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 والاه ومن وحصبو آ هل هللا، وػىل رسول ػىل وامسالم وامعالة سواه، مؼبود وال هلل امحلد

 ..وبؼد

ىل وادلي امكرميني  ا 

 " رب ارمحيٌل كٌل ربَاين ظغريا" 

 امفاضل وادلي امؼٍزز احلاج امنَة رمحو هللا وآ سكنو جنة امرضوان

 طال يف معرىاآ  رػاىا و و حفظيا هللا وادليت  بُةةواحل 

ىل  خويت وآ خوايت رمحيا هللا روح آ خيت امغامَة ا    وآ خط ابذلكر آ يخ ال كرب محمد ولك ا 

ىل   نيوخايل امكرمي يمع موػىل رآ سي ػائليت ظغريا وكبريالك ا 

ىل   يفؤاد اتمثر  ابين همدي وابنتاي رجاء ومرميو  ،امفاضةل زوجيت ا 

ىل   خوان امعفاء وآ ىل اموفاءا   ا 

 وابو غند هللا ي آ رجو جاذل آ ىدي ىذا اجليد امؼلمي 

اسم لق  ن  عطا الله ب   اب 

 

 

 

 

 



 
 

د من فضكل ،وآ ؤدي بو صكرك ،انليم كل امحلد محدًا آ بلؽ بو رضاك   .واس توجب بو املًز

 وكل امحلد يف امرساء وامرضاء ،امواسعانليم كل امحلد ػىل خريك وفضكل 

 .وكل امحلد ػىل لك حال ،امضدة وآ جناء امرخاء وغند 

 وامعالة وامسالم ػىل س َدان محمد ظالة متل  خزائن هللا هورا، وتكون منا وموادلًنا

 .ال خِار وػرتتو وحصبو ال طيار ونلمؤمنني فرجًا وفرحًا ورسورًا، وػىل آ مـــــو

هو ًطَب يل آ ن آ توجو بأ مسى مؼاين امتقدٍر وامؼرفان ،وبؼد وآ خلط غبارات امضكر والامتنان  ،فا 

ىل آ س تاذي ادلكتور " فاكن خري غون  ،رشيق" اذلي تكــرم ابال رشاف ػىل ىذه ال طروحةهمدي ا 

بلؼور" اذلي سلامين ادلكتور "كٌل آ صكر آ س تاذي ، ظؼابوس ندا متجاوز ػىل صدائد امتحعَل و 

 ،ال طروحة، فاكن انحصا آ مِنا ومرصدا مؼَنا تفضل آ ن ٍكون مرشفا مساػدا ػىل ىذه

ن اآ سو   دمحم"وادلكتور " رمِةل مؼمور" ةوادلكتور "نُشخ ًوسف "ادلكتور تذيت آ غضاء جلنة امتكٍو

 ،ومنا طًرق همدتمنا سبِل امبحث و  ٌرستػىل لك هعَحة " زوزي

مجَع و  ،ػًل ابملساػدة وامنعح وامتوجِو ًبخلوا اذلٍن مل ة ال فاضلتذاال سآ ًضا  ابمضكرآ خط و 

ني  زماليئ  .جبامؼة ؾرداًةاال داًر

 ،آ غضاء جلنة املناقضة اذلٍن قةلوا بكرم مناقض هتا وسد مواطن اخللل فهيا دون آ ن آ وىس 

ىل لك امطامق اال داري جبامؼة محمد  بوضَاف ابملس َةل، وػىل رآ سيم امس َد كٌل آ تقدم خبامط امضكر ا 

جناز ادلراسة املَداهَة.، مدٍر اجلامؼة  ػىل تؼاوهنم اماكمل ػىل ا 

جناز ىذا امؼمل من قًرب آ و بؼَد ومل تتسع هل ىذه امساحنة. و  لك من ساػد يف ا 
 

ن   اسم الله عطا اب  لق  ب   
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 الملخص9

 مستوى لتحسُت البشرية للموارد االسًتاتيجية دارةاإل ضلو التوجو مدى على التعرف إىل الدراسة ىذه هتدف
 بوضياف زلمد على جامعةمن خالل تطبيق دراسة ميدانية  اجلزائرية، العايل التعليم مؤسسات يف العاملُت أداء

، وادلمثلُت يف ادلوظفُت دلنظمةمن األفراد العاملُت با فردا 362 تما الدراسةبلغ العدد اإلمجايل جملبادلسيلة، حيث 
واألساتذة الذين ميارسون مهام ومسؤوليات إدارية يسامهون هبا يف صنا القرار، وذلك من خالل اعتمادنا على 

  االستبانةلنظرية، وادلنهج التحليلي يف الدراسة ادليدانية، اليت مت فيها توزيا استمارات ادلنهج الوصفي يف الدراسة ا
 دراسة من نتمكن وحىت كاملة وصاحلة للتحليل اإلحصائي،  استبانة 111كأداة جلما البيانات واسًتجا منها 

 EXEL اإلحصائي الربنامج فيها استخدمنا عديدة طرق باستعمال قمنا اجلوانب، مجيا من ومعاجلتو ادلوضوع
جامعة زلمد أن  أمههاوربصلنا من خالذلا على عدة نتائج  ،31 بنسختو SPSSوبرنامج احلزم االحصائية 
لتحسُت مستوى أداء  إلدارة االسًتاتيجية للموارد البشريةمن خالل أفرادىا، سبارس ابوضياف بوالية ادلسيلة 

العاملُت فيها، حيث أن اجلامعة سبارس ىذا ادلفهوم من خالل مجيا زلاوره وأبعاده، إال أهنا تركز أكثر على 
أمهية ادلوارد البشرية كمصدر ، إضافة إىل تعزيزىا لوعي أفرادىا بدبنظور طويل ادلدى العملالتخطيط االسًتاتيجي و 
 ، تسَت على ضوئودارة االسًتاتيجية للموارد البشريةإللمنوذج متكامل غياب  الحظناو  ،رئيسي للميزة التنافسية

وذلك يف ظل وجود مناذج قدمية ال تنسجم ما البيئة اجلزائرية، فضال ادلؤسسات اجلزائرية السيما منها اجلامعات، 
 عن عدم إمكانية تطبيقها يف قطاع التعليم العايل.

 .العاملُت أداء البشرية، للموارد اسًتاتيجية دارةإ البشرية، ادلوارد دارةإ ،اسًتاتيجية دارةإ الكلمات المفتاحية9

Abstract: 

This study aims to identify the extent of the trend towards Strategic Human 
Resource Management to improve the employee performance level in Algerian 
higher education institutions,   through the application of a field study on 
Mohamed Boudiaf University in M'sila, Where the total number of the sample 
amounted to 263 working individuals in the institution. Represented by 
employees and professors who exercise administrative tasks and responsibilities 
to contribute to decision-making, and that is through our reliance on the 
descriptive approach in the theoretical study, and the analytical approach in the 
field study, In which questionnaire forms were distributed as a tool for data 
collection to the study sample and 115 questionnaires were retrieved complete 
and valid for statistical analysis, so that we can study the issue and treat it from 
all sides,We have used several methods in which we used the statistical program 
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EXEL and the statistical package SPSS program version 25, and we obtained 
through them several results, the most important of which are the University of 
Mohamed Boudiaf, in M'sila, through its members, practices the Strategic 
Human Resource Management, to improve the level of performance of its 
employees, as the university practices this concept through all its axes and 
dimensions, but it focuses more on planning strategic and working with a long-
term perspective, in addition to enhancing its members’ awareness of the 

importance of human resources as a major source of competitive advantage، and 
we noticed through the study the absence of an integrated model for the 
Strategic Human Resource Management, that can be applied by Algerian 
institutions, including universities, but we find old models that do not fit with 
the Algerian environment and cannot be applied in the higher education sector. 

Keywords : Strategic Management, human resource Management, Strategic 
Human Resource Management, employee performance. 
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 تمهيد
 

من العامل قرية صغَتة، ميتاز مناخها بالتعقيد والتغَت ادلفاجئ، ل الفواصل واحلدود ادلكانية، جعل ؤ إن تضا
وىذا نتيجة للعودلة دبظاىرىا ادلختلفة، واليت أفرزت ربوالت متسارعة يف سلتلف ادليادين، سواء كانت منها 

رلال الت، إضافة إىل الطفرة يف ااالجتماعية، وكذلك الثقافية وغَتىا من اجمل االقتصادية أو السياسية أو
نًتنيت، شلا حتم على ادلنظمة النشاط يف االتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات وكذا االستخدام الواسا لشبكات اإل

عليها مواكبة ىذه الديناميكية  كانبيئة شديدة التغَت والتقلب، جعلها مهددة بالزوال، وألجل ضمان استمرارىا  
مقومات البقاء وعلى مفاتيح النجاح على يها أيضا احلصول عل وجبادلستمرة يف البيئتُت الداخلية واخلارجية، و 

بعد عنها األخطار والتقلبات ادلتكررة، وربقق ذلا مكانة وتصنيفا مرموقُت يف وت   ،اليت سبنحها قوة وميزة تنافسية
من خالل اكتساب جودة عالية يف مجيا  ونشاطها، إالا  طبيعتها اختلفت السوق، وال يتأتى ىذا للمنظمة مهما

نتاج، ويف وجود ادلورد البشري الذي يتميز بالكفاءة العالية، والذي يتشكل من خاللو فريق من العاملُت عناصر اإل
 يف ادلنظمة ميتاز بالتنوع وادلهارة.

تكتسي ادلوارد البشرية أمهية بالغة يف ادلنظمات، فدورىا الرئيسي يف مواجهة التحديات، ومواكبة التغَتات 
باألحباث يف ىذا  االىتمام وقد عزز أيضا البشرية، للموارد الفعالة باإلدارة االىتمام حفز عالية، قدنتاجية إوربقيق 

تتناول كل ما لو صلة بتسيَت ادلوارد البشرية يف ادلنظمة،  اليت الدراسات من ادلتزايد اجملال، وذلك من خالل العدد
ادلنظمة، وقد حتمت مكانة  وأداء البشرية ادلوارد رساتشلا بُت اإلجيابية والوطيدة العالقة عام إىل بشكل وتشَت

 وجود ادلورد البشري اذلامة، إعادة النظر يف ىذا العنصر من عناصر ادلنظمة، واعتباره أصال من أصوذلا، فضمان
 عمليات التدريب طريق عن العاملُت يف االستثمار عمليات خالل من وأكفاء، ال يتحقق إال ملتزمُت عمال

ضلو  وربفيزىم التنظيمية عالية لثقافة اكتساهبم خالل من فعال وكذلك بشكل ادلعلومات وتبادل والتطوير،
 يف صنا وازباذ وتنفيذ القرارات ُتالتنظيمية، لتصل ادلنظمة بأفرادىا ألن يكونوا شركاء اسًتاتيجي األىداف

 ادلنظمة. أداء سُترب يف للتقليد تساىم قابلة وغَت فريدة تنافسية ميزة االسًتاتيجية، لتوفر
دارة االسًتاتيجية للموارد البشرية من ادلفاىيم احلديثة اليت تسعى من خالذلا ادلنظمة ويعترب مفهوم اإل

للوصول إىل أفضل أداء ألفرادىا، حيث يتضمن ىذا ادلفهوم رؤية اسًتاتيجية طويلة ادلدى يف تسيَت ادلوارد البشرية، 
يف ادلنظمة جيب أن تتجسد فيها الرؤية االسًتاتيجية، سواء يف اختياره وتعيينو أو جميا ادلراحل اليت مير هبا الفرد ف

ام ما الرؤية واالسًتاتيجية العامة للمنظمة، حيث يتوقف صلاح ــــيف تدريبو وتطويره، أو يف تقييمو وربفيزه، باالنسج



 مقدمة 

 ب 
 

سًتاتيجية ناجحة وفعالة للموارد ادلنظمة من خالل أداء العاملُت فيها، على مدى تبٍت وتنفيذ ىذه ادلنظمة ال
 البشرية.

من  وقطاع التعليم العايل، على غرار مجيا القطاعات سواء كانت اقتصادية أو خدمية، ليس مستثًٌت 
مواجهة ادلنافسة احلادة وربديات التكنولوجيا ادلتسارعة، فمن خالل ادلؤسسات التابعة ذلذا القطاع، وادلمثلة يف 

 اليت طنية وادلدارس العليا، برزت جامعة زلمد بوضياف ادلتواجدة يف تراب والية ادلسيلة،اجلامعات وادلعاىد الو 
من بُت جامعات الوطن، من خالل صدارهتا يف الكثَت من التصنيفات، وتفوقها  مرموقة افتكت لنفسها مكانة

مثاال على التسيَت  صلازات ميزهتا عن غَتىا من ادلؤسسات اليت سبارس نفس النشاط، وأعطتإوربقيقها لعدة 
إىل فراد بغية الوصول الرشيد جلميا مواردىا السيما منها ادلوارد البشرية، حيث صار النجاح ثقافة تنظيمية لدى األ

 .منظمةىداف والرؤية االسًتاتيجية للربقيق األ
 شكالية دراستنا حول التساؤل الرئيسي التايل<إوعلى ضوء ما سبق، تتمحور 

 الرئيسية شكاليةاإلأوال9 
 بوضياف محمد بجامعة العاملين أداء تحسين على البشرية للموارد االستراتيجية اإلدارة ما أثر

 ؟بالمسيلة 
الرئيسية، واإلحاطة دبوضوع الدراسة، قمنا بطرح رلموعة من  جابة على اإلشكاليةولغرض ادلسامهة يف اإل

 األسئلة كانت كالتايل<
 الرئيسية األسئلة - أ

 ؟ منظمةوماىي أمهيتها لل البشرية، للموارد االسًتاتيجية اإلدارةوم مفه ما .5
 ؟ البشرية للموارد االسًتاتيجية اإلدارةبعاد اليت تقوم عليها ماىي األ .6
  ؟ العاملُت أداءب البشرية للموارد االسًتاتيجية اإلدارةماىي النماذج اليت تربز عالقة وأثر  .7
 كل من< ادلتغَت خالل من الدراسة عينة آراء نظر وجهات ماىي االذباىات اليت سبيل إليها .8

 ؟التابا، وزلاور وأبعاد الدراسة ادلستقل، ادلتغَت
 ؟بادلسيلة  بوضياف زلمد جبامعة البشرية للموارد االسًتاتيجية لإلدارة شلارسة ىل ىناك .9
 ؟بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملُت ألداء ربسُت ىل ىناك .:
 العاملُت أداء ربسُت على البشرية للموارد االسًتاتيجية لإلدارة إحصائية داللة ذو أثر ىل يوجد .;

 ؟9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة
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 األسئلة الفرعية - ب
 زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على اخلارجي للتكامل إحصائية داللة ذو أثر ىل يوجد .5
 ؟9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف
 زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على الداخلي للتكامل إحصائية داللة ذو أثر ىل يوجد .6
 ؟9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف
 زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على االسًتاتيجي للتطابق إحصائية داللة ذو أثر ىل يوجد .7
 ؟9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف
 زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على اخلارجية البيئة لتحليل إحصائية داللة ذو أثر ىل يوجد .8
 ؟9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف
 زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على الداخلية البيئة لتحليل إحصائية داللة ذو أثر ىل يوجد .9
 ؟9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف
 بوضياف زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على البيئي للتحليل إحصائية داللة ذو أثر ىل يوجد .:

 ؟9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة
 زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على االسًتاتيجي للتخطيط إحصائية داللة ذو أثر ىل يوجد .;
 ؟9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف
 أداء ربسُت على التنافسية للميزة كمصدر البشرية ادلوارد ألمهية إحصائية داللة ذو أثر ىل يوجد .>
 ؟9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملُت

 ثانيا9 فرضيات الدراسة
 فرضيات الرئيسية -أ

 ؛بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة البشرية للموارد االسًتاتيجية لإلدارة شلارسة ىناك .5
 ؛بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملُت ألداء ربسُت ىناك .6
 العاملُت أداء ربسُت على البشرية للموارد االسًتاتيجية لإلدارة إحصائية داللة ذو أثر يوجد .7

 .9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة
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  الفرعية الفرضيات -ب
 بوضياف زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على اخلارجي للتكامل إحصائية داللة ذو أثر يوجد .5

 ؛9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة
 بوضياف زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على الداخلي للتكامل إحصائية داللة ذو أثر يوجد .6

 ؛9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة
 زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على االسًتاتيجي للتطابق إحصائية داللة ذو يوجد أثر .7
 ؛9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف
 زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على اخلارجية البيئة لتحليل إحصائية داللة ذو أثر يوجد .8
 ؛9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف
 زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على الداخلية البيئة لتحليل إحصائية داللة ذو أثر يوجد .9
 ؛9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف
 بوضياف زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على البيئي للتحليل إحصائية داللة ذو أثر يوجد .:

 ؛9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة
 زلمد جبامعة العاملُت أداء ربسُت على االسًتاتيجي للتخطيط إحصائية داللة ذو أثر يوجد .;
 ؛9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف
 أداء ربسُت على التنافسية للميزة كمصدر البشرية ادلوارد ألمهية إحصائية داللة ذو أثر يوجد .>
 .9.99  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملُت

 الدراسة أىداف9 ثالثا
 :أىداف أمهها الدراسة إىل ربقيق عداة ىذه إصلاز خالل من نسعى

، منظمةأمهيتو لل وإبراز ،وادلفاىيم ادلتعلقة بو البشرية للموارد االسًتاتيجية اإلدارةوم مفهاستعراض  .5
 ؛واألبعاد اليت يقوم عليها

ىذه البشرية، وأمهية  للموارد االسًتاتيجية باإلدارة منظمةتوضيح عالقة االسًتاتيجية العامة لل .6
  ؛العاملُت أداء ربسُت األخَتة يف

 زلمد جبامعة العاملُت أداء البشرية على ربسُت للموارد االسًتاتيجية أثر اإلدارةالتعرف على حجم واذباه  .7
 بادلسيلة؛  بوضياف
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كل  خالل من الدراسة عينة آراء نظر وجهات االذباىات العامة اليت سبيل إليها التعرف على .8
 التابا، وزلاور وأبعاد الدراسة؛ ادلستقل، ادلتغَت من< ادلتغَت

 البشرية للموارد االسًتاتيجية بادلسيلة لإلدارة بوضياف زلمد جامعة تطبيق التعرف على واقا .9
 العاملُت؛ أداء لتحسُت

 يف البشرية للموارد االسًتاتيجية اإلدارة ربول دون تطبيق اليت الصعوبات على الوقوف زلاولة .:
 بادلسيلة؛ ضيافبو  زلمد جامعة

البشرية  للموارد االسًتاتيجية اخلروج بتوصيات ومقًتحات تساىم يف ذبسيد أفضل ألبعاد اإلدارة .;
 ة زلل الدراسة.نظميف ادل

 الموضوعدوافع اختيار رابعا9 
 دفعٍت الختيار ىذا ادلوضوع وتناولو بالبحث والدراسة، عدة أسباب نذكر منها<

 التكوين، ولو ارتباط بادلوارد البشرية، اليت نراىا أحد  أعضاء جلنةطرف  من كون ادلوضوع مقًتحا
 ادلفاىيم األساسية اليت تكتسي أمهية بالغة للمنظمة، ومصدرا دليزهتا التنافسية.

 البشرية. للموارد االسًتاتيجية الرغبة يف تقدمي إضافة علمية تثري ادلكتبة اجلامعية يف رلال اإلدارة 
 من ادلواضيا يساىم يف زيادة فعالية أدائنا وتوسيا مداركنا، السيما أننا  قناعيت بأن ىذا النوع

 إدارية باجلامعة. منارس وظيفة
  خصوصا من خالل األبعاد اليت يقوم عليها  -على حد علمنا -حداثة ادلوضوع وقلة تناولو

 مفهوم االدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية.
 الدراسة أىميةخامسا9 

 من خالل عدة نقاط نذكر منها <   الدراسة تنبا أمهية
 البشرية زلاط هبالة جعلت منو مفهوما غَت واضح لكثَت  للموارد االسًتاتيجية أن مفهوم اإلدارة

 من أصحاب القرار، وىو األمر الذي حفزنا للبحث فيو وطرحو وتقدميو بأفضل األشكال ادلمكنة ؛
  يف ظل تزايد التحديات اليت تواجهها مؤسسات البشرية للموارد االسًتاتيجية اإلدارةتزايد أمهية 

 ؛جلزائرالتعليم العايل يف ا
  يساعد ادلؤسسات اجلزائرية السيما منها البشرية  ادلواردمنوذج متكامل يف تسيَت اعتماد أن

 ق أفضل أداء ألفرادىا العاملُت؛يربقاجلامعات يف 
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  ؛اسًتاتيجياإدارة ادلوارد البشرية يف اجلامعة وأمهية إدارهتا أمهية 
 أمهية أداء العاملُت يف ربديد مصَت ادلنظمة خصوصا اجلامعات؛ 
  البشرية، وزلاولة  للموارد االسًتاتيجية اإلدارة ادلؤسسات الرائدة يف تطبيق مفهومب االقتداءضرورة

 .منها أكرب عدد من ادلؤسسات نقل ىذه التجارب، ليستفيد
 منهج الدراسةسادسا9  

، واإلجابة على اإلشكاليات ادلطروحة، بطريقة علمية ومنهجية بغرض القيام بالدراسة وربقيق أىدافها
الوصفي التحليلي، حيث يعترب ادلنهج األنسب دلعاجلة مثل ىذه ادلنهج ومعاجلة وربليل البيانات، مت اعتمادنا 

 والدوريات والكتب الدراسات عن طريق استقائو من أىم جلزء النظريفاستخدمنا ادلنهج الوصفي يف االدراسة، 
العلمية يف رلالت متخصصة، ومواقا وصفحات رمسية على شبكة  الدكتوراه ذلا صلة بادلوضوع، وادلقاالت وأطاريح

 مت باستمارة استبانة، االستعانة سبت اعتمدنا منهج دراسة احلالة، حيث التطبيقي فقد يف اجلزء ، أمااألنًتنيت
 مت وقد الدراسة، من طرف عينة مت االجابة على عباراهتا ادلوضوع، يف الدراسات السابقة من انطالقا تصميمها
  اإلحصائية الربامج إحصائية عديدة من خالل برامج حاسوب سبثلت يف حزمة طرق على ربليلها يف االعتماد
SPSS 6959اجلداول  معاجل لربنامج باإلضافة ،69 نسختو يف Excel، إعداد أسئلة إلجراء  إىل إضافة

 اليت اعتمدنا ادلالحظة كما ،ُتادلستهدف األفراد وارتباطات أشغال حبكم واليت تعذر علينا إجراؤىا ادلقابالت
 .زلل الدراسة منظمةمشاهبة لل منظمة يف طبيعة وظيفتنا عليها ساعدنا

 الدراسةحدود سابعا9 
 هبدف معاجلة ادلوضوع والوصول إىل النتائج ادلرجوة، قمنا بوضا حدود للدراسة واليت كانت كالتايل<

اإلدارة االسًتاتيجية للموارد تناولت الدراسة بشكل أساسي مفهوم  الحدود الموضوعية9 - أ
ألول التطابق والتكامل احملور ا، والذي قسم إىل أربعة زلاور وىي< متغَت مستقلمن خالل اعتماده ك البشرية

دارة وارد البشرية واإلادلالتطابق اخلارجي )التكامل العمودي( بُت وظائف إدارة  والذي ضم بعدين مها< االسًتاتيجي
الذي ضم  احملور الثاين التحليل البيئي، مث التطابق الداخلي)التكامل األفقي( لوظائف إدارة ادلوارد البشرية، و العليا

ور الثالث التخطيط االسًتاتيجي )منظور ، مث احملربليل البيئة الداخليةو  ربليل البيئة اخلارجيةا< ىو اآلخر بعدين مه
 ادلتغَت التاباضافة إىل إ، أمهية ادلوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية الذي تضمن احملور الرابا، و طويل ادلدى(

 .أداء العاملُتادلتمثل يف 
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شلثلُت  ،بادلسيلة بوضياف زلمد ن جبامعةو رار العاملـــوأصحاب القن و ادلسؤولالبشرية9  الحدود  - ب
 داريُت واألساتذة الذين ميارسون مهام إدارية.يف ادلوظفُت اإل

  .ادلسيلةوالية ب بوضياف زلمد أجريت ىذه الدراسة جبامعة9 الحدود المكانية
بدأت الدراسة النظرية للموضوع منذ السداسي الثاين للسنة اجلامعية  <الحدود الزمانية - ت

جلنة التكوين للدكتوراه، يف حُت سبت الدراسة  من طرف عنوان األطروحة وذلك عند اعتماد، 6969-=695
 . 6966شهر جوان أواخر ادليدانية بداية من شهر مارس إىل غاية 

 صعوبات البحثثامنا9 
 ، واجهتنا صعوبات متعددة نذكر منها<الدراسة ذهذل ناإصلاز يف أثناء 
  ؛سابقة تناولت متغَتات الدراسة معادراسات الوصول إىل صعوبة 
 ؛البشرية للموارد االسًتاتيجية قلة الدراسات السابقة اليت تناولت أبعاد ومناذج اإلدارة 
 تعذر اجراء ادلقابالت، وصعوبة اسًتجاع استمارات االستبانة. 

