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  اليت مدت يد العون يف اجناز هذا العمل  "أميرة" كما أتقدم بالشكر اىل خطيبيت 
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دف هذه الدراسة إىل بيان أثر التغريات البيئية على توظيف وتنمية املوارد البشرية من اجلانب 
النظري ومن اجلانب امليداين من خالل القيام بدراسة حالة يف الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز بالشرق 

د يف بيئتها الداخلية اليت تتكون من تنشط املؤسسات يف هذا العصر يف بيئة تتميز بالتغري الشدي إذاجلزائري، 
اإلسرتاتيجية، اهليكل التنظيمي، منط القيادة، الثقافة التنظيمية واملوارد وكذلك يف بيئتها اخلارجية اليت تتكون 
من بيئة خارجية عامة تشمل البيئة االقتصادية، االجتماعية والثقافية، السياسية والقانونية والتكنولوجية وبيئة 

مل املنافسون، الزبائن واملوردون وكل هذه العناصر تتميز بالتغري الشديد وال بد على املؤسسات أن مباشرة تش
هو قيام املؤسسة بالتحكم ملواجهة هذا التغري املناسبة  تتكيف معها حىت حتقق أهدافها،  ومن بني األساليب

ه الدراسة لتدرس هذه اإلشكالية وعليه جاءت هذ ،يف مواردها البشرية من خالل عمليات التوظيف والتنمية
ثر اجيايب ذو أنه  يوجد أجلها مت طرح  أربعة فرضيات رئيسية ، تتمثل الفرضية الرئيسية األوىل يف أاليت من 

نه  يوجد اثر أوالفرضية الثانية تتمثل يف  ،غري يف البيئة الداخلية على توظيف املوارد البشريةتداللة معنوية  لل
نه يوجد أوالفرضية الثالثة تتمثل يف  ،نوية  للتغري يف البيئة الداخلية على تنمية املوارد البشريةاجيايب ذو داللة مع

ثر اجيايب ذو داللة معنوية  للتغري يف البيئة اخلارجية على توظيف املوارد البشرية أما الفرضية الرابعة  فتتمثل  يف أ
وألجل القيام باختبار . يف البيئة اخلارجية  على تنمية املوارد البشريةثر اجيايب ذو داللة معنوية  للتغريأنه يوجد أ

جل أمت تصميم استمارة تتكون من قسمني، القسم األول خصص للمعلومات الشخصية من الفرضيات هذه 
 و القسم الثاين خصص ملتغريات الدراسة إذ مت تقسيمه إىل ،دراسة توزيع العينة حسب املتغريات الشخصية

احملور األول خصص للتغري يف البيئة الداخلية واحملور الثاين للتغري يف البيئة اخلارجية واحملور الثالث . حماور أربعة
ومت توزيع االستمارة  . ملتغري توظيف املوارد البشرية،أما احملور الرابع فقد مت ختصيصه إىل تنمية املوارد البشرية 

و مشلت العينة  كة اجلزائرية للكهرباء والغاز بالشرق اجلزائري،عامال من عمال الشر  80على عينة مكونة من 
عمال هلم عالقة بتوظيف وتنمية املوارد البشرية  عرب كل واليات الشرق اجلزائري العاملني يف هذه الشركة، ومت 

اإلحصائية  جل حتليل االستمارة واستعمال خمتلف األساليبأمن  SPSSاستعمال الربنامج اإلحصائي
ٍ ويف األخري ف.بة للقيام باختبار فرضيات الدراسةاملناس   .ن الدراسة  توصلت إىل إثبات كل الفرضيات املطروحة ا

التغري يف البيئة الداخلية، التغري يف البيئة اخلارجية، توظيف املوارد البشرية، تنمية املوارد  :الكلمات المفتاحية
 .اجلزائريةالبشرية، الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز بالشرق 
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 Résumé                                                      الفرنسيةالملخص باللغة 

 
Cette étude vise à démontrer l'impact des changements environnementaux sur le 

recrutement et le développement des ressources humaines dans les deux parties théorique 
et pratique, en faisant une étude de cas dans la société nationale de l'électricité et du gaz 
(Sonelgaz) au l’est de l’Algérie, Sachant que les entreprisestravaillent actuellementdans un 
environnement caractérisé par des variations importantes au niveau interne(qui consiste 
de: la stratégie,la structure organisationnelle, le style de leadership, la culture 
organisationnelle et les ressources) et au niveau externe(qui consiste de:l’environnement 
extérieur général, y compris l'environnement économique, social et culturel, politique, 
juridique et technologique. On trouve aussi au niveau externe l’environnement directe, y 
comprisles concurrents, les clients et les fournisseurs). Tous ces éléments internes et 
externes sont caractérisés par des changements extrêmes, et les entreprises doivent 
s’adapter avec eux afin d'atteindre leurs objectifs, entre les méthodes appropriées pour 
confronter ces changements par l’entreprise c’est le management des ressources humaines 
à travers les processus de recrutement et de développement, cette étude est venu pour 
étudier ce problème pour lequel ils ont été mis en avant quatre principales hypothèses, la 
première hypothèse suppose qu'il existe un impact positif et significatifdu changement de 
l'environnement interne sur le recrutement des ressources humaines,la deuxième hypothèse 
suppose qu'il existe un impact positif et significatif du changement de l'environnement 
interne sur le développement des ressources humaines, la troisième hypothèse suppose 
qu'il existe un impact positif et significatif du changement de l'environnement externe sur 
le recrutement des ressources humaines, tandis que la quatrième hypothèse suppose qu'il 
existe un impact positif et significatif du changement de l'environnement externe sur le 
développement des ressources humaines.Pour tester ces quatre hypothèses nous 
avonsformé un questionnaire qui se compose de deux parties, la première partie consacrée 
aux renseignements généraux dans le but d'étudier l'échantillon avecles variables 
personnelles, et la deuxième partie consacrée aux variables de l'étude, cette dernières partie 
a été divisé en quatre axes : Le premier axe consacré au changement de l'environnement 
interne, le second axe consacré au changement de l'environnement externe, le troisième axe 
consacré au variable du recrutement des ressources humaines, tandis que le quatrième axe 
a été consacré au développement des ressources humaines. Le questionnaire a était 
distribué sur 80 travailleurs de la  société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) au 
l’est de l’Algérie,l’échantillon comprenait des travailleurs qui ont une relation avec le 
recrutement et le développement des ressources humaines aux différents wilayas de l’est 
pour ce faire on a utiliséle programme statistique SPSS afin d’analyser les résultats du 
questionnaire et d’utiliser les différents méthodes statistiques appropriées pour tester des 
hypothèses.Dans la fin l’étude a été prouvé toutes les hypothèses supposées. 

 
Mots clés: Le changement de l'environnement interne, Le changement de l'environnement 
externe, Le recrutement des ressources humaines, Le développement des ressources 
humaines, La société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) au l’est de l’Algérie. 
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  تمهيد  1- 1

عام ومنهجي للدراسة من خالل التقدمي للدراسة مبقدمة وبيان  إطاروضع  إىليهدف هذا الفصل 
 اباتجكإووضع الفرضيات املسبقة اليت تعترب   ،عنها اإلجابةاملناسبة املراد  األسئلةوطرح  ،وأهدافها ،أمهيتها

ذه الدراسةمث القيام بتصميم النموذج اخلا ،مبدئية حتتمل الصواب واخلطأ الدراسة بدراسات سابقة  وإثراء ،ص 
ذا املوضوع  واألساليب ،املستخدمة فيها واألدوات ،مث بعد ذلك يتم تقدمي املؤسسة حمل الدراسة ،هلا عالقة 

   .املستخدمة للقيام بدراسة احلالة اإلحصائية
  مقدمة1-2

            التطورات مشلت امليادين االقتصاديةشهد العصر الراهن واملاضي العديد من التغريات و              
 الشيءح باالجتماعية، السياسية، القانونية والتكنولوجية، واليت أصبحت سريعة وشديدة التغري حيث أصو 

القتصادية واملالية املؤثرة على ا األزماتهو التغيري، كما متيزت هذه العصور بتزايد حدة  الثابتالواحد 
الرئيسي هو هذه التغريات والتطورات  منشأها األزماتهذه  أنوال شك  ،لدولاقتصاديات ومؤسسات ا

جل أذلك من تعد العدة ملواجهة  أناملؤسسات  لزاما علىالالمتناهية السرعة والشدة يف التغري، مما أصبح 
  .يف ظل هذه التغريات النمو  والبقاء 

واليت  ،اقتصاد ودولة ألياليت تعترب العمود الفقري  لالقتصاديات هو املؤسسات األساسيةاللبنة  إن            
التغريات اليت يشهدها العامل واليت  إشكاليةلكن هذه املؤسسات تواجه ، حتقيق التميز والتقدم إىلتسعى مجيعها 

بيئة خارجية شديدة وسريعة  إطاروهذا ما جيعل املؤسسات تعمل يف   ،أهدافهاتؤثر  مما ال شك فيه على 
 أهدافة داخلية تتماشى مع ئحيث تربز بينتج عنه أيضا تغري وبسرعة وشدة يف بيئتها الداخلية ي ،التغري

 أو ،القيادة أسلوب أو ،يتغري قائدها أو ،هذه املؤسسات إسرتاتيجيةفقد تتغري  ،املؤسسات ومتطلبات جناحها
تستجيب هلذه  أنب منها مما يتطل ،ث تغري على مستوى ثقافتها الداخليةدقد حي أو ،قد تغري يف هيكلها

التغريات ويف الوقت املناسب من خالل القيام بدراسة فعلية لكافة التغريات اليت حتدث يف بيئتها الداخلية 
  .واخلارجية واالستفادة منها استفادة قصوى

تصاد وخاصة يف ظل اق ،فيها واإلبداعومصدر التميز  ،وسر جناحها ،يعترب املوارد البشري قوام املؤسسات     
مما أصبح أحد  العناصر البارزة اليت ، اإلنتاجمبين على املعرفة أصبحت املعرفة فيه ميزة تنافسية ومورد من موارد 

 الداخلية  أويعتمد عليها يف حتقيق النجاح للمؤسسات يف ظل التغريات البيئية اليت حتدث يف البيئة اخلارجية 
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وجه من أجل ضمان املوارد  أكملعلى مبهامها وارد البشرية امل إدارةتقوم  أنللمؤسسة ، مما أدى بضرورة 

  .ة على مواجهة هذه التحدياتر القادالبشرية املناسبة 
هلا ملا هلا من أمهية   األماملوارد البشرية بل هي الوظيفة  إدارةمن الوظائف األساسية املوكلة على عاتق        

عملية وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب  أي  ،ريةكبرية على جناح املؤسسات هي توظيف املوارد البش
ءات اوهذا من خالل القيام بتصميم برنامج استقطايب مناسب يضمن استقطاب الكف ،ويف الوقت املناسب

بني املتقدمني لطلب  واملفاضلةاالختيار  بإجراءاتواملهارات املناسبة لشغل املناصب الشاغرة، مث القيام 
  . وبعدها اختاذ قرارات التعيني املناسبة للناجحني يف االختبارات،ختبارات الفعالة اال بإجراءالوظائف 

وظيفة تنمية املوارد البشرية للمؤسسات، حيث ال ميكن هلا من  أمهيةتربز  أيضاويف هذا العصر             
الفاعلة  األركانحد أات و جبعل مواردها البشرية يف مقدمة هذه التغري  إالمواكبة التطورات والتغريات احلاصلة 

وجعلهم أكثر مرونة  هلممن خالل القيام بتدريب وتعليم وتكوين العمال لنقل املهارات واملعارف املناسبة  ا،فيه
  .لتقبل التغري  والتعامل معه يف كل زمن ومكان

ة ئة يف بيلعرضة للتأثر بالتغريات احلاص  - توظيف وتنمية املوارد البشرية - وهذه املمارسات         
تويل هلا االهتمام البالغ حىت يكون هناك توظيف فعال وكفء يعطي للمؤسسة   أناملؤسسات مما يتطلب منها 

كما ميكنها من ضمان تنمية فعالة ،جدارات مناسبة جيعلها تنأى بنفسها عن كل هذه التغريات  كفاءات و
حتدث يف بيئة  أن يتوقع أوت اليت حتدث كل التغريا  مواجهةقدرة على  أكثرتكون حىت البشرية  هاملوارد

  .املؤسسة اخلارجية والداخلية
   مشكلة الدراسة 1-3

 أواملنتجات املناسبة  إنتاجوخاصة التميز والريادة من خالل  أهدافهاحتقيق  إىلتسعى املؤسسات 
لوقت فهي تواجه ويف نفس ا ،تقدمي اخلدمات املقبولة باجلودة املطلوبة حتقيقا هلدف احملافظة على الزبائن

مما يتطلب منها  ،مشكلة رئيسية وعويصة وهي شدة وسرعة التغريات اليت حتصل يف بيئتها اخلارجية والداخلية
الطرق املثلى والعالج الشايف ملواجهة هذه التغريات واالستفادة منها وجعلها يف صاحلها، ومن بني  إجياد

هلذه التغريات احلاصلة يف  أنحيث يعتقد ،وارد البشرية الوظائف املهمة داخل املؤسسة هي توظيف وتنمية امل
ٍنوعليه  ،بيئة املؤسسة أثر على هاتني الوظيفتني ا من خالل طرح  فا األسئلة  مشكلة هذه الدراسة ميكن بيا

 :اآلتية
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  ؟في المؤسسة البيئة الداخلية على توظيف الموارد البشريةالتغير في ما أثر : األولالسؤال الرئيسي 
  : كن جتزئته إىلومي

 ما أثر التغري يف اإلسرتاتيجية على توظيف املوارد البشرية يف املؤسسة؟  
  على توظيف املوارد البشرية يف املؤسسة؟ اهليكل التنظيميما أثر التغري يف  
  على توظيف املوارد البشرية يف املؤسسة؟ منط القيادةما أثر التغري يف  
 على توظيف املوارد البشرية يف املؤسسة؟ ةالتنظيمي ما أثر التغري يف الثقافة 
 ما أثر التغري يف املوارد على توظيف املوارد البشرية يف املؤسسة؟  

  ثر التغير في البيئة الداخلية على تنمية الموارد البشرية في المؤسسة؟أما  : الثانيالسؤال الرئيسي 
  :وميكن جتزئته إىل

  املوارد البشرية يف املؤسسة؟ما أثر التغري يف اإلسرتاتيجية على تنمية  
 على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟ اهليكل التنظيمي ما أثر التغري يف  
  على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟ منط القيادةما أثر التغري يف  
  على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟التنظيمية  ما أثر التغري يف الثقافة 
 املوارد على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟ ما أثر التغري يف  

  على توظيف الموارد البشرية في المؤسسة؟البيئة الخارجية في  تغيرالما أثر :  الثالثالسؤال الرئيسي 
  :إىلوميكن جتزئته 
 ؟يف املؤسسة ة االقتصادية على توظيف املوارد البشريةئما أثر التغري يف البي  
 ؟يف املؤسسة على توظيف املوارد البشرية والثقافية االجتماعية ما أثر التغري يف البيئة  
 ؟يف املؤسسة ئة السياسية والقانونية على توظيف املوارد البشريةيما أثر التغري يف الب  
 ؟يف املؤسسة  ما أثر التغري يف البيئة التكنولوجية على توظيف املوارد البشرية  
  املوارد البشرية يف املؤسسة؟ توظيفعلى  شرةاملبا ةياخلارج ةالبيئ التغري يف ما أثر  

  ؟في المؤسسة البيئة الخارجية على تنمية الموارد البشرية في  تغيرالما أثر  : الرابعالسؤال الرئيسي 
  : إىل ئتهوميكن جتز 
 ؟ يف املؤسسة ة االقتصادية على تنمية  املوارد البشريةئما أثر التغري يف البي  
  ؟يف املؤسسة  على تنمية املوارد البشريةوالثقافية  االجتماعية ما أثر التغري يف البيئة  
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 ؟يف املؤسسة  ئة السياسية والقانونية على تنمية املوارد البشريةيما أثر التغري يف الب  
 ؟يف املؤسسة  ما أثر التغري يف البيئة التكنولوجية على تنمية املوارد البشرية  
 اصة على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟البيئية اخلارجية اخليف  ما أثر التغري  

ا  اآلتيةسيتم وضع الفرضيات ،الدراسة  أسئلةعلى  اإلجابة أجلمن  فرضيات الدراسة 1-4 من اجل إثبا
  :أو نفيها

  البيئة الداخلية على توظيف الموارد البشرية؟للتغير في يوجد أثر   :األولىالفرضية الرئيسية 
  : وميكن جتزئتها إىل

 د أثر للتغري يف اإلسرتاتيجية على توظيف املوارد البشرية يف املؤسسة؟يوج  
  على توظيف املوارد البشرية يف املؤسسة؟ اهليكل التنظيمييوجد أثر للتغري يف  
  على توظيف املوارد البشرية يف املؤسسة؟ منط القيادةيوجد أثر للتغري يف  
  املوارد البشرية يف املؤسسة؟على توظيف التنظيمية يوجد أثر للتغري يف الثقافة 
  ؟على توظيف املوارد البشرية يف املؤسسةاملوارد يوجد أثر للتغري يف  

  يوجد أثر للتغير في البيئة الداخلية على تنمية الموارد البشرية في المؤسسة؟  :الثانيةالفرضية الرئيسية 
  :وميكن جتزئتها إىل

 وارد البشرية يف املؤسسة؟يوجد أثر للتغري يف اإلسرتاتيجية على تنمية امل  
  على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟ اهليكل التنظيمييوجد أثر للتغري يف  
  على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟ منط القيادةيوجد أثر للتغري يف  
 على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟ التنظيمية يوجد أثر للتغري يف الثقافة 
 على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟ املواردري يف يوجد أثر للتغ 

البيئة الخارجية على توظيف الموارد البشرية في في  لتغيرلثر أيوجد :  الثالثةالفرضية الرئيسية 
  المؤسسة؟

  :ويتم جتزئتها إىل الفرضيات الفرعية التالية
  ة؟ثر للتغري يف البيئة االقتصادية على توظيف املوارد البشريأيوجد  
  على توظيف املوارد البشريةوالثقافية  ثر للتغري يف البيئة االجتماعية أيوجد  
  ثر للتغري يف البيئة السياسية والقانونية على توظيف املوارد البشريةأيوجد  
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  ثر للتغري يف البيئة التكنولوجية على توظيف املوارد البشريةأيوجد  
  على توظيف املوارد البشرية يف املؤسسة؟ املباشرةثر للتغري يف البيئة اخلارجية أيوجد  

  في المؤسسة؟ البيئة الخارجية على تنمية الموارد البشرية في لتغيرليوجد أثر   :الرابعة الرئيسيةالفرضية 
  :ها إىل توميكن جتزئ
  ة االقتصادية على تنمية  املوارد البشرية؟ئيف البي يوجد أثر للتغري  
  ؟على تنمية املوارد البشرية والثقافية ماعيةيف البيئة االجتيوجد أثر للتغري  
  ؟يف البيئة السياسية والقانونية على تنمية املوارد البشريةيوجد أثر للتغري  
  ؟يف البيئة التكنولوجية على تنمية املوارد البشريةيوجد أثر للتغري  
 ؤسسة؟على تنمية املوارد البشرية يف امل املباشرةاخلارجية  يوجد أثر للتغري يف البيئة  

  الدراسةوأهداف  أهمية  1-5
  أهمية الدراسة

  :الدراسة من خالل أمهيةتربز 
 مواضيع  بأحدتم  اأكبرية من خالل   أمهيةحيث تكتسي هذه الدراسة طابع ذا : العلمية  األهمية

ية ة اخلارجيع التغريات البيئو تعلق مبوضت األ ،الساعة واملؤثرة كثريا على املؤسسات واالقتصاديات
حد الوظائف املهمة داخل املؤسسة أوأثر ذلك على  ،فكل مؤسسة تعاين من هذا التحدي ،والداخلية

 ؛فجاءت هذه الدراسة لتبني األثر املرتقب من ذلك ،وهي توظيف وتنمية املوارد البشرية
 مما ستسهم يف إعطاء نتائج  ،مكان هذه الدراسة هو شركة سولنغاز باجلزائر: األهمية العملية

ذا املوضوع وجعل أوللقادة كذلك من  ،مقرتحات فعالة للمؤسسات اجلزائريةو  جل االهتمام 
مما سيعود ذلك بالنفع على  ،مؤسساتنا قادرة على مسايرة التطورات والتغريات حمققة بذلك أهدافها

 .االقتصاد اجلزائري ككل
  :تتمثل أهداف هذه الدراسة يف: أهداف الدراسة  
  فكرة وضع  إىلالوصول  وإمكانية ،التوظيف الفعال للموارد البشرية داخل املؤسسةالتعرف على كيفية

 الرجل املناسب يف املكان املناسب؛
  تنمية املوارد البشرية باملؤسسة من خالل تصميم الربامج التدريبية بكيفية القيام   إىلالتطرق      

 املؤسسة؛ أهدافتعمل على حتقيق  أن وجعل هذه املوارد أكثر كفاءة وفعالية  مبقدورها ،املناسبة
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  وكيفية القيام باستغالهلا االستغالل ،التغريات اليت حتصل يف بيئة املؤسسة اخلارجية والداخلية  أهمبيان
 ؛األمثل

  على توظيف وتنمية املوارد البشرية؛ الداخليةمعرفة أثر تغريات البيئة 
  ة املوارد البشريةعلى توظيف وتنمي اخلارجيةمعرفة أثر تغريات البيئة. 

سيتم إتباع املنهج  ،ةاملتبناواختبار صحة الفرضيات  ،لإلجابة على اإلشكالية املطروحة: منهج الدراسة 1-6
منطقي مبقتضاها ينتقل الباحث من العام إىل اخلاص، يبدأ  استخالصوهو عبارة عن عملية  ،االستنباطي

على  االعتمادملقدمات،أما يف اجلانب امليداين سيتم بوضع مقدمات عامة مث التدرج إىل عناصر حتت هذه ا
 االجتماعيةمث القيام بتحليلها باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم  ،االستبيان كأداة جلمع املعلومات

SPSS للتوصل إىل النتائج والتوصيات.  
االدراس أسئلةوهذا انطالقا من ، اآليتتم بناء النموذج يس :نموذج الدراسة1-7   :ة وفرضيا

  نموذج الدراسة) 1-1(الشكل           

  
  

  
  
  
  
  
  
 

  
  

 إعداد الباحث: المصدر                                         
  
  

  المتغير المستقل
  
  
  

  اإلستراتيجية
  يميالهيكل التنظ

  نمط القيادة
 التنظيمية الثقافة

  الموارد
  

  البيئة االقتصادية
  والثقافية البيئة االجتماعية

  البيئة السياسية والقانونية
  البيئة التكنولوجية

  المباشرةالبيئة الخارجية 

 الداخليةالبيئة التغير في 

 التغير في البيئة الخارجية

  
 التابعالمتغير 

  توظيف
 الموارد البشرية

  نميةت
 الموارد البشرية

 األثر

 األثر
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  :لقد التزم الباحث باحلدود التالية  :حدود الدراسة 1-8
ا على نألنظرا  :بشريةالحدود ال توظيف وتنمية املوارد البشرية يف  الدراسة تدرس التغريات البيئية وتأثريا

الدراسة على من هلم عالقة بالتوظيف  إجراءفقد مت  ،الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز بالشرق اجلزائري
 والتنمية بكل املديريات والوحدات التابعة للشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز بكل واليات الشرق اجلزائري؛

هذه الدراسة باملديريات والوحدات التابعة للشركة اجلزائرية للكهرباء  إجراءن يتمثل مكا: لحدود المكانيةا
 والغاز بكل واليات الشرق اجلزائري؛

حيث مشلت جانب نظري   2015غاية  إىل  2009من  ابتداءالدراسة  إجراءسيتم  :الحدود الزمنية
 وجانب تطبيقي؛

تغريات اليت قد حتدث يف البيئة اخلارجية والداخلية بيان ألهم ال علىاقتصرت الدراسة  :موضوعيةالحدود ال
ا فتشمل التغريات يف البيئة اخلارجية االجتماعية أو السياسية  أوالتغري يف البيئة االقتصادية  :جبميع مكونا

كلها هي أو ،وتشمل البيئة الداخلية التغري يف إسرتاتيجية املؤسسة أو البيئة املباشرة ،والقانونية أو التكنولوجية
ومدى تأثري هذه التغريات   .ومواردها التغري يف ثقافتها التنظيمية  أو ،التغري يف منط القيادة أو ،التنظيمي

مكوناته وكذلك احلال  إىلحيث سيقوم الباحث بعدم تقسيم التوظيف ،على توظيف وتنمية املوارد البشرية 
على بيان أثر أهم التغريات  املباشرةلبيئة اخلارجية كما سيقتصر الباحث يف ا  .بالنسبة لتنمية املوارد البشرية

اليت حتدث يف الزبائن واملوردين على توظيف وتنمية املوارد البشرية يف دراسة احلالة دون التطرف للمنافسني 
  .باعتبار أن املؤسسة حمل الدراسة هي وحدها يف السوق وليس هلا منافسني يف جمال عملها

   الدراسةالتعريف بمتغيرات وميدان  1-9
وهلا تأثري  عليها  ،وهي جزء من بيئة املؤسسة تشمل كافة املتغريات اليت تقع بداخل املؤسسة:  البيئة الداخلية

ا واستغالهلا وتشمل ،ملا هلا من تغري  شديد وسريع  :وعليه جيب على املؤسسة معرفتها والتنبؤ 
 املؤسسة؛ إسرتاتيجية 
 ؛اهليكل التنظيمي 
 ؛منط القيادة 
 ؛ة املؤسسةثقاف 
 املوارد. 
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ويقصد الباحث بالتغري يف البيئة الداخلية ذلك التغيري الذي حيدث يف البيئة الداخلية نتيجة للتغري يف البيئة    

  .اخلارجية
ا : البيئة الخارجية املؤسسة تعمل بداخلها وتتمثل يف جمموعة  ألنهي جزء من بيئة املؤسسة تؤثر وتتأثر 
  :وتشمل ات اليت تتغري وتؤثر يف املؤسسةاملكونات واملتغري 
  ا متغريات كلية ليس بيئة خارجية عامة تشمل املتغريات اليت ال تستطيع السيطرة عليها أل

ا وبالتايل فهي ستحاول أن تتكيف معها لتستمر يف نشاطها وحتقق أهدافها  ،للمؤسسة عالقة 
  :وتتكون من
 ؛البيئة االقتصادية  
  ؛الثقافيةالبيئة االجتماعية و  
 ؛البيئة السياسية والقانونية  
 البيئة التكنولوجية.  

  وهي كل املتغريات اخلارجية واليت هلا عالقة مباشرة  وتسمى بالبيئة اخلاصةمباشرة بيئة خارجية
 :وتشمل وتؤثر عليها بقوة باملؤسسة 

 ؛املنافسني 
 ؛الزبائن 
 ؛املوردين 
 املنتجات البديلة. 

يف البيئة اخلارجية التغري الذي حبدث يف أحد املكونات السابقة أي التغري يف ويقصد الباحث بالتغري       
 .حد مكونات البيئة اخلارجية العامة أو املباشرةأ

تم باحلصول على املوارد البشرية املناسبة  إدارةهي وظيفة من وظائف  توظيف الموارد البشرية املوارد البشرية 
ـــل القيام املناسبة من خال أماكنهاووضعها يف   :بـ
 االستقطاب؛ 
 االختيار؛ 
 التعيني.  
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تسعى املؤسسة من خالهلا بتزويد  ،املوارد البشرية إدارةهي وظيفة من وظائف : تنمية الموارد البشرية
  :القدامى باملهارات واملعارف الالزمة املتعلقة بتأدية مهامهم على أكمل وجه تشمل أوالعمال اجلدد 
 التدريب والتكوين؛  
 ؛ليمالتع  
 التطوير.  

  
 الشركة الجزائرية للكهرباء والغازالتعريف 

  باإلنتاجمؤسسة وطنية متخصصة يف الكهرباء والغاز تقوم  إنشاءبعد االستقالل بدأ التفكري يف            
تقوم بذلك  واليت   (E.G.A)والنقل والتوزيع للمواطنني ، حيث كانت  املؤسسة الفرنسية كهرباء وغاز 

، والصادر 1969املؤرخ يف جويلية  69/59األمر رقم وبالفعل فقد مت مبوجب ،  1947جوان  يف أنشأت
 أوكلتولقد  ،مؤسسة سولنغاز كبديل عن الشركة الفرنسية إنشاء 10/08/1969باجلريدة الرمسية املؤرخة يف 

 . هلا مهمة نقل وتوزيع وتصدير الطاقة الكهربائية
بالطاقة والكهرباء  اإلمدادوالغاز هي شركة اقتصادية جزائرية  تتعامل يف جمال  الشركة اجلزائرية للكهرباءف      

شركة فرعية  39وأصبحت يف هذا العصر جممعا صناعيا له  ،نقل وتوزيع الكهرباء والغازو  إنتاجمن خالل 
قد ول  ،منحها احلق يف التدخل يف قطاعات أخرى الذيو  2002هلا يف  األساسيوهذا بعد صدور القانون 

بلغت نسبة التغطية  إذ .سامهت مسامهة كبرية يف الدفع بعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية باجلزائر
ذه الشركة أهميبني  اآليت واجلدول، من الغاز  43ما يفوق  97بالكهرباء أكثر من    .املعلومات املتعلقة 
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  2014لعام  ة للكهرباء والغازبعض األرقام المتعلقة بالشركة الجزائري): 1-1(الجدول 
351 539 MDA  Chiffre d'affaires 

  
597 962  MDA  Investissements 

  
1. SPE: 25 379  

 
Production Electricité:  

60 579 Gwh 
 

 

2. SKTM: 683 Gwh 

1. Tiers: 34 443 Gwh 

1. Electricité: 317 097 kms Longueur Réseau 
  

2. Gaz: 91 079 kms 

1. Electricité: 8 092 341 Nombre de clients  

2. Gaz: 4 249 857 

1. Permanents: 60697 
agents 

Ressource Humaine: 
 84 416 agents  

2. Temporaires: 23719 
agents 

  .شركة الجزائرية للكهرباء والغازللإعداد الباحث باالعتماد على الموقع  االلكتروني : المصدر
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دف سولنغاز إىل حتقيق اآليت      :و
 إىلىت حالكهرباء وتوزيعه ونقله داخل اجلزائر للمسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية و  إنتاج 

  خارج اجلزائر؛
  الوطن؛ أرجاءكافة   إىلتلبية حاجات املواطنني اجلزائرية من الغاز من خالل نقله  
 توزيع وتسويق الغاز باجلزائر وحىت خارجها؛  
 لطاقة بعد دراسته؛ترقية وتنمية كل شكل من أشكال ا  
 حماولة تقدمي وتطوير كل اخلدمات الطاقوية لتسهيل احلياة للجزائريني.  

  :كاآليتوالرئيس املدير العام   اإلدارةاجلمعية العامة وجملس : ويشرف على جممع سولنغاز  هيئات     
اجلمعية  وأمانةجلمعية العامة يرتأس اجلمعية العامة وزير الطاقة وحيضر املدير العام الجتماعات ا الجمعية العامة

ٍ تتوالها املؤسسة، و باعتبار الدولة هي املساهم الوحيد ف   :ن اجلمعية العامة تتشكل من ممثلي الدولة اآلتيةا
 الوزير املكلف بالطاقة؛ 
 الوزير املكلف باملالية؛ 
 الوزير املكلف مبسامهات الدولة؛ 
 ممثل عن رئاسة اجلمهورية؛ 
  بالتخطيط ،مسؤول عن املؤسسة مكلف 

  :وتتمثل مهام اجلمعية العامة يف 
 وضع الربامج العامة للنشاطات؛ 
 مراجعة تقارير املراجعني؛ 
 مناقشة حصيلة الشركة والنتائج احملققة؛ 
 القيام بفتح رأس مال الشركة زيادة ونقصان؛ 
 تعيني املراجعني املاليني والقانونني؛ 
 ي للشركة؛وضع االقرتاحات اخلاصة بتعديل القانون األساس 
 وضع املقرتحات اخلاصة بتغيري مقر الشركة؛ 
 خذ املسامهات يف الداخل واخلارجأالشركات و  إنشاء.  
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بصفة   اإلدارةجملس  ألعمالتتم رئاسته من قبل املدير العام للشركة وحيضر املديرون الفرعيون : اإلدارةمجلس 
لس منويتك األقلمرات يف السنة على  04ويتم االجتماع  ،استشاريون   :ون هذا ا
 ممثل عن وزارة الطاقة؛ 
 وزارة املالية؛ نممثل ع 
 ممثل عن وزارة التجارة؛ 
 ؛ممثل عن الوزارة املكلفة مبسامهات الدولة 
 ممثل عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية؛ 
 ممثل عن وزارة البيئة؛ 
 ممثالن عن العمال؛ 
 لسونلغاز؛ العام املدير الرئيس 
 لسونلغاز؛ التابع الكهرباء نقل لفروع امالع املدير الرئيس 
 لسونلغاز؛ التابع الغاز نقل لفروع العام املدير الرئيس 
 لسونلغاز؛ التابعة اإلنتاج فروع ألحد عام مدير رئيس 
 لسونلغاز التابعة التوزيع فروع ألحد عام مدير رئيس. 

  :يف  اإلدارةوتتمثل مهام  جملس 
  لعامة للنشاطات؛املصادقة على املشاريع والربامج ا 
 ؛املصادقة على ميزانية الشركة 
 املصادقة على العقود املربمة من قبل الشركة؛ 
 املصادقة على حصيلة الشركة وحسابات النتائج احملققة؛ 
 املصادقة على املسامهات املصرفية واملالية؛ 
 املصادقة على مشاريع فتح  رأس املال ومشاريع إنشاء الشركات؛ 
 ا القياديةاملصادقة على التن ا وأجور إطارا  .ظيم العام للشركة واتفاقيا
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 الرئيس المدير العام 
عن السري العام  األولالشركة وهو املسؤول  وإدارةيتوىل تسيري  إذللرئيس املدير العام سلطات واسعة      

         احلياة  الأعموميثل الشركة يف كافة  ،وقيادته على كافة مستخدمي الشركة إدارتهللمؤسسة وميارس 
  . اإلدارة أمور يفنوابه ملساعدته  إىلوميكنه ختويل جزء من صالحيته  ،املدنية 

  :اآليت 2006 -2004وتتمثل فروع جممع سولنغاز حسب تنظيم الفرتة 
  الكهرباء  إلنتاجسولنغازSPE؛ 
  مسري نقل شبكة الكهرباءGRTE؛ 
 مسري نقل شبكة الغاز GRTG؛ 
 صناعيةصيانة التجهيزات ال MEI؛ 
  نقل وتوزيع التجهيزات الصناعيةTRANSMEX؛ 
 واملنخفض للوسط  املتوسط الضغط مولدات وإصالح صيانة TRANSFO CENTRE؛ 
 للغرب واملنخفض املتوسط الضغط مولدات وإصالح صيانة  TRANSFO OUEST؛ 
 للشرق واملنخفض املتوسط الضغط مولدات وإصالح صيانة EST    TRANSFO؛ 
 ديد املركبات ملنطقة اجلزائر صيانة وجتMPVA؛ 
  صيانة وجتديد املركبات ملنطقة الغربMPVO؛ 
  صيانة وجتديد املركبات ملنطقة الشرقMPVE؛ 
  صيانة وجتديد املركبات ملنطقة اجلنوبMPVSµ؛ 
  التقنيات املعلوماتية SATINFO؛ 
  الوقاية والتنمية األمنية SPAS؛ 
  توزيع العتاد الكهربائي والغازيCAMEG. 

  :كما مشلت هذه املدة هيكلة وظيفة التوزيع ضمن أربعة الفروع التالية
 اجلزائر العاصمة؛ 
 منطقة الوسط؛ 
 منطقة الغرب؛ 
 منطقة الشرق.  
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  الدراسات السابقة 1-10
دكتوراه بعنوان أثر الثورة التكنولوجية  أطروحة) 2009محمد بن أحمد بن محمد الفزاري،  (دراسة 

وهدفت لطنة عمان، ساملوارد البشرية منوذج وزارة الرتبية والتعليم ب إدارةبرامج وسياسات املعاصرة على تقييم 
 :إىلهذه الدراسة 
 على  وأثرهااملوارد البشرية وحماور وحتديات الثورة التكنولوجية املعاصرة  إدارةعلى سياسات  التعرف

 تلك السياسات؛
  ارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان وحتديات الثورة املوارد البشرية يف وز  إدارةحتليل برامج وسياسات

 التكنولوجية؛
  الوقوف على اجيابيات ومقومات وسلبيات برامج وسياسات إدارة املوارد البشرية  يف وزارة الرتبية

 بسلطنة عمان يف ظل الثورة التكنولوجية؛
  :اآلتيةووضع الباحث الفرضيات 

 لتدريب والتعليم والبحث العلمي املواكبة للثورة العلمية هناك درجة ارتباط بني بناء خطط وبرامج ا
التكنولوجية وبني كفاءة سياسات إدارة املوارد البشرية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف مواكبة 

 متطلبات هذه الثورة؛
  هناك درجة ارتباط بني االستثمارات املوجهة خلطط وبرامج التعليم والتدريب والبحث العلمي

املواكبة للثورة العلمية التكنولوجية وبني كفاءة سياسات إدارة املوارد البشرية بوزارة الرتبية والتعليم 
 بسلطنة عمان يف مواكبة متطلبات هذه الثورة؛

  هناك درجة ارتباط بني تنسيق خطط وبرامج التدريب والتعليم والبحث العلمي املواكبة للثورة
ة سياسات إدارة املوارد البشرية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف العلمية التكنولوجية وبني كفاء
 مواكبة متطلبات هذه الثورة؛

  املوارد البشرية  مع  إدارةهناك عالقة ذات تأثري معنوي بني إعادة صياغة برامج وسياسات
قدرة وزارة الرتبية تضمينها العناصر املرتبطة بالتفاعل مع الثورة التكنولوجية والعلمية وبني زيادة 
 .والتعليم  على مواجهة التحديات احلالية والتعامل مع الفرص املستقبلية هلذه الثورة
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  :وخلصت الدراسة إىل 
   وجود عالقة ارتباط موجبة بني بناء خطط وبرامج التدريب والتعليم والبحث العلمي املواكبة للثورة

املوارد البشرية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف  العلمية التكنولوجية وبني كفاءة سياسات إدارة
 مواكبة متطلبات هذه الثورة؛

   وجود عالقة ارتباط موجبة بني االستثمارات املوجهة خلطط وبرامج التعليم والتدريب والبحث
ة الرتبية والتعليم العلمي املواكبة للثورة العلمية التكنولوجية وبني كفاءة سياسات إدارة املوارد البشرية بوزار 

 بسلطنة عمان يف مواكبة متطلبات هذه الثورة؛
  تنسيق خطط وبرامج التدريب والتعليم والبحث العلمي املواكبة للثورة بني وجود عالقة ارتباط موجبة

العلمية التكنولوجية وبني كفاءة سياسات إدارة املوارد البشرية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف 
 بة متطلبات هذه الثورة؛مواك
   املوارد البشرية  مع تضمينها  إدارةوجود عالقة ارتباط موجبة بني إعادة صياغة برامج وسياسات

العناصر املرتبطة بالتفاعل مع الثورة التكنولوجية والعلمية  وبني زيادة قدرة وزارة الرتبية والتعليم  على 
 .املستقبلية هلذه الثورةمواجهة التحديات احلالية والتعامل مع الفرص 

املوارد  إدارةبعنوان عالقة كفاءة وفعالية دكتوراه  أطروحة )2005خالد محمد كايد الحياصات، ( دراسة
 : إىلهدفت الدراسة و . األردنيةاملؤسسي يف املؤسسات الصحفية  باألداءالبشرية 
 تمعية احلاجات يةتلب يف ودورها وواقعها األردنية الصحفية املؤسسات مفهوم على التعرف   ؛ا
 املوارد إدارة إسرتاتيجية ملعرفة األردنية الصحفية املؤسسات على حتليلية ميدانية دراسة إجراء 

 ؛ الدراسة مبوضوع العالقة ذات املطبقة البشرية
 بإسرتاتيجية   يتعلق فيما املوظفني وعينة املديرين عينة يف واالختالف التطابق مدى على التعرف

 ؛ األردنية الصحفية املؤسسات يف البشرية واردامل إدارة
 ؛األردنية  الصحفية املؤسسات يف البشرية املوارد إدارة إسرتاتيجية وفاعلية كفاءة مدى على التعرف 
 ؛ األردنية  الصحفية املؤسسات يف البشرية املوارد إدارة تواجه اليت التحديات على الضوء إلقاء 
 بالكفاءة تتمتع  األردنية الصحفية املؤسسات يف البشرية املوارد ةإلدار  مقرتحة إسرتاتيجية تصميم 

 . والفاعلية
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  :اآلتية األسئلةوطرح 
 ؟ األردنية الصحفية يف البشرية املوارد إدارة إسرتاتيجية تطبيق عن الناجتة التكلفة ما 
 ؟ ةالصحفي املؤسسات البشرية املوارد إدارة إسرتاتيجية لصياغة املطلوبة املهارات ما 
 ؟ والتعليمات بالقوانني األردنية الصحفية املؤسسات يف العاملني األفراد التزام مدى ما 
 ؟ األردنية الصحفية املؤسسات يف العاملني األفراد تقدم درجة ما 
 ؟ األردنية الصحفية املؤسسات مستوى على األهداف حتقيق مدى ما 
 تمع مستوى على األهداف حتقيق مدى ما  ؟ احمللي ا
 ؟ السوق احتياجات تلبية على تساعد املنفذة البشرية املوارد إدارة إسرتاتيجية له 
 الصحفية املؤسسات تقدم على تساعد املنفذة البشرية املوارد إدارة إسرتاتيجية هل 
 ؟ األردنية 

  :اآلتيةووضع الفرضيات 
 وأدائها نيةاألرد املؤسسات الصحفية يف البشرية املوارد ختطيط كفاءة بني عالقة توجد ال 

 ؛املؤسسي
 وأدائها األردنية املؤسسات الصحفية يف البشرية املوارد ختطيط فاعلية بني عالقة توجد ال 

 ؛املؤسسي
 ؛املؤسسي وأدائها الصحفية األردنية املؤسسات يف والتعيني االختيار كفاءة بني عالقة توجد ال 
 ؛املؤسسي وأدائها األردنية الصحفية املؤسسات يف والتعيني االختيار فاعلية بني عالقة توجد ال 
 ؛ املؤسسي وأدائها الصحفية األردنية املؤسسات يف العاملني أداء تقييم كفاءة بني عالقة توجد ال 
 ؛املؤسسي وأدائها األردنية الصحفية املؤسسات يف العاملني أداء تقييم فاعلية بني عالقة توجد ال 
 ؛املؤسسي وأدائها الصحفية األردنية املؤسسات يف العاملني تدريب كفاءة بني عالقة توجد ال 
 ؛املؤسسي وأدائها املؤسسات الصحفية األردنية يف العاملني تدريب فاعلية بني عالقة توجد ال 

  : إىلوتوصلت الدراسة 
 يف املوارد البشرية ختطيط اسرتاتيجيات كفاءة بني إجيابية عالقة هنالك أن الدراسة نتائج أظهرت 

 ؛املؤسسي وأدائها األردنية فيةالصح املؤسسات
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 يف املوارد البشرية ختطيط اسرتاتيجيات فاعلية بني إجيابية عالقة هنالك أن الدراسة نتائج أظهرت 
 ؛املؤسسي وأدائها األردنية الصحفية املؤسسات
 يف  والتعيني االختيار اسرتاتيجيات كفاءة بني إجيابية عالقة هنالك أن الدراسة نتائج بينت

 ؛املؤسسي وأدائها األردنية الصحفية تاملؤسسا
 يف االختيار والتعيني اسرتاتيجيات فاعلية بني اجيابية عالقة هنالك أن الدراسة نتائج بينت كما 

 . املؤسسي وأدائها األردنية الصحفية املؤسسات
 يف العاملني أداء تقييم اسرتاتيجيات كفاءة بني إجيابية عالقة هنالك أن الدراسة نتائج أظهرت 

 . املؤسسي وأدائها األردنية الصحفية املؤسسات
 وأدائها أداء العاملني تقييم اسرتاتيجيات فاعلية بني إجيابية عالقة هنالك أن الدراسة نتائج أظهرت 

 . املؤسسي
 يف املؤسسات العاملني تدريب إسرتاتيجيات كفاءة بني إجيابية عالقة هنالك أن الدراسة نتائج بينت 

 املؤسسي وأدائها ةاألردني الصحفية
 يف املؤسسات العاملني تدريب اسرتاتيجيات فاعلية بني إجيابية عالقة هنالك أن الدراسة نتائج بينت 

 . املؤسسي وأدائها األردنية الصحفية
بعنوان أثر الثقافة التنظيمية  على أداء دكتوراه أطروحة ) 2008عبد اهللا بن عطية الزهراني، ( دراسة 

هدفت و . احلكومية واخلاصة املؤسساتة العربية السعودية دراسة ميدانية مقارنة بني العاملني باململك
  : إىلالدراسة 
  منوذج يفسر الثقافة التنظيمية يف  إىلالنظرية وامليدانية للتوصل  واألدبياتمراجعة الدراسات

 السعودية؛ املؤسسات
 حتليل عناصر الثقافة التنظيمية يف اململكة العربية السعودية؛ 
  لعناصر الثقافة  إدراكهمسة أثر االختالف يف اخلصائص الشخصية للعاملني على اختالف ادر

 السعودية؛ املؤسساتالتنظيمية يف 
  السعودية املؤسساتوعناصر الثقافة التنظيمية يف  للمؤسسةحتليل العالقة بني املتغريات التنظيمية 
 السعودية؛ املؤسسات يف التعرف على أثر  الثقافة التنظيمية على أداء العاملني 
  السعودية  املؤسساتالتوصل إىل نتائج تطبيقية أو عملية تساهم يف  تطوير. 
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  :اآلتيةووضع الباحث الفرضيات 
  السعودية باختالف إدراكهم لقيم الثقافة التنظيمية؛ املؤسساتخيتلف أداء العاملني يف  
 الشخصية للعاملني وإدراكهم لقيم  هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني االختالف يف اخلصائص

 الثقافة التنظيمية؛
  وقيم الثقافة التنظيمية يف  للمؤسسةبني املتغريات التنظيمية  إحصائيةهناك فروق ذات داللة

 السعودية؛ املؤسسات
  وأداءبني االختالف يف اخلصائص الشخصية والتنظيمية للعاملني  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة 

 ؛السعودية ملؤسساتاالعاملني يف 
  :إىلوتوصلت الدراسة 

  بني مخسة من أبعاد قيم الثقافة التنظيمية وبني كفاءة  إحصائيةوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة
 األداء ؛
   وجود عالقة ارتباط سالبة  ذات داللة إحصائية بني مخسة من أبعاد قيم الثقافة التنظيمية وبني

 كفاءة األداء ؛
 ة ارتباط ذات داللة إحصائية  بني املؤهل التعليمي وأي من أبعاد قيم الثقافة عدم وجود عالق

 .التنظيمية وكذلك عدم وجود عالقة بني املؤهل التعليمي وأي من قيم الثقافة التنظيمية
توظيف املوارد البشرية وأثرها  يف  إسرتاتيجيةماجستري بعنوان  رسالة )2009حسن فلح حسن،  (دراسة

 .ة التنافسية دراسة تطبيقية يف قطاع االتصاالت األردنيةحتقيق امليز 
  :هدفت  الدراسة إىل

  ؛األردنالتعرف على مستوى ممارسة إسرتاتيجية توظيف املوارد البشرية يف صناعة االتصاالت يف 
  توظيف املوارد البشرية واملزايا التنافسية يف صناعة االتصاالت  ةيإسرتاتيجتوضيح طبيعة التأثري بني

 ؛ألردنيةا
  األردنيةجمموعة من التوصيات للمؤسسات  إىلالتوصل. 

   :الفرضيتني  الرئيسية ووضع الباحث 
  توظيف املوارد البشرية وحتقيق ميزة الكلفة؛ إسرتاتيجيةبني   إحصائيةال يوجد تأثري ذي داللة 

 :اآلتيةوقسمها للفرضيات الفرعية 
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  ب املوارد البشرية وحتقيق ميزة الكلفة؛بني استقطا  إحصائيةال يوجد تأثري ذي داللة 
  بني اختيار  املوارد البشرية وحتقيق ميزة الكلفة؛  إحصائيةال يوجد تأثري ذي داللة 
  بني تعيني املوارد البشرية وحتقيق ميزة الكلفة؛  إحصائيةال يوجد تأثري ذي داللة 

  البشرية وحتقيق ميزة  توظيف املوارد إسرتاتيجيةبني   إحصائيةال يوجد تأثري ذي داللة   
 :االبتكار، وقسمها للفرضيات الفرعية التالية

 ال يوجد تأثري ذي داللة إحصائية  بني استقطاب املوارد البشرية وحتقيق ميزة االبتكار؛ 
 ال يوجد تأثري ذي داللة إحصائية  بني اختيار  املوارد البشرية وحتقيق ميزة االبتكار؛ 
 صائية  بني تعيني املوارد البشرية وحتقيق ميزة االبتكارال يوجد تأثري ذي داللة إح. 

املوارد البشرية  إدارةماجستري بعنوان ممارسات  رسالة )2010عبد المحسن أحمد حاجي حسن، ( دراسة
 .وأثرها يف حتقيق التميز املؤسسي، دراسة تطبيقية يف شركة زين الكويتية لالتصاالت اخللوية

  :إىلهدفت الدراسة 
  املوارد البشرية يف شركة زين الكويتية لالتصاالت اخللوية؛ إدارةممارسات  أمهيةعلى مستوى التعرف 
  املوارد البشرية على حتقيق التميز املؤسسي يف شركة زين الكويتية  إدارةالتعرف على أثر ممارسات

 لالتصاالت اخللوية؛
 زين شركة يف شريةالب املوارد إدارة ممارسات تفعيل بنجاح الكفيلة املقرتحات بيان 

  ؛ .اخللوية لالتصاالت الكويتية
  :اآلتيةلفرضية الرئيسية اووضع الباحث 

ال يوجد أثر  ذو داللة معنوية ملمارسات إدارة املوارد البشرية يف حتقيق التميز املؤسسي يف شركة زين 
  الكويتية لالتصاالت اخللوية

  :اآلتيةوقد قسمها للفرضيات 
 عنوية الستقطاب واختيار املوارد البشرية يف حتقيق التميز املؤسسي يف شركة ال يوجد أثر ذو داللة م

  زين الكويتية لالتصاالت اخللوية
  ال يوجد أثر ذو داللة معنوية للتدريب والتطوير  يف حتقيق التميز املؤسسي يف شركة زين الكويتية

 لالتصاالت اخللوية؛



 

46 
 

 إلطار العام والمنهجي للدراسةا.................... ..............................الفصل األول

 حتقيق التميز املؤسسي يف شركة زين الكويتية  ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لتقييم األداء يف
 لالتصاالت اخللوية؛

  ال يوجد أثر ذو داللة معنوية للتعويضات يف حتقيق التميز املؤسسي يف شركة زين الكويتية
 لالتصاالت اخللوية؛

  ال يوجد أثر ذو داللة معنوية للصحة والسالمة املهنية يف حتقيق التميز املؤسسي يف شركة زين
 .تية لالتصاالت اخللويةالكوي

  :اآلتيةوخلص الباحث للنتائج 
 اخلدمة  بتقدمي والتميز القيادي التميز حتقيق يف والتعيني لالستقطاب معنوية داللة ذي أثر وجود 
 .اخللوية لالتصاالت الكويتية زين شركة يف ( 0.05 ) مستوى عند
 مستوى اخلدمة عند بتقدمي والتميز القيادي التميز حتقيق يف األداء لتقييم معنوية داللة ذي أثر وجود 

 اخللوية؛ لالتصاالت الكويتية زين شركة يف ( 0.05 )
 مستوى اخلدمة عند بتقدمي والتميز القيادي التميز حتقيق يف للتعويضات  معنوية داللة ذي أثر وجود 

 اخللوية؛ لالتصاالت الكويتية زين شركة يف ( 0.05 )
 اخلدمة عند بتقدمي والتميز القيادي التميز حتقيق يف لصحة والسالمةل معنوية داللة ذي أثر وجود 

 .يف شركة زين الكويتية لالتصاالت اخللوية 0.05مستوى معنوية 
تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية  إشكالية: دكتوراه بعنوان أطروحة ) 2007حسين يرقي، (دراسة 

 .طراكادراسة حالة مؤسسة سون
  :إىلدراسة هدفت ال

  ؛على طبيعة التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية باملؤسسة االقتصادية فالتعر 
 ؛ف على القرارات املرتبطة باالستثمار يف تنمية املوارد البشرية باملؤسسة االقتصاديةر التع  
 ؛حتديد العوامل احلاكمة يف كفاءة وفعالية نظام تنمية املوارد البشرية باملؤسسة االقتصادية  
  ؛تنمية املوارد البشرية على األداء املتميِّز للمؤسسة االقتصادية إسرتاتيجيةمعرفة أثر  
 ات اليت تؤثِّر على تنمية املوارد البشرية باملؤسسة  دعلمي متكامل حيد لإجياد مدخ أهم املتغريِّ

  ؛االقتصادية
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 ا أحد الركائز األساسية لتحقيق تنمية املوارد البشرية باعتباره إسرتاتيجيةعلمي على أمهية  يلتقدمي دل
   ؛رات املتسارعة اليت تشهدها املؤسسات االقتصاديةو ميزٍة تنافسية يف ظل التط

 طراكامعرفة واقع وظيفة تسيري املوارد البشرية يف مؤسسة سون.  
 طراكاحتليل وتقييم السياسات املتعلقة بوظيفة املوارد البشرية مبؤسسة سون       .  
 طراك، وحتليل وتشخيص وتقييم امعرفة اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية اليت تنتهُجها مؤسسة سون

  .فعالية هذه االسرتاتيجيات
 عنها البحث، ووضع بعض االقرتاحات  سيسفرمن التوصيات على ضوء النتائج اليت د اقرتاح عد

  .طراكاؤسسة سونتنمية املوارد البشرية مب إسرتاتيجيةالالزمة لتحسني فعالية 
  يكون خطوة لجديدة تضاف إىل جمموعة البحوث والدراسات املتعلقة باملوضوع،  لبنةإضافة
يتعرض هلا الباحث يف هذا باحثني والدارسني إلجراء مزيٍد من البحوث حول النقاط واملسائل اليت مل لل

   .هلا البحث
  :ووضع الباحث الفرضيات التالية

  ُم على حتقيق التحإن أكرب التحدِّيات اليت ت ن يف مدى قدر ي املوارد البشرية تكمُ سريِّ ُ ل من  و واجه م
عترب نظام هالتوج ُ يهدف إىل حتقيق االستثمار الفعال  ابالعمليات إىل التوجه االسرتاتيجي، الذي ي

  ؛للموارد   البشرية وتنميتها؛ من أجل حتسني أداء املوارد البشرية باملؤسسة االقتصادية
 عائدا يف املدى الطويل للمؤسسة  ردتية املوارد البشرية من أكثر األنشطة االستثمارية اليت تُعترب تنم

  ؛االقتصادية
  عرف من خالل تقدير العائد والتكلفة هلذا تإن كفاءة نظام تنمية املوارد البشرية باملؤسسة االقتصادية

  ؛النظام
 ء إال من خالل حتقيق معدالت أدا تتمية ال إن فعالية نظام تنمية املوارد البشرية باملؤسسة االقتصاد

  ؛عالية لألفراد
  ؛ز للمؤسسة االقتصاديةيتنمية املوارد البشرية واألداء املتم إسرتاتيجيةتُوجد عالقة إجيابية بني  
 ؛ااسرتاتيجي اموقع لطراك حتتاإن وظيفة تسيري املوارد البشرية مبؤسسة سون  
  طراك إىل البعد االسرتاتيجياسونال تفتقد تنمية املوارد البشرية مبؤسسة. 
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  :إىلوتوصلت الدراسة 
  أدت بيئة األعمال احلديثة إىل إعادة النظر يف املوارد البشرية من منطلق املورد إىل منطلق رأس املال

اإلسرتاتيجي، وأصبح املورد البشري املورد احلقيقي لنجاح وتفوق املؤسسات ملا ميلكه من مهارات، بينما 
ا على املسامهة يف حتولت املوا رد املادية إىل عوامل مساعدة ونظرا لألمهية الفائقة للموارد البشرية وقدر

حتقيق أهداف املؤسسة، فقد أصبحت اإلدارة احلديثة تويل اهتماما متناسبا لقضايا املوارد البشرية اليت 
تحول من إطارها أصبحت تعترب أساس تنافسية املؤسسات، وهذا ما جعل وظيفة املوارد البشرية ت

 التسيريي إىل دورها االسرتاتيجي؛
  إن إدارة املعرفة هي الوحيدة القادرة على احلفاظ على األصل املعريف ملؤسسة األعمال واستكشاف

وضمان استخدام واألصل املعريف يف رفع مستويات األداء  ،الكنوز املعرفية اليت متتلكها تلك املؤسسات
االت يف ظل التحديات اليت يفرضها التحول حنو اقتصاد املعرفة، أصبح ينظر إىل  .التنظيمي يف كافة ا

و إن املؤسسة  .املوارد البشرية كأصول حقيقية ورأس مال اسرتاتيجي تفوق قيمته رأس املال املادي
ا التنافسية وينبغي أن يتوافر هلا فريق عمل  .الناجحة هي مؤسسة مرنة وقادرة على االحتفاظ بقدر

الضروري جدًا للمؤسسات لكي تتكيف مع التغري  غري أنه من. يتمتع بالدينامكية واإلبداعملتزم 
املستمر، فليست مراكز البحوث وحدها حباجة إىل اإلطالع واإلبداع  املستمر وتتشربه أن تلتزم بالتعلم

تعرف  ، واليت"تعليمية"للمؤسسات لكي تبقى منافسة وناجحة أن تصبح مؤسسات  بد فال. املستمرين
ا ا، وتعدل بأ ا وتفسريها ونقلها واالحتفاظ  سلوكها بصورة  مؤسسة متلك مهارة إبداع املعرفة واكتسا

 ؛هادفة، حبيث ينم عن معرفة وبصرية نافذة
  إن وظيفة تنمية املوارد البشـرية ميكـن أن حتقـق للمؤسسـة االقتصـادية عائـدا كبـريا يف مقابـل التكـاليف

ـــذا يتطلـــب األمـــر جهـــدا  وإن كـــان-الـــيت تتحملهـــا  ـــد ال يظهـــر حـــاال أو يف وقـــت قصـــري، ل بعـــض العائ
متواصال ومتابعة مستمرة يف املراحـل املختلفـة هلـذه الوظيفـة، فمـن أجـل حتقيـق األهـداف وبلـوغ الغايـات 
ـا  يف ظل املتغريات الراهنة يتطلب من املؤسسة االقتصـادية النظـر إىل عمليـة تنميـة املـوارد البشـرية علـى أ

 ؛طلب تنافسي هام يستدعي عمل شاق أساسه التسيري الفعالمت
 مل يتم إكساب العاملني املهارات  إن أفضل النظريات واألفكار وأساليب العمل يصعب تطبيقها ما

الالزمة للتنفيذ الصحيح، باإلضافة إىل ذلك فإنه كلما متت إعادة تصميم وتنفيذ العديد من خمرجات 
 ؛ة املوارد البشرية جيب تغيريهاالتنظيم فإن العديد من أنشط
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  هناك ارتباط ذو االجتاه الواحد بني إدارة املوارد البشرية واإلدارة العليا للمؤسسة، حيث ال تساهم
وعلى الرغم .إدارة املوارد البشرية يف تصميم السياسات والربامج اليت متكن من تطبيق اخلطة اإلسرتاتيجية

 يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية إال أن هذا املستوى من االرتباط  حيول  من أن إدارة املوارد البشرية تساهم
دون أخذ قضايا املوارد البشرية يف االعتبار يف مرحلة إعداد اخلطة ويؤدي ذلك إىل وجود خطة إسرتاتيجية 

 ؛ال تتسم بالفعالية املطلوبة
 طراك، إال أن هناك ايف مؤسسة سون بالرغم من تزايد ميزانية تنمية املوارد البشرية وكذا عدد املتدربني

جزءا كبريا من أثر التدريب والتنمية غري ملموس يف شكل نتائج وإجنازات؛ حيث أن أثر التدريب على 
إن هذا . العمل غري موجود، كما أن العائد على األفراد املدربني غري واضح من حيث حتسن األداء

ب املنهج االسرتاتيجي يف تنمية املوارد البشرية، واالنطالق اإلشكال يف تنمية املوارد البشرية يعود إىل غيا
واضحة تربطه باإلسرتاتيجيات العامة للمؤسسة من  إسرتاتيجيةيف أنشطتها دون وجود معايري وتوجهات 

  .املوارد البشرية من جانب آخر وإسرتاتيجيةجانب، 
ــة املــوارد البشــرية يف حتقيــق  يةإســرتاتيجماجســتري بعنــوان، دور رســالة  )2014عمــاد مســاعدية،  (دراســة تنمي

  .املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية دراسة حالة بعض املؤسسات
  :إىلهدفت الدراسة 
 املورد مع التعامل أمهية على والتأكيد البشرية املوارد تنمية إسرتاتيجية حول مفاهيمي إطار تقدمي 

 املؤسسة؛ يف مورد أهم باعتباره اتيجيإسرت  منظور وفق املؤسسة يف البشري
 التعلم؛ إسرتاتيجية التدريب، إسرتاتيجية :البشرية املوارد تنمية إسرتاتيجيات بعض إبراز 
 املؤسسة يف البشري املوارد جتاه خاصة االجتماعية، للمسؤولية املؤسسات تبين أمهية إبراز 

 االقتصادية؛
 يف ودورها اجلزائري االقتصادية املؤسسات يف البشرية املوارد تنمية إسرتاتيجية واقع على التعرف 

 للمؤسسات؛ االجتماعية املسؤولية حتقيق
 وإدماج االجتماعي املسؤولية حتقيق يف تساهم واليت املؤسسات إلدارة واقرتاحات توصيات تقدمي 

  إسرتاتيجي؛ منظور وفق البشرية املوارد تنمية خالل من املؤسسة يف أبعادها
  :  اآلتية ة الرئيسيةووضع الفرضي

  .االقتصادية اجلزائرية املؤسسات يف االجتماعية املسؤولية حتقيق يف دور البشرية املوارد تنمية إلسرتاتيجية
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  :إىلوقسمها 
 ؛متوسط الدراسة حمل املؤسسات يف البشرية املوارد تنمية إسرتاتيجية مستوى 
 ؛ضعيف الدراسة حمل املؤسسات يف االجتماعية املسؤولية مستوى 
 يف االجتماعية للمسؤولية االقتصادي البعد حتقيق يف دور البشرية املوارد تنمية إلسرتاتيجية   

 ؛الدراسة حمل املؤسسات
 املؤسسات يف االجتماعية للمسؤولية البيئي البعد حتقيق يف دور ة البشري املوارد تنمية إلسرتاتيجية 
 ؛الدراسة حمل
 يف االجتماعية للمسؤولية ي الجتماع ا البعد حتقيق يف دور يةالبشر  املوارد تنمية إلسرتاتيجية 

 .الدراسة حمل املؤسسات
 :إىلوتوصلت الدراسة 

 االجتماعية  للمسؤولية االقتصادي والبعد التدريب إسرتاتيجية بني ومتوسطة دالة ارتباط عالقة توجد
 ؛للمؤسسات

 االجتماعية  للمسؤولية االقتصادي البعدو  التعلم إسرتاتيجية بني ومتوسطة دالة ارتباط عالقة توجد
 ؛للمؤسسات

 االجتماعية  للمسؤولية البيئي والبعد التدريب إسرتاتيجية بني ومتوسطة دالة ارتباط عالقة توجد
 ؛للمؤسسات

 االجتماعية للمسؤولية البيئي والبعد التعلم إسرتاتيجية بني ومتوسطة دالة ارتباط عالقة توجد 
  ؛للمؤسسات

 االجتماعية للمسؤولية االجتماعي والبعد التدريب إسرتاتيجية بني ومتوسطة دالة رتباطا عالقة توجد 
 ؛للمؤسسات

 االجتماعية  للمسؤولية االجتماعي والبعد التعلم إسرتاتيجية بني ومتوسطة دالة ارتباط عالقة توجد
 .للمؤسسات
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البيئة الداخلية ومكونات  ماجستري بعنوان حتليل رسالة )2008حمد مبارك باوادي، أسالم (دراسة 
  .التخطيط االسرتاتيجي جبامعة حضر موت

  :إىلهدفت الدراسة 
 ؛جبامعة حضرموت الداخلية البيئة مكونات يف والضعف القوة جوانب معرفة 
 ؛حضرموت اإلسرتاتيجي جبامعة التخطيط مكونات يف الضعف القوة جوانب معرفة 
 موت حضر جبامعة اإلسرتاتيجي التخطيط عملية لتفعيل مالئمة اقرتاحات تقدمي. 

   :اآليتالسؤال الرئيسي وطرح الباحث 
 موت؟ حضر جبامعة اإلسرتاتيجي التخطيط و الداخلية البيئة مكونات ما  

   الفرعية التالية األسئلة إىلوقسمه 
 وجهة من موت جبامعة حضر الداخلية البيئة مكونات يف والضعف القوة جوانب ما 
 البحث؟ عينة نظر
 من موت جبامعة حضر االسرتاتيجي التخطيط مكونات يف الضعف و القوة نبجوا ما 

 البحث؟ عينة نظر وجهة
 القوة حول جوانب الدراسة عينة تقديرات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل 

 ؟واملؤهل العلمي ،اللقب الوظيفة،:للمتغريات تعزى الداخلية البيئة مكونات يف والضعف
 القوة جوانب حول الدراسة عينة تقديرات بني إحصائية اللةد ذات فروق توجد هل     

 واملؤهل اللقب ،الوظيفة:املتغريات إىل تعزى اإلسرتاتيجي التخطيط مكونات يف الضعف و
 العلمي؟

ا املعوقات تعوق من عدد تواجه موت حضر وتوصلت الدراسة إىل أن جامعة       باجتاه تفعيل مسري
ت الدراسة وجود  وأظهر  . اإلسرتاتيجية اإلدارة إىل مستويات اجلامعية باإلدارة الوصولو  اإلسرتاتيجي التخطيط
حداثة  إىل يرجع وهذا اإلسرتاتيجي التخطيط ومكونات ويف ،التنظيمية مكونات اجلامعة يف ضعف جوانب
 العناصر أحد أصبح الذي النهج اإلسرتاتيجي حتقق كي جبارة جهود إىل حتتاج الزالت اجلامعة وأن اجلامعة

ا اليت الضعف جوانبكما أرجع  الباحث  ،أهدافها وحتقيق اجلامعات لتقدم األساسية  إىل  الدراسة أظهر
 مخس يف إال للقوة تظهر جوانب مل :مها لسببني فقط الضعف جوانب علىاقتصر و  ، اجلامعية مكونات البيئة

 االجتماعية والتقاليد العادات مع التنظيمية الثقافة قتتواف ": هي التنظيمية الثقافة جانب يف فقرة،  فقط فقرات
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 خالل استثمار من دخلها مصادر لتنويع اجلامعية اإلدارة تسعى ":هي املالية يف املوارد وفقرتان ،"السائدة
 ".املتوقع النقدي التدفق بيانات اجلامعية بوجود اإلدارة تم "على تنص واألخرى ".املختلفة العلمية أنشطتها

 املعدات توفري جمال ويف ،جديدة كليات وفتح املباين يف جمال التوسع يف ،املادية املوارد جانب يف قرتنيوف
  .األعمال لتسيري

تنمية املوارد البشرية كمدخل اسرتاتيجي : ماجستري بعنوان رسالة )2009خضر شلتوت،  أماني(دراسة 
  .لوكالة يف قطاع غزةلتعظيم االستثمار  يف العنصر البشري دراسة على موظفي ا

  :إىلهدفت الدراسة 
 االت كأحد البشرية املوارد إدارة على التعرف  نظر وجهة ودراستها من األعمال، إدارة يف احليوية ا

 وأساس احلقيقة للمؤسسة الثروة أضحى الذي ،البشري للعنصر استثمار أفضل لتحقيق إسرتاتيجية
 ؛واستمرارها جناحها
 تسهل على استثمارها، وكيفية البشرية املوارد تنمية جمال يف متكاملة ةعلمي مادة وضع حماولة 

 ؛املوضوع ذا اإلملام الباحثني
 ؛استثمارها وكيفية البشرية املوارد بتنمية املتعلقة الوكالة وبرامج سياسة على التعرف 
 ؛البشرية املوارد بتنمية املتعلقة لالسرتاتيجيات الفعلي التطبيق مدى حتديد 
 البشرية املوارد بتنمية املوظفني ومعرفة وعي مدى قياس. 

  :اآلتيةووضع الباحث  الفرضيات 
 املوارد طرق استقطاب وتطوير لتخطيط واضحة سياسة لوجود معنوية بصورة مباشر تأثري هناك 

 ؛املوارد هذه استثمار تعظيم على البشرية
 تعظيم على املوارد البشرية وتعيني الختيار واضحة سياسة لوجود معنوية بصورة مباشر تأثري هناك 

 ؛االستثمار
 على تعظيم حديثة منهجية تدريبية وخطط برامج إلتباع معنوية بصورة مباشر تأثري هناك 

 ؛االستثمار
 تعظيم على واألجور واحلوافز املكافآت سياسات وإعداد لتصميم معنوية بصورة مباشر تأثري هناك 

 ؛االستثمار
 ؛البشرية يف املوارد االستثمار تعظيم على املتبعة التقييم لنظم عنويةم بصورة مباشر تأثري هناك 
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 املوارد يف تعظيم االستثمار على الوظيفي املسار وتطوير لتخطيط معنوية بصورة مباشر تأثري هناك 
 ؛البشرية
 ؛الشخصية للمتغريات تعزى املبحوثني استجابات بني إحصائية داللة ذات فروق هناك 

 اخلربة ،  سنوات ، عدد الوظيفية الدرجة العلمي،  املؤهل االجتماعية ؛  اجلنس احلالة العمر  :التالية
  .التدريبية الدورات عدد

  : إىلوتوصلت الدراسة 
 البشرية استقطاب املوارد طرق وتطوير لتخطيط جيدة وبصورة مباشر تأثري هناك أن الدراسة أكدت 

 أنه الدراسة أظهرت قد و،  % 71,3النسبة بلغت حيث ، البشري العنصر يف االستثمار تعظيم على
م الذين األفراد وخصائص مسات حتديد يتم  واخلربات واملعارف واملهارات واملؤهالت يتم استقطا

 واضحة إسرتاتيجية وجود على يدل وهذا ،جيد بشكل األشخاص النتقاء أفضل الشخصية واخلصائص
 ؛ناجح تطبيقها بشكل ويتم
 تعظيم على البشرية املوارد  وتعيني اختيار لطرق جيدة وبصورة مباشر تأثري اكهن أن الدراسة أكدت 

م وصقل احلاليني املوظفني قدرات تنمية على تعمل فالوكالة ، البشري العنصر يف االستثمار  مهارا
 ؛اخلربات وأصحاب الكوادر جذب إىل م باإلضافة واالحتفاظ

  تعظيم االستثمار على التدريبية للربامج ضعيف بشكل نولك مباشر تأثري هناك أن الدراسة أكدت 
 التدريب إسرتاتيجية خلل يف على تدل النسبة وهذه %6.69 النسبة كانت حيث البشري العنصر يف

 ؛للتدريب املخصصة امليزانية التدريبية أو الربامج استيعاب يف لقصور ذلك يعزى وقد املتبعة
 على تساعد ملوظفيها  الوكالة تقدمها اليت واحلوافز جورواأل املكافآت سياسة أن الدراسة أظهرت 

  ؛% 8.69 النسبة كانت حيث ضعيف بشكل ولكن املوظفني بأداء االرتقاء
 املوارد حول تنمية العينة أفراد آراء يف إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه الدراسة أظهرت 

 والدرجة االجتماعية للجنس واحلالة عزىي 0.05 مستوى عند االستثمار تعظيم يف أثرها و البشرية
 يعزى للعمر،وعدد العينة أفراد آراء يف إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة أظهرتكما  .الوظيفية
 .التدريبية الدورات وعدد العلمي، واملؤهل اخلربة، سنوات
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 إدارةدراسة واقع : وير التنظيميالتغيري يف التط إدارة: بعنوان أطروحة دكتوراه )2005ريم رمضان، ( دراسة 

  .يف سوريا املؤسساتالتغيري لتطوير 
  :إىلهدفت الدراسة 

  ؛األعمالالكشف عن االجتاه السائد جتاه التغيري غي منظمات 
 معرفة أنواع التغيري التنظيمي؛ 
 التغيري ومعرفة اإلسرتاتيجية املناسبة للتعامل مع التغيري؛ بإدارة اإلحاطة 
 مقاومة للتغري يف املؤسسات؛ اكتشاف مدى وجود 
 معرفة مدى وجود ارتباط بني أمناط التغيري املتبع وأمناط القيادة السائدة؛ 
  املؤسساتاقرتاح احللول والتوصيات إلجناح التغيري يف. 
  :اآلتيةالفرضيات  ومت طرح
 اختالف بني  تعمد منظمات األعمال إىل االستناد إىل النماذج العلمية عند إدارة التغيري، وال توجد

 منظمات القطاع العام واخلاص؛
 توجد عالقة بني بعض  املقاومات العلمية إلدارة التغيري السائدة وبني أمناط التغيري السائد يف املنظمة؛ 
  بأمناط القيادة املتعاون واملستشري  واملوجه وامللزم؛ املؤسساتتتأثر أمناط التغيري السائدة يف 
 ا تغيري يف التطوير التنظيمي من حيث تأثريها على ميكن اعتبار التغيري  يف م نظمات األعمال على أ

 األفراد العاملني  يف التنظيم؛
 توجد عالقة بني بعض املقاومات العلمية إلدارة التغيري وبني مقاومة التغيري. 

  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية
 املتعلقة بإدارة التغيري التنظيمي؛ ختتلف منظمات األعمال من حيث تبنيها للنماذج العلمية 
  ختتلف نسبة تبين منظمات األعمال يف القطاع العام للنماذج العلمية إلدارة التغيري التنظيمي عنه

 يف القطاع اخلاص؛
  وال يوجد فرق بني منظمات القطاع العام واخلاص؛ األعمالملقاومة التغيري يف منظمات  أمهيةيوجد 
  التغيري وبني مقاومة التغيري ؛ إدارةبعض املقاومات العملية السائدة يف وجود عالقة اجيابية بني 
  وبني منط القيادة السائد؛ املؤسساتعدم وجود مالئمة بني التغيري السائد يف 
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  يعترب دافعا للتغيري ألنهأمهية ظهور متغري البيئة اخلارجية. 
ثر توافق التخطيط االسرتاتيجي أ بعنوان أطروحة دكتوراه )2008،سحر محمد محمود فوطة(دراسة 

  .األردنالشركات املسامهة العامة يف  أداءوالتخطيط للموارد البشرية على 
  :هدفت الدراسة إىل

  لكل عملييت التخطيط االسرتاتيجي  األردنالتعرف على درجة تطبيق شركات املسامهة العامة يف
 والتخطيط املوارد البشرية؛

 أداءبني التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط للموارد البشرية على  التعرف على درجة تطبيق التوافق 
 الشركات املسامهة العامة يف األردن؛

  من حيث درجة تطبيقها  األردنالتعرف على الفروق بني قطاعات شركات املسامهة العامة يف
 للتوافق ما بني التخطيط االسرتاتيجي وختطيط املوارد البشرية؛

  التوافق ما بني  تأثريمن حيث  األردنقطاعات شركات املسامهة العامة يف التعرف على الفروق بني
 .أدائهاالتخطيط االسرتاتيجي وختطيط املوارد البشرية على 

  :إىلوتوصلت الدراسة 
  هناك عالقة توافق بني عملييت التخطيط االسرتاتيجي وختطيط املوارد البشرية يف الشركات العامة يف

 األردن؛
  ق التخطيط االسرتاتيجي وختطيط املوارد البشرية على أداء شركات املسامهة العامة يف ثر لتوافأهناك

 األردن؛
 املايل واخلدمي والصناعي يف درجة حتقيق : هناك فروق ذات دالة إحصائية ما بني القطاعات الثالثة

 التوافق بني التخطيط االسرتاتيجي وختطيط املوارد البشرية؛
 املايل واخلدمي والصناعي يف تأثري التوافق : ئية ما بني القطاعات الثالثةهناك فروق ذات دالة إحصا

 .بني التخطيط االسرتاتيجي وختطيط املوارد البشرية على أداء الشركات املسامهة
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التغيري التنظيمي  إسرتاتيجية أطروحة دكتوراه بعنوان )2007، دممح عمسيب عثمان حنان(دراسة

اجلودة الشاملة بالتطبيق على املنشىآت الصناعية يف السودان قطاع الصناعات  ارةإدمدخل  إطاراملخطط يف 
  .2006-2000الغذائية 

  :إىلهدفت الدراسة 
 التعرف على ماهية التغيري التنظيمي املخطط وأسابه ومصادره؛ 
 معرفة املفاهيم والربامج املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة؛ 
  أمام التطبيق الناجح للجودة الشاملة؛بيان املبادئ  والطرق للمؤسسات 
 دراسات العالقة بني تدخالت التغيري التنظيمي وإدارة اجلودة الشاملة.  

  : اآلتية األسئلةومت طرح 
 لتطوير الالزمة اإلدارية األساليب وتغيري تطوير إيل يؤدي الشاملة اجلودة إدارة تطبيق هل 

 ؟ الصناعية املؤسسات يف ( وخدمات سلع ) املخرجات
 الرضا عملية يف تساهم ال اليت احلالية التنظيمية الثقافة تغيري إيل يؤدي الشاملة اجلودة إدارة تطبيق هل 

 ؟ للمؤسسة والوالء
 ؟ الصناعية املؤسسات يف العاملني لدى واالبتكار اإلبداع خلق يف املدخل هذا دور هو ما 
 ىعل القيادة تأثري هو وما ؟ ؤسساتامل يف املدخل هذا تطبيق عملية يف دور العليا لإلدارة هل 

  ؟ التغيري إحداث
  :كاآليتكل الفرضيات اخلاصة بالدراسة    إثبات إىلوتوصلت الدراسة 

 ؛ططاملخ التنظيمي التغيري وإحداث اإلدارية القيادة منط بني إحصائية داللة ذات عالقة يوجد 
  ؛الشاملة اجلودة إدارة يقوتطب للتغيري املؤسسات حاجة بني إحصائية داللة ذات عالقةيوجد 
 ؛الشاملة اجلودة إدارة تطبيق وجناح العليا اإلدارة التزام بني إحصائية داللة ذات عالقة يوجد 
 الشاملة اجلودة وإدارة املختلفة التنظيمي التغيري تدخالت بني إحصائية داللة ذات عالقة يوجد. 
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واقع التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية نوان أطروحة دكتوراه بع)  2008 موفق محمد الضمور، (دراسة 
  . األردنللقطاع العام يف 
  : إىلهدفت الدراسة 
   ؛األردنيةالتعرف على واقع التخطيط االسرتاتيجي  يف الوزارات 
   العوامل املؤثرة على التخطيط االسرتاتيجي؛ أهمبيان 
   اتيجي؛تقدمي احللول ملواجهة العوامل املؤثرة على التخطيط االسرت 
  تقدمي توصيات ومقرتحات تساهم يف عملية التخطيط االسرتاتيجي. 

  :الدراسة إليهاومن النتائج اليت توصلت 
 التخطيط البشرية وممارسة املوارد إدارة أنشطة بني إحصائية داللة ذات إجيابية ارتباط عالقة يوجد 

 ؛األردنية الوزارات يف البشرية املوارد إلدارة اإلسرتاتيجي
  التخطيط البشرية وممارسة املوارد استقطاب بني إحصائية داللة ذات إجيابية ارتباط عالقة جديو 

 ؛األردنية الوزارات يف البشرية املوارد إلدارة اإلسرتاتيجي
 وممارسة التخطيط البشرية املوارد اختيار بني إحصائية داللة ذات إجيابية ارتباط عالقة يوجد 

 ؛األردنية الوزارات يف البشرية املوارد إلدارة اإلسرتاتيجي
 التخطيط البشرية وممارسة املوارد وتطوير تدريب بني إحصائية داللة ذات إجيابية ارتباط عالقة يوجد 

 .األردنية الوزارات يف البشرية املوارد إلدارة اإلسرتاتيجي
م يقوموا بدراسة وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو أن كل الدراسات السابقة ل       

التغير الذي يحدث على مستوى البيئة الداخلية والخارجية كما أنها لم تقم بالربط بين متغيري التغير في 
         البيئة الداخلية والخارجية وتوظيف وتنمية الموارد البشرية، كما أن هذه الدراسة متعلقة بمؤسسة 

دراسة مميزة عن الدراسات السابقة ولم يتم التطرق إليها أن هذه ال يعتبرن الباحث اٍ جزائرية ، ومن ثم ف
 .من قبل

  وعينة الدراسة مجتمع  1-11
ة على توظيف وتنمية املوارد يواليت ترمي إىل معرفة أثر التغريات البيئ ،بناءا  على أهداف الدراسة             

كون هذا املوضوع له عالقة بإطارات الشركة ول ،البشرية يف الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز بالشرق اجلزائري
فان جمتمع الدراسة يتكون من مجيع اإلطارات واملوظفني الذين هلم عالقة بتوظيف وتنمية املوارد البشرية بشركة 
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حيث أن يف كل والية هلا مديرية ووحدات توزيع يف عدة دوائر   ،الكهرباء والغاز بكل واليات الشرق اجلزائري
وبعد سلسلة املقابالت تبني أن  ،البواقي وباتنة وأمدات إنتاج يف بعض الواليات مثل عنابة هلا  وح أنكما 

  :من اآليتكون تجمتمع الدراسة ي
  توزيع مجتمع الدراسة حسب الواليات) 2-1(جدول

  العدد  الوالية
  10  الطارف
  14  عنابة
  10  قاملة

  10  سوق أهراس
  12  تبسة

  12  سكيكدة
  12  جيجل
  14  سطيف

  10  برج بوعريريج
  12  باتنة

  10  أم البواقي
  10  خنشلة
  14  قسنطينة

  10  ميلة
  160  العدد

  المعنية ياتباالعتماد على المقابالت مع إدارة المديريات والوحدات عبر الوال الباحثإعداد : المصدر
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 توزيع مجتمع الدراسة حسب الواليات) 2-1(الشكل

  
 Excelماد على برنامج الباحث باالعت إعداد: المصدر

 
  :هلم دخل يف  على أن  فذلك يدل هلم عالقة بالتوظيف والتنمية  األفراد معىن كون 
 استقطاب املوارد البشرية من خالل إعداد الربامج االستقطابية والسهر على جناحها؛ 
 إجراءات االختبار واالختيار بكل أشكاهلا؛ 
 إجراءات التعيني؛ 
 دربني واملتدربني ومكان التدريب ووقت التدريب؛من هلم دخل يف اختيار امل 
 من هلم دخل يف اختيار املادة التدريبية وتقييم نتائج التدريب. 
ذه الدراسة ونظرا لتعذر القيام مبسح شامل جلميع أفراد جمتمع الدراسة فأمن            ٍ جل القيام           نه سوف ا

ٍ كون الدراسة شاملة على مجيع الواليات وقد يعتمد على عينة مسحوبة من كل والية حىت ت حث اختار البا
  :كاآليتمن كل والية لتكون العينة    %50نسبة 
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  عدد عينة الدراسة حسب كل والية)3-1(جدولال

  العدد  الوالية 
  05  الطارف

  07  عنابة
  05  قاملة

  05  سوق أهراس
  06  تبسة

  06  سكيكدة
  06  جيجل
  07  سطيف

  05  برج بوعريريج
  06  باتنة

  05  أم البواقي
  05  خنشلة

  07  قسنطينة
  05  ميلة

  80  العدد
  إعداد الباحث: المصدر

   مصادر جمع المعلومات1-12
  :مت اللجوء إىل مصدرين أساسني جلمع املعلومات مها  

ثل يف الكتب واليت تتم ،مت اللجوء ملصادر البيانات الثانوية للدراسةملعاجلة اإلطار النظري : المصادر الثانوية
بيئة املؤسسة وتوظيف وتنمية املوارد والدراسات السابقة اليت تناولت  ،واألحباث،املقاالت  ،الدوريات ، العربية

  واليت اعتمدنا عليها يف بناء اإلطار النظري؛  والكتب باللغة األجنبية  البشرية ،
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ع البيانات األولية من خالل االستبيان كأداة ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع البحث مت مج: المصادر األولية
دف الوصول لنتائج  أفراد عينة الدراسة،ووزعت على  ،غرضلصممت خصيصا هلذا او  ،للدراسةرئيسية 

ا   .اجلانب النظريندعم 
  المستخدمة اإلحصائية األساليب 1-13
  :كاأليت  اخلماسي لإلجابة على عبارات اإلستبانة ليكارتمقياس  اعتمادلقد مت    

  ال أوافق بشدة؛ لالختيار 1إعطاء درجة 
  ال أوافق؛ لالختيار 2إعطاء درجة 
  لالختيار حمايد؛ 3إعطاء درجة 
  لالختيار أوافق؛ 4إعطاء درجة 
  لالختيار أوافق بشدة 5إعطاء درجة  
 :تكون كما يلي اإلحصائيةوداللتها 

  إجابات األسئلة وداللتها )4-1(الجدول
  وسط احلسايبال  الرمز  ةاإلجابة عن األسئل

  1.80إىل أقل من  1من   1  بشدة غري موافق
  2.6إىل أقل من  1.80من   2  غري موافق

  3.4إىل أقل من  2.6من   3  حمايد
  4.2إىل أقل من 3.4من   4  موافق

  فأكثر 4.2  5  موافق بشدة
  540، ص2007عبد الفتاح الصيرفي، : المصدر

  :إلحصائية اآلتيةوسيعتمد الباحث على األساليب ا     
 حماور احلسابية، واالحنرافات املعيارية لتحديد األمهية النسبية الستجابات عينة الدراسة جتاه  األوساط

  ؛وأبعاد الدراسة
 ما متغري تكرار فئات معرفة ألغراض أساسي بشكل األمر هذا يستخدم والتكرارات، املئوية النسب 

  يتعلق بالبيانات الشخصية ألفراد العينة املدروسة؛ املبحوثة فيما الدراسة عينة وصف يف وتفيد
 كرونباخ ألفا اختبار Cronbach's Alpha للتأكد من درجة ثبات املقياس املستخدم؛ 
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  اختبارKolmogorov - Smirnov للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات؛ 
  حتليل التباين األحاديANOVA ملعرفة الفروقات  اإلحصائية؛ 
 ؛اإلحصائيةه ملعرفة مصادر الفروقات اختبار شيفي  
 ؛ختبار مدى صدق وصحة فرضيات الدراسةال بريسون معامل االحندار ومعامل االرتباط 
  املعرفة بتوظيف وتنمية املوارد  وإدارةاجلودة الشاملة  إدارةمعامل االرتباط سبريمان ملعرفة عالقة

 .البشرية
 

  أداة الدراسة 1-14
تماد على أدبيات هذه الدراسة والدراسات السابقة املتعلقة باملتغريات املستقلة والتابعة باالع :بناء أداة الدراسة

وجهت ألفراد عينة الدراسة باعتبارها األنسب جلمع املعلومات يف  استبانةقام الباحث بتصميم  ،هلذه الدراسة
  :أساسيني جزأينمثل هذه الدراسات وقد مت تقسيمها إىل 

 انات الشخصية ألفراد عينة الدراسة مت فيه وضع أسئلة خاصة بالعمر؛ خاص بالبي الجزء األول
 اجلنس، املستوى الدراسي، اخلربة؛

 توضع فيه أسئلة متعلقة مبتغريات الدراسة حيث اشتملت على أربعة حماور كما يلي :الجزء الثاني: 
 ؛البيئة الداخليةمت طرح األسئلة املتعلقة بتغريات : احملور األول 
 مت طرح األسئلة املتعلقة بتغريات البيئة اخلارجية ؛: ثايناحملور ال 
 مت طرح األسئلة املتعلقة بتوظيف املوارد البشرية؛: احملور الثالث 
 مت طرح األسئلة املتعلقة بتنمية املوارد البشرية :احملور الرابع. 
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  اختبار ثبات أداة الدراسة
  نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة) 5-1(جدولال

 معامل الصدق معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور واألبعاد
  0.95 90.7 05 البعد األول
 0.94 90.2 05 البعد الثاين
  0.95 90.5 05 البعد الثالث
 0.94 90.2 05 البعد الرابع

 0.94 90.0 05 البعد اخلامس
 0.94 89.4 25 المحور األول
 0.95 90.7 05 البعد األول

الثاين البعد  05 89.8 0.94 
 0.95 90.4 05 البعد الثالث
 0.94 90.2 05 البعد الرابع

 0.95 90.4 05 البعد اخلامس
 0.94 89.4 25 المحور الثاني
 0.95 90.6 07 المحور الثالث
 0.95 90.9 07 المحور الرابع

 
  spssإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر

 
مما  ،% 60كبرية واكرب من   واألبعادمعامل الثبات لكل احملاور ول السابق يتبني أن ومن خالل اجلد       

 األساليبخمتلف  وإجراءجيعلها مؤهلة للقيام بالدراسة ما وهذا  ،الدراسة تتميز بالثبات أن أداة جيعلنا نقول
     الثالث مبعدل ثبات  مث احملور ،% 90.9مبعدل ثبات  األوىلاحتل احملور الرابع املرتبة  إذ، اإلحصائية

كل معامالت   أنكما نالحظ .% 89.4والثاين بنفس معامل الثبات  األولجاء احملور  وأخري،  % 90.9
  .الصدق مرتفعة مما يدل على صدق أداة الدراسة وصالحيتها للتحليل اإلحصائي
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 للتوزيع الطبيعيأداة الدراسة مدى إتباع  اختبار
  مدى إتباع أداة الدراسة للتوزيع الطبيعياختبار نتائج ) 6-1(الجدول

  مستوى املعنوية  Kolmogorov – Smirnov  العنوان  الرقم
 0.056  0.015  البعد األول  1
 0.057 0.011  البعد الثاين  2
 0.088 0.010  البعد الثالث  3
 0.107 0.011  البعد الرابع  4
 0.067  0.011  البعد اخلامس  5
 0.498 0.091  المحور األول  6
 0.481 0.015  البعد األول  7
 0.078 0.014  البعد الثاين  8
 0.059 0.018  البعد الثالث  9
 0.213 0.010  البعد الرابع  10
 0.122 0.015  البعد اخلامس  11
 0.143 0.013  المحور الثاني  12
 0.131 0.014  المحور الثالث  13
 0.140 0.016  المحور الرابع  14

 
 spssالعتماد على مخرجات إعداد الباحث با: المصدر

  
كرب أمستويات املعنوية كلها  ألنالدراسة تتبع التوزيع الطبيعي  أداة أنومن خالل اجلدول السابق يتنب          

البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ورفض  أنسيجعلنا من قبول الفرضية البديلة اليت تقول  وهذا ما ،0.05من
وهذا ما سيجعلنا من إجراء االختبارات  ،البيانات التوزيع الطبيعي تباعإة القائلة بعدم يالفرضية الصفر 

البيانات  ألنومن مثة فانه ميكن إجراء االختبارات املعلمية  ،30كرب من أكما أن عدد أفراد العينة املعلمية،
  .سوف تكون تقارب التوزيع الطبيعي
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 خصائص عينة الدراسة 1-15
  ستوزيع عينة الدراسة حسب الجن

 يبينان توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس اآلتياناجلدول والشكل 
 

  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس)7-1(جدولال
  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  37.5  30  ذكر
  62.5  50  أنثى

موع   100  80  ا
  spssإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر

  لجنستوزيع عينة الدراسة حسب ا) 3-1(الشكل

  
  

  Excelإعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
بنسبة  50غت لب إذأكرب من الذكور  اإلناثنسبة  أن نبيت اجلدول والشكل السابقنيومن خالل       

وهو أمر طبيعي نظرا لزيادة عدد النساء يف ، %  37.5بنسبة  30الذكور فقد بلغ عددهم  أما،  62.5%
 كما   جلنس على حساب اآلخر أولويةطبيعة هذه املناصب ليس فيها  أنكما ،لمات منهم اجلزائر وخاصة املتع
  .اإلطاراتبكثرة خاصة يف جانب  اإلناثشركة سولنغاز تستقطب  أن أيضا  ميكن تفسري ذلك
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  توزيع عينة الدراسة حسب السن

 يبينان توزيع عينة الدراسة حسب السن اآلتيان اجلدول والشكل
  

 توزيع عينة الدراسة حسب السن)8-1(جدولال
 السن التكرار النسبة المئوية

35أقل من  9 11.3  
33.8 27 35-40  
37.5 30 41-50  
50أكرب من  14 17.5  
موع 80 100  ا

  spssإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات :المصدر
 

  توزيع عينة الدراسة حسب السن) 4-1(الشكل

 
  Excelماد على برنامج إعداد الباحث باالعت:المصدر

  
 50و  41بني  أعمارهمهي اليت ترتاوح  األكربالنسبة  أنيتبني اجلدول والشكل السابقني ومن خالل       

 سنة  40 إىل 35 أعمارهمتليها مباشرة الفئة اليت ترتاوح ، % 37.5ما يشكل نسبة ،  30سنة بعدد 
كما ، أعمارهممما سينعكس على ،ذوي خربة كبرية  اراتإطالعينة املختارة غالبيتها تشكل  أن إىلويرجع ذلك 

م لتكون مفتاح جناح  أن   .هلاذلك مفيد بالنسبة للشركة حيث ميكن استغالل خرب
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 اجلدول والشكل اآلتيان توزيع العينة حسب املستوى نييب: توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي
  :الدراسي

  المستوى الدراسي توزيع عينة الدراسة حسب)9-1(جدولال
  النسبة المئوية  التكرار  المستوى الدراسي

  3.8  3  بكالوريا فأقل
  48.8  39  ليسانس

  33.8  27  مهندس دولة
  8.8  7  ماجستري
  5  4  دكتوراه
موع   100  80  ا

  spssإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات :المصدر
  

  توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي) 5-1(الشكل

   
  

  Excelإعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 مرأوهو  ،غالبية عينة الدراسة من محلة ليسانس أن نيالسابقوالشكل  نالحظ من خالل اجلدول        

فمن املتوقع ،متوقع كون هذه الدراسة اهتمت فقط مبن هلم عالقة بالتوظيف والتنمية وهلم خربة يف جمال العمل 
مثل  أنحيث  ،أيضامتوقع  أمروهو  ،ليسانس هم الفئة الغالبة لتليها مستوى مهندس دولة أصحابيكون  أن
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هذه الشركة هلا قدرة على استقطاب  أن أيضاهذه الشركات تستقطب دائما هذين املستويني، ومن املالحظ 
 أنفأقل حيث  يابكالور هم مستوى  األقلالنسبة  أنالشهادات العليا املاجستري والدكتوراه، يف حني  أصحاب

املستوى الدراسي ماسرت  أما ،مراكز يف هذه الشركة أصحابهذا املستوى وبزيادة اخلربة املكتسبة أصبحوا 
وهذا املستوى هو حديث نوع ما يف  ،فالعينة ال حتتوي على هذا املستوى نظرا للخربة املتوفرة يف عينة الدراسة

ائيا يف اجلدول وا ،اجلزائر   .لشكل السابقنيلذلك مت إمهاله 
  :اخلربة اجلدول والشكل اآلتيان توزيع العينة حسب نييب: توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة

  توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة)10-1(جدولال
  النسبة المئوية  التكرار  الخبرة

  11.3  9  5قل من أ
5 -10  35  43.8  

  45  36  10كرب منأ
موع   100  80  ا

  spssاالعتماد على مخرجات إعداد الباحث ب:المصدر
  

  توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة) 6-1(الشكل

  
  Excelإعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
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حصة  أن إذ ، أن عينة الدراسة تتمتع خبربة كبرية اجلدول والشكل السابقنيما ميكن قوله من خالل          

لتحتل ،الدراسة  أسئلة علىالعينة  إجاباتكس اجيابيا على هلا خربة تفوق العشر سنوات مما سينع األسد
على  اإلجاباتختدم هذه الدراسة من حيث دقة  أيضاوهي  35سنوات بعدد  10 إىل 5بعدها فئة من 

  .سنوات 5من  األقلاخلربة  بحاأصفهم  األخريةيف املرتبة  أما،  األسئلة
  :والية العملوالشكل اآلتيان توزيع العينة حسب  اجلدول نييب: توزيع عينة الدراسة حسب والية العمل

  والية العملتوزيع عينة الدراسة حسب )11-1(جدولال
  النسبة المئوية  التكرار  الوالية
 6.3  05  الطارف
 8.8  07  عنابة
 6.3  05  قاملة

 6,3  05  سوق أهراس
 7,5  06  تبسة

 7,5  06  سكيكدة
 7,5  06  جيجل
 8,8  07  سطيف

 6,3  05  برج بوعريريج
 7,5  06  باتنة

 6,3  05  أم البواقي
 6,3  05  خنشلة
 8,8  07  قسنطينة

 6,3  05  ميلة
موع  100  80  ا

  spssباالعتماد على مخرجات  إعداد الباحث: المصدر
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  توزيع عينة الدراسة حسب والية العمل) 7-1(الشكل

  
  

  Excelإعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
عينة الدراسة قسمت بني مجيع الواليات  أن اجلدول والشكل السابقنيقوله من خالل ما ما ميكن        

طبيعة جمتمع الدراسة وهو من له عالقة بالتوظيف والتنمية فنجده متقاربا  إىلويرجع ذلك  ،وجاءت متقاربة
  .عرب خمتلف الوحدات واملديريات عرب خمتلف الواليات الشرقية

  خالصة  1-16
ووضع الفرضيات املناسبة لكل فرضية حىت  ،الدراسة إشكاليةطرح  إىلالتطرق يف هذا الفصل مت         

كما مت وضع ،هذه الدراسة واملنهج املستخدم فيها  وأهداف أمهيةرفضا، وبيان  أونستطيع اختبارها قبوال 
ات السابقة اليت تناولت بيان خمتلف الدراس إىلتصور عن النموذج املقرتح هلذه الدراسة ، ليتم التطرق بعدها 

املنهجي للدراسة وخاصة بيان  اإلطار إىلمتغريات الدراسة لنستفيد منها يف التحليل، ليتم التعرض بعدها 
ا عينة متكونة من عدد متنوع من العمال الذين هلم عالقة بالتوظيف وتنمية  تبنيجمتمع وعينة الدراسة واليت  أ
البواقي، باتنة، خنشلة، قسنطينة،  أم، تبسة ، أهراسف، عنابة، قاملة، سوق الطار : املوارد البشرية عرب واليات

ا إلجراءوهي عينة كافية  .برج بوعريريجو  سكيكدة، جيجل، سطيف     .هذه الدراسة والقيام باختبار فرضيا
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  تمهيد 2-1

اات املؤسس تنشط ا من املواد  أنحيث  ،يف بيئة تؤثر فيها وتتأثر  املؤسسات تتحصل على مدخال
ٍ ولذلك ف ،اخلارجية خمرجات تسوقها للبيئة إىلبتحويلها  األولية والبشرية من هذه البيئة وتقوم ن معرفة هذه ا

ا أخاصة  هلا،البيئة وكيفية حتليلها مهم جدا بالنسبة  ن فاولذلك  ،نه يرتكها دائما يف حالة يقظة مما حييط 
  .امبالتفصيل وطرق حتليله اهم مكونتهمأهذا الفصل يهتم بيان البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة و 

  البيئة وخواص  مفهوم  2-2
ا الباحثتعددت املفاهيم    ن يف هذا و املقدمة لتعريف بيئة املؤسسة، نظرا الختالف الزوايا اليت ينظر 
افعرفت على الشأن،  واليت ) ال أوسواء ميكن قياسها ( املتغريات الداخلية واخلارجية  أوجمموعة العوامل   أ

التنظيمي ، واليت  األداءوكفاءة اليت حيتمل أن تؤثر على فعالية  أوخارجه، واملؤثرة  أوتقع داخل حدود التنظيم 
وعند النظر هلذا ؛ )192، ص2010،  بالل خلف السكارنة(  اإلدارةمن قبل  إدراكهاال يتم  أو إدراكهايتم 

وهذه العوامل قد تكون  األهدافتؤثر على حتقيق  أيبيئة املؤسسة تؤثر عليها  أننه قد بني أالتعريف جنده 
 . خارجية أوداخلية 

ا أيضاوعرفت        والتنظيمية  اإلداريةوالعوامل واملكونات اليت تؤثر يف املمارسات  األبعادجمموعة  بأ
ا وطبيعة العالقة بينها اإلدارةوتتطلب من  ،واإلسرتاتيجية  إجيادحبيث تستطيع  ،فهم لطبيعة هذه البيئة وتفاعال

 وإمكانيةتجددة باستمرار صيغ التعامل معها وبشكل متوازن وحركي ويعطي للمؤسسة قدرات م أفضل
، 2009، إدريسخالد محمد بن حمدان ووائل محمد ( النتائج املرغوب فيها جراء هذا الفهم أفضلاحلصول على 

جل حتقيق أوركز هذا التعريف على ضرورة فهم وقياس ومعرفة العوامل املؤثرة على بيئة املؤسسة من  ،)71ص
 .املسطرة األهداف

كل المتغيرات والعوامل والمكونات واألبعاد   بأنهاومن خالل ما سبق يمكن تعريف بيئة المؤسسة       
والتي تم  ،ال أوالتي تؤثر على عمل المؤسسة وخاصة تحقيق النتائج المرغوب فيها، وقد يمكن قياسها 

 إيجادجل أأم ال ، المهم ال بد من معرفة تفاعالتها وطبيعة العالقة بينها من  اإلدارةمن قبل  إدراكها
ن معرفة وحصر هذه العوامل التي قد تمثل نقاط قوة اٍ ، ومن ثم فاألهدافأفضل سبل التعامل لتحقيق 

استغالل الفرص  أونه العمل على تعزيز القوة ومعالجة الضعف أتهديدا من ش أوفرصا  أو، اضعف أو
  .المرجوة األهدافنحو تحقيق  األمانربة التهديد، مما سيجعل المؤسسة تسير في قاطرة ومحا
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  ) 192، ص2010،بالل خلف السكارنة( : ميكن حصر خواص البيئة يف و 
  داخل حدود املؤسسة، وهي كلها عوامل مؤثرة  أويدخل يف مفهوم وإطار البيئة كل ما يقع خارج

 تها؛فجيب معر 
  البيئة متعددة منها ما ميكن قياسها  ومنها ال ميكن قياسها؛عوامل ومتغريات 
  تؤثر كل العوامل البيئية الداخلية واخلارجية على مدى حتقيق املؤسسات ألهدافها ومستوى أداء

 األنشطة املختلفة وتكاليفها؛
  ف ،ال أوهلذه املتغريات البيئية  إدراكهان املؤسسات قد يتم ألنظرا ٍ الف فعالية اخت إىلن ذلك يؤدي ا

ا، وميكن النظر للبيئة على  أخرى إىلمن مؤسسة  اإلدارة ما متثله من قيود وما متنحه من فرص  أ
 وتسهيالت؛

  تعزل نفسها على العامل اخلارجي فبقاء ومنو املؤسسات  أننظام غري مفتوح ال ميكن  املؤسسةباعتبار
ا دون يمربوط بكيفية التعامل مع الب وتعرف املؤسسات باملؤسسات  ،حتاول تغيريها أنئة اليت تعمل 

، يف حني حتاول بعض املؤسسات منع هذه األهدافاملتفاعلة وهي اليت تتفاعل مع البيئة لتحقيق 
 .وحينئذ يطلق عليها باملؤسسات الفعالة ،تقوم بتغيري البيئات أوالتغيريات املعادية يف البيئة 

  مفهوم التحليل البيئي  2-3
 إىلعملية حتليل مكونات البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة ، للوصول نه أعلى عرف التحليل البيئي ي       

ميثل جمموعة  إذئة الداخلية واكتشاف الفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية، ينقاط القوة والضعف يف الب
يف بيئتها الداخلية واخلارجية ، مما املؤسسة لتحديد مدى التغري  إدارةاملستخدمة من قبل  واألدواتالوسائل 

خالد محمد بن حمدان ووائل ( يسهم يف زيادة قدرة اإلدارة العليا على حتديد أهدافها ومركزها االسرتاتيجي

فالتحليل االسرتاتيجي وفقا هلذا التعريف يتمثل يف قيام إدارة املؤسسة  إذا، )71، ص 2009، إدريسمحمد 
ا أن حتصل يف بيئة املؤسسة واملرتقب حدوثها من اجل زيادة كفاءة العمل  مبعرفة أهم التغريات اليت من شا

 .اإلداري
ة وحتديد أفضل سبل فهم املؤسسة لبيئتها  الداخلية واخلارجي أيضا بأنه   البيئي التحليلكما يعرف       

، إدريسخالد محمد بن حمدان ووائل محمد ( االستجابة للتغريات السريعة واستغالهلا باجتاه حتقيق أفضل أداء

وركز هذا التعريف على ضرورة االستجابة للتغريات البيئية من خالل القيام بالتحليل البيئي ، )72، ص 2009
 .األهداف أفضلن ذلك يعمل على حتقيق أل
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كافة الدراسات والتحاليل البيئية اخلارجية سواءا    بأنه عملية تشمل للمؤسساتالتحليل البيئي وعرف      
  .)192، ص2010بالل خلف السكارنة، ( خاصة وكذلك البيئة الداخلية للمؤسسة أوكانت عامة 

دف معرفة  املؤثرةنه القيام بفحص وتقييم  وحتليل للعوامل واملتغريات أعلى  أيضاوعرف       على املؤسسة 
 ).93، ص 2008حمد مبارك باوادي، أسالم (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

المؤسسة بتحليل بيئتها الداخلية  إدارةومن خالل ما سبق فان التحليل البيئي يتمثل في قيام      
التغيرات الحاصلة والمرتقب حصولها في هذه  أهمورصد  ،التحليل البيئي أدواتوالخارجية باستعمال 

  .األهدافسبل االستجابة  السريعة لها لتحقيق  أفضل إليجادئية يالب
  مفهوم البيئة الخارجية للمؤسسة 2-4

  :من التعاريف اليت وردت يف تعريف البيئة اخلارجية للمؤسسة، نذكر ما يلي
  حتت تأثريها من خالل التعامل  املؤسساتالبيئة اخلارجية هي جممل املكونات والعناصر اليت تقع

     املباشر وغري املباشر ، وتتشكل من خالل هذا التعامل عالقات مركبة تعطي دالالت ونتائج 
 ؛)152، ص2013ماجد عبد المهدي مساعدة ( خمتلفة
 غري مباشر يف عمليات  أوة من عوامل هلا تأثري مباشر البيئة اخلارجية هي كل ما حييط باملؤسس

 ؛)152ص، 2013ماجد عبد المهدي مساعدة، ( واختاذ القرارات اإلسرتاتيجيةالقرارات  ةصناع

  أومشويل  تأثريالبيئة اخلارجية هي جممل العناصر واملكونات اليت تقع خارج حدود املؤسسة وهلا 
ماجد عبد المهدي ( القصري األمديف  اإلدارةجزئي على املؤسسة وغالب ما تقع خارج سيطرة 

 ؛)152ص، 2013مساعدة، 

مجموعة من العناصر والعوامل التي تقع  بأنهاالبيئة الخارجية  ومن خالل ما سبق يمكن تعريف       
جل اكتشاف الفرص أخارج المؤسسة والتي لها تأثير عليها ويجب على المؤسسة دراستها وتحليلها من 

  .الموجودة فيها واالستفادة منها ومعرفة التهديدات لتجنبها في الوقت المناسب
  :دراسة البيئة اخلارجية يف أمهيةوتتمثل 
  اءاملناسبة لتحقيقها ، سوا اإلسرتاتيجيةبشكل دقيق ووضع  األهدافمتكني املؤسسة من حتديد 

 كانت أهداف إسرتاتيجية أو تشغيلية؛
 إمكانية معرفة وبسهولة املوارد املتاحة والطريقة املناسبة الستغالهلا استغالال أمثال؛ 
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  القيام بدراسة السوق وحتديد نطاقه وجماالت املعامالت املتاحة أمامها من سلع وخدمات وطرق
 ؛ومنافذ التوزيع وخصائص املنتجات املراد إنتاجها، ومعرفة القيود املفروضة على املؤسسة 

  معرفة خمتلف عالقات التأثري والتأثر  باملؤسسات املختلفة. 
  :املراحل  املوضحة يف الشكل اآليتحتليل البيئة اخلارجية مير ب إن

  حل تحليل البيئة الخارجيةامر ): 1- 2( الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  280، ص2007، إدريسطاهر محسن منصور ووائل محمد صبحي : المصدر
حتليل البيئة اخلارجية، وهذه اخلطوات متسلسلة جيب  إلجراءاملراحل الضرورة  أهميبني الشكل السابق       

ا متتالية، كما نالحظ  أنعلى املؤسسة  ن ألهذه اخلطوات هو القيام بفحص دقيق للبيئة  أساس أنتقوم 

  جيةر فحص وتدقيق تأثريات البيئة اخلا
  

  التعرف على طبيعة البيئة
  

  التعرف على قوى البيئة اخلارجية
  

  حتديد املركز التنافسي للبيئة
  

  حتديد الفرص والتهديدات
  
  
  

 املوقف االسرتاتيجي للمؤسسة
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جل اختاذ القرارات املناسبة، واهلدف من هذه أمن  ،ذلك يساعد على احلصول على املعلومات الالزمة
 .اخلطوات هو حتديد املوقف االسرتاتيجي للمؤسسة

  مفهوم البيئة الداخلية2-5
ا البيئة الداخلية تعرف         التنظيمي الداخلي املرتبط بشكل حمدد ودقيق بالتطبيقات املستوى البيئي بأ

  .)184، ص،2013ماجد عبد المهدي مساعدة، (اإلدارية والتنظيمية للمؤسسة
اوتعرف البيئة الداخلية أيضا             اإلداريةالداخلية والقرارات اليت تتخذها املستويات  األنشطةجممل  بأ

      اإلدارية وأنظمتهاتغريات يف سياسات املؤسسة وهيكلها  التنظيمي  إدخالواليت قد تربر  ،املختلفة
 األهدافالداخلية لكي توضع تلك  األفعالتغيري جممل  إىلتتغري وحتتاج  أيضاهي  األهداف أنكما املختلفة،  

ومن خالل ما سبق يمكن تعريف . )2010و نعمة عباس الخفاجي،  طاهر محسن منصور( موضع تنفيذ فعال
بيئة الداخلية بأنها جميع المتغيرات الداخلية التي تؤثر على المؤسسات والتي يمكن السيطرة ال

 .اإلستراتيجية، الهيكل التنظيمي، القيادة، الثقافة والموارد: والتحكم فيها من قبل المؤسسات وتشمل
  :)184ص ،،2013ماجد عبد المهدي مساعدة، ( يف ة البيئة الداخليةدراس وأمهية أهدافوتتمثل 

 العليا أكثر  لإلدارة اإلسرتاتيجيةالفهم الدقيق للبيئة الداخلية سوف يعمل على جعل اخليارات  إن
 واقعية وقابلة للتنفيذ ؛

  مثال ؛أوالكفء ملكونات البيئة وعناصرها استغالال  األمثلالعمل على االستغالل 
 فرصة وجتنب التهديدات؛ أياغتنام  إمكانية 
 والقطاعات والصناعات   األعمالئة الداخلية ميكن املؤسسة من معرفة طبيعة يالفهم اجليد للب إن

 ؛األعمالالنجاح يف هذه  وإمكانيةالعايل  األداءاليت تستطيع املؤسسة فيها تقدمي وحتقيق 
  بيان ومعرفة التطور احلاصل يف خمتلف موارد املؤسسة بطريقة سهلة ومنهجية ومنظمة وتوجيهه حنو

 ؤسسة؛امل أهدافخدمة 
 واليت تشكل القاعدة  ،العليا بالرتكيز على املوارد األساسية للمؤسسة اإلدارة أمامالفرصة  إتاحة

 .األهدافهلا يف املنافسة وحتقيق   األساسية
جنبا نظرا للرتابط بينهما  إىلحتليل البيئة الداخلية واخلارجية مهمان بالنسبة للمؤسسة ومها يكونان جنبا  إن   

  :وهو ما يبينه الشكل اآليت
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  الترابط بين التحليل الخارجي والداخلي للبيئة): 2-2(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  322، ص2007، إدريسطاهر محسن منصور ووائل محمد صبحي : المصدر

  
هناك ترابط بني البيئة اخلارجية العامة  أن إذهناك تداخل يف بيئة املؤسسة ،  أنيظهر الشكل السابق         

جيرب املؤسسة على  أننه أواخلاصة والبيئة الداخلية للمؤسسة، وكل تغري على مستوى البيئة اخلارجية من ش

  االقتصادية -
  االجتماعية -
  السياسية والقانونية -
  التكنولوجية -
  الزبائن - الثقافية -

  املوردون -
  املنافسون -
  املمولون -
 احلكومة -

 التسویق

 اإلنتاج والعملیات

 التوزیع

 الشھرة

 المالیة

 المعرفة

 الموارد البشریة
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وظائف  أنالقيام بتغيري على مستوى بيئتها الداخلية من أجل التكيف مع هذا التغري احلاصل، كما نالحظ 
ذه التغرياتاملؤسسة هي اليت تتأثر بقو    .ة 

  :مكونات البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة من خالل  الشكل اآليت أهموميكن بيان 
  

  مكونات البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة): 3- 2( لشكلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  149، ص2010صالح عباس، : المصدر
  
  

  
  
  

  االجتماعية                                  االقتصادية                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدميغرافية                                                                                                          الثقافية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التكنولوجية                                              والقانونية                                              السياسية
  
  

  
  

  املوردون                                                           الزبائن
  
  
  
  
  
  
  

  احلكومة                                                    املنافسون
  
  
  
  
  

 النقابات                                               الدائنون

  
 اإلسرتاتيجية -
 اهليكل -
 القيادة -
 الثقافة -
 املوارد -

 البيئة اخلاصة

 البيئة العامة

 البیئة الداخلیة
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  : Hiriyappa, 2008, pp30-35)(البيئة اخلارجية العامة للمؤسسة تتكون من أنالشكل السابق يظهر إن  
 البيئة االقتصادية؛  
 البيئة االجتماعية والثقافية؛  
 البيئة السياسية والقانونية؛  
 البيئة الدميغرافية؛  
 البيئة التكنولوجية.  

  :وتتكون البيئة اخلارجية املباشرة للمؤسسة من
 املوردون؛  
 الزبائن؛  
 املنافسون؛  
 احلكومة والنقابات؛  
 الدائنون. 

  :فتتكون منالبيئة الداخلية  أما
 ؛اإلسرتاتيجية 
 اهليكل التنظيمي؛ 
 القيادة؛ 
 ؛الثقافة 
 املوارد.  

  المؤسسة إستراتيجية 2-6
يف امليدان العسكري  اإلسرتاتيجيةظهرت وتعين باللغة العربية الصراط و ،اجنليزي  إسرتاتيجيةكلمة   أصل إن      

دف  كاظم نزار (  مناسبة إسرتاتيجيةفكانوا خيططون ممن خالل وضع  ك،جناح احلروب واملعار  إىلوكانت 

   :فقد ظهرت عدة تعاريف هلا منها  ، وإنطاقا من اجلذور العسكرية  )21:، ص2004الركابي، 
وهو خبري عسكري أن اإلسرتاتيجية Clausewitch   )   (Johnson et autres ,2005, p22يرى        

تركيز القوات، اقتصاد القدرات، حرية التحرك، ونظرا للتشابك املوجود (: عبارة عن ترابط ثالثة عناصر، وهي
الني االقتصادي والعسكري، وبعد انتشار مصطلح احلرب االقتصادية وازدياد حدة املنافسة بني    بني ا

اتيجية من قبل متخذي القرارات، والقائمني على ممارسة عمليات التسيري بدأ االهتمام باإلسرت و املؤسسات، 
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  واإلدارة يف املؤسسات، حيث أصبحت املؤسسات الناجحة حترص على نشر الفكر اإلسرتاتيجي بني 
م بعد إسرتاتيجي يتمثل يف زيادة قيمة املؤسسة من وجهة نظر العمالء واملسامهني  املديرين، حبيث تعكس قرارا

 .تمع ككلوا
ا) ( Alfred Chandler , 1989, p76ويعرفها        حتديد األهداف والغايات األساسية طويلة  على أ

  . األجل للمؤسسة، واختيار طرق التصرف وختصيص املوارد الضرورية بغرض حتقيق هذه األهداف
اأيضا ب اإلسرتاتيجيةوتعرف                للمؤسسة التنافسية املزايا بني تربط شاملة و متكاملة و موحدة خطة أ
 تنفيذها خالل من للمؤسسة األساسية األهداف حتقيق من للتأكد ، تصميمها يتم اليت البيئية التحديات و

  .)39،  ص2005خالد محمد كايد الحياصات، (  " املؤسسة بواسطة اجليد
السياسات وفقا لإلمكانيات واملوارد املتاحة وهناك من يركز على أمهية اإلسرتاتيجية يف ختطيط وتطبيق       

االت األنشطة اليت تعمل فيها املؤسسة وختصيص موارد  للمؤسسة، ويعترب إعداد إسرتاتيجية للمؤسسة اختيار 
   .)J.P Détrie et autres,  1997, p09 ( هلا بطريقة تضمن البقاء والنمو

تصورات حديثة لإلسرتاتيجية، حيث يقتضي حسبهما إعطاء Parhald و Hamelوقد أعطى كل من     
  :املوايلتعريف شامل لإلسرتاتيجية ثورة على جل املفاهيم املرتبطة باإلسرتاتيجية كما يوضح اجلدول 
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  التصورات الحديثة لإلستراتيجية): 1-2(جدول ال

  وإمنــــا  ليس فحســب
  مواجهة التحديات املنافستية

  .العمليات يئة-
  .حتول املؤسسة-
  .رفع النصيب من السوق-

  .جتديد اإلسرتاتيجيات-
  .حتول القطاع-
  .رفع النصيب الفرص اجلديد-

  ختيل للمستقبل
  .اإلسرتاتيجية كتعلم -
  .اإلسرتاتيجية كتموقع -
  .التخطيط اإلسرتاتيجي -

  .اإلسرتاتيجية ترك التعلم -
  .اإلسرتاتيجية كبصرية -
  .اإلسرتاتيجيةاهلندسة  -

  التعبئة من أجل املستقبل
  .اإلسرتاتيجية كرصد للموارد -  .اإلسرتاتيجية كاستغالل للوسائل املتاحة -

  الوصول األول
  .املنافسة يف إطار القطاع العام -
  .التفوق يف املنتجات واملنافسة بني املؤسسات -
  .احلصول على أكرب جناح تسويقي -
  .السوقتقليص آجال الطرح يف  -

  .املنافسة بعد إعادة رسم القطاع -
  التفوق يف جمال املهارات األساسية واملنافسة بني -
  .التحالفات 
  .الوصول إىل أكرب اكتشافات األسواق اجلديدة -
  .قليص آجال السبق العاملي ت-
  

  29، ص2007عبد المليك مزهودة، ، : المصدر
املؤسسة يف  أهدافالتصور احلديث لإلسرتاتيجية يركز على حتقيق  أنومن خالل اجلدول السابق يتنب         

إذ ال ميكن ألي مؤسسة حتقيق النجاح إال من خالل بناء اإلسرتاتيجية املناسبة  ،ظل البيئة الشديدة التغري
  .املبنية على التحليل البيئي
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  :ـتم وتركز اإلسرتاتيجيةكون   جندها تتفق يف أننا إال لإلسرتاتيجيةوبالرغم من تعدد التعاريف املقدمة 
 عالقة املؤسسة ببيئتها الداخلية واخلارجية؛  
  ختطيط وحتديد السياسات واألهداف طويلة األجل؛  
 الرتكيز على املوارد وأساليب ختصيصها على األعمال واألنشطة املختلفة؛  
 املسامهة يف دعم املركز التنافسي للمؤسسة. 

  ):22-20، ص ص 2007حمد ماهر، أ( اآلتيةتتضمن األبعاد  اإلسرتاتيجية إن
 مرتابط وموحد وكامل للقرارات؛ أسلوبهي  اإلسرتاتيجية 
  ؛األجلالطويلة  أهدافهاوسيلة أساسية لتحديد رسالة املؤسسة يف ظل  اإلسرتاتيجيةتعترب 
  كوسيلة للتعرف على املركز التنافسي للمؤسسة؛  اإلسرتاتيجيةتعترب 
 بة للفرص والتهديدات املوجودة يف البيئة اخلارجية ونقاط القوة والضعف توضح كاستجا اإلسرتاتيجية

 املتوفرة يف البيئة الداخلية؛
  للمؤسسة؛ اإلداريةكنظام لتوزيع املهام و املسؤوليات على املستويات   اإلسرتاتيجيةتعترب 
   املرتبطة باملؤسسة األطرافبكافة  اإلسرتاتيجيةتتعلق. 

