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الىػػداء
أىدي ىذا الجيد إلى :
-

جامعة القدس المفتوحة بكافة موظفييا.

-

أسرتي وأبنائي.

-

أساتذتي ومشرفي.

-

إدارة وموظفي برنامج التنمية الريفية المستدامة في جامعة القدس.

-

كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا البحث.

الباحث :عااـ عبكدم ترتير

إقرار
أقر أنا معد الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس ،لمقرر"الرسالة" ،كأنيا نتيجة أبحاثي الخااة باستثناء

ما تـ اإلشارة إليو حيثما كرد ،كأف ىذه الدراسة اك أم جزوء منيا لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا ألية جامعة أك

معيد آخر.
التكقيع ...........................:
عااـ عبكدم محمد ترتير
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أ

شكر وتقدير وعرفاف
يسرني أف أتقدـ بأاػدؽ الشػكر كالتقػدير كجميػؿ العرفػاف لكػؿ مػف سػاىـ كقػدـ الػدعـ إلتمػاـ
ىذه الدراسة كأخص بالذكر الدكتكر عزمي األطرش مػدير برنػاما التنميػة الريفيػة المسػتدامة
المحترـ كجامعة القدس كعمادة الدراسات العميا ،كما كأتقػدـ بػكافر اامتنػاف كالشػكر كالتقػدير
لألخ الدكتكر مركاف دركيش المشرؼ عمى ىذه الدراسة كالدكتكر رشيد الجيكسي.
كأشكر كؿ مف ساىـ فػي إتمػاـ ىػذه الد ارسػة كأخػص بالػذكر زميئػي مػكظفي جامعػة القػدس
المفتكحة كخاكاان الذيف ساعدكا في جمع البيانات اليزمة ليذه الدراسة.

الباحث

ب

التعريفات
جامعػػة القػػدس المفتوحػػة :ىػػي مؤسسػػة عامػػة حيػػر ربحيػػة لمتعمػػيـ العػػالي فػػي فمسػػطيف كانػػت انطيقتيػػا
األكلى مف القدس ،تتمتع بشخاية اعتباريػة ذات اسػتقيؿ إدارم ،كتعمػؿ عمػى تقػديـ خػدماتيا التعميميػة
بإستخداـ نظاـ التعمـ المفتكح(.دليؿ جامعة القدس المفتكحة.)2014/2013 ،
الموارد البشرية :ىي جميع الناس الذيف يعممكف في المنظمة رؤساء كمرؤكسيف ،كالػذيف جػرل تػكظيفيـ
فيي ػػا ألداء كاف ػػة كظائفي ػػا كأعمالي ػػا تح ػػت مظم ػػة الثقاف ػػة التنظيمي ػػة كمجمكع ػػة م ػػف الخط ػػط كاإلجػ ػراءات
كالسياسات في سبيؿ تحقيؽ رسالتيا كأىداؼ إستراتيجيتيا المستقبمية(.عقيمي،ع)2005 ،

الدارة :اإلستخداـ الفعاؿ كالكفؤ لممكارد البشرية كالمادية كالمالية كالمعمكمات كاألفكار كالكقت مف خػيؿ
العممي ػػات اإلداريػ ػة المتمثم ػػة ف ػػي التخط ػػيط ،كالتنظ ػػيـ كالتكجي ػػو كالرقاب ػػة بق ػػرض تحقي ػػؽ أى ػػداؼ كرس ػػالة

المنظمة( .جامعة القدس المفتكحة)2009 ،

البيانات :ىي مكاد كحقائؽ خاـ أكلية  Raw factsمرتبطة بظاىرة ما ،ليست ذات قيمة بشكميا األكلي
ىذا ،ما لـ تتحكؿ إلى معمكمات مفيكمة كمفيدة( .جامعة القدس المفتكحة)2009 ،
المعمومات :ىي البيانات التي تمت معالجتيا ،كتحكيميا إلى شكؿ لو معنى) .قنديمجي ع ك جنابي ع(

األداء :سػػمكؾ ييػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ نتيجػػة مػػا ،فيػػك مػػا يقػػكـ بػػو الفػػرد إسػػتجابة لميمػػة معينػػة سػكاء قػػاـ بيػػا
بذاتو أك فرضيا عميو آخركف(.الخزامي ع)1999 ،

التنميػػة البشػػرية :ىػػي تكسػػيع الخيػػارات المتاحػػة امػػاـ البشػػر كىػػي عمميػػة تفاعػػؿ مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ
التي تستيدؼ احداث تأثير إيجابي في حياة الناس كالمجتمع معان( .عيسى ،ـ)2007 ،
الستراتيجية :ىي خطة مكحدة شاممة كمتكاممة كالتي تربط مزايا المنظمة بتحديات البيئة ،كىي تحدد
الخطكات التي تمكف المنظمة مف تحقيؽ رؤيتيا كرسالتيا ،كبالتالي تحقؽ المنظمة أىدافيا في ظؿ ىذه

التحديات( .شاندا ،أ،ككب ار ،ش.)2002 ،

ج

إستراتيجية إدارة الموارد البشرية :ىي تكجو طكيؿ األجؿ لكظيفة المكارد البشرية في المنظمة ،كتاؼ
أنسب ااختيارات لكي تدير المنظمة مكاردىا البشرية اٌخذةن بااعتبار النظـ كالعمميات كالمكارد كالبيئة
المتاحة كي تبقي المنظمة كفؤة كفعالة في إدارة أفرادىا في ضكء بيئة العمؿ المتقيرة.
(شاندا،أ،ككب ار ،ش.)2002 ،
تكنولوجيا المعمومػات :ىػي آليػة تتكػكف مػف مجمكعػة مػف المككنػات التػي تسػتخدـ لمقيػاـ باسػتقباؿ مػكارد
البيانػات ،كتحكيميػا إلػى منتجػات معمكماتيػة .أك ىػي مجمكعػة مػف العنااػر المتداخمػة كالمتفاعمػة كالتػي

تعمؿ عمى جمع البيانات كالمعمكمات ،كمعالجتيا ،كتخزينيا ،كبثيا كتكزيعيا لػدعـ تطػكير كتحسػيف أداء

تشقيؿ تكنكلكجيا األعماؿ أك دعـ إحتياجات متخذم القرار سػكاء كػاف لاداريػيف أك المسػتخدميف لمنظػاـ

كامدادىـ بالمعمكمات الاحيحة في الكقت المناسب(.جامعة القدس المفتكحة)2009 ،

ويعرفيػػػا الباحػػػث إجرائيػػػاً ب نيػػػا  :األدكات كالتقنيػػات التػػي تسػػتخدميا نظػػـ المعمكمػػات لتنفيػػذ األنشػػطة
الحاسػػكبية عمػػى اخػػتيؼ أنكاعيػػا كتطبيقاتيػػا كتشػػمؿ كػػؿ مػػف المككنػػات الماديػػة كبػراما الحاسػػكب التػػي
تتضػػمف نظػػـ التشػػقيؿ كب ػراما تطبيقػػات الحاسػػكب ،كتكنكلكجيػػا التخ ػزيف كالتػػي تشػػمؿ الكسػػائط الماديػػة
كالبراما التي تتكلى عممية تخزيف البيانات داخؿ الحاسكب(.ياسيف س)2006،

تكنولوجيا ال تااات :ىي مجمكعة األدكات كاألجيزة التي تكفر عممية تخزيف البيانات كمعالجتيا كمػف
ثػـ اسػترجاعيا ككػذلؾ تكاػيميا بعػد ذلػؾ عبػر أجيػزة اإلتاػاات المختمفػة إلػى أم مكػاف فػي العػػالـ ،أك

اس ػػتقباليا م ػػف أم مك ػػاف ف ػػي الع ػػالـ ،تقط ػػي تكنكلكجي ػػا اإلتا ػػاات أم من ػػتا يق ػػكـ بتخػ ػزيف كاس ػػترجاع
كمعالجة كارساؿ أك تمقي معمكمات إلكتركنيا في شكؿ رقمي ،كىك ماػطم كالمظمػة يتضػمف أم جيػاز

إتاػػاؿ أك تطبيػػؽ ،كيشػػمؿ اإلذاعػػة كالتمفزيػػكف كاليكاتػػؼ الخمكيػػة ،كأجيػػزة الكمبيػػكتر كالشػػبكات كالب ػراما

الحاسػكبية كأنظمػة األقمػار الاػناعية كحيرىػا ،فضػي عػف مختمػؼ الخػدمات كالتطبيقػات المرتبطػة بيػا،
مثؿ المؤتمرات عف طريؽ الفيديك( )Videoconferenceكالتعمـ عف بعد (.)Distance Learning

()http://education2015.blogspot.co.il/2011/05/blog-post_25.html

د

الممخص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تحديات التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات فػي جامعػة
القػػدس المفتكح ػػة مػػف منظ ػػكر إسػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػػرية ،كتػػأثير ك ػػؿ مػػف العكام ػػؿ الديمقرافي ػػة
(الشخاية كالكظيفية) عمى التعامػؿ مػع إسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية كمكاجيتيػا لتحػديات التطػكر

فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ،كقػػد أيجػػرم البحػػث فػػي كافػػة فػػركع
كمكاتب رئاسة الجامعة ،كقد مثٌؿ التكجو العاـ لدل إدارة جامعة القدس المفتكحة في مكاكبة التطػكر فػي

مجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات كالػػذم جعػػؿ مػػف الضػػركرم د ارسػػة تحػػديات ىػػذا التطػػكر مػػف
خيؿ إستخداـ إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية الدافع األكبر إلجراء ىذه الد ارسػة ،ككػذلؾ الػدكر الميػـ
إلدارة المكارد البشرية مف خيؿ إعتمادىا الحػالي كالمسػتقبمي كبشػكؿ مكثػؼ عمػى تكنكلكجيػا المعمكمػات
كاإلتااات.

كقد تحدد مجتمع الدراسة مف العامميف في الكظيفػة اإلداريػة التػي ليػا معرفػة بإسػتراتيجيات إدارة المػكارد
البش ػرية كتسػػتخدـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي عمميػػا كتتكػػكف مػػف مػػدراء الفػػركع كالم اركػػز
الد ارس ػػية كمس ػػاعدييـ كالعم ػػداء كم ػػدراء ال ػػدكائر كم ػػكظفي المػ ػكارد البشػ ػرية ،كإلتم ػػاـ الد ارس ػػة ،ت ػػـ مسػ ػ

مجتمػػع الد ارسػػة بالكامػػؿ حيػػث بمػػح حجمػػو ( )88مكظف ػان ،كيكزعػػت عمػػى أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة إسػػتبانة
مككنة مف ( )62فقرة إسترجع منيا ( )76إستبانة كاستبعدت اثنتاف لنقص البيانات فييمػا ،كتػـ التحقػؽ

مػػف اػػدؽ كثبػػات األداة ،حيػػث بمػػح معامػػؿ كركنبػػاخ ألفػػا لمثبػػات( )%94.1مػػا يشػػير الػػى تمتػػع فقػرات

محػػاكر اإلسػػتبانة بدرجػػة عاليػػة مػػف اإلتسػػاؽ الػػداخمي ،كتػػـ أيض ػان إج ػراء حمقػػة نقػػاش لمجمكعػػة بؤريػػة
تككن ػػت م ػػف خمس ػػة م ػػكظفيف م ػػف أج ػػؿ دع ػػـ نت ػػائا كبيان ػػات اإلس ػػتبانة ،كق ػػد اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنيا

الكافي في إنجاز ىذه الدراسة كذلؾ خيؿ الفترة الكاقعة بػيف شػير ايمػكؿ عػاـ (2012ـ) كشػير آذار
عػػاـ (2014ـ) ،كتػػـ جمػػع البيانػػات كاإلجابػػة عمػػى األسػػئمة كاختبػػار الفرضػػيات بااسػػتعانة بمراجعػػة
األدبيات السابقة كمعالجتيا بالنقد كالتحميؿ.

كأظيػ ػػرت نتػ ػػائا ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة كجػ ػػكد إرتبػ ػػاط بػ ػػيف التحػ ػػديات فػ ػػي التطػ ػػكر فػ ػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات
كاإلتا ػػاات الت ػػي تكاجيي ػػا إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية كب ػػيف إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػػرية المتبع ػػة ف ػػي
جامعة القدس المفتكحة كتأثير قكم لمعكقػات مكاكبػة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات مػف

منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية ،خااػػة فيمػػا يتعمػػؽ بضػػعؼ اإلمكانػػات الماديػػة لمجامعػػة فػػي
متابعة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات ،كعػدـ كجػكد تطػكير لسياسػات ااختيػار كالتعيػيف

ي

فػػي إدارة المػكارد البشػرية بمػػا يػػتيءـ كالتطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،ثػػـ عػػدـ اإلىتمػػاـ
بتطبيػ ػػؽ إسػ ػػتراتيجيات إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية ،كأشػ ػػارت نتػ ػػائا إختبػ ػػار الفرضػ ػػيات المتعمقػ ػػة بػ ػػالمتقيرات

الديمقرافيػػة (الشخاػػية كالكظيفيػػة) إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي إجاب ػات المبحػػكثيف ناتجػػة عػػف متقي ػرات

العمػر كالجػنس كسػنكات الخبػرة فػي إسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات ،بينمػا يكجػدت فػركؽ فػي
إجابات المبحكثيف ناتجػة عػف متقيػرات ال ارتػب األساسػي كالمؤىػؿ العممػي كالمسػتكل الػكظيفي حػكؿ كاقػع
إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ككاق ػػع إس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ،كاس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد

البش ػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة لاػػال الفئ ػات العميػػا لم ارتػػب كالمؤىػػؿ العممػػي كالمسػػتكل
الكظيفي.
كخرجت الدراسة بمجمكعة مف التكايات كاف مف أىميػا ضػركرة رفػع الػكعي عنػد العػامميف بأىميػة دكر
ككظيف ػػة إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية كاس ػػتراتيجياتيا كاس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي جامع ػػة

الق ػػدس المفتكح ػػة خاكاػ ػان ل ػػدل الع ػػامميف م ػػف ذكم الركات ػػب ال ػػدنيا أك المس ػػتكيات الكظيفي ػػة ال ػػدنيا أك

المػػؤىيت العمميػػة الػػدنيا حسػػب الس ػػمـ الػػكظيفي ،كالعمػػؿ عمػػى الحػػد م ػػف معكقػػات مكاكبػػة التطػػكر ف ػػي
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف خيؿ كضع الخطط كالبراما التي مف شأنيا تقكية المكارد الماليػة

ف ػػي متابع ػػة التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ،كالعم ػػؿ عم ػػى تط ػػكير سياس ػػات ااختي ػػار
كالتعييف في إدارة المكارد البشػرية بمػا يػتيءـ كالتطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات ،كاإلىتمػاـ

بتطبي ػػؽ إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية كخااػ ػةن إس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ كالت ػػدريب المس ػػتمر كاس ػػتراتيجية

التنميػػة البش ػرية ،كالعمػػؿ عمػػى الحػػد مػػف التحػػديات البػػارزة فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات التػػي
تكاجييا إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة مف خيؿ ضركرة تكفير الدعـ المادم كالبشرم

الكػ ػػافييف إلدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية لتمكينيػ ػػا مػ ػػف إدخػ ػػاؿ التطػ ػػكرات الحااػ ػػمة فػ ػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات
كاإلتااات إلى أنظمتيا الحالية.
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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 AlQuds Open University، especially among workers with lowest salaries or job levels or

ز

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 AlQuds 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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 1.1مقدمة
لقػػد حيػػرت الثػػكرة الحديثػػة التػػي يشػػيدىا العػػالـ اليػػكـ فػػي المعمكمػػات كاإلتاػػاات الكثيػػر مػػف المفػػاىيـ
اإلدارية ،كربما تككف أىـ المشكيت التي تكاجييػا المؤسسػات ىػي مشػكمة اإلدارة عمػى اخػتيؼ أسػبابيا
كمقكماتيػػا ،كانػػت المػكارد الماديػػة كالكػكادر البشػرية ىػػي أىػػـ المػكارد التػػي تحتاجيػا األجيػػزة اإلداريػة فػػي

أعماليػػا ،إلػػى أف ظيػػر دكر المعمكمػػات كبػػرزت أىميتػػو ،حيػػث تمعػػب المعمكمػػات دك انر ميمػان فػػي األجيػػزة

اإلداري ػة المعاا ػرة ،فيػػي أداة مػػف أدكات اإلدارة الحديثػػة ،كضػػركرة إلج ػراء اإلتاػػاؿ كالتنسػػيؽ كالرقابػػة،

كم ػػا أف المش ػػاركة ف ػػي المعمكم ػػات عام ػػؿ مي ػػـ اتخ ػػاذ القػ ػ اررات ،فق ػػد أا ػػبحت المعمكم ػػات كالتكنكلكجي ػػا

المرتبطة بيا ضركرية لمقياـ بالعمميات كاألنشطة المختمفة داخؿ تمؾ األجيػزة اإلداريػة( .محمد ليد ع،
.)2005

تطكر ىائين في تكنكلكجيا المعمكمات عمى مستكيات عدة ،األمػر الػذم يسػتمزـ األخػذ
يشيد العالـ اليكـ
ان

بيػػا كتطبيقيػػا فػػي األجيػػزة اإلداري ػة عامػػة ،كمػػا ا يخفػػى مػػا ليػػذه التكنكلكجيػػا المحكسػػبة مػػف دكر فػػي

ضماف سير العممية اإلداريو بكتيرة متناسقة تكفؿ ألية مؤسسة كبر حجميا أك اقر أف تحقػؽ أىػدافيا

كأف تمنع حالو التمكؤ كحيرىا مف األمكر التي تعرقؿ سير العمؿ كبمػا يػنعكس أثػره عمػى أداء العػامميف،
كبعد ظيكر الحاسكب كاختراع متميز ساىـ في حفظ كتحميؿ كتخزيف كاسػترجاع البيانػات كالمعمكمػات،

ككفٌػ ىػره لمسػػتخدميو مػػف سػػرعو فػػي األداء ،كدقػػو فػػي المعمكمػػات ،كالحفػػظ،
كمػػا تكفػػؿ بػػو ىػػذا اإلخت ػراع ى
كسػػرعو ااسػػترجاع ،كاإلسػػياـ فػػي سػػرعو تحميػػؿ كترشػػيد كفػػرز البيانػػات ،كتقػػديميا كمعمكمػػات انعكػػس

إيجابيان عمى أداء اإلدارات بمختمؼ مفااميا ،كيظير إسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات بشػكؿ فعػاؿ عمػى

اح مث ػػؿ :تحس ػػيف الخدم ػػة،
العم ػػؿ اإلدارم بش ػػكؿ إيج ػػابي ذكرى ػػا (ش ػػاندا،ككب ار )2002 ،ف ػػي ع ػػدة نػ ػك و
كتحسيف الكفاءة ،كرفع مستكل اإلنتاجية كالسرعة كالفاعمية في األداء.

كلكػػف ىػػذا التطػػكر اليائػػؿ فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات يحتػػاج منػػا إلػػى اسػػتعداد مػػادم كفكػػرم لمكاجيتػػو
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كااستفادة منو بدان مف المعاناة منو كلكي يككف سيحان بايدينا ا مسمطان عمينا ،كىػذا ااسػتعداد يسػتمزـ

كتبني إستراتيجيات عدة لذلؾ.
بالضركرة ااخذ بعدة أمكر كمبادئ في نظاـ المؤسسةٌ ،
كيعتبػػر (شػػاندا ككػػكب ار )2002 ،اإلسػػتراتيجية مػػف المكاضػػيع الميمػػة كالحيكيػػة فػػي إطػػار العمػػكـ اإلداريػة
مػػف جيػػة كفػػي ميػػداف منظمػػات األعمػػاؿ مػػف جيػػة أخػػرل ،كادارة المػكارد البشػرية ىػػي مػػدخؿ إسػػتراتيجي
ػؽ رأس المػػاؿ الفكػػرم فػػي المنظم ػة.
إلدارة أىػػـ أاػػكؿ المنظم ػة أا كىػػك األاػػؿ البشػػرم الػػذم ييعػػد بحػ ٌ
كف ػػي ظ ػػؿ التقييػ ػرات المعااػ ػرة الت ػػي ح ػػدثت ف ػػي الق ػػرف العشػػريف تحكل ػػت س ػػمات كخا ػػائص المنظمػ ػة
المعاارة الفاعمة مف منظمػة تضػـ إدارة تعمػؿ بكاػفيا ج و
ػزر منعزل وػة إلػى منظمػة تعمػؿ بػركح الفريػؽ،
كاف حػػدكث ذلػػؾ يػػؤدم إلػػى ظيػػكر إسػػتراتيجية خااػػة ب ػإدارة الم ػكارد البش ػرية تمػػارس دكرىػػا فػػي تعزيػػز

القػػدرات التنافسػػية لممنظمػػة سػػعيان إلػػى الحاػػكؿ عمػػى الم ازيػػا التنافسػػية كىػػذا يتطمػػب اػػياحة كتطػػكير

إسػػتراتيجيات لمم ػكارد البش ػرية تػػدعـ اإلسػػتراتيجية العامػػة لممنظم ػة ،كليسػػت إسػػتراتيجية الم ػكارد البش ػرية
عممية منفامة عف إستراتيجية المنظمة كعممياتيا ،اذ تحدد متطمبات األفراد إسػتراتيجية المػكارد البشػرية

تمػػؾ التػػي تعكسػػيا ممارسػػات اإلدارة فػػي المنظمػػة ،كتقػػكد شػػؤكف العمػػؿ اليػػكمي كتفاعيتػػو كالتقييمػػات
الدكرية المنظمة إلى تنقي اإلستراتيجية مف كقت اخر.

 1.2أىمية الدراسة
تأتي أىميو الدراسة مف أىميو المكضكع الذم تتناكلو ككف تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات ىػي مػف
األدكات التقنية الحديثة التي بدأ إستخداميا في إدارة التكنكلكجيا كالمؤسسات المختمفػة كمػا أنتجتػو ىػذه
التقنيات مف كسائؿ إدارية حديثة ليا القدرة عمى إدارة دفة العمؿ اإلدارم بكفػاءة كفاعميػة كسػرعة كدقػة

تفػػكؽ تمػػؾ المطبقػػة يػػدكيان ،كيجعػػؿ مػػف العمميػػات اإلداريػػة أقػػؿ كمفػػة عمػػى المػػدل الطكيػػؿ ،األمػػر الػػذم
يػػنعكس عمػػى أداء إدارة المػكارد البشػرية خااػػة كعمػػى أداء كافػػة اادارات عامػػة ،كتتمثػػؿ ىػػذه األىميػػة

في جانبيف:
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 1.2.1ااىمية العممية:
تبػ ػػرز أىميػ ػػة الد ارسػ ػػة فيمػ ػػا يتكقػ ػػع أف تضػ ػػيفو لمت ػ ػراكـ العممػ ػػي كالمعرفػ ػػي لحقػ ػػؿ تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات
المحكسبة كافادة القطاعات كالمؤسسات األخرل مف نتائا ىذه الدراسة كتجربة ىذه المؤسسة مف تطبيؽ
ىذه التكنكلكجيا المحكسبة.

كػذلؾ تػأتي أىميػػة ىػذه الد ارسػة ككنيػػا تسػعى الػى إضػػافة عمميػة لألبحػاث كالد ارسػػات السػابقة فػي مجػػاؿ
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات خااػػة كأنػػو يحمػػؿ الكثيػػر مػػف التحػػديات فػػي كافػػة مجػػاات العمػػؿ

اإلدارم كخااػػة إدارة الم ػكارد البش ػرية ،ممػػا يتطمػػب تحديػػد إسػػتراتيجيات مناسػػبة إلدارة الم ػكارد البش ػرية
لمكاجية ىذه التحديات.
 1.2.2ااىمية العممية:
تبرز أىمية المكضكع مف الناحية العممية في أنيا ستؤدم إلى تقييـ كتطػكير إسػتخداـ ىػذه التكنكلكجيػا

في العمؿ اإلدارم في جامعة القدس المفتكحة ليشمؿ كافػة األعمػاؿ اإلداريػة كالتحػكؿ كميػان إلػى النظػاـ

اإللكتركنػػي فػػي العمػػؿ اإلدارم فػػي المؤسسػػة بمػػا ستكضػػحو ىػػذه الد ارسػػة مػػف الجكانػػب الميمػػة ج ػراء
تطبيػػؽ ىػػذه التكنكلكجيػػا المحكسػػبة ،كمػػا أف نتػػائا الد ارسػػة كتكاػػياتيا قػػد تفيػػد الجامعػػات الفمسػػطينية
لكجػػكد قكاسػػـ مشػػتركة بينيػػا كبػػيف جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ،ككػػذلؾ يمكػػف تعمػػيـ نتػػائا الد ارسػػة عمػػى

الجامعات األخرل.

كمػػف الناحيػػة العمميػػة أيض ػان مػػا سػػتؤثر نتػػائا ىػػذه الد ارسػػة فػػي تحسػػيف كتطػػكير بيئػػة العمػػؿ الخااػػة

بالباحث كما قد يفيده في مجاؿ ادراة المكارد البشرية ،كمف كجكه خاكاية أىميػة ىػذه الد ارسػة أيضػان

اختااص الباحث في مجاؿ المعمكماتية.

 1.3مبررات الدراسة
إف أىـ مبررات ىذه الدراسة تتمثؿ في النقاط التالية:
 التكج ػػو الع ػػاـ لػ ػػدل إدارة جامع ػػة القػػػدس المفتكح ػػة ف ػػي مكاكب ػػة التط ػػكر فػػػي مج ػػاؿ تكنكلكجيػػػا
المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،جعػػؿ مػػف الضػػركرم د ارسػػة تحػػديات ىػػذا التطػػكر لمجابيتيػػا بدرجػػة
كبيرة في المجاؿ اإلدارم مف خيؿ إستخداـ اإلستراتيجيات في مجاؿ إدارة المكارد البشرية.
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 الػػدكر الميػػـ إلدارة الم ػكارد البشػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة فػػي ضػػكء الت ازيػػد المسػػتمر فػػي

أعػػداد المػػكظفيف يػػدعك إلػػى اإلىتمػػاـ ب ػالمكارد البش ػرية كتنميتيػػا كمػػف خػػيؿ إعتمػػاد الجامع ػػة
الحالي كالمستقبمي كبشكؿ مكثؼ عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

 قمػ ػػة الد ارسػ ػػات التػ ػػي ربطػ ػػت بػ ػػيف التطػ ػػكرات فػ ػػي مجػ ػػاؿ تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات كاإلتاػ ػػاات
كاستراتيجيات إدارة المكارد البشرية ،دفع الباحث إلحناء ىذا الحقؿ بيذه الدراسة.

 كػػكف الطالػػب (الباحػػث) يعمػػؿ فػػي كظيفػػة إداريػػة ( رئػػيس قسػػـ التسػػجيؿ كاامتحانػػات) كاعتمػػاد
عممو عمى أنظمة محكسبة بشكؿ مباشر ككامؿ سكاء في المجاؿ اإلدارم أك المجاؿ الفني.

 1.4مشكمة الدراسة
بمكجػب دخػػكؿ جامعػػة القػػدس المفتكحػة حقبػػة التعمػػيـ اإللكتركنػػي ،فإنيػا باإلضػػافة إلػػى الجانػػب التعميمػػي

ف ػػي ذل ػػؾ ،فق ػػد أدخم ػػت أيضػ ػان الجان ػػب اإلدارم إل ػػى ى ػػذه الحقب ػػة ،كأا ػػبحت تعتم ػػد معظ ػػـ اإلجػ ػراءات
كالعمميات اإلدارية فييا عمى األنظمة المحكسبة كمنيا إدارة المكارد البشرية ،كعمى تكنكلكجيا المعمكمػات

كاإلتااات ،كالتحكؿ مف األنظمة الكرقية اليدكية إلى األنظمة اإللكتركنية بالكامؿ ،األمر الػذم أضػفى
تقيػ ػ ػ انر مممكسػ ػ ػان عم ػ ػػى أداء اإلدارات فيي ػ ػػا .لق ػ ػػد أا ػ ػػب التح ػ ػػكؿ نح ػ ػػك إس ػ ػػتخداـ تكنكلكجي ػ ػػا المعمكم ػ ػػات
ٌ
كاإلتااات مطمبان حتميان لجميع المؤسسات كخااة مؤسسات التعميـ العالي ،لذلؾ أكلت جامعة القػدس

المفتكحة إىتمامان كبي انر بتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في كافة أعماليا األكاديمية كاإلدارية.

كنظ ػ انر لمػػا يحػػدث مػػف تعػػاظـ ميػػاـ كمسػػؤكليات إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي المؤسسػػات بشػػكؿ عػػاـ كفػػي
جامعة القدس المفتكحة بشكؿ خاص فقد أابحت مكاجية التحديات المتيحقة في تكنكلكجيا المعمكمات

ممحان لكي تتمكف إدارة المكارد البشرية مف إستخداـ اإلستراتيجيات المختمفة القادرة عمى
كاإلتااات أم انر ٌ
مكاجية تمؾ التحديات .لذلؾ يمكف اياحة مشكمة البحث بالسؤاؿ التالي:
ما ىو دور إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في مواجية تحػديات التطػور فػي تكنولوجيػا المعمومػات

وال تااات في جامعة القدس المفتوحة؟
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 1.5أىداؼ الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى اآلتي:
 معرف ػػة دكر إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي مكاجي ػػة تح ػػديات التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا
المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.

 التعرؼ عمى كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.

 تحديد التحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا إدارة المػكارد البشػرية فػي
جامعة القدس المفتكحة.

 تحديد إستراتيجيات المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة.

 إعطاء اكرة عف كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.
 معرفة معكقات مكاكبة التطكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات مػف منظػكر إسػتراتيجيات
إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.

 التعػػرؼ عمػػى الفػػركؽ فػػي إجابػات المبحػػكثيف حػػكؿ دكر إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية فػػي

مكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة

بػػاختيؼ المتقي ػرات الديمقرافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،المؤى ػؿ العممػػي ،ال ارت ػب الشػػيرم ،المسػػتكل
الكظيفي ،سنكات الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات).

 1.6أسئمة الدراسة
تتمثؿ مشكمة الدراسة كالسؤاؿ الرئيس ليا في السؤاؿ التالي:
"ما ىو دور إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في مواجية تحديات التطور فػي تكنولوجيػا المعمومػات

وال تااات في جامعة القدس المفتوحة؟".

كينبثؽ عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ما كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة؟

 ما كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة؟
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 ما ىي التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا إدارة المػكارد البشػرية فػي
جامعة القدس المفتكحة؟

 ما ىي إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة؟

 ما ىي معكقات مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مػف منظػكر إسػتراتيجيات
إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة؟

 ما دكر إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في مكاجية تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات
كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة؟

 ىؿ يكجد فركؽ في إجابات المبحكثيف حكؿ دكر إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في مكاجية
تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة بػػاختيؼ

المتقي ػرات الديمقرافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،المؤى ػؿ العممػػي ،ال ارت ػب الشػػيرم ،المسػػتكل الػػكظيفي،
سنكات الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات)؟

 1.7فرضيات الدراسة
إستخدمت الدراسة أسمكب الفرضية الافرية كالفرضية البديمة بحيث يككف إثبات خطأ الفرضية الافرية
ىك إثبات لمفرضية البديمة.
 الفرضية األولى :ا يكجػد دكر إلسػتراتيجيات المػكارد البشػرية فػي مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.
 الفرضػػية الثانيػػة :ا يكجػػد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية (≤ α
 )0.05فػػي إجاب ػات المبحػػكثيف حػػكؿ كاقػػع إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة
تعػػزل لممتقي ػرات الديمقرافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم ،المسػػتكل

الكظيفي ،سنكات الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات).

 الفرضػػية الثالثػػة :ا يكجػػد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية (≤ α
 )0.05ف ػػي إجابػ ػات المبح ػػكثيف ح ػػكؿ كاق ػػع إس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي

جامعػة القػدس المفتكحػة تعػزل لممتقيػرات الديمقرافيػة (الجػنس ،العمػر ،المؤىػؿ العممػي ،ال ارتػب
الشيرم ،المستكل الكظيفي ،سنكات الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات).
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 الفرضػػية الرابعػػة :ا يكجػػد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية (≤ α
 )0.05فػػي إجاب ػات المبحػػكثيف حػػكؿ التحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات الت ػػي

تكاجييا إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة تعػزل لممتقيػرات الديمقرافيػة (الجػنس،

العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات الخبػرة فػػي إسػػتخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات).

 الفرضية الخامسة :ا يكجد فركؽ ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة اإلحاػائية ( ≤ α
 )0.05فػػي إجاب ػات المبحػػكثيف حػػكؿ إسػػتراتيجيات الم ػكارد البش ػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس

المفتكحػػة تعػػزل لممتقيػرات الديمقرافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم،
المستكل الكظيفي ،سنكات الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات).

 الفرضية السادسة :ا يكجد فركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية (≤ α
 )0.05فػ ػػي إجاب ػ ػات المبحػ ػػكثيف حػ ػػكؿ معكقػ ػػات مكاكبػ ػػة التطػ ػػكر فػ ػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات
كاإلتااات مف منظػكر إسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية فػي جامعػة القػدس المفتكحػة تعػزل

لممتقيػرات الديمقرافيػة (الجػنس ،العمػر ،المؤىػؿ العممػي ،ال ارتػب الشػيرم ،المسػتكل الػكظيفي،
سنكات الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات).

 الفرضية السػابعة :ا يكجػد فػركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية (≤ α
 )0.05في إجابات المبحكثيف حكؿ دكر إدارة المكارد البشرية في مكاجية تحػديات التطػكر فػي
تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة تع ػػزل لممتقيػػرات الديمقرافي ػػة

(الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات الخبػرة فػػي
إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات).

 1.8محددات الدراسة
 إقتارت أدكات الد ارسػة عمػى أداة رئيسػية كاحػدة فػي جمػع البيانػات ىػي اإلسػتبانة ،ممػا يعكػس
ذلؾ عمى النتائا.
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 إقتاػ ػ ػػرت الد ارسػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى الجانػ ػ ػػب اإلدارم المتعمػ ػ ػػؽ بمجػ ػ ػػاؿ تطبيػ ػ ػػؽ تكنكلكجيػ ػ ػػا المعمكمػ ػ ػػات
كاإلتا ػػاات كم ػػف منظ ػػكر إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة دكف الجكان ػػب

األخرل.

 قمػػة الم ارجػػع كالد ارسػػات التػػي تناكل ػت مكضػػكع إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي مكاجيػػة
التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

 1.9حدود الدراسة
 الحدود الزمنية :تـ إجراء ىذه الدراسة في الفترة ما بيف شػير ايمػكؿ عػاـ 2012ـ كشػير آذار
2014ـ.

 الحدود المكانية :شممت ىذه الدراسة جميع فركع كمراكز كدكائر جامعة القدس المفتكحة.
 الحػػدود البشػػرية :اقتاػػرت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى العػػامميف فػػي الكظيفػػة اإلداري ػة التػػي ليػػا معرفػػة
بإس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية كتس ػػتخدـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي عممي ػػا
كتتك ػػكف م ػػف م ػػدراء الف ػػركع كالم ارك ػػز الد ارس ػػية كمس ػػاعدييـ كالعم ػػداء كم ػػدراء ال ػػدكائر كم ػػكظفي

المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة ،كيبمح عددىـ ( )88مكظفان.
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الفاؿ الثاني
الطار النظري والدراسات السابقة
 -2.1الطار النظري
 -2.2الدراسات السابقة
 -2.2.1الدراسات العربية
 -2.2.2الدراسات األجنبية
 -2.3التعميؽ عمى الدراسات السابقة
 -2.4ما يمكف أف تضيفو الدراسة الحالية

:

الفاؿ الثاني
 -2الطار النظري والدراسات السابقة
 2.1الطار النظري
تقػػديـ :مػػف أجػػؿ تكضػػي المفػػاىيـ المتعمقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة قػػاـ الباحػػث بتقسػػيـ اإلطػػار النظػػرم إلػػى
أربعػػة مباحػػث ،حيػػث تنػػاكؿ المبحػػث األكؿ إدارة الم ػكارد البش ػرية كاسػػتراتيجياتيا ،فيمػػا تطػػرؽ المبحػػث
الث ػػاني ال ػػى مكض ػػكع تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ،أم ػػا المبح ػػث الثال ػػث فتن ػػاكؿ أث ػػر تكنكلكجي ػػا
المعمكمػػات كاإلتاػػاات كتطكرىػػا عمػػى المػكارد البشػرية كادارتيػػا ،كأكرد المبحػػث ال اربػػع نبػػذة عػػف جامعػػة
القدس المفتكحة كادارة المكارد البشرية فييا.
 2.1.1المبحث األوؿ :إدارة الموارد البشرية واستراتيجياتيا.
 2.1.1.1إدارة الموارد البشرية :منظور إستراتيجي
يمكػ ػ ػػف تاػ ػ ػػنيؼ المنظمػ ػ ػػات كفق ػ ػ ػان لاسػ ػ ػػتراتيجيات العامػ ػ ػػة التػ ػ ػػي ينتيجكنيػ ػ ػػا ،كمػ ػ ػػف الميػ ػ ػػـ إدراؾ أف

اإلستراتيجيات العامة ىي بدائؿ أك خيػارات متاحػة أمػاـ المنظمػات يمكنيػا اإلعتمػاد عمييػا لتحقيػؽ ميػزة
تنافسية في السكؽ حيػث ،تمتمػؾ المنظمػات العديػد مػف المػكارد التػي يمكػف إسػتخداميا ميػزة تنافسػية فػي
أسكاؽ منتجاتيا كمف ثـ تحقيؽ أىدافيا المحددة ،كقد قاـ (أعمر كعبػد المطيػؼ )2004 ،بتاػنيؼ ىػذه

المكارد في ثيث مجمكعات ىي:

األكلى -:المكارد المالية :مثؿ المباني كالمعدات كالتكنكلكجيا كاألرادة المالية.
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الثانيػ ػ ػ ػػة -:الم ػ ػ ػ ػكارد التنظيميػ ػ ػ ػػة :مثػ ػ ػ ػػؿ اليياكػ ػ ػ ػػؿ كاألنظمػ ػ ػ ػػة الماليػ ػ ػ ػػة كاإلداري ػ ػ ػ ػة كالرقابيػ ػ ػ ػػة.
الثالثػ ػ ػ ػة -:المكارد البشرية :كالتي تتعدم خبرات كميارات كقدرات العامميف.

كتقع ىذه المكارد تحت سيطرة اإلدارة كالتي مف خيليا يتـ تحقيؽ الميزة التنافسية.

كيكمف القرض مف تبني مفيكـ اإلدارة اإلستراتيجية في مساعدة المنظمة عمى تخايص مكاردىا
بالطريقة التي تساعدىا مف تحقيؽ ميزة تنافسية.

 -2.1.1.2نش ة وتطور إدارة الموارد البشرية:
لقد تطكر مفيكـ إدارة المكارد البشرية كمف خيؿ مراحؿ متعددة ضمف فترة طكيمػة مػف الػزمف ثػـ إسػتقر

بعد حاكؿ عدة تطكرات كتقيرات مر بيا األفراد العاممكف في مسيرة العمػؿ كالمجػاؿ الػكظيفي ،كتتمثػؿ
ىذه التطكرات التاريخية كما ذكرىا (اسماعيؿ،ع )2009 ،بالمراحؿ الخمسة التالية:
-1مرحمة حركة اإلدارة العممية (  : ) 1915 – 1856كظيرت ىذه الحركة في أكائؿ القرف العشريف

حيث قادىا تايمكر كركزت ىذه الحركة عمى مبدأ العقاب كالثكاب ،مف خيؿ كضع خطط عممية تعتمد

عمى أسس محددة في اختيار العامميف كتنسيب العمؿ ليـ كأعتبار عامؿ الزمف مف األمكر الكاجب

تناسبيا بشكؿ دقيؽ مع أداء األعماؿ ،كلقد ركزت ىذه الحركة بشكؿ مباشر عمى تحقيؽ مستكل و
عاؿ
ن
مف اإلنتاج بقض النظر عف تحقيؽ مستكيات جيدة مف أىداؼ كطمكحات العامميف ،حيث لـ يكف في
حينيا تنظيمات عمالية ترعى شؤكف العامميف كتطالب لنيؿ جميع حقكقيـ( .اسماعيؿ،ع.)2009 ،
يؤمف تايمكر بأف ىناؾ أسمكبان كاحدان أمثؿ ألداء أية عممية اناعية كانارؼ إىتمامو إلى محاكلة
تحقيؽ كفاءة أداء العنار البشرم كاإلمكانات المادية المستخدمة في اإلنتاج كترتيب أدكات اإلنتاج

ترتيبان منطقيان عف طريؽ دراسة الكقت كالحركة ،فقد كاف يرل أف مشكمة األداء تتمخص في أف الرؤساء

كالمشرفيف ا يعرفكف بافة دقيقة معدؿ إنتاج مرؤكسييـ كما أف العامؿ ا يعرؼ المطمكب أداؤه مف
حيث الكـ كالكيؼ كلحسـ ىاتيف المشكمتيف أكد تايمكر عمى إتباع األسمكب العممي التالي:

 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

الحركات الضركرية ألداء العمؿ كالكقت المحدد ليا.

 إستخداـ الطرؽ العممية في إختبار العماؿ كتدريبيـ ككضعيـ في المكاف المناسب حتى
يؤدم كؿ عامؿ عممو بأعمى قدر ممكف مف الكفاءة.
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 إستخداـ الحكافز المادية لحث العامميف إلنجاز األعماؿ كالقضاء عمى اإلسراؼ كتخفيض
اإلنتاجية.

 اإلشراؼ الدقيؽ عمى العامميف.
((http://www.hrdiscussion.com/hr9588.html

 -2مرحمػػة حركػػة العيقػػات اإلنسػػانية (مػػا بعػػد عػػاـ  :)1920كقػػد ظيػػرت ىػػذه الحركػػة نتيجػػة كاػػكؿ
عيقػػات كأسػػاليب العمػػؿ إلػػى مسػػتكيات حيػػر مناسػػبة مػػف خػػيؿ عػػدـ حاػػكؿ العػػامميف عمػػى حقػػكقيـ

كالت ازمػػات أربػػاب العمػػؿ إنسػػانيان ،حيػػث تػػرل ىػػذه الحركػػة أف التعامػػؿ مػػع األفػراد ا يجػػب أف يكػػكف فقػػط
لمامحة العمؿ عمى حساب مشاعر العامميف كحااتيـ األجتماعية ،بؿ اعتمدت ىذه الحركػة أف الػركح

المعنكية لمعامؿ الناتجة مف التعامؿ اإلنساني معيػـ باإلضػافة إلػى م ارعػاة تحقيػؽ ماػالحيـ الشخاػية
كدعـ طمكحاتيـ كاعتبارىـ مكرد نادر ،ىي مف العكامؿ الميمة إضافة إلى الحكافز المادية التي تكضػع

لتحفيز العامميف عمى العمؿ الكفؤ كزيادة اإلنتاج ،إا أف التعامؿ بأسس ىذه الحركة لـ يجد لو الاػدل
التطبيقػػي المناسػػب بسػػبب تعػػدد متطمبػػات العػػامميف كالحاجػػة إلػػى إمكانػػات عاليػػة تتعػػارض مػػع أىػػداؼ

العمؿ.

 -3مرحمة مدرسة إدارة األفراد (ما بعد عاـ  :)1960لـ تكف فمسفة الحركتيف اإلدارة العمميػة كالعيقػات

اإلنسػ ػػانية كافيػ ػػة لتػ ػػكفير كػ ػػؿ المتطمبػ ػػات المتعمقػ ػػة بػ ػػاألداء األمثػ ػػؿ كاشػ ػػباع الحاجػ ػػات لمط ػ ػرفيف العمػ ػػؿ
كالعامميف ،لذا نشأت في ىذه الفترة إدارات تسمى بإدارات األفراد كاف جػؿ إىتماميػا يناػب عمػى تػكفير

الخػػدمات كالرعايػػة الاػػحية كاألجتماعيػػة ،كػػذلؾ تعمػػؿ ككسػػيط بػػيف اإلدارة العميػػا كبػػيف العػػامميف فيػػي

تعمؿ عمى تكجيو اإلىتماـ بتكظيؼ العامميف كاإلىتماـ بتنمية مياراتيـ كانتاجيتيـ لمكاكؿ إلػى مسػتكل
أمثػػؿ فػػي إنتاجيػػة المنظمػػة ،كقػػد لػػكحظ عمػػى ىػػذه اإلدارة أنيػػا شػػممت اإلىتمػػاـ بجميػػع المسػػتكيات مػػف
العػػامميف باإلضػػافة إل ػػى ككنيػػا أا ػػبحت تمثػػؿ اإلدارة المنفػػذة إلرادات اإلدارات العمي ػػا فػػي إدارة ش ػػؤكف

المكارد البشرية كتنظيـ أدائيـ كاإلىتماـ بتنميتيـ كتدريبيـ كبما يخدـ زيادة كتحسيف العممية اإلنتاجية.
 -4مرحمة مدرسة إدارة المكارد البشرية (ما بعد عػاـ  :)1980لقػد تسػببت عكامػؿ إقتاػادية كاجتماعيػة
كتكنكلكجية كادارية كدفعت بأتجاه انتياج ىذه المدرسػة مفػاىيـ جديػدة تعتمػد عمػى إدارة المػكارد البشػرية،
مف خيؿ كظائؼ معينة ساعدت المنظمات عمى تحقيؽ النجػاح مػف خػيؿ زيػادة الكفػاءة فػي اإلنتاجيػة

كالتي تككنت نتيجة تسميط اإلىتماـ مف قبؿ مدرسة إدارة المكارد البشرية عمى إدارة العامميف بشكؿ أكثر

تكسعان كفاعمية مثؿ اإلىتماـ باختيػار كتعيػيف األفػراد كتحديػد أجػكرىـ كحػكافزىـ كالعمػؿ عمػى زيػادة خبػرة

األفراد مف خيؿ التدريب كتنمية الميػارات كتقػديـ الػدعـ الكػافي ليػـ ،إضػافة إلػى بنػاء عيقػات تعاكنيػة
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بيف العامميف كالتػدخؿ فػي حػؿ مشػاكميـ المختمفػة ،كمػا أسػيمت مدرسػة إدارة المػكارد البشػرية فػي تحميػؿ

كتكاػػيؼ الكظػػائؼ كذلػػؾ لتحقػػؽ التناسػػب كالتكافػػؽ بػػيف العػػامميف كاألعمػػاؿ المكجػػكدة ،فقػػد طػػكرت ىػػذه
المدرسة مفاىيـ جديدة لـ تكف مطركحة في السابؽ مما أدل إلى نجاح أفكارىا ألنيا تاػب فػي تطػكير

العيقػػة بػػيف إدارة الم ػكارد البش ػرية كبػػيف إدارات المنظمػػات لتحقيػػؽ التنسػػيؽ الػػدائـ بينيمػػا لمكاػػكؿ إلػػى
مستكل عالي مف الفيـ المشترؾ لمماػال  ،ليػؤدم بالنتيجػة إلػى تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة بأقػؿ التكػاليؼ
كبفترات زمنية أقار ،إضافة إلى امتيؾ المنظمة العامميف الذيف يدفعكف العمؿ دكمان إلى النجاح.
 -5مدرسػػة إسػػتراتيجية إدارة الم ػكارد البش ػرية (مابعػػد عػػاـ  :)2000لقػػد ظيػػرت ىػػذ المدرسػػة فػػي بدايػػة

القػػرف الحػػالي ،معتمػػدة بأفكارىػػا عمػػى أيدلكجيػػة مدرسػػة إدارة الم ػكارد البشػرية التػػي سػػبقتيا حيػػث اىتمػػت
بإيجػ ػػاد كتنظػ ػػيـ أسػ ػػس إدارة األداء كالكفػ ػػاءة اإلنتاجيػ ػػة كزيػ ػػادة مسػ ػػتكل كنكعيػ ػػة اإلنتػ ػػاج ،الػ ػػذم سػ ػػاعد

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

مػػع العػػامميف إعتباريػان إلػػى شػػركاء فػػي العمميػػة اإلنتاجيػػة كاإلسػػتثمارية فػػي المنظمػػة ممػػا أدل إلػػى تم يكػف
المنظمات مف تحقيػؽ أىػدافيا بقػدرة كبيػرة ،كاعتمػاد ىػذه المدرسػة لمبػدأ اسػتراتيجية المػكارد البشػرية كػاف
قابي لمتطبيؽ ،كلـ يأت عفكيان بؿ نػتا عػف عػدة عكامػؿ منيػا إقتاػادية كسياسػية كأجتماعيػة ،كمػف أىػـ

ش ػكاىد ىػػذه العكامػػؿ ىػػك ظيػػكر نظػػاـ العكلمػػة كزيػػادة حػػاات المنافسػػة بػػيف المنظمػػات كتنػػكع اإلنتػػاج

العالمي ،باإلضافة إلى ظيكر مبدأ إدارة الجكدة الشاممة كفرض سياسة كسب رضا الزبكف كمبدأ يساعد
عمى ديمكمة بقاء المنظمة في عمميا كانتشارىا ،كنتيجة لتمؾ التقيرات العالمية كاألقميميػة تحػكؿ اعتبػار

إدارة المكارد البشرية مف ككنيػا مجػرد إدارة تيػتـ بشػؤكف العػامميف كعيقػاتيـ كماػالحيـ كتنظػيـ عمميػـ
مػػع المنظمػػات ،إلػػى أخػػذىا بنظػػر األعتبػػار عمػػى أنيػػا كظيفػػة اسػػتراتيجية بكػػؿ معناىػػا ألنيػػا تتعامػػؿ مػػع
مكرد حيكم كفعاؿ بالنسبة لممنظمات ،كالذم سػيؤدم إلػى نجػاح اإلسػتثمار فػي بقيػة المػكارد األخػرل لػك

تـ استثماره بالشكؿ المطمكب.

كقد لخص (الكردم )2011 ،نشأة كتطكر إدارة المكارد البشرية في أربعة أدكار ىي:
 تعكد نشأة كتطكر إدارة المكارد البشرية إلى بركز أىمية الدكر البشرم في العمؿ ،كمػدل أىميػة
ىػػذا الػػدكر فػػي تحقيػػؽ رؤيػػة كحايػػات كأىػػداؼ المنظمػػة ،كمػػف ثػػـ بقاؤىػػا كاسػػتم ارريتيا ،فنشػػأة

كتط ػكر إدارة الم ػكارد البش ػرية يػػداف عمػػى مػػدل إىتمػػاـ المنظمػػات بػػدكرىا الكبيػػر داخػػؿ ىػػذه

المنظمات ،فضين عػف دكرىػا فػي تنميػة تطػكير أداء العناػر البشػرم المنػكط بػو العمػؿ داخػؿ

المنظمات.
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 نتيجةن لمقكانيف الحككمية الخااة بالحفاظ عمى المكارد البشرية ،كالقكانيف الخااة بالنقابات
كااتحادات العمالية كحيرىا ،كانطيقان مف إلزامية ىذه القكانيف لممنظمات ،اتجيت ىذه

المنظمات إلى تككيف إدارة متخااة باسـ “إدارة المكارد البشرية ” لمتعامؿ مع ىذه القكانيف
كي ا تقع تحت طائمتيا كتتعرض لمخالفات كحرامات أك تيديد باإلحيؽ.

 أدت المنافسة الشديدة بيف المنظمات (الاناعية كالتجارية… إلخ) إلػى تكجيػو جػؿ إىتمػاـ ىػذه
المنظمة إلى إرضػاء العمػيء كأيقنػت ىػذه المنظمػات أف ىػذا اإلرضػاء لػف يكػكف إا مػف خػيؿ
جػكدة كتميػز السػمع كالخػدمات التػي تنتجيػا كتقػدميا ،كلػف تػتـ ىػذه الجػكدة إا مػف خػيؿ جػكدة

أداء العنار البشرم ،فكاف لزامان عمى ىذه المنظمػات أف تمجػأ إلػى إدارة المػكارد البشػرية ،التػي

تضع ضمف مياميػا الرئيسػية تطػكير مفػاىيـ الجػكدة لػدل العػامميف ،فضػين عػف تنميػة ميػاراتيـ

مف خيؿ المناىا العممية ،كالكسائؿ التدريبية الحديثة.

 إف التطػكر اإلقتاػادم العػالمي اليائػؿ ،ككبػر حجػـ الشػركات ،كمػف ثػـ كبػر حجػـ العمالػة كمػا

تجػره مػػف مشػػاكؿ متنكعػػة ،ف ػرض الحاجػػة إلدارة متخااػػة – كىػػي إدارة الم ػكارد البش ػرية-

لمتعامؿ مع ىذه المشكيت.
يرل الباحث أف المكارد البشرية في منظمة ما ،ىـ جميع البشر أك األفراد المنتميف ليا كالعامميف فييا،
سكاء كانكا رؤساء أك مرؤكسيف ،كىؤاء األفراد تعاقدت معيـ المنظمة لمقياـ بمياـ كظيفية أك عمؿ
محدد مقابؿ راتب أك أجر كتعكيضات كمكافآت كمزايا عينية محددة ،عمى أف يمتزـ ىؤ ً
اء األفراد في
ى
أثناء قياميـ بأعماليـ المككمة إلييـ مف قبؿ المنظمة ،باستراتيجية ىذه المنظمة ،كىذه اإلستراتيجية
تشتمؿ عمى رؤية كرسالة كأىداؼ مادية كمعنكية تسعى المنظمةي إلى تحقيقيا.

