا جدا أ بت  ،رر رابت أت رتل ي راا تملتئري
جيا الن تطتت الرراري رالارترنري ،رالم
ي راا ايرني ر ار ي ات خم

رتد جن اا أعتعرت لتاتر الباتظات ،بات رابت أت رتل

جامري الاعبمي ،التبررت ،رالرلظي اإلعتااترالري ال تدلي إل

ابت تس التمقتت الارالردا يرت الباتظات رعراراا همه التمقتت جيا الزات...ال .
ب-

التحالفــات اإلســتراتيجية :رل وود ي ووت تمووت ا تاتقرووتت التو تيووال يوورت الانظاووتت يارالووب جلوورد تتتاو
تعت دس اعت دار آلرتت لمتتترت رالتنعرل جم اعتر الارااد رالباوتظات ،ررابوت أت تدخوم أ وبت
اختما ووي بت تاتقر ووتت الاتتمل ووي ي ووتلتااخرا ريو وااظات ا ختو واال ،رتي ووتد الخيو واات رالبا ووتظات رانال ووتز
التمارتت الا تابي...ال  ،رالم رعاح ل ت يدخر أعرال الدردا انخاضي رت لرل رلاات ال الل ل
اإلنتت رتدنر رترزرع الاختطا النتالاي جت تطررا تبنرلرالرتت الدردا...ال .

-

االســتغالل الــذكي للكفــاءات :إت ت لروول الار وزا التنتلعووري الاع وتدااي رتطمووب إل و التنووب اووت توول مب واه
ا عووتغم الوومب لمباووتظات الت و تاتمب ووت الانظاووي ،روور رالووب جم و الانظا وي اللرووتل يتلروورل نوورج
لمباتظات رهما ل إطتا اليرئي التنتلعري الا رطي.

 -1ن يي سمسم خشييح سمجع س ق ذكمهح ص.22
-Dominique Puthod, Catherine thévenard, La théorie de l'avantage concurrentiel fondé sur les ressources:
une illustration avec le group Salomon, http://www.stratégie-aims.com/montreal/putho-t.pdf. vu08/06/2012
à17:28, pp9-14.
2
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 -IIماهية الفعالية:
رتتيا اا رل الاتتلري نلطي ااتبتز أعتعري لنظارتت التعررا رالتنظرل ،ي رر ات ر از الالد قتئات
ر ت لرل دقرل لا تراهت ،اتت قتنتل أت أ

اعتهاي نظاري ل االت التنظرل ،يد أت تدخم يترت

ا جتيتا اا رل الاتتلري ،همه األخراا أ ي ت تاث ل

األديرتت اإلدااري الاترتا الائرع

الم

ر دد

التلدل ا قت تد را التاتج يرال جتل جم الاعتر البم .
 -1-IIتعريف الفعالية التنظيمية ومتغيراتـها:
هنووتت اتاووتل وور أهارووي الاتتلرووي التنظرارووي بظووتهاا

و ري اايريووي ل و الانظاووتت ا اووت بتنووت

طيرتووي ن ووتط ت ،إ أت الخوومس قووتئل وور ت دروود اتهرت ووت ربرارووي قرتعو ت ،رهوومه يتو

ا ووتر ت التتارووس

ل ما الاا رل رالت ن تر أت نلرل يت مرم ت لمرقرس جم نلتط ا ختمس را تاتل رل ت.
 -1-1-IIتعاريف الفعالية التنظيمية:
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جم الايل اوت أهاروي الاتتلروي لو
الاتتلووي ،رووا الوويت

روتا الانظاوتت إ أنو لول ر لول إالاوتل ور تتاروس الانظاوي

أت لتتلرووي الانظاووتت تت وودد ياوود قوودات ت جم و ت لروول أهوودال ت ،ل نووتت اووت رتوواس

لتتلرووي الانظاووي يدن ووت" :قووداا الانظاووي جم و ت لروول أهوودال ت رتتتاوود هوومه اللووداا رالاتووتررا الاعووتخداي ل و
قرتع ت جم النارم الاعتخدل ل دااعي الانظاتت".1
جال ت (يانتاد) جم أن ت " :الداالي الت تعتطرع لر ت الانظاي ت لرل أهدال ت" .بات أ تا (الاتا)
إل أت الاتتلري تتن " :قداا الانظاي جم اليلتظ رالتبرس رالنار يغ

النظا جت األهداس الت ت لل ت"،

رهما الاا رل رابز جم اليرئي ،ليلدا تبرس الانظاي رظارل ت الداخمري رالختاالري يلدا ات تيل انظاي
لتتلي.
بات تتاس الاتتلري يدن ت" :اللداا جم ت لرل األهداس ا ات بتنت اإلابتنتت الاعتخداي ل ملت ،ل
تاث التمقي يرت األهداس الا للي راألهداس الا ددا".
رتتط التمقي بتلتتل  :الفعالية = األهداف المحققة/األهداف المحددة
لتلانظاي النتال ي قتداا جم تابرز ا تداهت جم األن طي الت تترد جمر ت يتلنتتئج (الاتتلري).
لما ل

تتين

قراي جا األ رتظ ال

ر ي .2إت الاتتلري تت دد ات خم إالااظ التاني يرت الانظتا

الات تي  .للد جاس )ير ارت( الانظاتت الاتتلي يدن ت" :تمت الانظاتت الت تنتج أبثا رينرجري أالرد،
رتتبرس ياتتلري أبثا اع الا بمت اليرئري إما قرانت يتلانظاتت األخا الااتثمي" ،هما التتارس

رابز

جم التنب تنظرا اترت رربتا يتلالتاني يرت الانظاتت الات تي ي الن تط.
بات اهتل يت

اليت ثرت ل

تتارا ل لماتتلري يلداا الانظاي جم

ترلرا الارااد الاختماي

(ألااد ،اراد راتدات) للد جال ت ب ات (رر تاتت رعر را) يدن ت" :قداا الانظاي جم اعتغم الااا
الاتت ي ل يرئت ت ل عير اقتنتظ الارااد النتداا الت تابن ت ات أداظ رظتئا ت".3
اات عيل تتضح
ل

تريي ا تاتل جم تتارس ا دد لماتتلري لمرس لب أيتتد الاتتلري ناس األهاري

قرتس لتتلري الانظاي ،ربملت رابت تتارس الاتتلري التنظراري يدن ت" :قداا التنظرل جم

األهداس طررمي رق راا الاد

ت لرل

رالت تتبس ارازرت اللر لمال تت مات التدثرا را تلح الال تت الاتنري

يتلتلررل راا مي النار أر التطرا الت راا ي ت التنظرل".4
 -2-1-IIمتغيرات الفعالية التنظيمية:
 -1ر،ح بص نايلح ف لي الاوريم فم المؤسس ت ا قاص دي ح ق طي ةح سخ م ،ش يجت رع يالتارل ،ش نث د ي،تمج ةح 7002ح ص.84
 -2نجرة قمي،مح الءيم الاوريمي وعالقام بف لي الاوريمح سذكمة سرج تيم غيم س ،الةح جرسعة ب كمةح ق ،ش يالجت رعح 2006ح ص.49
3
-Yachtman, E. et S. E. Seashore. «A system resource approach to organizational effectiveness». American
sociological review, 1967, Vol 32, No. 6. p891-903
 -4سن قرس ي،قمياتمح نرتي المورم والاوريمح ديل ديصي ،ش ،م دي،تا،يعح ،ر ح 2000ح ص. 104
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إت قوورا الانظاووي ت واتيط ياوود ااتيووتط أجضووتظهت ،رت لروول األهووداس الاعووطاا ياتتلرووي ،ررترقووس ملووت
جم دالترت ل لمتا  ،رجمر لكت اإلدااا النتال ي ه التو تتاو جمو إرالوتد العوي البارموي يت لرول ا نودات
الالاتج لالااد.
رتاتيط الاتتلري التنظراري يدايتي جنت ا تتاتج اع يتض ت تتاث ل (األلااد– العرتعتت–التمقتت
التنظراري الاعاري–ال دس) ررتتيا ال دس هر التن ا الارال لتامري الت ارل التنظرا .
رظ ا هما التاتج جم

الن ر التتل  :إت الت تل الااد يتلتا رتطمب ان التدقمل اع الالاتجي

(ا تر الترلرل يرت لادرت راتطميتت الالاتجي) ،را ندات رتل ات خم التنظرل الاعا أر ات رتاس
يتلت ارل التنظرا ات خم اللرتدا رالا تل الاطمريي ان  ،ياتن آخا تطتيل أهداس الااد اع أهداس
الالاتجي جت طارل اللرتدا الت تالتم ت اتطتيلي اع أهداس الانظاي ،بات تتا ات خم جامري الت ارز
تناري الدالتري لمتا رالترالر  ،ررت لل ملت جت طارل التدارب الم

جم

رعتهل ل

ت لرل األهداس

ال تلري رالتتمرل لاهداس اليتردا .
بملت إت اإلقااا يرالرد التنظراتت يرا الاعاري ات دن أت رتط دلتت لماتتلري التنظراري ي بل
أت التزار يرت التنظرا الاعا ريرا الاعا ررد
يرت أطااس الارععي يتجتيتا أت التنظرل يرا الاعا
الاعا

رعتند جم

إل ال د ات ال ااجتت رخمل ا نعالتل رالتتترت
الم

عاته  MAYOيتلت بر ا التاتج

التاتج لرات يرت األطااس رالالاتجتت داخ الانظاي ررلرل يدرا هتل ل

يرا
ت لرل

أهدال ت.1
 -2-IIاألسباب المسؤولة عن عالية القادة:
لرات رخا أهل األعيتب الاعئرلي جت لتتلري اللتدا لرابت إرالتزهت لرات رم :
أ -متغيرات مزاجية :ت ا التنت ا التتلري:
 -انخاوت

ثلوي اللتئود لو األتيوتل جمو الن ور الوم

رالتمو االضوت تاررضو ل ياوا

وم رتت

أر تناري قداات ل جم ت ا الاعررلري؛
 الخرس ات نالت ،التتيع راداات هما النالت ،با دا ت درده لات ردلع يتللتئد ي الب خياات جنرا ترلي تتررل

ت

ر يح انتلعت ل جم الاد اللارب أر اليترد؛

 اإللااط ل الثلي يتلمات ريطيرتي ال ت لكت اث هما اللتئد لت رمتات إل أااظ أتيتج  ،ي لتر الت ل جم اإلد ظ ي ت؛

 -1قي

سن ي،ع ي يح الاوريمم المفمنم والورتي تح ي،جرسعة ي ،فتاحةح يإلسك ليةح 1997ح ص. 96
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 ضتس الا تاات ا التاتجري لملتئد ل إدااا تاتجمت ا التاتجري اع الاعتررتت الاتنرجي الترتتتا ات ت (الزامظ ،األتيتل  ،الارعتظ) ،اات رزرد ات الا بمت التدردا لرات يرن ل؛
 جدل ت ا الا لي ي رر أت قداات جم الت بل ل أدائ التلم را ناتتل عتتدثا ي دا لالاراقس الت يري جم ن ر رتالز لر جت إدااا الالاتجي أثنتظ األزاتت؛
 الخرس ات ت ا الاعررلري رالاعتظلي.ب -متغيرات معر ية :رت ا التنت ا التتلري:
 -انخات

الاارني التلمري رالم عرنتبس يطيرتي ال ت ل ت مب ااتاعتت العمربري رجالزه جت

اراال ي الا بمت رتين

مر اتتددا ل ت ر تريي تخمر جت ات راتم ات ااتاعتت جم الايل

ات إدااب لتدل امظات ت لمارقس؛
 ضتس اللداا ا عتد لري رات رتيت ات التالز جت التنير يتأل دار الم لي ،رات ثل ا عتتدادل ت ،عراظ جم الاعتر التخطرط أر الرقتئ  ،رضتس إل ملت جدل قدات جم ت خرا
الاراقس

الت

رراال ت

رق راه

جت

لل

األعيتب

البتاني

خما ت،

راغزاهت

ال لرل  ،راللر الا ابي ل ت.
 التالوز جوت الت مرو را عوتاتدا اوت عومرت الناوتم را قتوداظ يو  ،أاوت عوميرت رنيغو جودل تينواعووتااترالرتت راضو ي لمتتتاو

اووع الا ووتل راأللوااد راووت روونالل جووت ملووت اووت تميوومب لو

اراقاو  ،رجودل التورلت اوت ادرد ألتتلو ي وراا تتالوزهل جوت التنيور ،ااوت ر ورع لودر ل تلوي اوت
ا ضطااب رالنارا ات اللتئد.1
 متغيرات دا عية :رات أياز همه الاتغراات ات رم : ضتس اللداا جم الت د  ،ليات أت الاييي ل اراال ي الت درتت تاتاس در اا هتات لاللتئد ،راعتناتم ال رده نالتز أهداس الالاتجي ،لكت اللتئد الات

م طتقتت

ل اراال ي الت درتت الااارضي

جمري عرتالز جت تميري طتقتت  ،لضم جت طتقتت الاتجت لاراال ي ال تتب الت تتا

عيرم ت

ن ر ت لرل ال دس؛
 -اإلجو اا

جووت الاتالووي ،ملووت أت العوومطي لرعووت للووط ا وودا اللتئوود يو

األلبووتا ،التاتعووت

الاتوالي ،ال باي رالباتظا ،رات ثل لكت تلتجس اللتئد جت العت لماتالوي ،التاتعوت رال باوي ،هو

 -1ي،عريب ليبحح سمجع سربقح ص .782
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أارا ترد إل تضوتر خي ااتو رضو تلت ت رجالزهوت جوت الم وتل يتلاعوتالدات رت ور درت الت ود
يباتظا لما بمت ،عراظ بتنت مات طتيع لن أر االتاتج أر عمرب ؛
 الا تر ت الانظاي لمتناري الماتري لمب ر ل قداات  ،رر بل ا تاات  ،رر عت أداظه ،يود أت رتينواللتئد أعمريت ا ددا لملت اتتادا جم مات  ،رأ ربتا يا وتر ت التودارب الاونظل التو رتتوا
ألن

رت را

ل ملت عرعاح أت رعيلره ،ررابننت ت را

ل وت،

تريي هما الارقس يتلنعيي لملتئد ،رت

ربرت اآلخارت هل أتيتج .
د -متغيرات ثقا ية :ررندا ت ت ت ات رم :
 ضغوط الجماعة المرجعية :ملت أت الالاتجي التاث

الا بمي يتلنعيي لملتئد ل

هما الارقس،

رنتا

إلر ت الااد تع ل ل

رت تتتتا

عمرب  ،رتبات

الاتجت الااالتري اع أهداس

انظات  ،ل ر إما اعتالتب لضغرط الاتجت أها رااليتت جام  ،رات ثل عر يح يرا لتت ينعيي
بتلري ،رات عمت جم الن ر الم رتال را م ي الانظاي عرغضب الاتجت  ،رقد رتتا

لادرد

ألتت انتلتاري ،رر عر يح باال ال اطي الم ر تل جمر جام ضيط ااتبي الاائل الثدا.
 ضغوط الرؤساء :رالت رابت أت تت تجد جم اللتئد ل ظ ظارس اث  ،ااتبتب أخطتظ ا نري أرأخمقري ،أر ت تلت جم يمرغ ااتيي أجم  ،اات ردلع لماضرخ لتمت الضغرط ،رات ثل راتبب التدرد
ات الت التت الت تضا التا رالانظاي بب خت ي رت تبرت تمت الاطتلب يرا ا ارجي.1
 -3-IIالفعالية التنظيمية:
تيواهت الانظاوي لتتلرت وت التنظراروي ،رتلورل يوتلتلررل الانوتظل لياااال وت األبتدراروي رخوداتت ت األبتدراروي
راإلدااروي رخوداتت الطميوي جمو أعوتس الودلر (الياهوتت) رتعوتخدل الانظاوي نتوتئج ملوت التلوررل لو التخطورط
رالارازني ررضع األعيلرتت ،رت عرت ياااال ت األبتدراري رخداتت ت.
رتعتخدل الانظاي طاقت امئاي لتلررل اخاالتت ت رأهدال ت ي ب درا رتلررا ت جم أعتس الدلر الم
ال

تل

ر جمر  ،ررابن ت أت تياهت برس أت التخطرط الاتتاد جم الدلر ررد إل ت عرنتت ل الياااج

رالخداتت ربملت ا عتخدال األبثا لتتلري لمارااد.2
 -4-IIأنماط الفعالية التنظيمية:
يتدات اعتتاضنت يتو

أهول التتوتارس الاتتملوي يتلاتتلروي التنظراروي ،ريتو

التطال إل هما الا طمح ،عرس نلدل ل هما الالزظ يت

الد ااعوتت التو

ترلوت

أناتط الاتتلري الا راا:1

 -1ي،عريب ليبحح سمجع سربقح ص.782
 ، 2ي ،ترل يح ي ،ر،اسمح الف لي المؤسسي وجءييم البتاظجح حر،ة دليسية ،جرسعة يالتنردح ي ،جشة ي،عمبية ،إلديلةح ي ،ظ ة ي،عمبية ،شت ية
يإلديليةح جرسعة ي ،دل ي،عمبيةح ي،قر مةح 2009ح ص.9
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 -1نمـط تنظــيم المـوارد :اووت اراد هووما الوناط نالوود ر وتاتت رعر وورا ،راالرايريو رعورتتننيرل ،ررنظووا هووما
الناط إل الانظاي جم أن ت" :ياثتيي يبي لمتمقتت يرت األنظاي الااجري ريرت اخاالتت النظتل الت تبورت
اوودخمت لوونظل لاجرووي أخووا " ،ريارالووب هووما الووناط لووكت الاتتلرووي تت لوول جووت طاروول داالووي ت لروول ا نعووالتل
رالتدثرا الاتيتد يرت األنظاي الااجري".
ريات أت الانظاتت ترد ا تا ت ل ا رط ي ارااد ا دردا رقمرمي ،لكت ضات هما الناط الانظاتت
الاتتلي ه الت تعتطرع ال

ر جم الارااد األرلري راألارا رالطتقي الي اري يتلايل ات قمي الارااد.

 -2نمط العمليات اإلدارية :رتل تلررل الاتتلري التنظراري ضات هما الناط ،ات خم قداا الانظاي جم
األداظ البار لمرظتئس اإلدااري اث  :اتختم اللااا ،التخطرط رالارازني ،رقد اهتل ي ما الناط ب ات عرات
راتا ( CYERTد.)MARCH
-3نمط المساومة أو رضا المشارك :رراتيط هما الناط يتامري التيتد رالتاتج يرت األلااد رالالاتجتت
رالعت ات اال ت لرل أهداس اتنرجي ،إما ل

تعتتا األلااد بكطتا ااالت ائرع رتابز جم تلدراات

الااد أر الاالارجي ر نرجري التا الم تلرل ي الانظاي ،رقد رضع اليت ر  BARANARDت ر اا ل ما
الناط يتد ت مرم لمانظاتت بددرات لمتتترت رترزرع ال رالز" ،األلااد رردرت ن تطتت ل ل الانظاي التي

رالز ،اعتهاي ب را د ل ت لرل أهدال ت الخت ي تبرت اعتهاي ل الاضت الن تئ لآلخارت" ،اجتيا

يانتاد درالع األلااد الا تابرت ل الانظاتت ا ددات الرهاري  ،رر

إ جندات ربرت لد األلااد الا تابرت ترا يتلاضت.
أات الراالرر  GEORGIOUلكن

رنظا إل الاتتلري التنظراري جم أعتس ت لرل األهداس ،ي جم

أعتس الداا الانظاي جم اليلتظ جت طارل

ل ل التي ملت.

رابت لمانظاي أت تعتاا ل التا

رل ت جم إع تاتت األجضتظ رتلدرل رالز أر جرائد االزري

رات ا نتلتدات الت رال ت إل هما الناط نمبا:
 تتبرت لالوااد ارايوط اتنرجوي يتلانظاوتت التو هول الوزظ ان وت رات انودات األلوااد لو الانظاوتت رابوتأت ربرت ايت اايو  ،عوتي أر أخمقو  ،هومه األ وبت اوت ا نودات تعوتيتد ا تاتلروي تطوتيل أهوداس
األلوااد اوع أهوداس الانظاوي باوت ر تاو أت يتو
اإلالاائري لمانظاي.2

التاوت

رتورت أر رودابرت األهوداس الاعواري أر

 -1ي،عريب ليبحح سمجع سربقح ص ص .233-115
 2ح ي،عريب ليبح ح اساتاجيةي ت الا نين الماناص فم المؤسس ت ا قاص دي وجأثيته على ف لي جسييت المنارد البشتي ح سمجع س ق
ذكمهح ص729-722
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 -إت التابرز جم لتئدا األلااد درت الانظاي رالت الت مر

ر ا ن تطتت أر جامرتت الانظاي

بب أر ن تطتت أالزائ ت ،رجم الايل ات أت امهب الاتئدا رابت أت رتال جم الارع الانظاتت إ
أن راتلد لرلي إل الاخاالتت التنظراري الت تمتب در اا ل الاالتاع.

-4نمط التطور التنظيمي :ررنظا لماتتلري التنظراري جيا

ا تب الانظاي رتالدرد اللداات ،رقد تين هما

الاومهب اوتت باربورا  MACRICORجنودات قوتل يرضوع ناورم الانظاوتت الاتتلوي ريروا الاتتلوي رهور اوت تول
ت ونرا ضوات اوت أطمول جمرو ينظاروي " "Yرنظاروي " "Xرقود بوتت هنوتت تطوتيل لو األلبوتا اوت يورت بو

ات " BLAKر "LIKERTل ناط التطرا التنظراو  ،رقود قوتارا يت ونرس الانظاوتت الاثتلروي ضوات ناطورت

أ ودهل عومطر راألخوا ا وتابت  ،رات النظوتل العومطر هور نظوتل اينو

الا ووتابت

رنووتد

إل و

تطيروول ايوودأ الا ووتابي جم و

اعووتر

جمو

ا عوتغم  ،يرناوت النظوتل

داالووي الاقتيووي اووت طوواس االارجووي

الا تابي ،ب ب ات أ بت التنظرل ،إت هما التنتر ردخم يترت ا جتيتا التراا الختاالري راليرئري رابتا للط
يدااعي رت مر الظارس الداخمري لمانظاتت ،ايل أت الدااعتت لرات يتد أثيتت جبس ملت.1

-5نمط الوظيفة االجتماعية :رتتاد هما الناط أعتعت جم ات تلرل ي الانظاتت ات خداتت ات أال
الاالتاع الت ه الزظ ان ات ال ي ،رات أال النار رالا تلظي جم ناع ت ات ال ي أخا ريتلتتل لكت
الاتتلري ضات هما الناط تت دد ات خم النتتئج الات للي ات العمطي الانظاي ،رلت أبيا الاعتهارت
ل

تالعرده نالد يتاعرنز ( )PARSONSيت مرم لمانظاتت رتيتت ل لكت جم ب األنظاي ا التاتجري
أايع ا تب أعتعري ره :
 ا بمي التدقمل أر التبرس اع الا رط الختاال رت رئي الظارس راألنظاي لاراال ي اتطميتتاليرئي رت ر ت ت العارتي.
 ا بمي ت لرل ال دس أر ت درد األهداس رت ارت الارااد لمر ر إلر ت رتعخرا اإلابتنرتترالرعتئ الاتدري رالي اري لت لرل ت.
 ا بمي الداج أر إن تظ رتنظرل االارجي ات التمقتت يرت انعري ر دات النظتل لمتايتنتعل رتر رد ل برتت ر رد.
 -ا بمي البارت أر الا تلظي يتعتاااا جم

إت

أناتط درالع ر رالز ثلتلي النظتل.

همه الا وتب تالتو الانظاوي تناور رتتطورا رهو ا وااي لتبورت قتيموي لمتطيرول جمو بو األنظاوي

ا التاتجر ووي ،رالانظا ووتت ال ووزظ ا ووت رع ووتئ ت لر وول أه ووداس الاالتا ووع ،لو و الرق ووت ناعو و راب ووت النظ ووا إلو و

1

-http://dc231.4shared.com/doc/W4BVWaqi/preview.html,05-10-2012, 10.04
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الانظاووتت بدنظاووي االتاتجرووي ررالووب أت تتا و يتعووتاااا ل و الا ووتب األايتووي األعتعووري ،لووملت لووكت اووت
الاابت ت را الاتتلري جم أعتس اد نالت ،الانظاتت لر

همه الا تب .1

 -5-IIصور الفعالية التنظيمية:
تدخم الاتتلري جدا

را تظ ا ل :

أ -الصورة االقتصادية :ره ال را الاتتادا ات قي الاعرارت ي رر تدخم األ بت التتلري:
 -داالي ت لرل األهداس؛

 ابتني الانظاي ل قطتل الن تط ات زارري الانتلعي رتطراهت؛ نرجري الانتالتت رالخداتت ات قي الانظاي.ب -الصورة االجتماعية :ره ال راا الت تتتاد ات قي األالااظ ل الانظاي بدطااس لتجمي رلرس للط
بتراا إنتت  ،رتدخم همه ال راا األ بت التتلري:
-

2

الانتخ ا التاتج ل الانظاي؛

-

طيرتي التمقتت ا التاتجري اللتئاي داخ الانظاي؛

-

الن تطتت ا التاتجري لمانظاي.

ج-الصورة التنظيمية :ره الت تاتيط يتلينتظ التنظرا لمانظاي ررابت أت تدخم ال را التتلري:
 -ا تاال ال ربمي الاعاري :رالت

تتتيا إاادا اإلدااا التتاي لمانظاي ل

ت درد اتتلل التنظرل

اللتئل ،رالت تختمس جت ال ربمي الاتمري رالت ه جيتاا جت نترالي تاتج يرت ال ربمي الاعاري
رالتمقتت يرا الاعاري الت تن د داخ الانظاي.

 التمقتت يرت الا تلح :يتجتيتا أن لب ا م ي طارلي جا رأهداس خت ي ي وت ،ررابوت أت روردت لرل همه األهداس الالزئري إل يارز

ااجتت تنظراري.

 نرجري انتلت الاتمراتت ألل أر جارد رالعد جامري التنعرل يرت أالزاظ الينتظ التنظرا . اارني ال ربمي :رالت تتن قداا ال رب التنظراو جمو التغرروا لمتبروس اوع قرورد اليرئوي الختاالروي رانوإابتنري الت بل لر ت.
 -6-IIمعايير قياس الفعالية التنظيمية:
تر و اليت ور  Campbell. Pاوت خوم د ااعوي لاوت بتوب ور الاتتلروي التنظراروي إلو إرالوتد ورال
اترتا اعتخدل للرتس الاتتلري التنظراري رنمبا ان ت:3
ا
ثمثرت

 -1ي،عريب ليبححسمجع سربقح ص ص.720-729
 ، -2ي،ا رب ساي مح الف لي الاوريمي ح أطمدحة دكتاليهح ،شام يقتارديةح جرسعة ي،جزيصمح 2004ح ص.2
 -3الح ي ،يص ،ا هللاح ظلاخ وظش الت قي س الف لي الاوريمي ح سجشة يإلديلة ي،عرسةح ي،ميرضح ي،ع د  54جايشيةح 1987ح ص.11
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 -الفعالية العامة :تتاثو لو االارجوي اآلااظ راأل بوتل التو ن

و جمر وت اوت الخيوااظ رالاتخ

ورت

رالمرت جم جمقي يتلانظاي.
 -اإلنتاجية :رتتاث ل

الل اإلنتت أر الخوداتت التو تلودا ت الانظاوي رتلوتس جمو الاعوتر الاواد

أر الاعتر الالاتج لب ر دا تنظراري لناس الانظاي أر يرت انظاتت تت تي ل الن تط.
 مقارنـة اإلنتاجيـة :أر التبوتلرس يورت الر ودات التنظراروي لوناس الانظاوي أر انظاوتت تت وتي لوالن تط.
 الربحية :ره باري اإلرااد ات الايرتتت يتد مس التبتلرس. الجودة :رتاتيط يتلانتالتت أر الخداتت الت تلدا ت الانظاي لمزيتئت. حوادث العمل :رتلتس ياد تباااهت رالزات الم رعتغاق التتطر رات رنالا جن ات خعتئا اتدريري اري.

