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 شكر وتقدير وعرفاف
 

يسرني أف أتقدـ بأاػدؽ الشػكر كالتقػدير كجميػؿ العرفػاف لكػؿ مػف سػاىـ كقػدـ الػدعـ إلتمػاـ 

 مػدير برنػاما التنميػة الريفيػة المسػتدامة عزمي األطرش خص بالذكر الدكتكرأك ىذه الدراسة 

كما كأتقػدـ بػكافر اامتنػاف كالشػكر كالتقػدير  ،الدراسات العميا ةكجامعة القدس كعماد المحتـر

 .كالدكتكر رشيد الجيكسي دراسةال هدكتكر مركاف دركيش المشرؼ عمى ىذلألخ ال

خػص بالػذكر زميئػي مػكظفي جامعػة القػدس أك  الدراسػة هتمػاـ ىػذإشكر كؿ مف ساىـ فػي أك 

 الدراسة. اليزمة ليذه كخاكاان الذيف ساعدكا في جمع البياناتالمفتكحة 
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 تعريفاتال
 

ىػػي مؤسسػػة عامػػة حيػػر ربحيػػة لمتعمػػيـ العػػالي فػػي فمسػػطيف كانػػت انطيقتيػػا  جامعػػة القػػدس المفتوحػػة:
كتعمػؿ عمػى تقػديـ خػدماتيا التعميميػة  ،تتمتع بشخاية اعتباريػة ذات اسػتقيؿ إدارم ،مف القدس كلىاأل
 (.2013/2014 ،نظاـ التعمـ المفتكح.)دليؿ جامعة القدس المفتكحة إستخداـب
 

كالػذيف جػرل تػكظيفيـ  ،في المنظمة رؤساء كمرؤكسيف فالناس الذيف يعممك ىي جميع : الموارد البشرية
جػػػراءات التنظيميػػػة كمجمكعػػػة مػػػف الخطػػػط كاإل يػػػا تحػػػت مظمػػػة الثقافػػػةأعمالكافػػػة كظائفيػػػا ك  داءفييػػػا أل

 (2005 ،ع،يتيا المستقبمية.)عقيميإستراتيج أىداؼكالسياسات في سبيؿ تحقيؽ رسالتيا ك 
 

الفعاؿ كالكفؤ لممكارد البشرية كالمادية كالمالية كالمعمكمات كاألفكار كالكقت مف خػيؿ  ستخداـاإل لدارة:ا
كرسػػػالة  أىػػػداؼـ كالتكجيػػػو كالرقابػػػة بقػػػرض تحقيػػػؽ ة المتمثمػػػة فػػػي التخطػػػيط، كالتنظػػػياإلداريػػػالعمميػػػات 
 (2009 ،)جامعة القدس المفتكحة. المنظمة

 

 كليمرتبطة بظاىرة ما، ليست ذات قيمة بشكميا األ Raw factsية أكلىي مكاد كحقائؽ خاـ  :البيانات
 (2009 ،)جامعة القدس المفتكحة معمكمات مفيكمة كمفيدة. إلىىذا، ما لـ تتحكؿ 

 

 )ع جنابي ك ع يقنديمج( شكؿ لو معنى. إلى: ىي البيانات التي تمت معالجتيا، كتحكيميا المعمومات
 

لميمػػة معينػػة سػػكاء قػػاـ بيػػا  إسػػتجابةفيػػك مػػا يقػػكـ بػػو الفػػرد  ،تحقيػػؽ نتيجػػة مػػا إلػػىسػػمكؾ ييػػدؼ : األداء
 (1999 ،ع ك فرضيا عميو آخركف.)الخزاميأبذاتو 

 

: ىػػي تكسػػيع الخيػػارات المتاحػػة امػػاـ البشػػر كىػػي عمميػػة تفاعػػؿ مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ التنميػػة البشػػرية
 (2007، ـ ،)عيسى ي في حياة الناس كالمجتمع معان.إيجابالتي تستيدؼ احداث تأثير 

 

كىي تحدد  ،بتحديات البيئة منظمةخطة مكحدة شاممة كمتكاممة كالتي تربط مزايا الىي : الستراتيجية
في ظؿ ىذه  ياأىدافكبالتالي تحقؽ المنظمة  ،الخطكات التي تمكف المنظمة مف تحقيؽ رؤيتيا كرسالتيا

 (.2002، ش ،ككبرا،أ ،)شاندا .التحديات
 



 

 

 د 

 

كتاؼ  ،جؿ لكظيفة المكارد البشرية في المنظمةاألىي تكجو طكيؿ : الموارد البشرية إدارة إستراتيجية
البيئة ك  كالمكارد كالعمميات بااعتبار النظـ ا البشرية ٌاخذةن نسب ااختيارات لكي تدير المنظمة مكاردىأ

 فرادىا في ضكء بيئة العمؿ المتقيرة.أدارة إالمتاحة كي تبقي المنظمة كفؤة كفعالة في 
 (.2002، ش ،ككبرا،أ،)شاندا

 
ىػي آليػة تتكػكف مػف مجمكعػة مػف المككنػات التػي تسػتخدـ لمقيػاـ باسػتقباؿ مػكارد  تكنولوجيا المعمومػات:
أك ىػي مجمكعػة مػف العنااػر المتداخمػة كالمتفاعمػة كالتػي  منتجػات معمكماتيػة. إلػىالبيانػات، كتحكيميػا 

 أداءتعمؿ عمى جمع البيانات كالمعمكمات، كمعالجتيا، كتخزينيا، كبثيا كتكزيعيا لػدعـ تطػكير كتحسػيف 
متخذم القرار سػكاء كػاف لاداريػيف أك المسػتخدميف لمنظػاـ  إحتياجاتأك دعـ  عماؿتشقيؿ تكنكلكجيا األ
مدادىـ بالمعمكمات  (2009 ،جامعة القدس المفتكحة)الاحيحة في الكقت المناسب. كا 

 نشػػػطةكالتقنيػػػات التػػػي تسػػػتخدميا نظػػػـ المعمكمػػػات لتنفيػػػذ األ دكات: األ ويعرفيػػػا الباحػػػث إجرائيػػػًا ب نيػػػا
الحاسػػكبية عمػػى اخػػتيؼ أنكاعيػػا كتطبيقاتيػػا كتشػػمؿ كػػؿ مػػف المككنػػات الماديػػة كبػػراما الحاسػػكب التػػي 

كتكنكلكجيػػا التخػػزيف كالتػػي تشػػمؿ الكسػػائط الماديػػة  ،تتضػػمف نظػػـ التشػػقيؿ كبػػراما تطبيقػػات الحاسػػكب
 (2006،كالبراما التي تتكلى عممية تخزيف البيانات داخؿ الحاسكب.)ياسيف س

 
 مػفمية تخزيف البيانات كمعالجتيا ك ة التي تكفر عمجيز كاأل دكاتمجمكعة األىي  :تاااتا ال تكنولوجي

أم مكػاف فػي العػػالـ، أك  إلػىالمختمفػة  تاػااتة اإلأجيػز ككػذلؾ تكاػيميا بعػد ذلػؾ عبػر  ثػـ اسػترجاعيا
أم منػػػتا يقػػػـك بتخػػػزيف كاسػػػترجاع  تاػػػااتتقطػػػي تكنكلكجيػػػا اإل ،اسػػػتقباليا مػػػف أم مكػػػاف فػػػي العػػػالـ
رساؿ أك تمقي معمكمات   جيػاز أم يتضػمف ىك ماػطم  كالمظمػةك  ،ا في شكؿ رقميإلكتركنيكمعالجة كا 

كالبػػراما  الشػػبكاتالكمبيػػكتر ك ة أجيػػز اليكاتػػؼ الخمكيػػة، ك عػػة كالتمفزيػػكف ك ذااإل ، كيشػػمؿتطبيػػؽ أك إتاػػاؿ
 المرتبطػة بيػا، كالتطبيقػات مختمػؼ الخػدمات عػف فضػي، كحيرىػا األقمػار الاػناعية كأنظمػةالحاسػكبية 

 .(Distance Learningعف بعد ) كالتعمـ (Videoconferenceالمؤتمرات عف طريؽ الفيديك) مثؿ
(http://education2015.blogspot.co.il/2011/05/blog-post_25.html) 
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 ممخصال
 

فػي جامعػة  تاػااتتكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتحديات التطػكر فػي  أثر تعرؼ عمىال إلىىدفت الدراسة 
كتػػػأثير كػػػؿ مػػػف العكامػػػؿ الديمقرافيػػػة  ،المػػػكارد البشػػػرية إدارةيات إسػػػتراتيجالقػػػدس المفتكحػػػة مػػػف منظػػػكر 
كمكاجيتيػا لتحػديات التطػكر المػكارد البشػرية  إدارةيات إسػتراتيجالتعامػؿ مػع )الشخاية كالكظيفية( عمى 
 كافػػة فػػركعجػػرم البحػػث فػػي أي كقػػد  ،فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة اتتاػػافػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل

فػي  طػكرالتجامعة القدس المفتكحة في مكاكبة  إدارةالتكجو العاـ لدل  قد مٌثؿك  ،الجامعة كمكاتب رئاسة
مػػف  طػػكرىػػذا الت تحػػدياتجعػػؿ مػػف الضػػركرم دراسػػة  كالػػذم تاػػااتاإلك تكنكلكجيػػا المعمكمػػات مجػػاؿ 
 ميػـالػدكر الكػذلؾ ك  ،إلجراء ىذه الدراسػة كبرفع األالدا المكارد البشرية إدارةيات إستراتيج إستخداـخيؿ 

الحػالي كالمسػتقبمي كبشػكؿ مكثػؼ عمػى تكنكلكجيػا المعمكمػات  ىاإعتمادمف خيؿ المكارد البشرية  دارةإل
 .تاااتكاإل
 

المػكارد  إدارةيات إسػتراتيجمعرفػة بالتػي ليػا ة اإلداريػكقد تحدد مجتمع الدراسة مف العامميف في الكظيفػة 
مػػػف مػػػدراء الفػػػركع كالمراكػػػز  فػػػي عمميػػػا كتتكػػػكف تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل تسػػػتخدـك البشػػػرية 

مسػػػ  تػػػـ  ،تمػػػاـ الدراسػػػةكإل ،المػػػكارد البشػػػريةعمػػػداء كمػػػدراء الػػػدكائر كمػػػكظفي الالدراسػػػية كمسػػػاعدييـ ك 
 إسػػتبانة الدراسػػة مجتمػػع أفػػرادعمػػى  زعػػتكي ك  ،مكظفػػان ( 88) بمػػح حجمػػو مجتمػػع الدراسػػة بالكامػػؿ حيػػث

كتػـ التحقػؽ  ،امػلنقص البيانات فيي اثنتاف تكاستبعد إستبانة( 76سترجع منيا )إفقرة  (62)مككنة مف 
فقػػرات  لػػى تمتػػعمػػا يشػػير ا (%94.1)لمثبػػات لفػػاأ بمػػح معامػػؿ كركنبػػاخحيػػث  ،داةمػػف اػػدؽ كثبػػات األ

كتػػـ أيضػػان إجػػراء حمقػػة نقػػاش لمجمكعػػة بؤريػػة  ،إلتسػػاؽ الػػداخميبدرجػػة عاليػػة مػػف ا سػػتبانةمحػػاكر اإل
اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيا كقػػػد  ،ةانمػػػف أجػػػؿ دعػػػـ نتػػػائا كبيانػػػات اإلسػػػتبتككنػػػت مػػػف خمسػػػة مػػػكظفيف 

 آذاركشػير  (ـ2012)شػير ايمػكؿ عػاـ  بػيفخيؿ الفترة الكاقعة كذلؾ  الدراسةالكافي في إنجاز ىذه 
ختبػػػارك  سػػئمة كاإلجابػػة عمػػػى األ ، كتػػػـ جمػػع البيانػػػات(ـ2014) عػػاـ الفرضػػيات بااسػػػتعانة بمراجعػػػة  ا 

 .األدبيات السابقة كمعالجتيا بالنقد كالتحميؿ
 
تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات  التطػػػػػكر فػػػػػي التحػػػػػديات فػػػػػيبػػػػػيف  إرتبػػػػػاطكجػػػػػكد  نتػػػػػائا ىػػػػػذه الدراسػػػػػة ظيػػػػػرتكأ

فػػػي  المتبعػػػةالمػػػكارد البشػػػرية  إدارةيات إسػػػتراتيجبػػػيف ك المػػػكارد البشػػػرية  إدارةالتػػػي تكاجييػػػا  تاػػػااتكاإل
مػف  تاػااتكاإل مكاكبػة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػاتمعكقػات لكتأثير قكم  جامعة القدس المفتكحة

ضػػعؼ اإلمكانػػات الماديػػة لمجامعػػة فػػي خااػػة فيمػػا يتعمػػؽ ب ،المػػكارد البشػػرية إدارةيات إسػػتراتيجمنظػػكر 
سياسػات ااختيػار كالتعيػيف لد تطػكير ك كجػ عػدـك  ،تاػااتمتابعة التطكر في  تكنكلكجيا المعمكمات كاإل



 

 

 و 

 

 ىتمػػاـاإلعػػدـ ثػػـ  ،تاػػااتبمػػا يػػتيءـ كالتطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلالمػػكارد البشػػرية  إدارةفػػي 
الفرضػػػػيات المتعمقػػػػة بػػػػالمتقيرات  إختبػػػػارشػػػػارت نتػػػػائا أك  ،المػػػػكارد البشػػػػرية إدارةيات إسػػػػتراتيجبتطبيػػػػؽ 

ناتجػػة عػػف متقيػػرات  ات المبحػػكثيفإجابػػفػػي  فػػركؽكجػػكد عػػدـ  إلػػى (الديمقرافيػػة )الشخاػػية كالكظيفيػػة
فػركؽ فػي  جػدتبينمػا كي  ،تاػااتتكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل إسػتخداـفػي  سػنكات الخبػرةك  الجػنسك  العمػر

حػكؿ كاقػع  الػكظيفي المسػتكلك  المؤىػؿ العممػياألساسػي ك  ناتجػة عػف متقيػرات الراتػب إجابات المبحكثيف
المػػػػكارد  إدارةيات سػػػػتراتيجاك  ،تاػػػػااتتكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كاإل إسػػػػتخداـكاقػػػػع ك المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارة

 لمسػػػتكلكا لمؤىػػػؿ العممػػػيكا مراتػػػبل ات العميػػػافئػػػاللاػػػال  المتبعػػػة فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة البشػػػرية 
  .الكظيفي

 
دكر  رفػع الػكعي عنػد العػامميف بأىميػة ةضػركر  اف مف أىميػاالدراسة بمجمكعة مف التكايات ككخرجت 
سػػػتخداـك  ياياتسػػػتراتيجاك المػػػكارد البشػػػرية  إدارة ككظيفػػػة فػػػي جامعػػػة  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل ا 

أك  الػػػػدنيا أك المسػػػػتكيات الكظيفيػػػػة الػػػػدنيا خاكاػػػػان لػػػػدل العػػػػامميف مػػػػف ذكم الركاتػػػػب القػػػدس المفتكحػػػػة
 كالعمػػػؿ عمػػػى الحػػػد مػػػف معكقػػػات مكاكبػػػة التطػػػكر فػػػي ،الػػػكظيفي حسػػػب السػػػمـ الػػػدنياالمػػػؤىيت العمميػػػة 

المكارد الماليػة  تقكيةالخطط كالبراما التي مف شأنيا كضع مف خيؿ  تاااتكاإلتكنكلكجيا المعمكمات 
تطػػػكير سياسػػػات ااختيػػػار  كالعمػػػؿ عمػػػى ،تاػػػااتفػػػي متابعػػػة التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل

 ىتمػاـكاإل ،تاػااتكالتعييف في إدارة المكارد البشػرية بمػا يػتيءـ كالتطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل
سػػػتراتيجية ر كاإسػػػتراتيجية الػػػتعمـ كالتػػػدريب المسػػػتم ةن اػػػاكخ بتطبيػػػؽ إسػػػتراتيجيات إدارة المػػػكارد البشػػػرية

التػػي  تاػػااتالتحػػديات البػػارزة فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلالعمػػؿ عمػػى الحػػد مػػف ك  ،البشػػرية التنميػػة
مف خيؿ ضركرة تكفير الدعـ المادم كالبشرم  تكاجييا إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة

التطػػػػكرات الحااػػػػمة فػػػػي تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات  دارة المػػػػكارد البشػػػػرية لتمكينيػػػػا مػػػػف إدخػػػػاؿالكػػػػافييف إل
  .أنظمتيا الحاليةإلى  تاااتكاإل
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Abstract:  
 

This study identified the impact of the challenges of development in information and 

communication technology on Al-Quds Open University from the perspective of human 

resources management  strategies، and the impact of each of the demographic factors 

(personal and professional) that deal with the human resources management strategies and 

that respond to the challenges of development in information and communication 

technology on Al-Quds Open University. 

 

The research was conducted in all the branches and offices of the presidency of the 

university. The main stream management of Al-Quds Open University to keep pace with 

the development in the field of information and communication technology، which made it 

necessary to examine the challenges of this development through the use of strategies in 

the field of human resources management، had represented the biggest motivation to make 

this study، as well as the important role of human resources management through the 

adoption extensively in the current and the future information and communication 

technology. 

 

The most important results of this study showed the existence of a correlation between the 

challenges of development in information and communication technology faced by human 

resources management and the human resources management strategies used at Al-Quds 

Open University، and a strong influence of obstacles that follow the development in 

information and communication technology from the perspective of human resources 

management strategies، especially in respect with the weakness of the material resources of 

the university to follow the development in information and communication technology 

and the lack of development of the policies of the selection and appointment in the 

management of human resources in line with development in information and 

communication technology، and the lack of interest in the application of human resources 

management strategies، and the results of the testing hypotheses concerning demographic 

variables (personal and professional) indicated no statistical differences in the answers of 

respondents due to the age، sex and years of experience in the use of information and 

communication technology، while there were statistical differences in the answers of 

respondents due to the basic salary، qualification and functional level about the reality of 

human resources management، the reality of the use of information and communication 

technology and human resources management strategies at Al-Quds Open University in 

favor of higher categories of salary، qualification and functional level. 

 

The study came out with a set of recommendations، the most important of which were the 

need to raise awareness of the importance of the role and function of the human resources 

management strategies، and the use of information and communication technology at Al-

Quds Open University، especially among workers with lowest salaries or job levels or 
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qualifications، and work to reduce barriers to follow the development in information and 

communication technology، through the development of plans and programs that will 

strengthen the financial resources to pursue development in information and 

communication technology، and to work on the development of policies of selection and 

appointment in the management of human resources in line with the development in 

information and communication technology، and show interest in the application of human 

resources management strategies especialy the learning strategy، the continuous training 

and human development strategy، and work to reduce the outstanding challenges in 

information and communication technology faced by human resources management on Al-

Quds Open University، through the necessity of providing material and human support for 

human resources management، to enable them to introduce the development in information 

and communication technology into their current systems. 
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 وؿلفاؿ األ ا

_______________________________________________________________ 
 

 مقدمة 1.1
 

الكثيػػػر مػػػف المفػػػاىيـ  تاػػػااتحيػػػرت الثػػػكرة الحديثػػػة التػػػي يشػػػيدىا العػػػالـ اليػػػـك فػػػي المعمكمػػػات كاإل لقػػػد
عمػى اخػتيؼ أسػبابيا  دارة، كربما تككف أىـ المشكيت التي تكاجييػا المؤسسػات ىػي مشػكمة اإلةاإلداري

فػػي  ةاإلداريػػة جيػػز ا األالتػػي تحتاجيػػكمقكماتيػػا، كانػػت المػػكارد الماديػػة كالكػػكادر البشػػرية ىػػي أىػػـ المػػكارد 
ة جيػػز فػػي األ ميمػػان  أف ظيػػر دكر المعمكمػػات كبػػرزت أىميتػػو، حيػػث تمعػػب المعمكمػػات دكران  إلػػى ،يػػاأعمال
كالتنسػػيؽ كالرقابػػة،  تاػػاؿة إلجػػراء اإلالحديثػػة، كضػػركر  دارةاإل أدكاتمػػف  أداةة المعااػػرة، فيػػي اإلداريػػ

 تكنكلكجيػػػاالت المعمكمػػػات ك أاػػػبحفقػػػد  ،كمػػػا أف المشػػػاركة فػػػي المعمكمػػػات عامػػػؿ ميػػػـ اتخػػػاذ القػػػرارات
 ،ع )محمد  ليد  .ةاإلداريػة جيػز المختمفة داخؿ تمؾ األ نشطةضركرية لمقياـ بالعمميات كاألالمرتبطة بيا 

2005.) 
 

المعمكمات عمى مستكيات عدة، األمػر الػذم يسػتمـز األخػذ  تكنكلكجيافي  ىائين  ان يشيد العالـ اليكـ تطكر 
مػػف دكر فػػي  المحكسػػبة تكنكلكجيػػاليػػذه ال يخفػػى مػػا ة عامػػة، كمػػا ااإلداريػػة جيػػز بيػػا كتطبيقيػػا فػػي األ

يا أىػدافأف تحقػؽ  اقر حجميا أككبر  مؤسسة أليةتكفؿ  متناسقة بكتيرة واإلداري العمميةضماف سير 
 ،العػامميف أداءكبمػا يػنعكس أثػره عمػى  التي تعرقؿ سير العمؿ األمكركحيرىا مف  ؤكأف تمنع حالو التمك

البيانػات كالمعمكمػات،  كاسػترجاعمتميز ساىـ في حفظ كتحميؿ كتخزيف  كاختراعكبعد ظيكر الحاسكب 
فٌػػرىه لمسػػػتخدميو مػػف سػػرعو فػػػي  ختػػػراعكفػػؿ بػػػو ىػػذا اإلت كمػػا ، كدقػػو فػػػي المعمكمػػات، كالحفػػػظ، داءاألككى

 انعكػػس فػػي سػػرعو تحميػػؿ كترشػػيد كفػػرز البيانػػات، كتقػػديميا كمعمكمػػات سػػياـكاإل ،ااسػػترجاعكسػػرعو 
فعػاؿ عمػى المعمكمػات بشػكؿ  تكنكلكجيػا إسػتخداـ ظيركي ،بمختمؼ مفااميا اإلدارات أداءعمى  يان إيجاب

مثػػػػؿ: تحسػػػػيف الخدمػػػػة،  فػػػػي عػػػػدة نػػػػكاحو  (2002 ،ككبرا،ذكرىػػػػا )شػػػػاندا يإيجػػػػاببشػػػػكؿ  اإلدارمالعمػػػػؿ 
  .داءفي األ كالفاعمية كالسرعة يةنتاجاإلكتحسيف الكفاءة، كرفع مستكل 

اسػػتعداد مػػادم كفكػػرم لمكاجيتػػو  إلػػىكلكػػف ىػػذا التطػػكر اليائػػؿ فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات يحتػػاج منػػا  
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كىػذا ااسػتعداد يسػتمـز  ،عمينا بايدينا ا مسمطان  مف المعاناة منو كلكي يككف سيحان  كااستفادة منو بدان 
 يات عدة لذلؾ.إستراتيجي كتبنٌ  ،مكر كمبادئ في نظاـ المؤسسةأبالضركرة ااخذ بعدة 

ة اإلداريػػالعمػػـك  إطػػارية مػػف المكاضػػيع الميمػػة كالحيكيػػة فػػي سػػتراتيجاإل (2002 ،كػػكبراك  )شػػانداكيعتبػػر 
دارةك  ،أخػػرلمػػف جيػػة  عمػػاؿت األنظمػػامػػف جيػػة كفػػي ميػػداف م ي إسػػتراتيجىػػي مػػدخؿ المػػكارد البشػػرية  ا 

. ةنظمػػالم رأس المػػاؿ الفكػػرم فػػي عػػد بحػػؽٌ اػػؿ البشػػرم الػػذم يي ا كىػػك األأة نظمػػالم أاػػكؿىػػـ أ دارةإل
 ةنظمػػػالمكفػػػي ظػػػؿ التقييػػػرات المعااػػػرة التػػػي حػػػدثت فػػػي القػػػرف العشػػػريف تحكلػػػت سػػػمات كخاػػػائص 

 ،تعمػؿ بػركح الفريػؽ ة نظمػم إلػى تعمػؿ بكاػفيا جػزرو منعزلػةو  إدارةتضػـ  ةنظمػمالمعاارة الفاعمة مف 
تمػػارس دكرىػػا فػػي تعزيػػز المػػكارد البشػػرية  إدارةية خااػػة بػػإسػػتراتيجظيػػكر  إلػػىف حػػدكث ذلػػؾ يػػؤدم ا  ك 

التنافسػػػية كىػػػذا يتطمػػػب اػػػياحة كتطػػػكير الحاػػػكؿ عمػػػى المزايػػػا  إلػػػى سػػػعيان  نظمػػػةالقػػػدرات التنافسػػػية لمم
المػػػكارد البشػػػرية ية إسػػػتراتيجكليسػػػت  ،ةنظمػػػمملية العامػػػة سػػػتراتيجالبشػػػرية تػػػدعـ اإليات لممػػػكارد إسػػػتراتيج

المػكارد البشػرية ية إسػتراتيج فراداذ تحدد متطمبات األ ،ية المنظمة كعممياتياإستراتيجعممية منفامة عف 
كتقػػػكد شػػػؤكف العمػػػؿ اليػػػكمي كتفاعيتػػػو كالتقييمػػػات  ،فػػػي المنظمػػػة دارةتمػػػؾ التػػػي تعكسػػػيا ممارسػػػات اإل

 ية مف كقت اخر.ستراتيجتنقي  اإل إلىالدكرية المنظمة 
 

 أىمية الدراسة 1.2
 

ىػي مػف  تاػااتككف تكنكلكجيا المعمكمات كاإل تتناكلوتأتي أىميو الدراسة مف أىميو المكضكع الذم 
إدارة التكنكلكجيا كالمؤسسات المختمفػة كمػا أنتجتػو ىػذه يا في إستخدامالتقنية الحديثة التي بدأ  دكاتاأل

التقنيات مف كسائؿ إدارية حديثة ليا القدرة عمى إدارة دفة العمؿ اإلدارم بكفػاءة كفاعميػة كسػرعة كدقػة 
األمػػر الػػذم  ،المػػدل الطكيػػؿ عمػػى اإلداريػػة أقػػؿ كمفػػة العمميػػاتكيجعػػؿ مػػف  ،تفػػكؽ تمػػؾ المطبقػػة يػػدكيان 

كتتمثػػؿ ىػػذه األىميػػة  ،يػػنعكس عمػػى أداء إدارة المػػكارد البشػػرية خااػػة كعمػػى أداء كافػػة اادارات عامػػة
 في جانبيف:
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 : ااىمية العممية 1.2.1
 

المعمكمػػػػات  تكنكلكجيػػػػاتبػػػػرز أىميػػػػة الدراسػػػػة فيمػػػػا يتكقػػػػع أف تضػػػػيفو لمتػػػػراكـ العممػػػػي كالمعرفػػػػي لحقػػػػؿ 
فادة القطاعات كالمؤسسات األ مف نتائا ىذه الدراسة كتجربة ىذه المؤسسة مف تطبيؽ  خرلالمحكسبة كا 

  المحكسبة. تكنكلكجياىذه ال
فػي مجػػاؿ كالدراسػػات السػابقة  بحػاثألل تسػعى الػى إضػػافة عمميػةىميػػة ىػذه الدراسػة ككنيػػا أكػذلؾ تػأتي 

خااػػة كأنػػو يحمػػؿ الكثيػػر مػػف التحػػديات فػػي كافػػة مجػػاات العمػػؿ  تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
المػػكارد البشػػرية  دارةيات مناسػػبة إلإسػػتراتيجممػػا يتطمػػب تحديػػد  ،المػػكارد البشػػرية إدارةكخااػػة  اإلدارم

  .ذه التحدياتلمكاجية ى
 

 : ااىمية العممية 1.2.2
 

 تكنكلكجيػاىػذه ال إسػتخداـكتطػكير  تقييـ إلىنيا ستؤدم أفي  مف الناحية العممية المكضكع أىمية تبرز
النظػاـ  إلػى ة كالتحػكؿ كميػان اإلداريػ عمػاؿليشمؿ كافػة األ في جامعة القدس المفتكحة اإلدارمفي العمؿ 

فػػي المؤسسػػة بمػػا ستكضػػحو ىػػذه الدراسػػة مػػف الجكانػػب الميمػػة جػػراء  اإلدارمفػػي العمػػؿ  لكتركنػػياإل
كمػػا أف نتػػائا الدراسػػة كتكاػػياتيا قػػد تفيػػد الجامعػػات الفمسػػطينية  ،المحكسػػبة تكنكلكجيػػاتطبيػػؽ ىػػذه ال

ككػػذلؾ يمكػػف تعمػػيـ نتػػائا الدراسػػة عمػػى  ،لكجػػكد قكاسػػـ مشػػتركة بينيػػا كبػػيف جامعػػة القػػدس المفتكحػػة
 .خرلالجامعات األ

مػػا سػػتؤثر نتػػائا ىػػذه الدراسػػة فػػي تحسػػيف كتطػػكير بيئػػة العمػػؿ الخااػػة  أيضػػان كمػػف الناحيػػة العمميػػة 
 أيضػان كمف كجكه خاكاية أىميػة ىػذه الدراسػة  ،المكارد البشريةادراة  مجاؿ حث كما قد يفيده فيبالبا

 اختااص الباحث في مجاؿ المعمكماتية.
 

 مبررات الدراسة 1.3
 

 في النقاط التالية: تتمثؿإف أىـ مبررات ىذه الدراسة 
 

  تكنكلكجيػػػػا  فػػػػي مجػػػػاؿ طػػػػكرالتجامعػػػػة القػػػػدس المفتكحػػػػة فػػػػي مكاكبػػػػة  إدارةالتكجػػػػو العػػػػاـ لػػػػدل
لمجابيتيػػػا بدرجػػػة  طػػػكرىػػػذا الت تحػػػدياتجعػػػؿ مػػػف الضػػػركرم دراسػػة  ،تاػػػااتكاإل المعمكمػػات

 .المكارد البشرية إدارةيات في مجاؿ ستراتيجاإل إستخداـمف خيؿ  اإلدارمفي المجاؿ كبيرة 
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  التزايػػد المسػػتمر فػػي  جامعػػة القػػدس المفتكحػػة فػػي ضػػكءفػػي المػػكارد البشػػرية  دارةإل ميػػـالالػػدكر
 الجامعػػػة إعتمػػػاد كمػػػف خػػػيؿكتنميتيػػػا المكارد البشػػػرية بػػػ ىتمػػػاـاإل إلػػػىأعػػػداد المػػػكظفيف يػػػدعك 

 .تاااتالحالي كالمستقبمي كبشكؿ مكثؼ عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
 تاػػػػػااتالتطػػػػػكرات فػػػػػي مجػػػػػاؿ تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات كاإل ربطػػػػػت بػػػػػيفالدراسػػػػػات التػػػػػي  قمػػػػػة 

 .بيذه الدراسة حناء ىذا الحقؿدفع الباحث إل ،المكارد البشرية إدارةيات ستراتيجاك 
  عتمػػادكػػكف الطالػػب )الباحػػث( يعمػػؿ فػػي كظيفػػة إداريػػة ) رئػػيس قسػػـ التسػػجيؿ كاامتحانػػات( ك  ا 

 أك المجاؿ الفني. اإلدارممحكسبة بشكؿ مباشر ككامؿ سكاء في المجاؿ  نظمةعممو عمى أ
 

 مشكمة الدراسة 1.4
 

الجانػػب التعميمػػي  إلػػى باإلضػػافة فإنيػا ،لكتركنػػياإلحقبػػة التعمػػيـ المفتكحػة بمكجػب دخػػكؿ جامعػػة القػػدس 
 اإلجػػػػراءاتتعتمػػػػد معظػػػػـ  تأاػػػػبحك  ،ىػػػػذه الحقبػػػػة إلػػػػى اإلدارمنػػػػب االج أيضػػػػان  أدخمػػػػتفقػػػػد  ،فػػػػي ذلػػػػؾ
 المعمكمػات تكنكلكجياعمى ك  ،المكارد البشرية إدارةكمنيا  المحكسبة ةنظماألفييا عمى  ةاإلداريكالعمميات 

 أضػفىالػذم  األمر ،ة بالكامؿلكتركنية اإلنظماأل إلىة الكرقية اليدكية نظمكالتحكؿ مف األ ،تاااتكاإل
تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات  إسػػػػػتخداـالتحػػػػػكؿ نحػػػػػك  . لقػػػػػد أاػػػػػب دارات فييػػػػػااإل أداءعمػػػػػى  مممكسػػػػػان  ران تقٌيػػػػػ
ت جامعة القػدس أكللذلؾ  ،لجميع المؤسسات كخااة مؤسسات التعميـ العالي حتميان  مطمبان  تاااتكاإل

 ة.اإلدارية ك كاديمييا األأعمالفي كافة  تاااتبتكنكلكجيا المعمكمات كاإل كبيران  ان إىتمامالمفتكحة 
فػػػي المؤسسػػات بشػػكؿ عػػاـ كفػػػي المػػكارد البشػػرية  إدارةلمػػا يحػػدث مػػف تعػػػاظـ ميػػاـ كمسػػؤكليات  كنظػػران 

ات ت المتيحقة في تكنكلكجيا المعمكمت مكاجية التحدياأابحجامعة القدس المفتكحة بشكؿ خاص فقد 
 يات المختمفة القادرة عمىستراتيجاإل إستخداـمف المكارد البشرية  إدارةان لكي تتمكف ممحٌ  مران أ تاااتكاإل

 مشكمة البحث بالسؤاؿ التالي:لذلؾ يمكف اياحة  مكاجية تمؾ التحديات.
 

مواجية تحػديات التطػور فػي تكنولوجيػا المعمومػات في الموارد البشرية  إدارة ياتإستراتيج ما ىو دور
 ؟في جامعة القدس المفتوحة تاااتوال 
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 الدراسة أىداؼ 1.5
 

 اآلتي: إلى تيدؼ ىذه الدراسة
 

 مكاجيػػػػة تحػػػػديات التطػػػػكر فػػػػي تكنكلكجيػػػػا فػػػػي المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةيات إسػػػػتراتيجدكر  معرفػػػػة
 .في جامعة القدس المفتكحة تاااتالمعمكمات كاإل

  في جامعة القدس المفتكحة.المكارد البشرية  إدارةالتعرؼ عمى كاقع 
 فػي المػكارد البشػرية  إدارةالتػي تكاجييػا  تاػااتتحديد التحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل

 جامعة القدس المفتكحة.
  في جامعة القدس المفتكحة. المتبعةالمكارد البشرية يات إستراتيجتحديد 
 في جامعة القدس المفتكحة. تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـعطاء اكرة عف كاقع إ 
  يات إسػتراتيجمػف منظػكر  تاػااتكاإلتكنكلكجيػا المعمكمػات  مكاكبة التطكر فػيمعرفة معكقات

 في جامعة القدس المفتكحة.المكارد البشرية   إدارة
 فػػي المػػكارد البشػػرية  إدارة ياتإسػػتراتيجدكر حػػكؿ  ات المبحػػكثيفإجابػػفػػي  فػػركؽلتعػػرؼ عمػػى الا

 فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تاػػااتمكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
 لالمسػػػتك  ،الشػػػيرم بالراتػػػ ،العممػػػي ؿالمؤىػػ ،العمػػػر ،)الجػػػنسالديمقرافيػػػة بػػاختيؼ المتقيػػػرات 

 (.تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـسنكات الخبرة في  ،الكظيفي
 

 الدراسة أسئمة  1.6
 

 تتمثؿ مشكمة الدراسة كالسؤاؿ الرئيس ليا في السؤاؿ التالي:
 

مواجية تحديات التطور فػي تكنولوجيػا المعمومػات في الموارد البشرية  إدارة ياتإستراتيج"ما ىو دور 
 .؟"في جامعة القدس المفتوحة تاااتوال 
 التالية:فرعية ال سئمة األ ينبثؽ عف ىذا السؤاؿ الرئيسك 
 

 ؟في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية  إدارةكاقع  ام 
  في جامعة القدس المفتكحة؟ تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـما كاقع 
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  فػي المػكارد البشػرية  إدارةالتػي تكاجييػا  تاػااتالمعمكمات كاإلالتحديات في تكنكلكجيا ما ىي
 القدس المفتكحة؟ جامعة

  ؟في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالمكارد البشرية إدارة يات إستراتيجما ىي 
 يات إسػتراتيجمػف منظػكر  تاااتكاإلتكنكلكجيا المعمكمات  مكاكبة التطكر فيمعكقات  ما ىي

 ؟في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية   إدارة
  مكاجية تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات في المكارد البشرية  إدارة ياتإستراتيجدكر ما

 ؟في جامعة القدس المفتكحة تاااتكاإل
  مكاجية في المكارد البشرية  إدارة ياتإستراتيجدكر حكؿ  ات المبحكثيفإجابفي  فركؽىؿ يكجد

بػػاختيؼ  فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تاػػااتالتطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل تحػػديات
 ،الػػكظيفي لالمسػػتك  ،الشػػيرم بالراتػػ ،العممػػي ؿالمؤىػػ ،العمػػر ،)الجػػنسالديمقرافيػػة المتقيػػرات 

 ؟(تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـسنكات الخبرة في 
 

 فرضيات الدراسة 1.7
 

خطأ الفرضية الافرية  إثباتبحيث يككف  ةالفرضية الافرية كالفرضية البديم أسمكبالدراسة  تستخدمإ
 لمفرضية البديمة. إثباتىك 
 

  مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي فػي المػكارد البشػرية يات سػتراتيجإل دكر ا يكجػد :ىولالفرضية األ
 .في جامعة القدس المفتكحة تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل

 
  ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية ) فػػركؽا يكجػػد  :الثانيػػةالفرضػػيةα ≤ 

 فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػةالمػػػكارد البشػػػرية  إدارةكاقػػػع ات المبحػػػكثيف حػػػكؿ إجابػػػفػػػي  (0.05
المسػػتكل  ،الراتػػب الشػػيرم ،المؤىػػؿ العممػػي ،العمػػر ،ممتقيػػرات الديمقرافيػػة )الجػػنسل تعػػزل

 (.تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـسنكات الخبرة في  ،الكظيفي
 

 :ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية ) فػػركؽا يكجػػد  الفرضػػية الثالثػػةα ≤ 
فػػػي  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل إسػػػتخداـكاقػػػع ات المبحػػػكثيف حػػػكؿ إجابػػػفػػػي  (0.05

الراتػب  ،المؤىػؿ العممػي ،العمػر ،الديمقرافيػة )الجػنسممتقيػرات ل تعػزل جامعػة القػدس المفتكحػة
 (.تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـسنكات الخبرة في  ،المستكل الكظيفي ،الشيرم
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 :ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية ) فػػركؽا يكجػػد  الفرضػػية الرابعػػةα ≤ 
التػػػي  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإلالتحػػػديات فػػػي ات المبحػػػكثيف حػػػكؿ إجابػػػفػػػي  (0.05

 ،ممتقيػرات الديمقرافيػة )الجػنسل تعػزل القدس المفتكحة في جامعةالمكارد البشرية  إدارةتكاجييا 
 إسػػتخداـسػػنكات الخبػػرة فػػي  ،المسػػتكل الػػكظيفي ،الراتػػب الشػػيرم ،المؤىػػؿ العممػػي ،العمػػر

 (.تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل
 

 :ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة اإلحاػائية )  فركؽا يكجد  الفرضية الخامسةα ≤ 
فػػي جامعػػة القػػدس  المتبعػػةالمػػكارد البشػػرية يات إسػػتراتيجات المبحػػكثيف حػػكؿ إجابػػفػػي  (0.05

 ،الراتػػب الشػػيرم ،المؤىػػؿ العممػػي ،العمػػر ،ممتقيػػرات الديمقرافيػػة )الجػػنسل تعػػزل المفتكحػػة
 (.تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـسنكات الخبرة في  ،المستكل الكظيفي

 
 ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية ) فركؽا يكجد  :الفرضية السادسةα ≤ 

تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات  مكاكبػػػػػة التطػػػػػكر فػػػػػيمعكقػػػػػات ات المبحػػػػػكثيف حػػػػػكؿ إجابػػػػػفػػػػػي  (0.05
 تعػزل فػي جامعػة القػدس المفتكحػةالمػكارد البشػرية   إدارةيات إسػتراتيجمف منظػكر  تاااتكاإل
 ،المسػتكل الػكظيفي ،الراتػب الشػيرم ،المؤىػؿ العممػي ،العمػر ،ممتقيػرات الديمقرافيػة )الجػنسل

 (.تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـسنكات الخبرة في 
 

 :اإلحاػائية )إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة دالػة  ذات فػركؽا يكجػد  الفرضية السػابعةα ≤ 
مكاجية تحػديات التطػكر فػي في المكارد البشرية  إدارة دكرحكؿ  ات المبحكثيفإجابفي  (0.05

الديمقرافيػػػة  ممتقيػػػراتل تعػػػزل فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل
سػػنكات الخبػػرة فػػي  ،المسػػتكل الػػكظيفي ،الراتػػب الشػػيرم ،المؤىػػؿ العممػػي ،العمػػر ،)الجػػنس
 .(تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـ

 
 محددات الدراسة 1.8
 

 ممػا يعكػس  ،سػتبانةىػي اإل بيانػاتالجمػع  فػي كاحػدةرئيسػية  أداةعمػى  الدراسػة أدكات إقتارت
 ذلؾ عمى النتائا.
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 المعمكمػػػػػػات تكنكلكجيػػػػػػاالمتعمػػػػػػؽ بمجػػػػػػاؿ تطبيػػػػػػؽ  اإلدارمالدراسػػػػػػة عمػػػػػػى الجانػػػػػػب  إقتاػػػػػػرت 
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 الفاؿ الثاني
 
 النظري والدراسات السابقة طارال -2

 
 يالنظر  طارال 2.1
 

 إلػػىالنظػػرم  طػػارجػػؿ تكضػػي  المفػػاىيـ المتعمقػػة بمكضػػكع الدراسػػة قػػاـ الباحػػث بتقسػػيـ اإلمػػف أتقػػديـ: 
سػػػتراتيجك المػػػكارد البشػػػرية  إدارة كؿاأل المبحػػػث تنػػػاكؿحيػػػث  ،مباحػػػث أربعػػػة  المبحػػػث تطػػػرؽفيمػػػا  ،ياتياا 
أثػػػر تكنكلكجيػػػا  تنػػػاكؿالثالػػػث ف المبحػػػثأمػػػا  ،تاػػػااتمكضػػػكع تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل الػػػى الثػػػاني

دارتيػػاالمػػكارد البشػػرية كتطكرىػػا عمػػى  تاػػااتالمعمكمػػات كاإل نبػػذة عػػف جامعػػة الرابػػع كأكرد المبحػػث  ،كا 
دارة المكارد البشرية القدس المفتكحة  فييا. كا 

 
ستراتيجو الموارد البشرية  إدارة :وؿاأل  المبحث 2.1.1  ياتيا.ا 

 
  يإستراتيجمنظور  :الموارد البشرية إدارة 2.1.1.1

 

ف دراؾ أكمػػػػػػف الميػػػػػػػـ إ ،عامػػػػػػة التػػػػػػي ينتيجكنيػػػػػػايات السػػػػػػػتراتيجلا يمكػػػػػػف تاػػػػػػنيؼ المنظمػػػػػػات كفقػػػػػػان 
عمييػا لتحقيػؽ ميػزة  عتمػادمػاـ المنظمػات يمكنيػا اإلأك خيػارات متاحػة أيات العامة ىي بدائؿ ستراتيجاإل

يا ميػزة تنافسػية فػي إسػتخدامالتػي يمكػف  تمتمػؾ المنظمػات العديػد مػف المػكارد ،حيػث تنافسية في السكؽ
تاػنيؼ ىػذه ب (2004 ،عبػد المطيػؼك )أعمر كقد قاـ  ،دةمحداليا أىدافأسكاؽ منتجاتيا كمف ثـ تحقيؽ 
  :ىيالمكارد في ثيث مجمكعات 

 

 .ة: مثؿ المباني كالمعدات كالتكنكلكجيا كاألرادة الماليةليالمكارد الما -:ىلك األ
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 . ة كالرقابيػػػػػػػػةاإلداريػػػػػػػػاليياكػػػػػػػػؿ كاألنظمػػػػػػػػة الماليػػػػػػػػة ك المػػػػػػػػكارد التنظيميػػػػػػػػة: مثػػػػػػػػؿ  -:الثانيػػػػػػػػة

 .كالتي تتعدم خبرات كميارات كقدرات العامميف :المكارد البشرية -:ةػػػػػػػالثالث
 .تحقيؽ الميزة التنافسيةيتـ كالتي مف خيليا  دارةذه المكارد تحت سيطرة اإلى كتقع

 تخايص مكاردىاعمى ية في مساعدة المنظمة ستراتيجاإل دارةالقرض مف تبني مفيكـ اإل كيكمف

 .بالطريقة التي تساعدىا مف تحقيؽ ميزة تنافسية
 

 :الموارد البشرية إدارةنش ة وتطور  -2.1.1.2
 

ترة طكيمػة مػف الػزمف ثػـ إسػتقر متعددة ضمف فكمف خيؿ مراحؿ المكارد البشرية  إدارةلقد تطكر مفيكـ 
كتتمثػؿ  ،العاممكف في مسيرة العمػؿ كالمجػاؿ الػكظيفي فرادحاكؿ عدة تطكرات كتقيرات مر بيا األ بعد

 التالية: الخمسة بالمراحؿ( 2009 ،ع،)اسماعيؿكما ذكرىا  ىذه التطكرات التاريخية
 
( : كظيرت ىذه الحركة في أكائؿ القرف العشريف  1915 – 1856العممية )  دارةمرحمة حركة اإل-1

ط عممية تعتمد حيث قادىا تايمكر كركزت ىذه الحركة عمى مبدأ العقاب كالثكاب، مف خيؿ كضع خط
ختيار العامميف كتنسيب العمؿ ليـ كأعتبار عامؿ الزمف مف األمكر الكاجب اعمى أسس محددة في 
 عاؿو  بشكؿ مباشر عمى تحقيؽ مستكلن  ، كلقد ركزت ىذه الحركةعماؿاأل أداءتناسبيا بشكؿ دقيؽ مع 

كطمكحات العامميف، حيث لـ يكف في  أىداؼبقض النظر عف تحقيؽ مستكيات جيدة مف  نتاجمف اإل
 .(2009 ،ع،)اسماعيؿ مالية ترعى شؤكف العامميف كتطالب لنيؿ جميع حقكقيـ.حينيا تنظيمات ع

 
و إلى محاكلة إىتماميؤمف تايمكر بأف ىناؾ أسمكبان كاحدان أمثؿ ألداء أية عممية اناعية كانارؼ 

اإلنتاج  أدكاتتحقيؽ كفاءة أداء العنار البشرم كاإلمكانات المادية المستخدمة في اإلنتاج كترتيب 
فقد كاف يرل أف مشكمة األداء تتمخص في أف الرؤساء  ،ترتيبان منطقيان عف طريؽ دراسة الكقت كالحركة

معدؿ إنتاج مرؤكسييـ كما أف العامؿ ا يعرؼ المطمكب أداؤه مف  دقيقةكالمشرفيف ا يعرفكف بافة 
 :يكب العممي التالعمى إتباع األسم حيث الكـ كالكيؼ كلحسـ ىاتيف المشكمتيف أكد تايمكر

 
  التحديد الدقيؽ لكؿ عنار في عمؿ األفراد كيعني ذلؾ دراسة طرؽ العمؿ عمى أساس

عممي لكؿ كظيفة عف طريؽ تحميؿ خطكات العمؿ كاستبعاد حير الضركرم منيا كتحديد 
 .كالكقت المحدد ليا الحركات الضركرية ألداء العمؿ

 العماؿ كتدريبيـ ككضعيـ في المكاف المناسب حتى  إختبارالطرؽ العممية في  إستخداـ
 .الكفاءةيؤدم كؿ عامؿ عممو بأعمى قدر ممكف مف 
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 كالقضاء عمى اإلسراؼ كتخفيض  عماؿالحكافز المادية لحث العامميف إلنجاز األ إستخداـ
 .اإلنتاجية

 اإلشراؼ الدقيؽ عمى العامميف. 

(http://www.hrdiscussion.com/hr9588.html( 

قػػد ظيػػرت ىػػذه الحركػػة نتيجػػة كاػػكؿ ك (: 1920مػػا بعػػد عػػاـ  ية )نسػػانمرحمػػة حركػػة العيقػػات اإل -2
مسػػتكيات حيػػر مناسػػبة مػػف خػػيؿ عػػدـ حاػػكؿ العػػامميف عمػػى حقػػكقيـ  إلػػىعيقػػات كأسػػاليب العمػػؿ 

ا يجػػب أف يكػػكف فقػػط  فػػراديان، حيػػث تػػرل ىػػذه الحركػػة أف التعامػػؿ مػػع األإنسػػانلتزامػػات أربػػاب العمػػؿ اك 
عتمدت ىذه الحركػة أف الػركح اامميف كحااتيـ األجتماعية، بؿ لمامحة العمؿ عمى حساب مشاعر الع

ماػالحيـ الشخاػية مراعػاة تحقيػؽ  إلػىي معيػـ باإلضػافة نساناتجة مف التعامؿ اإلالمعنكية لمعامؿ الن
الحكافز المادية التي تكضػع  إلىعتبارىـ مكرد نادر، ىي مف العكامؿ الميمة إضافة اكدعـ طمكحاتيـ ك 
الاػدل ، إا أف التعامؿ بأسس ىذه الحركة لـ يجد لو نتاجكزيادة اإل ؤعمى العمؿ الكفلتحفيز العامميف 
 أىػػداؼإمكانػػات عاليػػة تتعػػارض مػػع  إلػػىالحاجػػة سػػب بسػػبب تعػػدد متطمبػػات العػػامميف ك التطبيقػػي المنا

 العمؿ.
 
العمميػة كالعيقػات  دارة(: لـ تكف فمسفة الحركتيف اإل1960)ما بعد عاـ  فراداأل إدارةمرحمة مدرسة  -3
شػػػػباع الحاجػػػػات لمطػػػػرفيف العمػػػػؿ  داءية كافيػػػػة لتػػػػكفير كػػػػؿ المتطمبػػػػات المتعمقػػػػة بػػػػاألنسػػػػاناإل األمثػػػػؿ كا 

يػا يناػب عمػى تػكفير إىتمامكاف جػؿ  فرادكالعامميف، لذا نشأت في ىذه الفترة إدارات تسمى بإدارات األ
العميػػػا كبػػيف العػػامميف فيػػػي  دارةالخػػدمات كالرعايػػة الاػػػحية كاألجتماعيػػة، كػػذلؾ تعمػػػؿ ككسػػيط بػػيف اإل

نتاجبتنمية مياراتيـ ك  ىتماـف كاإلميبتكظيؼ العام ىتماـتعمؿ عمى تكجيو اإل مسػتكل  إلػىيتيـ لمكاكؿ ا 
بجميػػع المسػػتكيات مػػف  ىتمػػاـأنيػػا شػػممت اإل دارةكقػػد لػػكحظ عمػػى ىػػذه اإل ،يػػة المنظمػػةإنتاجأمثػػؿ فػػي 

شػػػؤكف  إدارةالمنفػػػذة إلرادات اإلدارات العميػػػا فػػػي  دارةت تمثػػػؿ اإلأاػػػبحككنيػػػا  إلػػػىالعػػػامميف باإلضػػػافة 
 .يةنتاجبتنميتيـ كتدريبيـ كبما يخدـ زيادة كتحسيف العممية اإل ىتماـكتنظيـ أدائيـ كاإلالمكارد البشرية 

 
جتماعيػة ا  ية ك إقتاػاد(: لقػد تسػببت عكامػؿ 1980ما بعد عػاـ )المكارد البشرية  إدارةمرحمة مدرسة  -4

دارية كدفعت بأتجاه انتياج ىذه المدرسػة مفػاىيـ جديػدة تعتمػد عمػى   ،المػكارد البشػرية إدارةكتكنكلكجية كا 
يػة نتاجمف خيؿ كظائؼ معينة ساعدت المنظمات عمى تحقيؽ النجػاح مػف خػيؿ زيػادة الكفػاءة فػي اإل

 أكثربشكؿ العامميف  إدارةعمى المكارد البشرية  إدارةمف قبؿ مدرسة  ىتماـكالتي تككنت نتيجة تسميط اإل
العمػؿ عمػى زيػادة خبػرة ك د أجػكرىـ كحػكافزىـ كتحديػ فػراداختيػار كتعيػيف األب ىتماـتكسعان كفاعمية مثؿ اإل

بنػاء عيقػات تعاكنيػة  إلػىمف خيؿ التدريب كتنمية الميػارات كتقػديـ الػدعـ الكػافي ليػـ، إضػافة  فراداأل

http://www.hrdiscussion.com/hr9588.html
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فػي تحميػؿ المػكارد البشػرية  إدارةسػيمت مدرسػة أبيف العامميف كالتػدخؿ فػي حػؿ مشػاكميـ المختمفػة، كمػا 
قػػد طػػكرت ىػػذه ف ،المكجػػكدة عمػػاؿبػػيف العػػامميف كاألقػػؽ التناسػػب كالتكافػػؽ كتكاػػيؼ الكظػػائؼ كذلػػؾ لتح

نجاح أفكارىا ألنيا تاػب فػي تطػكير  إلىالمدرسة مفاىيـ جديدة لـ تكف مطركحة في السابؽ مما أدل 
 إلػػىكبػػيف إدارات المنظمػػات لتحقيػػؽ التنسػػيؽ الػػدائـ بينيمػػا لمكاػػكؿ المػػكارد البشػػرية  إدارةالعيقػػة بػػيف 

التكػاليؼ  أقػؿالمنظمػة ب أىػداؼتحقيػؽ  إلػىليػؤدم بالنتيجػة  مستكل عالي مف الفيـ المشترؾ لمماػال ،
 النجاح. إلىامتيؾ المنظمة العامميف الذيف يدفعكف العمؿ دكمان  إلىكبفترات زمنية أقار، إضافة 

 
(: لقػػد ظيػػرت ىػػذ المدرسػػة فػػي بدايػػة 2000مابعػػد عػػاـ )المػػكارد البشػػرية  إدارةية إسػػتراتيجمدرسػػة  -5

التػػي سػػبقتيا حيػػث اىتمػػت المػػكارد البشػػرية  إدارةالقػػرف الحػػالي، معتمػػدة بأفكارىػػا عمػػى أيدلكجيػػة مدرسػػة 
الػػػػذم سػػػػاعد  ،نتػػػػاجيػػػػة كزيػػػػادة مسػػػػتكل كنكعيػػػػة اإلنتاجكالكفػػػػاءة اإل داءاأل إدارةبإيجػػػػاد كتنظػػػػيـ أسػػػػس 

األسػػكاؽ العالميػػة رحػػـ الاػػعكبات المكجػػكدة لتحقيػػؽ ذلػػؾ، كمػػا إف  دخػػكؿ بشػػكؿ كبيػػر عمػػىالمنظمػػات 
أيدلكجيتيا أىتمت بقضػية أف يحػؿ الرجػؿ المناسػب فػي المكػاف المناسػب، كعممػت عمػى تحكيػؿ التعامػؿ 

ف تمكيػػ إلػػىسػػتثمارية فػػي المنظمػػة ممػػا أدل يػػة كاإلنتاجشػػركاء فػػي العمميػػة اإل إلػػىمػػع العػػامميف إعتباريػػان 
عتمػادك  ،رةيا بقػدرة كبيػأىػدافالمنظمات مف تحقيػؽ  كػاف المػكارد البشػرية سػتراتيجية اىػذه المدرسػة لمبػدأ  ا 

ية كسياسػية كأجتماعيػة، كمػف أىػـ إقتاػاد، كلـ يأت عفكيان بؿ نػتا عػف عػدة عكامػؿ منيػا قابي لمتطبيؽ
 نتػػػاجمنظمػػات كتنػػػكع اإلشػػكاىد ىػػػذه العكامػػؿ ىػػػك ظيػػػكر نظػػاـ العكلمػػػة كزيػػػادة حػػاات المنافسػػػة بػػػيف ال

الجكدة الشاممة كفرض سياسة كسب رضا الزبكف كمبدأ يساعد  إدارةظيكر مبدأ  إلىالعالمي، باإلضافة 
تحػكؿ اعتبػار  يميػةاألقمكنتيجة لتمؾ التقيرات العالمية ك  ،نتشارىااديمكمة بقاء المنظمة في عمميا ك  عمى
تيػتـ بشػؤكف العػامميف كعيقػاتيـ كماػالحيـ كتنظػيـ عمميػـ  إدارةمف ككنيػا مجػرد المكارد البشرية  إدارة

سػػتراتيجية بكػػؿ معناىػػا ألنيػػا تتعامػػؿ مػػع اأخػػذىا بنظػػر األعتبػػار عمػػى أنيػػا كظيفػػة  إلػػىمػػع المنظمػػات، 
لػك  خػرلر فػي بقيػة المػكارد األسػتثمانجػاح اإل إلػىنظمات، كالذم سػيؤدم مكرد حيكم كفعاؿ بالنسبة لمم

 المطمكب.ستثماره بالشكؿ اتـ 
 

 :أربعة أدكار ىيفي المكارد البشرية  إدارةنشأة كتطكر  (2011 ،)الكردمكقد لخص 
 

 كمػدل أىميػة ،في العمؿ بركز أىمية الدكر البشرم إلىالمكارد البشرية  إدارةنشأة كتطكر  عكدت 
ىػػا كاسػػتمراريتيا، فنشػػأة ؤ ثػػـ بقا المنظمػػة، كمػػف أىػػداؼىػػذا الػػدكر فػػي تحقيػػؽ رؤيػػة كحايػػات ك 

المنظمػػات بػػدكرىا الكبيػػر داخػػؿ ىػػذه  إىتمػػاـمػػدل  عمػػى يػػدافالمػػكارد البشػػرية  إدارة كركتطػػ
العناػر البشػرم المنػكط بػو العمػؿ داخػؿ  أداءتطػكير   تنميػة فػي المنظمات، فضين عػف دكرىػا

 .المنظمات



 

 

25 

 

  بالنقابات ، كالقكانيف الخااة المكارد البشريةبالحفاظ عمى  لمقكانيف الحككمية الخااة نتيجةن
 العمالية كحيرىا، كانطيقان مف إلزامية ىذه القكانيف لممنظمات، اتجيت ىذه كااتحادات
 ىذه القكانيف لمتعامؿ مع” المكارد البشرية  إدارة“متخااة باسـ  إدارةتككيف  إلىالمنظمات 

 .باإلحيؽ كي ا تقع تحت طائمتيا كتتعرض لمخالفات كحرامات أك تيديد
  ىػذه  إىتمػاـ تكجيػو جػؿ إلػىإلخ( … المنظمات )الاناعية كالتجارية الشديدة بيفأدت المنافسة

لػف يكػكف إا مػف خػيؿ  ىػذه المنظمػات أف ىػذا اإلرضػاء كأيقنػت إرضػاء العمػيء إلىالمنظمة 
تػتـ ىػذه الجػكدة إا مػف خػيؿ جػكدة  كلػف ،جػكدة كتميػز السػمع كالخػدمات التػي تنتجيػا كتقػدميا

، التػي المػكارد البشػرية إدارة إلػىالمنظمػات أف تمجػأ  العنار البشرم، فكاف لزامان عمى ىذه أداء
تطػكير مفػاىيـ الجػكدة لػدل العػامميف، فضػين عػف تنميػة ميػاراتيـ  تضع ضمف مياميػا الرئيسػية

 .المناىا العممية، كالكسائؿ التدريبية الحديثة مف خيؿ
 ككبػر حجػـ الشػركات، كمػف ثػـ كبػر حجػـ العمالػة كمػا العػالمي اليائػؿ،  مقتاػاداإل رالتطػك  إف

 -المػػكارد البشػػرية إدارةكىػػي  –متخااػػة  دارةض الحاجػػة إلر مشػػاكؿ متنكعػػة، فػػ تجػػره مػػف
 .لمتعامؿ مع ىذه المشكيت

 ،ىـ جميع البشر أك األفراد المنتميف ليا كالعامميف فييا ،المكارد البشرية في منظمة ماالباحث أف  لير 
لمقياـ بمياـ كظيفية أك عمؿ  اء األفراد تعاقدت معيـ المنظمةكىؤ  ،سكاء كانكا رؤساء أك مرؤكسيف

عمى أف يمتزـى ىؤاًء األفراد في  ،كمكافآت كمزايا عينية محددة محدد مقابؿ راتب أك أجر كتعكيضات
 ستراتيجيةظمة، كىذه اإلىذه المن باستراتيجية ،يـ المككمة إلييـ مف قبؿ المنظمةأعمالأثناء قياميـ ب

 .مادية كمعنكية تسعى المنظمةي إلى تحقيقيا أىداؼتشتمؿ عمى رؤية كرسالة ك 

 

كقد عمدت المنظمات في الدكؿ المتقدمة، كبعض دكؿ العالـ النامي الساعية إلى التقدـ إلى تقيير 
ما زاؿ يستعمؿ في كىك ماطم  تقميدم  –ماطم  العامميف أك القكل العاممة أك العماؿ أك األفراد 

لمدالة عمى أىمية  (المكارد البشرية) إلى ماطم  المكرد البشرم –كثير مف بمداف العالـ النامي 
يا أىدافالمنظمة ااستراتيجية )طكيمة المدل(، ك  أىداؼفي تحقيؽ  –بجعمو مكردان  –العنار البشرم 
أك الشركة كاستمراريتيا، إذ يعتمد يا قايرة المدل، فضين عف بقاء المنظمة أىدافمتكسطة المدل، ك 

، مما منظمةجكدة كتميز منتجات ال مىبقاؤىا كاستمراريتيا عمى رضا المستيمؾ )الزبكف أك العميؿ( ع
يساعدىا عمى ااحتفاظ بحاتيا السكقية، كالعمؿ عمى زيادة ىذه الحاة مستقبين، كمف ثـ زيادة 

 .مطردة في أرباحيا
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 :المعاارة المؤسسة فيالموارد البشرية  مكانة -2.1.1.3
 

 المػكارد البشػػرية ;إدارتيػا بفاعميػو تكمػف مؤسسػة أيػة فاعميػةأف  (2004 ،عبػد المطيػػؼك )أعمػر يػرل 
 ىػدؼ لتحقيػؽ كتكامميػة تبادليػة عيقػات فػي التػي تعمػؿك ر كالتطكي كالبحكث لماليةكا نتاجاإلك  التسكيؽك 

 بيا يتأثر كيعطييا، منيا يأخذ بيئتو المحيطة، مىع منفتحان  نظامان  مؤسسة أم كتمثؿ إليو، تسعى معيف
 مسػتكياىـ حسػب يتفػاعمكف تضػـ بشػران  فيػي كخػدمات، ان سمعك  كآات أمكاان  تضـ كما كىي فييا، كيؤثر
 حػد إلػى يتػأثر تقدمػو المؤسسػة مػا فػإف كبالتػالي ،أخػرل جيػة مػف اآلات مػع فنيػة بأساليبك  جية، مف
 ىرمػي، تنظػيـ) أشػكاليا بكػؿ التقميديػة المؤسسػة مػف التحػكؿ فكمػا أ ،البشػرية مكردىػا بنكعيػة كبيػر

 العمؿ، فريؽ تكامؿ كشبكي، مفمط  تنظيـ) المعاارة المؤسسة إلى( …التجربة عمى عتماداإل مركزية،
 إذافػ ،المػكارد البشػرية كخاػائص نكعيػة عمػى أساسػان  يقػكـ (... المعمكمػات ية،سػتراتيجاإل اليمركزيػة،

 المػدخؿ ىػيالمػكارد البشػرية  إدارة كمتفاعػؿ تاػب  منسػجـ إطػار فػي الرحبػة مػع القػدرة تػكافرت
فػي  الكتػاب مػف العديػد يػرل تنافسػية، حيػث ميػزة تحقيػؽ بيػدؼ المؤسسة أاكؿ أىـ دارةإل يستراتيجاإل

 خيؿ مف تتحقؽ لممؤسسة الميزة التنافسية أفHamel ك Parhalad  ك Porter مثؿ عماؿاأل يةإستراتيج
 العػامميف طػاقـ فػي حػدكد ىػك الضػعيؼ داءكاأل الجيػد داءاأل بػيف الرئيسػي الفػارؽ كأف بيػا، العػامميف

 لممػكارد ياتإسػتراتيج كضػع يتطمػب لممؤسسػة يسػتراتيجاإل التخطػيط كضػع فػإف كبالتػالي بالمؤسسػة،
 (.الحكافز ،داءاأل تقييـ التدريب، ااختيار، ااستقطاب، التخطيط،) البشرية

 
إف إدارة المكارد البشرية تعد مف أىـ اإلدارات التنظيمية في كقتنا الحالي كمف كجية نظر الباحث ف

مف نجاح  ةلدراسات ك النظريات أف نسبو كبير خااة كأف العمكـ اإلدارية الحديثة أثبتت مف خيؿ ا
منظمة أف تضع تمؾ اإلدارة ضمف  ةبالعنار البشرم لذلؾ كاف ابد ألي ىتماـالمنظمة تعتمد عمى اإل

مجمكعو مف العكامؿ التي تحدد مسار المنظمة في كضع إدارة المكارد  كىناؾ ،ىيكميا التنظيمي
مف تعدد اليياكؿ في  فبالرحـ ،رتباطالبشرية في الييكؿ التنظيمي مف حيث المكقع كامة اإل

مد إلى تجميع كتقسيـ الكظائؼ ضمف فإننا نجد أف المؤسسات المتكسطة كالكبيرة الحجـ تع ،المؤسسات
كحدة أك كحدات متخااة في شؤكف المكارد البشرية سكاء عف طريؽ خمؽ جياز مركزم إلدارة 

و حؽ امركزم ل إعتمادأك عف طريؽ  ،المكارد البشرية  لو حؽ اإلشراؼ الكظيفي عمى إدارة الفركع
كفي كي الحالتيف يتـ إييء إدارة  ،لداخميةستقيلية التامة لنشاطاتيا اإلالتنسيؽ مع الفركع مع ترؾ ا

 المكارد البشرية األىمية الكافية كالايحيات المناسبة لمقياـ بأعبائيا كاإلضطيع بمسؤكلياتيا.
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 في الييكؿ التنظيمي لممنظمة:الموارد البشرية  إدارةموقع  -2.1.1.4
 

 ،فػػػػي المنظمػػػػة كأخػػػػذت مكانػػػػان مرمكقػػػػان فييػػػػايان إسػػػػتراتيج تمعػػػػب دكران المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةت أاػػػػبحلقػػػػد 
يػػػذكر  حيػػػث نظيمػػػي لممنظمػػػات تبعػػػان لعكامػػػؿ عػػػدةفػػػي الييكػػػؿ التالمػػػكارد البشػػػرية  إدارةكيختمػػػؼ مكقػػػع 

 :ىي منيا ثيثان  (9002 ،)الخضر
 

  في المنظمة.المكارد البشرية  إدارةالمنظمة كمدل فيـ الدكر الحيكم الذم تمعبو  إدارةنمط 
  في المنظمة.عدد العامميف 
  المكارد البشرية إدارةالييكؿ التنظيمي العاـ لممنظمة الذم تعمؿ فيو. 