كقد عمدت المنظمات في الدكؿ المتقدمة ،كبعض دكؿ العالـ النامي الساعية إلى التقدـ إلى تقيير

ماطم العامميف أك القكل العاممة أك العماؿ أك األفراد – كىك ماطم تقميدم ما زاؿ يستعمؿ في
كثير مف بمداف العالـ النامي – إلى ماطم المكرد البشرم (المكارد البشرية) لمدالة عمى أىمية

العنار البشرم – بجعمو مكردان – في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ااستراتيجية (طكيمة المدل) ،كأىدافيا
متكسطة المدل ،كأىدافيا قايرة المدل ،فضين عف بقاء المنظمة أك الشركة كاستم ارريتيا ،إذ يعتمد
بقاؤىا كاستم ارريتيا عمى رضا المستيمؾ (الزبكف أك العميؿ) عمى جكدة كتميز منتجات المنظمة ،مما

يساعدىا عمى ااحتفاظ بحاتيا السكقية ،كالعمؿ عمى زيادة ىذه الحاة مستقبين ،كمف ثـ زيادة

مطردة في أرباحيا.
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 -2.1.1.3مكانة الموارد البشرية في المؤسسة المعاارة:
يػرل (أعمػر كعبػد المطيػػؼ )2004 ،أف فاعميػة أيػة مؤسسػة تكمػف بفاعميػو إدارتيػا; المػكارد البشػرية
كالتسكيؽ كاإلنتاج كالمالية كالبحكث كالتطكير كالتػي تعمػؿ فػي عيقػات تبادليػة كتكامميػة لتحقيػؽ ىػدؼ

معيف تسعى إليو ،كتمثؿ أم مؤسسة نظامان منفتحان عمى بيئتو المحيطة ،يأخذ منيا كيعطييا ،يتأثر بيا
كيؤثر فييا ،كىي كما تضـ أمكاان كآات كسمعان كخػدمات ،فيػي تضػـ بشػ انر يتفػاعمكف حسػب مسػتكياىـ

مف جية ،كبأساليب فنيػة مػع اآلات مػف جيػة أخػرل ،كبالتػالي فػإف مػا تقدمػو المؤسسػة يتػأثر إلػى حػد
كبيػر بنكعيػة مكردىػا البشػرية ،كمػا أف التحػكؿ مػف المؤسسػة التقميديػة بكػؿ أشػكاليا (تنظػيـ ىرمػي،

مركزية ،اإلعتماد عمى التجربة…) إلى المؤسسة المعاارة (تنظيـ مفمط كشبكي ،تكامؿ فريؽ العمؿ،
اليمركزيػة ،اإلسػتراتيجية ،المعمكمػات  )...يقػكـ أساسػان عمػى نكعيػة كخاػائص المػكارد البشػرية ،فػإذا
تػكافرت القػدرة مػع الرحبػة فػي إطػار منسػجـ كمتفاعػؿ تاػب

إدارة المػكارد البشػرية ىػي المػدخؿ

اإلستراتيجي إلدارة أىـ أاكؿ المؤسسة بيػدؼ تحقيػؽ ميػزة تنافسػية ،حيػث يػرل العديػد مػف الكتػاب فػي
إستراتيجية األعماؿ مثؿ  Porterك  Parhaladك Hamelأف الميزة التنافسية لممؤسسة تتحقؽ مف خيؿ

العػامميف بيػا ،كأف الفػارؽ الرئيسػي بػيف األداء الجيػد كاألداء الضػعيؼ ىػك فػي حػدكد طػاقـ العػامميف
بالمؤسسػة ،كبالتػالي فػإف كضػع التخطػيط اإلسػتراتيجي لممؤسسػة يتطمػب كضػع إسػتراتيجيات لممػكارد

البشرية (التخطيط ،ااستقطاب ،ااختيار ،التدريب ،تقييـ األداء ،الحكافز).

كمف كجية نظر الباحث فإف إدارة المكارد البشرية تعد مف أىـ اإلدارات التنظيمية في كقتنا الحالي
خااة كأف العمكـ اإلدارية الحديثة أثبتت مف خيؿ الدراسات ك النظريات أف نسبو كبيرة مف نجاح

المنظمة تعتمد عمى اإلىتماـ بالعنار البشرم لذلؾ كاف ابد ألية منظمة أف تضع تمؾ اإلدارة ضمف

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

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

المكارد البشرية لو حؽ اإلشراؼ الكظيفي عمى إدارة الفركع ،أك عف طريؽ إعتماد امركزم لو حؽ

التنسيؽ مع الفركع مع ترؾ اإلستقيلية التامة لنشاطاتيا الداخمية ،كفي كي الحالتيف يتـ إييء إدارة
المكارد البشرية األىمية الكافية كالايحيات المناسبة لمقياـ بأعبائيا كاإلضطيع بمسؤكلياتيا.
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 -2.1.1.4موقع إدارة الموارد البشرية في الييكؿ التنظيمي لممنظمة:
لق ػػد أا ػػبحت إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية تمع ػػب دك انر إس ػػتراتيجيان ف ػػي المنظم ػػة كأخ ػػذت مكانػ ػان مرمكقػ ػان فيي ػػا،
كيختم ػػؼ مكق ػػع إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي الييك ػػؿ التنظيم ػػي لممنظم ػػات تبعػ ػان لعكام ػػؿ ع ػػدة حي ػػث ي ػػذكر

(الخضر )9002 ،ثيثان منيا ىي:

 نمط إدارة المنظمة كمدل فيـ الدكر الحيكم الذم تمعبو إدارة المكارد البشرية في المنظمة.
 عدد العامميف في المنظمة.

 الييكؿ التنظيمي العاـ لممنظمة الذم تعمؿ فيو إدارة المكارد البشرية.
إف أية منظمة بقض النظر عف حجميا كشكؿ عمميا تحتاج إلى تخايص جزء مف جيكد إدارتيا
لممكارد البشرية ،ذلؾ الجزء الذم يمكف أف يتخذ أشكاان عدة ،إعتمادان عمى العكامؿ المشار إلييا سابقان

كشكؿ الييكؿ التنظيمي لممنظمة ،حيث أف سمطة اتخاذ القرار في المنظمة كالتي يشار إلييا بالمركزية

أك اليمركزية كشكؿ تكزيع النشاطات فييا يؤثر بشكؿ كبير في أشكاؿ مكقع إدارة المكارد البشرية في
الييكؿ التنظيمي لممنظمة ،كالتي يمكف أف تتمثؿ في الشكميف التالييف:
 oالشكؿ القائـ عمى األقساـ (اليمركزية):

يشيع إستخداـ ىذا الشكؿ في المنظمات الكبيرة التي تتعدد فييا كحدات األعماؿ ،عيكة عمى تمتع

إدارة المكارد البشرية بجميع األدكار اإلستراتجية كاإلدارية التشقيمية ذات الطبيعة التنفيذية ،كفي ىذا

النكع مف المنظمات ترتبط إدارة المكارد البشرية باإلدارة العميا مف خيؿ نائب الرئيس لممكارد

البشرية.

 oالشكؿ القائـ عمى المركزية:
في الشكؿ القائـ عمى المركزية تككف الق اررات الجكىرية كاناعة اإلستراتجيات كالسياسات

محاكرة في قمة اليرـ التنظيمي لممنظمة كلما كانت إدارة المكارد البشرية كخااة تمؾ المتعمقة
بالتخطيط كالتكظيؼ كالتدريب مف الق اررات اإلستراتجية نظ ار لما تتضمنو مف تكمفة كمخاطر فإف

سمطة اتخاذىا تستند إلى اإلدارة العميا لممنظمة كتتكزع بقية الق اررات الخااة بالمكارد البشرية عمى
اإلدارات الكظيفية األخرل ،لذا فإف ىذا الشكؿ مف التنظيـ يضفي الدكر التنفيذم عمى إدارة المكارد

البشرية ،كيشيع إستخداـ ىذا الشكؿ مف التنظيـ في المنظمات التي تتميز بكثافة رأس الماؿ فييا،
أم ذات المستكل الثقافي العالي)http://hrinlibya.blogspot.co.il( .
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 2.1.1.5الطار العاـ لوظائؼ إدارة الموارد البشرية:
كضع (درة كالاباغ )2008 ،أربعة كظائؼ تشكؿ اإلطار العاـ لكظائؼ إدارة المكارد البشرية تشتمؿ

تككف في مجمكعيا مجاؿ عمؿ إدارة المكارد البشرية داخػؿ المنظمػة أك
عمى العديد مف الكظائؼ التي ِّ

الشركة كأضاؼ (الكردم )2011 ،كظيفة خامسة تتعمؽ بعيقات المكارد البشرية ،كىذه الكظائؼ ىي:
أكان  :كظيفة تجميع كتككيف المكارد البشرية:
ىػذه الكظيفػة أك النشػاط مػف أىػـ النشػاطات المككمػة إلدارة المػكارد البشػرية ،فيػي كظيفػة رئيسػة ينػدرج
تحتيا الكثير مف الكظائؼ الفرعية ،إذ تتكامػؿ كتتػرابط ىػذه الكظػائؼ الفرعيػة لتنػتا فػي النيايػة سمسػمةن

مػف األعمػاؿ ،تقػكـ مػف خيليػا كعمػى أساسػيا إدارة المػكارد البشػرية بتػكفير كػؿ إحتياجػات المنظمػة أك
الشػركة مػف المػكارد البشػرية ،كفػؽ مكااػفات محػددة مػف حيػث الشػيادات العمميػة كالخبػرات العمميػة

كالميػارات كالقػدرات الذاتيػة كحيرىػا لشػقؿ الكظػائؼ الشػاحرة كالمتاحػة فػي الشػركة أك المنظمػة ،كىػذه

الكظائؼ الفرعية ذكر (درة كالاباغ )2008 ،بعضيا فيما يمي:

 كظيفػة تخطػيط المػكارد البشػرية :تقػكـ ىػذه الكظيفػة الميمػة مػف كظػائؼ إدارة المػكارد البشػرية
بتقػػدير الحاجػػة المسػػتقبمية مػػف المػكارد البشػرية لممنظمػػة مػػف حيػػث أعػػدادىا كمكااػػفاتيا
كنكعيتيا … إلخ ،كيعتمد ىذا التخطيط عمى كظيفة تاميـ كتحميؿ العمؿ كالكظائؼ.

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

ػاء عمػى نتػائا كظيفتػي تاػميـ كتحميػؿ العمػؿ
 كظيفػة جػذب كاسػتقطاب المػكارد البشػرية  :فبن ن
كتخطيط المػكارد البشػرية تقػكـ كظيفػة جػذب كاسػتقطاب المػكارد البشػرية بعمميػة ترحيػب كجػذب
لممكارد البشرية بعرض مزايا العمؿ في المنظمة مف خيؿ سكؽ العمؿ المحمي أك األقميمي أك
العالمي.

 كظيفة إنتقاء كاختيار كتعييف المكارد البشرية :تعمؿ ىذه الكظيفة عمى انتقاء أفضؿ المتقػدميف
لشػقؿ الكظػائؼ الشػاحرة ،كذلػؾ باإلعتمػاد عمػى أسػس كمعػايير اختيػار دقيقػة تػـ كضػعيا مػف
خيؿ تحميؿ كتاميـ العمؿ كالكظائؼ.
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 كظيفة تدريب كتأىيؿ المكارد البشرية :بعػد اختيػار المػكارد البشػرية الجديػدة ،تبػدأ مرحمػة إعػادة
التأىيؿ ،كذلؾ مف خيؿ براما تدريبية عممية كعممية مدركسة ،تعمؿ عمى تػأىيميـ كتجييػزىـ

لتسمـ كتحمؿ مياـ عمميـ في المنظمة أك الشركة.

ثانيان :كظيفة تاميـ نظـ التعكيضات كالمكافآت كالمزايا العينية:
ىيعتبر (درة كالاباغ )2008 ،كظيفة تاميـ نظـ التعكيضػات كالمكافػآت كالم ازيػا العينيػة مػف الكظػائؼ
الرئيسة كاألساسية إلدارة المكارد البشرية ،فتاميـ عدد مف األنظمة التي عمػى أساسػيا يػتـ كضػع نظػاـ
لمتعكيضات كالمكافآت كالمزايا العينية ،التي تمن لممكارد البشرية التػي تعمػؿ داخػؿ الشػركة أك المنظمػة

أمر بػالح األىميػة بالنسػبة لمشػركة أك المنظمػة ،إذ يػتـ التحفيػز المباشػر كحيػر المباشػر لممػكارد البشػرية
ان

عمى أساس ىذه النظـ ،كىذا التحفيز كحيره يؤدم إلى كجكد ركح اانتماء ،كزيادة درجػة الػكاء لممنظمػة

كحيرىػا مػػف اآلثػار اإليجابيػػة ،كتجنػب المشػػكيت كآثارىػا السػػمبية ،كمػػف أىػـ ىػػذه الػنظـ كمػػا ي ارىػػا (درة
كالاباغ )2008 ،ما يمي:
 نظػػاـ المكافػػآت الماليػػة المباشػػرة :في ػذا النظػػاـ التحفيػػزم المػػالي المباشػػر ،يقػػدـ لمم ػكارد البش ػرية
المجػػدة فػػي عمميػػا داخػػؿ الشػػركة أك المنظمػػة المكافػػآت الماليػػة المباش ػرة كث ػكاب مباشػػر لمجػػد
كالتميز ،كذلؾ مف خيؿ التقػكيـ المسػتمر ألداء ىػذه المػكارد البشػرية المبنػي عمػى أسػس عمميػة

كفنية.

 نظاـ المزايا العينية:ىذا النظاـ التحفيزم حير المالي ،يقدـ لممكارد البشرية العاممػة فػي المنظمػة
أك الشركة دكف استثناء خدمات متنكعة مثؿ :التأميف الاحي ،الرعاية ااجتماعية ،النشػاطات
الثقافية كالترفييية…

 نظػاـ تقيػيـ أداء المػكارد البشػرية :فطبقػان ليػذا النظػاـ تكضػع مجمكعػة مػف القكاعػد كاإلجػراءات

كالضػكابط التػػي عمػػى أساسػػيا يػػتـ تقيػػيـ أداء المػكارد البشػرية  ،مػػف حيػػث الكفػػاءة كالتميػػز فػػي

كبناء عمى نتائا ىذا التقييـ ييفعَّؿ نظاـ المكافآت المالية المباشرة.
العمؿ،
ن
ثالثان :كظيفة تدريب كتنمية المكارد البشرية:

ي ػػرل (درة كالا ػػباغ )2008 ،أف كظيف ػػة ت ػػدريب كتنمي ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية ،تع ػػد م ػػف أى ػػـ كظ ػػائؼ إدارة

المػكارد البشػرية ،فالتػدريب ا ييكتفػى بػو فقػط لممػكارد البشػرية الجديػدة ،بػؿ ىػك نظػاـ مسػتداـ ييػدؼ إلػى
رفػػع الكفػػاءة المينيػػة كالمياريػػة لممػكارد البشػرية الجديػػدة كالقائمػػة ،فضػين عػػف تنميتيػػا المسػػتمرة ،كليػػذه
الكظيفة جانباف ىما:
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الجانب األكؿ :التعمـ المستمر كالتدريب المتكااؿ :إف التعمـ كالتدريب ييكسػباف المػكارد البشػرية معػارؼ
كميػػارات جديػػدة ،تقػػؼ بيػػـ عمػػى أحػػدث مػػا تكاػػمت إليػػو التكنكلكجيػػا فػػي مجػػاؿ عمميػػـ ،ممػػا يظيػػر
بالضركرة في أدائيـ ألعماليـ بكفاءة كفاعمية كقدرة.
الجانب الثاني :التنمية :تسعى إدارة المكارد البشرية مػف خػيؿ ىػذه الكظيفػة أك النشػاط إلػى تنميػة أداء

المكارد البشرية داخؿ المنظمة أك الشركة فػي المسػتقبؿ المنظػكر كالبعيػد ،مػف أجػؿ جعميػا مؤىمػةن كقػادرة

عمى ممارسة كظائؼ في المستقبؿ ذات متطمبات أعمى مما ىي عميو اآلف ،فضي عف تزكيد ال م وارد

البشرية بكؿ جديد في مجاؿ المعرفة المتامة بعمميا كاناعتيا ،بيدؼ تمكينيػا مػف اإلنػدماج كالتكيػؼ
مػػع كػػؿ جديػػد أك مػػع التقيػرات التػػي تػػدخؿ عمػػى الشػػركة أك المنظمػػة لكػػي تكاكػػب التطػػكرات فػػي مجػػاؿ

الاناعة أك حيرىا كالتي قد تيفرض عمييا محميػان أك أقميميػان أك عالميػان ،كتحػافظ المنظمػة أك الشػركة مػف
خيؿ ىذه المكاكبة عمى قكة مكقعيا التنافسي.
رابعان :كظيفة حماية المكارد البشرية:
قػػد تنطبػػؽ كممػػة اػػيانة عمػػى ً
العػ ىػدد كاآلات كالمعػػدات ،كلكػػف معظػػـ البػػاحثيف يفضػػمكف إسػػتخداـ كممػػة
حماية المكارد البشػرية بػدان مػف اػيانة ال م وارد البشػرية كمػا يسػتخدميا الػبعض ،فالحمايػة أشػمؿ كأعػـ
مف الايانة ،كقد َّبيف (درة كالاباغ )2008 ،أف ىذه الكظيفة تيدؼ إلى أمريف ىما:

 oتكفير السيمة لممكارد البشػرية :تػكفير السػيمة لممػكارد البشػرية يػتـ بتاػميـ ككضػع بػراما فنيػة
إداريػة مشػتركة عاليػة المسػتكل مػف أجػؿ حمايػة ىػذه ال م وارد ال ب ش ري ة

مػف الحػكادث

الطبيعيػػة ،كالعمػػؿ عمػػى التقميػػؿ مػػف آثػػار الح ػكادث حيػػر الطبيعيػػة ،كمػػا يترتػػب عمييمػػا مػػف

إاابات العمؿ.

 oتػػكفير الرعايػػة الاػػحية :كذلػػؾ مػػف خػػيؿ التػػأميف الاػػحي ،كتاػػميـ بػراما لمتكعيػػة الاػػحية
عامػة ،كبػراما تكعيػة اػحية خااػة ببيئػة العمػؿ ،بيػدؼ حمايػة ال م وارد ال ب ش ري ة مػف

اإلاابات كاألمراض التي قد تنتا بسبب طبيعة كبيئة العمؿ داخؿ الشركة أك المنظمة.
خامسان :كظيفة عيقات المكارد البشرية:
إعتب ػػر (الك ػػردم )2011 ،أف ى ػػذه الكظيف ػػة م ػػف أى ػػـ الكظ ػػائؼ المنكط ػػة بػ ػإدارة المػ ػكارد البشػ ػرية داخ ػػؿ
المنظمة أك الشركة ،إذ تعمؿ عمى خمػؽ بيئػة مسػاعدة لنمػك العيقػات ااجتماعيػة كالرعايػة اإلنسػانية…

إلػخ ،كتشػتمؿ ىػذه الكظيفػة عمػى عمميػة دمػا المػكارد البشػرية ،فيػذه الكظيفػة أك النشػاط يػتـ مػف خيلػو
تاميـ براما متنكعة تشتمؿ عمى كسائؿ كطػرؽ تيػدؼ إلػى تفعيػؿ مشػاركةال م وارد ال ب ش ري ة فػي
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العمميػة اإلنتاجيػة داخػؿ المنظمػة ،بػدءان مػف المسػاىمة كالمشػاركة فػي عمميػة التخطػيط التػي تػؤىميـ إلػى
المشػاركة فػي عمميػة اتخػاذ القػ اررات ،كتيػدؼ ىػذه البػراما أيضػان إلػى تػكفير الرعايػة ااجتماعيػة لممػكارد

البشػرية كالمعاممػػة اإلنسػػانية الراقيػػة ليػػـ ،كالعمػػؿ عمػػى حػػؿ المشػػكيت كالاػراعات كالن ازعػػات التػػي قػػد
تنشأ بينيـ ،أك بينيـ كبيف إدارة الشركة أك المنظمة ،كعمميػة الػدما ىػذه بمػا تػكفره مػف بػراما – ا شػؾ
– تعمؿ عمى رفع الركح المعنكية لممكارد البشرية ،فضين عف زيادة معدات اإلنتماء كالكاء لمشركة.

يعتقد الباحث فيما يتعمؽ بكظائؼ إدارة المكارد البشرية أنو يتكجب النظر إلى مياـ إدارة المكارد البشرية
باعتبارىا عمميات متكاممة كمترابطة ،كليست إجراءات مستقمة كمنقطعة الامة ،كبيذا يمكف استثمار

المعمكمات كالخبرات الناشئة مف بعض الكظائؼ كالعمميات في تطكير كتحسيف كفاءة عمميات أخرل،
ككذلؾ اعتبار تكمفة المياـ التي تتكاىا إدارة المكارد البشرية (مثؿ نفقات التدريب كالتنمية ،كنفقات

تطكير النظـ ،كنفقات بناء استراتيجيات المكارد البشرية) عمى أنيا نفقات استثمارية تدر عائدان عمى

ااستثمار كليست مجرد نفقات إستييكية بدكف مردكد.

كفػػي ضػػكء تفاػػيؿ كظػػائؼ إدارة الم ػكارد البش ػرية السػػالؼ يػػكرد الباحػػث الميم ػ التاليػػة إلدارة الم ػكارد

البشرية:

 تيتـ إدارة المكارد البشرية بالمكارد الرئيسية في المنظمة كىـ األفراد. -ا تكجد مؤسسة دكف إدارة مكارد بشرية.

 -تقكـ إدارة المكارد البشرية بتطكير ميارات األفراد العامميف بالمؤسسة كتانع الخطط المناسبة

لمتدريب كتقكـ بدراسة مشاكؿ األفراد كمعالجتيا.

 -تختار إدارة المكارد البشرية األفراد المناسبيف لشقؿ الكظائؼ.

 تقكـ إدارة المكارد البشرية بتحفيز األفراد كمساعدتيـ عمى التكاؿ إلى األداء المرحكب فيو. 2.1.1.6تخطيط الموارد البشرية في ظؿ التحديات القائمة:
ا تعػػيش منظمػػات األعمػػاؿ بمعػػزؿ عمػػا يػػدكر ف ػي بيئتيػػا المحميػػة أك الخارجيػػة ،حيػػث يػػرل ( المرسػػي
 )9002بػػأف العديػػد مػػف المتقي ػرات اإلقتاػػادية كااجتماعيػػة كالثقافيػػة كالتكنكلكجيػػة تػػؤثر عمػػى م ػزيا

المكارد البشرية المناسب لمتعامؿ مع ىذه المتقيرات فالعمكلة كتاقير حجـ المنشأة كاإلستخداـ المت ازيػد

لمعمالػة كاإلتجػاه نحػك امركزيػة مكاقػع العمػؿ كتطبيػؽ فمسػفات الجػكدة الشػاممة كاعػادة ىندسػة العمميػات
كالتطكر التكنكلكجي اليائؿ في تكنكلكجيا اإلنتاج كاإلتااات كحيرىا مف التطكرات البيئية خمقت العديد

مف التحديات كالفرص لمنظمات األعماؿ كالتي تنكعت أساليبيا في تحقيؽ اإلسػتجابة كبالتػالي اختمفػت

قدرتيا عمى تحقيؽ ميزة تنافسية في سكؽ العمؿ.
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كيأتي ذلؾ مف خيؿ ثيثة متطمبات لتحكيؿ التحديات إلى فرص ،حددىا (المرس  )9002بالتالي:
 oأف تتكافر لدم المنظمة فكرة كاضحة عف المكقؼ الحالي لممكارد البشرية.

 oاإللماـ بأىدافيا المستقبمية كالى أم حد تتكافؽ قدرات كامكانيات قكة العمؿ بيا مع إحتياجاتيػا
المستقبمية.

 oتاميـ البراما المناسبة لتكفير إحتياجاتيا المستقبمية مف المػكارد البشػرية فػي حالػة كجػكد فجػكة
بيف الكاقع الحالي كالمستقبمي.

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

قايرة المدل أك متكسطة أك حتى طكيمة المدل ،كؿ منظمو حسب سياستيا المتبعة في عمميات
التخطيط كلكف الميـ ىك خدمة العنار البشرم مستقبين مف جية ،كتحديد اإلختاااات المطمكبة
بالكميات المحددة مف جية أخرل في فترة زمنية معينو ،كحيث أف تخطيط المكارد البشرية جزء مف عمـ

المكارد البشرية فمو أىمية كبيره كأىمية إدارة المكارد نفسيا حيث تتعدد الفكائد المرجكة مف تخطيط

المكارد البشرية كنستطيع أف نقكؿ أنو كمما كاف لتخطيط المكارد أسس احيحة ازدادت أىميتو.
كمف فكائد تخطيط المكارد البشرية يذكر الباحث الفكائد األربعة التالية:

 يساعد تخطيط المكارد البشرية عمى منع إرتباكات فجائية في خط اإلنتاج كالتنفيذ الخاص
بالمشركع.

 يساعد تخطيط المكارد البشرية في التخمص مف الفائض كسد العجز.

 يساعد تخطيط المكارد البشرية عمى تخطيط المستقبؿ الكظيفي لمعامميف حيث يتضمف ذلؾ
تحديد أنشطة التدريب كالنقؿ كالترقيو.

 يساعد تحميؿ قكة العمؿ المتاحة عمى معرفة أسباب تركيـ لمخدمة أك بقائيـ فييا كمدل
رضاىـ عف العمؿ.
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 2.1.1.6نظرة جديدة لدارة الموارد البشرية
يسػتدؿ (المرسد  )9002 ،مػف السػابؽ أف الطريقػة التػي تػدار بيػا المػكارد البشػرية سػكؼ تحػدد بدرجػة
كبيرة مستكم القدرة التنافسية لممنظمة كبالتالي قدرتيا عمػى تحقيػؽ أىػدافيا ،كمػف الناحيػة التاريخيػة فػإف

ممارسات إدارة المكارد البشرية لـ يكف ينظػر إلييػا عمػى أنيػا أحػد ماػادر القيمػة اإلقتاػادية لممنظمػة،
كذلػؾ بعكػس التكنكلكجيػا كالمعػدات ،إا أف ىػذه التطػكرات الحديثػة أسػيمت فػي إعػادة التفكيػر فػي ىػذه

النظرة ،حيث أاب ينظر إلى أنشطة استقطاب العامميف كالتدريب كالتنمية كالحفز كتقييـ األداء كحيرىا
مف ممارسات إدارة المكارد البشرية عمى أنيا استثمارات ذات قيمة أك عائد إقتاادم.
كاف لمتحكات الفكرية الجذرية في مفاىيـ كتقنيات اإلدارة المعاارة تأثيراتيا الكاضحة عمى مفاىيـ إدارة
المكارد البشرية بدرجة كاضحة تتمثؿ في تقير النظرة إلى إدارة المكارد البشرية مف ككنيا مجمكعة

أعماؿ إجرائية تتعمؽ بتنفيذ سياسات كنظـ العامميف ،إلى اعتبارىا كظيفة استراتيجية تتعامؿ مع أىـ
مكارد المنظمة كتتشابؾ مع األىداؼ كااستراتيجيات العامة ليا ،كاانطيؽ بفكر إدارة المكارد البشرية

مف اإلنحاار في مشكيت ااستقطاب كالتكظيؼ لمعامميف حسب إحتياجات اإلدارات التنفيذية

المختمفة ،إلى اإلنشقاؿ بقضية أكثر أىمية كحيكية كىي إدارة األداء كتحقيؽ اإلنتاجية األعمى كتحسيف
الكفاءة كالفعالية ،كأف ما حدث كيحدث في العالـ المعاار مف تقييرات كتحكات قد كجدت طريقيا
لمتأثير في أكضاع المنظمات كفكر اإلدارة ،كنتا عف ذلؾ فمسفة جديدة كنمكذج إدارم متطكر يختمؼ

عف مفاىيـ كأفكار اإلدارة التقميدية التي سادت في عار ما قبؿ المعمكمات كالتقنية ،كامتد تأثير

اإلدارة الجديدة إلى إدارة المكارد البشرية كي تتحكؿ إلى فمسفة كتقنيات جديدة كمختمفة تضع اإلنساف

في قمة إىتماماتيا ،كتدما استراتيجياتيا كبراما عمميا في البناء ااستراتيجي لممنظمة.
 2.1.1.7الستراتيجية:

ذكػػر (اسػػماعيؿ )2009 ،أف العديػػد مػػف الخبػراء كالبػػاحثيف فػػي عػػالـ اليػػكـ الػػذم يتسػػـ بػػالتقير السػريع

ككثافة المنافسة كالتطكر التكنكلكجي اليائؿ يركف أف المنظمات يجب أف تتبني الفكػر اإلسػتراتيجي مػف

أجػػؿ أف تضػػمف البقػػاء كالنمػػك كاازدىػػار ،ككممػػة إسػػتراتيجية  Strategyترجػػع جػػذكرىا إلػػي الحضػػارة
اليكنانيػة كىػي مسػتمدة مػف كممػة  Strategosكالتػي ارتػبط مفيكميػا بشػكؿ اػارـ بػالخطط المسػتخدمة

إلدارة ق ػػكل الح ػػرب ككض ػػع الخط ػػط العام ػػة ف ػػي المع ػػارؾ ،كح ػػديثان أخ ػػذت ى ػػذه الكمم ػػة معنػ ػى مختم ػػؼ
كاارت مفضمة اإلستخداـ لدل منظمػات األعمػاؿ المعااػرة خااػة تمػؾ التػي تتمتػع بالمبػادرة كالريػادة

فػي مجػاؿ نشػاطيا ،كمػف التعريفػات الشػائعة لػادارة اإلسػتراتيجية أنيػا عمميػة اتخػاذ القػ اررات المتعمقػة
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بتخاػيص كادارة مػكارد المنظمػػة مػػف خػػيؿ تحميػػؿ العكامػػؿ البيئيػػة بمػػا يسػػاعدىا عمػى تحقيػػؽ رسػػالتيا
كالكاكؿ إلي حاياتيا كأىدافيا المنشكدة.

كيرل (اسماعيؿ )2009 ،أف التكجو اإلستراتيجي لممنظمة يحقؽ العديد مف المزايا يمكػف تمخياػيا فػي

خمسة نقاط ىي:

 كضكح الرؤية المستقبمية كالقدرة عمى اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية.
 القدرة عمى تحقيؽ التفاعؿ البيئي في المدم البعيد.
 تحقيؽ النتائا اإلقتاادية كالمالية المرضية.
 القدرة عمى إحداث التقيير.

 تخايص المكارد كاإلمكانيات بطريقة فعالة.
 2.1.1.8إستراتيجية إدارة الموارد البشرية:
يعتبػػر (عيسػػى )2007 ،أف إسػػتراتيجية إدارة الم ػكارد البش ػرية جػػزءان ا يتج ػ أز مػػف إسػػتراتيجية المنظمػػة،

كنج ػػد أف كظ ػػائؼ كممارس ػػات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية تعم ػػؿ جميعي ػػا ف ػػي خدم ػػة إس ػػتراتيجيات اإلدارات

(الكظػػائؼ) األخػػرل ،أم فػػي خدمػػة إسػػتراتيجية المنظمػػة ،تحػػت مظمػػة التكامػػؿ كالتكافػػؽ معػان ،إذ يتكافػػؽ
ى ػػذا اإلتج ػػاه م ػػع مفي ػػكـ يي ػػدعى "التكام ػػؿ اإلس ػػتراتيجي"  Strategic Integrationال ػػذم يؤك ػػد عم ػػى أف
إسػػتراتيجية المنظمػػة تتكافػػؽ مػػع رسػػالتيا ،كاسػػتراتيجيات الييكػػؿ التنظيمػػي (إدارات :اإلنتػػاج ،كالتسػػكيؽ،
كالمبيع ػػات ،كالمش ػػتريات ...إل ػػخ) تتط ػػابؽ أيضػ ػان م ػػع إس ػػتراتيجية المنظم ػػة ألني ػػا تعم ػػؿ عم ػػى خ ػػدمتيا،

كاسػػتراتيجية إدارة الم ػكارد البش ػرية تتطػػابؽ كتعمػػؿ عمػػى خدمػػة إسػػتراتيجية المنظمػػة كاسػػتراتيجية الييكػػؿ
التنظيم ػػي ،ف ػػي ظ ػػؿ ت ػػأثير متقيػ ػرات البيئ ػػة الخارجي ػػة الت ػػي تعم ػػؿ ف ػػي ظمي ػػا المنظم ػػة كك ػػؿ ،كتس ػػتخدـ

إستراتيجيتيا لمتكيؼ معيا لتضمف لنفسيا البقاء كااستمرار.
كيرل (حسف )2005 ،أف إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية تتأثر بإستراتيجيات المنظمة نتيجػة لظػركؼ
البيئة المحيطة بالمنظمة ككجػكد منافسػة قكيػة أك كضػع إقتاػادم سػيء أك تبنػي سياسػة معينػة لمدكلػة،

فػإف المنظمػػة تقػػكـ بتبنػػي إسػػتراتيجيات ليػػا لتتعامػػؿ مػػع الكضػػع القػػائـ الجديػػد حكليػػا ،فقػػد تمجػػأ المنظمػػة
إلى تاقير حجميا ،كيضرب (حسف )2005 ،مثين عمى ذلؾ ىاتيف اإلستراتيجيتيف:
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 إسػػتراتيجيات تخفػػيض العمػػاؿ التػػي تركػػز عمػػى تخفػػيض عػػدد العػػامميف فػػي المنظمػػة مػػف خػػيؿ
التقاعػػد المبكػػر أك النقػػؿ أك العمػػؿ فػػي كظيفػػة أخػػرل خػػارج المنظمػػة ،كمػػف أكبػػر مسػػاكئ ىػػذه

اإلستراتيجية ىك اعكبة التنبؤ الدقيؽ بمػف ىػـ األفػراد الػذيف سػيتـ اإلسػتقناء عػنيـ كمػف الػذيف
سيبقكف في العمؿ ،كما ىي الميارات التي تحتاجيا المنظمة كالتي ا تحتاجيا.

 إس ػػتراتيجيات إع ػػادة تا ػػميـ العم ػػؿ كالت ػػي تي ػػدؼ إل ػػى تخف ػػيض ع ػػبء العم ػػؿ بااض ػػافة إل ػػى
تخفػيض العمالػة ،كيتمتػؿ ذلػػؾ فػي تقمػيص الكظػائؼ كالمسػػتكيات اإلداريػة كالجماعػات كااقسػػاـ

أك المنتجات ،كذلؾ يمكف تطبيؽ ىذه اإلستراتيجيات مف خيؿ إعػادة تاػميـ الميػاـ أك إدمػاج
كحػػدات معينػػة أك تخفػػيض سػػاعات العمػػؿ ...فالشػػاىد ىنػػا ىػػك أنػػو سػػيترتب عمػػى تطبيػػؽ ىػػذه

اإلس ػػتراتيجيات الجدي ػػدة إلق ػػاء المزي ػػد م ػػف الع ػػبء عم ػػى إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ،في ػػي ستا ػػب

مسؤكلة عف اإلعداد لتطبيؽ ىذه اإلستراتيجية ،كأف تقكـ بتحميؿ كظائفيا كاعادة تاحيحيا ،أك
تقػػكـ بتحديػػد ماىيػػة الكظػػائؼ التػػي سػػيتـ القاؤىػػا أك اسػػتحداثيا ،كمػػف ىػػـ األف ػراد الػػذيف سػػيتـ

ااستقناء عنيـ أك نقميـ كبالتالي ما ىػي بػراما التػدريب اليزمػة لرفػع ميػارات األفػراد كمػا ىػي

التعكيضػػات اليزمػػة لألفػراد التػػاركيف ،كمػػا إلػػى حيػػر ذلػػؾ مػػف األدكار التػػي سػػتختص بيػػا إدارة

المكارد البشرية .

كي ػربط (العنػػزم كالسػػاعدم )2007 ،إسػػتراتيجية األعمػػاؿ بإسػػتراتيجية إدارة الم ػكارد البش ػرية مػػف خػػيؿ
تكامؿ استراتجيات المكارد البشرية رأسيا مع اإلستراتجية العامة لممؤسسة كأفقيا مع اسػتراتجيات الكظيفػة

األخرل (التسكيؽ ،اإلنتػاج ،العمميػات الماليػة...الخ) ،فضػي عػف أىميػة تكامميػا كانسػجاميا مػع بعضػيا

البعض.

حي ػػث ح ػػدد (العن ػػزم كالس ػػاعدم )2007 ،العيق ػػة ب ػػيف إس ػػتراتيجية األعم ػػاؿ كاس ػػتراتيجية إدارة المػ ػكارد

البشرية كفقان لخمسة نماذج ىي:

-1النمكذج المستقؿ :في تكجد عيقة بحسب فمسفة ىذا النمكذج بيف إسػتراتيجية المنظمػة كاسػتراتيجية

إدارة المكارد البشرية بشكؿ كاض  ،كىك نمكذج كاف سائدان ألكثر مف عشريف عامان ،كقد يككف مكجػكدان

اليػكـ فػي بعػض المنظمػات الاػقيرة كحتػى الكبيػرة منيػا العاممػة فػي الػدكؿ الناميػة ،كيتبػيف منػو أف
إستراتيجية إدارة المكارد البشرية قد ا تككف محط إىتماـ اإلدارة.

-2النمكذج التكافقي :بمكجب ىذا النمكذج ييعد العاممكف مفتاحػان أساسػان لتنفيػذ إسػتراتيجية المنظمػة ،إذ
يجػرم تاػميـ إسػتراتيجية إدارة مػكارد بشػرية تتكافػؽ مػع إسػتراتيجية المنظمػة ،كىػذا النمػكذج يمكػف
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ػدء مػف اإلدارة العميػا نػزكان إلػى
ااسػتداؿ عميػو مػف خػيؿ نظػرة اإلدارة المسػتندة إلػى تحديػد أىػدافيا ب ن
المستكيات التنفيذية ،كاف إدارة المكارد البشرية تقكـ باإلستجابة لاستراتيجية العامة لممنظمة ،مف خػيؿ
تحديد إستراتيجية تتكاءـ كتنسجـ مع الحاجات التنظيمية كمتطمبات عمميا الحالي كالمستقبمي.
-3النمػكذج التحػاكرم :كفػي إطػار ىػذا النمػكذج يجػرم تطػكير العيقػة بػيف إسػتراتيجية األعمػاؿ
كاستراتيجية المػكارد البشػرية خطػكة إضػافية لألمػاـ ،إذ أف ىػذه العيقػة تحتػاج إلػى إتاػاات باتجػاىيف

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

لاستراتيجيتيف.

-4النمػكذج الشػمكلي :يينظػر مػف خػيؿ ىػذا النمػكذج إلسػتراتيجية إدارة المػكارد البشػرية فػي المنظمػة
عمػى إنيػا مفتػاح تحقيػؽ الميػزة التنافسػية ،كلػيس فقػط ككنيػا أداة لتنفيػذ اإلسػتراتيجية العامػة لممنظمػة،
كبعبارة أخرل ا تعد كسيمة بقدر ما تعد حاية ككسيمة في و
آف كاحد.

-5النمكذج التكاممي :تحتػؿ إسػتراتيجية إدارة المػكارد البشػرية فػي ىػذا النمػكذج مركػ انز رئيسػان ،إذ يسػتند

ىذا النمكذج إلى فمسفة مؤداىا أنو إذا كانت المكارد البشرية تمثؿ مفتاحان لتحقيؽ الميػزة التنافسػية ،فػاف

المنظمة بحاجة إلػى بنػاء كتعزيػز نقػاط القػكة الخااػة بيػذه المػكارد ،كقػد طػكر ) (Butlerىػذا النمػكذج
عاـ 1988مف خيؿ تبني مفيكـ المكارد البشرية المكجية نحك اياحة اإلستراتيجية العامة.

كيكض شكؿ رقـ ( )2.1نماذج العيقة بيف إستراتيجية األعماؿ كاستراتيجية المكارد البشرية.
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شػ ػػكؿ رقػ ػػـ ( )2.1نمػ ػػاذج العيقػ ػػة بػ ػػيف إسػ ػػتراتيجية األعمػ ػػاؿ كاسػ ػػتراتيجية الم ػ ػكارد البش ػ ػرية( .العنػ ػػزم
كالساعدم .)2007
كيػػرل (شػػاندا ككػػكب ار )2002 ،أف حق ػػؿ الم ػكارد البش ػرية دائػػـ التقي ػػر كالتكسػػع ،كيتكجػػب عمػػى خبي ػػر

المػكارد البشػرية أف يكػػكف قػػاد انر لػػيس فقػط عمػػى إدارة التقييػػر كانمػػا أيضػان تكقػع حدكثػػو إلػػى حػػد مػػا ،فمػػف
الميػػـ أف تتنػػاحـ مػػع متقيػرات كايقػػاع البيئػػة ،كالبحػػث عػػف فػػرص المػكارد البشػرية كعػػف المشػػكيت التػػي
يمكػػف أف يكػػكف ليػػا جػػذكر فػػي ىػػذا المجػػاؿ ككضػػع م ػكارد كمبػػادرات جديػػدة كجػػزء مػػف تخطػػيط الم ػكارد

البشػرية ،كمػػا أف اإلسػػتراتيجية الشػػاممة لممػكارد البشػرية يجػػب أف تيػػدعـ عػػف طريػػؽ نظػػـ المػكارد البشػرية
التػػي تمتػػد إلػػى أسػػفؿ حتػػى تاػػؿ إلػػى أدنػػى مسػػتكيات العمالػػة ،كفػػي حالػػة حيػػاب إسػػتراتيجية لمم ػكارد
البشػرية تتخػػبط المنظمػػة بػػيف تحفيػػز األفػراد أك معػػاقبتيـ كبػػيف النمػػك أك الكسػػاد ،ففػػي أم منظمػػة ييعتبػػر

األفراد اإلستراتيجييف أكثر أىمية مف الخطط.

كي ػػرل (ش ػػاندا كك ػػكب ار )2002 ،أيضػ ػان أف ىنػ ػاؾ ع ػػامميف أساس ػػييف لتحقي ػػؽ كف ػػاءة إس ػػتراتيجية المػ ػكارد

البشرية ،األكؿ :التأكد بأف التقيير سكؼ يحدث ،كالثاني :الحاجة إلى تكجييو بطريقة منظمة.

يعتبر الباحث أف إدارة المكارد البشرية الفعالة ضركرة لمنجاح في تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية

لممنظمة ،كسينتا عف تنفيذ إستراتيجية المكارد البشرية خمؽ بيئة تتي لممنظمة اجتذاب كتطكير كتحفيز
قكة العمؿ ،كتكظيؼ طاقاتيا لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية العامة لممنظمة ،إذ تعتمد قدرة أية منظمة
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عمى إدارة مكاردىا البشرية بكفاءة كحشد قكتيا العاممة لتحقيؽ أىدافيا الجامعة إلى حد كبير عمى قدرة
المنظمة عمى كضع كتنفيذ خطة مف شأنيا أف تييئ بيئة تمكينية تسم ليا باجتذاب كاستبقاء كتحفيز

المكظفيف عمى أعمى المستكيات كالكفاءة الفنية مف ناحية ،كضماف أف تككف قكتيا العاممة قادرة عمى

إطار استراتيجيان لممنظمة مف أجؿ
مكاجية التحديات المتقيرة مف ناحية أخرل ،كتعد مثؿ ىذه الخطة
ان

إدارة مكاردىا البشرية.

كيعػػد كضػػع اسػػتراتيجية لمم ػكارد البش ػرية تت ػكاءـ مػػع األىػػداؼ الجامعػػة كتسػػتند إلػػى مبػػادئ قائمػػة عمػػى
ي
النتائا ،عممية مكثفة كمستمرة ،كىي ضركرية لتحديث كظيفة المكارد البشرية ككذلؾ لدعـ تقيير الثقافة

داخؿ المنظمة ،كاذا كانػت المػكارد البشػرية تشػكؿ بػي منػازع الثػركات الحقيقيػة لممؤسسػات ،ككنيػا تمعػب

أدكا انر حيكيةن في انع كنجاح المؤسسات ،فػإف اسػتراتجيات إدارة المػكارد البشػرية بمػدخيتيا كمخرجاتيػا
تػ ػكفر الخي ػػارات العممي ػػة كالتطبيقي ػػة المتاح ػػة أم ػػاـ المؤسس ػػات ،كم ػػا أف اإلىتم ػػاـ ااس ػػتراتيجي ب ػػالمكارد
البشػرية يناػب فػي حالػب األحيػػاف عمػى مسػائؿ كقضػايا تتعمػؽ بتكظيػػؼ القػ اررات الاػادرة عػف المػكارد

كرؤل كطمكح ػػات ااس ػػتراتجيات العام ػػة الت ػػي تعتم ػػدىا كتتبناى ػػا المؤسس ػػات ل ػػدل
البشػ ػرية ف ػػي خدم ػػة ي
مكاجيتيا التقيرات التكنكلكجية كااقتاادية كااجتماعية.
 2.1.1.9مكونات عممية إدارة الستراتيجية:
تتكػكف عمميػة إدارة اإلسػتراتيجية عمػى مسػتكل المنظمػة كمػا ي ارىػا ) (Wheelen & Hunger, 2004مػف
مػػرحمتيف متمي ػزتيف كمت ػرابطتيف فػػي ذات الكقػػت ىمػػا مرحمػػة إعػػداد اإلسػػتراتيجية كمرحمػػة تنفيػػذ (تكػػكيف)

اإلستراتيجية.

 2.1.1.9.1مرحمة إعداد الستراتيجية:
ففي ىذه المرحمة يحاكؿ فريؽ التخطيط اإلستراتيجي الكاكؿ إلى ق اررات محددة بشأف التكجيات
اإلستراتيجية مف خيؿ المراحؿ الفرعية التالية(Wheelen & Hunger, 2004) :



تحديد رسالة المنظمة كأىدافيا الرئيسية.



التحميؿ البيئي الخارجي.





التحميؿ البيئي الداخمي.

الكقكؼ عمى الفرص كالتيديدات كنكاحي القكة كالضعؼ.
تنمية البدائؿ اإلستراتيجية.

38




تقييـ ىذه البدائؿ في ضكء قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ كالقايات التنظيمية.

ااختيار اإلستراتيجي.

كيعتبػر ) (Wheelen & Hunger, 2004أف عمميػة إعػداد اإلسػتراتيجية تتكػكف مػف خمسػة جكانػب

أساسية ىي:

 اياحة الرسالة.
 القايات كاألىداؼ.

 التحميؿ الخارجي )تحديد الفرص كالتيديدات).
 التحميؿ الداخمػي :نكاحي القكة كالضعؼ.
 الخيارات اإلستراتيجية.
كيكرد ) )Certo & Peter, 1993خطكات مشابية لبناء إستراتيجية المنظمة ىي:
 التحميؿ البيئي.
 تحديد أىداؼ كاتجاه المنظمة مف خيؿ كضع رسالة كأحراض المنظمة.
 بناء اإلستراتيجية.

 تطبيؽ (تنفيذ) اإلستراتيجية.

 التحكـ كالرقابة اإلستراتيجية.
كيػػرل (درة كالاػػباغ )3669 ،أف عمميػػة إعػػداد اإلسػػتراتيجية تػػتـ عػػادةى عمػػى مسػػتكم اإلدارة العميػػا فػػي

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

الم ػكارد البش ػرية تنبثػػؽ عػػف إسػػتراتيجية المنظمػػة ،أم يجػػب أكان اػػياحة إسػػتراتيجية المنظمػػة كمػػف ثػػـ
اػياحة أك كضػع اإلسػتراتيجيات الكظيفيػة ( )Functional Strategiesاألخػرل مثػؿ إسػتراتيجية التسػكيؽ
كاإلنتػ ػػاج كاإلسػ ػػتراتيجية الماليػ ػػة كبػ ػػالطبع إسػ ػػتراتيجية إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية كذلػ ػػؾ لتحقيػ ػػؽ إسػ ػػتراتيجية

المنظمػػة ،كمػػف الكاض ػ أف كػػؿ ىػػذه اإلسػػتراتيجية يجػػب أف تتكامػػؿ مػػع بعضػػيا الػػبعض كاػػكان إلػػى
تحقيؽ الميزة التنافسية الدائمة.

ففي دراسة متميزة أعدىا مارؾ ىيكزلد كجد أف إستراتيجية إدارة المكارد البشرية قد لعبت دك انر أساسيان في
تحسيف أداء الشركات التي أجرل عمييا دراستو مف عدة كجكه منيا( :درة كالاباغ)3669 ،
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 تحسف في نكعية أداء العامميف.
 تخفيض تكمفة العامميف.

 حسف خدمة العميء كالزبائف.

 إرتفاع معدؿ رضا العميء كالزبائف.
 إرتفاع معدؿ اإلنتاجية.

 2.1.1.9.2مرحمة تنفيذ (تكويف) إستراتيجية إدارة الموارد البشرية:
تمػػر عمميػػة تكػػكيف كانشػػاء إسػػتراتيجية إدارة الم ػكارد البش ػرية بسػػت م ارحػػؿ يػػذكرىا(عقيمػػي )2005 ،كمػػا
يمي:
المرحمة األكلى :كيتـ في ىذه المرحمة د ارسة متطمبػات كتحديػد رسػالة المنظمػة ،حيػث تبػدأ أكلػى م ارحػؿ
كضػػع إسػػتراتيجية إدارة الم ػكارد البش ػرية بقيػػاـ مػػديرىا –كالػػذم ىػػك عضػػك فػػي اإلدارة العميػػا لممنظمػػة-
بد ارسػػة كتحميػػؿ متطمبػػات تحقيػػؽ رسػػالة المنظمػػة ،شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف جميػػع المػػدراء اآلخ ػريف ،الػػذيف

يضعكف إستراتيجيات إداراتيػـ فػي طريػؽ تحقيػؽ رسػالة المنظمػة التػي ىػي اإلطػار العػاـ الػذم يجػب أف
تتضمف جميع إستراتيجيات الدكائر المككنة ليذه المنظمة.

المرحمػة الثانيػة :كفػي ىػػذه المرحمػة يػتـ د ارسػػة كتحميػؿ بيئػة المنظمػػة كالتػي تتكػكف مػػف شػقيف ،أمػا الشػػؽ

األكؿ فيقكـ عمى تحميؿ البيئة الداخمية لممنظمة ،كييدؼ إلى تحديد جكانب القكة كالضعؼ في إمكانػات
المػكارد البشػرية الحاليػػة ،لػػيعمـ مػػدل تمكنيػػا مػػف تمبيػػة إحتياجػػات خطػػط كاسػػتراتيجيات المنظمػػة الحاليػػة
كالمسػػتقبمية ،أمػػا الشػػؽ الثػػاني فيقػػكـ عمػػى تحميػػؿ البيئػػة الخارجيػػة كييػػدؼ إلػػى معرفػػة فػػرص ااسػػتثمار
كطبيعتيا التي يمكف إستقيليا ،كالمخاطر المحتممة التي يتكجب تيفييا.

كيجػب تحديػػد العكامػؿ اإلسػػتراتيجية المكجػكدة فػػي بيئػة المنظمػػة الداخميػة كالخارجيػػة ،كاألسػمكب األسػػيؿ

إلجراء ىذا المس يعتبره ) (Wheelen & Hunger, 2004ىك تحميؿ .SWOT
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كيرل(عقيمي )2005 ،أف الطريقة الشائعة في تحميؿ البيئة تتمخص بالخطكات الخمس التالية:
 تحديد المتقيرات البيئية كاتجاىاتيا المؤثرة كالتنبؤ بإحتمااتيا.

 تحديد نتائا اإلحتماات لكؿ مف الفرص كالمخاطر البيئية الخارجية.
 ترتيب اإلحتماات حسب مدل أىميتيا.

 تحديد اإلستراتيجيات الكاجب إتباعيا مع كؿ إحتماؿ سكاء كاف إيجابيان أـ سمبيان.
 تكثيؽ المعمكمات كجعميا متاحة مف خيؿ نظـ معمكمات خاص.

المرحمة الثالثة :كيعمؿ فييػا فريػؽ العمػؿ عمػى تطػكير إسػتراتيجية إدارة المػكارد البشػرية كيػتـ فييػا كضػع
إستراتيجية المنظمة العامػة التػي ترسػـ إتجػاه كخػط سػيرىا كنشػاطيا المسػتقبمي الػذم ينسػجـ مػع رسػالتيا
بنػػاءان عمػػى نتػػائا التحميػػؿ البيئػػي السػػابؽ ،كتأسيس ػان عمػػى ىػػذه اإلسػػتراتيجيات تقػػكـ جميػػع اإلدارات فػػي

المنظمة بكضػع إسػتراتيجياتيا الخااػة بيػا باػكرة تخػدـ اإلسػتراتيجية العامػة لممنظمػة ،كيػكرد (عقيمػي،
 )2005ثيثػػة أمثمػػة عمػػى كيفيػػة كضػػع إسػػتراتيجية إلدارة الم ػكارد البش ػرية تنسػػجـ كتخػػدـ اإلسػػتراتيجية

العامة لممنطمة:

 إذا كانػت إسػػتراتيجية المنظمػة إسػػتراتيجية تكسػع :ففػػي ظػؿ ىػػذه اإلسػتراتيجية تقػػكـ إدارة المػكارد

البشرية باستقطاب المكارد البشرية لتقطية زيادة عبء العمؿ المستقبمي الذم تتطمبو إستراتيجية

التكسع ،كذلؾ بتكسيع عممية ااختيار كالتعييف كبراما التدريب كالتنمية.
 إذا كانػػت إسػػتراتيجية المنظمػػة إسػػتراتيجية اسػػتقرار :فتعمػػؿ إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي ظػػؿ ى ػذه
اإلسػػتراتيجية عمػػى تحقيػػؽ ااسػػتقرار فػػي أكضػػاع شػػؤكف الم ػكارد البش ػرية ،لػػذلؾ سػػتككف عمميػػة

ااسػػتقطاب قميمػػة جػػدان فػػي حػػيف تبقػػى عمميػػة التػػدريب كالتنميػػة عمػػى طبيعتيػػا الحاليػػة ككػػذلؾ
بالنسبة لبراما حماية العامميف مػف المخػاطر كالحػكادث ،كسػتزيد عمميػة تحفيػز العػامميف ليبقػاء

عمى الكضع القائـ.