 النمو :رنلس جمر يراعطي الل التاتلي أر الطتقي اإلنتتالري الل ر لمانظاي ر الل الايرتتت رجددا يتبتاات.
 معدل التغيب :رالم ر را إل الغرتب جت التا درت اياا. -دوران العمل :رر را إل جودد األلوااد الوم تخمورا جوت انت وب جام ول يا و

إاادت ول رالوم رورد

إل جدل ا عتلااا الرظرا .
 الرضا الوظيفي :ررلتس يتاتاتل الار ،الاتنرري لمتتا ي بل الانتخ التنظرا الامئل. التحفيز والدا عية :رتتاث ل داالي اعتتداد الااد راعتهات الاتتلي جم ت لرل األهداس الاعطاا. الــروح المعنوي ـة :تواتيط يتلالاتجووي "جبووس الت ارووز رواتيط يووتلااد" رتتاثو ل و اوود تا وول الالاتجوويلاتتررا الانظاي راد

تراهل يت نتاتظ.

 الرقابة :رالت تعاح يضيط رترالر عمربرتت األلااد ن ر ت لرل األهداس الاعطاا. تحقيق التماسك :رالتلمر ات ال ااجتت ات خم ت لرل التتترت رالتنعرل رت ارل يبي ات تلتتلي.

 المرونة والتكيف :رالت تتن إابتنري اعترتتب التغراات الت ت در جم اعتر اليرئي يراعطيإجتدا

رتيي لاهداس الاعطاا يات رترالل رالظارس الاعتالدا.

 درجة االستق ارر :الت تارز الانظاي رقدات ت جم ارري الاعتلي ل ال تضا ات خم جامريالتخطرط.

 -االندماج والتوا ق :يرت أهداس الانظاي رأهداس األلااد التتامرت لر ت ات خم جامري التخطرط.
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 تمتع المنظمة بالشرعية :راللير ات قي الاالتاع ات خم اللرل رالثلتلي العتئدا ي ت رانعالتا تاع قرل الاالتاع.

 التطابق ي األدوار وقواعد السلوك :رتتن اد ا تاتل ر االارجي ات الاعتئ اث تاررالعمطي ،ترقتتت األداظ ...ال .

 المهارات العملية للمد ارء :رالت تعاح يت لرل التاتج اإلرالتي يرت اختمس الادخمت. المهارات العملية لدى إدارة التنظيم :رالت تعاح يت ت ت ييتق الانظاتت األخا . إدارة المعلومـات واال تصـاالت :رالتو تواتيط يتنتلوت الاتمراوتت يورت اختموس الر ودات التنظرارويرالخ تئا الت رالب أت تترلا ل الاتمراي ات دقي ررضر.،
 االستعداد لتحقيق األهداف الملموسة. -االستفادة من البيئة :ات خم ا عتاتل الدائل راللاب ر

رل ت جم ب اتل جمقي يتلاتتلري

التنظراري.

 التقيـيم الخـارجي :رالوم رتاثو لو رال وي نظوا األطوااس الختاالروي راأل بوتل التلراروي التو ت وداهتي بل الا م ي الت تايط ل اع الانظاي.
 االستقرار :ررتاث ل ا عتتداد الدائل لمانظاي ل رتني ينتئ ت الرظرا ربملت ضاتت جامري اإلاداديب اعتمزاتت ت خت ي ل لتاا األزاتت "اخزرت أاتت لاراال ي الطراائ".
 تكلفة اإلدارة :رالت تتاث ل النعيي يرت ااتيتت رابتلزت اختمس جنت ا اللر التتامي التي اترلرارت ي ات أجات .

 مدى المشاركة :ات قي أجضتظ الانظاي ل جامري اتختم اللااا رخت ي الت تبرت مات جمقيايت اا.

 -برامج التكوين والتطوير :رتاث

الل الال د الايمر يغا

ترلرا لاا لتناري الارااد الي اري

الاتت ي ل ت.

 -التركيز على اإلنجاز :ره ال تالتت الت رعت الااد إل ت لرل ت رالت ت ب إ د

جنت ا

الت ارز األعتعري.
 -7-IIالفعالية التنظيمية ي مجال وظيفة الموارد البشرية:
)1الفعالية العامة :إالاتل الاخاالتت (باري/نلدري)÷جدد التتامرت.
رت را إل اعتهاي التتا الرا د ل التامري اإلنتتالري (بات أر نلدا) رأرضت رابت أت نلرع ت ات خم :
الاتتلري التتاي = ارزانري الرد التتامي÷ جدد التتامرت رت را إل تبماي التتا الرا د.

88

الكفاءة والفعالية ومتطلبات جودة إدارة الموارد البشــرية

الفصل الثاني

الاتتلري التتاي = ارزانري الرد التتامي÷ إالاتل

الاخاالتت

رت را إل

ن رب الر دا النلدري ات

الاخاالتت ات تبماي التاتلي.

 )2عالية حركية اليد العاملة :جدد تتاب التا ÷اترعط جدد التتامرت

رتعتخدل للرتس دراات التا أر ات رطمل جمر ينعيي التعاب أر تات التا .
ر ترالد نعب أخا لمتتيرا جت ال ابري اث :
حركية اليد العاملة = جدد التاقرتت÷ اترعط جدد التات

رتاث الااا الاتت ي لمااد ل االت التاقري.

حركية اليد العاملة = جدد أرتل الغرتب ÷جدد أرتل التا اإلالاتلري
الانطل نعتتام ت ل

رتتاس ينعيي التغرب ريناس

التدخرا أر إ تيتت التا أر التط الااضري أر التبتلرس الانالزا ات التدخا

أر ال رادر أر جدد ال بتر أر جدد النزاجتت التاتلري.

 )3عالية التعيين :جدد التتررنتت ات الختا ÷اترعط جدد التات

رت را إل جدل لتتلري التاقري الداخمري ،بملت رابت اجتاتد نعب أخا :
عالية التعيين= جدد التتررنتت الالدردا÷ جدد الاتلدارت لمرظتئس الالدردا ره ار ا عتلطتب جدد
أبيا ات طتلي التا .
 )4عالية التدريب :ارزانري التدارب÷ اترعط جدد التتامرت.
رتلرس ن رب التتا الرا د ات ارزانري التدارب ،ربملت رابت النظا إلر ت ات خم زارري األالرا.

عالية التدريب=ارزانري التدارب ÷ارزانري األالرا ي رر نلرس األهاري النعيي لمتدارب التاني يتألالرا.

*دااعتت الارالردا

ت را إلر ت ي ب ايت ا رانات تتتتا ات ت يطارلي ضانري.

 -8-IIالعوامل المؤثرة ي الفعالية التنظيمية
رابت أت نلدل االارجي التراا الت ل ت تدثرا ل ت درد الاتتلري التنظراري لرس جم عير ال
رم :1
 -داالي التخ ا رتلعرل التا الاتتادا ل الانظاي.

 -أعتلرب تبنرلرالرت اإلنتت بثراي اأس الات أر بثراي التاتلي.

 داالي ا لتزال يتلمرائح راإلالااظات الت تضيط العمرت التنظرا . -التنعرل جم الاعترررت الاأع راأللل .

 ر دا العمطي اآلااا رالت ترد إل جدل رالرد ااابز قااا اتتددا. -تارر

العمطي ي ب اترازت يرت اختمس الاعتررتت التنظراري.

 -1سعي سن ي ،اميح الاوريم واإلدارةح ي ،يل ي،جرسعيةح يإلسك ليةح 2002ح ص.236
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 اجتاتد الاابزري رالماابزري عب ال تالي التنظراري درت إلااط أر تاارط لتلاابزروي تارود لو بو اوت هوراعتااترال رالماابزري ااردا ل ب ات هر ارترن .

 لمعواي التتتاو اوع الينروي الختاالروي رطيرتوي نظوتل الضويط الومات لمانظاوي لو اتتلالوي أخطتظهوت أثنوتظالتاتج اع الينري الختاالري.

 اللداا جم التبرس را عتالتيي لمتغراات الت ت در جم اعتر اليرئي.ب الزاظ رجلتب.

 -نظل الاقتيي رالاتتيتي الاتتاد ل

 يبتت ا ت ت الاتبتامي بااا لتدلل الاتمراتت الضاراري لاختمس الل اااات الاتخما. -قداا جم تتيئي الارااد رداالي ال الري الت تتارز ي ت الانظاي.

ب همه الاتغراات لرس جم عير ال

ا تاتيط يتلاتتلري التنظراري يتمقي عيير  ،رجدل ت درد داالي تدثراهت

يدقي ر تب ات جامري اللرتس.

 -9-IIصعوبات الفعالية التنظيمية:
إت أعيتب جدل رالرد لمعاي تامي للرتس الاتتلري التنظراري راالع إل األعيتب التتلري:1
إت اجتاتد اليتد الا تعي ل قرتس الاتتلري ،رالت تنطمل ات لباا الايح باترتا لماتتلري رتتن البثرا ات
الل را ل إجطتظ

راا راض ي يتلايل ات ررل اعتخداا جم نطتل راعع ،ررابت إاالتل هما الل را

إل التراا التتلري:
 الخم ل أنظاي الضيط رالنظل الا تعيري ي لر ت التتل رالت مرم رملت ي بل اإلهات لاالارجي اتالاتمراتت أر الال

ي ت.

 تودثرا االارجوي اوت الاتغرواات الختاالروي تورثا جمو دقوي الاتمراوتت بداالوي الانتلعوي التو تتاروز ي وتاألعورال ،لترالو الانظاوي إلو

عوورل يرووا تنتلعو

رابن ووت اووت ت لروول اعووتررتت جتلرووي اووت

األايت ،،همه األخراا لرعت ار ا لتتلري ر إنات نترالي لرضتري ا تبتاري.

 إت اجتاتد اليتد ا قت تد بار ا لماتتلري ات خم اعتخدال اترتا اللراي الاضتلي رالت تاثإنتت الثارا أر التاتج اإلرالتي يرت ابرنتت الانظاي،

رهما يعيب إابتنري زرتد اللراي الاضتلي يدعتلرب اختماي

لمارااد اإلنتتالري الاتت ي لمانظاي.

 ، -1ي ،الم أبا قنفم اقاص دي ت األعم لح سمجع س ق ذكمهح ص. 94
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 إت الاتتلالوي الالزئروي لمعومرت التنظراو انطمقوت اوت اوداخ بمعوربري تابوز جمو التاو راوداخنرربمعوربري تابوز جمو

التتاو راوداخ ارتضوري تابوز جمو

رالتخطرط ،ل مت ه األخا ل التر

الا ود الا ودرد راابتنروي التنيور

إل تلدرل نظاا ارلري للرتس الاتتلري.

العالقة بين الكفاءة والفعالية:
إت إظ تا الاال يرت الباتظا رالاتتلري ربرت ات خم إيااز الاتن الم تدخمه بمهات" ،لتلاتتلري
جتدا ات رنظا إلر ت ات زارري النتتئج الت ر

إلر ت الاعرارت ،رات ثل رر س التعررا يدن لتت إما

لل األهداس الاعطاا ريدن أق لتتلري إما لل رعتطع ت لرل ت".
رانطمقت ات هما الاا رل رابننت التاارل يرت الاتتلري رالباتظا لنلر أت الاتتلري ه
الارااد الاتت ي ل

ت لرل األهداس الا ددا أ

اعتغم
الرعرمي

أن ت تختا ييمرغ النتتئج يرنات الباتظا ه

أر الطارلي الت اتيتت ل الر ر إل النتتئج أر ت لرل األهداس.
رال ب الارال ررضح التمقي يرت الباتظا رالاتتلري

شكل رقم ( :)2-7التمقي يرت الباتظا رالاتتلري
ت لرل األهداس اع جدل جدل ت لرل األهداس اع
رالرد إعااس ل الارااد

جدل

رالرد

إعااس

ل

الارااد
ت لرل األهداس اع رالرد جدل ت لرل األهداس اع
رالرد إعااس ل الارااد

إعااس ل الارااد

عـال

غير كفـؤ

غير عـال

ررتتيا اا رل الباتظا امزات لاا رل الاتتلري رلبت رالب أت
الانظاي لتتلي رلبن ت لرعت بارا أ

كفـؤ

رعتخدات يتلتيتد

للد تبرت

أن ت ت لل أهدال ت رلبت يخعتاا ،رجدل باتظا الانظاي ررثا عميت

جم لتتلرت ت لبمات ااتاتت تبتلرس ت لرل هدس اترت قمت ا تات ت قداا الانظاي جم اليلتظ.
ررالب أت ررخم بمهات -الباتظا رالاتتلري-
انظاي ،لتلاتتلري ه انالتز التا أر ال

ظ ال

ل

رح أات الباتظا ل
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تلي قرتل الانظاي يكنتت عمتي

رقد تبرت الانظاي باره رلبن ت يرا لتتلي بات ل
جمر ت.بات قد تبرت الانظاي لتتلي رلبن ت لرعت باره بات ل

ررالد الطمب

تلي ت لرل الانظاي ألهدال ت يغ

النظا

جت التبتلرس الت تت ام ت ل عير ملت.
لتلباتظا ت را يتلاتن ال ارح إل اليتد ا قت تد
الادخمت إم رترالب جم

إل

ل ت درد األهداس رال نعيي الاخاالتت

التنظرل ت لرل األهداس الا ددا يتلارااد الارالردا ،ره ارااد ا دردا

رعتمزل إداات ت ي ب اقت تد يرنات ت را الاتتلري إل اللداا جم النالت ،ل ت لرل األهداس.1
 -1تحليل العالقة بين الكفاءة والفعالية:
ات خم ات تلدل ر اا رل الباتظا رالاتتلري ،نالد أت اا رل الاتتلري أبثا اتعتل ات اا رل الباتظا،

رل يتلب األ رتت رابت التتيرا جم الباتظا أن ت اتغرا ات اتغراات دالي الاتتلري .بملت ت ب الاتتلري
رالباتظا يتلب ارضرل تلررل اتلتاب لت لرل هدس زرتدا اقل األجات باترتا لتتلري رابت أت رتل ات خم
تخار

ا عت مت الرعرطي ،رملت يتلضغط جم تبتلرس اإلنتت رت عرت اللداا التنتلعري لمانظاي ل

العرل ات خم األعتتا باترتا باتظا.
بملت رابت ام ظي التيتجد ل يت

الاتتلري ربرت جم

األ رتت يرت الي ر جت الاتتلري رالي ر جت الباتظا أ الي ر جت

عتب الي ر جت الباتري رالتبس

رح .رلت مر أبثا جال رابت تلدرل النارم

التتل ات خمل نارز يرت الباتظا رالاتتلري.

انطمقت ات التابرز جم أت ارضرل الاتتلري رالباتظا راتيط يتلانظاي رالتن ا الي ا رتاتجم ات ،رابت أت

نارز يرت الاتغراات التتلري:2
المنظمة :رابت اجتيتاهت جم أن ت تابز جم جامرتت داخمري أر جامرتت ختاالري.
األ راد :رابت اجتيتا ت التت ل جم أن ت ت التت جلمنري أر ت التت طيرتري.
رينتظا جم تاتج همه الاتغراات رابت ت بر الا ارلي التتلري رالت تتيا جت ت خرا التمقي يرت
الاتتلري رالباتظا ات خم ال ب التتل :
الجدول رقم( :)4-2مصفو ة تشخيص العالقة بين الفعالية والكفاءة
األ راد

المؤسسة

توجه داخلي
باتظا داخمري ()8

توجه خارجي
باتظا ختاالري ()7

 -1ر،ح بص نايلح ف لي الاوريم فم المؤسس ت ا قاص دي ح ق طي ةح سخ م ،ش يجت رع يالتارل ،ش نث د ي،تمج ةح 7002ح ص .196
 ، -2ي،ا رب ساي مم الف لي الاوريمي ح سمجع سربقح ص.28
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سلـوك عقالنـي
سلـوك طبيعـي

تتظرل نعيي الادخمت

تتظرل الاابز

تدنري التبتلرس

التمقي اللتئاي

لتتلري داخمري ()2

لتتلري ختاالري ()2

تتظرل ت ارز أجضتظ الارععي

تتظرل اإل يتل الارععتت
(الاالتاع)

المصدر:جيد الرهتب عررع  ،الفعالية التنظيمية ،أطار ي دبترااه ،جمرل اقت تدري ،التاتي الالزائا ،2004 ،ا.79

ر رتل قااظا همه الا ارلي بات رم :

مكونات الكفاءة الداخلية :تاث الاا رل التتل لإلنتتالري ،ات خم اااقيي تدلل التا لت لرل التامري

اإلنتتالري ي ب أاث بات رنرجت ،رهما رتطمب ضاتت ت رر الادخمت إل الاخاالتت ات خم تدنري
التبتلرس يتجتاتد التخ ا رتلعرل التا ي ب امئل.

ويمكــن قياســـها بواســـطة :إنتووت /عووتجي جا و  ،تبووتلرس العوومع الايتجووي ،اادردرووي اأس الاووت
الاعتثاا ،الايرتتت /عب اللرا اليرتري.

مكونات الكفاءة الخارجية :تاتيط يتل
ا تب

خت ي جم

الاعترررت الالزئ

ر جم الارااد النتداا رترزرع الانتالتت رل ناس الرقت تراال
رالبم  ،تاتيط يتألعرال (عرل الارااد رعرل الانتالتت

الن تئري) ،رتتتمل يل اااات التاررت ،عرتعتت األعتتا ،تالزئي األعرال...ال بملت إت ل ل الباتظا الختاالري
راتيط يت نتلت رالت رر الالرد لمارااد التلنري رالاتمراتت يرت الانظاي راليرئي.
ويمكن قياس الكفاءة الخارجية بواسطة :تبماي اأس الات  ،ال

التا  ،تناري انتالتت الدردا ،تناري أعرال الدردا.

ي العرقري ،تبماي الاراد األرلري ،تبماي

مكونــات الفعاليــة الداخليــة :ت واتيط يك وويتل تطمتووتت راييووتت اختمووس األل وااد الت و

تت ووب

ان ووت

الانظاي ،يتجتاتد أعتلرب ت ارز تعتهل ل قرتا ل ياختموس الا وتل الانرطوي إلور ل ،ر ورتني التمقوتت اللتئاوي
يرت اختمس األلااد رالالاتجتت رالتدبرد جم التتترت بتن ا اوت جنت وا الاتتلروي .ررواتيط الت اروز يتلتدرود

اوت الترااو اثو  :ا تور الا وتل ر وارط التاو رنظوتل التتررضوتت رنرجروي التمقوتت التنظراروي التو توايط
األلااد رالالاتجتت رالانتخ التنظرا .

ويمكن قياس الفعالية الداخلية بواسطة :اتد دراات التا  ،اتد التغرب ،جدد ال بتر  ،اتالتهتت األلااد،

الانتخ التنظرا  ،اإلضاايتت.

مكونات الفعالية الخارجية :تاتيط همه الابرنتت يتلتمقتت اللتئاي يرت الانظاي ريرئت ت الختاالري لرس

جم اعتر التيتد ت التلنري رالاتمراتت يتلضيط ،رانات ل قداا الانظاي جم إ يتل تطمتتت اختمس

األطااس اإلعتااترالري الت ل ت جمقي يتلانظاي (امت ،زيتئت ،ارادرت ،الاضرت ،الاتجتت ا مري…)
رالاالتاع ي اي جتاي.
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ويمكن قياس الفعالية الخارجية بواسطة :داالي إ يتل اختمس أطااس التتتا  ،الاعررلري ا التاتجري اللداا
ل ت درد الااا رالاختطا رالاعتر الاتر

.

 -2نتائج العالقة بين الكفاءة والفعالية:
اوت خوم ا وارلي الت وخرا العوتيلي رابوت التدبرود جمو أت الباوتظا تواتيط يوتلاتغراات التلنروي -
ا قت وتدري رالاتمراوتت ،جمو التبوس لوكت الاتتلروي ت وتل أبثوا يتلالرانوب اإلنعوتنري رالاتغرواات مات الطوتيع
النورج  .بوملت اوت خوم د ااعوي اتغرواات الاتتلروي

رتنو ملوت ا هتاوتل يوتليت

ر قيرل وت راهاوت الويت

اآلخا .رملت ات انطمل أت ب ات االارجي اتغراات ت ب الزظ ات ارضرل الاتتلري راتيط يرضتري اترني
يتلانظاي (بتل ربمي ،األلااد ،اليرئي رالتبنرلرالرت...ال ).
بات تاتيط اتغراات الاتتلري رالباتري يتمقتت اتلدا رالب جم الانظاي الت بل لر ت لتدا أعيتب :ات

ال ي تتاالل التمقتت طيرتي ال اال اللتئل يرت ابرنتت الثنتئري (باتظا /لتتلري) رالت ه جيتاا جت اتغراات
اتنتقضي (لتم عير الاثت رابت أت رلتي تتظرل الباتظا الداخمري الضغط جم الاتتلري الداخمري ،لتلاااقيوي

الداخمري ال تااي لتدللتت التا رابت أت تنتبس جم اعتر ت ارز األلااد .بملت تتظرل الباتظا الختاالري
رلتيمو تخاور

لماتتلروي الختاالروي ،لتامروي اعوتغم الاورااد رابوت أت ربورت لو أضو اا اا جمو اعوتر أطوااس

التتتاو رالتو يودراهت ت وتر الضوغط جمو الارععوي اوت خوم االارجوي اوت اإلالوااظات لو
إضتلري (ضاائب ،لرائد...ال )).

وب تبوتلرس

ات ال ي أخا رابت اجتيتا أت األداظ البم  :ه نتتج ال عتب الارتض لماتتلرتت األايتي
األداء الكلي = الكفاءة (الداخلية ،الخارجية)  +الفعالية (الداخلية ،الخارجية)
رات خم همه الاتتدلي لكت قراي األداظ تترقس جم قراي ب اتغرا ات الاتغراات األايتي ،لتم
عير الاثت اجتاتد الانظاي لتنظرل أاث لمتا ج اعتر اآل ت رتدللتت الا تل راإلالااظات درت األخم
يترت ا جتيتا ت ارز األلااد راداتال ل ي ب امئل ررد يتلانظاي إل ت لرل أداظ ضترس ،بملت التابرز
جم الباتظا رالاتتلري الداخمرترت ات خم هربمي انتعيي رت ارز انتعب ل التي لتتلري ختاالري ضتراي
يتجتيتا أت العمتي يرا اايرب لر ت ات قي الاعت مت ر تتات

 ،-1ي،ا رب ساي مح الف لي الاوريمي ح سمجع سربقح ص. 30
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 -IIIتحديات ومتطلبات جودة إدارة الموارد البشرية:
تراال الانظاتت ت درتت ااثمي ل
ا ات ت أبثا

تريي خت ي ل

الاتغراات ا قت تدري را التاتجري رالعرتعري ات رالت ات

االت اللر التتامي ،رالتتتا اع النلتيتت التاتلري رارابيي اتطميتت

الت ارتتت ال براري لضم جت الانتلعي التتلاري را تالتهتت رالتغرراات ل

اللرل ا التاتجري رالتتدات

رتطمتتت التتامرت رالت أ ي ت ت ب اعتئ يتري ل األهاري تلتض اراال ت ت رالتتتا ات ت يب
اا رلتجمري ،رلرات رم نراد أهل همه الت درتت را تالتهتت الاطمرب إتيتج ت لاراال ت ت اعتليم.
 -1-IIIالتحديات التي تواجهها المنظمات ألجل جودة إدارة الموارد البشرية :
 -تحول ي سوق العمل :هنتت ت ر ت اقت تدري جدردا أثات جم

الترظرس رنرجري الرظتئس

رات أها ت ت ر جدد بيرا ات األلااد ات األجات الزااجري إل ال نتجري رالخداري.

 المنا سة العالمية :إت التتلل ااتيط اتت ل اقت تد درل ي رر ترثا األ دار ل أ ات يمداتالتتلل جم اليمدات األخا  ،ل نتت ضغرط ات انتلعرت ل الختا تاليا الانظاتت الا مري جم

الترقس جت التا أر التبرس يتتدر رعتئ اإلدااا راإلنتت رزرتدا اتد ت اإلنتت راعتررتت

الالردا ،رقد ا تدت الانتلعي جم الباتظات عراظ داخ أر ختا اليمد عراظ ل اليمدات النتاري

أر الاتلداي ،ل نتت لاا جا لد
راألالرا الت

ر تب االتاات ت رالت

اليمدات ات تمت الباتظات رالتخ

انظاتت جتلاري أر خت ي اتارلي تتارز يترلرا ال رالز
ترد

إل

تت الاطمريي.
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اإلقيت

 -تحول االهتمام ي الوظائف :ت د ال ليي ال تلري ات الزات ت ر بيرا ل

جم

الرظتئس التلمردري (الزااجري رالبتتيري رالطيتجي رالتتدرت) رازدرتد ا هتاتل رالطمب جم الرظتئس
الالدردا اث أجات اليااالي رت مر النظل ،ريراهت ات ياااج النظل.

 مستوى التأهيل للوظائف :أدت التغرراات الت طاأت جم ا تررتت الرظتئس ات ا تل ررااليتتنترالي التغرراات ل أعتلرب التا رالتلنرتت الاعتخداي رترال تت رتطمتتت الانظاي رالتضرتت
الانتلعي ،أدت إل ضاراا الع اعتر التدهر ل غ الرظتئس ل هما الت ا ي رر لت ربرت
يرعع األلااد ال

ر جم جا ات لل رالترا ات اعتر تدهرم ل ،بات أت هنتت لالرا اتنتاري

يرت الاتالي رالا تاا الاطمريي ل غ الرظتئس اات رالت ا اي التثرا جم

الباتظات

تيي

ررل د يملت ترالا قر جتامي ارهمي رادايي ي ب انتعب.1

تظات ل اليمدات الاختماي جم رالرد ار اات تد

 التغيرات ي تكوين القوى العاملة :تد اإلجم ات رم :
 -النار اليط ظ ل

التعترنتت ينعيي أق

اللر التتامي ل

اات بتت جمر ال ت

الثاتنرنتت ،رأت اإلنتر التتامت أ ي ت راثمت نعيي أبيا ل اللر التتامي؛

 -التغررا ل

ل

أعتلرب رتا األلااد رطيرتي األجات  ،إم راض التدرد ات التتامرت التا

الالزئ أر الارقت ل ا اا

اترني ات رتت ل أر التا ل انتزل ل.

