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 :صــلخـم

التقليل من املخاطر التشغيلية يف البنوك التجارية،  يفهدفت هذه الدراسة إىل حتديد أثر حتسني أداء املوارد البشرية 
غرداية ، ورقلة ، األغواط باستعمال  :لبنوك العاملة بكل من واليةعلى عينة من ا يداييةاملدراسة الحيث متت 

ليتم بعدها اعتماد الربيامج  ،ليلحتقابلة للاستمارة  73يث قمنا جبمع ح االستبيان كأداة جلمع البيايات األولية،
 مع استخدام خمتلف أدوات التحليل. للقيام بالتحليل اإلحصائي للبيايات  SPSSاالحصائي 

و متكني املوظفني، حتسني بيئة  تقييم األداء، التدريب، القياد الناجحةأّن كل من إىل مجلة و قد خلصت الدراسة 
و التقليل من املخاطر  العمل و دعم االبتكار هي أساليب هامة و فعالة تتبناها البنوك حمل الدراسة لتحسني األداء

 .و بالرغم من أمهية األساليب إاّل أيه كان هناك بعض التحفظات و القصور يف تطبيقها، التشغيلية

بشكل  على القيام به املسؤولني على عملية تقييم أداء املوظفني يف البنكضرورة حرص كما أوصت الدراسة ب
دوري، و كذلك، تبين البنك لفكرة ختصيص قسم يهتم بإدارة املخاطر اخلاصة باملوارد البشرية بشكل خاص باعتبارها 

 عنصرا أساسيا يف يشاط البنك على خمتلف املستويات.

 .املخاطر التشغيليةإدارة  –حتسني األداء  –داء األتقييم   –رية أداء املوارد البش الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This study aimed to determine the effect of improving human resource 

performance in reducing operational risks in commercial banks, where the field 

study was conducted on a sample of banks operating in each of the states of 

Ghardaia, Ouargla and Laghouat using the questionnaire as a tool to collect 

preliminary data, where we collected 73 forms for analysis  . And after that, the 

SPSS statistical program was adopted to carry out statistical analysis of data, using 

different analysis tools 

The study concluded that, among other things, performance evaluation, training, 

successful leadership and empowerment of employees, improving the work 

environment and supporting innovation are important and effective methods 

adopted by the banks in question to improve performance and reduce operational 

risks, despite the importance of methods, but it There were some reservations and 

limitations in their application. 

The study also recommended that officials should take care of the process of 

evaluating the performance of employees in the bank and do it periodically. Also, 

the bank adopted the idea of allocating a section that is concerned with managing 

risks related to human resources in particular, as it is an essential element in the 

bank's activity at various levels. 

Key words: human resource performance - performance evaluation - performance 

improvement - operational risk management. 
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 عامة ةــمقدم
 

 أ
 

 :تمهيد 
لمكانة بالغة لذلك  اجلهاز املايل و البنكي عنصرا أساسيا الستقرار و سالمة أي اقتصاد و سالمةتعترب 

املخاطرة  جزء ال يتجزأ من العمل املصريف خصوصا  عتباروعالقته ببقية القطاعات، و بااألمهية اليت حيتلها هذا اجلهاز 
فالبنوك أصبحت تواجه خماطر تتفاوت  ي وزيادة حجم املعامالت املصرفية مع ارتفاع حدة املنافسة والتطور التكنولوج

يف درجة خطورهتا من بنك إىل آخر، و على هذا األساس أصبحت إدارة هذه املخاطر و السيطرة عليها أو احلد من 
وتعترب املخاطر التشغيلية مبختلف  تبعاهتا من أهم احملاور اليت يهتم و يرّكز عليها القائمون على هذا النوع من النشاط، 

وإلغاء القيود يف ممارسة  أهم املخاطر املصرفية خاصة يف ظل التطور التكنولوجي املستمر والعوملة إحدى أنواعها
 األنشطة املصرفية.

و يف ظل خمتلف هذه الظروف والتغريات البيئية و التطورات املتسارعة يف كافة املستويات أصبح إلزاما على 
 جماالت على اختالف البنوكضرورَة التكيف معها وعدم  الوقوف عندها،  فأخذت هذه  نوك و خمتلف الكياناتالب

وارد بشرية، املنتاجية، أو رية، وممارساهتا يف مجيع قنواهتا سواء اإليف سياساهتا العامة، و اإلدايأنشطتها و هياكلها  تك
مع هذه التغريات البيئية الداخلية واخلارجية. ولعّل  أهم جماالت العمل تسويقية، أو يف اهلياكل التوظيفية... إخل الأو 

بدور هام يف  هذه األخريةتقوم ري هو عمل إدارة املوارد البشرية، حيث الذي احتاج إىل تغيري وتكييف كب البنوكداخل 
ا كانت عليه قبل فرتة من مّ ع  هذا النوع من املوارد اليومختتلف النظرة إىل كما حتقيق أهداف االسرتاتيجية العامة،

 التنافسية امليزة لتحقيق كوهنا أداة من البشرية لمواردل فقد تغريت النظرة، وستكون أشد اختالفا مبرور الوقت ،الزمن
 و الالزمة عاليةالهارة املكفاءة و المما جعل حيازة موارد بشرية مؤهلة و ذات  ،تنافسية ميزة ذاهتا حد يف اعتبارها إىل

مكسبا يساهم يف حتقيقها ألهدافها يكون مبثابة قوة و كما  ،بشكل جّيد و فعال البنوكيسمح بتسيري بقية املوارد يف 
 . افة األصعدة و يف خمتلف اجملاالتللتنافس يف بيئة اقتصادية هتيمن عليها تطورات على ك و ضمان جاهزيتها املسطرة

بتنمية و تطوير املوارد البشرية باختالف مستوياهتا من خالل كبري اهتمام  ارات العليا تويل وعليه أصبحت اإلد
و كذا القيام بإدارهتا بالشكل الذي يسمح باستغالهلا بالطرق تبين فكرة االستثمار فيها و تنميتها و حتسني أدائها 

، م عنها من خسائرلتفادي ما قد ينجو متّكن املسؤولني من مواجهة أي عثرات أثناء أدائها لنشاطها، اليت األمثل 
 وكذلك لتساعدها على إدارة املخاطر و التقليل من اخلسائر اليت من املمكن أن تتعرض هلا بسبب هذه املوارد.

إدارة املخاطر بتنوعها و السيطرة عليها و السعي إىل التخفيف من حدة تبعاهتا من أهم املهام اليت ينصب  باعتبارو 
مني على إدارة البنوك إىل توجيه هذه املوارد ملا خيدم مصلحة البنك و يقوم حبمايته يعمل القائعليها جهود املسؤولني، 

اللجوء لتفعيل أداء املوارد ، فخاصة املخاطر التشغيلية و املتعلقة بشكل كبري بالعنصر البشري ةمن اخلسائر احملتمل
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ر، لذلك تسعى إدارات البنوك إىل بذل لو على جزء من هذه املخاطن البنك من السيطرة و التقليل و البشرية قد ميكّ 
  و تطوير لتنمية واسرتاتيجيات أساليب وتوجهات عن البحث يف ترتدد ال جيعلها جمهوداهتا يف خمتلف املستويات مما

تفعيل إدارة املخاطر التشغيلية يف البنك مبا ل وضع خطط و سياسات خمتلفةذلك من خالل و  البشرية مواردهاأداء 
 .  أهداف البنك يف املقام األولحتقيق خيدم 
 :اإلشكالية الرئيسية 

 من خالل ما تقّدم ميكن أن نطرح اإلشكالية الرئيسية التالية: 
من خالل )تقييم األداء، التدريب، التحفيز، القياد الناجحة و  تحسين أداء الموارد البشرية عملية هل تؤثر

حجم المخاطر التشغيلية في البنوك التقليل من  في تمكين الموظفين، تحسين بيئة العمل و دعم االبتكار(
 ؟ في الجزائر محل الدراسة التجارية

 التساؤالت الفرعية:
 :التالية الفرعية التساؤالت إدراج ميكن املطروحة، اإلشكالية جبوانب اإلحاطة بغية
املخاطر  حجم تحسني األداء مما يقلل منل تعتمد اجلهات املسؤولة على تقييم أداء املوارد البشريةهل   -1

 ؟التشغيلية
على التدريب كوسيلة لتحسني أداء املوظفني يساهم يف التقليل من حجم  حمل الدراسة هل تعتمد البنوك -2

 املخاطر التشغيلية؟
هل هناك أنظمة حتفيز معتمدة من أجل حتسني أداء املوظفني و بالتايل التقليل من حجم املخاطر التشغيلية  -3

 ؟ البنوك حمل الدراسةيف 
 حجم التقليل منيساهم  يف  سياسة متكني العاملنيالقيادة الناجحة و  حتسني األداء من خالل كل منهل  -4

 تشغيلية؟املخاطر ال
ن التقليل م من أجلدعم االبتكار لدى املوظفني وحتسني  بيئة العمل على  راسةالبنوك حمل الدهل تعتمد  -5

 املخاطر التشغيلية؟
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  البحث:فرضيات 
 الفرضية الرئيسية:

من خالل )تقييم األداء، التدريب، التحفيز، القياد  تساهم عملية تحسين أداء الموارد البشرية في البنوك
في التقليل من المخاطر  بشكل كبير الناجحة و تمكين الموظفين، تحسين بيئة العمل و دعم االبتكار(

 التشغيلية.

 الفرعية:الفرضيات 

أدائها يف التقليل لتحسني أداء املوارد البشرية بتقييم  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية و يوجد أثر ذ -1
 .يف البنوك حمل الدراسةمن وجهة نظر املسؤولني  من املخاطر التشغيلية

يف التقليل من لتحسني األداء من خالل التدريب   0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية و يوجد أثر ذ -2
 .من وجهة نظر املسؤولني يف البنوك حمل الدراسة املخاطر التشغيلية

التقليل من  ء باتباع التحفيز يفلتحسني األدا  0.05ة إحصائية عند مستوى معنوية داللو يوجد أثر ذ -3
 .من وجهة نظر املسؤولني يف البنوك حمل الدراسة املخاطر التشغيلية

سياسة و  األداء من خالل القيادة الناجحة لتحسني 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية و يوجد أثر ذ -4
 .من وجهة نظر املسؤولني يف البنوك حمل الدراسة التقليل من املخاطر التشغيليةيف متكني العاملني 

االبتكار لدى  لتحسني األداء عن طريق دعم 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية و يوجد أثر ذ -5
 من وجهة نظر املسؤولني يف البنوك حمل يف التقليل من املخاطر التشغيليةبيئة العمل  املوظفني و حتسني

 .الدراسة
بني إجابات أفراد العينة حمل الدراسة تعود  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ذات فروقتوجد ال  -6

إىل كل من متغري اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، و األقدمية املهنية بالنسبة حملاور االستبيان اخلمسة اخلاصة 
من وجهة نظر املسؤولني يف البنوك حمل  املخاطر التشغيليةيف التقليل من بأثر حتسني أداء املوارد البشرية 

 .الدراسة
 :أهمية البحث 

تربز أمهية البحث من خالل الدور االسرتاتيجي الذي أصبحت تؤديه املوارد البشرية يف خمتلف األنشطة و 
، باختالف انشطتهامؤسسات االستمرارية للريادة و التميز و الحيث أصبحت مبثابة الورقة الراحبة يف . القطاعات
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إدارهتا للمخاطر ككل و املخاطر التشغيلية  مما يزيد من أمهية ،و الدور احليوي الذي تؤديه البنوكأمهية  كذا  و
ثر أداء املوارد البشرية على كيف من املمكن أن يؤ بشكل خاص باعتبارها من أكثر املخاطر اليت تواجهها، و 

، حيث ينعكس األداء اجليد للموارد البشرية على األداء العام حّدهتا يساهم يف التقليل  مناملخاطر و  هذه  حجم
و الذي من املمكن أن ينعكس على حجم املخاطر  يف أداء موظفيها و لتتمكن من تدارك أي فجوات للبنك،

أداء  من حتديد أفضل الطرق لرفع كفاءة وحتسني ن على إدارة املوارد البشريةاملسؤولو  أن يتمكنال بد  التشغيلية 
 مبا يقلل من حجم هذه املخاطر و ختفيف اخلسائر النامجة عنها.املوظفني 

 :أهداف البحث 
 عامال مزدوج التطرق لبعض األساليب املعتمدة يف حتسني أداء املوارد البشرية و أمهية هذه األخرية باعتبارها -

  ؛ ، و عرض املخاطر التشغيلية اليت تتعرض هلا البنوكالتأثري
قليل من حجم املخاطر التشغيلية توضيح شكل العالقة املوجودة بني حتسني أداء املوارد البشرية و التحماولة  -

 ؛ مدى ارتباطهما ببعضو 
فوارق يف األداء  إحداث و اليت من شأهنا ةامل البشريو بالع املتعلق من اجلانب املخاطر التشغيلية تناول -

 ؛ ك خبسائر ووضعه يف مواقف حرجةو التسبب للبنو 
ماهي و و ما تسببه املخاطر التشغيلية هلا  إلقاء الضوء على الواقع املوجود يف بعض البنوك التجارية اجلزائرية -

بشكل أفضل للتقليل من  دة من املوارد البشريةع من املخاطر و كيفية االستفاذا النو هل سطرةملا االجراءات
 ؛ املخاطر التشغيلية

دعم االستغالل األمثل للموار البشرية يف إدارة البنك للمخاطر  التوصل إىل نتائج متكننا من تصحيح و -
 ؛ التشغيلية

أن اإلدارة املثلى ملختلف املخاطر بشكل عام و املخاطر  على كو سؤولني يف البنتفيد امل قرتاحاتتقدمي ا -
و ما تقوم على أساس االهتمام باملوارد البشرية و ما ميكن أن متتلكه من قدرات التشغيلية بشكل خاص 

 . حتصل عليه من دعم
 :متغيرات البحث  

 بعضحيث اندرجت حتته  اعتمدنا يف هذه الراسة على متغري مستقل واحد و املتمثل يف حتسني أداء املوار البشرية
تقييم األداء، التدريب،  :اليت هلا دور يف حتسني األداء و هي لوسائل اليت مت اختيارها يف هذه الدراسة ومن ا

و املتغري التابع و هو  .القيادة الناجحة، متكني العمال، حتسني بيئة العمل، و دعم االبداع و االبتكار التحفيز،
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من خالل هذه  دالتقليل من املخاطر التشغيلية، و قمنا باختيار حتسني األداء على أنه املتغري املستقل ألننا نري
اطر التشغيلية باختالف أنواعها التقليل من املخلبشرية يف ااملوارد الدراسة الكشف عن دور حتسني أداء 

عملية التقليل من تفعيل و معرفة إذا ما كان حتسني األداء عامل أساسي و له دور فعال يف  مستويات حدوثهاو 
   يف هذه العملية.ضمن مجلة من العوامل هذه املخاطر أم أنه جمرد عنصر ثانوي و تابع 

 :منهج الدراسة 
على اجلمع اليت سبق حتديدها تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم  للوصول إىل األهداف

املتعلقة مبوضوع البحث من  حيث تسعى األوىل إىل مجع املادة العلمية امليدانية،بني الدراسة املكتبية و الدراسة 
باللغتني  خالل االطالع على الدراسات السابقة، و الكتب و البحوث املرجعية و الدوريات على شبكة االنرتنت

العربية و األجنبية، أّما الدراسة امليدانية فقد مت اختبار صّحة فرضيات البحث باستعمال أداة البحث االستبيان 
الواليات  فيها، يف كل منلني يف البنوك من مديرين و رؤساء املصاحل املتواجدة من أجل استقصاء آراء املسؤو 

 ع البيانات اليت من شأهنا إفادتنا يف هذه الدراسة.مجل  و ورقلة األغواط، غرداية التالية: 
 :الدراسات السابقة 

 و حتديد مكاهنا بني بقية البحوث املقدمة هذه الدراسةيه جباعتبار أن الدراسات السابقة تؤدي دورا مهما يف تو 
، و من بني هذه الدراسات اخلاصة بنابالتعرض لبعض من الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة  قمنا

 نذكر ما يلي:
دور الموارد البشرية في التأثير على األداء دراسة حالة البنك " يف دراسته بعنوانباباه ولد سيدن:  -1

و   2010 /2009، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان "الدوليةالموريتاني للتجارة 
حيث اليت تعرضت لإلشكالية التالية: "ما مدي مسامهة وظيفة املوارد البشرية يف حتسني األداء باملؤسسات املصرفية؟" 

بوظيفة تقييم األداء يف إدارة البنك و ذلك مت التوصل إىل جمموعة نتائج نورد بعضها فيما يلي: هناك اهتمام ضعيف 
و خضوعها جلانب شخصي أكثر منه  ،نتيجة صعوبة حتقيق التقييم الفعال و ضعف مستوى القائمني هبذه العملية

صّعب مهمة البنك التجاري املوريتاين يف حتقيق جودة خدمات مميزة العديد من البنوك املنافسة اليت ت وجودموضوعي. 
كما توصلت الدراسة إىل وجود  االحتفاظ بعمالئه و اشباع رغباته و استقطاب آخرين جدد بشكل فائق.متكنه من 

حيث أن عمالء البنك التجاري املوريتاين  ،فجوة سلبية بني ما هو موجود من خدمات و بني ما يُ َتوقع احلصول عليه
  يشعرون بعدم الرضا على اخلدمات املقدمة.
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مساهمة الموارد البشرية في تحسين تنافسية " عنوان مقال حتتن خيرة: حكيم بن جروة و سامي ب -2
مقدم يف اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية  "المؤسسات الخدمية دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط

هل ميكن " التالية:حيث مت من خالله معاجلة االشكالية . جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  2014ديسمرب 1العدد 
القول بأّن التسيري اجلّيد للموارد البشرية على مستوى املؤسسة يؤدي هبا إىل حتقيق ميزة تنافسية، و من مثة حتسني 

حمدود الفعالية يف ظل التحديات  يبقى تسيري املوارد البشرية حيث خلصت إىل النتائج التالية: .تنافسيتها؟"
التقليدية و مسايرة األدوات احلديثة فيما  يتم انتقال هذا التسيري من الطرقالتكنولوجية و االقتصادية و غريها ما مل 

لق قيمة مضافة و ميزة تنافسية إذا ما تلقى العناية الالزمة كونه خخيص تسيري املوارد البشرية. ميكن للعنصر البشري 
و تقدمي منتجات جديدة و متميزة مما يزيد من القدرة  ،و استيعاب التكنولوجيا احلديثة لى االبداع و االبتكارقادر ع

ال  باستثناء سياسة التكوين فإّن سياسات املوارد البشرية يف الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط .للمؤسسة التنافسية 
 ليست يف مستوى طموحات األهداف والتوجهات املخطط هلا منتعمل على أداء خدمات متميزة جتاه الزبون، وهي 

 طرف املؤسسة، وبالتايل فالتسيري احلايل للموارد البشرية على مستوى املؤسسة ال يلعب دورا فعاال يف حتسني تنافسية
ي ع دم وجود املؤسسة، وميكن القول أن خربة ومسعة البنك يف جمال التمويل العقاري واالستقرار النسيب يف حميط ه )أ

يف  منافسة حقيقية(، والفرص الكبرية واالستثنائية املتاحة حاليا، باإلضافة إىل الدعم احلكومي هي العوامل األساسية
 احتالله للوضعية التنافسية واملكانة السوقية اليت حيتلها يف الوقت الراهن.

فراد في الجامعات دراسة حالة عينة أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األ" مانع سبرينة: -3
مت  .2014/2015جامعة حممد خيضر بسكرة  ،أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري "،من الجامعات الجزائرية

طرح االشكالية التالية "ما أثر اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات؟" حيث توصلت إىل 
جمموعة من النتائج امهها: أّن كل من التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير واإلبداع متثل اسرتاتيجيات مهمة يف تنمية و 

ات. عدم االهتمام بتقييم و مقارنة األداء قبل التدريب و بعده لتحديد مدى رفع أداء العنصر البشري يف اجلامع
فعالية الربامج التدريبية. عدم االهتمام اجلامعات حمل الدراسة بعامل التحفيز و جتاهل الدور املهم الذي يؤديه يف رفع 

بني  0.05ئية عند مستوى معنوي معنويات و أداء املوظفني. وجود عالقة ارتباطية تأثريية قوية و ذات داللة احصا
اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية)التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير( و اسرتاتيجية االبداع و أداء املوارد البشرية يف 

حول أثر اسرتاتيجية  0.05اجلامعات حمل الدراسة. عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
لبشرية على أداء األفراد  يف اجلامعات حمل الدراسة تعود ملتغري اجلنس، الوظيفة، العمر، املؤهل العلمي و تنمية املوارد ا

 اخلربة الوظيفية.
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دور التدقيق في تقييم إدارة المخاطر التشغيلية دراسة  يف دراسة بعنوان " رندة محمد سعيد أبو شعبان: -4
، و اليت عاجلت 2016الة ماجستري اجلامعة اإلسالمية غزة ، رس"تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة

اإلشكالية التالية: ما هو دور التدقيق الداخلي يف تقييم إدارة املخاطر التشغيلية يف املصارف العاملة يف قطاع غزة؟ و 
يوجد  خاطر التشغيلية و هناك تأثري إجيايب لكفاءة املدقق الداخلي على تقييمه إلدارة املمت التوصل إىل النتائج التالية: 

لكن إدارة هذه األخرية ال هتتم بتوفري العدد  ،كفاءة نسبية لدى املدققني الداخليني العاملني يف املصارف حمل الدراسة
هناك غياب لسياسة التدريب املستمر هلم و تطوير أّن الكايف من املدققني الداخليني أصحاب الكفاءة املهنية، كما 

الصالحيات املمنوحة للمدقق الداخلي على تقييمه إلدارة املخاطر التشغيلية كما يوجد صالحيات مهاراهتم. تؤثر 
قيامهم مبهامهم بشكل  على تضارب يف املصاحل مما يؤثر إال أن هناك .ف املعنية بالدراسةممنوحة للمدققني يف املصار 

قابة الداخلية و التأكد من امتثال املصارف للقوانني أنسب. يوجد تأثري إجيايب لقيام املدقق الداخلي مبراجعة أنظمة الر 
نظم العمليات االلكرتونية فكلها مرتبة بتقييمه إلدارة املخاطر التشغيلية إال أن االهتمام و األنظمة و كذا تقييم إدارة 

 بإجراءات إدارة هذه النظم منخفضة من قبل بعض املصارف لتقليل خماطرها التشغيلية.
5- Michel Ferrary   2000يف جملة  ليف مقاGestion،  بعنوان 2009، سنة 2العدد:   

"Les ressources humaines à risque dans le secteur bancaire : une application 

de la gestion des risques opérationnels " 

مير  أن إدارة املخاطر التشغيلية تقرتحتوصيات السلطات التنظيمية املصرفية من  هأنّ  حيث يرى من خالل هذا املقال
تكوين كيان خاص ب  "املخاطر من املمكن و من املفيد جدا  أنه كما يرى .هلذه املخاطر عرب إنشاء خلية خمصصة

ن املخاطر البشرية هي أحد مكونات املخاطر أاألول  ممثلني عن إدارة املوارد البشرية لسببني: يتضمن التشغيلية"
ذا هأدوات وممارسات إدارة املوارد البشرية بتشكيل وسائل حتليل وطرق تغطية  و إدارة ديحتد تمي جيب أن و التشغيلية

كد جلنة بازل على ؤ ت و أن سياسة التدريب هي رافعة مهمة خللق ثقافة املخاطر التشغيلية.و الثاين  النوع من املخاطر.
الداخلية للمخاطر التشغيلية أي جمموعة القيم ضرورة خلق ثقافة املخاطر يف البنوك. حيث أنه من خالل الثقافة 

واملواقف واملهارات والسلوكيات الفردية واجلماعية ميكن حتديد التزام و كيفية إدارة هذه املؤسسات للمخاطر 
هذه الثقافة هي األكثر أمهية حيث أن املستوى األول للتحكم يف املخاطر التشغيلية هو مسؤولية و  التشغيلية.

تتدخل خلية الرقابة فقط يف املستوى الثاين. و إنشاء هذه الثقافة مير من خالل سياسة االتصاالت و املشغلني و 
وبشكل أعم فإن إدارة الشركة لرأس املال البشري كعامل خطر يوفر منظوراً  التدريب املهمة جلميع موظفي البنك.
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و بعد اخلطر ، لبشري كتكلفة وأحيانًا كمهارة اسرتاتيجيةجديًدا إلدارة املوارد البشرية فغالبًا ما تتم إدارة رأس املال ا
  يعطي زاوية ثالثة من التحليل.

6- Ayse Kucuk Yilmaz   Triant Flouris,   نشرت يف  يف دراسةInternational 

Research Journal of Finance and Economics  ,بعنوان 2010 سنة, 36 العدد :   

"the risk management framework to stratigic human resource management "  

املوارد البشرية. حيث مّت  و إدارة يهدف هذا املقال إىل املسامهة يف إدارة املخاطر املؤسسية يف جمال العوامل البشرية
عرض تعقيد العوامل البشرية وتوفري رؤى إلدارة املخاطر القائمة عليها. كما يوفر إطار إدارة املخاطر املقدم إلدارة 
املوارد البشرية االسرتاتيجية هنجا متكامال منظما للتعامل مع خماطر العوامل البشرية اهلامة، مع األخذ بعني االعتبار 

و ذلك باعتبار أّن التعامل بني املدير و املستخدم هي نقطة حرجة يف مسار حتقيق  .ملرتابطة هلذه العواملاألدوار ا
األهداف يف السياق املايل، االسرتاتيجي و التشغيلي. و قّدمت الدراسة منوذًجا جديًدا إلدارة خماطر العامل البشري 

(HFRM) قائمة على تشكيل املخاطر/و العوامل املؤثرة )تطوير جمموعة كاملة من العوامل البشرية ال منRSFs 
/ RIFs الستخدامها يف عملية إدارة خماطر العامل البشري. حيث مت حساب أثر ترجيح عناصر )RSFs / 

RIFs ( اليت مت احلصول عليها واليت مّت تقييمها من خالل عملية تقنية التحليل اهلرميAHP يتم استعمال تأثري )
يف صيغة الدرجات من أجل ترتيب أولويات املخاطر اليت ترتكز على العوامل البشرية و يستخدم كل  األوزان املرجحة

(. HFMوصيغة الدرجات يف  النموذج اجلديد إلدارة العامل البشري )  RSFs / RIFsمن التصنيف املقرتح ل   
ارد البشرية األخرى. يعترب منوذج جيب وضع إطار حتليل / تقييم مالئم من أجل استخدام التصنيف يف جماالت املو 

إدارة خماطر العامل البشري هو أداة مفيدة للغاية ملديري املوارد البشرية يف تقييم وإدارة مواردهم البشرية لذلك يتم 
 HFRMعرضه كأداة إدارية. ترجيح و تأثري الصيغة اجلديدة قد حتسن أداء املوظف كما  ميكن أن يوفر منوذج 

سية مستدامة حامسة لنجاح أي مؤسسة. و مبا أن عمليات النموذج قادرة على التعامل مع مجيع أنواع الفعال ميزة تناف
و تصنيف و صيغة  HFRMالتغذية العكسية و تعتمد عند وضع منوذج لبيئة قرار معقدة يرى الباحثان أن منوذج 

RSF / RIF  .رية ويوفر رؤى إلدارة املخاطر و يتعامل هذا النموذج مع تعقيد العوامل البش مفيدان وعمليان
 القائمة عليها. 

7- Michael Robbins  ,Gert  Roodt  ,Meyer Marius  يف جملة  يف دراسةJournal of 

Human Resource Management  ,بعنوان 2011 سنة ,9 العدد : 
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" Human resources risk management: Governing people risks for improved 

performance "  

حيث يُعرض من خالهلا  أمهية إدارة املخاطر من منظور إدارة خماطر املوارد البشرية، و تتمثل نقطة االنطالق يف أنه 
باإلضافة إىل عوامل أخرى فإّن االفتقار إىل إدارة خماطر املوارد البشرية يساهم يف سوء اإلدارة يف قطاع األعمال ألن 

كما يرى أّن   .هنجًا رد فعليًا إلدارة املوارد البشرية دون أي اهتمام إلدارة املخاطراألعمال التجارية غالبًا ما تستخدم 
حثني إىل خلص البا و املؤسسات ختاطر باستمراريتها  إذا مل تأخذ يف االعتبار آثار خماطر املوارد البشرية على أعماهلا.

ا لرفع اسرتاتيجيات املوارد البشرية احلالية ألن تصبح يف أّن إدارة خماطر املوارد البشرية تتيح ملديري املوارد البشرية فرصً 
جيب على املديرين التنفيذيني مراعاة مجيع املخاطر اليت يكون سببها األفراد و اليت ميكن أن و  مستوى جملس اإلدارة ،

مباشر تعود للعنصر البشري  تتعرض هلا املؤسسة أثناء نشاطها. معظم املخاطر يف جمال األعمال بشكل مباشر أو غري
يتمثل التحدي الذي يواجه املديرين التنفيذيني للموارد البشرية يف احلصول و فهو املصدر الرئيسي للمخاطر التجارية.
قد يؤدي عدم  منها وإدارهتا. لتقليلحتديد خماطر املوارد البشرية وا بعد ذلكعلى فهم سليم ملنهجية إدارة املخاطر، 

و االفتقار انعدام احلوكمة وارد البشرية إىل هتديد استمرارية املؤسسات حيث أّن العديد منها تعاين من إدارة خماطر امل
إن تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات فعالة  .إلدارة هلذا النوع من املخاطر وجود سياسات وعمليات وإجراءات واضحة إىل

كما يسمح للمدير التنفيذي للموارد البشرية بالتأكد  ؤسسة،إلدارة خماطر املوارد البشرية ميكن أن مينح فرص كبرية للم
 باملؤسسات.الشاملة اإلدارة  و احلوكمة ال يتجزأ من اسرتاتيجياتمن أن إدارة خماطر املوارد البشرية جزء 

حتت هذه  دراستناموضوع  نأيت إىل بعد أن قمنا بعرض ملخص أهم النقاط املدروسة يف مواضيع الدراسات السابقة
عينة ل حالةأثر حتسني أداء املوارد البشرية على التقليل من املخاطر التشغيلية يف البنوك التجارية اجلزائرية دراسة " عنوان

سنقوم بدراسة مدى أمهية حتسني أداء املوارد البشرية باستعمال  لعرض أهم ما اشتملت عليه،". من البنوك اجلزائرية
أمهية على  الضوء  سنلقي. حيث حمل الدراسة البنوك ليل املخاطر التشغيلية يفو دوره يف تق جمموعة من األساليب

يف  املخاطر التشغيلية إدارة علىو كيف قد ينعكس هذا  حتسني أداء املوارد البشرية يف البنوك باستعمال طرق متنوعة
 اإلشكاليةاإلجابة على و ذلك من خالل حماولة . بشكل خاص املتعلقة بالعامل البشري املخاطر تلكالبنك ككل و 

)تقييم األداء، التدريب، التحفيز، القياد  كل من  عملية حتسني أداء املوارد البشرية من خالل هل تؤثر"التالية: 
التقليل من حجم املخاطر التشغيلية يف البنوك  يفالناجحة و متكني املوظفني، حتسني بيئة العمل و دعم االبتكار( 

 .و اليت سيأيت التفصيل فيها الحقا االستبيانأداة باستعمال  سنقوم يثح ."؟ يف اجلزائر جارية حمل الدراسةالت
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من أجل اإلحاطة مبختلف جوانب دراستنا، و حماولة الوصول إىل إجابة لإلشكالية الرئيسية مبختلف تفرعاهتا قمنا 
 يلي:هبيكلة حبثنا هذا إىل ثالثة فصول كما 

 املبحث األول، حيث قمنا بتقسيمه إىل مبحثني تناول جاء بعنوان اإلطار العام إلدارة املوارد البشرية الفصل األول:
 ، كما تطرقنا إىلمفهوم إدارة املوارد البشرية ،أمهيتها، و أهدافها قمنا فيه بعرض، إدارة و تقييم أداء املوارد البشرية

تقييم أداء املوارد البشرية مفاهيم هذه اإلدارة،   إدارة املوارد البشرية و املتغريات البيئية و التحديات اليت تواجه وظائف
فهوم تنمية املوارد البشرية مبحيث كان بداية  مداخل حتسني أداء املوارد البشريةمت عرض  املبحث الثاينيف  أّما .أساسية

دور  ، والتدريب، و التحفيز و كأساليب لتحسني أداء املوارد البشرية منا بعدها، قدخصائصها، أمهيتها و أهدافها
دور حتسني بيئة العمل و دعم اإلبداع و االبتكار يف حتسني كذلك  ،القيادة الناجحة و التمكني يف حتسني األداء

 .أداء املوارد البشرية
 إىل مبحثني تناول، و مّت تقسيمه البشرية يف البنوك التجاريةحتت عنوان املخاطر التشغيلية و املوارد  الفصل الثاني:

أهم خماطر وكذلك ، خطوات إدارهتا أنواع املخاطر التشغيلية و، مفهوم املخاطر التشغيلية و أسباب ظهورها األّول
مبادئ ، و البنكإدارة خماطر املوارد البشرية يف و يعرض  املبحث الثاين. ليأيت البنك اليت تواجهاملوارد البشرية 

 املمارسات السليمة يف إدارة املخاطر التشغيلية.

على التقليل  البشرية املوارد أداء حتسني أثر التشغيلية و املخاطر بعنوان:كان عبارة عن دراسة ميدانية الثالث:  الفصل
، و و عينة متغريات، حدوديف األول بتقدمي  و مت تقسيمه هو اآلخر إىل مبحثني قمنا .اجلزائرية البن وك يف عينة منها

نتائج التحليل اإلحصائي حملاور و تطرقنا يف الثاين إىل   .صدق أداة الدراسة، و كذا أدوات الدراسة امليدانية
 .الدراسة اختبار فرضيات، و نتائج االستبيان
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 الفصل األول: تمهيد

يف أصبحت املوارد البشرية يف الوقت الراهن أحد أهم العناصر اليت من املمكن أن جتعل من املؤسسة رائدة 
االهتمام هبذه املوارد و إدارهتا بالشكل املناسب من التوجهات احلديثة يف  من الضروري ، لذلكجمال نشاطها
حيث اهتمت هذه  ،حيزا كبريا يف املؤسسات ذصبحت تأخأرت و توسعت إدارة هذه املوارد و فقد تطو  ،املؤسسات

املهارات اليت متّكنها ألداء للحصول على ذوي الكفاءات و األخرية باملوظفني و ذلك من أجل حتسني و رفع مستوى ا
طخططة  فددارة هذا النو  من املوارد و اليت من شأهنا التوجه باملؤسسة حنو حتقيق أهدافها امل ،من التنافس مع غريها

مهم و أساسي من أجل الريادة و االستمرارية  حيث تساهم هذه املوارد يف إدارة املطخاطر بشكل كبري كّلما زادت  
 كفاءهتا   

فاالهتمام باملوارد البشرية جزء مهم يف إدارة املؤسسة ككل بداية من حلظة دخول املوظف للمؤسسة من خالل 
هاراته ملواكبة خمتلف التطورات هتم بعد ذلك بدكسابه املهارات الالزمة ألداء املهام املوكلة إليه و تطوير مالتوظيف لت

التغريات اليت تواجهه يف مهامه و السعي لكسب والئه و إكسابه االنتماء، و ذلك باستعمال كل ما يتسىن له من و 
  ،إىل االهتمام ببيئة العمل و االبدا  و االبتكار لدى املوظفني  ،إمكانيات بداية من الربامج التدريبية و أنظمة احلوافز

اإلطار  وهو ما سنتطرق له يف هذا الفصل بعنوانكل ذلك من أجل حتسني و الوصول إىل أعلى مستوى من األداء  
 من خالل املبحثني التاليني:العام إلدارة الموارد البشرية  

  .األول: إدارة و تقييم أداء الموارد البشرية المبحث

 . المبحث الثاني: مداخل تحسين أداء الموارد البشرية
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 .: إدارة الموارد البشريةالمبحث األول
  باستطخدامها األمثل ملواردها املطختلفة اوثيق امرتبط ارتباط سسة يف الوصول  ألهدافها املطخططةإّن جناح أي مؤ 

فقد أصبح النجاح ال يرتبط بالوفرة املادية )أموال، استثمارات،     ( فحسب، فقد أثبتت العديد من التجارب أّن 
اجلانب املادي وحده يف غياب مكمالته )إدارة اجليدة، يد العاملة املؤهلة، بيئة مناسبة،    ( لن يكون كافيا للوصول 

تلف أنواعها تؤدي دورا متكامال فيما بينها للنهوض باملؤسسات و حتقيق إىل النتائج احملددة، فقد أصبحت املوارد مبطخ
النجاح املرجو ، و اجلدير بالذكر أّن املورد البشري أصبح يتصدر مجلة هذه املوارد ملا له من أمهية بالغة يف خمتلف 

ال تأهيال وصوال إىل فالبد لكل مؤسسة أن حتتوي على طاقم متكامل من العّمال بداية من أصغر العم ،املستويات
 أعلى اإلطارات كفاءة 

   .أهميتها، و أهدافها ،إدارة الموارد البشرية : مفهومالمطلب األول
البد أن  ،ر حتتها من خصائص و أهداف و مهامجقبل اخلوض يف عرض مفهوم إدارة املوارد البشرية و ما ين

  ؤسسات بأعمااها على أكمل وجهقيام امله أمهيته يف صحندد تعريف للمورد البشري يف حد ذاته و خصائ
 .Human Resource Management (HRM)إدارة الموارد البشرية ماهية  أوال:
املوارد البشرية "على أهنا حجم القوة العاملة لبلد ما و مستوى مهارة  يطلق مصطلحمفهوم الموارد البشرية:  -1

العمالة الفنية و العمالة غري الفنية و العمالة ذات اخلربة هذه القوة، و قد يتم التمييز بني العمالة املاهرة، 
 1 "التنظيمية و اإلدارية

يف الفكر اإلداري احلديث "املورد البشري هو طاقة ذهنية و قدرة فكرية و مصدر للمعلومات و االبتكارات و 
 2و االجناز يف مؤسسة" شاركة اإلاجابية و حتمل املسؤولية و السعي إىل التطوير املعنصر فاعل و قادر على 

متت اإلشارة إىل أن املوارد البشرية ألي دولة أو مؤسسة هي تلك اجملموعات من األفراد القادرين على أداء  كما
العمل و الراغبني فيه بشكل جاد و ملتزم  و تزيد فرص االستفادة الفاعلة اهذه املوارد عندما تتوفر نظم حتسينها 

   3تصميمها و تطويرها مبطختلف االمكانيات 
 

                                                           
  26، ص2003عديل علي أبو طاحون، إدارة و تنمية املوارد البشرية و الطبيعية، املكتب اجلامعي احلديث،االسكندرية، - 1
  123،ص2008، مركز الكتاب األكادميي، األردن، 1بوحنيه قوي، تنمية املوارد البشرية يف ظل العوملة و جمتمع املعلومات، ط - 2
3
  31،ص 2007، جمموعة النيل العربية، القاهرة،1املعاصرة،ط  مدحت حممد أبو النصر، إدارة و تنمية املوارد البشرية االجتاهات - 
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إجناز  رسم أهداف و سياسات و نشاطات و املوارد البشرية على" أهنا جمموعة األفراد اليت تتشارك يفكما تعّرف 
باقي املوارد ، يةشرافاالاملوارد ، املوارد االحرتافية موعات:جم أربع أعمال تقوم هبا املؤسسات"، و تقسم هذه املوارد إىل

 1االحتادات العمالية ، املشاركة
السابقة ميكن أن نعّرف املوارد البشرية بأهنا جمموعة األشطخاص الذين ينتمون إىل مؤسسة ما  من مجلة التعريفات 

الكفاءة و و تتنو  من حيث عناصر املهارة و  مّت اختيارهم لغرض تأدية وظائف خمتلفة، حيث ختتلف مستوياهتم
املطلوب من أجل كل فرد بالشكل اجليد و املوكلة ل تفاوت اخلربات، لتتكامل هذه العناصر فيما بينها بغية أداء املهام

حتقيق األهداف املسطرة من املؤسسة، وتزداد الفائدة احملصلة  من هذا املورد كّلما أحسنت املؤسسة انتقاء موظفيها ، 
  وسعت إىل تطويرهم و تنمية مهاراهتم مبا يتناسب مع تأدية مهامهم

مؤسسة إىل أخرى، و ذلك حبسب مستوى  تتغري خصائص هذه املوارد منخصائص الموارد البشرية:  -2
 معارفهم، كفاءاهتم، قدراهتم، و مدى توافر هذه العناصر لدى األفراد 

 هم ما حييط به و هي إما نظرية أوهي املعلومات املتحصل عليها اليت تساعد الفرد على ف المعارف: -أ 
إجراءات وقرارات رمسية تصدر لتسيري تطبيقية  املعرفة النظرية "هي معرفة علمية و تقنية تكون يف شكل 

املؤسسة"، املعرفة التطبيقية "تكون عبارة عن خربة مكتسبة و ال ميكن حتصيلها إال بالتكوين املباشر يف مكان 
 2العمل، فهي ترتبط بشطخصية العامل و قدرته على االستيعاب 

قدرة الفرد على التصرف ون مكتسبة أو طبيعة للفرد، فهي و هي املقدرة املهنية أو العقلية و تك : المهارات -ب 
بشكل معنّي للقيام بعمل طلب منه، و تعرف مهارة الفرد من خالل قياس قدراته للقيام بالوظيفة و قدرته على 

 مواكبة متطلبات العمل و خصائصه و كيفية تطبيق العمل 
املهارات و اخلربات املرتاكمة لألفراد وتكون  : وهي جتمع بني كل من املعارف املكتسبة بنوعيها والكفاءة -ج 

الزمة للقيام بوظائفهم، كما توجه تصرفاهتم ااجابيا عن طريق الربامج التكوينية املطختلفة، و ميكن القول أّن 
  الكفاءة هي حمصلة للعوامل الثالثة: التكوين، اخلربة و األعمال السابقة باإلضافة إىل التصرفات 

و تعرف املواقف على أهنا االعتقادات و األفكار املسبقة املستمدة من  ، القيم:المواقف، التصرفات  -د 
تؤثر على هي أحاسيس تعرب عن شطخصية الفرد و التجارب السابقة و هي توجه تصرف الفرد، أما التصرفات ف

  تصرفه بشكل مباشر و سلوكه 

                                                           
  9، ص 2015سعيد بن ميينة، تنمية املوارد البشرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 1
  7، ص 2011مليزة التنافسية للمؤسسة، مذكرة ماجستري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، قوبع خرية، تنمية املوارد البشرية مدخل لتحقيق ا - 2
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و تتميز القيم بالذاتية و الالموضوعية وهي أكثر  ي جتاه شيء ما أو فرد أو جمموعةو القيمة هي اجتاه أساس
صعوبة يف التغيري من املواقف، حيث تدخل القيم يف تكوين ثقافة املؤسسة التنظيمية كما توجه نشاط الفرد و 

 1محاسه يف العمل 
 : إدارة الموارد البشرية تعريف -3
أجل ضمان السري احلسن للعنصر البشري يف املؤسسة مّت وضع إدارة ختتص بشؤون هذه املوارد و بكل ما يتعّلق  من

 هبا  يشتمل مفهوم إدارة املوارد البشرية على عدة تعاريف خمتلفة من بينها جند ما يلي:  
إدارة املوارد البشرية على أهنا جمموعة من الربامج، والوظائف، و األنشطة املصممة لتعظيم كل من أهداف  تعرف 

 2الفرد واملؤسسة 
هي إحدى الوظائف و اإلدارات األساسية و الرئيسية يف كافة أنوا  املنظمات، حمور عملها مجيع املوارد البشرية 

ور وظيفية منذ ساعة تعيينها يف املنظمة وحىت ساعة انتهاء خدمتها وعملها اليت تعمل فيها و كل ما يتعلق هبا من أم
فيها  أي أن  هذه اإلدارة تؤدي جمموعة من األنشطة املتنوعة ختتص باستطخدام  املوارد البشرية بكفاءة عالية ختدم 

   3أهداف املؤسسات 
يت تؤثر على سلوك املوظفني ومواقفهم تشري إدارة املوارد البشرية  إىل السياسات واملمارسات والنظم ال"

 4وأدائهم  العديد من الشركات تشري إىل إدارة املوارد البشرية على أهنا تنطوي على "ممارسات األفراد 
و تعرف إدارة املوارد البشرية" على أهنا منهج اسرتاتيجي إلدارة عالقات العمل حيث تأكد على أن االستفادة من 

يف حتقيق امليزة التنافسية، و اليت ميكن أن تتحقق من خالل جمموعة متميزة و متكاملة من  قدرات األفراد هي احلسم
  5سياسات و برامج و ممارسات التوظيف"

 إدارة املوارد البشرية على أهنا عملية ميكن تقسيمها إىل أنشطة حمددة هي :  Bernard Lكما عّرف
التحليل الوظيفي وكتابة الوصف الوظيفي، التوظيف، التوجيه و التدريب، التفاعالت صاحب العمل/املوظف، تقييم 
األداء، التعويض واالنضباط  حيث أّن فهم هذه األنشطة و القيام هبا بالشكل الصحيح يساعد يف تفسري العالقة بني 

                                                           
، 01معة قاصدي مرباح، ورقلة، العددحكيم بن جروة، سامي بن خرية، مسامهة املوارد البشرية يف حتسني تنافسية املؤسسات اخلدمية، اجمللة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية، جا - 1

  180 -179، ص ص  2014ربديسم
  14، ص2007، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، 1علي غريب، و آخرون، تنمية املوارد البشرية، ط - 2
    3، ص 2012ي فيفر  22/23موسى رمحاين، التوظيف و التكوين أحد مداخل تسيري املوارد البشرية، امللتقى الوطين حول املوارد البشرية، جامعة حممد خيضر  بسكرة،- 3

4- Human resource management: gaining a competitive advantage - https://www.scribd.com/document/336897523/Human-

Resource-pdf.02/04/2017,12:45 
5  - Zorlu Senyucle, Managing The Human Resource In The 21st Century, 2009, p 16. http://www.e 

booksdirectory.com/details.php?ebook=3625.02/05/2017,18:27. 
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ذه األنشطة بنجاح يزيد من اخلطر ويعّرض املؤسسة لعواقب أكرب املوارد البشرية واملطخاطر، بينما الفشل يف القيام هب
  1حيث تكون قد أضاعت فرصة االستفادة من املسامهة اإلاجابية ملوظفيها يف زيادة نسب النجاح 

و قد اهتمت الكثري من الدراسات بتعريف إدارة املوارد البشرية تبعا للممارسات و األعمال اليت تقوم هبا وبالرغم من 
ن التدريب و التطوير، املكافآت وعها إال أن هناك أربعة أعمال رئيسية و مشرتكة مرتبة حسب أمهيتها وتتضمتن
  2األجور، إدارة األداء من خالل تقييمه، و االستقطاب و االختيار احلر و الدقيق للموارد البشرية  و 

تص باجلوانب البشرية و بتنمية اخلربات و الكفاءات أّما إدارة املوارد البشرية احلديثة فتعّرف على أهنا" علم إداري خي
ية إىل الربط و إحداث االنسجام لدى املوظفني و اإلداريني و  املوظفني يف املؤسسات، فتسعى إدارة املوارد البشر 

ية التداخل االاجايب و الفعال بني ختصص إدارة املوارد البشرية و التطخصصات اإلدارية األخرى، كما تركز على تنمو 
  3زيادة املعرفة و تطوير اجلوانب اإلدارية و الوظيفية و العملية مع تنمية األفراد  املوظفني ماديا و علميا و وظيفيا و 

من خالل هذه التعريفات ميكن القول أّن إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة هي عبارة عن وظيفة تندرج حتتها 
تاجه من موارد بشرية ذات أهلية اإلدارة بغية تزويد املؤسسة مبا حت جراءات تتبعها هذهاإلنشاطات و المجلة من 

نقطة قوة للمؤسسة التابعة اها  متكنها من أداء املهام املوكلة إليها يف إطار الوظيفة بشكل اجعل هذه املوارد ، كفاءةو 
تلكونه من مؤهالت و خربات حىت ال يعود عليها بالنفع  و عليه فددارة املوارد البشرية تراعي عند انتقاء املوظفني ما ميو 

 تكون يف املستقبل عرضة ألي عثرات أو خسارة يكون سببها نقص الكفاءة يف موردها البشري  
 .أهمية إدارة الموارد البشرية ثانيا:

وارد البشرية وتكمن أمهية إدارة امل ،تؤديه هذه املوارد يف املؤسسات ذيوارد البشرية من الدور ااهام التأيت أمهية إدارة امل
 فيما يلي:
 ؛على جذب أفضل األفراد للعمل هبا مساعدة املؤسسة 
  ؛يدين و انعكاساهتما على املؤسسةالقيام بعملييت التطخطيط و االستقطاب اجل 
 4؛أدائهم و زيادة والئهم ملؤسستهم تشجيع و حتفيز  املوظفني باملؤسسة لتعظيم 

                                                           
1 - Bernard L. Erven, The Role of Human Resource Management in Risk Management,Department of Agricultural, 

Environmental and Development Economics Ohio State University, http://articles.extension.org/pages/15506/,P3,2 mars 

2017,19:28. 