 الدراسة ىيكلتاسعا9 
 فصلُتإىل حىت نتمكن من معاجلة اإلشكالية واإلحاطة بادلوضوع من مجيا جوانبو، مت تقسيم ىذه الدراسة 

 ، حيث سبت صياغة خطة البحث على النحو التايل<1العلمية البحوث إلعداد IMRAD وفق طريقة
تعلق باألدبيات والذي ي للدراسة النظري اإلطارالفصل األول كانت البداية دبقدمة عامة للبحث، مث تالىا 

 لإلدارة النظري اإلطارادلبحث األول تضمن ثالثة مباحث، تضمن حيث النظرية والدراسات السابقة، 
يف ادلبحث  ناتطرقو  ،العاملُت ألداء النظري تضمن اإلطارأما ادلبحث الثاين فقد البشرية،  للموارد االسًتاتيجية

 .لدراسات السابقةالثالث ل
ادلبحث مباحث أيضا، فجاء يف  ثالثة شتمل علىوالذي ا للدراسة التطبيقي اجلانب الفصل الثاينيف  ناتناول

 واألدوات ادلنهجية واإلجراءات الطريقة الثاين يف ادلبحث نااول، يف حُت تناألول تقدمي جملتما وعينة الدراسة
الفرضيات، مث  واختبار اإلحصائية ادلعاجلة نتائج الثالث فقد مت فيو عرضأما ادلبحث  ,الدراسة يف ادلستخدمة

، باإلضافة إىل طرح بعض  التوصياتو  االقًتاحات رلموعة منوتقدمي نتائج الدراسة اخلاسبة واليت مت فيها عرض 
 وتكملة لبحثنا. مستقبلية آفاقا لتكون ادلواضيا

                                                           
، الطبعة الرابعة، جامعة قاصدي  الدليل المنهجي إلعداد البحوث العلمية ) المذكرة، األطروحة، التقرير، المقال( وفق طريقةبراىيم خبيت، إ  1

 .>6،ص  6959مرباح ورقـلة،  اجلزائر، 
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 نموذج البحثعاشرا9 
دارة االسًتاتيجية للموارد البشرية، وكذا عدد من بعدما اطلعنا على مجلة من النماذج اخلاصة دبفهوم اإل

، مت اعتماد فهوم االدارة االسًتاتيجية للموارد البشريةالدراسات السابقة، وبعد ربديد العناصر واخلصائص ادلكونة دل
 التالية< احملاور واألبعاد

 المتغير المستقل9 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية 
 9ق والتكامل االسًتاتيجيالتطاب المحور األول 
 التطابق اخلارجي )التكامل العمودي( بُت وظائف إدارة موارد البشرية واالدارة العليا -5البعد 
 التطابق الداخلي)التكامل األفقي( لوظائف إدارة ادلوارد البشرية -6البعد 
 9التحليل البيئي المحور الثاني 
 ربليل البيئة اخلارجية -5البعد 
 البيئة الداخليةربليل  -6البعد 
 9التخطيط االسًتاتيجي )منظور طويل ادلدى( المحور الثالث 
 9أمهية ادلوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية المحور الرابع 
 المتغير التابع9 أداء العاملين 

 وعلى ضوء ما سلف من متغَتات وزلاور وأبعاد،  اعتمدنا منوذج الدراسة التايل<
 يوضح نموذج الدراسة 01الشكل رقم9

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الدراسات السابقة من إعداد الطالب بناء علىلمصدر9 ا
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 تمهيد: 
 

وكذلك  ،للموارد البشرية االسًتاتيجيةيف الفصل األوؿ اإلطار ادلفاىيمي والنظري لإلدارة  تناوؿسوؼ ن
، مث ادارس ممادالل  اإلدارة االسًتاتيجيةوادل عناصرو  تعريفحيث سنستعرض اإلطار النظري ألداء العاملُت، 

يتلوه ، مث مراحل تطبيق اإلدارة االسًتاتيجيةذلك ، وكمستويات اإلدارة االسًتاتيجيةو ىيكل منظومة نتطرؽ إىل 
بينما ، دارة ادلوارد البشريةإوظائف و  أىاداؼو  لصائصمن حيث  إلدارة ادلوارد البشرية مادلال يتضمن مطلب

من حيث  مفاىيم حوؿ اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشريةف ابيلبحث األوؿ مادلطلب األلَت لل لصصنا
لتكامل ل نا لتاماتطرقو  ،اليت تناولتهاادلقاربات النظرية  ، مثهالصائصو ها ومبادئ ىاناصر عوذكر  هبا،التعريف 

 .االسًتاتيجي إلدارة ادلوارد البشرية مع اسًتاتيجية ادلنظمة
أنواع وعناصر من حيث  اإلطار النظري ألداء العاملُتويف ادلبحث الثاين من ىذا الفصل سوؼ نتناوؿ 

أىاداؼ عملية تقييم أداء و طرؽ و  مكونات عملية إدارة أداء العاملُتو أعلية داء، إضافة إىل والعوامل ادلؤثرة يف األ
انعكاس شلارسات إدارة ادلوارد البشرية على أداء و  أثرنتناوؿ يف ادلطلب الثالث من ىذا ادلبحث  بينما، العاملُت
، ادلبحث الثالث وأما، يف أداء العاملُت أبرز ظلاذج اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية اليت تؤثرو  العاملُت

 .ومقارنتها بالادراسة احلالية باللغات األجنبيةو  باللغة العربية ادراسات السابقةلل فنخصصو
 9على النحو التايلىذا الفصل ادلباحث يف  تأيتو 

  لإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية اإلطار النظريادلبحث األوؿ9 
  داء العاملُتأل النظري 9 اإلطارينادلبحث الثا

 9 الادراسات السابقةالثالثادلبحث 
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 طار النظري لإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية: اإلالمبحث األول

 
  االستراتيجيةمدخل لإلدارة  :األول المطلب

 ( Strategyتعريف االستراتيجية ): 10الفرع 
قة من االلتزامات واإلجراءات ادلصممة الستغالؿ رلموعة متكاملة ومنسبأهنا9 االسًتاتيجية تعرؼ 

ال يستطيع  اسًتاتيجيةعنادما تنفذ إال دبيزة تنافسية ادلنظمة تتمتع ، فال الكفاءات األساسية واكتساب ميزة تنافسية
 .1تقليادىا مكلفة جادا عناد زلاولةتكوف  ادلنافسوف تكرارىا أو

 29مزيج من ثالث مكونات أساسية  ى أهنااالسًتاتيجية عل Michael E. Porterويعرؼ الباحث 
 ؛إنشاء موقع فرياد وقيِّم، يتضمن رلموعة سلتلفة من األنشطة 
  ؛مثلاألالقرار اللتيار وذلك إجراء مفاضالت يف ادلنافسة 
 ز بعضها البعض. يوتعز  هاتفاعلو  ،ةنظمبُت أنشطة ادل للق التوافق 

يتم  ة،والتنافسي ةتتصف بادلرون ةمكتوب ة"وثيقا9 على أهن االسًتاتيجيةصالح عباد القادر النعيمي يعرؼ 
من الربامج وادلشاريع والنشاطات  ةوىي تتضمن رلموع ،على نتائج التحليل البيئي ااعتمادً عادادىا وصياغتها إ

 ةمكانيإتسهل  ة،تقاديري ةبتوقيتات زمني تأطَتىااليت يتم  ة،ىادافها االسًتاتيجيأو  ةادلنظم ةورسال ةمع رؤي ةادلنسجم
 االستجابةوذلك لضماف استمرار  ،والتقوًن االسًتاتيجي ةللمتابع ةليات معتمادآىل إ ااستنادً  ،التنفيذ ةمتابع

 .3" على ادلستوى احمللي والعادلي ةوالتكيف مع ادلستجادات والتطورات احلاصل
كيف ربقق اليت ربادد   Master Plan"اخلطة الرئيسية الشاملة  9ىي ويرى علي السلمي أف االسًتاتيجية

وتادنية ما تعانيو من  ،من لالؿ تنظيم ما تتمتع بو من مزايا ،Objectivesوأىادافها ،Missionادلنظمة غرضها 
ىي األسلوب اإلداري ادلتميز الذي ينظر إىل ادلنظمة يف كليتها نظرة شاملة  االسًتاتيجيةمساوئ، واإلدارة 

Comprehensive ، تعظيم ادليزة التنافسية ليف زلاولةCompetitive Advantage ، اليت تسمح بالتفوؽ

                                                             
1
 Michael A. Hitt, Duane Ireland, and Robert E. Hoskisson , Strategic Management: 

Competitiveness and Globalization, Cengage Learning , Canada , 09 Edition,2016, p04. 
2
 Michael E. Porter, What Is Strategy?, Harvard  Business  School  Publishing, U.S. and Canada, 

PN 4134, November-December 1996, p60. 
، دار اليازوري العلميةاالستراتيجية واالدارة االستراتيجية: نظرة تحليلية وعالقات تكاملية للمفاهيم والمصطلحات، ادر النعيمي، صالح عباد الق 3

 .04، ص0202، ردنية اذلامشيةادلملكة األ
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اليت تنظر إىل الفرص وادلشكالت  االسًتاتيجيةيف السوؽ واحتالؿ مركز تنافسي قوي، وذلك بازباذ القرارات 
 .1احلالية، كما هتتم باستشراؼ ادلستقبل واإلعاداد للتعامل معو"

ساليب واخلطوط العريضة اليت ربادياد األ ىي ةاالسًتاتيجيف أيتبُت لنا  ُت السابقُتالتعريفلالؿ ومن  
لكسب مزايا تنافسية من  ،وتقوية ما سبتلكو من فرص ونقاط قوة ،جملاهبة ادلخاطر ونقاط ضعفها ،تنتهجها ادلنظمة

 .واستشرافية لالؿ نظرة مستقبلية
القرارات  "عملية ازباذ 9ىي أف االسًتاتيجيةمجاؿ الادين زلماد مرسي و  ثابت عباد الرمحافويرى الباحثاف 

ادلتعلقة بتخصيص وإدارة ادلؤسسة من لالؿ ربليل العوامل البيئية دبا يساعادىا على ربقيق رسالتها والوصوؿ إىل 
 2غاياهتا وأىادافها ادلنشودة".

د االسًتاتيجية بأهنا عملية ازباذ قرارات تسعى من لالذلا للوصوؿ ف ىذا التعريف قاد حاد  أونالحظ  
واستغالؿ  اخلارجيةوربليل البيئة  وربادياد نقاط القوة ومكامن الضعف، الاداللية ةلبيئا ادلرجوة بتحليل لألىاداؼ

 . الفرص ادلتاحة وذبنب التهاديادات احملتملة
" ربادياد للغايات واألىاداؼ طويلة األماد للمنظمة، وتبٍت رلموعة 9 بأهنا االسًتاتيجية Chandlerويعرؼ 

 .3األفعاؿ الضرورية لتحقيق ىذه األىاداؼ"
 يتكوف من العناصر التالية9  االسًتاتيجيةف نالحظ أف مفهـو أؽلكننا  ضوء التعاريف السابقة، عليو 
 ؛السعي لتحقيق أىاداؼ وغايات أساسية طويلة ادلادى  
 ؛ازباذ قرارات ورسم لطط عمل مناسبة وتكييفها مع البيئتُت الاداللية واخلارجية 
  ىا لتحقيق األىاداؼ.تعبئة وزبصيص ادلوارد ادلتاحة والضرورية وتسخَت 

 (Strategic managementتعريف اإلدارة االستراتيجية ): 10الفرع 
ىي عبارة عن سلسلة من االجراءات واخلطوات والقرارات اليت هتادؼ إىل زيادة قيمة ادلنظمة،  ةإف االدارة االسًتاتيجي

يرى رائاد الفكر يف نظمة على التعامل مع البيئة اخلارجية، و ، وزيادة حصتها يف السوؽ، وذلك بزيادة قادرة ادلةوزيادة قادرهتا التنافسي
حبيث  تها،بيئبينها وبُت طبيعة العالقة تصور ادلنظمة عن  " 9على أف اإلدارة االسًتاتيجية ىي، ansoffرلاؿ اإلدارة االسًتاتيجية 

                                                             
 .65ص  ،0222القاىرة،  مصر ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،االستراتيجيةإدارة الموارد البشرية علي السلمي،  1
 .70 ، ص0222، الادار اجلامعية، اإلسكنادرية، مصر، مفاهيم ونماذج تطبيقية االستراتيجيةاإلدارة ثابت عباد الرمحاف، مجاؿ الادين زلماد مرسي،  2
 .26ص  ،2885، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر، الثانية، الطبعة التخطيط االستراتيجينبيل مرسي لليل،  3
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غلب أف تذىب إليو ادلنظمة، والغايات اليت يوضح ىذا التصور نوع العمليات اليت غلب القياـ هبا على ادلادى البعياد، واحلاد الذي 
 .1"غلب أف ربققها

"عملية تنمية وصيانة العالقة بُت ادلنظمة والبيئة اليت  9اإلدارة االسًتاتيجية ىيفإف  kotlerحسب مفهـو و 
لكل العمليات  ،من لالؿ تنمية أو ربادياد غايات وأىاداؼ واسًتاتيجيات ظلو ولطط حملفظة األعماؿ ،تعمل فيها

 .2و األنشطة اليت سبارسها ىذه ادلنظمة"أ
سلسلة " :أف اإلدارة االسًتاتيجية ىي عائشة يوسف الشميلييف رلاؿ اإلدارة االسًتاتيجية  الكاتبةرى وت

تساعاد يف ربقيق أىاداؼ  ،متصلة من القرارات والتصرفات اليت تؤدي إىل تنمية وتكوين اسًتاتيجيات فعالة
 يادفهي عملية تقـو هبا اإلدارة العليا بتحاد ،ارات والتصرفات بالقرارات االسًتاتيجيةويطلق على ىذه القر  ،ادلنشأة

من لالؿ التنفيذ ادلناسب والتقوًن ادلستمر لالسًتاتيجية ادلوضوعة  أداء ادلنشأة وكذلك ،األجلالتوجهات طويلة 
األجل، واليت  طويلذات األثر  وتنفيذ وتقييم القرارات تصميموتتضمن اإلدارة االسًتاتيجية  ،تحقيق األىاداؼل

  .3قيمة ادلؤسسة من وجهة نظر العمالء ادلساعلُت واجملتمع ككل" يادةهتادؼ إىل ز 
دارة يف اإل تفاعل ادلنظمة مع بيئتها اخلارجية أعلية مادىأف أصحاهبا قاد ركزوا على  ريفايف التع يالحظ

رلموعة القرارات من لالؿ  طار زمٍت طويل ادلادى،إيف  رؤيتها ورسالتها،سعيا منها لتحقيق  االسًتاتيجية، وىذا
صياغة وتنفيذ  وىذا عن طريق ،األنشطة والعمليات اليت تربط ادلنظمة ببيئتهاو  ،االسًتاتيجية واإلجراءات

 ربقيق أىاداؼ وغايات ادلنظمة. من أجل  ططواخلاالسًتاتيجيات 
مهمة على عناصر  االسًتاتيجيةم لإلدارة تركيز الباحثُت يف تعاريفهلنا  يتضح ا،سابقما ذكر من لالؿ 

 التايل 9وىي كأساسية و 
 ؛ى معرفة وضعية البيئتُت الاداللية واخلارجية احلالية وادلستقبليةعل احلرص 
  ؛للمنظمة االسًتاتيجيةالسعي إىل ضبط غايات واألىاداؼ 
  ؛االسًتاتيجيةربادياد اخلطط والعمليات اليت ربقق الغايات واألىاداؼ 
  لتجسياد القرارات واخلطط االسًتاتيجية ،داءأفضل أاد ىيكل تنظيمي يساعاد على ربقيق جسيلتالسعي. 

                                                             
1
امشية،  ػػػػػػػػػة اذلػػػػػػػػردنية للنشر والتوزيع، ادلملكة األػػػػازوري العلميػػػػػػػدار الي، دارة الموارد البشريةإوير ـــجية على تطــراتيــــدارة االستر اإلــثأ بكر الشاديفات، 

 .32، ص 2017
 .53ص ، 0224، الادار اجلامعية اإلسكنادرية، أساسيات اإلدارة االستراتيجيةعباد السالـ أبو قحف،  2
،  دار ، البناء التنظيمي، القيادة اإلبداعية، الرقابة والحوكمةاالستراتيجيالحديثة: التخطيط  االستراتيجيةاإلدارة  ،عائشة يوسف الشميلي3 

 .00، ص 0226،  مصرللنشر والتوزيع،  الفجر
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 االستراتيجيةعناصر اإلدارة : 10الفرع   
 19وىي كالتايل عناصر رئيسيةثالثة  االسًتاتيجيةإلدارة ل Scholesو  Johnsonحادد لقاد 

 :ؿفهم ادلوقف االسًتاتيجي للمؤسسة، والذي يتعلق بفهم اإلدارة حو  .2

 ؛تأثَت البيئة اخلارجية على االسًتاتيجية التنظيمية 
 القادرة االسًتاتيجية للمنظمة؛ 
 تأثَت وتوقعات أصحاب ادلصلحة الرئيسيُت. 
سبارس اإلدارة االلتيار االسًتاتيجي حوؿ االسًتاتيجيات ادلستقبلية احملتملة، للبحث عن ميزة  .0

 .  ـ أو ادلنظمات التطوعيةحالة القطاع العامتنافسية أو الفعالية التنظيمية 
 .إىل عمل، من لالؿ تطوير اذلياكل والعمليات وادلوارد ادلناسبة دالل ادلنظمة االسًتاتيجيةترمجة  .2

ووفقا ذلذه العناصر، ال ؽلكن تطبيق االسًتاتيجية دوف تشخيص اسًتاتيجي يقـو على ربليل البيئة 
 ،زة التنافسية، اليت سبنح ادلؤسسة تفوقا على منافسيهاالاداللية، للوقوؼ على نقاط القوة وجعلها مصادرا للمي

، إضافة لتحليل البيئة اخلارجية مالبيئة العامة اليت ؽلكن أف تفقاد ادلنظمة مكانتها يف السوؽ ومعاجلة نقاط ضعفها
الؿ واليت ذلا أثر على ادلؤسسة باستغالذلا للفرص ادلتاحة وذبنب وتفادي التهاديادات. وىذا من لوبيئة العمل  

 ذبسياد رسالة وأىاداؼ ادلؤسسة االسًتاتيجية.
 مدارس )مداخل( اإلدارة االستراتيجية :14الفرع   

لقاد برع العادياد من ادلفكرين يف رلاؿ االسًتاتيجية واإلدارة االسًتاتيجية، وكثرت النظريات والنماذج يف 
ء ادلفكرين مإجور آنسوؼ  الذي التص بو، ومن بُت ىؤالاخلاص ذلك العلم حىت صار لكل مفكر ظلوذجو 

lgor Ansoft وممايكل بورتر  Michael Porter   مىنري منتزبرغ وMintzberg Henry    الذيو 
وأطلق عليها تعبَت ادلادالل أو ادلادارس يف اإلدارة  ،خلص النظريات واألطر الفكرية والنماذج يف اإلدارة االسًتاتيجية

 2ىي9  االسًتاتيجية، وىذه ادلادارس
 
 

                                                             
1
 Johnson, G. and Scholes, K and Whittington R (5002) Exploring Corporate Strategy: Text and Cases (7th edn). 

Harlow: FT Prentice Hall PP 16-19 
دار وائل  الطبعة األوىل، ،في القرن الحادي والعشرين النظرية والتطبيق االستراتيجيةاإلدارة عباد الباري إبراىيم درة، ناصر زلماد سعود جرادات،   2

 60ص ، 0223،ردنية اذلامشية ، ادلملكة األللنشر
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 : Design Schoolدرسة التصميم م 0 
 يرى رواد ىذه ادلادرسة أف صياغة االسًتاتيجية تكوف على شكل عملية فكرية يصممها القادة يف ادلؤسسة؛

 :  Planning Schoolمدرسة التخطيط  0 
يرى رواد ىذه ادلادرسة أف صياغة االسًتاتيجية تكوف بشكل عملية رمسية تتكوف من لطوات متتالية 

، ومن ادلفكرين يف ىذه ادلادرسة م إجور آنسوؼ    ىذه الصياغة ادلخططوف والقادة يف ادلؤسسةويتعاوف يف
Algor Ansoft؛  

 :  Positioning Schoolمدرسة التموضع  0
، ويروف أف اإلسًتاذبية عملية  Analyticalيرى رواد ىذه ادلادرسة صياغة االسًتاتيجية كعملية ربليلية 

اخليارات مبنية على اقتصاديات السوؽ ومن رواد ىذه ادلادرسة م مايكل بورتر  التيار بُت عادد زلادد من
Michael Porter   

 :  Entrepreneurial Schoolمدرسة الريادة   4 
ذلك أف عاددًا من  Visionsعلى أهنا عملية وضع رؤى  االسًتاتيجيةيرى رواد ىذه ادلادرسة صياغة 

  .اتيجيات مستلهمُت حكمتهم ورؤاىم ولرباهتم يف تلك العمليةالقادة الرواد يف ادلؤسسات يضعوف االسًت 
 Cognitive Schoolالمدرسة المعرفة  5

   Process Mentalيرى رواد ىذه ادلادرسة أف صياغة االسًتاتيجية تأيت على شكل عملية عقلية م 
 يشًتؾ يف إلراجها فكر القادة وادلفكرين االسًتاتيجيُت . 

  Learning Schoolمدرسة التعلم  6
يرى رواد ىذه ادلادرسة أف االسًتاتيجية عملية تنبثق من لالؿ مراحل تتمثل يف كيفية تكوين االسًتاتيجية 

 .عرب مراحل زمنية عادة، ويتعلم واضعوىا باستجابتهم للقضايا وادلشكالت اليت تظهر أو تنبثق أمامهم
  Power Schoolمدرسة السلطة أو القوة  7 

ادرسة أف االسًتاتيجية تصاغ يف شكل عملية تفاوضية بُت من ؽللكوف السلطة والنفوذ يف يرى رواد ىذه ادل
 .ادلنظمات
 :  Cultural Schoolالمدرسة الثقافية   8 

  تكوف  Collectiveيرى رواد ىذه ادلادرسية أف صياغة االسًتاتيجية يكوف يف شكل عملية مجاعية م 
 قيم وافًتاضات وأفكار وتفاعلات أعضاء ادلنظمة.نتيجة تفاعالت اجتماعية بُت اعتقادات و 
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 : Environmental Schoolالمدرسة البيئية  9
 ،  Process Reactionيرى رواد ىذه ادلادرسة أف االسًتاتيجية تأيت على شكل عملية ردة فعل م 

ة أف البيئة ىي العامل فبينما ترى ادلادارس األلرى البيئة كعامل يف صياغة االسًتاتيجية؛ يعتقاد مفكرو ىذه ادلادرس
 الوحياد يف تلك الصياغة وأف االسًتاتيجية ىي رد فعل القوى تلك البيئة.

 : Configuration School( المدرسة التكاملية  01 
  تتكامل فيها  Transformationيرى رواد ىذه ادلادرسة أف صياغة االسًتاتيجية ىي عملية ربويلية م  

 ، ومن رواد  limitationsا يتضمن مساعلات وربفظات وقيود تلك ادلادارس م شل ،ورؤى ادلادارس األلرى أفكار
   mintzberg Henry  ومىًتي منتزبرغ  Miles and  Snouىذه ادلادرسة ممايلز وسنو م 

 
   Levels of Strategic Management االستراتيجية مستويات اإلدارة : 15الفرع 

 اأو لادماهت امنتجاهتادلنظمة من حيث طبيعة مع لو ارتباط ية االسًتاتيجالتالؼ مستويات اإلدارة إف 
تقادـ سلعة  اتادلنظمنشطة اليت تقـو هبا، فهناؾ بعض ، ومن حيث حجم ادلنظمة وعادد عماذلا وتنوع األادلقادمة

تقـو   ،واحاد اسًتاتيجيمستوى وال سبتلك عاددا كبَتا من ادلوظفُت، فهي بذلك تعتماد على  أو لادمة واحادة،
بروز  ،شهادت منظمات األعماؿ يف العقود األلَتة غَت أنو قاد ،طتو جبميع األعماؿ إلصلاز السلعة أو اخلادمةاسبو 

 االسًتاتيجية،شلا استوجب ظهػور مستويات سلتلفة لإلدارة  وكرب حجمها، منظمات تتميز بتنوع سلعها ولادماهتا،
مييز بُت ثالث مستويات لإلدارة ؽلكننا الت وعليو ،تتناسب مع تعادد وتنوع األنشطة اليت تقـو هبا ادلنظمة

 19ىي االسًتاتيجية
 Corporate Strategy   على مستوى المنظمة االستراتيجية -0

، ويتمثل يف ىذا ادلستوى عضاء ادلعنيوف باالسًتاتيجيةاألأعضاء رللس اإلدارة، ىم و  ادلادراء التنفيذيوفيعترب 
وضع ، من لالؿ الرؤيا الشاملة لرسالة وأىاداؼ ادلنظمةوف تلكؽليف كوهنم  الذي يقوموف بو دورىم االسًتاتيجي

ربادياد األعماؿ أيضا لمنظمة، ويتضمن ىذا الادور ل ةمعالا االسًتاتيجياتالكاملة، لتطوير  االسًتاتيجية ططاخل
 اتيجياتاالسًت إقرار و  أنشطة العمل، وصياغةو ادلوارد بُت سلتلف األقساـ  وتقسيم اليت ينبغي القياـ هبا، وزبصيص

 . ىافيذوالوقوؼ على متابعة تن

                                                             
،  األردنية اذلامشية، ادلملكة دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، دارة االستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسيةاإلمطلق الادوري،  زكريا 1

 .04، ص 0224

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%22
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  Strategic Business Units على مستوى وحدة األعمال االستراتيجية -0
عماؿ، تقع عموما على عاتق مادراء وحادات العمل إف مهمة إعاداد االسًتاتيجيات اخلاصة بوحادات األ

جل اخلاصة بالوظائف جية طويلة األىاداؼ ادلراد ربقيقها، واالسًتاتيدارات العليا، فهم يصوغوف األومادراء اإل
وادلهاـ ادلنوطة هبا، إضافة إىل ربادياد الكيفيات وطبيعة النشاط لكل وحادة عمل، وما يلزمها من موارد مادية 

ربليل األوضاع لذ بعُت االعتبار مع األ، رارىاػػػػوإق تهادارة العليا دلناقشعلى فريق اإل هاوبشرية لتحقيقها، مث عرض
، نقاط القوة وذبنب نقاط الضعف يف البيئة الاداللية يزتعز و ، ادلخاطر اشيالقتناص الفرص ورب ،ارجيةالبيئة اخليف 

يف ادلنظمات تتعادد حسب النشاط ادلمارس من قبل ادلنظمة، إال أف أغلب ادلنظمات  ؿوحادات األعماويذكر أف 
، وحادة ادلوارد البشريةالًتويج، و تسويق ال وحادة، االنتاج عماؿ وادلتمثلة يف وحادةتشًتؾ يف رلموعة من وحادات األ

 وغَتىا من وحادات العمل. البحث والتطوير وحادة
 

 Functional Strategies   على مستوى الوظائف االستراتيجية -0
دارة واإل ستوى ادلنظمة، يكوف أقل مقارنة بباقي ادلستويات ممعلى مستوى الوظائفإف الادور االسًتاتيجي 

يف األساس على الًتكيز يف األعماؿ والوظائف  االسًتاتيجية ، حيث تنحصر مهامو ماؿمستوى وحادة األعالعليا و 
ننا صلاد أف أ. ، إال وظيفة احملاسبة، وظيفة التموين. احملاددة موظيفة التمويل، وظيفة التسويق، وظيفة االنتاج،

القادرة على استيعاب التحادي األكرب يف ىذا ادلستوى، ىو االنسجاـ مع باقي ادلستويات من لالؿ امتالؾ 
وتنفيذ االسًتاتيجيات ادلسطرة من طرؼ ادلستويات األعلى، وكذلك التكامل بُت ادلهاـ واألعماؿ يف الوظيفة 

 الواحادة.   
 