   :(Philip Sadler, 2003 , p10) يف اإلسرتاتيجيةوتتمثل عناصر 
  الرسالة؛ 
  املؤسسة؛ أعمالحتديد 
 حتديد نوع منتجات املؤسسة؛ 
  ؛األهداف 
  نقاط القوة والضعف؛ 
 الفرص والتهديدات؛ 
 عوامل النجاح الرئيسية؛ 
 القرارات الرئيسية؛ 
 القدرات والكفاءات؛ 
 التخطيط واجلدولة؛ 
 التنفيذ؛ 
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  الدائمةامليزة التنافسية.  
  :تتمثل يف لإلسرتاتيجيةوهناك ثالثة مستويات 

  على مستوى المؤسسة ككل
، املنتج، السوق األهدافيهتم هذا املستوى ببيان اخلصائص املميزة للمؤسسة عن املنافسني مثل الرسالة،    

  .هي اليت تقوم بوضعها إذالعليا باملؤسسة  اإلدارةوتقع مسؤوليتها على عاتق 
  وحدات األعمال اإلستراتيجيةعلى مستوى 

وتساهم يف  ،املكونة للمؤسسة واليت متكنها من املنافسة يف جمال معني األعمالتكون على مستوى وحدات    
  :اآلتية، وهذا املستوى جييب على التساؤالت  املؤسسة ككل أهدافحتقيق 

   ؟خدمة وما هم مستهلكينا أو ما هي منتجاتنا سواءا كانت سلعة  
   بفلسفة ومثاليات املؤسسة واملسامهة يف حتقيق  لاللتزامللوحدة املنافسة ما هي الطرق املستخدمة

 إغراضها ؟
فقد يكون نائب رئيس  اإلدارةيقع على عاتق املستوى الثاين من  اإلسرتاتيجيةمسؤولية هذا النوع من  إن

  .مدير الفرع أوالشركة 
  على المستوى الوظيفي 

وضع املوازنات، النظام (على مستوى وظيفة معينة داخل املؤسسة مثل وظيفة التموين  اإلسرتاتيجيةتكون       
تم بسياسات (ووظيفة األفراد ...) احملاسيب، سياسات االستثمار، ختصيص التدفقات النقدية وهكذا اليت 

على مسؤول الوظائف   يةاإلسرتاتيجويقع عاتق هذه ، )األجور، التدريب، أو سياسة ختطيط القوى العاملة
تم بالعمليات اليومية ولكنها تعىن بالسياسات أو اإلطار العام مدير التسويق  أونفسها كمدير املالية  وهي ال 
  :والشكل اآليت يبني ذلك. لتوجيه هذه العمليات
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 مستويات اإلستراتيجية) 4- 2(شكل ال

  إستراتيجية المؤسسة                      
        

  
   

    
  إستراتيجية      
  األعمال      

 
    

إستراتيجية  
  النشاط  

  
 .47، ص2002جمال الدين محمد المرسي وآخرون، ، : المصدر

         اإلدارةالعامة للمؤسسة تكون على مستوى  اإلسرتاتيجية أنيتضح من خالل الشكل السابق       
التغريات البيئة اليت قد حتدث يف  ألهمالعامة للمؤسسة ورصد  األهدافويكون ذلك من خالل حتديد ،العليا 
تكون على  األعمال إسرتاتيجية أنقابلة للتحقيق، يف حني  أهداف إىلومن مثة العمل على حتويلها  ،بيئتها

النشاط  إسرتاتيجية أماوكيفيات جتسيدها،  لألعمال أهدافمن خالل القيام بوضع  األعمالت امستوى وحد
البحث  إسرتاتيجيةالتسويق،  إسرتاتيجيةاملوارد البشرية،  سرتاتيجيةكإاملؤسسة   إداراتفتكون على مستوى 

  .والتطوير
ا حىت تكون  أبعاد اإلسرتاتيجيةلرسم     ولقد ركز  ،ألهدافهافعالة وحمققة  اإلسرتاتيجيةال بد من مراعا

      خمتلف مكونات  األبعادتغطي  أنوجيب  ،مبا يتالئم مع البيئة بعادألاالعلماء على مفهوم هذه 
  :) 25-23، ص ص2009نعيم إبراهيم الظاهر، (  اإلسرتاتيجية

  ال ال  : scopeا األنشطة واملوارد والتكنولوجيا، واختيار األسواق والبيئات اليت   إىليشري ا
  ؛تعمل فيها املؤسسة

 المركز الرئيسي المؤسسة

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية

 اإلنتاج
 

  التسويق التمويل
 

البحوث 
 والتطوير

الموارد 
 البشرية
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 العملياتProcess  : حتديد درجة املركزة والالمركزية يف العمل، وإنشاء اهليكل   إىلوتشري
  ؛واإلجراءات وديناميكية العمل

 الطرقMethods  : األساليب والوسائل املتضمنة أساليب التحليل االستنباطي واالستقرائي وتعين
  ؛والريادة، والتفكري النظامي واملنهجي

 اجلهات املسؤولة عن وضع اإلسرتاتيجيةOwnership  : إعدادمبعىن ما هي اجلهة املخولة هلا 
  ؛املؤسسة إدارة أممتخصصة  إدارةهل هي  اإلسرتاتيجية

  املدى الزمينTime-Frame  : ؛اإلسرتاتيجية اتغطيه اليت  املدة الزمنية  إىلويشري  
  الفلسفة الفكريةPhilosophy :  فكري من  إطارجتري ضمن  اإلسرتاتيجية أنهل  إىلوتشري

  ؛تقارير متنوعة مهل توجد خطة ذات مضمون مشويل أ و ،يف ضوء منوذج حمدد أمقبل املديرين 
  احملتوىContent: إطار فقد تكون يف  تركز مبعىن ما هو حمتوى هذه اإلسرتاتيجية على ماذا

  ؛إسرتاتيجية تنويع أو الرتكيز على حقل نشاط أو منو بطرق متعددة أو خمتارة
  التنفيذImplementation :  من خالل مبعىن كيف تنفذ هذه اإلسرتاتيجية هل   

  .االستحواذ، أو التطوير الداخلي أو االثنني معا
  .والشكل املوايل يوضح األبعاد األساسية لإلسرتاتيجية من منظور مشويل يغطي خمتلف اجلوانب

  أبعاد اإلستراتيجية) 5-2(شكلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .25، ص2009نعيم إبراهيم الظاهر، : لمصدرا

 
 

 اإلسرتاتيجية

 التنفيذ

 المحتوى
 المجال

 الفلسفة الفكریة العمليات

 الطرق والوسائل
اجلهة املسؤولة عن وضع 

 اإلسرتاتيجية

 المدى الزمني
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موضح  هيكال لصنع اخليار اإلسرتاتيجي (Tampoe et Macmillan,2000) انقدم الباحث     
  :بالشكل املوايل

  
  هيكل صنع الخيار اإلستراتيجي) 6-2(شكلال

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.221، ص2007خالد محمد بني حمدان ووائل محمد صبحي إدريس،  :المصدر  
  
  
  
  

 اخليارات املتوفرة

اخليار حول طريقة 
 التقدم

اخليارات عن املنتجات  اخليارات لتحسني املوارد واإلمكانات
 واألسواق واخلدمات

اخليارات اإلسرتاتيجية املتوفرةالربط ضمن   

اخليار حول طريقة  القيام
 التقدم

 اإلسرتاتيجية املختارة

من الذي جيب أن يشارك 
 يف اخليار

... معايري اخليار
الغرض... التقييم  
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  :هيكل صنع اخليار االسرتاتيجي مير بـــ أنومن خالل الشكل السابق يتنب 

  رصد اخليارات املتوفرة يف بيئة املؤسسة من خالل القيام بعملية حتليل بيئي للبيئة اخلارجية والداخلية
 :وقد تكون هذه اخلريات

 خيارات حول طريقة  التقدم ؛ 
  ؛واإلمكانياتخيارات لتحسني املوارد 
  واملنتجات واخلدمات باألسواقمتعلقة خيارات. 

   إسرتاتيجيةالقيام بعملية ربط اخليارات املتوفرة صمن اإلسرتاتيجية املتوفرة وهذا يعين جعله ضمن 
ويكون ذلك من خالل وضع معايري للتقييم ووضع  ،املؤسسة اليت تسعى حنو حتقيقها

 األشخاص الذين يشاركون يف القرار؛
  املناسبة لبلوغ األهدافاختيار  اإلسرتاتيجية. 
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  : وفقا للمراحل املبينة يف الشكل املوايل اإلسرتاتيجيةوعادة ما تنفذ 
  .المكونات اإلدارية الثمانية الكبرى لتنفيذ اإلستراتيجية) 7- 2(شكل ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .70السامرائي، ، صغسان عيسى العمري وسلوى أمين : المصدر

بناء مؤسسة كفاءات 
وإمكانيات وموارد 
قوية مطلوبة للتنفيذ 
 الناجح لإلسرتاتيجية

أنظمة تثبيت املعلومات 
واالتصاالت والتشغيل 

العاملني من اليت متكن 
أداء أفضل ألدوارهم 
اإلسرتاتيجية بكفاءة 

 وفعالية

وضع السياسات 
الداعمة لتنفيذ 

 اإلسرتاتيجية وتفعيلها

ربط املكافآت واحلوافز 
بتحقيق األهداف 

 اإلسرتاتيجية األساسية

ختصيص املوارد 
املناسبة لألنشطة 

احلساسة واحلرجة يف 
 اإلسرتاتيجية

تشكيل بيئة العمل 
وثقافة املؤسسة مبا يتفق 

 مع اإلسرتاتيجية

وضع أفضل املمارسات 
وتأهيلها والدفع باستمرار 
حنو التحسني والتطوير 

 املستمر يف األداء

جدول أعمال منفذي 
:اإلسرتاتيجية  

ما الذي يتم عمله اآلن *
مقابل ما يتم عمله فيما 

؛دبع  
هي اجلوانب املطلوب  ما*

الوقت واالهتمام ختصيص 
 األكرب هلا؛

ما الذي جيب تفويضه *
.لآلخرين  

ممارسة مهام القيادة 
اإلسرتاتيجية املطلوبة 

لدفع عملية التنفيذ قدما 
 إىل األمام
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 تبدأ إذ ،إداريةكلها متثل مكونات  متر بعدة مراحل اإلسرتاتيجية أنومن خالل اجلدول السابق يتنب         
التحسني املستمر لتتمكن  إجراء إىلووصوال  اإلسرتاتيجيةمن خالل الرتكيز على القيادة ودورها يف تنفيذ 

هي ضرورة مشاركة  اإلسرتاتيجيةلتنفيذ  أساسيةومن العوامل اليت تشكل داعمة  ،أهدافهااملؤسسة من حتقيق 
ومن مث نشر الثقافة املناسبة اليت تتالئم وتنفيذ ، العمال يف وضعها ليصبح طرفا فاعال يف املؤسسة 

  .من توفري البيئة املناسبة للتنفيذ أيضاوال يكفي ذلك بل ال بد  اإلسرتاتيجية،
، مبوجب للمؤسسةيعترب اهليكل التنظيمي من املكونات األساسية للبيئة الداخلية :  يميالهيكل التنظ 2-7

اهليكل التنظيمي يتم توزيع األدوار واملسؤوليات والصالحيات وتتحدد شبكات االتصال وانسياب املعلومات 
للوصول إىل مستوى الفرد ة والفرعية يبني خمتلف املستويات التنظيمية واإلدارية وهكذا تتشكل اإلدارات الرئيس

   .باعتباره شاغال لوظيفة معينة ضمن هذا اهليكل التنظيمي
، واإلطار الذي يوجه سلوك رئيس املؤسسةكما ميكن تعريفه على أنه الوسيلة واألداء لتحقيق أهداف     

يف اختاذ القرارات كما أنه يوضح توزيع املهام والواجبات واملسؤوليات اليت يتبعها كل موظف ، وأدوات  املؤسسة
 )177، ص2008حسونة فيصل، ، (التنسيق الرمسية وأمناط التفاعل الواجب إتباعها وتطبيقها

  :)149ص، 2006القريوني، (  وعادة ما يكون هناك نوعني من اهلياكل التنظيمية يف املؤسسة مها
  طات لوالس األعمال حتددوالذي به ،هيكل تنظيمي رمسي وهو اهليكل اخلاص باملؤسسة واملعرتف به

 خمطط هلا؛ األعمالكل   أن إذحبيث كل فرد يلتزم به قانونا  ،واملسؤولية وطرق االتصال
 العمل ونتيجة للتفاعل  أثناءبطريقة عفوية  هي خرائط ومهية تنشأ: هيكل تنظيمي غري رمسي

 لتأديةخيصصون جزء من وقتهم  األفراد أنالتون مايو  أثبتهالذي  اآلمروهو  األفرادوالتجاوب بني 
 .اجتماعية غري خمطط هلا أعمال

ا اهليكل التنظيمي اجليد الذي يساعد املؤسسة على حتقيق  أنومن املميزات اليت جيب          أهدافهايتميز 
  :)132-131، 2012وآخرون، حمد الطراونة أحسين ( اآليتنذكر 

  وحدة تنظيمية  إنشاءيتم  ، أوكل فرد يقوم بوظيفة واحدة  أن إذاالعتماد على التخصص
تشغيل الفرد والوحدة التنظيمية لكل وقت العمل فذلك  باإلمكانمتخصصة بكل عمل حبيث يكون 

 يف العمل وخفض التكاليف؛ واإلتقانسوف حيقق سرعة االجناز 
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  حبيث  ،القضاء على التكرار وازدواجية العمل إىلن ذلك يؤدي ألاملؤسسة  لأعماالتنسيق بني
كفاية ويف وقت واحد وبطريقة مستمر تضمن بذلك سريورة   بأكربتعمل كل الوحدات  أنجيب 

 للموارد؛ األمثلواالستغالل  األعمال
 بالغة جيب الرتكيز عليها من خالل  أمهيةذات  أنشطةللمؤسسة  أنحيث  ،مث املهم باألهم البدء

 مناسب؛ إداريوضعها يف مستوى 
 فال يكون مثال مسؤول الشراء هو نفسه  ،وذلك من خالل الفصل بني الوظائف ،الرقابة التلقائية

 وصوهلا؛ دالذي يستلم البضاعة عن
 جيب صياغة هيكل تنظيمي مرن يستجيب للتغريات البيئية اليت  إذ: التكيف مع املتغريات البيئية

 .حتصل يف بيئة املؤسسة
  : )140-133 ص ص،2012حمد الطراونة وآخرون، أحسين (ومن العوامل املؤثرة يف تصميم اهليكل التنظيمي

 واليت  اإلدارة،والقوانني اليت حتددها  واإلجراءاتهي درجة االعتماد على القواعد  :درجة الرسمية
ا من قبل  كلما زادت درجة االعتماد على الرمسية كلما تغري اهليكل ، فالعمل أثناء األفرادجيب االلتزام 

 التنظيمي للمؤسسة؛
 إذ ،خمرجات إىلوهي االعتماد على التكنولوجيا يف عمليات حتويل املدخالت  :درجة التعقيد 

زيادة عدد الوحدات الفرعية، زيادة عدد  إىلتؤدي  إذكرب تأثريا يف اهليكل التنظيمي أتعترب التكنولوجيا 
 وزيادة نسبة املشرفني وزيادة درجة برجمة ختصص العمالة؛ اإلداريةاملستويات 

 كرب  أفكلما كان هناك مركزية ، العليا  اإلدارةوتعين تركز سلطة اختاذ القرارات لدى  درجة المركزية
كلما   -ال مركزية –لما كان هناك تفويض للسلطة وك ،كلما قل االعتماد على الوحدات واملشرفني

 .زادت عدد الوحدات وزاد عدد املشرفني
 :اآلتيةالعوامل  )22- 21ص ص، 2011زاهر عبد الرحيم عاطف، ( ولقد أضاف 

 اهليكل التنظيمي للمؤسسات الصغرية عادة ما يصعب حتديده لصعوبة القيام  إن :حجم المؤسسة
املؤسسات الكبرية احلجم تتميز بتنوع للنشاطات مما  أنيف حني جند  ،بتقسيم واضح وحمدد للنشاطات

 تقسيم النشاطات؛ إجراءيسهل عملية 
 كانت دورة حياة املؤسسة صغرية فان هيكلها سوف يكون بسيطا حيقق   إذا :مدة حياة المؤسسة

 لتنظيمي؛ومع زيادة مدة حياة املؤسسة حتدث زيادة يف تعقيد تصميم اهليكل ا ،القصرية أهدافها
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 تتطلب املؤسسة اليت يتوزع نشاطها يف مناطق جغرافية خمتلفة هيكال : مكان عمل المؤسسة
 تنظيميا خمتلفا عن املؤسسة اليت يرتكز نشاطها يف منطقة واحدة؛

  بسيطة وقليلة املهارات واخلربات كلما  اإلنسانيةكلما كانت القدرات   :اإلنسانيةالقدرات
وهكذا يزداد التعقيد كلما زادت كمية ومهارات وخربات مواردها  ،اعتمدت املؤسسة على هيكل بسيط

 البشرية؛
 فكون املؤسسة تعمل يف  ،خيتلف اهليكل التنظيمي باختالف البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة :البيئة

 .بيئة مستقرة سوف يكون هيكلها أقل تعقيدا من املؤسسة اليت تعمل يف بيئة غري مستقرة
 

- 398ص ، ص2012، رضا صاحب أبو آل علي وكاظم الموسمي (اآلتية ظيمي باملراحل ناهليكل الت إعدادومير 
399(:  

  ومن مثة ، كافة اجلهود حنو حتقيقها   توجه أناألساسية للمؤسسة واليت جيب  األهدافحتديد
  األساسية؛ األهدافحتقيق  إىلالفرعية اليت تؤدي  األهدافحتديد 

  والفرعية؛ األساسية األهدافحتقيق  إىلاليت تؤدي  األنشطةحتديد خمتلف  
  نشاطات رئيسية ونشاطات فرعية وجتميعها يف وحدات تنظيمية؛ إىلتقسيم النشاطات  
  وصف وظيفي لكل الوظائف يف كل الوحدات  وإجراءحتديد اختصاص كل وحدة تنظيمية

  التنظيمية؛
  بني كل الوحدات التنظيمية؛حتديد كل عالقات السلطة واملسؤولية  
  والتنفيذية داخل كل وحدة من الوحدات؛ اإلشرافيةحتديد الوظائف  
 اخلريطة التنظيمية والدليل التنظيمي للمؤسسة إعداد. 

اعملية بناء اهليكل التنظيمي هلي عملية صعبة، ومعقدة  إن          من العمليات اليت يبىن عليها مصري  أل
جل بناء اهليكل التنظيمي أاجلهد الكبريين من و املؤسسات، وعليه فان املؤسسات متنح هلذه العملية الوقت 

 عناصر بناء اهليكل التنظيمي ألهمبيان  اآليت ويفة اليت تعمل فيها ، ياملناسب الذي يتناسب مع الظروف البيئ
  :)171 -147ص  ، ص2011نادر احمد أبو شيخة، ( 
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 واليت جيب تركيز اجلهود حنو  ،يف الغايات اليت تريد املؤسسات بلوغها األهدافتتمثل  :األهداف
ٍ حتقيقها ، ومن مث ف وعادة ما تراعي  األهداف،بصياغة وحتديد  تم أننه جيب على املؤسسات ا

 :العناصر اآلتية
  ؛األهدافالدقة يف حتديد 
  ؛لألهدافضرورة فهم العاملني 
 ؛إليهاواقعية ميكن الوصول  األهدافتكون  أن 
 والقدرات؛ اإلمكانياتمع  األهداف يضرورة متاش 
  ؛األهدافضرورة توجيه كافة اجلهود حنو حتقيق 
  املؤسسة ككل أهدافالشخصية يف  األهداف إلدماجفعالة  إسرتاتيجيةضرورة تبين. 

 استحال من شخص    ،ففي ظل كرب حجم املؤسسات وتعقد بيئتها: تقسيم العمل والتخصص
ٍ ، مما األعمالمعني القيام جبميع  البحث على مساعدين ملساعدته يف اجناز  إىل األمرستدعى ا

    للقيام  خاصأشبني عدة  األعمالضرورة تقسيم   إىل مرألاومن هنا استدعى  األعمال،
مبدأ التخصص يف  أيضاوجاء . األعمالفكل شخص يقوم بعمل معني حىت تنجز هذه  باألعمال،

ن الشخص الذي يقوم بوظيفة ما قد ال أل أعماليقوم شخص بعدة  أنالعمل نظرا الستحالة 
ى املؤسسات ومن هنا كان لزاما عل ،وجود اخلربة واملؤهل املناسبني ملعد أخرىيستطيع القيام بوظيفة 

 .مؤهالت ومهارات وختصص كل فرد  لألعمالتتبىن التخصص يف العمل فرتاعي عند تقسيمها  أن
- بعضها ويف بعض احلاالت أن إالتقسيم العمل والتخصص للمؤسسات  أمهيةوبالرغم من      

مدحت (  إىلقد يلجؤون  - التخصص  وخاصة ارتفاع دوران العمل وامللل  أضراروللتخلص من  
  : )263-262، ص ص2012النصر،  أبومحمد 

 داخل  أخرى إىلوهي عملية تنقل العامل من وظيفة : التدوير الوظيفي إسرتاتيجية
يقوم بالتناوب مع زمالئه  وإمنافالفرد ال يظل يعمل يف عمل واحد بشكل روتيين  ،املؤسسة

 ؛ من العمل أجزاءللقيام بعدة 
 للعمل حبيث  أخرىواجبات  بإضافةتقوم املؤسسات  إذ: توسيع العمل إسرتاتيجية

ذا العمل؛  تكون هلا عالقة 
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 وتعين زيادة تنوع الواجبات وزيادة عمق العمل فيمنح العامل : العمل إسرتاتيجية إثراء
 :يتضمن اآليت أنمزيدا من احلرية مزيدا من التصرف، وال بد للعمل 

 التنوع يف القدرات واملهارات؛ 
 وجه وانه مت اجناز  أكملية شعور الفرد فانه قام باجناز العمل على العمل على تنم

 وحدات كاملة؛ أو أجزاء
  ؛اآلخرين األفرادالتأثري  على حياة 
 جتسيد مبدأ االستقاللية واحلرية يف التصرف؛ 
 دائه؛أالفرصة للعمل لتقييم  إتاحة 
 ال للعامل للتفاعل مع اآلخرين أثناء العمل  .فتح ا

 يف  األنشطةبتكوين الوحدات التنظيمية، ويعين ذلك جتميع  أيضاويسمى  : التقسيم التنظيمي
 باإلشراففال ميكن القيام  اإلدارةما تفرضه  نطاق  إىلويرجع هذا التجميع  ،شكل وحدات تنظيمية

تقوم  أنوهذا ما فرض على املؤسسات  ،كان هناك عدد حمدود من املرؤوسني  إذا إالبكل فعالية 
، متارس كل وحدة تنظيمية نشاطا حمددا ويشرف عليها رئيسا  على وحدات تنظيمية األنشطةبتوزيع 

واحدا جتسيدا ملبدأ وحدة اإلشراف والتوجيه وتلقى األوامر، ومن االعتبارات اليت تؤخذ بعني االعتبار 
 : األعمالعملية جتميع 
 جتسيد مبدأ تقسيم العمل والتخصص؛ 
  والتنسيق بني خمتلف اجلهود اجلماعية؛حتقيق التكامل 
 االبتعاد عن االزدواجية يف األعمال  والتداخل بني الوحدات؛ 
 سهولة إجراء عملية الرقابة.  
  يعملوا  أنالذين ميكن  األفرادنه عدد أويعرف على  اإلدارةنطاق  أيضاويسمى : اإلشرافنطاق

وال يوجد هناك معايري متعارف  ،رئيس واحد بالشكل الذي حيقق الفاعلية يف العمل إشرافحتت 
ة ر دون التأثري على سريو  اإلشرافففي بعض احلاالت قد يتسع نطاق  اإلشراف،عليها لتحديد نطاق 

ومن العوامل . األعمال أداءعلى  تأثريسبب االتساع يقد  ، إذالعمل والعكس يف بعض احلاالت 
 :اإلشرافنطاق احملددة ل

  م على  ؛األعمال أداءمدى نضج املرؤوسني ومدى قدر



  

94 
 

اإلطار النظري للبيئة الداخلية والخارجية ......................................الفصل الثاني  

 مهارات وخربات املرؤوسني؛ 
 مدى اعتماد املؤسسة على تفويض السلطات؛ 
 مدى اعتماد املدير على التخطيط؛ 
 مدى التغري يف السياسات؛ 
 مدى فاعلية عملية االتصال؛ 
 مدى تنمية املوارد البشرية؛ 
  تفويض السلطات إىلمدى ميول املدراء. 

 تتماشى مع مبدأ أناملرؤوسني وجيب  إىلوتعين قيام الرئيس مبنح بعض سلطاته : تفويض السلطة: 
نح له مت أنواجب معني ال بد  أداءتتكافأ مع املسؤولية، فكون الفرد مسؤوال عن  أنالسلطة جيب 

ذا الواجب املوكل  ، وعليه فال بد من وضع املعايري املناسبة إليهالسلطة الكافية اليت متكنه من القيام 
 :وترتبط تفويض السلطة مبا يلي. املساءلة أساسهااليت تتم على 
 ن يعطى النشاط ما يستحقه من الوقت؛أختصيص الوقت ب 
 معاجلة فعلية إىلباالستثناء حيث يركز املدير على املسائل االستثنائية اليت حتتاج  اإلدارة. 

 
  :)151، ص2011شيخة،  أبونادر احمد (  التنظيمي وفقا للطريقتني اآلتيتني وعادة ما يبىن اهليكل

  إتباعوهي طريقة تستخدم لبناء اهلياكل التنظيمية ولتحقيقها يتم  :طريقة تحليل األهداف 
 :اآلتيةاخلطوات 
 ؛حتديد األهداف الرئيسية والفرعية للمؤسسة   
  ؛األهداف إىلالضرورية للوصول  األنشطةالعمل على حتديد كل   
  ؛يف وحدات تنظيمية وفقا ألسس التقسيم الوظيفي األنشطةالقيام بتجميع 
 حتديد خمتلف العالقات التنظيمية بني الوحدات؛ 
 رسم اخلريطة التنظيمية؛ 
 حتديد اختصاص كل وحدة تنظيمية. 

 يف  اآلتيةوتتبع اخلطوات  أعلى، إىل أسفلطريقة من  أيضا سمىوت : طريقة تجميع األهداف
 :حتقيقها
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  ا املؤسسة لتحقيق  األعمالحتديد  ؛األهدافوالعمليات اليت تقوم 
  يف جمموعات متجانسة لتشكل وظائف؛ األعمالالقيام بتجميع هذه 
 ة؛ ة يف وحدات تنظيمية متشا  جتميع الوظائف املتشا
  ة الصغرية  .اكرب منها أخرىوحدات  إىلالعمل على جتميع الوحدات املتشا

  القيادة 2-8
ا تعرف القيادة       ا فرد معني يف إدارة مجاعة معينة من األفراد بأ لغرض حتقيق أهداف  ،إمكانات يتمتع 

  .)299،ص2008خضير كاضم حمود ،الدكتور موسى سالمة اللوزي،(  املؤسسة

ا (Kelly and lazer)ويعرفها  التأثري على نشاط جمموعة منظمة يف مهمة حتديدها  ةعملي"على أ
 .)257،ص 2002محمود سلمان العميان ،(  ".لألهداف وحتقيقها هلذه األهداف 

و إمكانية تشجيع أتباعهم على التصرف لتحقيق القادة فيعرف القيادة من خالل ) Burns( أما برنز 
م الطرفني  .)416،ص2005حسن إبراهيم بلوط، ( التابعني  هلمالقادة واألفراد : أهداف ذات قيم ودوافع 

م يعتقدون أن القيادة هي  ) Richard et al (أما ريتشارد و زمالئه      عملية تأثري و فعالية لصفات «:فإ
ا الناس اآلخرين أفراد  ،و كذلك خصائص التابعني ،و خصائص القائد الشخصية و كذلك املواقف اليت مير 

  .)227م ،ص1993ناصر محمد العديلي ، (  .»أو مجاعات حنو حتقيق أهداف مرغوبة
اأيضا القيادة كما تعرف      القدرة على التأثري يف سلوك أفراد اجلماعة وتنسيق جهودهم لتحقيق : "بأ

فهل أن من ميتلك التأثري ميكن أن يصبح قائدا ؟ " التأثري"مفهوم القيادة يدور حول مسألة ف" أهداف مشرتكة 
 ، ص2011نبيل ذنون الصائغ،(  ؟املؤسسةوماذا بشأن الذي ال ميتلك التأثري ولديه السلطة داخل 

  ).188،189ص
ير في اآلخرين القيادة هي قدرة شخص معين على التأث أنن الباحث يرى اٍ ومن خالل ما سبق ف     

  .المؤسسة طوعا ال كرها أهدافوتوجيههم نحو تحقيق 
  :االختالف بني القائد واملدير من خالل الشكل املوايل أوجهوميكن بيان 
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  الفرق بين القائد والمدير): 8- 2(الشكل 

  

 

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  101، ص2008النعيمي،  صالح عبد القادر: المصدر
 

القائد يركز على األمور  أن إذ .املدير القائدإن الشكل السابق يظهر أن هناك فرق كبري بني          
اإلسرتاتيجية ويشجع على اإلبداع ويبين العالقات مع األفراد بل وميكنهم من خالل تفويض السلطات الكافية 

 . الرمسية وال يشجع على اإلبداع األهدافهلم ، أما املدير فهو الذي يركز على األعمال الروتينية لتحقيق 
ا القائد الناجح أنجيب  ومن الصفات اليت  وأنعامخضير كاظم  حمود الفريجات، وموسى سالمة اللوزي ( يتمتع 

  ):240- 239، ، ص ص 2009الشهابي، 
  الشخصية القوية واألخالقيات العالية؛  
   النشاط العايل؛احليوية و 
  ؛االهتمام باجناز األهم مث املهم 
  ؛الشجاعة واملبادرة 
 ؛اإلبداع تشجيع 
  فيه؛ واإلتقاناجلدية يف العمل 
  ؛ورسم االسرتاتيجيات باملشاركة األهدافحتديد 
   استمرار احلماس لديه يف مجيع الظروف؛عدم الفشل و 

 القائد املدير

معرفة

 تخصصية
 ت

ة خ

ةوظيفي  
صالحيات

 رسمية

معرفة

 تخصصية

ة خ
 قيادية

صالحيات

رسميةغ  

ام التعليماتل نفيذ ب  
وك الثقةالتأث سب  

داف تحقيق

 الرسمية

داف تحقيق
كة  املش
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 احلنكة اليت متكن من االستجابة للمشكالت؛ 
   مساعدة اآلخرين على التطويرتدريب ومتكني و. 

ويف  األوروبيةوظهرت القيادة التحويلية كنموذج حديث للقيادة الناجحة وخاصة يف الدول           
اواليت عرفت  ،الكربىاملؤسسات  عملية يسعى من خالهلا القائد والتابعني إىل النهوض بكل منهم اآلخر  بأ

ا أيضاكما عرفت ، ) 387، ص2010باشيوة وآخرون،  (." للوصول إىل أعلى مستويات الدافعية واألخالق  بأ
تلك القيادة اليت تتجاوز احلوافز مقابل األداء املرغوب إىل تطوير وتشجيع العاملني فكريا وإبداعيا وحتويل 

م  ) 25،ص2012الغزالي، عبد الكريم(." للمؤسسةالذاتية لتكون جزء أساسيا من الرسالة العليا  اهتماما
ملا لديه من قدرات  اآلخرينب ثقة واحرتام سويك ،يكون قدوة لغريهوبالتايل فان القائد التحويلي هو الذي 

  .  (Bernard M. Bass and Ronald E. Riggio, 2006,P05 )ومهارات خارقة يتمتع 
دف إىل   :)27-26،ص ص2012الغزالي، عبد الكريم(: و

    م بصورة مستمرة  همتطوير أداءالعمل االهتمام بالعاملني من خالل والعمل على وحتسني مهارا
 ؛ اجلماعي التعاوين روح العمل خلق جو عمل مناسب يسوده

 معايري موضوعية لقياس األداء وترسخ الثقافة املهنية؛ تعتمد القيادة التحويلية على وضع 
   جل حل املشكالت وحتقيق األهداف؛أالعمل على التشجيع على اإلبداع واالبتكار من   
   وتساعدهم  ،للمؤسسةالعاملني يف وضع األهداف والرؤية املستقبلية العمل على حتقيق مشاركة

ا جتنب األفراد من  التفكري اإلبداعي لتقدمي حلول متعددة إلجناز األهداف، اعتمادعلى  ومن مث فإ
  السرعة يف إصدار األحكام؛ اعتمادباحللول النمطية أو  االلتزام 
  إىلمما يؤدي ذلك  قاسم املسؤوليات والصالحياتيتم فيه تواحد الفريق تشجيع العمل بروح ال 

  ؛إرساء املناخ التعاوين الباعث على اإلبداع والتميز
   توضيحات مفصلة لواجبات ومهمات مجيع العاملني ميتقدميكن من خالل القيادة التحويلية 

م؛ ومن مث إمكانية  ، باملؤسسة   تقييم العمل لتنمية مواهبهم وميوهلم وقدر
   ومن مث العمل على إشباعها؛حاجات العاملني واملتعاملني إمكانية معرفة ، 
  تمع   .الدائمة التغيري االستجابة حلاجات ا

القائد وعلى اثر ذلك فانه ميكن التمييز بني القيادة التحويلية والقيادة التقليدية من خالل بيان الفرق بني 
  :املوايل التحويلي والتقليدي املبينة يف اجلدول
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  تحويليالالفرق بين القائد التحويلي والقائد غير ): 2-2(الجدول 

  القائد غري التحويلي  القائد التحويلي  األبعاد السلوكية    
يرغب بإبقاء الوضع كما هو   يكافح لتغيري الوضع الراهن  عالقته وتفاعله مع الوضع الراهن

  تغيري دون
رؤية ثابتة متطلعة إىل التغيري   األهداف املستقبلية

  املوجوب للوضع الراهن
تنبثق من الوضع القائم دون 

  إحداث تغريات جوهرية
توجه مشرتك مع من هم يف أفضل   القابلية على احملاكاة واملماثلة لآلخرين 

وضعية ورؤية مثالية لتحقيق التميز 
  على األقل

ين وحماولة اآلخر  باجتاهالتوجه 
  تقليدهم دون تفكري

تكريس اجلهود وإثارة احلماس ورغبة   الثقة باآلخرين
  يف العمل ومواجهة املخاطر

مع  االندماجعدم الرغبة يف 
  م االقتناعاآلخرين و 

الوسائل غري  استخدامخربة   اخلربة
وجتاوز املألوف والتقليدي  االعتيادية

  يف أساليب العمل

املتوفر له يف  استخدامخربة يف 
وسائل وما حمدد من طرق 

وأساليب عمل لتحقيق 
  األهداف

  معايري سلوكية تقليدية  معايري سلوكية غري تقليدية  السلوك
وضوح عايل للمستقبل وحتديد دقيق   وضوح األلفاظ

  للوسائل القيادية التأثريية
ضعف الوضوح يف وضع 

األهداف وعدم وضوح يف 
  الوسائل القيادية استخدام

قوة شخصية معتمدة على اخلربة   أساس القوة ومصدرها
  وإعجاب التابعني بالسمات املهمة

قوة املوقع والقوة الشخصية 
املعتمدة على اخلربة والوضع 

  االجتماعي
التابعني إىل دعم  اجتاهاتحتويل   العالقة بني القائد والعاملني

  وتنفيذ التغريات اجلذرية
 اآلراءالبحث عن اإلمجاع يف 

على األوامر  واالعتماد
  والتوجيهات املباشرة

   426 -425، ص ص2013السكارنة، بالل يخلف  :المصدر
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هذا األخري  أن إذ ،هناك فرق بني القائد التحويلي  والقائد غري التحويلي أنيظهر اجلدول السابق            

يركز على إبقاء العمل كما هو وال يغامر ويعتمد على التعليمات واألوامر و هو ال يقتنع باآلخرين وال حياول 
  . االندماج مع اآلخرين

  : يبينها الشكل اآليتخبمس مراحل إن جتسيد القيادة التحويلية يف الواقع مير         
  مراحل القيادة التحويلية)9 - 2(الشكل 

  
  
  
  
  
  

  )163،ص 2010، طاهر محسن الغالبي واحمد علي صالح :المصدر
 صالح حمد عليأطاهر محسن الغالبي و ( اآلتيةالقيادة التحويلية متر باملراحل  أنينب الشكل السابق    

  :)163-162ص ،ص2010،
 ؛تكون واقعية وميكن جتسيدها ومرنة تستجيب للفرص والتهديدات أنواليت جيب  تطوير الرسالة  
 يقوم القائد التحويلي مبعرفة واقع حاجات وتوقعات وتطلعات : تشخيص قناعات العاملين

  ؛بعني االعتبار عند صياغة الرسالة وأخذهاالعاملني 
 ؛مهامهم والدفاع عن الرسالة والوالء هلا تأدية لىالقائد حبث العاملني عيقوم  تطوير القيادة  
 ؛الصالحيات واملسؤوليات الالزمة منحهمو  بتمكني العاملني يقوم القائد  تمكين العاملين 
 م االهتمامعن طريق   يكون ذلك تقديم دعم قوي للعاملين  .حباجا

  ثقافة المؤسسة 9- 2 
 ىنعم أنما ورد يف تعريفها جند  أهموعند متحيص  ،معاين من حيث املعىن العام للثقافة عدة: تعريف الثقافة

  ):45زيد صالح حسن سميع، ، ص ( الثقافة يعين 
 تراث األمة الذي يتم نقله من جيل إىل جيل؛ 

عاملنيتشخيص قناعات ال تطوير الرسالة  تطوير القيادة 
 

عاملنيمتكني ال  تقدمي دعم قوي للمرؤوسني 
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 ا وتقاليدها؛  األفكار املوجودة يف األمة وعادا
 تركيزها على السلوك أكثر من املعرفة ؛ 
  ا الناس وفقا للفكر الذي يفكرون به يف احلياة املادية والفكريةطريقة احلياة  .اليت يعيش 

ٍ وبالتايل ف      ا األمةا واليت تنتقل من جيل إىل جيل  ،ن الثقافة تتعلق باجلوانب السلوكية والفكرية اليت تتميز 
م وتقاليدهم وقيمهم وأعرافه فظ عليها األفراد ام واليت حيوخاصة تلك اليت تعرب عن منط حياة األفراد وعادا

  .عرب خمتلف األزمنة
  الثقافة التنظيميةعناصر أبعاد 

  ): 38، ص  2008عبد اهللا بن عطية الزهراني، ( اآلتية األبعادللثقافة التنظيمية 
 وهو احلقل من البحوث الذي له اهتمام بدراسة سلوك واجتاهات وآراء العمال : البعد التنظيمي

 ؛العمال أداءمعرفة تأثري التنظيمات غري الرمسية على  وأيضا ،يف املؤسسة
 ويرتبط بسلوك الفرد  ،اإلداريله عالقة بالنشاط  مجاعة أوهو كل سلوك لفرد : البعد اإلداري

 عند القيام بالعمل؛
  لدى الفرد من خالل  اإلنساينالثقافة التنظيمية تؤثر على اجلانب  أنويعىن : اإلنسانيالبعد

 .اإلدارةمع  أوتكوين العالقات مع العمال 
 خصائص ثقافة المؤسسة

هناك عدة خصائص ترتبط بثقافة املؤسسة، ومن خالل هذه اخلصائص ميكن التمييز بني الثقافة         
حسين حريم ( وهي خصائص ليست مشولية بل هي مساعدة لتعريف طبيعة الثقافة، نذكرها فيما يلي ،واألخرى

  ) :231- 230، ص ص 2006و رشاد الساعد، 

 جند أن هناك لغة  إذداخل املؤسسة الواحدة،  األفرادالتناسق يف سلوكيات  إىلويشري  :االنتظام
يسلكون سلوكا واحدا مما يساعد املؤسسة  األفراد أن أي ،واحدة، لباس واحد، مفردات وطقوس واحدة

 ؛بني العمال واملسؤولني أكثرمثل هذه الثقافة سوف تعمل على تقريب  إنبل  ،أهدافهاعلى حتقيق 
 هناك معايري حتكم عدة أمور مثل حجم العمل  أنيف املؤسسة الواحدة جند  :المعايير المشتركة

ومن مثة توجيه كافة جهوده للقيام  ،الواجب اجنازه والذي من شانه العمل معرفة كل فرد حجم عمله
تضع  أنمؤسسة ال بد هلا  أيعكس اجيابيا على حتقيق أهداف املؤسسة، لذلك فان مما ين ،ذا العمل

درجة التعاون بني  أيضامثل هذه املعايري حىت يكون واضحا لكل فرد ما هو العمل املنوط به، ومنها 
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بأي عمل حىت ال يتولد صراع  البدءأيضا معيار مهم جدا ال بد من توضيحه قبل  واإلدارة والعاملني وه
 ؛والعاملني والذي من شانه العمل على عدم حتقيق أهداف املؤسسة اإلدارةبعد ذلك بني 

 مثل حتقيق جودة عالية والكفاءة  إليهاالوصول  إىلواليت تتبنها املؤسسة وتصبوا  القيم المتحكمة
إلدارة يف الزبائن، ومثل هذه القيم ال تكون من فراغ بل ال بد من مشاركة العاملني مع ا ضاءر وإالعالية 

الن التفاهم يف مثل هذه  ،درجته أوفرد مهما كانت صفته  أليوضعها والعمل على شرحها وتفسريها 
ففي  ،سوف يوجه كل اجلهود للعمل على حتقيقها وال تكون هناك معارضة من طرف العمال األمور
طريقة حتقيقها  أوتقوم املؤسسات بوضع قيم بدون مشاركة العمال وقد ال تكون مفهومة  األحيانبعض 

وعليه قد ال تتحقق  إفسادهامل مبعارضتها وحماولة اغري واضحة مما قد تفهم بالطريقة اخلاطئة فيقوم الع
 ؛قة فعالةيبطر 
  اتعترب الثقافة كفلسفة حياة داخل املؤسسة  :ثقافة المؤسسة هي فلسفة تم بطريقة التعامل  أل

ة اليت تتماشى وتطبيق به وجب على القادة تكوين الثقافة املناسوعلي ،واإلدارة األفرادوبني  األفرادبني 
تتماشى وقيم العمال املراد التحكم فيهم وتوجيهم حنو حتقيق  أيضاواليت ، املؤسسة  إسرتاتيجية
 ؛األهداف
 خمتلف القيم والتعاليم تعترب كقواعد متلى من طرف القادة  أنمن الواضح : ثقافة المؤسسة قواعد

، وعليه فانه ميكن اعتبارها تبني ما األهدافصراط حتقيق  إىلوترشدهم  األفرادلوكيات تضبط وحتكم س
  هي السلوكيات املقبولة واليت جيب العمل على حتسينها واالستثمار فيها يف املستقبل بل واملكافئة 

منها  والعمل على احلد األفرادعليها، وما هي السلوكيات غري املقبولة واليت جيب جتنها من طرف 
 ؛الذين قد يسلكون مثل هذه السلوكيات األفرادومعاقبة 
 إن العمل على إرساء قواعد ومعايري وقيم معينة تؤدي إىل حتقيق :  ثقافة المؤسسة مناخ تنظيمي

األهداف من خالل التأثري على سلوكيات األفراد ودفعهم إىل القيام بالسلوكيات املقبولة وجتنب 
السلوكيات غري املقبولة من شأنه خلق جو للعمل وهذا ما جيعلنا أن نعترب الثقافة كمناخ تنظيمي يسود 

ا أيأجل تأدية عمل معني  داخل املؤسسة من والذي من شانه قامت  األعمالاجلو الذي تؤدى فيه  أ
دف للوصول   :وهذا سوف ينعكس على املسطرة يف خطتها أهدافها إىلاملؤسسة و

  مع بعضهم البعض؛ األفرادطريقة تفاعل 
  مع العمالء؛ األفرادكيفية تصرف 
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  ا الطريق أي اإلدارةحول طريقة أداء  األفرادشعور معهم أثناء  اإلدارةة اليت تتعامل 
م  .تأدية مهامهم املنوطة 

ولكن ما نالحظه أن هناك العديد من الباحثني فرقوا بني الثقافة التنظيمية واملناخ التنظيمي وميكن بيان     
  :املوايل ذلك من خالل اجلدول

  الفرق بين الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي) 3-2(جدول ال

  المناخ التنظيمي  الثقافة التنظيمية  المقارنةوجه 
جمموعة القيم واالعتقادات   املفهوم

واالفرتاضات اليت يشرتك فيها 
  أعضاء املؤسسة

السلوكية واالجتاهات واملشاعر  األمناط
تها  وتصف ظاملتكررة اليت ميكن مالح

  احلياة يف املؤسسة
  النفس الصناعيعلم   علم االجتماعو  اإلنسانعلم   اخللفية الفكرية

درجة جوانب احلياة التنظيمية   اهلدف 
روف اليت تؤثر على ظووصف ال

من خالل الرتكيز على  األفرادسلوك 
  اإلنسان

دراسة جوانب احلياة التنظيمية من 
  خالل الرتكيز على اجلوانب املادية

الرتكيز على املعتقدات والقيم   مستوى التحليل 
  األساسيةواالفرتاضات 

  على البيئة الداخلية واخلارجيةالرتكيز 

للجوانب  األفرادالرتكيز على تصورات 
املختلفة لبيئة العمل والكيفية اليت تؤثر 

  البيئة عليهم
  الرتكيز على البيئة الداخلية 

  كيفية وقابلة للقياس الكمي  املنهجية
  القياس على املستوى الكلي

  كمية من خالل بيانات استقصائية
  الكلي القياس على املستوى

  التنظيم أعضاءيشرتك فيه مجيع   يتشاركها مجيع اعضاء التنظيم  الطبيعة التشاركية
 األجلطويلة  إسرتاتيجيةعملية   اإلدارة

يصعب تغيريها الرتباطها بالقيم 
  واملعتقدات

القصري من  األجليف  إدارتهميكن 
  األفرادخالل التأثري املباشر على سلوك 

Source Wichinsky, L. 2008, p46. 
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  مصادر الثقافة التنظيمية
  :وهي األساسيةشكل الثقافة تتمؤسسة ثقافتها من ثالثة مصادر رئيسة تتفاعل فيما بينها ل أيتستمد 
 تمع الذي : الثقافة القومية تشري هذه الثقافة إىل القيم واملعتقدات و السلوكيات السائدة يف ا

تمع للعمل فيها وسيأتون حمملني  ،تعمل فيه املؤسسة ففي الغالب فان املؤسسات توظف أفراد ذلك ا
تفهم  أنوعليه فال بد للمؤسسة  ،بتلك القيم واملعتقدات والسلوكيات وسيعملون على احلفاظ عليها

تمع وحتاول وضع  تم ألنهمتالقية مع هذه الثقافة  إسرتاتيجيتهاثقافة ا ع يصعب الفصل بني ثقافة ا
 أن إالوهذا ما يراه الباحث مناسبا . تفهم هذه الثقافة وحتتويها أنلذا فانه يتوجب عليها  ،وثقافتها

ن باستطاعة القادة تغيري ثقافة األفراد مبجرد التحاقهم ألهناك باحثني ال يرون أن هناك تأثري كبري  
ثري عليهم للقيام بذلك والتشبع والتأ ،للمؤسسة من خالل توجيه القوانني والتعليمات والقيم املناسبة

 ؛).70 ،  ص 2008  عصفور مصطفى أمل(بذلك

 باألعمالة التأثري على اآلخرين للقيام مالقادة هم الذين يتحملون مه إن: القادة والمؤسسون 
كما يعملون على وضع االسرتاتيجيات املناسبة وما ستكون عليه املؤسسة يف   ،األهدافوحتقيق 

ا مناسبة وعليه فان للقادة واملؤسسون دورا برازا يف تشكيل الثقافة التنظيمية  ،املستقبل والرؤية اليت يرو
ا والقي األهدافاملناسبة لتحقيق تلك  ا على  مااملسطرة وزرعها بني أفراد العاملني حىت يتشبعوا 

ا القائد على  إحدىمن  هأنوعليه فان الباحث يرى  ،وجه أكمل هو تشكيل  األفرادالوسائل اليت يؤثر 
بلورة ثقافة تنظيمية  إىلالقائد الناجح هو الذي يسعى ف، األفرادالثقافة التنظيمية املناسبة وزرعها بني 

ا هذه الثقافة بني والذي خيتار الطريقة املناسب ،املؤسسة هدافأو قوية تتماشى   األفرادة اليت تنشر 
حىت يتمكن من  ة عليها وتطوريها مبا تتماشى والتطورات االقتصادية الراهنة ملؤسستهظوالعمل على احملاف
 ؛) (Kavanagh, M, 2006,  p81   حتقيق االهداف 

 ثقافتها  أنتعمل املؤسسة يف صناعة معينة تضم العديد من املؤسسة وال شك : ثقافة الصناعة
املؤسسات اليت تعمل يف نفس الصناعة  أنسوف تتأثر بثقافة الصناعة اليت تعمل فيها ففي الغالب جند 

ة مع مرور الوقت تتشكل عادة ثقافة معينة متيز هذه املؤسسات عن املؤسسات  أن إذ ،ثقافتها متشا
هناك تشابه يف تصميم  أنوهذا ما يعرف بثقافة الصناعة فنجد  أخرىاليت تعمل يف صناعات  األخرى
العاملون  األفرادة تغيري ثقافة مالقادة هلم مه أنكما . الرمسي وجتهيزات املكاتب وغريها يوالز املباين 

السلوكيات السلبية يف  إلغاءاملؤسسة من خالل العمل على  وأهدافاجلدد يف املؤسسة مبا يتماشى 
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ومعرفة  أفرادهمن خالل حتليل سلوكيات  ،للقائد ةيإسرتاتيجنظرة  إىلذلك حيتاج  أنوال شك  ،العمل
ائيا من تفكري وذهنية ، السلوكيات السلبية ومن مثة العمل على إجياد الطريقة الفعالة لتجنبها بل لنزعها 

 .)63 ص ،2004 ، روبرت بارون، و جرينبرج جرالد ((األفراد

  مكونات الثقافة التنظيمية
ال  أخرىوعناصر  ،ومالحظتها إدراكهاهناك عناصر  ميكن  أنة سيجد ياملتتبع ملوضع الثقافة التنظيم إن       

  .عناصر غري مادية وعناصر  مادية إىلوعليه فان مكونات الثقافة التنظيمية عادة ما تقسم  ،ميكن مالحظتها
 :اآليتحبواسنا وتشمل  إدراكهاال ميكن فاملكونات غري املادية  

 أوحسن  أو ئ،خاط أوعما هو صحيح  األفرادواليت يتصورها  اإلنسانيةهي تلك املفاهيم : القيم 
وهي مؤثرة جدا على  )57، ص2007،بروش ولحسن هدارزين الدين (  غري مهم   أومهم  أو  ،سيئ

ن هذا أو  ،ال أمهذا النهج املنتهج هو صحيح  أن لألفرادحيث تبني ، وموجهة له األفرادسلوك 
 أنوعليه فان املؤسسة ال بد هلا  ،الكلي للمؤسسة األداءومن مثة التأثري على  ،ال أمالتصرف هو الئق 

فهموا هذه القيم واقتنعوا  إذا األفراد أنحبيث ،  أهدافهافعالة تساعدها على حتقيق  إنسانيةتزرع قيم 
ا يف كل زمان و  لا فانه يسه  :إىلوعادة ما تقسم القيم . الةح أي علىعليهم تطبيقها والعمل 
 والثابتة يف املؤسسة واليت تبىن بغرض تنفيذ  األساسيةوهي املبادئ  :قيم جوهرية

 ؛األهدافاالسرتاتيجيات وعادة ما حتدد عند وضع 
 واليت يتم وضعها للوصول  ،وهي القيم املتعلقة بطريقة أداء املؤسسة احلايل :قيم تشغيلية
 ؛القيم اجلوهرية إىل
 وهي اليت يقع  ،واليت جتتمع فيما بينها لتشكل قيم املؤسسة األفرادوهي قيم  :فردية قيم

 .عليها دائما التغيري لتتماشى مع قيم املؤسسة
 وهي أفكار يشرتك فيها األفراد متعلقة بالعمل يف حد ذاته وكيفية اجناز هذا العمل  :المعتقدات

فقد تكون هناك معتقدات اجيابية  ،)155 ،ص 2005  الفاغوري محمد رفعت(  خمتلف املهام وتأدية
 لحب العمل، الصداقة، االحرتام ، وهذا يعترب جيد بالنسبة للمؤسسة وستحاول االستثمار يف مث: مثل

هذه املعتقدات وتعمل على تعزيزها جلميع العاملني فيها، كما قد تكون هناك معتقات سلبية مثل 
لذلك جيب عليها  ،ثر على مسرية املؤسسة يف حتقيق األهدافالكراهية، األنانية وهذه الصفات ستؤ 

 ؛األفراد العمل على إزالة مثل هذه املعتقدات من أذهان
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 ا : والمعايير التنظيمية األعراف      تكون  أنيف املؤسسة دون  األفرادهي معايري يلتزم 
ا مع مرور  األفرادوهي مفيدة للمؤسسة حبيث تعترب كتنظيم داخل املؤسسة ويصبح  ،مكتوبة يعملون 

عدم  أوضرورة استئذان العامل من رئيسه قبل اخلروج :  مثل اإلتباعالوقت حبيث تكون معروفة وواجبة 
 .واالبن يف نفس املؤسسة األبتعيني 

  بروش ولحسن زين الدين (  حبواسنا وتتمثل يف  إدراكهامكونات ميكن  فهياملكونات املادية  أما          
 : )59-58، ص ص 2007 هدار، 

 ا لتحقيق  :الطقوس معينة  أهدافهي عادات وفعاليات متكررة حترص املؤسسة على القيام 
 أنفمثال جند  ،للمؤسسة أمهية األكثروخاصة حتفيز العاملني فيها للعمل، كما تعرب عن القيم 

جتد   أومما يعزز العالقة بني خمتلف العمال،  ،املؤسسات ختصص فرتات لتناول القهوة والشاي للعاملني
 ؛االحتفال باملناسبات االجتماعية أوكذلك االحتفاالت اخلاصة بالتكرمي 

 اليت تربز جتليات املؤسسة املادية الظاهرة ومؤشر احلياة التنظيمية  األشياءهي  :الرموز          
مثل شعار املؤسسة ورسالتها   إليهاصول وتستخدم للتعبري عن معاين مميزة ترمي املؤسسة الو  ،فيها

متثل رسائل للعمال  األمورمثل هذه ف ،و منط اللباس والتصميم املعياري للمباينأوامسها التجاري 
 ؛املعلومة حول هدفها إليصالوالزبائن تسعى املؤسسة من خالهلا 

 وقد تكون  ،اليت مرت عليها املؤسسة واألحداثوهي املواقف   :الموروث الثقافي للمؤسسة
تصبح ثقافة داخل  أنبالشكل املناسب للعمال من اجل  وإبرازهامواقف اجيابية يتم الرتكيز عليها 

 ؛العمال أذهانمن  اإزالتهاملؤسسة كما قد تكون سلبية فتسهر املؤسسة على 
 املاضية  األحداثتتمثل القصص يف تلك الروايات اليت ترويها املؤسسة عن   :القصص واألساطير

فهي روايات عن التميز   ،ة للمؤسسةيللمؤسسة واليت توضع لتفسري  القيم واملعتقدات التنظيم
فهي روايات عن نفس احلاالت السابقة  األساطري أما .والنجاح والفشل احملقق من طرف املؤسسة

حدثت يف حقيقية  أحداثلكنها تكون بشكل مبالغ وبشكل مثايل يغلب عليه الطابع اخلرايف تروي 
دف   ؛بإتقانعلى العمال ودفعهم للعمل  للتأثرياملؤسسة 

 األعمالوقيمهم وثقافتهم وقدموا للمؤسسة  بأدائهممتميزون يف املؤسسة  أفرادهم  :األبطال 
ا لتحقيق التميز م وتكرميهم وبيان   ،الكثرية ودفعوا   ا االيت قامو  األدوارفتقوم املؤسسة بالتعريف 

م  أمثلةم من اجل جعله  ؛يقتدى 
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 اليت تتفادى املؤسسة احلديث عنها  األحداثباحملضورات وهي كل  أيضاتسمى  :الطابوهات
ا من  ،والتصرفات والسلوكيات اليت ال جيب تكرارها وبالتايل فهي متثل خماوف تريد املؤسسة اجتنا

 ؛اجل وضع حد للتوترات بداخلها
 للتعامل فيما بينهم  واإلدارةوهي املفاهيم واملصطلحات التقنية اليت يبتكرها العمال  :اللغة الخاصة

امبعىن   .العاملون يف تلك املؤسسة  إالكلمات ذات دالالت ال يفهما   أ
 

  الموارد 2-10
املالية والبشرية والتكنولوجية واألنظمة اإلدارية املختلفة ونظم  اإلمكانياتتتمثل املوارد يف ذلك املزيج من  

جناح املؤسسات هو مدى توفرها على مزيج متوازن  عوامل ومن أهم ،املعلومات اإلدارية ونظم التسويق
خطر عنصر على املؤسسة هو أومتكامل من املوارد واإلمكانيات القادرة على تلبية متطلبات النمو املستقبلية و 

حمد أ(  نقص يف مواردها حبيث ال تستطيع مواجهات الطلبيات املتزايدة ومن مثة عدم حتقيق األهدافال

  :ومن أهم املوارد جند )88- 87، ص ص 2009القطامين، 
  البشرية؛املوارد 
  املوارد املالية؛ 
 اآلالت والتجهيزات واملعدات؛ 
 موارد البحث والتطوير؛ 
  التسويقيةاملوارد. 

  :موارد بشرية وموارد غري بشرية كما يف الشكل املوايل إىلومن الباحثني من يقسم املوارد 
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  تقسيم الموارد) 10-2(الشكل

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  50، ص1998علي السلمي، : المصدر
الذين يعملون فعال  األفرادعلى مستوى  املؤسسة توجد موارد بشرية تتمثل يف  أنيبني الشكل السابق       

م ومستواهم الوظيفي، وموارد غري بشرية وتتمثل يف  باملؤسسة م وقدرا م وخربا  األموالمبختلف مهارا
  .واملعدات والتجهيزات واملعلومات

  :وعندما تقوم املؤسسة بتحليل مواردها جيب مراعاة
  ميتد التحليل ملعرفة تأثريات املوارد على خمتلف سياسات املؤسسة؛ أنجيب 
  تؤثر على عمل املؤسسة وال تعترب موارد املؤسسة هي العنصر الرئيسي والوحيد  أخرىهناك عوامل

 .املؤثر على نشاط املؤسسة
  :اآلتية ومتر هذه العملية باخلطوات

  ؛األوليةتوفري املعلومات 

 املوارد

 موارد غري بشرية موارد غري بشرية

  العاملني األفراد
  باملؤسسة 
  على خمتلف

  تاالوحدات واملستوي
  والتخصصات

  واملهارات
  

  
  األموال
  

  املعدات
  

 املعلومات
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 املوازنة؛ 
 املقارنة؛ إجراءات 
 حتديد املؤشرات األساسية؛ 
  اإلسرتاتيجيةفهم املقدرات. 
  :ذلكيبني  املوايلوالشكل 

  خطوات تحليل الموارد) 11-2(الشكل
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .66، ص2009ن محمد أحمد محمد المختار، حس: المصدر

  األوليةتوفير المعلومات -1
  كشف ورصد املوارد
  قياس منفعة املوارد
 قياس رقابة املوارد

  الموازنة -3
  حتليل القدرات اإلدارية

  حتليل املرونة
 مع املواردحتليل تكامل األنشطة 

  إجراءات المقارنة -2
  التحليل التارخيي
 منوذج الصناعة

  تحليل المؤشرات األساسية -4
 حتليل القوة والضعف

 فهم المقدرات اإلستراتيجية -5
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تم بتحليل مواردها ملا له من دور كبري يف  أناملؤسسة جيب عليها  أن من خالل الشكل السابق يتبني       
ال بد  إذمن ذلك هو االستفادة من هذه املوارد االستفادة القصوى،  األساسيولعل السبب  ،أهدافهاحتقيق 

 إىلاملوازنة واملقارنة للوصول  إجراءاتووضع  جتمع املعلومات الالزمة حول املوارد والقيام بتحليلها وتفسريها أن
  .اإلسرتاتيجيةات فهم املقدر 

  مكونات البيئة الخارجية العامة2-11
امبعىن  ،ة اخلارجية العامة يف كل املتغريات اليت هلا تأثري على املؤسسة وتقع خارج املؤسسةئتتمثل البي     ال  أ

  :وتتكون من ،ميكن التحكم فيها ويكون التأثري غري مباشر
 العوامل السياسية؛ 
 العوامل االقتصادية؛ 
 العوامل االجتماعية؛ 
 العوامل التكنولوجية؛ 
 العوامل القانونية. 

ا من خالل الشكل املوايل   :وميكن بيا
  مكونات البيئة الخارجية العامة) 12-2(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحث إعداد: المصدر

 
 المؤسسة

 العوامل االقتصادية

 العوامل السياسية

 التكنولوجيةالعوامل 

 العوامل االجتماعية

 العوامل القانونية
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  :يف اآليتالعناصر املكونة للبيئة اخلارجية العامة  أهمميكن بيان  الشكل السابقومن خالل 
 ا كل  :العوامل السياسية ا التأثري على عمل  ةواملستقبلياحلالية  التأثرياتويقصد  واليت من شأ

وتؤثر  ،كل مؤسسة تعمل يف ظل مناخ سياسي معني تابع للدولة اليت تعمل فيها  أناملؤسسة، حيث 
 أوالنظام السياسي للدولة : للمؤسسات واليت منها اإلسرتاتيجيةهذه العوامل السياسية على اخليارات 

ا املؤسسة، ومدى استقراره واحلرية السياسية وطبيعة   ؛احلكم وغريها أنظمةالدول اليت تعمل 
 ا  :العوامل االقتصادية التأثريات احمللية والوطنية والعمالية واملتغريات : كل من  تأثرياتويقصد 

ا  ا  التأثرياالقتصادية العاملية واليت من شا  : ومنها اإلسرتاتيجيةعلى عمليات املؤسسة وخيارا
  ؛اإلمجايلالناتج القومي 
 معدل الدخل القومي؛ 
 معدل منو االقتصاد؛ 
 ل الفرد؛متوسط دخ 
 معد التضخم والبطالة؛... 

ا ورؤيتها   ؛فمثل هذه العوامل هي عوامل اقتصادية تؤثر بشدة على عمل املؤسسة وتأثر على قرارا
 تمع حيث  :والديمغرافية والثقافية العوامل االجتماعية كل   أنوهي كل التغريات احلاصلة يف ا

ا واليت منهاردامؤسسة تعمل داخل جمتمع تستمد منه ثقافتها ومو                :ها وتعطى له خمرجا

Louiz  Moutinho, 2000,  p05 ) (:  
 تمع؛  قيم ا
 تمع؛ أعراف  ا
 تمع؛ أخالق  ا
 دميغرافيا السكان؛ 
 احلركة االستهالكية؛... 
 خصائص السكان. 

م قصد توجيه اجلهود      وحيتاج مدراء املؤسسات ملعرفة هذه العوامل لتساعدهم يف التعرف على احتياجا
  ؛)32، ص 2008علي عباس،( هذه احلاجات إشباعحنو 
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 ا  :العوامل التكنولوجية وتتمثل يف التكنولوجيا اجلديدة والناشئة على عمل املؤسسة، حيث أ
ابل وموقع رياديا  ،تعطي موقعا تنافسيا للمؤسسة   حتسني اخلدمات واملنتجات  إىلتؤدي  أل

ا من اجل  أنوباستمرار، وعليه وجب على املؤسسات  تراعي التكنولوجيا املوجودة وحماولة اكتسا
 ؛العمل على رضا عمالئها

 سة تبني هذه العوامل مدى تأثري التشريعات الوطنية والعاملية على عمل املؤس :العوامل القانونية
 :احتاد يقوم بتشريع قوانني تنظيمية للعمل منها أوحيث كل دولة 
 قوانني العمل؛ 
 قوانني املنافسة؛ 
 قانون الصحة والسالمة؛ 
 قوانني االستثمار اخلارجي؛... 

  لمعرفة عناصر البيئة الخارجية المباشرة تحليل بورتر  2-12
اليت هلا تأثري مباشر على املؤسسة،حيث قدم بورتر يستخدم هذا التحليل لتحليل البيئة اخلارجية املباشرة    

  : )  Allan Manning  ,2004,P15(مخسة عوامل مؤثرة هي
 ديدات الداخلني اجلدد؛ 
 هزين؛  قوة مساومة ا
 قوة مساومة املشرتين؛ 
 ديدات املنتجات واخلدمات البديلة؛ 
 وجود منافس قوي ضمن املشاركني يف املنافسة. 

  :يوضح ذلكوالشكل التايل 
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  عناصر البيئة الخارجية المباشرة وفقا لتحليل بورتر) 13-2(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                           

   قوة مساومة                                                                   
  

  .70، ص2009أحمد القطامين، ، : المصدر
 

خالد محمد بني حمدان ووائل ( مخسة عناصر مؤثرة على التنافس وهي  أنيتبني  أعالهومن خالل الشكل     
  ):103-101، ص ص2009،  إدريسمحمد 

 تضع  أنمما وجب عليها  ،تعمل املؤسسة داخل سوق يتميز بالتنافس الشديد :المنافسون
فقد تكون للمؤسسة تكاليف ثابتة تزداد بتزايد استخدام  ،املناسبة ملواجهة هذه املنافسة اإلسرتاتيجية

للطاقة الن ذلك الضغط سوف  األمثلط على املؤسسة لالستغالل غالتكنولوجيا  وهذا ما يشكل ض
   من خالل العمل على ختفيضها ملواجهة املؤسسات  األسعاريعجل من دخول املؤسسة حلرب 

وهذا ما يساعدها على  ،ها هو مسعتها اجليدة يف السوقوما مييز املؤسسة القائمة عن غري  ،اجلديدة
  ؛دون خوف األسعاردخول عامل حرب 

 
 
 
 
 
 

 المنافسين
 

 الصناعيين

 الداخلين الجدد

 المجهزين المشترين

 تجات وخدمات بديلة         نتهديدات م
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 وهم الداخلون احملتملون الذين سوف يدخلون السوق الن السوق سوق جيدب  :الداخلون الجدد
  مما يزيد من حدة املنافسة ويتسبب ذلك يف اخنفاض هامش  ،عدد من املنافسني مبجرد السماع به

 :املؤسسات اجلديدة يصعب عليها منافسة املؤسسات القائمة بسبب أنهنا  اإلشارةوجتدر الربح، 
 منحىن التعلم مما يقلل من التكاليف؛ 
  العالقة القائمة بني املؤسسات القائمة والعمالء وهذا يعترب كميزة متيز بني هذه

 .املؤسسات 
 املؤسسات يف هذا العصر تعمل على استخدام التكنولوجيا مما  إن:  المنتجات والخدمات البديلة

ومن مثة  ،سيسمح للمستهلكني استخدام املنتجات بشكل مرن ملقابلة خمتلف احتياجات العمالء
سيجعل له عدد من املنتجات بديلة  العمل على حتقيق االستخدام املتعدد من قبل العميل، وهذا ما

ميثل   ألنهذلك  ةلذا وجب على املؤسسات مراعا ،األخرىسات للمنتجات املقدمة من قبل املؤس
 ؛املؤسسات أرباححيد من  أنكتهديد ميكن 

 تتمثل قوة مساومة العمالء يف تلك القوة اليت ميلكها العمالء للحصول على   :قوة مساومة العمالء
باجلودة عميل يرغب يف احلصول على املنتجات  أيالن  ،األسعاربأقل  األسواقاملنتجات من 
ومن مثة سوف يعمل على التفاوض للحصول على مراده وهذا يعترب كقوة   ،األسعاراملناسبة وبأقل 

 .بعني االعتبار أخذهااملؤسسة جيب  أمامضاغطة 
 األوليةاملؤسسة تتعامل مع املوردين حيث تشرتي منهم املواد  أنال شك   :قوة مساومة الموردين 

اذات النوعية العالية، كما  تقنيات عالية تستخدم  إىل وأيضا ،يد عاملة من سوق العمل إىلحتتاج  أ
العالية  واألجور األسعارطلب  إىل، وكل هذا يكون من قبل املوردين الذين سوف يعملون اإلنتاجيف 

ديدا للمؤسسة لزم عليها   .بعني االعتبار تأخذها أنمما يشكل 
 إىل  )103، ص ص2009،  إدريسخالد محمد بني حمدان ووائل محمد (   Freeman أوصىوقد    

ا بورتر إضافةضرورة  واملتمثلة يف قوة  ،وهو أصحاب املصاحل اآلخرون ،عامل سادس للمتغريات اليت جاء 
تأثري احلكومات واالحتادات وخمتلف اجلماعات األخرى اليت هلا عالقة بالبيئة اخلارجية، وميكن بيان ذلك من 

  :خالل الشكل املوايل
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  Freemanوفقا لتحليل  شرةعناصر البيئة الخارجية المبا) 14-2(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث: المصدر
 وأضافحافظ على نفس مكونات بورتر  Freeman أنومن خالل الشكل السابق ميكن القول      
املصاحل  أصحابوكيان للمصاحل املتعارضة  بني  كإطارفاملؤسسة تعترب   ،املصاحل  اآلخرون أصحابفقط 

  .احلكومة، النقابات، املسامهون: املختلفة ومن مجلة ذلك جند
  المستخدمة في تحليل البيئة األساليب 2-13

حتديد الفرص  إىليهدف  ،جدا للمؤسسة حتليل مفيد هو  SWOTحتليل :  SWOTتحليـل
يف  معرفة نقاط قوة وضعف إىلحتليل البيئة الداخلية يؤدي  أنحيث والتهديدات وجوانب القوى والضعف، 

يف بيئة املؤسسة  ودةمعرفة الفرص والتهديدات املوج إىلوحتليل البيئة اخلارجية يؤدي  ،املؤسسة وحصرها

  
  
  
  

  المنافسة بين المؤسسات

  

  

  

 في قطاع الصناعة

قوة  الموردين من خالل
 المساومة

  المنتجات والخدمات
 البديلة

  الداخلون 
 الجدد

  العمالء من خالل
 قوة المساومة

  أصحاب المصالح
 اآلخرون
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دد املؤسسةوقد يكون هذا التحليل يف شكل كشف حيوي كل العناص اخلارجية واليت توفر هلا الفرص  ،ر اليت 
حسن محمد أحمد ( وكشف آخر يبني املناحي اليت تكون فيها املؤسسة قوية وتلك اليت تكون فيها ضعيفة

  ) 97ص ،2008محمد مختار، 
هو أداة مفيدة لتحليل الوضع العام للمؤسسة على أساس عناصر القوة  swotوبالتايل حتليل       

          )   (Strengths, Weaknesses, Opportunites, and Threatsوالتهديدات،والضعف والفرص 
)Alan walter steiss, 2003, p73  ( ،  موائمة بني املوارد الداخلية متمثلة يف  إجياد إىلوبالتايل فهو يهدف

محمود فوطة، سحر محمد (اخلارجية متمثلة يف الفرص والتهديدات  واألوضاعنقاط القوة و نقاط الضعف  

جمموعة متنوعة من األوجه الرئيسية اليت جيب تناوهلا بالبحث  اآلتينيويوضح اجلدولني  )34، ص2008
  .يف التحليل swot والتدقيق عند تنفيذ مدخل 

  swotالتحليل الداخلي وفقا لتحليل ) 4-2(الجدول

  .101، ص 2010سعد غالب ياسين،: المصدر
  
  

  عناصر القوة  عناصر الضعف
 عدم وضوح التوجه اإلسرتاتيجي؛  
  التنافسي املتدهور؛املوقف  
 تسهيالت مهمة للعمالء؛ 
 نقص املوهبة واخلربة اإلدارية؛ 
 معدل إجناز ضعيف يف تنفيذ اخلطط؛ 
 املعاناة من املشاكل العملية الداخلية؛ 
  عدم القدرة على متويل التغريات الضرورية

 يف اإلسرتاتيجية؛
 ضعف القدرة على حتقيق معدالت النمو؛ 
 عوامل أخرى.  

  

  املميزة؛الكفاءة 
 املصادر املالية املتاحة؛ 
 مهارات تنافسية جيدة؛ 
 معرفة جيدة للمشرتين؛ 
 قيادة جيدة للسوق؛ 
 النوعية العالية للمنتجات أو اخلدمات؛ 
  إمكانية متاحة إلجراء حتسينات على

 املنتجات أو اخلدمات؛
 ميزة اخنفاض تكاليف اإلنتاج؛ 
 عناصر أخرى.  



  

116 
 

اإلطار النظري للبيئة الداخلية والخارجية ......................................الفصل الثاني  

  
   SWOT لتحليلوفقا  التحليل الخارجي) 5-2(الجدول 

  الفــرص  التهديدات
 احتمال دخول منافسني جدد؛ 
 زيادة مبيعات املنتجات البديلة؛ 
 منو بطئ يف السوق؛ 
 زيادة الضغوط التنافسية؛ 
  سرعة التأثري اجتاه الرتاجع والركود يف دورة

 األعمال؛
  هزين،منو قوة املساومة للعمالء  وا
 تغري أذواق وحاجات املستهلكني؛ 
 أمور أخرى.  

  الدخول إىل أسواق أو قطاعات جديدة يف
 السوق؛

 منو أسرع يف السوق؛ 
 إضافة خط إنتاجي جديد؛ 
 تنوع املنتجات ذات العالقة؛ 
 التوطن بني الشركات املنافسة؛ 
  القدرة على العمل مع شركاء إسرتاتيجيني يف

 ميدان الصناعة؛
  أخرىأمور.  

  .102ص ،2010سعد غالب ياسين،: المصدر
نقاط القوة هي نقاط تتوفر عليها املؤسسة يف بيئتها الداخلية  أننالحظ  السابقني من خالل اجلدولني       

   .ولذلك جيب على املؤسسات معرفتها واالستفادة منها األهداف،واليت ميكن استغالهلا يف حتقيق 
نقاط يف بيئة املؤسسة الداخلية واليت جيب على املؤسسة التعجيل يف معاجلتها قبل  أيضانقاط الضعف فهي  أما
وكل املؤسسات مهما كان نوعها هلا نقاط قوة كما هلا نقاط ضعف وتتفاوت يف درجات التأثري   ،تؤثر عليها أن
يف عدم وجود  املشكلة األساسية ليست يف وجود عناصر ضعف إىل جانب عناصر القوة يف املؤسسة، وإمنا و

وعي من قبل اإلدارة بعناصر الضعف وعدم توفر رغبة حقيقية يف معاجلة األخطاء واالحنرافات وتطوير فعالية 
  .املؤسسة

وتوفر البيئة اخلارجية فرص تتمثل يف وجود أمور وعالمات يف بيئتها اخلارجية ميكن االستفادة منها       
ديدات وهي عوامل قد تشكل صعوبات وحتديات أمام   ،واالعتماد عليها يف حتقيق األهداف كما أن فيها 

ثل تكنولوجيا جديدة بأقل تكلفة، دخول سلع املؤسسة وبالتايل جيب معرفتها وجتنبها قبل فوات األوان م
      جديدة أكثر جودة من سلع املؤسسة، دخول منافسني جدد يستخدمون تكلفة أقل من تكاليف 
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ت حكومية يف غري صاحل املؤسسة، زيادة معدل الفائدة، حترك سكاين معاكس، تغري املؤسسة، بروز سياسا
  .سليب يف سعر الصرف

إىل أن املؤسسات الكبرية ال تنتظر الفرص يف بيئة األعمال، بل هي يف معظم األحيان  وجتدر اإلشارة        
املرتتبة على امتالكها من خالل  تبحث عنها وختصص موارد ضخمة خللق الفرصة واستثمارها وتعظيم املنافع

  ) 105-101:ص ص 2010سعد غالب ياسين، ( الدخول بتكنولوجيا جديدة إىل السوق
 )BCG  )BCG: Boston  consulting  groupeنموذج مجموعة بوسطن االستشارية

ن ألجل اختاذ القرار االسرتاتيجي وله دور كبري يف حتليل بيئة املؤسسة أبتقدمي منوذج من  BCGقامت        
إىل حتديد اإلسرتاتيجية  BCGدف مصفوفة و  قرار اسرتاتيجي يتوقف على مدى حتليل بيئة املؤسسة، أي

اليت تستطيع املؤسسة أو وحدات األعمال يف ضوئها احلصول على موارد إضافية من أجل استخدامها بكفاءة 
  .لتحقيق أعلى منو ورحبية للمؤسسات يف املستقبل

  :على مصفوفة ذات بعدين رئيسينيويعتمد التحليل    
 معدل منو السوق وهو مؤشر ملدى جاذبية السوق؛ 
 اآليتة السوق النسبية وهي كمؤشر لقياس املركز التنافسي للمؤسسة، كما يبينها الشكل حص:  

  نمو لجماعة بوسطن_مصفوفة الحصة) 15- 2(الشكل 

  معدل منو السوق          

  ؟
  عالمات االستفهام

  النجوم
20℅      
  عايل

  
100℅  

  
  منخفض

  
00℅  

  البقرات املدرة للنقدية  الكالب

  حصة السوق النسبية                                               
.215، ص2002عبد السالم أبو قحف، ، : المصدر  
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فإن هنالك أربعة أنواع من وحدات األعمال اإلسرتاتيجية أو املنتجات ومن خالل الشكل السابق،         
  :ميكن التمييز بينها

  متثل وحدة العمل اإلسرتاتيجية  عايل نسبيا من السوق وتستحوذ النجوم على نصيب  :النجوم
 ؛الرائدة يف حمفظة أنشطة املؤسسة

  معدل النمو عليها يف السوق عايل لكن حصة املؤسسة من السوق  :عالمات االستفهام
 ؛منخفض مقارنة باملنافسني وهذا النوع من الوحدات يثري الدهشة

 حصة سوقية عالية مقارنة  علىتجات اليت تقع يف هذا املربع نحتظى امل :البقرات المدرة للنقدية
 ؛املنافسني بأكرب
  تتميز مبركز تنافسي ضعيف يف جماالت صناعية غري  ):الكالب(المنتجات المثيرة للقلق   

ا تقدم منافع قليلة للمؤسسة   .جمدية، وهكذا ينظر إليها على أساس أ
إىل حتديد اإلسرتاتيجية اليت تستطيع املؤسسة أو وحدات األعمال يف ضوئها  BCGدف مصفوفة و        

  .احلصول على موارد إضافية من أجل استخدامها بكفاءة لتحقيق أعلى منو ورحبية للمؤسسات يف املستقبل
وظهر نتيجة االنتقادات املقدمة  BCG2ـ ب أيضاويسمى   BCGالمدخل الحديث لمجموعة 
وهو منوذج مكمل للنموذج األول  السوق يف منو معترب والبيئة غري مضطربة أنللنموذج األول والذي يفرتض 

    :ويعتمد النموذج احلديث على. وليس مناقضا له
 ؛طبيعة البيئة 
 ؛مستوى امليزة التنافسية اليت متتلكها املؤسسة 
  إمكانيات التميز اليت تسمح باحلصول على امليزة التنافسية. 

  :والشكل املوايل يظهر ذلك
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  BCGالمصفوفة الثانية لـ ) 16- 2(الشكل                                             

  
      الميزة التنافسية

  إمكانية التمييز  كثيرة        ضعيفة  قوية
    وضعية مبعثرة  إستراتيجية التخصص  التنافسي

إستراتيجية السيطرة من  محدودة
  خالل التكاليف

  وضعية مأزق

  .144، ص2011عيسى حيرش، : المصدر
  :يتبني السابق ومن خالل الشكل 

 ؛يف حالة ميزة تنافسية ضعيفة مع توفر مصادر وإمكانيات التمييز تكون البيئة مبعثرة 
  وكثرة يف مصادر التميز يكون التخصص أفضل إسرتاتيجية يف حالة ميزة تنافسية قوية ناشئة من تنوع

 ؛ للمؤسسة
  يف حالة حمدودية إمكانيات التمييز ومع ذلك حتصلت املؤسسة على ميزة تنافسية قوية، فان

 اإلسرتاتيجية املفضلة هي إسرتاتيجية السيطرة من خالل التكاليف؛
  على ميزة تنافسية ضعيفة تكون املؤسسة إذا كانت إمكانيات التمييز حمدودة وال تؤدي إىل احلصول

 .يف حالة مأزق أي بيئة تشبه الطريق املسدود
  

ينظر هذا التحليل إىل موارد املؤسسة ويعتربه هو األساس يف جناح : مدخل التحليل المستند إلى الموارد
وهو الذي حيقق هلا امليزة التنافسية، ومن مث فانه جيب ربط املوارد باالسرتاتيجيات التنافسية  املؤسسات

املوارد والدور اليت تعلبه يف  أمهية إىلهو لفت انتباه املدراء  األساسيللمؤسسة، وبالتايل فان هذا املدخل هدفه 
  :املوايل يظهر هذا التحليلوالشكل . النادرة منها واليت يصعب تقليدهاحتقيق التميز وخاصة 
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  مدخل التحليل المستند إلى الموارد) 17-2(لشكل ا

  
  
  
  
  

  إدامة الميزة  
  التنافسية

  
  

  
  

  318ص ،2007،محسن منصور الغالبي ووائل محمد صبحي إدريسطاهر :المصدر
  

املوارد يركز على حتليل موارد املؤسسة بصفة  إىليتبني أن التحليل املستند ومن خالل الشكل السابق         
معمقة ومستمرة ويعتربها وسائل حتقيق امليزات التنافسية، حيث تتكامل وتتفاعل فيما بينها لتعزز استدامة امليزة 

  التنافسية للمؤسسة
             

  المعتمد في تحليل الصناعة والمنافسة  AUSTINنموذج 
ا بالتنافس الشديد  ،ت الدول املتقدمةاوصناع أسواقمنوذج بروتر  يركز على  إن      واليت تتميز اقتصاديا

تعديل يف هذا النموذج حىت يتوافق مع  إجراء األمرواحلرية يف التعامل ، وال يهتم بالدول النامية، مما تطلب 
مبني والتنافس خاص بالدول النامية  ةمنوذج لتحليل الصناع AUSTINشىت الدول مبا فيها النامية، وقدم 

  : من خالل الشكل اآليت
  
  

  الموارد المنتقاة
  القوة النسبية  مسبقا

 للتنافس

 

  صعوبة اإلحالل
 واالستعاضة

التوزيع والتحصيص 
 المناسب

  قوة 
 االستمرارية
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  المعتمد في تحليل الصناعة والمنافسة  AUSTINنموذج ) 18-2(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .76، ص2009أحمد القطامين،  : المصدر
  :مها أساسينيتعديلني  إجراءاعتمد على  AUSTIN أنومن خالل الشكل السابق يتنب 

 وبالتايل وجب  ،اعتبار سياسة احلكومة كقوة كبرية مؤثرة جدا على هيكل الصناعة وديناميكيتها
 لنموذج بورتر؛ إضافتها
  وهي املتغريات  ،العوامل البيئية اليت هلا تأثري على هيكل الصناعة وديناميكية املنافسة إضافةمت

 .االقتصادية والسياسية والثقافية والدميغرافية 
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
  قوة املفاوضة 

  قوة املفاوض                                                    والتساوم 
  والتساوم                                                                

 
 
 
 

 العوامل االقتصادية
 العوامل السياسية

 العوامل الثقافية
 العوامل الدميغرافية

 الداخلني احملتملني

 املوردون املشرتون

 نتجات البديلةامل

 املنافسون يف الصناعة
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  للتحليل التنظيمي كأساستحليل سلسلة القيمة  
 وأخرى أساسية أنشطةسلسلة القيمة من األدوات املستخدمة يف حتليل البيئة الداخلية حيث تتضمن       

  :من خالل الشكل اآليت إبرازهوميكن  ،يقدم قيمة للمنتج األنشطةمساعدة حبيث كل نشاط من 
  نموذج سلسلة القيمة) 19-2(الشكل

  
  
  
  

  االنشطة
  المساعدة

  البنية التحتية للمؤسسة
  العامة، احملاسبة، التمويل، التخطيط االسرتاتيجي اإلدارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هامش الربح

  الموارد البشرية إدارة
  االختيار، التدريب، التطوير

  التطوير التكنولوجي
  البحث والتطوير، حتسني املنتج

  المشتريات
  إمدادات، آالت، أوليةمواد 

  
  

  األنشطة 
  األساسية

  
 اإلمدادات

  الداخلية
  
  مناولة املواد( 

و  األولية
  املخازن

  

  
  لعملياتا

  
  املكائن( 

  التجميع
  االختبار

  التعبئة
  )التغليف

  
 اإلمدادات
  الخارجية

  
  املخازن( 

توزيع املنتجات 
  )تامة الصنع

  
  التسويق

  
  اإلعالن( 

  الرتويج
  التسعري
  )التوزيع

  207، ص2013، ماجد عبد المهدي مساعدة: المصدر
      : اآلتيةسلسلة القيمة تتبع اخلطوات  أنيبني الشكل السابق 

  منتج؛مراجعة سلسلة القيمة اخلاصة بكل  
 مراجعة حلقات الوصل املكونة لسلسلة قيمة كل خط منتج؛  
  األعمالوحدات  أومراجعة التعاضد احملتمل بني سالسل القيمة خلطوط املنتجات املختلفة. 
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  خالصة 2-14
يبقى موضوع البيئة وآليات حتليلها من املواضيع اهلامة واملتميزة يف هذا العصر ، وكل مؤسسة حمتاجة          
من خالل معرفة بيئتها والقيام  إالوتبقى يف السوق  أهدافهاحتقق  أن هلاحيث ال ميكن  ،ذلك أشد احلاجة إىل

ذا املوضوع نظرا لتلك  اإلدارةعلماء  أنجند  أنولذلك فانه ال غرابة  ،بتحليلها قد اهتموا االهتمام الوفري 
، اهليكل التنظيمي، القيادة، الثقافة التنظيمية اإلسرتاتيجية: ، وتتكون البيئة الداخلية للمؤسسة مناألمهية
تعزيزها واالستفادة منها والرتكيز عليها ومعرفة  ألجلويساعد حتليلها على معرفة نقاط قوة املؤسسة  ،واملوارد

بيئة خارجية عامة تضم  إىلالبيئة اخلارجية فهي تقسم  أماقاط الضعف من اجل معاجلتها يف الوقت املناسب، ن
 تأثريهاوبيئة خارجية مباشرة يكون  ،البيئة االقتصادية، االجتماعية، السياسية، القانونية والبيئة التكنولوجية

معرفة  إىلويؤدي حتليل البيئة اخلارجية  ،زبائناملنافسون، املوردون، ال: مباشر وقوي على املؤسسة وتشمل
  .جل توقيهاأالفرص من اجل االستفادة منها ومعرفة التهديدات من 
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  تمهيد 3-1

يف القيام بعملية التوظيف وتنمية  األساسوهي  ،املوارد البشرية القلب النابض يف املؤسسة إدارةتعترب 
تم باملورد البشري  اإلدارةوهي تلك  ،املوارد البشرية للعمل باملؤسسة من خالل  األفراد جميءبل قاليت 

واحملافظة على هذه  األجورووضع سلم  األداءمث القيام بعملية التدريب والتنمية وتقييم  ،التخطيط واالستقطاب
 أنهو الذي جعلنا  األمروهذا  ،حىت بعد التقاعد من خالل املرافقة األفرادويستمر العمل مع  ،املوارد البشرية

ونظرا للعالقة املباشرة مبوضوع  ،الكبرية هلا لألمهيةاملوارد البشرية نظرا  إلدارة النظري اإلطارنبحث ونبحر يف 
 . الدراسة

  مفهوم الموارد البشرية 3-2
ذا األخري كل جمهود جسمي  ،تعين املوارد البشرية جمموع السكان القادرين على العمل املنتج ويقصد 

هذا أن  ويدل )5، ص2008فريد خميلي، ( أو ذهين يؤدي أو يساهم يف خلق سلعة أو تأدية خدمة معينة
األطفال حتت سن : املوارد البشرية تتألف من جمموع السكان مطروحا منه غري القادرية على العمل املنتج وهم

قتصاديا والعاجزون عجزا دائما العمل، كبار السن ماداموا ال ميارسون ٍ   . نشاطا ا
   :)132-127، ص ص1994 ،محمد عمر( تتكون املوارد البشرية من قسمنيو 

مجيع القادرين على العمل املنتج ولكنهم ال يعملون وال يبحثون على العمل ويدخل يف ويشمل  القسم األول
 املتقاعدون، الطلبة الذين هم بصدد أداء اخلدمة الوطنيةربات البيوت، الطلبة املتفرغون للدراسة، : هذا القسم

  . اخل ويطلق على هذا القسم عادة باألفراد خارج املوارد البشرية...املتواجدون يف السجون، و
يتكون من مجيع األفراد املتواجدين يف سوق العمل سواءا كانوا يعملون فعال أو يبحثون عن  القسم الثاني

رأفت أبو (وع بالسكان النشيطني ويسمى كذلك هذا القسم باملوارد  البشرية االقتصاديةويسمى هذا الن ،العمل
جر وقطاع أقطاع املشتغلني الذين يعملون مقابل : وتشري إىل قطاعني من السكان مها ) 07، ص1995،فرحانة

   .عمالالعاطلني أو البطالني القادرين والراغبني واملستعدين للعمل حاال ولكنهم ال جيدون 
ويطلق الباحثون تسمية القوى العاملة على القسم الثاين ويعرفونه انه ذلك اجلزء من املوارد البشرية الذين هم يف 

الفئة املتعطلة اليت لديها  إىل باإلضافةمقابل ذلك  أجراسن العمل ويعملون يف خمتلف القطاعات ويتقاضون 
  )54، ص2003صطفى محمود أبو بكر، م(القدرة والرغبة واالستعداد للعمل ويبحثون عنه

نبني عالقات التقارب والتباعد بني السكان واملوارد البشرية االقتصادية وغري االقتصادية وما يدخل  أنوميكن 
  :يف القوى العاملة وما ال يدخل من خالل الشكل اآليت
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  العالقة بين الموارد البشرية والقوى العاملة)  1- 3( الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  53ص، 2003مصطفى محمود أبو بكر، : المصدر
  
  

 السكان

 يف سن العمل خارج سن العمل

 قوى بشرية قادرة على العمل قوى بشرية غري  قادة على العمل

 قادرة وغري باحثة أو راغبة يف العمل قادرة وراغبة يف العمل

 متعطلون مشتغلون
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 األوىلفالفئة  ،ى مستوى الدولة يكونون على فئتني حسب السنلالسكان ع أنيظهر الشكل السابق         
وبالتايل فان املؤسسات ال تركز ، كرب سنهم   أونتيجة صغر سنهم  أماهم السكان الذين ليسوا يف سن العمل 

م العلمية والفكرية ،عليهم  أما. ويتم الرتكيز على صغار السن من قبل الدولة من خالل تنميتهم وتطوير قدرا
هم غري  األولقسمني، القسم  إىلالفئة الثانية فهم السكان الذين يف سن العمل وهذه الفئة بدورها تنقسم 

هو القادرون على العمل مبعىن انه ال  والقسم الثاين ،عقوبة أودراسة  أوبسبب مرض  إماالقادرين على العمل 
موعة  إىلتوجد حواجز متنعهم على العمل وهذا القسم بدوره ينقسم  هم املشتغلون  األوىلجمموعتني، ا

  .طلوناملتع أووالثانية هم البطالون 
 الموارد البشرية إدارةمفهوم وتطور   3-3

تعدد التعاريف  ،املوارد البشرية إلدارةمن املالحظ عند تتبع املفاهيم املقدمة :  الموارد البشرية إدارةمفهوم 
ال، فكل باحث يعرفها  إىلويرجع السبب  ، اإلدارةهلذه  املقدمة  تعدد وجهات وانتماءات الباحثني يف هذا ا

ص الدقيق يف خمتلف يالتمح ة املصاحبة للتعريف املقدم، وعندنيووفقا للفرتة الزم إليهاوفقا للمدرسة اليت ينتمي 
  :وجهيت نظر إىلتقسم  اأاملفاهيم املقدمة جند 
صالح الدين (  املوارد البشرية تعرف إدارةوفقا هلذا املنظور فان   :الموارد البشرية إلدارةالمفهوم التقليدي 

اعلى ) 15، ص2001عبد الباقي،   :أمههاروتينية تنفيذية  بأعمالتقوم  املؤسسةوظيفة داخل  أ
 حفظ امللفات العمال؛ 
 حفظ سجالت العمال؛ 
  احلضور؛ أوقاتضبط 
  اإلجازاتضبط. 

     دور قليل يف  اإلدارةاملوارد البشرية هو مفهوم قدمي حيث كان هلذه  إلدارةفاملفهوم التقليدي      
يف صناعة القرار ، ومن مثة دور   أوالتنفيذية فقط وليس هلا دور اسرتاتيجي  باألمورحبيث تكتفي املؤسسات، 

ا  اإلنتاجحيث كان االهتمام منصبا على  ،مل تعىن باالهتمام الالزم نظرا لقلة االهتمام باملوارد البشرية فإ
ما على حساب املوارد البشرية األرباحوالصناعات وحتقيق  كان   فاملفهوم التقليدي .من خالل االهتمام 

  .امللموس فقط اإلنتاجكان االهتمام منصبا على   إذمصاحبا لظهور الثورة الصناعية  وما قبلها 
يعتمد  أصبح أيننظرا لزيادة دور املوارد البشرية يف املؤسسات   :الموارد البشرية إلدارةالمفهوم الحديث 

 وألجلاملوارد البشرية،  دارةإل أيضاتعاريف الباحثني  تتعددفقد ، واملزايا التنافسية األهدافعليها يف حتقيق 
 : يف اآليت أمههااالستبصار أكثر نذكر 
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 أهدافجل حتقيق أمن  والوظائف األفرادالتوافق بني  بإجيادتقوم  إدارةاملوارد البشرية هي  إدارة 
الذي قامت  األهم، وركز هذا التعريف على العنصر  )17ص 2001مهدي حسن زويلف، ( املؤسسة

خيتلفون عن بعضهم البعض  فاألفرادوالوظائف،  األفراداملوارد البشرية وهو حتقيق التوافق بني  إدارةعليه 
من حيث املؤهالت واخلربات والقدرات العقلية والبدنية، وباملثل بالنسبة للوظائف جندها ختتلف من 

أجل هذا االختالف الكبري   .أدائها حيث طبيعة النشاط، حجم النشاط، والنوعية واملسؤولية وظروف
حيقق  أننه أتسهر على حتقيق هذا التوافق الذي من ش إدارةتقوم  أنكان لزاما   املؤسسةوحتقيقا ملصلحة 

 املوارد البشرية؛ إدارةوهي  الأ املؤسسة أهداف
  يعرفSIKULA ,H ا )17، ص2001صالح الدين عبد الباقي، (املوارد البشرية إدارة عملية  بأ

      ختطيط القوى العاملة، االختيار : وذلك من خالل املؤسسةاستخدام القوى العاملة داخل 
مية والتعويض واملرتبات والعالقات االجتماعية وتقدمي اخلدمات ن، التدريب والتاألداءوالتعيني، تقييم 

مبا  املؤسسةمال داخل ولقد ركز هذا التعريف على عملية توظيف واستخدام الع. االجتماعية للعمال
سياسات  معللموارد البشرية مبا يتوافق  األمثلجل االستخدام أقامت من  إدارةفهي  إذا، أهدافهاحيقق 

ا املرجوة أنحىت تستطيع  املؤسسةواسرتاتيجيات  ولذلك جند  ،تواكب التطورات احلاصلة وحتقق غايا
 أن الباحث ذكر  عدد من هذه الواجبات املوكلة إلدارة املوارد البشرية؛

  يعرفSMITH ,G املوارد البشرية إدارة )clément bambé, 1984 , P112 (ا مسؤولة  إدارة بأ
رد املوا إدارةن أوهي مسؤولية كافة املديرين، ولقد اعترب هذا التعريف ب املؤسسةعلى كافة العاملني يف 

تم جبل العمال وبالفعل فكل العمال حيتاجون  ا اإلدارةذه هلالبشرية      تقوم بالوظائف اخلاصة  أل
ولعل ذلك  املؤسسة،هذا التعريف بقوله هي مسؤولية املديرين يف  أعقبالباحث  أنلذلك جند  ،م

فال بد  ،السريعة والالحمدودةيف ظل التغيريات البيئية الدور االسرتاتيجي اهلام الذي تقوم به  إىليرجع 
الذي  للمؤسسةلتكون العمود الفقري  اإلدارةجل تفعيل دور هذه أمن متاسك جهود كافة املدراء من 

ومن دون شك من خالهلا سوف حتقق ميزة تنافسية مستدامة جتعلها رائدة يف زمن لغته البقاء فيه 
 لألقوى؛
  أهمتم باملوارد البشرية قبل وبعد توظيفها ومن  باملؤسسةرئيسية  إدارةاملوارد البشرية هي  إدارة 

ا واختيارها: أنشطتها مث القيام مبا حيتاجه  ،ختطيط املوارد البشرية ملعرفة كم ونوع هذه املوارد واستقطا
       ما لديه من طاقة أقصىوخاصة من خالل توفري اجلو املناسب لعمله حىت يعطي  املؤسسةداخل 
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هذا  أن، وجند  )JEAN MARIE PERETTI,  1999, P36(   املؤسسةيق أهداف جل حتقأ منو 
للمؤسسة باملوارد البشرية قبل جميئها  اإلدارةنظرة حتمية وهي اهتمام هذه  إىلالتعريف قد لفت االنتباه 

ا  املؤسسة،من خالل ختطيطها ملعرفة النوع والكم املطلوب حىت ال تتعطل عمليات  مث استقطا
ا بعد دخوهلا  ،واختيارها لتباشر عملها والتحفيز  واألجورمن خالل التدريب  للمؤسسةمث االهتمام 

 ؛املؤسسة أهدافحتقيق  إىلالفاعلة اليت تؤدي بالضرورة  األنشطةوغري ذلك من 
 ا من ع املؤسسةاملتعلقة حبصول  اإلدارية باألنشطةتقوم  إدارةاملوارد البشرية هي  إدارة لى احتياجا

التنظيمية بكل كفاءة  األهدافجل حتقيق أاملوارد البشرية وتطويرها وتدريبها وحتفيزها واحلفاظ عليها من 
 إليهااملوارد البشرية ينظر  إدارة أنعترب هذا التعريف أو  ،)22، ص2011نس عبد الباسط عباس، أ( وفعالية

ا األنشطةمن خالل      تتعلق باحلصول على العمال وتنميتها واحلفاظ  أنشطةوهي  ،اليت تقوم 
ٍ لذلك هو  األساسيعليها، ولعل السبب  ٍ ستغالل هذه املوارد ا  أهدافمثال مبا يضمن حتقيق أستغالال ا

يف هذا العصر  الذي  املؤسساتوهذا هو املسعى الذي تسعى له مجيع  ،بكفاءة وفعالية املؤسسة
من خالل قناعتها بان التغيري ال مناص منه، ستحاول االعتماد على مواردها  املؤسسةيوصف بالتغيري، ف
 .التنظيمية ومن مثة ضمان البقاء واالستمرار  أهدافهاالبشرية لتحقيق 

ااملوارد البشرية، جند  إلدارةومن خالل مجلة التعريفات املقدمة            وهو  أالتدور حول معىن واحد  أ
ٍ ، وعلى األهدافن أجل حتقيق االهتمام بالعمال م الموارد  إدارةتعريف ثر ذلك وتأسيسا ملا سبق ميكن ا

بالحصول على العمال المؤهلين من خالل تهتم  المؤسسة إداراتهامة من بين  إدارة بأنهاالبشرية 
تحديد عددهم ونوعهم واستقطابهم واختيارهم لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ثم القيام 
بتدريبها وتطويرها من خالل برمجة برامج تدريبية مناسبة لرفع مهارات وكفاءات العمال واالهتمام بمناخ 

والرواتب  األجورعلى تحفيز ودفع  أيضالعمل ، كما تسهر يساعد العمال على ا أنالعمل الذي يجب 
اآلن  اإلدارةهذه  إن .المؤسسةكما تلعب دورا هاما في المحافظة عليها داخل   م،أدائهللعمال وتقييم 

 إذالعنصر البشري،  أهميةويرجع ذلك لتزايد  المؤسساتلها دور استراتيجي كبير  في نجاح  أصبح
وخاصة في ظل التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتوجه  المؤسساتفي نجاح  اتأثير  األكثرالعنصر  أصبح

  .افسية لهانهي الميزة الت أصبحتالمعرفة التي  إدارةنحو تطبيق المؤسسات 
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  الموارد البشرية إدارةتطور 

 إىللعدة تطورات من مرحلة  نتاجاملوارد البشرية يف هذا العصر مل تكن وليدة الصدفة، بل هي  إدارة  
نذكر  األسباباملوارد البشرية ومن هذه  إدارةتفسر التطور احلاصل يف  أسبابعدة  إىل، ويرجع ذلك أخرى
  :)27-26، ص ص2014محمد جاسم الشعبان ومحمد صالح االبعج،( اآليت

 إىل أدتظهور التنظيمات العمالية واليت  يفساهم وبشكل كبري : تزايد التوسع والتطور الصناعي 
تم بشؤون  إدارةضرورة وجود  إىلوهذا ما دفع  ،ظهور املشاكل بني اإلدارة والعمال متخصصة 

 العاملني فيها؛
  زيادة يف  ساهم بشكل واسع األفرادحصول تطور كبري يف التعليم وزيادة فرص الثقافة لدى

دم وثقايف عمال ذوي مهارات عالية ومستوى تعليمي متقاملؤسسات يف  أصبحمهارات العمال حيث 
ذه املهارات والكفاءات؛ إدارةضرورة وجود  إىلكل هذا دفع ف تم   متخصصة 
  التدخل احلكومي يف العالقات بني العمال وأصحاب العمل، حيث زادت احلكومات من سنها

تم بتطبيق هذه  إدارةللتشريعات والقوانني اليت تنظم هذه العالقات، وبالتايل ال بد من استحداث 
 خالفت هذه القوانني؛ إذاالقوانني حىت ال تقع يف احملظور، وتتجنب املخاطر اليت قد حتدث فيها 

 ا الدفاع عن العمال واليت متارس ضغوطات على أظهور النقابات واملنظمات العاملية اليت من ش
افظ على العالقات بني العمال حت كإدارةاملوارد البشرية   إدارةتبين  إىلمنظمات األعمال مما دفع 

 .والنقابات
  :املوايل وميكن إظهار هذه األسباب من خالل الشكل
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  أسباب تطور إدارة الموارد البشرية) 2-3(الشكل

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث : المصدر
  

      املوارد  إدارةيف التطورات احلاصلة يف  أسهمتكثرية   أسبابهناك  أنويظهر الشكل السابق        
ولعل السبب الرئيس من وراء كل  ،أسباب لعدةاحلالية مل تكن معروفة يف السابق نتيجة  أدوارهان أل ،البشرية

هو التغريات يف بيئة املؤسسات وخاصة كرب حجمها وزيادة حدة التنافس  السابق امللخصة يف الشكل األسباب
  .والتطور التكنولوجي

  

الصنا والتطور  التوسع

والثقا التعلي  التطور

وميالتدخل   ا

  

النقابات ور  ظ

الصنا والتطور  التوسع

والثقا التعلي  التطور

ومي ا   التدخل

  

النقابات ور  ظ
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ا تطور  أهمومن    :) 34- 27ص، ص 2008، فريد خميلي( يتاآلاملوارد البشرية  إدارةاملراحل اليت مرت 
مل يعرف خالل هذه الفرتة تقدم صناعي معني، بل   إذوهي مرحلة ما قبل الثورة الصناعية،  :األولىالمرحلة 

 :كان الطابع السائد آنذاك
 احلرف؛ 
 الصناعات املنزلية اليدوية؛ 
 استعمال األدوات البسيطة اليدوية. 

عشرية يف حرفة معينة يتم تبادهلا مع  أوومسيت بنظام الطوائف املتخصصة حبيث تتخصص كل طائفة     
 مؤسساتنه مل يكن هناك اهتمام باملوارد البشرية باعتبارها مل تكن يف شكل أ ذلك ىن، ومعاألخرىالطوائف 

ٍ ومن مثة ف ،األهدافتسعى لتحقيق  ٍ ى مهناك مسن نه مل يكا البشرية، بل حىت بوادر نشاطات املوارد  إدارةمسه ا
  مل يكن موجودا البتة فالكل يعمل يف حرفته ويف منزله اخلاص لتستمر حياته؛ اإلدارةهذه 

مت االعتماد على املصانع الكبرية اليت تنشط يف جمال الصناعة  إذوهي مرحلة الثورة الصناعية،  :المرحلة الثانية
يمة املضافة تتحقق من خالل الصناعة، ومن مث فان اهتمام فكان النشاط املسيطر هو الصناعة والق ،فقط

مة يباعتبارها هي اليت تنشط يف الصناعة وهي اليت ختلق الق اإلنساناآللة وليس على  منصبا كان  اإلدارة
 :وقد نتج عن هذه املرحلة أمهيتهقللت من  دفق اإلنسان أما، للمؤسسةاملضافة 
  ؛فيهاعتبار العامل سلعة تباع وتشرتى وميكن التحكم 
 مهارات بسبب اعتماد نظام املصنع  إىلاملتكررة والسهلة واليت ال حتتاج  األعمالالعديد من  نشأت

 الكبري؛
  اإلنسانيةظهور العديد من املشاكل. 

ٍ ومن مث ف       باإلدارةنه خالل هذه املرحلة مل يكن هناك اهتمام بالغ باملوارد البشرية، بل مت االهتمام ا
  .الصناعية متاشيا مع متطلبات ذلك الوقت

ة كبرية يف تطور النظرة للموارد العلمية  حيث ساهم رائدها تيلور مسامه اإلدارةوهي مرحلة  :المرحلة الثالثة
جيب االهتمام به وتوفري املناخ املادي له حىت يعطي كل ما لديه من  اإلنتاجالبشرية باعتباره عنصر من عناصر 

 :اآلتيةويظهر ذلك من خالل املبادئ  لإلنسانوهي نظرة مادية  ،األعمالطاقة الجناز 
  اخلطأ والصواب   أول الطريقة التجريبية امن خالل استبد اإلدارةالعلمي يف  األسلوباالعتماد على

 والتحليل والتفسري؛ املؤسسةاملنطقية واملالحظة  األسسبطرق تعتمد على 
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  تقسيم العمل والتخصص وهذا يف فائدة العمال حبيث يتخصص كل عامل يف عمل معني يتماشى
 ومؤهالته؛

 ؛االهتمام بتنمية وتطوير املوارد البشرية وتعليمهم 
  والعمال اإلدارةالتعاون احلقيقي بني. 

اليت  اإلنتاججزءا ال يتجزءا من عناصر  ايف تغيري النظر للموارد البشرية باعتباره اإلدارةهذه  مهتلقد سا       
ومن مث ال بد من  واإلنتاجية األرباحهدفا لزيادة  اإلنساينالتنظيمية، واعتربت اجلهد  األهدافتساهم يف حتقيق 

  .مل من خالل التحفيز املاديااستغالل الفرد الع أي لديهخلق املناخ املادي له حىت يعمل ويقدم كل ما 
وهي مرحلة تسمى مبرحلة منو املنظمات العمالية وكان ذلك يف بداية القرن العشرين، حيث  :المرحلة الرابعة

لتحقيق مصاحل العمال  اإلدارةست ضغوطات كبرية على منت وتطورت هذه التنظيمات تطورا كبريا واليت مار 
 :من خالل
  العمال؛ أجوراملطالبة بزيادة 
 املطالبة خبفض ساعات العمل؛ 
 املطالبة بتوفري مناخ العمل املالئم للعمال. 

  :اآليتوما ساهم يف هذه املرحلة يف تغري النظرة للموارد البشرية 
  ؛لألفرادالتغري يف املستوى املعيشي 
  ؛لألفرادحتسن املستوى التعليمي والثقايف 
 ن املطالبة حبقوقهم؛أزيادة وعي العمل بش 
  مهارات متخصصة؛ إىلحاجة املنظمات 
 التغري يف البيئة االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والثقافية والسياسية. 

كرب أمام باملوارد البشرية بشكل الهتاضرورة  إىل أدتواليت  األوىلمرحلة احلرب العاملية  :المرحلة الخامسة
العلمية وعلم النفس  اإلدارةمن خالل استخدام طرق جديدة الختيار املوظفني قبل تعيينهم، ونظرا لتطور 

املوارد البشرية تساعد على القيام بالتوظيف والتدريب والرعاية  دارةإمتخصصني يف  إجياد إىلالصناعي دفع 
 .املوارد البشرية بشكلها احلديث إدارةلظهور  أوىلالصناعي، وتعترب هذه املرحلة كبادرة  واألمنالصحية 

 اإلنسانيةوالثانية وخالل هذه الفرتة ظهرت النظرة  األوىلوهي مرحلة ما بني احلرب العاملية : المرحلة السادسة
خالل هذه املرحلة هي جتارب ما جاء  أهمولعل  ،العلمية اإلدارةللعمال واليت جاءت كرد فعل على نظرة 
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للعامل وان توفري املناخ  اإلنسانيةاجلوانب  ةضرورة مراعا علىفيها  أكدهوثورن اليت أجراها التون مايو واليت 
 ضرورة االهتمام بالتحفيز املعنوي؛ أياملادي وحده ال يكفي 

املوارد البشرية  إدارةمتيزت هذه الفرتة بربوز دور : غاية اآلن  إىلبعد احلرب العاملية الثانية  :المرحلة السابعة
، ومشل نطاقها للمؤسسةبشكل الفت لالنتباه، ويرجع ذلك لتعاظم دور املوارد البشرية يف خلق القيمة املضافة 

فيما  األفرادوخاصة عالقات  اإلنسانيةتدريب وتنمية املوارد البشرية ووضع برامج لتحفيزها وترشيد عالقات 
 اإلطارعالقات ال تنطوي ضمن  بإقامةباعتبارهم بشر  لألفرادبينهم وظهور التنظيمات غري الرمسية اليت تسمح 

التدريب والتطوير  إىلمن حفظ امللفات ومراقبة احلضور  اإلدارة، ومن مث فقد انتقل دور هذه للمؤسسةالرمسي 
مساعدة  أداةعلى العلوم السلوكية خالل هذه الفرتة باعتباره واالستثمار يف املوارد البشرية، ولقد ازداد االعتماد 

ا والعمل على تعديلها وفقا  األفراديف عملية الكشف عن سلوك  لإلدارة والعوامل املؤثرة فيها قصد التنبؤ 
تطورا كبريا يف استعمال التكنولوجيا ومن مثة فان دورها انتقل  األخرية، كما عرفت الفرتة املؤسسةالسرتاتيجيات 

 إىل، كما متيز العصر احلايل باالنتقال أنواعهابشكل جيد ليتماشوا مع العوملة بشىت  األفرادليشمل تدريب 
، لذلك  أهدافهااملعرفة بشكل واسع جدا يف حتقيق  إدارةتعتمد على  املؤسسات أصبحتاقتصاد املعرفة حيث 

 املؤسسةلتهتم باملعرفة وكيفية استخدامها داخل  تواكب هذا التغري  أناملوارد البشرية  إدارةن لزما على كا
 :وميكن تلخيص املراحل السابقة من خالل الشكل املوايل. املؤسسةوكيفية استثمارها مبا خيدم مصاحل 
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  الموارد البشرية إدارةمراحل تطور ) 3- 3(الشكل 
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحث  إعداد: المصدر
ا العامل  سياسيا وحربيا واقتصاديا  إدارةتطور  أنيظهر الشكل السابق       املوارد البشرية مر باملراحل اليت مر 

 أنشطةيف العامل هو الثورة الصناعية واحلروب العاملية، فبظهور الثورة الصناعية زادت  األساسيةاملعامل  أن إذ
ستغالل ااملؤسسة وكرب حجمها مما اثر على تطور ادارة املوارد البشرية كما  من نتائج احلروب هو قيام الدول ب

ا مما اثر على حجم املؤسسات ا واقتصاديا   .الثروات واالنشغال ببناء مؤسسا
   ية وأهداف إدارة الموارد البشريةأهم 3-4

يعترب املورد البشري العنصر املهم يف اإلنتاج وهو العنصر الذي ميكن االعتماد  :  أهمية إدارة الموارد البشرية
الشيء الواحد الثابث هو التغيري، وتربز هذه يف ظل عصر  والبقاءعليه يف حتقيق األهداف واملزايا التنافسية 

  :من خالل األمهية

 المرحلة األولى
 قبل الثورة الصناعیة

 المرحلة الثانیة
 الثورة الصناعیة

 المرحلة الثالثة
 اإلدارة العلمیة

 المرحلة الرابعة
 نمو المنظمات العمالیة

 المرحلة السابعة
من الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة 

 اآلن

 المرحلة السادسة
األولى والثانیةما بین الحرب العالمیة   

 المرحلة الخامسة
 الحرب العالمیة األولى

 

 



 

136 
 

الموارد البشرية إلدارةاإلطار النظري  ........................................الفصل الثالث  

  وتفجري الطاقات الذي بدوره يسهم يف حتقيق  املؤسسات أداءورفع  اإلنتاجيةالعمل على حتسني
  ؛األهداف
  بالعمال؛ باالهتمام إالتزايد اهتمامات املديرين بان حتقيق التميز واالستمرار لن يتأتى 
  اختاذ القرارات؛ املشاركة يف عملية إىليتطلعون  أصبحواالتغري يف القيم الوظيفية للعاملني، حيث 
  وتزايد عدد العمال؛ املؤسساتكرب حجم 
  اإلدارةظهور النقابات العمالية وممارستها الضغوط على. 
  :)26- 25، ص ص2004بالل،  إسماعيلمحمد ( املوارد البشرية من خالل إدارة أمهيةكما تربز 
 الذي جيب  اإلنتاجحد عوامل أسلعة و  بأنهكانت النظرة للمورد البشري  :تميز العنصر البشري

وال عالقة هلم  للمؤسسةثانوي تابع  شيءوبالتايل فهم ميثلون  ،تكلفة ممكنة بأقلاحلصول عليها 
املوارد البشرية بشكلها احلايل تغريت النظرة  إدارةور هيف ظل ظ واختاذ القرارات،  أو األهدافبتحقيق 
واجلماعات ككيان مستقل ويتم التعامل معه من خالل عالقة تعاقدية تراعي  األفراديتعامل مع  وأصبح

 واجلماعات؛ األفرادوحاجات  وطموحات  املؤسسة أهدافالتوفيق بني 
  املورد البشري ال يظهر له قيمة  أنبالرغم من  :األداءالعنصر البشري كمورد مؤثر وحاكم في

ويف ذلك يقول بيرت  مؤسسة أليي هو املورد احلقيقي املورد البشر  أناخلرباء يرون  أن إالملموسة 
 ؛"اإلنساننوع لها مورد وحيد حقيقي هو  أيمنشاة من  أي: "دراكر
 م  أن إذ ،يعترب العنصر البشري عنصر مركب ومتغري: العنصر البشري كمتغير مركب قدرا

م خت تعمل يف بيئة  املؤسسات أنتلف من شخص آلخر ومن فرتة ألخرى، كما ودوافعهم واجتاها
 اإلدارةادة هذه قيفعالة ومدير كفؤ ل أدارةمما يتطلب  ،األفرادمستمرة التغيري وهذا يؤثر على سلوكيات 

 ؛األهدافحنو حتقيق 
 ما  إذاوبشكل فعال هذا  املؤسسة أهدافحيث يسهم يف حتقيق  :العنصر البشري كقيمة نهائية

 .حاجاته  إشباعوتوجيهه وتدريبه والعمل على  إدارتهمت االستثمار فيه بشكل جيد من خالل 
وعقلها املدبر  املؤسسةاملوارد البشرية هي لب  إدارة  أنمما ال شك فيه : أهداف إدارة الموارد البشرية

تم  اآلن يف  ألننا األفرادعصر  هذا العصر هو  أنميكن القول  إذعنصر وهو الفرد،  بأهمباعتبارها 
هذه  أهدافتنبع  أناملعرفة هي امليزة التنافسية، ولذلك جيب  أصبحتاقتصاديات مبنية على املعرفة، عصر 
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ال يقسمون للمؤسسةة الكلية يالتنظيم األهداف إىل اإلدارة املوارد  إدارة أهداف، ومعظم الباحثني يف هذا ا
  :)16، ص2010هر عبد الرحيم، از (إىلالبشرية 

  املوارد البشري تسهم بشكل كبري يف حتقيق الفعالية  إدارة أن إذ :التنظيميةاألهداف     
ا تعمل على  وبأقلاملسطرة  أهدافهاحتقق غالبية  أن املؤسسةتستطيع  أيالتنظيمية،  التكاليف أل

 الذي يرفع من األداء الكلي للمنظمة؛ األمر أدائهم وتطويرابتكار الطرق الناجعة واهلادفة لتنمية 
 باملوارد  املؤسسةيف  األخرىمجيع الوظائف  بإمداداملوارد البشرية  إدارةتعمل  :األهداف الوظيفية

وباليت ضرورة  ،مع عملهم يتأقلمونقد ال  األفراد أنالبشرية املناسبة بالكم والنوع املطلوب، كما 
 ؛األمثلاالستغالل  مالوقت املناسب الستغالهلتدريبهم وتنميتهم بالشكل املناسب ويف 

 وإدارةتواجه املؤسسات،  اليتهناك العديد من التحديات االجتماعية   :االجتماعية األهداف 
االجتماعية  األهدافتعمل على حتقيق جمموعة  أنال بد  اإلداراتاملوارد البشرية كغريها من 

 يف ظل تزايدها املستمر؛ املؤسساتاآلثار البيئية اليت تواجه  أهموالسعي حنو حتجيم  ،واألخالقية
 ا، األفراداملوارد البشرية منصب على  إدارةاهتمام  أنمبا  :الشخصية األهداف  إىلدف  فإ

 :الذاتية من خالل أهدافهمحتقيق 
 حاجات العاملني؛ إشباع 
 حتقيق الرضا الوظيفي؛ 
 متابعة املسارات الوظيفية. 
  باجلانب الصحي والطيب للعمال،االهتمام 
 السهر على خلق مناخ عمل مناسب. 

  :هذا اهلدف سيحقق إن
 محاية املوارد البشرية؛ 
 احلفاظ على املوارد البشرية؛ 
 تنمية القدرات والكفاءات؛ 
 حفز العمال على العمل أكثر. 

  :من خالل الشكل املوايل اإلدارةهذه  أهدافاملوارد البشرية  إدارةكما حصر بعض علماء 
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  الموارد البشرية إدارة أهدف) 4-3(الشكل
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
   136ص  1998علي السلمي،  :المصدر                                              

  
املوارد البشرية هو احلصول على املوارد البشرية  إلدارة األساسياهلدف  أنلقد اظهر الشكل السابق      

هناك تنافس بني املؤسسات يف  أنوكيفية احملافظة عليها ملدة طويلة ذلك  ،املناسبة ذات املؤهالت واخلربات

 املوارد البشرية إدارة أهداف

  تكوين قوة
 العمل

 صيانة قوة
 العمل

  تنمية
 قوة العمل

تكوين قوة 
 العمل

تدريب قوة 
 العمل

 احملافظة على قوة العمل

 وحتقيق االنتماء  اإلنسانيةخلق مناخ العالقات 
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استقطاب املوارد البشرية املؤهلة وأصبحت املؤسسات تركز على االستثمار يف مواردها البشرية بغية حتقيق املزايا 
 .فسيةالتنا
  

 وظائف إدارة الموارد البشرية3-5
حبتة  إداريةتقوم بوظائف  اإلداراتاملوارد البشرية كغريها من  إدارة: الموارد البشرية إلدارة اإلداريةالوظائف 

 :، وتتمثل هذه الوظائف يفاألخرى اإلدارات كلتشرتك فيها مع  
 يقول : التخطيطH.koontz    إن التخطيط معناه أن تقرر مسبقا ما جيب فعله وكيف ومىت

الذي يسمح بإنشاء عالقة بني الوضعية احلالية والوضعية املستهدفة  ،وبواسطة من سيتم هذا العمل
 ،)H. koontz  et O.'Donnel ,p60  (ويسمح أيضا بتحقيق أشياء ما كان هلا أن تتحقق بدونه

يتمثل يف اختيار معلومات أو وضع فرضيات حول املستقبل ن التخطيط أ G.R . Terryويرى 
 G.R. Terry et C.G. Frenk ,1985,p171)(ومن مثة وضع األنشطة بغرض الوصول إىل األهداف

ا  أنال بد  البشرية  وإدارة املوارد تقوم بتخطيط مجيع أعماهلا حىت تعمل بكل كفاءة وفعالية، وأيضا فإ
   ؛املؤسسةها وارد البشرية اليت حتتاجتسهر على حتديد عدد ونوع امل

 وجمموعــة مــن  ،هيكــل مــن األنشــطة املتكاملــةعــن يعــرف مــاكس ويــرب التنظــيم بأنــه عبــارة   :لتنظــيما
ويعـرف  ).72،ص2003عمـر سـعيد وآخـرون، (القوانني والقواعد واللوائح اخلاصة اليت تتفاعل لتكـوين التنظـيم

ـــات العمـــال  أيضـــا تنظـــيم املـــوارد البشـــرية ـــد واجب ـــات املتعلقـــة بالعمـــل كتحدي ـــد كـــل الرتتيب ـــة حتدي بأنـــه عملي
م وإعطــاء الســلطة الالزمــة بتحديــد التقســيمات اإلداريـة والعالقــات فيمــا بيــنهم يهــدف تنظــيم و . ومسـؤوليا

   ):34، ص2004وسيلة حمداوي ، (املوارد البشرية إىل
 ؛بطة بتحقيق أهداف املؤسسةجتميع املوارد البشرية ووصفها بطريقة منظمة ومرت  
 ؛تشجيع التعاون واملفاوضة بني األفراد   
 ؛حتقيق الرضا   
 حتسني مستوى األداء الفردي واجلماعي وحتقيق الفعالية يف املؤسسة .  