 

منظمة بقض النظر عف حجميا كشكؿ عمميا تحتاج إلى تخايص جزء مف جيكد إدارتيا  ةإف أي
 عمى العكامؿ المشار إلييا سابقان  ان إعتماد، عدة ممكارد البشرية، ذلؾ الجزء الذم يمكف أف يتخذ أشكاان ل

كشكؿ الييكؿ التنظيمي لممنظمة، حيث أف سمطة اتخاذ القرار في المنظمة كالتي يشار إلييا بالمركزية 
مكقع إدارة المكارد البشرية في أك اليمركزية كشكؿ تكزيع النشاطات فييا يؤثر بشكؿ كبير في أشكاؿ 

 :الشكميف التالييف التي يمكف أف تتمثؿ في، ك الييكؿ التنظيمي لممنظمة

o (اليمركزية) شكؿ القائـ عمى األقساـال: 
عيكة عمى تمتع  ،عماؿىذا الشكؿ في المنظمات الكبيرة التي تتعدد فييا كحدات األ إستخداـيشيع 

كفي ىذا  ،اإلدارية التشقيمية ذات الطبيعة التنفيذيةك إدارة المكارد البشرية بجميع األدكار اإلستراتجية 
المكارد البشرية باإلدارة العميا مف خيؿ نائب الرئيس لممكارد النكع مف المنظمات ترتبط إدارة 

 .البشرية

o الشكؿ القائـ عمى المركزية: 
في الشكؿ القائـ عمى المركزية تككف القرارات الجكىرية كاناعة اإلستراتجيات كالسياسات 

محاكرة في قمة اليـر التنظيمي لممنظمة كلما كانت إدارة المكارد البشرية كخااة تمؾ المتعمقة 
 خاطر فإفمك  ةكمفتبالتخطيط كالتكظيؼ كالتدريب مف القرارات اإلستراتجية نظرا لما تتضمنو مف 

ع بقية القرارات الخااة بالمكارد البشرية عمى كز سمطة اتخاذىا تستند إلى اإلدارة العميا لممنظمة كتت
لذا فإف ىذا الشكؿ مف التنظيـ يضفي الدكر التنفيذم عمى إدارة المكارد  ،خرلاإلدارات الكظيفية األ

 ،بكثافة رأس الماؿ فيياىذا الشكؿ مف التنظيـ في المنظمات التي تتميز  إستخداـكيشيع  ،البشرية
 (http://hrinlibya.blogspot.co.il) .أم ذات المستكل الثقافي العالي

http://hrinlibya.blogspot.co.il/
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 :الموارد البشرية إدارة لوظائؼ العاـ طارال 2.1.1.5
 

 شتمؿتالمكارد البشرية  إدارة لكظائؼ العاـ طاراإل ( أربعة كظائؼ تشكؿ2008 ،الاباغك  درة كضع )
 أك المنظمػة داخػؿالمكارد البشرية  إدارة عمؿ مجاؿ مجمكعيا في تككِّف التي الكظائؼ مف العديد عمى

 :ىي الكظائؼكىذه  ،( كظيفة خامسة تتعمؽ بعيقات المكارد البشرية2011 ،كأضاؼ )الكردم الشركة
 
 :المكارد البشرية كتككيف تجميع كظيفة  :أكان 
 

 ينػدرج رئيسػة كظيفػة فيػي ،المػكارد البشػرية دارةإل المككمػة النشػاطات أىػـ مػف النشػاط أك الكظيفػة ىػذه
 سمسػمةن  النيايػة فػي لتنػتا الفرعيػة الكظػائؼ ىػذه كتتػرابط تتكامػؿ إذ الفرعية، مف الكظائؼ الكثير تحتيا
 أك المنظمػة إحتياجػات كػؿ بتػكفيرالمػكارد البشػرية  إدارة أساسػيا خيليػا كعمػى مػف تقػكـ ،عمػاؿاأل مػف

 العمميػة كالخبػرات العمميػة الشػيادات مػف حيػث محػددة مكااػفات كفػؽ ،المػكارد البشػرية مػف الشػركة
 كىػذه ،المنظمػة أك الشػركة كالمتاحػة فػي الشػاحرة الكظػائؼ لشػقؿ كحيرىػا الذاتيػة كالقػدرات كالميػارات
 :يمي يماف ابعضي ( 2008 ،الاباغك  درة ) ذكر الفرعية الكظائؼ

 
 المػكارد البشػرية  إدارة كظػائؼ مػفلميمػة ا الكظيفػة ىػذه تقػكـ: المػكارد البشػرية تخطػيط كظيفػة

كمكااػػفاتيا  أعػػدادىا حيػػث مػػف لممنظمػػةالمػػكارد البشػػرية مػػف  المسػػتقبمية الحاجػػة بتقػػدير
 .كالكظائؼ العمؿ كتحميؿ تاميـ كظيفة عمى التخطيط ىذا كيعتمد إلخ،  …كنكعيتيا

 أسػس عمػى كقػائـ كاضػ  بتحديػد الكظيفػة ىػذه تقػكـ: العمػؿ كتحميػؿ تاػميـ نشػاط أك كظيفػة 
 كتحديػد المنظمػة أك الشػركة كظػائؼ كمسػؤكليات كميػاـ لكاجبػات مدركسػة منيجيػةك  عمميػة
 .الكظائؼ ىذه لشقؿ المرشحةالمكارد البشرية في  تكافرىا يجب التي لمشركط كدقيؽ كاض 

 العمػؿ كتحميػؿ تاػميـ كظيفتػي نتػائا عمػى بنػاءن : فالمػكارد البشػرية  كاسػتقطاب جػذب كظيفػة 
 كجػذب ترحيػب بعمميػةالمػكارد البشػرية  كاسػتقطاب جػذب المػكارد البشػرية تقػـك كظيفػة كتخطيط
 أك يمياألقم أك المحمي العمؿ سكؽ خيؿ مف المنظمة في العمؿ مزايا بعرض البشرية لممكارد
 .العالمي

 المتقػدميف أفضؿ انتقاء عمى الكظيفة ىذه تعمؿ :المكارد البشرية كتعييف كاختيار نتقاءإ كظيفة 
 مػف كضػعيا تػـ دقيقػة اختيػار كمعػايير أسػس عمػى عتمػادباإل كذلػؾ الشػاحرة، الكظػائؼ لشػقؿ

 .يؿ تحميؿ كتاميـ العمؿ كالكظائؼخ
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 إعػادة مرحمػة تبػدأ الجديػدة،المػكارد البشػرية  اختيػار دبعػ المكارد البشرية: كتأىيؿ تدريب كظيفة 
 كتجييػزىـ تػأىيميـ عمى تعمؿ مدركسة، كعممية عممية تدريبية براما مف خيؿ كذلؾ التأىيؿ،
 .الشركة المنظمة أك في عمميـ مياـ كتحمؿ لتسمـ

 ة:ثانيان: كظيفة تاميـ نظـ التعكيضات كالمكافآت كالمزايا العيني

العينيػة مػف الكظػائؼ كظيفة تاميـ نظـ التعكيضػات كالمكافػآت كالمزايػا  (2008 ،الاباغك  درة) تبرعيى 
يػتـ كضػع نظػاـ  ، فتاميـ عدد مف األنظمة التي عمػى أساسػياالمكارد البشرية دارةكاألساسية إل الرئيسة

المنظمػة  اخػؿ الشػركة أكالبشرية التػي تعمػؿ د التي تمن  لممكارد ،لمتعكيضات كالمكافآت كالمزايا العينية
 ذ يػتـ التحفيػز المباشػر كحيػر المباشػر لممػكارد البشػريةلمشػركة أك المنظمػة، إ األىميػة بالنسػبة بػالح ان أمر 

الػكاء لممنظمػة  ةكزيادة درجػ كجكد ركح اانتماء، إلىعمى أساس ىذه النظـ، كىذا التحفيز كحيره يؤدم 
درة )كمػػا يراىػػا  كمػػف أىػـ ىػػذه الػنظـ ،كآثارىػا السػػمبية يػػة، كتجنػب المشػػكيتيجابكحيرىػا مػػف اآلثػار اإل

 :ما يمي (2008 ،الاباغك 

  لممػػكارد البشػػرية  ــ التحفيػػزم المػػالي المباشػػر، يقػػدذا النظػػايػػف ة:نظػػاـ المكافػػآت الماليػػة المباشػػر
لمجػػد  المجػػدة فػػي عمميػػا داخػػؿ الشػػركة أك المنظمػػة المكافػػآت الماليػػة المباشػػرة كثػػكاب مباشػػر

المبنػي عمػى أسػس عمميػة المػكارد البشػرية  ىػذه داءكالتميز، كذلؾ مف خيؿ التقػكيـ المسػتمر أل
 .كفنية

 النظاـ التحفيزم حير المالي، يقدـ لممكارد البشرية العاممػة فػي المنظمػة  ىذا:ةنظاـ المزايا العيني
النشػاطات  الاحي، الرعاية ااجتماعية، الشركة دكف استثناء خدمات متنكعة مثؿ: التأميف أك

 …الثقافية كالترفييية
  مجمكعػة مػف القكاعػد كاإلجػراءات طبقػان ليػذا النظػاـ تكضػعف: المػكارد البشػرية أداءنظػاـ تقيػيـ 

الكفػػاءة كالتميػػز فػػي  المػػكارد البشػػرية ، مػػف حيػػث أداءكالضػػكابط التػػي عمػػى أساسػػيا يػػتـ تقيػػيـ 
 باشرة.المكافآت المالية الم التقييـ ييفعَّؿ نظاـنتائا ىذا عمى  العمؿ، كبناءن 

 :ثالثان: كظيفة تدريب كتنمية المكارد البشرية

 إدارة، تعػػػد مػػػف أىػػػـ كظػػػائؼ المػػػكارد البشػػػريةف كظيفػػػة تػػػدريب كتنميػػػة أ( 2008 ،الاػػػباغك درة )يػػػرل 
 إلػىؼ مسػتداـ ييػد ظػاـفقػط لممػكارد البشػرية الجديػدة، بػؿ ىػك ن ، فالتػدريب ا ييكتفػى بػوالمػكارد البشػرية
يػػذه لك  ،المسػػتمرة المينيػػة كالمياريػػة لممػػكارد البشػػرية الجديػػدة كالقائمػػة، فضػػين عػػف تنميتيػػا رفػػع الكفػػاءة
 :جانباف ىماالكظيفة 
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التعمـ كالتدريب ييكسػباف المػكارد البشػرية معػارؼ إف : المتكااؿ التعمـ المستمر كالتدريب الجانب األكؿ:
يظيػػر  مػػا تكاػػمت إليػػو التكنكلكجيػػا فػػي مجػػاؿ عمميػػـ، ممػػا عمػػى أحػػدثجديػػدة، تقػػؼ بيػػـ  كميػػارات

 .قدرةيـ بكفاءة كفاعمية ك عمالـ ألبالضركرة في أدائي

 أداءتنميػة  إلػىمػف خػيؿ ىػذه الكظيفػة أك النشػاط المكارد البشرية  إدارةتسعى : التنميةلثاني: الجانب ا
كقػادرة  المنظػكر كالبعيػد، مػف أجػؿ جعميػا مؤىمػةن المسػتقبؿ  داخؿ المنظمة أك الشركة فػيالمكارد البشرية 

وارد فضي عف تزكيد ،مما ىي عميو اآلف أعمىذات متطمبات  بؿفي المستق عمى ممارسة كظائؼ م  ال
كالتكيػؼ  نػدماجبيدؼ تمكينيػا مػف اإل ،كاناعتيا مجاؿ المعرفة المتامة بعمميا بكؿ جديد في البشرية

التػػي تػػدخؿ عمػػى الشػػركة أك المنظمػػة لكػػي تكاكػػب التطػػكرات فػػي مجػػاؿ  مػػع كػػؿ جديػػد أك مػػع التقيػػرات
المنظمػة أك الشػركة مػف  يميػان أك عالميػان، كتحػافظأقمعمييا محميػان أك  حيرىا كالتي قد تيفرض الاناعة أك

 .مكقعيا التنافسيخيؿ ىذه المكاكبة عمى قكة 

 :رابعان: كظيفة حماية المكارد البشرية

كممػػة  إسػػتخداـكف فضػػممعظػػـ البػػاحثيف ي اآلات كالمعػػدات، كلكػػفد ك قػػد تنطبػػؽ كممػػة اػػيانة عمػػى الًعػػدى 
وارد مػف اػيانة بػدان المكارد البشػرية  حماية م كمػا يسػتخدميا الػبعض، فالحمايػة أشػمؿ كأعػـ  البشػرية ال
 :أمريف ىما إلىتيدؼ  ىذه الكظيفةأف  (2008 ،الاباغك درة )ف قد بيَّ ك  ،الايانة مف

o تػكفير السػيمة لممػكارد البشػرية يػتـ بتاػميـ ككضػع بػراما فنيػة : تكفير السيمة لممكارد البشػرية
ة  حمايػة ىػذهمشػتركة عاليػة المسػتكل مػف أجػؿ  إداريػة ري ش ب وارد ال م  مػف الحػكادث ال

عمييمػػػا مػػػف  الطبيعيػػة، كالعمػػػؿ عمػػػى التقميػػػؿ مػػف آثػػػار الحػػػكادث حيػػػر الطبيعيػػػة، كمػػا يترتػػػب
 .إاابات العمؿ

o اػػميـ بػػراما لمتكعيػػة الاػػحية خػػيؿ التػػأميف الاػػحي، كت تػػكفير الرعايػػة الاػػحية: كذلػػؾ مػػف
ة  خااػة ببيئػة العمػؿ، بيػدؼ حمايػة عامػة، كبػراما تكعيػة اػحية ري ش ب وارد ال م مػف  ال
 .قد تنتا بسبب طبيعة كبيئة العمؿ داخؿ الشركة أك المنظمة اإلاابات كاألمراض التي

 :: كظيفة عيقات المكارد البشريةخامسان 

داخػػػؿ المػػػكارد البشػػػرية  إدارةمػػػف أىػػػـ الكظػػػائؼ المنكطػػػة بػػػ ىػػػذه الكظيفػػػة أف (2011 ،)الكػػػردمعتبػػػر إ
… يةنسػانكالرعايػة اإل العيقػات ااجتماعيػة المنظمة أك الشركة، إذ تعمؿ عمى خمػؽ بيئػة مسػاعدة لنمػك

فػة أك النشػاط يػتـ مػف خيلػو الكظي فيػذه ،البشػرية المػكاردعمميػة دمػا  إلػخ، كتشػتمؿ ىػذه الكظيفػة عمػى
ة  تفعيػؿ مشػاركة إلػىؼ دكطػرؽ تيػ ؿتاميـ براما متنكعة تشتمؿ عمى كسائ ري ش ب وارد ال م فػي  ال
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 إلػىتػؤىميـ  مػف المسػاىمة كالمشػاركة فػي عمميػة التخطػيط التػي ان المنظمػة، بػدء العمميػة اإلنتاجيػة داخػؿ
تػكفير الرعايػة ااجتماعيػة لممػكارد  إلػى أيضػان المشػاركة فػي عمميػة اتخػاذ القػرارات، كتيػدؼ ىػذه البػراما 

ليػػـ، كالعمػػؿ عمػػى حػػؿ المشػػكيت كالاػػراعات كالنزاعػػات التػػي قػػد  ية الراقيػػةنسػػانالبشػػرية كالمعاممػػة اإل
ا شػؾ  – كعمميػة الػدما ىػذه بمػا تػكفره مػف بػراما ،الشركة أك المنظمة إدارةـ كبيف بيني كتنشأ بينيـ، أ

 .نتماء كالكاء لمشركةمعدات اإل تعمؿ عمى رفع الركح المعنكية لممكارد البشرية، فضين عف زيادة –

إدارة المكارد البشرية النظر إلى مياـ  المكارد البشرية أنو يتكجب إدارةيعتقد الباحث فيما يتعمؽ بكظائؼ 
كبيذا يمكف استثمار  ،ست إجراءات مستقمة كمنقطعة الامةباعتبارىا عمميات متكاممة كمترابطة، كلي
 ،أخرلتطكير كتحسيف كفاءة عمميات  في كظائؼ كالعممياتالمعمكمات كالخبرات الناشئة مف بعض ال

مثؿ نفقات التدريب كالتنمية، كنفقات البشرية )ي تتكاىا إدارة المكارد اعتبار تكمفة المياـ التككذلؾ 
عمى أنيا نفقات استثمارية تدر عائدان عمى  ناء استراتيجيات المكارد البشرية(تطكير النظـ، كنفقات ب

 بدكف مردكد. ستييكيةااستثمار كليست مجرد نفقات إ

المػػكارد  دارةإلالتاليػػة المػػكارد البشػػرية السػػالؼ يػػكرد الباحػػث الميمػػ   إدارةكفػػي ضػػكء تفاػػيؿ كظػػائؼ 
 :البشرية

 بالمكارد الرئيسية في المنظمة كىـ األفراد. المكارد البشرية إدارة تيتـ -

 ا تكجد مؤسسة دكف إدارة مكارد بشرية. -

تانع الخطط المناسبة ك  بتطكير ميارات األفراد العامميف بالمؤسسةالمكارد البشرية  إدارةتقـك  -
 مشاكؿ األفراد كمعالجتيا.تقـك بدراسة ك  لمتدريب

 األفراد المناسبيف لشقؿ الكظائؼ. المكارد البشرية إدارة تختار -
 .مساعدتيـ عمى التكاؿ إلى األداء المرحكب فيوك  تحفيز األفرادالمكارد البشرية ب إدارةتقـك  -
 

 في ظؿ التحديات القائمة:الموارد البشرية تخطيط  2.1.1.6

 المرسػػي )يػػرل  حيػػث بيئتيػػا المحميػػة أك الخارجيػػة،ي بمعػػزؿ عمػػا يػػدكر فػػ عمػػاؿمنظمػػات األا تعػػيش 

مػػزيا عمػػى  تػػؤثر كالثقافيػػة كالتكنكلكجيػػة ية كااجتماعيػػةقتاػػادالعديػػد مػػف المتقيػػرات اإلبػػأف  (9002
المتزايػد  ستخداـكاإلالعمكلة كتاقير حجـ المنشأة ف المناسب لمتعامؿ مع ىذه المتقيراتالمكارد البشرية 

عػادة ىندسػة العمميػات  تجػاه نحػك امركزيػةلمعمالػة كاإل مكاقػع العمػؿ كتطبيػؽ فمسػفات الجػكدة الشػاممة كا 
كحيرىا مف التطكرات البيئية خمقت العديد  تاااتكاإل نتاجاليائؿ في تكنكلكجيا اإل جيك كالتطكر التكنكل

اختمفػت  كبالتػالي سػتجابةفي تحقيؽ اإلكالتي تنكعت أساليبيا  عماؿالتحديات كالفرص لمنظمات األ مف
 .تحقيؽ ميزة تنافسية في سكؽ العمؿعمى قدرتيا 
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 : بالتالي (9002 المرس )حددىا  ،فرص ىمتطمبات لتحكيؿ التحديات إل ةكيأتي ذلؾ مف خيؿ ثيث

o كاضحة عف المكقؼ الحالي لممكارد البشرية أف تتكافر لدم المنظمة فكرة. 
o ل ياأىدافاإللماـ ب مكانيات قكة العمؿ بيا مع  ىالمستقبمية كا   يػاإحتياجاتأم حد تتكافؽ قدرات كا 

 .يةالمستقبم
o  فػي حالػة كجػكد فجػكة المػكارد البشػرية مف  يا المستقبميةإحتياجاتتاميـ البراما المناسبة لتكفير

 .بيف الكاقع الحالي كالمستقبمي

تخطيط المكارد البشرية أحيانا تخطيط لمقكل العاممة حيث يعبر عف قكة العمؿ المستيدفة  عمى يطمؽ
 ةلممستقبؿ مف خيؿ كضع أسس اختيار ىذه القكل ك تطكيرىا خيؿ فترة التخطيط سكاء كانت خط

كؿ منظمو حسب سياستيا المتبعة في عمميات  ،أك حتى طكيمة المدل ةقايرة المدل أك متكسط
ختاااات المطمكبة إلكتحديد ا ،مف جية كلكف الميـ ىك خدمة العنار البشرم مستقبين التخطيط 

كحيث أف تخطيط المكارد البشرية جزء مف عمـ  ،في فترة زمنية معينو أخرلمف جية بالكميات المحددة 
تخطيط حيث تتعدد الفكائد المرجكة مف  مو أىمية كبيره كأىمية إدارة المكارد نفسيافالمكارد البشرية 

 .كمما كاف لتخطيط المكارد أسس احيحة ازدادت أىميتو ونستطيع أف نقكؿ أنالبشرية ك  المكارد
 التالية: ربعةيذكر الباحث الفكائد األ تخطيط المكارد البشريةكمف فكائد 

 
 الخاص  رتباكات فجائية في خط اإلنتاج كالتنفيذإتخطيط المكارد البشرية عمى منع  يساعد

 .المشركعب
 العجز يساعد تخطيط المكارد البشرية في التخمص مف الفائض كسد. 
 يساعد تخطيط المكارد البشرية عمى تخطيط المستقبؿ الكظيفي لمعامميف حيث يتضمف ذلؾ 

 .التدريب كالنقؿ كالترقيو أنشطةتحديد 
 معرفة أسباب تركيـ لمخدمة أك بقائيـ فييا كمدل  يساعد تحميؿ قكة العمؿ المتاحة عمى

 .ىـ عف العمؿرضا
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 الموارد البشرية دارةنظرة جديدة ل 2.1.1.6
 

بيػا المػكارد البشػرية سػكؼ تحػدد بدرجػة  الطريقػة التػي تػدار أف مػف السػابؽ (9002 ،المرسد ) يسػتدؿ
كمػف الناحيػة التاريخيػة فػإف  ،ياأىػدافقدرتيا عمػى تحقيػؽ  كبيرة مستكم القدرة التنافسية لممنظمة كبالتالي

المكارد البشرية لـ يكف ينظػر إلييػا عمػى أنيػا أحػد ماػادر القيمػة اإلقتاػادية لممنظمػة،  إدارةممارسات 
فػي ىػذه  سػيمت فػي إعػادة التفكيػرأإا أف ىػذه التطػكرات الحديثػة  ،بعكػس التكنكلكجيػا كالمعػدات كذلػؾ

كالحفز كتقييـ األداء كحيرىا  استقطاب العامميف كالتدريب كالتنمية أنشطة ىينظر إل أاب النظرة، حيث 
 ذات قيمة أك عائد إقتاادم. المكارد البشرية عمى أنيا استثمارات إدارةمف ممارسات 

 
كاف لمتحكات الفكرية الجذرية في مفاىيـ كتقنيات اإلدارة المعاارة تأثيراتيا الكاضحة عمى مفاىيـ إدارة 

لى إدارة المكارد البشرية مف ككنيا مجمكعة المكارد البشرية بدرجة كاضحة تتمثؿ في تقير النظرة إ
إجرائية تتعمؽ بتنفيذ سياسات كنظـ العامميف، إلى اعتبارىا كظيفة استراتيجية تتعامؿ مع أىـ  أعماؿ

فكر إدارة المكارد البشرية كاانطيؽ ب ،كااستراتيجيات العامة ليا ىداؼمكارد المنظمة كتتشابؾ مع األ
اإلدارات التنفيذية  إحتياجاتنحاار في مشكيت ااستقطاب كالتكظيؼ لمعامميف حسب مف اإل
أىمية كحيكية كىي إدارة األداء كتحقيؽ اإلنتاجية األعمى كتحسيف  أكثربقضية  نشقاؿإلى اإل ،المختمفة

يا كأف ما حدث كيحدث في العالـ المعاار مف تقييرات كتحكات قد كجدت طريق ،الكفاءة كالفعالية
لمتأثير في أكضاع المنظمات كفكر اإلدارة، كنتا عف ذلؾ فمسفة جديدة كنمكذج إدارم متطكر يختمؼ 

كامتد تأثير  ،ي عار ما قبؿ المعمكمات كالتقنيةعف مفاىيـ كأفكار اإلدارة التقميدية التي سادت ف
 نسافة كمختمفة تضع اإلاإلدارة الجديدة إلى إدارة المكارد البشرية كي تتحكؿ إلى فمسفة كتقنيات جديد

 اتيا، كتدما استراتيجياتيا كبراما عمميا في البناء ااستراتيجي لممنظمة.إىتمامفي قمة 
 

 :يةستراتيجلا 2.1.1.7
 

 العديػػد مػػف الخبػػراء كالبػػاحثيف فػػي عػػالـ اليػػـك الػػذم يتسػػـ بػػالتقير السػػريع أف (2009 ،اسػػماعيؿ)ذكػػر 

ي مػف سػتراتيجاإل ف المنظمات يجب أف تتبني الفكػرأيركف  ليائؿككثافة المنافسة كالتطكر التكنكلكجي ا
ترجػػع جػػذكرىا إلػػي الحضػػارة  Strategy يةإسػػتراتيجككممػػة  ،أف تضػػمف البقػػاء كالنمػػك كاازدىػػارأجػػؿ 

مفيكميػا بشػكؿ اػاـر بػالخطط المسػتخدمة  كالتػي ارتػبط  Strategosاليكنانيػة كىػي مسػتمدة مػف كممػة
 مختمػػػػؼ ىيثان أخػػػذت ىػػػػذه الكممػػػة معنػػػكحػػػد ،ؾالخطػػػػط العامػػػة فػػػي المعػػػػار حػػػرب ككضػػػع ال لقػػػك  دارةإل

المعااػرة خااػة تمػؾ التػي تتمتػع بالمبػادرة كالريػادة  عمػاؿاأل منظمػات للد ستخداـكاارت مفضمة اإل
 ية أنيػا عمميػة اتخػاذ القػرارات المتعمقػةسػتراتيجاإل دارةالتعريفػات الشػائعة لػا كمػف ،فػي مجػاؿ نشػاطيا
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دارةبتخاػيص ك  رسػػالتيا  تحقيػػؽ ىالعكامػػؿ البيئيػػة بمػػا يسػػاعدىا عمػػ مػػكارد المنظمػػة مػػف خػػيؿ تحميػػؿ ا 
 ة.يا المنشكدأىدافكالكاكؿ إلي حاياتيا ك 

 
فػي  العديد مف المزايا يمكػف تمخياػيايحقؽ لممنظمة  يستراتيجالتكجو اإل( أف 2009، اسماعيؿ)يرل ك 

 :خمسة نقاط ىي
 

 ة.يستراتيجاتخاذ القرارات اإل ىالقدرة عمك  كضكح الرؤية المستقبمية 
 د.في المدم البعي تحقيؽ التفاعؿ البيئي ىالقدرة عم 
 ة.ية كالمالية المرضيقتاادتائا اإلتحقيؽ الن 
 يير.إحداث التق ىعم القدرة 
  ة.المكارد كاإلمكانيات بطريقة فعالتخايص 

 

 :الموارد البشرية إدارة يةإستراتيج 2.1.1.8
 

ية المنظمػػة، إسػػتراتيجا يتجػػزأ مػػف  ان جػػزءالمػػكارد البشػػرية  إدارةية إسػػتراتيجف أ (2007 ،عيسػػى)يعتبػػر 
يات اإلدارات إسػػػػتراتيجتعمػػػػؿ جميعيػػػػا فػػػػي خدمػػػػة المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةنجػػػػد أف كظػػػػائؼ كممارسػػػػات ك 

 يتكافػػؽإذ  ،تحػػت مظمػػة التكامػػؿ كالتكافػػؽ معػػان  ية المنظمػػة،إسػػتراتيج، أم فػػي خدمػػة خػػرل)الكظػػائؼ( األ
الػػػذم يؤكػػػد عمػػػى أف  Strategic Integrationي" سػػػتراتيجتجػػػاه مػػػع مفيػػػكـ ييػػػدعى "التكامػػػؿ اإلاإلىػػػذا 

سػػتراتيجية المنظمػػة تتكافػػؽ مػػع رسػػالتيا، ك إسػػتراتيج ، كالتسػػكيؽ، نتػػاجيات الييكػػؿ التنظيمػػي )إدارات: اإلا 
خػػػدمتيا، ألنيػػػا تعمػػػؿ عمػػػى  إسػػػتراتيجية المنظمػػػةمػػػع  أيضػػػان كالمبيعػػػات، كالمشػػػتريات... إلػػػخ( تتطػػػابؽ 

سػػتراتيجك  سػػتراتيجية المنظمػػة ك إسػػتراتيجتتطػػابؽ كتعمػػؿ عمػػى خدمػػة المػػكارد البشػػرية  إدارةية ا  ية الييكػػؿ ا 
التنظيمػػػي، فػػػي ظػػػؿ تػػػأثير متقيػػػرات البيئػػػة الخارجيػػػة التػػػي تعمػػػؿ فػػػي ظميػػػا المنظمػػػة ككػػػؿ، كتسػػػتخدـ 

 ستمرار.بقاء كاايتيا لمتكيؼ معيا لتضمف لنفسيا الإستراتيج
 

نتيجػة لظػركؼ  يات المنظمةإستراتيجتتأثر بالمكارد البشرية  إدارةيات إستراتيج( أف 2005 ،كيرل )حسف
 ،ك تبنػي سياسػة معينػة لمدكلػةأم سػيء إقتاػادك كضػع يطة بالمنظمة ككجػكد منافسػة قكيػة أالبيئة المح

المنظمػػة  فقػػد تمجػػأ ،يات ليػػا لتتعامػػؿ مػػع الكضػػع القػػائـ الجديػػد حكليػػاإسػػتراتيجف المنظمػػة تقػػـك بتبنػػي إفػ
 :عمى ذلؾ ىاتيف اإلستراتيجيتيف مثين  (2005 ،)حسفكيضرب  ،تاقير حجميا إلى
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 تركػػز عمػػى تخفػػيض عػػدد العػػامميف فػػي المنظمػػة مػػف خػػيؿالتػػي  يات تخفػػيض العمػػاؿإسػػتراتيج 
مسػػاكئ ىػػذه  أكبػػركمػػف  ،خػػارج المنظمػػة أخػػرلالعمػػؿ فػػي كظيفػػة أك  النقػػؿأك  التقاعػػد المبكػػر

سػتقناء عػنيـ كمػف الػذيف الػذيف سػيتـ اإل فػراداعكبة التنبؤ الدقيؽ بمػف ىػـ األية ىك ستراتيجاإل
 كما ىي الميارات التي تحتاجيا المنظمة كالتي ا تحتاجيا. ،سيبقكف في العمؿ

 
 إلػػػػىتخفػػػيض عػػػبء العمػػػؿ بااضػػػافة  إلػػػىتيػػػدؼ التػػػي ك  عػػػادة تاػػػميـ العمػػػؿإسػػػتراتيجيات إ 

ة كالجماعػات كااقسػػاـ اإلداريػكيتمتػؿ ذلػػؾ فػي تقمػيص الكظػائؼ كالمسػػتكيات  ،تخفػيض العمالػة
عػادة تاػميـ الميػاـ أك إدمػاج ستراتيجيات مف خيؿ إكذلؾ يمكف تطبيؽ ىذه اإل ،أك المنتجات

نػػو سػػيترتب عمػػى تطبيػػؽ ىػػذه فالشػػاىد ىنػػا ىػػك أ أك تخفػػيض سػػاعات العمػػؿ... معينػػة كحػػدات
فيػػػػي ستاػػػػب   ،المػػػػكارد البشػػػػرية إدارةلمزيػػػػد مػػػػف العػػػػبء عمػػػػى يات الجديػػػػدة إلقػػػػاء اسػػػػتراتيجاإل
عادة تاحيحيا ،يةستراتيجكلة عف اإلعداد لتطبيؽ ىذه اإلمسؤ  أك  ،كأف تقكـ بتحميؿ كظائفيا كا 

الػػػذيف سػػػيتـ  فػػػرادكمػػػف ىػػـ األ ،اسػػػتحداثيا كتقػػـك بتحديػػػد ماىيػػػة الكظػػائؼ التػػػي سػػػيتـ القاؤىػػا أ
كمػا ىػي  فػرادا ىػي بػراما التػدريب اليزمػة لرفػع ميػارات األااستقناء عنيـ أك نقميـ كبالتالي م

 إدارةحيػػر ذلػػؾ مػػف األدكار التػػي سػػتختص بيػػا  إلػػىكمػػا  ،التػػاركيف فػػرادالتعكيضػػات اليزمػػة لأل
 .المكارد البشرية 

 
 مػػف خػػيؿالمػػكارد البشػػرية  إدارةية إسػػتراتيجب عمػػاؿية األإسػػتراتيج (2007 ،السػػاعدمك )العنػػزم كيػػربط 
رأسيا مع اإلستراتجية العامة لممؤسسة كأفقيا مع اسػتراتجيات الكظيفػة المكارد البشرية استراتجيات  تكامؿ
فضػي عػف أىميػة تكامميػا كانسػجاميا مػع بعضػيا  (،، العمميػات الماليػة...الخنتػاجالتسكيؽ، اإل) خرلاأل

  .البعض
سػػػتراتيجك  عمػػػاؿية األإسػػػتراتيجالعيقػػػة بػػػيف  (2007 ،السػػػاعدمك )العنػػػزم  حػػػددحيػػػث  المػػػكارد  إدارةية ا 

 نماذج ىي: لخمسة البشرية كفقان 
 
سػتراتيجك  المنظمػة يةإسػتراتيج بيف النمكذج ىذا فمسفة بحسب عيقة تكجد يف النمكذج المستقؿ:-1  يةا 

 مكجػكدان  كقد يككف ،عامان  عشريف مف كثرأل سائدان  كاف نمكذج كىك كاض ، بشكؿالمكارد البشرية  إدارة
 أف منػو كيتبػيف الناميػة، الػدكؿ فػي العاممػة منيػا الكبيػرة كحتػى الاػقيرة المنظمػات بعػض فػي اليػكـ

 .دارةاإل إىتماـ محط تككف ا قدالمكارد البشرية  إدارة يةإستراتيج
 

 إذ المنظمػة، يةإسػتراتيج لتنفيػذ أساسػان  مفتاحػان  العاممكف عديي  النمكذج ىذا ب: بمكجالنمكذج التكافقي 2-
 يمكػف النمػكذج كىػذا المنظمػة، يةإسػتراتيج مػع تتكافػؽ بشػرية مػكارد إدارة يةإسػتراتيج تاػميـ يجػرم
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 إلػى نػزكان  العميػا دارةاإل مػف بػدءن  ياأىػداف تحديػد إلػى المسػتندة دارةاإل نظػرة خػيؿمػف  عميػو ااسػتداؿ
ف المستكيات التنفيذية، خػيؿ  مف لممنظمة، العامة يةستراتيجلا ستجابةباإل تقكـالمكارد البشرية  إدارة كا 

 .يكالمستقبم لحاليا عمميا كمتطمبات التنظيمية الحاجات مع كتنسجـ تتكاءـ يةإستراتيج تحديد
 

 عمػاؿإسػتراتيجية األ بػيف العيقػة تطػكير يجػرم النمػكذج ىػذا إطػار يكفػ :النمػكذج التحػاكرم 3-
ستراتيجية المػكارد البشػرية  باتجػاىيف إتاػاات إلػى تحتػاج العيقػةىػذه  إذ أف مػاـ،لأل إضػافية خطػكة كا 

 كاجػب كبػديؿ إليػو ينظػر ا ربمػا عمػاؿية األإسػتراتيج تحتاجػو قػد فمػا كالمناقشػة، المحػاكرة كبعػض
 أكبػر كاشػتراؾ تبػادؿ النظػر لضػماف كجيػات تبػادؿ إلػى يحتػاج األقػؿ عمػى أنػو أك التطبيػؽ،

 .يتيفستراتيجلا
 

 المنظمػة فػيالمػكارد البشػرية  إدارة يةسػتراتيجإل النمػكذج ىػذا خػيؿ مػف نظػريي : النمػكذج الشػمكلي 4-
 ،لممنظمػة العامػة يةسػتراتيجاإل لتنفيػذ أداة ككنيػا فقػط كلػيس التنافسػية، الميػزة مفتػاح تحقيػؽ إنيػا عمػى

 كاحد. آفو  في ككسيمة حاية تعد ما بقدر كسيمة تعد ا أخرل كبعبارة
 

 يسػتند إذ رئيسػان، مركػزان  النمػكذج ىػذا فػيالمػكارد البشػرية  إدارة يةإسػتراتيج ؿ: تحتػالتكاممي النمكذج 5-
 فػاف التنافسػية، الميػزة لتحقيؽ مفتاحان  تمثؿالمكارد البشرية  كانت إذا نوأ مؤداىا فمسفة إلى النمكذج ىذا

 النمػكذج ىػذا (Butler)طػكر  كقػد ،المػكارد بيػذه الخااػة القػكة نقػاط كتعزيػز بنػاء إلػى المنظمة بحاجة
 .العامة يةستراتيجاإل اياحة نحك المكجيةالمكارد البشرية  مفيكـ تبني خيؿ مف 1988عاـ

ستراتيجية المكارد البشرية عماؿ( نماذج العيقة بيف إستراتيجية األ2.1)رقـ  شكؿكيكض    .كا 
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سػػػػػتراتيجية المػػػػػكارد البشػػػػػرية عمػػػػػاؿ( نمػػػػػاذج العيقػػػػػة بػػػػػيف إسػػػػػتراتيجية األ2.1)رقػػػػػـ  شػػػػكؿ )العنػػػػػزم  .كا 
 (.2007كالساعدم 

كيتكجػػػب عمػػػى خبيػػػر  ،دائػػػـ التقيػػػر كالتكسػػػعالمػػػكارد البشػػػرية حقػػػؿ ف ( أ2002 ،)شػػػاندا ككػػػكبرايػػػرل ك  
نمػػا التقييػػر  إدارةأف يكػػكف قػػادران لػػيس فقػط عمػػى المػكارد البشػػرية  مػػف ف ،حػػد مػػا إلػػىتكقػع حدكثػػو  أيضػػان كا 

يقػػاع البيئػػة كعػػف المشػػكيت التػػي المػػكارد البشػػرية كالبحػػث عػػف فػػرص  ،الميػػـ أف تتنػػاحـ مػػع متقيػػرات كا 
المػػكارد ة كجػػزء مػػف تخطػػيط يمكػػف أف يكػػكف ليػػا جػػذكر فػػي ىػػذا المجػػاؿ ككضػػع مػػكارد كمبػػادرات جديػػد

المػػكارد البشػػرية ية الشػػاممة لممػػكارد البشػػرية يجػػب أف تيػػدعـ عػػف طريػػؽ نظػػـ سػػتراتيجف اإلكمػػا أ ،البشػػرية
ية لممػػػكارد إسػػػتراتيجكفػػػي حالػػػة حيػػػاب  ،أدنػػػى مسػػػتكيات العمالػػػة إلػػػىأسػػػفؿ حتػػػى تاػػػؿ  إلػػػىالتػػػي تمتػػػد 

عتبػػر فػػي أم منظمػػة يي ف ،النمػػك أك الكسػػاد معػػاقبتيـ كبػػيفأك  فػػرادالبشػػرية تتخػػبط المنظمػػة بػػيف تحفيػػز األ
 أىمية مف الخطط. أكثرييف ستراتيجاإل فراداأل
 

المػػػػكارد ية إسػػػػتراتيجلتحقيػػػػؽ كفػػػػاءة  اؾ عػػػػامميف أساسػػػػييفىنػػػػأف  أيضػػػػان  (2002 ،)شػػػػاندا ككػػػػكبرا كيػػػػرل
 تكجييو بطريقة منظمة. إلىكالثاني: الحاجة  ،: التأكد بأف التقيير سكؼ يحدثكؿاأل ،البشرية

اإلستراتيجية  ىداؼإدارة المكارد البشرية الفعالة ضركرة لمنجاح في تحقيؽ األ تبر الباحث أفعي
كسينتا عف تنفيذ إستراتيجية المكارد البشرية خمؽ بيئة تتي  لممنظمة اجتذاب كتطكير كتحفيز  ،لممنظمة

منظمة  ةتعتمد قدرة أيإذ  ،العامة لممنظمةاإلستراتيجية  ىداؼلتحقيؽ األ كتكظيؼ طاقاتيا ،عمؿالقكة 
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إلى حد كبير عمى قدرة يا الجامعة أىدافعمى إدارة مكاردىا البشرية بكفاءة كحشد قكتيا العاممة لتحقيؽ 
المنظمة عمى كضع كتنفيذ خطة مف شأنيا أف تييئ بيئة تمكينية تسم  ليا باجتذاب كاستبقاء كتحفيز 

ضماف أف تككف قكتيا العاممة قادرة عمى ك مكظفيف عمى أعمى المستكيات كالكفاءة الفنية مف ناحية، ال
ان استراتيجيان لممنظمة مف أجؿ إطار كتعد مثؿ ىذه الخطة  ،أخرلمف ناحية  مكاجية التحديات المتقيرة
 إدارة مكاردىا البشرية. 

 
الجامعػػة كتسػػتند إلػػى مبػػادئ قائمػػة عمػػى  ىػػداؼكييعػػد كضػػع اسػػتراتيجية لممػػكارد البشػػرية تتػػكاءـ مػػع األ

الثقافة عممية مكثفة كمستمرة، كىي ضركرية لتحديث كظيفة المكارد البشرية ككذلؾ لدعـ تقيير  ،النتائا
ذا كانػت المػكارد البشػرية تشػكؿ بػي منػازع الثػركات الحقيقيػة لممؤسسػاتك  ،داخؿ المنظمة ككنيػا تمعػب  ،ا 

في انع كنجاح المؤسسات، فػإف اسػتراتجيات إدارة المػكارد البشػرية بمػدخيتيا كمخرجاتيػا  حيكيةن  أدكاران 
ااسػػػتراتيجي بػػػالمكارد  ىتمػػػاـكمػػػا أف اإل ،المؤسسػػػات الخيػػػارات العمميػػػة كالتطبيقيػػػة المتاحػػػة أمػػػاـ كفرتػػػ

البشػرية يناػب فػي حالػب األحيػػاف عمػى مسػائؿ كقضػايا تتعمػؽ بتكظيػػؼ القػرارات الاػادرة عػف المػػكارد 
ؤل كطمكحػػػػات ااسػػػػتراتجيات العامػػػػة التػػػػي تعتمػػػػدىا كتتبناىػػػػا المؤسسػػػػات لػػػػدل  البشػػػػرية فػػػػي خدمػػػػة كري

 جتماعية.مكاجيتيا التقيرات التكنكلكجية كااقتاادية كاا

 
 ية:ستراتيجال إدارةعممية  مكونات 2.1.1.9

 

مػف  (Wheelen & Hunger, 2004)كمػا يراىػا   عمػى مسػتكل المنظمػة يةسػتراتيجاإل إدارةتتكػكف عمميػة 
 )تكػػكيف( مرحمػػة تنفيػػذك  يةسػػتراتيجمرحمػػة إعػػداد اإل تميػػزتيف كمتػػرابطتيف فػػي ذات الكقػػت ىمػػام مػػرحمتيف

 .ةيستراتيجاإل
 

 ية:ستراتيجمرحمة إعداد ال 2.1.1.9.1
قرارات محددة بشأف التكجيات  إلىي الكاكؿ ستراتيجاإل فريؽ التخطيط حاكؿفي ىذه المرحمة يف
 (Wheelen & Hunger, 2004)  :التالية المراحؿ الفرعية ية مف خيؿستراتيجاإل
 

  يا الرئيسية.أىدافرسالة المنظمة ك  حديدت 
  الخارجي.البيئي  لتحميؿا 
   الداخميالتحميؿ البيئي. 
  كالتيديدات كنكاحي القكة كالضعؼ. الكقكؼ عمى الفرص 
  ية.ستراتيجتنمية البدائؿ اإل 
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   التنظيمية. كالقايات ىداؼتحقيؽ األعمى تقييـ ىذه البدائؿ في ضكء قدرتيا 
  ي.ستراتيجااختيار اإل 

 
مػف خمسػة جكانػب  تتكػكف يةسػتراتيجعمميػة إعػداد اإلأف  (Wheelen & Hunger, 2004)يعتبػر ك 

 ىي: أساسية
 

 اياحة الرسالة. 
 ىداؼالقايات كاأل . 
 تحديد الفرص كالتيديدات( (التحميؿ الخارجي . 
 .التحميؿ الداخمػي: نكاحي القكة كالضعؼ 
 يةستراتيجالخيارات اإل . 

 
 :ىي ية المنظمةإستراتيجكات مشابية لبناء طخ( (Certo & Peter, 1993كيكرد 

 
  البيئي.التحميؿ 
  كاتجاه المنظمة مف خيؿ كضع رسالة كأحراض المنظمة. أىداؼتحديد 
 ية.ستراتيجبناء اإل 
 ية.ستراتيجبيؽ )تنفيذ( اإلطت 
 ية.ستراتيجالتحكـ كالرقابة اإل 

 
العميػػا فػػي  دارةعمػػى مسػػتكم اإل تػػتـ عػػادةى  يةسػػتراتيجاإل عمميػػة إعػػدادأف  (3669 ،يػػرل )درة كالاػػباغك 

يجػب أف المػكارد البشػرية ما يعني أف كظيفػة  القرض، كىك المنظمة أك مف خيؿ فريؽ متخاص ليذا
ية إسػتراتيجكيتض  بأف  ،المراحؿ مف المككنات الخمسة السابؽ ذكرىا تككف متكاجدة في كؿ مرحمة مف

ية المنظمػػػة كمػػػف ثػػػـ إسػػػتراتيج اػػػياحة أكان أم يجػػػب  ،ية المنظمػػػةإسػػػتراتيجتنبثػػػؽ عػػػف المػػػكارد البشػػػرية 
ية التسػكيؽ إسػتراتيجمثػؿ  خػرل( األFunctional Strategies)يات الكظيفيػة سػتراتيجاػياحة أك كضػع اإل

ية إسػػػػتراتيجكذلػػػػؾ لتحقيػػػػؽ المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةية إسػػػػتراتيجية الماليػػػػة كبػػػػالطبع سػػػػتراتيجكاإل نتػػػػاجكاإل
 إلػػػىية يجػػػب أف تتكامػػػؿ مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض كاػػػكان سػػػتراتيجكمػػػف الكاضػػػ  أف كػػػؿ ىػػػذه اإل ،المنظمػػػة

 تحقيؽ الميزة التنافسية الدائمة.
قد لعبت دكران أساسيان في المكارد البشرية  إدارةية إستراتيجفي دراسة متميزة أعدىا مارؾ ىيكزلد كجد أف ف

 (3669 ،)درة كالاباغ الشركات التي أجرل عمييا دراستو مف عدة كجكه منيا: أداءتحسيف 
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 العامميف. تحسف في نكعية أداء 
 فيض تكمفة العامميف.تخ 
 .حسف خدمة العميء كالزبائف 
 رتفاع معدؿ رضا العميء كالزبائف.إ 
 ية.نتاجرتفاع معدؿ اإلإ 

 
 :الموارد البشرية إدارة يةإستراتيج (تكويفتنفيذ ) مرحمة 2.1.1.9.2

 
نشػػاءتمػػر  كمػػا  (2005، عقيمػػي)يػػذكرىابسػػت مراحػػؿ المػػكارد البشػػرية  إدارةية إسػػتراتيج عمميػػة تكػػكيف كا 
 :يمي
 

مراحػؿ  ىأكلػتبػدأ حيػث  ،سة متطمبػات كتحديػد رسػالة المنظمػةدرا كيتـ في ىذه المرحمة :ىكلالمرحمة األ
 -العميػػػا لممنظمػػػة دارةكالػػػذم ىػػػك عضػػػك فػػػي اإل–بقيػػػاـ مػػػديرىا المػػػكارد البشػػػرية  إدارةية إسػػػتراتيجكضػػػع 

الػػذيف  ،شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف جميػػع المػػدراء اآلخػػريف ،بدراسػػة كتحميػػؿ متطمبػػات تحقيػػؽ رسػػالة المنظمػػة
ف أالعػاـ الػذم يجػب  طػارتحقيػؽ رسػالة المنظمػة التػي ىػي اإل داراتيػـ فػي طريػؽإيات إستراتيجيضعكف 

 يات الدكائر المككنة ليذه المنظمة.إستراتيجتتضمف جميع 
 

الشػػؽ  أمػا ،كالتػي تتكػكف مػػف شػقيف المنظمػػةة دراسػػة كتحميػؿ بيئػ فػي ىػػذه المرحمػة يػتـك  الثانيػة:المرحمػة 
مكانػات إتحديد جكانب القكة كالضعؼ في  إلىكييدؼ  ،لممنظمة تحميؿ البيئة الداخمية يقكـ عمىف كؿاأل

سػػتراتيجخطػػط ك  إحتياجػػاتلػػيعمـ مػػدل تمكنيػػا مػػف تمبيػػة  ،الحاليػػةالمػػكارد البشػػرية  الحاليػػة مػػة المنظيات ا 
معرفػػة فػػرص ااسػػتثمار  إلػػىتحميػػؿ البيئػػة الخارجيػػة كييػػدؼ  فيقػػـك عمػػى الشػػؽ الثػػانيأمػػا  ،المسػػتقبميةك 

 كالمخاطر المحتممة التي يتكجب تيفييا. ،ستقيلياإكطبيعتيا التي يمكف 
سػػيؿ األ سػمكبكاأل ،لخارجيػػةية المكجػكدة فػػي بيئػة المنظمػػة الداخميػة كاسػػتراتيجكيجػب تحديػػد العكامػؿ اإل

 .SWOT ىك تحميؿ (Wheelen & Hunger, 2004)  يعتبره إلجراء ىذا المس
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 التالية: الخمس الطريقة الشائعة في تحميؿ البيئة تتمخص بالخطكاتأف  (2005، عقيمي)يرلك 
 

 تيا المؤثرة كالتنبؤ بإحتمااتياتحديد المتقيرات البيئية كاتجاىا. 
 الفرص كالمخاطر البيئية الخارجية. ت لكؿ مفحتمااتحديد نتائا اإل 
 ت حسب مدل أىميتيا.حتمااترتيب اإل 
 يان أـ سمبيان.إيجابسكاء كاف  إحتماؿتباعيا مع كؿ إيات الكاجب ستراتيجتحديد اإل 
 .تكثيؽ المعمكمات كجعميا متاحة مف خيؿ نظـ معمكمات خاص 

 
كضػع  فييػا يػتـك المػكارد البشػرية  إدارةية إسػتراتيجتطػكير  عمػى فريػؽ العمػؿ فييػا عمؿكي: المرحمة الثالثة

قبمي الػذم ينسػجـ مػع رسػالتيا تجػاه كخػط سػيرىا كنشػاطيا المسػتإية المنظمة العامػة التػي ترسػـ إستراتيج
دارات فػػي يات تقػػـك جميػػع اإلسػػتراتيجكتأسيسػػان عمػػى ىػػذه اإل ،عمػػى نتػػائا التحميػػؿ البيئػػي السػػابؽ ان بنػػاء

، )عقيمػيكيػكرد  ،ية العامػة لممنظمػةسػتراتيجياتيا الخااػة بيػا باػكرة تخػدـ اإلإسػتراتيجالمنظمة بكضػع 
ية سػػػتراتيجتنسػػػجـ كتخػػدـ اإلالمػػكارد البشػػرية  دارةية إلإسػػػتراتيجمثمػػة عمػػػى كيفيػػة كضػػع أثيثػػة  (2005

 العامة لممنطمة:
 

 المػػكارد  إدارةية تقػػـك سػتراتيجففػػي ظػؿ ىػػذه اإل ية تكسػع:إسػػتراتيجية المنظمػة إسػػتراتيجكانػت  إذا
ية إستراتيجلتقطية زيادة عبء العمؿ المستقبمي الذم تتطمبو المكارد البشرية باستقطاب البشرية 
 كذلؾ بتكسيع عممية ااختيار كالتعييف كبراما التدريب كالتنمية. ،التكسع

 
 ذه فػػي ظػػؿ ىػػالمػػكارد البشػػرية  إدارةتعمػػؿ ف ية اسػػتقرار:إسػػتراتيجية المنظمػػة إسػػتراتيجكانػػت  إذا

عمميػػة  لػػذلؾ سػػتككف ،المػػكارد البشػػريةكضػػاع شػػؤكف أة عمػػى تحقيػػؽ ااسػػتقرار فػػي يسػػتراتيجاإل
ااسػػػتقطاب قميمػػػة جػػػدان فػػػي حػػػيف تبقػػػى عمميػػػة التػػػدريب كالتنميػػػة عمػػػى طبيعتيػػػا الحاليػػػة ككػػػذلؾ 

عمميػة تحفيػز العػامميف ليبقػاء  كسػتزيد ،بالنسبة لبراما حماية العامميف مػف المخػاطر كالحػكادث
 الكضع القائـ. عمى

 

 ية بنػػاء سػػمعة السػػمع إسػػتراتيجتحتػػاج  ية المنطمػػة تحقيػػؽ التميػػز فػػي الجػػكدة:إسػػتراتيجكانػػت  ذاا
المػػػػكارد البشػػػػرية عمػػػػى ااسػػػػتقناء عػػػػف المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةفتعمػػػػؿ  ،كالخػػػػدمات التػػػػي تنتجيػػػػا

ذات ميػارة عاليػة كااستعاضػة عنيػا بمػكارد بشػرية  -حير المؤىمة تأىيين كافيػان – الناؼ ماىرة
تكثيػػػؼ  إلػػػىالمػػػكارد البشػػرية  إدارةيػػذا القػػػرض تعمػػد لك  ،ة عمػػػى تحقيػػؽ التميػػػز فػػي الجػػػكدةقػػادر 
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ككذلؾ تقكـ بالعناية ببراما التدريب كالتنمية عناية بالقة  ،الماىرة جدان المكارد البشرية طاب قستإ
 بيف الميرة في التدريب.التقنيات كالمدرً  عتماداك 

 
ينطمػؽ حيػث  ،المػكارد البشػرية إدارةيات كظػائؼ كممارسػات إسػتراتيجتطػكير كيػتـ فييػا : المرحمة الرابعػة
 ان فتتشػػكؿ بنػػاء ،يات كرؤيػػة المنظمػػة العامػػةإسػػتراتيجمػػف المػػكارد البشػػرية  إدارةيات إسػػتراتيجكضػػع كبنػػاء 

يات إسػػتراتيج (2005، )عقيمػػياػػنؼ يكعميػػو  ،المػػكارد البشػػرية إدارة أعمػػاؿكنشػػاطات ك  أىػػداؼعمييػػا 
 :ىي ياتإستراتيجفي أربع المكارد البشرية  إدارةكظائؼ 

 
o دارات المنظمػػػػات إ إحتياجػػػػاتيػػػػتـ مػػػػف خيليػػػػا تقػػػػدير ك : المػػػػكارد البشػػػػرية ية تكػػػػكيف إسػػػػتراتيج

المكارد ية تخطيط ستراتيجكا ية تاميـ كتحميؿ العمؿإستراتيجكتضـ ) ،يا مف ىذه المكاردأعمالك 
 ختيار كالتعييف(.ية اإلستراتيجكا ستقطابية اإلستراتيجكاالبشرية 

 
o ـ بػػػراما تػػػدريب كتنميػػػة يتاػػػمبالمػػػكارد البشػػػرية  إدارةحيػػػث تقػػػـك ية التػػػدريب كالتنميػػػة: إسػػػتراتيج

سػػػتراتيجك  داءية تقيػػػيـ األإسػػػتراتيجكتضػػػـ ) ،لمعػػػامميف ية سػػػتراتيجاك  ية الػػػتعمـ كالتػػػدريب المسػػػتمرا 
ستراتيجك التنمية   .ية مسارات الترقية(ا 

 
o خمػػؽ الدافعيػػة لػػدل العػػامميف نحػػك ب أيضػػان  المػػكارد البشػػرية إدارة تقػػكـك ية التعكيضػػات: إسػػتراتيج

سػػػتراتيجك  ية الركاتػػػب كاألجػػػكرإسػػػتراتيج)ىػػػذه اإلسػػػتراتيجية كتضػػػـ العمػػػؿ مػػػف خػػػيؿ  ية المزايػػػا ا 
ستراتيجك  الكظيفية  ية الحكافز(.ا 

 
o نسػجاـ كالتفػاىـ المشػترؾ بػيف يجػاد اإلإ إلػى يسػعيتـ مف خيليػا الك ات العمؿ: ية عيقإستراتيج

سػػتراتيجك ية العيقػة مػػع النقابػة إسػػتراتيج) كتضػـ بكػؿ اإلتجاىػػات العػامميف كالنقابػة كالحككمػػة ية ا 
ستراتيجك  العيقة مع الحككمة  السيمة كالحماية(. يةا 

 
 إنجػػاز أكمتطمبػػات  (3666، )عقيمػػييحػػدد ك  ،المػػكارد البشػػرية إدارةية إسػػتراتيجنفيػػذ تالمرحمػػة الخامسػػة: 

تاػػػميـ بػػػراما ككضػػػع أنظمػػػة كسياسػػػات كقكاعػػػد خااػػػة  فػػػيالمػػػكارد البشػػػرية  إدارة اتيإسػػػتراتيجتنفيػػػذ 
 ،كاقػػع العمػػؿ كالتنفيػػذ إلػػىية سػػتراتيجبحيػػث تتػػرجـ اإل ،كعمميػػا داخػػؿ المنظمػػةالمػػكارد البشػػرية بشػػؤكف 

 فػػي (3666، )عقيمػييحاػرىا ك ية التػي تػـ اختيارىػػا سػػتراتيجعمػى تنفيػذ اإل اإلدارمالتنظػػيـ  بحيػث يعمػؿ
  :أربعة أمكر ىي
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 إعداد الييكؿ التنظيمي . 
 .تخايص المكارد المطمكبة 
 تكافر األعداد كالميارات البشرية المطمكبة التأكد مف . 
 ىداؼبذؿ الجيكد الكافية لتحقيؽ األعمى العامميف  تطكير نظاـ المكافأة الذم يحفز 

 يةستراتيجاإل
 
 لممشركعات القكية بالنسبة بالتتابع السابؽ بالضركرة ا تحدث ىذه العمميةأف  (3666، )عقيميينكه ك 

النجاح في عممية كأف  ،عممية مستمرة لتكليد المعمكمات كاتخاذ القراراتعمى فييا  حيث تنطكم كالكبيرة
العممية  في ىذهالمكارد البشرية  إدارة المدل الذم يتـ فيو مشاركةعمى عتمد يي ستراتيجاإل التخطيط

يجب أف تساىـ سكاء في المكارد البشرية  إدارةية، فإف كظيفة ستراتيجاإل دارةكمف ثـ عند ممارسة اإل
بدكر فعاؿ في تزكيد فريؽ إعداد  نيضت أف تستطيعية ك ستراتيجمرحمة اإلعداد أك مرحمة تنفيذ اإل

مكان ية بالمعمكمات الخااة بقدراتستراتيجالخطط اإل حيث تساعد ىذه  ،منظمةات العامميف في الكا 
ب البدء في تنفيذ كيج ،كانت تمثؿ ميزة تنافسية إذاالميئمة  يةستراتيجالقدرات في اياحة اإل

 ية التي تنكم المنظمةستراتيجنطكم اإلكت ،عمؿ يكمية أنشطةالمختارة في شكؿ براما ك  يةستراتيجاإل
 .ذات العيقة بالعنار البشرم حتياجاتالعديد مف اإلعمى  إتباعيا

 
  ي:ية ىستراتيجنجاح تنفيذ اإل لخمسة متقيرات ىامة تؤثر في مد (3666، عقيمي)يحدد عامة  كبافة

 
  الييكؿ التنظيميطبيعة . 
 تاميـ المياـ طريقة . 
 فراداأل ار كتدريب كتنميةيختإ. 
 نظاـ المكافأة .  
 نكعيات نظـ المعمكمات. 