، 2013، 2يف املنظمة، جملة الدراسات املالية و املصرفية، اإلمارات، العدد  املوظفني مروى حممد، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية ممارسات إدارة املوارد البشرية و أثرها على  - 2
   76ص 

  15، ص 2012، دار صفاء للنشر و التوزيع، األردن، 1حممد سرور احلريري، طرق و اسرتاتيجيات تنمية و تطوير املوارد البشرية، ط - 3
 ، امللتقى الوطين األول حول تسيري املوارد البشرية،somifer الوظيفي داخل املؤسسة دراسة ميدانية للمديرية العامةتأثري تكوين املوارد البشرية على األداء  بوطورة أكرم، - 4

  2، ص2012فيفري 22/23بسكرة،
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 ؛املوارد يف املؤسسة وهم األفراد هتتم بأهم 
 ؛املوظفني تنمية مهارات األفراد تطوير و 
 ؛خيص صنع اخلطط املناسبة للتدريب اختاذ القرارات املناسبة فيما 
 1 املوظفني و معاجلتها دراسة خمتلف املشاكل املتعلقة ب 

 .أهداف إدارة الموارد البشرية ثالثا:
أن نستنتج هدف هذه االدارة اليت تسعى من خالل الوظائف اليت متارسها إدارة املوارد البشرية ، ميكننا اآلن 

إىل حتقيقه ، والذي يتجسد فيما يلي :"وضع اسرتاتيجية موارد بشرية وفق متطلبات واحتياجات تنفيذ واجناز 
اسرتاتيجية املؤسسة  احلالية واملستقبلية ، لتسهم من خالاها بتوفري قوة بشرية ذات مستوى عايل من االنتاجية 

، حبيث تكون قادرة على حتقيق أهداف املؤسسة  بأعلى مستوى من األداء واالجناز ، من أجل والفاعلية التنظيمية
 2ضمان جناحها وبقائها واستمرارها" 

لذلك تسعى إدارة املوارد البشرية إىل حتقيق مجلة من األهداف تصب كلها يف ااهدف أعاله الذي بدوره  الغرض منه 
رة و ذلك من خالل تكامل و تفاعل  وظائف إدارة  املوارد البشرية و قد هدافها املسطألو هو الوصول باملؤسسة 

    قسمت جممل هذه األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها حسب نوعيتها إىل ما يلي :
 اليت الطرق ابتكار على تعمل إذ التنظيمية؛ الفعالية حتقيق يف البشرية املوارد إدارة تسهم :التنظيمية األهداف -1

حيث  ختصصه، يف كل مرؤوسيهم أداء عن مسئولني املديرون ويبقى أدائهم وتطوير تنمية على املديرين تساعد
 .املؤسسة أهداف حتقيق على ومساعدهتم املديرين ملساندة البشرية املوارد إدارة وجدت

ملتطلبات  مناسبة مستويات على احملافظة من املطختلفة واألقسام اإلدارة تتمكن لكي الوظيفية: األهداف -2
ستفقد  املتاحة فاملوارد األفراد، من والنوعية الكمية باحتياجاهتا البشرية املوارد إدارة متدها أن اجب املؤسسة،
 3على أكمل وجه  املطختلفة بوظائفها البشرية املوارد إدارة تقم مل إذا منها واالستفادة تشغيلها وسيتأثر قيمتها

 األهداف االجتماعية و األخالقية من جمموعة حتقيق على البشرية املوارد إدارة تعمل  االجتماعية: األهداف -3
عن طريق استطخدام و تشغيل األفراد باألعمال املطختلفة وفقا لكفاياهتم و مبا يتيح الفرصة للمجتمع للتطور 
والنمو من خمتلف النواحي، و ذلك باستجابة إدارة املوارد البشرية إىل احملددات االجتماعية يف هذا اجملال  

                                                           
  51، ص 2015، دار دجلة للنشر و التوزيع، األردن،1نزار عوين اللبدي، إدارة املوارد البشرية، و تنميتها، ط - 1
 29، ص 2009، دار وائل، األردن، 2لي، إدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد اسرتاتيجي، طعمر وصفي عقي - 2
   89، 88، ص ص2013، دار الفكر العريب للنشر و التوزيع، القاهرة،1إبراهيم عباس احلاليب، تنمية املوارد البشرية و اسرتاتيجيات ختطيطها، ط - 3
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آلثار السلبية و املعوقات البيئية اليت تواجه كالتشريعات و القوانني اخلاصة بالعمل و  املوظفني مبا خيفف ا
 املؤسسة 

األهداف الشطخصية للعاملني وذلك من  حتقيق هذه على البشرية املوارد إدارة تعمل الشخصية: األهداف -4
الوظيفية مبا يساعد على محايتهم و  املسارات ومتابعة الوظيفي الرضا وحتقيقرغباهتم و   حاجاهتم إشبا  خالل 
 1.قدراهتم و حتفيزهم للعمل و االنتاج كوهنم عنصرا مهما من عناصر االنتاجتنمية 

و نتيجة التطورات اليت مست العديد من اجلوانب و اليت بدورها أثرت على إدارة املوارد البشرية و طريقة صياغة     
 سياساهتا و أهدافها مبا خيدم مؤسستها جند جمموعة من األهداف اليت وضعتها هذه اإلدارة احلديثة كما يلي :

  أن يستطخدم األفراد كموارد قّيمة، حيث تعتمد قوة حماولة حتقيق مهمة تنظيمية، الرؤية، و األهداف على
 ؛ون املؤسسة األوىل بني املنافسنياملؤسسة على طبيعة القوى العاملة لتك

 ؛تفادة األكرب من إمكانات موظفيهااستطخدام قدرات املوظفني فاملؤسسة الناجحة هي تلك القادرة على االس 
 ت و املؤسسة بأسرها  السعي لتحقيق  التزام املوظف الكلي ضمان التزام املوظفني بوظائفهم، والفرق واإلدارا

يهدف إىل تقليل الصراعات غري الضرورية بني املوظفني واإلدارة  ويتم تعزيز االلتزام باستطخدام اسرتاتيجيات 
 ؛التوجيه وتوفري املكافاة اجملزيةخمتلفة مبا يف ذلك املوظفني الذين يتم رعايتهم من خالل التدريب و 

 دام األمثل للموارد املتاحة  ال ميكن للمنظمات أن تنجح إذا كانت املوارد )املوظفني، اآلالت، االستطخ
 ؛دم يف الوقت أو يف املكان اخلطأاملعدات، والطاقة(، تستطخدم استطخداما ناقصا أو غري مستطخدمة أو تستطخ

 ممارسات إدارة املوارد البشرية مستمدة من علم التحكم اآليل التنظيمي حيث ينظر إىل كل وظيفة ووحدة  تبين
فالعمل معا بدال من الفرد هو وسيلة لتحسني التآزر ، ومجيع فئات املوظفني يف جمملها تنظيمية وقسم ودائرة

حسني التآزر على املستوى ملستطخدمة لتعلى مجيع املستويات  برامج التدريب يف اخلارج هي بعض املبادرات ا
 2 ؛الوظيفي

  الوصول إىل اإلبدا  واالبتكار والعمل اجلماعي وإدارة اجلودة العالية باعتبارها احملركات الرئيسية يف التميز
التنظيمي  ويتطلب وجود بيئة لإلبدا  واالبتكار والعمل اجلماعي وهاجس اجلودة  من خالل الالمركزية يف 

                                                           
  17، ص 2007، املكتبة العصرية للنشر و التوزيع، مصر، 1الفتاح املغريب، دليل اإلدارة الذكية لتنمية املوارد البشرية يف املنظمات املعصرة، ط عبد احلميد عبد - 1

2  -  Josephat Stephen Itika ,Fundamentals of human resource management Emerging experiences from Africa ,  African Studies 

Centre, Mzumbe, 2011, PP 15 - 16. 
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إىل أدىن املستويات يف ااهيكل التنظيمي، وتكييف ااهياكل التنظيمية املرنة، ومتارين بناء الفريق،  صنع القرار
 ؛ لدعم واملكافأة لألفكار املبتكرةوالتشجيع وا

  وااهدف األخري هو متكني املديرين من أن يكونوا مرنني وأن يتكيفوا مع التغيريات املطلوبة يف السعي لتحقيق
إدارة املوارد البشرية  وتسعى املرونة والتكيف إىل احلد من البريوقراطية وقواعد العمل واللوائح التميز يف وظائف 

  1غري املرنة  ما يهم أكثر ليس "كيف يتم العمل ولكن ما يتحقق" 
 واملرونة بالقبول وتتصف بينها فيما تتكامل أن بد ال حتقيقها إىل البشرية إدارات املوارد تسعى اليت األهداف هذه

 حتقيقهما يضمن مبا للمؤسسة العامة األهداف ضوء يف حتديدها يتم وأن البشري بالعنصر الرتباطها نظرا والواقعية،
 .معا

 .(: يوضح أهداف إدارة الموارد البشرية01-01الجدول رقم)

 أهداف األفراد األهداف التنظيمية

 الكفاءة الفعالية  فرص عمل عادلة 

 و التكيف و االستقرار النمو  ظروف عمل مالئمة 

 البقاء و الريادة  أجور و حوافز مرضية 

 تطوير و تنمية املهارات  مسار وظيفي مناسب 

  حتقيق االنتماء و الوالء  استقرار و رعاية جيدة 

، PMEC،3املتكاملة، طمركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيك)عبد الرمحن توفيق(،املناهج التدريبية  خرباء المصدر:
  2،ص2004مصر،

 .إدارة الموارد البشرية و المتغيرات البيئية و التحديات التي تواجهها وظائف المطلب الثاني:
تشكل وظائف إدارة املوارد البشرية مع بعضها نظام متكامل و متفاعل وتعترب القرارات املتطخذة من خالل هذه 
الوظائف تكمل بعضها البعض و كلها يصب يف قرار واحد له صلة مباشرة بتحقيق أهدف إدارة املوارد البشرية، و قد 

 ئها لوظائفها و هو ما سنتطرق له يف هذا املطلب    واجهة هذه اإلدارة جمموعة متغريات و حتديات أثرت على أدا
 

                                                           
1  - Ibid.,p16. 
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 .إدارة الموارد البشرية : وظائفأوال 
و قد مت تقسيم هذه الوظائف إىل وظائف إدارية يؤديها مدراء املوارد البشرية و أخرى تنفيذية هتتم هبا إدارة املوارد 

 البشرية وسنقوم بسردها بشيء من التفصيل فيما يلي:
 و هي اليت يقوم هبا مدراء املوارد البشرية و ترتكز على ما يلي :الوظائف اإلدارية إلدارة الموارد البشرية:  -1
 راءات و تطوير اخلطط و التنبؤات حتديد األهداف و تطوير األنظمة و اإلج وظيفة التخطيط: -أ 
تفويض الصالحيات  إعطاء كل مرؤوس مهمة حمددة و حتديد الدوائر و األقسام و وظيفة التنظيم :  -ب 

 1للمرؤوسني و حتديد قنوات االتصال لتنسيق العمل بني املرؤوسني 
وهي عملية توجيه جهود األفراد حنو حتقيق أهداف املؤسسة، وتندرج هذه الوظيفة حتت  التوجيه: وظيفة  -ج 

 عدة مسميات مثل: التحفيز، القيادة و ااهدف من هذه الوظيفة هو حث األفراد على العمل بفعالية 
خلطة العمالة  تعترب عملية الرقابة وظيفة إدارية تتعلق بتنظيم األنشطة والتنسيق بينها وفقا وظيفة الرقابة:  -د 

احملددة، بناء على حتليل األهداف أو األنشطة األساسية للتنظيم، حيث تضمن تنفيذ اخلطة العامة بكفاءة 
 2عالية  

 الوظائف التنفيذية إلدارة الموارد البشرية : -2
و هي عبارة عن وظيفة تشكلها جمموعة من األنشطة املتكاملة واملرتابطة  وظيفة تكوين الموارد البشرية: -أ 

هذه ية ذات أهلية لتوظف يف املؤسسة و فيما بينها واليت من خالاها يتم توفري ما حتتاجه املؤسسة من موارد بشر 
 األنشطة هي كما يلي: 

 :يفة معينة  فهو حيدد املهام ة وظيعرف بأنه عملية حتديد وتسجيل املعلومات املرتبطة بطبيع تحليل العمل
تتكون منها الوظيفة، واملهارات، واملعرفة، والقدرات و الواجبات واملسئوليات املطلوبة من الفرد شاغل  اليت

                                     3 العمل لكي حيقق أداء ناجح 
األساس لكل وظائف إدارة املوارد البشرية  و يعين هذا اعتماد كل وظائفها إىل حد ما على  ويعد هذا التحليل حجر 

قيمة وكفاءة برنامج حتليل الوظيفة حيث يتم الرجو  إليه يف العديد من العمليات أمهها: ختطيط املوارد البشرية، 

                                                           
     39، ص2015، الدار املنهجية، األردن،1عطا اهلل حممد تيسري الشرعة، غالب حممود سنجق، إدارة املوارد البشرية االجتاهات احلديثة و حتديات األلفية الثالثة،ط -1
  89 – 88، ص ص  2011، دار أسامة للنشر والتوزيع ، األردن ،  1إدارة املستشفيات والرعاية الصحية والطبية ، ط  وليد يوسف الصاحل ، - 2
  69 – 68، ص ص ، 2011رواية حسن ، حممد سعيد سلطان ، إدارة املوارد البشرية ، دار التعليم اجلامعي ، اإلسكندرية ،  - 3
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داء  و هو ما سنتناوله بشيء من التفصيل يف التوظيف و االختيار، التطوير و التدريب، التعويض و املكافأة، تقييم األ
                                                1العناصر القادمة 

 :و يتمثل يف حتديد االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية كما و نوعا من خالل  تخطيط الموارد البشرية
 2التنبؤ باحلاجة و الطلب على املوظفني و حجم عرضها الداخلي و اخلارجي و كلفتها 

 فتطخطيط املوارد البشرية أو بعبارة أخرى ختطيط القوى العاملة هي واحدة من الوظائف ااهامة ألي مؤسسة  
 :3مجلة من األهداف تتمثل فيما يلي واها

 حتديد القوى العاملة املطلوبة وفقا خلطط التنمية يف املؤسسة؛ 
 السيطرة على تكاليف القوى العاملة اليت اها تأثري هام على الرحبية؛ 
 ؛ية احتياجاهتم وحتسني ظروف عملهمتغطب عمل على حنو أكثر فعالية وكفاءة،للاملوارد البشرية  دفع 
 تقييمات وظيفية مبوضوعية لتحديد معايري املرتبات،  واألجور وفقا لذلك  إجراء 
  :ويرتكز االستقطاب على عملية اكتشاف و حتديد املرشحني من األفراد املهتمني استقطاب الموارد البشرية

وهنا و القادرين على استالم الوظائف ولتتم هذه العملية بالشكل الفعال البد من وضع اسرتاتيجيات اها ك
تعترب شكال من أشكال املنافسة، وذلك باعتبار املورد البشري  عايل التأهيل هو ميزة للمؤسسة ترفع من 
تنافسيتها، و تواجه املؤسسة و إدارة املوارد البشرية العديد من املتغريات اليت من شأهنا التأثري على سياسات 

 4كيز عليها حاليا و مستقبال استقطاب املوارد البشرية و حتديد أي املصادر ميكن الرت 
 االختيار هو العملية يتم من خالل استطخدام أدوات حمددة الختيار األشطخاص األكثر  :االختيار و التعيين

مالءمة للوظائف الشاغرة مع مراعاة أهداف اإلدارة واملتطلبات القانونية  يصنف التوظيف واالختيار إىل ثالث 
رشحني واختيار املرشحني  وهي واحدة من أهم وظائف إدارة املوارد مراحل: حتديد املتطلبات و جذب امل

و تستطخدم ين مت اختيارهم اهذا املنصب  البشرية حيث تنعكس متطلبات وفلسفة املؤسسة يف معيار األفراد الذ

                                                           
  149، ص2009، دار عامل الكتاب احلديث للنشر و التوزيع، األردن، 1رد البشرية طنعيم إبراهيم الظاهر، تنمية املوا - 1
  63، ص 2016، دار اليازوري، األردن، املوظفني وليد محيد رشيد األمريي، تقييم و تطوير نظام تقومي أداء  - 2

3-Zehra Alakoç Burma, Human Resource Management And Its Importance For Today’s Organizations ,International Journal of 

Education and Social Science, Vol. 1 No. 2, Turkey, September 2014 ,P90 

 
  47، ص2015اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2نوري منري، الوجيز يف تسيري املوارد البشرية، ط - 4
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 تقنيات خمتلفة يف عملية التوظيف واالختيار وتشمل هذه األشكال املطختلفة من املقابالت، ومراكز التقييم،
 1والسرية الذاتية، واملراجع وغريها 

 :إذ التكوين، وظيفة مهام من -والتحفيز التنمية يف جديد كأسلوب- يف البشرية املوارد تأهيل ويعد التأهيل 
 والسلوكية املهنية املهارات على للحصول األفراد سلوك يف تغيري إحداث على تعمل منظمة أساليب يتضمن
 املوظفني وتكييف توجيه التأهيل يتضمن املؤسسة، كما وأهداف أهدافهم حتقيق يف مساعدهتم على القادرة
 هبا التعرف على العمل طبيعة سياستها، أهدافها، حيث من املؤسسة يف اجلديد العمل مبحيط

 2الشغل  بعامل مرة ألول احتكاكهم مبناسبة جناحهم أسباب وهتيئة...اآلخرين،
 (: رسم توضيحي لمكونات وظيفة تكوين الموارد البشرية.01-01الشكل رقم )

 
  بناء على ما سبق من إعداد الطالبة :المصدر

وتعترب هذه العملية حامسة ومصدر خالف يف معظم املؤسسات  فدنه يتعامل مع  وظيفة التعويضات: -ب 
 هي هتتم بالعوائد املالية وغري املالية على حد سواء، وتشمل  و األفراد وفقا لقيمتها يف املؤسسةمكافأة 

االسرتاتيجيات وخطط الفلسفات والعمليات اليت تستطخدمها املؤسسات لتطوير نظم التعويضات واحملافظة 
 3و تشتمل على ما يلي: عليها 

                                                           
1- Abubakar Tabiu,  Abubakar Allumi Nura ,  Assessing The Effects Of Human Resource Management (Hrm) Practices On 

Employee Job Performance: A Study Of Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Journal Of Business Studies Quarterly , Volume 

5, Number 2, Nijeria ,2013,p251.  
   9، ص2005، فيفري 7زائر، العددإبراهيمي عبداهلل، محيدة املطختار، دور التكوين يف تثمني تنمية املوارد البشرية، جملة العلوم االنسانية،جامعة حممد خيضر،بسكرة، اجل - 2

3  - Abubakar Tabiu,  Abubakar Allumi Nura, Loc.op. cit ,p 251 

وظيفة تكوين 
 الموارد البشرية

 تحليل العمل

تخطيط 
الموارد 
 البشرية

استقطاب 
 الموارد البشرية

االختيار و 
 التعيين 

 التأهيل



اإلطار العام إلدارة الموارد البشرية                الفصل األول                                         

 

37 
 

 :ؤسسة، وذلك من وهو عملية حتديد أمهية الوظائف قياسا بالوظائف األخرى يف امل نظام تقييم الوظائف
خالل عملية حتليل الوظيفة لتحديد قيمة كل وظيفة يف املؤسسة قياسا بالوظائف األخرى، ليتم بعد ذلك ترتيبها 
ووضعها يف سلم يعكس قيمة و أمهية كل منها، و تتم هذه املقارنة للوظائف ببعها البعض من أجل حتديد 

ا املهارة، املسؤولية، اجلهد الفكري والفعلي، و ظروف األجر العادل لكل منها على ضوء عدة اعتبارات أبرزه
  1العمل  

 :هتتم كل املؤسسات بعملية تقييم أداء موظفيها وذلك باتبا  أساليب معينة و متنوعة، و  نظام تقييم األداء
جه غالبا تقوم بتقييم الرؤساء املباشرين هبدف التعرف على الكفاءة العامة للعاملني من أجل التعرف على أو 

 2التطور و الكفاءة يف األداء 
هو جمموعة من األسس و القواعد و الضوابط تستطخدم من أجل تقييم أداء املورد البشري، و على ضوء نتائج التقييم  

 3 جتري عملية حتديد التعويض و املكافأة للمجدين، فالبد من متييز اجملد عن غريه األقل كفاءة من الناحية املالية 

 متثل التعويضات املباشرة ركنا من أركان بناء نظام األجور و يقصد هبا كل  المالي المباشر: نظام التعويض
ما حيصل عليه الفرد من أجر أساسي و امتيازات مالية أخرى من حلظة دخوله املؤسسة وحىت هناية عالقته هبا 

ات املباشرة حتقيق الكفاية، حيث يتحول التعريض املباشر إىل رواتب أو امتيازات تقاعدية و تستهدف التعويض
 املساواة، الضمان، التحفيز، القبول، األمان 

 :فاملكافأة النقدية هي عبارة عن مبلغ من املال يدفع للعامل لقاء قيامه بعمل متميز  نظام المكافأة المالية
 4 مثل تقدمي مبادرة إاجابية أو تقدمي اقرتاح أو فكرة مفيدة للمؤسسة 

لية هو عبارة عن نظام للتحفيز املايل تعده إدارة املوارد البشرية، إلثابة العملني جبد و نشاط و كفاءة، فنظام املكافأة املا
و يتحدد ذلك من خالل نتائج تقييم أداء املوارد البشرية، و هو مبثابة نظام داعم و مرادف لنظام التعويض املايل 

 املباشر 
 :ض بالتعويض غري املباشر، وهو نظام للتحفيز غري مايل يكون ويسميه البع نظام المزايا الوظيفية اإلضافية

                    5على شكل خدمات متنوعة يستفيد منها كل من يعمل يف املؤسسة كالتأمني الصحي و الضمان االجتماعي 

                                                           
  123 -122، ص ص 2008، دار الراية للنشر و التوزيع، األردن، 1بشار يزيد الوليد، اإلدارة احلديثة للموارد البشرية، ط - 1
  54 ،53نزار عوين اللبدي، مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
  17عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
  331-330 ص ، ص2006، مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع، االسكندرية،1املوارد البشرية، ط حممد الصرييف، هندرة - 4
  31،  ص2010بن عنرت عبد الرمحان، إدارة املوارد البشرية، دار اليازوري للنشر و التوزيع، األردن،  - 5
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فالتعويضات الغري مباشرة متثل الفائدة غري النقدية اليت حيصل عليها املوظف يف املؤسسة بغض النظر عن موقعه  
يف التنظيم، حيث يعمل هذا النظام على زيادة كفاءة  املوظفني و حتسني مستوى أدائهم، ويعترب من العوامل 

ام املزايا الوظيفية اإلضافية عامال إاجابيا للمؤسسة إذا مت اإلاجابية و املشجعة جلذب املوارد البشرية، لذلك يعترب نظ
 1استطخدامه بشكل عادل 

 ( رسم يوضح مكونات وظيفة التعويضات02-01الشكل رقم )

 
 بناء على ما سبق  من إعداد الطالبة :المصدر

يكون التدريب و التطوير بعد توصيف الوظائف من أجل معرفة  وظيفة تدريب و تطوير الموارد البشرية: -ج 
املهارات املطلوب توافرها يف الفرد شاغل الوظيفة، فالتدريب هو عملية تزويد األفراد باملعلومات و املهارات الالزمة 

اد  و يكون لعملية ألداء أعمااهم بفعالية، و يعترب التدريب عامال مهما لزيادة إنتاجية األفراد ورفع معنويات األفر 
التدريب و التطوير فعالية أكرب عندما يكون مبنيا على أساس التتابع و االستمرارية من خالل تبين اسرتاتيجية 

 و تشتمل على:  2لتنمية وتطوير قدرات  املوظفني تعتمد على برامج تدريبية لتقومي أي اعوجاج يف األداء 
 :ي إدارة ورصد سياسات السالمة والصحة والرعاية يف مكان والصيانة ه وظيفة صيانة الموارد البشرية

العمل لالحتفاظ بقوى عاملة ذات كفاءة واالمتثال للمعايري واألنظمة القانونية  وهو أيضا نشاط تنظيمي يساعد 
على حتسني ظروف العمل، واالحتفاظ، وتواصل املوظف، وعادة ما يتم حتقيق الصيانة يف املؤسسات من خالل 

                                                           
  72 -71، ص ص2015و التوزيع، األردن، ، دار أجمد للنشر 1نوال عبد الكرمي األشهب، إدارة املوارد البشرية، ط - 1
  112 -111، ص ص 2014، دار البداية للنشر و التوزيع، األردن، 1عزام علي احلويلي، إدارة املوارد البشرية و تنميتها، ط - 2

وظيفة 
 التعويضات

نظام تقييم 
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نظام تقييم 
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نظام التعويض 
 املايل املباشر
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املوظف وحتفيزه  لذلك يتم استطخدام الرفاهية والتحفيز لتكون املؤسسة قادرة على االحتفاظ باملوظفني رفاهية 
 1وجعلهم ملتزمني بوظائفهم 

           في على املنافع املاليةفصيانة املوارد البشرية تتطلب حصول كل موظف مهما كان مستواه بالسلم الوظي
 2احلقوق اليت ترفع من الروح املعنوية و الرضا الوظيفي اخلدمات االجتماعية وغريها من و 

 :ماية املوارد البشرية من حوادث من خالل تصميم برامج فنية إدارية مشرتكة حل  توفير السالمة
 إصابات العمل اليت قد تتعرض اها أثناء ممارستها ألعمااها و 
 :ملوارد البشرية من األمراض من خالل تصميم برامج صحية، طبية، و بيئية حتمي ا توفير الصحة

 3الناجتة عن طبيعة العمل و مناخه املادي 
 :هتتم جبملة من املهام و املسؤوليات داخل و خارج املؤسسة، على املستوى  وظيفة عالقات الموارد البشرية

سسات اخلارجي من خالل توسيع عمل و عالقات املؤسسة، فهي مسؤولة عن عالقة املؤسسة بغريها من املؤ 
جلهات ذات العالقة و الحتادات النقابية و العمالية، فهذه الوظيفة تتوىل توثيق و تطوير هذه العالقات وفق او 

 4املصاحل املتبادلة و متابعة النزاعات و الشكاوى ضمن دوائر االختصاص 
 لضمان فرص أما داخل املؤسسة تعمل هذه الوظيفة على توفري فرص التوافق و االنسجام بني املؤسسة و املوظفني 

التقدم الوظيفي لألفراد و ختطيط مسار هذا التقدم، و تقليل مصادر االحتكاك بني اإلدارة و املوظفني، و تقليل 
الشعور بعدم الرضا، و التأكيد على مبدأ العدالة و املساوات من قبل اإلدارة جتاه املوظفني، و إدارة احلركة الوظيفية، 

   5عن اخلدمة، االستقاالت، التقاعد التنقالت الوظيفية، االستغناء 
 .ه إدارة الموارد البشريةات البيئية و التحديات التي تواجالمتغير  :ثانيا
للوظائف املرتبطة هبا تواجه العديد من املتغريات و التحديات اليت تعرقل قيامها بوظائفها  أداء إدارة املوارد البشريةأثناء 

 ت و التحديات بالشكل السليم  و فيما يلي سنعرض خمتلف هذه املتغريا
 :إدارة الموارد البشرية في ظل المتغيرات البيئية -1

ختضع إدارة املوارد البشرية كغريها من اإلدارات إىل العديد من املتغريات اليت من شأهنا أن تأثر على وترية تأديتها 
ألعمااها وكذا مدى قدرهتا على حتقيق أهدافها وذلك من خالل العديد من الضغوط اليت تسببها اها هذه املتغريات 

                                                           
1  - Abubakar Tabiu,  Abubakar Allumi Nura, Op. Cit ,p 252. 

  89إبراهيم عباس احلاليب، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  33بن عنرت عبد الرمحان، مرجع سبق ذكره، ص - 3
  19بشار يزيد الوليد، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
  12 -11نوال عبد الكرمي األشهب، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 5
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املتغريات اليت تأثر على إدارة املوارد البشرية وقد مت تصنيف هذه  باختالف أنواعها حبيث و قد تعددت و تنوعت هذه
 العوامل البيئية إىل جمموعتني أساسيتني:

و تنبع من بيئة العمل الداخلي للمؤسسة ممثلة يف السياسات اإلدارية العامة و نظرة اإلدارة  البيئة الداخلية: -أ 
 من أبرز هذه العوامل نذكر ما يلي:العليا إىل  املوظفني، و حجم املؤسسة و إمكاناهتا و 

 :وذلك يف ظل اإلدارة احلديثة أصبح للعاملني يف املؤسسة دور هام  مشاركة األفراد في وضع سياسة المنشأة
يف رسم سياستها من خالل إبداء املقرتحات و السياسات التنفيذية املتطخذة من طرف اإلدارة العليا، وحىت 

د على إدارة املوارد البشرية أن تعمل على رفع الوعي الفكري للعاملني من تكون هذه  املشاركة إاجابية الب
 خالل التدريب قصد دعم قدراهتم و مشاركتهم الفعلية يف اختاذ القرار 

 :و هي عبارة عن األفراد الذين تستعني هبم املؤسسة يف فرتة معينة و يف ظل  العمالة المؤقتة أو الشرطية
ظروف معينة حيث ينتهي التزامهم مع املؤسسة مبجرد انتهاء األعمال املوكلة إليهم، فهم مبثابة عبء جديد 

 على املؤسسة كما أهنم ال يتمتعون بنفس حقوق  املوظفني الدائمني  
ا النو  من العمالة فدنه يقع على عاتق إدارة املوارد البشرية مسؤولية تأمني هذه العمالة لذلك عند حاجة املؤسسة اهذ 

 1 يف الوقت املناسب، و كذا بالكفاءة و التكلفة املناسبني 

 :افتقار بعض القطاعات من القوى العاملة للمهارات الضرورية مما يسبب خسائر  نقص المهارات الفنية
لى اجلودة االنتاجية و زيادة معدل احلوادث، و عليه تأيت مسؤولية إدارة املوارد فادحة للمؤسسات لتأثريه ع

البشرية إلاجاد املهارات الفنية املتطخصصة خاصة يف حاالت التغري يف األنشطة  و العمل على إعداد برامج 
 تدريبية لرفع املهارات للعاملني لديها  

 :دارات سياسة إعادة تصميم أنشطتها، أو إعادة تبين بعض اإل تخفيض حجم العمالة و تطوير العمل
تصميم وظائفها هبدف تقليل التكلفة باإلضافة إىل رفع جودة منتجاهتا من خالل العمالة الفنية املدربة، و 
هذا التطخفيض يف حجم املنظمة أو تطوير العمل يزيد من عبء األفراد الباقني باإلضافة إىل شعورهم بأن ما 

دث اهم، و هذا يتطلب من إدارة املوارد البشرية أن تتوافق توجهاهتا مع االجتاه حدث لزمالئهم قد حي
االسرتاتيجي للمؤسسة حبيث يكون اها دور يف عملية ختفيض حجم املؤسسة و إعادة هيكلتها سواء من 

 2 حيث التنفيذ أو إقنا  العمال بأمهية هذه اخلطوة لتحقيق أهداف املؤسسة 

                                                           
  46 -42 ص ص مرجع سبق ذكره ،رواية حسن ، حممد سعيد سلطان ، إدارة املوارد البشرية ،  -1
   35 -34ص ص ،2014، ، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة1عشماوى، دور تقييم األداء يف تنمية املوارد البشرية، طحممد عبدالوهاب حسن  - 2
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العوامل احمليطة باملؤسسة، و متثل اإلطار الذي تتحرك فيه املؤسسة، فهي ال تعمل و هي البيئة الخارجية:  -ب 
عوامل املكونة للبيئة اخلارجية مبفردها و ال تتطخذ قراراهتا يف معزل عن البيئة اليت تتواجد فيها، و قد تعددت ال

  اليت اها تأثري على املؤسسة و على إدارة املوارد البشرية نذكرها فيما يلي:و 
  :و هي من أهم العوامل فالنظام التعليمي هو الذي يزود املؤسسة باحتياجاهتا من القوى  العوامل التعليمية

العاملة من حيث التطخصصات املتنوعة، و ينعكس العجز العلمي على أداء إدارة املوارد البشرية حيث يقع على 
لعمل مما يستوجب اعداد برامج تدريبية عاتقها مسؤولية اختيار و تنمية الكفاءات حسب متطلبات جماالت ا

 سواء داخل أو خارج املؤسسة 
 :حيث تنعكس املؤثرات االجتماعية على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة و اليت اها تأثري  العوامل االجتماعية

السائدة على التطخطيط طويل املدى، وعليه اجب أن تكون اها القدرة على فهم القوى و املؤثرات االجتماعية 
اليت من شأهنا التأثري على أداء وظائف إدارة املوارد البشرية و العمل على التكيف معها، حيث أهنا حتدد 
اجتاهات و نوعية األفراد  املوظفني باملؤسسة و املديرين و كفاءاهتم، و حتدد العالقات بني األفراد و دوافعهم و 

 1 مكانتهم االجتماعية و أدائهم 
  :من أهم احملددات لنجاح املؤسسات، فالبنيان االقتصادي  حيث يعد املناخ االقتصاديالعوامل االقتصادية

و مدى استقراره  و النظام املايل و النقدي، و السياسة املالية للدولة و غريها من املؤثرات االقتصادية  كلها من 
لى مديري إدارة املوارد البشرية أن يكونوا مؤهلني شأهنا التأثري على املؤسسة و حتقيق أهدافها، لذلك اجب ع

 لدراسة النشاط االقتصادي و أن تؤخذ هذه العوامل بعني االعتبار عند اختاذ القرارات 
  :كفاءة و نوعية األنظمة و التشريعات  يف جمال األعمال، و القوانني املرتبطة العوامل السياسية و القانونية

ياسي و ااهيكل السياسي للنظام و مدى تطبيق مركزية و ال مركزية السلطة و التنفيذ، و  هبذا اجملال، االستقرار الس
كذلك مرونة األنظمة و التشريعات كل هذه النقاط من شأهنا التأثري على سياسة إدارة املوارد البشرية و بالتايل 

    2 ىل على كفاءهتا يف تنفيذ خمططاهتا اليت ختدم حتقيق أهداف املؤسسة بالدرجة األو 
  :حيث أّن فهم البيئة الثقافية يعترب من األمور احليوية لنجاح املؤسسات، و تدريب األفراد ليس البيئة الثقافية

العامل الوحيد الذي يؤثر على حتقيق هذا ااهدف، فمن املمكن ذلك من خالل عملييت االستقطاب و التعيني، 
دها يف الدولة املضيفة، وهو ما يسهل من تعامل األفراد مع فاملؤسسات املتعددة اجلنسية قد تقوم بتعيني أفرا

                                                           
  36 -35املرجع السابق، ص ص  - 1
  59 - 58ص  ، ص2002لتوزيع،االسكندرية،صالح الدين عبد الباقي، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر و ا - 2
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بعضهم البعض كون اهم نفس اخللفية الثقافية، وبالتايل على إدارة املوارد البشرية تدريب املديرين لزيادة مرونتهم 
 1عددة يف ممارسة اعمال خمتلفة  و تغيري أساليبهم ليتمكنوا من التعامل يف املستقبل مع أفراد من جنسيات مت

 ( رسم توضيحي للمتغيرات البيئية المؤثرة في إدارة الموارد البشرية.03-01الشكل رقم )

 
  بناء على ما سبق  من إعداد الطالبةالمصدر: 

   :إدارة الموارد البشرية التحديات التي تواجه -2
إن التطورات املستمرة و املتسارعة يف العديد من اجملاالت كان اها تأثري مهم على املؤسسات يف خمتلف أنشطتها 
وكذلك على   إدارة املوارد البشرية، و ما تواجهه هذه اإلدارة من حتديات و عقبات تؤثر بشكل كبري على سياساهتا 

دافها جتاه  املوظفني و جتاه املؤسسة،  و من أهم التحديات نذكر ما و أدائها لوظائفها و بالتايل التأثري على حتقيق أه
 :2يلي 
وذلك بانفتاح املؤسسات على بعضها البعض أي اختالف الثقافات و اجلنسيات،  تحديات العولمة: -أ 

 وبالتايل صعوبة تكوين املزيج املناسب من األفراد فيما يتعلق باملعارف و املهارة و القدرة على التكيف 
حيث يؤثر التقدم التكنولوجي على إدارة املوارد البشرية من خالل التغيري يف  الحديثة: التكنولوجيا تحديات -ب 

الرتكيب التنظيمي و استطخدام فرق العمل مع التأكيد على املهارات املتنوعة  كما اجتهت هذه التكنولوجيا 

                                                           
  31راوية حسن، حممد سعيد سلطان، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
اجلزائر،  ، جامعة فرحات عباس، سطيف،، مذكرة ماجسترياالقتصاديةتنمية املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة للمؤسسة  اسرتاتيجيةعبد احلكيم  جريب، أثر  - 2
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ادة اليت تتطلب الكثري من املهارة و بالتايل عزل املتطورة إىل تقليل عدد الوظائف اليت تتطلب مهارات قليلة و زي
 العديد من املوظفني و االحتفاظ بآخرين  

يف ظل التوجه حنو إدارة اجلودة الشاملة أصبحت إدارة املوارد البشرية اساس يف  تحديات خاصة بالجودة: -ج 
مبدعني و مبادرين و أكفاء  حتقيق النوعية و جناح املؤسسة، من خالل توفري الظروف املالئمة لألفراد ليكونوا

 لتأدية املهام املطلوبة منهم بالشكل املناسب للمنافسة   
 :  1وإضافة إىل التحديات السابقة اليت أصبحت تؤثر كثريا على إدارة املوارد البشرية و خططها و سياساهتا جند ما يلي

 العمل؛ عالقات وتعقد املنشآت حجم واالجتاهات و زيادة القيم العاملة وتغري القوى تركيب يف التغريات 
 املتطخصصني؛ املوظفني أعداد منو البشرية و تزايد املوارد إدارة يف املعلومات نظم 
 بفاعلية؛ األداء تقييم على املطختلفة اإلدارات يف التنفيذيني املديرين قدرة عدم 
 والرحبية؛ اإلنتاجية عن البشرية املوارد إدارة مسئولية تزايد 
 اليدوية؛ األعمال يف تناقص مع الذهنية الوظائف عدد تزايد 
 احلكومية؛ واللوائح التشريعات 
 املوظفني قدرات و تطوير تنمية إىل املتزايدة احلاجة. 

 .المطلب الثالث: تقييم أداء الموارد البشرية مفاهيم أساسية
ال  يزال موضو  األداء حيظى باهتمام كبري نتيجة الدور ااهام ايل يؤديه يف الوصول باملؤسسة إىل أهدافها املسطرة، 
فأداء املؤسسة يعتمد بشكل كبري على أداء مواردها البشرية ككل، خاصة و قد أصبحت هذه املوارد مبثابة نقطة القوة 

نعكس مباشرة على النتائج اليت حتققها املؤسسة، لذلك اجته اهتمام إدارة و احملرك الرئيسي للمؤسسة، كما أّن ادائها ي
املوارد البشرية إىل أداء أفرادها حيث تكرس جمهودات كبرية يف عملية تقييم األداء و اليت من خالاها تتمكن من اختاذ 

 مجلة قرارات من شأهنا مساعدهتا يف الوصول إىل غاياهتا  
  .تقييم األداء مفهوم أوال:

أصبح كل املسؤولني يف املؤسسات يهتمون باألداء و العمل على تطويره للوصول به إىل أعلى املستويات، لذلك جند  
فكل  ،أن كل األفراد  املوظفني يف املؤسسة خيضعون لعملية تقييم أداء و هبذا يكونون يف موضعني رؤساء و مرؤوسني

فرد يقّيم من الذي هو مشرف عليه، من خالل عملية منظمة و علمية ووفقا ملناهج حمددة حىت يكون هذا التقييم ذو 
 أمهية و فعال يف حتقيق الغرض منه 

                                                           
  12 ،11، ص ص 2008معة اإلسالمية، غزة، بسمة أمحد إبراهيم أبو زايد، واقع إدارة و تنمية املوارد البشرية يف املصارف العاملة يف فلسطني و سبل تطويره، مذكرة ماجستري، اجلا - 1
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 مفهوم تقييم أداء الموارد البشرية -1
البشرية و من بني التعاريف العديدة قبل املرور إىل التعريف بتقييم األداء البد أن نعرج أوال على مفهوم أداء املوارد 

 نذكر ما يلي:
"الكفاءة" و "السلوك"، والكفاءات نفسها تولدها ثالثة  مفهوم "األداء" كمصطلح حيدده متغريان رئيسيان مها: 

داء مصادر أخرى تعترب أن اإلنتاجية واإلبدا  والوالء القوى الرئيسية وراء األ قدرات  متغريات هي املعرفة، املهارات و
 1الفردي 

" فمستوى ونوعية أداء املوظف حتدد بشكل رئيسي من خالل قدرة املوظف على أداء عمل املعني"، ولكن أيضا 
و خيتلف األداء تبعا لعدة معايري، مع مراعاة نو  النشاط، فضال عن التعقيد،  "حافز املوظف للقيام هبذا العمل" 

فعالية العمل ، التكاليف املعنية وقت التنفيذ، ودة؛اجل املبلغ، مثل: واملعايري اليت يتم حتديدها عن طريق مؤشرات،
 2املنجز 

 3األداء هو متغري متعدد األبعاد فكل وظيفة لديها مكونات األداء املستقلة"  "
 متطلبات الفرد هبا يشبع أو حيقق اليت الكيفية يعكس وهو الفرد لوظيفة املكونة املهام وإمتام حتقيق درجةاألداء هو"
 من حتقيقه مت ما املهام إجناز يف القدرة هذه تعكس املهام"، إجناز على القدرة" به يعىن البشرية املوارد فأداء  "الوظيفة
 باملهام القيام يف و اجلدية االنضباط عن أساسا الناجتة لديهم، اإلجناز ومستويات املؤسسة يف البشرية املوارد طرف

  4هبم  املنوطة واملسؤوليات
و عليه فاألداء هو عبارة عن ما ميكن للفرد إجنازه مبا ميتلكه من إمكانيات و مهارات فكرية و جسدية و مادية أو 

 ما يرغب يف إجنازه إذا ما نظرنا إىل اجلانب النفسي الذي له تأثري على سلوك األفراد ككل 
حتقيق أهداف املؤسسة، فددارة األداء مبثابة ي اجعل منه فعال يف ذلذلك ال بد من القيام بددارة األداء بالشكل ال

خطوة مهمة حنو حتسني أداء و تنمية املوارد البشرية، و نظرا لألمهية الكبرية ألداء املوارد البشرية كان لزاما على  
 املؤسسات االهتمام بعملية تقييمه و االستفادة من نتائج هذا التقييم يف حتسني األداء و رفع مستواه 

                                                           

1  - Suzana Demyen, Ion Lala Popa, Methods Of Determining The Level Of Performance Achieved By Human Resources In 

Small And Medium Sized Enterprises, Using The Analysis Of Specific Indicators, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

124,2014,P44. www.sciencedirect.com. 

2  - Ibid,P44 . 
3  -  Abubakar  Tabiu,  Abubakar  Allumi Nura ,  Assessing The Effects Of Human Resource Management (Hrm) Practices On 

Employee Job Performance: A Study Of Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Journal Of Business Studies Quarterly , 2013, 

Volume 5, Number 2, p 252. 
، 2015كتوراه، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، مانع سربينة، أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات دراسة حالة عينة من اجلامعات اجلزائرية، رسالة د  - 4
  208ص
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على أنه "حتليل أداء الفرد بكل ما يتعلق به من صفات نفسية أو بدنية أو مهارات سلوكية أو  م األداءتقيييعرف 
فكرية، هبدف حتديد نقاط القوة و الضعف، و العمل على تعزيز األوىل و معاجلة الثانية كضمان لتحقيق فاعلية 

 1املؤسسة 
على التغذية العكسية لفعالية موظفيها"  فمن خالاها يتم  العملية اليت حتصل بواسطتها املؤسسة تقييم األداء هو "

قياس كفاءة  املوظفني و حتليل و تقييم أمناط و مستويات أدائهم وحتديد درجة كفاءهتم احلالية و املتوقعة كأساس 
 2 للتقييم 

دائية و السلوكية ائص الفرد األكما مت وصف عملية تقييم األداء بأهنا نظام رمسي لقياس وتقييم و التأثري يف خص
حماولة التعرف على احتمالية تكرار نفس األداء و السلوك يف املستقبل إلفادة الفرد و املؤسسة، و هو جزء ال يتجزأ و 

  3من احلياة التنظيمية و حيدد ما إذا كان أداء الفرد ضد أهداف املؤسسة أو حيققها 
وسلوكهم يف  بقياس كفاءة  املوظفني وصالحيتهم و إجنازاته و يقصد بتقييم أداء  املوظفني تلك العملية اليت تعىن 

عملهم احلايل و التعرف على مدى قدرهتم على حتمل مسؤولياهتم احلالية و استعدادهم لتقلد مناصب أعلى 
 4مستقبال 

عايري تسهم يف الكشف عن الكفاءات الكامنة غري املستغلة للعاملني، ويسهم يف تعديل مكما يعّرف على أنه عملية 
األداء ورفع أداء املوظفني، ويسهم يف رسم خطة القوى العاملة للمنظمة وما تتطلبه من تنمية وتدريب وتوفري 

 5املكافآت واحلوافز للعاملني 
ميكن تعريف تقييم األداء بأنه عملية يتم على أساسها إصدار حكم عن أداء و سلوك  املوظفني، و ايل يرتتب عنه 

فاظ ب املوظفني، ترقيتهم، أو نقلهم إىل عمل آخر داخل أو خارج املؤسسة، أو تنزيل درجتهم قرارات تتعلق باالحت
 6املالية، أو تدريبهم و تنميتهم، أو تأديبهم أو فصلهم و االستغناء عنهم 

                                                           
  102، ص 2009، عامل الكتاب احلديث للنشر و التوزيع، األردن،3صاحل، مؤيد سعيد السامل، إدارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي، ط عادل حرحوش - 1
ماعية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، اجلزائر، الجتزاوي صورية، تومي ميلود، دور نظام معلومات املوارد البشرية يف تقييم أداء املوارد البشرية، جملة كلية اآلداب والعلوم االنسانية وا - 2

  377، ص 2010، جوان  7العدد 
، 19جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد غين دحام تناي الزبيدي، هديل علي عبد، كفاءة نظام معلومات املوارد البشرية و تأثريه على مستوى فاعلية نظام تقييم أداء  املوظفني،  - 3

  68، ص 2013عة بغداد،،جام73العدد
  6بوطورة أكرم، مرجع سبق ذكره، ص- 4
التنظيمي يف املنظمات احلديثة، أثر اإلبدا  اإلداري على حتسني مستوى أداء إدارة املوارد البشريّة يف البنوك التجاريّة األردنّية، ملتقى دويل، اإلبدا  و التغيري طالل نصري، من العزاوي،  - 5

  13، ص19/05/2011-18بليدة،اجلزائرجامعة سعد دحلب، ال

  259، ص2008، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن، 1عبد الباري درة، زهري الصباغ، إدارة املوارد البشرية يف القرن احلادي و العشرين، ط - 6
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تقوم هبا من جممل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج تعريف لتقييم أداء املوارد البشرية بأنه عملية رمسية و منظمة 
املؤسسة من أجل حتليل إمكانيات موظفيها و درجة كفاءهتم يف أداء أعمااهم احلالية، و مدى مسامهتهم يف حتقيق 
أهداف املؤسسة، و الكشف عن قدراهتم اخلفية لالستفادة بأكرب شكل ممكن من هذه املهارات للفرد و املؤسسة 

ملوارد البشرية على وضع الربامج التطويرية لكل موظف حبسب على حد سواء  حيث أّن تقييم األداء يساعد إدارة ا
 احتياجاته يف الوظيفة احلالية أو املستقبلية، و بالتايل حتسني و تكييف أداء املوظفني مبا خيدم أهداف املؤسسة 

 خصائص تقييم أداء الموارد البشرية ثانيا:
بد أن تتسم خبصائص جتعل هذه العملية مفيدة و فعالة يف من جمموعة التعاريف السابقة ند أن عملية تقييم األداء ال 

 : 1املؤسسة و نذكر منها ما يلي
 أن تكون عملية تقييم األداء بصورة منتظمة و دورية و مستمرة لتتم املقارنة بني النتائج السابقة و احلالية؛ -1
خيضع للتقييم مجيع املوظفني على كل املستويات دون استثناء، و يشمل مجيع اجلوانب املتعلقة باملوظف  أن -2

 و الوظيفة و املؤسسة، و أن يتم إعطاء أوزان كمية اهذه املتغريات تبعا لدرجة أمهيتها؛
 ليها؛ أن يعتمد على معلومات كافية و دقيقة و حديثة، حتفظ يف سجالت و ملفات يسهل الرجو  إ -3
أن يتميز األداء بالعدالة و احلساسية أي القدرة على التمييز بني األداء اجليد و غري اجليد، و أن يتم إشعار  -4

 أطراف التقييم بالتأثري اإلاجايب للتقييم على املؤسسة و األفراد؛
 مع األفراد؛أن يكون موضوعيا و عمليا بعيدا عن كل املؤثرات الشطخصية أي أن يتم التعامل بكل مصداقية  -5
 ؛أن يكون صادقا و ثابتا ميكن االعتماد عليه، و مقبوال من طرف املقيمني أي تقبلهم للنتائج املرتتبة عليه -6
أن يكون علنيا و ليس سريا، أي يتم إطال  املوظفني بالنتائج لتتاح اهم فرصة احلوار و النقاش حول النتائج  -7

 2  مع رؤسائهم
  .تقييم أداء الموارد البشرية أهمية ثالثا:

 :3تربز أمهية عملية تقييم األداء من خالل الفوائد اليت تتحصل عليها للمؤسسة جراء هذه العملية و هي كاآليت
حيث تساعد عملية تقييم األداء يف عملية التطخطيط و إعادة التطخطيط االسرتاتيجي اليت ترتبط ارتباطا وثيقا  -1

قييم األداء على توفري املعلومات املساعدة على التطخطيط الفعال ملا سيتوفر من موارد باملوارد البشرية، فيعمل ت

                                                           
  378  -377زاوي صورية، تومي ميلود، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
  129 -128الفتاح املغريب، مرجع سبق كره، ص ص  عبد احلميد عبد - 2
  140 - 139، ص ص 2006، دار وائل للنشر، األردن، 2سهيلة حممد عباس، إدارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي، ط - 3
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يساهم يف تطوير و رفع دوافع األفراد، فاألوىل من خالل برامج تدريب و تنمية املوظفني و الثانية من ؛ بشرية
صة إلشبا  دوافعهم حنو العمل خالل سعي املوظفني إىل حتسني أدائهم ذاتيا نتيجة ثقتهم بددارهتم مما يتيح الفر 

 ؛ و املؤسسة
 تساهم يف بناء و تصميم نظام عادل للحوافز التشجيعية من خالل نتائج عملية تقييم أداء املوظفني؛  -2
توفري تغدية عكسية عن أداء كل موظف ليعرف الفرد كل من ااجابيات و سلبيات أدائه و مبا أن مستقبله  -3

فهذا يولد عند الفرد حافز و رغبة لتطوير هذا األداء إما ذاتيا أو عن طريق الوظيفي مرتبط بنتائج التقييم 
 برامج تدريبية و تطويرية تعدها إدارة املوارد البشرية؛

يساعد يف احلفاظ على الروح املعنوية للموظفني و تلبية احتياجاهتم لضمان االحتفاظ هبم و زيادة االنتاجية  -4
 1ة و غري املستغلة؛و االبتكار، و حتريك القوى الكامن

 يساعد يف الكشف عن نقاط الضعف يف األنظمة و اإلجراءات و املعايري املتبعة و مدى صالحيتها؛ -5
ميكن املؤسسة من تقييم املشرفني و املدراء و مدى فاعليتهم يف تنمية و تطوير أعضاء الفريق الذين يعملون  -6

 2حتت إشرافهم؛
ية و العدالة يف التعامل مع موظفيها باتبا  معايري واقعية و اختاذ أسلوب تتبعه املؤسسات الستطخدام املوضوع -7

 قرارات عادلة؛
و املراكز متكن املؤسسة من حتديد املوظفني املتميزين ووضعهم يف األماكن املناسبة فيما يتعلق مبراكزهم  -8

 3 األعلى اليت يستحقوهنا
 .: أهداف تقييم أداء الموارد البشريةرابعا

من خالل عملية تقيم أداء مواردها البشرية إىل حتقيق جمموعة من األهداف مت تقسيمها إىل أهداف تسعى اإلدارات 
 اسرتاتيجية و إدارية وتنموية 

يتمثل  ااهدف الرئيسي الستطخدام تقييم األداء يف حتقيق الربط بني األهداف  األهداف االستراتيجية:  -1
ة لتنفي االسرتاتيجية التنظيمية و املتمثلة يف املطخرجات التنظيمية و أنشطة  املوظفني و خصائصهم املناسب

                                                           
  68غين دحام تناي الزبيدي، هديل علي عبد، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  7بوطورة أكرم، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  103ادل حرحوش صاحل، مؤيد سعيد السامل، صع - 3
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احملددة مسبقا، لذلك اجب أن يكون تقييم األداء مرنا يستجيب ألي تغري يف اسرتاتيجية املؤسسة، و ذلك 
  1بتغري مكوناته و السلوكيات و اخلصائص الالزمة لألداء االسرتاتيجي 

لومات تقييم األداء يف اختاذ العديد من القرارات اإلدارية تستطخدم معظم املنظمات معاألهداف اإلدارية:  -2
ملوظفني، تقدير األداء أبرزها: املرتبات و األجور، الرتقيات، التسريح املؤقت من العمل، االستغناء عن  ا

بالرغم من أمهية هذه القرارات فالعديد من املديرين ينظرون لعملية تقييم األداء على أهنا شر البد منه الفردي، و 
للقيام مبتطلباهتم الوظيفية، إذ من املمكن أن مييلوا إىل املغاالة يف التقييم أو إعطاء تقديرات متساوية مما يفقد 

      2التقييم موضوعيته و مصداقيته و بالتايل أمهيته  
  و هذه األهداف اها صلة مباشرة باجلوانب التدريبية و التطويرية الناجتة عن إجراء تقييم  األهداف التنموية: -3

املؤسسات ألداء األفراد، حيث تستطخدم املؤسسات النتائج اليت يظهرها التقييم و حتدد على ضوء ذلك نقاط 
ريب و التطوير، ليتم بعدها وضع الربامج اليت الضعف يف األداء و من هم األفراد الذين حيتاجون إىل التد

  3تتناسب مع أهداف األداء املطلوب 
 .المطلب الرابع : معايير و مداخل تقييم أداء الموارد البشرية

من أجل ضمان سري عملية تقييم أداء املوارد البشرية بشكل جيد و احلصول على نتائج جيدة تساعد على اختاذ 
مرضية ملطختلف األطراف ختضع هذه العملية جملموعة من  هذا األداء، و كذا لتكون هذه العمليةقرارات من شأهنا رفع 

 املعايري و املداخل و اليت سنذكرها فيما يلي   
  .معايير تقييم أداء الموارد البشرية أوال:

االسرتاتيجي، الصالحية،  ميكن حتديد مخسة معايري أو شروط رئيسية اجب توافرها يف مقياس األداء اجليد هي: التوافق
 الثبات، القبول، الوضوح 

 
 
 
 
 

                                                           
  139سهيلة حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  222، ص2011، دار الفكر للنشر و التوزيع، األردن،1سامح عبد املطلب عامر، إسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية، ط - 2
  366، ص2002،دار النهضة العربية،لبنان،1ط حسن إبراهيم بلوط، إدارة املوارد البشرية من منظور اسرتاتيجي، - 3
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 .(  شروط المقياس الجيد لألداء04-01الشكل)

 
 بناء على ما سبق  من إعداد الطالبةالمصدر: 

 األداء تقييم نظام فيه يستطيع الذي املدى به يقصد :Strategic Congruenceالتوافق االستراتيجي  -1
وثقافة  وأهداف غايات و اسرتاتيجيات مع االنسجام و بالتوافق يتسم الذي الوظيفي األداء متييز أو استنباط

املؤسسة و يؤكد التوافق االسرتاتيجي على حاجة أنظمة تقييم األداء إىل توفري التوجيه حىت يستطيع العاملون 
 املسامهة يف حتقيق النجاح التنظيمي 

  يقصد هبا املدى الذي يستطيع فيه مقياس األداء تقييم كافة األبعاد املتعلقة : Validityالصالحية  -2
باألداء اجليد للوظيفة و يشار إليه عادة )بصالحية احملتوى( و ليكون مقياس األداء يتميز بالصالحية اجب أن 

بعاد اليت متكن ال يكون معيبا أو فاسدا  أي اجب أن يعكس األداء الوظيفي احلقيقي و الذي يتضمن كل األ
من النجاح يف أداء الوظيفة، حيث اجب أن يعمل املقياس الذي يتسم بالصالحية على التقليل من الفساد 

 1 قدر اإلمكان، باعتبار التغلب التام عليه غري ممكن من الناحية العلمية 
ها عند قياس األداء يف يقصد به االستقرار و التوافق يف النتائج اليت يتم احلصول علي: Reliabilityالثبات  -3

، يف أوقات خمتلفة و من قبل أشطخاص متباينني، أي تكون النتائج متقاربة من وقت آلخر و من شطخص آلخر
حالة استطخدام املقياس من طرف مديرين خمتلفني لتقييم شطخص معني تكون النتائج املتحصل عليها متقاربة 

  2جدا 

                                                           
  224، 223كره، ص ذ سامح عبد املطلب عامر، مرجع سبق  - 1
  143سهيلة حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

معايير مقياس 
 األداء الجيد

التوافق 
 االستراتيجي

 الصالحية

 القبول  الثبات 

 الوضوح
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القبول من األطراف املشاركة يف التقييم سواء األفراد أو و يقصد به لقاء : Acceptabilityالقبول  -4
رؤسائهم ففي بعض األحيان ال يوافق الرؤساء على بعض املقاييس و كذلك هو احلال بالنسبة لألفراد حمل 

 1التقييم، و عليه فتقييم األداء الذي يفتقر للقبول ال يعترب تقييما ناجحا 
املقياس املستطخدم إرشادات أو توجيهات حمددة للعاملني بشأن و هو مدى توفري : Specificity  الوضوح -5

ما هو متوقع منهم و كيف من املمكن حتقيق هذه التوقعات، بالشكل الذي يساعد املؤسسة على حتقيق 
 2أهدافها و يتعلق التحديد باألغراض االسرتاتيجية و التنموية لتقييم األداء 

 .رد البشريةمداخل و أساليب تقييم أداء الموا ثانيا:
كما هي  تعددت مداخل تقييم األداء بتعدد اجلوانب اليت ترغب املؤسسة يف تقييمها حيث ميكن حتديد أربع مداخل

  يف الشكل املوايل :
 .(: مداخل تقييم األداء05-01شكل رقم)

 
  347،ص2003عادل حممد زايد، إدارة املوارد البشرية رؤية اسرتاتيجية، المصدر:

  :The Comparative Approachالمقارنة  مدخل -1
 و ينقسم هذا املدخل إىل ثالث أساليب هي: أسلوب الرتتيب، أسلوب التوزيع اإلجباري، أسلوب املقارنة املزدوجة 

برتتيب مجيع  ينطوي هذا األسلوب على قيام الرئيس املباشر :Ranking Scale أسلوب الترتيب -أ 
الطريقة يف النهاية إىل ترتيب مجيع املوظفني ابتداء من األكفأ حىت األقل  مرؤوسيه حسب كفاءهتم لتؤدي هذه 

كفاءة، و يقوم مبقارنة األفراد إىل أن يتم ترتيبهم من األول إىل األخري، ومتتاز هذه الطريقة بالسهولة يف التطبيق 
 3لكنها تزداد صعوبة كلما كان عدد املوظفني أكرب 

                                                           
  398حسن إبراهيم بلوط، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  224سامح عبد املطلب عامر، املرجع السايق، ص  - 2
   59-58، ص ص 2004أمحد أبو السعود حممد، االجتاهات احلديثة لقياس و تقييم أداء املوظفني، دار املعارف للنشر و التوزيع، االسكندرية،  - 3

 مداخل تقييم األداء

 مدخل النتائج مدخل السلوك مدخل الخصائص مدخل المقارنة
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يهدف هذا األسلوب إىل جعل الرتتيب طبيعيا، :  Forced Distributionأسلوب التوزيع اإلجباري  -ب 
حيث يتوز  األفراد يف النهاية توزيعا طبيعيا على افرتاض أن نسبة قليلة تكون األفضل، نسبة قليلة أخرى تكون 

 :1األدىن، ليحصل باقي األفراد على الرتتيب الوسطي 
  10% ؛أداء مميز 
 20 % )؛أداء فوق الوسط)فوق املعدل 
 40%)؛أداء و سطي)املعدل 
 20% )؛أداء دون الوسط)دون املعدل 
 10%   أداء غري مقبول 

يتطلب هذا األسلوب قيام املدير مبقارنة  أداء   :Paired Comparison أسلوب المقارنة المزدوجة  -ج
و عند ني من املوظفني ببعضهم البعض، كل موظف مع كافة املوظفني، أي يف النهاية يكون قد قارن كل اثن

انتهاء املقارنات حيدد املدير أي املوظفني  األكثر متيزا، و تأخذ هذه العملية وقتا طويال إذا كان عدد املوظفني  
 كبريا، باعتبار )ن(: هو عدد املوظفني فأن عدد املقارنات حتسب باملعادلة التالية: 