  : اآلتيةو للتنظيم األربعة خطوات 
 ؛حتديد أنشطة العمل اليت جيب أن تنجز لتحقيق األهداف   
  ؛وجمموعات العمل إىل وحدات عمل إداريةتصنيف أنواع العمل املطلوبة   
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  الســلطة و تصــميم  تفــويض العمــل إىل أشــخاص آخــرين مــع إعطــائهم قــدرا مناســبا مــن
 .مستويات اختاذ القرارات

 إرشاد املرؤوسني أثناء تنفيذهم لألعمال بغية حتقيق أهداف  يف التوجيه يتمثل  :التوجيه
األسس اليت من خالهلا يستطيع املدير إرشاد وبث روح التعاون والنشاط املستمر  أي انهاملؤسسة، 

فالعمال حيتاجون إىل من يرشدهم ويدهلم أثناء . جل حتقيق أهدافهاأبني العاملني يف املؤسسة من 
 ؛ تنفيذهم لألعمال

 : ويتبع التوجيه ثالثة عناصر أساسية هي
 هداف أعمال وحتفيزهم وحثهم حنو حتقيق القيادة وهي القدرة على التأثري على ال

املؤسسة، وال يكون ذلك إال من خالل قائد يستطيع أن يؤثر على سلوك العاملني 
فهي فن التأثري على املرؤوسني إلجناز املهام احملددة  ،ويدفعهم حنو حتقيق األهداف

 ؛.)104: ، ص 2002عبد الغفار حنفي و عبد السالم أبو قحف ، ،(هلم
  هو عبارة عن كل قول أو فعل أو إشارة تدفع اإلنسان إىل سلوك أفضل أو التحفيز و

والتحفيز ينمي الدافعية ويقود إليها، إال أن التحفيز يأيت من . الزيادة يف الروح املعنوية
ٍ اخلارج ف ٍن عدمت صار التحفيز هو ا ن وجدت الدافعية من الداخل التقيا يف املعىن وا

املدح والثناء : ومن طرقه جند. احلث من اآلخرين على أن يقوم الفرد بالسلوك املطلوب
    والتقدير، الرتقية  والعالوة، اجلوائز واملكافآت، املسابقات، زرع الثقة يف نفوس 

 واملصداقية يف التعامل؛العاملني،  التفويض يف العمل 
   االتصال هو عملية نقل املعلومات من شخص إىل آخر حبيث تكون عملية إرسال

عمر (الرسالة بطريقة جتعل املعىن الذي يفهمه املستقبل مطابق للمعىن الذي يقصده املرسل

: وعملية االتصال تتكون من جمموعة من العناصر هي ،)106ص،2003سعيد وآخرون، 
لة االتصال، مستقبل الرسالة، الضوضاء وهي أي شيء يعيق االتصال مثل املرسل، وسي

وينقسم االتصال إىل قسمني . األصوات، املسافة البعيدة، سوء الفهم والتغذية العكسية
واالتصال غري الرمسي وهو الذي ال . مها االتصال الرمسي وهو الذي يتبع خطوط السلطة

اٍالتصال النازل ويعين هذا النوع من : صال الرمسيمن أنواع اٍالتو  يتقيد خبطوط السلطة،
املستويات األدىن يف اهليكل التنظيمي  إىلاٍالتصال تدفق املعلومات من املستويات العليا 
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  وميكن تلخيص مضمون اٍالتصال النازل  ،ويكون عبارة عن قرارات وتوجهات ومطالب
علومات اخلاصة بالتنسيق واٍالرتباط األوامر والتعليمات اخلاصة املرتبطة بالعمل، امل: يف 

والتطبيقات  باإلجراءاتبني العمال والنشاطات داخل املؤسسة، املعلومات املرتبطة 
     . امليدانية، التغذية العكسية املتعلقة بأداء العمل، املعلومات اخلاصة بتنظيم املؤسسة

تصال بني نفس و  ٍ حيث  اإلدارياملستوى يتمثل النوع الثاين يف اٍالتصال األفقي وهو ا
التنسيق  إىلوهذا يؤدي  ،املعلومات وتبادهلا بني خمتلف زمالء العمل إرسالتتم عملية 

أما النوع الثالث من اٍالتصال الرمسي فهو اٍالتصال الصاعد  .اإلداريةبني خمتلف األقسام 
تصال غري  إىلويعين االتصال الذي يقع بني املستويات الدنيا  ٍ املستويات العليا وهو ا

وميكن تلخيص حمتوى  ،ال ميكن لفرد من املستويات الدنيا تقدمي أوامر لرئيسه إذتوجيهي 
تقدمي تقارير عن األداء وظروف العمل، رفع شكاوى عن املشاكل : هذا النوع يف

ٍجيابية أو سلبية عن اآلخرين، طلب توضيحات واستفسا رات الشخصية، تقدمي تقارير ا
عن التساؤالت  اإلجابةو عن بعض النقاط الغامضة يف سياسة التنظيم أو يف أداء العمل، 

من اٍالتصال الرمسي يف اٍالتصال احملوري ويعترب هذا  الرابعيتمثل النوع و . الوارد من أعلى
تصال األقل ممارسة داخل املؤسسات وغالبا ما يوجد يف تلك املؤسسات النوع من اال
تنفيذية ووظيفية ومثال ذلك كأن  إىلتعددية سلطوية أو سلطة منقسمة  اليت تسودها

املسالك  إىلتقارير خاصة دون اللجوء  إرساليطلب احملاسب من املكلف باملبيعات 
ويساهم هذا النوع من اٍالتصاالت يف توفري  ،للمبيعات اإلداريالرمسية يف التسلسل 

درج يقوم صاحب اٍالتصال باٍالتصال مجيع املستويات بالت إىلالوقت فعوض اللجوء 
عليه الوقت واجلهد  وهذا يوفر ،اإلداريةدون املرور باملستويات  باألمرالشخصي باملعين 

 .والتكلفة
تصال غري مباشر يتواجد مع اٍالتصال الرمسي داخل املؤسسة ويتم ااٍالتصال غري الرمسي هو  أما      

       حيث تتصف العالقات فيما بينهم باٍالستقاللية عن  ،خاصة بني الفاعلني واألصدقاء
تعبري تلقائي وعفوي عن عدة  أنه: وميكن تلخيص خصائص اٍالتصال غري الرمسي يف ،الوظيفة

نفسي داخلي أحسن من اٍالتصال  إشباع إىلاٍالتصال  منمشاكل وقضايا ويؤدي هذا النوع 
مراقبة املعلومات وتصنيفها أو  إىل اإلدارةالرمسي، ويظهر هذا النوع من اٍالتصال خاصة عندما تلجأ 
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ال  ،غري واضحة اإلدارةكانت رسائل   إذا التفسري الشخصي هلذه الرسائل كما ميتاز  إىلمما يفتح ا
     . حيث قد ينتشر اخلرب حىت قبل بثه يف قنوات اٍالتصال اٍالتصال غري الرمسي بسرعة وسهولة اٍالنتشار

ٍخل...اهلاتق، الفاكس، املقابلة، الرسائل : تتم عملية اٍالتصال عن طريق العديد من الوسائل منهاو    ؛ا
 
 ا عمليـة التأكـد مـن أن التنفيـذ قـد مت وفقـا ملـا خطـط لـه :الرقابة ومـن مث اكتشـاف  ،تعرف الرقابة بأ

عبـد الغفـار حنفـي (ـدف الرقابـة إىل،  و   )125،ص1999علي محمد منصـور، ، (  األخطاء وتصحيحها

منــع وقــوع األخطــاء، متابعــة األداء الفعلــي،  قيــاس األداء  )240، ص1998وعبــد الســالم أبــو قحــف ، 
 : وهناك أربعة خطوات أساسية للرقابة هي. وتصحيح االحنرافات
 ؛ األداءإعداد معايري  
 ؛متابعة األداء الفعلي  
   ؛قياس األداء 
 تصحيح االحنرافات. 

يف  الرئيســــيةاملـــوارد البشــــرية بالعديـــد مــــن الوظـــائف  إدارةتقـــوم : الوظـــائف الرئيســــية إلدارة المـــوارد البشــــرية
  :)29ص، 1999أحمد ماهر، (:وتتمثل يف، األفرادال بد منها لضمان كفاءة وفعالية  األنشطة، وهذه املؤسسة
 توصـيفها وإجـراءاتواملهـام املكونـة للوظيفـة،  األنشـطةمن خـالل القيـام بـالتعرف علـى  :تحليل العمل 

ــــــى عاتقهــــــا       املناســــــب مث حتديــــــد مواصــــــفات وتصــــــميمها بالشــــــكل  ،وحتديــــــد املســــــؤوليات امللقــــــاة عل
 :يبني أثر حتليل العمل على الوظيفية اآليتشاغلها، والشكل 
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  تحليل العمل وتأثيره على الوظيفة): 5- 3(شكل رقم ال

 
                             

 
.72، ص19َ99احمد ماهر، ، : المصدر  

 
يف معرفـة  األسـاسكبرية على الوظـائف اذ يعـد حجـر   أمهيةحتليل العمل لديه  أنلقد بني الشكل السابق        

  .واجبات ومهام الوظيفية ومتطلبات شاغلها وحيقق الدافعية واألداء العايل
ا حتليل العمل   :والشكل املوايل يبني املراحل اليت مير 

 
  
  
  
  
  

 دافعية عالية
 
 
 
 
 
 

 أداء عايل
 
 
 
 
 

 رضا عايل

  قيمة وأمهية الوظيفة
 

  االستقاللية    
 واملسؤولية   

املعرفة والعلم     

  مدى تطور املهارات -
  مهام متكاملة -

 مهام مهمة -

 احلرية

 املعلومات
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  المراحل األساسية لتحليل الوظيفة): 6- 3(شكل رقم ال

                            

 
  
 

 
79، ص 2002علي غربي، بلقاسم سالطنية وإسماعيل قيرة،: المصدر  

 
جل مجع املعلومات أحتليل الوظيفة يبدأ بتحديد الوظائف املراد حتليلها من  أن الشكل السابق يظهر إن      

املواصفات اليت  أهممعرفة  أي ،معرفة متطلبات شاغل الوظيفة إىلالالزمة  والقيام بتحليلها وتفسريها  للوصول 
ذه الوظيفة ا من سيقوم  ائية  بإعدادومن مثة القيام  ،يتصف    تأيتالوصف الوظيفي والذي يعترب كمرحلة 

  .من مراحل حتليل الوظيفة أخريةكمرحلة 
 العاملني  وإعداد  أنواعمن  املؤسسةمن خالل القيام بتحديد احتياجات  :تخطيط القوى العاملة

 إن .املناسبة باإلجراءاتللقيام  ،الفائض أوالعجز  ةوالقيام باملوازنة بني ما هو معروض ومتاح هلا ملعرف
وعليه جيب أن تقوم  ،حتتاج إىل موارد بشرية تؤدي من خالهلا النشاط الذي تقوم بهأي مؤسسة 

 حتديد الوظائف املراد حتليلها

 اختيار طريقة التحليل

 مجع البيانات

 تصميم منوذج التحليل استفاء النماذج مراجعة البيانات

 حتديد مواصفات شاغل الوظيفة

 إعداد الوصف الوظيفي
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ا من أعداد ونوعيات خمتلفة من املوارد البشرية وحسن تدبري النوعيات  ،املؤسسة بتحديد احتياجا
ملا سبق فان   وتأسيسا. واألعداد املناسبة من العمالة يكفل القيام باألنشطة على خري وجه وبأقل تكلفة

مقارنة املوارد البشرية العاملة املتاحة خالل فرتة ختطيط املوارد البشرية يعرف بأنه عملية يتم مبقتضاها 
اخلطة باالحتياجات والتعرف على العجز أو الفائض من العاملني مع اختاذ التدابري الالزمة إلحداث 

  :وتنبع أمهية ختطيط املوارد البشرية يف .)163، ص1997عبد اهللا جاسم عقيل، (  التوازن املطلوب
  رتباكات فجائية يف خط اإلنتاج والتنفيذ اخلاص باملشروع؛ ايساعد على منع 
 ؛ويساعد يف التخلص من الفائض وسد العجز 
  ويساعد ختطيط املوارد البشرية على ختطيط املستقبل الوظيفي للعاملني، حيث يتضمن

  ؛حتديد أنشطة التدريب والنقل والرتقية
  األساسية اهلامة واليت ترتبط خبطة يعترب جمال ختطيط املوارد البشرية جماالت التخطيط

التنمية الشاملة للدولة حيث إن توافر القوى العاملة املدربة أمر ضروري لنجاح وتدعيم 
 .برنامج التنمية االجتماعية واالقتصادية

جيب أن  إذيف تقدير األهداف التنظيمية  األوىلو مير التخطيط بأربعة مراحل أساسية تتمثل املرحلة      
ٍ خطط املوارد البشرية على التخطيط االسرتاتيجي ، ومن الناحية العملية فتعتمد  ن هذا يعىن خطة املوارد ا

البشرية جيب أن تشتق من األهداف التنظيمية ، فاالحتياجات اخلاصة من املوارد البشرية سواء من ناحية 
وتتمثل املرحلة الثانية يف تقدير  ،األعداد أو املواصفات جيب أن تشتق من األهداف الكاملة للمؤسسة

بعد حتديد األهداف على مستوى املؤسسة واإلدارات واألقسام يقوم مديرو  إذاملهارات واخلربات املطلوبة 
العمليات بتحديد كل من املهارات واخلربات الالزمة ملقابلة هذه األهداف واألساس ليس جمرد النظر إىل 

ة احلالية ولكن هو تقدير املهارات والقدرات املطلوبة مستقبال ملواجهة املهارات والقدرات للموارد البشري
ارد البشرية مث يقوم يف و املطلوبة من امل اإلضافاتأما املرحلة الثالثة فتتمثل يف حتديد . أهداف املؤسسة

 .حتياجات املتوقعة من املوارد البشريةالاملرحلة األخرية بتطوير خطط العمل ملقابلة ا
                 هي رئيسية  أركان ثالثة على تقوم البشرية املوارد ختطيط عملية بأن القول كن ومي       

)Jean Marie Peretti, 2003, p123  (  

  الذي العمل حجم ظل يف ذلك ويتم البشرية املوارد من املستقبلية العمل مبطالب التنبؤ 
 ؛املؤسسة إسرتاتيجية حددته
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  املوارد من املستقبلية العمل مطالب تلبية أو تزويد على املؤسسة قدرة مبدى التنبؤ 
 ووحدة قسم كل يف املتاحة البشرية املوارد حجم حتديد خالل من،  لديها املتاحة البشرية
ا إدارية  ؛املطلوب العمل حجم تنفيذ على وإمكانيا
 املؤسسة يف منها متاح هو ما مع البشرية املوارد من املستقبلي العمل حيتاجه ما مقارنة 

 .هذه يف نقص أم فائض مستقبال لديها سيكون إذا فيما لنعرف
ا على مسئوليتها تقع ال البشرية املوارد ختطيط عملية إن          هي  مسئولية بل فحسب، إدار
 ص، 2001الباقي، عبد صالح(ونبينها كما يلي  املؤسسة إدارات ومجيع البشرية املوارد إدارة بني مشرتكة

105 (:  
 عن مجع املعلومات عليها اليت البشرية املوارد إدارة عاتق على وتقع :مباشرة مسؤولية 

 اليت البشرية وإمكانات املوارد العمل وقوة املؤسسة، إدارات يف املستقبلي العمل حجم
 كل لدى كان إذا لتحديد فيما بينها املقارنات وإجراء املستقبل، يف لديها متاحة ستكون

 العمل وقوة أعماهلا بني حجم التوازن وحتقيق ،معاجلته على للعمل نقص أو فائض منها
 حيث من البشرية املوارد من احتياجات املؤسسة حتدد إسرتاتيجية خبطة اخلروج مث ومن فيها،

ا أعدادها  إدارة مسئولية تقتصر وال أهدافها اإلسرتاتيجية، حتقيق خيدم بشكل وختصصا
 مدى لتحديد البشرية املوارد خطة لتشمل تقييم متتد بل احلد، هذا على البشرية املوارد

 .مستقبال على تالفيها للعمل النقائص وحتديد التنفيذ بعد فاعليتها
 ورؤساء الوحدات املديرين مجيع عاتق على املسئولية هذه تقع :مباشرة غير مسئولية 

 حجم عن باملعلومات الكافية البشرية املوارد إدارة يزودوا أن عليهم الذين املؤسسة يف اإلدارية
م يف املتاحة البشرية املوارد وإمكانات لديهم، العمل  يضع أساسها على اإلدارية اليت وحدا
 على واليت مستقبال للمنظمة املوارد البشرية لتوفري املستقبلية خطته البشرية املوارد ختطيط
 .مهمتها البشريةاملوارد  إلدارة األخرى الوظائف تباشر ضوئها
  :نبني جوهر عملية ختطيط املوارد البشرية من خالل الشكل املوايل أنوعلى العموم ميكن 
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  جوهر عملية تخطيط الموارد البشرية) 7-3(الشكل

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .231، ص2005،عمر وصفي عقيلي:  المصدر
  
  

 املؤسسة دراسة إسرتاتيجية

 دراسة أنشطة املؤسسة

 البشرية تقدير  االحتياجات من املوارد

  حتديد أثر املتغريات اخلارجية
  على االحتياجات من املوارد البشرية

 

الداخلية على حتديد أثر املتغريات 
 االحتياجات من املوارد البشرية

 فائض يتطلب التخفيض

 املطابقة بني املطالب والقوة

 تسوية نتائج املقارنة من اجل

 نقص حيتاج إىل الزيادة االحتفاظ باملوارد البشرية

 حتليل البيئة الداخلية

 حتقيق التوازن بني حجم العمل واملطلوب

 قوة عمل مطالب
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على تقدير الطلب والعرض  باألساسعملية ختطيط املوارد البشرية تعتمد  أنيظهر الشكل السابق        

مقارنة بني الطلب والعرض  إجراءومن مثة  ،تقدير االحتياجات من املوارد البشرية أيمن املوارد البشرية 
حتديد الوظائف  أيعدد املوارد البشرية املطلوبة  ووحينئذ يتم حتديد كمية  ،الفائض منها أولتحديد العجز 

  .الوصف الوظيفي لكل وظيفة شاغرة لتحديد متطلبات شاغلها دبإعدالتقوم بعد ذلك املؤسسة  ،الشاغرة
 دف  :االختيار والتعيين  األماكنالقيام بتوظيف املوارد البشرية ووضعها يف  إىلوهي وظيفة رئيسية 

برنامج استقطايب مناسب الستقطاب أكرب عدد ممكن من القوى العاملة  إعدادمن خالل  ،املناسبة
فكرة  إىلالعمل الشاغرة بغية الوصول  أماكنمث املفاضلة بينها من خالل االختيار لتعيينها يف  ،املؤهلة

 وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب؛
  مع واجبات  بشكل عادل مبا يتماشى األجرحتديد  إىلدف هذه الوظيفة  :األجورتصميم هيكل

 النسبية لكل وظيفية ؛ واألمهيةبتحديد القيمة من خالل القيام  ا لهومؤهالت شاغ
  ال بد من تصميم برنامج حتفيزي  األفرادلضمان سريورة دائمة لنشاط : الحوافز أنظمةتصميم

البشرية هي املسؤولة  املوارد وإدارةبصفة مجاعية،  أوبصفة فردية  ماإ األفرادمناسب يتماشى مع جهود 
 على ذلك؛

  اليوم تعمل على منح عامليها مزايا  مؤسسات إن :مزايا وخدمات العاملين أنظمةتصميم
املوارد البشرية  وإدارة،رياضية  أواجتماعية  أوخدمات مالية  أو  والتأميناتوخدمات مثل املعاشات 
 املواصالت؛ أو اإلسكان إىلكما قد متتد اخلدمات   ،األعمالهي اليت تقوم مبثل هذه 

 مث  ،األداءالعمال بغية معرفة االختالالت يف  أداءاملوارد البشرية بتقييم  إدارةتقوم  :تقييم األداء
 الكلي؛ األداءالعمل على حتسينه ليتحسن 

 برامج تدريبية للعمال داخل وخارج  إقامةاملوارد البشرية على  إدارةتسهر  :التدريب والتنمية
م ليعملوا بكل كفاءة وفعا املؤسسة م وقدرا  لية؛من اجل رفع كفاءا
 املوارد البشرية برسم وختطيط التحركات الوظيفية املختلفة  إدارةتم  :تخطيط المسار الوظيفي

 .للعاملني وخاصة النقل والرتقية  والتدريب
هلا  أيضا وإمناالسابقة،  باألنشطةاملوارد البشرية  إدارةال تقتصر : الموارد البشرية إلدارة ةالوظائف المساعد

  :داعمة تساعد على خلق اجلو املناسب للعمل وتتمثل يف أعمال
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 تم بتنظيم العالقات مع التنظيمات العمالية :العالقات مع النقابة على  باإلجابةواالهتمام  ،حيث 

 الشكاوى والنزاعات؛
 ؛األخطارمن وسالمة العاملني من كل أتم بالسهر على ضمان  :من وسالمة العاملينأ 
  وفقا  واإلجازاتالراحة  وأوقاتوذلك من خالل حتديد ساعات العمل  :العملساعات وجداول

  .املؤسسةلنظام يناسب طبيعة عمل 
  :املوايلاملوارد البشرية من خالل الشكل  إدارةوميكن تلخيص وظائف 
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  الموارد البشرية إدارةوظائف ) 8-3(الشكل

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث: المصدر

سية الرئ   الوظائف

العمل؛ -  تحليل

العاملة؛ - القوى  تخطيط

ن؛ - والتعي  ختيار

 ؛جور  -

وافز؛ -  ا

للعمال؛ - وخدمات  مزايا

 ؛داءتقييم -

ب؛ -  التدر

الوظيفي -  .املسار

 

  :املساعدةشطة

  

النقابات؛ - مع  العالقة

العمال؛ - وسالمة  امن

وجداول  - ؛ساعات

 .العمل

ة شطة   دار

 التخطيط؛ -

 التنظيم؛ -

 التوجيھ؛ -

  .الرقابة -
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وهي الوظائف املعروفة واليت  األمهيةالوظائف الرئيسية تتمثل يف الوظائف ذات  أنز الشكل السابق رب ي     
ا هذه  باعتبارها  إدارية بأنشطة اإلدارةكما تقوم هذه ، جل ضمان املوارد البشرية باملؤسسةأمن  اإلدارةتقوم 

ا  أعماهلافهي تقوم بالتخطيط، التنظيم والتوجيه والرقابة على  إدارة مساعدة  أنشطةهناك  أنكما ،وسياسا
  .مع العمال أواخلارجية  األطرافوعادة ما تتمثل يف عالقات املؤسسة مع  الرئيسية كاألنشطة أمهيةليس هلا 

  :املوارد البشرية من خالل الشكل اآليت إلدارةكما ميكن بيان نظام العمليات الرئيسية 
  

  الموارد البشرية إلدارةنظام العمليات الرئيسية ): 9-3(الشكل

  
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  59، ص2003مصطفى محمود أبو بكر، : المصدر
  

 

  إدارة
  الموارد
 البشریة

إعداد وتكوین الید 
 العاملة

تحقیق األمان 
 والرعایة

 تحقیق التكامل

 مكافأة األفراد

التدریب 
 والتنمیة

 الرقابة
 التخطیط

 التوجیھ

 التنظیم
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ا املؤسسة األنشطة أهم ببيانالشكل السابق يهتم  إن     دمج أهذا الشكل قد  أنلكن نالحظ  ،اليت تقوم 
وهذا ما يراه الباحث مناسبا الن الوظائف املساعدة يف هذا العصر  ،مع الوظائف املساعدة األساسيةالوظائف 
  .يس ثانويلضروري و  أمربناء العالقات هو  رئيسية يف أصبحت

املوارد البشرية عبارة عن دورة متناسقة كما هو  إدارةأن )    P04  Michael Armstrong,2006,( ويرى 
  :مبني يف الشكل اآليت

  إدارة الموارد البشريةدورة  ) 10-3( الشكل 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

,2006,P04  :Michael Armstrong  Source  
املوارد البشرية  إدارةعلى  أن أي ،املوارد البشرية عبارة عن دورة متناسقة إدارة أنالشكل السابق يبني  إن     

  .خمرجات الوظيفة اليت بعدها إىلفكل وظيفة حتتاج  ،تقوم بكل الوظائف بصفة متسلسلة وبصفة مستمرة أن
  الموارد البشرية إدارةتنظيم  3-6

تؤثر على عملية  أنا أيوجد العديد من العوامل واليت من ش  :العوامل المؤثرة في الهيكل التنظيمي
 :)12-11، ص ص2008فريد خميلي، ( اختيار  اهليكل التنظيمي املناسب ونذكر منها

املوارد البشرية عامال مهما يف املؤسسات التنافسية واليت  إدارةتعترب أدوار  أداور إدارة الموارد البشرية -
سية هي اليت تقوم بتشجيع إدارة املوارد البشرية متيل ميال متزايدا حنو العوملة، واملؤسسة الناجحة يف البيئة التناف

 األداء إدارة األداء االختيار

 التنمية

 املكافآت
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فيها ملمارسة أدوار متعددة لتحسني اإلنتاجية واالستجابة جلميع املتطلبات االقتصادية، التكنولوجية والقانونية 
  : ومن أهم األدوار

  املؤسسة دور األعمال الذي  يتمثل يف مشاركة إدارة املوارد البشرية يف حتديد حاجات األعمال يف
ويساهم يف تعزيز الدور  ،ويعد هذا الدور من األدوار احلديثة ،ومساعدة املؤسسة يف حتقيق أهدافها

  ؛االسرتاتيجي للمؤسسة
  ا وتطوير الدور التشغيلي الذي يتمثل يف اختاذ قرارات التوظيف وختطيط املوارد البشرية واستقطا

وهذا الدور من األدوار القصرية ألنه يرتبط باألعمال  ،أنظمة الرقابة على السلوك واألداء والتدريب
   ؛اليومية للمؤسسة

  الدور اإلداري وهو دور متوسط املدى مهمته التأكد من معايري االختيار وتطوير خطط
 . االستقطاب، ووضع أنظمة األجور والرواتب

يتحــــدد   رية واملــــوارد البشــــ إلدارةيــــؤثر حجــــم املؤسســــة يف الوضـــع التنظيمــــي   :المؤسســــةحجـــم  -
  : اآلتيةبالعوامل 
 ؛حجم رأس املال   
 ؛حجم النشاط اليت تديره املؤسسة   
 ؛حجم املبيعات اليت حتققها املؤسسة  
 عدد العاملني يف املؤسسة .  
يؤثر حجم املؤسسة تأثريا كبريا يف اختاذ قرارات الوضع التنظيمي إلدارة املوارد البشرية، فزيادة حجـم      

ٍسـتحداث أنشـطة إلدارات جديـدة، ويعـد احلجـم مـن املؤسسة وتنوع  نشاطها قد يفرض علـى املؤسسـة ا
لــذا فــان كـرب أو صــغر حجــم املؤسســة يــنعكس بوضــع تنظيمــي  ،العوامـل املوقفيــة ويتــأثر بــالتغريات البيئيــة

ا تقوم بتوزيع نشـاطات إدارة املـوارد . حمدد إلدارة املوارد البشرية البشـرية فإذا كانت املؤسسات صغرية فإ
علــى األقســام، وإذا كانــت املؤسســات كبــرية وهلــا أســواق ومنتجــات متقدمــة فهــي متيــل إىل وجــود إدارة 

وعليه ميكن القول أنـه كلمـا زاد حجـم املؤسسـة كلمـا توجهـت املؤسسـة حنـو  ،متخصصة للموارد البشرية
  .إدارة متخصصة للموارد البشرية

ٍســتخدامها لعنصـــر العمـــل تبعــا لطبيعـــة النشـــاط الـــذي تتبـــاين املؤسســـات :  كثافــة المـــورد البشـــري  -   يف ا
أدى االعتمــاد الكبــري علــى عنصــر العمــل إىل تــوفري إدارة متخصصــة يف هـــذا وقــد  ،)ســلع، خــدمات( متارســه 
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فاملؤسسـات ذات العمـل الكثيـف ال بـد عليهـا أن  ،العمل حيث تقوم بتخطيطـه وقيادتـه وتوجيهـه ومراقبـة أداءه
ممـــا يـــنعكس علـــى الوضـــع  ،املـــوارد البشـــرية إدارةي بكثافـــة بالتعـــدد والتنـــوع يف نشـــاطات تســـتخدم املـــورد البشـــر 

االتنظيمي أما املؤسسات اليت ليس هلا عمل كثيف    .للموارد البشرية إدارة إىلال متيل  فإ
ــــ تلعــــب التطــــور التقنــــي - ة التكنولوجيــــا دور كبــــري يف حتجــــيم نشــــاطات إدارة املــــوارد البشــــرية وذلــــك ألن اآلل

ـا ال تعطــي إلدارة  أصـبحت حتـل حمـل العنصــر البشـري يف العمـل، فــإذا كانـت املؤسسـة تعتمـد التقانــة العاليـة فإ
ــادوار هامشــية ــة . املــوارد البشــرية أمهيــة كبــرية وتكتفــي هــذه األخــرية ب ــة العالي أمــا إذا كانــت ال تعتمــد علــى التقان

  .فسوف تركز وتزيد من نشاطات إدارة املوارد البشرية
تؤثر التغريات اليت حتدث يف سوق العمـل علـى أمهيـة املـوارد البشـرية يف املؤسسـة، فـإذا متيـزت : سوق العمل  -

ن املؤسســات متيــل إىل  ٍ أســواق العمــل بــالتغري وعــدم االســتقرار يف كــل مــن العــرض والطلــب للمــوارد البشــرية فــا
ممـــا يضـــع إدارة . واملشــاركة يف اختـــاذ القــرارات توســيع دور إدارة املـــوارد البشــرية ليمتـــد إىل األدوار اإلســـرتاتيجية

أمـا إذا متيـز سـوق العمـل باالسـتقرار وعـدم التغـري يف العـرض . املوارد البشرية يف قمة البناء التنظيمي للمؤسسـة
فاملؤسسات متيـل إىل تقلـيص مـن دور إدارة املـوارد البشـرية وتكتفـي بالـدور التنفيـذي  ،والطلب للموارد البشرية

لـذلك وجـب علـى املؤسسـات أن تقـوم بدراسـة  ،يف تنفيذ سياسـات التوظيـف والتـدريب وتقيـيم األداءاملتمثل 
أن هنـاك عوامــل بيئيـة كبــرية  إذلسـوق العمـل الــذي سـتوظف منــه املؤسسـة وهــذا السـوق ميتــاز بـالتغري الشــديد 

  .على سوق العمل فيجب على املؤسسة معرفتها تؤثر
     كبــــرية   املؤسســــاتيســــتخدم هــــذا النــــوع بكثــــرة يف  :المــــوارد البشــــرية الشــــكل القــــائم علــــى األقســــام إلدارة

 األدواراملـوارد البشـرية جبميــع  إدارةن يف مثــل هـذا النـوع تتمتـع أل، األعمـالاحلجـم ، والـيت تتعـدد فيهـا وحـدات 
  : هذا الشكل ني، والشكل اآليت يبالرئيسية واالستشارية والتشغيلية 
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  األقسامالموارد البشرية في الشكل القائم على  إدارة) 11-3(الشكل
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .53، ص2005الرحيم الهيثي، خالد عبد : المصدر

العليـا مـن خـالل نائـب رئـيس املـوارد  بـاإلدارةاملـوارد البشـرية تـرتبط  إدارة أنمن خالل الشكل السـابق يتبـني     
ذا    :هي األقسامجمموعة من  األخريالبشرية، وترتبط 

 املــوارد البشــرية بكــل مــا خيــص التوظيــف  إدارة إىلخيــتص هــذا القســم الــذي ينتمــي : قســم التوظيــف
 :هي أنشطةوالذي يتضمن ثالثة 

  

 العليادارة

س الرئ إلدارةنائب
ة شر ال  املوارد

س الرئ إلدارةنائب

ق سو  ال

س الرئ  إلدارةنائب

نتاج  

س الرئ إلدارةنائب
 املالية

التوظيف  مدير
 

 ستقطاب؛ -

 ختيار؛ -

ن؛ -  التعي

تحليل -

 املعلومات

املزايا قسم مدير

افآت   وامل
  

 ؛جور تحديد -

افآت - امل  تحديد

املزايا -  تحديد

ب التدر   مدير
  

ب؛ -  التدر

ر؛ -  التطو

الوظيفي -  املسار

العالقات قسم   مدير

  

 تصاالت؛ -

اعات؛ -  ال

ار - ا ر املظ

 للمنظمة؛
نية - امل  السالمة
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 االستقطاب؛ 
 االختيار؛ 
 التعيني. 

العليـا علـى نـوع املـوارد البشـرية  اإلدارةاملوارد البشـرية ليـتم حمـاورة  إدارةويقوم هذا القسم بتنسيق اجلهود مع      
ـــق بالعمـــل ليباشـــر  األخـــرى األقســـامكمـــا يقـــوم جبمـــع املعلومـــات مـــن ،املطلوبـــة وعـــددهم   إجـــراءاتفيمـــا يتعل

  االستقطاب واالختيار والتعيني؛
 يقـوم هـذا القسـم بالنشـاطات املتعلقـة بنقـل املهـارات واخلـربات للعمـال مــن : قسـم التـدريب والتطـوير

يئتهم  م، وترقيتهم ملناصب  واألنشطة لألعمالاجل   :بــ، فتقوم أعلىاملنوطة 
  التدريبية؛حتديد االحتياجات 
  التدريب؛ أسلوباختيار 
 تعيني املدربني واملتدربني؛ 
 اختيار مكان التدريب؛ 
 متابعة تنفيذ برامج التدريب؛ 
 تقييم نتائج برامج التدريب؛ 
 ختطيط املسار  الوظيفي وإدارته. 

 يتمثـل عمـل هـذا القسـم يف كـل مـا خيـص تقـدمي املزايـا والتعويضـات للعـاملني: قسم املزايا واملكافآت 
 :وتشمل

  العمال؛ أجورحتديد 
 حتديد التحفيز الالزم للعمال. 

يكــون دقيقــا جــدا حــىت  أنواملكافــآت علــى نتــائج حتليــل وتقيــيم العمــل، لــذا جيــب  األجــورويعتمــد حتديــد       
  واملزايا؛ لألجورتضمن توزيع عادل 

 مااملوارد البشرية على اال إدارةيوجد نوعني من العالقات، تسهر : قسم العالقات  :هتمام 
 واالحتــادات والنقابــات العماليــة، كمــا تقــوم  املؤسســةالــيت تتكــون بــني  :عالقــات العمــل

 والنقابات؛ املؤسسةتنتج بني  اليتمبتابعة النزاعات والعمل على حلها وخاصة الشكاوى 
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 حــىت تــتمكن مــن  املؤسســةمــن خــالل متابعــة حركــة العــاملني داخــل : عالقــات العــاملني
العمـل، ويف حالـة  أداءاالتصال بني القمة والقاعدة يف اهلرم التنظيمي يتناسب مـع  أنضمان 

. احللول املرضية للطـرفني إجيادوالعمال يقوم القسم بالعمل على  اإلدارةنشوب خالفات بني 
 واإلشـرافيةالتنفيذيـة  اإلداراتهذا النشاط يستلزم ظروف بيئيـة مواتيـة ملشـاركة العـاملني يف  إن

ٍ العمل املناسبة، وبالتايل فـ وأنظمة املؤسسة أهداف يف وضع ن هـذا القسـم يسـهر علـى خلـق ا
م املوكلة   األفراد، وحل النزاعات اليت تنشأ بني إليهمجو عمل مناسب للعمال لتأدية نشاطا

الكــربى يف مواجهــة  األمهيــة، كمــا هلــا املؤسســةضــمان عــدم تعطــل عمليــات  أي املؤسســةيف 
 .املؤسسةس الضغوطات على النقابات اليت متار 

  
على املركزية والالمركزية يعتمد على فلسفتها  مؤسسة أياعتماد  إن :الشكل القائم على المركزية

وثقافتها، وعند االعتماد على املركزية يتم متركز القرارات ورسم السياسات واالسرتاتيجيات يف  وإسرتاتيجيتها
التخطيط : يف  املتمثلة املوارد البشرية بإدارةاخلاصة  اإلسرتاتيجيةيل فان القرارات ا، وبالتللمؤسسةالعليا  اإلدارة

      اإلداراتوتتوزع بقية القرارات اخلاصة باملوارد البشرية على العليا  اإلدارة إىلوالتدريب يرجع اختاذها 
 املوايلاملال، والشكل  رأسة اليت تتميز بكثاف املؤسسات، وعادة ما يتم استخدام مثل هذا النوع يف األخرى

 :يبني هذا النوع
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  الموارد البشرية في الشكل القائم على المركزية إدارة) 12-3(الشكل

 
  

.55، ص2005عبد الرحيم الهيثي، : المصدر   
  

الوظيفية  واإلدارةمتخصصة، وظيفية  إدارةيرتبط بكل  األفرادمسؤول  نأومن خالل الشكل السابق يتبني     
  :وخاصة من حيث األفرادهي اليت متلك كافة املعلومات عن 

 نوع وعدد املوارد البشرية؛ 
 اخلصائص املهارية واملعرفية ملوارد البشرية؛ 
 مدى حاجة العمال للتدريب. 

املوارد البشرية الذي يعكس التنظيم على األساس الوظيفي من  إلدارةكما ميكن بيان اهليكل التنظيمي    
  :خالل الشكل اآليت

  
  
  
  

 اإلدارة العلیا

إدارة اإلنتاج 
 والمعلومات

 اإلدارة المالیة إدارة التسویق
 

إدارة البحوث  
والتسویق   

 مسؤول األفراد مسؤول األفراد مسؤول األفراد مسؤول األفراد
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  الموارد البشرية إلدارةالهيكل التنظيمي الوظيفي ) 13-3(الشكل

  
  
  
  
  
  
  

  .16، ص2013حنا نصر اهللا، : المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدير إدارة املوارد البشرية

قسم حبوث 
  األفراد

 

قسم الصحة 
 والسالمة

قسم عالقات  قسم التدريب
 العمل

 قسم التوظيف
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  :يف التنظيم الالمركزي كاآليتاملوارد البشرية  إدارةبيان هيكل  أيضاكما ميكن 

  الموارد البشرية إلدارةالهيكل  التنظيمي الال مركزي ) 14-3(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  16، ص2013حنا نصر اهللا، : لمصدرا

  
  :)19-17، ص ص 2013حنا نصر اهللا، ( املوارد البشرية إلدارةالرئيسية  األقساموفيما يلي وصف ملهام 

  :باآليتيهتم هذا القسم  :قسم التوظيف
  مسك السجالت والبيانات اخلاصة بالوظائف واملوظفني مثل وصف الوظائف، متطلبات شاغل

 الوظائف؛

 مدير إدارة املوارد البشرية

قسم الصحة 
 واالمن

قسم تنمية 
 العاملني

قسم األجور  قسم البحوث
 والرواتب

عالقات قسم 
 العمال

ختطيط القوى  قسم األفراد
 العاملة

 التدريب

 الصحة واألمن عالقات العاملني التدريب
 التوظيف
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 من خالل تصميم برامج االستقطاب والسهر على  القيام باستقطاب املوارد البشرية املناسبة
 تنفيذها؛
  االختبار والتعيني؛ بإجراءاتالقيام 
 شؤون الرتقية والنقل؛ إدارة 
  العاملني؛ أداءالقيام بتقييم 
 ؛التأدييبعلى تطبيق النظام  اإلشراف 
  اية اخلدمة وال إجراءاتاستكمال  .تقاعداالجنازات واالستقاالت والفصل من اخلدمة ومكافآت 

ـــيهتم هذا القسم : قسم  عالقات العاملين   :بــ
 دراسة الشكاوي والتظلمات ووضح احللول؛ 
  االتصاالت واالجتماعات مع النقابات؛ بإجراءاتاالهتمام 
 التفاوض مع النقابات العمالية. 

  :بـــــيهتم : قسم التدريب
 ختطيط االحتياجات التدريبية؛ 
  ؛اإلداريةتصميم الربامج التدريبية لكافة املستويات 
  واملراكز التدريبية لتوفري املدربني؛ اجلامعاتو االتصاالت باملعاهد 
 وضع ميزانية التدريب؛ 
 تقييم نتائج التدريب. 

  :يتوىل الشؤون اآلتية: قسم الصحة والسالمة 
 وضع املقرتحات اخلاصة بالصحة وسالمة العاملني؛ 
  ؛واألمنتصميم برامج ووسائل الصحة 
 على تدريب العاملني على استخدام وسائل الصحة؛ اإلشراف 
 ؛ متابعة تنفيذ برامج الصحة والسالمة 
 العمل على تطوير برامج الصحة والسالمة. 

  :الشؤون اآلتيةيتوىل هذا القسم  : قسم البحوث
  السائدة يف سوق العمالة؛ األجورالقيام مبسح 
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 اهات العاملني؛دراسات اجت 
 القيام بدراسات الرضا الوظيفي ومعدالت دوران العمل والغياب؛ 
  والقوانني ومدى تطبيقها؛ األنظمةدراسات التغريات اليت حتدث يف 
 الضرورية للعاملني اإلحصائيةالدراسات  إجراء.  

  إدارة الموارد البشرية كنظام 3-7
د عب(وتغذية عكسية  مدخالت وعمليات وخمرجات: لديها أياملوارد البشرية كنظام  إدارةميكن اعتبار      

للنظام  األساسيةهذه العناصر هي املكونات  أنباعتبار    )70-68، ص ص 2008درة،  إبراهيمالباري 
  :والشكل اآليت ينب ذلك 
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  الموارد البشرية كنظام إدارة :)  15- 3(الشكل 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  70، ص 2008درة،  إبراهيمعبد الباري : المصدر
  
  

    البيئة اخلارجية                                                                                                 

 احلدود
 السياق التنظيمي                          

  
 العمليات                 املخرجات            املدخالت                     

  
  
  الرسالة والفلسفة -
  
  
  
  األهداف -
  
  
  
السياسات  -

  والتشريعات
  
  
  
  املوارد البشرية -
  
  
  املوارد غري البشرية -
  
  
  ولوجيا نالتك  -

  واملعلومات
  

  
  
 إسرتاتيجيةوضع  -

  املوارد البشرية
  
  
  حتليل الوظائف -
  
ختطيط املوارد  -

  البشرية
  
  
  التوظيف -
  
  التدريب -
  
  والرواتب األجور -
  
  
 التحفيز -

  
  
  اسرتاتيجيات  -
  سياسات   
  وقرارات   
  
  
  
  حتسني أداء  -
  
  
  رضا وظيفي -
  
  
  إنتاجية تنظيمية -
  
  
  
 إنتاجية جمتمعية -
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ٍ ف قمن خالل الشكل الساب   :يفتتمثل املوارد البشرية  إدارةن مدخالت ا
مؤسسة وهي ختتلف باختالف طبيعة  ألي األساسيةوهي املهمة والوظيفة : رسالة وفلسفة المؤسسة

  وتعرب الفلسفة عن التوجه العام للمؤسسة ونوع املنتج وجودته ؛ ،املؤسسات
  حتقيقها؛ ألجل وأنشطتهااملؤسسة جهودها  إليهاهي غايات توجه : األهداف

وتكون  األهداف،هي جمموعة من املبادئ تدعمها قواعد العمل توضع لتحقيق  :السياسات والتشريعات
فمثال يف   األداء، متقيي أوالتدريب  أوفقد تكون هناك سياسات خاصة بالتوظيف  ،على شكل عبارات عامة

  اجلدارة؛ أوالتوظيف قد تكون السياسة تطبيق مبدأ املهارة 
  وهم مجيع العاملني يف املؤسسة مبا فيهم املدير ؛: الموارد البشرية

  ؛ واألجهزةوتتضمن املباين واآلالت ورأس املال : الموارد غير البشرية
، وتشمل خاصة إدارة أيمؤسسة ويف عمل  أيعناصر مهمة يف عمل  أيضاوهي : التكنولوجيا والمعلومات

ا أ. احلاسوب والربامج  وخططها وهيكلها  وأهدافهاما املعلومات فهي تتعلق باملؤسسة ككل باسرتاتيجيا
ا وقواعدها؛ وثقافتها   وسياسا

  :واليت تشمل اإلدارةاملوكلة هلذه  األعماليف كل املوارد البشرية فتتمثل  إدارةعمليات  أما
  للموارد البشرية؛ إسرتاتيجيةوضع  
 حتليل الوظائف وختطيط املوارد البشرية؛  
  والتدريب والتنمية؛ األداءتقييم  
  ؛اإلضافيةواملزايا  واألجورحتديد الرواتب  
 حتفيز العمال؛  

للبيئة اخلارجية  اإلدارةاملوارد البشرية فتتمثل يف كل النتائج امللموسة اليت تقدمها هذه  إدارةخمرجات  أما    
  :وتشمل اإلدارةوالناجتة عن عمليات هذه 

  واجلماعات؛ لألفرادحمسن  وأداءاسرتاتيجيات وسياسات وقرارات  
  للمجتمع وإنتاجيةتنظيمية  وإنتاجيةالرضا الوظيفي.  
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  الموارد البشرية إدارةمدير  3-8
تتــوفر يف مــدير إدارة املــوارد البشــرية حــىت  أنهنــاك مواصــفات جيــب   :مواصــفات مــدير إدارة المــوارد البشــرية

 : يتمكن من القيام بالدور املنوط إليه ومن هذه املواصفات
 معرفة جيدة بطبيعة العمل وجوانبه العلمية والنظرية؛ 
  ملعرفة الشاملة بطبيعة وظروف املؤسسة واألهداف اليت تريد حتقيقها؛  
 ع الطرق الكمية كمقاييس األداء واإلنتاجية؛ ياإلملام بالطرق الفنية للعمل، ومج  
 معرفة القوانني واألنظمة احلكومية ذات العالقة؛  
 القدرة على  التفاوض، االستماع اجليد؛  
  مع أطراف  خمتلفة ؛أن يكون له قدرة على بناء عالقات  
 معرفة استخدام احلاسوب. 

جــل تأديــة أعمــاهلم بكــل  أمــن حيتــاج املــدراء إىل جمموعــة مــن املهــارات  :مهــارات مــدير إدارة المــوارد البشــرية
 )34ص،2002 د السالم وعادل حرحوش صالح،مؤيد سعي(وتشمل هذه املهارات  كفاءة وفعالية
 مبعرفــة املــدير لطبيعــة العمــل وخصائصــه وهــي تلــك املهــارات املتعلقــة  :املهــارات الفنيــة أو التخصصــية

  ؛وقدرته على حل املشاكل بكفاءة
 مهــارة االتصــال، حــل : بفــن التعامــل مــع اآلخــرين وتشــمل ويطلــق عليهــا أيضــا :املهــارات الســلوكية

  ؛الصراعات، التفاوض، تكوين العالقات االجتماعية، وكسب ثقة اآلخرين وحمبتهم
  التفكـــري املنطقــي، احلكـــم علـــى األمـــور بشــكل صـــحيح، القـــدرة علـــى :  الفكريـــة  وتشـــملاملهــارات

 .اختاذ القرارات املناسبةو التنبؤ، 
فــال للمؤسســة،  خيتلــف بــاختالف موقــع املــدير يف اهلــرم اإلداري مســتوى املهــارات  إن  :مســتوى المهــارات 

ـــاإلدارةتتـــوفر يف املـــدير  أناملهـــارات الـــيت جيـــب  أنشـــك   اإلدارةف عـــن ذلـــك الـــذي يعمـــل يف لالعليـــا ســـيخت ب
يوضـح املهـارات املطلوبـة يف  اآليت والشكل  )34ص ،2002مؤيد سعيد السالم وعادل حرحوش الصالح،(الوسطى 

  : كل مستوى معني
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 إداريمهارات المدير في كل مستوى ): 16- 3(شكل ال
 املستوى 
 

الفنيةاملهارة  املهارة السلوكية املهارة الفكرية  

 اإلدارة العليا 
 

  

 
 اإلدارة الوسطى
 
 اإلدارة اإلشرافية
 
.35، ص2002،  مؤيد سعيد السالم وعادل حرحوش: لمصدرا  

الذي ينتمي  اإلداريمستوى املهارات خيتلف باختالف املستوى  أنومن خالل الشكل السابق نالحظ       
العليا ختتلف عن املهارات  باإلدارةفاملهارات املتعلقة  ،فكل مستوى يتطلب قدر معني من املهارات ،املدير إليه

 اإلداراتتلف بني هذه خي واإلشرافالدنيا الن القرارات  لإلدارةالوسطى وهكذا بالنسبة  اإلدارةاليت تتطلبها 
  .الثالثة

وعليه  اإلدارة،على هذه  األولاملوارد البشرية هو املسؤول  إدارةمدير : وارد البشريةموظائف مدير إدارة ال
ٍ ف اليت ميكن و املوارد البشرية املوضحة سالفا  إلدارةن وظائفه تتمثل يف السهر على القيام بالوظائف املوكلة ا

  :من خالل الشكل اآليت أيضا إبرازها
  
  
  
  
  
  
  
  



 

167 
 

الموارد البشرية إلدارةاإلطار النظري  ........................................الفصل الثالث  

  وظائف مدير إدارة الوارد البشرية) 17-3(الشكل
  تقليديةوظائف 

  
  

  إداريةوظائف 

  
  تكوين املوارد

  البشرية

  
  تدريب وتنمية
  املوارد البشرية

  
  مكافأة

  املوارد البشرية

  
توفري الرعاية 

  الصحية واخلدمات

  
  التخطيط

  
  التنظيم 

  
  التوجيه
  
  الرقابة

  

  
--  

  
--  

  
  

--  
  

--  

  
--  

  
--  

  
  

--  
  

--  

  
--  

  
--  

  
  

--  
  

--  

  
--  

  
--  

  
  

--  
  

--  

  60، ص2003محمود أبو بكر، مصطفى : المصدر
  

املوارد البشرية وظائف تقليدية وهي الوظائف املعروفة من  إدارةملدير  أننالحظ من خالل الشكل السابق      
وهي  إداريةاملؤسسة، ووظائف  أهدافخالل  ضمان وجود املوارد البشرية املؤهلة اليت تعمل على حتقيق 

 إدارةاملوارد البشرية املذكورة سابقا وهذا راجع الن مدير  إدارةوظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه وهي نفسها 
  .اإلدارةعلى هذه  األولاملوارد البشرية هو املسؤول 

املوارد  إدارةمن التحديات اليت تواجه  يوجد العديد: التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية 3-9
بشكل عام ، وميتد تأثريه  املؤسسةهذا القرن قد زخر  بالعديد من املتغريات اليت تؤثر على  أنالبشرية، باعتبار 

     تعد العدة ملواجهة هذه  أن اإلدارةاملوارد البشرية، ومن مث وجب على هذه  إدارةليشمل وظائف 
  :)26- 24، ص ص2007خضير كاضم محمود، ( التحديات، ومن بني أبرزها 

املوارد البشرية  إدارة أماماجلودة الشاملة، ميثل حتديا كبريا  إدارةالتوجه حنو فلسفة  إن  :الجود الشاملة إدارة
 :اآلتيةمن خالل بناء االسرتاتيجيات التنظيمية واليت جيب الرتكيز على اجلوانب 
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 مسامهة العاملني؛ 
 التمكني؛ 
 ؛نيحتقيق رضا املستهلك 
 الوقاية بدل العالج؛ 
 باحلقائق؛ اإلدارة 
 الرتكيز على العمليات؛ 
 التحسني املستمر. 

الت أولويةوالرتكيز على هذه اجلوانب سيعطي للعنصر البشري   املؤسسةويصبح الفرد فعال يف  ،يف مجيع ا
  ؛مؤسستهليسهم يف تطوير  اإلبداعيةيفجر جل طاقاته 

وخالل ثوان التعامل مع ميكن  إذملة، العامل قرية صغرية من خالل العو  أصبح :تحديات العولمة التنافسية
املوارد البشرية من  إدارةوانتقل عمل  ،مكان أيوحيصل الفرد على خمتلف املنتجات من  املؤسساتخمتلف 

ا حيكمها العديد من املعايري واملقاييس اليت حتددها  وأصبحاجلانب العاملي،  إىلاجلانب احمللي  نشاطا
وهو  أالمع هذا التحدي  تتالءم أنومن مثة وجب عليها  ،االتفاقيات واملعايري الدولية وكذلك القوانني

 االنتقال للعاملية؛
 إىلذلك  وأدى، يتميز هذا العصر بالتقدم التكنولوجي اهلائل الذي مل يعرف له مثيل :التحديات التكنولوجية

تغيري تعاملها مع  إىل باملؤسسات أدىالعديد من التطورات االقتصادية واالجتماعية واحلضارية، مما  إحداث
تمعات وتعدد املهارات والتخصصات يف خمتلف     املوارد البشرية لتعدد الثقافات والقيم السائدة يف ا

االت، كما   :مثل املؤسسةضمن ثقافة  دخاهلاإظهور قيم جديدة  وجب  إىلذلك  أدىا
 احرتام العمل؛ 
 احرتام مواعيد التنفيذ؛ 
 اعتبار الوقت كلفة؛ 
 ؛األفرادة حياة يحتسني نوع... 

ا أيتتميز البيئة اخلارجية للمنظمة بالتغيري  :التحديات البيئية بيئة ديناميكية غري مستقرة وهي حالة طبيعية  أ
م  تؤثروكل هذه التغيريات  يف هذا العصر،  على سوق العمل ومهارات القوى العاملة وقيم العاملني ومتطلبا
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ا هذه  أن املؤسسات جل ذلك وجب علىأالثقافية، ومن  وان تتحلى باملرونة  األمورتتبىن ضمن اسرتاتيجيا
االشاملة واالستجابة الفاعلة للمتغريات البيئية   .املختلفة وإفرازا

 إذ ،اليت زاد نطاقها اإلدارةهيكلة  دةاإعاملوارد البشرية  إدارةمن التحديات اليت تواجه   :إعادة هيكلة اإلدارة
، وينتج عن ذلك املؤسساتشراكة بني  أواستحواذ  أوونسمع عن حاالت اندماج  إال أسبوع أوال مير يوم 

يف مستويات معينة بتقليص عدد الوظائف  اإلداريمن خالل اختصار املد التسلسلي  لإلدارةهيكلة  إعادة
 :املوارد البشرية من خالل إدارة، ويظهر تأثريها على أخرىمستويات  إىلوضمها 
  ؛لألفرادالتعويضات واملنافع  أوخسارة يف الوظائف 
  ؛األدواراستبدال يف  إىلاستبدال يف الوظائف والذي يؤدي 
  مكان آخر؛ إىلنقل املوظفني جغرافيا من مكان 
  الوظيفي؛عدم االستقرار 
 تغيري يف الوجوه مبا يف ذلك القادة؛ 
 تغيري املناصب ومواقع النفوذ والسلطة؛ 
 تغيري يف التكنولوجيات املستخدمة؛و  تغيري يف الثقافة املؤسسية... 

  والشكل املوايل يلخص ذلك
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  الموارد البشرية إدارةتحديات ) 18-3(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث: المصدر
  

 

 إدارة الجودة الشاملة

 التكنولوجیا

 العولمة

البیئة 
 الخارجیة

 إعادة ھیكلة اإلدارة
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التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية متعلقة بالتغري الذي حيدث  أنمن خالل الشكل السابق يتنب      
فقد تتغري  ،يؤثر على أنشطة إدارة املوارد البشرية أنة املؤسسة ككل، فكل تغري يف ذلك من شانه ئيف بي

  .بتغري البيئة اخلارجية للمؤسسة األداءاسرتاتيجيات التوظيف واسرتاتيجيات التنمية واسرتاتيجيات تقييم 
  للموارد البشرية اإلستراتيجية اإلدارة 3-10

وذلك لتحسني  ،املؤسسة بأهدافاملوارد البشرية  إدارةللموارد البشرية يف ربط  اإلسرتاتيجية اإلدارةتتمثل      
املوارد البشرية قد تغري  إدارة، وعليه فانه دور اإلبداععلى  يشجع األفرادوتنمية الثقافة التنظيمية وهو ما  األداء

املؤسسة من  إسرتاتيجيةاملشاركة يف  إىلليهم ع واحلفاظ األفرادمن الدور التقليدي وهو االهتمام باحلصول على 
مما يزيد من والئهم للمؤسسة ومن مثة  ،منها جزءاحىت يصبحوا  املؤسسة بأهداف األفراد أهدافخالل ربط 

محمد سمير ( يف  اإلدارة، وتتمثل خصائص هذه  األداءرفع الروح املعنوية ليدهم ليسهم ذلك رفع مستويات 
  ):25، ص2009احمد، 
  ؛اإلجرائي أوضرورة االهتمام باجلانب االسرتاتيجي وعدم االكتفاء فقط باجلنب التنفيذي 
  املؤسسة ككل والرتكيز على كيفية حتقيق  بإسرتاتيجيةاملوارد البشرية  إسرتاتيجية ربطال بد من

 التكامل؛
 ارجية ملعرفة الفرص جيب  القيام بتحليل البيئة الداخلية ملعرفة نقاط القوة والضعف وحتليل البيئة اخل

 ؛اإلسرتاتيجيةوالتهديدات لوضع 
  وتنمية ثقافة  األداءتستخدم لتحسني  كأداةللموارد البشرية   اإلسرتاتيجية لإلدارةضرورة النظر

 املؤسسة؛
املوارد البشرية من خالل  إدارةاالختالف بني  الدور التقليدي والدور االسرتاتيجي يف  أوجهوميكن بيان     

  :املوايلاجلدول 
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  الموارد البشرية إدارةأوجه االختالف بين  الدور التقليدي والدور االستراتيجي في ) 1-3(الجدول
االت    املوارد البشرية إلدارةالدور االسرتاتيجي   املوارد البشرية دارةإلالدور التقليدي   ا

  الطويل باألجلاالهتمام   القصري باألجلاالهتمام   املدى الزمين
القيام بالعمليات التنفيذية وتدعيم   جمال الرتكيز

  اجلوانب التشغيلية
الرتكيز على املؤسسة ككل واملشاركة يف 

  وضع خطة املؤسسة
حدود التنسيق 

  والتكامل
منخفض مع الوظائف  أومتوسط 

نظام املوارد  أجزاءوكذلك مع  األخرى
  البشرية

وكذلك مع  األخرىمرتفع مع الوظائف 
  وارد البشريةنظام امل أجزاء

حمل  األنشطة
  االهتمام

  مكافآت وبرامج التعويض للعاملني-
  االستقطاب واالختيار -
املوارد  وإجراءاتتفسري سياسات  -

  البشرية
  حل مشكالت العاملني -
وتنفيذ برامج تدريبية عند  إعداد -

  لألمن األدىناحلد 
تقدمي اخلدمات للعاملني باملؤسسة  -

  فقط
  

بتقييم واجتاهات وقضايا االهتمام  -
  املوارد البشرية

  ختطيط وتطوير املوارد البشرية -
اهليكلة  إعادةاملساعدة يف عمليات  -

  وختفيض العمالة
تقدمي النصح واملشورة يف عمليات  -

  االندماج واالستحواذ
  خطط التعويضات -
تقدمي اخلدمات لألطراف املختلفة  -

  ذات املصلحة يف التعامل مع املؤسسة
  31، ص2009محمد سمير احمد، :المصدر

     املوارد البشرية من اجلانب  إدارةدوار أهناك تغري يف  أنومن خالل اجلدول السابق يتنب      
تم بالتنفيذ فقط واملساعدة يف بعض  إدارةاملوارد البشرية سوى   إدارةالذي مل تكن فيه  ،التقليدي

املوارد البشرية تساهم يف  إدارة أصبحتاجلانب االسرتاتيجي الذي من خالله  إىلاجلوانب التشغيلية 
 .املؤسسةّ  إسرتاتيجيةتصميم 

 إسرتاتيجيةيف تصميم  وأمهيتهاللموارد البشرية  اإلسرتاتيجية اإلدارةعناصر  أهميبني  املوايل الشكلو 
  :املؤسسة ككل
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  للموارد البشرية تيجيةااإلستر  اإلدارةعناصر ): 19- 3(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل -       التهيئة والتطويع                     -          ختطيط املوارد البشرية           -           
اء اخلدمة -      التدريب                              -          االختيار                        -                  إ
  التقاعد املبكر -        األجور واملكافآت                   -         التسكني                        -               

  ترك العمل -       املزايا واخلدمات                      -                                            
  التغذية العكسية

  34، ص2009حمد، أمحمد سمير : المصدر
  

  :البيئة اخلارجية وتشمل
وتتكون من العوامل االقتصادية، العوامل : البيئة العامة -

االجتماعية، العوامل السياسية والقانونية، العوامل 
  .الدميغرافبة، العوامل الثقافية، العوامل التكنولوجية

املنافسون، العمالء، املوردون، : وتشمل: البيئة املباشرة -
  الزبائن

، القيادة، اهليكل اإلسرتاتيجية: وتشمل: البيئة الداخلية
 التنظيمي، الثقافة التنظيمية، املوارد

  الرؤية
  الرسالة

 االهداف

  العامة للمؤسسة اإلسرتاتيجية
  اسرتاتيجيات رئيسية -

  األعمالاسرتاتيجيات تكيف  -
 لااألعماسرتاتيجيات تنافسية  -

باملؤسسة  األخرىاالسرتاتيجيات  إسرتاتيجية املوارد البشرية
 املنطقة أومثال حسب املنتج 

 اجلغرافية

االسرتاتيجيات الوظيفية مثل 
 التسويق، اإلنتاج

 االسرتاتيجيات السابقة واملصاحبة لعملية التعيني إسرتاتيجية التحفيز إسرتاتيجية االستغناء عن املوارد البشرية
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ا إذاملوارد البشرية دور اسرتاتيجي  إلدارةومن خالل الشكل السابق يتنب أن       تسهم يف عملية  أ

وتشارك يف وضع  ،جل معرفة القوة والضعف والفرص والتهديداتأحتليل البيئة الداخلية واخلارجية من 
ا نه يوجد ترابط وتكامل بني أكما   ،العامة للمؤسسة األهداف املؤسسة ككل  وإسرتاتيجيةاسرتاتيجيا

  .باملؤسسة األخرىالوظائف  وإسرتاتيجية
  

  خالصة 3-11
تم  اإلدارةإن موضوع إدارة املوارد البشرية هلو موضع فعال جدير بالبحث فيه، كيف ال وهي    اليت 

بالفرد قبل دخوله للمؤسسة من خالل القيام باالستقطاب له مث توظيفه مث متابعته طيلة مساره املهين من 
حىت بعد تقاعده من  األمرويستمر  ،خالل التدريب وتقييم األداء ووضع سلم األجور والرواتب املناسب له

اها فنص أنلذلك فال غرابة  .خالل متابعته يف حياته اليومية بعد ذلك القلب يف املؤسسة وخاصة  اإلدارة بأ
عناصر  أهمفيه املعرفة احد  أصبحتظهور اقتصاد املعرفة اليت  فيهاة الشديدة مبا ييف ظل التغريات البيئ

االت أنمن شانه  باألفراد، وعليه فان االهتمام اإلنتاج ولقد مت يف  ،حيقق للمؤسسة املزايا التنافسية يف مجيع ا
  .   بشيء من التفصيلاملوارد البشرية  إدارة إىللفصل التطرق هذا ا
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  تمهيد 4-1

ن جناحها ألكبرية   أمهيةتويل هلا  أناملوارد البشرية واليت جيب  إلدارةالتوظيف الوظيفة البارزة تعد عملية          
تضع  أناملوارد البشرية  إدارةوستحاول  ،كل جناح  أساسالعنصر البشري هو  أنذلك  ،يعين جناح املؤسسة

للقيام  ،دد ممكن من املوارد البشرية املرتقب توظيفهمجذب اكرب ع إىلبرنامج استقطايب فعال يهدف 
فكرة وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ويف الزمن  إىللتصل بذلك  ،االختيار والتعيني بإجراءات
  .املناسب

  تعريف توظيف الموارد البشرية 4-2
كونه يهتم جبلب الكفاءات   ،ةاملوارد البشري إلدارةيعد توظيف املوارد البشرية من أبرز الوظائف املوكلة 

جند  فإنناذلك فانه عند البحث على هذا املصطلح  وألجلواملهارات لشغل املناصب الشاغرة يف املؤسسة، 
  :اآليتيف  ونذكر البعض منها  ،العديد من املفاهيم املقدمة له

داة األساسية اليت ميكن من املوارد البشرية هو االمتداد الطبيعي لعملية ختطيط املوارد البشرية، واأل توظيف 
والتعرف على من تتوفر فيهم الشروط  ،خالهلا استقدام األفراد وإجراء املفاضلة بينهم وفقا للمعايري العملية

، 2002مؤيد سعيد السالم وعادل حرحوش صالح ، (الالزمة ألداء العمل وحتمل املسؤولية على أكمل وجه 

ا من املوارد البشرية وبيان املواصفات اليت جيب أن تتوفر يف بتحديد احتيافبعد قيام املؤسسة . )81ص جا
  . تقوم بعد ذلك بعملية البحث عن املوارد البشرية املطلوبة من خالل حتليل الوظائف شاغل الوظيفة

  وضع يف املناصب الشاغرة املؤهلني يهدف أساسا إىل كما يعرف أيضا بأنه نشاط تقوم به املؤسسة      
م املؤسسة بالتحضري هلذه العملية من خالل ختطيط املوارد البشرية وحتليل الوظائف الشاغرة، مث هلا، فتقو 

         البحث عن األفراد املناسبني من سوق العمل املتوفر للمؤسسة لتقوم أخريا بإجراءات االختيار 
ا إدارة املو  ،) Sekion et autre, 2001, p227(  والتعيني  هو  منهاارد البشرية واهلدف فهو عملية تقوم 

            جذب أكثر عدد من املوارد البشرية املناسبة، مث اختيار أفضل املرتشحني لشغل الوظائف 
 .) p77. Jean Pierre Citeau ,1994,(  .الشاغرة

رة نه عملية البحث عن مرشحني حمتملني للوظائف الشاغأيعرف توظيف املوارد البشرية أيضا على  و       
نه نشاط يقوم على الوصل بني من أأي  ،) René Y . Darmon, p123(احلالية أو املتوقعة يف املؤسسة

 . يبحثون عن الوظائف ومن يعرضون الوظائف
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تم أساسا باستقطاب واختيار وتعيني املوارد البشريةأاملوارد البشرية على  يعرف توظيفو       يف  نه عملية 
 .( Carol l , Barbeito,2004, p33) أماكنها املناسبة

ٍ علــى و  ،ومـن خــالل مــا ســبق مــن تعــاريف مقدمــة لتوظيـف املــوارد البشــرية        أنحيصــها يتبــني ثــر حتليلهــا ومتا
المـوارد البشـرية مـن خاللـه يمكـن الحصـول علـى الكفـاءات  إدارةتوظيف الموارد البشرية نشاط تقـوم بـه 

م المؤسسـة بمعرفـة احتياجاتهـا مـن المـوارد البشـرية فإنهـا والمهارات لشغل المناصب الشـاغرة، فبعـد قيـا
ســوف تســارع فــي عمليــة جلبهــا ووضــعها فــي أماكنهــا المناســبة وهــذا هــو جــوهر عمليــة توظيــف المــوارد 
البشــرية، إذ يتمثــل المغــزى األساســي لهــا فــي وضــع الرجــل المناســب فــي المكــان المناســب وفــي الــزمن 

ـــات المؤ  ـــى ال تتعطـــل عملي ـــي المؤسســـة  .سســـةالمناســـب حت ـــئ الوظـــائف الشـــاغرة ف ـــة مل أي انـــه عملي
بالمؤهلين لها من خالل استقطاب اكبر عـدد ممكـن مـن المـوارد البشـرية المناسـبة مـن سـوق العمـل، ثـم 
القيــام بعمليــة االختيــار والتعيــين بغيــة الوصــول إلــى وضــع الرجــل الناســب فــي المكــان المناســب لتحقيــق 

ـــل أن تقـــوم . أهـــداف المؤسســـة ـــد احتياجاتهـــا مـــن المـــوارد وقب المؤسســـة باالســـتقطاب تقـــوم أوال بتحدي
البشــرية، ثــم بيــان المواصــفات التــي يجــب أن تتــوفر فــي شــاغل هــذه الوظــائف عــن طــرق تحليــل الوظيفــة 

ٍ وعلى    .ثر ذلك تقوم المؤسسة باالستقطاب واالختيار والتعيينا
  العوامل المؤثرة في توظيف الموارد البشرية 4-3

اك العديد من العوامل اليت تؤثر على عمليـة توظيـف املـوارد البشـرية، حيـث قـد تكـون هـذه العوامـل يف هن       
ــذه العمليــة علــى أكمــل وجــه  ،املــوارد البشــرية إدارةصــاحل  إذ أن  . كمــا قــد تشــكل عراقيــل حتــول دون القيــام 

أن أمــام املؤسســة العديــد مــن  املؤسسـة أمامهــا ســوق عمــل فقــد تتــوفر الكفــاءات يف السـوق وقــد ال تتــوفر، كمــا
وميكـن بيــان خمتلــف  ،املنافسـني أيــن يقـدم هــؤالء املنافســني عـروض وامتيــازات مغريــة وخاصـة يف األجــر والتحفيــز

 ):88-87ص ص،2004 ، وسيلة حمداوي(من خالل اآليتالعوامل املؤثرة يف عملية التوظيف 
ليت تنتهجها املؤسسة للقيام بتوظيف املوارد البشرية يقصد بالسياسة التنظيمية السياسة ا:  السياسة التنظيمية

 أن  إذستقطاب األفراد واختيار طرق االختيار الختيار أحسن املتقدمني،  المن خالل اختيار الطرق املناسبة 
أمام املؤسسة العديد من املصادر منها الداخلية مثل الرتقية والنقل واملصادر اخلارجية مثل مكاتب التشغيل 

ومن مث التأكد من وجود  ،عات، فعلى القائم بالتوظيف أن يقوم بدراسة هذه املصادر أي هذا السوقواجلام
وتعتمد أكثر املؤسسات على املصادر الداخلية يف حدود إمكانيتها املتاحة فال . املهارات والكفاءات املناسبة

  .بد من التأكد من وجود املهارات املطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة
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واحلوافز املتوفرة يف املؤسسة   األجرمن العوامل  املؤثرة على توظيف املوارد البشرية قيمة  :رفع األجور سياسة
جل جلب الكفاءات واملهارات اليت أمن  ،ن املؤسسات تعمل يف ظل سوق عمل يتميز باملنافسة الشديدةأل

من وضع سياسة يرفع من خالهلا فيجب أن يقوم القائم بالتوظيف   تساعد املؤسسة على حتقيق األهداف ،
األجر إىل أعلى الدرجات حبيث يتم من خالل هذه السياسة جلب الكفاءات املتوفرة يف سوق العمل وأيضا 

م وتدريبهم م وخرب   .جلب عمال املؤسسات األخرى للعمل باملؤسسة واالستفادة من مهارا
املناسبني يف الوظائف احلالية  األفراد توظيف إىلدف املؤسسات  :التوظيف على أساس قدرات الفرد 

توجه اجلهود حنو  أنفعليها  ،واملناسبني لشغل الوظائف املستقبلية من خالل ما يسمى باملسار الوظيفي للعمال
قدرات الفرد اخلاصة بشغل الوظائف احلالية واملستقبلية  أساسفكلما كان التوظيف على  ،حتقيق هذه الفكرة

  .التوظيفيكون هناك فعالية يف 
  أهمية وبنية التوظيف 4-4

  أهمية التوظيف
ملئ الوظائف الشاغرة ووضع الرجل   له، والذي يتمثل يف األساسيالتوظيف يف اهلدف  أمهيةتربز        

وحيقق )  p77 1994 ,an pierre CiteauJe ,(جل حتقيق أهداف املؤسسةأاملناسب يف املكان املناسب من 
   :ا للمؤسسة منهاالتوظيف الفعال عدة مزاي

 زيادة اإلنتاج من خالل  :  
 حتسني أداء األفراد؛  
 حتسني عملية التدريب والتقليل من تكاليف التدريب؛  
 الوصول إىل الرضا الوظيفي للعمال.    

 رسم املسار الوظيفي للعمال من دون أي عراقيل، وضع برامج لألجور عادلة؛  
  العامل الواحد؛  إنتاجيةزيادة  
 ؛ ختفض التكاليف  
 حتقيق األرباح من خالل اٍالستثمار يف املورد البشري. 
من خالل عملية مورد يف املؤسسة هي املوارد البشرية وهذه املوارد حصلت عليها املؤسسة  أهم إن      

مطالبة بتحديد وجذب واحملافظة على املوظفني املؤهلني لشغل املواقع الشاغرة فيها  اتاملؤسسفالتوظيف، 
ا من املوارد البشرية  ظيفمن خالل التو  الذي من خالله تصبح املؤسسة حمققة للتوازن بني احتياجا
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كانت املؤسسة يف حالة احتياج للموارد البشرية فال طريق أمامها لسد هذا الطلب إال من   فإذا واملوظفني، 
لشروط اليت مت خالل التوظيف الذي يقوم على استقطاب اكرب عدد ممكن من املؤهلني والذين تتوفر فيه ا

 . حتديدها لتقوم بعد ذلك باختيار أحسن املتقدمني
  :ذلكالتوظيف  أمهية والشكل اآليت ينب 

  التوظيف أهمية) 1-4(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  77، ص2009محمد بن أحمد بن محمد الفزاري،   :المصدر

  املوارد
  

 البشرية

  :الوجدان -املعرفة
املعلومات واحلقائق املؤثرة 

  األفراديف سلوك 
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 الصحة البدنية والنفسية



 

180 
 

اإلطار النظري لتوظيف الموارد البشرية ..................................... الفصل الرابع   

     كبرية يف جناح املؤسسات يف هذا  مهيةأتوظيف املوارد البشرية يكتسي  أنيظهر الشكل السابق        
من خالل توفر املوارد البشرية املؤهلة وذات  إالللموارد املادية  األمثلال ميكن حتقيق االستغالل  ألنهالعصر، 

فهي املسؤولة على  ،)77-76، ص ص 2009محمد بن أحمد بن محمد الفزاري،  ( األعمال ألداءاخلربة الالزمة 
  .املهارات واملعارف  أصحابخمرجات وهذه العملية تستلزم توظيف  ىلإحتويل املدخالت 

  بنية توظيف الموارد البشرية
ثالثة سياسات ضرورية هلذه العملية وتشمل عملية التوظيف  األساسيةكونات نقصد ببنية التوظيف امل         

ا إدارة املوارد البشرية وتتمثل هذه السياسات يف  . التعينيو  االختيار ،طاباالستق :جيب أن تقوم 
تظهر بنية التوظيف من خالل قيام املؤسسة بتصميم برنامج استقطايب مناسب ميكنها من جذب اكرب       

االختبارات املناسبة  بإجراءعدد ممكن من املؤهلني الذين تتوفر فيهم الشروط الالزمة لشغل الوظيفة، مث القيام 
ذه نتائج االختبار أساسلتعيني املناسبة على واليت من خالهلا يتم اختاذ قرارات ا تكون  األخرية، وعند القيام 

لتهتم بوظائف أخرى ضرورية وخاصة تنمية املوارد البشرية، وميكن  ،املؤسسة قد انتهت من عملية التوظيف
  :تلخيص بنية توظيف املوارد البشرية من خالل الشكل املوايل

  بشريةبنية توظيف الموارد ال)  2- 4(شكل ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 53ص ، 2008فريد خميلي، : المصدر

  

شرة ال املوارد  توظيف

ستقطاب  

ختيار  

نا لتعي  
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  عالقة توظيف الموارد البشرية بتحليل العمل وتخطيط الموارد البشرية 4-5
التوظيف  أن إذ .توجد عالقة كبرية بني توظيف املوارد البشرية وحتليل العمل وختطيط املوارد البشرية       

  :ارد البشرية وحتليل العمل فقبل القيام بالتوظيف جيب القيام بــيعتمد أساسا على نتائج ختطيط املو 
  ؛من املوارد البشرية املؤسسة احتياجاتحتديد 
 حتديد موصفات شاغل الوظيفة من خالل القيام بتحليل العمل.  

  عالقة تحليل العمل وتخطيط الموارد البشرية بالتوظيف)  3- 4(شكل ال

  

  
  101ص ،2005راوية محمد حسن ،: صدرالم

التوظيف مرتبط ارتباطا وثيقا بتحليل العمل وختطيط املوارد  أنخالل الشكل السابق ميكن القول  ومن       
فال توظيف دون حتليل العمل وختطيط  ،البشرية فهما يعدان اخلطوتان املهمتان واللتان تسبقان عملية التوظيف

  .للموارد البشرية
  
  
  
   
  

 ختطيط املوارد البشرية حتليل الوظيفة

عدد الوظائف املعينة املراد 
 شغلها

طبيعة ومتطلبات الوظائف 
 املعينة

 االستقطاب

 االختيار والتعيني
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  أهمية سوق العمل في توظيف الموارد البشرية 4-6
  سوق العمل وأهميةتعريف 
اليت تتوفر فيها موارد بشرية ...) مدينة، إقليم(   املوارد البشرية بأنه املنطقة اجلغرافية عمليعرف سوق         

ا منه، أي  الذي تتوفر فيه نه املكان أمؤهلة للقيام بالعمل يف كل األوقات، وميكن للمؤسسة توفري حاجا
                           املوارد البشرية املؤهلة وتستطيع املؤسسة أن تقوم بعملية التوظيف من هذا املكان

)Guy Triolaire,1994, p94. ( اآلتينيويتكون سوق العمل من املتغريين) ،2007ضياء مجيد الموسمي ،
 )11ص

 سوق ( لبشرية املتاحة للمؤسسة يف املنطقة اجلغرافية العرض وهو عبارة عن املوارد ا :المتغير األول
على العمل وترغب فيه خالل فرتة  هلا القدرةاجلنس اليت و  من خمتلف األعمار، التخصصات) العمل

زمنية معينة، حبيث تستطيع املؤسسة حني حتتاج إىل موارد بشرية أن تتوجه إىل سوق العمل وتقوم 
   ؛التعينيبعملية االستقطاب، مث االختيار و 

 مـن مـوارد بشـرية علـى ) مـا تطلبـه املؤسسـة( يتمثل يف الطلب وهـو حاجـة املؤسسـة  المتغير الثاني
ا يف منطقــة جغرافيــة معينــة ويف فــرتة زمنيــة معينــة، ويتحــدد طلــب املؤسســة  اخــتالف أعمارهــا وختصصــا

ا حتتاجـه مـن مـوارد بشـرية للموارد البشرية من خالل القيام بعملية ختطيط املـوارد البشـرية أيـن تكتشـف مـ
  ؛لتتوجه إىل سوق العمل وتقوم باالستقطاب

جتدر اإلشارة إىل أن العرض والطلب يف سـوق العمـل يف حالـة تغـري مسـتمر بسـبب تأثرمهـا مبجموعـة مـن        
د فهــذا يعــين وجــو ) ختصــص معــني مــثال(عنــدما تقــوم املؤسســة برفــع طلبهــا علــى املــوارد البشــرية . العوامــل البيئيــة

سـحب مـن قـوة العمـل املتاحـة فيــه، ممـا يـؤدي إىل ظهـور نقـص يف عــرض املـوارد البشـرية مـن سـوق العمــل، وإذا  
كــان ســحب املؤسســة للمــوارد البشــرية مــن ســوق العمــل لــديها اقــل مــن مســتوى متويــل مصــادر املــوارد البشــرية 

وهكـذا قـد  ،كـرب مـن الطلـبأ للسوق بقوة العمل هذا يدل على وجود وفرة يف هذه املـوارد بسـبب كـون العـرض
كمـا أن املتغـريات البيئيـة . يزيد العرض عن الطلب وقد يزيد الطلب عن العـرض ممـا يشـكل حتـديا أمـام املؤسسـة

املؤثرة يف حركة العرض والطلب متحركة ومتغرية، فتارة جتد املؤسسة ندرة يف ختصـص مـا وبعـد فـرتة زمنيـة تتحـول 
حــد املتغـريات البيئيـة املــؤثرة يف سـوق العمـل، فــإذا رفعـت الدولـة ســن أيف  النـدرة إىل وفـرة بسـبب تغــري مـا حـدث

وإذا زاد الـوعي يف بلـد . العمل هـذا يـدل علـى انـه سـيحدث اخنفـاض يف نسـبة املـوارد البشـرية املتاحـة يف السـوق
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ذا قامــت وإ. نــامي حــول ضــرورة تعلــيم املــرأة ودخوهلــا ميــدان العمــل يــدل هــذا أن عــرض املــوارد البشــرية ســيزداد
  .املؤسسة بالسماح للمؤهلني باهلجرة إليها فذا األخري يدل أن العرض سيزداد

دف دراسة سوق العمـل إىل معرفـة املتغـريات البيئيـة الـيت تـؤثر يف حركـة العـرض والطلـب اخلاصـة بقـوة          و
القـوة مسـتقبال، وحتديـد مـدى العمل فيه، ومن مث حتديد اجتـاه املتغـريات وتـأثري كـل منهمـا يف وفـرة أو نـدرة هـذه 

الصـــعوبة أو الســـهولة الـــيت ســـتواجه عمليـــة االســـتقطاب الـــيت ســـتنفذها إدارة املـــوارد البشـــرية الســـتقطاب حاجـــة 
دف أيضا دراسة سوق العمل إىل حتديد املؤسسات املنافسة يف عمليـة االسـتقطاب . املؤسسة من قوة العمل و

ا وبراجمهـــا االســـتقطا بية لتقـــوم مبواجهــة هـــذه السياســـات والـــربامج ببنـــاء سياســـة وبـــرامج وذلــك بدراســـة سياســـا
  .استقطاب فعالة تتغلب على املؤسسات املنافسة يف استقطاب انسب املوارد البشرية املؤهلة

  تجزئة سوق العمل
ام تعين هذه العملية القيام بعملية تصنيف املوارد البشرية املتاحة فيه إىل جمموعات أو فئات باستخد       

إذا حددت ف. املؤهل العلمي، التخصص، العمر، اجلنس، نوع املهارة، الندرة واألمهية: معيار أو أكثر مثل
املؤسسة تصنيفها للموارد البشرية من خالل املؤهل العلمي وكانت شهادة ليسانس يف علوم التسيري يكون 

موعات إذا كان و . ليسانس تسويقو  رة أعمالليسانس مالية، ليسانس حماسبة، ليسانس إدا: اآلتية لديها ا
موعات  مهارات هامة ونادرة : اآلتيةاملعيار الذي اختذته املؤسسة هو الندرة واألمهية يكون لدى املؤسسة ا

ا وإذا  . عرضها قليل والطلب عليها كبري، مهارات قليلة األمهية وغري نادرة لن جتد املؤسسة صعوبة يف استقطا
موعات التاليةكان املعيار املتخذ م جامعي، ثانوي، : ن طرف املؤسسة هو املستوى العلمي يكون لديها ا

دف عملية جتزئة سوق العمل إىل تسهيل دراسة التنبؤ حبركة العرض والطلب على كل فئة . متوسط، ابتدائي و
يساعد املؤسسة على تلبية من فئات املوارد البشرية وهذا يؤدي إىل معرفة وفرة وندرة املوارد البشرية مستقبال مما 

ا من املوارد البشرية،   تساعد جتزئة السوق يف تصميم برامج االستقطاب الن برامج االستقطاب كما احتياجا
ختتلف من فئة إىل أخرى فمثال برامج استقطاب مديرين لألقسام خيتلف عن برامج استقطاب موظفني 

واصفات ومهارات وخربات عالية، أما الثاين فيتميز بالوفرة فاألول يتميز بالندرة ويتطلب م. لألعمال الكتابية
  .)278ص ، 2005عمر وصفي عقيلي،(وال يتطلب مهارات وخربات عالية
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  المتغيرات البيئية المؤثرة في سوق العمل

ة كما قد تؤثر املتغريات البيئية يف سوق العمل املتوفر للمؤسسة، فقد تزيد يف عرض املوارد البشرية املؤهل        
عمر ( يتكاآلومن هذه املتغريات  . ختفض من هذا العرض، فال بد على املؤسسة أن تعرف هذه املتغريات البيئية

  .): 283-279ص ص، 2005وصفي عقيلي، 

 تؤثر فرتات الرواج واالنكماش والتضخم على سوق العمل والنشاط : المتغيرات االقتصادية
يكون الطلب على السلع واملنتجات كبري مما يتطلب من  في حالة الرواجفاالستقطايب للمؤسسة، 

املؤسسة رفع إنتاجها ملواجهة هذه الزيادة املتوقعة يف الطلب على السلع واخلدمات، وذلك من خالل 
الطلب على  أي حيدث زيادة يفلموارد البشرية لاستخدام اكرب للموارد البشرية، أي توظيف اكرب 

التنبؤ بفرتة انكماش فان الطلب على السلع واخلدمات سيقل وتعمل  أما يف حالة. املوارد البشرية
املؤسسة حينئذ على تقليل إنتاجها، مما يتسبب يف وجود فائض لديها من العمالة، كما انه يوجد 
عرض كبري من املوارد البشرية يف سوق العمل الن املؤسسات ال تقوم بطلب املوارد البشرية نتيجة 

أما يف حالة زيادة نسبة التضخم االقتصادي الذي جيرب املؤسسات على رفع . لوجود فرتة انكماش
األجور والرواتب لتتناسب قدر اإلمكان مع تزايد أسعار السلع واخلدمات مما يؤدي إىل جعل أسعار 
ا مرتفعة يف السوق، وألجل ذلك تقوم املؤسسات بزيادة إنتاجها باستخدام نفس املوارد  منتجا

ادة التوظيف أو قد تقلل من ذلك واستخدام طرق إنتاج جديدة ال تعتمد على البشرية دون زي
التكنولوجيا سعيا منها على تقليل تكلفة العمل، ويف هذه احلالة املؤسسات ال تلجا إىل توظيف موارد 

. بشرية جديدة، كما قد تلجا يف بعض احلاالت إىل التخلي عن جزء من املوارد البشرية الفائضة
لقول فان املتغريات االقتصادية من رواج وانكماش وتضخم يؤثر على النشاط االستقطايب وكخالصة ل

ا مث رسم سياسة  ،للمؤسسة فعلى هذه األخرية أن تقوم مبعرفة هذه املتغريات االقتصادية والتنبؤ 
  ؛استقطاب مناسبة وتتماشى والظروف االقتصادية اليت حتيط باملؤسسة

 تقين أثر كبري يف حجم ونوعية املوارد البشرية املستخدمة يف للتقدم ال :التطور التقني      
املؤسسة، وخاصة االخرتاعات يف جمال اإلنسان اآليل الذي أصبح حيل حمل العنصر البشري تدرجييا 

ا تؤدي إىل وميكن تلخيص اثر التطور التكنولوجي على املوارد البشرية  اخنفاض حجم املوارد  يف أ
دمة يف املؤسسات الن العمل أصبح يتم بشكل إيل دون حاجة للعنصر البشرية املستخ
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االجتاه حنو توظيف موارد بشرية ذات مهارات عالية تتماشى والعمل اآليل  وتؤدي أيضا إىل البشري،
فلم تعد هناك حاجة للقوة العضلية لتشغيل اآلالت، حيث أصبح الطلب على املوارد البشرية املؤهلة 

التغري يف حجم ونوعية العرض  كما تؤدي التكنولوجيا أيضا إىل تلك مهارات وخربات،واملدربة واليت مت
أما حركة العرض اجتهت . والطلب يف سوق العمل، حيث أصبح الطلب يتجه إىل استقطاب املهارات

 ؛املؤسسات التعليمية والتدريبية إىل تعديل براجمها من اجل إنتاج موارد بشرية ماهرة ومؤهلة
 ثرا كبريا ومن هذه املتغرياتأيتأثر سوق العمل باملتغريات السكانية ت :ت السكانيةالمتغيرا  :

الذي يتأثر مبعدل الوالدات والوافيات فإذا كان معدل الوالدات اكرب من  معدل النمو السكاني
 ويكون هناك) زيادة العرض(معدل الوفيات فهذا يدل على زيادة املوارد البشرية املتوفرة يف السوق 

زيادة عدد السكان يرفع من حجم الطلب على السلع واخلدمات مما  إن. وفرة يف قوة العمل مستقبال
يتطلب من املؤسسة زيادة إنتاجها من خالل توظيف املوارد البشرية اجلديدة، ويف هذه احلالة الطلب 

شرية، وحيدث العكس على املوارد البشرية سيزداد مما يتوقع احتمال حدوث ندرة مستقبال يف املوارد الب
متاما إذا كان هناك معدل الوفيات اكرب من معدل الوالدات أين ينخفض الطلب على منتجات 

.  املؤسسة واليت بدورها حتاول من تقليل العمالة لديها مما يصبح السوق يتميز بوفرة املوارد البشرية
تمع االتركيبة السكانية  لسكاين يف بلد معني، ويوجد هناك هي الشرائح العمرية اليت يتكون منها ا

من الفئة العمرية الكبرية السن فهذا يدل  اكرب الفئة العمرية الصغرية السن: احتمالني أمام املؤسسة مها
على وجود وفرة يف املوارد البشرية القادرة على العمل، وهنا يتوقع االستقطاب زيادة عرض هذه املوارد 

لفئة العمرية الكبرية السن اكرب م الفئة العمرية الصغرية السن وهذا ا ويف حالة البشرية الصغرية السن،
 ؛يدل على انه سيحصل ندرة يف املوارد البشرية القادرة على العمل

 تؤثر قوانني اهلجرة والتعليم يف حركة العرض والطلب يف سوق العمل ومنها  : القوانين الحكومية
تح باب اهلجرة ومنح اجلنسية للمهاجرين وذلك ضمن بعض الدول قامت بف إذقانون اهلجرة واجلنسية 

شروط ومواصفات معينة مثل أمريكا وكندا، مما يزيد من عرض املوارد البشرية املتاح للمؤسسات من 
أعمار شابة وختصصات خمتلفة ومهارات وخربات نادرة وبتعويضات مالية اقل مما تتقاضاه عمالة ذلك 

تمعات الفتية أين حيدث زيادة عرض املوارد وحيدث العكس يف بعض الدول . البلد النامية ذات ا
البشرية وقلة الطلب عليها وهذا مرده أن املؤسسات ال حتتاج إىل توظيف موارد بشرية جديدة بسبب 

ا تعترب اجلامعات  إذالسياسة التعليمية  أيضامن القوانني احلكومية و . اخنفاض الطلب على منتجا
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رسم السياسات بهنية املمول الرئيسي لسوق العمل باملوارد البشرية، وتقوم الدولة واملعاهد واملدارس امل
فإذا . التعليمية اليت تلعب دورا كبريا يف حجم ونوعية ما هو معروض من موارد بشرية يف سوق العمل

قامت اجلامعات بفتح كليات لتكنولوجيا املعلومات وتضع خطط حديثة ومتطورة للتدريس وتوفر 
وهيئة تدريس تتميز بالكفاءة يتوقع يف املستقبل أن يزيد مستوى العرض يف سوق العمل من هذا خمابر 

  ؛التخصص
 يوجد يف بعض الدول اعتقاد هو أن هناك أعمال تناسب الرجال وأعمال : أفضلية العمل

تمعات أن مثال  السكرتارية والتمريض واألعمال  لاأعمتناسب النساء، فتعارف الناس يف بعض ا
تدخل احد اجلنسني يف  انأما أعمال اإلطفاء والبناء واملناجم من أعمال الرجال، و . الكتابية للنساء

غري مقبول يف بعض الدول كدول اخلليج وإيران ويف مثل هذه احلالة سيؤدي  عمل اآلخر فانه يعترب
  .إىل وجود طلب زائد يف سوق العمل على احد اجلنسني

  :والشكل املوايل يلخص ذلك
  المتغيرات البيئية المؤثرة على سوق العمل): 4- 4( شكلال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  إعداد الباحث: المصدر

 
 

 سوق العمل

 التطور التقني أفضلیة العمل

 القوانین الحكومیة
 العوامل السكانیة

 العوامل االقتصادیة



 

187 
 

اإلطار النظري لتوظيف الموارد البشرية ..................................... الفصل الرابع   

وهي  ،جل العوامل املؤثرة على سوق العمل هي عوامل بيئة أنومن خالل الشكل السابق نالحظ       
القيام مبعرفة هذه العوامل  عناصر البيئة اخلارجية للمؤسسة فنجاح املؤسسة يف عملية التوظيف مرتبط مبدى

  .والقيام بتحليلها
  ماهية استقطاب الموارد البشرية 4-7

  تعريف استقطاب الموارد البشرية
  :اآليتنذكر   أبرزهاومن   يوجد العديد من التعاريف املقدمة الستقطاب املوارد البشرية     

ٍستقطاب املوارد البشرية بأنه عملية البحث عن األ يعرف                 فراد الصاحلني لشغل الوظائف ا
م  مؤيد سعيد السالم وعادل حرحوش (ختيار األفضل منهم للعمل يف املؤسسةالالشاغرة، واستمالتهم وجذ

عبارة عن عملية جذب اكرب عدد ممكن من األفراد الذين تتوفر فيهم  فاالستقطاب  ).81، ص2002صالح، 
ا يف عملية حتليل الوظيفة حبيث متكن هذه العملية املؤسسة القيام شروط ومواصفات الوظيفة اليت مت حتديده

  . باختيار انسب املتقدمني مما ميكنها وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب
ا جذب طاليب العمل للتقدم للمؤسسة لشغل الوظائف و        يعرف االستقطاب بأنه العملية اليت ميكن 

اإلعالن املوسع من اجل تعريف الباحثني عن العمل بوجود فرص عمل الشاغرة، وقد يتم ذلك عن طريق 
     )207ص ، 2002عبد الغفار حنفي،(باملؤسسة فيكون أمام اإلدارة فرص أوسع النتقاء األفضل

                   يعرف أيضا االستقطاب بأنه عملية البحث عن املهارات واخلربات املعارفو     
)Jocaueline Rarraud et Francoise kittel,2004, p79. (،  فإذا كانت املؤسسة قد احتاجت للموارد

  .مث القيام جبذب هذه املوارد من سوق العمل املتوفر للمؤسسة ،املواصفات الالزمة ةالبشرية تقوم أوال مبعرف
دف إىل جلب أحسن الكفاءات واملهارات والذين تتوفر فيهم     كما يعرف االستقطاب بأنه عملية 

  .) Dimitri Weiss,1985, p57(الشروط ألجل العمل باملؤسسة

 الشواغر لسد مرشحني  وجذب عن بالبحث اخلاصة املنظمة نشاطات جمموعة بأنه أنه  أيضاويعرف         
 أيضا االستقطاب وظيفة وتشمل ،املناسب الوقت ويف واملرغوبة املطلوبة والنوعية بالعدد ك وذل فيها، الوظيفية

عبد المحسن أحمد حاجي حسن، ( الوظائف لشغل املرشحني واهتمامات وقدرات ورغبات حباجات الوفاء
  .)18، ص 2010
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من خالل التعاريف التي سبقت يمكن تعريف االستقطاب بأنه عبارة عن عملية منظمة تقوم بها و       
لذين تتوفر فيهم كبر عدد ممكن من المترشحين واأجل جذب واستمالة أإدارة الموارد البشرية من 

والتي يتم تحديدها من خالل عملية التحليل الوظيفي وذلك من  ،شروط ومواصفات الوظائف الشاغرة
ألنه كلما كبر عدد المتقدمين لشغل الوظائف كلما كان ذلك  ،جل انتقاء واختيار أفضل المترشحينأ

يضمن للمؤسسة وضع الرجل مما  ،فرصة للمؤسسة من نجاح عملية اختيار الموارد البشرية المناسبة
  .المناسب في المكان المناسب

إن عملية استقطاب املوارد البشرية تعتمد أساسا على نواتج ختطيط املوارد البشرية ونواتج حتليل الوظيفة،      
إذ يوفر ختطيط املوارد البشرية عدد وحجم املوارد البشرية املطلوبة واليت تريد املؤسسة توظيفها مبعرفة عدد 
الوظائف الشاغرة، بينتما يوفر حتليل الوظيفة املواصفات والشروط واملؤهالت اليت جبب أن تتوفر يف شاغل 

تني العمليتني السابقتني لعملية االستقطاب فان سياستها االستقطابية سوف االوظيفة، فإذا قامت املؤسسة 
  .راه مناسبا هلاتكون فعالة وناجحة إذ تتوجه مباشرة إىل املصدر واألسلوب الذي ت

ن املـورد أليتم احلكم على املؤسسات اليوم على ما متلكه مـن مـوارد بشـرية، :استقطاب الموارد البشرية أهمية
ــدد واملبتكــر واملنــتج لإلنتــاج فكلمــا كانــت املؤسســة متتلــك مــوارد بشــرية ذات مــؤهالت  ،البشــري هــو املبــدع وا

وليـــة واألمــوال إن مل يوجـــد أفــراد أكفـــاء املوارد االفــافها، عاليــة كلمـــا كــان ذلـــك فرصــة للمؤسســـة لتحقيــق أهـــد
د واألموال لتحقيق ما تريده املؤسسة فان ذلك ال يعين شـيء وال يعـين ر يسريون هذه األموال ويوجهون هذه املوا

ـا ستواصـل جناحهـا إن مل تتـوفر علـى الكفـاءات الالزمـة إلدارة هـذه  أن املؤسسة إذا امتلكت أمـوال ضـخمة فإ
ــا تقــوم مــن خالهلــا . مــوالاأل وتعــد عمليــة اســتقطاب املــوارد البشــرية مــن أهــم العمليــات املهمــة يف املؤسســة أل

        جبـــذب الكفـــاءات واملهـــارات للعمـــل يف املؤسســـة، وتســـتمر هـــذه الكفـــاءات واملهـــارات إىل غايـــة ســـن التقاعـــد
 )Serge Vallemont,1996, p33 (، دمي األفضـل وخاصـة إذا اهتمـت بـه وهو يعطي ويعمل بكل ما لديه لتقـ

خيص األجـر، التحفيـز واملسـار الـوظيفي، وعلـى اثـر ذلـك ميكـن القـول انـه كلمـا كانـت  فيماإدارة املوارد البشرية 
ــة االســتقطاب ناجحــة، كلمــا حتصــلت املؤسســة علــى كفــاءات ومهــارات مناســبة وبالتــايل وضــع الرجــل  ،عملي

مؤيـد سـعيد (يفوميكن تلخـيص أمهيـة االسـتقطاب . يق أهداف املؤسسةومن مث حتق ،املناسب يف املكان املناسب
 ): 82صالح، ص، 2002،السالم وعادل حرحوش 

 االستقطاب اجليد يفتح مجيع مصادر العمل املتاحة أمام املؤسسة؛  
  إذا زاد عدد املرشحني للوظائف يكون أمام املؤسسة فرصة لنجاح عملية اختيار العامل املناسب؛  
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 اؤسسة توصيل رسالتها للمرتشحني تستطيع امل م  بأ املكان املناسب هلم للعمل وتطوير حيا
  الوظيفية؛
 جناح عملية االستقطاب تعترب اخلطوة األوىل يف بناء قوة العمل الفعالة واملنتجة؛  
 جناح عملية التدريب واملسار الوظيفي والوصول إىل الرضا الوظيفي مرتبط بنجاح هذه العملية. 

  : ية االستقطاب إىل أهداف عديدة من أمههادف عمل  
  مواصفات وشروط ( حصر عمليات االستقطاب اليت مت احلصول عليها من خالل حتليل الوظيفة

  ؛)عدد ونوع املوارد البشرية( ، وختطيط املوارد البشرية   )شاغل الوظيفة
  توفري عدد كايف من املرتشحني بأقل تكلفة ممكنة؛  
 وتسهيلها من خالل استقطاب األفراد املناسبني للعمل باملؤسسة؛ إجناح عملية االختيار  
 تكوين قوة عاملة ذات تأهيل وكفاءة عالية، الوصول إىل الرضا الوظيفي للعمال؛  
 استقرار املوارد البشرية باملؤسسة عن طريق جذب عمال جدد واحلفاظ على العمال السابقني فيها؛  
  ظيفيتسهيل وضع برامج التدريب واملسار الو. 

  :إىلاالستقطاب يهدف  أن )  23، ص2009حسن فلح حسن، ( ويرى 
  التكاليف؛ بأقلتوفري عدد مناسب من املؤهلني لشغل الوظائف  
 تقليل عدد املتقدمني من غري املهلني لشغل الوظائف مما يقلل من تكاليف االختيار؛  
  ات؛ذب املؤهلني وذوي اخلرب جالعمل على تقليل تكاليف التدريب من خالل  
  األفرادوالقانونية من خالل االلتزام بالبحث الصحيح عن  واألخالقيةحتقيق املسؤولية االجتماعية 

  .وضمان حقوقهم
  القائم باالستقطاب

أصبحت املؤسسات اليوم تقوم بإنشاء وحدات متخصصة إلدارة املوارد البشرية، وتتضمن هذه         
وارد البشرية ومن بني هذه األقسام قسم التوظيف حيث يعمل الوحدات أقسام متخصصة يف وظائف إدارة امل

ولضمان جناح . يف هذا القسم عدد من املتخصصني لإلعالن عن الوظائف وجذب العمالة واالختيار والتعيني
عملية االستقطاب يتم مشاركة كل من إدارة املوارد البشرية باعتبارها اإلدارة املسؤولة على االستقطاب واملديرين 

 )142-141ص ص، 1999حمد ماهر،  أ(تنفيذينيال
  :جدول يبني دور إدارة املوارد البشرية واملديرين التنفيذيني يف عملية االستقطاب ويف اآليت
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مدير إدارة الموارد البشرية والمديرين التنفيذيين في عملية االستقطاب دور)  1- 4( لجدوال  

  نالمديرين التنفيذيي  إدارة الموارد البشريةمدير 
التخطيط ألنشطة االستقطاب والبحث عن  -

  .املصادر، واستخدام أساليب االستقطاب
العمل كأخصائيني لالستقطاب، واملقابلة  -

  .املبدئية للمرتشحني اجلدد
  .متابعة تنفيذ أنشطة االستقطاب وتقييمها -

   

مساعد إدارة املوارد البشرية يف التخطيط  -
  .ألنشطة االستقطاب

صائيني لالستقطاب، واملقابلة العمل كأخ -   
  .املبدئية للمرتشحني اجلدد

  

)142ص  ، 1999، احمد ماهر: (المصدر  
فهو   ،بعملية االستقطاب األولاملوارد البشرية هو القائم  إدارةمدير  أننالحظ من خالل اجلدول السابق      

 نيي املديرين التنفيذيفلية، ويكتالذي خيطط لالستقطاب ويضع الربامج املناسبة ويتابع سريورة هذه العم
  .   باملساعدة على ذلك

  مبادئ عملية االستقطاب 
  : ) 62-61ص ، ص2008فريد خميلي، (لنجاح عملية استقطاب املوارد البشرية اآلتية يتم إتباع املبادئ 

 عملية االستقطاب يف إدارة  رتكزتجيب أن  إذ حتمية المركزية في االستقطاب : المبدأ األول
وارد البشرية سواء يف يد شخص واحد، أو جمموعة أشخاص حىت يكون هناك تركيز كاف هلذه امل

   ؛العملية
  م للعمل  معرفة طبيعة سوق العمل :المبدأ الثاني من حيث نوعية العاملني املرتقبني، أو نظر

      ويساعد اإلدارة على تقدير العرض املتاح من العمالة  حدود سوق العمل: وذلك من خالل
املؤهلة، واليت تستقطب منها ما حتتاجه من املوارد البشرية، وتتوقف حدود سوق العمل على مؤهالت 

ا نوعية املهارات والكفاءات   معرفة المهارات المتاحة .وأعداد املرتشحني للوظائف الشاغرة ويقصد 
ة على عملية االستقطاب تؤثر الظروف االقتصاديو . اليت يوفرها سوق العمل، واليت حتتاجها املؤسسة

      نوعية : فقد تكون يف صاحل املؤسسة كما قد تكون يف غري صاحل املؤسسة ومن هذه الظروف
 ؛ندرة العمالةو  الوظائف، األجور يف املؤسسات  األخرى،
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 لتقومي مصادر االستقطاب وذلك بغرض الكشف عن  حتمية التحليل المدروس :المبدأ الثالث
م على مدى الفرتات الزمنية املاضية، وكذلك الكشف على درجة جناح وفضل كل عدد من مت استقطا

كرب من املستقطبني ولكنها تكون أمصدر، ويتم التحليل كميا ووصفيا، حيث تتيح بعض املصادر عدد 
  .بنجاح أقل

  العوامل المؤثرة على استقطاب الموارد البشرية
ا يوجد العديد من العوامل اليت تؤثر على         تنجح هذه  أنفعالية استقطاب املوارد البشرية واليت من شا

املناسبة للتحكم  اإلسرتاتيجيةتعرف هذه العوامل ومن مثة بناء  أنتفشلها، فيجب على املؤسسات  أوالعملية 
  ):106ص ، 2003سهلية محمد عباس، (ونذكر منها  أهدافهافيها وجعلها تتماشى مع 
اإلسرتاتيجية اليت تعتمد عليها املؤسسة يف استقطاب املوارد البشرية، فإذا ين وتع اإلستراتيجية التنظيمية

اعتمدت املؤسسة إسرتاتيجية االستقطاب الداخلي ويطلق عليها أيضا إسرتاتيجية الكلفة األدىن اليت من خالهلا 
فاءة، ويكون ول املؤسسة تقليل تكاليف االستقطاب إىل حدها األدىن والوصول إىل مستوى على من الكاحت

. ملدير املوارد البشرية صالحيات يف اختاذ القرارات اخلاصة بعملية ترقية املوظفني إىل وظائف أعلى من وظيفتهم
أما إذا اعتمدت املؤسسة إسرتاتيجية التمايز اليت تقوم على التنويع يف املنتجات واألسواق، وانتهاج سياسة 

ا ال بد عليها تعتمد على استقطاب املوارد البشرية من اغتنام فرص السوق من خالل اإلبداع يف عملي ا
 ؛اخلارج

وتعين كافة املتغريات اليت حتيط باملؤسسة وهو ما يسمى بالبيئة العامة مثل املتغريات  الخصائص البيئية 
   ؛االقتصادية واالجتماعية أو البيئة اخلاصة

االستقطاب، فاملؤسسات الكبرية اليت تستخدم  ويعترب حجم املؤسسة من العوامل املؤثرة يف عملية  الحجم 
    ؛مائة ألف عامل ستقوم بالتأكيد من البحث عن املوارد البشرية مبعدل اكرب من مؤسسة يعمل فيها مائة عامل

وتعين خربة املؤسسة السابقة يف جمال االستقطاب، ومدى فعالية جهودها املاضية تؤثر على  الخبرة السابقة
  ؛قطايب من حيث مدى جناحها يف احلصول واحملافظة على األفرادنطاق نشاطها أالست

تجاه المؤسسة ٍ فاملؤسسات الراكدة واليت ال تنمو وتتوسع حتتاج إىل نشاط استقطايب قليل، أما املؤسسات :  ا
ت وتؤثر األجور واملزايا اليت تقدمها املؤسسا. النامية اليت تتوسع يف نشاطها حتتاج إىل نشاط استقطايب كبري

كرب فيما خيص أجر ممكن ويتوجهون إىل املؤسسات اليت تقدم عروض أكرب أحياول العمال حتصيل  إذاألخرى 
 .كرب جناحا يف عملية االستقطابأاألجر، فكلما كانت األجور مغرية كلما كانت 
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  :وميكن تلخيصها من خالل الشكل املوايل
  شريةالعوامل المؤثرة على استقطاب الموارد الب)  5-4(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث: المصدر  

  
  :إىلمن خالل الشكل السابق فانه ميكن تقسيم العوامل املؤثرة على االستقطاب 

  يف سوق  األفرادعوامل متعلقة بالبيئة اخلارجية مثل القوانني والتغريات االقتصادية ومدى وفرة
 العمل؛
 واجتاه املؤسسة واخلربة جيةاإلسرتاتيئة الداخلية مثل يعوامل متعلقة بالب. 

  :)126، ص2014محمد هاني محمد، (  متر عملية االستقطاب باملراحل التالية  :خطوات عملية االستقطاب

 ختطيط القوى العاملة؛ 
 طلبات املديرين من العمالة؛ 
 حتديد الوظائف الشاغرة؛ 
 النظر يف حتليل الوظائف ومراجعة مواصفات شاغلي الوظيفة 
 االستقطاب تصميم برنامج. 
  
  
  

استقطاب الموارد 
 البشرية

 

إلستراتيجيةا  البيئة 

 اتجاه المؤسسة الخبرة
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  بمصادر وطرق االستقطا4-8
  مصادر االستقطاب

ٍستقطاب املوارد البشرية على املصادر الداخلية حيث يعترب العاملون باملؤسسة من أهم     تعمد املؤسسة يف ا
املصادر اليت تعتمد عليها املؤسسة يف عملية االستقطاب، فتقوم املؤسسة باإلعالن داخلها حىت ميكن ملن تتوفر 
فيهم الشروط التقدم لشغل الوظائف الشاغرة ومن أهم أساليب املصادر الداخلية اليت تعتمد عليها املؤسسة ما 

  :يلي
 وهي عملية انتقال املوظف من وظيفة إىل وظيفة أعلى منها، وتقوم املؤسسة على اثر هذه  :الترقية

لعاملني، وقد تكون هذه اخلطة الطريقة بإعداد خطة متكاملة للرتقية، وتكون واضحة ومعلنة لكافة ا
على شكل خرائط ترقية تبني العالقة بني الوظيفة الشاغرة والوظائف األخرى واهم اإلجراءات اليت 

، 2003محمد سعيد انور سلطان، ( ينبغي إتباعها للرتقية والتقدم من الوظيفة الدنيا إىل الوظيفة األعلى
  ؛)119ص

 خالل نقل داخلي للموظف من وظيفة إىل وظيفة  تتم عملية التوظيف من :النقل والتحويل  
 محمد سعيد أنور سلطان(أخرى، أو من فرع إىل فرع دون زيادة الواجبات واملسؤوليات واألجر للموظف

وميكن اهلدف من هذه العملية يف إجياد توازن يف عدد العاملني يف خمتلف اإلدارات . )120ص ،2003،
عمال يف حني يوجد نقص من العمال يف إدارات أخرى، وتراعي فقد جتد يف إدارات عدد كبري من ال

ا العامل الذي سيتم حتويله   ؛املؤسسة يف عملية النقل املواصفات اليت جيب أن يتصف 
 يستخدم هذا األسلوب عندما يكون لدى املؤسسة نظرة كاملة عن القدرات  :مخزون المهارة

ا يتم توصيف الوظائف الشاغرة وحتديد خمتلف املهارات ومن مثة  ،واملهارات املتوفرة يف العاملني 
يف هذه و  ) 67، ص2000مهدي حسن زويلف،  (والقدرات ويتم شغل الوظيفة عن طريق الرتقية والنقل

ا من  الطريقة جيب على املؤسسة أن تكون حليها املعلومات الكافية حول كافة املوظفني الذين يعملون 
  ؛هاداتمستوى تعليمي، خربة، تدريب وش

 قد تستخدم املؤسسة طريقة اإلعالن الداخلي : ، الزمالء، المعارف واألصدقاءاإلعالن الداخلي
ا إىل خارج املؤسسة  رألإلعالن عن بعض الوظائف الشاغرة، ويق العمال هذه اإلعالنات مث ينقلو

ا األفراد خارج املؤسسة لكي يتصلوا باملؤسسة   ؛ويسمع 
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سة تريد استقطاب بعض األفراد ذي التخصصات النادرة فقد تطلب من العاملني أما إذا كانت املؤس      
ا يف الوظيفة نفسها أن يتصلوا بأصدقائهم وزمالئهم الذين تتوفر فيهم الشروط وإغرائهم من اجل 

  ؛)68-67ص ص، 2000مهدي حسن زويلف، (االلتحاق باملؤسسة
 باع سياسة توظيف املوظفني السابقني الذين  بعض املؤسسات إىل إت أقد تلج :الموظفون السابقون

وهناك سياسة أخرى قريبة . كانوا يعملون باملؤسسة، وخاصة الراغبني يف العودة للعمل يف املؤسسة
الشبه من هذه السياسة وهي سياسة توظيف أبناء العاملني يف املؤسسة، وحتقق هذه السياسة زيادة 

 ، 2003محمد سعيد أنور سلطان،(الرضا الوظيفي للعمالالشعور بالوالء واالنتماء للمؤسسة وحتقق 
 .)120ص

كما تلجأ املؤسسات يف بعض األحيان إىل أحد املصادر اخلارجية للحصول على األيدي العاملة      
وتتم عملية استقطاب املوارد البشرية يف هذا املصدر من خالل االعتماد  ،وخاصة ذوي الكفاءات اخلاصة

،ص 2001صالح الدين (اآليتومن أهم أنواع أساليب االستقطاب اخلارجي . لعملعلى ما يوفره سوق ا
   ):133-131ص

 وتشرف على هذه املكاتب وزارة العمل وتنتشر يف خمتلف املناطق  :مكاتب العمل الحكومية
وتقوم هذه املكاتب بعملية حصر طاليب الوظائف من املرتددين عليها واالتصال باملؤسسات  ،اجلغرافية

تلعب دور الوسيط بني املؤسسات وطاليب العمل، حبيث إذا  فهيرفة مدى حاجتها للعمالة، ملع
ا    ؛إىل هذه املكاتب مباشرة تتوجهاحتاجت املؤسسة عماال فإ

 اليت ظهرت يف كثري من الدول، وغالبا ما يعتمد عليها يف احلصول  : مكاتب التوظيف الخاصة
التوظيف اخلاصة بتوفري كثري من الوقت على إدارة املوارد  على العمالة غري املاهرة، وتقوم مكاتب

  ؛البشرية
 تعترب من أهم املصادر اخلارجية اليت تعتمد علها املؤسسة من أجل احلصول على املوارد  :اإلعالنات

البشرية، حبيث تقوم املؤسسة بوضع مادة صغرية تتضمن التعريف بالوظيفة الشاغرة واملواصفات اليت 
ليتم بعد ذلك توصيلها للموارد  ،ر يف شاغل الوظيفة، واهم االمتيازات اليت تقدما الوظيفةجيب أن تتوف

اإلعالن يف الراديو والتلفاز، اإلعالن يف اجلرائد والصحف اليومية أو : البشرية يف اخلارج عن طريق
التو األسبوعية،   ؛اإلعالن يف ا
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 ألحيان إىل استقطاب املوارد البشرية   املؤسسات يف بعض ا إليهاتلجأ  :والمدارس الجامعات
ا تعتمد على االتصال املباشر باملدارس واجلامعات اليت خترج  ويعترب هذا املصدر من املصادر املباشرة أل

واليت حتتاج إليها املؤسسة، ويستخدم هذا األسلوب خاصة يف حاالت نقص  ،األفراد مبواصفات معينة
كما قد تتصل بعض املؤسسات . ، أو الندرة يف ختصصات معينةالكفاءات واملهارات يف سوق العمل

م وقبل خترجهم ليتم  م النهائية بغرض تدريبهم أثناء إجاز بطالب املدارس واجلامعات يف سنوا
طيع املؤسسة من خالهلا من جلب تمثل هذه الطريقة تسف ،التحاقهم باملؤسسة مباشرة بعد التخرج

تتصل مباشرة  إذر فيها الشروط وخاصة السلوك بأقل تكلفة وأقصر وقت الكفاءات املناسبة واليت تتوف
  ؛باجلامعات واملدارس ليتم تزويدها مبا حتتاج

 كمصدر للقوى العاملة يف املؤسسة، فهي تؤدي   تعتربواليت  االتحادات المهنية والنقابات العمالية
برتشيح من يصلح من األفراد  خدمات لكل من أصحاب األعمال واألفراد والباحثني عن العمل، وذلك

فال ميكن للمؤسسة أن . )124-123ص ص، 2003محمد سعيد أنور سلطان، ( لشغل الوظائف الشاغرة
تتعاقد مع أي عامل إال عن طريق النقابة اليت ينتمي إليها، حيث تتعهد النقابة يف هذه احلالة بتوريد العدد 

طيع املؤسسة تكما تس  ،ب ووفقا للشروط املناسبةاملطلوب من العمال لصاحب العمل يف الوقت املناس
وبالتايل تسهل عليها عملية التحري والتوصية اليت تقوم  ،ذه الطريقة من جلب ذوي السلوك احلسنهل اوفق

 .ا مباشرة بعد املقابلة وتعيني الناجحني

على طلبات العمل اليت  تعتمد كثريا من املؤسسات يف تعيني العمال بالنسبة إىل األعمال الكتابيةإذ      
أما بالنسبة لألعمال اليدوية تعتد على االتصاالت الشخصية . تصل إليها يوميا من الباحثني عن العمل

ن العمال، حيث أن طالب العمل حيضر بنفسه إىل املؤسسة مما يدل على رغبته واستعداده اليت تتم يوميا م
م  ا الطلبات اليت يرسلها األفراد إىل املؤسسة موضحني فيها قدرا لقبول يل شرط متليه عليه اإلدارة إ

م م ومستويا ووفقا  ،ضيةباملصادر العر  األسلوبويطلق على هذا ، )15، ص2004صالح مفتاح، (ومؤهال
ٍن األفراد هم الذين يتصلون باملؤسسة طالبني منها العمل أو  ق الرتبصات اليت يطر عن هلذه الطريقة فا

  .جيريها البعض
ٍستقطاب  اآليتيوضح الشكل        أهم املصادر الداخلية واخلارجية والعرضية اليت تعتمد عليها املؤسسات يف ا

  :املوارد البشرية املناسبة
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  مصادر االستقطاب)  6- 4(شكل ال

                                          
                

   
  
  
  

    
  
  
  

                                                                        
     

                                    
  

                                          
  125، ص 2003يد أنور سلطان، سع :المصدر

  
هناك عدة مصادر لالستقطاب منها ما هو داخلي ومنها ما هو  أنني بمن خالل الشكل السابق يت      

  .الن ذلك سيعزز من جناح عملية التوظيف ،حتسن اختيار املصدر املناسب أنخارجي فعلى املؤسسات 
 باإلعالنائل ظهر االستقطاب االلكرتوين وهي القيام ويف هذا العصر ويف ظل التقدم التكنولوجي اهل       

وحيقق هذا النوع من  ،بغية جذب الكفاءات واملهارات باستخدام االنرتنت باملؤسساتعن الوظائف الشاغرة 
  :)27، ص 2009حسن فلح حسن، ( االستقطاب الفوائد اآلتية

  الوقت املناسب؛احلصول على املوارد البشرية يفاختصار الوقت يف التوظيف ومن مثة   

 مصادر استقطاب الموارد البشرية

  
  الترقية
  النقل

  تحويللا
 العاملون السابقون

 مكاتب العمل الحكومية
وكاالت التوظيف الخاصة  

إلعالناتا   
 النقابات

 المصادر العرضية
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 اخنفاض تكاليف التوظيف؛  
 اخلربات؛ وأصحاباحلصول على عدد كبري من املؤهلني  إمكانية  
  ال   السرية يف املؤسسات؛ أمامفتح ا
  ومنتجات املؤسسات؛ أعمالميثل فرصة لتسويق  
 قاعدة بيانات مرجعية إقامة إمكانية.  

  :املوايلصادر الداخلية واخلارجية يف اجلدول ميكن بيان مزايا امل: مزايا وعيوب مصادر االستقطاب
  مزايا المصادر الداخلية والخارجية لٍالستقطاب) 2-4(جدول ال

  املصدر                     
    املزايا 

  اخلارجي          الداخلي       

متتلك املؤسسة    معلومات   - 1  املزايا         
كبرية حول نقاط القوة 

  .رشحوالضعف اخلاصة بامل
ميلك املرشح للوظيفة  -2 

كرب حول أمعارف 
  .املؤسسة

  زيادة دافعية ومحاس األفراد  - 3
املؤسسة تزيد من معدل  - 4

  استثمار العاملني احلاليني
  

يتوفر أمام املؤسسة وعاء   - 1
كبري من املهارات 

  .واملعارف
جلب أفكار ووجهات نظر  - 2

  .جديدة للمؤسسة
سهولة التعيني من اخلارج يف  - 3

عاملني الفنيني حالة ال
  .واإلداريني

  106، ص2005راوية حسن، : المصدر
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ا إالبالرغم من املزايا الكبرية للمصادر الداخلية واخلارجية  هلا عيوب ميكن تلخيصها يف اجلدول  أ

  :املوايل
  عيوب مصادر اٍالستقطاب الداخلي والخارجي)  3- 4( جدول ال

  املصدر                
  ب العيو       

  اخلارجي  الداخلي          

  
  العيوب     

  

عملية الرتقية تكون إىل حد  - 1
معني للنجاح يف أداء 

 .الوظيفة
تؤدي عملية الرتقية إىل  - 2

الصراع بني العاملني مما تؤدي 
 .إىل آثار نفسية سلبية

قد يؤدي التعيني من الداخل  - 3
إىل مجود األفكار وقلة 

  .االبتكارات
  

صعوبة اٍالستقطاب  - 1
صاالت وتقييم واالت

  .املرتشحني
طول فرتة تكيف الفرد   - 2

 .مع املؤسسة
قد تكون هناك مشاكل  - 3

نفسية بني األفراد 
العاملني يف املؤسسة 
م  والذين يشعرون أ

  مؤهلني ألداء الوظيفة
  106، ص2005، راوية حسن: المصدر

فقد  ،رجي مزايا وعيوباخلا أوخلي االد  سواءلكال املصدرين لالستقطاب  أنيظهر الشكليني السابقني 
صاحلا الستقطاب  درابل قد يكون مص أخرىيكون احد املصادر صاحلا يف مؤسسة وغري صاحل يف مؤسسة 

  .أخرىملصلحة  اوقد ال يكون صاحل ،عينةموظائف معينة على مستوى مصلحة 
طرق رمسية وطرق  ية إىلتصنف الطرق اليت تعتمد عليها املؤسسة يف استقطاب املوارد البشر : طرق االستقطاب

اإلعالنات بأنواعها، املدارس واجلامعات، مكاتب : تتمثل الطرق الرمسية لالستقطاب يفإذ  .غري رمسية
  .املصادر العرضيةو  عمال املؤسسة: أما الطرق غري الرمسية لٍالستقطاب من أمهها. التشغيل
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  د البشريةتقييم وتحسين برامج االستقطاب واستراتيجيات استقطاب الموار  4-9

  تقييم برامج االستقطاب
ال تكتفي املؤسسات بوضع الربامج االستقطابية وتنفيذها فقط، بل ال بد من القيام بتقييم هذه الربامج       

ويتم احلكم على مدى فعالية برامج   االستقطاب من خالل ، ملعرفة هل حققت هذه الربامج أهدافها أم ال 
  )259، ص  2003محمد المرسي،جمال الدين (مقاييس من أمهها 

  عدد املتقدمني لشغل الوظائف الشاغرة؛  
 عدد األفراد الذين مت تعيينهم فعال؛  
 عدد حاالت التعيني النهائي الناجحة واليت اجتازت االختبار والذين يستمرون بالعمل. 