 االستراتيجيةاإلدارة تطبيق مراحل : 16الفرع 
متفاعلة مع  ، ؽلكننا أف نالحظ أف عملية االدارة االسًتاتيجية عبارة عن عناصر1أدناه الشكلمن لالؿ 

وأف أوؿ مراحل ىذه العملية تكمن يف التشخيص االسًتاتيجي للبيئة اليت تنشط فيها ادلنظمة، سواًء البيئة  ،بعضها
الاداللية أو البيئة اخلارجية، والسعي وراء استغالؿ الفرص ادلتاحة وذبنب التهاديادات احملتملة، وكذلك تثمُت 

على نقاط ضعفها، وتليها العملية الثانية اليت تتعلق بصياغة  وتعظيم نقاط القوة لادى ادلؤسسة، والقضاء
وصياغة رسالة وأىاداؼ ادلؤسسة اليت تسعى  ،سًتاتيجيةاالطط اخلسياسات و الوىذا بوضع  ،االسًتاتيجية

                                                             
 .22ص 0228، 0االردنية اذلامشية ،ط، دار رلادالوي للنشر والتوزيع، ادلملكة اإلدارة االستراتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقيةمحاد القطامُت، أ 1
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رحلة لتحقيقها، مث تتبعها عملية تنفيذ االسًتاتيجية ادلتمثلة يف ربويل السياسات واخلطط االسًتاتيجية ادلصاغة يف ادل
واليت تعٌت  ،التقييم والرقابةإىل تصرفات وإجراءات وموازنات مالية ذبساد على أرض الواقع، وتأيت مرحلة  ،السابقة

ادلاديرين يف كل ادلستويات  وىو األمر الذي يزودداء الفعلي واألداء ادلنتظر وادلخطط لو، بتقييم الفجوة بُت األ
حل ادلشكالت وتقوية جوانب الضعف ادلكتشفة لذي بادوره يساعاده على وا ،ادلعلومات ادلرتادة مالتغذية الرجعية ب

 وتصحيح االضلرافات.  
 

  اإلدارة اإلستراتيجية مراحليوضح :  02شكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ادلملكة االردنية ، دار رلادالوي للنشر والتوزيعاإلدارة االستراتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقيةمحاد القطامُت، أ المصدر:
 .22ص 0228 ،0ط،ية اذلامش
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 السياسات

 

 تقييم األداء
 

 االجراءات 
 

 التصحيحية

 البرامج
 التنفيذية

 الموازنات
 المالية

 اإلجراءات

 
 خارجية بيئة

 فرص هتاديادات
 

 داخليةبيئة 
عوامل القوى 
 عوامل الضعف



  اإلطار النظري للدراسةالفصل األول                                                                        
 

36 
 

 
 االستراتيجيةهيكل منظومة اإلدارة : 17الفرع 

 The structureم 1االسًتاتيجيةىيكل منظومة اإلدارة  ،يف سبعينيات القرف ادلاضي Ansuffشخص 

of the strategic management system،) 9بأنو يتكوف من منظومتُت فرعيتُت تكمالف إحاداعلا األلرى   
 رعية لتحليل والتيار ادلوقع االسًتاتيجي،ادلنظومة الف ▪
 ادلنظومة الفرعية لإلدارة العملياتية دبقياس الزمن الواقعي أو الفعلي. ▪

على درجة عالية من  اسًتاتيجيتُتربقيق مهمتُت  ،دبقادورىا يف آف واحاد االسًتاتيجيةىذا يعٍت أف اإلدارة 
ضماف بقاء ادلنظمة يف النشاط، وربقيقها ، وعلا نشاطها بغض النظر عن طبيعة ورلاؿ ،ادلنظماتاألعلية يف نشاط 

 أىادافها طويلة ادلادى.
 ة،سئلأ ةعلى ثالث ةجاباإل ةالعليا للمنظم ةدارياإل ةيتطلب من القياد ،ق الفاعل ذلاتُت ادلهمتُتيف التحقإ

 9داري يف نشاط مجيع ادلنظماتجوىر العمل االسًتاتيجي اإل ىي
 يداء ادلاضي واحلايل وادلستقبلربليل واستقراء األمن لالؿ ؟ قت احلاضريف الو  ةادلنظم ةما ىي حال.  
 و ادلستقبل غَت أ  سنوات4و أ 2مف تكوف عليها يف ادلستقبل ادلنظور أ ةترغب ادلنظم ة اليتالماىي احل
 .ادلستقبلة ضلو االسًتاتيجية اإلدار نزعة  وىذا من لالؿ  ؟كثرأو أسنوات 22م ادلنظور
 ادلختارة. االسًتاتيجيةوىو مرتبط بتحقيق  ة؟ادلرغوب ةىل احلالإالوصوؿ  ةطيع ادلنظمتست ةي وسيلأب 

 

 

 

 

 

 

                                                             
   .200 ، ص0222دار صفاء للنشر، األردف،  وىل،الطبعة األ، لمنظومة التعليم العالي االستراتيجيةاإلدارة جواد كاظم لفتة،  1
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 االستراتيجيةمنهجية فعل اإلدارة يوضح : 10شكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ة ، ادلملكة االردنية اذلامشي، دار صفاء للنشراإلدارة اإلستراتيجية لمنظومة التعليم العالي جواد كاظم لفتة، المصدر:
 .203، ص2، ط0222

 

يكمن يف التموقع االسًتاتيجي  ،فعالة اسًتاتيجيةأف ذبسياد إدارة  ،هعالويربز لنا من مالحظة الشكل أ
زبتص يف ربليل تقلبات البيئة الاداللية  للمنظمة ضمن ادلنظمات ادلنافسة يف السوؽ، مع وجود إدارة عملياتية

السيما األىاداؼ طويلة  ،أىادافها وغاياهتا ة تساعادىا على ربقيقوىذا يكسب ادلنظمة ميزات تنافسي ،واخلارجية
ادلنظمة وؽلكن القوؿ أف بقاء من لالؿ ادلرونة اليت تكتسبها عن طريق ذباوهبا مع ادلتغَتات احلاصلة،  ،ادلادى

ادلستمر  مع التصحيح االسًتاتيجيةالعمل على تطبيق القرارات واخلطط ، مرىوف بواستمرارىا يف ادلنافسة يف السوؽ
 لالضلرافات.

 الحــــالة المستقبلــــية

المرغــــــــــــــوبة 

وسيلة تحقيق الحالة المرغوبة  حالة المنظمة اآلن
 للمنظمة

 فهم الحالة
 الراهنة

تحقيق اإلستراتيجية  االستراتيجيالتوجه 
 المختارة

 تصحيح مسارات السؤال األول والثاني

 تحقيق ميزات تنافسية

 بقاء المنظمة فتحقيق األهدا

 التوجه المرن والتغير في
 الوقت المناسب

 االدارة االستراتيجية

 اإلدارة العملياتية الموقع االستراتيجي

 االستجابة لتغير عوامل البيئة المحيطة
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 لموارد البشريةا:  مدخل إلدارة الثاني  المطلب
  human resource Management  دارة الموارد البشريةإ: تعريف  10الفرع

 9وارد البشرية، ومن بينها ما يليىناؾ عادة تعاريف دلفهـو إدارة ادل
إدارة ادلوارد البشرية  أف Amanda Thompson 1 و  Julie Beardwellمن الباحثُت  كل  يشَت

هنج شليز إلدارة ادلوظفُت يسعى إىل ربقيق ميزة تنافسية من لالؿ قوة عاملة قادرة شاديادة االلتزاـ، " 9ىي
 ."باستخاداـ رلموعة من التقنيات الثقافية واذليكلية ادلتعلقة بادلوظفُت

اليت تؤمن بأف األفراد العاملُت يف " اإلدارة  2بن عنًت عباد الرمحاف إدارة ادلوارد البشرية على أهناويعرؼ 
ومن واجبها أف تعمل على تزويادىم بكافة الوسائل اليت سبكنهم من القياـ  ،سلتلف ادلستويات ىم أىم ادلوارد

بأعماذلم، دلا فيو مصلحتها ومصلحتهم، وأف تراقبهم وتسهر عليهم باستمرار لضماف صلاحها وصلاحهم وصلاح 
وظائف واإلدارات األساسية والرئيسية يف كافة أنواع ادلنظمات، زلور عملها مجيع ، وىي إحادى الادلصلحة العامة

ادلوارد البشرية اليت تعمل فيها، وكل ما يتعلق هبا من أمور وظيفية، منذ ساعة تعيينها يف ادلنظمة وحىت ساعة انتهاء 
تنوعة ادلتعلقة بادلوارد البشرية لادمتها وعملها فيها، وتؤدي رلموعة من األنشطة موظائف ومهاـ  وادلمارسات ادل

 ."وذلك يف ضل اسًتاتيجية لاصة هبا زبادـ رسالة واسًتاتيجية ادلنظمة
"هنج اسًتاتيجي ومتماسك إلدارة 9 3ىيإدارة ادلوارد البشرية أف  Michael Armstrong يرى الباحثو 

وف بشكل فردي ومجاعي يف والذين يساعلفيها األشخاص الذين يعملوف  وىماألصوؿ األكثر قيمة للمؤسسة 
 ؽلكن اعتبارىا "رلموعة من السياسات ادلًتابطة ذات األساس األياديولوجي والفلسفي". و  ربقيق أىادافها.

 :تعمل إدارة ادلوارد البشرية من لالؿ أنظمة ادلوارد البشرية اليت ذبمع بطريقة متماسكة
  ؛التوجيهية ادلعتمادة يف إدارة األفرادفلسفات ادلوارد البشرية اليت تصف القيم الشاملة وادلبادئ 
 ؛اسًتاتيجيات ادلوارد البشرية اليت ربادد االذباه الذي تنوي إدارة ادلوارد البشرية السَت فيو 
  سياسات ادلوارد البشرية، وىي ادلبادئ التوجيهية اليت ربادد كيفية تطبيق ىذه القيم وادلبادئ

 ؛إدارة ادلوارد البشريةواالسًتاتيجيات وتنفيذىا يف رلاالت زلاددة من 

                                                             
1
 Julie Beardwell and Amanda Thompson ،Human Resource Management A Contemporary Approach، 

Pearson Education Limited ،England 8،  edition   ،5007 ،  p02 
ردنية ، ادلملكة األ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعواالستراتيجيةإدارة الموارد البشرية المفاهيم واألسس واألبعاد بن عنًت عباد الرمحاف،  2

 .02، ص0222 ،اذلامشية
3
 Michael Armstrong،A Handbook Of   Human Resource Management Practice، Pearson Education Limited 

،England 00، edition   ،5002 ،  p04 
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  عمليات ادلوارد البشرية اليت تتكوف من اإلجراءات واألساليب الرمسية ادلستخادمة لوضع اخلطط
  ؛للموارد البشرية موضع التنفيذ االسًتاتيجيةوالسياسات 
  ؛فراداألشلارسات ادلوارد البشرية اليت تشمل األساليب غَت الرمسية ادلستخادمة يف إدارة  
  ادلوارد البشرية، واليت سبكن من تنفيذ اسًتاتيجيات وسياسات وشلارسات ادلوارد رة داإبرامج

 .ادلوضوعة" طالبشرية وفق اخلط
متكاملة من الفلسفات والسياسات  رلموعةإدارة ادلوارد البشرية ىي ومن التعاريف السابقة نالحظ أف 

، أىادافهالتحقيق غاياهتا و نظمة ادلي ربتاجو ذي الما يتعلق بادلورد البشر وادلمارسات اليت تشمل االعتناء جبميع 
ها وتوجيهها ئعلى أدا واإلشراؼ هائاقتناادلتعلقة بادلوارد البشرية و وازباذ القرارات  اخلطط وضعوىذا عن طريق 

 .وتطويرىا وصيانتها 
 Characteristics of HRM: دارة الموارد البشريةإ خصائص: 10الفرع 

مرتبط بأعلية العنصر  الادور االسًتاتيجيإىل الادور التقليادي  وربولو من وارد البشريةدارة ادلإإف تطور مفهـو 
دارة ادلوارد البشري، الذي يعترب العنصر األساسي الوحياد الذي ال ؽلكن استبادالو أو االستغناء عنو،  فنجاد أف إ

إلدارة أصوؿ ادلنظمة األكثر  اسكمتما ااسًتاتيجي اهنج دبفهومها اجلادياد، ذلا لصائص متعاددة ذبعل منها البشرية
 ، وقاد ذكر الباحث يساعلوف بشكل فردي ومجاعي يف ربقيق أىادافهاو  فيها،الذين يعملوف  فراداألأال وىم  ،قيمة

Michael Armstrong  19إلدارة ادلوارد البشرية نذكر منها  ائصلصعدة 
 تكامل اسًتاتيجيات األعماؿ وادلوارد البشرية؛و ؤكاد على احلاجة إىل توافق ت أهنا 
  لثقافات؛ والقيم لتوىل أعلية أهنا 
 رسالة ادلنظمة وقيمها؛رؤية و شادد على أعلية االلتزاـ بت أهنا 
 وال يُنظر إليهم على أهنم تكلفة؛ م كأصوؿ، فينظر إليهكرأس ماؿ بشري  األفرادتعامل مع أهنا ت 
 لًتكيز على األداء باساىم بطرؽ قابلة للقياس يف إنشاء ادليزة التنافسية واحلفاظ عليها، أهنا ت

 وإضافة القيمة؛
  قوي على تقادًن اجلودة وربقيق مستويات عالية من رضا العمالء؛بشكل تركز أهنا 
 ادلهارةو ادلساعلة  ،الكفاءة، ادلكافآت حسب األداء أهنا تعتماد توزيع. 

إف الرؤية االسًتاتيجية يف إدارة ادلورد البشري ربتم على ادلنظمة االبتعاد عن االىتماـ باجلانب ادلادي 
لألفراد، وعادـ االكتفاء بتحسُت بيئة العمل ادلادية فقط، بل النظر أيضا حملتوى العمل وربسُت البيئة ادلعنوية 

                                                             
1
 Michael Armstrong, Angela Baron ,Strategic HRM The Key To Improved Business Performance ,British 

library ,2003 ,p04. 

https://www.google.it/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Armstrong%22
https://www.google.it/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Armstrong%22
https://www.google.it/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Armstrong%22
https://www.google.it/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Armstrong%22
https://www.google.it/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Angela+Baron%22
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باداع واالبتكار، وحثهم على استغالؿ مصادرا للميزة التنافسية من لالؿ ربفيز اإلفراد والًتكيز على جعل األ
دارة ادلوارد إها متكاملضافة إىل إجل، قادراهتم الفكرية وادلعرفية وتنمية العمل اجلماعي، ضمن رؤية طويلة األ

، ويف العامة للمنظمة ةيجي، ومشاركتها يف وضع وتصميم االسًتاتلرىمع الوظائف التنفيذية األ هاوتنسيق  البشرية
بعض أوجو االلتالؼ بُت الادور التقليادي والادور االسًتاتيجي يف إدارة ادلوارد الذي نبُت فيو  22جادوؿ ما يلي 
 9البشرية

 أوجه االختالف بين الدور التقليدي والدور االستراتيجي في إدارة الموارد البشرية يوضح :10جدول 
 الدور االستراتيجي في إدارة الموارد البشرية ارة الموارد البشريةالدور التقليدي في إد المجاالت
المدى 
 الزمني

 االىتماـ باألجل الطويل االىتماـ باألجل القصَت

مجال 
 التركيز

العمليات التنفيذية وحفظ السجالت، ودعم 
 اجلوانب التشغيلية

ادلنظمة ككل مع مراعاة ادلشاركة يف تصميم 
 نظمةاإلسًتاتيجية العامة للم

المستوى 
 التنظيمي

من اإلدارة العليا بادلنظمة شأف الوظائف  تعترب جزءً  من اإلدارة التنفيذية تعترب جزءً 
 التسويق واإلنتاج والتمويل 9األلرى مثل

حدود 
التنسيق 
 التكامل

التكامل بادرجة منخفضة أو متوسطة مع بقية 
 الوظائف األلرى.

فضة التكامل والتنسيق بادرجو متوسطة أو منخ
 بُت أجزاء نظاـ ادلوارد البشرية.

تكامل وتنسيق بادرجة مرتفعة مع الوظائف التنفيذية 
 اإلنتاج والتسويق والتمويل وغَتىا. 9لرى مثلاأل

التكامل وتنسيق درجة مرتفعة بُت أجزاء نظاـ ادلوارد 
 البشرية

األنشطة 
محل 
 االهتمام

 االىتماـ ومكافآت وبرامج التعويض للعاملُت.
 اب والتيار أفراد يف ظل الظروؼ الراىنة .استقط

 تفسَت سياسات وإجراءات ادلوارد البشرية.
 إعاداد تقارير عادلة عن العمالة بادلنظمة.

إعاداد وتنفيذ برامج تادريبية عناد احلاد األدىن 
 اآلمن.

 حل مشكالت العاملُت.
 تقادًن اخلادمات للعاملُت بادلنظمة فقط.

 ا ادلوارد البشرية.االىتماـ بتقييم واذباىات وقضاي
 االنشغاؿ بعملية زبطيط وتطوير ادلوارد البشرية.

 ادلساعادة يف عمليات إعادة اذليكلة وزبفيض العمالة.
قادًن النصح وادلشورة يف عمليات االنادماج ت

 واالستحواذ.
 وضع اسًتاتيجيات ولطط التعويضات بادلنظمة.

تقادًن اخلادمات لألطراؼ ادلختلفة ذات ادلصلحة يف 
 عامل مع ادلنظمة.الت

، عماف 2، طللنشر والتوزيع دار ادلسَتة وتنمية الموارد البشرية، االستراتيجيةاإلدارة مسَت أمحاد، زلماد  المصدر:
 22، ص0228األردف، 
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 Objectives of HRM : دارة الموارد البشريةإ أهداف: 10الفرع 

أساًسا واضًحا العتماد إدارة و منطقًيا باعتباره هنجا  بار ادلاديرينك اىتماـإدارة ادلوارد البشرية  قسم تذبغل
 9 1فهو يضمن ادلوارد البشرية

 ؛ ادلعقادة التنظيمية للمشاكل احللوؿ من واسعة رلموعة تقادًن 
 باإلضافة إىل مواردىا ادلالية والتكنولوجية عناد  كموارد بشرية  ة موظفي ادلؤسسةمراعا يضمن

 ربادياد األىاداؼ أو تقييم القادرات؛
 ؛وتشكيلها االسًتاتيجية بتنفيذ يقوموف الذين لألفراد يفرض تقييما شامال 
 ؛البشرية ادلوارد على وآثارىا االسًتاتيجية صياغة بُت االذباه ثنائية الروابط تشجيع يتم 
 و أإلضاع االعتبارات االسًتاتيجية لتفضيالت ادلوارد البشرية  ذبنب ادلشاكل اليت قاد تنشأ من

 للكفاءة التنظيمية وادليزة التنافسية.إعلاؿ موظفي ادلنظمة كمصادر زلتمل 
يعترب العمل على توفَت ادلورد البشري الراغب يف العمل والقادر عليو بكفاءة وجودة عاليتُت، اذلادؼ 
األساسي الذي تسعى إليها ادارة ادلوارد البشرية، غَت أهنا ال تكتفي بالسعي وراء ىذا اذلادؼ فقط بل تتعادد 

العنصر البشري وتوظيفو وتطويره وتادريبو وتنمية مهاراتو وتقييم أداءه والعمل على أىادافها، فمن لالؿ استقطاب 
 K. Aswathappa صيانتو واالحتفاظ بو، تسعى أيضا إىل رلموعة من األىاداؼ قاد أوردىا الكاتب  

يف  2
 .األىاداؼ الشخصية ،األىاداؼ اجملتمعية ،األىاداؼ التنظيمية ،األىاداؼ الوظيفيةوىي  00 الشكل رقم

يف جانبها التنظيمي،  دارة ادلوارد البشريةرباوؿ إ :Organisational Objectives األهداف التنظيمية
زبطيط أف تركز على ربقيق الفعالية التنظيمية للعنصر البشري يف ادلنظمة، من لالؿ سياساهتا ادلختلفة، سواء يف 

 تلادمة جلميع اإلدارا ، وىذاعالقات ادلوظفُت، أو داءاأل تقييم، التادريب والتطوير، االلتيار، ادلوارد البشرية
قساـ عن طريق التكامل والتوافق معها ارد البشرية كقسم ىي أداة دلساعادة ولادمة بقية األو لرى، فإدارة ادلاأل

 للوصوؿ لغايات وأىاداؼ ادلنظمة ككل.
، يتمعانبها اجملإف أىاداؼ إدارة ادلوارد البشرية يف ج :Societal Objectives األهداف المجتمعية

لالقي وكذلك ادلسؤولية االجتماعية اليت تقع على عاتق ادلنظمة ذباه احتياجات تركز على قضايا البيئة والبعاد األ
 واستخادامها دلواردىا لصا ح اجملتمع لتخفيف انُتو لقادلنظمة ل امتثاؿومطالب اجملتمع الذي تنشط ضمنو، وىذا ب

                                                             
1
 Alan Price, Human Resource Management in a Business Context, Thomson Learning High Holborn House, 

London , 3edition ,2007 , p50 
2
 K. Aswathappa, Angela Baron , Human Resource Management Text And Cases, McGraw Hill Education 

,India , 7edition ,2003 , p29 

https://www.google.it/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Angela+Baron%22
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غَتىا و زيز االىتماـ بالبيئة واحمليط، وسالمة األفراد وضماف العادؿ ونبذ التمييزالقيود ادلفروضة عليها، عن طريق تع
  اجملتمع.اليت تعٍت من اجملاالت 

يز ًتكالوظيفي للإدارة ادلوارد البشرية يف جانبها  تسعى :Functional Objectives األهداف الوظيفية
يامها دبهامها وواجباهتا على أحسن وجو، وىذا عن داء الكلي للمنظمة من لالؿ قعلى مساعلتها الفعالة يف األ

جراءات واحلرص أيضا داء وسالمة اإلدارية ادلسانادة لبقية الفروع والتحقق من صحة وسرعة األطريق لادماهتا اإل
 على أف ال ربمل ادلنظمة مصاريف وتكاليف عالية أو غَت ضرورية.

ليت تتعلق باألفراد بشكل مباشر، فمن اىاداؼ األ وهي :Personal Objectives األهداف الشخصية
لالؿ ىذه األىاداؼ تسعى إدارة ادلوارد البشرية إىل رضى ادلوظفُت وربقيق أىادافهم الشخصية، وتوفَت مناخ عمل 
إغلايب لايل من الصراعات وضغوط العمل،  يساعاد الفرد على األداء ويرغبو يف العمل، عن طريق ربفيزه ومكافأتو 

 ادراتو بتوفَت فرص التادريب والتكوين. والعمل على تطوير ق
 

 Objectives of HRMدارة الموارد البشرية إ : يوضح أهداف14الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source  : K. Aswathappa, Angela Baron , Human Resource Management Text And Cases, 
 McGraw Hill Education ، India  ،  7edition ,2003 , p29 
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 19أىاداؼ إدارة ادلوارد البشرية على أهنا MICHAEL ARMSTRONGيصوغ و 
 تتكامل اليت البشرية ادلوارد اسًتاتيجيات وتنفيذ تطوير لالؿ من أىادافها لتحقيق ادلنظمة دعم 

 ؛العمل اسًتاتيجية مع
 اجلودة يف األداء؛ ثقافة تطوير يف ادلساعلة 
 الذين ربتاجهم؛ وادلهرة ادلوىوبُت األشخاص لاديها ادلنظمة أف من التأكاد 
 يشعر أف غلب أنو االعتبار يف األلذ مع وادلوظفُت، اإلدارة بُت إغلابية عمل عالقة على احلفاظ 
 وكفاءة؛ بفعالية العمل لتحقيق والتقادير بالثقة ادلوظفوف
 عالية؛ لربات لعمل على كسب ادلوظفُتا 
 مصلحة رئيسيُت ؛ كأصحاب ادلوظفُت رفاىية تعزيز 
 تطبيق هنج بالتطابق بُت القيم ادلرتبطة بادلنظمة وقيم بيئتها  من لالؿ االجتماعية ادلسؤولية ربقيق

 األفراد.ألالقي إلدارة 
 
  HRM Functions دارة الموارد البشريةإ وظائف: 14الفرع  

ماديري ادلوارد  نظمة، كل ما ؽلارسوإدارة ادلوارد البشرية ادلستخادمة إلدارة األشخاص يف ادل مهاـن تتضم
من  ، وتتشكلسياسات ولوائح وقواعاد توجو شؤوف ادلوارد البشريةو مادلالت من البشرية وادلاديرين التنفيذيُت 

ب التالؼ حجم األنشطة واألعماؿ ، زبتلف ىذه الوظائف وادلهاـ حسوظائف متشابكةمتمثلة يف أنظمة رمسية 
سياسية الغرافية و ، والعوامل اجلثقافيةالبيئية الو وعادد العاملُت بادلنظمة، وىي بادورىا تتأثر بعوامل البيئة اخلارجة 

  2 التايل9 02رقم  كما ىو موضح يف الشكل،  تكنولوجيةالقتصادية و االقانونية و الجتماعية و االو 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Michael Armstrong, Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, British Library, 

England  02, edition ,  ,  5050 p07 
2Robert L. Mathis , John H. Jackson , Sean R. Valentine , Patricia A. Meglich, Human Resource Management, 
15th Edition, USA,2015 , p 15  
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 HRM Functions  دارة الموارد البشريةإ وظائفيوضح  :15الشكل رقم 

 
Source  : Robert L. Mathis , John H. Jackson , Sean R. Valentine , Patricia A. Meglich,  

 Human Resource Management, 15th Edition, USA,2015 , p 15 
 

ادلرتبطة بو، وعالقة الفرد مع إف احلصوؿ على ادلورد البشري وتطويره وربفيزه والعمل على حل ادلشكالت 
، دارة ادلوارد البشريةباقي األفراد، وكذلك عالقتو مع زليط عملو، وغَتىا من األمور، ىي من ادلهاـ األساسية إل

 وقاد صنفت ىذه ادلهاـ ضمن وظائف نذكر منها9 
  الموارد البشرية تخطيطوظيفةHuman Resource Planning   

من  ةالتنبؤ باحتياجات ادلنظم ،1عادؿ زلماد زايادة حسب الكاتب البشري لمواردلالتخطيط  ةتتضمن عملي
 ةزبطيط ادلوارد البشري ةف عمليإاىل ذلك ف باإلضافة ة،من لالؿ تقادير الطلب والعرض من العمال ة،ادلوارد البشري

 ،وادلعروض منها ةلعلى ساد الفجوات بُت ادلطلوب من العما ةاليت تساعاد ادلنظم ةليات ادلناسبغلاد اآلإىل إهتادؼ 

                                                             
 .250، ص 0222مصر القاىرة،  عربية،الكتب الدار ، استراتيجيةدارة الموارد البشرية  رؤية إاد، عادؿ زلماد زاي 1
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ف تنضم أاليت غلب  ةالبشري ةالعمال ةونوعي ةىل ربادياد كميإهتادؼ  ة،زبطيط ادلوارد البشري ةف عمليإلر فآودبعٌت 
  ة.لالؿ الفًتات القادم ،ف زبرج منهاأو اليت غلب أ ة،ىل ادلنظمإ

 للمنظمة، فالتخطيطاتيجي التخطيط االسًت  ةترتبط ارتباطا وثيقا بعملي ةزبطيط ادلوارد البشري ةف عمليإ
 ،ورؤيتها تهارسالة و ادلستقبلي ةادلنظم ةىل ربادياد وجهإاليت هتادؼ  التنظيميةالقرارات ة االسًتاتيجي ىو رلموع