عدد املقارنات= 
ن(ن−1)

2
 2    

 : The Attributes Approach  مدخل الخصائص -2
ويركز هذا املدخل على مدى امتالك األفراد خلصائص معينة ضرورية لتحقيق النجاح يف الوظيفة أو املسامهة يف 
 تقدم املؤسسة، و الطرق اليت يعتمدها هذا املدخل: مقياس التدرج البياين، املقياس املطختلط، قائمة األوزان احلرجة 

تم من خالله وضع منوذج به خصائص و مسات ي:  Graphic Rating Scaleمقياس التدرج البياني  -أ 
الذي  سلوكية ذات عالقة بأداء الوظيفة على مقياس للنقاط، و يقوم املدير بوضع خط أو درجة حول الرقم

عن مدى توافر السمة يف املوظف، يعترب سهل التصميم لكنه يتطلب بعض اجلهد لتحديد السمات اليت  يعرب
باختالف الوظائف و املسؤوليات،  الوظيفة، و ختتلف العناصر املستطخدمة يرى املقيم أهنا ضرورية للنجاح يف

يلجأ يف بعض احلاالت إىل تنمية بعض العبارات العامة اليت تصف أداء الوظيفة مثل: االبتكار، القيادة،    و 
  3وغريها من العبارات اليت من شأهنا إفادة وظيفة الفرد يف عملية التقييم 

                                                           
  375 -374حسن إبراهيم بلوط، مرجع سبق ذكره،  - 1
  162، ص 2013رد البشرية، دار اليازوري للنشر و التوزيع، األردن، صفوان حممد املبيضني، عائض بن شايف األكليب،حتليل الوظائف و تصميمها يف املوا - 2
  125 -124ص ، ص 2014التوريدات، القاهرة، ، الشركة العربية املتحدة للتسويق و 1حممد عبد الوهاب حسن عشماوي، دور تقييم األداء يف تنمية املوارد البشرية، ط - 3
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و تعتمد يف تقييم أداء املوظفني على مقارنة : Mixed Standard Scaleالمقياس المختلط   -ب 
الصفات املتواجدة يف الفرد مبعيار حمدد، حيث يعطي املقيم ثالثة جوانب يتم على أساسها تقييم الصفة املعينة 

التالية )أفضل  مث يقوم املشرف بالتعرف على كل جانب و دجمها معا و مقارنتها باملعيار احملدد يف إطار املقارنة
 1من(،)مساوية لـ( أو )أقل من( 

حيث تنطوي هذه القوائم على عدد من العبارات اليت تصف :  Checklists قائمة األوزان الحرجة  - ج
أنواعا خمتلفة من األمناط السلوكية يف العمل و تبني أداء املوظف و خصائصه، و يتم إعطاء قيمة أو وزن معني 

 القائمة و يقوم مقيم بوضع عالمات على العبارات اليت تصف املوظف، و تبني ملطختلف العناصر الواردة يف
النتائج إمجايل األوزان بقائمة األوزان املرجحة و اليت تظهر بصفة عامة الصورة النهائية لتقييم أداء املوظف  

 2 وميكن إدارة هذه الطريقة بسهولة و املوضوعية إال أهنا تتطلب وقت و جمهود 
 :  The Behavioral Approach لوكمدخل الس -3

هذا املدخل يف تقييم األداء بدراسة و حتليل سلوك املوظفني فيما يتعلق بوظائفهم و يندرج حتت هذا املدخل  يهتم
الطرق التالية: أسلوب األحداث احلرجة، مقياس املالحظة السلوكية، املقياس السلوكي املتدرج، تطوير السلوك 

 التنظيمي، مراكز التقييم 
و تسمى أيضا طريقة األحداث اجلوهرية حيث : Critical Incident أسلوب األحداث الحرجة  -أ 

يعتمد من خالاها املسؤول على حقائق معينة ذات عالقة بالعمل و حيكم من خالاها إذا ما كانت سلبية أو 
إاجابية للموظف يستوجب احتفاظ الرئيس بسجالت لتدوين كافة األحداث احلرجة السليب و االاجايب منها و 

اء املرؤوس من عدمها، ويتم تسجيل هذه الوقائع يف سجل حيتوي على العديد من اليت تصف كفاءة أد
اخلصائص املرتبطة باألداء، كسلوك و كيفية تصرف املوظف عند وقو  هذه األحداث، مثل: الدقة، القدرة 
 على مواجهة ضغط العمل، التعاون    ، وتعتمد كفاءة هذا األسلوب على ضرورة التسجيل اليومي لألحداث

 3أي تكون متابعة املرؤوسني دائمة 
تعتمد على األحداث احلرجة : Behavioral Observation Scaleمقياس المالحظة السلوكية  -ب 

لكي تقيس كيف يتكرر السلوك من السلوكيات اليت يتم مالحظتها، كما  حيث مت تصميم هذه الطريقة 
تسمح باستطخدام املالحظة أفضل من احلكم الشطخصي و ميكن للمالحظ تقدمي معلومات مفيدة للفرد حمل 

                                                           
  72، ص2009و حتسني األداء، حقوق الطبع و النشر للمؤلف،سيد حممد جاد الرب، إسرتاتيجيات تطوير  - 1
  202، ص 2009، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر و التوزيع،األردن،1األعمال احلديثة،ط زاهد حممد ديري، سعادة راغب الكسواين، إدارة العنصر البشري يف منضمات - 2
  137 -136صحممد عبد الوهاب حسن عشماوي، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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ملرتدة التقييم، كما تتميز هذه الطريقة بـ: حتقيق املوضوعية، التمييز بني األداء اجليد و غري اجليد، تقدمي التغذية ا
  1الصحيحة، حتديد احلاجات التدريبية 

حيث تقوم هذه : Behaviorally Anchored Rating Scaleالمقياس السلوكي المتدرج  -ج
الطريقة بددخال العامل السلوكي يف التقييم فهي تعكس املستويات املتباينة لسلوكيات املوظف من خالل 

( أو 7( أو )5( كأقل قيمة يف التقدير إىل )1متدرج من ) الوقائع السابقة يف العمل و يتم التقدير بشكل
(كحد أقصى، و تتميز بكوهنا دقيقة يف القياس مقارنة بالطرق السابقة إال أهنا معقدة و حتتاج إىل 10)

 2جمهود 
يهدف هذا األسلوب  :Organizational Behavior Modificationتطوير السلوك التنظيمي  -د
هي كسية، و يقوم على فرضية أساسية و نظم تدعيم السلوك و التغذية العىل تعديل سلوك املوظفني عن طريق إ

 أن السلوك املستقبلي للموظف يتحدد يف ضوء السلوك املاضي الذي متت عملية تدعيمه بداجابية 
 :3خصائص هيو تتعدد األساليب املستطخدمة لتطوير السلوك التنظيمي إال أهنا تشرتك يف أربعة  

 حتديد األبعاد األساسية لألداء الوظيفي املتميز؛ 
 قياس مدى أداء املوظف لألبعاد الوظيفية السابقة؛ 
 ؛كيفية أداء هذه األبعاد الوظيف  مناقشة املدير للموظف عن 
    وضع برنامج للتغذية العكسية و تدعيم السلوك 

تستطخدم مراكز التقييم كأداة مساعدة يف اختاذ قرارات : Assessment Centers مراكز التقييم  - ه
االختيار و الرتقية، يتم استطخدامها لقياس األداء اإلداري، فمن خالاها ميكن أن يعهد لألفراد مهمة القيام 
ببعض املهام و الواجبات مثل: متثيل األدوار، حل املشكالت و اختاذ القرارات، مواجهة ضغوط و صراعات 

 4يتوىل بعد ذلك املقيمون حتليل سلوك الفرد و تقييم مهاراته و قدراته اإلدارية احملتملة العمل    ، ل
فمراكز التقييم تقيس مهارات و صفات معينة مثل: العالقات االنسانية، التطخطيط، التنظيم،   ، فهي ختص تقييم 

 5مدراء خمتلف املستويات اإلدارية أو املرشحني لإلدارة العليا 
 

                                                           
  78،79سيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1
  114عادل حرحوش صاحل، مؤيد سعيد سامل، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  369، ص www.kotobarabia.com، 2003عادل حممد زايد، إدارة املوارد البشرية رؤية اسرتاتيجية،  - 3
  228املطلب عامر، مرجع سبق ذكره، ص سامح عبد - 4
  234مانع سربينة، مرجع سبق ذكره، ص  - 5
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 : The Results Approachالنتائج  مدخل -4
و تؤول افرتاضات هذا املدخل إىل أنه من املمكن التقليل من عدم املوضوعية عند قياس النتائج، و يرى أّن أفضل 
املؤشرات ملدى مسامهة الفرد يف حتقيق األهداف التنظيمية هي األداء املوضوعي، و من أهم أنظمة التوجه بالنتائج 

  جند اإلدارة باألهداف و نظام قياس و تقييم اإلنتاجيةيف تقييم األداء 
و هو مدخل جديد يف اإلدارات وتقييم األداء  : Management By Objectivesاإلدارة باألهداف -أ 

بصفة خاصة و هو أسلوب مبين على مقارنة نتائج األداء باألهداف املطخططة من أجل تفادي عيوب الطرق 
 التقليدية و املقومات الرئيسية اهذا األسلوب هي كاآليت:

 حتديد أهداف كمية ميكن قياسها؛ 
  األهداف؛مشاركة كل من الرئيس و املرؤوس يف حتديد 
 ؛الوصول إىل حتقيق أكرب لألهداف وضع خطة عمل يتم بناء عليها 
 1حتديد املعايري اليت يتم على أساسها قياس نتائج األداء؛ 
 تعديل يم نسب حتقيق األهداف احملددة، و عقد لقاء بني املشرف و املوظف بني فرتة و أخرى ملناقشة و تقي

 األهداف املوضوعة للفرتات القادمة؛
  الرئيس بدور إاجايب مبساعدة املوظف لتحقيق األهداف و ليس احلكم فقط على األداء احملقق؛قيام 
  تقوم عملية التقييم يف هذا األسلوب بالرتكيز على األهداف اليت مت حتقيقها ال على السمات و املميزات

  2الشطخصية للفرد 
يهدف  :Productivity Measurement And Evaluation System نظام قياس و تقييم اإلنتاجية  -ب 

هذا األسلوب يف املقام األول إىل حتفيز املوظفني على حتقيق مستويات مرتفعة من االنتاجية، و يعترب وسيلة 
لقياس و توفري املعلومات املرتدة لألفراد فيما خيص إنتاجيتهم يف العمل و ميكن تلطخيصه مكونات ها النظام يف 

 :3أربع خطوات كما يلي
 ألفراد بتحديد األنشطة و األهداف اليت تتوقع اإلدارة من الفرد إجنازها، مع إمكانية أن تكون املنتجات  قيام

 غري ملموسة؛

                                                           
  125، ص 2001زهري ثابت، كيف تقيم أداء الشركات و العاملني، دار قباء للنشر و التوزيع، القاهرة،  - 1
  206ص ، مرجع سبق ذكرهزاهد حممد ديري، سعادة راغب الكسواين،  - 2
  229ص  مرجع سبق ذكره، املطلب عامر، سامح عبد - 3
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 و هي عبارة عن مقاييس جلودة اإلنتاج كنسبة املردودات، شكاوى العمالء يف  حتديد املؤشرات اإلنتاجية
 حالة اخلدمات؛

 وى التقييم املصاحب للكمية؛حتديد العالقة بني مستوى املؤشرات و مست 
 تبعا لكل موعات مبستويات األداء احملققة القيام بتطوير نام املعلومات املرتدة ليتم تعريف املوظفني و اجمل

 مؤشر من املؤشرات اإلنتاجية 

 .(:تقييم مداخل تقييم األداء 02-01الجدول رقم)

 المدخل
 المـــــــــــــــــــــــــــــعاييــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 الوضوح القبول الثبات الصالحية التوافق االستراتيجي

 المقارنة
غري مناسب ما مل 
 يربط املدير بينهما

ممكن أن يكون 
 مرتفعا

يتوقف على 
 املقيم

 منطخفض جدا مرتفع

 منطخفض جدا مرتفع منطخفض عادة عادة منطخفض عادة منطخفض الخصائص

 مرتفع جدا متوسط عادة مرتفع عادة مرتفع ميكن أن يكون مرتفع السلوكي

 مرتفع مرتفع مرتفع عادة مرتفع مرتفع جدا النتائج

  374عادل حممد زايد، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:
 .الصعوبات التي تواجه عملية تقييم األداء ثالثا:

يعترب تقييم األداء من أهم العمليات اليت تتم يف املؤسسة و ذلك ألمهية القرارات اليت يتطخذها املسؤولني على ضوء  
النتائج املتحصل من القيام بعملية تقييم  األداء للموظفني على خمتلف املستويات، لكن عملية تقييم األداء ال ختلو 

و قائمني عليها و اليت  من شأهنا أن تعيق سري التقييم و ختل بنتائجه، و  من املشاكل و الصعوبات اليت تواجه العملية
 1 سنتطرق ألهم املشاكل اليت تواجه تقييم األداء فيما يلي:

 
 
 

                                                           
  170،171عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1
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 .( صعوبات تقييم األداء06-01الشكل رقم)

 
 .الطالبة بناء على ما سبقمن إعداد المصدر: 

يأثر الغرض من التقييم على اجتاهات القائم بالعملية، فالتقييم لغرض الرتقية  التأثر بالهدف من إجراء التقييم: -أ 
 خيتلف عنه يف حتديد االحتياجات التدريبية، لذلك اجب تدريب الرؤساء على إجراء التقييم بصورة جمردة؛

عالية من فقد يقوم بعض املديرين عند التقييم إىل إعطاء تقديرات الميل للتساهل أو التشدد و الصرامة:  -ب 
  بعضهم إىل الصرامة املبالغ فيها باب التساهل مع العاملني، بينما قد يتجه

و هو اجتاه عدد كبري القائمني على عملية التقييم إلعطاء الفرصة لواحدة من خصائص التقدير تأثير الهالة:  -ج 
رين قد يتجهون إلعطاء بالتأثري على باقي اخلصائص و بالتايل التأثري على التقدير الكلي للكفاءة، فاملدي

التقدير نفسه أي الدرجات تكون متساوية لكل العوامل و بالتايل يتم احلكم على كفاءة الفرد بناء على صفة 
  اية ستشكل التقدير الكلي للكفاءةأو خاصية و اليت يف النه

ا ما يعود ذلك إىل حيث مييل القائم بالتقييم إىل الوسطية يف التقدير و غالب االتجاه للوسط في التقييم:  -د 
جهل الرئيس بسلوك األفراد املراد تقييم كفاءهتم، أو نتيجة عدم معرفة أداء بعض األفراد و كذا نقص توفر 

  لوضع أسس موضوعية سليمة للتقدير املعلومات و عدم توافر الوقت
الشعور بالوالء أو  حيث أن لشعور الرئيس جتاه مرؤوسيه تأثري كبري على تقديراته ألدائه سواء كانالتحيز:  -ه 

 1الكره، و يظهر هذا االجتاه يف حالة غياب املقاييس املوضوعية لألداء أو يف حالة صعوبة إعدادها 
 2 و من أجل تقليل حدوث مشكالت و أخطاء يف عملية تقييم األداء ميكن مراعات النقاط التالية:

 لتدريب شامل و تأكيد معرفتهم مبعدالت األداء و استمارات التقييم؛ إخضا  املقيمني 

                                                           
  233سامح عبد املطلب عامر، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  172عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، مرجع سبق ذكره، ص  -2

 

 الصعوبات واألخطاء في تقييم األداء 

التأثر بالهدف من 
 إجراء التقييم

التساهل أو 
االتجاه للوسط في  تأثير الهالة التشدد و الصرامة

 التحيز التقييم
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 ؛احلرص على علنية التقييم، و استطخدام املقابالت التقييمية  
 تطوير أنظمة تقييم األداء لتحقيق الشروط املوضوعية املطلوبة؛ 
   استطخدام أكثر من منوذج لتقييم األداء 

 .الموارد البشريةتحسين أداء  المبحث الثاني: مداخل
إن احملور األساسي الذي تعتمد عليه املؤسسات اليوم لتحقيق أهدافها يرتكز بالشكل األكرب على مدى كفاءة 
مواردها البشرية و ما ميكن اهذه املوارد حتقيقه من ميزة تنافسية، و على هذا األساس أصبحت تويل اهتماما خاصا 

بأداء املوارد البشرية يف املؤسسة إىل أعلى مستوى ممكن من خالل رفع هبذه املوارد و تسعى جاهدة إىل الوصول 
املهارات و املعارف و زيادة الكفاءة و ذلك عن طريق تفعيل هذه املوارد من خالل تنميتها و تطويرها مبطختلف 

 الوسائل املتاحة اليت من شأهنا حتسني أداء املوظفني من تعلم ،تدريب، حتفيز،      و غريها  
 .طلب األول: مفهوم تنمية الموارد البشرية خصائصها، أهميتها و أهدافهاالم

تعد تنمية املوارد البشرية من املناهج املهمة اليت تساعد على تطوير املهارات لدى املوظفني، و كذلك تطوير املعرفة 
بشرية على العديد من الفرص تشتمل تنمية املوارد الورفع اإلمكانيات املهنية و الشطخصية لدى هؤالء املوظفني، حيث 

  التدريبية و تعليمية و فرص تطوير األداء 
  .مفهوم و خصائص تنمية الموارد البشرية أوال:
 :مفهوم تنمية الموارد البشرية -1

( ينص فيه على تنمية املوارد البشرية ECSOCOحسب اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة )
املهارات واملعارف والقدرات لألفراد، الذين املسامهني يف التنمية االقتصادية واالجتماعية "هي عبارة عن عملية تنمية 

لبلد ما، على أن ال يقتصر هؤالء األفراد على السكان  املوظفني، بل ميتد إىل االشرتاك الفعلي أو املنتظر من 
  1األشطخاص اآلخرين يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية" 

املوارد البشرية هي" إعداد العنصر البشري إعدادا صحيحا مبا يتفق و احتياجات اجملتمع، على  و تنمية
أساس أنه بزيادة معرفة و قدرة االنسان يزداد و يتطور استغالله للموارد و االمكانات املتاحة إليه، فضال عن زيادة 

قتصر على التعليم و التدريب بل أصبح يركز على طاقاته و جهوده"  و تطور مفهوم تنمية املوارد البشرية فلم يعد ي

                                                           
   20، ص مرجع سبق ذكرهحممد عبدالوهاب حسن عشماوى،  - 1
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تطوير أمناط التفكري و السلوك، و نوعية التعليم والتدريب، و أساليب العمل و اإلنتاج أي تعبئة األفراد هبدف زيادة 
  1قدراهتم على التحكم يف مهاراهتم و قدراهتم 

ساسية يف حتريك وصقل وصيانة وتنمية القدرات ويعرب عن تنمية املوارد البشرية بأهنا" متثل أحد املقومات األ
والكفاءات البشرية،  فهي وسيلة تعليمية متد اإلنسان مبعارف أو مبادئ أو فلسفات، تزيد من طاقته على العمل 
واإلنتاج، و هي وسيلة سلوكية تعيد تشكيل سلوكه وتصرفاته املادية واألدبية، ومتنحه الفرصة إلعادة النظر يف مسلكه 

عمل وتصرفاته، وعالقته مع زمالئه ورؤسائه ومرؤوسيه  وشرح التنمية بأهنا عملية لتنمية القدرات والكفاءات يف ال
 2البشرية يف جوانبها والفنية والسلوكية 

تشري تنمية املوارد البشرية إىل استطخدام املورد البشري أفضل استطخدام لتحقيق تغيري مقصود هبدف إشبا   و
هة مشكالته و تنمية القدرات الذاتية و تدعيم القيم و االجتاهات و منهجية التفكري و املعايري حاجات االنسان ملواج

   3و السلوكيات غريها من اجلوانب االجتماعية املناسبة مع طبيعة اجملتمع و ثقافته و التغيريات اإلاجابية احلاصلة 
هي جمموعة العمليات اليت من خالاها يتم إخضا   شريةأن تنمية املوارد البمن جممل التعاريف السابقة ميكننا القول 

األفراد لربامج تعليمية و تدريبية قصد تزويدهم باملهارات و املعارف و القدرات إلجناز أعمااهم بشكل كفء و 
الوصول إىل أفضل أداء،  كما تكون عملية التنمية موجهة بشكل اجعل الفرد مهيأ ملواجهة التحديات و ملواكبة أي 

أو تطورات يف عمله، وذلك لتفادي اآلثار السلبية ألي تأخر يف تطور الفرد من شأنه التأثري على أدائه  تغريات 
وبالتايل االستفادة من اكتسابه اهذه املهارات بأقصى شكل على أن تكون املنفعة متبادلة بني الفرد و احمليط الذي 

 يعمل فيه ليتمكن الفرد و تقدمي أفضل قدراته 
مبجموعة من اخلصائص املهمة نذكرها فيما  تتمتع تنمية املوارد البشرية الموارد البشرية: تنمية خصائص -2

 : 4يلي
ففي الوقت احلايل ينظر إىل تنمية املوارد البشرية على أهنا عملية  تنمية الموارد البشرية عملية استراتيجية:  -أ 

إطار إسرتاتيجية أكرب هي اسرتاتيجية  اسرتاتيجية، تأخذ شكل نام فرعي مكون من أجزاء متكاملة، وتعمل يف
و عليه فهذه االسرتاتيجية تتكون من جمموعة خمططة من برامج التدريب و التنمية املستمرة، اليت  املؤسسة 

هتدف لتطوير و حتسني أداء املوظفني باملؤسسة و تعليمهم بشكل مستمر، من أجل مساعدهتم على حتقيق 
                                                           

  17-16، ص ص 2012لعلى بوكميش، مدخل إىل تنمية املوارد البشرية، دار الراية للنشر و التوزيع، األردن  - 1
 276، ص  2009ابع ، تنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسية ، جملة إقتصاديات مشال إفريقيا ، اجلزائر ، العدد السبارك نعيمة ،  - 2 
   194مدحت حممد أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
م االقتصادية لعلوم التجارية وعلوم التسيري ، جامعة سراج وهيبة ، اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية كمدخل لتحسني األداء املستدام يف املؤسسة االقتصادية ، رسالة ماجيسرت ، كلية العلو  - 4

  29، ص  2012جلزائر ، فرحات عباس ، سطيف ، ا
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، و يف نفس الوقت تسعى هذه االسرتاتيجية إىل تشكيل بنية حتية من مكاسب وظيفية و مستقبل وظيفي جيد
املهارات البشرية اليت حتتاجها املؤسسة يف احلاضر و املستقبل، بغرض رفع الكفاءة اإلنتاجية و الفعالية 

ريات اليت التنظيمية باستمرار، و كذلك التأقلم و التكيف مع املتغريات احلاصلة يف البيئة، و عليه فدّن هذه التغ
 ا التغريات على املوارد البشرية حتدثها التنمية تساهم إىل حد كبري يف ختفيض الضغوط اليت تشكله

فالتعلم هو عملية مستمرة ال تعزز فقط القدرات املتواجدة  تنمية الموارد البشرية عملية تعلم مستمرة: -ب 
فعليا ولكن أيضا يؤدي إىل تطوير املهارات واملعرفة والسلوك اليت تعد األفراد من أجل مسؤوليات موسعة أو 

 1 أعلى مستوى يف املستقبل 
لك إىل بناء معارف، حيث تعترب تنمية املوارد البشرية عملية منتظمة تعتمد على التعلم، حيث هتدف بذ  

مهارات و سلوكيات و اجتاهات لدى املوارد البشرية بغرض تطوير و حتسني أدائها احلايل و املستقبلي و التكيف 
 2مع التغريات البيئية، و جعل أدائها يف حتسن مستمر 

 .دوافع و مسؤوليات تنمية الموارد البشرية ثانيا:
 :دوافع تنمية الموارد البشرية -1

 : 3هناك العديد من األسباب اليت دعت إىل ضرورة تنمية املوارد البشرية و من أبرزها نذكر ما يلي
 توجيه األفراد اجلدد و تعريفهم بالوظائف املوكلة إليهم، و إرشادهم و تعليمهم كيفية و نوعية األداء املتوقع؛ -أ 
 مبا يتطابق مع معايري األداء احملددة اهم؛ حتسني و زيادة املهارات و القدرات، ورفع مستوى األداء لألفراد   -ب 
 ؛لوجية و املعلوماتية و التسويقيةهتيئة األفراد لوظائف مستقبلية، و ملواجهة كافة التغريات التكنو  -ج 
جتهيز األفراد ملواجهة التحديات املفروضة على املؤسسات من احمليط اخلارجي يف خمتلف اجملاالت مثل: عوملة   -د 

 االنتشار الواسع للتنافسية؛اليد العاملة، و 
التنو  و االختالف الثقايف للموارد البشرية داخل املؤسسة الواحدة، مما أوجب على إدارة املوارد البشرية  -ه 

 ضرورة إعداد برامج و حلقات تدريبية هبدف االستفادة من هذا التنو  إىل أقصى حد ممكن؛
تسطري برامج إلعادة التأهيل، من أجل شحذ مهاراهتم  هرمية أو شيطخوخة املوارد البشرية دفع باملؤسسات إىل -و 

 و إعادة تزويدهم بقدرات و معارف قصد مواكبة خمتلف التطورات 
 

                                                           
1 -  Michael Armstrong, Human Resource Management Practice,10ED,London2006,P 561. 

  30ص  مرجع سبق ذكره،  ،سراج وهيبة - 2
  29عبد احلكيم جريب، مرجع سبق ذكره، ص   - 3
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 مسؤوليات تنمية الموارد البشرية: -2
تعتمد مسؤوليات تنمية املوارد البشرية يف معم املؤسسات على أربع مستويات رئيسية: اإلدارة العليا، اإلدارة اإلشرافية، 

 رد، املتطخصصني الف
تتحمل مسؤولية تكوين و توصيل رؤية مستقبلية واضحة عن  المسؤوليات على مستوى اإلدارة العليا: -أ 

مفهوم التنمية البشرية، و إن كل تصرف تأخذه ينتج عنه منو أو تقدم لقوة العمل، لذلك عليها مراجعة النظم، 
و القيام سياسات املوارد البشرية، و خلق البيئة املناسبة لنجاح األفراد و املوارد املالية الالزمة و متابعة االلتزام 

  باإلجراءات يف خمتلف األقسام 
هي اليت حتمل املسؤوليات األساسية لضمان إمكانية أداء  المسؤوليات على مستوى اإلدارة اإلشرافية: -ب 

األفراد لوظائفهم بكفاءة و فعالية، و يتمتعوا بفرص تعلم مستمرة لتنمية قدراهتم و طاقاهتم الكامنة، و تكون 
 مبساعدة جهة متطخصصة تعين ما يلي: هذه املسؤولية منفردة أو

 ؛ توفري تشجيع و تدعيم اكتساب املهارات، املعرفة، االجتاهات اليت حتاها األفراد لتأدية أعمااهم بشكل جيد -
 مراجعة أهداف العمل بشكل قياس، وتقييم األداء ملساعدة األفراد يف تنمية مهاراهتم و مراجعة تقييم النتائج؛ -

تنمية األفراد هو املدير املباشر باعتباره األقرب ملالحظة السلوك الفعلي، األقدر على كشف و أهم عناصر عملية 
 إمكانيات الفرد و مشكالته، و حتدد مسؤوليات املدير املباشر لعملية التنمية كما يلي:

 املشاركة يف اختيار املورد و اسناد العمل له؛ 
 د على التوجيه و التغلب على مشكالت األداء؛متابعة األداء الفعلي و تقييم مستواه، مما يساع 
  الكشف عن االحتياجات التدريبية للفرد؛ 
 التدريب أثناء العمل؛ 
  1استطخدام نظم الثواب و العقاب لتوجيه السلوك الفعلي إىل النحو السليم 

ن خالل باعتباره عضو يف فريق املؤسسة فمسؤوليته هي التنمية الذاتية م المسؤوليات على مستوى الفرد: -ج 
 تعلم احتياجاته املرتبطة بالعمل اليومي، تغيريات و طموحات املستقبل الوظيفي 

 

                                                           
  55ص  مرجع سبق ذكره،  ،مانع سربينة  - 1
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قد يكون للمؤسسة جهة متطخصصة مسؤولة عن تنمية الفرد، و أحيانا تكون إدارة الجهة المتخصصة:   -د 
وأحيانا يكون األفراد هي املسؤولة و أحيانا أقسام التدريب سواء داخل إدارة األفراد أو بشكل مستقل عنها، 

   1التنمية جزء من جمال آخر للنشاط التدريب و
  .أهداف تنمية الموارد البشرية ثالثا:

إن تنمية املوارد البشرية االسرتاتيجية تعين حتديد وتنمية املهارات واخلربات املطلوبة للمورد البشري يف املستقبل وذلك  
اتيجيات املالئمة لتحقيق ذلك، فدن هذا يتطلب حتليل الفرص واخلطط املستقبلية لتنمية  من خالل وضع االسرتر

ت تركز على املهارات املطلوبة للوظيفة اجلديدة يف الوقت احلاضر مع مهارات املوارد البشرية، فالعديد من املؤسسا
إغفال الفرتة املستقبلية، ومبا أن تنمية املوارد البشرية تعترب عملية لتدعيم فعالية املستقبل الوظيفي للمورد البشري من 

قيس فعالية املستقبل الوظيفي أجل حتسني أدائه وزيادة إنتاجيته، فدن ااهدف األساسي منها  حتقيق أربعة خمرجات ت
 األداء، االتجاهات، الهوية الذاتية، التكيف..وهي: 

هذه املطخرجات ميكن جتزئتها بطريقتني: بواسطة اإلطار الزمين وبواسطة خمرجات التعلم كما هو موضح يف الشكل 
 : 2التايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتضح أن األداء واالجتاهات هتتمان باحلاضر حتقيق أهداف العمل احلالية ومشاعر املوارد البشرية عن ا و من هن
اخل، والتكيف هو عبارة عن استعداد املورد البشري ملقابلة     مثل املشاركة، االلتزام و الصرا املستقبل الوظيفي، 

                                                           
  80، ص  2009، دار املسرية للنشر والتوزيع ، عمان، 1حممد مسري أمحد ، اإلدارة االسرتاتيجية وتنمية املوارد البشرية ، ط - 1
   84،85املرجع السابق ، ص  - 2

 .: مخرجات التعلم(07-01)الشكل رقم 

 املهنة                           الذات                                       

 املدى القصري                                                                         

                                         

                                 

 املدى الطويل                                                                            

        84حممد مسري أمحد، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر 

 هدف التعلم

 االتجاهات                األداء

 

 

 الهوية الذاتية          التكيف

 النطاق الزمني
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ااهوية الذاتية فتعين رؤية املورد البشري ملكونات مستقبله الوظيفي، وبالتايل فدن املتطلبات الوظيفية يف املستقبل، أما 
أي نشاط يعزز واحدا أو أكثر من تلك األهداف األربعة يدخل يف إطار تنمية املوارد البشرية وتكوين قوة عمل ذات 

 جديدة و بسرعة  جودة عالية ومستقرة، منتجة، ملتزمة وقادرة على اكتساب مهارات واجتاهات ومعرفة
ن شأهنا تدعيم أدائه يف احلاضر عليه فدن األهداف اخلاصة باملورد البشري فيما خيص اكتسابه ملهارات و معرف مو 
املستقبل و متكنه من القدرة على التكيف مع أي متغريات من شأهنا التأثري على مستوى أدائه، كل هذه النقاط إذا و 

ا بدورها تساهم يف حتقيق مجلة من األهداف تنعكس على املؤسسة ككل و اليت حتققت بالشكل اجليد و الفعال فدهن
 سنقوم بعرضها كما يلي:

 مساعدة املؤسسة على استيعاب التغريات احلاصلة يف كل اجملاالت و ذلك باكتساب قوة بشرية متطورة؛ -
ية من خالل تنمية املهارات الرفع من كفاءة و فعالية األداء الكلي للمؤسسة نتيجة حتسن أداء مواردها البشر  -

 و املعارف الوظيفية؛
 حتسني معارف و مهارات العمل يف كل مستويات املؤسسة؛ -
 تنمية مناخ مناسب للنمو و االتصاالت بني املوظفني يف املؤسسة؛ -
 ختفيض احلوادث و إصابات العمل نتيجة اخلربة املكتسبة من عملية التنمية؛ -
 1البشرية عملية اسرتاتيجية تستفيد املؤسسة من عوائدها على املدى الطويل؛االستثمار يف تنمية املوارد  -
حيازة املؤسسة ملوارد بشرية مرنة ذات مهارات جتعلها قادرة على تأدية املهام و الوظائف اليت حتتاجها   -

 باختالف األزمنة  يف احلاضر و املستقبل؛
 ا بدال من مقاومتها و عرقلتها وؤسسة على أعمااهتكييف املوارد البشرية مع املتغريات اليت تدخلها امل -

 2إفشااها؛
يوفر االستقرار الوظيفي اها على املدى  و استقرار يف دوران العمل مبا يضمن متابعة املؤسسة ملشاريعها -

 الطويل؛
)آالت،  االقتصاد يف النفقات اليت ميكن أن تتكبدها املؤسسة نتيجة للتغري أو ااهدر يف موارد معينة -

 3ات،   ( معد
 

                                                           
  52مانع سربينة ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  440عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره ص  - 2
  85سبق ذكره، صبن عنرت عبد الرمحان، مرجع  - 3
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 .المطلب الثاني : التدريب، و التحفيز و كأساليب لتحسين أداء الموارد البشرية
ل أداء من طرف املوظفني تسعي أي مؤسسة إىل جعل مواردها تواكب خمتلف بغية احلصول على أفض

التطورات احلاصلة يف جمال نشاطها، و ذلك من خالل إخضا  املوظفني لدورات تدريبية لزيادة املعارف و رفع 
باهتم و املهارات املهنية، كما اجب حتفيزهم مبطختلف الطرق لدفعهم لتقدمي أفضل أداء لديهم من خالل اشبا  رغ

 أهدافهم الشطخصية    
  .أهمية التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية أوال:
 مفهوم التدريب:  -1
مفاهيم التدريب إال أهنا تتجه كلها يف منحى موحد فيعرف التدريب على أنّه" اجلهود املطخططة و املنظمة  تتعدد

 1لتطوير معارف، و خربات، و اجتاهات املتدربني من أجل جعلهم أكثر فاعلية يف أداء املهام" 
لسلوك مبا حيقق الفعالية التدريب هو موقف مجعي يتسم بالتغيري و التعديل يف منط التفكري و االجتاه و ا

 2اإلاجابية يف األداء 
التدريب هو استطخدام أنشطة التعليم املنهجية واملطخطط اها لتعزيز التعلم  وميكن تلطخيص هذا النهج يف عبارة 

 " املتعلم القائم على التدريب " 
املهارات الالزمة اهم ألداء  وهو ينطوي على استطخدام العمليات الرمسية لنقل املعرفة ومساعدة األفراد على اكتساب

 3وظائفهم بشكل مرض  يوصف بأنه واحد من عدة ردود ميكن للمنظمة أن تتطخذها لتعزيز التعلم 
عادة ما يستطخدم مصطلحي "التدريب" و "التنمية" على أهنما نفس الشيء، هناك اختالفات يف سياقات 

زيادة املعرفة واملهارات لدى املوظف للقيام بعمل  وتقنيات تدريب املوظفني وتطويرهم  "فالتدريب هو العمل على
معني، فهو يضفي مهارة حمددة ألجل عمل معني"، و على العكس منه "التنمية و التطوير تشتمل العملية اليت من 
خالاها املديرين و املديرين التنفيذيني ليس فقط املهارات و الكفاءة يف عملهم احلايل و لكن أيضا القدرات للمواقع 

 4اإلدارية املستقبلية" 
أن التدريب هو تلك العملية اليت يعتمد  املسؤولني من خالاها على استعمال خطط  نرىمن جممل التعاريف السابقة 

وبرامج تعليم منهجية و عمليات رمسية و اسرتاتيجيات لغرض دعم و تطوير معارف و خربات و مهارات املوظفني 
 م املؤسسة يف حتقيق أهدافها     و جعله أكثر فاعلية بالشكل الذي خيد من أجل رفع الكفاءة ومستوى أداءهم

                                                           
  13، ص 2002، دار الشروق للنشر و التوزيع، األردن، 1حسن أمحد الطعاين، التدريب مفهومه  و فعاليته، ط - 1
  81، ص2001، دار الفكر العريب، القاهرة، 1رأفت عبد الفتاح،  سيكولوجية التدريب و تنمية املوارد البشرية، ط - 2

3  - Michael Armstrong, op.cit. , P 575 
4  - Manmohan Joshi,Human Resource Management, 1st  edition, manmohan joshi & bookboon.com.20013,P36 
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 .(: الفرق بين التدريب و التنمية03-01الجدول رقم)

 التنمية التدريب المعيار
 املديرين العاملون من غري املديرين فئات المشاركين

 املفاهيم النظرية العمليات الفنية امليكانيكية المحتوى
 املعرفة العامة تتعلق بالعمل أو الوظيفة األهداف

 طويل املدى قصري املدى المدى الزمني
   302عبد الباري درة، زهري الصباغ، مرجع سبق ذكره، صالمصدر: 

 أهمية التدريب: -2
تنبع أمهية التدريب من الدور الذي يؤديه يف رفع أداء املوظفني و كفاءاهتم و اليت بدورها تنعكس على أداء 

 املؤسسة فيما يلي سنعرض أهم النقاط اليت توضح أمهية هذه العملية للفرد و املؤسسة 
يف حماولة للتميز على منافسيها تركز املؤسسة على اجلودة يف اخلدمات زيادة أهمية جودة المنتج و الخدمة:   -أ 

 أو املنتجات و لك من خالل تدريب مواردها البشرية ألداء أفضل 
من أجل السيطرة على على التكاليف تتجه املؤسسات إىل تخفيض العمالة: ميل المؤسسات إلى   -ب 

التطخلص من املوظفني، و بالتايل تزداد سيطرة مسؤوليات املتبقيني مما يتطلب تزويدهم باملهارات الالزمة للقيام 
 1بذلك 

حيث أصبحت بيئة األعمال تزداد اضطرابا و لتكون املؤسسات قادرة على التكييف وفقا للتغريات  المرونة: -ج 
احلاصلة البد أن تكون تتأكد من أن الكوادر البشرية العاملة هبا متتلك املهارات اليت متكنها من التكيف و 

 العمل بفعالية يف البيئة اجلديدة 
ات املتقدمة، هناك طلب على اليد العاملة اليت متتلك املعرفة واملهارات ومع منو التكنولوجي :تكنولوجيا جديدة  -د 

على حنو فعال  و يستحيل أن تستفيد أو تتكيف املؤسسة مع التطورات  الالزمة الستطخدام التكنولوجيا
 متلك املوظفني املهارات ذات الصلة ا التكنولوجية، إال إذا

                                                           
  21، ص 2011، دار املسرية للنشر و التوزيع، األردن، 1بالل خلف السكارنة، إجتاهات حديثة يف التدريب، ط - 1
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وقد يكون لتدريب املوظف الواحد أثر مفيد على بقية املوظفني يف الفريق أو القسم  من تأثير التدفق:  -ه 
حيث األداء أفضل أو ممارسة عمل مبهارة أكثر ميكن نقلها من الشطخص الذي مت تدريبه إىل زمالء العمل من 

 1 خالل التعاون و التفاعل واليوميني 
فيها البطالة منطخفضة ال ميكن للمؤسسة أن تتوقع العثور  يف األوقات اليت تكون نقص المهارات و العمالة: -و 

 على املوظفني األكفاء  يف مثل هذه احلالة، إذا كانت حباجة إىل مهارات حمددة، يصبح من الضروري تطويرها 
 وهي: للفرد كما هناك أمهية كبرية للتدريب بالنسبة

 نموية؛رفع كفاءة الفرد باملعلومات و املهارات الالزمة لعملية الت 
 إكتساب علوم تطبيقية طويلة و قصرية املدى للتطوير؛ 
  الشعور باالهتمام و تولد حب العمل و الوالء للمؤسسة؛ 
 كسر حاجز الرهبة من العامل اخلارجي و تعزيز الثقة بالنفس؛ 
  2االبدا  الوظيفي و تنمية التفكري و منح الفرد الفرضة للمشاركة الفعالة يف حل املشكالت اإلدارية 

 :3و هي كما يلي العالقات االنسانيةدون إغفال أمهية عملية التدريب يف تطوير 
 العاملني؛ األفراد بني االجتماعي التفاعل أساليب تطوير 
 لديها؛ العاملني واألفراد اإلدارة بني وتوثيقها العالقة متتني 
 ؛املؤسسة خلدمة الذايت التوجيه عملية وتطوير تنمية يف يساهم 
 املؤسسة يف احلاصلة التغريات مع التكيف لقبول األفراد إمكانيات تطوير. 

 أهداف التدريب: -3
 من خالل التعرف على مفهوم و أمهية التدريب ميكن ابراز أهم األهداف اليت حيققها و هي:

 التدريب كمدخل للتعلم املستمر من خالل تعزيز املعارف و املهارات باستمرار و بشكل متجدد؛ -أ 
كمدخل للرتبية املستمرة و ذلك ببناء ااهوية الثقافية و التنظيمية للمؤسسة و  قيم و اجتاهات التدريب   -ب 

 املوظفني تتالءم مع مؤسستهم و تعلمهم الوالء و االنتماء؛

                                                           
1 -J.Coyle-Shapiro Et Autres, Human Resource Management, Stewart House University Of  London 2013, P49,50 

  25بالل خلف السكارنة، إجتاهات حديثة يف التدريب، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
امللتقى الوطين حول املوارد البشرية،  لتحقيق امليزة التنافسية يف ظل املداخل احلديثة لتسيري الكفاءات، برحومة عبد احلميد، طالل زغبة، تدريب و تنمية املوارد البشرية كطخيار إسرتاتيجي - 3

  5، ص2012فيفري  22/23جامعة حممد خيضر  بسكرة،
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التدريب كمدخل للمهارة و هو أهم وظيفة و هدف لعملية التدريب من خالل تعزيز و تعديل و املهارات و   -ج 
  تعد اها حاجة؛كذا تغيري تلك اليت مل

 تنمية الثقة بني املؤسسة و موظفيها من خالل العناية بتدريبهم و اشعارهم باالهتمام؛ -د 
 تدعيم سياسات الرتقية الداخلية و مساعدة املوظفني على ختطيط مساراهتم الوظيفية؛ -ه 
 ات املمكنة؛املرونة يف عمليات النقل الداخلي بتدريبهم على العمل يف مواقع أخرى و التأقلم مع التغري  -و 
 1تكييف العاملني اجلدد و أقلمتهم مع مناخات العمل و إداراته و نظمه و عالقاته و أساليبه  -ز 
 أنواع التدريب:  -4

التايل أن يوضح بعض  الشكلتتعدد االختيارات املتاحة أمام إدارة املوارد البشرية ، بالنسبة ألنوا  التدريب وحياول 
 أنواعها  

 .تقسيمات أنواع التدريب(: 08-01الشكل رقم )

 
   .: من إعداد الطالبةالمصدر

 
 
 

                                                           
  48-45،  ص ص2012، دار زهران للنشر و التوزيع، األردن، 1عبد املعطي عساف، التدريب و تنمية املوارد البشرية، ط - 1

  أنواع التدريب

 حسب مرحلة التوظيف

 توجيه املوظفني اجلدد

 أثناء العمل

 لتجديد املعرفة و املهارة

 بغرض الرتقية و النقل

 حسب نوع الوظيفة

 مهين و فين 

 ختصصي 

 إداري 

 حسب المكان

 داخل املؤسسة 

 خارج املؤسسة
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 ينقسم التدريب يف هذه املرحلة إىل:التدريب حسب مرحلة التوظيف:  -أ 
: يهدف إىل إعداد األفراد علميا و سلوكيا بالشكل السليم، و  Orientationتوجيه الموظف الجديد  -

االلتحاق بوظائفهم، ويطلق عليه تسميات عدة التدريب تأهيلهم للقيام باألعمال اليت ستوكل إليهم عند 
 1اإلعدادي، و التوجيهي، و التوجيهي 

و يشمل كل أشكال التدريب اليت خيضع اها األفراد : On The Job Training التدريب أثناء العمل -
احلاصلة يف وظائفهم أو بعد تثبيتهم يف اخلدمة و يهدف إىل تطوير و تنمية املوظفني مبا يتناسب مع املتغريات 

 2أساليب و أدوات جديدة متس أنشطتهم 
عند تقادم معارف و مهارات  : Skill Renewal Trainingتدريب لتجديد المعرفة والمهارة -

األفراد، خاصة مع توافر أساليب عمل و تكنولوجيا و أنظمة جديدة، فدن ذلك يستدعي توفري تدريب لغرض 
  3ى األفراد ملواكبة التغريات و التطورات احلاصلة جتديد املعارف و املهارات لد

فهاتني العمليتني تدالن على  :promotion transfer trainingالتدريب بغرض الترقية و النقل  -
وهو ما يستوجب وضع  احتمال اختالف املعارف و املهارات احلالية للفرد مع ما تتطلبه الوظيفة اجلديدة،

 للوظيفة ذات املسؤوليات جديدةبرنامج تدرييب إلعداد الفرد 
حيث تقوم املنظمات الراقية، بتهيئة موظفيها من  :Retirement Trainingالتدريب للتهيئة للتقاعد  -

كبار السن، عند اإلحالة على املعاش وبدال من أن يشعر الفرد فجأة أنه مت ركنه على الرف باخلروج على 
للعمل، أو طرق لالستمتا  باحلياة، والبحث عن اهتمامات املعاش، يتم تدريبه على البحث عن طرق جديدة 

 4أخرى غري الوظيفة، والسيطرة على ضغوط وتوترات اخلروج على املعاش)التقاعد( 
 أنواع التدريب حسب نوع الوظائف : - ب

يهتم هذا النو  باملهارات  :Technical And Vacational Trainingالتدريب المهني والفني  -
، تقوم ة نوعا من التدريب املهين والفينكية، يف األعمال الفنية واملهنية، ومتثل التلمذة الصناعياليدوية وامليكاني

بعض املؤسسات أو نقابات العمل بدنشاء مدارس يتعلم هبا العمال وحيصلون غالبا على شهادة فنية وغالبا ما 
 تتعهد الشركة بتوظيفهم حال جناحهم 

                                                           
  20، ص2002، دار الشروق للنشر و التوزيع، األردن، 1حسن أمحد الطعاين، التدريب مفهومه  و فعاليته، ط - 1
  69عبد املعطي عساف، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  75بالل خلف السكارنه، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
  43، ص 2013للنشر و التوزيع، القاهرة، ، دار السحاب 1مربوكة عمر حمريق، أساسيات تدريب املوارد البشرية، ط  - 4



اإلطار العام إلدارة الموارد البشرية                الفصل األول                                         

 

68 
 

ويتضمن هذا التدريب معارف ومهارات على : Professional Trainingالتدريب التخصصي -
وظائف أعلى من الوظائف الفنية واملهنية، وتشتمل عادة األعمال احملاسبية، واملشرتيات، واملبيعات، وهندسة 
اإلنتاج، واملعارف واملهارات هي ال تركز كثريا على اإلجراءات الروتينية، وإمنا تركز على حل املشكالت 

 صميم األنظمة والتطخطيط اها ومتابعتها واختاذ القرارات فيها املطختلفة، وت
ويتضمن هذا التدريب املعارف واملهارات اإلدارية و :  Managerial Training التدريب اإلداري -

املناصب اإلدارية الدنيا أو الوسطى أو العليا، وهي معارف تشمل العمليات اإلدارية من  اإلشرافية الالزمة لتقلد
 1تنظيم ورقابة واختاذ قرارات وتوجيه وقيادة وحتفيز وإدارة مجاعات العمل والتنسيق واالتصال ختطيط و 

 أنواع التدريب حسب مكانه: -ج 
 يف العمل ويتمثل عن بعيدا داخلي تدريب و هو : Internal Training التدريب داخل المؤسسة -

 ذاته  عن العمل بعيدا التدريبية الدورات فيها باملؤسسة، تعقد خاصة تدريبية قاعات أو للتدريب مراكز وجود
 بني التدريب التكامل مث املتدرب، ومن والفرد بني مديريه الروابط زيادة التدريب من النو  هذا مزايا ومن

  العمل  تقسيم بسبب القائمة احلواجز بدون البعض بعضهم من املتدربني واستفادة والعمل
 مقر عن بعيدا حيث يتم اخلارجي التدريب وهو : External Training التدريب خارج المؤسسة -

 املقررات مجعت إذا خاصة والفنية والقيادية واالجتماعية اإلدارية املهارات لتطوير مفيد التدريب العمل، وهذا
 التعبري يف املتدرب وحرية والبشرية املادية وتوافر اإلمكانات األقل التكلفة مميزاته أهم ومن تطبيقي،  هو ما بني
 2األخرى  يف املنظمات العاملني خربات من واالستفادة وآراءه أفكاره عن
بواسطة مكاتب أو مؤسسات تدريب  تسعى إىل التدريب على أي مؤسسةمؤسسات التدريب الخاصة:  -

خاص أن تتأّكد من جدية التدريب فيها و أن تفحص سوق التدريب و تقوم بتقييم مثل هذه املكاتب و 
 اخلاصة املؤسسات 

تقوم الدولة أحيانا بدعم برامج التدريب من خالل منظمات اخلدمة املدنية يف الدولة أو من برامج حكومية:  -
خالل الغرف الصناعية و التجارية، و هي يف العادة برامج ترتكز على رفع املهارات و املعارف يف جماالت هتتم 

   3هبا الدولة 

                                                           
  44،  43مربوكة عمر حمريق ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ، - 1
  29قوبع خرية، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 45مربوكة عمر حمريق، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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مكن املسؤولني على عملية التدريب من اختيار الطريقة املناسبة اليت حىت يتتحديد االحتياجات التدريبية:  -5
تتالءم مع االحتياجات التدريبية الالزمة املوظفني، و هناك ثالث طرق لتحديد االحتياجات التدريبية فالطريقة 

ما الثالثة األوىل جتيب على سؤال: أين تقع احلاجة للتدريب، و الثانية على سؤال: ما هو التدريب املطلوب، أ
 فتجيب على سؤال: من الذي حيتاج إىل التدريب و سنتعرض اهذه الطرق بشيء من التفصيل فيما يلي:

و يهدف تشطخيص الوضع الفعلي للتنظيم يف املؤسسة، و ذلك من خالل حتديد مدى تحليل التنظيم:  -أ 
تعديالت الالزمة لزيادة فعاليته، مالءمة تنظيم األهداف و متطلبات العمل، و تقييم فعالية التنظيم، و حتديد ال

و يقوم املسؤول عن عملية التدريب بتحليل التنظيم ليتمكن من حتديد احتياجات كل قسم من األقسام 
 املكونة إلدارة املؤسسة، و ذلك من خالل القيام باألمور التالية:

  :ة متينة حتدد مبوجبها فاملعرفة الواضحة ألهداف املؤسسة يزّود املسؤول بقاعدتحليل أهداف المؤسسة
فاعلية املؤسسة و إمكانية جناحها يف حتقيق أهدافها احملددة سابقا، و مدى البعد و القرب عن األهداف هو 

 ما حيدد االحتياجات التدريبية من عدمها 
  :من أجل إدراك مدى مالءمة اخلريطة التنظيمية ألهداف ملؤسسة، و دراسة تحليل الخريطة التنظيمية

التفويض ت و املسؤوليات و درجة الرتكيز و و اإلدارات و الوحدات املكونة للطخريطة، و توزيع السلطااألقسام 
 1يف السلطة 

  :حيث يتم مسح كلي ملطختلف جماالت عمل املؤسسة حيث ميككن من خالل تحليل المقومات النظامية
النمط السلوكي للموظفني ذلك حتديد جوانب الضعف و اليت يكون سببها نقص املعارف و املهارة أو 

 2العاملني يف املؤسسة 
بدراسة جممو  القوانني و اللوائح و اإلجراءات اليت تنصها إدارة املؤسسة لتسيري نشاطها، و ذلك  وكذلك 

 من أجل معرفة مدى إملام املوظفني بالقوانني و االلتزام هبا 
 :حيث يقوم املسؤول بدراسة هذه الرتكيبة من حيث العدد و النو  و اجلنس و  دراسة تركيب القوى العاملة

السن و التعليم و اخلربة وكذا نو  الوظائف اليت يشغلها هؤالء األفراد، و ذلك من أجل معرفة مدى مطابقة 
 مواصفات األفراد لوظائفهم و لغرض حتديد من هم يف حاجة للربامج التدريبية  

                                                           
  97، ص 2011زيع، األردن، ،  دار املسرية للنشر و التو 1بالل خلف السكارنه، حتليل و حتديد االحتياجات التدريبية، ط - 1
امللتقى الوطين حول املوارد البشرية، جامعة حممد خيضر   رياض بن صوشة، نادية خريف، األمهية االسرتاتيجية للتدريب و تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، - 2

  8، ص2012فيفري  22/23بسكرة،
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 و هنا يقوم املسؤول بدراسة التغريات املتوقعة بغرض حتديد متوقعة في نشاط المؤسسة: تحليل التغيرات ال
االحتياجات و إاجاد احللول الالزمة ملواجهة التغريات من خالل إعداد األفراد للتكيف مع األوضا  اجلديدة 

 1و سد الفجوات املمكن حدوثها جراء هذا التغري 
نتائج توصيف الوظائف و احتياجاهتا ليتم تأديتها بشكل كفؤ، وبني  حيث أن املقارنة بنيتحليل العمل:   -ب 

املواصفات املتوفرة لدى شاغليها و يف حالة وجود نقص يف املواصفات لدى شاغل الوظيفة مما يعين وجود 
  2فجوة و حاجة للتدريب و التنمية 

لتالية: املستوى التدرييب، املستوى الفعلي حيث يتم حتديد متطلبات أداء الوظيفة و توصيفها بالنظر إىل النقاط ا   
  3لشاغل الوظيفة، املسؤوليات، اجلهد املطلوب، ظروف و مكان العمل 

و هو قياس أداء الفرد يف الوظيفة احلالية و معرفة املهارات و املعارف اللزمة تحليل الفرد شاغل الوظيفة:   -ج 
ئف أخرى، و يتضمن حتليل الفرد دراسة الدوافع الوظيفية ألداء الوظيفة احلالية و قدرته يف املستقبل ألداء وظا

فالتدريب ميكن أن يشبع بعض هذه الدوافع أو يرشد الفرد لسبل مقابلتها، و ميكن للتدريب أن ، و الشطخصية
اليت ميكن أن تؤثر على التدريب  يغري دوافع األفراد و يطورها أو يعدل فيها و بالتايل التعرف على دوافع الفرد

 4تتأثر به و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  45 -44، ص ص 2013، دار الراية للنشر و التوزيع، األردن، 1هاشم محدي رضا، التدريب اإلداري مفاهيم و أساليب، ط - 1
  8رياض بن صوشة، نادية خريف، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  104بالل خلف السكارنه، إجتاهات حديثة يف التدريب، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
  47-46ذكره، ص ص هاشم محدي رضا، مرجع سبق  - 4

 (:طرق تحديد االحتياجات التدريبية09-01الشكل رقم )

 

 أين االحتياج التدرييب؟                                                                                      

 

 التدرييب؟ما هو االحتياج من الذي حيتاج إىل تدريب؟                                         

 

 