من أهم املؤشرات  إن معياري عدد املتقدمني لشغل الوظائف الشاغرة واألفراد الذين مت تعيينهم يعتربان  
للحكم على فعالية برامج االستقطاب، فكلما استطاعت املؤسسة جذب وتعيني اكرب عدد ممكن من األفراد  

إال أن القياس احلقيقي لكفاءة . كلما كان ذلك دليال على فعالية برامج االستقطاب املتبعة من طرف املؤسسة
ا، فإجراء الرقابة مبكرا يف دورة برامج االستقطاب يتمثل يف استمرار األفراد املختار  ين يف الوظائف واستقرارهم 

االختبار والتعيني قد تؤدي إىل اكتشاف بعض النواحي االجيابية مثل كثرة عدد املتقدمني ومؤهالت املعينني 
  .يف العمل يته استمراريكون جيدا وال يعين أيضا لكن هذا قد ال يعين أن أداء املوظف 

  االستقطاب تحسين فعالية برامج
وهلذه العملية العديد من املخاطر  ،تعمل املؤسسات اليوم على استقطاب املوارد البشرية من سوق العمل    

. مما اوجب على إدارة املوارد البشرية حتسني برامج االستقطاب ،املتعلقة بالتأثريات البيئية على سوق العمل
جمال الدين محمد المرسي، (عملية االستقطاب ومنها وهناك العديد من الوسائل اليت تستعمل لزيادة جناح

    ): 261-260ص ص2003
 ستخدام املعادلة التاليةاحساب تكلفة االستقطاب وحتسب ب: 
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  ) =الفرد/ املصدر( متوسط تكلفة االستقطاب    
  
  
   

   
  وتساوي                 

  
  
  

 جناح عملية  فلضمان ،ابيف تدريب القائمني بعملية االستقط يتمثل الثاني األسلوب
ذه العملية القدرات واخلربات واملهارات الالزمة ألداء هذه  االستقطاب ال بد أن تتوفر يف القائمني 

ميثلون احد األسباب  مإيلتحقوا باملؤسسة  حىتالعملية فيجب أن يكون هلم تأثري كبري على األفراد 
وألجل ذلك تقوم املؤسسات بتدريب  ،رلتفضيالت املرشحني لبعض املؤسسات على البعض اآلخ

  ؛القائمني على هذه العملية للتوفر فيهم املهارات واخلربات الالزمة لذلك
 يف توفري معلومات واقعية على الوظيفة فيجب على القائمني  يتمثلالثالث  األسلوب

علومات باالستقطاب أن يقدموا معلومات واقعية وصحيحة على الوظيفة للمتقدمني وتشمل هذه امل
األفراد الذين يتم  إن. ، برامج الرعاية الصحية واالجتماعية وبرامج األمانةاألجر واملزايا، فرص الرتقي

تزويدهم مبعلومات حقيقية عن وظائفهم احملتملة يكونون أكثر ميال لالستقرار يف الوظيفة والنجاح فيها 
زيادة مستويات الرضا :  ة عن الوظيفةومن أهم املزايا اليت ميكن حتقيقها من تقدمي معلومات واقعي

  .تعزيز االتصاالت الصرحية واملفتوحةو  الوظيفي، احلد من حاالت االستقالة اإلدارية
  استراتيجيات استقطاب الموارد البشرية

  .الستقطاب املوارد البشرية إسرتاتيجيتنياملؤسسة  أماميوجد    
 التشخيص إستراتيجيةاألولى هي  اإلستراتيجية  ٍ ستجابة حتليلية للتغريات البيئية ذات وهي ا

وحاجتها من  ،نشاط املؤسسة وهيكلها التنظيمي وأدائها الكلي من جهةعلى التأثري الطويل األجل 

 إمجايل تكلفة املصدر
 عدد األفراد املختارين

 تكلفة اإلعالن + تكلفة الوكالة + عمولة الوسيط
 عدد األفراد املختارين
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ويدفع هذا املؤسسة على االعتماد على املصدر  ،املوارد البشرية على املدى الطويل من جهة ثانية
  ؛اخلارجي
 تلبية احتياجات املؤسسة من  علىوتعتمد  :الرشيدة يجيةاإلستراتالثانية فهي  اإلستراتيجية

ا ،املوارد البشرية على املصدر الداخلي فرتاضا ٍ وجود وفرة وتنوع  يف املهارات املوجودة يف : ومن ا
ا إعادةاملؤسسة  ووجود قدرة لدى املؤسسة على    .تشكيل وتكييف مهارا

  
  ماهية االختيار والتعيين 4-10

  التعيين تعريف االختيار و 
ا املؤسسة من أيعرف االختيار والتعيني على        جل انتقاء أنه تلك العمليات واملراحل املختلفة اليت تقوم 

   ).155،  ص1999حمد ماهر،  أ(أفضل املرتشحني لشغل الوظيفة
     نه عملية انتقاء أفضل املرشحني احملصل عليهم من خالل عملية االستقطابأيعرف أيضا على  و
), 1996, p122 Cland levy leboye(.   

ومن خالل ما سبق يمكن تعريف االختيار والتعيين على انه مجموعة من المراحل والعمليات         
التي تلي مباشرة عملية االستقطاب وتهدف هذه العمليات إلى انتقاء أفضل المرشحين الذين تتوافر 

ب، فعند قيام المؤسسة باستقطاب عدد كبير من فيهم الشروط والمحصل عليهم من عملية االستقطا
  .األفراد الراغبين في العمل فانه يكون أمامها فرصة اكبر الختيار أفضل المتقدمين

ا تعترب عملية االو     ختيار السليم لألفراد لشغل الوظائف الشاغرة يف املؤسسة من أهم األنشطة اليت تقوم 
ليت تتحملها املؤسسة يف عملية التوظيف تعترب من التكاليف الرئيسية اليت املوارد البشرية ألن التكاليف ا إدارة

دف تقليل دوران العمل  ،تتحملها املؤسسة ا املؤسسة  فهي تعترب نشاطا مكلفا جدا وأي جهود تقوم 
وحىت  ،)129ص ، 2003محمد سعيد أنور سلطان،(وتقليل تكاليف التعيني ستعود عليها بعوائد مالية كبرية

  : تتبع اخلطوات املبينة من خالل الشكل اآليت أناختيار املوارد البشرية املناسبة فعليها  إىلل املؤسسة تص
  
  
  
  



 

202 
 

اإلطار النظري لتوظيف الموارد البشرية ..................................... الفصل الرابع   

  
ختيار الموارد البشرية)  7- 4(شكل ال ٍ ستقطاب وا ٍ   خطوات ا

                                       

  
  .140، ص1999أحمد ماهر، : المصدر

أن تقوم بتخطيط املوارد البشرية   أناملوارد البشرية   إدارةعلى  أنويتضح من خالل الشكل السابق       
ٍحتياجات املؤسسة من املوارد البشرية مث يتم حتيد طلبات املديرين للعمالة اليت تتضمن  ،الذي يتم فيه حتديد ا

الشاغرة وحتليل هذه الوظائف من  الوظائفبتحديد مث تقوم  ،حتديد أعداد ونوعيات املوارد البشرية املطلوبة
  .وبعد ذلك تقوم بعملية اٍالستقطاب واٍالختيار والتعيني  ،ات شاغلهابأجل معرفة متطل

  القائم باالختيار والتعيين
اومن مثة اختالف طريقة  ،القائم باالختيار والتعيني خيتلف باختالف حجم املؤسسة إن       ومدى  إدار

، أما يف  املدراء التنفيذيون  بعملية االختيار والتعينييقوم  املؤسسات الصغرية  ففي ،على الالمركزيةاعتمادها 
املؤسسات الكبرية فان هذه العملية تكون من مهام إدارة املوارد البشرية ومبشاركة املديرين التنفيذيني حيث تقوم 

الختيار، كما تقوم بتدريب املديرين التنفيذيني على إدارة املوارد البشرية باختاذ اإلجراءات وتقدمي أدوات ا
 )155،  ص1999احمد ماهر،(تطبيقها، ويتعاون املديرون التنفيذيون مع إدارة املوارد البشرية يف عملية االختيار

حتقيق أهداف املؤسسة وحتقيق  إىلمل فهي تؤدي اوذلك ألجل أمهية هذه العملية بالنسبة للمؤسسة وللع
  .أهداف العامل

ن من العمالةيطلبات املدير  ختطيط املوارد البشرية  

لوظائف الشاغرةحتديد ا  

النظر يف حتليل الوظائف ومراجعة مواصفات شاغلي 
 الوظائف

اٍالستقطاب  

 اٍالختيار
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 أناليت جيب  املواصفات واخلصائص  يف تتمثل معايري االختيار والتعيني : معايير ونظام االختيار والتعيين
، وينبغي على املؤسسة أن تكون لديها حتديد تتوفر يف شاغل الوظيفة واحملددة من طرف عملية حتليل الوظيفة 

صفات شاغل الوظيفة احلايل عند مستوى معني من ويتم حتديد املعايري بناءا على موا ،واضح ملعايري االختيار
  ): 155ص ،1999أحمد ماهر، (ومن أهم هذه املعايري. األداء

 مستوى التعليم؛  
  اخلربة السابقة،؛  
  الصفات البدنية؛  
 الصفات الشخصية .  

 تتطلب كل وظيفة من الوظائف مستوى معينا من التأهيل العلمي ويكون حمددا يف بطاقات تصنيف     
         عن شغل  اإلعالناملوارد البشرية بتحديد املستوى العلمي املطلوب قبل  إدارةوتقوم  ،ظائفالو 

شرتاط احلصول اويتطلب ذلك حتديد نوع املؤهل الدراسي والتخصص وقد تقوم بعض املؤسسات ب ،الوظائف
بقة ألن هذه اخلربة تقوم بعض املؤسسات بوضع معيار اخلربة الساوقد . على تقدير معني يف سنة التخرج

وتعترب أيضا مؤشرا لنجاح الفرد يف عمله  ،السابقة جتعل ممارسة العمل أمرا سهال بالنسبة لطالب الوظيفة
مستقبال ويقاس مستوى اخلربة بعدد السنوات اليت مارس الفرد فيها نفس العمل أو عمل آخر ويف املؤسسات 

ٍشرتاط خ ن ا ٍ اأما يف املؤسسات الكبرية واملستقرة  .ربة سابقة له أمهية كبريةاجلديدة واليت هلا منافسة كبرية فا  فإ
 أوكما تتطلب بعض الوظائف صفات جسمانية كالطول، الوزن، قوة الذراع . معيار اخلربة السابقة إىلال متيل 

ة وعندما ترغب املؤسسة يف حتديد الصفات اجلسماني ،بعض الصفات اليت تتعلق باملظهر كاجلمال واألناقة
االالزمة   إىلتشري الصفات الشخصية  حيث.صفات األفراد القائمني بالوظيفة حاليا إىلتستند يف ذلك  فإ

نه مستقرا نفسيا   فإذا ،الة اٍالجتماعية للفردمنط شخصية الفرد ومنها احل ٍ كان الفرد متزوج ولديه أفراد فا
ٍحتماالت األعزب، ويدخ ٍحتماالت تركه للوظيفة تكون أقل من ا ل يف الصفات الشخصية العمر فاألفراد وا

ٍستقرارا وأعلى  متوسطي األفراد األكثر عمرا فأنه يفرتض أن يكونوا أقل  أما ،إنتاجيةالعمر يكونون أكثر ا
ٍستقرارا وأقل  ٍختيار األفراد الذين هلم عمرا متوسط، وتبقي هذه  إىلوعليه قد متيل بعض املؤسسات  ،إنتاجيةا ا

 ٍ حيث يسهل تدريبهم ، ض املؤسسات قد تفضل تعيني الشباب حديثي التخرج عفرتاضات فباٍالفرتاضات جمرد ا
م  ٍختاذ قرارات التعيني  هلا املعرفة السابقة بالشخصوجتدر اإلشارة هنا إىل أن  . وتعليمهم وقياد دورا هاما يف ا

ه جيدا وقد يكون يعرف املؤسسة للعمل فيها وله من يعرفه ويعرف سلوكه وتصرفات إىلكان شخص تقدم   فإذا
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م . خرباته ومهاراته فأن ذلك يكون أوىل من الذين تقدموا وال أحد يف املؤسسة من أهل الثقة له معرفة 
ٍختيار العامل املناسب أي وضع الرجل املناسب يف املكان  إىلدف املؤسسة من خالل هذه املعايري و  ا

  .حتقي أهدافها إىلاملناسب مما يؤدي باملؤسسة 
  :تتكون عملية االختيار من عناصر أربعة أساسية وهي     

 ،؛املدخالت   
 ؛العمليات   
 ؛املخرجات  
  التغذية العكسية.  

  :يوضح ذلك املوايل مكونة بذلك النظام والشكل
  نظام عملية االختيار والتعيين):  8- 4(شكل ال

  
   
  
  
  
   

      
  

 
  
  

  
  تشخيص األخطاء  تقييم االختيار وتغذية عكسية من خالل 

      
  30، ص2005عمر وصفي عقيلي، : المصدر

  المدخالت

موارد بشرية مستقطبة وفرية 
  .بالنوعية املطلوبة

  .معايري انتقاء
فنيون يف االختبارات و 

  .املقابالت
  .أدوات و جتهيزات

  .إمكانيات مالية
  .قوانني و تشريعات

  المخرجات

    موارد بشرية صاحلة للتعيني 
و العمل يف عدة وظائف حالية 
     و مستقبلية و قابلة للتعلم 

  .و التدريب و التنمية
  .أداء و سلوك تنظيمي فعال

  .إنتاجية عالية
  .يمية عاليةفعالية تنظ

  عمليات فرعية
  

مراحل عملية 
االنتقاء وما تشتمل 
عليه من اختبارات 

  و مقابالت
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املوارد البشرية نظام  وإدارةفاملؤسسة نظام  ،ة عن نظامعملية االختيار عبار   أنالشكل السابق يظهر  إن      

متابعة  ألجلوالتوظيف نظام واالختيار نظام لديه مدخالت وعمليات وخمرجات وتغذية عكسية توضح 
  .وتصحيحها يف الوقت املناسب األخطاءبرنامج االختيار واكتشاف 

  :اآلتيةراحل بامل  التعينيعملية االختيار و  متر  :مراحل عملية االختيار والتعيين 4-11
  : طلب التوظيف وحصر المرشحين الفعليين والتحري عليهم

إن أول خطوة يف االختيار والتعيني هو قيام املرتشح بتقدمي طلب التوظيف الذي حيتوى على معلومات     
جيب مصطفى ن(ومن البيانات اليت يتضمنها طلب التوظيف ما يلي، عامة حول مؤهالت وخربات املرتشح

 .)162، ص2004شاوش
 ؛االسم   
 ؛العمر   
 ؛اجلنس   
 ؛حلالة االجتماعيةا  
 ؛املستوى التعليمي  
 ؛الشهادات   
 ؛الربامج التدريبية اليت حضرها املتقدم للوظيفة  
 ؛اخلربة   
 احلالة الصحيةو  اخلصائص اجلسمانية كالطول، الوزن.   

ا طبقا لظرو         اتقوم كل مؤسسة بتصميم طلب التوظيف اخلاص  وجيب مراعاة  ،فها وطبيعة العمل 
موضوع آخر بطريقة  إىلنتقال من موضوع عند تصميم طلب التوظيف الوضوح والتسلسل يف التفكري واال

ويقوم طلب الوظيفة بدور هام يف تصفية املتقدمني للوظيفة ألن  ،منطقية وتكون األسئلة سهلة ومبسطة
وهناك أربعة  ،ن املتقدم لشغل الوظيفة وميكن اٍالعتماد عليهاالبيانات اليت يتضمنها تكون بيانات صادقة ع

ٍستخدام طلب التوظيف وهي ا عند ا   :)162ص ،1999أحمد ماهر، (قواعد أساسية ينبغي مراعا
 ا  أن اختيار مل تستخدم كمعيار لال إذاتكون بيانات طلب التوظيف شاملة أل تستخدم كأحد  فإ

  ؛املوارد البشرية إدارةسجالت 
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 ؛ بد من معرفة أهم البنود اليت هلا عالقة بالوظيفة حمل الدراسةال  
 الفرصة لبيان ما يزيد عن هذا  إعطاءشرتاطات الالزمة لشغل الوظيفة مع حتديد حد أدىن من اال

  ؛احلد األدىن
 أوزانا نسبية لبنود طلب التوظيف وذلك حسب طبيعة  عمل كل وظيفة إعطاء . 

مبراجعة استمارات التوظيف وإجراء عملية مقارنة بني املعلومات املوجودة يف تقوم إدارة املوارد البشرية 
هناك احتمال أن  ألنومن مث استبعاد الذين يفتقدون الشروط الضرورية  ،االستمارة ومتطلبات شاغل الوظيفة

 ،2001سعاد نائف برنوطي، (يتقدم لشغل الوظيفة أشخاص يفتقدون شرط أو أكثر من شروط شغل الوظيفة

فقد يشرتط يف  ،فتعد هذه العملية مبثابة عملية تدقيق للمعلومات املقدمة يف طلبات التوظيف . )241ص
  وظيفة معينة خربة ملدة مخسة سنوات يف حني قد يتقدم للوظيفة أفراد يتمتعون خبربة ال تصل إىل مخسة 

م لشغل الوظيفة من ال يتقن اللغة سنوات، أو قد يشرتط لشغل الوظيفة إتقان اللغة الفرنسية يف حني قد يتقد
دف هذه العملية للتأكد من و . الفرنسية دارة املوارد البشرية بالتحري والتوصية و  ٍ بعد هذه العملية تقوم ا

سلوكيات وخصائص املرشحني وذلك من خالل أطراف عملوا معهم أو درسوا لديهم، ويشمل التحري التأكد 
تقوم إدارة املوارد البشرية و ،  )241ص، 2001سعاد نائف برنوطي، (ةمن سالمة الشهادات والوثائق املقدم

ا غري مزورة، أو تقوم مبراسلة املؤسسات املختلفة للتأكد من ذلك . بالتأكد من سالمة الشهادات املقدمة من أ
يه تقوم إدارة لوع ،أما بالنسبة للتوصيات فان استمارة التعيني تتضمن املواقع املختلفة اليت درس فيها وعمل فيها

م وطلب تقرير أو معلومات عن أداء وسلوك الشخص املرشح وحينئذ يكون  املوارد البشرية باالتصال 
  . املرشحني جاهزين لعملية االختبارات

ا تلك اإلجراءات  هاميكن تعريف بعد العملية السابقة فان املؤسسة تقوم باالختبارات واليت :االختبارات   بأ
ا مقاييس ميكن استخدامها للحكم على إمكانية اليت تتبع لقيا س مدى توافر خصائص معينة يف الفرد، أو أ

كما يعرف االختبار أيضا بأنه عملية .   .)18، ص1997أحمد ماهر، ، (قيام الفرد مبهام وأنشطة وظيفية معينة
ا حاضرا أو مستقبال دف إىل الكشف عن مدى مقدرة املتقدمني على أداء مهام الوظائف اليت سيعملون 

ا حاضرا ومستقبال  بفعالية، والكشف عن مدى توفر الرغبة لدى املرشحني  ألداء الوظائف اليت سيعملون 
من و . ) 329ص، 2005 عمر وصفي عقيلي،(الرغبة× باعتبار أن معادلة األداء البشري تتكون من املقدرة 

بارة عن مرحلة من مراحل عملية االختيار خالل التعريفين السابقين يمكن تعريف االختبار بأنه ع
والتعيين يمكن التعرف بواسطتها على مدى قدرة الفرد على تولي المهام المختلفة للوظيفة سواءا كانت 
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الحالية أو المستقبلية وذلك من خالل قياس خصائص معينة للفرد المرشح والتي تهدف إلى هدفين 
معرفة  و   لى القيام بمهات الوظيفة الحالية والمستقبلية، معرفة قدرة الفرد ع:  أساسيين يتمثالن في

  .رغبة الفرد على أداء مهام الوظيفة
ا تعطي للمؤسسة نظرة كبرية عن  عملية االختبارإن       تعد من أبرز املراحل يف عملية االختيار ذلك أل

  :) 21، ص 1997حمد ماهر، أ(يف  املرتشحني للوظيفة ومدى فعاليتهم لألداء وتظهر أمهية االختبارات 
  الكشف عن مسات وخصائص األفراد املتقدمني للعمل ومن مث حتديد مدى مناسبة الفرد للوظيفة

  املتقدم إليها، توفر للمؤسسة مقاييس موضوعية تستخدما للتنبؤ بسلوك الفرد يف املستقبل،
 ملؤسسة مما يفيد املؤسسة يف يساعد االختبار على معرفة نقاط القوة والضعف يف العاملني احلاليني با

  وضع خطط لتطوير العاملني، 
  تساعد االختبارات يف التقليل من تكلفة معدالت دوران العمالة الن االختيار الصحيح لألفراد

يؤدي إىل اختيار هؤالء الذين يتوقع استمرارهم يف العمل لفرتات طويلة واستبعاد الذين من املتوقع 
   ؛ة عاليةفشلهم يف أداء العمل بكفاء

  تعد االختبارات من أهم الوسائل ملعرفة مدى دقة البيانات املقدمة يف طلبات التوظيف من خربة
ومهارة، توفر االختبارات معايري للمقارنة بني األفراد من حيث توافر خصائص ومسات معينة فيهم  

  ؛كالذكاء، واملهارات االجتاهات
  كن التعرف عليها من البيانات املقدمة يف طلب كتشاف صفات ال ميا  إىلدف عملية اٍالختبار

ٍختاذ قرارات التعينيستبعاد أي حتيز من جانب األشخاص الواالتوظيف،     ؛ذين بيدهم ا
توجد هناك العديد من االختبارات وختتلف باختالف الوظيفة وميكن تصنيفها إىل ثالثة جمموعات و       
  ): 252-251، ص ص2001سعاد نائف برنوطي، (كاآليترئيسية  

 وهي اختبارات تقيس قدرات حركية معينة، وختتلف باختالف  ختبارات القدرات الحركيةا
دف إىل قياس قدرة الفرد على أداء عمل معني فأكثر وظائف الطباعة تتطلب اختبار ف ،الوظيفة و

ت أبصار قدرات يف الطباعة بسرعة ودقة معينة، وتتطلب وظائف التعامل مع مواد مثينة ودقيقة قدرا
  ؛ومتييز معينة

 وتشمل القدرات العقلية قدرات عددية إذا كان األمر يتعلق التعامل  عقليةالختبارات القدرات ا
مع األعداد، وقدرات تعبريية إذا تعلق األمر بوظائف تتطلب القدرة على التكلم واالتصال أو قدرات 
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وهذا ينطوي على  ،اع احللول هلاحتليلية وإبداعية لوظائف تقتضي تشخيص املشاكل املعقدة وإبد
  ؛الوظائف اإلدارية العليا

 ختبارات معرفية ٍ وهي اختبارات تقيس مدى امتالك الفرد معارف معينة، غالبا ما ترتبط  ا
فمثال تتطلب وظيفة حملل مايل اجتياز اختبار معرفة يقيس معرفته . بالوظيفة اليت سيشغلها املوظف
  ؛باستخدام وسائل التحليل املايل

 ختبارات شخصية ونفسية ٍ تقيس هذه االختبارات استعدادات وخصائص نفسية مبستوى و  ا
يتجاوز املستوى الطبيعي، فمثال قد يقتضي أن يتصف شاغل وظيفة قيادة عليا ملؤسسة كبرية تعمل 
يف سوق تنافسي شرس امتالك قدرات عالية للعمل حتت ضغط عايل، كما قد تتطلب وظيفة 

ائية ملدة طويلة استعداد عايل لتحمل ظروف الوحدة والعزلة وغري ذلك شخص يعمل يف منطقة ن
 .من الصعوبات اليت قد تواجهه

  :االختبارات اآلتية )38-37، ص ص 2010حمد جودة، أمحفوظ (   ويضيف 
 واهلدف منها حتديد مستوى ذكاء املرشح للوظيفة ومقارنته مع املستوى  :اختبارات الذكاء

 شغل الوظيفية؛املفروض توفره فيمن ي
 العمل والتنبؤ مبستوى قيامه مبهام  أداءدف اىل معرفة قدرة املرشح على   :اختبارات االنجاز

 وواجبات ستكلف له؛
 وهو ما ينعكس  ،تقيس مدى استعداد وجاهزية املرتشح للتعلم بصفة عامة: اختبارات االستعداد

 على قابليته للتعلم فيما خيص واجبات وظيفته؛
  إمكانيةوبالتايل معرفة مدى  األفراد،معرفة ميوالت وتطلعات  إىلدف  :االهتماماتاختبارات 

 .انسجام الفرد يف الوظيفة
  المقابلة

تقوم املؤسسة مبقابلة املرشحني الكتشاف خصائص أخرى قد ال تتضح من  االختبارات فانبعد إكمال      
يد فيما إذا كان املرشح سينسجم مع  العمال امللف ومن أمثلة ذلك املظهر العام وطريقة التصرف وحتد

سعاد نائف (اآلخرين، ما يتم تعريف املرشح بالوظيفة واملؤسسة وشروط استخدامه للتأكد من قبوله وارتياحه هلا

وتعترب هذه املرحلة مبثابة استكمال جلمع املعلومات حول املتقدمني   ،) 244-243، ص ص 2001برنوطي، 
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ويتم مجع معلومات أخرى ال  ،املعلومات األوىل مت مجعها من خالل طلبات التوظيفحيث أن  ،لشغل الوظيفة
  .ميكن احلصول عليها من طلبات التوظيف من خالل املقابلة

دير أو املشرف أن خيتار األسلوب املناسب الذي يتماشى مع للمقابالت أنواع عديدة جيب على املو     
  ):91-90، ص ص 2013 نايف المعايطة و صالح سليم الحموري، روال(  متطلبات أداء الوظيفة ومنها نذكر

 وهي عبارة عن أسئلة مكتوبة مسبقا تكون لكل املرتشحني؛ :المقابالت المهيكلة 
 وهي أسئلة خمتلفة فكل مرتشح تعطى له أسئلة ختتلف عن غريه وتتعلق  :المقابالت النمطية

 باملهارات والقدرات؛
 وع املدير يريد اختبار مدى قدرة الفرد على األعمال يف الضغط يف مثل هذا الن :مقابلة الضغط

 أم ال، وعليه فال بد من وضع املرشح يف ظروف ضاغطة؛
 يقوم املدير بالتكلم مع املرتشح عن أمور وظروف سابقة واجهها يف عمله ويرى  :مقابلة سلوكية

 موقفه وكيفية تصرفه؛
 وقف معني ويالحظ تصرفه ومدى قدرته على اختاذ يقوم املدير بوضع املرشح يف م :مقابلة موقفية

 .القرار
  : أن املقابالت تقسم إىل )109-108،  ص ص 2013مجيد الكرخي، ( ويرى   

 احلصول على بيانات مبدئية عن املرتشح؛ إىلدف  :مقابلة تمهيدية 
 مجيع  تكون من خالل استخدام منوذج مصمم الحتواء املعلومات األساسية عن :مقابلة نموذجية

 املرتشحني؛
 تنظم املقابلة لشخص واحد حيث يتم تنظيم لقاء بني طالب الوظيفية مع موظف  :مقابلة فردية

 من قبل املؤسسة؛
 حيث تنظم هذه املقابلة بني أكثر من شخص واحد وتظهر وفق الصيغ اآلتية :مقابلة جماعية: 

  من املؤسسة؛ أكثر أومرشح واحد مع اثنني 
  شحني مع ممثل واحد من املؤسسة؛من املرت  فأكثراثنني 
  من املرتشحني مع جلنة من املؤسسة أكثر أواثنني. 

 جل قياس درجة حتملهم أيتم فيها خلق نوع من التوتر لدى املرتشحني من  :مقابلة انفعالية
ا يف ظل هذه احلالة؛  والكيفية اليت يتصرفون 
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  عليها وال يرتك جماال للتصرف  اإلجابة املتقدم ويطلب منه إىل أسئلةمقابلة موجهة تتضمن توجيه
 ا؛
 فال قيود وال حتديدات األسئلةتتوفر فيها حرية التصرف يف : مقابلة غري موجهة. 

  :اخلاصة باملقابلة جيب مراعاة األسئلةوعند وضع   
 االبتعاد عن التحيز؛ 
 العدالة بني كل املرتشحني؛ 
 حتديد لكل سؤال عالمة معينة؛ 
 لة ضمن نطاق هدف معني؛على املقاب اإلبقاء 
 تغطية املقابلة لكل التفاصيل. 

  ):91، ص2013روال نايف المعايطة و صالح سليم الحموري، (تراعي  أنوجيب على جلنة املقابلة 
 جتتنب املقدمات املعقدة؛ أن 
 عدم التكلم  واخلوض يف أصول العائلة؛ 
   اليت ال حتقق اهلدف وال تعطي دالالت معينة؛ األسئلةاجتناب 
 ضرورة االلتزام بالوقت احملدد للمقابلة؛ 
 استجواب؛ إىلال حتول املقابلة  أن 
  القصرية واهلادفة؛ باألحاديثااللتزام 
 االبتعاد عن كل ما يعيق سريورة املقابلة كغلق اهلواتف النقالة. 

  ):91، ص2013روال نايف المعايطة و صالح سليم الحموري، (وجيب على اللجنة احلرص على 
  يب باملتقدم؛الرتح 
 التوضيح للمتقدم بان املقابلة ستغطي عدة حماور؛ 
 دقيقة وخمتصرة؛ إجاباتهعلى املتقدم بان تكون  التأكيد 
  سوف متنح له فرصة يف آخر املقابلة ليسأل عن ما يشاء بأنهتذكري املتقدم.  

الصحية للعمل الذي قبل تعيني الشخص ال بد من التأكد من لياقته : اتخاذ قرار التعيينو الفحص الطبي
سيعني فيه، ويتحقق ذلك عن طريق الفحص الطيب الذي يقوم به طبيب أو جلنة من األطباء سواء يف املركز 
الصحي التابع للمؤسسة، أو بتحويل الشخص إىل مستشفي معتمد من طرف املؤسسة، ويفيد الفحص 
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من احملتمل أن يظهر الفحص الطيب  الطيب يف معرفة مدى مالئمة طالب العمل للوظيفة اليت سيشغلها، إذ
عدم مالئمة املرشح من الناحية الصحية لشغل الوظيفة، كما يفيد الفحص الطيب يف محاية العاملني 

ويهدف الفحص . املوجودين باملؤسسة من تعيني احد املرشحني من احملتمل أن يكون حامل ملرض معد
صالحية الشخص اجلسدية والصحية ألداء  التأكد من )172، ص2004مصطفى نجيب شاوش، (الطيب إىل

ألي  يؤدي إىل جتنبالشخص الصحية وقت استالمه العمل  ةديد حالوحتمهام الوظيفة اليت سيشغلها، 
يف اختيار مكان ونوع  كما يساعد مطالب مستقبلية بأي تعويضات عن أضرار صحية أو إصابات عمل،  

 .حيةالعمل الذي يتناسب مع قدرات ومواصفات الشخص الص
كرب من عدد الوظائف الشاغرة فان على املؤسسة أإذا كان عدد الذين اجتازوا املراحل السابقة بنجاح   

أن تتخذ قرارات تعيني العاملني املناسبني، وتواجه املؤسسة مشكلتني رئيسيتني تتمثل األوىل يف وضع أساس 
م يصلحون للمفاضلة بني املتقدمني الذين ثبت من البيانات اليت مجعت عنهم        ومن االختبارات أ

 قوهذه املشكلة قد حتل عن طريق التفضيل بني من ثبت صالحيتهم على أساس السن أو عن طري ،للعمل
فهي االتفاق  الثانية أما املشكلة. اجلنس أو على أساس ترتيبهم يف االمتحانات أو عن طريق الدرجة يف التخرج

ائية اخلاصة بالتعيني، وتقوم بذلك إدارة املوارد البشرية باعتبارها هي اليت على من له سلطة اختاذ القرارات النه
 ،2003سلطان،  أنور محمد سعيد(تشرف على كافة اإلجراءات املتعلقة باالستقطاب واالختيار والتعيني

                   هذه العملية تتمثل يف اختاذ القرار النهائي من اجل بداية العمل يف املؤسسةو  ) 170ص
)Loic Cadin, Francis Guérin et Frédérique Pigeyre, 2002, p263 ( . ميكن بيان خمتلف و
  :اٍالختيار والتعيني من خالل الشكل التايل راءاتجإ
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  اٍالختيار والتعيين إجراءات) 9-4( شكل ال

                    

  
                                                             

  
                                                                

  
  

  159، ص1999أحمد ماهر، : المصدر
  

  بعد القيام جبذب املوارد  إذخر خطوة للتوظيف، آقرار التعيني يأيت ك أنمن خالل اجلدول السابق يتنب       
    املقابالت املتعلقة  وأجراءاملناسبة  باالختباراتاالختيارات من خالل القيام  إجراءمرحلة  أيتت ،البشرية
مبعىن من هو صاحب املهارة واخلربة  ،يقرر من يستحق التوظيف أن باألمربعدها مباشرة على املعين  ،بذلك

مؤيد سعيد السالم وعادل حرحوش ( يةاآلت ، ومتر هذه املرحلة باملراحلالذي جيب توظيفه يف الوظيفة الشاغرة 
  :) 87، ص2002، صالح

 مقابلة مبدئية

 طلب توظيف

ٍختبارات     ا  

مقابالت      

 
 
 
 
 
 

قرار     
 
 

رفض     
 
 

التعيني    
 التوصيات

كشف طيب     

ـــــــــــــــــــــينيقـــــــــــــــــــــــرار  التعــــــــــــــــ     
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 املوظف بنجاحه يف املسابقات وبعد موافقته على العمل  إبالغفبعد  :قرار التعيين إصدار
قرار التعيني ليباشر العامل العمل  بإصدار باألمرباملؤسسة وموافقته على خمتلف الشروط ، يقوم املعين 

 ؛كفاءتهويوضح حتت التجريب حىت يثبت  
 يتم خالل هذه املرحلة بتعريف املوظف بوظيفته وباملؤسسة وبالعمل ككل : التهيئة المبدئية

 ؛وباإلدارة
  يقوم مبتابعة املوظف  أنجيب على املشرف : الموظف خالل فترة التجربة أداءمتابعة وتقويم

 اليت قد يقع فيها؛ األخطاءالقيام بالعمل وتصحيح  أثناء
 لكفاءتهالفرد  إثباتبعد االنتهاء من فرتة التجريب وبعد : نهتثبيت الموظف وتمكي       

ن ذلك ليتم تثبيته ومتكينه من خالل منحه كل الصالحيات أفان املشرف حيرر تقرير بش ،ومهارته
  .املتعلقة بعمله

  أهمية االستقطاب في عملية االختيار والتعيين 4-12
عملية االختيار والتعيني، إذ قبل أن تقوم املؤسسة باختيار وتعيني يعترب االستقطاب مبثابة نقطة البداية ل     

املوارد البشرية عليها بوضع سياسة استقطاب تستقطب من خالهلا اكرب عدد ممكن من املوارد البشرية املؤهلة 
واملتصفة باملواصفات اليت جيب أن تتوفر يف شاغل الوظيفة، وكلما جنحت املؤسسة يف استقطاب اكرب عدد 
ممكن من املوارد البشرية كلما كان اختيارها أكثر صحة إذ يكون أمام املؤسسة فرصة كبرية لوضع الرجل 

ويقع على عاتق إدارة املوارد البشرية القيام بذلك كله إذ تقوم بتحليل الوظيفة من . املناسب يف املكان املناسب
تقطاب املناسبة وحماولة جلب اكرب عدد ممكن مث تقوم باختاذ مصادر االس ،اجل معرفة متطلبات شاغل الوظيفة

وميكن تلخيص دور عملية . نسب املتقدمني لشغل الوظيفةألتقوم أخريا باختيار وتعيني  ،من املؤهلني
  : االستقطاب يف عملية االختيار والتعيني يف

 ؛جناح عملية االستقطاب يؤدي إىل جناح عملية االختيار والتعيني  
  ؛إىل وضع الرجل املناسب يف املكان املناسباالستقطاب الفعال يؤدي  
  االستقطاب الناجح يقلل من تكاليف االختيار والتعيني يؤدي إىل استقرار العمال يف وظائفهم

  .والشعور بالرضا الوظيفي
مجاعي للمرتشحني الذين  أوتعين املقابلة قيام املؤسسة بلقاء فردي  :أهمية االستقطاب في عملية المقابلة

وعليه فان وضع الربامج االستقطابية الناجحة والفعالة  ،ن خالل عملية االستقطاب لشغل الوظائفتقدموا م
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تقييم مدى مالئمة الفرد املتقدم للوظيفة وتزويده ببعض البيانات  إىلدف  واليت سوف يعزز من جناح املقابلة 
  ).166ص ، 2004مصطفى نجيب شاوش، ( اهلامة حول الوظيفة

إن جناح املؤسسة يف تصميم برامج االستقطاب يعين تقدم  : اب في عملية وضع اٍالختباراتاٍالستقط أهمية
وهذا األمر سوف يسهل عملية وضع االختبارات املناسبة  ،املؤهلني فقط والذين تتوفر فيهم الشروط املناسبة

قدرات املتقدمة لشغل يوضع اختبار يتماشى واملهارات وال إذ ،اليت تتماشى ومتطلبات شغل الوظيفة املعينة
  .االختبار إلجراءالوظيفة واملتقدمني لديهم مهارات وقدرات جتعلهم على استعداد 

من املتوقع إذا قامت املؤسسة باستقطاب األفراد  :أهمية االستقطاب في عملية الكشف الطبي -3
الفحص  بإجراءاتالقيام الصفات الطبية املناسبة فانه سوف يسهل عليها من  متتوفر فيه الذين   املناسبني

  .  يكون املتقدمني تتوفر فيهم الشروط الصحية أنمن املتوقع  ألنهالطيب فيما بعد 
من اجل ضمان سالمة عملية التوظيف يف املؤسسة فان  املؤسسات تقوم بتقييم هذه العملية ويتم احلكم على 

، ص 2005خالد عبد الرحيم الهيتي، (  مدى فعالية برامج التوظيف باملؤسسة من خالل املؤشرات التالية
140(:  

  العمل؛ أداءمدى كفاءة وقدرة الفرد على 
 ؛األداءس ياالنسجام بني نتائج االختيار ومقاي 
  مع بيئة العمل؛ التأقلم وبسرعةقدرة الفرد على 
 تناسب قدرات الفرد مع متطلبات القيام بالوظائف؛  
 معدل دوران العمل؛ 
 الروح  املعنوية لدى الفرد؛ 
  ؛اإلنتاجيةاخنفاض  أومدى زيادة 
 الغيابات. 

ص ،2005خالد عبد الرحيم الهيتي، ( يليالتوظيف املناسب ما  أمامومن املشاكل اليت تعرتض املؤسسة 
  :)142-141ص 

   غياب  إىلمما سيؤدي  ،املوارد البشرية املكانة املناسبة هلا يف املؤسسات إدارة إعطاءعدم
 ب واالختيار والتعيني؛مناسبة لالستقطا إسرتاتيجية
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   مما سنعكس سلبا على برامج  ،املؤسسة إدارةعدم التخطيط  اجليد للموارد البشرية من قبل
 االستقطاب واالختيار؛

  عدم الدقة يف عملية التحليل الوظيفي، مما سيعطى متطلبات ومواصفات غري صحيحة لشغل
 الوظائف؛
  ائيا مما بعض املؤسسات ال ختتار طريقة االستقطاب املن اسبة بل قد تتجاهل هذه العملية 

 سينعكس على تقدم املهارات واخلربات الالزمة؛
   فبعض املؤسسات قد  ،االختيار والتعيني وإجراءاتعدم التكامل بني سياسات االستقطاب

 ال تقوم جبميع اخلطوات اخلاصة باالستقطاب واالختيار والتعيني؛
   توظيف املوارد البشرية؛ سرتاتيجيةإالقائمني على  األفرادعدم كفاءة 
   املناسبني هلذه العملية؛ اجلهدعدم ختصيص امليزانية املناسبة وكذلك الوقت 
   العليا للمؤسسة؛ اإلدارةعدم وجود الدعم الالزم من قبل 
   ارتفاع تكاليف احلصول على الكفاءات واملهارات مما قد يؤثر سلبا على وضع الربامج

 ؛تاالستقطابية للمؤسسا
 تعتربها بعض املؤسسات كفرتة شكلية سرعان ما يثبت  إذ ،عدم الرتكيز على فرتة التجريب

مما ينعكس على ،  األفرادوهذا ما يؤدي بعدم املتابعة واملعايشة امليدانية مع  ،بعدها الفرد
 حصوهلم على املعلومات الالزمة عن العمل واملؤسسة؛

 تعرض املؤسسة للمساءلة  إىلجتماعية وهذا ما يؤدي عدم االهتمام باملتغريات القانونية واال
 .القانونية اليت حتملها تكاليف مرتفعة

  الموارد البشرية إدارةعالقة االختيار بوظائف  4-13
املوارد  إدارةن كل وظائف أل ،املوارد البشرية إلدارة األخرىاالختيار له عالقة وثيقة بكل الوظائف  إن      

، ويبني  األخرىفال ميكن تصور جناح وظيفة دون االعتماد على الوظائف  ،ا البعضالبشرية مرتبطة ببعضه
  :الشكل اآليت هذه العالقات
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  عالقة االختيار بوظائف إدارة الموارد البشرية) 10-4(الشكل

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  256، ص2009محمد الصيرفي، : المصدر
  

املوارد  إلدارة األخرىهناك عالقة ارتباط وثيقة بني االختيار والوظائف  أنويظهر الشكل السابق        
  :البشرية نبينها كما يلي

 يقدم حتليل العمل املعلومات الالزمة للقيام باختيار :  عالقة االختيار بتصميم وتحليل الوظيفة
مواصفات شاغلها وعلى  أيبات شغلها يربز حتليل العمل واجبات الوظيفة ومتطل إذ ،املتقدمني

 تصميم وتحليل العمل

 تحليل العمل تصميم العمل

مواصفات شاغل  مواصفات الوظيفة 
 الوظيفة

 تخطيط القوى العاملة

 االستقطاب

 االختيار 

 التعيين

 التدريب 

 قوى عاملة مؤهلة ومدربة

تحديد عدد ونوعية 
 القوى العاملة المطلوبة

وفرة في عدد القوى 
 العاملة الطالبة للعمل

 انتقاء افضل المتقدمين

قوى عاملة جيدة قابلة 
 للتاهيل والتدريب

 عوامل بيئية مؤثرة

 عوامل بيئية مؤثرة
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خمرجات حتليل  أنوعليه ميكن القول  ،املوارد البشرية تبين برمج االختيار إدارةهذا األساس فان 
 الوظيفة تعد كمدخالت االختيار؛

 ختطيط املوارد البشرية سيقدم معلومات ميكن  إن :عالقة االختيار بتخطيط الموارد البشرية
 إليهايقدم عدد ونوعيات وختصصات القوى العاملة اليت حتتاج  إذ ،ختياراالعتماد عليها يف اال

 املؤسسة حاضرا ومستقبال؛
 استقطاب املوارد البشرية سيسهم بتوفري عدد كاف من املتقدمني  إن :عالقة االختيار باالستقطاب  

 جل القيام باالختيار بينهم؛أمن 
  وعليه فان   ،ائما بقياس وتقييم أداء مواردها البشريةتقوم املؤسسة د  :األداءعالقة االختيار بقياس

الفرد  أداءفكلما كان  ،نتائج هذا القياس تعتد كمعيار حيكم عليه على مدى كفاءة عملية االختيار
 املؤسسة متتلك جهاز فعال لالختيار؛ إنجيد كلما دل ذلك على 

 ا البشرية بعد التوظيف تقوم املؤسسة دائما بتدريب موارده  :عالقة االختيار بالتدريب     
وعليه فان اختيار املوارد البشرية املناسبة وذات القدرات واملهارات املطلوبة سيسهم يف  ،مباشرة

 .جناح عملية التدريب باملؤسسة
 

  خالصة 4-14
املناسبة ووضعها يف  البشريةمؤسسة، من خالل القيام جبلب املوارد  أليحتمي والزم  أمرالتوظيف   
 أنوحىت تستطيع  ،مشكل يف وقته املناسب أياملناسبة ويف وقتها املناسب حىت تتمكن من معاجلة  أماكنها

وللمؤسسة  ،تستفيد من مجيع الفرص املتوفرة يف بيئتها اخلارجية وحىت تتقي كل التهديدات املوجودة فيها
اجلامعات : يت منها جندالكفاءات وال أفضلالعديد من البدائل املتوفرة يف سوق العمل من اجل استقطاب 

م  أنفسهم العماليف اجلرائد والتلفاز والراديو،  اإلعالناتومراكز التكوين،  ممن خالل اقرتاح من يعرفو  أ
  .حبسب ظروفها وحبسب بيئتها املتغرية األنسبختتار البديل  أنوعلى املؤسسة  ،لذلك  أهال
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  تمهيد 5-1

 إال ،تقوم بعملها املوكل هلا وخاصة يف ظل التقدم العلمي والتكنولوجي أنال ميكن للموارد البشرية  
املوارد البشرية من خالل وضع برنامج مناسب  إدارةاملوكل على عاتق  األمروهو  ،قامت املؤسسة بتنميتها إذا

تكون  أنكما جيب   ،التدريب املناسب وأوقات كنا أمار للتنمية واختيار املدربني واملتدربني املناسبني واختي
  .حمتوى املادة التنموية يتماشى مع متطلبات شغل الوظائف املختلفة

  مفهوم تنمية الموارد البشرية 5-2
ويرجع ذلك الختالف وجهات الباحثني يف هذا  ،ظهر العديد من التعاريف اليت تعرف هذا املصطلح  

ال   :اآليتاملقدمة نسرد ومن مجلة التعاريف  ،ا
 العملية املتكاملة املخطط موضوعيا و القائمة على معلومات  اأبتنمية املوارد البشرية  تعرف

         حمدودة  مؤسساتو اهلادفة إىل إجاد قوة عمل متناسبة مع متطلبات العمل يف  ،صحيحة
القادرة على تطبيق تلك  و املتفهمة لظروف و قواعد و أساليب األداء املطلوبة و إمكانيته، و

علي (  و القواعد و الراغبة يف أداء األعمال بأستخدام ما لديها من قدرات و مهارات األساليب
  ؛)216، ص1993ي، لمالس

  تمع باخلري  يضاأكما تعرف ا جتمع للرأس املال البشري بطريقة فعالة تعود على األفراد وا على أ
 ؛)70،ص2000، موسى اللوزي(واملنفعة

  ويرىJAVDIN  من كافة  األفرادأن تنمية املورد البشري تتمثل يف القيام بتنمية وتطوير
الصالح (العمل، اجلانب االجتماعي، احلياة الشخصية، اجلوانب الثقافية: اجلوانب واليت تشمل

 ؛)15ص، 2012أسماء و رشاد نايف 
   الموارد  إدارةوظيفة تقوم بها  بأنهاة ومن خالل ما سبق فانه يمكن تعريف تنمية الموارد البشري       

المهارات والخبرات والسلوكيات في كافة  األفراد إكساب إلى تهدفوهي عملية متكاملة و  ،البشرية
  .الجوانب والتي تشمل جوانب العمل، الجانب االجتماعي، الحياة الشخصية، الجوانب الثقافية

 
 
 



  

220 
 

اإلطار النظري لتنمية الموارد البشرية .........................................الفصل الخامس   

  أهمية تنمية الموارد البشرية 5-3
 أدائهمورفع مستوى  ،داخل املؤسسة األفراد أداءالنقص والقصور يف  إزالة إىلتنمية املوارد البشرية  دف     

بني  من  األفضلواملؤسسات اليت تستثمر يف رأس ماهلا البشري هي  ،املؤسسة أهدافوسلوكهم مبا خيدم 
املوارد البشرية من تنمية  أهدافوتظهر  Bradley W. Hall,2008 , p22) (اإلطالقفسني على ااملن

  ):164، 2011،  نس عبد الباسط عباسأ(خالل

 مهامهم؛ تأديةمهارات ومعلومات وخربات تتعلق بالعمل مما يسهل عليهم  األفراد إكساب 
 م  األفراد إكساب  داخل املؤسسة؛ للتأقلملسلوكيات اجيابية تتماشى مع بيئة العمل تزيد من قدر
  واالستفادة منها؛ األفرادوالقدرات املوجودة لدى تساعد على حتسني وصقل املهارات 
  وجود املؤسسة يف ظل املنافسة الشديدة  إثباتالعمل على.  

  :)74، ص2006 ، عبد الرحمن نصيرة(لتنمية املوارد البشرية املوالية األهدافكما وضع بعض الباحثني 
  و من  ،اإلنتاجية الكلية و حتسينهامتثل تنمية املوارد البشرية استثمارا للمؤسسة يظهر يف شكل زيادة

 ؛مث الوصول إىل معايري اجلودة و مواجهة التحديات اليت تفرضها الظروف املتنافسة
  على خلق راس مال بشري مؤهل، ومن مث فهي تزود املؤسسة بقدرات تعمل إن تنمية املوارد البشرية

  ؛مميزة تساعدها على على التكيف مع املتغريات البيئية املعقدة
 ؛ن تنمية املوارد البشرية متكن املؤسسة من الفوز مبركز تنافسي متقدم يف ظل النظام العاملي اجلديد ا  
 لوجيا و توظيف الطاقات الكامنة لدى العاملني و إطالق دوافعهم حنو االجناز و التفوق و جعل التكن

م األساسية  ؛اجلديدة ركيز
  من  و ،لتحقيق أهداف حمددة أو معروفة جمتمع بشري و إنساين يضم أفراد يعملوناملؤسسة

  ؛خرآاملعروف أن لكل فرد تصرفاته و طباعه و حاجاته و رغباته و اليت ختتلف من فرد على 
  و من مث خلق الرتابط بني فريق العـمل يف   ،إىل حتقيق مبدأ اإلتـصاالتتؤدي التدريب وسيلة إدارية

  ؛كل املستويات و يتحقق جو من اإلجايب
  للتأكد من وجود التنسيق و التكامل املطلوب بني أقسامها املؤسسةاسة أجزاء حتليل و در. 
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  خصائص تنمية الموارد البشرية  5-4
خصائصها ملزيد من الفهم  أهممفهوم تنمية املوارد البشرية هلو مفهوم متعدد جدا، وسوف نربز  إن    

  :)97-95، ص ص 2008حسن يرقي،  ( يأيتفيما  واإليضاح
  اى لحيث ينظر هلا من جهة نظر النظم ع  :الموارد البشرية نظام فرعيتنمية نظام فرعي  أ

وذلك  ،املؤسسة أهدافالفرعية اليت تتكامل فيما بينها لتحيق  األنظمةتعمل وتتواجد ضمن جمموعة 
       األداءمن خالل العمل على تزويد العاملني باملهارات واملعارف املطلوبة من اجل حتسني 

تسيريية تتكامل وتتفاعل مع باقي  كأداةوبالتايل فهي تعترب   ،املؤسسة ككل أداءومن مثة  ،شريالب
بل مجيع  أبدا، وما نراه انه فعال ال ميكن االستغناء عن هذا النظام األهدافبغية حتقيق  اإلدارات
 فال ميكن تصور عمال بدون تنمية؛ إليهحمتاجة  األنظمة
 تنمية املوارد البشرية هي عملية تتصف باالستمرارية  إن :مستمر مية الموارد البشرية نشاطتن

ويرجع  ،والدميومة بالنسبة للمؤسسة اليت تريد احلفاظ على نفسها يف السوق وحتقيق املزايا التنافسية
هناك  أن أي ،ذلك للتغيريات الكبرية احلاصلة يف بيئة املؤسسة الداخلية واخلارجية على حد سواء

ومن  ،تواجهها املؤسسة وطموحات تريد حتقيقها ويعرقلها يف ذلك التغيريات البيئيةمشكالت دائمة 
تعمل على التكيف مع مجيع التغيريات اليت حتصل ومواكبة كل التطورات احلاصلة  أنمثة وجب عليها 

ا؛جبعل تنمية املوارد البشرية عملية مستمرة دائمة  إالوال يكون ذلك ممكنا   طيلة مسري
 املؤسسات يف ظل هذا العصر  عصر املعرفة ال بد هلا  إن  :موارد البشرية نشاطا شامالتنمية ال

الن كل   ،يف ذلك أحداجتعل من تنمية مواردها البشرية عمال شامال جلميع عماهلا وال تستثين  أن
ا النفع له وملؤسسته وخاصة من خالل  إىلعامل حيتاج  مهارات ومعارف وخربات متجددة جيلب 

ا التع رف على املؤسسة اليت يعمل فيها والتعرف على حقوقه وواجباته الكاملة والطريقة اليت ينجز 
وال شك أن املؤسسات الرائدة سوف تعمل على تنمية مواردها من أول  ،العمل بكفاءة وفعالية

 ؛التحاق العامل ويستمر معه ذلك حىت التقاعد
 يكون برامج تنمية املوارد البشرية برامج واقعية  أنجيب  :تنمية الموارد البشرية نشاطا واقعيا

ا العامل عمله حىت يتأقلم بسرعة وتتالءمتتماشى  ث هناك مطابقة دحي أي ،والظروف اليت يؤدي 
 ه العامل يف برامج التنمية وما سيقوم به العامل فعال أثناء تأدية العمل املنوط به؛ابني ما يتلق
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  اأصبح ينظر لتنمية املوارد البشرية على  :راتيجيةإستتنمية الموارد البشرية عملية عملية  أ
تتفاعل فيما بينها معطية عمال يتسمون  أجزاءشكل نظام فرعي متكون من عدة  تأخذ إسرتاجتية

اليت  األجلتنمية املوارد البشرية من  اخلطط الطويلة  إسرتاتيجيةوتتكون  ،باملهارات واملعارف واخلربات
    فرد املهارات واملعارف من اجل حتقيق منافع وظيفية ومستقبل وظيفي ال إكساب إىلتسعى 
ا لوقت طويل اكما تسعى من خالهل   ،مزدهر ا كل  ،إىل تكوين بنية حتتية من املهارات متتد  وتقاوم 

 وتتحصل من خالهلا على رضا عماهلا مث والئهم هلا؛  ،املنافسني
 إسرتاتيجيةتنمية املوارد البشرية كعملية  إىلينظر    :رتنمية الموارد البشرية عملية تعلم مستم 

مفهوم املؤسسة  إىلحيث انتقلنا من مفهوم املؤسسة التقليدية  ،دائمة تعتمد على التعلم املستمر
الفرد مع عمله  وتالءم ،احلايل واملستقبلي أدائهاتطوير  إىلتسعى املؤسسات أصبحت   أيناحلديثة 

باالعتماد  إالولن يكون ذلك ممكنا  ،كيف مع مجيع التغريات احلالية واملستقبليةوالت ،احلايل واملستقبلي
 .على التعلم املستمر

 
  تصميم إستراتيجية تنمية الموارد البشرية 5-5

تسعى املؤسسات إىل تصميم إسرتاتيجية مناسبة لتنمية مواردها البشرية ، وعادة ما تعتمد على النموذجني      
  :املواليني

إذ ينظر إليه كمركز يسوده  ،يقوم على مبدأ االستمرارية يف تنمية املوارد البشرية: الحلقة المستمرة جنموذ 
  :وميكن بيان هذا النموذج من خالل الشكل اآليت ،ئما املناخ املناسب للتعلمدا
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  نموذج الحلقة المستمرة) 1-5(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  47ص 49،  ص2014عدية عماد، مسا:  المصدر
  

  :هذا النموذج يركز على  أنومن خالل الشكل السابق يتنب 
  اة ياملؤسسة ككل من خالل الرتكيز على التغريات البيئ إسرتاتيجيةالقيام بدراسة جزء مهم يف  أل

 تنمية املوارد البشرية؛ إسرتاتيجيةوحتديد  األهدافوضع 
  ف األهدافديد حتبعد ٍ  املناسبة؛ واإلجراءاتقوم بوضع الربامج ن املؤسسة تا

  املؤسسةدراسة إسرتاتيجية 
ا من املوارد    وحتديد احتياجا

 البشرية

 التغذية العكسية

حتديد أهداف إسرتاتيجية 
 تنمية املوارد البشرية

مج تنمية املوارد تصميم برا
 البشرية

  تقييم إسرتاتيجية تنمية املوارد
 البشرية

تقييم برامج تنمية املوارد 
 البشرية

تنفيذ برامج تنمية املوارد 
 البشرية

جدولة تنفيذ برامج تنمية 
 املوارد البشرية

  إسرتاتيجية
 تعلم مستمر
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 تقييم برنامج تنمية  إجراءو لتتم عملية التنفيذ  ،جدولة الربامج يف شكل جداول وأوقات زمنية
 .املوارد البشرية

  لنموذج التشخيصيا
 وهذا من ،تم هذا النموذج على اعتبار تنمية املوارد البشرية نشاط اسرتاتيجي ال بد من التخطيط لههي     

  :والشكل اآليت ينب هذا النموذج جل تلبية حاجات املؤسسة من املهارات واملعارفأ
  النموذج التشخيصي) 2-5(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  49،  ص2014مساعدية عماد، : المصدر 

  :تشخيص احتياجات العمل املستقبلية
  اإلسرتاتيجية؛ -
  ؛املؤسسةحتليل واقع العمل يف  -
 تقييم أداء املوارد البشرية -

ة تنمية صياغة أهداف إسرتاتيجي
اسرتاتيجية  حتديد معايري تقييم  املوارد البشرية

 تنمية املوارد البشرية

 تصميم برامج تنمية املوارد البشرية

 تنفيذ برامج تنمية املوارد البشرية
تقييم فاعلية برامج تنمية املوارد 

 البشرية

 مستمر تعلم

 تغذية عكسية
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     إسرتاتيجيةمن هذا النموذج يركز على اعتبار تنمية املوارد البشرية  كنشاط اسرتاتيجي يدخل ض إن    
 األهداففبعد تشخيص احتياجات املؤسسة تقوم بتحديد  ،وال بد من القيام به وبصفة مستمرة ،املؤسسة

  .وتصميمها لتنفذ بعد ذلك وتقيم

  ماهية تدريب الموارد البشرية  5-6
  تعريف التدريب

ال، وهذا منطقي نظرا لقد تعددت التعاريف املقدمة للتدريب، لتعدد وجهات نظر الباحثني يف هذا     ا
وبالتايل فانه ال غرابة أننا جند العديد من املفاهيم املقدمة وعلى  ،لكرب هذا املوضوع وأمهيته بالنسبة للمؤسسة

  : اآليتسبيل املثال ال على سبيل احلصر نذكر 
دف خلق و حتسني و صقل امل               هارات التدريب هو عملية خمططة يقوم باستخدام أساليب و أدوات 

و بالتايل   ،و القدرات لدى الفرد و توسيع نطاق معرفته لألداء الكفء من خالل التعلم، ورفع مستوى كفاءته
وما ميكن قوله حول  .)233،ص  1996عمر وصفي عقيلي،  (اليت يعمل فيها كمجموعة عمل املؤسسة كفاءة 

 أداءرفع  إىلالل حتسينها وتنميتها والذي يؤدي نه ركز على عملية القدرات واملهارات من خأهذا التعريف 
 .اجلانب السلوكي واالجتماعي للتدريب أمهلاملؤسسة ككل يف حني انه 

عملية تعلم سلسلة من السلوك املربمج ، أو مبعىن آخر عملية تعلم جمموعة متتابعة   بأنهالتدريب ويعرف     
          عرفة اليت متكن األفراد من اإلملام و الوعي بالقواعد من التصرفات احملددة مسبقا، فالتدريب هو تطبيق امل

وركز هذا التعريف  .)283، ص 2003محمد سعيد أنور سلطان،   (و اإلجراءات املوجهة و املرشدة لسلوكهم 
وان هدفه حيدد  ،التدريب حول عمله أثناءالتدريب له صلة كبرية بكسب املعرفة اليت يكتسبها الفرد  أنعلى 
 .املتدرب إىلقا يف حني مل يويل االهتمام بكيفية انتقال املعرفة من املدرب مسب

    عملية تربوية ذات بعد قصري و إجراء تنظيمي يستفاد منه بشكل منظم  بأنه أيضا  و عرف التدريب         
 .(Andrew  f. suku ,1977, p03) ومن خالله يزود األفراد باملعرفة الفنية و املهارات املتعلقة مبجال معني

يف  ،باكتساب املعرفة الفنية أيضانالحظ من خالل هذا التعريف ربط التدريب بالعملية الرتبوية كما ربطه و
 .املبادئ اليت يرتكز عليها التدريب وخاصة االستمرارية أمهلحني 
ات اليت جتعله صاحلا بأنه النشاط املستمر لتزويد الفرد باملهارات و اخلربات و االجتاه أيضاكما عرف       

التدريب له صفة االستمرارية  أن بيانيف هذا التعريف ، و )296ص  1986محمد جمال برعي ، (ملزاولة عمل ما 
  .األهدافيكون بصفة مستمرة حىت حيقق  أنال بد  إذ



  

226 
 

اإلطار النظري لتنمية الموارد البشرية .........................................الفصل الخامس   

دف ويعرف التدريب أيضا بأنه جهود      ات لتزويد املتدربني باملعارف و املهارات و اخلرب  خمطط هلا 
م و سلوكهم من أجل تطوير   إحداث و تستهدف  املتجددة  م و اجتاها تغيريات إجيابية مستمرة يف خربا

 .)18، ، ص2002محمد عبد الفتاح الصيرفي ، (كفاءة أدائهم 
ل بوجهود تبذل من ق ،التدريب نشاط مخطط ومستمر أنومن خالل التعاريف السابقة يتبين       

المدربين ونوع التدريب  أيضاواختيار  ،اختيار المتدربين أية نقائص عامليها من خالل معرف المؤسسة
ومن  ة،حيبصورة صح أعمالهم أديةلت زمةالالمن اجل تزويد العاملين بالمهارات والكفاءات والسلوكيات 

إلى إحداث تغيرات في الفرد و  هادف نشاط مخطط  أي أنه  .ثمة العمل على رفع كفاءة المؤسسة
 وتعديل و الخبرات و المهارات و طرق العمل و من خالل العمل على تزويدهم بالمعلوماتة الجماع

  .وهذا ما ينعكس على كفاءتهم وفعاليتهم مما يعود بالنفع على المؤسساتالسلوك واالتجاهات، 
  مبادئ التدريب

عبد الباري ( اآلتيةبادئ فال بد من مراعاة امل ،املسطرة له األهداف إىلجل جناح التدريب والوصول أمن      
  :)314-310ص ص  2008درة وزهير نعيم الصباغ،  إبراهيم

 ذا : الشمولية تشمل ما  أي اإلداريةيكون التدريب شامال جلميع املستويات  أن املبدأيقصد 
  : يلي

 ؛العليا اإلدارة   
 ؛الوسطى اإلدارة   
 ؛التنفيذية اإلدارة   
 كل العاملني باملؤسسة.  

  :اإلداراتيشمل  أي ،شامال جلميع التخصصات أيضاون التدريب يك أنكما جيب 
 ؛اإلنتاج إدارة  
 املالية؛ إدارة  
 املوارد البشرية؛ إدارة  
 التسويق؛ إدارة  
 الشراء والتخزين؛ إدارة.... 

 كاآليتيكون بصفة مستمرة   أنلنجاح التدريب جيب  :االستمرارية:  
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 واختبار مدى  ،اليب العملقبل التحاق العمال بالعمل على شكل برامج تقدم لط
م للتدريب؛  قدر

  الالزمةاملهارات واملعارف  إكسابهبعد توظيفه من اجل  أيعند التحاق العامل بالعمل 
 حول عمل املنوط له؛

 تبقي  أنفال بد  ،بعد االنتظام يف العمل الن هناك تغيري مستمر يف بيئة املؤسسة
مع حميط  قلمأوللتكل ما هو جديد   مإكسااملؤسسة على عملية تدريب مواردها من اجل 

 .املؤسسة املتسم بالتغيري والتعقيد

 ذا : العملية التدريب عملية خمططة ومكونة من عدة مراحل مرتابطة جيب  أن املبدأيقصد 
  :وتتمثل يف أكلهااحرتامها عند وضع اخلطة التدريبية حىت تؤيت هذه العملية 

 حتديد االحتياجات التدريبية؛ 
 لربامج التدريبية؛ختطيط ا 
  ؛ةالتدريبيتنفيذ الربامج 
  ةالتدريبيتقييم الربامج.  

 أداءوتعين الكفاءة  ،يكون الربنامج التدرييب كفئ وفعال أنجيب ة والفعالية ءالكفا          
   ؛الصحيحة وبالشكل الصحيح باألشياءالفعالية فهي القيام  أما .بشكل صحيح األعمال
 يكون التدريب  أنفال بد  ،م تعمل يف ظل بيئة تتسم بالتغري السريعاملؤسسة اليو  إن: التجديد

جتدد املؤسسة من براجمها التدريبية ملواكبة التطورات احلاصلة  أنوال بد من  ،ديمواكب لكل ما هو جد
  :يكون التدريب يفيد من كل جديد أنوبالتايل جيب  يف بيئتها

 فلسفة؛ 
 مناهج؛ 
 أساليب؛ 
 تقنيات وختطيط؛ 
 تنفيذ؛ 
 تقييم.  
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  :يوضح هذه املبادئ املوايلوالشكل 
  مبادئ التدريب)  3- 5(شكل ال

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   إعداد الباحث: المصدر
  

فال ميكن  ،مبادئ التدريب من خالل الشكل السابق تعترب كحجر الزاوية لتحقيق األهداف أنونالحظ      
هناك كفاءة وفعالية يف التصميم أو  نيكو  أندون  أوديد تصور تدريب دون استمرارية، أو دون عملية  أو جت

  .أو التقييم  التنفيذ 
  

  أهداف التدريب
، ولتحقيق هذا أدائهاالضعف والقصور يف  أوجه إزالةلتدريب املوارد البشرية يف  األساسييتمثل اهلدف 

،  ص 2007اسب الخرسة ، ياسين ك و كاظم حمود( املواليةالفرعية  األهدافاهلدف الرئيسي ال بد من بلوغ 
  :)128-127ص

 مبادئ
 

 التدريب

  الشمولية

 العملية

  التجديد

 االستمرارية

 الكفاءة والفعالية
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  سيما يف ،ملهارات و املعلومات و املعارف الفكرية و العملية اليت تنقصهم اإكساب األفراد املتدربني
تمع اإلنساين عموما ، إذ أنه جمتمع معرفة ترتاكم فيه العديد من  ظل التطورات الفكرية اليت يشهدها ا

 ؛و بصورة مستمرة يرتكز عليهاير أن اخلربات اليت البد ملن يسعى للتطو 
  إكساب األفراد أمناط واجتاهات سلوكية جديدة تنسجم مع احلاجات اليت يطلبها تطوير العمل يف

ا سواء كانت إنتاجية أو خدمية املؤسسات   ؛اليت يعملون 
 بعاد أ إذ من شأن ذلك أن حيقق ،صقل و حتسني القدرات و املهارات الفردية و اجلماعية للمتدربني

  ؛النهوض املستهدف لديهم
  تبادل اخلربات و املعارف و املعلومات بني املتدربني سيما إذا مت استخدام األساليب التدريبية اليت
 ؛تمد على تبادل املعارف و األفكارتع
  أو متثيل األدوار  ،تثوير الطاقات الفردية و اجلماعية للمتدربني من خالل العصف الذهينالعمل على

يعد من الوسائل الكفيلة بتغيري األمناط السلوكية و  ،ها من األساليب اهلادفة للتطوير و التدريبو غري 
إذ أن تزويد املتدربني باملهارات و القدرات من شأنه أن ميكن السلوك  ،املؤسساتلألفراد داخل 

جلارية يف حتسني  اإلنساين من االنسجام مع جممل التغريات اليت ميارسها التدريب يف إطار العمليات ا
 . املؤسساتكفاءة و فاعلية 

  :ومن هذا املنطلق فإن هناك العديد من املرتكزات الفكرية اليت يقوم عليها التدريب بشكل عام هي
  تعد من احلاجات األساسية و املستمرة لتحسني األداء و تطوير  للمؤسساتإن احلاجة التدريبية

  ا؛املهام اليت تناط 
 أن الغاية املتوخاة هو حتسني و تطوير األداء  ذإ ،ا وسيلة و ليست غاية بذاته بذاإن التدريب يعترب

 ؛و حتقيق األهداف 
  التدريب يعترب استثمارا هادفا يف تطوير و حتسني الكفاءة اإلنسانية و ليست مصروفا تتحمله

  ؛و ال يرتتب عليه مردودا عينيا املؤسسة
 و إمنا يعتمد  ،ة مجيع املشكالت و قادرا على املعاجلةالتدريب ال يشكل عصا سحرية يف مواجه

 ؛      األمر على قدرة املتدربني باستيعاب اآلفاق الفكرية للتدريب واستخدامها يف معاجلة املشكالت
 و إمنا جيب أن يقرتن بالتدريب العملي، إذ أن  ،التدريب ال يقتصر على جمرد إلقاء احملاضرات النظرية

ال التدرييب  اجلوانب التطبيقية  .متثل أمهية كبرية يف ا
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 التخطيط و اإلحصاء  على التدريب من األنشطة األساسية اليت تستند إىل قواعد و أسس تعتمد   
إضافة إىل األثر النفسي الذي يرتكه املدرب يف نفوس املتدربني من الناحية  ،و حتليل البيانات و تقوميها

 .العملية 

    يف حتقيق أهدافها ، سيما  املؤسسةمن أهم الوسائل اإلنسانية اليت تعتمدها  عديولذا فإن التدريب      
و إن انتهاج سياسة تطبيق الربامج التدريبية املخططة و املصممة بشكل علمي من شأنه أن يتيح 

االت اخلاصة بأعماهلم ، مما يزودهم باستمرا اللعاملني فرص ر يف واسعة ملتابعة التطورات احلاصلة يف ا
تعيش بشكل دائم يف عامل مليء  املؤسسات رفع الكفاءة و الفعالية إلجناز األعمال ، حيث أن

االت التكنولوجية أو التنظيمية أو املتعلقة باألساليب و برامج  باملتغريات و التطورات املتسارعة يف ا
ذه التطورات وحتقيق النشاطات اإلنتاجية و اخلدمية و غريها من امليادين اليت تتطلب مواكبة ه
   .االستفادة منها يف إجناز األنشطة و املهام املرتبطة بالعمل وأداءه بكفاءة و فاعلية

  :)241-239، ص ص 2005عبد اهللا،  إبراهيم( :تتمثل يفأهداف التدريب  كما يرى بعض الباحثني أن 

 اكثرية على مستوى املؤسسة ونذكر منه  أهدافللتدريب :  المؤسسة على مستوى: 
  ؛يف زيادة رحبية املؤسسة األفراديسهم تدريب   
  ؛يف املؤسسةحتسني املهارة و املعرفة  إىليؤدي التدريب  
  من خالل التدريب ف ٍ  ؛ترتفعالروح املعنوية ن ا
 ؛املؤسسة بأهداف األفراد أهدافربط  إمكانية 
 املؤسسة؛ فهم و تنفيذ سياساتويعمل على التطوير التنظيمي  حيقق التدريب 
   ؛القرار يف اختاذ القرارات أصحابمساعدة  
 ؛زيادة دافعيتهم للعمل وتنمية مهارات القيادات   إىل دريبيؤدي الت  
  احلوادث و إصابات  وخيفض من تكاليف اإلنتاج من تخفيض ال يسهم التدريب يف

  ؛العمل
 يساعد على التكيف مع التغريات احلاصلةالناجح سوف  التدريب إن.  

 للتدريب نتائج اجيابية على مستوى الفرد نذكر منها: لفرد على مستوى ا : 
  لدى األفراد؛ حتسني اختاذ القرارات و حل املشكالت 
   ؛زيادة الثقة بالنفس و تطوير الذات إىليؤدي التدريب  
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   ؛كيفية التعامل مع الضغوط و الصراعات و اإلحباط األفراديعلم التدريب  
  ؛بالرضا الوظيفي الفرد إحساس  
   ؛الرتقية و التقدم الوظيفي أمامفتح الباب  
   من اخلوف على خيفف وبالتايل فهم  ،عمل مدرب عليه آليتويل الفرد  إمكانية

 .واإلبداعالقدرة على املبادرة  يهموينمي لد ،ممارسة أعمال جديدة على  اإلقدام
 ىعلى مستو  ضاأيللتدريب فوائد : اإلنسانية و المناخ التنظيمي لى مستوى العالقات ع 

 : واملناخ التنظيمي ومنها اإلنسانيةالعالقات 
   موعاتتسهيل عمليات   ؛االتصاالت بني ا
   والسياسات والقواعد؛ األنظمةحول يقدم معلومات  لإلفراديقدم 
 ؛يسهم يف زيادة االعتماد على العمل اجلماعي وفرق العمل 
 ؛األفرادق التماسك واالنسجام بني يعمل على الرفع من معنويات العاملني ومن مثة حتقي 
   املناخ يف جمال التعلم و النمو و حيسن من مناخ العمل وخاصة انه يوفر  حيسن

  ؛التنسيق املشرتك
   للمؤسسة باالنتماءحيبون العمل ويعمق من شعورهم  األفرادجيعل. 

ٍ وعلى       ميثل نشاط وسيط   ألنهيب تسعى لتحسني العائد من التدر  أنثر ذلك فانه جيب على املؤسسات ا
  :كما هو مبني يف الشكل اآليت
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  المؤسسة أهدافالتدريب كوسيط لتحقيق ) 4-5(الشكل

  
  
  
  
  
  

  اإلسرتاتيجيةهيكلة  إعادة      
  يف ضوء البيئة      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  308، ص2007فريد النجار، : المصدر
  
  
  
  
  

 إسرتاتيجية
 التدريب

 تصميم منظومة
 إدارة املوارد

يةالبشر   

 التنمية البشرية
 التنمية اإلدارية
 التنمية الفنية
 االستشارات

 البحوث

 حتسني اإلنتاجية
 االبتكار والتجديد

اجلودة والتحسينات 
ةاملستمر  

 حتسني
األداء 
 الوظيفي

  تعظيم
 األرباح

 ضغط التكاليف
 حمو اإلسراف
 النمو والتوسع

 زيادة قيمة املؤسسة
اقيف األسو   

زيادة قيمة املوارد 
 البشرية
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  اربةعالقة التدريب ببعض المصطلحات المق 

 عملية التدريب  إن )08، ص1983محمد عبد الفتاح باغي ، :( العالقة بين التعليم و التدريب
 : مها  أساسنيترتكز على حمورين 
  األعمال؛اخلاصة بتأدية  األفراد باملعلومات  تزويد 
 يف املؤسسة حنو األفضل مبا يتماشى مع أهداف املؤسسة تغيري سلوك األفراد. 

 األكادمييةتزويد الفرد بالعلم واملعرفة  إىلويهدف  ،فهو عملية مطبقة يف اجلامعات واملدارس التعليم  أما     
بينما هدف التدريب هو  ،و لذلك فهو يركز على املوضوع و ليس على الفرد ،يف احلياة العملية حيتاجهااليت 

  ؛الفرد نفسه و ليس موضوع التدريب 
 09ص ، 1983د الفتاح باغي محمد عب(العالقة بين التدريب و التطوير(  

يعد  إذ املؤسسةتطوير  أو األداءفال ميكن تطوير  ،م بالتطويراللقي األساسيةاحد الركائز  التدريبيعترب        
عندما تريد املؤسسة تطوير  أمهيتهمااملوارد البشرية وتزداد  إلدارة اإلسرتاتيجيةالوظائف  كأحدالتدريب والتنمية  

  ؛التحديات البيئية وخاصة التكنولوجية والعوملةومواجهة  اإلنتاجية
 307ص ، 1987فريد النجار، :(  عالقة التدريب بالتنمية اإلنسانية( 

       التفكري  مهارات ومهارات التفكري الفعلي  :تم التنمية  اإلنسانية بثالث أنواع من املهارات 
     باالعتماد على  إالال يكون ذلك ممكنا و ،و التصرفات السلوكية و مهارات األداء اليدوي احلركي 

بدون االعتماد  إنسانيةفال ميكن تصور تنمية  ،التدريب إىلحمتاجة يف حتقيقها  اإلنسانيةالتنمية ف ،التدريب
  ؛على التدريب
 عالقة التدريب بالتنمية البشرية  

ن التنمية أل ،لتدريب والتعليممن خالل حتقيق الفرد جلانب من ا إالممكنة  نالتنمية البشرية ال تكو       
ا موعليه فهناك ترابط بينه ،واليت منها التدريب والتعليم لألفرادالبشرية تعين حتقيق سلسلة ممن احلاجات 

  .التدريب يف حتقيقها إىلفالتنمية البشرية حمتاجة 
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 :واإلنسانيةوالشكل اآليت يبني عالقة التدريب بالتنمية البشرية 

ماذج األربع لعالقة التدريب بالتنمية البشرية و اإلنسانيةالن) 5- 5(شكل ال   
  
    

  درجات االهتمام     
  بالتنمية البشرية و اإلنسانية   
  
 

                              
    

 
 

                  منخفض                                                    مرتفع                   
درجات االهتمام بالتدريب                                                              

                                                        
 

  307،،ص 1987فريد النجار : المصدر
      التدريب عنصر أساسي لتحقيق التنمية البشرية والتنمية أن السابق ويتضح من خالل الشكل    

كل اجلهود توجه وتركز على التدريب من اجل حتقيق التنمية   أنفلذلك جند  ،فال تنمية بدون تدريب اإلنسانية،
  .واإلنسانيةالبشرية 

  عالقة التدريب بوظائف إدارة الموارد البشرية 5-7
صة منها املنوطة وهذا نظرا الرتباطه الوثيق بعدة وظائف وخا ،تويل املؤسسات اهتماما بالغا بالتدريب     
ا من خالل ن املوارد البشرية  بإدارة   :)243- 241، ص ص 2002بلوط،  إبراهيمحسن ( واليت ميكن بيا

اهتمامات مكثفة للتدريب حتقق 
  .تقدما يف التنمية البشرية 

  النموذج الرابع

جمهودات تنمية املوارد البشرية 
 بدون تدريب 

 
  النموذج الثاين

جمهودات عالية للتدريب ال حتقق 
  التنمية البشرية 

  النموذج الثالث 

ياب االهتمام بالتدريب يؤدي غ
  إىل غياب التنمية البشرية

 النموذج األول
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 أنيوجد ارتباط وثيق بني التدريب واالختيار والتعيني حيث   :عالقة التدريب باالختيار والتعيين 
وهذا  ،تدريبية ألغراضخدامها است األفضلواالختيار  والتعيني من  االستقطابتكاليف  منالبعض 
خماطرة  وبأقلالتدريب حيقق النتائج املسطرة واملرجوة من عمليات االستقطاب والتعيني  أن إىلراجع 
انه قد  أياملناسبة  أماكنهموعدم ووضعهم يف  األفرادقد يقع سوء اختيار  األحيانيف بعض  ألنه ،ممكنة

، يف حني يري البعض اآلخر  بان االختيار والتعيني فيةإضايكون بديال الختيار وتعيني موارد بشرية 
تقليل تكاليف التدريب كما يعمل على استفادة املؤسسات من مؤهالت  إىلالصحيح واملناسب يؤدي 

ا االستفادة منها واستثمارها لتحقيق   ؛األهدافوخربات جديدة من شأ
 تقييم  نأبني هاتني الوظيفيتني كون  هناك عالقة كبرية أنال شك   :عالقة التدريب بتقييم األداء

األداء يكشف عن حجم التدريب الالزم  للوصول بالفرد إىل األداء احملدد، فيكشف تقييم األداء عن 
ومن مث العمل على وضع برنامج التدريب  ،النقص والضعف يف مهارات وكفاءات الفرد جتاه عمله

   األداء يعترب كمعيار لقياس مدى فاعلية  ومن جهة أخرى فان تقييم  ،املناسب إلزالة النقائص
 ؛التدريب
 إن الوظائف اليت تعمل مبوجب نظام التعويض املهارايت  :عالقة التدريب بتعويض الموارد البشرية

أي أن كلما تنوعت برامج التدريب زادت املهارات ومن مثة  ،حتتاج إىل التدريب لتحديد التعويضات
 .زيادة األجور والرواتب

  احل التدريبمر  5-8
ال  إذاللتدريب مراحل متتالية، ال بد من احرتامها من طرف املؤسسات اليت تبحث عن التفوق واالمتياز،      

  :، وتتمثل هذه املراحل يفاألخرىميكن البدء يف مرحلة قبل 
ايف تصميم الربامج التدريبية  وأساسيةمتثل مرحلة حامسة :  تحديد االحتياجات التدريبية ين معرفة تع أل

انه يساعد على  أيحىت يتماشون وعملهم املنوط هلم،  لألفرادوكسبها  إدخاهلاالواجب  واإلضافاتالتغيري  
سريكز على النقائص اليت جيب جتاوزها، ولتحديد  ألنهجعل النشاط التدرييب هادفا وذا قيمة للمؤسسة 

عصام عبد الوهاب الدباغ، ( وطرح األسئلة املوالية يةاملوالاالحتياجات التدريبية بدقة وفعالية فانه يتبع اخلطوات 
  :)98-95، ص ص2008
  يتعلم الفرد  لتأدية  أنحتليل العمليات من اجل معرفة مضمون التدريب ومن مثة حتديد ماذا جيب

 العمل بكل كفاءة وفعالية؛
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  م احل أيالتدريب  إىلحتليل الفرد من اجل معرفة من حيتاج م وخربا الية وما هي معرفة مهارا
 .حتسينها أوزيادة فيها  إىلاملهارات واخلربات اليت تنقصهم  واليت حيتاجون 

  :وتعرف االحتياجات التدريبية من خالل
 اليت تبني فيها خططها التوسعية وما حتتاجه من خربات ومهارات؛ املستقبلية املؤسسة إسرتاتيجية 
  رفة مهام كل وظيفية ومتطلبات شاغلها؛مع إىلحتليل العمل الذي يؤدي نتائج االعتماد على 
 أناجلديدة للعمل املزمع االعتماد عليها يف املؤسسة وخمتلف اآلالت اجلديدة اليت جيب  األساليب 

 ؛األفراديتدرب عليها 
  حول مدى رضاهم عن العمل وهل هم يشعرون بنقائص ممن حيث  لألفراد األسئلةتقدمي

 املؤهالت واملهارات؛
 أدائهمملعرفة مستوى  اختبار العاملني. 

    األسئلةاملؤسسة، فانه جيب عليها طرح  إدارةجل التحديد الصحيح الحتياجات التدريبية من قبل أومن 
  : اآلتية

  الرئيسية للمؤسسة؛ األهدافما هي 
  ؛األهداف إىلفيما تتمثل املهام اليت جيب اجنازها للوصول 
  األهداف إىلا الجناز املهام والوصول ما هي السلوكيات الضرورية اليت جيب القيام. 

  :)218، ص2013حنا نصر اهللا، ( اآلتيةولتحديد االحتياجات التدريبية املستويات 
 يكون هذا على مستوى املؤسسة ككل من خالل قيام :  االحتياجات على مستوى المؤسسة

االحتياجات التدريبية  وياتأولوحتديد  ،اإلداراتاإلدارة العليا مبعرفة مواطن النقص والعجز يف خمتلف 
التدريب هلا عالقة وطيدة بكل  إسرتاتيجية أنلكل وحدة إدارية يف املؤسسة، ويرجع ذلك كون 

 أيضاويكون ذلك  ،األخرىفعالية حتقيق االسرتاتيجيات  إىلبل هي اليت تؤدي  األخرىاالسرتاتيجيات 
 املؤسسة ومواردها وخططها املستقبلية؛ أهدافمن خالل حتليل 

 ويكون  ،يكون هذا على مستوى كل وظيفة داخل املؤسسة:  االحتياجات على مستوى الوظيفة
ذلك متاحا من خالل حتليل العمل الذي يعمل على حتديد معايري العمل وحتديد احلد األدىن ملؤهالت 

ويقوم املشرف هنا مبتابعة العمل أثناء تأدية  ،شاغل الوظيفة لكي يتمكن من العمل بشكل صحيح
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ا  ،ال أمجل معرفة هل هناك نقص أعمله من  وما هي التحسينات واملهارات الالزمة اليت جيب إكسا
 للفرد؛
 الفرد يف حد ذاته وليس  إىليكون االهتمام هنا مصروفا : االحتياجات على  مستوى الفرد

كسبها التدريب يبتحليل قدراته وصفاته احلالية والقدرات واملؤهالت اليت س اإلدارةالوظيفة، حيث تقوم 
 .املؤسسة أهدافواليت ستسهم يف حتقيق  ،للفرد

ــالتدريب وفقا  أهدافحتدد  أنكما جيب    :لـ
  يسهم التدريب يف تصحيح القراءات املستقبلية؛ أنجيب 
 ؛األداءيكون معيارا لقياس  أن 
 األداء أواجلودة  آوالوقت  آويكون قابال للقياس كما ونوعا من حيث التكلفة  أن. 

  :)30،31: ، ص ص2007حسن أحمد الطعاني، (اآلتيةتحديد االحتياجات التدريبية األمهية ول
 متكن من معرفة األفراد الواجب تدريبهم؛ 
 املعرفة وبسهولة أسلوب التدريب املناسب؛ 
 توضيح مشكالت وعقبات العمل على مجيع املستويات؛ 
 ريبية؛استغالل الوقت واجلهد واألموال أثناء تنفيذ الربامج التد 
  يساعد حتديد االحتياجات التدريبية على قيام كل موظف بأدائه العمل بالشكل املطلوب مما يسهم

 .أهداف املؤسسة إىليف الوصول 

عبد الباري إبراهيم درة وزهير نعيم (اآلتية جل حتديد االحتياجات التدريبية فان املؤسسة تتبع اخلطواتأومن     
  :) 317،ص2008الصباغ، 
 عملية حتديد  إجراءملية التحديد من خالل نشر الوعي الالزم داخل املؤسسة حول حتضري ع

م للمؤسسة  م ومساعد  إلجراءاالحتياجات التدريبية والتهيئة النفسية للعاملني من اجل ضمان تعاو
 املسطرة وال تزيغ عما هو هادف هلا؛ أهدافها إىلوالوصول  ،هذه العملية بكفاءة وفعالية

 واليت قد تشمل املؤسسةمع املعلومات الداخلية واخلارجية حول القيام جب: 
  ؛اإلداريالتنظيم 
 االسرتاتيجيات والسياسات؛ 
 املوارد املادية والبشرية واملالية؛ 
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 احمليط التكنولوجي والثقايف للمؤسسة؛... 
  املرحلة القيام مبعرفة مؤشرات التدريب من خالل استخالصها بتحليل املعلومات اليت مت مجعها يف

 :السابقة واليت متثل الواقف التالية
  األداء إىلالفعلي ال يرقى  األداءوبالتايل فان  األفرادهناك نقص يف مهارات ومعلومات 

 املطلوب؛
 بتغيري حمتوى العمل او تغيري وصف الوظيفة؛ اإلدارة  إقرار 
 يداديدة جتسج بأنشطةالبدء يف القيام  أووظائف جديدة  إحداثبضرورة  اإلدارة إقرار 

 لسياستها التوسعية؛
  جدد او القيام بعمليات النقل والرتقية؛ أفرادعلى تعيني  اإلدارةموافقة 

  النسبية لكل مشكلة من مشاكل التدريب؛ األمهية إعطاءالعمل على حتليل مؤشرات التدريب 
 رتات وف وأساليبونوع التدريب  األفرادضبط االحتياجات التدريبية من خالل عدد  وأخريا

 .التدريب

 أبو أحمد نادر(اآليتومن املشاكل والعراقيل اليت قد تعرقل سري عملية حتديد االحتياجات التدريبية نذكر  
  )269،270: ، ص ص2001شيخة، 
  مهما كان مستواهم الوظيفي ال يعلمون  فراداأل، فكثريا من األفرادضعف الوعي التدرييب لدى

والرفع من  األداءوخاصة حتسني  األهدافن بدوره الكبري يف حتقيق الكربى للتدريب وال يؤمنو  األمهية
 املؤسسة؛ إنتاجية
  عادة ما فاملناسبة له من حيث اهليكل التنظيمي غري املناسب له،  األمهيةالتدريب  إعطاءعدم
عطى له املكانة يال  التدريبالتدريب وبالتايل فان  إلجراءحىت مكان صغري  أوصص له قسم صغري خي
 ناسبة له يف اهليكل التنظيمي؛امل
  قلة العاملني يف جمال التدريب داخل املؤسسة، فغالبا ما ختصص املؤسسات عدد حمدود من األفراد

 االختصاص وذوي اخلربات املرتاكمة؛ أهلبل قد ال يكونون من  ،للسهر على تدريب العاملني فيها
  اجل تدريب مواردها البشرية وعلى امليزانية الضعيفة اليت تقدمها وتستهلكها املؤسسات من

العكس فمن املفروض أن ختصص ميزانيات كبرية من اجل االستثمار يف تدريب العاملني واالستفادة 
 منهم؛
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 عدم انفتاح إدارة التدريب على باقي إدارات املؤسسة وبالتايل جند عدم وضوح الرؤية واألهداف؛ 
 ا ال كشف عن االحتياجات التدريبية والعمل على ضعف وانعدام اآلليات السليمة اليت من شا

 .حصرها وتقدميها للمؤسسة

  :املوايلوميكن بيان حتديد االحتياجات من التدريب من خالل الشكل 
  

  االحتياجات التدريبية )6- 5(شكل ال
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .300، ص  2006يوسف حجيم الطائي وآخرون،: المصدر
ــ ألساسا أنيبني الشكل السابق  ــ   :يف حتديد االحتياجات هو القيام بـ

 القيام بتحليل دقيق الحتياجات املؤسسة؛ 
 القيام بتحليل احتياجات الوظيفة؛ 
 القيام بتحليل احتياجات الفرد 

وعليه ال بد  ،مرتابطة ومتكاملة ال ميكن الفصل بينها يف حتديد االحتياجات أقسامالثالثة هي  األقساموهذه 
  .تراعي ذلك أنعلى املؤسسات 

  

يبيةتحليل االحتياجات التدر   

تحليل احتياجات 
 المؤسسة

 

تحليل احتياجات 
 الوظيفة

 

تحليل احتياجات 
 الفرد

 

للبيئة، لالستراتيجيات، 
للموارد لتحديد أين يتم 
تشديد التدريب والتأكيد 

.عليه  

لتحقيق األداء المطلوب في 
تحديد احتياجات الطلب ل

 المعرفة والمهارات 

لألداء، المعرفة والمهارات 
في الطلب لتحديد من هو 

.بحاجة إلى التدريب  
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ا التدريبية  أنبعد : التدريبية العملية تصميم اقامت املؤسسة بتحديد احتياجا تبدأ يف عملية التخطيط  فإ

  :)140-139، ص ص 2011بالل خلف السكارنة، (هلا من خالل
 ية التدريب األهدافيف عملية التخطيط للتدريب هو وضع  األوىلاللبنة  إن  :وضع األهداف التدريبية

يكون التدريب موجه وحمدد وتوجه له كل  أنالن ذلك سيعمل على  ،إليهااليت تريد املؤسسة الوصول 
 أهدافالتدريبية على شكل  األهداف، ويف الغالب يتم صياغة إجناحه ألجلواملوارد  اإلمكانات

 :واليت يوجد هلا الثالث اخلصائص التالية ،سلوكية
 اية العملية يتم حتديد فيها لنوعية السلوك امل طلوب والذي سوف يكتسب يف 

 التدريبية؛
  القيام بتحديد الظروف والقيود اليت ميكن للمشارك من خالهلا القيام بسلوك معني

 املستخدمة لتعلم السلوك؛ واإلجراءاتوكذلك حتدد األدوات 
  حتدد املعايري املستخدمة يف عملية قياس مدى فعالية القيام بالسلوك  واليت  أنجيب

 .تكون متضمة ملؤشرات اجلودة والكمية والسرعة والدقة
  اليت سوف  األنشطةتقوم املؤسسة من خالل هذه اخلطوة بتصميم  : التدريبية األنشطةتصميم

وهنا ميكن  ،املهارة اليت سوف يكتسبها الفرد أوواليت تتوقف على نوعية املعرفة يتدرب عليها املتدربني 
 :منيز بني أن

 املعرفة :knowlege؛ 
 املهارات:skills؛ 
 االجتاهات:attitudes. 

  :التدريبية مها واألنشطة األهدافيوجد مدخلني هامني للربط بني 
  هذا املدخل بـ إىليشار :  األولاملدخل :MUD   وتعين: 

 التذكر :MEMORIZING؛ 
 الفهم: UNDERSTANDING؛ 
  الفعل أوالتصرف:DONIG. 
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من  أكثر آوتتضمن يف حمتواها على واحدة  أنامج التدريبية جيب مجيع الرب  أنهذا املدخل يعين  إن      
همها ف إىلتذكرها واملفاهيم حتتاج  إىلوهي املعاين السابقة الذكر فاحلقائق حتتاج  ،املدخل أساسياتمعاين 

  .فعلها إىل جواملهارات حتتا 
 بـ  إليهيشار :  املدخل الثاين:CRAMP  :واليت تعين: 

 الفهم :COMPRCHENDING؛ 
 تنمية رد الفعل: REFLEX DEVOPMENT؛ 
 تكوين االجتاهات: ATTITUDE FORMATION؛ 
  اإلجرائيالتعليم :PROCEDURAL LEARNING. 

  :)192، ص2003سهيلة محمد عباس، (اآلتيةاخلطوات  إتباعالتصميم الفعال للربامج التدريبية يتطلب  إن
  ن على ألوموضوعية وقابلة للقياس  تكون دقيقة أنالتدريبية واليت جيب  األهدافحتديد كل

 يتم قياس مدى فعالية التنفيذ؛ أساسها
 والتعريج على املواضيع اليت جيب التدريب عليها؛ ،رسم املنهج املناسب الذي سوف يتبع 
 جتهيز املادة التدريبية؛ 
  التدريب؛ أهداف إىلالتدريب املناسب الذي سوف يتم من خالله الوصول  أسلوبحتديد 
 ملدربني ذوي الكفاءات واملهارات الذين سوف يعملون على نقل كل املعلومات واملهارات اختيار ا

 للمتدربني؛
 العمل على توفري كل الوسائل املادية إلجناح العملية التدريبية؛ 
 حتديد املكان املناسب للتدريب؛ 
 حتديد الزمن املناسب إلجراء التدريب؛ 
 تقدير تكاليف التدريب. 

التدريب، لكن قد تكون هناك بعض املشاكل الناجتة عن عملية  إلجناحلسابقة مهمة جدا اخلطوات ا إن     
  :يف اآليتالتخطيط واليت جيب معرفتها حىت يتم العمل على جتنبها ونذكرها 

  كانت فهي غري واضحة   إنندرة وقلة اخلطط اخلاصة باألفراد اليت تبني املسار املهين هلم وحىت
 ية التخطيط للتدريب؛ودقيقة مما يصعب من عمل
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  وهذا يشكل  األفرادهناك عدم ربط بني خطط التدريب وخطط  أنيف كثري من املؤسسات جند
يكون هناك  أنبل جيب العمل على  ،يستمد معلومات كبرية منه ألنهخطرا كبريا على جناح التدريب 

 اآلخر؛ إىلربط بينهما وتكامل الن كل واحد حيتاج 
 معلومات تكون كافية ودقيقة وذات مصداقية وحديثة ؛ إىلالفعال حيتاج  قلة املعلومات فالتدريب 
  لربامج تدريبية  أمهيةفهناك  ،الربامج التدريبية إعداديف  باألولياتعدم اكرتاث بعض املؤسسات

ا  بل قد تظهر بعض املشكالت اليت تواجه إدارات التدريب  ،أوالعلى برامج أخرى أي جيب البدء 
 :يتيف اآلنبينها 

  الصعوبة اليت تواجهها اإلدارات التدريبية يف ترتيب االحتياجات التدريبية وهذا مهم
 جدا الن الرتتيب السليم يعين النجاح يف حتقيق األهداف؛

 عدم اهتمام املؤسسات بالتدريب مما قد ختصص هلا أفراد تنقصهم اخلربة والكفاءة؛ 
  فعالية ختطيط الربامج التدريبية؛عدم توفر مقاييس ومعايري فعالة تقاس من خالهلا 
  عدم إجراء البحوث والدراسات املناسبة والسابقة للتدريب حىت تتمكن املؤسسة من

 .استغالهلا يف إعداد الربامج التدريبية

  تنفيذ العملية التدريبية
ار املدربني زمة لذلك واختيالال اإلمكاناتبعد القيام بتحديد كل ما تعلق بالتدريب وخاصة توفري كل        

املناسب، ال بد من جتسيد التدريب على ارض الواقع من خالل هذه  واألسلوبالتدريب  وأماكنواملتدربني 
ضمن السري احلسن لتنفيذ التدريب جيب  وألجل ،حيز التنفيذ والتطبيق إىلالتدريب  إخراجاملرحلة اليت تعين 

  :)239، ص2003خالد عبد الرحيم الهيتي، (  مراعاة اآليت
 التدريب ما يلي إدارةتراعي  :بالنسبة للمتدربين: 

  ااحلرص والتأكد على وصول دعوات االشرتاك والعمل على موافقة اجلهات  ألصحا
 ذات العالقة حىت يتمكنوا من احلضور الفعلي؛

  م ووظائفهم وعناوينهم حىت يكون احلرص على إعداد قائمة بأمساء املشاركني ومؤهال
 هناك اتصال فعال؛

 إذا كان التدريب سيجرى خارج البالد فيجب احلرص على االستقبال اجليد هلم ؛ 
 يئة أماكن لإلقامة اليت تكون مناسبة  .جيب 



  

243 
 

اإلطار النظري لتنمية الموارد البشرية .........................................الفصل الخامس   

  ): 26،ص  2008 عبد اهللا بن عطية الزهراني، (  هناك ثالثة نقاط حتفز املتدربني للتدريب هيو 

  التنظيمية للربامج التدريبية؛ باألهدافتبليغ املتدربني 
 املتدربني؛ أمامتكون الربامج التدريبية صعبة وغري يسرية حىت تشكل حتديا  أن 
 الفرعية؛ لألهدافيكون اهلدف النهائي للتدريب مكمال  أن 

 جيب احلرص على : بالنسبة للمدربين: 
 االتصال الفعال والصحيح بني املدرب واجلهة القائمة بالتدريب؛ 
  يئة وصول املدرب ملكان التدر  يب ويف الوقت احملدد؛العمل على 
  العمل على توفري كل املستلزمات اليت يطلبها املدرب من اجل خلق اجلو املناسب

 للعمل؛
  يكون مقابل للجهد املبذول؛ أنجيب دفع مستحقات املدرب يف الزمن املناسب وجيب 

 جيب العمل على : بالنسبة للمرافق والتجهيزات: 
  ة؛التدريب مناسب أماكنتكون  أناحلرص على 
  صاحلة ومناسبة للتدريب؛ أجهزةاحلرص على وجود 
 احلرص على وجود بطاقات بأمساء املشاركني. 

 جيب مراعاة:  بالنسبة لسير البرامج التدريبية: 
  السريع للمشاركني يف برامج التدريب؛ اإلدماجالعمل على 
 وقت الفعالة للوقت من حيث وقت اجللسات املناسب والبدء واالنتهاء يف ال اإلدارة

 احملدد؛
  جعل النقاشات واحلوارات ذات طابع عملي ال طابع كالمي فقط حىت يكون هناك

 استفادة قصوى؛
  جيب مراعاة الفروق الفردية بني املشاركني وضرورة التجاوب مع االحتياجات اخلاصة

 .للمشاركني
 فيجب احلرص على  بالنسبة لما بعد االنتهاء من التدريب أما: 

 هائي اخلاص بالتدريب ؛كتابة التقرير الن 
 إرسال قائمة املدربني إلدارة احلسابات من اجل صرف األجور؛ 
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  :التطبيق الفاعل للربامج التدريبية ما يلي أمامومن املشاكل اليت قد تقف وحتول     
  حىت املستلزمات  أوالعمل  أماكنهناك نقص كبري يف املنشآت اخلاصة بالتدريب سواء كان ذلك

 إالعلى مستوى املؤسسات، فكثريا من املؤسسات ال ختصص  أومستوى الدولة ككل وهذا كائن على 
التجهيزات  أن أيضاوبالتايل ال تويل اهتمام ببناء املنشآت التدريبية، كما جند  ،ميزانية قليلة للتدريب

 تكون قليلة جدا مما ينجر عليه بالضرورة فشل يف تنفيذ الربامج التدريبية؛
  األكفاءكثريا من املؤسسات هلا عجز و نقص كبري من حيث توفر املدربني  أنما مت مالحظته 

املتدربني املهارات والسلوكيات  إكسابومن مثة  ،والقادرين على بلورة اخلطط التدريبية على ارض الواقع
 املناسبة؛
  ية هناك تعارض بني مواعيد الربامج التدريب أننتيجة لعدم االهتمام الكبري بالتدريب فقد جند

فقد تكون ظروف العمل يف ذلك الوقت غري مناسبة  ،املربجمة واليت جيب حضورها مع ظروف العمل
 التدريب؛ إلجراءمتام 
 وهذا ميثل عائق   ،يف البعض املؤسسات جندها تقوم جبمع عدد كبري من املتدربني يف برنامج واحد
التحكم اجليد يف املتدربني من قبل  عدم إىل  األمرالتوصيل اجليد حملتوى التدريب بل قد يؤدي  أمام

 املدربني؛
  يف كثري من الربامج التدريبية جندها يغلب عليها الطابع النظري وهذا بدوره يعد حتديا كبريا الن

 :وقد يرجع ذلك إىلاملتدرب سوف لن يتعلم الكثري عن عمليه من الناحية العملية 
 عدم فاعلية الربامج التدريبية؛ 
 تيار املدربني عدم التوفيق يف اخ 
 اختيار األساليب التدريبية غري املناسبة؛ 
 األزمنة اليت قد تكون غري مناسبة إلعداد الربامج التدريبية؛ 
 عدم التوفيق يف إجراءات تقييم املتدربني. 

  اعتماد كثري من املدربني يف عملية نقل املهارات والسلوكيات واملعارف على األساليب التقليدية
واليت قد ال تفيد كثري املتدربني يف  ،و الندوة اليت يغلب عليها الطابع النظري ال العمليمثل احملاضرة أ

حني جند أن هناك قلة يف االعتماد على األساليب احلديثة اليت تعمل على نقل املعارف بسرعة 
 .كرب من النظريأىل اجلانب العملي وترسخها يف ذهن املتدرب ومتيل إ
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  لتدريبيةتقييم ومتابعة العملية ا
اتعرف عملية تقييم التدريب  التدريب من اجل معرفة   إدارةاملتخذة من قبل  اإلجراءاتخمتلف  بأ

ومعىن ذلك  ،املسطرة للتدريب األهدافحتقيق  إىلقياس مدى الوصول  أيكفاءة وفعالية الربامج التدريبية 
  :)147،ص2007حسن أحمد الطعاني، (الوقوف على
  ؛ أفكارهممن خالل معرفة مدى فهمهم ومدى زيادة قياس كفاءة املتدربني 
  التدريب يف املتدربني أجراهمعرفة مدى التغيري الذي. 

  :اآلتية ولتقييم التدريب أمهية كبرية جدا ويرجع ذلك لألسباب
 معرفة هل الربنامج يسري وفقا ملك خطط له؛ 
 وقت املناسب؛اكتشاف األخطاء اليت قد تقع يف التنفيذ والعمل على تصحيحها يف ال 
  متكن عملية التقييم من معرفة مدى تلبية الربامج التدريبية لالحتياجات التدريبية وخاصة منها

 السلوكية؛
 الوقوف على مدى جدية األساليب التدريبية املتخذة من قبل املؤسسة؛ 
 معرفة مدى كفاءة اإلدارة من حيث اختيار املتدربني واملدربني. 

ا من اجل ومن مستويات التقييم اليت   :عملية التقييم ما يلي إجناح تكون مناسبة والعمل على العمل 
 ويقصد به مدى رضا املشاركون  عن الربامج التدريبية من حيث احملتوى و املادة : ردود الفعل

ويكون هذا بعد االنتهاء  ،التدريب أوقاتاملخصصة للتدريب و  واألماكناملعتمدة  واألساليبالتدريبية 
 ؛املشاركون عن الربنامج التدرييب ىهل يرض: السؤال حو عادة ما يطر  ريبمن التد
 ماذا تعلم : ويقصد به مدى تعلم املشاركون من الربامج التدريبية من خالل طرح السؤال: التعلم

املشاركون من الربامج التدريبية؟ ويكون ذلك ممكنا من خالل معرفة املهارات والسلوكيات واملعارف اليت 
 ا املتدربني؛اكتسبه
 م من خالل طرح السؤال التايل: السلوك : ومعىن ذلك الوقوف على مدى تغيري املتدربني لسوكيا

الذي تركه التدريب يف سلوك  األثرمعرفة  أيهل غري املشاركون سلوكهم نتيجة الربامج التدريبية؟ 
 املشاركني؛
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 عرفة مدى تأثريه اجيابيا على معدل معرفة نتائج التدريب على املشاركني من خالل م أي:  النتائج
هل يؤثر  التغيري يف : دوران العمل والروح املعنوية و حتسن األداء، وتطرح اإلدارة هنا السؤال التايل

 .سلوك املتدربني تأثريا اجيابيا يف مكان العمل

يم الفعال لرباجمها ال بد على املؤسسات أن تضع أيضا يف احلسبان معايري لتقييم التدريب حىت تتمكن من التقي
  :التدريبية واليت نذكر منها

 هل كان املتدربون يشعرون بالسعادة أثناء وبعد التدريب وملا يرجع ذلك؟ 
 هل مضمون الربامج التدريبية مالئم لوظائف أعمال املتدربني؟؛ 
 ما مدى متسك املتدربون باملادة التعليمية والتدريبية؟ 
 ؟هل حقق الربامج عائدا يفوق التكلفة 

  :)200-199، ص ص2003سهيلة محمد عباس، ( اآليتومن األساليب املستخدمة يف تقييم الربامج التدريبية 
 م للمادة التدريبية : االختبارات تقوم اإلدارة بإخضاع املتدربني إىل اختبار للتأكد من مدى استعا

 وبالتايل احلكم عليه؛
  ال ختضع للتدريب ومالحظة الفرق بني  أخرىاستخدام جمموعة جتريبية ختضع للتدريب وجمموعة

موعتني الذي يعرب عن نتائج التدريب؛  أداء ا
 م للمهارات واملعارف الالزمة لتأدية أعماهلم؛  إجراء استقصاء للمتدربني ملعرفة مدى اكتسا
 مالحظة ورصد نتائج التدريب من خالل عمل املتدربني أثناء تنفيذ التدريب وبعد التنفيذ ملعرفة 

 .مدى حتسن األداء

عملية التنفيذ  أثناءتتعدى اىل عملية املتابعة واليت قد تكون  أنعملية تقييم التدريب غري كافية بل جيب  إن   
بعد االنتهاء من التدريب وتعين املتابعة املراقبة وتتبع خطوات ومراحل تنفيذ العملية التدريبية وهذا حىت يتم  أو

دف هذه العملية  عن التنفيذ يسري حسب التأكد   :إىلما خطط له و
 اخلطة التدريبية تسري وفقا ملا خطط  أنالتدريب من معرفة  إدارةعملية رصد وتتبع التنفيذ يسمح  إن
 هلا؛
 يسمح متابعة تنفيذ العملية التدريبية من أن تنفيذ العملية التدريبية حترتم اخلطط الزمنية املربجمة هلا؛ 
 ا بالتأكدذ سيسمح املتابعة اجليدة للتنفي إن تسري وفقا للميزانية املخصصة هلا وبالتايل التحكم يف  أ

 التكاليف؛
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  األخطاءومن مثة التدخل وبسرعة لتصحيح  ،يف الوقت واملكان املناسبني األخطاءيسمح باكتشاف 
 التنفيذ اجليد للعملية التدريبية؛ أمامكل العوائق اليت قد تشوب   وإزالة
 بيئتها  آوارئة وعارضة خاصة باملؤسسة قد يكون يف بيئتها الداخلية قد تكون هناك ظروف ط

مرحلة  أليالتطوير  أوالتعديل اخلارجية ، واملتابعة تسمح مبعرفة هذه التغريات احلاصلة مث العمل على 
 من مراحل التدريب لتتماشى مع هذه املواقف؛

  م بتتبع املتدربني الذين شاركوا يف التدريب بعد مب أيضايسمح والتأكد من مدى  ألعماهلااشر
 .االستفادة من هذه الربامج التدريبية

  :اآليتومن الصعوبات اليت تعيق هذه العملية 
 ا إذ .التدرج يف ظهور نتائج التدريب وقت حىت تبدوا  إىلحتتاج  وإمناال تظهر يف وقت وجيز  أ

ن املتابعة اجليدة وحتقيق النتائج فمثل جليا وبالتايل بات على القائمني التحلي بالصرب  حىت يتمكنوا م
 تكون مع مرور الوقت؛ األمورهذه 
 فالكثري منهم ال يهمهم قياس كفاءة اجلهاز  ،هناك نظرة حمدودة للتقييم واملتابعة من قبل املؤسسات

عدم االهتمام  إىلولعل ذلك يرجع  ،التدرييب بقدر االنتهاء والتخلص من فعل عملية التدريب
 بالتدريب؛
 املؤسسات قد ختصص للقائمني على هذه  أنام بالتدريب نالحظ من مالحقات عدم االهتم

ال ميتلكون املؤهالت واخلربات املناسبة مما قد يشكل عائقا وحتديا كبريا من اجل التقييم  أفرادالعملية 
 واملتابعة الفعالة للتدريب؛

 والعمل على اكتساب معارف قد ال يكون مرجعه الوحيد هو نقص التدريب  األداءاخنفاض  إن
بل قد يرجع إىل أمور أخرى مثل الفروقات يف الرواتب والتحفيز ومناخ العمل بشكل  ،ومؤهالت فقط

وهنا جند أن اإلدارة ستكون يف حرية من أمرها يف عملية رصد جل املتغريات املؤثرة على أداء  ،عام
 األفراد؛
  ريا بالعالقات الشخصية والتحيز الشخصي مما ينجر عملية التقييم تتأثر كث أنجند  األحيانيف بعض

 عنه سوء استخدام هذه العملية وبالتايل ال تكون موضوعية؛
  تعلقت بقياس النتائج غري امللموسة مثل الرضا الوظيفي واالنتماء  إذايصعب تقييم نتائج التدريب

 .املؤسسي
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  التدريب أنواع 5-9
   )325-323 ص ، ص2004ماهر، أحمد(م إىل األنواع التاليةوينقس  :التوظيف مرحلة حسب التدريب أنواع

 هذا النوع خاص باملوظفني اجلدد الذين مت توظيفهم، فبعد التحاقهم : الجديد الموظف توجيه
جمموعة من املعلومات واملهارات  إىلحيتاج  ألنهباملؤسسة خري ما تفعله املؤسسة هو العمل على توجيهم 

ستؤثر كثريا على مراحله القادمة يف العمل وتعرف هذه الفرتة  األمورل هذه عمله الن مث ألداء األساسية
ابفرتة الرتبص،  عن عمله وعن مؤسسته وعن مناخ  شيءالفرتة اليت يكتسب الفرد خالهلا كل  إ

اجلدد هلذه املعلومات حىت يتمكنوا من االندماج  األفرادحتسن كسب  أنفيجب على املؤسسة  ،العمل
 :اآليتاليت تركز عليها املؤسسة  األمورومن  ،يح داخل املؤسسةالسريع والصح
 ؛حسن استقبال األفراد اجلدد 
 ؛تعريفهم بوظائفهم 
 ؛متطلبات الوظيفة من مسؤولية وسلطة 
 بيان العالقات الرمسية داخل املؤسسة؛ 
 بيان طرق االتصال وحدود اإلشراف. 

   ؤسسة بتعيني مشرف يقوم مبتابعة الفرد تقوم امل األسلوبيف مثل هذا  : العمل  أثناءالتدريب
للمهارات  األفراد إكسابومن مثة  ،اليت قد يقع فيها األخطاءعمله من اجل تصحيح كل  أثناء

ا بشكل سريع سوف  ألنهوترتسخ يف ذهنيته  ،واملعلومات وهو يقوم بالعمل حىت يتمكن من اكتسا
مما سيضمن وصول كل املعلومات بطريقة  ،مباشرة هيتم التدريب على اآللة نفسها ومن املشرف عل

يكون املشرف املدرب كفئ وماهر حىت يستطيع توصيل  أنعليه انه جيب  املأخذانه من  إالصحيحة 
 .)74، ص 2011بالل خلف السكارنة، (املعلومات واملهارات بشكل دقيق

 هو جتديد هلذا التدريب و  األساسيحبكم اهلدف : والمهارة  المعرفة تجديد بغرض التدريب
داخل املؤسسة ويرجع  ألمةسوف يكونون العمال الذين عملوا  باألمراملعرفة واملهارة فان املعنيني 

  : )16، ص 1993نابتي سامي، ( السبب من هذا النوع من التدريب
 ؛تقادم املعارف واملهارات الناتج عادة عن تغري يف وسائل وأساليب العمل 
  املعطيات اجلديدةتغري يف احمليط يتطلب التكيف مع. 
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 النقل الذي يكون معهما تالزما  أوكضرورة حتمية للرتقية    :والنقل الترقية بغرض التدريب
اختالف يف املهارات واملعارف بني الوظيفتني ومن مثة فانه جيب التدريب لسد الثغرة املوجدة بينهما 

عبد المعطي (جيد رك اهم النقائص حىت يتمكن العامل من مزاولة عمله اجلديد بشكلاوتد
 ؛) 56، ص2009عساف،

  هذا النوع من التدريب خاص بالعمال الذين قرب خروجه من :  التقاعد على للتهيئة التدريب
مثل هؤالء العمال قد التزموا بتعليمات املؤسسة وصار  أنالتقاعد فعادة ما جند  إىلأي  ،املؤسسة

ملؤسسة نتيجة لقلة احتكاكهم باحمليط عندهم نظام حياة وجندهم قد نسوا طريقة العيش خارج ا
جل هذا تقوم املؤسسات اليت تؤمن بأمهية مواردها حىت ولو بعد التقاعد بتدريب قرييب أمن ف ،اخلارجي

تمع و طرق العيش السليم وطرق االستمتاع باحلياة  كيفية السيطرة على و التقاعد على التماشي مع ا
م براحة وأمانالضغوطات والتوترات حىت يتمكنوا من تك ،  2011بالل خلف السكارنة،(. ملة بقية حيا

 .)75ص 

  :ذلك  يبني اآليتوالشكل  
 التدريب حسب مراحل التوظيف أنواع) 7-5(الشكل

  

            
 ، 
 

  
   

  
  
 
 
 

  الباحث إعداد: المصدر

 التدرب

مراحل  حسب

 التوظيف

 التدريب أثناء العمل توجيه املوظف اجلديد

 التدريب للرتقية والنقل رةجتديد املعرفة واملها

 التهيئة للتقاعد
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ا  أييبني الشكل السابق تقسيم التدريب حبسب معيار مرحلة التوظيف         حسب املرحلة اليت مير 
التدريب  إىلفعادة ما يكون املوظف جديد حيتاج  ،مسار وظيفي آونقل  آوة ياملوظف يف حياته العملية من ترق

  .جتديد إىلعند تقادم املعلومات واملهارات فهي حتتاج  أوعند التقاعد  أوعند الرتقية والتحويل  أو
 

حسب نوع الوظائف اليت تنتمي  إىليار يف تقسيم التدريب يتمثل هذا املعالتدريب حسب نوع الوظائف 
  :واإلداريالوظيفة املعينة فنجد التدريب املهين والتخصصي  إليها

 جل أالفرد وتدريبه من  بإعدادالتدريب الفين  والذي يهتم  أيضايطلق عليه :  التدريب المهني
ٍ وبالتايل ف ،ببعضها مرتبطة أعمالالقدرة على القيام بعدة          ال يتم الرتكيز على عمل واحد ه نا

ومنها ما يسمى بالتلمذة  ،فقط، وعادة ما يهتم هذا النوع من التدريب بالوظائف الفنية داخل املؤسسة
مدارس يتعلم فيها العمال وحيصلون على شهادة فنية يستطيعون من خالهلا  إنشاءالصناعية من خالل 

 ؛ )275 ص ،2001 الباقي ، عبد الدين صالح((توظيفهم داخل هذه املؤسسة
 من هذا النوع هو التدريب على مهارات ومعارف  األساسيالغرض  إن :التدريب التخصصي

     احملاسبة واملشرتيات وهندسة  أعمالمتخصصة مثل  أيمن الوظائف السابقة  أعلىلوظائف 
املناسبة يف الوقت  قراراتالوباليت فان التدريب هنا يركز على حل خمتلف املشكالت واختاذ  ،اإلنتاج

 املتخصصة واخلربات املهارات تنمية إىل التدريب هذا ويهدفوالتخطيط هلا،  األنظمةاملناسب وتصميم 
 ؛)275 ص ،2001 ، الباقي عبد الدين صالح(العمل  مشاكل ملواجهة اإلمكانيات توفري بغية
 بقة ذلك انه يتعلق بالتدريب على التدريب السا أنواعمن  أعلىهذا التدريب هو  :التدريب اإلداري

املهارات واملعلومات  باألمراملعنيني  األفراد إكساب إىلداخل املؤسسة، فهو يهدف  اإلداريةاملناصب 
العليا وهذه املعارف خاصة  أوالوسطى  أوالدنيا  اإلدارةواخلربات من اجل تقمص مناصب يف 

 اإلدارية األساليبوغريها من لرقابة واختاذ القرارات التخطيط، التنظيم، التوجيه، ا: اإلداريةبالعمليات 
 ماهر، أحمد.( داخل املؤسسة لألعمالمعرفتها من اجل السري احلسن  إدارياليت  جيب على كل 

 .)327 ص  ،2004

عبد المعطي (خذ هذا النوع من التدريب شكلني رئيسيني مهاأي: أنواع التدريب حسب عدد المتدربين 
  )56-55ص، ص 2009،عساف

 الرتكيز على كل فرد لوحده من خالل بيان مهام وظيفته يتم يف مثل هذا النوع :  التدريب الفردي
مهامه وبالتايل فان املؤسسة ال تركز على تدريب كل  بتأديةاملناخ السائد لوظيفته والطرق اخلاصة  أو
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فرد  من  بإرسالقوم بعض املؤسسات ت أنعلى ذلك جند  األمثلةومن  ،األفرادمجاعة من  أو األفراد
 ؛برامج خارجها آواجل حضور دورات 

 ال تتعامل املؤسسة  إذهذا النوع من التدريب هو عكس التدريب السابق  إن:  التدريب الجماعي
الذين يشرتكون  األفرادبل جندها تتعامل مع جمموعة من  ،مهارات ومعارف معينة وإكسابهمع فرد واحد 

هلم  أياالحتياجات التدريبية وجود قواسم مشرتكة بينهم  أظهرتالذين  اداألفر  أويف اجناز مهام معينة 
بعض  أن، بل جند نفس النوع من التدريب إىل إخضاعهمومن مثة ال بد من  ،نفس مواطن الضعف

املؤسسات تتعمد ذلك الن مثل هذا النوع ينمي فلسفة فريق العمل وتنمية روح املشاركة يف اختاذ 
 .سةالقرارات داخل املؤس

  :يلخص ذلك املوايلوالشكل 
  أنواع التدريب حسب عدد المتدربين) 8-5(الشكل

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث: المصدر  
ويقصد بذلك هل يكون كل فرد لوحده  ،التدريب حسب  عدد املتدربني أنواعلقد خلص الشكل السابق    
  .يتدربون بشكل مجاعي األفرادجمموعة من  أم
 

 إىلهذا املعيار يتم الرتكيز فيه على املكان الذي يتم فيه التدريب، ويقسم : ب حسب المكانأنواع التدري
  )60، ص2013 ،عبد المعطي عساف(نوعني مها التدريب داخل املؤسسة والتدريب خارج املؤسسة

 عدد المتدربين

 فردي
 
 

 جماعي
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 من خالل هذا النوع فان املكان الذي جيرى فيه التدريب يكون داخل :  التدريب داخل المؤسسة
املهم املكان  ،من خارجها أومن خالل عقد برامج للتدريب وال يهم املدربني من داخلها ة املؤسس

الذي جيرى فيه يكون بداخلها ومن األمثلة على ذلك التدريب يف موقع أو أثناء العمل فهو يعد منوذج 
  :حيوي هلذا النوع من التدريب ويتبع عادة فيه ما يلي

 عن العمل؛) أين، كيف  ملاذا، ماذا،(  ـالشرح التفصيلي ل 
 أداء العمل من أجل أن يراقب الفرد العامل و يوجه أسئلة؛ 
 جعل العامل يؤدي الوظيفة واقعيا؛ 

  :يوضح مزايا وعيوب هذا النوع من التدريب الشكل املوايل
  شروط ومزايا وعيوب التدريب داخل المؤسسة) 9- 5( الشكل

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  60، ص2013: افعبد المعطي عس: المصدر

لتدريب داخل المؤسسةا  

:مراعاته الشروط التي يجب  
 

  إتاحـــــــة فــــــــرص التــــــــدريب
 احلقيقية للمتدربني؛

  مــــــدربون مهــــــرة يــــــدعمون
الســـــــــــــــــــــلوك اإلجيـــــــــــــــــــــايب 
للمتــدربني وحيرصــون علــى 

 استغالل الوقت؛
 إنســـــــــانية التعامـــــــــل بـــــــــني 

املدربني واملتدربني وشروط 
 .العدالة واملوضوعية

 

 مزايا هذا النوع من التدريب
 

  تكرار إجراءات التشغيل أثنـاء
وبعــد التــدريب ويف نفــس بيئــة 

 العمل؛
  ميكـــن نقـــل مهـــارات املتـــدرب

 إىل عمله احلقيقي؛
  ميـــــارس املتـــــدرب مـــــا يتعلمـــــه

غذيــة عكســية متكــن ويعطــي ت
مــــــــــــن التصــــــــــــحيح الســــــــــــريع 

 واملباشر؛
  توليد الثقة بني املدربني

 .واملتدربني بسرعة

مساوئ هذا النوع من 
:التدريب  

  قد يوجد نقص يف إمكانيات
التـدريب ومتطلباتـه قـد تكــون 

 ضرورية عند ممارسة العمل؛
  يتطلــــب وقتــــا طــــويال ومكانــــا

 واسعا ومكلفا؛
  ـــــــــيم غـــــــــري ـــــــــد يكـــــــــون التقي ق

ايــــةموضــــوعي  التــــدريب  يف 
نظــــــرا للعالقــــــات الشخصــــــية 

 بني املدربني و املتدربني؛
  تأثر العمل باألخطاء أثناء

 .التدريب
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لقد بني الشكل السابق مزايا وعيوب وشروط التدريب داخل املؤسسة، وميكن القول هلذا النوع من        
العامل سوف  أنكما   ،التدريب مزايا عديدة وخاصة انه يعمل على زرع الثقة واملودة  بني املدربني واملتدربني

  ؛فيهايتلقى تدريب حقيقي مرتبط بعمله وبيئته اليت يعمل 
 عماهلا للتدريب وكسب  بإرسالتقوم املؤسسة من خالل هذا النوع  :التدريب خارج المؤسسة

ا، وهذا قد يرجع ساملهارات واخلربات واملعارف خارج املؤس املستوى العايل من املهارة وعدم  إىلة ذا
القيام ببعثات  إىلتلجا  أنفال بد هلا  ،قدرة املؤسسة على تلبية حاجيات هذا النوع من التدريب

 :خارجها قصد معاجلة هذا النوع من العجز على مستوى نظام تدريبها ومن املزايا اليت حيققها هذا النوع
 وإمنا ،تعطل سريورة العمل داخل املؤسسة إىلهذا النوع من التدريب ال يؤدي  إن 

الن املؤسسة سوف ختتار الوقت املناسب لذلك والذي يكون خارج يكون بشكل عادي 
 إىلانه يؤدي  أياملؤسسة فرصة الستغالل كل عماهلا  أماموبالتايل يوفر  ،ساعات الدوام

 الوقت؛ إدارةتفعيل 
  االستغالل األمثل للتكاليف من خالل أبعاد تكاليف إنشاء مراكز خاصة بالتدريب
ا أرباح؛ ،سوف يكون خراجها ألنه  ومن مث استغالل هذه التكاليف يف أمور أخرى توفر 

  :يؤخذ على هذا النوع من التدريب ما يليوما 
 ذه الطريقة؛  التكلفة العالية اليت سوف تتحملها املؤسسة يف سبيل تدريب عماهلا 
  ا بعيدة عن الظروف اليت يعيشها العمال داخل إن هذه الطريقة قد ال تكون فعالة أل

 املؤسسة وخاصة يف حالة الربامج العامة؛
 مدربني ذوي مهارات عالية جدا ومن مثة صعوبة اختيار  إن مثل هذا النوع حيتاج إىل

م   .هؤالء املدربني نظرا لندر

  أساليب التدريب 5-10
املناسب للتدريب والذي يتماشى مع  األسلوبيقوم باختيار  أنال بد على القائم بعملية التدريب      

ائل ميكن املفاضلة بينها نبينها فيما وللقائم بذلك عدة بد ،ومع خصائص املؤسسة ،متطلبات املادة التدريبية
  :)459-457، ص ص 2001سعاد نائف البرنوطي، ( يلي
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 وهي أسلوب تقليدي معتمد لتدريب املوارد البشرية ،حيث يكون هناك  :المحاضرة
املعلومات واملهارات املراد توصيلها  إيصالمن اجل  بإلقائهاحماضر وجيتمع املتدربون ويقوم 

 :ومن مزاياها
 نقل املعلومات لعدد كبري من املتدربني ويف نفس  إمكانيةض التكاليف بسبب اخنفا

 الوقت واملكان؛
 عدم ارتباطها بوقت معني وال مكان معني. 