 ة، وىي عملية تتم عرب أربعة مراحل9ىل تلك الوجهإساليب اليت ؽلكن االعتماد عليها للوصوؿ واأل
يف تفاعل ادلنظمة مع ادلتغَتات  واخلارجية ادلتمثلةلاداللية مرحلة ربليل بيئة العمل ا9 ىالمرحلة األول

اخلارجية والاداللية، السيما منها ادلتغَتات السياسية مقوانُت العمل، االستقرار السياسي... ، ادلتغَتات االقتصادية 
وادلتغَتات   ...أظلاط االستهالؾ، مستوى دلل األفرادم االجتماعية ادلتغَتات  ،االنتعاش االقتصادي ،الكساد...م

 ؛التكنلوجية
ادلطلوب  ةالعمال ةتقادير نوع وكمي ةي عمليىو  9 مرحلة التنبؤ بالطلب على ادلوارد البشرية،المرحلة الثانية

اليت سبق رباديادىا الاداللية واخلارجية  ةضوء ربليل ادلتغَتات البيئي تتم على تقاديراتة، وىذه الاستقطاهبا للمنظم
 ؛ادلنظمةالقرار يف ألصحاب  الشخصية باألحكاـ تتأثركثَتا ما اد أف ىذه العملية  صلو  ،ةالسابق ةيف ادلرحل

مرحلة ربليل ادلعروض من العمالة، وىي العملية اليت هتادؼ إىل معرفة وربادياد حجم ونوع  الثالثة: المرحلة
 ؛الحتياجات ادلستقبليةاليت غلب اتباعها للوفاء با بالعمالة ادلتوفرة حاليا، دالل ولارج ادلنظمة، وما األسالي

مرحلة ربليل ادلعروض من عاداد لطط العمل، وىي عملية تعتماد على نتائج إمرحلة  ة:رابعالمرحلة ال
 يف العمالة أو حالة وجود فائض يف العمالة.  الالزمة دلواجهة حالة وجود عجز ت، لتحادياد السياساالعمالة

  ائف الوظتحليل وتوصيف وظيفة Job Description and Analysis 
ىل ربادياد الواجبات وادلسؤوليات وادلتطلبات من ادلهارات والقادرات واخلربات إهتادؼ  ة اليتعمليالي وى

 .1ةربادياد شروط شغل الوظيف، إضافة إىل لرىوعالقتها بالوظائف األ، ةلكل وظيفة ادلختلف
وظروؼ العمل  ةدىا ادلختلفبعاأو  ةبالوظيف ةوربليل وتسجيل البيانات ادلتعلق ةمجع ودراس ةعمليوىي أيضا 

 29، وىذا من لالؿ رباديادشغلهال األساسيةهبا وادلتطلبات  ةاحمليط
                                                             

، 0224ودية، ػػػػة السعػػػػػشر، ادلملكة العربيػػػاف للنػػ، دار العبيكاملــــج استراتيجي متكــو منهــــوارد البشرية  نحــــإدارة المزلماد بن دليم القحطاين،  1
 .06ص 

عة األوىل، ػػػػػالطب ،ةـــالثالث ةلفيديات األـــوتح ةديثــاالتجاهات الح ةوارد البشريــــــــــالم ةدار إ ،قػػػػود سنجػػغالب زلم ة،رعػػاد تيسَت الشػػػااهلل زلمػػػػعط 2
 .224، ص 0224، ردنية اذلامشيةادلملكة األ ،للنشر والتوزيع ةدار ادلنهجي
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 ةتوضح ادلعارؼ واالذباىات وادلهارات ادلطلوب ةقائمواليت ىي عبارة عن  ،ةلصائص الوظيف 
 ؛بفعاليةالعمل  ألداء

 ات الواجبتوضح اخلصائص والصفات وادلؤىالت واخلرب  ةبقائم وادلتمثلة ،لصائص الفرد 
 واالجتماعية. والشخصية ةوالعقلي ةتحادد الفرد ادلثايل من النواحي البادنيف ،توافرىا يف شاغل الوظيفة

عناد بادء  ةساسي للمنظمأومتطلب  ةضرور  اهنأسباب ربليل وتوصيف الوظائف يف أمربرات و  نوتكم
داريُت للسَت خبطوات ليل يرشاد اإلود ،حيث يكوف برنامج التحليل منطلقا لبناء ىيكلي رمسي ،ةمر  ألوؿالعمل 

ساليب أ إلدلاؿ كنتيجة،الوظيفة ويفياد كذلك عنادما ػلادث تغَت جوىري يف  ة،ىاداؼ ادلوضوعتحقق األل ةثابت
 ة.جادياد تو تكنولوجياأجراءات إو أ

  وظيفة االستقطاب واالختيارRecruitment and Selection 
قادمُت للوظائف واستخادامها لتحادياد من غلب تعيينهم االلتيار ىو عملية احلصوؿ على معلومات عن ادلت

مث  ، ربادياد االحتياجات التنظيميةيتم فيها صعوبة تتميز بالوظيفة ، وىي لشغل وظائف طويلة أو قصَتة األجل
عادًة ما يكوف اذلادؼ من و  ،م وكفاءاهتم وتفضيالهتم وشخصيتهمتقييم ادلتقادمُت لتحادياد قادراهتم ومعارفه

الوظائف األلرى اليت قاد يشغلها ادلوظف التنبؤ بنبؤ باألداء ادلستقبلي احملتمل للمتقادمُت، وكذلك االلتيار ىو الت
حىت القرارات ادلتعلقة دبن ، و القرار بشأف موعاد ترقية أو نقل موظف، ويساعاد يف ة يف ادلستقبلنظماجلادياد يف ادل

والتيار األشخاص دللء ادلناصب اجلاديادة أو عاد ذبنياد ي، و 1يتم فصلو أو تسرػلو ؽلكن اعتبارىا قرارات التيار
 عنصًرا حامسًا يف نشاط ادلوارد البشرية يف مجيع منظمات، بغض النظر عن حجم أو ىيكل أو نشاط ،احلالية

ادلنظمة،  وتتم ىذه العملية بشكلي منظم ورمسي، عن طريق فرز أفضل ادلرشحُت للوظيفة، وىذا من لالؿ 
، مث يتم بعادىا تعيينهم يف ادلناصب ومتطلبات شغل الوظيفة تتوافر فيو مقومات نص الذياشخألل التبارات معينة

 29ل ادلنظمة تكاليف باىضة تتجلى يف يف ربمي القياـ هبذه الوظيفة بشكل سيئيتسبب  لقادراهتم، وقادادلالئمة 
 ربمل تكلفة االستخاداـ الباىظ لوقت اإلدارة؛ 
 ربمل تكلفة إعادة تادريب األفراد؛ 
 فة ذبنياد بادائل لألفراد الذين يغادروف بسرعة؛ربمل تكل 
 معادؿ دوراف العمالة العالية؛ 
 إدارة وإشراؼ غَت فعالُت؛ 
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 Susan E. Jackson  Et Al, Managing Human Resources, Oxford University Press, New York, Twelfth Edition, 
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 .معنويات منخفضة ومشاكل يف االنضباط وتغيب عن العمل، يصل إىل عمليات الفصل 
  حوافز الاألجور و وظيفةWages and Incentives 

 تستخرج منادلتميز، فالفعاؿ  األداءربقيق  إىلجور واحلوافز البشرية من وراء وظيفة األ ادلواردهتادؼ إدارة 
وتقادًن  اإلنتاجية،لكفاءة هبادؼ رفع ا أفضل ما لاديو من مهارات وقادرات وإباداعات وابتكاراتالعنصر البشري 

 للمؤسسة، وكل ىذا يعمل يف االنتماءعالية من  معادالت ربقيقمنتجات ذات جودة عالية، فضال عن و لادمات 
  .العامة للمؤسسة االسًتاتيجيةىاداؼ األرسالة و ال ربقيقعلى  النهاية

سواء على شكل  ادلوظف، دي النقادي الذي يستحقو ادلا األجرإعطاء  وتتمثل ىذه الوظيفة يف عملية
كونو يعرب عن   ادلؤسسة يف االسًتاتيجيةالتعويض من القرارات  ربادياديعاد قرار ، و راتب أو امتيازات مادية ألرى

اعتبار التعويض  إىل ادلؤسسات. وتذىب بعض ادلؤسسةمن قبل  العاملُتورغبات وتوقعات  حلاجاتادقيق الفهم ال
 وتربرالعامة للمؤسسة،  باالسًتاتيجيةالذي يرتبط  وادلكوفالبشرية،  ادلوارد اسًتاتيجيةأحاد أىم مكونات  ادلباشر
  إىلعلى قادرهتا التنافسية، إضافة  إغلابالبا أو ويؤثر س ادلؤسسةيرتبط بسمعة  ادلباشربكوف التعويض  األعليةىذه 

 .1مسؤولية قانونية واجتماعية ادلؤسسة ػلملكن أف كوف التعويض ؽل

  وظيفة تدريب وتنمية الموارد البشرية Training and Development  
التادريب عبارة عن رلموعة من اإلجراءات  أف وظيفة ،وآلروف Lakhdar Sekiouالباحث   يعترب

تشجيعهم على ربسُت معارفهم و مساعادة ادلوظفُت اليت يتم من لالذلا سائل واألساليب والادعم ادلخطط والو 
ضرورية لتحقيق أىاداؼ ادلنظمة والتكيف مع بيئتها وأداء  ، وىو عمليةم ومهاراهتم وقادراهتم العقليةياهتوسلوك

 .2مهامها احلالية وادلستقبلية بشكل مناسب
الرفع من مستويات وقادرات وكفاءات ادلوارد البشرية يف  إىل ، ادلوارد البشريةهتادؼ وظيفة تادريب وتنمية 

قصاد مواجهة التغَتات التنظيمية والتطورات التكنولوجية ادلتسارعة، كما يعمل  ،أداء مهامها على أكمل وجو
ادلنتج واخلادمات من لالؿ جودة  ،التادريب على التقليل من حوادث العمل وربسُت العالقة بُت ادلنظمة والعمالء

الذي يوضح عملية التادريب واليت تتم  02 ويف ما يلي الشكل رقم ادلقادمة وزيادة الرضا الوظيفي لادى العماؿ،
ادلطلوبة  والقادراتوفق لطوات متتالية وزلاددة، تبادأ بتحادياد االحتياجات التادريبية من لالؿ حصر ادلهارات 

                                                             
دراسة تطبيقية -ثر تطبيق اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في إحداث التغيير التنظيمي نموذج مقترح ألمعمر قوادري فضيلة، نوري منَت،  1

 .40، ص  0226، جانفي 26، العادد أكادؽلية للادراسات االجتماعية واإلنسانية، رللة على عينة من مدراء مؤسسة اتصاالت الجزائر
2
 Sekiou, L., Bayad, M., Peretti, J.-M. et Chevalier, F.. Gestion des ressources humaines. 2e éd , De Boeck 

Université, (2001) p. 814 
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ىاداؼ اليت يرجى ، مث اخلطوة الثانية، وىي ربادياد الغايات واألريبالذين ػلتاجوف للتادادلعنيُت و ربادياد األفراد و 
لثة اليت تتضمن تصميم ىيكل التادريب وادلنهج الذي غلب أف يسَت عليو، وبعاده اخلطوة الثاالوصوؿ إليها، وبعادىا 

ن تصميم والتيار االسلوب ادلناسب للعملية التادريبية حسب مستوى استيعاب شرػلة االفراد ادلستهادفوف م
العملية ، مث تأيت مرحلة تصميم منهج تقييم التادريب واألدوات اليت تساعاد على متابعة صلاعتو، ويف اخلطوة 

السادسة تتم عملية تنفيذ لطة التادريب وفق اخلطوات ادلعادة مسبقا الكتساب االفراد للمهارات اجلاديادة ضمن 
قياس نتائج التادريب، لتحادياد مادى ربقيق الغايات االطار الزمٍت احملادد، وألَتا اخلطوة السابعة وادلتمثلة يف 

 .1ادلسطرة، واستعماؿ ىذا التقييم كتغذية راجعة لتستفياد منو عمليات التادريب ادلوالية
 عملية التدريبمراحل يوضح : 16الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دار اليازوري العلمية للنشر  ، الوظائف االستراتيجية في ادارة الموارد البشرية المعاصرةصلم العزاوي،  المصدر :

 .060، ص 0222والتوزيع، ادلملكة االردنية اذلامشية ، 

                                                             
  23، رللة الادراسات االقتصادية ادلعاصرة، اجمللاد دور اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في تحقيق التميزنصر الادين بن اعمارة، مرايت عمار،  1

 .266، ص 0228، 20العػػادد 

 الخطوة السابعة 
 قياس نتائج التدريب

 ةدسالخطوة السا
رنامج تنفيذ الب 

 ة خامسالخطوة ال التدريبي
 تقييم تصميم منهج
 التدريب

 ابعة ر الخطوة ال
 واختيار أساليبتصميم 

 التدريب

 األولىالخطوة 
 تحديد االحتياجات التدريبية 

  الخطوة الثانية
 هدافأتحديد 

 الخطوة الثالثة  البرنامج التدريبي
 تصميم منهج التدريب 
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 التادريب ىوهما، فبين اوحامس ابسيطالتالفا نالحظ  ، إال أنناالتعلمومصطلح التادريب يتقارب مصطلح 
ادؼ إىل تعزيز  هتا ألغراض معينة ومسطرة، واليت، أو يوفروف الوصوؿ إليهوأصحاب القرار ادلاديروف ايوفرى عملية

 شكال، وأحيانا يعترب لضماف االمتثاؿ إلجراءات التشغيل ادلعيارية أو سياسات اإلدارة ، أوادلهارات الالزمة لألداء
، وبنفس الفرد قـو بويهو شيء فالتعلم  ، أماإىل ربسُت االحتفاظ بادلوظفُتهبا يهادؼ  اليت من أشكاؿ ادلكافأة

، يف مجيع األوقاتو دائًما يف مجيع أماكن العمل  تاحةية التعلم يف مكاف العمل معمل، و ادرؾ ذلكيغالًبا دوف أف و 
 .1أنفسهم يتعلموف حتًما كيفية القياـ باألشياء من لالؿ اخلربة أثناء العملارسوف النشاط باألفراد الذين ؽلف

  وظيفة تقييم أداء العاملينPerformance Appraisal 
لوظيفة اليت دبوجبها يتأكاد ادلاديروف من أنشطة العاملُت، وأف نتائج أدائهم ىي اوظيفة تقييم أداء العاملُت 

تتوافق مع األىاداؼ التنظيمية، وعليو فإف إدارة األداء كمفهـو تعترب أحاد احملاور احلاكمة لتحقيق ادليزة التنافسية 
ساسي عليتها من غرضها األأداء العاملُت أوتقييم  ةمتابع ةتستماد عملي، و 2للمنظمة ومن مث أىادافها التنظيمية

للفرد العامل  ةادلساعاد ةعلى توفر كل العوامل الرئيسي التأكيادوالذي يتمثل يف  ة،ادلنظم ةدار إليو إالذي تسعى 
لكي  ةف يستثمرىا بطواعيأنو قاد استطاع أو  ،بوظيفتو ةمرتبط ةداء مهاـ معينأليو مسؤوليات تنفيذ و إالذي تسناد 

ىم أغلاز إوؽلكن ة، ادلراد بلوغها على مستوى ادلنظمة ىاداؼ الكلييساىم يف ربقيق األ ،ومجاعيا اصلازا فرديإػلقق 
 39يتأفيما ي ةفراد العاملُت على مستوى ادلنظمداء األأتقييم  ةعليأعن ة اجلوانب ادلعرب 

 يشعر من  ة،عادل ةيتحقق من لاللو وجود معايَت موضوعي ،داء السليمتوفر نظاـ متكامل لتقييم األ
ويبتعاد عن عناصر  ة،غلري على قادـ ادلساوا ،داء زمالئهم يف العملأدائهم و أف تقييم أب ،فراد العاملُتذلا األلال

 ؛ةوالعالقات الشخصي ةالتحيز واحملابا
 ومستوى التوافق  ةحادى الوسائل اليت تكشف عن درجإ ة،داء ادلرؤوسُت دالل ادلنظمأتقييم  ةتعاد عملي

 ؛وعليها من مسؤوليات واعباء ،ا من صالحيات وواجباتدبا ذل ،والتوائم بُت الوظائف
 التادريبيةاالحتياجات  ةدوات اليت تكشف عن حجم ونوعيحاد األأيعاد  ،ةداء وادلتابعف تقييم األإ 
 ؛ةادلطلوب
  صحة يؤكاد  ،جور وحوافزأفراد العامل الفيصل الرئيس دلقادار ما ػلصل عليو من داء األأاعتبار تقييم إف

واخلالفات اليت قاد والرؤساء ادلباشرين، وؽلنع من حادة الصراعات  من جانب ادلشرفُت ةارات ادلتخذالقر  ةموضوعيو 
 .تنشا بُت زمالء العمل

                                                             
1
 Boxall P F , Purcell J ,Strategy and Human Resource Management, 4th edition,Palgrave Macmillan, 

Basingstoke ,2016 , p110 
 .06، ص 0226ردنية اذلامشية، ، دار ابن النفيس، ادلملكة األ دارة الموارد البشريةإمصطفى زلماد اجلربوعة،  2
 .62، ص 0225اذلامشية،  األردنية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ادلملكة م تقويم أداء العاملينتقييم وتطوير نظاولياد محياد رشياد األمَتي،  3
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أف إدارة ادلوارد البشرية  وظائف شلارساتعلى  غلبو على أنRandall   Schulerوقاد ركز الكاتب
أدناه أف ادلسَت الذي  22رقم   اجلادوؿر لنا من حيث يظه ،للمنظمة تنافسيةالسًتاتيجية االبتساعاد يف االرتباط 

ارد البشرية، عليو أف يبٍت لياراتو عناد عملية التخطيط على رؤية واضحة وطويلة و يزاوؿ وظيفة من وظائف ادل
ساليب جاديادة يف أيف عملية التوظيف زيادة على ادلصادر الاداللية، و  ادلصادر اخلارجيةادلادى، مع اعتماده على 

داء، فراد يف عملية تقييم األيار تتماشى مع احتياجات ادلنظمة، اضافة للعمل على ادلشاركة العالية لألعملية االلت
مشجعة، تعطي  تعويضوجعل معايَتىا تقـو على النتائج يف ادلادى الطويل، عالوة على ذلك تبٍت سياسات 

، ذات تركيز عايل تساىم ةنهجوشلطة سلط التادريب والتطويرمع حوافز ورواتب جيادة، وتوفَت برامج  اوظيفي اضمان
 يف ربسُت ظروؼ العمل.

 للمنظمة تنافسيةالستراتيجية االبلالرتباط إدارة الموارد البشرية  خيارات وظائف يوضح :10الجدول رقم 
 

 الخيارات المجال الخيارات المجال

خيارات 
 التوظيف

ادلصادر اخلارجية ---ادلصادر الاداللية  
دلسارات العريضةا ---ادلسارات الضيقة  
سالمل متعاددة---سلم واحاد   
ادلعايَت الضمنية ---ادلعايَت الصرػلة  

التنشئة االجتماعية ---التنشئة االجتماعية احملادودة
 واسعة

 فتح اإلجراءات---إجراءات مغلقة 

خيارات 
التدريب 
 والتطوير

ادلادى الطويل ---ادلادى القصَت   
تطبيق واسع ---تطبيق ضيق  

الًتكيز على جودة حياة  ---نتاجية الًتكيز على اإل
 العمل

سلططة منهجية ---عفوية ، غَت سلططة   
التوجو اجلماعي ---التوجو الفردي  

 مشاركة عالية ---مشاركة منخفضة

خيارات 
 التخطيط

رمسية ---غَت رمسية  
طويل األماد ---ادلادى القصَت  
ربليل وظيفي ضمٍت ---ربليل وظيفي صريح  

ثراء الوظيفياإل ---تبسيط الوظائف  
خيارات  ارتفاع مشاركة ادلوظف ---اطلفاض مشاركة ادلوظف

 التعويض

الرواتب األساسية  ---الرواتب األساسية ادلنخفضة
 ادلرتفعة

حقوؽ ادللكية اخلارجية ---ادللكية الاداللية  
العادياد من االمتيازات ---بعض االمتيازات  

مشاركة عالية ---مشاركة منخفضة  
كثَتة  حوافز ---ال حوافز  

حوافز طويلة األجل ---حوافز قصَتة األجل  
 ضماف وظيفي مرتفع ---ال يوجاد ضماف وظيفي

خيارات 
 تقييمال

معايَت النتائج ---ادلعايَت السلوكية  
مشاركة عالية  ---اطلفاض مشاركة ادلوظفُت

 للموظفُت
معايَت ادلادى الطويل ---معايَت ادلادى القصَت  
 جملموعةمعايَت ا ---ادلعايَت الفردية

Source  : Randall S. Schuler And Susan E. Jackson, Linking Competitive Strategies 
With Human Resource Management Practices, The Academy Of Management , Vol1, 

No.3, 1987, p212. 
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  : مفاهيم حول اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةالثالث المطلب
 STRATEGIC HUMAN RESOURCE)اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية تعريف : 10 الفرع

MANAGEMENT ) 
9 "ظلط توزيع ادلوارد البشرية 1عبارة عن  ىي اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشريةوآلروف أف  Boxallيرى 

سياسات التيار ا التصور يشمل ىذ، و سبكُت ادلنظمة من ربقيق أىادافها واألنشطة ادلخطط ذلا اليت هتادؼ إىل
طويل ادلادى للميزة  مصادروتوفَت   ة من أجل ربقيق أىاداؼ ادلنظمةإدارة ادلوارد البشرية بطريقة استشرافية ومتكامل

 .التنافسية"
العمل  اسًتاتيجيةتنفيذ  9ادور حوؿيتعريف اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية أف  SCHULERويعترب 

 29على ثالثة عناصر أساسيةينصب اىتمامها على ضماف ، و تعٍت التكامل والتكيف اوىي أيض ،بفعالية
 إدارة ادلوارد البشرية متكاملة سباًما مع االسًتاتيجية واالحتياجات االسًتاتيجية للشركة؛  2
 ؛ االتساؽ بُت سياسات إدارة ادلوارد البشرية والسياسات التنظيمية األلرى 0
وارد البشرية وقبوذلا واستخادامها من قبل ادلاديرين ادلباشرين وادلوظفُت كجزء من يتم تعاديل شلارسات ادل 2

 عملهم اليومي. 
، دبا يف وادلتنوعة ذلا العادياد من ادلكونات ادلختلفةاإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية  فأشارة بذبادر اإلو 

 ة،ادلستويات يف ادلنظم مجيع مل وتتماسك عربوتتكا ذلك السياسات والثقافة والقيم وادلمارسات، أي أهنا تربط
ىو استخاداـ ادلوارد البشرية بشكل أكثر فعالية يف مواجهة  ذلك ضمٍت أو صريح، والغرض منبشكل 

 االحتياجات االسًتاتيجية للمنظمة.
ات اليت عملية ازباذ القرار » 9بأهنا دارة ادلوارد البشرية االسًتاتيجيةوتعرؼ الكاتبة عايادة السياد لطاب اإل

ادلنظمة وربقيق  اسًتاتيجيةتعمل على ربقيق تكيف نظاـ ادلوارد البشرية مع الظروؼ البيئية احمليطة وعلى تادعيم 
 .3«أىادافها االسًتاتيجية

االسًتاتيجية األىاداؼ  9فبأ دارة ادلوارد البشرية االسًتاتيجيةيف تعريفو لإل Guest David ذكروقاد 
لألفراد العاملُت يف   االلتزاـ العايلمن لالؿ تطبيق اسًتاتيجية متماسكة بتم ترد البشرية الرئيسية لسياسة إدارة ادلوا

                                                             
1Peter Boxall, John Purcell, and Patr ick Wr ight, The Oxford Handbook Of  Human Resource 

Management, Oxford University Press,  ,5007 p32 
2
 Randall S.Schuler, Strategic Human Resources Management: Linking the People with the Strategic 

Needs of the Business, Organizational Dynamics, v21, 1992, p18. 
 .7ص ،0222احلريري للطباعة، القاىرة،  ة، دار شركاإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشريةعايادة السياد لطاب،  3
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بُت االدارة العليا  لتكامل االسًتاتيجيإضافة ل أثناء تأدية ادلهاـ، وادلرونة يف العمل، واجلودة العالية ادلنظمة،
اسًتاتيجية مع ة سباًما وائممتكر، غلب أف تكوف سالفة الذ األربعة  وىذه العناصر ووظائف ادارة ادلوارد البشرية، 

تحقيق اإلنتاجية العالية والنتائج ذات الصلة اليت لاألعماؿ وترعاىا اإلدارة التنفيذية بالكامل على مجيع ادلستويات، 
 . 1إليها ادلنظمةتسعى 

امل مع القضايا عملية ضماف التع"9إدارة ادلوارد البشرية االسًتاتيجية على أهنا Armstrongعرؼ قاد و 
الرئيسية إلدارة ادلوارد البشرية بشكل اسًتاتيجي من أجل دعم ربقيق األىاداؼ التنظيمية، وىذا التعامل يعٍت 
ربادياد ما غلب القياـ بو اآلف وعلى ادلادى الطويل من لالؿ دمج اسًتاتيجيات ادلوارد البشرية مع اسًتاتيجية 

كاد من القياـ دبا غلب القياـ بو، وؽلكن اعتبار أهنا طريقة تفكَت باداًل من العمل ومع بعضها البعض، مث التأ
وامر ادلطلوبة وادلوصوفة، وىي التيار ومواءمة وتكامل نظاـ إدارة ادلوارد البشرية دلؤسسة رلموعة من التقنيات واأل

وىو أيضا كل تلك  حبيث يساىم رأس ادلاؿ البشري بشكل أكثر فاعلية يف أىاداؼ العمل االسًتاتيجية، ،ما
 .2"األنشطة اليت تؤثر على سلوؾ األفراد يف جهودىم لصياغة وتنفيذ االحتياجات االسًتاتيجية للشركة

ىي هنج إلدارة األفراد يتعامل مع كيفية ربقيق أىاداؼ ادلنظمة من  إف اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية
سات وشلارسات ادلوارد البشرية ادلتكاملة. يعتماد على األسس لالؿ مواردىا البشرية عن طريق اسًتاتيجيات وسيا

 39التالية
 ادلوارد البشرية دلنظمة ما تلعب دورًا اسًتاتيجًيا يف صلاحها؛ 
  ينبغي دمج اسًتاتيجيات ولطط ادلوارد البشرية مع اسًتاتيجيات ولطط العمل؛ 
 رأس ادلاؿ البشري ىو مصادر رئيسي للميزة التنافسية؛ 
 الذين ينفذوف اسًتاتيجية العمل؛ األشخاص ىم 
 .ينبغي اعتماد هنج منظم لتخطيط وتنفيذ اسًتاتيجيات ادلوارد البشرية 