 اذا كانػػت إسػػتراتيجية المنطمػػة تحقيػػؽ التميػػز فػػي الجػػكدة :تحتػػاج إسػػتراتيجية بنػػاء سػػمعة السػػمع
كالخ ػػدمات الت ػػي تنتجي ػػا ،فتعم ػػؿ إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية عم ػػى ااس ػػتقناء ع ػػف المػ ػكارد البشػ ػرية

الناؼ ماىرة –حير المؤىمة تأىيين كافيػان -كااستعاضػة عنيػا بمػكارد بشػرية ذات ميػارة عاليػة

قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ التميػػز فػػي الجػػكدة ،كليػػذا القػػرض تعمػػد إدارة الم ػكارد البش ػرية إلػػى تكثيػػؼ
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إستقطاب المكارد البشرية الماىرة جدان ،ككذلؾ تقكـ بالعناية ببراما التدريب كالتنمية عناية بالقة
كاعتماد التقنيات ك ً
المدربيف الميرة في التدريب.
المرحمة الرابعػة :كيػتـ فييػا تطػكير إسػتراتيجيات كظػائؼ كممارسػات إدارة المػكارد البشػرية ،حيػث ينطمػؽ

كضػػع كبنػػاء إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية مػػف إسػػتراتيجيات كرؤيػػة المنظمػػة العامػػة ،فتتشػػكؿ بنػػاءان

عمييػػا أىػػداؼ كنشػػاطات كأعمػػاؿ إدارة الم ػكارد البش ػرية ،كعميػػو ياػػنؼ (عقيمػػي )2005 ،إسػػتراتيجيات
كظائؼ إدارة المكارد البشرية في أربع إستراتيجيات ىي:

 oإسػ ػػتراتيجية تكػ ػػكيف الم ػ ػكارد البش ػ ػرية  :كيػ ػػتـ مػ ػػف خيليػ ػػا تقػ ػػدير إحتياجػ ػػات إدارات المنظمػ ػػات
كأعماليا مف ىذه المكارد ،كتضـ (إستراتيجية تاميـ كتحميؿ العمؿ كاستراتيجية تخطيط المكارد

البشرية كاستراتيجية اإلستقطاب كاستراتيجية اإلختيار كالتعييف).
 oإسػػتراتيجية التػػدريب كالتنميػػة :حيػػث تقػػكـ إدارة الم ػكارد البش ػرية بتاػػميـ ب ػراما تػػدريب كتنميػػة
لمع ػػامميف ،كتض ػػـ (إس ػػتراتيجية تقي ػػيـ األداء كاس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ كالت ػػدريب المس ػػتمر كاس ػػتراتيجية
التنمية كاستراتيجية مسارات الترقية).

 oإسػػتراتيجية التعكيضػػات :كتقػػكـ إدارة الم ػكارد البش ػرية أيض ػان بخمػػؽ الدافعيػػة لػػدل العػػامميف نحػػك
العمػػؿ مػػف خػػيؿ ىػػذه اإلسػػتراتيجية كتضػػـ (إسػػتراتيجية الركاتػػب كاألجػػكر كاسػػتراتيجية الم ازيػػا
الكظيفية كاستراتيجية الحكافز).

 oإستراتيجية عيقات العمؿ :كيتـ مف خيليػا السػعي إلػى إيجػاد اإلنسػجاـ كالتفػاىـ المشػترؾ بػيف
العػامميف كالنقابػة كالحككمػػة بكػؿ اإلتجاىػػات كتضػـ (إسػػتراتيجية العيقػة مػػع النقابػة كاسػػتراتيجية

العيقة مع الحككمة كاستراتيجية السيمة كالحماية).
المرحمػػة الخامسػػة :تنفيػػذ إسػػتراتيجية إدارة الم ػكارد البش ػرية ،كيحػػدد (عقيمػػي )3666 ،متطمبػػات إنجػػاز أك
تنفيػػذ إسػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البش ػرية ف ػػي تاػػميـ ب ػراما ككض ػػع أنظمػػة كسياس ػػات كقكاعػػد خاا ػػة

بشػػؤكف الم ػكارد البش ػرية كعمميػػا داخػػؿ المنظمػػة ،بحيػػث تتػػرجـ اإلسػػتراتيجية إلػػى كاقػػع العمػػؿ كالتنفيػػذ،
بحيػث يعمػؿ التنظػػيـ اإلدارم عمػى تنفيػذ اإلسػػتراتيجية التػي تػـ اختيارىػػا كيحاػرىا (عقيمػي )3666 ،فػػي

أربعة أمكر ىي:
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 إعداد الييكؿ التنظيمي.
 تخايص المكارد المطمكبة.

 التأكد مف تكافر األعداد كالميارات البشرية المطمكبة.

 تطكير نظاـ المكافأة الذم يحفز العامميف عمى بذؿ الجيكد الكافية لتحقيؽ األىداؼ
اإلستراتيجية
كينكه (عقيمي )3666 ،أف ىذه العممية ا تحدث بالتتابع السابؽ بالضركرة بالنسبة لممشركعات القكية
كالكبيرة حيث تنطكم فييا عمى عممية مستمرة لتكليد المعمكمات كاتخاذ الق اررات ،كأف النجاح في عممية

التخطيط اإلستراتيجي يعتمد عمى المدل الذم يتـ فيو مشاركة إدارة المكارد البشرية في ىذه العممية

كمف ثـ عند ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية ،فإف كظيفة إدارة المكارد البشرية يجب أف تساىـ سكاء في

مرحمة اإلعداد أك مرحمة تنفيذ اإلستراتيجية كتستطيع أف تنيض بدكر فعاؿ في تزكيد فريؽ إعداد

الخطط اإلستراتيجية بالمعمكمات الخااة بقدرات كامكانات العامميف في المنظمة ،حيث تساعد ىذه
القدرات في اياحة اإلستراتيجية الميئمة إذا كانت تمثؿ ميزة تنافسية ،كيجب البدء في تنفيذ

اإلستراتيجية المختارة في شكؿ براما كأنشطة عمؿ يكمية ،كتنطكم اإلستراتيجية التي تنكم المنظمة
إتباعيا عمى العديد مف اإلحتياجات ذات العيقة بالعنار البشرم.

كبافة عامة يحدد (عقيمي )3666 ،خمسة متقيرات ىامة تؤثر في مدل نجاح تنفيذ اإلستراتيجية ىي:
 طبيعة الييكؿ التنظيمي.
 طريقة تاميـ المياـ.

 إختيار كتدريب كتنمية األفراد.
 نظاـ المكافأة.

 نكعيات نظـ المعمكمات.
كلذلؾ فإف إدارة المكارد البشرية تتحمؿ المسؤكلية عف ثيثة مف المتقيرات الخمسة المؤثرة في نجاح

عممية تنفيذ اإلستراتيجية كىي المياـ كاألفراد كأنظمة المكافأة.

كقد انؼ (عقيمي )2005 ،ممارسات إدارة المكارد البشرية كالتي ليا دكر في تنفيذ اإلستراتيجية إلى
نكعيف:
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األكؿ :النكع الذم يمكف أف يساعد المنظمة في التعامؿ مع القكل كالمتقيرات التي تسكد بيئة عمميا
كيحاره (عقيمي )2005 ،في خمسة أبعاد رئيسية ىي:
 إدارة البيئة الداخمية كالخارجية.
 تقييـ األعماؿ كالنتائا.

 استقطاب كتكظيؼ المكارد البشرية.
 تنمية كتطكير المكارد البشرية.
 تحفيز المكارد البشرية.
الثاني :كىذا النكع ىك دكر المنظمة في تنفيذ اإلستراتيجية بحيث يمكف تاكر كظيفة المكارد البشرية
عمى أنيا مادر لست قكائـ مف الممارسات التي يمكف لممنظمات ااختيار مف بينيا تمؾ التي تتناسب

مع التنفيذ الفعاؿ لاستراتيجية ،كيشير (عقيمي )2005 ،إلى أف كؿ كاحدة مف القكائـ الست تشير إلى
مجاؿ كظيفي محدد مف مجاات إدارة المكارد البشرية كىي:
 تحميؿ كتاميـ الكظائؼ.
 استقطاب كاختيار العامميف.
 التدريب كالتنمية.
 إدارة األداء.

 ىيكؿ األجكر كالحكافز.

 عيقات العمؿ كالعامميف.
المرحمة السادسة :كفييا يتـ تقييـ فاعمية إنجاز إستراتيجية إدارة المكارد البشرية ،فالحديث عف تقييـ
إنجاز إستراتيجية إدارة المكارد البشرية يعني تقييـ أداء إدارة المكارد البشرية نفسيا ،كيتمثؿ معيار قياس

أدائيا في مدل إسياميا في تحقيؽ فاعمية األداء التنظيمي مف خيؿ رفع مستكل األداء الجيد (المقدرة

 Xالرحبة) نظ انر لكجكد عيقة مباشرة بيف نجاح تنفيذ ىذه اإلستراتيجية كمستكل األداء التنظيمي مف
جية ،كبيف األداء التنظيمي كتحقيؽ إستراتيجية المنظمة الكمية مف جية ثانية ،فنجاح إستراتيجية
أداء تنظيميان بشريان عالي المستكل كالذم يؤدم بدكره إلى تحقيؽ أىداؼ المنظمة
المكارد البشرية يعني ن
كاستراتيجيتيا( .عقيمي)2005 ،
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 2.1.1.10المتغيرات البيئية المعاارة المؤثرة في إستراتيجية إدارة الموارد البشرية:
يقكـ بناء اإلستراتيجيات عمى دراسة العكامؿ البيئية الداخمية كالخارجية المؤثرة في نشاط المنظمة،

كشرحان ليذه المتقيرات يفند (عقيمي )2005 ،النقاط التسع التالية:

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

بناء عمى تحقيؽ ىذه الرسالة ،فكاف ا بد مف أف تككف إستراتيجيات المنظمة منطمقة مف رسالتيا.
ن

 2.1.1.10.2تاميـ المنظمة :يتأثر كضع إستراتيجية المكارد البشرية بتاميـ المنظمة
 Organization Designالذم يكض فيما إذا كاف تاميـ أعماليا فردية أـ جماعيان ،كاذا كاف الييكؿ

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

 -2.1.1.10.3ثقاف ػػة المنظم ػػة :فالثقاف ػػة التنظيمي ػػة ( )Organizational Cultureتعبي ػػر ع ػػف الق ػػيـ
كالمعتقػػدات كالعػػادات المشػػتركة داخػػؿ المنظمػػة ،تتفاعػػؿ مػػع بعضػػيا لتنػػتا نمط ػان سػػمككيان مكحػػدان لػػدل

العامميف ،فيى مكجية كضابطة لمسمكؾ التنظيمي داخؿ المنظمة ،مما يسيؿ عمؿ إدارة المكارد البشرية

ف ػي عمميػػة تػػدريب كتأىيػػؿ العػػامميف خااػػة الجػػدد مػػنيـ ،ككػػذلؾ فػػي اسػػتقطاب العناػػر البشػػرم الػػذم
ينسجـ كىذه الثقافة كىذا السمكؾ.

 2.1.1.10.4ااختيفات بيف المكارد البشرية :تتبايف المكارد البشرية داخؿ المنظمة مف حيػث العمػر
كالجػػنس كالثقافػػة كمسػػتكل التعمػػيـ كالتخاػػص كالبيئػػة كمػػا شػػاكؿ ذلػػؾ ممػػا قػػد ييحػػدث تباينػان فػػي حاجػػات
كآراء كرحبػػات كاتجاىػػات الم ػكارد البش ػرية فػػي المنظمػػة ،فكبػػار السػػف تختمػػؼ تكجيػػاتيـ كحاجػػاتيـ عػػف

اقار السف ،ككذلؾ النساء عف الرجػاؿ...الخ ،لػذلؾ كػاف عمػى إدارة المػكارد البشػرية أف تأخػذ كػؿ ىػذه
ااختيفات كالتباينات بااعتبار عند كضع برامجيا كسياساتيا في سبيؿ تنفيذىا إلسػتراتيجيتيا ،ككضػع

بػ ػراما تأىي ػػؿ كت ػػدريب لمم ػػديريف ليتس ػػنى لي ػػـ التعام ػػؿ م ػػع ى ػػذه ااختيف ػػات كاعتب ػػار ذل ػػؾ ج ػػزءان م ػػف

إستراتيجيتيا.

 2.1.1.10.5المتقيػػر اإلقتاػػادم :ييعتبػػر اإلقتاػػاد الػػداخمي ألم بمػػد كاإلقتاػػاد العػػالمي بشػػكؿ عػػاـ
ىما مف المتقيػرات المػؤئرة فػي نشػاط المنظمػة ،كيتكجػب عمػى إدارة المنظمػة كادارة المػكارد البشػرية أخػذ
ىذا المتقير باإلعتبار عند كضع إستراتيجياتيما.
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 2.1.1.10.6المتقير التكنكلكجي :يمعب مستكل التكنكلكجيا المراد إسػتخدامو فػي العمػؿ دك انر مباشػ انر

في إستراتيجية المكارد البشرية ،فالتكنكلكجيػا المتقدمػة المسػتخدمة فػي المنظمػة تحتػاج إلػى نكعيػة معينػة

مػػف الم ػكارد البش ػرية لمتعامػػؿ معيػػا ،كسػػنمقي مزيػػدان مػػف الضػػكء عمػػى ىػػذا المتقيػػر نظ ػ انر لككنػػو يعتبػػر

التحدم األكبر أماـ إدارة المكارد البشرية في المنظمات.
كيحدد (درة كالاباغ )2008 ،معنييف لمتكنكلكجيا ىما:

 oالمعن ػػى الضػػػيؽ :كيعن ػػي تطبيػ ػػؽ المعرفػ ػػة العممي ػػة بتا ػػنيع منػ ػػتا أك منتج ػػات معينػ ػػة كانشػ ػػاء
المشركع اليزـ إلنتاجيا.
 oالمعنى الكاسع :كيعني الجيد المنظـ الرامي إلستخداـ نتائا البحث العممػي فػي تطػكير أسػاليب
أداء العمميػػات اإلنتاجيػػة بػػالمعنى الكاسػػع الػػذم يشػػمؿ الخػػدمات كاألنشػػطة اإلداري ػة كالتنظيميػػة

اإلجتماعي ػػة ،كذل ػػؾ بي ػػدؼ التكا ػػؿ إل ػػى أس ػػاليب جدي ػػدة يفت ػػرض أني ػػا أج ػػدل لممجتم ػػع ،كانن ػػا
نسػػتخدـ التكنكلكجيػػا بػػالمعنى الكاسػػع كلػػيس بػػالمعنى الضػػيؽ ،كالػػى ذلػػؾ ينظػػر (درة كالاػػباغ،

 )2008إلى التكنكلكجيا مف زكايا ثيث ىي:

أكان :التكنكلكجيا كعممية ( :)Processكتعني تطبيقػان منظمػان لممعرفػة العمميػة أك أيػة معرفػة منظمػة أخػرل
فػي المسػائؿ العمميػة ،كمػػف ىػذه الزاكيػة فػإف التكنكلكجيػػا تعنػي تطبيػؽ طػرؽ كأسػػاليب عمميػة مكثػكؽ بيػػا
لحؿ مشكيت معينة أك إلنجاز مياـ معينة.
ثانيان :التكنكلكجيا كنتػاج ( ;)Productكالتكنكلكجيػا ىنػا تكػكف شػيئان مممكسػان ينػتا نتيجػة تطبيػؽ العمميػات

العممية المنظمة ،كالنتاج قد يأخذ شكين مف الشكميف التالييف:

 oاألجيزة كالمعدات ( ;)Hardwareكأجيزة الحاسكب كاآلات المستخدمة في التعميـ كالتدريب.
 oالتكنكلكجيا البرامجية ( ;)Softwareكبرمجيات مايكركسكفت كالمناىا التعميمية.

ثالثػ ػان :التكنكلكجي ػػا كمػ ػزيا م ػػف العممي ػػات كالنت ػػاج :إف الكمبي ػػكتر –كتجس ػػيد عمم ػػي لمتكنكلكجي ػػا -يمث ػػؿ
تكنكلكجي ػػا تجم ػػع ب ػػيف عممي ػػات معالج ػػة المعمكم ػػات كاس ػػترجاعيا بطريق ػػة منظم ػػة كب ػػيف الجي ػػاز نفس ػػو

كالبػراما المختمفػة التػي تسػتخدـ فيػو ،كالنظػاـ التكنكلػكجي نظػاـ كاسػع متكامػؿ يجمػع جميػع الزكايػا التػي
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اسػػتخدمت لفيمػػو ،كعمػػى إدارات الم ػكارد البش ػرية فيػػـ ىػػذا النظػػاـ كالتعامػػؿ معػػو ،فيػػك يػػؤثر عمييػػا فػػي

جميع عممياتيا كما يمكنيا إستخداـ إمكانياتو اليائمة لتعظيـ فعالياتيا كتحقيؽ أىداؼ المنظمة.

 2.1.1.10.7المتقي ػػر الق ػػانكني :كتعتب ػػر القػ ػكانيف كالتشػ ػريعات الت ػػي تا ػػدرىا الحككم ػػات ت ػػدخين ف ػػي
مياديف منظمات األعماؿ ،كليا تأثير كبير في كضع إستراتيجية إدارة المكارد البشرية كتنفيذىا.

 2.1.1.10.8المتقير السكاني :تمعب التركيبة السػكانية مػف حيػث الفئػات العمريػة كنسػبة الػذككر إلػى
اإلنػ ػػاث كنسػ ػػبة المتػ ػػزكجيف ،دك انر مػ ػػؤث انر فػ ػػي إسػ ػػتراتيجية إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية كممارسػ ػػاتيا مػ ػػف حيػ ػػث
ااستقطاب كالتعييف كالتدريب كالتنمية.

 2.1.1.10.9المتقيػػر ااجتمػػاعي :فيمػػارس المجتمػػع كمػػا يسػػكده مػػف قػػيـ حضػػارية كعػػادات كتقاليػػد
تػػأثي انر فػػي نشػػاط المنظمػػات عامػػة كفػػي إسػػتراتيجية إدارة الم ػكارد البش ػرية خااػػة ،فعمػػى ىػػذه اإلدارة أف
تعمؿ بطريقة تكافؽ المجتمع كما عميو الكضع ااجتماعي.

 2.1.1.11دور الموارد البشرية في خمؽ ميزة تنافسية إستراتيجية:
مف خيؿ عممية اإلدارة اإلستراتيجية كما يرتبط بيا مف قضايا تتعمػؽ بػالمكارد البشػرية سػكاء فػي مرحمػة

إعداد اإلستراتيجية أك تنفيذىا ،يجب ميحظة أف المكارد البشرية يمكف أف تساىـ في خمؽ ميزة تنافسية
مػػف خػػيؿ طػريقتيف أخػريتيف ىمػػا اإلسػػتراتيجية الناشػػئة كتعزيػػز القػػدرة التنافسػػية ،فاإلسػػتراتيجية الناشػػئة
تتككف مف اإلستراتيجيات التي تنمك مف داخؿ المنظمة كتعكس مػا الػذم يقػكـ بػو التنظػيـ بالفعػؿ كلػيس

م ػػا يزم ػػع أك ين ػػكم القي ػػاـ ب ػػو ،كف ػػي المقاب ػػؿ يج ػػب التميي ػػز ب ػػيف م ػػا يس ػػمي باإلس ػػتراتيجيات

المزمع ػػة

كاإلسػتراتيجيات الناشػئة عنػد الحػديث عػف دكر المػكارد البشػرية فػي خمػؽ ميػزة تنافسػية ،فاإلسػتراتيجيات

المزمع ػػة تمثػػػؿ عمميػ ػػة اتخػ ػػاذ الق ػ ػرار الرشػػػيد بكاسػ ػػطة

اإلدارة العميػػػا ف ػػي محاكلتيػ ػػا اػػػياحة الخطػػػة

اإلستراتيجية ،كحالبية اإلستراتيجيات التي تتبناىػا المنظمػة تػدخؿ تحػت مسػمى اإلسػتراتيجيات المزمعػة،
كالتمييز بيف ااثنتيف لو دااتو بالنسبة إلدارة المكارد البشرية.

كمف الكسائؿ التػي يمكػف إلدارة المػكارد البشػرية أف تػدعـ بيػا القػدرة التنافسػية لممنظمػة تنميػة قاعػدة مػف
رأس الماؿ البشرم التي يمكنيا تزكيد المنظمة بقدرات مميزة تساعدىا في التكيػؼ مػع المتقيػرات البيئيػة

المعقدة كدائمة التقير ،كحديثان زاد إىتماـ المديريف بمفيكـ التنظيـ المتعمـ كىك لتحقيؽ النتائا المرحكبة،
كيتطمب ذلؾ أف تككف المنظمة في حالة تعمـ مستمر مف خيؿ المراقبة لمبيئة كنشر كتبادؿ المعمكمات
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كالمشػاركة فػي اتخػاذ القػ اررات ،كتحقيػؽ المركنػة الييكميػة كذلػؾ مػف أجػؿ المنافسػة بنجػاح فػي ظػؿ ىػذه

البيئة فإف المنشآت التي تمتمؾ ىذه القدرة عمى التعمـ تستطيع أف تحقؽ ميزة تنافسية.

تنبث ػػؽ اس ػػتراتيجية إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ع ػػف اس ػػتراتيجية المنظم ػػة ،أم يج ػػب أكان ا ػػياحة إس ػػتراتيجية

المنظمة كمف ثـ اياحة أك كضع ااستراتيجيات الكظيفية ( )Functional Strategiesاألخرل مثػؿ
استراتيجية التسكيؽ كاإلنتاج كااستراتيجية المالية ككذلؾ استراتيجية إدارة المػكارد البشػرية كذلػؾ لتحقيػؽ

استراتيجية المنظمة ،كمف الكاض أف كؿ مف ىذه ااسػتراتيجيات يجػب أف تتكامػؿ مػع بعضػيا بعضػان،

كاكان إلى تحقيؽ الميزة التنافسية الدائمة (.)Sustainable Competitive Advantage
 2.1.1.12تطوير إستراتيجية وظائؼ وممارسات إدارة الموارد البشرية:

تقكـ إدارة المكارد البشػرية ببنػاء إسػتراتيجية كظائفيػا (اسػتقطاب ،اختيػار كتكظيػؼ ،تػدريب ،تعكيضػات،
عيقػػات العمػػؿ) كممارسػػاتيا المسػػتقبمية داخػػؿ المنظمػػة بطريقػػة تنسػػجـ كتتكامػػؿ كتتكافػػؽ كتعمػػؿ عمػػى

تحقيؽ إستراتيجيتيا ،كالتي تعمؿ عمى تحقيؽ اإلستراتيجية العامة لممنظمة.

فقد كضع (عيسى )2012 ،تاك انر تقكـ فيو إدارة المكارد البشرية ببناء إسػتراتيجية منفاػمة لكػؿ كظيفػة
مف كظائفيا كما يمي:

 2.1.1.12.1إسػػتراتيجية تكػػكيف المػكارد البشػرية :تقػػكـ إدارة المػكارد البشػرية بتقػػدير دقيػػؽ إلحتياجػػات
إدارات المنظمة كنشاطاتيا كأعماليػا المتنكعػة مػف المػكارد البشػرية ،مراعيػةن فػي ذلػؾ العػدد كالمكااػفات
كالكفػػاءات كالميػػارات ،ثػػـ يػػتـ تحديػػد ماػػادر الحاػػكؿ عمييػػا ،كتيتبًػػع ذلػػؾ ببنػػاء ب ػراما اسػػتقطابيا،
كاختيار األحسف كاألفضؿ مف بينيا الذم يمكنو تنفيذ األعماؿ كالمياـ التي ستككؿ إليو.

كيمكف تجزئة إستراتيجية تككيف المكارد البشرية إلى أربع استراتيجيات ىي( :عيسى)2012 ،
 إستراتيجية تاميـ كتحميؿ النشاطات كاألعماؿ كالكظائؼ داخؿ المنظمة.
 إستراتيجية تخطيط المكارد البشرية التي تحتاجيا المنظمة.
 إستراتيجية ااستقطاب.

 إستراتيجية ااختيار كالتكظيؼ.
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 2.1.1.12.2إستراتيجية التعمـ كالتدريب كالتنمية :فمف المياـ الرئيسة الممقاة عمى عاتؽ إدارة المػكارد
البش ػرية داخػػؿ المنظمػػة عمميػػة كضػػع إسػػتراتيجيات خااػػة بػػالتعمـ كالتػػدريب كالتنميػػة مػػف خػػيؿ كضػػع
إستراتيجيات فرعية مستقمة أىميا أربعة ىي( :عيسى)2012 ،
 إستراتيجية لمتعمـ كالتدريب المتكااؿ.

 إستراتيجية لمتنمية كرفع الكفاءات كتطكيرىا.
 إستراتيجية لكيفية كمسار الترقي داخؿ المنظمة.
 إستراتيجية لتقدير مستكل األداء.

كي ػػرل (عيس ػػى )2012 ،أف عم ػػى إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية أف تا ػػمـ البػ ػراما كال ػػنظـ التعميمي ػػة لتثقي ػػؼ

الع ػػامميف ف ػػي المنظم ػػة ،كاطيعي ػػـ عم ػػى ك ػػؿ جدي ػػد يتعم ػػؽ بمج ػػاؿ عممي ػػـ ،كتا ػػميـ البػػراما التدريبي ػػة
كالػػدكرات التأىيميػػة لرفػػع الكفػػاءة اإلنتاجيػػة لمعػػامميف ،فضػػي عػػف تاػػميـ بػراما التنميػػة المسػػتمرة لتأىيػػؿ

العػػامميف كجعميػػـ مسػػتعديف ألداء ميػػاـ كأعمػػاؿ ككظػػائؼ المسػػتقبؿ التػػي تتطمػػب مداكمػػة اإلطػػيع عمػػى
كؿ حديث لكي تستطيع التكيؼ معيا كقت تطبيقيا ،كالتكيؼ السريع مع التقنية الحديثة كالمتطكرة التػي

قػػد تمجػػأ إلييػػا المنظمػػة لزيػػادة جػػكدة منتجاتيػػا ،أك لمتكسػػع فػػي عممياتيػػا اإلنتاجيػػة لمكاجيػػة زيػػادة الطمػػب
عمػػى منتجاتيػػا ،كعمػػى إدارة الم ػكارد البش ػرية أف تضػػع ب ػراما لتقػػدير أداء العػػامميف مبنيػػة عمػػى د ارسػػات

عممية كخبرات عممية تمكنيا مف التقدير الاحي ألداء العامميف ،كالكقكؼ بشكؿ دقيؽ عمى مستكياتيـ

الحقيقية ،كالتي تبنى عمى أساسيا إستراتيجية التعمـ كالتدريب كالتنمية ،ككػذلؾ إسػتراتيجية مسػار الترقيػة

داخؿ المنظمة.
 2.1.1.12.3إسػػتراتيجية التعكيضػػات :تقػػكـ إدارة الم ػكارد البش ػرية ببنػػاء إسػػتراتيجية التعكيضػػات مػػف
خيؿ تجزئتيا إلى إستراتيجيات فرعية أىميا ثيث ىي( :عيسى)2012 ،
 oإستراتيجية الركاتب كاألجكر.
 oإستراتيجية الحكافز المالية.

 oإستراتيجية المزايا العينية كالمزايا الكظيفية.
كتيدؼ إدارة المكارد البشرية مف كراء ىذه اإلستراتيجية إلى تحقيؽ الدكافع المحفػزة لممػكارد البشػرية التػي
تعم ػػؿ داخ ػػؿ المنظم ػػة لك ػػي تحفزى ػػا باس ػػتمرار ،كتس ػػتخرج مني ػػا أفض ػػؿ المي ػػارات كالق ػػدرات كاإلب ػػداعات
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الفعػاؿ كالمتميػز ،ثػـ الكفػاءة اإلنتاجيػة التػي تػؤدم إلػى إنتػاج منتجػات
كاابتكارات ،بيدؼ تحقيؽ األداء ٌ
كتقديـ خدمات ذات جكدة عالية ،فضي عف تحقيؽ معدات عالية مف اإلنتماء لممنظمة.
 2.1.1.12.4إستراتيجية عيقػات العمػؿ :تقػكـ إدارة المػكارد البشػرية ببنػاء إسػتراتيجية عيقػات العمػؿ
مف خيؿ تجزئتيا إلى إستراتيجيات فرعية أىميا ثيث ىي( :عيسى)2012 ،
 oإستراتيجية العيقة مع الجيات الحككمية.
 oإستراتيجية السيمة كالحماية.

 oإستراتيجية العيقة مع المنظمات كالنقابات الخااة بالعامميف.
كتقكـ إدارة المكارد البشرية ببناء ىذه اإلستراتيجية بقرض تحقيؽ التعاكف كالتفاىـ المشترؾ بيف المنظمة
كبيف الجيات الحككمية كحيرىا مف الجيات ذات العيقة بالمنظمة ،كالميتمة بشؤكف العامميف مف حيث

ضماف حقكقيـ كأمنيـ كسيمتيـ.

 2.1.1.13التدقيؽ الستراتيجي لدارة الموارد البشرية (:)Strategic Audit
ي ػ ػربط (درة كالاػ ػػباغ )2008 ،أىميػ ػػة الػ ػػدكر اإلس ػ ػػتراتيجي إلدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية بمكضػ ػػكع الت ػ ػػدقيؽ
اإلسػػتراتيجي إلدارة المػكارد البشػرية لمتأكػػد مػػف قياميػػا بػػدكرىا اإلسػػتراتيجي كمػػدل فاعميتيػػا ككفاءتيػػا فػػي

إدارة ىذا المكرد كمساعدة المنظمة في تحقيؽ أىدافيا ،كيساعد ىػذا التػدقيؽ عمػى تقيػيـ ممارسػات كأداء
تمؾ اإلدارة لتحديد نقاط القكة أك الضعؼ في أدائيا كمف ثـ مجاات ااستفادة كالتحسيف.

كيعرؼ (درة كالاباغ )2008 ،التدقيؽ اإلستراتيجي بأنو مراجعة شاممة كمنظمة كدكريػة لممػكارد البشػرية
كإلدارتيػػا ،يشػػمؿ ى ػػذا الت ػدقيؽ مراجعػػة ش ػػاممة لألىػػداؼ كاإلسػػتراتيجيات كالسياس ػػات كالب ػراما كاألنش ػػطة
المتبعة التي ايقت في إستراتيجية إدارة المػكارد البشػرية لتحديػد كالتعػرؼ عمػى نقػاط الضػعؼ كالقػكة فػي

تمػػؾ اإلسػػتراتيجية أك تنفيػػذىا ،لكضػػع التكاػػيات اليزمػػة لتحسػػيف أداء المنظمػػة اإلسػػتراتيجي فػػي مجػػاؿ
المكارد البشرية.
كلمتدقيؽ اإلستراتيجي إلدارة المكارد البشرية خاائص ذكر(درة كالاباغ )2008 ،أبرز أربعة منيا ىي:
 تقييـ مدل تحقيؽ إدارة المكارد البشرية إلستراتيجيتيا كأىدافيا.

4:

 تحديػػد مػػدل ميءمػػة أنشػػطة كميػػاـ إدارة المػكارد البشػرية إلسػػتراتيجية المنظمػػة لمتأكػػد مػػف كجػػكد
ىذه الميءمة.

 التعرؼ عمى المجاات التي تتطمب تقيي انر أك تعديين في إدارة المكارد البشرية.

 كضع خطػة لتحسػيف األداء فػي المجػاات التػي تتطمػب ذلػؾ كمػف ثػـ إعػادة اػياحة إسػتراتيجية
المكارد البشرية.

كالتػػدقيؽ اإلسػػتراتيجي عمميػػة مسػػتمرة كمنظمػػة ،كثمػػة عكامػػؿ كمؤشػرات كظػػركؼ تسػػتدعي سػػرعة القيػػاـ
بالتدقيؽ اإلستراتيجي في إدارة المكارد البشرية أكرد (درة كالاباغ )2008 ،أربعة منيا ىي:
 كجكد فجكة في األداء ( )Performance Gapمما يترتب عمييا نتائا سمبية حير متكقعة.
 عدـ تنفيذ السياسات كاألنشطة كالبراما المكضكعة لتحقيؽ األىداؼ حسب األكلكيات كبالشػكؿ
المطمكب.

 ظيكر متقيرات في البيئػة الخارجيػة تػؤثر عمػى تحقيػؽ األىػداؼ ،مثػؿ إاػدار قػكانيف أك تقييػر
في خاائص سكؽ العمؿ.

 إرتفاع في تكمفة إدارة المكارد البشرية كمحاكلة التخمص مف أك تقميؿ تكمفة األنشػطة أك البػراما
حير الفعالة.
كقد حدد (درة كالاباغ )2008 ،مراحؿ التدقيؽ اإلستراتيجي في ثيث نقاط ىي:
 2.1.1.13.1مرحمة التشخيص :كىي مرحمة جمع المعمكمات لمتعرؼ عمى إستراتيجية كأىداؼ إدارة
المكارد البشرية ،ككذلؾ معرفة مستكل األداء المتكقع كالنتائا التي يجب الكاكؿ إلييا كمعرفة كيفية
تنفيذ المياـ كاألنشطة الخااة بإدارة المكارد البشرية ،ككذلؾ معرفة مكقع إدارة المكارد البشرية في

الييكؿ التنظيمي كالبيئة التنظيمية ،أم أنو تشخيص شامؿ لكؿ ما لو عيقة بإدارة المكارد البشرية،
كيفضؿ أف يستخدـ في ىذه المرحمة كؿ مف أسمكبي المقابمة كاإلستبانة لمكاكؿ إلى معمكمات

مكضكعية كتفايمية كشمكلية عف إدارة المكارد البشرية ،ككجكد نظاـ معمكمات خاص بإدارة المكارد

البشرية يسيؿ عممية التشخيص كجمع المعمكمات.

 2.1.1.13.2مرحمػػة تحديػػد نقػػاط القػػوة والضػػعؼ فػػي إسػػتراتيجية الم ػوارد البشػػرية :كيػػتـ فػػي ىػػذه
المرحمة تدقيؽ اإلستراتيجية ككحدة متكاممػة ،كفػي حالػة اكتشػاؼ نقػاط ضػعؼ يجػب معرفػة كتحديػد لمػاذا
ككيؼ كمتى كأيف كمف المسؤكؿ عف ىذا الضعؼ في أحػد مككنػات أك فػي اإلسػتراتيجية كميػا ،كىػؿ نشػأ
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الضػػعؼ بسػػبب أخطػػاء فػػي اػػياحة اإلسػػتراتيجية أـ بسػػبب عكامػػؿ خارجيػػة لػػـ يسػػيطر عمييػػا ،أـ بسػػبب

أخطػػاء فػػي تنفيػػذ اإلسػػتراتيجية أـ فػػي ضػػعؼ المسػػؤكؿ عػػف تنفيػػذىا ،كيفضػػؿ إسػػتخداـ مجمكعػػة مػػف
األسػػئمة لتحديػػد نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ فػػي تػػدقيؽ اإلسػػتراتيجية ككحػػدة كاحػػدة كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي المرحمػػة
األكلى.

 2.1.1.13.3مرحمة وضع التوايات :كيتـ فػي ىػذه المرحمػة اإلجابػة عػف السػؤاؿ التػالي :مػإذا يجػب
أف تفعؿ إدارة المكارد البشرية بخاكص إستراتيجيتيا كي تستطيع تحقيؽ أىدافيا بحيث يستفاد مف نقاط

القػػكة كتتجػػاكز نقػػاط الضػػعؼ ،كيػػرل (درة كالاػػباغ )2008 ،أف اإلجابػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ تتطمػػب كضػػع
العدي ػػد م ػػف التكا ػػيات الت ػػي تع ػػالا المش ػػكيت كاانح ارف ػػات كنق ػػاط الض ػػعؼ الت ػػي ظي ػػرت م ػػف ت ػػدقيؽ

إستراتيجية المكارد البشرية ،كتتحكؿ تمؾ التكايات بعد اياحتيا إلى خطة عمؿ مستقبمية لمكاكؿ إلػى

أىػداؼ إسػتراتيجية إدارة المػكارد البشػرية ،كقػػد تتحػكؿ ىػػذه التكاػيات فػػي بعػض األحيػػاف إلػى إسػػتراتيجية

جديػػدة إلدارة المػكارد البشػرية ،لػػذلؾ يجػػب أف يكػػكف المسػػؤكؿ عػػف اػػياحة تمػػؾ التكاػػيات حرياػان عمػػى
اياحتيا بدقة كمكضكعية ككضكح.
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 2.1.2المبحث الثاني :تكنولوجيا المعمومات وال تااات في العمؿ الداري.
لقػد حيػػرت ثػػكرة تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات التػػي شػيدىا العػػالـ مػػؤخ انر كبمػػا فيػػو األقطػػار العربيػػة
النظرة إلى اإلدارة كميماتيا كأساليبيا ،فمف المفيكـ التقميدم لادارة القائـ عمى األساليب اليدكيػة كالػدكر
المباش ػػر فيي ػػا لمرؤس ػػاء إل ػػى ال ػػدكر الح ػػديث الق ػػائـ عم ػػى المعمكماتي ػػة كالحكس ػػبة كالت ػػي يك ػػكف فيي ػػا دكر
الرؤساء المراقبة كالتحميؿ كاادار القرار (المرم.)2009 ،

كقػػد أاػػب تكظيػػؼ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي العمػػؿ اإلدارم لرفػػع كفػػاءة العػػامميف مطمب ػان

أساسػيان لػػدل اإلدارة العميػا فػػي جميػع المؤسسػػات ،كىػك ا يقتاػػر عمػى تػػكفير التقنيػات الحديثػػة فػي ىػػذا

المجػاؿ ،بػػؿ إلػػى اسػتبداؿ األدكات كالطػػرؽ التقميديػػة اليدكيػة إلػػى الطػػرؽ اآلليػة ،كتػػكفير الكػكادر البشػرية
القػػادرة عمػػى تفعيػػؿ التقنيػػة الحديثػػة فػػي خدمػػة العمػػؿ اإلدارم ،لػػذلؾ فمػػف الاػػعب عمػػى المؤسسػػات إف

تتطكر في ظؿ التسارع العالمي في إستخداـ كانتاج التقنيات المختمفة دكف أف تمجأ ىذه المؤسسات إلى

إدخػاؿ ىػػذه التقنيػػات إلػػى اػػمب العمػػؿ ،فمػػف حيػر الممكػػف رفػػع كفػػاءة األداء لػػدل العػػامميف فػػي المجػػاؿ

اإلدارم بدكف أف يسبؽ ذلؾ كجكد تقنية حديثة لتطكير أداء كؿ العامميف في المؤسسات ،كاستقيؿ ىذه
التقنيػػة لكػػؿ الم ػكارد المتاحػػة فػػي المؤسسػػة لاػػال ىػػذه النتيجػػة ،كقػػد أاػػبحت إعتمػػاد المؤسسػػات فػػي

تطكرىا عمى مدل استقيليا لمتقنيات ،فإف تكنكلكجيا المعمكمات ليست مجرد تطكر تكنكلكجي ،بؿ ىي

أيضػان نظػاـ لمػتحكـ كالسػيطرة عمػى المسػتكل الػدكلي كالمحمػي كمػف منظػكر اإلقتاػاد الكمػي المػرتبط

يعرؼ اإلقتااد الجديد بأنو ذلؾ اإلقتااد الذم في إطاره مستكل
بأنظمة المعمكمات الحديثة يمكف أف ٌ
أعمػى مػف اإلنتػاج كزيػادة فػي إنتاجيػة العمالػة بالنسػبة لمسػتكل معػيف مػف عكامػؿ اإلنتػاج )رأس المػاؿ
كالعمالة) ،كما أف السمة األساسية ليذه الظاىرة ىي التطكر اليائؿ في التقنية الذم حػدث فػي الجانػب

اإلدارم( .المرم.)2009 ،

 -2.1.2.1مفيوـ تكنولوجيا المعمومات
ع ػ ٌػرؼ (الزى ارن ػػي )2004 ،تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات بأني ػػا :تقذي ػػة كمعالج ػػة كتخػ ػزيف ،ث ػػـ بػ ػث كاس ػػتخداـ
المعمكمات الناية كالرقمية كالماكرة كالاكتية عف طريؽ تكنكلكجيا الحاسكب اآللي.
كيعػػرؼ (محمدد ليدد  )2005 ،مفيػػكـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات بأنيػػا نظػػـ آليػػة تتكػػكف مػػف مجمكعػػة مػػف

المككنػػات الت ػي تسػػتخدـ لمقيػػاـ باسػػتقباؿ م ػكارد البيانػػات ،كتحكيميػػا إلػػى منتجػػات معمكماتيػػة ،يسػػتخدميا
الم ػػدراء لتس ػػاعدىـ عم ػػى أداء ميم ػػاتيـ اإلداري ػػة م ػػف اتخ ػػاذ القػ ػ اررات كالتخط ػػيط كالتحمي ػػؿ كالرقاب ػػة ،كم ػػا
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تساعد اإلدارييف دكف المدراء في عمميات التكااؿ كاختاار الكقت كالجيد ،كاليػدؼ النيػائي إلسػتخداـ

ىذه النظـ ىك تشقيؿ الجياز اإلدارم بقرض رفع كفاءتو كفاعميتو عف طريؽ تكفير المعمكمػات كتػدعيـ
ق اررات المسؤكليف.
كيشير (المقربي )2007 ،الى أف مفيكـ تكنكلكجيػا المعمكمػات إلػى تطبيػؽ المػنيا العممػي فػي التعامػؿ
مع البيانات كالمعمكمات بما يمكف المنظمات مف اتخاذ الق اررات الفعالة في كػؿ المسػتكيات اإلداريػة فػي

شتى مجاات نشاطاتيا.

كمف ىذا التعريؼ لمفيكـ تكنكلكجيا المعمكمات فند (المقربي )2007 ،عنااره كاآلتي:
 إتبػػػاع المػ ػػنيا العممػ ػػي أسػ ػػاس رئيسػ ػػي لمتعامػ ػػؿ مػ ػػع البيانػ ػػات كالمعمكمػ ػػات حيػ ػػث المكضػ ػػكعية
كالحيادية ككجكد مشكمة محددة يراد بحثيا كدراستيا.

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

 إتخػػاذ القػ اررات الفعالػػة :إف تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ليسػػت ىػػدفان فػػي حػػد ذاتيػػا كانمػػا كسػػيمة تعتمػػد
عمييا المنظمات في اتخاذ القرار اإلدارم.

 تتداخؿ تكنكلكجيا المعمكمات مع جميع المستكيات اإلدارية (العميا كالكسطى كالدنيا).
 تيتـ تكنكلكجيا المعمكمات بجميع مجاات العمؿ في المنظمات.

 ا يكجد لتكنكلكجيا المعمكمات أنماط مكحدة كمكاافات قياسػية يمكػف اإلعتمػاد عمييػا كمعػايير
لقياس مدل تكاجدىا في المنظمة.

كيترتب عمى إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمػات فػي المنظمػات فكائػد عديػدة ،ذكر(المقربػي )2007 ،خمسػان

منيا ىي:

 رفع مستكل األداء ،يؤثر تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات إيجابيػان عمػى مسػتكل األداء فػي المنظمػة
ش ػ ػريطة كجػ ػػكد درج ػ ػػة مػ ػػف التكاف ػ ػػؽ بػ ػػيف ظ ػ ػػركؼ المنظمػ ػػة كاس ػ ػػتراتيجيات تطبيػ ػػؽ تكنكلكجي ػ ػػا

المعمكمات.

 رفع قيمة المنظمة نتيجة إلستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات خااة في ظركؼ حدة المنافسة.

 فعاليػػة اتخػػاذ القػ اررات ،حيػػث يرفػػع إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات مػػف ىػػذه الفعاليػػة خااػػة فػػي
الظركؼ حير العادية بحيث تكفر البيانات كالمعمكمات الدقيقة في الكقت المناسب لممديريف.
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 تنمية العمؿ كفؽ أسس كاضحة كطرؽ عمؿ محددة.

 تنمية السمكؾ اإليجابي لألفراد مف خيؿ تأثيرىا عمى تدعيـ عمميػات اإلتاػاات داخػؿ كخػارج
المنظمات ،بااضافة إلى إدارة الكقت بكفاءة كفاعمية.
كقد أجمؿ (الزىراني )2004 ،ميزات إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في العمؿ اإلدارم بما يمي:
 تكفير الجيد كالكقت كالكمفة.
 اإلعتماد عمى المعرفة كالخبرة كالعمـ.

 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.

كتعتبر األجيزة اإلدارية ىي المنتا األساسي لممعمكمات المكجية نحك اإلستخدامات العامة ،كفي الدكؿ

النامية تككف تمؾ األجيزة حالبا ىي المنتا الكحيد لممعمكمات العمرانية كااجتماعية كاإلقتاادية كيمكف
القػػكؿ بػػأف المس ػؤكليف فػػي األجيػػزة اإلداري ػة ينظػػركف إلػػى المعمكمػػات عمػػى أنيػػا كاحػػد مػػف ثيثػػة :مػػكرد

(مثػػؿ النقػػكد كالمػكاد الخػػاـ كاآلات) ،أك أاػػؿ (مثػػؿ المبػػاني كالمنشػػات) ،أك أنيػػا سػػمعة (كػػالتي تنتجيػػا
المؤسسة سكاء الداخمية كالرقابػة اإلداريػة كتقيػيـ األداء أك الخارجيػة كالسػمع المكجيػة لمسػكؽ)( .جامعػة

القدس المفتكحة 366:،ـ)

 2.1.2.2تكنولوجيا المعمومات وال تااات:
قبػ ػػؿ التطػ ػػرؽ إلػ ػػى تعريػ ػػؼ تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات كاإلتاػ ػػاات ،نبػ ػػدأ بتحديػ ػػد مفيػ ػػكـ ثػ ػػكرة تكنكلكجيػ ػػا

اإلتااات كتكنكلكجيا المعمكمات لنخمص في األخير إلػى تعريػؼ ىػذه التكنكلكجيػا التػي ياػعب إيجػاد
تعريؼ مكحد ليا بسبب تنكعيا كتعقدىا.
يقاد بثكرة تكنكلكجيا اإلتااات تمؾ التطكرات التكنكلكجية في مجاات اإلتااات التي حدثت خيؿ
الربػػع األخيػػر مػػف القػػرف العشػريف كالتػػي اتسػػمت بالسػػرعة كاإلنتشػػار كالتػػأثيرات الممتػػدة مػػف الرسػػالة إلػػى

الكسيمة ،إلى الجمػاىير داخػؿ المجتمػع الكاحػد أك بػيف المجتمعػات ،كىػي تشػمؿ ثػيث مجػاات( :نػكرم
كآخركف)3622 ،

55

 oثكرة المعمكمات أك ذلؾ اانفجار المعرفي الضخـ ،المتمثؿ في الكـ اليائؿ مف المعرفة.

 oثػػكرة كسػػائؿ اإلتاػػاؿ المتمثمػػة فػػي تكنكلكجيػػا اإلتاػػاؿ الحديثػػة ،التػػي بػػدأت باإلتاػػاات
السمكية كاليسمكية ،كانتيت باألقمار الاناعية كاأللياؼ البارية.

 oث ػػكرة الحاسػ ػبات اإللكتركنيػ ػة الت ػػي امتزج ػػت بكس ػػائؿ اإلتا ػػاؿ كان ػػدمجت معي ػػا ،كاإلنترن ػػت
أحسف مثاؿ عمى ذلؾ.

كيشير (نكرم كآخركف )3622 ،الى أف مفيكـ تكنكلكجيا المعمكمات يشير إلى جميػع أنػكاع التكنكلكجيػا
المستخدمة في تشقيؿ كنقؿ كتخزيف المعمكمات في شكؿ إلكتركني ،كتشمؿ تكنكلكجيػا الحاسػبات اآلليػة

ككسػ ػػائؿ اإلتاػ ػػاؿ كشػػػبكات ال ػ ػربط ،كأجيػ ػػزة الف ػػاكس كحيرىػ ػػا م ػػف المعػ ػػدات التػ ػػي تس ػػتخدـ بكث ػ ػرة فػ ػػي

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

اإلتااؿ فترابطت شبكات اإلتااؿ مع شبكات المعمكمات.

كقد أكرد (نكرم كآخركف )3622 ،أىمية كخاائص تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات مػف زكايػا عػدة،

أكجزكىا فيما يمي:

 ساىـ التطػكر العممػي كالتكنكلػكجي فػي تحقيػؽ رفاىيػة األفػراد ،كمػف بػيف التطػكرات التػي تحػدث
باستمرار تمؾ المتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااؿ ،كما تبمقػو مػف أىميػة مػف ناحيػة تػكفير

خ ػػدمات اإلتا ػػاؿ بمختم ػػؼ أنكاعي ػػا ،كخ ػػدمات التعم ػػيـ كالتثقيػ ػؼ كت ػػكفير المعمكم ػػات اليزمػ ػة
لألشػػخاص كالمنظمػػات ،حيػػث جعمػػت مػػف العػػالـ قريػػة اػػقيرة يسػػتطيع أفرادىػػا اإلتاػػاؿ فيمػػا
بيػػنيـ بسػػيكلة كتبػػادؿ المعمكمػػات فػػي أم كقػػت كفػػي أم مكػػاف ،كتعػػكد ىػػذه األىميػػة لتكنكلكجيػػا

المعمكمات كاإلتااؿ إلى الخاائص التي تمتاز بيا ،بما فييػا اانتشػار الكاسػع كسػعة التحمػؿ
سكاء بالنسبة لعدد األشخاص المشػاركيف أك المتاػميف ،أك بالنسػبة لحجػـ المعمكمػات المنقكلػة،
كما أنيا تتسـ بسرعة األداء كسيكلة ااستعماؿ كتنكع الخدمات.

 كتكفر تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات أداة قكيػة لتجػاكز اانقسػاـ اإلنمػائي بػيف البمػداف القنيػة
كالفقيرة كاإلسراع ببذؿ الجيكد بقية دحر الفقر كالجكع كالمرض كاألمية كالتدىكر البيئي ،كيمكف

لتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات تكايؿ منافع اإللماـ بػالقراءة كالكتابػة كالتعمػيـ كالتػدريب إلػى

أكثر المناطؽ انع ازان ،فمف خيؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات يمكػف لممػدارس كالجامعػات
كالمستشػفيات اإلتاػاؿ بأفضػؿ المعمكمػات كالمعػارؼ المتاحػة ،كيمكػف لتكنكلكجيػا المعمكمػات
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كاإلتاػاات نشػر الرسػائؿ الخااػة بحػؿ العديػد مػف المشػاكؿ المتعمقػة باألشػخاص كالمنظمػات

كحيرىا.

 كتساىـ تكنكلكجيا المعمكمػات كاإلتاػاات فػي التنميػة اإلقتاػادية ،بحيػث تػؤدم الثػكرة الرقميػة

إلػػى نشػػكء أشػػكاؿ جديػػدة تمام ػان مػػف التفاعػػؿ اإلجتمػػاعي كاإلقتاػػادم كقيػػاـ مجتمعػػات جديػػدة،
كعمػػى عكػػس الثػػكرة الاػػناعية التػػي شػػيدىا القػػرف المناػػرـ ،فػػإف ثػػكرة تكنكلكجيػػا المعمكمػػات

كاإلتااات مف شأنيا اانتشػار بشػكؿ سػريع كالتػأثير فػي حيكيػة الجميػع ،كتتمحػكر تمػؾ الثػكرة
ح ػػكؿ ق ػػكة تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات الت ػػي تس ػػم لمن ػػاس بالكا ػػكؿ إل ػػى المعمكم ػػات
كالمعرفة المكجكدة في أم مكاف بالعالـ في نفس المحظة تقريبان.

 كتزيػػد تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات قػػدرة األشػػخاص عمػػى اإلتاػػاؿ كتقاسػػـ المعمكمػػات
كرخاء لجميع سكانو.
كالمعارؼ لترفع مف فراة تحكؿ العالـ إلى مكاف أكثر سممان
ن

 كتم ًكف تكنكلكجيا لمعمكمات كاإلتااؿ ،باإلضافة إلى كسائؿ اإلعيـ التقميدية كالحديثة،
األشخاص الميمشيف كالمعزكليف مف أف يدلكا بدلكىـ في المجتمع العالمي ،بقض النظر عف

نكعيـ أك مكاف سكنيـ ،كىي تساعد عمى التسكية بيف القكة كعيقات انع القرار عمى

المستكييف المحمي كالدكلي ،بكسعيا تمكيف األفراد ،كالمجتمعات كالبمداف مف تحسيف مستكل

حياتيـ عمى نحك لـ يكف ممكنان في السابؽ.