  99بالل خلف السكارنه، حتليل و حتديد االحتياجات التدريبية، مرجع سبق ذكره، ص المصدر:

 حتليل النظم

كفاءة و فعالية 
 التدريب

 حتليل العمل حتليل الفرد
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  .و دوره في تحسين األداء التحفيز ثانيا:
تعرف احلوافز بأهنا جمموعة املؤثرات املادية و املعنوية اليت توجه سلوك املوظفني و تؤثر يف معنوياهتم و مستوى  

األداء و غريها من اجلوانب التنظيمية"  فاحلوافز تتنو  بني مادية)أجور، أرباح، مكافآت( و معنوية)خدمات، ترقية، 
ري على دوافع املوظفني و توجيهها بشكل يسمح باستمرار نشاطه مشاركة، ثقة،   ( و تستعمل هذه احلوافز للتأث

 1بوترية معينة، بغية حتقيق األهداف اليت حتددها املؤسسة انطالقا من ارتباطها بأهداف املوظف 
أما التحفيز فيعرب عن تلك العملية اليت يتم فيها جعل الفرد يرغب ويندفع يف بذل مستويات عالية من اجلهود لتحقيق 

اف املؤسسة اليت يعمل فيها وإلشبا  حاجاته الذاتية  وميثل دفع العاملني وحتفيزهم أحد املداخل الرئيسية إلدارة أهد
 تنوي حتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية عالية 

 أهداف نظام الحوافز: -1
حيث : ويتم من خالل مكافأة العاملني الذين حققوا مستويات عالية من األداء، تحسين أداء العاملين  -أ 

  غ هذه املستوياتيؤدي ربط املكافأة مبستويات األداء العالية إىل تشجيع األفراد حملاولة بلو 
حيث تشكل األجور واحلوافز بأنواعها أساس العالقة بني املؤسسة واألفراد العاملني هبا،  زيادة االنتماء:  -ب 

دراك املوظف للعدالة واإلنصاف كما أن فعملية ربط احلوافز باألداء تشجع كل من األداء واالنتماء وتزيد من إ
  جناح نظام احلوافز يسهم يف رضاء املوظفني عن أعمااهم ويزيد من إنتاجيتهم ووالئهم للمؤسسة 

أثبتت األحباث والنظريات أن نظام التعويضات واحلوافز إىل جانب كوهنا من أهم مكونات  توجيه السلوك: -ج 
أداة قوية يف حتفيز وصياغة شكل السلوك املرغوب لدى املوظفني مبا يكفل نظام إدارة املوارد البشرية، فدهنا تعد 

 2 التحقيق األمثل ألهداف املؤسسة، حيث حيقق نظام احلوافز ما يلي:
 ؛ ويف مرحلة الحقة احملافظة عليهم جذب العدد الكايف والنوعية املناسبة من العاملني 
 السعي لتحقيق أهداف املؤسسة  جعل األفراد يبذلون جهودا إضافية يف 

 أنواع الحوافز : -2
للحوافز أنوا  عديدة، سواء من حيث تأثريها يف سلوك أداء األفراد، مقدرهتا على تلبية حاجات ودوافع األفراد، أو 

 من حيث مقدرهتا على تلبية حاجات ودوافع الفرد، واحلوافز بشكل عام تكون مادية وإما تكون معنوية 

                                                           
  50، ص 2014سهام بن رمحون، بيئة العمل الداخلية و أثرها على األداء الوظيفي، أطروحة دكتوراه، بسكرة، - 1
 422 -421ص ص، 2015حتسني األداء مؤسسيا و فرديا، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر،  -تقييم األداء -قياس ألداء-حممد قدري حسني، إدارة األداء املتميز - 2
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تعرف احلوافز املادية بأهّنا األجر و العالوات السنوية و الزيادات يف األجر ملقابلة الزيادة يف الحوافز المادية:  -أ 
نفقات املعيشة، و املكافآت و املشاركة يف األرباح  و احلوافز املادية املالية تتشكل من األجر على أساس 

ات بالدفع على أساس األداء، وكذا املزايا مثل التأمني الساعة أو األسبو  أو اليوم أو السنة، إضافة لزياد
 الصحي، و املشاركة باألرباح،   كما أن هناك أنوا  أخرى للحوافز املادية منها:

  :متثل حافزا لبذل املزيد من اجلهود منها العالوات، و املنح و طبيعة العمل، و تعويضات التعويضات
 التطخصص،   

  :من أجور و حوافز مبا حتققه من يتمثل هذا احلافز يف ربط ما تدفعه املؤسسةو المشاركة في األرباح 
 مستويات أرباح، من أجل دفع املوظفني لتحسني أدائهم و بالتايل زيادة اإلنتاجية و األرباح  

 :تسعى بعض املؤسسات يف حتفيز األفراد وحثهم على زيادة اإلنتاجية عن طريق تقدمي اخلدمات  الخدمات
وة على األجر واملكافآت املادية األخرى، مثل تقدمي سكن بأسعار منطخفضة، توفري وسائل نقل، أو اهم عال

   ية ورعاية اجتماعيةتقدمي خدمات صح
 :وهي جمموعة الشروط املادية اليت حتيط بالفرد أثناء عمله وتؤثر يف سلوك أدائه مثل: اآلالت،  ظروف العمل

على أداء العمل و الرغبة به و كلما حتسنت ظروف ارتفع مستوى أداء التجهيزات، و مكان العمل كلها تأثر 
 1  املوظفني

 الحوافز المعنوية: - ب
  املسؤولية والسلطة  و يقصد هبا شغل املوظف وظيفة أخرى ذات مستوى أعلى من حيث الصعوبة :الترقية

درجتها أعلى من درجة الوظيفة وملركز يفوق وظيفته احلالية، كما أن الرتقية هي" أن يشغل العامل وظيفة تكون 
تعتمد فاعلية الرتقية   اليت كان يشغلها من قبل ويرتتب على ذلك زيادة يف املزايا املادية واملعنوية للعامل، و

العاملني رغبة أو دافع لشغل منصب  كحافز على العمل فيما إذا ربطت بالكفاءة واإلنتاج فدذا كان لدى
حلاجة لديهم واملكانة الوظيفية يف هذه احلالة ستكون الرتقية  حتقيقا لنزعة أووظيفي أعلى من منصبهم احلايل 

 .العمل و اإلنتاج حافزا مشجعا للعاملني على
 وميوله  تعين ظروف العمل بصفة عامة "كل ما حييط بالفرد من عمله ويؤثر على سلوكه وأدائه:ظروف العمل

للموارد البشرية بتصميم ووضع برامج  دارة ملزمة بتوفري السالمةاجتاه عمله واجملموعة اليت يعمل فيها، لذلك فاإل

                                                           
  116،  ص2016فظات غزة، جملة كلية فلسطني التقنية  دير البلح،حازم أمحد فروانة وآخرون، أثر دور احلوافز املادية و املعنوية يف حتسني أداء العاملني يف شركة الكهرباء حما - 1



اإلطار العام إلدارة الموارد البشرية                الفصل األول                                         

 

73 
 

هذه األخرية من احلوادث الطبيعية، والعمل على التقليل من  فنية إدارية مشرتكة عالية املستوى من أجل محاية
 .وما يرتتب عليهما من إصابات العمل آثار احلوادث غري الطبيعية،

  إن األمن واالستقرار الذي توفره اإلدارة للعمال يف العمل يعترب  :واالقتصادياألمن واالستقرار االجتماعي
 معنوياهتم وبالتايل على إنتاجيتهم ألن العمل املستقر يضمن اطمئنان الفرد حيث يكون يف حافزا له تأثري على

لتوعية وتصميم برامج ل وضع أحسن من حيث قدرته على العمل والعطاء وذلك من خالل التأمني الصحي،
اإلصابات واألمراض اليت قد تنتج بسبب طبيعة  الصحية اخلاصة ببيئة العمل، هبدف محاية مواردها البشرية من

  وبيئة العمل داخل الشركة أو املؤسسة
 ويكون ذلك مبنح شهادات تقدير أو ثناء للعاملني األكفاء الذين حيققون  :تقدير جهود الموظفين

 وذلك كتقدير اهم على جهودهم املبذولة يف إجناح املؤسسة، كذلك هناكيف اإلنتاج  مستويات جيدة
الشرف تعلق يف األماكن  وسيلة أخرى لتقدير جهود العمال عن طريق ختصيص لوحة إعالنات تسمى لوحة

وحملة موجزة عن نشاطهم وجهدهم وما حققوه  العامة يف املؤسسة يوضع فيها أمساء العمال األكفاء وصورهم
 1. اتمن إجناز 

 حيث للعمال ممثلون يف جملس اإلدارة يسامهون يف إدارة املؤسسة مسامهة :إشراك الموظفين في اإلدارة
ز يفحتمن ذلك هو  حقيقية عن طريق االشرتاك يف رسم سياسات واسرتاتيجيات املؤسسة واختاذ قراراهتا وااهدف

املؤسسة وكذلك تنمية الشعور باملسؤولية  عن طريق إشعارهم بأمهيتهم وأن اهم صوتا يف جملس إدارة املوظفني
 لدى األفراد 

 :شروط نجاح تطبيق نظام الحوافز -3
من املهم واملفيد جدا لإلدارة عند حتديدها لنظام احلوافز املالئمة أن تلتزم بشروط أساسية لوضع نظام هذه احلوافز 

 2 :هذه الشروط هي
  :؛ مبعىن أن يكون النظام خمتصرا وواضحا ومفهوما وذلك يف بنوده وصياغتهالبساطة 
 :؛ شعور الفرد بأن جمهوداته تؤدي إىل احلصول على حافز معني ربط الحوافز باألداء 
 ؛ معناه اختالف األداء سيؤدي إىل اختالف احلافز املمنوح :التفاوت 
 ؛ ل يف وضع نظام احلوافزأي على اإلدارة األخذ بآراء وأفكار العما :المشاركة 

                                                           
  122 -121، ص ص 2010بن دريدي منري، اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة العمومية اجلزائرية، رسالة ماجستري، جامعة منتوري قسنطينة، - 1
  258، ص 2017، 17ريقيا،العددبراهيم، بوري شوقي، عالقة التحفيز مبستوى أداء العاملني دراسة ميدانية باملؤسسة الوطنية للدهن وحدة وهران، جملة اقتصاديات مشال إف بلقايد - 2
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 ؛ هو أن تطبق املؤسسة أنواعا خمتلفة من احلوافز :التنويع 
  :؛.أن يكون للحافز هدفا معينا كرفع اإلنتاج، حتسني األداء  الهدف 
 :؛ وهو إعالن اجلزاء ااجابيا كان أم سلبيا على كافة العاملني العالنية 
 ؛ إجراءات النظاموذلك بتدريب املسؤولني على  :تدريب المشرفين 
  :؛ مبعىن أن يشمل نظام احلوافز كل موظفي املؤسسة وذلك حسب وظائفهم الشمولية 
 :مبعىن أن يكون احلافز متناسبا مع حاجات كل فئة من األفراد  أن يكون مناسبا 

  .المطلب الثالث: دور القيادة الناجحة و التمكين في تحسين األداء

 اجملاالت و األنشطة اليت تعمل هبا أنوا  خمتلفة األدوات بغية حتسني أداء املوظفني باختالفتتبع املؤسسات باختالف 
رتبهم و ذلك لتحقيق أفضل أداء، حيث أصبح االعتماد على خاصييت القيادة و متكني املوظفني إحدى الطرق اليت 

 يتم اعتمادها لتقيق نتائج أفضل  

 ن األداء.و دورها في تحسي القيادة الناجحة أوال:
 مفهوم القيادة: -1
فهي العالقة بني فردين أو أكثر و  تعّرف القيادة على أهنا عملية التأثري يف نشاطات اجلماعة بغية حتقيق األهداف، 

يكون فيها التأثري و القوة موزعتني بشكل غري متكافئ، حيث يتم التفريق بني القائد املعني يف اجلماعة و القائد الغري 
معني، فاألول "هو الفرد املسؤول عن اجلماعة و الذي أعطي السلطة ليؤثر على سلوكها"  أّما الثاين "فهو الذي 

 1وك القيادي عندما يكون عنصرا مؤثرا يف اجلماعة" ميارس السل
مهمة القيادة يف املؤسسات الكربى هي إثارة وتنشيط األفراد للعمل معا يف جمهود مشرتك لتحقيق األهداف ، 
ومقتضى ذلك أن يستعني القادة بكل ما يستطيعون االستعانة به يف جمال اإلدارة إلحداث هذا التأثري والتنشيط من 

ووسائل ، وموارد، وإرشاد األفراد واجلماعات هو الذي اجعل للقيادة معناها، والقائد اإلداري مسئول عن  أداوت،
 2تنمية األفراد، وأن يهيئ يف نفس الوقت أكرب الفرص لنمو شطخصيات األفراد والتقدم بقدراهتم ومواهبهم 

 مبادئ القيادة الناجحة: -2
 يها القيادة اإلدارية الناجحة هي :وهناك جمموعة من املبادئ الرئيسية تقوم عل

                                                           
  25، ص 2010ماجستري، جامعة السانية، وهران، عبداهلل ثاين حممد النذير، القيادة اإلدارية و عالقتها مبشرو  اسرتاتيجية االتصال باملؤسسة العمومية االقتصادية اجلزائرية، رسالة  - 1
  404، ص حممد قدري حسني، مرجع سبق ذكره - 2
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أي ما تسعى املؤسسة إىل حتقيقه، أو الصورة املستقبلية للمؤسسة، والرؤية  القدرة على إيجاد رؤية مشتركة: -أ 
 الناجحة تتكون باإلحساس والشعور والتفكري االبتكاري، باإلضافة إىل التفكري التحليلي 

أي اإلحساس بالقوة والقدرة، مع إجناز األعمال املطلوبة باملستوى املطلوب، فعدم  الثقة بالنفس وباآلخرين: -ب 
ثقة اإلنسان يف نفسه جتعله ال يثق يف اآلخرين، وعلى القائد الناجح أن يثق يف نفسه ويثق يف اآلخرين ويف 

 قدرهتم على أداء األعمال املطلوبة منهم 
رؤوسني شكل من أشكال الدميقراطية ودليل الثقة يف قدراهتم مشاركة امل زيادة معدالت مشاركة المرؤوسين: -ج 

واالهتمام باالستفادة من معلوماهتم وخرباهتم، مما يؤدي إىل جناح الربامج واملشروعات اليت شارك املرؤوسني يف 
 ختطيطها، وتدعيم والئهم املؤسسي جتاه املؤسسة اليت حترص على إتاحة الفرصة اهم للمشاركة يف مجيع مراحل

 1 العمل 
البد من توفري التدريب املناسب وبشكل مستمر جلميع العاملني يف املؤسسة  توفير فرص التعلم و التدريب:  -د 

، والتدريب هو نشاط خمطط يهدف إىل إحداث تغيريات يف الفرد واجلماعة، فيما يتعلق باملعلومات واخلربات 
م مبهامهم واملهارات ومعدالت األداء وطرق العمل والسلوك واالجتاهات ، مبا يؤهل الفرد واجلماعة إىل القيا

 بكفاءة وإنتاجية عالية و إحساس متزايد باألمن واالستقرار املهين والوظيفي 
فهناك تنو  واختالف بني مجيع البشر من حيث اجلنس، السن، الديانة،  احترام التنوع واالستفادة منه: -ه 

لقائد الناجح أن يدرك هذا الثقافة، املستوى التعليم، األصول العرقية واجلغرافية، واالنتماءات السياسية، وعلى ا
التنو  وأن حيرتم االختالفات، وأن يراعي مبدأ الفروق الفردية بني العاملني، بل عليه أن يستفيد من هذا التنو  

 من خالل توظيفه يف اختيار األشطخاص املناسبني للمهام املطلوب إجنازها 
م القدرات اليت اجب أن حتظى يعد االبتكار من أه تنمية االبتكار على مستوى الفرد والمؤسسة: -و 

باالهتمام والعناية والرعاية، ألن املبتكرين هم الذين غريوا وجه التاريخ والعامل، وهم ثروة بشرية نادرة، وعنصر 
 أساسي لتقدم األمم واملنظمات 

لعمل التكامل يعين توحيد العناصر أو األجزاء لتكون كال واحدا، ولتحقيق التكامل يف ا التكامل في العمل: -ز 
البد من توفري مناخ يتسم بالتنسيق، التعاون، التطخطيط، العمل كفريق، التأكيد على أمهية واحرتام كل املهن 

 والتطخصصات، وتدعيم أخالقيات العمل االاجابية 

                                                           
 407 -406، ص ص السابق  املرجع  - 1
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التوافق هو إحدى العمليات االجتماعية اليت متثل يف حتقيق عالقة منسجمة نسبيا  التوافق مع المجتمع : -ح 
سه ومع  اجملتمع احمليط به، مبا يسهم يف إجناز األهداف وحتقيق عالقة توازن بني الطرفني، والتوافق بني الفرد نف

 1يتطلب إحداث التغيري املستمر يف كل من االنسان والبيئة احمليطة به لتحقيق التالؤم واالنسجام بينهما 
  الموظفين و دوره في تحسين األداء.تمكين  ثانيا:

ما ميكن تسميته تفويض السلطة هو أحد املبادرات الفعالة اليت يقوم هبا القادة يف املؤسسة جتاه  متكني العاملني أو
العاملني، واليت من شأهنا منح مزيد من السلطات اهم يف أداء أعمااهم، مع تعهد والتزام العاملني مبسؤولية االستطخدام 

 من العاملني واملؤسسة الفعال اهذه السلطات ومبا يؤدي إىل حتقيق نتائج أفضل لكل 
و تفويض السلطة ميكن اعتباره تنال عن جزء من صالحيات املسؤول يف تسيري مهام العمل إىل أشطخاص آخرين إال 

 2أنه ال يعفي املسؤول من مسؤولياته جتاه أعمال من يفوضهم، لذلك عند القيام بالتفويض اجب مراعاة اآليت:
 ؛ رؤوسيه و تعيينها بشكل واضح و مناسب إلمكانياهتمحتديد الواجبات اليت يفوضها الرئيس مل 
  منح املرؤوس واجباته و الصالحية الكافية ألداء هذه الواجبات، من حيث الق يف اختاذ القرارات و إصدار

 ؛  التعليمات للقيام بالواجبات
 به    خلق التزام لدى املرؤوس جتاه رئيسه بتأدية الواجبات احملددة و اليت مت تفويضه للقيام 

 خصائص تمكين العاملين : -1
يهدف التمكني إىل منح العاملني درجات أكرب من حيث املشاركة وحتمل املسؤولية من أجل التحسني املستمر لألداء 

 الوظيفي ، لذلك فدنه يتميز باخلصائص التالية :
 ؛ التمكني عملية اختيارية أو اجتهادية من قبل كبار املديرين أو القادة يف املؤسسة -أ 
القادة هم الذين يسمحون بالتمكني، ذلك ألن أمناطهم يف الغالب دميقراطية، ومييلون إىل احرتام وتقدير   -ب 

 ؛ ومشاركة املرؤوسني
 ؛ التمكني عملية نسبية، فليس هناك متكني مطلق أو منح صالحيات وسلطات مطلقة للعاملني -ج 
لطة املمنوحة للموظف مع املسئولية التمكني يأيت على ضوء مبادئ التنظيم، أي اجب أن تتوازن الس  -د 

 واملصداقية وااللتزام بالتصرفات واملمارسات اليت تناسب السلطة املمنوحة؛

                                                           
  408 -407نفس املرجع السابق، ص ص  - 1
  47سهام رمحون، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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ااهدف من التمكني هو هدف اقتصادي من وجهة نظر املؤسسة، فهو يؤدي إىل حتقيق نتائج متميزة يف أقل   -ه 
ة لألفراد، ويساهم يف حتفيز وحتريك وقت وتكلفة أقل، كما أنه هدف إنساين وسلوكي ميس اجلوانب النفسي

 1العاملني حنو األداء الفعال، ومبا حيقق طموحاهتم وأهدافهم أيضا 
 تمكين العاملين : اأهمية ومزاي -2

حيقق التمكني مزايا عديدة ومتنوعة لكل من العاملني واملؤسسة، ومتتد آثاره إىل العمالء واملوردين وغريهم، ومن هذه 
 املزايا :

اختاذ قرارات فعالة على مستوى العاملني مبنية على معلومات وبيانات فعلية يف بيئة العمل املباشرة أو موضع  -أ 
 ؛ اختاذ القرار

سرعة اختاذ القرارات، واإلدارة اجليدة لوقت اإلدارة العليا، فكثري من القرارات واملشكالت حتل على املستوى  -ب 
 ؛ التشغيلي للعاملني

ومهارات العاملني يف التفكري واالبدا  وقبول التحدي حنو اختاذ القرارات وحل  االستفادة من خربات -ج 
 ؛ املشكالت على مستواهم التنفيذي، ومبا يثبت لإلدارة العليا أهنم أهل ثقة و وذوي قدرات أكرب

 ؛ يؤدي إىل زيادة درجات الرضا لدى العاملني و الفطخر واالعتزاز بوظائفهم ومهامهم وتكليفاهتم اجلديدة -د 
يساهم التمكني يف بناء اإلحساس باالنتماء وااللتزام جتاه املؤسسة، فالقبول وامللكية هي احتياجات إنسانية  -ه 

 ؛ يتم إشباعها عن طريق التمكني
 2يؤدي التمكني إىل بناء وتأهيل املساعدين لتويل املناصب واملواقع القيادية يف املؤسسة مستقبال  -و 

 .المطلب الرابع: دور تحسين بيئة العمل و دعم اإلبداع و االبتكار في تحسين أداء الموارد البشرية

 . داءاألفي تحسين ها دور و  تحسين مناخ و بيئة العمل أوال:
ميكن أن نعرف بيئة العمل على أهنا جمموعة املتغريات أو العوامل اليت حتدث أثر مباشر أو غري مباشر على املوظفني  
وقد يكون هذا األثر إما ااجابيا أو سلبيا يف أدائهم ، وبيئة العمل هي الوسيلة الرئيسة لتحسني األداء ورفع إنتاجية 

لفاعلة هي اليت حترص على التعرف على هذه العوامل أو املتغريات وعالقتها املوظفني ورضاهم عن املؤسسة  فاإلدارة ا
 3األداء  للوصول إىل بيئة عمل منوذجية يتم من خالاها حتقيق الرضا وحتسني باملتغريات األخرى

                                                           
 254، ص 2009سيد حممد جاد الرب، اسرتاتيجيات تطوير و حتسني األداء، مطبعة العشرى،  - 1
  257 -256املرجع السابق، ص ص  - 2
   262ص ،2013، 36تصادية اجلامعة، العدد راسة تطبيقية ، جملة كلية بغداد للعلوم االقدور بيئة العمل يف تعزيز الرضا الوظيفي د بشرى عبد العزيز العبيدي، - 3
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 حتسني مناخ وظروف العمل يكون بدتبا  األسلوبني التالني:  
نتيجة املبالغة الشديدة يف تقسيم العمل والتطخصص أن متيز العمل بالروتينية والتكرار،  تحسين طبيعة العمل: -1

كما ال يتيح فرصة لالبتكار والتجديد، ونتج عن ذلك شعور بامللل وبعدم األمهية واالستياء، وانعكست آثار ذلك 
العمل، وارتفا  معدالت  يف بعض الظواهر السلبية مثل : ضعف اإلنتاجية، وارتفا  معدالت حوادث وإصابات

الغياب، ومن هنا كانت الدعوة إىل إعادة تصميم العمل وتلطيف جوه ليصبح أكثر قبوال لدى العاملني، وتعزيز 
                1 للعمل واحلد من الظواهر السلبية دوافعهم

 ومن وسائل ذلك:
الزمن لتطخفيض درجة امللل الوظيفي  أو ما يسمى بالتدوير الوظيفي للموظفني لفرتة منالتناوب في العمل:  -أ 

و الروتني إضافة إىل زيادة و حتسني قدرات املوظف و اكتسابه ملهارات جديدة من خالل اخلربات املتبادلة بني 
املوظفني  و لضمان جناح التدوير اجب مراعاة أن تكون الوظائف املتبادلة متساوية يف الصعوبة و التعقيد قدر 

 2ة التبادل كافية و معدالت األداء واقعية االمكان، و أن تكون فرت 
: أي جعل العمل أو الوظيفة تتضمن جمموعة متنوعة من الواجبات أو املهام من نفس توسيع مجال العمل -ب 

املستوى بدال من القيام مبجرد جزء بسيط من العملية طول الوقت، وحيتاج تطبيق هذا األسلوب إىل اكتساب 
 تطيع القيام باألعمال اجلديدة اليت يقوم هبا املوظف ملهارات جديدة حىت يس

أي إعطاء املوظف درجة كبرية من الرقابة على عمله بداية من التطخطيط  إثراء العمل أو اإلثراء الوظيفي: -ج 
والتنظيم حىت التنفيذ وتقييم النتائج، كذلك التوسع يف تفويض السلطة اليت تتيح للعاملني اختاذ معظم القرارات 

 3املتعلقة بالعمل دون الرجو  لرؤسائهم املباشرين 
 تحسين ظروف العمل المادية:  -2

هبا الظروف البيئية احمليطة مبكان العمل من إضاءة، وهتوية، ضوضاء، نظافة، وترتيب األثاث باإلضافة إىل  ويقصد
التجهيزات الفنية املساعدة يف مكان العمل، بدأ االهتمام بالظروف املادية ملا للمحيط املادي من تأثري على املوظف 

 .وسلوكه
 أهنا تؤثر على درجة تقبله لبيئة العمل وبالتايل على رضاهوانطالقا من تأثريها على درجة حتمل الفرد ف

                                                           
  426سيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  44، ص2009خلليل، عنان اجلعربي، دور اإلبدا  اإلداري يف حتسني األداء الوظيفي يف ااهيئات امللية الفلسطينية دراسة تطبيقية ، رسالة ماجستري، جامعة ا - 2
  427 - 426سيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره،  ص ص - 3
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عن عمله، كما تشري معظم هذه الدراسات إىل أن لسوء الظروف املادية ووضعيات العمل غري املرحية عالقة كبرية 
 1بعدم رضاه، ومالءمتها تؤدي إىل إحساسه باالرتياح النفسي والرضا الوظيفي 

 تأدية الوظيفة عامل أساسي و مهم يف حتسني األداء و ذلك من خالل:و عليه فالبيئة اليت يتم فيها 
 حتضري جداول للعمل  مرنة وقابلة للتغيري مبا يتالءم مع الظروف احمليطة بالوظيفة؛ 
  وضوح و فعالية التواصل بني املوظفني أنفسهم مبطختلف األقسام و اإلدارات التابعني اها و بني مهور

 املستفيدين؛
 ل و جمموعات بأسلوب متالءم على خمتلف املستويات التنظيمية داخل املؤسسة؛تكوين فرق عم 
 حتسني التواصل بني كل من املوظفني و مشرفيهم أو رؤسائهم و كذا بني املوظفني أنفسهم؛ 
  إاجاد األسلوب املناسب لإلشراف من خالل حتقيق درجة توازن بني املستوى اإلشراف املتبع و مستوى

ع به املوظفني ففي حالة اختالل عن املألوف فدن ذلك سيؤدي إىل تثبيط أداء فعالية الوعي الذي يتمت
 2املوظفني 

  .تنمية قدرات االبداع و االبتكار ثانيا:
ميكن تعريف اإلبدا  بأنه أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة حبل مشكالت معينة أو جتميع وإعادة تركيب األمناط املعروفة من 

فريدة، وال يقتصر اإلبدا  على اجلانب التكتيكي ألنه ال يشمل تطور السلع والعمليات املتعلقة هبا وإعداد املعرفة يف أشكال 
السوق فحسب بل يتعدى أيضار اآلالت واملعدات وطرائق التصنيع والتحسينات يف التنظيم نفسه ونتائج التدريب والرضا عن 

         3العمل مبا يؤدي إىل زيادة االنتاجية 

  فاإلبدا  يرتكز على درجة اخللق و innovationو االبتكار  Creativityى بعض الباحثني فروقات بني اإلبدا  أبد
االكتشاف للمدخالت، و اعتبار هذه املدخالت جديدة من منظور مبدعها أو مجهور ناظرها، يف حني يعد االبتكار عملية 

نافعة أو إىل طريقة عمل مفيدة، أي هو التطبيق العملي لإلبدا ، مبعىن التمسك بفكرة مبدعة و حتويلها إىل سلعة أو خدمة 
 املؤسسة املبتكرة هي املؤسسة اليت حتول األفكار املبدعة إىل خمرجات نافعة 

 
                                                           

  264 -263بشرى عبد العزيز العبيدي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 45عنان اجلعربي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
ملتقـى دولـي حول اإلبـدا  و التغييـر التنظيمـي فـي املنظمـات أثر اإلبدا  اإلداري على حتسني مستوى أداء إدارة املوارد البشريّة يف البنوك التجاريّة األردنّية، طالل نصري، جنم العزاوي، - 3

  3،ص2011ماي  19و  18، جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر،  دراسة و جتارب وطنية و دولية-احلديثـة
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 أهمية اإلبداع: -1
 تظهر أمهية اإلبدا  يف اجملاالت اآلتية:

 أصيلة  يطور قدرة الفرد على استنباط األفكار اجلديدة، و يساعده يف الوصول للحل الناجح للمشكلة بطريقة -أ 
 يعد مهارة حياتية ميارسها الفرد يوميا، و ميكن تطويرها من خالل عملية التعلم والتدريب  -ب 
تنمية املواهب و إدراك العامل بطريقة و اإلسهام يف  يسهم يف حتقيق الذات اإلبداعية و تطوير املنتجات اإلبداعية، -ج 

 .أفضل
 اجعل الفرد يستمتع باكتشاف األشياء بنفسه  -د 
 األفكار اجلديدة، و االستجابة بفاعلية للفرص و التحديات و املسؤوليات إلدارة املطخاطر يؤدي إىل االنفتاح على -ه 

 و التكيف مع املتغريات 
اف املواهب و العمل على تنميتها من خالل توفري برامج يسهم يف حتفيز املنظمات لتكون بيئة مالئمة الكتش -و 

 1 متطخصصة 
 :يةاالبتكار  المؤسسات مميزات -2

االهتمام باالبتكار ضرورة حتتمها طبيعة العصر، ويرجع ذلك إىل أمهية االبتكار يف كل جماالت احلياة،         إّن 
واالبتكار هو قدرة عقلية، حياول فيها االنسان أن ينتج ) فكرة ، وسيلة ، أداة ، طريقة ،    ( مل تكن موجودة من 

 ا للمجتمع قبل، أو تطوير رئيسي اها دون تقليد، مبا حيقق نفع
واالبتكار ليس حكرا على مؤسسات دون غريها، فكل مؤسسة ميكن أن تكون مؤسسة مبتكرة إذا أرادت ذلك، 

 وتتميز املؤسسات االبتكارية بالصفات التالية:
 تشجيع املبدعني واملبتكرين واملطخرتعني من العاملني باملؤسسة؛ -أ 
 تبين املواهب من العاملني يف املؤسسة؛ -ب 
 استقطاب املواهب وضمهم إىل فريق العمل داخل املؤسسة؛ -ج 
 إحساس املوظفني باألمان الوظيفي، وإمكانية القيام بالتجربة بنسبة اخلطأ مسموحة دون احملاسبة عليه؛ -د 
 إاجاد بيئة عمل تقوم على الثقة  بني القيادات واملرؤوسني وإحساسهم التام هبا؛ -ه 

                                                           
جامعة  ،دراسة و جتارب وطنية و دولية-ثـةملتقـى دولـي حول اإلبـدا  و التغييـر التنظيمـي فـي املنظمـات احلديبديسي فهيمة و آخرون، تنمية اإلبدا  و دوره يف رفع أداء املنظمات،  -1

  6 -4، ص ص 2011ماي  19و  18يومي  اجلزائر،سعد دحلب، البليدة، 
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 عال من سعة األفق؛ ضرورة أن تتسم قيادات املؤسسة مبستوى -و 
 ضرورة وجود نظام سليم وموضوعي للرتقيات يشجع الكفاءات؛ -ز 
 ضرورة وجود نظام اتصاالت متكامل يسمح بتدفق املعلومات رأسيا و أفقيا؛ -ح 
 تشجيع املقرتحات واألفكار ودراسة الشكاوى سواء من اجلمهور الداخلي أو اخلارجي؛ -ط 
 لتدريبية لكافة العاملني وخاصة برامج تنمية القدرات االبتكارية؛ختصيص امليزانية املناسبة لتنفيذ الربامج ا -ي 
 تشكيل جلنة للتطوير واالبتكار وإعطاؤها الوقت واملوارد الالزمني حىت تقوم بدورها بالشكل املتوقع منها؛ -ك 
 1 االستفادة من أساليب تنمية القدرات االبتكارية وتطبيقها لزيادة معدالت االبتكار داخل املؤسسة  -ل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  428 -427سيد حممد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1
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 خاتمة الفصل األول:
من خالل ما تطرقنا له يف هذا الفصل نرى أن إدارة املوارد البشرية أصبحت تؤدي دورا هاما يف اإلدارة العامة 

شؤوهنم  قتصر دورها على إدارة املوظفني وللمؤسسة مهما اختلف نشاطها و اجملال الذي تشغله، فبعد أن كان ي
أصبحت اآلن عامال هاما إلدارة أدائهم و االهتمام بتطوير معارفهم و مهاراهتم على كافة املستويات و يف خمتلف 

 ،مع غريهااملراحل و استقطاب أعلى الكفاءات اليت جتعل من املؤسسة قادرة على االستمرار يف نشاطها و املنافسة 
وظفني من أجل انتهاج سياسات لتنمية و تطوير املوارد البشرية و حتسني هذا باتبا  إجراءات خمتلفة لتقييم أداء املو 

  باعتبار أّن التقييم اجليد ألداء املوظفني يساهم يف حتديد األساليب املناسبة لتفعيل األداء و تدارك العجز فيه، ،األداء
احلديثة اليت من شأهنا رفع مستوى  و ذلك من خالل الربامج التدريبية و السياسات التحفيزية و كذا اعتماد األساليب

أداء املوظفني مثل منح املناصب القيادية ألشطخاص مؤهلني ميكنهم دعم األفراد املشرفني عليهم، كما ميكن رفع 
و دعم االبدا  و  ،مستوى هذا األداء بتمكني املوظفني و إعطائهم سلطة على مناصبهم لزيادة االنتماء لديهم

ظروف العمل  لذلك على املؤسسة السعي للقيام بكل ما يلزم من أجل ضمان والئهم و االبتكار و حتسني بيئة و 
الوصول و بالتايل الوصول باألداء إىل ذروته بشكل يسمح بزيادة القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل املوارد البشرية 

 اليت حتوز عليها  
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 الفصل الثاني: تمهيد

يف اقتصاديات خمتلف الدول و دورها يف دعم االستثمار فقد نظرا للمكانة بالغة األمهية اليت حتتلها البنوك 
ا إعاقة أدا  العمليات أصبحت البنوك حجر األساس ملختلف املشاريع، إالا أن هناك العديد من املخاطر اليت من شأهن

فإن إدارة  هو علي ،النشاطات اليومية للبنك مما يؤثر سلبا على خمتلف اجلهات املرتبطة أنشطتها بنشاط هذا األخري و
املخاطر باختالف أنواعها يف البنوك تعترب عملية أساسية و مهمة جدا من أجل ضمان استمرارية نشاط البنك و 
القدرة على املنافسة، و تعترب املخاطر التشغيلية من أهم املخاطر اليت تواجه البنك و تعيق تقدمه من خالل ما قد 

ختلف العمليات اليت يقو  اها البنك، و ذذلك نتيجة التطور التكنولوج  تسببه من خسائر نتيجة الرتباطها الوثيق مب
و فك القيود على املمارسات البنكية، و هو ما يفرض على البنك اإلحاطة التامة اهذه املخاطر من أجل إدارهتا 

 . السيطرة على تبعاهتابالشكل الذي ميكانه من 

ممكن أن تستعني اها إدارة البنك إلدارة املخاطر، حيث أصبح هذا النوع اليت و تعترب املوارد البشرية من أبرز العوامل 
من  املوارد ميزة تنافسية إذا ما مت استغالهلا بالشكل األمثل. ذما أهنا متثل عامل مزدوج فه  سبب للمخاطر و مدير 

يومية و ذذا يف إدارة املخاطر عنصر أساس  يف أدا  املها  و القيا  بالعمليات الللمخاطر يف نفس الوقت. أي أهنا 
البنكية من ناحية، وجز  مهم و رئيس  من مسببات املخاطر التشغيلية يف الكثري من األحوال من ناحية أخرى، وهو 

 و الموارد البشرية في البنوك التجارية.  مدخل إلى المخاطر التشغيلية ما سنتطرق له يف هذا الفصل بعنوان
اطر التشغيلية، أسبااها، أنواعها و خطوات إدارهتا، و املخاطر املتعلقة باملوارد البشرية،  حيث سنقو  بعرض مفهو  املخ

 ذيفية إدارهتا، و أهم املبادئ الواردة إلدارة املخاطر التشغيلية، و ذيفية قياس املخصصات املالية هلا.

 من خالل التطرق للمبحثني التاليني: 

 .طر التشغيلية في البنوكالمبحث األّول : مفاهيم عامة حول المخا

  .المبحث الثاني : إدارة مخاطر الموارد البشرية و المخاطر التشغيلية في البنوك
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  .المبحث األّول : مفاهيم عامة حول المخاطر التشغيلية

من أهم املخاطر اليت تواجه املصارف وتناولتها مقررات جلنة بازل األوىل والثانية مشلت خماطر االئتمان، خماطر السوق، 
خماطر التشغيل. فقد هدفت مقررات بازل إىل تطوير طرق قياس وإدارة املخاطر املصرفية وذلك من خالل اتساق أذرب 

شغيلية اليت يتعرض هلا املصرف ووجوب توفر املعلومات الكافية يف بني حجم رأس املال املطلوب وحجم املخاطر الت
 الوقت املناسب للمتعاملني مع املصرف، إذ أهنم يشارذونه املخاطر التشغيلية اليت يتعرض هلا. 

 .المطلب األّول : مفهوم المخاطر التشغيلية و أسباب ظهورها

أناه من العقبات اليت تعيق التقد  يف األعمال. لذلك  يعد عنصر املخاطر عنصرا ألي نشاط يف أي جمال ذان، ذما
من أجل السيطرة على أي مشكل جيب التعرف عليه و حتديده بشكل دقيق و فيما يل  سنقو  بتعريف للمخاطر 

 التشغيلية و أسباب ظهورها.

 .مفهوم المخاطر التشغيلية أوال:

خلطوة األوىل اليت تتبع يف وضع اسرتاتيجية إلدارة املخاطر حىت تتم إدارة أي خمطر ينبغ  أن يكون معلوما مفهوما، و ا
  التشغيلية تكون من خالل التعريف و بدقة متناهية حمليط هذه املخاطر .وقد قدمت عدة تعاريف للمخاطر التشغيلية:

حتمل خسائر  خماطرفقد عرفها على أهنا " 2الصادر عن جلنة بازل للرقابة املصرفية ضمن اتفاق بازل  بالنسبة للتعريف
 . "تنتج عن عد  جناعة أو فشل العمليات الداخلية، والعنصر البشري، واألنظمة واألحداث اخلارجية

ويشمل هذا التعريف املخاطر القانونية ولكنه يستثين املخاطر االسرتاتيجية وخماطر السمعة واملخاطر التنظيمية، وال 
بل هو جز  جوهري  2عن املخاطر التشغيلية خيارًا يف إطار بازل  يعترب االحتفاظ برأمسال ملواجهة اخلسائر الناشئة

 1فيه.

                                           
1 - Marco micocci ,Advanced operational risk modeling in banks and insurance companies, ABI-Dipo 26/27 June2012 , Roma , 

p.10. 
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ا "ه  املخاطر النامجة عن ضعف يف الرقابة الداخلية أو ضعف يف األشخاص و األنظمة أو  ذما متا تعريفها بأهنا
قين، خمالفة فشل ت و ه  خماطر اخلسارة الناجتة عن احتمالية عد  ذفاية أنظمة املعلومات، حدوث ظروف خارجية.

 . 1أنظمة الرقابة ،االختالس ،ذوارث طبيعية مجيعها تؤدي إىل خسائر غري متوقعة"

تتعلق املخاطر التشغيلية باملشاذل احملتملة املرتبطة بالعمليات الداخلية أو املوارد البشرية أو فشل األنظمة غري الكافية 
نتيجة ممارسة العمليات  ذاإلجرا ات الغري مالئمة. ذما قد حتدثأو األحداث اخلارجية، و تشمل املخاطر القانونية  

العادية اليومية مثل: عطل يف معاجلة املعامالت، الغش، أمن البيانات، و اخلروقات األمنية، نظم املعلومات...، أو 
 2العمل.بسبب حدث غري متوقع ذالكوارث الطبيعية، الدعاوى القضائية، فقدان أشخاص يؤدون أدوار رئيسية يف 

بأهنا خماطر قد حتدث أثنا  القيا  بالوظائف و األنشطة اخلاصة باملؤسسة، مبا يف ذلك  ذما تعراف املخاطر التشغيلية
ملخاطر املادية أو البيئية، على سبيل املثال: خماطر املعلومات، خماطر املوظفني، خماطر االحتيال، املخاطر القانونية، ا

 .خلإ...
احلاالت، يتم التعامل مع خماطر االئتمان والسوق من خالل اإلدارة املالية للشرذة، يف حني تكون و يف العديد من 

إدارة املخاطر التشغيلية منسقة بشكل مرذزي يف خمتلف الوحدات التشغيلية على سبيل املثال: يهتم قسم تقنية 
  3ملوظفني،... إخل.املعلومات مبخاطر املعلومات، فإن قسم املوارد البشرية يعتين مبخاطر ا

ناجتة  و ه  خماطر تكون نتيجة األخطا  البشرية أو الفنية أو احلوادث.ا تلك اليت أهنبذما تعرف املخاطر التشغيلية 
عن عوامل داخلية أو خارجية. فالعوامل الداخلية تعود لعد  ذفاية التجهيزات أو األفراد أو التقنية. فبينما تكون 

د  األهلية أو فساد الذمم، فإنا املخاطر الفنية قد تكون ناجتة عن األعطال اليت تطال املخاطر البشرية بسبب ع
 4.األجهزة

                                           
 .41، ص 2006وظيب ، مارس إبراهيم الكراسنة، أطر أساسية و معاصرة يف الرقابة على البنوك و إدارة املخاطر، صندوق النقد العريب، معهد السياسات االقتصادية، أب - 1

2 - KPMG, Document de recherche sur le risque opérationnel, institut canadien des actuaires,Novembre 2014 , p13, 

https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214118f.pdf 

3 - Madhuri Vyas, Sachin Singh, Risk Management in Banking Sector, BVIMR Management Edge, Vol. 4, No. 1, 2010,p 17.  

 
 .32،ص 2003، البنك اإلسالم  للتنمية، جدة، 5اهلل خان، إدارة املخاطر حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية، ورقة مناسبات رقم  طارق  - 4



 الفصل الثاني                              المخاطر التشغيلية  و الموارد البشرية في البنوك التجارية
 

87 

 

املخاطر التشغيلية ه  خطر ميكن أن تتكبد املؤسسة أنا ميكن أن نستخلص و من خمتلف التعاريف السابقة 
اخللل يف نظم املعلومات أو فشل العمليات  نتيجةغري مالية و غري متوقعة  مالية و بسببه خسائر  نتيجة ملخاطر 

الداخلية املختلفة أو متعلقة باملوظفني و األحداث اخلارجية و بالتايل فأسباب املخاطر التشغيلية متعددة و حتدث 
 .داخلية أو خارجية أو اسرتاتيجية على مستويات عديدة فقد تكون 

نقائص أو اختالالت متعلقة باإلجرا ات و املستخدمني و  يقصد باخلطر العمليايت خطر اخلسارة النامجة عنبينما 
األنظمة الداخلية للبنوك و املؤسسات املالية أو متعلقة بأحداث خارجية و يستثين هذا التعريف اخلطر االسرتاتيج  و 

 1خطر السمعة بينما يشمل اخلطر القانوين.

( واملخاطر التشغيلية Operations Riskجتدر اإلشارة إىل أنه يوجد فرق بني خماطر العمليات )
(Operational Risk حيث أن ،)ه  التكاليف اليت يتحملها املصرف نتيجة األخطا  يف  مخاطر العمليات

 .  2تنفيذ العمليات ذالفشل يف الوفا  بااللتزامات القانونية و التحصيل

عمليات و الرتذيز على احمليط مفهومها أمشل وأعم حيث أهنا ال هتتم  مبخطر  ال المخاطر التشغيلية أماا
 الداخل  بل احتمالية تعرض البنك حلدوث أياة خماطر غري متوقعة  أخرى. 

   .أسباب ظهور المخاطر التشغيلية ثانيا:

ذنتيجة لعوملة اخلدمات املالية فإن لنشاطات املصرفية تتجه حنو املزيد من التنوع والتعقيد مما أدى إىل زيادة درجة 
املخاطر اليت تواجه البنوك، ونتيجة هلذا التطور املصريف واألزمات اليت حدثت تأذاد ظهور خماطر ذات أمهية إىل وأنواع 

 جانب خماطر االئتمان وخماطر السوق، ومن أهم هذه املخاطر ما يل  :

                                           
ؤسسات املالية، بنك اجلزائر يتضمن نسب املال ة املطبقة على البنوك و امل 2014فرباير  16املوافق لـ  1435ربيع الثاين عا   16مؤرخ يف  01-14نظا  رقم  20املادة  - 1

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2014arabe.pdf 

 .7، ص  2011،املوصل ، 2010حممد حسني عل  الصوااف،  أثر الرقابة و التدقيق الداخل  يف حتجيم املخاطر التشغيلية يف املصارف التجارية، حبث يف املعهد التقين  - 2
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 أن املمكن فمن املصريف، يف العمل املستخدمة املتطورة اآللية التقنيات يف املالئم التحكم بالشكل يتم مل إذا 
 تزايد مع وخصوصاً  الكمبيوتر نظا  يف أعطال خماطر إىل اليدوية للبيانات املعاجلة أخطا  خماطر حيول ذلك

 ؛ الدويل املستوى على املتكاملة األنظمة االعتماد على
  املثال، سبيل متاما)على غري معروفة أبعادها مازالت حمتملة خماطر على اإللكرتونية التجارة يف النمو ينطوي 

 ؛ الكمبيوتر( أمن نظم وموضوعات اخلارجية االحتيال عمليات
  األنظمة لقدرة اختباراً  تشكل والتحالف الدمج عمليات يف النظر إعادة و الكربى االندماج عمليات 

 1؛ االستمرار على حديثاً  املتكاملة األنظمة أو اجلديدة
  والتسويات املقاصة أنظمة املشارذة وذذلك أخرى أطراف من املقدمة املساندة للخدمات املتزايد االستخدا 

 Back-up)االحتياط   احلفظ وأنظمة الداخلية اجلودة للرقابة عالية نظم على احملافظة يفرض ضرورة

Systèmes) ؛ 

  الضمانات خالل املخاطر من حدة لتقليل وسائل على املالية املؤسسات أو املصارف بعض تعتمد قد 
إىل سندات،  املوجودات حتويل أو (Securitization)األطراف  املتعددة املقاصة ترتيبات أو املاليةواملشتقات 

 أشكال عنها ينتج قد الوسائل هذه أن غري االئتمان، ملخاطر أو السوق ملخاطر التعرض من احلد لغرض وذلك
 2.املخاطر من أخرى

ومما سبق ذذره  يتجلى لنا أنا املخاطر التشغيلية هلا مجلة من األسباب فقد تكون نتيجة للنشاطات اليومية املصرفية 
 أو فشل األنظمة الرقابية  أو عد  جناعة األنظمة التقنية أحيانا أخرى . 

 .و خطوات إدارتهاأنواع المخاطر التشغيلية : المطلب الثاني

إىل تزايد عنصر املخاطر و فيما ، أدى ذلك  خمتلف اجملاالت ال سيما يف القطاع البنك تطور السريع يف لل نتيجة
.  خسائر حمتملة تضر بأهداف البنك اليت تتسبب يف حدوثها، ختلف أنواععلى املخاطر التشغيلية مب يل  سنتعراف

 ذما سيتم التطرق إىل خطوات إدارة هذه املخاطر.

 .: أنواع المخاطر التشغيليةأوال

                                           
 .7، ص  2004، ابوظيب ، بات الرأمسالية هلاإدارة املخاطر التشغيلية و ذيفية احتساب املتطل ،صندوق النقد العريب ،للرقابة املصرفيةاللجنة العربية  - 1
 .  8 - 7،ص ص  السابق املرجع - 2



 الفصل الثاني                              المخاطر التشغيلية  و الموارد البشرية في البنوك التجارية
 

89 

 

 :جمموعات فرعية ذما يل  4إىل   وفقا لتعريفها للمخاطر التشغيلية متا تقسيم هذه املخاطر  2حسب اتفاقية بازل 

تستخد  أنظمة تقنية حيث   اختالل تكنولوجيا املعلومات و تكون ذات صلة بمخطر نظم المعلومات:  -1
يف بعض األحيان تفشل هذه األنظمة  .البياناتاملعلومات لزيادة الكفا ة وتبسيط العمل وحتسني معاجلة وتدفق 

 1وتؤدي يف العادة إىل خسائر عالية ميكن أن يكون هلا تأثري ذبري على املؤسسة.
أو الالزمة ألدا  املعامالت املعتادة و ممارسة النشاط فشل األجهزة أو عد  توفار الوسائل ه  املخاطر النامجة عن  و

أو االتصاالت السلكية والالسلكية، وذذلك تكنولوجيا مثل الشبكات فشل يف الربجميات، و غريها من ال
 تكنولوجيا املعلومات. االنتهاذات األمنية يف

املخاطر الناشئة عن نقاط الضعف يف العمليات مثل التسوية والدفع ، و عد  مخطر العمليات :   -2
  .أو التعامل مع العمال  االمتثال للسياسات الداخلية أو التنظيم اخلارج  أو الفشل يف املنتجات

)  وتنشأ هذه املخاطر نتيجة املوارد البشرية سوا  ذانوا موظفني أو مسؤولني ذبار مخاطر الموظفين : -3
شروط الكفا ة و األهلية ، توفر األخالق،....(، وقد تكون ذات صلة بالغيابات ،االحتيال الداخل  و ذذا 

املخاطر الناشئة عن فشل املوظفني أو أصحاب العمل أو فه  عد  القدرة على تويل املناصب الرئيسية. 
 2.تضارب املصاحل أو أي سلوك احتيايل داخل 

اخلسائر النامجة عن أفعال هتدف إىل االحتيال أو إسا ة استخدا  املمتلكات أو التحايل على اللوائح أو القانون أو 
  سياسة الشرذة، واليت تشمل طرفًا داخلًيا واحًدا على األقل.

اخلسائر النامجة عن أفعال هتدف إىل االحتيال أو اخلداع يف املمتلكات  :الخارجية مخاطر األحداث -4
االئتمان واالستخدا  الالحق. مثال على ذلك سرقة بطاقة  أو التحايل على القانون من قبل طرف ثالث.

قد يتعايش يتم ارتكاب غش خارج  بالتواطؤ مع موظف  الشرذة، وبالتايل يف بعض احلاالت قد 
يف أغلب األحيان فإن االحتيال ينطوي على إجرا ات تنفذ بشكل مستقل  .االحتيال الداخل  واخلارج 

                                           
1 - Erika De Jongh, Dawie De Jongh And Riaan De Jongh ,A Review Of Operational Risk In Banks And Its Role In The 

Financial Crisis, Sajems Ns 16 (2013) No 4, Pp 367,368 
2 - Hans-Ulrich Doerig, Vice Chairman , Operational Risks In Financial Services An Old Challenge In A New Environment, 

Credit Suisse Group, 2001, P20, 21 
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من قبل طرف ثالث من خارج املؤسسة ولكن أنظمة ذشف االحتيال استخدمت بشكل ذبري يف ختفيف 
 1 من هذه املخاطر.

ملمتلكات واألصول، وخسائر نتيجة تغيري يف فه  اخلسائر الناشئة عن أعمال طرف ثالث، وأي أضرار تصيب ا
 )ذالسرقة والسطو املسلح، االحتيال الخارجيالقوانني مبا يؤثر على قدرة املصرف يف مواصلة العمل. وتشمل: 

والقرصنة اليت تؤدي إىل تدمري احلواسيب، سرقة البيانات، االحتيال عرب بطاقات  ،تزييف العمالت والتزوير
)اهلزات األرضية، واحلرائق، والكوارث الطبيعية عرب شبكات الكمبيوتر واإلرهاب واالبتزاز( االئتمان، االحتيال 
 2والفيضانات...إخل(.

   .خطوات إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك ثانيا:

  :اخلطوات التالية تتألف من دورة باعتبارها املخاطر التشغيلية إدارة ميكن وصف

 ؛حتديد و تقييم املخاطر 
 ؛العالج املخاطر 
 مراقبة املخاطر. 
  Risk Identification and Assessment تحديد وتقيم المخاطر : -1

من أجل إدارة أفضل للمخاطر البد من حتديدها، فكل منتج من املنتجات أو اخلدمات اليت يقدمها البنك 
حدى و على املستوى  تنطوي على عدة خماطر، حيث ينبغ  حتديد خمتلف املخاطر املتعلقة بكل عملية على

   3الكل  للنشاط، ذما جيب أن تكون هذه العملية مستمرة و متواصلة.

وخالل مرحلة التحديد و التقييم على البنك النظر يف عدة عوامل إلنشا  ملف املخاطر متعلق باملؤسسة و 
 أنشطتها على سبيل املثال :

                                           
1-  Erika De Jongh, Dawie De Jongh And Riaan De Jongh ,op, cit ; P367 . 