ا ما يليو    :من عيو
 ال تراعي الفروق الفردية بني املتدربني؛ 
   لصقل املعارف واملهارات؛ كأسلوبعدم صالحيتها 
 ملناقشة؛اقتصار املتدربني على السمع دون ا 
  بني املدرب واملتدربني األفكارعدم تبادل. 

  شائع االستخدام تستخدمه املؤسسات وبكثرة حيث  أسلوبوهو : المؤتمرات والندوات
يشرتك عدد من املختصني من اجل القيام بدراسة موضوع معني ويلتقي املدربون واملتدربون ملناقشة هذا 

 .املوضوع
  :ومن مزاياه
 ومناقشتها؛ األفكارني واملتدربني من خالل تبادل التفاعل بني املدرب 
  نظرا  يبيةالن يكون املتدربني أكثر اقتناعا مبحتوى املادة التدر  إمكانيةيوجد فيه

 ؛األفكارللمناقشة وتبادل 
 يعترب كوسيلة متعددة االتصاالت. 

  :ومن عيوب هذا األسلوب
 بيق مثل هذا النوع؛طالوقت الكبري الذي حيتاجه ت 
  جل أالنقاش والذين هلم طرق فعالة من  إلدارةمتدربني خمتصني ومؤهلني  إىلج االحتيا

 ؛أفكارهمتدربني يعربون عن ترك امل
 جانب علي تركز أو سطحي بشكل ككل املوضوع املتدربني أسئلة تتناول ما غالبا 

 .املوضوع جوانب من ضيق واحد
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 مث  ،مشكلة معينة أوعني عملي يعتمد على عرض ووصف موقف م أسلوبوهو  :دراسة الحالة
كما ترتسخ لديه هذه احللول ويصبح   ،اليت وقع فيها ءاألخطايكتشف املتدرب  إذبيان كيفية معاجلته 

 ؛احللول بنفسه إجيادقادرا على 
  :ومن مزايا هذا النوع

 يكتسب املتدرب مهارات التحليل والتشخيص حلل املشكالت؛ 
 لق جو تدريب مناسبخ إمكانيةعملي ومن مثة  ألنهحمفز   أسلوب. 

  :من سلبياته أما                  
  هناك بعض احلاالت قدمية مما قد تؤثر على عملية نقل املهارات واملعلومات

 للمتدربني؛
 مبختلف املهارات واملعلومات تتطلب دراسات حالة كثرية جدا مما قد  اإلملامعملية  إن

 .يصعب حتقيقه
  جد حمفز  وله اثر على املتدرب ويتشابه مع دراسة  أسلوبو ه أيضاهذا النوع  :األدوارتمثيل

مبا  األدوارمشكلة معينة قد تواجه املؤسسة وتقسم  أوحالة  أومن خالله يتم تصور موقف  إذ ،احلالة
فيها املتدرب يأخذ دورا ويتخذ كل القرارات اليت يراها مناسبة حلل املشكلة ويفضل استخدام مثل هذا 

  ؛اليت هلا عالقة باملوقف اإلنسانية يف العملالنوع يف املواقف 
  ومن مزاياه
 أسلوب حمفز للتدريب واكتساب املهارات؛ 
 القدرة على حل املشكالت واملواقف؛ 
 اكتساب الفرد القدرة على الفهم والتحليل والتشخيص. 

  :أما من سلبياته                  
 يصعب تطبيقه يف كثري من النواحي خاصة العملية؛ 
 اج إىل ذوي اخلرية واملؤهالت من اجل سالمة التطبيق؛حيت 
  من الالزم وبالتايل ال  أكثرقد حيدث فيه ابتعاد عن اهلدف التدرييب نظرا لتقمص الدور

 .بد من إعطاء الفرد الدور املناسب دون الزيادة عن احلد
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 بيئته العملية وهو أسلوب فعال ومتطور ومن خالله يتم وضع املتدرب يف بيئة تعكس  : المحاكاة
 ؛ويقوم املدرب باجناز املهام حىت يستطيع بعد ذلك حماكاته

  : ومن مزاياها
 إمكانية حتسني صنع القرارات لدى املتدربني؛ 
 العمل على تطوير املهارات والتحليل. 

ا       :ومن سلبيا
 نقص املدربني ذوي اخلربة واملؤهالت؛ 
 حيتاج إىل وقت كبري. 

  أسلوب حديث يهدف إىل توسيع خربات ومهارات املتدربني من خالل  هو :المباريات اإلدارية
حيث يتم تقسيم املتدربني إىل  ،العمل على إشراكهم يف أعمال معينة ليقوموا باختاذ القرارات املناسبة

جمموعات متثل كل جمموعة مؤسسة معينة لتعطى هلم مشكالت معينة لتمثل بذلك مباراة بينهم ويف 
 ؛رض الفائز ومناقشة خمتلف احللول املطروحةآخر اللعبة يتم ع

  :ومن مزاياها
 قدرة املتدربني على اختاذ القرارات املناسبة ويف الوقت املناسب؛ 
 التشجيع على اختاذ الطرق التحليلية مثل النماذج الرياضة؛ 
 تنمية التفكري املنظم واملهارات يف حتليل املشكالت؛ 
 ريةسرعة التفكري يف مواجهة الظروف املتغ.  

ا               :ومن سلبيا
 تتحمل املؤسسة تكاليف باهظة يف سبيل إجناح هذا النوع من التدريب؛ 
 نقص املدربني املؤهلني للقيام مبثل هذا النوع؛ 
 صعوبة التأكد من صدق منوذج املباراة على ارض الواقع. 

  ميكن اهلدف  إذ الطرق التدريبية أجنعيعترب  هذا النوع من التدريب من تدريب الحساسية
م بشكل دقيق أنفسهمعلى  األفرادمنه تعرف  األساسي كما يعمل على تنمية الوعي   ،وعلى تصرفا

تصرفات وسلوكيات اآلخرين حبيث تصبح لديهم قدرة كبرية على فهمها وحتليلها، وهو نوع  إدراكعلى 
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من حيث السلوك  يف الطرف األخر وخاصة رأيهالنقاش اجلماعي حبيث كل طرف يعطي  أنواعمن 
 :يقبلها ويعمل على جتاوز النقائص ومن مزايا هذا النوع أنوالذي ال بد من 
 تنمية مهارات التفاعل واالتصال بني املتدربني؛ 
 ميكن من تعديل سلوك األفراد وخاصة املشرفني؛ 

  :ومن سلبياته      
  جيب توفر أفراد ذوي كفاءة عالية للقيام مبثل هذا النوع؛ 
 ىل توتر بني األفراد املتدربنيقد يؤدي إ. 

  التعلم كمدخل لتنمية الموارد البشرية 5-11
  نه أ لىتعترب عملية التعلم احد املداخل املستخدمة يف تنمية املوارد البشرية، ومن ميكن تعريف التعلم ع       

 أويتم تدعيمها بصورة  عن اخلربة املكتسبة من التجارب السابقة واليت ينتجالتغيري الدائم يف السلوك الذي 
التعلم هو تغيري يف سلوك الفرد ينتج عن  أنواعترب هذا التعريف  ).118، ص 2010عنابي بن عيسى، (   أخرى

  .تراكم اخلربة فكلما زادت خربة الفرد اكتسب الفرد لسلوكيات اجيابية متعلقة بالعمل وباملؤسسة
ربات املكتسبة بتكرار التجربة وغري ذلك مما يؤثر على تراكم املعرفة عن طريق اخل بأنه أيضاكما يعرف      

التعلم ينتج عن طريق تراكم  أنوبني هذا التعريف ). 118، ص 2010عنابي بن عيسى، (  السلوك جتاه التغيري
 .مما يؤثر على سلوكه األعمالة عن تكرار جتاملعرفة وهذا عادة ما يأيت عن طريق اخلربة النا

املرتاكمة ، فكل فرد  واألخطاءاليت يكتسبها الفرد من خالل التجربة  واألفكاراملهارة تعلم  بأنه أيضاويعرف 
 .Wilbur A,1994 , p24)يف العمل  وأخطائهيتلقن من جتربته  أنيستطيع 

ٍ وعلى       بالمؤسسة ينتج عن طريق تراكم  األفرادلتنمية  أسلوبنه أثر ما سبق فيمكن اعتبار التعلم على ا
مما ينعكس ذلك على  ،عرفة المكتسبة من التجارب السابقة وبالضبط من تكرار العملالخبرة والم

  .األهداففتصبح لديهم معارف ومهارات تستثمرها المؤسسة لتحقيق  األفرادسلوك 
خضير كاظم حمود الفريجات و ( عملية تعلم فعالة باملؤسسة، جيب مراعاة املبادئ اآلتية  إحداثجل أمن     

  : )206، ص ص 2009الشعوبي،  وأنعاماللوزي موسى سالمة 

  عملية التعلم مرتبطة برغبة الفرد، فكلما كانت رغبة الفرد قوية للتعلم كلما كانت عملية التعلم
 أسرع؛
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  وإميانالفرد لديه طاقة كبرية للتعلم، ولكن عملية استغالل هذه الطاقة متوقفة على مدى رغبة 
 الفرد بالتعلم؛

 فكلما كان لدى الفرد تعليم سابق كلما زادت  األفراده عالقة كبرية بسرعة تعلم التعليم السابق لدي
 جديدة؛ أمورقدرته على تعلم 

  بإمكان الفرد استخدام معرفته وخربته املكتسبة يف بيئة معينة يف بيئات أخرى، حيث يسهل عليه
 التعامل مع هذه البيئات نظرا ملعرفته وخربته؛

 واألفكاريساعد على زيادة قدرة الفرد على التعلم واكتساب املهارات استعمال مجاعة العمل س إن 
 واملهارات ورفع روح املعنوية؛ األفكاراجلديدة ملا فيها من تبادل 

  املساعدة على زيادة تعلم الفرد هي معرفته بنتائج عمله األمورمن.  
  :شكل اآليتالتعلم يف املؤسسات على انه نظام فرعي وهذا ما يبينه ال إىلوينظر   
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  التعلم كنظام فرعي) 10-5(الشكل
  خمرجات               عمليات                           مدخالت                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إرجاع األثر  
  
  

  209، ص 2009عوبي، خضير كاظم حمود الفريجات و موسى سالمة اللوزي وأنعام الش: المصدر
  

ويبني الشكل السابق أن التعلم يعترب كنظام فرعي  يتكون من مدخالت تتمثل باألساس يف الفرص       
واملشكالت املوجودة لدى األفراد ، تقوم املؤسسة مبجموعة من العمليات تتمثل يف االكتشاف والتحليل 

اهلدف من التعلم وهو السلوكيات اجلديدة واملعدلة  خمرجات من خالل الوصول إىل إىلواملراجعة ليتم حتويلها 
 .يكتسبها األفراد يف العمل اليت واألفكار واملفاهيم واالجتاهات 

ويوجد العديد من أنواع التعلم واليت ميكن االعتماد عليها يف تعليم الفرد للعديد من السلوكيات اليت      
، 2002وجمال الدين محمد المرسي،  إدريسعبد الرحمن ثابت ( املؤسسة ونذكرها كما يلي أهدافتتماشى مع 

  :)174 -166ص ص 

  سلوك جديد
  سلوك معدل

  مفاهيم جديدة
 اجتاهات جديدة

  اكتشاف السلوك اجلديد
  حتليل السلوك اجلديد

  مراجعة الرغبات واالجتاهات
 اسرتجاع اخلربات السابقة

  ومشكالت أضرار
 فرص

 نظام الذاكرة

  نظام 
 القرارات

  نظام
 االجتاهات

  نظام
 الدوافع

  نظام
 اإلدراك

  النظام
 اإلدراكي
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 يركز هذا النوع على استعمال التجارب اخلاصة بالفرد : التعلم املستمد من الشرطية الكالسيكية
وهذا ما يدل  ،اليت جتعله يستجيب لبعض املثريات اليت مل يكن يستجيب هلا من قبل بنفس الطريقة

انه كلما توفر املثري كلما حدثت  أيواالستجابة  -املثري –ارتباط بني املنبه هناك عالقة  أنعلى 
 االستجابة حيث يطلق على هذا النوع باالستجابة الشرطية؛

 التعلم يكون نتيجة السلوك حيث ميكن  أنيرى هذا االجتاه : التعلم املعتمد على الشرطية املؤثرة
 أنكما   ،العقاب أولنتائج باستخدام أساليب التعزيز عن طريق تغيري  االسلوك  أنواعالسيطرة على 

ويف ظل هذا النوع من التعلم فان  ،اليت تتبعه لألحداثيتناقص  كدالة  أوالسلوك املؤثر يتزايد 
الفرد يسلك  أنكما ،العمل لكي حيصل على النتيجة اليت مت تعزيزها  أداءيتوجب على الفرد العامل  

 الل نتيجة معينة؛سلوك معني قد مت تعزيزه من خ
 تتعلم عن طريق مالحظة  أنمن خالل هذا املدخل فان الفرد ميكن : التعلم االجتماعي باملالحظة

وبعدها يعمل الفرد على تشكيل سلوكيات تعتمد على ما مت مالحظته ومبا تتماشى  ،سلوك اآلخرين 
 األفالمن خالل عرض م اإلداريبعض املؤسسات تقوم بالتدريب  أنفمثال جند  ،مع قيمه وثقافته

 ؛اإلداريةاملتنوعة لتنمية املهارات 
 فيها  اليتالفرد يتعلم من خالل جتاربه  أنيعتمد هذا املدخل : التعلم عن طريق احملاولة واخلطأ

ا الفرد ليست حماوالت عشوائية بل هي حماوالت  أنحبيث  ،احملاولة واخلطأ احملاوالت اليت يقوم 
ا متليها عليها الظروف والدوافع اليت تؤثر عليه يف ذلك الوقت وللتوجيه  جتارب يقوم أواستطالعية 

  .يف التعلم عن طريق احملاولة واخلطأ أمهية واإلرشاد
  

 مال البشري الاالستثمار في رأس  5-12
اية القرن العشرين تطورا هائال يف جمال التكنولوجيا،        حتقيق تراكم معريف يف الدول  إىل أدىعرف 

 أهدافهاالعنصر البشري يف حتقيق  أمهيةاملؤسسات  أدركتظهور اقتصاد املعرفة ويف ظل ذلك  إىل أدىاملتقدمة 
وبالتايل انتقلنا من مفهوم  ،هلا بل ثروة دائمة هلا حتقق من خالهلا ميزة تنافسية األساسية األصولمن  أصبحبل 

ت إىلاملؤسسة التقليدية  م مبواردها البشرية وتعظم من استثمارها وتبين عليها املزايا مفهوم املؤسسة احلديثة اليت 
  التنافسية 
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  مال البشريال رأستعريف 
وكذلك حلداثة هذا املوضوع  ،ال البشرية نظرا لتعدد وجهات النظرلرأس امللقد تعددت التعاريف املقدمة      

  :اآلتيةوميكن بيان التعاريف 
 واملعارف و املعلومات واملؤهالت  املدرجة يف فكر األفراد  رأس املال البشري هو خمزون املهارات   

خمزون ال البشري هو امل رأس أنواعترب هذا التعريف  .)34، ص2012، ، إبراهيمشريفي ( 
املؤسسة والذي ميكن استخدامه بشكل مناسب لتحقيق األهداف  أفراداملهارات املتواجد لدى 

 والتفوق على املؤسسات املنافسة؛
 بن ثامر كلثوم وفراحتية العيد، ( العاملون  األفرادملال البشري هي املعرفة اليت ميتلكها ويولدها ا رأس

 األفرادوهناك معرفة يولدها  األفرادهناك معرفة ميتلكها  أنوبني هذا التعريف  .)03، ، ص2011
 رها؛تعمل على توليد واكتشاف هذه املعارف والعمل على استثما أنوال بد على املؤسسات 

 وامليزة التنافسية  واإلنتاجية  اإلبداعغري ملموس داخل املؤسسة، يعزز  أصلاملال البشري هو  رأس
ولقد ركز هذا التعريف على بيان الدور  .) .Woodhall, M. 1987, p221-223( واالبتكار

بداع ميكن من تعزيز  التنافسية والرحبية وإدارة عمليات اإل إذمال البشري  الرأسالذي يلعبه 
  .واالبتكار  لدى املؤسسات

المال البشري بأنه هو أصل غير ملموس يتكون من األفراد  رأسومن خالل ما سبق يمكن تعريف      
من خالل معارفهم ومهاراتهم ومعلوماتهم وخبراتهم والتي من الممكن أن  المؤسسةالعاملين داخل 

تها وتنافسيتها وبقائها في ظل المنافسة استغلت بالشكل الصحيح أن تحقق المؤسسة وتعزز من ربحي
كما يمكن من اإلدارة الفعالة لإلبداع واالبتكار الذي يمثل ميزة أساسية في المؤسسات   ،الشديدة
  .الحديثة

  
      أهمية رأس المال البشري

                غري امللموسة يف املؤسسة  األصولمن ألي مؤسسة وهو رأس املال البشري هو رأس مال هام        
)Angela Baron & Michael Armstrong,2007,P05  (، جناح املؤسسات يف حتقيقها  أساس أن و

فيما  إجيازهاالكبرية له واليت ميكن  لألمهيةمرتبط ارتباطا وثيقا باالستثمار يف رأس املال البشري، نظرا  ألهدافها
  :)07صفرعون امحمد و محمد ايليفي، ،( اآليت
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 التكوين  أواجلديد من ناحية التدريب  األعداداملوارد البشرية  إعداداالقتصادية هو  مفتاح التنمية
 التعليم؛ أو
 التقدم العلمي للدول مرتبط بتنمية املوارد البشرية مبا يتماشى مع العلوم والتقنيات احلديثة؛ 
 امليزة  شرية والذي من خالله حتقق املؤسساتبواالبتكار يكون من خالل املوارد ال عا اإلبد

 التنافسية؛
  التنسيق بني خمتلف عمليات املؤسسة؛ أساسالعنصر البشري هو 
  خللق الدخل؛ أساسييعترب املورد البشري كمورد 
 من خالل املورد البشري ميكن تنويع هيكل االقتصاد من خالل االعتماد على خمتلف القطاعات؛ 
 ؛ميكن من بناء امن واستقرار الدول من خالل خمتلف مؤسساته 
 يساهم يف اخلدمات االجتماعية والتطوعية؛ 
 يزيد من الوالء للوطن من خالل العمل على ترسيخ احلضارة والرتاث؛  

  أبعاد االستثمار في رأس المال البشري
وكذلك حتقيق امليزة  ،كلها ختدم التنمية االقتصادية  األبعاداملال البشري له العديد من  رأساالستثمار يف  إن    

  )24ص،2009شلتوت،   خضر أماني :(على مستوى املؤسسة ونوجزها فيما يليالتنافسية 
 ذا اجلانب له  دليل على التنمية احلضارية للمجتمع والذي سوف  االهتمامإن : البعد الثقافي

كما يعمل على ،واللغوية  واألدبيةيعمل على زيادة معرفة الفرد ومتسكه بوطنه ومعتقداته الدينية والرتاثية 
ذا اجلانب وان  أنومن هنا كان حلي على الدول  ،ة الوعي لديه بكل متطلبات احلياة لديهزياد تم 

تقوم بزيادة نسبة املثقفني الن ذلك دليل على تطورها العلمي والذي ال حمالة انه يعمل تطور املؤسسات 
 وتنميتها؛
 إىل موارد بشرية مؤهلة ومدربة ال شك أن التنمية االقتصادية حتتاج يف حتقيقها :  البعد االقتصادي

لذلك جند أن الدول املتقدمة تويل اهتماما كبريا باالستثمار يف مواردها البشرية من خالل تدريبها 
الفرد املدرب واملؤهل سوف تكون له فرص  أنوتأهيلها حىت حتقق التنمية االقتصادية املنشودة ، كما 

مضافة تسهم يف تنشيط الدورة االقتصادية، وهذا أيضا أكرب للعمل جبدية وتفان مما جيعله حيقق قيمة 
 سوف ينعكس اجيابيا على املؤسسات الدول لتحقق أهدافها؛
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 إن التدريب والتكوين سوف يعمل على تنمية القدرات الذهنية والفكرية لدى :  البعد االجتماعي
لقدرة على التحليل الفرد ويعدل من سلوكه ويكون أكثر اعتداال وفهما للمشكالت بل تصبح لديه ا

م  والتفسري  ويصبح لديه نسبة كبرية ومن الشعور بالذات ، كما يعمل على زيادة والء العمال ملؤسسا
 وفهم خمتلف العالقات اإلنسانية املوجودة بداخل املؤسسة مما يعزز من تنافسيتها؛

 درة على البحث إن هذا اجلانب سوف يوفر الكوادر والكفاءات اليت لديها الق: البعد العلمي
والتطوير  واإلبداع واالبتكار مما يسهم يف التقدم التقين للدول كما يسهم يف امتالك املؤسسات 

ا التنافسية   .لتكنولوجيا متقدمة تعزز من ميز

  الخصائص األساسية لرأس المال البشري
ا عن غريه من امللرأس     محمد ( يف اآليت إجيازهاكن ومي ،رأس املال أنواعال البشري خصائص متيزه وخيتص 

  :)25-24، ص ص 2010،دهان
 هناك معارف  أنحيث  ،مها الفطري واملكتسب أساسينيرأس املال البشري له مكونني  إن

ميكن استثمارها وتوليدها وتفعيلها لالستفادة منها االستفادة  اإلنسانومهارات تكون فطرية ختلق مع 
سب مع مرور الوقت ومع تقدم خربة الفرد يف جمال هناك معارف ومهارات تكت أن اكم،القصوى 

كبرية جدا وهي اليت يتدرب عليها الفرد سواءا كانت   أمهيةهلا  أيضاالعمل وجمال احلياة بشكل عام وهي 
جل املؤسسات  أنلذلك جند  ،من حيث العمليات أومن حيث التكنولوجيا  أومن حيث السلوك 

مريب مواردها البشرية العمالقة ختصص ميزانية ضخمة من اجل تد  إمياناللمهارات واملعارف  وإكسا
 باالستثمار يف هذا اجلانب؛ إالمنها بان امليزة التنافسية ال تتحقق 

 وميكن تصنيف  ،هي  املعارف والكفاءات كرباأل األمهيةاملال البشري ذات  رأسمكونات  أكثر
 :إىلاملال البشري وفقا لنوعيتهما  رأس

 الكتابة: ة اكتساب املعارف واملؤهالت العامة مثلجيكون نتي:  العاماملال البشري  رأس     
 القراءة، واحلساب؛ و
 ينتج عن طريق اكتساب معارف ومؤهالت خاصة مثل املعارف : رأس مال بشري خاص

 .معارف خاصة مبؤسسة معينة أووظيفة معينة، سلوكيات تعامل معينة  أواملرتبطة بعمل 
 مال بشري عملية مستمرة تتطلب ما يلي رأساب عملية تكوين و اكتس إن: 

 مورد مالية معتربة؛ 
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  وقت كاف لذلك؛ 
 بذل اجلهد الالزم لذلك. 
 التعليم  إىلكما حيتاج   ،اخلربة والتدريب يف جمال العمل إىلاملال البشري حيتاج  رأستطور  إن

 مع كل ما هو جديد؛فهما للعمل وأكثر  تأقلما  أكثروالتكوين حىت يصبح األفراد أكثر حنكة و 
  رأس مال البشري يتقادم مع مرور الزمن نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجيا ومن مثة ال بد من العمل

ا املؤسسة؛ تأقلما أكثرعلى جتديده ليصبح   مع كل الظروف واملواقف اليت متر 
  ل يف تقدمها وتطورها املال البشري من احد املصادر الرئيسية للدخل اليت تعول عليها الدو  رأسيعترب

 .وكذلك بالنسبة للمؤسسات لتحقيق امليزة التنافسية

  :مكونات رأس المال البشري
اهناك مكونات لرأس املال البشري ال بد من العمل على       بالشكل اجليد حىت نتمكن من االستثمار  إدار

  :)91-89، ص ص2008الصفار،  وإسماعيلحمد عبد أ( الصحيح للموارد البشرية  وتتمثل هذه املكونات يف
 ا املعرفة اليت من املمكن :  معرفة العاملين من خالل مجع وتفسري  األفرادتوجد لدى  أنويقصد 

 :منها لتصبح معلومة ذات قيمة، ومنيز  بني نوعني من املعرفة واالستفادةاملعلومة املقبولة  
 ادية لدى املؤسسة مثل وهي املعرفة اليت تكون خمزنة يف الوسائل امل: معرفة صرحية

   الصور أووميكن جتسيدها عن طرق النصوص  ،املستندات  أواملخططات   أو األرشيف
 أساليبعن طريق  لألفرادوميكن توصيلها  األفرادالرمز  وتكون هذا النوع متاحة جلميع  أو

 التدريب ممثل احملاضرات او الندوات؛
 األفراد واليت يصعب نقلها وحتويلها  وهي املعرفة املوجودة يف عقول: معرفة ضمنية

ا مثرة اخلربة الشخصية؛  لآلخرين أل
 لفرتة يف املؤسسة سوف يكتسبهم معارف مرتاكمة سواء كان  األفرادعمل  إن : خبرة العاملين

ا ومن  أوذلك من الوظيفة احلالية   :الكبرية للخربة نذكر ما يلي األمهيةالوظائف السابقة اليت مت القيام 
 تقليل من تكلفة التدريب؛ال 
 التقليل من الوقت املخصص للتدريب؛ 
 حتقق معرفة لنوع السلوكيات اليت جيب سلوكها يف مجيع املواقف؛ 
 ة كبرية بعملية الرتقية داخل املؤسسةقهلا عال. 
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 أنواعمن خالل العمل والتجربة ومن  األفرادوهي القدرات اليت يكتسبها :  مهارة العاملين 
 :ر ما يلياملهارات نذك
 مهارة التخطيط؛ 
 مهارة التنفيذ؛ 
 مهارة التنسيق؛ 
 مهارة الدعم؛ 
 مهارة التحقيق؛ 
 مهارة التجديد؛ 
 مهارة التقييم؛ 
 ؛مهارة الرتكيز 
 اء  .مهارة اإل

 مجاعة  أووهو ذلك االجتاه الذي يكون بداخل األفراد سواء يف صورة فرد : معنويات العاملين
ا تتجسد من خالل روح الفرق الذي يعمل بصورة ألوبكل جدية والذي يدفعهم حنو العمل أكثر  

متكاملة لتحقيق هدف مشرتك وبكل تعاون وتفاهم وبعيدا عن كل الصراعات فبزيادة الروح املعنوية 
 يعين زيادة يف حتقيق أهداف املؤسسة؛

 لى ارض خلق الفكرة وجتسيدها ع إىلواالبتكار  اإلبداعيشري :  االبتكار والتجديد للعاملين
الواقع واالستفادة منها يف تطوير املؤسسة ونقلها نقلة نوعية حتقق هلا البقاء واالستمرار  وعادة ما 

 :إىليصنف 
 ابتكار فين؛ 
 ابتكار سلعي؛ 
 تكار يف العمليات؛با 
  إداريابتكار. 

  :الفكرة على ارض الواقع، فان االبتكار مير باملراحل التالية إجياد وألجل 
 إجياد الفكرة؛ 
 التجريب املبدئي للفكرة؛ 
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 حتديد املالئمة؛ 
 التطبيق النهائي للفكرة. 

 

  رأس المال الفكري 5-13
   بناء امليزة التنافسية يف  أركان، كونه يعد احد األخريةاملال الفكري يف اآلونة  برأسلقد تزايد االهتمام     

احلديث هلا الذي يركز على املعرفة من خالل  املفهوم إىلانتقلنا من املفهوم التقليدي للمؤسسة  ألننااملؤسسة، 
ا وتنميتها وتطويرها يف ظل اقتصاد مبين على املعرفة،  املؤسسات ضرورة حتمية التوجه حنو  أمام أصبحاكتسا

  .االهتمام برأس املال الفكري لتحقيق امليزة التنافسية
  مفهوم رأس المال الفكري

ولذلك فال  ،ال الفكري باعتباره موضوع حديث وجدير  بالبحثامللرأس لقد تعددت املفاهيم املقدمة ل    
  :)43، ص2010محمود علي الروسان ومحمود محمد العجلون، ( عن تعدد هذه املفاهيم واليت نذكر منهاغرابة 

 معارف صرحية : رأس املال الفكري  هو  جمموعة من املوارد املعلوماتية متكونة من نوعني من املعارف
لظاهرة واليت يهل احلصول عليها والتعبري عنها وكتابتها ونقلها لآلخرين، ومعارف ضمنية وهي املعارف ا

ا مبنية على اخلربات الشخصية؛  يصعب احلصول عليها أل
  ا املؤسسة على خريها من املنافسني من خالل االعتماد رأس املال الفكري هو قدرة تتميز وتتفوق 

 مليزة التنافسية وتسهم يف زيادة القيمة للمشرتين؛على املهارات املختلفة اليت حتقق ا
  رأس املال الفكري هو املوجودات التنافسية حيث من خالهلا تستطيع املؤسسة التنافس ألجل البقاء

 .واليت تقوم بعملية التطوير االسرتاتيجي من خالل دعم اإلبداع واالبتكار بداخلها

لفكري يتمثل في كل الموجودات التنافسية التي تقوم ومن خالل ما سبق يتبين إن رأس المال ا      
على المعرفة لدعم وتعزيز الميزة التنافسية والتي تقسم إلى معرفة ضمنية ومعرفة صريحة وكال هاتين 

  .المعرفتين تعتمد على دعم وتنمية اإلبداع  واالبتكار
  : )43ص، 2010جلون، محمود علي الروسان ومحمود محمد الع(اآلتيةكما ميكن تقدمي املالحظات 

 رأس املال الفكري هو جزء من املوارد البشرية املوجودة بداخل املؤسسة؛ إن 
  املال الفكري هلم مستوى معريف عال وهي فئة حمددة من العاملني؛ رأساجلزء الذي ميثل 
 ال ميكن االستغناء عن هذه الكفاءات واملهارات وخاصة يف ظل هذا العصر  املبين على املعرفة؛ 
   للمؤسسة؛ -املادية –رأس املال الفكري هو موجودات غري ملموسة تؤثر يف املوجودات امللموسة 



  

267 
 

اإلطار النظري لتنمية الموارد البشرية .........................................الفصل الخامس   

  من اجل  األمديكون عن خطة منسقة وطويلة  وإمنااملال الفكري عن طرق الصدفة  رأسال يتولد
 حتقيقه؛
   ة؛وقت كبري و جهد عال وتكلفة مرتفع إىللبناء رأس املال الفكري فان املؤسسة حتتاج 
 يف هذا العصر فان أهم ميزة تنافسية متلكها املؤسسات هي رأس املال الفكري. 

  المال الفكري رأس أهمية
 الفكري املال رأس" املال الفكري  رأساالستثمار يف  أمهيةمربزا  ) BROWN ،1988(يقول العامل      

بالغة يف بقاء  أمهيةاملال الفكري  رأسلوبالفعل فان " غري املستثمر عملية ميكن تشبيهها بالذهب غري املستخرج
أمهية رأس املال  إبرازواستمرارها يف عصر لغته املعرفة والبقاء فيه ملن حيسن امتالكها وتسيريها، وميكن  املؤسسة

  ):07ص،2011رابح عرابة وحنان بن عوالي، (  الفكري من خالل

  وتصبح املؤسسة تفكر  وتطبق  للمؤسسةيعمل رأس املال الفكري على تنمية القدرات اإلبداعية
 الفكرة قبل املنافسني؛

  املنتجات ذات  أوكرب عدد من العمالء من خالل تقدمي اخلدمات ذات اجلودة العالية أجذب
 املواصفات املطلوبة ومن مثة العمل على تعزيز والئهم؛

  ا بكل فعالية ممكنة مما يكسب املؤسسة ميزة تنافسية من خالل ربح التحكم يف الوقت وإدار
ا سوف تعمل على تقليله إىل حدوده الدنيا؛  الوقت بني ابتكار وآخر  أل

 تعزيز القدرة  التنافسية للمؤسسة؛ 
 خفض التكاليف؛ 
 البيع بأسعار تنافسية؛ 
 التعديالت اجلوهرية على كل شيء ويف الوقت املناسب وبالتكلفة املناسبة؛ إدخال إمكانية 
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  لفكريمراحل تكوين رأس المال ا
  :الفكريرأس املال  مراحل تكوينيبني  املوايلالشكل 

 مراحل تكوين رأس المال الفكري )11- 5(شكل ال
  
  

  
  
 
 
 
  
  
  

  2بشير عبد العظيم البنا،  ص: المصدر
وقت وجهد واستثمارات  إىلتكوين رأس املال الفكري حيتاج  أنومن خالل الشكل السابق ميكن القول     

وتكوين البيئة املناسبة  هاملؤسسة هي اليت تقوم بتكوين وإمنا ،ال يتكون عن طريق الصدفة هألنوتكاليف 
  .للمحافظة عليه

  خطوات عملية إدارة رأس المال الفكري
  :)127ص.،2004ستيوارت،. توماس أ(اآلتيةمتر عملية إدارة رأس املال الفكري باملراحل 

 ا بفعاليــة فهــي تعتــرب   تقــوم املؤسســة بــالتعرف علــى الــدور الكبــري الــذي تلعبــه املعرفــة إذا مــا اســتثمر
  :املوالية األسئلةعلى  اإلجابةكمدخل ووسيلة إنتاج وخمرج، ويتم ذلك من خالل 

  ؟على املعرفة بكثافة املؤسسةإىل أي مدى تعتمد 
 من يتقاضى أجرا موافقا لتلك املعرفة؟ 
 وكم يدفع؟ ومن يدفع؟ 
 يمة القصوى؟هل من ميلك املعرفة خيلق أيضا الق 

  املوالية األسئلةعلى  اإلجابةمن خالل  اإليراداتاملعرفية اليت تولد  األصولالقيام بتحليل كل:  

 
 امتالك

 املعلومات

 

 واملعارف

 املتنوعة

 
ديدة ا  املعرفة

 من

 

إدراكيةمصادر  

 

 مصادرمادية

 
املعرفة  وسطاء

 

 

املعرفة  نقل

ا  واستخدام

 تراكم
 معر
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  ــة والعمليــات وبقيــة مــا هــي اخلــربات والقــدرات والعالمــات التجاريــة واملمتلكــات الفكري
 عناصر رأس املال الفكري اليت ختلق القيمة لك؟

 ورأس املال اهليكلي ورأس مال العمالء؟ ما هو مزيج أصول رأس املال البشري 
  اإلجابــةرســم اإلســرتاتيجية املناســبة مــن اجــل اســتثمار  األصــول الفكريــة بكفــاءة وفعاليــة مــن خــالل 

  :املوالية على األسئلة
 ا ومنوذج رحبها؟ املؤسسةما هو عرض القيمة اخلاص ب  ومصدر حتكمها وسيطر

 وأعماهلا؟ مؤسسةعرفية للما هي االسرتاتيجيات اليت تزيد الكثافة امل 
  ا علــى تفعيــل  للمؤسســةمـا هــي الطـرق واألســاليب الــيت ميكـن مـن خالهلــا أن تزيــد قـدر

 أصوهلا الفكرية؟
  بتحويـل (أن حتسن النتائج عن طريق إعادة هيكلة األصول الفكرية  للمؤسسةهل ميكن

 ؟)رأس املال البشري إىل رأس مال هيكلي أو العكس
 اآليتعلـى السـؤال  اإلجابـةءة العمـل املعـريف والعـاملني املعـرفني مـن خـالل العمل على حتسـني كفـا :

 أن تزيد من إنتاجية العاملني املعرفيني؟ للمؤسسةكيف ميكن 
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  مكونات رأس المال الفكري
  :ميكن بيان مكونات رأس املال الفكري من خالل الشكل اآليت 
  

  مكونات رأس المال الفكري )12-5(شكلال

  
Source: Lothgren Anders, 1999,.P124 

  
  27، ص 2011الهاللي الشربيني الهاللي، : المصدر

  
ٍ مــن خــالل الشــكل الســابق فــ      الهاللــي الشــربيني الهاللــي، ( املواليــةيتكــون مــن العناصــر  ين رأس املــال الفكــر ا

  : )27، ص 2011
 ملوجــودة لــدى عمــال املؤسســة وكــل يثمــل يف املعــارف واملهــارات واخلــربات ا:   رأس المــال البشــري

ا واليت تعزز امليزة التنافسية هلا؛  االبتكارات اليت من املمكن القيام 
 ــــــي ــــــةويتمثــــــل يف القواعــــــد ونظــــــم املعلومــــــات والقــــــدرات  :رأس المــــــال الهيكل ــــــة  اإلداري والتنظيمي

 واسرتاتيجيات املؤسسة والعالمة التجارية وكل من له صفة البقاء يف املؤسسة؛
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 ويسمى أيضا برأس املال الزبون وهو املصـادر الـيت تتضـمن عالقـات املؤسسـة : المال العالقاتي رأس

 .ة يف الشركاء والزبائن واملوردينبالبيئة اخلارجية متمثل

  خالصة 5-14
املزايا  قعنصر يف املؤسسة والذي من خالل تتحق أهمال ميكن للمورد البشري الذي نعتقد انه 

قامت املؤسسة بتنميته من خالل وضع الربامج التدريبية املناسبة واختيار  إذا إالن عمله يتمكن م أنالتنافسية 
نقل املعلومات واملهارات والسلوكيات من املدربني  إمكانيةومن مثة  ،والوقت واملكان املناسبة لذلك األسلوب

يف  اإلبداع إىلا سيؤدي به كم  ،سيعمل على رفع كفاءة وفعالية الفرد األمراملتدربني بكل سهولة، هذا  إىل
ذلك باالستثمار يف رأس املال  إىلن ينظر ولقد أصبح اآل ،املؤسسة ككل إنتاجيةسريفع من  األمرهذا و عمله 

انه استثمار يف املهارات واملعلومات واخلربات، ولقد مت يف هذا  ،من هذا االستثمار أعظماستثمار  وأيالبشري 
من اجل الرفع من  األفراداالستثمار يف  أمهية باألمرني يحىت نبني للمعن الفصل بيان ذلك بنوع من التفصيل

م إنتاجية   .مؤسسا
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  تمهيد 6-1

البيئة يف هذا الزمان تتميز  أنوخاصة  ،العوامل املؤثرة على نشاط املؤسسة أهميعترب التغري البيئي 
مستوى البيئة الداخلية من خالل التغري الذي قد حيصل على  ىكان ذلك عل  سواءبالتغري الشديد والسريع 

ا أو ،هيكلها التنظيمي أو ،املؤسسة إسرتاتيجيةمستوى  كما قد   ،يف مواردها أو ،يف ثقافتها أو ،يف منط قياد
السياسية  أو ،االجتماعية أو ،حيدث التغري على مستوى البيئة اخلارجية من خالل التغري يف البيئة االقتصادية

وكل هذه التغريات من  ،التغري على مستوى البيئة اخلارجية املباشرة أيضاوقد حيدث  ،التكنولوجية أو ،والقانونية
  .وهذا ما سيتم بيانه يف هذا الفصل ،تؤثر على توظيف وتنمية املوارد البشرية أنا أش
  للتغييرمدخل 6-2

يعد موضوع التغيري من أكثر املواضيع جدال بني الباحثني واملمارسني اإلداريني، فال يوجد تعريف حمدد 
   وموحد وشامل متفق عليه بينهم، ولعل السبب األساسي يف ذلك هو اختالف الرؤى والزوايا اليت ينظرون 

كما   ، وآخر يركز على نوع التغيريوآخر يركز على مشولية التغيري ،ا، فنجد باحث يركز على أهداف التغيري
مما جيعلها  ،كون أن عملية التغيري تشمل كافة املؤسسات واألفراد بل حىت السلوكياتإىل  يرجع السبب أيضا 

مواكبة للتطورات احلاصلة يف احلياة، ومن اجل اإلملام مبفهوم التغيري سيتم سرد بعض التعاريف املقدمة من قبل 
  :يف اآليتالباحثني 
 غيري عملية تستخدمهما املؤسسة من أجل تصميم وتنفيذ املبادرات املالئمة واليت من خالهلا الت

تستطيع التعامل مع املتطلبات اليت تفرضها البيئة اخلارجية، ومن مثة فان إدارة التغيري تتطلب قيادة 
وما .)29ص ،2012الطيطي، خضر مصباح(حكيمة قادرة على إجياد احللول من أجل حتقيق أهدافها
 :ميكن مالحظته أن هذا التعريف قدر ركز على أمرين مها

 إجياد املبادرات املالئمة؛ 
 ضرورة مواكبة التغريات احلاصلة يف البيئة اخلارجية؛ 
 أمهية القيادة يف إحداث التغيري. 

انه مل وعند التأمل يف هذا التعريف جنده أمهل التغريات اليت حتصل يف البيئة الداخلية للمؤسسة، كما     
االت اليت قد يشملها التغيري   .يفصل يف أهم ا
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  حتويل  إىلبشكل كامل على التنظيم ويؤدي   إدخالهيتم التغيري هو عملية ناجتة عن اجلهد البشري
عند حماوالته إلصالح واقعه للتغلب على املشاكل والقيود اليت حتد  أيضاويكون  ،جوهري يف املؤسسة

 :وما ميكن قوله عن هذا التعريف .)25، ص  2005، م رمضانري( من إشباعه الحتياجاته
  ركز على أن التغيري من صنع البشر، هذا األخري يريد دوما إشباع حاجاته ولن  يتأتى له

 ذلك إال من خالل إجياد حلول للمشاكل اليت تواجهه؛
 اهتم  هذا التعريف حبياة اإلنسان أكثر من التغيري احلاصل يف املؤسسات.  

  التغيري هو عملية إدخال حتسني أو تطوير على املؤسسة حبيث تكون خمتلفة عن وضعها       
 )339ص ، 2009الفريجات، اللوزي والشيهابي،( احلايل، وتتمكن من حتقيق أهدافها بشكل أفضل

  :ومن خالل التعريف السابق ميكن مالحظة ما يلي
 ؛ينات أو التطويرات للمؤسسةاعتبار أن التغيري عبارة عن إدخال مجلة من التحس 
 يضمن التغيري انتقال املؤسسة من وضع حايل إىل وضع آخر؛ 
  حتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية أكرب مما   أنمن خالل إحداث التغيري ميكن للمؤسسة

 ؛كانت عليه
     إال أن هذا التعريف قد أمهل أن التغيري حيدث نتيجة ملواكبة التغيريات احلاصلة يف البيئة

  .الداخلية واخلارجية للمؤسسة
  االت العمل كافة يف املؤسسة، وهذا يتطلب التغيري هو إعادة اهلندسة وهو مبثابة إعادة تصميم 

         نظرة مشولية من طرف القادة، وحتديد لألهداف بدقة وتوفري الدعم املناسب من قبل 
الفريجات، اللوزي والشيهابي، ( بإعادة تكوين نفسها  للمؤسسةاإلدارات، وإحساس باحلاجة الفعلية 

 :وما ميكن مالحظته عن هذا التعريف ما يلي. )340ص، 2009
 دف  ،اعتبار التغيري مبثابة إعادة اهلندسة أو ما يسمى باهلندرة إدخال  إىلوهي طريقة 

           حتسينات مستمرة عن طريق رفع كفاءة وفعالية العمليات املتبعة داخل 
ا لتحديد الكيفية اليت  املؤسسات، واألساس فيها هو ضرورة نظر املؤسسات يف عمليا

 ميكن أن تقوم بأفضل بناء هلذه العمليات من اجل حتسني كيفية سري األعمال؛
 يتطلب جناح التغيري نظرة مشولية ثاقبة من طرف القادة؛ 
 هذه العملية ال بد من حتديد األهداف بدقة وتوفري الدعم املناسب لنجاح. 
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 هذا التعريف قدر ركز أساسا على املتطلبات اليت جيب توفريها يف املؤسسة لنجاح  إن
عملية التغيري، وبالفعل فانه ال ميكن التحدث عن التغيري دون توفري الشروط املالئمة 

إال انه يف املقابل جنده قد أمهل . لنجاحه وخاصة ما تعلق منها بالقيادة وظروف العمل
  .اب اليت تؤدي إىل إحداث التغيري وخاصة منها التكيف البيئياألسب

  :ومن خالل ما سبق من تعاريف للتغيري ميكن وضع تعريف مقدم من طرف الباحث للتغيري كما يلي    
التغيير هو عملية ناتجة عن جهد بشري، مخطط يحصل بسبب التغيرات المتسارعة الحاصلة في       

والخارجية للمؤسسة، هذه األخيرة تجعلها أمام العديد من المشاكل والقيود التي تعيق البيئة الداخلية 
تحقيق األهداف، مما يجعل البحث عن الحلول المناسبة أمر حتمي والزم بل ال مفر منه لتحقيق 

   وكل هذا سوف يضمن انتقال المؤسسة من حال آنية  إلى حال  مستقبلية أفضل  ،التكيف البيئي
  :أي أن التغيير منها،

 عملية خمططة؛ 
 عملية موجهة؛ 
 عملية هادفة؛ 
 عملية مقصودة؛ 
 الداعي األساسي للتغيري هو التكيف البيئي. 

ن تعرف املزايا اليت أمبا أن التغيري أمر حتمي والزم للمؤسسات فال بد هلا أن تعمل على مواكبته و      
ذا املوضوع إميانا منهم  يقدمها هلا من اجل االستفادة منها، لذا جند أن علماء اإلدارة من قبل قد اهتموا 

ريم (   price pritchettبأنه أمر ال بد منه بل وجيب على املؤسسات االستعداد له دائما، فمثال يعرب 

 أنطريقة الدمار اخلالقة أو طريقة اختالق الدمار حيث  مبثابة بأنهعلى التغيري  )21، ص2005رمضان، 
املؤسسات اليت ليس هلا القدرة على التكيف مع التغيري وبسرعة جيب استبداهلا بأخرى هلا القدرة على اجناز 
األعمال بكفاءة وفعالية عالية وباستطاعتها التكيف املستمر مع التغريات اليت حتدث يف بيئتها، يف حني جند 

نه أشار إىل أكما جنده   ،قد عاجل التغريات االجتماعية ومدى تأثريها على األفراد واملؤسسات durckerأن 
   .أمهية العامل الفين أو التنفيذي واىل أمهية العامل الذي ميتلك املعرفة

ذا املوضوع نظرا لألهداف اليت يصبوا إىل الوصول إليها     ازها من واليت ميكن إجي ،ويرجع اهتمام الباحثني 
 :املوايلخالل الشكل 
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  أهداف التغيير) 1- 6(شكل رقم ال  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

 30، ص2005ريم رمضان، : المصدر
 

تقوم بالتغيري ة املؤسس أن إذ .اجيايب يف املؤسسة وليس سلبيا أمرالتغيري  أنومن خالل الشكل السابق يتنب     
 .أهدافهاحتقيق  إىلالتغريات البيئية من اجل الوصول  اكبةألجل مو 

   ) 34ص  ،2007، محّمد عمسيب عثمان حنان( : حيقق التغيري األهداف اآلتية
   ؛باألداءاالرتقاء  إىليؤدي التغيري 
  ؛اإلدارةيسهم يف زيادة التعاون بني العمال وبني 
 تقليل معدل دوران العمل والغيابات؛ 
 تطوير املوارد البشرية وجعلها مرتاحة يف عملها؛ 
 التوازن  والتوافق مع البيئة احمليطة؛ إجياد 
  ؛السلوك يف املؤسسات أمناطتطوير 
  حل املشكالت واختاذ القراراتزيادة القدرة على. 
  

  أهداف
 

 التغییر

 الحفاظ على الحیویة الفاعلیة

 تنمیة القدرة على االبتكار

 الرغبة في التطویر  إزكاء

 التوافق مع متطلبات الحیاة

 من القوة أعلىدرجة  إلىالوصول 



 

277 
 

التغير في بيئة المؤسسة وعالقته بتوظيف وتنمية الموارد البشرية ..............الفصل السادس   

       يف وذلك حسب املعيار املستخدم يف التقسيم واليت نذكرها  ،يوجد العديد من األنواع للتغيري        
  ):393-392ص ص ،2009أحمد الخطيب وعادل سالم معايعة،(  اآليت

 ويقسم التغيري حسب هذا املعيار إىل التغيري اجلزئي وهو يتمثل يف التغيري  :حسب درجة الشمول
أو التغيري يف  ،الذي يشمل جانب واحد فقط دون اجلوانب األخرى مثل التغيري التكنولوجي

وما يعاب عليه انه قد يؤدي إىل عدم توازن يف املؤسسة فقد تكون هناك جوانب  ،األهداف
ا جيدا وبقاء بعض اجلوانب األخرى متأخرة وهذا سوف يعمل على  متطورة جدا نتيجة لالهتمام 
التقليل من فاعلية التغيري، أما النوع اآلخر فهو التغيري الشامل الذي يهتم بكافة جوانب املؤسسة 

نت تكنولوجية أو إنسانية أو اجتماعية وهذا النوع مناسب للمؤسسة وجيب أن تعمل على سواء كا
 تفعيله ألنه سوف يعمل على إجياد توازن داخل املؤسسة من خالل تطور مجيع اجلوانب؛

 ويقسم إىل التغيري املادي والتغيري املعنوي، أما التغيري املادي فهو ذلك  :حسب طبيعة التغيير
وأما التغيري املعنوي فهو  .يشمل اجلانب التكنولوجي مثل تغيري يف اآلالت واملعدات التغيري الذي

إذ ال بد على املؤسسات أن توازن بني التغيري  تغيري حيدث يف اجلانب النفسي والسلوكي للعمال
 املادي والتغيري املعنوي حىت ال يكون هناك فجوة بينهما ومن مثة عدم حتقق أهداف التغيري؛

 حسب هذا املعيار يقسم التغيري إىل تغيري سريع حبيث تكون مدته قصري  :رعة التغييرحسب س
وبالتايل فان مدته طويلة وعادة ما يكون التغيري  ،وتغيري تدرجيي وهو تغيري يتطلب وقتا طويال

 البطيء أكثر قبوال من السريع؛
 يع مناطق الدولة دون ويقسم إىل التغيري القومي وهو تغيري يشمل مج :حسب المجال الجغرافي

استثناء وتغيري إقليمي وهو تغيري يكون يف إقليم دون إقليم آخر مثل ما تقوم به الدول العربية من 
 وهذا يؤدي إىل عدم توازن بني املناطق اجلغرافية؛ ،إحداث تغيري يف املدن دون املناطق الريفية

 كون مقصود وصادر من قيادة تغيري متعمد ي: م إىل ثالثة أنواعقسوي :حسب مصدر التغيير
املؤسسة من خالل اختاذ إجراءات وقواعد حلل املشكالت، وتغيري مفروض وهو التغيري الذي ال 

يصدر من جهة أخرى أعلى منها مثل القوانني احلكومية أو توصيات  وإمنادخل إلدارة املؤسسة فيه 
الثالث فهو تغيري تكيفي وهو  النوع أما .التطبيق إالفما على املؤسسة  ،صادرة من جهات رمسية

العمال أن يتكيفوا مع  انه ليس رمسي حيث حياول آيتغيري يصدر من املرؤوسني دون علم املدير 
 .بعض املتغريات وعادة ما ينتج عند مواجهة مشكل استثنائي أو تطوير بعض أنشطة العمل
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 :األنواعيبني خمتلف هذه  اآليتوالشكل  
 التغيير أنواع) 2-6(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث : المصدر
عديدة ختتلف باختالف  أنواعالتغيري اليت حتص يف املؤسسات، وهي  أنواعلقد خلص الشكل السابق 

  .املصدر أوالسرعة  أوالطبيعة  أوفقد يكون التقسيم حبسب الشمول  ،اهلدف من التغيري

 أنواع التغییر

  الطبیعة  السرعة المصدر
 

 الشمول

 جزئي

 شامل

 مادي

 معنوي

 سریع

 تدریجي

 متعمد

 مفروض

 تكیفي



 

279 
 

التغير في بيئة المؤسسة وعالقته بتوظيف وتنمية الموارد البشرية ..............الفصل السادس   

ماشي مع املتطلبات والتغريات للت يالتغيري أمر حتمي ال مناص للمؤسسات منه باعتباره ضرور  أنمبا       
والتفاعل معه بشكل  إحداثهجل أتوليها املؤسسات للتغيري من  أناليت جيب  األمهية وألجلاحلاصلة يف البيئة، 

ذه العملية  إدارةتقوم باستحداث  أنجديد وضمان جناحه خلدمة صاحلها، كان لزاما على املؤسسات  للقيام 
ال حول ك جند اختالف شديد بني الباحثني يف لالتغيري ولذ إدارةوهي  أال، األمهيةالبالغة   إعطاءهذا ا

  :، ومن التعاريف املقدمة هلا جنداإلدارةمفهوم دقيق وشامل هلذه 
 عملية التغيري من خالل ضمان حتول املؤسسة من  إحداثاملسؤولة على  اإلدارةالتغيري هي  إدارة

  العليا اإلدارةة معينة وهي عادة تكون من اختصاصات يواقع مرغوب خالل مدة زمن إىلواقع حايل 
 إدارةرجع أنه أوما نالحظه حول هذا التعريف  ،) 177، ص2012حمد الطراونة وآخرون، أحسين ( 

العليا، لكن  اإلدارةالتغيري والذي عادة ما يكون من اختصاصات  بإحداثعملية القيام  إىلالتغيري 
فمثال يف مؤسسات كبرية  ،باختالف نوع وحجم املؤسسات التغيريهذا التعريف مل يفصل يف 

يف مؤسسات صغرية ومتوسطة ونظرا لصغر حجمها  أما ،خاصة بالتغيري إدارة إىلاحلجم قد حنتاج 
االعليا  اإلدارةتكون من اختصاصات  وإمنا ،اإلدارةفانه قد ال حيتاج ملثل هذه  تستطيع القيام  أل

 املوكلة هلا؛ األعمالمبختلف 
 حال  إىلنقل املؤسسة من حال  إىلة املقصودة واهلادفة اليت تسعى التغيري هي تلك العملي إدارة

 اأيض، وهو )176، ص2012حسين احمد الطراونة وآخرون، (  منها وحتقيق التكيف البيئي  أفضل
ا التغيري؛  تعريف ركز على هدف التغيري الكلي ومل يركز على الوظائف واملراحل اليت قد مير 

  فعالية إلحداث التغيري بقصد خدمة با و يية استخدام أفضل الطرق اقتصادالتغيري عن كيف إدارةتعرب
 .)27، ص2008حماد محمود الرقب، ( أهدافه واالضطالع باملسؤوليات اليت متليها أبعاد التغيري الفعال

التغيري  إلحداثالطرق  أجنع إجيادالتغيري مبثابة  إدارةوما يالحظ حول هذا التعريف انه قد اعترب 
 بكل كفاءة وفعالية؛ وإجناحه

اومن خالل ما سبق من تعاريف ميكن           ىالطرق والسبل المثل إيجادعملية : تعريف إدارة التغيري بأ
      أخرىوضعية  إلىتغيير ايجابي ينقل المؤسسة من وضعية  إحداثالتي من خالله يمكن للمؤسسة من 

كما يكون   ،مستقلة تشرف عليها إلدارةكما قد توكل   ،العليا اإلدارةوهذه العملية قد تقوم بها  ،أفضل
التغيير، وإدارة التغيير  إحداثمن وظائفها القيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على عملية 

لماما وفهم عميقا للتغيير وآثره المرتقبة على وضعية المؤسسة، كما يتطلب أيضا استعداد اتتطلب 
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 أهموميكن بيان  .يئة األفراد له وتوفير المدخالت الالزمة بالنوعية المطلوبةمسبق له من حيث ته
  :خصائصها من خالل الشكل املوايل

  التغيير إدارةخصائص ) 3-6(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  18، ص2003الخضيري محسن احمد ، :  المصدر
ال ميكن للمؤسسة أن تنجح يف التغيري إال إذا قامت مبراعاة توفر نه أ السابق ما يتبني من خالل الشكل    

ا اإلدارة املسؤولة على إحداث التغيري وعدم مراعاة  ،خصائصه ا إدارة التغيري أل تم  وهذه اخلصائص 
  .ذلك سيؤدي إىل مزيد من املقاومة

 القدرة  على االبتكار والتطویر

 القدرة على التكیف السریع    

 خصائص
 إدارة  
 التغییر
 

 االستھدافیة

 الواقعیة

 التوافقیة      

 الفاعلیة      

 المشاركة

 الشرعیة

 اإلصالح    

 الرشادة      
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ا ومعرفتها جيدا قصد تطبيقها           تتكون إدارة التغيري من جمموعة من املراحل، جيب على املدراء اإلملام 
مرحلة معينة  إىلفال ميكن الذهاب  ،ري ، وهي خطوات متتابعة جيب احرتام تتابعهاللوصول إىل أهداف التغي

ا تشكل نظاما مستمرا فعندما يتم الوصول  ،دون املرور على املرحلة اليت قبلها ٍ هدف معني ف إىلأل نه يتوجب ا
بد من العمل  ال تكتفي بذلك بل ال املؤسسةمستوى معني فان  إىلوعند الوصول  ،التخطيط ألهداف أخرى

وضع آخر متقدم من خالل تبين فلسفة التغيري، ومن املراحل األكثر شيوعا بني الباحثني إلدارة  إىلللوصول 
  الشكل اآليت   يبينها التغيري

 التغيير إدارةمراحل ) 4-6(الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Source: Harvery and Brown, 2001, p22  

   
  
  

  
 استمرارية التغيري والتطوير

  حتديد احلاجة
 للتغيري

  بنيحتديد العالقة 
وكيل التغيري 

 واملؤسسة

التنفيذ والرصد 
واملتابعة وترسيخ 

 التغيري

  
 التشخيص

 

تطوير اخلطط 
واإلسرتاتيجية 
 واساليب التنفيذ
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، 2013ماجد عبد المهدي مساعدة، (  : التغيري تتمثل يف إدارةمراحل  أنيتبني  السابق ومن خالل الشكل   
  ):349 -347ص ص

 مراحل إدارة التغيري، وهي مهمة  منتعترب هذه املرحلة هي املرحلة األوىل : تحديد الحاجة للتغيير
جدا الن جناحها يعترب كتمهيد لنجاح بقية اخلطوات القادمة وجناح التغيري بصورة عامة، وتنشأ احلاجة 

 :للتغيري من
 تزان الداخلي؛الالشعور بعدم ا 
 الشعور بعدم االتزان مع املنافسني؛ 
 ضغوطات بيئية. 

د حاجة املؤسسة للتغيري بشكل واضح ولكل من هلم دخل بالتغيري كمسؤويل التغيري يوجيب حتد       
  والعاملني الن ذلك يعترب كمشاركة يف صنع قرار التغيري مما سيحد من مقاومته؛

  للقيام بالتغيري يتم تعيني وكيل التغيري والذي قد   :والمؤسسةتحديد العالقة بين وكيل التغيير
 :يكون

 حد مديري املؤسسة؛أ 
  ؛اإلدارينيجلنة من 
 خبري خارجي. 

  :وضعوخالل هذه املرحلة يتم 
  إعطاء الرأي واالنطباع األويل حول التغيري ووضعية املؤسسة وإمكانية حتقيقه من طرف

 مسؤوليه؛ أووكيل التغيري 
  بني خمتلف الفاعلني يف املؤسسة حول التغيري؛ اآلراءتبادل 
  جناح التغيري من عدمه؛ إمكانيةتقدير احتمال 
  توقيع العقد بني املؤسسة ووكيل التغيري يتضمن الشروط والواجبات وهذا مبوافقة

 .الطرفني
 هذه املرحلة مهمة جدا يف جناح حياة التغيري، حيث يتم: إجراءات المعاينة والتشخيص: 

 مجع كل املعلومات املتعلقة باملؤسسة؛ 
 استخدام املعلومات يف حتديد مشاكل املؤسسة؛ 
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 حتديد وبدقة األسباب اليت أدت إىل حدوث خمتلف املشكالت. 
 يتم رسم  إذهي مرحلة بداية التغيري الفعلية : إعداد الخطط اإلجرائية واالستراتيجيات واألدوات

 :خالل هذه املرحلة
 رسم اخلطط؛ 
  ؛واالسرتاتيجياتوضع السياسات 
 حتديد برامج التغيري؛ 
  التغيري؛ أدواتحتديد 
 حتديد التدخالت امليدانية. 

دف هذه املرحلة إىل حل املشكالت اليت مت تشخيصها يف املرحلة السابقة     .و
 بعد القيام بعملية حتديد املشكالت وحتديد اخلطط واالسرتاتيجيات والسياسات : التطبيق

ءات الالزمة للقيام بالتغيري، تأيت مرحلة التطبيق الفعلي هلذه اخلطط واالسرتاتيجيات وجتسيدها واإلجرا
 :رض الواقع إلحداث التغيري الفعال، ويتم ذلك من خاللأعلى 

  القيام بعملية رصد ورقابة على  عملية مجع البيانات على األداء، واستقبال التغذية
وتتمثل هذه التغذية العكسية يف ردود أفعال العاملني  ،العكسية من اجل االستفادة منها

 حول الوضع اجلديد؛
 ن ذلك يؤدي إىل الشعور القيام برتسيخ برامج التغيري املقبولة يف أذهان العاملني ال

 باالستقرار واملودة بينهم؛
  نشر ثقافة التغيري بني العاملني من خالل تبين برامج التغيري الذاتية الن ذلك حسب

 .الدراسات احلالية يعد أكثر جدوى واقل تكلفة من االعتماد على اخلبري اخلارجي
 التغيري من خالل التخطيط له وجتسيده على  بإحداثال تكتفي املؤسسة : التحسين المستمر

ا سوف يأيت  ىنبترض الواقع مث تتوقف عن ذلك، بل جيب عليها من تأ فلسفة التحسني املستمر أل
ولعل السبب الرئيسي لتبين  ،سسة نفسها غريبة عن بيئتها وتضطر لالنسحاب من السوقاليوم وجتد املؤ 

هذه الفلسفة هو أن البيئة اليوم أصبحت سريعة التغيري والتكيف معها يتطلب االستمرار يف التغيري 
والتطوير، كما ال ننسى أن هناك مقاومة للتغيري من طرف أصحاب مصاحل أخرى، فال بد هلا من 

ا، ومن  العمل على التحسني املستمر من اجل امتصاص هذه املقاومة أو على األقل التقليل من حد
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ذلك هو نشر الوعي بأمهية التغيري بني العاملني يف املؤسسة وإشراكهم يف  ىبني الوسائل املساعدة عل
  .صنع القرارات وخاصة وضع األهداف والربامج والنقاشات حول سبل التكيف البيئي

 جيب أن تعمل املؤسسة  :رية عملية التغيير والتطوير ومعرفة نواحي القوة والضعف فيهااستمرا
كما ال بد هلا أن حترص على اكتشاف نقاط القوة   ،على أن تكون عملية التغيري مستمرة ال منقطعة

 .فيها من اجل تفعيلها واكتشاف نقاط الضعف يف برامج التغيري من اجل معاجلتها وجعلها نقاط قوة
 
 أنال بد على املؤسسة :  على توظيف وتنمية الموارد البشرية هوأثر  المؤسسة إستراتيجيةالتغير في  6-3

ثالثة  فهناكمن حيث التوجه العام ة و يولتتماشى مع التغريات البيئ ،أهدافهامبا خيدم  إسرتاتيجيتهاتغري من 
 :)233-231، ص ص2004قحف، عبد السالم أبو (اآليتعلى النحو لإلسرتاتيجية  أنواع رئيسية 

 بظروف البيئة التسويقية أو البيئة التنافسية تركز هذه اإلسرتاتيجية على : اإلستراتيجية الهجومية
من طرق  وبناء املركز التنافسي للمؤسسة من خالل عدة أساليب ويكون هدفها هو للمؤسسة، 

التنويع، االبتكار والتجديد، غزو  التوسع، تنمية السلعة، تنمية السوق،: منهاخالل إتباع عدة طرق 
  ؛ أسواق جديدة

 بالظروف الداخلية للمؤسسة أي تركز هذه اإلسرتاتيجية على االهتمام  :اإلستراتيجية الدفاعية
من  من خالل معرفة جوانب الضعف املوجودة فيها ومعاجلة ذلك البيئة الداخلية، حيث تستهدف

اء اهليكل التنظيمي، أو تدريب وتنمية القوى العاملة،  خالل ختفيض عدد السلع املنتجة أو إعادة بن
ة هذه اإلسرتاتيجيات املؤسسات كما تستخدم  ديدات السوق أو البيئة اخلارجية  من أجل جما

مواجهة حرب األسعار أو التقدم ومن ابرز األمثلة عن ذلك ، )التنافسية(العامة أو اخلاصة 
  ؛مة أو السلعةالتكنولوجي السريع يف جمال تقدمي اخلد

 تتمثل هذه االسرتاتيجيات يف قيام املؤسسة بإجراء بعض التغريات  :إستراتيجيات االستقرار
     تغيري حمدود يف اخلدمة أو  ومن أمثلة ذلك احملدودة ولكنها تعترب رئيسية يف نفس الوقت

مما رتكيز املوارد يف اجتاه معني، ب قد تقوم بعض املؤسسات من خالل هذه اإلسرتاجتية كما  ،األسواق
وعلى اثر ذلك فان تقود هذه اإلسرتاتيجية املؤسسة إىل تبين اجتاه دفاعي يف بعض األحيان، قد 

متعلق ال تعين اجلمود املطلق أو عدم القيام بأي تغيري أو اختاذ أي قرار  إسرتاتيجية االستقرار 
  .باألنشطة أو السوق
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  :إىل  اتاإلسرتاتيجي تقسممن حيث درجة الشمول و   
 اإلسرتاتيجيات على املستوى العام؛  
 اإلسرتاتيجيات على مستوى وحدات األعمال؛  
 اإلسرتاتيجيات على املستوى الوظيفي       . 

         ، 2008سلوى أمين السامرائي، و  غسان عيسى العمري(  إىلسرتاتيجيات على املستوى العام اال تقسم
  :)55-52:ص ص

  

  التكامل العموديإستراتيجية  
باستثمارات جديدة يتمثل اهلدف األساسي هلذه اإلسرتاتيجية بتحقيق النمو من خالل الدخول        

قيام املؤسسة التكامل اخللفي ويعىن  .كال التكاملنيدف حتقيق التكامل األمامي أو اخللفي، أو  
مواد أولية، أو الطاقة أو أجزاء شبه  عناصر املدخالت يف النظام اإلنتاجي منبتوسيع أعماهلا الداعمة ل

وهذا ما سيحقق وفرات يف التكلفة غي حالة كون اإلنتاج كبري، كما يؤدي ذلك إىل استفادة  مصنعة،
 أما التكامل األمامي  . املؤسسة من التكنولوجيا ومينحها خربة يف جمال تسيري األعمال والظروف البيئية

ويف هذا القبيل جند أن هناك ،مر الذي يدفع حنو حتقيق القدرة فيعين تكامل املنتج النهائي وهو األ
قد ال مع عالمات متنافسة لنفس املنتج و  يتعاملون العديد من وكالء البيع أو جتار اجلملة والتجزئة 

وهو ما قد يؤدي إىل عدم قدرة املؤسسة إىل زيادة حصتها  لديهم والء ألية عالمة جتارية،يكون 
ٍ وعلى  ، بب يف تراكم املخزون وهو األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض األرباحالسوقية مما قد يتس ثر ذلك ا

ٍ ف بالنسبة للمؤسسة املصنعة أن تتبىن إسرتاتيجية التكامل إىل األمام بالنسبة  نه يكون من األفضل ا
واحلصول ومن مث  أسعار بيع أقل من املنافسنيمما يؤدي إنشاء وكالت توزيع  من خالل للمنتج النهائي 

وعليه فان الغرض األساسي من تطبيق هذه اإلسرتاتيجية هو الوصول إىل السيطرة . على ميزة تنافسية
على نوعية املنتج النهائي وحتقيق خفض يف التكاليف يف حالة التكامل اخللفي، ورفع أرباح املؤسسة 

   زيع يف حالة التكامل العمودي؛واحملافظة على سالمة املنتج النهائي، وحتقيق مرونة أكرب يف قنوات التو 
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 إستراتيجية التنويع  
اأو يف أعماهلا  تنويع بال تتمثل هذه اإلسرتاتيجية يف قيام املؤسسة         وتستخدم عندما  يف منتجا

يصبح التنويع هو اخليار فحينئذ ، للمؤسسةعندما تتقلص فرص النمو يف األعمال التجارية الرئيسية 
 املؤسسة عندما متتلككما قد تتبع املؤسسة  التنويع أيضا ،  املؤسسة وحتقيق أهدافهالنجاح األصلح 

واعد وهذا ما يؤهلها الن تنافس بنجاح  ،وكفاءات جوهرية ونقاط قوة يف مواردهاعالية خربة تكنولوجية 
ا وعلى املؤسسة أن توازن بني مدى تبدأ يف التنويع على فرص منوها يف صناعا .يف صناعات أخرى

ا يف ميادين السوق األخرى ،احلالية وبني إمكانية استخدام  ا وإمكانا جل اختاذ أومن مواردها وميزا
ما نوع  :هو جوهريأن تطرح على نفسها سؤاال  قرارا إتباع إسرتاتيجية التنويع فيجب على املؤسسة 

للمؤسسة التنويع يف يمكن ويوجد أمام املؤسسة عدة احتماالت ف التنويع املطلوب؟ وما مقداره؟
 القيام بالتنويع  التنويع املرتابط أووهو ما يطلق عليه األعمال التجارية املرتبطة بعملها أو نشاطها الراهن 
  .التنويع غري املرتابط وهو ما يطلق عليهيف أعمال جتارية غري مرتبطة بذلك على اإلطالق، 

 إستراتيجية التحالف  
مؤسسات  مع أو ،قيام املؤسسة مبشاركة مع مؤسسة أخرىتتمثل هذه اإلسرتاتيجية يف      

دف املؤسسات من جراء  من خالل أنشطة التطوير، التصنيع، أو بيع السلع واخلدمات،  أخرى و
هذا ما جنده حقيقة يف هذا العصر إذ توجهت ، و وتبادل املنافعحتقيق أهداف إسرتاتيجية ذلك إىل 

دعم مع مؤسسات أخرى من أجل  وحتالفات إسرتاتيجية تكوين شراكاتالعديد من املؤسسات إىل 
ا على املنافسة يف األسواق احمللية والدولية،  ا اإلسرتاتيجية وتقوية قدرا ولعل السبب الرئيس من  مبادال

احلاصلة يف بيئة مما أدى إىل ظهور فرص عديدة  ظهور تيار العوملة والتطورات التكنولوجيةوراء ذلك هو 
وهذا ما دفع املؤسسات إىل حماولة استغالل الفرص املوجودة يف بيئتها ،  األسواقغري مستغلة يف

 اخلارجية من خالل إقامة شراكات مع مؤسسات أخرى وخاصة يف ظل عصر املعلومات والتكنولوجيا؛
  إستراتيجية االندماج والشراء

يستخدم الباحثون مصطلح االندماج واالستحواذ أحيانا بشكل مرتادف لكنها يف احلقيقة        
فاالندماج يعين قيام املؤسسة باالندماج مع مؤسسة أخرى بصورة طوعية  خمتلفان عن بعضهما البعض،

رية وعليه فان املؤسسة صغغري متماثلة يف احلجم،  مؤسسات فيكون بني ، أما االستحواذ هية اوليس كر 
يف ويتم من خالل  ،وغالبا ما تكون املؤسسة الصغرية جمربة على ذلكاحلجم تكون جمربة على االندماج 
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أو من خالل اللجوء إىل  ،شراء املؤسسة إما على التدفقات النقدية اليت تنتج من أعمال املؤسسات
شكال لغرض متويل األهذه االقرتاض لغرض الشراء أو استخدام رأس املال لذلك أو أسلوب مزيج من 

 ℅50من خالل شراء كل موجودات املؤسسة أو  فقد يكون  قيام املؤسسة بالشراء أما  .عملية الشراء
صنع القرارات اإلدارية  يف وتتمثل يف احلصة اليت تعطيها احلق  منها أو من خالل شراء حصة السيطرة،

أو أكثر مؤسستني من خالل قيام فهذه العملية حتدث واإلسرتاتيجية يف املؤسسة اليت قامت بشرائها، 
ما من خالل  اليت متاثل طرق التملك اليت قد تتيح هلا االعتماد على عدة أساليب  بربط عمليا

ا لشراء نسبة من موجودات  أما االندماج أخرى،  مؤسسةاستخدام النقد أو األسهم اخلاصة 
 املؤسسةبشراء نسبة معينة من موجودات  مؤسسةكل  من خالل قيام  فيكون بشكل آخر واالندماج 

  .أي أن هناك صورة متبادلة بني املؤسستنياألخرى 
برز منوذج مبني هلذه أولعل  ،أما االسرتاتيجيات على مستوى وحدات األعمال فتضم ثالثة أنواع         

وجود  Porterيفرتض حيث  ،Porter’s generic strategiesواملعروف بـ  األنواع هو منوذج بورتر
، 2010سعد غالب ياسين، (من خالهلا ميزة تنافسية واليت إذا مت إتباعها فان املؤسسات  ،ثالثة إسرتاتيجيات

  : والنموذج مبني يف الشكل املوايل  ،)63-60:ص ص
  

  Porterنموذج ) 5- 6(شكل ال                                        
  
  
  
  
  
  
  

  62، ص2010سعد غالب ياسين، : المصدر
  
  

Differentiation 
  التمييـــز

 

Cost leadership  
 قيادة التكلــفة

B3  
  Focusالرتكيز 

  

A3 
 مراكز التكلــفة
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  :)11، ص2008موفق محمد الضمور، (تتمثل هذه االسرتاتيجيات يف 

 للموارد األمثل تقوم املؤسسة وفقا هلذه اإلسرتاتيجية باالستثمار  :إستراتيجية قيادة التكلفة
تضع املؤسسة  وبالتايل فهي إسرتاتيجية واإلنتاج مبعايري منوذجية والبيع باألسعار الرائدة يف السوق،

 -قيادة التكلفة –، وعليه فان املؤسسة اليت حتقق أقل تكلفة كأقل املنتجني تكلفة يف الصناعة
  ؛ستكون فوق متوسط اإلجناز يف قطاع الصناعة

 اإلنفراد  وعن التميز  ستبحث هذه اإلسرتاتيجية فان املؤسسات من خالل: إستراتيجية التميز
 وجودة للمستهلكني ومن أمثلة ذلك يف ميدان الصناعة وتكون ذات قيمة فريدة من نوعها خبصائص 

  ؛األسعار التشجيعية وخدمات ما بعد البيع
 جمال تنافسي  من خالل هذه اإلسرتاتيجية فان املؤسسات تتجه حنو اختيار: إستراتيجية التركيز

تكثيف نشاط من مث على جزء معني من السوق و فيتم توجيه كافة اجلهود حمدود يف داخل القطاع 
استبعاد اآلخرين أي تقوم املؤسسة بالعمل على  ،فقط دون سواه املؤسسة التسويقي يف هذا اجلزء

 األولاإلسرتاتيجية ويوجد بديلني أمام املؤسسات لتحقيق هذه  .ومنعهم من التأثري يف حصة املؤسسة
تحقق املؤسسة ميزة بالتكاليف يف القطاع لالعمل من خالل مبركز التكلفة يتمثل يف االهتمام 

 بالبحث من خالل قيام املؤسسة االهتمام مبركز التمييز أما البديل الثاين فيكون من خالل املستهدف، 
  .عن التمييز يف داخل القطاع املستهدف

م إىل كبرية للمدراء مزايا  يقدم  إن هذا النموذج                التفكري يف اإلسرتاتيجيات حيث يؤدي 
ولكن هلذا النموذج عدة عراقيل تعرقل عملية حتقيق امليزة التنافسية املؤكدة، وتركيز اجلهود حنو التنافسية، 

تكاليف منخفضة أو ميزة  ليس معناها فقطقيادة التكلفة املؤكدة نقله إىل اسرتاتيجيات عملية ف
وهذا  حتقيق أقل تكاليف باملقارنة مع املنافسني طول الفرتة ولكنها تعينبالتكاليف على املدى القصري، 

  .ما يشكل حتدي يف كيفية احملافظة عليها
رحيم ( اعتبار أن هناك ستة إسرتاتيجيات أساسية فيمكن اإلسرتاتيجيات على املستوى الوظيفي أما     

    إسرتاتيجية التمويل، املوارد البشرية، البحث والتطوير  :وهي )157-154:، ص ص2006حسين، 
  .التسويقو  التكنولوجي، التموين، اإلنتاج
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 إستراتيجية التمويل  
بتدبري  تدخل هذه اإلسرتاتيجية ضمن اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسة، وهي تعين كيفية تدبري    

للسري احلسن احلسن ألنشطة املؤسسة وضمان حتقيق األرباح و لضمان السري األموال الالزمة 
ا من جهة أخرى، ويتضمن إعداد هذه خمتلف  تنفيذ لضمان  للمؤسسة من جهة، و إسرتاتيجيا

  :اآليتاإلسرتاتيجية 
  هذه وأبرز ، ومن أهم  املتوفرة للمؤسسة حتديد خمتلف البدائل التمويليةالعمل على

وكل نوع منها ... االقرتاض املصريف، طرح سندات، طرح أسهم،: التمويل الذايت :البدائل
 متعددة وآلجال خمتلفة؛وطرق  ميكن أن يتم وفق أساليب

   أي معرفة تكلفة كل بديل دراسة كل بديل من حيث التكاليف واملزايا، العمل على
 ؛وفائدته وما هي املخاطر املرتتبة على كل بديل 

 ما هم البدائل اليت تساعد املؤسسة من حيث مزاياه  لتمويلي األفضل، أيحتديد املزيج ا
  . وتكاليفه

  إستراتيجية الموارد البشرية     
  : تم هذه اإلسرتاتيجية بالعاملني يف املؤسسة ولذلك جندها تتضمن اآليت

 ؛ينياحلصول على املوارد البشرية املناسبة من خالل القيام باالستقطاب واالختيار والتع 
  التدريب والتكوين؛من خالل تنمية املورد البشري العمل على 
 األجور واملكافآت؛ 
 تقييم األداء؛ 
 احلوافز وتنمية العالقات؛ ...  

 وال وما ميكن قوله هنا أن إسرتاتيجية املوارد البشرية مهمة جدا ينبغي ربطها بإسرتاتيجية املؤسسة ككل      
ا جمرد إجراءات فنية وتنظيمية،  فهمهاينبغي  تنمية املؤسسة ككل،  هي األساس يف وإمنا جيب اعتبارها على أ

  ؛ستوى التطلعات اإلسرتاتيجية للمؤسسة ككلمبتصميم هذه اإلسرتاتيجية  وعليه جيب 
 إستراتيجية البحث والتطوير التكنولوجي  
ويكون دورها مؤسسة أو لوحدة األعمال، اجلوانب الفنية للتم هذه اإلسرتاتيجية باجلوانب        

دعم الطاقة التكنولوجية  جماليف هو البحث والتطوير أي إجراء حبوث لفائدة املؤسسة  األساسي
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ساليب تطوير أحبوث حول كيفية  إىل األمروميتد املوجودة أو تطوير تكنولوجيا جديدة أو اقتناءها، 
تكنولوجي  اختباراتإجراء وألجل اعتبار املؤسسة بني عدة بدائل فال بد من  .اإلنتاج واملواد املطلوبة

وما ميكن وحتديد خمتلف البدائل، ومن مث اختيار البديل أو البدائل ذات األفضلية بالنسبة للمؤسسة، 
الختالف احلجم وطبيعة النشاط مؤسسة إىل أخرى  ختتلف من أمهية هذه اإلسرتاتيجية  قوله هنا أن

عدد : جند ذه اإلسرتاتيجية املتعلقة ؤشراتاملالكثافة التكنولوجية املطلوبة، ومن الف مستوى والخت
االبتكارات، عدد املنتجات، واألساليب املطورة ومنو اإليرادات احملصل بسببها اإلنفاق على البحث 

  ؛والتطوير
 إستراتيجية التموين  

اليت حتتاجها املؤسسة من  وخمتلف لوازم عملية اإلنتاجاملواد تتمثل هذه اإلسرتاتيجية يف شراء         
جيب اختاذه لتوفر أمام املؤسسة العديد من البدائل       قرار اجل مزاولة أنشطتها اإلنتاجية ويعترب ذلك 

من وين حمليا وأجنبيا، ماستخبار حول سوق التب ولتحقيق ذلك فانه جيب على املؤسسة القيام، املتاحة 
معرفة تفاصيل كل بديل متاح، مبا يتضمنه من تكاليف ومات الالزمة حول كل بديل و اجل مجع املعل

 أنوعليه فانه جيب على املؤسسة .،وبعدها يتم اختيار املوردين املناسبنيوآجال وخماطر وخدمات مرافقة
من  اأمهيتهوختتلف  ،مناسبة لذلك يضمن هلا اختيار املردين املناسبني إسرتاتيجيةتقوم بتصميم ورسم 

وكل هذا  ،واختالف حجم املؤسسة ونوعية املواد املستخدمة اإلنتاجتبعا ملتطلبات  ألخرىمؤسسة 
تكلفة : جند ومن املؤشرات األساسية هلذه اإلسرتاتيجية يتحدد حبجم سوق املؤسسة وطبيعة نشاطها،

  ؛الشراء، جودة املواد، آجال التسليم، اخلدمات واالمتيازات املرافقة
 اإلنتاج إستراتيجية  

مهزة وصل ما بني ترتبط هذه اإلسرتاتيجية بكل االسرتاتيجيات األخرى ارتباطا وثيقا ، فهي       
فإسرتاتيجية التسويق حتاول دراسة السوق والتبليغ عن  إسرتاتيجية التسويق وإسرتاتيجية الشراء، 

در املطلوب ويف الوقت املناسب، وكل أما إسرتاتيجية الشراء فتهتم بتوفري املواد بالق.احتياجاته كما ونوعا
  بإسرتاتيجية كما ترتبط هذه اإلسرتاتيجية أيضا . ذلك يعد كمدخالت إلسرتاتيجية اإلنتاج

فتنفيذ العمليات اإلنتاجية حيتاج إىل القدر املناسب من التكنولوجيا، كما هلا ارتباط وثيق التكنولوجيا، 
إال إذا قامت إدارة التمويل بتوفري األموال الالزمة هلا، كما أن  بإسرتاتيجية التمويل إذ ال ميكن هلا العمل

  غالب موارد اإلدارة املالية راجع إىل بيع خمرجات إدارة اإلنتاج ؛
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 فهي  ،تتمثل هذه اإلسرتاتيجية يف تصريف منتجات املؤسسة إىل املستهلكني:  إستراتيجية التسويق
 تايل فهي تعد من أهم االسرتاتيجيات الوظيفية باملؤسسةوبال ،تعد املعرب ما بني املؤسسة ومستهلكيها

حتليل السوق، التجزئة  :القيام بــ وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية وتعكس هذه اإلسرتاتيجية صورة املؤسسة،
اإلسرتاتيجية للسوق، الرتويج ملنتجات املؤسسة مبختلف الوسائل، التسعري، اختيار القنوات املناسبة 

احلصة السوقية، منو املبيعات، عدد : هذه اإلسرتاتيجية املعتمد عليها يف للتوزيع، ومن أهم مؤشرات
  .فة الرتويج واإلشهاراألسواق، عدد الزبائن وطبيعتهم، تكلفة التوزيع، تكل

ٍ ومن خالل ما سبق ف           يعقبه  أنأخرى جيب  إىل إسرتاتيجيةاملؤسسة من  إسرتاتيجيةن أي تغري يف ا
وكل أسلوب  ،مبادئها وثقافتها يف التطبيق إسرتاتيجيةتغري يف أساليب توظيف وتنمية املوارد البشرية الن لكل 

تبحث على الكفاءات  أنومن مثة وجب على املؤسسة  ،مرارموارد بشرية تتكيف معه باست إىلحيتاج 
تكوين مواردها البشرية مبا خيدم  إىلتسعى  أنوعليها  اإلسرتاتيجيةواملهارات اجلديدة اليت تسهل من تطبيق 

  . إسرتاتيجيتهاويسهل تطبيق 
  وأثره على توظيف وتنمية الموارد البشرية التغير في الهيكل التنظيمي 6-4

املوالية ميكن أن يكون واحدا من النماذج واألشكال  املؤسساتبشكل عام اهلياكل التنظيمية  اليت تعتمدها 
رضا صاحب أبو آل علي وسنان كاظم (ختتار واحدا منها للتماشي مع التغري البيئي أنحبيث ميكن للمؤسسة 

  :)410-403، ص ص2012الموسمي، 

 خالل الشكل املوايلوميكن بيانه من   :التقسيم الوظيفي: 
  التقسيم الوظيفي): 6-6(الشكل

  
 
 
 
 
 
 
 

  403، ص2012آل علي وسنان كاظم الموسمي،  أبورضا صاحب : المصدر

 املدير العام
 

 مدير اإلنتاج مدير التسويق مدير املالية مدير األفراد
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عدة وحدات تنظيمية تكون متناسبة مع عدد  إىليتم تقسيم املؤسسة نه أويتضح من الشكل السابق  
كل أ  وقد جتز  ،وتكون كل وحدة خمتصة يف القيام بوظيفة معينة داخل املؤسسة ،الوظائف املوجودة يف املؤسسة

نه يساعد على رفع كفاءة األداء من خالل أومن مزايا هذا النوع هو  ،وظائف فرعية إىلوظيفة رئيسية 
ة ويتميز بالسهولة االعتماد على التخصص يف العم ل كما انه يؤدي إىل حتقيق التنسيق يف أداء األعمال املتشا

  ؛يف اإلشراف والرقابة
  ات املؤسسة حبسب السلعة اليت طيتم تقسيم نشا :التقسيم حسب نوع السلعة أو الخدمة

مدير خاصة بكل سلعة مثال مدير السلعة أ و  إداراتفيكون لدينا  ،اخلدمة اليت تقدمها أوتنتجها 
التخصص وتقسيم  مبدأالسلعة ب ومدير السلعة ج وهكذا ، ومن مزاياه هو االستفادة الكلية من 

 أنيف مثل هذا النوع جند  أن إال ،واحدة أنشطةوبالتايل  ،خمتصة يف سلعة وعينة إدارةكل   إذ ،العمل
، والشكل ن كل قسم مستقل عن القسم اآلخر ألن األقسامهناك صعوبة يف التنسيق بني خمتلف 

  :اآليت يوضح هذا التقسيم
  الخدمة أوالتقسيم حسب نوع السلعة ): 7-6(الشكل

  
  
 
 
 
 
 
 
 

  الباحث إعداد: المصدر
  

 أواملنتج  إنتاجيتم تقسم نشاطات املؤسسة حسب مراحل  :التقسيم حسب مراحل العمل 
حيقق  أيضاوهذا التقسيم  ،حبيث كل وحدة  يوكل هلا مهام كل مرحلة من املراحل ،تقدمي اخلدمة

كل وحدة خمتصة مبرحلة معينة فتوجه    أنحيث  ،تقسيم العلم والتخصص مبدأاالستفادة الكاملة من 
لكن  األعماللى والرقابة ع اإلشرافعمليات  أيضاويسهل  ،هذه املرحلة أهدافكل اجلهود لتحقيق 

 املدير العام
 

 مدير منتج أ مدير منتج ب مدير منتج ج مدير منتج د
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          وبالتايل بني الوحدات  ،اإلنتاجهناك صعوبة يف التنسيق بني خمتلف مراحل  أنجند 
  :التنظيمية، والشكل اآليت يبني هذا النوع من التقسيم

  التقسيم حسب مراحل العمل): 8- 6(الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 

  .405، ص2012آل علي وسنان كاظم الموسمي،  أبورضا صاحب : المصدر
 شائع يف  أمريتم تقسيم نشاطات املؤسسة حبسب زبائنها وهو  :التقسيم حسب نوع الزبائن

ا لفئات خمتلفة من الزبائن مثال املؤسسات اليت تبيع مالبس للرجال والنساء  املؤسسات اليت تبيع منتجا
وبالتايل فان هذا النوع يؤدي  ،تقوم بتخصيص لكل فئة من زبائنها وحدة تنظيمية خاصة واألطفال

االستفادة من التخصص وتقسيم العمل ومن مثة العمل على حتقيق رغبات الزبائن وهو ما  إىل أيضا
و وجود سياسات  يعاب عليه هو صعوبة التنسيق بني الوحدات وعدمو ما احملافظة عليهم  إىليؤدي 

  :موحدة للتعامل مع الزبائن ، والشكل اآليت يوضح هذا النوع من التقسيم
  ب نوع الزبائنالتقسيم حس): 9- 6(الشكل 

  
 
 
 
 
 

  
  .إعداد الباحث: المصدر

 املدير العام
 

 إدارة احللج إدارة الغزل النسيجإدارة  إدارة الصباغة إدارة التقطيع

 املدير العام
 

 قسم الرجال قسم النساء قسم األطفال
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  يتم يف مثل هذا النوع تقسيم نشاطات املؤسسة حبسب  :التقسيم حسب الموقع الجغرافي
ا  ،املواقع اليت تعمل فيها فتتخص كل وحدة يف موقع جغرايف معني وبالتايل يكون لديها مدير خاص 

ا وهذا النوع  تقسيم العمل والتخصص  مبدأيعتمد على  أيضايديرها حبسب الظروف البيئية احمليطة 
وما يعاب عليه صعوبة التنسيق بني  ،ة معينة لتتكيف مع ظروفهاقتتخصص كل وحدة يف منط إذ

  :هذا النوع من التقسيم الوحدات لتباعد املناطق اجلغرافية والشكل اآليت يوضح
  التقسيم حسب الموقع الجغرافي): 10-6(الشكل

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  إعداد الباحث: المصدر
  

 انه ال يوجد طريقة واحدة  إالالتقسيمات شيوعا  أكثريعترب هذا النوع من  :التقسيم المركب
ا أنحيث  ،األنشطةللقيام بتقسيم  ا حسب الطريقة  ،لكل مؤسسة ظروف خاصة  فتقسم نشاطا

من تقسيمني يف  أكثرقد جند  إذ ،وميثل هذا التقسيم مزيج للتقسيمات السابقة ،اليت تراها مناسبة
تقسيم على  إىلا قد تتحول هلتوسع معينة ونظرا إدارةبالتقسيم الوظيفي يف  تبدأفقد  ،مؤسسة واحدة

ا على  أواخلدمة  أوالسلعة  أساس املناطق  أساسقد تتوسع مبيعات مؤسسة فتعيد تقسيم مبيعا
  :ن اختيار طريقة يف التقسيم يتوقف على عدة عوامل منهااو  ،اجلغرافية

 الطبيعة الفنية لنشاطات املؤسسة؛ 
 التكنولوجيا املستخدمة؛ 
  طرق التقسيم؛مزايا كل طريقة من 

 املدير العام

 منطقة أ منطقة ب منطقة ج منطقة د
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  والرقابة؛ اإلشرافسهولة تطبيق التقسيم املختار وخاصة 
  املادية والبشرية؛ اإلمكانياتمدى توافر 
 طبيعة العالقات الداخلية واخلارجية و  نوعية الزبائن اليت تتعامل معهم املؤسسة

 للمؤسسة؛
 طبيعة السوق الذي تعمل فيه املؤسسة. 

  :قسيموالشكل اآليت يوضح هذا النوع من الت
  التقسيم المركب): 11-6(الشكل

 
 

    
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .410، ص2012آل علي وسنان كاظم الموسمي،  أبورضا صاحب : المصدر
  

  املدير العام

 مدير األفراد  مدير املالية مدير التسويق مدير اإلنتاج

  
  رئيس 
  قسم 

 مرحلة ب

  
  رئيس 
  قسم 
 أمرحلة 

  
  رئيس
  قسم 
 املبيعات

 
  رئيس 
  قسم 

 املشرتيات

  
  رئيس 
  قسم 
 احملاسبة

  
  رئيس 
  قسم 
 امليزانية

  
  رئيس
  قسم 
 الرواتب

  
  رئيس
  قسم 

 التوظيف
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طاهر محسن منصور الغالبي ووائل محمد صبحي (من اهلياكل التنظيمية ملواليةا األنواعكما قد تتبىن املؤسسة     
 :)278ص ،2010، إدريس

 ستعمل عندما تكون البيئة اخلارجية متغرية ومعقدة خاصة على مستوى و ي  :الهيكل المصفوفي
  :اآليت ق ونبينه من خالل الشكلاألسوا

  الهيكل المصفوفي): 12- 6(الشكل 
  
 

 

 

 

 

 

 

 106ص ،2004عبد الوهاب سويسي،: المصدر

  يتم اجلمع بني مزايا اهليكل التنفيذي املتعلق بالسلطة املوحدة واهليكل  :الخطي االستشاريالهيكل
  .الوظيفي فيما يتعلق وهو األكثر انتشارا يف املؤسسات

  :يبني ذلك املوايلوالشكل 
  الخطي االستشاريالهيكل ): 13- 6(الشكل 

  
 

                                     
وحدات استشاریة                                                                                      

  

  وحدات تنفیذیة                                     
  105ص ،2004عبد الوهاب سويسي، :المصدر

  
  

 اإلدارة

 التسويق اإلنتاج المالية

   

   

   

وع مشر A 

وع مشر B 

ع مشرو C 

 المدیر العام

 مستشار قانوني مراقبة التسییر 

 إدارة اإلنتاج إدارة التسویق إدارة المالیة 
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 كبرية وعرب دول معينة قد تتبىن   أعماليف بعض املؤسسات الكبرية اليت هلا :  الهيكل الشبكي
 أخرىمؤسسات  إىلوظائف رئيسية  بإسنادحيث تقوم املؤسسة  ،املؤسسات هيكل تنظيمي شبكي

فتكون بذلك  خدمات احملاسبة واهلندسة   ،العليا اإلدارةمستقلة من خالل التعاقد معها من بل 
  :وهو ما يبينه الشكل اآليت أخرىواملبيعات تتوالها مؤسسات 

  التنظيم الشبكي) 14-6(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .412، ص2012آل علي وسنان كاظم الموسمي،  أبورضا صاحب : المصدر
 املؤسساتظهور  واالنرتنيتمن املالحظ يف العصر احلديث، عصر املعلوماتية واملعرفة 

      تعمل يف الفضاء االلكرتوين و رمبا ال يكون هلا أساس مادي فيزيولوجي  املؤسساتاالفرتاضية،وهذه 
مل تطور هلا بعد هياكل تنظيمية تعرض للبحث والدراسة والفحص ملعرفة أيها  املؤسساتواضح، لذلك فإن 

ا باحلقيقة  علومات معقدة بدال من هياكل تنظيمية مجل عملها قائم على أساس نظم  مؤسساتأفضل، أو أ
تجابات سريعة وحتتاج إىل اس ،االفرتاضية يف بيئة تتصف باإلبداع والتجديد املؤسساتجامدة، إن طبيعة عمل 

تتصل باملستهلك يف ومضة سريعة من الزمن بدال من االتصال التقليدي من قبل  مؤسساتجدا جعل منها 
  .العاملني يف مثل هؤالء العمالء األذكياء

  

  
  مركز

 المؤسسة

  التصميم
 التنظيمي

  النقل
 كوريا

  احلسابات
 الواليات املتحدة 

  التوزيع
 أوربا

  التصنيع
 آسيا
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  :آخر يعين  إىلمي من هيكل يالتغري يف اهليكل التنظ إن
  ؛األهدافتغري يف 
  ؛اإلسرتاتيجيةتغري يف 
 تغري يف السلطات؛ 
 يف الوظائف واملهام تغري 

ٍ وعلى         توظيف موارد بشرية جديدة بتغري من مواردها البشرية  أنثر ذلك فان املؤسسة جيب عليها ا
أساليب حديثة تعتمد على  إىلومن مثة التغري من أساليب التوظيف احلالية  ،تتكيف مع هذه التغريات احلاصلة

  .وان تقوم بتنمية أفرادها احلاليني مبا جيعلهم يتقبلون هذا التغيري ويتكيفون معه بسرعة ،الكفاءات واجلدارات
  على توظيف وتنمية الموارد البشرية هوأثر  القيادةالتغير في  6-5

  :) 138 130   ص ص ، 2010رافدة عمر الحريري، (من األمناط األكثر شيوعا هي
 تمعات القبلية والريفية ، أين يكثر التأثري من خالل   :القيادة التقليدية يستعمل هذا النوع يف ا

ومن  ،الفصاحة وكرب السن واحلكمة، حيث يتحكم القائد يف أتباعه بسهولة فيكون منهم الوالء التام 
ومن مث فانه  أخرى، أوضاعوال يبحث عن  ،نه حياول احملافظة على الوضع احلايلأمميزات هذا النمط 

   يرفض التغيري ويقاومه بشدة من اجل احملافظة على السلطة والنفوذ؛
 من خالل هذا النوع فان القائد له خصائص خرقة جتعله حمبوبا لدى املرؤوسني   :القيادة الجذابة

ويتأثرون به يف سلوكياته ومن  ،بأنه شخص مثايل ال ميكن أن خيطأ هاألفراد ينظرون إلي وهذا ما جيعل
م يبدون له الوالء والطاعة الطوعية ويرجع  ، وحياولون إتباع كل تعليماته ونصائحه املقدمة ،مث فأ

والنشاطات ستظل قائمة حىت يف حالة  األعمالوعليه فان  ،لشخصيته األفرادالسبب يف ذلك حلب 
   ؛سسات غري الرمسية واملصاحل االجتماعيةويكثر استخدام هذا النوع من القيادة يف املؤ  ،غيابه
 ةيف هذا النوع من القيادة فان القائد يستمد سلطته ونفوذه من القوانني املخول :القيادة العقالنية 

له والتفويض الرمسي املمنوح له ، إذ يعتمد على املركز الوظيفي يف التأثري على اآلخرين ، وعليه فان 
ويلغي أي مرونة يف ذلك مهما كانت  ،القائد مييل إىل تطبيق القوانني والتعليمات بكل حذافريها

مام األفراد ملن خيالف كما أن  القائد يف مثل هذا النوع من القيادة  يطبق أسلوب العقاب أ. األمور 
ا، وعليه جند أن األفراد يتبعون ذلك خوفا من العقوبات ويتوقع  القوانني والتعليمات واللوائح املعمول 
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وبالتايل فان الوالء هنا يكون للقوانني والتعليمات واللوائح وليس  ،أن يستخدموا نفس األسلوب منهم
   ؛للقائد
 وما مييز هذا النمط هو الفردية يف اختاذ القرارات دة املتسلطة تسمى أيضا بالقيا :القيادة المستبدة

وعليه جند أن بعض الباحثني  ،طة والقرارات بيد القائد فقطلفتتمركز الس ،أي دكتاتورية اختاذ القرارات
ا تتعلق بالتهديد والرتهيب ايطلق عليه فالقائد هنا يهدد ويرهب األفراد من اجل  ،بالقيادة السلبية أل

إتباعه وتطبيق كافة قراراته بالطريقة اليت يشاؤها دون مناقشة ذلك، وبالتايل يكون القائد قاس شديد 
األفراد إال لوقت قصري  عومينع املشاركة يف القرارات ويقمع املبادرات وال جيتمع م ،البطش ملن يعارضه

وجند أن الكل خيشاه ويتفادى مناقشته ويتفادى  ،مات والتوجيهاتجدا يكتفي فيه بإعطاء التعلي
   معارضته ويكون األفراد يف جو عمل مقلق يكثر عليه احلقد والصراع واملشاكل وهبوط للروح 

 .وعليه فانه يطلق على هذا النوع أيضا اسم القيادة اآلمرة أو غري التوجيهية ،املعنوية
  :يومن أبرز مسات هذا النمط ما يل 

  ؛الشدة والصرامةالبطش و  
 ؛ تعليمات كثرية وأوامر غري واضحة  
  وعدم إعطائهم احلرية يف العمل؛املرؤوسني  أعمالتدخل القائد يف  
  ؛ االعتماد على األوامر الشفوية غري الكتابية  
 العزلة و االنغالق؛  
 انعدام روح اإلبداع لدى العاملني؛  
  بني األفراد العاملني وبني القائد واألفرادهذا النمط تنعدم فيه العالقات اإلنسانية.  

  :وميكن إضافة بعض النقاط إىل ما ذكر واليت أمهها
 قلة فرص التقدم املهين للعمال؛  
  ؛الفردية يف اختاذ القرارات  
  احملاسبة واملساءلة؛االعتماد على  
 عدم التفويض للسلطات؛  
  مناقشته؛كثرة غرور وتعايل القائد فال ميكن التكلم معه أو  
 عدم الثقة باملرؤوسني؛  
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  القائد ال يقدر ظروف العاملني ولو كانت قاسية. 
إن هذا النوع من القيادة يعد مرفوضا من وجهة نظر الفكر اإلداري احلديث ألنه يلغي قيمة وميزة     

ا العمال وال يعطيهم الفرص للرتقية وال يشجعهم على اإلبداع ومن مث إلغاء إمكانية االستفادة  منهم وكأ
رافدة عمر ( نظرة سلبية للعامل حيث جيد أنفسهم بتنفيذ األوامر والتعليمات دون مناقشتها ودون فهمها 

   .النمط املستبد نتائجأهم والشكل اآليت يوضح ،  ) 138 135  صص ، 2010الحريري، 
  النتائج السلبية للسلوك المستبد) 15-6(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  .137،ص 2010رافدة عمر الحريري،: المصدر

  
  

اإلبداعانعدام  ضعف اإلنتاجية  

أهم النتائج السلبية 
 للسلوك المستبد 

انعدام التعاون وكراهية 
 العمل

ضعف العالقات 
 اإلنسانية

كثرة القرارات 
 الخاطئة

 قلة فرص النمو انخفاض الروح المعنوية

 الثقة منعدمة بين
 الجميع

 القلق و االضطرابات

  ضعف الرقابة
 الذاتية
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  لقيادة اإلجيابية  ا أيضا مصطلح يطلق على هذا النوع ):الديمقراطية(القيادة التشاركية
positive leadership)  ( والقيادة البناءة أو التوجيهية(directive or structuring 

leadership)  ،والنظرة  اإلنسانيةيبىن على العالقات  إذ .النمط السابق  وهذا النمط هو عكس
احرتام مشاعر املرؤوسني و فرض احرتامه  عليهم دون تسلط  ، فيعتمد القائد على لألفراداالجيابية 

    اإلبداعوتطبيقه للقوانني ويشجع على  املهاملرونة والبشاشة يف تع إىلفهو مييل  ودون عنف، 
العاملني وتطوير بتكوين بل حيرتمهم مهما كانت مراكزهم، ويهتم  األفرادني وال يفرق ب ،واملبادرة

م من  الذي يكثر فيه  اعيالعمل اجلم أسلوبجل التقدم الوظيفي ، كما يعتمد القائد على أقدرا
م ارتفاع الروح املعنوية ويشجع الدافعية ، وبالتايل فان القائد يؤمن بقدرات األفراد وبقيمتهم وميز

يئة مناخ العمل املناسب وأ م مورد مثني جيب االستثمار فيهم من خالل التدريب والتكوين و
م على اإلبداع واكتشاف املعرفة املوجودة لديه  . ملساعد

  :ومن أهم خصائص هذا النمط
 للمرؤوسني؛ات املناسبة تفويض السلط  
  يف اختاذ القرارات؛االعتماد على املشاركة  
  ؛االهتمام بالعالقات اإلنسانية  
 يتم مشاركة العاملني يف وضع السياسات وتنفيذها؛ 
  الثقة املتبادلة بني القائد واألعضاء؛  
 ؛االهتمام بالعاملني من خالل التدريب والتطوير 
  ؛العمل على تشجيع اإلبداع ورفع الروح املعنوية للعاملني  
 ؛السهولة والوضوح يف االتصاالت  
 العمل وسياسة القائد؛ وضوح منهجية  
 وضوح األهداف؛  
  وإدراك الفروق الفردية بني العاملني؛االحرتام املتبادل بني العاملني  
 ؛االعتماد على إدارة الوقت بفعالية  
 تكافؤ السلطة مع املسؤولية.  
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        ومن خالل ما سبق فان النمط التشاركي هلو منط صائب ويهتم باألفراد وينظر إليهم نظرة        
اجيابية، وبالتايل فهو يهتم بالعالقات اإلنسانية، حيث يسمح لألفراد باملشاركة يف اختاذ القرارات، وحيرتم 

م ويطورها من أجل االستفادة منها؛   قدرا
  بقيادة إطالق العنان أيضا من القيادة  يسمى هذا النمطو  ):المتساهلة(القيادة الفوضوية               

 free rein)   leadership ( الفوضى يف العمل واختاذ القرارات، وعدم وضوح ، ومن مميزاته
األهداف لألفراد، حيث تتم سريورة األعمال بصورة تلقائية الن القائد يريد حتقيق رضا األفراد    

احلرية وفقط، حىت ولو على حساب األنشطة، وعليه ال يكون العمل وفقا خلطة معينة، فيرتك القائد 
م، وبالتايل فهو يكتفي بالدور  التامة لألفراد يف العمل وال يراقبهم وال حيفزهم وال يكتشف قدرا
اهلامشي فقط، فال يبدي أي إال إذا طلب منه ذلك، وعليه فان هذا النوع يقود إىل عدم اجلدية يف 

 .العمل وتضييع للوقت وال حيظى القائد هنا باحرتام العاملني
  :اآليتومن أهم مسات هذا النمط  

  باالة يف العمل من قبل املرؤوسني؛سيادة عدم امل  
   اإلنتاجية؛تدين مستويات  
   ؛هذا النوع ال يكسب األفراد املهارات واخلربات اجلديدة  
  تسيري برامج العمل ؛فوضى يف تسيري  
 عدم حتديد املهام واملسؤوليات؛  
  ؛بني القائد واملرؤوسنيانعدام التعاون  
 قدرات وطاقات ومهارات مرؤوسيه؛لالقائد  عدم معرفة  
 ال توجد منهجية واضحة للعمل وال سياسة مرسومة؛  
  وقته يف أمور هامشية ال تستحق  يقضى جل الن القائد  عدم وجود إدارة فعالة للوقت

  املناقشات؛
  ؛ نتيجة للتخلي عن املسؤولياتالتصرفات االرجتالية كثرة  
   التخطيط و التنظيم والرقابة يف جمال العمل على عدم االعتماد.  
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اومن خالل ما سبق من سيمات للقيادة املتساهلة ميكن القول         ال تأخذ سليم  غري إداريمنط  أ

ا تعمل بعيدا عن مقومات الفكر اإلداري املعاصر  باألسس السليمة لإلدارة العلمية احلديثة و قواعدها، كما أ
  ).139142،ص2010رافدة عمر الحريري،( تعرقل مسألة حتقيق األهداف املنشودةمما 

  :السلبية النتائج أهم يوضح  والشكل اآليت 
  

  النتائج السلبية للنمط المتساهل) 16-6(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  142 ص،2010رافدة عمر الحريري، :المصدر
 
  

 وجود خلل يف التنظيم القلق والفوضى

 انعدام القيادة

 ضعف اإلنتاجية

ضعف العالقات 
 اإلنسانية

الوقت  اإلسراف يف
 واجلهد واإلمكانات

ظهور الزعامات 
 الفردية

 النمو انعدام فرص
 الشخصي و املهين

النقد واملساءلة من  قرارات غري مؤثرة
طات األعلىسلال  

 أهم النتائج
السلبية للنمط 

هلالمتسا  
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القيادة من خالل التغيري يف القائد يف حد ذاته سوف يعقبة تغري  أسلوبومن خالل ما سبق فان التغري يف     
ونظرته وفلسفته يف قيادة املؤسسة  أسلوبهالن لكل قائد  ،التوظيف والتنمية اخلاص باملوارد البشرية أسلوبيف 

 .األهدافوحتقيق 
  على توظيف وتنمية الموارد البشرية اوأثره ثقافة المؤسسةالتغير في  6-6

  :للثقافة التنظيمية ميكن للمؤسسة اعتمادها وتلقينها للعمال تتمثل يف أمناطيوجد ثالثة 
 تتعلق بالبيئة الداخلية للمؤسسة من خالل الرتكيز على مناخ العمل الداخلي   :الثقافة البناءة

حرتام وتكرمي الكفاءات وتنمية روح وترسيخ مبادئ التكافل واال ،كتشجيع العالقات بني العمل
 :اإلبداع وبالتايل فان الرتكيز بنصب على

 ؛تقدير الذات 
 ؛احلماس واالجناز 
  ؛اإلنسانيةالعالقات 
 الوالء  واالنتماء. 

 يتعلق بالبيئة الداخلية من خالل انتهاج سياسة دفاعية واالبتعاد عن  أيضاوهو  :الثقافة الدفاعية
 :املسؤولية ويركز على

 الرتكيز على اهليكل التنظيمي وتسلسل السلطة؛ 
 جتنب الصراعات؛ 
 االعتماد على السلطة؛ 
 مركزية القرار. 

 الثقافة الهجومية 
مما هي عليه من  أوسعتتعلق بالبيئة اخلارجية للمؤسسة ، حيث حتاول املؤسسة اكتساب حصة سوقية 

  :خالل اهلجوم واملنافسة، فرتسخ ثقافة املثابرة والعمل لساعات طويلة، وتتكون من
 املنافسة؛ 
  ؛األداءاملثالية يف 
 القوة والسيطرة. 

توظيف وتنمية املوارد البشرية  أساليبالتغري يف ثقافة املؤسسة سوف يعقبة ال حمالة تغري يف  إن     
من خالل توظيف موارد  إالوال يتأتى ذلك  ،رد بشرية مناسبة لتطبيقهاكل ثقافة موا  أنمن خالل 

ا عناصر  أوبشرية جديدة تتماشى مع هذه الثقافة اجلديدة  تكوين املوارد البشرية احلالية الكتسا
ا داخل املؤسسة   .الثقافة املراد العمل 
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موارد املؤسسة يف تغري  أنال شك  وأثره على توظيف وتنمية الموارد البشرية التغير في الموارد 6-7

 :ويظهر  ذلك من خالل ،مستمر فقد تغري املؤسسة
 التغري يف املوارد املالية للمؤسسة ؛ 
 التغري يف اآلالت واملعدات؛ 
 التغري يف املوارد البشرية؛ 
  التغري يف املوارد التسويقية. 

       حيدث تغريا يف سياسة توظيف وتنمية املوارد أن نه أوجود تغري يف موارد املؤسسة من ش إن       
تقليل نشاطها األمر الذي  إىليدفع باملؤسسة  أنفحدوث نقصان يف املوارد املالية للمؤسسة من شانه  ،البشرية

ا كما ستحاول التقليل من   ،التقليل من مواردها البشرية والتقليل من القيام بعمليات التنمية إىل  قد يؤدي 
على التوسع يف  اإلقدامف التوظيف والتنمية وحيدث العكس يف حالة زيادة مواردها املالية من خالل تكالي

ا واختيارها  إىلمما جيعلها حباجة  أعماهلا موارد بشرية مناسبة األمر الذي يدفعها بتغيري يف خطط استقطا
وهكذا حيدث مع حدوث  ،اردها البشريةووضع الربامج التدريبية الفعالة لتدريب مو  وأيضاللكفاءات واملهارات 

مما جيعل قادة املؤسسة يتابعون دائما مستويات التغري يف موارد  ،األخرىتغري على مستوى مواردها  أي
م للقيام    .املناسبة اليت ختص التوظيف والتنمية حىت تتأقلم مع كل تغري باإلجراءاتمؤسسا

  
  على توظيف وتنمية الموارد البشرية هوأثر  العامة البيئة الخارجيةالتغير في  6-8

ومن  ،ال شك أن للبيئية االقتصادية تغريات عديدة، تؤثر على كل املؤسسات:  البيئة االقتصاديةالتغير في 
ذا التغري على  مث فقد وجب  املناسبة لذلك  اإلسرتاتيجية وإعدادكل املؤسسات العمل على دراستها والتنبؤ 

  ):153، ص2013ماجد عبد المهدي مساعدة،  ( ومن بني هذه التغريات جند
 التغري يف معدل الفائدة؛ 
 التغري يف معدل النمو االقتصادي؛ 
 التغري يف امليزان التجاري؛ 
 التغري يف معدل التضخم. 
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املناسبة ، فمثال التوسع يف  اإلسرتاتيجيةنجم عنه تأثري على املؤسسات من ناحية تكوين يهذا التغري  إن     
    ختفيض  إىلعلى العكس من حاالت الكساد الذي يؤدي  األعمالخيلق العديد من فرص  األعمالدورة 

مما ينجر عنه توسع يف  ،للمستهلكني اإلنفاقزيادة معدل النمو معناه زيادة يف التوسع يف  أنالنشاط ، كما 
التغري يف  إسرتاتيجيتهابني  ومن ،املؤسسة تتغري بتغري هذه العوامل تيجيةاإسرت املؤسسة، وعليه فان  أنشطة

ال بد هلا من  األنشطةتوظيف وتنمية مواردها البشرية مبا يتالئم مع هذا التغري ففي حالة توسيع  تيجيةاإسرت 
القيام بتدريب  وأيضا ،توظيف املزيد من العمال وتدريبهم التدريب املناسب مبا يتناسب ومتطلبات وظائفهم

 إلغاء أووحيدث العكس يف حالة عدم التوسع  ،هذا التغري يف البيئية االقتصاديةعماهلا احلاليني مبا يتناسب مع 
  .مما ينجر عنه تسريح للعمال وتثبيط للربامج التنمية ملواردها البشرية األنشطةبعض 

  العوامل الديمغرافية التغير في 
 ،يف جمال توظيف وتنمية مواردها تيجيتهااإسرت تعمل املؤسسات يف جمتمع دميغرايف يؤثر عليها وعلى      

تمع ا هلذا ا تمع وتعطي خمرجا ا من هذا ا نبيل ( ومن مجلة هذه التغريات جند ،فاملؤسسة تأخذ مدخال
  ):45، ص1996مرسي خليل،  

  املدن؛ إىلالتغري يف حركة السكان من الريف 
 التغري يف مستوى الدخل؛ 
 بة العمرية للسكان؛يالتغري يف الرتك 
 تغري يف عدد السكانال. 

ا العمل على زيادة  إن       املؤسسة يف حالة تغريها بطريقة اجيابية يف صاحل  أنشطةمثل هذه العوامل من شا
يدفع  أنزيادة عدد السكان فمن شان ذلك  أوزيادة سكان املدن  أواملؤسسة كزيادة مستويات الدخل 

للتوظيف تكون  إسرتاتيجيةومن مث انتهاج  ،لتحقيق رغبات هذا العدد من السكان أنشطتهااملؤسسة حنو زيادة 
يف حالة كان التغري ليس يف صاحل  أما، األمرفعالة لتغطية هذه احلاجات وتكوينهم التكوين املناسب لنفس 

 نقص مستويات الدخل فان ذلك سيحد من نشاطات أواملؤسسة مبعىن يكون سلبيا كنقصان عدد السكان 
  .التوظيف والتنمية اخلاصة باملوارد البشرية إسرتاتيجيةاملؤسسة مما يؤثر سلبا على 

  العوامل السياسية واالجتماعيةالتغير في 
 ،إسرتاتيجيتهاالتطورات االجتماعية والسياسية اليت حتدث يف البلد اليت تعمل فيه املؤسسات على  تؤثر     

  ):45ص، 1996نبيل مرسي خليل، ، (ومن ذلك جند
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 التغري يف حركات محاية املستهلك؛ 
 التغري يف حركات محاية البيئة؛ 
 التغري يف قوانني العمل؛ 
 التغري يف قوانني االستثمار؛ 
 التغري يف املناخ السياسي السائد يف البلد. 