 فمػػف ىػػذا يتض ػ أف لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات دكر ىػػاـ فػػي تعزيػػز التنميػػة البش ػرية
كاإلقتاادية كااجتماعية كالثقافية ،كذلؾ لما ليا مف خاائص متميزة كأكثر كفػاءة مػف كسػائؿ

اإلتاػػاؿ التقميديػػة ،فتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات كاسػػعة اانتشػػار تتخطػػى بػػذلؾ الحػػدكد
الجقرافي ػػة كالسياس ػػية لم ػػدكؿ لتا ػػؿ إل ػػى أم نقط ػػة م ػػف الع ػػالـ عج ػػزت أف تا ػػؿ إليي ػػا كس ػػائؿ

اإلتاػػاؿ القديمػػة ،كم ػا أنيػػا تمتػػاز بكث ػرة كتنػػكع المعمكمػػات كالب ػراما التثقيفيػػة كالتعميميػػة لك ػػؿ

ػدر ميمػان
مختمؼ شػرائ البشػر ،متاحػة فػي أم مكػاف كزمػاف ،كبتكمفػة منخفضػة ،فيػيي تعػد ما ان

اء لألشػػخاص أك المنظمػػات أك لمحككمػػات ،كمػػا أنيػػا تمعػػب دك انر ىامػان فػػي تنميػػة
لممعمكمػػات سػك ن
العناػػر البشػػرم مػػف خػػيؿ الب ػراما التػػي تعػػرض مػػف خيليػػا ،كبػراما التػػدريب كبػراما التعمػػيـ
كحيرىا.
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ليػػذا يكػػكف مػػف الضػػركرم اإلىتمػػاـ بيػػذه التكنكلكجيػػا كتطكيرىػػا إسػػتخداميا بشػػكؿ فعػػاؿ ،مػػع تػػدريب

كتعمػػيـ األفػراد عمػػى اسػػتعماليا ،كتػػكعيتيـ بأىميتيػػا فػػي التنميػػة كالتطػػكر ،مػػف خػػيؿ إبػراز أىميتيػػا عمػػى
الاعيد الجزئي كالكمي(.نكرم كآخركف)3622 ،
كعػػف ت ػرابط مفيػػكمي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فقػػد سػػرد (نػػكرم كآخػػركف )3622 ،التسػػميات
العديدة التي يعرفت بيا ىذه التكنكلكجيا بحيث كافت في أكؿ ظيكر ليا عمى أنيا التكنكلكجيا الحديثػة
لممعمكمػػات كاإلتا ػػاؿ ( )NTICثػػـ ح ػػذفت كمم ػػة الحديثػػة م ػػف التس ػػمية لتاػػب تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات
كاإلتا ػػاؿ ( ،)TICث ػػـ بداي ػػة م ػػف إس ػػتخداـ اإلنترن ػػت ف ػػي التس ػػعينات م ػػف نف ػػس الق ػػرف ظي ػػرت بع ػػض
األدبيات استخدـ مؤلفكىا التسمية المختارة ( ،) ITكيمكػف القػكؿ بأنػو ا يمكػف الفاػؿ بػيف تكنكلكجيػا

المعمكمػػات كتكنكلكجيػػا اإلتاػػاات ،فقػػد جمػػع بينيمػػا النظػػاـ الرقمػػي الػػذم تطػػكرت إليػػو نظػػـ اإلتاػػاؿ
كترابطػػت شػػبكات اإلتاػػاؿ مػػع ش ػػبكات المعمكمػػات ،كىػػك مػػا نممسػػو كاض ػػحان فػػي حياتنػػا اليكميػػة م ػػف

التكاا ػػؿ بالف ػػاكس عب ػػر ش ػػبكات التميف ػػكف م ػػرك انر بش ػػبكات أقم ػػار اإلتا ػػاؿ كم ػػا نتابع ػػو عم ػػى شاش ػػات
التمفزيكف مف معمكمػات تػأتي مػف الػداخؿ كقػد تػأتي مػف أم مكػاف فػي العػالـ أيضػان كبالتػالي انتيػى عيػد

استقيؿ نظـ المعمكمات عف نظـ اإلتااؿ.

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

أف ازديػػاد حجػػـ المعمكمػػات المتدفقػػة قػػاد إلػػى ضػػركرة تبنػػي تكنكلكجيػػا مناسػػبة ،إذ انػػو خػػيؿ السػػنكات

ال ثيثيف األخيرة فاف الجنس البشرم قد أنتا كمية مف المعمكمات تزيد عف كمية المعمكمات التػي أنتجيػا
في الخمسػة اآلؼ سػنة الماضػية ،كمػا أف ( )%43مػف المػدراء فػي العػالـ مقتنعػكف بػاف القػ اررات الميمػة
تتأخر بسبب الحاجة إلى المزيد مف المعمكمات ،كيعتقد الباحثكف بػأف تػكفر تكنكلكجيػا معمكماتيػة متطػكرة

يس ػػيـ ف ػػي تنفي ػػذ خط ػػط المنظم ػػة كسياس ػػاتيا خاكاػ ػان بظي ػػكر م ػػا يس ػػمى بتكجي ػػات (العكلم ػػة) كتقي ػػر

إحتياجػػات الزبػػائف كتنكعيػػا كرحبػػة المنظمػػة فػػي البقػػاء كااسػػتمرار ،ممػػا يتطمػػب مكاجيػػة تحػػديات البيئػػة
الخارجية كمحاكلة المكاءمة بيف المتقيرات المختمفة.

إف تكنكلكجيػػا المعمكمػػات تعػػد مػػف العكامػػؿ المسػػاعدة لعمميػػة إعػػادة ىندسػػة األعمػػاؿ ،فقػػد تكاػػؿ احػػد
البحػكث التجريبيػة إلػى أف تكنكلكجيػا المعمكمػات تسػاىـ بػػدكر بػارز فػي عمميػة إعػادة ىيكميػة المنظمػػات

ف ػػي نح ػػك نا ػػؼ المنظم ػػات عين ػػة الد ارس ػػة ،فق ػػد اجم ػػع المبحكث ػػكف ف ػػي منظم ػػات الخدم ػػة المدني ػػة أف
تكنكلكجيا المعمكمات ىي ذات تأثير حاسـ في إعادة ىيكمتيا.
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كتعػػد البنيػػة األساسػػية لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات ركي ػزة ميمػػة مػػف ركػػائز التنميػػة ااقتاػػادية كااجتماعيػػة
كالعممية في مختمؼ أنحاء العالـ ،كلقد أدركت الػدكؿ المتقدمػة ىػذه الحقيقيػة منػذ كقػت مبكػر ،إذ عممػت

عمى تييئة بنية أساسية لتكنكلكجيا المعمكمػات ،مكنتيػا مػف تحقيػؽ قفػزات نكعيػة ميمػة فػي مجػاؿ النمػك

ااقتاادم كااجتماعي.

-2.1.2.3متطمبات تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات وال تااات:
كع ػػف متطمب ػػات تطبي ػػؽ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات فإن ػػو ينبق ػػي ت ػػكفر العدي ػػد م ػػف اإلمكان ػػات
كالمتطمبات لتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات ذكػر (المقربػي )2007 ،أربعػة متطمبػات رئيسػية

كأخرل فرعية كما يمي:

أكان المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية كالبشرية ،كتتمثؿ فيما يمي:
 تطبيػ ػػؽ األسػ ػػاليب الحديثػ ػػة كالمعاا ػ ػرة فػ ػػي مختمػ ػػؼ سياسػ ػػات الم ػ ػكارد البش ػ ػرية مثػ ػػؿ التعيػ ػػيف
كالتحفيز.

 تبسػػيط إجػراءات العمػػؿ كالحػػد مػػف البيركقراطيػػة كتقميػػؿ العمػػؿ اليػػدكم ليتسػػنى إدخػػاؿ تكنكلكجيػػا
المعمكمات كاإلتااات في مجاات العمؿ المختمفة.

 إتاحة الفراة لمترقية كتنمية الكفاءات كتطكير المسارات الكظيفية أماـ العامميف.

 دعـ كتأييد اإلدارة العميا لتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات عمى مستكل المنظمة.
 تنميػػة نظػػاـ فعػػاؿ لألجػػكر كالحػكافز فػػي مجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات يسػػاعد عمػػى
إبداع العامميف.

 الح ػػرص عم ػػى كج ػػكد المػ ػكارد البشػ ػرية ذات اإلس ػػتعداد كاإلاػ ػرار كالرحب ػػة ف ػػي تبن ػػي تكنكلكجي ػػا
المعمكمات كاإلتااات كتطبيقاتيا.
ثانيان المتطمبات الفنية ،كتشمؿ مايمي:
 oالعمؿ عمى إدخاؿ الحاسكب في جميع مجاات العمؿ.
 oتػػكفير الب ػراما التدريبيػػة التػػي تسػػعى لتنميػػة قػػدرات العػػامميف فيمػػا يتعمػػؽ بتطبيقػػات الحاسػػكب
المختمفة.

 oتكفير الكفاءات المتخااة في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
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ثالثان المتطمبات اإلجتماعية كالنفسية ،كتشمؿ ما يمي:
 العمؿ عمى إيجاد الثقافػة التنظيميػة المعتمػدة عمػى دكر كأىميػة المعمكماتيػة فػي مجػاات العمػؿ
المختمفة.

 تنمية العمؿ بركح الفريؽ بدان مف المنافسة.

 تنمية ااتجاىات اإليجابية لدل العامميف نحك تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
 تنمية ميارات العامميف كالسعي نحك ايجاد أنماط تفكير أفضؿ.

 زيػ ػػادة قػ ػػدرة العػ ػػامميف عمػ ػػى الػ ػػتعمـ خااػ ػػة بمػ ػػا ىػ ػػك حػ ػػديث فػ ػػي عػ ػػالـ تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات
كاإلتااات.

رابعان المتطمبات المالية ،كتتمثؿ فيما يمي:
 oتكفير الدعـ المالي الكافي إلدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات بحسب المتطمبات.
 oالقياـ بالتحميؿ المالي اليزـ لتفعيؿ إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

 oإعتم ػ ػػاد د ارس ػ ػػات الج ػ ػػدكل المالي ػ ػػة كاإلقتا ػ ػػادية اليزم ػ ػػة قب ػ ػػؿ إدخ ػ ػػاؿ تكنكلكجي ػ ػػا المعمكم ػ ػػات
كاإلتااات لتأكيد فكائدىا عمى المدل البعيد.
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 2.1.3المبحػػػث الثالػػػث :أثػػػر تكنولوجيػػػا المعمومػػػات وال تاػػػاات وتطورىػػػا عمػػػى المػػػوارد البشػػػرية
وادارتيا:

يػػرل (الرمػػاني )2010 ،أف الكثي ػريف يضػػطركف فػػي عػػالـ اليػػكـ أف يسػػممكا بػػأف الفتكحػػات التكنكلكجيػػة

الجدي ػػدة الميم ػػة ق ػػد حي ػػرت التكنكلكجي ػػا المس ػػتخدمة لاتا ػػاات ف ػػي تنمي ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية ،ذل ػػؾ أف

التكنكلكجيا التي تعمػؿ باإلنترنػت كتػرتبط معػان كيكػكف اإلنترنػت فييػا الشػكؿ الممحػكظ بدرجػة أكبػر ،تقػكـ

اآلف بقمػػب العػػالـ أرس ػان عمػػى عقػػب ،لػػذا تضػػفي اإلنترنػػت كتكنكلكجيػػا اإلتاػػاات المرتبطػػة بيػػا طابع ػان

خاا ػان عمػػى الطريقػػة التػػي يعػػيش بيػػا النػػاس كيعممػػكف كيتاػػمكف ،ككممػػا تطػػكرت تقنيػػات المعمكماتيػػة
كالكسػػائط اإلعيميػػة كاإلتاػػاات ،أدركن ػا أف عالمنػػا تعػػاد اػػياحتو مػػف جديػػد ،ألف تمػػؾ القػػكل سػػتعمؿ

بجيد ا يك ٌؿ في دفع عجمة اإلقتااد كالمجتمع ،كحياتنا الخااة نحك العار القادـ.
كتمعػػب المعمكمػػات دك انر ىام ػان فػػي تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف المتقي ػرات الخارجيػػة كبػػيف إحتياجػػات كامكانيػػات
كقدرات األجيزة اإلداريػة ،كىنػاؾ العديػد مػف اإلتجاىػات فػي األجيػزة اإلداريػة تيبػرز الحاجػة إلػى ضػركرة
كجكد نظػاـ لممعمكمػات مػف أىميػا ااتجػاه إلػى زيػادة التخاػص كتقسػيـ العمػؿ ،كظيػكر أسػاليب جديػدة
في اتخاذ الق اررات ،كاإلتجاه نحك اليمركزية في اإلدارة ،كالتكظيؼ المؤقت لاستفادة مف ميارات معينػة

كألداء مياـ محددة ،كعند تكظيؼ ىذه النظـ بشكؿ تستجيب لو األنظمة اإلدارية كالقكل البشرية في أية
مؤسسػػة فمػػف شػػأنيا إحػػداث تقيي ػر مممػػكس عمػػى نمػػط اإلدارة فييػػا بشػػكؿ ممحػػكظ كافػػت لمنظػػر كلػػيس
مجػ ػ ػػرد قكالػ ػ ػػب أك قشػ ػ ػػكر كبػ ػ ػػذلؾ نسػ ػ ػػتطيع القػ ػ ػػكؿ بػ ػ ػػاف ىػ ػ ػػذه الػ ػ ػػنظـ قػ ػ ػػد أحػ ػ ػػدثت تنميػ ػ ػػة إداريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي

المؤسسات(.محم لي .)2005 ،

كيعتبر (أعمر كعبد المطيؼ )2004 ،أف المتقيػرات البيئيػة المعااػرة قػد حممػت إلينػا قيػكدان كتيديػدات

أكثر مما حممت فراان ،حيث أف استعراض المتقيرات التكنكلكجية كالسياسية كاإلقتاادية يكض دكف

عنػاء أنيػا تشػكؿ آثػا انر خطيػرةن عمػى المنظمػة ،فقػد أفػرزت المتقيػرات التكنكلكجيػة– متضػمنة تكنكلكجيػا
المعمكمات -طفرةن كاسعةن لنظـ اإلدارة كاإلنتاج في شركات الدكؿ المتقدمة مما خمؽ فجكة كاسعة مقارنةن
مع شركاتنا.

كقػد مسػت أىػـ التقيػرات التكنكلكجيػة فػي الكقػت الحػالي مجػاات متعػددة ،يػذكر (أعمػر كعبػد المطيػؼ،

 )2004ثيثة منيا ىي:
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 تقيػر فػي األداء اإلنتػاجي :حيػث مسػت التقيػرات التكنكلكجيػة العديػد مػف األنشػطة المػؤداة فػي
المكاتػب كالمؤسسػات كأدت إلػى خفػض التكمفػة ككقػت تحميػؿ العمميػات ،كقػد تطػكرت بػراما

التخطيط كالانع كالتحكـ التي شكمت األساس لنظـ المعمكمات التي تيػدؼ إلػى إمػداد مػديرم

العمميات بالمعمكمات اليزمة إلدارة العمميات بفاعمية أكبر.

 تقيػر فػي األداء التسػكيقي :حيػث اشػتركت اآلات فػي األنشػطة التسػكيقية ممػا ازد مػف خدمػة
العميء.

 تقيػر فػي التنظػيـ :حيػث أثبتػت تجػارب الشػركات الحديثػة – كليسػت فقػط نظريػات اإلدارة
الحديثة  -أف النجاح اإلدارم كاف كليدان لمجمكعة متكاممة مف التكجيات كالتحكات التنظيميػة

الحديثة ،فقد كاف اانتقاؿ مف بيئة بطيئة التقير كمف نمكذج تنظيمي ميكانيكي جامد إلى بيئة

ديناميكيػة سػريعة التقيػر ،تت ازيػد فييػا عكامػؿ عػدـ التأكػد كدرجػة المخػاطرة كتتطمػب نمكذجػان
تنظيميان عضكيان مرنان.

كيعتمػػد مجتمػػع المعمكمػػات كالمعرفػػة عمػػى تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،الػػذم يمعػػب دك انر جكىريػان
في تحقيؽ التنمية البشرية المستدامة ،حيث يؤثر ذلؾ المجتمع عمى المتقيرات اإلقتاادية كاإلجتماعية
كالسياسية كالثقافية لمفرد ،مما ينعكس عمػى التنميػة البشػرية بجميػع متقيراتيػا ،كمػا تػؤثر التنميػة البشػرية

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

مدل تطكر كتقدـ مجتمع المعمكمات كالمعرفة بيا( .أحمد)2012 ،
فتق ػػدـ التنمي ػػة البشػ ػرية يس ػػبؽ التق ػػدـ التكنكل ػػكجي ف ػػي الدكل ػػة ،ف ػػي يعق ػػؿ أف يك ػػكف مجتم ػػع مت ػػدني ف ػػي
مسػتكيات التنميػػة البشػرية (يعػػاني مػػف مسػػتكيات دخػكؿ منخفضػػة كتػػدني فػػي مسػػتكيات التعمػػيـ كالاػػحة

كتنتشػر فيػو األمػراض كالفقػر) كيحظػى بمجتمػع معمكمػات كمعرفػة متقػدـ كمتطػكر ،فػي بػد مػف اإلىتمػاـ

أكان بالعناػر البشػرم الػذم يمثػػؿ ماػدر المعمكمػات كالمعرفػة كالتقػػدـ التكنكلػكجي ،التػي ا تقػكـ أساسػان
إا باإلنسػػاف كمػػف أجمػػو ،ثػػـ بعػػد ذلػػؾ بزيػػادة التقػػدـ كالتطػػكر فػػي مجتمػػع المعمكمػػات كالمعرفػػة – الػػذم
ينعكس عمى تكافر المعمكمات كالمعرفة – الذم يستخدـ في حؿ مشاكؿ التنمية البشرية بسرعة ككفػاءة،
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
البشػرية ىػي القػكة الدافعػة فػي العيقػة بػػيف التنميػة البشػرية كمجتمػع المعمكمػات كالمعرفػة ،بالتػالي يعتبػػر
متقير مستقين كمجتمع
مجتمع المعمكمات كالمعرفة دالة في التنمية البشرية ،بذلؾ تعتبر التنمية البشرية
ان

متقير تابعان(.أحمد)2012 ،
المعمكمات كالمعرفة
ان
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كياؼ (أعمر كعبػد المطيػؼ )2004 ،النظػرة إلػى المػكارد البشػرية كامكانيػة إدارتيػا كتفعيميػا كتأىيميػا

كتطكيرىا ،بأنيا تختمؼ اليكـ عف ما كانت عميػو قبػؿ عقػد أك عقػديف مػف الػزمف كسػتككف أشػد إختيفػان

في المستقبؿ ،كالسبب في ذلؾ ىػك اإلنتشػار السػريع لتكنكلكجيػا المعمكمػات ،كقػد انعكػس ىػذا اإلنتشػار
السريع لتكنكلكجيا المعمكمات (عار المعمكمات) عمى المكارد البشرية كميان كنكعيان كما يمي:

 األثر الكمي لتكنكلكجيا المعمكمات عمى المكارد البشرية :فالتطكر السريع في األتمتة الاناعية
كاإلداريػة كالخدميػة كانخفػاض عمػر المنػتا مػف عػدة سػنكات إلػى عػدة شػيكر بسػبب دخػكؿ

المعمكماتية في عممية األتمتة ،أدل إلى خفض الطمب عمى اليد العاممة ،كأابحت الاناعات
جدا مف العامميف.
الحديثة المؤتمتة تحتاج إلى أعداد اقيرة ن
 األثر النكعي لتكنكلكجيا المعمكمات عمى نكعية المكارد البشرية :أدل انتشار األتمتة الاناعية
كتكسعيا إلى رفع الحد األدنى مف مستكل العامؿ الػذم يقػؼ خمػؼ اآللػة ،أك ي ارقػب عػددان مػف
اآلات المبرمجة حيث يتطمب منو اإلماـ بًما يمي:
 oلقة برمجة أك أكثر.

 oطرؽ تشقيؿ الحاسبات.
 oالتحميؿ العددم كاإلحاائي.
 oالتنظيـ الاناعي.

 oلقة أجنبية أك أكثر.

 oالتخاص في مجاؿ محدد مف الاناعة كقادر عمى التحكؿ بسرعة إلى مجاؿ آخر.
 oالقدرة عمى التفاعؿ مع المامـ مف خيؿ شبكة حاسكبية.

لذلؾ أدل انتشار المعمكماتية إلى زيادة الطمب عمى المكارد البشرية المؤىمة عمميان ،كتقميؿ الطمب عمى

اليد العاممة حسب الخبرة العممية كالميارات اليدكية( .أعمر كعبد المطيؼ)2004 ،

كمػػف كجيػػة نظ ػره يػػرل الباحػػث أف اإلسػػتخداـ األمثػػؿ لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات اإلتاػػاات يحقػػؽ منػػافع
اسػػتراتيجية لممنظم ػػة ،فالمنظمػػة تس ػػتطيع تحقي ػػؽ مي ػزة تنافس ػػية مس ػػتدامو إف ىػػي اس ػػتخدمت تكنكلكجي ػػا

المعمكمػػات كاإلتاػػاات باسػػتقيؿ خػكاص تنظيميػػة معينػػة ،حيػػث تمعػػب دك انر رئيسػػيان فػػي خمػػؽ فركقػػات
ىيكمي ػػة ب ػػيف المنظم ػػات كى ػػذه الفركق ػػات حالبػ ػان م ػػا ين ػػتا عني ػػا من ػػافع مممكس ػػة لممنظم ػػة ،فمتكنكلكجيػػػا

المعمكمات كاإلتاػاات دكر رئػيس فػي تحسػيف الجػكدة ك خدمػة العمػيء كتطػكير المخرجػات التنظيميػة
كخااة المنتا البشرم.
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تمكف تكنكلكجيا المعمكمات المنظمة مف بناء ماادر معمكمات إسػتراتيجية تمكنيػا مػف أخػذ فػرص تقػدـ

اسػػتراتيجي يشػػمؿ المػػكرد البشػػرم لممنظمػػة ،كمػػا كتػػؤثر تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات بشػػكؿ عػػاـ
عمى أداء الشركات كعمى قدرتيا التنافسية عبر زيػادة تػدفؽ المعمكمػات كنقػؿ المعػارؼ كتحسػيف التنظػيـ

كزيادة القدرة عمى اابتكار كتطكير المنتجات كىذا بالضركرة يستتبعة كيمزمة تطكير في المكرد البشرم.
كما كتسيـ تكنكلكجيا المعمكمات في تعزيز اإلسػتجابة التنظيميػة المطمكبػة إليجػاد حمػكؿ لمشػاكؿ معينػة
أك لتػػكفير خػػدمات مفاػػمة حسػػب رحبػػة العمػػيء ،إذ مكنػػت البرمجيػػات كالتجييػزات الحاسػػكبيو كشػػبكات

اإلتاػػاات مػػف تسػػييؿ اابتكػػار لػػدل العػػامميف عبػػر تبػػادؿ األفكػػار كاسػػتثمارىا كتطكيرىػػا ،كأاػػبحت
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات جػػزءان ميم ػان لمتكيػػؼ مػػع البيئ ػة لػػذلؾ أاػػبحت إحػػدل ااسػػتراتيجيات

التي يجب أف تتبعيا المنظمة.

كأثػػرت كػػذلؾ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي دكر المنظمػػة حيػػث لػػـ تعػػد ردكد األفعػػاؿ كافيػػة
لمتكيػؼ مػع المتقيػرات التكنكلكجيػة كالتػػي تتميػز بإسػتم ارريتيا كسػرعتيا كتعقػػدىا كقػكة تأثيرىػا خااػة فػػي

بيئة العمؿ المتقيرة ،بؿ أاب عمى المنظمات اإلستخداـ اإلبداعي لممعمكمات لتحسيف ميارات كنكعية

المكارد البشرية كاإلستجابة الفعالة إلحتياجات كمتطمبات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
كمف خيؿ ما ذكر سابقان مف أثار تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات كتطكرىا عمى اإلدارة نػرل كبشػكؿ

أكثر تحديدان أف تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات أفرزت كستفرز مستقبين بالتكاتر مػع تقػدميا كتطكرىػا
نمط ػان جديػػدان كمتطػػك انر مػػف اإلدارة يختمػػؼ اختيف ػان جػػذريان عمػػا ىػػك متعػػارؼ عميػػو فػػي المػػدارس اإلداريػػة

المختمفة ،فثكرة المعمكمات سػتفرض ظميػا عمػى اإلدارة مػف خػيؿ تػرؾ باػمتيا الكاضػحة عمػى منظمػي
انتياء بالمكارد البشرية.
اإلدارة الحديثة
ابتداء مف األىداؼ كااستراتيجيات كمرك انر بالمكارد المادية ك ن
ن

 2.1.3.1آليات تطوير الموارد البشرية في ظؿ تحديات تكنولوجيا المعمومات وال تااات:
تعتمػد عمميػة تجديػد كتطػكير المؤسسػات مػف خػيؿ إعػادة تركيػب المػكارد البشػرية عمػى مجمكعػة مػف
اآلليات يحددىا (أعمر كعبد المطيؼ )2004 ،في خمس آليات ىي:
 تخطػيط القػكل العاممػة :بتحديػد النكعيػات كالميػارات كاألعػداد كتحديػد ماػادر الحاػكؿ عمػى
النكعيات المطمكبة.
 تعديؿ ىيكؿ القكل العاممة :بالتخمص مف النكعيات حير المطمكبة كجمب النكعيات المطمكبة.
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 تأكيد ىيكؿ الميارات الجديدة :بتاميـ براما التدريب كتقديـ كقياس كفاءة األداء كاعػادة تكزيػع
األفراد عمى األعماؿ بحسب تناسب الميارات كمتطمبات العمؿ.

 تعػديؿ نظػـ التعامػؿ مػع القػكل العاممػة :بتعػديؿ نظػـ الركاتػب كالحػكافز كالمكافػآت كتعػديؿ نظػـ
اإلستخداـ كالتعاقد كشركط العمؿ.

 تعديؿ نظـ المزايا بتعديؿ نظـ كشركط الترقية كالتنمية الكظيفية.
فنػد (أعمػر كعبػد
كمػا تتطػكر كتتجػدد المؤسسػات مػف خػيؿ تأكيػد القػدرات الذاتيػة لمتطػكير كاإلبتكػارٌ ،
المطيؼ )2004 ،ثيثة عناار منيا ىي:
 oالتنميػة المسػتمرة لكفػاءة كميػارة المػكارد البشػرية بااختيػار السػميـ كبالتػدريب المسػتمر كبػالتقييـ
المكضكعي كبالتعكيض العادؿ عف األداء.

 oخمػؽ الظػركؼ المؤديػة إلػى اإلقػداـ كالمبػادرة بػيف العػامميف بالمشػاركة فػي اإلدارة كبالعمػؿ
الجماعي في فرؽ كبتشجيع اابتكار.

 oتكثيؽ العيقة مع مراكز البحث كالمعرفة كماادر المعمكمات باإلتااات المباشرة كمف خيؿ
عقػكد كبااسػتفادة مػف خبػرات األفػراد كالبػاحثيف كبالػدخكؿ فػي مشػركعات بحػكث كتطػكير

مشتركة.
 2.1.3.2اقتراح إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية العربية:
تشمؿ استراتيجية تنمية المكارد البشرية كافة األنشطة كالعمميات اليادفة إلى تحقيؽ مستكل مطمكب مف

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

أخرل( .عقيمي.)2005 ،
كضػع (أعمػر كعبػد المطيػؼ )2004 ،مقترحػان لتنميػة المػكارد البشػرية فػي المؤسسػات العربيػة يتطمػب

كضع إستراتيجية كاضحة بمراعاة العناار التالية:

-1اإلدارة الجيدة لتدفؽ العنار البشرم داخؿ كخارج كخيؿ التنظيـ اإلدارم.
- 2التكافؽ بيف المكارد البشرية المتاحة كالكظائؼ داخؿ التنظيـ.
- 3المساىمة في التخايص المناسب لمحكافز.
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- 4المحافظة عمى الرايد الحالي مف المكاىب اإلدارية.
- 5الترقية كاإلحيؿ المناسبيف لألفراد.

-6تقديـ المكافآت بأشكاؿ مختمفة :مالية ،ترقية ،ثناء اإلدارة ،فرص كظيفية ،التقدير مػف قبػؿ العمػيء،

فرص التعمـ ،األماف ،المسؤكلية …
-7خمؽ آليات لتعزيز الميارات.

-8خمؽ مناخ تعاكف بيف المديريف كالمكظفيف.

-9تحديػد مكقػع إدارة المػكارد البشػرية فػي الييكػؿ التنظيمػي كاإلجػراءات كالػنظـ المطمكبػة إلنسػيابية
اإلدارة.

-10امركزية في القرار كتكزيع جيد لممسؤكليات كالايحيات.

-11المػدير مؤىػؿ كمسػؤكؿ ،كبقػدر الاػيحيات تكػكف المسػؤكليات كالرجػؿ المناسػب فػي المكػاف
المناسب.
كيرل (عقيمي )2005 ،أف عممية بناء استراتيجية تنمية المكارد البشرية تسير في المراحؿ السبع
التالية:
 دراسة كتحميؿ المناخ المحيط بالمنظمة كطبيعة المتقيرات الفاعمة فيو كما تتيحو لممنظمة مف
فرص كما يتيددىا مف معكقات كأخطار.

 تحميؿ المناخ الداخمي لممنظمة كالتعرؼ عمى مكاطف القكة فييا ،كتحديد ماادر الضعؼ التي
تعاني منيا.

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

 تحديد ىيكؿ المكارد البشرية المناسب لمتطمبات تنفيذ كتحقيؽ استراتيجيات المنظمة.
 مراجعة ىيكؿ المكارد البشرية المتاح كتحديد الثقرات التي يعاني منيا.
 رسـ ااستراتيجيات كتاميـ البراما اليادفة إلى سد الثقرات.

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

استعراض المتقيرات التكنكلكجية كااقتاادية يكض أنيا تشكؿ أثا انر خطيرةن عمى المؤسسة ،فمقد
أفرزت المتقيرات التكنكلكجية– متضمنة تكنكلكجيا المعمكماتية  -طفرةن كاسعةن لنظـ اإلدارة كاإلنتاج في
مؤسسات الدكؿ المتقدمة مما خمؽ فجكة كاسعة مقارنة مع مؤسساتنا ،حيث أدل انتشار تكنكلكجيا

المعمكمات كاإلتااات إلى زيادة الطمب عمى المكارد البشرية المؤىمة عمميان ،كتقميؿ الطمب عمى اليد

العاممة حسب الخبرة العممية كالميارات اليدكية ،كحتى تبقى المؤسسة مستقرة كتككف قادرة عمى النجاح
كاإلستمرار ،فإف عمييا أف تستجيب ليذه التقيرات كالتحديات ،كقد قسـ (أعمر كعبد المطيؼ)2004 ،

أنشطة ىذه اإلستجابات إلى ثيث فئات كما يمي:

 كضع أنظمة إستراتيجية مف أجؿ الحاكؿ عمى الميزة التنافسية.
 بذؿ جيكد تطكير مستمرة.
 إعادة ىندسة عمميات تنفيذ األعماؿ.

كعف تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات ،بيف التقرير الذم نشره ديكاف الخدمة

المدنية في المممكة ااردنية الياشمية عاـ ( )2010بعضيا كالتالي:

 .1عدـ قدرة الكثير مف المكظفيف عمى الفيـ كالتعامؿ مع التقنيات الحديثة ،كىي إشكالية في
تناقص مستمر بسبب عمميات التدريب كدخكؿ العديد مف المكظفيف ممف تخرجكا مف

الجامعات كدرسكا فييا مساقات تتعمؽ باستخداـ الحاسكب كتطبيقاتو ،كلكنيا ا تزاؿ مكجكدة

لدل الكثير مف شاحمي الكظائؼ اإلشرافية خااةن فيما يتعمؽ بالدكر الميـ لتكنكلكجيا
المعمكمات في تطكير العمميات كاتخاذ الق اررات.

 .2التطكر حير المتجانس في تكفر كاستخدامات تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف حيث

البنية المادية كالبرمجية سكاء داخؿ الدائرة نفسيا كمجاات عمميا المختمفة ،أك بيف الدكائر
المختمفة داخؿ المؤسسة نفسيا أك مع حيرىا.

 .3حاجة إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كمتابعة تطكرىا المتسارع الى إمكانيات مادية كبيرة تفكؽ
قدرة المؤسسة عمى مكاكبتيا.

كيرل العديد مف الكتاب في استراتيجية األعماؿ مثؿ  Porterك  Parhaladك  Hamelأف الميزة

التنافسية لممؤسسة تتحقؽ مف خيؿ العامميف بيا ،كأف الفارؽ الرئيسي بيف األداء الجيد كاألداء
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الضعيؼ ىك في حدكد طاقـ العامميف بالمؤسسة ،كبالتالي فإف كضع التخطيط ااستراتيجي لممؤسسة
يتطمب كضع استراتيجيات لممكارد البشرية (التخطيط ،اإلستقطاب ،اإلختيار ،التدريب ،تقييـ األداء،

الحكافز)( .أعمر كعبد المطيؼ)2004 ،
كقد استشرؼ (أعمر كعبد المطيؼ )2004 ،أىـ تحديات التطكرات التكنكلكجية تنظيميان مف خيؿ

العناار األساسية التالية:

 زيادة الحاجة الى العمالة حير المباشرة كالى أخاائيي البحكث كالتطكير كالقائميف عمى
الايانة.
 الحاجة إلى تقير األداء بالكظائؼ الجديدة.
 الحاجة إلى تمكيف العامميف في أداء الكظائؼ دكف الرجكع إلى اإلدارة.
 تقير ىيكؿ المكارد البشرية بسبب تزايد األتمتة.
فالعكامؿ البيئية كالتنظيمية كالتقنية ،تشكؿ بيئية عممية شديدة التنافسية كيمكف أف تتقير ىذه العكامؿ

بسرعة كبطريقة حير متكقعة ،كبالتالي فاف المؤسسات بحاجة إلى ااستجابية كبشكؿ متكرر كسريع

لممشاكؿ كلمفرص ،كعمييا أف تعمؿ تحت ضقكط متزايدة بإجراءات مبتكرة تسمى (نشاطات اإلستجابة

الحاسمة) تعتمد عمييا عممية تجديد كتطكير المؤسسات مف خيؿ إعادة تركيب المكارد البشرية مف
خيؿ مجمكعة مف اآلليات ىي:

 oتخطيط القكل العاممة :بتحديد النكعيات كالميارات كاألعداد ،كتحديد ماادر الحاكؿ عمى
النكعيات المطمكبة.

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

 oتأكيد ىيكؿ الميارات الجديدة :بتاميـ براما التدريب ،تقديـ كقياس كفاءة األداء ،إعادة تكزيع
األفراد عمى األعماؿ بحسب تناسب الميارات كمتطمبات العمؿ.

 oتعديؿ نظـ التعامؿ مع القكل العاممة :بتعديؿ نظـ الركاتب كالحكافز كالمكافآت ،تعديؿ نظـ
اإلستخداـ كالتعاقد كشركط العمؿ ،تعديؿ نظـ المزايا ،تعديؿ نظـ كشركط الترقية كالتنمية
الكظيفية.
كيضيؼ (بعزيز )2010 ،عددان مف التحديات لتطكر كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات

أجمميا في أربع نقاط ىي:
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 تحػ ػػديات متعمقػ ػػة بالجانػ ػػب القػ ػػانكني ،حيػ ػػث تطػ ػػرح فػ ػػي ظػ ػػؿ التطػ ػػكرات الحديثػ ػػة لتكنكلكجيػ ػػا
المعمكمػػات كاإلتاػػاات عػػدة إشػػكاليات ،خااػػة تمػػؾ المرتبطػػة بمجػػاؿ حقػػكؽ الممكيػػة الفكريػػة
كالحقػػػكؽ المجػ ػػاكرة ،كالتػ ػػي تجعػ ػػؿ مػ ػػف الاػ ػػعب تطبيػ ػػؽ اآلليػ ػػات التػػػي تسػ ػػم بالحمايػ ػػة مػ ػػف

القرانة ،كسرقة األعماؿ الفكرية كالعممية كاألدبية.

 ىنػػاؾ مخػػاكؼ مػػف محػػاكات انتيػػاؾ خاكاػػيات األفػراد ،خااػػة فػػي عاػػر الشػػبكات كالتػػي
تحتكم عمى الكثير مف المعمكمات الشخاية لألفراد كالمؤسسات.

 كيحػػذر الخب ػراء مػػف أف تتحػػكؿ الفيركسػػات إلػػى نػػكع مػػف اإلرىػػاب اإللكتركنػػي نظ ػ انر لخطكرتيػػا
الكبيرة كلمخسائر المادية الفادحة الناتجة عنيا.

 كىن ػػاؾ مخ ػػاكؼ م ػػف أف ي ػػؤدم إس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات بفع ػػؿ التكظي ػػؼ
المكثػػؼ لمتكنكلكجيػػات الحديثػػة الػػى تيمػػيش األشػػخاص قميمػػي الكفػػاءات ،كامكانيػػة اختفػػاء عػػدد
معتبر مف الميف كالكظائؼ التقميدية.

كيرل الباحث أف مف تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات األمكر الثيثة التالية:
 ي ػػؤدم التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات إل ػػى ت ازي ػػد الض ػػقكط عم ػػى إدارة المػ ػكارد
البشرية لمكاكبة ىذه التطكرات بادخاليا إلى انظمتيا الحالية.

 تتس ػػع الفج ػػكة م ػػع الكق ػػت ب ػػيف إحتياج ػػات إدارة المػ ػكارد البشػػرية كالتط ػػكر السػػريع ف ػػي تكنكلكجي ػػا
المعمكمات كاإلتااات.

 يػػؤدم التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات إلػػى التقييػػر فػػي شػػاحمي بعػػض الكظػػائؼ
اإلدارية.

كفي الختاـ يمكف أف نقكؿ أف التحديث كالتجديد ابد كأف يككف ،عمى الرحـ مف ىػذه التحػديات كالمآخػذ

التػػي تحسػػب عمػػى إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،ألف تطػػكر أم مجتمػػع يتطمػػب إحػػداث
تقيير ،فالتقيير مف شركط اازدىار بؿ كالبقاء.

69

 2.1.3.4معوقات التطور في تكنولوجيا المعمومات وال تااات.
إف مف أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات كتعيؽ تطكيرىا

األمكر التالية:

 oالنقص في الككادر المؤىمة :إف نقص الككادر المؤىمة تعتبر مف المعيقات المؤثرة بدرجو كبيرة
عمى إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

o
 oنقص المكارد المالية :إف المعيقػات المتعمقػة بالجكانػب الماليػة تعتبػر مػف أكثػر المعيقػات شػيكعان
كخطكرة.

 oالقاػػكر فػػي إجػػادة المقػػات األجنبيػػة كبالػػذات المقػػة اانجميزيػػو :إف إجػػادة المقػػة اإلنجميزيػػة فػػي

إسػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػاات بالقػػة األىميػػة ،كالقاػػكر فػي إجادتيػػا يشػػكؿ عائقػان

أماـ إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

 oقمة التدريب الذم يتمقاه العاممكف :إف التدريب الذم يتمقػاه العػاممكف ميػـ لكػي يكاكبػكا التطػكرات
السريعة ،كقمة التدريب يشكؿ عائقان أماـ إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

 oعػػدـ اقتنػػاع اإلدارة بػػالتقيير :إف اإلدارة ىػػي المكجػػو لمتقي ػرات فػػي المنظمػػة كاف عػػدـ اقتناعيػػا
سيضع اعكبات أماـ تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

 oع ػػدـ تنيس ػػؽ الجي ػػكد ب ػػيف اإلدارات ال ػػدنيا كاإلدارات العمي ػػا ف ػػي مكاكب ػػة التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا
المعمكمات كاإلتااات.
 oعدـ رحبة العامميف بالتقيير :إف مكافقة العػامميف عمػى التقييػر يػذلؿ العكائػؽ األخػرل كىػي ذات
أىمية بمكاف.
 oالخػ ػػكؼ مػ ػػف اآلثػ ػػار السػ ػػمبية إلسػ ػػتخداـ تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات كاإلتاػ ػػاات عمػ ػػى المنظمػ ػػات
كمكاجية التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

((http://www.angelfire.com/al4/m5yemen/resarch-mortada.htm
كيضيؼ الباحث خمس معيقات لمتطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف منظكر

إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية مف كجية نظره:

6:

 كجكد ضعؼ في تطكير السياسات كاانظمة التي تتيءـ كالتطكر في تكنكلكجيا
المعمكمات كاإلتااات.
 ىناؾ ضعؼ في التخطيط ألىداؼ كأعماؿ إدارة المكارد البشرية بما يكازم التطكر فػي
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

 ىناؾ عدـ إىتماـ بتطبيؽ إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية.

 عدـ اتباع المنيا العممي في أعماؿ إدارة المكارد البشرية.
 عدـ كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.
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 2.1.4المبحث الرابع :نبذة عف جامعة القدس المفتوحة وادارة الموارد البشرية.
فيما يمي نبذه محتارة عف جامعة القدس المفتكحة كعف دائرة المكارد البشرية فييا.
 2.1.4.1نبذة عف جامعة القدس المفتوحة:
جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة مؤسس ػػة عام ػػة حي ػػر ربحي ػػة لمتعم ػػيـ الع ػػالي ف ػػي فمس ػػطيف ،كتتمت ػػع بشخا ػػية

إعتبارية ذات إستقيؿ إدارم كمػالي كفنػي ،كتعمػؿ عمػى تقػديـ خػدماتيا التعميميػة بإسػتخداـ نظػاـ الػتعمـ
المفتكح.

يشػير نظػػاـ التعمػػيـ المفتػػكح باػػفة عامػػة تقػػديـ التعمػػيـ إلػػى الطالػػب فػػي مكػػاف إقامتػػو أك عممػػو كىػػك بعيػػد

معظػػـ الكقػػت عػػف المعمػػـ كعػػف زميئػػو الطمبػػة ،بحيػػث يمكػػف أف يكفػػؽ بػػيف التعمػػيـ كالعمػػؿ كأف يكيػػؼ
برنامجػو الد ارسػي كسػػرعة التقػدـ فيػو بمػػا يتفػؽ مػع أكضػػاعو كظركفػو الخااػة .كيعتمػػد ىػذا التعمػيـ عمػػى
اسػتثمار الكسػػائط التقنيػة المتنكعػػة المكتكبػة كالمرئيػػة كالمسػمكعة ،كيتميػػز ىػذا النظػػاـ مػف التعمػػيـ بتحػػرره

مػ ػػف بعػ ػػض المفػ ػػاىيـ كالعقبػ ػػات التقميديػ ػػة كدفعيػ ػػا إلػ ػػى أفػ ػػؽ أكسػ ػػع( .دليػ ػػؿ جامعػ ػػة القػ ػػدس المفتكحػ ػػة،
.)2014/2013
مػ ػػرت نشػ ػػأة جامعػ ػػة القػ ػػدس المفتكحػ ػػة بػ ػػثيث م ارحػ ػػؿ ىػ ػػي :مرحمػ ػػة التخطػ ػػيط ،مرحمػ ػػة إعػ ػػداد المنػ ػػاىا
كالمقررات ،ثـ مرحمة الكجكد الفعمي عمى أرض فمسطيف (جامعة القدس المفتكحة.)2010 ،

المرحمة األولى :مرحمة التخطيط
بدأ التفكير في إنشاء الجامعة عاـ  1975إنطيقا مف إحتياجات الشعب الفمسطيني لمتعميـ العالي في

ظؿ ظركفو السكانية كااجتماعية كاإلقتاادية تحت اإلحتيؿ اإلسرائيمي كبطمب مف منظمة التحرير

الفمسطينية قامت منظمة اليكنسكك بإعداد دراسة الجدكل لمشركع الجامعة كالتي استكممت عاـ 1980
كأقرىا المؤتمر العاـ لميكنسكك .كفي عاـ  1981أقر المجمس الكطني الفمسطيني المشركع ،إا أف

ظركؼ اإلجتياح اإلسرائيمي لمبناف حاؿ دكف المباشرة في تنفيذه حتى العاـ  1985ـ.
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المرحمة الثانية :مرحمة إعداد المناىج:
بدأت في أكاخر العاـ  ،1985حيف افتت مقر مؤقت لمجامعة في عماف بمكافقة رسمية مف ك ازرة
الخارجية األردنية ،كقد تركز العمؿ خيؿ الفترة بيف ( )1991-1985عمى إعداد الخطط الدراسية

كالبراما األكاديمية كاعتماد التخااات العممية فييا كانتاج المكاد التعميمية ،كخااة المطبكعة ،الكتب

الدراسية كالكسائط التعميمية المساندة خااة السمعية كالبارية (جامعة القدس المفتكحة.)2010 ،
المرحمة الثالثة :مرحمة التنفيذ:

بدأت في عاـ ( ،)1991حيث باشرت الجامعة خدماتيا التعميمية في فمسطيف متخذة مف مدينة القدس
الشريؼ مق ار رئيسا ليا كأنشأت مناطؽ تعميمية كمراكز دراسية في المدف الفمسطينية الكبرل ،ضمت في

البداية المئات مف الدارسيف كبدأ العدد باإلزدياد سنكيان إلى أف أاب

حكالي ( )60000في العاـ

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

التي تفجرت ضد ااحتيؿ اإلسرائيمي في العاـ ( ،)1987كما عانت مف أثار حرب الخميا التي
تسببت في حدكث أزمات مالية ليا في أحمؾ الظركؼ السياسية كاإلجتماعية كاإلقتاادية لمشعب

الفمسطيني.

تمػػن جامعػػة القػػدس المفتكحػػة درجػػة البكػػالكريكس فػػي خمسػػة كميػػات ىػػي التكنكلكجيػػا كالعمػػكـ اإلداري ػة،

الز ارعػػة ،التنميػػة ااجتماعيػػة كاألس ػرية ،العمػػكـ اإلداري ػة كاإلقتاػػادية ،التربيػػة فػػي تخااػػات مختمفػػة،
كتعادؿ ىذه الدرجة مثيمتيا مف الجامعات التقميدية.

كما تمن شيادة "دبمكـ التأىيؿ التربكم" لحممة شيادة البكالكريكس لقير المؤىميف تربكيان( .جامعة القدس

المفتكحة.)2010 ،

 -2.1.4.2نبذة عف دائرة الموارد البشرية في جامعة القدس المفتوحة:
 تعريػػؼ بالػػدائرة :دائ ػرة الم ػكارد البش ػرية ىػػي إحػػدل الػػدكائر التابعػػة إلدارة الشػػؤكف اإلداري ػة فػػي
الجامعة ،كتعمؿ تحت إشراؼ نائػب الػرئيس لمشػؤكف اإلداريػة ،الػذم يتػابع عمػؿ الػدائرة فػي كػؿ
ما يتعمؽ باألنظمة كالسياسات اإلدارية المتعمقة بالمكظفيف ،كتاريؼ جميع النشاطات المتعمقة
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بػ ػالمكارد البشػ ػرية كف ػػؽ أح ػػدث األس ػػاليب اإلداريػ ػة كعم ػػى أس ػػس تقني ػػة حديث ػػة تماش ػػيان م ػػع رؤي ػػة

الجامعة كاطارىا اإلستراتيجي.

 رؤية الدائرة :تقديـ خدمات إدارية ذات نكعية مميزة لمييئتيف األكاديمية كاإلدارية بااستناد إلى
األنظمػػة كالق ػكانيف كالتعميمػػات عمػػى أسػػس عمميػػة كمينيػػة كفػػؽ مبػػادئ الجػػكدة الشػػاممة بيػػدؼ

الكاكؿ إلى إدارة متميزة في مجاؿ إدارة المكارد البشرية.

 رسالة الػدائرة :تسػعى دائػرة المػكارد البشػرية إلػى تكػريس مياميػا فػي تاػريؼ جميػع النشػاطات
المتعمقػػة بالعمػػؿ اإلدارم كتػػأميف كتػػكفير الم ػكارد البش ػرية ،كالكفػػاءات العاليػػة مػػف األكػػاديمييف
كاإلدارييف كالفنييف ،كتأىيميا كتػدريبيا بيػدؼ رفػع مسػتكل األداء اإلدارم لػدييا كتحقيػؽ إنتاجيػة

عاليػػة فػػي العمػػؿ كم ػان كنكع ػان ،كذلػػؾ مػػف خػػيؿ التخطػػيط كالتطػػكير كالتقػػكيـ كبمػػا ينسػػجـ مػػع

أىداؼ الجامعة كاستراتيجيتيا.

 ىيكمية دائرة الموارد البشرية  :انطيقان مػف ىيكميػة الػدائرة فقػد خااػت كحػدات كأقسػاـ إلدارة
شػػؤكف المػػكظفيف كالتكظيػػؼ فػػي رئاسػػة الجامعػػة ،كاقسػػاـ شػػؤكف المػػكظفيف فػػي فػػركع الجامعػػة،
كمػػا خااػػت فػػي الػػدائرة كحػػدات خااػػة بالركاتػػب ،كالتأمينػػات ،حيػػث جػػرل كضػػع تفااػػيؿ

مياـ كاجراءات العمؿ الخااة بكؿ كحدة كقسـ.
كمػػا أف ىنػػاؾ تكجي ػان نحػػك اسػػتحداث قسػػـ مخػػتص بالتػػدريب كالتكجيػػو تكػػكف ميامػػو د ارسػػة اإلحتياجػػات
التدريبية لممكظفيف في ضكء التطكرات كالتقييرات التي تط أر عمى الجامعة كأنظمتيا.

(جامعة القدس المفتكحة.)2010 ،
 موقع دائرة الموارد البشرية في الييكؿ التنظيمي لجامعة القدس المفتوحة:
يبيف شكؿ رقـ ( )2.2ىيكمية دائرة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة كمكقعيػا بالنسػبة لييكميػة
الجامعة حيث يكض أنيا في المراتب العميا مف ىيكمية الجامعة.
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شػػكؿ رقػػـ ( :)2.2ىيكميػػة دائ ػرة الم ػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة( .جامعػػة القػػدس المفتكحػػة
)2014

األ نظمة المحوسبة في دائرة الموارد البشرية :
ىناؾ ثيثة أنظمة قامت دائرة المكارد البشرية بحكسبتيا كىي:
-1نظػػػاـ شػػػؤوف المػػػوظفيف :عمػػدت دائ ػرة الم ػكارد البش ػرية مػػف خػػيؿ منسػػؽ األنظمػػة المحكسػػبة فييػػا
كبالتعاكف مع مركز تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات فػي الجامعػة  ،ICTCعمػى حكسػبة أنظمػة العمػؿ

اإلدارم فػػي كحػػداتيا المختمفػػة كفػػي مختمػػؼ المكاقػػع الجقرافيػػة التابعػػة لمجامعػػة ،مػػا سػػيؿ كسػػاعد عمػػى
تنظيـ مياـ كعمؿ الدائرة كترشيد كتعزيز الخدمات المقدمة لمكظفييا ،فمقد أضحى نظاـ شؤكف المكظفيف

المحكسػػب نظام ػان متكػػامين تػػدار بمكجبػػو المعػػاميت الخااػػة بػػالمكظفيف باػػكرة إلكتركني ػة فػػي مختمػػؼ
مكاقع الجامعة ،كتستخرج بكاسطتو التقارير الناية كاإلحاائية عف المكظفيف كأكضاعيـ بشكؿ مفاؿ.