تتعامل بشكل أساسي مع القضايا االسًتاتيجية للموارد البشرية  أف9 "اإلدارة JOLLY SAHNI يذكر 
، ـ ومواءمة ادلوارد مع االحتياجات ادلستقبليةاذليكل واجلودة والثقافة والقيم وااللتزاب ادلتعلقةطويلة ادلادى وادلخاوؼ 

بأهنا وسيلة دلواءمة إدارة ادلوارد البشرية مع احملتوى االسًتاتيجي  اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشريةتعرؼ ف

                                                             
1
 David E. Gues, Human Resource Management And The American Dream,  Journal of Management 

Studies, Vol. 27.4 ,1990 , p378 
2 Michael Armstrong, Armstrong’s handbook of strategic human resource management: improve 

business performance through strategic people management, 07 edition,  British Library, London, 2021, P35 
3
 Michael Armstrong, Armstrong’s handbook of strategic human resource management, 05 edition , 

Replika Press, India, 2011, P48 
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 تتضمن إدارة ادلوارد البشريةو  ا،رباديادى يفبالفعل  ىمالسًتاتيجية األعماؿ حبيث تادعم األلَتة إصلاز األوؿ وتسا
شلارسات ادلوارد البشرية االستباقية اليت تضمن مساعلة رأس و تصميم وتنفيذ رلموعة من سياسات  االسًتاتيجية

تفاعلية لوظيفة إدارة ادلوارد والتسلط الضوء على الطبيعة االستباقية و  ها،ادلاؿ البشري للمؤسسة يف ربقيق أىاداف
 .1"ةالبشرية وأعليتها لنجاح ادلنظم

يقـو يف األساس على للموارد البشرية  االسًتاتيجيةاإلدارة تعاريف سالفة الذكر، أف مفهـو يتجلى لنا من ال
، فهي تعمل رؤية األفراد الذين ينتموف للمنظمة كمصادر للميزة التنافسية ادلستادامة طويلة األجل وصعبة التقلياد

، فيتحتم بذلك على ادلنظمة تنافسيةلتحقيق ميزة  ادلوارد البشرية باسًتاتيجية العملوظائف ربط شلارسات على 
اسًتاتيجي، وزلادد أساسي ومهم عناد صياغة أىاداؼ ادلنظمة، سواء عناد تصميم  كشريك   النظر للمورد البشري

، ونالحظ كذلك أف مجيع دارة ادلوارد البشريةإعناد ربادياد اخلطط اخلاصة بوظائف  سياساهتا االسًتاتيجية، أو
دارة ادلوارد البشرية واالسًتاتيجية العامة إتكامل االسًتاتيجي بُت اسًتاتيجية التعاريف قاد اشًتكت يف عنصر ال

لرى، وتكامل االسًتاتيجيات اخلاصة بكل وظيفة من وظائف للمنظمة، وتكاملها مع اسًتاتيجيات الوظائف األ
اإلدارة اصة دبفهـو يوجز أىم التعاريف اخل 23اجلادوؿ رقم  2دارة ادلوارد البشرية بعضها مع البعض، ويف مايليإ

 9للموارد البشرية االسًتاتيجية
 أهم التعاريف الخاصة بمفهوم اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةيوضح : 14الجدول رقم 

 اسم الباحث
 التعريف السنة

Miller 

(1989) 

ادلوظفُت، على اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية مجيع القرارات واإلجراءات ادلتعلقة بإدارة  شملت
 .مجيع مستويات ادلنظمة، وادلوجهة ضلو إنشاء ميزة تنافسية مستادامة

Walker 

(2991) 

يتعلق نظاـ اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية بوسائل تعاديل إدارة ادلوارد البشرية حملتوى 
 .االسًتاتيجيات التنظيمية

Boxall 

(1994) 

لبشرية اىتماًما رئيسًيا لادمج إدارة ادلوارد البشرية يف اإلدارة اإلدارة االسًتاتيجية للموارد ا لادى
 .االسًتاتيجية

Schuler 

(1992) 

اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية على ثالثة عناصر أساسية9 دمج أنشطة إدارة ادلوارد البشرية  عتمادت
ادلوارد البشرية والسياسات  االتساؽ بُت سياسات إدارة ،الرئيسية للشركة االسًتاتيجيةيف األىاداؼ 

 .ألنشطة إدارة ادلوارد البشرية ةوجود شلارسات يومي ،التنظيمية األلرى
Hendry تصميم وإدارة  ، اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية أربعة عناصر رئيسية9 استخاداـ التخطيط تضمنت

                                                             
1
 Jolly Sahni , Trilok Kumar Jain, A Study Of Modelling Strategic Human Resource Management 

Practices ،International Journal of Engineering, Management & Medical Research (IJEMMR) ,V01, 2015,  p05. 
2
 Bayad Mohamed, Gestion Stratégique des Ressources Humaines : Fondements et  modèles, Revue  

internationale des relations de travail, V  02, 2004, p76. 
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and 
Pettigrew 

(1990) 

ح و وض ،ادلوظفُتاخلاصة ب سياساتالموعة متماسكة من رلفلسفة و أنظمة ادلوارد البشرية على أساس 
مورد  النظر إىل األشخاص يف ادلنظمة على أهنم العمل،مالءمة السياسات واألنشطة السًتاتيجية و 

 .اسًتاتيجي ضروري لتحقيق ادليزة التنافسية
Wright 

and 
McMahan 

(1992) 

دلوارد البشرية من أجل اسلطط  يت تضبطشطة والظلط من األن ياإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية ى
 .سبكُت ادلنظمة من ربقيق أىادافها

Sisson 

(1990) 

اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية بأربعة اىتمامات9 تكامل سياسات ادلوارد البشرية فيما بينها  تميزت
ادلتخصصُت يف وظيفة  علىرية مسؤولية ادلوارد البشال تقع  للمنظمة، عاـالومع التخطيط االسًتاتيجي 

االنتقاؿ من عالقة ادلادير والنقابة إىل عالقة ادلادير بادلوظف،  ،اإلدارة بالكامل بل علىادلوارد البشرية 
 والقادرة على التطور. ادلسؤوليةالشعور ب التزاـ ومبادرة األفراد ؽلنح القادة ،من اجلماعية إىل الفردية

Guest 

(2991) 

اتيجية للموارد البشرية أربع أولويات9 دمج أنشطة ادلوارد البشرية يف اسًتاتيجيات لادى اإلدارة االسًت 
مشاركة قوية للموظفُت يف األىاداؼ  ،فريق عمل وشلارسات عالية اجلودة ،ىيكل تنظيمي مرف ،ادلنظمة

 وأنشطة الشركة.
Source  : Bayad Mohamed, Gestion Stratégique des Ressources Humaines : Fondements 

et   modèles, Revue  internationale des relations de travail, V  02, 2004, p76. 

 
 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  ومبادئ  عناصر: 10الفرع 

إف اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية من لالؿ ترمجتها لالسًتاتيجية العامة للمنظمة تتضمن سياسات 
 قضايا ادلوارد البشرية ولتنفيذ ىذه االسًتاتيجيات غلب العمل على ربقيق مكونات االدارة متخصصة يف

 19االسًتاتيجية للموارد البشرية ادلتمثلة يف ما يلي
التعامل مع العنصر والوصوؿ إليها من لالؿ  تبتغي إدارة ادلوارد البشرية ربقيقها وىو ما : missionالغاية 

  ؛البشري يف ادلنظمة
  ؛اليت رباددىا اإلدارة دلا غلب أف تكوف عليو شلارساهتا يف رلاؿ ادلوارد البشريةوىي األسس   : visionلرؤية ا

ادلطلوب ربقيقها يف رلاالت تكوين وتشغيل وتنمية و احملاددة  وىي األىاداؼ :االستراتيجيةاألهداف 
  ؛ورعاية ادلوارد البشرية

ا إدارة ادلوارد البشرية يف ازباذ القرارات وادلفاضلة بُت البادائل اليت ربتكم إليه وىي اإلجراءات :السياسات
 ؛االسًتاتيجيةىاداؼ األلتحقيق 

متاح منها وربادياد ما ىو  ادلوارد الالزمة وساد الفجواتادلتعلقة بلتادبَت وىي ا :الخطط االستراتيجية
 ؛والغايات للوصوؿ باألداء يف رلاالت ادلوارد البشرية إىل ادلستويات احملققة لألىاداؼ

                                                             
 .77-76ص ص، 2001، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، إدارة الموارد البشرية االستراتيجيةعلي السلمي،  1
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بنجاح  االسًتاتيجيةاليت تعتمادىا اإلدارة للتحقق من تنفيذ وىي اإلجراءات  :معايير المتابعة والتقييم
 ؛الوصوؿ إىل اإلصلازات احملاددةوالتأكاد من 

مخسة عناصر  من، بوزورينو  بلمهادي حسب الباحثُت للموارد البشرية اإلدارة االسًتاتيجية عناصرتتشكل 
  : 1 ايلوىي كالت

  ؛البشرية وبادلوارد بادلؤسسةيطة احملدراسة العوامل البيئية 
  ؛العامة للمؤسسة األىاداؼالبشرية دبا يعمل على ربقيق  ادلواردوضع أىاداؼ نظاـ 
  ؛للمؤسسة حيز التنفيذ العامة االسًتاتيجيةالبشرية، واليت تادعم وضع  بادلوارداخلاصة  االسًتاتيجيةوضع 
 ؛االسًتاتيجيةوالكفيلة بتنفيذ  البشرية ادلواردالزمٍت، اخلاصة بنظاـ  واإلطاراسات وضع اخلطط الوظيفية والسي 
  منها ادلستفيادينهبا، ومستوى اخلادمة ودرجة رضا  ادلتعلقةالبشرية واخلطط والسياسات  ادلوارد اسًتاتيجيةتقييم. 

 لمموارد البشرية االستراتيجيةعناصر اإلدارة يوضح : 70شكل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

، 0ط ، ادلنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر،إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنيةعامر لضَت الكبيسي،  در:المص
 02، ص0222

 ها،تحقيق أىادافوتصل ل اليت تقـو عليها االدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية، بادئادل  ادلنظمةيفو ستوحىت ت
 2:يف عادة رلاالت اتإجراء تغيَت تقـو خبطوات تتضمن غلب أف 

                                                             
دراسة 9 أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في بناء المزايا التنافسية للمؤسسات المتوسطة الجزائريةبوزورين فَتوز،  ،عباد الوىاب بلمهادي 1

 .87، ص0225ديسمرب  ،العادد الثاين، 26اجمللاد  ،، رللة تنمية ادلوارد البشريةميدانية في بعض المؤسسات بوالية سطيف
2
 Martin Loosemore, Andrew Dainty and Helen Lingard, Human Resource Management in Construction 

Projects Strategic and operational approaches, Taylor & Francis e-Library, London ,2003. P43  

 تحليل البيئة الداخلية تحليل البيئة الخارجية

 والرؤى واألهداف للمنظمة وضع الرسالة

 العالقات
 العامة

 االختيار
 والتعيين

تقييـم 
 األداء

الرواتب 
 والتعويضات

التدريب 
 والتطوير

نظم 
 المعلومات

التخطيط 
 االستراتيجي

 األهداف  اإلجرائية للموارد البشرية

 السياسات والوظيفة الرئيسية
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 تطوير ثقافة تنظيمية مناسبة تتماشى بشكل وثيق مع أىاداؼ الشركة؛ تغيير الثقافة: •
 ادلنظمة دلراعاة التطورات اجلاديادة؛دالل تطوير األدوار والعالقات التنظيمية  :الهيكل المناسبتصميم  •
ماعي والتواصل واإلنتاجية ولادمة تطوير القادرات التنظيمية من حيث العمل اجل الفعالية التنظيمية: •

 العمالء وربسُت القادرة على إدارة التغيَت؛
توظيف وتادريب وتطوير األشخاص الالزمُت لتحقيق من لالؿ  :البشرية ذات الكفاءة توفير الموارد •
 للمنظمة؛ االسًتاتيجيةاألىاداؼ 
 أداء ادلوظفُت؛ دلراقبةعادلة وواضحة  تقييمأدوات وأساليب  استخاداـ إدارة األداء: •
تطوير آليات التعويض اليت تنقل للموظفُت قيم ادلنظمة وتوقعات األداء من لالؿ  إدارة المكافآت: •

 ؛ىمأداءاجليادة دبا يتناسب مع مستوى ورلاؿ ستويات فراد ذوي ادلاألمكافأة 
 َت ادلالية؛تطوير قوة عاملة ذات دوافع داللية ولارجية من لالؿ ادلكافآت ادلالية وغ الدافع: •
مصا ح احتياجات األفراد مع مصا ح و حيث تتكامل الوالء  وادلنفعة ادلتبادلة تنمية شعور  االلتزام: •

 احتياجات ادلنظمة؛و 
تطوير اسًتاتيجيات للحاد من الصراع بُت ادلوظفُت واإلدارة، وزيادة التعاوف بُت  عالقات الموظفين: •

 ؛يز العمل بروح الفريق، وتعز اجملموعات ادلختلفة دالل ادلنظمة
 وسرعة. .تطوير ىيكل وأنظمة وتقنيات تسمح للمنظمة باالستجابة للتغيَت دبرونة المرونة: •

ىل مخسة مكونات لتحادياد مبادئ اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية إ Jeffrey Melloواذبو الكاتب 
وظيف، وسياسات التطوير والتادريب ادلتبعة، وىي9 زبطيط ادلوارد البشرية وتصميم أنظمة العمل وعمليات الت

 وتعزيز التفكَت االسًتاتيجي ،للموارد البشرية اإلسًتاتيجيضافة ألنظمة األداء، مع رباشي كل ما يعيق السَت إ
تثمُت الادور زيادة على ذلك واليت تعمل على الًتكيز على األداء احلايل،  ،عقلية قصَتة ادلادىاالبتعاد عن الو 

عن تصور  تخلياعتبار ادلورد البشري مصادرا للميزة التنافسية وال، و دارة ادلوارد البشريةإالذي تساىم بو  االسًتاتيجي
 .1األصوؿ البشرية كتكاليف واستثمارات عالية ادلخاطر

اإلدارة اليت تبٌت على أساسها  وآلروف أف ادلبادئ الرئيسية Mike Millmoreوقاد أورد الكاتب 
 29كل من   تشمل البشرية االسًتاتيجية للموارد 

                                                             
1
 Mello Jeffrey, Strategic human resource management, fourth Edition, Cengage Learning.USA, 2006 

,P162 . 
2
 Mike Millmore and all, Strategic Human Resource Management Contemporary issues , 07 edition ,  

British Library , London, 2021 , P77 
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 التأكياد على تكامل سياسات شؤوف ادلوظفُت مع بعضها البعض ومع زبطيط األعماؿ بشكل عاـ؛ •
مل يعاد مركز مسؤولية إدارة شؤوف ادلوظفُت يقع على عاتق ادلاديرين ادلتخصصُت فقط، التأكياد على أنو  •

 ولكن مت توليو اآلف من قبل اإلدارة التنفيذية العليا؛
األسلوب الفردي إىل الًتكيز من العالقات بُت اإلدارة والنقابات وعالقات اإلدارة وادلوظفُت، من  ؿانتقا  •
 ؛يف العمل اجلماعية
، حيث يتوىل ادلاديروف دور التمكُت للجميع تاحة فرص ادلبادرةإ، و والوالء ًتكيز على مبادأ االلتزاـال  •

 لتفويض والتيسَت.وا
 

 راتيجية للموارد البشريةاإلدارة االستخصائص : 03الفرع 
لالؿ التعاريف اليت تناولناىا، يتضح أف اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية تسعى يف األساس إىل  من  

ربقيق أىاداؼ ادلؤسسة، وذلك عن طريق اسًتاتيجيات وسياسات مفصلة وواضحة متخصصة يف األمور ادلتعلقة 
 االسًتاتيجياتاليت ترتبط بالضرورة مع  ،اخلاصة بإدارة ادلوارد البشريةبادلورد البشري، واليت تكوف االسًتاتيجية 

لصائص اإلدارة  العامة للمنظمة، وعادـ التعامل مع الفرد كتكلفة بل كمصادر للميزة التنافسية، وتتمثل
 19أربعة معاينيف  Pettigrew و  Hendryاقًتح كل من االسًتاتيجية للموارد البشرية اليت 

 ـ التخطيط ؛ضرورة استخادا 
  هنج متماسك لتصميم وإدارة أنظمة ادلوارد البشرية على أساس سياسة التوظيف واسًتاتيجية

 القوى العاملة وغالًبا ما تكوف مادعومة بػفلسفة؛
  العمل الواضحة؛ اسًتاتيجياتمطابقة أنشطة وسياسات إدارة ادلوارد البشرية مع بعض 
 تيجي" لتحقيق "ادليزة التنافسيةرؤية أفراد ادلنظمة على أهنم "مورد اسًتا. 

ينصب اىتمامها  اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية أف لصائص SCHULER 2يف حُت يرى الكاتب 
 :والتكيف وىي تعمل على ضماف ما يلي عموما حوؿ مبادأ التكامل

  للشركة؛ االسًتاتيجيةواالحتياجات  االسًتاتيجيةتتكامل إدارة ادلوارد البشرية بشكل كامل مع 
 سياسات ادلوارد البشرية متماسكة عرب رلاالت السياسة وعرب التادرجات اذلرمية؛ 
   يتم تعاديل شلارسات ادلوارد البشرية وقبوذلا واستخادامها من قبل ادلاديرين ادلباشرين وادلوظفُت

 .كجزء من عملهم اليومي

                                                             
1
 Chris Hendry Andrew Pettigrew, The Practice of Strategic Human Resource Management, Personnel 

Review, Vol. 15, 1986, p04 
2
 R. S. Schuler , Op.Cit,  p18 



  اإلطار النظري للدراسةالفصل األول                                                                        
 

58 
 

ذلا العادياد من ادلكونات ادلختلفة، دبا  تيجيةاالسًتاتشَت وجهات النظر ىذه مًعا إىل أف إدارة ادلوارد البشرية و 
وتشَت أيًضا البيانات ادلختلفة إىل ما تفعلو إدارة ادلوارد البشرية  يف ذلك السياسات والثقافة والقيم وادلمارسات

، أي أهنا تربط وتتكامل وتتماسك عرب ادلستويات يف ادلنظمات بشكل ضمٍت أو صريح، والغرض من االسًتاتيجية
 استخاداـ ادلوارد البشرية بشكل أكثر فعالية يف مواجهة االحتياجات االسًتاتيجية للمنظمة.ذلك ىو 

اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية تعمل جنًبا إىل جنب مع فإف  ،واآللرين  Anthonyلكاتبوفًقا لػ
 :1  تتمتع بست لصائص رئيسيةعلى مستوى ادلنظمة، وىي بذلك السًتاتيجية ا

  اليت تعٍت الفرص والتهاديادات وىذا من لالؿ الًتكيز على  9البيئة اخلارجيةعلى  التعرؼو ادلتابعة
والتطور التقٍت ،  سياسيةوال االجتماعيةو االقتصادية  ، والتحوالتسوؽ العمليف التغيَتات ك ،دلنظمةا
والذي  ،االسًتاتيجي عملية صنع القراريف االعتبار  بعُتوألذىا  أوال اليت غلب االعًتاؼ هباو التكنولوجي، و 

 ادلنظمة؛يساعلوف يف صلاح ادلنظمة على االحتفاظ باألشخاص الذين  بادوره على قادرة ينعكس
 على مستويات اليت ذلا أثر العوامل وىي كل سوؽ العمل9  ةاالعًتاؼ بادلنافسة وديناميكي

لتظل ادلنظمة قادرة على  فيتحتم مراعاة ىذه العوامل ومتابعتها،األجور، ومعادالت البطالة وظروؼ العمل، 
 ؛ادلنافسة يف سوؽ العمل

  االسًتاتيجي وتوجهها فلسفة إدارة ادلنظمة ونعٍت بذلك ادلادى9  طويلغلب أف يكوف تركيزىا
 ؛على ما ترياد أف تصل إليو مستقبالالًتكيز لتحقيق أىادافها، و 

ىا ار يلت، من حيث االبشريةواردىا دبادلنظمة من لالؿ اعتناء غلب أف يكوف الًتكيز على صنع القرار9 
 ؛ضلو ربيق االىاداؼ ادلسطرة همتوجيهلألفراد و 
 آراءمراعاة النهج االسًتاتيجي ىذا عتبار مجيع أصحاب ادلصلحة9 يتطلب األلذ بعُت اال 

 ؛الذين ذلم عالقة بادلنظمة الادالليُت واخلارجيُتطراؼ األومصا ح مجيع واحتياجات 
  فيعترب التكامل االسًتاتيجي 9 منظمةالعامة لل االسًتاتيجيةة مع ادلوارد البشري اسًتاتيجيةتكامل

اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية منظمة، ىو أىم مبادئ العامة لل االسًتاتيجيةادلوارد البشرية مع  بُت اسًتاتيجية
ازباذ القرارات االسًتاتيجية،  اليت سبيزىا عن ادارة ادلوارد البشرية التقليادية، فهذه ادلوائمة تكسب ادلنظمة سرعة يف

 .واليت سبنحها ميزة تنافسية تتقادـ هبا عن غَتىا من ادلنافسُت
 للموارد البشرية االستراتيجيةإلدارة :المقاربات النظرية ل04الفرع 

إىل وجود مخسة مرتكزات لإلدارة االسًتاتيجية للموارد  Michael Armstrongلقاد أشار الباحث 
قة مع النماذج النظرية ادلشهورة لإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية، حيث ساعلت يف بلورة البشرية، وىي متناس

 19العادياد من األدوار اليت تناولتها الادراسات ادلختلفة، ويتمثل اإلطار العاـ لتلك ادلرتكزات يف اآليت

                                                             
1
 Martin Loosemore, and all, Op.Cit, P    05  
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ر قادرات اسًتاتيجية للمنظمة، تساىم . ادلفهـو ادلرتكز على ادلقاربة ادلبنية على ادلوارد، واذلادفة إىل تطوي2 
يف ربقيق التوافق االسًتاتيجي بُت ادلوارد ادلتوفرة لادى ادلنظمة والفرص اليت تتاح ذلا، وسبكينها من احلصوؿ على 
قيمة مضافة من لالؿ استغالؿ تلك الفرص، كما أنو ووفق ىذا ادلادلل يتم زيادة القادرة االسًتاتيجية للمنظمة 

ادرات ادلاديرين وادلوظفُت يف رلاؿ التفكَت والتخطيط االسًتاتيجي وفهم القضايا االسًتاتيجية من لالؿ تطوير ق
 األساسية اليت هتيئهم لتطوير ادلنظمة واالرتقاء هبا.

دارة ادلوارد إ. ادلفهـو ادلرتكز على وجود التالـؤ االسًتاتيجي، والذي يتطلب أف تكوف اسًتاتيجية 0 
مال السًتاتيجية ادلنظمة، فمن لالؿ ىذا التكامل العمودي يتحتم على االدارة البشرية جزءا ضروريا ومك

ثناء صياغة ووضع أاالسًتاتيجية للموارد البشرية أف تعمل جنبا إىل جنب مع االدارة االسًتاتيجية للمنظمة ككل، 
الفعالية  قمن احتماؿ ربقي القرارات االسًتاتيجية يزيادفإشراؾ مادراء ادلوارد البشرية يف  االسًتاتيجيات العامة،

 بُت وظائف إدارة ادلواد البشريةمع باقي الوظائف يف ادلنظمة، وبفقي ىل حتمية التكامل األإضافة إ والنجاح،
لتحقيق و  ،التنسيق بُت عناصرىا يف ما يتعلق بسياساهتا وأساليب عملهاالادمج و  ، والعمل علىبعضها مع بعض

العمل، ولكن غلب أف  اسًتاتيجيةنبغي فقط دمج إدارة ادلوارد البشرية مع التكامل االسًتاتيجي الكامل، ال ي
تتماسك العناصر ادلختلفة لسياسة إدارة ادلوارد البشرية وغلب دمج ىذه السياسة يف قيم وسلوكيات ادلاديرين 

يف صياغة القرارات  الرئيسيُت فاعلُتادلباشرين الذين، بصفتهم ادلنفذين الرئيسيُت، غلب أف يكونوا أيًضا من بُت ال
 .2إدارة ادلوارد البشريةاالسًتاتيجية ادلتعلقة ب

. ادلفهـو ادلركز على إدارة األداء العايل الذي يهادؼ إىل إغلاد التأثَت ادلطلوب على أداء ادلنظمة من 2 
لك اإلدارة فرداىا ضمن رلاالت عاديادة كاإلنتاجية واجلودة ولادمة العمالء والنمو واألرباح، حبيث تشمل تألالؿ 

إجراءات صارمة للتوظيف وااللتيار، وأنشطة واسعة للتادريب والتطوير، ونظم التحفيز ادلادي وادلعنوي وعمليات 
 إدارة األداء، للوصوؿ يف األلَت إىل ربقيق أداء يرفع من القيمة التنافسية للمنظمة.

نظمة إىل ضماف التزاـ األفراد النابع من . ادلفهـو ادلرتكز على إدارة عالية االلتزاـ، والذي هتادؼ منو ادل3 
بٌت على عالقة الثقة بُت مجيع أفراد ادلنظمة وبُت سلتلف مستويات ىيكلها والذي يُ  ،الرقابة الذاتية والوالء للمنظمة

التنظيمي، وهبا تنشئ ادلنظمة ميزة تنافسية مستادامة من لالؿ موظفُت مهرة وملتزمُت ولاديهم دوافع قوية لتحقيق 
 اداؼ. ىاأل

                                                                                                                                                                                              
1
  Michael Armstrong , Strategic Human Resource Management: A Guide to Action, 03 edition ,  British 

Library  , London, 2006 , pp 31-35 
2
 David E. Guest, Op.Cit, p379 
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. ادلفهـو ادلرتكز على إدارة ادلشاركة العالية من لالؿ معاملة موظفي ادلنظمة كشركاء ال كأجراء، حبيث 4
تضمن ادلنظمة مصاحلهم وتتكفل حبقوقهم يف ادلشاركة يف القرارات ادلؤثرة عليهم، وبالتايل يهادؼ ىذا ادلادلل إىل 

احلوار بُت ادلادراء وأعضاء الفريق دبا يساىم يف ربادياد  لغةوتعزيز ، يف بيئة غَت مضطربة للق مناخ تنظيمي سليم
 توقعاهتم ومشاركتهم يف ادلعلومات اخلاصة دبهاـ وأنشطة وأىاداؼ وقيم ادلنظمة. 