 
 كلية عف ثيثة مف المتقيرات الخمسة المؤثرة في نجاحؤ تتحمؿ المسالمكارد البشرية  إدارةإف كلذلؾ ف

 أنظمة المكافأة.ك  فراداألك ية كىي المياـ ستراتيجعممية تنفيذ اإل
 

 إلى يةستراتيجفي تنفيذ اإل كالتي ليا دكرالمكارد البشرية  إدارةممارسات  (2005، )عقيمي انؼ قدك 
 نكعيف:
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 ساعد المنظمة في التعامؿ مع القكل كالمتقيرات التي تسكد بيئة عممياييمكف أف  ذمال النكع :كؿاأل
 :ىيفي خمسة أبعاد رئيسية  (2005، )عقيميكيحاره 

 
 البيئة الداخمية كالخارجية إدارة. 
 كالنتائا. عماؿاأل تقييـ 
  المكارد البشريةاستقطاب كتكظيؼ. 
 المكارد البشرية تنمية كتطكير. 
  البشريةالمكارد تحفيز. 

 
المكارد البشرية ف تاكر كظيفة يمكبحيث  يةستراتيجفي تنفيذ اإل المنظمة  دكرىك كىذا النكع  :الثاني
لست قكائـ مف الممارسات التي يمكف لممنظمات ااختيار مف بينيا تمؾ التي تتناسب  أنيا مادر ىعم
 إلىالست تشير كؿ كاحدة مف القكائـ  أف إلى (2005، )عقيمي شيريك  ،يةستراتيجالتنفيذ الفعاؿ لا مع

 : كىيالمكارد البشرية  إدارةمجاات  مجاؿ كظيفي محدد مف
 

 تحميؿ كتاميـ الكظائؼ . 

 ف.كاختيار العاممي ستقطابا 
 التدريب كالتنمية . 
 داءاأل إدارة . 
 األجكر كالحكافز ىيكؿ . 
 عيقات العمؿ كالعامميف . 

 
عف تقييـ  حديثفال ،المكارد البشرية إدارةية إستراتيجقييـ فاعمية إنجاز ت كفييا يتـ المرحمة السادسة:

كيتمثؿ معيار قياس  ،نفسياالمكارد البشرية  إدارة أداءيعني تقييـ المكارد البشرية  إدارةية إستراتيجإنجاز 
الجيد )المقدرة  داءالتنظيمي مف خيؿ رفع مستكل األ داءسياميا في تحقيؽ فاعمية األإمدل  فيأدائيا 

X التنظيمي مف  داءاألية كمستكل ستراتيجالرحبة( نظران لكجكد عيقة مباشرة بيف نجاح تنفيذ ىذه اإل
ية إستراتيجفنجاح  ،ية المنظمة الكمية مف جية ثانيةإستراتيجالتنظيمي كتحقيؽ  داءكبيف األ ،جية

المنظمة  أىداؼتحقيؽ  إلىعالي المستكل كالذم يؤدم بدكره  ان بشري ان تنظيمي أداءن يعني المكارد البشرية 
ستراتيجك   (2005 ،عقيمي) يتيا.ا 
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 : الموارد البشرية إدارةية إستراتيجالمتغيرات البيئية المعاارة المؤثرة في  2.1.1.10
 

 ،المنظمةيات عمى دراسة العكامؿ البيئية الداخمية كالخارجية المؤثرة في نشاط ستراتيجيقكـ بناء اإل
 التالية: التسع النقاط (2005 ،عقيمي) فنديليذه المتقيرات  كشرحان 

كىي الطمكح  ،ىي نظرة المنظمة لما ستككف عميو كتريد الكاكؿ اليوك  رسالة المنظمة: 2.1.1.10.1
فنشاط العامميف فييا مكجو  ،كتحقيقيا انما يككف في المدل البعيد ،المشترؾ لكؿ مف يعمؿ في المنطمة

 ا.يات المنظمة منطمقة مف رسالتيإستراتيجفكاف ا بد مف أف تككف  ،عمى تحقيؽ ىذه الرسالة بناءن 
 

بتاميـ المنظمة المكارد البشرية ية إستراتيجكضع  يتأثر تاميـ المنظمة: 2.1.1.10.2
Organization Design ذاك  ،فردية أـ جماعيان يا أعمالكاف تاميـ  إذافيما   الذم يكض كاف الييكؿ  ا 

 إلىة في كؿ نمط كتحديد عدد كنكعية الكظائؼ كما اإلداريالتنظيمي عمكديان أـ أفقيان كعدد المستكيات 
 ذلؾ مف أمكر تتحدد بتاميـ المنظمة.

 
تعبيػػػػر عػػػػف القػػػػيـ  (Organizational Culture)ثقافػػػػة التنظيميػػػػة فال ثقافػػػػة المنظمػػػػة: -2.1.1.10.3

لػػػدل  ان مكحػػػد ان سػػػمككي ان تتفاعػػػؿ مػػع بعضػػػيا لتنػػػتا نمطػػػ ،كالمعتقػػدات كالعػػػادات المشػػػتركة داخػػػؿ المنظمػػػة
المكارد البشرية  إدارةمما يسيؿ عمؿ  ،فيى مكجية كضابطة لمسمكؾ التنظيمي داخؿ المنظمة ،العامميف

البشػػرم الػػذم طاب العناػػر قككػػذلؾ فػػي اسػػت ،اػػة الجػػدد مػػنيـاي عمميػػة تػػدريب كتأىيػػؿ العػػامميف خفػػ
 ينسجـ كىذه الثقافة كىذا السمكؾ.

 
داخؿ المنظمة مف حيػث العمػر المكارد البشرية تتبايف  :المكارد البشريةااختيفات بيف  2.1.1.10.4

حػػدث تباينػػان فػػي حاجػػات يي قػػد كالجػػنس كالثقافػػة كمسػػتكل التعمػػيـ كالتخاػػص كالبيئػػة كمػػا شػػاكؿ ذلػػؾ ممػػا 
فكبػػار السػػف تختمػػؼ تكجيػػاتيـ كحاجػػاتيـ عػػف  ،شػػرية فػػي المنظمػػةبال كآراء كرحبػػات كاتجاىػػات المػػكارد

أف تأخػذ كػؿ ىػذه المػكارد البشػرية  إدارةلػذلؾ كػاف عمػى  ،ككذلؾ النساء عف الرجػاؿ...الخ ،اقار السف
ككضػع  ،يتياسػتراتيجعند كضع برامجيا كسياساتيا في سبيؿ تنفيذىا إل بااعتبار ااختيفات كالتباينات

كتػػػػدريب لممػػػػديريف ليتسػػػػنى ليػػػػـ التعامػػػػؿ مػػػػع ىػػػػذه ااختيفػػػػات كاعتبػػػػار ذلػػػػؾ جػػػػزءان مػػػػف بػػػػراما تأىيػػػػؿ 
 يتيا.إستراتيج

 
العػػالمي بشػػكؿ عػػاـ  قتاػػادالػػداخمي ألم بمػػد كاإل قتاػػاداإلعتبػػر يي  م:قتاػػادالمتقيػػر اإل 2.1.1.10.5

دارةالمنظمػة ك  إدارةكيتكجػب عمػى  ،ىما مف المتقيػرات المػؤئرة فػي نشػاط المنظمػة أخػذ المػكارد البشػرية  ا 
 ياتيما.إستراتيجكضع  دعن باإلعتبار ىذا المتقير
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 مباشػران  دكران و فػي العمػؿ إسػتخداميمعب مستكل التكنكلكجيا المراد  :كنكلكجيالمتقير الت  2.1.1.10.6

نكعيػة معينػة  إلػىالمسػتخدمة فػي المنظمػة تحتػاج  المتقدمػةفالتكنكلكجيػا  ،المكارد البشريةية إستراتيجفي 
كسػػػنمقي مزيػػػدان مػػػف الضػػػكء عمػػػى ىػػػذا المتقيػػػر نظػػػران لككنػػػو يعتبػػػر  ،لمتعامػػػؿ معيػػػاالمػػػكارد البشػػػرية مػػػف 

 في المنظمات.المكارد البشرية  إدارةأماـ  كبرالتحدم األ
 :ىما لمتكنكلكجيا فمعنيي( 2008 ،الاباغك  درةكيحدد )

 
o نشػػػػاء  ضػػػػيؽ: كيعنػػػػي تطبيػػػػؽ المعرفػػػػة العمميػػػػة بتاػػػػنيعالمعنػػػػى ال منػػػػتا أك منتجػػػػات معينػػػػة كا 

 يا.نتاجالمشركع اليـز إل
 

o نتائا البحث العممػي فػي تطػكير أسػاليب  ستخداـكاسع: كيعني الجيد المنظـ الرامي إلالمعنى ال
ة كالتنظيميػػة اإلداريػػ نشػػطةالكاسػػع الػػذم يشػػمؿ الخػػدمات كاأليػػة بػػالمعنى نتاجالعمميػػات اإل أداء

ننػػػا ك  ،ب جديػػػدة يفتػػػرض أنيػػػا أجػػػدل لممجتمػػػعأسػػػالي إلػػػىكذلػػػؾ بيػػػدؼ التكاػػػؿ  ،اإلجتماعيػػػة ا 
لػػى ذلػػؾك  ،نسػػتخدـ التكنكلكجيػػا بػػالمعنى الكاسػػع كلػػيس بػػالمعنى الضػػيؽ  ،الاػػباغك   درة) نظػػري ا 

 :ىي التكنكلكجيا مف زكايا ثيث إلى( 2008
 
 أخػرل: كتعني تطبيقػان منظمػان لممعرفػة العمميػة أك أيػة معرفػة منظمػة (Processالتكنكلكجيا كعممية ) :أكان 

كمػػف ىػذه الزاكيػة فػإف التكنكلكجيػػا تعنػي تطبيػؽ طػرؽ كأسػػاليب عمميػة مكثػكؽ بيػػا  ،فػي المسػائؿ العمميػة
 لحؿ مشكيت معينة أك إلنجاز مياـ معينة.

 
كالتكنكلكجيػا ىنػا تكػكف شػيئان مممكسػان ينػتا نتيجػة تطبيػؽ العمميػات  (;Product)ثانيان: التكنكلكجيا كنتػاج 

 :يف التالييفمكالنتاج قد يأخذ شكين مف الشك ،مةالعممية المنظ
 

o جيز األ( ة كالمعداتHardware;) ة الحاسكب كاآلات المستخدمة في التعميـ كالتدريب.أجيز ك 
o ( التكنكلكجيا البرامجيةSoftware;) .كبرمجيات مايكركسكفت كالمناىا التعميمية 

 
يمثػػػػؿ  -كتجسػػػػيد عممػػػي لمتكنكلكجيػػػا–ثالثػػػان: التكنكلكجيػػػا كمػػػزيا مػػػػف العمميػػػات كالنتػػػاج: إف الكمبيػػػكتر 

تكنكلكجيػػػا تجمػػػع بػػػيف عمميػػػات معالجػػػة المعمكمػػػات كاسػػػترجاعيا بطريقػػػة منظمػػػة كبػػػيف الجيػػػاز نفسػػػو 
زكايػا التػي ظػاـ التكنكلػكجي نظػاـ كاسػع متكامػؿ يجمػع جميػع الالنك  ،لبػراما المختمفػة التػي تسػتخدـ فيػوكا
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فيػػك يػػؤثر عمييػػا فػػي  ،فيػػـ ىػػذا النظػػاـ كالتعامػػؿ معػػوالمػػكارد البشػػرية دارات كعمػػى إ ،اسػػتخدمت لفيمػػو
 المنظمة. أىداؼتعظيـ فعالياتيا كتحقيؽ لمكانياتو اليائمة إ إستخداـيع عممياتيا كما يمكنيا جم
 

فػػػي  تعتبػػػر القػػػكانيف كالتشػػػريعات التػػػي تاػػػدرىا الحككمػػػات تػػػدخين ك  القػػػانكني:المتقيػػػر  2.1.1.10.7
 كتنفيذىا.المكارد البشرية  إدارةية إستراتيجكليا تأثير كبير في كضع  ،عماؿمياديف منظمات األ

 
 إلػىتمعب التركيبة السػكانية مػف حيػث الفئػات العمريػة كنسػبة الػذككر  المتقير السكاني: 2.1.1.10.8

كممارسػػػػاتيا مػػػػف حيػػػػث المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةية إسػػػػتراتيجدكران مػػػػؤثران فػػػػي  ،كنسػػػػبة المتػػػػزكجيف نػػػػاثاإل
 ااستقطاب كالتعييف كالتدريب كالتنمية.

 
يمػػارس المجتمػػع كمػػا يسػػكده مػػف قػػيـ حضػػارية كعػػادات كتقاليػػد ف المتقيػػر ااجتمػػاعي: 2.1.1.10.9

أف  دارةفعمػػى ىػػذه اإل ،خااػػةالمػػكارد البشػػرية  إدارةية إسػػتراتيجتػػأثيران فػػي نشػػاط المنظمػػات عامػػة كفػػي 
 تماعي.جتعمؿ بطريقة تكافؽ المجتمع كما عميو الكضع اا

 
 ية:إستراتيجتنافسية  في خمؽ ميزةالموارد البشرية دور   2.1.1.11

 
مرحمػة سػكاء فػي المكارد البشػرية قضايا تتعمػؽ بػ ية كما يرتبط بيا مفستراتيجاإل دارةمف خيؿ عممية اإل

يمكف أف تساىـ في خمؽ ميزة تنافسية المكارد البشرية يجب ميحظة أف  ية أك تنفيذىا،ستراتيجإعداد اإل
 ية الناشػػئةسػػتراتيجإلاف ،القػػدرة التنافسػػية عزيػػزية الناشػػئة كتسػػتراتيجطػػريقتيف أخػػريتيف ىمػػا اإل مػػف خػػيؿ

الػذم يقػكـ بػو التنظػيـ بالفعػؿ كلػيس  تتككف مف اإلستراتيجيات التي تنمك مف داخؿ المنظمة كتعكس مػا
المزمعػػػة  ياتسػػػتراتيجيجػػػب التمييػػػز بػػػيف مػػػا يسػػػمي باإلكفػػػي المقابػػػؿ  ،مػػػا يزمػػػع أك ينػػػكم القيػػػاـ بػػػو

اإلسػتراتيجيات ف ،تنافسػية فػي خمػؽ ميػزةالمػكارد البشػرية يات الناشػئة عنػد الحػديث عػف دكر سػتراتيجاإلك 
تيػػػػا اػػػػياحة الخطػػػػة حاكلالعميػػػػا فػػػػي م دارةاإل ةالمزمعػػػػة تمثػػػػؿ عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرار الرشػػػػيد بكاسػػػػط

 ،اإلسػتراتيجيات المزمعػة ىتي تتبناىػا المنظمػة تػدخؿ تحػت مسػماإلستراتيجيات ال حالبيةك  ،اإلستراتيجية
 .المكارد البشرية دارةيف لو دااتو بالنسبة إلتااثن التمييز بيفك 
 
لممنظمػة تنميػة قاعػدة مػف  بيػا القػدرة التنافسػيةلمػكارد البشػرية أف تػدعـ ا دارةمف الكسائؿ التػي يمكػف إلك 

تساعدىا في التكيػؼ مػع المتقيػرات البيئيػة  رأس الماؿ البشرم التي يمكنيا تزكيد المنظمة بقدرات مميزة
 ،المديريف بمفيكـ التنظيـ المتعمـ كىك لتحقيؽ النتائا المرحكبة إىتماـكحديثان زاد  ،رمعقدة كدائمة التقيال

المعمكمات  في حالة تعمـ مستمر مف خيؿ المراقبة لمبيئة كنشر كتبادؿ ظمةتككف المنذلؾ أف  كيتطمب



 

 

48 

 

المنافسػة بنجػاح فػي ظػؿ ىػذه  كذلػؾ مػف أجػؿة لقػرارات، كتحقيػؽ المركنػة الييكميػكالمشػاركة فػي اتخػاذ ا
 .تستطيع أف تحقؽ ميزة تنافسية التعمـعمى إف المنشآت التي تمتمؾ ىذه القدرة فالبيئة 

 
سػػػتراتيجية إتنبثػػػؽ اسػػػتراتيجية إدارة المػػػكارد البشػػػرية عػػػف اسػػػتراتيجية المنظمػػػة، أم يجػػػب أكا ن اػػػياحة 

مثػؿ  خرل( األFunctional Strategiesالمنظمة كمف ثـ اياحة أك كضع ااستراتيجيات الكظيفية )
ارد البشػرية كذلػؾ لتحقيػؽ استراتيجية التسكيؽ كاإلنتاج كااستراتيجية المالية ككذلؾ استراتيجية إدارة المػك 

يجػب أف تتكامػؿ مػع بعضػيا بعضػان،  اتاستراتيجية المنظمة، كمف الكاض  أف كؿ مف ىذه ااسػتراتيجي
 .(Sustainable Competitive Advantageكاكان إلى تحقيؽ الميزة التنافسية الدائمة )

 
 : الموارد البشرية إدارةوظائؼ وممارسات  ةيإستراتيجتطوير  2.1.1.12

 
ية كظائفيػا )اسػتقطاب، اختيػار كتكظيػؼ، تػدريب، تعكيضػات، إسػتراتيجببنػاء المكارد البشػرية  إدارةتقكـ 

عيقػػات العمػػؿ( كممارسػػاتيا المسػػتقبمية داخػػؿ المنظمػػة بطريقػػة تنسػػجـ كتتكامػػؿ كتتكافػػؽ كتعمػػؿ عمػػى 
 ية العامة لممنظمة.ستراتيجالتي تعمؿ عمى تحقيؽ اإلك يتيا، إستراتيجتحقيؽ 

 
ية منفاػمة لكػؿ كظيفػة إسػتراتيجببناء المكارد البشرية  إدارةفيو تقـك تاكران  (2012 ،يسى)عفقد كضع 

 مف كظائفيا كما يمي:
 

 حتياجػػاتبتقػػدير دقيػػؽ إلالمػػكارد البشػػرية  إدارة: تقػػـك المػػكارد البشػػريةية تكػػكيف إسػػتراتيج 2.1.1.12.1
، مراعيػةن فػي ذلػؾ العػدد كالمكااػفات المػكارد البشػريةيػا المتنكعػة مػف أعمالإدارات المنظمة كنشاطاتيا ك 

سػػػتقطابيا، اماػػػادر الحاػػػكؿ عمييػػػا، كتيتبًػػػع ذلػػػؾ ببنػػػاء بػػػراما  لكفػػػاءات كالميػػػارات، ثػػػـ يػػػتـ تحديػػػدكا
 كالمياـ التي ستككؿ إليو. عماؿالذم يمكنو تنفيذ األ كاختيار األحسف كاألفضؿ مف بينيا

 
 (2012 ،يسى)ع :أربع استراتيجيات ىي إلىالمكارد البشرية ية تككيف إستراتيج تجزئة كيمكف

 
 كالكظائؼ داخؿ المنظمة. عماؿية تاميـ كتحميؿ النشاطات كاألإستراتيج 
 التي تحتاجيا المنظمة.المكارد البشرية ية تخطيط إستراتيج 
 ية ااستقطاب.إستراتيج 
 ية ااختيار كالتكظيؼ.إستراتيج 
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المػكارد  إدارةية التعمـ كالتدريب كالتنمية: فمف المياـ الرئيسة الممقاة عمى عاتؽ إستراتيج 2.1.1.12.2
التنميػػة مػػف خػػيؿ كضػػع ك يات خااػػة بػػالتعمـ كالتػػدريب إسػػتراتيجداخػػؿ المنظمػػة عمميػػة كضػػع البشػػرية 
 (2012 ،يسى)ع :أربعة ىي يات فرعية مستقمة أىمياإستراتيج

 
 ية لمتعمـ كالتدريب المتكااؿ.إستراتيج 
 ية لمتنمية كرفع الكفاءات كتطكيرىا.إستراتيج 
 ية لكيفية كمسار الترقي داخؿ المنظمة.إستراتيج 
 داءية لتقدير مستكل األإستراتيج. 

 
لتثقيػػػػؼ أف تاػػػػمـ البػػػػراما كالػػػػنظـ التعميميػػػػة المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةعمػػػػى أف  (2012 ،يسػػػػى)عيػػػػرل ك 

طيعالعػػػامميف فػػػي المنظمػػػة، ك  بمجػػػاؿ عمميػػػـ، كتاػػػميـ البػػػراما التدريبيػػػة  يػػػـ عمػػػى كػػػؿ جديػػػد يتعمػػػؽا 
يػػة لمعػػامميف، فضػػي عػػف تاػػميـ بػػراما التنميػػة المسػػتمرة لتأىيػػؿ نتاجكالػػدكرات التأىيميػػة لرفػػع الكفػػاءة اإل

عمػػى  طػػيعككظػػائؼ المسػػتقبؿ التػػي تتطمػػب مداكمػػة اإل أعمػػاؿميػػاـ ك  داءالعػػامميف كجعميػػـ مسػػتعديف أل
كؿ حديث لكي تستطيع التكيؼ معيا كقت تطبيقيا، كالتكيؼ السريع مع التقنية الحديثة كالمتطكرة التػي 

يػػة لمكاجيػػة زيػػادة الطمػػب نتاجقػػد تمجػػأ إلييػػا المنظمػػة لزيػػادة جػػكدة منتجاتيػػا، أك لمتكسػػع فػػي عممياتيػػا اإل
عمػػى دراسػػات العػػامميف مبنيػػة  داءأأف تضػػع بػػراما لتقػػدير المػػكارد البشػػرية  إدارةعمػػى منتجاتيػػا، كعمػػى 

العامميف، كالكقكؼ بشكؿ دقيؽ عمى مستكياتيـ  داءكخبرات عممية تمكنيا مف التقدير الاحي  أل عممية
 ةية مسػار الترقيػإسػتراتيجية التعمـ كالتدريب كالتنمية، ككػذلؾ إستراتيجالحقيقية، كالتي تبنى عمى أساسيا 

 داخؿ المنظمة.
 

ية التعكيضػػات مػػف إسػػتراتيجببنػػاء المػػكارد البشػػرية  إدارةية التعكيضػػات: تقػػـك إسػػتراتيج 2.1.1.12.3
 (2012 ،يسى)ع :أىميا ثيث ىييات فرعية إستراتيج إلىتيا ئخيؿ تجز 

 
o ية الركاتب كاألجكر.إستراتيج 
o ية الحكافز المالية.إستراتيج 
o ية المزايا العينية كالمزايا الكظيفية.إستراتيج 

 
تحقيؽ الدكافع المحفػزة لممػكارد البشػرية التػي  إلىية ستراتيجمف كراء ىذه اإلالمكارد البشرية  إدارةكتيدؼ 

بػػػداعات اإلقػػػدرات ك الميػػػارات ك التعمػػػؿ داخػػػؿ المنظمػػػة لكػػػي تحفزىػػػا باسػػػتمرار، كتسػػػتخرج منيػػػا أفضػػػؿ 



 

 

4: 

 

منتجػات  إنتػاج إلػىيػة التػي تػؤدم نتاجالفٌعػاؿ كالمتميػز، ثػـ الكفػاءة اإل داءبتكارات، بيدؼ تحقيؽ األااك 
 نتماء لممنظمة.ضي عف تحقيؽ معدات عالية مف اإلكتقديـ خدمات ذات جكدة عالية، ف

 
ية عيقػات العمػؿ إسػتراتيجببنػاء المػكارد البشػرية  إدارةية عيقػات العمػؿ: تقػكـ إستراتيج 2.1.1.12.4

 (2012 ،يسى)ع :أىميا ثيث ىييات فرعية إستراتيج إلىمف خيؿ تجزئتيا 
 

o ية العيقة مع الجيات الحككمية.إستراتيج 
o ية السيمة كالحماية.إستراتيج 
o ية العيقة مع المنظمات كالنقابات الخااة بالعامميف.إستراتيج 

 
ية بقرض تحقيؽ التعاكف كالتفاىـ المشترؾ بيف المنظمة ستراتيجببناء ىذه اإلالمكارد البشرية  إدارةكتقكـ 

ف الجيات ذات العيقة بالمنظمة، كالميتمة بشؤكف العامميف مف حيث كبيف الجيات الحككمية كحيرىا م
 ضماف حقكقيـ كأمنيـ كسيمتيـ.

 

 (:Strategic Audit)الموارد البشرية  دارةي لستراتيجالتدقيؽ ال 2.1.1.13
 

بمكضػػػػػكع التػػػػػدقيؽ المػػػػػكارد البشػػػػػرية  دارةي إلسػػػػػتراتيجاإل أىميػػػػػة الػػػػػدكر (2008 ،الاػػػػػباغك درة ) ربطيػػػػػ
ي كمػػدل فاعميتيػػا ككفاءتيػػا فػػي سػػتراتيجلمتأكػػد مػػف قياميػػا بػػدكرىا اإلالمػػكارد البشػػرية  دارةي إلسػػتراتيجاإل
 أداءقيؽ عمػى تقيػيـ ممارسػات ك دكيساعد ىػذا التػ ،ياأىدافىذا المكرد كمساعدة المنظمة في تحقيؽ  إدارة

 تفادة كالتحسيف.لتحديد نقاط القكة أك الضعؼ في أدائيا كمف ثـ مجاات ااس دارةتمؾ اإل
 
ي بأنو مراجعة شاممة كمنظمة كدكريػة لممػكارد البشػرية ستراتيجالتدقيؽ اإل (2008 ،الاباغك درة ) ؼيعر ك 

 نشػػػطةيات كالسياسػػػات كالبػػػراما كاألسػػػتراتيجكاإل ىػػػداؼقيؽ مراجعػػػة شػػػاممة لألديشػػػمؿ ىػػػذا التػػػ ،كإلدارتيػػػا
لتحديػد كالتعػرؼ عمػى نقػاط الضػعؼ كالقػكة فػي المػكارد البشػرية  إدارةية إستراتيجالمتبعة التي ايقت في 

ي فػػي مجػػاؿ سػػتراتيجالمنظمػػة اإل أداءلكضػػع التكاػػيات اليزمػػة لتحسػػيف  ،ية أك تنفيػػذىاسػػتراتيجتمػػؾ اإل
 .المكارد البشرية

 
 :برز أربعة منيا ىيأ (2008، الاباغك درة ذكر) خاائصالمكارد البشرية  دارةي إلستراتيجكلمتدقيؽ اإل

 
  يا.أىدافيتيا ك ستراتيجإلالمكارد البشرية  إدارةتقييـ مدل تحقيؽ 
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  جػػكد ك ية المنظمػػة لمتأكػػد مػػف سػػتراتيجإلالمػػكارد البشػػرية  إدارةكميػػاـ  أنشػػطةتحديػػد مػػدل ميءمػػة
 ىذه الميءمة.

  المكارد البشرية إدارةالتعرؼ عمى المجاات التي تتطمب تقييران أك تعديين في. 
  ية إسػتراتيجفػي المجػاات التػي تتطمػب ذلػؾ كمػف ثػـ إعػادة اػياحة  داءاألكضع خطػة لتحسػيف

 .المكارد البشرية
 
كثمػػة عكامػػؿ كمؤشػػرات كظػػركؼ تسػػتدعي سػػرعة القيػػاـ  ،ي عمميػػة مسػػتمرة كمنظمػػةسػػتراتيجاإل قيؽالتػػدك 

 :ىي منيا أربعة (2008 ،الاباغك درة أكرد )المكارد البشرية  إدارةي في ستراتيجبالتدقيؽ اإل
 

 داءكجكد فجكة في األ (Performance Gap.مما يترتب عمييا نتائا سمبية حير متكقعة ) 
 كيات كبالشػكؿ كلحسب األ ىداؼكالبراما المكضكعة لتحقيؽ األ نشطةعدـ تنفيذ السياسات كاأل

 المطمكب.
 مثػؿ إاػدار قػكانيف أك تقييػر  ،ىػداؼظيكر متقيرات في البيئػة الخارجيػة تػؤثر عمػى تحقيػؽ األ

 في خاائص سكؽ العمؿ.
  أك البػراما  نشػطةة التخمص مف أك تقميؿ تكمفة األحاكلكمالمكارد البشرية  إدارةإرتفاع في تكمفة

 حير الفعالة.
 
 ي في ثيث نقاط ىي:ستراتيجتدقيؽ اإلمراحؿ ال (2008 ،الاباغك درة ) حددكقد 
 

 إدارة أىداؼية ك إستراتيج: كىي مرحمة جمع المعمكمات لمتعرؼ عمى مرحمة التشخيص 2.1.1.13.1
عرفة كيفية مالمتكقع كالنتائا التي يجب الكاكؿ إلييا ك  داءككذلؾ معرفة مستكل األ ،المكارد البشرية

في المكارد البشرية  إدارةككذلؾ معرفة مكقع  ،المكارد البشرية إدارةالخااة ب نشطةتنفيذ المياـ كاأل
 ،المكارد البشرية إدارةأم أنو تشخيص شامؿ لكؿ ما لو عيقة ب ،التنظيمي كالبيئة التنظيمية الييكؿ

معمكمات  إلىلمكاكؿ  ستبانةي المقابمة كاإلأسمكبكيفضؿ أف يستخدـ في ىذه المرحمة كؿ مف 
رد المكا إدارةككجكد نظاـ معمكمات خاص ب ،المكارد البشرية إدارةمكضكعية كتفايمية كشمكلية عف 

 يسيؿ عممية التشخيص كجمع المعمكمات.البشرية 
 

يػػتـ فػػي ىػػذه ك  :المػػوارد البشػػريةية إسػػتراتيجمرحمػػة تحديػػد نقػػاط القػػوة والضػػعؼ فػػي  2.1.1.13.2
 ذااكتحديػد لمػ ي حالػة اكتشػاؼ نقػاط ضػعؼ يجػب معرفػةكفػ ،ية ككحدة متكاممػةستراتيجمرحمة تدقيؽ اإلال

كىػؿ نشػأ  ،ية كميػاسػتراتيجات أك فػي اإلالضعؼ في أحػد مككنػالمسؤكؿ عف ىذا ككيؼ كمتى كأيف كمف 
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أـ بسػػبب  ،ية أـ بسػػبب عكامػػؿ خارجيػػة لػػـ يسػػيطر عمييػػاسػػتراتيجالضػػعؼ بسػػبب أخطػػاء فػػي اػػياحة اإل
مجمكعػػػة مػػػف  إسػػػتخداـكيفضػػػؿ  ،ة أـ  فػػػي ضػػػعؼ المسػػػؤكؿ عػػػف تنفيػػػذىايسػػػتراتيجأخطػػػاء فػػػي تنفيػػػذ اإل

ية ككحػػدة كاحػػدة كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي المرحمػػة سػػتراتيجتػػدقيؽ اإل لتحديػػد نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ فػػي سػػئمة األ
 .ىكلاأل
 

يجػب  إذامػ ة عػف السػؤاؿ التػالي:جابػيتـ فػي ىػذه المرحمػة اإلك  مرحمة وضع التوايات:  2.1.1.13.3
بحيث يستفاد مف نقاط  ياأىدافيتيا كي تستطيع تحقيؽ إستراتيجبخاكص المكارد البشرية  إدارةأف تفعؿ 

كضػػع  تتطمػػب ة عػػف ىػػذا السػػؤاؿجابػػأف اإل (2008 ،الاػػباغك درة كيػػرل ) ،كز نقػػاط الضػػعؼالقػػكة كتتجػػا
العديػػػػد مػػػػف التكاػػػػيات التػػػػي تعػػػػالا المشػػػػكيت كاانحرافػػػػات كنقػػػػاط الضػػػػعؼ التػػػػي ظيػػػػرت مػػػػف تػػػػدقيؽ 

 إلػىخطة عمؿ مستقبمية لمكاكؿ  إلىكتتحكؿ تمؾ التكايات بعد اياحتيا  ،المكارد البشريةية إستراتيج
ية إسػػتراتيج إلػىكقػػد تتحػكؿ ىػػذه التكاػيات فػػي بعػض األحيػػاف  ،المػػكارد البشػرية إدارةية إسػتراتيج أىػداؼ

لػػذلؾ يجػػب أف يكػػكف المسػػؤكؿ عػػف اػػياحة تمػػؾ التكاػػيات حرياػػان عمػػى  ،المػػكارد البشػػرية دارةجديػػدة إل
 اياحتيا بدقة كمكضكعية ككضكح.
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 .الداريفي العمؿ  تاااتوال  المعموماتتكنولوجيا الثاني:  المبحث  2.1.2
 
كبمػػا فيػػو األقطػػار العربيػػة  التػػي شػيدىا العػػالـ مػػؤخران  تاػػااتثػػكرة تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل تقػد حيػػر ل

القائـ عمى األساليب اليدكيػة كالػدكر  دارةفمف المفيـك التقميدم لا ،كميماتيا كأساليبيا دارةاإل إلىالنظرة 
الػػػدكر الحػػػديث القػػػائـ عمػػػى المعمكماتيػػػة كالحكسػػػبة كالتػػػي يكػػػكف فييػػػا دكر  إلػػػىالمباشػػػر فييػػػا لمرؤسػػػاء 

ادار القرار  .(2009 ،المرم) الرؤساء المراقبة كالتحميؿ كا 
 

 لرفػػع كفػػاءة العػػامميف مطمبػػان  اإلدارمفػػي العمػػؿ  تاػػااتكاإلالمعمكمػػات  تكنكلكجيػػاتكظيػػؼ  أاػػب  كقػػد
كىػك ا يقتاػػر عمػى تػػكفير التقنيػات الحديثػػة فػي ىػػذا  ،العميػا فػػي جميػع المؤسسػػات دارةلػػدل اإل أساسػيان 
كتػػكفير الكػػكادر البشػػرية  ،الطػػرؽ اآلليػة إلػػى ةكالطػػرؽ التقميديػػة اليدكيػ دكاتاسػتبداؿ األ إلػػىبػػؿ  ،المجػاؿ

لػػذلؾ فمػػف الاػػعب عمػػى المؤسسػػات إف  ،اإلدارمالقػػادرة عمػػى تفعيػػؿ التقنيػػة الحديثػػة فػػي خدمػػة العمػػؿ 
نتاجك  إستخداـالمي في تتطكر في ظؿ التسارع الع  إلىىذه المؤسسات  أالتقنيات المختمفة دكف أف تمج ا 

لػػدل العػػامميف فػػي المجػػاؿ  داءمػػف حيػر الممكػػف رفػػع كفػػاءة األف ،اػػمب العمػػؿ إلػػىإدخػاؿ ىػػذه التقنيػػات 
كاستقيؿ ىذه  ،كؿ العامميف في المؤسسات أداءبدكف أف يسبؽ ذلؾ كجكد تقنية حديثة لتطكير  اإلدارم

 فػػي المؤسسػػات إعتمػػادت أاػػبحكقػػد  ،التقنيػػة لكػػؿ المػػكارد المتاحػػة فػػي المؤسسػػة لاػػال  ىػػذه النتيجػػة
 ىي بؿ تكنكلكجي، تطكر مجرد ليست المعمكمات إف تكنكلكجياف ،كرىا عمى مدل استقيليا لمتقنياتتط

 الكمػي المػرتبط قتاػاداإل منظػكر كمػف كالمحمػي الػدكلي المسػتكل عمػى كالسػيطرة نظػاـ لمػتحكـ أيضػان 
 مستكل هإطار  في الذم قتااداإل ذلؾ بأنو الجديد قتااداإل ؼيعرٌ  أف يمكف الحديثة المعمكمات بأنظمة
 المػاؿ رأس (نتػاجاإل عكامػؿ مػف معػيف لمسػتكل العمالػة بالنسػبة يػةإنتاج فػي كزيػادة نتػاجاإل مػف أعمػى

 الجانػب فػي حػدث الذم التقنية في اليائؿ التطكر يى الظاىرة ليذه السمة األساسية أف كما كالعمالة(،
 .(2009 ،المرم) .اإلدارم

 
 مفيـو تكنولوجيا المعمومات -2.1.2.1

 
سػػػػتخداـك  ثثػػػػـ بػػػ ،نيػػػا: تقذيػػػػة كمعالجػػػة كتخػػػزيفالمعمكمػػػات بأ تكنكلكجيػػػػا (2004 ،)الزىرانػػػيؼ عػػػرٌ   ا 

 الحاسكب اآللي. تكنكلكجياالمعمكمات الناية كالرقمية كالماكرة كالاكتية عف طريؽ 
 

المعمكمػػات بأنيػػا نظػػـ آليػػة تتكػػكف مػػف مجمكعػػة مػػف  تكنكلكجيػػامفيػػـك  (2005 ،)محمدد  ليدد كيعػػرؼ 
يسػػتخدميا  ،ي تسػػتخدـ لمقيػػاـ باسػػتقباؿ مػػكارد البيانػػات، كتحكيميػػا إلػػى منتجػػات معمكماتيػػةتػػالمككنػػات ال

كمػػػا  ،المػػػدراء لتسػػػاعدىـ عمػػػى أداء ميمػػػاتيـ اإلداريػػػة مػػػف اتخػػػاذ القػػػرارات كالتخطػػػيط كالتحميػػػؿ كالرقابػػػة
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 سػتخداـكاليػدؼ النيػائي إل ،تساعد اإلدارييف دكف المدراء في عمميات التكااؿ كاختاار الكقت كالجيد
طريؽ تكفير المعمكمػات كتػدعيـ  ىذه النظـ ىك تشقيؿ الجياز اإلدارم بقرض رفع كفاءتو كفاعميتو عف

 كليف.ؤ قرارات المس
 
تطبيػؽ المػنيا العممػي فػي التعامػؿ  إلػىمفيكـ تكنكلكجيػا المعمكمػات  الى أف (2007، )المقربي شيريك 

ة فػي اإلداريػمع البيانات كالمعمكمات بما يمكف المنظمات مف اتخاذ القرارات الفعالة في كػؿ المسػتكيات 
 شتى مجاات نشاطاتيا.

 
 عنااره كاآلتي: (2007، )المقربيمف ىذا التعريؼ لمفيـك تكنكلكجيا المعمكمات فند ك 
 

  إتبػػػػاع المػػػػنيا العممػػػػي أسػػػػاس رئيسػػػػي لمتعامػػػػؿ مػػػػع البيانػػػػات كالمعمكمػػػػات حيػػػػث المكضػػػػكعية
 كالحيادية ككجكد مشكمة محددة يراد بحثيا كدراستيا.

  بحيػػث تتمثػػؿ منتجاتيػػا  ،كنتيجػػة معالجتيػاالبيانػات كالمعمكمػػات ىػػي مػادة تكنكلكجيػػا المعمكمػػات
 النيائية في المعمكمات كالمعرفة.

 :نمػػا كسػػيمة تعتمػػد  إتخػػاذ القػػرارات الفعالػػة إف تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ليسػػت ىػػدفان فػػي حػػد ذاتيػػا كا 
 .اإلدارمعمييا المنظمات في اتخاذ القرار 

  العميا كالكسطى كالدنيا(.ة اإلداريتتداخؿ تكنكلكجيا المعمكمات مع جميع المستكيات( 
 .تيتـ تكنكلكجيا المعمكمات بجميع مجاات العمؿ في المنظمات 
 عمييػا كمعػايير  عتمػادا يكجد لتكنكلكجيا المعمكمات أنماط مكحدة كمكاافات قياسػية يمكػف اإل

 لقياس مدل تكاجدىا في المنظمة.
 
 ان خمسػ (2007، )المقربػيذكر ،تكنكلكجيا المعمكمػات فػي المنظمػات فكائػد عديػدة إستخداـيترتب عمى ك 

 :ىي منيا
 

 فػي المنظمػة  داءيػان عمػى مسػتكل األإيجابيؤثر تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات  ،داءرفع مستكل األ
سػػػػػتراتيجدرجػػػػػة مػػػػػف التكافػػػػػؽ بػػػػػيف ظػػػػػركؼ المنظمػػػػػة ك  شػػػػػريطة كجػػػػػكد يات تطبيػػػػػؽ تكنكلكجيػػػػػا ا 

 المعمكمات.
  تكنكلكجيا المعمكمات خااة في ظركؼ حدة المنافسة. ستخداـقيمة المنظمة نتيجة إلرفع 
 تكنكلكجيػػا المعمكمػػات مػػف ىػػذه الفعاليػػة خااػػة فػػي  إسػػتخداـيرفػػع حيػػث  ،القػػرارات فعاليػػة اتخػػاذ

 الظركؼ حير العادية بحيث تكفر البيانات كالمعمكمات الدقيقة في الكقت المناسب لممديريف.
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  كفؽ أسس كاضحة كطرؽ عمؿ محددة.تنمية العمؿ 
 داخػؿ كخػارج  تاػااتمف خيؿ تأثيرىا عمى تدعيـ عمميػات اإل فرادي لأليجابتنمية السمكؾ اإل

 الكقت بكفاءة كفاعمية. إدارة إلىبااضافة  ،لمنظماتا
 
 بما يمي: اإلدارمالمعمكمات في العمؿ كنكلكجيا ت إستخداـ ميزات (2004 ،)الزىرانيقد أجمؿ ك 
 

 .تكفير الجيد كالكقت كالكمفة 
 عمى المعرفة كالخبرة كالعمـ عتماداإل. 
 تحقيؽ نتائا أفضؿ مف الكسائؿ التقميدية. 
 .تتاؼ بالدقة العالية في مخرجاتيا 
 .تعمؿ عمى ترشيد استييؾ المكارد المالية كالبشرية كالطبيعية 
 .تعمؿ عمى حؿ المشكيت مف خيؿ أساليب ككسائؿ مبتكرة 

 
ات العامة، كفي الدكؿ ستخدامة ىي المنتا األساسي لممعمكمات المكجية نحك اإلاإلدارية جيز األتعتبر ك 

ية كيمكف قتاادة حالبا ىي المنتا الكحيد لممعمكمات العمرانية كااجتماعية كاإلجيز النامية تككف تمؾ األ
عمػػى أنيػػا كاحػػد مػػف ثيثػػة: مػػكرد  المعمكمػػات إلػػىة ينظػػركف اإلداريػػة جيػػز كليف فػػي األؤ القػػكؿ بػػأف المسػػ

مثػػؿ النقػػكد كالمػػكاد الخػػاـ كاآلات(، أك أاػػؿ )مثػػؿ المبػػاني كالمنشػػات(، أك أنيػػا سػػمعة )كػػالتي تنتجيػػا )
 )جامعػة أك الخارجيػة كالسػمع المكجيػة لمسػكؽ(. داءة كتقيػيـ األاإلداريػالمؤسسة سكاء الداخمية كالرقابػة 

 ـ(:366، المفتكحة القدس
 

 :تاااتوال تكنولوجيا المعمومات   2.1.2.2
 

، نبػػػػدأ بتحديػػػػد مفيػػػػكـ ثػػػػكرة تكنكلكجيػػػػا تاػػػػااتتعريػػػػؼ تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كاإل إلػػػػىقبػػػػؿ التطػػػػرؽ 
تعريػؼ ىػذه التكنكلكجيػا التػي ياػعب إيجػاد  إلػىكتكنكلكجيا المعمكمات لنخمص في األخير  تاااتاإل

 تعريؼ مكحد ليا بسبب تنكعيا كتعقدىا.
 

التي حدثت خيؿ  تاااتفي مجاات اإل تمؾ التطكرات التكنكلكجية تاااتتكنكلكجيا اإليقاد بثكرة 
 إلػػىنتشػػار كالتػػأثيرات الممتػػدة مػػف الرسػػالة العشػػريف كالتػػي اتسػػمت بالسػػرعة كاإلالربػػع األخيػػر مػػف القػػرف 

 )نػكرم :الجمػاىير داخػؿ المجتمػع الكاحػد أك بػيف المجتمعػات، كىػي تشػمؿ ثػيث مجػاات إلىالكسيمة، 
 (3622 ،كآخركف
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o .ثكرة المعمكمات أك ذلؾ اانفجار المعرفي الضخـ، المتمثؿ في الكـ اليائؿ مف المعرفة 

o تاػػااتالحديثػػة، التػػي بػػدأت باإل تاػػاؿالمتمثمػػة فػػي تكنكلكجيػػا اإل تاػػاؿثػػكرة كسػػائؿ اإل 
 السمكية كاليسمكية، كانتيت باألقمار الاناعية كاأللياؼ البارية.

o نترنػػػتاإلك  ،كانػػػدمجت معيػػػا تاػػػاؿالتػػػي امتزجػػػت بكسػػػائؿ اإل ةلكتركنيػػػاإل باتسػػػاثػػػكرة الح 
 أحسف مثاؿ عمى ذلؾ.

 
جميػع أنػكاع التكنكلكجيػا  إلىالمعمكمات يشير مفيكـ تكنكلكجيا  الى أف (3622 ،كآخركف )نكرم يشيرك 

بات اآلليػة ، كتشمؿ تكنكلكجيػا الحاسػإلكتركنيي شكؿ المستخدمة في تشقيؿ كنقؿ كتخزيف المعمكمات ف
فػػػػي  كثػػػػرةة الفػػػػاكس كحيرىػػػػا مػػػػف المعػػػػدات التػػػػي تسػػػػتخدـ بأجيػػػػز كشػػػػبكات الػػػػربط، ك  تاػػػػاؿككسػػػػائؿ اإل

قد سارت عمى التكازم مػع ثػكرة  تاااتكجيا اإلىذا نيحظ بأف ثكرة تكنكل كمف خيؿ كؿ ،تاااتاإل
تكنكلكجيا المعمكمات، كا يمكف الفاؿ بينيما فقػد جمػع بينيمػا النظػاـ الرقمػي، الػذم تطػكرت إليػو نظػـ 

  .مع شبكات المعمكمات تااؿفترابطت شبكات اإل تااؿاإل
 

 ،مػف زكايػا عػدة تاػااتكاإلأىمية كخاائص تكنكلكجيا المعمكمات ( 3622 ،)نكرم كآخركفكقد أكرد 
 أكجزكىا فيما يمي:

 
 كمػف بػيف التطػكرات التػي تحػدث فػرادساىـ التطػكر العممػي كالتكنكلػكجي فػي تحقيػؽ رفاىيػة األ ،

، كما تبمقػو مػف أىميػة مػف ناحيػة تػكفير تااؿباستمرار تمؾ المتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات كاإل
 ةؼ كتػػػػكفير المعمكمػػػػات اليزمػػػػبمختمػػػػؼ أنكاعيػػػػا، كخػػػػدمات التعمػػػػيـ كالتثقيػػػػ تاػػػػاؿخػػػػدمات اإل

فيمػػا  تاػػاؿىػػا اإلأفرادلألشػػخاص كالمنظمػػات، حيػػث جعمػػت مػػف العػػالـ قريػػة اػػقيرة يسػػتطيع 
ىػػذه األىميػػة لتكنكلكجيػػا  دبيػػنيـ بسػػيكلة كتبػػادؿ المعمكمػػات فػػي أم كقػػت كفػػي أم مكػػاف، كتعػػك 

ع كسػعة التحمػؿ ، بما فييػا اانتشػار الكاسػالخاائص التي تمتاز بيا إلى تااؿالمعمكمات كاإل
ك المتاػميف، أك بالنسػبة لحجػـ المعمكمػات المنقكلػة، بالنسبة لعدد األشخاص المشػاركيف أسكاء 

 كسيكلة ااستعماؿ كتنكع الخدمات. داءكما أنيا تتسـ بسرعة األ
 

 قكيػة لتجػاكز اانقسػاـ اإلنمػائي بػيف البمػداف القنيػة  أداة تاااتكاإل المعمكمات تكنكلكجيا كتكفر
كيمكف  ،المرض كاألمية كالتدىكر البيئيبقية دحر الفقر كالجكع ك  كالفقيرة كاإلسراع ببذؿ الجيكد

 إلػىبػالقراءة كالكتابػة كالتعمػيـ كالتػدريب  تكايؿ منافع اإللماـ تاااتكاإل المعمكمات لتكنكلكجيا
كالجامعػات  يمكػف لممػدارس تاػااتكاإل المعمكمات تكنكلكجيا فمف خيؿ ،انعزاان  المناطؽ أكثر

 المعمكمػات كيمكػف لتكنكلكجيػا، كالمعػارؼ المتاحػة لمعمكمػاتا بأفضػؿ تاػاؿكالمستشػفيات اإل
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الخااػة بحػؿ العديػد مػف المشػاكؿ المتعمقػة باألشػخاص كالمنظمػات  نشػر الرسػائؿ تاػااتكاإل
 .كحيرىا

 
  تػؤدم الثػكرة الرقميػة  بحيػث ،يةقتاػادفػي التنميػة اإل تاػااتتكنكلكجيا المعمكمػات كاإلتساىـ ك

 ،م كقيػػاـ مجتمعػػات جديػػدةقتاػػادجتمػػاعي كاإلشػػكاؿ جديػػدة تمامػػان مػػف التفاعػػؿ اإلنشػػكء أ إلػػى
، فػػػإف ثػػػكرة تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات  كعمػػػى عكػػػس الثػػػكرة الاػػػناعية التػػػي شػػػيدىا القػػػرف المناػػػـر

 كتتمحػكر تمػؾ الثػكرة ،ة الجميػعكيػمف شأنيا اانتشػار بشػكؿ سػريع كالتػأثير فػي حي تاااتكاإل
المعمكمػػػػات  إلػػػىالتػػػي تسػػػم  لمنػػػػاس بالكاػػػكؿ  تاػػػااتقػػػكة تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػػات كاإل حػػػكؿ

 .كالمعرفة المكجكدة في أم مكاف بالعالـ في نفس المحظة تقريبان 
 

  كتقاسػػػـ المعمكمػػػات  تاػػػاؿعمػػػى اإل ة األشػػػخاصقػػػدر  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإلكتزيػػػد
  .لجميع سكانو سممان كرخاءن  أكثرمكاف  إلى فراة تحكؿ العالـرفع مف تلكالمعارؼ 

 

  كسائؿ اإلعيـ التقميدية كالحديثة، إلى ، باإلضافةتااؿكاإل لمعمكمات ف تكنكلكجياكً تمك 
قض النظر عف بدلكىـ في المجتمع العالمي، ب األشخاص الميمشيف كالمعزكليف مف أف يدلكا

التسكية بيف القكة كعيقات انع القرار عمى  كىي تساعد عمى ،نكعيـ أك مكاف سكنيـ
، كالمجتمعات كالبمداف مف تحسيف مستكل فراداأل بكسعيا تمكيف ،المستكييف المحمي كالدكلي

 .السابؽ حياتيـ عمى نحك لـ يكف ممكنان في
 

  دكر ىػػػاـ فػػػي تعزيػػػز التنميػػػة البشػػػرية  تاػػػااتىػػػذا يتضػػػ  أف لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإلفمػػػف
كفػاءة مػف كسػائؿ  أكثرمف خاائص متميزة ك  كذلؾ لما ليا جتماعية كالثقافية،ية كااقتاادكاإل
كاسػػعة اانتشػػار تتخطػػى بػػذلؾ الحػػدكد  تاػػااتالتقميديػػة، فتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل تاػػاؿاإل

أم نقطػػػة مػػػف العػػػالـ عجػػػزت أف تاػػػؿ إلييػػػا كسػػػائؿ  إلػػػىالجقرافيػػػة كالسياسػػػية لمػػػدكؿ لتاػػػؿ 
ا أنيػػػا تمتػػػاز بكثػػػرة كتنػػػكع المعمكمػػػات كالبػػػراما التثقيفيػػػة كالتعميميػػػة لكػػػؿ القديمػػػة، كمػػػ تاػػػاؿاإل

 ان ميمػ ان تعػد ماػدر فيػي ي  ،ي أم مكػاف كزمػاف، كبتكمفػة منخفضػةمختمؼ شػرائ  البشػر، متاحػة فػ
فػػي تنميػػة  ىامػػان  لألشػػخاص أك المنظمػػات أك لمحككمػػات، كمػػا أنيػػا تمعػػب دكران  لممعمكمػػات سػػكاءن 

العناػػر البشػػرم مػػف خػػيؿ البػػراما التػػي تعػػرض مػػف خيليػػا، كبػػراما التػػدريب كبػػراما التعمػػيـ 
 كحيرىا.
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يا بشػػػكؿ فعػػػاؿ، مػػػع تػػػدريب إسػػػتخدامبيػػػذه التكنكلكجيػػػا كتطكيرىػػػا  ىتمػػػاـليػػػذا يكػػػكف مػػػف الضػػػركرم اإل 
عمػػى اسػػتعماليا، كتػػكعيتيـ بأىميتيػػا فػػي التنميػػة كالتطػػكر، مػػف خػػيؿ إبػػراز أىميتيػػا عمػػى  فػػرادكتعمػػيـ األ

 (3622 ،كآخركف )نكرمالاعيد الجزئي كالكمي.
 