  ،جامعة بريزيت فلسطني  : دراسة لطبيعتها وسبل إدارهتا يف حالة البنوك العاملة يف فلسطني،2عبد الكرمي ، مصطفى أبو صالح، املخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل  نصر - 2
 .15 ،ص 2007/ 5/07-4جامعة فيالدلفيا األردنية املنعقد يف الفرتة من  -ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العلم  السنوي اخلامس 

 .42ابراهيم الكراسنة، مرجع سبق ذذره، ص  - 3
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 ؛أنواع  العمال ، النشاطات، و املنتجات 
 ؛تطبيق وفعالية النظم و العمليات تصميم  
 ؛ثقافة املخاطر و حتمل املخاطر يف الشرذة 
  .1سياسة األفراد والتنمية و بيئة املؤسسة 

ا مفيدة بشكل خاص  ، قاعدة د اخلطر(: التقييم الذايت )جر لألعمال التاليةحيث أثبتت هذه األدوات أهنا
 .السيناريو، مؤشرات املخاطر، حتليل العمليات التجارية، حتليل بيانات اخلسارة

                               Self-Assessment (Risk Inventory)  التقييم الذاتي )جرد الخطر(: -أ 
 جرد منظمإىل خلق التشغيلية و  للمخاطر إىل رفع مستوى الوع  الذايت عمليات التقييم هتدفحيث 
أدا  أفضل ، وتبعا  حنو عملية عن إدخال حتسيناتفضال  عمليات إدارة املخاطر، انطالق ملزيد من ذنقطة

 لألغراض احملددة للتقييم الذايت إال أنه من املمكن أن يكون له توجهات ومناهج خمتلفة :
 ؛توجيه املخاطر 
 ؛توجيه املراقبة 
 ؛توجيه العمليات 
 . توجيه األهداف 

   Loss Database : قاعدة بيانات الخسائر  -ب 

 2و نفصلها فيما يل : يةجداخلية و خار و ه  بدورها تنقسم إىل قاعدة بيانات 

 تعد بيانات اخلسائر الداخلية املكوان الرئيس  يف بنا  نظا  دقيق ميكن  الداخلية: ئرالخسا قواعد بيانات
.و ألغراض احتساب متطلبات رأس املال يتعنيا على البنوك تعريف االعتماد عليه لقياس املخاطر التشغيلية 

احلد األدىن للخسائر اليت جيب اإلقرار عنها و تضمينها يف قاعدة بياناهتا ،مع األخذ يف االعتبار خصائص 
 فئات املخاطر التشغيلية ،و جيب أن تتضمن احلد األدىن للفئات املختارة بيانات اخلسائر املادية دون تأثري

                                           
1- Gunther Thonabauer , Barbara Nossling,Otto-Wanger-Platz , Guidelines On Operational Risk Management, Oenb, 

FMA,Vienna, 2006 ,P.24 
 .14،ص 2009،ورقة مناقشة بشأن متطلبات رأس املال الالز  ملقابلة خماطر التشغيل ،جوان،  2البنك املرذزي املصري ،قطاع الرقابة و اإلشراف ،وحدة تطبيق مقررات بازل  - 2
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على دقة وفعالية  التوزيعات و مقاييس املخطر التشغيلية ،ويتعنيا على البنك توظيف تقنيات مناسبة 
للتغلب على عد  اذتمال بيانات اخلسائر لبعض الفئات، و اجلدير بالذذر أنا احلد األدىن املناسب 

بنك فيما بني للخسارة اليت جيب اإلقرار عنها قد ختتلف من بنك آلخر و قد خيتلف داخل نفس ال
 1األنشطة أو تبعا لنوع احلدث نفسه.

 تقو  البنوك باالستعانة مبصادر خارجية للبيانات الستكمال الخسارة الخارجية : قواعد بيانات
بيانات اخلسائر الداخلية املستخدمة يف عملية إدارة املخاطر التشغيلية ،و بصفة عامة فإنا استخدا  
البيانات اخلارجية هو أسلوب مقبول متاما لسد الثغرات املوجودة يف يف قاعدة البيانات الداخلية ،باإلضافة 

هذه العملية تساعد على زيادة إدراك مدى التعرض للمخاطر التشغيلية عن طريق وضع املعايري و إىل أنا 
حتسني نوعية و مصداقية السيناريوهات ، ويكمن التحدي الرئيس  يف هذا الشأن يف القدرة على حتليل 

 البيانات اخلارجية و إجياد األساليب املناسبة الستخدامها.
                                              Business Process Analysis: العمليات التجارية يلتحل -ج 

يف إطار إدارة املخاطر التشغيلية يستخد  حتليل عمليات األعمال لربط العمليات و املخاطر و التحكم يف 
بالعمليات حتليل املخاطر .و قد يكون هلا أيضا غرض ضمان عملية التوجيه األمثل للمخاطر  فالتعريف 

التجارية عرب ذافة الوحدات التنظيمية شرط أساس  لتخصيص بيانات اخلسارة للعمليات و حتديد املخطر 
 للعمليات التجارية .

حتليل العمليات التجارية و التقييمات الذاتية و على أساس التقييم  فة إىل ذلك هناك عالقة وثيقة بنيباإلضا
يت مت حتديدها للعمليات صيص داللة احنراف املخاطر و الضوابط الالذايت ينبغ  أن يكون من املمكن خت

 . يات التجارية قبل التقييم الذايتونتيجة لذلك ينبغ  أن يتم مسبقا حتليل العمل .التجارية

ل العملية يف حتليل العمليات التجارية يتم تعيني العمليات و خطوات العملية للمنتجات و يتم فحص سالس
. و بالنسبة لبعض العناصر تكون سيناريوهات اخلسارة معرافة  و تشكال للخطر للعناصر احلساسة

                                           
 .14صاملرجع السابق،  - 1
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باإلضافة إىل  (AMA)السيناريوهات  عنصرا إلزاميا  مطلوب للموافقة على أسلوب القياس املتقد  
 1(.AMA)تند علىاملدخالت املرذزية  لسيناريو يس

خالل توثيق العمليات و حتديد الوحدات التنظيمية املعنية اها ميكن أن تتم العمليات بشفافية و حتسن  من
إنا حتليل العمليات التجارية إجرا  يتطلاب جهودا ذبرية و البد من احلفاظ . فيما يتعلق بالفعالية و الكفا ة

 عليه على أساس مستمار  و جيب مراجعتها بشكل منتظم .

                                                                               Scenario Analysisالسيناريو:  تحليل -د 

جيب على البنك االستعانة  مبتخصصني لوضع  السيناريوهات املتصلة بالبيانات اخلارجية و ذلك لتقييم مدى 
األسلوب على املديرين ذوي اخلربة و ذذا خربا  تعرض البنك ألحداث ذات اخلطورة العالية ، ويعتمد هذا 

إدارة املخاطر إلجياد تفسري مقبول ألسباب اخلسائر الشديدة ، وعلى سبيل املثال ميكن أن تكون تقييمات 
 أولئك املتخصصني يف صورة مقاييس أو معايري للتوزيع اإلحصائ  للخسائر احملتملة .

سيناريوهات يف تقييم أثر االحنراف عن االفرتاضات املوضوعة يف و باإلضافة إىل ذلك يتم استخدا  حتليل ال
إطار قياس املخاطر التشغيلية يف البنك ، وعلى وجه اخلصوص تقييم اخلسائر احملتملة املوضوعة يف الوقائع 
املتعددة و املتزامنة خلسائر العمليات ، ويتطلب األمر مبرور الوقت التأذد من صحة العمليات وذذا إعادة 

 قييمها عن طريق مقارنتها باملمارسات الداخلية الفعلية لضمان مالئمتها.ت

 ويف سياق إدارة املخاطر التشغيلية فإن إلجرا  حتليل السيناريو أهداف ذمية و أخرى نوعية : 

 ساب رأس مال املخاطر / أساس لتنفيذ اجلوانب الكمية : تكامل قواعد البيانات املستخدمة حل
 اختبارات الضغط.

 2 جلوانب النوعية : الكشف املبكر عن املخاطر /حتديد نقاط ضعف البنك /أفكار لعملية التحسني.ا 
: توفر مؤشرات املخاطر الرئيسية  Key Risk Indicators (KRIs) مؤشرات المخاطر -ه 

معلومات عن خماطر اخلسائر احملتملة يف املستقبل حيث جتعل من املمكن حتديد املناطق مرتفعة املخاطر يف 
                                           

1 - Gunther thonabauer, Barbara nossling ,op.cit.,p. 27- 30   
 .11، ص  مرجع سبق ذذره ف،البنك املرذزي املصري ،قطاع الرقابة و اإلشرا - 2
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وميكن تعريف عتبات احملفزات ملؤشرات املخاطر الرئيسية و اليت تسمح وقت مبكر الختاذ التدابري املناسبة و 
 1.مح هلا بأن تكون مبثابة مؤشرات يف نظم اإلنذار املبكرللبيانات أن تكون يف اجتاه يس

 باإلضافة إىل مؤشرات اخلطر هناك بعض املؤشرات ذات الصلة نذذرها ك آليت :

  مؤشرات التحكم الرئيسيةkey control indicators (KCIs) ؛  
  مؤشرات األدا  الرئيسيةkey performance indicators  ((KPI ؛ 
  مؤشرات اإلدارة الرئيسيةkey management indicators  ((KMI. 

ومع ذلك فإنا تطبيق مؤشرات اخلطر الرئيسية ينطوي على العديد من الصعوبات على سبيل               
 .2شرذة واحدة و العديد من الشرذات ضمناملثال فيما يتعلق بالتصنيف و بالتايل املقارنة املسبقة و املتكررة 

 Risk Treatment عالج المخاطر : -2

بعد أن تتم عملية التعرف على املخاطر وتقييمها فإن مجيع التقنيات املستخدمة للتعامل معها تقع ضمن أربع 
 جمموعات رئيسية:

و ه  وسائل تساعد على قبول اخلطر من قبل طرف آخر، و عادة ما تكون عن طريق  :نقل المخاطر  -أ 
فالتأمني هو مثال على نقل اخلطر عن طريق العقود، وقد يتضمن العقد صيغة تضمن  العقود أو الوقاية املالية،

 نقل اخلطر إىل جهة أخرى دون االلتزا  بدفع أقساط التأمني.
و تعين حماولة جتنب النشاطات اليت تؤدي إىل حدوث خطر ما، و مثال على ذلك عد   تجنب المخاطر: -ب 

نب حتمل املسؤولية القانونية. إن التجنب يبدو حال جلميع املخاطر و شرا  ملكية مـا أو الدخول يف عمل ما لتج
لكنه يف الوقت ذاته قد يؤدي إىل احلرمان من الفوائد و األرباح اليت ذان من املمكن احلصول عليها من النشاط 

 3الذي مت جتنبه. 

                                           
1  - Operational Risk Management (ORM) Framework in Banks and Financial Institutions ,

http://www.metricstream.com/solution_briefs/ORM.htm. 12/10/2017; 17:33. 
2 - Gunther thonabauer, Barbara nossling ,op.cit.,p33 

سيبة بن حت: اآلفاق و التحديات، جامعة عبد الرشيد بن ديب، عبد القادر شاليل، مدخل اسرتاتيج  إلدارة املخاطر، امللتقى الدويل الثالث إسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسا - 3
 .7، ص2008نوفمرب  26-25، ، اجلزائربوعل  الشلف

http://www.metricstream.com/solution_briefs/ORM.htm
http://www.metricstream.com/solution_briefs/ORM.htm


 الفصل الثاني                              المخاطر التشغيلية  و الموارد البشرية في البنوك التجارية
 

95 

 

على ذلك شرذات تطوير الربجميات اليت  ومثالطريقة للتقليل من حدة اخلسائر الناجتة.  تقليص المخاطر: -ج 
 .تدرجي  تتبع منهجيات للتقليل من املخاطر وذلك عن طريق تطوير الربامج بشكل

هذه الطريقة تعترب اسرتاتيجية مقبولة يف  وتعين قبول اخلسائر عند حدوثها. إن قبول )احتجاز( المخاطر : -د 
ضد اخلطر على مدى الزمن أذرب من إمجايل اخلسائر. ذل  حالة املخاطر الصغرية، واليت تكون فيها تكلفة التأمني

تعد احلرب أفضل مثال على ذلك حيث ال مبكن  و جتنبها أو نقلها جيب القبول اها.املخاطر اليت ال ميكن 
  1التأمني على املمتلكات ضد احلرب. 

 Risk Controlمراقبة المخاطر:  -3

يف فعالية املراقبة خاصة يف حتديد نقاط الضعف و حتسني إنا رصد دورة املخطر بكاملها من شأنه املسامهة 
التدابري املتخذة فمن جهة جيب أن تكون هناك مراقبة مستمرة للعمليات التجارية و تنفاذ من مجيع العاملني يف 

 إطار مهامهم .ومن جهة أخرى ينبغ  أن يتم الفصل يف عملية التفتيش بني ذيانات داخلية وخارجية.

حكا  يف الرقابة املصرفية فإنا وحدة املراجعة الداخلية، هيئة الرقابة وذذلك املدققني واحملاسبني ومن جمموع األ
  2.القانونيني تشكل الضمانات األساسية ضد قبول املخاطر اليت هتدد املؤسسة

ترتبط إدارة املخاطر التشغيلية ارتباطًا وثيًقا مببادئ إدارة املخاطر على املستوى العا ، و من أجل إدارة سليمة ينبغ  
 :اخلطوات اهلامة التالية إلدارة املخاطر التشغيلية اتباع 

  ؛ حتديد األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة وترمجتها إىل أنواع املخاطر تشغيلية اليت جيب أن تدار 
 ؛ حتليل املخاطر من خالل حتديد ذل منها ووصفه وتقديره وتقييمه 
 تقييم احتمالية وتأثري وقوع األحداث ؛ 
   استكشاف السبل اليت ميكن اها تقليل احتمالية وقوع احلدث وذيفية احلد من التأثري )اسرتاتيجيات

 التخفيف من املخاطر( ؛
  ؛ ان إدارة أحداث املخاطر التشغيلية و ضبطها ومراقبتهاإنشا  حدود املخاطر والتفاوتات والضوابط لضم 

                                           
 ، جامعة الزيتونة األردنية، األردن،إدارة املخاطر واسرتاتيجية التأمني يف ظل تكنولوجيا املعلومات، املؤمتر العلم  الدويل السنوي إدارة املخاطر و اقتصاد املعرفة ذاسر نصر املنصور ،  -1

 .7،ص  2007أفريل   16-18

2 -  Gunther thonabauer, Barbara nossling ,op.cit, p 30- 33.  
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 )التأذد من وجود عمليات اإلدارة )مثل التقارير، عمليات التحقق من صحة النموذج واإلجرا ات. 
ميكن أن تؤدي أي خروقات أو فجوات أو عد  ذفا ة يف عملية إدارة خماطر املؤسسات إىل خسائر تشغيلية 

 1.أذرب من املتوقع

 المطلب الثالث : أهم مخاطر الموارد البشرية في البنك.

خماطر حتمل خسائر تنتج عن عد  جناعة أو فشل العمليات الداخلية، ذما سبق التعريف باملخاطر التشغيلية بأهنا 
 والعنصر البشري، واألنظمة واألحداث اخلارجية.

قضايا الغش و االحتيال و إدارة املوظفني، ذما ميكن فاملوارد البشرية ترتبط بشكل مباشر باملخاطر التشغيلية بسبب 
أن يكون االرتباط غري مباشر بسبب األخطا  البشرية من عد  احرتا  االجرا ات أو ضعف إدخال البيانات يف نظم 

 املعلومات.

اطر اخلطأ ، وخمفقدان املوارد البشرية النوعيةاالسرتاتيجية، وخماطر  املخاطرمسة خماطر بشرية: التفصيل خلوسيتم 
  .وخماطر الصراع ختالسالبشري، وخماطر اال

 .ن الموارد البشرية االستراتيجيةخطر فقدا أوال:

ومن هذا املنظور فإن بعض  .أظهرت نظرية املهارات االسرتاتيجية أن امليزة التنافسية للشرذة حتددها جودة توليفة املوارد
ذما تعترب إدارة هذه   .املوارد البشرية ه  موارد اسرتاتيجية ميكن أن يؤدي فقداهنا إىل هتديد القدرة التنافسية للمؤسسة

املخاطر االسرتاتيجية قضية مرذزية بالنسبة للمؤسسات اليت تقو  أعماهلا األساسية على رأس املال البشري، والبنوك 
ويستند منوذجها االقتصادي بشكل رئيس  على املوارد البشرية املؤهلة للغاية و ذات  .توضح هذا الوضع االستثمارية

األجور العالية. حيث أن خسارة هذه املوارد البشرية اليت ميكن أن تستقيل للعمل مع املنافسني يشكال خماطرة ذبرية 

                                           
1 -   Erika De Jongh, Dawie De Jongh And Riaan De Jongh -Op, Cit, 369 . 
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باملعارف الضمنية واملهارات. وفشل  املؤسسات املالية يف للمؤسسات. واخلطر االسرتاتيج  أذرب عندما يتعلق األمر 
   1االحتفاظ مبواردها البشرية االسرتاتيجية هو دليل على نقص يف القدرة التنافسية.

 .فقدان الموارد البشرية النوعيةمخاطر  ثانيا:

يستحيل تعويض حيث أن فقدان موظفني ذوي خربة نادرة يعرض املؤسسة إىل خطر االستمرار، و ذلك ألنه  
 موظف بنفس اخلربة و املهارة بأي طريقة ال من خالل التوظيف أو حىت التدريب، و مثاال على ذلك نذذر:

 ؛ فقدان خبري إعال  آيل قا  بتطوير برنامج خاص بنشاط رئيس  يف املؤسسة 
 ؛ فقدان حملل مايل قا  خبربة حماسبية حول تقييم املخاطر يف املؤسسة 
 2موظف ذو خربة ذبرية يف جمال معني ال تعوض. تقاعد  

 .خطأ البشريمخاطر ال: ثالثا

ذما  .والعمليات املصرفية بتنفيذ الصفقات وعمليات التسليم حتدد جلنة بازل املخاطر التشغيلية بأهنا تلك املتعلقة 
تسجيل البيانات، وأخطا  و تدرج يف هذه الفئة حاالت متنوعة مثل: أخطا   .يوجد احتماالت ذثرية لألخطا 

فاألعطال املرتبطة  .الوصول إىل حسابات العمال ، واألخطا  املتزايدة يف أنشطة التمويل وسو  إدارة ضمانات امللفات
بعمليات األنشطة االئتمانية)دراسة امللفات، التنفيذ، ورصد املخاطر واالسرتداد( من احملتمل أن يؤدي إىل تفاقم 

 .ية للمحافظمستوى املخاطر الداخل
 .ذما إن عد  االلتزا  باإلجرا ات الرمسية على العمليات التجارية هو خماطرة تشغيلية تزيد من أنواع املخاطر األخرى

على سبيل املثال، جملس البنك الذي ال يلتز  بإجرا ات الضمانات اليت يتم تقدميها عند منح االئتمان خماطر ذبرية يف 
 3.احلالة، خماطر التشغيل تزيد من خماطر االئتمانحالة إفالس العميل. يف هذه 

 

                                           
1 - FERRARY, Michel. Les Ressources Humaines A Risque Dans Le Secteur Bancaire : Une Application De La Gestion Des 

Risques Opérationnels. In: Gestion 2000, 2009, N° 2, P. 85-102. Https://Archive-Ouverte.Unige.Ch/Unige:41643, No., Pp.87-88 
 . 19، ص 2013، 2، رقم3داس،  العدد بلوناس عبداهلل، ذرغل  أمسا ، املخاطر املرتبطة برأس املال البشري و ذيفيات إدارهتا، جملة أبعاد إقتصادية، جامعة احممد بوقرة بومر   - 2

3
 -Michel Ferrary,op.cit ,p93. 
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 .مخاطر االختالس رابعا:

واالختالسات النقدية ه  األذثر شيوعا بني املوظفني، و تتعرض البنوك خلسائر نتيجة االختالس من األموال املودعة 
استعادة تلك اخلسائر أمرا صعبا و معقدا و  اها أو الشيكات السياحية من الفروع و أجهزة الصرف اآليل. وتكون

 1أحيانا مستحيال.

فعملية االحتيال الداخل  من طرف املوارد البشرية داخل البنك ال تسبب خطرا ماليا فقط بل ميكن أن تساهم يف 
 ملوظفني بـــــ:تشويه مسعة البنك مما قد يؤثر على مكانته يف سوق املنافسة و تدهور صورته الذهنية وذلك يف حالة قيا  ا

 تقدمي معلومات غري دقيقة حول وضع معني؛ 
 .2السرقة و العمل حلسااهم اخلاص من خالل التالعب بالوثائق احملاسبية و التزوير 

 .مخاطر الصراع )النزاع( خامسا:

ينتج  .ذل املؤسسات  اليت توظف األفراد  بغض النظر عن حجمها و نشاطها  تشهد صراعات شخصية وتنظيمية
ينشأ الصراع بني األفراد بسبب أساليب االتصال املختلفة  هذا التعارض عن عدة متغريات وظروف متقاطعة.

ينشأ الصراع داخل اجملموعات بسبب اخلالفات بني اجملموعات الفرعية،  .واخللفيات الثقافية واآلرا  السياسية والدينية
و الصراع مبختلف أنواعه يؤثر على أدا  املها   و .التنافس ذما ينشأ الصراع بني اجملموعات بسبب املنافسة أو

  3النشاط العا .

و يرتبط هذا اخلطر مبدى قدرة املوظفني على التفاوض، حيث أن املهارة االسرتاتيجية  اليت ميلكها الفرد يف املفاوضة 
 لتحقيق أهدافهم الشخصية.  ذات أمهية ذبرية

                                           
 .4، ص2009، أبريل 4إضا ات مالية مصرفية، معهد الدراسات املصرفية، الكويت، العدد  - 1
 .20بلوناس عبداهلل، ذرغل  أمسا ، املرجع السابق ، ص  - 2

3 - Rosefaith Wangari Edwin , Conflict Management Strategies Adopted By Commercial Banks In Kenya, Degree Of Master Of 

Business Administration,  University Of Nairobi,2013,P 3 
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من خالل تنظيم العمل و وجود هوية   و هناك أيضا خمطر الصراع على املستوى اجلماع ، يتم حتديد هذه القوة
و القطاع البنك  جد حساس للتحرذات االجتماعية. حيث يقو  املوظفون باختيار األوقات احلرجة لضمان  .مجاعية

 1ذوسيلة للضغط ميكن أن يقو  بــ:  االستجابة ملطالبهم و اليت تكون عادة متعلقة بزيادة األجور و
 ؛ ترك العمل و إغرا  العمال  املهمني برتك التعامل مع البنك 
  ؛  تشويه مسعة البنك بإشاعة نتيجة عد  رضا املوظف على وضع معنيا 
 ؛ التهديد برتك العمل يف وقت حرج العمل مع جهة منافسة 
  البنك.اإلضرابات النقابية اليت تؤثر بشكل ذبري على نشاط 

طر التقليدية باإلضافة إىل املخاطر السابقة الذذر اليت يسببها املورد البشري بشكل عا  نذذر فيما يل  مجلة من املخا
 2املوارد البشرية  و اليت من شأهنا أن تسبب للبنك خسائر على املدي الطويل أو القصري و ه : ياليت يقع فيها مدير 

 ؛ االمتثال للتشريع 
 ؛ يف بيئة األعمال فهم االجتاهات 
  ؛ ثقافة األفراد و املؤسسات 
  تنفيذ اسرتاتيجية األعمال ؛ 
  تنفيذ العمليات.   

  .المبحث الثاني : إدارة مخاطر الموارد البشرية و المخاطر التشغيلية في البنك

يرتبط نشاط البنك ارتباطا وثيقا باملخاطر، و على هذا األساس فإن القائمني على إدارة البنك يسعون دائما 
إىل التخفيف من اخلسائر الناجتة عن خمتلف هذه املخاطر و جتنبها قدر اإلمكان لذلك أصبح إدارة املخاطر جز  مهم 

ن استثنا  و ذلك من خالل استغالل خمتلف مواردها املالية و أساس  يف إدارة البنك و يهتم بكافة أنواع املخاطر دو 
و البشرية فاألوىل لتوفري ذل ما حتتاجه لغرض تفادي أو تغطية أي خسائر و الثانية إلدارة أفضل للمخاطر و جتنبها 

                                           
1- Michel Ferrary,op.cit ,pp98-99. 
2 - Meyer, M., Roodt, G., & RobbinsM,(2011). Human resources risk management:Governing people risks for improved 

performance. SA Journal of Human Resource Management/SA Tydskrif vir Menslikehulpbronbestuur ,Vol 9, No 1, Art. #366, 12 

pages. doi:10.4102/sajhrm.v9i1.366 p 7. 
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 من خالل استغالل الكفا ات و اخلربات يف خمتلف اجملاالت. فالبنك ملز  بإعداد خطط و برامج خاصة بإدارة
املخاطر وذذا االلتزا  مبختلف القوانني و التشريعات اليت من شأهنا زيادة قدرته على إدارة املخاطر و تنب اخلسائر 

 احملتملة. 

 .إدارة مخاطر الموارد البشرية في البنك المطلب األول:

رسني لدعم إدارة و حوذمة املخاطر، توفر إدارة خماطر املوارد البشرية فرًصا فريدة ملديري املوارد البشرية واملديرين واملما
 و وضع خطط مناسبة ملعاجلة خماطر املوارد البشرية، لذلك جيب على مديري املوارد البشرية اتباع ما يل :

 أمهية إدارة املخاطر ، و استيعاب مدى إعادة تصميم خطة املوارد البشرية  لتشمل إدارة خماطر املوارد البشرية
 ؛ و احلوذمة يف مكان العمل

  وجود موا مة بني سياسة املوارد البشرية و االسرتاتيجية الكلية أمر ضروري إلدارة خماطر املوارد البشرية بشكل
 ؛ فعال
  اقرأ املزيد حول إدارة املخاطر للحصول على تأذد من أن املوظفني الرئيسيني يف مؤسستك لديهم التدريب

س اإلدارة واملديرين واملوظفني الرئيسيني اآلخرين الذين يؤثرون وه  تشمل جمل .والتعليم املناسبني إلدارة املخاطر
 ؛ على إدارة املخاطر بشكل مباشر

 .التواصل مع املديرين التنفيذيني الستكشاف الفرص  تطوير املهارات يف إدارة املخاطر يف مجيع أحنا  املنظمة
 ؛ حيث ميكن إنشا  ثقافة إدارة املخاطر يف مؤسستك ورعايتها

 و ذلك من خالل إدخال  .املمتازة لألفراد واملواهب ه  أفضل حواجز ضد خماطر املوارد البشرية اإلدارة
 ؛اسرتاتيجيات وأنظمة صارمة إلدارة املواهب وضمان حتمل املدرا  املسؤولية الكاملة عن قيادة وإدارة األفراد

   اعد و املعايري ذات الصلة حبقوق املوارد جيب على مسؤول املوارد البشرية إدارة االمتثال  جلميع القوانني والقو
 ؛البشرية

  إدخال ضوابط قوية ملخاطر املوارد البشرية، وأنظمة املراقبة واالستجابة بشكل مناسب ألي خماطر متعلقة
 1.باستخدا  أنظمة اإلنذار املبكر قبل أن تبدأ خماطر املوارد البشرية يف هتديد استمرارية املؤسسة اهذه املوارد

                                           
1 - Meyer, M., Roodt, G., & Robbins ,Ibid , pp 10 - 11. 
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  بتدقيق منتظم للموارد البشرية، مع الرتذيز على خطوط التقارير الواضحة، ودليل على اإلجرا ات اليت  القيا
  اختذهتا ملعاجلة خماطر املوارد البشرية.

 يتم تنفيذ اسرتاتيجيات إدارة املخاطر من خالل األفراد .ينبغ  ربط تقييم أدا  املوارد البشرية بإدارة املخاطر. 
تعتمد إدارة املخاطر  املوارد البشرية إىل فشل أفضل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر املخطط هلا. ميكن أن يؤدي فشل

على الواجبات الواضحة احملددة يف توصيفات املديرين الوظيفية وتفويض السلطة والسلطة إلدارة املخاطر وفقاً 
 1.ملخاطرللمبادئ التوجيهية املشار إليها واملسؤولية على مستوى إجرا ات إدارة ا

 .االستراتيجية إدارة خطر فقدان الموارد البشرية أوال:
مبا أن حيازة موارد بشرية عالية الكفا ة جيعل يف موضع تنافس  جيد فإن االحتفاظ اها أمر مهم للمحافظة على  

على مكانتها، و من أجل استبعاد خماطر مغادرة الكفا ات االسرتاتيجية و ضمان استمرارية نشاطها يتوجب 
 2اجلهات املسؤولة ما يل :

 تبين سياسة األجور اجلذابة، وال سيما باللجو  إىل توزيع خيارات األسهم؛ 
 وضع سياسات تعويضية جلذب أفضل املواهب واالحتفاظ اها؛ 
  .إثبات القدرة على االبتكار يف  األجور إلبقا  األفراد ذوي املهارات االسرتاتيجية 
 .المهارات النوعيةارة خطر خسارة إد ثانيا:

إدارة هذا النوع من املخاطر تتطلب حتديد من هم أصاب املهارات يف البنك، فكلما ذانت املهارات ذبرية ذان 
 خطرها معترب و إلدارته تقو  إدارة املوارد البشرية باتباع اآليت:

املهارات، و ذذا  ميكن لعملية تأمني على املهارات أن تغط  اخلسائر الناجتة عن فقدان هذهالتأمين:  -1
 3تكاليف تعويضها من حيث  تدريب.

هذه اخلطة متكن مديري املوارد البشرية من التحوط من خطر اختفا  املهارات النوعية و ذلك  خطة الخالفة: -2
فباإلضافة إىل تغطية املخاطر التشغيلية فإن  من خالل وضع خطة تعاقب جلميع املوظفني ذوي املهارات النوعية.

واملؤسسة اليت تضع هذا النوع من اخلطط تكون حممية بشكل أفضل،  .التعاقب ه  عامل حتفيز للموظفنيخطة 

                                           

1 - Bernard L. Erven,The Role of Human Resource Management in Risk Management , https://articles.extension.org/pages/15506/ 

11 /11/2018.08:34 

2  - Michel Ferrary,op.cit ,p89,90 
 .26عبداهلل، ذرغل  أمسا ، مرجع سبق ذذره، ص  بلوناس - 3

https://articles.extension.org/pages/15506/
https://articles.extension.org/pages/15506/
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فمن خالل حتديد املهارات النوعية و أصحااها يتم حتديد سياسة التوظيف والتدريب، وذلك اهدف زيادة عدد 
وميكن التعبري عن أسهل أسرع، أصحاب هذه املهارات، و اهذا يصبح إجياد البديل يف حالة أي فقد يتم بشكل 

 هذه العملية بإدارة االمكانات العالية للمديرين، و اإلدارة الوظيفية للخربا .
حيث تتعلق باملهارات اليت تفقدها املؤسسة نتيجة التقاعد، و من اإلدارة االتنبؤية للوظائف و المهارات:  -3

 1 اليت ختلف تلك املفقودة نتيجة التقاعد. خالل التدريب و إدارة الوظائف يتم إعداد املهارات البديلة

 .إدارة خطر الخطأ البشري ثالثا:

 يل :هو موضح فيما  ما االعتماد على اخلطوات التالية يف سبيل إدارة هذا النوع من املخاطر  ذ و ميكن 

حيث تقو  املؤسسة بإنشا  خرائط للمخاطر لتحديد أذثر العمليات اليت تسبب اخلطر اهدف  اإلجراءات: -1
تعزيز إدارته، و على هذا األساس جيب توضيح خمتلف العمليات الداخلية و اخلارجية و حتديد أدوار و 

ى احتمال مسؤوليات املشارذني فيها بدقة و ذلك لتحديد اخلطر بشكل أدق، و مبا أن الكفا ات تؤثر عل
 اخلطأ فيجب تدريب املوظفني و تكليف موظفني األذثر مهارة و خربة بالعمليات األساسية.

و ذلك من خالل حوسبة العمليات للتقليل من أخطا  املوارد البشرية، ذما  التقليل من الموارد البشرية: -2
 تكشف هذه العملية عن العديد من األخطا  الناجتة عن العمل اليدوي.  

 .إدارة خطر االختالس :رابعا
 من خالل: رة هذا النوع من اخلطرو تتم إدا

و ذلك باعتبار أن نظا  احلوافز املقدمة يؤثر على سلوك الفرد و بالتايل تقدمي حوافز مغرية العقود التحفيزية:   -1
 متنعه من اللجو  إىل التصرفات االحتيالية.    

للحد من هذا النوع من املخاطر جيب حتديد إجرا ات واضحة و رقابة صارمة حياز  :الرقابية اإلجراءات  -2
 التنفيذ، حيث ميكن لنظم  املعلومات احلد منها بطريقتني:

األوىل التشغيل اآليل جيعل العمليات أذثر صعوبة لالخرتاق، و الثانية حتليل قواعد البيانات اليت ميكن من خالله 
 2شبوهة و توجيه البعثات التفتيشية بشكل أذثر فاعلية. التعرف على السلوذات امل

                                           
1 - Michel Ferrary,op.cit ,p92,93 

 
 .27-26ص  ص، املرجع السابقبلوناس عبداهلل، ذرغل  أمسا ،  - 2
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 .إدارة خطر الصراع :خامسا
 ميكن للبنك أن يتخذ عدة إجرا ات إلدارة هذا اخلطر من بينها جند ما يل :

االستعدادات التنظيمية واألنظمة والضوابط والسياسات واإلجرا ات املصممة ملنع تضارب املصاحل الناشئة أو  -1
 ؛ خماطر الضرر املرتبطةللتخفيف من 

 ؛ التأثريات احملتملة عليهم غ األطراف املتضررة من الصراع و اإلفصاح املتعمد إلبال -2

 1جتنب اخلدمة أو النشاط اليت تؤدي إىل وقوع النزاعات إذا تعذر حل املشكلة بوسائل أخرى. -3

صراع ، وزيادة اجلوانب اإلجيابية  تشمل إدارة الصراع تنفيذ اسرتاتيجيات معينة للقضا  على اجلوانب السلبية لل
. فإن الغرض من إدارة الصراع هو تعليم مهارات حل النزاعات و زيادة الوع  والتواصل يف إطار منظموتعزيز األدا 

إن ممارسة  .بشكل فعال داخل الفريق الواحد، حيث تساعد هذه املهارات الفرق يف حتقيق نتيجة إجيابية من الصراع
ات والتعامل معها بطريقة عقالنية وفعالة اليت يتم تنفيذها يف بيئة األعمال عادة ما تتضمن التواصل االعرتاف باخلالف

الفعال، وقدرات حل املشكالت ومهارات التفاوض اجليدة الستعادة الرتذيز على األهداف العامة للمؤسسة و حتقيق 
 2نتائج إجيابية.

 أسباب:ولذلك فإن االهتما  بإدارة الصراعات مهم لعدة  

 ؛ للصراع غري املدار تبعات قانونية مكلفة حيث يلجأ األفراد للقضا  ذوسيلة حلل النزاعات 
 ؛ املستوى العايل من الصراع السليب ميكن أن يسبب استيا  املوظف و بالتايل اخنفاض االنتاجية 
 صبح عامل حمفز لإلبداع واالبتكار باإلضافة إىل التعلم التنظيم . إدارة الصراع بشكل جيد، ميكن أن ي 

ميكن أن تصبح ميزة اسرتاتيجية عندما يشعر املوظفون أن التعبري عن آرائهم وتقدمي اقرتاحات تؤدي إىل 
 3حتسينات دون اخلوف من النزاع.

 

                                           
1 - Conflicts of Interest Policy  DB Group,https://www.db.com/company/en/conflicts-of-interest-policy.htm,p5.14/11/2018,19:00. 

2 - Nafiza Islam, Nahida Sultana Rimi ,Conflict Management Technique in Private Commercial Banks of Bangladesh ,European 

Journal of Business and Management, Vol.9, No.29, 2017 ,p92. 

3 -Rosefaith Wangari Edwin ,op cit, pp 2 - 3. 
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 (: يوضح مخاطر الموار البشرية و طرق إدارتها.01-02الشكل رقم )

 

 من إعداد الطالبة بنا  على ما سبق. المصدر:

 مبادئ الممارسات  السليمة في إدارة المخاطر التشغيلية.: المطلب الثاني 

قامت جلنة بازل للرقابة املصرفية بإصدار ورقة تتضمن عشرة مبادئ إلعانة البنوك و اجلهات الرقابية لبنا  أسس سليمة 
 إلدارة املخاطر التشغيلية.

 .ثقافة المخاطر التشغيلية أوال:
حيث ينبغ  أن ينشئ  .جيب على جملس اإلدارة أخذ املبادرة يف تأسيس ثقافة إدارة خماطر قويةالمبدأ األّول : -أ 

جملس اإلدارة واإلدارة العليا ثقافة مؤسسية تسرتشد بإدارة قوية للمخاطر وتدعم وتوفر معايري وحوافز مناسبة 
هنا تقع على عاتق جملس اإلدارة مسؤولية ضمان وجود ثقافة قوية إلدارة  و من للسلوك املهين و املسؤول.

 1.املخاطر التشغيلية يف مجيع أحنا  املنظمة بأذملها

                                           
 .46، ص 2016حممد سعيد أبو شعبان، دور التدقيق الداخل  يف تقييم املخاطر التشغيلية، رسالة ماجستري، اجلامعة االسالمية غزة، رندة   - 1

 مخاطر الموارد البشرية

خطر فقدان 
الموارد البشرية 

 االستراتيجية

سياسة األجور 
اجلذابة، 
سياسات 
تعويضية، 

االبتكار يف  
 .  األجور

مخاطر فقدان 
الموارد البشرية 

 النوعية

التأمني، خطة 
اخلالفة، اإلدارة 
االتنبؤية للوظائف 

 .و املهارات

مخاطر الخطأ 
 البشري

اإلجرا ات، 
التقليل من املوارد 

 .البشرية

 مخاطر االختالس

العقود التحفيزية، 
اإلجرا ات 
 .الرقابية

مخاطر الصراع 
 (النزاع)

األنظمة 
والضوابط ملنع 
تضارب املصاحل، 
جتنب  النشاط 
اليت تؤدي إىل 
 . وقوع النزاعات
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 و لضمان تطبيق و جناح املبدأ األول جيب ما يل :
  تعرضها ألحداث فالبنوك اليت تتمتع بثقافة قوية إلدارة املخاطر واملمارسات التجارية األخالقية تقل احتماالت

توفر إجرا ات جملس اإلدارة ، خماطر تشغيلية حمتملة ، وه  يف وضع أفضل للتعامل بفعالية مع تلك األحداث
 واإلدارة العليا والسياسات والعمليات والنظم األساس لثقافة سليمة إلدارة املخاطر؛

 الواضحة للنزاهة والقيم  جيب على جملس اإلدارة وضع مدونة سلوك أو سياسة أخالقية حتدد التوقعات
األخالقية من أعلى املعايري والتعرف على املمارسات املقبولة والنزاعات احملظورة وتضمن التوقعات 
واملسؤوليات الواضحة أن يفهم موظفو البنك أدوارهم ومسؤولياهتم عن املخاطر، و عن سلطتهم يف 

طر والسلوك األخالق  يقوي  قواعد السلوك دعم اإلدارة العليا القوي واملتسق إلدارة املخا .التصرف
وجيب أن تتماشى سياسات التعويض مع بيان  .واألخالقيات، واسرتاتيجيات التعويض، وبرامج التدريب

 البنك بشأن الرغبة يف حتمل املخاطر، والتوجه االسرتاتيج  طويل املدى، واألهداف املالية والسالمة العامة.
 ؛ ر واملكافآت بشكل مناسبذما جيب عليهم موازنة املخاط

 أن هناك مستوى مناسب من التدريب على املخاطر التشغيلية متاح على مجيع  اإلدارة العليا جيب أن تضمن
و جيب أن يعكس التدريب املقد  دور ومسؤوليات األفراد املقصودين  .املستويات يف مجيع أحنا  املؤسسة

 1 بالتدريب.

  .التشغيلية: إطار إدارة المخاطر ثانيا

جيب على البنوك تطوير وتنفيذ واحلفاظ على إطار متكامل بشكل ذامل يف عمليات إدارة المبدأ الثاني:  - أ
ويعتمد إطار إدارة املخاطر التشغيلية الذي خيتاره البنك على جمموعة من العوامل، مبا يف  .املخاطر الشاملة للبنك

 2 املخاطر. ذلك طبيعتها وحجمها ودرجة تعقيدها وملف بيانات

 :و حتقيق هذا املبدأ يستوجب اآليت

                                           
1 - Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk, Bank for International 

Settlements 2011, https://www.bis.org/publ/bcbs183.pdf ,04/08/1017,p 7  

2- Basel Committee On Banking Supervision Review Of The Principles For The Sound Management Of Operational Risk, Bank 

For International Settlements 6 October 2014 , p8 , https://Www.Bis.Org/Publ/Bcbs292.Pdf.12/10/2018.  

 

https://www.bis.org/publ/bcbs183.pdf
https://www.bis.org/Publ/Bcbs292.Pdf


 الفصل الثاني                              المخاطر التشغيلية  و الموارد البشرية في البنوك التجارية
 

106 

 

  الفرضية األساسية لإلدارة السليمة للمخاطر ه  أنه البد أن يدرك جملس اإلدارة وإدارة البنك طبيعة وتعقيد
فهذا مهم بشكل خاص للمخاطر  .املخاطر الكامنة يف حمفظة املنتجات واخلدمات واألنشطة البنكية

 ؛ التشغيلية، بالنظر إىل أن املخاطر التشغيلية متأصلة يف مجيع املنتجات التجارية واألنشطة والعمليات والنظم

  أفضل وسيلة لفهم طبيعة وتعقيد املخاطر التشغيلية هو احلصول على عناصر متكاملة  يف عمليات إدارة
مج اإلطار بشكل مناسب يف عمليات إدارة املخاطر عرب مجيع حيث ينبغ  د.املخاطر الشاملة للبنك

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغ  إدراج  .مستويات املنظمة مبا يف ذلك على مستوى اجملموعة ومستوى األعمال
 ؛ نتائج تقييم املخاطر التشغيلية للبنك يف العمليات الشاملة لالسرتاتيجية اإلمنائية ألعمال البنكية

  ثيق اإلطار بشكل شامل ومالئم يف السياسات املعتمدة من جملس اإلدارة وجيب أن تتضمن جيب أن يتم تو
فالبنوك اليت ال تصف وتصنف املخاطر التشغيلية واخلسارة  .تعريفات ملخاطر التشغيل واخلسارة التشغيلية

 .الناجتة عنها بشكل ذاف قد تقلل بشكل ذبري من فعالية إطار إدارهتا

 1:ئق اإلطار واضحةينبغ  أن تكون وثا

 حتديد هياذل احلوذمة املستخدمة إلدارة املخاطر التشغيلية، مبا يف ذلك خطوط اإلبال غ واملسا لة ؛   -
 وصف أدوات تقييم املخاطر وذيفية استخدامها ؛   -
 وصف املخاطر التشغيلية املقبولة يف البنك و قابلية التحمل، وذذلك العتبات أو احلدود للمخاطر   -
 املتأصلة واملتبقية، واسرتاتيجيات وأدوات احلد من املخاطر املعتمدة ؛   -
 إنشا  تقارير املخاطر ونظم املعلومات اإلدارية؛   -
توفري تصنيف مشرتك لشروط املخاطر التشغيلية لضمان اتساق حتديد املخاطر، وتقييم التعرض وأهداف    -

 إدارة املخاطر ؛
 ة وتقييم املخاطر التشغيلية ؛ توفري املراجعة املستقلة املناسب   -
 مراجعة السياسات ذلما حدث تغري جوهري يف بيان خماطر التشغيل للبنك ، و تنقيحه حسب االقتضا .   -

 

                                           
1- Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk ,2011, op cit , pp 7-8. 
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 .الحوكمة ا:الثث

 مجلس اإلدارة: -1

و تطوير اإلطار العا  للعمل و مراجعته بشكل دوري. و جيب على  على جملس اإلدارة إعدادالمبدأ الثالث:  -أ 
اإلدارة أن يشرف على اإلدارة العليا  لضمان تنفيذ السياسات و العمليات و النظم بشكل فعال على جملس 

  1مجيع املستويات.

 و لتطبيق هذا املبدأ جيب على جملس اإلدارة ما يل :
  إنشا  ثقافة إدارية ودعم العمليات لفهم طبيعة ونطاق املخاطر التشغيلية الكامنة يف اسرتاتيجيات البنك

وأنشطته، و تطوير شامل و فعال لبيئات مراقبة و اإلشراف اليت تكون مدجمة ذليا أو مرتبطة باإلطار العا  
 ؛ إلدارة املخاطر يف البنك

  تزويد اإلدارة العليا بإرشادات وتوجيهات واضحة فيما يتعلق باملبادئ اليت يقو  عليها إطار العمل واملوافقة
 وضعتها اإلدارة العليا ؛وإقرار السياسات املقابلة اليت 

  الناشئة عن تغريات السوق  مراجعة اإلطار بانتظا  للتأذد من أن البنك قا  بتحديد إدارة املخاطر التشغيلية
اخلارجية والعوامل البيئية األخرى، فضال عن تلك املخاطر التشغيلية املرتبطة باملنتجات اجلديدة أو األنشطة 

  ؛يف ذلك التغيريات يف بيانات املخاطرأو العمليات أو األنظمة ، مبا 
  التأذد من أن إطار عمل البنك خاضع ملراجعة مستقلة فعالة من قبل املدققني أو غريهم من األطراف املدربة

 2تدريباً مناسباً.

تشكل الضوابط الداخلية القوية جانباً حامسًا إلدارة املخاطر التشغيلية ، وينبغ  على جملس اإلدارة وضع خطوط 
واضحة ملسؤولية اإلدارة واملسا لة من أجل تنفيذ بيئة رقابية قوية، جيب أن توفر بيئة الرقابة املالئمة االستقالل / 

 .فصل الواجبات بني وظائف إدارة املخاطر التشغيلية و خطوط األعمال ووظائف الدعم

 

                                           
 47رندة حممد سعيد أبو شعبان، مرجع سبق ذذره، ص  - 1

2 - Ibid, p9. 
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وبيان االحتمالية للمخاطر و مراجعة القابلية للمخاطرة  جيب على جملس اإلدارة إقرارالمبدأ الرابع:  -ب 
 1 التشغيلية اليت توضح طبيعة و أنواع و مستويات هذه املخاطر وأن البنك مستعد لتحملها.

 و من أجل حتقيق هذا املبدأ على جملس اإلدارة:
  جيب على جملس اإلدارة النظر يف مجيع املخاطر ذات الصلة ومستوى عد  قبول املخاطر لدى البنك وحالته

ذما جيب أن تعكس الرغبة يف املخاطرة خمتلف املخاطر التشغيلية   .الية والتوجه االسرتاتيج  للبنكاملالية احل
 جيب أن يوافق جملس اإلدارة على حدود مناسبة ملخاطر تشغيلية حمددة؛.املقبولة داخل البنك والتأذد من ثباهتا

 هذه  ملخاطرة التشغيلية الشاملة، ويف جيب على جملس اإلدارة أن يراجع بانتظا  مدى مال مة حدود قابلية ا
املراجعة جيب النظر يف التغيريات يف البيئة اخلارجية، والزيادات املادية يف حجم األعمال أو النشاط، وجودة بيئة 

 الرقابة، وفعالية إدارة املخاطر أو اسرتاتيجيات التخفيف، جتربة اخلسارة، حجم أو طبيعة وحدود املخالفات.
اإلدارة مراقبة التزا  اإلدارة يف قابلية املخاطر وتوفري الكشف يف الوقت املناسب عن املخالفات جيب على جملس 

 2و اخلروقات  ومعاجلتها. 
 اإلدارة العليا: -2

ينبغ  أن تقو  اإلدارة العليا بتطوير هيكل إداري واضح وفعال وقوي مع وجود مسؤوليات  المبدأ الخامس: - أ
 .للحصول على موافقة جملس اإلدارةواضحة املعامل وشفافة ومتسقة 

اإلدارة العليا مسؤولة عن التنفيذ والصيانة املستمرة يف مجيع سياسات البنك وعملياته وأنظمته إلدارة املخاطر ف
التشغيلية يف مجيع املنتجات واملواد واألنشطة والعمليات واألنظمة اخلاصة بالبنك مبا يتفق مع الرغبة و احلدود 

  3املخاطرة. املسموح اها يف

 و لتطبيق هذا املبدأ جند جيب ما يل :

 وينبغ  أن  .اإلدارة العليا مسؤولة عن إنشا  واحلفاظ على آليات قوية للتحدي وعمليات فعالة لتسوية القضايا
 .و التقرير عن املشكالت  وعند الضرورة تصعيد املشكالت لضمان احلل تتضمن هذه األنظمة أنظمة لإلبال غ

                                           
1 - Basel Committee On Banking Supervision Review Of The Principles For The Sound Management Of Operational Risk, 2014 , 

op cit ,p12. 
2 -Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk, op cit, p9 
3- Basel Committee On Banking Supervision Review Of The Principles For The Sound Management Of Operational Risk, 2014, 

op cit, p13. 
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وجيب أن تكون البنوك قادرة على إثبات أن اخلطوط الثالثة من النهج الدفاع  تعمل بصورة مرضية وأن تشرح  
 ؛ ذيفية قيا  جملس اإلدارة واإلدارة العليا بضمان تنفيذ هذا النهج وتشغيله بطريقة مناسبة ومقبولة

  من جملس اإلدارة إىل سياسات وإجرا ات جيب أن تقو  اإلدارة بتحويل إطار إدارة املخاطر التشغيلية املعتمد
وخطوات حمددة وممكنة التطبيق وتتال   مع األنشطة املختلفة بالبنك، والتحقق من سالمتها مع األخذ باالعتبار 
أن ذل مستوى إداري مسؤول عن مال مة وذفا ة السياسات واإلجرا ات ومراقبتها ذل يف اختصاصه، ويف ذات 

عليا حتديد الصالحيات واملسؤوليات وآليات التقارير للحفاظ على املسا لة والتأذد الوقت جيب على اإلدارة ال
وجيب أن تقو  اإلدارة العليا بتقييم مدى مالئمة  .من أن ذافة املوارد متاحة إلدارة املخاطر التشغيلية بفعالية

 العملية الرقابية بنا  على مستوى املخاطر املوجودة يف ذل نشاط.
  بفعالية مع الكادر  اإلدارة العليا للبنك من أن الكادر املسؤول عن إدارة املخاطر التشغيلية يتصلجيب أن تتأذد

مع اجلهات  االتصالاألخرى، وذذلك  وخماطر السوق واملخاطر االئتمانيةالذي يتوىل مسؤولية إدارة املخاطر 
ذلك ألن الفشل يف إدارة  .اإلسناد اخلارج  واتفاقيات املسؤولة عن إدارة اخلدمات اخلارجية مثل عقود التأمني

 1 .نظا  إدارة املخاطر ذكل يف البنك خيلق فجوات واسعة يف االتصاالتهذه 
  جيب أن تضمن اإلدارة العليا أن يتم تنفيذ األنشطة املصرفية من قبل املوظفني مع اخلربة الالزمة، والقدرات

ن للموظفني املسؤولني عن مراقبة وفرض االمتثال لسياسة التقنية والوصول إىل املوارد، ذما ينبغ  أن يكو 
 .خماطر البنك سلطة مستقلة عن الوحدات اليت تشرف عليها

 عند  .ينبغ  أن يكون هيكل احلوذمة يف البنك متناسبا مع طبيعة، حجم، وتعقيد املخاطر املتعلقة بأنشطتها
 2تصميم هيكل حوذمة للمخاطر التشغيلية.

 .التشغيلية المخاطربيئة إدارة : رابعا

 المخاطر تحديد وتقييم -1

ينبغ  على اإلدارة العليا ضمان حتديد وتقييم املخاطر التشغيلية املتأصلة يف مجيع املنتجات  المبدأ السادس: - أ
 3واألنشطة والعمليات والنظم للتأذد من أن املخاطر واحلوافز الكامنة مفهومة بشكل جيد.

                                           
 . 58 -57،ص ص 2007، رسالة ماجستري،جامعة بري زيت، فلسطني،2مصطفى صاحل أبو صالح، املخاطر التشغيلية ححسب متطلبات بازل   - 1

2 -Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk 2011’ , op cit, p10 
 .47، مرجع سبق ذذره، صشعبان رندة حممد سعيد أبو - 3
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حيث يأخذ حتديد  .اخلصائص األساسية للنظا  الفعال إلدارة املخاطر التشغيليةيعد حتديد وتقييم املخاطر من 
 .املخاطر الفعال ذال من العوامل الداخلية و العوامل اخلارجية

ذما يتيح التقييم السليم للمخاطر يف البنك فهم أفضل مللف املخاطر اخلاص به وختصيص موارد واسرتاتيجيات 
  .فعاليةإدارة املخاطر على حنو أذثر 

 :حتديد وتقييم املخاطر التشغيلية ومن أمهها ما يل  من قبل البنوك يف استخدامهاوجد العديد من الطرق املمكن ي

 باملقابل مع قائمة املخاطر        البنك بتقييم عملياته و أنشطته يقو  :تقييم المخاطر أو التقييم الذاتي
تتم هه العملية  داخليا و اهد ذبري و غالبا ما تتضمن إعداد  التشغيلية  اليت من املمكن أن يتعرض هلا، حيث

 .قوائم املراجعة وورش عمل  لتحديد نقاط القوة و الضعف يف بيئة إدارة املخاطر التشغيلية
 يتم يف هذه الطريقة مسح خمتلف وحدات العمل و اإلدارات و املؤسسية و رق العمل  :مسح المخاطر

ا اإلجرا  الكشف عن أوجه الضعف و أن يساعد يف وضع األولويات حسب نوع املخاطر و من شأن هذ
 1 .لإلجرا ات اإلدارية التصحيحية الالحقة

 مؤشرات املخاطر واألدا  ه  مقاييس املخاطر و / أو اإلحصا ات اليت تقد       :مؤشرات المخاطر و األداء
، ت ستخد   (KRIs) يشار إليها غالًبا مبؤشرات املخاطر الرئيسية و، نظرة حول تعرض البنك للمخاطر

مؤشرات األدا  اليت يشار إليها غالباً مبؤشرات األدا   .ملراقبة العوامل الرئيسية للتعرض املرتبط باملخاطر الرئيسية
حملة لنقاط الضعف ، توفر نظرة ثاقبة حلالة العمليات التشغيلية، واليت قد توفر بدورها  (KPIs) الرئيسية

 .التشغيلية، والفشل ، واخلسارة احملتملة
غالًبا ما يتم ربط مؤشرات املخاطر واألدا  مع عوامل التصعيد للتحذير عند اقرتاب مستويات اخلطر أو جتاوزها 

  للحدود وخطط التخفيف السريعة.
 على  .عديد من الطرقال بعض املؤسسات بدأت بتحديد تعرضها للمخاطر التشغيلية مستخدمة :القياس

مهمة لتقييم تعرض البنك  معلوماتئر السابقة للبنك تساعد يف توفري املثال، البيانات حول اخلسا سبيل
الطريقة الفعالة يف استخدا  هذه املعلومات  إن .للمخاطر التشغيلية ويف تطوير سياسة ختفيض ومراقبة املخاطر

 النامجة عن األحداث واملعلومات األخرى حوهلا. إنشا  إطار منظم لتسجيل تكرار وشدة اخلسائر عرب

                                           
 .17 - 16،ص ص ، مرجع سبق ذذرهنة العربية للرقابة املصرفيةصندوق النقد العريب، اللج  - 1
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جتد البنوك أنه من املفيد أيًضا رصد ومراقبة مسامهات املخاطر التشغيلية يف خسائر خماطر االئتمان وخماطر 
 تشغيلية ؛السوق من أجل احلصول على نظرة أذثر اذتماالً فيما خيص التعرض للمخاطر ال

  جيب على البنك التأذد من أن آليات قياس األسعار واألدا  الداخلية تأخذ يف االعتبار املخاطر التشغيلية
تكون حوافز املخاطر متوافقة بشكل مناسب مع القابلية للمخاطرة و املستوى ال بشكل مناسب فقد 

 1املسموح به.
جيب على اإلدارة العليا أن تضمن أن هناك عملية موافقة جلميع املنتجات واألنشطة  المبدأ السابع:  - ب

 .والعمليات واألنظمة اجلديدة اليت حتدد املخاطر التشغيلية بالكامل
  جيب أن يضمن البنك أن تكون البنية التحتية للتحكم يف إدارة املخاطر مناسبة عند بدئها وأهنا تواذب

 ؛ أنشطة املنتجات وعملياهتا وأنظمتهامعدل منو أو تغيري 
  جيب أن يكون لدى البنك سياسات وإجرا ات تقو  بعملية املراجعة واملوافقة على املنتجات واألنشطة

 2 .والعمليات واألنظمة اجلديدة

 :ذما جيب أن تأخذ عملية املراجعة واملوافقة يف االعتبار ما يل 
 املخاطر الكامنة يف املنتج أو اخلدمة أو النشاط اجلديد ؛  -
 التغيريات اليت تطرأ على بيان و قابلية املخاطر التشغيلية للبنك، مبا يف ذلك خماطر األنشطة القائمة ؛ -
 الضوابط الضرورية وعمليات إدارة املخاطر واسرتاتيجيات التخفيف من املخاطر ؛ -

 .س ومراقبة وإدارة خماطر املنتج أو النشاط اجلديداإلجرا ات واملقاييس لقيا-

  جيب أن تتضمن عملية املوافقة أيًضا ضمان أن االستثمار املناسب قد مت للموارد البشرية والبنية التحتية
 .للتكنولوجيا قبل تقدمي منتجات جديدة

ي اختالفات أساسية يف جيب مراقبة تنفيذ املنتجات واألنشطة والعمليات والنظم اجلديدة من أجل حتديد أ
 3.ملف املخاطر التشغيلية املتوقعة، وإدارة أي خماطر غري متوقعة

 

                                           
1- Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk, 2011 ,op cit ,pp 11.12. 