ا  إن      كانت اجيابية فيها مثال قوانني   فإذا ،ديدا أوشكل فرصا ت أنمثل هذه التغريات احلاصلة من شأ
ديدا ،حتفيزية لالستثمار فهي فرصا تزيد من نشاط املؤسسة زيادة حركات محاية  أنكما   ،والعكس يشكل 

املستهلكني ومحاية البيئة جيعل املؤسسة مطالبة بضرورة احرتام معايري السالمة الصحية والبيئية مما يتطلب منها 
هذه التطلعات، وبالتايل فانه كل  إىللتحقيق ذلك وتكوينهم من أجل الوصول البحث عن الكفاءات الالزمة 

ا العمل على التأثري على  توظيف وتنمية املوارد  وإسرتاتيجيةاملؤسسة ككل  تيجيةإسرتاهذه التغريات من شأ
    له من تأثري  وبالتايل فان معرفة هذه العوامل االجتماعية والثقافية مهم جدا يف حياة املؤسسة ملا.البشرية
  .) (B  Hiriyappa,2008,p38 عليها 

يتبع التغري السريع يف التكنولوجيا تأثري على الطلب اخلاص باملنتجات واخلدمات :  التغيرات التكنولوجية
وميتد هذا التأثري ليشمل العمليات التشغيلية  ،سلبيا أواجيابيا  التأثريقد يكون  إذ ،املقدمة من قبل املؤسسات

اليت يتم اختيارها  واألساليبوتشمل هذه املتغريات الوسائل  ،املستخدمة فيها األوليةوعلى املوارد  اإلنتاجيف 
-172،  ص ص2007عبد العزيز صالح بن حبتور ( جند ما يلي التأثريات أهمومن  األعمالواستخدامها الجناز 

173:(  
 تغري يف منط معيشة  إىليؤدي التغري والتطور التكنولوجي   :تأثير التغير التكنولوجي على الطلب

 اإلعالممثل جهاز  أخرىمما يعمل على زيادة الطلب على سلع معينة ويقللها على سلع  ،السكان
 اآليل الكبري؛ اإلعالماآليل الصغري بدل جهاز  

  التغري  إىلوجيا سيؤدي التغري يف التكنول إن :اإلنتاجيةتأثير التغيرات التكنولوجية على العمليات
مما سيؤدي  ،من خالل العمل على تقدمي منتجات ذات تقنية عالية جديدة اإلنتاجيةيف العمليات 

 ستجابة هلذا التغري؛لالمتقدمة وحديثة  إنتاجاستخدام أساليب  إىل
املؤسسة لتتماشى  إسرتاتيجيةاليت يؤديها التغري التكنولوجي من شانه العمل على تغري  التأثرياتهذه  إن      

تعديالت على نشاط  إجراءمن خالل  إالوال يكون ذلك ممكنا  ،مع هذه التغريات التكنولوجية احلاصلة
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مبا يسمح من استقطاب  االختيارتوظيف املوارد البشرية من خالل تغيري  نظام االختيار والتعيري وتغيري طرق 
التدريب من خالل  إسرتاتيجية تد التغيري ليشمل تغيري يفومي ،املناسبة أماكنهااملهارات املناسبة ووضعها يف 

بكل كفاءة  هيقوم  بوظائف أنتغيري برامج تدريبية تتماشى والتطورات التكنولوجية احلديثة حىت يستطيع العامل 
  ؛تجات ذات التقنيات احلديثة املطلوبة يف السوقنامل إنتاجوالعمل على  ،وفعالية ممكنة

سياسة الدولة وسلوكها سيؤثر على سياسة املؤسسة ككل وسياسة توظيف  أن شك ال: التغيرات الدولية
  :ث تغري من خاللدوتنمية املوارد البشرية بشكل خاص فقد حي

 التوجه حنو محاية الصناعات احمللية؛ 
  األجنيبالتغري يف قوانني االستثمار 
 ا التنافسية  .متويل بعض الصناعات لرفع قدر

  :من ابرز التغريات اليت قد حتدث جند ما يلي أن كما 
  التغري يف التجمعات االقتصادية من خالل انضمام الدول هلذه التجمعات لتسهيل

 حركة التجارة لديها؛
 ا   .االختالفات احلضرية بني الدولو  التغري يف العالقات على مستوى الدول واضطرا

تعمل املؤسسة يف  :وأثره على توظيف وتنمية الموارد البشرية المباشرة الخارجية البيئةفي  التغير 9 -6
ذه البيئة ومن مث فقد وجب االهتمام  ،على عملها التأثريوبالتايل شديدة  ،ظل بيئة مباشرة شديدة التغري

  إذاالعمل على التقليل منها  أوومالحظة كل التغريات اليت قد حتدث واالستفادة منها يف الوقت املناسب 
  :كانت سلبية ومن التغريات اليت قد حتدث على مستوى البيئية املباشرة ما يلي

  م  أوالتغري يف املنافسني من خالل التغري يف عددهم التغري يف  أوالتغري يف اسرتاتيجيا
م ؛  منتجا

  إىلمن فرتة  أذواقهم فقد تتغري نياملستهلك أذواقالتغري الذي حيدث على مستوى 
 ؛أخرى
  تقدم  أخرىتوريدهم ملؤسسات  إمكانيةالتغري الذي حيدث يف املوردين من خالل

 من املؤسسة؛ أحسنعروض 
  منتجات  إنتاج إىلالتغري على مستوى التكنولوجيا اليت يستخدمها املنافسني واليت تؤدي

 .ذات جودة عالية ويف وقت سريع
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ا  كل هذه التغريات اليت حتدث يف  إن         ومن مثة التأثري  ،تؤثر على نشاط املؤسسة أنهذه البيئة من شأ
 إىليدفع املؤسسة  أن من شانه نياملستهلك أذواقفتغري  ،على سياسة التوظيف والتنمية اخلاصة باملوارد البشرية

تقطاب أفراد اس إىلقد يدفعها  أواملنتجات املطلوبة من قبل املستهلكني  إنتاجتدريب مواردها البشرية من اجل 
زيادة عدد املنافسني يدفع  أنكما   ،املنتجات املطلوبة يف السوق إلنتاججدد تتوفر فيهم اخلربة واملهاراة الالزمة 

املنتجات  إنتاجتوظيف وتكوين مواردها البشرية حىت تتميز عن غريها من املنافسني من خالل  إىلباملؤسسة 
  .املطلوبة ويف الوقت املناسب اجلودةذات 

  
  الموارد البشرية كاستجابة للتغيرات البيئية إدارةتطور  6-10

 إدارةحيث كان يطلق عليها  اإلدارياملوارد البشرية رافق التطور يف الفكر  إدارةلقد حدث تطور كبريا يف 
 إدارةوأخريا  البشرية املوارد إدارةمث  ،لألفراداملسار املهين  بإدارةمث بدأ االهتمام  ،األفراد إدارةاملستخدمني مث 

بذلك قيمة حيقق ميزة تنافسية  ليعترب الفرد األفرادلدى  اإلبداعالكفاءات ملا ظهر االهتمام باملهارات وتنمية 
  :وهذا ما يوضحه الشكل املوايل ،للمؤسسة
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  الموارد البشرية إدارةمعالم التفكير في وظيفة )  17- 6(شكل ال
  
  
  
  
  
  

  املوارد البشرية إدارةالكفاءات داخل وحدة  #  
  مناذج االستقطاب والتوظيف  -  

  التقومي و  التكوين   -                                               
  املكافآت واحلوافز -                                               

  وتنمية ثقافة املؤسسة اإلدارةقواعد  -    
  
  
  
  
  املؤسسةالتسيري التنبؤي ملشروع  #       اجلديدة           اجلديدة للكفاءات  األنشطةتعريف الوظائف،  #

 التنبؤ ومتابعة شاغلي املنصب             هوية ورأمسال املعرفة                                             
  متابعة تطور اهلياكل الوظيفية                  متلك املعرفة املالئمة للوظيفة                                     

  الكفاءات وتطويرها     إعداد                                              
  االنتقال يف الوظائف           

  
  77، ص2008بوحنية قوي، : المصدر

  
املوارد البشرية، ال ميكن فصله عن التغريات البيئية احلاصلة يف بيئة املؤسسة  إلدارةاملفهوم احلديث  إن        

ا، وباعتبار  املوارد البشرية ركيزة أساسية من  إدارةباعتبار املؤسسة جزء من هذه البيئة تؤثر عليها وتتأثر 

Gestion des personnes 
 
Gestion des carrières 

Définition et gestion  
Des compétences 
 تعریف وتسییر الكفاءات

Gestion des 
ressources 
Gestion des emplois 
 تسییر الموارد   تسییر العمل
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املوارد  إلدارةحلديث أصبحت هي اليت حتقق امليزة التنافسية هلا، وعليه فان املفهوم ا بلوظائف املؤسسة 
البيئة الداخلية واخلارجية، األفراد ، الوظائف كما هو مبني من خالل الشكل : البشرية يتضح من خالل أبعاد

  :املوايل
  أبعاد الموارد البشرية) 18- 6(شكل ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  امل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  18، ص2003جمال الدين المرسي، ، : المصدر
  
  

 تكنولوجیة، حكومیةالبیئة الخارجیة                          اقتصادیة،  ثقافیة، ـأسواق عمل، 

  
  وظائف إدارة الموارد البشریة

  
 تخطیط الموارد البشریة -
 االستقطاب -
 االختیار والتعیین -
 التدریب والتطویر -
 تنمیة المسار الوظیفي -
 األجور والحوافز -
 تقییم األداء -
 تحسین بیئة العمل -
 الرعایة واألمان -

  البیئة الداخلیة
  
 األھداف -
 الثقافة -
 اإلستراتیجیة -
 الھیكل -
 التكنولوجیا -
 الموارد واألنشطة -

  األفراد
  
  
  

  القدرات-
  االھتمامات-
  االتجاھات-
  الدافعیة-
 الشخصیة-

  الوظائف
  
  

  
  األھداف-
  المھام-
  األجور-
 التنوع-

  نتائج العمل
  
  

  األداء-
  اإلنتاجیة-
  الجودة-
  الرضا-
 الرقابة-

 البقاء                  الربحیة    النمو      التنافسیة:          النتائج التنظیمیة
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املوارد  إدارةالعوامل البيئة املؤثرة يف   fransois pichoolt et jean nizatلقد خلص كل من        
  :التنظيمية املوضحة يف الشكل املوايل واألشكال واإلسرتاتيجيةالبشرية من خالل عوامل البيئة 

  تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية على إدارة الموارد البشرية) 19- 6( شكلال
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  83،ص2008بوحنية قوي، ،  :المصدر
  

تأثريات البيئة تتمثل يف التنظيم االجتماعي وسوق العمل ومميزاته والقيم  أنوبني الشكل السابق 
إدارة املوارد  أنشطةفكل تغري فيها يؤثر  على  ،الثقافية والتقنية كلها تعد عوامل ال بد من أخذها يف احلسبان

ؤسسة يف كل وقت البشرية وخاصة توظيف وتنمية املوارد البشرية باعتبارمها نشاطان أساسيان حتتاج إليه امل
فاملؤسسة اليت تريد حتقيق البقاء ال بد هلا من العمل على التكيف مع  ،وخاصة يف ظل التغريات الشديدة للبيئة

وبالتايل ال بد على املؤسسة أن  تتكيف مع هذه العوامل الداخلية واخلارجية أي توفق بني ما  ،هذه التغريات
املسؤولة عن  العناصرينحصر يف  البيئيةاملوارد  وإدارةري بني العوامل البيئة يسمى النظام املغلق واملفتوح وهذا التأث

  ) :83،ص2008بوحنية قوي، ، : (املوارد البشرية وهي إدارةاختاذ القرارات يف 
 الطرق املستخدمة يف توظيف املوارد البشرية؛ 
 معايري اختيار املوارد البشرية؛ 
 املستخدمة يف تدريب املوارد البشرية؛ األساليب 
 األساليب املستخدمة يف تقييم األداء وحتديد مستويات األجور؛ 
 طبيعة واستخدام توصيف الوظائف وحتليلها. 

 
 البیئة

 
 اإلستراتیجیة

 
دارة الموارد البشریةإ  

  
 األشكال التنظیمیة



 

313 
 

التغير في بيئة المؤسسة وعالقته بتوظيف وتنمية الموارد البشرية ..............الفصل السادس   

  
  الموارد البشرية لمواجهة التغيرات البيئية إلدارةالدور الجديد  6-11

التغريات البيئة الشديدة والسريعة سامهت وبشكل كبري يف تعرض املؤسسات ملخاطر  التدهور مث  إن       
مل حتسن التعامل مع هذه التغريات واالستفادة من الفرص املوجودة وبكل كفاءة وجتنب كل  إذاالزوال 

الوحيد يف خضم هذه التهديدات وتعزيز نقاط القوة ومعاجلة نقط الضعف يف الوقت املناسب، ويبقى السالح 
املوارد البشرية لتستجيب لكل هذه التغريات الن ذلك يعتمد  إلدارةالتغريات هو عملية التنظيم املالئم 

املميز والسرعة يف االستجابة ووضع  األداءعلى كفاءة وفعالية مواردها البشرية اليت يكون لديها  باألساس
ة هذه  اإلبداعملوارد البشرية على قدرة ا أنكما   ،اخلطط واالسرتاتيجيات املناسبة      سيعمل على جما

ا بكل فعالية من خالل القيام  إدارةالتغريات، ومن هنا فان ال بد الن تلعب  املوارد البشرية الدور املنوط 
ر جبلب الكفاءات واملهارات املناسبة ووضع الربامج التنمية اليت تتماشى مع التغريات البيئية، وعليه فان الدو 

-21، ص ص 2009سعد علي العنزي واحمد علي صالح،  ( باآليتتقوم  أناملوارد البشرية جيب  إلدارةاجلديد 
32:(  

  املدير الناجح هو الذي يعتمد على  إن: المؤسسة وتنفيذها إستراتيجيةالمشاركة في وضع
ومن مث املشاركة يف ووضع  ،املوارد البشرية كشريك اسرتاتيجي فاعال يف كل ما خيص املؤسسة إدارة

ومن مث العمل على  ،واالسرتاتيجيات واملشاركة يف املناقشات اليت هلا صلة بتنظيم املؤسسة األهداف
 :اآليتاملؤسسة وهذه املناقشات عادة ما تتناول  اتيجيةإسرت توفري البيئة املناسبة لتنفيذ 

  التنظيمي املناسب للمؤسسة املوارد البشرية هي املسؤولة عن حتديد اهليكل  إدارةجعل
وجيعلها تتخذ قرارات  ،املوارد البشرية إدارةفهذا سيعزز مكانة  لألعمال أدائهاوطريقة 

املؤسسة فقد بني منوذج  إسرتاتيجيةمما يسهم بشكل كبري يف جناح  ،إسرتاتيجية
(Galbrath star 5 jay) هناك مخسة عناصر أساسية هي أن : 

 اإلسرتاتيجية؛ 
 اهليكل؛ 
 املكافآت؛ 
 العمليات؛ 
 األفراد. 
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  :وجود سبعة عناصر هي إىل (Mckinsey and company)بينما أشار منوذج 
 اإلسرتاتيجية؛ 
 اهليكل؛ 
 األنظمة؛ 
 النمط اإلداري؛ 
 املهارات؛ 
  األفراد؛ 
 القيم املشرتكة. 

هم ما يعيق تنفيذ مما يساعد يف ف ،جيب اختيار النموذج املناسب الذي جيعل الوضوح يف تصميم املؤسسة     
  وكل األشياء اليت تقف يف طريقها؛تها إسرتاتيجي

  ضرورة طلب اإلدارة العليا من إدارة املوارد البشرية لعب دور املهندس املعماري يف رسم
تكون مبثابة املرشد يف رسم  مبعىنخطط املؤسسة وعمل األقسام بشكل متكافئ ، 
        جودة يف املؤسسة من حيث اخلطط املالئمة اليت تتماشى والكفاءات املو 

وهذا ما سيسهل من عملية جناح  ،الثقافات، املكافآت، إجراءات العمل، القيادة
 إسرتاتيجية املؤسسة؛

  متكني إدارة املوارد البشرية من حتديد الطرق وجتديد بعض أجزاء البناء التنظيمي فعلى
واإلدارة والقيام بالتغيريات املهمة مثال هذه اإلدارة أن تأخذ يف عاتقها مسؤولية القيادة 

 .التغيري يف الثقافة آو يف املكافآت
 تتغري النظرة إلدارة املوارد البشرية  أنجيب  :ضرورة أن تصبح إدارة الموارد البشرية خبيرا إداريا

النظرة  إىلالعليا  اإلدارةمن النظرة التقليدية اليت تعترب كمعدة للقوانني وقواعد العمل ومنفذة لقرارات 
تكون هلا احلق قي حتسني الكفاءات وتنميتها وتطوير   ،حبث إداريتعترب كخبري  أناجلديدة وهى 

املؤسسة والنظر يف طرق جديدة وحديثة تتماشى مع  أداءالتفكري يف طريقة  والعادةكفاءة املؤسسة 
وتوزيع املعلومات املهمة حول ن تكون مركزا للخربة من خالل مجع وتنسيق أالتغريات التكنولوجية و 
 عن العمليات التنظيمية مما سيكون دورها حتسني املركز التنافسي للمؤسسة ؛ أوتوجهات السوق مثال 
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 يعترب العامل هو الركيزة األساسية يف املؤسسة وهو احملقق للميزة  :أن تكون مناصرة للعاملين
على أدائه سلبا مما يؤثر على أداء املؤسسة ومن ة العمل ستؤثر ئالتنافسية، وكل الضغوط املوجدة يف بي

وعليه فانه جيب على إدارة املوارد البشرية توفري البيئة املناسبة للعمل ومتكني  ،مث الفشل ال مناص منه
جل حتسني أداء أالعاملني من أعماليها والقيام بتنميتهم بالشكل املناسب لزيادة مردوديتهم من 

إدماج كل العاملني يف املؤسسة ضمن إسرتاتيجية املؤسسة سيعزز من  كما أن العمل على  ،املؤسسة
مما يسهل من تأدية األعمال بالكفاءة والفعالية املناسبة، والعمل  ،شعور العاملني بالوالء هلذه املؤسسة

على رفع الروح املعنوية هلم من خالل التدريب والتوجيه واملشاركة يف اختاذ القرارات كل هذا من شانه 
 ؛لعمل على تعزيز مكانة املؤسسة لدى عامليهاا
 حتمي يف هذا العصر، وعليه فان إدارة املوارد البشرية يقع على  أمرالتغري : أن تصبح إدارة للتغيري

عاتقها مسؤولية بناء قدرات املؤسسة على تبين التغيري واالستعداد ملواجهته من خالل جعل خطوات 
والعمل على تقليل دورة  ،أولية تكون السبب يف جناح التغيري من خالل بناء فرق عمل ذات أداء عايل

إدارة املوارد البشرية جيب أن حتضر اإلدارة  إنتنفيذ التكنولوجيا اجلديدة،  أويد جل حتدأالزمن من 
كل العمال   يئكما جيب عليها أيضا أن   ،العليا إلجراءات التغيري وجتعلهم يقبلونه ويتكيفوا معه

ن الفرق بني الفائزين أللذلك وعدم اخلوف منه بل ضرورة اعتباره كحتمية جيب التكيف معه 
فالفائزون هلم  ،سرين يف جمال األعمال يكون من خالل القابلية لالستجابة للتغيري بسرعة التغيريواخلا

بينما اخلاسرون يهدرون وقتهم يف حماولة السيطرة على  ،القدرة على التكيف والتعلم والتصرف بسرعة
 توظيفهاريقة تغيريات رئيسية يف ط إجراءاملوارد البشرية فرض  إلدارةاجلديد  فالدور ،التغيري

العليا على النتائج اليت حتققها املوارد البشرية  اإلدارةتركز  أنمتخصصني وهناك أربعة طرق ميكن لل
  ؛أنشطتهابدال من 

  والعمل على  ،العليا اإلدارة إىلقضايا كل العاملني دون استثناء حىت البسيطة  إيصالالعمل على
املوارد البشرية من اجل   وإدارةالعليا  اإلدارةاحلل املناسب ويف اقرب وقت ممكن باملشاركة بني  إجياد

 ؛كسب كل العاملني العتبارهم مركز قوة املؤسسة وجعله يعمل بكل كفاءة وفعالية 
  املوارد البشرية بوضوح وجعلها مسؤولة عن النتائج حيث  إدارةتقدمها  أنحتديد املهام اليت جيب

وجيعلها تتخذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب دون  ،املوارد البشرية إدارةعزز ذلك من مكانة سي
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مما سيهدر الوقت ويكون القرار يف خري  ،تأخر يف ذلك من خالل الرجوع يف كل مرة لإلدارة العليا
 حمله من الوقت؛

  عديدة  إبداعيةلبشرية هلا ممارسات الن املوارد ا اإلبداعيةاالستثمار يف ممارسات املوارد البشرية
واالستفادة منها  ،تركز على مدى تعلم املمارسات احلديثة للموارد البشرية أنالعليا  اإلدارةوجيب على 

 افسي؛نيف تعزيز املركز الت
 إذ جيب على اإلدارة العليا أن تويل : العمل على رفع مستوى العاملني يف إدارة املوارد البشرية

ذه اإلدارة من خالل تنمية مهارات العاملني فيها بربجمة أساليب تدريبية إدارية االهتمام الك بري 
ذه العملية ،ن مناسبةكحديثة يف أما  ونقل املعلومات والسلوكيات  ،واختيار أفضل املدربني للقيام 

هلم يف ظل  املناسبة لعمال إدارة املوارد البشرية الذين سيعملون بدون شك على القيام بالدور املنوط
  .بيئة سريعة التغري البقاء فيها ملن يستجيب بسرعة هلذا التغيري احلتمي

   :يبني أهم األدوار اجلديدة إلدارة املوارد البشرية ملواجهة التغريات البيئية املوايل والشكل
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  الدور الجديد إلدارة الموارد البشرية) 20-6(الشكل

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الباحثإعداد : المصدر
املوارد البشرية جاءت ضرورة حتمية نتيجة التطورات  إلدارةاجلديد  األدوار أنالشكل السابق بني  إن

 إىلاملوارد البشرية  إدارةمما دفع  ،افس والتطور التكنولوجيندة حدة التياوز  ،الراهنة وخاصة كرب حجم املؤسسة
  .اإلدارةتبين املفاهيم احلديثة يف 

  
  
  

  الدور
  الجدید

  إلدارة الموارد 
 البشریة

  وتنفیذالمشاركة في ووضع 
  إستراتیجیة
 المؤسسة

  خبیرا
 إداریا

  مناصرة
 العاملین

  إدارة 
 للتغییر
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  للتغيرات البيئية كاستجابة التوجه نحو توظيف وتكوين المهارات   6-12
 أنلقد تغري التوظيف نتيجة للتغريات البيئة الشديدة والتطورات املواكبة لذلك، لذا جند :  توظيف المهارات

ااملؤسسات توجهت حنو توظيف املهارات وهي مقاربة حديثة ضرورية  تشمل البحث عن املهارات  أل
لتمركز يف ظل بيئة متغرية وعليه وا األهدافالضرورية للمؤسسة باخلصائص املطلوبة يف الوقت املناسب لتحقيق 

  :توفق يف أنوجب على املؤسسة 
 مهارات ميلكها املرشحني بشكل مسبق؛ 
 املهارات املمكن جناحها يف املستقبل القريب؛ 
 املهارات القابلة للتقييم. 

  :كاآليتنبني خطوات التوظيف على أساس املهارات   أنوميكن 
 ا من خالل الشكل املوايل  :تحديد الحاجة للمهارات  :ميكن بيا

 خطوات التوظيف على أساس المهارات) 21-6(الشكل
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  123،ص2013حجازي ومعاليم حجازي،  إسماعيل:المصدر

 عينة اخلرباء

 العينة

 حوارات األحداث السلوكية

 حتليل املعطيات

 املصادقة

 خمططات التطبيقات

 التقرير النهائي
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ٍ ومن خالل اجلدول السابق يتبني انه لتحديد احلاجة للمهارات ف       ن املؤسسة تقوم بتشكيل عينة من ا
ة للمؤسسة حبيث يكونون يوحتليل دقيق للتغريات البيئ ،املؤسسة ألهدافاخلرباء الذين هلم رؤية واضحة وتصور 

خطورة ملعرفة  أهمالسلوكية واليت تعد  األحداثذلك يقومون حبوارات  دوبع ،خمتصني يف املوارد البشرية
وبعد ذلك  ،حوارات بني عينة اخلرباء حلصر  املهارات املطلوبة إجراءمواصفات املهارات املطلوبة من خالل 

ليتم  ،وصف واضح للمهارات اليت تستخدم كقاعدة عملية للموارد البشرية إلجياديقومون بتحليل املعطيات 
  :خمطط العمليات الذي ميكن بيانه من خالل الشكل املوايل إىلدقة عليها مث االنتقال ابعد ذلك املص

  
  مخطط العمليات الخاص بالمهارات) 22-6(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  125،ص2013حجازي ومعاليم حجازي  إسماعيل:المصدر
جل القيام بتوظيف املهارات يف أخمطط العمليات مهم جدا من  أن يتبنيمن  خالل الشكل السابق       

  ؛منه يف عصر املعرفة بد موردا ال حتبأصاملؤسسة الن املهارات اآلن 

 تحدید 
 الحاجة

 البحث على
 المترشحین

 
 المھارات

 
 اإلدماج

  اختیار 
 المترشحین
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 املواصفات املطلوبة اليت تتماشى مع  أهمبعد حتديد احلاجة للمهارات من خالل حتديد  :االنتقاء
 :مرحلة االنتقاء واملؤسسة تواجه حالتني تأيتمتطلبات التغريات البيئية 

  واملوجدة لديها فانه يتوجب عليها تشكيل جمموعة حالة الوظيفة املعروفة لدى املؤسسة
يعملون املتوسط فقط  أو ،جيد غالبا يكون من املستوى العايل أداءمن املوظفني ميتلكون 

تتوفر يف شاغل  أنعلى وضع املميزات الشخصية والسلوكية والكفاءات اليت جيب 
 .الوظيفة املزمع شغلها

  املوظفني داخل املؤسسة ال ميكنهم القيام حبوارات  أنحالة الوظيفة اجلديدة حيث
 إىلومن مثة ميكن الرجوع  ،ال ميكن تشكيل قاعدة معلومات أيالسلوكية  األحداث

هي  مهارات  أساسيةاليت مجعت املهارات يف ستة جمموعات   HAY أعمالنتائج 
االجناز، مهارات مساعدة، مهارات التأثري، مهارات التسيري، مهارات معرفية ومهارات 

ا   :املوايلمن خالل الشكل  الفعالية الشخصية ميكن بيا
 المهارات أنواع) 23-6(الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  إعداد الباحث: المصدر

  

 مهارات االجناز

 مساعدةمهارات 

 مهارات التأثري

 مهارات التسيري

 مهارات معرفية

مهارات الفعالية 
 الشخصية
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  تكوين المهارات 

تغري   إىللقد أدى التغري يف بيئة املؤسسة وخاصة ضرورة تبنيها ملفهوم املهارات ملعايشة هذه التغريات،       
هذا املفهوم التكويين سيجعل املؤسسة رائدة وتساير كل  أنالتكوين وتوجهه حنو تكوين املهارات حيث 

حجازي ومعاليم حجازي،  إسماعيل(ومن النتائج املرتقب حتصيلها جراء تطبيق هذا املفهوم  ،التغريات
  )127،ص2013
 أنفنجد  ،تثمار يف التكوينتطبيق هندسة التكوين ويعين ذلك الوجه العملي لالس إمكانية 

 املسؤول على هذه العملية سيتمتع بكثري من املصداقية ويدفع باملؤسسة حنو الريادة؛
  املسامهة يف تثبيت شرعية التكوين االستثماري حيث مت االنتقال من النظرة االجتماعية للتكوين

 النظرة االقتصادية؛ إىل
 لصناعة جودة املهارات  األساسية اإلمكانياتتطبيق اجلودة يف التكوين من خالل توفري   إمكانية

 :املوايلاملبينة من خالل الشكل 
 اإلمكانيات األساسية لتحقيق الجودة في تكوين المهارات) 24-6(الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إعداد الباحث: المصدر
  
  

املهارات  إنتاجعملية  أنالتوقيت فيعين  أمااحملددة،  األهدافإن املالئمة تعين تطابق املهارات املنتجة مع       
تقدمي، بينما الكتلة احلامسة فهي تعرب  أوتكون يف الوقت املناسب الذي حتتاجه املؤسسة دون تأخر  أنجيب 

 
اجلودة يف التكوين 

  املهارات

 املالئمة

 الكتلة احلامسة
 التوقيت

 العقلنة االندماج
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العقلنة فهي متعلقة بالتكاليف  أما ،تكون مناسبة للوضعيات املهنية املطلوبة أناملهارات املنتجة جيب  أن لىع
االندماج فتعين قدرة املهارات على االندماج مع نظام املهارات  أما ،التكاليف بأقلحتقيق تكوين مهارايت  أي

  .ملؤسسةاملعد مسبقا با
ا من خالل اجلدول التايل إن   :تكوين املهارات خيتلف عن التكوين التقليدي يف كثري من النقاط ميكن بيا
  

  مقارنة بين التكوين التقليدي وتكوين المهارات)  1-6(جدول ال
  تكوين املهارات  التكوين التقليدي  اخلصائص

على احلاجات   األهدافالرتكيز يف وضع   اهلدف
  املدى القصري 

على  األهدافالرتكيز  يف وضع 
  احلاجات يف املدى الطويل

على انه تكلفة بالنسبة  إليهينظر   الفلسفة
  للمؤسسة

على انه استثمار بالنسبة  إليهينظر 
  للمؤسسة

املؤسسة داخلها وخارجا  أعضاءكل   االكتفاء باملكون واملتكون  املعنيون األشخاص
  املعنيني بالتكوين

  استشارية وسلطة للقرار  استشارية  الوظيفة
املسار املهين  إىلمهام متعددة متتد   مهمة حمددة  الدائرة

  واملهارات األفرادوتطوير 
التقنيات والوسائل 

  املستعملة
تكوين رمسي، تكوين ذايت، تكوين   تكوين حسب الطلب

  اآليل باإلعالممسري 
داغوجي، حتت مسؤولية ياحملتوى الب  التقييم

  املكون وله مؤشرات الرضا العام
ن يالعائد احملقق وحتت مسؤولية املسري 

  املعنيني
 

  129،ص2013 حجازي ومعاليم حجازي، ، إسماعيل :المصدر
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  :إن تكوين املهارات مير باملراحل املبينة يف الشكل املوايل

  
  مراحل تكوين المهارات تبعا لمقاربة الجودة )25- 6(شكل ال

 جودة التوجيه         جودة التصور                جودة االجناز                  جودة مباشرة العمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  130، ص 2013حجازي ومعاليم حجازي، ،  إسماعيل :المصدر
  

هي مرحلة  األوىلاملرحلة : ميكن توضيح املراحل اآلتية لتكوين املهارات السابق من خالل الشكل       
والوسائل والقرارات والعمليات الالزمة  اإلجراءاتاملعنيني بالتكوين وكل  األشخاصالسياسة وفيها يتم تعيني 

فيها حتديد يتم مرحلة اهلندسة فهي املرحلة الثانية  أمااملنشودة،  األهداف إىللنجاح التكوين والوصول 

 مرحلة العمل مرحلة االجناز مرحلة اهلندسة مرحلة السياسة

  املؤشرات
 املسيطرة

  املؤشرات
 األساسية

  املؤشرات 
 املسيطرة

  املؤشرات
 ملسيطرةا
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ة االجناز من التكوين، وتتمثل املرحلة الثالثة يف مرحل أنظمةتصور واجناز  إىلاملتناسقة اليت تؤدي  األعمال
الرابعة فهي مرحلة العمل  األخريةاملرحلة  أماخالل التوجه والتحضري ووضع بيداغوجية خمتلفة يتلقها املتكون، 

املهارات وتعبئتها يف وضعية العمل للعمل دائما على  إنتاجحيث تصبح حمددات اجلودة هي القادرة على 
 .حتقيق مبدأ اجلودة يف تكوين املهارات

  التوظيف والتدريب باستخدام الجدارات كاستجابة للتغير البيئي6-13
 يأيتاجلدارة تعين اخلصائص السلوكية الداخلية املتمثلة يف الدوافع القيم املعارف و املهارات املطلوبة اليت  إن    

اليت  فرادلألوالظاهرة  ،اجلدارات تتمثل يف اخلصائص الباطنة أن أيالعمل ،  أماكن إىلا أفضل العاملون 
ا للمؤسسة األفرادميتلكها  و اخلصائص  أنواعخبمسة  اإلملاموميكن بيان اجلدارات من خالل  ،ويأتون 

  :باستخدام النموذج اجلليدي
  النموذج الجليدي) 26-6(الشكل

 
                                                                                                        

  
                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  

  76، ص2013خضير كاضم حمود وروان منير الشيخ، : المصدر
  

 املهارات

 املعرفة

 القيم

 مفهوم الذات

 السيمات

 الدوافع
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  :هناك خصائص جيب معرفتها هلا عالقة باجلدارات هي أنومن خالل الشكل السابق يتبني     

 وهي املعلومات والعلوم املوجودة يف الفرد؛ :المعرفة  
 املهمة  تأديةاملهمة املوكلة له، فمىت تكون له القدرة على  أداءقدرة الفرد على  إىلتشري : المهارات

 يكون ماهرا؛
 ا الفرد وصورته عن نفسه مثل إىلوتشري  :القيم ومفهوم الذات   الثقة : القيم اليت يتمتع 

 بالنجاح ولو بعد الفشل؛ اإلميانبالنفس، 
 رد متمثلة يف استجابات متسقة مع املعلومات وهي اخلصائص املادية املتوفرة يف الف :السمات

 واملواقف؛
 تشري إىل العواطف والرغبات واالحتياجات النفسية اليت تدفع للعمل :الدوافع. 

اجلدارات ميكن توثيقها ومناقشتها  أنبني املنهج التقليدي واملنهج اجلدارات يف  األساسييكمن الفرق       
التوظيف باستخدام اجلدارات من خالل   أمهيةوتربز  ،يف الوظيفة إظهارهاوميكن  ،خالل املقابالت الرمسية

  :اآليت
 ويسهل من عملية الرتكيز على النتائج املتوقعة  ،يهتم التوظيف باستخدام اجلدارات بالنتائج احملققة

 ؛لألداء
  الذين ميلكون خصائص نادرة يصعب احلصول األفرادمن خالل هذا املنهج فانه ميكن استقطاب 

وذلك من خالل تشجيع املدراء وأصحاب القرار على توضيح النتائج املتوقعة قبل اختاذ قرار  ،عليها
 االختيار؛

  م   إظهارميكن هذا املنهج املرشحني من م ومهارا  على شكل جدارات ؛ األخرىكافة قدرا
  السريعة؛ أوالتغيري غري املتوقعة  أوقاتيساعد املؤسسة على العمل بشكل كفؤ وفعال خالل 
 أخرىاعتبارات  أية أواجلنس  أوالعمر  أساسهذا املنهج ال يدعوا للتمييز بني املرتشحني على  إن  

 كونه يركز على النتائج املتوقعة فقط؛
 ضمن التخطيط التعاقيب وإدخاهلمحتديد املرشحني الذين ميلكون اجلدارات املناسبة  إمكانية. 
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   :لالستقطاب واالختيار اجلدارات من خالل الشكل املوايل األساسيةوميكن بيان املراحل   
  االستقطاب واالختيار باستخدام الجدارات)  27-6(شكل رقمال

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  205ص ،2013خضير كاضم حمود وروان منير الشيخ، : المصدر

 

  اخلطوة األوىل
  حتديد احتياجات

 االستقطاب

  اخلطوة اخلامسة
  حتديد معايري

 االختبار
 

  اخلطوة التاسعة
  مؤهالت التحقق من

 املرتشحني

  اخلطوة الثانية
  إكمال

 توثيق الوثيقة

  اخلطوة السادسة
  غربلة

 مقدمي الطلبات

  اخلطوة العاشرة
التفاوض على املزايا واملكافآت 

 مع املرشحني املقبولني
 

  اخلطوة الثالثة
  حتديد

 معايري االستقطاب

  اخلطوة السابعة
تدريب القائمني 

باملقابالت على إجراء 
  بالت السلوكيةقاامل
 

  اخلطوة احلادية عشر
  التحقق

  من صحة
 االختبار

  اخلطوة الرابعة
  إنشاء مواد

  االستقطاب وتنفيذ
 العملية

  اخلطوة الثامنة
إكمال تقييم اجلدارات 
وجتهيز قائمة التوصيات 

 باملرشحني واختبارهم
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           ضرورة يف عصر العوملة  أصبحتاملراحل املبينة من خالل الشكل السابق هلي مراحل  إن     
 دجتها وتوحيد اجلهو يتتبىن هذه املراحل ضمن اسرتات أنواملعرفة، فاملؤسسة اليت تريد حتقيق التفوق جيب عليها 

  .حنو حتقيق هذا النوع من التوظيف
  المعرفة وإدارةالجودة الشاملة  إدارةظل استخدام  فيتوظيف وتنمية الموارد البشرية  6-14

  إدارة الجودة الشاملة 
  : ومن أمهها جند ،جد العديد من التعاريف املقدمة إلدارة اجلودة الشاملةيو 
ااجلودة الشاملة على  إدارة :Tunk يعرف ا مجيع أفراد "  أ جمموعة من األعمال واألنشطة اليت يلتزم 

م من أجل تلبية حاجات ورغبات الزبائن   2007،  مهدي السامرائي( املؤسسة على اختالف مستويا
 ). 34ص،

اديمنج  ويعرفها تطبيق لطرق إحصائية يف كل مراحل اإلنتاج قصد حتسني املنتج وتقدميه إىل : "على أ
  .)31، ص2008فواز التميمي، فواز التميمي، (السوق بأقل تكلفة 

 األهدافتحقيق  ألجلالجودة الشاملة هي فلسفة تتبنها المؤسسة   إدارة أنومن خالل ما سبق يتبين 
  .وذلك من خالل التركيز على التحسين المستمر واالهتمام أكثر بتلبية رغبات الزبائن

  :املوايلميكن التعبري عنها من خالل الشكل و 
  TQMاالتجاهات التي تنعكس في مفهوم )28- 6( الشكل
Management                  Quality                                  Total       

  
  
  
  
  
 
 
  
  

  .197، ص2009يوسف حجيم الطائي، : المصدر

النظام يكون     يف إدارة
الرتكيز على التحسني 

املستمر للنظام من أجل 
 .حتقيق أفضل النتائج

تركز املؤسسة من خالل 
العمل الفردي واجلماعي على 

إشباع حاجات الزبون 
والتسليم كذلك بأن يشرك يف 

 .حتديد اجلودة

كل فرد يف املؤسسة 
يشارك يف خلق املنتجات 

املقدمة  واخلدمات
 .وإدامتها
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اجلودة الشاملة  تركز على حتقيق رغبات الزبائن من خالل  إدارة أنومن خالل الشكل السابق يتنب       
  .التحسني املستمر ومشاركة كافة األفراد

  :)32- 31، ص ص 2008فواز التميمي، فواز التميمي، (وظائف إدارة اجلودة الشاملة يف  و تتمثل
  التصدي للمنافسة الدولية اليت تعرتف باألداء اإلنتاجي، أو اجلودة الشاملة فانه  إدارةمن خالل تبين

  اخلدمي لتحقيق االستقرار واالستمرار؛
 وللمجتمع من  لألفراد،تبين فلسفة اجلودة الشاملة من شانه العمل على حتسني املستوى املعيشي  إن

 ؛اإلنتاجيةوالعمل على رفع  االستثماريةخالل تطوير امليادين 
  تقدمي منتجات ذات جودة عالية للمستهلكني من خالل التحسني املستمر يف استخدام

 ؛التكنولوجيا
  للطاقات  األمثلومن مثة العمل على االستخدام  األفراد، أداءمتكن اجلودة الشاملة من حتسني

 البشرية؛
   من خالل العمل على تصميم الربامج التدريبية  إدارة اجلودة الشاملة على االهتمام باألفرادتعمل

  ؛أدائهماملناسبة لرفع 
 الدولية  أويري القياسية الوطنية ااملع إتباع إنISO9000  األهدافلتحقيق  أساسيهلو مطلب 

 الكلي للمؤسسة؛ األداءوحتسني 
  ا التنافسية الن هذا املبدأ يركز على استمرارية تبين املؤسسة للجودة الشامل إن ة يعزز من قدر

 التحسني مع البيئة اخلارجية؛
  العالجية من خالل الرتكيز على الدور الوقائي ال  اإلجراءاتإمكانية تقليص التكاليف النامجة عن

 العالجي؛
 ب اإلحصائيةاملسامهة وبشكل فعال يف حتسني األداء من خالل استخدام الوسائل واألسالي. 

ختتار  أناجلودة الشاملة فهناك ستة تقنيات ميكن للمؤسسة استخدامها مجيعا كما ميكن هلا  إدارةلتطبيق 
وتعد هذه التقنيات مبثابة عناصر تستخدم يف  ،وهذه التقنيات أثبتت جناعتها يف املؤسسات الرائدة ،بعضها

  ):71ص، 2007مهدي السامرائي، (هي تطوير برامج اإلدارة  
 تعين تفويض السلطة القيام بنقل ومنح كافة السلطات واملسؤوليات الجناز : تفويض السلطة

ا تفشل هده العملية،، واختاذ القرارات األعمال مع ضرورة القائم بالتفويض عدم ارتكاب  فبدو
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نه السلطة بعض األحيان إىل كارثة إذا حجبت ع يف  قد تؤدي اليت  النامجة عن هذا التفويض  األخطاء
  ؛الالزمة لتنفيذ املهمة اليت أوكلت له

 أفضلحتقيق رضاه ورفع روحه املعنوية ؛ فان  ألمهيةالعنصر البشري ونظرا  ألمهيةنظرا  : المشاركة 
الذي يعزز من شعورهم  األمر إشراك العاملني يف اختاذ القرارات والنشاطات بالعمل وسيلة هو القيام ب

يف تنمية املؤسسة وحتقيقها أهدافها  وهذا ما سيسهمبأمهيتهم ومكانتهم يف اإلدارة أو املؤسسة، 
  ؛واستمراريتها

 اإلبداعاجلودة الشاملة هو قيام املدراء بتشجيع  إلدارةاملهمة واحملققة  األمورمن  : اإلبداع واالبتكار 
جيب على املدراء أن حيرتموا ويقيموا األفكار  كما ،املختلفة وحماولة جتسيدها على ارض الواقع واألفكار

على  والعمل  جيب أن ينشروا هذا املبدأ داخل املؤسسة يف أفكار وأفعال املديرين واملشرفنيو املخالفة، 
  ؛تشجيع اآلخرين على إبداء الرأي واألفكار واملقرتحات

 ومن مثة تقييم  ،يقوموا بتسجيل كل النتائج أنعلى املدراء  :اإلدارة عن طريق تسجيل النتائج
عندما يقاس األداء يتحسن األداء وعندما يقاس األداء " :توماس مونسون يقول إذ  إثرهااألداء على 

م  ويعلن رمسيا فإن معدل التحسني تزداد سرعته وأيضا عندما يعلم العمال أن أداءهم يتم قياسه، فإ
  ؛يتسارعون إىل حتسينه، وأيضا عندما يعطى التقييم ويعلن تزداد سرعة األداء

 ورفع  األفرادمل الفردي ملا له من دور كبري يف تعلم من الع أفضليعترب عمل الفريق  :بناء الفريق
 أساسهاروحهم املعنوية، ولذلك فانه جيب على املدراء العمل على بناء فرق العمل الناجحة اليت يكون 

 ؛واالبتكار اإلبداع
 هو الذي يقود  النذلك  ،اجلودة الشاملة إدارةيعترب املدير كأسس لتحقيق  :تطوير مهارات المدير

كلما كانت قدرة املدير أقوي يف  ، اجلودة الشاملة إدارةاملؤسسة وهو الذي يقرر وهو الذي ينشر ثقافة 
  .إدارة اآلخرين كان نتاج اجلودة هو األفضل واألحسن

عبد العزيز عبد ( اجلودة الشاملة وهي إدارةعشرة مبدأ من اجل حتقيق  أربعةدميينج  أعطىولقد        
  :)13-12:، ص ص2010العال، 

 بتحديد أغراضها وأهدافها  تقوم جيب على املؤسسة أن  :تحديد ونشر أهداف وأغراض المؤسسة
تمع   ؛باستمرار وتنشرها من خالل رسالتها للعمالء واملوردين واملوظفني وا
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 اجلودة  إدارةيتعلموا مفهوم  أنجيب على العمل ويف كافة املستويات   :تبني الفلسفة الجديدة
على كافة املوظفني من اإلدارة العليا من خالل التدريب ونشر ثقافتها  إالوال يكون ذلك  ،الشاملة

الرتكيز على منع وقوع األخطاء أكثر من الرتكيز على حماولة كما جيب عليهم   ،إدارة اجلودةإىل أقل 
  ؛اكتشاف األخطاء

 جيب على املؤسسة االبتعاد عن الفحص الكلي للعمليات   :عدم االعتماد على الفحص الكلي
حتسني العمليات  هو الغرض األساسي من عمليات الفحصف ،مكلف جدا ويضيع الوقت ألنه

  ؛وختفيض التكلفة، وليس تصيد األخطاء وحماسبة املسؤولني عنها
 الشاملة فانه جيب لتطبيق إدارة اجلودة  :االعتماد على جودة المواد المشتراة وليس السعر األقل

اختيار املوردين والتعامل معهم على أساس احلصول على املواد  عملية حتسن  أنعلى املؤسسة 
م شركاء للمؤسسةببأعلى جودة ممكنة وليس    ؛أقل األسعار والنظر للموردين على أ

 إدارةيف  أساسيالتحسني املستمر هلو مبدأ  ءبد إن : تحسين نظام اإلنتاج والخدمة باستمرار 
بناء اجلودة يف كل نشاط ويف كل عملية بالتعاون بني مؤدي اخلدمة اجلودة الشاملة من خالل 

  ؛وختفيض االحنرافات يف األداء واالستماع لصوت العميل ،)العميل(ومستقبلها)املؤسسة(
 استثمار للمؤسسة هو االستثمار يف رأس ماهلا البشري وذلك من  أفضل إن :االهتمام بالتدريب

وأكد   ،وهذا ما سيعزز حصول حتسني مستمر للجودة يف املؤسسة ،ل االهتمام بالتدريبخال
  ؛دمينج على ضرورة إتباع األساليب احلديثة يف التدريب لتخدم عملية التحول إىل إدارة اجلودة

 اجلودة الشاملة ما مل تتوفر يف املؤسسة قيادة فعالة  إدارةال ميكن تطبيق   :إيجاد القيادة الفعالة
ذه الفلسفة اجليد يسعى لتطويرهم  قائدفال ،وتعمل على توجيه كافة اجلهود لتحقيقها ،تؤمن 

يسعى دائما إىل كما  ،حىت يستطيعوا أن يقوموا بأعماهلم بالشكل املطلوبت العمال مهاراوحتسني 
  ؛التحسني املستمر

  املتعلق جيب على املؤسسات أن تزيل اخلوف املوجود يف نفوس العمال  :فالقضاء على الخو
تشجع االتصاالت بينها وبني العاملني مما خيلق   بنتائج تطبيق اجلودة الشاملة من خالل العمل على

م ) كنز(مناخا جيدا للتجديد وظروف مناسبة حلل املشكالت، ويعترب اليابانيون أن اخلطأ هو  أل
من اكتشاف اخلطأ أو املشاكل  فاخلوف .ن الفشل أو اخلطأ فرصة للتطوير والتحسنييؤكدون على أ

  ؛أو إجراء التغيريات املطلوبة ميكن أن يقضي على مفهوم التحسني املستمر
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 املبادئ وجتسيد األفكار الرتكيز على تطبيق  اإلدارةعلى   :تجنب النصائح والشعارات الجوفاء
ا إىل العاملني فقط، بل على ارض الواقع وال  ا وشعارا أن تقرن ذلك  عليهاتكتفي بإعالن رغبا

 ؛بالتنفيذ
 وان توجه  ،تعتمد على العمل اجلماعي بدل الفردي أنعلى قيادة املؤسسات  :تفعيل فرق العمل

   ؛حل الصراعات التنظيمية وإحالل التعاون بينهمن تركز على أاجلهود حنو بناء فرق العمل الفعالة و 
 من املبادئ األساسية إلدارة اجلودة الشاملة هو الرتكيز  :تجنب تحديد أهداف رقمية للعاملين

أهداف  ومن مث فانه وجب عليها أن تضع ،على حتقيق اجلودة يف املنتجات لتحقيق رغبات الزائن
     رقمية أمام العامل لكي يسعى إىل حتقيقها يؤدي إىل تركيز العامل على حتقيق الكم وليس 

  ؛اجلودة، ويشجع على اإلنتاج بكميات كبرية دون االهتمام جبودة املنتج
 على املؤسسات أن تركز على شعور العاملني بعملهم من خالل   :دعم اعتزاز العاملين بعملهم

التهديد وكذلك جيب االبتعاد عن  األخطاء وان ال تتصيد  ،مدحهم والثناء عليهم حىت يف األخطاء
  ؛بالعقاب

 جيب على مدراء املؤسسات أن يقوموا بتشجيع األفراد حنو التعلم  :عليم والتطوير الذاتيتشجيع الت
  ؛والتطوير الذايت ألجل اكتساب مهارات ومعارف اكرب متكنهم من أداء أعماهلم بكل كفاءة وفعالية

 ك ال اجلودة الشاملة تعترب كتغري يف املؤسسة لذل إن :إحداث التغيير المالئم لدفع عملية التحويل
يئة املناخ املناسب من خالل  إجراء التغيريات املناسبة يف اهلياكل التنظيمية  بد على املؤسسات من 

التنسيق والتعاون بني اإلدارات والتغيري يف أسلوب القيادة ومنط االتصاالت والتنسيق للمؤسسة ، 
  .ودةكما جيب تغيري الثقافة التنظيمية لتتالءم وفلسفة إدارة اجل  ،املختلفة

إن تبين مفهوم إدارة اجلودة الشاملة شانه العمل على تغيري إسرتاتيجية التوظيف من خالل الرتكيز على      
ليست فيهم  الذينحبيث ال ميكن هلا توظيف األفراد  ،توظيف أفضل الكفاءات ووضعها يف أماكنها املناسبة
تغيري يف  إىلاجلودة الشاملة  إدارةكما يؤدي تطبيق . قابلية للتأقلم مع مبادئ تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

ال بد من تصميم الربامج التدريبية املناسبة اليت فيها الرتكيز  إذ ،التدريب وحمتوى املادة التدريبية املقدمة أساليب
وعند تصميم الربامج  ،اجلودة الشاملة إدارةت الالزمة من اجل حتقيق مبادئ املهارا األفرادعلى كيفية اكتساب 

محمد جاسم الشعبان ومحمد صالح االبعج، (  املواليةاخلطوات  إتباعوفقا ملفهوم اجلودة الشاملة يتم يبية التدر 
  :) 225-224، ص ص 2014
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  ص والتهديدات؛دراسة البيئة الداخلية واخلارجية ومعرفة نقاط القوة والضعف والفر 
  املوارد البشرية؛ إلدارةالعامة  اإلسرتاتيجيةالعامة للتدريب يف ضوء  اإلسرتاتيجيةحتديد 
  للتدريب؛ واإلجرائية اإلسرتاتيجية األهدافالقيام بتحديد 
  وقواعد التدريب للمفاضلة بني البدائل واختاذ القرارات؛ وإجراءاتحتديد سياسات 
  تدريبية؛ أهداف إىلاملصلحة وترمجتها  وأصحابحتديد احتياجات العمالء 
  حتقيق االحتياجات التدريبية واملعوقات احملتملة؛ إمكانيةدراسة 
 اختيار املتدربني واملدربني وأسلوب ومكان التدريب؛ 
 تنفيذ التدريب؛ 
 تقييم التدريب. 
اجلودة الشاملة جيب  إدارةلتوظيف وتنمية املوارد البشرية يف ظل مدخل  إسرتاتيجيةجل وضع أمن      

  :) 99، ص1998أحمد سيد مصطفى، (  اآلتية مراعاة توفر املقومات
 االعتماد املايل الالزم لتمويل برنامج اجلودة الشاملة؛ وفري ت  
  م اإلدارية؛ العمل على زرع ونشر م ومستويا   ثقافة اجلودة الشاملة يف العاملني بشىت ختصصا
   يف العاملني؛العمل على زرع ونشر ثقافة اإلبداع  
  تشجع العمالء الداخليني واخلارجيني على تقدمي االقرتاحات اليت ميكن أن تسهم يف رفع القيام ب

  مستوى اجلودة؛
  العاملني والعمالء ؛ بني  ألفكارتفعيل نظام املعلومات واالتصاالت مبا يضمن  نقال وتبادال ل  
   من اجل العمل على تشجيع اإلبداع أكثر مبا خيدم باألفكار املبتكرة  وربطه احلوافز تقوية نظام

  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة؛ 
   لفرد يتميز  إالفال يكون منسق برنامج إدارة اجلودة الشاملة االختيار املناسب ملن يقوم بدور

  والقيادية والفكرية؛بالكفاءة والفعالية والفرد الذي يكون ملهم باملهارات السلوكية 
   ؛فرق التحسني إىليف االبتكار والقيام بضمهم العمل على اكتشاف العاملني املتميزين  
   العمل على إشعال نار التنافس بني العمل يف فرق العمل حىت تعطي أكلها وحتقق األهداف

  املرجوة منها؛
   تدريب مستمر؛، فال حتسني مستمر بدون القيام بالتدريب املستمر للعاملني  
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   اجلودة  إدارةالعمل على تدريب العاملني تكنولوجيا املعلومات احلديثة ملا هلا من دور يف تطبيق
  الشاملة؛

 تبين وتطور عالقات تعاون أو حتالف مع املوردين؛...  
ب ومن املالحظ إن هذه املقومات اليت تتوفر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة ستعمل على تغيري أسالي      

التدريب وحمتوياته من خالل الرتكيز على التحسني املستمر يف أداء  األفراد والتشجيع على اإلبداع واالبتكار 
 .واملشاركة يف صنع القرارات باملؤسسة ليصبح بذلك التدريب عملية إسرتاتيجية مستمرة

العديد من العراقيل اليت حتول بينه وبني فعالية التوظيف  أمامهدير املوارد البشرية يوجد م فانوبالرغم من ذلك 
   ):98-97،ص ص1998أحمد سيد مصطفى، ( والتنمية نذكر منها ما يلي

 قصور إدراك املديرين ملفهوم إدارة اجلودة، ومن مث عدم إدراكهم لعوائد تطبيقها؛  
 تواضع أو غياب إرادة التغيري املتعني توافرها قبل إدارة التغيري؛  
  وبني مفهوم إدارة اجلودة الشاملة؛) السلعة أو اخلدمة(اخللط بني مفهوم جودة املنتج  
 غياب روح الفريق، السيما وأن التحسني املستمر ال يتم إال من خالل فرق عمل حمفزة؛  
  على مستوى املؤسسة ككل وغياب مفهوم العميل الداخلي؛)العميل-المورد(غياب عالقة فاعلة ،  
 إلدارة باملشاركة وتركيز السلطة، األمر الذي يقلل من محاس  ودافعية العاملني غياب أو قصور ا

  لألداء اإلبتكاري الالزم إلثراء إدارة اجلودة الشاملة؛
 قصور التخطيط للتدريب ال سيما حتديد االحتياجات التدريبية؛  
 قصور تدريب العاملني على تطبيق أدوات اجلودة الشاملة؛  
  سيادة ثقافة األشخاص بدال من ثقافة النظم، حبيث يؤدي تغيري القيادة إىل تغيري فلسفة      

وهذا لو توفر مدير أو قائد مؤمن بإدارة اجلودة الشاملة، ومتمكن من أدوات تطبيقها ال  ،اإلدارة
  سيما حتفيز العاملني على ذلك، مث تغريت القيادة فإن احلماس خيبو والفلسفة تتبخر؛

 دم توثيق املعارف واخلربات اليت تراكمت لدى القادة والعاملني يف جمال اجلودة الشاملة حيث ع
والقادة الذين خيلفون القادة أصحاب  ،يتعني وضعها يف احلاسوب لتكون يف متناول العاملني

ال؛   التجارب واخلربات يف هذا ا
 م أهداف برنامج اجلودة اسيات التشغيل قبل تصميالسعي لتحسني العمليات املؤداة وأس    

 .الشاملة، وتصميم اإلسرتاتيجيات الكفيلة بالتطبيق وتشكيل فرق العمل على أسس فاعلة
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   توظيف وتنمية املوارد البشرية هو سعي املؤسسات حنو حتقيق االيزو الذي من  إسرتاتيجيةومما يؤثر على       
 إالمن اجل البقاء والنمو فان ذلك ال يكون ممكنا  حتمي للمؤسسات أمر  جله، فكون احلصول على االيزوأ

  فعالة  إسرتاتيجيةمن خالل أفراد  أكفاء ذوي خربات ومهارات عالية يتم احلصول عليهم من خالل 
فعالة خاصة بتنمية املوارد البشرية من اجل تدريب  إسرتاتيجيةمن  أيضايكفي ذلك بل ال بد  وال ،للتوظيف

هناك عوامل مهمة  أن إذوكيفية حتقيقها من اجل احلصول على االيزو،  ،على كيفية االهتمام باجلودة األفراد
   ) :190- 188، ص ص 2010، خيضر كاظم حمود(جيب توفرها من اجل احلصول على االيزو واليت منها 

 ح لوظيفة مسؤولية اإلدارة وتتضمن توفر سياسة واضحة للجودة من قبل اإلدارة وتنظيم حمدد وواض
  اجلودة؛

  توفر نظام اجلودة يغطي كافة األمور اهلادفة يف تأكيد املؤسسة بالعمل على حتقيق رغبات
  املستهلكني؛

  توفر أنظمة واضحة  للمراجعة والتدقيق سواء ما يتعلق بالنشاطات اجلارية داخل املؤسسة أو مع
  األطراف اليت تتعاقد معها؛

 ة التصحيحات وضبط عملية التصميم للمنتجات وحتديد توفر أنظمة وإجراءات واضحة ملراجع
  أهدافها والتخطيط هلا بغية الوصول إىل حتقيق جودة التصميم؛

 رقابة الوثائق واملستندات اجلاري تداوهلا يف املؤسسة وإجياد دليل لضبط حركتها وتداوهلا؛  
  وجود نظام ملراقبة عمليات الشراء والتأكد من توافر املواصفات واملعايري املتفق عليها مع املوردين

ا؛اليت مت شراؤها للمواد    والتأكد من جود
 وجود نظام رقايب فعال خبصوص املواد املوردة من قبل العمالء والتأكد من مطابقتها للمواصفات؛  
 وجود نظام لتميز املنتجات؛  
 ام ملراقبة العمليات التشغيلية واإلنتاجية مبختلف أنواعها ومراقبة األداء؛وجود نظ  
 توفر نظام إلجراء عمليات الفحص والتفتيش واالختبار يف خمتلف األنشطة العملياتية؛  
 وجود نظام ملتابعة وضمان جودة معدات التفتيش وأجهزة قياس االختبار املعتمدة باملؤسسة؛  
 ن كون السلع واملنتجات قد مت فحصها واختبارها؛وجود نظام فعال للتحقق م  
 توفر نظام ملراقبة ومتابعة املنتجات الغري مطابقة للمواصفات واملعايري القياسية؛  
 وجود نظام لضمان تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمنتجات الغري مطابقة للمواصفات؛  
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  املتعلقة باجلودة؛وجود نظام حيدد مبوجبه السجالت الالزمة إلثبات كل املعلومات  
 وجود نظام حيدد مبوجبه اإلجراءات املتعلقة باملراجعة والتدقيق الداخلي والذي متارسه اإلدارة؛  
 وجود نظام يتم من خالله حتديد التدريب وسبل القيام به والتأكد من جدوى التدريب ودوره؛  
 قة بذلك؛وجود نظام يتحدد مبوجبه خدمات ما بعد البيع وتنظيم اإلجراءات املتعل  
  حتديد األساليب واخلرائط اإلحصائية اليت يتم استخدامها ملتابعة وتنفيذ سبل ضبط اجلودة وحتقيق

  ...األهداف املرجوة؛
احلصول على االيزو ملا له من فوائد تعود على املؤسسة والعمالء والعمال يف حد  إىلدف املؤسسات         

م  م من خالل تنمية مهارا مو ذا م خربا مما  ،الذي يرفع الروح املعنوية لديهم اآلمروهو  ،وتغيري يف سلوكيا
  :يبني فوائد احلصول على االيزو اآليتيزيد يف شعورهم بالرضا واجلدول 
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  فوائد الحصول على االيزو):  2-6(الجدول

  بالنسبة للعمال    بالنسبة للعميل    بالنسبة للمؤسسة       
  
املنتجات والتقليل من جودة *

  .الفضالت
زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة *

ا لدى املستهلك  وحتسني صور
وإظهارها مبظهر يضع اجلودة يف قمة 

ا   .اهتماما
إمكان دخول منتجات املؤسسة إىل *

األسواق األجنبية اليت تشرتط احلصول 
  .ISO9000على شهادة 

 زيادة أرباح املؤسسة نتيجة تقليل نسبة*
التكاليف واملعيب من اإلنتاج وزيادة 

ا   .مبيعا
رفع مستوى األداء وتغيري ثقافة *

املؤسسة إىل األفضل واألحسن 
  .واألكفأ

بناء عالقات قوية مع العمالء، وتوفري *
مناخ إداري متفوق يقوم على الفهم 
الصحيح لرغبات العمالء، وتطبيق 

  .مفاهيم اجلودة يف كل األنشطة

  
شهادة يعين للعميل احلصول على ال*

الثقة بأن املؤسسة تقوم بتزويده 
مبنتوجات تستجيب للخصائص 

  .املطلوبة
  
  
تعطي للعميل معلومات شاملة عن *

املؤسسة وعن جودة املنتج واخلدمة 
اليت تقوم بتقدميها كما هي سهلة 

  .الفهم
  
  
العميل دائما يبحث عن املؤسسة *

ا تعطي  احلاصلة على الشهادة أل
ة والشفافية عكس املؤسسة املصداقي

  .غري احلاصلة على هذه الشهادة

  
إعطاء العاملني شعورا بالثقة *

وجود *والفخر بالنفس، بسبب 
شهادة تؤكد أن يف املؤسسة نظاما 
للجودة يرتقي إىل املستويات 
القياسية العاملية، وهذا يعين رفع 

  .الروح املعنوية للعاملني
  
العمال تقدمي رؤية واضحة ألدوار *

وأهدافهم من خالل نظام اجلودة 
ويتحفزون أكثر لتحقيقها موازاة 

  .مع إرضاء وتلبية رغبات العميل

  156، ص2002محمود عبد الوهاب العزاوي، : المصدر
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  إدارة المعرفة
اتعرف املعرفة         عملية تعريف وحتصيل وختزين واسرتجاع ونشر وتطبيق رأمسال الفكري الظاهر  بأ

تمع    .)52، ص 2001سعاد نائف برنوطي، (والضمين ملنفعة أفضل لألفراد والسوق وا
ا أيضاوتعرف        ا واخلاصة باستخدامها، ومجعها،  بأ اإلدارة النظامية والواضحة للمعرفة واملرتبطة 

وتنظيمها، ونشرها، واستحداثها، واستغالهلا، وهي تتطلب حتويل املعرفة الشخصية إىل معرفة تعاونية ميكن 
  .)10، ص 2009نعيم إبراهيم الظاهر ، ( املؤسسةتقامسها بشكل جلي من خالل 

  : )29ـ  28، ص ص 2009خضر مصباح إسماعيل الطيطي،  ( يفإدارة املعرفة تتمثل أهداف و 

  تبسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات املطلوبة املطولة أو غري
 ؛الضرورية

 ؛حتسني خدمة العمالء عن طريق اختزال الزمن املستغرق يف تقدمي اخلدمات املطلوبة 
 ؛طريق تشجيع مبدأ األفكار حبريةداع عن بتبين فكرة اإل 
 ؛تفعيل املعرفة ورأمسال الفكري لتحسني طرق إيصال اخلدمات 
 ا مبثيلتها  ؛حتسني صورة املؤسسة وتطوير عالقا
 ؛تكوين مصدر موحد للمعرفة 
 ؛إجياد بيئة تفاعلية لتجميع وتوثيق ومتثل اخلربات الرتاكمية املكتسبة من وأثناء املمارسة اليومية 
  ؛اف ومحاية املعرفة يف املؤسسةاالعرت 
 ا  ؛حتديد املعارف والكفاءات يف املؤسسة اليت توجد خارج جدرا
 ؛تعلم كيفية حتسني الذاكرة العملياتية 
 ؛اعرتاف مجاعات تقاسم املمارسات بنجاح املؤسسة وتشجيعها 
 ؛خلق املعارف الضرورية لتطوير املؤسسة 
 ؛تطوير املعارف والكفاءات املوجودة 
 ؛إمكانية الدخول إىل تلك املعارف حتسني 
 ؛الرتكيز على تنمية اجلوانب االجتماعية والثقافية والتنظيمية إلدارة املعرفة 
  تطوير أسس ومعايري تأهيل إلدارة املعرفة تساعد يف تطوير اجلوانب املهنية والتعليمية للمهنيني

 ؛واملتخصصني يف إدارة املعرفة
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  ملعىن إدارة وتطوير املعرفة ونشره بني رجال األعمال، حبيث يتم التعريف والتوعية بشكل مشويل
استخدام بشكل أكرب ملبادئ إدارة املعرفة وتعميم االستفادة عن طريق بلورة الفرص اخلاصة بأعمال 

 .إدارة املعرفة

  :املعرفة من خالل الشكل اآليت إدارةعمليات  أهموميكن بيان 

  عمليات إدارة المعرفة) 29- 6(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .92، ص 2010نجم عبود نجم،  : المصدر

  :املعرفة تتمثل يف إدارةعمليات  أنويتنب من خالل الشكل السابق 

 املؤسسةميثل عملية تشخيص املعرفة، أي جتديد نوعية املعرفة املطلوبة اليت تريدها : التشخيص 
 ؛وحتديد مصادرها ومعرفة احلصول عليها

 أي حتديد األهداف املنوي حتقيقها من املعرفة، أي ماهية األهداف والفوائد اليت : األهداف
 ؛يف حال حصوهلا على املعرفة املؤسسةستجنيها 
  وتعين خلق املعرفة املطلوبة بالطرق اخلاصة بتوليد املعرفة ليصل إىل ختزينها : توليد املعرفةعملية

 ؛واحلفاظ عليها مثل أوعية املعرفة أو قواعد املعرفة أو على شكل كتب ودوريات

 عمليات إدارة املعرفة 

 األهداف

 التوليد

 التخزين
 التوزيع

 التطبيق واملتابعة

 التشخيص
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 أوعية املعرفة أو قواعد املعرفة أو على شكل كتب : أي ختزينها واحلفاظ عليها مثل: التخزين
 ؛ودوريات
 ؛من خالهلا يتم توزيع املعرفة على املعنيني: لتوزيعا  
 يتم من خالل هذه املرحلة التطبيق ومتابعة النتائج خالل مجيع العمليات السابقة: التطبيق واملتابعة. 

االت الرئيسية    :املعرفة إلدارةويبني الشكل اآليت ا

  .المجاالت الرئيسية إلدارة المعرفة) 30-6( لشكلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  203: ، ص2012ربحي مصطفى عليان، : المصدر

االت الرئيسية  ص  ،2012 ،عليانربحي مصطفى (املعرفة هي إلدارةومن خالل الشكل السابق فان ا
 :)97-96ص

  وتعزيز هذه املوارد ومحايتها؛ املؤسسةتطوير املوارد الفكرية واملعرفية اليت متتلكها 
  تعزيز توليد املعرفة واإلبداع لدى كل فرد؛ 
 وتنظيمها وإتاحة مستلزمات املعرفة أمام اجلميع؛, حتديد املعرفة واخلربة املطلوبتني لتنفيذ مهام العمل 
 والبحث والتطوير , تندة إىل املعرفة ومراقبتها والسيطرة عليهاتوليد النشاطات واالسرتاتيجيات املس

 وغريها؛ ،اإلسرتاتيجيةوالتحالفات 

 املوجودات 

 نشاطات املعرفة 

 القدرة وامليول

   املؤسسة
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  ومراقبة استخدام املعرفة للتأكد من أنه يتم استخدام , املؤسسةمحاية املعرفة التنافسية اليت متتلكها
  .من معرفة املؤسسةأفضل ما متتلكه 

واليت ميكن  ،من أن تتوفر جمموعة من املقومات واملتطلبات األساسية لذلكلبناء نظام إلدارة املعرفة البد     
  :)183-181ص ص ،2012 ، عليانربحي مصطفى (من خالل اآليتإجيازها 
 واليت قوامها احلاسوب والربجميات اخلاصة , واملتمثلة يف التقنيات التكنولوجية:توفير البنية التحتية

  ؛وتكنولوجيا املعلومات مثل حمركات البحث اإللكرتوين, بذلك
 حيث تعترب من أهم مقومات وأدوات إدارة املعرفة وعليها يتوقف : توفير الموارد البشرية الالزمة

عرفون بأفراد املعرفة ،جناح هذه األخرية يف حتقيق أهدافها ُ اليت تقع على عاتقهم مسؤولية ،وهم ما ي
  ؛يعهاها وتوز ظالقيام بالنشاطات الالزمة لتوليد املعرفة وحف

 إذ يعد من املتطلبات األساسية لنجاح أي عمل مبا حيتويه من مفردات قد تقيد : الهيكل التنظيمي
لذا البد من هيكل تنظيمي يتصف  ،احلرية بالعمل وإطالق اإلبداعات الكامنة لدى املوظفني

م والعمل حبرية الكتشاف وتوليد امل حيث  ،عرفةباملرونة ليستطيع أفراد املعرفة من إطالق إبداعا
ا وختزينها وتعزيزها ومضاعفتها وإعادة  ا وإدار تتحكم بكيفية احلصول على املعرفة والتحكم 

ويتعلق أيضا بتحديد وجتديد اإلجراءات والتسهيالت والوسائل املساعدة والعمليات  ،استخدامها
  ؛الالزمة إلدارة املعرفة بصورة فاعلة وكفؤة من أجل اكتساب قيمة جمدية

 حيث يعترب مهما يف إدارة املعرفة عن طريق خلق ثقافة إجيابية داعمة : العامل الثقافي       
تمع على أساس املشاركة باملعرفة ،وإنتاج وتقاسم املعرفة ،للمعرفة واخلربات الشخصية  ،وتأسيس ا

  .ة للمعرفةوتأسيس ثقافة جمتمعية وتنظيمية داعم ،وبناء شبكات فاعلة يف العالقات بني األفراد
  :)166- 165، ص ص 2013عبد الرحمن الجاموس، ( املعرفة على العاملني يف إدارةثر أويتمثل 

 فتصبح املؤسسة لديها القدرة على التغيري  ،إدارة املعرفة عامل أساسي يف تفصيل عملية التعلم لألفراد
 مبا ستماشى مع التغريات البيئية؛

  وهذا ما سيزيد من فرص تعلم املوارد البشرية  ،جتعل إدارة املعرفة العاملني أكثر مرونة وتدعم رضاهم
م مبا يتماشى مع أهداف املؤسسة؛  وتنمية قدرا

  تؤدي إدارة املعرفة إىل حتقيق ثالثة أمور كلها تؤدي إىل تنمية املوارد البشرية وهي: 
 توسيع اخلربات لدى العاملني؛ 
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 لربح والعوائد؛زيادة ا 
 زيادة رضا الزبائن. 

  م املختلفة  إدارةتسهم املعرفة يف مساعدة العاملني على التعلم ومسايرة املعرفة املتجددة يف ختصصا
 ودجمها ونقلها وختزينها واالستفادة منها من قبل مجيع العاملني؛ ،من خالل تشخيص املعرفة

  ماملعرفة على حتقيق موائمة العاملني  إدارةتعمل سوف يستخدمون املعلومات اليت حصلوا عليها  أل
م والتغلب على كل الصعوبات اليت تواجههم م حنو  أيضاوتعمل  ،يف حل مشكال على تغيري سلوكيا

 ؛وهذا ما سيؤدي إىل حتقيق األهداف األفضل،

ٍ وعلى        ظل عصر االعتماد على املعرفة كسبيل للتميز والتفوق ال بد  ويف ،ثر ما سبق فان املؤسسات اليوما
وهذا ما سيؤثر على إسرتاتيجية  ،تعمل على تشخيص املعرفة ونقلها وتوزيعها وختزينها واالستفادة منها أنهلا 

تصبح تعتمد على تصميم الربامج االستقطابية اليت تركز على املعرفة  إذالتوظيف والتنمية املعتمدة لديها، 
تركز على مدى معارف  أنال بد  إذ ،وكذلك األمر بالنسبة لطرق االختيار واملقابلة ،املتوفرة لدى األفراد

املؤسسات اليوم مطالبة بتغيري أساليب تدريبها وحمتويات املادة التعليمية  أنكما . املتقدمني األفرادومهارات 
وبالتايل فهي  ،املتدربني األفرادوكيفية تبادهلا بني وجعلها تركز على كيفية اكتشاف املعرفة الكامنة والصرحية 

 أمامهااملعرفة وكيفية نقلها للمتدربني الن املؤسسات  إدارةمطالبة باختيار املدربني املؤهلني للقيام بعمليات 
ويبني  األهداف، لتحقيقاملعرفة اليت جيب التعامل معها بكل اتقان من خالل االستثمار فيها  أنواعالعديد من 

 إسرتاتيجيةيف احلسبان عند وضع  أخذهااملؤسسة واليت جيب  أماماملعرفة املتاحة  أنواعالشكل اآليت خمتلف 
  :توظيف وتنمية املوارد البشرية
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  المعرفة أنواع) 31- 6( الشكل
  

  

  

  

 

  

   

ري :[املصدر ر   ]177ص, 2012, ا

  

  

  

  

  

  177، ص 2014سامي محمد هشام حريري،  : المصدر

  

      املؤسسات جيب عليها الرتكيز على كيفية بناء واكتشاف املعرفة الضمنية  أنويرى الباحث      
منيز بينهما من خالل اجلدول  أنوميكن  ،الكبري هلما على توظيف وتنمية املوارد البشرية لألثروذلك  ،والصرحية

  :املوايل

  

  

  

  

  

 أنــواع المعرفــــــــــــة 

 المعرفة المعلنة

 المعرفة الضحلة

 المعرفة السببیة

 المعرفة الداخلیة

 المعرفة الضمنیة
التكنولوجیةالمعرفة   

 المعرفة العمیقة

 المعرفة الخارجیة

 المعرفة الموجھة
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  مقارنة بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية) 3-6(الجدول

  المعرفة الضمنية  المعرفة الصريحة  رنةوجه المقا

  )غري مهيكلة(معرفة غري رمسية   )مهيكلة(معرفة رمسية   الطبيعة

والربامج احلاسوبية وقواعد  املستندات  المصدر
  البيانات وبراءات االخرتاع 

  عقول األشخاص

  يصعب توثيقها  ميكن توثيقها أو تدوينها  قابلية التوثيق

تداوهلا والتشارك فيها باستخدام يسهل   قابلية التداول
  آليات التنقيب املعرفية وشبكات االتصال

يصعب تداوهلا وختضع املشاركة للرغبة 
الشخصية من خالل التفاعالت الشخصية 

  ةواحملاكا
  

  قابلية الفهم
مفهومة حيث ميكن التعبري عنها بالكتابة 

  واألرقام واألشكال وغريها
التعبري ليست مفهومة بشكل جيد لصعوبة 

  عنها يف بعض األحيان أو صعوبة تدوينها

  
  الشكل

أدلة التعليمات وتقارير نتائج األحباث 
وأدلة إجراءات العمل واخلطط وغري ذلك 

  مما ميكن تدوينه مسبقا

اخلربات واألفكار واملعتقدات ووجهات النظر 
واملهارات الشخصية املوجودة يف عقول 

  األشخاص
  يصعب استخالصها من مصدرها  استخالصها من مصدرهايسهل   االستخالص
  يصعب قياسها  قابلة للقياس  قابلية القياس

  فردية أو ذاتية  مجاعية أو منظميه  الوصف
  210ص ،2010أيمن عودة المعاني، : المصدر

 توظيف وتنمية املوارد البشرية إسرتاتيجيةاملعرفة تتبعها املؤسسات يف بناء  إلدارةهناك مناذج  أنكما        
من أجل  املؤسسة،حملاولة فهم وتوجيه جهود وأنشطة إدارة املعرفة يف  ،العديد من الباحثني إلدارة املعرفة هاقدم

ا لتتماشى مع متغريات العصر  ويف اآليت ،بناء اسرتاتيجيات معرفية تساعدها يف حتقيق أهدافها وحل مشكال
 عليانربحي مصطفى (املؤسسة كن االستفادة منها يف تطوير وفهم إدارة املعرفة يف نذكر بعض النماذج اليت مي

  :)236-234ص ص ،2012 ،عليان
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 يرى كل من : نموذج سلسلة القيم المعرفيةBOTS& BRUIJIN  أن أفضل السبل إلدارة
واليت يتم فيها تقييم الفعالية يف كل خطوة للعملية  ،املعرفة وتقييمها يتم من خالل سلسلة القيم املعرفية

ويوضح الشكل  ،مت أداء هذه األنشطة املختلفة بصورة جيدة احيث تعترب فعالة وناجحة إذ ،املعرفية
  :سلسلة القيم املعرفية اآليت

  سلسلة القيم المعرفية) 32-6(الشكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  235ص،2012 ،عليان عليانربحي مصطفى : المصدر

  

  

 وبالتايل ميكن حتديد نقاط القوة والضعف يف هذه العمليات ، وميثل هذا النموذج عملية تقومي املعرفة     
ا على املسامهة يف تطوير ميزة تنافسية    .للمؤسسةلتحديد قدر

  نموذجMASSEY et al : فقد قاموا ببناء منوذج إلدارة املعرفة الناجحة والذي ينبع من فهم
وطبقا هلذا النموذج فإن إدارة املعرفة هي  ،املعرفة التنظيمية وكيفية استخدامهم هلاالتنظيم ومستخدمي 

أحد عمليات التغيري التنظيمي اليت ال ميكن فصل جناح عملية التغيري الذي ينعكس بدوره على األداء 
  .التنظيمي ككل

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة  1 ارجيةالتطورات   2  الرؤ الداخلية3ا التطورات  

 إدارة المعرفة وتقویم العملیة

تطبیق 
 المعرفة

مشاركة 
 المعرفة

بناء استقصاء 
یحدد المعرفة 

 المطلوبة

تحدید 
اإلستراتیجیة 

 والسیاسة

1 
2 

3 
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  :MASSEYوالشكل املوايل يوضح منوذج

  MASSEYنموذج ) 33-6(الشكل
  

  

  

   

  القيادة                         إدارة البرنامج                التنسيق                          
  

  

  جناح  
                                                                                         حماوالتاملعرفة                                                                           جناح      حماوالت        إسرتاتيجية

      إدارة                                                                                                

  املعرفة  

  

  

  التنافس         الفرص                 متعددة              الفرد وظيفي             برامج           
      

  التكنولوجيا      حكومي       /سياسي        المعرفة                   الوظائف              
  

  

  

  

  

  

  236ص ،2012 ،عليان عليانربحي مصطفى : المصدر
  

  :وتتمثل يف ،الشكل أعاله يبني أن النموذج يتكون من جمموعة من العناصر
 ا وبيان  ،حتديد عملية استخدام املعرفة يتم من خالهلا: إدارة المعرفة إستراتيجية وكيفية اكتسا

  مصادرها ومستخدميها؛ 

 التأثيرات اإلدارية الرئيسية

ة التكنولوجي فهم األفراد تحديد العملية
 المستخدمة

 تأثيرات البيئة األساسية تأثيرات الموارد األساسية
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 وذلك من خالل حتديد مساندة ومساعدة اإلدارة وحتديد املوارد الالزمة :التأثيرات اإلدارية الرئيسية 
 والتنسيق والرقابة على املوارد؛

 املؤسسةومصادر املعرفة اليت حتتاجها  يتم حتديد املوارد املالية الالزمة ،  :تأثيرات الموارد الرئيسية 
 لبناء نظام إدارة املعرفة؛

 توجه املؤسسة معرفتها لالستثمار  أنتبني خمتلف القوى اخلارجية اليت جيب   :تأثيرات البنية األساسية
 .املؤسساتاليت متكنها من اكتساب ميزة عن باقي و  ،فيها 

ااملعرفة يف توظيف وتنمية املوارد البشرية  إدارةومما يزيد يف دور        املؤسسة،  إسرتاتيجيةضمن  أصبحت أ
 إسرتاتيجيةموقع توظيف وتنمية املوارد البشرية ضمن  يبني املوايلوالشكل  كإسرتاتيجية إليهاحيث أصبح ينظر 

  :أعمال كإسرتاتيجيةاملعرفة   إدارة

  أعمال ةيكإستراتيجالمعرفة   رةاإد إستراتيجيةضمن موقع توظيف وتنمية الموارد البشرية ) 34-6(الشكل

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  147، ص 2014محمد جاسم الشعبان ومحمد صالح االبعج، : المصدر

 إستراتيجية األعمال القائمة على المعرفة

 االستراتيجيات الوظيفية

  
 إستراتيجية األفراد

 
 اإلستراتيجية المالية

 
 إستراتيجية التسويق

 
 استراتيجيات األعمال

 التوظيف

 التنمية

الكلية للمؤسسة اإلستراتيجية  
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إذا فما على املؤسسات اليوم إال أن تعتمد يف بناء إسرتاتيجية توظيفها وتنميتها ملواردها البشرية على      
      وتتمثل هذه العوامل يف  ،من خالل الرتكيز على العوامل املؤدية إىل حتقيق ذلك ،أساس تبين إدارة املعرفة

  :)187، ص 2012أسامة خيري، ( 
 تأسيس أنظمة للفهم ونشر التعلم واملشاركة به؛ 
 تشجيع روح التعاون وعمل الفريق؛ 
 توفري الفرص لألفراد للمشاركة يف احلوار والبحث؛ 
  ؛املؤسسةيبنون ويدعمون مناذج التعلم على مستوى الفرد والفريق و حتديد وتطوير القادة الذين 
 تركيز االهتمام على تدفق املعرفة أكثر من ختزينها؛ 
  حتديد دور ومتطلبات ومضامني وتطبيقات املعرفة إلجناز أعماهلم؛يف مساعدة األفراد 
  املعرفة إلجناز أعماهلم؛متكني األفراد من مناقشة وتداول احلوارات ليتضح هلم ما الذي يشكل أساس 
  مينبغي على املديرين الرتكيز على احلاالت املتميزة يف  املؤسسةأثناء مقارنتهم املرجعية لعملية  مؤسسا

 بقصد املقارنة والتعلم؛
  غري احملدود وتصرف األفراد دون قيود والبحث املستمر عن أفكار جديدة املؤسسةابتكار.  

 خالصة  6-15
يبني األثر بني التغريات البيئية على توظيف وتنمية  ألنهيعترب هذا الفصل كفصل رابط بني املتغريات 

سواءا كان  التغري يف  أنواعهكل من التغري يف البيئة الداخلية بكل   أناملوارد البشرية من جانب نظري، حيث 
يف مواردها سيؤثر على عملية  أو ،يف ثقافتها أو ،يف القيادة أو ،يف اهليكل التنظيمي أو ،املؤسسة إسرتاتيجية

مع كل  تتالءماملناسبة للتوظيف والتنمية واليت  اإلسرتاتيجيةالتوظيف والتنمية من خالل اعتماد املؤسسة على 
املباشرة سيؤثر كذلك على التوظيف والتنمية  أوالتغري يف البيئة اخلارجية للمؤسسة سواءا العامة  أنتغري، كما 

هناك  أنكما بني هذا الفصل   أهدافها،املناسبة لذلك لتحقيق  اإلسرتاتيجيةلتختار املؤسسة  ،البشريةللموارد 
  .تتماشى مع التغريات البيئة أن املوارد البشرية ظهرت ألجل إلدارةجديدة  أداورا
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  تمهيد 7-1

بعد توزيع االستمارة على افراد عينة الدراسة من خمتلف عمال الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز عرب   
واليات الشرق اجلزائري، سيتم يف هذا الفصل حتليل آراء العينة حنو متغريات الدراسة  متمثلة يف  كل من 

او حمور من أيتم احلكم على كل بعد  اجتاهات االفراد حنو حماور االستمارة واألبعاد املشكلة لكل حمور حىت
ساليب ألباستخدام افرضيات الليتم بعدها اختبار  ،احلسابية واالحنرافات املعيارية األوساطخالل حساب 

  .حصائية متمثلة يف معامل االرتباط واالحندار البسيطالا
  
    البيئة الداخليةالتغير في محور عينة الدراسة تجاه  أفرادتحليل اتجاهات 2- 7

  األولالبعد  عينة الدراسة تجاه أفرادتحليل اتجاهات 
 

  االستراتيجيةالتغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد  األوساط) 1-7(الجدول
الوسط   السؤال  الرقم

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

1  
   للمؤسسة أهداف ورسالة واضحة املعامل قابلة للتجسيد

3.58 
 

0.95  

 
 
5  

إلسرتاتيجية املؤسسة القابلية للتغري من وقت آلخر حسب   2
  الظروف

4 .19  0.71  1  

  2  0.81  97. 3  تغري املؤسسة من إسرتاتيجيتها نتيجة للتغري يف بيئتها  3
  3  0.97  3.79  ينبغ التغري يف إسرتاتيجية املؤسسة من قناعة املدير بضرورة التغيري  4
  4  93. 0  3.61  املؤسسة األهداف املنوطة بهحيقق التغري يف إسرتاتيجية   5

    1.04  3.74  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد
  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  االستراتيجية التغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد األوساط): 1-7(الشكل

  
 

 Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
اذ بلغ  ،فراد عينة الدراسة موافقون على هذا البعدأن أيتبني  نيالسابقوالشكل  ومن خالل اجلدول       

ولقد  ،وهو ينتمي اىل فئة موافق حسب مقياس ليكارت ،1.04عياري املحنراف االو  3.74الوسط احلسايب 
بوسط " إلسرتاتيجية املؤسسة القابلية للتغري من وقت آلخر حسب الظروف" جاءت يف املرتبة االوىل فقرة 

ن اسرتاتيجية املؤسسة أويدل ذلك ان افراد عينة الداسة موافقون على  0.71واحنراف معياري  4.19حسايب 
تغري املؤسسة  "رنة وهو ما يدل عليه فقرة ن للمؤسسة اسرتاتيجية مأمتتاز بالتغري حسب الظروف مما يدل على 

واحنراف معياري  3.97اليت جاءت يف املرتبة الثانية بوسط حسايب " من إسرتاتيجيتها نتيجة للتغري يف بيئتها
" وهو ما يدل عليه فقرة  ،ذلك هو قناعة املدير بضورة التغيري مردوالذي ينتمي اىل فئة موافق،ولعل  0.81

اد عينة الدراسة واليت ر فأاليت وافق عليها " اتيجية املؤسسة من قناعة املدير بضرورة التغيريينبغ التغري يف إسرت 
وكل هذا سيجعل من التغري يف  ،0.97واحنراف معياري  3.79جاءت يف املرتبة الثالثة بوسط حسايب 

حيقق التغري يف  "اد عينة الدراسة على الفقرة ر فأوبالفعل فلقد وافق  ،االسرتاتيجية من حتقيق االهداف
واحنراف  3.61اليت احتلت املرتبة الرابعة بوسط حسايب قدره " إسرتاتيجية املؤسسة األهداف املنوطة به

هداف واضحة قابلة للتجسيد ولقد أولعل السبب يف ذلك كله هو ان املؤسسة تصيغ رسالة و  ،0.93معياري 
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" سة أهداف ورسالة واضحة املعامل قابلة للتجسيدللمؤس" وافق االفراد على الفقرة اخلاصة بذلك وهي فقرة 
 .0.95واحنراف معياري  3.58اليت جاءت يف املرتبة اخلامسة بوسط حسايب 

 البعد الثاني تحليل اتجاهات افراد عينة الدراسة تجاه 
  الهيكل التنظيمي التغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد األوساط)2-7(الجدول 

 

الوسط   السؤال  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

  3  0.87  70. 3  يوجد يف املؤسسة هيكل تنظيمي غري معقد حيقق األهداف   1
يسهل اهليكل التنظيمي للمؤسسة عمليات االتصال بني   2

  الرئيس واملرؤوسني
4 .11  0.76  1  

  2  1.08  83. 3  البيئيةيتميز اهليكل التنظيمي للمؤسسة باملرونة أمام التغريات   3
  4  0.99  3.56  تقوم املؤسسة بتغيري هيكلها ملواجهة التغريات البيئة   4
  5  1.13  3.48  إن التغري يف اهليكل التنظيمي  دائما حيقق األهداف   5

    0.46  73. 3  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد
 

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  الهيكل التنظيمي التغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد األوساط)2-7(الشكل  

 
 

 Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
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ن يسهل عمليات االتصال داخل أن يكون اهليكل التنظيمي واضح وغري معقد و أمن شروط جناح التغري     
" يسهل اهليكل التنظيمي للمؤسسة عمليات االتصال بني الرئيس واملرؤوسني" ن عبارة أاملؤسسة، لذا فننا جند 

يتميز  "ويف املرتبة الثانية عبارة ،  0.76واحنراف معياري  4.11 جاءت يف املرتبة االوىل بوسط حسايب 
مما  1.08اري واحنراف معي 3.83بوسط حسايب " اهليكل التنظيمي للمؤسسة باملرونة أمام التغريات البيئية
واملؤسسة تعمل على تغيريه  ،ةيمام كل التغريات البيئأيدل على ان للمؤسسة هيكل تنظيمي ميتاز باملرونة 

يوجد يف " وهذا ينتج عن اهليكل التنظيمي غري املعقد والواضح املعامل ولذك جاءت فقرة  ،للتكيف مع البيئة
واحنراف معياري   3.70املرتبة الثالثة بوسط حسايب يف " املؤسسة هيكل تنظيمي غري معقد حيقق األهداف

ن املؤسسة تقوم بتغيري هيكلها أولذلك جند  ،وهذا سيساعد املؤسسة مع التكيف مع املتغريات البيئة 0.87
تقوم املؤسسة بتغيري هيكلها ملواجهة التغريات  "التنظيمي وهو ما وافق عليه افراد عينة الدراسة من خالل فقرة 

وكل هذه النتائج ستعزز من حتقيق اهداف التغري يف ،  0.99واحنراف معياري  3.56بوسط حسايب " البيئة
إن التغري يف اهليكل التنظيمي  دائما حيقق  "فراد العينة على فقرة أولذلك فقد وافق  ،اهليكل التنظيمي

  .1.13واحنراف معياري  3.48اليت جاءت يف املرتبة اخلامسة بوسط حسايب " األهداف
  البعد الثالث فراد عينة الدراسة تجاهأتحليل اتجاهات 

 القيادة التغير في نمط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد األوساط)3-7(الجدول 
 

الوسط   السؤال  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

  3  0.81  3.84  يتمتع قائدي مبواصفات ومهارات القيادة الناجحة  1
القدرة على مواجهة التغريات البيئية وإجياد احللول لقائدي   2

  املناسبة هلا
3.65  0.91  4  

أثق يف قدرة قائدي على مواجهة كل التغريات البيئية   3
  واالستفادة منها

3.44  1.08  5  

  1  0.73  4.09  يهتم القائد حبل كل املشكالت يف الوقت املناسب   4
املوقف الذي متر به يغري قائدي من أسلوب قيادته بتغري   5

  املؤسسة
3.85  0.98  2  

    0.44  3.77  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد
 

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  القيادةالتغير في نمط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد  األوساط)3-7(الشكل 
 

  
 

 Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
 حيث جاءت ،فراد عينة الدراسة موافقون على هذا البعدأن أ يتبني نيالسابق والشكل من خالل اجلدول      
واحنراف  4.09يف املرتبة االوىل بوسط حسايب " يهتم القائد حبل كل املشكالت يف الوقت املناسب" فقرة 

 يغري قائدي من أسلوب قيادته بتغري املوقف الذي متر به املؤسسة" ويف املرتبة الثانية فقرة  ، 0.73معياري 
ن القائد له مواصفات وقدرات تؤهله حلل أمما يدل على  0.98واحنراف معياري  3.85بوسط حسايب "

ارات القيادة يتمتع قائدي مبواصفات ومه "ولذلك فقد جاءت فقرة  ،املشكالت واختاذ القرارات املناسبة
وهذا ما سيمكنه من مواجهة  ،0.81واحنراف معياري  3.84يف املرتبة الثالثة بوسط حسايب " الناجحة

لقائدي القدرة على مواجهة " فراد العينة وافقوا على فقرة أن أ التغريات البيئية والتكيف معها لذلك جند
واحنراف معياري  3.65يف املرتبة الرابعة بوسط حسايب اليت جاءة " التغريات البيئية وإجياد احللول املناسبة هلا

فراد العينة أوهذا سيؤثر على زيادة ثقة العمال بالقائد يف احداث التغري ومواجهته لذلك فلقد وافق  ،0.91
اليت جاءت يف املرتبة " أثق يف قدرة قائدي على مواجهة كل التغريات البيئية واالستفادة منها" على فقرة 
  .1.08واحنراف معياري  3.44وسط حسايب قدره اخلامسة ب
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  البعد الرابع عينة الدراسة تجاه أفرادتحليل اتجاهات 
 الثقافة التنظيمية التغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد األوساط)4-7(الجدول 

الوسط   السؤال  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

اثقافة املؤسسة مشتقة من   1   1  0.61  4.44  واقع البيئة اليت تعمل 
  5  1.03  3.53  للمؤسسة ثقافة تنظيمية قوية متكنها من حتقيق األهداف  2
تم املؤسسة برتسيخ الثقافة اجلديدة لدى العمال عن طريق   3

  مشاركة العمال فيها
3.59  1.06  4  

تغري املؤسسة من ثقافتها التنظيمية لتستجيب ملتطلبات التغيري   4
  البيئي

4.24  0.69  2  

  3  1.17  3.68  حيقق التغري يف الثقافة التنظيمية األهداف اليت سطرت له   5
    0.39  3.89  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  

  الثقافة التنظيمية التغير في  الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد األوساط)4- 7(الشكل 

 
 Excelالباحث باالعتماد على برنامج اعداد : المصدر
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ا" ن عباريت أمن خالل ما سبق نالحظ         تغري " و " ثقافة املؤسسة مشتقة من واقع البيئة اليت تعمل 
        4.44بوسط حسايب على التوايل " املؤسسة من ثقافتها التنظيمية لتستجيب ملتطلبات التغيري البيئي

ن الشركة هلا ثقافة مستمدة من واقعها البيئي قابلة أوهذا يدل على  ،تنتميان اىل فئة موافق بشدة 4.24و 
االسرتاتيجية واهليكل التنظمي فكلما كانت  يفيضا دليل على جناح التغري أوهو  ،للتغري من وقت آلخر

حيقق التغري "  ةفراد العينة على عبار أسهل اجراء التغري يف اي جمال، كما وافق أالثقافة التنظيمية مرنة كلما 
تم املؤسسة برتسيخ الثقافة اجلديدة لدى العمال " و عبارة " يف الثقافة التنظيمية األهداف اليت سطرت له

فال " األهدافللمؤسسة ثقافة تنظيمية قوية متكنها من حتقيق " وعبارة " عن طريق مشاركة العمال فيها
ا الشركة وهلا قادة ذوي كفاءة عالية  ن تكون الثقافة أغرابة من كون الثقافة مشتقة من البيئة اليت تعمل 

التنظيمية قوية ويشارك يف بنائها العمل وهذا ما سيؤدي اىل حتقيق االهداف املرجوة من تغريها اذا حدث 
  .التغري فيها
 الخامسالبعد  جاهتحليل اتجاهات افراد عينة الدراسة ت 

 الموارد التغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد األوساط)5-7(الجدول 
الوسط   السؤال  الرقم

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

  3  0.88  3.54  يوجد باملؤسسة عمال ذوي خربات ومهارات عالية   1
  1  0.97  4.06  أهدافهاتتوفر املؤسسة على موارد مالية تساعدها على حتقيق   2
  2  1.01  3.75  تتوفر املؤسسة على املعدات واآلالت الالزمة الجناز األعمال  3
تقوم املؤسسة بتغيري مواردها البشرية آو املالية آو املعدات   4

  واآلالت مبا يساعدها على مواجهة التغيريات البيئية
3.51  1.00  4  

  5  1.15  3.51  استغالال امثالتستغل املؤسسة التغري يف مواردها   5
    0.43  3.67  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  الموارد التغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد األوساط)5- 7(الشكل 

  
  Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

 
فراد عينة الدراسة قد وافقوا على فقرات هذا البعد أن أنالحظ  اجلدول والشكل السابقنيمن خالل       

بوسط " تتوفر املؤسسة على موارد مالية تساعدها على حتقيق أهدافها "حيث جاءت يف املرتبة االوىل فقرة 
املؤسسات تتوفر على مواد مالية كبرية وهو امر منطقي فمثل هذه  0.97واحنراف معياري 4.06حسايب 

لذلك جاءت  يف املرتبة و  ،جدا تساعدها على حتقيق اهدافها وخاصة اقتناء املعدات واآلالت الالزمة للعمل
واحنراف  3.75بوسط حسايب " تتوفر املؤسسة على املعدات واآلالت الالزمة الجناز األعمال" الثانية فقرة 

لذلك جاءت يف املرتبة  ،ا قادرة على استقطاب عمال ذوي مؤهالت عاليةوهذا ما سيجعله 1.01معياري 
واحنراف معياري  3.54بوسط حسايب " يوجد باملؤسسة عمال ذوي خربات ومهارات عالية" الثالثة فقرة 

وبالفعل فلقد وافق االفراد  ،وكل هذا سيجعل املؤسسة قادرة على تغيري مواردها لتتكيف مع البيئة 0.88
تقوم املؤسسة بتغيري مواردها البشرية آو املالية آو املعدات واآلالت مبا يساعدها على مواجهة " ة على فقر 

مما سيسهل هلا من استغالل 1.00 واحنراف معياري   3.51اليت جاءت بوسط حسايب " التغيريات البيئية
املؤسسة التغري يف مواردها تستغل " مثال واليت وافق االفراد على الفقرة اخلاصة بذلك أالتغري استغالال 

  .1.15واحنراف معياري  3.51بوسط حسايب " مثالأاستغالال 
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  :احلسابية واالحنرافات املعيارية البعاد هذا احملور كما يلي األوساطوميكن تلخيص 
  البيئة الداخليةالتغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمحور  األوساط)6- 7( الجدول 

  الرتتيب  االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  البعد  الرقم
  2  0.38  3.82  األول  1
  4  0.46  3.73  الثاين  2
  3  0.44  3.77  الثالث  3
  1  0.39  3.89  الرابع  4
  5  0.43  3.67  اخلامس  5

    0.30  3.78  احملور
  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 البيئة الداخلية التغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمحور األوساط)6- 7(الشكل 

  
 Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

 إذ .هذا احملور أبعادن أفراد العينة قد وافقوا على كل أومن خالل اجلدول والشكل السابقني يتضح      
     0.39واحنراف معياري  3.89الرابع وهو بعد الثقافة التنظيمية املرتبة األوىل بوسط حسايب احتل البعد 

، ويف 0.38واحنراف معياري 3.82و يليه يف املرتبة الثانية البعد األول وهو بعد اإلسرتاتيجية بوسط حسايب 
ويف املرتبة الرابعة  ، 0.44معياري واحنراف  3.77املرتبة الثالثة البعد الثالث وهو بعد القيادة بوسط حسايب 
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و أخريا يف املرتبة اخلامسة بعد املوارد  ،0.46واحنراف معياري3.73بعد اهليكل التنظيمي بوسط حسايب 
  0.43واحنراف معياري 3.67بوسط حسايب

  
 البيئة الخارجية التغير في تحليل اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه المحور7-3

 عينة الدراسة تجاه البعد األول تحليل اتجاهات أفراد 
 البيئة االقتصاديةالتغير في  الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد  األوساط)7-7(الجدول 

 
الوسط   السؤال  الرقم

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

ترصد املؤسسة باستمرار التغري يف معدالت الفائدة لوضع   1
  التغرياتاالسرتاتيجيات املناسبة هلذه 

3 .61 0 .96  5  

تم املؤسسة بالتغري يف معدل التضخم املوجود يف االقتصاد   2
  ملا له من تأثري على نشاطها

4.04  0.70  1  

تتابع املؤسسة باهتمام التغري يف معدل النمو االقتصادي    3
  وتضع االسرتاتيجيات املناسبة للتكيف معه

3.96  0.92  2  

التغريات احلاصلة على مستوى امليزان تم املؤسسة مبتابعة   4
ا نتيجة لتغريه   التجاري وتغري  من سياسا

3 .71  0.90  4  

تم املؤسسة بالتغريات احلاصلة يف الناتج القومي  وتضع    5
ا وفقا هلذا التغري   اسرتاتيجيا

3.90  0.94  3  

    0.35  3.84  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد
 

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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 البيئة االقتصادية التغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد األوساط)7- 7(الشكل 

 
  

 Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
تم أيتبني  اجلدول والشكل السابقنيمن خالل        بالتغري احلاصل على مستوى البيئة االقتصادية ن الشركة 

 أن أي  .0.35عياري املحنراف االو  3.84اذ بلغ الوسط احلسايب هلذا البعد  .ملا له من تأثري على نشاطها
تم  "اذ جاءت فقرة . وافق أفراد العينة على كل عبارات هذا البعدكما   ،العينة موافقون على هذا البعد أفراد

ا وفقا هلذا التغرياملؤسسة   ،4.04بوسط حسايب " بالتغريات احلاصلة يف الناتج القومي  وتضع  اسرتاتيجيا
تتابع املؤسسة باهتمام التغري يف معدل النمو االقتصادي  وتضع االسرتاتيجيات  "لتليها يف املرتبة الثانية فقرة 

املؤسسة بالتغريات احلاصلة يف الناتج القومي  تم  "مث فقرة ، 3.96بوسط حسايب "   املناسبة للتكيف معه
ا وفقا هلذا التغري تم املؤسسة مبتابعة التغريات احلاصلة "مث فقرة ،3.90بوسط حسايب "   وتضع  اسرتاتيجيا

ا نتيجة لتغريه ترصد  "وأخريا فقرة  3.71بوسط حسايب " على مستوى امليزان التجاري وتغري  من سياسا
بوسط حسايب "  ر التغري يف معدالت الفائدة لوضع االسرتاتيجيات املناسبة هلذه التغرياتاملؤسسة باستمرا

كما نالحظ أن االحنراف املعياري لكل الفقرات صغري مما يدل على عدم وجود فروقات كبرية بني   3.61
  .إجابات األفراد
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  الثانيتحليل اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه البعد 
 البيئة االجتماعية والثقافيةالتغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد  األوساط)8-7(الجدول 

 
الوسط     السؤال    الرقم

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

تعمل املؤسسة دائما على حتليل بيئتها االجتماعية لتستفيد من   1
  الفرص ولتواجه التهديدات فيها

3.68  0.86  3  

دائما درجة التحضر املوجودة يف بيئتها ملعرفة  تراقب املؤسسة  2
  مدى تغريها

4 .00  0.82  1  

ترصد املؤسسة العادات والتقاليد والتغريات احلاصلة عليهما   3
  الستفادة منها 

3 .75  1.01  2  

ان جناح املؤسسة يف حتقيق اهدافها مرتبط مبدى معرفة التغريات   4
االسرتاتيجيات املناسبة لالستفادة االجتماعية والثقافية ووضع 

  منها

3.50  1.01  5  

تم املؤسسة مبعرفة املستوى التعليمي والثقايف للمجتمع اليت   5
  تعمل فيه وتتابع التغريات احلاصلة فيهما لالستفادة منها

3.51  1.14  4  

    0.41  69. 3  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد
  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 االجتماعية والثقافيةالحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد البيئة  األوساط)8- 7(الشكل 

 
 Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
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املوجودة يف بيئتها ملعرفة مدى تراقب املؤسسة دائما درجة التحضر  "جاءت يف املرتبة االوىل فقرة      
تم بالتغري احلاصل أوهذا يدل على ،  4.00بوسط حسايب ينتمي اىل فئة موافق قدره "تغريها ن الشركة 

تمع الذي تعمل فيه  على مستوى بيئتها اخلارجية واليت منها البيئة االجتماعية والثقافية والتعليمية الن ا
ترصد املؤسسة العادات والتقاليد والتغريات احلاصلة عليهما الستفادة  "ويدل على ذلك فقرة  ،الشركة متغري

تم بتحليل بيئتها االجتماعية أ 3.75اليت جاءت يف املرتبة الثانية بوسط حسايب " منها  ي ان الشركة 
االجتماعية لتستفيد من تعمل املؤسسة دائما على حتليل بيئتها  "ولذلك فقد وافق افراد العينة على فقرة 

لتحتل بعدها  ،3.68اليت جاءت يف املرتبة الثالثة بوسط حسايب يقدر " الفرص ولتواجه التهديدات فيها
تم املؤسسة مبعرفة املستوى التعليمي والثقايف للمجتمع اليت تعمل فيه وتتابع التغريات احلاصلة فيهما  "فقرة 

ٍ  "مث فقرة    ،3.51بوسط حسايب "  لالستفادة منها ن جناح املؤسسة يف حتقيق اهدافها مرتبط مبدى معرفة ا
يف املرتبة اخلامسة بوسط " التغريات االجتماعية والثقافية ووضع االسرتاتيجيات املناسبة لالستفادة منها

  .3.50حسايب 
  الدراسة تجاه البعد الثالثتحليل اتجاهات أفراد عينة 

 البيئة التكنولوجيةالتغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد  األوساط)9-7(الجدول 
الوسط   السؤال  الرقم

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

تقوم املؤسسة بتحليل بيئتها التكنولوجية الستغالل الفرص   1
  التكنولوجية ومواجهة التهديدات املرتتبة عن ذلك

3.61  1.02  4  

تغري يف نظم دعم القرارات  إىلالتغري يف التكنولوجيا يؤدي  إن  2
  يف املؤسسة

3.04  0.84  5  

إن التغري يف التكنولوجيا يؤدي اىل تغيري يف العمليات   3
  اإلنتاجية من خالل استخدام تقانة حديثة 

3.65  0.94  1  

تغري املؤسسة من أساليب انتاجها ملسايرة التغريات   4
  جيةو التكنول

3.64  0.97  2  

ترصد املؤسسة التغري احلاصل يف التكنولوجيا ملا له من تأثري   5
  على الطلب

3.61  1.01  3  

    0.43  3.71  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد
  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد البيئة التكنولوجية األوساط)9- 7(الشكل 

  
  Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

ن أمما يدل على  3.71فراد عينة الدراسة على هذا البعد اذ بلغ الوسط احلسايب الكلي ألقد وافق        
ن أل االتكنولوجيا احلديثة يف منتجا وتتكيف معها من خالل ادخال االشركة تتابع التغريات التكنولوجي

إن التغري يف " لذلك فقد احتلت فقرة  ،التغري يف التكنولوجيا يؤدي اىل التغري يف العمليات االنتاجية
 املرتبة االوىل بوسط" التكنولوجيا يؤدي اىل تغيري يف العمليات اإلنتاجية من خالل استخدام تقانة حديثة

ولذلك فقد احتلت  ،وذلك سيجعلها تغري من أساليب إنتاجها ،0.94واحنراف معياري  3.65حسايب 
 3.64املرتبة الثانية بوسط حسايب " جيةو تغري املؤسسة من أساليب انتاجها ملسايرة التغريات التكنول "فقرة 

بوسط حسايب "  على الطلبترصد املؤسسة التغري احلاصل يف التكنولوجيا ملا له من تأثري" لتليها فقرة 
تقوم املؤسسة بتحليل بيئتها التكنولوجية الستغالل الفرص " مث فقرة  ،1.01واحنراف معياري  3.61

 وأخريا ،1.02احنراف معياري و  3.61بوسط حسايب " التكنولوجية ومواجهة التهديدات املرتتبة عن ذلك
يف املرتبة اخلامسة " تغري يف نظم دعم القرارات يف املؤسسة إىلالتغري يف التكنولوجيا يؤدي  إن" جاءت فقرة 

فئة حماد ويرجع ذلك كون أن أفراد العينة قد ال يكون هلم دخل كبري  إىلوهو ينتمي  3.04بوسط حسايب 
  .يف اختاذ القرارات لذلك فقد حايدوا على هذه الفقرة
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  البعد الرابعتحليل اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه 

 البيئة السياسية والقانونيةالتغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد  األوساط)10-7(الجدول 
الوسط   السؤال  الرقم

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

حتلل املؤسسة وباستمرار بيئتها السياسية والقانونية للتماشي   1
  معها واالستفادة منها

3.64  0.86  4  

التغري يف النظام السياسي وفلسفة احلكومة ملا  ترصد املؤسسة  2
  له من تأثري على نشاطها

4.02  0.92  1  

  2  0.93  3.79  أن االستقرار األمين يزيد من فرص جناح املؤسسة   3
تم املؤسسة باستمرار  التغري احلاصلة يف قوانني العمل   4

  واالستثمار لتطبيقها 
3.68  0.92  3  

بالغا بتطبيق قوانني محاية املستهلك تويل املؤسسة اهتمام   5
ما وذلك  ومحاية البيئة حىت ال تتعارض مع النقابات اخلاصة 

  .فانه تتابع دائما التغريات احلاصلة يف هذه القوانني واحلركات

3.61  0.94  5  

    0.43  3.74  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد
  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد البيئة السياسية والقانونية األوساط)10- 7(الشكل 

  
  Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
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تم أوافقوا على هذا البعد مما يوحي  األفراد أنيتنب  اجلدول والشكل السابقنيمن خالل        ن املؤسسة 
اذ جاء الوسط احلسايب هلذا البعد  ،بالتغريات السياسية والقانونية احلاصلة ملا له من تأثري عل عملها

ترصد املؤسسة التغري يف النظام السياسي وفلسفة احلكومة ملا له " وجاءت يف املرتبة االوىل فقرة  ،3.74
ثر كبري على أملا للتغري يف النظام احلكومي وفلسفته من  4.02بوسط حسايب " هامن تأثري على نشاط

 ،ي مؤسسةأة مرتبطة باالستقرار االمين الذي ميثل االساس يف استثمار ر عمل هذه املؤسسة وهذه الفق
ٍ " لذلك فقد احتلت فقرة  يب املتبة الثانية بوسط حسا" ن االستقرار األمين يزيد من فرص جناح املؤسسةا

تم بالتغري احلاصل يف قوانني العمل ملا له من ارتباط باالستقرار االمين وفلسفة ، 3.79 كما ان املؤسسة 
تم املؤسسة باستمرار  التغري احلاصلة يف قوانني العمل واالستثمار " احلكومة لذلك فقد جاءت فقرة 

حتلل املؤسسة وباستمرار بيئتها " لرابعة فقرة مث يف املرتبة ا 3.68يف املرتبة الثالثة بوسط حسايب " لتطبيقها
تويل املؤسسة " خريا فقرة أمث  ،3.64بوسط حسايب " السياسية والقانونية للتماشي معها واالستفادة منها

ما وذلك  اهتمام بالغا بتطبيق قوانني محاية املستهلك ومحاية البيئة حىت ال تتعارض مع النقابات اخلاصة 
  . 3.61بوسط حسايب " التغريات احلاصلة يف هذه القوانني واحلركاتفانه تتابع دائما 

  الخامستحليل اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه البعد 
 المباشرةالخارجية  البيئة  التغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد األوساط)11-7(الجدول 

الوسط   السؤال  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

  4  0.95  3.66  للمؤسسة قدرة عالية تساعدها على التفاوض مع املوردين  1
  1  0.85  4.15  تسعى املؤسسة إىل استيعاب الطلب املتزايد   2
تدرس املؤسسة إمكانية استغالل تكنولوجيا جديدة لتلبية   3

  رغبات زبائنها
3.84  0.94  2  

  5  0.86  3.59  زبائنها لتلبيتهاتدرس املؤسسة التغريات احلاصلة يف أذواق   4
تقوم املؤسسة بدراسة التغريات اليت قد حتصل يف قوة تفاوض   5

  مورديها
3.63  1.07  3  

    0.46  3.77  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد
  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  المباشرة الخارجية البيئةالتغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد  األوساط)11- 7(الشكل 

  
  

  Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

ساسي هو استيعاب الطلب املتزايد ن الشركة هدفها األأيتنب  اجلدول والشكل السابقنيمن خالل        
تسعى املؤسسة إىل استيعاب  "فلذلك فقد احتلت فقرة  ،والكهرباءللزبائن وتغطية كافة اجلهات بالغاز 

تدرس املؤسسة  "مث جاءت فقرة  ،حيث ان افراد العينة وافقوا عليها 3.80بوسط حسايب " الطلب املتزايد
وهذا  3.84بوسط حسايب يف املرتبة الثانية  "  إمكانية استغالل تكنولوجيا جديدة لتلبية رغبات زبائنها

تمك بزبائنها  من خالل استغالل التكنولوجيا احلديثةدليل  وجاءت يف املرتبة الثالثة  ،على ان النؤسسة 
 3.63بوسط حسايب "  تقوم املؤسسة بدراسة التغريات اليت قد حتصل يف قوة تفاوض مورديها" فقرة 

م ملا هلم من قدرة   فللشركة موردين حتسن التفاوض معهم وتتعامل مع التغري الذي قد حيصل يف طلبيا
يف املرتبة " للمؤسسة قدرة عالية تساعدها على التفاوض مع املوردين "جاءت فقرة  ولذلك ،على التفاوض

تدرس " مث يف املرتبة اخلامسة جاءت فقرة  ،الذي ينتمي اىل فئة موافق  3.59بوسط حسايب  لرابعةا
  .الن املؤسسة غايتهما الوحيدة هو إرضاء الزبائن" املؤسسة التغريات احلاصلة يف أذواق زبائنها لتلبيتها

  :احلسابية واالحنرافات املعيارية هلذا احملور كاآليت األوساطوميكن أن نلخص 
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 البيئة الخارجية التغير في الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور األوساط)12-7(الجدول 
  الرتتيب  االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  البعد  الرقم
  1  0.35  3.84  األول  1
  5  0.41  3.69  الثاين  2
  4  0.43  3.71  الثالث  3
  3  0.43  3.74  الرابع  4
  2  0.46  3.77  اخلامس  5

    0.30  3.75  احملور
  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  
 البيئة الخارجيةالتغير في  الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور األوساط)12-7(الشكل

  

  
  Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
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ن أفراد عينة الدراسة وفقوا على هذا احملور وهو حمور البيئة أومن خالل اجلدول والشكل السابقني يتبني        
ويف هذا  0.30وهو ينتمي اىل فئة موافق وباحنراف معياري  3.75اذ بلغ الوسط احلسايب للمحور  ..اخلارجية

البيئة االقتصادية بعد  ولقد جاء يف املرتبة االوىل ،دليل على ان الشركة فيها اهتمام بالتغري يف البيئة اخلارجية
البيئة اخلارجية املباشرة بوسط حسايب  ويف املرتبة الثانية بعد ، 0.35واحنراف معياري  3.84بوسط حسايب 

 3.74ويف املرتبة الثالثة بعد البيئة السياسية والقانونية بوسط حسايب  ، 0.46واحنراف معياري  3.77
واحنراف معياري  3.71ويف املرتبة الرابعة بعد البيئة التكنولوجية بوسط حسايب  ،0.43واحنراف معياري 

 .0.41واحنراف معياري  3.69البيئة االجتماعية والثقافية بوسط حسايب  ويف املرتبة اخلامسة بعد ، 0.43
 

  توظيف الموارد البشرية تحليل اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه محور7-4
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور توظيف الموارد البشرية األوساط)13-7(الجدول 

الوسط   السؤال  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

ا  1   3  0.87  3.88  دف املؤسسة إىل توظيف الكفاءات واملهارات للعمل 
تضع املؤسسة برنامج استقطاب فعال  يهدف إىل جذب   2

  اكرب عدد ممكن من الكفاءات واملهارات
4.34  0.67  1  

تعتمد املؤسسة على مصادر االستقطاب اخلارجي وتقوم   3
اباإلعالن عن الوظائف    الشاغرة 

3.58  0.67  7  

إن عملية االختيار بني املتقدمني لطلب الوظيفة يكون على   4
  أساس املطابقة ملواصفات الوصف الوظيفي املعمول به

3.95  0.84  2  

تضع املؤسسة عند اختيار املتقدمني اختبارات مناسبة   5
  تتماشى ومواصفات شغل الوظيفة

3.61  0.94  6  

املقابلة مع املتقدمني لشغل الوظيفة تقوم املؤسسة بإجراء   6
  وتعتربها أساس لعملية التعيني

3.76  0.68  5  

أرى أن املؤسسة جنحت يف وضع الرجل املناسب يف املكان   7
  .املناسب ويف الزمن املناسب

3.82  0.89  4  

    0.35  3.84  للمحورالوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور توظيف الموارد البشرية األوساط)13- 7(الشكل 

 
 Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

على هذا احملور حيث بلغ  ن افراد عينة الدراسة موافقونأ يتبني اجلدول والشكل السابقنيمن خالل       
تضع املؤسسة برنامج استقطاب  "اذ جاءت فقرة  .0.35وباحنراف معياري  3.84الوسط احلسايب للمحور 
ي أ 4.34يف املرتبة االوىل بوسط حسايب " كرب عدد ممكن من الكفاءات واملهاراتأفعال  يهدف إىل جذب 

ويبني ذلك عدد املهارات  ،هلا برنامج استقطايب فعالم موافقون عليها بشدة وهذا يدل على ان الشركة أ
ونة االخرية توجهت حنو توظيف خرجي اجلامعات مما انعكس والكفاءات اليت متتلكها هذه الشركة حيث يف اآل

املتقدمني بعد القيام بعملية الوصف  أفضلعلى برناجمها االستقطايب اجيابيا ومن مثة تسهيل عملية اختيار 
إن عملية االختيار بني املتقدمني لطلب الوظيفة  "تلت العبارة اخلاصة بذلك املرتبة الثانية وهي الوظيفي اذ اح

احتالل  وأيضا ، 3.95بوسط حسايب " يكون على أساس املطابقة ملواصفات الوصف الوظيفي املعمول به
ا" فقرة  مما يدل على ان  3.88بوسط حسايب " دف املؤسسة إىل توظيف الكفاءات واملهارات للعمل 

الشركة تضع ضمن إسرتاجتيتها توظيف الكفاءات واملهارات وهذا ما سيسهل عليها بلوغ فكرة وضع الرجل 
أرى أن املؤسسة جنحت يف وضع الرجل " ة الرابعة باملناسب يف املكان املناسب اليت احتلت عبارته املرت

   ، لتحتل بعدها املرتة اخلامسة عبارة 3.82يب بوسط حسا" .املناسب يف املكان املناسب ويف الزمن املناسب
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بوسط حسايب " تقوم املؤسسة بإجراء املقابلة مع املتقدمني لشغل الوظيفة وتعتربها أساس لعملية التعيني" 
وهي ايضا نتيجة منطقية فاالساس املعمول به يف الشركات اجلزائرية هو القيام باجراء مقابلة لالختيار  3.76

ا دائما تكون مناسبة تتماشى مع متطلبات الوظيفة  بني املتقدمني وكذلك اجراء االختبارات واليت يبدوا ا
" تضع املؤسسة عند اختيار املتقدمني اختبارات مناسبة تتماشى ومواصفات شغل الوظيفة "حيث احتلت فقرة 

الستقطاب اخلارجي تعتمد املؤسسة على مصادر ا" لتحتل أخريا فقرة  3.61املرتبة السادسة بوسط حسايب 
ا   .3.58بوسط حسايب " وتقوم باإلعالن عن الوظائف الشاغرة 

  تنمية الموارد البشرية تحليل اتجاهات أفراد عينة الدراسة تجاه محور7-5
  الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور تنمية الموارد البشرية األوساط)14-7(الجدول 

الوسط   السؤال  الرقم
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

  الرتتيب

  5  0.90  3.84  تقوم املؤسسة بتنمية مواردها البشرية بعد كل عملية توظيف  1
دف عملية التنمية إىل إكساب األفراد املهارات   2

  والسلوكيات املناسبة ملتطلبات الوظيفية
4.29  0.69  1  

ختتار املؤسسة األماكن واألوقات املناسبة إلجراء تنمية   3
  البشريةملواردها 

3.81  0.79  6  

تتماشى املادة التدريبية املقدمة يف برامج تنمية املوارد البشرية   4
  مع متطلبات شغل الوظيفية

4.04  0.73  2  

ختتار املؤسسة األفراد املؤهلني للقيام بعملية تنمية مواردها   5
  البشرية

3.62  0.94  7  

ا التدريبية انطالقا   6 من نتائج تقوم املؤسسة بتحديد احتياجا
تقييم أداء مواردها البشرية وبالتايل فهي ختتار  األفراد الذين 

  خيضعون للتدريب بنجاح

3.95  0.71  4  

أرى أن أداء وسلوكيات األفراد حتسنت بعد عمليات التنمية   7
مما يدل على جناح املؤسسة يف براجمها اخلاصة بتنمية مواردها 

  البشرية 

3.98  0.77  3  

    0.30  3.93  للمحورالوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور تنمية الموارد البشرية األوساط)14- 7(الشكل 

 

 
 Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

تم بتنمية مواردها البشرية حيث دائما تقوم أجند  اجلدول والشكل السابقنيمن خالل         ن الشركة 
احتياجتها  دبتنميتها بعد كل عملية توظيف وتقدم مادة تدربيبة فعالة تتماشى مع متطلبات الوظيفة وحتد

ة وختتار االفراد املؤهلني ا ختتار االماكن واالوقات املناسبأكما ،التدربيبة انطالقا من عملية تقييم االأداء 
لالشراف على التنمية مما سيساعد على اكساب االفراد املهارات والسلوكيات الالزمة، اذ بلغ الوسط احلسايب 

ولقد  ،فراد عينة الدراسة على هذا احملورأمما يدل على موافقة  0.30باحنراف معياري  3.93العام للمحور 
دف عملية التنمية إىل إكساب األفراد " عبارة  األوىلاءت يف املرتبة وافقوا ايضا على مجيع الفقرات اذا ج

 "تليها يف املرتبة الثانية عبارة  ،4.29بوسط حسايب "  املهارات والسلوكيات املناسبة ملتطلبات الوظيفية
بوسط حسايب "  تتماشى املادة التدريبية املقدمة يف برامج تنمية املوارد البشرية مع متطلبات شغل الوظيفية

أرى أن أداء وسلوكيات األفراد حتسنت بعد عمليات التنمية مما يدل على " ويف املرتبة الثالثة عبارة ، 4.04
تقوم ويف املرتبة الرابعة عبارة ،  3.98بوسط حسايب "  جناح املؤسسة يف براجمها اخلاصة بتنمية مواردها البشرية 
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ا التدريبية ا نطالقا من نتائج تقييم أداء مواردها البشرية وبالتايل فهي ختتار  األفراد املؤسسة بتحديد احتياجا
تقوم املؤسسة بتنمية " ويف املرتبة اخلامسة عبارة  ،3.95بوسط حسايب "  الذين خيضعون للتدريب بنجاح

ؤسسة ختتار امل "ويف املرتبة السادسة عبارة ، 3.84بوسط حسايب "  مواردها البشرية بعد كل عملية توظيف
" وأخريا يف املرتبة السابعة عبارة  ،3.81بوسط حسايب " األماكن واألوقات املناسبة إلجراء تنمية ملواردها 

 .3.62بوسط حسايب "  ختتار املؤسسة األفراد املؤهلني للقيام بعملية تنمية مواردها البشرية
  :ة مبحاور وأبعاد الدراسةوفيما يلي جدول يلخص األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية اخلاص

  الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور وأبعاد الدراسة األوساط)15-7(الجدول
االنحراف   الوسط الحسابي  المحاور واألبعاد  الرقم

  المعياري
  0.38  3.82  البعد األول  1
  0.46  3.73  البعد الثاين  2
  0.44  3.77  البعد الثالث  3
  0.39  3.89  البعد الرابع  4
  0.43  3.67  البعد اخلامس  5
  0.30  3.78  المحور األول  6
  0.35  3.84  البعد األول  7
  0.41  3.69  البعد الثاين 8
  0.43  3.71  البعد الثالث 9
  0.43  3.74  البعد الرابع 10
  0.46  3.77  البعد اخلامس 11
  0.30  3.75  المحور الثاني 12
  0.35  3.84  المحور الثالث 13
  0.30  3.93  المحور الرابع  14

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
. 
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  الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور وأبعاد الدراسة األوساط)15- 7(الشكل 
  

  
  

  Excelاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
  

تنتمي اىل فئة موافق، وهذا ومن خالل اجلدول  والشكل السابقني نالحظ أن كل األبعاد واحملاور 
يعىن أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أبعاد وحماور الدراسة ،كما أن االحنرافات املعيارية كلها صغرية أي أن 

  .ال توجد فروقات كبرية بني إجابات أفراد عينة الدراسة
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الدراسة تعزى للمتغيرات دراسة مدى وجود فروقات احصائية الجابات افراد العينة تجاه محاور  7-6
  الشخصية

جل دراسة وجود الفروقات االحصائية الجيابات افراد أسوف يتم استعمال حتليل التباين االحادي من      
جل اجراء هذا االختبار فانه سوف يتم التأكد من فرض جتانس التباين الذي وأل ،حماور الدراسة العينة جتاه

بتحليل التباين، والجل ذلك سوف يتم االعتماد على اختبار  ليفين  حد الشروط األساسية للقيامأيعترب 
Statistique de levene 

  للجنسفراد العينة تجاه محاور الدراسة تعزى أدراسة مدى وجود فروقات احصائية الجابات 
 نتائج اختبار تجانس التباين لمحاور الدراسة مع متغير الجنس) 16-7(الجدول

  املتغريات DD2 DDI1  Statistique de levene  مستوى املعنوية
  ولاحملور األ  1.499  1  78  0.225
  احملور الثاين  0.135 1 78  0.714
  احملور الثالث  1.309 1 78  0.256
  احملور الرابع  0.732 1 78  0.395

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  :خيترب اجلدول السابق فرضييت

H0 : جتانس التباين؛عدم  
H1 :جتانس التباين.  