 -اختالف القيم االجتماعية :ر د الت ا ال تل  ،اختمس ل

اللرل رال لرل لمتتا اات ررثا

جم اتطميتت التا رتنظرا ريتلتتل جم لتجمري الانظاتت لم د ات العمرت الم
الانظاي رلتجمرت ت رجم التتامرت بتلتتل :

 الت ارتتت الخت ي يا ا الاتلدارت لمتا لمتدبد ات خمرهل ات األا اا -الت ارتتت الخت ي يا تايي تتتط

ررثا جم

الاتدري؛

الاخداات ضاراا ل ا الاتلدارت لمتا

بملت

التتامرت اللداا لمتدبد ات جدل تتتط الاخداات لات لملت ات تدثرا عمي جم أدائ ل ل

أجاتل ل ،رقد رتتيا التتامرت همه الت ارتتت ياثتيي قررد تت

يخ ر رتت ل ر لرق ول إ

أت الا م ي التتاي لمانظاتت تلتض ترلرا الر جام

ربملت ا عتلااا رالعماي

لمتتامرت.

 -2-IIIالتوجهات المستقبلية إلدارة الموارد البشرية:
تتن

إدااا الارااد الي اري يتدا ترال تت تخضع لمتغراات رالتطراات الي اري رالتنظراري رالتبنرلرالري

الارثاا جمر ت رتتاث أها ت ل ات رم :2

 -1ح ر نام هللاح إدارة المنارد البشتي ح سمجع سربقح ص ص .291-292
 -2نف ي ،مجع ي ،ربقح ص ص .202-200
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 التحسين المستمر لظروف العمل :خت ي اع تغرا التابريي الي اري رالظارس ا التاتجري ،رالزرتداالدرارياالري الاعتااا ،هما ات رمل اعررلري بيراا جم همه اإلدااا ل ت لرل الاييتت رالترقتتت
الاتغراا لماراد الي ا ل الانظاي.

 التو يق بين قدامى العاملين والعمال الجدد :جت طارل تتيع الاعتاات الرظراري لمتاوت را ترليتبررت جات الانظاي جم

التبنرلرالرت الاتطراا ،اع اعتغم الخياات رالباتظات ال درثي لر ت،

رجدل التم ت ت ت قررد األقداري رالطال الاعت مبي.

 االتجاه نحو تفعيل العمالة النسائية :رر أ يح جدد النعتظ التتامت ر ب نعيي اتتياا ان ترل

البثرا ات الانظاتت قد تاتاع همه النعيي إل

 %20رهما ات رالت إدااا الارااد الي اري

تخ ا ياااج خت ي لمتتامت ل الانظاي ،رتتا جم الت عرس رالترجري يدهاري درا الااأا
ل الانظاي بالزظ ات دراهت ل الاالتاع ،يتد أت للت الااأا بثر اا ات اطتلي ت ر لرق ت اللتنرنري،

رهمه اإلدااا ه الاعئرلي جت إيااز ارقع الااأا التتامي راد لتتلرت ت ل الانظاي.
 -االتجاه نحو أساليب جديدة للتكوين والتحفيز :رملت بنترالي لمتغرا التبنرلرال

رالثلتل  ،رتطرا

الاالتاتتت الاتت اا ،راعتاااا هما التطرا ي اي أبيا ل الاعتلي  ،لتلتتا البسظ هر التتا
الابرت الردا رالا از ي اي نتالتي ،رل

األلاري الالدردا

رالرد أل يته التات  ،خت ي اع

التلميتت رالتغراات راللازات ال تئمي ل ب الاالت ت رانت الاالتلرت اإلداا را قت تد .
 االتجاه نحو اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية :رر أت الاراد الي ا اعتليماقت تدرت للط ،رانات ارادا اعتااترالرت هتات ر ب ااتت ،نالت ،أر ل
لكعتااترالري الارااد الي اري ه

األهل لمارزا التنتلعري ،ريتلتتل

الانظاي ،تنيع ات اإلعتااترالري التتاي ل ت ،رادااا الارااد الي اري
الاالت التنظرا

را التاتج

الم

رتن

رتتيا ارادا

أ انظاي ،ررتتيا الا دا
إعتااترالري هتاي ر عتعي ل
رابت للط أت ت

ا ل

ال تضا رالاعتلي اللارب ،إنات أت ت ا الاعتلي

اليترد جت طارل إدااا اعتليمري لماراد الي ا مات أيتتد إعتااترالري طررمي الاد .
 االتجاه نحو استعمال تكنولوجيا المعلومات ي إدارة الموارد البشرية :رملت لترلرا أهل الاتطرتتراليرتنتت جت الاراد الي ا ل الانظاي ،يد در الطال الايعطي رالاع مي ينتظ نظتل اتمراتت
لتت رنتالع ر لل أهداس اإلدااا.
 -3-IIIإدارة الموارد البشرية ي إطار إدارة الجودة الشاملة:
أوال :تعريف الجودة والجودة الشاملة:
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 -1.1تعريف الجودة :ه االارجي ال اتت رالخ تئا لمعمتي أل الخداي الت ترد إل قدات ت جم
ت لرل الاييتت.1
 -2.1ماهية إدارة الجودة الشاملة:
أ -مفهوم إدارة الجودة الشاملة:
رتد اا رل إدااا الالردا ال تامي ) (Total Quality Managementات أ در الااتهرل اإلدااري الت
تلرل جم

االارجي ات األلبتا رالايتدئ الت رابت أل إدااا أت تتينتهت ،رملوت اوت أالو ت لرول ألضو

أداظ اابت .رقد اختمس البثرا ات اليت ثرت رالبتتب ر إيااز تتارس ا دد إلدااا الالردا ال تامي ،إم أت
تلي رات خا آلخا ،رجم الايل ات تتدد الااتهرل

الالردا ناع ت ت تا ااتهرل اختماي ات تلي إل

إلدااا الالردا إ أن عرتل إيااز الااتهرل األعتعري إلدااا الالردا ال تامي ،رات أيازهت:
رلر " :Juranإت الالردا ه الامئاي لمغا

أر ا عتتات ".2

بملت  Ph-crosbyرا أت الالردا ه "الاطتيلي لمارا اتت ررلر يدت الالردا ه

اعررلري الالارع

راييتت الاعت مت ه أعتس الت ارل".3
ل

رت جال ت  Christian Meriaيدت "الالردا ه قداا الانتج جم تميري تالتت الاعتتامرت ريدق

تبماي".4
رتا

ر رأنداعرت )" :(Lau and Andersonأت اا رل الالردا رتبرت ات ثمر ابرنتت أعتعري رالراادا
5

ل الالدر الارال ":

جدول رقم ( :)5-2مكونات مفهوم الجودة
إدارة

الشامـلة

الجـودة

ال تالي إل ار ،الاارل را تابي اإلدااا

ال تالي إل التزال اإلدااا التمرت

الترال ن ر الزيتئت

رضع األهداس راللرل لمانظاي

الت عرت الاعتاا

اعررلري الالردا انتطي يالارع األلااد

اللرتدا

التدارب رالتطررا

إ اات الارع الاعتررتت اإلدااري ل ت لرل الالردا

رالارظارت اتت.

ل الانظاي

، -1شم ي ،ش مح إدارة الةندة الش ظل وظاطلب ت الاأه لإليزو 0999ح ديل غميب ،شط ر،ة دي، ،م دي،تا،يعح 8992ح ص.81
-Juran Dj .Gestion de la qualité. AFNOR. 1983. P15
3
-Crosby jean Philipe, La qualité c’est gratuit, Economica, 1986, p19.
4
-Meria Cristian, La qualité des produits industriels, Ed dunod, sans année, P3.
5
-R. Lau and C. Anderson, A Three- Dimensional Perspective for Total Quality Management, International
Journal for Quality and Reliability Management,1998, p15.
2
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التا جم التغررا الانتعب ل

ا هتاتل يتأللااد رت الرت ل تطيرل نظاري النظل ل ت لرل عرتعي الالردا

الثلتلي التنظراري

جم اإليدال

Source: R. Lau and C. Anderson, A Three- Dimensional Perspective for Total Quality
Management, International Journal for Quality and Reliability Management, 1998, p15.

رات خم اعتت اا
رأت الالارع رلرلرت مات ال

التتتارس العتيلي ريراهت نم ظ أت هنتت اختملت راض ت ل تتارس الالردا
ظ رلبت يتتيراات اختماي ،رأت التتاراتت الاختماي تتنتر أيتتدا اختماي ل

ناس الظتهاا ،رات ثل ريدر الانطل ل ر س الالردا يدن ت تامي  Totalت ا الارع االت ت الن تط
ل الانظاي ،1بات ت ا بتلي أيتتد العمتي أر الخداي رجمر لكت تتتارس الالردا إنات تتتاد جم الامعاي
الت رتتنل ت اليت ر راررت لمبراري الت رابت ات خمل ت الت الانتج ر ض ياض الزيرت .رهبما لكت
تطرا اا رل الالردا جند ر رل ت إل ادخ إدااا الالردا ال تامي لل ردت دلتي را دا ي اعتمزل رقت
اإلضتلتت جماري بيراا جت الاعترررت الابا رالتطيرل .
ثانيا :أهمية إدارة الجودة الشاملة لمنظمات األعمال المعاصرة
رنظا إل إدااا الالردا ال تامي جم أن ت قتطاا جظراي لمتغررا إل األلض رالرتس أعتع لمااتضمي
يرت الانظاتت رر اجتادت ل البثرا ات الانظاتت ألهارت ت اإلعتااترالري الاتئلي اات زاد ات لتجمرت ت
رات قدات ت جم اليلتظ ل العرل التنتلعري ،لتطيرل إدااا الالردا ال تامي ل انظاي األجات ر لل ات
رم :2
 -تلمرا بتر الاعت مبرت رتخار

تبتلرس الالردا ،اات رعتهل ل ت لرل اضت التار .

 تتزرز الارقس التنتلع لمانظاي طتلات رالا التابرز جم تلدرل (عمتي /خداي) مات الردا جتلريلمزيرت ريتلتتل زرتدا ر ظ الزيرت (الانتج /الخداي).
 زرتدا اإلنتتالري راألايت ،الا للي ،اات رعتجد ل الع الباتظا اإلدااري راإلنتتالري ات خم زرتداال
 -زرتدا

ي العرقري.
اا الانظاي.

 ت عرت جامري ا ت ت ل اختمس اعتررتت الانظاي رضاتت الا تابي الاتتلي لالارع ألادهت لت عرت األداظ.
ثالثا :نظام الجودة الشاملة وتفعيل إدارة الموارد البشرية

، -1شم ي ،ش مح إدارة الاميز نم ذج وجءوي ت اإلدارة فم عصت الم تف م ديل غميب ،ش ،مح ي،قر مةح 7007ح ص.129
، -2شى ي ،ش مح السي س ت اإلداري الم صتةح ديل غميب ،ش ،مح ي،قر مةح ب د ترلي ح ص.799
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رتا نظتل الالردا ال تامي بنظتل اتبتا راتنتعل ،جم ت لرل أهداس الانظاي الاتتملي يتطررا
الردا خداتت ت رانتالتت ت ،ات خم ضاتت الردا جامرتت ت ،رنظتل اتمراتت ت ،راراادهت الي اري ،لمر ر
إل نتتئج ترالل ات هر اعطا ات طال ت ،رتضات ل ت ااتمت ارزا تنتلعري هتاي.
رل ات رتتمل يتلارااد الي اري بالزظ ات النظتل الاتبتاو لمالوردا ال وتامي ،رتاو هوما النظوتل جمو
تطررا رتاتر الردا الاراد الي وا  ،رضواتت إ وااب لو اعوراا الالوردا لو الانظاوي ،راقنتجو ي وت بامعواي
توودخ ضووات ثلتلت ووت التنظرارووي ،رملووت يووتلتابرز جم و تطووررا إدااا الا ورااد الي واري رتبررووس رظتئا ووت اووع
الامعاي الالدردا ،لضاتت نالتجي التبررت رالت ارز رالترظرس ،رت لرل ت لارااد ي اري ا يتي يثلتلوي الالوردا،
رابرني جم أعع ت رايتدئ ت ،ات رالتم ت عم ،تنتلع راعتااترال هتل ،رتظل انتلع الانظاي ،ررتزز ات
ارقت ت التنتلع .1
رادااا الالردا ال تامي ينظات ت ال تامي رالاتنترلي لتدا زرارت رالرانب ات الانظاي ،تتتيا إدااا
الارااد الي اري أداا هتاي لت لرل الردا الاراد الي ا  ،رت رئت

ت

ربرت اتاتجم راتبتام اع يتق

اتطميتت رجنت ا الالردا ات الردا التامرتت ،رالردا الانتج ،رالردا الاتمراتت رالخداتت النتتالي جت
الانظاي؛ لما ل مه اإلدااا ه

الت

ت دد ارقع هما الاراد ضات عراراا الالردا ،رتتا جم

التم

جن اا لتت رارث اا رما درا هتل لر ت ،ات خم رظتئا ت الاختماي ،ري اي خت ي الترظرس رالتبررت
رالت ارز رالتا رت.

2

ررتخم الاراد الي ا ااب از ا رارت ل نظتل الالردا ال تامي ،لما تزداد أهاري إدااا الارااد الي اري
ل ظ هما النظتل ،رجند الانظاتت الت تاتمب رتتينته ،لات تردر ات درا هتل ل ايط الارااد الي اري
اع اتطميتت الالردا ال درثي ،رالتابرز جم تبررت جاتلي ارهمي را ازا رمات الردا جتلري ،خت ي أن ل
الرقت ال تضا لرعت الردا التبنرلرالرت أر الرعتئ الاتدري أر الاتمراتت ،ه
الانظاتت ،رانات الردا الاراد الي ا ه

الت

ت نع الاال يرت

ات ت در التاترت يرن ت ،رر دد ات إما بتنت قتداا جم

الانتلعي أل جتالزا جن ت ،ررتزز ات ارقت ت التنتلع  ،رات لاا ااتمب ت لارزا تنتلعري.3
رضات همه النظاا ال ارلري إلدااا الالردا ال تامي لمارااد الي ا ل

الانظاي رابت ترضرح

ارقت ضات نظتل الالردا ال تامي ل ال ب التتل :
الشكل رقم ( :)5-2موقع المورد البشري ضمن الجودة الشاملة

1

-Anne Gratacap, Pierre Médan, Management de la production-concept- méthodes et éd. Dunod, Paris,
France, 2001, p81
 -2فمي  ،ي،فترح ،يص ي،عرب يصح فن اإلدارة الي ب ني ح سؤس ة حالس ي ،د،ية ،ش ،مح سامح 7000ح ص.22
، -3شى ي ،ش مح إدارة الاميز :نم ذج وجءوي ت اإلدارة فم عصت الم تف حسمجع س ق ذكمهح ص.821
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دراسات السوق والتسويق

التقييم/المواصفات الهندسية
تدبير االحتياجات

خدمات ما بعد البيع

تخطيط االحتياجات
المنظمة

المورد

الموردون

البشري

االنتاج أو التنفيذ
التفتيش والفحص
واالختبار

الصيانة والمساعدة الفنية

المنظمة
الزبائن

التجهيزات الثانية

البيع والتوزيع

التغليف

المصدر :ا طا ا ارد أير يبا ،معوقات ومقومات تحقيق الجودة الشاملة ،الارتاا العنر لمتدارب ،اابز الخياات
الا نري لإلدااا ،اللتهاا ،ا ا ،0991/01/42-42 ،ا.081

ررتضح ات هما ال ب  ،أت الاراد الي ا رلع ل قمب نظتل الالردا ال تامي ،رر إت أطااس
هما النظتل بم ل رتتتامرت ررتاتجمرت اع ا ترتالتت راتطميتت  ،لما ل ر التن ا الر رد األبثا تدثر اا رتدث اا
ل الرقت ناع  ،يتلتغراات رالتطراات الت تط أا جم نظتل الالردا ال تامي أر أ د أطاال الابرني ل .
رهووما اووت رعوومط الضوورظ جمو ارقووع رأهارووي إدااا الاورااد الي واري ضووات الالووردا ال ووتامي ،روور أنو
ي مه األهاري الت ر تم ت الاراد الي ا ضات اعراا رثلتلي الالوردا لو الانظاوي ،رارقت وت ضوات نظتا وت
ال تا رالاتبتاو  ،ت ازرود ا هتاوتل يتطوررا رتاترو إدااا الاورااد الي واري لترابوب هومه النظواا الالدرودا لالوااد
التتامرت ،ر لرلي برن ل زيتئت داخمررت ارثارت راتدثارت يعرتعي الالردا الاطيلي ل الانظاي.
رل

ظ تطرا أهاري الاراد الي ا ضات ايتدئ الالردا ال تامي ،رارقت ضات الانظاي،

رابت تاثر الرضترتت الاختماي إلدااا الارااد الي اري ل نظتل الالردا ال تامي ل ال ب التتل :
الشكل رقم ( :)6-2الوضعيات المختلفة إلدارة الموارد البشرية ي نظام الجودة الشاملة
نظام الجودة

نظام الجودة
التسويق

إدارة الموارد
التسويق البشرية
التمويل

اإلنتاج

التمويل
المستهلك

نظام الجودة
التسويق

الوضعية10

الوضعية10
التمويل

م.شب
اإلنتاج
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المصدر :ا رد انت اري ،دور المورد البشري ي تفعيل إدارة الجودة الشاملة ي المؤسسة االقتصادية ،دااعي
تلي األنتيرب النتقمي لمغتز ،امباا اتالعترا يرا ان راا ل جمرل التعررا ،لال إدااا األجات  ،بمري التمرل ا قت تدري
رجمرل التعررا ،التاتي ا يراط ،الالزائا ،7002 ،ا.22

ررضووح ال ووب العووتيل ثوومر رضووترتت اختماووي لارقووع إدااا الا ورااد الي واري ضووات نظووتل الالووردا
ال تامي ،رر إت الرضتري األرل تتعتر لر ت أهارت ت اع أهاري الرظتئس األخا  ،أات الرضتري الثتنري
ل

أبثا تطر اا ات الرضتري األرل  ،رر أن ت تتتيا اضت الاعت مت هر الاعت دس ،رقمب نظتل الالردا

ال تامي ،اع تعتر األهاري النعيري لمرظتئس األخا  ،أات الرضتري الثتلثي ل

تتيوا جوت النظواا األ ودر

إلدااا الال و و و و و و و وورد ال و و و و و و و ووتامي ،رالتو و و و و و و و و تتتي و و و و و و و ووا إدااا الاو و و و و و و و ورااد الي و و و و و و و و واري قم و و و و و و و ووب نظ و و و و و و و ووتل الال و و و و و و و ووردا
ال تامي ،رأهل جن ا لر  ،رهما اوت رتطو الاوراد الي وا

لو  ،ررالتمو جمو ناوس األهاروي اوع الاعوت مت

رالزيرت الختاال  ،ر ت أبثا أهاري ان .
إت الارقووع ال وودرر راألهارووي الات ازروود لماووراد الي ووا ل و الانظاووي ،رالعووت ن وور ت لروول الردت و
رضوواتن ت ،رالت و إدااا الاوورااد الي واري أهوول رظراووي رجن ووا اووت جنت ووا نظووتل الالووردا ال ووتامي ،ررتط و
اهتاتاووت خت ووت ي ووت ريتاترم ووت ل و الانظاووي ،هووما اووت رربوود أت اوودخ الالووردا ال ووتامي هوور الاوودخ األنعووب
لتطو و ووررا إدااا الاو و و ورااد الي وو و واري ،رتبرر و و ووس رظتئا و و ووت الاختما و و ووي ا و و ووع اتطمي و و ووتت ال درث و و ووي لال و و ووردا الا و و ووراد
الي وا  ،رت لرول طار تتو  ،رالتمو ا وود اا اوتمت الاروزا التنتلعوري راعووتثات اا لتوت رتظوول انوتلع الانظاووي
اتمت الارزا التنتلعري راعتثات اا لتت رتظل انتلع الانظاي.
 -3-IIIتطبيقات إدارة الموارد البشرية ي إطار إدارة الجودة الشاملة:
إت ت لرل اعتر جت ات الالردا رتتاد جم ا عتخدال األاث لا تاات رقداات اللر التتامي
ل

الانظاي .رهما ات رتطمب جم

التنظراري ،رهما رتطمب أت ربرنرا ا

الانظاتت أت تتتاد جم
لمهتاتل ل

أداظ ارظار ت ل

الارع النرا

الارع الاعتررتت

يدظا ات جامري ا خترتا رالتتررت

ر غم لرظتئس رتلررل األداظ رياااج التدارب رأعمرب الت ارز رينتظ لاقت لتا ماتري اإلدااا ،رانت تظ
يتلا تابي رالتتترت ل إظ تا الا بمت رارالتد ال مر الانتعيي ل ت لت لرل الت عرت الاعتاا.
-1إدارة الجودة الشاملة والتوظيف (االستقطاب واالختيار والتعيين):
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تتتيا جامري الترظرس نلطي األعتس ل خمل رتاعر ثلتلي الالردا ال تامي ،رر أت نالت ،ياااج
الالردا ل

الانظاتت تتتاد جم

طيرتي رتبررت الارظارت المرت رلرارت يتلدرل رتر ر

لماعت مبرت ،1رر رالب جم الانظاتت رل عير الر ر إل ال دس الم

الالردا

تعت إلر اخترتا األلااد

المرت لدر ل الاتالي رالا تاات راللداات تتنتعب اع لمعاي إدااا الالردا ال تامي ،2ربملت اخترتا األلااد
المرت لدر ل الاييي راللداا جم تتمل اتتاس را تاات الدردا ،رهنت رلرل قعل إدااا الارااد الي اري در اا هتات
ل الر ر إل هر ظ األلااد ات خم عمعمي الخطرات الت تلرل ي ت ل جامري الترظرس.
بات ر دس قعل إدااا الارااد الي اري ل ظ إدااا الارااد الي اري إل ترظرس األلااد المرت لدر ل اارني
جتلري ل أداظ التا رلدر ل اللداا جم إ يتل اييتت التامظ رجدل التابرز جم اعتر الارهمت لد
هر ظ األلااد.3
هما ررلرل قعل إدااا الارااد الي اري يدرا ا ل ل جامري الترظرس يدظا ات اإلجمت جت ال تالي
لمترظرس ر ت جامري التتررت ،رر رتطمب الترظرس الاتت اخترتا رعرمي اإلجمت الالردا رالت تتنتعب
اع الالردا ال تامي ،يتإلضتلي إل التابرز جم ا تر الدجتري أر الاعتلي اإلجمنري.4
بات رر دس الترظرس الاتت
امئ  ،رالم

ل

ظ

الالردا ال تامي إل

تلدرل

رعتجد يدراه الاتلدارت لا ظ ال رايا الارالردا إل إرالتد

راا راض ي جت التا

الاااد

راا راض ي لدر ل جت طيرتي

التا رالتانت ت يتللداات الارالردا لدر ل ،ريتلتتل ت درد إما بتت يكابتن ت للرتل ي ما التا .5
بووملت رظ ووا درا قعوول إدااا الاورااد الي واري راضو ت لو األعووتلرب الاعووتخداي لو ترظرووس الاوورظارت اثو
ا ختيوتاات ،ي روور تب وس أهمرووي األلوااد لاو ظ ال ورايا الاطمريوي ،اثو اختيووتاات الومبتظ را ختيووتاات التو
ت دس إل ب س إابتنرتت الااد التضمري لملرتل يتلتا  ،رباوت رالوب أت تابوز هومه ا ختيوتاات جمو ب وس
قداا الااد جم

الا تب رينتظ لال التا .

 -2إدارة الجودة الشاملة والتدريب
رتد التدارب ات أياز اتطميتت إدااا الالردا ال تامي ،ألت تطيرلتت ت تعتدج

ابتعتب األلااد

ا تاات راتتاس رتتمل أدرات الدردا ،لضم جت أت التغرراات ل اعتررتت رنظل الالردا تتطمب تداريت
اعتا اا.
1

-Suresh chander. G. Rajendran, C. and Antharaman, A Holistic Model For Total Quality Service,
International Journal of Service Industry Management,2001, p12
2
-Simmons, D ; Shadur, M and Preston, A. Integrating, TQM and HRM, Employee Relation, 1995, p17
3
-Redman, T and Mathews, Service Quality and Human Resource Management. Personnel Review, 1998,
p27.
4
-Snap. E and Redman, Managing Resources for TQM : Possibilities and Pitfalls, Employee Relation,1995
p17.
5
-Snap. E and Redman. T, op cit, p18
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يتلتدارب .1لنالت ،اليانتاج التدارب لمالردا ال تامي رتتاد

ريتلتتل لكت إدااا الالردا ال تامي تيدأ رتنت

ا عتثاتا ل التدارب .2إم دد الت نرس التتلا لمالردا تخ را اتيرت ()04-04عتجي

جم اد

تداريري لمااد ل العني.3
ري ب جتل لكت اعدلي تدارب التتامرت تلع ضات اعررلرتت إدااا الارااد الي اري ،رر أت
الال ي الاعررلي ل الانظاي جت تلدرل ياااج التدارب رالتطررا ،ربملت ل االت إدااا الالردا ال تامي لم
ت از ه الال ي الاعررلي جت تلدرل ياااج تداريري تتنتعب رثلتلي الالردا رلمعات ت.
 -3إدارة الجودة الشاملة وتقييم األداء:
راث تلررل األداظ أداا ت خرا رجامري اااالتي لاعتر تطرا الااد ،الاارل رالانظاي .ررعتخدل
لت درد اعتررتت الابتلزت ،ت عرت ا ت ت ت ،تطررا الا ني ،رر تا جم ل ل رااليتت الرظراي رجم
رلل لمعاي إدااا الالردا ال تامي ر يح درا الااد أبثا أهاري ل جامري تلررل األداظ ،رر ر تات ل
رضع الاتتررا الاليرلي ،اع إجطتئ ت لاا ي لماتلتظ يكنالتزه يطارلي تتمظل اع ظارس يرئي التا
الاعتالدا.
ر ت تتنتعب جامري تلررل األداظ اع الالردا ال تامي هنتت يت

الاتتررا رالب أت ترخم يترت ا جتيتا

جند رضع اتتررا تلررل األداظ ،ره :4
 الايط يرت اعتر أداظ الااد رالابتلزت الالداي ل اع أداظ الانظاي الاتل ؛ إ اات التتامرت ل ياااج تلررل األداظ يتإلضتلي إل ثلي التتامرت يتألنظاي الاعتخداي ل تلررلاألداظ ل الانظاتت؛
 أت تت س جامري تلررل األداظ يتلارضرجري راليتد جت الت رز؛ -أت ت دس جامري تلررل األداظ إل

تطررا أداظ الارظارت ات خم التتاس جم

نلتط الضتس

لدر ل رالتا جم اللضتظ جمر ت؛
 -أت تابز همه الاتتررا جم

خداي ا م ي التامظ رأت تبرت قتئاي لت لرل همه الغتري،ر ت

رت لل ملت رالب أت تبرت همه الاتتررا راقتري ررابت قرتع ت رقتيمي لمنالتز.