-2نظاـ الرواتب المحوسب :نظاـ الركاتب المحكسب ييعد كشػكفات كقسػائـ الركاتػب الشػيرية لممػكظفيف،
كما يكض الراتب اإلجمالي ،كااستقطاعات ،كالراتب الاافي ،بشكؿ متقف كسريع.
-3نظاـ البوابة الدارية :يعمػؿ عمػى تقػديـ الخػدمات اإلداريػة لممػكظفيف بسػيكلة كيسػر ،مختاػرة بػذلؾ
الكقت كالجيد في الطباعة الكرقية ،ما مكف اإلدارة مف متابعة كمراقبة اإلجػازات ،كالمقػادرات ،كتسػجيميا

إلكتركنيان ،كتعمؿ دائرة المكارد البشرية حاليػان عمػى حكسػبة نظػاـ التػأميف الاػحي ،كربطػو بأنظمػة العمػؿ
المحكسبة فييػا ،كتأمػؿ الػدائرة أف يػؤدم إدخػاؿ ىػذا النظػاـ إلػى تحسػينات مممكسػة فػي إجػراءات التػأميف

الا ػػحي لمم ػػكظفيف كع ػػائيتيـ كف ػػي مختم ػػؼ ف ػػركع الج ػػامع ،كتنحا ػػر مي ػػاـ ال ػػدائرة ف ػػي تكض ػػي مػ ػكاد
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كمفاىيـ النظاـ المنكم حكسبتو لمدائرة كمشاركتيا لممبرمجيف فػي بنػاء النظػاـ المحكسػب بمػا يحقػؽ رؤيػة

كأىػػداؼ دائ ػرة الم ػكارد البش ػرية ،إضػػافة إلػػى المتابعػػة المسػػتمرة كمراقبػػة جػػكدة عمػػؿ األنظمػػة كتطكيرىػػا،
كحػؿ اإلشػػكاليات التػػي قػد تنشػػأ جػراء إسػتخداميا مػػف قبػػؿ المػكظفيف ،إلػػى جانػػب القيػاـ بفحػػص األنظمػػة
كتاكيبيا ،كاجراء التعدييت اليزمة بما يتيءـ كالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات الاادرة.
تطور أعداد العامميف في الجامعة:
شيدت جامعة القػدس المفتكحػة خػيؿ عقػد مػف الزمػاف تطػكرات ممحكظػة تمثمػت فػي التكسػع الكبيػر فػي

عدد الطمبة كالذم اسػتمزـ تكسػعان فػي عػدد الفػركع كالم اركػز كالػدكائر كازديػادان فػي عػدد المػكظفيف لمكاكبػة

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

جدكؿ رقـ ( :)3.2عدد العامميف في الجامعة حتى عاـ (.2014جامعة القدس المفتكحة)2014 ،
العدد
336
342
447
178
22
143
220
1453

المؤهل العلمي
دكتىراج
ماجستير
تكالىريىس
دتيىم
دتيىم سىح
تىجيه
دون الثاوىيح العامح
المجموع
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كما يكض شكؿ رقـ ( )2.3تكزيع العامميف في الجامعة حسب المؤىؿ العممي:

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

تػػـ الرجػػكع الػػى العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة التػػي تػػدكر حػػكؿ مكضػػكع ىػػذه الد ارسػػة ،كتػػـ تقسػػيـ ىػػذه
الدراسات الى عربية كأجنبية كالتالي:
 :2.2.1الدراسات العربية
اشتممت عمى تسع دراسات ىي:
 2.2.1.1دراسة القحطػاني (" : )2011إدارة المعمومػات ودورىػا فػي تنميػة المػوارد البشػرية مػف
وجية نظر ضباط مركز وادا ارت المعمومات برئاسة الحرس الوطني بالرياض".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى سػبؿ تنميػة المػكارد البشػرية كدكر إدارة المعمكمػات فييػا برئاسػة الحػرس
الكطني ،ككذلؾ إلى معرفة ما إذا كاف ىناؾ اعكبات تحد أك تحكؿ دكف احداث تنمية لممكارد البشرية
برئاسة الحرس الكطني ،كىدفت أيضان إلػى التعػرؼ عمػى عمػؿ ككاقػع إدا ارت المعمكمػات برئاسػة الحػرس

الكطني ،كحدد الباحث مشػكمة الد ارسػة فػي التسػاؤؿ "مػا دكر إدارة المعمكمػات فػي تنميػة المػكارد البشػرية
مػػف كجيػػة نظػػر ضػػباط مركػػز كادارات المعمكمػػات برئاسػػة الحػػرس الػػكطني" ،كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيا

الكاػفي التحميمػي حيػث قػاـ بتكزيػع إسػتبانة عمػى عينػة الد ارسػة البػالح حجميػا  201ضػابطان ،كبتحميػؿ
البيانات المأخكذة مف أداة الدراسة تكاؿ الباحث إلى النتائا التالية:

 مكافقػػة المبحػػكثيف عمػػى جميػػع السػػبؿ كاإلسػػتراتيجيات المتبعػػة لتنميػػة المػكارد البشػرية فػػي رئاسػػة
الحرس الكطني أىميا تحسيف كارشػاد العػامميف الجػدد ،كتحسػيف مسػؤكليات األداء ،كرفػع الػركح
المعنكية لمعامميف.
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 مكافق ػػة المبح ػػكثيف عم ػػى دكر كأداء مرك ػػز كادارات المعمكم ػػات ف ػػي تنمي ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي
المركز مف خيؿ تطكير الثقافة المعمكماتية لمعػامميف فػي إدارة المػكارد البشػرية كتػدريب الكػكادر

العاممػػة فيػػو كتكظيػػؼ كسػػائؿ كتقنيػػات حديثػػة لتنميػػة المػكارد البشػرية كعقػػد حمقػػات نقػػاش ككرش
عمؿ كدكرات تدريبية لتسيـ في تنمية المكارد البشرية.

 بينػػت الد ارسػػة أف أىػػـ الاػػعكبات التػػي تكاجػػو إدارة المعمكمػػات فػػي تنميػػة الم ػكارد البش ػرية فػػي
رئاسػػة الحػػرس الػػكطني ىػػي انخفػػاض الػػكعي عمػػى دكر المركػػز كادارات المعمكمػػات فػػي تنميػػة

المكارد البشرية في رئاسة الحرس الكطني كحياب التنسيؽ بػيف إدارات المعمكمػات كادارة المػكارد
البشرية كقمة كسائؿ اإلتااؿ الجيدة بينيما ككجكد تشكيشات في اإلتااؿ.
ػاء عمػػى نتػػائا الد ارسػػة أكاػػى الباحػػث بضػػركرة تكعيػػة العػػامميف باىميػػة دكر مركػػز المعمكمػػات فػػي
كبنػ ن
تنمية المكارد البشرية كذلؾ مف خيؿ تأىيؿ العدد الكافي منيـ لنقؿ كتكايؿ المعمكمػات لمركػز الحػرس

الػػكطني كتفعيػػؿ دكر مركػػز المعمكمػػات فػػي تبنػػي إسػػتراتيجيات لتنميػػة كتطػػكير قػػدرات الم ػكارد البش ػرية،
كأكاى كذلؾ بتحرم الدقة في نقؿ البيانات كمنع اإلزدكاجية قدر اإلمكاف مف خيؿ التنسيؽ بيف خطط
كبراما مركز المعمكمات مف جيو كخطط كبراما إدارة المكارد البشرية مف جية أخرل.

 2.2.1.2دراسػػػة العتيبػػػي (" : )2010أثػػػر إسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات عمػػػى أداء المػػػوارد

البشرية ،دراسة ميدانية عمى األ كاديمية الدولية ااسترالية في ممبورف".

ىػػدفت الباحثػػة مػػف خػػيؿ ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات عمػػى أداء

المكارد البشػرية فػي األكاديميػة الدكليػة فػي ممبػكرف كأثػر ذلػؾ عمػى األداء الػكظيفي ،ككػذلؾ إلػى التعػرؼ
عم ػػى أنظم ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية المس ػػتخدمة حاليػ ػان فػ ػي المؤسس ػػات التعميمي ػػة كأنظم ػػة الخ ػػدمات التعميمي ػػة

اإللكتركنية لما ليما مف دكر كبير في التكجو نحك إستخداـ التكنكلكجيا في أنطمة المكارد البشػرية ،كمػا

ىػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تكض ػػي مفيػػكـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كم ػػا ي ػرتبط فيػ ػو م ػػف مف ػػاىيـ كما ػػطمحات،
كتكضػي الكضػػع الحػػالي لمبيئػػة المحيطػػة ككيػػؼ أثػرت تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فيػػو ،كتقػػديـ تاػػكر مقتػػرح

لطبيعػػة الم ػكارد البش ػرية فػػي عاػػر تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كمتطمبػػات ذلػػؾ ،كاعطػػاء اػػكرة عػػف كاقػػع
إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في البيئة التعميمية ككيؼ أثرت عمى األفراد داخميا.

كتك ػ ىػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف مختم ػػؼ المس ػػتكيات األكاديميػ ػة كاإلداريػ ػة الع ػػامميف ف ػػي مرك ػػز تكنكلكجي ػػا
المعمكمػ ػػات فػ ػػي األكاديمي ػ ػة حيػ ػػث بمػ ػػح عػ ػػددىـ ( )72مكظف ػ ػان كقامػ ػػت الباحثػ ػػة بتكزيػ ػػع إسػ ػػتبانة عمػ ػػييـ

مستخدمةى المنيا الكافي التحميمي ،كمػف خػيؿ تحميػؿ البيانػات التػي حاػمت عمييػا ،تكاػمت الباحثػة

إلى النتائا التالية:
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 oىن ػػاؾ كض ػػكح ل ػػدل أفػ ػراد المجتم ػػع بخا ػػكص أىمي ػػة دكر تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات ف ػػي المػ ػكارد
البشرية .

 oتدعـ إدراة األكاديمية التحكؿ إلى إستخداـ التكنكلكجيا في إدارة المكارد البشرية .

 oتتكفر بنية كافية لمركز تكنكلكجيا المعمكمات لعممية التحػكؿ إلػى إسػتخداـ التكنكلكجيػا فػي إدارة
المكارد البشرية.

 oنظػػاـ األكاديميػة اإللكتركنػػي فػػي تقػػديـ الخػػدمات التعميميػػة لػػو تػػاثير عمػػى مػػكظفي إدارة الم ػكارد
البشرية خااة في مجاؿ التدريب كالتطكير.
كفي ضكء ىذه النتائا أكات الباحثة بما يمي:
 oقي ػػاـ إدارة األكاديميػ ػة ب ػػالتحكؿ العمم ػػي إل ػػى إس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات ف ػػي إدارة المػ ػكارد
البشرية.

 oدعـ مركز تكنكلكجيا المعمكمات ماديان كمعنكيان لما لو مف دكر ميـ في عممية التحكؿ.

 oااسػػتفادة مػػف الخػػدمات التعميميػػة اإللكتركني ػة فػػي أنشػػطة ككظػػائؼ إدارة الم ػكارد البش ػرية مثػػؿ
التدريب كالتعمـ عف بعد.

 oإعتماد المراسيت اإلدارية اإللكتركنية بدا مف الكرقية.
 oتحقيؽ التكامؿ بيف أنظمة المعمكمات المحكسبة ،كالبدء بما ىك مكجكد.
 2.2.1.3دراسة الفزاري ( ":)2009أثر الثورة التكنولوجية المعااػرة عمػى تقيػيـ بػرامج وسياسػات

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

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التعػ ػػرؼ عم ػػى سياس ػػات إدارة المػ ػكارد البش ػ ػرية كمح ػػاكر تح ػػديات ث ػػكرة تكنكلكجيػػػا
المعمكمات كاإلتااات كأثرىا عمى تمؾ السياسات في ك ازرة التربية كالتعمػيـ بسػمطنة يعمػاف ،كمػا ىػدفت
إلػػى تحمي ػػؿ ب ػراما كسياس ػػات إدارة الم ػكارد البشػ ػرية كم ػػدل مكاكبتيػػا لمتط ػػكر فػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات
كاإلتاػػاات ،كالكقػػكؼ عمػػى إيجابيػػات كسػػمبيات كمعكقػػات كمقكمػػات إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي ضػػكء
الثػػكرة التكنكلكجيػػة الحديثػػة ،كحػػدد الباحػػث مشػػكمة الد ارسػػة فػػي الفجػػكة الحادثػػة بػػيف معػػدات التطػػكر فػػي
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات كبػػيف معػػدات نمػػك كتطػػكر الم ػكارد البش ػرية ،حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث
المػػنيا الكاػػفي كأسػػمكب المس ػ ااجتمػػاعي كقػػاـ بتكزيػػع  140إسػػتبانة عمػػى المسػػتفيديف مػػف سياسػػة

7:

كب ػراما إدارة الم ػكارد البش ػرية التػػي تعػػدىا الػػك ازرة ،كبتحميػػؿ البيانػػات المػػأخكذة مػػف أداة الد ارسػػة ،تكاػػؿ

الباحث إلى النتائا التالية:

العمانيػة بضػركرة إيجػاد كبنػاء
 oإرتباط عالي الدرجة في تفيـ المسؤكليف فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ ي

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

العمانيػة
 oكجكد عيقة طردية بيف سياسات كبراما إدارة المكارد البشرية في كزراة التربيػة كالتعمػيـ ي
كبيف متطمبات كاستحقاقات الثكرة التكنكلكجية المعاارة.

 oإرتبػػاط ذك ق ػيـ متدنيػػة بػػيف تػػكفير المبػػاني كاألجيػػزة كالمعػػدات كالكسػػائؿ العمميػػة كبػػيف مكاكبػػة
التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في ىذه الك ازرة في سياسات إدارة المكارد البشرية.

لذلؾ أكاى الباحث بما يمي:
العمانية ،كضركرة تبنػي
 اإلىتماـ بالعنار البشرم كعنار إستراتيجي في ك ازرة التربية كالتعميـ ي
ثقافة إيجابية تجاه سياسات إدارة المكارد البشرية في الك ازرة.

 ضركرة مكاكبػة الثػكرة التكنكلكجيػة المعااػرة مػف خػيؿ البعػد عػف الػدكر التقميػدم إلدارة المػكارد
البش ػرية ،كتبنػػي إسػػتراتيجيات حديثػػة ،كرفػػع كفػػاءة كفاعميػػة سياسػػات إدارة الم ػكارد البش ػرية كفػػؽ

األسس العممية كالتكجيات التكنكلكجية الحديثة.
 2.2.1.4دراسة الرشيد (": )2007تنمية الموارد البشرية ودورىا فػي تفعيػؿ الدارة ال لكترونيػة"،
جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية-السعودية.

ىدؼ الباحث مف ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التنمية البشرية كخاائايا في إدارات شػؤكف العػامميف
في األمف العاـ ،كالػى الكشػؼ عػف معػايير نجػاح التنميػة البشػرية كأثػر ذلػؾ عمػى اإلدارة اإللكتركنيػة فػي
إدارات األمػػف العػػاـ ،كمػػا ىػػدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدل فعاليػػة تنميػػة الم ػكارد البش ػرية المسػػتخدمة فػػي

إدارات العػػامميف فػػي إدارات األمػػف العػػاـ ،كىػػدؼ أيض ػان إلػػى التعػػرؼ عمػػى معكقػػات التنميػػة البش ػرية فػػي
األمػػف العػػاـ كالتعػػرؼ عمػػى دكر جيػػكد التنميػػة البش ػرية فػػي تفعيػػؿ اإلدارة اإللكتركني ػة فػػي دكائػػر األمػػف
العاـ.

كقػػاـ الباحػػث بتكزيػػع إسػػتبانة الد ارسػػة عمػػى أف ػراد عينػػة الد ارسػػة البػػالح عػػددىـ  375مكظف ػان ،كبتحميػػؿ

البيانات حاؿ عمى النتائا التالية:
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 oكافػػؽ المبحكثػػكف إلػػى حػػد مػػا عمػػى أف إدارات ش ػػؤكف الضػػباط بػػاامف العػػاـ تسػػيـ فػػي تنمي ػػة
المكارد البشرية.

 oكافؽ المبحكثكف عمى أف ىناؾ مبررات لمتحكؿ إلى اإلدارة اإللكتركنية.

 oكافؽ المبحكثكف عمى أف ىنػاؾ معكقػات لمتحػكؿ لػادارة اإللكتركنيػة ،كمػا كافقػكا عمػى أف ىنػاؾ
طرقان لعيج ىذه المعكقات.

 oكافؽ المبحكثكف عمى أنيـ راضكف عف التنمية المتبعة في ظؿ اإلدارة اإللكتركنية.
كبناء عمى ىذه النتائا أكاى الباحث بتفعيؿ كمساعدة التحكؿ إلى اإلدارة اإللكتركنية ،كالحاكؿ عمى
ن
الػػدعـ القػػانكني كالمػػادم لػػذلؾ ،كمػػا أكاػػي بنشػػر الػػكعي بالتنميػػة البش ػرية كضػػركرة التخطػػيط ليػػا فػػي
المستقبؿ.
 – 2.2.1.5دراسػػػة بػػػف نمشػػػة (" :)2007إسػػػتراتيجيات إدارة المػػػوارد البشػػػرية لمواجيػػػة تحػػػديات

العولمة وامكانية تطبيقيا في األجيزة المدنية واألمنية في مدينة الرياض".

ىدؼ الباحث إلى التعرؼ عمى تأثير المتقيرات الديمقرافيػة (العمػر ،مػدة الخدمػة ،الجيػة ،المؤىػؿ ،نػكع
الخبرة) لمعامميف في المنظمات المدنية كاألمنية بمدينة الرياض كتفاعيتيا الممكنة عمى إدراكيـ لمفيكـ

العكلمػػة ،كىػػدؼ كػػذلؾ إلػػى كشػػؼ التحػػديات التػػي تكاجػػو إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي المنظمػػات المدنيػػة
كاألمني ػػة بمدين ػػة الري ػػاض ف ػػي ظ ػػؿ العكلم ػػة ،كبي ػػاف اإلس ػػتراتيجيات اليزم ػػة لمكاجيتي ػػا ،كالتع ػػرؼ عم ػػى

ممارسػػات ككظػػائؼ إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي المجتمعػػات الداعمػػة لمعكلمػػة ،كالتعػػرؼ عمػػى كاقػػع إدارة
المػكارد البشػرية فػػي المنظمػػات المدنيػػة كاألمنيػػة بمدينػػة الريػػاض كمتطمباتيػػا المعااػرة ،كتسػػميط الضػػكء
عمى التحديات التي تكاجو إدارة المكارد البشرية في المنظمات المدنية كاألمنيػة بمدينػة الريػاض فػي ظػؿ

العكلمػػة عم ػػى اعتبػػار أف إدارة المػ ػكارد البش ػرية ى ػػي المػػكرد الق ػػادر عمػػى التا ػػدم ليػػذه التح ػػديات ،ث ػػـ
الكشػػؼ عػػف إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية المناسػػبة لممنظمػػات المدنيػػة كاألمنيػػة بمدينػػة الريػػاض

لمكاجي ػػة تح ػػديات العكلم ػػة ،كالتع ػػرؼ عم ػػى الا ػػعكبات الت ػػي تعي ػػؽ تطبي ػػؽ إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد
البشرية في المنظمات المدنية كاألمنية بمدينة الرياض لمكاجية تحديات العكلمة بمػا يم ٌكػف مػف تجاكزىػا
أك اقتراح الحمكؿ المناسبة لمحد منيا.
كقػػد قػػاـ الباحػػث بتكزيػػع إسػػتبانة عمػػى عينػػة الد ارسػػة البػػالح حجميػػا ( )279مكظفػان مػػف القيػػادات األمنيػػة

كالمدنيػػة كمػػف العػػامميف فػػي إدارات المػكارد البشػرية فػػي المنظمػػات الحككميػػة بمدينػػة الريػػاض ،مسػػتخدمان
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أسػػمكب المػػنيا الكاػػفي التحميمػػي ،كبعػػد تحميػػؿ البيانػػات المػػاخكذة مػػف أداة الد ارسػػة تكاػػؿ إلػػى النتػػائا

التالية:

 إف تفاعؿ المتقيرات الديمقرافية ذك تأثير إيجابي عمى إدراؾ العامميف عمى مفيكـ العكلمة.

 ىنػػاؾ إدراؾ عػػاـ لطبيعػػة األنشػػطة كالكظػػائؼ التقميديػػة كاإلسػػتراتيجية لكظيفػػة إدارة الم ػكارد
البشرية في المؤسسات المدنية كاألمنية بمدينة الرياض.

 ىن ػػاؾ إجم ػػاع ح ػػكؿ كج ػػكد تح ػػديات تكاج ػػو إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي المنظم ػػات المدني ػػة
كاألمنية بمدينة الريػاض فػي ظػؿ العكلمػة تتمثػؿ فػي تقػادـ التشػريعات كالقػكانيف كالتنػكع فػي

المكارد البشرية كادارة التقيير كمقاكمتو ،كتقادـ الميارات كالخبرات كالثكرة العممية كالتقنية.

 ىنػػاؾ تأييػػد عػػاـ لتبنػػي إسػػتراتيجيات إلدارة المػكارد البشػرية فػػي المنظمػػات المدنيػػة كاألمنيػػة
بمدينة الرياض لمكاجية تحديات العكلمة.

 ىناؾ اتفاؽ عاـ حكؿ كجكد اػعكبات تعيػؽ تطبيػؽ إسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية فػي
المنظمػػات المدنيػػة كاألمنيػػة بمدينػػة الريػػاض لمكاجيػػة تحػػديات العكلمػػة كتتمثػػؿ فػػي قاػػكر
الػػكعي اإلدارم لمعظػػـ القيػػادات اإلداريػػة ألىميػػة تطػػكير كتػػدريب الم ػكارد البش ػرية ،كتػػدني

الػػدعـ لتطػػكير كتػػدريب الم ػكارد البش ػرية ،كمقاكمػػة التقييػػر مػػف قبػػؿ معظػػـ اإلداريػػيف خكف ػان
عمػػى امتي ػػازاتيـ الكظيفيػػة ،كحي ػػاب اإلس ػػتراتيجيات المعمنػػة كالكاض ػػحة كالتػػي تك ػ ِّػكف أس ػػاس

الممارسة في جميع فعاليات إدارة المكارد البشرية.

ػاء عمػػى ىػػذه النتػػائا أكاػػى الباحػػث بالعمػػؿ عمػػى تحػػديث كتطػػكير األسػػاليب كاألنظمػػة كالممارسػػات
كبنػ ن
إلدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية كاعتبارىػ ػػا كظيفػ ػػة إسػ ػػتراتيجية ،كبرفػ ػػع مسػ ػػتكل الػ ػػكعي لػ ػػدل القيػ ػػادات اإلداريػ ػػة
بالمنظمات األمنية كالمدنية بأىمية إدارة المكارد البشػرية كباإلسػتفادة القاػكل مػف تكنكلكجيػا المعمكمػات

كثكرة اإلتااات في أداء األعماؿ بالمنظمات بشكؿ عاـ كادارات المكارد البشرية فييا بشكؿ خاص ثػـ
العم ػػؿ عم ػػى تح ػػديث األنظم ػػة كالقػ ػكانيف ذات العيق ػػة بػ ػإدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ،كبااس ػػتفادة م ػػف التفج ػػر
العممي كالمعرفي كما أنتجتو تقنية المعمكمات كثكرة اإلتااات المتمثمة في اإلنترنت.
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 2.2.1.6دراسػػة أبػػو سػػبت ( ": )2005تقيػػيـ دور نظػػـ المعمومػػات الداري ػة فػػي اػػنع الق ػ اررات

الدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى معرفة الفركؽ بيف مككنات نظـ المعمكمات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية

العاممة في قطاع حزة (كىي الجامعة اإلسيمية كجامعة األزىر كجامعة القدس المفتكحة كجامعة
األقاى) كىدفت كذلؾ إلى معرفة مدل إستخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية في انع الق اررات اإلدارية
في الجامعات الفمسطينية في قطاع حزة ،ثـ إلى التعرؼ عمى العيقة بيف المستكل التنظيمي لدائرة

نظـ المعمكمات اإلدارية كاستخداـ المعمكمات اليزمة لانع الق اررات اإلدارية في جامعات قطاع حزة.

كحدد الباحث مشكمة البحث في التساؤؿ التالي :ىؿ لنظـ المعمكمات اإلدارية دكر في انع الق اررات

اإلدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع حزة؟ حيث استخدـ الباحث المنيا الكافي في الدراسة كقاـ

بتكزيع إستبانة عمى عينة الدراسة المتمثمة في جميع العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف متخذم الق اررات
في الجامعات الفمسطينية في قطاع حزة ممف يحممكف المسميات اإلدارية ،كاعتمادان عمى ىذه البيانات

تكاؿ الباحث إلى النتائا التالية:

 oكجػػكد تقنيػػات حديثػػة فػػي مككنػػات نطػػـ المعمكمػػات اإلداريػة جعمػػت مسػػتخدمي ىػذه التكنكلكجيػػا
يعتمدكف عمييا إعتمادان كبي انر في انع الق اررات الخااة بيـ فػي الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع

حزة.

 oىناؾ عيقة بػيف المسػتكل التنظيمػي لػدائرة نطػـ المعمكمػات كبػيف إسػتخداـ المعمكمػات اليزمػة
لانع الق اررات اإلدارية.

 oإف الجامعات الفمسطينية بقطاع حزة تعطي إىتماما كبير كأكلكية لتطكير دائرة نطـ المعمكمات
تنظيميان كعمميان كفنيان.

 oىناؾ إستخداـ فعاؿ مف قبؿ اانعي القرار لنظـ المعمكمات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية
بقطاع حزة في انع ق ارراتيـ اإلدارية نظ ار لجكدة المعمكمات الناتجة مف ىذه التكنكلكجيا.

كقد أكاى الباحث بااستمرار كتعزيز تطكير كرفع كفاءة تكنكلكجيا المعمكمات اإلدارية المحكسبة
كذلؾ تبعان لممستجدات التكنكلكجية الحديثة في الجامعة اإلسيمية كعمى الجامعات األخرل العمؿ عمى
التخمص مف العقبات المادية كاإلدارية التي تكاجو عمؿ الدكائر كاألقساـ التابعة لتكنكلكجيا المعمكمات

اإلدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع حزة كابراز أىمية تكنكلكجيا المعمكمات كدكرىا الميـ في
عممية انع الق اررات في الجامعات الفمسطينية بقطاع حزة ،كتطكير األفراد العامميف في النظاـ كذلؾ

بااستمرار في رفع كفاءتيـ الفنية كاإلدارية.
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 2.2.1.7دراسة جاد الرب(":)2004أثر تكنولوجيا المعمومات عمى أداء األعماؿ الداريػة (دراسػة

حالة جياز شئوف السودانييف العامميف بالخارج لمفترة .")2003 –2000

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تكنكلكجيا المعمكمات كما تحدثو مف أثر في أداء األعماؿ اإلداريػة مػف
كجيػة نظػػر العػػامميف بجيػاز شػػئكف السػػكدانييف العػامميف بالخػػارج لمفتػرة  ،2003 –2000كقػػد اسػػتخدـ

الباحث المػنيا الكاػفي كالمػنيا اإلحاػائي التحميمػي ،كقػاـ بػإجراء مقػابيت شخاػية كتكزيػع إسػتبياف
عمػػى العػػامميف بجيػػاز تنظػػيـ شػػؤكف السػػكدانييف العػػامميف بالخػػارج ،كمػػف خػػيؿ تحميػػؿ إجابػات أسػػئمة

اإلستبياف تكاؿ الباحث إلى عدة نتائا أىميا:

 oإف إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات يؤدم إلى اإلنتاجية باكرة أفضؿ في أداء األعماؿ اإلدارية.
 oإف إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات يؤدم إلى تقميؿ تكمفة األعماؿ اإلدارية.

كقدـ الباحث عدة تكايات كاف أىميا :أف تعمؿ المؤسسات كالدكائر الحككمية كالخااة عمى إستخداـ
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي أداء األعمػػاؿ اإلداري ػة لمػػا يػػكفره ذلػػؾ مػػف جيػػد كمػػاؿ ككقػػت ،كزيػػادة تػػدريب

المػ ػػكظفيف كاإلداري ػ ػيف عمػ ػػى إسػ ػػتخداـ تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات كاإلىتمػ ػػاـ بتطػ ػػكير كتحػ ػػديث التكنكلكجيػ ػػا

كالمعدات المستخدمة ،كجمب التكنكلكجيا المناسبة لحالة البمد كاإلىتماـ باحة العػامميف بتػكفير األجيػزة

كالمعدات التي ا تؤثر عمى احتيـ.
 2.2.1.8دراسػػة حسػػف (" :)2004تكنولوجيػػا المعمومػػات وأثرىػػا عمػػى األداء الداري بمؤسسػػات

التعميـ العالي والبحث العممي في السوداف".

ىػ ػدفت الد ارس ػػة إل ػػى بي ػػاف أث ػػر تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات عم ػػى األداء اإلدارم بج ػػامعتي الس ػػكداف لمعم ػػكـ
كالتكنكلكجيػػا ،كجامعػػة األحفػػاد الخااػػة لمبنػػات ،كمػػدل إسػػتخداـ ىػػذه التكنكلكجيػػا بيػػذه المؤسسػػات كمػػا

ىػػي اآلثػػار المترتبػػة عمػػى إسػػتخداميا ،ىػػذا إلػػى جانػػب الكقػػكؼ عمػػى الكيفيػػة التػػي تػػتـ بيػػا إسػػتخداـ
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي المجػػاات اإلداري ػة المختمفػػة ،كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب المػػنيا الكاػػفي

حيث قاـ بتكزيع إستبانة عمى أفراد عينة الدراسة.

كتكاػػؿ الباح ػػث إل ػػى النت ػػائا التالي ػػة :إف تكنكلكجيػػا المعمكم ػػات تمع ػػب دك انر ميمػ ػان كخطيػ ػ انر ف ػػي األداء

اإلدارم لممؤسس ػ ػػات مح ػ ػػؿ الد ارس ػ ػػة ،كأف القالبي ػ ػػة العظم ػ ػػى م ػ ػػف اإلداريػ ػ ػيف ف ػ ػػي ى ػ ػػذه المؤسس ػ ػػات ا
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يسػػتخدمكف الحاسػػكب فػػي تحميػػؿ المشػػكيت اإلداريػة التػػي تػكاجييـ ،كمػػا كتبػػيف أف الحاسػػكب يسػػتخدـ

بيػذه المؤسسػػات حالبػان فػػي الطباعػة دكف حيرىػػا مػف المجػػاات األخػرل ،كقػػد كشػفت الد ارسػػة أف ىنالػػؾ

تحسنان في الخػدمات المقدمػة مػف قبػؿ المؤسسػات محػؿ الد ارسػة بعػد إسػتخداـ التكنكلكجيػا الحديثػة ،كمػا

اتض أف ىنالؾ عكائؽ كمشاكؿ تحد مف إستخداـ التكنكلكجيا الحديثة كتطبيقيا بالاكرة المطمكبة.

ػاء عمػػى ىػػذه النتػػائا أكا ػى الباحػػث بضػػركرة مكاكبػػة التكنكلكجيػػا الحديثػػة ،كبالمزيػػد م ػف اإلىتمػػاـ
كبنػ ن
بالجانب التدريبي ،كباإلىتماـ برفع كفاءة القيػادات اإلداريػة ،كبتنكيػع التكنكلكجيػا المسػتخدمة ،كبػالتنكيع
في مجاات إستخداـ التكنكلكجيا ،كمان أكاى بإزالة العكائؽ كالمشاكؿ التي تحد مف إستخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات الحديثة.

 2.2.1.9دراسة القردوح (غير محدد)" :أثر إسػتخداـ تكنولوجيػا المعمومػات عمػى المػوارد البشػرية

داخؿ ميناء بنغازي البحري".

ىػدفت الد ارسػة إلػى إبػراز دكر نظػـ المعمكمػات فػي أداء المػكارد البشػرية فػي مينػاء بنقػازم البحػرم،
كىػدفت كػذلؾ إلػى معرفػة كسػائؿ إسػتخداـ المعمكماتيػة مػف أجيػزة حاسػكب كأجيػزة تقنيػة ،كتػأثير التقػدـ

التكنكلػكجي كثػكرة المعمكمػات عمػى قػكة العمػؿ ،كمعرفػة دكر نظػاـ المعمكمػات فػي تػكفير المعمكمػات

الضػركرية لكػؿ مسػتكيات المؤسسػة كالتنبػؤ عػف طريػؽ تجميػع ىػذه المعمكمػات بطريقػة تسػاعد عمػى

اإلجابة عمى أسئمة إستراتيجية ،حيث حاكؿ الباحث اإلجابة عمػى السػؤاؿ مشػكمة الد ارسػة "مػا ىػك اثػر
إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى المكارد البشرية داخؿ ميناء بنقازم البحرم".
كقاـ الباحث بتكزيع إستبانة الدراسة عمى عينة قكاميا  60مكظفان كالمتمثمة في فئػات المػكظفيف األكثػر

إستعماان لتكنكلكجيا المعمكمات داخؿ الميناء ،حيث تكاؿ الباحث إلى العديد مف النتائا كاف أىميا:
 تبػيف أف حالبيػة المبحػكثيف لػـ يمتحقػكا بأيػة دكرة تدريبيػة فػي مجػاؿ إسػتخداـ كسػائؿ التقنيػة
المتعددة ،كىذا لو أثر سمبي عمى إعداد كتييئة المكارد البشرية في عار المعمكماتية.

 أشار  %41مف المبحكثيف إلى أثر البراما التدريبية عمى مستكل األداء بنسبة متكسطة بينمػا
%35منيـ إلى نسبة األثر الكبير لتمؾ الدكرات ،كىذه النسب جيدة لمدل أىميػة الػدكرات فػي
تييئة الككادر البشرية إلستخداـ المعمكماتية.

 أشػار حالبيػة المبحػكثيف إلػى أف درجػة إسػتخداـ كسػائؿ التقنيػة الحديثػة خػيؿ أدائيػـ الػكظيفي
متكسطة.
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 أشػار حالبيػة المبحػكثيف إلػى أف إسػتخداـ التقنيػة يعمػؿ عمػى تػكفير الجيػد كالكقػت فػي العمػؿ،
كيسيؿ في إنجاز المعاميت بدقة.

 أشػار المبحكثػكف إلػى كجػكد معكقػات عديػدة تكاجػو تطبيػؽ التقنيػة فػي األعمػاؿ اإلداريػة أبرزىػا
الضػعؼ فػي التػدريب عمػى إسػتخداـ كسػائؿ التقنيػة الحديثػة يمييػا ضػعؼ المسػتكل التعميمػي
لممػػكظفيف ،كاإلعتمػػاد عمػػى الخب ػ ارت الشخاػػية فػػي اتخػػاذ الق ػرار كالحاػػكؿ عمػػى

المعمكمة،باألضػافة إلػى ضػعؼ إىتمػاـ اإلدارة باػفة عامػة باىميػة إسػتخداـ أدكات التطػكر

التقني ،مما يحد مف إستخدامو.

عمى ضكء النتائا السابقة قدـ الباحث بعض التكايات المتمثمة في ضركرة تكعية المستكيات اإلدارية

كالفنية المختمفػة بأىميػة دكر كسػائؿ التقنيػة المتعػددة فػي رفػع مسػتكل أداء المػكارد البشػرية كالػى ضػركرة

دعػـ نشػاط المػكارد البشػرية بكسػائؿ تقنيػة مثػؿ اإلنترنػت كاإلنت ارنػت كحيرىػا لتكػكف فػي متنػاكؿ الجميػع
كتسػخيرىا فػي النشػاط اإلدارم لمرفػع مػف مسػتكل األداء كضػركرة إسػتقطاب الكػكادر البشػرية المؤىمػة

لمعمؿ في الكحدات كااقسػاـ ،ككػذلؾ ضػركرة حاػر التقنيػات المتػكفرة فػي إدارة المػكارد البشػرية كتقيػيـ
مدل ااستفادة منيا ثـ تحديد اإلحتياجات التقنية بناء عمى نتائا دراسة الكظائؼ.
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 :2.2.2الدراسات األجنبية
كاشتممت عمى ثيث دراسات ىي:
 2.2.2.1دراسة ( :) 2012،V،Sabourinبعنواف " ممارسات إدارة تكنولوجيا المعمومات ،تحميؿ

وافي لمتحديات التي تواجو مديري تكنولوجيا المعمومات " كمية اإلدارة ،جامعة كيبؾ في مكنتلاير-

كندا
ى ػػدؼ الباح ػػث ال ػػى د ارس ػػة التح ػػديات الت ػػي ق ػػد تعرق ػػؿ الممارس ػػات اإلداري ػػة الفعال ػػة م ػػف جان ػػب م ػػديرم
تكنكلكجي ػػا المعمكمػ ػػات عن ػػد تنفيػػػذ الميػػػاـ القيادي ػػة كاإلداريػ ػػة ،كم ػػا ى ػػدؼ الػػػى تحدي ػػد كضػ ػػع كمشػ ػػاكؿ

كاحتياجات إدارات تكنكلكجيا المعمكمات ذات الامة.
كاس ػػتخدـ الباح ػػث ع ػػدة أدكات لجم ػػع البيان ػػات ،حي ػػث كزع إس ػػتبيانان عم ػػى ( )149م ػػدي انر كمس ػػؤكان ف ػػي
مؤسسات عدة في مكنتلاير كعقد مناقشة مف خيؿ مجمكعة تركيز مف الفنييف في تكنكلكجيػا المعمكمػات

كمف المسؤكليف في المنظمات المختارة في المقاطعة الكندية.
كتكاؿ الباحث إلى النتائا التالية:

يكاجػػو مػػديرك تكنكلكجيػػا المعمكمػػات عػػددان مػػف التحػػديات فػػي الممارسػػات اإلداريػػة ،تتػكزع ىػػذه التحػػديات

بػػيف إدارة المعمكمػػات كض ػكابط الم ػكارد البش ػرية ،بحيػػث يقػػع العديػػد مػػف حػػاات الط ػكارئ كتكثػػر طمبػػات
الػػدقائؽ األخي ػرة ممػػا يسػػتمزـ اتخػػاذ إج ػراءات فكريػػة ،ككػػذلؾ التقي ػرات المتكػػررة كالتقمػػب فػػي بيئػػة تقنيػػة

المعمكمات ،كخااة مع أمف البرمجيات كادارة المعمكمات باعتبارىا عقبة رئيسية.

كأكاػػى الباحػػث بد ارسػػة المزيػػد مػػف العقبػػات التػػي يكاجييػػا مػػديرك تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كعمػػى عينػػات
كبيرة مف أجؿ فيـ أفضؿ لمعقبات التي يكاجيكنيا ألنيا تمثؿ عائقا أماـ تطكير كفاءاتيـ كاألداء الفعاؿ

في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ،كأكاى كذلؾ بضركرة تحفيز المكظفيف ألف ذلؾ يمكف أف يسػاعد فػي

خمؽ نتائا أفضؿ.
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 2.2.2.2دراسة ( :) 2012، C، S & Chan،Ananthramبعنواف " تحديات واستراتيجيات الموارد

البشرية لعولمة المديريف التنفيذييف :وجيات نظر مف كندا والوايات المتحدة"

الممحػة التػػي تكاجػػو المػكارد البشػرية لعكلمػػة المػػديريف التنفيػػذييف
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة الػػى بيػػاف التحػػديات
ٌ
كااستراتيجيات التي يتـ إستخداميا لمعالجة تمؾ التحديات.
كأجػػرل البػػاحثكف مقػػابيت منظمػػة مػػع  26مػػف كبػػار المػػديريف التنفيػػذييف لمم ػكارد البش ػرية فػػي عػػدد مػػف

المؤسسات الكندية كاألمريكية كتكامكا الى النتائا التالية:

 oالتحػػدم األساسػػي الػػذم يكاجػػو المػػديريف التنفيػػذييف لممػكارد البشػرية العالميػػة ىػػك تحقيػػؽ التػكازف
بيف تكحيد ( )standardizationكثير مف سياسات كممارسات المكارد البشػرية فػي فركعيػا كبػيف

اإلبقاء عمى السياسات كالممارسات المحمية لممكارد البشرية في كؿ مؤسسة (.)localization

 oالتحدم الثػاني ىػك مكاكبػة مختمػؼ القػكانيف ك التشػريعات العماليػة فػي بمػداف مختمفػة (العيقػات
الاناعية) كاألدكار التي تقكـ بيا النقابات.

 oالتحدم الثالث ىك التعامؿ مع عدة مناطؽ زمنية بسبب فركؽ التكقيت كنتيجة لذلؾ ،يمكػف أف
يككف ىناؾ بعض التأثيرات السمبية عمى اإلنتاجية.

كبناء عمى ىذه النتائا أكاى الباحثكف بتشكيؿ شراكات مع المؤسسات التابعة كبػأف يكػكف ىنػاؾ مزيػد
ن
مػػف التشػػاكر استكشػػاؼ مجػػاات ااتفػػاؽ مػػف أجػػؿ تسػػييؿ مكاءمػػة السياسػػات كالممارسػػات ،كاعتمػػاد
أسػػمكب لخمػػؽ المكاءمػػة األفضػػؿ مثػػؿ تنػػاكب المقتػربيف كاختيػػار المػػديريف التنفيػػذييف مػػف البمػػد المضػػيؼ

كالعمػػؿ عمػػى تطػػكير عقميػػة عالميػػة مػػف خػػيؿ الػػتعمـ كالتطػػكير كمػػف خػػيؿ التعػػرض لظػػركؼ مختمفػػة

كالتنػػكع فػػي التكظيػػؼ كايػػيء إىتمػػاـ إلحػػداث تقيي ػرات فػػي قػكانيف العمػػؿ عبػػر التػػدريب كالتنميػػة الثقافيػػة
كتنمية الميارات القيادية.

 2.2.2.3دراسة ( : )2007،B & Others،Antwiبعنواف "التحديات التي تواجو تنمية الموارد
البشرية في الحكومات المحمية الالمركزية في أفريقيا :دراسة حالة غانا"

ىدفت ىذه الد ارسػة الػى استكشػاؼ التحػديات الرئيسػية لبنػاء القػدرات كتنميػة المػكارد البشػرية التػي تكاجػو

اإلدارة الحككميػػة المحميػػة فػػي البمػػداف الناميػػة فػػي إفريقيػػا كالػػى استكشػػاؼ ككاػػؼ كفيػػـ نمػػكذج إاػػيح

قطاع اإلدارة العامة الجديدة في حانا.
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حيث كزع الباحثكف إستبيانان عمى ( )105مكظفان حككميان في منظمات مختارة مف المنظمات المسػتيدفة
الرئيسية عمى الاعيديف الحككمي كشبو الحككمي باإلضافة الى إجراء مقابيت شػممت سػتة عشػر مػف

كبار المسؤكليف الحككمييف كالمديريف ،كتكاؿ الباحثكف الى النتائا التالية:
 oإف التحديات الرئيسية التي تكاجو المكارد البشرية تتجمى في ثيثة أبعاد ىي سياسات المنظمة،
كالميمات كالميارات المتعمقة بالمنظمة ،كخمؽ الدافع لألداء.

 oيجة إييء أىمية خااة لتنمية المكارد البشرية لتعزيز اليمركزية اإلدارية لمحككمات المحمية.
 oكمػػا كجػػدت الد ارسػػة أف جػػزءان مػػف إاػػيحات القطػػاع المينػػي يػتـ مػػف خػػيؿ إنشػػاء كحػػدة تنميػػة
المكارد البشرية ،تقكـ بتدريب المكارد البشرية بافة مستمرة.

 oإف سياسػة اليمركزيػة لػدييا القػدرة عمػى تحسػيف تقػديـ الخػدمات العامػة المحميػة كضػماف الحكػػـ
الرشيد.

 oإف إايحات القطاع العاـ عممية بطيئة بسبب نقص المكارد في البمداف الناميػة مثػؿ حانػا مػف
الناحيػػة الفنيػػة كالمادي ػة كالمالي ػة ،كىػػذه اإلاػػيحات تتطمػػب تطػػكير القػػدرات الثيثػػة المترابطػػة

لممػ ػ ػكارد البشػ ػ ػرية ،كى ػ ػػي رأس الم ػ ػػاؿ البش ػ ػػرم (المعرف ػ ػػة كالمي ػ ػػارات كالكف ػ ػػاءات) ،رأس الم ػ ػػاؿ

ااجتماعي(شػ ػػبكة مػ ػػف العيقػ ػػات المتبادلػ ػػة كالػ ػػدعـ) ،كرأس مػ ػػاؿ الشػ ػػركات (ثقافػ ػػة المؤسسػ ػػة

كاألاكؿ كنظاـ المعمكمات).
كأكاى الباحثكف بكجكب اختيار طبيعة كمحتػكل عمميػة التػدريب التػي تقػدميا مختمػؼ الجيػات المعنيػة
لتنميػ ػػة قػ ػػدرات الم ػ ػكارد البش ػ ػرية ألجػ ػػؿ لمسػ ػػاىمة فػ ػػي بنػ ػػاء الحككمػ ػػات المحميػ ػػة ،كىػ ػػذا يعنػ ػػي تاػ ػػميـ
اسػػتراتيجيات لمتركيػػز عمػػى أبعػػاد المؤسسػػة الحككمػػة المحميػػة أك مػػا يشػػار إليػػو عػػادة باسػػـ " اسػػتراتيجية
تنظ ػػيـ المػ ػكارد البشػ ػرية" كتش ػػمؿ الثقاف ػػة كالق ػػيـ كالمع ػػايير كأس ػػمكب اإلدارة كتخط ػػيط األدكار كالميم ػػات
كالتػػدريب كالمكافػػآت كالتطػػكير الػػكظيفي ،كأكا ػكا كػػذلؾ باتخػػاذ عػػدة إج ػراءات تخػػص سياسػػات تنميػػة
الم ػكارد البش ػرية بمػػا فييػػا كضػػع ىياكػػؿ مؤسسػػية لتنميػػة الم ػكارد البش ػرية المينيػػة عمػػى جميػػع مسػػتكيات
اإلدارة الحككمية المحمية كذلؾ لتحقيؽ سياسة اليمركزية.
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 2.3التعميؽ عمى الدراسات السابقة
لق ػػد نكى ػػت العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي ت ػػـ تناكلي ػػا ف ػػي الج ػػزء الس ػػابؽ األىمي ػػة العظم ػػى ل ػػدكر

تكنكلكجيا المعمكمات المحكسبة عمػى أداء العػامميف فػي المؤسسػات كعمػى دكرىػا فػي تطػكير التكنكلكجيػا

المسػػتخدمة فػػي اإلدارة فػػي المؤسسػػات الحككميػػة كالخااػػة بمػػا تحققػػو مػػف رفػػع لكفػػاءة كفاعميػػة األداء
كزيادة إنتاجية المؤسسات كبما تكفره مف جيد كماؿ ككقت.
كمػػا كػػاف ىنالػػؾ حاجػػة ممحػػة لزيػػادة تػػدريب المػػكظفيف كاإلداريػيف عمػػى إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات
كالحاجػ ػػة إلػ ػػى اإلىتمػ ػػاـ بتطػ ػػكير كتحػ ػػديث التكنكلكجيػ ػػا كالمعػ ػػدات المسػ ػػتخدمة كزيػ ػػادة سػ ػػرعة شػ ػػبكات

اإلتااؿ المستخدمة في ىذه المؤسسات.

حيػث امتػازت د ارسػػة (العتيبػي) "أثػر إسػػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات عمػػى أداء المػكارد البشػرية" بالحداثػػة
كاألىمية نظ ار لتطرقيا لمكضكع حػديث كييػـ جميػع اادارات كالمسػتكيات فػي أيػة مؤسسػة ،كبػالرحـ مػف
أف الباحثة قامت بالدراسة في ظركؼ اعبة إا أنيا استطاعت الخركج بنتائا جيدة كتكايات ميمة.
اتفقػت نتػائا د ارسػػة (الرشػيد) مػػع كاقػع التكجػػو العػالمي كالمحمػي نحػػك التحػديث كالتكنكلكجيػػا ،ككػذلؾ مػػع
ااتجاه العاـ نحك التنمية الشاممة كمنيا تنمية المكارد البشرية ،مع كجكد بعض المعكقات لذلؾ كضركرة

رسـ السياسات كالبراما إلزالة ىذه المعكقات كالتقمب عمييا.

ككشػػفت د ارسػػة (القػػردكح) عػػف أىميػػة الثقافػػة كالفكػػر اإلدارم الػػداعـ إلسػػتخداـ التكنكلكجيػػا الحديثػػة فػػي

كضػحت أىميػة كضػع الرجػؿ
إدارة المكارد البشرية في ميناء بنقازم كأثػر ذلػؾ عمػى أداء المنظمػة ،كمػا ٌ
المناسػػب فػػي المكػػاف المناسػػب كأىميػػة تأىيػػؿ عنااػػر إدارة الم ػكارد البش ػرية مػػف خػػيؿ عمميػػة التػػدريب

المسػتمر كاجػراء عمميػػات إعػػادة تحميػؿ كتاػػميـ الكظػػائؼ عمػػى مػػدار الكقػت لتػػتيءـ ىػػذه الكظػػائؼ مػػع

المستجدات في عالـ التكنكلكجيا.
ككانػػت د ارسػػة بػػف نمشػػة ىػػي األكثػػر قربػان لمكضػػكع ىػػذه الد ارسػػة حيػػث تناكل ػت التحػػديات التػػي تكاجييػػا

إدارات المكارد البشرية في المنظمات بفعؿ العكلمة كدكر إسػتراتيجيات المػكارد البشػرية فػي مكاجيػة ىػذه

التحديات ،حيث أظيرت ىػذه الد ارسػة أىميػة إسػتراتيجيات المػكارد البشػرية فػي مكاجيػة تحػديات العكلمػة
التػػي تشػػكؿ خط ػ انر عمػػى منظمػػات األعمػػاؿ إذا لػػـ تكاجػػو بتكييػػؼ الكاقػػع اإلدارم مػػع ىػػذه المسػػتجدات،
كأكػ ػػدت الد ارسػ ػػة عمػ ػػى أىميػ ػػة دكر إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية فػ ػػي المنظمػ ػػات ككنيػ ػػا المتػ ػػأثر األكبػ ػػر بيػ ػػذه
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المتقيرات كالعامؿ األكؿ في مكاجيتيا ،كبينت الدراسة كذلؾ كجكد اعكبات تكاجو تطبيؽ إستراتيجيات

إدارة المكارد البشرية األمر الذم يستمزـ العمؿ عمى تقميايا بدءان بنشر الثقافػة العامػة حػكؿ أىميػة دكر
إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في مكاجية تحديات العكلمة كانتياءان بتطبيقيا.
 2.4ما يمكف أف تضيفو الدراسة الحالية:
في ضكء الد ارسات السابقة كفي حدكد عمـ الباحث ،فإف الجديد المتكقع ليذه الدراسة أنيا الدراسة
األكلى التي ربطت بيف تحديات تطكر تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات كبيف إستراتيجيات إدارة

المكارد البشرية بينما الدراسات السابقة تناكلت أحد جانبي ىذه الدراسة )تكنكلكجيا المعمكمات

كاإلتااات أك إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية( مع جانب آخر كالعكلمة كأداء العامميف.

ككذلؾ بحثت مكضكع مكاجية تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف منظكر

إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في مؤسسة تعميـ عالي فمسطينية ىي جامعة القدس المفتكحة ،بينما

معظـ الدراسات األخرل جرت في مؤسسات حككمية أك دكائر رسمية كفي بيئات أخرل حير محمية،
كىذا يعني اإلختيؼ في البيئة الداخمية ليذه المؤسسات عف البيئة الداخمية لجامعة القدس المفتكحة،

مف حيث البيئة القانكنية كالمادية كالنظاـ كالمكائ

الداخمية ككذلؾ ااستراتيجيات المتبعة في ىذه

المؤسسات عف تمؾ المكجكدة في جامعة القدس المفتكحة ،كأيضان اختيؼ رؤية كرسالة المؤسسات

كالدكائر الحككمية عف رؤية كرسالة جامعة القدس المفتكحة مما يجعميا بيئة جديدة إلجراء ىذه الدراسة
فييا.
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الفاؿ الثالث
إجراءات الدراسة
3.1

منيجية الدراسة

اسػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػذه الد ارسػػة آليػػة البحػػث المكتبػػي ،كذلػػؾ مػػف خػػيؿ مراجعػػة أدبيػػات اإلدارة ذات
العيقة بتكنكلكجيا المعمكمػات كاإلتاػاات كاسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية ،باإلعتمػاد المباشػر عمػى

الكتب كالدكريات كقاعدة بيانات اإلنترنت كالدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع.
كفيمػػا يتعمػػؽ بالجانػػب الميػػداني الخػػاص بتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة كاإلجاب ػة عمػػى تسػػاؤاتيا فقػػد اسػػتخدـ

الباحػػث المػػنيا الكاػػفي الػػذم يقػػكـ عمػػى كاػػؼ البيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا كمػػف ثػػـ تحميميػػا كتفسػػيرىا
كالكا ػػكؿ إل ػػى اس ػػتنتاجات تس ػػيـ ف ػػي تحدي ػػد دكر إس ػػتراتيجيات المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي مكاجي ػػة تح ػػديات
التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة لميءمػػة المػػنيا الكاػػفي
لطبيعة الدراسة ،كذلؾ لككنيا تحتػاج لجمػع البيانػات كتاػنيفيا كتحميميػا كتفسػيرىا اسػتخيص دااتيػا

كالكاكؿ إلى نتائا يمكف تعميميا.
3.2

مجتمع الدراسة

يتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف العػػامميف فػػي الكظيفػػة اإلداري ػة التػػي ليػػا معرفػػة بإسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد
البش ػرية كتسػػتخدـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي عمميػػا كتتكػػكف مػػف مػػدراء الفػػركع كالم اركػػز

الد ارسػػية كمسػػاعدييـ كالعمػػداء كمػػدراء الػػدكائر كمػػكظفي الم ػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة،
كيبمح عددىـ ( )88مكظفان ،كقد استخدـ الباحث أسمكب المس الشامؿ لممجتمع.
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 3.2.1خاائص مجتمع الدراسة
تػ ػػـ تاػ ػػنيؼ مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة كفقػ ػػا لس ػ ػتة متقي ػ ػرات ديمقرافيػ ػػة ىػ ػػي :العمر،الجنس،الراتػػػػػب ،المؤىػػػػػؿ

العممي،المستوى الوظيفي ،سنوات الخبرة في إستخداـ تكنولوجيا المعمومات وال تااات.

تػػـ اختيػػار خمسػػة مػػكظفيف مػػف مجتمػػع الد ارسػػة لتشػػكيؿ مجمكعػػة نقػػاش بؤريػػة لتػػدعـ البيانػػات التػػي تػػـ
الحاكؿ عمييا مف اإلستبانة مكزعيف عمى عدة منااب في الشؤكف اإلدارية كالمكارد البشرية.

يكزع ػػت عم ػػى أفػ ػراد مجتم ػػع الد ارس ػػة الب ػػالح ع ػػددىـ ( )88مكظفػ ػان إس ػػتبانة اس ػػترجع مني ػػا ( )76إس ػػتبانة
كاستبعدت اثنتاف لنقص البيانات فييما ،كبذلؾ تككف نسبة ااسترجاع حكالي  ،%86كىي نسبة مقبكلة.