 .48 -47رندة حممد سعيد أبو شعبان، مرجع سبق ذذره،  -  2
3 -3- Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk, 2011 ,op cit , p13. 
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 المراقبة و التقرير: – 2

تقو  بعمليات لرصد و حتديد املخاطر التشغيلية و التعرض  يتوجب على اإلدارة العليا أنالمبدأ الثامن:  - أ
اإلبال غ املناسبة متاحة جمللس اإلدارة و اإلدارة العليا للخسائر املادية بشكل منتظم، ذما ينبغ  أن تكون أدوات 

 1 و ميع املستويات اإلدارية اليت تدعم اإلدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية.

 جيب على البنك      يتم تشجيع البنوك على التحسني املستمر جلودة إعداد تقارير املخاطر التشغيلية. حيث
ينبغ  أن تكون  متسقة وقابلة للتنفيذ عرب خطوط األعمال واملنتجات. التأذد من أن تقاريره شاملة ودقيقة

 ؛ بيانات تعيق اختاذ القرار الفعالالتقارير قابلة التحكم يف نطاقها وحجمها، فكل من املبالغ الزائدة وقلة ال
 جيب أن تكون التقارير يف الوقت املناسب وجيب أن يكون البنك قادرًا على إصدار التقارير يف 

و ينبغ  أن يعكس تكرار اإلبال غ املخاطر اليت ينطوي عليها  .ظروف السوق العادية ويف وجود ضغوطات
 ؛ وترية التغيريات يف بيئة التشغيل و طبيعتها

نتائج أنشطة املراقبة جيب أن تكون مدرجة يف تقارير اإلدارة املنتظمة وتقارير جملس اإلدارة، ذما ينبغ  إجرا  
ذما ينبغ  اإلبال غ عن .كل من خالل التدقيق الداخل  و / أو وظائف إدارة املخاطرتقديرات تامة للهي

 .التقارير الصادرة عن السلطات االشرافية داخليا إىل اإلدارة العليا واجمللس عند االقتضا 
 علومات تتضمن تقارير املخاطر التشغيلية املؤشرات املالية والتشغيلية و مؤشرات االمتثال الداخلية، وذذلك امل

 عن السوق اخلارجية أو البيئية حول األحداث والظروف ذات الصلة بصنع القرار. 
 : جيب أن تتضمن تقارير املخاطر التشغيلية ما يل 

 ؛أو احلدود  االنتهاذات لقابلية املخاطر اليت يتحملها البنك، باإلضافة إىل العتبات -
 ة واخلسائر ؛مة للمخاطر التشغيليتفاصيل األحداث الداخلية اهلا  -
 .األحداث اخلارجية ذات الصلة وأي تأثري حمتمل على البنك ورأس املال املخاطر التشغيلية  -

 اهدف تعزيز أدا  إدارة املخاطر  ينبغ  حتليل عمليات مجع البيانات واإلبال غ عن املخاطر بصورة دورية
 2 .تطوير سياسات وإجرا ات وممارسات إدارة املخاطرو  باستمرار

 

                                           
  . 47، املرجع السابق ، رندة حممد سعيد أبو شعبان - 1

2 - Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk, 2011 , op cit , pp13-14. 
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 الرقابة على المخاطر و التخفيف من آثارها: -3

جيب أن يكون لدى البنوك بيئة رقابية قوية تستخد  العمليات و النظم و الضوابط الداخلية و المبدأ التاسع:  - أ
 1االسرتاتيجيات املناسبة لتخفيف أو نقل املخاطر.

 دى البنك عمليات ذات  جيب أن تكون الضوابط الداخلية مصممة لتوفري تأذيد معقول أنه سوف يكون ل
ذفا ة وفعالة حلماية أصوله، تقدمي تقارير مالية موثوقة و االمتثال للقوانني واللوائح املعمول اها. يتكون برنامج 
الرقابة الداخلية السليم من مخسة مكونات تكمل عملية إدارة املخاطر: مراقبة البيئة ، تقييم املخاطر، أنشطة 

 ؛ ت، أنشطة املراقبةالفحص، املعلومات واالتصاال
 جيب أن تتضمن عمليات وإجرا ات التحكم نظاًما لضمان االلتزا  بالسياسات.  

 :والعناصر األساسية لتقييم االمتثال للسياسة تشمل ما يل 
 املراجعات دقيقة ملستوى التقد  حنو حتقيق األهداف املعلنة؛ - 
 التحقق من االمتثال للضوابط الرقابية؛ - 
 معاجلة وحل حاالت عد  االمتثال؛استعراض  - 
 إىل مستوى مناسب من اإلدارة؛  تقييم املوافقات والتصرحيات املطلوبة لضمان املسا لة -
 تتبع تقارير املعتمدة لالستثنا ات على العتبات أو احلدود، جتاوزات اإلدارة و االحنرافات األخرى عن السياسة.  -

  املها  اليت تنشئ واجبات متضاربة لألفراد أو الفريق  . مناسًبا للواجباتتتطلب بيئة التحكم الفعالة أيًضا فصاًل
من دون ضوابط مزدوجة أو تدابري مضادة أخرى قد متكن من إخفا  اخلسائر أو األخطا  أو غريها من 

اقبة لذلك جيب حتديد مناطق الصراع احملتمل وتقليلها إىل أدىن حد ممكن واخضاعها ملر .اإلجرا ات غري املالئمة
 2ومراجعة مستقلة ودقيقة.

  باإلضافة إىل الفصل بني الواجبات والرقابة املزدوجة ، ينبغ  على البنوك ضمان وجود ضوابط داخلية تقليدية
 :وتشمل هذه الضوابط .أخرى مناسبة ملعاجلة املخاطر التشغيلية

 ؛ بعتبات أو حدود املخاطر احملددةاملراقبة عن ذثب لاللتزا     -

                                           
1- Basel Committee On Banking Supervision Review Of The Principles For The Sound Management Of Operational Risk, 2014 , 

op cit, p28.  
2
 63مصطفى صاحل أبو صالح،مرجع سبق ذذره  ص - 
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 ضمانات للوصول إىل األصول والسجالت املصرفية واستخدامها ؛  - 
 مستوى التوظيف املناسب والتدريب للحفاظ على اخلربة.  - 
 فاستخدا  املنتجات  .جيب أن يكون لدى البنك هنج متكامل لتحديد وقياس ومراقبة وإدارة خماطر التكنولوجيا

 تعريض البنك ملخاطر اسرتاتيجية وتشغيلية وخماطر تتعلق واألنشطة والعمليات املتعلقة بالتكنولوجيا يؤدي إىل
تستخد  اإلدارة السليمة ملخاطر تكنولوجيا نفس مبادئ إدارة املخاطر .بالسمعة وإمكانية خسارة مالية مادية

 1 :التشغيلية وتشمل
نة مبصادر خارجية ، ضوابط احلوذمة والرقابة االشرافية اليت تضمن التكنولوجيا ، مبا يف ذلك ترتيبات االستعا  -

 تتماشى و تؤيد أهداف البنك؛
 ؛اليت تسهل حتديد وتقييم املخاطر السياسات واإلجرا ات   -
إنشا  بيان القابلية للمخاطر إضافة إىل توقعات األدا  للمساعدة يف إدارة و السيطرة على املخاطر؛ تنفيذ   -

 ختفف منها ؛بيئة رقابية فعالة واستخدا  اسرتاتيجيات نقل املخاطر اليت 
 عمليات الرصد اليت ختترب االمتثال حلدود و عتبات السياسة.  -

 االستمرارية و المرونة: -4
جيب أن يكون لدى البنوك مرونة يف العمل وخطط استمرارية لضمان القدرة على العمل على  المبدأ العاشر: - أ

 2.أساس مستمر واحلد من اخلسائر يف حالة حدوث اضطراب حاد يف األعمال
 لتحقيق هذا املبدأ جيب:و 

  جيب على البنوك إعداد خطط طوارئ ملواجهة الكوارث احملتملة وخطط استمرارية العمل وأن تأخذ باالعتبار
األنواع املختلفة من السيناريوهات املمكنة التطبيق خاصة يف اجلوانب اليت يكون البنك فيها ضعيفا أو يتساوى 

إىل عد  قدرة  حدث حاد بعد سيطرة البنك على املخاطر قد يؤديألنه  .حجم وتعقيد عمليات البنك فيها
البنك على إجناز بعض أو ذل التزاماته، خاصة إذا تعرض البنك نفسه أو االتصاالت أو البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات للتدمري أو أصبحت صعبة الوصول، والذي قد ينجم عنه خسائر مالية ذبرية للبنك 

أن تكون البنوك يف أمت جاهزيتها ملواجهة هذه باإلضافة اىل العراقيل يف قنوات النظا  املايل و عليه جيب 
 األحداث.

                                           
1 - Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk,2011,op cit ,pp14-15 

 .48 رندة حممد سعيد أبو شعبان، دور التدقيق الداخل  يف تقييم املخاطر التشغيلية، مرجع سبق ذذره، - 2
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  جيب على البنوك أن حتدد العمليات عالية املخاطر مبا فيها العمليات املستقلة من املزود اخلارج 
 أو األطراف الثالثة حيث تكون سرعة استئناف اخلدمة أذثر أمهية، يف هذه العمليات جيب على

 وجيب التنبه بشكل خاص للقدرة تقدمي اخلدمة يف حال انقطاعها، البنك وضع آليات بديلة ملواصلة
 على استعادة املعلومات اإللكرتونية احملفوظة أو السجالت الضرورية ملتابعة العمل، حيث جيب

( من البيانات والسجالت خارج مقر البنك ويف أماذن بعيدة عن Back-upاالحتفاظ بنسخة احتياطية )
 1تقليل املخاطر على البيانات األساسية واالحتياطية. مقره بشكل مالئم من أجل

  جيب أن تكون لدى البنوك خطط للطوارئ و مواصلة األعمال لضمان استمرارية قدرهتا على العمل و لتقليل
وجيب املراجعة الدائمة لتلك اآلليات وخطط الدعم االحتياط   اخلسائر حال مواجهة أي توقف عن العمل.

ا لعمليات البنك احلالية واسرتاتيجيات عمله، ذما ال بد من اختيار هذه اآلليات واخلطط والتأذد من مال مته
بشكل دوري للتأذد من أن البنك سوف يكون قادراً على تنفيذ اخلطط بشكل مناسب يف حال حصول خلل 

 .2قوي يف العمل
 .دور اإلفصاح: خامسا

ألصحاب املصلحة بتقييم أسلوبه يف إدارة  جيب أن يسمح االفصاح العا  للبنك  المبدأ الحادي عشر: - أ
 3.املخاطر التشغيلية

   ميكن أن يؤدي إفصاح البنك بشكل عا  عن معلومات ذات الصلة بإدارة املخاطر التشغيلية إىل الشفافية
ذما جيب أن يكون مستوى ونوع اإلفصاح متناسًبا   .وتطوير ممارسات صناعية أفضل من خالل انضباط السوق

 ؛ مع حجم وملف املخاطر ومدى تطور و تعقيد عمليات البنك
  جيب على البنوك اإلفصاح عن اإلطار العا  )االسرتاتيجية( إلدارة املخاطر التشغيلية بأسلوب يسمح للمستثمرين

مراقبة وختفيف حدة املخاطر التشغيلية والسيطرة واألطراف ذات العالقة حتديد ذفا ة البنك يف حتديد وتقييم و 
 4؛ عليها

 جيب أن يكون إفصاح البنك متسًقا مع طريقة تقييم اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وإدارة املخاطر التشغيلية للبنك؛ 

                                           
 .66،مرجع سبق ذذره  صمصطفى صاحل أبو صالح - 1
 .20، مرجع سبق ذذره، ص صندوق النقد العريب - 2
 .48رندة حممد سعيد أبو شعبان، مرجع سبق ذذره،  - 3
 .20 -19مرجع سبق ذذره ، ص ص  عبد الكرمي ، مصطفى أبو صالح، نصر - 4
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  جيب أن يكون لدى البنك سياسة إفصاح رمسية معتمدة من قبل جملس اإلدارة واليت تتعامل مع هنج البنك
باإلضافة حديد اإلفصاح الذي ستقو  به فيما خيص املخاطر التشغيلية والضوابط الداخلية لعملية اإلفصاح. لت

جيب على البنوك تنفيذ عملية لتقييم مدى مال مة عملية اإلفصاح اها، مبا يف ذلك التحقق منها  إىل ذلك
 1وتكرارها.

 .المخاطر التشغيليةأساليب قياس رأس المال المخصص لمواجهة : المطلب الثالث

بنفس  وذلك املخاطر، من مميزة فئة باعتبارها ،التشغيلية بعني االعتبار املخاطر معاجلة تتخذ  البنوكأصبحت 
 السوق. وخماطر االئتمان خماطر مع األمهية اليت تتعامل اها

 جيب مث ومن املصارف، تواجه اليت اهلامة املخاطر من تعترب التشغيل خماطر أن إىل ،2 بازل اتفاق أشار وقد
 قياس ميكن منهجيات ثالثة اجلديد اإلطار التشغيل وقدا  خماطر عن الناجتة اخلسائر ملواجهة برأمسال حتتفظ أن

 األسلوب، األساس  املؤشر أسلوب :وه  التشغيلية املخاطر إزا  املال رأس قيمة الحتساب استخدامها،
  سيأيت تفصيلها فيما يل .. و اليت املتقدمة القياس أساليب ،النمط 

 .The Basic Indicator Approach (BIA)األساسي  المؤشر أسلوب أوال:

جيب على البنوك اليت تستخد  املؤشر األساس  أن حتتفظ برأس مال للمخاطر التشغيلية يساوي نسبة مئوية ثابتة 
 من متوسط إمجايل الدخل خالل السنوات الثالث السابقة ،  alphaيرمز له بـ 

حيث تستبعد السنة اليت يكون فيها إمجايل دخل البنك صفرا أو خسارة و يتم احتساب متوسط سنتني فقط ، وإذا  
حقق البنك خسارة لسنتني أو أذثر من السنوات الثالثة األخرية ، يطباق الرذن الثاين من االتفاق أين حيق لسلطة 

 2حتفاظ به لتغطية املخاطر التشغيلية.الرقابة املصرفية أن حتدد متطلبات رأس املال الواجب اال

 

                                           
1 - Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk,2011, op cit ,p 18 . 
2 - Ioannis S. Akkizidis,Vivianne Bouchereau  ,Guide to Optimal Operational Risk and BASEL II ,Auerbach publication Taylor 

& Francis Group , United states of America ,  2006 .p.105 
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 حيث : 

KBIA :   متطلبات رأس املال الالز  ملقابلة خماطر التشغيل وفقا ألسلوب املؤشر األساس (BIA). 

EI : التعرض  مؤشر (الدخل من غري الفوائد وصايف الدخل من الفوائد جمموع صايف(. 

  :  وفقا ملا قررته جلنة بازل  % 15معامل ألفا.  

              .الفوائد * من غري اإليراد صايف إليه مضافا الفوائد من اإليراد صايف بأنه الدخل، إمجايل االتفاق ويعرف
 يف مالية أوراق بيع من حمققة أو خسائر أرباح أي ويستبعد خمصصات، أي متضمنا إمجاليا يكون أن وينبغ  

  1 . التأمني من ناتج دخل أي ، وذذلك)نظامية غري ( عادية غري بنود أي ويستبعد املصرف، سجالت

 Standardized Approach      ( SA) النمطي )القياسي( األسلوب ثانيا:

لسابقة يعترب األسلوب القياس  ) املعياري ( طريقة أذثر تقدما لتحديد رأس املال املطلوب لتغطية باملقارنة بالطريقة ا
التشغيل ، وتبعا هلذا األسلوب متا تقسيم أنشطة املؤسسة االئتمانية  إىل خطوط األنشطة القياسية و تعيني  خماطر

املؤشر املناسب )صايف الدخل مع الفوائد و صايف الدخل بدون فوائد( حيث تتوافق متطلبات  رأس املال للمخاطر 
 . التشغيلية مع متطلبات رأس املال يف خطوط األنشطة الفردية 

وقد اقرتح االحتاد األورويب مثانية أنشطة قياسية ووضع مؤشرا لكل منها حيث يتوافق ذل نشاط مع نسبة 
. ويتم احتساب هذا املؤشر لكل نشاط على حدى ، ويساوي متوسط ذو الصلةمئوية ثابتة )معامل بيتا ( من املؤشر 

ثالث سنوات من جمموع صايف إيرادات الفوائد و صايف الدخل السنوي بدون فوائد ذما عرفه أسلوب  املؤشر 
 . BIAاألساس  

 

                                           
 . 3ص  ، مرجع سبق ذذره ،قطاع الرقابة و اإلشراف–ملصري البنك املرذزي ا - 1

KBIA =  .EI 
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، ويف حالة عد  توفر و حيسب متوسط الثالثة سنوات على أساس الثالثة اثين عشر شهرا املعينة يف هناية السنة املالية 
  1.تقارير املراجعة ميكن أن يستعمل تقدير األعمال

 و فيما يل  سيتم عرض القيم املختلفة ملعمل بيتا حسب دليل االحتاد األورويب:

 (: قيم بيتا المختلفة لخطوط األعمال01-02جدول رقم )

 βمعامل بيتا  المؤشر نوعية النشــاط
β1  تمويل الشركاتCorporate finance إجمالي الدخل  

18% 
β2   تجارة ومبيعاتTrading and sales إجمالي الدخل 
β6 المدفوعات و التسويات Payment and Settlement   إجمالي الدخل 
β4   خدمات مصرفية تجاريةCommercial banking إجمالي الدخل  

15 % β7   خدمات الوكالةAgency services إجمالي الدخل 

β3    خدمات الوساطةRetail brokerage إجمالي الدخل  

12% 
β5   خدمات مصرفية بالتجزئةRetail banking إجمالي الدخل 
β8  إدارة األصولAsset management إجمالي الدخل 

 ) ,  p106 ,.op citIoannis S. Akkizidis,Vivianne Bouchereau( املصدر: 

                               : 2باستخدا  الصيغة التاليةيتم حساب متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية 

 

   

                                           
1- Gunther thonabauer , Barbara nossling, op cit., pp 99-101. 
2- Ibid., p .101 
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 حيث : 

 KSTA: متطلبات رأس املال للمؤسسة حتت األسلوب القياس  .

الفردية . خطوط األعمال يف متطلبات رأس املال جمموع   :∑ KSTA
8
i=1  

:∑ βi .
8
i=1 EIi  جمموع املنتجات من صايف الدخل مع الفوائد و بدون فوائد )مؤشر التعرض ( خلطوط األعمال

 1 .الفردية و معامل بيتا احملدد هلا

 :مها القياس  األسلوب طريقة استخدا  من البنك يتمكن لك  شرطني توفر من بد وال

 صارمة؛ ورقابة فعالة خماطرة إدارة وجود 
 التشغيلية بالفعل املخاطر يغط  احملتسب املال رأس أن من التحقق وذذلك إجرا ات وجود. 

  Advanced Measurement Approach (AMA) المتقدمة القياس أساليب ثالثا:

 الداخل  النظا  عن ة املتولد املخاطر مقياس يساوي القانوين املال رأس مطلب فإن املتقد ، القياس ألسلوب وفقا
 القياس أساليب استخدا  وخيضع .املتقدمة والنوعية الكمية املعايري باستخدا  التشغيل، خماطر لقياس للمصرف
 2الرقابية. للموافقة املتقدمة

 Internal  Models)الداخلية ) النماذج باستخدا  الصارمة املعايري بعض لديها يتوفر اليت للبنوك يسمح سوفو 
 :منها طرق عدة التشغيلية  وتوجد املخاطر ملواجهة الالز  املال رأس متطلبات الحتساب

 الداخل   القياس منهج(Internal Measure Approach) ؛ 
 اخلسائر   توزيع منهج(Loss Distribution Approach) ؛ 
 النقاط   بطاقات طريقة (Scorecards) 3 . 

                                           
1  -  Ibid, p. 101. 

 .53، ص  2007،رسالة ماجستري ، جامعة غزة ، 2 مريفت عل  أبو ذمال، اإلدارة احلديثة ملخاطر االئتمان يف املصارف وفقا ملعايري بازل  - 2
 . 25 -24ص ص  ، مرجع سبق ذذره، نة العربية للرقابة املصرفيةصندوق النقد العريب، اللج  - 3
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 :متطلبات استخدا  هذه الطريقة

 : المعايير النوعية 

خماطر تشغيلية مستقلة، مسؤولة عن تصميم وتنفيذ نظا  إدارة املخاطر جيب أن يكون لدى البنك وظيفة إدارة  -
املستوى التشغيل  للمؤسسة. هذه الوظيفة مسؤولة عن: تدوين سياسات وإجرا ات املؤسسة فيما يتعلق بإدارة 

اإلبال غ ا  تصميم وتنفيذ نظ تصميم وتنفيذ نظا  اإلدارة املخاطر التشغيلية للمؤسسة، ومراقبة خماطر التشغيل
 ؛ تيجية لتحديد وقياس ومراقبة/ ختفيف املخاطر التشغيليةتطوير االسرتا ،عن املخاطر التشغيلية

جيب أن يدمج النظا  الداخل  لقياس املخاطر التشغيلية بشكل وثيق مع نظا  إدارة املخاطر اليومية  -
 ؛ والتحكم يف املخاطر التشغيلية دفالبيانات اليت تنتجها جزً ا ال يتجزأ من عمليات التوصيف لرص للمؤسسة.

جيب أن يكون هناك إبال غ فيما خيص التعرض للمخاطر التشغيلية واخلسائر املتكبدة بانتظا   إىل إدارة الوحدة  -
الالزمة على  جيب أن يكون لدى البنك إجرا ات متكنه من اختاذ التدابري املعنية و اإلدارة العليا واجمللس اإلدارة.

 ؛ ارةضو  تقارير اإلد
جيب توثيق نظا  إدارة املخاطر التشغيلية للمصرف جيًدا جيب أن يكون لدى البنك إجرا ات معمول اها  -

لضمان االمتثال جملموعة موثقة من السياسات الداخلية والضوابط واإلجرا ات املتعلقة بنظا  إدارة املخاطر 
 ؛ حالة عد  االمتثالجب تطبيقها يف التشغيلية ، والذي ينبغ  أن يتضمن القواعد الوا

جيب على املدققني الداخليني و / أو اخلارجيني مراجعة العمليات نظم اإلدارة ونظم قياس املخاطر التشغيلية  -
 ؛ دارة املخاطر التشغيلية املستقلةيف هذه املراجعة جيب الرتذيز على أنشطة الوحدات ووظيفة إ بشكل دوري.

يلية من قبل املدققني اخلارجيني و / أو السلطات اإلشرافية جيب التحقق من صحة نظا  قياس املخاطر التشغ -
 أن تتضمن ما يل :

 التحقق من حسن سري وظيفة عمليات التحقق الداخلية؛ 
 .وجه  على التحقق من الشفافية وسهولة تدفق البيانات و العمليات املتعلقة بنظا  قياس املخاطر

جيب أن تكون قادرة على الوصول بسهولة خلصوصية  اإلشرافية اخلصوص املراجعني و السلطات
 1وإعدادات النظا ، حسبما يرونه مفيدا و وفقا لإلجرا ات املناسبة.

                                           
1 - bureau du surintendant des institutions financières canada, Normes de fonds propres, Banques / SPB / SFP / ACD Risque 

opérationnel Novembre 2017,pp 14 - 15, http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/CAR18_chpt8.pdf 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/CAR18_chpt8.pdf
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 : المعايير الكمية 

االلتزا  من قبل دائرة املخاطر مبحتوى تعريف جلنة بازل ملخاطر العمليات وذذلك بتعريفها لألخطا  واخلسائر  -
 نك ؛التشغيلية اليت قد حتصل يف الب

و احتمال  حدث خسارة معينة عملية حساب وحتديد بعض عناصر متطلبات رأس املال التنظيم  مثل: -
ستكون من مسؤولية البنك ولذا جيب أن يكون البنك قادرًا على توفري هذه البيانات وتزويد حدث اخلسارة 

  Exposure Indicator ."1واليت ستكون من مسؤوليتها حتديد مؤشار التعرض " اجلهات املنظمة اها
 وتتمثل مؤشرات التعرض ملخاطر التشغيل يف: إمجايل الدخل، إمجايل األصول، عدد العاملني، إمجايل

 ؛ املكافئات، عدد العمليات، قيمة العمليات، عدد احلسابات، القيمة الدفرتية لألصول املادية
اخلارج ،  واالحتيالالداخل ،  ذاالحتيال Loss Eventجتميع بيانات عن أحداث اخلسائر التشغيلية ، -

 .العمالة، وأمن أماذن العمل وممارسة
واخلسائر الناجتة عن  Probability of loss Event (PE  (يتم حساب احتمال خسائر احلدث -

 . من خالل البيانات التارخيية املتوافرة لدى البنك Loss Given Event (LGD)  حدوث احلدث

 :ذما يل EI،PE ،LGEمن حاصل ضرب  ELتتحدد اخلسائر املتوقعة   
 

 

 .احلدث املسبب للخطرj: خط العمل، وi:حيث 

 يفEIيتم حتديد متطلبات رأس املال لكل خط أعمال على حدة، من خالل ضرب اخلسائر املتوقعة  -
 2.معامل معني يتم حتديده من قبل اجلهات الرقابية

 

                                           
، 2007أبريل  18-16واقتصاد املعرفة، أثر إدارة املخاطر )التشغيليـــــــة( على البيئة الرقابية والتدقيق الداخل  ، املؤمتر العلم  الدويل السنوي السابع إدارة املخاطر ، صالـح رجـب محــاد - 1

 .28األردن ص  امعة الزيتونة
،  3الية و احملاسبية، جامعة املسيلة، العددفخاري فاروق، سعي  حي ، تسيري املخاطر التشغيلية يف بيئة األعمال البنكية و فقا ملقررات بازل الدولية ، جملة البحوث يف العلو  امل - 2
 . 136،  ص02/01/2017

ELij= PEij×LGEij×ELij 
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 KAMAو أخريا تتمثل متطلبات رأس املال ملواجهة خماطر التشغيل يف إمجايل متطلبات رأس املال   -
 :1لكافة خطوط األعمال ذما هو موضح يف املعادلة التالية

 
 

يف قياس   (Internal determined Correlation)جيب على البنك أن يستخد  معامل ارتباط داخل   -
  املخاطر التشغيلية للوصول إىل اخلسائر التشغيلية املتوقعة ،وباستخدا  األساليب الكمية والنوعية.

 أي نظا  قياس ملخاطر العمليات جيب أن يتوافق مع متطلبات ومعايري اجلهة املنظمة . وهنا يتم استخدا  ما يل  :

 البيانات الداخلية ؛ 
  ؛البيانات اخلارجية ذات العالقة 
 سيناريوهات التحليل؛ 
 . العوامل املؤثرة على بيئة العمل ونظا  الرقابة الداخل 

جيب أن يتوخى البنك عند استخدامه عناصر البيانات السابقة ضمن نظا  قياس وحتديد خماطر العمليات طريقة 
 2 معقولة وواضحة وموثقة وقابلة للتحقق.

 

 

 

 

 

                                           
1
 .136، املرجع السابق، ص فخاري فاروق، سعي  حي  - - 

 .29 -28ص ص املرجع السابق،  ، صالـح رجـب محــاد - 2

KAMA= ELij   ، i=1….8,  j=1…..7 
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 خاتمة الفصل الثاني:

من خالل ما مت سرده يف الفصل الثاين هلذه الدراسة نرى أن املؤسسات باختالف أنشطتها و باخلصوص 
البنوك تتعرض جملموعة من املخاطر من بينها "املخاطر التشغيلية " باختالف أنواعها و مسبباهتا و اليت أصبحت هتدد 

هلذا النوع  من املخاطر اليت تعرتض البنك نتيجة التطور  استقرار البنك و استمراريته نتيجة اخلسائر الكبرية و احملتملة
التكنولوج  السريع و العوملة االقتصادية و االنفتاح على السوق العامل ، فإدارة املخاطر هو أهم جز  من إدارة البنك  

ثار هذه ذكل حيث يسعى املسؤولون يف البنك إىل إدارة املخاطر مبختلف الوسائل بغية التقليل و التخفيف من آ
املخاطر إن مل نقل القضا  عليها ذليا.  و ذما سبق و ذذرنا أن املوارد البشرية هلا دور مزدوج باعتبارها عامال مسببا 
للمخاطر و معاجلا ذوهنا مسؤوال عن  إدارهتا يف نفس الوقت، لذلك فإنا اجلهات اإلدارية و املسؤولني أثنا  إدارة 

إدارة ملواردهم  البشرية من أجل علها أذثر ذفا ة لتفادي األخطار اليت يكون  املخاطر اليت تواجه أنشطتهم أما 
 املوظفني هم سببها الرئيس  لذلك فإن إدارة املخاطر التشغيلية ترتبط ارتباطا وثيقا باملوارد البشرية بشكل أو بآخر.  
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 الفصل الثالث: تمهيد

بعد امتام اجلانب النظري للدراسة حيث قمنا بعرض أهم الطرق املتبعة حتسني أداء املوارد البشرية و كذلك 
أثناء أنشطتها اليومية و خاصة تلك املتعلقة باملوظفني، سوف حناول من عرض املخاطر التشغيلية اليت تواجهها البنوك 

ة امليدانية التعرف فيما إذا كان هناك تأثري لتحسني أداء املوارد البشرية من خالل كل من )تقييم األداء، خالل الدراس
القيادة الناجحة و متكني املوظفني، حتسني بيئة العمل و دعم االبتكار( على املخاطر التشغيلية يف التدريب، التحفيز، 

 البنوك.

و هلذا الغرض قمنا باختاذ البنوك العمومية العاملة يف كل من والية ورقلة ، غرداية، األغواط ميدان لتطبيق 
للدراسة. و من أجل عرض ما جاء يف هذه الدراسة قمنا بتقسيم هذا  كأداةدراستنا و ذلك باستخدام االستبيان  

  الفصل على النحو التايل:

 ميدانية.منهجية الدراسة الالمبحث األول: 

 الدراسة. فرضيات نتائج اختبارالمبحث الثاني: 
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 .منهجية الدراسة الميدانيةالمبحث األول: 

سني أداء املوارد البشرية على التقليل من املخاطر التشغيلية و معرفة مدى تأثري حت من أجل حتقيق أهداف هذه الدراسة
كل من متغريات الدراسة، جمتمع و عينة الدراسة،  املبحثيف البنوك التجارية اجلزائرية  حمل الدراسة، سنعرض يف هذا 

 أداة الدراسة و أدوات التحليل اإلحصائي.

  .الميدانيةو أدوات الدراسة ، و عينة متغيرات، حدود :األولالمطلب 

سب  و ختتلف تقسيمات  كل من هاذين املتغريين حب ،كما نعلم فإنّه يف كل دراسة جند هناك متغريين تابع و مستقل
متغري تابع، و هو ما سيأيت تفصيله جمموعة املتغريات مستقلة و  تضم دراستنا هذهكل دراسة و تشعباهتا و توسعها، و 

 .لكل من احلدود الزمانية و املكانية و عينة الدراسةالحقا. كما سنتطرق 

 .متغيرات الدراسة أوال:

باعتباره العنصر املؤثر يف هذه و هو "حتسني أداء املوارد البشرية "  المستقلاملتغري  دراستنا هذه تتمثل املتغريات يف يف 
 املتغريات يث اخرتنا جمموعة من أكثر الطرق شيوعا  املتبعة مؤخرا  يف حتسني أداء املوارد البشرية و هذه حالدراسة، 

: تقييم األداء، التدريب، التحفيز، القيادة الناجحة و سياسة متكني املتغري املستقل الرئيسي و هيترتبط بشكل وثيق  ب
 املوظفني، دعم االبتكار و حتسني بيئة العمل. 

حيث قمنا  و هو "التقليل من املخاطر التشغيلية يف البنوك التجارية يف اجلزائر" التابع الثاين هو املتغري املتغريا أم
هي املخاطر التشغيلية املتعلقة اخلسائر و بالرتكيز على أكثر نوع من املخاطر التشغيلية اليت هتدد البنك و تسبب له 

 املخاطر التشغيلية.حجم  اء املوارد البشرية يف البنوك حمل الدراسة علىحيث سنرى كيف يؤثر حتسني أد ،فنيظباملو 
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 من إعداد الطالبة.المصدر: 

 .الدراسة الميدانية حدود ثانيا:

  :الحدود الزمانية -1

املشرفة، عرضها على جمموعة  األستاذةضبطها و تصحيحها مع   2018بداية إعداد استمارة االستبيان من أفريل 
من األساتذة لتحكيمها و القيام بتعديالت عليها. بعد ذلك املباشرة يف توزيعها على املسؤولني يف البنوك الذين ميثلون 

. ليتم بعد ذلك اسرتجاعها و فرزها، كل ذلك يف العينة املقصودة من الدراسة يف كل من والية األغواط غرداية، ورقلة
. لتتم بعد ذلك عملية تفريغ و جدولة 2019إىل غاية هناية شهر مارس  2018ديسمرب بداية من شهر  الفرتة

اختبار  ، مث عرض النتائج التحليلية و(SPSS)البيانات و حتليلها إحصائيا باعتماد نظام التحليل االحصائي 
 حدود ما حتتويه حماور االستبيان.الفرضيات و مناقشة النتائج يف 

 (: متغيرات الدراسة01-03الشكل رقم )

 

المتغير 
 المستقل 

  التابعالمتغير 

 التحفيز

 تحسين أداء الموارد البشرية 

التقليل من 
المخاطر 

التشغيلية في 
 البنوك التجارية

 الجزائرية
الناجحة  القيادة

متكني املوظفنيو   
دعم االبتكار 

  حتسني بيئة العملو 

 التدريب تقييم األداء 
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 :المكانيةالحدود  -2

، غرداية، ورقلة ،كل من والية األغواط  من البنوك العاملة يف اجلزائر يف  ال املكاين للدراسة على جمموعةاشتمل اجمل
، بنك الفالحة و التنمية (BEA)، البنك اخلارجي اجلزائري(BNA)هي كل من : البنك الوطين اجلزائريو 

، الصندوق الوطين للتوفري و (BDL)التنمية احمللية ، بنك(CPA)، القرض الشعيب اجلزائري(BADR)الريفية
حيث متت زيارة كل الوكاالت املتواجدة على مستوى الواليات سابقة الذكر و توزيع  .(CNEP)االحتياط

 االستمارات لغرض مجع املعلومات الالزمة للدراسة.

 عينة الدراسة. ثالثا:

حيث  و رؤساء املصاحل و األقسام يف البنوك اليت سبق ذكرها،كل من املديرين، نواب املديرين، الدراسة   عينة تمشل
أي ما نسبته   79 اسرتجع منها  99البنوك و كانت جمموع املوزعة  هذه على املسؤولني يف تاالستبيانابتوزيع  قمنا

  ،% 73,73هو ما نسبته  استمارة و 73رات القابلة للتحليل ليبلغ عدد االستما 6و استبعد منها ، % 79,79
 كما سيتم توضحيها يف اجلدول أدناه.

 (: يوضح عينة الدراسة 01-03)رقم  الجدول

 البنك
 عدد االستبيانات

 المستبعدة المسترجعة الموزعة الوالية
القابلة 
 للتحليل

BNA 
 9 1 10 10 غرداية

 5 0 5 7 األغواط
 16 1 17 18 ورقلة

BEA 
 1 0 1 3 غرداية

 3 1 4 6 األغواط
 5 0 5 5 ورقلة
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BADR 
 4 0 4 5 غرداية

 2 0 2 3 األغواط
 2 1 3 3 ورقلة

CPA 
 4 0 4 4 غرداية

 4 1 5 5 األغواط
 0 0 0 0 ورقلة

BDL 
 5 0 5 6 غرداية

 3 0 3 5 األغواط
 2 1 3 4 ورقلة

CNEP 
 5 0 5 6 غرداية

 3 0 3 4 األغواط
 0 0 0 5 ورقلة

 73 6 79 99 اجملموع

 إعداد الطالبة. منالمصدر: 

 .و أدوات التحليل اإلحصائيالدراسة  أدوات رابعا:

 أداة الدراسة: -1

لغرض دراسة أثر حتسني أداء املوارد البشرية على التقليل من املخاطر التشغيلية يف البنوك التجارية  اعتمدنا على 
راسة إىل تعترب إحدى األدوات األكثر شيوعا يف الدراسة ملختلف اجملاالت، حيث يسعى القائم بالد استمارة االستبيان

 و يف هذه الدراسة اعتمدنا على استبيان و كان  يف إجراء دراسته من خالل هذه االستمارة. مجع البيانات اليت تفيد
 :ئنيمقّسم إىل جز 
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اجلزء األول يتضمن بيانات دميوغرافية خاصة بأفراد عينة الدراسة اجلنس ، السن، الوظيفة، املؤهل العلمي و   -
 األقدمية املهنية. 

و اليت سنوضحها  54إىل  01حماور مقسمة كل منها إىل جمموعة عبارات مرقمة من  6و اجلزء الثاين حيوي  -
  يف اجلدول أدناه:

 أرقام العبارات لكل محور و الدراسة(: يوضح محاور 02-03)رقم  الجدول

 المحـــور الرقم
أرقام 

 العبارات
 06 - 01 حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل عملية تقييم األداء األول

 13 - 07 حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل التدريب الثاني

 20 -14 البشرية يف البنك من خالل  التحفيزحتسني أداء املوارد  الثالث

 32 - 21 حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل القيادة الناجحة و متكني املوظفني الرابع

 43 - 33 حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل حتسني بيئة العمل و دعم االبتكار الخامس

 54 - 44 يف البنك املخاطر التشغيلية  السادس

 .من إعداد الطالبة المصدر:

إمكانات لإلجابة )موافق بشّدة، موافق، حمايد، غري  5و قد مت استعمال سلم ليكارت اخلماسي و الذي يرتجم 
 ( على الرتتيب. 1، 2، 3، 4، 5موافق، غري موافق بشدة( و اليت بدورها تأخذ الدرجات )

 أدوات التحليل اإلحصائي -2

، ومن أجل 22إصدار   SPSSسة قمنا باستخدام برنامج اإلحصاءأجل الوصول لألهداف املسطرة يف الدرا من
للبيانات مبا خيدم أهداف الدراسة قامت الطالبة باستخدام جمموعة من األدوات اإلحصائية و اليت سنورد حتليل جيد 

 : ذكرها فيما يلي
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 االرتباط لكل عبارة مع حمورها و احملاور مع بعضها و كذا احملاور مع ، معامالت  معامل الثبات ألفا كرونباخ
 اتخمطط الدوائر النسبية، االستبيان ككل ، التكرارات، النسب املئوية، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري،

ات املستقلة مع ، معادالت االحندار اخلطي البسيط للمتغري الستبيانبار التوزيع الطبيعي لاخت األعمدة البيانية،
 ، اختبار حتليل التباين األحادي. املتغري التابع

 .الصدق البنائي ألداة الدراسة)االستبيان(المطلب الثاني: 

من خالل عرض الصدق الظاهري و االستطالعي، ملعرفة مدى  من خالل هذا املطلب قمنا بعرض صدق االستبيان
 موائمة االستبيان ألهداف الدراسة و كذا استيفاءه لشروط الدراسة. و هو ما سيأيت تفصيله فيما يأيت. 

 .الصدق الظاهري )آراء المحكمين( أوال:

بعرض االستبيان على جمموعة من األساتذة يف جامعتني خمتلفتني، بغية التأكد من مدى تطابق االستبيان  قمناحيث 
االستبيان و مدى تناسق عباراته مع موضوع الدراسة، و قد استفادة من مالحظاهتم و توجيهاهتم فيما خيص حمتوى 

التصحيح و إعادة الصياغة وذلك بعد املناقشة ترابط حماوره. و قد أخذت تلك املالحظات بعني االعتبار من خالل و 
 مع املشرفة و األخذ بتوجيهاهتا و موافقتها.

 .تساق الداخلي لعبارات االستبيانصدق االثانيا: 

لكل عبارة مع حمورها و للمحاور مع (  Pearson correlation) حبساب معامالت االرتباط بريسون  قمنا
اخلي لعبارات ككل. و ذلك من أجل التحقق من صدق االتساق الدبعضها و كذلك احملاور مع االستبيان  

. و هو ما سنربزه 0.231القيمة  72و درجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى الداللة  r ذاالستبيان، حيث تأخ
  .يف اجلداول املوالية
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  :صدق االتساق الداخلي لعبارات المحور األول -1

 عبارات المحور األول مع المحور الذي تنتمي إليه(: معامالت ارتباط 03-03جدول رقم )

 عبارات المحور األّول الرقم
االتساق 

مع 
 المحور

مستوى 
المعنوية
sig 

01 
يهتم املسؤولون يف البنك بتقييم أداء املوظفني ملعرفة مدى كفاءهتم يف القيام 

 باملهام املوجهة إليهم.
0.837** .000 

02 
بتقييم أداء موظفيهم بشكل دوري و منتظم يسمح يقوم املسؤولون يف البنك 

 مبقارنة النتائج و االستفادة منها.
0.827** .000 

03 
يساهم تقييم األداء اجليد و العادل يف دفع املوظف لتحسني مستوى كفاءته يف 

 العمل.
0.735** .000 

04 
سواء  عملية تقييم األداء شاملة يف البنك و متس خمتلف املوظفني بشكل كامل 

 كانوا رؤساء  و مرؤوسني.
0.797** .000 

05 
يساهم تقييم األداء يف تصميم نظام احلوافز و املكافآة باالعتماد على نتائج 

 عملية تقييم أداء املوظفني.
0.789** .000 

06 
يستعني البنك بنتائج التقييم لتحديد برامج التدريب اليت تتناسب مع 

 االحتياجات التدريبية لكل موظف.
0.793** .000 

 0.231يساوي 72ودرجة حرية  0.05عند مستوى  spss.   rعلى خمرجات من إعداد الطالبة بناءالمصدر: 

 .0.05مستوى معنوية  عنددالة  * .0.01دالة عند مستوى معنوية  **

نالحظ األول مع حمورها،  من خالل اجلدول أعاله الذي يوّضح قيم معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور
جند أّن يث ح .0.05( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.837و 0.735قيم موجبة حمصورة بني )أّن ال

 0.05اجلدولية عند مستوى داللة  rاحملسوبة أكرب من قيمة  r. كما أّن قيم 0.05أقل من  sig=0.000قيمة 
 .0.231و اليت تساوي  70ودرجة حرية 
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 :ق الداخلي لعبارات المحور الثانيصدق االتسا -2

 .مع المحور الذي تنتمي إليهالثاني (: معامالت ارتباط عبارات المحور 04-03جدول رقم )

 عبارات المحور الثاني الرقم
االتساق 

مع 
 المحور

مستوى 
المعنوية
sig 

07 
البنك برفع أداء املوظفني لديه من خالل الربامج التدريبية و ذلك ألمهيتها يف  يهتم

 حتسني األداء العام للبنك.
0.704** .000 

08 
يتكفل البنك بتدريب املوظفني اجلدد قبل استالم املهام لضمان أدائها بشكل جيد و 

 جتنب أخطاء املوظفني.
0.678** .000 

09 
موظفيه ملواكبة خمتلف التطورات من أجل أداء أفضل و يعمل البنك على تدريب 

 جتنب األخطار الناجتة عنها.
0.827** .000 

10 
يراعي املسؤولون عن إعداد الربامج التدريبية العجز يف األداء املتسبب للمخاطر من 

 أجل توجيه برنامج التدريب بالشكل املناسب.
0.687** .000 

11 
البنك برامج خاصة به لتدريب اإلطارات املسؤولة على إدارة املخاطر حسب  يعتمد

 احتياجاته.
0.676** .000 

12 
هناك عملية تقييم ألداء املوظفني قبل و بعد عملية التدريب لتحديد مستوى األداء و 

 مدى جناح هذه العملية يف التقليل من األخطاء البشرية.
0.713 ** .000 

13 
التدريب يف التقليل من املخاطر التشغيلية الناجتة عن األخطاء املتعلقة تساهم عملية 

 بالعمليات يف البنك.
0.636** .000 

 0.231يساوي 72ودرجة حرية  0.05عند مستوى  spss.   rمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات  المصدر: 

 .0.05مستوى معنوية  عنددالة  * .0.01دالة عند مستوى معنوية  **

 الذي يوّضح قيم معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور (04-03رقم ) من خالل اجلدول أعاله
( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.827و 0.636قيم موجبة حمصورة بني )نالحظ أّن الالثاين مع حمورها، 
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اجلدولية عند  rبة أكرب من قيمة احملسو  r. كما أّن قيم 0.05أقل من  sig= 0.000جند أّن قيمة يث ح 0.05
 .0.231و اليت تساوي  70ودرجة حرية  0.05مستوى داللة 

 :صدق االتساق الداخلي لعبارات المحور الثالث -3

 مع المحور الذي تنتمي إليه الثالث (: معامالت ارتباط عبارات المحور05-03جدول رقم )

 عبارات المحور الثالث الرقم
االتساق 

مع 
 المحور

 مستوى
المعنوية
sig 

14 
هناك نظام حوافز فّعال يضمن للموظفني األكفاء احلصول على مكافأة عند حتقيق 

 مستوى حمدد من األداء.
0.862** .000 

15 
البنك بدراسة يتم من خالهلا حتديد أنواع احلوافز اليت تتناسب مع خمتلف  يقوم

 مستويات املوظفني لديه من أجل ضمان والئهم و استمرار عملهم يف البنك.
0.838** .000 

16 
يعتمد البنك على احلوافز املادية أكثر من احلوافز املعنوية لزيادة إنتاجية األفراد و 

 .اشباع حاجاهتم الشخصية
0.755** .000 

17 
يهتم البنك بنظم احلوافز لتجنب الصراعات املمكنة مع املوظفني و جتنب خطر 

 ذهاب املهارات إىل بنوك منافسة.
0.870** .000 

18 
يقوم البنك بعرض أجور عالية على املوظفني ذوي املهارات العالية لضمان بقائهم 

 يف العمل.
0.858** .000 

19 
يسعى البنك لالبتكار يف تطوير سياسة األجور و احلوافز للحفاظ أصحاب اخلربة 

 و املهارة العالية و استقطاهبم .
0.879** .000 

 000. **0.879 يقوم البنك باستعمال احلوافز لتجنب خطر االختالس من املوظفني داخل البنك. 20
 0.231يساوي 72ودرجة حرية  0.05عند مستوى  spss.   rمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات  المصدر: 

 .0.05مستوى معنوية  عنددالة  * .0.01دالة عند مستوى معنوية  **
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 الذي يوّضح قيم معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور (05-03) من خالل اجلدول أعاله
( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.879و 0.755قيم موجبة حمصورة بني )نالحظ أّن الالثاين مع حمورها، 

اجلدولية عند  rاحملسوبة أكرب من قيمة  r. كما أّن قيم 0.05أقل من  sig= 0.000جند أّن قيمة يث ح 0.05
 .0.231و اليت تساوي  70رجة حرية ود 0.05مستوى داللة 

 :الرابعصدق االتساق الداخلي لعبارات المحور  -4

 مع المحور الذي تنتمي إليه الرابع (: معامالت ارتباط عبارات المحور06-03جدول رقم )

 عبارات المحور الرابع الرقم
االتساق 

مع 
 المحور

مستوى 
المعنوية
sig 

 

21 
يقوم املسؤولون  يف البنك بتخطيط جيد ومتكامل فيما خيص أداء املهام بني أفراد 

 األداء و خيفف الصراعاتالفريق  مما يرفع مستوى 
0.716** .000 

22 
يف البنك الذي تعمل فيه يوجد تبادل لألفكار بني املسؤول و موظفيه مما يزيد من 

 فرص التعلم و رفع املهارات و حتسني األداء.
0.640** .000 

23 
املسؤولني و املوظفني يف اختاذ بعض  هناك مشاركة بنييف البنك الذي تعمل به 

 القرارات.
0.803** .000 

24 
يقوم املسؤولون يف البنك بتوجيه أداء املوظفني مما يساهم يف التقليل من األخطاء و 

 املخاطر املتعلقة بأدائهم.
0.639** .000 

25 
يسعى املسؤول إىل إحداث  التوافق بني املوظف و حميط عمله يف حالة حدوث أي 

 تغيريات طارئة.
0.704** .000 

26 
لديهم املهارات و القدرات الالزمة لتويل مناصبهم مما  البنك رؤساء األقسام كل

 جيعل أدائهم ملهامهم أفضل.
0.605** .000 
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27 
يقوم رؤساء األقسام يف البنك مبنح الثقة و السلطة للموظفني وإشراكهم يف اختاذ 

 القرارات مما يرفع الروح املعنوية و مستوى األداء لدى املوظف.
0.583** .000 

28 
عملية تفويض للموظفني يف اختاذ القرار تكون من أجل بناء وتأهيل املوظفني هناك 

 لتويل مناصب أعلى بفضل اخلربة املكتسبة.
0.809** .000 

29 
يقوم املسؤولون بإعطاء الصالحيات و تفويض املوظفني الختاذ قرارات فعالة بفضل 

 يف بيئة العمل املباشرة.املعلومات والبيانات الفعلية لديهم 
0.713** .000 

30 
يف البنك الذي تعمل فيه مينح الرؤساء بعض السلطة للموظفني ألن لذلك دور مهم 
يف اإلدارة اجليدة لوقت اإلدارة العامة و جتنب املخاطر من خالل اختاذ القرار على 

 املستوى التشغيلي للموظفني.
0.719** .000 

31 
عملية تفويض للموظفني من أجل املساعدة يف إدارة املخاطر يف البنك يتم اعتماد 

 التشغيلية اخلاصة باملوظفني.
0.760** .000 

32 
يساعد تفويض املوظفني يف حتديد األخطاء و املخاطر بشكل مفصل يف خمتلف 

 املستويات على حسب الدائرة اليت يعمل فيها املوظف.
0.626** .000 

 0.231يساوي 72ودرجة حرية  0.05عند مستوى  spss.   rمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات  المصدر: 

 .0.05مستوى معنوية  عنددالة  * .0.01دالة عند مستوى معنوية  **

 أعاله الذي يوّضح قيم معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور (06-03من خالل اجلدول رقم )
( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.809و 0.583قيم موجبة حمصورة بني )نالحظ أّن الالثاين مع حمورها، 

اجلدولية عند  rاحملسوبة أكرب من قيمة  r. كما أّن قيم 0.05أقل من  sig= 0.000جند أّن قيمة  يث ح 0.05
 .0.231و اليت تساوي  70ودرجة حرية  0.05مستوى داللة 
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 :لعبارات المحور الخامسصدق االتساق الداخلي  -5

 مع المحور الذي تنتمي إليه الخامس (: معامالت ارتباط عبارات المحور07-03جدول رقم )

 عبارات المحور الخامس الرقم
االتساق 

مع 
 المحور

مستوى 
المعنوية
sig 

 

33 
البنك إىل توفري مناخ داخلي مالئم من أجل التأثري على أداء املوظفني  يسعى

 بشكل مباشر و رفع مستواه.
0.711** .000 

34 
يعتمد البنك يف حتسني بيئة عمل املوظفني على حتديث اآلالت و التجهيزات اليت 

 تساعد يف تأدية املهام.
0.685** .000 

35 
املهام اليت يقوم هبا املوظف من أجل زيادة قابليته يقوم البنك بالتجديد املستمر يف 

 للعمل و التقليل من امللل و الروتني الذي يؤدي إىل وقوع أخطاء يف األداء.
0.673** .000 

36 
يفرض البنك على املوظفني درجة من الرقابة الذاتية على أعماهلم من بداية إجنازها 

أحسن و تتبع األخطاء اليت تسبب  إىل غاية تقييمها و هو ما يدفع هبم إىل أداء
 خسائر.

0.536** .000 

37 
تعترب الوسائل املتاحة للقيام باملهام عنصرا مهما يف منح الدافع ألداء أحسن و  

 كذلك التقليل من احتمال حدوث األخطاء يف العمل.
0.555** .000 

38 
التشغيلية املرتبطة يعتمد البنك على حتديث اآلالت و التجهيزات لتجنب املخاطر 

 بنظم املعلومات و التقليل من حجم خسائرها.
0.755** .000 

 

39 
يهتم البنك بتدعيم األفكار املبتكرة من طرف  موظفيه على خمتلف املستويات مع 

 حتديد نسب اخلطأ املتاحة.
0.836** .000 

 000. **0.810يقوم البنك بدعم االبتكار لدى موظفيه من أجل حتسني أدائه و ذلك مبنحه احلرية  40
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 يف طريقة تأدية مهامه بشكل كفء ويشبع حاجته الشخصية.

41 
يساهم يف إنشاء الثقة املتبادلة مما ينعكس إجيابا  تَ َقبُّل البنك للمبدعني و املبتكرين

 على مستوى األداء وحتقيق األهداف اخلاصة و العامة.
0.799** .000 

42 
يعتمد البنك الذي تعمل فيه على دعم االبتكار من أجل استقطاب املوظفني 

 املبدعني وبالتايل احلصول على كفاءات عالية لتحقيق األهداف.
0.833** .000 

43 
اعتماد البنك على دعم االبتكار لدى املوظفني يساهم يف إدارة املخاطر التشغيلية 

 اخلاصة باملوارد البشرية.
0.724** .000 

 0.231يساوي 72ودرجة حرية  0.05عند مستوى  spss.   rمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات  المصدر: 

  .0.01دالة عند مستوى معنوية  **

 .0.05معنوية  مستوى عنددالة  *

 أعاله الذي يوّضح قيم معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور (07-03من خالل اجلدول رقم )
( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.836و 0.536قيم موجبة حمصورة بني )نالحظ أّن الالثاين مع حمورها، 

اجلدولية عند  rاحملسوبة أكرب من قيمة  rكما أّن قيم   .0.05أقل من  sig= 0.000جند أّن قيمة  يث ح 0.05
 .0.231و اليت تساوي  70رجة حرية ود 0.05مستوى داللة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عينةفي  التقليل منها على البشرية الموارد أداء تحسين أثر و التشغيلية المخاطر             الفصل الثالث 
 .الجزائرية وكـالبن

 

138 
 

  :صدق االتساق الداخلي لعبارات المحور السادس -6

 مع المحور الذي تنتمي إليه السادس (: معامالت ارتباط عبارات المحور08-03جدول رقم )

 المحور السادس عبارات الرقم
االتساق 

مع 
 المحور

مستوى 
المعنوية
sig 

44 
يواجه البنك خسائر حمتملة نتيجة فشل األجهزة أو عدم توّفر الوسائل الالزمة 

 لتأدية املعامالت لفرتة معينة.
0.612** .000 

45 
يواجه البنك خماطر ناجتة عن جتاوز اإلجراءات و أخطاء يف التسويات و خمتلف 

 يقوم هبا املوظفني.العمليات 
0.648** .000 

46 
يواجه البنك خسائر متفاوتة اخلطورة بسبب عدم كفاءة املوظفني، حبدوث أخطاء 

 وضعف يف أداء املهام.
0.565** .000 

47 
هناك يف البنك صراع و تضارب يف املصاحل يؤثر على أداء املوظفني ملهامهم و 

 هو ما يعرض البنك للخسائر.
0.326** .000 

 000. **0.577 هناك عمليات احتيال تعّرض هلا البنك من أطراف خارجية مما سبب له خسائر. 48

49 
تقوم إدارة البنك بوضع سياسات واسرتاتيجيات متس خمتلف املستويات العمل و 

 تطّورها بشكل دوري يسمح مبواكبة التغريات ملواجهة  املخاطر التشغيلية.
0.661** .000 

50 
بتطوير اإلطارات املسؤولة عن إدارة املخاطر ككل و املخاطر يقوم البنك 

 التشغيلية بشكل خاص.
0.572** .000 

51 
يسمح البنك بتدفق املعلومات و التنسيق بني كل من إدارة املوارد البشرية 

 واهليئات اخلاصة بإدارة املخاطر إلدارة املخاطر املتعلقة باملوارد البشرية.
0.608** .000 

52 
املسؤولون بفصل املهام و املسؤوليات بني اجلهات اليت تنفذ العمليات و  يهتم

 اجلهات الرقابية عليها.
0.570** .000 

 000. **0.672لدى البنك خطط للطوارئ لضمان استمرارية قدرهتا على العمل و لتقليل  53
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 اخلسائر عند مواجهة أي خلل يف العمل.