 -4إدارة الجودة الشاملة وأنظمة التعويضات:

1

-Kelner, Steve, Managing The Climate of A TQM Organization, Center For Quality of Management Journal,
1998, Vol. (7). No. (1).p31
2
-Zhang, Zhihai. Developing A TQM. Quality Total Management Method Model. University of
Goroningrn,The Netherlands,1998,P7.
3
-Ross, J. E. 1995. Total Quality Management. 2nd Ed. St. Lucie Press U S. A, http://www.enotes.com/qualitytotal-quality-management-reference/quality-total-quality-management
4
-Soltani. E. Meer ; Williams. G. J.. Performance Management : TQM Versus HRM Lessons Learned.
Management Research News. 2003, (26). (8)p323.
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ينرووت أنظاووي التتررضووتت تتارخرووت جم و أعتعووررت ،رهاووت:األالووا جم و أعووتس األداظ ،راألالووا جم و

أعتس الاعررلري ،الممات رعتندات جم أداظ الااد ،األاا الم الت الانتلعي قتئاي يرت التتامرت.1
رتتط أنظاي التتررضتت رالابتلزت ل الانظاي

راا دقرلي ألهدال ت اإلعتااترالري ،لكما بتنت

اتتررا التتررضتت اابزا ي ب أبيا جم األداظ الااد لكت ال رد تتزرز التا الالاتج ايات عتا

.

ري دس دجل الالردا ياتجمري لكت الانظاتت ت تت أت ربرت لدر ت أنظاي تتررضتت تنعالل اتت لترال ن ر

إدااا الالردا ال تامي جت طارل ت ارز التتامرت يتلابتلزت رالتلدرا لت لرل األداظ الاطمرب رأت تيتتد همه

األنظاي جت اجتاتد األعس التلمردري بتألقداري رأت تتين الالدااا يد جن ت.2
رجم الايل ات أت أديرتت إدااا الالردا ال تامي تاتا

ام لي ت عرنتت الالردا جند ا هتاتل يابتلزت ل ،إ أت يت
ارترت التا  ،لما رارت يدن رنيغ

أت

يدت التتامرت ربرنرا ا رئرت لما تابي ل
اإلدااات تتتلد أت الت عرت هر الزظ ات

تبرت ابتلدا التتامرت جن ت ي راا ايت اا ،يرا أت بتتب

العمرت التنظرا رارت يدت األالا هر ا ات لمتغررا رراث إ تاات ل الطارل إل ا تالتهتت الالدردا
ل اإلعتااترالري التنظراري.3

 -4-IIIاإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية:
تاتم ووت الارعع ووتت التدر وود ا ووت الاو ورااد التو و راب ووت اع ووتخداا ت لت لر وول ارووزا تنتلع ووري لو و أعو ورال
انتالتت ووت ،راووت ثوول ت لروول أهوودال ت الا ووددا ،ررابووت ت وونرس هوومه الا ورااد إل و االارجووتت ت ووا الا ورااد
الاتدري اث الايتن رالاتدات ،الارااد الاتلري ،الارااد التبنرلرالري ،الارااد الاتمراتتروي ،رالاورااد التنظراروي
اث ال رتب راألنظاي الاتلروي راإلدااروي رالاقتيروي ،رالاورااد الي واري رالتو تتضوات خيواات را وتاات رقوداات
رقرل رامبتت التتامرت.
 -0تعريف اإلدارة اإلستراتيجية:
إت أ د اماح اإلدااا اإلعتااترالري ربات ل جامري تطررا إعتااترالري لت لرل أهداس الارععي
ل

ضرظ الظارس رالاتغراات اليرئري الا رطي ،رتتاس اإلدااا اإلعتااترالري يدن ت" :األعمرب اإلداا

الاتارز الم

رنظا إل

الارععي ل

بمرت ت نظاا تامي را ترلي تتظرل الارزا التنتلعري الت

تعاح

يتلتارل ل العرل را تم اابز تنتلع قر ".4

1

-Ross, J. E.. Total Quality Management. 2nd Ed. St. Lucie Press U S. A, http://www.enotes.com/quality-totalquality-management-reference/quality-total-quality-management,20-10-2012. 11h
2
-Malhi, Ranjit Singh. 2000. Understanding Total Quality Management, Article Available,
www.higbeam.com/library/doc.asp.
3
-Dale, B. G ; Cooper, C. L ; & Wilkinson,. Managing Quality & Human Resource : A Guide to continuous
Improvement , Black Well publishers Inc, A, 1997,p112.
 -4أح سر مم دلي المليت خطنة بخطنة فم اإلدارة اإلساتاجيةي ح ي ،يل ي،جرسعيةح يإلسك ليةح سامح 2002ح ص.108
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بملت ه " :االارجي الل اااات رالت التت الخت ي يتبررت رتنارم اإلعتااترالرتت الا ااي إلنالتز
أهداس الارععي".1
بات تتاس جم

أن ت" :عمعمي ات الل اااات رالت التت الت

ترد

إل

تناري أر تبررت

إعتااترالري/اعتااترالرتت لتتلي تعتجد ل تبررت أهداس الارععي ررضع اللاااات اإلعتااترالري".2
بملت تتاس" :جامري اتختم الل اااات اإلعتااترالري رتنارمهت ،رتبررنتهت ،رلت رجمل تبررت الل اااات
الرظرا

رتنارمهت ،رتلررا ت يات رابت الارععي ات يمرغ أهدال ت ،ملت أت الل اااات راأللتت الت

ترظرا ت ل

تل

رتيي اإلعتااترالري رتنارمهت تابت الارععي ات ااتمت ارزا التارل رت لرل التمرل يرت

الارععي ريرئت ت التنتلعري".3
ررلت

جن ت أن ت" :جامري اتختم ق اااات ينتظا جم

اتمراتت ررضع األهداس راإلعتااترالرتت

رالخطط رالياااج الزانري رالتدبد ات تنارمهت،بات راث أرضت جامري اتختم الل اااات الاتتملي يتخ را
رادااا ارااد الارععي ات خم ت مر التراا اليرئري يات رترت الارععي جم ت لرل اعتلت ت رالر ر
إل يترت ت رأهدال ت الان ردا".4
ات التتتارس العتيلي لإلدااا اإلعتااترالري نعتطرع أت نعت س ات رم :5
 ه أبثا ات برن ت ات األناتط أر اليدائ اإلعتااترالري ،ل : جامري ت مر الارقس التنتلع لمانظاي؛ ت درد األهداس اإلعتااترالري؛ تناري خطط لمت اس؛ تخ را الارااد الاتدري رالتنظراري رالي اري الت تابن ت ات ت لرل همه األهداس. ه جامري ) (Processرادخ لاراال ي الت درتت التنتلعري الت رراال ت التنظرل؛ ه و اإلطووتا الووم ر لوول التبتا و لاهووداس الائرعووري رالعرتعووتت رالت والتت التنظرارووي ل و برووتترا د اتاتعت؛
 ه عمعمي ات الل اااات راأللتت الت تلورد إلو تطوررا إعوتااترالري ،أر إعوتااترالرتت لتتلوي لت لرولأهداس الارععي؛

 -1ج رل ي ،يص سن ي ،مسم دآخمد ح الاف يت اإلساتاجيةم واإلدارة اإلساتاجيةي م ظومج جطبيءمح ي ،يل ي،جرسعيةحيإلسك ليةح سامح 2002ح
ص.93
2
Michael Porter, Choix Stratégiques ET Concurrence, Paris ,Economica,1996 ,p 44.
3
Michael Porter, L’Avantage concurrentiel, Paris, Dunod, 2000, p 28.
-4نردية ي،عرلفم اإلدارة اإلساتاجيةي م إدارة األلفي الث لث ح ي ،يل ي،جرسعية ،ش ،مح يإلسك ليةح سامح 2002ح ص.55
-5ب،يم ي،عالقح قنطر ي،ع ،مح سع غر،ب يرسيصح إساتاجيةي ت الاسني ح ديل  ،مي ،ش ،م دي،تا،يعح يأللد ح 1999ح ص ص. 14-12
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 -2مفهوم اإلدارة اإلستراتجية للموارد البشرية:
أوال :مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية:
تتاس اإلدااا اإلعتااترالري لمارااد الي اري جم أن ت" :جامري اتختم الل اااات الاتتملي ينظتل الارااد
رالت و

الي واري

الا رطوي ،رجمو

تتا و

جم و

ت لروول

نظووتل الا ورااد الي واري

تبرووس

اووع الظووارس

تودجرل إعوتااترالرتت الارععوي رت لرول أهودال ت اإلعوتااترالري،ريتلتتل

لو

اليرئرووي
االاورل

اإلعتااترالرتت رالخطط الارال ي إلدااا التغررا ل نظتل الارااد الي اري رالت تتا جمو تودجرل إعوتااترالري
الانظاي لاراال ي التغراات اليرئري".1
تتواس أرضوت جمو أن وت" :اودخم ل ونع اللو اااات اإلعوتااترالري الخت وي يتلتوتامرت جمو

بتلوي

الاعتررتت التنظراري،ي رر رتل ترالر ت ل ظ اإلدااا اإلعتااترالري لمانظاي راعوتااترالرت ت التنتلعوري،بات
تتيا جت ا تالته التتل لمانظاي ليمرغ أهدال ت اإلعتااترالري ات خم اراادهت الي اري رباتظت ت".2
ربملت تتاس اإلدااا اإلعتااترالري جم

أن ت" :االارجي اإلعتااترالرتت رالخطط الارال ي إلدااا

التغررا ل نظتل الارااد الي اري رالت تتا جم تدجرل إعتااترالري الانظاي رت لل األهداس اإلعتااترالري

لاراال ي التغراات الت تراال الانظاي ل ظ الظارس اليرئري الا رطي."3
رتتاس جم أن ت" :التامري الاخططي ل
ت لرل أهدال ت الائرعري".4

د طتقتت رأن طي الارااد الي اري يغا

اعتجدا الانظاي ل

ات التتتارس العتيلي لإلدااا اإلعتااترالري لمارااد الي اري رتيت أن ت جيتاا جت نظتل ر دس إل

ت لرل ا عتثاتا الاتت لملداات رالا تاات الي اري ،ات خم اجتاتد إعتااترالرتت امئاي رتطيرل أنظاي،
رتنارم خطط ،رياااج تتا جم ت عرت أداظ الارااد الي اري ،رتابرت الانظاي ات ت لرل ارزا تنتلعري

طررمي األال .

إت إعتااترالري الارااد الي اري ه الزظ ات إعتااترالري الانظاي ،رتتبتا رتتاتج ات ت لت لرل

األهداس اإلعتااترالري ،أات تخطرط اللر التتامي رابز جم الرظتئس التنارمري ل إدااا الارااد الي اري
بت درد ا

ترتالتت ات اللر التتامي رت درد الاتئ

أر التالز ،5لما رالب النظا إل إعتااترالري الارااد

الي اري جم أن ت جامري الايط يرت ال رد تخطرط الارااد الي اري رالترال تت اإلعتااترالري لمارععي.6
رلت لرول الاتتلروي لال ورد إدااا الاورااد الي واري ،لكن وت رالوب أت تنخواط لو

لمانظاي ،رهما رتن أت ادرا الارااد الي اري رالب جمر ل:

جامروتت اإلدااا اإلعوتااترالري

 -1س ال،م ينضيهح سمجع س ق ذكمهم ص82
 -2نف ي ،مجع ي ،ربقح نف ي ،كر .
 -3ساطفى سن اد أبا بكمم المنارد البشتي م ظلخ لالءي الميزة الاو فسي ح سمجع س ق ذكمهح ص15
4
Barnard Martory, Daniel Grazer ,op-cit, 2001, p253.
، -5شم ي ،ش مح إدارة المنارد البشتي اإلساتاجيةي ح ديل غميب ،شط ر،ة دي، ،م دي،تا،يعح ي،قر مةح 2002ح ص. 54
 -6سن ا سم،ام سم،امح فتن إدارة البشتت منرتيت ت جليتلة وجطبيءت ت ن جلت ألربت ال مت فتم المؤسست ت الماءلظت ح سرنفميا سار،ح ديل
لضرح ،ش ،مح  1999مص. 108
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 -أت رعوتهارا لو

ورتيي إعوتااترالري الانظاوي خت وي لراوت رتتمول يتللضوترت مات التمقوي يتلتن وا

الي ا  ،أر لرات رتتمل يترالر الاراد الي ا ن ر يدر اعتااترال ا دد؛

 -أت راتمبرا اتالي تتاي يتألهداس اإلعتااترالري لمانظاي؛

 اتالي نرجري الا تاات رأناتط العمرت را تالتهتت الاطمريي لت لرل الدجل رترلرا عي النالت،لمخطي اإلعتااترالري الاختتاا؛

 تناري الياااج المزاي لضاتت أت التتامرت راتمبرت الا تاات را تالتهتت الاطمريي ،ررنت الرتأناتط العمرت الاايريي.

لملود نال وت التدرود اوت الانظاوتت لو

تناروي رتطوررا أنظاوي اتبتاموي لإلنتوت رالتامروتت اثو

األنظاوي التبنرلرالروي الاتلداوي ،نظوتل اإلنتوت رال وااظ الم ظو  ،أنظاوي الالوردا ال وتامي...الو  .رملوت لو

عتر ت لت لرل الازرد ات الازارت التنتلعري رت عرت أرضتج ت العرقري رنتتئج أجاتل ت ،إ أت همه األنظاي
لل ت لل ل ت الاتتلري إ ات خم الاراد الي ا  ،رتتضات جامري اإلدااا اإلعتااترالري لمارااد الي اري ل

اثو هومه ال وت ت تلرورل الا وتاات الاطمريوي لت وغر هومه األنظاوي،رهر اوت رتاتوب جمرو ازارلوي التدرود اوت
أن طي الارااد الي اري اث ا عتلطتب را خترتا رالتدارب رالت تضات ترالا همه الا تاات الاطمرب.
ررختمس الدرا اإلعتااترال

الالرانب رالم

إلدااا الارااد الي اري جت الدرا التلمرد

لإلدااا ل

التدرد ات

بتت عتئدا ت العيترنتت جم أن الزظ ات اإلدااا التنارمري رالت ت تل يكدااا التامرتت

التنارمري رالرراري الخت ي يتلتتامرت ب ئرت الترظرس أر إجداد يت

الياااج التداريري

أر إالااظ التعررتت الخت ي يتألالرا أر اظ اماتت التتامرت...ال .1
رالالدر الارال ريرت أهل الاار قتت يرت الدرا اإلعتااترال رالدرا التلمرد إلدااا الارااد الي اري.

1

-Petit et Autres :Gestion Stratégique et Opérationnel Des Ressources Humains, Edition Gaétan Morin, Québec,
2000, p98.
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الجدول رقم ( :)6-2بعض أوجه االختالف بين اإلدارة اإلستراتيجية واإلدارة التقليدية للموارد البشرية
المجـاالت

اإلدارة اإلستراتيجية

المدخل االستراتيجي إلدارة الموارد

البشرية

الا و ووتابي ل و و ت و ووارل اإلعو ووتااترالري
التتل لمانظاي ،رت لرل التبتاو يرن وت
ريرت إعت ااترالري الارااد الي اري.

السلطة والمكانة

التنظيمية

المداخل الكالسيكية إلدارة الموارد

البشرية

ا هتاتل يكدااا التامرتت الرراري ب اظ

الاماتت الخت ي يتلتتامرت أر إالااظ

التعررتت را هتاتل ي ررت الترظرس

رالتدارب راإلالتزات...ال

تتتيا الزظ ات اإلدااا التمرت يتلانظاي

إم ررالوود نتئووب الوائرس ل ووررت الاورااد

الي و و وواري أع و و وورا يتلرظ و و ووتئس األخ و و ووا

تتتيا الزظ ات اإلدااا التنارمري

بتلتعررل راإلنتت رالتارر
-تبتاو و رتنع وورل يداال ووي ااتات ووي ا ووع -تبتا و و يداال و وي اترعو ووطي أر انخاضو ووي

التكامل والتنسيق

الرظووتئس التنارمرووي األخووا بتلتعووررل اع يلري الرظتئس األخا .
راإلنتت رالاتلري...ال

تبتا و و و و رتنعو و و وورل يداال و و ووي اترعو و و ووطي أر

أالزاظ نظتل الارااد الي اري

الي اري.

تبتاوو رتنع وورل يداال ووي ااتات ووي ا ووت انخاض و و ووي ي و و وورت أالو و و وزاظ نظ و و ووتل الاو و و ورااد-النظ و و ووا لاع و و ووتخدا الخدا و و ووي ا و و ووت

مستخدمو خدمة

الموارد البشرية

الادرارت رالتوتامرت ريرواهل جمو أن ول -تلدرل الخداي رر رتل الطمب جمر ت
جامظ لانظاي راعت مبرت .رات هنوت رت تا الخداي الالداي لمتتامرت ل

رالووب ت عوورت الووردا الخداووي رت لروول الا تنع رالابتتب.
اضت التتامرت را يتل تالت ل.

المصدر :جتردا عرد خطتب ،اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ي ظل إعادة الهيكلة ،االندماج،مشاركة المخاطر،
ااالع عيل مباه ،ا.22

 -3دور الموارد البشرية ي تنفيذ اإلستراتيجية:
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ياالاد ا نت تظ ات جامري إجداد اإلعتااترالري رت درد اإلعتااترالري الرااليي اإلتيتل ،لكن رالب تنارم
ياااج رأن طي جا

رراري ،رتنطر اإلعتااترالري الت

اإلعتااترالري الاختتاا ل

ب

إتيتج ت جم التدرد ات ا

ترتالتت مات التمقي يتلتن ا الي ا .1

تنر الانظاي

إت الاتطمب الائرع لنالت ،أري إعتااترالري رت لرل أهدال ت الا ددا ربات ل ضاراا ترالا ارااد ي اري
مات الا تاات الضاراري ألداظ الا تل الت تنطر جمر ت ،رأت تبرت ا ازا يتلداالي الت ت ث ل جم
ت لرل اإلنالتز الاتت ل مه الا تل.2
إت اد النالت ،ل تنارم إعتااترالري تت بل لر خاعي اتغراات ه :3
 ال رب التنظرا ؛ -ت ارل الا تل؛

 اخترتا رتدارب رتناري الارااد الي اري؛ -نظتل الابتلدا؛

 -نرجرتت رنظل الاتمراتت.

الشكل رقم ( :)5-2المتغيرات المؤثرة ي تنفيذ اإلستراتيجية
الهيكل التنظيمي

-1ليدية ح صح إدارة المنارد البشتي ح ي ،يل ي،جرسعية ،شط ر،ة دي، ،مح يإلسك ليةح سامح 7000ح ص.64
Bélanger L.ET AL, Gestion Stratégique Et Opération Des Ressources Humaines, Chicoutimi, Gaétan
Morin, 1999, p110.
أنظمة المعلومات
 -3ليدية ح صح سمجع س ق ذكمهح ص..22
2

واتخاذ الق اررات
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المصدر :ا طا ا ارد أير يبا ،الموارد البشرية ،مدخل لتحقيق الميزة التنا سية ،ااالع عيل مباه ،ا.971

إت إدااا الارااد الي اري تت ا الاعئرلري جم ثمر ات الاتغراات الخاعي الارثاا ل

نالت،

جامري تنارم اإلعتااترالري ره ت ارل الا تل ،الارااد الي اري ،أنظاي الابتلدا.

ات نت ري أخا  ،لكت إدااا الارااد الي واري رابن وت أرضوت أت تورثا ي وب ايت وا لو الاتغروارت اآلخوارت

رهات ال رب رأنظاي الاتمراتت راتختم الل اااات.
رتطمب التنارم النتالح لإلعتااترالري ت ارل رتالارع الا تل ل رظتئس يطارلي ت لل ل ت الباتظا

رالاتتلري رهر ات تعتطرع أت تلرل ي إدااا الارااد الي اري ات خم جامرتت ت مر رت ارل الرظتئس.
بات رالب أت تعت إدااا الارااد الي اري لضاتت

الت

تترالا ل ت الاتالي رالا تاا راللداا جم

الالتنب الزئرت ات خم

الرظرا .

ر الانظاي جم ا ترتالتت ت ات الارااد الي اري

أداظ الا تل الت

تتضان ت اإلعتااترالري.ررتل ت لرل هما

جامرتت ا عتلطتب ،ا خترتا ،رالتتررت ،التدارب رالتناري ،رادااا الاعتا

يتإلضتلي إل ملت ،لكت إدااا الارااد الي اري رالب جمر ت ت ارل أنظاي إدااا األداظ رالابتلدا الت

ت ر التتامرت جم دجل رتنارم الخطي اإلعتااترالري جم الن ر الاايرب.
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ررتمخا درا رظراي إدااا الارااد الي اري ل التنيرت هات:1
 ضاتت أت الانظاي تترالا لدر ت األجداد البتلري ات التتامرت مر الارا اتت رالا تاات الاطمريييراعطي الخطي اإلعتااترالري.

 تناري أنظاي اقتيري رالت تضات قرتل التتامرت يدداظ ا تا ل يتلطارلي الت تعتجد جم إنالتز األهداسالا ددا ل الخطي اإلعتااترالري.

ررابت لرظراي إدااا الارااد الي اري ت لرل ملت ات خم إدااا ااتاعتت الارااد الي اري رالت
ت ا ت مر رت ارل الرظتئس ،ا عتلطتب ،أنظاي ا خترتا ،ياااج التدارب رالتناري ،أنظاي تلررل األداظ،
أنظاي الابتلدا ،رياااج تناري التمقتت اع التتامرت.

 -1ساطفى سن اد أبا بكمح المنارد البشتي م ظلخ لالءي الميزة الاو فسي م سمجع س ق ذكمهح ص. 186
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خالصة الفصل:
نترالي لمتغراات العارتي رالاتم لي لو يرئوي الانظاوي الاتت واا ،لوكت إدااا الاورااد الي واري عورس

رتل النظا إلر ت يتجتيتاهت أ د الاداخ اإلعتااترالري لزرتدا الباوتظا رالاتتلروي التنظراروي .رللود عوتهل ا تالوته

ن ر بيا الل الانظاتت رزرتدا اقتي أن طت ت ا مرت راقمرارت رجتلارت ،جم يارز ال تالي لنظتل اتمراتت
اتطرا رترح ل ت ا د همه الاتغراات اليرئري الارثاا رت لرل ا عتالتيي الاتتلي ل ت.

رللد تزارد إداات الانظاوتت يودت النالوت ،لو جامروي اإلدااا اإلعوتااترالري تتتاود إلو

ود بيروا جمو

الاد الم رتل لر ا تابي إدااا الاراد الي اري ل همه التامري .رات ثل جند ااتاعوي اإلدااا اإلعوتااترالري
لكت رظراي إدااا الارااد الي اري رالب أت تعتهل عراظ ل اا مي اإلجداد أر اا مي تنارم اإلعتااترالري.

إت اعوررل الاورااد الي واري لو الانظاوي رعوتطرترت اللروتل يودرا لتوت لو تزررود لارول إجوداد

الخطوط اإلعوتااترالري يتلاتمراوتت الخت وي يلوداات راابتنروتت التوتامرت لو الانظاوي ،رور تعوتجد هومه

اللو اااات لو

ورتيي اإلعوتااترالري الامئاوي،بات قود تتا ورا اإلعوتااترالري الاختوتاا ور قوداات التوتامرت

يتلانظاي ل الاعتهاي ل خمل اروزا تنتلعوري .اوت نت روي أخوا  ،لوكت اإلعوتااترالري الالتا وي قود تورد إلو

إ ودار تغررواات لو هربو رتابريوي ا وتاات التوتامرت تو رابوت ت لرول التناروم الاتوت ل وت ،رهور اوت عورس
رترقس جم أن طي رااتاعتت إدااا الارااد الي اري ل هما ال دت.
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تمهيد
بعد تناولندا للخلفيد النظريد لموضدو إ ارة المدوار البردري وربا دا بالءفدااة والفعاليد فد الفصدلي
السدابيي نحداو فد هداا الفصد

ارسد مسداهم إ ارة المدوار البردري فد جامعد المسديل  ،بعد تح يد دد

أف د ار العين د بالمنظم د  ،تمددا ال ارس د ف د رددء مظحظدداا باالدتمددا دلددس االسددتمارة إثددر ايدداراا مي اني د
متءددررة بددي مختلددا المصددال واألقسددا خددظ فتدراا العمد وفتدراا ال ارحد إلجدراا نياردداا وحدواراا حددو
موضو ال ارس  ،لغدر
معد.

تجاوب

معرفد اناباددات

وت إثناا هاه الاياراا در

يييس "مستوي الفعالي والءفااة" م

حولدد ومد ي أهميتدد بالنسدب إلدي  ،و رجد اهتمدام  ،وميد ار

ومناقر البنو  -ف صيغت ا األولي  -الوار ة ف الميياس الاي

خظ

معرف م ي تح ي الموظفي

البرري ف الرفع م الءفااة والفعالي  ،وق قسمنا الفص إلس أربع محاور.

وسوا نتعر

بالتحلي للمباحث التالي :

 .Iالتعريف بميدان الدراسة.

 .IIاإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية.
.III

عرض وتحليل البيانات الميدانية الخاصة باالستمارة.

 .IVاالختالفات ذات الداللة االحصائية
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 - Iالتعريف بميدان الدراسة:

 -1- Iتقديم للجامعة محل الدراسة:
يعو أص الجامع إلس الحضارة الي يم في درا اليونانيو الجامع وار وا بأءا يمي أفظاو
الت ءا الالب يأتون ا م ء منااق أوربا وتخرج من ا الع ي م المراهير ،ءما درفا ء م الحضارة
البواي والصيني الجامعاا ف ح و  70ق ، .ودرا العرب مصال الجامع بع تأسيس جوهر الصيل
جامع األاهر سن  969للميظ الموافق ل  358لل جرة؛ الاي تحو إلس جامع سن  . 975وأو م

رس

في ا الياض أبو الحس دل ب النعما المر ور بءتاب "االختصار" ،ول يالق مصال جامع إال ف
الير العرري بالتح ي سن  1850وف العصور الوساس ظ را الجامعاا ف أوربا وم أر رها جامع
باريس سن  1200وتأسسا بأمر م الملك فيليب أوقيسا.

 1833وءا يررا دلس الت ريس أساتاة دسءريي والك ف

ب أا نراا الجامع الجاائري م دا

مسترفس مصافس بارا بالعاصم ف الب اي ءانا توجد هاه ال روس إلس الالب األوروبيي فحسب إال
أ بواجب ماءرة لواير الحرب ت إص ارها بد 10جوا  1833ت قبو الالب الترك والجاائريي مسلمي

وي و  ،ءانا هاه ال روس ف هاه المرحل مرحل األولس تيتصر إلس دل الترري والفيايولوجيا الوصفي
إال أند ت توقيا هاه الم رس دا 1835بيرار م الجن ار ءلواي  .وت اقتراح إدا ة فتح ا دا 1854
بيرار م المجلس البل ي للجاائر وت فتح ا رسميا بمرسو مؤرخ ف

إال ابت اا م دا 1859.

4أغساس  1857ول تب أ نراا ا

و ق وضعا هاه الم رس تحا إرراا ءلي الاب بدلمونبولي  MONTPELIERوبموجب اليانو

المؤرخ ف

 2781-20-02المنرئ للم ارس العليا بالجاائر ،تحولا الم رس إلس م رس دليا للاب

والصي ل وبموجب اليانو المؤرخ ف

30-12-1909حولا الم رس إلس ءلي للاب والصي ل بالجاائر.