على ثالث  لشرح العالقة بُت اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية وأداء الشركة، تهمكز الباحثوف يف زلاولر 
 والنظريات التشكيلية. ،والنظريات الطارئة ،العادليةأو  النظريات الشمولية ىيو نظريات معيارية متنافسة 

  Universalistic theory الشمولية  النظرية العالمية أوال:
، والذي يقـو على افًتاض أف best practice model يشار إليها أيًضا باسم ظلوذج أفضل ادلمارسات 

 ، وقاددلوارد البشرية، وأف تبنيها سيؤدي حتمًا إىل أداء تنظيمي متفوؽدارة اإلىناؾ رلموعة من أفضل شلارسات 
فيها يف النماذج األمريكية ادلبكرة إلدارة ادلوارد البشرية، واليت طرح  اهتافكرة أفضل ادلمارسات يف باداي ظهرت

يؤدي إىل  نو أفمن شأ ،فضلواليت تكوف ىي األ ،فكرة أف اعتماد شلارسات موارد بشرية معينةالباحثُت العادياد 
، والذي يتجلى يف ربسُت مواقف ادلوظفُت وسلوكياهتم، ومستويات أقل من دوراف العمل ربسُت األداء التنظيمي

 ،وبالتايل إنتاجية أعلى، وربسُت اجلودة والكفاءة وزيادة الرحبيةواخلربات، والتغيب، ومستويات أعلى من ادلهارات 
إذا كاف بإمكاهنا ربادياد رلموعة من أفضل  ،يف األداء التنظيمي التحسينات الحظادلنظمات ست فإف وعليو

على أف  العادلي يؤكاد ادلنظور الشامل وبالتايل ،م للمهاـوتنفيذى فراداأل إدارة ادلوارد البشرية والتزاـ شلارسات
 سوؽالستشهاد مكاسب يف األداء من لالؿ ربادياد وتنفيذ أفضل ادلمارسات بغض النظر عن حالة  ادلنظمات

 نظمة.الصناعة أو موقع ادل بيئةو 
ها لتناسب وضع ،بعناية نظمةىذه األ أنظمة العمل عالية األداء تصميميتعُت على ادلنظمات اليت تعتماد 

لن يكوف دلمارسات العمل عالية األداء ألنو  ،من أجل توفَت أقصى قادر من األداء ،وسياقها احملادد ولصوصيتها
إذا كاف نظاـ إدارة ادلوارد البشرية أيضا و  ،توافقة ومتكاملة مع بعضها البعضتأثَت اسًتاتيجي إال إذا كانت م

 . 1اإلمجايل يادعم أولويات العمل الرئيسية
يرتبط  ،ظلوذج االلتزاـ العايلوادلتمثل يف  ،فرادإىل فرضية أف ظلوذًجا واحاًدا إلدارة األىذا ادلنهج ستناد وي
 وقاد عرب ،االسًتاتيجية التنافسية اخلاصة للمنظمة ، بغض النظر عنلتنظيمي العايل يف مجيع السياقاتباألداء ا

                                                             
1
 Esther Wangithi Waiganjo and all,  Relationship between Strategic Human Resource 

Management and Firm Performance of Kenya’s Corporate Organizations, International 
Journal of Humanities and Social Science, Vol02, n10 ,2012 , p20. 
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، للموارد البشرية االسًتاتيجيةدارة سبثل لصائص اإل ،مكونات أربعةب عن ىذا ادلنهج يف Guest David الباحث
 :على النحو التايلصاغها واليت 

ة بالكامل يف التخطيط ضماف دمج إدارة ادلوارد البشري عن طريقوذلك  :التكامل االستراتيجي•
االسًتاتيجي، وأف سياسات إدارة ادلوارد البشرية متماسكة، وأف ادلاديرين ادلباشرين يستخادموف شلارسات إدارة ادلوارد 

 .البشرية كجزء من عملهم اليومي
 والتزامهم باألداء العايل من لالؿ سلوكهم ،لمنظمةلوالء لضماف شعور ادلوظفُت با من لالؿ :اللتزاما•

 شلارساهتم اليومية.و 
ضماف ىيكل تنظيمي قابل للتكيف، ومرونة وظيفية قائمة واليت تتحقق باالستجابة السريعة و  :المرونة• 

 لألفراد. على ادلهارات ادلتعاددة
وظفُت ، عن طريق األداء اخلاص بادلضماف جودة عالية للسلع واخلادماتوذلك من لالؿ  :الجودة• 

 ة.عاليودة الاجلو  ةنو ر الذين ؽلتازوف بادل
حاداىا، ىو شرط مهم للوصوؿ إويرى الباحث أف ربقيق ادلكونات سالفة الذكر معا دوف التخلي عن 

 االبتكارتشجيع الفعالية و وزيادة داء الوظيفي العايل األ واألىاداؼ ادلسطرة، وادلتمثلة يف لنتائج التنظيمية ادلرغوبةل
  وغَتىا من االىاداؼ. يابالغادلوظفُت و  عادؿ دورافادلتعلقة دب وحل مشكالت

بعيادة تعترب األىاداؼ إال أف ىذه  ،لاصةيعطي جاذبية  ،ىذا النموذج يف وضوح األىاداؼيالحظ أف 
 لاصة ما بُت تناقضاتلوجود عادة  ،االتساؽ الاداللي يف مثل ىذا النموذجصعوبة ربقيق إىل ضافة إ، ادلناؿ

 .1ادلرونة وااللتزاـ
  The contingency perspective  منظور الطوارئثانيا: 

ادلفهـو ادلبٍت  على عكس ،سلتلف فيما يتعلق دبا تعنيو العالقة بُت ادلتغَتاتمفهـو  ارئو يقادـ ظلوذج الط
يعتماد على عالقة التفاعل بُت  وىذا ادلفهـو ادلقًتح، شاملالاعتمادىا ادلنهج اخلطية بُت ادلتغَتات اليت على العالقة 

تعمل ىذه العوامل  ،تغَتات الطوارئدبادلسماة و متغَتات ألرى، ليت تتادالل وتؤثر فيها واادلتغَت التابع وادلستقل 
االرتباط بُت إدارة ادلوارد البشرية واألداء، وبالتايل تنفي وجود أفضل ادلمارسات اليت يف عالقة  والتأثَت تعاديلالعلى 

 .ؽلكن أف تؤدي إىل أداء متفوؽ ربت أي ظرؼ من الظروؼ

                                                             
1Derek Torrington and all, Human Resource Management, 07 edition , British Library Cataloguing-
in-Publication Data , London, 2008, P36 . 
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 :يف ثالث فئات عامة ادلؤلفوف أصحاب منهج الطوارئالعالقات الطارئة اليت اقًتحتها ؽلكننا ذبميع 
تعتماد بشكل و  ،توضح مساعلة شلارسات ادلوارد البشرية يف األداءاليت و  ادلتغَتات االسًتاتيجية -

ادلوارد ارة ادذج الطوارئ أيًضا تأثَت و قادـ ظلي عالوة على ذلك،ل، مباشر على مادى مالءمتها السًتاتيجية العم
يتم النظر إىل اسًتاتيجية إدارة ادلوارد البشرية بطريقة تفاعلية، وليس بطريقة ف ،البشرية على االسًتاتيجيات التنظيمية

 ؛أحادية االذباه
ويف  الاداللية اتالسياسو  العالقاتالتقلبات احلاصلة يف  واليت تتمثل يف ادلتغَتات التنظيمية  -

  ؛وغَتىا التقٍتالتطور غَتات األلرى كوكذلك ادلت، التنظيمي اذليكل
 .البيئية لارج ادلنظمة، مثل السياؽ التنافسي والتكنولوجي واالقتصادي الكلي ادلتغَتاترلموعة  -

تقادًن العالقة من لالؿ ، شموليةالاليت يقـو عليها منهج  هنج الطوارئ نظريًا أكثر صالبة من األسس يعترب
من  ةوالفرياد ةوالقيِّم ةلنادر افمكانة ادلورد البشري  ،ياغة االسًتاتيجيات التنظيميةادلتبادلة بُت اجلوانب البشرية وص

 .1االسًتاتيجيةلإلدارة  ورياعلها أصاًل اسًتاتيجًيا وعنصرًا زلذب ،انوعه
 Configurational theory  النظرية التكوينيةثالثا: 

اجلمع  الذي يربز من لالؿ، و للموارد البشريةدارة االسًتاتيجية اإل صلاح يساىم ادلنظور التكويٍت يف شرح
مستوى عاٍؿ من ذات ادلوارد البشرية بتتمتع ، فيشًتط على ادلنظمة اليت بُت ادلالءمة اخلارجية وادلالءمة الاداللية

رد إلدارة االسًتاتيجية للموااشلارسات  نسيقت، مع االعتناء أكثر باألداء، بأف ربقق أيًضا مستويات عالية من التوافق
 وتكامل دمج عاديو  ،وتعزز بعضها البعض ةملاكومتحبيث تكوف مًتابطة  ،العامة للمنظمة االسًتاتيجيةمع  البشرية

لق الظروؼ ادلعززة اليت تادعم ؼلـز متكاملة ، فالعمل حببالغ األعلية اأمر وظائف إدارة ادلوارد البشرية شلارسات  تنفيذ
 وفعتقادية يادرسة التكوين، فأصحاب ادلارات الالزمة ألداء عملهم بفعاليةلاديهم ادلعرفة وادلهالذين ربفيز ادلوظفُت 

من ربقيق االتساؽ ػلادث عنادما  غرضالف ،للمؤسسة االسًتاتيجيةربقيق األىاداؼ  ساىم يفي والتآزرالتماسك  أف
يجيات اليت تساىم بشكل مشًتؾ يف ربقيق اسًتات ،من شلارسات ادلوارد البشرية متكاملةتم تطوير رلموعة ي

، ادلنظمة ، وربسُت األداء واجلودة وربقيق ميزة تنافسية يفامع احتياجاهت ىا ادلتاحةمطابقة موارد، عن طريق ادلنظمة
ادلالءمة  أو أمرًا أساسًيا للتكامل الرأسي دلنظمةيف ا األفرادوأداء العامة  االسًتاتيجيةتعترب فكرة االرتباط بُت وعليو 

 ملاتكوظائف ادلوارد البشرية بشكل مارسات شلضماف تنفيذ إال ب دلالءمة الادالليةاربقق ، وكذلك ال يةارجاخل
 ادلنعزلة. اتمارسادلباداًل من  ومتسق،

                                                             
1
 Fernando Martın-Alcazar and all, Strategic human resource management: integrating the 

universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives, The International Journal 
of Human Resource Management, 16.5 ,2005 , p    230  
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النموذج األكثر تأثَتًا للمالءمة  ، وصلاد أفتركز معظم ظلاذج ادلالئمة على طرؽ ربقيق التوافق اخلارجي
 األفرادبأف أداء  فًتضوالذي ي ،2876سنة  اكسوفوجشولر  النموذج الذي جاء بو الباحثافىو  ،اخلارجية

قيادة التكلفة، م التيارىم لالسًتاتيجية التنافسيةإذا كانت شلارسات ادلوارد البشرية لاديهم تادعم  ،سوؼ يتحسن
 ،، ربتاج ادلؤسسات إىل العمل على سلوكيات ادلوظفُت ادلطلوبةبموجب ىذا النموذجف  ،وتعزيز اجلودة واالبتكار

لتمكُت تشجيع ىذه السلوكيات  ذلا، واستنباط شلارسات ادلوارد البشرية الاداعمة ،اسًتاتيجية تنافسية سلتارة لتنفيذ
 من لالؿ ربط ىادؼ العمل باذلادؼ الفردي ،التكامل الرأسي بشكل صريح ربقيقؽلكن و  ،القوى العاملةلادى 

سياسات وشلارسات ادلوارد البشرية  منه الباحثاف حاددعليو، وىذا من لالؿ ما ادلكافأة و و قياسالذي ؽلكن 
 .لتالئم االسًتاتيجيات العامة خلفض التكاليف وتعزيز اجلودة واالبتكار ،ادلناسبة
رلموعة متسقة داللًيا من  توفَتأنو يسعى إىل  وى ،ادلنظور التكويٍت الذي يعتماده األساسي ادلبادأف إ

من أجل زيادة التكامل  ات العامةمث تربطها باالسًتاتيجي ،يشلارسات ادلوارد البشرية اليت تزياد من التكامل األفق
، التكويٍت ادلنهج وفًقا دلنظري إلدارة االسًتاتيجية للموارد البشريةاتتطلب عليو و  ،الرأسي وبالتايل األداء التنظيمي

ت ادلوارد البشرية من لالؿ شلارسا ،ػلقق التكامل األفقي والرأسيالذي  نظمة بتطوير نظاـ موارد بشريةادلأف تقـو 
 .1ادليزة التنافسيةربقيق اخلاصة هبم، وذلك للمساعلة يف 

ادلالءمة االسًتاتيجية ألداء ادلنظمة والتحسُت الشامل لوظائف إدارة ادلقاربة اليت جاءت بتقييم يف إطار 
 يعمودال قق االتساؽإىل أف ادلنظمات اليت رب وآلروف  0225م Green الباحث ادلوارد البشرية، ؼللص

شلا  ،موظفُت أكثر التزاًما ورًضا صل علىوتتكامل أفقياً مع وظائف وشلارسات ادلوارد البشرية، ربقق أداًء أفضل ورب
 فقي. األتكامل العمودي و ىل ربقيق الال تسعى إادلنظمات اليت  يفىو عليو احلاؿ 

إدارة  اسًتاتيجية يكوف بُت ذيالعمودي، والاالسًتاتيجي  التطابقأو  الرأسي االسًتاتيجي التكاملشَت ي
إىل مواءمة شلارسات ادلوارد البشرية مع السياؽ التنظيمي من أجل  للمنظمة، العامة واالسًتاتيجية البشرية ادلوارد

  ما يلي9و لصائص ، ومنالقادرة على التكيف وادلرونةتشمل  دعم أىاداؼ تنظيمية زلاددة
 ؛ومتطلباهتا وأنشطتها أثناء إنشاء اذباه ادلنظمةتادمج اإلدارة العليا لطط ادلوارد البشرية •  
تادريب ماديري ادلستوى األعلى على دمج مجيع مستويات التسلسل اذلرمي إلدارة ادلنظمة واإلدارات الوظيفية •  

 ؛يف عملية صنع القرار بادلنظمة
 دمج قسم ادلوارد البشرية بشكل كامل يف عملية التخطيط االسًتاتيجي.•  

                                                             
1
 Esther Wangithi Waiganjo and all , Op.Cit, p62. 
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ىو الادرجة اليت يتم هبا تنسيق شلارسات  ،التطابق االسًتاتيجي الاداللي أو األفقي ًتاتيجياالس التكامل
كامل مع اإلدارات األلرى بأفضل تولت ،ادلوارد البشرية احملاددة بطريقة متماسكة ومتسقة لادعم بعضها البعض

 9وتشمل لصائص التكامل األفقي ،طريقة شلكنة
  ؛وأصحاب القرارادلاديرين مجيع مع والتنسيق بشرية للحفاظ على الشراكة قسم ادلوارد الل ادلتواصل عملال•  

 طويرتو تادريب  م يف ما ؼلصلتحادياد احتياجاهت ،قسم ادلوارد البشرية بفحص منتظم مع اإلدارات األلرى ياـق• 
 .العنصر البشري

ادلوارد البشرية اذلامة كجزء من تنفيذ وظائف إدارة ل لرىاأل ماديري اإلداراتمن طرؼ دعم قسم ادلوارد البشرية •  
 .1وظائفهم وأنشطتهم األساسية

 مع استراتيجية المنظمة التكامل االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية: 05الفرع 
وتنفيذىا أمرًا حيويًا لعملية التكامل االسًتاتيجي بُت إدارة ادلوارد البشرية  االسًتاتيجيةتعاد صياغة   

التغيَتات نشاطات أعماذلم بإىل فهم كيفية تأثر   وفتاجػلنجاد أف ادلسَتوف أصحاب القرار فواسًتاتيجية ادلنظمة، 
يف التخطيط  احامس اعنصر ، والذي يعترب من ادلوارد البشرية ادلنظمة التخطيط الحتياجاتالعمل على الوشيكة و 

يف  ،توافرىا لتلبية أىاداؼ ادلنظمةادى مىو عملية ربليل وربادياد احلاجة إىل ادلوارد البشرية و و ، للمنظمةاالسًتاتيجي 
ربط عملية زبطيط  عن طريق سًتاتيجيقيا، ويتم دبجموعة من اخلطوات، أوذلا ربادياد التوجو االزلاولة ليكوف استبا
واألداء السنوي ولطة العمل وأنشطة العمل ادلطلوبة  منظمةلل االسًتاتيجيةالقوى العاملة باخلطة االحتياجات من 

ربليل القوى العاملة وربادياد فجوات ادلهارات ، مث تأيت عملية ؼ والغايات طويلة وقصَتة ادلادىلتنفيذ األىادا
أنواع وأعاداد وموقع العماؿ و مواصفات و القوى العاملة  صادرربادياد ممن لالؿ  وإجراء ربليل للقوى العاملة

ات ادلوجودة بُت احتياجات القوى ادياد الفجو ، مع ربةمنظملل االسًتاتيجيةوادلاديرين الالزمُت إلصلاز ادلتطلبات 
ربادياد اسًتاتيجيات لساد عن طريق  وضع لطة عملالثالثة واليت تتم باخلطوة ، وبعادىا العاملة احلالية وادلتوقعة

تنفيذ  الرابعة ادلتمثلة يفطوة ، مث اخللتقييم التقادـ االسًتاتيجي معايَت، ولطط لتنفيذ االسًتاتيجيات، و الفجوات
األدوار مفهومة ويتم إجراء االتصاالت مع التيقن من أف  ،يةلااد من توفر ادلوارد البشرية وادلالتأكو لطة العمل 

ادلراقبة والتقييم  ، ويف األلَت تتم عمليةاالسًتاتيجيةوالتسويق والتنسيق الالـز لتنفيذ اخلطة وربقيق األىاداؼ 

                                                             
1
 Josephat Stephen Itika, Fundamentals of human resource management Emerging 

experiences from Africa, African Public Administration and Management series, vol 2, 
2011, p31 



  اإلطار النظري للدراسةالفصل األول                                                                        
 

65 
 

اخلطة إلجراء تصحيحات للمسار ومعاجلة التحسُت ادلستمر وتعاديل مع العمل على التقادـ  اليت زبصوادلراجعة 
 .1مشكالت القوى العاملة اجلاديادة

من الضروري توفَت االتساؽ بُت ف ،مجيع الوظائف أمر بالغ األعليةوالذي يشمل التكامل السليم إف 
 نظماتأف ادلوآلروف  Fomburn  أوضح، وقاد األعماؿ وإدارة ادلوارد البشرية، حبيث يادعم األلَت إصلاز األوؿ

واجو مشاكل عنادما تس أيضاو  ،عنادما رباوؿ تنفيذ اسًتاتيجيات جاديادة بأنظمة موارد بشرية قادؽلة استواجو قصور 
 العليا ىي سعيها دارةلإلتتمثل أىم مهمة  ،تنفيذ اسًتاتيجيات جاديادة مع أنظمة موارد البشرية غَت ادلالئمة اوؿرب

وبالتايل توفَت التوافق  ،للعمل االسًتاتيجيةحبيث تقود األىاداؼ أنظمة ادلوارد البشرية، مع يف مواءمة اذليكل الرمسي 
 .2نظمةاالسًتاتيجي واالتساؽ بُت أىاداؼ وغايات إدارة ادلوارد البشرية وأىاداؼ وغايات ادل

والتالؼ تلف بالتالؼ ادلنظمات ؼلادلوارد البشرية،  واسًتاتيجيةاألعمػاؿ  اسًتاتيجيةالتكامل بػُت إف 
اسًتاتيجية ادلنظمة واسًتاتيجية  فينتج عن ىذا التنوع عادة أشكاؿ شلكنة من العالقة بُت، نشاطهاأحجامها وطبيعة 

 أف ظليز االنواع التالية من االرتباط9  27الشكل  رقم ادارة ادلوارد البشرية، وؽلكننا حسب 
دارة إلساعلة أعلى مستويات مللمنظمة حقق تيمن لالؿ ىذا النوع من االرتباط،  التكاملي: االرتباط 

بُت اإلدارة العليا  االنصهارادلوارد البشرية يف إعاداد اخلطة اإلسًتاتيجية، وتتميز ىذه ادلساعلة حبادوث نوع من 
وإدارة ادلوارد البشرية، حيث ػلقق إرتباطا ديناميكيا ومتعادد األوجو، يستناد إىل التفاعل ادلستمر بادال من التفاعل 

، دبعٌت آلر مساعلة إدارة ادلوارد البشرية يف كل عناصر إعاداد اخلطة عل ادلتقطعالتفاأو يف مرحلة من ادلراحل، 
االكتفاء بادال من  االسًتاتيجيةوالعمل على دمج أنشطتها بشكل مباشر يف عمليت إعاداد وتنفيذ  االسًتاتيجية

 .3تبادؿ ادلعلوماتب
غَت واضحة، وقاد كاف ىذا النوع من وىو النوع الذي تكوف فو العالقة غَت موجودة أو  :ستقلاالرتباط الم

 ،الصغَتةالسيما منها وجود اليـو يف بعض ادلنظمات يف الػادوؿ الناميػة إال أنو يقتصر ، يف ادلاضيسائادًا االرتباط 
 .رد البشريةاو دارة وأصحاب القرار بادلويظهر من ىذا النوع من االرتباط عادـ اىتماـ اإل

                                                             
1
 Joan E. Pynes, Human resources management for public and nonprofit organizations a 

strategic approach, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, United States of 
America, 04 edition, 2013, p 46 
2
 Ashok Chanda and Jie Shen, HRM Strategic Integration and Organizational 

Performance, SAGE Publications, India, 2009, p14 
3

  ، ، جامعة تلمساف، 20اجمللاد   22، رللة االقتصاد اجلادياد، العادددور إدارة الموارد البشرية كشريك استراتيجي في المؤسسةواكػلػػي كػػلثػػـو
 .046، ص 0224
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 اسًتاتيجيةًا لتنفيذ يمفتاحًا أساسشري وفقا ذلذا النوع من االرتباط يعاد ادلورد الب :التوافقي االرتباط-
من لالؿ نظرة اإلدارة  ادلنظمة، وىذا اسًتاتيجيةوافق مع يتموارد بشرية  اسًتاتيجيةتصميم  يكوف ادلنظمة، إذ

ف إدارة ادلوارد البشرية تقـو أمػن اإلدارة العليػا نػزواًل إلػى ادلػستويات التنفيذية، و  ادلستنادة إىل ربادياد أىادافها بادء
ومتطلبات تتواءـ وتنسجم مع احلاجات التنظيمية  اسًتاتيجية عن طريقالعامة للمنظمة،  لالسًتاتيجيةباالستجابة 

 ل.اآلف ويف ادلستقبادلنظمة  عمل
ج أف العالقة ربتا  حيث، طوة إضافيةخبغلري تطوير العالقة  األظلوذجيف إطار ىذا  :التحاوري االرتباط-

األعماؿ ردبا ال ينظر إليو كباديل واجب  اسًتاتيجيةإىل اتصاالت باذباىُت وبعض احملاورة وادلناقشة، فما قاد ربتاجو 
ادلوارد بُت اسًتاتيجية أكرب تشارؾ التطبيق، أو أنو على األقل ػلتاج إىل تبادؿ وجهات النظػر لضماف تبادؿ و 

 واسًتاتيجية االعماؿ.البشرية 
لػى إهنػا عيف ادلنظمة  دلوارد البشريةاإدارة النوع من الًتابط إىل أف ينظر من لالؿ ىذا  :يالشمولاالرتباط 

فهي بذلك تعترب وسيلة  ،العامة للمنظمة االسًتاتيجيةتحقيق ادليزة التنافسية، وليس فقط كوهنا أداة لتنفيذ ل مصادر
 .1وغاية يف آف واحاد

 استراتيجية المنظمة  ستراتيجية الموارد البشريةا : يوضح أنواع االرتباط بين 18رقم   الشكل

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Source  : Derek Torrington And All, Human Resource Management, 07 Edition , 

British Library Cataloguing-In-Publication Data , London, 2008, P33 
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 25، ص 0226، 34العادد 22اد ، اجمللواالدارية االقتصادية العلـو رللة، فلسفة استراتيجية الموارد البشرية، مؤياد الساعادي ،سعاد العنزي 
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أنموذج القيادة للموارد  -5

استراتيجية الموارد 
 البشرية

استراتيجية 
 المنظمة 

استراتيجية الموارد 
 البشرية

استراتيجية الموارد 
 البشرية

استراتيجية 
 المنظمة 

استراتيجية 
 المنظمة 

استراتيجية 
 المنظمة 

موارد استراتيجية ال
 البشرية

استراتيجية 
 المنظمة 



  اإلطار النظري للدراسةالفصل األول                                                                        
 

67 
 

  
 دا  الاالين أل : اإلطار النظرينيالمبحث الثا

 
 : لفاهنم حول أدا  الاالين األول المطيب
  دا األتاريف : 01الفرع 
أَدَّاُه تَْأِديًَة: أَْوَصَلُو،  :"1مشتق منبأنو القاموس احمليط مصطلح األداء لغة يف كتابو  فَتوز آبادياليعرؼ 

  "وىو آَدى لؤلمانِة ِمن غَتِهِ  ،وَقضاُه، واالسُم: األداء 
درجة ربقيق وإسباـ ادلهاـ ادلكونة لوظيفة الفرد، وىو يعكس : "2و بأناألداء الدولية  العربية وتعرؼ األكادؽلية

ىو قياس للنتائج، وىو غليب على سؤاؿ بسيط :ىل و  ،الكيفية اليت ػلقق أو يشبع هبا الفرد متطلبات الوظيفة
 أسبمت ما ىو مطلوب منك يف عملك؟و نفذت 

 :ويتحدد دبستوى الدافعية وتفاعلها معاً دبعٌت
 القدرة× األدا  = الدافانة 

مثل ادلواد األولية وادلواد نصف ادلصنعة نممة القدرة على ربويل ادلدخبلت اخلاصة بادلويشمل تعريفو أيضا 
 ."ادلنتجات دبواصفات زلددة وبأقل تكلفةو  واآلالت إىل سلرجات

وكثرة استعماالتو خاصة يف البحوث اليت  ،لتسيَتدراسات ادلتعلقة باإف شيوع استخداـ مصطلح األداء يف ال
 ،يستخدـ للتعبَت عن مدى بلوغ األىداؼ تتناوؿ ادلؤسسة مل يؤدي إىل توحيد وجهات النمر حوؿ مدلولو، فهو

 ،مدى االقتصاد يف استخداـ ادلوارد، كما صلده يف كثَت من األحياف يعرب عن إصلاز ادلهاـيستخدـ أيضا يف وىو 
اليت تعٍت إعطاء كلية الشكل لشيء ما، واليت  Performare ونشَت إىل أف األداء لغة يقابل اللفمة البلتينية

 ،الكيفية اليت يبلغ هبا التنميم أىدافوو العمل أاليت تعٍت إصلاز  Performance اشتقت منها اللفمة اإلصلليزيػة
فمن منطلق كوف األداء يعرب عن مدى إصلاز ، Petit Larousseوىو نفس ادلعٌت الذي ذىب إليو قاموس 