كتكض ػ الجػػداكؿ مػػف( )3.1إلػػى ( )3.6خاػػائص أف ػراد الد ارسػػة فػػي ضػػكء ىػػذه المتقي ػرات الديمقرافيػػة
(الشخاية كالكظيفية)
جدكؿ رقـ ( :)3.1خاائص أفراد الدراسة تبعان لمعمر بالسنكات:
الرقـ

المتغير

1

العمر بالسنكات

فئات المتغير

-20أقؿ مف 30
-30أقؿ مف 40
-40أقؿ مف 50
 50فأعمى

التكرار
10
14
30
22

النسبة المئوية
%13.0
%18.2
%39.0
%28.6

كيتض ػ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )3.1اف مػػا نسػػبتو (  )%30مػػف أعمػػار العػػامميف مػػف أف ػراد الد ارسػػة قػػد
تركزت في الفئة العمرية التى تزيد عػف  40عامػان كتقػؿ عػف  50عامػان ،فيمػا لػـ تتجػاكز نسػبة األعمػار

التػػي تقػػؿ عػػف  30عام ػان  ،%10كىػػذه نتيجػػة منطقيػػة تبع ػان لطبيعػػة ىػػذه الكظػػائؼ كتبع ػان لنظػػاـ التػػدرج

الكظيفي في جامعة القدس المفتكحة.
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جدكؿ رقـ ( :)3.2خاائص أفراد الدراسة تبعان لمجنس:
الرقـ

المتغير

2

الجنس

فئات المتغير

التكرار

ذكر
أنثى

النسبة المئوية
%79.2
%19.5

61
15

كيتضػ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )3.2أف نسػػبة الػػذككر فػػي عينػػة الد ارسػػة قػػد فاقػػت نسػػبة اإلنػػاث حيػػث بمقػػت
األكلػى ( )%79.2ممػا يػدؿ عمػى اف الػذككر يفكقػكف اإلنػػاث فػي الكظػائؼ اإلداريػة التػي ليػا عيقػة فػػي
المسؤكليات اإلدارية ،كيعكد ذلؾ إلى أف عمؿ عنار اإلنػاث فػي جامعػة القػدس المفتكحػة يتركػز بشػكؿ
عػاـ فػػي أعمػػاؿ السػػكرتاريا كادارة المكاتػػب أكثػػر مػػف الكظػػائؼ اإلداريػػة العميػػا التػػي يحتميػػا الػػذككر بنسػػبة

أكبر.

جدكؿ رقـ (:)3.3خاائص أفراد الدراسة تبعان لمراتب األساسي بالدينار األردني:
الرقـ

المتغير
الراتب األساسي بالدينار

3

األردني

فئات المتغير

500-300
700-501
900-701
أعمى مف 900

التكرار
3
12
20
41

النسبة المئوية
%3.9
%15.6
%26.0
%53.2

كيتضػ ػ م ػػف الج ػػدكؿ رق ػػـ ( )3.3بالنس ػػبة لم ارت ػػب األساس ػػي فق ػػد ترك ػػزت ركات ػػب ( )%53.2م ػػف أفػ ػراد

الدراسة فػي فئػة ارتػب أعمػى مػف  900دينػا انر أردنيػان كىػي أعمػى فئػة مػف فئػات ركاتػب الكظػائؼ اإلداريػة
حسب أداة الدراسة ،كذلؾ كبحسب الكادر المكحػد لمجامعػات الفمسػطينية ،فالكظػائؼ التػي يحتميػا معظػـ
أفراد مجتمع الدراسة عالية نسبيا حسب اليرـ التنظيمي لمجامعػة كبالتػالي ركاتبيػا تكػكف عاليػة ،كتتكافػؽ

ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائا متقيػػرم المؤىػػؿ العممػػي كالمسػػتكل الػػكظيفي كمػػا كردت فػػي الجػػدكليف ( )3.4ك

(.)3.5
جدكؿ رقـ ( :)3.4خاائص أفراد الدراسة تبعان لممؤىؿ العممي:
الرقـ

المتغير

4

المؤىؿ العممي

فئات المتغير

دبمكـ كمية مجتمع
بكالكريكس
ماجستير
دكتكراه
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التكرار
8
25
21
22

النسبة المئوية
%10.4
%32.5
%27.3
%28.6

فيمػػا يتعمػػؽ بالمؤىػػؿ العممػػي فػػاف الجػػدكؿ رقػػـ ( )3.4يشػػير إلػػى اف حالبيػػة أف ػراد الد ارسػػة ممػػف يحممػػكف

درجة البكالكريكس حيث بمقت نسبتيـ ( )%32.5فيما يحمؿ ( )%10.4مف أفراد الدراسة شػيادة دبمػكـ
كميات مجتمع ،كىذه النسبة أيضان تتناسب مع ركاتب أفراد مجتمع الدراسة كطبيعة كظائفيـ حيػث يشػكؿ

مكظفك المكارد البشرية العدد األكبر في مجتمع الد ارسػة كمػؤىميـ الد ارسػي المطمػكب لمكظيفػة بكػالكريكس

عمى األقؿ.

جدكؿ رقـ ( :)3.5خاائص أفراد الدراسة تبعان لممستكل الكظيفي:
الرقـ

المتغير

5

المستكل الكظيفي

فئات المتغير

التكرار

النسبة المئوية

رئيس قسـ

8

%10.4

مكظؼ إدارم

%37.7

29

مساعد إدارم

21

%27.3

مدير دائرة (فرع)

18

%23.4

كيتض ػ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )3.5بأنػػو تركػػزت مػػا نسػػبتو ( )%37.7مػػف أف ػراد الد ارسػػة فػػي فئػػة مكظػػؼ

إدارم كىػػي الفئػػة العظمػػى التػػي تتعامػػؿ مػػع إسػػتراتيجيات المػكارد البشػرية بكاػػفيـ مػػكظفي دائػرة كأقسػػاـ

المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.

ج ػػدكؿ رق ػػـ ( :)3.6خا ػػائص أفػ ػراد الد ارس ػػة تبعػ ػان لس ػػنكات الخبػػرة ف ػػي إس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات
كاإلتااات:
الرقـ

المتغير

6

تكنكلكجيا المعمكمات

سنكات الخبرة في إستخداـ
كاإلتااات

فئات المتغير

أقؿ مف  5سنكات
-5أقؿ مف 10
-10أقؿ مف 15
 15فأكثر

التكرار
9
27
19
21

النسبة المئوية
%11.7
%35.1
%24.7
%27.3

كاخي ػ ار كفيمػػا يتعمػػؽ بسػػنكات الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،فػػاف الجػػدكؿ رقػػـ

( )3.6يشػػير إلػػى أف ( )%35.1مػػف أفػراد الد ارسػػة لػػدييـ خبػرة تتػراكح بػػيف  10-5سػػنكات فػػي إسػػتخداـ
تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي عممي ػػـ ألف طبيع ػػة الكظ ػػائؼ المتعمق ػػة ب ػػالمكارد البشػػرية إداري ػػة
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كتنفيذي ػػة كى ػػي األكث ػػر إس ػػتخدامان لألنظم ػػة كى ػػي فتػ ػرة كافي ػػة مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى كاقعي ػػة إجابػ ػاتيـ عم ػػى أداة

الدراسة.

3.3

أساليب جمع البيانات

أعتيمد في جمع البيانات المطمكبة لمدراسة عمى:
 -3.4.1البيانات الثانكية :الكتب كالدكريات كالدراسات ذات العيقة بتكنكلكجيا المعمكمػات كاإلتاػاات
كاستراتيجيات إدارة المكارد البشرية.

 -3.4.2البيانات األكلية :اإلستبياف كالمجمكعات المركزة (البؤرية) ،حيث اممت إستبانة ليذا القرض
لتشمؿ المتقيرات المطمكب قياسيا كتجيب عف أسئمة الدراسة.
 3.4أداة الدراسة
اعتمػد الباحػػث فػػي د ارسػػتو بشػػكؿ أساسػػي عمػػى اإلسػػتبانة كالمجمكعػػات المركػزة (البؤريػػة) ،كبشػػكؿ ثػػانكم
عمػػى مراجعػػة معمقػػة لمد ارسػػات ذات العيقػػة مػػف كتػػب كم ارجػػع كأبحػػاث كد ارسػػات كأطركحػػات ،حيػػث تػػـ

إج ػراء حمقػػة نقػػاش لمجمكعػػة بؤريػػة ضػػمت خمسػػة مػػكظفيف فػػي الشػػؤكف اإلداريػػة كادارة الم ػكارد البش ػرية
تدرجت في المستكيات الكظيفية بيف نائب رئيس الجامعة لمشؤكف اإلدارية كمػكظفيف إداريػيف ،ككػذلؾ تػـ

تطكير إستبانة ليذه القاية ككما ىك مبيف في ممحؽ رقـ ( ،)3.2حيث اشتممت أداة الد ارسػة (اإلسػتبانة)
عمى ثيثة اقساـ ىي:
بناء عمى المتقيرات الديمقرافية
-1القسـ األوؿ :احتكل عمى البيانات المعبرة عف خاائص العينة ن
لمعينة كىي (العمر ،الجنس ،الراتب ،المؤىؿ العممي ،المستكل الكظيفي ،سنكات الخبرة في إستخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات).
-2القسـ الثػاني :اشػتمؿ عمػى ( )62فقػرةن ضػمف مقيػاس ليكػرت الخماسػي كتػـ تكزيػع فقػرات اإلسػتبانة

اؿ( (62عمى خمسة محاكر رئيسية ىي:

المحكر األكؿ :كيحتكم عمى  16فقرة كتقيس واقع إدارة الموارد البشرية في جامعة القدس المفتوحة.

المحػكر الثػاني :كيحتػكم عمػى  9فقػرات كتقػيس واقػع إسػتخداـ تكنولوجيػا المعمومػات وال تاػاات فػي
جامعة القدس المفتوحة.
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المحػكر الثالػػث :كيحتػػكم عمػػى  9فقػرات كتقػػيس التحػػديات فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات وال تاػػاات التػػي
تواجييا إدارة الموارد البشرية في جامعة القدس المفتوحة.

المحػكر ال اربػػع :كيحتػػكم عمػػى  18فقػػرة كتقػػيس إسػػتراتيجيات إدارة المػوارد البشػػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة
القدس المفتوحة.

المح ػػكر الخ ػػامس :كيحت ػػكم  10فقػ ػرات كتق ػػيس معوقػػػات مواكبػػػة التطػػػور فػػػي تكنولوجيػػػا المعمومػػػات
وال تااات مف منظور إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في جامعة القدس المفتوحة.
 3.4.1ادؽ األداة
تـ التحقؽ مف ادؽ أداة الدراسة مف خيؿ:
 5.0.1.1الادؽ الظػاىري لػأداة :تػـ التأكػد مػف الاػدؽ الظػاىرم ألداة الد ارسػة مػف خػيؿ عرضػيا
عنػ ػػد تاػ ػػميميا المبػ ػػدئي عمػ ػػى س ػ ػبعة مػ ػػف المحكمػ ػػيف المتخااػ ػػيف فػ ػػي مجػ ػػالي اإلدارة كتكنكلكجيػ ػػا

المعمكمػػات كاإلتاػػاات (مرفػػؽ قائمػػة باسػػمائيـ ،ممحػػؽ رقػػـ( ،))3.3كذلػػؾ إلبػػداء آرائيػػـ حػػكؿ فق ػرات
اإلسػػتبانة مػػف حيػػث كضػػكح اػػياحة كػػؿ فقػرة كمػػدل ميءمتيػػا لممحػػكر الػػذم تنتمػػي إليػػو ،كطمػػب مػػنيـ

إبداء النا بإدخاؿ أم تعدييت يركنيا مناسػبة أك إضػافة أيػة فقػرات جديػدة لزيػادة شػمكلية اإلسػتبانة،

كحذؼ أية فقرات يركنيا مكررة أك حيػر ضػركرية ،كفػي ضػكء الميحظػات كالتكاػيات التػي كردت مػف
المحكمػػيف ،قػػاـ الباحػػث بػػإجراء التعػػدييت التػػي اتفػػؽ عمييػػا معظػػـ المحكمػػيف لكضػػع أداة الد ارسػػة فػػي
اكرتيا النيائية كما في ممحؽ رقـ (.)3.2

 3.4.1.2الادؽ الػداخمي (البنػائي) ألداة الدراسػة :بعػد التأكػد مػف الاػدؽ الظػاىرم ألداة الد ارسػة،
كمػػف أجػػؿ التعػػرؼ عمػػى مػػدل الاػػدؽ الػػداخمي (البنػػائي) ألداة الد ارسػػة ،قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معػػاميت

إرتبػػاط بيرسػػكف لمعرفػػة درجػػة إرتبػػاط كػػؿ فقػرة مػػف الفقػرات لكػػؿ محػػكر مػػع الدرجػػة الكميػة لممحػػكر الػػذم
تنتمػػي إليػػو الفق ػرة ،كمػػا تكض ػ الجػػداكؿ رقػػـ ( )3.7ك(-)3.8أ ك(-)3.8ب كمػػف الميحػػظ أف جميػػع

الفقرات في ىذه الجداكؿ ذات إرتباط إيجابي ذك دالة إحاائية عند مستكل الدالة (.(α≤0.05

99

جدكؿ رقـ ( :) 3.7معاميت إرتباط محاكر الدراسة مع المجمكع الكمي لاستبانة:
معامؿ اإلرتباط

مستكل

المحكر

مع كافة المحاكر

المعنكية

كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة

0.614

0.000

كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة

0.409

0.000

التحديات في تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا إدارة المػكارد البشػرية فػي

0.738

0.000

إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة

0.674

0.000

معكقات مكاكبة التطكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات مػف منظػكر إسػتراتيجيات

0.528

0.000

جامعة القدس المفتكحة

إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة

9:

جػػدكؿ رقػػـ (-) 3.8أ  :معػػاميت إرتبػػاط فق ػرات محػػاكر الد ارسػػة مػػع المجمػػكع الكمػػي لكػػؿ محػػكر مػػف
محاكر اإلستبانة:

المحكر

كاق ػ ػػع إدارة المػ ػ ػكارد البشػ ػ ػرية ف ػ ػػي
جامعة القدس المفتكحة

كاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع إس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ تكنكلكجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
المعمكم ػ ػ ػ ػػات كاإلتا ػ ػ ػ ػػاات ف ػ ػ ػ ػػي
جامعة القدس المفتكحة

التح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديات ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تكنكلكجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
المعمكم ػ ػ ػػات كاإلتا ػ ػ ػػاات الت ػ ػ ػػي
تكاجييػا إدارة المػكارد البشػرية فػػي
جامعة القدس المفتكحة

رقـ الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

معامؿ اإلرتباط مع المحكر
0.263
0.451
0.656
0.458
0.679
0.622
737،0
0.578
666،0
0.744
0.722
0.592
0.689
0.751
0.581
0.684
0.743
0.829
0.771
0.797
0.793
0.824
0.687
0.803
0.776
0.655
0.628
0.838
0.729
0.769
0.680
0.797
0.850
0.810

:6

مستكل المعنكية
0.022
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

جػػدكؿ رقػػـ ( -) 3.8ب  :معػػاميت إرتبػػاط فقػرات محػػاكر الد ارسػػة مػػع المجمػػكع الكمػػي لكػػؿ محػػكر مػػف
محاكر اإلستبانة:

المحكر

إستراتيجيات إدارة المكارد البشػرية
المتبع ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي جامع ػ ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػ ػػدس
المفتكحة

معكق ػ ػ ػػات مكاكب ػ ػ ػػة التط ػ ػ ػػكر ف ػ ػ ػػي
تكنكلكجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا المعمكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
كاإلتاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاات مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف منظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر
إسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجيات إدارة الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكارد
البش ػ ػ ػ ػرية ف ػ ػ ػ ػػي جامع ػ ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػ ػػدس

المفتكحة

رقـ الفقرة

معامؿ اإلرتباط مع المحكر

مستكل المعنكية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.706
0.773
0.815
0.835
0.706
0.821
0.720
0.793
0.842
0.852
0.596
0.793
0.821
0.775
0.852
0.797
0.837
0.833
0.772
0.882
0.774
0.857
0.831
0.902
0.867
0.864
0.899
0.855

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يتض ػ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( -)3.8أ كجػػدكؿ ( -)3.8ب أف معامػػؿ إرتبػػاط كػػؿ فق ػرة بػػالمجمكع الكمػػي

لممح ػػكر ال ػػذم تنتم ػػي إلي ػػو بق ػػيـ ذات دال ػػة إحا ػػائية ،حي ػػث تراكح ػػت ق ػػيـ اإلرتب ػػاط ب ػػيف ( 0.263ك
 )0.751لكاق ػػع إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة ،كب ػػيف ( 0.743ك  )0.829لكاق ػػع

إس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة كب ػػيف ( 0.628ك )0.850
لمتحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات التػػي تكاجييػػا إدارة المػكارد البشػرية فػػي جامعػػة القػػدس

المفتكحػػة ،كب ػػيف ( 0.706ك  )0.852إلس ػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البشػػرية المتبع ػػة فػػي جامع ػػة الق ػػدس
المفتكحة ،كبيف ( 0.772ك  )0.902لمكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف منظكر
إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ،كجميػػع ىػػذه القػػيـ ذات دالػػة إحاػػائية
:2

عند مستكل الدالة ( ،)0.05 ≤ αكبالتالي جميع فقرات محاكر الدراسة تتمتع بدرجة عالية مف الادؽ
كتحقػػؽ القػػرض مػػف كجكدىػػا ،كىػػذه النتيجػػة تؤكػػدىا أيض ػان بيانػػات الجػػدكؿ رقػػـ ( )3.7حيػػث يتبػػيف أف

معاميت إرتباط جميع محاكر الدراسة ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة (.)0.05 ≤ α
 3.4.2ثبات األداة

لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة –كتعني إلى أم درجة تعطي األداة قراءات متقاربػو عنػد إسػتخداميا مػرات
عدة -بفحص ااتساؽ الداخمي لاستبانة تـ إستخداـ معامؿ كركنباخ ألفا  Cronbach’s Alphaعمى

مجتمع الدراسة ،كيشير الجدكؿ رقـ ( )3.10إلى قيمة معامؿ ثبات محاكر الدراسة ،كيظيػر مػف اارقػاـ
الكاردة فيو ارتفاع معامؿ ثبات كؿ محكر مف محاكر اإلستبانة ككذلؾ جميع المحاكر،حيث تراكحػت قػيـ

معامػ ػػؿ الثبػ ػػات بػ ػػيف ( )0.891ك ( )0.964كبمقػ ػػت قيمػ ػػة معامػ ػػؿ الثبػ ػػات لجميػ ػػع المحػ ػػاكر مجتمعػ ػػة

( )0.941كتعتبػػر قيم ػان عاليػػة كتجػػاكزت الحػػد األدنػػى المسػػمكح بػػو لمثبػػات ( ،)0.70ممػػا يػػدلؿ عمػػى
إمكانية ثبات النتائا التي يمكف أف تسفر عنيا تطبيؽ األداة ككذلؾ إمكانية تعميـ النتائا التػي تكاػمت

الييا الدراسة.
جدكؿ رقـ (  : )3.9معاميت ثبات أداة الدراسة.
المحور

عدد الفقرات

معامؿ

الثبات

كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة

16

0.891

كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.

9

0.981

9

0.903

18

0.964

10

0.957

62

0.941

التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات التي تكاجييا إدارة المػكارد البشػرية

في جامعة القدس المفتكحة.

إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة

معكقػ ػػات مكاكبػ ػػة التطػ ػػكر فػ ػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات كاإلتاػ ػػاات مػ ػػف منظػ ػػكر
إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.

جميع المحاكر
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 3.5المعالجة الحاائية
بعد إتماـ جمع البيانات مف مجتمػع كعينػة الد ارسػة ،تػـ مراجعتيػا كتػدقيقيا كادخاليػا لمبرنػاما اإلحاػائي

الحاسكبي  SPSSبعد إعطائيا أرقامان معينة ،كبتحكيؿ البيانات الكتابية إلى رقمية كتـ استخراج التكزيع

التكػ ػرارم كالتكزي ػػع النسػػػبي كالمتكس ػػطات الحسػ ػػابية كاإلنح ارف ػػات المعياري ػػة كمعػ ػػاميت إرتب ػػاط بيرسػػػكف
كاإلنحدار المتعدد ( )Multiple Regressionكمعامؿ التحديد المعدؿ ( )Adjusted R Squareكاختبار

التبػايف األحػادم ( One Way ANOVAإختبػار ( Fكاختبػار ) LSD (Least Square Differencesكالػذم
اسػػتخدـ لتحديػػد الفئػػة التػػي كانػػت الفػػركؽ فػػي إجابػات المبحػػكثيف لاػػالحيا ،حيػػث تػػـ فحػػص الفرضػػيات
عند مستكل الدالة (.)6.66 ≤ α
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الفاؿ الرابع
إختبار أسئمة وفرضيات الدراسة
 4.1مناقشة وتحميؿ نتائج البيانات المتعمقة ب سئمة الدراسة
 4.2مناقشة وتحميؿ نتائج البيانات المتعمقة بفرضيات الدراسة
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الفاؿ الرابع

إختبار أسئمة وفرضيات الدراسة
 4.1مناقشة وتحميؿ نتائج البيانات المتعمقة ب سئمة الدراسة:
 4.1.1نتائج أسئمة الدراسة:
تـ حساب المتكسط الحسػابي إلجابػات العػامميف فػي جامعػة القػدس المفتكحػة (فػي مجتمػع الد ارسػة) تجػاه

األسػػئمة الػكاردة فػػي اإلسػػتبانة كالتػػي تجيػػب عمػػى أسػػئمة الد ارسػػة ،كلتحديػػد مسػػتكل كػػؿ فقػرة تػػـ تاػػنيؼ
اإلجابات ضمف خمس مستكيات حسب التكضي كالحساب ادناه:

لقػػد تػػـ إعتمػػاد التكزيػػع التػػالي لمفق ػرات فػػي عمميػػة تاػػحي فق ػرات أداة الد ارسػػة كاسػػتخراج النتػػائا كفقػػا

لطريقة ليكرت الخماسية.
أكافؽ بشدة
6

أكافؽ
5

ا أكافؽ
3

أحيانان
4

كتـ حساب متكسطات اإلستجابة كفقان لما يمي:

المدل = (الدرجة العميا لاستجابة-الدرجة الاقرل لاستجابة) = 4 = 1 – 5
عدد الخانات = 5

قيمة الفااؿ (مفتاح التاحي ) =

المدل

عدد الخانات
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= 4
5

= 0.8

ا أكافؽ بشدة
2

كبإضافة ىذه القيمة إلى القيمة الدنيا ( )1في الدرجات تككف فئات اإلستجابة:
)(1
)(2

متكسط حسابي ( )1.8 – 1يدؿ عمى مستكل ضعيؼ جدان.
متكسط حسابي () 2.6 – 1.81يدؿ عمى مستكل ضعيؼ.

)(3

متكسط حسابي ( )3.4 – 2.61يدؿ عمى مستكل متكسط.

)(4

متكسط حسابي ( )4.2 – 3.41يدؿ عمى مستكل عالي.

)(5

متكسط حسابي ( )5 – 4.21يدؿ عمى مستكل عالي جدان.

ػاء
كاذا تساكت فقرتيف أك أكثر في متكسػطيما الحسػابي عمػى مسػتكل المحػكر ككػؿ فإنػو يػتـ تقييميمػا بن ن
عمى اإلنحراؼ المعيارم األقؿ.
كجاءت نتائا التحميؿ المتعمقة بإجابات المبحكثيف كفقان ألسئمة الدراسة كما يمي:
 4.1.1.1السؤاؿ األوؿ :ما كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة ؟
يمثػػؿ الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.1إجابػات أفػراد الد ارسػػة تجػػاه األسػػئمة الخااػػة بكاقػػع إدارة المػكارد البشػرية فػػي

جامعة القدس المفتكحة.
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جدكؿ رقـ ( : )4.1كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة
متوسط

اانحراؼ

مستوى

الجابة

المعياري

الستجابة

4.37

0.607

4.74

0.661

4.00

1.058

4.74

70،0

3.43

1.087

4.46

0.871

4.34

0.758

4.57

0.618

-9

تقكـ إدارة المكارد البشرية بحكسبة كافة أعماليا.

4.30

0.712

-10

تسير إدارة المكارد البشرية في أعماليا بناءا عمى تخطيط مسبؽ.

4.09

0.926

4.41

0.696

3.91

0.696

3.80

0.817

3.79

0.822

3.30

1.083

4.01

1.00

4.14

0.515

الفقرة

#
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-11
-12
-13
-14

تعمؿ إدارة المكارد البشرية عمى حفظ سجيت المكظفيف في الجامعة بشكؿ
كرقي.
تقكـ إدارة المكارد البشرية بدكر متابعة كراد الحضكر كالقياب لممكظفيف
إلكتركنيان.

تقكـ إدارة المكارد البشرية بااشراؼ عمى عمميات
التكظيؼ(المقابيت،اإلختبار،التدريب..
تقكـ إدارة المكارد البشرية براد كمتابعة ارادة اجازات المكظفيف
إلكتركنيان.

تقكـ إدارة المكارد البشرية بعقد دكرات تدريبية متخااة في المكارد
البشرية لمكظفييا.

تقكـ إدارة المكارد البشرية باجراءات نياية الخدمة لممكظفيف حسب قانكف
الجامعة.
تقكـ إدارة المكارد البشرية بمتابعة اجراءات العقكبات اإلدارية بحؽ
المكظفيف المخالفيف لقكانيف الجامعة.
تقكـ إدارة المكارد البشرية بضبط عممية ااجكر كالركاتب كالمكافاىت حسب
سمـ الركاتب.

ىناؾ إتااؿ كتكااؿ إلكتركني بيف إدارة المكارد البشرية كفركع كدكائر
الجامعة المختمفة.
تقكـ إدارة المكارد البشرية بعممية تحسيف أعماليا مف خيؿ معرفة مفيكمة
كمتميزة (التعمـ التنظيمي).
تقكـ إدارة المكارد البشرية بتحميؿ البيئة التنظيمية لمعمؿ كااستفادة مف
نتائا التحميؿ.
تحرص إدارة المكارد البشرية عمى تطبيؽ المفاىيـ كالنظريات المعاارة في
مجاؿ إدارة العنار البشرم.

 -15يكجد في إدارة المكارد البشرية جية اك قسـ متخاص لتدريب العامميف.
-16

تقكـ إدارة المكارد البشرية بتحديد طبيعة كؿ كظيفة داخؿ الجامعة ككضع
شركط مف الذم يقكـ بيذه الكظيفة " المؤىؿ العممي كالخبرة العممية "
جميع الفقرات
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عالي جداً
عالي جداً
عالي

عالي جداً
عالي
عالي جداً
عالي جداً
عالي جداً
عالي جداً
عالي جداً
عالي
عالي
عالي
متوسط
عالي
عالي

لقػػد بينػػت ردكد أف ػراد الد ارسػػة عمػػى األسػػئمة ال ػكاردة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ( )4.1عمػػى اتفػػاؽ حػػكؿ كاقػػع إدارة

المػكارد البشػرية فػي جامعػة القػدس المفتكحػة بنسػبة عاليػة ،حيػث بمقػت قيمػة متكسػط اإلجابػة عمػى ىػذا
المحكر ( )4.14بانحراؼ معيارم ( )0.515كىي في مستكل إستجابة عالية ضمف المقياس المستخدـ

فػػي الد ارسػػة ،كذلػػؾ لمػػا تقػػكـ بػػو إدارة المػكارد البشػرية بػػدكر متابعػػة كراػػد الحضػػكر كالقيػػاب لممػػكظفيف
إلكتركني ػان ككػػذلؾ براػػد كمتابعػػة أراػػدة إجػػازات المػػكظفيف إلكتركني ػان حيػػث بمػػح متكسػػط اإلجاب ػة عمػػى
ىذيف السؤاليف ( )4.74كىي تعبر عف مستكل إستجابة عالية جػدان ،كلمػا تقػكـ بػو إدارة المػكارد البشػرية

مف ضبط عممية ااجكر كالركاتب كالمكافاىت حسب سمـ الركاتب بمتكسط إجابة  4.57كالتي تعبر عف

مسػػتكل إسػػتجابة عاليػػة جػػدان ،كلقياميػػا أيض ػان بػػاجراءات نيايػػة الخدمػػة لممػػكظفيف حسػػب قػػانكف الجامعػػة
بمتكسط إجابة  4.46كالتي تعبر عف مستكل إسػتجابة عاليػة جػدان  ،كتعمػؿ إدارة المػكارد البشػرية كػذلؾ
عمى حفظ سجيت المكظفيف فػي الجامعػة بشػكؿ كرقػي بمتكسػط إجابػة  4.37كالتػي تعبػر عػف مسػتكل

إستجابة عالية جدان ،كلكجكد إتااؿ كتكااؿ إلكتركني بيف إدارة المكارد البشرية كفركع كدكائػر الجامعػة

المختمفػػة بمتكس ػػط إجاب ػة  4.41كالت ػػي تعبػػر ع ػػف مس ػػتكل إسػػتجابة عالي ػػة جػػدان ،ف ػػي حػػيف ك ػػاف ىن ػػاؾ
انخفاض في متكسط إجابات المبحكثيف فيما يتعمؽ بكجكد جية اك قسـ متخاص لتدريب العامميف في

إدارة المكارد البشرية بمتكسط إجابة  3.30كالتي تعبر عػف مسػتكل إسػتجابة متكسػطة ،ككػذلؾ لمػا تقػكـ

بو إدارة المكارد البشرية مف عقد دكرات تدريبية متخااة في المكارد البشرية لمكظفييا بمتكسػط إجابػة
 3.43كالتي تعبر عف مستكل إستجابة عاليػة ،كفػي حػرص إدارة المػكارد البشػرية عمػى تطبيػؽ المفػاىيـ
كالنظريػات المعااػرة فػي مجػػاؿ إدارة العناػر البشػػرم بمتكسػط إجابػة  3.79كالتػي تعبػػر عػف مسػػتكل

إسػػتجابة عاليػػة ،كاجم ػػاان كقعػػت متكسػػطات إجابػ ػات  15س ػؤاان مػػف مجم ػػكع  16س ػؤاان ب ػػيف  3.43ك
 4.74كىػػي متكسػػطات عاليػػة تعبػػر عػػف مسػػتكيات إسػػتجابة عاليػػة جػػدان ضػػمف المقيػػاس المسػػتخدـ فػػي

الد ارسػػة ،كىػػذه النتػػائا تػػدؿ عمػػى كجػػكد اتفػػاؽ بػػيف المبحػػكثيف عمػػى فيػػـ كاقػػع إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي
جامعة القدس المفتكحة بنسبة عالية.
وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػكارد
البشػرية كجػػكد كضػػكح فػػي كاػػؼ كادراؾ كاقػػع إدارة المػكارد البشػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة بنسػػبة
عالية.

 4.1.1.2السػػػؤاؿ الثػػػاني :م ػػا كاق ػػع إس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس
المفتكحة؟
يمث ػػؿ الج ػػدكؿ رق ػػـ ( )4.2إجابػ ػات أفػ ػراد الد ارس ػػة تج ػػاه األس ػػئمة الخاا ػػة بكاق ػػع إس ػػتخداـ تكنكلكجيػػػا

المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.
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جدوؿ رقـ ( :)4.2كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.
متوسط

اانحراؼ

مستوى

الجابة

المعياري

الستجابة

1

تكفر اإلدارة العميا الدعـ المالي إلستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في

4.39

0.634

عالي جداً

2

الجامعة.
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات المستخدمة في الجامعة متطكرة.

4.50

0.683

عالي جداً

3

ىناؾ مكاكبة لمتطكرات التكنكلكجية في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات

4.42

0.771

عالي جداً

4

يكجدقبؿفياإلدارة.
مف
جامعة القدس المفتكحة جية مسئكلة عف ايانة كتطكير البنية التحتية

4.59

0.615

عالي جداً

5

المعمكمات كاإل
لتكنكلكجيا
تاااتتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة
ايانة نظـ
المسئكلة عف
الجية

4.50

0.721

عالي جداً

6

تطكيربذلؾ.
عمى لمقياـ
مؤىمة فنيا
المفتكحة
القدس
شبكة المعمكمات كاإلتااات باستمرار.
الجامعة
تحرص إدارة

4.57

0.596

عالي جداً

التنظيمي لمجامعة تساعده عمى القياـ بأعمالو دكف معكقات.
تعمؿ إدارة الجامعة عمى تكفير امكانيات لضماف أمف كحماية المعمكمات.

4.42

0.659

4.49

0.622

عالي جداً

تعمؿ إدارة الجامعة عمى تكفير أجيزة كانظمة داعمة لممعمكمات كالبيانات ضمانان

4.41

0.734

عالي جداً

4.48

0.523

عالي جداً

البياف

#

7
8
9

الايحيات المعطاة لمركز تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في الييكؿ

لعدـ فقدانيا.

جميع الفقرات

عالي جداً

لق ػػد بين ػػت ردكد أفػ ػراد الد ارس ػػة عم ػػى األس ػػئمة الػ ػكاردة ف ػػي ج ػػدكؿ رق ػػـ ( )4.2عم ػػى إس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا

المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة بنسبة عالية جدان ،حيث بمقت قيمة متكسط اإلجابػة

عمػػى ىػػذا المحػػكر ( )4.48بػػانحراؼ معيػػارم ( )0.523كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة عاليػػة جػػدان
ضػػمف المقيػػاس المسػػتخدـ فػػي الد ارسػػة ،كذلػػؾ لمػػا يكجػػد فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة جيػػة مسػػئكلة عػػف
ايانة كتطكير البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مؤىمة فنيػا لمقيػاـ بػذلؾ ،ككػاف متكسػط

اإلجابػة عمػػى ىػػذا السػؤاؿ  4.59كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة عاليػػة جػػدان ،كلحػػرص إدارة الجامعػػة
عمػػى تطػػكير شػػبكة المعمكمػػات كاإلتاػػاات باسػػتمرار بمتكسػػط إجاب ػة  4.57كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل

إستجابة عالية جدان ،كلككف تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات المستخدمة في الجامعػة متطػكرة بمتكسػط
إجابػة  4.50كالتػي تعبػر عػف مسػتكل إسػتجابة عاليػػة جػدان ،كسػعي إدارة الجامعػة عمػى تػكفير امكانيػػات

لضػػماف أمػػف كحمايػػة المعمكمػػات بمتكسػػط إجاب ػة  4.49كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة عاليػػة جػػدان،

ككجػػكد مكاكبػػة لمتطػػكرات التكنكلكجيػػة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف قبػػؿ اإلدارة
بمتكسط إجابة  4.42كالتي تعبر عف مسػتكل إسػتجابة عاليػة جػدان ،ككػكف الاػيحيات المعطػاة لمركػز
تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي الييك ػػؿ التنظيم ػػي لمجامع ػػة تس ػػاعده عم ػػى القي ػػاـ بأعمالػ ػو دكف

معكقات بمتكسط إجابة  4.42كالتي تعبر عف مستكل إستجابة عالية جدان ،ككػذلؾ سػعي إدارة الجامعػة

عمى تكفير أجيزة كانظمة داعمة لممعمكمات كالبيانات ضمانان لعػدـ فقػدانيا بمتكسػط إجابػة  4.41كالتػي
تعب ػػر ع ػػف مس ػػتكل إس ػػتجابة عالي ػػة ج ػػدان ،كف ػػي ت ػػكفير اإلدارة العمي ػػا ال ػػدعـ الم ػػالي اس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا

::

المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي الجامعػػة بمتكسػػط إجاب ػة  4.39كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة عاليػػة،
كاجمػاان كقعػت متكسػطات إجابػات جميػع األسػػئمة التسػع بػيف  4.39ك  4.59كىػي متكسػطات عاليػػة

جدان ضمف المقياس المستخدـ في الدراسة ،كىذه النتائا تدؿ عمى كجكد اتفاؽ بيف المبحكثيف عمى كاقع

إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة بنسبة عالية جدان.

وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػكارد

البشػرية كجػػكد كضػػكح فػػي كاػػؼ كادراؾ كاقػػع إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة
القدس المفتكحة بنسبة عالية.
 4.1.1.3السؤاؿ الثالث :ما ىي التحديات في تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا إدارة
المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة؟

يمثػػؿ الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.3إجاب ػات أف ػراد الد ارسػػة تجػػاه التحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات

التي تكاجييا إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.

جػدكؿ رقػـ ( :)4.3التحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا إدارة المػكارد البشػرية

في جامعة القدس المفتكحة.
#
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

الفقرة
يؤدم التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات إلى تزايد الضقكط عمى إدارة
المكارد البشرية لمكاكبة ىذه التطكرات بادخاليا إلى انظمتيا الحالية.
يؤدم التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات إلى زيادة التكاليؼ المالية.
يؤدم التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات إلى التقيير في شاحمي بعض
الكظائؼ اإلدارية.
محدكدية اامكانات المادية إلدارة المكارد البشرية تؤخر الكفاء بمتطمبات التطكر
الحااؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
تتسع الفجكة مع الكقت بيف إحتياجات إدارة المكارد البشرية كالتطكر السريع في
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
ىناؾ قمة في الكفاءات (الككادر) المدربة التي يمكنيا التعامؿ مع التطكر في
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في إدارة المكارد البشرية .
جراء التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات
يكجد مقاكمة لمتقيير في إدارة المكارد البشرية ه
كاإلتااات.
يؤدم التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات إلى اعكبة المحافظة عمى
اماف كسرية المعمكمات الشخاية لمعامميف.
يؤدم التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات إلى اعكبة المحافظة عمى
البيانات كالممفات باكرة مستمرة.

جميع الفقرات
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متكسط

اانحراؼ

اإلجابة

المعيارم

الستجابة

3.93

0.957

عالي

3.59

1.061

عالي

3.42

0.928

عالي

3.39

1.047

متوسط

3.26

1.112

متوسط

2.88

1.143

متوسط

2.87

1.050

متوسط

2.84

1.212

متوسط

2.62

1.200

متوسط

3.20

0.813

متوسط

مستوى

لق ػػد بين ػػت ردكد أفػ ػراد الد ارس ػػة عم ػػى األس ػػئمة الػ ػكاردة ف ػػي ج ػػدكؿ رق ػػـ ( )4.3عم ػػى أف التح ػػديات ف ػػي
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات التػػي تكاجييػػا إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة

متكسػػطة ،حيػػث بمقػػت قيمػػة متكسػػط اإلجابػة عمػػى ىػػذا المحػػكر ( )3.20بػػانحراؼ معيػػارم ()0.813
كىػػي كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة متكسػػطة ضػػمف المقيػػاس المسػػتخدـ فػػي الد ارسػػة ،كذلػػؾ بػػأف

التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات يػػؤدم إلػػى ت ازيػػد الضػػقكط عمػػى إدارة الم ػكارد البش ػرية
لمكاكبة ىذه التطكرات بادخاليػا إلػى أنظمتيػا الحاليػة حيػث كػاف المتكسػط الحسػابي إلجابػات المبحػكثيف

عم ػػى ى ػػذه الفقػ ػرة  3.93كى ػػي تعب ػػر ع ػػف مس ػػتكل إس ػػتجابة عالي ػػة ،كم ػػا ي ػػؤدم التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا
المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات إل ػػى زي ػػادة التك ػػاليؼ المالي ػػة بمتكس ػػط إجابػ ػة  3.59كالت ػػي تعب ػػر ع ػػف مس ػػتكل
إسػػتجابة عاليػػة ،كيػػؤدم التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات كػػذلؾ إلػػى التقييػػر فػػي شػػاحمي
بعض الكظائؼ اإلدارية بمتكسػط إجابػة  3.42كالتػي تعبػر عػف مسػتكل إسػتجابة عاليػة ،فػي حػيف كػاف
ىناؾ انخفاض في متكسط إجابات المبحكثيف فيما يتعمؽ بأف محدكدية اامكانات المادية إلدارة المكارد

البشرية تؤخر الكفاء بمتطمبػات التطػكر الحااػؿ فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات بمتكسػط إجابػة
 3.39كالتي تعبر عف مستكل إستجابة متكسطة ،كاتساع الفجكة مع الكقت بيف إحتياجات إدارة المكارد

البشػرية كالتطػكر السػريع فػػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات بمتكسػػط إجابػة  3.26كالتػي تعبػر عػػف
مسػػتكل إسػػتجابة متكسػػطة ،كباػػعكبة المحافظػػة عمػػى البيانػػات كالممفػػات باػػكرة مسػػتمرة نتيجػػة التطػػكر
في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات بمتكسط إجابة  2.62كالتي تعبر عف مستكل إستجابة متكسطة،

ككػػذلؾ فػػي اػػعكبة المحافظػػة عمػػى أمػػاف كس ػرية المعمكمػػات الشخاػػية لمعػػامميف نتيجػػة التطػػكر فػػي

تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات بمتكسػػط إجاب ػة  2.84كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة متكسػػطة،

كك ػػذلؾ لكج ػػكد قم ػػة ف ػػي الكف ػػاءات (الكػ ػكادر) المدرب ػػة الت ػػي يمكني ػػا التعام ػػؿ م ػػع التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا

المعمكمات كاإلتااات في إدارة المكارد البشرية بمتكسط إجابة  2.88كالتي تعبر عف مستكل إستجابة
متكسطة ،كاجماان كقعت متكسطات إجابات  6أسئمة مف مجمكع  9أسئمة بػيف  2.62ك  3.39كىػي

معػػدات متكسػػطة ،كىػػذه النتػػائا تػػدؿ عمػػى أف التحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات التػػي
تكاجييػا إدارة المػكارد البشػرية فػػي جامعػة القػػدس المفتكحػػة ذات قػيـ متكسػػطة ضػمف المقيػػاس المسػػتخدـ

في الدراسة مف كجية نظر المبحكثيف.

وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػكارد

البشرية كجػكد العديػد مػف التحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات تكاجػو إدارة المػكارد البشػرية،
كقد تركػزت ىػذه التحػديات فػي ت ازيػد الضػقكط عمػى إدارة المػكارد البشػرية لمكاكبػة التطػكر فػي تكنكلكجيػا

المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،ككػػذلؾ فػػي زيػػادة التكػػاليؼ الماليػػة كالماديػػة عنػػد مكاكبػػة ىػػذا التطػػكر كالقيػػاـ
بالتزاماتو ،كتركزت أيضػان فػي التقييػر المسػتمر فػي المػكظفيف فػي بعػض الكظػائؼ اإلداريػة كالفنيػة كقمػة

الك ػكادر المدربػػة ،ككػػذلؾ تركػػزت فػػي اػػعكبة المحافظػػة عمػػى البيانػػات كالممفػػات ككػػذلؾ فػػي اػػعكبة
262

المحافظػ ػػة عمػ ػػى أمػ ػػاف كس ػ ػرية المعمكمػ ػػات باػػػكرة مسػ ػػتمرة نتيجػ ػػة التط ػػكر فػػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات
كاإلتااات.

-4.1.1.4السؤاؿ الرابع :ما ىي استراتيجيات المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة؟
يمثػػؿ الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.4إجاب ػات أف ػراد الد ارسػػة تجػػاه األسػػئمة الخااػػة باسػػتراتيجيات الم ػكارد البش ػرية

المتبعة في جامعة القدس المفتكحة.
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جدوؿ رقـ ( :)4.4إستراتيجيات المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة.
الفقرة

#

متوسط

اانحراؼ

مستوى

الجابة

المعياري

الستجابة

استراتيجية التعمـ كالتدريب كالتنمية
1

تقكـ إدارة الجامعة بتطكير األنظمة كالقكانيف كالسياسات بما يتيءـ مع متطمبات

4.33

0.755

عالي جداً

4.20

0.880

عالي

3

ىناؾ تطكر مستمر لممكارد البشرية لمكاكبة التقنيات اإلدارية الحديثة.

4.01

0.931

عالي

4

مزكلة عمميا.
تستخدـ إدارة المكارد البشرية نظـ آلية كالكتركنية في ا

4.37

0.629

عالي جداً

3.64

1.016

عالي

3.26

0.985

متوسط

3.80

0.880

عالي

3.53

0.986

عالي

4.13

0.838

عالي

2

5
6
7
8
9

العمؿ الجديدة.
تمكف إدارة الجامعة العامميف مف تطكير قدراتيـ التكنكلكجية.

تشجع إدارة المكارد البشرية البحكث الميدانية التطبيقية لمتعرؼ عمى المشكيت المختمفة إلدارة
المكارد البشرية.

تأخذ إدارة المكارد البشرية عبء تدريب العمالة الفائضة عمى كظائؼ أخرل.
تقكـ إدارة المكرد البشرية بتحديد اإلحتياجات التدريبية لمعامميف في ضكء المستجدات
التكنكلكجية كاإلدارية.

تكفر إدارة المكارد البشرية براما تدريب خااة في مجاات تكنكلكجيا المعمكمات
كاإلتااات لمكظفييا.

ىناؾ إتااؿ كتكااؿ بيف إدارة المكارد البشرية كاادارات العميا بما يمكنيا مف مكاجية المشكيت
كالتحديات بمركنة.

استراتيجية تككبف المكارد البشرية (تحميؿ األعماؿ ،تاميـ ،تخطيط)
10

تقكـ إدارة المكارد البشرية بإدخاؿ أساليب عمؿ جديدة (مثؿ العمؿ المؤقت ،العمؿ عف بعد)...

3.51

0.973

عالي

11

ىناؾ مركنة في تكايؼ الكظائؼ لتككف أكثر ميءمة لمستجدات اإلدارية كالفنية.

3.91

0.851

عالي

4.04

0.944

عالي

3.95

0.862

عالي

12
13

تتبنى الجامعة أسمكب اليياكؿ التنظيمية المرنة بدا مف الجامدة.
تقكـ إدارة المكارد البشرية بكضع خطط لممستقبؿ لمكاجية التحديات المقبمة(خااة بما يتعمؽ في
التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات).

استراتيجية تككبف المكارد البشرية (اختيار كتكظيؼ كاستقطاب)
14
15

تقكـ إدارة الجامعة بتطكير سياسات اختيار عالية المستكل لممكارد البشرية بما يتيءـ كتحديات
العار.
تتبنى إدارة الجامعة سياسة تعييف ذكم الخبرات كالكفاءات في إدارة المكارد البشرية.

3.93

0.943

عالي

4.00

0.980

عالي

استراتيجية تقدير مستكل األداء
16

تعتمد إدارة المكارد البشرية معايير عممية كحديثة لقياس أداء العامميف.

3.89

0.932

عالي

استراتيجية عيقات العمؿ
17

يتـ تقييـ البيئة الخارجية لمجامعة بما يساعد في مكاجية التحديات خااة في مجاؿ تكنكلكجيا
المعمكمات كاإلتااات.

3.97

0.765

عالي

استراتيجية كيفية كمسار الترقي
18

يعتبر تطكير المسار الكظيفي لمعامميف جزءان مف إستراتيجية إدارة المكارد البشرية.

جميع الفقرات
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4.05

0.893

عالي

3.92

0.706

عالي

لقد بينت ردكد أفراد الدراسة عمى األسئمة الػكاردة فػي جػدكؿ رقػـ ( )4.4عمػى اتفػاؽ حػكؿ إسػتراتيجيات

المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة بنسبة عالية ،حيث بمقت قيمة متكسط اإلجابة عمػى
ى ػػذا المح ػػكر ( )3.92ب ػػانحراؼ معي ػػارم ( )0.706كى ػػي قيم ػػة عالي ػػة ض ػػمف المقي ػػاس المس ػػتخدـ ف ػػي

الد ارسػػة ،كمػػا بينػػت الػػردكد عمػػى أف جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تتبػػع اسػػتراتيجية الػػتعمـ كالتػػدريب كالتنميػػة
اسػػتراتيجية تكػػكبف المػكارد البشػرية (تحميػػؿ األعمػػاؿ ،تاػػميـ المػكارد البشػرية ،تخطػػيط المػكارد البشػرية،
كاختيػػار كتكظيػػؼ كاسػػتقطاب الم ػكارد البش ػرية) كاسػػتراتيجية تقػػدير مسػػتكل األداء كاسػػتراتيجية عيقػػات

العمػؿ كاسػػتراتيجية كيفيػة كمسػػار الترقػي بمسػػتكل إسػتجابة عاليػػة كعاليػة جػػدان ،كذلػؾ لمػػا تسػػتخدمو إدارة
مزكلػة عمميػا حيػث بمػح متكسػط اإلجابػة عمػى ىػذا السػؤاؿ
المكارد البشرية مػف نظػـ آليػة كالكتركنيػة فػي ا
 4.37كالتي تعبر عف مستكل إستجابة عالية ،كلما تقكـ بو إدارة الجامعة مف تطكير األنظمة كالقكانيف
كالسياسػػات بمػػا يػػتيءـ مػػع متطمبػػات العمػػؿ الجديػػدة بمتكسػػط إجاب ػة  4.33كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل

إسػػتجابة عاليػػة جػػدان ،كتمك ػيف إدارة الجامعػػة العػػامميف مػػف تطػػكير قػػدراتيـ التكنكلكجيػػة بمتكسػػط إجاب ػة
 4.01كالت ػػي تعب ػػر ع ػػف مس ػػتكل إس ػػتجابة عالي ػػة ،ككج ػػكد إتا ػػاؿ كتكاا ػػؿ ب ػػيف إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية
كاادارات العميا بما يمكنيا مف مكاجية المشكيت كالتحديات بمركنة بمتكسط إجابػة  4.13كالتػي تعبػر

عف مستكل إستجابة عالية ،كلتبني الجامعة أسمكب اليياكؿ التنظيمية المرنة بدا مػف الجامػدة بمتكسػط

إجابػة  4.04كالتػي تعبػر عػف مسػتكل إسػتجابة عاليػة ،كاعتبػار تطػكير المسػار الػكظيفي لمعػامميف جػزءان
مػػف إسػػتراتيجية إدارة الم ػكارد البش ػرية بمتكسػػط إجاب ػة  4.05كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة عاليػػة،
ككجكد تطكر مستمر لممكارد البشرية لمكاكبة التقنيات اإلدارية الحديثة بمتكسط إجابة  4.01كالتي تعبر
عف مستكل إستجابة عالية ،كفيما يتعمؽ بأخذ إدارة المكارد البشرية عػبء تػدريب العمالػة الفائضػة عمػى

كظػػائؼ أخػػرل بمتكسػػط إجاب ػة  3.26كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة متكسػػطة ،ككػػذلؾ بقيػػاـ إدارة

المػكارد البشػرية بإدخػػاؿ أسػػاليب عمػػؿ جديػػدة (مثػػؿ العمػػؿ المؤقػػت ،العمػػؿ عػػف بعػػد )...بمتكسػػط إجابػة
 3.51كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة عاليػػة ،كفػػي تػػكفير إدارة المػكارد البشػرية بػراما تػػدريب خااػػة
في مجاات تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات لمكظفييا بمتكسط إجابة  3.53كالتي تعبر عف مسػتكل

إس ػػتجابة عالي ػػة ،كتش ػػجيع إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية البح ػػكث الميداني ػػة التطبيقي ػػة لمتع ػػرؼ عم ػػى المش ػػكيت

المختمفة إلدارة المكارد البشػرية بمتكسػط إجابػة  3.64كالتػي تعبػر عػف مسػتكل إسػتجابة عاليػة ،كاجمػاان
كقع ػػت متكس ػػطات إجابػ ػات  17سػ ػؤاان م ػػف مجم ػػكع  18سػ ػؤاان ب ػػيف  3.51ك  4.33كى ػػي متكس ػػطات

عالية ،كىذه النتائا تدؿ عمػى كجػكد اتفػاؽ بنسػبة عاليػة بػيف المبحػكثيف حػكؿ اسػتراتيجيات إدارة المػكارد

البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة.

وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػكارد

البشرية كجكد العديد مف إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة ،كقد تركزت ىػذه
اإلستراتيجيات في استراتيجية التعمـ التنظيمي كالتدريب كالتنميػة كفػي اسػتراتيجية تكػكيف المػكارد البشػرية
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(تحميػػؿ األعمػػاؿ ،كتاػػميـ كتخطػػيط كاختيػػار كتكظيػػؼ كاسػػتقطاب الم ػكارد البش ػرية) كاسػػتراتيجية تقػػدير

مس ػ ػػتكل األداء كاس ػ ػػتراتيجية عيق ػ ػػات العم ػ ػػؿ كاس ػ ػػتراتيجية كيفي ػ ػػة كمس ػ ػػار الترق ػ ػػي كك ػ ػػذلؾ اس ػ ػػتراتيجية
التعكيضات التي تتمثؿ في استراتيجية الركاتب كاألجكر كاسػتراتيجية الحػكافز الماليػة كاسػتراتيجية الم ازيػا
العينية كالمزايا الكظيفية بمستكل و
عاؿ.

 4.1.1.5السؤاؿ الخامس ما ىي معكقػات مكاكبػة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات مػف
منظكر إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة؟
يمثػػؿ الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.5إجاب ػات أف ػراد الد ارسػػة تجػػاه األسػػئمة الخااػػة بمعكقػػات مكاكبػػة التطػػكر فػػي

تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة القػػدس

المفتكحة.

جػػػػدوؿ رقػػػػـ ( :)4.5معكقػ ػػات مكاكبػ ػػة التطػ ػػكر فػ ػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات كاإلتاػ ػػاات مػ ػػف منظػ ػػكر
إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.