وم بي جامعاا الجاائر جامع المسيل وق ت ترقي جامع محم بوضياا بالمسيل ءياب جامع

وان يستياب الاظب م ء أنحاا الوا  ،وتيع جامع المسيل ف م ين المسيل دلس الاريق الوان
رق  65الرابا بي المسيل والجاائر العاصم  ،يحيا ب ا نسيج دمران ها وءالك مجمعاا صنادي م م

انالق ب ا التعلي العال سن  1985والك بإنراا المع

إنراا المع

الوان لل ن س الم ني ومع

الوان لل ن س الميءانيءي وف دا  1989ت

تسيير التينياا الحضري  ،وف دا  1992ت إنراا المرءا

الجامع بالمسيل  ،وف سن  2001ت ترقيتد إلس جامع بميتضس المرسو التنفياي رق  082/22المؤرخ

ف 18سبتمبر 2001المع
ت فت الياب الجامع

والمتم بالمرسو التنفياي رق  04/264بتاريخ  ،0222/27/01وبع ء هاا

والك ف

الموس الجامع

 ، 0221/0227ءما يوج بالجامع  10مخابر

للبحث معتم ة م ارا و اارة التعلي العال والبحث العلم  .وم المعروا د الجامع
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أساتات ا المي ر د ه بحوال

 2291والاي يي مو

روسا ومعارا ودلو للبحث العلم

رتس

ف

الميا ي لحوال  00333االب.1
 1-1-Iمهااام جامعااة المساايلة وأهاام إدارته اا :تخضددع جامع د المسدديل دلددس غ درار غيرهددا م د الجامعدداا
ألحءا مرسو التنفياي رق  50-922المؤرخ ف  61أوا  9550والمتم والمعد

للمرسدو التنفيداي رقد

 671-29الم ددؤرخ فد د  62جويليد د  6229وء دداا المرس ددو التنفي دداي رقد د  972-26الم ددؤرخ فد د

يس ددمبر

والمتضم اليانو األساس النمواج .
 2-1-Iمهامهاا :فد إادار م دا المرفدق العمدوم للتعلدي العدال تتدولس الجامعد م دا التءدوي العدال
والبحث العلم والتاوير التءنولوج ف مجا التءوي العال تتمث الم ا األساسي للمرءا فيما يل :
 تءوي اإلااراا الضروري للتنمي االقتصا ي واالجتمادي والثيافي للبظ ؛ تليي الالب مناهج البحث وترقي التءوي د اريق البحث ف سبي البحث؛ المساهم ف إنتاج ونرر معم للعل والمعارا وتحصيل ا وتاويرها؛ -المرارء ف التءوي المتواص .

أما ف مجا البحث العلم والتاوير التءنولوج تتمث م امد فيما يل :

 المساهم ف الج الوان للبحث العلم والتاوير التءنولوج ؛ -المرارء ف

د الي راا العلمي والواني ؛

 تثمي نتائج البحث ونرر اإلدظ العلم والتين . 3-1-Iأهم إدارتها :تتضم الجامع د ة إ اراا أهم ا:2

 /1األمانة العامة  :تت او األمان العام لجامع المسيل  ،دلس الخصوص ،فيما يأت :
 ضددما تسدديير المسددار الم ند لمسددتخ م الجامعد مددع احتد ار صددظحياا الءليد والمع د فد هددااالمجا ؛

 تحضير مررو ميااني الجامع ومتابع تنفياها ضما متابع تموي أنرا المخابر ووح ااالبحث؛

 الس ر دلس السير الحس للمصال المرترء للجامع ؛ -وضع األنرا الثيافي والرياضي للجامع وترقيت ا؛

 ضددما متابع د وتنسدديق مخاادداا األم د ال د اخل للجامع د بالتنسدديق مددع المءتددب الددوااري ل م دال اخل ؛

 ضما تسيير وحفظ األرريا والتوثيق لم يري الجامع ؛ -1مصلحة التخطيط واإلحصاء بجامعة المسيلة.
 -2نفس المرجع السابق
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 -ضما مءتب تنظي الجامع وتسييره.

تشمل األمانة العامة التي يلحق بها مكتب التنظيم العام ومكتب األمن الداخلي المدريات الفرعية

التالية:

 الم يري الفردي للمستخ مي والتءوي . -الم يري الفردي للمالي والمحاسب .

 -الم يري الفردي للوسائ والصيان .

 الم يري الفردي ل نرا العلمي والثيافي والرياضي . /2نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات
تتءف نياب رئاس الجامع للتءوي العال ف الت رج والتءوي المتواص والر ا اا بما يأت :
 متابع المسائ المتعلي بسير التعلي والت ريب المنظم م قب الجامع . -الس ر دلس انسجا درو

التءوي المي م م الءلياا والمعاه مع مخاا تنمي الجامع .

 الس ر دلس احت ار التنظي الساري المفعو ف مجا التسجي وادا ة التسجي ومراقب المعاراوانتيا الالب .

 -متابع أنرا التءوي د بع الاي تضمند الجامع وتاوير أنرا التءوي المتواص .

 الس ر دلس احت ار التنظيماا واإلجراااا الساري المفعو ف تسلي الر ا اا والمعا الا. -ضما مسك اليائم االسمي للالب وتحيين ا.

و تشمل المصالح اآلتية:1

 مصلح التعلي والت ريب والتييي . -مصلح التءوي المتواص .

 -مصلح الر ا اا والمعا الا.

 /3نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالبحث العلمي والعالقات الخارجية:
تتءف نياب رئاس الجامع للعظقاا الخارجي والتعاو والتنريا واالتصا والتظاهراا العلمي بما يأت :
-

ترقي دظقاا الجامع مع محيا ا االجتماد واالقتصا ي والمبا رة ببرامج الرراء ؛

-

الييا بأدما التنريا واالتصا ؛

-

المبا رة بء نراا م أج ترقي التبا

ما بي الجامعاا والتعاو ف مجال التعلي والبحث؛

 -تنظي التظاهراا العلمي وترقيت ا؛

 -ضما متابع برامج تحسي المستوي وتج ي المعلوماا ل ساتاة والس ر دلس انسجامد.

وتشمل المصلحتين اآلتيتين:
 -مصلح التبا

ما بي الجامعاا والتعاو والرراء .

-1نفس المرجع السابق.
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-مصلح التنريا واالتصا التظاهراا العلمي .

 /4نيابة رئاسة الجامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه:
تتءف نياب رئاس الجامع للتنمي واالسترراا والتوجيد بما يأت

1

:

 جمع العناصر الضروري إلد ا مراريع مخاااا تنمي الجامع ؛ -الييا بء

راس استردرافي حدو توقعداا تادوير التعد ا الاظبد للجامعد واقتدراح ءد إجدراا مد

أج التءف ب  ،ال سيما ف مجا تاور التأاير البي اغوج واإل اري؛

 -مسك البااق اإلحصائي للجامع

والس ر دلس تحيين ا وريا؛

 اليي ددا بإدد د ا الد د دائ اإلدظميد د فد د مج ددا المس ددار التعليمد د ال دداي تض ددمند الجامعد د ومناف دداهاالم ني ؛

 وضع تحا تصرا الالب ء معلوم م رأن ا مساد تء دلس اختيار توجيإدظ الالب ؛

 .ترقي أنردا

 متابع برامج البناا وضما تنفيا برامج تج يا الجامع باالتصا مع المصال المعني . -وترم المصال اآلتي :

* مصلح اإلحصاا واالسترراا؛
* مصلح التوجيد واإلدظ ؛

* مصلح متابع برامج البناا وتج يا الجامع .

أما ف الجانب البي اغوج :

فتتءو الجامع م  60ءلياا ومع ي وه ءالتال :2
/1كلية العلوم وتضم  05أقسام وهم :
 قس دلو الابيع والحياة. مي ا دلو الما ة. -قس الءيمياا.

 قس دلو الفظح . -قس الفياياا.

 /2كلية التكنولوجيا وتضم  60أقسام:
 قس ال ن س الم ني والري. قس ال ن س الميءانيءي . -قس اإللءترونيك.

 قس ال ن س الء ربائي .-1نفس المرجع السابق
 -2نفس المرجع السابق
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 /3كلية الرياضيات واإلعالم اآللي ويضم  63أقسام:
 قس اإلدظ اآلل . -قس الرياضياا.

 -قس تءنولوجيا اإلدظ واالتصا .

 /0كلية اآلداب والعلوم االجتماعية تضم  06أقسام وهم:
 -قس اللغ واأل ب العرب .

 -قس التاريخ.

 -قس االنجلياي .

 -قس دل االجتما .

 -قس الفرنسي .

 -قس دل النفس.

 /5كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير تضم  03أقسام وهم:
 قس العلو التجاري . قس دلو التسيير. -قس االقتصا .

 /0كلية الحقوق تضم  03أقسام وهم:
 -قس دلو اإلدظ واالتصا .

 قس العلو اليانوني واإل اري . -قس العلو السياسي .

المعااهد:

 /1معهد تسيير التقنيات الحضرية
 -قس التسيير والتينياا الحضري .

 /2معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 -قس اإل ارة والتسيير الرياض .

 -قس النراا الرياض المءيا.

 -قس الت ريب الرياض .

باإلضافة إلى مخاابر :

 -مخبر الفياياا وءيمياا الموا

 قس التربي الب ني . -مخبر تاوير موا البناا.

.

 -مخبر إ ارة األدما واالقتصا التابيي

 -مخبر الرعري الجاائري .

 -مخبر تسيير التينياا الحضاري

 -مخبر الرياضياا البحتد والتابييي .

 -مخبر الموا الغير دضوي .

 -مخبر تحلي اإلراراا واألنظم .

 مخبر اإلستراتيجياا السياسي واالقتصا ي ف الجاائر -مخبر الترءيب العضوي وءيمياا النباا.
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 1-2-Iالمديرية الفرعية للمستخدمين
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الم يريد الفرديد للمسدتخ مي ل دا أهميد ءبيدرة بالنسدب للجامعد تتضدم مختلدا العمليداا اإل اريد
للمسدتخ مي  .وتءمد هداه األهميد فد ءون دا تيدو بتسديير المسدار الم ند للمسدتخ مي التدابعيي لم يريد

الجامعد والمصدال المردترء وءدالك الداي يتدولس مد ير الجامعد تعييدن

وتتءفد الم يريد بإدد ا وتنفيدا

مخااداا التنفيدا والتءدوي وتحسدي المسدتوي وتج يد المعدارا للمسدتخ مي اإل اريدي والتينيدي وأددوا

المصدال للجامعد  ،وضدما تسديير تعد ا ي لمسدتخ م الجامعد مدع ضدما التوايدع المنسدج بدي الءليداا
والمعاه والملحياا.

لتبا

وتسيير المستخ مي نعن بد ثراا الموار البرري والت تتالب مجمود م النراااا المتالب

ء هائ م المعلوماا بي المستخ مي د اريق السل اإل اري وترم الم يري الفردي دلس

مصال يترأس ا الم ير الفرد للمستخ مي ه :1
 -مصلح األساتاة.

 مصلح اإل اريي والتينيي وأدوا المصال . -مصلح التءوي وتحسي وتج ي المعارا.

الفرع األول :المدير الفرعي للمستخدمين

يمثد المد ير الفردد للمسدتخ مي السدلا العليدا وهدو المسدؤو دد دد ة مصدال  ،ءمدا أندد يمدارس
السلا السلمي حيث أند يص ر اليد ارراا واألوامدر لجميدع المصدال وتوايدع الم دا دلدي إضداف إلدس م امدد
خارج الم يري ءدأ ييدو ب ارسد ملفداا المردارءي فد المسدابياا بجميدع أسدظء (أسداتاة ،إ اريدي  ،م نيدي
وتينيي ) وييو بنرر اإلدظناا مع وءال الترغي ولد اتصا مبارر برئيس الجامع حيث إندد ييدو ب ارسد

ميااني الجامع م توفير مناصب العم واب ار العيو (مدا قبد التردغي ) دند الضدرورة ءمدا يتدولس اإلادظ

دلدس ردءاوي المدوظفي وانردغاالا المدوااني يدومي فد األسدبو وييدو ءدالك بالتحيييداا اإل اريد دلدس
المدوظفي إضداف إلدس التأءد مد صدح الرد ا اا.ءمدا أندد ييدو بإمضداا ءد الوثدائق الخاصد بدالموظفي

(ر ا اا توظيا ،دا ) ءما يتابع سير المءاتب التابع لد.

الفرع الثاني :مصلحة األساتذة

هاه المصلح مسؤول د سلك األساتاة ءتنفيا مخاااا توظيا األسداتاة وتسدير حيدات

الم نيد

وتحتدوي مصدلح األسداتاة دلدس ءد الملفداا المتعليد ب د وهنداك ملفداا األسداتاة المردارءي والمحاضدري

والد ائمي والمدؤقتي واألسداتاة المءلفدي بالد روس .وتيدو بإدد ا التعيينداا الج يد ة فد المناصدب الج يد ة

وءالك إد ا البااقاا الم ني الت يمضي ا الم ير الفرد للمستخ مي .

وهنا ج و يمث إحصائياا األساتاة
 -1عبددا الددرحمق ال ددر تكنولوجي ا المللوموت ا الصملتو ا هلصعلى ا لةم ا ل م لمللااوم لملريااى
منشور  0228ص.291
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جدول رقم ( :)1-3إحصائيات األساتذة في جامعة المسيلة

أستاا بروفيسور

العدد
1131
95

األساتذة
9566
محاضر قس أ

25

محاضر قس ب

29

مساد قس أ

005

مساد قس ب

979

معي

50

9552
أستاا بروفيسور

119
62

محاضر قس أ

16

محاضر قس ب

01

مساد قس ب

995

مساد قس أ

996

معي

51

9551
2007

627
911

9551

922

9550

667
المصدر :مصلح األساتاة

أ /مصلحة اإلداريين والتقنيين وأعوان المصالح
حيدات

تيو هاه المصلح بتسيير الموظفي بمختلا أسظء اإل اريي والتينيي وأدوا المصال وتسديير

ومخااداا تءدوين

وتحسدي مسدتواه يد خ ضدم التسديير الميدرراا اإل اريد والتد هد بال رجد

األولدس ديدو تصد رها السدلا المخولد ل دا إصد ار الميدرراا والدك مد أجد تغييدر حالد إ اريد سدواا ءاندا
اجتمادي  ،أو مالي وق تءو فد حدق فدر أو مجمودد مد األفد ار اخد اإل ارة مد مدوظفي ودمدا وتءدو

للمصلح العام والخاص واإلص ار الن ائ للميرراا م اختصاص الم ير الفرد للمستخ مي باالتصا
المبارر مع رئيس الجامع (يمضي ا رئيس الجامع ).

ويمء تصنيا الميرراا حسب اليرار اإل اري ومن ا :ميررة تثبيا ،ميررة تعيي ...الخ وي خ ءالك

ضم التسيير الترقياا وتتمث هاه األخيرة ف إلحاق العام إلس منصب دم أدلس ف التسلس السلم ؛

إضاف إلس الك الترقي م سلك إلس سلك وترقي م

رج إلس رج وتع هاه المصلح محاضر التنصيب
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والك بع فترة تجريبي يثبا الموظا ،والتثبيا منصوص دليد ف

الما ة  51م

اليانو 20/78

والمتضم التسجي ف قائم التأهي للوظيف إلس انيضاا الم ة التجريبي  ،وتضبا هاه اليائم لجن بناا

دلس نتيج االمتحاناا أو االختباراا الم ني ودلس أساس هاي العنصري يمر ملا التثبيا دلس لجا

متساوي األدضاا ويت تثبيا الم ن دن موافي أدضاا اللجن وتتخا اإل ارة ميرر أو قرار تص ره السلا

الت ل ا صظحي التعيي ويت ترءي اللجن المتساوي األدضاا م مءتب منتخب م ارا العما ف

جلس دلني تررا دلي ا اإل ارة وتنتخب هاه اللجن ء  03سنواا ،ويت انتخاب رئيس اللجن م ارا
أدضاا المءتب ث بع الك يت إنراا قانو
األساس  ،وتجتمع ف

اخل ويعر

دلس اإل ارة م أج المصا ق دل اليانو

ورتي دا يتي أما ف الحاالا االستثنائي فتت م ارا الرئيس أو م ثلث

أدضائ ا.

وتيو ف ء ن اي سن بتيرير مال وأ ب وتنرأ هاه اللجن بميرر أو قرار ممض م ارا

الم ير ،وي خ ءالك ضم التسيير إي ا الباا االستي ا واالنت اب ،واالستي ا تيرره السلا العليا الت
ل ا صظحي التعيي ف الم يري وتنحصر م تد سن إلس خمس سنواا ويءو ألغ ار

رخصي أو بحء

اليانو ويءو غير م فو األجر ،أما د االنت اب فيءو م مؤسس إلس مؤسس والك لممارس م ا
تءويني أو انتخابي ويءو مح بم ة ال تتجاوا خمس سنواا ويوج انت اب تليائ وانت اب بحء اليانو

ويءو م فو األجر ،أما د ر ا اا التوظيا والتعييناا الج ي ة ف المناصب الج ي ة والت نعن ب ا
التوظيا والاي هو دملي معي ة إ اريا لما تتالبد م إجراااا قانوني وا اري تب أ م اإلدظ دلس الوظيف

ف الجرائ إلس إجراا االمتحاناا واد ا محاضر التنصيب وتسم هاه التيني بإدااا حيوي أفض لء
مراح

م

التوظيا

(نرر

اإلدظناا،

البحث

د

الموظفي

األءفاا ،تييي الموظفي واب ار العيو دن الضرورة) ويجب دلس ء موظا قب توظيفد أ يي ملفا يرم
دلس:1

 الب خا مصحوبا دن االقتضاا ببيا مؤهظتد العلمي وخ ماتد السابي مع ر ا ة العم ؛ نسخ مصا ق ابق األص م مؤهظتد ور ا اتد العلمي ؛ -ر ا ة الميظ ؛

 -ر ا ة الجنسي ؛

 -نسخ م سج السوابق الع لي ؛

 ر ا ة ابي تثبا بأ المعن غير مصاب بأي دل تتنافس وممارس م امد.ويجري التوظيا حسب ءيفي واح ة أو د ة ءيفياا ناءرها ف :
 المسابي دلس أساس االختباراا. المسابي دلس أساس الر ا اا.-1نفس المرجع السابق ص.229-222
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 االمتحاناا أو االختباراا الم ني . -االختيار م بي الموظفي الاي تتوفر في

التأهي بع استرارة لجن الموظفي .

خبرة م ني ءافي  ،د اريق التسجي ف قائم

 -د اريق التوظيا المبارر حسب الرروا التالي :

أ) م بي المرر ي المتخرجي م مؤسساا تءويني متخصص تابع للمؤسساا أو لإل اراا العمومي
المعني .

ب) م بي المررحي م مؤسساا التءوي األخري غير الت سبق اءرها.
ج) ودلس سبي االستثناا م بي المررحي الاي تتوفر في

رروا التأهي المح ة لظلتحاق بمناصب

العم وهاه ف الحاالا التالي :
-إما إلح اث سلك ج ي .

-إما لتوفير احتياجاا استثنائي أو خاص ببع

األسظك الت تح قائمت ا حسب الحال بيرار م السلا

المءلف بالوظيف العمومي أو بيرار مرترك م السلا الماءورة المرءاي الت ل ا صظحياا التعيي  ،وقب
قبو ترري الموظفي يجري تحييق إ اري لظلتحاق ببع

المناصب أو األسظك المح ة ف اليواني

األساسي الخاص  ،وءما اءرنا المصلح تحتوي دلس اإل اريي والمتمثلي ف :
 -متصرا إ اريي رئيسيي المثبتي الاي ل

دام .

ثظث سنواا أق ميد هاه الصف أو خمس سنواا أق ميد

 متصرا إ اري والموظفي الحائاي دلس رتب معا ل والاي ل خمس  5سنواا أق ميد هاه الصف . -مساد إ اري رئيس ومتصرا إ اري يعينو ضم رؤساا األقسا .

٭مساد إ اري ٭ءاتب م يري ٭دو إ اري ٭معاو إ اري ٭ءاتب مختا ٭ءاتب رق ٭دو رق .
أما السلك الثان وهو التينيي ويتمث ءالك ف :
٭م ن س معماري ٭م ن س ول ف اإلحصاا ٭م ن س ول ف المخبر والصيان ٭م ن س ول ف اإلدظ

اآلل ٭م ن س تابيق للمخبر والصيان ٭ملحق بالمءتب الجامعي ٭ تين سام ف المخبر والصيان ٭تين

ف اإلدظ اآلل ٭مساد وثائي ام محفوظاا ٭دو تين للمءتب ٭ممر

حاص دلس ر ا ة ول .

أما بالنسب لسلك أدوا المصال المتمثلي ف :

٭منظف ٭ اجاج ٭مخاان ٭م فئ ٭حارس ٭دو أم .

جدول رقم ( :)2-3يوضح إحصائيات اإلداريين في الجامعة
إداريين

العدد سنة 2001
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متصرا إ اري رئيس
متصرا إ اري

متصرا مسترار

ملحق إ اري رئيس

ملحق إ اري

دو إ اري رئيس

دو إ اري

محاسب إ اري رئيس

محاسب إ اري
دو مءتب

ءاتب م يري
ءاتب

المجمو

51
91

66
99

95

56
95

91

96

99

95

91

91

51

69

69

69

99

61

97

95

50

51

961

905

المصدر :مصلحة المستخدمين

جدول رقم ( )3-3يوضح عدد المهنيين بالرتب
عدد العمال سنة 2001
69

الرتبة

دام م ن خارج الصنا

دام م ن صنا 56
دام م ن صنا 59
دام م ن صنا 59

سائق سيارة ص 56
سائق سيارة ص 59

دام م ن مستوي 59
دام م ن مستوي 59

دو خ م م المستوي 59
دام م ن مستوي 56

حارس

سائق سيارة مستوي 56

المجمو

99

99

66

90

15

16

51

51

59

59

97

91

60

61

56

56

659

912

65

659

59

59

921

005

المصدر :مصلحة المستخدمين
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يعتبر اختيار مجا ال راس خاوة هام ف البحث لء يستايع الباحث أ ياابق ما هو نظري
راس  ،وم هاا المنالق رادينا ف

مع الجانب التابيي  ،وتختلا خصوصياا ء

بحثنا هاا اختيار

الجامع نظ ار للخبرة والمظحظ لء ج ي أو تغيير يا أر دلي ا ،ءما أ وظيف إ ارة الموار البرري ف باق
المؤسساا ال ترقس إلس المستوي الاي يجب أ تءو دليد الجامع هاا م ج

أخري رغب منا

وم ج

ف المساهم ولو بر ا بسيا ف المؤسس الت ق ما لنا تءوينا وال ت اا  ،باإلضاف إلس أ األ واا
المستخ م م استمارة وميابل ومظحظ وخاص األ اة األخيرة الت تعتبر األنجع ف المؤسس المختارة د
غيرها .وم هاا المنالق وقع اختيارنا دلس مؤسس جامعة المسيلة.

 1-IIأهمية الدراسة

تتمث أه األه اا والمجاالا الت تبحث ال راس د تحليل ا وتيييم ا وتيويم ا ،ومعرف آراا

دما المنظم بمختلا مستويات

دن ا ،ف العناصر التالي :

 -معرف م ي فعالي دملي التوظيا ،واس ام ا ف

جو ة المور البرري ،م

خظ

ضما

م خظا برري مؤهل وءفئد لرغ مناصب ف المنظم  ،واحت ار إجراااا التوظيا المنصوص

دلي ا ف نظا إ ارة الجو ة؛
 -تحلي

التاور الاي درفتد دملي التءوي  ،والتغيراا الت

الجو ة ،وم ي فعاليت ا ف

ءفااات  ،وتاوير م ارات

االستجاب

ارأا دلي ا دن تبن

لمختلا احتياجاا العما

نظا إ ارة

التءويني  ،وتنمي

حتس يءونوا أءثر مر و ي وفعالي بالنسب للمنظم .

 قياس م ي نجاد ود ال دملي التحفيا وم ي ارتباا ا بمعايير الجو ة وانعءاسات ا دلس تحسيأ اا العما وانتاجيت  ،وتعايا موقع

حوافا ما ي ومعنوي مءمل لبعض ا البع

ب ا ،والتأء م بناا نظا حوافا متواا يعتم دلس
.

 تح ي قوة العظق واالرتباا بي نظا إ ارة الجو ة المعتم ف جامع المسيل  ،وا ارت ا للموارالبرري  ،م خظ واقع وظائف ا ودناصرها قب وبع تبن نظا إ ارة الجو ة.

 2-IIأدوات الدراسة

 1-2-IIأدوات جمع البيانات

م بي الوسائ الت ت استخ ام ا ف جمع البياناا المست ف ف هاه ال راس ف إاار المن ج

الوصف التحليل  ،تأت ف المرتب األولس االستمارة الت ت استخ ام ا برء أساس ف

دملي جمع

المعلوماا والبياناا أي ءانا األسئل مءتوب وباريي من جي مينن  ،وءما استخ ما المظحظ ءوسيل
ثاني ومءمل .

أوال :االستبانة :تع االستبان م أءثر األ واا المستخ م ف جمع البياناا ،حيث تسم بالحصو دلس
معلوماا قيي ال يستايع الباحث مظحظت ا بنفسد ف المجا المبحوث لءون ا معلوماا ال يملء ا إال
صاحب ا المؤه قب غيره دلس البوح ب ا.
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تتضدم االسدتمارة مجمودد مد األسدئل تد إدد ا ها مد خدظ اإلادظ دلدس مجمودد مد األبحداث
وال ارسداا السدابي المتعليد بالموضدو  ،باإلضداف إلدس أراا بعد

األسداتاة وءداا مد خدظ الميابلد وآراا

المدوظفي للتأءد مد أ صدياغ األسدئل تعتبدر مناسدب لتغايد موضدو ال ارسد والوصدو إلدس األهد اا
المرجوة من ا.

لي مرا دملي صياغ أسئل االستمارة بمجمود م الخاواا أهم ا:

 تح ي مجمود األبعا الت تعءس فرضياا وأسئل ال راس  :حيث تتءو االستمارة ف قسم ا األومد

مجمود د

مد

األسددئل

الت د

توض د

خصددائص دين د

البحددث م د

س د  ،مسددتوي

تعليم  ،منصب إ اري ود سنواا الخبرة ،وق تما صياغ أبعا االستمارة دلس أساس المحاور

التالي :

المحور األول :ممارس إ ارة الموار البرري أنرات ا وفق متالباا إستراتيجي المنظم الحالي
والمستيبلي .

المحور الثااني :تأثير جو ة إ ارة الموار البرري دلس فعالي وءفااة الجامع .
المحور الثالث :الفروق الجوهري بي

الثياف التنظيمي والسياساا المابي ف

الجامع مح

ال راس والثياف التنظيمي المالوب ف إ ارة الموار البرري .
 صياغ مجمود م األسئل تمثلا ف  73سؤا والت تعءس وتفص األبعا الت ت تح ي ها. -ت

وضع األسئل

المبحوثي  ،ود

باللغ

العربي

الفصحس والك نظ ار لابيع

التءوي

ل ي جميع

وجو أي صعوب ف التعام مع الصياغ العربي ل سئل وبالتال ال اد

لءتابت ا باللغ األجنبي وخاص أ الباحث أررا دلس الييا بتوايع وررح األسئل لء أف ار العين

م أج ضما موضودي و ق المعلوماا المتحص دلي ا ،ءما ت األخا بعي االدتبار دن
صياغ أسئل االستمارة استخ ا العباراا الواضح والمت اول بحيث تءو س ل الف وف متناو

جميع المستجوبي .