 تسػػميات( ال3622 ،فقػػد سػػرد )نػػكرم كآخػػركف تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلكعػػف تػػرابط مفيػػكمي 
التكنكلكجيا الحديثػة ظيكر ليا عمى أنيا  أكؿكافت في بحيث التي عيرفت بيا ىذه التكنكلكجيا عديدة ال

ثػػػـ حػػػذفت كممػػػة الحديثػػػة مػػػف التسػػػمية لتاػػػب  تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات  (NTIC) تاػػػاؿلممعمكمػػػات كاإل
فػػػي التسػػػعينات مػػػف نفػػػس القػػػرف ظيػػػرت بعػػػض  نترنػػػتاإل إسػػػتخداـ، ثػػػـ بدايػػػة مػػػف (TIC) تاػػػاؿكاإل

IT) األدبيات استخدـ مؤلفكىا التسمية المختارة
يمكػف الفاػؿ بػيف تكنكلكجيػا  ا يمكػف القػكؿ بأنػوك  ،( 

 تاػػاؿ، فقػػد جمػػع بينيمػػا النظػػاـ الرقمػػي الػػذم تطػػكرت إليػػو نظػػـ اإلتاػػااتالمعمكمػػات كتكنكلكجيػػا اإل
فػػػي حياتنػػػا اليكميػػػة مػػػف  مػػػع شػػػبكات المعمكمػػػات، كىػػػك مػػػا نممسػػػو كاضػػػحان  تاػػػاؿكترابطػػػت شػػػبكات اإل

كمػػػا نتابعػػػو عمػػػى  شاشػػػات  تاػػػاؿبشػػػبكات أقمػػػار اإل التكااػػػؿ بالفػػػاكس عبػػػر شػػػبكات التميفػػػكف مػػػركران 
كبالتػالي انتيػى عيػد  أيضػان التمفزيكف مف معمكمػات تػأتي مػف الػداخؿ كقػد تػأتي مػف أم مكػاف فػي العػالـ 

 .تااؿاستقيؿ نظـ المعمكمات عف نظـ اإل
 

قد أدت التطكرات الحاامة كالمتسػارعة فػي بيئػات المنظمػات إلػى ازديػاد تبنػي ف كمف كجية نظر الباحث
تكنكلكجيا المعمكمات بكافيا كسيمة إستراتيجية كحاسمة فػي بقػاء المنظمػات المعااػرة كاسػتمرارىا، كمػا 

إذ انػػػو خػػػيؿ السػػػنكات  ،أف ازديػػػاد حجػػػـ المعمكمػػػات المتدفقػػػة قػػػاد إلػػػى ضػػػركرة تبنػػػي تكنكلكجيػػػا مناسػػػبة
ثيثيف األخيرة فاف الجنس البشرم قد أنتا كمية مف المعمكمات تزيد عف كمية المعمكمات التػي أنتجيػا ال

مػف المػدراء فػي العػالـ مقتنعػكف بػاف القػرارات الميمػة  (%43)في الخمسػة اآلؼ سػنة الماضػية، كمػا أف 
كجيػا معمكماتيػة متطػكرة كيعتقد الباحثكف بػأف تػكفر تكنكل ،تتأخر بسبب الحاجة إلى المزيد مف المعمكمات

يسػػػيـ فػػػي تنفيػػػذ خطػػػط المنظمػػػة كسياسػػػاتيا خاكاػػػان بظيػػػكر مػػػا يسػػػمى بتكجيػػػات )العكلمػػػة( كتقيػػػر 
ممػػا يتطمػػب مكاجيػػة تحػػديات البيئػػة  ،الزبػػائف كتنكعيػػا كرحبػػة المنظمػػة فػػي البقػػاء كااسػػتمرار إحتياجػػات

 .الخارجية كمحاكلة المكاءمة بيف المتقيرات المختمفة
تكاػػػؿ احػػػد  فقػػػد ،عمػػػاؿتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات تعػػػد مػػػف العكامػػػؿ المسػػػاعدة لعمميػػػة إعػػػادة ىندسػػػة األف إ

المنظمػػات  البحػكث التجريبيػة إلػى أف تكنكلكجيػا المعمكمػات تسػاىـ بػػدكر بػارز فػي عمميػة إعػادة ىيكميػة 
ف فػػػػي منظمػػػػات الخدمػػػػة المدنيػػػػة أ بحكثػػػػكففػػػػي نحػػػػك ناػػػػؼ المنظمػػػػات عينػػػػة الدراسػػػػة، فقػػػػد اجمػػػػع الم
 .تكنكلكجيا المعمكمات ىي ذات تأثير حاسـ في إعادة ىيكمتيا
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 تعػػد البنيػػػة األساسػػػية لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات ركيػػػزة ميمػػة مػػػف ركػػػائز التنميػػػة ااقتاػػػادية كااجتماعيػػػةك 
كلقد أدركت الػدكؿ المتقدمػة ىػذه الحقيقيػة منػذ كقػت مبكػر، إذ عممػت  ،كالعممية في مختمؼ أنحاء العالـ

نية أساسية لتكنكلكجيا المعمكمػات، مكنتيػا مػف تحقيػؽ قفػزات نكعيػة ميمػة فػي مجػاؿ النمػك عمى تييئة ب
 .ااقتاادم كااجتماعي

 
  :تاااتتكنولوجيا المعمومات وال تطبيؽ متطمبات -2.1.2.3

 
ينبقػػػػي تػػػػكفر العديػػػػد مػػػػف اإلمكانػػػػات فإنػػػػو  تاػػػػااتمتطمبػػػػات تطبيػػػػؽ تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كاإلكعػػػػف 

( أربعػة متطمبػات رئيسػية 2007 ،ذكػر )المقربػي تاػااتلتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلكالمتطمبات 
 فرعية كما يمي: أخرلك 
 
 كتتمثؿ فيما يمي: ،ة كالتنظيمية كالبشريةاإلداريالمتطمبات  أكان 
 

  مثػػػػؿ التعيػػػػيف المػػػػكارد البشػػػػرية تطبيػػػػؽ األسػػػػاليب الحديثػػػػة كالمعااػػػػرة فػػػػي مختمػػػػؼ سياسػػػػات
 كالتحفيز.

  تبسػػيط إجػػراءات العمػػؿ كالحػػد مػػف البيركقراطيػػة كتقميػػؿ العمػػؿ اليػػدكم ليتسػػنى إدخػػاؿ تكنكلكجيػػا
 في مجاات العمؿ المختمفة. تاااتالمعمكمات كاإل

 .إتاحة الفراة لمترقية كتنمية الكفاءات كتطكير المسارات الكظيفية أماـ العامميف 
 عمى مستكل المنظمة. تاااتمكمات كاإلالعميا لتطبيؽ تكنكلكجيا المع دارةدعـ كتأييد اإل 
 يسػػاعد عمػػى  تاػػااتتنميػػة نظػػاـ فعػػاؿ لألجػػكر كالحػػكافز فػػي مجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل

 إبداع العامميف.
  ذات اإلسػػػتعداد كاإلاػػػرار كالرحبػػػة فػػػي تبنػػػي تكنكلكجيػػػا المػػػكارد البشػػػرية الحػػػرص عمػػػى كجػػػكد

 كتطبيقاتيا. تاااتالمعمكمات كاإل
 

 :كتشمؿ مايمي ،المتطمبات الفنية ثانيان 
 

o .العمؿ عمى إدخاؿ الحاسكب في جميع مجاات العمؿ 
o  تػػػكفير البػػػراما التدريبيػػػة التػػػي تسػػػعى لتنميػػػة قػػػدرات العػػػامميف فيمػػػا يتعمػػػؽ بتطبيقػػػات الحاسػػػكب

 المختمفة.
o تاااتتكفير الكفاءات المتخااة في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل. 
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 :كتشمؿ ما يمي ،ية كالنفسيةالمتطمبات اإلجتماع ثالثان 
 

  العمؿ عمى إيجاد الثقافػة التنظيميػة المعتمػدة عمػى دكر كأىميػة المعمكماتيػة فػي مجػاات العمػؿ
 المختمفة.

 .تنمية العمؿ بركح الفريؽ بدان مف المنافسة 
 تاااتالعامميف نحك تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاإل لية لديجابتنمية ااتجاىات اإل. 
  نماط تفكير أفضؿ.أنحك ايجاد  يميارات العامميف كالسعتنمية 
  زيػػػػادة قػػػػدرة العػػػػامميف عمػػػػى الػػػػتعمـ خااػػػػة بمػػػػا ىػػػػك حػػػػديث فػػػػي عػػػػالـ تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات

 .تاااتكاإل
 

 :كتتمثؿ فيما يمي ،المتطمبات المالية رابعان 
 

o المتطمبات.ب سبح تاااتاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلختكفير الدعـ المالي الكافي إلد 
o  تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـالقياـ بالتحميؿ المالي اليـز لتفعيؿ. 
o ية اليزمػػػػػة قبػػػػػؿ إدخػػػػػاؿ تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات قتاػػػػػاددراسػػػػػات الجػػػػػدكل الماليػػػػػة كاإل إعتمػػػػػاد

 لتأكيد فكائدىا عمى المدل البعيد. تاااتكاإل
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المػػػوارد البشػػػرية وتطورىػػػا عمػػػى  تاػػػااتتكنولوجيػػػا المعمومػػػات وال : أثػػػر ثالثالػػػ المبحػػػث 2.1.3
دارتيا:  وا 

 كنكلكجيػػةيسػػممكا بػػأف الفتكحػػات التأف  فػػي عػػالـ اليػػكـكف ف يضػػطر ريالكثيػػ أف (2010 ،)الرمػػانييػػرل 
ذلػػػػؾ أف  ،المػػػػكارد البشػػػػريةفػػػػي تنميػػػػة  تاػػػػااتالمسػػػػتخدمة لا كنكلكجيػػػػاالجديػػػػدة الميمػػػػة قػػػػد حيػػػػرت الت

، تقػـك أكبػرفييػا الشػكؿ الممحػكظ بدرجػة  نترنػتاإل كيكػكف ان كتػرتبط معػ نترنػتالتي تعمػؿ باإل كنكلكجياالت
 المرتبطػػة بيػػا طابعػػان  تاػػااتاإل كنكلكجيػػاتك  نترنػػتلػػذا تضػػفي اإل ،عمػػى عقػػب ان اآلف بقمػػب العػػالـ رأسػػ

تقنيػػػات المعمكماتيػػػة  طػػػكرتككممػػػا ت ،يعػػػيش بيػػػا النػػػاس كيعممػػػكف كيتاػػػمكفعمػػػى الطريقػػػة التػػػي  ان خااػػػ
ف تمػػؾ القػػكل سػػتعمؿ أل ،ا أف عالمنػػا تعػػاد اػػياحتو مػػف جديػػد، أدركنػػتاػػااتكالكسػػائط اإلعيميػػة كاإل

 .كالمجتمع، كحياتنا الخااة نحك العار القادـ قتااددفع عجمة اإل في بجيد ا يكؿٌ 

مكانيػػات  إحتياجػػاتفػػي تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف المتقيػػرات الخارجيػػة كبػػيف  ىامػػان  كتمعػػب المعمكمػػات دكران  كا 
ضػركرة  إلػىبػرز الحاجػة ة تي اإلداريػة جيػز تجاىػات فػي األعديػد مػف اإلالكىنػاؾ  ،ةاإلداريػة جيز كقدرات األ

زيػادة التخاػص كتقسػيـ العمػؿ، كظيػكر أسػاليب جديػدة  إلػىكجكد نظػاـ لممعمكمػات مػف أىميػا ااتجػاه 
ستفادة مف ميارات معينػة ، كالتكظيؼ المؤقت لادارةتجاه نحك اليمركزية في اإلفي اتخاذ القرارات، كاإل

ة كالقكل البشرية في أية اإلداريكعند تكظيؼ ىذه النظـ بشكؿ تستجيب لو األنظمة  ،مياـ محددة داءكأل
فييػػا بشػػكؿ ممحػػكظ كافػػت لمنظػػر كلػػيس  دارةر مممػػكس عمػػى نمػػط اإليػػإحػػداث تقيمؤسسػػة فمػػف شػػأنيا 

مجػػػػػػرد قكالػػػػػػب أك قشػػػػػػكر كبػػػػػػذلؾ نسػػػػػػتطيع القػػػػػػكؿ بػػػػػػاف ىػػػػػػذه الػػػػػػنظـ قػػػػػػد أحػػػػػػدثت تنميػػػػػػة إداريػػػػػػة فػػػػػػي 
 (.2005 ،)محم  لي المؤسسات.

 
 كتيديػدات ان قيػكد إلينػا حممػت قػد المعااػرة البيئيػة المتقيػرات فأ (2004 ،عبد المطيؼك )أعمر يعتبر ك 

 فدك  يكض  يةقتاادكاإل كالسياسية التكنكلكجية استعراض المتقيرات أف حيث ،فراان  حممت مما أكثر
 تكنكلكجيػا متضػمنة– التكنكلكجيػة المتقيػرات قػد أفػرزتف ،نظمػةالم عمػى خطيػرةن  ثػاران آ تشػكؿ أنيػا عنػاء

 مقارنةن  كاسعة فجكة خمؽ مما المتقدمة الدكؿ شركات في نتاجكاإل دارةاإل لنظـ كاسعةن  طفرةن  -المعمكمات
  . شركاتنا مع
 

 ،عبػد المطيػؼك )أعمػر يػذكر  ،متعػددة مجػاات الحػالي الكقػت فػي التكنكلكجيػة التقيػرات أىػـ مسػت كقػد
 :ىي منيا ثيثة (2004
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 فػي المػؤداة نشػطةاأل مػف العديػد التكنكلكجيػة التقيػرات مسػت حيػث :ينتػاجاإل داءاأل يفػ تقيػر 
 بػراما تطػكرت كقػد العمميػات، تحميػؿ ككقػت التكمفػة خفػض إلػى كأدت كالمؤسسػات المكاتػب
 مػديرم إمػداد إلػى تيػدؼ التي لنظـ المعمكمات األساس شكمت التي كالتحكـ كالانع التخطيط
 . أكبر بفاعمية العمميات دارةإل اليزمة بالمعمكمات العمميات

 خدمػة مػف داز  ممػا التسػكيقية نشػطةاأل فػي اآلات اشػتركت حيػث :التسػكيقي داءاأل فػي تقيػر 
 . العميء

 دارةاإل نظريػات فقػط كليسػت – الحديثػة الشػركات تجػارب أثبتػت حيػث :التنظػيـ فػي تقيػر 
 التنظيميػة كالتحكات التكجيات مف متكاممة لمجمكعة كليدان  كاف اإلدارم أف النجاح  -الحديثة
 بيئة إلى جامد ميكانيكي تنظيمي نمكذج كمف التقير بطيئة مف بيئة اانتقاؿ كاف فقد الحديثة،
 نمكذجػان  كتتطمػبة المخػاطر  كدرجػة التأكػد عػدـ عكامػؿ فييػا تتزايػد ،التقيػر سػريعة ديناميكيػة
 .مرنان  عضكيان  تنظيميان 

 
 جكىريػػان  ، الػػذم يمعػػب دكران تاػػااتالمعمكمػػات كاإل لمعمكمػػات كالمعرفػػة عمػػى تكنكلكجيػػايعتمػػد مجتمػػع اك 

جتماعية ية كاإلقتاادفي تحقيؽ التنمية البشرية المستدامة، حيث يؤثر ذلؾ المجتمع عمى المتقيرات اإل
كالسياسية كالثقافية لمفرد، مما ينعكس عمػى التنميػة البشػرية بجميػع متقيراتيػا، كمػا تػؤثر التنميػة البشػرية 

ة كالقضػاء عمػى الفقػر يػؤثر عمػى في مجتمع المعمكمات كالمعرفة، فزيادة الدخؿ كمستكل التعميـ كالاح
مدل تقدـ كتطػكر مجتمػع المعمكمػات كالمعرفػة، كبػاختيؼ مسػتكيات الػدكؿ فػي التنميػة البشػرية يختمػؼ 

 (2012 ،حمد)أ مدل تطكر كتقدـ مجتمع المعمكمات كالمعرفة بيا.
 
متػػػدني فػػػي سػػػبؽ التقػػػدـ التكنكلػػػكجي فػػػي الدكلػػػة، فػػػي يعقػػػؿ أف يكػػػكف مجتمػػػع يتقػػػدـ التنميػػػة البشػػػرية ف

مسػتكيات التنميػػة البشػػرية )يعػػاني مػػف مسػػتكيات دخػكؿ منخفضػػة كتػػدني فػػي مسػػتكيات التعمػػيـ كالاػػحة 
 ىتمػاـاإلمػف بػد  كتنتشػر فيػو األمػراض كالفقػر( كيحظػى بمجتمػع معمكمػات كمعرفػة متقػدـ كمتطػكر، فػي

 بالعناػر البشػرم الػذم يمثػػؿ ماػدر المعمكمػات كالمعرفػة كالتقػػدـ التكنكلػكجي، التػي ا تقػكـ أساسػػان  أكان 
الػػذم  –كمػػف أجمػػو، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ بزيػػادة التقػػدـ كالتطػػكر فػػي مجتمػػع المعمكمػػات كالمعرفػػة  نسػػافإا باإل

ة بسرعة ككفػاءة، الذم يستخدـ في حؿ مشاكؿ التنمية البشري –ينعكس عمى تكافر المعمكمات كالمعرفة 
مما ينعكس عمى مدل استفادة الدكؿ النامية في كيفية معالجة مشاكؿ التنمية البشرية التي تكاجييا مف 
قكاعد البيانات كالمعمكمات التاريخية المتكفرة في مجتمع المعمكمات كالمعرفػة، كىػك مػا يعنػي أف التنميػة 

لبشػرية كمجتمػع المعمكمػات كالمعرفػة، بالتػالي يعتبػػر البشػرية ىػي القػكة الدافعػة فػي العيقػة بػػيف التنميػة ا
كمجتمع  مستقين  ان مجتمع المعمكمات كالمعرفة دالة في التنمية البشرية، بذلؾ تعتبر التنمية البشرية متقير 

 (2012 ،حمد)أ.ان تابع ان المعمكمات كالمعرفة متقير 
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مكانيػةالمػكارد البشػرية  إلػى النظػرة (2004 ،عبػد المطيػؼك )أعمر كياؼ   كتأىيميػا كتفعيميػا إدارتيػا كا 
 إختيفػان  أشػد كسػتككف الػزمف مػف عقػديف كأ عقػد قبػؿ كانت عميػو ما عف اليكـ تختمؼبأنيا  كتطكيرىا،

 نتشػاراإل ىػذا انعكػس قػدك  ،المعمكمػاتكنكلكجيػا لت السػريع نتشػاراإل ىػك ذلؾ في السببك  المستقبؿ، في
 :كما يمي كنكعيان  كميان المكارد البشرية  عمى المعمكمات( )عار المعمكماتكنكلكجيا لت السريع
 الاناعية األتمتة في السريع التطكرف :المكارد البشرية عمى المعمكماتكنكلكجيا لت الكمي األثر 

 دخػكؿ بسػبب شػيكر عػدة إلػى سػنكات عػدة مػف المنػتا عمػر كانخفػاض كالخدميػة ةاإلداريػك 
 الاناعات تأابحك  العاممة، اليد عمى الطمب خفض إلى أدل األتمتة، عممية في المعمكماتية

 .مف العامميف اجدن  اقيرة أعداد إلى تحتاج المؤتمتة الحديثة
 

 الاناعية األتمتة انتشار أدل :المكارد البشرية نكعية عمى المعمكماتكنكلكجيا لت النكعي األثر 
 مػف عػددان  يراقػب أك اآللػة، خمػؼ يقػؼ الػذم العامؿ مستكل مف األدنى الحد رفع إلى كتكسعيا
 : ما يميبً  اإلماـ منو يتطمب حيث المبرمجة اآلات

 
o أكثر أك برمجة لقة. 
o الحاسبات. تشقيؿ طرؽ 
o اإلحاائي.ك  العددم التحميؿ 
o الاناعي. التنظيـ 
o أكثر أك أجنبية لقة. 
o آخر مجاؿ إلى بسرعة التحكؿ عمى كقادر الاناعة مف محدد مجاؿ في التخاص. 
o ةحاسكبي شبكة مف خيؿ المامـ مع التفاعؿ عمى القدرة. 
 
 عمى الطمب كتقميؿ ،عمميان  المؤىمةالمكارد البشرية  عمى الطمب زيادة إلى المعمكماتية انتشار أدللذلؾ 

 (2004 ،عبد المطيؼك )أعمر  .اليدكية كالميارات العممية الخبرة حسب اليد العاممة
 

يحقػػػؽ منػػػافع  تاػػػااتاألمثػػػؿ لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات اإل سػػػتخداـاإل يػػػرل الباحػػػث أف كمػػػف كجيػػػة نظػػػره
ف ىػػػي اسػػػتخدمت تكنكلكجيػػػا إفالمنظمػػػة تسػػػتطيع تحقيػػػؽ ميػػػزة تنافسػػػية مسػػػتدامو  ،لممنظمػػػة اسػػػتراتيجية

حيػػث تمعػػب دكران رئيسػػيان فػػي خمػػؽ فركقػػات  ،باسػػتقيؿ خػػكاص تنظيميػػة معينػػة تاػػااتالمعمكمػػات كاإل
متكنكلكجيػػػػا ف ،ت حالبػػػػان مػػػػا ينػػػػتا عنيػػػػا منػػػػافع مممكسػػػػة لممنظمػػػػةىيكميػػػػة بػػػػيف المنظمػػػػات كىػػػػذه الفركقػػػػا

خرجػات التنظيميػة ة ك خدمػة العمػيء كتطػكير المفػي تحسػيف الجػكد دكر رئػيس تاػااتاإلالمعمكمات ك 
 .كخااة المنتا البشرم
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لمعمكمات المنظمة مف بناء ماادر معمكمات إسػتراتيجية تمكنيػا مػف أخػذ فػرص تقػدـ اتمكف تكنكلكجيا 
بشػػكؿ عػػاـ  تاػػااتتػػؤثر تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلكمػػا ك  ،يشػػمؿ المػػكرد البشػػرم لممنظمػػة اسػػتراتيجي

عمى أداء الشركات كعمى قدرتيا التنافسية عبر زيػادة تػدفؽ المعمكمػات كنقػؿ المعػارؼ كتحسػيف التنظػيـ 
 تطكير في المكرد البشرم.درة عمى اابتكار كتطكير المنتجات كىذا بالضركرة يستتبعة كيمزمة كزيادة الق

التنظيميػة المطمكبػة إليجػاد حمػكؿ لمشػاكؿ معينػة  سػتجابةتعزيز اإلتكنكلكجيا المعمكمات في كما كتسيـ 
إذ مكنػػت البرمجيػػات كالتجييػػزات الحاسػػكبيو كشػػبكات  ،أك لتػػكفير خػػدمات مفاػػمة حسػػب رحبػػة العمػػيء

ت أاػػػبحك  ،مػػػف تسػػػييؿ اابتكػػػار لػػػدل العػػػامميف عبػػػر تبػػػادؿ األفكػػػار كاسػػػتثمارىا كتطكيرىػػػا تاػػػااتاإل
ت إحػػدل ااسػػتراتيجيات أاػػبح ة لػػذلؾئػػلمتكيػػؼ مػػع البي ان ميمػػ ان جػػزء تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل

 التي يجب أف تتبعيا المنظمة.
 
فػػػي دكر المنظمػػػة حيػػػث لػػػـ تعػػػد ردكد األفعػػػاؿ كافيػػػة  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإلكػػػذلؾ أثػػػرت ك 

لمتكيػؼ مػع المتقيػرات التكنكلكجيػة كالتػػي تتميػز بإسػتمراريتيا كسػرعتيا كتعقػػدىا كقػكة تأثيرىػا خااػة فػػي 
اإلبداعي لممعمكمات لتحسيف ميارات كنكعية  ستخداـعمى المنظمات اإل أاب  بؿ ،بيئة العمؿ المتقيرة
 .تاااتكمتطمبات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل حتياجاتالفعالة إل بةستجاالمكارد البشرية كاإل

عمى اإلدارة نػرل كبشػكؿ كتطكرىا  تاااتكمف خيؿ ما ذكر سابقان مف أثار تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
أفرزت كستفرز مستقبين بالتكاتر مػع تقػدميا كتطكرىػا  تاااتف تكنكلكجيا المعمكمات كاإلأتحديدان  أكثر

نمطػػان جديػػدان كمتطػػكران مػػف اإلدارة يختمػػؼ اختيفػػان جػػذريان عمػػا ىػػك متعػػارؼ عميػػو فػػي المػػدارس اإلداريػػة 
عمػى منظمػي  فثكرة المعمكمات سػتفرض ظميػا عمػى اإلدارة مػف خػيؿ تػرؾ باػمتيا الكاضػحة ،المختمفة

 كانتياءن بالمكارد البشرية.  كمركران بالمكارد المادية كااستراتيجيات ىداؼاأل مف اإلدارة الحديثة ابتداءن 
 

 : تاااتوال  المعمومات ظؿ تحديات تكنولوجيا فيالموارد البشرية  تطوير آليات  2.1.3.1
 

 مػف مجمكعػة عمػىالمػكارد البشػرية  تركيػب إعػادة خػيؿ فمػ المؤسسػات كتطػكير تجديػد عمميػة تعتمػد
 ىي: في خمس آليات (2004 ،عبد المطيؼك )أعمر يحددىا  اآلليات

 
 عمػى الحاػكؿ ماػادر كتحديػد كاألعػداد كالميػارات النكعيػات بتحديػد: العاممػة القػكل تخطػيط 

 المطمكبة. النكعيات
 

 المطمكبة. النكعيات كجمب المطمكبة حير النكعيات مف بالتخمص: العاممة القكل ىيكؿ تعديؿ 



 

 

65 

 

 عػادةء ك دااأل كفاءة كقياس تقديـك  التدريب براما بتاميـ: الجديدة الميارات ىيكؿ تأكيد  تكزيػع ا 
 العمؿ. كمتطمبات الميارات تناسب بحسب عماؿاأل عمى فراداأل

 نظػـ تعػديؿك  كالمكافػآت كالحػكافز الركاتػب نظػـ بتعػديؿ: العاممػة القػكل مػع التعامػؿ نظػـ تعػديؿ 
  .العمؿ كشركط كالتعاقد ستخداـاإل

 الكظيفية كالتنمية الترقية كشركط نظـ تعديؿب المزايا نظـ عديؿت. 
 

عبػد ك )أعمػر فٌنػد  ،بتكػاركاإل لمتطػكير الذاتيػة القػدرات تأكيػد خػيؿ مػف المؤسسػات كتتجػدد تتطػكر كمػا
 :ىي منيا عناارثيثة  (2004 ،المطيؼ

 
o التقييـبػك  المسػتمر التػدريببك  السػميـ بااختيػارالمػكارد البشػرية  كميػارة لكفػاءة المسػتمرة التنميػة 

 . داءاأل عف العادؿ التعكيضبك  المكضكعي
o العمػؿبك  دارةاإل فػي بالمشػاركة العػامميف بػيف كالمبػادرة قػداـاإل إلػى المؤديػة الظػركؼ خمػؽ 

 . اابتكار تشجيعبك  في فرؽ الجماعي
o خيؿ مفك  المباشرة تاااتالمعمكمات باإل كماادر كالمعرفة البحث مراكز مع العيقة تكثيؽ 

 كتطػكير بحػكث مشػركعات فػي لػدخكؿكبا كالبػاحثيف فػراداأل خبػرات مػف ااسػتفادةكب عقػكد
 مشتركة.

 
 : العربيةالموارد البشرية  لتنمية يةإستراتيج اقتراح  2.1.3.2

 
مف  مطمكبكالعمميات اليادفة إلى تحقيؽ مستكل  نشطةتشمؿ استراتيجية تنمية المكارد البشرية كافة األ

 عماؿكتكقعات األ ،الكفاءة كالفعالية كالقدرة في المكرد البشرم تتناسب مع متطمبات العمؿ المسند إليو
كالمياـ التي يمكف أف يعيد إليو بيا في المستقبؿ سكاء في نفس مجاؿ التخاص أك في مجاات 

 .(2005، )عقيمي .أخرل
 

 يتطمػب العربيػة المؤسسػات فػيالمػكارد البشػرية  تنميػةمقترحػان ل (2004 ،عبػد المطيػؼك )أعمػر كضػع 
 التالية: العناار بمراعاة كاضحة يةإستراتيج كضع

 
 اإلدارم. التنظيـ كخيؿ كخارج داخؿ البشرم العنار لتدفؽ الجيدة دارةاإل-1
 .التنظيـ داخؿ كالكظائؼ المتاحةالمكارد البشرية  بيف التكافؽ -2
 .لمحكافز المناسب التخايص في المساىمة -3
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 .ةاإلداري المكاىب مف الحالي الرايد عمى حافظةمال -4
 .فرادلأل المناسبيف كاإلحيؿ الترقية -5
 العمػيء، قبػؿ مػف التقدير ،كظيفية فرص ،دارةاإل ثناء ،ترقية ،اليةم :مختمفة بأشكاؿ المكافآت تقديـ-6

  …ةالمسؤكلي األماف، ،التعمـ فرص
 .الميارات لتعزيز آليات خمؽ-7
 .كالمكظفيف المديريف بيف تعاكف مناخ خمؽ-8
 إلنسػيابية المطمكبػة كالػنظـ كاإلجػراءات التنظيمػي الييكػؿ فػيالمػكارد البشػرية  إدارة مكقػع تحديػد-9
 .دارةاإل
 .كالايحيات لممسؤكليات جيد كتكزيع القرار في امركزية-10
 المكػاف فػي المناسػب كالرجػؿ المسػؤكليات تكػكف الاػيحيات كبقػدر ،كمسػؤكؿ مؤىػؿ المػدير-11

 .المناسب
 

السبع  في المراحؿ تسير بناء استراتيجية تنمية المكارد البشريةأف عممية  (2005، )عقيميكيرل 
 :التالية

 
  دراسة كتحميؿ المناخ المحيط بالمنظمة كطبيعة المتقيرات الفاعمة فيو كما تتيحو لممنظمة مف

 مف معكقات كأخطار. اتيددىيفرص كما 
 يا، كتحديد ماادر الضعؼ التي ممنظمة كالتعرؼ عمى مكاطف القكة فيتحميؿ المناخ الداخمي ل

 تعاني منيا.

  دراسة كتحميؿ ااستراتيجية العامة لممنظمة كااستراتيجيات الكظيفية في مختمؼ مجاات
 النشاط.

 نظمة.نفيذ كتحقيؽ استراتيجيات المتحديد ىيكؿ المكارد البشرية المناسب لمتطمبات ت 

 التي يعاني منيا. ثقراتمراجعة ىيكؿ المكارد البشرية المتاح كتحديد ال 

 ثقراترسـ ااستراتيجيات كتاميـ البراما اليادفة إلى سد ال. 

  بناء نظـ كاستراتيجيات التدريب كتاميـ فعالياتو بما يتناسب مع متطمبات استراتيجية تنمية
 المكارد البشرية.
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 .تاااتالتطور في تكنولوجيا المعمومات وال تحديات   2.1.3.3
 
 أف حيث ،فراان  حممت مما أكثر كتيديداتتحديات  إلينا حممت المعاارة البيئية المتقيرات إف 

فمقد  المؤسسة، عمى خطيرةن  أثاران  تشكؿ أنيا يكض  كااقتاادية التكنكلكجية استعراض المتقيرات
 في كاإلنتاج اإلدارة لنظـ كاسعةن  طفرةن   -المعمكماتية تكنكلكجيا متضمنة– التكنكلكجية المتقيرات أفرزت

تكنكلكجيا  انتشار أدلحيث  ،مؤسساتنا مع مقارنة كاسعة فجكة خمؽ مما المتقدمة الدكؿ مؤسسات
اليد  عمى الطمب كتقميؿ ،عمميان  المؤىمة البشرية المكارد عمى الطمب زيادة إلى تاااتالمعمكمات كاإل

 النجاح عمى قادرة تككفك  مستقرة المؤسسة تبقى كحتى ،اليدكية كالميارات العممية الخبرة حسب العاممة
 (2004 ،المطيؼ عبدك أعمر ) قسـ كقد ،تحدياتكال التقيرات ليذه تستجيب أف عمييا فإف ،ستمراركاإل

 ي:يم كما فئات ثيث إلى اإلستجابات ىذه أنشطة
 التنافسية الميزة عمى الحاكؿ أجؿ مف إستراتيجية أنظمة كضع. 
 مستمرة تطكير جيكد بذؿ. 
 عماؿاأل تنفيذ عمميات ىندسة إعادة. 

م نشره ديكاف الخدمة بيف التقرير الذ ،تاااتتحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلكعف 
 بعضيا كالتالي: (2010)المدنية في المممكة ااردنية الياشمية عاـ 

 
شكالية في إكىي  ،عمى الفيـ كالتعامؿ مع التقنيات الحديثةعدـ قدرة الكثير مف المكظفيف  .1

تناقص مستمر بسبب عمميات التدريب كدخكؿ العديد مف المكظفيف ممف تخرجكا مف 
كلكنيا ا تزاؿ مكجكدة  ،الحاسكب كتطبيقاتو ستخداـاالجامعات كدرسكا فييا مساقات تتعمؽ ب

ـ لتكنكلكجيا لميفيما يتعمؽ بالدكر ا شرافية خااةن ل الكثير مف شاحمي الكظائؼ اإلدل
 المعمكمات في تطكير العمميات كاتخاذ القرارات.

ستخدامالتطكر حير المتجانس في تكفر ك  .2 مف حيث  تاااتات تكنكلكجيا المعمكمات كاإلا 
أك بيف الدكائر  ،عمميا المختمفة تية المادية كالبرمجية سكاء داخؿ الدائرة نفسيا كمجاانالب

 ك مع حيرىا.أاخؿ المؤسسة نفسيا المختمفة د
اجة إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كمتابعة تطكرىا المتسارع الى إمكانيات مادية كبيرة تفكؽ ح .3

 قدرة المؤسسة عمى مكاكبتيا.
 
الميزة  أف Hamel ك Parhalad ك Porter مثؿ عماؿاأل استراتيجية في الكتاب مف العديد يرلك 

 كاألداء الجيد األداء بيف الرئيسي الفارؽ كأف بيا، العامميف خيؿ مف تتحقؽ لممؤسسة التنافسية
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 لممؤسسة ااستراتيجي التخطيط كضع فإف كبالتالي بالمؤسسة، العامميف طاقـ في حدكد ىك الضعيؼ
 األداء، تقييـ التدريب، ختيار،اإل ستقطاب،اإل التخطيط،) البشرية لممكارد استراتيجيات كضع يتطمب
 (2004 ،المطيؼ عبدك أعمر ) (.الحكافز

 
خيؿ  مف تنظيميان  التكنكلكجية التطكرات تحديات أىـ( 2004 ،المطيؼ عبدك أعمر ) استشرؼ قدك 

 : التالية األساسية العناار
 

  لى ك  المباشرة حير العمالةالحاجة الى  ةاديز  عمى كالقائميف كالتطكير البحكث ييأخاائا 
 .الايانة

 الجديدة بالكظائؼ األداء تقير إلى الحاجة . 
 اإلدارة إلى الرجكع دكف الكظائؼ أداء في العامميف تمكيف إلى الحاجة . 
 األتمتة تزايد بسبب البشرية المكارد ىيكؿ تقير . 

 ىذه العكامؿ تتقير أف كيمكف التنافسية شديدة عممية بيئية تشكؿ كالتقنية، كالتنظيمية البيئية العكامؿف
كسريع  متكرر كبشكؿ ااستجابية إلى بحاجة المؤسسات فاف كبالتالي متكقعة، حير كبطريقة بسرعة

 ستجابةاإل شاطات)نتسمى  مبتكرة بإجراءات متزايدة ضقكط تحت تعمؿ أف كعمييا كلمفرص، لممشاكؿ
مف  البشرية المكارد تركيب إعادة خيؿ مف المؤسسات كتطكير تجديد عمميةد عمييا تعتم( الحاسمة
 :ىي اآلليات مف مجمكعة خيؿ
o عمى الحاكؿ ماادر كتحديد كاألعداد، كالميارات النكعيات بتحديد: العاممة القكل تخطيط 

 المطمكبة. النكعيات
o المطمكبة. النكعيات كجمب المطمكبة حير النكعيات مف بالتخمص: العاممة القكل ىيكؿ تعديؿ 
o تكزيع إعادة األداء، كفاءة كقياس تقديـ التدريب، براما بتاميـ: الجديدة الميارات ىيكؿ تأكيد 

 العمؿ. كمتطمبات الميارات تناسب بحسب عماؿاأل عمى األفراد
o نظـ تعديؿ كالمكافآت، كالحكافز الركاتب نظـ بتعديؿ: العاممة القكل مع التعامؿ نظـ تعديؿ 

 كالتنمية الترقية كشركط نظـ تعديؿ المزايا، نظـ تعديؿ العمؿ، كشركط كالتعاقد ستخداـاإل
 .الكظيفية

 
ستخداـعددان مف التحديات لتطكر ك ( 2010 ،بعزيز)كيضيؼ   تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل ا 

  :ىي أجمميا في أربع نقاط
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 تكنكلكجيػػػػػا لت متعمقػػػػػة بالجانػػػػػب القػػػػػانكني، حيػػػػػث تطػػػػػرح فػػػػػي ظػػػػػؿ التطػػػػػكرات الحديثػػػػػة تحػػػػػديا

حقػػكؽ الممكيػػة الفكريػػة عػػدة إشػػكاليات، خااػػة تمػػؾ المرتبطػػة بمجػػاؿ  تاػػااتالمعمكمػػات كاإل
كالحقػػػػكؽ المجػػػػاكرة، كالتػػػػي تجعػػػػؿ مػػػػف الاػػػػعب تطبيػػػػؽ اآلليػػػػات التػػػػي تسػػػػم  بالحمايػػػػة مػػػػف 

 الفكرية كالعممية كاألدبية. عماؿالقرانة، كسرقة األ

  مػػف محػػاكات انتيػػاؾ خاكاػػيات األفػػراد، خااػػة فػػي عاػػر الشػػبكات كالتػػي  مخػػاكؼىنػػاؾ
 .كالمؤسسات لألفرادكثير مف المعمكمات الشخاية ال عمى تحتكم

 لخطكرتيػػا  نظػػران  لكتركنػػيكيحػػذر الخبػػراء مػػف أف تتحػػكؿ الفيركسػػات إلػػى نػػكع مػػف اإلرىػػاب اإل
 الكبيرة كلمخسائر المادية الفادحة الناتجة عنيا.

  بفعػػػؿ التكظيػػػؼ  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل إسػػػتخداـمػػػف أف يػػػؤدم  مخػػػاكؼكىنػػػاؾ
مكانيػػة اختفػػاء عػػدد تيالػػى المكثػػؼ لمتكنكلكجيػػات الحديثػػة  مػػيش األشػػخاص قميمػػي الكفػػاءات، كا 

 معتبر مف الميف كالكظائؼ التقميدية.

 
 التالية: ةالثيث كيرل الباحث أف مف تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات األمكر

 
  إلػػػى تزايػػػد الضػػػقكط عمػػػى إدارة المػػػكارد  تاػػػااتيػػػؤدم التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل

 البشرية لمكاكبة ىذه التطكرات بادخاليا إلى انظمتيا الحالية.
   إدارة المػػػكارد البشػػػرية كالتطػػػكر السػػػريع فػػػي تكنكلكجيػػػا  إحتياجػػػاتتتسػػػع الفجػػػكة مػػػع الكقػػػت بػػػيف

 .تاااتالمعمكمات كاإل
  إلػػى التقييػػر فػػي شػػاحمي بعػػض الكظػػائؼ  تاػػااتيػػؤدم التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل

 .اإلدارية

 
كالمآخػذ  تحػدياتد كأف يككف، عمى الرحـ مف ىػذه اليمكف أف نقكؿ أف التحديث كالتجديد اب ختاـفي الك 

، ألف تطػػكر أم مجتمػػع يتطمػػب إحػػداث تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل إسػػتخداـالتػػي تحسػػب عمػػى 
 بؿ كالبقاء.التقيير مف شركط اازدىار تقيير، ف
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 .تاااتالتطور في تكنولوجيا المعمومات وال  قاتمعو   2.1.3.4
 

كتعيؽ تطكيرىا  تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـ كؿ دكفقات التي تحك إف مف أىـ المع
 التالية:  مكراأل

o ةمف المعيقات المؤثرة بدرجو كبير  النقص في الككادر المؤىمة: إف نقص الككادر المؤىمة تعتبر 
 .تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـعمى 

o  

o :المعيقػات شػيكعان  أكثػرإف المعيقػات المتعمقػة بالجكانػب الماليػة تعتبػر مػف  نقص المكارد المالية
 كخطكرة.

o  يػػة فػػي القاػػكر فػػي إجػػادة المقػػات األجنبيػػة كبالػػذات المقػػة اانجميزيػػو: إف إجػػادة المقػػة اإلنجميز
جادتيػػا يشػػكؿ عائقػػان إكالقاػػكر فػي  ،بالقػػة األىميػػة تاػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل إسػتخداـ
 .تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـأماـ 

o  قمة التدريب الذم يتمقاه العاممكف: إف التدريب الذم يتمقػاه العػاممكف ميػـ لكػي يكاكبػكا التطػكرات
 .تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـكقمة التدريب يشكؿ عائقان أماـ  ،السريعة

o  ف عػػدـ اقتناعيػػا ا  عػػدـ اقتنػػاع اإلدارة بػػالتقيير: إف اإلدارة ىػػي المكجػػو لمتقيػػرات فػػي المنظمػػة ك
 .تاااتسيضع اعكبات أماـ تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

o رات العميػػػا فػػػي مكاكبػػػة التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا عػػػدـ تنيسػػػؽ الجيػػػكد بػػػيف اإلدارات الػػػدنيا كاإلدا
 .تاااتالمعمكمات كاإل

o كىػي ذات  خػرلعدـ رحبة العامميف بالتقيير: إف مكافقة العػامميف عمػى التقييػر يػذلؿ العكائػؽ األ
 أىمية بمكاف.

o عمػػػػى المنظمػػػػات تاػػػػااتتكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كاإل سػػػػتخداـالخػػػػكؼ مػػػػف اآلثػػػػار السػػػػمبية إل 
 .تاااتفي تكنكلكجيا المعمكمات كاإلمكاجية التطكر ك 
(http://www.angelfire.com/al4/m5yemen/resarch-mortada.htm( 
 

 مف منظكر تاااتفي تكنكلكجيا المعمكمات كاإل كيضيؼ الباحث خمس معيقات لمتطكر
 مف كجية نظره: إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية

http://www.angelfire.com/al4/m5yemen/resarch-mortada.htm
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 د ضعؼ في تطكير السياسات كاانظمة التي تتيءـ كالتطكر في تكنكلكجيا ك كج

 .تاااتالمعمكمات كاإل

 إدارة المكارد البشرية بما يكازم التطكر فػي  أعماؿك  ىداؼىناؾ ضعؼ في التخطيط أل
 .تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل

  بتطبيؽ إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية إىتماـىناؾ عدـ. 
 

  إدارة المكارد البشرية أعماؿفي عدـ اتباع المنيا العممي. 

 .عدـ كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب 
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دارة الموارد البشرية نبذة عف جامعة القدس المفتوحةالمبحث الرابع:   2.1.4  .وا 
 

 عف جامعة القدس المفتكحة كعف دائرة المكارد البشرية فييا.فيما يمي نبذه محتارة 
 

 :نبذة عف جامعة القدس المفتوحة 2.1.4.1
 

كتتمتػػػع بشخاػػػية  ،لعػػػالي فػػػي فمسػػػطيفجامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة مؤسسػػػة عامػػػة حيػػػر ربحيػػػة لمتعمػػػيـ ا
نظػاـ الػتعمـ  إسػتخداـكتعمػؿ عمػى تقػديـ خػدماتيا التعميميػة ب ،ستقيؿ إدارم كمػالي كفنػيإعتبارية ذات إ

 المفتكح.
الطالػػب فػػي مكػػاف إقامتػػو أك عممػػو كىػػك بعيػػد  إلػػىباػػفة عامػػة تقػػديـ التعمػػيـ  المفتػػكحنظػػاـ التعمػػيـ  شػيري

ف يكيػػػؼ أبحيػػػث يمكػػػف أف يكفػػؽ بػػػيف التعمػػػيـ كالعمػػػؿ ك  ،معظػػـ الكقػػػت عػػػف المعمػػػـ كعػػف زميئػػػو الطمبػػػة
كيعتمػػد ىػذا التعمػيـ عمػػى  أكضػػاعو كظركفػو الخااػة.برنامجػو الدراسػي كسػػرعة التقػدـ فيػو بمػػا يتفػؽ مػع 

كيتميػػز ىػذا النظػػاـ مػف التعمػػيـ بتحػػرره  ،كعػػة المكتكبػة كالمرئيػػة كالمسػمكعةاسػتثمار الكسػػائط التقنيػة المتن
 ،)دليػػػػػؿ جامعػػػػػة القػػػػػدس المفتكحػػػػػة أفػػػػػؽ أكسػػػػػع. إلػػػػػىمػػػػػف بعػػػػػض المفػػػػػاىيـ كالعقبػػػػػات التقميديػػػػػة كدفعيػػػػػا 

2013/2014.) 
 

القػػػػدس المفتكحػػػػة بػػػػثيث مراحػػػػؿ ىػػػػي: مرحمػػػػة التخطػػػػيط، مرحمػػػػة إعػػػػداد المنػػػػاىا مػػػػرت نشػػػػأة جامعػػػػة 
  (.2010 ،جامعة القدس المفتكحة) مة الكجكد الفعمي عمى أرض فمسطيفكالمقررات، ثـ مرح

 
 مرحمة التخطيط :ولىالمرحمة األ 

 
الشعب الفمسطيني لمتعميـ العالي في  إحتياجاتنطيقا مف إ 1975بدأ التفكير في إنشاء الجامعة عاـ 

ة التحرير نظمحتيؿ اإلسرائيمي كبطمب مف مية تحت اإلقتاادظؿ ظركفو السكانية كااجتماعية كاإل
 1980ة اليكنسكك بإعداد دراسة الجدكل لمشركع الجامعة كالتي استكممت عاـ نظمالفمسطينية قامت م

فمسطيني المشركع، إا أف أقر المجمس الكطني ال 1981قرىا المؤتمر العاـ لميكنسكك. كفي عاـ أك 
 ـ. 1985جتياح اإلسرائيمي لمبناف حاؿ دكف المباشرة في تنفيذه حتى العاـ ظركؼ اإل
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 المرحمة الثانية: مرحمة إعداد المناىج:
 

، حيف افتت  مقر مؤقت لمجامعة في عماف بمكافقة رسمية مف كزارة 1985بدأت في أكاخر العاـ 
عمى إعداد الخطط الدراسية  (1991-1985)الخارجية األردنية، كقد تركز العمؿ خيؿ الفترة بيف 

عتمادة ك كاديميكالبراما األ نتاجالتخااات العممية فييا ك  ا  بكعة، الكتب المكاد التعميمية، كخااة المط ا 
 .(2010 ،جامعة القدس المفتكحة) الدراسية كالكسائط التعميمية المساندة خااة السمعية كالبارية

 
 المرحمة الثالثة: مرحمة التنفيذ:

 
، حيث باشرت الجامعة خدماتيا التعميمية في فمسطيف متخذة مف مدينة القدس (1991)بدأت في عاـ 

تعميمية كمراكز دراسية في المدف الفمسطينية الكبرل، ضمت في  الشريؼ مقرا رئيسا ليا كأنشأت مناطؽ
في العاـ  (60000)حكالي  أاب أف  إلى زدياد سنكيان مئات مف الدارسيف كبدأ العدد باإلالبداية ال

كانت ىذه المرحمة في حاية  ،1997مف طمبتيا عاـ  كلىكقد خرجت الجامعة الكككبة األ ،(ـ 2008)
نتفاضة الشعبية الفمسطينية الاعكبة، حيث شيدت منذ بداية مييدىا عمى أرض فمسطيف تعاظـ اإل

، كما عانت مف أثار حرب الخميا التي (1987)التي تفجرت ضد ااحتيؿ اإلسرائيمي في العاـ 
ية لمشعب قتاادماعية كاإلجتليا في أحمؾ الظركؼ السياسية كاإلتسببت في حدكث أزمات مالية 

 . الفمسطيني
 

 ،ةاإلداريػػىػػي التكنكلكجيػػا كالعمػػـك  كميػػاتتمػػن  جامعػػة القػػدس المفتكحػػة درجػػة البكػػالكريكس فػػي خمسػػة 
 ،التربيػػة فػػي تخااػػات مختمفػػة ،يةقتاػػادة كاإلاإلداريػػالعمػػـك  ،التنميػػة ااجتماعيػػة كاألسػػرية ،الزراعػػة

 الجامعات التقميدية.كتعادؿ ىذه الدرجة مثيمتيا مف 
جامعة القدس ). كما تمن  شيادة "دبمكـ التأىيؿ التربكم" لحممة شيادة البكالكريكس لقير المؤىميف تربكيان 

 (.2010 ،المفتكحة
 

 نبذة عف دائرة الموارد البشرية في جامعة القدس المفتوحة: -2.1.4.2
 

 ة فػػي اإلداريػػالشػػؤكف  دارةالتابعػػة إلىػػي إحػػدل الػػدكائر المػػكارد البشػػرية دائػػرة : تعريػػؼ بالػػدائرة
ة، الػذم يتػابع عمػؿ الػدائرة فػي كػؿ اإلداريػالجامعة، كتعمؿ تحت إشراؼ نائػب الػرئيس لمشػؤكف 

ة المتعمقة بالمكظفيف، كتاريؼ جميع النشاطات المتعمقة اإلداريما يتعمؽ باألنظمة كالسياسات 
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تقنيػػػة حديثػػػة تماشػػػيان مػػػع رؤيػػػة  ة كعمػػػى أسػػػساإلداريػػػكفػػػؽ أحػػػدث األسػػػاليب المكارد البشػػػرية بػػػ
طار الجامعة ك   ي.ستراتيجىا اإلا 

 إلىة بااستناد اإلدارية ك كاديميتقديـ خدمات إدارية ذات نكعية مميزة لمييئتيف األ: الدائرة رؤية 
األنظمػػة كالقػػػكانيف كالتعميمػػػات عمػػػى أسػػػس عمميػػػة كمينيػػػة كفػػػؽ مبػػػادئ الجػػػكدة الشػػػاممة بيػػػدؼ 

 . المكارد البشرية إدارةمتميزة في مجاؿ  إدارة إلىالكاكؿ 

  :تكػريس مياميػا فػي تاػريؼ جميػع النشػاطات  المػكارد البشػرية إلػىتسػعى دائػرة رسالة الػدائرة
يف كػػػاديمي، كالكفػػػاءات العاليػػػة مػػػف األالمػػػكارد البشػػػريةكتػػػأميف كتػػػكفير  اإلدارمالمتعمقػػػة بالعمػػػؿ 

يػة إنتاجلػدييا كتحقيػؽ  اإلدارم داءرفػع مسػتكل األيف كالفنييف، كتأىيميا كتػدريبيا بيػدؼ اإلداريك 
عاليػػة فػػػي العمػػػؿ كمػػػان كنكعػػػان، كذلػػػؾ مػػػف خػػػيؿ التخطػػػيط كالتطػػػكير كالتقػػػكيـ كبمػػػا ينسػػػجـ مػػػع 

ستراتيجالجامعة ك  أىداؼ   يتيا.ا 

  دارةىيكميػة الػدائرة فقػد خااػت كحػدات كأقسػاـ إل انطيقان مػف :الموارد البشرية ىيكمية دائرة 
كاقسػػاـ شػػؤكف المػػكظفيف فػػي فػػركع الجامعػػة،  ،الجامعػػة رئاسػػةف كالتكظيػػؼ فػػي شػػؤكف المػػكظفي

كمػػا خااػػت فػػي الػػدائرة كحػػدات خااػػة بالركاتػػب، كالتأمينػػات، حيػػث جػػرل كضػػع تفااػػيؿ 
جراءات العمؿ الخااة بكؿ كحدة كقسـ.  مياـ كا 

 حتياجػػاتنحػػك اسػػتحداث قسػػـ مخػػتص بالتػػدريب كالتكجيػػو تكػػكف ميامػػو دراسػػة اإل كمػػا أف ىنػػاؾ تكجيػػان 
 التي تطرأ عمى الجامعة كأنظمتيا.التدريبية لممكظفيف في ضكء التطكرات كالتقييرات 

 (.2010 ،جامعة القدس المفتكحة)

 :موقع دائرة الموارد البشرية في الييكؿ التنظيمي لجامعة القدس المفتوحة 

المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة كمكقعيػا بالنسػبة لييكميػة ىيكمية دائرة  (2.2رقـ )شكؿ يبيف 
  الجامعة حيث يكض  أنيا في المراتب العميا مف ىيكمية الجامعة.
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)جامعػػة القػػدس المفتكحػػة  المػػكارد البشػػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة.ىيكميػػة دائػػرة (: 2.2شػػكؿ رقػػـ )
2014) 

 
 الموارد البشرية :نظمة المحوسبة في دائرة األ 

 ىناؾ ثيثة أنظمة قامت دائرة المكارد البشرية بحكسبتيا كىي:

مػػػف خػػػيؿ منسػػػؽ األنظمػػػة المحكسػػػبة فييػػػا المػػػكارد البشػػػرية عمػػػدت دائػػػرة نظػػػاـ شػػػؤوف المػػػوظفيف: -1
، عمػى حكسػبة أنظمػة العمػؿ ICTCفػي الجامعػة  تاػااتكبالتعاكف مع مركز تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل

فػػي كحػػػداتيا المختمفػػػة كفػػػي مختمػػػؼ المكاقػػػع الجقرافيػػػة التابعػػػة لمجامعػػػة، مػػػا سػػػيؿ كسػػػاعد عمػػػى  اإلدارم
مقد أضحى نظاـ شؤكف المكظفيف ف ،تنظيـ مياـ كعمؿ الدائرة كترشيد كتعزيز الخدمات المقدمة لمكظفييا

ة فػػػي مختمػػػؼ إلكتركنيػػػااػػة بػػػالمكظفيف باػػػكرة المحكسػػب نظامػػػان متكػػػامين تػػػدار بمكجبػػػو المعػػػاميت الخ
 مكاقع الجامعة، كتستخرج بكاسطتو التقارير الناية كاإلحاائية عف المكظفيف كأكضاعيـ بشكؿ مفاؿ.

نظاـ الركاتب المحكسب ييعد كشػكفات كقسػائـ الركاتػب الشػيرية لممػكظفيف، نظاـ الرواتب المحوسب: -2
 كااستقطاعات، كالراتب الاافي، بشكؿ متقف كسريع.كما يكض  الراتب اإلجمالي، 

ة لممػكظفيف بسػيكلة كيسػر، مختاػرة بػذلؾ اإلداريػيعمػؿ عمػى تقػديـ الخػدمات ة: الدارينظاـ البوابة -3
مف متابعة كمراقبة اإلجػازات، كالمقػادرات، كتسػجيميا  دارةالكقت كالجيد في الطباعة الكرقية، ما مكف اإل

حاليػان عمػى حكسػبة نظػاـ التػأميف الاػحي، كربطػو بأنظمػة العمػؿ المكارد البشرية رة كتعمؿ دائ ،ان إلكتركني
تحسػينات مممكسػة فػي إجػراءات التػأميف  إلػىالمحكسبة فييػا، كتأمػؿ الػدائرة أف يػؤدم إدخػاؿ ىػذا النظػاـ 
كتنحاػػػر ميػػػاـ الػػػدائرة فػػػي تكضػػػي  مػػػكاد  ،الاػػػحي لممػػػكظفيف كعػػػائيتيـ كفػػػي مختمػػػؼ فػػػركع الجػػػامع
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النظاـ المنكم حكسبتو لمدائرة كمشاركتيا لممبرمجيف فػي بنػاء النظػاـ المحكسػب بمػا يحقػؽ رؤيػة  كمفاىيـ
 المتابعػػة المسػػتمرة كمراقبػػة جػػكدة عمػػؿ األنظمػػة كتطكيرىػػا، إلػػى، إضػػافة المػػكارد البشػػريةدائػػرة  أىػػداؼك 

جانػػب القيػاـ بفحػػص األنظمػػة  إلػػىيا مػػف قبػػؿ المػكظفيف، إسػتخدامكحػؿ اإلشػػكاليات التػػي قػد تنشػػأ جػػراء 
جراء التعدييت اليزمة بما يتيءـ كالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات الاادرة.  كتاكيبيا، كا 

 :تطور أعداد العامميف في الجامعة

شيدت جامعة القػدس المفتكحػة خػيؿ عقػد مػف الزمػاف تطػكرات ممحكظػة تمثمػت فػي التكسػع الكبيػر فػي 
تكسػعان فػي عػدد الفػركع كالمراكػز كالػدكائر كازديػادان فػي عػدد المػكظفيف لمكاكبػة كالذم اسػتمـز عدد الطمبة 

حتػى عػاـ ( أعػداد العػامميف فػي الجامعػة 3.2)رقػـ جػدكؿكيكضػ   ،الزيادة المضػطردة فػي أعػداد الطمبػة
 (2014 ،)جامعة القدس المفتكحة كيبيف كبر حجـ العامميف في الجامعة. ،2014

 
 (2014 ،)جامعة القدس المفتكحة.2014حتى عاـ (: عدد العامميف في الجامعة 3.2رقـ ) جدكؿ

 

 

 العدد العلمي المؤهل

 336 دكتىراج

 234 ماجستير

 447 تكالىريىس

 178 دتيىم

 22 سىح دتيىم

 143 تىجيه 

 220 العامح الثاوىيح دون

 1453 المجموع
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 :المؤىؿ العممي الجامعة حسبتكزيع العامميف في ( 2.3شكؿ رقـ )كما يكض  

 
 

 (2014 ،)جامعة القدس المفتكحة .المؤىؿ العممي تكزيع العامميف في الجامعة حسب(: 2.3شكؿ رقـ )
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 الدراسات السابقة: 2.2
 
 

كتػػـ تقسػػيـ ىػػذه  ،ع ىػػذه الدراسػػةراسػػات السػػابقة التػػي تػػدكر حػػكؿ مكضػػك تػػـ الرجػػكع الػػى العديػػد مػػف الد
 الدراسات الى عربية كأجنبية كالتالي:

 
 : الدراسات العربية2.2.1

 
 :ىي دراسات تسعاشتممت عمى 

 
 مػفالمػوارد البشػرية مومػات ودورىػا فػي تنميػة عالم إدارة":  (2011) القحطػاني دراسة   2.2.1.1

دارا مركز ضباط نظر وجية  ".بالرياض الحرس الوطني برئاسة المعمومات توا 
 

حػرس برئاسػة ال المعمكمػات فييػا إدارة كدكرالمػكارد البشػرية التعرؼ عمى سػبؿ تنميػة  إلىىدفت الدراسة 
ك تحكؿ دكف احداث تنمية لممكارد البشرية كاف ىناؾ اعكبات تحد أ إذامعرفة ما  إلىككذلؾ  ،الكطني

المعمكمػات برئاسػة الحػرس ت داراإالتعػرؼ عمػى عمػؿ ككاقػع  إلػى أيضان كىدفت  ،برئاسة الحرس الكطني
المػكارد البشػرية المعمكمػات فػي تنميػة  إدارة"مػا دكر كحدد الباحث مشػكمة الدراسػة فػي التسػاؤؿ  ،الكطني

كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيا  ،مػػف كجيػػة نظػػر ضػػباط مركػػز كادارات المعمكمػػات برئاسػػة الحػػرس الػػكطني"
كبتحميػؿ  ،ضػابطان  201عمػى عينػة الدراسػة البػالح حجميػا  إسػتبانةقػاـ بتكزيػع حيػث الكاػفي التحميمػي 

 النتائا التالية: إلىالباحث  الدراسة تكاؿ أداةالبيانات المأخكذة مف 
 

 فػػي رئاسػػة المػػكارد البشػػرية المتبعػػة لتنميػػة  ياتسػػتراتيجإلمكافقػػة المبحػػكثيف عمػػى جميػػع السػػبؿ كا
كرفػع الػركح  ،داءكتحسػيف مسػؤكليات األ ،امميف الجػددرشػاد العػا  ىميا تحسيف ك أالحرس الكطني 

 المعنكية لمعامميف.
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  فػػػي المػػػكارد البشػػػرية دارات المعمكمػػػات فػػػي تنميػػػة مركػػػز كا   أداءمكافقػػػة المبحػػػكثيف عمػػػى دكر ك
تػدريب الكػكادر ك المػكارد البشػرية  إدارةالمركز مف خيؿ تطكير الثقافة المعمكماتية لمعػامميف فػي 

كعقػػد حمقػػات نقػػاش ككرش المػػكارد البشػػرية العاممػػة فيػػو كتكظيػػؼ كسػػائؿ كتقنيػػات حديثػػة لتنميػػة 
 .المكارد البشريةعمؿ كدكرات تدريبية لتسيـ في تنمية 

  فػػي المػػكارد البشػػرية المعمكمػػات فػػي تنميػػة  إدارةىػػـ الاػػعكبات التػػي تكاجػػو أف أبينػػت الدراسػػة
دارات المعمكمػػات فػػي تنميػػة ا  خفػػاض الػػكعي عمػػى دكر المركػػز ك رئاسػػة الحػػرس الػػكطني ىػػي ان

دارةدارات المعمكمػات ك إف يكحياب التنسيؽ بػ في رئاسة الحرس الكطنيالمكارد البشرية  المػكارد  ا 
 .تااؿالجيدة بينيما ككجكد تشكيشات في اإل تااؿقمة كسائؿ اإلك البشرية 

 
كاػػى الباحػػث بضػػركرة تكعيػػة العػػامميف باىميػػة دكر مركػػز المعمكمػػات فػػي أعمػػى نتػػائا الدراسػػة  كبنػػاءن 
كذلؾ مف خيؿ تأىيؿ العدد الكافي منيـ لنقؿ كتكايؿ المعمكمػات لمركػز الحػرس المكارد البشرية تنمية 

 ،المػػكارد البشػػريةيات لتنميػػة كتطػػكير قػػدرات إسػػتراتيجالػػكطني كتفعيػػؿ دكر مركػػز المعمكمػػات فػػي تبنػػي 
مكاف مف خيؿ التنسيؽ بيف خطط م الدقة في نقؿ البيانات كمنع اإلزدكاجية قدر اإلكأكاى كذلؾ بتحر 

 .أخرلمف جية المكارد البشرية  إدارةكبراما مركز المعمكمات مف جيو كخطط كبراما 
 

المػػػوارد  أداءتكنولوجيػػػا المعمومػػػات عمػػػى  إسػػػتخداـ"أثػػػر :  (2010) العتيبػػػي دراسػػػة   2.2.1.2
 ".في ممبورف ة الدولية ااستراليةكاديميدراسة ميدانية عمى األ  ،البشرية

 
 أداءتكنكلكجيػػا المعمكمػػات عمػػى  إسػػتخداـثػػر أالتعػػرؼ عمػػى  إلػػىالدراسػػة  الباحثػػة مػػف خػػيؿ ىػػذه تىػػدف

التعػرؼ  إلػىكػذلؾ ك  ،الػكظيفي داءثػر ذلػؾ عمػى األكرف كأة الدكليػة فػي ممبػكاديميػفػي األالمكارد البشػرية 
نظمػػػة الخػػػدمات التعميميػػػة ي المؤسسػػػات التعميميػػػة كأفػػػ المسػػػتخدمة حاليػػػان المػػػكارد البشػػػرية نظمػػػة أعمػػػى 

كمػا  ،المكارد البشػريةنطمة أالتكنكلكجيا في  إستخداـة لما ليما مف دكر كبير في التكجو نحك لكتركنياإل
 ،و مػػػف مفػػػاىيـ كماػػػطمحاتىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تكضػػػي  مفيػػػـك تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كمػػػا يػػػرتبط فيػػػ

كتقػػديـ تاػػكر مقتػػرح  ،كتكضػي  الكضػػع الحػػالي لمبيئػػة المحيطػػة ككيػػؼ أثػرت تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فيػػو
عطػػػاء اػػػكرة عػػػف كاقػػػع  ،لطبيعػػػة المػػػكارد البشػػػرية فػػػي عاػػػر تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كمتطمبػػػات ذلػػػؾ كا 

 تكنكلكجيا المعمكمات في البيئة التعميمية ككيؼ أثرت عمى األفراد داخميا. إستخداـ
ة العػػػامميف فػػػي مركػػػز تكنكلكجيػػػا اإلداريػػػة ك كاديميػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف مختمػػػؼ المسػػػتكيات األتكػػػكى ك 

عمػػػػييـ  إسػػػػتبانةقامػػػػت الباحثػػػػة بتكزيػػػػع ك  ( مكظفػػػػان 72ة حيػػػػث بمػػػػح عػػػػددىـ )كاديميػػػػالمعمكمػػػػات فػػػػي األ
 الباحثػة تكاػمت ،كمػف خػيؿ تحميػؿ البيانػات التػي حاػمت عمييػا ،التحميمي نيا الكافيالممستخدمةى 

 :النتائا التالية إلى
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o  المػػػكارد ىميػػػة دكر تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات فػػػي المجتمػػػع بخاػػػكص أ أفػػػرادىنػػػاؾ كضػػػكح لػػػدل

 .البشرية 
o  المكارد البشرية  إدارةالتكنكلكجيا في  إستخداـ إلىة التحكؿ كاديميدراة األإتدعـ. 
o  إدارةالتكنكلكجيػا فػي  إسػتخداـ إلػىتتكفر بنية كافية لمركز تكنكلكجيا المعمكمات لعممية التحػكؿ 

 .المكارد البشرية
o المػػكارد  إدارةفػػي تقػػديـ الخػػدمات التعميميػػة لػػو تػػاثير عمػػى مػػكظفي  لكتركنػػية اإلكاديميػػنظػػاـ األ

 في مجاؿ التدريب كالتطكير.خااة البشرية 
 

 كات الباحثة بما يمي:ضكء ىذه النتائا أكفي 
 

o  المػػػػكارد  إدارةتكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات فػػػػي  إسػػػػتخداـ إلػػػػىة بػػػػالتحكؿ العممػػػػي كاديميػػػػاأل إدارةقيػػػػاـ
 .البشرية

o  لما لو مف دكر ميـ في عممية التحكؿ. كمعنكيان  دعـ مركز تكنكلكجيا المعمكمات ماديان 
o مثػػؿ المػػكارد البشػػرية  إدارةككظػػائؼ  أنشػػطةة فػػي لكتركنيػػات التعميميػػة اإلمااسػػتفادة مػػف الخػػد

 التدريب كالتعمـ عف بعد.
o ة  بدا مف الكرقية.لكتركنية اإلاإلداريالمراسيت  إعتماد 
o  كالبدء بما ىك مكجكد. ،نظمة المعمكمات المحكسبةأتحقيؽ التكامؿ بيف 

 
أثر الثورة التكنولوجية المعااػرة عمػى تقيػيـ بػرامج وسياسػات " :(2009دراسة الفزاري )  2.2.1.3

 نموذج وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف".–الموارد البشرية  إدارة
 

المػػػػكارد البشػػػػرية كمحػػػػاكر تحػػػػديات ثػػػػكرة تكنكلكجيػػػػا  إدارةىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى سياسػػػػات 
 كمػا ىػدفت ،مػافكزارة التربية كالتعمػيـ بسػمطنة عي  في كأثرىا عمى تمؾ السياسات تاااتالمعمكمات كاإل

المػػػكارد البشػػػرية كمػػػدل مكاكبتيػػػا لمتطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات  إدارةإلػػػى تحميػػػؿ بػػػراما كسياسػػػات 
المػػػكارد البشػػػرية فػػػي ضػػػكء  إدارةيػػػات كسػػػمبيات كمعكقػػػات كمقكمػػػات إيجابكالكقػػػكؼ عمػػػى  ،تاػػػااتكاإل

الفجػػكة الحادثػػة بػػيف معػػدات التطػػكر فػػي مشػػكمة الدراسػػة فػػي الباحػػث  كحػػدد ،الثػػكرة التكنكلكجيػػة الحديثػػة
اسػػتخدـ الباحػػث حيػػث ،كبػػيف معػػدات نمػػك كتطػػكر المػػكارد البشػػرية  تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل

عمػػى المسػػتفيديف مػػف سياسػػة  إسػػتبانة 140المػػنيا الكاػػفي كأسػػمكب المسػػ  ااجتمػػاعي كقػػاـ بتكزيػػع 
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 تكاػػؿ ،الدراسػػة أداةكبتحميػػؿ البيانػػات المػػأخكذة مػػف  ،بشػػرية التػػي تعػػدىا الػػكزارةالمػػكارد ال إدارةكبػػراما 
 الباحث إلى النتائا التالية:

 
o يجػاد كبنػاء مانيػة بضػركرة إعالي الدرجة في تفيـ المسؤكليف فػي كزارة التربيػة كالتعمػيـ العي  إرتباط

 ،كالكفػػاء بمتطمباتيػػا تاػػااتخطػػط تعميميػػة لمكاكبػػة التطػػكر فػػي ثػػكرة تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
 كتطكير الخطط كالبراما كالمناىا التعميمية كفؽ المستجدات التكنكلكجية.

o  مانيػة المكارد البشرية في كزراة التربيػة كالتعمػيـ العي  إدارةكجكد عيقة طردية بيف سياسات كبراما
 كبيف متطمبات كاستحقاقات الثكرة التكنكلكجية المعاارة.

o ة كالمعػػػدات كالكسػػػائؿ العمميػػػة كبػػػيف مكاكبػػػة متدنيػػػة بػػػيف تػػػكفير المبػػػاني كاألجيػػػز يـ ذك قػػػ إرتبػػػاط
 المكارد البشرية. إدارةفي ىذه الكزارة في سياسات  تاااتالتطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

 
 لذلؾ أكاى الباحث بما يمي:

 
 كضركرة تبنػي  ،مانيةبالعنار البشرم كعنار إستراتيجي في كزارة التربية كالتعميـ العي  ىتماـاإل

 المكارد البشرية في الكزارة. إدارةية تجاه سياسات إيجابثقافة 
 المػكارد  دارةضركرة مكاكبػة الثػكرة التكنكلكجيػة المعااػرة مػف خػيؿ البعػد عػف الػدكر التقميػدم إل

المػػكارد البشػػرية كفػػؽ  إدارةكرفػػع كفػػاءة كفاعميػػة سياسػػات  ،حديثػػةكتبنػػي إسػػتراتيجيات  ،البشػػرية
 سس العممية كالتكجيات التكنكلكجية الحديثة.األ

 
 ،"ةلكترونيػال  دارةىا فػي تفعيػؿ الودور الموارد البشرية تنمية "( :2007دراسة الرشيد )   2.2.1.4

 السعودية.-منيةجامعة نايؼ العربية لمعمـو األ
 

دارات شػؤكف العػامميف إالتعرؼ عمى التنمية البشرية كخاائايا في  إلىىدؼ الباحث مف ىذه الدراسة 
لػىك  ،مف العاـفي األ ة فػي لكتركنيػاإل دارةثػر ذلػؾ عمػى اإلف معػايير نجػاح التنميػة البشػرية كأالكشػؼ عػ ا 

المسػػػتخدمة فػػػي المػػػكارد البشػػرية التعػػرؼ عمػػػى مػػػدل فعاليػػة تنميػػػة  إلػػػى كمػػا ىػػػدؼ مػػف العػػػاـ،إدارات األ
مػػى معكقػػات التنميػػة البشػػرية فػػي التعػػرؼ ع إلػػى أيضػػان كىػػدؼ  ،مػػف العػػاـدارات األإدارات العػػامميف فػػي إ

مػػف ة فػػي دكائػػر األلكتركنيػػاإل دارةالتعػػرؼ عمػػى دكر جيػػكد التنميػػة البشػػرية فػػي تفعيػػؿ اإلك مػػف العػػاـ األ
 العاـ.