متوسط

اانحراؼ

مستوى

الجابة

المعياري

الستجابة

2.71

1.153

متوسط

2.64

1.128

متوسط

2.57

1.226

ضعيؼ

2.51

1.137

ضعيؼ

2.50

1.260

ضعيؼ

2.50

1.137

ضعيؼ

2.39

1.120

ضعيؼ

2.37

1.044

ضعيؼ

-9

ا يكجد أسس عممية كحديثة في أعماؿ إدارة المكارد البشرية.

2.32

1.191

ضعيؼ

-10

ا يكجد ربط إلدارة المكارد البشرية باإلدارة العميا.

2.22

1.196

ضعيؼ

2.47

0.985

ضعيؼ

البياف

#
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ىناؾ ضعؼ في اإلمكانات المادية لمجامعة في متابعة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات

كاإلتااات.

ا يكجد تطكير لسياسات ااختيار كالتعييف في إدارة المكارد البشرية بما يتيءـ كالتطكر

في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

ىناؾ عدـ إىتماـ بتطبيؽ إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية .
يكجد ضعؼ في الكعي عمى ضركرة مكاجية التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات

كاإلتااات.

يكجد ضعؼ في الدعـ الفني لمتابعة كتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
ىناؾ ضعؼ في التخطيط ألىداؼ كأعماؿ إدارة المكارد البشرية بما يكازم التطكر في

تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

ا تتكفر الككادر البشرية المؤىمة لمقياـ باختيار المكظفيف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات

كاإلتااات.

يكجد ضعؼ في تطكير السياسات كاانظمة التي تتيءـ كالتطكر في تكنكلكجيا

المعمكمات كاإلتااات.

جميع الفقرات
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لقد بينت ردكد أفراد الدراسة عمى األسئمة الكاردة في جدكؿ رقػـ ( )4.5كجػكد معكقػات لمكاكبػة التطػكر

في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف منظكر إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية فػي جامعػة القػدس
المفتكحة بنسبة ضعيفة ،حيث بمقت قيمة متكسط اإلجابة عمى ىػذا المحػكر ( )2.47بػانحراؼ معيػارم

( )0.985كىػػي قيمػػة ضػػعيفة ضػػمف المقيػػاس المسػػتخدـ فػػي الد ارسػػة ،حيػػث كػػاف ضػػعؼ اإلمكانػػات
المادية لمجامعة في متابعة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات األكثر معكقا لمكاكبة التطكر

فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات حيػػث بمػػح متكسػػط اإلجابػة عمػػى ىػػذا السػؤاؿ  2.71كالتػػي تعبػػر
عػػف مسػػتكل إسػػتجابة متكسػػطة ،يميػػو عػػدـ كج ػكد تطػػكير سياسػػات ااختيػػار كالتعيػػيف فػػي إدارة الم ػكارد

البشػرية بمػػا يػػتيءـ كالتطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات بمتكسػػط إجابػة  2.64كالتػػي تعبػػر
عػػف مسػػتكل إسػػتجابة متكسػػطة ،ثػػـ عػػدـ اإلىتمػػاـ بتطبيػػؽ إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية بمتكسػػط

إجاب ػة  2.57كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة ضػػعيفة ،ثػػـ كجػػكد ضػػعؼ فػػي الػػكعي عمػػى ضػػركرة
مكاجيػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات بمتكسػػط إجابػة  2.51كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل

إستجابة ضعيفة ،فيما كػاف عػدـ كجػكد ربػط إلدارة المػكارد البشػرية بػاإلدارة العميػا بمتكسػط إجابػة 2.22
كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة ضػػعيفة كعػػدـ كج ػكد أسػػس عمميػػة كحديثػػة فػػي أعمػػاؿ إدارة الم ػكارد

البشػرية بمتكسػػط إجابػة  2.32كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة ضػػعيفة ،كعػػدـ تػػكفر الكػكادر البشػرية

المؤىمػػة لمقيػػاـ باختيػػار المػػكظفيف فػػي مجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات بمتكسػػط إجاب ػة 2.39

كالت ػػي تعب ػػر ع ػػف مس ػػتكل إس ػػتجابة ض ػػعيفة األق ػػؿ معكقػ ػان لمكاكب ػػة التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات
كاإلتااات مف منظكر إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في جامعػة القػدس المفتكحػة ،كاجمػاان يمكػف

الق ػػكؿ ب ػػاف المعكق ػػات الم ػػذككرة ف ػػي ى ػػذا المح ػػكر ض ػػعيفة الت ػػأثير ف ػػي مكاكب ػػة التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا

المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البشػرية مػػع ضػػركرة عػػدـ تجاىميػػا فػػي
مكاجية التحديات في تكنكلكجيا المعمكمػات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا إدارة المػكارد البشػرية فػي جامعػة

القػػدس المفتكحػػة ،حيػػث ظيػػر بػػأف مسػػتكل المعكقػػات ضػػعيؼ مػػف كجيػػة نظػػر المبحػػكثيف كذلػػؾ لكجػػكد
مجمكعة مف التحديات في إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.

وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالمػكارد
البش ػرية كجػػكد عػ و
ػدد مػػف معكقػػات مكاكبػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر
إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية فػي جامعػة القػدس المفتكحػة ،كقػد تركػزت ىػذه المعكقػات فػي ضػعؼ

اإلمكانات المادية كالمالية لمجامعة المخااة لمتابعة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات،
كك ػػذلؾ ع ػػدـ كجػ ػكد سياس ػػات متط ػػكرة لاختي ػػار كالتعي ػػيف ف ػػي إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية تيئػ ػـ التط ػػكر ف ػػي
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات ،ككذلؾ عدـ اإلىتماـ بتطبيػؽ إسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية مػف

قبؿ الكثيريف ،ككذلؾ عدـ كجكد الػكعي الكػافي عمػى ضػركرة مكاجيػة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات
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كاإلتا ػػاات ،كأخي ػ ػ انر ع ػػدـ تػػػكفر الكػ ػكادر البش ػ ػرية المؤىم ػػة اختيػ ػػار الم ػػكظفيف فػػػي مج ػػاؿ تكنكلكجيػػػا

المعمكمات كاإلتااات.

 4.2مناقشة وتحميؿ البيانات المتعمقة بفرضيات الدراسة (إختبار الفرضيات):
 4.2.1إختبار الفرضية األولى( :ا يكجد دكر إلستراتيجيات إدارة المكارد البشرية فػي مكاجيػة تحػديات
التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة).
* لاجاب ػة عمػػى الس ػؤاؿ السػػادس مػػف أسػػئمة الد ارسػػة المتعمػػؽ بػػدكر إسػػتراتيجيات الم ػكارد البش ػرية فػػي
مكاجيػة تحػديات التطػػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػػات كاإلتاػاات فػػي جامعػة القػدس المفتكحػػة ،تػـ إجػراء

إختبار الفرضية األكلػى (ا يكجػد دكر إلسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية فػي مكاجيػة تحػديات التطػكر
فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة) كنتيجػػة إختبػػار الفرضػػية األكلػػى

تككف إجابة عمى السؤاؿ السادس.

كإلختبار ىذه الفرضية تـ احتساب معامؿ اإلرتباط بيف التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات
التػ ػػي تكاجييػ ػػا إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية كاسػ ػػتراتيجيات إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية المتبع ػػة فػ ػػي جامعػػػة القػ ػػدس
المفتكحة ،كتشير القيـ في جدكؿ رقـ ( )4.6إلى كجػكد إرتبػاط بػيف التحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات
كاإلتاػػاات التػػي تكاجييػػا إدارة المػكارد البشػرية كاسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة

القػدس المفتكحػة بقيمػة ( )0.186حسػب إختبػار معامػؿ إرتبػاط بيرسػكف كلكػف لػيس ذك دالػة إحاػػائية

عند مستكل الدالة اإلحاائية ( ،)0.05 ≤ αحيث بمقت قيمة مستكل المعنكية ( ،)0.107مما يعني

قبكؿ الفرضية الافرية بعدـ كجكد دكر إلستراتيجيات المػكارد البشػرية فػي مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.
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جدكؿ رقـ ( :)4.6معامؿ اإلرتباط بػيف التحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا

إدارة المكارد البشرية كاستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة.
معامؿ الرتباط (بيرسوف)

المحاور

مستوى المعنوية

التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات التي
تكاجييا إدارة المكارد البشرية

إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس

0.186

0.107

المفتكحة

كمف خيؿ دراسة معاميت اإلرتباط بيف التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات التػي تكاجييػا

إدارة المكارد البشرية كاستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة كبيف مجمػؿ
محاكر الدراسة مف خيؿ جدكؿ رقـ ( ،)3.7يتضػ بػأف ىػذه النتيجػة حيػر منطقيػة كحيػر منسػجمة مػع

النتائا التي تـ الحاكؿ عمييا مف تحميؿ أسئمة الدراسة ،لػذلؾ تػـ إضػافة معكقػات مكاكبػة التطػكر فػي
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية كمتقيػػر ضػػابط مػػف

خ ػػيؿ معامػ ػؿ اإلنح ػػدار ()Multiple Regressionإلس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية المتبع ػػة ف ػػي
جامعػػة القػػدس المفتكحػػة كمعكقػػات مكاكبػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر

إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية كمتقيرات مستقمة ،كالتحديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات

التػػي تكاجييػػا إدارة المػكارد البشػرية كمتقيػػر تػػابع كذلػػؾ لتحديػػد مػػدل تػػأثير المعكقػػات فػػي الحػػد مػػف دكر
إسػػتراتيجيات الم ػكارد البش ػرية فػػي مكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي

جامعة القدس المفتكحة ،فتبيف بػأف ىنػاؾ تػأثير ذك دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية (α

≤  )0.05لمعكقات مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات ككػذلؾ اسػتراتيجيات المػكارد
البشرية في مكاجية تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.
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جدكؿ رقـ ( :)4.7معاميت اإلنحدار بيف إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة فػي جامعػة القػدس

المفتكحة كمعكقات مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات مػف منظػكر إسػتراتيجيات إدارة
المكارد البشرية.
المحور

معامؿ ال نحدار

مستوى المعنوية

إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة

0.262

0.004

0.648

0.000

معكقات مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف منظكر
إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية

معامؿ اإلرتباط المتعدد ()R

% 67

معامؿ التحديد المعدؿ ()Adjusted R Square

% 43.4

ككما يشير الجدكؿ رقـ ( )4.7إلى قيـ معاميت إنحدار المتقيرات المستقمة عمػى المتقيػر التػابع ،حيػث
بمقػػت معػػاميت اإلنحػػدار ( )0.648 ،0.262لاسػػتراتيجيات كالمعكقػػات عمػػى الت ػكالي ،ككػػاف مسػػتكل

الدالػػة لممتقيػريف أقػػؿ مػػف  0.05كىػػي قػػيـ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية (≤ α
 )0.05كىذا يعني أنو كبػالرحـ مػف أف متكسػطات اإلجابػات عمػى أسػئمة الد ارسػة فيمػا يخػص معكقػات
مكاكبػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية

كانػػت ذات قيمػػة ضػػعيفة ،إاٌ أنػػو تبػػيف أف ليػػا تػػأثير قػػكم كذك دالػػة إحاػػائية فػػي زيػػادة التحػػديات فػػي
التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،ممػػا يقمػػؿ أثػػر إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي

مكاجيػػة ىػػذه التحػػديات كلكػػف ا يمقيػػو ،كيؤكػػد كجػػكد اإلرتبػػاط بػػيف التحػػديات فػػي التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا

المعمكمػػات كاإلتاػػاات التػػي تكاجييػػا إدارة الم ػكارد البش ػرية كاسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية المتبعػػة
فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة بقػػيـ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية (،)0.05 ≤ α

كاعتم ػ ػػادان عم ػ ػػى ى ػ ػػذه النت ػ ػػائا يمك ػ ػػف رف ػ ػػض الفرض ػ ػػية الا ػ ػػفرية كقب ػ ػػكؿ الفرض ػ ػػية البديم ػ ػػة بكج ػ ػػكد دكر

إلسػػتراتيجيات الم ػكارد البش ػرية فػػي مكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي
جامعة القدس المفتكحة.

كقد بمح معامؿ اإلرتباط المتعػدد( )Rبػيف المتقيػرات المسػتقمة (اسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية المتبعػة

في جامعة القدس المفتكحة كمعكقات مكاكبة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات مػف منظػكر

إس ػ ػػتراتيجيات إدارة المػ ػ ػكارد البشػ ػ ػرية) كالمتقي ػ ػػر الت ػ ػػابع (التح ػ ػػديات ف ػ ػػي تط ػ ػػكر تكنكلكجي ػ ػػا المعمكم ػ ػػات
كاإلتااات التي تكاجييا إدارة المكارد البشرية)  %67مما يعني كجكد إرتباط قكم بيف ىذه المتقيػرات،

كما بمح معامؿ التحديد المعدؿً ( %43.4 )Adjusted R Squareمما يعني أف المتقيػريف المسػتقميف

26:

(اسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة كمعكقػػات مكاكبػػة التطػػكر فػػي
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية) يفس ػراف مػػا نسػػبتو

 %43.4مف المتقير التابع (التحديات في تطػكر تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا إدارة

المكارد البشرية) ،كىذه نسبة تعتبر مقبكلػة كذلػؾ لكجػكد متقيػرات أخػرل ذات تػأثير عمػى المتقيػر التػابع،
كبمعنى آخر أف التقير في المتقيرات المستقمة يفسر ما نسبتو  %43.4مف التقير في المتقير التابع.

وأظيػػرت نتػػائج حمقػػة النقػػاش لممجموعػػة البؤريػػة التػػي أجريػػت مػػع مػػكظفي الشػػؤكف اإلداريػػة كالم ػكارد
البشرية كجكد دكر استراتيجيات المػكارد البشػرية فػي مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات
كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة بنسبة متكسطة الى عالية.

 4.2.2إختبار الفرضية الثانية( :ا يكجد فركؽ ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالػة اإلحاػائية (
 ) 0.05 ≤ αفي إجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة المكارد البشػرية فػي جامعػة القػدس المفتكحػة تعػزل

لممتقي ػرات الديمقرافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات
الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات)).
كيشػير الجػدكؿ رقػـ ( )4.8إلػى قػيـ إختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  (F( One Way Anovaلتحديػد

الفػػركؽ فػػي اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ واقػػع إدارة المػوارد البشػػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة كفقػان

لممتقيرات الديمقرافية (الشخاية كالكظيفية) ،مع العمـ بأنو تـ فحص الفركؽ لكؿ متقير ديمقرافي عمػى
حدة ،كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ:

جػدكؿ رقػـ ( :)4.8قػيـ إختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ((F

حكؿ واقع إدارة الموارد البشرية في جامعة القدس المفتوحة

لتحديػد الفػركؽ فػي اسػتجابات المبحػكثيف

الرقـ

المتغير الديمغرافي

قيمة إختبار F

مستوى المعنوية

القرار

2

الجنس

0.308

0.580

ا يوجد فروؽ

3

الراتب األساسي بالدينار األردني

3.296

0.025

يوجد فروؽ

4

المؤىؿ العممي

4.544

0.006

يوجد فروؽ

5

المستوى الوظيفي

3.209

0.028

يوجد فروؽ

0.824

0.485

ا يوجد فروؽ

1

6

العمر بالسنوات

سنوات الخبرة في إستخداـ

تكنولوجيا المعمومات وال تااات

0.053

226

0.984

ا يوجد فروؽ

حيث يبيف الجدكؿ رقـ ( )4.8كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية (≤ α
 )0.05في إجابات المبحكثيف حكؿ واقػع إدارة المػوارد البشػرية فػي جامعػة القػدس المفتوحػة ناتجػة

عف متقير الراتب األساسي حيػث بمػح مسػتكل الدالػة اإلحاػائية إلختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم () F

 0.025كىػػي أقػػؿ مػػف  0.05كبػػإجراء إختبػػار  LSDتبػػيف أف الفػػركؽ كانػػت لاػػال فئػػة ال ارتػػب (أعمػػى

مػػف  )900عمػػى حسػػاب فئػػة ال ارتػػب ( )900-701ممػػا يعنػػي إف الفئػػات األعمػػى راتبػان تػػدرؾ واقػػع إدارة
المػوارد البشػػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة أكثػػر مػػف الفئػة األقػػؿ راتبػان كقػػد يعػػزل ذلػػؾ إلػػى اف الفئػػة

األعمى راتبان ىي أيضان أعمى مؤىين ككذلؾ أعمى منابا كخبرة في العمؿ.

كما كيبيف الجدكؿ رقـ ( )4.8كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية في إجابات المبحكثيف حكؿ واقػع إدارة

الموارد البشرية في جامعة القدس المفتوحة ناتجة عف متقير المؤىؿ العممي حيث بمح مستكل الدالة

اإلحاػائية إلختبػػار تحميػؿ التبػػايف األحػادم ( 0.006 ) Fكىػػي أقػؿ مػػف  0.05كبػإجراء إختبػػار LSD
تبػػيف أف الفػػركؽ كانػػت لاػػال فئػػة المؤىػػؿ العممػػي (بكػػالكريكس ،ماجيسػػتير ،دكتػػكراة) عمػػى حسػػاب فئػػة

المؤىؿ العممي (دبمكـ كمية مجتمع) مما يعنػي إف الفئػات األعمػى مػؤىين عمميػان تػدرؾ واقػع إدارة المػوارد

البشػػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة أكثػػر مػػف الفئػػة األقػػؿ مػػؤىين عممي ػان كسػػبب ذلػػؾ كاض ػ فػػي أف
مستكل التأىيؿ العممي يضفي بالمعرفة العممية حكؿ إدارة المكارد البشرية كادراؾ اىميتيا.

كما كيبيف الجدكؿ رقـ ( )4.8كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية في إجابات المبحػكثيف حػكؿ كاقػع إدارة

الم ػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة

ناتجػػة عػػف متقيػػر المسػػتكل الػػكظيفي حيػػث بمػػح مسػػتكل

الدالة اإلحاائية إلختبار تحميؿ التبايف األحادم ( 0.028 ) Fكىي أقػؿ مػف  ،0.05كبػإجراء إختبػار

 LSDتبيف أف الفركؽ كانت لاال فئة المستكل الكظيفي (مدير دائػرة/فػرع) عمػى حسػاب فئػة المسػتكل

الػػكظيفي (مكظػػؼ إدارم) ممػػا يعنػػي إف الفئػػات األعمػػى فػػي المسػػتكل الػػكظيفي كخاكا ػان فئػػة مػػدراء

الفػػركع كالػػدكائر تػػدرؾ كاقػػع إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة أكثػػر مػػف الفئػػة األقػػؿ فػػي
المستكل الكظيفي كسبب ذلؾ كاض في أف المستكل الكظيفي العالي لديو المعرفة كاإلطيع األكبر مف
بيف المستكيات األخػرل حػكؿ إدارة المػكارد البشػرية كادراؾ اىميتيػا .فيمػا أشػارت النتػائا إلػى عػدـ كجػكد

ف ػػركؽ ذات دال ػػة إحا ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدال ػػة اإلحا ػػائية ( )0.05 ≤ αح ػػكؿ كاق ػػع إدارة المػ ػكارد

البشػ ػرية ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة ناتج ػػة ع ػػف المتقيػ ػرات الديمقرافي ػػة األخ ػػرل كى ػػي العم ػػر كالج ػػنس
كسنكات الخبرة في استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
 4.2.3إختبار الفرضػية الثالثػة( :ا يكجػد فػركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية
( ) 0.05 ≤ αفي إجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعػة
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القدس المفتكحة تعزل لممتقيرات الديمقرافية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممػي ،ال ارتػب الشػيرم ،المسػتكل

الكظيفي ،سنكات الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات)).

كيشػير الجػدكؿ رقػـ ( )4.9إلػى قػيـ إختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ( (Fلتحديػد الفػركؽ فػي اسػتجابات

المبح ػػكثيف ح ػػكؿ واقػػػع إس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة كفقػ ػان

لممتقيرات الديمقرافية (الشخاية كالكظيفية) ،مع العمـ بأنو تـ فحص الفركؽ لكؿ متقير ديمقرافي عمػى
حدة ،كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ.

جػدكؿ رقػـ ( :)4.9قػيـ إختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ((F

لتحديػد الفػركؽ فػي اسػتجابات المبحػكثيف

حكؿ كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.
الرقـ

المتغير الديمغرافي

قيمة إختبار F

مستوى المعنوية

القرار

2

الجنس

1.290

0.260

ا يكجد فركؽ

3

الراتب األساسي بالدينار األردني

2.755

0.049

يكجد فركؽ

4

المؤىؿ العممي

6.291

0.001

يكجد فركؽ

5

المستوى الوظيفي

5.023

0.003

يكجد فركؽ

0.050

0.985

ا يكجد فركؽ

1

6

العمر بالسنوات

سنوات الخبرة في إستخداـ

تكنولوجيا المعمومات وال تااات

1.906

0.136

ا يكجد فركؽ

كيبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.9كجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية (≤ α

 )0.05في إجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمػات كاإلتاػاات فػي جامعػة القػدس
المفتكحة ناتجة عف متقير الراتب األساسي حيث بمح مسػتكل الدالػة اإلحاػائية إلختبػار تحميػؿ التبػايف

األحػادم ( 0.049 ) Fكىػي أقػؿ مػف  0.05كبػإجراء إختبػار  LSDتبػيف أف الفػركؽ كانػت لاػال فئػة

الراتب (أعمى مف  )900عمى حساب فئة الراتب ( )700-501مما يعني أف الفئات األعمى راتبان تدرؾ

كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القػدس المفتكحػة أكثػر مػف الفئػة األقػؿ راتبػان كقػد يعػزل ذلػؾ إلػى أف

الفئة األعمى راتبان ىي أيضان أعمى مؤىين ككذلؾ أعمى منابان كخبرة في العمؿ.

كما كيبيف الجدكؿ رقـ ( )4.9كجكد فركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية (≤ α
 )0.05في إجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس
المفتكحة ناتجة عػف متقيػر المؤىػؿ العممػي حيػث بمػح مسػتكل الدالػة اإلحاػائية إلختبػار تحميػؿ التبػايف

األحػػادم ( 0.001 )Fكىػػي أقػػؿ مػػف  0.05كبػػإجراء إختبػػار  LSDتبػػيف أف الفػػركؽ كانػػت لاػػال فئػػة

المؤىؿ العممي (بكالكريكس ،ماجيستير ،دكتػكراة) عمػى حسػاب فئػة المؤىػؿ العممػي (دبمػكـ كميػة مجتمػع)
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ممػػا يعنػػي أف الفئػػات األعمػػى مػػؤىين عممي ػان تػػدرؾ كاقػػع إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي

جامعػػة القػػدس المفتكحػػة أكثػػر مػػف الفئػػة األقػػؿ مػػؤىين عمميػان كسػػبب ذلػػؾ كاضػ فػػي أف مسػػتكل التأىيػػؿ
العممي يضفي بالمعرفة العممية حكؿ إدارة المكارد البشرية كادراؾ أىميتيا.

كما كيبيف الجدكؿ رقـ ( )4.9كجكد فركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية (≤ α
 )0.05في إجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس

المفتكحة ناتجة عف متقير المستكل الكظيفي حيث بمح مستكل الدالة اإلحاائية إلختبار تحميؿ التبايف
األحادم ( 0.003 ) Fكىي أقؿ مف  ،0.05كبإجراء إختبػار  LSDتبػيف أف الفػركؽ كانػت لاػال فئػة
المسػتكل الػكظيفي (مػدير دائػرة/فػػرع ،مسػاعد إدارم أك أكػاديمي ،رئػيس قسػػـ) عمػى حسػاب فئػة المسػػتكل

ال ػػكظيفي (مكظ ػػؼ إدارم) مم ػػا يعن ػػي إف الفئ ػػات األعم ػػى ف ػػي المس ػػتكل ال ػػكظيفي ت ػػدرؾ كاق ػػع إس ػػتخداـ
تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة أكث ػػر م ػػف الفئ ػػة األق ػػؿ ف ػػي المس ػػتكل
الػػكظيفي كسػػبب ذلػػؾ كاض ػ فػػي أف المسػػتكل الػػكظيفي العػػالي لديػػو المعرفػػة كاإلطػػيع األكبػػر مػػف بػػيف

المستكيات األخرل حكؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات كادراؾ اىميتيا.
فيمػا أشػارت النتػائا إلػى عػػدـ كجػكد فػركؽ ذات دالػة إحاػػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػػائية (≤ α
 )0.05حكؿ كاقػع إسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات فػي جامعػة القػدس المفتكحػة ناتجػة عػف

المتقي ػرات الديمقرافيػػة األخػػرل كىػػي العمػػر كالجػػنس كسػػنكات الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات
كاإلتااات.
 4.2.4إختبار الفرضػية الرابعػة( :ا يكجػد فػركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية
( )0.05 ≤ αف ػػي إجابػ ػات المبح ػػكثيف ح ػػكؿ التحػػػديات ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات التػػػي
تكاجييا إدارة المػكارد البشػرية فػي جامعػة القػدس المفتكحػة تعػزل لممتقيػرات الديمقرافيػة (الجػنس ،العمػر،

المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات
كاإلتااات)).
كيشير الجدكؿ رقػـ ( )4.10إلػى قػيـ إختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ( (Fلتحديػد الفػركؽ فػي اسػتجابات
المبحكثيف حكؿ التحديات في تكنكلكجيا المعمكمػات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا إدارة المػكارد البشػرية فػي

جامعػػة القػػدس المفتكحػػة كفقػػا لممتقي ػرات الديمقرافيػػة (الشخاػػية كالكظيفيػػة) ،مػػع العمػػـ بأنػػو تػػـ فحػػص
الفركؽ لكؿ متقير ديمقرافي عمى حدة ،كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ:
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جدكؿ رقـ ( :)4.10قيـ إختبار تحميؿ التبايف األحادم ( (Fلتحديد الفركؽ في استجابات المبحكثيف

حكؿ التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات التي تكاجييا إدارة المكارد البشرية في جامعة
القدس المفتكحة.
الرقـ

المتغير الديمغرافي

2

الجنس

0.026

3

الراتب األساسي بالدينار األردني

0.104

0.958

4

المؤىؿ العممي

0.048

0.986

ا يكجد فركؽ

5

المستوى الوظيفي

0.313

0.816

ا يكجد فركؽ

0.630

0.598

ا يكجد فركؽ

1

6

العمر بالسنوات

سنوات الخبرة في إستخداـ تكنولوجيا
المعمومات وال تااات

قيمة إختبار F

مستوى المعنوية

0.373

0.773

القرار

ا يكجد فركؽ

0.871

ا يكجد فركؽ
ا يكجد فركؽ

يبيف الجدكؿ رقـ ( )4.10عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية (≤ α
 )0.05في إجابات المبحكثيف حكؿ التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا إدارة

المكارد البشرية في جامعػة القػدس المفتكحػة ناتجػة عػف المتقيػرات الديمقرافيػة ( العمػر ،الجػنس ،ال ارتػب،
المؤىػػؿ العممػػي ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات)،
كبالتالي كاف ىناؾ اتفاؽ حكؿ أىػـ التحػديات فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات التػي تكاجييػا إدارة

المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.

 4.2.5إختبار الفرضية الخامسة( :ا يكجد فركؽ ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة اإلحاائية
(  ) 0.05 ≤ αفػػي إجاب ػات المبحػػكثيف حػػكؿ إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة
القدس المفتكحة تعزل لممتقيرات الديمقرافية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممػي ،ال ارتػب الشػيرم ،المسػتكل

الكظيفي ،سنكات الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات)).

كيشير الجدكؿ رقػـ ( )4.11إلػى قػيـ إختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ( (Fلتحديػد الفػركؽ فػي اسػتجابات

المبحػػكثيف حػػكؿ إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البشػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة كفقػػا لممتقي ػرات
الديمقرافيػػة (الشخاػػية كالكظيفيػػة) ،مػػع العمػػـ بأنػػو تػػـ فحػػص الفػػركؽ لكػػؿ متقيػػر ديمق ارفػػي عمػػى حػػدة،
كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ:
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جدكؿ رقػـ ( :)4.11قػيـ إختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ( (Fلتحديػد الفػركؽ فػي اسػتجابات المبحػكثيف

حكؿ إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة.
الرقـ

المتغير الديمغرافي

قيمة إختبار F

مستوى المعنوية

القرار

2

الجنس

3.841

0.054

ا يكجد فركؽ

3

الراتب األساسي بالدينار األردني

3.671

0.016

يكجد فركؽ

4

المؤىؿ العممي

3.044

0.034

يكجد فركؽ

5

المستوى الوظيفي

4.297

0.008

يكجد فركؽ

0.228

0.877

ا يكجد فركؽ

1

6

العمر بالسنوات

سنوات الخبرة في إستخداـ تكنولوجيا
المعمومات وال تااات

0.250

0.861

ا يكجد فركؽ

كيبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.11كجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية (≤ α
 )0.05ف ػػي إجابػ ػات المبح ػػكثيف ح ػػكؿ إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية المتبع ػػة ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس
المفتكحة ناتجة عف متقير الراتب األساسي حيث بمح مسػتكل الدالػة اإلحاػائية إلختبػار تحميػؿ التبػايف

األحػػادم ( 0.016 )Fكىػػي أقػػؿ مػػف  0.05كبػػإجراء إختبػػار  LSDتبػػيف أف الفػػركؽ كانػػت لاػػال فئػػة

الراتب (أعمى مف  )900عمى حساب فئة الراتب ( )900-701مما يعني أف الفئات األعمى راتبان تدرؾ
ستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة أكثر مف الفئة األقؿ راتبان كقد يعزل

ذلؾ إلى اف الفئة األعمى راتبان ىي أيضان أعمى مؤىين ككذلؾ أعمى منابا كخبرة في العمؿ.

كما كيبيف الجدكؿ رقـ ( )4.11كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة اإلحاائية (≤ α

 )0.05فػ ػػي إجاب ػ ػات المبحػػػكثيف حػػػكؿ سػ ػػتراتيجيات إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية المتبع ػػة فػ ػػي جامعػػػة القػ ػػدس
المفتكحة ناتجة عػف متقيػر المؤىػؿ العممػي حيػث بمػح مسػتكل الدالػة اإلحاػائية إلختبػار تحميػؿ التبػايف

األحػادم ( 0.034 ) Fكىػي أقػؿ مػف  0.05كبػإجراء إختبػار  LSDتبػيف أف الفػركؽ كانػت لاػال فئػة

المؤىؿ العممي (دكتكراة) عمى حساب فئة المؤىؿ العممي (دبمكـ كمية مجتمع ،بكالكريكس) مما يعني أف

الفئات األعمى مؤىين عمميان تدرؾ إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعػة فػي جامعػة القػدس المفتكحػة

أكثػػر مػػف الفئػػة األقػػؿ مػػؤىين عمميػان كسػػبب ذلػػؾ كاضػ فػػي أف مسػػتكل التأىيػػؿ العممػػي يضػػفي بالمعرفػػة
العممية حكؿ إدارة المكارد البشرية كادراؾ اىميتيا.
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كما كيبيف الجدكؿ رقـ ( )4.11كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة اإلحاائية (≤ α

 )0.05ف ػػي إجابػ ػات المبح ػػكثيف ح ػػكؿ إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية المتبع ػػة ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس
المفتكحة ناتجة عف متقير المستكل الكظيفي حيث بمح مستكل الدالة اإلحاائية إلختبار تحميؿ التبايف

األحادم ( 0.008 ) Fكىي أقؿ مف  ،0.05كبإجراء إختبػار  LSDتبػيف أف الفػركؽ كانػت لاػال فئػة
المسػػتكل الػػكظيفي (مػػدير دائ ػرة/فػػرع ،مسػػاعد إدارم أك أكػػاديمي) عمػػى حسػػاب فئػػة المسػػتكل الػػكظيفي
(مكظػػؼ إدارم) ممػػا يعنػػي إف الفئػػات األعمػػى فػػي المسػػتكل الػػكظيفي تػػدرؾ إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد

البش ػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة أكثػػر مػػف الفئػػة األقػػؿ فػػي المسػػتكل الػػكظيفي كسػػبب ذلػػؾ
كاض في أف المستكل الكظيفي العالي لديو المعرفة كاإلطيع األكبر مف بيف المستكيات األخػرل حػكؿ

إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية كادراؾ اىميتيا.

فيمػا اشػارت النتػائا إلػى عػػدـ كجػكد فػركؽ ذات دالػة إحاػػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػػائية (≤ α

 )0.05فػػي حػػكؿ إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ناتجػػة عػػف

المتقي ػرات الديمقرافيػػة األخػػرل كىػػي العمػػر كالجػػنس كسػػنكات الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات
كاإلتااات.

 4.2.6إختبػػػػػار الفرضػػػػػية السادسػػػػػة( :ا يكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات دالػ ػػة إحاػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتكل الدالػ ػػة
اإلحا ػ ػػائية ( )0.05 ≤ αف ػ ػػي إجابػ ػ ػات المبح ػ ػػكثيف ح ػ ػػكؿ معكق ػ ػػات مكاكب ػ ػػة التط ػ ػػكر ف ػ ػػي تكنكلكجي ػ ػػا

المعمكمات كاإلتااات مف منظكر إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة تعػزل
لممتقي ػرات الديمقرافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات
الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات)).

كيشير الجدكؿ رقػـ ( )4.12إلػى قػيـ إختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ( (Fلتحديػد الفػركؽ فػي اسػتجابات

المبحكثيف حكؿ معكقات مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتاػاات مػف منظػكر إسػتراتيجيات
إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة كفقا لممتقيرات الديمقرافيػة (الشخاػية كالكظيفيػة) ،مػع
العمـ بأنو تـ فحص الفركؽ لكؿ متقير ديمقرافي عمى حدة ،كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ:
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جدكؿ رقػـ ( :)4.12قػيـ إختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ( (Fلتحديػد الفػركؽ فػي اسػتجابات المبحػكثيف

ح ػػكؿ معكق ػػات مكاكب ػػة التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات م ػػف منظ ػػكر إس ػػتراتيجيات إدارة
المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.
الرقـ
1

المتغير الديمغرافي
العمر بالسنكات

قيمة إختبار F

مستوى المعنوية

القرار

2

الجنس

0.573

0.451

ا يكجد فركؽ

3

الراتب األساسي بالدينار األردني

0.554

0.647

ا يكجد فركؽ

4

المؤىؿ العممي

1.430

0.241

ا يكجد فركؽ

5

المستكل الكظيفي

0.562

0.642

ا يكجد فركؽ

0.783

0.507

ا يكجد فركؽ

6

سنكات الخبرة في إستخداـ

تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات

0.191

0.902

ا يكجد فركؽ

كيبيف الجدكؿ رقـ ( )4.12عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة اإلحاائية (≤ α

 )0.05في إجابات المبحكثيف حكؿ معكقات مكاكبة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات مػف

منظػػكر إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة ناتج ػػة ع ػػف جمي ػػع المتقيػػرات
الديمقرافيػػة ( العمػػر ،الجػػنس ،ال ارتػػب ،المؤىػػؿ العممػػي ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات) كبالتػػالي كػػاف ىنػػاؾ اتفػػاؽ حػػكؿ أىػػـ المعكقػػات لمكاكبػػة التطػػكر فػػي
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة القػػدس

المفتكحة.

 4.2.7إختبار الفرضية السابعة( :ا يكجد فركؽ ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالػة اإلحاػائية

(  )0.05 ≤ αفي إجابات المبحكثيف حكؿ دكر إدارة المكارد البشرية فػي مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تعػػزل لممتقي ػرات الديمقرافيػػة (الجػػنس،

العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا
المعمكمات كاإلتااات)).

* لاجاب ػة عمػػى الس ػؤاؿ السػػابع مػػف أسػػئمة الد ارسػػة المتعمػػؽ بكجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد
مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية ( )0.05 ≤ αفػػي إجاب ػات المبحػػكثيف حػػكؿ دكر إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي
مكاجي ػػة تح ػػديات التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة تع ػػزل

لممتقيػرات الديمقرافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات
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الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات) ،تػػـ إج ػراء إختبػػار الفرضػػية السػػابعة (ا يكجػػد

فركؽ ذات دالة إحاائية عند مسػتكل الدالػة اإلحاػائية ( )0.05 ≤ αفػي إجابػات المبحػكثيف حػكؿ
دكر إدارة المكارد البشرية في مكاجية تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعػة
القدس المفتكحة تعزل لممتقيرات الديمقرافية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،الراتب الشيرم ،المسػتكل

الكظيفي ،سنكات الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات)) كنتيجػة اإلختبػار تكػكف إجابػة
عمى السؤاؿ السابع.
يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.13إلػػى قػػيـ إختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ( (Fلتحديػػد الفػػركؽ فػػي إجاب ػات

المبحػػػكثيف حػػػكؿ دكر إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية فػ ػػي مكاجيػ ػػة تح ػػديات التط ػػكر فػ ػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات
كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة كفقػػا لممتقي ػرات الديمقرافيػػة (الشخاػػية كالكظيفيػػة) ،مػػع العمػػـ
بأنو تـ فحص الفركؽ لكؿ متقير ديمقرافي عمى حدة ،كالجدكؿ التالي يجمؿ الفرؽ:
جدكؿ رقػـ ( :)4.13قػيـ إختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم ( (Fلتحديػد الفػركؽ فػي اسػتجابات المبحػكثيف

حػكؿ دكر إدارة المػكارد البشػرية فػػي مكاجيػة تحػديات التطػكر فػػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات فػػي
جامعة القدس المفتكحة.
الرقـ
1

المتغير الديمغرافي
العمر بالسنكات

قيمة إختبار  Fمستوى المعنوية

القرار

ا يكجد فركؽ

0.136

0.938

2

الجنس

0.172

0.679

ا يكجد فركؽ

3

الراتب األساسي بالدينار األردني

0.203

0.894

ا يكجد فركؽ

4

المؤىؿ العممي

0.158

0.924

ا يكجد فركؽ

5

المستكل الكظيفي

0.413

0.744

ا يكجد فركؽ

0.435

0.728

ا يكجد فركؽ

6

سنكات الخبرة في إستخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات كاإلتااات

يشػير الجػدكؿ رقػـ ( )4.13إلػى عػػدـ كجػكد فػركؽ ذات دالػة إحاػػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػػائية

( )0.05 ≤ αفػػي إجابػات المبحػػكثيف حػػكؿ دكر إدارة المػكارد البشػرية فػػي مكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ناتجػػة عػػف جميػػع المتقيػرات الديمقرافيػػة

(العمػػر ،الجػػنس ،ال ارتػػب ،المؤىػػؿ العممػػي ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا
المعمكمػػات كاإلتاػػاات) كبالتػػالي كػػاف ىنػػاؾ اتفػػاؽ حػػكؿ كجػػكد دكر إلدارة المػكارد البشػرية فػػي مكاجيػػة
تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.
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كىذه النتيجة تؤكد كذلؾ ما يذكر سابقان خيؿ إختبار الفرضية األكلػى مػف كجػكد دكر إلسػتراتيجيات إدارة

المػكارد البشػرية فػػي مكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس
المفتكحة.
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الفاؿ الخامس
 5.1النتائج
 5.2الستنتاجات
 5.3التوايات

 5.4المقترحات
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الفاؿ الخامس

النتائج وااستنتاجات والتوايات والمقترحات
 5.1النتائج
جػػاءت ىػػذه الد ارسػػة لبيػػاف مكاجيػػة تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة
القدس المفتكحة مف منظكر إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية  ،كقد إجابت الد ارسػة عمػى أسػئمة البحػث

المتمثمة في السؤاؿ الرئيسي "ما ىك دكر إستراتيجيات إدارة المكارد البشػرية فػي مكاجيػة تحػديات التطػكر
في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة" ،كتكامت إلى النتائا التالية:
 5.1.1مناقشة نتائج إختبار أسئمة الدراسة:
 أكا :مناقش ػػة نت ػػائا إختب ػػار السػ ػؤاؿ األكؿ (م ػػا كاق ػػع إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس
المفتكحة) :أشارت نتائا إختبػار ىػذا السػؤاؿ الػى ارتفػاع قيمػة متكسػط اإلجابػة عمػى كاقػع إدارة

المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة حيث بمقت  4.14كىي تعبر عف مستكل إستجابة
عاليػػة ،كذلػػؾ لمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػدكر إدارة المػكارد البشػرية فػػي متابعػػة كراػػد الحضػػكر كالقيػػاب

لممػػكظفيف إلكتركني ػان ككػػذلؾ براػػد كمتابعػػة أراػػدة إجػػازات المػػكظفيف إلكتركني ػان ،مػػف ضػػبط
عممية ااجكر كالركاتب كالمكافاىت حسب سمـ الركاتػب كلقياميػا أيضػان بػاجراءات نيايػة الخدمػة

لمم ػػكظفيف حس ػػب ق ػػانكف الجامع ػػة ،كحفظي ػػا لس ػػجيت الم ػػكظفيف ف ػػي الجامع ػػة بش ػػكؿ كرق ػػي،
كلكجػػكد إتاػػاؿ كتكااػػؿ إلكتركنػػي بػػيف إدارة المػكارد البشػرية كفػػركع كدكائػػر الجامعػػة المختمفػػة
كذلؾ بحسب بيانات جدكؿ رقـ ( )4.1في الفقرات ( )10،1،6،8،4،2عمى التكالي.
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 ثانيان :مناقشة نتائا إختبار السؤاؿ الثاني (ما كاقع إسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات
ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة) :أش ػػارت نت ػػائا إختب ػػار ى ػػذا السػ ػؤاؿ ال ػػى ارتف ػػاع قيم ػػة متكس ػػط
اإلجابػػة عمػػى إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة حيػػث

بمقػػت ( )4.48كالتػػي تعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة عاليػػة جػػدان ضػػمف المقيػػاس المسػػتخدـ فػػي

الدراسة ،كذلؾ لمػا يكجػد فػي جامعػة القػدس المفتكحػة جيػة مسػئكلة عػف اػيانة كتطػكير البنيػة
التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مؤىمة فنيا لمقياـ بذلؾ ،كلحرص إدارة الجامعة عمى
تطػػكير شػػبكة المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،كلكػػكف تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات المسػػتخدمة

فػ ػػي الجامعػ ػػة متطػ ػػكرة ،كلسػ ػػعي إدارة الجامعػ ػػة عمػ ػػى تػ ػػكفير امكانيػ ػػات لضػ ػػماف أمػ ػػف كحمايػ ػػة
المعمكم ػ ػػات ،كلكج ػ ػػكد مكاكبػػ ػػة لمتط ػ ػػكرات التكنكلكجي ػ ػػة ف ػ ػػي إس ػ ػػتخداـ تكنكلكجي ػ ػػا المعمكمػػ ػػات
كاإلتا ػ ػػاات م ػ ػػف قب ػ ػػؿ اإلدارة ،كك ػ ػػكف الا ػ ػػيحيات المعط ػ ػػاة لمرك ػ ػػز تكنكلكجي ػ ػػا المعمكم ػ ػػات
كاإلتااات في الييكؿ التنظيمي لمجامعة تساعده عمى القياـ بأعمالو دكف ككػذلؾ سػعي إدارة

الجامعػػة عمػػى تػػكفير أجي ػزة كانظمػػة داعمػػة لممعمكمػػات كالبيانػػات ضػػمانان لعػػدـ فقػػدانيا ،كفػػي

تػػكفير اإلدارة العميػػا الػػدعـ المػػالي إلسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي الجامعػػة،

حيث كقعت متكسطات إجابات جميع األسئمة التسع بيف ( 4.39ك  )4.59كىي متكسطات
عالية جدان ضمف المقياس المستخدـ في الدراسة ،كذلؾ بحسب بيانات جدكؿ رقـ (.)4.2

 ثالث ػ ػان :مناقشػػػة نتػ ػػائا إختبػػػار الس ػ ػؤاؿ الثالػ ػػث (مػ ػػا ىػػػي التح ػػديات فػػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات
كاإلتاػػاات التػػي تكاجييػػا إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة) :أشػػارت نتػػائا

إختبػػار ىػػذا السػؤاؿ الػػى متكسػػط إجابػػة بمػػح ( )3.2كالػػذم يعبػػر عػػف مسػػتكل إسػػتجابة متكسػػط
ضمف المقياس المستخدـ في الدراسة ،حيث أشارت نتائا إختبار ىذا السؤاؿ إلى كجكد بعػض
التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات التي تكاجييا إدارة المػكارد البشػرية فػي جامعػة

القػػدس المفتكحػػة المتمثمػػة فػػي كػػكف التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات يػػؤدم إلػػى
تزايد الضقكط عمى إدارة المكارد البشرية لمكاكبة ىذه التطكرات بادخاليا إلػى أنظمتيػا الحاليػة،

كمػػا يػػؤدم التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات إلػػى زيػػادة التكػػاليؼ الماليػػة ،كيػػؤدم
التطكر في تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات كػذلؾ إلػى التقييػر فػي شػاحمي بعػض الكظػائؼ

اإلداري ػ ػة ،كألف محدكديػ ػػة اامكانػ ػػات الماديػػػة إلدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية ت ػػؤخر الكفػ ػػاء بمتطمبػ ػػات

التط ػػكر الحاا ػػؿ ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ،كذل ػػؾ بحس ػػب بيان ػػات ج ػػدكؿ رق ػػـ

( )4.3في الفقرات ( )4،3،2،1عمى التكالي.
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 رابع ػان :مناقشػػة نتػػائا إختبػػار الس ػؤاؿ ال اربػػع (مػػا ىػػي إسػػتراتيجيات الم ػكارد البش ػرية المتبعػػة فػػي

جامعػػة القػػدس المفتكحػػة) :أشػػارت نتػػائا إختبػػار ىػػذا السػؤاؿ إلػػى ارتفػػاع قيمػػة متكسػػط اإلجابػة

عم ػػى إس ػػتراتيجيات المػ ػكارد البشػ ػرية المتبع ػػة ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة ،حي ػػث بمق ػػت قيم ػػة

متكسػػط اإلجاب ػة عمػػى ىػػذا الس ػؤاؿ ( )3.92كىػػي قيمػػة عاليػػة ضػػمف المقيػػاس المسػػتخدـ فػػي

الدراسة ،كما بينت الردكد أف جامعة القدس المفتكحػة تتبػع اسػتراتيجية الػتعمـ كالتػدريب كالتنميػة
اسػػتراتيجية تكػػكبف المػكارد البشػرية (تحميػػؿ األعمػػاؿ ،تاػػميـ المػكارد البشػرية ،تخطػػيط المػكارد

البش ػ ػرية ،كاختيػ ػػار كتكظيػ ػػؼ كاسػ ػػتقطاب الم ػ ػكارد البش ػ ػرية) كاسػ ػػتراتيجية تقػ ػػدير مسػ ػػتكل األداء
كاسػػتراتيجية عيقػػات العمػػؿ كاسػػتراتيجية كيفيػػة كمسػػار الترقػػي بمسػػتكل إسػػتجابة عاليػػة كعاليػػة

جدان ،كذلؾ كما أشارت البيانات في جدكؿ رقـ (.)4.4

 خامسػ ػان :مناقش ػػة نت ػػائا إختب ػػار السػ ػؤاؿ الخ ػػامس (م ػػا ى ػػي المعكق ػػات ف ػػي مكاكب ػػة التط ػػكر ف ػػي
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية فػػي جامعػػة

القػػدس المفتكحػػة) :أشػػارت نتػػائا إختبػػار ىػػذا الس ػؤاؿ إلػػى كجػػكد بعػػض المعكقػػات فػػي مكاكبػػة
التطكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات مػف منظػكر إسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية
في جامعة القدس المفتكحة خااة فيما يتعمػؽ بضػعؼ اإلمكانػات الماديػة لمجامعػة فػي متابعػة
التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات كعدـ كجكد تطكير لسياسات ااختيار كالتعيػيف

فػػي إدارة المػكارد البشػرية بمػػا يػػتيءـ كالتطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،ثػػـ عػػدـ
اإلىتمػاـ بتطبيػػؽ إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية ثػػـ كجػكد ضػػعؼ فػػي الػػكعي عمػػى ضػػركرة
مكاجيػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات كمػػا أشػػارت البيانػػات فػػي جػػدكؿ رقػػـ

( )4.5في الفقرات  4،3،2،1عمى التكالي.
 5.1.2مناقشة نتائج إختبار فرضيات الدراسة:

 أكا :مناقشػػة نتػػائا إختبػػار الفرضػػية األكلػػى( :ا يكجػػد دكر اسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية
فػ ػػي مكاجيػ ػػة تحػ ػػديات التطػ ػػكر فػ ػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات كاإلتاػ ػػاات فػ ػػي جامعػ ػػة القػ ػػدس
المفتكحة).

تشير نتػائا معامػؿ إرتبػاط بيرسػكف كمػا فػي الجػدكؿ رقػـ ( )4.6إلػى كجػكد عيقػة إيجابيػة بػيف

التحػ ػ ػػديات فػ ػ ػػي تكنكلكجيػ ػ ػػا المعمكمػ ػ ػػات كاإلتاػ ػ ػػاات التػ ػ ػػي تكاجييػ ػ ػػا إدارة الم ػ ػ ػكارد البش ػ ػ ػرية
كاستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة فػي جامعػة القػدس المفتكحػة كلكػف ليسػت ذات دالػة

إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية ( ،)0.05 ≤ αفػػتـ إضػػافة معكقػػات مكاكبػػة التطػػكر
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فػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية كمتقيػػر

ضػابط مػػف خػػيؿ معامػؿ إنحػػدار إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية المتبعػػة فػي جامعػػة القػػدس
المفتكح ػ ػػة كمعكق ػ ػػات مكاكب ػ ػػة التط ػ ػػكر ف ػ ػػي تكنكلكجي ػ ػػا المعمكم ػ ػػات كاإلتا ػ ػػاات م ػ ػػف منظ ػ ػػكر
إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية كمتقيػ ػرات مس ػػتقمة ،كالتح ػػديات ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات

كاإلتااات التي تكاجييا إدارة المػكارد البشػرية كمتقيػر تػابع ،فتبػيف بػأف ىنػاؾ تػأثير ذك دالػة
إحا ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدال ػػة اإلحا ػػائية ( )0.05 ≤ αإلس ػػتراتيجيات المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي
مكاجية تحديات التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.

كيشير الجدكؿ رقـ ( )4.7إلى قيـ معاميت اإلنحدار لممتقيرات المستقمة عمى المتقيػر التػابع،
كتؤكػػد كجػػكد إرتبػػاط بػػيف التحػػديات فػػي التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات التػػي
تكاجييػػا إدارة المػ ػكارد البش ػرية كاس ػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البشػػرية المتبعػػة ف ػػي جامعػػة الق ػػدس

المفتكحػػة بقػػيـ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية ( ،)0.05 ≤ αكاعتمػػادان
عم ػ ػػى ى ػ ػػذه النت ػ ػػائا يمك ػ ػػف رف ػ ػػض الفرض ػ ػػية الا ػ ػػفرية كقب ػ ػػكؿ الفرض ػ ػػية البديم ػ ػػة بكج ػ ػػكد دكر

اس ػ ػػتراتيجيات المػ ػ ػكارد البشػ ػ ػرية ف ػ ػػي مكاجي ػ ػػة تح ػ ػػديات التط ػ ػػكر ف ػ ػػي تكنكلكجي ػ ػػا المعمكم ػ ػػات
كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.

ككما يشير الجدكؿ رقػـ ( ،)4.7فقػد بمػح معامػؿ اإلرتبػاط المتعػدد ( )Rبػيف المتقيػرات المسػتقمة
كالمتقير التابع  %67مما يعني كجكد إرتباط قكم بيف ىذه المتقي ارت ،كما بمح معامػؿ التحديػد

المعدؿ ( %43.4 )Adjusted R Squareمما يعنػي أف المتقيػريف المسػتقميف (اسػتراتيجيات
إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة كمعكقات مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا

المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات م ػػف منظ ػػكر إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية) يفسػ ػراف م ػػا نس ػػبتو
 %43.4م ػػف المتقي ػػر الت ػػابع (التح ػػديات ف ػػي تط ػػكر تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات الت ػػي
تكاجييا إدارة المكارد البشرية) ،كىذه نسبة تعتبر مقبكلة كذلؾ لكجكد متقيرات أخرل ذات تأثير

عمى المتقير التابع ،كبمعنى آخر أف التقيػر فػي المتقيػرات المسػتقمة يفسػر مػا نسػبتو %43.4

مف التقير في المتقير التابع.