ثانيا :المالحظة

تع المظحظ م أق

ارق جمع البياناا والمعلوماا الخاص بظاهرة معين  ،حيث تعرا المظحظ

العلمي دلس أن ا انتباه ميصو ومنظ ومضبوا للظواهر أو الحوا ث أو األمور بغي اءتراا أسس ا
وقوانين ا.

وف هاا الص استخ ما المظحظ إلس جانب ء م االستمارة بغر

قرب ف إاار ظروف ا الابيعي غير مصانع .

تفحص الجوانب المبحوث د

 2-2-IIاألدوات اإلحصائية المستخدمة :وادتم نا لتحلي بياناا البحث ،وه :

 :SPSS /1تعتبر الحام اإلحصائي  SPSSم أفض الحا أو البرامج اإلحصائي الجاهاة
للعر

والتحلي اإلحصائ دلس مستوي واسع م العال .

واالس الءام ل اا البرنامج هو ""Statistical Package For Social Science
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وتعن بالعربي "البرامج (الحا ) اإلحصائي لعلو االجتما " ،ظ را أو ابع لد  SPSSدا  ،2182بع
الك ظ را د ة إص اراا تعم ءل ا تحا نظا  MS Dosوتمياا بصعوب االستخ ا .
ف ب اي التسعينياا ظ ر اإلص ار الخامس والسا س تحا نظا  Winفس

التعام مع هاا البرنامج

مما أ ي إلس انترار استخ اماتد فتوالا بع الك اإلص اراا حتس بلغا حاليا  02إص ار.
ويعرا  SPSSبأند برنامج إحصائ
مسبيا(جاهاة) إل خا وتع ي ودر
أ-
ب-

) (logiciel statistiqueيتءو م مجمود م البرامج المع ة
وتحلي البياناا اإلحصائي .

التء ارراا والنسب المئوي  :لمعرف د

ونسب أف ار العين الاي اختاروا ء ب ي م

ب ائ األجوب د أسئل االستبيا .

اختبار ءا مربع  :  2لمعرف ال الل اإلحصائي للفوارق الظاهرة بي التء ارراا ،والتأء
م تحيق فرضياا البحث أو د تحيي ا ،حيث ادتم نا دلس الفرضياا التالي :

 -فرضي ( H0فرضي الع ) :ال توج فروق واختظفاا بي آراا دما جامع

المسيل م رؤساا ومرؤوسي .

 -فرضي ( H6فرضي الب يل ) :توج فروق واختظفاا بي آراا دما جامع

المسيل م رؤساا ومرؤوسي .

ج -اتخاا قرار ال الل اإلحصائي  :ويوفر لنا البرنامج  SPSSالتابيياا الع ي لء االختباراا
اإلحصائي من ا إحصائياا االختبار واحتما

االحتما أق م  2.20ف اا يعن

الل االختبار ( )signفإاا ءانا قيم هاا

أ الييم المحسوب أءبر م المج ول دن مستوي الل

 )2.20( %0وبالتال وجو الل إحصائي  ،أما إاا ءانا قيم احتما ال الل ( )signأءبر م
 2.20ف اا يعن أ الييم المحسوب أق م المج ول دن مستوي الل  )2.20( %0وبالتال
د

وجو

الل إحصائي  ،ومند نيو إند يوج اختظا بي آراا دما المنظم  ،م رؤساا

ومرؤوسي  ،حيث ء فئ ل ا رأي خاص.

نفس المعيار دن تابيق االختبار بدمستوي الل  .%6أما   2الج ولي نحص دلي ا باستخ ا

ج و إحصائ ليي اختبار   2دن رجاا حري معين ومستوي معنوي .)%0( 2.20

حيث /رج الحري = (د األسار ( × )2-د األدم ة .)2-
د

األدم ة :يمث

د

(اإلااراا ،أدوا التنفيا).

الفئاا ،وهو هنا يساوي  9ائما نظ ار الدتما نا دلس  20فئ

 3-IIعينة الدراسة:
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ت د د د د د اختيد د د د ددار دين د د د د د در د د د د دوائي تردد د د ددم  82دام د د د د د (أي  %07م د د د د د المجتمد د د د ددع األصد د د د ددل
لل ارس د ) ،والددك م ارددداة للتمثي د الجي د لمختلددا أف د ار ه ،لمعرف د آرائ د حددو مسدداهم إ ارة الم دوار
البرري ف الرفع م ءفااة وفعالي المنظم  ،وانعءاسات

ف

حو االهتما ب

وءانا دين فئ اإلااراا (رؤساا) د ها  07ونسبت

وبتنمي ءفاات .

 %22.22م مجمو أف ار هاه الفئ

مجتمع ال راس البالغ  82فر ا ،وءانا دين فئ التنفيا (مرؤوسي ) د ها  20ونسبت

 %02.22م مجمو أف ار هاه الفئ م  002إ اري.

بع حصولنا دلس االستمارة وفراها ومراجعت ا تحصلنا دلس  09صالح لل راس م أص

82استمارة ،مواد ءالتال :
 -م

بي

 07استمارة خاص بفئ اإلااراا ،ت استبعا  9أي ما يمث نسب  %22.82م

مجمو االستماراا المواد دلس هاه الفئ  ،نظر لع

استرجاد ا وأصبحا االستماراا الخاص

ب اه الفئ الصالح لل راس  00استمارة.

 م بي  20استمارة خاص بفئ أدوا التنفيا (المرؤوسي ) ،ت استبعا  22أي ما يمث نسب %21.00م مجمو االستماراا المواد دلس هاه الفئ  ،نظ ار لع

اإلجاب دلس الع ي م

األسئل الم م  ،وأصبحا االستماراا الخاص ل اه الفئ الصالح لل راس  97استمارة.

 هاه ما ينتج دند مجمو  09استمارة صالح لل راس م أص مجمو  82استمارة مواد  ،أي %12م العين المخاا .

ومما سبق اءدره ،نظحدظ أ مختلدا النسدب المحييد مد االسدتماراا اليابلد للتحليد  ،والصدالح

للمعالج هد نسدب ميبولد إحصدائيا دلدس ادتبدار أن دا تتوافدق إلدس حد ءبيدر مدع مدا أور ه دلمداا المن جيد
ف

راساا د ة ،ء ارسدت ءد مد ( )Roscoeو ( )U. Sekarnبحيدث أ ءدظ البداحثي أور ا جد وال يحد

حج د العين د األمث د لمجتمعدداا يت دراوح د د مفر ات ددا بددي  22و ،2222222حيددث قددابظ ء د حج د مد د
مفر اا المجتمع بالنسب المناسب لد ،وق ادتب ار ءظ الباحثي أ أحجدا العيند مد  92إلدس  022مناسدب

لءثير م البحوث.1

 -IIIعرض وتحليل البيانات الميدانية الخاصة باالستمارة
 -1-IIIنتائج التحليل الوصفي لعينة الدراسة

 1محما عبياات آخرون تنهجي لملرحثلملوملي:لملقومةدلمللىمحللصملتطريق ا دار النشر عمان األردن  2111ص ص .222-222
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سيت ف هاا المبحث التحلي دلس مستوي الس  ،المستوي التعليم  ،الوظيف  ،واالق مي والك
م خظ تحلي األسئل الخاص بالبياناا الرخصي للمبحوثي .

الم ني حسب الجنس:

أوال -الجنس :يوض الج و التال توايع مفر اا العين بمختلا فئات
الجدول رقم ( :)4-3توزيع مفردات العينة من حيث الجنس
اإلااراا

الفئ

المجمو

أدوا التنفيا

الجنس

التءرار

النسب

التءرار

النسب

التءرار

النسب

اءر

20

66.7

10

33.3

30

28.02

أنثس

05

15.2

28

84.8

33

00.91

المجمو

25

100.0

38

100.0

63

100

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

يتض م الج و رق ( )2-9أ النسب العام لمجمو اإلناث والاءور متيارب  ،مع تفوق افيا
لإلناث بنسب  %00.91ميارن بالاءور  ،%28.02حيث نج أند ف فئ اإلااراا تي ر نسب الاءور ب
 %00.8ميارن باإلناث  ،%20.0أما ف

بنسب الاءور الت تتراوح  .%99.9مما ي

فئ التنفيا فنج أ نسب اإلناث تي ر ب  %72.7ميارن
دلس مب أ المساواة واتاح الفرص المتءافئ أما المتنافسي

م الجنسي الاي تتبعد إ ارة الجامع .

ثانيا -السن :يوض الج و التال توايع مفر اا العين بمختلا فئات

الم ني حسب الس :

الجدول رقم ( :)5-3توزيع مفردات العينة من حيث السن

الفئة

السن

اإلطارات
التكرار

أعوان التنفيذ
النسبة %

التكرار

المجموع

النسبة %التكرار

النسبة%

أق م  00سن

2

4

0

20.87

8

22.22

م  92 -00سن

29

52

08

82.20

22

09.21

م  22 -90سن

8

28

0

29.20

20

21.22

م  02- 20سن

9

12

2

2

9

2.80

أءثر م 00

2

4

2

2

2

2.07

المجموع

00

222

97

222

09

222

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

يتب ددي مد د الجد د و رقد د ( )0-9أ الر ددباب ل ددد تواجد د ءبي ددر بالجامعد د  ،ه دداا يد د

دل ددس اهتمام ددا

بتردبيب دمالت دا ،لتبند ثيافد تنظيميد ح يثد  ،والتمارد مدع التغيدراا التءنولوجيد والثيافيد المرافيد للجيد

الح د ددال  ،م د ددا يخد د د ترس د دديخ ثيافد د د الج د ددو ة بالمنظمد د د والتد د د تد د درتبا بالجيد د د الج يد د د أءث د ددر مد د د الجيد د د
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الي د ي  ،وتي د ر نسددب العمددا الدداي تت دراوح أدمدداره أق د م د  00سددن ب ،%22.22وبددي  00و 92سددن
 ،%09.21ف حي تبلغ نسب العما الاي تتراوح أدماره بي  90و 22سن ب.%21.22

وبالنسب لفئ اإلااراا نج تواج رباب قوي بنسب  %00بالنسب لفئ الس بي  00و 92سن  ،ف
حي ترتفع نسب العما ف فئ  00و 92سن بنسب .%82.20

ثالثا -المستوى الدراسي :يوض

الج و التال

الم ني حسب

توايع مفر اا العين بمختلا فئات

المستوي ال راس :

الجدول رقم ( :)6-3توزيع مفردات العينة من حيث المستوى الدراسي
اإلطارات

الفئة

التكرار

المستوى الدراسي

أعوان التنفيذ
التكرار

النسبة

%

المجموع
النسبة%

النسبة %التكرار

متوسا

2

2

2

2

2

2

ثانوي

0

7

7

02.20

22

20.87

جامع (ليسانس)

22

22

01

80.92

22

09.21

جامع (م ن س)

0

7

2

0.09

9

2.80

ماجستير

8

07

2

2

8

22.22

ءتوراه

9

20

2

2

9

2.80

المجموع

25

111

33

111

63

111

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

يتض م الج و رق ( )0-9أ ج دما المنظم اوي مستوي تعليم جامع خاص ف
فئ أدوا

التنفيا أي

تص

نسبت

 ،%80.92حيث نج أ

نسب الجامعيي

ف

العين تي ر

ب  ،%09.21والثانويي  %20.87وأصحاب الماجستير (ال راساا العليا) ب  ،%22.22وهاا مؤرر
جي دلس ءفااة وجو ة المور البرري ف المنظم  ،ءما ي

دلس م ي حرص إ ارة الجامع دلس توظيا

الموار البرري المؤهل الت تمتلك الم اراا والي راا الظام لرغ الوظائا.

رابعا -االقدمية :يوض الج و التال توايع مفر اا العين بمختلا فئات

ف العم .
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الجدول رقم ( :)7-3توزيع مفردات العينة من حيث االقدمية
اإلااراا
الفئ

المستوي ال راس

التءرار

المجمو

أدوا التنفيا

النسب  %التءرار

النسب %

التءرار

النسب %

أق م  20سنواا

20

27

00

08.71

92

09.10

م  22-20سنواا

0

02

22

07.12

28

00.17

م  20-22سن

2

20

2

22.00

7

20.17

أءثر م  02سن

9

20

2

0.09

2

0.92

المجموع

25

111

33

111

63

111

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

يبي ج و رق ( )7-3أ نسب الموظفي الج
الاي ل ي
فتي ر نسبت

خبرة بي  0إلس  22سنواا فتي ر نسبت
ب  ،%20والاي ل ي

مرتفع ف العين  ،وتبلغ  ،%27أما الموظفي

ب  ،% 02والاي ل ي

أءثر م  02سن فبلغا نسبت

يؤء دنصر التربيب الاي ادتم تد الجامع .

خبرة م  22إلس  20سن

 %9ف

األق تواج ا وهاا ما

ف ما يخص الفئاا الم ني  ،نج أ الموظفي الج أءثر تواج ا ف فئ أدوا التنفيا  % 08.71بينما
الاي ل ي

خبرة م  0إلس  22سنواا فبلغا نسبت

 ،%07.12وهاا ي

دلس سياس الجامع الت

اتبعت ا ف السنواا األخيرة م حيث إتاح فرص دم أءثر وتاوير الخ ماا وتوسيع البرامج المي م .
الم ني

خامسا -الفئة المهنية :يبي الرء التال توايع مفر اا العين (اليابل للمعالج ) حسب فئات
الشكل رقم ( :)3-3توزيع مفردات العينة حسب الفئات المهنية

3
03
3
3
3

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

يوض الرء ( )2-3أ العين مءون م أغلبي أدوا التنفيا لما ل
والفعالي ل ي المنظم .
 -2-IIIتحليل وتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة
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هاا المبحث سوا يت در

وتحلي

جمع ا م

البياناا المي اني الت

خظ

االستمارة ،فف النيا االولس سنتعر

لتحلي العباراا الت تييس ممارس إ ارة الموار البرري أنرات ا

البرري دلس فعالي وءفااة المنظم ث

نناقش م ي تواج فروق جوهري بي الثياف التنظيمي والسياساا

وفق متالباا إستراتيجي المنظم الحالي والمستيبلي  ،وف النيا الثاني تييس تأثير جو ة إ ارة الموار

المابي ف

الجامع مح ال راس والثياف التنظيمي المالوب ف
األخير سيت تبيا

المف و العلم  ،وف

االختظفاا ااا ال الل اإلحصائي ف

المستجوبي نحو المحاور الرئيسي ف ال راس باختظا خصائص
ق ت إد ا االستبان دلس النحو التال :
-2

استجاباا األف ار

الرخصي والوظيفي .

إد ا استبان أولي م اج استخ ام ا ف جمع البياناا والمعلوماا؛

-0

در

-9
-2

جو ة إ ارة الموار البرري حسب

االستبان دلس المررا م أج اختبار م ي مظامت ا لجمع البياناا؛
االساتاة؛

تع ي االستبان برء أول حسب ما يراه المررا وبع

توايع االستبان دلس جميع أف ار العين لجمع البياناا الظام  ،وق ت تيسي االستبان

إلس قسمي ءما يل :
o
o

اليس األو  :يتءو م البياناا الرخصي لمجتمع ال راس ويتءو م  0فيراا؛

اليس الثان  :تناو م ي مساهم إ ارة الموار البرري ف الرفع م ءفااة وفعالي

المنظم  ،وت تيسيمد إلس ثظث محاور ءما يل :

 المحور األول :يناقش ممارس إ ارة الموار البرري أنرات ا وفق متالباا
إستراتيجي المنظم الحالي والمستيبلي ويتءو م  21فيرة.

 المحور الثاني :يناقش تأثير جو ة إ ارة الموار البرري دلس فعالي وءفااة
المنظم ويتءو م  7فيراا.

 المحور الثالث :وهو موجد لفئ أدوا التنفيا ،يناقش م ي تواج فروق
جوهري بي

ال راس

الثياف التنظيمي والسياساا المابي ف

والثياف

التنظيمي

البرري  ،وتتءو م  22فيراا.

ف

المالوب

وق ءانا اإلجاباا دلس ء فيرة وفق ميياس اإليجاب أو النف وءانا ءما يل :
التصنيف
الدرجة

ال
0

نع
2

135

جو ة

الجامع مح
إ ارة

الموار

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

 -1عرض وتحليل بيانات الفرضية األولى
ونحلد بياندداا الفرضددي األولددس التد تيدديس ممارسد إ ارة المدوار البردري أنرددات ا

سددوا نعددر

وفق متالبداا إسدتراتيجي المنظمد الحاليد والمسدتيبلي دلدس المسدتوياا الخمسد (فيمدا يخدص الجدو ة،

تحلي وتوصيا الوظائا ،نظا األجور والتحفيا ،أثر نظا تييي األ اا ،التءوي والت ريب)

المحور األول :ممارسة إدارة الموارد البشرية أنشطتها وفق متطلبات إستراتيجية المنظمة الحالية
والمستقبلية.

أ -فيما يخص الجودة:

السؤال  :01هل تعتقد اإلدارة العليا في الجامعة بأن الموارد البشرية في غاية األهمية لذا يجب
معاملتهم معاملة جيدة؟

والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)3-3مدى أهمية إدارة الموارد البشرية لدى اإلدارة العليا للجامعة

العبارة
10

التءرار

النسب %

نع

15

60,0

ال

10

40,0

المجمو

25

100,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري
,500

1,40

ءا

اليرار

sig

اإلحصائ
1,000

غير ا

,317

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )7-0فإ  %02م أف ار الجامع يرو بأ اإل ارة العليا للجامع تعتي

بأهمي إ ارة الموار البرري  ،ف حي يري  %22أ إ ارة الموار البرري بالنسب لإل ارة العليا للجامع

غير م م  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  1.000دن رج
حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 ،2.20ومند فإند ال توج فروق ااا الل إحصائي بي اإلجابتي .

 sigيساوي  0.317وهو اءبر م

السؤال  :20هل تحتل وظيفة إدارة الموارد البشرية مكانها المخول لها قانونا في الجامعة؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)1-9تحتل وظيفة إدارة الموارد البشرية مكانها المخول لها قانونا في الجامعة
العبارة  10التءرار النسب  %المتوسا االنحراا
المعياري

الحساب

136

ءا

sig

اليرار

اإلحصائ

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

نع

9

36,0

ال

16

64,0

المجمو

25

100,0

,490

1,64

,162 1,960

غير ا

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )1-9فإ  %02م أف ار الجامع يرو بأ إ ارة الموار البرري ال تحت
مءان ا المخو ل ا قانونا ،ف حي يري  %90أ إ ارة الموار البرري تحت مءان ا المخو ل ا قانونا.

وم خظ التحلي اإلحصائ

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  2.102دن

تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

رج حري

 sigيساوي  2.200وهو أءبر م ،2.20

ومند ال توج فروق ااا الل إحصائي .

السؤال  :03هل رئيس مصلحة الموارد البشرية مسؤول عن وضع إستراتيجية الموارد البشرية داخل
الجامعة؟

والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)11-3مسؤولية مصلحة الموارد البشرية في وضع اإلستراتيجية

العبارة 10

التءرار

نع

16

64,0

ال

9

36,0

المجمو

25

100,0

النسب

المتوسا االنحراا

%

المعياري

الحساب

,490

1,36

ءا

sig

اليرار
اإلحصائ

,162 1,960

غير ا

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 3-0فإ

 %0م أف ار الجامع يرو بأ مسؤولي مصلح الموار

البرري ه م تضع اإلستراتيجي  ،ف حي يري  %00أ مصلح الموار البرري ليسا مسؤول د

وضع اإلستراتيجي  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا 2.102
دن

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

أءبر م  ،2.20ومند فإند ال توج فروق ااا الل إحصائي .

 sigيساوي  2.61.وهو

السؤال  :06هل تحرص إدارة الجامعة على أن يكون أعضاء إدارة الموارد البشرية من العناصر
المؤهلة والكفأه؟

والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم (:)11-3مدى حرص إدارة الجامعة على اختيار العناصر الكفؤه

العبارة
10

التءرار

النسب

المتوسا

االنحراا

%

الحساب

المعياري
137

ءا

sig

اليرار
اإلحصائ

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

نع

13

52,0

ال

12

48,0

المجمو

25

100,0

,510

1,48

,040

غير ا

,841

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق (-0

 %2م أف ار الجامع يرو بأ حرص إ ارة الجامع دلس

) فإ

اختيار العناصر الءفؤه ،ف حي يري  % 4أند ليس هناك أي حرص ل ي إ ارة الجامع ف اختيار

العناصر الءفؤة .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  2.222دن
 sigيساوي  54196وهو أءبر م

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 ،5450ومند ال توج فروق ااا الل إحصائي .

السؤال  :09هل صياغة إستراتيجية الموارد البشرية معرفة بوضوح؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)12-3إستراتيجية الموارد البشرية معرفة بوضوح

العبارة 10

التءرار

النسب %

نع

4

16,0

ال

21

84,0

المجمو

25

100,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري

1,84

ءا

اليرار

sig

اإلحصائ
11,560

,374

ا

,001

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق (-0
معرف بوضوح ،ف

) فإ  %72م أف ار الجامع

حي يري  %20أ

يرو بأ

ال يرو بأ إستراتيجي الموار البرري

هناك وضوح ف

إستراتيجي الجامع ل ي جميع

األف ار  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  22.002دن
حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما
ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.
ب-

 sigيساوي  2.222وهو أق م ،2.20

تحليل وتوصيف الوظائف:

السؤال  :07هل الموظفون راضاون عن العمل الذي يقوماون به؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)13-3رضا العماال عن العمل المنوط بهم

العبارة
10

التءرار

النسب
%

المتوسا االنحراا
الحساب

المعياري

138

رج

ءا

sig

اليرار

اإلحصائ

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

نع

3

12,0

ال

22

88,0

المجمو

25

100,0

1,88

,332

14,440

ا

,000

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )29-9فإ  %77م أف ار الجامع راضو د العم المنوا ب  ،ف
حي يري

غير راضو د العم الموجد إلي  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ

 %بأن

قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  22.222دن رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم
 sigيساوي  0.00وهو أق م  ،2.20ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال

االحتما

اإلجاب ال.

السؤال  :06هل الموظفون يشعرون بأن قدراتهم ومهاراتهم يستفاد منها كما ينبغي وبالشكل المطلوب؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)14-3مدى شعور الموظفين بأن قدراتهم ومهاراتهم يستفاد منها

العبارة
17

التءرار

النسب %

نع

2

8,0

ال

23

92,0

المجمو

25

100,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري

1,92

,277

ءا

اليرار

sig

اإلحصائ
17,640

ا

,000

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق (-0

من ا ،ف حي يري  %4بأ ق رات

 %2م أف ار العين يرو بأ م ارات

) فإ

وم ارت

يستفا من ا ءما ينبغ  .وم خظ التحلي اإلحصائ

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  17.640دن
ونظحظ أ قيم االحتما

إحصائي لصال اإلجاب ال.

وق رات

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ ،2.20

 sigيساوي  0.00وهو أق م  ،2.20ومند فإند توج فروق ااا الل

السؤال  :00هل الموظفون يحسون باالنسجام واالندماج مع العمل الذي يقومون به؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)15-3االنسجام واالندماج مع العمل الذي يقومون به

العبارة
10
نع

ال يستفا

التءرار

النسب

6

24,0

%

المتوسا االنحراا
الحساب

1,76

المعياري
,436

139

ءا
6,760

sig

اليرار

,009

ا

اإلحصائ

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

ال

19

76,0

المجمو

25

100,0

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 2-0فإ  %60م أف ار العين يرو بأند ليسا هناك أي ان ماج
وانسجا مع العم الاي ييومو بد ،ف

حي يري

 %أ هناك انسجا وان ماج ف

خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  0.802دن
ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.
ت-

العم  .وم

رج حري تساوي 2

 sigيساوي  2.221وهو أق م  ،2.20ومند فإند

نظام األجور والتحفيز

السؤال  :01هل تعتقد أن األجر الذي يتلقاه الموظف مناسب لما يقوم به من أعمال وما يتحمله من
مسؤولية؟

والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)16-3األجر يكافئ العمل

العبارة
10

التءرار

النسب %

نع

4

16,0

ال

21

84,0

المجمو

25

100,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري

1,84

,374

ءا

اليرار

sig

اإلحصائ
11,560

ا

,001

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 0-0فإ

 %4م أف ار العين يرو بأ األجر ال يءافئ العم  ،ف

حي يري  % 0بأ األجر يءافئ العم  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة

التوفيق بلغا  22.002دن

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

sig

يساوي  2.222وهو أق م  ،2.20ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

السؤال  :10هل الخدمات االجتماعية المقدمة من طرف المنظمة (رحالت ،مساعدات مادية،
هبات...الخ) مرضية؟

والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)17-3الخدمات االجتماعية المقدمة من طرف المنظمة مرضية
العبارة 01

التءرار

النسب %

نع

9

36,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري

1,92

,277
140

ءا

sig

اليرار
اإلحصائ

17,640

,000

ا

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

ال

16

64,0

المجمو

25

100,0

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 6-0فإ
م ارا إ ارة الجامع

 %0م أف ار العين يرو بأ الخ ماا االجتمادي المي م

غير مرضي  ،ف

حي يري  %00أ الخ ماا االجتمادي مرضي دلس

العمو  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  28.022دن
حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 ،5450ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

رج

 sigيساوي  54555وهو أق م

السؤال  :11هل ترى في التسهيالت االجتماعية المقدمة من طرف المنظمة (خدمات ،نقل،
عالج...الخ) مناسبة ؟

والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)13-3التسهيالت االجتماعية المقدمة من طرف الجامعة

العبارة

التكرار النسبة %

نع

6

36,0

ال

19

64,0

المجمو

25

100,0

المتوسط

الحسابي
1,64

االنحراف
المعياري
,490

كا

0

sig

القرار

اإلحصائي
,162

1,960

غير ا

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 4-0فإ

 %0م أف ار الجامع يرو بأ التس يظا االجتمادي

المي م م ارا الجامع غير مناسب تماما ،ف حي يري  %00أ مصلح الموار البرري ليسا

مسؤول د وضع اإلستراتيجي  .وم خظ التحلي اإلحصائ
بلغا  2.102دن

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 sigيساوي

 2.200وهو أءبر م  ،2.20ومند فإند ال توج فروق ااا الل إحصائي

السؤال  :12هل ترى ظروف العمل بالمؤسسة ( الحرارة... ،الخ) مساعدة؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)11-3مدى تناسب ظروف العمل

العبارة
00

التءرار

النسب %

نع

6

24,0

ال

19

76,0

المتوسا

االنحراا

ءا

1,76

,436

6,760

الحساب

141

المعياري

sig

اليرار

,009

ا

اإلحصائ

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

المجمو

25

100,0

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة
حسب الج و رق ( ) 2-0فإ  %60م أف ار الجامع يرو بأ ظروا العم غير مناسب
م

ح اررة...الخ ،ف

التحلي اإلحصائ

حي يري

اتض

لنا أ

هناك تناسب ا ي ظروا العم الظاهري  .وم

 %أ

قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  0.202دن

ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

خظ

رج حري تساوي 2

 sigيساوي  2.221وهو أق م  ،2.20ومند فإند

توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

السؤال  :13هل الموظفون يحصلون على فرص للترقية؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :
العبارة
00

التءرار

النسب

نع

12

48,0

ال

13

52,0

المجمو

25

100,0

الجدول رقم ( :)21-3الموظفون والترقية
المتوسا

%

االنحراا

الحساب

ءا

المعياري
,510

1,52

اليرار

sig

اإلحصائ

,040

ا

,841

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة
 %2م أف ار العين يرو بأ الموظفو ال يحصلو دلس

حسب الج و رق ( ) 3-0فإ

الترقي  ،ف حي يري  % 4أ هناك فرص للترقي  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم
ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  0.040دن
االحتما

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم

 sigيساوي  0.841وهو أءبر م  ،2.20ومند فإند ال توج فروق ااا الل إحصائي .