ادلهاـ، فإنو مفهـو اقتصر لدى الكثَت من الباحثُت على ادلػورد البشري دوف غَته من ادلوارد األخرى، حيث يرى 
وىوما يراه باحثوف آخروف حينما  ،ياـ الفرد باألنشطة وادلهاـ ادلختلفة اليت يتكوف منها عملوق بعضهم أنو يعٍت

الكيفية اليت يؤدي هبا العاملػوف مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية والعمليات ادلرافقة ذلا باستخداـ  يعٍت :عرفوه بأنو
التحويبلت الكمية والكيفية ادلناسبة لطبيعة العملية وسائل اإلنتاج ادلتاحة لتوفَت مستلزمات اإلنتاج، وإلجراء 

                                                             
 .43، ص2008 -1429، معجم اللغة العربية ، دار احلديث  القاىرة، القاىرة،  القالوس المحنطفَتوز آبادي، ال 1
2

 d9%81 https://aiacademy.info/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%-  الدولية العربية األكادؽليةمنصة   
%d8%a7%d9%84% d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1/  .12:20     00/11/2021. 

https://aiacademy.info/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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اإلنتاجية عليها، ولتخزينها وتسويقها طبقا للربنامج ادلسطر واألىداؼ احملددة للوحدة اإلنتاجية خبلؿ الفًتة الزمنية 
 1.ادلدروسة

العمل وديناميكيتو واجلهد اذلادؼ، وىو يقًتح فصل العمل اجليد عن  معٌتاألداء يف طياتو مفهـو ػلمل 
مداخل تتعدد ها واستمرارىا، و العمل السيئ ويتيح تقييمو، فمخرجات األداء مؤشر عن مدى صلاح ادلنممة وبقائ

مدخل ن تعريفو مبلوغ ادلنممة ألىدافها، أما  ىومدخل اذلدؼ وتتنوع، فنجد أف تعريف األداء من  ألداءتعريف ا
ا والعمل على قدرة ادلنممة يف احلصوؿ على مواردىقة بُت ادلنممة وبيتتها ويعترب يؤكد على العبلفهو ادلوارد 

يعرؼ األداء من انعكاس لسلوؾ ادلساعلُت يف ادلنممة، كما  بأنومدخل العملية يعرؼ من إدامتها، يف حُت 
الناحية القانونية فإف األداء ىو أداء الفعل ادلطلوب ومن  ،مدخل ادلقـو بكونو مفهوما متعدد األبعاد والتقييمات

بينما تشَت  فتعٍت الكفاءة أفضل إدارة للموارد للوصوؿ إىل النتائج، الكفاءة والفعاليةمدخل ومن  ،دبوجب العقد
وعلى العمـو ؽلثل األداء ذلك النشاط الشمويل ادلستمر  األىداؼ احملددة، الفعالية إىل احلصوؿ على النتائج ضمن

صلاح ادلنممة واستمرارىا وقدرهتا على التكيف مع البيتة، أو فشلها وانكماشها، وفق أسس  على عكسنيالذي 
 .2ومعايَت زلددة تضعها ادلنممة ووفقا دلتطلبات نشاطها، وعلى ضوء األىداؼ طويلة األجل

ادلؤسسة على االستمرارية والبقاء زلققة التوازف بُت رضا  ةقدر " :3األداء بأنو P.DRUKER وعرؼ
ادلساعلُت والعماؿ، غَته أف  مفهـو النجاح ادلؤسسات مازاؿ يكتنفو بعض الغموض يف أطره ادلنهجية واإلجرائية، 

واألداء  واألداء التنافسي،  ويرى البعض إف مجيع ادلفاىيم اليت وردت يف أدبيات الباحثُت كنجاح ادلؤسسة،
 ااالسًتاتيجي، واألداء طويل األمد، واألداء التشغيلي تصب رلتمعو يف مفهـو أداء ادلؤسسات بوصفو مفهوم

ىل االختبلؼ يف ادلداخل ويف النمر إىل النجاح من منمور إأما االختبلؼ يف التوصيف والتسميات فيعود  شامبل،
 ".داخلي أو خارجي أو مرحلي

القوؿ  ناؽلكنحيث ، الوظيفي أو أداء العاملُت حثُت وادلمارسُت حوؿ تعريف األداءليس ىناؾ إمجاع بُت البا
أنو  Thomas Gilbertالنتائج العملية أو االصلازات أو ما يقـو بو وينفذه األفراد من أعماؿ، ويرى  :يعٍت وبأن

األداء أو (Accomplishement) صلاز وبُت اإل(Behavior) ال غلوز اخللط بُت مفهومي السلوؾ 
(Performance)ف السلوؾ ىو ما يقـو بو األفراد من أعماؿ ادلنممة اليت يعملوف هبا، كعقد ، وذلك أ

                                                             
، 2001،نوفمرب 1، رللة العلـو االنسانية، جامعة زلمد خيضر ،بسكرة، العدداألدا  بن  الكفا ة والفاالنة لفهوم وتقننمعبد ادلليك مزىودة،  1

 .86ص
 144، ص 2014، اجلزائر، ادلدية ،02، العددوالتنمية االقتصادلة ، رلبطاقة األدا  المتوازن وعالقتها بأنشطة التسويق البنكي ، براي اذلادي 2
،نوفمرب  33، رللة العلـو االنسانية، جامعة زلمد خيضر ،بسكرة، العدد االقتصاديةهمنة التايم التنظنمي في نجاح المؤسسات أشنشونة زلمد،  3

 114،ص2014

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/18930#22889
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صلاز فهو ما يبقى من نتائج أو أثر بعد عطاء تغذية راجعة، أو تصميم ظلوذج أو التفتيش، أما اإلإاالجتماعات و 
 .1صلازاألداء فهو التفاعل بُت السلوؾ واإلأف يتوقف األفراد عن العمل أي أنو سُلرج أو نتائج، أما 

سلوكيات رلموعة من ال " 2:على أنو Achim Krausertعاملُت حسب أداء المصطلح تعريف  يتم
سلوكيات إىل سلرجات ونتائج، ىذه ال تؤدي ،مساعلتهم يف منممتهماألفراد و  أفعاؿيف  ةتمثلوادل ،ادلتعلقة بالعمل

 .أخرى، مثل التكنولوجيا واألسواؽ وسلوكيات ادلوظفُت اآلخرينواليت قد تتأثر أيًضا بعوامل 
:"رلموعة الكفاءات الفردية الناذبة عن رلموعة السلوكيات اليت يقـو هبا 3ويعرؼ أداء العاملُت أيضا بأنو 

 العامل وفقا دلتطلبات العمل".
نساين، وأف ربديد نتاجية الذي ؼلتص يف اجلانب اإلأف أداء العامُت من العناصر اإل رليد الكرخي وذكر

ى اتباعو للتعليمات ومد ،معرفتو لدوره أبعاد متداخلة، وىي العمل الذي يؤديو ومدى ىلإنتاجية العامل تعود إ
طا بسلوؾ العامل ورغبتو يف العمل، حيث اعترب أداء العاملُت ها مع معايَت اجلودة، مرتبفق، ومدى تواادلوجهة إليو

  .4نتاج فيها تأثَتىم على اإلمن ضمن رأس ادلاؿ ، وقد أشركهم يف معادالت رياضية بُّت 
مجاع للباحثُت حوؿ ىذا إالعاملُت، أف ىناؾ صعوبة يف الوصوؿ إىل نبلحظ من التعاريف السابقة ألداء 

داء بشكل ادلصطلح، فهو يعترب من ادلفاىيم ادلعقدة الرتباطو بعدة مفاىيم أخرى، فباإلضافة الرتباطو دبفهـو األ
ة باإلشراؼ واليت ذلا صلة مباشر  ،فراد، فهو يرتبط أيضا باجلوانب الفنية والتنميمية للمنممةعاـ، وبسلوؾ األ

ريفهم على الرغم من اختبلؼ ابُت الباحثُت يف تع اواضح اإال أننا نلمس أف ىناؾ تقاربالعاملُت، ومتابعة 
نشطة وادلهاـ اليت يقـو هبا ادلوظف يف ادلنممة، رلموعة األ :أفكارىم، فيعترب أداء العاملُت إمجاال بأنوتوجهاهتم و 

نممة ، تساىم يف أىداؼ ادلنممة من خبلؿ ادلوارد ادلتاحة واألواليت ربقق نتائج ملموسة بكفاءة وفاعلية
 .والسياسات واإلجراءات والقواعد ادلسطرة

 
 
 
 

                                                             
 .51، ص2018، مركز الكتاب األكادؽلي، اجلزائر، دا  البشري باإلدارة المحينةاأل، آماؿ بن مشسة 1

2
  Achim Krausert Performance Management for Different Employee Groups: A 

Contribution to Employment Systems Theory, Springer Dordrecht Heidelberg , London, 
2008, p171 

 Somiphos ، دراسة حالة مديرية شركة مناجم الفوسفاتالقدرات االستراتنجنة اإلدارية ودورها في تحسن  أدا  الاالين ، بوخامت خلضر 3
 .593، ص 2021، 01العدد  11، اجمللد رللة اإلبداعتبسة، 

، دار اخلليج للنشر والتوزيع، عماف، ادلملكة االردنية دارة الجودة الشالية في المستشفنات وأثرها عيى أدا  الاالين إ ،أديب خلف ادللكاوي 4
 .66، ص 2020اذلامشية ، 
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 األدا أنواع : 02الفرع 
،توجد عدة أنواع لؤلداء وىذا حسب ادلعيار أو ادلنمور الذي مت على أساسو   ذ يقسم األداءإ تناوؿ ادلفهـو

ادلعيار الوظيفي، والذي تناوؿ  أداء ادلوارد البشرية، األداء البيتي، األداء التسويقي ،األداء اإلنتاجي، األداء ادلايلإىل 
العنصر الذي نتناولو يف دراستنا، ويف الذي ىو و  ،اخلاص بادلوارد البشريةالعاملُت و الذي من خبللو ؽلكن إبراز أداء 

 : 1مايلي شرح دلا ؽليز  األنواع عن غَتىا
وىػو رلمل اجلهد الذي يقـو بو العماؿ يف الوظائف ادلختلفة للمؤسسة من خبلؿ  أدا  الموارد البشرية:

سلتلف النشطات واألعماؿ من أجل ربقيق األىداؼ ادلنشودة، إذ يعػد ادلػورد أو العنصر البشري العامل الرئيسي 
دارية وشلارستو يف ربديد مستوى األداء الذي ؽلكن أف تصل إليو ادلؤسسة، وىذا لشغلو سلتلف الوظائف اإل

للنشاطات ادلتنوعة للمؤسسة، حيث توفر ادلوارد ادلادية وادلالية والتقنية يف ادلؤسسة ال معٌت ذلا إذ مل يكن ىناؾ 
العنصر البشري القادر على استخدامها وتوظيفها دبثالية من خبلؿ االستغبلؿ األمثل للقدرات والطاقات ادلتوفرة 

 اح أو الفشل للمؤسسة يقف وراءه العامل اإلنساين؛يف عماذلا ، وبالتايل مصدر النج
يتمثل يف قدرة ادلؤسسة على بلوغ أىدافها ادلالية بأقل التكاليف ادلمكنة، فاألداء ادلايل  األدا  المالي: 

ة وتعميم القيمة السوقية يتجسد يف قدرهتا على تعميم الربح إىل أقصى حػد وتػحػقػيػق تػوازف الرحبية والسيول
 ، وربقيق معػدؿ مردودية عالية وبأقل التكاليف؛ةللمؤسس

ويعرب عنو عن مدى ربقيق وضيفة اإلنتاج من ربقيق معدالت مرتفعة لئلنتاجية، وإنتاج  األدا  اإلنتاجي:
منتجات جبودة عالية وبتكاليف منخفضة، شلا يسمح ذلا بتحقيق ميزة تنافسية يف السوؽ مقارنة دبثيبلهتا أو بالنسبة 

 ذي تنتمي إليو؛للقطاع ال
يقصد دبفهـو األداء التسويقي رلمل السلوكيات واألنشطة اليت تقـو هبا وضيفة التسويق  األدا  التسويقي: 

للوصوؿ إىل سلرجات ونتائج على ضوء األىداؼ اليت تسعى إدارة الوظيفة التسويقية وادلؤسسة ككل إىل ربقيقها، 
ل يف السلع واخلدمات اليت هتدؼ إىل إشباع احلاجات ورغبات ويف ظل سلرجات الوظيفة التسويقية واليت تتمث

 ؛العمبلء يتحقق ىدؼ ادلؤسسة ككل
 ،ادلنممات سواء بشكل اختياري أو إجباري اهبكل النشاطات والعمليات اليت تقـو  ىوو  :األدا  البنئي

البيتية واالجتماعية الناذبة عن نشاطات ادلنممة اإلنتاجية أو اخلدمية أو التخفيف  ا منع األضرارهنواليت من شأ

                                                             
، رللة ادلنهل االقتصادي، د البشرية في  زيادة أدا  المؤسسات االقتصاديةلساهمة استراتنجنة تسننر  الموار مليكة منصور، كاتبة خالف،  1

 .126،ص2021، 02، العدد:  04اجمللد:
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منها، وىو كل تأثَت للمؤسسة على البيتة سواء كاف إغلابيا أو سلبيا، وىذا باحلد من اآلثار البيتية تدرغليا مع 
األرض بشكل   مستوى منسجم ػلمياحملافمة على كمية ادلوارد الطبيعية البلزمة طواؿ دورة حياة ادلنتج وصوال إىل

 .1مستداـ
 عناصر األدا  ولحدداته :03الفرع 
والذي بالتايل يشَت  ،األثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ  بالقدرات وإدراؾ الدور وادلهاـ داء باعتبارهإف األ

باألفراد  ةاخلاصادلساعلة وادلؤثرة فيو و  تتعدد العواملومنو  ،2الفردادلكونة لوظيفة  ىل درجة ربقيق وإسباـ ادلهاـإ
العاملُت يف ادلنممة، فهناؾ من العوامل ما ؼلضع لسيطرة ادلوظف ويستطيع التحكم فيو، ومنها ما يكوف خارجا 

 :3مايلي احملدداتعن سيطرتو ويمهر ذلك يف النتائج اليت ػلققها، ومن أبرز ىذه 
وىي ما ؽلتلكو ادلوظف من مهارات ومعارؼ وقيم ودوافع وما ؽليزه من  لتايقة بالموظف:لحددات  -

 اىتمامات واذباىات.
وىي ما تتصف بو الوظيفة من متطلبات وربديات، وما تقدمو من فرص  بالوظنفة:لحددات لتايقة  -

 عمل شلتعة وفيها ربد، وربتوي على عنصر التغذية الراجعة كجزء منو.
وىي ما تتصف بو البيتة التنميمية حيث تؤدى الوظيفة، واليت تتضمن  بالموقف: لحددات لتايقة -

 دارية واذليكل التنميمي.نممة اإلشراؼ ووفرة ادلوارد، واألمناخ العمل واإل
ظلوذج نمري يقـو على رلموعة من الفروض من خبلؿ  Lawlerو  Porterالباحثافبو قدـ ىو ما تو 

بناء على ىذا النموذج ثبلثة عوامل أساسية ىي: اجلهد ادلبذوؿ،  نتجحوؿ زلددات األداء الوظيفي والذي ي
فاجلهد ادلبذوؿ يعرب عن درجة محاس الفرد ألداء ، والقدرات واخلصائص الفردية، وإدراؾ الفرد لدوره الوظيفي

فرد أما قدرات ال العمل، ودبقدار ما يستمر الفرد جبهده دبقدار ما يعرب ىذا عن درجة دافعيتو ألداء العمل،
فهي اليت ربدد درجة فعالية اجلهد ادلبذوؿ، أما إدراؾ الفرد لدوره الوظيفي فهو يعرب عن انطباعات  ،وخصائصو

 .4الفرد وتصوراتو عن السلوؾ والنشاطات اليت يتكوف منها عملو والطريقة اليت غلب أف ؽلارس هبا دوره يف ادلنممة
وفر أقوى ارتباط باألىداؼ االسًتاتيجية ذلك ي ألف ،النتائج احملققةغالًبا ما يُنمر إىل األداء على أنو رلرد و 

الطريقة اليت تنجز هبا  أي ،األداء سلوًكا، ويعترب بعض الكتاب للمؤسسة ورضا العمبلء، وادلساعلات االقتصادية

                                                             
المؤسسة الوطننة ألشغال  دراسة حالة -تقننم األدا  البنئي بمنظمات األعمال باستخدام بطاقة األدا  المتوازن المستدالة ، صربي مقػيمح 1

 .29، ص2019، 02العدد  05، اجمللد اليةرللة االقتصاد وادل، الطرق
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت، اجلامعة اإلسبلمية، أثر الثقافة التنظنمنة عيى لستوى األدا  الوظنفيأسعد أمحد عكاشة،  2

 .33، ص 2008غزة، كلية التجارة، قسم إدارة األعماؿ، 
 .51، ص2009، ردنية اذلامشيةعماف، ادلملكة األ، دار جليس الزماف للنشر والتوزيع ،في األدا  الوظنفي الحكماننةعصمت سليم القرالة،  3
4

، رللة ميبلؼ أسالنب حديثة في تقننم األدا  التدريسي لألستاذ الجالاي في الجزائر بن  ألل االعتماد وواقع التنفنذمسايلي زلمود وآخروف،  
 .113، ص2019 اجلزائر، ،2لعػدد ا 5للبحوث والدراسات، اجمللػد 
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لى أنو يشمل كل من يتم ربقيق رؤية أكثر مشواًل لؤلداء إذا مت تعريفو ع ، غَت أنوادلنممات والفرؽ واألفراد العمل
فقط  تليسفالسلوكيات  ،ادلؤدي وربوؿ األداء من التجريد إىل الفعلالفرد تنبثق السلوكيات من ف ،السلوؾ والنتائج

 (، إف نتاج جهد عقلي وجسدي مطبق على ادلهاـ)ىي أيًضا نتائج يف حد ذاهتا  بلالنتائج، للوصوؿ إىل أدوات 
 ىي:و ؤلداء لمكونات  سبعةوآخروف  إىل  Campbellىو بناء متعدد األبعاد وقد أشار و األداء مفهـو معقد 

الوظيفة )مثل سلوؾ ادلواطنة التنميمية(، إتقاف تقاف مهارات خارج رلاؿ إإتقاف ادلهاـ اخلاصة بالوظيفة، الكفاءة و 
والفريق،  الزمبلءهيل أداء اجلهد، احلفاظ على االنضباط الشخصي، تسوبذؿ االتصاؿ الكتايب والشفوي، إظهار 

 .1والرقابة اإلشراؼ
نسانية لؤلفراد ذبعلهم يستجيبوف لكل ما ىو زليط هبم من مؤثرات، فمثبل صلد أف الضوضاء إف الطبيعة اإل

أو درجة احلرارة أو ترتيب األجهزة واآلالت يف مكاف العمل، يساىم إما باإلغلاب أو السلب يف كمية اجلهد 
ربديد عناصر األداء تضاربت وجهات نمر الباحثُت يف ادلبذوؿ من طرؼ العامل، ومن ىذا ادلنطلق، الحمنا 

 :2الوظيفي لكن على العمـو فإف العناصر ادلتفق عليها تتمثل يف 
تعٌت ما ؽللك ادلوظف من معلومات ومهارات واذباىات وقيم، وسبثل ىذه  ات الموظف: كفا/ 1

ميزة اليت يتسم هبا العامل وتكوف دلويقصد باخلصائص الشخصية تلك السمات ا، ات خصائصو األساسيةءالكفا
سببا يف إنتاج أداء فعاؿ يقـو بو وؼلتلف عن غَته من العماؿ، فهي خصائص شليزة لعامل دوف سواه سبكنو من 

 الرقي يف أدائو، وبالتايل فاف ىذه اخلصائص زبتلف من عامل آلخر كل حسب مكونات شخصيتو
وكذا اخللفية العامة وتشمل ادلعارؼ العامة وادلهارات الفنية وادلهنية،  المارفة بمتطيبات الوظنفة:/ 2

ف إحاطة ذلك أل ،دلاـ دبتطلبات الوظيفة من األسباب الرئيسية لؤلداء اجليديعترب اإل، فللوظيفة واجملاالت ادلرتبطة هبا
تطلبات ادلهمة يعد مؤشرا أساسيا دبف ادلعرفة إالعامل بكل ثنايا وخلفيات عملو يساىم يف ربسُت أدائو، لذلك ف

 .حذر وحيطة يف أداء األعماؿم عن نلزيادة األداء وي
، أىدافو ىيكلوو  التنميمتتكوف من العوامل الداخلية اليت تؤثر يف األداء من حيث  :التنظنمبنئة / 3

وموارده، اإلجراءات ادلستخدمة، أما العوامل اخلارجية اليت تشكل بيتة التنميم صلد العوامل االقتصادية االجتماعية 
كانت بيتة التنميم من أىم ادلتغَتات ادلؤثرة على العمل عموما وعلى األداء الوظيفي   لطادلاوغَتىا، و والتكنولوجية 

خصوصا، ذلك ألهنا مصدر كل التنبيهات ؽلا ربملو من عوامل وتأثَتات، ولذلك تعد البيتة التنميمية ادلناسبة 
ا من انعكاس مباشر على أداء األساسية الواجب توفرىا يف كل مؤسسة دلا ذل ذات ادلناخ ادلبلئم للعمل من العناصر

 .وذلذا يربط األداء دائما بالبيتة إذا كانت مناسبة أـ ال ،العامل

                                                             
1Michael Armstrong , Armstrong’s HAndbook of REWARD MANAGEMENT PRACTICE Improving 

performance through reward, British Library Cataloguing-in-Publication Data , United Kingdom , 2010 , 
p103. 

 58، ص2019ردنية اذلامشية، ، مركز الكتاب األكادؽلي، عماف، ادلملكة األالوظنفيضغوط الامل واألدا  عداف نبيلة،  2
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صلازه يف المروؼ العادية للعمل إيشَت إىل مقدار العمل الذي يستطيع ادلوظف ا لمنجز:ا الامل كمنة/ 4
داء، فاإلنتاج قد ال يقاس باجلهد كمية العمل ادلنجز أكرب دليل على مسار األ  ، وتعتربومقدار سرعة ىذا االصلاز

 .ادلبذوؿ بقدر ما يقاس بالنتائج احملققة، واليت تمهر يف شكل إنتاج سواء كاف فكري أـ مادي أو يشملهما معا
وتشمل اجلدية، التفاين يف العمل، قدرة ادلوظف على ربمل ادلسؤولية ومدى حاجة  المثابرة والوثوق:/ 5

يتعلق ىذا اجلانب بعبلقة العامل أو ادلوظف بعملو، وترتبط حىت ، و ىذا ادلوظف لئلرشاد والتوجيو من قبل ادلشرفُت
سؤولية، واليت تؤثر على دبدى التزامو بتحمل ادل وحىتخبصائصو الشخصية من قدرة إتقاف العمل والتصرؼ جبدية 

صعوبة يف التجرد منها، وبالتايل ػلافظ على أدائو يف  د، ألف الفرد ادللتـز بالبادئ والقواعد ادلهنية غلنيتوهومأدائو 
 .ادلستوى ادلرغوب دبا يكفل لو نيل احًتاـ وتقدير ادلنممة

حسب  شملفهو ي، ءمفهـو األدا 2000إصدار سنة  ضمنادلنممة العادلية للتقييس لقد اختصرت 
خَتة ىي إحدى أدوات مراقبة التسيَت يف ادلنممة، وىي الكفاءة والفعالية، فهذه األ :عنصرين مهمُت علا ادلنممة

تعرب عن مدى بلوغ النتائج، وىي معيار يعكس درجة ربقيق األىداؼ ادلسطرة، أما الكفاءة فهي تلك العبلقة بُت 
  .1عملةالنتيجة ادلتحصل عليها وادلوارد ادلست

إدراؾ الدور وادلهاـ، ويعٍت ىذا أف مث  ،تالصايف جلهود الفرد اليت تبدأ بالقػدرا ألداء الوظيفي األثريعترب ا
إدراؾ الدور و القدرات  ،األداء يف موقف معُت ؽلكن النمر إليو على أنو نتائج للعبلقة ادلتداخلة بُت كل من اجلهد

اليت يبذذلا  إلػى الطاقة اجلسمانية والعقلية الفرد على التدعيم )احلػوافز(يشَت اجلهد الناتج من حصوؿ ف ،ادلهاـو 
فًتة  خبلؿتتغَت وال تتقلب  اليت ال، و الفرد ألداء مهمتو، أما القدرات فهي اخلصائص ادلستخدمة ألداء الوظيفة

روري توجيو جهوده يف العمل نو من الضأيعتقد الفرد  الػذي االذباهفيعٍت إدراؾ الدور أو ادلهمة أما زمنية قصَتة، 
 .تقػـو األنشطة والسلوؾ الذي يعتقد الفرد بأعليتها يف أداء مهامو بتعريف إدراؾ الدورفمن خبللو 

البد من وجود حد أدنػى مػن اإلتقاف يف كل مكوف من مكونات  ،لتحقيق مستوى مرضي من األداءو 
يفهموف أدوارىم،  ال ويكوف لديهم قدرات متفوقة، ولكنهماألداء، دبعٌت أف األفراد عندما يبذلوف جهود فائقة، 

ف ىذا العمل إف أداءىم لن يكوف مقبوال من وجهة نمر اآلخرين، فبالرغم من بذؿ اجلهود الكبَتة يف العمل، فإف
ولكن  ،وبنفس الطريقة فإف الفرد الذي يعمل يبذؿ جهد كبَت ويفهػم عملػو ،لن يكوف موجها يف الطريق الصحيح

و القدرات، فعادة ما يقيم مستوى أدائو كأداء منخفض، وىناؾ احتماؿ أخَت وىو أف الفرد قد يكوف لديو تنقص
فيكوف أداء  القدرات البلزمة، والفهم الػبلـز للدور الذي يقـو بو، ولكنو كسوؿ وال يبذؿ جهدا كبَتا يف العمػل،

                                                             
رللة العلـو ، لحاسبة التسننر ودورها في قناس وتقننم األدا  بالتطبنق عيى المؤسسة االقتصادية في الجزائر، حسُت بلعجوز ،مسية أمحد ميلي 1

 .319، ص 2016، 16عدد ، اجلزائر،  الاالقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية
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أو مرتفعا يف مكوف من مكونات األداء، وضعيف  وبطبيعة احلاؿ يكوف أداء الفػرد جيدا ،ىذا الفرد أيضا منخفض
 .1يف رلػاؿ مػن اجملاالت األخرى

  : الاوالل المؤثرة في األدا 04الفرع 
يعد أداء العاملُت يف ادلنممة عبارة عن مزيج من العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية احمليطة بالفرد، إضافة 

واخلارجية وادلشتملة على ظروؼ العمل وضغوطو والتجهيزات وادلعدات، ىل الفرد يف حد ذاتو، فالعوامل الداخلية إ
ظروؼ مناخية، وغَتىا تتفاعل مع العوامل اخلاصة بالفرد وما ينطوي عليو من حاجات ودوافع وحاالت مزاجية 