 ثانيان :مناقشة نتائا إختبار الفرضػية الثانيػة( :ا يكجػد فػركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل
الدالػػة اإلحاػػائية ( )0.05 ≤ αفػػي إجاب ػات المبحػػكثيف حػػكؿ كاقػػع إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي
جامعػة القػدس المفتكحػة تعػزل لممتقيػرات الديمقرافيػة (الجػنس ،العمػر ،المؤىػؿ العممػي ،ال ارتػب

الشيرم ،المسػتكل الػكظيفي ،سػنكات الخبػرة فػي إسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات)):

أشارت نتائا إختبار الفرضية الثانية إلى كجكد فركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة
235

اإلحاػػائية ( )0.05 ≤ αفػػي إجاب ػات المبحػػكثيف حػػكؿ كاقػػع إدارة المػكارد البش ػرية فػػي جامعػػة

القدس المفتكحة ناتجة عف متقير الراتب األساسي كانت لاال فئة الراتب (أعمى مف )900
عمى حساب فئة الراتب ( ،)900-701كعف متقير المؤىؿ العممي لاال فئة المؤىؿ العممػي

(بكالكريكس ،ماجيستير ،دكتكراة) عمى حسػاب فئػة المؤىػؿ العممػي (دبمػكـ كميػة مجتمػع) ،كعػف

متقيػػر المسػػتكل الػػكظيفي لاػػال فئػػة المسػػتكل الػػكظيفي (مػػدير دائ ػرة/فػػرع) عمػػى حسػػاب فئػػة
المستكل الكظيفي (مكظؼ إدارم) ،كذلؾ كما يشػير الجػدكؿ رقػـ ( ،)4.8ممػا يعنػي أف الفئػات

األعمى راتبان تدرؾ كاقػع إدارة المػكارد البشػرية فػي جامعػة القػدس المفتكحػة أكثػر مػف الفئػة األقػؿ
راتبػان ،ككػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لمتقيػػرم المؤىػػؿ العممػػي كالمسػػتكل الػػكظيفي ،فيمػػا أشػػارت النتػػائا

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية ناتجة عف المتقيرات الديمقرافية األخرل.

 ثالثاً :مناقشة نتائا إختبار الفرضية الثالثة ( :ا يكجد فركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل
الدالػ ػػة اإلحاػ ػػائية ( )0.05 ≤ αفػ ػػي إجاب ػ ػات المبحػ ػػكثيف حػ ػػكؿ كاقػ ػػع إسػ ػػتخداـ تكنكلكجي ػ ػػا

المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة تع ػػزل لممتقيػ ػرات الديمقرافي ػػة (الج ػػنس،

العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات الخبػرة فػػي إسػػتخداـ
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات)) :أشػػارت نتػػائا إختبػػار الفرضػػية الثالثػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ

ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة اإلحاػػائية ( )0.05 ≤ αفػػي إجاب ػات المبحػػكثيف
حػكؿ كاقػػع إسػػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػي جامعػػة القػػدس المفتكحػة ناتجػػة عػػف

متقير الراتب األساسي لاال فئة ال ارتػب (أعمػى مػف  )900عمػى حسػاب فئػة ال ارتػب (-501
 ،)700كع ػػف متقي ػػر المؤى ػػؿ العمم ػػي لا ػػال فئ ػػة المؤى ػػؿ العمم ػػي (بك ػػالكريكس ،ماجيس ػػتير،
دكتكراة) عمى حساب فئة المؤىؿ العممػي (دبمػكـ كميػة مجتمػع) ،كعػف متقيػر المسػتكل الػكظيفي

لاػػال فئػػة المسػػتكل الػػكظيفي (مػػدير دائػرة/فػػرع ،مسػػاعد إدارم أك أكػػاديمي ،رئػػيس قسػػـ) عمػػى
حسػػاب فئػػة المسػػتكل الػػكظيفي (مكظػػؼ إدارم) ،كذلػػؾ كمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ( ،)4.9ممػػا

يعني أف الفئات األعمى فػي ال ارتػب تػدرؾ كاقػع إسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات فػي
جامعة القدس المفتكحة أكثر مف الفئة األقؿ في الراتب ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتقيػرم المؤىػؿ

العممػػي كالمسػػتكل الػػكظيفي ،فيمػػا أشػػارت النتػػائا إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية
ناتجة عف المتقيرات الديمقرافية األخرل .فيما أشارت النتائا إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات دالػة

إحاائية ناتجة عف المتقيرات الديمقرافية األخرل.
 رابعان :مناقشة نتائا إختبار الفرضية الرابعة( :ا يكجد فػركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل
الدالػ ػػة اإلحا ػ ػػائية ( )0.05 ≤ αف ػ ػػي إجابػ ػػات المبح ػ ػػكثيف ح ػ ػػكؿ التحػ ػػديات ف ػ ػػي تكنكلكجي ػ ػػا
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المعمكمػػات كاإلتاػػاات التػػي تكاجييػػا إدارة المػكارد البشػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تعػػزل

لممتقيػرات الديمقرافيػة (الجػنس ،العمػر ،المؤىػؿ العممػي ،ال ارتػب الشػيرم ،المسػتكل الػكظيفي،

سػػنكات الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات)) ،يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ()4.10
إلى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات دالػة إحاػائية عنػد مسػتكل الدالػة اإلحاػائية ( )0.05 ≤ αفػي
إجابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ التحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات التػػي تكاجييػػا إدارة

المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة تعزل لممتقيرات الديمقرافية المذككرة أعيه.
 خامس ػان :مناقشػػة نتػػائا إختبػػار الفرضػػية الخامسػػة( :ا يكجػػد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد
مسػػتكل الدالػػة اإلحا ػػائية ( )0.05 ≤ αفػػي إجابػ ػات المبحػػكثيف ح ػػكؿ إسػػتراتيجيات المػ ػكارد

البش ػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تعػػزل لممتقي ػرات الديمقرافيػػة (الجػػنس ،العمػػر،

المؤىػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم ،المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات الخبػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا
المعمكمػات كاإلتاػاات)) :يبػػيف الجػدكؿ رقػػـ ( )4.11كجػكد فػركؽ ذات دالػػة إحاػائية عنػػد
مس ػػتكل الدال ػػة اإلحا ػػائية ( )0.05 ≤ αفػ ػػي إجاب ػػات المبح ػػكثيف ح ػػكؿ إسػ ػػتراتيجيات إدارة
المكارد البشرية المتبعة فػي جامعػة القػدس المفتكحػة ناتجػة عػف متقيػر ال ارتػب األساسػي لاػال

فئ ػػة ال ارت ػػب (أعم ػػى م ػػف  )900عم ػػى حس ػػاب فئ ػػة ال ارت ػػب ( )900-701كع ػػف متقي ػػر المؤى ػػؿ
العممػػي لاػػال فئػػة المؤىػػؿ العممػػي (دكتػػكراة) عمػػى حسػػاب فئػػة المؤىػػؿ العممػػي (دبمػػكـ كميػػة

مجتم ػػع ،بك ػػالكريكس) كع ػػف متقي ػػر المس ػػتكل ال ػػكظيفي لا ػػال فئ ػػة المس ػػتكل ال ػػكظيفي (م ػػدير

دائرة/فرع ،مساعد إدارم أك أكاديمي) عمى حساب فئة المستكل الكظيفي (مكظؼ إدارم) ،مما
يعني إف الفئات األعمى في المستكل الػكظيفي تػدرؾ إسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية المتبعػة

في جامعة القدس المفتكحة أكثر مػف الفئػة األقػؿ فػي المسػتكل الػكظيفي ،ككػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة

لمتقيرم المؤىؿ العممي كالراتب ،فيما اشارت النتائا إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية
ناتجة عف المتقيرات الديمقرافية األخرل.
 سادس ػان :مناقشػػة نتػػائا إختبػػار الفرضػػية السادسػػة( :ا يكجػػد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد
مستكل الدالة اإلحاائية ( )0.05 ≤ αفي إجابات المبحكثيف حكؿ معكقات مكاكبػة التطػكر

ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات م ػػف منظ ػػكر إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي
جامعة القػدس المفتكحػة تعػزل لممتقيػرات الديمقرافيػة (الجػنس ،العمػر ،المؤىػؿ العممػي ،ال ارتػب

الشيرم ،المستكل الكظيفي ،سنكات الخبػرة فػي إسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات))،
يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.12إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكل الدالػػة

اإلحاائية ( )0.05 ≤ αفي إجابات المبحكثيف حػكؿ معكقػات مكاكبػة التطػكر فػي تكنكلكجيػا
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المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات م ػػف منظ ػػكر إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػػرية ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس

المفتكحػػة تعػػزل لممتقي ػرات الديمقرافيػػة المػػذككرة أعػػيه ،كمػػا كأشػػارت نتػػائا اإلختبػػار المتعمقػػة
بمعكقات مكاكبة التطكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات مػف منظػكر إسػتراتيجيات إدارة

المػ ػكارد البشػ ػرية بكج ػػكد أث ػػر ق ػػكم لي ػػا ف ػػي زي ػػادة تح ػػديات التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات
كاإلتااات مما يقمؿ أثر إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في مكاجية ىذه التحديات.

 س ػػابعان :مناقش ػػة نت ػػائا إختب ػػار الفرض ػػية الس ػػابعة( :ا يكج ػػد ف ػػركؽ ذات دال ػػة إحا ػػائية عن ػػد
مسػ ػػتكل الدالػ ػػة اإلحاػ ػػائية ( )0.05 ≤ αفػ ػػي إجاب ػ ػات المبحػ ػػكثيف حػ ػػكؿ دكر إدارة الم ػ ػكارد

البشرية في مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات فػي جامعػة القػدس
المفتكحػػة تعػػزل لممتقيػرات الديمقرافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ال ارتػػب الشػػيرم،

المسػػتكل الػػكظيفي ،سػػنكات الخب ػرة فػػي إسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات)) .يشػػير

الجدكؿ رقـ ( )4.13إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحاائية عند مستكل الدالة اإلحاائية
( )0.05 ≤ αف ػػي إجابػ ػات المبح ػػكثيف ح ػػكؿ دكر إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي مكاجي ػػة تح ػػديات
التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ناتجػػة عػػف جميػػع
المتقيرات الديمقرافية المذككرة أعيه.

 -5.2ااستنتاجات
بناء عمى نتائج ىذه الدراسة يمكف الخروج بااستنتاجات التالية:
ً
يمث ػػؿ الج ػػدكؿ رق ػػـ ( )5.1ممخ ػػص نت ػػائا إجاب ػػات أفػ ػراد الد ارس ػػة تج ػػاه األس ػػئمة الخاا ػػة بمح ػػاكر أداة

الدراسة ،كباإلعتماد عمى البيانات فيو يمكف الخركج بالتكايات الخمس التالية:
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جدوؿ رقـ ( :)5.1ممخص نتائا إجابات أفراد الدراسة تجاه األسئمة الخااة بمحاكر أداة الدراسة.
متكسط

مستكل

اإلجابة

اإلستجابة

1

كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة

4.14

عالي

2

كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة

4.48

عالي جدان

3

التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات التي تكاجييا إدارة المكارد

3.2

متكسط

3.92

عالي

2.47

ضعيؼ

الرقـ

4
5

محكر الدراسة

البشرية في جامعة القدس المفتكحة
استراتيجيات المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة
معكقات مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف منظكر
إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة

 5.2.1أظيػػرت النتػػائا – ككمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ( -)5.1كجػػكد اتفػػاؽ فػػي إجاب ػات المبحػػكثيف
حكؿ كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة مما يعني كجكد إدراؾ لدل المكظفيف في
مجتمػػع الد ارسػػة حػػكؿ نظػػاـ كأىميػػة كرسػػالة إدارة المػكارد البشػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ،كىػػذا

يػ ػػدؿ عمػ ػػى كضػ ػػكح رؤيػ ػػة كرسػ ػػالة إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية لممبحػ ػػكثيف بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ ،كمػ ػػا اف الطػ ػػرؽ
المستخدمة لمتعريؼ بإدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة كافية كتؤدم القرض منيا.
 5.2.2أظيػػرت النتػػائا – ككمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ( -)5.1كجػػكد اتفػػاؽ فػػي إجاب ػات المبحػػكثيف

حكؿ إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة ،مما يعني كجػكد إدراؾ

لدل المكظفيف فػي مجتمػع الد ارسػة حػكؿ أىميػة كاسػتخدامات تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات فػي
جامعة القدس المفتكحة كبذلؾ ييستنتا أف ىذا اإلدراؾ يعني كجكد أجكاء عامػة لػدل المػكظفيف حػكؿ
أىمية كاستخدامات تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة ممػا يعطػي مؤشػ انر

إيجابيػان بمركنػػة التعامػػؿ مػػع العػػامميف فػػي أم إجػراء يعنػػييـ قػػد يتخػػذ فػػي مكاجيػػة تحػػديات تكنكلكجيػػا
المعمكمات كاإلتااات.

 5.2.3أظيػػرت النتػػائا– ككمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ( -)5.1كجػػكد اتفػػاؽ فػػي إجاب ػات المبحػػكثيف

حػػكؿ أىػػـ التحػػديات فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات التػػي تكاجييػػا إدارة المػكارد البشػرية فػػي
جامعػة القػدس المفتكحػة المتمثمػة فػي أف التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات يػؤدم إلػى
تزايد الضقكط عمى إدارة المكارد البشرية لمكاكبة ىذه التطكرات بادخاليػا إلػى انظمتيػا الحاليػة ككمػا

يؤدم ىذا التطكر إلى زيػادة التكػاليؼ ،كالػى التقييػر المتكقػع فػي شػاحمي بعػض الكظػائؼ اإلداريػة،
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كألف محدكدية اامكانات المادية إلدارة المكارد البشرية تؤخر الكفاء بمتطمبات التطكر الحااػؿ فػي
تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات ،كاتس ػػاع الفج ػػكة م ػػع الكق ػػت ب ػػيف إحتياج ػػات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية كالتط ػػكر

السريع في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات ،نستنتا مف ىذا بأف فئة المبحكثيف تشعر بكجكد ىذه

التحػػديات كقػػد تمػػس الػػبعض مػػنيـ ،ممػػا يعنػػي ضػػركرة العمػػؿ مػػف قبػػؿ اادارة عمػػى مكاجيػػة ىػػذه
التحديات مف خيؿ ما تؤدم إليو نتائا إختبار استراتيجيات ادارة المكارد البشرية.

 5.2.4أظيػػرت النتػػائا– ككمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ( -)5.1كجػػكد اتفػػاؽ فػػي إجاب ػات المبحػػكثيف
حكؿ دكر إستراتيجيات المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة في مكاجية التحديات فػي
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،كبػػذلؾ نسػػتنتا كجػػكد ثقافػػة عامػػة لػػدل المبحػػكثيف ككعػػي عمػػى

الطريقػػة المناسػػبة لمكاجيػػة التحػػديات المػػذككرة فػػي الفق ػرة السػػابقة بأىميػػة دكر إسػػتراتيجيات الم ػكارد
البش ػ ػرية المتبعػ ػػة فػ ػػي جامعػ ػػة القػ ػػدس المفتكحػ ػػة فػ ػػي مكاجيػ ػػة التحػ ػػديات فػ ػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات
كاإلتااات مما يساعد في نجاح مكاجية التحديات باكرة كافية.

 5.2.5أظيػػرت النتػػائا – ككمػػا يشػػير الجػػدكؿ رقػػـ ( -)5.1كجػػكد اتفػػاؽ فػػي إجاب ػات المبحػػكثيف

حػػكؿ أىػػـ معكقػػات مكاكبػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات
إدارة المكارد البشرية في جامعػة القػدس المفتكحػة ،كالمتمثمػة فػي ضػعؼ اإلمكانػات الماديػة لمجامعػة
فػػي متابعػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كعػػدـ كجػكد تطػػكير لسياسػػات ااختيػػار كالتعيػػيف فػػي

إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية بم ػػا ي ػػتيءـ كالتط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات كع ػػدـ اإلىتم ػػاـ
بتطبيػػؽ إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية ككجػػكد ضػػعؼ فػػي الػػكعي عمػػى ضػػركرة مكاجيػػة التطػػكر

فػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،نسػتنتا مػػف ىػػذا اإلجمػػاع كضػكح العقبػػات ،كالتػػي قػػد يعػػاني
منيػػا بعػػض المبحػػكثيف ،التػػي تكاجػػو مكاكبػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات كبالتػػالي
كضكح العيج ليا.

 5.2.6تبيف كجكد قاسـ مشترؾ لاال الفئات األعمى لممتقيرات الديمقرافيػة التاليػة كمػا يشػير ليػا

جدكؿ رقـ (:)5.2

23:

جدكؿ رقـ ( :)5.2ممخص نتائا إختبار تحميؿ التبايف األحادم ( (Fلتحديد الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ محاكر الدراسة.
معكقات مكاكبة

محاور الدراسة
كاقع إستخداـ
كاقع إدارة المكارد البشرية
في جامعة القدس

المتغير الديمغرافي

المفتكحة

تكنكلكجيا
المعمكمات
كاإلتااات في
جامعة القدس
المفتكحة

التطكر في

التحديات في تكنكلكجيا
المعمكمات كاإلتااات
التي تكاجييا إدارة

المكارد البشرية في
جامعة القدس المفتكحة

إستراتيجيات إدارة
المكارد البشرية
المتبعة في جامعة
القدس المفتكحة

تكنكلكجيا

دكر إستراتيجيات إدارة المكارد

المعمكمات

البشرية في مكاجية تحديات

كاإلتااات مف

التطكر في تكنكلكجيا

منظكر إستراتيجيات

المعمكمات كاإلتااات في

إدارة المكارد

جامعة القدس المفتكحة

البشرية في جامعة
القدس المفتكحة

العمر بالسنوات

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

الجنس

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

يكجد فركؽ

يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

المؤىؿ العممي

يكجد فركؽ

يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

المستوى الوظيفي

يكجد فركؽ

يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

الراتب األساسي بالدينار
األردني

سنوات الخبرة في

إستخداـ تكنولوجيا

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

المعمومات والتااات
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ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

ا يكجد فركؽ

 5.2.6.1الفئات األعمػى راتبػان تػدرؾ كاقػع إدارة المػكارد البشػرية كاسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية

المتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة كاسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات أكثػػر مػػف الفئػػات
األدنى راتبان.
 5.2.6.2الفئػػات األعمػػى مػػؤىين عمميػان تػػدرؾ كاقػػع إدارة المػكارد البشػرية كاسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد

البشػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة كاسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات أكثػػر مػػف
الفئات األدنى مؤىين عمميان.

 5.2.6.3الفئات األعمى في المستكل الكظيفي تدرؾ كاقع إدارة المكارد البشرية كاسػتراتيجيات إدارة

المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات أكثر
مف الفئات األدنى في المستكل الكظيفي.
كممػػا يمفػػت النظػػر بػػأف المسػػتكيات الػػدنيا مػػف الفئػػات ذات المتقي ػرات الديمقرافيػػة (ال ارتػػب كالمؤىػػؿ

العممػػي كالمسػػتكل الػػكظيفي) لػػدييا ضػػعؼ فػػي إدراؾ كاقػػع إدارة الم ػكارد البش ػرية كاسػػتراتيجيات إدارة

الم ػكارد البش ػرية المتبعػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة كاسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات،
نستتنا مف ذلؾ بأف ىذه الفئات ينقايا براما التكعية كالتعمـ التنظيمي عمى أىمية ىذه اامكر.
 5.2.7إف تػػأثير معكقػػات مكاكبػػة التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات كبيػػر فػػي زيػػادة
تحػػديات التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات ،ممػػا يقمػػؿ أثػػر إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد

البشرية في مكاجية ىذه التحديات ،نستنتا مف ذلؾ أف ليذه المعكقات تأثير سمبي أكبر مف المتكقع
–كم ػػا دل ػػت عمي ػػو نت ػػائا معام ػػؿ اإلنح ػػدار المتع ػػدد ف ػػي ج ػػدكؿ رق ػػـ ( -)4.7كتح ػ ٌػد م ػػف أث ػػر كدكر
إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية في مكاجية ىذه التحديات.
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 5.3التوايات.
بناء عمى ااستنتاجات التي تـ الخروج بيا مف ىذه الدراسة يمكف وضع التوايات التالية:
ً
 5.3.1العمؿ عمى الحد مف معكقات مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف خيؿ:
 5.3.1.1كضػػع الخطػػط كالب ػراما التػػي مػػف شػػأنيا تقكيػػة الم ػكارد الماليػػة عػػف طريػػؽ زيػػادة اإلي ػرادات
المحمية كعدـ اإلعتماد عمى المن كالمساعدات الخارجيػة فػي متابعػة التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات

كاإلتااات.

 5.3.1.2العمؿ عمى تطكير سياسات ااختيار كالتعييف فػي إدارة المػكارد البشػرية بمػا يػتيءـ كالتطػكر

في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

 5.3.1.3اإلىتماـ بتطبيؽ إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية.
 5.3.1.4تبنػ ػػي ب ػ ػراما كخطػ ػػط عمميػ ػػة لرفػ ػػع الػ ػػكعي عمػ ػػى ضػ ػػركرة مكاجيػ ػػة التطػ ػػكر فػ ػػي تكنكلكجيػ ػػا

المعمكمات كاإلتااات لدل العامميف.

 5.3.2العمؿ عمى الحد مف التحديات البارزة في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات التي تكاجييا إدارة

المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة مف خيؿ:

 5.3.2.1ضػػركرة تػػكفير الػػدعـ المػػادم كالبشػػرم الكػػافييف إلدارة الم ػكارد البش ػرية لتمكينيػػا مػػف إدخػػاؿ

التطكرات الحاامة في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات إلى أنظمتيا الحالية.

 6.4.3.3عم ػػؿ د ارس ػػات مالي ػػة كد ارس ػػات ج ػػدكل تخ ػػص خط ػػط كأى ػػداؼ كرس ػػالة إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية

لمدالة عمى ضركرة زيادة حاة المكارد البشرية مف الميزانية العامة لمجامعة.

 5.3.2.3تقػػديـ إحاػػائيات عػػف اآلثػػار السػػمبية لتػػدكير العػػامميف بنسػػبة عاليػػة بػػيف الكظػػائؼ اقنػػاع
اإلدارة العميا لمميؿ إلى الثبات في شاحمي الكظائؼ اإلدارية كالعمؿ عمى تأىيميـ بدان مف تقييرىـ.
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 5.3.2.4العمؿ عمى تقمػيص الفجػكة مػع الكقػت بػيف إحتياجػات إدارة المػكارد البشػرية كالتطػكر السػريع

ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات م ػػف خ ػػيؿ مكاكب ػػة التط ػػكر ال ػػدائـ ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات
كاإلتاػػاات عػػف طريػػؽ تفعيػػؿ إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية كاإلىتمػػاـ بالتػػدريب المينػػي المسػػتمر

كاعتماد سياسة اابتعاث لمخارج.

 5.3.3ىناؾ ضركرة لزيادة اإلىتماـ بتكعية كتحفيز فئات العػامميف فػي المسػتكيات الػدنيا مػف كػؿ مػف
المػػؤىيت العمميػػة كالمسػػتكيات الكظيفيػػة كالركاتػػب األساسػػية لرفػػع إدراكيػػـ بكاقػػع إدارة الم ػكارد البش ػرية

كبكاق ػػع إس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية المتبع ػػة ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة كاس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا

المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات لم ػػا ظي ػػر ل ػػدييـ م ػػف ض ػػعؼ ف ػػي إدراؾ كاق ػػع كمميػ ػزات إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية
كاسػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية المتبعػة فػي جامعػة القػدس المفتكحػة كاسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات
كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.
 5.3.4إعادة النظػر فػي تكاػيؼ بعػض الكظػائؼ ذات العيقػة بػإدارة المػكارد البشػرية كبالمكااػفات
كالمؤىيت بمف يشقميا ،كتركيزىا عمى ميارات التعامؿ مع تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

 5.3.5تبني معايير عالية كمرنة لألداء عند اختيػار العػامميف سػكاء فػي الجامعػة أك فػي إدارة المػكارد

البشرية لتتمكف مف مكاكبة التحكات سريعة التقيير.

 5.3.6زيادة اإلىتماـ باستراتيجيات المػكارد البشػرية التاليػة لػدكرىا فػي مكاجيػة التحػديات التػي تكاجػو
جامعة القدس المفتكحة كلما ليا مف أثر مباشر عمى اتجاىات ككعي العامميف:

 5.3.6.1إستراتيجية التعمـ كالتدريب المستمر ،فعمى إدارة المكارد البشرية أف تضع بػراما لتقػدير أداء
الع ػػامميف مبني ػػة عم ػػى د ارس ػػات عممي ػػة كخبػ ػرات عممي ػػة تمكني ػػا م ػػف التق ػػدير الا ػػحي ألداء الع ػػامميف،
كالكقػػكؼ بشػػكؿ دقيػػؽ عمػػى مسػػتكياتيـ الحقيقيػػة ،كالتػػي تبنػػى عمػػى أساسػػيا إسػػتراتيجية الػػتعمـ كالتػػدريب

كالتنمية.

 5.3.6.2إستراتيجية التنمية البشرية كرفع الكفاءات كتطكيرىا.
 5.3.6.3إستراتيجية مسار الترقية داخؿ المنظمة ،فمف مياـ إدارة المكارد البشرية أف تامـ البػراما
كالنظـ التعميمية لتثقيؼ العامميف فػي المنظمػة ،كاطيعيػـ عمػى كػؿ جديػد يتعمػؽ بمجػاؿ عمميػـ ،فضػي
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عػػف تاػػميـ ب ػراما التنميػػة المسػػتمرة لتأىيػػؿ العػػامميف كجعميػػـ مسػػتعديف ألداء ميػػاـ كأعمػػاؿ ككظػػائؼ

المستقبؿ.

5.4

مقترحات لمباحث

بناء عمى النتائج والتوايات أعاله يتقدـ الباحث بالمقترحات التالية:
ً
أكا-عمػػؿ د ارسػػات خااػػة ت ػربط اسػػتراتيجيات التػػدريب كالتعمػػيـ التنظيمػػي فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة
بالتحديات المستقبمية التي تكاجو الجامعة كمنيا تحدم تطكر التكنكلكجيا ،لما تبػيف مػف النتػائا أف ليػذه

ااستراتيجيات دكر كبير في تعميـ كتبني رؤية كرسالة المنظمة عمػى العػامميف ،األمػر الػذم يسػاىـ فػي
مكاجية التحديات التي تكاجو المنظمات كافة.
ثانيان -مراجعة كتطكير القكانيف كالتشريعات كاألنظمة كالسياسات العامة بخاكص عمميات ااختيار
كالتعييف كالتكظيؼ كااستقطاب كالمكافآت المادية كالمعنكية كالحكافز ،لجمب كاختيار المكظفيف

المؤىميف القادريف عمى مكاجية التحديات التكنكلكجية المستقبمية المحتممة لجامعة القدس المفتكحة،
كمف ىذه التحديات عدـ قدرة الكثير مف المكظفيف عمى الفيـ كالتعامؿ مع التقنيات الحديثة ،كالتطكر
حير المتجانس في تكفر كاستخدامات تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف حيث البنية المادية

كالبرمجية سكاء داخؿ الدائرة نفسيا ،أك بيف الدكائر المختمفة داخؿ المؤسسة ،كحاجة إدخاؿ تكنكلكجيا

المعمكمات كمتابعة تطكرىا المتسارع الى إمكانيات مادية كبيرة تفكؽ قدرة المؤسسة عمى مكاكبتيا،
باإلضافة الى التحديات المذككرة سابقان في افحة .54

ثالث ػان -إعطػػاء اإلمكانيػػة إلدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي أف تسػػاىـ فػػي خمػػؽ مي ػزة تنافسػػية لجامعػػة القػػدس

المفتكحة مف خيؿ عمميػة اإلدارة اإلسػتراتيجية كمػا يػرتبط بيػا مػف قضػايا تتعمػؽ بػالمكارد البشػرية كذلػؾ
عف طريؽ اقتراح إستراتيجيات ناشئة (التػي تنمػك مػف داخػؿ المنظمػة كتعكػس مػا الػذم يقػكـ بػو التنظػيـ

بالفعؿ) خااة بجامعة القدس المفتكحة ،يمكنيا تزكيد الجامعة بقػدرات مميػزة تسػاعدىا فػي التكيػؼ مػع
المتقيرات البيئية المعقدة كدائمة التقير.
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بعزيز،إ ( ": )2010الدكؿ العربية كمجتمع المعمكمات ،التحديات كالفرص المتاحة" ،المجمة العربية

ليتااؿ كالتنمية-الجزائر ،1،افحة .23-22

بف نمشة،س (" :)2007إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية لمكاجية تحديات العكلمة كامكانية تطبيقيا
في األجيزة المدنية كاألمنية في مدينة الرياض" رسالة دكتكراة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ اامنية-

السعكدية.

جاد الرب،س ( : )2004اثر تكنكلكجيا المعمكمات عمى أداء األعماؿ اإلدارية ( دراسة حالة جياز

شئكف السكدانييف العامميف بالخارج لمفترة ، 2003 – 2000رسالة ماجستير -جامعة السكداف لمعمكـ

كالتكنكلكجيا.
جامعة القدس المفتوحة ( :)1996إدارة العمميات اإلنتاجية
جامعة القدس المفتوحة ( :)2007مبادئ اإلدارة.

جامعة القدس المفتوحة ( :)2009انظمة المعمكمات اإلدارية،الطبعة الثانية،عماف
جامعة القدس المفتوحة ( :)2014دائرة الشؤكف اإلدارية (رسالة حير منشكرة).

حسف،ر (:)2005مدخؿ إستراتيجي لتخطيط كتنمية المكارد البشرية ،الدار الجامعية-جميكرية مار
العربية.
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حسف،ع ( : )2004تكنكلكجيا المعمكمات كأثرىا عمى األداء اإلدارم بمؤسسات التعميـ العالي كالبحث
العممي في السكداف ،رسالة ماجستير ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

الخزامي،ع ( :)1999تكنكلكجيا األداء مف التقييـ إلى التحسيف،الطبعة ااكلى ،الناشر -مكتبة ابف
سينا لمطبع كالنشر كالتكزيع ،السمسمة اادارة المعاارة-مار

الخضر،خ (:)2009أىمية المكارد البشرية في المنشآت ككظائفيا التخااية ،بحث حير منشكر
درة ع ،الاباغ ز( :)2008إدارة المكارد البشرية في القرف الحادم كالعشريف،الطبعة األكلى،دار كائؿ
لمنشر،عماف-األردف.

دليؿ جامعة القدس المفتوحة .2014/2013

الرشيد،ع(2007ـ) :تنمية المكارد البشرية كدكرىا في تفعيؿ اإلدارة اإللكتركنية .بحث مقدـ لنيؿ درجة
الماجستير-جامعة نايؼ العربية لمعمكـ اامنية-السعكدية.

الزىراني،ص (:)2004اإلدارة اإللكتركنية ،معيد اإلدارة العامة -كمية عمكـ الحاسب بجامعة اإلماـ
بف سعكد ااسيمية -السعكدية

شاندا،أ،كوب ار،ش:)2002(.إستراتيجية المكارد البشرية  ،ترجمو عبدالحكيـ الخزامي،دار الفجر لمنشر
كالتكزيع،القاىرة.

العتيبي،ع(:)2010اثر إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى المكارد البشرية ،دراسة ميدانية عمى
األكاديمية الدكلية ااسترالية ،بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير-األكاديمية البريطانية العربية لمدراسات

العميا.

عقيمي،ع (:)2005إدارة المكارد البشرية المعاارة بعد إستراتيجي ،دار كائؿ-عماف/ااردف.

العنزي س ،الساعدي ـ (" :)2007فمسفة إستراتيجية المكارد البشرية " مجمة العمكـ اإلقتاادية
كاإلدارية،ع  ،45ص.8-7

القحطاني،ع( :)2011إدارة المعمكمات كدكرىا في تنمية المكارد البشرية مف كجية نظر ضباط مركز
كادا ارت المعمكمات برئاسة الحرس الكطني .بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير-جامعة نايؼ العربية
لمعمكـ اامنية-السعكدية.

القردوح،ؼ (غير محدد) :اثر إستخداـ تكنكلكجية المعمكمات عمى المكارد البشرية داخؿ ميناء بنقازم
البحرم -رسالة ماجستير -األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي.

محمد عمي،ع (  :) 2005تأثير نظـ المعمكمات عمى اإلدارة الحككمية في المدينة العربية في ظؿ
الثكرة الرقمية  ،بحث مقدـ لممؤتمر المعمارم الدكلي السادس قسـ العمارة – كمية اليندسة – جامعة
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أسيكط– جميكرية مار العربية.

المرسي،ج (:)2003اإلدارة اإلستراتيجية لممكارد البشرية-المدخؿ لتحقيؽ ميزة تنافسية لمنظمة القرف
الحادم كالعشريف،الدار الجامعية-جميكرية مار العربية.

المري،ي (2009ـ) :دكر التقنيات الحديثة في رفع كفاءة أداء العامميف في اإلدارة العامة لمخدمات
الطبية ،بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير-جامعة نايؼ العربية لمعمكـ اامنية-السعكدية.

المغربي،ع (:)2007الميارات السمككية كالتنظيمية لتنمية المكارد البشرية ،المكتبة العارية لمنشر
كالتكزيع-جميكرية مار العربية.

نوري ،ـ ،وآخروف (:)2011تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااؿ كأىميتيا في إقتااديات الدكؿ العربية
لمسايرة تحديات اإلقتااد العالمي الجديد ،جامعة حسيبة بف بكعمي الشمؼ-الجزائر.

ياسيف ،س(:)2006أساسيات نظـ المعمكمات اإلدارية كتكنكلكجيا المعمكمات :الطبعة األكلى -دار
المناىا لمنشر كالتكزيع –عماف/األردف.

ثانياً: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

ثالثاٌ :مواقع ال نترنت.
 قنديمجي ع و جنابي ع  :ما ىو نظاـ المعمومات المحوسب.-http://www.minshawi.com/other/gendelgy.htm10،.12.201،111:00
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. حكؿ الجامعة:)2010( جامعة القدس المفتوحة-http://www.qou.edu/homePage/arabic/index.jsp?pageId=135،
26.23.201،211:00

-New Horizon، education: تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات
-http://education2015.blogspot.com/2011/05/blog-post_25.html
)25.10.2014(
. إستراتيجية إدارة الموارد البشرية ودورىا في إنجاز إستراتيجية المنظمة: )2007( ـ،عيسى

- http://www.alukah.net/Culture/0/913/#ixzz2TgJHl6iY (3/7/2013)

 كيؼ تبني إستراتيجية الموارد البشرية ؟: )2012( ـ،عيسى

(12/6/2013)

http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=578&issueNo=20. األ كاديمية العربية بالدنمارؾ، إدارة الموارد البشرية:)2009(ع،اسماعيؿ

-www.ao-academy.org/docs/edarat_mawarad_1512009.doc
. إدارة المكارد البشرية:)2011( أ،الكردم

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/249587-(2/6/2013)
. تقنيات اإلتااات كتنمية المكارد البشرية:)2010( ز،الرماني

-http://www.alukah.net/Web/rommany/0/21404/#ixzz2TgPTNr7t-(3-7-2013)
. أثر تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات عمى األداء:)2005(  راكع ف،البمخي ـ

-http://www.angelfire.com/al4/m5yemen/resarch-mortada.htm(3-11-2014)
- http://www.hrdiscussion.com/hr9588.html(9-11-2014)
الهيكل التىظيم ليمىارد الثشريح- http://hrinlibya.blogspot.co.il(10-11-2014)
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المالحؽ:
ممحؽ رقـ ( )3.1الرسالة المااحبة لإلستبانة:

جامعة القدس

برنامج الدراسات العميا

معيد التنمية الريفية المستدامة

الزمالء المحترموف:
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو وبعد

بمكجب مكافقة ا.د.يكنس عمرك المحترـ رئيس جامعة القدس المفتكحة عمى اجػراء ىػذا البحػث (مرفقة)،يتشػرؼ الباحػث

بأف يضع بيف أيديكـ إستبانة لدراسة بعنكاف (مكاجيػة تحػديات التطػكر فػي تكنكلكجيػا المعمكمػات كاإلتاػاات فػي جامعػة
القػػدس المفتكحػػة مػػف منظػػكر إسػػتراتيجيات إدارة الم ػكارد البش ػرية ) اسػػتكماؿ متطمبػػات مقػػرر "الرسػػالة " فػػي برنػػاما
الدراسات العميا بجامعة القدس٠

كلتحقيؽ اليدؼ مف البحث اممت اإلستبانة المرفقة مف جزئيف:
- ١الجزء األكؿ  :يشتمؿ عمى البيانات األكلية ٠
- ٢الجزء الثاني  :يشتمؿ عمى خمسة محاكر رئيسة ىي:
أ -كاقع إدارة المكارد البشرية في جامعة القدس المفتكحة.

ب -كاقع إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة .

ج-

التح ػػديات ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات الت ػػي تكاجيي ػػا إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس

المفتكحة.
د -إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة.
ق -معكقػات مكاكبػػة التطػكر فػػي تكنكلكجيػا المعمكمػػات كاإلتاػاات مػػف منظػكر إسػػتراتيجيات إدارة المػكارد البشػرية

في جامعة القدس المفتكحة.

آمي التكرـ بقراءة كؿ محكر كفقراتو  ،ثـ اإلجابة بكضع عيمة ( )Xأماـ كؿ فقرة في الحقؿ
مناسبا  ،مع العمـ أف مساىمتؾ في تعبئة اإلستبانة بدقة كمكضكعية سيككف ليا أكبر األثر في
الذم تراه
ن
الحاكؿ عمى نتائا إيجابية  ،كأف البيانات التي ستدلي بيا ستعامؿ بسرية تامة  ،كلف تستخدـ إا
ألحراض البحث العممي ٠

شاكر لكـ حسف تعاونكـ ، ، ،
ًا

عااـ الترتير
الباحث
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ممحؽ رقـ ( )3.2الستبانة (أداة الدراسة)

جامعة القدس
معيد التنمية المستدامة

"دراسة" بعنكاف:

(مواجيػػة تحػػديات التطػػور فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات وال تاػػاات فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة مػػف
منظور إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية )

اممت ىذه ااستمارة لقرض بحثي لقياس دكر إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية فػي مكاجيػة تحػديات
التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في جامعة القدس المفتكحة.

تتضػػمف ااسػػتمارة قسػػميف ،يحتػػكم القسػػـ األكؿ المعمكمػػات الشخاػػية الخااػػة بػػؾ ،فػػي حػػيف يحتػػكم

القسػـ الثػاني عمػى ( ) 73عبػارة  ،تعبػر الخانػة األكلػى (أكافػؽ بشػدة) عػف المكافقػة بشػدة عمػى المعمكمػػة
المطركحة في العبارة ،كتعبر الخانة األخيرة (ا أكافؽ بشدة) عف الرفض التاـ لمعبارة المطركحة.
القسـ األوؿ :البيانات الخااة بالموظؼ.
يرجى وضع إشارة (  ) Xفي مربع العبارة التي تنطبؽ عميؾ:
-1العمر بالسنكات
-2الجنس
-3ال ارتػ ػ ػ ػػب األساسػ ػ ػ ػػي

بالدينار األردني

-4المؤىؿ العممي
-5المستكل الكظيفي

-20أقؿ مف 30
ذكر
500-300
دبمكـ كمية مجتمع
مكظؼ إدارم

-30أقؿ مف 40

 - 40أقؿ مف 50

 50فأكثر

أنثى
700-501

900-701

بكالكريكس

ماجستير

رئيس قسـ

مساعد إدارم أك أكاديمي

أعمى مف900
دكتكراه
مدير دائرة/فرع

حير ذلؾ(حدد) ...................................
-6سػ ػػنكات الخب ػ ػرة فػ ػػي

أقؿ مف5

-5أقؿ مف 10

إس ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ تكنكلكجي ػ ػ ػ ػ ػػا
المعمكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

كاإلتااات
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-10أقؿ مف 15

 15فأكثر

القسـ الثاني:

المحور األوؿ :واقع إدارة الموارد البشرية في جامعة القدس المفتوحة
يرجى وضع إشارة ( )Xفي الخانة التي تعبر عف رأيؾ في العبارة المطروحة.
أوافؽ

#

البياف

-9

تعمػ ػػؿ إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية عمػ ػػى حفػ ػػظ سػ ػػجيت المػ ػػكظفيف فػ ػػي

-5

تقػػكـ إدارة الم ػكارد البش ػرية بػػدكر متابعػػة كراػػد الحضػػكر كالقيػػاب

بشدة

الجامعة بشكؿ كرقي.

-5

لممكظفيف إلكتركنيان.

تقكـ إدارة المكارد البشرية بااشراؼ عمى عمميات
التكظيؼ(المقابيت،اإلختبار ،التدريب.)..

-4

تقكـ إدارة المكارد البشرية براد كمتابعة اراػدة اجػازات المػكظفيف

-5

تقػ ػػكـ إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية بعقػ ػػد دكرات تدريبيػ ػػة متخااػ ػػة فػ ػػي

إلكتركنيان.

المكارد البشرية لمكظفييا.
-6

تقكـ إدارة المكارد البشرية باجراءات نيايػة الخدمػة لممػكظفيف حسػب
قانكف الجامعة.

-7

تقكـ إدارة المكارد البشرية بمتابعة اجراءات العقكبات اإلدارية بحػؽ
المكظفيف المخالفيف لقكانيف الجامعة.

-8

تقػ ػ ػػكـ إدارة الم ػ ػ ػكارد البش ػ ػ ػرية بضػ ػ ػػبط عمميػ ػ ػػة ااجػ ػ ػػكر كالركاتػ ػ ػػب

9-

تقكـ إدارة المكارد البشرية بحكسبة كافة أعماليا.

10-

تسير إدارة المكارد البشرية في أعماليا بناءا عمى تخطيط مسبؽ.

-11

ىنػػاؾ إتاػػاؿ كتكااػػؿ إلكتركنػػي بػػيف إدارة المػكارد البشػرية كفػػركع

كالمكافاىت حسب سمـ الركاتب.

كدكائر الجامعة المختمفة.
12-

تقكـ إدارة المكارد البشرية بعممية تحسيف أعماليا مف خػيؿ معرفػة
مفيكمة كمتميزة (التعمـ التنظيمي).

13-

تقكـ إدارة المكارد البشرية بتحميؿ البيئػة التنظيميػة لمعمػؿ كااسػتفادة

-90

تحػ ػػرص إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية عمػ ػػى تطبيػ ػػؽ المفػ ػػاىيـ كالنظريػ ػػات

مف نتائا التحميؿ.

المعاارة في مجاؿ إدارة العنار البشرم.
-92

يكج ػػد ف ػػي إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية جي ػػة اك قس ػػـ متخا ػػص لت ػػدريب
العامميف.
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أوافؽ

أحياناً

ا أوافؽ

ا أوافؽ
بشدة

-91

تقكـ إدارة المكارد البشرية بتحديػد طبيعػة كػؿ كظيفػة داخػؿ الجامعػة
ككضػ ػػع شػ ػػركط مػ ػػف الػ ػػذم يقػ ػػكـ بيػ ػػذه الكظيفػ ػػة " المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي
كالخبرة العممية "

المحور الثاني :واقع إستخداـ تكنولوجيا المعمومات وال تااات في جامعة القدس المفتوحة.
ضع إشارة ( )Xفي الخانة التي تعبر عف رأيؾ في العبارة المطروحة.
#

البياف

-2

ت ػ ػػكفر اإلدارة العمي ػ ػػا ال ػ ػػدعـ الم ػ ػػالي إلس ػ ػػتخداـ تكنكلكجي ػ ػػا المعمكم ػ ػػات

أوافؽ
بشدة

كاإلتااات في الجامعة.
-3

تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات المستخدمة في الجامعة متطكرة.

-4

ىناؾ مكاكبة لمتطػكرات التكنكلكجيػة فػي إسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات
كاإلتااات مف قبؿ اإلدارة.

-5

يكجػػد فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة جيػػة مسػػئكلة عػػف اػػيانة كتطػػكير
البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

-6

الجية المسئكلة عف ايانة نظـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات في
جامعة القدس المفتكحة مؤىمة فنيا لمقياـ بذلؾ.

-7

تحػ ػػرص إدارة الجامعػ ػػة عمػ ػػى تطػ ػػكير شػ ػػبكة المعمكمػ ػػات كاإلتاػ ػػاات
باستمرار.

-8

الا ػػيحيات المعط ػػاة لمرك ػػز تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي
الييكؿ التنظيمي لمجامعة تساعده عمى القياـ بأعمالو دكف معكقات.

-9

تعم ػ ػػؿ إدارة الجامع ػ ػػة عم ػ ػػى ت ػ ػػكفير امكاني ػ ػػات لض ػ ػػماف أم ػ ػػف كحماي ػ ػػة

-:

تعم ػػؿ إدارة الجامع ػػة عمػ ػػى ت ػػكفير أجي ػػزة كانظمػ ػػة داعم ػػة لممعمكمػ ػػات

المعمكمات.

كالبيانات ضمانان لعدـ فقدانيا.
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أوافؽ

أحياناً

ا

ا أوافؽ

أوافؽ

بشدة

المحور الثالث :التحديات في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات التي تكاجييػا إدارة المػكارد البشػرية فػي
جامعة القدس المفتكحة.

يرجى وضع إشارة ( )Xفي الخانة التي تعبر عف رأيؾ في العبارة المطروحة.
#

البياف

-9

ي ػػؤدم التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات إل ػػى ت ازي ػػد

أوافؽ
بشدة

الض ػ ػػقكط عم ػ ػػى إدارة المػ ػ ػكارد البشػ ػ ػرية لمكاكب ػ ػػة ى ػ ػػذه التط ػ ػػكرات
بادخاليا إلى انظمتيا الحالية.
-5

ي ػػؤدم التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات إل ػػى زي ػػادة
التكاليؼ المالية.

-5

يػػؤدم التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات إلػػى اػػعكبة
المحافظة عمى البيانات كالممفات باكرة مستمرة.

-0

يػؤدم التطػػكر فػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػاات إلػػى التقييػػر
في شاحمي بعض الكظائؼ اإلدارية.

-2

محدكديػػة اامكانػػات الماديػػة إلدارة الم ػكارد البش ػرية تػػؤخر الكفػػاء
بمتطمبػ ػ ػ ػ ػػات التطػ ػ ػ ػ ػػكر الحااػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػ ػػي تكنكلكجيػ ػ ػ ػ ػػا المعمكمػ ػ ػ ػ ػػات

كاإلتااات.
-1

ىناؾ قمة في الكفاءات (الككادر) المدربة التػي يمكنيػا التعامػؿ مػع
التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كاإلتا ػػاات ف ػػي إدارة المػ ػكارد
البشرية .

-7

يػػؤدم التطػػكر فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتاػػاات إلػػى اػػعكبة
المحافظة عمى اماف كسرية المعمكمات الشخاية لمعامميف.

-8

تتسػ ػػع الفجػ ػػكة مػ ػػع الكقػ ػػت بػ ػػيف إحتياجػ ػػات إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية

-9

يكجػػد مقاكمػػة لمتقييػػر فػػي إدارة الم ػكارد البش ػرية جػ هػراء التطػػكر فػػي
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

كالتطكر السريع في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
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أوافؽ

أحيانان

ا أوافؽ

ا أوافؽ
بشدة

المحكر الرابع :إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية المتبعة في جامعة القدس المفتكحة.
ضع إشارة ( )Xفي الخانة التي تعبر عف رأيؾ في العبارة المطروحة.
#

البياف

-9

تقػػكـ إدارة الجامعػػة بتطػػكير األنظمػػة كالق ػكانيف كالسياسػػات بمػػا يػػتيءـ

أوافؽ
بشدة

مع متطمبات العمؿ الجديدة.
-5

تمكف إدارة الجامعة العامميف مف تطكير قدراتيـ التكنكلكجية.

-5

تقػػكـ إدارة الجامعػػة بتطػػكير سياسػػات اختيػػار عاليػػة المسػػتكل لمم ػكارد
البشرية بما يتيءـ كتحديات العار.

-0

تقػكـ إدارة المػكارد البشػرية بكضػع خطػط لممسػتقبؿ لمكاجيػة التحػديات
المقبمة(خااػ ػػة بمػ ػػا يتعمػ ػػؽ فػ ػػي التطػ ػػكر فػ ػػي تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات
كاإلتااات).

-2

ىناؾ مركنػة فػي تكاػيؼ الكظػائؼ لتكػكف أكثػر ميءمػة لممسػتجدات

-1

تتبنى الجامعة أسمكب اليياكؿ التنظيمية المرنة بدا مف الجامدة.

-7

تقػػكـ إدارة الم ػكارد البش ػرية بإدخػػاؿ أسػػاليب عمػػؿ جديػػدة (مثػػؿ العمػػؿ

اإلدارية كالفنية.

المؤقت ،العمؿ عف بعد)...
-8

ت ػ ػػكفر إدارة المػ ػ ػكارد البشػ ػ ػرية بػ ػ ػراما ت ػ ػػدريب خاا ػ ػػة ف ػ ػػي مج ػ ػػاات
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات لمكظفييا.

-9

تأخػ ػػذ إدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية عػ ػػبء تػ ػػدريب العمالػ ػػة الفائضػ ػػة عم ػ ػػى
كظائؼ أخرل.

-91

ىن ػ ػػاؾ تط ػ ػػكر مس ػ ػػتمر لممػ ػ ػكارد البشػ ػ ػرية لمكاكب ػ ػػة التقني ػ ػػات اإلداريػ ػ ػة
الحديثة.

-99

تستخدـ إدارة المكارد البشرية نظـ آلية كالكتركنية في مزأكلة عمميا.

-95

تشجع إدارة المكارد البشػرية البحػكث الميدانيػة التطبيقيػة لمتعػرؼ عمػى
المشكيت المختمفة إلدارة المكارد البشرية .

-95

تعتمػ ػ ػػد إدارة الم ػ ػ ػكارد البش ػ ػ ػرية معػ ػ ػػايير عمميػ ػ ػػة كحديثػ ػ ػػة لقيػ ػ ػػاس أداء
العامميف.

-90

ىنػاؾ إتاػػاؿ كتكااػؿ بػػيف إدارة المػكارد البشػرية كاادارات العميػا بمػػا

-92

تقػػكـ إدارة المػػكرد البش ػرية بتحديػػد اإلحتياجػػات التدريبيػػة لمعػػامميف فػػي

يمكنيا مف مكاجية المشكيت كالتحديات بمركنة.
ضكء المستجدات التكنكلكجية كاإلدارية.

-91

يػتـ تقيػيـ البيئػة الخارجيػة لمجامعػة بمػا يسػاعد فػي مكاجيػة التحػديات
خااة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات..
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أوافؽ

أحيانان

ا أوافؽ

ا أوافؽ
بشدة

-97

تتبنى إدارة الجامعة سياسػة تعيػيف ذكم الخبػرات كالكفػاءات فػي إدارة
المكارد البشرية .

-98

يعتبػػر تطػػكير المسػػار الػػكظيفي لمعػػامميف جػػزءا مػػف إسػػتراتيجية إدارة
المكارد البشرية .

المحكر الخامس :معكقات مكاكبة التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات مف منظكر إستراتيجيات إدارة المكارد البشػرية فػي
جامعة القدس المفتكحة.
ضع إشارة ( )Xفي الخانة التي تعبر عف رأيؾ في العبارة المطروحة.
#

البياف

-9

ىن ػػاؾ ض ػػعؼ ف ػػي اإلمكان ػػات المادي ػػة لمجامع ػػة ف ػػي متابع ػػة التط ػػكر ف ػػي

أوافػػػػؽ
بشدة

أوافؽ

أحيانان

ا أوافؽ

اأوافػػػػؽ
بشدة

تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
-5

يكجػ ػػد ض ػػعؼ ف ػػي الػ ػػدعـ الفن ػػي لمتابع ػػة كتطبي ػػؽ تكنكلكجي ػػا المعمكمػ ػػات

-5

ىناؾ عدـ إىتماـ بتطبيؽ إستراتيجيات إدارة المكارد البشرية .

كاإلتااات..
-0

يكج ػػد ض ػػعؼ ف ػػي ال ػػكعي عم ػػى ضػػركرة مكاجي ػػة التط ػػكر ف ػػي تكنكلكجي ػػا
المعمكمات كاإلتااات.

-2

ا يكجد أسس عممية كحديثة في أعماؿ إدارة المكارد البشرية .

-1

يكجػػد ضػػعؼ فػػي تطػػكير السياسػػات كاانظمػػة التػػي تػػتيءـ كالتطػػكر فػػي
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

-7

ا يكجد تطكير لسياسات ااختيػار كالتعيػيف فػي إدارة المػكارد البشػرية بمػا

-8

ىنػػاؾ ضػػعؼ فػػي التخطػػيط ألى ػػداؼ كأعمػػاؿ إدارة الم ػكارد البشػ ػرية بمػػا

يتيءـ كالتطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
يكازم التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.
-9

ا يكجد ربط إلدارة المكارد البشرية باإلدارة العميا.

91

ا تت ػػكفر الكػ ػكادر البشػ ػرية المؤىم ػػة لمقي ػػاـ باختي ػػار الم ػػكظفيف ف ػػي مج ػػاؿ
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات.

أيح معىقاخ أخري؟ اذكرها مه فضيك;
..................................................................................................................................................
فػي اعتقػػادؾ ىػؿ ىنػػاؾ إسػتراتيجيات أخػػرل إلدارة المػكارد البشػرية يمكػػف تطبيقيػا فػػي جامعػػة القػدس المفتكحػػة لمكاجيػػة
التطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتااات ؟

..................................................................................................................
ميحظات أك تعميقات تكد إضافتيا؟
……………………………………………………………………………………….……….

عااـ الترتير  /الباحث

اشكر لكـ حسف تعاكنكـ
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