السؤال  :16هل ترى فرص الترقية في المؤسسة مناسبة؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)21-3الترقية لدى الموظفين

العبارة
00

التءرار

النسب

نع

5

20,0

ال

20

80,0

%

المتوسا

االنحراا

ءا

1,80

,408

9,000

الحساب

المعياري

142

sig

,003

اليرار اإلحصائ

دال

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

المجمو

100,0

25

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

) فإ  %43م أف ار العين يرو بأ الترقي غير مناسب ف

حسب الج و رق (-0

الجامع  ،ف حي يري  % 3أن ا مناسب إلس ح ما .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم

ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  9.000دن
االحتما

اإلجاب ال.
ث-

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم

 sigيساوي  0.003وهو أق م  ،2.20ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال

أثر نظام تقييم األداء:

السؤال  :19هل ترى النظام المتبع في تقييام األداء مناساب؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)22-3مدى تناسب النظام المتبع في تقييم األداء

العبارة
00

التءرار

النسب %

نع

6

24,0

ال

19

76,0

المجمو

25

100,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري

1,76

ءا

sig

اليرار
اإلحصائ

6,760

,436

ا

,009

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق (-0

األ اا غير مناسب  ،ف حي يري

التحلي اإلحصائ

اتض

لنا أ

) فإ  %60م أف ار العين يرو أ هناك النظا المتبع ف تييي
 %غير الك بتناسب النظا المتبع ف تييي األ اا .وم خظ

قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  6.760دن

ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

رج حري تساوي 2

 sigيساوي  2.221وهو أق م  ،2.20ومند فإند

السؤال  :17هل أنت راض على نتائاج التقييام؟
الج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)23-3رضا الموظفين على نتائج التقييم

العبارة
00

التءرار

النسب %

نع

10

40,0

ال

15

60,0

المجمو

25

100,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري
,500

1,60

143

ءا

sig

اليرار
اإلحصائ

1,000

,317

غير ا

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 0-0فإ  %03م أف ار العين يرو بأند ال يوج رضا دلس نتائج

التييي  ،ف حي يري  % 3أ هناك رضا دلس نتائج التييي  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا
أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  1.000دن
قيم االحتما

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ

 sigيساوي  2.928وهو أق م  ،2.20ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي

لصال اإلجاب ال.
ج-

التكوين والتدريب:

السؤال  :16هل التدريب يساعد الموظفين على أداء عملهم بكفاءة؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)24-3التدريب والكفاءة لدى الموظفين

العبارة
01

التءرار

النسب %

نع

21

84,0

ال

4

16,0

المجمو

25

100,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

ءا

المعياري

1,16

11,560

,374

sig

اإلحصائ

حسب الج و رق (-0

الموظفي دلس أ اا دمل
ف

) فإ

أف ار العين أجمعوا دلس أ

بءفااة  ،ف حي يري  % 0أ

األ اا .وم خظ التحلي اإلحصائ

ا

,001

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

 %4م

اليرار

الت ريب يساد

الت ريب ال يساد دلس الرفع م الءفااة

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  11.560دن
 sigيساوي  0.001وهو أق م

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 ،2.20ومند توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب نع .

السؤال  :10هل التدريب يساعد الموظفين على فهم دورهم في المنظمة؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)25-3التدريب وامكانية فهم دورهم في المنظمة

العبارة00

التءرار

النسب %

نع

18

72,0

ال

7

28,0

المجمو

25

100,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري
,458

1,28

144

ءا

sig

اليرار
اإلحصائ

4,840a

,028

ا

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق (-0

الت ريب وف

 %6م أف ار العين يرو بأ هناك دظق ار ي بي

) فإ

ال ور  ،ف حي يري  % 4أند ال توج أي دظق بين ما .وم خظ التحلي اإلحصائ

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  4.840دن
ونظحظ أ قيم االحتما

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ ،2.20

 sigيساوي  0.028وهو أءبر م  ،2.20ومند فإند ال توج فروق ااا الل

إحصائي .

السؤال :11هل يستخدم الموظفون مهارات جديدة في عملهم ناتجة عن التدريبات السابقة؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)26-3مدى توظيف العمال لمهارات جديدة ناتجة عن تدريبات سابقة

العبارة
00

التءرار

النسب %

نع

9

12,0

ال

16

88,0

المجمو

25

100,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

ءا

المعياري
,490

1,64

اليرار

sig

اإلحصائ

1,960

غير ا

,162

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 0-0فإ  %44م أف ار العين يرو بأ العم المؤ ي م ارا
العما غير ناج د

 %أ العم بم اراا ج ي ة ناجم د ت ريباا

ت ريباا سابي  ،ف حي يري

و وراا سابي  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  1.960دن
رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 sigيساوي  0.162وهو أءبر م

 ،2.20ومند فإند ال توج فروق ااا الل إحصائي .

 -2-2- IIIعرض وتحليل بيانات الفرضية الثانية
م خظ هاا العر

سنييس م ي تأثير جو ة إ ارة الموار البرري دلس فعالي وءفااة الجامع وقص

الك ت استخ ا التء ارراا والنسب المئوي والمتوسا الحساب واالنحراا المعياري وءا مربع
السؤال  :20هل رسالة وأهداف وسياسات اإلدارة الجامعية واضحة؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)27-3وضوح رسالة وأهداف المنظمة

العبارة
01

التءرار

النسب
%

المتوسا االنحراا
الحساب

المعياري

145

ءا

sig

اليرار

اإلحصائ

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

نع

3

12,0

ال

22

88,0

المجمو

25

100,0

,332

1,88

14,440

ا

,000

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 6-0فإ  %44م أف ار العين يرو با هناك غمو

وأه اا الجامع  ،ف حي يري

ف

رسال

 %أ هناك وضوح ف رسال وأه اا الجامع  .وم خظ التحلي

اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  22.222دن رج حري تساوي  2ومستوي خاأ

 ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 sigيساوي  2.22وهو أق م  ،2.20ومند فإند توج فروق ااا

الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

السؤال  :21هل توجد مرونة وحرية في اتخاذ الق اررات؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)23-3تواجد المرونة والحرية في اتخاذ الق اررات

العبارة
00

التءرار

النسب %

نع

4

16,0

ال

21

84,0

المجمو

25

100,0

االنحراا

المتوسا

المعياري

الحساب

,374

1,84

ءا

اليرار

sig

اإلحصائ

11,560

ا

,001

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 4-0فإ

 %4م أف ار العين يرو بأند ال تواج للمرون والحري ف

اتخاا اليرار ،ف حي يري  % 0وه نسب قليل أ هناك حري ومرون ف اتخاا اليرار .وم خظ

التحلي اإلحصائ

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  22.002دن

ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

رج حريد تساوي 2

 sigيساوي  2.222وهو أق م  ،2.20ومند فإند

السؤال  :22هل اإلجراءات وقواعد العمل واضحة؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)21-3مدى وضوح اإلجراءات وقواعد العمل

العبارة

التءرار

النسب

نع

10

40,0

%

المتوسا االنحراا
الحساب

المعياري
,500

1,60

146

ءا
1,000

sig

اليرار

,317

غير ا

اإلحصائ

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

ال

15

60,0

المجمو

25

100,0

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 2-0فإ
وقواد العم المتبع ف

التحلي اإلحصائ

اتض

الجامع  ،ف
لنا أ

 %03م

اإلجراااا

أف ار العين يؤء و دلس غمو

حي يري  % 3دءس الك بوضوح اإلجراااا .وم خظ

قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  1.000دن

ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما
توج فروق ااا الل إحصائي .

رج حري تساوي 2

 sigيساوي  0.317وهو أءبر م  ،2.20ومند فإند ال

السؤال  :23هل مستويات اإلدارة وواجباتها وعالقاتها باإلدارة العليا للجامعة محددة بوضوح؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)31-3وضوح واجبات وعالقات مستويات اإلدارة باإلدارة العليا

العبارة
00

التءرار

النسب %

نع

4

16,0

ال

21

84,0

المجمو

25

100,0

المتوسا

االنحراا

الحساب

ءا

المعياري
,374

1,84

اليرار

sig

اإلحصائ

11,560

غير ا

,001

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )03-0فإ

 %4م

ودظقت ا باإل ارة العليا للجامع غير مح ة بوضوح ،ف
التحلي اإلحصائ

أف ار العين أ
حي

مستوياا اإل ارة وواجبات ا

يري  % 0دءس الك .وم

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  11.560دن

ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

خظ

رج حري تساوي 2

 sigيساوي  0.001وهو أق م  ،2.20ومند فإند

توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.
السؤال  :26هل توجد آلية للرقابة واسترجاع المعلومات؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)31-3تواجد آلية للرقابة واسترجاع المعلومات

العبارة 00

التءرار

نع

3

12,0

ال

22

88,0

النسب

المتوسا

االنحراا

%

الحساب

المعياري
,332

1,88

147

ءا

sig

اليرار
اإلحصائ

14,440

,000

ا

الفصل الثالث

المجمو

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

100,0

25

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )0 -0فإ
المعلوماا ،ف

حي

يري

 %أ

 %م أف ار العين يرو بأ هناك آلي للرقاب واسترجا
ظروا العم الظاهري  .وم

هناك تناسب ف

خظ التحلي

اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  22.222دن رج حري تساوي  2ومستوي خاأ

 ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

 sigيساوي  0.000وهو أق م  ،2.20ومند فإند توج فروق ااا

السؤال  :25هل تالحظ وجود تفاعل مع أفراد المجتمع واالستفادة من إمكانياته؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)32-3مدى تواجد التفاعل بين العمال واالستفادة من إمكانياتهم

العبارة
00

التءرار النسب  %المتوسا
الحساب

نع

7

28,0

ال

18

72,0

المجمو

25

100,0

االنحراا
المعياري
,458

1,72

ءا

4,840

sig

اليرار

اإلحصائ
ا

,028

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )0 -0فإ  % 4م أف ار العين يرو با هناك تواج تفاد بي

العما واالستفا ة م إمءانيات  ،ف حي يري  %6وه نسب ءبيرة اند ال تواج للتفاد مع العما .
وم خظ التحلي اإلحصائ

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  4.840دن

تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

رج حري

 sigيساوي  0.028وهو أق م  ،2.20ومند

فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

السؤال  :27هل ترى أن إدارة الجامعة تركز على الجودة وتعدها عامال استراتيجيا لنجاح الجامعة؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)33-3مدى ترسخ فكرة الجودة لدى إدارة الجامعة

العبارة
0

التءرار

النسب

نع

8

32,0

ال

17

68,0

%

المتوسا

االنحراا

ءا

1,68

,476

3,240

الحساب

المعياري
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sig

اليرار

,072

غير ا

اإلحصائ

الفصل الثالث

المجمو

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

25

100,0

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )00-0فإ

 %0م أف ار العين يرو بأ هناك فءرة الجو ة ،ف حي

يري  %04بع ترسخ فءرة الجو ة .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق
بلغا  3.240دن

 sigيساوي

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 0.072وهو أءبر م  ،2.20ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي .

السؤال  :26هل الخطط واإلجراءات متجددة ومعلنة لكل الموظفين في الجامعة؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)34-3شفافية اإلجراءات والخطط لدى كل الموظفين

العبارة
01

التءرار

النسب

نع

4

16,0

ال

21

84,0

المجمو

25

100,0

%

المتوسا االنحراا
الحساب

المعياري
,374

1,84

ءا

11,560

اليرار

sig

اإلحصائ
,001

ا

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

ف

حسب الج و رق ( )92-9فإ  %20م أف ار العين يرو بأ هناك رفافي ف اإلجراااا،

حي يري  %72أ الخاا واإلجراااا المتج ة غير معلن لء الموظفي  .وم خظ التحلي

اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  11.560دن رج حري تساوي  2ومستوي خاأ

 ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

 sigيساوي  2.222وهو أق م  ،2.20ومند فإند توج فروق ااا

 -3-2- Iعرض وتحليل بيانات الفرضية الثالثة
ال توج فروق جوهري بي

الثياف التنظيمي والسياساا المابي ف

الجامع مح

ال راس والثياف

التنظيمي المالوب ف إ ارة جو ة الموار البرري (موجد للموظفي للتعرا دلس الثياف التنظيمي السائ ة

و رج رضا الموظفي )

السؤا  :91ه يت اختيار الموظفي للعم ف
األقسا ؟

الجامع دلس أساس إمءانيات

والج و التال يوض بياناا اإلجاب :
149

وسلوءيات

للعم ف

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

الجدول رقم ( :)35-3اختيار الموظفين على أساس إمكانياتهم وسلوكياتهم للعمل في األقسام
المتوسا

العبارة
4

التءرار

النسب

نع

10

26.3

ال

28

73.7

المجمو

38

100.0

ءا

االنحراا

اليرار

sig

المعياري

1,74

اإلحصائ

8,526a

,199

ا

,004

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )02-0فإ  %60.6م أف ار العين يرو بأ اختيار الموظفي ال يءو
وسلوءيات

دلس أساس إمءانيات

للعم ف

حي يري  % 0.0دءس الك بأ اختيار

األقسا  ،ف

الموظفي يءو دلس أساس إمءانيات  ،وم خظ التحلي اإلحصائ

التوفيق بلغا  7.000دن

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

sig

يساوي  54559وهو أق م  ،5.50ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

السؤال  :21هل تتعامل إدارة الجامعة مع الموظفين على أساس أنهم عنصر فعال وال يتهربون من
المسؤولية؟ والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)36-3تعامل اإلدارة على أساس أن الموظفين عنصر فعال

العبارة
00

التءرار

النسب

نع

14

3663

ال

24

6362

المجمو

38

100.0

المتوسا

ءا

االنحراا

sig

المعياري
16431

1663

اليرار
اإلحصائ

26632

16115

غير ا

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )00-0فإ

 %00.م أف ار العين يرو بأ تعام اإل ارة ال يءو

دلس أساس أ الموظفي دنصر فعا  ،ف حي يري  %00.4أن

يعاملو دلس أساس أن

دنصر

فعا وال يت ربو م مسؤوليات  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق

بلغا  0.090دن

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 sigيساوي

 54650وهو أءبر م  ،5450ومند فإند ال توج فروق ااا الل إحصائي .
السؤال  :30هل يتم تقييم الموظفين في الجامعة على أساس النتائج المحققة؟والج و التال يوض
بياناا اإلجاب :
العبارة 03

الجدول رقم ( :)37-3تقييم الموظفين على أساس النتائج المحققة
تءرار

النسب %

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري
150

ءا

sig

اليرار
اإلحصائ

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث
نع

8

21.1

ال

30

78.9

المجمو

38

100.0

1,79

12,73
7

,413

,000

ا

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )06-0فإ  %64.2م أف ار العين ييولو بأ التييي الخاص بالموظفي

ال يءو دلس أساس النتائج المحيي  ،ف حي يري .

 %أ التييي يءو بالفع دلس أساس النتائج

المحيي  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  20.898دن
حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

رج

 sigيساوي  5455وهو أق م ،5450

ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لإلجاب –ال-

السؤال  :31هل يؤمن الموظفون في الجامعة بالعمل الجماعي؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)33-3العمل الجماعي لدى موظفي الجامعة

العبارة 0

التءرار

النسب

نع

20

52.6

ال

18

47.4

المجمو

38

100.0

المتوسا

%

االنحراا

الحساب

ءا

المعياري

1,47

,105

,506

sig

اليرار

االحصائ
,746

ا

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )04-0فإ  %2 .0م أف ار العين يؤمنو بالعم الجماد  ،ف حي يري

 % 6.وه نسب متيارب أن

التحلي اإلحصائ

ال يؤمنو بالعم الجماد ويتوج و للعم الفر ي .وم خظ

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  2.220دن

ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

ال توج فروق ااا الل إحصائي .

رج حري تساوي 2

 sigيساوي  54791وهو أءبر م  ،5450ومند فإند

السؤال  :32هل يتم تكريام الموظفيان الجيدياان؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رق ( :)91-9تءريد الموظفيد الجي ي د

التءرار

النسب

العبارة
0
نع

4

10.5

ال

34

89.5

%

المتوسا

االنحراا

ءا

1,89

,311

23,684a

المعياري

151

sig

اليرار

,000

ا

اإلحصائ

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

المجمو

100.0

38

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

ال يءر دن ه العام الجي  ،ف

حسب الج و رق ( )02-0فإ  %42.2م أف ار العين أن

حي يري  % 3.2وه نسب قليل ميارن بالسابي حيث يعترا في ا أ العما الجي ي يءرمو م

ارا إ ارة الجامع مح ال راس  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق

بلغا  09.072دن

 sigيساوي

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 54555وهو أق م  ،5450ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.
السؤال  :33هل يشعر الموظف في الجامعة باالستقرار الوظيفي؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)41-3الموظف واالستقرار الوظيفي

العبارة
00

التءرار

النسب

%

نع

7

18.4

ال

31

81.6

المجمو

38

100.0

المتوسا

االنحراا
المعياري
,393

1,82

ءا

15,158

sig

اليرار

اإلحصائ
,000

ا

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 3-0فإ  %4 .0م أف ار العين ال يحسو باالستيرار الوظيف  ،ف حي

يري  % 4.بأ هناك استيرار وظيف  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة

التوفيق بلغا  20.207دن

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

يساوي  54555وهو أق م  ،5450ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.
السؤال  :36هل يتقبل الموظف انتقادات اآلخريان؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)41-3تقبل الموظف لالنتقادات الموجهة إليه

تءرار

النسب %

العبارة
0
نع

17

44.7

ال

21

55.3

المجمو

38

100.0

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري
,504

1,55

ءا

sig

اإلحصائ
,421

,516

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة
152

اليرار

غير ا

sig

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

حسب الج و رق (-0

) فإ  %22.0م أف ار العين يرو بأ الموظا ال يتيب انتيا اا

 %وه

نسب متيارب أ الموظا ف

اآلخري  ،ف

حي يري .6

 2.202دن

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

ص ر انتيا اا اآلخري  .وم خظ التحلي اإلحصائ

جامع المسيل يتيب بء رحاب

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا
 sigيساوي 54061

وهو أءبر م  ،5450ومند فإند ال توج فروق ااا الل إحصائي .

السؤال  :39هل يوجد تفويض فعال للسلطة في كافة المستويات؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)42-3تفويض للسلطة في جميع المستويات

العبارة 02

التءرار

النسب

نع

12

31.6

ال

26

68.4

المجمو

38

100.0

%

المتوسا االنحراا
المعياري

1,68

,471

ءا

اليرار

sig

اإلحصائ

5,158

ا

,023

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق (-0
ءاف المستوياا ،ف

للسلا ف

) فإ  %68.4م أف ار العين يرو بأند ليسا هناك تفوي
حي يري  %0 .0أ هناك تواج للتفوي

والمرؤوسي  .وم خظ التحلي اإلحصائ

فعا

للسلااا بي الرؤساا

اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  0.207دن

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

 sigيساوي  54599وهو أق م

 ،5450ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

السؤال  :37هل يتناسب نظام األجور والحوافز المتبع في الجامعة مع رغبات وحاجات الموظفين؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)43-3نظام األجور والحوافز المتبعة في الجامعة
النسب

العبارة
00

التءرار

نع

3

7.9

ال

35

92.1

المجمو

38

100.0

المتوسا

%

االنحراا

ءا

sig

اليرار اإلحصائ

المعياري
1,92

,273

26,947

ا

,000

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( ) 0-0فإ

 %2 .م

أف ار العين يرو بأ

نظا األجر والحوافا

المتبع ف الجامع ال تءافئ تماما رغباا وحاجاا الموظفي  ،ف حي يري  %6.2وه نسب قليل

ج ا تصرح بأ األجر يتناسب مع رغباا وحاجاا الموظفي  .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا
153

تحليل مساهمة إدارة الموارد البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية جامعة المسيلة

الفصل الثالث

أ قيم ءا 0لجو ة التوفيق بلغا  00.128دن
قيم االحتما

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ

 sigيساوي  54555وهو أق م  ،5450ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي

لصال اإلجاب ال.

السؤال  :36هل يشعر الموظف في الجامعة بأنه عنصر فاعل وأساسي؟
والج و التال يوض بياناا اإلجاب :

الجدول رقم ( :)44-3الموظف وشعوره بأنه عنصر فعال

التءرار

النسب %

العبارة
06
نع

11

28.9

ال

27

71.1

المجمو

38

100.0

المتوسا

االنحراا

الحساب

المعياري

1,71

,460

ءا

sig

اليرار
اإلحصائ

6,737

,009

ا

المصدر :م إد ا الاالب  ،بنااا دلس نتائج األجوب د أسئل االستمارة

حسب الج و رق ( )44-3فإ

 %6 .م أف ار العين بأن

ال يحسو بأن

دنصر فعا ،

ف حي يري  % 4.2يرو دءس الك .وم خظ التحلي اإلحصائ اتض لنا أ قيم ءا 0لجو ة

التوفيق بلغا  0.898دن

رج حري تساوي  2ومستوي خاأ  ،2.20ونظحظ أ قيم االحتما

sig

يساوي  54552وهو أق م  ،5450ومند فإند توج فروق ااا الل إحصائي لصال اإلجاب ال.

-IVاالختالفات ذات الداللة االحصائية في استجابات االفاراد المساتجوبين (رؤسااء ومرؤوساين) نحاو

المحاور الرئيسية في الدراسة باختالف خصائصهم الشخصية.

لي ت تجميع ء متغيراا المحاور الثظث ب ا تس ي دملي اختبار ما إاا ءانا هناك دظق بي

هاه المحاور الثظث والخصائص الرخصي والوظيفي (الجنس ،الس  ،المستوي التعليم  ،االق مي )

ل ف ار المستجوبي  ،سيت االستعان باختبار  fوتحلي التباي  ANOVAإلجراا تحلي االختظفاا.

الفرضية األولى :توجد فروق ذات داللة معنوية بين ممارسة إدارة الموارد البشرية أنشطتها وفق
متطلبات إستراتيجية المنظمة الحالية والمستقبلية محل البحث وبين ممارسة إدارة الموارد البشرية

أنشطتها وفق متطلبات إستراتيجية المنظمة الحالية والمستقبلية بالمفهوم العلمي المفروض توافرها
 6Iاالختالفات في استجابات أفراد الدراسة باختالف الجنس

لمعرف االختظا ف

إجابات

استجاباا أف ار ال راس باختظا الجنس ،ت تحلي التباي للفروق بي نتائج

حو محاور ال راس ءما هو مبي ف الج و التال :
154
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الفصل الثالث

الجدول رقم ( )45-3نتائج اختبار تحليل التباين للفروق بين نتائج إجابات أفراد العينة حول محاور
الدراسة تبعا للجنس

المحور
المحور

رج الحري

f

Sig

T

2.889

2.977

2.088-

09

Sig.
)(bilatérale
2.872

الفروق
ال توج

االو
المحور

فروق
0.182

2.217

2.202-

09

2.781

ال توج

الثان
المحور

فروق
2.280

2.02

90

0.902

2.202

توج فروق

الثالث

الج و رق ( )90-9يوض اختباري التجانس ()Levene's Test for Equality of Variances

وميارن المتوسااا د اريق اختبار )t-test for Equality of Means( t

مستوي ال الل بالنسب لمعام  fالختبار التجانس التباي حسب الجنس ( الاءور واإلناث) بلغ

 2.977وهو اءبر م

رج حري  09تساوي  2.088-مع مستوي الل

 2.20يتض قيم  tدن

 2.872وه اءبر م  2.20أي ال توج فروق ااا الل إحصائي بي الاءور واإلناث دلس أساس
رأي

ف

ممارس إ ارة الموار البرري أنرات ا وفق متالباا إستراتيجي المنظم الحالي والمستيبلي ،

ود وجو فروق معنوي  ،معناه رف

فرضي الع  ،وقبو الفرضي الب يل المصاغ دلس النحو التال :

ال توج فروق معنوي ااا الل معنوي بي ممارس إ ارة الموار البرري أنرات ا مح البحث وبي
ممارس إ ارة الموار البرري أنرات ا وفق متالباا إستراتيجي المنظم الحالي والمستيبلي .

الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة معنوية بين تأثير جودة إدارة الموارد البشرية على فعالية
وكفاءة المنظمة محل البحث وبين تأثير جودة إدارة الموارد البشرية على فعالية وكفاءة المنظمة
بالمفهوم العلمي المفروض توافرها.

مستوي ال الل بالنسب لمعام  fالختبار التجانس التباي حسب الجنس ( الاءور واإلناث) بلغ

 2.217وهو اءبر م

 2.20و يتض قيم  tدن

رج حري  09تساوي  2.02-مع مستوي الل

 2.781وه اءبر م  2.20أي ال توج فروق ااا الل إحصائي بي الاءور واإلناث بالنسب لتأثير
جو ة إ ارة الموار البرري دلس فعالي وءفااة المنظم .

ود

وجو فروق معنوي ،معناه رف

فرضي الع  ،وقبو الفرضي الب يل المصاغ دلس النحو التال :

ال توج فروق معنوي ااا الل معنوي بي تأثير جو ة إ ارة الموار البرري دلس فعالي وءفااة المنظم
مح البحث وبي تأثير جو ة إ ارة الموار البرري دلس فعالي وءفااة المنظم بالمف و العلم المفرو

توافرها.
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الفرضية الثالثة :توجد فروق ذات داللة معنوية بين الثقافة التنظيمية والسياسات المطبقة في الجامعة
محل الدراسة محل البحث وبين الثقافة التنظيمية المطلوبة في ادارة الموارد البشرية بالمفهوم العلمي

المفروض توافرها.

مستوي ال الل بالنسب لمعام  fالختبار التجانس التباي حسب الجنس ( الاءور واإلناث) بلغ
 2.202وهو اءبر م

 2.20يتض قيم  tدن

رج حري  90تساوي  0.902مع مستوي الل

 2.202وه اق م  2.20أي توج فروق ااا الل إحصائي بي الاءور واإلناث دلس أساس رأي
ف الثياف التنظيمي والسياساا المابي ف الجامع  ،وجو فروق معنوي  ،معناه قبو فرضي الع .