كبتحميػػػؿ  ،مكظفػػػان  375 البػػػالح عػػػددىـعينػػػة الدراسػػػة  أفػػػرادعمػػػى  الدراسػػػة إسػػػتبانةكقػػػاـ الباحػػػث بتكزيػػػع 
 النتائا التالية: حاؿ عمى البيانات
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o  دارات شػػػؤكف الضػػػباط بػػػاامف العػػػاـ تسػػػيـ فػػػي تنميػػػة إف أحػػػد مػػػا عمػػػى  إلػػػىكافػػػؽ المبحكثػػػكف

 .المكارد البشرية
o  ة.لكتركنياإل دارةاإل إلىف ىناؾ مبررات لمتحكؿ أكافؽ المبحكثكف عمى 
o  ف ىنػاؾ أكمػا كافقػكا عمػى  ،ةلكتركنيػاإل دارةف ىنػاؾ معكقػات لمتحػكؿ لػاأكافؽ المبحكثكف عمى

 لعيج ىذه المعكقات. طرقان 
o ة.لكتركنياإل دارةنيـ راضكف عف التنمية المتبعة في ظؿ اإلكافؽ المبحكثكف عمى أ 

 
كالحاكؿ عمى  ،ةلكتركنياإل دارةاإل إلىكاى الباحث بتفعيؿ كمساعدة التحكؿ أعمى ىذه النتائا  كبناءن 

كاػػي بنشػػر الػػكعي بالتنميػػة البشػػرية كضػػركرة التخطػػيط ليػػا فػػي أكمػػا  ،الػػدعـ القػػانكني كالمػػادم لػػذلؾ
 المستقبؿ.

 
لمواجيػػػة تحػػػديات المػػػوارد البشػػػرية  إدارة"إسػػػتراتيجيات  (:2007) بػػػف نمشػػػةدراسػػػة  – 2.2.1.5

مكانية تطبيقيا في األ  .واألمنية في مدينة الرياض"ة المدنية جيز العولمة وا 
 

نػكع  ،المؤىػؿ ،الجيػة ،مػدة الخدمػة ،يمقرافيػة )العمػردىدؼ الباحث إلى التعرؼ عمى تأثير المتقيرات ال
الخبرة( لمعامميف في المنظمات المدنية كاألمنية بمدينة الرياض كتفاعيتيا الممكنة عمى إدراكيـ لمفيـك 

المػػكارد البشػػػرية فػػي المنظمػػػات المدنيػػػة  إدارةالتحػػػديات التػػي تكاجػػػو كشػػؼ إلػػػى كىػػػدؼ كػػذلؾ  ،العكلمػػة
كالتعػػػرؼ عمػػػى  ،كبيػػػاف اإلسػػػتراتيجيات اليزمػػػة لمكاجيتيػػػا ،كاألمنيػػػة بمدينػػػة الريػػػاض فػػػي ظػػػؿ العكلمػػػة

 إدارةكالتعػػػرؼ عمػػػى كاقػػػع  ،المػػػكارد البشػػػرية فػػػي المجتمعػػػات الداعمػػػة لمعكلمػػػة إدارةممارسػػػات ككظػػػائؼ 
كتسػػميط الضػػكء  ،فػػي المنظمػػات المدنيػػة كاألمنيػػة بمدينػػة الريػػاض كمتطمباتيػػا المعااػػرة المػػكارد البشػػرية

المكارد البشرية في المنظمات المدنية كاألمنيػة بمدينػة الريػاض فػي ظػؿ  إدارةعمى التحديات التي تكاجو 
ثػػػـ  ،اتالمػػػكرد القػػػادر عمػػػى التاػػػدم ليػػػذه التحػػػديىػػػي المػػػكارد البشػػػرية  إدارةالعكلمػػػة عمػػػى اعتبػػػار أف 
المػػػكارد البشػػػرية المناسػػػبة لممنظمػػػات المدنيػػػة كاألمنيػػػة بمدينػػػة الريػػػاض  إدارةالكشػػػؼ عػػػف إسػػػتراتيجيات 
المػػػكارد  إدارةكالتعػػػرؼ عمػػػى الاػػػعكبات التػػػي تعيػػػؽ تطبيػػػؽ إسػػػتراتيجيات  ،لمكاجيػػػة تحػػػديات العكلمػػػة

ف مػف تجاكزىػا لمة بمػا يمٌكػالبشرية في المنظمات المدنية كاألمنية بمدينة الرياض لمكاجية تحديات العك 
 أك اقتراح الحمكؿ المناسبة لمحد منيا.

 
( مكظفػػان مػػف القيػػادات األمنيػػة 279عمػػى عينػػة الدراسػػة البػػالح حجميػػا ) إسػػتبانةقػػاـ الباحػػث بتكزيػػع قػػد ك 

مسػػتخدمان  ،كالمدنيػػة كمػػف العػػامميف فػػي إدارات المػػكارد البشػػرية فػػي المنظمػػات الحككميػػة بمدينػػة الريػػاض
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الدراسػػة تكاػػؿ إلػػى النتػػائا  أداةكبعػػد تحميػػؿ البيانػػات المػػاخكذة مػػف  ،المػػنيا الكاػػفي التحميمػػيأسػػمكب 
 التالية:

 
  ي عمى إدراؾ العامميف عمى مفيـك العكلمة.إيجابإف تفاعؿ المتقيرات الديمقرافية ذك تأثير 
 المػػكارد  إدارةكالكظػػائؼ التقميديػػة كاإلسػػتراتيجية لكظيفػػة  نشػػطةىنػػاؾ إدراؾ عػػاـ لطبيعػػة األ

 البشرية في المؤسسات المدنية كاألمنية بمدينة الرياض.
  المػػػػكارد البشػػػػرية فػػػػي المنظمػػػػات المدنيػػػػة  إدارةىنػػػػاؾ إجمػػػػاع حػػػػكؿ كجػػػػكد تحػػػػديات تكاجػػػػو

كاألمنية بمدينة الريػاض فػي ظػؿ العكلمػة تتمثػؿ فػي تقػادـ التشػريعات كالقػكانيف كالتنػكع فػي 
دارةالمكارد البشرية ك   كتقادـ الميارات كالخبرات كالثكرة العممية كالتقنية. ،توالتقيير كمقاكم ا 

 المػػكارد البشػػرية فػػي المنظمػػات المدنيػػة كاألمنيػػة  دارةىنػػاؾ تأييػػد عػػاـ لتبنػػي إسػػتراتيجيات إل
 بمدينة الرياض لمكاجية تحديات العكلمة.

  المػكارد البشػرية فػي  إدارةىناؾ اتفاؽ عاـ حكؿ كجكد اػعكبات تعيػؽ تطبيػؽ إسػتراتيجيات
لمكاجيػػة تحػػديات العكلمػػة كتتمثػػؿ فػػي قاػػكر  المنظمػػات المدنيػػة كاألمنيػػة بمدينػػة الريػػاض

كتػػدني  ،الػػكعي اإلدارم لمعظػػـ القيػػادات اإلداريػػة ألىميػػة تطػػكير كتػػدريب المػػكارد البشػػرية
فػػان كمقاكمػػة التقييػػر مػػف قبػػؿ معظػػـ اإلداريػػيف خك  ،الػػدعـ لتطػػكير كتػػدريب المػػكارد البشػػرية

ف أسػػػاس كحيػػػاب اإلسػػػتراتيجيات المعمنػػػة كالكاضػػػحة كالتػػػي تكػػػكِّ  ،عمػػػى امتيػػػازاتيـ الكظيفيػػػة
 المكارد البشرية. إدارةالممارسة في جميع فعاليات 

 
كبنػػاءن عمػػى ىػػذه النتػػائا أكاػػى الباحػػث بالعمػػؿ عمػػى تحػػديث كتطػػكير األسػػاليب كاألنظمػػة كالممارسػػات 

رفػػػػع مسػػػػتكل الػػػػكعي لػػػػدل القيػػػػادات اإلداريػػػػة بك  ،المػػػػكارد البشػػػػرية كاعتبارىػػػػا كظيفػػػػة إسػػػػتراتيجية دارةإل
اإلسػتفادة القاػكل مػف تكنكلكجيػا المعمكمػات بالمكارد البشػرية ك  إدارةبالمنظمات األمنية كالمدنية بأىمية 

دارات المكارد البشري عماؿفي أداء األ تاااتكثكرة اإل ة فييا بشكؿ خاص ثػـ بالمنظمات بشكؿ عاـ كا 
ااسػػػتفادة مػػػف التفجػػػر بك  ،المػػػكارد البشػػػرية إدارةالعمػػػؿ عمػػػى تحػػػديث األنظمػػػة كالقػػػكانيف ذات العيقػػػة بػػػ
 .نترنتالمتمثمة في اإل تاااتالعممي كالمعرفي كما أنتجتو تقنية المعمكمات كثكرة اإل
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ة فػػي اػػنع القػػرارات الداريػػالمعمومػػات  نظػػـتقيػػيـ دور  :" (2005) سػػبت دراسػػة أبػػو   2.2.1.6
 ."ة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزةالداري

 
الجامعات الفمسطينية ة في اإلداريالمعمكمات  نظـمعرفة الفركؽ بيف مككنات إلى الدراسة ىدفت  

كجامعة القدس المفتكحة كجامعة  األزىر كجامعة اإلسيمية الجامعة كىي)العاممة في قطاع حزة 
ة اإلدارية في انع القرارات اإلداريالمعمكمات  نظـ إستخداـمعرفة مدل ىدفت كذلؾ إلى ك  (األقاى

التعرؼ عمى العيقة بيف المستكل التنظيمي لدائرة ثـ إلى في الجامعات الفمسطينية في قطاع حزة، 
ستخداـة ك اإلداريالمعمكمات  نظـ  .اإلدارية في جامعات قطاع حزة المعمكمات اليزمة لانع القرارات ا 
ة دكر في انع القرارات اإلداريالمعمكمات  نظـالتساؤؿ التالي :ىؿ ل فيمشكمة البحث كحدد الباحث  

كقاـ   لدراسةفي ا الكافي منياالاستخدـ الباحث  حيث بقطاع حزة؟ ة في الجامعات الفمسطينيةاإلداري
يف متخذم القرارات كاديمييف كاألاإلداريجميع العامميف المتمثمة في الدراسة  عمى عينة إستبانةبتكزيع 

عتمادك  ،ة ممف يحممكف المسميات اإلداريةفي الجامعات الفمسطينية في قطاع حز  ان عمى ىذه البيانات ا 
  :النتائا التالية إلىكاؿ الباحث ت
 

o  ذه التكنكلكجيػػا ة جعمػػت مسػػتخدمي ىػػاإلداريػػالمعمكمػػات  نطػػـكجػػكد تقنيػػات حديثػػة فػػي مككنػػات
كبيران في انع القرارات الخااة بيـ فػي الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع  ان إعتمادعمييا  يعتمدكف

 .حزة
o  اليزمػة  المعمكمػات إسػتخداـبػيف المعمكمػات ك  نطػـىناؾ عيقة بػيف المسػتكل التنظيمػي لػدائرة

 .لانع القرارات اإلدارية
o المعمكمات  نطـكية لتطكير دائرة أكلا كبير ك إىتمامف الجامعات الفمسطينية بقطاع حزة تعطي إ

 تنظيميان كعمميان كفنيان.
o  ة في الجامعات الفمسطينية اإلداريالمعمكمات  لنظـفعاؿ مف قبؿ اانعي القرار  إستخداـىناؾ

 .ة نظرا لجكدة المعمكمات الناتجة مف ىذه التكنكلكجيااإلداريبقطاع حزة في انع قراراتيـ 
 

اإلدارية المحكسبة فع كفاءة تكنكلكجيا المعمكمات ر ااستمرار كتعزيز تطكير ك ب الباحثكقد أكاى 
العمؿ عمى  خرلمى الجامعات األعالحديثة في الجامعة اإلسيمية ك  التكنكلكجية جداتكذلؾ تبعان لممست

جيا المعمكمات ة التي تكاجو عمؿ الدكائر كاألقساـ التابعة لتكنكلك اإلداريالتخمص مف العقبات المادية ك 
برازاإلداري أىمية تكنكلكجيا المعمكمات كدكرىا الميـ في  ة في الجامعات الفمسطينية بقطاع حزة كا 

العامميف في النظاـ كذلؾ  فرادتطكير األك عممية انع القرارات في الجامعات الفمسطينية بقطاع حزة، 
 .ةاإلداريبااستمرار في رفع كفاءتيـ الفنية ك 
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)دراسػة  ةالداريػ عماؿاأل أداءثر تكنولوجيا المعمومات عمى "أ(:2004دراسة جاد الرب)   2.2.1.7
 ."(2003 –2000يف العامميف بالخارج لمفترة السوداني شئوفحالة جياز 

ة مػف اإلداريػ عماؿاأل أداءالتعرؼ عمى تكنكلكجيا المعمكمات كما تحدثو مف أثر في  إلى ىدفت الدراسة
اسػػتخدـ  كقػػد ،2003 –2000شػػئكف السػػكدانييف العػامميف بالخػػارج لمفتػػرة جيػاز كجيػة نظػػر العػػامميف ب

 إسػتبيافتكزيػع مقػابيت شخاػية ك قػاـ بػإجراء ، ك المػنيا اإلحاػائي التحميمػيالباحث المػنيا الكاػفي ك 
 أسػػئمة ات إجابػػتحميػػؿ كمػػف خػػيؿ  ،العػػامميف بجيػػاز تنظػػيـ شػػؤكف السػػكدانييف العػػامميف بالخػػارج عمػػى

 أىميا: عدة نتائا إلىتكاؿ الباحث  ستبيافإلا
 

o ة.اإلداري عماؿاأل أداءية باكرة أفضؿ في نتاجاإل إلىتكنكلكجيا المعمكمات يؤدم  إستخداـف إ 
o ة. اإلداري عماؿتقميؿ تكمفة األ إلىتكنكلكجيا المعمكمات يؤدم  إستخداـف إ 

 
 إستخداـكائر الحككمية كالخااة عمى : أف تعمؿ المؤسسات كالدأىميا قدـ الباحث عدة تكايات كافك 

زيػػادة تػػدريب ك  ،ة لمػػا يػػكفره ذلػػؾ مػػف جيػػد كمػػاؿ ككقػػتاإلداريػػ عمػػاؿاأل أداءتكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي 
 تكنكلكجيػػػػابتطػػػػكير كتحػػػػديث ال ىتمػػػػاـاإلك  تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات إسػػػػتخداـعمػػػػى يف اإلداريػػػػلمػػػػكظفيف ك ا

ة جيػز باحة العػامميف بتػكفير األ ىتماـاإلك  المناسبة لحالة البمدلتكنكلكجيا كالمعدات المستخدمة، كجمب ا
 عمى احتيـ.  كالمعدات التي ا تؤثر

 
بمؤسسػػات  الداري داءتكنولوجيػػا المعمومػػات وأثرىػػا عمػػى األ" :(2004دراسػػة حسػػف )   2.2.1.8

 ."السوداف فيالتعميـ العالي والبحث العممي 
 
بجػػػػامعتي السػػػػكداف لمعمػػػػـك  اإلدارم داءالمعمكمػػػػات عمػػػػى األ أثػػػػر تكنكلكجيػػػػابيػػػػاف  إلػػػػىدراسػػػػة دفت الىػػػػ

ىػػذه التكنكلكجيػػا بيػػذه المؤسسػػات كمػػا  إسػػتخداـكالتكنكلكجيػػا، كجامعػػة األحفػػاد الخااػػة لمبنػػات، كمػػدل 
 إسػػػتخداـجانػػػب الكقػػػكؼ عمػػػى الكيفيػػػة التػػػي تػػػتـ بيػػػا  إلػػػىىػػػذا  ،ياإسػػػتخدامىػػػي اآلثػػػار المترتبػػػة عمػػػى 

المػػنيا الكاػػفي  أسػػمكباسػػتخدـ الباحػػث قػػد ك  ،ة المختمفػػةاإلداريػػت فػػي المجػػاات تكنكلكجيػػا المعمكمػػا
 عمى أفراد عينة الدراسة. إستبانة حيث قاـ بتكزيع

 داءف تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات تمعػػػب دكران ميمػػػان كخطيػػػران فػػػي األإ النتػػػائا التاليػػػة: إلػػػىتكاػػػؿ الباحػػػث ك  
يف فػػػػػي ىػػػػػذه المؤسسػػػػػات ا اإلداريػػػػػلممؤسسػػػػػات محػػػػػؿ الدراسػػػػػة، كأف القالبيػػػػػة العظمػػػػػى مػػػػػف  اإلدارم
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ة التػػي تػػكاجييـ، كمػػا كتبػػيف أف الحاسػػكب يسػػتخدـ اإلداريػػيسػػتخدمكف الحاسػػكب فػػي تحميػػؿ المشػػكيت 
 ىنالػػؾ، كقػػد كشػفت الدراسػػة أف خػرلالمجػػاات األ مػف بيػذه المؤسسػػات حالبػان فػػي الطباعػة دكف حيرىػػا

التكنكلكجيػا الحديثػة، كمػا  إسػتخداـفي الخػدمات المقدمػة مػف قبػؿ المؤسسػات محػؿ الدراسػة بعػد  ان تحسن
 التكنكلكجيا الحديثة كتطبيقيا بالاكرة المطمكبة. إستخداـأف ىنالؾ عكائؽ كمشاكؿ تحد مف  اتض 

 
 ىتمػػاـاإلف المزيػػد مػػبمكاكبػػة التكنكلكجيػػا الحديثػػة، ك  ى الباحػػث بضػػركرةأكاػػكبنػػاءن عمػػى ىػػذه النتػػائا  

التنكيع بػتنكيػع التكنكلكجيػا المسػتخدمة، ك بة، ك اإلداريػبرفع كفاءة القيػادات  ىتماـاإلبك بالجانب التدريبي، 
تكنكلكجيا  إستخداـبإزالة العكائؽ كالمشاكؿ التي تحد مف  ىأكا كمان التكنكلكجيا،  إستخداـفي مجاات 

 المعمكمات الحديثة.
 
المػوارد البشػرية  عمػى المعمومػات تكنولوجيػا إسػتخداـ ثرأ" )غير محدد(: القردوحدراسة  2.2.1.9  

 ."البحري بنغازي ميناء داخؿ
 

 ،البحػرم بنقػازم مينػاء فػيالمػكارد البشػرية  أداء فػي المعمكمػات نظػـ دكر إبػراز إلػىىػدفت الدراسػة 
 التقػدـ تػأثيرك  ،تقنيػة ةأجيػز ك  حاسػكب ةأجيػز  مػف المعمكماتيػة إسػتخداـ كسػائؿ معرفػة إلػىىػدفت كػذلؾ ك 

 المعمكمػات تػكفير فػي المعمكمػات نظػاـ دكر معرفػةك  ،العمػؿ قػكة عمػى المعمكمػات كثػكرة التكنكلػكجي
 عمػى تسػاعد بطريقػة المعمكمػات ىػذه تجميػع طريػؽ عػف كالتنبػؤ مسػتكيات المؤسسػة لكػؿ الضػركرية

 اثػر ىػك مػا"مشػكمة الدراسػة ة عمػى السػؤاؿ جابالباحث اإل حاكؿحيث  ،يةإستراتيج أسئمة  عمى ةجاباإل
 ".البحرم بنقازم ميناء داخؿالمكارد البشرية  عمى المعمكمات تكنكلكجيا إستخداـ

 
 كثػراأل كظفيفالمػ فئػاتكالمتمثمة في  مكظفان   60الدراسة عمى عينة قكاميا  إستبانةقاـ الباحث بتكزيع ك 

 :ىمياأ كاف النتائا مف العديد إلى الباحث تكاؿحيث  ،الميناء داخؿ المعمكمات تكنكلكجيال  إستعماان 
 

  التقنيػة كسػائؿ إسػتخداـ مجػاؿ فػي تدريبيػة دكرة بأيػة ايمتحقػك  المبحػكثيف لػـ حالبيػة فأتبػيف 
 .المعمكماتيةعار  فيالمكارد البشرية  كتييئة عدادإ عمى سمبي ثرأ لو كىذا ،المتعددة

 بينمػا بنسبة متكسطة داءاأل مستكل عمى التدريبية البراما ثرأ إلى المبحكثيف مف %41ر أشا 
 فػي الػدكرات لمدل أىميػة جيدة النسب كىذه ،الدكرات لتمؾ الكبير ثراأل نسبة إلى منيـ 35%
 . المعمكماتية ستخداـإل البشرية الككادر تييئة

 الػكظيفي  دائيػـخػيؿ أ الحديثػة التقنيػة كسػائؿ إسػتخداـ درجػة فأ إلػى المبحػكثيف حالبيػة شػارأ
 متكسطة.
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 العمػؿ فػي الجيػد كالكقػت تػكفير عمػى يعمػؿ التقنيػة إسػتخداـ فأ إلػى المبحػكثيف حالبيػة أشػار، 
 بدقة. المعاميت نجازإ في كيسيؿ

 ىػا أبرز  ةاإلداريػ عمػاؿاأل فػي التقنيػة تطبيػؽ تكاجػو عديػدة معكقػات كجػكد إلػى المبحكثػكف أشػار
 التعميمػي المسػتكل ضػعؼيمييػا  الحديثػة التقنيػة كسػائؿ إسػتخداـ عمػى التػدريب فػي ضػعؼال

 عمػػى كالحاػػكؿ القػػرار فػػي اتخػػاذ الشخاػػية تراالخبػػ عمػػى عتمػػادكاإل ،لممػػكظفيف
 التطػكر أدكات إسػتخداـ باىميػة عامػة باػفة دارةاإل إىتمػاـ ضػعؼ إلػى باألضػافة،المعمكمة
 .وإستخدام مف يحد مما ،التقني

 
 ةاإلداري المستكيات تكعيةالمتمثمة في ضركرة  التكايات بعض الباحث قدـ السابقة النتائا ضكء عمى
لػىك المػكارد البشػرية  أداء مسػتكل فػي رفػع المتعػددة التقنيػة كسػائؿ دكر بأىميػة المختمفػة كالفنية  ضػركرة ا 
 الجميػع تنػاكؿلتكػكف فػي م كحيرىػا نترانػتكاإل نترنػتاإل مثػؿ تقنيػة بكسػائؿالمػكارد البشػرية  نشػاط دعػـ

 المؤىمػة البشػرية سػتقطاب الكػكادركضػركرة إ داءاأل مسػتكل مػف لمرفػع اإلدارم النشػاط فػي كتسػخيرىا
 كتقيػيـالمػكارد البشػرية  إدارة فػي المتػكفرة التقنيػات حاػرككػذلؾ ضػركرة  ،كااقسػاـ الكحدات في لمعمؿ
 الكظائؼ. دراسة نتائا عمى بناء التقنية حتياجاتاإل تحديدثـ  منيا ااستفادة مدل
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 الدراسات األجنبية: 2.2.2
 

 دراسات ىي: ثيثكاشتممت عمى 
 

تحميؿ  ،إدارة تكنولوجيا المعمومات ممارسات (: بعنواف "Sabourin،V، 2012) دراسة  2.2.2.1
-تلايرنمك " كمية اإلدارة، جامعة كيبؾ في  لمتحديات التي تواجو مديري تكنولوجيا المعمومات وافي
 كندا
 

التحػػػديات التػػػي قػػػد تعرقػػػؿ الممارسػػػات اإلداريػػػة الفعالػػػة مػػػف جانػػػب مػػػديرم دراسػػػة ىػػػدؼ الباحػػػث الػػػى 
تحديػػػػد كضػػػػع كمشػػػػاكؿ  كمػػػػا ىػػػػدؼ الػػػػى ،تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات عنػػػػد تنفيػػػػذ الميػػػػاـ القياديػػػػة كاإلداريػػػػة

حتياجاتك   إدارات تكنكلكجيا المعمكمات ذات الامة. ا 
 
فػػػػي  مػػػػديران كمسػػػػؤكان  (149) عمػػػػى ان إسػػػػتبيانحيػػػػث كزع  ،لجمػػػػع البيانػػػػات أدكاتعػػػػدة اسػػػػتخدـ الباحػػػػث ك 

تكنكلكجيػا المعمكمػات في مف الفنييف  مجمكعة تركيزمف خيؿ مناقشة كعقد مؤسسات عدة في مكنتلاير 
 المسؤكليف في المنظمات المختارة في المقاطعة الكندية.مف ك 
 
  التالية:تكاؿ الباحث إلى النتائا ك 
 

 التحػػديات كزع ىػػذهتتػػ ،مػػف التحػػديات فػػي الممارسػػات اإلداريػػة ان يكاجػػو مػػديرك تكنكلكجيػػا المعمكمػػات عػػدد
يقػػع العديػػد مػػف حػػاات الطػػكارئ كتكثػػر طمبػػات بحيػػث  ،إدارة المعمكمػػات كضػػكابط المػػكارد البشػػرية بػػيف

كالتقمػػػب فػػػي بيئػػػة تقنيػػػة  المتكػػػررة ككػػػذلؾ التقيػػػرات ،اتخػػػاذ إجػػػراءات فكريػػػةممػػػا يسػػػتمـز الػػػدقائؽ األخيػػػرة 
دارة المعمكمات باعتبارىا عقبة رئيسيةالمعمكمات، كخااة م  .ع أمف البرمجيات كا 

 
بدراسػػة المزيػػد مػػف العقبػػات التػػي يكاجييػػا مػػديرك تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كعمػػى عينػػات كأكاػػى الباحػػث 

كبيرة مف أجؿ فيـ أفضؿ لمعقبات التي يكاجيكنيا ألنيا تمثؿ عائقا أماـ تطكير كفاءاتيـ كاألداء الفعاؿ 
كذلؾ بضركرة تحفيز المكظفيف ألف ذلؾ يمكف أف يسػاعد فػي  كأكاى ،تكنكلكجيا المعمكماتفي مجاؿ 

 .نتائا أفضؿ مؽخ
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تحديات واستراتيجيات الموارد  " ف: بعنوا(Ananthram، S & Chan، C، 2012)دراسة   22.2.2.
 "المتحدةوجيات نظر مف كندا والوايات  التنفيذييف:البشرية لعولمة المديريف 

 
ة التػػي تكاجػػو المػػكارد البشػػرية لعكلمػػة المػػديريف التنفيػػذييف التحػػديات الممٌحػػبيػػاف ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة الػػى 
 .يا لمعالجة تمؾ التحدياتإستخدامكااستراتيجيات التي يتـ 

مػػف مػػف كبػػار المػػديريف التنفيػػذييف لممػػكارد البشػػرية فػػي عػػدد  26كأجػػرل البػػاحثكف مقػػابيت منظمػػة مػػع 
 تكامكا الى النتائا التالية: ك  الكندية كاألمريكيةالمؤسسات  

 
o  التحػػدم األساسػػي الػػذم يكاجػػو المػػديريف التنفيػػذييف لممػػكارد البشػػرية العالميػػة ىػػك تحقيػػؽ التػػكازف

كبػيف  كثير مف سياسات كممارسات المكارد البشػرية فػي فركعيػا( standardizationبيف تكحيد )
 .(localization)لممكارد البشرية في كؿ مؤسسة  ةالمحميسياسات كالممارسات اإلبقاء عمى ال

o  العيقػات  القػكانيف ك التشػريعات العماليػة فػي بمػداف مختمفػة مكاكبػة مختمػؼالتحدم الثػاني ىػك(
 .كاألدكار التي تقـك بيا النقاباتالاناعية( 

o  يمكػف أف مناطؽ زمنية بسبب فركؽ التكقيت كنتيجة لذلؾ،  التعامؿ مع عدةالتحدم الثالث ىك
 يككف ىناؾ بعض التأثيرات السمبية عمى اإلنتاجية.

 
كبػأف يكػكف ىنػاؾ مزيػد  التابعةبتشكيؿ شراكات مع المؤسسات كبناءن عمى ىذه النتائا أكاى الباحثكف 

 عتمػػػاداك  ،السياسػػػات كالممارسػػػات مػػػف التشػػػاكر استكشػػػاؼ مجػػػاات ااتفػػػاؽ مػػػف أجػػػؿ تسػػػييؿ مكاءمػػػة
المقتػػربيف كاختيػػار المػػديريف التنفيػػذييف مػػف البمػػد المضػػيؼ  أسػػمكب لخمػػؽ المكاءمػػة األفضػػؿ مثػػؿ تنػػاكب

 الػػتعمـ كالتطػػكير كمػػف خػػيؿ التعػػرض لظػػركؼ مختمفػػة عقميػػة عالميػػة مػػف خػػيؿ كالعمػػؿ عمػػى تطػػكير
يػػيء  ميػػة الثقافيػػة حػػداث تقييػػرات فػػي قػػكانيف العمػػؿ عبػػر التػػدريب كالتنإل إىتمػػاـكالتنػػكع فػػي التكظيػػؼ كا 

 .كتنمية الميارات القيادية
 

التحديات التي تواجو تنمية الموارد "بعنواف ( : Antwi،B & Others،2007) دراسة  2.2.2.3
 غانا"دراسة حالة البشرية في الحكومات المحمية الالمركزية في أفريقيا: 

 
استكشػاؼ التحػديات الرئيسػية لبنػاء القػدرات كتنميػة المػكارد البشػرية التػي تكاجػو  ىدفت ىذه الدراسػة الػى

استكشػػاؼ ككاػػؼ كفيػػـ نمػػكذج إاػػيح فريقيػػا كالػػى إفػػي  اإلدارة الحككميػػة المحميػػة فػػي البمػػداف الناميػػة
 حانا.  في قطاع اإلدارة العامة الجديدة
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مختارة مف المنظمات المسػتيدفة في منظمات  ان حككمي ان مكظف (105) ان عمىإستبيانكزع الباحثكف حيث 
مػف  شػممت سػتة عشػر تمقابيضافة الى إجراء الحككمي كشبو الحككمي باإل الرئيسية عمى الاعيديف

 كتكاؿ الباحثكف الى النتائا التالية: ،ر المسؤكليف الحككمييف كالمديريفكبا
 

o ةنظمالمسياسات  ىيالمكارد البشرية تتجمى في ثيثة أبعاد التي تكاجو  الرئيسية ف التحدياتإ ،
 .لألداء الدافعخمؽ ك  ،ةنظمبالمالميارات المتعمقة ك  اتميمالك 
o  محككمات المحميةلتعزيز اليمركزية اإلدارية لإييء أىمية خااة لتنمية المكارد البشرية يجة. 
o إنشػػاء كحػػدة تنميػػة  مػػف خػػيؿ تـيػػمػػف إاػػيحات القطػػاع المينػػي  ان كجػػدت الدراسػػة أف جػػزء كمػػا

 .مستمرة بافةالمكارد البشرية تقـك بتدريب المكارد البشرية، 
o  القػدرة عمػى تحسػيف تقػديـ الخػدمات العامػة المحميػة كضػماف الحكػػـ  اسياسػة اليمركزيػة لػدييإف

 .الرشيد
o  نػا مػف نقص المكارد في البمداف الناميػة مثػؿ حا بسبببطيئة عممية إايحات القطاع العاـ إف

قػػدرات الثيثػػة المترابطػػػة التطمػػب تطػػػكير كىػػذه اإلاػػيحات ت ،ةماليػػػالك  ةماديػػكالالناحيػػة الفنيػػة 
رأس المػػػػػػاؿ  ،المعرفػػػػػػة كالميػػػػػػارات كالكفػػػػػػاءات(رأس المػػػػػػاؿ البشػػػػػػرم ) كىػػػػػػيممػػػػػػكارد البشػػػػػػرية، ل

 المؤسسػػػػػةثقافػػػػػة لشػػػػػركات )اشػػػػػبكة مػػػػػف العيقػػػػػات المتبادلػػػػػة كالػػػػػدعـ(، كرأس مػػػػػاؿ ااجتماعي)
 كنظاـ المعمكمات(. اكؿكاأل

 
التػدريب التػي تقػدميا مختمػؼ الجيػات المعنيػة عمميػة طبيعة كمحتػكل بكجكب اختيار كأكاى الباحثكف 

يعنػػػػي تاػػػػميـ  كىػػػػذا ،لمسػػػػاىمة فػػػػي بنػػػػاء الحككمػػػػات المحميػػػػةجػػػػؿ لتنميػػػػة قػػػػدرات المػػػػكارد البشػػػػرية أل
سػػتراتيجية ا "لمؤسسػػة الحككمػػة المحميػػة أك مػػا يشػػار إليػػو عػػادة باسػػـ اعمػػى أبعػػاد  اسػػتراتيجيات لمتركيػػز

تخطػػػػيط األدكار كالميمػػػػات ك كالقػػػػيـ كالمعػػػػايير كأسػػػػمكب اإلدارة  ثقافػػػػةال كتشػػػػمؿ" تنظػػػػيـ المػػػػكارد البشػػػػرية
سياسػػػات تنميػػػة  تخػػػصعػػػدة إجػػػراءات اتخػػػاذ ب كا كػػػذلؾكأكاػػػ ،كالتػػػدريب كالمكافػػػآت كالتطػػػكير الػػػكظيفي

كضػػع ىياكػػؿ مؤسسػػية لتنميػػة المػػكارد البشػػرية المينيػػة عمػػى جميػػع مسػػتكيات  يػػابمػػا فيالمػػكارد البشػػرية 
 .ؽ سياسة اليمركزيةيتحقلكذلؾ  اإلدارة الحككمية المحمية
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 التعميؽ عمى الدراسات السابقة  2.3
 

ىميػػػة العظمػػػى لػػػدكر يػػػا فػػػي الجػػػزء السػػػابؽ األتناكل الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تػػػـ العديػػػد مػػػفنكىػػػت لقػػػد 
 تكنكلكجيػاالكعمػى دكرىػا فػي تطػكير  العػامميف فػي المؤسسػات أداء المعمكمات المحكسبة عمػى تكنكلكجيا

 داءبمػػا تحققػػو مػػف رفػػع لكفػػاءة كفاعميػػػة األ فػػي المؤسسػػات الحككميػػة كالخااػػة اإلدارة المسػػتخدمة فػػي
 كفره مف جيد كماؿ ككقت.ت ية المؤسسات كبماإنتاجكزيادة 

 
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات  إسػػتخداـيف عمػػى اإلداريػػلمػػكظفيف ك ازيػػادة تػػدريب ل كمػػا كػػاف ىنالػػؾ حاجػػة ممحػػة 

كزيػػػػادة سػػػػرعة شػػػػبكات كالمعػػػػدات المسػػػػتخدمة  تكنكلكجيػػػػاتحػػػػديث البتطػػػػكير ك  ىتمػػػػاـاإل  إلػػػػىكالحاجػػػػة 
 . المستخدمة في ىذه المؤسسات تااؿاإل
 

بالحداثػػة  "تكنكلكجيػا المعمكمػات عمػػى أداء المػكارد البشػرية إسػػتخداـأثػر "امتػازت دراسػػة )العتيبػي(  حيػث
 بػالرحـ مػفك  ،مؤسسػة ةيػأىمية نظرا لتطرقيا لمكضكع حػديث كييػـ جميػع اادارات كالمسػتكيات فػي كاأل
 نيا استطاعت الخركج بنتائا جيدة كتكايات ميمة.ة إا أف الباحثة قامت بالدراسة في ظركؼ اعبأ
 
ككػذلؾ مػػع  ،مػػع كاقػع التكجػػو العػالمي كالمحمػي نحػػك التحػديث كالتكنكلكجيػػا شػيد()الر  تفقػت نتػائا دراسػػةا

مع كجكد بعض المعكقات لذلؾ كضركرة  ،المكارد البشريةااتجاه العاـ نحك التنمية الشاممة كمنيا تنمية 
 زالة ىذه المعكقات كالتقمب عمييا.رسـ السياسات كالبراما إل

 
التكنكلكجيػػا الحديثػػة فػػي  سػػتخداـالػػداعـ إل اإلدارمقافػػة كالفكػػر ثعػػف أىميػػة ال (القػػردكح)ككشػػفت دراسػػة 

حت أىميػة كضػع الرجػؿ كمػا كٌضػ ،المنظمػة أداءفي ميناء بنقازم كأثػر ذلػؾ عمػى  ةالمكارد البشري إدارة
مػػف خػػيؿ عمميػػة التػػدريب المػػكارد البشػػرية  إدارةالمناسػػب فػػي المكػػاف المناسػػب كأىميػػة تأىيػػؿ عنااػػر 

جػػراء عمميػػات إعػػادة تحميػؿ كتاػػميـ الكظػػائؼ عمػػى مػػدار الكقػت لتػػتيءـ ىػػذه الكظػػائؼ مػػع  المسػتمر كا 
 لـ التكنكلكجيا.المستجدات في عا

 
ت التحػػديات التػػي تكاجييػػا تناكلػػلمكضػػكع ىػػذه الدراسػػة حيػػث  قربػػان  كثػػرككانػػت دراسػػة بػػف نمشػػة ىػػي األ

فػي مكاجيػة ىػذه المػكارد البشػرية يات إسػتراتيجدكر في المنظمات بفعؿ العكلمة ك المكارد البشرية إدارات 
فػي مكاجيػة تحػديات العكلمػة المػكارد البشػرية يات إسػتراتيجحيث أظيرت ىػذه الدراسػة أىميػة  ،التحديات

 ،مػػع ىػػذه المسػػتجدات اإلدارملػػـ تكاجػػو بتكييػػؼ الكاقػػع  إذا عمػػاؿالتػػي تشػػكؿ خطػػران عمػػى منظمػػات األ
بيػػػػذه  كبػػػػرفػػػػي المنظمػػػػات ككنيػػػػا المتػػػػأثر األالمػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةكأكػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػى أىميػػػػة دكر 
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يات إستراتيجطبيؽ بينت الدراسة كذلؾ كجكد اعكبات تكاجو تك  ،في مكاجيتيا كؿالمتقيرات كالعامؿ األ
بنشر الثقافػة العامػة حػكؿ أىميػة دكر  ان م يستمـز العمؿ عمى تقميايا بدءاألمر الذالمكارد البشرية  إدارة

 بتطبيقيا. ان ي مكاجية تحديات العكلمة كانتياءفالمكارد البشرية  إدارةيات إستراتيج
 

 الدراسة الحالية: يمكف أف تضيفوما  2.4
 

الدراسة  أنياالدراسة الجديد المتكقع ليذه ، فإف سات السابقة كفي حدكد عمـ الباحثفي ضكء الدرا
إستراتيجيات إدارة كبيف  تاااتالمعمكمات كاإلتحديات تطكر تكنكلكجيا األكلى التي ربطت بيف 

تكنكلكجيا المعمكمات (المكارد البشرية بينما الدراسات السابقة تناكلت أحد جانبي ىذه الدراسة 
 مع جانب آخر كالعكلمة كأداء العامميف. )إستراتيجيات إدارة المكارد البشريةأك  تاااتكاإل

مف منظكر  تاااتفي تكنكلكجيا المعمكمات كاإل مكاجية تحديات التطكرمكضكع  بحثتككذلؾ 
 بينما ،ىي جامعة القدس المفتكحة فمسطينية في مؤسسة تعميـ عالي إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية

 ،حير محمية أخرلحككمية أك دكائر رسمية كفي بيئات  جرت في مؤسسات خرلالدراسات األ معظـ
 ،البيئة الداخمية لجامعة القدس المفتكحة عفيئة الداخمية ليذه المؤسسات اإلختيؼ في الب عنيكىذا ي
حيث البيئة القانكنية كالمادية كالنظاـ كالمكائ  الداخمية ككذلؾ ااستراتيجيات المتبعة في ىذه مف 

اختيؼ رؤية كرسالة المؤسسات يضان كأ ،المؤسسات عف تمؾ المكجكدة في جامعة القدس المفتكحة
جراء ىذه الدراسة إلعف رؤية كرسالة جامعة القدس المفتكحة مما يجعميا بيئة جديدة  الحككمية كالدكائر
فييا.
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 الفاؿ الثالث
 

 إجراءات الدراسة
 

 منيجية الدراسة 3.1
 

 ذات دارةكذلػػػؾ مػػػف خػػػيؿ مراجعػػػة أدبيػػػات اإل ،اسػػػتخدـ الباحػػػث فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة آليػػػة البحػػػث المكتبػػػي
المباشػر عمػى  عتمػادباإل ،البشػريةالمػكارد  إدارةيات سػتراتيجاك  تاػااتالعيقة بتكنكلكجيا المعمكمػات كاإل
 ت ىذا المكضكع.تناكلكالدراسات التي  نترنتالكتب كالدكريات كقاعدة بيانات اإل

 
ة عمػػى تسػػاؤاتيا فقػػد اسػػتخدـ جابػػالدراسػػة كاإل أىػػداؼكفيمػػا يتعمػػؽ بالجانػػب الميػػداني الخػػاص بتحقيػػؽ 

كاػػؼ البيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا كمػػف ثػػـ تحميميػػا كتفسػػيرىا  الػػذم يقػػـك عمػػىالباحػػث المػػنيا الكاػػفي 
مكاجيػػػة تحػػػديات فػػػي المػػػكارد البشػػػرية  ياتإسػػػتراتيجدكر اسػػػتنتاجات تسػػػيـ فػػػي تحديػػػد  إلػػػىكالكاػػػكؿ 

 ءمػػة المػػنيا الكاػػفيلمي فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تاػػااتالتطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
لطبيعة الدراسة، كذلؾ لككنيا تحتػاج لجمػع البيانػات كتاػنيفيا كتحميميػا كتفسػيرىا اسػتخيص دااتيػا 

 كالكاكؿ إلى نتائا يمكف تعميميا.
 

 مجتمع الدراسة 3.2
 

المػػكارد  إدارةيات إسػػتراتيجالتػػي ليػػا معرفػػة بة اإلداريػػمجتمػػع الدراسػػة مػػف العػػامميف فػػي الكظيفػػة يتكػػكف 
مػػػف مػػػدراء الفػػػركع كالمراكػػػز  فػػػي عمميػػػا كتتكػػػكف تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل تسػػػتخدـك البشػػػرية 

 ،المػػكارد البشػػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػةعمػػداء كمػػدراء الػػدكائر كمػػكظفي الالدراسػػية كمسػػاعدييـ ك 
 كقد استخدـ الباحث أسمكب المس  الشامؿ لممجتمع. ،مكظفان ( 88) كيبمح عددىـ
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 الدراسةخاائص مجتمع  3.2.1
 

المؤىػػػػػؿ  ،الراتػػػػػب،الجنس،العمر: متقيػػػػػرات ديمقرافيػػػػػة ىػػػػػي تةتػػػػػـ تاػػػػػنيؼ مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة كفقػػػػػا لسػػػػػ
 .تاااتتكنولوجيا المعمومات وال  إستخداـفي  سنوات الخبرة ،المستوى الوظيفي،العممي

لتشػػكيؿ مجمكعػػة نقػػاش بؤريػػة لتػػدعـ البيانػػات التػػي تػػـ  خمسػػة مػػكظفيف مػػف مجتمػػع الدراسػػةتػػـ اختيػػار 
 الحاكؿ عمييا مف اإلستبانة مكزعيف عمى عدة منااب في الشؤكف اإلدارية كالمكارد البشرية.

 إسػػػتبانة( 76اسػػػترجع منيػػػا ) إسػػػتبانة ( مكظفػػػان 88البػػػالح عػػػددىـ ) الدراسػػػة مجتمػػػع عمػػػى أفػػػراد زعػػػتكي 
 كىي نسبة مقبكلة. ،%86كبذلؾ تككف نسبة ااسترجاع حكالي  ،املنقص البيانات فيي اثنتاف تكاستبعد

الدراسػػة فػػي ضػػكء ىػػذه المتقيػػرات الديمقرافيػػة  أفػػرادخاػػائص  (3.6) إلػػى (3.1)مػػفجػػداكؿ كضػػ  التك 
 )الشخاية كالكظيفية( 

 
 :عمر بالسنكاتلمتبعان الدراسة  أفرادخاائص  :(3.1جدكؿ رقـ )

 
 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير الرقـ

 العمر بالسنكات 1

 %13.0 10 30مف  أقؿ-20
 %18.2 14 40مف  أقؿ-30
 %39.0 30 50مف  أقؿ-40

 %28.6 22 أعمىف 50
 

الدراسػػػة قػػػد  أفػػػرادعمػػػار العػػػامميف مػػػف أ%( مػػػف 30 (  اف مػػػا نسػػػبتو )3.1كيتضػػ  مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
عمػار فيمػا لػـ تتجػاكز نسػبة األ ،عامػان  50كتقػؿ عػف  عامػان  40 تركزت في الفئة العمرية التى تزيد عػف

كىػػذه نتيجػػة منطقيػػة تبعػػان لطبيعػػة ىػػذه الكظػػائؼ كتبعػػان لنظػػاـ التػػدرج  ،%10 عامػػان  30التػػي تقػػؿ عػػف 
 الكظيفي في جامعة القدس المفتكحة.
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 :جنسلم تبعان الدراسة  أفرادخاائص  :(3.2جدكؿ رقـ )
 

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير قـالر
 %79.2 61 ذكر الجنس 2

 %19.5 15 أنثى
 

حيػػث بمقػػت  نػػاثف نسػػبة الػػذككر فػػي عينػػة الدراسػػة قػػد فاقػػت نسػػبة اإلأ( 3.2كيتضػػ  مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )
التػي ليػا عيقػة فػػي  ةاإلداريػفػي الكظػائؼ  نػػاثممػا يػدؿ عمػى اف الػذككر يفكقػكف اإل %(79.2) ىكلػاأل

فػي جامعػة القػدس المفتكحػة يتركػز بشػكؿ  نػاثف عمؿ عنار اإلأ إلىكيعكد ذلؾ  ،ةاإلداريالمسؤكليات 
دارةالسػػكرتاريا ك  أعمػػاؿعػاـ فػػي  مػػف الكظػػائؼ اإلداريػػة العميػػا التػػي يحتميػػا الػػذككر بنسػػبة  أكثػػر المكاتػػب ا 

 .أكبر
 :مراتب األساسي بالدينار األردنيل تبعان الدراسة  أفرادخاائص :(3.3جدكؿ رقـ )

 
 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير قـالر

3 
الراتب األساسي بالدينار 

 األردني

300-500 3 3.9% 
501-700 12 15.6% 
701-900 20 26.0% 
 %53.2 41 900مف  أعمى

 
 أفػػػراد%( مػػػف 53.2ركاتػػػب )ساسػػػي فقػػػد تركػػػزت ( بالنسػػػبة لمراتػػػب األ3.3كيتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

ة اإلداريػفئػة مػف فئػات ركاتػب الكظػائؼ  أعمػىكىػي  ردنيػان أ دينػاران  900مػف  أعمػىفئػة راتػب فػي الدراسة 
فالكظػائؼ التػي يحتميػا معظػـ  ،كذلؾ كبحسب الكادر المكحػد لمجامعػات الفمسػطينية ،الدراسة أداةحسب 

كتتكافػؽ  ،عاليػةبيا حسب اليـر التنظيمي لمجامعػة كبالتػالي ركاتبيػا تكػكف أفراد مجتمع الدراسة عالية نس
ك  (3.4)ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائا متقيػػرم المؤىػػؿ العممػػي كالمسػػتكل الػػكظيفي كمػػا كردت فػػي الجػػدكليف 

(3.5). 
 

 :ممؤىؿ العمميتبعان لالدراسة  أفرادخاائص  :(3.4جدكؿ رقـ )
 

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير الرقـ

 المؤىؿ العممي 4

 %10.4 8 دبمـك كمية مجتمع
 %32.5 25 بكالكريكس
 %27.3 21 ماجستير
 %28.6 22 دكتكراه
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الدراسػػة ممػػف يحممػػكف  أفػػراداف حالبيػػة  إلػػى( يشػػير 3.4فيمػػا يتعمػػؽ بالمؤىػػؿ العممػػي فػػاف الجػػدكؿ رقػػـ )
لدراسة شػيادة دبمػـك ا أفراد%( مف 10.4%( فيما يحمؿ )32.5)درجة البكالكريكس حيث بمقت نسبتيـ 

حيػث يشػكؿ  تتناسب مع ركاتب أفراد مجتمع الدراسة كطبيعة كظائفيـ أيضان كىذه النسبة  ،مجتمعكميات 
 في مجتمع الدراسػة كمػؤىميـ الدراسػي المطمػكب لمكظيفػة بكػالكريكس كبرمكظفك المكارد البشرية العدد األ

 .األقؿعمى 
 

 :ممستكل الكظيفيتبعان لالدراسة  أفرادخاائص  :(3.5جدكؿ رقـ )
 

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير الرقـ

 المستكل الكظيفي 5

 %37.7 29 مكظؼ إدارم
 %10.4 8 رئيس قسـ
 %27.3 21 مساعد إدارم

 %23.4 18 (فرع) مدير دائرة

 
الدراسػػة فػػي فئػػة مكظػػؼ  أفػػرادمػػف %( 37.7تركػػزت مػػا نسػػبتو ) أنػػوب( 3.5كيتضػػ  مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )

بكاػػفيـ مػػكظفي دائػػرة كأقسػػاـ المػػكارد البشػػرية يات إسػػتراتيجتتعامػػؿ مػػع دارم كىػػي الفئػػة العظمػػى التػػي إ
 .في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية 

 
تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات  إسػػػتخداـسػػػنكات الخبػػػرة فػػػي ل تبعػػػان الدراسػػػة  أفػػػرادخاػػػائص  :(3.6جػػػدكؿ رقػػػـ )

 :تاااتكاإل
 

 النسبة المئوية التكرار المتغيرفئات  المتغير قـالر

6 

 إستخداـالخبرة في  سنكات
تكنكلكجيا المعمكمات 

 تاااتكاإل

 %11.7 9 كاتسن 5مف  أقؿ
 %35.1 27 10مف  أقؿ-5
 %24.7 19 15مف  أقؿ-10

 %27.3 21 أكثرف 15
 

فػػاف الجػػدكؿ رقػػـ  ،تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل إسػػتخداـكاخيػػرا كفيمػػا يتعمػػؽ بسػػنكات الخبػػرة فػػي 
 إسػػتخداـسػػنكات فػػي  10-5تػػراكح بػػيف الدراسػػة لػػدييـ خبػػرة ت أفػػرادمػػف %( 35.1ف )أ إلػػى( يشػػير 3.6)

ألف طبيعػػػة الكظػػػائؼ المتعمقػػػة بػػػالمكارد البشػػػرية إداريػػػة فػػػي عمميػػػـ  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل
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 أداةاتيـ عمػػػى إجابػػػؿ عمػػػى كاقعيػػػة ممػػػا يػػػدكىػػػي فتػػػرة كافيػػػة ان لألنظمػػػة إسػػػتخدام كثػػػركتنفيذيػػػة كىػػػي األ
 الدراسة.