54 
ملواجهة اخلسائر الناجتة عن املخاطر التشغيلية يقوم البنك بوضع خمصصات مالية 

 اليت يتعرض هلا.
0.609** .000 

 0.231يساوي 72ودرجة حرية  0.05عند مستوى  spss.   rمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات  المصدر: 

 .0.05مستوى معنوية  عنددالة  * .0.01دالة عند مستوى معنوية  **

 أعاله الذي يوّضح قيم معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور (08-03من خالل اجلدول رقم )
( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.672و 0.326قيم موجبة حمصورة بني )نالحظ أّن الالثاين مع حمورها، 

اجلدولية عند  rاحملسوبة أكرب من قيمة  r. كما أّن قيم 0.05أقل من  sig= 0.000 جند أّن قيمةيث ح 0.05
 .0.231و اليت تساوي  70ودرجة حرية  0.05مستوى داللة 

 .و بالدرجة الكلية لالستبيانمالت ارتباط المحاور فيما بينها (: معا09-03جدول رقم )

 المحاور
المحور 

 األول
المحور 

 الثاني
المحور 
 الثالث

المحور 
 الرابع

المحور 
 الخامس

المحور 
 السادس

 االستبيان

 **0.800 **0.451 **0.490 **0.477 **0.497 **0.714  األول المحور
 **0.726 *0.296 **0.396 **0.527 **0.425   المحور الثاني

 **0.794 *0.233 **0.612 **0.630    الثالث المحور
 **0.829 **0.409 **0.769     المحور الرابع

 **0.823 **0.535      المحور الخامس
 **0.581       المحور السادس

 0.231يساوي 72ودرجة حرية  0.05عند مستوى  spss.   rمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

 .0.05مستوى معنوية  عنددالة  * .0.01دالة عند مستوى معنوية  **

( أعاله الذي يوّضح قيم معامالت االرتباط لكل احملاور مع بعضها البعض و 09-03من خالل اجلدول رقم )
موجبة و حمصورة بني الظاهرة يف اجلدول  قيمنالحظ أّن كل ال، معامالت ارتباط لكل حمور مع االستبيان ككل  

أقل من  sig= 0.000جند أّن قيمة  يث ح 0.05( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.829و 0.233)
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و اليت تساوي  70ودرجة حرية  0.05اجلدولية عند مستوى داللة  rاحملسوبة أكرب من قيمة  r. كما أّن قيم 0.05
 و هذا يعكس الصدق البنائي ألداة الدراسة. 0.231

 .ثبات أداة الدراسة )االستبيان(: ثالثا

كرونباخ الذي يأخد قيما حمصورة بني الصفر من أجل التأكد من ثبات االستبيان قمنا باستخدام معامل الثبات ألفا  
 و الواحد الصحيح و هو ما سنعرضه يف اجلدول املوايل : 

 قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ (:10-03جدول رقم )

الرقم 
 المحور

 عنوان المحـــور
عدد 

 العبارات
معامل 
 الثبات

 0.884 6 .تقييم األداءحتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل عملية  األول
 0.825 7 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل التدريب الثاني
 0.935 7 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل  التحفيز الثالث
 0.902 12 .متكني املوظفنيالبنك من خالل القيادة الناجحة و حتسني أداء املوارد البشرية يف  الرابع

 0.909 11 .دعم االبتكارلبنك من خالل حتسني بيئة العمل و حتسني أداء املوارد البشرية يف ا الخامس
 0.797 11 يف البنك املخاطر التشغيلية  السادس

 0.957 54 كل حماور االستبيان
 .spssعلى خمرجات   بناءمن إعداد الطالبة المصدر: 

معامل الثبات ألفا كرونباخ للمحاور اخلاصة باالستبيان ترتاوح قيمته  ( أنّ 10-03رقم )نالحظ من خالل اجلدول 
و هي قيم مرتفعة جدا مما يدل  (0.957)قيمة معامل الثبات اإلمجايل  ( كما بلقت0.935 -0.797)ما بني 

سبة تقيس ما على أّن معامل الثبات للمحاور مرتفع، هذا يؤكد أّن األداة )االستبيان( تتمتع بدرجة ثبات عالية و منا
 وضعت لقياسه و بالتايل فهي تفي بأغراض الدراسة.
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 نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.المبحث الثاني: 

اإلحصائي حملاور االستبيان، بداية من اجلزء املتعلق خبصائص  يف هذا املبحث سنقوم بعرض تفصيلي لنتائج التحليل
تحلي    ل عبارات كل ب كما قمناوالنسب املئوية ومتثيله    ا بياني   ا،   من خالل حساب كل من التكراراتو ذلك  العينة

، الوزن النسيب و اختبار    ط احلسايب، االحنراف املعيارياملتوس حم    ور من حم    اور االستبيان من خ    الل حساب ك    ل من
T وغريها من اإلحصائيات.، للعينة الواحدة 

  .اإلحصائي لمحاور االستبيان : نتائج التحليلاألولالمطلب 

 التكرار، تحلي    ل عبارات كل حم    ور من حم    اور االستبيان من خ    الل حساب ك    ل منب قمنامن خالل هذا املطلب 
 و حتليلها. نةص العيكما قمنا بتمثيل نتائج خصائ.... و غريها.  ،    ط احلسايب، االحنراف املعيارياملتوس

 .خصـــائص عينة الدراسة تحليل أوال:

أنثى (، الفئة العمرية، الوظيفة) مدير بنك، ،اجلنس)ذكراشتملت خصائص عينة الدراسة كما جاء يف االستبيان على 
رئيس مصلحة أخرى(. املؤهل العلمي، القروض، رئيس مصلحة ، رئيس مصلحة موارد بشرية، نائب مدير مدير وكالة،

األقدمية يف املهنة، والبنك حمل العمل. حيث سيتم االعتماد على التكرارات و النسب املئوية و الدوائر النسبية يف 
 . التعبري عن خصائص أفراد العينة و حتليلها كما يوّضح اجلدول أسفله
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 (: خصائص العينة من خالل التكرارات و النسب المئوية11-03جدول رقم )

 المتغير
 

 %  النسبة  التكرار الفئات

 الجنس
 75,3 55 ذكر
 24,7 18 أنثى

 العمر

25-30 7 9,6 
31-40 27 37,0 
41-50 26 35,6 

 17,8 13 أكثر من50

 
 الوظيفة

 5,5 4 بنك مدير
 16,4 12 وكالة مدير

 11,0 8 نائب مدير
 5,5 4 بشرية موارد مصلحة رئيس

 4,1 3 مصلحة القروض رئيس
 57,5 42 أخرى مصلحة رئيس

 
 التأهيل العلمي

 17,8 13 ثانوي
 60,3 44 جامعية دراسة

 21,9 16 عليا دراسات

 
 

 األقدمية المهنية

 17,8 13 سنوات 05 أقل من
 26,0 19 سنوات 10 – 5من 

 56,2 41 10أكثر من  سنوات

 .SPSSعلى خمرجات ال   بناءالبة طمن إعداد الالمصدر: 
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 خصائص أفراد العينة حسب متغير الجنس:تحليل  -1

 .الدائرة النسبية  الخاصة بمتغير الجنس ألفراد العينة (:02-03الشكل رقم )

 .spssعلى خمرجات  بناءمن إعداد الطالبة المصدر: 

عينة الدراسة حسب  نالحظ أّن توزيع أفراد (02-03ما توضحه الدائرة النسبية  املبينة يف الشكل رقم ) من خالل
لإلناث أي   %  24.7وهي النسبة األعلى مقارنة بنسبة  ،ذكر  55 أي %  75.3متغري اجلنس كان ما نسبته 

كور هلم الدور األكرب من حيث العدد يف ذ أنثى. و هو ما يفسر أن التوظيف يف البنوك مفتوح للجنسني إاّل أّن ال 18
 ارة.متثيل البنوك حمل الدراسة من خالل ما أظهرته العينة املخت

 

 

 

 

75% 

25% 

 الجنس

 أنثى ذكر
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 تحليل خصائص أفراد العينة حسب متغير العمر: -2

 .(:الدائرة النسبية  الخاصة بمتغير العمر ألفراد العينة03-03الشكل رقم )

 .spssمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

نسبة ( وهي %37( سنة و ذلك بنسبة )40-31نالحظ أّن النسبة األكرب هي للذين أعمارهم ترتاوح بني )
جيدة تدل على أّن املوظفني هلم من املسؤولية و الفطنة ما يسمح هلم باختاذ قرارات بشكل رشيد و إدارة 

( للمسؤولني الذين ترتاوح أعمارهم %35.6األعمال بشكل جّيد يف مثل هذا العمر، وتليها بعد ذلك نسبة )
سنة بنسبة  50أيت فئة من تزيد أعمارهم عن ( سنة و الذين ميكن اعتبارهم األكثر خربة وجتربة ، لت50-41بني)

( ومن املعروف % 9.6( سنة بنسبة )30-25( .بعد ذلك يف املرتبة األخرية فئة الذين أعمارهم )% 17.8)
 .داع تكون مرتفعة لدى هذه الفئةأّن درجة الذكاء و اإلب

 

 

 

9% 

37% 

36% 

18% 

 العمر

25-30 

31-40 

41-50 

50 
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 تحليل خصائص أفراد العينة حسب متغير الوظيفة: -3

 .(:الدائرة النسبية  الخاصة بمتغير الوظيفة ألفراد العينة04-03الشكل رقم )

 
 . spssالبة بناء على خمرجاتطمن إعداد الالمصدر: 

( % 57.5أّن توزيع أفراد العينة حسب متغري الوظيفة كانت كما يلي: نسبة )التمثيل أعاله نالحظ من خالل 
االفراد الذين يشغلون وظيفة مدير وكالة و تليها نسبة ( متثل % 16.4مديرين ملصاحل خمتلفة تأيت بعدها نسبة )

( و %5.5( لوظيفة نائب مدير و بعدها كل من مدير بنك و مدير مصلحة املوارد البشرية بنفس النسبة )11%)
( و من هنا نرى أن أفراد العينة تبعا ملتغري الوظيفة قد مست %4.1يف األخري مدير مصلحة القروض بنسبة )

ت على مسؤول يف وظيفة ئف متعددة يف البنك مما جيعل اإلجابات أكثر إفادة منها إذا ما اشتملمسؤولني لوظا
 واحدة.

 

 

 

 

6% 

16% 

11% 

5% 
4% 

58% 

 الوظيفة

 مدير بنك

 مدير وكالة

 نائب مدير

 مدير م  موارد البشرية

 مدير مصلحة القروض

 مدير مصلحة أخرى
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 تحليل خصائص أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي: -4

 .الدائرة النسبية الخاصة بمتغير المؤهل العلمي ألفراد العينة (:05-03الشكل رقم )

 .spssعلى خمرجات  بناءمن إعداد الطالبة المصدر: 

جند أّن أفراد العينة موزعني حسب متغري املؤهل العلمي على النحو التايل ما نسبته  (05-03التمثيل رقم ) من خالل
لتأيت يف  ،( حلاملي شهادات دراسات عليا%21.9لتليها نسبة ) ،( للحاصلني على شهادات جامعية60.3%)

و من خالل هذه النسب جند أّن أغلبية املسؤولني املوظفني يف  .(%17.8األخري مستوى ثانوي )+دبلوم( بنسبة )
 البنوك ذوي مؤهالت علمية جيدة و هو ما يعكس املستوى العام لكفاءهتم و إمكانية أداء املهام بالشكل األحسن. 

 

 

 

 

 

 

18% 

60% 

22% 

 المؤهل العلمي

 ثانوي

 دراسة جامعية

 دراسات عليا
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 تحليل خصائص أفراد العينة حسب متغير األقدمية المهنية: -5

 الخاصة بمتغير األقدمية المهنية ألفراد العينة(:الدائرة النسبية 06-03الشكل رقم )

 .spssعلى خمرجات  بناءمن إعداد الطالبة المصدر: 

جند أّن أفردا العينة حسب األقدمية املهنية أخدت النسب التالية: ما نسبته  الشكل أعالهعلى ما ورد يف  بناء
و  5بعدها الفئة اليت تنحصر األقدمية املهنية هلا بني  لتأيت .سنوات 10( لألفراد الذين تزيد أقدميتهم عن 56.2%)

 سنوات. 5( ملن تقل أقدميتهم املهنية عن %17.8و يف األخري نسبة )  .(%26سنوات بنسبة ) 10

 .التحليل االحصائي لعبارات محاور االستبيان ثانيا:

للعينة الواحدة لتحليل عبارات االستبيان حيث تكون العبارة إجيابية أي موافقة أفراد العينة  Tقمنا باستخدام اختبار 
مستوى الداللة أقل من ، أو 1,66اجلدولية اليت تساوي  Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tعلى احملتوى إذا كانت قيمة 

 Tة أفراد العينة إذا كانت قيمة . و تكون العبارة سلبية أي عدم موافق%60و الوزن النسيب أكرب من  0,05
و الوزن النسيب أقل من  0,05مستوى الداللة أقل من  أو 1,66اجلدولية اليت تساوي  Tاحملسوبة أقل من قيمة 

 .0,05. كما تتجه العبارة للحياد إذا كان مستوى الداللة أكرب من 60%

 

 

18% 

26% 
56% 

 االقدمية المهنية 

-5 

 10و  05بين 

 10أكثر من 
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 تحليل عبارات المحور األول: -1

تحسين أداء الموارد البشرية في البنوك من خالل تقييم  للمحور األول(: جدول النتائج 12-03جدول رقم )
 .األداء

ا
يب

لترت
 

ؤال
لس

ام ل
 الع

جاه
االت

 

اللة
الد

وى 
مست

 

سبي
 الن

وزن
 ال

مة 
قي

T اف
حر

االن
 

سط
متو

 ال

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

بارة
عــــــــ

 الـــــ

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
% % % % % 

 3,986 964, 35,311 79,72 000, موافق 2
1 8 4 38 22 

01 
1.4 11.0 5.5 52.1 30.1 

 3,63 1,073 28,885 72,6 000, موافق 6
1 14 12 30 16 

02 
1.4 19.2 16.4 41.1 21.9 

 4,178 871, 40,961 83,56 000, موافق 1
1 4 4 36 28 

03 
1.4 5.5 5.5 49.3 38.4 

3 
 موافق
 

,000 77,52 33,148 ,999 3,876 
2 8 5 40 18 

04 
2.7 11.0 6.8 54.8 24.7 

4 
 موافق
 

,000 75,06 31,727 1,01 3,753 
0 11 15 28 19 

05 
0 15.1 20.5 38.4 26.0 

 3,726 1,057 30,104 74,52 000, موافق 5
2 11 8 36 16 

06 
2.7 15.1 11.0 49.3 21.9 

 .SPSSعلى خمرجات ال   بناءمن إعداد الطالبة المصدر:  1,66هي  72و درجة حرية  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة 

 Tو قيمة  الذي يعرض التكرار و النسب املئوية (12-03)اجلدول رقم النتائج الواردة يف من خالل 
 كل عبارة من عبارات احملور األول. احملسوبة و كذا الوزن النسيب ل
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و هي أكرب من  40,961احملسوبة  Tحيث كانت قيمة يف الرتتيب األولجاءت ( 03)العبارة رقم  جند أنّ  -
و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة  1,66 اجلدولية  Tقيمة

أي اّن أفراد العينة يوافقون على أنه  ،و هذا يدل على أّن العبارة إجيابية. % 60و هو أكرب من  %83,56
 يساهم تقييم األداء اجليد و العادل يف دفع املوظف لتحسني مستوى كفاءته يف العمل". "

 Tو هي أكرب من قيمة 35,31احملسوبة  Tحيث كانت قيمةيف املرتبة الثانية  (01)رقم  تأيت بعدها العبارة -
و هو  79,72%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66 اجلدولية

يهتم املسؤولون يف البنك لتكون إجابة أفراد العينة باملوافقة على " ،أّن العبارة إجيابية أي. % 60أكرب من 
 بتقييم أداء املوظفني ملعرفة مدى كفاءهتم يف القيام باملهام املوجهة إليهم". 

اجلدولية  Tو هي أكرب من قيمة 33,14احملسوبة  Tحيث كانت قيمة (04)و يف املرتبة الثالثة العبارة رقم  -
و هو أكرب من  % 77,52و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

عملية تقييم األداء شاملة يف البنك و على " أفراد العينة موافقةوتعكس كذلك ، أي أّن العبارة إجيابية. % 60
 ". متس خمتلف املوظفني بشكل كامل سواء كانوا رؤساء  و مرؤوسني

اجلدولية  Tو هي أكرب من قيمة 31,72احملسوبة  Tكانت قيمة  و (05)و يف الرتتيب الرابع تأيت العبارة رقم  -
و هو أكرب من  % 75,06و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يساهم تقييم األداء يف تصميم نظام احلوافز و على عبارة "أفراد العينة وافقة م ،أي أّن العبارة إجيابية. % 60
 املكافآة باالعتماد على نتائج عملية تقييم أداء املوظفني". 

 Tو هي أكرب من قيمة 31,72احملسوبة  Tحيث كانت قيمة (06) و يف الرتتيب اخلامس العبارة رقم -
و هو  % 75,06و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية 

يستعني البنك بنتائج "و اليت تعكس بدورها املوافقة على عبارة  ،أي أّن العبارة إجيابية. % 60أكرب من 
 التقييم لتحديد برامج التدريب اليت تتناسب مع االحتياجات التدريبية لكل موظف". 

اجلدولية  Tو هي أكرب من قيمة 28,88احملسوبة  Tحيث كانت قيمة (02)العبارة رقم و يف آخر ترتيب  -
و هو أكرب من  % 72,6و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يقوم املسؤولون يف البنك بتقييم أداء  " و اليت تعكس بدورها املوافقة على عبارة ،أي أّن العبارة إجيابية. % 60
 موظفيهم بشكل دوري و منتظم يسمح مبقارنة النتائج و االستفادة منها". 
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من خالل النتائج اليت يعرضها اجلدول أعاله جند أّن إجابات أفراد العينة اجتهت يف جمملها إىل املوافقة على 
احملور األول مما بعين أّن أفراد العينة يرون أّن تقييم األداء مهم لتحسني أداء املوارد البشرية يف البنك و بالتايل 

 حيسني األداء العام للبنك. 
 :محور الثانيتحليل عبارات ال -2

 .تحسين أداء الموارد البشرية في البنوك من خالل التدريب (: جدول النتائج لمحور13-03جدول رقم )
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 الـــــ

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
% % % % % 

 4,191 793, 45,145 83,82 000, موافق 3
0 4 5 37 27 

07 
0 5,5 6,8 50,7 37,0 

 4,178 871, 40,961 83,56 000, موافق 4
0 6 4 34 29 

08 
0 8,2 5,5 46,6 39,7 

 4,191 700, 51,138 83,82 000, موافق 1
0 3 3 44 23 

09 
0 0 4,1 60,3 31,5 

6 
 موافق
 

,000 75,88 35,539 ,912 3,794 
1 6 15 36 15 

10 
1,4 8,2 20,5 49,3 20,5 

5 
 موافق
 

,000 81,08 44,428 ,779 4,054 
0 4 8 41 20 

11 
0 5,5 11,0 56,2 27 ,4 

 3,698 908, 34,801 73,96 000, موافق 7
0 11 11 40 11 

12 
0 15,1 15,1 54,8 15,1 

 4,191 775, 46,175 83,82 000, موافق 2
1 2 4 41 25 

13 
1,4 2,7 5,5 56,2 34,2 

 .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات ال  المصدر:  1,66هي  72و درجة حرية  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة 
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الثاين نرى من خالل لإلجابات على أسئلة احملور  النتائجالذي يعرض ( 13-03)من خالل اجلدول رقم 
  :النتائج الواردة أنّ 

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 51,138احملسوبة  Tحيث كانت قيمة يف الرتتيب األول (09)العبارة رقم  -
و هو أكرب من  83,82%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يعمل البنك على تدريب موظفيه ملواكبة خمتلف التطورات من  أي اّن أفراد العينة يوافقون على أنه ". % 60
 ". أجل أداء أفضل و جتنب األخطار الناجتة عنها

 Tو هي أكرب من قيمة46,175احملسوبة  Tحيث كانت قيمةيف املرتبة الثانية  (13)رقم  العبارةتأيت بعدها  -
و هو  83,82%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  
تساهم عملية التدريب يف التقليل من املخاطر  لتكون إجابة أفراد العينة باملوافقة على " . % 60أكرب من 

 التشغيلية الناجتة عن األخطاء املتعلقة بالعمليات يف البنك". 
اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 45,145احملسوبة  Tحيث كانت قيمة (07)و يف املرتبة الثالثة العبارة رقم  -

و هو أكرب من  83,82%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66
يهتم البنك برفع أداء املوظفني لديه من خالل الربامج التدريبية و  وتعكس كذلك املوافقة على ". % 60

 ".ذلك ألمهيتها يف حتسني األداء العام للبنك
 Tو هي أكرب من قيمة 40,961احملسوبة  Tحيث كانت قيمة 8و يف الرتتيب الرابع تأيت العبارة رقم  -

و هو  83,56%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  
يتكفل البنك بتدريب املوظفني اجلدد قبل استالم  على عبارة " أفراد العينة موافقةالتايل و ب. % 60أكرب من 

 ". املهام لضمان أدائها بشكل جيد و جتنب أخطاء املوظفني
اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 44,428احملسوبة  Tحيث كانت قيمة 11 يف الرتتيب اخلامس العبارة رقم -

و هو أكرب من  81,08%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66
البنك برامج خاصة به لتدريب اإلطارات املسؤولة  يعتمد "و اليت تعكس بدورها املوافقة على عبارة . % 60

 على إدارة املخاطر حسب احتياجاته".
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اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 35,539احملسوبة  Tحيث كانت قيمة 10 الرتتيب السادس العبارة رقم -
و هو أكرب من  75,88%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يراعي املسؤولون عن إعداد الربامج التدريبية العجز يف  "و اليت تعكس بدورها املوافقة على عبارة . % 60
 األداء املتسبب للمخاطر من أجل توجيه برنامج التدريب بالشكل املناسب".  

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 34,801احملسوبة  Tحيث كانت قيمة 12العبارة رقم و يف آخر ترتيب  -
و هو أكرب من  73,96%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

هناك عملية تقييم ألداء املوظفني قبل و بعد عملية  لعبارة "و عليه تكون إجابات األفراد إجيابية . % 60
 ". التقليل من األخطاء البشريةالتدريب لتحديد مستوى األداء و مدى جناح هذه العملية يف 

من خالل النتائج اليت يعرضها اجلدول أعاله جند أّن إجابات أفراد العينة اجتهت يف جمملها إىل املوافقة على 
احملور الثاين مما بعين أّن أفراد العينة يؤكدون أّن التدريب مهم لتحسني أداء املوارد البشرية يف البنك و يساعد 

 .خلاص و العامعلى رفع أدائها ا
 تحليل عبارات المحور الثالث: -3

لبشرية في البنوك من خالل تحسين أداء الموارد ا (: جدول النتائج للمحور الثالث14-03جدول رقم )
 ز.التحفي
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 3,26 1,08 25,78 65,2 000, موافق 3
3 18 17 27 8 

14 
4,1 24,7 23,3 37,0 11,0 

 3,191 1,009 27,02 63,82 000, موافق 5
2 19 21 25 6 

15 
2,7 26,0 28,8 34,2 8,2 

 16 8 35 14 11 5 3,411 1,090 26,71 68,22 000, موافق 1
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6,8 15,1 19,2 47,9 11,0 

 3,301 1,114 25,318 66,02 000, موافق 2
4 16 16 28 9 

17 
5,5 21,9 21,9 38,4 12,3 

7 
غري 
 موافق

,000 58,08 21,02 1,18 2,904 
9 20 20 17 7 

18 
12,3 27,4 27,4 23,3 9,6 

 3,00 1,142 22,433 60 000, موافق 6
7 21 15 25 5 

19 
9,6 28,8 20,5 34,2 6,8 

 3,219 1,133 24,267 64,38 000, موافق 4
7 14 13 34 5 

20 
9,6 19,2 17,8 46,6 6,8 

 .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات ال  المصدر:  1,66هي  72و درجة حرية  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة 

و اليت على أسئلة احملور الثالث  األفراد جاباتإل النتائج اإلحصائيةالذي يعرض  (14-03)من خالل اجلدول رقم 
 سنعرضها فيما يلي:

 احملسوبة Tحيث كانت قيمةيف الرتتيب األول يف الرتتيب األول  (16)من خالل النتائج الواردة أّن العبارة رقم  -
و الوزن  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 26,717

يعتمد البنك على  على أنه" يوافقون أفراد العينة أي انّ .% 60و هو أكرب من  68,22%النسيب هلا هو 
 يتجه لإلجيابية. احلوافز املادية أكثر من احلوافز املعنوية لزيادة إنتاجية األفراد و اشباع حاجاهتم الشخصية"

 Tو هي أكرب من قيمة 25,318  ةاحملسوب Tحيث كانت قيمة يف املرتبة الثانية(17)رقم  تأيت بعدها العبارة -
و هو  66,02%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  
يهتم البنك بنظم احلوافز لتجنب الصراعات  عبارة "على  إجيابية لتكون إجابة أفراد العينة  .% 60أكرب من 

  جتنب خطر ذهاب املهارات إىل بنوك منافسة".املمكنة مع املوظفني و 
 Tو هي أكرب من قيمة 25,781  احملسوبة  Tحيث كانت قيمةالثانية  (14) و يف املرتبة الثالثة العبارة رقم  -

و هو  65,2%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  
هناك نظام حوافز فّعال يضمن للموظفني األكفاء احلصول على مكافأة عند  لعبارة "  .% 60أكرب من 

 هذه العبارة. علىأفراد العينة  موافقةوتعكس كذلك  ".حتقيق مستوى حمدد من األداء
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اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 24,267  احملسوبة  Tكانت قيمة(20)و يف الرتتيب الرابع تأيت العبارة رقم  -
و هو أكرب من  64,38%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة  1,66

مما يعين  ". خطر االختالس من املوظفني داخل البنك وم البنك باستعمال احلوافز لتجنبيق عبارة "ل.% 60
 أّن أفراد العينة يوافقون على العبارة.

 Tو هي أكرب من قيمة 27,025  احملسوبة  Tكانت قيمةو   (15) مو يف الرتتيب اخلامس العبارة رق -
و هو  63,82%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  
خالهلا حتديد أنواع احلوافز اليت تتناسب مع خمتلف يقوم البنك بدراسة يتم من  "للعبارة .% 60أكرب من 

 موافقة و اليت تعكس بدورها من أجل ضمان والئهم و استمرار عملهم يف البنك ".مستويات املوظفني لديه 
 ة.أفراد العين

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 22,433  احملسوبة  Tكانت قيمة (19) الرتتيب السادس العبارة رقم  -
و اليت تعكس  .% 60و الوزن النسيب هلا هو 0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يسعى البنك لالبتكار يف تطوير سياسة األجور و احلوافز للحفاظ  "بدورها رأي أفراد العينة على عبارة 
 .املوافقةحيث اجتهت اىل  املهارة العالية و استقطاهبم". أصحاب اخلربة و

 Tو هي أكرب من قيمة 21,02  احملسوبة  Tكانت قيمةو   (18)العبارة رقم و يف الرتتيب السابع و األخري   -
و هو  58,08%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  

ية على املوظفني ذوي املهارات العالية لضمان بقائهم يف يقوم البنك بعرض أجور عال لعبارة ".% 60أقل من 
   .يتجه لعدم املوافقةجند رأي األفراد  عليهو  ".العمل

من خالل النتائج اليت يعرضها اجلدول أعاله و حتليل البيانات  جند أّن إجابات أفراد العينة اجتهت يف جمملها إىل 
اهتمام بالتحفيز  تام على  أّن هناكشبه احملور الثالث مما بعين أّن أفراد العينة يتفقون بشكل  عبارات على املوافقة

 .حمل الدراسة كو يف البنلتحسني أداء املوارد البشرية لعنصر 
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 تحليل بيانات المحور الرابع -4

تحسين أداء الموارد البشرية في البنوك من خالل  (: جدول النتائج للمحور الرابع15-03جدول رقم )
 .القيادة الناجحة و تمكين الموظفين

ا
يب

لترت
 

ؤال
لس

ام ل
 الع

جاه
االت

 

اللة
الد

وى 
مست

 

سبي
 الن

وزن
ال

% 

مة 
قي

T اف
حر

االن
 

سط
متو

 ال

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد

 
 

موافق 
بارة بشدة

عــــــــ
 الـــــ

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
% % % % % 

 3,589 1,011 30,31 71,78 000, موافق 5
1 13 13 34 12 

21 
1,4 17,8 17,8 46,6 16,4 

 3,863 838, 39,35 77,26 000, موافق 3
/ 7 10 42 14 

22 
/ 9,6 13,7 57,5 19,2 

 3,575 998, 30,58 71,5 000, موافق 6
2 11 13 37 10 

23 
2,7 15,1 17,8 50,7 13,7 

 4,054 864, 40,08 81,14 000, موافق 1
1 4 7 39 22 

24 
1,4 5,5 9,6 53,4 30,1 

 3,917 759, 44,08 78,34 000, موافق 2
/ 5 9 46 13 

25 
/ 6,8 12,3 63,0 17,8 

 3,753 909, 35,25 75,06 000, موافق 4
1 6 17 35 14 

26 
1,4 8,2 23,3 47,9 19,2 

 3,684 879, 35,77 73,68 000, موافق 1
2 6 13 44 8 

27 
2,7 8,2 17,8 60,3 11,0 

 3,534 879, 33,03 70,68 000, موافق 3
/ 12 19 33 9 

28 
/ 16,4 26,0 45,2 12,3 
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 3,52 914, 32,89 70,4 000, موافق 4
/ 13 17 35 8 

29 
/ 17,8 23,3 47,9 11,0 

 3,506 914, 36,603 70,12 000, موافق 5
/ 11 18 40 4 

30 
/ 15,1 24,7 54,8 5,5 

 3,424 818, 31,574 68,48 000, موافق 6
/ 16 16 35 6 

31 
/ 21,9 21,9 47,9 8,2 

 3,616 926, 34,059 72,32 000, موافق 2
1 7 22 32 11 

32 
1,4 9,6 30,1 43,8 15,1 

 .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات ال  المصدر:  1,66هي  72و درجة حرية  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة 

 امن خالهل واليتعلى أسئلة احملور الرابع  نتائج اإلجاباتالذي يعرض  (15-03)خالل اجلدول رقم  من
  جاء ترتيب العبارات كالتايل:

 Tو هي أكرب من قيمة 40,08 احملسوبة  Tكانت قيمةو   األول يف الرتتيب (24)جاءت العبارة رقم  -
و هو  81,14%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  

يقوم املسؤولون يف البنك بتوجيه أداء املوظفني مما يساهم  أي اّن أفراد العينة يوافقون على أنه".% 60أكرب من 
 .خطاء و املخاطر املتعلقة بأدائهم"يف التقليل من األ

 Tو هي أكرب من قيمة44,08احملسوبة  Tكانت قيمةحيث  يف املرتبة الثانية (25)رقم  العبارة تأيت بعدها -
و هو 78,34%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  

يسعى املسؤول إىل إحداث  التوافق بني املوظف و  لتكون إجابة أفراد العينة  على عبارة ".% 60أكرب من 
 اجيابية حميط عمله يف حالة حدوث أي تغيريات طارئة".

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 39,35احملسوبة  Tكانت قيمةحيث  (22)و يف املرتبة الثالثة العبارة رقم   -
و هو أكرب من  77,26%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يف البنك الذي تعمل فيه يوجد تبادل لألفكار بني املسؤول و موظفيه مما يزيد من فرص  لعبارة " .% 60
 كذلك موافقة أفراد العينة حول هذه العبارة.  وتعكس ".التعلم و رفع املهارات و حتسني األداء.

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 35,25احملسوبة  Tكانت قيمة (26)و يف الرتتيب الرابع تأيت العبارة رقم   -
و هو أكرب من  75,06%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66
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لديهم املهارات و القدرات الالزمة لتويل مناصبهم مما جيعل  البنك رؤساء األقسام كل  على عبارة ".% 60
 .و تعكس رأي باملوافقة ". أدائهم ملهامهم أفضل

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 35,77احملسوبة  Tكانت قيمةو   (27)و يف الرتتيب اخلامس العبارة رقم  -
    و هو أكرب من  73,68%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يقوم رؤساء األقسام يف البنك مبنح الثقة و السلطة للموظفني وإشراكهم يف اختاذ القرارات مما لعبارة  .% 60
 ة حو العبارة.و اليت تعكس بدورها إجيابية أفراد العين يرفع الروح املعنوية و مستوى األداء لدى املوظف".

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 34,05احملسوبة  Tكانت قيمةو   (32)الرتتيب السادس العبارة رقم  -
و هو أكرب من  72,32%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يساعد تفويض املوظفني يف حتديد األخطاء و  أفراد العينة على عبارة " موافقة اليت تعكس بدورهاو  60%
املخاطر بشكل مفصل يف خمتلف املستويات على حسب الدائرة اليت يعمل فيها املوظف".  حيث اجتهت اىل 

 االجيابية.
اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة30,31 احملسوبة  Tكانت قيمة (21)العبارة رقم و يف الرتتيب السابع  -

و هو أكرب من  71,96%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66
يقوم املسؤولون  يف البنك بتخطيط جيد ومتكامل فيما خيص أداء املهام بني أفراد الفريق  مما  لعبارة ".60%

 األفراد حول هذه العبارة يتجه لإلجيابية.  ". و جند رأييرفع مستوى األداء و خيفف الصراعات
اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة30,58 احملسوبة  Tكانت قيمة(23)العبارة رقم و يف الرتتيب الثامن  -

و هو أكرب من  71,5% و الوزن النسيب هلا هو 0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66
". و  املسؤولني و املوظفني يف اختاذ بعض القرارات هناك مشاركة بنييف البنك الذي تعمل به  لعبارة ".60%

 جند رأي األفراد حول هذه العبارة يتجه لإلجيابية. 
اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة33,03 احملسوبة  Tكانت قيمة (28)العبارة رقم و يف الرتتيب التاسع  -

و هو أكرب من  70,68% و الوزن النسيب هلا هو 0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66
عملية تفويض للموظفني يف اختاذ القرار تكون من أجل بناء وتأهيل املوظفني لتويل هناك لعبارة ". 60%

 األفراد حول هذه العبارة يتجه لإلجيابية. مناصب أعلى بفضل اخلربة املكتسبة". و جند رأي
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اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة32,89 احملسوبة  Tكانت قيمة (29)العبارة رقم و يف الرتتيب العاشر  -
و هو أكرب من  70,4% و الوزن النسيب هلا هو 0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يقوم املسؤولون بإعطاء الصالحيات و تفويض املوظفني الختاذ قرارات فعالة بفضل املعلومات  "لعبارة . 60%
 حول هذه العبارة يتجه لإلجيابية.والبيانات الفعلية لديهم يف بيئة العمل املباشرة". و جند رأي األفراد 

 Tأكرب من قيمةو هي 36,60 احملسوبة  Tكانت قيمة (30)العبارة رقم و يف الرتتيب احلادي عشر  -
و هو  70,12% و الوزن النسيب هلا هو 0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  

يف البنك الذي تعمل فيه مينح الرؤساء بعض السلطة للموظفني ألن لذلك دور مهم  "لعبارة .%60أكرب من 
خالل اختاذ القرار على املستوى التشغيلي يف اإلدارة اجليدة لوقت اإلدارة العامة و جتنب املخاطر من 

 حول هذه العبارة يتجه لإلجيابية.". و جند رأي األفراد للموظفني
اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة31,57 احملسوبة  Tكانت قيمة(31)العبارة رقم و يف الرتتيب الثاين عشر  -

و هو أكرب من  68,48% و الوزن النسيب هلا هو 0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66
يف البنك يتم اعتماد عملية تفويض للموظفني من أجل املساعدة يف إدارة املخاطر التشغيلية  "لعبارة .60%

 األفراد حول هذه العبارة يتجه لإلجيابية.   ". و جند رأياخلاصة باملوظفني

من خالل النتائج اليت يعرضها اجلدول أعاله و حتليل البيانات  جند أّن إجابات أفراد العينة اجتهت يف جمملها إىل 
من خالل  حتسني أداء املوارد البشرية يف البنوكمما بعين أّن أفراد العينة يوافقون على أّن  الرابعاالجيابية على احملور 

يساهم يف رفع األداء على املستوى الشخصي للفرد و هو ما ينعكس على األداء  القيادة الناجحة و متكني املوظفني
 الكلي للبنك.
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 :تحليل عبارات المحور الخامس -5

تحسين أداء الموارد البشرية في البنوك من خالل  الخامس (: جدول النتائج للمحور16-03جدول رقم )
 .تحسين بيئة العمل و دعم االبتكار
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 موافق محايد

 
 

موافق 
بارة بشدة

عــــــــ
الـــــ

 

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
% % % % % 

 3,917 924, 36,21 78,34 000, موافق 4
/ 8 10 35 20 

33 
/ 11,0 13,7 47,9 27,4 

 3,890 936, 35,50 77,8 000, موافق 5
/ 9 9 36 19 

34 
/ 12,3 12,3 49,3 26,0 

 3,506 914, 32,75 70,12 000, موافق 6
1 12 15 39 6 

35 
1,4 16,4 20,5 53,4 8,2 

 3,931 713, 47,07 78,62 000, موافق 3
/ 2 15 42 14 

36 
/ 2,7 20,5 57,5 19,2 

 4,150 757, 46,8 83,0 000, موافق 1
/ 4 4 42 23 

37 
/ 5,5 5,5 57,5 31,5 

 4,054 831, 41,66 81,08 000, موافق 2
1 4 5 43 20 

38 
1,4 5,5 6,8 58,9 27,4 

 3,315 895, 31,625 66,3 000, موافق 8
2 13 20 36 2 

39 
2,7 17,8 27,4 49,3 2,7 

 3,205 927, 29,53 64,1 000, موافق 11
3 14 23 31 2 

40 
4,1 19,2 31,5 42,5 2,7 
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 3,274 989, 28,26 65,48 000, موافق 10
3 14 21 30 5 

41 
4,1 19,2 28,8 41,1 6,8 

 3,315 955, 29,63 66,3 000, موافق 9
3 11 24 30 5 

42 
4,1 15,1 32,9 41,1 6,8 

 3,465 958, 30,89 69,3 000, موافق 7
2 10 21 32 8 

43 
2,7 13,7 28,8 43,8 11,0 

 .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات ال  المصدر:  1,66هي  72و درجة حرية  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة 

و اليت نعرضها فيما  اخلامسلإلجابات على أسئلة احملور نتائج الالذي يعرض  (16-03رقم )من خالل اجلدول 
  بلي :

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 46,8 احملسوبة  Tكانت قيمةو   يف الرتتيب األول (37)جاءت العبارة رقم  -
و هو أكرب من  83,0%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

تعترب الوسائل املتاحة للقيام باملهام عنصرا مهما يف منح  أي اّن أفراد العينة يوافقون على أنه" إجيابية .% 60
  ."األخطاء يف العملالدافع ألداء أحسن و كذلك التقليل من احتمال حدوث 

 Tو هي أكرب من قيمة 41,66احملسوبة  Tو كانت قيمةيف املرتبة الثانية  (38)رقم  تأيت بعدها العبارة -
و هو  81,08%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  

يعتمد البنك على حتديث اآلالت و  على عبارة "  اجيابية لتكون إجابة أفراد العينة.% 60أكرب من 
 ."التجهيزات لتجنب املخاطر التشغيلية املرتبطة بنظم املعلومات و التقليل من حجم خسائرها 

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة78,62 احملسوبة  Tحيث كانت قيمة (36)و يف املرتبة الثالثة العبارة رقم  -
و هو أكرب من  78,62%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يفرض البنك على املوظفني درجة من الرقابة الذاتية  عبارة "وتعكس كذلك موافقة أفراد العينة على . % 60
هبم إىل أداء أحسن و تتبع األخطاء اليت تسبب على أعماهلم من بداية إجنازها إىل غاية تقييمها و هو ما يدفع 

 ."خسائر
 Tو هي أكرب من قيمة36,21 احملسوبة  Tحيث كانت قيمة (33)يف الرتتيب الرابع تأيت العبارة رقم  -

و هو  78,34%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  
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يسعى البنك إىل توفري مناخ داخلي مالئم  على عبارة "ما يعكس إجيابية أفراد العينة  و هو. % 60أكرب من 
 ".من أجل التأثري على أداء املوظفني بشكل مباشر و رفع مستواه

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة35,50 احملسوبة  Tأين كانت قيمة (34) العبارة رقمخامس ترتيب يف  -
و هو أكرب من  77,8%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يعتمد البنك يف حتسني بيئة عمل املوظفني على حتديث اآلالت و التجهيزات اليت تساعد يف  "للعبارة .% 60
 ارة.ة حو العبو اليت تعكس بدورها إجيابية أفراد العين ".تأدية املهام

 Tهي أكرب من قيمةو 32,75 احملسوبة  Tحيث كانت قيمة (35) لعبارة رقمكان ل  الرتتيب السادسو  -
و هو 70,12%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  

بالتجديد املستمر يف املهام يقوم البنك  "أفراد العينة على عبارة  اجيابيةو اليت تعكس بدورها .% 60أكرب من 
اليت يقوم هبا املوظف من أجل زيادة قابليته للعمل و التقليل من امللل و الروتني الذي يؤدي إىل وقوع أخطاء يف 

 األداء ".
اجلدولية   Tهي أكرب من قيمةو   30,89احملسوبة Tحيث كانت قيمة (43)العبارة رقم  ةالسابع املرتبةو يف  -

و هو أكرب من  69,3%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66
اعتماد البنك على دعم االبتكار لدى املوظفني يساهم يف إدارة املخاطر التشغيلية اخلاصة  لعبارة ".% 60

 لإلجيابية.ول هذه العبارة يتجه ". و جند رأي األفراد حباملوارد البشرية
اجلدولية   Tهي أكرب من قيمةو   31,62احملسوبة Tحيث كانت قيمةيف الرتتيب الثامن ( 39)العبارة رقم و  -

و هو أكرب من  66,3%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66
على خمتلف املستويات مع حتديد  يهتم البنك بتدعيم األفكار املبتكرة من طرف  موظفيه لعبارة ".% 60

 ول هذه العبارة يتجه لإلجيابية.". و جند رأي األفراد حنسب اخلطأ املتاحة
اجلدولية   Tهي أكرب من قيمةو   29,63احملسوبة Tحيث كانت قيمة (42)العبارة رقم و يف الرتتيب التاسع  -

و هو أكرب من  66,3%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66
يعتمد البنك الذي تعمل فيه على دعم االبتكار من أجل  لعبارة "يتجه رأي األفراد لإلجيابية  حيث .% 60

 ".  استقطاب املوظفني املبدعني وبالتايل احلصول على كفاءات عالية لتحقيق األهداف
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اجلدولية   Tهي أكرب من قيمةو  28,26احملسوبة  Tحيث كانت قيمة(41)العبارة رقم و يف الرتتيب العاشر  -
و هو أكرب من  65,48%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يساهم يف إنشاء الثقة  تَ َقبُّل البنك للمبدعني و املبتكرين "لعبارة يتجه رأي األفراد لإلجيابية  حيث .% 60
 ." املتبادلة مما ينعكس إجيابا على مستوى األداء وحتقيق األهداف اخلاصة و العامة

 Tهي أكرب من قيمةو  29,53احملسوبة  Tحيث كانت قيمة(40)العبارة رقم و يف الرتتيب احلادي عشر  -
و هو  64,1%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  

يقوم البنك بدعم االبتكار لدى موظفيه من أجل  "لعبارة  يتجه رأي األفراد لإلجيابية حيث .% 60أكرب من 
 ". حاجته الشخصيةحتسني أدائه و ذلك مبنحه احلرية يف طريقة تأدية مهامه بشكل كفء ويشبع 

من خالل النتائج اليت يعرضها اجلدول أعاله و حتليل البيانات  جند أّن إجابات أفراد العينة اجتهت يف جمملها إىل 
حتسني أداء املوارد البشرية يف البنوك من خالل مما بعين أّن أفراد العينة يوافقون على أّن  اخلامساالجيابية على احملور 

يساهم يف رفع األداء على املستوى الشخصي للفرد و هو ما ينعكس على األداء  و دعم االبتكارحتسني بيئة العمل 
 الكلي للبنك.
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 :تحليل عبارات المحور السادس -6

 .في البنوك(: جدول النتائج للمحور السادس المخاطر التشغيلية 17-03جدول رقم )

ا
يب

لترت
 

ؤال
لس

ام ل
 الع

جاه
االت

 

اللة
الد

وى 
مست

 

وزن
ال

 
سبي

الن
%

 

مة 
Tقي

 

اف
حر

االن
 

سط
متو

 ال

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد

 
 

موافق 
بارة بشدة

عــــــــ
 الـــــ

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
% % % % % 

 3,821 769, 42,41 76,42 000, موافق 5
/ 6 11 46 10 

44 
/ 8,2 15,1 63,0 13,7 

 3,767 773, 41,62 75,34 000, موافق 8
1 4 14 46 8 

45 
1,4 5,5 19,2 63,0 11,0 

 3,739 850, 37,57 74,78 000, موافق 9
1 5 17 39 11 

46 
1,4 6,8 23,3 53,4 15,1 

 3,246 968, 28,63 64,92 000, موافق 11
1 17 25 23 7 

47 
1,4 23,3 34,2 31,5 9,6 

 3,260 897, 31,02 65,2 000, موافق 10
4 8 28 31 2 

48 
5,5 11,0 38,4 42,5 2,7 

 3,794 781, 41,51 75,88 000, موافق 7
1 3 16 43 10 

49 
1,4 4,1 21,9 58,9 13,7 

 4,013 697, 49,19 80,26 000, موافق 1
/ 3 8 47 15 

50 
/ 4,1 11,0 64,4 20,5 

 3,808 775, 41,95 76,16 000, موافق 6
1 5 9 50 8 

51 
1,4 6,8 12,3 68,5 11,0 

 3,904 852, 39,12 78,08 000, موافق 4
2 4 6 48 13 

52 
2,7 5,5 8,2 65,8 17,8 
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 3,945 761, 44,25 78,9 000, موافق 3
1 3 8 48 13 

53 
1,4 4,1 11,0 65,8 17,8 

 3,945 664, 50,73 78,9 000, موافق 2
/ 2 12 47 12 

54 
/ 2,7 16,4 64,4 16,4 

 .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات ال  المصدر:  1,66هي  72و درجة حرية  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة 

 و الوزن النسيب و غريها من النتائج الذي يعرض التكرار و النسب املئوية( 17-03)من خالل اجلدول رقم 
  ما يلي: النتائجهذه لإلجابات على أسئلة احملور السادس نرى من خالل 

 Tو هي أكرب من قيمة 49,19 احملسوبة  Tكانت قيمةو   في الرتتيب األولفي (50)جاءت العبارة رقم  -
و هو أكرب 80,26%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66اجلدولية  

يقوم البنك بتطوير اإلطارات املسؤولة عن إدارة املخاطر   أنه"أي اّن أفراد العينة يوافقون على  إجيابية .% 60من 
 . " إجيابيةككل و املخاطر التشغيلية بشكل خاص

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة 50,73 احملسوبة  Tكانت قيمةيف املرتبة الثانية   (54)رقم  العبارةتأيت بعدها  -
 60و هو أكرب من  78,9%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

مالية ملواجهة اخلسائر الناجتة عن يقوم البنك بوضع خمصصات  على عبارة "  اجيابية لتكون إجابة أفراد العينة.%
 ".املخاطر التشغيلية اليت يتعرض هلا

  1,66اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة44,25 احملسوبة  Tكانت قيمة(53)و يف املرتبة الثالثة العبارة رقم  -
 .% 60و هو أكرب من  78,9%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة 

لدى البنك خطط للطوارئ لضمان استمرارية قدرهتا على العمل و لتقليل اخلسائر عند مواجهة أي خلل  لعبارة "
 وتعكس كذلك موافقة أفراد العينة حول هذه العبارة. ".يف العمل 

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة39,12 احملسوبة  Tكانت قيمة(52)و يف الرتتيب الرابع تأيت العبارة رقم  -
 60و هو أكرب من  78,08%و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

يهتم املسؤولون بفصل املهام و املسؤوليات بني اجلهات اليت تنفذ  على عبارة "و تعكس رأي باملوافقة .  %
 ". العمليات و اجلهات الرقابية عليها
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اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة42,41 احملسوبة  Tقيمةأين كانت  (44) العبارة رقمو يف الرتتيب اخلامس  -
 60و هو أكرب من % 4276,و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

األجهزة أو  يواجه البنك خسائر حمتملة نتيجة فشل" ة حول العبارةو اليت تعكس بدورها إجيابية أفراد العين. %
  ". عدم توّفر الوسائل الالزمة لتأدية املعامالت لفرتة معينة

  1,66اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة41,95 احملسوبة  Tقيمةأين كانت  (51) الرتتيب السادس العبارة رقم -
. % 60و هو أكرب من % 76,16و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة 

يسمح البنك بتدفق املعلومات و التنسيق بني كل من إدارة  "و اليت تعكس بدورها رأي أفراد العينة على عبارة 
 ".حيث اجتهت اىل االجيابية.املوارد البشرية واهليئات اخلاصة بإدارة املخاطر إلدارة املخاطر املتعلقة باملوارد البشرية 

  1,66اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة41,51 احملسوبة  Tقيمةكانت (49)العبارة رقم و يف الرتتيب السابع  -
. % 60و هو أكرب من % 75,88و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة 

تقوم إدارة البنك بوضع سياسات واسرتاتيجيات متس خمتلف املستويات العمل و تطّورها بشكل دوري  لعبارة "
 ". و جند رأي األفراد حول هذه العبارة يتجه لإلجيابية.   مبواكبة التغريات ملواجهة  املخاطر التشغيليةيسمح 

  1,66اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة41,62 احملسوبة  Tقيمةكانت  (45)العبارة رقم و يف الرتتيب الثامن  -
. % 60و هو أكرب من % 75,34و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة 

يواجه البنك خماطر ناجتة عن جتاوز اإلجراءات و أخطاء يف التسويات و  لعبارة " و جند رأي األفراد يتجه لإلجيابية
 ".خمتلف العمليات يقوم هبا املوظفني 

  1,66اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة37,57 احملسوبة  Tقيمةكانت (46)العبارة رقم و يف الرتتيب التاسع  -
. % 60و هو أكرب من % 74,78و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة 

". كفاءة املوظفني، حبدوث أخطاء وضعف يف أداء املهام  يواجه البنك خسائر متفاوتة اخلطورة بسبب عدم"لعبارة 
 و جند رأي األفراد حول هذه العبارة يتجه لإلجيابية.

اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة31,02 احملسوبة  Tقيمةكانت  (48)العبارة رقم و يف الرتتيب العاشر  -
 60و هو أكرب من % 65,2و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

". و جند رأي  هناك عمليات احتيال تعّرض هلا البنك من أطراف خارجية مما سبب له خسائر "لعبارة . %
 .  ةجيابيلإلاألفراد حول هذه العبارة يتجه 
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اجلدولية   Tو هي أكرب من قيمة28,63 احملسوبة  Tقيمة (47)العبارة رقم و يف الرتتيب احلادي عشر  -
و هو أكرب من % 64,92و الوزن النسيب هلا هو  0,05أقل من  0,000كما أّن مستوى الداللة   1,66

ملهامهم و هو ما يعرض هناك يف البنك صراع و تضارب يف املصاحل يؤثر على أداء املوظفني "لعبارة   % 60
 .  جيابية". و جند رأي األفراد حول هذه العبارة يتجه لإل البنك للخسائر

من خالل النتائج اليت يعرضها اجلدول أعاله و حتليل البيانات  جند أّن إجابات أفراد العينة اجتهت يف جمملها إىل 
اليت كانت حمل الدراسة تواجه جمموعة من  البنوكمما بعين أّن أفراد العينة يوافقون على أّن  سادساالجيابية على احملور ال

 و هو ما ينعكس على األداء الكلي للبنك.اخلاطر التشغيلية املختلفة اليت من شأهنا التأثري على أداء األفراد 

  .الدراسة المطلب الثاني: اختبار فرضيات 

يف هذا املطلب سنقوم باختبار فرضيات الدراسة فيم خيص أثر حتسني أداء املوارد البشرية على التقليل من املخاطر 
كما سنتحقق من فرضية وجود التشغيلية يف البنوك حمل الدراسة، ذلك باستعمال معادلة االحندار اخلطي البسيط.  

س، العمر، املؤهل العلمي، و األقدمية املهنية بأثر حتسني أداء تعود إىل كل من متغري اجلنعالقة للمتغريات الوظيفية 
للعينات املستقلة ،و حتليل التباين. و بداية  T، وذلك باستعمال اختبار يليةاملوارد البشرية على تقليل املخاطر التشغ

 قمنا باختبار التوزيع الطبيعي.

 .ختبار التوزيع الطبيعي لالستبيانإ أوال:

 سمرنوف( -(:اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف18-03جدول رقم)

 محاور االستبيان
Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Sigمستوى المعنوية  Zقيمة  عدد العبارات
73 1,294 ,070 

 SPSSرنامج ب رجاتعلى خم بناء من إعداد الطالبة المصدر:

مما يعين أّن البيانات تتبع التوزيع  sig>0.05 لالستبيان ككلنالحظ من اجلدول أعاله أن مستوى املعنوية 
 الطبيعي، بالتايل ميكن استخدام االختبارات املعلمية.
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 .اختبار فرضيات الدراسة ثانيا:
 اختبار الفرضية األولى: -1
لتحسني أداء املوارد  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذاتال  :Hoالفرضية الصفرية  -

 البشرية بتقييم أدائها يف التقليل من املخاطر التشغيلية.
لتحسني أداء املوارد  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذات:  H¹الفرضية البديلة -

 البشرية بتقييم أدائها يف التقليل من املخاطر التشغيلية.