فهذا يدعونا اىل قبول فرضية جتانس  0.05ن كل مستويات املعنوية للمحاور األربعة أكرب من أوباعتبار 
  .ومن مثة امكانية اجراء حتليل التباين ،تجانسالالتباين ورفض فرضية عدم 
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فروقات احصائية الجابات افراد العينة تجاه نتائج اختبار التباين لمعرفة مدى وجود ) 17-7(الجدول
 محاور الدراسة تعزى للجنس

sig  قيمةF متوسط املربعات  DF  جمموع
  املربعات

  املتغريات  املصدر

موعات  0.047  1  0.047  0.507  0.478     بني ا
موعات  7.169  78  0.092      احملور االول   داخل ا

  االمجايل  7.216  79      
موعات  0.171  1  0.171  1.909  0.171     بني ا

موعات  6.980  78  0.089      احملور الثاين   داخل ا
  االمجايل  7.151  79      

موعات  0.041  1  0.041  0.321  0.573     بني ا
موعات  9.932  78  0.127      احملور الثالث   داخل ا

  االمجايل  9.973  79      
موعات  0.011  1  0.011  0.124  0.726     بني ا

موعات  7.253  78  0.093      الرابع احملور   داخل ا
  االمجايل  7.264  79      

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
 ٍ   :ن اجلدول السابق خيترب الفرضيتني اآلتيتنيا

H0 :اجلنس؛متغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد ال   
H1 :اجلنسمتغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد .  

مما يدعونا اىل قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضة  0.05كرب من ونالحظ ان كل مستويات املعنوية أ
 متغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد اتالجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد النه أالبديلة أي  

  .اجلنس
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 دراسة مدى وجود فروقات احصائية الجابات افراد العينة تجاه محاور الدراسة تعزى للسن 
 نتائج اختبار تجانس التباين لمحاور الدراسة مع متغير السن) 18-7(الجدول

  املتغريات DD2 DDI1  Statistique de levene  مستوى املعنوية
  احملور االول  0.407  3  76  0.748
  احملور الثاين  0.546  3  76  0.652
  احملور الثالث  0.691  3  76  0.541
  احملور الرابع  1.895  3  76  0.138

 
  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  
  :خيترب اجلدول السابق فرضييت

H0 :عدم جتانس التباين؛  
H1 :جتانس التباين.  
ٍ ف 0.05ربعة أكرب منن مستوى املعنوية للمحاور األأوباعتبار      ن هذا يدعونا اىل قبول الفرضية البديلة وهو ا

ٍ وعليه ف ،ي رفض عدم التجانسأجتانس التباين ورفض الرفضية العدمية  نه ميكن القيام بتحليل التباين ملعرفة ا
  .الفروقات االحصائية من عدمها
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ر التباين لمعرفة مدى وجود فروقات احصائية الجابات افراد العينة تجاه نتائج اختبا) 19-7(الجدول
 الى السن محاور الدراسة تعزى

  
sig  قيمةF متوسط املربعات  DF  جمموع

  املربعات
  املتغريات  املصدر

موعات  0496  3  0.165  1.869  0.142     بني ا
موعات  6.720  76  0,088      احملور االول   داخل ا

  االمجايل  7.216  79      
موعات  0.315  3  0.105  1.168  0.327     بني ا

موعات  6.836  76  0.090      احملور الثاين   داخل ا
  االمجايل  7.151  79      

موعات  0.757  3  0.252  2.082  0.110     بني ا
موعات  9.216  76  0.121      احملور الثالث   داخل ا

  االمجايل  9.973  79      
موعات  0.735  3  0.245  2.854  0.043     بني ا

موعات  6.529  76  0.086      احملور الرابع   داخل ا
  االمجايل  7.264  79      

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  
  :ن اجلدول السابق خيترب الفرضيتني اآلتيتنيا

H0 :السن؛متغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد ال   
H1 :السنمتغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد .  
مما يدعونا اىل قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضة  0.05ونالحظ ان كل مستويات املعنوية اكرب من      

      متغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد الالبديلة أي  انه 
وملعرفة مصادر هذه الفروق سيتم  ،0.05اال يف احملور الرابع حيث نرى ان مستوى املعنوية اقل من  ،السن

  استعمال اختبار شيفيه كما يلي
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 ومتغير السنبين محور تنمية الموارد البشرية نتائج اختبار شيفيه ) 20-7(الجدول
Comparaisons multiples 

Variable dépendante: 4محور  

 Scheffe 

(I) السن (J) السن Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 35 من أقل

35-40 ,28571 ,11281 ,102 -,0368 ,6083 

41-50 ,10952 ,11139 ,809 -,2090 ,4280 

 5043, 2118,- 715, 12522, 14626, 50من اكبر

35-40 

 0368, 6083,- 102, 11281, 28571,- 35 من أقل

41-50 -,17619 ,07775 ,172 -,3985 ,0461 

 1365, 4154,- 558, 09653, 13946,- 50من اكبر

41-50 

 2090, 4280,- 809, 11139, 10952,- 35 من أقل

35-40 ,17619 ,07775 ,172 -,0461 ,3985 

 3080, 2345,- 985, 09487, 03673, 50من اكبر

 50من اكبر

 2118, 5043,- 715, 12522, 14626,- 35 من أقل

35-40 ,13946 ,09653 ,558 -,1365 ,4154 

41-50 -,03673 ,09487 ,985 -,3080 ,2345 

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
      ٍ ن اختبار شيفيه يستخدم ملعرفة خمتلف الفروقات االحصائية ، ومن خالل اجلدول السابق نالحظ ان ا

حيث كانت  ،هناك فروقات احصائية  اجيابات افراد العينة جتاه حمور تنمية املوارد البشرية ترجع اىل متغري السن
ومبستوى معنوية  0.285سنة بفروق قدرها  40-35سنة فأقل وفئة  35 الفروقات االحصائية بني فئيت اكرب

 .0.05كرب من أوهي  0.120
  فراد العينة تجاه محاور الدراسة تعزى أدراسة مدى وجود فروقات احصائية الجابات

  للمستوى الدراسي
 الدراسة مع متغير المستوى الدراسينتائج اختبار تجانس التباين لمحاور ) 21-7(الجدول

  املتغريات DD2 DDI1  Statistique de levene  مستوى املعنوية
  احملور االول  1.007  4  75  0.409
  احملور الثاين  0.763  4  75  0.553
  احملور الثالث  0.781  4  75  0.541
  احملور الرابع  0.590  4  75  0.671

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر



 

378 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

ومن مثة فانه  ،ومن خالل اجلدول السابق فاننا نقبل فرض جتانس التباين ونرفض فرض عدم التجانس     
  :ميكن القيام بتحليل التباين ونتائجه مبينة من خالل اجلدول اآليت

  
وجود فروقات احصائية الجابات افراد العينة تجاه نتائج اختبار التباين لمعرفة مدى ) 22-7(الجدول

 محاور الدراسة تعزى الى متغير المستوى الدراسي
  

sig  قيمةF متوسط املربعات  DF  جمموع
  املربعات

  املتغريات  املصدر

موعات  0.251  4  0.063  0.677  0.610     بني ا
موعات  6.965  75  0.093      احملور االول   داخل ا

  االمجايل  7.216  97      
موعات  0.420  4  0.105  1.171  0.331     بني ا

موعات  6.731  75  0.090      احملور الثاين   داخل ا
  االمجايل  7.151  97      

موعات  0.423  4  0.106  0.831  0.510     بني ا
موعات  9.550  75  0.127      احملور الثالث   داخل ا

  االمجايل  9.973  97      
موعات  0.239  4  0.060  0.637  0.637     بني ا

موعات  7.025  75  0.094      احملور الرابع   داخل ا
  االمجايل  7.264  97      

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  

H0 :املستوى متغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 
  الدراسي؛

H1 :املستوى الدراسيمتغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد .  
 داللة ذات فروق توجد الوهذا يدعونا اىل قبول انه  0.05ونالحظ ان كل مستويات املعنوية أكرب من 

  . املستوى الدراسيمتغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية
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  دراسة مدى وجود فروقات احصائية اليجابات افراد العينة تجاه محاور الدراسة تعزى
 للخبرة

 نتائج اختبار تجانس التباين لمحاور الدراسة مع متغير الخبرة) 23-7(الجدول
  

  املتغريات DD2 DDI1  Statistique de levene  مستوى املعنوية
  احملور االول  0.097  2  77  0.908
  احملور الثاين  0.038  2  77  0.963
  احملور الثالث  2.889  2  77  0.062
  احملور الرابع  3.577  2  77  0.052

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
وبالتايل فاننا نقبل فرض وجود  ،0.05ن كل مستويات املعنوية اكرب من أيتنب من خالل اجلدول السابق 

  .جتانس التباين ونرفض عدم جتانس التباين
نتائج اختبار التباين لمعرفة مدى وجود فروقات احصائية الجابات افراد العينة تجاه ) 24-7(الجدول

 محاور الدراسة تعزى الى متغير الخبرة
sig  قيمةF متوسط املربعات  DF  جمموع

  املربعات
  املتغريات  املصدر

موعات  0.071  2  0.035  0.381  0.685     بني ا
موعات  7.145  77  0.093      احملور االول   داخل ا

  االمجايل  7.216  79      
موعات  0.147  2  0.074  0.810  0.449     بني ا

موعات  7.004  77  0.091      احملور الثاين   داخل ا
  االمجايل  7.151  79      

موعاتبني   0.020  2  0.010  0.076  0.927     ا
موعات  9.954  77  0.129      احملور الثالث   داخل ا

  االمجايل  9.973  79      
موعات  0.205  2  0.102  1.118  0.332     بني ا

موعات  7.059  77  0.092      احملور الرابع   داخل ا
  االمجايل  7.264  79      

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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H0 :اخلربة؛متغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد ال   
H1 :اخلربةمتغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد .  
 داللة ذات فروقوهذا يدعونا اىل قبول عدم وجود  0.05ن كل املستويات املعنوية اكرب من أونالحظ     

  . اخلربةمتغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية
  

  دراسة مدى وجود فروقات احصائية الجابات افراد العينة تجاه محاور الدراسة تعزى لمكان
 العمل

 نتائج اختبار تجانس التباين لمحاور الدراسة مع متغير مكان العمل) 25-7(الجدول
  
  املتغريات DD2 DDI1  Statistique de levene  املعنويةمستوى 

  احملور االول  1.552  13  66  0.123
  احملور الثاين  2.199  13  66  0.056
  احملور الثالث  1.468  13  66  0.154
  احملور الرابع  1.103  13  66  0.372

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  

H0 : التباين؛عدم جتانس  
H1 :جتانس التباين.  

وهذا ما يدعونا اىل قبول ،  0.05ن كل مستويات املعنوية اكرب منأومن خالل اجلدول السابق نالحظ    
  :فرضة جتانس التباين اي ميكن القيام بتحليل التباين ونتائجه مبينة يف اجلدول اآليت
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فروقات احصائية الجابات افراد العينة تجاه محاور الدراسة  نتائج اختبار التباين لمعرفة مدى وجود) 26-7(الجدول
  تعزى الى متغير مكان العمل

  
sig  قيمةF متوسط املربعات  DF  جمموع

  املربعات
  املتغريات  املصدر

موعات  2.976  13  0.229  3.563  0.000     بني ا
موعات  4.240  66  0.064      احملور االول   داخل ا

  االمجايل  7.216  79      
موعات  2.974  13  0.229  3.614  0.000     بني ا

موعات  4.178  66  0.063      احملور الثاين   داخل ا
  االمجايل  7.151  79      

موعات  6.891  13  0.530  11.350  0.000     بني ا
موعات  3.082  66  0.047      احملور الثالث   داخل ا

  االمجايل  9.973  79      
موعات  3.399  13  0.261  4.464  0.000     بني ا

موعات  3.865  66  0.059      احملور الرابع   داخل ا
  االمجايل  7.264  79      

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
H0 :مكان العمل؛متغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد ال   
H1 :مكان العملمتغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد .  
 فروق توجدفان هذا يدعونا اىل قبول الفرضية البديلة  أي  0.005وحسب مستويات املعنية األقل من       
ة العدم أي  مكان العمل ورفض فرضيمتغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات

        مكان متغري إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد الرفض 
ا فروقات احصائية ولالجابة عنه أالعمل، ولكن السؤال املطروح هل كل اجابات   بعاد حماور الدراسة توجد 

  .ل والثايناألو فانه سوف يتم اجراء  اختبار التباين اخلاص بكل االبعاد للمحور 
  
  
  
  



 

382 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 أبعاد المحور األول  
 ل مع متغير مكان العملاألو بعاد المحور ألنتائج اختبار تجانس التباين ) 27-7(الجدول

  
  املتغريات DD2 DDI1  Statistique de levene  مستوى املعنوية

  البعد االول  0.532  13  66  0.896
  الثاين البعد  1.165  13  66  0.324
  الثالث البعد   1.083  13  66  0.389
  الرابع البعد  1.551  13  66  0.123
  البعد اخلامس  1.018  13  66  0.445

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
 
 

 
H0 :عدم جتانس التباين؛  
H1 :جتانس التباين.  
  0.05ومن خالل اجلدول السابق فاننا نقل فرض جتانس التباين الن كل املستويات املعنوية أكرب من      

  فرض عدم التجانس  ونرفض
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العينة تجاه ابعاد المحور نتائج اختبار التباين لمعرفة مدى وجود فروقات احصائية الجابات افراد ) 28-7(الجدول
  االول  تعزى الى متغير مكان العمل

 
sig  قيمةF متوسط املربعات  DF  جمموع

  املربعات
  املتغريات  املصدر

موعات  3.123  13  0.240  1.893  0.047     بني ا
موعات  8.377  66  0.127      األول البعد   داخل ا

  االمجايل  11.500  79      
موعات  5.475  13  0.421  2.359  0.012     بني ا

موعات  11.786  66  0.179      الثاين البعد   داخل ا
  االمجايل  17.262  79      

موعات  4.291  13  0.330  1.890  0.047     بني ا
موعات  11.528  66  0.175      الثالثالبعد    داخل ا

  االمجايل  15.819  79      
موعات  6.673  13  0.513  5.683  0.000     بني ا

موعات  5.962  66  0.090      الرابع البعد   داخل ا
  االمجايل  12.636  79      

موعات  5.281  13  0.406  2.695  0.004     بني ا
موعات  9.949  66  0.151      البعد اخلامس   داخل ا

  االمجايل  15.230  79      
  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  
 

فراد عينة الدراسة على كل ابعاد أجابات النه توجد فروقات احصائية أمن خالل اجلدول السابق يتني     
  ..0.05قل من أن كل مستويات املعنوية ألاحملور االول، 
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 أبعاد المحور الثاني  
 نتائج اختبار تجانس التباين البعاد المحور الثاني مع متغير مكان العمل) 29-7(الجدول 

 
  املتغريات DD2 DDI1  Statistique de levene  مستوى املعنوية

  البعد االول  1.488  13 66  0.145
  الثاين البعد  1.128 13 66  0.178
  الثالث البعد   1.989 13 66  0.243
  الرابع البعد  0.929 13 66  0.529
  البعد اخلامس  1.852 13 66  0.053

 
  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  
 

H0 :عدم جتانس التباين؛  
H1 :جتانس التباين.  

  
 

ومنه فاننا نقبل فرض البديل ، 0.05كرب من أمن خالل اجلدول السابق نالحظ ان كل مستويات املعنوية     
ٍ التباين ومنه ف أي وجود جتانس   .نه ميكن اجراء حتليل التباينا
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نتائج اختبار التباين لمعرفة مدى وجود فروقات احصائية الجابات افراد العينة تجاه ابعاد المحور ) 30-7(الجدول
  الثاني  تعزى الى متغير مكان العمل

 
 

sig  قيمةF متوسط املربعات  DF  جمموع
  املربعات

  املتغريات  املصدر

موعات  1.777  13  0.137  1.108  0.368     بني ا
موعات  8.141  66  0.123      األول البعد   داخل ا

  االمجايل  9.918  79      
موعات  5.718  13  0.440  3.613  0.000     بني ا

موعات  8.034  66  0.122      الثاين البعد   داخل ا
  اإلمجايل  13.752  79      

موعات  5.122  13  0.394  2.624  0.005     بني ا
موعات  9.910  66  0.150      الثالثالبعد    داخل ا

  االمجايل  15.032  79      
موعات  5.524  13  0.425  3.083  0.001     بني ا

موعات  9.096  66  0.138      الرابع البعد   داخل ا
  االمجايل  14.620  79      

موعات  5.146  13  0.396  2.142  0.023     بني ا
موعات  12.194  66  0.185      البعد اخلامس   داخل ا

  االمجايل  17.340  79      
  

  spssاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
 

H0 :مكان العمل؛متغري إىل تعزى أبعاد احملور الثاين حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد ال   
H1 :مكان العملمتغري إىل تعزى أبعاد احملور الثاين حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق توجد .  
وهذا يدل على  0.05الثاين والثالث والرابع واخلامس اقل من : ن مستويات املعنوية لالبعادأونالحظ     

بينما مستوى .  مكان العملمتغري إىل تعزى بعاداألهذه  حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروقوجود 
 حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروقوهذا يدل على عدم وجود  0.05ل أكرب من األو املعنوية للبعد 

  . مكان العملمتغري إىل تعزى هذا البعد
  :من خالل اختبار شيفيه كما يلي األربعةوميكن بيان هذه الفروقات بالنسبة للمحاور 
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  العملنتائج اختبار شيفيه بين محاور الدراسة ومتغير مكان ) 31-7(الجدول

 المحور االول
Comparaisons multiples 

Variable dépendante: 1محور  

 Scheffe 

(I) مكان 

 العمل

(J) العمل مكان Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 الطارف

 7344, 7298,- 1,000 14842, 00229, عنابة

 5747, 1,0067- 1,000 16031, 21600,- قالمة

 2947, 1,2867- 721, 16031, 49600,- اھراس سوق

 5251, 9891,- 999, 15348, 23200,- تبسة

 6384, 8757,- 1,000 15348, 11867,- سكیكدة

 2451, 1,2691- 601, 15348, 51200,- جیجل

 5001, 9641,- 999, 14842, 23200,- سطیف

 5347, 1,0467- 999, 16031, 25600,- بوعریریج بورج

 2184, 1,2957- 511, 15348, 53867,- باتنة

 9267, 6547,- 1,000 16031, 13600, البواقي ام

 7187, 8627,- 1,000 16031, 07200,- خنشلة

 4601, 1,0041- 995, 14842, 27200,- قسنطینة

 6787, 9027,- 1,000 16031, 11200,- میلة

 عنابة

 7298, 7344,- 1,000 14842, 00229,- الطارف

 5138, 9504,- 1,000 14842, 21829,- قالمة

 2338, 1,2304- 590, 14842, 49829,- اھراس سوق

 4613, 9299,- 998, 14102, 23429,- تبسة

 5746, 8165,- 1,000 14102, 12095,- سكیكدة

 1813, 1,2099- 441, 14102, 51429,- جیجل

 4340, 9026,- 997, 13549, 23429,- سطیف

 4738, 9904,- 997, 14842, 25829,- بوعریریج بورج

 1546, 1,2365- 349, 14102, 54095,- باتنة

 8658, 5984,- 1,000 14842, 13371, البواقي ام

 6578, 8064,- 1,000 14842, 07429,- خنشلة

 3940, 9426,- 988, 13549, 27429,- قسنطینة

 6178, 8464,- 1,000 14842, 11429,- میلة

 قالمة

 1,0067 5747,- 1,000 16031, 21600, الطارف

 9504, 5138,- 1,000 14842, 21829, عنابة

 5107, 1,0707- 997, 16031, 28000,- اھراس سوق
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 7411, 7731,- 1,000 15348, 01600,- تبسة

 8544, 6597,- 1,000 15348, 09733, سكیكدة

 4611, 1,0531- 992, 15348, 29600,- جیجل

 7161, 7481,- 1,000 14842, 01600,- سطیف

 7507, 8307,- 1,000 16031, 04000,- بوعریریج بورج

 4344, 1,0797- 983, 15348, 32267,- باتنة

 1,1427 4387,- 974, 16031, 35200, البواقي ام

 9347, 6467,- 1,000 16031, 14400, خنشلة

 6761, 7881,- 1,000 14842, 05600,- قسنطینة

 8947, 6867,- 1,000 16031, 10400, میلة

 سوق

 اھراس

 1,2867 2947,- 721, 16031, 49600, الطارف

 1,2304 2338,- 590, 14842, 49829, عنابة

 1,0707 5107,- 997, 16031, 28000, قالمة

 1,0211 4931,- 997, 15348, 26400, تبسة

 1,1344 3797,- 936, 15348, 37733, سكیكدة

 7411, 7731,- 1,000 15348, 01600,- جیجل

 9961, 4681,- 996, 14842, 26400, سطیف

 1,0307 5507,- 999, 16031, 24000, بوعریریج بورج

 7144, 7997,- 1,000 15348, 04267,- باتنة

 1,4227 1587,- 302, 16031, 63200, البواقي ام

 1,2147 3667,- 892, 16031, 42400, خنشلة

 9561, 5081,- 999, 14842, 22400, قسنطینة

 1,1747 4067,- 948, 16031, 38400, میلة

 تبسة

 9891, 5251,- 999, 15348, 23200, الطارف

 9299, 4613,- 998, 14102, 23429, عنابة

 7731, 7411,- 1,000 15348, 01600, قالمة

 4931, 1,0211- 997, 15348, 26400,- اھراس سوق

 8352, 6085,- 1,000 14634, 11333, سكیكدة

 4418, 1,0018- 993, 14634, 28000,- جیجل

 6956, 6956,- 1,000 14102, 00000, سطیف

 7331, 7811,- 1,000 15348, 02400,- بوعریریج بورج

 4152, 1,0285- 983, 14634, 30667,- باتنة

 1,1251 3891,- 948, 15348, 36800, البواقي ام

 9171, 5971,- 1,000 15348, 16000, خنشلة

 6556, 7356,- 1,000 14102, 04000,- قسنطینة

 8771, 6371,- 1,000 15348, 12000, میلة

 سكیكدة
 8757, 6384,- 1,000 15348, 11867, الطارف

 8165, 5746,- 1,000 14102, 12095, عنابة
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 6597, 8544,- 1,000 15348, 09733,- قالمة

 3797, 1,1344- 936, 15348, 37733,- اھراس سوق

 6085, 8352,- 1,000 14634, 11333,- تبسة

 3285, 1,1152- 880, 14634, 39333,- جیجل

 5822, 8089,- 1,000 14102, 11333,- سطیف

 6197, 8944,- 1,000 15348, 13733,- بوعریریج بورج

 3018, 1,1418- 817, 14634, 42000,- باتنة

 1,0117 5024,- 998, 15348, 25467, البواقي ام

 8037, 7104,- 1,000 15348, 04667, خنشلة

 5422, 8489,- 1,000 14102, 15333,- قسنطینة

 7637, 7504,- 1,000 15348, 00667, میلة

 جیجل

 1,2691 2451,- 601, 15348, 51200, الطارف

 1,2099 1813,- 441, 14102, 51429, عنابة

 1,0531 4611,- 992, 15348, 29600, قالمة

 7731, 7411,- 1,000 15348, 01600, اھراس سوق

 1,0018 4418,- 993, 14634, 28000, تبسة

 1,1152 3285,- 880, 14634, 39333, سكیكدة

 9756, 4156,- 990, 14102, 28000, سطیف

 1,0131 5011,- 998, 15348, 25600, بوعریریج بورج

 6952, 7485,- 1,000 14634, 02667,- باتنة

 1,4051 1091,- 197, 15348, 64800, البواقي ام

 1,1971 3171,- 818, 15348, 44000, خنشلة

 9356, 4556,- 998, 14102, 24000, قسنطینة

 1,1571 3571,- 903, 15348, 40000, میلة

 سطیف

 9641, 5001,- 999, 14842, 23200, الطارف

 9026, 4340,- 997, 13549, 23429, عنابة

 7481, 7161,- 1,000 14842, 01600, قالمة

 4681, 9961,- 996, 14842, 26400,- اھراس سوق

 6956, 6956,- 1,000 14102, 00000, تبسة

 8089, 5822,- 1,000 14102, 11333, سكیكدة

 4156, 9756,- 990, 14102, 28000,- جیجل

 7081, 7561,- 1,000 14842, 02400,- بوعریریج بورج

 3889, 1,0022- 977, 14102, 30667,- باتنة

 1,1001 3641,- 932, 14842, 36800, البواقي ام

 8921, 5721,- 1,000 14842, 16000, خنشلة

 6283, 7083,- 1,000 13549, 04000,- قسنطینة

 8521, 6121,- 1,000 14842, 12000, میلة

 1,0467 5347,- 999, 16031, 25600, الطارف بورج



 

389 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 9904, 4738,- 997, 14842, 25829, عنابة بوعریریج

 8307, 7507,- 1,000 16031, 04000, قالمة

 5507, 1,0307- 999, 16031, 24000,- اھراس سوق

 7811, 7331,- 1,000 15348, 02400, تبسة

 8944, 6197,- 1,000 15348, 13733, سكیكدة

 5011, 1,0131- 998, 15348, 25600,- جیجل

 7561, 7081,- 1,000 14842, 02400, سطیف

 4744, 1,0397- 995, 15348, 28267,- باتنة

 1,1827 3987,- 939, 16031, 39200, البواقي ام

 9747, 6067,- 1,000 16031, 18400, خنشلة

 7161, 7481,- 1,000 14842, 01600,- قسنطینة

 9347, 6467,- 1,000 16031, 14400, میلة

 باتنة

 1,2957 2184,- 511, 15348, 53867, الطارف

 1,2365 1546,- 349, 14102, 54095, عنابة

 1,0797 4344,- 983, 15348, 32267, قالمة

 7997, 7144,- 1,000 15348, 04267, اھراس سوق

 1,0285 4152,- 983, 14634, 30667, تبسة

 1,1418 3018,- 817, 14634, 42000, سكیكدة

 7485, 6952,- 1,000 14634, 02667, جیجل

 1,0022 3889,- 977, 14102, 30667, سطیف

 1,0397 4744,- 995, 15348, 28267, بوعریریج بورج

 1,4317 0824,- 146, 15348, 67467, البواقي ام

 1,2237 2904,- 746, 15348, 46667, خنشلة

 9622, 4289,- 993, 14102, 26667, قسنطینة

 1,1837 3304,- 850, 15348, 42667, میلة

 البواقي ام

 6547, 9267,- 1,000 16031, 13600,- الطارف

 5984, 8658,- 1,000 14842, 13371,- عنابة

 4387, 1,1427- 974, 16031, 35200,- قالمة

 1587, 1,4227- 302, 16031, 63200,- اھراس سوق

 3891, 1,1251- 948, 15348, 36800,- تبسة

 5024, 1,0117- 998, 15348, 25467,- سكیكدة

 1091, 1,4051- 197, 15348, 64800,- جیجل

 3641, 1,1001- 932, 14842, 36800,- سطیف

 3987, 1,1827- 939, 16031, 39200,- بوعریریج بورج

 0824, 1,4317- 146, 15348, 67467,- باتنة

 5827, 9987,- 1,000 16031, 20800,- خنشلة

 3241, 1,1401- 860, 14842, 40800,- قسنطینة

 5427, 1,0387- 999, 16031, 24800,- میلة
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دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 خنشلة

 8627, 7187,- 1,000 16031, 07200, الطارف

 8064, 6578,- 1,000 14842, 07429, عنابة

 6467, 9347,- 1,000 16031, 14400,- قالمة

 3667, 1,2147- 892, 16031, 42400,- اھراس سوق

 5971, 9171,- 1,000 15348, 16000,- تبسة

 7104, 8037,- 1,000 15348, 04667,- سكیكدة

 3171, 1,1971- 818, 15348, 44000,- جیجل

 5721, 8921,- 1,000 14842, 16000,- سطیف

 6067, 9747,- 1,000 16031, 18400,- بوعریریج بورج

 2904, 1,2237- 746, 15348, 46667,- باتنة

 9987, 5827,- 1,000 16031, 20800, البواقي ام

 5321, 9321,- 1,000 14842, 20000,- قسنطینة

 7507, 8307,- 1,000 16031, 04000,- میلة

 قسنطینة

 1,0041 4601,- 995, 14842, 27200, الطارف

 9426, 3940,- 988, 13549, 27429, عنابة

 7881, 6761,- 1,000 14842, 05600, قالمة

 5081, 9561,- 999, 14842, 22400,- اھراس سوق

 7356, 6556,- 1,000 14102, 04000, تبسة

 8489, 5422,- 1,000 14102, 15333, سكیكدة

 4556, 9356,- 998, 14102, 24000,- جیجل

 7083, 6283,- 1,000 13549, 04000, سطیف

 7481, 7161,- 1,000 14842, 01600, بوعریریج بورج

 4289, 9622,- 993, 14102, 26667,- باتنة

 1,1401 3241,- 860, 14842, 40800, البواقي ام

 9321, 5321,- 1,000 14842, 20000, خنشلة

 8921, 5721,- 1,000 14842, 16000, میلة

 میلة

 9027, 6787,- 1,000 16031, 11200, الطارف

 8464, 6178,- 1,000 14842, 11429, عنابة

 6867, 8947,- 1,000 16031, 10400,- قالمة

 4067, 1,1747- 948, 16031, 38400,- اھراس سوق

 6371, 8771,- 1,000 15348, 12000,- تبسة

 7504, 7637,- 1,000 15348, 00667,- سكیكدة

 3571, 1,1571- 903, 15348, 40000,- جیجل

 6121, 8521,- 1,000 14842, 12000,- سطیف

 6467, 9347,- 1,000 16031, 14400,- بوعریریج بورج

 3304, 1,1837- 850, 15348, 42667,- باتنة

 1,0387 5427,- 999, 16031, 24800, البواقي ام

 8307, 7507,- 1,000 16031, 04000, خنشلة



 

391 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 5721, 8921,- 1,000 14842, 16000,- قسنطینة

  
  المحور الثاني

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: 2محور  

 Scheffe 

(I) العمل مكان (J) العمل مكان Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 الطارف

 5552, 8981,- 1,000 14732, 17143,- عنابة

 4009, 1,1689- 945, 15912, 38400,- قالمة

 2409, 1,3289- 558, 15912, 54400,- اھراس سوق

 4781, 1,0248- 996, 15234, 27333,- تبسة

 4181, 1,0848- 975, 15234, 33333,- سكیكدة

 2514, 1,2514- 629, 15234, 50000,- جیجل

 2466, 1,2066- 641, 14732, 48000,- سطیف

 6329, 9369,- 1,000 15912, 15200,- بوعریریج بورج

 0914, 1,4114- 164, 15234, 66000,- باتنة

 8569, 7129,- 1,000 15912, 07200, البواقي ام

 5609, 1,0089- 1,000 15912, 22400,- خنشلة

 4066, 1,0466- 977, 14732, 32000,- قسنطینة

 4889, 1,0809- 994, 15912, 29600,- میلة

 عنابة

 8981, 5552,- 1,000 14732, 17143, الطارف

 5141, 9392,- 1,000 14732, 21257,- قالمة

 3541, 1,0992- 922, 14732, 37257,- اھراس سوق

 5885, 7923,- 1,000 13997, 10190,- تبسة

 5285, 8523,- 1,000 13997, 16190,- سكیكدة

 3618, 1,0190- 956, 13997, 32857,- جیجل

 3547, 9719,- 963, 13448, 30857,- سطیف

 7461, 7072,- 1,000 14732, 01943, بوعریریج بورج

 2018, 1,1790- 521, 13997, 48857,- باتنة

 9701, 4832,- 998, 14732, 24343, البواقي ام

 6741, 7792,- 1,000 14732, 05257,- خنشلة

 5147, 8119,- 1,000 13448, 14857,- قسنطینة

 6021, 8512,- 1,000 14732, 12457,- میلة

 قالمة
 1,1689 4009,- 945, 15912, 38400, الطارف

 9392, 5141,- 1,000 14732, 21257, عنابة



 

392 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 6249, 9449,- 1,000 15912, 16000,- اھراس سوق

 8621, 6408,- 1,000 15234, 11067, تبسة

 8021, 7008,- 1,000 15234, 05067, سكیكدة

 6354, 8674,- 1,000 15234, 11600,- جیجل

 6306, 8226,- 1,000 14732, 09600,- سطیف

 1,0169 5529,- 1,000 15912, 23200, بوعریریج بورج

 4754, 1,0274- 996, 15234, 27600,- باتنة

 1,2409 3289,- 819, 15912, 45600, البواقي ام

 9449, 6249,- 1,000 15912, 16000, خنشلة

 7906, 6626,- 1,000 14732, 06400, قسنطینة

 8729, 6969,- 1,000 15912, 08800, میلة

 اھراس سوق

 1,3289 2409,- 558, 15912, 54400, الطارف

 1,0992 3541,- 922, 14732, 37257, عنابة

 9449, 6249,- 1,000 15912, 16000, قالمة

 1,0221 4808,- 996, 15234, 27067, تبسة

 9621, 5408,- 1,000 15234, 21067, سكیكدة

 7954, 7074,- 1,000 15234, 04400, جیجل

 7906, 6626,- 1,000 14732, 06400, سطیف

 1,1769 3929,- 935, 15912, 39200, بوعریریج بورج

 6354, 8674,- 1,000 15234, 11600,- باتنة

 1,4009 1689,- 333, 15912, 61600, البواقي ام

 1,1049 4649,- 988, 15912, 32000, خنشلة

 9506, 5026,- 999, 14732, 22400, قسنطینة

 1,0329 5369,- 999, 15912, 24800, میلة

 تبسة

 1,0248 4781,- 996, 15234, 27333, الطارف

 7923, 5885,- 1,000 13997, 10190, عنابة

 6408, 8621,- 1,000 15234, 11067,- قالمة

 4808, 1,0221- 996, 15234, 27067,- اھراس سوق

 6565, 7765,- 1,000 14525, 06000,- سكیكدة

 4898, 9431,- 999, 14525, 22667,- جیجل

 4837, 8971,- 999, 13997, 20667,- سطیف

 8728, 6301,- 1,000 15234, 12133, بوعریریج بورج

 3298, 1,1031- 887, 14525, 38667,- باتنة

 1,0968 4061,- 967, 15234, 34533, البواقي ام

 8008, 7021,- 1,000 15234, 04933, خنشلة

 6437, 7371,- 1,000 13997, 04667,- قسنطینة

 7288, 7741,- 1,000 15234, 02267,- میلة

 1,0848 4181,- 975, 15234, 33333, الطارف سكیكدة



 

393 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 8523, 5285,- 1,000 13997, 16190, عنابة

 7008, 8021,- 1,000 15234, 05067,- قالمة

 5408, 9621,- 1,000 15234, 21067,- اھراس سوق

 7765, 6565,- 1,000 14525, 06000, تبسة

 5498, 8831,- 1,000 14525, 16667,- جیجل

 5437, 8371,- 1,000 13997, 14667,- سطیف

 9328, 5701,- 1,000 15234, 18133, بوعریریج بورج

 3898, 1,0431- 969, 14525, 32667,- باتنة

 1,1568 3461,- 888, 15234, 40533, البواقي ام

 8608, 6421,- 1,000 15234, 10933, خنشلة

 7037, 6771,- 1,000 13997, 01333, قسنطینة

 7888, 7141,- 1,000 15234, 03733, میلة

 جیجل

 1,2514 2514,- 629, 15234, 50000, الطارف

 1,0190 3618,- 956, 13997, 32857, عنابة

 8674, 6354,- 1,000 15234, 11600, قالمة

 7074, 7954,- 1,000 15234, 04400,- اھراس سوق

 9431, 4898,- 999, 14525, 22667, تبسة

 8831, 5498,- 1,000 14525, 16667, سكیكدة

 7104, 6704,- 1,000 13997, 02000, سطیف

 1,0994 4034,- 964, 15234, 34800, بوعریریج بورج

 5565, 8765,- 1,000 14525, 16000,- باتنة

 1,3234 1794,- 388, 15234, 57200, البواقي ام

 1,0274 4754,- 996, 15234, 27600, خنشلة

 8704, 5104,- 1,000 13997, 18000, قسنطینة

 9554, 5474,- 1,000 15234, 20400, میلة

 سطیف

 1,2066 2466,- 641, 14732, 48000, الطارف

 9719, 3547,- 963, 13448, 30857, عنابة

 8226, 6306,- 1,000 14732, 09600, قالمة

 6626, 7906,- 1,000 14732, 06400,- اھراس سوق

 8971, 4837,- 999, 13997, 20667, تبسة

 8371, 5437,- 1,000 13997, 14667, سكیكدة

 6704, 7104,- 1,000 13997, 02000,- جیجل

 1,0546 3986,- 971, 14732, 32800, بوعریریج بورج

 5104, 8704,- 1,000 13997, 18000,- باتنة

 1,2786 1746,- 391, 14732, 55200, البواقي ام

 9826, 4706,- 997, 14732, 25600, خنشلة

 8233, 5033,- 1,000 13448, 16000, قسنطینة

 9106, 5426,- 1,000 14732, 18400, میلة
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دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 بوعریریج بورج

 9369, 6329,- 1,000 15912, 15200, الطارف

 7072, 7461,- 1,000 14732, 01943,- عنابة

 5529, 1,0169- 1,000 15912, 23200,- قالمة

 3929, 1,1769- 935, 15912, 39200,- اھراس سوق

 6301, 8728,- 1,000 15234, 12133,- تبسة

 5701, 9328,- 1,000 15234, 18133,- سكیكدة

 4034, 1,0994- 964, 15234, 34800,- جیجل

 3986, 1,0546- 971, 14732, 32800,- سطیف

 2434, 1,2594- 602, 15234, 50800,- باتنة

 1,0089 5609,- 1,000 15912, 22400, البواقي ام

 7129, 8569,- 1,000 15912, 07200,- خنشلة

 5586, 8946,- 1,000 14732, 16800,- قسنطینة

 6409, 9289,- 1,000 15912, 14400,- میلة

 باتنة

 1,4114 0914,- 164, 15234, 66000, الطارف

 1,1790 2018,- 521, 13997, 48857, عنابة

 1,0274 4754,- 996, 15234, 27600, قالمة

 8674, 6354,- 1,000 15234, 11600, اھراس سوق

 1,1031 3298,- 887, 14525, 38667, تبسة

 1,0431 3898,- 969, 14525, 32667, سكیكدة

 8765, 5565,- 1,000 14525, 16000, جیجل

 8704, 5104,- 1,000 13997, 18000, سطیف

 1,2594 2434,- 602, 15234, 50800, بوعریریج بورج

 1,4834 0194,- 066, 15234, 73200, البواقي ام

 1,1874 3154,- 820, 15234, 43600, خنشلة

 1,0304 3504,- 942, 13997, 34000, قسنطینة

 1,1154 3874,- 949, 15234, 36400, میلة

 البواقي ام

 7129, 8569,- 1,000 15912, 07200,- الطارف

 4832, 9701,- 998, 14732, 24343,- عنابة

 3289, 1,2409- 819, 15912, 45600,- قالمة

 1689, 1,4009- 333, 15912, 61600,- اھراس سوق

 4061, 1,0968- 967, 15234, 34533,- تبسة

 3461, 1,1568- 888, 15234, 40533,- سكیكدة

 1794, 1,3234- 388, 15234, 57200,- جیجل

 1746, 1,2786- 391, 14732, 55200,- سطیف

 5609, 1,0089- 1,000 15912, 22400,- بوعریریج بورج

 0194, 1,4834- 066, 15234, 73200,- باتنة

 4889, 1,0809- 994, 15912, 29600,- خنشلة

 3346, 1,1186- 888, 14732, 39200,- قسنطینة
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دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 4169, 1,1529- 961, 15912, 36800,- میلة

 خنشلة

 1,0089 5609,- 1,000 15912, 22400, الطارف

 7792, 6741,- 1,000 14732, 05257, عنابة

 6249, 9449,- 1,000 15912, 16000,- قالمة

 4649, 1,1049- 988, 15912, 32000,- اھراس سوق

 7021, 8008,- 1,000 15234, 04933,- تبسة

 6421, 8608,- 1,000 15234, 10933,- سكیكدة

 4754, 1,0274- 996, 15234, 27600,- جیجل

 4706, 9826,- 997, 14732, 25600,- سطیف

 8569, 7129,- 1,000 15912, 07200, بوعریریج بورج

 3154, 1,1874- 820, 15234, 43600,- باتنة

 1,0809 4889,- 994, 15912, 29600, البواقي ام

 6306, 8226,- 1,000 14732, 09600,- قسنطینة

 7129, 8569,- 1,000 15912, 07200,- میلة

 قسنطینة

 1,0466 4066,- 977, 14732, 32000, الطارف

 8119, 5147,- 1,000 13448, 14857, عنابة

 6626, 7906,- 1,000 14732, 06400,- قالمة

 5026, 9506,- 999, 14732, 22400,- اھراس سوق

 7371, 6437,- 1,000 13997, 04667, تبسة

 6771, 7037,- 1,000 13997, 01333,- سكیكدة

 5104, 8704,- 1,000 13997, 18000,- جیجل

 5033, 8233,- 1,000 13448, 16000,- سطیف

 8946, 5586,- 1,000 14732, 16800, بوعریریج بورج

 3504, 1,0304- 942, 13997, 34000,- باتنة

 1,1186 3346,- 888, 14732, 39200, البواقي ام

 8226, 6306,- 1,000 14732, 09600, خنشلة

 7506, 7026,- 1,000 14732, 02400, میلة

 میلة

 1,0809 4889,- 994, 15912, 29600, الطارف

 8512, 6021,- 1,000 14732, 12457, عنابة

 6969, 8729,- 1,000 15912, 08800,- قالمة

 5369, 1,0329- 999, 15912, 24800,- اھراس سوق

 7741, 7288,- 1,000 15234, 02267, تبسة

 7141, 7888,- 1,000 15234, 03733,- سكیكدة

 5474, 9554,- 1,000 15234, 20400,- جیجل

 5426, 9106,- 1,000 14732, 18400,- سطیف

 9289, 6409,- 1,000 15912, 14400, بوعریریج بورج

 3874, 1,1154- 949, 15234, 36400,- باتنة

 1,1529 4169,- 961, 15912, 36800, البواقي ام



 

396 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 8569, 7129,- 1,000 15912, 07200, خنشلة

 7026, 7506,- 1,000 14732, 02400,- قسنطینة

  :المحور الثالث
Comparaisons multiples 

Variable dépendante: 3محور  

 Scheffe 

(I) مكان 

 العمل

(J) العمل مكان Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 الطارف

 4119, 8364,- 998, 12654, 21224,- عنابة

 0687,- 1,4170- 015, 13668, *74286,- قالمة

 2973,- 1,6456- 000, 13668, *97143,- اھراس سوق

 1688,- 1,4598- 002, 13086, *81429,- تبسة

 3831,- 1,6740- 000, 13086, *1,02857- سكیكدة

 4307,- 1,7217- 000, 13086, *1,07619- جیجل

 2003,- 1,4487- 001, 12654, *82449,- سطیف

 2115,- 1,5599- 001, 13668, *88571,- بوعریریج بورج

 1212,- 1,4121- 005, 13086, *76667,- باتنة

 1885, 1,1599- 488, 13668, 48571,- البواقي ام

 0115,- 1,3599- 041, 13668, *68571,- خنشلة

 2207,- 1,4691- 000, 12654, *84490,- قسنطینة

 2401,- 1,5885- 000, 13668, *91429,- میلة

 عنابة

 8364, 4119,- 998, 12654, 21224, الطارف

 0935, 1,1548- 207, 12654, 53061,- قالمة

 1350,- 1,3833- 003, 12654, *75918,- اھراس سوق

 0090,- 1,1951- 042, 12023, *60204,- تبسة

 2233,- 1,4094- 000, 12023, *81633,- سكیكدة

 2709,- 1,4570- 000, 12023, *86395,- جیجل

 0425,- 1,1820- 021, 11552, *61224,- سطیف

 0493,- 1,2976- 020, 12654, *67347,- بوعریریج بورج

 0386, 1,1475- 098, 12023, 55442,- باتنة

 3507, 8976,- 978, 12654, 27347,- البواقي ام

 1507, 1,0976- 394, 12654, 47347,- خنشلة

 0629,- 1,2024- 014, 11552, *63265,- قسنطینة

 0779,- 1,3262- 011, 12654, *70204,- میلة

 قالمة
 1,4170 0687, 015, 13668, *74286, الطارف

 1,1548 0935,- 207, 12654, 53061, عنابة



 

397 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 4456, 9027,- 998, 13668, 22857,- اھراس سوق

 5740, 7169,- 1,000 13086, 07143,- تبسة

 3598, 9312,- 976, 13086, 28571,- سكیكدة

 3121, 9788,- 917, 13086, 33333,- جیجل

 5425, 7058,- 1,000 12654, 08163,- سطیف

 5313, 8170,- 1,000 13668, 14286,- بوعریریج بورج

 6217, 6693,- 1,000 13086, 02381,- باتنة

 9313, 4170,- 994, 13668, 25714, البواقي ام

 7313, 6170,- 1,000 13668, 05714, خنشلة

 5221, 7262,- 1,000 12654, 10204,- قسنطینة

 5027, 8456,- 1,000 13668, 17143,- میلة

 اھراس سوق

 1,6456 2973, 000, 13668, *97143, الطارف

 1,3833 1350, 003, 12654, *75918, عنابة

 9027, 4456,- 998, 13668, 22857, قالمة

 8026, 4883,- 1,000 13086, 15714, تبسة

 5883, 7026,- 1,000 13086, 05714,- سكیكدة

 5407, 7502,- 1,000 13086, 10476,- جیجل

 7711, 4772,- 1,000 12654, 14694, سطیف

 7599, 5885,- 1,000 13668, 08571, بوعریریج بورج

 8502, 4407,- 999, 13086, 20476, باتنة

 1,1599 1885,- 488, 13668, 48571, البواقي ام

 9599, 3885,- 983, 13668, 28571, خنشلة

 7507, 4976,- 1,000 12654, 12653, قسنطینة

 7313, 6170,- 1,000 13668, 05714, میلة

 تبسة

 1,4598 1688, 002, 13086, *81429, الطارف

 1,1951 0090, 042, 12023, *60204, عنابة

 7169, 5740,- 1,000 13086, 07143, قالمة

 4883, 8026,- 1,000 13086, 15714,- اھراس سوق

 4011, 8297,- 997, 12477, 21429,- سكیكدة

 3535, 8773,- 983, 12477, 26190,- جیجل

 5828, 6032,- 1,000 12023, 01020,- سطیف

 5740, 7169,- 1,000 13086, 07143,- بوعریریج بورج

 6630, 5678,- 1,000 12477, 04762, باتنة

 9740, 3169,- 926, 13086, 32857, البواقي ام

 7740, 5169,- 1,000 13086, 12857, خنشلة

 5624, 6237,- 1,000 12023, 03061,- قسنطینة

 5455, 7455,- 1,000 13086, 10000,- میلة

 1,6740 3831, 000, 13086, *1,02857 الطارف سكیكدة
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 1,4094 2233, 000, 12023, *81633, عنابة

 9312, 3598,- 976, 13086, 28571, قالمة

 7026, 5883,- 1,000 13086, 05714, اھراس سوق

 8297, 4011,- 997, 12477, 21429, تبسة

 5678, 6630,- 1,000 12477, 04762,- جیجل

 7971, 3890,- 998, 12023, 20408, سطیف

 7883, 5026,- 1,000 13086, 14286, بوعریریج بورج

 8773, 3535,- 983, 12477, 26190, باتنة

 1,1883 1026,- 222, 13086, 54286, البواقي ام

 9883, 3026,- 899, 13086, 34286, خنشلة

 7767, 4094,- 999, 12023, 18367, قسنطینة

 7598, 5312,- 1,000 13086, 11429, میلة

 جیجل

 1,7217 4307, 000, 13086, *1,07619 الطارف

 1,4570 2709, 000, 12023, *86395, عنابة

 9788, 3121,- 917, 13086, 33333, قالمة

 7502, 5407,- 1,000 13086, 10476, اھراس سوق

 8773, 3535,- 983, 12477, 26190, تبسة

 6630, 5678,- 1,000 12477, 04762, سكیكدة

 8447, 3413,- 983, 12023, 25170, سطیف

 8359, 4550,- 1,000 13086, 19048, بوعریریج بورج

 9250, 3059,- 932, 12477, 30952, باتنة

 1,2359 0550,- 118, 13086, 59048, البواقي ام

 1,0359 2550,- 771, 13086, 39048, خنشلة

 8243, 3618,- 992, 12023, 23129, قسنطینة

 8074, 4836,- 1,000 13086, 16190, میلة

 سطیف

 1,4487 2003, 001, 12654, *82449, الطارف

 1,1820 0425, 021, 11552, *61224, عنابة

 7058, 5425,- 1,000 12654, 08163, قالمة

 4772, 7711,- 1,000 12654, 14694,- اھراس سوق

 6032, 5828,- 1,000 12023, 01020, تبسة

 3890, 7971,- 998, 12023, 20408,- سكیكدة

 3413, 8447,- 983, 12023, 25170,- جیجل

 5629, 6854,- 1,000 12654, 06122,- بوعریریج بورج

 6509, 5352,- 1,000 12023, 05782, باتنة

 9629, 2854,- 883, 12654, 33878, البواقي ام

 7629, 4854,- 1,000 12654, 13878, خنشلة

 5494, 5902,- 1,000 11552, 02041,- قسنطینة

 5344, 7140,- 1,000 12654, 08980,- میلة
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 بورج

 بوعریریج

 1,5599 2115, 001, 13668, *88571, الطارف

 1,2976 0493, 020, 12654, *67347, عنابة

 8170, 5313,- 1,000 13668, 14286, قالمة

 5885, 7599,- 1,000 13668, 08571,- اھراس سوق

 7169, 5740,- 1,000 13086, 07143, تبسة

 5026, 7883,- 1,000 13086, 14286,- سكیكدة

 4550, 8359,- 1,000 13086, 19048,- جیجل

 6854, 5629,- 1,000 12654, 06122, سطیف

 7645, 5264,- 1,000 13086, 11905, باتنة

 1,0742 2742,- 795, 13668, 40000, البواقي ام

 8742, 4742,- 1,000 13668, 20000, خنشلة

 6650, 5833,- 1,000 12654, 04082, قسنطینة

 6456, 7027,- 1,000 13668, 02857,- میلة

 باتنة

 1,4121 1212, 005, 13086, *76667, الطارف

 1,1475 0386,- 098, 12023, 55442, عنابة

 6693, 6217,- 1,000 13086, 02381, قالمة

 4407, 8502,- 999, 13086, 20476,- اھراس سوق

 5678, 6630,- 1,000 12477, 04762,- تبسة

 3535, 8773,- 983, 12477, 26190,- سكیكدة

 3059, 9250,- 932, 12477, 30952,- جیجل

 5352, 6509,- 1,000 12023, 05782,- سطیف

 5264, 7645,- 1,000 13086, 11905,- بوعریریج بورج

 9264, 3645,- 979, 13086, 28095, البواقي ام

 7264, 5645,- 1,000 13086, 08095, خنشلة

 5148, 6713,- 1,000 12023, 07823,- قسنطینة

 4978, 7931,- 1,000 13086, 14762,- میلة

 البواقي ام

 1,1599 1885,- 488, 13668, 48571, الطارف

 8976, 3507,- 978, 12654, 27347, عنابة

 4170, 9313,- 994, 13668, 25714,- قالمة

 1885, 1,1599- 488, 13668, 48571,- اھراس سوق

 3169, 9740,- 926, 13086, 32857,- تبسة

 1026, 1,1883- 222, 13086, 54286,- سكیكدة

 0550, 1,2359- 118, 13086, 59048,- جیجل

 2854, 9629,- 883, 12654, 33878,- سطیف

 2742, 1,0742- 795, 13668, 40000,- بوعریریج بورج

 3645, 9264,- 979, 13086, 28095,- باتنة

 4742, 8742,- 1,000 13668, 20000,- خنشلة

 2650, 9833,- 829, 12654, 35918,- قسنطینة
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 2456, 1,1027- 702, 13668, 42857,- میلة

 خنشلة

 1,3599 0115, 041, 13668, *68571, الطارف

 1,0976 1507,- 394, 12654, 47347, عنابة

 6170, 7313,- 1,000 13668, 05714,- قالمة

 3885, 9599,- 983, 13668, 28571,- اھراس سوق

 5169, 7740,- 1,000 13086, 12857,- تبسة

 3026, 9883,- 899, 13086, 34286,- سكیكدة

 2550, 1,0359- 771, 13086, 39048,- جیجل

 4854, 7629,- 1,000 12654, 13878,- سطیف

 4742, 8742,- 1,000 13668, 20000,- بوعریریج بورج

 5645, 7264,- 1,000 13086, 08095,- باتنة

 8742, 4742,- 1,000 13668, 20000, البواقي ام

 4650, 7833,- 1,000 12654, 15918,- قسنطینة

 4456, 9027,- 998, 13668, 22857,- میلة

 قسنطینة

 1,4691 2207, 000, 12654, *84490, الطارف

 1,2024 0629, 014, 11552, *63265, عنابة

 7262, 5221,- 1,000 12654, 10204, قالمة

 4976, 7507,- 1,000 12654, 12653,- اھراس سوق

 6237, 5624,- 1,000 12023, 03061, تبسة

 4094, 7767,- 999, 12023, 18367,- سكیكدة

 3618, 8243,- 992, 12023, 23129,- جیجل

 5902, 5494,- 1,000 11552, 02041, سطیف

 5833, 6650,- 1,000 12654, 04082,- بوعریریج بورج

 6713, 5148,- 1,000 12023, 07823, باتنة

 9833, 2650,- 829, 12654, 35918, البواقي ام

 7833, 4650,- 1,000 12654, 15918, خنشلة

 5548, 6935,- 1,000 12654, 06939,- میلة

 میلة

 1,5885 2401, 000, 13668, *91429, الطارف

 1,3262 0779, 011, 12654, *70204, عنابة

 8456, 5027,- 1,000 13668, 17143, قالمة

 6170, 7313,- 1,000 13668, 05714,- اھراس سوق

 7455, 5455,- 1,000 13086, 10000, تبسة

 5312, 7598,- 1,000 13086, 11429,- سكیكدة

 4836, 8074,- 1,000 13086, 16190,- جیجل

 7140, 5344,- 1,000 12654, 08980, سطیف

 7027, 6456,- 1,000 13668, 02857, بوعریریج بورج

 7931, 4978,- 1,000 13086, 14762, باتنة

 1,1027 2456,- 702, 13668, 42857, البواقي ام
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 9027, 4456,- 998, 13668, 22857, خنشلة

 6935, 5548,- 1,000 12654, 06939, قسنطینة

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

  
  المحور الرابع

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: 4محور  

 Scheffe 

(I) العمل مكان (J) العمل مكان Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 الطارف

 7683, 6296,- 1,000 14170, 06939, عنابة

 5264, 9835,- 999, 15306, 22857,- قالمة

 1549, 1,3549- 312, 15306, 60000,- اھراس سوق

 4895, 9561,- 999, 14654, 23333,- تبسة

 1323, 1,3133- 267, 14654, 59048,- سكیكدة

 2276, 1,2180- 579, 14654, 49524,- جیجل

 3602, 1,0377- 949, 14170, 33878,- سطیف

 2978, 1,2121- 770, 15306, 45714,- بوعریریج بورج

 3942, 1,0514- 970, 14654, 32857,- باتنة

 5549, 9549,- 1,000 15306, 20000,- البواقي ام

 4978, 1,0121- 998, 15306, 25714,- خنشلة

 2785, 1,1194- 778, 14170, 42041,- قسنطینة

 1264, 1,3835- 237, 15306, 62857,- میلة

 عنابة

 6296, 7683,- 1,000 14170, 06939,- الطارف

 4010, 9969,- 982, 14170, 29796,- قالمة

 0296, 1,3683- 078, 14170, 66939,- اھراس سوق

 3614, 9668,- 969, 13464, 30272,- تبسة

 0042, 1,3240- 054, 13464, 65986,- سكیكدة

 0995, 1,2287- 207, 13464, 56463,- جیجل

 2299, 1,0462- 692, 12936, 40816,- سطیف

 1724, 1,2255- 407, 14170, 52653,- بوعریریج بورج

 2661, 1,0621- 783, 13464, 39796,- باتنة

 4296, 9683,- 993, 14170, 26939,- البواقي ام

 3724, 1,0255- 962, 14170, 32653,- خنشلة

 1483, 1,1278- 373, 12936, 48980,- قسنطینة

 0010, 1,3969- 051, 14170, 69796,- میلة
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 قالمة

 9835, 5264,- 999, 15306, 22857, الطارف

 9969, 4010,- 982, 14170, 29796, عنابة

 3835, 1,1264- 942, 15306, 37143,- اھراس سوق

 7180, 7276,- 1,000 14654, 00476,- تبسة

 3609, 1,0847- 934, 14654, 36190,- سكیكدة

 4561, 9895,- 995, 14654, 26667,- جیجل

 5887, 8091,- 1,000 14170, 11020,- سطیف

 5264, 9835,- 999, 15306, 22857,- بوعریریج بورج

 6228, 8228,- 1,000 14654, 10000,- باتنة

 7835, 7264,- 1,000 15306, 02857, البواقي ام

 7264, 7835,- 1,000 15306, 02857,- خنشلة

 5071, 8908,- 1,000 14170, 19184,- قسنطینة

 3549, 1,1549- 901, 15306, 40000,- میلة

 اھراس سوق

 1,3549 1549,- 312, 15306, 60000, الطارف

 1,3683 0296,- 078, 14170, 66939, عنابة

 1,1264 3835,- 942, 15306, 37143, قالمة

 1,0895 3561,- 927, 14654, 36667, تبسة

 7323, 7133,- 1,000 14654, 00952, سكیكدة

 8276, 6180,- 1,000 14654, 10476, جیجل

 9602, 4377,- 995, 14170, 26122, سطیف

 8978, 6121,- 1,000 15306, 14286, بوعریریج بورج

 9942, 4514,- 995, 14654, 27143, باتنة

 1,1549 3549,- 901, 15306, 40000, البواقي ام

 1,0978 4121,- 970, 15306, 34286, خنشلة

 8785, 5194,- 1,000 14170, 17959, قسنطینة

 7264, 7835,- 1,000 15306, 02857,- میلة

 تبسة

 9561, 4895,- 999, 14654, 23333, الطارف

 9668, 3614,- 969, 13464, 30272, عنابة

 7276, 7180,- 1,000 14654, 00476, قالمة

 3561, 1,0895- 927, 14654, 36667,- اھراس سوق

 3320, 1,0463- 915, 13972, 35714,- سكیكدة

 4273, 9511,- 994, 13972, 26190,- جیجل

 5587, 7695,- 1,000 13464, 10544,- سطیف

 4990, 9466,- 999, 14654, 22381,- بوعریریج بورج

 5939, 7844,- 1,000 13972, 09524,- باتنة

 7561, 6895,- 1,000 14654, 03333, البواقي ام

 6990, 7466,- 1,000 14654, 02381,- خنشلة

 4770, 8512,- 1,000 13464, 18707,- قسنطینة
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 3276, 1,1180- 877, 14654, 39524,- میلة

 سكیكدة

 1,3133 1323,- 267, 14654, 59048, الطارف

 1,3240 0042,- 054, 13464, 65986, عنابة

 1,0847 3609,- 934, 14654, 36190, قالمة

 7133, 7323,- 1,000 14654, 00952,- اھراس سوق

 1,0463 3320,- 915, 13972, 35714, تبسة

 7844, 5939,- 1,000 13972, 09524, جیجل

 9158, 4124,- 994, 13464, 25170, سطیف

 8561, 5895,- 1,000 14654, 13333, بوعریریج بورج

 9511, 4273,- 994, 13972, 26190, باتنة

 1,1133 3323,- 887, 14654, 39048, البواقي ام

 1,0561 3895,- 966, 14654, 33333, خنشلة

 8342, 4940,- 1,000 13464, 17007, قسنطینة

 6847, 7609,- 1,000 14654, 03810,- میلة

 جیجل

 1,2180 2276,- 579, 14654, 49524, الطارف

 1,2287 0995,- 207, 13464, 56463, عنابة

 9895, 4561,- 995, 14654, 26667, قالمة

 6180, 8276,- 1,000 14654, 10476,- اھراس سوق

 9511, 4273,- 994, 13972, 26190, تبسة

 5939, 7844,- 1,000 13972, 09524,- سكیكدة

 8206, 5076,- 1,000 13464, 15646, سطیف

 7609, 6847,- 1,000 14654, 03810, بوعریریج بورج

 8558, 5225,- 1,000 13972, 16667, باتنة

 1,0180 4276,- 988, 14654, 29524, البواقي ام

 9609, 4847,- 999, 14654, 23810, خنشلة

 7389, 5893,- 1,000 13464, 07483, قسنطینة

 5895, 8561,- 1,000 14654, 13333,- میلة

 سطیف

 1,0377 3602,- 949, 14170, 33878, الطارف

 1,0462 2299,- 692, 12936, 40816, عنابة

 8091, 5887,- 1,000 14170, 11020, قالمة

 4377, 9602,- 995, 14170, 26122,- اھراس سوق

 7695, 5587,- 1,000 13464, 10544, تبسة

 4124, 9158,- 994, 13464, 25170,- سكیكدة

 5076, 8206,- 1,000 13464, 15646,- جیجل

 5806, 8173,- 1,000 14170, 11837,- بوعریریج بورج

 6743, 6539,- 1,000 13464, 01020, باتنة

 8377, 5602,- 1,000 14170, 13878, البواقي ام

 7806, 6173,- 1,000 14170, 08163, خنشلة
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 5564, 7197,- 1,000 12936, 08163,- قسنطینة

 4091, 9887,- 986, 14170, 28980,- میلة

 بوعریریج بورج

 1,2121 2978,- 770, 15306, 45714, الطارف

 1,2255 1724,- 407, 14170, 52653, عنابة

 9835, 5264,- 999, 15306, 22857, قالمة

 6121, 8978,- 1,000 15306, 14286,- اھراس سوق

 9466, 4990,- 999, 14654, 22381, تبسة

 5895, 8561,- 1,000 14654, 13333,- سكیكدة

 6847, 7609,- 1,000 14654, 03810,- جیجل

 8173, 5806,- 1,000 14170, 11837, سطیف

 8514, 5942,- 1,000 14654, 12857, باتنة

 1,0121 4978,- 998, 15306, 25714, البواقي ام

 9549, 5549,- 1,000 15306, 20000, خنشلة

 7357, 6622,- 1,000 14170, 03673, قسنطینة

 5835, 9264,- 1,000 15306, 17143,- میلة

 باتنة

 1,0514 3942,- 970, 14654, 32857, الطارف

 1,0621 2661,- 783, 13464, 39796, عنابة

 8228, 6228,- 1,000 14654, 10000, قالمة

 4514, 9942,- 995, 14654, 27143,- اھراس سوق

 7844, 5939,- 1,000 13972, 09524, تبسة

 4273, 9511,- 994, 13972, 26190,- سكیكدة

 5225, 8558,- 1,000 13972, 16667,- جیجل

 6539, 6743,- 1,000 13464, 01020,- سطیف

 5942, 8514,- 1,000 14654, 12857,- بوعریریج بورج

 8514, 5942,- 1,000 14654, 12857, البواقي ام

 7942, 6514,- 1,000 14654, 07143, خنشلة

 5723, 7559,- 1,000 13464, 09184,- قسنطینة

 4228, 1,0228- 986, 14654, 30000,- میلة

 البواقي ام

 9549, 5549,- 1,000 15306, 20000, الطارف

 9683, 4296,- 993, 14170, 26939, عنابة

 7264, 7835,- 1,000 15306, 02857,- قالمة

 3549, 1,1549- 901, 15306, 40000,- اھراس سوق

 6895, 7561,- 1,000 14654, 03333,- تبسة

 3323, 1,1133- 887, 14654, 39048,- سكیكدة

 4276, 1,0180- 988, 14654, 29524,- جیجل

 5602, 8377,- 1,000 14170, 13878,- سطیف

 4978, 1,0121- 998, 15306, 25714,- بوعریریج بورج

 5942, 8514,- 1,000 14654, 12857,- باتنة
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 6978, 8121,- 1,000 15306, 05714,- خنشلة

 4785, 9194,- 999, 14170, 22041,- قسنطینة

 3264, 1,1835- 843, 15306, 42857,- میلة

 خنشلة

 1,0121 4978,- 998, 15306, 25714, الطارف

 1,0255 3724,- 962, 14170, 32653, عنابة

 7835, 7264,- 1,000 15306, 02857, قالمة

 4121, 1,0978- 970, 15306, 34286,- اھراس سوق

 7466, 6990,- 1,000 14654, 02381, تبسة

 3895, 1,0561- 966, 14654, 33333,- سكیكدة

 4847, 9609,- 999, 14654, 23810,- جیجل

 6173, 7806,- 1,000 14170, 08163,- سطیف

 5549, 9549,- 1,000 15306, 20000,- بوعریریج بورج

 6514, 7942,- 1,000 14654, 07143,- باتنة

 8121, 6978,- 1,000 15306, 05714, البواقي ام

 5357, 8622,- 1,000 14170, 16327,- قسنطینة

 3835, 1,1264- 942, 15306, 37143,- میلة

 قسنطینة

 1,1194 2785,- 778, 14170, 42041, الطارف

 1,1278 1483,- 373, 12936, 48980, عنابة

 8908, 5071,- 1,000 14170, 19184, قالمة

 5194, 8785,- 1,000 14170, 17959,- اھراس سوق

 8512, 4770,- 1,000 13464, 18707, تبسة

 4940, 8342,- 1,000 13464, 17007,- سكیكدة

 5893, 7389,- 1,000 13464, 07483,- جیجل

 7197, 5564,- 1,000 12936, 08163, سطیف

 6622, 7357,- 1,000 14170, 03673,- بوعریریج بورج

 7559, 5723,- 1,000 13464, 09184, باتنة

 9194, 4785,- 999, 14170, 22041, البواقي ام

 8622, 5357,- 1,000 14170, 16327, خنشلة

 4908, 9071,- 1,000 14170, 20816,- میلة

 میلة

 1,3835 1264,- 237, 15306, 62857, الطارف

 1,3969 0010,- 051, 14170, 69796, عنابة

 1,1549 3549,- 901, 15306, 40000, قالمة

 7835, 7264,- 1,000 15306, 02857, اھراس سوق

 1,1180 3276,- 877, 14654, 39524, تبسة

 7609, 6847,- 1,000 14654, 03810, سكیكدة

 8561, 5895,- 1,000 14654, 13333, جیجل

 9887, 4091,- 986, 14170, 28980, سطیف

 9264, 5835,- 1,000 15306, 17143, بوعریریج بورج



 

406 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

 1,0228 4228,- 986, 14654, 30000, باتنة

 1,1835 3264,- 843, 15306, 42857, البواقي ام

 1,1264 3835,- 942, 15306, 37143, خنشلة

 9071, 4908,- 1,000 14170, 20816, قسنطینة

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
ذه الفرضيةيس :اختبار الفرضية الرئيسة األولى7-7   تم اختبار الفرضيات الفرعية اخلاصة 

  األولىاختبار الفرضية الفرعية  
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة االولى) 32-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   % 1. 27ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني      

ارتباط موجبة بني التغري يف اسرتاتيجية املؤسسة وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد 
ن التغري يف توظيف املوارد البشرية يفسره التغري يف اسرتاتيجية املؤسسة بنسبة أوهذا يدل على    % 7.4بلغ 
ن مستوى املعنوية كان أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأاب سبأوالباقي يرجع اىل  % 7.4

، أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05قل من أ
كل االنتشار تشري كذلك إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط ش  0.344

وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل على وجود أثر   0.253قيمة معلمة االحندار  بلغتكما
واحدة تؤدي اىل التغري يف توظيف املوارد  بوحدةن  التغري يف اسرتاتيجية املؤسسة أاجيايب بني املتغريين مبعىن 

توظيف الموارد   وتوظيف الموارد البشرية في االستراتيجية التغير نتائج اختبار االرتباط بين
  البشرية

  االستراتيجيةالتغير في 

  R  0.271معامل االرتباط بريسون
 sig 0.015 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.074  

  0.062  معامل التحديد املعدل     
  0.344  اخلطأ املعياري للتقدير         

  على توظيف الموارد البشرية االستراتيجية التغير في االنحدار البسيط لقياس أثرنتائج تحليل 

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 7.381 - 0.390 881. 2  الثابت

  0.015  2.489  0.271  0.101  0.253  في االستراتيجية التغير
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ن االثر  أمما يدل على  0.05قل من أوهي  0.015وبلغت مستوى معنويتها وحدة  0.253البشرية بـ 
وكل . وبالتايل فهي دالة احصائيا 0.000مبستوى معنوية  2.881معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع 

ا نقبل ومنه فانن ،النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف اسرتاتيجية املؤسسة على توظيف املوارد البشرية
  .هذه الفرضية
  الثانيةاختبار الفرضية الفرعية 

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة األولى) 33-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   % 36.9ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني      

ارتباط موجبة بني التغري يف اهليكل التنظيمي وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد بلغ 
اهليكل التغري يف  يرجع اىل التغري يف توظيف املوارد البشرية  من %  13.6 ن أوهذا يدل على  ،  % 13.6

ن مستوى املعنوية  أكما ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذج أسباب أوالباقي يرجع اىل  التنظيمي
، أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05قل من أكان 

االنتشار وهو ما تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل   0.332
تدل عليه معنوية قيمة F.  وهي تدل على وجود أثر اجيايب بني   0.280غت قيمة معلمة االحندار لكما ب

       واحدة تؤدي اىل التغري يف توظيف املوارد البشرية بوحدة  اهليكل  التنظيمين  التغري يف أاملتغريين مبعىن 

توظيف الموارد   وتوظيف الموارد البشرية الهيكل التنظيمي التغير في نتائج اختبار االرتباط بين
  البشرية

  الهيكل التنظيميالتغير في 

  R  0 .369االرتباط بريسون معامل
 sig 0.001 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.136  

  0.125  معامل التحديد املعدل     
  0.332  اخلطأ املعياري للتقدير         

  على توظيف الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي التغيرنتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 303. 9 - 0.301 2.801  الثابت

  0.001  3.504  369. 0  0.080  0.280  الهيكل التنظيميالتغير في 
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يف  ،ثر  معنوياألن أمما يدل على  0.05قل من أوهي  0.001مستوى معنويتها وبلغ وحدة  0.280بـ 
وكل النتائج . وبالتايل فهي دالة احصائيا ،0.000مبستوى معنوية  2.801حني بلغت معلمة التقاطع 

هذه ومنه فاننا نقبل  ،على توظيف املوارد البشرية اهليكل التنظيميالسابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف 
  .الفرضية
  الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة األولى) 34-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود   % 34.4ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني      

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف منط القيادة وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد 
التغري يف توظيف املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف  من %  11.8ن  أوهذا يدل على    % 11.8بلغ 

ن أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأ سبابأاهليكل منط القيادة والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05مستوى املعنوية كان اقل من 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار   0.335املعياري للتقدير والبالغة 
تشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمةلنقاط شكل االن F.   وهي   0.273كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي اىل التغري يف  بوحدة منط القيادةن  التغري يف أتدل على وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن 

توظيف الموارد   وتوظيف الموارد البشرية نمط القيادة التغير في نتائج اختبار االرتباط بين
  البشرية

  نمط القيادةالتغير في 

  R  0.344بريسونمعامل االرتباط 
 sig 0.002 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.118  

  0.107  معامل التحديد املعدل     
  0.335  اخلطأ املعياري للتقدير         

  على توظيف الموارد البشرية القيادةنمط  التغير في نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 8.786 - 0.321 2.817  الثابت

  0.002  3.238  0.344  084. 0  0.273  نمط القيادةالتغير في 
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مما يدل  0.05قل من أوهي  0.002وبلغ مستوى معنويتها وحدة  0.273توظيف املوارد البشرية بـ 
وبالتايل فهي دالة  0.000مبستوى معنوية  2.817ن االثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع أعلى 

وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف منط القيادة  على توظيف املوارد البشرية ومنه . احصائيا
ٍ ف   .هذه الفرضيةننا نقبل ا

  الرابعةاختبار الفرضية الفرعية 
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة األولى) 35-7(الجدول

 
  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

مما يدل على وجود عالقة   % 36.2ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني       
ارتباط موجبة بني التغري يف الثقافة التنظيمية وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد بلغ 

التغري يف توظيف املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف منط  من %  13.1وهذا يدل على ان     % 13.1
ن مستوى املعنوية كان أكما ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذج أ سبابأالقيادة  والباقي يرجع اىل 

، أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05اقل من 
تشار وهو ما تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل االن  0.333

تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل على وجود أثر اجيايب بني   0.332كما بلغت قيمة معلمة االحندار
واحدة تؤدي اىل التغري يف توظيف املوارد البشرية بـ بوحدة ن  التغري يف الثقافة التنظيمية  أاملتغريين مبعىن 

توظيف الموارد   وتوظيف الموارد البشرية الثقافة التنظيميةالتغير في  نتائج اختبار االرتباط بين
  البشرية

  الثقافة التنظيميةالتغير في 

  R  0.362االرتباط بريسونمعامل 
 sig 0.001 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.131  

  0.120  معامل التحديد املعدل     
  0.333  اخلطأ املعياري للتقدير         

  على توظيف الموارد البشرية في الثقافة التنظيميةالتغير نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 075. 7 - 0.367 2.596  الثابت

  0.001  3.432  0.362  0.094  0.322  الثقافة التنظيميةالتغير في 
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ن االثر  معنوي يف حني أمما يدل على  0.05قل من أوهي  0.001وبلغ مستوى معنويتها  وحدة 0.332
وكل النتائج السابقة تؤكد . وبالتايل فهي دالة احصائيا 0.000مبستوى معنوية  2.596بلغت معلمة التقاطع 

  .هذه الفرضيةنقبل وجود أثر اجيايب للتغري يف الثقافة التنظيمية على توظيف املوارد البشرية ومنه فاننا 
  

  الخامسةاختبار الفرضية الفرعية 
 من الفرضية الرئيسة األولى الخامسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية ) 36-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود   % 25.7ومن خالل اجلدول السابق يتبني ان معامل االرتباط موجب بلغ        

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف املوارد وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد بلغ 
التغري يف توظيف املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف املوارد  من %  6.6ن  أوهذا يدل على    % 6.6

قل أن مستوى املعنوية كان أخرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذج كما أسباب أوالباقي يرجع اىل 
ملعياري للتقدير والبالغة ، أما قيمة اخلطأ امما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05من 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل االنتشار وهو   0.345
ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل على وجود أثر اجيايب   0.208كما بلغت قيمة معلمة االحندار

  0.208ن  التغري يف املوارد  بدرجة واحدة تؤدي اىل التغري يف توظيف املوارد البشرية بـ أبني املتغريين مبعىن 

توظيف الموارد   وتوظيف الموارد البشرية المواردالتغير في نتائج اختبار االرتباط بين 
  البشرية

  المواردالتغير في 

  R  0.257معامل االرتباط بريسون
 sig 0.021 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.066  

  0.054  معامل التحديد املعدل     
  0.345  اخلطأ املعياري للتقدير         

  على توظيف الموارد البشرية التغير في المواردنتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 9.411 - 0.328 3.084  الثابت
  0.021  2.349  0.257  0.089  0.208  المواردالتغير في 
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ن االثر  معنوي يف حني بلغت أمما يدل على  0.05قل من أوهي  0.021وبلغ مستوى معنويتها  وحدة
قة تؤكد وكل النتائج الساب. وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000مبستوى معنوية  3.084معلمة التقاطع 

  .هذه الفرضيةوجود أثر اجيايب للتغري يف منط القيادة على توظيف املوارد البشرية ومنه فإننا نقبل 
  :وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األوىل

  
  نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى) 37-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  

مما يدل على وجود   % 45.5ن معامل االرتباط موجب بلغ أمن خالل اجلدول السابق يتبني       
ومبعامل  ،عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة الداخلية وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة

التغري يف توظيف املوارد البشرية يرجع اىل   من %  20.7وهذا يدل على ان     % 20.7حتديد بلغ 
كما ان   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأسباب أالتغري يف البيئة الداخلية والباقي يرجع اىل 

، أما قيمة اخلطأ مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05مستوى املعنوية كان اقل من 
تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار   0.318املعياري للتقدير والبالغة 

االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمةلنقاط شكل  F.   وهي   0.535كما بلغت قيمة معلمة االحندار

توظيف الموارد   وتوظيف الموارد البشرية التغير في البيئة الداخليةنتائج اختبار االرتباط بين 
  البشرية

  التغير في البيئة الداخلية 

  R  0.455معامل االرتباط بريسون
 sig 0.000 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.207  

  0.197  معامل التحديد املعدل     
  0.318  اخلطأ املعياري للتقدير         

  على توظيف الموارد البشرية التغير في البيئة الداخليةنتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 4.061 - 0.450 1.826  الثابت

  0.000  4.513  0.455  0.119  0.535  التغير في البيئة الداخلية
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واحدة تؤدي اىل التغري  وحدةن  التغري يف البيئة الداخلية  بأتدل على وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن 
مما  0.05قل من أوهي  0.000معنويتها وبلغ مستوى  ، وحدة 0.535يف توظيف  املوارد البشرية بـ 

وبالتايل فهي  ،0.000مبستوى معنوية  1.826ن االثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع أيدل على 
وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف البيئة الداخلية على توظيف املوارد . دالة إحصائيا

  .البشرية
ذه الفرضيةيس :الثانيةاختبار الفرضية الرئيسة  7-8   تم اختبار الفرضيات الفرعية اخلاصة 

  األولىاختبار الفرضية الفرعية 
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة الثانية) 38-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   % 27ومن خالل اجلدول السابق يتبني ان معامل االرتباط موجب بلغ      

ارتباط موجبة بني التغري يف اسرتاتيجية املؤسسة وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد 
التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف  من %  7.3وهذا يدل على ان     % 7.3بلغ 

كما ان ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذج أسباب أاسرتاتيجية املؤسسة والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05قل من أمستوى املعنوية كان 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار   0.293املعياري للتقدير والبالغة 
االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة لنقاط شكل F.   وهي   0.214كما بلغت قيمة معلمة االحندار

  الموارد البشرية تنمية  البشريةالموارد تنمية و  االستراتيجيةالتغير في نتائج اختبار االرتباط بين 

  االستراتيجيةالتغير في 

  R  0.270معامل االرتباط بريسون
 sig 0.016 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.073  

  0.061  معامل التحديد املعدل     
  0.293  اخلطأ املعياري للتقدير         

  الموارد البشرية تنميةعلى  االستراتيجية التغير في نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 9.733 - 0.333 3.112  الثابت

  0.016  2.472  0.270  0.087  0.214  التغير في االستراتيجية
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واحدة تؤدي اىل  بوحدةن  التغري يف اسرتاتيجية املؤسسة أتدل على وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن 
 0.05قل من أوهي  0.016وبلغ مستوى معنويتها  وحدة   0.214التغري يف تنمية  املوارد البشرية بـ 

وبالتايل ، 0.000مبستوى معنوية  3.112ن االثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع أمما يدل على 
وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف إسرتاتيجية املؤسسة على تنمية . فهي دالة إحصائيا

  .هذه الفرضيةا نقبل املوارد البشرية ومنه فإنن
  الثانيةاختبار الفرضية الفرعية 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية) 39-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود   % 21.1ومن خالل اجلدول السابق يتبني أن معامل االرتباط موجب بلغ      

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف اهليكل التنظيمي وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل 
التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف  من %  4.4وهذا يدل على ان     % 4.4حتديد بلغ 

مستوى  وكان ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأسباب أوالباقي يرجع اىل  اهليكل التنظيمي
، أما قيمة اخلطأ معنوية  بني املتغريين غري عالقة ن الأمما يشري اىل وجود  0.05من  كربأاملعنوية كان 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار   0.298املعياري للتقدير والبالغة 
لنقاط شكل االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي   0.137كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي اىل التغري  بوحدة  اهليكل التنظيمين  التغري يف أتدل على وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن 

  الموارد البشرية تنمية  الموارد البشرية تنميةو  التغير في الهيكل التنظيمينتائج اختبار االرتباط بين 

  الهيكل التنظيميالتغير في 

  R  0.211معامل االرتباط بريسون
 sig 0.060 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.044  

  0.032  معامل التحديد املعدل     
  0.298  اخلطأ املعياري للتقدير         

  الموارد البشرية تنميةعلى  التغير في الهيكل التنظيمي نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 12.660 - 0.270 3.421  الثابت

  0.060  1.905  0.211  0.072  0.137  الهيكل التنظيميالتغير في 
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 ،0.000مبستوى معنوية  3.421بلغت معلمة التقاطع  و ، وحدة 0.137يف تنمية  املوارد البشرية بـ 
على  اهليكل التنظيميوكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف . وبالتايل فهي دالة إحصائيا

  .من الناحية االقتصادية الفرضيةنقبل هذه تنمية املوارد البشرية ومنه فإننا 
  الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الثانية) 40-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   % 18.9ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني   

ارتباط موجبة بني التغري يف منط القيادة وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد بلغ 
التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف منط القيادة  من %  3.6وهذا يدل على ان     % 3.6

مستوى املعنوية  كما نالحظ أن،تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجخرى مل أسباب أوالباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير معنوية  بني املتغريين غري مما يشري اىل وجود عالقة  0.05من  أكرب

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل   0.299والبالغة 
االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل على   0.128كما بلغت قيمة معلمة االحندار

دة تؤدي اىل التغري يف تنمية  واح بوحدةن  التغري يف منط القيادة  أوجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن 
وبالتايل  0.000مبستوى معنوية  3.450بلغت معلمة التقاطع  و % وحدة 0.128املوارد البشرية بـ 

  الموارد البشرية تنمية  الموارد البشرية تنميةو  التغير في نمط القيادةنتائج اختبار االرتباط بين 

  نمط القيادةالتغير في 

  R  0.189معامل االرتباط بريسون
 sig 0.094 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.036  

  0.023  معامل التحديد املعدل     
  0.299  اخلطأ املعياري للتقدير         

  الموارد البشريةتنمية على  التغير في نمط القيادة نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 12.053 - 0.286 3.450  الثابت

  0.094  1.696  0.189  0.075  0.128  نمط القيادةالتغير في 
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وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف منط القيادة على تنمية املوارد . فهي دالة إحصائيا
  .من الناحية االقتصادية هذه الفرضيةالبشرية ومنه فإننا نقبل 

  الرابعةاختبار الفرضية الفرعية 
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة الثانية) 41-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   % 31.5ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني 

ومبعامل حتديد  ،ارتباط موجبة بني التغري يف الثقافة التنظيمية وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة
التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف الثقافة  من %  9.9وهذا يدل على ان     % 9.9بلغ 

ن مستوى املعنوية  أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأسباب أالتنظيمية والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05كان اقل من 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل   0.289والبالغة 
االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل على   0.239كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي اىل التغري يف تنمية   بوحدةوجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن ان  التغري يف منط القيادة  
مما يدل على ان  0.05قل من أوهي  0.004وبلغ مستوى معنويتها  ، وحدة 0.239املوارد البشرية بـ 

. وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000مبستوى معنوية  3.003االثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع 

  الموارد البشرية تنمية  الموارد البشرية تنميةو  الثقافة التنظيميةالتغير في نتائج اختبار االرتباط بين 

  التنظيميةالثقافة التغير في 

  R  0.315معامل االرتباط بريسون
 sig 0.004 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.099  

  0.088  معامل التحديد املعدل     
  0.289  اخلطأ املعياري للتقدير         

  الموارد البشرية تنميةعلى  التغير في الثقافة التنظيميةنتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 9.418 - 0.319 3.003  الثابت

  0.004  2.930  0.315  0.081  0.239  الثقافة التنظيميةالتغير في 
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وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف الثقافة التنظيمية على تنمية املوارد البشرية ومنه فإننا 
  .هذه الفرضيةنقبل 

  
  الخامسةاختبار الفرضية الفرعية 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسة الثانية) 42-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود   % 23.7ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني       

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف املوارد وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد بلغ 
التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف املوارد  من %  5.6وهذا يدل على ان     % 5.6

ن مستوى املعنوية كان اقل أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأسباب أوالباقي يرجع اىل 
املعياري للتقدير والبالغة ، أما قيمة اخلطأ مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05من 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل االنتشار وهو   0.296
ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل على وجود أثر اجيايب   0.164كما بلغت قيمة معلمة االحندار

 0.164واحدة تؤدي اىل التغري يف تنمية  املوارد البشرية بـ  بوحدة  املواردبني املتغريين مبعىن ان  التغري يف 
مما يدل على ان االثر  معنوي يف حني بلغت  0.05قل من أوهي  0.034وبلغ مستوى معنويتها  وحدة

  الموارد البشرية تنمية  الموارد البشرية تنميةو  الموارد التغير في نتائج اختبار االرتباط بين

  المواردالتغير في 

  R  0.237معامل االرتباط بريسون
 sig 0.034 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.056  

  0.044  معامل التحديد املعدل     
  0.296  اخلطأ املعياري للتقدير         

  الموارد البشرية تنمية على الموارد التغير في نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 11.846 - 0.281 3.331  الثابت
  0.034  2.155  0.237  0.076  0.164  المواردالتغير في 
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وكل النتائج السابقة تؤكد . وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000مبستوى معنوية  3.321معلمة التقاطع 
  .هذه الفرضيةعلى تنمية املوارد البشرية ومنه فإننا نقبل  املواردوجود أثر اجيايب للتغري يف 

  :وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية
  نيةالرئيسة الثا الفرضية نتائج اختبار) 43-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة ارتباط   % 34.1ن معامل االرتباط بلغ أمن خالل اجلدول السابق نالحظ       

ولقد بلغ معامل التحديد  بلغ  ،املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة تنميةموجبة بني التغري يف البيئة الداخلية و 
رد البشرية يرجع اىل  التغري يف البيئة املوا تنميةالتغري يف  من %  11.7وهذا يدل على ان     % 11.7

ن مستوى املعنوية كان أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأسباب أالداخلية والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05اقل من 
تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل االنتشار وهو ما   0.286

تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل على وجود أثر اجيايب بني   0.342كما بلغت قيمة معلمة االحندار
 0.342املوارد البشرية بـ   تنميةواحدة تؤدي اىل التغري يف  بوحدةاملتغريين مبعىن ان  التغري يف البيئة الداخلية  

مما يدل على ان االثر  معنوي يف حني بلغت  0.05وهي اقل من  0.002وبلغ مستوى معنويتها ، وحدة
وكل النتائج السابقة تؤكد . وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000مبستوى معنوية  2.637معلمة التقاطع  

  املوارد البشرية تنميةوجود أثر اجيايب للتغري يف البيئة الداخلية  على 
  
  

  الموارد البشرية تنمية  الموارد البشرية تنميةو  التغير في البيئة الداخليةنتائج اختبار االرتباط بين 

  التغير في البيئة الداخلية 

  R  0.341معامل االرتباط بريسون
 sig 0.002 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.117  

  0.105  معامل التحديد املعدل     
  0.286  اخلطأ املعياري للتقدير         

  الموارد البشرية تنميةعلى  التغير في البيئة الداخليةنتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 6.513 - 0.405 2.637  الثابت

  0.002  3.207  0.341  0.107  0.342  التغير في البيئة الداخلية
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ذه الفرضيةيس :الثالثة اختبار الفرضية الرئيسة 7-9   تم اختبار الفرضيات الفرعية اخلاصة 
  األولىاختبار الفرضية الفرعية:  

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة الثالثة) 44-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود   % 28.2ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني       

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة االقتصادية وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل 
التغري يف توظيف املوارد البشرية يرجع اىل  التغري  من %  7.9وهذا يدل على ان     % 7.9حتديد بلغ 

كما ان   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأباب سأيف البيئة االقتصادية والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05مستوى املعنوية كان اقل من 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار   0.343املعياري للتقدير والبالغة 
النتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمةلنقاط شكل ا F.   وهي   0.283كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي اىل التغري  بوحدةن  التغري يف البيئة االقتصادية  أتدل على وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن 
مما يدل  0.05قل من أوهي  0.011وبلغ مستوى معنويتها  وحدة 0.283يف توظيف املوارد البشرية بـ 

وبالتايل فهي دالة  0.000مبستوى معنوية  2.761ن االثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع أعلى 

توظيف الموارد   وتوظيف الموارد البشرية البيئة االقتصاديةالتغير في نتائج اختبار االرتباط بين 
  البشرية

  البيئة االقتصاديةالتغير في 

  R  0.282معامل االرتباط بريسون
 sig 0.011 املعنويةمستوى 

معامل التحديد 2R   0.079  
  0.068  معامل التحديد املعدل     

  0.343  اخلطأ املعياري للتقدير         
  على توظيف الموارد البشرية البيئة االقتصادية التغير فينتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 6.565 - 0.421 2.761  الثابت

  0.011  2.595  0.282  0.109  0.283  البيئة االقتصاديةالتغير في 
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وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف البيئة االقتصادية على توظيف املوارد البشرية . إحصائيا
  .هذه الفرضيةنقبل ومنه فإننا 
  الثانيةاختبار الفرضية الفرعية 

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثالثة) 45-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود   % 34.5ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني      

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف االجتماعية والثقافية  وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة 
التغري يف توظيف املوارد البشرية يرجع  من %  11.9وهذا يدل على ان     % 11.9ومبعامل حتديد بلغ 

خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا أسباب ألباقي يرجع اىل اىل  التغري يف البيئة االجتماعية والثقافية  وا
، أما مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05ن مستوى املعنوية كان اقل من أكما ،النموذج 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط   0.335قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة 
حندار لنقاط شكل االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمةاال F.   كما بلغت قيمة معلمة االحندار

ن  التغري يف البيئة االجتمعاية والثقافية أوهي تدل على وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن   0.293
وبلغ مستوى معنويتها   وحدة 0.293بدرجة واحدة تؤدي اىل التغري يف توظيف املوارد البشرية بـ 

 2.765ثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع األن أمما يدل على  0.05قل من أوهي  0.002

وتوظيف الموارد  البيئة االجتماعية والثقافيةالتغير في نتائج اختبار االرتباط بين 
  البشرية

توظيف الموارد 
  البشرية

  االجتماعية والثقافيةالبيئة التغير في 

  R  0.345معامل االرتباط بريسون
 sig 0.002 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.119  

  0.107  معامل التحديد املعدل     
  0.335  اخلطأ املعياري للتقدير         

  على توظيف الموارد البشرية البيئة االجتماعية والثقافية نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 8.277 - 0.336 2.765  الثابت

  0.002  3.242  0.345  0.091  0.293  البيئة االجتماعية والثقافيةالتغير في 
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وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف . وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000مبستوى معنوية 
 .هذه الفرضيةالبيئة االجتماعية والثقافية على توظيف املوارد البشرية ومنه فإننا نقبل 

  الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الثالثة) 46-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   % 24.2ومن خالل اجلدول السابق يتبني ان معامل االرتباط موجب بلغ     

ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة التكنولوجية وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد 
بشرية يرجع اىل  التغري يف التغري يف توظيف املوارد ال من %  5.9وهذا يدل على ان     % 5.9بلغ 

ن مستوى أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأسباب أالبيئة التكنولوجية والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ املعياري مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05قل من أاملعنوية كان 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط   0.346للتقدير والبالغة 
شكل االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل   0.197كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي اىل التغري يف  حدةبو   التكنولوجيةعلى وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن ان  التغري يف البيئة 
مما يدل  0.05قل من أوهي  0.030وبلغ مستوى معنويتها  وحدة 0.197توظيف املوارد البشرية بـ 

وبالتايل فهي دالة  0.000مبستوى معنوية  3.117ن االثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع أعلى 

توظيف الموارد   وتوظيف الموارد البشرية البيئة التكنولوجيةالتغير في نتائج اختبار االرتباط بين 
  البشرية

  البيئة التكنولوجيةالتغير في 

  R  0.242معامل االرتباط بريسون
 sig 0.030 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.059  

  0.047  معامل التحديد املعدل     
  0.346  اخلطأ املعياري للتقدير

  على توظيف الموارد البشرية البيئة التكنولوجية التغير فينتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 9.324 - 0.334 117. 3  الثابت

  0.030  2.204  0.242  0.089  0.197  البيئة التكنولوجيةالتغير في 
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على توظيف املوارد البشرية  التكنولوجيةوكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف البيئة . إحصائيا
  .هذه الفرضيةومنه فإننا نقبل 

  الرابعةاختبار الفرضية الفرعية 
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة الثالثة) 47-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   % 22.9ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني      

ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة السياسية والقانونية وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل 
وارد البشرية يرجع اىل  التغري يف التغري يف توظيف امل من %  5.2ن  أوهذا يدل على    % 5.2حتديد بلغ 

ن أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأسباب أالبيئة السياسية والقانونية والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ املعياري مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05مستوى املعنوية كان اقل من 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل   0.338للتقدير والبالغة 
االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل على وجود   0.189كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي اىل التغري يف توظيف املوارد  بوحدةن  التغري يف السياسية والقانونية  أأثر اجيايب بني املتغريين مبعىن 
ن االثر  معنوي أمما يدل على  0.05قل من أوهي  0.041وبلغ مستوى معنويتها  وحدة 0.189البشرية بـ 

وتوظيف الموارد  البيئة السياسية والقانونية التغير في االرتباط بيننتائج اختبار 
  البشرية

توظيف الموارد 
  البشرية

  البيئة السياسية والقانونيةالتغير في 

  R  0.229معامل االرتباط بريسون
 sig 0.041 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.052  

  0.040  معامل التحديد املعدل     
  0.338  اخلطأ املعياري للتقدير         

على توظيف الموارد  البيئة السياسية والقانونية التغير فينتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  البشرية

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 9.145 - 0.343 3.140  الثابت

  0.041  2.076  0.229  0.091  0.189  البيئة السياسية والقانونيةالتغير في 



 

422 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

نتائج وكل ال. وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000مبستوى معنوية  3.140يف حني بلغت معلمة التقاطع 
السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف البيئة السياسية والقانونية على توظيف املوارد البشرية ومنه فإننا نقبل 

  .هذه الفرضية
  الخامسةاختبار الفرضية الفرعية 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسة الثالثة) 48-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   %42ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني       

ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة املباشرة وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد بلغ 
ة يرجع اىل  التغري يف البيئة التغري يف توظيف املوارد البشري من %  17.6وهذا يدل على ان     % 17.6

ن مستوى أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأسباب أاخلارجية املباشرة والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05املعنوية كان اقل من 

صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل االنتشار تشري إىل   0.324والبالغة 
وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل على وجود أثر   0.319كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي اىل التغري يف توظيف املوارد  بوحدةن  التغري يف البيئة اخلارجية املباشرة  أاجيايب بني املتغريين مبعىن 

وتوظيف الموارد  البيئة الخارجية المباشرةالتغير في نتائج اختبار االرتباط بين 
  البشرية

توظيف الموارد 
  البشرية

  البيئة الخارجية المباشرةالتغير في 

  R  0.420معامل االرتباط بريسون
 sig 0.000 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.176  

  0.166  معامل التحديد املعدل     
  0.324  اخلطأ املعياري للتقدير         

على توظيف الموارد  البيئة الخارجية المباشرةالتغير في  نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  البشرية

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 8.934 - 0.296 2.647  الثابت

  0.000  4.087  0.420  0.078  0.319  البيئة الخارجية المباشرةالتغير في 
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مما يدل على ان االثر  معنوي  0.05وهي اقل من  0.000وبلغ مستوى معنويتها  وحدة 0.319البشرية بـ 
وكل النتائج . وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000مبستوى معنوية  2.647يف حني بلغت معلمة التقاطع 

هذه ري يف البيئة اخلارجية املباشرة على توظيف املوارد البشرية ومنه فإننا نقبل السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغ
  .الفرضية

  :وفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة
  نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة) 49-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   % 842. ن معامل االرتباط موجب بلغأخالل اجلدول السابق من يتبني       

ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة اخلارجية وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد بلغ 
التغري يف توظيف املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف البيئة  من %  18.4ن  أوهذا يدل على    % 18.4

ن مستوى املعنوية كان أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأب سباأاخلارجية والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05قل من أ

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل االنتشار وهو ما   0.323
تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل على وجود أثر اجيايب بني   0.506كما بلغت قيمة معلمة االحندار

 0.506واحدة تؤدي اىل التغري يف توظيف  املوارد البشرية بـ  بوحدةن  التغري يف البيئة اخلارجية أاملتغريين مبعىن 

الموارد  توظيف  الموارد البشرية توظيفو  التغير في البيئة الخارجيةنتائج اختبار االرتباط بين 
  البشرية

  التغير في البيئة الخارجية 

  R  0.428معامل االرتباط بريسون
 sig 0.000 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.184  

  0.173  معامل التحديد املعدل     
  0.323  اخلطأ املعياري للتقدير         

     الموارد البشرية توظيف على التغير في البيئة الخارجيةنتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 4.286 - 0.455 1.950  الثابت

  0.000  4.187  0.428  0.121  0.506  التغير في البيئة الخارجية



 

424 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

مما يدل على ان االثر  معنوي يف حني بلغت  0.05قل من أوهي  0.000وبلغ مستوى معنويتها  وحدة
وكل النتائج السابقة تؤكد وجود . وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000مبستوى معنوية  1.950معلمة التقاطع 

  .أثر اجيايب للتغري يف البيئة اخلارجية على توظيف املوارد البشرية
ذه الفرضيةيس :الرابعة اختبار الفرضية الرئيسة7-10   تم اختبار الفرضيات الفرعية اخلاصة 

 اختبار الفرضية الفرعية األولى 
  اختبار الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة الرابعةنتائج ) 50-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود   % 31.2ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني      

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة االقتصادية وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل 
التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف  من %  9.7وهذا يدل على ان     % 9.7حتديد بلغ 

ن مستوى أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأباب سأالبيئة االقتصادية والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ املعياري مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05قل من أاملعنوية كان 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط   0.289للتقدير والبالغة 
شكل االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل   0.267كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي اىل التغري يف  دةبوحن  التغري يف البيئة االقتصادية  أعلى وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن 
مما يدل على  0.05قل من أوهي  0.005وبلغ مستوى معنويتها  وحدة 0.267تنمية املوارد البشرية بـ 

  الموارد البشرية تنمية  الموارد البشرية تنميةو  البيئة االقتصاديةالتغير في نتائج اختبار االرتباط بين 

  البيئة االقتصاديةالتغير في 

  R  0.312معامل االرتباط بريسون
 sig 0.005 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.097  

  0.085  معامل التحديد املعدل     
  0.289  اخلطأ املعياري للتقدير         

  الموارد البشرية  تنمية على  البيئة االقتصادية التغير فينتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 8.177 - 0.356 2.907  الثابت

  0.005  2.895  0.312  0.092  0.267  البيئة االقتصاديةالتغير في 
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وبالتايل فهي دالة  0.000مبستوى معنوية  2.907ن االثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع أ
وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف البيئة االقتصادية على تنمية املوارد البشرية . إحصائيا

  .هذه الفرضيةومنه فإننا نقبل 
  الثانيةاختبار الفرضية الفرعية 

  بعةنتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الرا) 51-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   % 20.6ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني     

ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة االجتماعية والثقافية وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل 
التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف  من %  4.2ن  أوهذا يدل على    % 4.2حتديد بلغ 

ولقد   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأسباب أوالباقي يرجع اىل البيئة الجتماعية والثقافية 
، أما قيمة اخلطأ معنوية  بني املتغريين غري مما يشري اىل عالقة  0.05 أكرب منمستوى املعنوية  كان

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار   0.298املعياري للتقدير والبالغة 
لنقاط شكل االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي   0.150كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي  بوحدةقافية  ن  التغري يف البيئة االجتماعية والثأتدل على وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن 

الموارد   تنمية و البيئة االجتماعية والثقافية التغير في نتائج اختبار االرتباط بين
  البشرية

الموارد   تنمية
  البشرية

  البيئة االجتماعية والثقافيةالتغير في 

  R  0.206معامل االرتباط بريسون
 sig 0.067 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.042  

  0.030  معامل التحديد املعدل
  0.298  اخلطأ املعياري للتقدير         

الموارد  تنمية على البيئة االجتماعية والثقافية  التغير في نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر
  البشرية

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 11.302 - 0.299 3.379  الثابت

  0.067  1.860  0.206  0.081  0.150  البيئة االجتماعية والثقافيةالتغير في 
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مبستوى معنوية  3.379بلغت معلمة التقاطع  و % 0.150اىل التغري يف تنمية املوارد البشرية بـ 
وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف البيئة االجتماعية . وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000

  .ومنه فإننا نقبل الفرضية الفرعية الثانيةاال ان االثر غري معنوي، والثقافية على تنمية املوارد البشرية 
  الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الرابعة) 52-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود   % 22.4ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني      

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة التكنولوجية وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل 
التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف البيئة  من %  5وهذا يدل على ان     % 5حتديد بلغ 

ن مستوى أكما ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذج أب سباأالتكنولوجية والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ املعياري مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05قل من أاملعنوية كان 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط   0.297للتقدير والبالغة 
شكل االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   وهي تدل   0.156كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي اىل التغري يف  حدةبو ن  التغري يف البيئة التكنولوجية  أعلى وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن 
وبالتايل  0.000مبستوى معنوية  3.355بلغت معلمة التقاطع و  ،وحدة 0.156تنمية املوارد البشرية بـ 

الموارد   تنمية  الموارد البشرية  تنمية و البيئة التكنولوجيةالتغير في نتائج اختبار االرتباط بين 
  البشرية

  البيئة التكنولوجيةالتغير في 

  R  0.224معامل االرتباط بريسون
 sig 0.094 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.050  

  0.038  معامل التحديد املعدل     
  0.297  اخلطأ املعياري للتقدير

  الموارد البشرية تنمية على البيئة التكنولوجية التغير فينتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 11.707 - 0.287 3.355  الثابت

  0.094  2.029  0.224  0.077  0.156  البيئة التكنولوجيةالتغير في 
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وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف البيئة التكنولوجية على تنمية املوارد . فهي دالة إحصائيا
  .هذه الفرضيةومنه فإننا نقبل اال أن االثر غري معنوي، البشرية 
  الرابعةاختبار الفرضية الفرعية 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة الرابعة) 53-7(الجدول

 
  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

مما يدل على وجود   % 18.9ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني      
عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة السياسية والقانونية وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة 

التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل   من %  3.6وهذا يدل على ان     %3.6ومبعامل حتديد بلغ 
  خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا أسباب أالباقي يرجع اىل التغري يف البيئة السياسية والقانونية  و 

، أما مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05كما ان مستوى املعنوية كان اقل من   ،النموذج
تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط   0.299قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة 

االحندار لنقاط شكل االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   كما بلغت قيمة معلمة االحندار
ونية  ن  التغري يف البيئة السياسية والقانأوهي تدل على وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن   0.133

 0.049وبلغ مستوى معنويتها  وحدة 0.133واحدة تؤدي اىل التغري يف تنمية املوارد البشرية بـ  بوحدة

الموارد   تنمية و البيئة السياسية والقانونيةالتغير في نتائج اختبار االرتباط بين 
  البشرية

  الموارد البشرية  تنمية

  البيئة السياسية والقانونيةالتغير في 

  R  0.189معامل االرتباط بريسون
 sig 0.049 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.036  

  0.023  معامل التحديد املعدل     
  0.299اخلطأ املعياري للتقدير         

الموارد   تنمية على  البيئة السياسية والقانونية التغير فينتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  البشرية

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 11.615 - 0.296 3.434  الثابت

  0.049  1.696  0.189  0.078  0.133  البيئة السياسية والقانونيةالتغير في 
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مبستوى  3.434مما يدل على ان االثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع  0.05قل من أوهي 
اجيايب للتغري يف البيئة وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر . وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000معنوية 

  .هذه الفرضيةعلى تنمية املوارد البشرية ومنه فإننا نقبل  السياسية والقانونية
  الخامسةاختبار الفرضية الفرعية 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسة الرابعة) 54-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود   % 31.8ن معامل االرتباط موجب بلغ أومن خالل اجلدول السابق يتبني      

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة اخلارجية املباشرة وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة 
التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل   من %  10.1وهذا يدل على ان     %10.1ومبعامل حتديد بلغ 

      يف البيئة اخلارجية املباشرة والباقي يرجع إىل أسباب أخرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذاالتغري 
، أما مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05ن مستوى املعنوية كان اقل من أكما   ،النموذج

عشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط تشري إىل صغر األخطاء ال  0.289قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة 
االحندار لنقاط شكل االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة F.   كما بلغت قيمة معلمة االحندار

بوحدة وهي تدل على وجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن ان  التغري يف البيئة اخلارجية املباشرة    0.206

الموارد   تنمية و الخارجية المباشرةالبيئة  التغير في نتائج اختبار االرتباط بين
  البشرية

الموارد   تنمية
  البشرية

  البيئة الخارجية المباشرةالتغير في 

  R  0.318معامل االرتباط بريسون
 sig 0.004 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R  0.101  

  0.089  معامل التحديد املعدل     
  0.289  اخلطأ املعياري للتقدير         

الموارد   تنمية على  البيئة الخارجية المباشرة التغير فينتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  البشرية

  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 11.950 - 0.264 3.157  الثابت

  0.004  2.959  0.318  0.069  0.206  البيئة الخارجية المباشرةالتغير في 
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وهي  0.004وبلغ مستوى معنويتها   وحدة 0.206واحدة تؤدي اىل التغري يف تنمية املوارد البشرية بـ 
مبستوى معنوية  .1573مما يدل على أن األثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع  0.05قل من أ

ري يف البيئة اخلارجية وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغ. وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000
  .املباشرة على تنمية املوارد البشرية ومنه فإننا نقبل الفرضية الفرعية اخلامسة

  الرابعة الفرضية الرئيسة وفيما يلي نتائج اختبار
  نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة)  55-7(الجدول

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
مما يدل على وجود عالقة   % 34.8ن معامل االرتباط موجب بلغ أمن خالل اجلدول السابق يتبني      

ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة اخلارجية وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد بلغ 
التغري يف تنمية املوارد البشرية يرجع اىل  التغري يف البيئة  من %  12.1وهذا يدل على ان     12.1%

ن مستوى املعنوية  أكما   ،خرى مل تؤخذ بعني االعتبار يف هذا النموذجأ سبابأاخلارجية والباقي يرجع اىل 
، أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير مما يشري اىل وجود عالقة معنوية  بني املتغريين  0.05قل من أكان 

تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة متثيل خط االحندار لنقاط شكل   0.286والبالغة 
تشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمةاالن F.   وهي تدل على   0.351كما بلغت قيمة معلمة االحندار

واحدة تؤدي اىل التغري يف تنمية   بوحدةوجود أثر اجيايب بني املتغريين مبعىن ان  التغري يف البيئة اخلارجية  
مما يدل على ان  0.05قل من أوهي  0.000وبلغ مستوى معنويتها  وحدة 0.351املوارد البشرية بـ 

  الموارد البشرية تنمية  الموارد البشرية تنميةو  التغير في البيئة الخارجيةنتائج اختبار االرتباط بين 

  التغير في البيئة الخارجية 

  R  0.348معامل االرتباط بريسون
 sig 0.000 مستوى املعنوية
معامل التحديد 2R   0.121  

  0.110  معامل التحديد املعدل     
  0.286  اخلطأ املعياري للتقدير         

  الموارد البشرية تنمية على التغير في البيئة الخارجيةنتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس أثر 
  Tمعنوية  T قيمة  بيتا  b  SEB  المتغير
  0.000 6.492 - 0.403 2.615  الثابت

  0.000  3.282  0.348  0.107  0.351  التغير في البيئة الخارجية
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. وبالتايل فهي دالة إحصائيا 0.000مبستوى معنوية  2.615االثر  معنوي يف حني بلغت معلمة التقاطع 
  .وكل النتائج السابقة تؤكد وجود أثر اجيايب للتغري يف البيئة اخلارجية على تنمية املوارد البشرية

  
  فراد عينة الدراسة نحو بعض العناصر المتعلقة بالدراسةأدراسة اتجاه  11 -7

باالضافة اىل ما سبق  من نتائج واختبار الفرضيات، فقد قام الباحث مبحاولة معرفة واقع بعض      
فراد عينة الدراسة أسئلة لنفس أوهذا من خالل توجيه  ،العناصر املتعلقة بالدراسة يف املؤسسة حمل الدراسة

  :يف اآليتي مقياس ليكارت اخلماسي والنتائج مبينة أواستعمال نفس املقياس السابق 
  مدى أهمية تحليل البيئة الداخلية بالمؤسسة 

  الحسابية واالنحرافات المعياري المتعلقة بمدى أهمية تحليل البيئة الداخلية األوساط) 56-7( الجدول
  

االنحراف   الترتيب
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

  الرقم    السؤال

حتليل البيئة الداخلية يؤدي اىل جعل اخليارات  4.11  0.84 1
  االسرتاتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ

1 

يعمل حتليل البيئة الداخلية على استغالل هذه العناصر   3.71  0.94  2
  استغالال امثال

2 

يسهم حتليل البيئة الداخلية يف اغتنام الفرص   3.67  0.95  5
  املتوفرة يف البيئة اخلارجية والتهديدات

3 

يؤدي حتليل البيئة الداخلية اىل معرفة التغريات احلاصلة   3.68  0.50  4
  يف عناصرها الختاذ االجراءات املناسبة

4 

يتيح حتليل البيئة الداخلية الفرصة لتوجيه اجلهود حنو   3.70  0.45  3
  الرتكيز على املوارد األساسية

5 

 البيئة الداخلية امهية حتليل 3.77  0.45 

  
  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  الحسابية واالنحرافات المعياري المتعلقة بمدى أهمية تحليل البيئة الداخلية األوساط)  16- 7(الشكل 

  

 
 Exelإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 
  

مهية القيام بتحليل البيئة الداخلية ملا له من وأن افراد العينة وافقوا على ضرورة أومن خالل ما سبق يتنب       
ويدل ذلك على صغر  0.45وباحنراف معياري  3.77ذ بلغ الوسط احلسايب ا .تاثري كبري يف حتقيق االهداف

  :االخطاء العشوائية، كما يتبني من خالل اجلدول والشكل السابقني
  حتليل البيئة الداخلية يؤدي اىل جعل اخليارات االسرتاتيجية واقعية " جاءت يف املرتبة االوىل عبارة

 ؛0.84وهو ينتمي اىل فئة موافق وباحنراف معياري  4.11بوسط حسايب " وقابلة للتنفيذ
  استغالال يعمل حتليل البيئة الداخلية على استغالل هذه العناصر  "جاءت يف املرتبة الثانية عبارة

ن حتليل البيئة الداخلية يؤدي اىل أويرون  ،مما يدل على ان افراد العينة وافقوا على هذه العبارة" امثال
 ؛0.94االستغالل االمثل هلذه العناصر وبلغ االحنراف املعياري 

  ساسيةيتيح حتليل البيئة الداخلية الفرصة لتوجيه اجلهود حنو الرتكيز على املوارد األ" احتلت  عبارة "
يضا على هذه أن االفراد وافقوا أي أ ،0.45واحنراف معياري  3.70املرتبة الثالثة بوسط حسايب 

 العبارة ؛

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

1 2 3 4 5

4,11
3,71 3,68 3,68 3,70

,842 ,944 ,952
,506 ,459

الوسط الحسابي االنحراف المعیاري
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  يؤدي حتليل البيئة الداخلية اىل معرفة التغريات احلاصلة يف عناصرها الختاذ االجراءات " احتلت عبارة
ن املؤسسة أمما يدل على  ،0.50ي واحنراف معيار  3.68املرتبة الرابعة بوسط حسايب " املناسبة

 تتخذ االجراءات املناسبة الجل التكيف مع التغريات البيئية؛
 فقد " يسهم حتليل البيئة الداخلية يف اغتنام الفرص والتهديدات املتوفرة يف البيئة اخلارجية" ما عبارة أ

وهي تنميت اىل فئة موافق ،  0.95واحنراف معياري  3.67جاءت يف املرتبة اخلامسة بوسط حسايب 
 .فراد العينة على هذه العبارةأوبالتايل فقد وافق 

      ٍ تم بتحليل بيئتها الداخلية ملا له من أن النتائج السابقة تبني وتؤكد ا مهية  أن املؤسسة حمل الدراسة 
ل البيئة الداخلية مهية ذلك ويدركون النتائج من جراء حتليأهدافها، وكل االفراد واعون بأكبرية يف حتقيق 

ذا التحليل م معنيون بالقيام   .خاصة وأ
 

 مدى أهمية تحليل البيئة الخارجية
  الحسابية واالنحرافات المعياري المتعلقة بمدى أهمية تحليل البيئة الخارجية األوساط)  57-7(الجدول 

الوسط   السؤال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  4  0.50 3.70  يؤدي حتليل البيئة اخلارجية اىل معرفة الفرص والتهديدات   1

  5  1.01  3.56  يساعد حتليل البيئة اخلارجية يف حتديد األهداف   2
  2  0.75  4.24  يساعد حتليل البيئة اخلارجية يف وضع اإلسرتاتيجية   3
يؤدي حتليل البيئة اخلارجية اىل معرفة التغريات اليت حتصل   4

ا واختاذ التدابري املناسبة لذلكيف    .مكونا
4.29  0.67  1  

يسهم حتليل البيئة اخلارجية يف معرفة عالقات املؤسسة   5
  باملؤسسات االخرى 

3.87  0.78  3  

    0.39  3.93  مدى أهمية تحليل البيئة الخارجية 
  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  الحسابية واالنحرافات المعياري المتعلقة بمدى أهمية تحليل البيئة الخارجية األوساط)  17- 7(الشكل 

  
  

  Exelإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
 3.93اذ بلغ الوسط احلسايب  .مهية القيام بتحليل البيئة اخلارجيةأفراد عينة الدراسة على ألقد وافق      

  :اآليتمما يدل على صغر حجم االخطاء العشوائية، ويتضح مما سبق ، 0.39وباحنراف معياري 
  ا "جاءت يف املرتبة االوىل عبارة يؤدي حتليل البيئة اخلارجية اىل معرفة التغريات اليت حتصل يف مكونا

تنتمي اىل فئة  وهي ،0.67واحنراف معياري  4.29بوسط حسايب " واختاذ التدابري املناسبة لذلك
دف اىل معرفة أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن أوهذا يدل على  ،موافق بشدة ن املؤسسة 

ا لالستفادة منها؛  التغريات اليت حتصل يف مكونا
 بوسط حسايب " يساعد حتليل البيئة اخلارجية يف وضع اإلسرتاتيجية" جاءت يف املرتبة الثانية عبارة

فراد عينة الدراسة يرون أن أي أ ،وهو ينتمي اىل نفس الفئة السابقة 0.75معياري واحنراف  4.24
 دى اىل املساهة يف تصميم االسرتاتيجية؛أن حتليل البيئة اخلارجية أوبشدة 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5

3,7 3,56

4,24 4,29

3,87

0,5

1,01
0,75 0,67 0,78

الوسط الحسابي االنحراف المعیاري
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  يسهم حتليل البيئة اخلارجية يف معرفة عالقات املؤسسة باملؤسسات " جاءت يف املرتبة الثالثة عبارة
ن أويعين ذلك  ،وهي تنتمي اىل فئة موافق 0.78واحنراف معياري  3.87 بوسط حسايب" االخرى

 دى اىل معرفة عالقات املؤسسة باملؤسسات االخرى؛أهذا التحليل قد 
  3.70بوسط حسايب " يؤدي حتليل البيئة اخلارجية اىل معرفة الفرص والتهديدات" احتلت عبارة 

مهية أفراد العينة يدركون أن أويعين ذلك  ،بقةوتنتمي اىل نفس الفئة السا 0.50واحنراف معياري 
 نه ساهم يف معرفة الفرص والتهديدات؛أالقيام بتحليل البيئة اخلارجية و 

  واحنراف  3.56يساعد حتليل البيئة اخلارجية يف حتديد األهداف  بوسط حسايب " احتلت عبارة
دى اىل أن حتليل البيئة اخلارجية أوباعتبار  ،فراد العينة وافقوا على هذه العبارةأن أي أ ،1.01معياري 

معرفة الفرص والتهديدات فانه وبدون شك سيؤدي اىل حتديد االهداف الن االهداف يتم حتديدها 
 .من خالل الفرص والتهديدات

تم بتحليل بيئتها اخلارجية ملا يوفره هلا من فوائد وخاصة معرفةأان النتائج السابقة تبني        ن املؤسسة 
ن االفراد مدركون أساسها يتم حتديد االهداف ووضع االسرتاتيجة، كما أالفرص والتهديدات اليت على 

ذا التحليل بكل سهولة ومرونة ،مهية هذا التحليلأل   .وهو مؤشر جيد لصاحل املؤسسة ميكنها من القيام 
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  SWOTمدى أهمية استعمال تحليل 
  SWOTالحسابية واالنحرافات المعياري المتعلقة بمدى أهمية استعمال تحليل  األوساط)  58-7(الجدول 

 

الوسط   السؤال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

الفرص والتهديدات ونقاط القوة  SWOTيوفر حتليل   1
  والضعف للمؤسسة

4 .09 0.73  1  

اىل املوائمة بني نقاط القوة  SWOTيؤدي حتليل    2
  . والضعف والفرص والتهديدات

3 .85  0.98  2  

يف معرفة تغريات بيئة املؤسسة  SWOTيساعد حتليل   3
  معرفة دقيقة

3 .65  0 .91  3  

  5  08. 1  44. 3  يف  حتقيق  أهداف املؤسسة SWOTيساهم  حتليل   4
يف  SWOTمن فائدة املؤسسة االعتماد على حتليل    5

  حتليل بيئتها
3 .53  1 .03  4  

    SWOT 3 .71  0 .42مدى أهمية استعمال تحليل 
 

  SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  

  SWOT الحسابية واالنحرافات المعياري المتعلقة بمدى أهمية استعمال تحليل األوساط)  18- 7(الشكل 

  
  

  Exelإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

1 2 3 4 5

4,09
3,85 3,65 3,44 3,53

,732
,982 ,915 1,089 1,031

االنحراف المعیاري
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مدى أمهية استعمال حتليل فراد عينة الدراسة وافقوا على أن أيتضح من اجلدول والشكل السابقني     
SWOT ويشر  42. 0وباحنراف معياري  71. 3اذ بلغ الوسط احلسايب  .يف حتليل البيئة الداخلية واخلارجية

  :ذلك اىل صغر االخطاء العشوائية كما ميكن مالحظة ما يلي
  يوفر حتليل " جاءت يف املرتبة األوىل عبارةSWOT  الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف

مما يدل على ان افراد العينة يدركون لالمهية  0.73واحنراف معياري  09. 4بوسط حسايب "  للمؤسسة 

 ؛SWOTالرئيسة لتحليل 
 يؤدي حتليل  " اءت يف املرتبة الثانية عبارة جSWOT  إىل املوائمة بني نقاط القوة والضعف

وهو ينتمي اىل فئة موافق مما يدل على  0.98واحنراف معياري  85. 3بوسط حسايب " والفرص والتهديدات

اط القوة حيقق املوائمة بني الفرص والتهديدات ونق SWOTان افراد العينة يرون ان استخدام حتليل 
 والضعف؛

  يساعد حتليل " جاءت يف املرتبة الثالثة عبارةSWOT يف معرفة تغريات بيئة املؤسسة معرفة دقيقة "
فراد عينة الدراسة مدركون فعال ألمهية هذا التحليل اذ أن أي أ ،0.91واحنراف معياري  65. 3بوسط حسايب 

 نه يؤدي اىل املعرفة الدقيقة للتغريات البيئية؛أ
  من فائدة املؤسسة االعتماد على حتليل  " احتلت عبارةSWOT يف املرتبة الرابعة " يف حتليل بيئتها

ن من صاحل املؤسسة استعمال أأي أن أفراد العينة يرون على  ،03. 1واحنراف معياري  53. 3بوسط حسايب 

إىل األهداف  ويرجع ذلك ألمهيته يف حتليل البيئة ووضع اإلسرتاتيجية والوصول SWOTحتليل 
 املرجوة؛

  يساهم  حتليل " احتلت عبارةSWOT 44. 3بوسط حسايب " يف  حتقيق  أهداف املؤسسة 
 .وهذه النتيجة تعزز النتيجة السابقة 08. 1واحنراف معياري 