 جمع البياناتساليب أ 3.3
 

 :مد في جمع البيانات المطمكبة لمدراسة عمىعتي أ
 تاػااتذات العيقة بتكنكلكجيا المعمكمػات كاإل البيانات الثانكية: الكتب كالدكريات كالدراسات -3.4.1

ستراتيجك   .المكارد البشرية إدارةيات ا 
ليذا القرض  إستبانة تمامحيث  ،)البؤرية( كالمجمكعات المركزة ستبيافإلا ية:كلالبيانات األ -3.4.2

 .الدراسة أسئمة ب قياسيا كتجيب عف لتشمؿ المتقيرات المطمك 
 

 الدراسة أداة 3.4
 

كبشػػكؿ ثػػانكم  ،)البؤريػػة( كالمجمكعػػات المركػػزة سػػتبانةاعتمػد الباحػػث فػػي دراسػػتو بشػػكؿ أساسػػي عمػػى اإل
حيػػث تػػـ عمػػى مراجعػػة معمقػػة لمدراسػػات ذات العيقػػة مػػف كتػػب كمراجػػع كأبحػػاث كدراسػػات كأطركحػػات، 

دارة المػػكارد البشػػرية  إجػػراء حمقػػة نقػػاش لمجمكعػػة بؤريػػة ضػػمت خمسػػة مػػكظفيف فػػي الشػػؤكف اإلداريػػة كا 
تػـ كػذلؾ ك ف إداريػيف، تدرجت في المستكيات الكظيفية بيف نائب رئيس الجامعة لمشؤكف اإلدارية كمػكظفي

( سػتبانةالدراسػة )اإل أداةاشتممت يث ح ،(3.2) ليذه القاية ككما ىك مبيف في ممحؽ رقـ إستبانةتطكير 
 :ىي اقساـ ثيثةعمى 

 
عمى المتقيرات الديمقرافية  البيانات المعبرة عف خاائص العينة بناءن  عمى احتكل :وؿالقسـ األ -1

 إستخداـفي  سنكات الخبرة ،المستكل الكظيفي ،المؤىؿ العممي ،الراتب ،الجنس ،لمعينة كىي )العمر
 (.تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل

 
 سػتبانةتكزيػع فقػرات اإلتػـ ك( فقػرةن ضػمف مقيػاس ليكػرت الخماسػي 62اشػتمؿ عمػى ) :القسـ الثػاني-2
 :ىي محاكر رئيسية خمسةعمى  )62اؿ)
 

  .في جامعة القدس المفتوحةالموارد البشرية  إدارةواقع فقرة كتقيس  16كيحتكم عمى  :كؿالمحكر األ
فػي  تاػااتتكنولوجيػا المعمومػات وال  إسػتخداـواقػع فقػرات كتقػيس  9 كيحتػكم عمػى :المحػكر الثػاني

 جامعة القدس المفتوحة.
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التػػي  تاػػااتالتحػػديات فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات وال فقػػرات كتقػػيس  9كيحتػػكم عمػػى  :المحػكر الثالػػث
 القدس المفتوحة. في جامعةالموارد البشرية  إدارةتواجييا 

فػػي جامعػػة  المتبعػػةالمػػوارد البشػػرية  إدارةيات إسػػتراتيجكتقػػيس  ةفقػػر  18كيحتػػكم عمػػى  :المحػكر الرابػػع
 .القدس المفتوحة
مواكبػػػة التطػػػور فػػػي تكنولوجيػػػا المعمومػػػات معوقػػػات  فقػػػرات كتقػػػيس 10كيحتػػػكم  :المحػػػكر الخػػػامس

 في جامعة القدس المفتوحة.الموارد البشرية  إدارةيات إستراتيجمف منظور  تاااتوال 
 

 داةادؽ األ  3.4.1
 

 الدراسة مف خيؿ: أداةتـ التحقؽ مف ادؽ 
 

الدراسػة مػف خػيؿ عرضػيا  داةتػـ التأكػد مػف الاػدؽ الظػاىرم أل :داةالادؽ الظػاىري لػأ  5.0.1.1
مػػػػػف المحكمػػػػػيف المتخااػػػػػيف فػػػػػي مجػػػػػالي اإلدارة كتكنكلكجيػػػػػا  بعةسػػػػػ عنػػػػػد تاػػػػػميميا المبػػػػػدئي عمػػػػػى

(، كذلػػؾ إلبػػداء آرائيػػـ حػػكؿ فقػػرات (3.3ممحػػؽ رقػػـ) ،)مرفػػؽ قائمػػة باسػػمائيـ تاػػااتالمعمكمػػات كاإل
متيػػا لممحػػكر الػػذم تنتمػػي إليػػو، كطمػػب مػػنيـ ءكمػػدل مي فقػػرةمػػف حيػػث كضػػكح اػػياحة كػػؿ  سػػتبانةاإل

، سػتبانةجديػدة لزيػادة شػمكلية اإل فقػرات ةيػيركنيا مناسػبة أك إضػافة أإبداء النا  بإدخاؿ أم تعدييت 
كردت مػف كفػي ضػكء الميحظػات كالتكاػيات التػي  ،يركنيا مكررة أك حيػر ضػركرية فقرات ةكحذؼ أي
الدراسػػة فػػي  أداةالمحكمػػيف لكضػػع  معظػػـالباحػػث بػػإجراء التعػػدييت التػػي اتفػػؽ عمييػػا  قػػاـ ،المحكمػػيف

 (.3.2) رقـاكرتيا النيائية كما في ممحؽ 
 

الدراسػة،  داةبعػد التأكػد مػف الاػدؽ الظػاىرم أل :الدراسػة داةالادؽ الػداخمي )البنػائي( أل  3.4.1.2
الدراسػػة، قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معػػاميت  داةأل الاػػدؽ الػػداخمي )البنػػائي(مػػف أجػػؿ التعػػرؼ عمػػى مػػدل ك 

ة لممحػػكر الػػذم لكػػؿ محػػكر مػػع الدرجػػة الكميػػ الفقػػراتمػػف  فقػػرةكػػؿ  إرتبػػاطبيرسػػكف لمعرفػػة درجػػة  إرتبػػاط
كمػػف الميحػػظ أف جميػػع  ب -(3.8)أ ك-(3.8ك)( 3.7رقػػـ ) اكؿكضػػ  الجػػدت، كمػػا فقػػرةتنتمػػي إليػػو ال

 ≥α).0.05)إيجابي ذك دالة إحاائية عند مستكل الدالة  إرتباطذات  اكؿالجدىذه في  فقراتال
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 :ستبانةالدراسة مع المجمكع الكمي لامحاكر  إرتباط(: معاميت  3.7جدكؿ رقـ )
 

 رتباطمعامؿ اإل المحكر
 مع كافة المحاكر

مستكل 
 المعنكية

 0.000 0.614 كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة

 0.000 0.409 في جامعة القدس المفتكحة تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـكاقع 
التػي تكاجييػا إدارة المػكارد البشػرية فػي  تاػااتالتحديات في تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل

 جامعة القدس المفتكحة
0.738 0.000 

 0.000 0.674 إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة
مػف منظػكر إسػتراتيجيات  تاػااتمكاكبة التطكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل معكقات

 إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة
0.528 0.000 
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لكػػػؿ محػػػكر مػػػف  مػػػع المجمػػػكع الكمػػػيالدراسػػػة محػػػاكر فقػػػرات  إرتبػػػاط: معػػػاميت أ -( 3.8) جػػػدكؿ رقػػػـ
 :ستبانةإلا محاكر

 

 

 مستكل المعنكية مع المحكر رتباطمعامؿ اإل رقـ الفقرة المحكر

المػػػػػكارد البشػػػػػرية فػػػػػي كاقػػػػػع إدارة 
 جامعة القدس المفتكحة

1 0.263 0.022 
2 0.451 0.000 
3 0.656 0.000 
4 0.458 0.000 
5 0.679 0.000 
6 0.622 0.000 
7 0،737 0.000 
8 0.578 0.000 
9 0،666 0.000 
10 0.744 0.000 
11 0.722 0.000 
12 0.592 0.000 
13 0.689 0.000 
14 0.751 0.000 
15 0.581 0.000 
16 0.684 0.000 

تكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػا  إسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـكاقػػػػػػػػػػػػػػػع 
فػػػػػػػػػػي  تاػػػػػػػػػااتالمعمكمػػػػػػػػػات كاإل

 جامعة القدس المفتكحة

1 0.743 0.000 
2 0.829 0.000 
3 0.771 0.000 
4 0.797 0.000 
5 0.793 0.000 
6 0.824 0.000 
7 0.687 0.000 
8 0.803 0.000 
9 0.776 0.000 

التحػػػػػػػػػػػػػػػديات فػػػػػػػػػػػػػػػي تكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػا 
التػػػػػػػػي  تاػػػػػػػػااتالمعمكمػػػػػػػػات كاإل

تكاجييػا إدارة المػػكارد البشػػرية فػػي 
 جامعة القدس المفتكحة

1 0.655 0.000 
2 0.628 0.000 
3 0.838 0.000 
4 0.729 0.000 
5 0.769 0.000 
6 0.680 0.000 
7 0.797 0.000 
8 0.850 0.000 
9 0.810 0.000 
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فقػػرات محػػاكر الدراسػػة مػػع المجمػػكع الكمػػي لكػػؿ محػػكر مػػف  إرتبػػاطب : معػػاميت  -( 3.8جػػدكؿ رقػػـ )
 :ستبانةمحاكر اإل

 

 
بػػػالمجمكع الكمػػػي  كػػػؿ فقػػػرة إرتبػػػاطمعامػػػؿ أف  ب  -(3.8)أ كجػػػدكؿ  -(3.8يتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
ك  0.263بػػػػيف ) رتبػػػػاطحيػػػػث تراكحػػػػت قػػػػيـ اإل ،ذات دالػػػػة إحاػػػػائية قػػػػيـب لممحػػػػكر الػػػػذم تنتمػػػػي إليػػػػو

لكاقػػػع  (0.829ك  0.743بػػػيف )ك  ،جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػةفػػػي المػػػكارد البشػػػرية  إدارةلكاقػػػع ( 0.751
( 0.850ك  0.628بػػػيف )ك  فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل إسػػػتخداـ

فػػي جامعػػة القػػدس المػػكارد البشػػرية  إدارةالتػػي تكاجييػػا  تاػػااتلمتحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
المتبعػػػة فػػػي جامعػػػة القػػػدس المػػػكارد البشػػػرية  إدارةيات سػػػتراتيجإل( 0.852ك  0.706بػػػيف )ك  ،المفتكحػػػة
مف منظكر  تاااتلمكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل (0.902ك  0.772بيف )ك  ،المفتكحة
كجميػػع ىػػذه القػػيـ ذات دالػػة إحاػػائية  ،فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػةالمػػكارد البشػػرية  إدارةيات إسػػتراتيج

 مستكل المعنكية مع المحكر رتباطمعامؿ اإل رقـ الفقرة المحكر

إستراتيجيات إدارة المكارد البشػرية 
المتبعػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػدس 

 المفتكحة

1 0.706 0.000 
2 0.773 0.000 
3 0.815 0.000 
4 0.835 0.000 
5 0.706 0.000 
6 0.821 0.000 
7 0.720 0.000 
8 0.793 0.000 
9 0.842 0.000 
10 0.852 0.000 
11 0.596 0.000 
12 0.793 0.000 
13 0.821 0.000 
14 0.775 0.000 
15 0.852 0.000 
16 0.797 0.000 
17 0.837 0.000 
18 0.833 0.000 

مكاكبػػػػػػػة التطػػػػػػػكر فػػػػػػػػي  معكقػػػػػػػات
تكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

مػػػػػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػػػػػكر  تاػػػػػػػػػػػػػػااتكاإل
إسػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات إدارة  المػػػػػػػػػػػػػػػػػكارد 
البشػػػػػػػػػرية فػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػدس 

 المفتكحة

1 0.772 0.000 
2 0.882 0.000 
3 0.774 0.000 
4 0.857 0.000 
5 0.831 0.000 
6 0.902 0.000 
7 0.867 0.000 
8 0.864 0.000 
9 0.899 0.000 
10 0.855 0.000 
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تتمتع بدرجة عالية مف الادؽ  الدراسة محاكر فقراتكبالتالي جميع  ،(α ≤ 0.05)عند مستكل الدالة 
( حيػػث يتبػػيف أف 3.7بيانػػات الجػػدكؿ رقػػـ ) أيضػػان كىػػذه النتيجػػة تؤكػػدىا  ،كتحقػػؽ القػػرض مػػف كجكدىػػا

 (.α ≤ 0.05)ند مستكل الدالة عجميع محاكر الدراسة ذات دالة إحاائية  إرتباطمعاميت 
 

 داةثبات األ  3.4.2
 

يا مػرات إسػتخدامقراءات متقاربػو عنػد  داةأم درجة تعطي األ إلىكتعني – الدراسة أداةلمتحقؽ مف ثبات 
عمى   Cronbach’s Alphaلفاأمعامؿ كركنباخ  إستخداـتـ  ستبانةبفحص ااتساؽ الداخمي لا -عدة

كيظيػر مػف اارقػاـ  ،قيمة معامؿ ثبات محاكر الدراسة إلى( 3.10كيشير الجدكؿ رقـ ) ،الدراسة مجتمع
حيث تراكحػت قػيـ ،ككذلؾ جميع المحاكر ستبانةالكاردة فيو ارتفاع معامؿ ثبات كؿ محكر مف محاكر اإل

كبمقػػػػػت قيمػػػػػة معامػػػػػؿ الثبػػػػػات لجميػػػػػع المحػػػػػاكر مجتمعػػػػػة  (0.964ك ) (0.891معامػػػػػؿ الثبػػػػػات بػػػػػيف )
ممػػا يػػدلؿ عمػػى  ،(0.70) دنػػى المسػػمكح بػػو لمثبػػاتكتجػػاكزت الحػػد األ عاليػػة قيمػػان  كتعتبػػر (0.941)
مكانية تعميـ النتائا التػي تكاػمت إككذلؾ  داةف تسفر عنيا تطبيؽ األأالتي يمكف مكانية ثبات النتائا إ

 الييا الدراسة.
 

 الدراسة. أداة( : معاميت ثبات 3.9 جدكؿ رقـ )
 

معامؿ  عدد الفقرات المحور
 الثبات

 0.891 16 المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة إدارةكاقع 
 في جامعة القدس المفتكحة. تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـكاقع 
 

9 0.981 
المػكارد البشػرية  إدارةالتي تكاجييا  تاااتالتحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

 القدس المفتكحة. في جامعة
 

9 0.903 

 0.964 18 المفتكحة في جامعة القدس إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة
مػػػػػف منظػػػػػكر  تاػػػػػااتمكاكبػػػػػة التطػػػػػكر فػػػػػي تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات كاإلمعكقػػػػات 

 المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.  إدارةإستراتيجيات 
 

10 0.957 

 0.941 62 جميع المحاكر
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 الحاائيةالمعالجة   3.5
 

حاػائي دخاليػا لمبرنػاما اإلا  تػـ مراجعتيػا كتػدقيقيا ك  ،تماـ جمع البيانات مف مجتمػع كعينػة الدراسػةإبعد 
التكزيع  كتـ استخراجرقمية  إلىكبتحكيؿ البيانات الكتابية  ،معينة رقامان أعطائيا إبعد  SPSSالحاسكبي 

 بيرسػػػػكف إرتبػػػػاطنحرافػػػػات المعياريػػػػة كمعػػػػاميت كالمتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاإل التكػػػػرارم كالتكزيػػػػع النسػػػػبي
ختبارك  (Adjusted R Square) معامؿ التحديد المعدؿك  (Multiple Regression) المتعدد نحداراإلك   ا 

ختبػارك )  Fإختبػار) One Way ANOVA حػادمالتبػايف األ كالػذم  LSD (Least Square Differences) ا 
حيػػث تػػـ فحػػص الفرضػػيات  ،ات المبحػػكثيف لاػػالحياإجابػػفػػي  فػػركؽاسػػتخدـ لتحديػػد الفئػػة التػػي كانػػت ال

 (.α ≤ 6.66)عند مستكل الدالة 
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 الفاؿ الرابع
 

 الدراسةوفرضيات  أسئمة  إختبار
 

 الدراسة  سئمة مناقشة وتحميؿ نتائج البيانات المتعمقة ب 4.1
 الدراسةمناقشة وتحميؿ نتائج البيانات المتعمقة بفرضيات  4.2
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 الفاؿ الرابع
 
 

 الدراسةوفرضيات أسئمة  إختبار
 

 :الدراسة  سئمة مناقشة وتحميؿ نتائج البيانات المتعمقة ب 4.1
 

 الدراسة:أسئمة نتائج  4.1.1
 

الدراسػة( تجػاه  مجتمػعات العػامميف فػي جامعػة القػدس المفتكحػة )فػي جابػسػابي إلتـ حساب المتكسط الح
تحديػػد مسػػتكل كػػؿ فقػػرة تػػـ تاػػنيؼ كل ،الدراسػػة أسػػئمة كالتػػي تجيػػب عمػػى  سػػتبانةاإل دة فػػيالػػكار  سػػئمة األ
 ات ضمف خمس مستكيات حسب التكضي  كالحساب ادناه:جاباإل

الدراسػػػة كاسػػػتخراج النتػػػائا كفقػػػا  أداةالتكزيػػػع التػػػالي لمفقػػػرات فػػػي عمميػػػة تاػػػحي  فقػػػرات  إعتمػػػادلقػػػد تػػػـ 
 لطريقة ليكرت الخماسية.

 
 كافؽ بشدةا أ كافؽأ ا أحيانان  كافؽأ كافؽ بشدةأ

6 5 4 3 2 
 

 كفقان لما يمي: ستجابةحساب متكسطات اإلكتـ 
  5 – 1 = 4 = (ستجابةالدرجة الاقرل لا-ستجابة)الدرجة العميا لا =المدل 

 5 = عدد الخانات  
 4        = 0.8   = المدل      =قيمة الفااؿ )مفتاح التاحي (   
 5       عدد الخانات                                  
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 :ستجابةتككف فئات اإل( في الدرجات 1بإضافة ىذه القيمة إلى القيمة الدنيا )ك 
 

 .مستكل ضعيؼ جدان ( يدؿ عمى 1 – 1.8متكسط حسابي )  (1)
 .مستكل ضعيؼيدؿ عمى  (1.81 – 2.6متكسط حسابي )  (2)
 . مستكل متكسطيدؿ عمى  (2.61 – 3.4متكسط حسابي )  (3)
 .مستكل عالييدؿ عمى  (3.41 – 4.2متكسط حسابي )  (4)
 .مستكل عالي جدان يدؿ عمى  (4.21 – 5متكسط حسابي )  (5)
 

ذا تساكت   في متكسػطيما الحسػابي عمػى مسػتكل المحػكر ككػؿ فإنػو يػتـ تقييميمػا بنػاءن  أكثرأك  فقرتيفكا 
 .األقؿعمى اإلنحراؼ المعيارم 

 
 الدراسة كما يمي: سئمةكجاءت نتائا التحميؿ المتعمقة بإجابات المبحكثيف كفقان أل

 
 ؟ في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية  إدارةكاقع  ما :وؿالسؤاؿ األ  4.1.1.1

 
فػػي المػػكارد البشػػرية  إدارةكاقػػع بالخااػػة  سػػئمة الدراسػػة تجػػاه األ أفػػرادات إجابػػ( 4.1يمثػػؿ الجػػدكؿ رقػػـ )

 .جامعة القدس المفتكحة
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 في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية  إدارةكاقع  ( :4.1) جدكؿ رقـ
 
متوسط  فقرةال #

 ةجابال
اانحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 ستجابةال

1- 
عمى حفظ سجيت المكظفيف في الجامعة بشكؿ المكارد البشرية  إدارةتعمؿ 
 كرقي.

4.37 0.607 
 عالي جداً 

2- 
 بدكر متابعة كراد الحضكر كالقياب لممكظفيفالمكارد البشرية  إدارةتقـك 

 ان.إلكتركني
4.74 0.661 

 عالي جداً 

3- 
عمميات ااشراؼ عمى بالمكارد البشرية  إدارةتقـك 

 1.058 4.00 ،التدريب..ختباربيت،اإلالتكظيؼ)المقا
 عالي

4- 
 ارادة اجازات المكظفيفبراد كمتابعة المكارد البشرية  إدارةتقـك 

 .ان إلكتركني
4.74 0،70 

 عالي جداً 

5- 
المكارد بعقد دكرات تدريبية متخااة في المكارد البشرية  إدارةتقـك 

 لمكظفييا.البشرية 
3.43 1.087 

 عالي

6- 
باجراءات نياية الخدمة لممكظفيف حسب قانكف المكارد البشرية  إدارةتقـك 

 الجامعة.
4.46 0.871 

 عالي جداً 

7- 
 بحؽ ةاإلدارياجراءات العقكبات بمتابعة المكارد البشرية  إدارةتقـك 

 لمكظفيف المخالفيف لقكانيف الجامعة.ا
4.34 0.758 

 عالي جداً 

8- 
بضبط عممية ااجكر كالركاتب كالمكافاىت حسب المكارد البشرية  إدارةتقـك 

 سمـ الركاتب.
4.57 0.618 

 عالي جداً 

 عالي جداً  0.712 4.30 يا.أعمالبحكسبة كافة المكارد البشرية  إدارةتقـك  -9

  0.926 4.09 يا بناءا عمى تخطيط مسبؽ.أعمالفي المكارد البشرية  إدارةتسير  -10

11- 
كفركع كدكائر المكارد البشرية  إدارةبيف  إلكتركنيكتكااؿ  إتااؿىناؾ 

 الجامعة المختمفة.
4.41 0.696 

 عالي جداً 

12- 
يا مف خيؿ معرفة مفيكمة أعمالبعممية تحسيف المكارد البشرية  إدارةتقـك 

 التعمـ التنظيمي(.كمتميزة )
3.91 0.696 

 عالي

13- 
بتحميؿ البيئة التنظيمية لمعمؿ كااستفادة مف المكارد البشرية  إدارةتقـك 

 نتائا التحميؿ.
3.80 0.817 

 عالي

14- 
عمى تطبيؽ المفاىيـ كالنظريات المعاارة في المكارد البشرية  إدارةتحرص 
 العنار البشرم. إدارةمجاؿ 

3.79 0.822 
 عالي

 متوسط 1.083 3.30 جية اك قسـ متخاص لتدريب العامميف.المكارد البشرية  إدارةيكجد في  -15

16- 
ككضع  جامعةطبيعة كؿ كظيفة داخؿ ال بتحديدالمكارد البشرية  إدارةتقـك 

 ؤىؿ العممي كالخبرة العممية "مشركط مف الذم يقـك بيذه الكظيفة " ال
4.01 1.00 

 عالي

 عالي 0.515 4.14 فقراتجميع ال 
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 إدارةكاقػػع  اتفػػاؽ حػػكؿ( عمػػى 4.1الػػكاردة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) سػػئمة الدراسػػة عمػػى األ أفػػرادلقػػد بينػػت ردكد 
ة عمػى ىػذا جابػحيػث بمقػت قيمػة متكسػط اإل ،عاليػة بنسػبة فػي جامعػة القػدس المفتكحػةالمػكارد البشػرية 

ضمف المقياس المستخدـ  عالية إستجابةمستكل  في ( كىي0.515( بانحراؼ معيارم )4.14المحكر )
 بػػدكر متابعػػة كراػػد الحضػػكر كالقيػػاب لممػػكظفيفالمػػكارد البشػػرية  إدارة بػػو تقػػكـ لمػػاكذلػػؾ  ،فػػي الدراسػػة
ة عمػػى جابػػحيػػث بمػػح متكسػػط اإل ان إلكتركنيػػ جػػازات المػػكظفيفإراػػدة أبراػػد كمتابعػػة ان ككػػذلؾ إلكتركنيػػ

المػكارد البشػرية  إدارةبػو تقػـك كلمػا  ،عالية جػدان  إستجابةتعبر عف مستكل كىي  (4.74)ىذيف السؤاليف 
تعبر عف  التيك  4.57ة إجاببمتكسط  ضبط عممية ااجكر كالركاتب كالمكافاىت حسب سمـ الركاتبمف 

 بػػاجراءات نيايػػة الخدمػػة لممػػكظفيف حسػػب قػػانكف الجامعػػة أيضػػان كلقياميػػا  ،عاليػػة جػػدان  إسػػتجابةمسػػتكل 
 كػذلؾالمػكارد البشػرية  إدارةتعمػؿ ك  ، عاليػة جػدان  إسػتجابةتعبر عف مستكل  التيك  4.46 ةإجاببمتكسط 

تعبػر عػف مسػتكل  التػيك  4.37ة إجابػبمتكسػط  عمى حفظ سجيت المكظفيف فػي الجامعػة بشػكؿ كرقػي
كفركع كدكائػر الجامعػة المكارد البشرية  إدارةبيف  إلكتركنيكتكااؿ  إتااؿ كلكجكد ،عالية جدان  إستجابة
فػػػي حػػػيف كػػػاف ىنػػػاؾ  ،عاليػػػة جػػػدان  إسػػػتجابةتعبػػػر عػػػف مسػػػتكل  التػػػيك  4.41ة إجابػػػبمتكسػػػط  المختمفػػػة

في  العامميفجية اك قسـ متخاص لتدريب  دك جبك فيما يتعمؽ  المبحكثيفات إجابانخفاض في متكسط 
 تقػكـ لمػاككػذلؾ  ،متكسػطة إسػتجابةتعبر عػف مسػتكل  التيك  3.30ة إجاببمتكسط المكارد البشرية  إدارة
ة إجابػبمتكسػط  لمكظفيياالمكارد البشرية عقد دكرات تدريبية متخااة في مف المكارد البشرية  إدارة بو

عمػى تطبيػؽ المفػاىيـ المػكارد البشػرية  إدارةحػرص كفػي  ،عاليػة إستجابةتعبر عف مستكل  التيك  3.43
تعبػػر عػف مسػػتكل  التػيك  3.79 ة إجابػػبمتكسػط  العناػر البشػػرم إدارةاػػرة فػي مجػػاؿ كالنظريػات المعا

جمػػػاان ك  ،عاليػػػة إسػػػتجابة ك  3.43بػػػيف  سػػػؤاان  16مػػػف مجمػػػكع  سػػػؤاان  15ات إجابػػػكقعػػػت متكسػػػطات  ا 
ضػػمف المقيػػاس المسػػتخدـ فػػي  عاليػػة جػػدان  إسػػتجابةعػػف مسػػتكيات  تعبػػركىػػي متكسػػطات عاليػػة  4.74
فػػي المػػكارد البشػػرية  إدارةكاقػػع فيػػـ  عمػػى اتفػػاؽ بػػيف المبحػػكثيفكجػػكد  كىػػذه النتػػائا تػػدؿ عمػػى ،الدراسػػة

 .بنسبة عالية جامعة القدس المفتكحة
 
التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػػكارد  أظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػةو 

دراؾ كضػػكح البشػػرية كجػػكد  كاقػػع إدارة المػػكارد البشػػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة بنسػػبة فػػي كاػػؼ كا 
 .عالية

 
فػػػي جامعػػػة القػػػدس  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل إسػػػتخداـمػػػا كاقػػػع : ثػػػانيالسػػػؤاؿ ال 4.1.1.2
 المفتكحة؟

تكنكلكجيػػػػا  إسػػػػتخداـبكاقػػػػع  الخااػػػػة سػػػػئمة الدراسػػػػة تجػػػػاه األ أفػػػػرادات إجابػػػػ( 4.2)يمثػػػػؿ الجػػػػدكؿ رقػػػػـ 
 في جامعة القدس المفتكحة. تاااتالمعمكمات كاإل



 

 

:: 

 

 .في جامعة القدس المفتكحة تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـكاقع  (:4.2جدوؿ رقـ )
 
متوسط  البياف #

 ةجابال
اانحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 ستجابةال

في  تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل ستخداـالعميا الدعـ المالي إل دارةتكفر اإل 1
 الجامعة.

 عالي جداً  0.634 4.39

 عالي جداً  0.683 4.50 المستخدمة في الجامعة متطكرة. تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل 2

 تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـىناؾ مكاكبة لمتطكرات التكنكلكجية في  3
 .دارةمف قبؿ اإل

 عالي جداً  0.771 4.42

يكجد في جامعة القدس المفتكحة جية مسئكلة عف ايانة كتطكير البنية التحتية  4
 تاااتكاإل لتكنكلكجيا المعمكمات

 عالي جداً  0.615 4.59

في جامعة  تاااتالجية المسئكلة عف ايانة نظـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإل 5
 القدس المفتكحة مؤىمة فنيا لمقياـ بذلؾ.

 عالي جداً  0.721 4.50

 عالي جداً  0.596 4.57 باستمرار. تاااتالجامعة عمى تطكير شبكة المعمكمات كاإل إدارةتحرص  6

في الييكؿ  تاااتالايحيات المعطاة لمركز تكنكلكجيا المعمكمات كاإل 7
 و دكف معكقات.أعمالالتنظيمي لمجامعة تساعده عمى القياـ ب

4.42 0.659 
 عالي جداً 

 عالي جداً  0.622 4.49 امكانيات لضماف أمف كحماية المعمكمات.الجامعة عمى تكفير  إدارةتعمؿ  8

ة كانظمة داعمة لممعمكمات كالبيانات ضمانان أجيز  الجامعة عمى تكفير إدارةتعمؿ  9
 لعدـ فقدانيا.

 عالي جداً  0.734 4.41

 عالي جداً  0.523 4.48 فقراتجميع ال 

تكنكلكجيػػػا  إسػػػتخداـ( عمػػػى 4.2الػػػكاردة فػػػي جػػػدكؿ رقػػػـ ) سػػػئمة الدراسػػػة عمػػػى األ أفػػػرادلقػػػد بينػػػت ردكد 
ة جابػحيث بمقت قيمة متكسط اإل ،جدان  بنسبة عالية في جامعة القدس المفتكحة تاااتالمعمكمات كاإل

 عاليػػة جػػدان  إسػػتجابةتعبػػر عػػف مسػػتكل  التػػيك ( 0.523( بػػانحراؼ معيػػارم )4.48ىػػذا المحػػكر )عمػػى 
يكجػػد فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة جيػػة مسػػئكلة عػػف  لمػػاكذلػػؾ  ،ضػػمف المقيػػاس المسػػتخدـ فػػي الدراسػػة

ككػاف متكسػط  ،مؤىمة فنيػا لمقيػاـ بػذلؾ تاااتايانة كتطكير البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كاإل
الجامعػػة  إدارةحػػرص كل ،عاليػػة جػػدان  إسػػتجابةتعبػػر عػػف مسػػتكل  التػػيك  4.59ة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ جابػػاإل

تعبػػر عػػف مسػػتكل  التػػيك  4.57 ةإجابػػبمتكسػػط  باسػػتمرار تاػػااتعمػػى تطػػكير شػػبكة المعمكمػػات كاإل
بمتكسػط  المستخدمة في الجامعػة متطػكرة تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل كلككف ،عالية جدان  إستجابة

امكانيػػات الجامعػة عمػى تػكفير  إدارة سػعيك  ،عاليػػة جػدان  إسػتجابةتعبػر عػف مسػتكل  التػيك  4.50 ةإجابػ
 ،عاليػػة جػػدان  إسػػتجابةتعبػػر عػػف مسػػتكل  التػػيك  4.49 ةإجابػػبمتكسػػط  لضػػماف أمػػف كحمايػػة المعمكمػػات

 دارةمػػف قبػػؿ اإل تاػػااتمكمػػات كاإلتكنكلكجيػػا المع إسػػتخداـمكاكبػػة لمتطػػكرات التكنكلكجيػػة فػػي  كجػػكدك 
الاػيحيات المعطػاة لمركػز  كػكفك  ،عاليػة جػدان  إسػتجابةتعبر عف مسػتكل  التيك  4.42 ةإجاببمتكسط 

و دكف أعمالػػػفػػػي الييكػػػؿ التنظيمػػػي لمجامعػػػة تسػػػاعده عمػػػى القيػػػاـ ب تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل
الجامعػة  إدارة سػعيككػذلؾ  ،عالية جدان  إستجابةتعبر عف مستكل  التيك  4.42ة إجاببمتكسط  معكقات

 التػيك  4.41 ةإجابػبمتكسػط  ة كانظمة داعمة لممعمكمات كالبيانات ضمانان لعػدـ فقػدانياأجيز  عمى تكفير
تكنكلكجيػػػا  سػػػتخداـالعميػػػا الػػػدعـ المػػػالي ا دارةاإلتػػػكفير كفػػػي  ،عاليػػػة جػػػدان  إسػػػتجابةتعبػػػر عػػػف مسػػػتكل 
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 ،عاليػػة إسػػتجابةتعبػػر عػػف مسػػتكل  التػػيك  4.39 ةإجابػػبمتكسػػط  فػػي الجامعػػة تاػػااتالمعمكمػػات كاإل
جمػاان ك   كىػي متكسػطات عاليػػة 4.59ك  4.39بػيف  التسػع  سػػئمة جميػع األات إجابػكقعػت متكسػطات  ا 

كاقع  عمى اتفاؽ بيف المبحكثيفكجكد كىذه النتائا تدؿ عمى  ،ضمف المقياس المستخدـ في الدراسة جدان 
 .جدان  بنسبة عالية في جامعة القدس المفتكحة تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـ

التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػػكارد  وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة
دراؾ  كاقػػع إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة البشػػرية كجػػكد كضػػكح فػػي كاػػؼ كا 

 .المفتكحة بنسبة عاليةالقدس 
 

 إدارةالتػي تكاجييػا  تاػااتالتحديات في تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلما ىي : ثالثالسؤاؿ ال  4.1.1.3
 القدس المفتكحة؟ في جامعةالمكارد البشرية 

 تاػػااتالتحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلالدراسػػة تجػػاه  أفػػرادات إجابػػ( 4.3يمثػػؿ الجػػدكؿ رقػػـ )
 .القدس المفتكحة في جامعةالمكارد البشرية  إدارةالتي تكاجييا 
المػكارد البشػػرية  إدارةالتػي تكاجييػا  تاػااتالتحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل :(4.3جػدكؿ رقػـ )
 .القدس المفتكحة في جامعة

 فقرةال #
متكسط 

 ةجاباإل
اانحراؼ 
 المعيارم

مستوى 
 ستجابةال

إلى تزايد الضقكط عمى إدارة  تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإليؤدم التطكر في  -1
 المكارد البشرية لمكاكبة ىذه التطكرات بادخاليا إلى انظمتيا الحالية.

 عالي 0.957 3.93

 عالي 1.061 3.59 زيادة التكاليؼ المالية. إلى تاااتيؤدم التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل -2

إلى التقيير في شاحمي بعض  تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإليؤدم التطكر في  -3
 الكظائؼ اإلدارية.

 عالي 0.928 3.42

محدكدية اامكانات المادية إلدارة المكارد البشرية تؤخر الكفاء بمتطمبات التطكر  -4
 .تاااتالحااؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

 متوسط 1.047 3.39

إدارة المكارد البشرية كالتطكر السريع في  إحتياجاتتتسع الفجكة مع الكقت بيف  -5
 .تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل

 متوسط 1.112 3.26

ىناؾ قمة في الكفاءات )الككادر( المدربة التي يمكنيا التعامؿ مع التطكر في  -6
 في إدارة المكارد البشرية . تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل

 متوسط 1.143 2.88

في إدارة المكارد البشرية جرهاء التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات  يكجد مقاكمة لمتقيير -7
 .تاااتكاإل

 متوسط 1.050 2.87

إلى اعكبة المحافظة عمى  تاااتيؤدم التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل -8
 اماف كسرية المعمكمات الشخاية لمعامميف.

 متوسط 1.212 2.84

اعكبة المحافظة عمى  إلى تاااتيؤدم التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل -9
 البيانات كالممفات باكرة مستمرة.

 متوسط 1.200 2.62

 متوسط 0.813 3.20 فقراتجميع ال
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التحػػػػديات فػػػػي ف أ( عمػػػػى 4.3الػػػػكاردة فػػػػي جػػػػدكؿ رقػػػػـ ) سػػػػئمة الدراسػػػػة عمػػػػى األ أفػػػػرادلقػػػػد بينػػػػت ردكد 
 فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػةالمػػكارد البشػػرية  إدارةالتػػي تكاجييػػا  تاػػااتالمعمكمػػات كاإلتكنكلكجيػػا 
( 0.813( بػػانحراؼ معيػػارم )3.20ة عمػػى ىػػذا المحػػكر )جابػػحيػػث بمقػػت قيمػػة متكسػػط اإل ،متكسػػطة
 بػػػأف كذلػػػؾ ،ضػػػمف المقيػػػاس المسػػػتخدـ فػػػي الدراسػػػة متكسػػػطة إسػػػتجابةتعبػػػر عػػػف مسػػػتكل  التػػػيك كىػػػي 

المػػػكارد البشػػػرية  إدارةتزايػػػد الضػػػقكط عمػػػى  إلػػػىيػػػؤدم  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإلالتطػػػكر فػػػي 
ات المبحػكثيف جابػحيػث كػاف المتكسػط الحسػابي إل نظمتيػا الحاليػةأ إلػىلمكاكبة ىذه التطكرات بادخاليػا 

يػػػؤدم التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا كمػػػا  ،عاليػػػة إسػػػتجابةتعبػػػر عػػػف مسػػػتكل كىػػػي  3.93عمػػػى ىػػػذه الفقػػػرة 
تعبػػػر عػػػف مسػػػتكل  التػػػيك  3.59 ةإجابػػػبمتكسػػػط  زيػػػادة التكػػػاليؼ الماليػػػة إلػػػى تاػػػااتالمعمكمػػػات كاإل

التقييػػر فػػي شػػاحمي  إلػػى كػػذلؾ تاػػااتيػػؤدم التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلك  ،عاليػػة إسػػتجابة
فػي حػيف كػاف  ،عاليػة إسػتجابةتعبػر عػف مسػتكل  التػيك  3.42ة إجابػبمتكسػط  ةاإلداريبعض الكظائؼ 

المكارد  دارةمحدكدية اامكانات المادية إلبأف  ات المبحكثيف فيما يتعمؽإجابىناؾ انخفاض في متكسط 
 ةإجابػبمتكسػط  تاػااتتؤخر الكفاء بمتطمبػات التطػكر الحااػؿ فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلالبشرية 
المكارد  إدارة إحتياجاتتساع الفجكة مع الكقت بيف كا ،متكسطة إستجابةتعبر عف مستكل  التيك  3.39

تعبػر عػػف  التػيك  3.26 ةإجابػبمتكسػػط  تاػااتكالتطػكر السػريع فػػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلالبشػرية 
التطػػكر  نتيجػػة المحافظػػة عمػػى البيانػػات كالممفػػات باػػكرة مسػػتمرة باػػعكبةك  ،متكسػػطة إسػػتجابةمسػػتكل 

 ،متكسطة إستجابةتعبر عف مستكل  التيك  2.62 ةإجاببمتكسط  تاااتفي تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
التطػػػكر فػػػي   نتيجػػػة مػػػاف كسػػػرية المعمكمػػػات الشخاػػية لمعػػػامميفأاػػػعكبة المحافظػػػة عمػػى ككػػذلؾ فػػػي 

 ،متكسػػطة إسػػتجابةتعبػػر عػػف مسػػتكل  التػػيك  2.84 ةإجابػػبمتكسػػط  تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
الكفػػػاءات )الكػػػكادر( المدربػػػة التػػػي يمكنيػػػا التعامػػػؿ مػػػع التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا قمػػػة فػػػي ككػػػذلؾ لكجػػػكد 
 إستجابةتعبر عف مستكل  التيك  2.88ة إجاببمتكسط المكارد البشرية  إدارةفي  تاااتالمعمكمات كاإل

جماان ك  ،متكسطة كىػي  3.39ك  2.62بػيف  أسئمة  9مف مجمكع  أسئمة  6ات إجابكقعت متكسطات  ا 
التػػي  تاػػااتالتحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلف أكىػػذه النتػػائا تػػدؿ عمػػى  ،متكسػػطة عػػداتم

ضػمف المقيػػاس المسػػتخدـ  متكسػػطةذات قػيـ فػػي جامعػة القػػدس المفتكحػػة المػػكارد البشػرية  إدارةتكاجييػا 
 .مف كجية نظر المبحكثيف في الدراسة

التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػػكارد  وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة
 ،إدارة المػكارد البشػرية تكاجػوالتحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات  كجػكد العديػد مػفالبشرية 

فػي تزايػد الضػقكط عمػى إدارة المػكارد البشػرية لمكاكبػة التطػكر فػي تكنكلكجيػا  كقد تركػزت ىػذه التحػديات
 قيػػاـكالماديػػة عنػػد مكاكبػػة ىػػذا التطػػكر كال زيػػادة التكػػاليؼ الماليػػة ككػػذلؾ فػػي ،المعمكمػػات كاإلتاػػاات

كقمػة  كالفنيػة بعػض الكظػائؼ اإلداريػةالمػكظفيف فػي فػي  مسػتمرال التقييػركتركزت أيضػان فػي  ،بالتزاماتو
اػػػعكبة ككػػػذلؾ فػػػي المحافظػػػة عمػػػى البيانػػػات كالممفػػػات  اػػػعكبةتركػػػزت فػػػي  ككػػػذلؾ ،الكػػػكادر المدربػػػة
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التطػػػػكر فػػػػي تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات  نتيجػػػػة باػػػػكرة مسػػػػتمرة عمػػػػى أمػػػػاف كسػػػػرية المعمكمػػػػات المحافظػػػػة
 .كاإلتااات

 
 ؟في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالمكارد البشرية يات ستراتيجاما ىي  :رابعالسؤاؿ ال-4.1.1.4

 
المػػػكارد البشػػػرية يات سػػػتراتيجاب الخااػػػة سػػػئمةالدراسػػػة تجػػػاه األ أفػػػرادات إجابػػػ( 4.4يمثػػػؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ )

 .في جامعة القدس المفتكحة المتبعة
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 .في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالمكارد البشرية يات إستراتيج (:4.4) جدوؿ رقـ
متوسط  فقرةال #

 ةجابال
اانحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 ستجابةال

 استراتيجية التعمـ كالتدريب كالتنمية

1 
الجامعة بتطكير األنظمة كالقكانيف كالسياسات بما يتيءـ مع متطمبات  إدارةتقـك 

 العمؿ الجديدة.
 عالي جداً  0.755 4.33

 عالي 0.880 4.20 تطكير قدراتيـ التكنكلكجية.مف الجامعة العامميف  إدارةتمكف  2
 عالي 0.931 4.01 ة الحديثة.اإلداريىناؾ تطكر مستمر لممكارد البشرية لمكاكبة التقنيات  3
لكتركنينظـ آلية ك المكارد البشرية  إدارةتستخدـ  4  عالي جداً  0.629 4.37 .ة عممياكلاة في مز ا 

5 
تشجع إدارة المكارد البشرية البحكث الميدانية التطبيقية لمتعرؼ عمى المشكيت المختمفة إلدارة 

 المكارد البشرية.
 عالي 1.016 3.64

 متوسط 0.985 3.26 .أخرلعبء تدريب العمالة الفائضة عمى كظائؼ المكارد البشرية  إدارةتأخذ  6

7 
التدريبية لمعامميف في ضكء المستجدات  حتياجاتتحديد اإلتقـك إدارة المكرد البشرية ب

 التكنكلكجية كاإلدارية.
 عالي 0.880 3.80

8 
تكنكلكجيا المعمكمات براما تدريب خااة في مجاات تكفر إدارة المكارد البشرية 

 .لمكظفييا تاااتكاإل
 عالي 0.986 3.53

9 
ىناؾ إتااؿ كتكااؿ بيف إدارة المكارد البشرية كاادارات العميا بما يمكنيا مف مكاجية المشكيت 

 كالتحديات بمركنة.
 عالي 0.838 4.13

 تخطيط( ،تاميـ ،عماؿاستراتيجية تككبف المكارد البشرية )تحميؿ األ
 عالي 0.973 3.51 العمؿ عف بعد...( ،تقـك إدارة المكارد البشرية بإدخاؿ أساليب عمؿ جديدة )مثؿ العمؿ المؤقت 10
 عالي 0.851 3.91 ميءمة لمستجدات اإلدارية كالفنية. أكثرىناؾ مركنة في تكايؼ الكظائؼ لتككف  11
 عالي 0.944 4.04 الجامدة.تتبنى الجامعة أسمكب اليياكؿ التنظيمية المرنة بدا مف   12

13 
تقـك إدارة المكارد البشرية بكضع خطط لممستقبؿ لمكاجية التحديات المقبمة)خااة بما يتعمؽ في 

 (.تاااتالتطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
 عالي 0.862 3.95

 اختيار كتكظيؼ كاستقطاب(استراتيجية تككبف المكارد البشرية )
14 

الجامعة بتطكير سياسات اختيار عالية المستكل لممكارد البشرية بما يتيءـ كتحديات تقـك إدارة  
 العار.

 عالي 0.943 3.93

 عالي 0.980 4.00 تتبنى إدارة الجامعة سياسة تعييف ذكم الخبرات كالكفاءات في إدارة المكارد البشرية. 15

 استراتيجية تقدير مستكل األداء
 عالي 0.932 3.89 عممية كحديثة لقياس أداء العامميف. البشرية معاييرتعتمد إدارة المكارد  16

 استراتيجية عيقات العمؿ
17 

بما يساعد في مكاجية التحديات خااة في مجاؿ تكنكلكجيا  يتـ تقييـ البيئة الخارجية لمجامعة
 .تاااتالمعمكمات كاإل

 عالي 0.765 3.97

 كيفية كمسار الترقي استراتيجية
 عالي 0.893 4.05 يعتبر تطكير المسار الكظيفي لمعامميف جزءان مف إستراتيجية إدارة المكارد البشرية. 18
 عالي 0.706 3.92 فقراتجميع ال 
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يات إسػتراتيج اتفػاؽ حػكؿ( عمػى 4.4الػكاردة فػي جػدكؿ رقػـ ) سئمة الدراسة عمى األ أفرادلقد بينت ردكد 
ة عمػى جابحيث بمقت قيمة متكسط اإل ،بنسبة عالية في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالمكارد البشرية 
ضػػػمف المقيػػػاس المسػػػتخدـ فػػػي  عاليػػػة( كىػػػي قيمػػػة 0.706( بػػػانحراؼ معيػػػارم )3.92ىػػػذا المحػػػكر )

 اسػػتراتيجية الػػتعمـ كالتػػدريب كالتنميػػة حػػة تتبػػعك الػػردكد عمػػى أف جامعػػة القػػدس المفت كمػػا بينػػت ،الدراسػػة
 ،تخطػػيط المػػكارد البشػػرية ،تاػػميـ المػػكارد البشػػرية ،عمػػاؿتكػػكبف المػػكارد البشػػرية )تحميػػؿ األاسػػتراتيجية 

اسػػػتراتيجية عيقػػػات ك  اسػػتراتيجية تقػػػدير مسػػتكل األداءك ( اختيػػار كتكظيػػػؼ كاسػػتقطاب المػػػكارد البشػػػريةك 
 إدارة وتسػػتخدم لمػػاذلػؾ ك  ،عاليػػة كعاليػة جػػدان  إسػتجابةبمسػػتكل  كيفيػة كمسػػار الترقػي اسػػتراتيجيةك  العمػؿ

لكتركنيػنظػـ آليػة ك  مػفالمكارد البشرية  مػى ىػذا السػؤاؿ عة جابػبمػح متكسػط اإلحيػث  ة عمميػاكلػاة فػي مز ا 
تطكير األنظمة كالقكانيف مف الجامعة  إدارة بو تقكـكلما  ،عالية إستجابةتعبر عف مستكل  التيك  4.37

تعبػػػر عػػػف مسػػػتكل  التػػػيك  4.33 ةإجابػػػبمتكسػػػط  كالسياسػػػات بمػػػا يػػػتيءـ مػػػع متطمبػػػات العمػػػؿ الجديػػػدة
ة إجابػػػبمتكسػػػط  تطػػػكير قػػػدراتيـ التكنكلكجيػػػة مػػػف الجامعػػػة العػػػامميف إدارةف يتمكػػػك  ،جػػػدان  عاليػػػة إسػػػتجابة
المػػػكارد البشػػػرية  إدارةكتكااػػػؿ بػػػيف  إتاػػػاؿ ككجػػػكد ،عاليػػػة إسػػػتجابةتعبػػػر عػػػف مسػػػتكل  التػػػيك  4.01

تعبػر  التػيك  4.13 ةإجابػبمتكسط  كالتحديات بمركنةكاادارات العميا بما يمكنيا مف مكاجية المشكيت 
بمتكسػط  اليياكؿ التنظيمية المرنة بدا مػف الجامػدة أسمكبالجامعة  كلتبني ،عالية إستجابةعف مستكل 

كاعتبػار تطػكير المسػار الػكظيفي لمعػامميف جػزءان  ،عاليػة إسػتجابةتعبػر عػف مسػتكل  التػيك  4.04ة إجابػ
 ،عاليػػػة إسػػتجابةتعبػػر عػػف مسػػتكل  التػػيك  4.05 ةإجابػػػبمتكسػػط المػػكارد البشػػرية  إدارةية إسػػتراتيجمػػف 
تعبر  التيك  4.01 ةإجاببمتكسط  ة الحديثةاإلداريتطكر مستمر لممكارد البشرية لمكاكبة التقنيات  ككجكد

عػبء تػدريب العمالػة الفائضػة عمػى المكارد البشرية  إدارةأخذ بفيما يتعمؽ ك  ،عالية إستجابةعف مستكل 
 إدارة بقيػػػاـككػػػذلؾ  ،متكسػػػطة إسػػػتجابةتعبػػػر عػػػف مسػػػتكل  التػػػيك  3.26 ةإجابػػػبمتكسػػػط  أخػػػرلكظػػػائؼ 

ة إجابػػبمتكسػػط  العمػػؿ عػػف بعػػد...( ،بإدخػػاؿ أسػػاليب عمػػؿ جديػػدة )مثػػؿ العمػػؿ المؤقػػتالمػػكارد البشػػرية 
بػػراما تػػدريب خااػػة المػػكارد البشػػرية  إدارةتػػكفير كفػػي  ،عاليػػة إسػػتجابةتعبػػر عػػف مسػػتكل  التػػيك  3.51

تعبر عف مسػتكل  التيك  3.53ة إجاببمتكسط  لمكظفييا تاااتفي مجاات تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
البحػػػكث الميدانيػػػة التطبيقيػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى المشػػػكيت المػػػكارد البشػػػرية  إدارةع يتشػػػجك  ،عاليػػػة إسػػػتجابة

جمػاان ك  ،عاليػة إسػتجابةتعبػر عػف مسػتكل  التػيك  3.64ة إجابػبمتكسػط المكارد البشػرية  دارةالمختمفة إل  ا 
 كىػػػي متكسػػػطات 4.33ك  3.51بػػػيف  سػػػؤاان  18مػػػف مجمػػػكع  سػػػؤاان  17ات إجابػػػكقعػػػت متكسػػػطات 

المػكارد إدارة يات سػتراتيجاحػكؿ  يػة بػيف المبحػكثيفعالبنسػبة كجػكد اتفػاؽ  كىذه النتائا تدؿ عمػى ،عالية
 .في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالبشرية 

التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػػكارد  وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة
 كقد تركزت ىػذه ،في جامعة القدس المفتكحة المكارد البشريةإدارة إستراتيجيات  كجكد العديد مفالبشرية 

ف المػكارد البشػرية ياسػتراتيجية تكػك كفػي كالتدريب كالتنميػة  التنظيمي استراتيجية التعمـ في اإلستراتيجيات
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( كاسػػتراتيجية تقػػدير اختيػػار كتكظيػػؼ كاسػػتقطاب المػػكارد البشػػريةتخطػػيط ك ك تاػػميـ ك  ،)تحميػػؿ األعمػػاؿ
 ككػػػػػذلؾ اسػػػػػتراتيجيةكيفيػػػػػة كمسػػػػػار الترقػػػػػي  كاسػػػػػتراتيجية كاسػػػػػتراتيجية عيقػػػػػات العمػػػػػؿ مسػػػػػتكل األداء

سػتراتيجية الحػكافز الماليػةك  الركاتب كاألجكر التعكيضات التي تتمثؿ في استراتيجية سػتراتيجية المزايػا ك  ا  ا 
.بمستكل  العينية كالمزايا الكظيفية  عاؿو

 
مػف  تاػااتكاإلتكنكلكجيػا المعمكمػات  مكاكبػة التطػكر فػيمعكقػات  ما ىي خامسال السؤاؿ 4.1.1.5
 ؟في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية   إدارةيات إستراتيجمنظكر 

 
 مكاكبػػة التطػػكر فػػيمعكقػػات بالخااػػة  سػػئمة الدراسػػة تجػػاه األ أفػػرادات إجابػػ( 4.5يمثػػؿ الجػػدكؿ رقػػـ )

فػػي جامعػػة القػػدس المػػكارد البشػػرية   إدارةيات إسػػتراتيجمػػف منظػػكر  تاػػااتكاإلتكنكلكجيػػا المعمكمػػات 
 .المفتكحة

 
مػػػػف منظػػػػكر  تاػػػػااتكاإلتكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات  مكاكبػػػػة التطػػػػكر فػػػػيمعكقػػػػات  (:4.5جػػػػدوؿ رقػػػػـ )

 .في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية   إدارةيات إستراتيج
 
متوسط  البياف #

 ةجابال
اانحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 ستجابةال

1- 
المعمكمات ىناؾ ضعؼ في اإلمكانات المادية لمجامعة في متابعة التطكر في  تكنكلكجيا 

 .تاااتكاإل
 متوسط 1.153 2.71

2- 
ا يكجد تطكير لسياسات ااختيار كالتعييف في إدارة المكارد البشرية بما يتيءـ كالتطكر 

 .تاااتفي تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
 متوسط 1.128 2.64

 ضعيؼ 1.226 2.57 بتطبيؽ إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية . إىتماـىناؾ عدـ  -3

4- 
يكجد ضعؼ في الكعي عمى ضركرة مكاجية التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات 

 .تاااتكاإل
 ضعيؼ 1.137 2.51

 ضعيؼ 1.260 2.50 .تاااتتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاإللمتابعة ك يكجد ضعؼ في الدعـ الفني  -5

6- 
إدارة المكارد البشرية بما يكازم التطكر في  أعماؿك  ىداؼىناؾ ضعؼ في التخطيط أل

 .تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل
 ضعيؼ 1.137 2.50

7- 
ا تتكفر الككادر البشرية المؤىمة لمقياـ باختيار المكظفيف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات 

 .تاااتكاإل
 ضعيؼ 1.120 2.39

8- 
تتيءـ كالتطكر في تكنكلكجيا يكجد ضعؼ في تطكير السياسات كاانظمة التي 

 .تاااتالمعمكمات كاإل
 ضعيؼ 1.044 2.37

 ضعيؼ 1.191 2.32 إدارة المكارد البشرية. أعماؿا يكجد أسس عممية كحديثة في  -9
 ضعيؼ 1.196 2.22 كجد ربط إلدارة المكارد البشرية باإلدارة العميا.يا  -10
 ضعيؼ 0.985 2.47 فقراتجميع ال 
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مكاكبػة التطػكر ل كجػكد معكقػات( 4.5الكاردة في جدكؿ رقػـ ) سئمة الدراسة عمى األ أفرادلقد بينت ردكد 
فػي جامعػة القػدس المكارد البشرية   إدارةيات إستراتيجمف منظكر  تاااتكاإلتكنكلكجيا المعمكمات  في

( بػانحراؼ معيػارم 2.47ة عمى ىػذا المحػكر )جابحيث بمقت قيمة متكسط اإل ،ضعيفةبنسبة  المفتكحة
ضػػػعؼ اإلمكانػػػات حيػػػث كػػػاف  ،ضػػػمف المقيػػػاس المسػػػتخدـ فػػػي الدراسػػػة ضػػػعيفة( كىػػػي قيمػػػة 0.985)

لمكاكبة التطكر معكقا  كثراأل تاااتالمادية لمجامعة في متابعة التطكر في  تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
تعبػػر  التػػيك  2.71ة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ جابػػحيػػث بمػػح متكسػػط اإل تاػػااتكاإلتكنكلكجيػػا المعمكمػػات  فػػي

المػػكارد  إدارةد تطػػكير سياسػػات ااختيػػار كالتعيػػيف فػػي ك كجػػيميػػو عػػدـ  ،متكسػػطة إسػػتجابةعػػف مسػػتكل 
تعبػػر  التػػيك  2.64ة إجابػػبمتكسػػط  تاػػااتبمػػا يػػتيءـ كالتطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلالبشػػرية 

بمتكسػػط المػػكارد البشػػرية  إدارةيات إسػػتراتيجبتطبيػػؽ  ىتمػػاـاإلعػػدـ ثػػـ  ،متكسػػطة إسػػتجابةعػػف مسػػتكل 
ضػػػعؼ فػػػي الػػػكعي عمػػػى ضػػػركرة كجػػػكد ثػػػـ  ،ضػػػعيفة إسػػػتجابةتعبػػػر عػػػف مسػػػتكل  التػػػيك  2.57 ةإجابػػػ

تعبػػر عػػف مسػػتكل  التػػيك  2.51 ةإجابػػبمتكسػػط  تاػػااتمكاجيػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
 2.22ة إجابػبمتكسػط العميػا  دارةبػاإلالمػكارد البشػرية  دارةد ربػط إلك كجػ عػدـ فيما كػاف ،ضعيفة إستجابة

المػػػكارد  إدارة أعمػػػاؿد أسػػس عمميػػػة كحديثػػػة فػػي ك كجػػػ كعػػػدـضػػعيفة  إسػػػتجابةتعبػػػر عػػف مسػػػتكل  التػػيك 
تػػكفر الكػػكادر البشػػرية كعػػدـ  ،ضػػعيفة إسػػتجابةتعبػػر عػػف مسػػتكل  التػػيك  2.32 ةإجابػػبمتكسػػط البشػػرية 

 2.39ة إجابػػبمتكسػػط  تاػػااتمجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلالمؤىمػػة لمقيػػاـ باختيػػار المػػكظفيف فػػي 
تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات  لمكاكبػػػػة التطػػػػكر فػػػػي معكقػػػػان  األقػػػػؿ ضػػػػعيفة إسػػػػتجابةتعبػػػػر عػػػػف مسػػػػتكل  التػػػػيك 

جمػاان ك  ،في جامعػة القػدس المفتكحػةالمكارد البشرية   إدارةيات إستراتيجمف منظكر  تاااتكاإل يمكػف  ا 
تكنكلكجيػػػػا  فػػػػي مكاكبػػػػة التطػػػػكر فػػػػي ضػػػػعيفة التػػػػأثيرالقػػػكؿ بػػػػاف المعكقػػػػات المػػػػذككرة فػػػػي ىػػػػذا المحػػػػكر 

فػػي  مػػع ضػػركرة عػػدـ تجاىميػػاالمػػكارد البشػػرية   إدارةيات إسػػتراتيجمػػف منظػػكر  تاػػااتكاإلالمعمكمػػات 
فػي جامعػة المػكارد البشػرية  إدارةالتػي تكاجييػا  تاػااتالتحديات في تكنكلكجيا المعمكمػات كاإل مكاجية

حيػػث ظيػػر بػػأف مسػػتكل المعكقػػات ضػػعيؼ مػػف كجيػػة نظػػر المبحػػكثيف كذلػػؾ لكجػػكد  ،القػػدس المفتكحػػة
 مجمكعة مف التحديات في إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.

التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػػكارد  وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة
مػػػف منظػػػكر  كاإلتاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات  مكاكبػػػة التطػػػكر فػػػيمعكقػػػات  كجػػػكد عػػػددو مػػػفالبشػػػرية 

ضػعؼ كقػد تركػزت ىػذه المعكقػات فػي  ،فػي جامعػة القػدس المفتكحػةإستراتيجيات إدارة  المكارد البشرية 
 ،متابعة التطكر في  تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػااتل المخااة لمجامعةكالمالية  اإلمكانات المادية

ـ التطػػػكر فػػػي ئػػػختيػػػار كالتعيػػػيف فػػػي إدارة المػػػكارد البشػػػرية تيلا متطػػػكرة د سياسػػػاتك كجػػػككػػػذلؾ عػػػدـ 
مػف  بتطبيػؽ إسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػريةىتماـ اإلعدـ  ككذلؾ ،تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات

عمػى ضػركرة مكاجيػة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات الكػافي  الػكعيكجكد  ككذلؾ عدـ ،قبؿ الكثيريف
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ختيػػػػار المػػػػكظفيف فػػػػي مجػػػػاؿ تكنكلكجيػػػػا اتػػػػكفر الكػػػػكادر البشػػػػرية المؤىمػػػػة عػػػػدـ  كأخيػػػػران  ،كاإلتاػػػػاات
 .المعمكمات كاإلتااات

 
 (:الفرضيات إختبار) مناقشة وتحميؿ البيانات المتعمقة بفرضيات الدراسة 4.2
 

مكاجيػة تحػديات فػي المكارد البشرية  إدارة ياتستراتيجدكر إلا يكجد : )ىولالفرضية األ  إختبار 4.2.1
 .(في جامعة القدس المفتكحة تاااتالتطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

 
فػػي المػػكارد البشػػرية يات إسػػتراتيج الدراسػػة المتعمػػؽ بػػدكر أسػػئمة ة عمػػى السػػؤاؿ السػػادس مػػف جابػػلا* 

تػـ إجػػراء  ،فػػي جامعػة القػدس المفتكحػػة تاػااتمكاجيػة تحػديات التطػػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػػات كاإل
فػي مكاجيػة تحػديات التطػكر المػكارد البشػرية  إدارة ياتسػتراتيجدكر إلا يكجػد ) ىكلػالفرضية األ إختبار

 الفرضػػية األكلػػى إختبػػاركنتيجػػة  (فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تاػػااتفػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
 ة عمى السؤاؿ السادس.إجابتككف 

 
 تاااتالتحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل بيف رتباطىذه الفرضية تـ احتساب معامؿ اإل ختباركإل

سػػػػتراتيجك المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةالتػػػػي تكاجييػػػػا  المتبعػػػػة فػػػػي جامعػػػػة القػػػػدس المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةيات ا 
بػيف التحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات  إرتبػاطكجػكد  إلى( 4.6جدكؿ رقـ ) تشير القيـ فيك  ،المفتكحة

سػػتراتيجك المػػكارد البشػػرية  إدارةالتػػي تكاجييػػا  تاػػااتكاإل المتبعػػة فػػي جامعػػة المػػكارد البشػػرية  إدارةيات ا 
دالػة إحاػػائية  كذبيرسػكف كلكػف لػيس  إرتبػاطمعامػؿ  إختبػار( حسػب 1860.القػدس المفتكحػة بقيمػة )

مما يعني  ،(0.107حيث بمقت قيمة مستكل المعنكية ) ،(α ≤ 0.05مستكل الدالة اإلحاائية )عند 
فػي مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي المػكارد البشػرية يات ستراتيجدكر إلالفرضية الافرية بعدـ كجكد  قبكؿ

 .في جامعة القدس المفتكحة تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل
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التػي تكاجييػا  تاػااتالتحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلبػيف  رتباطاإل معامؿ :(4.6رقـ )جدكؿ 
ستراتيجك المكارد البشرية  إدارة  .في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالمكارد البشرية  إدارةيات ا 
 

 مستوى المعنوية )بيرسوف( رتباطمعامؿ ال  وراالمح
التي  تاااتالتحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
 0.107 1860. تكاجييا إدارة المكارد البشرية

في جامعة القدس  المتبعة المكارد البشرية إدارةيات إستراتيج
 المفتكحة

 
التػي تكاجييػا  تاااتالتحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلبيف  رتباطكمف خيؿ دراسة معاميت اإل

ستراتيجك المكارد البشرية  إدارة كبيف مجمػؿ  في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالمكارد البشرية  إدارةيات ا 
يتضػ  بػأف ىػذه النتيجػة حيػر منطقيػة كحيػر منسػجمة مػع  ،(3.7)محاكر الدراسة مف خيؿ جدكؿ رقـ 

مكاكبػة التطػكر فػي معكقػات تػـ إضػافة لػذلؾ  ،الدراسة أسئمة التي تـ الحاكؿ عمييا مف تحميؿ نتائا ال
كمتقيػػر ضػػابط مػػف المػػكارد البشػػرية   إدارةيات إسػػتراتيجمػػف منظػػكر  تاػػااتكاإل تكنكلكجيػػا المعمكمػػات

فػػػػي  المتبعػػػػةالمػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةيات سػػػػتراتيجإل(Regression Multiple) نحػػػػداراإل ؿمعامػػػػخػػػػيؿ 
مػػف منظػػكر  تاػػااتكاإل مكاكبػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػاتمعكقػػات ك  جامعػػة القػػدس المفتكحػػة

 تاػااتالتحديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلك  ،كمتقيرات مستقمةالمكارد البشرية   إدارةيات إستراتيج
دكر  مػػدل تػػأثير المعكقػػات فػػي الحػػد مػػف لتحديػػدكذلػػؾ  كمتقيػػر تػػابعالمػػكارد البشػػرية  إدارةالتػػي تكاجييػػا 

فػػي  تاػػااتمكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلفػػي المػػكارد البشػػرية يات إسػػتراتيج
 αعنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية ) ذك دالػة إحاػائية ىنػاؾ تػأثيربػأف  تبيفف ،جامعة القدس المفتكحة

المػكارد يات سػتراتيجككػذلؾ ا تاػااتكاإل مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكماتمعكقات ل (0.05 ≥
 في جامعة القدس المفتكحة. تاااتمكاجية تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلفي البشرية 
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فػي جامعػة القػدس  المتبعةالمكارد البشرية  إدارةيات إستراتيجبيف  نحدارمعاميت اإل (:4.7جدكؿ رقـ )
 إدارةيات إسػتراتيجمػف منظػكر  تاػااتكاإل مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكماتمعكقات ك  المفتكحة

 .المكارد البشرية
 

 مستوى المعنوية نحدارمعامؿ ال  المحور

 0.004 0.262 في جامعة القدس المفتكحة إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة
مف منظكر  تاااتكاإل مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكماتمعكقات 

 المكارد البشرية  إدارةإستراتيجيات 
 
 

0.648 0.000 

 
 % 67 (R) المتعدد رتباطمعامؿ اإل

 % 43.4 (Adjusted R Square) التحديد المعدؿ معامؿ

حيػث  ،المتقيرات المستقمة عمػى المتقيػر التػابع إنحدارقيـ معاميت  إلى( 4.7ككما يشير الجدكؿ رقـ )
ككػػاف مسػػتكل  ،يات كالمعكقػػات عمػػى التػػكاليسػػتراتيجلا (0.648 ،0.262) نحػػداربمقػػت معػػاميت اإل
 ≥ αعنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية )كىػػي قػػيـ ذات دالػػة إحاػػائية  0.05مػػف  أقػػؿالدالػػة لممتقيػػريف 

معكقػات الدراسػة فيمػا يخػص  أسػئمة ات عمػى جابػمتكسػطات اإل و كبػالرحـ مػف أفكىذا يعني أن  (0.05
المػػكارد البشػػرية   إدارةيات إسػػتراتيجمػػف منظػػكر  تاػػااتكاإل مكاكبػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات

فػػي زيػػادة التحػػديات فػػي  ليػػا تػػأثير قػػكم كذك دالػػة إحاػػائيةإٌا أنػػو تبػػيف أف  ،ضػػعيفةكانػػت ذات قيمػػة 
فػػػي المػػػكارد البشػػػرية  إدارةيات إسػػػتراتيجممػػػا يقمػػػؿ أثػػػر  ،تاػػػااتالتطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل
تكنكلكجيػػا  التطػػكر فػػي التحػػديات فػػيبػػيف  رتبػػاطيؤكػػد كجػػكد اإلك  ،مكاجيػػة ىػػذه التحػػديات كلكػػف ا يمقيػػو

سػػتراتيجك المػػكارد البشػػرية  إدارةالتػػي تكاجييػػا  تاػػااتالمعمكمػػات كاإل  المتبعػػةالمػػكارد البشػػرية  إدارةيات ا 
 ،(α ≤ 0.05دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية )بقػػيـ ذات  فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة

عتمػػػػػادك  ان عمػػػػػى ىػػػػػذه النتػػػػػائا يمكػػػػػف رفػػػػػض الفرضػػػػػية الاػػػػػفرية كقبػػػػػكؿ الفرضػػػػػية البديمػػػػػة بكجػػػػػكد دكر ا 
فػػي  تاػػااتفػػي مكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلالمػػكارد البشػػرية يات سػػتراتيجإل

 جامعة القدس المفتكحة.
 )اسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية المتبعػة بػيف المتقيػرات المسػتقمة (R)لمتعػددا رتباطكقد بمح معامؿ اإل

مػف منظػكر  تاػااتمكاكبة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلمعكقات ك  في جامعة القدس المفتكحة
تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات تطػػػػػكر )التحػػػػػديات فػػػػػي  كالمتقيػػػػػر التػػػػػابع (المػػػػػكارد البشػػػػػرية  إدارةإسػػػػػتراتيجيات 

 ،المتقيػراتىذه بيف  قكم إرتباطا يعني كجكد مم% 67 التي تكاجييا إدارة المكارد البشرية( تاااتكاإل
مما يعني أف المتقيػريف المسػتقميف  43.4% (Adjusted R Square)كما بمح معامؿ التحديد المعدؿ ً 
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التطػػكر فػػي مكاكبػػة معكقػػات ك  فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة )اسػػتراتيجيات إدارة المػػكارد البشػػرية المتبعػػة
( يفسػػػراف مػػػا نسػػػبتو المػػػكارد البشػػػرية  إدارةمػػػف منظػػػكر إسػػػتراتيجيات  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل

التػي تكاجييػا إدارة  تاػاات% مف المتقير التابع )التحديات في تطػكر تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل43.4
 ،ذات تػأثير عمػى المتقيػر التػابع رلأخػكىذه نسبة تعتبر مقبكلػة كذلػؾ لكجػكد متقيػرات  ،المكارد البشرية(

 % مف التقير في المتقير التابع.43.4تقمة يفسر ما نسبتو سكبمعنى آخر أف التقير في المتقيرات الم
التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػػكارد  وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة

البشػرية فػي مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات ستراتيجيات المػكارد ادكر البشرية كجكد 
 .متكسطة الى عالية ةبنسب كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة

 
ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالػة اإلحاػائية )  فركؽا يكجد )الفرضية الثانية:  إختبار 4.2.2

α ≤ 0.05 )  تعػزل فػي جامعػة القػدس المفتكحػةالمكارد البشػرية  إدارةكاقع ات المبحكثيف حكؿ إجابفي 
سػػػنكات  ،المسػػػتكل الػػػكظيفي ،الراتػػػب الشػػػيرم ،المؤىػػػؿ العممػػػي ،العمػػػر ،ممتقيػػػرات الديمقرافيػػػة )الجػػػنسل

 .((تاااتكاإل تكنكلكجيا المعمكمات إستخداـالخبرة في 
 

لتحديػد One Way Anova (  (F حػادمتحميػؿ التبػايف األ إختبػارقػيـ  إلػى( 4.8كيشػير الجػدكؿ رقػـ )
 كفقػػان  فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػةالمػػوارد البشػػرية  إدارةواقػػع فػػي اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ  فػػركؽال

ر ديمقرافي عمػى تقيمع العمـ بأنو تـ فحص الفركؽ لكؿ م ،لديمقرافية )الشخاية كالكظيفية(لممتقيرات ا
 ؽ:كالجدكؿ التالي يجمؿ الفر  ،حدة
 

فػي اسػتجابات المبحػكثيف  فػركؽلتحديػد الF)  ) حػادمتحميػؿ التبػايف األ إختبػارقػيـ : (4.8جػدكؿ رقػـ )
 في جامعة القدس المفتوحةالموارد البشرية  إدارةواقع حكؿ 

 
 القرار مستوى المعنوية F إختبارقيمة  المتغير الديمغرافي الرقـ
 فروؽا يوجد  0.984 0.053 العمر بالسنوات 1
 فروؽا يوجد  0.580 0.308 الجنس 2
 فروؽيوجد  0.025 3.296 الراتب األساسي بالدينار األردني 3
 فروؽيوجد  0.006 4.544 المؤىؿ العممي 4
 فروؽيوجد  0.028 3.209 المستوى الوظيفي 5

 إستخداـسنوات الخبرة في  6
 فروؽا يوجد  0.485 0.824 تاااتتكنولوجيا المعمومات وال 
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 ≥ αعنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية ) ذات دالة إحاائية فركؽ(  كجكد 4.8)يبيف الجدكؿ رقـ حيث 
ناتجػة   فػي جامعػة القػدس المفتوحػةالمػوارد البشػرية  إدارةواقػع ات المبحكثيف حكؿ إجابفي  ( 0.05

(  F) حػادمتحميػؿ التبػايف األ ختبػارإلالدالػة اإلحاػائية  حيػث بمػح مسػتكل راتب األساسيالعف متقير 
 أعمػػى) راتػػبكانػػت لاػػال  فئػػة ال فػػركؽتبػػيف أف ال LSD إختبػػاركبػػإجراء  0.05مػػف  أقػػؿكىػػي  0.025

 إدارةواقػػع تػػدرؾ  راتبػػان  عمػػىممػػا يعنػػي إف الفئػػات األ (900-701راتػػب )( عمػػى حسػػاب فئػػة ال900مػػف 
اف الفئػػة  إلػػىراتبػػان كقػػد يعػػزل ذلػػؾ  األقػػؿئػة مػػف الف أكثػػر فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػةالمػػوارد البشػػرية 

 .منابا كخبرة في العمؿ أعمىمؤىين ككذلؾ  أعمى أيضان راتبان ىي  عمىاأل
 

 إدارةواقػع ات المبحكثيف حكؿ إجابذات دالة إحاائية في  فركؽ(  كجكد 4.8يبيف الجدكؿ رقـ )كما ك 
الدالة  حيث بمح مستكل المؤىؿ العمميمتقير ناتجة عف   في جامعة القدس المفتوحةالموارد البشرية 

 LSD إختبػػاركبػإجراء  0.05مػػف  أقػؿكىػػي  0.006(  F) حػادمتحميػؿ التبػػايف األ ختبػػارإلاإلحاػائية 
( عمػػى حسػػاب فئػػة دكتػػكراة ،ماجيسػػتير ،بكػػالكريكس) مؤىػػؿ العممػػيكانػػت لاػػال  فئػػة ال فػػركؽتبػػيف أف ال

المػوارد  إدارةواقػع تػدرؾ  مػؤىين عمميػان  عمػىمما يعنػي إف الفئػات األ مؤىؿ العممي )دبمكـ كمية مجتمع(ال
مػػؤىين عمميػػان كسػػبب ذلػػؾ كاضػػ  فػػي أف  األقػػؿئػػة مػػف الف أكثػػر فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػةالبشػػرية 

 كادراؾ اىميتيا. المكارد البشرية  إدارةمستكل التأىيؿ العممي يضفي بالمعرفة العممية حكؿ 
 إدارةات المبحػكثيف حػكؿ كاقػع إجابذات دالة إحاائية في  فركؽ(  كجكد 4.8كما كيبيف الجدكؿ رقـ )

 حيػػث بمػػح مسػػتكل المسػػتكل الػػكظيفيناتجػػة عػػف متقيػػر   فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػةالمػػكارد البشػػرية 
 إختبػاركبػإجراء  ،0.05مػف  أقػؿكىي  0.028(  F) حادمتحميؿ التبايف األ ختبارإلالدالة اإلحاائية 

LSD فػرع( عمػى حسػاب فئػة المسػتكل /كانت لاال  فئة المستكل الكظيفي )مدير دائػرة فركؽتبيف أف ال
فػػػي المسػػػتكل الػػػكظيفي كخاكاػػػان فئػػػة مػػػدراء  عمػػػىالػػػكظيفي )مكظػػػؼ إدارم( ممػػػا يعنػػػي إف الفئػػػات األ

فػػي  األقػػؿمػػف الفئػػة  أكثػػرفػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة المػػكارد البشػػرية  إدارةالفػػركع كالػػدكائر تػػدرؾ كاقػػع 
مف  كبراأل طيعالكظيفي العالي لديو المعرفة كاإلالمستكل الكظيفي كسبب ذلؾ كاض  في أف المستكل 

عػدـ كجػكد  إلػىشػارت النتػائا أفيمػا  دراؾ اىميتيػا.ا  ك المػكارد البشػرية  إدارةحػكؿ  خػرلبيف المستكيات األ
المػػػػكارد  إدارةكاقػػػػع  حػػػػكؿ( α ≤ 0.05عنػػػػد مسػػػػتكل الدالػػػػة اإلحاػػػػائية ) فػػػػركؽ ذات دالػػػػة إحاػػػػائية

 الجػػػنسك  العمػػػر كىػػػي خػػػرلناتجػػػة عػػػف المتقيػػػرات الديمقرافيػػػة األفػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة البشػػػرية 
 .تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل ستخداـاسنكات الخبرة في ك 
 

ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية  فػركؽا يكجػد ) الفرضػية الثالثػة: إختبار 4.2.3
(α ≤ 0.05 )  في جامعػة  تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـكاقع ات المبحكثيف حكؿ إجابفي
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المسػتكل  ،الراتػب الشػيرم ،المؤىؿ العممػي ،العمر ،ممتقيرات الديمقرافية )الجنسل تعزل القدس المفتكحة
 .((تاااتكاإل تكنكلكجيا المعمكمات إستخداـسنكات الخبرة في  ،الكظيفي

 
فػي اسػتجابات  فػركؽلتحديػد الF)  ) حػادمتحميػؿ التبػايف األ إختبػارقػيـ  إلػى( 4.9الجػدكؿ رقػـ )كيشػير 

 كفقػػػان  فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل إسػػػتخداـواقػػػع المبحػػػكثيف حػػػكؿ 
ديمقرافي عمػى مع العمـ بأنو تـ فحص الفركؽ لكؿ متقير  ،الديمقرافية )الشخاية كالكظيفية(لممتقيرات 

 كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ. ،حدة
فػي اسػتجابات المبحػكثيف  فػركؽلتحديػد الF)  ) حػادمتحميػؿ التبػايف األ إختبػارقػيـ : (4.9جػدكؿ رقػـ )

 .في جامعة القدس المفتكحة تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـكاقع حكؿ 
 القرار المعنويةمستوى  F إختبارقيمة  المتغير الديمغرافي الرقـ
 فركؽا يكجد  0.136 1.906 العمر بالسنوات 1
 فركؽا يكجد  0.260 1.290 الجنس 2
 فركؽيكجد  0.049 2.755 الراتب األساسي بالدينار األردني 3
 فركؽيكجد  0.001 6.291 المؤىؿ العممي 4
 فركؽيكجد  0.003 5.023 المستوى الوظيفي 5

 إستخداـسنوات الخبرة في  6
 تاااتتكنولوجيا المعمومات وال 

 فركؽا يكجد  0.985 0.050

 ≥ αعنػػػد مسػػػتكل الدالػػػة اإلحاػػػائية ) ذات دالػػػة إحاػػػائية فػػػركؽ(  كجػػػكد 4.9كيبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
فػي جامعػة القػدس  تاػااتتكنكلكجيا المعمكمػات كاإل إستخداـات المبحكثيف حكؿ كاقع إجابفي ( 0.05

تحميػؿ التبػايف  ختبػارإلالدالػة اإلحاػائية  حيث بمح مسػتكل راتب األساسيالالمفتكحة ناتجة عف متقير 
كانػت لاػال  فئػة  فػركؽتبػيف أف ال LSD إختبػاركبػإجراء  0.05مػف  أقػؿكىػي  0.049(  F) حػادماأل
تدرؾ  راتبان  عمىف الفئات األأمما يعني  (700-501راتب )( عمى حساب فئة ال900مف  أعمى) راتبال

ف أ إلػىراتبػان كقػد يعػزل ذلػؾ  األقػؿئػة مػف الف أكثػر في جامعة القػدس المفتكحػةالمكارد البشرية  إدارةكاقع 
 .كخبرة في العمؿ منابان  أعمىمؤىين ككذلؾ  أعمى أيضان راتبان ىي  عمىالفئة األ

 
 ≥ αعنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية ) ذات دالػة إحاػائية فركؽ(  كجكد 4.9يبيف الجدكؿ رقـ )كما ك 
في جامعة القدس  تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـات المبحكثيف حكؿ كاقع إجابفي  ( 0.05

تحميػؿ التبػايف  ختبػارإلالدالػة اإلحاػائية  حيػث بمػح مسػتكل المؤىػؿ العممػيالمفتكحة ناتجة عػف متقيػر 
كانػػت لاػػال  فئػػة  فػػركؽتبػػيف أف ال LSD إختبػػاركبػػإجراء  0.05مػػف  أقػػؿكىػػي  0.001( F) حػػادماأل
 مؤىػؿ العممػي )دبمػكـ كميػة مجتمػع(( عمػى حسػاب فئػة الدكتػكراة ،ماجيستير ،بكالكريكس) مؤىؿ العمميال
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فػػي  تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل إسػػتخداـتػػدرؾ كاقػػع  مػػؤىين عمميػػان  عمػػىف الفئػػات األأممػػا يعنػػي 
مػػؤىين عمميػػان كسػػبب ذلػػؾ كاضػػ  فػػي أف مسػػتكل التأىيػػؿ  األقػػؿئػػة مػػف الف أكثػػرجامعػػة القػػدس المفتكحػػة 

 ىميتيا.دراؾ أا  ك المكارد البشرية  إدارةالعممي يضفي بالمعرفة العممية حكؿ 
 

 ≥ αعنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية ) ذات دالػة إحاػائية فركؽ(  كجكد 4.9كما كيبيف الجدكؿ رقـ )
في جامعة القدس  تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـكاقع  ات المبحكثيف حكؿإجابفي  ( 0.05

تحميؿ التبايف  ختبارإلالدالة اإلحاائية  حيث بمح مستكل المستكل الكظيفيالمفتكحة ناتجة عف متقير 
كانػت لاػال  فئػة  فػركؽتبػيف أف ال LSD إختبػاركبإجراء  ،0.05مف  أقؿكىي  0.003(  F) حادماأل

( عمػى حسػاب فئػة المسػػتكل رئػيس قسػػـ ،أكػاديميمسػاعد إدارم أك  ،فػػرع/المسػتكل الػكظيفي )مػدير دائػرة
 إسػػػتخداـفػػػي المسػػػتكل الػػػكظيفي تػػػدرؾ كاقػػػع  عمػػػىالػػػكظيفي )مكظػػػؼ إدارم( ممػػػا يعنػػػي إف الفئػػػات األ

فػػػي المسػػػتكل  األقػػػؿمػػػف الفئػػػة  أكثػػػرفػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل
مػػف بػػيف  كبػػراأل طػػيعالػػكظيفي كسػػبب ذلػػؾ كاضػػ  فػػي أف المسػػتكل الػػكظيفي العػػالي لديػػو المعرفػػة كاإل

 كادراؾ اىميتيا. تاااتحكؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاإل خرلالمستكيات األ
 
 ≥ αعنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػػائية ) عػػدـ كجػكد فػركؽ ذات دالػة إحاػػائية إلػىشػارت النتػائا أفيمػا  

ناتجػة عػف  فػي جامعػة القػدس المفتكحػة تاػااتتكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل إسػتخداـكاقػع  حكؿ ( 0.05
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات  إسػػتخداـسػػنكات الخبػػرة فػػي ك  الجػػنسالعمػػر ك  كىػػي خػػرلالمتقيػػرات الديمقرافيػػة األ

 .تاااتكاإل
 

ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية  فػركؽا يكجػد ) :الفرضػية الرابعػة إختبار 4.2.4
(α ≤ 0.05)  التػػػػي  تاػػػػااتالتحػػػػديات فػػػػي تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كاإلات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ إجابػػػػفػػػػي

 ،العمػر ،ممتقيػرات الديمقرافيػة )الجػنسل تعػزل القػدس المفتكحػة فػي جامعػةالمػكارد البشػرية  إدارةتكاجييا 
 تكنكلكجيػػا المعمكمػػات إسػػتخداـسػػنكات الخبػػرة فػػي  ،المسػػتكل الػػكظيفي ،الراتػػب الشػػيرم ،المؤىػػؿ العممػػي

 .((تاااتكاإل
 

فػي اسػتجابات  فػركؽلتحديػد الF) ) حػادمتحميػؿ التبػايف األ إختبػارقػيـ  إلػى( 4.10كيشير الجدكؿ رقػـ )
فػي المػكارد البشػرية  إدارةالتػي تكاجييػا  تاػااتالتحديات في تكنكلكجيا المعمكمػات كاإلالمبحكثيف حكؿ 

مػػػع العمػػػـ بأنػػػو تػػػـ فحػػػص  ،كفقػػػا لممتقيػػػرات الديمقرافيػػػة )الشخاػػية كالكظيفيػػػة( القػػػدس المفتكحػػػة جامعػػة
 كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ: ،الفركؽ لكؿ متقير ديمقرافي عمى حدة
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في استجابات المبحكثيف  فركؽلتحديد الF) ) حادمتحميؿ التبايف األ إختبارقيـ : (4.10جدكؿ رقـ )
 في جامعةالمكارد البشرية  إدارةالتي تكاجييا  تاااتالتحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلحكؿ 

 القدس المفتكحة.
 

 القرار مستوى المعنوية F إختبارقيمة  المتغير الديمغرافي الرقـ
 فركؽا يكجد  0.773 0.373 العمر بالسنوات 1
 فركؽا يكجد  0.871 0.026 الجنس 2
 فركؽا يكجد  0.958 0.104 الراتب األساسي بالدينار األردني 3
 فركؽا يكجد  0.986 0.048 المؤىؿ العممي 4
 فركؽا يكجد  0.816 0.313 المستوى الوظيفي 5

6 
تكنولوجيا  إستخداـسنوات الخبرة في 

 تاااتالمعمومات وال 
 فركؽا يكجد  0.598 0.630

 
 ≥ αعنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية )ذات دالة إحاػائية  فركؽكجكد  عدـ( 4.10رقـ )يبيف الجدكؿ 

 إدارةالتػي تكاجييػا  تاػااتالتحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل ات المبحكثيف حكؿإجابفي ( 0.05
 ،الراتػب الجػنس، ،المتقيػرات الديمقرافيػة ) العمػر عػفناتجػة  القػدس المفتكحػة في جامعػةالمكارد البشرية 
 ،(تاػػااتكاإل تكنكلكجيػػا المعمكمػػات إسػػتخداـفػػي   سػػنكات الخبػػرة ،المسػػتكل الػػكظيفي ،المؤىػػؿ العممػػي
 إدارةالتػي تكاجييػا  تاػااتالتحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلأىػـ  ىناؾ اتفاؽ حكؿكبالتالي كاف 

 القدس المفتكحة. في جامعةالمكارد البشرية 
 

ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة اإلحاائية  فركؽا يكجد الفرضية الخامسة: ) إختبار 4.2.5
 (α ≤ 0.05 )  فػػي جامعػػة  المتبعػػةالمػػكارد البشػػرية إدارة يات إسػػتراتيجات المبحػػكثيف حػػكؿ إجابػػفػػي

المسػتكل  ،الراتػب الشػيرم ،المؤىؿ العممػي ،العمر ،ممتقيرات الديمقرافية )الجنسل تعزل القدس المفتكحة
 .((تاااتكاإل تكنكلكجيا المعمكمات إستخداـسنكات الخبرة في  ،الكظيفي

 
فػي اسػتجابات  فػركؽلتحديػد الF) ) حػادمتحميػؿ التبػايف األ إختبػارقػيـ  إلػى( 4.11كيشير الجدكؿ رقػـ )

كفقػػا لممتقيػػرات  فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة المتبعػػةالمػػكارد البشػػرية  إدارةيات إسػػتراتيجالمبحػػكثيف حػػكؿ 
 ،مػػع العمػػـ بأنػػو تػػـ فحػػص الفػػركؽ لكػػؿ متقيػػر ديمقرافػػي عمػػى حػػدة ،الديمقرافيػػة )الشخاػػية كالكظيفيػػة(

 كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ:
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فػي اسػتجابات المبحػكثيف  فػركؽلتحديػد الF)  ) حػادمتحميػؿ التبػايف األ إختبػارقػيـ : (4.11جدكؿ رقػـ )
 .في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالمكارد البشرية  إدارةيات إستراتيجحكؿ 

 
 القرار مستوى المعنوية F إختبارقيمة  المتغير الديمغرافي الرقـ
 فركؽا يكجد  0.861 0.250 العمر بالسنوات 1
 فركؽا يكجد  0.054 3.841 الجنس 2
 فركؽيكجد  0.016 3.671 الراتب األساسي بالدينار األردني 3
 فركؽيكجد  0.034 3.044 العمميالمؤىؿ  4
 فركؽيكجد  0.008 4.297 المستوى الوظيفي 5

تكنولوجيا  إستخداـسنوات الخبرة في  6
 تاااتالمعمومات وال 

 فركؽا يكجد  0.877 0.228

 
 ≥ αعنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية ) ذات دالػػة إحاػػائية فػػركؽ(  كجػػكد 4.11كيبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )

المتبعػػػة فػػػي جامعػػػة القػػػدس المػػػكارد البشػػػرية  إدارةيات إسػػػتراتيجات المبحػػػكثيف حػػػكؿ إجابػػػفػػػي  ( 0.05
تحميػؿ التبػايف  ختبػارإلالدالػة اإلحاػائية  حيث بمح مسػتكل الراتب األساسيالمفتكحة ناتجة عف متقير 

كانػػت لاػػال  فئػػة  فػػركؽتبػػيف أف ال LSD إختبػػاركبػػإجراء  0.05مػػف  أقػػؿكىػػي  0.016( F) حػػادماأل
راتبان تدرؾ  عمى( مما يعني أف الفئات األ900-701( عمى حساب فئة الراتب )900مف  أعمىالراتب )

راتبان كقد يعزل  األقؿمف الفئة  أكثرالمتبعة في جامعة القدس المفتكحة المكارد البشرية  إدارةستراتيجيات 
 منابا كخبرة في العمؿ. أعمىمؤىين ككذلؾ  أعمى أيضان راتبان ىي  عمىاف الفئة األ إلىذلؾ 
 

 ≥ αعند مستكل الدالة اإلحاائية )ذات دالة إحاائية  فركؽ(  كجكد 4.11كما كيبيف الجدكؿ رقـ )
المتبعػػػػة فػػػػي جامعػػػػة القػػػػدس المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ سػػػػتراتيجيات إجابػػػػفػػػػي ( 0.05

تحميػؿ التبػايف  ختبػارإلالدالػة اإلحاػائية  حيػث بمػح مسػتكلالمؤىػؿ العممػي المفتكحة ناتجة عػف متقيػر 
كانػت لاػال  فئػة  فػركؽتبػيف أف ال LSD إختبػاركبػإجراء  0.05مػف  أقػؿكىػي  0.034(  F) حػادماأل

ف أبكالكريكس( مما يعني  ،المؤىؿ العممي )دكتكراة( عمى حساب فئة المؤىؿ العممي )دبمكـ كمية مجتمع
المتبعػة فػي جامعػة القػدس المفتكحػة المكارد البشرية  إدارةيات إستراتيجمؤىين عمميان تدرؾ  عمىالفئات األ

مػػؤىين عمميػػان كسػػبب ذلػػؾ كاضػػ  فػػي أف مسػػتكل التأىيػػؿ العممػػي يضػػفي بالمعرفػػة  األقػػؿمػػف الفئػػة  أكثػػر
 كادراؾ اىميتيا. المكارد البشرية  إدارةالعممية حكؿ 
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 ≥ αعند مستكل الدالة اإلحاائية ) ذات دالة إحاائية فركؽ(  كجكد 4.11كما كيبيف الجدكؿ رقـ )
المتبعػػػة فػػػي جامعػػػة القػػػدس المػػػكارد البشػػػرية  إدارةيات إسػػػتراتيجات المبحػػػكثيف حػػػكؿ إجابػػػفػػػي  ( 0.05

تحميؿ التبايف  ختبارإلالدالة اإلحاائية  حيث بمح مستكل المستكل الكظيفيالمفتكحة ناتجة عف متقير 
كانػت لاػال  فئػة  فػركؽتبػيف أف ال LSD إختبػاركبإجراء  ،0.05مف  أقؿكىي  0.008(  F) حادماأل

( عمػػػى حسػػػاب فئػػػة المسػػػتكل الػػػكظيفي أكػػػاديميمسػػػاعد إدارم أك  ،فػػػرع/المسػػػتكل الػػػكظيفي )مػػػدير دائػػػرة
المػػػكارد  إدارةيات إسػػػتراتيجفػػػي المسػػػتكل الػػػكظيفي تػػػدرؾ  عمػػػى)مكظػػػؼ إدارم( ممػػػا يعنػػػي إف الفئػػػات األ

فػػي المسػػتكل الػػكظيفي كسػػبب ذلػػؾ  األقػػؿمػػف الفئػػة  أكثػػرالمتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ة البشػػري
حػكؿ  خػرلمف بيف المستكيات األ كبراأل طيعكاض  في أف المستكل الكظيفي العالي لديو المعرفة كاإل

 كادراؾ اىميتيا. المكارد البشرية  إدارةيات إستراتيج
 
 ≥ αعنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػػائية ) عػػدـ كجػكد فػركؽ ذات دالػة إحاػػائية إلػىفيمػا اشػارت النتػائا  

المتبعػػػة فػػػي جامعػػة القػػػدس المفتكحػػة ناتجػػػة عػػػف المػػػكارد البشػػرية  إدارةيات إسػػتراتيجفػػي حػػػكؿ  ( 0.05
 تكنكلكجيػػا المعمكمػػات إسػػتخداـالجػػنس كسػػنكات الخبػػرة فػػي ك  كىػػي العمػػر خػػرلالمتقيػػرات الديمقرافيػػة األ

 .تاااتكاإل
 

ذات دالػػػػػة إحاػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل الدالػػػػػة  فػػػػػركؽا يكجػػػػػد ) :دسػػػػػةالفرضػػػػػية السا إختبػػػػػار4.2.6 
تكنكلكجيػػػػػا  مكاكبػػػػػة التطػػػػػكر فػػػػػيمعكقػػػػػات ات المبحػػػػػكثيف حػػػػػكؿ إجابػػػػػفػػػػػي  (α ≤ 0.05اإلحاػػػػػائية )
 تعػزل في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية  إدارةيات إستراتيجمف منظكر  تاااتكاإلالمعمكمات 

سػػػنكات  ،المسػػتكل الػػػكظيفي ،الراتػػػب الشػػػيرم ،المؤىػػػؿ العممػػي ،العمػػػر ،ممتقيػػرات الديمقرافيػػػة )الجػػنسل
 .((تاااتكاإل تكنكلكجيا المعمكمات إستخداـالخبرة في 

 
فػي اسػتجابات  فػركؽلتحديػد الF) ) حػادمتحميػؿ التبػايف األ إختبػارقػيـ  إلػى( 4.12كيشير الجدكؿ رقػـ )

يات إسػتراتيجمػف منظػكر  تاػااتمكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلمعكقات المبحكثيف حكؿ 
مػع  ،(كفقا لممتقيرات الديمقرافيػة )الشخاػية كالكظيفيػة في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية   إدارة

 كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ: ،العمـ بأنو تـ فحص الفركؽ لكؿ متقير ديمقرافي عمى حدة
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فػي اسػتجابات المبحػكثيف  فػركؽلتحديػد الF)  ) حػادمتحميػؿ التبػايف األ إختبػارقػيـ : (4.12رقػـ )جدكؿ 
  إدارةيات إسػػػتراتيجمػػػف منظػػػكر  تاػػػااتمكاكبػػػة التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإلمعكقػػػات حػػػكؿ 

 في جامعة القدس المفتكحة.المكارد البشرية 
 

 القرار مستوى المعنوية F إختبارقيمة  المتغير الديمغرافي الرقـ
 فركؽا يكجد  0.902 0.191 العمر بالسنكات 1
 فركؽا يكجد  0.451 0.573 الجنس 2
 فركؽا يكجد  0.647 0.554 الراتب األساسي بالدينار األردني 3
 فركؽا يكجد  0.241 1.430 المؤىؿ العممي 4
 فركؽا يكجد  0.642 0.562 المستكل الكظيفي 5

 إستخداـسنكات الخبرة في  6
 تاااتكاإل تكنكلكجيا المعمكمات

 فركؽا يكجد  0.507 0.783

 
 ≥ α) ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة اإلحاائية فركؽ( عدـ كجكد 4.12كيبيف الجدكؿ رقـ )

مػف  تاػااتات المبحكثيف حكؿ معكقات مكاكبة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلإجابفي ( 0.05
فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة ناتجػػػة عػػػف جميػػػع المتقيػػػرات المػػػكارد البشػػػرية   إدارةيات إسػػػتراتيجمنظػػػكر 

 إسػػتخداـفػػي  الخبػػرةسػػنكات  ،المسػػتكل الػػكظيفي ،المؤىػػؿ العممػػي ،الراتػػب الجػػنس، ،الديمقرافيػػة ) العمػػر
المعكقػػات لمكاكبػػة التطػػكر فػػي ( كبالتػػالي كػػاف ىنػػاؾ اتفػػاؽ حػػكؿ أىػػـ تاػػااتكاإل تكنكلكجيػػا المعمكمػػات

فػػػي جامعػػػة القػػػدس المػػػكارد البشػػػرية   إدارةيات إسػػػتراتيجمػػػف منظػػػكر  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل
 المفتكحة.
ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالػة اإلحاػائية  فركؽا يكجد : )بعةالفرضية السا إختبار 4.2.7

 (α ≤ 0.05)  مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي فػي المكارد البشرية  إدارة دكرات المبحكثيف حكؿ إجابفي
 ،ممتقيػػرات الديمقرافيػػة )الجػػنسل تعػػزل فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل

تكنكلكجيػػا  إسػػتخداـسػػنكات الخبػػرة فػػي  ،المسػػتكل الػػكظيفي ،الراتػػب الشػػيرم ،المؤىػػؿ العممػػي ،العمػػر
 (.(تاااتكاإل المعمكمات

 
ذات دالػػػة إحاػػػائية عنػػػد  فػػػركؽكجػػػكد بالدراسػػػة المتعمػػػؽ  أسػػػئمة ة عمػػػى السػػػؤاؿ السػػػابع مػػػف جابػػػلا *

فػػي المػػكارد البشػػرية  إدارةات المبحػػكثيف حػػكؿ دكر إجابػػ( فػػي α ≤ 0.05مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية )
تعػػػزل  فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة تاػػػااتمكاجيػػػة تحػػػديات التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل

سػػنكات  ،المسػػتكل الػػكظيفي ،الراتػػب الشػػيرم ،المؤىػػؿ العممػػي ،العمػػر ،لممتقيػػرات الديمقرافيػػة )الجػػنس
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ا يكجػػد ) سػػابعةالفرضػػية ال إختبػػارتػػـ إجػػراء  ،(تاػػااتكاإل تكنكلكجيػػا المعمكمػػات إسػػتخداـالخبػػرة فػػي 
ات المبحػكثيف حػكؿ إجابػفػي  (α ≤ 0.05ذات دالة إحاائية عند مسػتكل الدالػة اإلحاػائية ) فركؽ
في جامعػة  تاااتفي مكاجية تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلالمكارد البشرية  إدارة دكر

المسػتكل  ،الراتب الشيرم ،المؤىؿ العممي ،العمر ،ممتقيرات الديمقرافية )الجنسل تعزل القدس المفتكحة
ة إجابػتكػكف  ختبػاركنتيجػة اإل ((تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـسنكات الخبرة في  ،الكظيفي

 .بععمى السؤاؿ السا
 

ات إجابػػفػػي  فػػركؽلتحديػػد الF) ) حػػادمتحميػػؿ التبػػايف األ إختبػػارقػػيـ  إلػػى( 4.13يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ )
مكاجيػػػػة تحػػػػديات التطػػػػكر فػػػػي تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات فػػػػي المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارة دكرالمبحػػػػكثيف حػػػػكؿ 

مػػع العمػػـ  ،كفقػػا لممتقيػػرات الديمقرافيػػة )الشخاػػية كالكظيفيػػة( فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تاػػااتكاإل
 كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ: ،بأنو تـ فحص الفركؽ لكؿ متقير ديمقرافي عمى حدة

 
فػي اسػتجابات المبحػكثيف  فػركؽلتحديػد الF)  ) حػادمتحميػؿ التبػايف األ إختبػارقػيـ : (4.13جدكؿ رقػـ )

فػػي  تاػااتمكاجيػة تحػديات التطػكر فػػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلفػػي المػكارد البشػرية  إدارة دكرحػكؿ 
 .جامعة القدس المفتكحة

 القرار مستوى المعنوية F إختبارقيمة  المتغير الديمغرافي الرقـ
 فركؽا يكجد  0.938 0.136 العمر بالسنكات 1
 فركؽا يكجد  0.679 0.172 الجنس 2
 فركؽا يكجد  0.894 0.203 الراتب األساسي بالدينار األردني 3
 فركؽا يكجد  0.924 0.158 المؤىؿ العممي 4
 فركؽا يكجد  0.744 0.413 المستكل الكظيفي 5

تكنكلكجيا  إستخداـسنكات الخبرة في  6
 تاااتالمعمكمات كاإل

 فركؽا يكجد  0.728 0.435

 
 ذات دالػة إحاػػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػػائية فػركؽعػػدـ كجػكد  إلػى( 4.13الجػدكؿ رقػـ ) يشػير

(α ≤ 0.05 ) مكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي فػػي المػػكارد البشػػرية  إدارة دكرات المبحػػكثيف حػػكؿ إجابػػفػػي
ناتجػػة عػػف جميػػع المتقيػػرات الديمقرافيػػة  فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل

تكنكلكجيػػػا  إسػػػتخداـفػػػي  سػػػنكات الخبػػػرة ،المسػػػتكل الػػػكظيفي ،المؤىػػػؿ العممػػػي ،الراتػػػب الجػػػنس، ،العمػػػر)
مكاجيػػة فػػي المػػكارد البشػػرية  دارةإل دكر كجػػكد ( كبالتػػالي كػػاف ىنػػاؾ اتفػػاؽ حػػكؿتاػػااتكاإل المعمكمػػات

 .في جامعة القدس المفتكحة تاااتكاإلتحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات 



 

 

22: 

 

 إدارةيات سػتراتيجمػف كجػكد دكر إل ىكلػالفرضية األ إختبارما ذيكر سابقان خيؿ كىذه النتيجة تؤكد كذلؾ 
فػػي جامعػػة القػػدس  تاػػااتمكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلفػػي المػػكارد البشػػرية 

 .المفتكحة
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 الفاؿ الخامس
 
 

 والمقترحات النتائج وااستنتاجات والتوايات
 

 النتائج 5.1
 

فػػي جامعػػة  تاػػااتمكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل بيػػافجػػاءت ىػػذه الدراسػػة ل
البحػث  أسػئمة ت الدراسػة عمػى إجابكقد  ،المكارد البشرية  إدارةيات إستراتيجالقدس المفتكحة مف منظكر 

فػي مكاجيػة تحػديات التطػكر المكارد البشػرية  إدارةيات إستراتيجما ىك دكر السؤاؿ الرئيسي "تمثمة في مال
 النتائا التالية: إلىكتكامت  ،"في جامعة القدس المفتكحة تاااتفي تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

 
 :الدراسة أسئمة  إختبار نتائج مناقشة  5.1.1

 
  مػػػكارد البشػػػرية فػػػي جامعػػػة القػػػدس لالسػػػؤاؿ األكؿ )مػػػا كاقػػػع إدارة ا إختبػػػارأكا: مناقشػػػة نتػػػائا

 إدارةكاقػع  ىعمػ ةجابػكسػط اإلقيمػة متارتفػاع  ىػذا السػؤاؿ الػى إختبػارشارت نتائا أ المفتكحة(:
 إستجابةتعبر عف مستكل كىي  4.14حيث بمقت  في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية 

متابعػػة كراػػد الحضػػكر كالقيػػاب  فػػيالمػػكارد البشػػرية  إدارة فيمػػا يتعمػػؽ بػػدكر لمػػاكذلػػؾ  ،عاليػػة
ضػػػبط مػػػف  ،ان إلكتركنيػػػ جػػػازات المػػػكظفيفإراػػػدة أبراػػػد كمتابعػػػة ان ككػػػذلؾ إلكتركنيػػػ لممػػػكظفيف

بػاجراءات نيايػة الخدمػة  أيضػان كلقياميػا  عممية ااجكر كالركاتب كالمكافاىت حسب سمـ الركاتػب
 ،سػػػجيت المػػػكظفيف فػػػي الجامعػػػة بشػػػكؿ كرقػػػيل يػػػاحفظك  ،لممػػػكظفيف حسػػػب قػػػانكف الجامعػػػة

 كفػػركع كدكائػػر الجامعػػة المختمفػػةالمػػكارد البشػػرية  إدارةبػػيف  إلكتركنػػيكتكااػػؿ  إتاػػاؿ كلكجػػكد
 عمى التكالي. (2،4،8،6،1،10)في الفقرات  (4.1) جدكؿ رقـكذلؾ بحسب بيانات 
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  تاػااتتكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل إسػتخداـما كاقع السؤاؿ الثاني ) إختبارثانيان: مناقشة نتائا 
قيمػػػة متكسػػػط  ىػػػذا السػػػؤاؿ الػػػى ارتفػػػاع إختبػػػارأشػػػارت نتػػػائا  فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة(:

حيػػث  فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل إسػػتخداـعمػػى  اإلجابػػة
ضػػػمف المقيػػػاس المسػػػتخدـ فػػػي  عاليػػػة جػػػدان  إسػػػتجابةكالتػػػي تعبػػػر عػػػف مسػػػتكل ( 4.48بمقػػػت )
يكجػد فػي جامعػة القػدس المفتكحػة جيػة مسػئكلة عػف اػيانة كتطػكير البنيػة  لمػاكذلؾ  ،الدراسة

حرص إدارة الجامعة عمى كل ،مؤىمة فنيا لمقياـ بذلؾ تاااتالتحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كاإل
المسػػتخدمة  تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل كلكػػكف ،تاػػااتتطػػكير شػػبكة المعمكمػػات كاإل

امكانيػػػػات لضػػػػماف أمػػػػف كحمايػػػػة إدارة الجامعػػػػة عمػػػػى تػػػػكفير  سػػػػعيكل ،فػػػػي الجامعػػػػة متطػػػػكرة
تكنكلكجيػػػػػػا المعمكمػػػػػػات  إسػػػػػػتخداـمكاكبػػػػػػة لمتطػػػػػػكرات التكنكلكجيػػػػػػة فػػػػػػي  كلكجػػػػػػكد، المعمكمػػػػػػات

الاػػػػػيحيات المعطػػػػػاة لمركػػػػػز تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات  ككػػػػػكف ،مػػػػػف قبػػػػػؿ اإلدارة تاػػػػػااتكاإل
إدارة  سػعيككػذلؾ و دكف أعمالفي الييكؿ التنظيمي لمجامعة تساعده عمى القياـ ب تاااتكاإل

كفػػػي  ،لممعمكمػػػات كالبيانػػػات ضػػػمانان لعػػػدـ فقػػػدانيا أجيػػػزة كانظمػػػة داعمػػػة الجامعػػػة عمػػػى تػػػكفير
 ،فػػي الجامعػػة تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل سػػتخداـاإلدارة العميػػا الػػدعـ المػػالي إلتػػكفير 
كىي متكسطات  (4.59ك  4.39)بيف  التسع  سئمة جميع األات إجابكقعت متكسطات حيث 
 .(4.2) جدكؿ رقـكذلؾ بحسب بيانات  ،ضمف المقياس المستخدـ في الدراسة جدان  عالية

 
 :التحػػػػديات فػػػػي تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات مػػػػا ىػػػػي السػػػػؤاؿ الثالػػػػث ) إختبػػػػار مناقشػػػػة نتػػػػائا ثالثػػػػان

أشػػارت نتػػائا  :(فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػةالمػػكارد البشػػرية  إدارةالتػػي تكاجييػػا  تاػػااتكاإل
 متكسػػط إسػػتجابةعبػػر عػػف مسػػتكل ي الػػذمك  (3.2) مػػحب متكسػػط إجابػػةىػػذا السػػؤاؿ الػػى  إختبػػار

كجكد بعػض  إلىىذا السؤاؿ  إختبارشارت نتائا أحيث  ،ضمف المقياس المستخدـ في الدراسة
فػي جامعػة المػكارد البشػرية  إدارةالتي تكاجييا  تاااتالتحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

 إلػػىيػػؤدم  تاػػااتكاإلالتطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات  كػػكفالقػػدس المفتكحػػة المتمثمػػة فػػي 
 ،ظمتيػا الحاليػةإلػى أنلمكاكبة ىذه التطكرات بادخاليا المكارد البشرية  إدارةتزايد الضقكط عمى 

يػػؤدم ك  ،زيػػادة التكػػاليؼ الماليػػة إلػػى تاػػااتيػػؤدم التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلكمػػا 
التقييػر فػي شػاحمي بعػض الكظػائؼ  إلػى كػذلؾ تاػااتالتطكر في تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل

تػػػػؤخر الكفػػػػاء بمتطمبػػػػات المػػػػكارد البشػػػػرية  دارةمحدكديػػػػة اامكانػػػػات الماديػػػػة إلكألف  ،ةاإلداريػػػػ
 جػػػدكؿ رقػػػـكذلػػػؾ بحسػػػب بيانػػػات  ،تاػػػااتالتطػػػكر الحااػػػؿ فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل

 عمى التكالي. (1،2،3،4)في الفقرات  (4.3)
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 فػػي  المتبعػػةالمػػكارد البشػػرية يات إسػػتراتيجمػػا ىػػي السػػؤاؿ الرابػػع ) إختبػػار رابعػػان: مناقشػػة نتػػائا
 ةجابػػقيمػػة متكسػػط اإلارتفػػاع ىػػذا السػػؤاؿ إلػػى  إختبػػارشػػارت نتػػائا أ :(جامعػػة القػػدس المفتكحػػة

حيػػػث بمقػػػت قيمػػػة  ،فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة المتبعػػػةالمػػػكارد البشػػػرية يات إسػػػتراتيجعمػػػى 
ضػػمف المقيػػػاس المسػػتخدـ فػػػي  عاليػػػةكىػػػي قيمػػة ( 3.92) سػػؤاؿة عمػػى ىػػػذا الجابػػػمتكسػػط اإل

اسػتراتيجية الػتعمـ كالتػدريب كالتنميػة  حػة تتبػعك الردكد أف جامعة القدس المفت كما بينت ،الدراسة
تخطػػيط المػػكارد  ،تاػػميـ المػػكارد البشػػرية ،عمػػاؿاسػػتراتيجية تكػػكبف المػػكارد البشػػرية )تحميػػؿ األ

 ( كاسػػػػتراتيجية تقػػػػدير مسػػػػتكل األداءكاسػػػػتقطاب المػػػػكارد البشػػػػريةاختيػػػػار كتكظيػػػػؼ ك  ،البشػػػػرية
عاليػػة كعاليػػة  إسػػتجابةكيفيػػة كمسػػار الترقػػي بمسػػتكل  كاسػػتراتيجية كاسػػتراتيجية عيقػػات العمػػؿ

 .(4.4جدكؿ رقـ )كما أشارت البيانات في كذلؾ  ،جدان 
 

 مكاكبػػػة التطػػػكر فػػػيالمعكقػػػات فػػػي مػػػا ىػػػي السػػػؤاؿ الخػػػامس ) إختبػػػار خامسػػػان: مناقشػػػة نتػػػائا 
فػػي جامعػػة المػػكارد البشػػرية   إدارةيات إسػػتراتيجمػػف منظػػكر  تاػػااتكاإلتكنكلكجيػػا المعمكمػػات 

فػػي مكاكبػػة كجػػكد بعػػض المعكقػػات ىػػذا السػػؤاؿ إلػػى  إختبػػارشػػارت نتػػائا أ (:القػػدس المفتكحػػة
المػكارد البشػرية   إدارةيات إسػتراتيجمػف منظػكر  تاػااتكاإلتكنكلكجيػا المعمكمػات  التطكر فػي

ضػعؼ اإلمكانػات الماديػة لمجامعػة فػي متابعػة بخااة فيما يتعمػؽ  في جامعة القدس المفتكحة
سياسات ااختيار كالتعيػيف لد تطكير ك كج عدـك  تاااتالتطكر في  تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

عػػدـ ثػػـ  ،تاػػااتبمػػا يػػتيءـ كالتطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلالمػػكارد البشػػرية  إدارةفػػي 
ضػػعؼ فػػي الػػكعي عمػػى ضػػركرة كجػكد ثػػـ المػػكارد البشػػرية  إدارةيات إسػػتراتيجبتطبيػػؽ  ىتمػاـاإل

جػػدكؿ رقػػـ كمػػا أشػػارت البيانػػات فػػي  تاػػااتمكاجيػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
 عمى التكالي. 1،2،3،4في الفقرات  (4.5)

 
 فرضيات الدراسة: إختبارنتائج مناقشة  5.1.2

 
  المػػكارد البشػػرية  إدارة سػػتراتيجياتا دكر ا يكجػػد) :الفرضػػية األكلػػى إختبػػارأكا: مناقشػػة نتػػائا

فػػػػػي جامعػػػػػة القػػػػػدس  تاػػػػػااتمكاجيػػػػػة تحػػػػػديات التطػػػػػكر فػػػػػي تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات كاإلفػػػػػي 
 (.المفتكحة

إلػى كجػكد عيقػة إيجابيػة بػيف  (4.6كمػا فػي الجػدكؿ رقػـ ) بيرسػكف إرتبػاطتشير نتػائا معامػؿ 
التػػػػػػػي تكاجييػػػػػػػا إدارة المػػػػػػػكارد البشػػػػػػػرية  تاػػػػػػػااتالتحػػػػػػػديات فػػػػػػػي تكنكلكجيػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػات كاإل

ستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة فػي جامعػة القػدس المفتكحػة كلكػف ليسػت ذات دالػة  كا 
مكاكبػػة التطػػكر معكقػػات فػػتـ إضػػافة  ،(α ≤ 0.05عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية )إحاػػائية 
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مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة  المػػكارد البشػػرية كمتقيػػر  تاػػااتفػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػػرية المتبعػػة فػي جامعػػة القػػدس  إنحػػدارضػابط مػػف خػػيؿ معامػؿ 

منظػػػػػكر  مػػػػػف تاػػػػػااتمكاكبػػػػػة التطػػػػػكر فػػػػػي تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات كاإلمعكقػػػػػات المفتكحػػػػػة ك 
كالتحػػػديات فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات  ،إسػػػتراتيجيات إدارة  المػػػكارد البشػػػرية كمتقيػػػرات مسػػػتقمة

فتبػيف بػأف ىنػاؾ تػأثير ذك دالػة  ،التي تكاجييا إدارة المػكارد البشػرية كمتقيػر تػابع تاااتكاإل
فػػػي  إلسػػػتراتيجيات المػػػكارد البشػػػرية( α ≤ 0.05عنػػػد مسػػػتكل الدالػػػة اإلحاػػػائية ) إحاػػػائية

  .في جامعة القدس المفتكحة تاااتمكاجية تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
 
 ،ممتقيرات المستقمة عمى المتقيػر التػابعل نحداراإلقيـ معاميت  إلى( 4.7يشير الجدكؿ رقـ )ك 
التػػػي  تاػػػااتتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل التطػػػكر فػػػي التحػػػديات فػػػيبػػػيف  إرتبػػػاطؤكػػػد كجػػػكد تك 

سػػػتراتيجالمػػػكارد البشػػػرية  إدارةتكاجييػػػا  فػػػي جامعػػػة القػػػدس  المتبعػػػةالمػػػكارد البشػػػرية  إدارةيات كا 
عتمػػادك  ،(α ≤ 0.05دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية )بقػػيـ ذات  المفتكحػػة ان ا 

كقبػػػػػػكؿ الفرضػػػػػية البديمػػػػػة بكجػػػػػػكد دكر عمػػػػػى ىػػػػػذه النتػػػػػائا يمكػػػػػػف رفػػػػػض الفرضػػػػػية الاػػػػػفرية 
فػػػػػػي مكاجيػػػػػػة تحػػػػػػديات التطػػػػػػكر فػػػػػػي تكنكلكجيػػػػػػا المعمكمػػػػػػات المػػػػػػكارد البشػػػػػػرية يات سػػػػػػتراتيجا
 في جامعة القدس المفتكحة. تاااتكاإل

بػيف المتقيػرات المسػتقمة  (R)المتعػدد  رتبػاطقػد بمػح معامػؿ اإلف ،(4.7يشير الجدكؿ رقػـ )ككما 
كما بمح معامػؿ التحديػد  ،تقكم بيف ىذه المتقيرا إرتباط% مما يعني كجكد 67كالمتقير التابع 

% مما يعنػي أف المتقيػريف المسػتقميف )اسػتراتيجيات 43.4 (Adjusted R Square) المعدؿ
مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا معكقات ك  في جامعة القدس المفتكحة إدارة المكارد البشرية المتبعة

( يفسػػػراف مػػػا نسػػػبتو المػػػكارد البشػػػرية  إدارةمػػػف منظػػػكر إسػػػتراتيجيات  تاػػػااتالمعمكمػػػات كاإل
التػػػي  تاػػػاات% مػػػف المتقيػػػر التػػػابع )التحػػػديات فػػػي تطػػػكر تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل43.4

ذات تأثير  أخرلكىذه نسبة تعتبر مقبكلة كذلؾ لكجكد متقيرات  ،تكاجييا إدارة المكارد البشرية(
% 43.4تقمة يفسػر مػا نسػبتو سػيػرات المكبمعنى آخر أف التقيػر فػي المتق ،عمى المتقير التابع

 مف التقير في المتقير التابع.
 

  ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل  فػركؽا يكجػد ) :الفرضػية الثانيػة إختبارثانيان: مناقشة نتائا
كاقػػع إدارة المػػكارد البشػػرية فػػي ات المبحػػكثيف حػػكؿ إجابػػفػػي  (α ≤ 0.05الدالػػة اإلحاػػائية )

الراتػب  ،المؤىػؿ العممػي ،العمػر ،ممتقيػرات الديمقرافيػة )الجػنسل تعػزل جامعػة القػدس المفتكحػة
 :((تاػااتتكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل إسػتخداـسػنكات الخبػرة فػي  ،المسػتكل الػكظيفي ،الشيرم

الدالػة ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل  فركؽكجكد  إلى الثانية ةالفرضي إختبارشارت نتائا أ
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فػػي جامعػػة المػػكارد البشػػرية  إدارةات المبحػػكثيف حػػكؿ كاقػػع إجابػػفػػي  (α ≤ 0.05) اإلحاػػائية
( 900مف  أعمىكانت لاال  فئة الراتب ) الراتب األساسيناتجة عف متقير   القدس المفتكحة

لاال  فئة المؤىؿ العممػي  متقير المؤىؿ العمميعف ك  ،(900-701عمى حساب فئة الراتب )
عػف ك  ،حسػاب فئػة المؤىػؿ العممػي )دبمػكـ كميػة مجتمػع( دكتكراة( عمى ،ماجيستير ،)بكالكريكس

فػػرع( عمػػى حسػػاب فئػػة /لاػػال  فئػػة المسػػتكل الػػكظيفي )مػػدير دائػػرة المسػػتكل الػػكظيفيمتقيػػر 
ف الفئػات أممػا يعنػي  ،(4.8الجػدكؿ رقػـ )كذلؾ كما يشػير  ،المستكل الكظيفي )مكظؼ إدارم(

 األقػؿئػة مػف الف أكثػر جامعػة القػدس المفتكحػةفػي المػكارد البشػرية  إدارةكاقػع تدرؾ  راتبان  عمىاأل
شػػارت النتػػائا أفيمػػا  ،كالمسػػتكل الػػكظيفي المؤىػػؿ العممػػيككػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لمتقيػػرم  ،راتبػػان 
 .خرلناتجة عف المتقيرات الديمقرافية األ عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية إلى

 
 :ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل  فركؽا يكجد )  :الفرضية الثالثة إختبارمناقشة نتائا  ثالثًا

تكنكلكجيػػػػػا  إسػػػػػتخداـكاقػػػػػع ات المبحػػػػػكثيف حػػػػػكؿ إجابػػػػػفػػػػػي  (α ≤ 0.05الدالػػػػػة اإلحاػػػػػائية )
 ،ممتقيػػػرات الديمقرافيػػػة )الجػػػنسل تعػػػزل فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة تاػػػااتالمعمكمػػػات كاإل

 إسػػتخداـسػػنكات الخبػػرة فػػي  ،المسػػتكل الػػكظيفي ،الراتػػب الشػػيرم ،المؤىػػؿ العممػػي ،العمػػر
 فػػركؽكجػػكد  إلػػى الفرضػػية الثالثػػة إختبػػارنتػػائا شػػارت أ :((تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل

ات المبحػػػكثيف إجابػػػفػػػي   (α ≤ 0.05) الدالػػة اإلحاػػػائيةعنػػػد مسػػػتكل دالػػة إحاػػػائية ذات 
فػي جامعػػة القػػدس المفتكحػة ناتجػػة عػػف  تاػػااتتكنكلكجيػا المعمكمػػات كاإل إسػػتخداـحػكؿ كاقػػع 

-501( عمػى حسػاب فئػة الراتػب )900مػف  أعمػىلاال  فئة الراتػب ) الراتب األساسيمتقير 
 ،ماجيسػػػػتير ،لاػػػػال  فئػػػػة المؤىػػػػؿ العممػػػػي )بكػػػػالكريكس المؤىػػػػؿ العممػػػػيعػػػػف متقيػػػػر ك  ،(700

سػتكل الػكظيفي المعػف متقيػر ك  ،دكتكراة( عمى حساب فئة المؤىؿ العممػي )دبمػكـ كميػة مجتمػع(
رئػػيس قسػػـ( عمػػى  ،أكػػاديميمسػػاعد إدارم أك  ،فػػرع/لاػػال  فئػػة المسػػتكل الػػكظيفي )مػػدير دائػػرة

ممػػػا   ،(4.9الجػػػدكؿ رقػػػـ )كذلػػػؾ كمػػػا يشػػػير  ،حسػػػاب فئػػػة المسػػػتكل الػػػكظيفي )مكظػػػؼ إدارم(
فػي  تاػااتتكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل إسػتخداـتػدرؾ كاقػع  الراتػبفػي  عمىف الفئات األأيعني 

المؤىػؿ ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتقيػرم  ،الراتبفي  األقؿمف الفئة  أكثرجامعة القدس المفتكحة 
 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية إلػػىشػػارت النتػػائا أفيمػػا  ،كالمسػػتكل الػػكظيفي العممػػي

 شارت النتائا إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات دالػةأفيما  .خرلناتجة عف المتقيرات الديمقرافية األ
 .خرلناتجة عف المتقيرات الديمقرافية األ إحاائية

 
 :ا يكجد فػركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل ) الفرضية الرابعة: إختبارمناقشة نتائا  رابعان

التحػػػػػديات فػػػػػي تكنكلكجيػػػػػا فػػػػػي إجابػػػػػات المبحػػػػػكثيف حػػػػػكؿ  (α ≤ 0.05الدالػػػػػة اإلحاػػػػػائية )
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 تعػػزل القػػدس المفتكحػػة التػػي تكاجييػػا إدارة المػػكارد البشػػرية فػػي جامعػػة تاػػااتالمعمكمػػات كاإل
 ،المسػتكل الػكظيفي ،الراتػب الشػيرم ،المؤىػؿ العممػي ،العمػر ،ممتقيػرات الديمقرافيػة )الجػنسل

 (4.10يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ) ،((تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل إسػػتخداـسػػنكات الخبػػرة فػػي 
فػي ( α ≤ 0.05) دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائيةإلى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات 

التػػي تكاجييػػا إدارة  تاػػااتإجابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ التحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
 .المذككرة أعيه ممتقيرات الديمقرافيةل تعزل المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة

 
 :ذات دالػػة إحاػػػائية عنػػػد  فػػػركؽا يكجػػد ) :الفرضػػية الخامسػػػة إختبػػػارمناقشػػػة نتػػائا  خامسػػان

إسػػػتراتيجيات المػػػكارد ات المبحػػػكثيف حػػػكؿ إجابػػػفػػػي  (α ≤ 0.05مسػػػتكل الدالػػػة اإلحاػػػائية )
 ،العمػػر ،ممتقيػػرات الديمقرافيػػة )الجػػنسل تعػػزل فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة البشػػرية المتبعػػة
تكنكلكجيػػا  إسػػتخداـسػػنكات الخبػرة فػػي  ،الػػكظيفيالمسػػتكل  ،الراتػػب الشػػيرم ،المؤىػؿ العممػػي
عنػػد  (  كجػكد فػركؽ ذات دالػػة إحاػائية4.11يبػػيف الجػدكؿ رقػػـ ): ((تاػااتالمعمكمػات كاإل

فػػػػي إجابػػػػات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ إسػػػػتراتيجيات إدارة  ( α ≤ 0.05مسػػػػتكل الدالػػػػة اإلحاػػػػائية )
المكارد البشرية المتبعة فػي جامعػة القػدس المفتكحػة ناتجػة عػف متقيػر الراتػب األساسػي لاػال  

عػػػف متقيػػػر المؤىػػػؿ ك ( 900-701( عمػػػى حسػػػاب فئػػػة الراتػػػب )900فئػػػة الراتػػػب )أعمػػػى مػػػف 
ؤىػػػؿ العممػػػي )دبمػػػـك كميػػػة العممػػػي لاػػػال  فئػػػة المؤىػػػؿ العممػػػي )دكتػػػكراة( عمػػػى حسػػػاب فئػػػة الم

عػػػف متقيػػػر المسػػػتكل الػػػكظيفي لاػػػال  فئػػػة المسػػػتكل الػػػكظيفي )مػػػدير ك بكػػػالكريكس(  ،مجتمػػػع
مما  ،مساعد إدارم أك أكاديمي( عمى حساب فئة المستكل الكظيفي )مكظؼ إدارم( ،فرع/دائرة

شػرية المتبعػة يعني إف الفئات األعمى في المستكل الػكظيفي تػدرؾ إسػتراتيجيات إدارة المػكارد الب
ككػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة  ،فػي المسػتكل الػكظيفي مػف الفئػة األقػؿ أكثرفي جامعة القدس المفتكحة 

 فيما اشارت النتائا إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية ،كالراتب المؤىؿ العمميلمتقيرم 
 .خرلعف المتقيرات الديمقرافية األناتجة 

 
 :ا يكجػػد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد ) :الفرضػػية السادسػػة إختبػػارمناقشػػة نتػػائا  سادسػػان

مكاكبػة التطػكر معكقات في إجابات المبحكثيف حكؿ  (α ≤ 0.05مستكل الدالة اإلحاائية )
فػػػي مػػػف منظػػػكر إسػػػتراتيجيات إدارة  المػػػكارد البشػػػرية  تاػػػااتكاإلتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات  فػػػي

الراتػب  ،المؤىػؿ العممػي ،العمػر ،الديمقرافيػة )الجػنسممتقيػرات ل تعػزل جامعة القػدس المفتكحػة
 ،((تاػااتتكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل إسػتخداـسنكات الخبػرة فػي  ،المستكل الكظيفي ،الشيرم

إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة  (4.12يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ )
 معكقػات مكاكبػة التطػكر فػي تكنكلكجيػافي إجابات المبحكثيف حػكؿ ( α ≤ 0.05) اإلحاائية
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مػػػف منظػػػكر إسػػػتراتيجيات إدارة  المػػػكارد البشػػػرية فػػػي جامعػػػة القػػػدس  تاػػػااتالمعمكمػػػات كاإل
المتعمقػػة  ختبػػارشػػارت نتػػائا اإلكمػػا كأ ،المػػذككرة أعػػيه ممتقيػػرات الديمقرافيػػةل تعػػزل المفتكحػػة

  إدارةيات إسػتراتيجمػف منظػكر  تاػااتمعكقات مكاكبة التطكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلب
ثػػػر قػػػكم ليػػػا فػػػي زيػػػادة تحػػػديات التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات بكجػػػكد أالمػػػكارد البشػػػرية 

 في مكاجية ىذه التحديات.المكارد البشرية  إدارةيات إستراتيجمما يقمؿ أثر  تاااتكاإل
 

 :ذات دالػػػة إحاػػػائية عنػػػد  فػػػركؽا يكجػػػد ) الفرضػػػية السػػػابعة: إختبػػػارمناقشػػػة نتػػػائا  سػػػابعان
إدارة المػػػػػكارد  دكرات المبحػػػػػكثيف حػػػػػكؿ إجابػػػػػفػػػػػي  (α ≤ 0.05مسػػػػػتكل الدالػػػػػة اإلحاػػػػػائية )

فػي جامعػة القػدس  تاػااتمكاجيػة تحػديات التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلفي البشرية 
 ،الشػػيرمالراتػػب  ،المؤىػػؿ العممػػي ،العمػػر ،ممتقيػػرات الديمقرافيػػة )الجػػنسل تعػػزل المفتكحػػة

 يشػػير (.(تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل إسػػتخداـسػػنكات الخبػػرة فػػي  ،المسػػتكل الػػكظيفي
 ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة اإلحاائية فركؽعدـ كجكد إلى ( 4.13الجدكؿ رقـ )

(α ≤ 0.05 ) مكاجيػػػة تحػػػديات فػػػي المػػػكارد البشػػػرية  إدارة دكرات المبحػػػكثيف حػػػكؿ إجابػػػفػػػي
ناتجػػة عػػف جميػػع  فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تاػػااتفػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلالتطػػكر 

 .المذككرة أعيهالمتقيرات الديمقرافية 
 

 ااستنتاجات -5.2
 

 ة:بناًء عمى نتائج ىذه الدراسة يمكف الخروج بااستنتاجات التالي
 

بمحػػػاكر أداة الخااػػػة  سػػػئمة إجابػػػات أفػػػراد الدراسػػػة تجػػػاه األممخػػػص نتػػػائا ( 5.1يمثػػػؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ )
 كباإلعتماد عمى البيانات فيو يمكف الخركج بالتكايات الخمس التالية: ،الدراسة
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 .بمحاكر أداة الدراسةالخااة  سئمة إجابات أفراد الدراسة تجاه األممخص نتائا  (:5.1جدوؿ رقـ )

 محكر الدراسة الرقـ
متكسط 
 اإلجابة

مستكل 
 ستجابةاإل

 عالي 4.14 المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحةكاقع إدارة  1
 عالي جدان  4.48 كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة 2

3 
التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات التي تكاجييا إدارة المكارد 

 البشرية في جامعة القدس المفتكحة
 متكسط 3.2

 عالي 3.92 استراتيجيات المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة  4

5 
معكقات مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف منظكر 

 إستراتيجيات إدارة  المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة
 ضعيؼ 2.47

 
ات المبحػػكثيف إجابػػفػػي اتفػػاؽ  كجػػكد -(5.1ككمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ) – أظيػػرت النتػػائا  5.2.1
المكظفيف في  لدلد إدراؾ ك كج مما يعني في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية  إدارةكاقع حكؿ 

كىػػذا  ،فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػةالمػػكارد البشػػرية  إدارةمجتمػػع الدراسػػة حػػكؿ نظػػاـ كأىميػػة كرسػػالة 
طػػػػػرؽ ال كمػػػػا اف ،لممبحػػػػػكثيف بشػػػػكؿ عػػػػػاـكضػػػػكح رؤيػػػػػة كرسػػػػالة إدارة المػػػػػكارد البشػػػػرية  يػػػػدؿ عمػػػػػى
 كافية كتؤدم القرض منيا. في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية  إدارةمتعريؼ بالمستخدمة ل

 
ات المبحػػكثيف إجابػػفػػي  اتفػػاؽ كجػػكد -(5.1ككمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ) –أظيػػرت النتػػائا   5.2.2
مما يعني كجػكد إدراؾ  ،في جامعة القدس المفتكحة تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـحكؿ 
سػتخدامالمكظفيف فػي مجتمػع الدراسػة حػكؿ أىميػة ك  لدل فػي  تاػااتات تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلا 

عامػة لػدل المػكظفيف حػكؿ  أجكاءيعني كجكد كبذلؾ ييستنتا أف ىذا اإلدراؾ جامعة القدس المفتكحة 
ستخدامأىمية ك  مؤشػران  يعطػيممػا في جامعة القدس المفتكحة  تاااتات تكنكلكجيا المعمكمات كاإلا 
مكاجيػػة تحػػديات تكنكلكجيػػا  فػػي قػػد يتخػػذ يعنػػييـ م إجػػراءفػػي أ العػػامميف التعامػػؿ مػػع بمركنػػةيػػان إيجاب

  .تاااتالمعمكمات كاإل
 

ات المبحػػكثيف إجابػػفػػي  اتفػػاؽ كجػػكد  -(5.1ككمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ) –أظيػػرت النتػػائا  5.2.3
فػػي المػػكارد البشػػرية  إدارةالتػػي تكاجييػػا  تاػػااتالتحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل أىػػـحػػكؿ 

 إلػىيػؤدم  تاػااتالتطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلأف  المتمثمػة فػي جامعػة القػدس المفتكحػة
كمػا ك انظمتيػا الحاليػة  إلػىلمكاكبة ىذه التطكرات بادخاليػا المكارد البشرية  إدارةتزايد الضقكط عمى 

لػىك  ،زيػادة التكػاليؼ إلىالتطكر  ىذا يؤدم  ،ةاإلداريػفػي شػاحمي بعػض الكظػائؼ المتكقػع التقييػر  ا 
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 تؤخر الكفاء بمتطمبات التطكر الحااػؿ فػيالمكارد البشرية  دارةمحدكدية اامكانات المادية إلكألف 
كالتطػػػكر المػػػكارد البشػػػرية  إدارة إحتياجػػػاتتسػػػاع الفجػػػكة مػػػع الكقػػػت بػػػيف كا ،تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات

تشعر بكجكد ىذه  فئة المبحكثيفنستنتا مف ىذا بأف  ،تاااتالسريع في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
ممػػػا يعنػػي ضػػػركرة العمػػؿ مػػػف قبػػؿ اادارة عمػػػى مكاجيػػة ىػػػذه  ،التحػػديات كقػػػد تمػػس الػػػبعض مػػنيـ

 استراتيجيات ادارة المكارد البشرية. إختبارالتحديات مف خيؿ ما تؤدم إليو نتائا 
 

ات المبحػػكثيف إجابػػفػػي  اتفػػاؽ كجػػكد  -(5.1ككمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ) –أظيػػرت النتػػائا   5.2.4
لتحديات فػي ا يةفي مكاج في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالمكارد البشرية يات إستراتيجدكر  حكؿ

لػػدل المبحػػكثيف ككعػػي عمػػى  عامػػةكبػػذلؾ نسػػتنتا كجػػكد ثقافػػة  ،تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل
المػػػكارد يات بأىميػػػة دكر إسػػػتراتيجالتحػػػديات المػػػذككرة فػػػي الفقػػػرة السػػػابقة  الطريقػػػة المناسػػػبة لمكاجيػػػة

التحػػػػديات فػػػػي تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات  فػػػػي مكاجيػػػػة فػػػػي جامعػػػػة القػػػػدس المفتكحػػػػة المتبعػػػػةالبشػػػػرية 
 مما يساعد في نجاح مكاجية التحديات باكرة كافية. تاااتكاإل

 
ات المبحػػكثيف إجابػػفػػي  اتفػػاؽ كجػػكد -(5.1ككمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ) –أظيػػرت النتػػائا   5.2.5
يات إسػػتراتيجمػػف منظػػكر  تاػػااتكاإلتكنكلكجيػػا المعمكمػػات  مكاكبػػة التطػػكر فػػيمعكقػػات  أىػػـحػػكؿ 
ضػعؼ اإلمكانػات الماديػة لمجامعػة  كالمتمثمػة فػي ،في جامعػة القػدس المفتكحػةالمكارد البشرية   إدارة

سياسػػات ااختيػػار كالتعيػػيف فػػي لد تطػػكير ك كجػػعػػدـ ك فػػي متابعػػة التطػػكر فػػي  تكنكلكجيػػا المعمكمػػات 
 ىتمػػػاـاإلعػػػدـ ك  تاػػػااتيػػػتيءـ كالتطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإلبمػػػا المػػػكارد البشػػػرية  إدارة

ضػػعؼ فػػي الػػكعي عمػػى ضػػركرة مكاجيػػة التطػػكر كجػػكد ك المػػكارد البشػػرية  إدارةيات إسػػتراتيجبتطبيػػؽ 
كالتػػي قػػد يعػػاني  ،نسػتنتا مػػف ىػػذا اإلجمػػاع كضػكح العقبػػات ،تاػػااتفػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل

كبالتػػالي  تاػػااتكاإلتكنكلكجيػػا المعمكمػػات  مكاكبػػة التطػػكر فػػيالتػػي تكاجػػو  ،منيػػا بعػػض المبحػػكثيف
 كضكح العيج ليا.

 
كمػا يشػير ليػا  التاليػة الديمقرافيػة اتمتقير لم عمىلاال  الفئات األتبيف كجكد قاسـ مشترؾ   5.2.6

 :(5.2جدكؿ رقـ )
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 محاكر الدراسة.لتحديد الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ F) ) حادمتحميؿ التبايف األ إختبار : ممخص نتائا(5.2جدكؿ رقـ )

 محاور الدراسة

كاقع إدارة المكارد البشرية 
في جامعة القدس 

 المفتكحة

كاقع إستخداـ 
تكنكلكجيا 
المعمكمات 

كاإلتااات في 
جامعة القدس 

 المفتكحة

التحديات في تكنكلكجيا 
كاإلتااات المعمكمات 

التي تكاجييا إدارة 
المكارد البشرية في 
 جامعة القدس المفتكحة

إستراتيجيات إدارة 
المكارد البشرية 

المتبعة في جامعة 
 القدس المفتكحة

معكقات مكاكبة 
التطكر في 
تكنكلكجيا 
المعمكمات 

كاإلتااات مف 
منظكر إستراتيجيات 

إدارة  المكارد 
البشرية في جامعة 

 حةالقدس المفتك 

دكر إستراتيجيات إدارة المكارد 
البشرية في مكاجية تحديات 

التطكر في تكنكلكجيا 
المعمكمات كاإلتااات في 
 جامعة القدس المفتكحة

 المتغير الديمغرافي

 ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ العمر بالسنوات
 ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ يكجد فركؽا  الجنس

الراتب األساسي بالدينار 
 األردني

 ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ يكجد فركؽ يكجد فركؽ

 فركؽا يكجد  ا يكجد فركؽ يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ يكجد فركؽ يكجد فركؽ المؤىؿ العممي
 ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ يكجد فركؽ يكجد فركؽ المستوى الوظيفي
سنوات الخبرة في 
إستخداـ تكنولوجيا 
 المعمومات والتااات

 ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ ا يكجد فركؽ
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المػكارد البشػرية  إدارةيات سػتراتيجكاالمػكارد البشػرية  إدارةكاقػع ان تػدرؾ راتبػ عمػىالفئات األ  5.2.6.1
سػػتخداـك  فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػةالمتبعػػة  مػػف الفئػػات  أكثػػر تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل ا 
 راتبان. األدنى

 
سػػتراتيجك المػػكارد البشػػرية  إدارةكاقػػع ان تػػدرؾ عمميػػ مػػؤىين  عمػػىالفئػػات األ 5.2.6.2 المػػكارد  إدارةيات ا 
سػػتخداـك  فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػةالمتبعػػة البشػػرية  مػػف  أكثػػر تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل ا 

 ان.عممي مؤىين  الفئات األدنى
 

سػتراتيجك المكارد البشرية  إدارةكاقع تدرؾ  كظيفيالمستكل في ال عمىالفئات األ  5.2.6.3  إدارةيات ا 
ستخداـك  في جامعة القدس المفتكحةالمتبعة المكارد البشرية   أكثر تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل ا 

 .كظيفيالمستكل في ال مف الفئات األدنى
 

)الراتػػػب كالمؤىػػػؿ  يمفػػػت النظػػػر بػػػأف المسػػػتكيات الػػػدنيا مػػػف الفئػػػات ذات المتقيػػػرات الديمقرافيػػػةممػػػا ك 
سػػتراتيجك المػػكارد البشػػرية  إدارةكاقػػع العممػػي كالمسػػتكل الػػكظيفي( لػػدييا ضػػعؼ فػػي إدراؾ   إدارةيات ا 

سػػتخداـك  فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػةالمتبعػػة المػػكارد البشػػرية   ،تاػػااتتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل ا 
 عمى أىمية ىذه اامكر. نستتنا مف ذلؾ بأف ىذه الفئات ينقايا براما التكعية كالتعمـ التنظيمي

 
كبيػػػر فػػػي زيػػػادة  تاػػػااتكاإلتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات  مكاكبػػػة التطػػػكر فػػػيمعكقػػػات  إف تػػػأثير 5.2.7

المػػػكارد  إدارةيات إسػػػتراتيجممػػػا يقمػػػؿ أثػػػر  ،تاػػػااتتحػػػديات التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل
مف المتكقع  أكبرتأثير سمبي يذه المعكقات لنستنتا مف ذلؾ أف  ،في مكاجية ىذه التحدياتالبشرية 

أثػػػر كدكر  مػػػف تحػػػدٌ ك  -(4.7فػػػي جػػػدكؿ رقػػػـ ) المتعػػػدد  نحػػػداركمػػػا دلػػػت عميػػػو نتػػػائا معامػػػؿ اإل–
 إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في مكاجية ىذه التحديات.
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 .التوايات   5.3
 

 بناًء عمى ااستنتاجات التي تـ الخروج بيا مف ىذه الدراسة يمكف وضع التوايات التالية:
 

 مف خيؿ: تاااتكاإلتكنكلكجيا المعمكمات  العمؿ عمى الحد مف معكقات مكاكبة التطكر في  5.3.1
 

المػػػكارد الماليػػػة عػػػف طريػػػؽ زيػػػادة اإليػػػرادات  تقكيػػػةالخطػػػط كالبػػػراما التػػػي مػػػف شػػػأنيا  كضػػػع  5.3.1.1
فػي متابعػة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات   عمى المن  كالمساعدات الخارجيػة عتمادالمحمية كعدـ اإل

 .تاااتكاإل
 

بمػا يػتيءـ كالتطػكر المػكارد البشػرية  إدارةتطكير سياسات ااختيار كالتعييف فػي  العمؿ عمى  5.3.1.2
 .تاااتالمعمكمات كاإلفي تكنكلكجيا 

 
 .المكارد البشرية إدارةيات إستراتيجبتطبيؽ  ىتماـاإل  5.3.1.3

 
الػػػػكعي عمػػػػى ضػػػػركرة مكاجيػػػػة التطػػػػكر فػػػػي تكنكلكجيػػػػا  رفػػػػعتبنػػػػي بػػػػراما كخطػػػػط عمميػػػػة ل  5.3.1.4

 .لدل العامميف تاااتالمعمكمات كاإل
 

 إدارةالتي تكاجييا  تاااتفي تكنكلكجيا المعمكمات كاإل البارزة التحديات العمؿ عمى الحد مف  5.3.2
  مف خيؿ: المفتكحةفي جامعة القدس المكارد البشرية 

 
 دخػػاؿمػػف إ يػػانيمكلتالمػػكارد البشػػرية  دارةالػػدعـ المػػادم كالبشػػرم الكػػافييف إلتػػكفير ضػػركرة   5.3.2.1

 نظمتيا الحالية.أ إلى تاااتفي تكنكلكجيا المعمكمات كاإل ات الحاامةالتطكر 
 

كرسػػػالة إدارة المػػػكارد البشػػػرية  أىػػػداؼعمػػػؿ دراسػػػات ماليػػػة كدراسػػػات جػػػدكل تخػػػص خطػػػط ك  6.4.3.3
 مف الميزانية العامة لمجامعة.المكارد البشرية زيادة حاة لمدالة عمى ضركرة 

 
قنػػػاع تقػػػديـ إحاػػػائيات عػػػف اآلثػػػار السػػػمبية لتػػػدكير العػػػامميف بنسػػػبة عاليػػػة بػػػيف الكظػػػائؼ ا 5.3.2.3

  كالعمؿ عمى تأىيميـ بدان مف تقييرىـ. ةاإلداريفي شاحمي الكظائؼ الثبات  إلىمميؿ اإلدارة العميا ل
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كالتطػكر السػريع المػكارد البشػرية  إدارة إحتياجػاتالفجػكة مػع الكقػت بػيف العمؿ عمى تقمػيص   5.3.2.4
مػػػػف خػػػػيؿ مكاكبػػػػة التطػػػػكر الػػػػدائـ فػػػػي تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات  تاػػػػااتفػػػػي تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كاإل

بالتػػدريب المينػػي المسػػتمر  ىتمػػاـكاإلالمػػكارد البشػػرية  إدارةيات إسػػتراتيجعػػف طريػػؽ تفعيػػؿ  تاػػااتكاإل
عتمادك   .سياسة اابتعاث لمخارج ا 
 

 كػؿ مػف  مػف الػدنيافػي المسػتكيات العػامميف  اتفئ كتحفيز كعيةبت ىتماـاإل ىناؾ ضركرة لزيادة  5.3.3
المػػػكارد البشػػػرية  إدارةالركاتػػػب األساسػػػية لرفػػػع إدراكيػػػـ بكاقػػػع المػػػؤىيت العمميػػػة كالمسػػػتكيات الكظيفيػػػة ك 

سػػػػتخداـك  فػػػي جامعػػػػة القػػػػدس المفتكحػػػةالمتبعػػػػة المػػػكارد البشػػػػرية  إدارةيات إسػػػػتراتيجبكاقػػػع ك  تكنكلكجيػػػػا  ا 
المػػػكارد البشػػػرية  إدارةكمميػػػزات  كاقػػػعدراؾ إ ضػػػعؼ فػػػي لػػػدييـ مػػػف ظيػػػر لمػػػا تاػػػااتالمعمكمػػػات كاإل

سػتراتيجك  سػتخداـك  فػي جامعػة القػدس المفتكحػةالمتبعػة المػكارد البشػرية  إدارةيات ا  تكنكلكجيػا المعمكمػات  ا 
 .في جامعة القدس المفتكحة تاااتكاإل
 

كبالمكااػفات المػكارد البشػرية  إدارةتكاػيؼ بعػض الكظػائؼ ذات العيقػة بػإعادة النظػر فػي    5.3.4
 .تاااتكتركيزىا عمى ميارات التعامؿ مع تكنكلكجيا المعمكمات كاإل ،كالمؤىيت بمف يشقميا

 
المػكارد  إدارةسػكاء فػي الجامعػة أك فػي   عػامميفعند اختيػار ال داءلألكمرنة  تبني معايير عالية  5.3.5
 مف مكاكبة التحكات سريعة التقيير. لتتمكفالبشرية 

 
التػي تكاجػو مكاجيػة التحػديات فػي  ىادكر لػالتاليػة  المػكارد البشػريةيات ستراتيجبا ىتماـزيادة اإل   5.3.6

 :ثر مباشر عمى اتجاىات ككعي العامميفألما ليا مف ك  جامعة القدس المفتكحة
 

 أداءأف تضع بػراما لتقػدير المكارد البشرية  إدارة فعمى ،ركالتدريب المستم ية التعمـإستراتيج  5.3.6.1
العػػػػامميف،  داءكخبػػػػرات عمميػػػػة تمكنيػػػػا مػػػػف التقػػػػدير الاػػػػحي  أل عمػػػػى دراسػػػػات عمميػػػػةالعػػػػامميف مبنيػػػػة 

إسػػتراتيجية الػػتعمـ كالتػػدريب كالكقػػكؼ بشػػكؿ دقيػػؽ عمػػى مسػػتكياتيـ الحقيقيػػة، كالتػػي تبنػػى عمػػى أساسػػيا 
 .كالتنمية

 
 .كرفع الكفاءات كتطكيرىا البشرية ية التنميةستراتيجإ   5.3.6.2

 
أف تامـ البػراما المكارد البشرية  إدارةفمف مياـ  ،داخؿ المنظمة ةمسار الترقيية إستراتيج   5.3.6.3

طيعلتثقيؼ العامميف فػي المنظمػة، ك كالنظـ التعميمية  يػـ عمػى كػؿ جديػد يتعمػؽ بمجػاؿ عمميػـ، فضػي ا 
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ككظػػائؼ  أعمػػاؿميػػاـ ك  داءعػػف تاػػميـ بػػراما التنميػػة المسػػتمرة لتأىيػػؿ العػػامميف كجعميػػـ مسػػتعديف أل
 .تقبؿالمس
 

 مقترحات لمباحث    5.4
 

 بناًء عمى النتائج والتوايات أعاله يتقدـ الباحث بالمقترحات التالية:
 
اسػػتراتيجيات التػػدريب كالتعمػػيـ التنظيمػػي فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تػػربط عمػػؿ دراسػػات خااػػة -أكا

أف ليػذه  النتػائا لما تبػيف مػف ،كمنيا تحدم تطكر التكنكلكجيا بالتحديات المستقبمية التي تكاجو الجامعة
األمػر الػذم يسػاىـ فػي  ،دكر كبير في تعميـ كتبني رؤية كرسالة المنظمة عمػى العػامميف ااستراتيجيات

 مكاجية التحديات التي تكاجو المنظمات كافة.
 

العامة بخاكص عمميات ااختيار  مراجعة كتطكير القكانيف كالتشريعات كاألنظمة كالسياسات -ثانيان 
لجمب كاختيار المكظفيف  ،كالتعييف كالتكظيؼ كااستقطاب كالمكافآت المادية كالمعنكية كالحكافز

 ،المستقبمية المحتممة لجامعة القدس المفتكحة التكنكلكجية ة التحدياتيالمؤىميف القادريف عمى مكاج
التطكر ك  ،عمى الفيـ كالتعامؿ مع التقنيات الحديثة عدـ قدرة الكثير مف المكظفيف كمف ىذه التحديات

ية المادية نمف حيث الب تاااتستخدامات تكنكلكجيا المعمكمات كاإلاحير المتجانس في تكفر ك 
اجة إدخاؿ تكنكلكجيا حك  ،أك بيف الدكائر المختمفة داخؿ المؤسسة ،كالبرمجية سكاء داخؿ الدائرة نفسيا

 ،تفكؽ قدرة المؤسسة عمى مكاكبتيا متسارع الى إمكانيات مادية كبيرةالمعمكمات كمتابعة تطكرىا ال
 .54باإلضافة الى التحديات المذككرة سابقان في افحة 

 
لجامعػػػة القػػػدس أف تسػػػاىـ فػػػي خمػػػؽ ميػػػزة تنافسػػػية  فػػػيالمػػػكارد البشػػػرية دارة إل اإلمكانيػػػة إعطػػػاء -ثالثػػػان 

كذلػؾ قضػايا تتعمػؽ بػالمكارد البشػرية  عمميػة اإلدارة اإلسػتراتيجية كمػا يػرتبط بيػا مػف المفتكحة مف خيؿ
الػذم يقػكـ بػو التنظػيـ  التػي تنمػك مػف داخػؿ المنظمػة كتعكػس مػاناشئة ) إستراتيجيات عف طريؽ اقتراح

مػع  تسػاعدىا فػي التكيػؼ بقػدرات مميػزة جامعةيمكنيا تزكيد ال ،( خااة بجامعة القدس المفتكحةبالفعؿ
 .رالمتقيرات البيئية المعقدة كدائمة التقي
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 والماادر المراجع
 

 .:المراجع العربيةأوا
 

ة في اإلدارية في انع القرارات اإلداريالمعمكمات  تكنكلكجيا: تقييـ دكر (  2005ص )  ،أبو سبت
 -حزة –ااسيمية الجامعة  –الجامعات الفمسطينية في قطاع حزة بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير 

 .فمسطيف
:التنمية البشرية كعيقتيا بمجتمع المعمكمات:إادار خاص محكـ اادر عف (2012ؼ )،حمدأ

 جامعة الدكؿ العربية.-دارةالمجمة العربية لا
كمية األدارة ،األكاديمية العربية بالدنمارؾ،:اجابات إدارة المكارد البشرية(2009) ع،اسماعيؿ

 كاألقتااد.
 مقتااداإل العالـ التقانات كتحديات ظؿ فيالمكارد البشرية  تأىيؿ(: 2004عبد المطيؼ ـ)،أعمر ع
 الجزائر.،كرقمة جامعة-يةقتااداإل كالعمـك الحقكؽ كمية ،الجديد
المجمة العربية  ،الدكؿ العربية كمجتمع المعمكمات، التحديات كالفرص المتاحة"( :" 2010إ )،بعزيز

 .23-22افحة  ،1،الجزائر-ليتااؿ كالتنمية
مكانية تطبيقيا المكارد البشرية "إستراتيجيات إدارة  (:2007) س،بف نمشة لمكاجية تحديات العكلمة كا 

-جامعة نايؼ العربية لمعمـك اامنية ،رسالة دكتكراة في األجيزة المدنية كاألمنية في مدينة الرياض"
 السعكدية.

ة ) دراسة حالة جياز اإلداري عماؿاأل أداءاثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى :  (2004) س،جاد الرب
جامعة السكداف لمعمـك  -رسالة ماجستير، 2003 – 2000شئكف السكدانييف العامميف بالخارج لمفترة 

 .كالتكنكلكجيا

 يةنتاجالعمميات اإل إدارة (:1996جامعة القدس المفتوحة )
 .دارةمبادئ اإل (:2007جامعة القدس المفتوحة )
 عماف،الطبعة الثانية،ةاإلدارية المعمكمات نظما (:2009جامعة القدس المفتوحة )

 )رسالة حير منشكرة(. اإلداريةالشؤكف دائرة (: 2014جامعة القدس المفتوحة )
جميكرية مار -الدار الجامعية،المكارد البشرية ي لتخطيط كتنمية إستراتيج:مدخؿ (2005ر )،حسف

 العربية.



 

 

247 

 

بمؤسسات التعميـ العالي كالبحث  اإلدارم داءتكنكلكجيا المعمكمات كأثرىا عمى األ : (2004) ع،حسف
 .جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا ماجستير، رسالةالعممي في السكداف، 

مكتبة ابف  -الناشر ،الطبعة ااكلى،تكنكلكجيا األداء مف التقييـ إلى التحسيف (:1999ع )،الخزامي
 مار-السمسمة اادارة المعاارة ،سينا لمطبع كالنشر كالتكزيع

 بحث حير منشكر ،أىمية المكارد البشرية في المنشآت ككظائفيا التخااية(:2009) خ،الخضر

دار كائؿ ،ىكلالطبعة األ،في القرف الحادم كالعشريفالمكارد البشرية  إدارة: (2008الاباغ ز) ،درة ع
 األردف.-عماف،لمنشر

 .2013/2014دليؿ جامعة القدس المفتوحة 
مقدـ لنيؿ درجة  بحث ة.لكتركنيتنمية المكارد البشرية كدكرىا في تفعيؿ اإلدارة اإل ـ(:2007ع)،الرشيد

 السعكدية.-جامعة نايؼ العربية لمعمـك اامنية-الماجستير
  كمية عمكـ الحاسب بجامعة اإلماـ -ةالعاممعيد اإلدارة  ،ةلكتركنياإلدارة اإل(:2004ص )،الزىراني

 السعكدية -بف سعكد ااسيمية
دار الفجر لمنشر ،ترجمو عبدالحكيـ الخزامي ،المكارد البشرية ية إستراتيج(:2002ش.)،كوبرا،أ،شاندا

 القاىرة.،كالتكزيع
عمى دراسة ميدانية ،المكارد البشرية تكنكلكجيا المعمكمات عمى  إستخداـاثر (:2010ع)،العتيبي

ة البريطانية العربية لمدراسات كاديمياأل-بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير ،ة الدكلية ااستراليةكاديمياأل
 العميا.

 ااردف./عماف-دار كائؿ ،يإستراتيجالمعاارة بعد المكارد البشرية  إدارة:(2005ع )،عقيمي
ية قتااد" مجمة العمكـ اإلالمكارد البشرية ية إستراتيج(: "فمسفة 2007الساعدي ـ ) ،العنزي س

 .8-7ص ،45ع ،ةاإلداريك 
 مركز ضباط نظر كجية مفالمكارد البشرية مكمات كدكرىا في تنمية عالم إدارة: (2011ع)،القحطاني

دارا جامعة نايؼ العربية -مقدـ لنيؿ درجة الماجستير بحث .الحرس الكطني برئاسة المعمكمات تكا 
 السعكدية.-لمعمـك اامنية

 بنقازم ميناء داخؿالمكارد البشرية  عمى المعمكمات تكنكلكجية إستخداـ اثر )غير محدد(: ؼ،القردوح
 ة العربية البريطانية لمتعميـ العالي.كاديمياأل -رسالة ماجستير -البحرم

الحككمية في المدينة العربية  في ظؿ  دارة: تأثير نظـ المعمكمات عمى اإل( 2005محمد عمي،ع ) 
جامعة  –كمية اليندسة  –الثكرة الرقمية ، بحث مقدـ لممؤتمر المعمارم الدكلي السادس قسـ العمارة 
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 جميكرية مار العربية. –أسيكط
المدخؿ لتحقيؽ ميزة تنافسية لمنظمة القرف -ية لممكارد البشريةستراتيجاإل دارة:اإل(2003) ج،المرسي
 جميكرية مار العربية.-الدار الجامعية،كالعشريفالحادم 
دكر التقنيات الحديثة في رفع كفاءة أداء العامميف في اإلدارة العامة لمخدمات  ـ(:2009ي )،المري
 السعكدية.-جامعة نايؼ العربية لمعمـك اامنية-بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير ،الطبية

المكتبة العارية لمنشر ،المكارد البشرية :الميارات السمككية كالتنظيمية لتنمية (2007ع )،المغربي
 جميكرية مار العربية.-كالتكزيع
يات الدكؿ العربية إقتاادكأىميتيا في  تااؿتكنكلكجيا المعمكمات كاإل(:2011) وآخروف ،ـ ،نوري

 الجزائر.-جامعة حسيبة بف بكعمي الشمؼ ،العالمي الجديد قتاادلمسايرة تحديات اإل
دار  -ىكلالطبعة األ ة كتكنكلكجيا المعمكمات:اإلداري:أساسيات نظـ المعمكمات (2006س) ،ياسيف

 عماف/األردف.–المناىا لمنشر كالتكزيع 
 

 .ثانيًا:المراجع األجنبية
 

-Ananthram، S ،Chan،C (2012) :” Challenges and strategies for global 

human resource executives : perspectives from Canada and the United States 

- Antwip، B & Others، (2007): “Human Resource Development Challenges 

Facing Decentralized Local Governments in Africa: Empirical evidence from 

Ghana “ 

-Certo،S،Peter،J (1993) Strategic Mahagement A focus on Process،second 

edition،Austen Press،Illinois. 

-Sabourin،V (2012) :  Information technology management practices: A 

descriptive analysis of the challenges facing information technology 

managers، University of Québec in Montreal 

 

-Wheelen،T،Hunger،J (2004) Strategic Management and Businuss 

Policy،Ninth Edition، Pearson/ Prentice-Hall، Upper Saddle River 

 

 

 .نترنتمواقع ال  ثالثاٌ:
 
 قنديمجي ع و جنابي ع : ما ىو نظاـ المعمومات المحوسب. -

-http://www.minshawi.com/other/gendelgy.htm ،10 .12.201 1، 11:00 

http://www.minshawi.com/other/gendelgy.htm
http://www.minshawi.com/other/gendelgy.htm
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 حكؿ الجامعة. (:2010)جامعة القدس المفتوحة -
-http://www.qou.edu/homePage/arabic/index.jsp?pageId=135، 
26.23.201 2، 11:00  
 

-New Horizon، education:   تاااتالمعمكمات كاإل تكنكلكجيا 
 
-http://education2015.blogspot.com/2011/05/blog-post_25.html 
)25.10.2014( 

 
 .ية المنظمةإستراتيجودورىا في إنجاز الموارد البشرية  إدارةية إستراتيج ( :2007ـ) ،عيسى

 http://www.alukah.net/Culture/0/913/#ixzz2TgJHl6iY (3/7/2013)- 

 
 ؟الموارد البشرية ية إستراتيج: كيؼ تبني  (2012ـ) ،عيسى

(12/6/2013) 
http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=578&issueNo=20- 

 
 .ة العربية بالدنمارؾكاديمياأل  ،الموارد البشرية إدارة (:2009ع)،اسماعيؿ

-www.ao-academy.org/docs/edarat_mawarad_1512009.doc 

 
 .المكارد البشرية إدارة (:2011أ) ،الكردم

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/249587-(2/6/2013)  

 
 .المكارد البشريةكتنمية  تاااتتقنيات اإل (:2010ز) ،الرماني

-http://www.alukah.net/Web/rommany/0/21404/#ixzz2TgPTNr7t-(3-7-2013)  

 

 .عمى األداء تاااتأثر تكنكلكجيا المعمكمات كاإل :(2005راكع ف ) ،البمخي ـ
-http://www.angelfire.com/al4/m5yemen/resarch-mortada.htm(3-11-2014) 

- http://www.hrdiscussion.com/hr9588.html(9-11-2014) 

 التىظيم  ليمىارد الثشريحالهيكل -

- http://hrinlibya.blogspot.co.il(10-11-2014) 

 
 

http://www.qou.edu/homePage/arabic/index.jsp?pageId=135,3.7.2010
http://www.qou.edu/homePage/arabic/index.jsp?pageId=135,3.7.2010
http://www.qou.edu/homePage/arabic/index.jsp?pageId=135,3.7.2010
http://education2015.blogspot.com/2011/05/blog-post_25.html
http://education2015.blogspot.com/2011/05/blog-post_25.html
http://www.alukah.net/Culture/0/913/#ixzz2TgJHl6iY
http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=578&issueNo=20-
http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=578&issueNo=20-
http://www.ao-academy.org/docs/edarat_mawarad_1512009.doc
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/249587-(2/6/2013)-
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/249587-(2/6/2013)-
http://www.alukah.net/Web/rommany/0/21404/#ixzz2TgPTNr7t-(3-7-2013)-
http://www.angelfire.com/al4/m5yemen/resarch-mortada.htm
http://www.angelfire.com/al4/m5yemen/resarch-mortada.htm
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 المالحؽ:
 

 :ستبانةالرسالة المااحبة لإل( 3.1ممحؽ رقـ )
 
 

 القدس  جامعة
 العميا الدراسات برنامج

 معيد التنمية الريفية المستدامة

 

 الزمالء المحترموف:
 

 وبعد وبركاتو اهلل ورحمة عميكـ السالـ
 الباحػث يتشػرؼ،)مرفقة( بمكجب مكافقة ا.د.يكنس عمرك المحتـر رئيس جامعة القدس المفتكحة عمى اجػراء ىػذا البحػث

فػي جامعػة  تاػااتبعنكاف )مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإل لدراسة إستبانة أيديكـ بيف يضع بأف
برنػػاما  فػػي " الرسػػالة( اسػػتكماؿ متطمبػػات مقػػرر "د البشػػرية المػػكار  إدارةيات إسػػتراتيجالقػػدس المفتكحػػة مػػف منظػػكر 

 ٠القدس بجامعة الدراسات العميا
 : جزئيف المرفقة مف ستبانةاإل اممت البحث مف اليدؼ كلتحقيؽ

 ٠ يةكلاأل البيانات عمى يشتمؿ : كؿاأل الجزء -١
 رئيسة ىي: محاكر خمسة عمى يشتمؿ : الثاني الجزء -٢

 .في جامعة القدس المفتكحةالمكارد البشرية  إدارةكاقع  - أ
 . في جامعة القدس المفتكحة تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل إستخداـكاقع  - ب
القػػػدس  فػػػي جامعػػػةالمػػػكارد البشػػػرية  إدارةالتػػػي تكاجييػػػا  تاػػػااتالتحػػػديات فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل - ج

 .المفتكحة
 .في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالمكارد البشرية  إدارةيات إستراتيج -د
المػكارد البشػػرية   إدارةيات إسػػتراتيجمػػف منظػكر  تاػااتمكاكبػػة التطػكر فػػي تكنكلكجيػا المعمكمػػات كاإلمعكقػات  -ق

 في جامعة القدس المفتكحة.
 الحقؿ في فقرة كؿ ( أماـX)  عيمة بكضع ةجاباإل ثـ ، فقراتوك  محكر كؿ بقراءة التكـر آمي

 في األثر أكبر ليا سيككف كمكضكعية بدقة ستبانةاإل تعبئة في مساىمتؾ أف العمـ مع ، مناسبنا تراه الذم
 إا تستخدـ كلف ، تامة بسرية ستدلي بيا ستعامؿ التي البيانات كأف ، يةإيجاب نتائا عمى الحاكؿ
 ٠ العممي البحث ألحراض

 ، ، ، تعاونكـ حسف لكـ شاكًرا
 عااـ الترتير

 الباحث   
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 الدراسة( أداة) ستبانة( ال3.2ممحؽ رقـ )
 

 جامعة القدس
 معيد التنمية المستدامة

 بعنكاف: "دراسة"
فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة مػػف  تاػػااتمواجيػػة تحػػديات التطػػور فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات وال )

 (الموارد البشرية  إدارةيات إستراتيجمنظور 
مكاجيػة تحػديات فػي المكارد البشرية  إدارةيات إستراتيج دكراممت ىذه ااستمارة لقرض بحثي لقياس 

 في جامعة القدس المفتكحة. تاااتالتطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل
المعمكمػػات الشخاػػية الخااػػة بػػؾ، فػػي حػػيف يحتػػكم  كؿتتضػػمف ااسػػتمارة قسػػميف، يحتػػكم القسػػـ األ 

)أكافػؽ بشػدة( عػف المكافقػة بشػدة عمػى المعمكمػػة  ىكلػ( عبػارة ، تعبػر الخانػة األ 73) القسػـ الثػاني عمػى
 المطركحة في العبارة، كتعبر الخانة األخيرة )ا أكافؽ بشدة( عف الرفض التاـ لمعبارة المطركحة.

 
 .البيانات الخااة بالموظؼ: وؿالقسـ األ 

 ( في مربع العبارة التي تنطبؽ عميؾ:  Xيرجى وضع إشارة )
 أكثرف 50       50مف  أقؿ  -40      40مف  أقؿ-30         30مف  أقؿ-20    العمر بالسنكات-1
 ذكر               أنثى       الجنس-2
الراتػػػػػػػػػب األساسػػػػػػػػػي -3

 بالدينار األردني
 900مف أعمى              701-900        501-700              300-500    

 بكالكريكس           ماجستير          دكتكراه       دبمـك كمية مجتمع        المؤىؿ العممي-4
 فرع        /مدير دائرة    أكاديميمكظؼ إدارم         رئيس قسـ         مساعد إدارم أك       المستكل الكظيفي-5

 حير ذلؾ)حدد( ...................................    
سػػػػنكات الخبػػػػرة فػػػػي -6

تكنكلكجيػػػػػػػػػػػا  إسػػػػػػػػػػػتخداـ
المعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 تاااتكاإل

 أكثرف 15        15مف  أقؿ-10       10مف  أقؿ-5          5مف أقؿ     
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  القسـ الثاني:
  المفتوحةفي جامعة القدس الموارد البشرية  إدارةواقع : وؿالمحور األ 

 الخانة التي تعبر عف رأيؾ في العبارة المطروحة. ( فيXيرجى وضع إشارة )
 
أوافؽ  البياف #

 بشدة
ا أوافؽ  ا أوافؽ أحياناً  أوافؽ

 بشدة
عمػػػػى حفػػػػظ سػػػػجيت المػػػػكظفيف فػػػػي المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةتعمػػػػؿ  -9

 الجامعة بشكؿ كرقي.
     

بػػػدكر متابعػػة كراػػد الحضػػكر كالقيػػػاب المػػكارد البشػػرية  إدارةتقػػـك  -5
 ان.إلكتركنيلممكظفيف 

     

بااشراؼ عمى عمميات المكارد البشرية  إدارةتقـك  -5
 ، التدريب..(.ختبارالتكظيؼ)المقابيت،اإل

     

براد كمتابعة اراػدة اجػازات المػكظفيف المكارد البشرية  إدارةتقـك  -4
 ان.إلكتركني

     

بعقػػػػد دكرات تدريبيػػػػػة متخااػػػػة فػػػػػي المػػػػكارد البشػػػػػرية  إدارةتقػػػػـك  -5
 لمكظفييا.المكارد البشرية 

     

باجراءات نيايػة الخدمػة لممػكظفيف حسػب المكارد البشرية  إدارةتقـك  -6
 قانكف الجامعة.

     

ة بحػؽ اإلدارياجراءات العقكبات بمتابعة المكارد البشرية  إدارةتقـك  -7
 لقكانيف الجامعة.المكظفيف المخالفيف 

     

بضػػػػػػبط عمميػػػػػػة ااجػػػػػػكر كالركاتػػػػػػب المػػػػػػكارد البشػػػػػػرية  إدارةتقػػػػػػـك  -8
 كالمكافاىت حسب سمـ الركاتب.

     

      يا.أعمالبحكسبة كافة المكارد البشرية  إدارةتقـك  9-
      يا بناءا عمى تخطيط مسبؽ.أعمالفي المكارد البشرية  إدارةتسير  10-

كفػػركع المػػكارد البشػػرية  إدارةبػػيف  إلكتركنػػيكتكااػػؿ  إتاػػاؿىنػػاؾ  -11
 كدكائر الجامعة المختمفة.

     

يا مف خػيؿ معرفػة أعمالبعممية تحسيف المكارد البشرية  إدارةتقـك  12-
 التعمـ التنظيمي(.مفيكمة كمتميزة )

     

كااسػتفادة بتحميؿ البيئػة التنظيميػة لمعمػؿ المكارد البشرية  إدارةتقـك  13-
 مف نتائا التحميؿ.

     

عمػػػػى تطبيػػػػؽ المفػػػػاىيـ كالنظريػػػػات المػػػػكارد البشػػػػرية  إدارةتحػػػػرص  -90
 العنار البشرم. إدارةالمعاارة في مجاؿ 

     

جيػػػة اك قسػػػـ متخاػػػص لتػػػدريب المػػػكارد البشػػػرية  إدارةيكجػػػد فػػػي  -92
 العامميف.
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طبيعػة كػؿ كظيفػة داخػؿ الجامعػة  بتحديػدالمكارد البشرية  إدارةتقـك  -91
ككضػػػػع شػػػػركط مػػػػف الػػػػذم يقػػػػـك بيػػػػذه الكظيفػػػػة " المؤىػػػػؿ العممػػػػي 

 كالخبرة العممية "

     

 
 

 في جامعة القدس المفتوحة. تاااتتكنولوجيا المعمومات وال  إستخداـواقع : نيالمحور الثا
 الخانة التي تعبر عف رأيؾ في العبارة المطروحة. ( فيXضع إشارة )

أوافؽ  البياف #
 بشدة

 أحياناً  أوافؽ
ا 
 أوافؽ

ا أوافؽ 
 بشدة

تكنكلكجيػػػػػػا المعمكمػػػػػػات  سػػػػػػتخداـالعميػػػػػػا الػػػػػػدعـ المػػػػػػالي إل دارةتػػػػػػكفر اإل -2
 في الجامعة. تاااتكاإل

     

      المستخدمة في الجامعة متطكرة. تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل -3

تكنكلكجيػا المعمكمػات  إسػتخداـىناؾ مكاكبة لمتطػكرات التكنكلكجيػة فػي  -4
 .دارةمف قبؿ اإل تاااتكاإل

     

يكجػػد فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة جيػػة مسػػئكلة عػػف اػػيانة كتطػػكير  -5
 .تاااتالبنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كاإل

     

في  تاااتالمعمكمات كاإلالجية المسئكلة عف ايانة نظـ تكنكلكجيا  -6
 جامعة القدس المفتكحة مؤىمة فنيا لمقياـ بذلؾ.

     

 تاػػػػااتالجامعػػػػة عمػػػػى تطػػػػكير شػػػػبكة المعمكمػػػػات كاإل إدارةتحػػػػرص  -7
 باستمرار.

     

فػػػي  تاػػػااتالاػػػيحيات المعطػػػاة لمركػػػز تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل -8
 و دكف معكقات.أعمالالييكؿ التنظيمي لمجامعة تساعده عمى القياـ ب

     

امكانيػػػػػات لضػػػػػماف أمػػػػػف كحمايػػػػػة الجامعػػػػػة عمػػػػػى تػػػػػكفير  إدارةتعمػػػػػؿ  -9
 المعمكمات.

     

ة كانظمػػػػة داعمػػػػة لممعمكمػػػػات أجيػػػػز  الجامعػػػػة عمػػػػى تػػػػكفير إدارةتعمػػػػؿ  -:
 كالبيانات ضمانان لعدـ فقدانيا.
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فػي المػكارد البشػرية  إدارةالتي تكاجييػا  تاااتالتحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل المحور الثالث:
 .القدس المفتكحة جامعة

 الخانة التي تعبر عف رأيؾ في العبارة المطروحة. ( فيXيرجى وضع إشارة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

أوافؽ  البياف #
ا أوافؽ  ا أوافؽ أحيانان  أوافؽ بشدة

 بشدة
تزايػػػد  إلػػػى تاػػػااتيػػػؤدم التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل -9

لمكاكبػػػػػػة ىػػػػػػذه التطػػػػػػكرات المػػػػػػكارد البشػػػػػػرية  إدارةالضػػػػػػقكط عمػػػػػػى 
 انظمتيا الحالية. إلىبادخاليا 

     

زيػػػادة  إلػػػى تاػػػااتيػػػؤدم التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل -5
 التكاليؼ المالية.

     

اػػعكبة  إلػػى تاػػااتيػػؤدم التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل -5
 المحافظة عمى البيانات كالممفات باكرة مستمرة.

     

التقييػػر  إلػػى تاػااتيػؤدم التطػػكر فػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل -0
 ة.اإلداريفي شاحمي بعض الكظائؼ 

     

تػػػؤخر الكفػػػاء المػػػكارد البشػػػرية  دارةمحدكديػػػة اامكانػػػات الماديػػػة إل -2
المعمكمػػػػػػػػػػات بمتطمبػػػػػػػػػػات التطػػػػػػػػػػكر الحااػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي تكنكلكجيػػػػػػػػػػا 

 .تاااتكاإل

     

ىناؾ قمة في الكفاءات )الككادر( المدربة التػي يمكنيػا التعامػؿ مػع  -1
المػػػكارد  إدارةفػػػي  تاػػػااتالتطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاإل

 .البشرية 

     

اػػعكبة  إلػػى تاػػااتيػػؤدم التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإل -7
 المحافظة عمى اماف كسرية المعمكمات الشخاية لمعامميف.

     

المػػػػػكارد البشػػػػػرية  إدارة إحتياجػػػػػاتتتسػػػػػع الفجػػػػػكة مػػػػػع الكقػػػػػت بػػػػػيف  -8
 .تاااتكالتطكر السريع في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

     

جػػرهاء التطػػكر فػػي المػػكارد البشػػرية  إدارةفػػي  يكجػػد مقاكمػػة لمتقييػػر -9
 .تاااتالمعمكمات كاإلتكنكلكجيا 
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 .في جامعة القدس المفتكحة المتبعةالمكارد البشرية  إدارةيات إستراتيج: المحكر الرابع
 الخانة التي تعبر عف رأيؾ في العبارة المطروحة. ( فيXضع إشارة )

أوافؽ  البياف #
 ا أوافؽ أحيانان  أوافؽ بشدة

ا أوافؽ 
 بشدة

الجامعػػة بتطػػكير األنظمػػة كالقػػكانيف كالسياسػػات بمػػا يػػتيءـ  إدارةتقػػـك  -9
 مع متطمبات العمؿ الجديدة.

     

      تطكير قدراتيـ التكنكلكجية.مف الجامعة العامميف  إدارةتمكف  -5
الجامعػػػة بتطػػػكير سياسػػػات اختيػػػار عاليػػػة المسػػػتكل لممػػػكارد  إدارةتقػػػـك  -5

 البشرية بما يتيءـ كتحديات العار.
     

بكضػع خطػط لممسػتقبؿ لمكاجيػة التحػديات المػكارد البشػرية  إدارةتقػـك  -0
المقبمة)خااػػػػػة بمػػػػػا يتعمػػػػػؽ فػػػػػي التطػػػػػكر فػػػػػي تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات 

 (.تاااتكاإل

     

ميءمػة لممسػتجدات  أكثػرىناؾ مركنػة فػي تكاػيؼ الكظػائؼ لتكػكف  -2
 ة كالفنية.اإلداري

     

      اليياكؿ التنظيمية المرنة بدا مف الجامدة. أسمكبتتبنى الجامعة  -1
بإدخػػاؿ أسػػاليب عمػػؿ جديػػدة )مثػػؿ العمػػؿ المػػكارد البشػػرية  إدارةتقػػـك  -7

 العمؿ عف بعد...( ،المؤقت
     

بػػػػػػراما تػػػػػػدريب خااػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػاات المػػػػػػكارد البشػػػػػػرية  إدارةتػػػػػػكفر  -8
 .لمكظفييا تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل

     

عػػػػػبء تػػػػػدريب العمالػػػػػة الفائضػػػػػة عمػػػػػى المػػػػػكارد البشػػػػػرية  إدارةتأخػػػػػذ  -9
 .أخرلكظائؼ 

     

ة اإلداريػػػػػىنػػػػػاؾ تطػػػػػكر مسػػػػػتمر لممػػػػػكارد البشػػػػػرية لمكاكبػػػػػة التقنيػػػػػات  -91
 الحديثة.

     

لكتركنينظـ آلية ك المكارد البشرية  إدارةتستخدـ  -99       .ة عممياأكلة في مز ا 
البحػكث الميدانيػة التطبيقيػة لمتعػرؼ عمػى المكارد البشػرية  إدارةتشجع  -95

 .المكارد البشرية  دارةالمشكيت المختمفة إل
     

 أداءعمميػػػػػػة كحديثػػػػػػة لقيػػػػػػاس  معػػػػػػاييرالمػػػػػػكارد البشػػػػػػرية  إدارةتعتمػػػػػػد  -95
 العامميف.

     

كاادارات العميػا بمػػا المػكارد البشػػرية  إدارةكتكااػؿ بػػيف  إتاػػاؿىنػاؾ  -90
 يمكنيا مف مكاجية المشكيت كالتحديات بمركنة.

     

التدريبيػػة لمعػػامميف فػػي  حتياجػػاتتحديػػد اإلالمػػكرد البشػػرية ب إدارةتقػػـك  -92
 ة.اإلداريضكء المستجدات التكنكلكجية ك 

     

بمػا يسػاعد فػي مكاجيػة التحػديات  يػتـ تقيػيـ البيئػة الخارجيػة لمجامعػة -91
 ..تاااتالمعمكمات كاإلخااة في مجاؿ تكنكلكجيا 
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فػي المكارد البشػرية   إدارةيات إستراتيجمف منظكر  تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإلمكاكبة التطكر في : معكقات خامسالمحكر ال
 جامعة القدس المفتكحة.

 الخانة التي تعبر عف رأيؾ في العبارة المطروحة. ( فيXضع إشارة )
أوافػػػػؽ  البياف #

 بشدة
اأوافػػػػؽ  ا أوافؽ أحيانان  أوافؽ

 بشدة
لمجامعػػػة فػػػي متابعػػػة التطػػػكر فػػػػي  ىنػػػاؾ ضػػػعؼ فػػػي اإلمكانػػػات الماديػػػػة  -9

 .تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل
     

تطبيػػػػؽ تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات لمتابعػػػػة ك يكجػػػػد ضػػػػعؼ فػػػػي الػػػػدعـ الفنػػػػي  -5
 ..تاااتكاإل

     

      .المكارد البشرية  إدارةيات إستراتيجبتطبيؽ  إىتماـىناؾ عدـ  -5
التطػػػكر فػػػي تكنكلكجيػػػا يكجػػػد ضػػػعؼ فػػػي الػػػكعي عمػػػى ضػػػركرة مكاجيػػػة  -0

 .تاااتالمعمكمات كاإل
     

      .المكارد البشرية  إدارة أعماؿا يكجد أسس عممية كحديثة في  -2
يكجػػد ضػػعؼ فػػي تطػػكير السياسػػات كاانظمػػة التػػي تػػتيءـ كالتطػػكر فػػي  -1

 .تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل
     

بمػا المػكارد البشػرية  إدارةا يكجد تطكير لسياسات ااختيػار كالتعيػيف فػي  -7
 .تاااتيتيءـ كالتطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

     

بمػػػا المػػػكارد البشػػػرية  إدارة أعمػػػاؿك  ىػػػداؼىنػػػاؾ ضػػػعؼ فػػػي التخطػػػيط أل -8
 .تاااتيكازم التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإل

     

      العميا. دارةباإلالمكارد البشرية  دارةإل كجد ربطيا  -9
ا تتػػػكفر الكػػػكادر البشػػػرية المؤىمػػػة لمقيػػػاـ باختيػػػار المػػػكظفيف فػػػي مجػػػاؿ  91

 .تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإل
     

 

 ؟ اذكرها مه فضيك;أخريأيح معىقاخ 

.................................................................................................................................................. 

يمكػػف تطبيقيػا فػػي جامعػػة القػدس المفتكحػػة  لمكاجيػػة المػػكارد البشػرية  دارةإل أخػػرليات إسػتراتيجاعتقػػادؾ ىػؿ ىنػػاؾ  فػي
 ؟ تاااتكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلالتط

.................................................................................................................. 
 إضافتيا؟ تكد تعميقات أك ميحظات

…………………………………….……….………………………………………………… 
 لباحثا  /الترتيرعااـ       اشكر لكـ حسف تعاكنكـ

 إدارةالجامعة سياسػة تعيػيف ذكم الخبػرات كالكفػاءات  فػي  إدارةتتبنى  -97
 .المكارد البشرية 

     

 إدارةية إسػػػتراتيجيعتبػػػر تطػػػكير المسػػػار الػػػكظيفي لمعػػػامميف جػػػزءا مػػػف  -98
 .المكارد البشرية 

     



 

 

257 

 

 المحكموف( :3.3ممحؽ رقـ )
 
 التخاص مكاف العمؿ ااسـ #
 أعماؿ إدارة ااردف/جامعة الزرقاء د.ابراىيـ خريس 1
 أعماؿ إدارة جامعة القدس المفتكحة د.عطية مام  2
 أعماؿ إدارة جامعة القدس المفتكحة د.فت  اهلل حانـ 3
 إقتااد جامعة القدس المفتكحة د.يكنس جعفر 4
 أعماؿ إدارة كزارة الحكـ المحمي د.حسيف عبد القادر 5
 حاسكب جامعة القدس المفتكحة د.يكسؼ أبك زر 6
 تسكيؽ جامعة النجاح الكطنية د.مجيد مناكر 7
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