 .IIاالختالفات في استجابات أفراد الدراسة باختالف السن

جدول رقم ( )67-3نتائج اختبار تحليل التباين للفروق بين نتائج اجابات افراد العينة حول
محاور الدراسة تبعا للسن

المحور
ممارس د إ ارة الم دوار البر دري

رج
الحري
9

مجمو

متوسا

قيم f

المربعاا
064757

المربعاا
694297

64596

أنرد د د د ددات ا وفد د د د ددق متالبد د د د دداا

مستوي
ال الل
54966

الفروق
ال
فروق

إسد ددتراتيجي المنظم د د الحاليد د د

والمستيبلي
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ت د د د ددأثير ج د د د ددو ة إ ارة المد د د د دوار

9

04550

954599

64929

54999

البرد دري دلد ددس فعالي د د وءفد ددااة

ال

فروق

توج

المنظم
ال توجد د د ف د ددروق ب د ددي الثيافد د د

9

54999

54111

54509

54291

التنظيميد والسياسدداا المابيد

توج

ال
فروق

فد د د الجامعد د د محد د د ال ارسد د د
والثيافد د د التنظيميد د د المالوبد د د
لتص د ددفي إ ارة جد د ددو ة الم د د دوار
البرري

ترير نتائج الج و رق ( )91-9إلس د

وجو فروق ااا الل إحصائي ف

استجاباا

أف ار دين ال راس حو محوري ال راس تبعا الختظا فئاا الس  ،حيث أ مستوي ال الل (،54966

 )54999اءبر م مستوي ال الل المعنوي (.)5450يعن أ ء الفئاا العمري ال تري هناك فروق سواا
ف

ممارس إ ارة الموار البرري أنرات ا وفق متالباا إستراتيجي المنظم الحالي والمستيبلي وم

ناحي تأثير جو ة إ ارة الموار البرري دلس فعالي وءفااة المنظم  ،وبي الثياف التنظيمي والسياساا
المابي ف الجامع مح ال راس والثياف التنظيمي المالوب لتصفي إ ارة جو ة الموار البرري .

 .IIIاالختالفات في استجابات أفراد الدراسة باختالف المستوى العلمي
لمعرف االختظا ف
نتائج إجابات

استجاباا أف ار ال راس باختظا المستوي العلم  ،ت تحلي التباي للفروق بي

حو محاور ال راس ءما هو مبي ف الج و الموال :

جدول رقم ( )66-3نتائج اختبار تحليل التباين للفروق بين نتائج اجابات افراد العينة حول
محاور الدراسة تبعا للمستوى العلمي

المحور
ممارس

رج

إ ارة

الموار

البرري

الحري
9

مجمو

المربعاا
964995

أنرات ا وفق متالباا إستراتيجي

متوسا

المربعاا
04965

قيم f
54916

مستوي

ال الل
54195

الفروق
ال
فروق

المنظم الحالي والمستيبلي
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تأثير جو ة إ ارة الموار البرري

664719

9

94296

54716

54006

ال

54097

ال

دلس فعالي وءفااة المنظم

ال توج فروق بي الثياف التنظيمي
والسياساا المابي

مح

ال راس

والثياف

ف

فروق

9

94519

14691

54109

الجامع

توج

توج

فروق

التنظيمي

المالوب لتصفي إ ارة جو ة الموار
البرري

وجو فروق ااا الل إحصائي ف استجاباا أف ار

ترير نتائج الج و رق ( )97-9إلس د

دين ال راس حو محوري ال راس تبعا الختظا مستوياا العلمي  ،حيث أ مستوي ال الل (،54195
 )54006اءبر م مستوي ال الل المعنوي ( .)5450يعن أ ء المستوياا العلمي ال تري هناك فروق
سواا ف ممارس إ ارة الموار البرري أنرات ا وفق متالباا إستراتيجي المنظم الحالي والمستيبلي وم

ناحي تأثير جو ة إ ارة الموار البرري دلس فعالي وءفااة المنظم والثياف التنظيمي والسياساا المابي

ف الجامع مح ال راس .

 6IVاالختالفات في استجابات أفراد الدراسة باختالف االقدمية
لمعرف االختظا ف
إجابات

استجاباا أف ار ال راس باختظا االق مي  ،ت تحلي التباي

حو محاور ال راس ءما هو مبي ف الج و التال :

للفروق بي

نتائج

جدول رقم ( )60-3نتائج اختبار تحليل التباين للفروق بين نتائج إجابات أفراد العينة حول محاور
الدراسة تبعا للمستوى العلمي

المحور

درجة

الحرية

مجموع

المربعات
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المربعات

قيمة f

مستوى
الداللة

الفروق
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ممارس

إ ارة
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الموار

البرري

أنرات ا وفق متالباا إستراتيجي
المنظم الحالي والمستيبلي

تأثير جو ة إ ارة الموار البرري
دلس فعالي وءفااة المنظم

توج
9

9

222.279

22.009

97.207

2.782

2.010

2.222

2.220

2.008

ال توج فروق بي الثياف التنظيمي
والسياساا المابي
مح

ال راس

والثياف

ف

ال

توج

فروق
ال

الجامع
التنظيمي

فروق

توج

فروق
9

08.991

1.229

2.008

2.027

المالوب لتصفي إ ارة جو ة الموار

البرري

ترير نتائج الج و رق ( )91-9إلس وجو فروق ااا الل إحصائي ف استجاباا أف ار دين

ال راس حو محور األو ال راس تبعا الختظا مستوياا االق مي  ،حيث أ مستوي ال الل ()54561
أق م مستوي ال الل المعنوي (.)5450يعن أ ء المستوياا العلمي تري هناك فروق ف ممارس

إ ارة الموار البرري أنرات ا وفق متالباا إستراتيجي المنظم الحالي والمستيبلي وم ناحي تأثير جو ة
إ ارة الموار البرري دلس فعالي وءفااة المنظم فليسا هناك فروق ال مستوي ال الل  2.008اءبر م

.2.20وءالك بالنسب للثياف التنظيمي والسياساا المابي ف الجامع مح ال ارس حيث مستوي ال الل

 54961وهو اءبر م مستوي المعنوي . 5450
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الخاتمـــة:
تنبع أهمية دارة رممةررةا رمبيةةي مةا تهامالةا رممبايةة مةع أهةا مةررةا رممنلمة رهةر رممةرةا رمبيةة
رمذ يهتبة رألرل ررألها في رمتنمي رالقتصااي  ،دا دارة رممررةا رمبيةي تستثمة في أها رممةررةا رأرةملةا،
مذمك تهتبة ما رمهارا رمملم في رإلارة رهي رممحةةك رألساسةي منحةال رممنلمةات فمتةت مةا تةرفة رمهنصةة
رمبية رممميز فبذمك نررا قا حققنا أها أاررت رمنحال.
النتائج واالقتراحات:
 -1-1النتائج:
بناء عات رماةرس رمنلةي ررمتطبيقي ممرضرع رمرفاء ررمفهامي في رممنلم ما خالل مساهم دارة
رممررةا رمبيةي ما رمةفع منلما ،تا رمترصل دمت رمنتائج رمتامي :
نظريا:
 -1دارة رممررةا رمبيةي ما بيا أها رإلارةرت باممنلم رمتي تلتا بمختاف رمحررنب رممتهاق باممرةا
رمبية باء ما رستقطابه دمت غاي مغااةته رممنلم .
 -2رممةرةا رمبيةة مةا أهةا رممةررةا رمتةي تتةرفة عايلةا رممنلمة فلةر همةز رمرصةل بةيا مختاةف رممةررةا
رألخةى ،رهر رألساس في بقاء أ منلم في ساح رألعمال ما خالل قاةتةه عاةت رمتريةف رمررحلة
رمتحايات.
 -3يمرا رمنلة مامنلم عات أنلا حافل ما رممررةا رمبيةي ررمرفاءرت رممتحرا فيلا ما قبل
رممنلم بيرل يمرنلا ما رالعتماا عايلا في دعارا رتنفيذ رستةرتيحياتلا ،رمنه تهزيز رفاءتلا
رفهاميتلا؛
 -4رمرفاءرت ميست ملا مهنت دا ما تتميز باممةرن رمتي تسمح ملا باالستحاب ممختاف رمتغيةرت رمتي
تحاث عات مسترى رممحيط ،رمنه تهتبة رمرفاءرت رمتنليمي ررمتي تةتبط بماى رالستحاب ماتغيةرت
رمتي تحاث عات مسترى محيطلا رمهامل رممحقق ماتميز؛
 -5رمرفاءرت رقاة عات رمهمل بطةيق فهام ال تةتبط بفةا ررحا ،فامفهل رمناحح ارخل رممنلم يقرا
عات آميات ماتهارا تضما دقام رالعتمااي مابيا رمرفاءرت رممتراما رتؤا دمت خاق عا عررمل
ماتهاضا رمتي تهطي نتيح أحسا ما تاك رممحقق ما طةف عامل مرحاه رنقصا بذمك رمرفاءرت
رمحماعي ؛

161

الخاتمــــــــة

ميدانيا:
 -6ترفة مختاف رمحررفز باممنلم رممااي ررممهنري مرنلا تفتقا أسمت رممباائ رألساسي

في

تطبيقلا ،فنلاا رمحررفز ال يترفة عات رألسس رمتطابات تقايا رمحررفز؛
 -7أللةت نتائج رالستبياا رمخاص بامرفاء ررمفهامي  ،اةح متاني محام رمةضا رمرليفي ممفةارت عين
رماةرس رمتي يمات فئ رإلطاةرت ،ررمتنفيذ ربيرل عاا ميزنا حام عاا رمةضا حرل رممرافآت رممااي ،
ررا رانت متفارت بيا رمفئتيا دال أا نسب رممهاةض رانت مةتفه فامحررفز رممااي ةغا ترفةها
باممنلم محل رماةرس دال أا أثةها عات رمةضا رمرليفي راا سابيا فاألفةرا غية ةرضرا عا تاك
رممرافآت مقاةن بامحررفز رممهنري رمتي يمات (لةرف رمهمل رالتصال ديةرف حماع رمهمل،
محترى رمهمل) ،رمتي راا ملا أث رة ديحابي ررا راا منخفضا ريتفارت ما فئ دمت أخةى؛
 -8دا رمنتائج رممترصل دميلا ما خالل تحايل مهطيات رالستبياا تؤرا رمميرل رمربية مامرافآت رممااي
ماى أفةرا عين رمبحث ،دضاف دمت ذمك فاممقابا رميخصي ببهض أفةرا عين رمبحث يؤرارا عات
ضةرة ترفة رممرافآت رممااي رمميحه عات رمهمل ما حل رما حل أخةى تحقيق رممسارر في
تقايملا ،هذر ال يمنع أنلا بحاح دمت رمتاعيا رممهنر رممرمل ماتاعيا رمماا ؛
-9

أرات رماةرس عات أا عماي رمتقييا رممتبه في رمحامه تهمل عات ةفع مسترى أارء رمهامايا
ررستثماة قاةرتلا بما يساعاها عات رمتقاا ررمتطرة رمرا بيرل ضهيف حيث أنلا ال تةتقي دمت
رممسترى رممطارب إلحارث رمتغيية رممنيرا؛

 -11أللةت رماةرس أا مةرعا رمحررنب رممهنري ما أها رألمرة رمتي تافع رممرلف ماهمل باحتلاا
رحاي ررخالص ميتةقب فرزه باحتةرا رتقاية ةؤساءه .رما أرات رماةرس أا عماي رمتقييا ال تتا
بناء عات حنس رممرلف مرضع رمتقييا؛
 -11أللةت رماةرس أنه ال ترحا فةرق ذرت االم دحصائي في آةرء أفةرا رمهين ( رمةؤساء) حرل
مساهم دارة رممررةا رمبيةي في رمةفع ما رفاء رفهامي رممنلم عنا مسترى  1015يهزى ماحنس
ررمهمة ررممؤهل رمتهايمي؛
 -12أللةت رماةرس رحرا فةرق ذرت االم دحصائي في آةرء أفةرا رمهين (رمةؤساء) يهزى مهاا
سنررت رمخبة ؛
 -13أللةت رماةرس أنه ال ترحا فةرق ذرت االم دحصائي في آةرء أفةرا رمهين ( رممةؤرسيا) حرل
مساهم دارة رممررةا رمبيةي في رمةفع ما رفاء رفهامي رممنلم عنا مسترى  ...0يهزى مامؤهل
رمتهايمي؛
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 -14أللةت رماةرس رحرا فةرق ذرت االم دحصائي في آةرء أفةرا رمهين (رممةؤرسيا) يهزى ماحنس
ررمهمة رعاا سنررت رمخبة ؛
 -15يمرا رمتأريا بأا رممنلمات باختالف أححاملا ،رأنررع أنيطتلا ،دذر أةرات أا تستمة في
رمتررحا رأا تضما مران ملا أا ترمي رهتماما ماهالق رممرحرا بيا دارة رممررةا رمبيةي رتحقيق
رمحرا رمياما  ،فلي عالق تراماي رال يمرا في أ حال فصالما .رملذر يفتةض دعاا رمنلة في
أساميب رممررةا رمبيةي رتنميتلا ،ألنه يستحيل بارا ذمك دحةرء أي تغييةرت تنليمي أر رمقاة عات
مررحل رمتحايات؛
 -16رمهررمل رميخصي رامحنس ررممسترى رمتهايمي ررمهمة ررألقامي في رمهمل رالا عررمل ملا حانب
ما رمتأثية عات مسترى رمفهامي ررمرفاء  ،رميس هناك عالق محاا بامضبط بينلما.
-2-1االقتراحات:
دا رمنتائج رممترصل دميلا تقرانا متقايا بهض رالقتةرحات فيما يخص تحفيز رممرةا رمبية ررالهتماا
به في رمنقاط رمتامي :
 -1ضةرة تفلا حاحات أ

فةا باممنلم في مختاف رممستريات باءر بترفة دارة رممررةا رمبيةي

رممستقا بذرتلا ر بأسسلا رمخاص بلا؛
 -2ضةرة ترريا رمفةا ،فذمك ما يأنه افع رمهامل مابال ررمهطاء ،ررحساسه بأنه حزء ملا باممنلم ؛
 -3ال با ما رمرضرل في تطبيق نلاا رمحررفز رتهةيفه ممختاف رمهامايا دضاف دمت مياةرتلا في
دعاراه ،رتقبل رل رقتةرحاتلا رآةرئلا؛
 -4البا ما تيحيع رمهمل رمحماعي رممبني عات رمتهارا ررمترامل مما مه ما تيحيع مهنر ؛
 -5دعاا رمنلة في مناصب بهض رمهامايا أ رضع رمهامل رممناسب في رممراا رممناسب؛
 -6رالهتماا برليف رمترليف أحا رلائف دارة رممررةا رمبيةي رمتي تحاا مراا رمفةا رممناسب
مه ،دذر تمت عات أسس عامي بهيار عا رمهالقات رميخصي ؛
 -7رمهمل بمباأ رمحرا رمياما  ،فلذر رألخية يمس رذمك رممررةا رمبيةي .
 -3-1أفاق البحث:
ال يك أنه ةغا رمحلا رممبذرل في دتماا هذر رمبحث ،فإنه ال يخارر ما رمنقائص بسبب عاا رمقاة عات
تنارل رل ييء بامتفصيل ،دال أنه يمرا أا يررا حس رة يةبط بيا بحرث سبقت فأضاف دميلا بهض
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الخاتمــــــــة

رممستحارت ،إلثةرئلا ربهثلا ما حايا ،ربحرث مقبا رتمليا ممررضيع يمرنلا أا تررا ديراميات ألبحاث
أخةى نذرة منلا:

 تطرية رمرفاءرت ماعا تنافسي رممنلم رالقتصااي ؛
 مساهم رمرفاءرت في تاعيا رمميز رمتنافسي مامنلمات رمخاماتي .
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والمستقبلية.

( موجه لفئة المديرين ورؤساء االقسام في الجامعة محل الدراسة للتعرف على مدى تالؤم الخطط والسياسات
المطبقة في الجامعة مع متطلبات الجودة)
 .Iمتطلبات الجودة
 -0هل تعتقد اإلدارة العليا في الجامعة بأن الموارد البشرية في غاية االهمية لذا يجب معاملتهم معاملة
جيدة؟
ال

نعم

 -5هل تحتل وظيفة إدارة الموارد البشرية مكانها المخول لها قانونا في الجامعة؟
نعم

ال

 -4هل رئيس مصلحة الموارد البشرية مسؤول عن وضع إستراتيجية الموارد البشرية داخل الجامعة؟
نعم

ال

 -3هل تحرص إدارة الجامعة على ان يكون اعضاء ادارة الموارد البشرية من العناصر المؤهلة والكفأه؟
ال

نعم

 -2هل صياغة إستراتيجية الموارد البشرية معرفة بوضوح؟
نعم

ال

 .IIتحليل وتوصيف الوظائف:
 -0هل الموظفون راضـون عن العمل الذي يقومـون به؟
نعم

ال

 -7هل الموظفون يشعرون بان قدراتهم ومها ارتهم يستفاد منها كما ينبغي وبالشكل المطلوب؟
نعم

ال

 -8هل الموظفون يحسون باالنسجام واالندماج مع العمل الذي يقومون به؟
ال

نعم
 .IIIنظام األجور والتحفيز

 -9هل تعتقد أن األجر الذي يتلقاه الموظف مناسب لما يقوم به من أعمال وما يتحمله من مسؤولية؟
نعم
-05

ال
هل الخدمات االجتماعية المقدمة من طرف المنظمة ( رحالت ،مساعدات مادية ،هبات...الخ)

مرضية؟
نعم

ال

 - 11هل ترى في التسهيالت االجتماعية المقدمة من طرف المنظمة( خدمات ،نقل ،عالج...الخ) مناسبة
نعم
-05

ال

هل ترى ظروف العمل بالمؤسسة ( الح اررة... ،الخ) مساعدة؟
نعم

-04

ال

هل الموظفون يحصلون على فرص للترقية؟
ال

نعم

 - 03هل ترى فرص الترقية في المؤسسة مناسبة؟
نعم

ال

 .IVأثر نظام تقييم األداء:
-02

هل ترى النظام المتبع في تقييـم األداء مناسـب؟
نعم

-00

ال

هل أنت راض على نتائـج التقييـم؟
ال

نعم
 .Vالتكوين والتدريب:

هل التدريب يساعد الموظفين على أداء عملهم بكفاءة؟

-07
نعم
-08

ال

هل التدريب يساعد الموظفين على فهم دورهم في المنظمة؟
نعم

-09

ال

هل يستخدم الموظفون مهارات جديدة في عملهم ناتجة من التدريبات السابقة؟
نعم

ال

*المحور الثالث :تأثير جودة ادارة الموارد البشرية على فعالية وكفاءة المنظمة.
من معايير الجودة في إدارة الموارد البشرية كالتالي .أيهم متوفرة في المؤسسة؟
نعم

ال

 -55هل رسالة وأهداف وسياسات اإلدارة الجامعية واضحة؟
 -50هل توجد مرونة وحرية في اتخاذ الق اررات؟
 -55هل اإلجراءات وقواعد العمل واضحة؟
 -54هل مستويات اإلدارة وواجباتها وعالقاتها باإلدارة العليا للجامعة محددة بوضوح؟
 -53هل توجد آلية للرقابة واسترجاع المعلومات؟
 -52هل تالحظ وجود تفاعل مع أفراد المجتمع واالستفادة من إمكانياته؟
 -50هل ترى أن إدارة الجامعة تركز على الجودة وتعدها عامال استراتيجيا لنجاح الجامعة
 -57هل الخطط واإلجراءات متجددة ومعلنة لكل الموظفين في الجامعة؟
*المحور الرابع :ال توجد فروق جوهرية بين الثقافة التنظيمية والسياسات المطبقة في الجامعة محل الدراسة
والثقافة التنظيمية المطلوبة لتصفية إدارة جودة الموارد البشرية

( موجه للموظفين للتعرف على الثقافة التنظيمية السائدة ودرجة رضا الموظفين)
-58هل يتم اختيار الموظفين للعمل في الجامعة على اساس امكانياتهم وسلوكياتهم للعمل في األقسام؟
نعم

ال

-59هل تتعامل إدارة الجامعة مع الموظفين على أساس أنهم عنصر فعال وال يتهربون من المسؤولية؟
نعم

ال

 -45هل يتم تقييم الموظفين في الجامعة على أساس النتائج المحققة؟
نعم

ال

 -40هل يؤمن الموظفون في الجامعة بالعمل الجماعي؟
نعم

ال

-45هل يتم تكريـم الموظفيـن الجيدي ـن؟
ال

نعم

 -44هل يشعر الموظف في الجامعة باالستقرار الوظيفي؟
نعم

ال

 -43هل يتقبل الموظف انتقادات اآلخريـن؟
ال

نعم

-42هل يوجد تفويض فعال للسلطة في كافة المستويات؟
نعم

ال

 -40هل يتناسب نظام األجور والحوافز المتبع في الجامعة مع رغبات وحاجات الموظفين؟
نعم

ال

 -47هل يشعر الموظف في الجامعة بأنه عنصر فاعل وأساسي؟
نعم

ال
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ملخص الدراسة
 واعتمدت،يهدف هذا البحث إىل معرفة مدى مسامهة إدارة املوارد البشرية يف الرفع من كفاءة وفعالية املنظمة
:الدراسة على فرضيات الثالث التالية
 تقوم إدارة املوارد البشرية مبمارسة أنشطتها وفق متطلبات واحتياجات تنفيذ وإجناز إسرتاتيجية املنظمة
احلالية واملستقبلية؛
 تؤثر جودة إدارة املوارد البشرية على فعالية وكفاءة املنظمة؛

 توجد فروق جوهرية بني الثقافة التنظيمية السائدة يف اجلامعة والثقافة التنظيمية املطلوبة لتطبيق جودة
.إدارة املوارد البشرية من الناحية العلمية
 ومنه سنحصل،وقد خلصت الدراسة إىل أنه جيب الرتكيز على دور العنصر البشري وان نتمثل أمهية هذا العنصر
.على خمرجات ذات جودة عالية
Résumé de l'étude
Cette recherche vise à déterminer la mesure dans laquelle la gestion des
ressources humaines dans l'augmentation de l'efficacité et l'efficience de
l'organisation, et l'étude s'est appuyée sur les trois hypothèses suivantes:
 Administration des Ressources humaines à exercer ses activités en conformité
avec les exigences et les besoins de l'exécution et de la mise en œuvre de la
stratégie de l'organisation actuelle et future
 une incidence sur la qualité de la gestion des ressources humaines sur
l'efficacité et l'efficience de l'organisation;
Il existe des différences substantielles entre la culture dominante d'organisation
de l'université et de la culture organisationnelle nécessaire à l'application de la
qualité de la gestion des ressources humaines d'un point de vue scientifique.
L'étude a conclu qu'il doit se concentrer sur le rôle de l'élément humain et
assurez-vous de l'importance de cet élément, et ce sera sortie de haute qualité.

Summary of the study:
the aim of this research to know the extent of the contribution of human
resources management to raise the efficiency and effectiveness of the
Organization, and adopted the study following three based Human Resources
Management exercise of their activities inhypotheses:
-

accordance with the requirements and needs of the implementation and
completion affect the quality ofof current and future strategy of the
Organization;
- human resources management to the efficiency and effectiveness of the
there
are
essential
differences
between
organizational
cultureOrganization;
- prevailing in the university organizational culture required for the
application of the quality of human resources management, scientific
terms.
The study concluded that the focus should be on the role of the human
race and to revise them the importance of this component, and from which
we get the output of high quality
Summary of the study
This research aims to determine the extent to which the management of human
resources in increasing the effectiveness and efficiency of the organization, the
study was based on three assumptions:
 Human Resources Administration to carry out its activities in accordance with
the requirements and needs of the execution and implementation of the strategy
of the organization's current and future.
 an impact on the quality of human resource management on the effectiveness
and efficiency of the organization.
 There are substantial differences between the dominant culture of the
university organization and organizational culture necessary for the application
of the quality of human resource management in a scientific point of view.
This study concluded that, it should focus on the role of the human element and
make the importance of this element, and it will be high-quality output.

أفاق البحث
ال شك أنه رغم اجلهد املبذول يف إمتام هذا البحث ،فإن هذا ألخري ال خيلوا من النقائص بسبب عدم القدرة على
تناول كل شيء بالتفصيل ،إال أنه ميكن أن يكون جسرا يربط بني حبوث سبقت فأضاف إليها بعض
املستجدات ،إلثرائها وبعثها من جديد ،وحبوث مقبلة كتمهيد ملواضيع ميكنها أن تكون إشكاليات ألحباث أخرى
نذكر منها:
 دور الكفاءات يف تعزيز أداء املؤسسة؛

 تطوير الكفاءات لدعم تنافسية املؤسسة االقتصادية؛
 مسامهة الكفاءات يف تدعيم امليزة التنافسية للمؤسسات ادخدماتية.

الفقرة اليت تضاف اىل ادخامتة:
تنبع أمهية إدارة املوارد البشرية من تعاملها املباشر مع أهم موارد املنظمة وهو املورد البشري الذي يعترب
املورد األول واالهم يف التنمية االقتصادية ،إن إدارة املوارد البشرية تستثمر يف أهم املوارد

وأكرمها ،لذلك تعترب من العلوم املهمة يف اإلدارة وهي احملرك األساسي لنجاح املنظمات فمىت ما توفر
العنصر البشري املميز فبذلك نكون قد حققنا أهم أدوات النجاح.

رئــاسة الجامعة

نيـابة رئـاسة الجامعة للتنشيط و ترقية البحث

نيــابة رئاسة الجــامعة للتنمية و اإلستشراف و التوجيه

العلمي و العالقات الخارجية
مصلحة متابعة برامج البناء و تجهيز الجامعة

مصلحة متابعة أنشطة البحث

مصلحة التعاون و تبادل ما بين

و تثمين نتائجه

الجامعات و الشراكة
محافظة المكتبة

مصلحة التوجيه و اإلعالم

األمانة العامة

نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجيا و الدراسات فيما بعد التدرج و الشهادات

مصلحة التوجيه
مصلحة

مصلحة

اإلقتناء

محافظة المكتبة المعالجة
مصلحة البحث
البليوغرافي

المديرية الفرعية

المديرية الفرعية

مصلحة اإلحصاء و اإلستشراف

مصلحة التكوين المتواصل

مصلحة التعليم والتدريب

للمالية و المحاسبة

للمستخدمين

المديرية الفرعية
للوسائل و الصيانة

المديرية الفرعية للنشاطات
الثقافية و الرياضية
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مصلحة التكوين لما بعد
التدرج و التدريب الجامعي

مصلحة الشهادات
و المعادالت

األمانة العامة

المديرية الفرعية للمستخدمين
مصلحة الموظفين اإلداريين
و التقنيين و أعوان اإلدارة

المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية و الرياضية

مصلحة مستخدمي األساتذة

مصلحة األنشطة
العلمية و الثقافية

مصلحة األنشطة
الرياضية و الترفيهية

المديرية الفرعية للمالية و المحاسبة
المديرية الفرعية للوسائل و الصيانة
مصلحة مراقبة التسيير

مصلحة الميزانية و

ه

المحاسبة

مصلحة األرشيف

محافظة المكتبة

مصلحة تمويل أنشطة

مصلحة الوسائل

البحث

و الجرد
مصلحة النظافة
و الصيانة
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