برز حتليل يستخدم لتحليل البيئة أهو  SWOTكن القول أن حتليل ميوعلى اثر النتائج السابقة      
وميكن هذا التحليل يف معرفة الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف وحتقيق  ،واخلارجيةالداخلية 

املوائمة بينهما ومن مثة العمل على صياغة األهداف املستنبطة من هذا التحليل ليتم بعدها صياغة 
  .اإلسرتاتيجية املناسبة لتحقيق األهداف
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 أهمية العنصر البشري 
  الحسابية واالنحرافات المعياري المتعلقة بمدى أهمية العنصر البشري األوساط)  59-7(الجدول 

  
  الرقم

الوسط   السؤال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  5  1.06 3.59  تنظر املؤسسة إىل العاملني كمورد مؤثر لتحقيق االهداف  1

  4  1.17  3.68  تنظر املؤسسة اىل العاملني كمتغري مركب    2
اىل االستثمار يف العاملني لتحقيق  دف املؤسسة  3

  األهداف
3.87  0.78  2  

  1  0.73  4.09  تنظر املؤسسة  اىل العاملني كميزة تنافسية للمؤسسة  4
تعتمد املؤسسة على تشجيع   العاملني  على اإلبداع   5

  لتحقيق االهداف
3.85  0.98  3  

    0.41  3.81 مدى أهمية المورد البشري
 SPSSاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  
  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمدى أهمية العنصر البشري األوساط)  19-7(الشكل

 
 

  Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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تم مبواردها البشرية وتستثمر فيهم        ومن خالل اجلدول والشكل السابقني يتنب ان املؤسسة حمل الدراسة 
فبلغ الوسط " أهمية العنصر البشري بالمؤسسة" فراد عينة الدراسة على أالجل حتقيق االهداف اذ وافق 

  :اآليتيضا أح والذي ينتمي اىل فئة موافق، ويتض 0.41واالحنراف املعياري  3.81احلسايب 
  4.09بوسط حسايب " ينظر اىل العاملني كميزة تنافسية للمؤسسة" جاءت يف املرتبة االوىل عبارة 

مما يدل على ان افراد عينة الدراسة موافقون على ان املؤسسة تنظر اىل ، 0.73واحنراف معياري 
 مواردها البشرية كميزة تنافسية ميكن االستفادة منها يف حتقيق االهداف؛

  بوسط " دف املؤسسة اىل االستثمار يف العاملني لتحقيق األهداف" جاءت يف املرتبة الثانية عبارة
فراد أن املؤسسة حسب أوينتمي ذلك اىل فئة موافق اين  0.78واحنراف معياري  3.87 حسايب 

دف اىل االستثمار يف مواردها البشرية وهذا ما يؤكد امهية هذه املوارد  بالنسبة للمؤسسة وهذه العينة 
  ؛" ينظر إىل العاملني كميزة تنافسية للمؤسسة "النتيجية تعزز النتيجة السابقة 

  تعتمد املؤسسة على تشجيع العاملني  على اإلبداع لتحقيق األهداف " جاءت يف املرتبة الثالثة عبارة
فقون على هذه ن افراد عينة الدراسة مواأي أ ،0.98واحنراف معياري  3.85بوسط حسايب " 

مهية كبرية يف أالعبارة مما يدل على ان املؤسسة تعمل على تشجيع االفراد على االبداع ملا له من 
حتقيق االهداف وهذه النتيجة تعزز النتيجة السابقة واليت من خالهلا تبني ان املؤسسة تستثمر يف 

 مواردها البشرية لتحقيق االهداف؛
  3.68املرتبة الرابعة بوسط حسايب " تنظر املؤسسة اىل العاملني كمتغري مركب  " احتلت عبارة 

وتنتمي اىل فئة موافق ويرجع ذلك المهية املوارد البشرية وصعوبة التعامل معها  1.17ووسط حسايب 
ا متغري مركب يرتكب من االجتاهات والدوافع والشخصية وهذه العوامل يصعب التحكم فيها  اذ ا

 ؤسسة تعمل على تشديع االبداع وخلق جو العمل املناسب؛لذلك امل
  املرتبة اخلامسة بوسط " تنظر املؤسسة إىل العاملني كمورد مؤثر لتحقيق االهداف" احتلت عبارة

وهي يف اجتاه موافق ويعين اىل ان اهداف املؤسسة ال ميكن  ،1.06واحنراف معياري  3.59حسايب 
 .ى املوارد البشري اذ انه املورد األكثر امهية يف املؤسسةحتقيقها اال من خالل الرتكيز عل

تم مبواردها البشرية من خالل خلق جو العمل أقة يتنب بومن خالل النتائج السا        ن املؤسسة 
جل حتقيق االهداف، وهلذا جند ان املؤسسة أاملناسبة وخاصة العمل على التشجيع على االبداع من 

  .مواردها البشرية النه مورد مركب ومتغري ومؤثر يف حتقيق األهداف دف اىل االستثمار يف
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  مواصفات مدير إدارة الموارد البشرية

بالمواصفات المطلوبة في مدير ادارة الموارد  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة األوساط) 60-7(الجدول 
  البشرية
  

الوسط   السؤال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

ال بد من توفر املهارات االدارية يف مدير ادارة املوارد   1
  البشرية

3.65 0.91  5  

ال بد من توفر املهارات السلوكية يف مدير ادارة املوارد   2
  البشرية

3.71  0.43  4  

للقيام مبهام مدير ادارة املوارد البشرية فيجب توفر املهارات   3
  الفنية

3.75  0.43  3  

للقيام مبهام مدير ادارة املوارد البشرية فيجب توفر املهارات   4
  الفكرية

3.77  0.46  2  

ال بد من توفر املهارات القيادية يف مدير إدارة املوارد   5
  البشرية

3.78  0.30  1  

    3.65  3.73  المواصفات المطلوبة في مدير ادارة الموارد البشرية
 

  SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بالمواصفات المطلوبة في مدير ادارة الموارد  األوساط) 20- 7(الشكل 

  البشرية

 
 

 Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
 

 
 

المواصفات المطلوبة " فراد عينة الدراسة وافقوا على أن أيتنب  والشكل السابقني اجلدولومن خالل       
ن أمما يدل على  3.65واالحنراف املعياري  3.73اذ بلغ الوسط احلسايب  ."في مدير ادارة الموارد البشرية
كمل وجه أعلى  ن يتصف مبواصفات ومهارات معينة متكنه من القيام بدورهأمدير ادارة املوارد البشرية جيب 

  :كاآليتولقد جاءت النتائج  
  املرتبة االوىل بوسط "   ال بد من توفر املهارات القيادية يف مدير إدارة املوارد البشرية" احتلت عبارة

وهي تنتمي اىل فئة موافق فمدير ادارة املوارد البشرية ال بد  0.30واحنراف معياري  3.78حسايب 
الناجحة حىت يتم توجيه اجلهود حنو حتقيق االهداف ويرجع ذلك ايضا ن يتصف مبواصفات القيادة أ

م واعرافهم وثقافتهم؛ م وطموحا  لصعوبة التعامل مع االفرد لتعدد اجتاها
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الوسط الحسابي االنحراف المعیاري
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  املرتبة الثانية  " للقيام مبهام مدير ادارة املوارد البشرية فيجب توفر املهارات الفكرية" احتلت عبارة
وهي تنتمي اىل فئة موافق فمدير ادارة املوارد البشرية  0.46عياري واحنراف م 3.77بوسط حسايب 

يتعمال مع افراد هلم أفكار ومعارف متعددة ال ميكن ضبطها والتحكم فيها اال من خالل توافر 
 املواصفات الفكرية؛

  يب بوسط حسا" للقيام مبهام مدير ادارة املوارد البشرية فيجب توفر املهارات الفنية" احتلت عبارة
نه من الضروري توافر هذه أاملرتبة الثالثة اي ان افراد العينة يرون   0.43واحنراف معياري  3.75

بل ال بد معرفة املدير  ،املواصفات يف مدير ادارة املوارد البشرية فال يكفي توفر املواصفات الفكرية
 لطبيعة عمله؛

  املرتبة الرابعة بوسط " ادارة املوارد البشريةال بد من توفر املهارات السلوكية يف مدير " احتلت عبارة
ن افراد عينة الدراسة وافقوا على ضرورة حتلي مدير ادارة أي أ 0.43واحنراف معياري  3.71حسايب 

املوارد البشرية باملهارات السلوكية اذ ان التعامل مع االفراد حيتاج اىل تقنيات التعامل وكيفية التأثري يف 
 ن خالل توفر املهارات السلوكية؛سلوكهم ال يكون اال م

  املرتبة اخلامسة بوسط " ال بد من توفر املهارات االدارية يف مدير ادارة املوارد البشريةاحتلت عبارة
مما يدل  ،ن افراد عينة الدراسة وافقوا على هذه العبارةأي أ 0.91واحنراف معياري  3.65حسايب 

املهارات االدارية اخلاصة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة نه على مدير ادارة املوارد البشرية تعلم أ
  .حىت يتمكن من القيام مبهامه املوكلة له
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  مدى التوجه نحو االدارة االستراتيجية للموارد البشرية

اإلستراتيجية للموارد بمدى التوجه نحو اإلدارة  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة األوساط) 61-7(الجدول 
  البشرية

الوسط   السؤال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  1  0.61 3.68  تم إدارة املوارد البشرية باألجل الطويل  1

  2  0.77  3.44  تشارك ادارة املوارد البشرية يف اختاذ القرارات  2
  4  0.75  3.35  تساعد ادارة املوارد البشرية يف عمليات إعادة اهليكلة  3
هناك تكامل وتنسيق الدارة املوارد البشرية مع اإلدارات   4

  االخرى
3.39  0.84  3  

تقدم ادارة املوارد البشرية  اخلدمات لألطراف املختلفة   5
  ذات املصلحة يف التعامل مع املؤسسة

2.75  0.92  5  

مدى التوجه نحو اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية 
  بالمؤسسة

3.68  0.27    

 
  SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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بمدى التوجه نحو اإلدارة اإلستراتيجية للموارد  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة األوساط) 21- 7(الشكل 
  البشرية

  

 
 
 

 Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  

 
ن املؤسسة حمل الدراسة يف توجه حنو العمل باالدارة أومن خالل اجلدول والشكل السابقني يتنب        

ن العمل بذلك سيحقق هلا العديد من املزايا أاذ  .وهو مؤشر جيد للمؤسسة ،االسرتاتيجة للموارد البشرية
نحو اإلدارة اإلستراتيجية للموارد  "املتعلقة باالستثمار يف رأس املال البشري، اذ بلغ الوسط احلسايب لـ 

جاءت العبارات وفقا  .وتنتمي اىل فئة موافق ولقد 0.27وباحنراف معياري  3.68" البشرية بالمؤسسة
  :للرتتيب اآليت
  3.68بوسط حسايب " تم إدارة املوارد البشرية باألجل الطويل" جاءت يف املرتبة االوىل عبارة 

تم باآلجل الطويلة أ، ويف هذا دليل على 0.61واحنراف معياري  ي هناك أن ادارة املوارد البشرية 
 توجه اسرتاتيجي هلذه االدارة؛
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 3.44بوسط حسايب " تشارك ادارة املوارد البشرية يف اختاذ القرارات" جاءت يف املرتبة الثانية عبارة 
ن ادارة املوارد البشرية تشارك يف اختاذ أي أئة موافق وهو ينتمي اىل ف،  0.77واحنراف معياري 

تم باآلجل الطويلة وكون املوارد البشري هو  ا  ن تشارك ادارة املوارد أهم مورد فيجب أالقرارات فكو
 البشرية يف عملية صنع القرارات؛

  إلدارات االخرىهناك تكامل وتنسيق الدارة املوارد البشرية مع ا" جاءت يف املرتبة الثالثة عبارة "
وهو ينتمي اىل فئة حمايد لكنه قريب من اجتاه املوافقة  0.84واحنراف معياري  3.39بوسط حسايب 

وهذا دليل على ان ادارة املوارد البشرية تعمل على حتقيق التنسيق والتكامل بني خمتلف الوظائف 
تمام بالتنسيق والتكامل بني االخرى لكن هذا يبقى حمدود نوع ما لذلك فانه جيب عليها زيادة االه

 خمتلف الوظائف؛
  بوسط حسايب " تساعد ادارة املوارد البشرية يف عمليات إعادة اهليكلة" جاءت يف املرتبة الرابعة عبارة

ن افراد عينة الدراسة حايدوا على أي أوهو ينتمي اىل اجتاه حمايد  0.75واحنراف معياري  3.35
دة اهليكلة على مستوى هذه املؤسسة وللمركزية انقص عمليات اع ورمبا يرجع ذلك اىل ،هذه العبارة

 يف مثل هذه العمليات؛
  تقدم ادارة املوارد البشرية  اخلدمات لألطراف املختلفة ذات " جاءت يف املرتبة اخلامسة عبارة

وهذا  ،وباجتاه حمايد 0.92واحنراف معياري  2.75بوسط حسايب " املصلحة يف التعامل مع املؤسسة
 .رجع اىل املركزية يف مثل هذه االعمال فاالطراف ذات املصلحة هلم عالقة مع اإلدارة العليا مباشرةي
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  مدى اهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
اهمية وضع الرجل المناسب في المكان بمدى  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة األوساط) 62-7(الجدول 

  المناسب
الوسط   السؤال  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

ان وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب تؤدي إىل زيادة رضا   1
  العاملني

3.98 0.77  1  

ان وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب تؤدي إىل زيادة والء   2
  العاملني

3.83  0.38  3  

املناسب تؤدي إىل تقليل ان وضع الرجل املناسب يف املكان   3
  تكاليف التدريب

3.74  0.46  4  

تؤدي وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب اىل فعالية ختطيط   4
  املسار الوظيفي

3.89  0.40  2  

حتقق املؤسسة اهدافها من خالل وضع الرجل املناسب يف املكان   5
  املناسب

3.68  1.17  5  

    0.39  3.82  المناسبأهمية وضع الرجل المناسب في المكان  
  SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمدى أهمية وضع الرجل المناسب في المكان  األوساط)  22-7(الشكل 
  المناسب

  
 Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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أهمية وضع " مهية أفراد عينة الدراسة موافقون على أن أ يتبني اجلدول والشكل السابقنيومن خالل      
كما ، 0.39وباحنراف معياري  3.82اذ بلغ الوسط احلسايب  ."الرجل المناسب في المكان المناسب

ناسب مما يدل على وافق افراد العينة على كل العبارات املتعلقة واملبينة المهية وضع الرجل املناسب يف املكان امل
ذه االمهية واملؤسسة تتبىن ضمن اهدافها حتقيق هذا املبدأ من أ جل الوصول اىل حتقيق رضا أم واعون 

  :كاآليتاذ جاءت وكانت النتائج  . العاملني وهذا يشكل استثمار يف هذه املوارد
  تؤدي اىل زيادة رضا  ان وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب" جاءت يف املرتبة االوىل عبارة

ن املؤسسة أمما يدل على  ،وباجتاه موافق 0.77واحنراف معياري  3.98بوسط حسايب " العاملني
وهو مسعى تسعى له  ،دف من وراء وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب اىل حتقيق رضا عماهلا

 مجيع املؤسسات؛
  املناسب يف املكان املناسب اىل فعالية ختطيط تؤدي وضع الرجل " جاءت يف املرتبة الثانية عبارة

فالفرد اذا كانت مواصفاته تتماشى مع متطلبات شغل الوظيفية سوف  ،وباجتاه حمايد" املسار الوظيفي
 يساعده ذلك على التقدم لشغل وظائف اخرى يف املستقبل؛

  دي اىل زيادة والء جاءت يف املرتبة الثالثة عبارة ان وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب تؤ
مما يدل على ان هذا املبدأ  ،وباجتاه موافق 0.38واحنراف معياري   3.74بوسط حسايب " العاملني

 يعمل على حتقيق والء العمال للمؤسسة؛
  ان وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب تؤدي اىل تقليل تكاليف " جاءت يف املرتبة الرابعة عبارة

فالفرد املؤهل ذي ، وباجتاه موافق 0.46واحنراف معياري  3.83بوسط حسايب " التدريب
املواصفات املطلوبة يتحلى مبقدرة على القيام بالعمل ومبقدرة على فهم عمله بسرعة مما يسهم يف 

 تقليل تكاليف تدريبه؛
 هدافها من خالل وضع الرجل املناسب يف املكان أحتقق املؤسسة " جاءت يف املرتبة اخلامسة عبارة

وهذا هو السبب األساسي   ،وباجتاه موافق 0.39واحنراف معياري  3.82بوسط حسايب " ملناسبا
ن تستثمر أفال بد هلا  ههداف املؤسسة وحىت تتمكن املؤسسة من حتقيقأمن هذه العملية هو حتقيق 

 .فيه وحتقق رضاه على يوجه كافة جهودة حنو حتقيق االهداف
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  معوقات  التوظيف
  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمعوقات التوظيف األوساط) 63-7(الجدول

الوسط   السؤال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  1  0.86 3.91  عدم إعطاء إدارة املوارد البشرية املكانة املناسبة  1

  5  1.18  3.71  عدم التخطيط اجليد لتخطيط املوارد البشرية  2
  2  0.98  3.88  عملية التحليل الوظيفيعدم الدقة يف   3
  3  0.90  3.78  عدم وجود تكامل بني االستقطاب واالختيار  4
  4  0.47  3.71  عدم تصميم االختبارات املناسبة  5

    0.50  3.78  عراقيل التوظيف
  SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمعوقات التوظيف األوساط) 23-7(الشكل

 
 Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  :كاآليتومن خالل اجلدول والشكل السابقني يتبني     
   بوسط حسايب " عدم اعطاء ادارة املوارد البشرية املكانة املناسبة"جاءت يف املرتبة االوىل عبارة

ن فعالية التوظيف تعتمد على مدى أمما يشري على  ،وباجتاه موافق 0.86واحنراف معياري  3.91
كلما استطاعت مهية هلا وصالحيات هلا  أفكلما كانت هناك  ،مهية ادارة املوارد البشرية يف املؤسسةأ

 ن تقوم بتوظيف املوارد البشرية  املناسبة وتضعها يف اماكنها املناسبة؛أهذه االدارة 
  3.88بوسط حسايب " عدم الدقة يف عملية التحليل الوظيفي" جاءت يف املرتبة الثانية عبارة 

رجع ذلك إىل وتشري إىل أن أفراد عينة الدراسة موافقون على هذه العبارة ي ،0.98واحنراف معياري 
جل معرفة واجبات أأن األساس األول يف توظيف املوارد البشرية هو القيام بالتحليل الوظيفي من 

 هم متطلبات شاغلها وبعدها تقوم املؤسسة بتصميم برنامج االستقطاب؛أومهام الوظيفة و 
  3.78حسايب بوسط " عدم وجود تكامل بني االستقطاب واالختيار" جاءت يف املرتبة الثانية عبارة 

وعليه فانه جيب حتقيق التكامل بني االستقطاب  ،وتنتمي اىل فئة موافق 0.90واحنراف معياري 
إذ أن نتائج االستقطاب تستعمل   ،واالختيار حىت تتمكن املؤسسة من حتقيق التوظيف املناسب

 كمدخالت لالختيار فمىت كان االستقطاب مناسب يكون االختيار مناسب؛
 واحنراف  3.71بوسط حسايب " عدم تصميم االختبارات املناسبة" ة الرابعة عبارة جاءت يف املرتب

فكون  ،وباجتاه موافق الن تصميم االختبارات املناسبة يعين اختاذ قرار التعيني املناسب 0.47معياري 
املؤسسة ال تصمم االختبارات املناسبة اليت تتماشى مع واجبات ومهام الوظيفية فان ذلك سوف 

 فعالية التوظيف؛ يضعف
  3.71بوسط حسايب " عدم التخطيط اجليد لتخطيط املوارد البشريةجاءت يف املرتبة اخلامسة عبارة 

وهي تنتمي اىل فئة موافق فالتخطيط الفعال والناجح سوف يسهم يف جناح  1.18واحنراف معياري 
اىل التوظيف غري املناسب  سوف يؤدي كما عدم حتديد االفراد املناسبني نوعا وكما فان ذلأالتوظيف 

 .للموارد البشرية
برزها أولعل من  ،ن عراقيل التوظيف متعددة وكثريةأومن خالل ما سبق من نتائج ميكن القول      

خرى تتمثل يف عدم أهلا وهناك عراقيل  دور ادارة املوارد البشرية وعدم اعطاء املكانة املناسبة لهو امها
  .التحضري اجليد هلذه العملية
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  أهمية االختبارات بالمؤسسة
  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بأهمية االختبارات األوساط) 64-7(الجدول

الوسط   السؤال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  1  0.66 3.99  تؤدي االختبارات اىل حتديد مدى مناسبة الفرد للوظيفة   1

تساعد االختبارات على معرفة نقاط القوة والضعف   2
  لألفراد 

3.87  0.48  2  

تؤدي االختبارات اىل معرفة مدى دقة البيانات املقدمة يف   3
  طلبات التوظيف

3.87  0.54  3  

ميكن من خالل االختبارات اىل اكتشاف مواصفات غري   4
  موجودة يف طلبات التوظيف

3.44  1.08  5  

على التقليل من تكلفة معدالت يساعد االختبارات   5
  دوران العمالة

3.53  1.03  4  

    0.39  3.76  أهمية االختبارات
  SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة باهمية االختبارات األوساط) 24-7(الشكل

  
 Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

" مهية االختبارات يف املؤسسةأ" ن افراد عينة الدراسة وافقوا على أ من خالل اجلدول والشكل السابقني نييتب 
ن االختبارت حتتل مكانة داخل أمما يشري اىل  0.39واالحنراف املعياري  3.76حيث بلغ الوسط احلسايب 
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وما يعقب ذلك من أثر اجيايب على خمتلف  ،نظرا لالمهية الكبرية هلا يف عملية اختاذ قرارات التعيني املؤسسة
  :كاآليتومن مث على املؤسسة ككل، ولقد جاءت العبارات مرتبة   ،وظائف ادارة املوارد البشرية

  بوسط " تؤدي االختبارات اىل حتديد مدى مناسبة الفرد للوظيفة" احتلت املرتبة االوىل عبارة
ن اهلدف االول من اجراء االختبارات أي أ ،وباجتاه موافق 0.66واحنراف معياري  3.99حسايب 

هو حتديد مدى مناسبة االفراد املتقدمني للوظائف، فالتصميم اجليد لالختبارات ميكن مدير املوارد 
م القيام بالوظائف املعينة ام ال؛البشرية من معرفة هل االف   راد املتقدمني بامكا

  بوسط " تساعد االختبارات على معرفة نقاط القوة والضعف لألفراد " احتلت املرتبة الثانية  عبارة
وباجتاه موافق الن يف هناك العديد من االختبارات اليت  0.48واحنراف معياري  3.87حسايب 

ومن مثة الرتكيز على االفراد  ،والسلوكي واملهاري لالفراد املتقدمني تركز على معرفة اجلانب الفكري
  ذوي الكفاءات واملهارات؛

  تؤدي االختبارات اىل معرفة مدى دقة البيانات املقدمة يف طلبات " احتلت  املرتبة الثالثة عبارة
اد العينة ن افر أي أوتنتمي اىل فئة موافق  0.54واحنراف معياري  3.87بوسط حسايب " التوظيف

وهي نتيجة منطقية لكون االفراد يضعون معلومات يف طلبيات التوظيف  ،موافقون على هذه العبارة
م وتعد االختبار وسيلة للتاكد من ذلك؛ م وخربا م العلمية ومهارا  اليت تبني مستويا

  ران العمالةيساعد االختبارات على التقليل من تكلفة معدالت دو " احتلت املرتبة الرابعة عبارة "
الن االختبارات املناسبة  ،وتنتمي اىل درجة موافق 1.03واحنراف معياري  3.53بوسط حسايب 

سوف متكن من اختيار األفراد املناسبني ووضعهم يف األماكن املناسبة وذلك جيعلهم راضني على 
 عملهم مما يسهم ذلك يف التقليل من دوران العمل والغيابات؛

 ميكن من خالل االختبارات إىل اكتشاف مواصفات غري موجودة " مسة عبارة احتلت املرتبة اخلا
وباجتاه موافق، مما يؤكد أيضا  1.08واحنراف معياري  3.44بوسط حسايب " يف طلبات التوظيف

م يف طلبيات التوظيف وتشكل  م وقدرا أمهية إجراء االختبارات فاألفراد قد ال يضعون كافة مهارا
منها املقابلة كمرحلة ضرورية الجل اكتشاف بعض املواصفات اليت قد تكون غري  االختبارات وخاصة

 .موجودة يف طلبيات التوظيف وهذا ما سيعزز من االختيار السليم لألفراد
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  همية تحديد االحتياجات التدريبيةأ
  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة باهمية تحديد االحتياجات التدريبية األوساط)  65-7(الجدول

الوسط   السؤال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

متكن حتديد االحتياجات التدريبية من معرفة العمال   1
  الواجب تدريبهم 

3.83 0.49  4  

االسلوب تؤدي حتديد االحتياجات التدريبية اىل معرفة   2
  املناسب للتدريب

3.89  0.44  3  

ان حتديد االحتياجات التدريبية تؤدي اىل استغالل الوقت   3
  واجلهد يف التدريب

3.82  0.58  5  

تساعد حتديد االحتياجات التدريبية على اداء كل فرد   4
  ملهامه

4.00  0.87  2  

تؤدي حتديد االحتياجات التدريبية اىل معرفة كل املشكالت   5
  كافة املستوياتعلى  

4.10  0.66  1  

    0.35  3.89  أهمية تحديد االحتياجات التدريبية 
  SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  همية تحديد االحتياجات التدريبيةأالحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة ب األوساط)  25- 7(الشكل 

  

  
  
  

 Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  

مهية حتديد االحتياجات أفراد عينة الدراسة قد وافقوا على أن أ نيومن خالل اجلدول والشكل السابقني يتب     
وهو ينتمي اىل فئة موافق مما يدل على ان  0.35وباحنراف معياري  3.89التدريبية اذ بلغ الوسط احلسايب 

سلوب التدريب أبالتدريب ومعرفة  ،املؤسسة تركز على حتديد االحتياجات التدريبية يف معرفة االفراد املعنيني
  :كاآليتوكذلك حل مجيع املشكالت على كافة املستويات وعلى اثر ذلك فقد جاءت النتائج  

  املشكالت على   تؤدي حتديد االحتياجات التدريبية اىل معرفة كل" جاءت يف املرتبة االوىل عبارة
ن حتديد أمما يعين  ،وباجتاه موافق 0.66واحنراف معياري  4.10بوسط حسايب " كافة املستويات

االحتياجات التدريبية مهم جدا ويؤدي اىل معرفة خمتلف املشكالت على كافة املستويات وهذا ما 
 سيساعد املؤسسة على حتقيق اهدافها؛
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  داء كل فرد ملهامهأتساعد حتديد االحتياجات التدريبية على " جاءت يف املرتبة الثانية عبارة "
ن حتديد االحتياجات أوباجتاه موافق مما يدل على   0.87واحنراف معياري  4.00بوسط حسايب 

 التدريبية يؤدي اىل معرفة أداء الفرد ملهاهه وبالتايل فهي تعترب كاداة تقييمية لالداء؛
  تؤدي حتديد االحتياجات التدريبية اىل معرفة االسلوب املناسب " جاءت يف املرتبة الثالثة عبارة

ن االفراد يرون ان أي أ ،وباجتاه موافق 0.44واحنراف معياري  3.89بوسط حسايب " للتدريب
سلوب التدريب املناسب فال ميكن من اختيار االسلوب أحتديد االحتياجية مهم جدا الختيار 

 ناسب اال من خالل معرفة اهم النقائص املوجودة يف أداء االفراد؛امل
  متكن حتديد االحتياجات التدريبية من معرفة العمال الواجب " جاءت يف املرتبة الرابعة عبارة

وهي نتيجة منطقية فان  ،وباجتاه موافق 0.49واحنراف معياري  3.83بوسط حسايب " تدريبهم
تركز على حتديد اهم املشكالت املتعلقة باداء االفراد ومن مثة معرفة  حتديد االحتياجات التدريبية

 االفراد الواجب تدريبهم؛
  جاءت يف املرتبة اخلامسة عبارة ان حتديد االحتياجات التدريبية تؤدي اىل استغالل الوقت واجلهد

دل على ان مما ي ،وتنتمي اىل فئة موافق 0.58وباحنراف معياري  3.82بوسط حسايب " يف التدريب
ت واجلهد املتعلق بالتدريب النه يقدم  قنه العمل على استغالل الو أحتديد االحتياجات التدريبية من ش

 .كل املعلومات اخلاصة باملتدربني مما يسهل التعامل معهم
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  أهمية تقييم التدريب
  تقييم التدريبهمية أالحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة ب األوساط)  66-7(الجدول

الوسط   السؤال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

تؤدي عملية تقييم التدريب اىل معرفة هل التدريب ينفذ   1
  كما برمج له

4.06 0.59  1  

اكتشاف األخطاء اليت قد تقع ان تقييم التدريب يؤدي   2
  يف التنفيذ والعمل على تصحيحها

4.02  0.54  2  

التقييم من معرفة مدى تلبية الربامج التدريبية متكن عملية   3
  لالحتياجات التدريبية

4.00  0.51  3  

الوقوف على مدى تساعد عملية تقييم التدريب اىل   4
  جدية األساليب التدريبية املتخذة من قبل املؤسسة

    3.84  0.45  5  

معرفة مدى كفاءة اإلدارة من يؤدي تقييم التدريب اىل    5
  املتدربني واملدربنيحيث اختيار 

3.95  0.72  4  

    0.23  3.93  أهمية تقييم التدريب
  

  SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  تقييم التدريبالحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة باهمية  األوساط)  26- 7(الشكل 
  

  
  

  Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  

فراد عينة الدراسة مدركون المهية اجراء تقييم للتدريب ملا أن أ نيومن خالل اجلدول والشكل السابقني يتب     
وباحنراف  3.93 فبلغ الوسط احلسايب" أهمية تقييم التدريب" له من فوائد عديدة، اذ وافق االفراد على 

تم بتقييم التدريبأباجتاه موافق، وهذا مؤشر يدل على  0.23اري معي ولقد جاءت النتائج   ،ن املؤسسة 
  :كاآليت
  تؤدي عملية تقييم التدريب اىل معرفة هل التدريب ينفذ كما برمج " جاءت يف املرتبة االوىل عبارة
وميثل ذلك االهدف االول من  ،باجتاه موافق 0.59واحنراف معياري  4.06بوسط حسايب " له

 تقييم للتدريب اذ يوفر متابعة ومسايرة للتنفيذ؛ اجراء

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00
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3,00

3,50

4,00
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4,06 4,02 4,00
3,84

3,95

,593 ,543 ,518 ,452
,727

الوسط الحسابي االنحراف المعیاري
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  اكتشاف األخطاء اليت قد تقع يف التنفيذ ان تقييم التدريب يؤدي " جاءت يف املرتبة الثانية عبارة
وينتمي ذلك اىل فئة موافق  0.54واحنراف معياري  4.02بوسط حسايب " والعمل على تصحيحها

فاهلدف من التقييم هو اكتشاف االخطاء وتصحيحها يف  ،النتيجية تعزز النتيجية السابقة وهذه
 الوقت املناسب؛

  متكن عملية التقييم من معرفة مدى تلبية الربامج التدريبية لالحتياجات جاءت يف املرتبة الثالثة عبارة
نتيجة تعزز النتائج  وباجتاه موافق وهي 0.51واحنراف معياري  4.00بوسط حسايب  التدريبية

فتقييم التدريب يعترب كأداة  تأكد من مدى  ،مهية حتديد االحتياجات التدريبيةأاملتحصل عليها يف 
 مطابقة الربامج التدريبية لالحتياجات التدريبية؛

  معرفة مدى كفاءة اإلدارة من حيث يؤدي تقييم التدريب اىل "  جاءت يف املرتبة الرابعة عبارة
وهذا يعين  ،وباجتاه موافق 0.72واحنراف معياري  3.95بوسط حسايب " دربني واملدربنياختيار املت

 ؛ن عملية تقييم التدريب تعد كأداة لتقييم اجلانب اإلداري يف اختيار املدربني واملتدربنيأ
  الوقوف على مدى جدية تساعد عملية تقييم التدريب اىل " جاءت يف املرتبة اخلامسة عبارة

 0.45واحنراف معياري   3.84بوسط حسايب " لتدريبية املتخذة من قبل املؤسسةاألساليب ا
  .وتنتمي اىل فئم موافق وهي نتيجية تعزز النتيجة السابقة

        ٍ ن يكون هناك تدريب أنه ال ميكن أمهية قيام املؤسسة بتقييم للتدريب، اذ أن النتائج السابقة تبني مدى ا
و أفعال وناجح ما مل يكن هناك تقييم له من اكتشاف كل ااخلطاء اليت تقع وخاصة االخطاء املتعلفة بتنفيذه 

خطاء قد أو عدم اختيار االسلوب املناسب للتدريب، فكل هذه أ ،عدم اختيار املدربني  او املتدربني املناسبني
  .دريب كمانع وكاشف هلذه االخطاءيت عملية تقييم التأتقع فيها االدارة وت

  
  
  
  
  
  
  
  



 

457 
 

دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بالشرق الجزائري .................الفصل السابع   

  
  مشكالت التدريب 
  مختلف مشكالت التدريب الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة  األوساط)  67-7(الجدول

  
الوسط   السؤال  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

يضعف من  يف املنشآت اخلاصة بالتدريبان النقص   1
  حتقيق اهداف التدريب

4.44 0.61  1  

توفر املدربني االكفاء والقادرين على بلورة يؤدي عدم    2
اىل عدم حتقيق اهداف  اخلطط التدريبية على ارض الواقع

  التدريب

4.24  0.69  2  

تعارض بني مواعيد الربامج التدريبية من عراقيل التدريب ال  3
  ظروف العملاملربجمة واليت جيب حضورها مع 

3.61  1.01  5  

 مجع عدد كبري من املتدربني يف برنامج واحدان عملية   4
  يقلل من استفادة االفراد من هذه الربامج 

3.64  0.86  4  

اعتماد كثري من املدربني يف عملية نقل املهارات ان   5
يؤدي عدم  والسلوكيات واملعارف على األساليب التقليدية

  بلوغ االهداف املرجو من التدريب

4.02  0.79  3  

    0.38  3.99  مشكالت التدريب 

  
  SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  بمختلف مشكالت التدريبالحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة  األوساط)  27- 7(الشكل 

  

  
  

  Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  

خمتلف مشكالت " فراد عينة الدراسة وافقوا على أن أومن خالل اجلدول الشكل السابقني نالحظ       
وهي تنتمي اىل فئة موافق فاملشكالت اليت  0.38واالحنراف املعياري  3.99اذ بلغ الوسط احلسايب " التدريب

وهي مشكالت واقعية فكلما توفرت كلما ضعفت فعالية  ،السئلة موجودة يف خمتلف املؤسساتقدمت حوهلا ا
  :كاآليتوعليه جيب على املؤسسة معرفة هذه العراقيل والعمل على جتنبها، وجاءت النتائج   ،التدريب
  يضعف من حتقيق  يف املنشآت اخلاصة بالتدريبان النقص " جاءت يف املرتبة االوىل عبارة

فراد العينة موافقون بشدة أن أي أ 0.61وباحنراف معياري  4.44بوسط حسايب " اهداف التدريب
ن تعمل على توفري منشىآت خاصة بالتدريب سواءا أوعليه فانه جيب على املؤسسة  ،على هذه العبارة

 ة بالتدريب؛ن حترص على جتهيز هذه املنشىآت بكل الوسائل اخلاصأو خبارجها و أبداخلها 
  توفر املدربني االكفاء والقادرين على بلورة اخلطط يؤدي عدم " جاءت  يف املرتبة الثانية عبارة

واحنراف معياري  4.24بوسط حسايب " هداف التدريبأاىل عدم حتقيق  رض الواقعأالتدريبية على 
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بد من توفري املدربني  اذ ال .وهذا عامل مهم يؤثر على التدريب ،وتنتمي اىل فئة موافق بشدة 0.69
 املناسبني الذين لديهم القدرة على نقل املهارات واخلربات  والسلوكيات للمتدربني؛

  اعتماد كثري من املدربني يف عملية نقل املهارات والسلوكيات ان " جاءت يف املرتبة الثالثة عبارة
بوسط حسايب " التدريبيؤدي عدم بلوغ االهداف املرجو من  واملعارف على األساليب التقليدية

ن تنتقل من أمما جيب على املؤسسات اليوم  ،وتنتمي اىل فئة موافق 0.79وباحنراف معياري  4.02
طرق التدريب التقليدية اىل الطرق احلديثة اليت تركز على املهارات واجلدارات وال تركز على اجلانب 

 النظري فقط؛
  يقلل من  عدد كبري من املتدربني يف برنامج واحد مجعان عملية " جاءت يف املرتبة الرابعة عبارة

اي يف اجتاه موافق  0.86واحنراف معياري  3.64بوسط حسايب " استفادة االفراد من هذه الربامج
 ن اعتماد طريقة التدريب الفردي افضل من التدريب اجلماعي؛أمما يدل على 

  تعارض بني مواعيد الربامج التدريبية املربجمة من عراقيل التدريب ال" جاءت يف املرتبة اخلامسة عبارة
وتنتمي ايضا  1.01واحنراف معياري  3.61بوسط حسايب " واليت جيب حضورها مع ظروف العمل

ظروف عمل العمال ومن مثة برجمة مواقيت  عن تراجأ سساتاملؤ  ىوعليه فعل ،اىل اجتاه موافق
  .التدريب

 
 

  االهتمام بادارة الجودة الشاملة 
  بادارة الجودة الشاملة الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة  األوساط)  68-7(الجدول

الوسط   السؤال  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

متنح املؤسسة الصالحيات الالزمة الجناز األعمال واختاذ   1
  3 0,85 3,55  القرارات

  1 0,87 4,06  القراراتتعتمد املؤسسة على املشاركة يف اختاذ   2
  2 0,95 3,89  تشجع املؤسسة اإلبداع وجتسيده على ارض الواقع  3
  4 0,81 3,49  تعتمد املؤسسة على فرق العمل الجناز األعمال  4
  5 1,00 3,46  تم املؤسسة بتدريب مواردها البشرية باستمرار  5

  0,46  3,69  ادارة الجودة الشاملة

  SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  بإدارة الجودة الشاملةالحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة  األوساط)  28- 7(الشكل 

  

 
 

  Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر  
  

العينة موافقون على هذا البعد املتعلق بادارة اجلودة فراد أن أومن خالل اجلدول والشكل السابقني يتنب        
       وهو ينتمي اىل فئة  0.46وباحنراف معياري  3.69إذ بلغ املتوسط احلاسيب  .الشاملة يف املؤسسة

ن هناك اهتمام من إدارة املؤسسة على تطبيق اهم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وهي أوهذا يدل على  ،موافق
نتيجة حتمية أمام املؤسسة إذ أن طبيعة نشاطها وكبري حجمها حيتم عليها أن تتوجه حنو تطبيق ادارة اجلودة 

  :كاآليتوتقدمي خدمات أفضل لزبائنها حيث جاءت العبارات مرتبة   ،جل حتقيق اهدافهاأالشاملة من 
  4,06بوسط حسايب " تعتمد املؤسسة على املشاركة يف اختاذ القرارات" املرتبة االوىل عبارة 

ن املؤسسة تعتمد على املشاركة يف اختاذ أأي أن أفراد العينة موافقون على  ،0.87واحنراف معياري 
 القرارات وهو مبدأ هام لتطبيق ادارة اجلودة الشاملة؛
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 3,89بوسط حسايب " رض الواقعأتشجع املؤسسة اإلبداع وجتسيده على "  املرتبة الثانية عبارة 
 فاملؤسسة قد توجهت يف اآلونة األخرية اىل تشجيع اإلبداع ،باجتاه موافق 950,واحنراف معياري

 ؛على مستوى األفراد وهذا توجه جيد خيدم تطبيق ادارة اجلودة الشاملة
  بوسط " الحيات الالزمة الجناز األعمال واختاذ القراراتمتنح املؤسسة الص "املرتبة الثالثة عبارة

فكون املؤسسة تعتمد على املشاركة واالبداع  ،وباجتاه موافق 0.85واحنراف معياري 3.55حسايب 
 ا سوف متنح املزيد من الصالحيات املتعلقة باختاذ القرارات؛أفال شك 

  3.49بوسط حسايب " تعتمد املؤسسة على فرق العمل الجناز األعمال" املرتبة الرابعة عبارة 
صبحت املؤسسة تعتمد على فرق أن يف اآلونة االخرية أوباجتاه موافق حيث  0.81واحنراف معياري 

 العمل من اجل رفع الروح املعنوية لدى عماهلا؛
  3,46بوسط حسايب " رارتم املؤسسة بتدريب مواردها البشرية باستم" املرتبة اخلامسة عبارة 

وباجتاه موافق فكون املؤسسة لديها اهتمام كبري مبواردها البشرية فال شك انه  1.00واحنراف معياري 
 .سوف يكون هناك تدريب باستمرار لفائدة العاملني من اجل حتسني مستويات أدائهم

املوارد البشرية سوف يتم وملعرفة عالقة االرتباط بني تطبيق ادارة اجلودة الشاملة وتوظيف وتنمية 
 :اآليت اجلدولاستخدام معامل االرتباط سبريمان وهو اختبار ال معلمي والنتائج موضحة من خالل 

  سبيرمان المتعلق بعالقة إدارة الجودة الشاملة بتوظيف وتنمية الموارد البشريةارتباط  نتائج اختبار)  69-7(الجدول
 

 
 
 

 
 توظيف الموارد البشرية

  
 الموارد البشريةتنمية 

Rho de 
Spearman 

 ادارة اجلودة الشاملة

Coefficient de 
corrélation 

 
0,415 0,313 

Sig. 
 

0,000 0,005 

N 
 

80 80 
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الشاملة وتوظيف املوارد البشرية معامل سبريمان بني إدارة اجلودة  نأومن خالل اجلدول السابق نالحظ      
ن هناك عالقة ارتباط موجبة أمما يدل على ،  0.05وهي اقل من  0.00ومبستوى معنوية    %41.5بلغ 

بني تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وحتسني توظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة وهي عالقة ذات داللة 
رتباط سبريمان بني ادارة اجلودة الشاملة وتنمية املوارد البشرية بلغ كما نالحظ أيضا أن معامل اال. إحصائية
ا عالقة ذات  0.05وهي اقل من  0.005وهي عالقة موجبة ومبستوى معنوية   31.3% مما يدل على ا

  .داللة معنوية
  

  إدارة المعرفة بالمؤسسة
  بإدارة المعرفة الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة  األوساط) 70-7(الجدول

الوسط   السؤال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  3 0,85 3,52  تقوم املؤسسة بتحديد مصادر املعرفة وكيفية احلصول عليها  1
  1 0,79 4,08  تقوم املؤسسة بتحديد األهداف من املعرفة   2
  2 0,92 3,89  تقوم املؤسسة بعملية اكتشاف املعرفة من األفراد  3
  5 0,77 3,43  تعمل املؤسسة على توزيع املعرفة املتوفرة لديها لفائدة األفراد  4
  4 0,92 3,53  تم املؤسسة باحلفاظ على املعرفة املوجودة لديها  5

    0,40 3,68  إدارة المعرفة

  
  SPSSإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  بإدارة الجودة الشاملةالحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة  األوساط)  29- 7(الشكل 
 

 

 
 
 
 

  Exelاعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
  

فراد عينة الدراسة قد وافقوا على هذا البعد املتعلقة بإدارة أن  أومن خالل اجلدول والشكل السابقني يتبني      
ا املؤسسة واملتعلقة بادارة املعرفة من أاملعرفة حيث  جل أنه ومن خالله مت الرتكيز على أهم العمليات اليت تقوم 

 0.40وباحنراف معياري  3.68معرفة مدى تطبيق املؤسسة لعمليات ادارة املعرفة، ولقد بلغ الوسط احلسايب 
يضا موارد بشرية مؤهلة تساعدها أ وباجتاه موافق وهذا يدل على املؤسسة لديها معارف كثرية سابقة ولديها

ا وال غرابة يف ذلك لكون املؤسسة هلا خربة كبرية يف جمال عملها ولقد جاءت  على حتقيق ادارة املعرفة يف إدارا
  :كاآليتالنتائج  
  4.08بوسط حسايب " تقوم املؤسسة بتحديد األهداف من املعرفة" جاءت يف املرتبة األوىل عبارة 

وباجتاه موافق أي أن املؤسسة حتدد أهدافها من جراء تبنيها للمعرفة وعلى  0.79وباحنراف معياري 
 إثرها تضع االسرتاتيجيات املناسبة للعمليات األخرى إلدارة املعرفة؛
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 بوسط حسايب " تقوم املؤسسة بعملية اكتشاف املعرفة من األفراد" جاءت يف املرتبة الثانية عبارة
تم بعملية توليد املعرفة أمما يدل على ، اجتاه موافق وب 0.92وباحنراف معياري  3.89 ن املؤسسة 

 من مواردها البشرية ألجل  نقلها وتوزيعها؛
  بوسط " تقوم املؤسسة بتحديد مصادر املعرفة وكيفية احلصول عليها" جاءت يف املرتبة الثالثة عبارة

يدل على أن األفراد موافقون  مما، وهي تنتمي إىل فئة موافق  0.85واحنراف معياري  3.52حسايب 
على أن هذه املؤسسة تقوم بتحديد مصادر املعرفة وكيفية احلصول عليها الستخدامها يف حتقيق 

 أهدافها؛
 بوسط حسايب " تم املؤسسة باحلفاظ على املعرفة املوجودة لديها" جاءت يف املرتبة الرابعة عبارة

ا كيفية وهي تنتمي اىل فئة  0.92واحنراف معياري  3.53 موافق، فاملؤسسة تضع ضمن اهتماما
 احلفاظ على املعرفة ملا يرتتب عن ذلك من مزايا تنافسية تؤهل املؤسسة للبقاء والنمو؛

  تعمل املؤسسة على توزيع املعرفة املتوفرة لديها لفائدة األفراد" جاءت يف املرتبة اخلامسة عبارة "
تم بتوزيع أمما يدل على  ،جتاه موافقوبا 0.77وباحنراف معياري  3.43بوسط حسايب  ن املؤسسة 

جل االستفادة منها وهو مؤشر جيد يدل على اهتمام املؤسسة بتطبيق ادارة أاملعرفة ألفرادها من 
ا لتحقيق أهدافها  .املعرفة ضمن اسرتاتيجيا

رية، سيتم استخدام معامل وألجل معرفة عالقة االرتباط املوجود بني إدارة املعرفة وتوظيف وتنمية املوارد البش
  :االرتباط سبريمان والنتائج مبينة من خالل اجلدول اآليت

  سبيرمان المتعلق بعالقة إدارة المعرفة بتوظيف وتنمية الموارد البشرية ارتباط نتائج اختبار )71-7(الجدول

 
  

  توظيف الموارد البشرية
 

 تنمية الموارد البشرية

Rho de 
Spearman 

 إدارة املعرفة

Coefficient de 
corrélation  

 
,4400 ,3730  

Sig.  
 ,0000 ,0010 

N  
 

80 80 
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اذ بلغ  .ن هناك عالقة موجبة بني ادارة املعرفة وتوظيف املوارد البشريةأومن خالل اجلدول السابق يتبني       

مما يدل  0.000مما يدل على وجود االرتباط بني املتغريين ومبستوى معنوية  %44معامل االرتباط سبريمان 
على أن العالقة ذات داللة معنوية، وعليه فان اهتمام املؤسسة بتطبيق ادارة املعرفة سوف جيعلها من تزيد من 

لكفاءات اليت متتلك املعارف واليت ميكن للمؤسسة اهتمامها  بالتوظيف من خالل االعتماد على املهارات وا
ن معامل االرتباط أيضا من خالل اجلدول والشكل السابقني أن تعتمد عليها يف حتقيق أهدافها، كما نالحظ أ

مما يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغريين  %37.3بني إدارة املعرفة وتنمية املوارد البشرية بلغ 
وهذه النتيجة تدل  ،مما يدل على أن العالقة ذات داللة معنوية 0.05األقل من  0.001ية ومبستوى معنو 

تم اكرب بتنمية مواردها البشرية ا سوف جيعلها    .على أن اعتماد املؤسسة على املعرفة ضمن اسرتاتيجيا
  
  خالصة  7-12

احلسابية واالحنرافات  األوساطمت تناول خالل هذا الفصل حتليل نتائج الدراسة من خالل معرفة     
فراد عينة الدراسة وافقوا على أن أاذ تبني  .بعاد الدراسة ولكل حمور من حماور الدراسةأاملعيارية لكل بعد من 

توظيف وتنمية مناسبة يتماشى مع التغريات البيئية  إسرتاتيجيةن للشركة أواحملاور مما يدل على  األبعادمعظم 
كما جاءت كل االحنرافات املعيارية جاءت صغرية مما يدل على عدم ،خلية واخلارجية احلاصة يف بيئتها الدا
عينة الدراسة، كما مت يف هذا الفصل اختبار فرضيات هذه الدراسة اذ  أفراد إجاباتوجود فروقات بني 

مية املوارد توصلت اىل وجود عالقات ذات داللة احصائية للتغريات البيئة الداخلية واخلارجية على توظيف وتن
 .البشرية وهذا ما جعلنا نقبل كل فرضيات هذه الدراسة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 الخـــــاتــمــــــة
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دراسة أثر التغريات البيئية على توظيف وتنمية املوارد البشرية يف املؤسسة هلي دراسة جديرة  إن

كبرية يف حياة املؤسسات مجيعا مهما كان نوعها ومهما كان شكلها،   أمهيةبالبحث فيها، ملا هلذا املوضوع من 
 أهماستوجب القيام بتحليلها ومعرفة فكل مؤسسة تعيش يف بيئة تتميز بالتغري السريع والتعقيد الشديد  مما 

  .التغريات من أجل وضع اإلسرتاتيجية املناسبة للتكيف معها ومن مث حتقيق البقاء والنمو
ا، فقد يكون هناك  إن التغري يف البيئة الداخلية للمؤسسة يشمل ذلك التغري الذي حيدث يف مكونا

تغري يف أسلوب القيادة املتبعة،  أوغري يف هيكلها التنظيمي، ت أواملتبعة من قبل املؤسسة ،  اإلسرتاتيجيةتغري يف 
التغري يف البيئة اخلارجية للمؤسسة  أما .  املالية أوالبشرية  أوتغري يف مواردها املادية  أوتغري يف ثقافتها،  أو

ا فقد يكون تغري يف البيئة االقتصادية أو االجتماعية، أالتغري يف  أيضافيشمل هو   أوالثقافية،  وأحد مكونا
التكنولوجية كما قد يكون هناك تغري على مستوى البيئة اخلارجية املباشرة من خالل  أوالسياسية والقانونية 

  .املوردين أوالزبائن  أوالتغري الذي حيدث على مستوى املنافسني 
جل أية من خارج أوداخلية  سواءاالتغريات يف بيئة املؤسسة يدفعها للقيام بتحليل هذه البيئة  إن

الذي   SWOTولعل التحليل املناسب لذلك هو القيام بتحليل ، املناسبة  اإلجراءاتالتكيف معها واختاذ 
يسمح مبعرفة نقاط القوة والضعف من خالل حتليل البيئة الداخلية، ومعرفة الفرص والتهديدات اليت توفرها 

اذ االسرتاتيجيات املناسبة اليت متكن املؤسسة من تعزيز البيئة اخلارجية العامة واملباشرة، ومن مثة العمل على اخت
  .من نقاط القوة معاجلة نقاط الضعف، ومن االستفادة من الفرص واجتناب التهديدات

املورد املبدع  ألنهمن خالل االعتماد على املوارد البشرية  إالاملؤسسة لن يكون  أهدافحتقيق  إن
توظيف  إسرتاتيجيةأبرز الوسائل احملققة لذلك هو قيام املؤسسة بانتهاج  واملدبر واملسري واملتخذ للقرارات، ومن

وضع مناسبة تضمن هلا وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب من خالل تصميم برامج استقطاب مناسبة مث 
برامج مناسبة لالختيار، وال تكتفي املؤسسة بذلك، بل ال بد هلا من القيام بتنمية مواردها البشرية من خالل 

  .وضع برامج تدريبية مناسبة تسهل من عملية نقل املعارف واملهارات من املدربني للمتدربني
توظيف وتنمية املوارد البشرية يف التغريات يف بيئة املؤسسة الداخلية واخلارجية من شانه التأثري على  إن

        إجراءاتو االختبار واملقابلة  أساليبأو  االستقطابمن خالل القيام بتغيري يف اسرتاتيجيات  املؤسسة
بتغيريات على مستوى سياسة حتديد االحتياجات التدريبية وأساليب التدريب املعتمدة  أيضاوالقيام  ،التعيني
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ردها اة، فيصبح بذلك التوظيف والتنمية كعاملي قوة باملؤسسة تستثمر من خالهلما يف مو واملادة التدريبية املناسب

  .حتقيق األهداف ألجلالبشرية 
إن حتقيق األهداف املسطرة من قبل املؤسسة ال ميكن أن حتقق ما مل يتم إتباع اسرتاتيجيات لتوظيف 

ا وتنمية املوارد البشرية تتميز باملرونة للتغريات البيئية، ال ن هذه التغريات جترب املؤسسات على تغيري اسرتاتيجيا
املتعلقة بتوظيف وتنمية املوارد البشرية من االسرتاتيجيات التقليدية إىل االسرتاجتيات احلديثة اليت تركز على 

  .املعرفة واملهارة واجلدارة
شرية يف شركة جزائرية وهي لقد بينت هذه الدراسة أثر التغريات البيئية على توظيف وتنمية املوارد الب

الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز بالشرق اجلزائري، حيث توصلت إىل أن هناك اثر موجب بني متغريات 
ذا املوضوع،و لتشكل بذلك مرجع علمي يفتح  الدراسة،  لتكون بذلك من بني الدراسات القليلة املتعلقة 

ال لدراسات أخرى مستقبلية، كما تشكل أيضا كقيمة عملية بالنسبة ملدراء املؤسسات اجلزائرية بصفة   ا
خاصة ومدراء املؤسسات األجنبية بصفة عامة من اجل العمل على مواكبة التغريات البيئية والرتكيز على 

  .توظيف وتنمية املوارد البشرية يف حتقيق األهداف



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 نتـــائـــج الــدراســـة
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الدراسةنتائج   

  
  النتائج النظرية
  :النتائج اآلتية إىلمن اجلانب النظري توصلت الدراسة 
  اتعرف بيئة املؤسسة كل املتغريات والعوامل واملكونات واألبعاد اليت تؤثر على عمل املؤسسة   بأ

أم ال ، املهم  اإلدارةمن قبل  إدراكهاال واليت مت  أووخاصة حتقيق النتائج املرغوب فيها، وقد ميكن قياسها 
ا وطبيعة العالقة بينها من        أفضل سبل التعامل لتحقيق  إجيادجل أال بد من معرفة تفاعال

ديدا  أوفرصا  أوضعف،  أو، ومن مثة فان معرفة وحصر هذه العوامل اليت قد متثل نقاط قوة األهداف
استغالل الفرص وحماربة التهديد، مما سيجعل  أونه العمل على تعزيز القوة ومعاجلة الضعف أمن ش

 ؛املرجوة األهدافحنو حتقيق  األماناملؤسسة تسري يف قاطرة 
 أدواتاملؤسسة بتحليل بيئتها الداخلية واخلارجية باستعمال  إدارةمثل يف قيام التحليل البيئي يت 

سبل االستجابة   أفضل إلجيادئة يالتغريات احلاصلة واملرتقب حصوهلا يف هذه الب أهمالتحليل البيئي ورصد 
 ؛األهدافالسريعة هلا لتحقيق 

 االبيئة اخلارجية  تعرف    جمموعة من العناصر والعوامل اليت تقع خارج املؤسسة واليت هلا تأثري  بأ
جل اكتشاف الفرص املوجودة فيها واالستفادة منها أوجيب على املؤسسة دراستها وحتليلها من  ،عليها

وتتكون من البيئة اخلارجية العامة والبيئة اخلارجية ،  ومعرفة التهديدات لتجنبها يف الوقت املناسب
 ؛باشرةامل
 واليت يؤدي حتليلها  ،تتمثل البيئة الداخلية يف خمتلف العوامل الداخلية اليت تؤثر على نشاط املؤسسة

املؤسسة، اهليكل التنظيمي، القيادة، ثقافة  إسرتاتيجيةوتتكون من  ،معرفة نقاط القوة والضعف إىل
 ؛املؤسسة ومواردها

  ااملوارد البشرية  إدارةتعرف تم باحلصول على العمال  املؤسسة إداراتهامة من بني  إدارة بأ
م واختيارهم لوضع الرجل املناسب يف املكان  املؤهلني من خالل حتديد عددهم ونوعهم واستقطا
املناسب، مث القيام بتدريبها وتطويرها من خالل برجمة برامج تدريبية مناسبة لرفع مهارات وكفاءات العمال 

على حتفيز ودفع  أيضايساعد العمال على العمل ، كما تسهر  أنمل الذي جيب واالهتمام مبناخ الع
هذه  إن .املؤسسةكما تلعب دورا هاما يف احملافظة عليها داخل   ،أدائهاوالرواتب للعمال وتقييم  األجور
   العنصر  أمهيةويرجع ذلك لتزايد  املؤسساتهلا دور اسرتاتيجي كبري  يف جناح  أصبحاآلن  اإلدارة
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وخاصة يف ظل التوجه حنو اقتصاد املعرفة  املؤسساتيف جناح  تأثريا األكثرالعنصر  أصبح إذالبشرية، 
 ؛افسية هلانهي امليزة الت أصبحتاملعرفة اليت  إدارةحنو تطبيق  املؤسساتوتوجه 
  تكوين قوة العمل، تنمية قوة العمل، : تتمثل يف أساسية أهدافستة  إىلاملوارد البشرية  إدارةدف

احملافظة عليها وتقوم بالوظائف  إىلصيانة قوة العمل، تكوين قوة العمل وتدريبها وكل هذا سيؤدي 
هناك وظائف  أنكما .األداء، تقييم  األجورحتليل العمل، التوظيف، التدريب، املسار املهين، : التالية
  ؛مع النقابة، امن وسالمة العاملني العالقات :مساعدة منها أخرى
  توظيف املوارد البشرية نشاط تقوم به إدارة املوارد البشرية من خالله ميكن احلصول على الكفاءات

ا سوف  ا من املوارد البشرية فإ واملهارات لشغل املناصب الشاغرة، فبعد قيام املؤسسة مبعرفة احتياجا
وهذا هو جوهر عملية توظيف املوارد البشرية، إذ  ،اكنها املناسبةتسارع يف عملية جلبها ووضعها يف أم

يتمثل املغزى األساسي هلا يف وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ويف الزمن املناسب حىت ال تتعطل 
نه عملية ملئ الوظائف الشاغرة يف املؤسسة باملؤهلني هلا من خالل استقطاب أأي . عمليات املؤسسة

ممكن من املوارد البشرية املناسبة من سوق العمل، مث القيام بعملية االختيار والتعيني بغية كرب عدد أ
وقبل أن تقوم املؤسسة . الوصول إىل وضع الرجل الناسب يف املكان املناسب لتحقيق أهداف املؤسسة

ا من املوارد البشرية، مث بيان املواصفات اليت  جيب أن تتوفر يف باالستقطاب تقوم أوال بتحديد احتياجا
شاغل هذه الوظائف عن طرق حتليل الوظيفة وعلى اثر ذلك تقوم املؤسسة باالستقطاب واالختيار 

  ؛والتعيني
 ا إدارة املوارد البشرية من  يعرف جل جذب واستمالة أاالستقطاب بأنه عبارة عن عملية منظمة تقوم 
واليت يتم  ،مواصفات الوظائف الشاغرةكرب عدد ممكن من املرتشحني والذين تتوفر فيهم شروط و أ

جل انتقاء واختيار أفضل املرتشحني ألنه كلما  أوذلك من  ،حتديدها من خالل عملية التحليل الوظيفي
كرب عدد املتقدمني لشغل الوظائف كلما كان ذلك فرصة للمؤسسة من جناح عملية اختيار املوارد البشرية 

الرتقية، النقل، : ومن مصادره ،املناسب يف املكان املناسباملناسبة مما يضمن للمؤسسة وضع الرجل 
 ؛أنواعهامبختلف  واإلعالناتاجلامعات ، مكاتب التشغيل احلكومية واخلاصة 

  دف  يتمثل يفاالختيار والتعيني جمموعة من املراحل والعمليات اليت تلي مباشرة عملية االستقطاب و
هذه العمليات إىل انتقاء أفضل املرشحني الذين تتوافر فيهم الشروط واحملصل عليهم من عملية 
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االستقطاب، فعند قيام املؤسسة باستقطاب عدد كبري من األفراد الراغبني يف العمل فانه يكون أمامها 
  ؛الختيار أفضل املتقدمنيفرصة اكرب 

  اتنمية املوارد البشرية  فتعر ا  بأ  إىلاملوارد البشرية وهي عملية متكاملة وهادفة  إدارةوظيفة تقوم 
املهارات واخلربات والسلوكيات يف كافة اجلوانب واليت تشمل جوانب العمل، اجلانب  األفراد إكساب

 ؛االجتماعي، احلياة الشخصية، اجلوانب الثقافية
 أيمن خالل معرفة نقائص عامليها  املؤسسةل بالتدريب نشاط خمطط ومستمر  وجهود تبذل من ق 

جل تزويد العاملني باملهارات والكفاءات أاملدربني ونوع التدريب من  أيضاواختيار  ،اختيار املتدربني
  ؛املؤسسةزمة لتأدية أعماهلم بصورة صحيحة ومن مثة العمل على رفع كفاءة الوالسلوكيات ال

  احملاضرات، املؤمترات، : منها أساليبتعتمد املؤسسات يف عملية تدريب مواردها البشرية على عدة
، وتدريب احلساسية وكل مؤسسة ختتار الطريقة اإلدارية، احملاكاة، املباريات األدوارالعصف الذهين، متثيل 

 ؛إسرتاجتيتهامع  وتتالءماليت تراها مناسبة 
  من  املؤسسةلبشري بأنه هو أصل غري ملموس يتكون من األفراد العاملني داخل املال ا رأسيتمثل

م واليت من املمكن أن استغلت بالشكل الصحيح أن حتقق  م وخربا م ومعلوما خالل معارفهم ومهارا
من اإلدارة الفعالة  هاكما ميكن،املؤسسة وتعزز من رحبيتها وتنافسيتها وبقائها يف ظل املنافسة الشديدة 

 ؛لإلبداع واالبتكار الذي ميثل ميزة أساسية يف املؤسسات احلديثة
  رأس املال الفكري يتمثل يف كل املوجودات التنافسية اليت تقوم على املعرفة لدعم وتعزيز امليزة التنافسية

وتنمية اإلبداع  واليت تقسم إىل معرفة ضمنية ومعرفة صرحية وكال هاتني املعرفتني تعتمد على دعم 
  ؛.املال الزبوين ورأساملال اهليكلي  ورأسس املال البشري رأويتكون من  واالبتكار

  التغيري هو عملية ناجتة عن جهد بشري، خمطط حيصل بسبب التغريات املتسارعة احلاصلة يف البيئة
ود اليت تعيق حتقيق الداخلية واخلارجية للمؤسسة، هذه األخرية جتعلها أمام العديد من املشاكل والقي

ف البيئي ياألهداف، مما جيعل البحث عن احللول املناسبة أمر حتمي والزم بل ال مفر منه لتحقيق التكي
 ؛وكل هذا سوف يضمن انتقال املؤسسة من حال آنية  إىل حال  مستقبلية أفضل منها

  يعقبه تغري يف أساليب توظيف  أنأخرى جيب  إىل إسرتاتيجيةاملؤسسة من  إسرتاتيجيةأي تغري يف
موارد  إىلمبادئها وثقافتها يف التطبيق وكل أسلوب حيتاج  إسرتاتيجيةالن لكل  ،وتنمية املوارد البشرية

تبحث على الكفاءات واملهارات اجلديدة  أنبشرية تتكيف معه باستمرار ومن مثة وجب على املؤسسة 
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تكوين مواردها البشرية مبا خيدم ويسهل تطبيق  إىلتسعى  أنوعليها  ،اإلسرتاتيجيةاليت تسهل من تطبيق 
  ؛ إسرتاتيجيتها

 اإلسرتاتيجية أو األدوار أوظيمي من خالل التغري يف السلطات نيكون التغري يف اهليكل الت            
توظيف موارد بشرية جديدة تتكيف بالبشرية  مواردهايف تغري  يؤدي إىل تغري يف ذلك وأي األهداف  أو
أساليب حديثة تعتمد على  إىلومن مثة التغري من أساليب التوظيف احلالية  ،هذه التغريات احلاصلة مع

ن تقوم بتنمية أفرادها احلاليني مبا جيعلهم يتقبلون هذا التغيري ويتكيفون معه أو  ،الكفاءات واجلدارات
 ؛بسرعة
 أسلوبالقيادة من خالل التغيري يف القائد يف حد ذاته سوف يعقبة تغري يف  أسلوبالتغري يف  يكون 

ونظرته وفلسفته يف قيادة املؤسسة وحتقيق  أسلوبهالتوظيف والتنمية اخلاص باملوارد البشرية الن لكل قائد 
 ؛األهداف

 ارد البشرية من توظيف وتنمية املو  أساليبالتغري يف ثقافة املؤسسة سوف يعقبة ال حمالة تغري يف  إن
من خالل توظيف موارد بشرية  إالوال يتأتى ذلك  ،كل ثقافة موارد بشرية مناسبة لتطبيقها  أنخالل 

ا عناصر الثقافة املراد  أوجديدة تتماشى مع هذه الثقافة اجلديدة  تكوين املوارد البشرية احلالية الكتسا
ا داخل املؤسسة  ؛العمل 

 حيدث تغريا يف سياسة توظيف وتنمية املوارد البشرية أن نه أوجود تغري يف موارد املؤسسة من ش إن
تقليل نشاطها األمر الذي قد  إىليدفع باملؤسسة  أننه أفحدوث نقصان يف املوارد املالية للمؤسسة من ش

ا التقليل من مواردها البشرية والتقليل من القيام بعمليات التنمية كما ستحاول التقليل من   ،يؤدي 
على التوسع  اإلقدامتكاليف التوظيف والتنمية وحيدث العكس يف حالة زيادة مواردها املالية من خالل 

ا  إىلمما جيعلها حباجة  أعماهلايف  موارد بشرية مناسبة األمر الذي يدفعها بتغيري يف خطط استقطا
وهكذا  ،ج التدريبية الفعالة لتدريب مواردها البشريةووضع الربام وأيضا ،واختيارها للكفاءات واملهارات

مما جيعل قادة املؤسسة يتابعون دائما مستويات  األخرىتغري على مستوى مواردها  أيحيدث مع حدوث 
م للقيام  املناسبة اليت ختص التوظيف والتنمية حىت تتأقلم مع كل  باإلجراءاتالتغري يف موارد مؤسسا

 ؛تغري
 اإلسرتاتيجيةجم عنه تأثري على املؤسسات من ناحية تكوين ين بيئة االقتصادية يف ال التغري إن     

على العكس من حاالت  األعمالخيلق العديد من فرص  األعمالاملناسبة ، فمثال التوسع يف دورة 
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 اإلنفاقزيادة معدل النمو معناه زيادة يف التوسع يف  أنختفيض النشاط ، كما  إىلالكساد الذي يؤدي 
املؤسسة تتغري بتغري هذه  تيجيةاإسرت املؤسسة، وعليه فان  أنشطةللمستهلكني مما ينجر عنه توسع يف 

توظيف وتنمية مواردها البشرية مبا يتالئم مع هذا  تيجيةاإسرت التغري يف  إسرتاتيجيتهاومن بني  ،العوامل
ل وتدريبهم التدريب املناسب مبا ال بد هلا من توظيف املزيد من العما األنشطةففي حالة توسيع  ،التغري

القيام بتدريب عماهلا احلاليني مبا يتناسب مع هذا التغري يف البيئة  وأيضايتناسب ومتطلبات وظائفهم 
مما ينجر عنه تسريح للعمال  األنشطةبعض  إلغاء أووحيدث العكس يف حالة عدم التوسع  ،االقتصادية

 ؛وتثبيط للربامج التنمية ملواردها البشرية
 املؤسسة لتتماشى مع هذه التغريات  إسرتاتيجيةيف تغري النه العمل على أالتغري التكنولوجي من ش إن

تعديالت على نشاط توظيف املوارد  إجراءمن خالل  إالالتكنولوجية احلاصلة وال يكون ذلك ممكنا 
ختيار مبا يسمح من استقطاب املهارات وتغيري طرق اال البشرية من خالل تغيري  نظام االختيار والتعيني

التدريب من خالل تغيري  إسرتاتيجية يفوميتد التغيري ليشمل تغيري  ،املناسبة أماكنهااملناسبة ووضعها يف 
بكل كفاءة  بوظائفهيقوم   أنبرامج تدريبية تتماشى والتطورات التكنولوجية احلديثة حىت يستطيع العامل 

 ؛تجات ذات التقنيات احلديثة املطلوبة يف السوقنامل نتاجإوفعالية ممكنة والعمل على 
 ا  إن ومن مثة التأثري  ،تؤثر على نشاط املؤسسة أنالتغريات اليت حتدث البيئة اخلارجية املباشرة من شأ

يدفع املؤسسة  أننه أ من شنياملستهلك أذواقعلى سياسة التوظيف والتنمية اخلاصة باملوارد البشرية فتغري 
 إىلقد يدفعها  أواملنتجات املطلوبة من قبل املستهلكني  إنتاججل أتدريب مواردها البشرية من  إىل

 أنكما   ،املنتجات املطلوبة يف السوق إلنتاجالالزمة  تاستقطاب أفراد جدد تتوفر فيهم اخلربة واملهارا
تتميز عن غريها من توظيف وتكوين مواردها البشرية حىت  إىلزيادة عدد املنافسني يدفع باملؤسسة 

 .املطلوبة ويف الوقت املناسب اجلودةاملنتجات ذات  إنتاجاملنافسني من خالل 
  النتائج التطبيقية

  : من نتائج  دراسة احلالة اليت متت يف الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز بالشرق اجلزائري اآليت
 حيث بلغ الوسط  ،البيئة الداخلية للمؤسسة بكل أبعاده التغري يف وافق أفراد عينة الدراسة على حمور

  فئة موافق حسب مقياس  إىلوتنتمي هذه النتيجة  0.30واحنراف معياري  3.78احلسايب للمحور ككل 
تم بتحليل بيئتها الداخلية من  أنمما يدل على  ،ليكارت جل معرفة نقاط القوة أالشركة حمل الدراسة 

الثقافة  التغري يف و احتل البعد الرابع وهو بعدالقيام بذلك  أمهيةيدركون العمال  أنكما   ،والضعف
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و يليه يف املرتبة الثانية البعد األول  ، 0.39واحنراف معياري  3.89التنظيمية املرتبة األوىل بوسط حسايب 
لثة البعد ، ويف املرتبة الثا0.38واحنراف معياري 3.82اإلسرتاتيجية بوسط حسايب التغري يف  وهو بعد 

ويف املرتبة الرابعة  ، 0.44واحنراف معياري  3.77القيادة بوسط حسايب التغري يف منط  الثالث وهو بعد
 و أخريا يف املرتبة اخلامسة بعد 0.46واحنراف معياري3.73اهليكل التنظيمي بوسط حسايب  التغري يف بعد

  ؛ 0.43واحنراف معياري 3.67املوارد بوسط حسايب التغري يف
  3.75بلغ الوسط احلسايب للمحور  إذالبيئة اخلارجية  التغري يف عينة الدراسة على حمور أفرادلقد وافق 

الشركة فيها اهتمام بالتغري يف  أنويف هذا دليل على  0.30فئة موافق وباحنراف معياري  إىلوهو ينتمي 
 3.84البيئة االقتصادية بوسط حسايب  بعد التغري يف األوىليف املرتبة  تجاءحيث البيئة اخلارجية، 
 3.77البيئة اخلارجية املباشرة بوسط حسايب التغري يف ويف املرتبة الثانية بعد  ،0.35واحنراف معياري 
 3.74البيئة السياسية والقانونية بوسط حسايب  التغري يف ويف املرتبة الثالثة بعد  ،0.46واحنراف معياري 
واحنراف  3.71البيئة التكنولوجية بوسط حسايب التغري يف  ملرتبة الرابعة بعدويف ا ،0.43واحنراف معياري 

 3.69البيئة االجتماعية والثقافية بوسط حسايب  التغري يف ويف املرتبة اخلامسة بعد ، 0.43معياري 
  ؛0.41واحنراف معياري 

  إن أفراد عينة الدراسة موافقون على حمور توظيف املوارد البشرية حيث بلغ الوسط احلسايب للمحور
ويدل ذلك على صغر  الفروق يف إجابات أفراد العينة مما يدل على أن  0.35وباحنراف معياري  3.84

تم بتنمية مواردها الشركة  أنالشركة هلا اهتمام كبري بتوظيف الرجل املناسب يف املكان املناسب، كما 
فعالة تتماشى مع متطلبات  ةتدريبيالبشرية حيث دائما تقوم بتنميتها بعد كل عملية توظيف وتقدم مادة 

اكما   األداءانطالقا من عملية تقييم  ةالتدريبيا االوظيفة وحتد احتياج املناسبة  واألوقات األماكنختتار  أ
املهارات والسلوكيات  األفراد إكسابمما سيساعد على  ،لتنميةعلى ا لإلشرافاملؤهلني  األفرادوختتار 

وهو  0.30باحنراف معياري  3.93بلغ الوسط احلسايب العام حملور تنمية املوارد البشرية   إذالالزمة، 
  ؛.فئة موافق إىلينتمي 
  الدراسة حماور حول األفراد الجتاهات إحصائية داللة ذات فروق توجد نه الأبينت الدراسة امليدانية 

 إحصائية داللة ذات كما انه ال توجد فروق  ،متغريات اجلنس و املستوى الدراسي و اخلربة إىل تعزى
متغري السن ما عدا حمور تنمية املوارد البشرية فانه توجد  إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه
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 الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائية داللة ذات فروق كما بينت الدراسة أيضا انه توجد. فروق
 ؛متغري مكان العمل إىل تعزى
  املؤسسة وتوظيف املوارد  إسرتاتيجيةموجبة بني التغري يف هناك عالقة ارتباط  أنبينت الدراسة امليدانية

 أيضاوهناك ،  % 27.1ومعامل ارتباط  % 7.4البشرية باملؤسسة حمل الدراسة ومبعامل حتديد بلغ 
عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف اهليكل التنظيمي وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة معامل االرتباط 

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف  أيضاوهناك ، % 13.6ومبعامل حتديد بلغ   % 36.9موجب بلغ 
  % 34.4وجب بلغ منط القيادة وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة معامل االرتباط م

هناك عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف الثقافة التنظيمية  أنكما ،     % 11.8ومبعامل حتديد بلغ 
ومبعامل حتديد  ، % 36.2معامل االرتباط موجب بلغ  وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة

 يف املوارد وتوظيف املوارد البشرية عالقة ارتباط موجبة بني التغري أيضاهناك  أنكما ، % 13.1بلغ 
 ؛% 25.7باملؤسسة حمل الدراسة معامل االرتباط موجب بلغ 

 املؤسسة وتنمية املوارد  إسرتاتيجيةوجود عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف الدراسة امليدانية  أظهرت
ووجود ،  % 7.3ومبعامل حتديد بلغ   % 27موجب بلغ ارتباط عامل مبالبشرية باملؤسسة حمل الدراسة 

عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف اهليكل التنظيمي وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة معامل 
كما توجد عالقة ارتباط موجبة بني ، % 4.4ومبعامل حتديد بلغ   % 21.1االرتباط موجب بلغ 

  % 18.9شرية باملؤسسة حمل الدراسة معامل االرتباط موجب بلغ التغري يف منط القيادة وتنمية املوارد الب
كما بينت وجود عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف الثقافة التنظيمية   ،  % 3.6ومبعامل حتديد بلغ 

ومبعامل حتديد بلغ   % 31.5وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة معامل االرتباط موجب بلغ 
 ؛   % 9.9
 ود عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة االقتصادية وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل وج

ووجود عالقة ارتباط موجبة بني التغري ،  % 7.9ومبعامل حتديد بلغ   % 28.2الدراسة مبعامل ارتباط 
   % 34.5يف االجتماعية والثقافية وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة مبعامل ارتباط 

نه توجد عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة التكنولوجية أكما ، % 11.9ومبعامل حتديد بلغ 
  % 5.9ومبعامل حتديد بلغ   % 24.2دراسة مبعامل ارتباط وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل ال

كما وجود عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة السياسية والقانونية وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة 
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كما توجد عالقة ارتباط موجبة ، % 5.2ومبعامل حتديد بلغ   % 22.9حمل الدراسة  مبعامل ارتباط 
ومبعامل % 42لبيئة املباشرة وتوظيف املوارد البشرية باملؤسسة حمل الدراسة  مبعامل ارتباط بني التغري يف ا

 ؛  % 17.6حتديد بلغ 
  بينت الدراسة وجود عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة االقتصادية وتنمية املوارد البشرية باملؤسسة

، ووجود عالقة ارتباط موجبة بني   % 9.7ومبعامل حتديد   % 31.2حمل الدراسة مبعامل ارتباط 
ومعامل حتديد    % 20.6التغري يف البيئة االجتماعية والثقافية وتنمية املوارد البشرية مبعامل ارتباط  

، ووجود عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة التكنولوجية وتنمية املوارد البشرية مبعامل    4.2%
، ووجود عالقة ارتباط موجبة بني التغري يف البيئة السياسية  % 5ديد ومعامل حت  % 22.4ارتباط 

، ووجود عالقة ارتباط   %3.6ومعامل حتديد  % 18.9والقانونية وتنمية املوارد البشرية مبعامل ارتباط  
ومعامل حتديد   % 31.8موجبة بني التغري يف البيئة اخلارجية املباشرة وتنمية املوارد البشرية مبعامل ارتباط 

 ؛   10.1%
 تأثريالقيام بتحليل البيئة الداخلية ملا له من  وأمهيةالعينة وافقوا على ضرورة  أفراد أنالدراسة  أثبتت  

 أمهيةعلى ، كما وافقوا 0.45وباحنراف معياري  3.77بلغ الوسط احلسايب  إذ األهدافكبري يف حتقيق 
 ؛0.39وباحنراف معياري  3.93القيام بتحليل البيئة اخلارجية اذ بلغ الوسط احلسايب 

  مدى أمهية استعمال حتليل عينة الدراسة وافقوا على  أفراد أنبينت الدراسةSWOT  يف حتليل
على أيضا ، ووافقوا 42. 0وباحنراف معياري  71. 3بلغ الوسط احلسايب  إذالبيئة الداخلية واخلارجية 

 ؛0.41واالحنراف املعياري  3.81أمهية العنصر البشري باملؤسسة إذ بلغ الوسط احلسايب 
  إذاملوارد البشرية  إدارةاملواصفات املطلوبة يف مدير  على عينة الدراسة وافقوا  أفراد أنبينت الدراسة 

وهي املواصفات الفكرية واملهارية والسلوكية  3.65واالحنراف املعياري  3.73بلغ الوسط احلسايب 
 والقيادية؛ واإلدارية
  وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب أمهيةعينة الدراسة موافقون على  أفراد أنبينت الدراسة 

االختبارات يف  أمهيةعلى  أيضا، ووافقوا 0.39وباحنراف معياري  3.82بلغ الوسط احلسايب حيث 
حتتل  االختبارات أن إىلمما يشري  0.39واالحنراف املعياري  3.76حيث بلغ الوسط احلسايب  املؤسسة

الكبرية هلا يف عملية اختاذ قرارات التعيني وما يعقب ذلك من أثر  لألمهيةمكانة داخل املؤسسة نظرا 
 ؛املوارد البشرية إدارةاجيايب على خمتلف وظائف 
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  بلغ الوسط  إذوافقوا على أمهية حتديد االحتياجات التدريبية سة عينة الدرا أفراد أنأثبتت الدراسة
املؤسسة تركز على حتديد االحتياجات  أنمما يدل على  ،0.35وباحنراف معياري  3.89سايب احل

املعنيني بالتدريب ومعرفة أسلوب التدريب وكذلك حل مجيع املشكالت على   األفرادالتدريبية يف معرفة 
 ؛كافة املستويات

 عينة الدراسة مدركون ألمهية إجراء تقييم للتدريب ملا له من فوائد عديدة، اذ  أفراد أنالدراسة  أثبتت
،   0.23حنراف معياري واال 3.93 الوسط احلسايب حيث بلغ  أمهية تقييم التدريبعلى   األفرادوافق 

 3.99الوسط احلسايب بلغ ف املقدمة يف اجلانب النظري،  التدريبعلى  خمتلف مشكالت كما وافقوا 
 ؛0.38واالحنراف املعياري 

  تم بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة إذ بينت الدراسة إىل أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أن املؤسسة 
، وهو مؤشر جيد يدل على مدى تقدم املؤسسة يف 0.46وباحنراف معياري 3.69بلغ الوسط احلسايب 

 ثة للتأقلم مع التغريات البيئية؛تطبيق األساليب اإلدارية احلدي
  نه توجد عالقة ارتباط موجبة بني إدارة اجلودة الشاملة وتوظيف املوارد البشريةأبينت الدراسة امليدانية. 
كما أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني إدارة اجلودة الشاملة ،   %41.5بلغ معامل االرتباط سبريمان  إذ

 ؛%31.3معامل االرتباط سبريمان وتنمية املوارد البشرية لبلوغ 
  تم  أنعينة الدراسة موافقون على  أفرادبينت الدراسة امليدانية أن املؤسسة هلا توجه إلدارة املعرفة إذ 

 3.68بلغ الوسط احلسايب  إذبعمليات اكتشاف املعرفة وتوليدها ونقلها وختزينها واحلفاظ عليها 
 ؛0.40واالحنراف املعياري 

 امليدانية  وجود عالقة ارتباط موجبة بني إدارة املعرفة وتوظيف املوارد البشرية حيث  أظهرت الدراسة
، كما أظهرت أيضا وجود عالقة ارتباط موجبة بني إدارة املعرفة  %44بلغ معامل االرتباط سبريمان 

  . %37.3وتنمية املوارد البشرية حيث بلغ  معامل االرتباط سبريمان 
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 الدراسة وآفاق  اقتراحات

  اقتراحات الدراسة
ة على توظيف وتنمية املوارد البشرية بالشركة يثر التغريات البيئأمن خالل هذه الدراسة املتمثلة يف دراسة 

  :اجلزائرية للكهرباء والغاز بالشرق اجلزائري، فان الباحث يوصي باآليت
  حد العوامل املؤدية إىل حتقيق األهداف ألنه يكشف علن مواطن القوة أيعترب حتليل البيئة الداخلية

على فومن مثة إمكانية االستفادة من نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف، لذلك  ،والضعف يف املؤسسة
يف الوقت املناسب املؤسسات اجلزائرية وخاصة منها الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز القيام بذلك 

 ؛من خالل تدريب األفراد القائمني بذلك وإعطائهم الصالحيات الالزمة لذلك وباستعمال أفراد أكفاء
  إن حتليل البيئة اخلارجية يهدف إىل معرفة أهم الفرص والتهديدات املتاحة أمام املؤسسات

على املؤسسات وخاصة منها فوعليه  ،ومن مثة إمكانية اقتناص الفرص وتفادي التهديدات ،وإمكانية
الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز أن تقوم بتفعيل هذا التحليل وإعطائه األمهية املرموقة وإدراجه ضمن 

وخاصة من خالل دعم اإلدارة  التحليل االسرتاتيجي هلا وختصيص األفراد األكفاء واملوارد الالزمة لذلك
 ؛العليا لذلك
 تم باألفراد باملورد األكثر أمهية تعد إدارة املوارد البشرية ك ا  القلب النابض يف املؤسسات ذلك أ

على املؤسسات اجلزائرية وخاصة منها الشركة  ينبغي هواألكثر تأثريا على حتقيق األهداف لذلك فان
اجلزائرية للكهرباء والغاز أن تويل االهتمام البالغ هلذه اإلدارة من حيث املكانة يف اهليكل التنظيمي 

ال هلا  ،واملسامهة يف اختاذ القرارات وجعلها إدارة إسرتاتيجية للمؤسسات ويتأتى ذلك من خالل فتح ا
 ؛للمشاركة يف القيام بتحليل البيئة الداخلية واخلارجية واملسامهة يف صنع اإلسرتاتيجية واختاذ القرارات

 لبشرية والوصول إىل فكرة وضع الرجل تتمثل املهمة األوىل إلدارة املوارد البشرية يف توظيف املوارد ا
املناسب يف املكان املناسب ويف الزمن املناسب حىت تستغل املؤسسة كل نقاط القوة وتقتنص كل 

املؤسسات اجلزائرية ومنها الشركة اجلزائرية للكهرباء  فعلىوعليه  ،الفرص املتاحة أمامها وبدون أي تأخر
تم  وميكن ذلك من خالل  ،وقت املناسب وامليزانية املناسبة لذلكذه الوظيفية وختصيص الوالغاز أن 

ا  أوسعاختيار األفراد األكفاء للقيام بذلك ومنح القائمني بذلك صالحيات  وخاصة زيادة عالقا
 ؛باإلدارات األخرى
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  على املؤسسات اجلزائرية عامة والشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز خاصة أن تقوم بالتنويع يف طرق
ستقطاب املناسبة وعدم االعتماد على مصدر واحد فقط، وتدريب األفراد للقيام بتصميم الربامج اال

 االستقطابية املناسبة؛
  أن تقوم باختيار الطرق احلديثة ومنها الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز  على املؤسسات اجلزائرية

املناسبة حبيث يكون االختيار على أساس للمفاضلة بني املتقدمني لشغل الوظيفية وإجراء االختبارات 
 املهارات واجلدارات الن ذلك هو األساس يف سبيل حتقيق األهداف؛

  تقوم  أنالبشرية وعليه فانه جيب على املؤسسات اجلزائرية  املواردإن أهم استثمار هو االستثمار يف
ن حتسن أنيات املناسبة لذلك و ن ختصص امليزاأو  ،بتدريب مواردها البشرية بشىت أنواع التدريب املتاحة

من ذلك هو نقل املتدربني للتدريب يف  واألحسنبل  ،عملية اختيار املدربني واملتدربني وأماكن التدريب
 ؛خارج الشركة واستعمال أخصائيني وذوي اخلربات املناسبة أماكن
 الفعالية يف تنمية  إىلحسن اختيار املدربني واملتدربني وأماكن التدريب ال يكفي وحدة للوصول  إن

م أاملوارد البشرية بل ال بد من اختيار املادة التنموية املناسبة املقدمة لألفراد من  جل تغيري سلوكيا
تكون  أنك من خالل الرتكيز على وعليه فانه ال بد على املؤسسات مراعاة ذل ،وأدائهم حنو األفضل

 ؛املادة التعليمية تتماشى ومتطلبات شغل الوظيفية
 ب على املؤسسات متابعة وتقييم نتائج الربامج التدريبية خالل كل مراحل العملية التدريبية وبعد جي

الربامج حققت  أنمن  التأكداملوكلة هلم من اجل  لألعمالاالنتهاء من التدريب وحىت مزاولة العمل 
 أهدافها أم ال  من اجل اختاذ اإلجراءات املناسبة؛

  تقوم بصياغة  أنوخاصة منها الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز جيب على املؤسسات اجلزائرية
مرنة تستجيب للتغريات البيئة الداخلية واخلارجية الن ذلك جيعل هلا القدرة على التغيري فيها  إسرتاتيجية

 تغري؛ أيللتكيف مع 
  تغريات حتسن اختيار اهليكل التنظيمي املناسب الذي يكون مرنا لل أنعلى املؤسسات اجلزائرية

استعماهلا للهيكل  أنوال شك  ،البيئية وال يعيق نشاطات املؤسسة وال يعطل من سرعة اختاذ القرارات
 ؛املختلط سوف يكون أفضل
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 ن يتبعوا أساليب قيادية حديثة وخاصة أو  ،على قادة املؤسسات اجلزائرية أن يستثمروا يف األفراد
لدى األفراد والقيام مبشاركة األفراد يف اختاذ القرارات  القيادة التحويلية وخاصة القيام بتشجيع اإلبداع
 باملؤسسة ليصبح عنصرا هام يوىل هلا الوالء التام؛

  تمع الذي تعمل فيه وال جيب على املؤسسات اجلزائرية إرساء ثقافة قوية مستنبطة من واقع ا
تمع والعمل على إكساب األفراد اجلدد لثقافة املؤسسة حىت يستطيعون االندماج  تكون دخليه عن ا

 بسرعة داخل املؤسسة؛
  على املؤسسات اجلزائرية العمل على توفري املوارد املالية واملادية و البشرية الالزمة ملزاولة األنشطة

هذه املوارد للعمل على عالجه قبل فوات  وحتقيق األهداف وان تراقب النقص الذي قد حيث يف احد
 األوان؛
  اجلزائرية عامة والشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز مراقبة التغريات اليت حتدث يف على املؤسسات
ا ،و يف هيكلها تيجيتهااإسرت  و يف موردها ومن مثة القيام بإجراء  ،و يف ثقافتها ،و يف أسلوب قياد

 تيجيتها اخلاصة بالتوظيف أو بتنمية مواردها البشرية؛االتغريات الالزمة يف إسرت 
  سسات اجلزائرية عامة والشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز مراقبة التغريات اليت حتدث يف على املؤ

ا  بيئتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والتكنولوجية ملا له من تأثري على نشاطا
 وخاصة منها توظيف وتنمية املوارد البشرية؛

  الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز مراقبة التغريات اليت حتدث يف على املؤسسات اجلزائرية عامة و
و يف الزبائن  واختاذ اإلجراءات املناسبة أبيئتها اخلارجية املباشرة كالتغري يف املنافسني أو التغري يف املوردين 

 ملا له من أثر على توظيف وتنمية املوارد البشرية؛
 ام البالغ لالستثمار يف املوارد البشرية من خالل التعليم على صناع القرار باجلزائر أن يولوا اال

وهلا ثقافة قوية  مهيمنةذلك جيعل من بيئة املؤسسات  ألنوالصحة وتوفري كافة متطلبات احلياة 
 وتستطيع بذلك أن جتد يف سوقها املوارد البشرية املؤهلة واملاهرة؛

  امعي مبحيط املؤسسات اجلزائرية حبيث تكون يربطوا التعليم اجل أنجيب على صناع القرار باجلزائر
 هناك ختصصات مهنية تستطيع العمل بعد ذلك بكل كفاءة وفعالية؛
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 الدراسة وآفاق  اقتراحات

  ضرورة قيام املؤسسات اجلزائرية بفتح الباب أمام الطلبة يف اجلامعات من اجل إقامة الرتبصات
ظيفهم واالستفادة وإجراء التكوينات اليت تراها املؤسسات مناسبة حىت تتمكن بعد خترجهم من تو 

 .منهم
 آفاق الدراسة

  :إن هذه الدراسة تفتح آفاقا عديدة لدراسات مستقبلية منها
 إدارة املعرفة على تنمية الكفاءات البشرية ؛ 
 توظيف وتنمية القيادة التحويلية وأثرها على فاعلية توظيف املوارد البشرية؛ 
 أثر عمليات املوارد البشرية يف ظل اقتصاد املعرفة؛ 
 التوظيف باجلدارات وأثره على فاعلية حتديد االحتياجات التدريبية؛ 
 تنمية املوارد البشرية وأثرها على املواطنة التنظيمية. 
 اإلبداع اإلداري وأثره على تنمية املوارد البشرية؛ 
 أمهية فرق العمل يف تنمية املوارد البشرية؛ 
 لموارد البشرية؛حتليل بيئة املؤسسة وأثره على التوظيف االلكرتوين ل 
 تنمية املوارد البشرية ودورها يف تفعيل اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية؛ 
 التدريب االلكرتوين للموارد البشرية يف ظل التغريات التكنولوجية. 
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 أداة الدراسة) 1(الملحق
  

 :تحية طيبة وبعد
يف العلوم  دكتوراهأطروحة  معد للقيام بإعدادالسادة والسيدات األفاضل نضع بني أيديكم استبيان      

 ." في المؤسسة على توظيف وتنمية الموارد البشريةالتغيرات البيئية أثر " بعنوان االقتصادية
موضوعية مبا يسهم يف بكل ونأمل منكم مساعدتنا مبعلوماتكم وخربتكم واإلجابة على األسئلة بدقة و     

       ستصرحون به من معلومات لن تستخدم إال ألغراض البحث  ونؤكد لكم أن كل ما ،حتسني البحث العلمي
  .وستحول إىل مؤشرات رقمية تستخدم يف التحليل فقط ،العلمي

  .يف األخري لكم منا كل الشكر والتقدير على وقتكم وجهدكم وحسن تعاونكم                
        

   

  2015- 2014: السنة الجامعية                                                         
 

  فريد خميلي: الباحث                        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المالحق
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  في الخانة التي توافق رأيكم) ×(الرجاء وضع عالمة
 

  البيانات الشخصية : القسم األول
  

 ذكر                                              أنثى           :الجنس -1
 
 50اكرب من            50إىل  41من            40إىل  35فأقل                  من 35             :العمر -2

 
 

 
بكالوريا فأقل                      ليسانس                             مهندس دولة                     :المستوى التعليمي -3

                       دكتوراه                         ماجستري      ماسرت                  
  

                                                                           
 10أكرب من                        10إىل  5من                   5اقل من     الخبرة المهنية  -4

 
  ....................................................  :والية العمل -5

 
 

 محاور الدراسة: القسم الثاني
 

  :ويشمل التغير في األبعاد اآلتية: التغير في البيئة الداخلية: األولالمحور 

 العبــــارة الرقم
غري موافق 

 بشدة
غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 بشدة

   اإلستراتيجية : البعد األول
       للمؤسسة أهداف ورسالة واضحة املعامل قابلة للتجسيد 1
       إلسرتاتيجية املؤسسة القابلية للتغري من وقت آلخر حسب الظروف 2
       تغري املؤسسة من إسرتاتيجيتها نتيجة للتغري يف بيئتها 3
       بضرورة التغيريينبغ التغري يف إسرتاتيجية املؤسسة من قناعة املدير  4
       املنوطة به األهدافاملؤسسة  إسرتاتيجيةحيقق التغري يف  5

  الهيكل التنظيمي : البعد الثاني
       يوجد يف املؤسسة هيكل تنظيمي غري معقد حيقق األهداف  1
     يسهل اهليكل التنظيمي للمؤسسة عمليات االتصال بني الرئيس  2
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  واملرؤوسني
       للمؤسسة باملرونة أمام التغريات البيئيةيتميز اهليكل التنظيمي  3
       تقوم املؤسسة بتغيري هيكلها ملواجهة التغريات البيئة  4
        األهدافمي  دائما حيقق يالتغري يف اهليكل التنظ إن 5

  نمط القيادة : البعد الثالث

       يتمتع قائدي مبواصفات ومهارات القيادة الناجحة 1

       يهتم القائد حبل كل املشكالت يف الوقت املناسب  2
الذي متر به املؤسسة بتغري املوقف أسلوب قيادتهيغري قائدي من  3       
      لقائدي القدرة على مواجهة التغريات البيئية وإجياد احللول املناسبة هلا 4
       واالستفادة منهاأثق يف قدرة قائدي على مواجهة كل التغريات البيئية  5

  الثقافة التنظيمية: البعد الرابع
       للمؤسسة ثقافة تنظيمية قوية متكنها من حتقيق األهداف 1
ا 2        ثقافة املؤسسة مشتقة من واقع البيئة اليت تعمل 
       تغري املؤسسة من ثقافتها التنظيمية لتستجيب ملتطلبات التغيري البيئي 3

4 
املؤسسة برتسيخ الثقافة اجلديدة لدى العمال عن طريق مشاركة تم 

  العمال فيها
     

       حيقق التغري يف الثقافة التنظيمية األهداف اليت سطرت له  5
  الموارد: البعد الخامس

       يوجد باملؤسسة عمال ذوي خربات ومهارات عالية  1
       أهدافهاتتوفر املؤسسة على موارد مالية تساعدها على حتقيق  2
       األعمالتتوفر املؤسسة على املعدات واآلالت الالزمة الجناز  3

4 
تقوم املؤسسة بتغيري مواردها البشرية آو املالية آو املعدات واآلالت مبا 

  يساعدها على مواجهة التغيريات البيئية
     

       املؤسسة التغري يف مواردها استغالال امثالتستغل  5
  ويشمل التغير في األبعاد اآلتية: البيئة الخارجية التغير في: المحور الثاني

 العبــــارة الرقم
غري موافق 

 بشدة
غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 بشدة

  البيئة االقتصادية :  البعد األول

1 
معدالت الفائدة لوضع ترصد املؤسسة باستمرار التغري يف 

  االسرتاتيجيات املناسبة هلذه التغريات
     

تم املؤسسة بالتغري يف معدل التضخم املوجود يف االقتصاد ملا له من  2
  تأثري على نشاطها
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3 
تتابع املؤسسة باهتمام التغري يف معدل النمو االقتصادي  وتضع 

  االسرتاتيجيات املناسبة للتكيف معه
     

4 
تم املؤسسة مبتابعة التغريات احلاصلة على مستوى امليزان التجاري 

ا نتيجة لتغريه   وتغري  من سياسا
     

5 
ا  تم املؤسسة بالتغريات احلاصلة يف الناتج القومي  وتضع  اسرتاتيجيا

  وفقا هلذا التغري
     

  والثقافيةالبيئية االجتماعية :  البعد الثاني

1 
دائما على حتليل بيئتها االجتماعية لتستفيد من الفرص  تعمل املؤسسة

  ولتواجه التهديدات فيها
     

تراقب املؤسسة دائما درجة التحضر املوجودة يف بيئتها ملعرفة مدى  2
  تغريها

     

3 
ترصد املؤسسة العادات والتقاليد والتغريات احلاصلة عليهما الستفادة 

  منها 
     

مبعرفة املستوى التعليمي والثقايف للمجتمع اليت تعمل فيه تم املؤسسة  4
  وتتابع التغريات احلاصلة فيهما لالستفادة منها

     

5 
ان جناح املؤسسة يف حتقيق اهدافها مرتبط مبدى معرفة التغريات 

  االجتماعية والثقافية ووضع االسرتاتيجيات املناسبة لالستفادة منها
     

  البيئة التكنولوجية : البعد الثالث

جية و تقوم املؤسسة بتحليل بيئتها التكنولوجية الستغالل الفرص التكنول 1
  بة عن ذلكتومواجهة التهديدات املرت 

     

       ترصد املؤسسة التغري احلاصل يف التكنولوجيا ملا له من تأثري على الطلب 2

من  اإلنتاجيةالتغري يف التكنولوجيا يؤدي اىل تغيري يف العمليات  إن 3
 خالل استخدام تقانة حديثة 

     

       تغري املؤسسة من أساليب انتاجها ملسايرة التغريات التكنوجلية 4

ان التغري يف التكنولوجيا يؤدي اىل تغري يف نظم دعم القرارات يف  5
  املؤسسة

     

  السياسية والقانونية البيئة: البعد الرابع

1 
حتلل املؤسسة وباستمرار بيئتها السياسية والقانونية للتماشي معها 

  واالستفادة منها
     

2 
ترصد املؤسسة التغري يف النظام السياسي وفلسفة احلكومة ملا له من 

  تأثري على نشاطها
     

       يزيد من فرص جناح املؤسسة  األميناالستقرار  أن 3
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4 
تم املؤسسة باستمرار  التغري احلاصلة يف قوانني العمل واالستثمار 

  لتطبيقها 
     

5 
تويل املؤسسة اهتمام بالغا بتطبيق قوانني محاية املستهلك ومحاية البيئة 

ما وذلك فانه تتابع دائما  حىت ال تتعارض مع النقابات اخلاصة 
  .واحلركاتالتغريات احلاصلة يف هذه القوانني 

     

  البيئة الخارجية المباشرة: البعد الخامس
       تدرس املؤسسة التغريات احلاصلة يف أذواق زبائنها لتلبيتها 1
       تسعى املؤسسة إىل استيعاب الطلب املتزايد  2
       تدرس املؤسسة إمكانية استغالل تكنولوجيا جديدة لتلبية رغبات زبائنها 3
       للمؤسسة قدرة عالية تساعدها على التفاوض مع املوردين  4
       تقوم املؤسسة بدراسة التغريات اليت قد حتصل يف قوة تفاوض مورديها 5

  توظيف الموارد البشرية: المحور الثالث

 العبــــارة الرقم
غري موافق 

 بشدة
غري 
 موافق حمايد موافق

موافق 
 بشدة

ادف املؤسسة إىل  1        توظيف الكفاءات واملهارات للعمل 

جذب اكرب عدد  إىلتضع املؤسسة برنامج استقطاب فعال  يهدف  2
  ممكن من الكفاءات واملهارات

     

3 
عن  باإلعالنتعتمد املؤسسة على مصادر االستقطاب اخلارجي وتقوم 

ا        الوظائف الشاغرة 

لطلب الوظيفة يكون على أساس إن عملية االختيار بني املتقدمني  4
  املطابقة ملواصفات الوصف الوظيفي املعمول به

     

5 
تضع املؤسسة عند اختيار املتقدمني اختبارات مناسبة تتماشى 

       ومواصفات شغل الوظيفة

6 
تقوم املؤسسة بإجراء املقابلة مع املتقدمني لشغل الوظيفة وتعتربها أساس 

  لعملية التعيني
     

7 
أرى أن املؤسسة جنحت يف وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب 

       .ويف الزمن املناسب

  تنمية الموارد البشرية: المحور الرابع

غري موافق  العبــــارة الرقم
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

       تقوم املؤسسة بتنمية مواردها البشرية بعد كل عملية توظيف 1
     دف عملية التنمية إىل إكساب األفراد املهارات والسلوكيات املناسبة  2
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  ملتطلبات الوظيفية
       البشريةختتار املؤسسة األماكن واألوقات املناسبة إلجراء تنمية ملواردها  3

4 
تتماشى املادة التدريبية املقدمة يف برامج تنمية املوارد البشرية مع 

       متطلبات شغل الوظيفية

       املؤهلني للقيام بعملية تنمية مواردها البشرية األفرادختتار املؤسسة  4

6 
ا التدريبية انطالقا من نتائج تقييم أداء  تقوم املؤسسة بتحديد احتياجا

مواردها البشرية وبالتايل فهي ختتار  األفراد الذين خيضعون للتدريب 
  بنجاح

     

7 
األفراد حتسنت بعد عمليات التنمية مما يدل أرى أن أداء وسلوكيات 

   على جناح املؤسسة يف براجمها اخلاصة بتنمية مواردها البشرية
     

  

  

  إعداد الباحث: المصدر
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 SONELGAZالهيكل التنظيمي للمديرية العامة ) 02(الملحق
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الباحث باالعتماد على وثائق الشركة إعداد: المصدر

 
  

  SONELGAZالمديرية العامة لـ 

 مديرية المالية والمحاسبة

 مساعد مكلف باألمن الداخلي 

  بالحمايةمساعد مكلف 

 مساعد مكلف بأنظمة اإلعالم

مكلف بالشؤون القانونيةمساعد   مساعد المدير  

 مكلف باالتصال

 مكلف بالرقابة 

                   CREGمكلف بالعالقات مع 
 )لجنة ضبط الطاقة والغاز( 

 قسم الموارد البشرية

التقنية للكهرباءالمديرية   

 المديرية التقنية للغاز

 مديرية االنجازات الكبرى

SDE   :توزيع الجزائر  
SDC  :توزيع الوسط  
SDE :توزيع الشرق  

 األمين العام

 قسم العالقات العامة مديرية التسويق والتجارة
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  حول محور التغير في البيئة الداخليةالتكرارات المتعلقة بإجابات أفراد العينة  )03(الملحق 

 
  البعد األول

 
5  4  3  2  1  

 غري
 موافق
 بشدة

2 
 غري
 موافق
 بشدة

1 
 غري
 موافق
 بشدة

0 
 غري
 موافق
 بشدة

0 
 غري
 موافق
 بشدة

1 

 غري
 غري 9 موافق

 غري 5 موافق
 غري 1 موافق

 غري 1 موافق
 10 موافق

 24 حمايد 11 حمايد 24 حمايد 27 حمايد 26 حمايد
 32 موافق 40 موافق 31 موافق 24 موافق 24 موافق
 موافق
 بشدة

 موافق 19
 بشدة

 موافق 23
 بشدة

 موافق 24
 بشدة

 موافق 28
 بشدة

13 

Total 80 Total 80 Total 80 Total 80 Total 80 
  البعد الثاني 
5  4  3  2  1  

 غیر

 موافق

 بشدة

4 

 غیر

 موافق

 بشدة

2 

 غیر

 موافق

 بشدة

 19 محاید 3
 غیر

 موافق
7 

 غیر

 موافق
13 

 غیر

 موافق
10 

 غیر

 موافق
 25 محاید 33 موافق 7

 16 محاید 22 محاید 20 محاید
 موافق

 بشدة
 33 موافق 28

 Total 80 29 موافق 33 موافق 27 موافق
 موافق

 بشدة
15 

 موافق

 بشدة
16 

 موافق

 بشدة
13 

 موافق

 بشدة
25   Total 80 

Total 80 Total 80 Total 80     
 البعد الثالث
5  4  3  2  1  

 غیر

 موافق

 بشدة

2 

 غیر

 موافق

 بشدة

2 

 غیر

 موافق

 بشدة

1 
 غیر

 موافق
1 

 غیر

 موافق
3 

 غیر

 موافق
18 

 غیر

 موافق
18 

 غیر

 موافق
 25 محاید 15 محاید 9

 34 موافق 40 موافق 12 محاید 16 محاید 16 محاید

 18 موافق 24 موافق 37 موافق 31 موافق 31 موافق
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 المـــــــالحــــــــــق

 بشدة بشدة

 موافق

 بشدة
13 

 موافق

 بشدة
13 

 موافق

 بشدة
21 Total 80 Total 80 

Total 80 Total 80 Total 80     
 البعد الرابع

 
5  4  3  2  1  

 غیر

 موافق

 بشدة

4 

 غیر

 موافق

 بشدة

 12 محاید 12 محاید 3

 غیر

 موافق

 بشدة

3 

 غیر

 موافق
11 

 غیر

 موافق
 37 موافق 37 موافق 10

 غیر

 موافق
9 

 20 محاید 15 محاید
 موافق

 بشدة
31 

 موافق

 بشدة
 25 محاید 31

 29 موافق Total 80 Total 80 31 موافق 27 موافق

 موافق

 بشدة
23 

 موافق

 بشدة
16     

 موافق

 بشدة
14 

Total 80 Total 80     Total 80 

 البعد الخامس
5  4  3  2  1  

 غیر

 موافق

 بشدة

3 

 غیر

 موافق

 بشدة

3 
 غیر

 موافق
10 

 غیر

 موافق
7 

 غیر

 موافق
11 

 غیر

 موافق
14 

 غیر

 موافق
 25 محاید 14 محاید 23 محاید 10

 34 موافق 26 موافق 24 موافق 21 محاید 22 محاید

 35 موافق 21 موافق
 موافق

 بشدة
23 

 موافق

 بشدة
33 

 موافق

 بشدة
10 

 موافق

 بشدة
20 

 موافق

 بشدة
11 Total 80 Total 80 Total 80 

Total 80 Total 80       
 

  spssإعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
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 المـــــــالحــــــــــق

  
 حول محور التغير في البيئة الخارجيةالتكرارات المتعلقة بإجابات أفراد العينة ) 04(الملحق 

 البعد االول
5  4  3  2  1  

 غري
 موافق
 بشدة

1 
 غري

 موافق
 بشدة

1 
 غري

 موافق
 بشدة

 18 حمايد 1
 غري

 موافق
 بشدة

1 

 غري
 موافق

 غري 5
 موافق

 غري 5
 موافق

 غري 41 موافق 5
 موافق

9 

 19 حمايد 26 حمايد 19 حمايد
 موافق
 25 حمايد 21 بشدة

 30 موافق Total 80 31 موافق 32 موافق 31 موافق
 موافق
 موافق 24 بشدة

 موافق 16 بشدة
 موافق   24 بشدة

 15 بشدة

Total 80 Total 80 Total 80   Total 80 
 البعد الثاني
5  4  3  2  1  

 غري
 موافق
 بشدة

3 
 غري

 موافق
 بشدة

 غري 3
 غري 10 موافق

 غري 3 موافق
 9 موافق

 غري
 غري 14 موافق

 20 حمايد 18 حمايد 23 حمايد 10 موافق

 39 موافق 35 موافق 24 موافق 21 حمايد 22 حمايد

 موافق 35 موافق 21 موافق
 بشدة

 موافق 23
 بشدة

 موافق 24
 بشدة

12 

 موافق
 موافق 20 بشدة

 Total 80 Total 80 Total 80 11 بشدة

Total 80 Total 80       
 البعد الثالث
5  4  3  2  1  

 غري
 11 موافق

 غري
 موافق
 بشدة

 غري 2
 غري 8 موافق

 غري 3 موافق
 15 موافق

 غري 29 حمايد
 18 حمايد 18 حمايد 30 حمايد 7 موافق

 30 موافق 32 موافق 24 موافق 24 حمايد 20 موافق
 17 موافق 27 موافق 18 موافق 32 موافق 20 موافق
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 المـــــــالحــــــــــق

 بشدة بشدة بشدة بشدة

Total 80 
 موافق
 Total 80 Total 80 Total 80 15 بشدة

  Total 80       
 البعد الرابع

 
5  4  3  2  1  

 غري
 9 موافق

 غري
 10 موافق

 غري
 5 موافق

 غري
 6 موافق

 غري
 7 موافق

 28 حمايد 15 حمايد 30 حمايد 21 حمايد 30 حمايد
 32 موافق 30 موافق 22 موافق 34 موافق 24 موافق
 موافق
 موافق 17 بشدة

 موافق 15 بشدة
 موافق 23 بشدة

 موافق 29 بشدة
 13 بشدة

Total 80 Total 80 Total 80 Total 80 Total 80 
          

 البعد الخامس
5  4  3  2  1  

 غري
 موافق
 بشدة

3 
 غري

 موافق
 بشدة

1 
 غري

 موافق
 بشدة

2 
 غري

 موافق
 بشدة

1 
 غري

 موافق
 بشدة

3 

 غري
 8 موافق

 غري
 6 موافق

 غري
 5 موافق

 غري
 1 موافق

 غري
 4 موافق

 24 حمايد 15 حمايد 16 حمايد 29 حمايد 24 حمايد
 35 موافق 31 موافق 38 موافق 33 موافق 26 موافق
 موافق
 موافق 19 بشدة

 موافق 11 بشدة
 موافق 19 بشدة

 موافق 32 بشدة
 14 بشدة

Total 80 Total 80 Total 80 Total 80 Total 80 
  spssعلى برنامج  باالعتمادالباحث  إعداد: المصدر

  حول محور توظيف الموارد البشريةالتكرارات المتعلقة بإجابات أفراد العينة ) 05(الملحق 
7  6  5  4  3  2  1  

 موافق غري
 بشدة

2 
 غري

 موافق
1 

 غري
 موافق
 بشدة

1 
 غري

 موافق
2 

 غري
 موافق

 9 حمايد 2
 غري

 موافق
5 

 27 حمايد 3 موافق غري
 غري

 موافق
 21 حمايد 35 موافق 36 حمايد 24 حمايد 7

 36 موافق 30 موافق 30 حمايد 42 موافق 19 حمايد
 موافق
 بشدة

 33 موافق 36

 21 موافق Total 80 6 موافق 24 موافق 26 موافق 10 موافق 39 موافق
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 بشدة بشدة بشدة بشدة

 موافق
 بشدة

17 Total 80 
 موافق
 بشدة

16 Total 80 Total 80 
    

Total 80 

Total 80     Total 80                 
                            

 spssعلى برنامج  باالعتمادالباحث  إعداد: المصدر

  
  حول محور تنمية الموارد البشريةالتكرارات المتعلقة بإجابات أفراد العينة ) 06(الملحق 

 
7  6  5  4  3  2  1  

 غري
 موافق
 بشدة

 22 حمايد 1
 غري

 موافق
 بشدة

 20 حمايد 2
 غري

 موافق
4 

 غري
 موافق

1 
 غري

 موافق
6 

 غري
 موافق

 40 موافق 2
 غري

 موافق
 22 حمايد 8 حمايد 22 حمايد 37 موافق 6

 13 حمايد
 موافق
 بشدة

 26 حمايد 18
 موافق
 بشدة

 31 موافق 38 موافق 39 موافق 23

 Total 80 32 موافق Total 80 46 موافق
 موافق
 بشدة

15 
 موافق
 بشدة

33 
 موافق
 بشدة

21 

 موافق
 بشدة

18   
 موافق
 بشدة

14   Total 80 Total 80 Total 80 

Total 80     Total 80                 
                            

 
  spssعلى برنامج  باالعتمادالباحث  إعداد: المصدر

  البيئة الداخلية  التكرارات المتعلقة بإجابات أفراد العينة حول أهمية تحليل)07(الملحق
5  4  3  2  1  

 غري 22 حمايد
 2 موافق

 غري
 موافق
 بشدة

 غري 1
 غري 7 موافق

 3 موافق

 غري 21 حمايد 55 موافق
 15 حمايد 29 حمايد 8 موافق

 موافق
 32 موافق 24 موافق 23 حمايد 54 موافق 3 بشدة

80 Total موافق 
 موافق 32 موافق 3 بشدة

 موافق 20 بشدة
 30 بشدة

  80 Total  16 Total 80 Total 80 
    Total 80     

  spssعلى برنامج  باالعتمادالباحث  إعداد: المصدر
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 التكرارات المتعلقة بإجابات أفراد العينة حول أهمية تحليل البيئة الخارجية)08(الملحق 
5  4  3  2  1  

 10 حمايد 3 موافق غري
 غري

 1 موافق
 موافق غري

 3 بشدة
 غري

 2 موافق

 22 حمايد 8 موافق غري 12 حمايد 37 موافق 21 حمايد

 موافق 39 موافق
 53 موافق 24 حمايد 34 موافق 33 بشدة

 موافق
 Total 80 17 بشدة

 موافق
 31 موافق 33 بشدة

موافق 
 3 بشدة

Total 80   Total 80 موافق 
 بشدة

14 Total 80 

      Total 80   
  
  

  spssعلى برنامج  باالعتمادالباحث  إعداد: المصدر
  
  

  SWOTبمدى استعمال تحليل همية أ حولالتكرارات المتعلقة بإجابات أفراد العينة )09(الملحق 
5  4  3  2  1  

 موافق غري
 موافق غري 3 بشدة

 غري 2 بشدة
 موافق غري 8 موافق

 غري 1 بشدة
 1 موافق

 15 حمايد 9 موافق غري 28 حمايد 18 موافق غري 9 موافق غري
 40 موافق 12 حمايد 28 موافق 16 حمايد 25 حمايد

 موافق 31 موافق 29 موافق
 بشدة

 موافق 37 موافق 16
 بشدة

24 

 موافق
 14 بشدة

 موافق
 Total 80 13 بشدة

 موافق
 Total 80 21 بشدة

Total 80 Total 80   Total 80   
  

  spssعلى برنامج  باالعتمادالباحث  إعداد: المصدر
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 المـــــــالحــــــــــق
  

  أهمية العنصر البشري أفراد العينة حول التكرارات المتعلقة بإجابات)10(الملحق 
5  4  3  2  1  

 موافق غري
 1 بشدة

 غري
 1 موافق

 غري
 3 موافق

 موافق غري
 4 بشدة

 موافق غري
 3 بشدة

 10 موافق غري 11 موافق غري 21 حمايد 15 حمايد 9 موافق غري
 20 حمايد 15 حمايد 39 موافق 40 موافق 12 حمايد

 موافق 37 موافق
 موافق 24 بشدة

 31 موافق 27 موافق 17 بشدة

 23 بشدة موافق Total 80 Total 80 21 بشدة موافق
 موافق
 16 بشدة

Total 80     Total 80 Total 80 
  
  

  spssعلى برنامج  باالعتمادالباحث  إعداد: المصدر
  
  
  

  الموارد البشرية المواصفات المطلوبة في مدير إدارة حولالتكرارات المتعلقة بإجابات أفراد العينة )11(الملحق 

5  4  3  2  1  

 غري 20 حمايد 23 حمايد 18 حمايد 15 حمايد
 8 موافق

 28 حمايد 58 موافق 54 موافق 60 موافق 65 موافق

Total 80  موافق
 بشدة

موافق  2
 بشدة

موافق  3
 بشدة

 28 موافق 2

  Total 80 Total 80 Total 80 موافق 
 16 بشدة

        Total 80 
          

  spssعلى برنامج  باالعتمادالباحث  إعداد: المصدر  
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 المـــــــالحــــــــــق
  
  

  أهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حولالتكرارات المتعلقة بإجابات أفراد العينة )12(الملحق 
  

5  4  3  2  1  
 موافق غري

 موافق غري 17 حمايد 26 حمايد 13 حمايد 4 بشدة
 1 بشدة

 2 موافق غري 60 موافق 52 موافق 62 موافق 11 موافق غري

موافق  15 حمايد
 بشدة

موافق  5
 بشدة

موافق  2
 بشدة

 13 حمايد 3

 46 موافق Total 80 Total 80 Total 80 27 موافق
 18 بشدة موافق       23 بشدة موافق

Total 80       Total 80 
 
 

  spssالباحث باالعتماد على برنامج  إعداد: المصدر
 
 
 

 معوقات التوظيف حول العينة  أفراد بإجاباتالتكرارات المتعلقة ) 13( الملحق 
5  4  3  2  1  

 22  حمايد
 غري

 5 موافق
 موافق غري

 1 بشدة
 موافق غري

 4 بشدة
 غري

 7 موافق

 12 حمايد 10 موافق غري 9 موافق غري 28 حمايد 55 موافق 
موافق 
 42 موافق 15 حمايد 11 حمايد 27 موافق 3 بشدة

Total 80 
 موافق
 27 موافق 37 موافق 20 بشدة

 موافق
 19 بشدة

  Total 80 موافق 22 بشدة موافق 
 بشدة

24 Total 80 

    Total 80 Total 80   
  spssالباحث باالعتماد على برنامج  إعداد: المصدر
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  االختبارات أهميةالعينة المتعلقة  أفراد بإجاباتالتكرارات المتعلقة )14(الملحق 

5  4  3  2  1  
 موافق غري

 بشدة
 موافق غري 3

 بشدة
غري  21 حمايد 2

 موافق
 18 حمايد 1

 45 موافق 19 حمايد 50 موافق 18 موافق غري 9 موافق غري

 16 حمايد 25 حمايد
موافق 
 55 موافق 9 بشدة

 موافق
 17 بشدة

موافق  Total 80 31 موافق 29 موافق
 بشدة

5 Total 80 

 موافق
 موافق 14 بشدة

   Total 80   13 بشدة

Total 80 Total 80       
  
  

  spssالباحث باالعتماد على برنامج  إعداد: المصدر
  
  

  التدريبية تحديد االحتياجاتالتكرارات المتعلقة باجابات افراد العينة حول )15(الملحق 
5  4  3  2  1  

 14 حمايد
 غري

 6 موافق
غري 

 21 حمايد 10 حمايد 3 موافق

 52 موافق 66 موافق 17 حمايد 12 حمايد 44 موافق
 موافق
 بشدة

موافق  51 موافق 38 موافق 22
 بشدة

موافق  4
 بشدة

7 

Total 80 
 موافق
 24 بشدة

موافق 
 Total 80 Total 80 9 بشدة

  Total 80 Total 80     
          

  
  spssاعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
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 المـــــــالحــــــــــق

  
  مشكالت التدريب عينة الدراسة حول أفراد بإجاباتالتكرارات المتعلقة )16(الملحق 

5  4  3  2  1  
 غري

 موافق
 غري 3

 موافق
 غري 7

 موافق
 5 حمايد 12 حمايد 11

 35 موافق 37 موافق 29 حمايد 28 حمايد 15 حمايد

 20 موافق 32 موافق 39 موافق
 موافق
 31 بشدة

 موافق
 40 بشدة

 موافق
 بشدة

 موافق 23
 بشدة

 موافق 13
 بشدة

20 Total 80 Total 80 

Total 80 Total 80 Total 80     
          

  
  

  spssالباحث باالعتماد على برنامج  إعداد: المصدر
  
  
  
  

  إدارة الجودة الشاملة عينة الدراسة حول أفراد بإجاباتالتكرارات المتعلقة )17(الملحق 
  

5  4  3  2  1  
غري موافق 

غري موافق  2 بشدة
غري  4 بشدة

غري  3 موافق
غري  4 موافق

 2 موافق

 7 حمايد 26 حمايد 14 حمايد 4 موافق غري 5 موافق غري
 71 موافق 43 موافق 59 موافق 28 حمايد 22 حمايد

موافق  35 موافق 42 موافق
موافق  4 بشدة

 Total 80 7 بشدة

 موافق
   Total 80 Total 80 9 بشدة موافق 9 بشدة

Total 80 Total 80       
  spssإعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
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 المـــــــالحــــــــــق

  
  إدارة المعرفة عينة الدراسة حول أفراد بإجاباتالتكرارات المتعلقة )18(الملحق 

5  4  3  2  1  
غري موافق 

 بشدة
غري  16 حمايد 5

 موافق
غري موافق  20 حمايد 3

 بشدة
2 

 6 موافق غري 50 موافق 21 حمايد 57 موافق 12 موافق غري

 19 حمايد
موافق 
 51 موافق 7 بشدة

موافق 
 28 حمايد 10 بشدة

موافق  Total 80 31 موافق
 بشدة

5 Total 80 41 موافق 

 3 بشدة موافق   Total 80   13 بشدة موافق
Total 80       Total 80 

  
  spssالباحث باالعتماد على برنامج  إعداد: المصدر

  
  
  
  
  
  

    