 .للمحور األول (: جدول االرتباط الخطي19 -03جدول)

 Rمعامل االرتباط   النموذج
 Rمعامل التحديد 
Square 

 0,203 0,451 / السادساحملور األول
 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر:  

 ،R Square ومعامل التحديد مربع قيمة م عامل االرت باط Rنتيجة حساب معامل االرتباط  اجلدول السابق يبني
وإن  0,451األداء من خالل تقييم األداء و التقليل من املخاطر التشغيلية هو ومعامل االرتباط اخلطي بني حتسني

 .%20.3اطر التشغيلية ( هيالتقليل من املخ (مدى الدقة يف تقدير املتغري التابع 

 .للمحور األول (: جدول تحليل تباين خط االنحدار20 -03جدول)

مجموع  النموذج
 المربعات

 الداللةمستوى  F معدل المربعات

 3,121 / السادساحملور األول
12,215 
15,335 

3,121 
0,172 

18,139 
 

,000 

 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

خط االحندار ال "يدرس مدى مالئمة خط احندار البيانات وفرضيته الصفرية اليت تنص على  (21-03رقم ) اجلدول
 :ويبني اجلدول السابق التايل  "يالئم البيانات املعطاة
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 15.335وجمموع املربعات الكلي  12.215وجمموع مربعات البواقي هو   3,121جمموع مربعات االحندار -
 ت ذكر أن 71ودرج ة حرية الب واقي 1هي  df (Degree of freedom)درجة حرية االحندار  -

df = n ‐ 1. 
 .0.172البواقي هو ومعدل مربعات  3.121معدل مربعات االحندار هو  -
 .18.139 هو  F قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار -
 التايل فإن خطبفنرفضها، و  05 .0أقل من مستوى داللة الفرضية الصفرية 000.مستوى داللة االختبار  -

 .االحندار يالئم البيانات

 .للمحور األول (: جدول المعامالت21 -03جدول)

مقطع و ميل  النموذج
 االنحدار خط

T مستوى الداللة 
Sig 

 2,739 / السادساحملور األول
,2620 

11,308 
4,259 

,000 

 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

الفرضيات املتعلقة مبيل ، باإلضافة أنه جييب على هلا قيم امليل ومقطع خط االحندارعدة نتائج أو  اجلدول و يبني
 .االحندار ومقطع خط

و ميل خط  Y=a + bxمن معادلة اخلط املستقيم   a الذي ميثل حرف 2.739حيث مقطع خط االحندار 
وبذلك تصبح  ،)حتسني األداء من خالل تقييم األداء(بالنسبة للمتغري املستقل  0.262يف اجلدول هو  bاالحندار 

هي املتغري  Xو   هي املتغري التابع Yيث حY=2.739+0.262X معادلة خط االحندار للمتغري املستقل   
 .املستقل

 .11.308مقطع خط االحندار  و 4.259على فرضيات ميل خط االحندار للمتغري املستقل  tنتيجة اختبار 
مرفوضة و نقبل الفرضية    Ho و عليه فإّن فرضية العدم .0.05و هي أقل من   Sig=0.000 .وجند قيمة

لتحسين أداء الموارد البشرية  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ذاتتوجد عالقة و هي   H¹البديلة 
 .بتقييم أدائها في التقليل من المخاطر التشغيلية
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 الفرضية الثانية :اختبار  -2
لتحسني األداء من   0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذاتال : Hoالفرضية الصفرية  -

 من املخاطر التشغيلية.خالل التدريب و التقليل 
لتحسني األداء من   0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذات:  H¹ الفرضية البديلة -

 خالل التدريب و التقليل من املخاطر التشغيلية.

 .للمحور الثاني (: االرتباط الخطي22 -03جدول)

 Rمعامل االرتباط   النموذج
 Rمعامل التحديد 
Square 

 0880, 2960, الثاين/ السادساحملور 
 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

، R Square ومعامل التحديد مربع قيمة م عامل االرت باط Rنتيجة حساب معامل االرتباط  اجلدول أعاله يبني
وإن مدى  2960,التشغيلية هوومعامل االرتباط اخلطي بني حتسني األداء من خالل التدريب و التقليل من املخاطر 

 .%8.8 التقليل من املخاطر التشغيلية ( هي (الدقة يف تقدير املتغري التابع 

 .الثانيللمحور  (: جدول تحليل تباين خط االنحدار23 -03جدول)

مجموع  النموذج
 المربعات

 مستوى الداللة F معّدل المربعات

 1,345 / السادسالثايناحملور 
13,990 
15,335 

1,345 
,1970 

6,829 ,011 

 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

خط االحندار ال "مدى مالئمة خط احندار البيانات وفرضيته الصفرية اليت تنص على  اجلدول املبنّي يف األعلى يدرس
 :ويبني اجلدول السابق التايل  "يالئم البيانات املعطاة
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 15.335وجمموع املربعات الكلي  13.990وجمموع مربعات البواقي هو   1.345جمموع مربعات االحندار -
 ت ذكر أن 71ودرج ة حرية الب واقي 1هي  df (Degree of freedom )درجة حرية االحندار  -

df = n ‐ 1. 
 .0.197ومعدل مربعات البواقي هو  1.345معدل مربعات االحندار هو  -
 .6.829 هو قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار  -
 التايل فإن خطبو ، فنرفضها 0,05ة من مستوى داللة الفرضية الصفري أقل0.011مستوى داللة االختبار  -

 .االحندار يالئم البيانات

 .للمحور الثاني (: جدول المعامالت24 -03جدول)

مقطع و ميل  النموذج
 خط االنحدار

T مستوى الداللة 
Sig 

 2,788 / السادسالثايناحملور 
,238 

7,502 
2,613 

,011 

 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

الفرضيات املتعلقة مبيل ، باإلضافة أنه جييب على هلا قيم امليل ومقطع خط االحندارنتائج أو  اجلدول و يبني عدة
 .االحندار ومقطع خط

و ميل خط  Y=a + bxمعادلة اخلط املستقيم  من  a الذي ميثل حرف 2.788حيث مقطع خط االحندار 
وبذلك تصبح  ،)التدريبحتسني األداء من خالل (بالنسبة للمتغري املستقل  0.238يف اجلدول هو  bاالحندار 

هي املتغري  Xهي املتغري التابع و  Yيث حY=2.788+0.238X ة خط االحندار للمتغري املستقل  معادل
 .املستقل

 .7.502ومقطع خط االحندار  2.613على فرضيات ميل خط االحندار للمتغري املستقل  tنتيجة اختبار 
مرفوضة و نقبل الفرضية    Ho و عليه فإّن فرضية العدم 0.05و هي أقل من   Sig=0.011  وجند قيمة

لتحسين األداء من خالل   0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذاتوهي .  H¹البديلة 
 .لتدريب و التقليل من المخاطر التشغيليةا
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 الفرضية الثالثة : اختبار  -3
لتحسني األداء   0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذاتال  :Hoالفرضية الصفرية  -

 باتباع التحفيز و التقليل من املخاطر التشغيلية.
لتحسني األداء باتباع   0.05مستوى معنوية داللة إحصائية عند  توجد عالقة ذات:  H¹ الفرضية البديلة -

 التحفيز و التقليل من املخاطر التشغيلية.

 للمحور الثالث (: االرتباط الخطي25 -03جدول)

 Rمعامل االرتباط   النموذج
 Rمعامل التحديد 
Square 

 0550, 2330, الثالث/ السادس احملور
 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

 ،R Squareومعامل التحديد مربع قيمة م عامل االرت باط ، Rنتيجة حساب معامل االرتباط  اجلدول يبني
وإن مدى   0.233و التقليل من املخاطر التشغيلية هو التحفيز لط اخلطي بني حتسني األداء من خالومعامل االرتبا

 .%5.5التقليل من املخاطر التشغيلية ( هي (الدقة يف تقدير املتغري التابع 

 ..للمحور الثالث (: جدول تحليل تباين خط االنحدار26 -03جدول)

مجموع  النموذج
 المربعات

 مستوى الداللة F معّدل المربعات

 0,836 الثالث / السادس احملور
14,499 
15,335 

,8360 
,2040 

4,093 ,047 

 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

خط االحندار ال "مدى مالئمة خط احندار البيانات وفرضيته الصفرية اليت تنص على  املوضح أعاله اجلدول يدرس
 :ويبني اجلدول السابق التايل  "يالئم البيانات املعطاة
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 .15.335وجمموع املربعات الكلي  14.499وجمموع مربعات البواقي هو  0.836جمموع مربعات االحندار  -
 ت ذكر أن 71ودرج ة حرية الب واقي 1هي df (Degree of freedom )درجة حرية االحندار  -

df = n ‐ 1. 
 .0.204ومعدل مربعات البواقي هو  0.836معدل مربعات االحندار هو  -
 .4.093 قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار هو  -
 والتايل فإن خط، فنرفضها 0.05أقل من مستوى داللة الفرضية الصفرية 0.047مستوى داللة االختبار  -

 .االحندار يالئم البيانات

 .للمحور الثالث (: جدول المعامالت27 -03جدول)

مقطع و ميل  النموذج
 خط االنحدار

t مستوى الداللة 
Sig 

 3,385 الثالث / السادس احملور
,1150 

18,016 
2,023 

,047 

 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

، باإلضافة أنه جييب على الفرضيات املتعلقة مبيل هلا قيم امليل ومقطع خط االحندارعدة نتائج أو  اجلدول و يبني
 .ومقطع خط االحندار 

و ميل خط  Y=a + bxمن معادلة اخلط املستقيم   a لذي ميثل حرفا 3.385حيث مقطع خط االحندار 
وبذلك تصبح  ،)التحفيزحتسني األداء من خالل (بالنسبة للمتغري املستقل  0.115يف اجلدول هو  bاالحندار 

هي املتغري  Xهي املتغري التابع و  Yيث حY=3.385+0.115X معادلة خط االحندار للمتغري املستقل   
 .املستقل

 .18.016مقطع خط االحندار  و 2.023االحندار للمتغري املستقل  على فرضيات ميل خطtنتيجة اختبار 
مرفوضة و نقبل الفرضية    Ho و عليه فإّن فرضية العدم 0.05و هي أقل من   Sig=0.047  وجند قيمة 

لتحسين األداء باتباع   0.05إحصائية عند مستوى معنوية  داللة توجد عالقة ذاتو هي .  H¹البديلة 
 التحفيز و التقليل من المخاطر التشغيلية.
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 الفرضية الرابعة: اختبار  -4
لتحسني األداء من  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذاتال : Hoالفرضية الصفرية  -

 التقليل من املخاطر التشغيلية.خالل القيادة الناجحة و  سياسة متكني العاملني و 
لتحسني األداء من  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذات:  H¹ الفرضية البديلة -

 خالل القيادة الناجحة و  سياسة متكني العاملني و التقليل من املخاطر التشغيلية.

 .للمحور الرابع (: االرتباط الخطي28 -03جدول)

 Rاالرتباط  معامل  النموذج
 Rمعامل التحديد 
Square 

 1680, 4090, الثالث/ السادس احملور
 . SPSSالطالبة بناء على خمرجات من إعداد المصدر: 

 R Square ومعامل التحديد مربع قيمة م عامل االرت باطRنتيجة حساب معامل االرتباط  هذا اجلدول يبني
و التقليل من املخاطر خالل القيادة الناجحة و  سياسة متكني العاملني من ومعامل االرتباط اخلطي بني حتسني األداء 

 .%16.8التقليل من املخاطر التشغيلية ( هي  (وإن مدى الدقة يف تقدير املتغري التابع   0.409التشغيلية هو 

 .للمحور الرابع (: جدول تحليل تباين خط االنحدار29 -03جدول)

مجموع  النموذج
 المربعات

 مستوى الداللة F المربعاتمعّدل 

 2,571 الثالث / السادس احملور
12,764 
15,335 

2,571 
,1800 

14,3 ,000 

 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 
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 "خط االحندار ال يالئم البيانات املعطاة"يدرس مدى مالئمة خط احندار البيانات وفرضيته الصفرية اليت تنص على 
 :ويبني اجلدول السابق التايل 

 15.335وجمموع املربعات الكلي  12.764وجمموع مربعات البواقي هو  2.571جمموع مربعات االحندار  -
 ت ذكر أن 71ودرج ة حرية الب واقي 1هي  df (Degree of freedom)درجة حرية االحندار  -

df = n ‐ 1. 
 .0.180البواقي هو ومعدل مربعات  2.571معدل مربعات االحندار هو  -
 .14.3 قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار هو  -
 فنرفضها ، والتايل فإن خط 0.05أقل من مستوى داللة الفرضية الصفرية   0.000مستوى داللة االختبار  -

 .االحندار يالئم البيانات

 .للمحور الرابع (: جدول المعامالت30 -03جدول)

مقطع و ميل  النموذج
 االنحدار خط

t مستوى الداللة 
Sig 

 2,635 الثالث / السادس احملور
,3040 

8,815 
3,781 

,000 

 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

باإلضافة أنه جييب على الفرضيات املتعلقة مبيل  يبني عدة نتائج أوهلا قيم امليل ومقطع خط االحندار ، هذا اجلدول و
 .ومقطع خط االحندار 

و ميل خط  Y=a + bxمن معادلة اخلط املستقيم   a الذي ميثل حرف 2.635حيث مقطع خط االحندار 
حتسني األداء من خالل القيادة الناجحة و سياسة (بالنسبة للمتغري املستقل  0.304يف اجلدول هو  bاالحندار 

هي املتغري  Yيث حY=2.635+0.304X وبذلك تصبح معادلة خط االحندار للمتغري املستقل    ،)كنيالتم
 .هي املتغري املستقل Xالتابع و 

 .8.815مقطع خط االحندار  و 3.781على فرضيات ميل خط االحندار للمتغري املستقل tنتيجة اختبار 
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مرفوضة و نقبل الفرضية    Ho فإّن فرضية العدمو عليه  0.05و هي أقل من   Sig=0.000  وجند قيمة 
لتحسين األداء من خالل  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذات و هي . H¹البديلة 

 القيادة الناجحة و  سياسة تمكين العاملين و التقليل من المخاطر التشغيلية

 الفرضية الخامسة: اختبار  -5
لتحسني األداء عن  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذاتال : Hoالفرضية الصفرية  -

 طريق دعم االبتكار لدى املوظفني و حتسني  بيئة العمل يف التقليل من املخاطر التشغيلية.
لتحسني األداء عن  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذات:  H¹ الفرضية البديلة -

 االبتكار لدى املوظفني و حتسني  بيئة العمل يف التقليل من املخاطر التشغيلية.طريق دعم 

 .االرتباط الخطي للمحور الخامس(: 31 -03جدول)

 Rمعامل االرتباط   النموذج
 Rمعامل التحديد 
Square 

 2860, 5350, الثالث/ السادس احملور
 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

ومعامل االرتباط  R Squareومعامل التحديد مربع قيمة م عامل االرت باط Rيبني نتيجة حساب معامل االرتباط 
وإن مدى الدقة يف تقدير   0.535اخلطي بني حتسني األداء من خالل التدريب و التقليل من املخاطر التشغيلية هو 

 .%28.6التقليل من املخاطر التشغيلية ( هي  (املتغري التابع 

 .للمحور الخامس (: جدول تحليل تباين خط االنحدار32 -03جدول)

مجموع  النموذج
 المربعات

 مستوى الداللة F معّدل المربعات

 4,390 الثالث / السادس احملور
10,946 
15,335 

4,390 
,154 

28,474 ,000 

 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 
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خط االحندار ال "مدى مالئمة خط احندار البيانات وفرضيته الصفرية اليت تنص على  33-03 اجلدوليدرس  و
 :ويبني اجلدول السابق التايل  "يالئم البيانات املعطاة

 .15.335املربعات الكلي وجمموع  10.946وجمموع مربعات البواقي هو  4.39جمموع مربعات االحندار  -
 ت ذكر أن 71ودرج ة حرية الب واقي 1هي df (Degree of freedom )درجة حرية االحندار  -

df = n ‐ 1. 
 .0.154ومعدل مربعات البواقي هو   4.39معدل مربعات االحندار هو  -
 .28.474 قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار هو  -
 فنرفضها ، والتايل فإن خط 0.05ل من مستوى داللة الفرضية الصفرية أق  0.000مستوى داللة االختبار  -

 .االحندار يالئم البيانات

 .للمحور الخامس (: جدول المعامالت33 -03جدول)

مقطع و ميل  النموذج
 خط االنحدار

t مستوى الداللة 
Sig 

 2,363 الثالث / السادس احملور
,3810 

8,951 
5,336 

,000 

 . SPSSمن إعداد الطالبة بناء على خمرجات المصدر: 

وهو يبني عدة نتائج أوهلا قيم امليل ومقطع خط االحندار ، باإلضافة أنه جييب على الفرضيات املتعلقة مبيل ومقطع 
 .خط االحندار 

و ميل خط  Y=a + bxمن معادلة اخلط املستقيم   a الذي ميثل حرف 2.363حيث مقطع خط االحندار 
حتسني األداء من خالل دعم االبتكار لدى املوظفني و (بالنسبة للمتغري املستقل  0.381يف اجلدول هو  bاالحندار 

 Yيث حY=2.363+0.381X وبذلك تصبح معادلة خط االحندار للمتغري املستقل    ،)حتسني  بيئة العمل 
 .هي املتغري املستقل Xهي املتغري التابع و 

 .8.951مقطع خط االحندار  و  5.336خط االحندار للمتغري املستقل على فرضيات ميل tنتيجة اختبار 
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مرفوضة و نقبل الفرضية    Ho و عليه فإّن فرضية العدم 0.05و هي أقل من   Sig=0.000  وجند قيمة 
لتحسين األداء عن طريق  0.05إحصائية عند مستوى معنوية  داللة توجد عالقة ذاتو هي  . H¹البديلة 

 دعم االبتكار لدى الموظفين و تحسين  بيئة العمل في التقليل من المخاطر التشغيلية.

 ختبار الفرضية السادسة:إ -6
بني إجابات أفراد  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ذات فروقتوجد ال : Hoالفرضية الصفرية  -

العينة حمل الدراسة تعود إىل كل من متغري اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، و األقدمية املهنية بالنسبة حملاور 
 حتسني أداء املوارد البشرية على تقليل املخاطر التشغيلية.االستبيان اخلمسة اخلاصة بأثر 

بني إجابات أفراد العينة  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ذات فروقتوجد :  H¹ الفرضية البديلة -
حمل الدراسة تعود إىل كل من متغري اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، و األقدمية املهنية بالنسبة حملاور االستبيان 

 لية.اخلمسة اخلاصة بأثر حتسني أداء املوارد البشرية على تقليل املخاطر التشغي
  :بني إجابات  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ذات فروقتوجد ال الفرضية الفرعية األولى

أفراد العينة حمل الدراسة تعود إىل متغري اجلنس بالنسبة حملاور االستبيان اخلمسة اخلاصة بأثر حتسني أداء 
 املوارد البشرية على تقليل املخاطر التشغيلية. 
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 .للعينات المستقلة تعود لمتغير الجنس T(: اختبار 34-03رقم)الجدول 

مستوى  
 المعنوية

 قيمة
T 

 المتوسط الحسابي
 المحاور

 ذكر أنثى
 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل عملية تقييم األداء 3,9 3,73 779, 627,
 .البنك من خالل التدريبحتسني أداء املوارد البشرية يف  4,03 4,05 106,- 355,
 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل  التحفيز 3,24 2,99 997, 694,

,274 -,808 3,77 3,63 
حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل القيادة الناجحة و 

 .متكني املوظفني

,112 -,512 3,7 3,61 
من خالل حتسني بيئة العمل و حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك 

 .دعم االبتكار
 املخاطر التشغيلية  يف البنك 3,78 3,65 1,040 685,

و درجة  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة 
 .61,6هي  72حرية 

 SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

كما   1,66هي أقل من القيمة اجلدولية  احملاور الستة لكل حمور من T ( يتبني أّن قيم35-03) من خالل اجلدول
ال و اليت تقول أنه  Hoمما يعين قبول الفرضية الصفرية  0,05 من أكرب دائما كان  حمورلكل  أن مستوى الداللة

بني إجابات أفراد العينة حمل الدراسة تعود إىل متغري  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذات
 نس بالنسبة حملاور االستبيان اخلمسة اخلاصة بأثر حتسني أداء املوارد البشرية على تقليل املخاطر التشغيلية.اجل

  :بني إجابات أفراد  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ذات فروقتوجد ال الفرضية الفرعية الثانية
الستة اخلاصة بأثر حتسني أداء املوارد البشرية على التقليل من بالنسبة حملاور  العمرالعينة حمل الدراسة تعود إىل متغري 

 املخاطر التشغيلية يف البنوك حمل الدراسة. 

 One Way) ادياختبار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية السادسة مت استخدام اختبار تليل التباين األح من أجل
F Anova) الصفرية ، حيث نقبل الفرضيةHo  إذا كانت قيمةF  احملسوبة أقل من قيمةF  اجلدولية و كان
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اجلدولية و كان مستوى املعنوية  Fاحملسوبة أكرب من قيمة  Fأما إذا كانت قيمة  0,05مستوى املعنوية أكرب من 
 . H¹فإننا نقبل الفرضية البديلة  0,05أقل من 

 .يعود لمتغير العمر F(: تحليل التباين األحادي 35-03الجدول رقم)

مستوى  
 المعنوية

 قيمة
F 

 المحاور

 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل عملية تقييم األداء 3,649 017,
 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل التدريب 2,234 092,
 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل  التحفيز 4,214 009,
 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل القيادة الناجحة و متكني املوظفني 1,024 387,
 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل حتسني بيئة العمل و دعم االبتكار 515, 673,
 .املخاطر التشغيلية  يف البنك 1,536 213,

و درجة  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  Fقيمة 
 .2,75( هي  69،  3حرية )

 SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  المصدر:

احملسوبة  Fمن احملاور الثاين، الرابع، اخلامس و السادس كانت قيمة ( يتبني أنّه لكل 36-03ن خالل اجلدول )م
مما يعين قبول  0,05كما كانت قيمة املعنوية هلذه احملاور أكرب من   2,75اجلدولية اليت تساوي  Fأقل من قيمة 

بني  0,05الفرضية العدمية هلذه احملاور و اليت حمتواها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  
أي تلك الستبيان لالثاين، الرابع، اخلامس و السادس إجابات أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري العمر للمحاور 

القيادة الناجحة و متكني املوظفني و حتسني بيئة حتسني أداء املوارد البشرية من خالل كل من التدريب، املتعلقة  بأثر 
 العمل و دعم االبتكار على التقليل من املخاطر التشغيلية يف البنوك حمل الدراسة.

كما    2,75اجلدولية اليت تساوي  F احملسوبة أكرب من قيمة Fقيمة أما بالنسبة للمحاور األول و الثالث فقد كانت 
مما يعين قبول الفرضية البديلة هلذه احملاور و اليت تقول أنه توجد فروق  0,05كانت قيمة املعنوية هلذه احملاور أقل من 

مر و احملاور بني إجابات أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري الع 0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  
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على التقليل من املخاطر التشغيلية حتسني أداء املوارد البشرية من خالل عملية تقييم األداء و التحفيز املتعلقة  بأثر 
 يف البنوك حمل الدراسة.

  :بني إجابات أفراد  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ذات فروقتوجد ال الفرضية الفرعية الثالثة
العينة حمل الدراسة تعود إىل متغري املؤهل العلمي بالنسبة حملاور االستبيان الستة اخلاصة بأثر حتسني أداء املوارد 

 البشرية على التقليل من املخاطر التشغيلية يف البنوك حمل الدراسة. 

 One Way) ة للفرضية السادسة مت استخدام اختبار تليل التباين األحادية الثالثاختبار الفرضية الفرعيمن أجل 
F Anova) الصفرية ، حيث نقبل الفرضيةHo  إذا كانت قيمةF  احملسوبة أقل من قيمةF  اجلدولية و كان

اجلدولية و كان مستوى املعنوية  Fاحملسوبة أكرب من قيمة  Fأما إذا كانت قيمة  0,05مستوى املعنوية أكرب من 
 . H¹فإننا نقبل الفرضية البديلة  0,05أقل من 

 .المؤهل العلمييعود لمتغير  F(: تحليل التباين األحادي 36-03الجدول رقم)

مستوى  
 المعنوية

 قيمة
F 

 المحاور

 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل عملية تقييم األداء 6,081 004,
 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل التدريب 1,96 149,
 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل  التحفيز 9,253 000,
 .حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل القيادة الناجحة و متكني املوظفني 5,547 006,
 .ة يف البنك من خالل حتسني بيئة العمل و دعم االبتكارحتسني أداء املوارد البشري 2,936 060,
 .املخاطر التشغيلية  يف البنك 860, 427,

و  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  Fقيمة 
 .2,75( هي  69،  3درجة حرية )

 SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

احملسوبة أقل من  Fمن احملاور الثاين، اخلامس و السادس كانت قيمة ( يتبني أنّه لكل 37-03من خالل اجلدول )
مما يعين قبول الفرضية  0,05كما كانت قيمة املعنوية هلذه احملاور أكرب من   2,75اجلدولية اليت تساوي  Fقيمة 

بني إجابات  0,05العدمية هلذه احملاور و اليت حمتواها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  
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أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري املؤهل العلمي للمحاور الثاين، اخلامس و السادس لالستبيان أي تلك املتعلقة  بأثر 
و حتسني بيئة العمل و دعم االبتكار على التقليل من املخاطر حتسني أداء املوارد البشرية من خالل كل من التدريب، 

 لدراسة.التشغيلية يف البنوك حمل ا

اجلدولية اليت تساوي  F احملسوبة أكرب من قيمة Fقيمة أما بالنسبة للمحاور األول، الثالث و الرابع فقد كانت 
مما يعين قبول الفرضية البديلة هلذه احملاور و اليت تقول أنه  0,05كما كانت قيمة املعنوية هلذه احملاور أقل من   2,75

بني إجابات أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري املؤهل  0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  
من خالل القيادة املوارد البشرية من خالل عملية تقييم األداء و التحفيز و حتسني أداء العلمي و احملاور املتعلقة  بأثر 

 على التقليل من املخاطر التشغيلية يف البنوك حمل الدراسة. الناجحة و متكني املوظفني

  :بني إجابات أفراد  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ذات فروقتوجد ال الفرضية الفرعية الرابعة
العينة حمل الدراسة تعود إىل متغري األقدمية املهنية بالنسبة حملاور االستبيان الستة اخلاصة بأثر حتسني أداء املوارد 

 البشرية على التقليل من املخاطر التشغيلية يف البنوك حمل الدراسة. 

 One) للفرضية السادسة مت استخدام اختبار تليل التباين األحادي الرابعة رعية من أجل اختبار الفرضية الف
Way F Anova) الصفرية ، حيث نقبل الفرضيةHo  إذا كانت قيمةF  احملسوبة أقل من قيمةF  اجلدولية و

اجلدولية و كان مستوى  Fاحملسوبة أكرب من قيمة  Fأما إذا كانت قيمة  0,05كان مستوى املعنوية أكرب من 
 . H¹فإننا نقبل الفرضية البديلة  0,05املعنوية أقل من 

 . H¹فإننا نقبل الفرضية البديلة  0,05أقل من 
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 .يعود لمتغير األقدمية المهنية F(: تحليل التباين األحادي 37-03الجدول رقم)

مستوى  
 المعنوية

 قيمة
F 

 المحاور

 املوارد البشرية يف البنك من خالل عملية تقييم األداءحتسني أداء  2,367 101,
 حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل التدريب 195, 823,
 حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل  التحفيز 3,369 040,
 حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل القيادة الناجحة و متكني املوظفني 1,246 294,
 حتسني أداء املوارد البشرية يف البنك من خالل حتسني بيئة العمل و دعم االبتكار 002, 998,
 املخاطر التشغيلية  يف البنك 615, 543,

 0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  Fقيمة 
 .2,75( هي  69،  3و درجة حرية )

 SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

 Fمن احملاور األول، الثاين، الرابع، اخلامس و السادس كانت قيمة ( يتبني أنّه لكل 38-03من خالل اجلدول )
مما يعين  0,05كما كانت قيمة املعنوية هلذه احملاور أكرب من   2,75اجلدولية اليت تساوي  Fاحملسوبة أقل من قيمة 

 0,05قبول الفرضية العدمية هلذه احملاور و اليت حمتواها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  
، اخلامس و السادس بني إجابات أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري األقدمية املهنية للمحاور األول، الثاين، الرابع

من حتسني أداء املوارد البشرية من خالل كل من عملية تقييم األداء، و التدريب، لالستبيان أي تلك املتعلقة  بأثر 
و حتسني بيئة العمل و دعم االبتكار على التقليل من املخاطر التشغيلية يف  خالل القيادة الناجحة و متكني املوظفني،

 البنوك حمل الدراسة.

كما كانت   2,75اجلدولية اليت تساوي  F احملسوبة أكرب من قيمة Fقيمة ا بالنسبة للمحور الثالث فقد كانت أم
مما يعين قبول الفرضية البديلة هلذا احملور و اليت تقول أنه توجد فروق ذات  0,05قيمة املعنوية هلذا احملور أقل من 

أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري األقدمية املهنية و احملور بني إجابات  0,05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  
على التقليل من املخاطر التشغيلية يف البنوك حمل حتسني أداء املوارد البشرية من خالل عملية التحفيز املتعلق  بأثر 

 الدراسة.
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 خاتمة الفصل الثالث:

يف فصل الدراسة امليدانية و من خالل حتليل بيانات االستبيان و اختبار فرضيات الدراسة باعتماد برنامج املعاجلة 
آلراء أفراد العينة حول عبارات االستبيان، و ذلك من أجل االجابة على التساؤالت املطروحة من  SPSSاالحصائية 

أداء املوارد البشرية من خالل)تقييم األداء ، التدريب، التحفيز، خالل نفيها أو تأكيدها، و الوقوف على واقع حتسني 
القيادة الناجحة و متكني املوظفني، حتسني بيئة العمل و دعم االبتكار(و مدى تأثريها على املخاطر التشغيلية يف 

 البنوك مل الدراسة و استخلصنا من الدراسة ما يلي:

من أجل دفع املوظفني لتقدمي أداء أفضل و هو ما يعكس وعيها  تعتمد البنوك حمل الدراسة على تقييم األداء -
بأمهية تقييم األداء كعامل فعال يف رفع مستويات األداء لدى موظفيها، إىل أن هناك اختالف يف دورية التقييم 

 ؛ و كذا عدم التطبيق اجليد لنتائجهو فرتاته حيث جاء يف آراء العينة غياب النتظام التقييم 
و خربات و معارف املوظفني و هو ك حمل الدراسة بالتدريب كاسرتاتيجية مهمة و فعالة لرفع مهارات هتتم البنو  -

فني لرفع مستويات األداء ظدافع قوي و حمفز للمو خري ما يدل على ادراكها ألمهية التدريب، حيث يعد هذا األ
 ؛لديهم 

للتحفيز بشقيه املادي و املعنوي حيث و بالرغم من أمهيته لتنمية و حتسني  فعض يف البنوك حمل الدراسة هناك -
مع أنه ينعكس بشكل مباشر على رفع مستويات األداء  ملا شكل كاف بأداء املوظفني إال أّن البنوك ال هتتم به 

 ؛لتحقيق مستويات أداء أفضلدفعهم  و بالتايلله من دور مهم يف اشباع احلاجات الشخصية لألفراد 
هتتم البنوك باالعتماد على القيادة الناجحة و منح املوظفني مساحة من املسؤولية من أل الوصول إىل أعلى  -

وخلق ثقافة و   من فعالية يف رفع أداء املوظفني  و الرفع من روح االنتماء لديهم مستوى أداء ملا هلذه األساليب
 ؛مستوى األداء العام هدفا شخصيا رفعرؤى و أهداف مشرتكة جتعل من 

ملا له من انعكاس على نفسية املوظفني و  دعم االبتكار و هتتم البنوك حمل الدراسة بتحسني بيئة العمل  -
 ؛للقيام بوظائفهم بالشكل األحسندفعهم لتقدمي مستويات أداء أفضل 

من خالل كل من )بني حتسني أداء املوارد البشرية  0,05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
تقييم األداء، التدريب، التحفيز، القيادة الناجحة و سياسة متكني املوظفني، و دعم االبتكار و حتسني بيئة 

 . يف البنوك حمل الدراسة ( و التقليل من املخاطر التشغيليةالعمل
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 :خاتمة 

هلا احملافظة على مكانتها صبح البد أاقتصاديات الدول نتيجة الدور احليوي اليت تؤديه البنوك يف 
حيث تعترب املخاطر التشغيلية  .التنافسية و جتنب الوقوع يف أي خسائر  من شأهنا التأثري على مركزها

و يف الوقت من أكثر املخاطر اليت تواجتهها البنوك و اليت عادة ما يكون املورد البشري من مسبباهتا. 
واردها البشرية ملا هلا من دور فعال يف خمتلف هي مفيه الراهن أصبح أهم ما ميكن أن تستثمر 

لذلك ال بد أن تسعى البنوك إىل تطوير املوظفني و دفعهم  لتقدمي أفضل أداء و جتنب  ،املؤسسات
تكبيد البنك أي خسائر يكون سببها املوارد البشرية. ففي الوقت الراهن أصبحت املوارد البشرية مبثابة 

هلا بالشكل الصحيح. فاالهتمام هبذه املوارد يكون من خالل توجيهها و ا ما مت استغالميزة تنافسية إذ
شحذ مهاراهتا من خالل خمتلف األساليب اليت من شأهنا رفع أداء األفراد بالشكل الذي يرفع األداء 

 ثر على البنك يف خمتلف املستويات. بنك و جتنب وقوعهم يف أخطاء قد تؤ العام لل

 مجلة من النتائج ندرجها فيما يلي:ة إىل و قد خلصت الدراسة امليداني

على تقييم األداء من أجل دفع املوظفني لتقدمي أداء تعتمد حمل الدراسة  بالرغم من أن البنوك -
أفضل و هو ما يعكس وعيها بأمهية تقييم األداء كعامل فعال يف رفع مستويات األداء لدى 

يف دورية التقييم و فرتاته حيث جاء يف آراء العينة غياب النتظام  مشكلةإىل أن هناك  موظفيها،
 التقييم و كذا عدم التطبيق اجليد لنتائجه.

هتتم البنوك حمل الدراسة بالتدريب كاسرتاتيجية مهمة و فعالة لرفع مهارات و خربات و معارف  -
 دافع قوي و حمفز املوظفني و هو ما يدل على ادراكها ألمهية التدريب، حيث يعد هذا األخري

للموفني لرفع مستويات األداء لديهم و ذلك من خالل تزويدهم مبهارات و مؤهالت تساعد على 
ذلك، لكن أكدت الدراسة على عدم اعتماد البنك على مقارنة األداء القبلي و البعدي 

  مدى جناعة الربامج التدريبية املتبعة.لتحديد  للموظفني
ضعف هناك  لرغم من حماولة اعتماد التحفيز كأداة لتحسني األداء إالا أنبا يف البنوك حمل الدراسة -

الرغم من أمهيته لتنمية و حتسني أداء املوظفني إال أنا البنوك ز بشقيه املادي و املعنوي، فبتحفييف ال
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مع أنه ينعكس بشكل مباشر على رفع مستويات األداء  ملا له من دور بشكل كاف، ال هتتم به 
 باع احلاجات الشخصية لألفراد و بالتايل دفعهم لتحقيق مستويات أداء أفضل.مهم يف اش

ل جهتتم البنوك باالعتماد على القيادة الناجحة و منح املوظفني مساحة من املسؤولية من أ -
الوصول إىل أعلى مستوى أداء ملا هلذه األساليب من فعالية يف رفع أداء املوظفني  و الرفع من روح 

وخلق ثقافة و رؤى و أهداف مشرتكة جتعل من رفع مستوى األداء العام هدفا  االنتماء لديهم 
 ورله د شخصيا. إال أنه ال يزال هناك بعض التحفظات فيما خيص متكني املوظفني. بالرغم من أن

 مهم يف حتفيز املوظفني و رفع روح املسؤولية و االنتماء. 
ملا له من انعكاس على نفسية م االبتكار دع و هتتم البنوك حمل الدراسة بتحسني بيئة العمل  -

 للقيام بوظائفهم بالشكل األحسن.املوظفني و دفعهم لتقدمي مستويات أداء أفضل 
خمتلفة من املخاطر التشغيلية و اليت من شأهنا أن تعيق نشاط تواجه البنوك حمل الدراسة جمموعة  -

 البنك و تكلفه خسائر قد تكون جسيمة مما يوجب عليها إدارهتا بالشكل اجليد.
لتحسني أداء  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية و أثر ذعالقة ارتباطية تأثريية و يوجد  -

 املخاطر التشغيلية. املوارد البشرية بتقييم أدائها يف التقليل من
لتحسني األداء   0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية و أثر ذعالقة ارتباطية تأثريية و يوجد  -

 من خالل التدريب و التقليل من املخاطر التشغيلية.
لتحسني األداء   0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية و أثر ذعالقة ارتباطية تأثريية و يوجد  -

 يز يف التقليل من املخاطر التشغيلية.باتباع التحف
لتحسني األداء  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية و أثر ذعالقة ارتباطية تأثريية و يوجد  -

 من خالل القيادة الناجحة يف سياسة متكني العاملني و التقليل من املخاطر التشغيلية.
لتحسني األداء  0.05د مستوى معنوية داللة إحصائية عنو أثر ذعالقة ارتباطية تأثريية و يوجد  -

 عن طريق دعم االبتكار لدى املوظفني و حتسني  بيئة العمل يف التقليل من املخاطر التشغيلية.
أثر حتسني أداء املوارد حول  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  عالقة ذات عدم وجود -

 يف البنوك حمل الدراسة تعود ملتغري اجلنس. رية على تقليل املخاطر التشغيليةالبش
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أثر حتسني أداء املوارد حول  0,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   -
 .تعود إىل متغري العمر يف البنوك حمل الدراسة رية على تقليل املخاطر التشغيليةالبش

أثر حتسني أداء املوارد حول  0,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   -
 .تعود إىل متغري املؤهل العلمييف البنوك حمل الدراسة  رية على تقليل املخاطر التشغيليةالبش

أثر حتسني أداء املوارد حول  0,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
 .تعود إىل متغري األقدمية املهنية يف البنوك حمل الدراسة رية على تقليل املخاطر التشغيليةالبش

بعض اخللل يف املمارسات اليت تتبعها البنوك حمل الدراسة يف تطبيق أساليب حتسني األداء نظرا لوجود 
اليت  قرتاحاتتقدمي بعض االميكننا من أجل رفع املستوى العام لألداء و التقليل من املخاطر التشغيلية 

 قد تفيد تفعيل املمارسات اخلاصة باألساليب السابقة الذكر منها:

و  ،بشكل دوريبه على القيام ضرورة حرص املسؤولني على عملية تقييم أداء املوظفني يف البنك  -
ربط نتائج التقييم و لفات، جتسيد نتائجه على أرض الواقع و ال تبقى جمرد احصاءات يف امل

، و استعمال التقييم يف حتديد الربامج التدريبية اليت ح املعنوية لدى املوظفنيمن الرو  ترفع مبكافآت
 حيتاج إليها املوظفني؛

ضرورة مقارنة األداء قبل و بعد العمليات التدريبية للتمكن من معرفة مدى استفادة املوظف من  -
 ؛امن أجل تصيحه و امكانية حتديد العجز يف الربامج التدريبية املتبعة ،التدريب

ضرورة استيعاب مدى أمهية التحفيز جبانبيه املادي و املعنوي من أجل دفع املوظفني لتقدمي أعلى  -
 مستويات من األداء؛

 خمتلف جوانب االبداع من طرف موظفيه من أجل تطوير و بتكاراال فكرة تقبل جيب على البنك -
على األداء  بالضرورة  ينعكس و الذي الشخصي للموظفنييف البنك، مبا يف ذلك األداء األداء 

 ؛العام للبنك
ضرورة تبين البنك لفكرة ختصيص قسم يهتم بإدارة املخاطر اخلاصة باملوارد البشرية بشكل خاص  -

 باعتبارها عنصرا أساسيا يف نشاط البنك على خمتلف املستويات.
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بشقايه من أهم املواضيع اليت خاطر التشغيلية يف البنوك إدارة املحتسني أداء املوارد البشرية و إنا موضوع 
و لعل السؤولني أنشطتها،  و كذلك املسؤولني يف املؤسسات باختالف ،تشغل حيازا كبريا لدى الباحثني

بشىت الوسائل. و نظرا التقليل منها  إدارهتا و يف البنوك من أكثر املهتمني مبوضوع املخاطر و كيفية
ية و ما يف طيااته من أساليب، و كذا موضوع إدارة لتشعب كل من موضوع حتسني أداء املوارد البشر 

اجملال مفتوح للبحث يف تفاصيل أكثر، و عليه ميكننا طرح بعض جيعل  ذلكاملخاطر التشغيلية كل 
 املواضيع اليت قد تكون حمل دراسات حبثية. و نذكر منها:

 ؛  ملوارد البشرية يف البنكخماطر ا دور تقييم فعالية الربامج التدريبية يف رفع األداء و التقليل من -
 داء و إدارة املخاطر يف البنوك؛اسرتاتيجية متكني املوارد البشرية لرفع األ -
 ؛ارة املخاطر التشغيلية يف البنوكدعم االبداع و االبتكار و دوره يف إد -
 عالقة إدارة خماطر املوارد البشرية بإدارة املخاطر يف املؤسسات االقتصادية . -
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 جامعة غارداية

 كلية العلوم االقتصادية، و التجارية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 مشروع إعداد رسالة دكتوراه الطور الثالث تخصص دراسات مالية 

 أثر تحسين أداء الموارد البشرية على التقليل من المخاطر التشغيلية في البنوك التجارية الجزائرية دراسة ميدانية بعنوان:

 -عينة من البنوك الجزائرية – 

 بوعبدلي أحالم          إشراف األستاذة الدكتورة:                                 : سعّيد ثريا                                طالبة الدكتوراهإعداد   
                                                         

بيعة و مدى تأثري املتغري  خالل هذه الدراسة إىل عرض، حيث هندف من للدراسة بالعنوان املذكور أعاله  نضع بني أيديكم هذا االستبيان
( من خالل البحث يف البنوك التجارية اجلزائرية. لذا نرجو من املخاطر التشغيلية( على املتغري التابع )حجم أداء املوارد البشرية )حتسني للدراسة املستقل

 لتفضل باإلجابة على أسئلة هذا االستبيان.سيادتكم باعتباركم موضوع تركيزنا املساعدة يف تثمني هذا البحث با

ث عنايتكم إىل احرتام مبادئ السرية و األمانة العلمية مبا يضمن لسيادتكم عدم الكشف عن آرائكم املسجلة و استخدامها حصرا يف جمال البح نوجه
 العلمي.

 غرافيةديمو الجزء األول :بيانات 

  :املناسب املكان يف  عالمة وضع مع اإلجابة اخرت

   :أنثى     ذكر          اجلنس 
  :سنة. 50أكثر من سنة    50-41من  سنة    40-31من  سنة    30-25من  العمر 
  :مصلحة أخرى رئيس القروض  مصلحة  رئيس   مصلحة موارد بشرية رئيس   نائب مدير  مدير وكالة  مدير بنكالوظيفة. 
  :دراسات عليا   راسة جامعية      د          )+دبلوم( ثانوي  املؤهل العلمي 
       :سنوات.10أكثر من  سنوات        10-05 سنوات        05أقل من    األقدمية يف املهنة 
  :البنك الذي تعمل فيهBNA         BEA        BADR           CPA       CNEP         BDL 

  

  

 

 

 

 استمارة االستبيان
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 االستبيانالجزء الثاني: محاور 

 من خالل عملية تقييم األداء في البنك أداء الموارد البشريةتحسين المحور األول: 

 العبارة الرقم
موافق 
 غير موافق محايد موافق بشدة

غير موافق 
 بشدة

تقييم أداء املوظفني ملعرفة مدى كفاءهتم املسؤولون يف البنك ب يهتم 01
      .يف القيام باملهام املوجهة إليهم

يقوم املسؤولون يف البنك بتقييم أداء موظفيهم بشكل دوري و  02
 منتظم يسمح مبقارنة النتائج و االستفادة منها.

     

املوظف لتحسني  يف دفع العادلاجليد و  تقييم األداءيساهم  03
      مستوى كفاءته يف العمل.

تلف املوظفني متس خم و عملية تقييم األداء شاملة يف البنك 04
      و مرؤوسني. بشكل كامل سواء كانوا رؤساء 

و املكافآة باالعتماد  وافزييم األداء يف تصميم نظام احلساهم تقي 05
      ائج عملية تقييم أداء املوظفني.نتعلى 

يستعني البنك بنتائج التقييم لتحديد برامج التدريب اليت تتناسب  06
      لكل موظف.االحتياجات التدريبية مع 

 التدريب  في البنك من خالل : تحسين أداء الموارد البشريةالثانيالمحور 

موافق  العبارة الرقم
 بشدة

غير موافق  غير موافق محايد موافق 
 بشدة

ل الربامج التدريبية و لديه من خال املوظفنيبرفع أداء يهتم البنك  07
  .سني األداء العام للبنكذلك ألمهيتها يف حت

     

لضمان  املهامريب املوظفني اجلدد قبل استالم يتكفل البنك بتد 08
 أخطاء املوظفني. بشكل جيد و جتنب أدائها

     

من التطورات  خمتلف فيه ملواكبةيعمل البنك على تدريب موظ 09
 ها.أداء أفضل و جتنب األخطار الناجتة عنأجل 

     

املسؤولون عن إعداد الربامج التدريبية العجز يف األداء  يراعي 10
املتسبب للمخاطر من أجل توجيه برنامج التدريب بالشكل 

 املناسب.

     

البنك برامج خاصة به لتدريب اإلطارات املسؤولة على  يعتمد 11
 إدارة املخاطر حسب احتياجاته.

     

هناك عملية تقييم ألداء املوظفني قبل و بعد عملية التدريب  12
لتحديد مستوى األداء و مدى جناح هذه العملية يف التقليل من 
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 األخطاء البشرية.

تساهم عملية التدريب يف التقليل من املخاطر التشغيلية الناجتة  13
 عن األخطاء املتعلقة بالعمليات يف البنك. 

     

 التحفيز. تحسين أداء الموارد البشرية في البنك من خالل المحور الثالث: 

موافق  العبارة الرقم
 بشدة

غير موافق  غير موافق محايد موافق 
 بشدة

هناك نظام حوافز فّعال يضمن للموظفني األكفاء احلصول على  14
 مكافأة عند حتقيق مستوى حمدد من األداء.

     

يتم من خالهلا حتديد أنواع احلوافز اليت  يقوم البنك بدراسة 15
ل ضمان جتتناسب مع خمتلف مستويات املوظفني لديه من أ

 استمرار عملهم يف البنك.والئهم و 

     

يعتمد البنك على احلوافز املادية أكثر من احلوافز املعنوية لزيادة  16
 إنتاجية األفراد و اشباع حاجاهتم الشخصية.

     

يهتم البنك بنظم احلوافز لتجنب الصراعات املمكنة مع املوظفني  17
 و جتنب خطر ذهاب املهارات إىل بنوك منافسة.     

     

يقوم البنك بعرض أجور عالية على املوظفني ذوي املهارات العالية  18
 لضمان بقائهم يف العمل.

     

حفاظ احلوافز للسياسة األجور و البتكار يف تطوير يسعى البنك ل 19
 .  مو استقطاهب أصحاب اخلربة و املهارة العالية

     

من مال احلوافز لتجنب خطر االختالس يقوم البنك باستع 20
 املوظفني داخل البنك.

     

 الموارد البشرية في البنك من خالل القيادة الناجحة و تمكين الموظفين أداءتحسين المحور الرابع: 

موافق  العبارة الرقم
 بشدة

غير موافق  غير موافق محايد موافق 
 بشدة

      القيادة 
يقوم املسؤولون  يف البنك بتخطيط جيد ومتكامل فيما خيص أداء  21

 و خيفف الصراعات األداءمستوى املهام بني أفراد الفريق  مما يرفع 
     

يف البنك الذي تعمل فيه يوجد تبادل لألفكار بني املسؤول و  22
 موظفيه مما يزيد من فرص التعلم و رفع املهارات و حتسني األداء.  

     

املوظفني  واملسؤولني  هناك مشاركة بنييف البنك الذي تعمل به  23
 يف اختاذ بعض القرارات.

     

يساهم يف مما يقوم املسؤولون يف البنك بتوجيه أداء املوظفني  24
 .همأدائاملتعلقة ب و املخاطر األخطاءالتقليل من 
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يسعى املسؤول إىل إحداث  التوافق بني املوظف و حميط عمله يف  25
 حالة حدوث أي تغيريات طارئة.

     

الالزمة  و القدراتلديهم املهارات  البنك كل رؤساء األقسام 26
 لتويل مناصبهم مما جيعل أدائهم ملهامهم أفضل.

     

 
 الموظفينتمكين 

     

و السلطة للموظفني  يقوم رؤساء األقسام يف البنك مبنح الثقة 27
وإشراكهم يف اختاذ القرارات مما يرفع الروح املعنوية و مستوى 

 األداء لدى املوظف.

     

للموظفني يف اختاذ القرار تكون من أجل بناء  تفويضعملية هناك  28
 وتأهيل املوظفني لتويل مناصب أعلى بفضل اخلربة املكتسبة.

     

املوظفني الختاذ  تفويضيقوم املسؤولون بإعطاء الصالحيات و  29
يف بيئة  لديهم قرارات فعالة بفضل املعلومات والبيانات الفعلية

 العمل املباشرة.

     

الذي تعمل فيه مينح الرؤساء بعض السلطة للموظفني  يف البنك 30
ألن لذلك دور مهم يف اإلدارة اجليدة لوقت اإلدارة العامة و جتنب 

 املخاطر من خالل اختاذ القرار على املستوى التشغيلي للموظفني.

     

للموظفني من أجل املساعدة  تفويضيف البنك يتم اعتماد عملية  31
 شغيلية اخلاصة باملوظفني.  يف إدارة املخاطر الت

     

املوظفني يف حتديد األخطاء و املخاطر بشكل  تفويضيساعد  32
مفصل يف خمتلف املستويات على حسب الدائرة اليت يعمل فيها 

 املوظف.

     

 تحسين بيئة العمل و دعم االبتكار  الموارد البشرية في البنك من خالل أداءتحسين : الخامسالمحور 

موافق  العبارة الرقم
 بشدة

غير موافق  غير موافق محايد موافق 
 بشدة

      تحسين بيئة العمل
يسعى البنك إىل توفري مناخ داخلي مالئم من أجل التأثري على  33

 أداء املوظفني بشكل مباشر و رفع مستواه.
     

يعتمد البنك يف حتسني بيئة عمل املوظفني على حتديث اآلالت و  34
 اليت تساعد يف تأدية املهام. التجهيزات

     

يقوم البنك بالتجديد املستمر يف املهام اليت يقوم هبا املوظف من  35
أجل زيادة قابليته للعمل و التقليل من امللل و الروتني الذي يؤدي 

 إىل وقوع أخطاء يف األداء.

     

     يفرض البنك على املوظفني درجة من الرقابة الذاتية على أعماهلم  36



204 
 

من بداية إجنازها إىل غاية تقييمها و هو ما يدفع هبم إىل أداء 
 أحسن و تتبع األخطاء اليت تسبب خسائر. 

تعترب الوسائل املتاحة للقيام باملهام عنصرا مهما يف منح الدافع  37
من احتمال حدوث األخطاء يف ألداء أحسن و كذلك التقليل 

 العمل.

     

يعتمد البنك على حتديث اآلالت و التجهيزات لتجنب املخاطر  38
 التشغيلية املرتبطة بنظم املعلومات و التقليل من حجم خسائرها.

     

      دعم االبتكار
يهتم البنك بتدعيم األفكار املبتكرة من طرف  موظفيه على  39

 خمتلف املستويات مع حتديد نسب اخلطأ املتاحة. 
     

و  ى موظفيه من أجل حتسني أدائهيقوم البنك بدعم االبتكار لد 40
ذلك مبنحه احلرية يف طريقة تأدية مهامه بشكل كفء ويشبع 

 حاجته الشخصية.

     

الثقة املتبادلة  إنشاءتَ َقبُّل البنك للمبدعني و املبتكرين يساهم يف  41
حتقيق األهداف اخلاصة و إجيابا على مستوى األداء و مما ينعكس 

 العامة. 

     

دعم االبتكار من أجل  تمد البنك الذي تعمل فيه علىيع 42
استقطاب املوظفني املبدعني وبالتايل احلصول على كفاءات عالية 

 يق األهداف.لتحق

     

اعتماد البنك على دعم االبتكار لدى املوظفني يساهم يف إدارة  43
 املخاطر التشغيلية اخلاصة باملوارد البشرية.

     

   البنك في المخاطر التشغيلية  :المحور السادس

موافق  العبارة الرقم
 بشدة

غير موافق  غير موافق محايد موافق 
 بشدة

يواجه البنك خسائر حمتملة نتيجة فشل األجهزة أو عدم توفّر  44
 الوسائل الالزمة لتأدية املعامالت لفرتة معينة.  

     

اء يف ناجتة عن جتاوز اإلجراءات و أخطخماطر البنك يواجه  45
 .التسويات و خمتلف العمليات يقوم هبا املوظفني

     

يواجه البنك خسائر متفاوتة اخلطورة بسبب عدم كفاءة املوظفني،  46
 دوث أخطاء وضعف يف أداء املهام. حب

     

هناك يف البنك صراع و تضارب يف املصاحل يؤثر على أداء  47
 املوظفني ملهامهم و هو ما يعرض البنك للخسائر.

     

خارجية مما هناك عمليات احتيال تعّرض هلا البنك من أطراف  48
 سبب له خسائر.
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متس خمتلف تقوم إدارة البنك بوضع سياسات واسرتاتيجيات  49
 رها بشكل دوري يسمح مبواكبة التغرياتلعمل و تطوّ ا املستويات

 ملواجهة  املخاطر التشغيلية.

     

ملسؤولة عن إدارة املخاطر ككل و يقوم البنك بتطوير اإلطارات ا 50
 التشغيلية بشكل خاص.املخاطر 

     

من إدارة املوارد و التنسيق بني كل تدفق املعلومات البنك ب يسمح 51
دارة املخاطر املتعلقة املخاطر إلاخلاصة بإدارة  البشرية واهليئات

 باملوارد البشرية.

     

يهتم املسؤولون بفصل املهام و املسؤوليات بني اجلهات اليت تنفذ  52
 .عليها اجلهات الرقابيةالعمليات و 

     

ان استمرارية قدرهتا على العمل لدى البنك خطط للطوارئ لضم 53
 لتقليل اخلسائر عند مواجهة أي خلل يف العمل.و 

     

يقوم البنك بوضع خمصصات مالية ملواجهة اخلسائر الناجتة عن  54
 املخاطر التشغيلية اليت يتعرض هلا.

     

 