اجلسدية أو الدىنية،  واذباىات ومعارؼ ومهارات وخصائص جسمية، وكل ما لو صلة بالفرد وقدراتو سواء
من خبلؿ تأثَته على ىيكلها التنميمي واسًتاتيجياهتا   س على أدائو بالسلب أو االغلاب ويؤثر يف ادلنممةينعك

 وأىدافها، وعليو يعترب األداء  ىو نشاط وجهد الفرد يف ادلنممة متفاعبل مع  بيتتو الداخلية وبيتتو اخلارجية.
التعامل مع السلوؾ اإلنساين حيث أف  ىذا ىناؾ العديد من العوامل اليت غلب أخذىا يف االعتبار عند 

 ، (2)السلوؾ ىو دالة دلزيج من ادلتغَتات ادلرتبطة بالفرد من ناحية وخصائص ادلنممة اليت يعمل هبا من ناحية أخرى
من العوامل اليت تؤثر يف األداء الوظيفي من خبلؿ ذلك ؽلكننا ذبميع ادلؤثرات ادلختلفة يف ثبلث رلموعات 

 :3ىي كالتايلاألداء الفردي للموظف، و وربدد مستوى 
يعرؼ ادلناخ التنميمي بأنو تعبَت يدؿ على رلموعة العوامل اليت تؤثر يف سلوؾ  المناخ التنظنمي: -1 

التنميمي والتشريعات ادلعموؿ هبا واحلوافز وادلفاىيم اإلدراكية  يكلكنمط القيادة وطبيعة اذل  التنميم،العاملُت داخل 
ويعد ادلناخ التنميمي مقياس دلدى إدراؾ  ،من العوامل األبعادوخصائص البينة الداخلية واخلارجية للتنميم وغَتىا 

ادلناخ التنميمي وتربز أعليو ، وفهم العاملُت لسمات بيتة عملهم اليت تؤثر بشكل مباشر على كيفية أداء أعماذلم
اجلوانب وعلى والرضا الوظيفي لدى العاملُت  التحفيزغلايب مثل: إ كلللمنممات يف العديد من اجلوانب، بش

باإلضافة إىل تأثَته  ،وصحي سليمادلناخ التنميمي  السيما إذا كافالنفسية واالجتماعية للعاملُت داخل ادلنممة 
 حيث ػلتك مع الرؤساء ،ف العاملُت يقضوف معمم وقتهم يف العملأل ،على سلوؾ وكفاءة العاملُت يف ادلنممة

 .ادلستويات ةافكوادلرؤوسُت على  
إف مواقف ادلوظفُت واذباىاهتم وميوذلم ضلو مؤسساهتم اليت يعملوف هبا  الروح المانوية لدى الموظف: -2

بعد أف أتضح أف الروح ادلعنوية للموظفُت تؤثر وبشكل كبَت  تماـوزاد االى ،حميت بقدر كبَت من اىتماـ الباحثُت
معنويات القيادات اإلدارية ذلا تأثَت كبَت على  وقد خلصت الكثَت من الدراسات إىل أف ،يف األداء الوظيفي

سة وإذا صلحت ادلؤس ،س سلبا أو إغلابا على األداء الوظيفي وىي عبلقة طرديةكينع، شلا ادلوظفُت سلبا أو إغلابا
                                                             

 مصر، ،، االسكندريةدار الفكر اجلامعي، دا  الاالين  في المؤسسات االقتصاديةأالقنادة االدارية كوسنية لتحسن  ، شهداف عادؿ الغرباوي 1
 .298، ص 2020

 .64، ص2014، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، داري المتمنزاألدا  اإلمدحت أبو النصر،  2
 .96ص ، 2014ردنية اذلامشية، عماف، ادلملكة األ، دار جليس الزماف للنشر والتوزيع، إدارة الجودة الشالية واألدا  الوظنفي، حسُت احلراحشة 3
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الرضا  ضمن ربققف ذلك يإف ،يف اختيار العاملُت، وعملت على خلق روح معنوية قوية لديهم )روح الفريق(
الوظيفي، وحفظ النماـ وإطاعة األوامر والقوانُت واللوائح، كما يكفل االحتفاظ دبستوى مناسب من السلوؾ 

 .واألداء الوظيفي
إف األداء الوظيفي لكل موظف يقاس أوال  المقدرة عيى أدا  الامل ل  خالل فهم الدور: -3 

 الدورات عرب اخلربات اكتساب يف ادلوظف وجدية موظف، كل هالكتؽلباالجتهاد وادلثابرة ومدى ادلهارة اليت 
 واإلحباطاتالقدرات بقدر کاؼ وال ينمر جلملة الصعوبات  تلك يستغل أفغلب عليو  کما ،منها واالستفادة

  بد أف يتجاوز كل العراقيل اليت يصادفها يف العمل.يف عملو، بل القابلو اليت ت
أف تأثَت كل عامل من ىذه العوامل ال يكوف بشكل مستقل على أداء شارة إىل أنو غلب أف نعلم وذبدر اإل

وإظلا من خبلؿ تفاعل العوامل مع بعضها البعض، وإف ربديد مستوى األداء يكوف نتيجة تفاعل تلك  ،ادلوظف
 حُت إذا كانت مجيع العوامل سلبيةفإف زلصلة األداء ستكوف مرتفعة، يف  ،غلابيةإفإذا كانت العوامل  ،العوامل معا
 .متدنية فإف زلصلة األداء ستكوفأو أحدىا، 

 Franklin Dangإف العوامل اليت ذكرناىا سابقا ليست وحدىا اليت ذلا تأثَت على أداء االفراد، فقد ذكر 
  :1فيما يلي تتمثل  العوامل اليت تؤثر على أداء ادلوظفيرى أف  Anderson وآخروف أف الباحث

يؤدي بادلوظف إىل الدخوؿ للوظيفة  كافية وادلناسبةال ربةتعيُت ادلوظفُت الذين ليس لديهم اخلإف  :الخبرة
إذا كاف و  ،ادلوظف أداءة لتحسُت نممادلمن طرؼ تدريب الستخداـ ادلبادرة ال فيجب، تديندوامة األداء ادليف 

ولكنو ال يزاؿ يعاين من مشكبلت يف األداء، فقد تكوف ادلشكلة أف ومناسب ادلوظف قد خضع لتدريب مكثف 
 .البلزمة للقياـ بادلهمة ؤىبلتادلوظف ال ؽلتلك ادل

فكثَتا ، باحلياة الشخصيةادلوظفوف صاحب العمل يف أف ال يتأثر يرغب دوما  :اائيةالتوازن بن  الامل وال
حساس دلشاكل ادلوظفُت الشخصية، ر غلب أف يكوف ادلديوعليو  ُت،أداء ادلوظف يفتؤثر ادلشكبلت الشخصية ما 

إذا احتاج ادلوظف إجازة للتعامل مع فمثبل  ،دلناقشة ادلشكبلت مع ادلوظفُت عند الضرورة اوأف يكوف مستعد
 .وتراعي ظروفهمميع ادلوظفُت أف الشركة تقدرىم جلمهر يمشكلة شخصية، فإف منح ىذه اإلجازة س

من خبلؿ أساليب  غلب تدريب ادلديرين على إعطاء مبلحمات إغلابية وسلبية للموظفُت :تفاعل المدير
هل على ادلوظفُت ربسُت أدائهم عندما يعرفوف ما يفعلونو بشكل صحيح وما يفعلونو سمن التقييم األداء، ف
 ر العمل مع ادلوظف إلنشاء برنامج يساعد يف معاجلة أوجو القصور يف األداءغلب على ادلدي، بشكل خاطئ

 .وتعزيز األداء اجليد

                                                             
1
 Franklin Dang Kum and all, The Impact of Training and Development on Employee Performance -A Case 

Study of  Escom Consulting , Journal of of Business Economic an Management Studies, Vol.3, N.03, Singapor, 
2014, P82.   
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 ، وىذاػلتاج أصحاب العمل إىل ربديد األىداؼ اليت غلب على ادلوظفُت ربقيقها: تحديد األهداف 
سيكوف من و  ،دلساعدة ادلوظفُت على ربسُت أدائهم، وذلك ؽلكن أف يساعد ادلوظف على فهم ما ىو متوقع منو

 حوافز سبنح ادلوظفُت دافًعا لتجاوز األىداؼ احملددة. تقدميادلفيد أيًضا 
 : يوضح لكونات األدا  والاوالل المؤثرة فنه09لشكل رقما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،  مصر ،دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،وظائف ادلدير ادلبادئ وادلمارسات يف إدارة األعماؿ زلمد موفق حديد،المصدر: 
 170، ص2010

 
ادلهارات والقدرات واليت يتأثر بعوامل متمثلة يف أعبله أف األداء الوظيفي  09الشكل رقممن  لنا يمهر

دراؾ إمكانات و اإلضافة إىل إالصفات الشخصية لكل فرد،  ناصر وادلتمثلة يف:من العمتنوعة تتحكم فيها رلموعة 
كادلناخ السائد يف   لعملبالعوامل البيتية يف ابدوره  يتأثر الذياجلهد، و وكذلك ، أو إدراؾ الدور واالذباه ادلهمة

العمل وما تتوفر عليو ادلنممة من معدات ومواد، إضافة للتصميم التنميمي والسياسات ادلتبعة وغَتىا من ظروؼ 
فلو  ،جهة أخرى فنجد حالة الرضا واليت تتأثر بعاملُت وعلا ادلكافآت الداخلية وادلكافآت اخلارجيةومن  ،العمل

ساعدىا ألف تكوف رائدة تفإنو بإمكاهنا ربقيق مستويات أداء مرتفعة  ،العناصراستطاعت الشركة التحكم يف ىذه 
 يف رلاؿ عملها.

 
 

 الاوالل البنئنة 

 ظروؼ العمل 
 ادلعدات وادلواد 
 التعليم والتوقع 

  السياسات
 اإلشراؼ
 التدريب

 التصميم التنميمي
 ........ 

 اإلمكانيات 

 الصفات الشخصية 

 Skillsادلهارات  د هاجل
 Abiliresالقدرات

 إدراؾ ادلهمة 
 )الدور واالذباه(

 ادلكافآت الداخلية  

 الرضا أو عدـ الرضا
الفرؽ بُت ادلتوقع 

 والواقع يف ادلكافآت   

 ادلكافآت اخلارجية   

األدا  
 الوظنفي 
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 دارة أدا  الاالين لدخل إل:  الثانيب المطي
 تاريف إدارة أدا  الاالين : 01الفرع 

مفهـو إدارة األداء يتعلق بصفة مباشرة دبعٌت األداء، أف " Michael Armstrongيرى الكاتب 
ىو عبارة عن بناء متعدد األبعاد، ؼلتلف قياسو اعتماًدا على رلموعة متنوعة من العوامل، وؽلكن اعتباره  والذي

ومتكاملة ربقق  اسًتاتيجيةفهو عملية سجل إلصلازات الفرد، أما تعريف إدارة األداء  رلرد سجل للنتائج احملققة، أو
الذين يعملوف فيها، من خبلؿ تطوير قدرات األفراد  صلاًحا مستداًما للمنممات من خبلؿ ربسُت أداء األشخاص

والفرؽ، وتعد إدارة األداء من األدوات االسًتاتيجية، أي أهنا هتتم بالقضايا األوسع اليت تواجو أعماؿ ادلنممة، 
 وتنمر يف ما إذا كاف ىذا العمل سيسَت بشكل فعاؿ ضمن بيتة ادلنممة، ويف ىذا االذباه تتكامل إدارة األداء من
ناحيتُت، فالناحية األوىل تتمثل يف التكامل الرأسي، وىذا من خبلؿ ربط أو مواءمة أىداؼ العمل والفريق واألفراد 
مع الكفاءات األساسية، أما الناحية الثانية فهي التكامل األفقي، والذي يربط بُت سلتلف جوانب إدارة ادلوارد 

د البشرية، وادلكافأة، وذلك لتحقيق هنج متماسك إلدارة وتنمية البشرية، وخاصة التطوير التنميمي، وتنمية ادلوار 
  .1"األفراد

هنج اسًتاتيجي دارة األداء على أنو يف تعريف إلقد ركز أنو الكاتب نبلحظ  الرؤية اليت قدمهاخبلؿ ومن 
متكامل لتحقيق صلاح مستداـ للمؤسسات من خبلؿ ربسُت أداء األشخاص الذين يعملوف فيها ومن خبلؿ 

عملية منهجية لتحسُت األداء التنميمي من خبلؿ تطوير أداء األفراد فهو  معا، تطوير قدرات الفرؽ والفرد
وسيلة للحصوؿ على نتائج أفضل من خبلؿ إدارة األداء ضمن إطار عمل متفق عليو لؤلىداؼ ، ويعترب والفرؽ

تتم عملية مشًتؾ حوؿ ما غلب ربقيقو، و فهم مبنية على أسس  وربديد ،وادلعايَت ومتطلبات الكفاءة ادلخطط ذلا
ملية ، وىو أيضا ععلى ادلدى القصَت والطويلربقيق األىداؼ وتطويرىم بطريقة تزيد من احتمالية فراد إدارة األ

 .2توجيو ودعم ادلوظفُت للعمل بأكرب قدر شلكن من الفعالية والكفاءة دبا يتماشى مع احتياجات ادلنممة
عن رلموعة من العمليات اليت توفر األساس "3عبارة على أهنا  ة أداء ادلوظفإدار  Mark Stiffler يعرؼ

تعد إدارة أداء و يف أعلى مستوياهتا،  طة األكثر أعلية بالنسبة لؤلعماؿلًتكيز سلوؾ ادلوظف وجهوده على األنش
من الناحية العملية،  ، وىوادلوظف نشاطًا روتينًيا يومًيا يؤديو أي شخص يف الشركة يشرؼ على عماؿ آخرين

التغذية مع مقابل تلك األىداؼ لكل موظف،  مارسة النشاطمع بُت األىداؼ والرؤية يف الوقت الفعلي دلغل
دلؤسسات من بناء كفاءات ادلوظفُت اليت اؽلّكن  وىو ،الراجعة ادلستمرة والتدريب، وادلراجعات والتقييمات الرمسية

                                                             
1
 Michael Armstrong , Performance Management Key strategies and practical guidelines, Second edition,  Kogan 

Page Library, 2000, p3 
2
 Michael Armstrong , Performance Management Key Strategies And Practical Guidelines, British Library 

Cataloguing-In-Publication Data, United Kingdom, Third Edition, 2006,P01. 
3
 Mark A. Stiffler, Performance Creating the Performance-Driven Organization,  John Wiley & Sons Inc, 

Canada, 2006,p19. 
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وتبسيط عملية زبطيط التطوير الشاملة، وتطوير ادلوظفُت بشكل أسرع لتلبية  تعترب بالغة األعلية لنجاح األعماؿ،
 . "اجلديدة، وكتابة خطط التطوير عند احلاجة االسًتاتيجيةاألىداؼ 

مجاعات و  رادفألاداء أوير طيط وتقييم وتطتمرة لتخسعملية م" :على أنو البشري األداءإدارة ويعرؼ مفهـو 
 .1"للمنممة جيةاالسًتاتي األىداؼقو مع فة وتواسؤسدلداخل ا

وشلا سبق من التعاريف ؽلكننا إمجاال القوؿ أف مفهـو إدارة األداء ىو مفهـو واسع ومهم للمؤسسة، وعلى 
فراد ىذا األساس فقد تعددت الدراسات اليت تناولتو، إال أننا نبلحظ االتفاؽ حوؿ كونو يركز على شلارسات األ

بإدارة كل ما يقدمو العامل من نشاط وجهد لصاحل ادلؤسسة إلصلاز متطلبات وظيفتو، والفرؽ، فهو مفهـو يعٌت 
والذي بدوره يساىم يف ربقيق أىداؼ ادلؤسسة، وذلك بالنمر إىل نوعية العمل ودقتو وسلوؾ الفرد والتزامو بأدائو  

 دة ادلنشودة.للمهاـ ادلوكلة إليو، والوقت احملدد إلصلازىا، مع مراعاة الدقة ادلطلوبة واجلو 
 إدارة أدا  الاالين  لكونات عمينة: 02الفرع 

بكفاءة  االسًتاتيجيةعملية مستمرة لتوفَت االتصاؿ والتوجيو للموظفُت لتحقيق األىداؼ  وإدارة األداء ى
لتعلم تساىم يف ا عملية متكررة،، ويعد والغرض األساسي منو ىو إبراز أفضل ما يف األفراد ،لمؤسسةلوفعالية 

ادلبادئ التوجيهية للمهاـ وادلشاريع توضيح ادلوارد والوثائق و تاحة إمع ادلساءلة من خبللو أسلوب ويربز تدريب، وال
إدارة األداء تتكوف من أربعة أف  Cam Caldwell، ويذكر الباحث الضرورية لؤلداء التنميمي والشخصي الفعاؿ

 :2وىي كالتايل االسًتاتيجية ادلنممات من ربقيق أغراضهامن خبلذلا سبكن  ،مكونات مهمة
 :المرجوةالمستهدفة و تحديد النتائج   -1

شروط طار زمٍت وبإضمن يتم صياغة ىذه ادلهمة وفًقا ألىداؼ األداء اليت ربتوي على نتائج مستهدفة 
يف ربديد يتمثل اجلزء الصعب و  ،ادلهاـ اليت يتعُت إصلازىا وادلوارد ادلقدمةو ىداؼ األبناًء على وىذا  ،قابلة للقياس

النتائج ادلرجوة يف التحدي ادلتمثل يف التعامل مع ادلتغَتات غَت ادلتوقعة، مثل العوامل االقتصادية، اليت تؤثر على 
 النتائج ادلرجوة.

 :تحديد لا يجب قناسه  -2
يف  أخطػلدث غالًبا ما ف ،مؤشرات األداء اخلاطتة تعتمدادلنممات يف القياس عندما كثَتا ما زبطئ  
عن طريق الًتكيز على ما ؽلكن عده بسهولة، بداًل من الًتكيز على النتائج األكثر أعلية يف الواقع ولكن القياس 

غلب أف تتوافق العوامل وعليو  ،والنتيجة ىي أف ادلنممات تدرؾ الحًقا أهنا ربقق أىدافًا خاطتة ،يصعب تقييمها

                                                             
1

ثر إدارة األدا  البشري عيى سيوك المواطنة التنظنمنة دراسة استطالعنة لياالين  في الصندوق الوطني ليتألننات أ، وآخروف بالشيخ بلقاسم 
 .546، اجلزائر، ص02رقم 06، العدد االقتصاديةرللة البشائر ، االجتماعنة والية الناالة

2
 Cam Caldwell , Verl Anderson, Strategic Human Resource Management, Nova Science 

Publishers, Inc , New York,  2018,  P111. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/196
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ربديد العوامل القابلة للقياس اليت  عادة يصعبمية، و اليت غلب قياسها مع األىداؼ ادلرتبطة بتحقيق ادلهمة التنمي
 .ادلطلقة اتعكس بدقة إصلاز ادلهمة على الرغم من ضرورهت

 :تدريب األفراد والفرق -3
تعتمد أنممة إدارة ادلوارد البشرية بشكل عاـ على رلموعة لتحديد الربامج التدريبية البلزمة والضرورية، 

نادراً ، وأيضا ألنو على الرغم من أف أنممة تقييم األداء التقليدية غَت فعالةو ، داألفرامتنوعة من أساليب تقييم أداء 
تستخدـ معمم ادلنممات مراجعات األداء ، ما تتطابق أىداؼ األداء قصَتة ادلدى مع األىداؼ طويلة ادلدى

 .نويةالسنوية التقليدية اليت غالًبا ما تُقابل باالستياء واإلحباط واطلفاض الروح ادلع
 :تحسن  نتائج األدا   -4

إف التعلم ادلستمر والتحسُت ادلستمر ضرورياف لكل منممة، وقد أثبتت الدراسات أف إشراؾ ادلوظفُت 
واإلنتاجية والتزاـ ادلوظف، وتعد إدارة األداء عملية سلوكية تشمل  وسبكينهم ذلا فعالية يف زيادة رضا العمبلء

يف عامل تؤثر فيو  ،ادلوظفُت لفهم وتعلم ادلزيد عن أىداؼ األداء وأسباب ادلشكبلت وإغلاد احللوؿ والبدائل
 التعلم والتحسُت ادلستمر ؽلثبلف ربديات تواجو كل منممة.فادلنافسة العادلية فعلًيا على كل مؤسسة 

وقسمها إىل مخسة مكونات أساسية  إدارة األداءمكونات   Malcolm Warrenولقد حدد الكاتب 
 : 1 وىي تساىم يف السَت اجليد والتحكم يف عملية إدارة األداء

 ؛التحديدببوضوح وموضوعية وبلغتهم اخلاصة دبا ىو متوقع منهم ادلوظفُت  غلب إخبار التوقاات:
 ؛غلب أف سبتلك رلموعة كبَتة من ادلوظفُت ادلعرفة الفنية وادلهارة لتنفيذ ادلهاـ المهارة:

 ؛منهم توقعما ىو مغلب إخبار العماؿ بعبارات واضحة، دوف هتديدات، كيف يفعلوف  التغذية الراجاة:
  ؛األمثلبالشكل غلب أف يتوفر للموظفُت الوقت وادلاؿ وادلعدات البلزمة ألداء ادلهاـ ادلتوقعة  الموارد:
 ادلوظفُت بشكل إغلايب لتحقيق األداء ادلطلوب.وربفيز غلب تعزيز  التازيز:

نبلحظ من خبلؿ ما تناولو الباحثاف فيما تطرقا إليو من مكونات إدارة األداء، أهنما اتفقا على بعض 
وربديدىا وتبليغها بشكل العناصر واختلفا يف عناصر أخرى، فنجد أف أىم عنصر اتفقا عليو ىو ضبط األىداؼ 

سواء منها لتحقيق النتائج  ،تأدية واجباتو وادلهاـ ادلنوطة بو ءواضح ومفهـو للموظف، فيتحمل بذلك الفرد عب
كونات إدارة األداء ادلشًتكة وادلهمة ومن مبأفضل طريقة شلكنة،  منو ادلتوقعة وادلرجوةقريبة األجل أو طويلة األجل و 

 ةكفاءلعمل على ضبط وربديد الربامج التدريبية اليت تساىم يف  بافراد األ ومهارات دراتصلد عنصر تعزيز ق ،أيضا
 يساىم يف رفعو  ةشخصيال وىدافألعامل ايشبع ف ،السلوكيات والنتائج اليت ػلققهاربسُت من خبلؿ الفرد  ةوفعالي

 األداء يف ادلنممة.الذي ؽلثل ظلوذج إدارة  10الشكل رقم ، ويف ما يلي ةداء الكلي للمنمماأل
 

                                                             
1 Armstrong, Michael - Armstrong on reinventing performance management_ building a culture of 
continuous improvement-Kogan Page (2017)   p17 
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 نموذج إدارة األدا  في المنظمة يوضح :10 الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .53، ص2018البشري باإلدارة احمللية، مركز الكتاب األكادؽلي، اجلزائر، ، األداء آماؿ بن مشسة: المصدر
 

وذلك تأدية مهامهم بأفضل طريقة شلكنة،  يفعلى مساعدة ادلديرين  دارة األداءاألساسية إل بادئتقـو ادل
على  لًتكيزللعقبات وادلشاكل اليت تواجههم، فهي أداة إدارية تسعى لحلوؿ و  بطرؽ وأساليمن خبلؿ إغلاد 

إمجاال ػلقق  بأنواألداء عن  يعرب، فقيمهالتحقيق أىداؼ ادلنممة و  مرنةهتم بطريقة إدار األفراد من خبلؿ  سلوؾ
قد نتائج وأىداؼ تصب يف صاحل ادلنممة، وذلك من خبلؿ اجلهد ادلبذوؿ من طرؼ العامل يف أداء وظيفتو، و 

 الضرورية لتقييم األداء من أحد ادلصادرؽلكن استخبلص البيانات ، أنو David E. Guestذكر الباحث 
 :1التالية ؤشرات األداء ادلتاحةدلساسية األ

، ذبنب الوقوع يف عمبلءادلقدمة لل اتدمنوعية اخلنتجة، ادلوحدات وادلتمثلة يف ال :نوعنةأو ؤشرات كمنة ل
 ؛أثناء القياـ بالعمل األخطاء
عدـ تشتيت االلتزاـ بادلواعيد، دبا يف ذلك التأخَت، الغياب،  واليت تركز على :الوقتخاصة ب ؤشرات؛ل

 العمل؛أثناء وقت ال

                                                             
1
 David E. Guest, Human resource management and performance: a review and research agenda, The 

International Journal of Human Resource Management, 8:3 , London,  June 1997, p267. 

 االستراتنجنة التنظنمنة
 الغايات طويلة وقصَتة األجل

 السمات الفردية
 ادلهارات-
 القدرات-

 السيوك الفردي
 إمكانية استخداـ -
 ادلهارات والقدرات-

 النتائج الموضوعنة
 نتائج ملموسة-
 قابلة للقياس-

 القنود الموقفنة:
 الثقافة التنميمية-
 المروؼ االقتصادية-

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B4%D9%85%D8%B3%D8%A9
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يقلل من  مثبل الغيابفقد تكوف مًتابطة و  ،واليت تشمل رلموعة كبَتة من االحتماالت :المؤشرات المالنة
 .يقلل من األرباحات، والذي مستويات إنتاج الوحد

 
 إدارة أدا  الاالين  أهداف: 03الفرع 

 تفعيلوعندما يتم ف ،اذلدؼ العاـ إلدارة األداء ىو تطوير وربسُت أداء األفراد والفرؽ، وبالتايل ادلنممات
يعٍت و  ،لذي يلعبونو يف ربقيق ىذا النجاحوالدور ا، النجاح استيعاب اجلميع ألسباب، فإنو يضمن بشكل جيد

واءمة األىداؼ الفردية مع األىداؼ النهج االسًتاتيجي أف عمليات إدارة األداء مصممة بشكل صريح دل
 تقديرًا وتوجيًها َتوف، مع تإدارة األداء خلق احلافز وااللتزاـ بتحقيق األىداؼ تتضمن، فللمنممة االسًتاتيجية

هتدؼ إدارة و  ،لؤلداء والذي بدونو سيكوف ادلوظفوف يف حَتة فيما يتعلق بطبيعة ومستوى جهد العمل ادلطلوب
 ،ة األفراد على تلبية وذباوز التوقعات وربقيق إمكاناهتم الكاملة لصاحل أنفسهم وادلنممةاألداء إىل تطوير قدر 

 .ُتيتعلق األمر بضماف إتاحة الدعم والتوجيو الذي ػلتاجو األشخاص للتطوير والتحسو 
حلفاظ على اداء الضعيف، و لؤلتصحيح البد أف يشمل على ألي نماـ إدارة أداء  ساسيةاأل بادئادل إف

ادلعلومات وتبادذلا  لحصوؿ علىيجب تصميم مجيع أنممة إدارة األداء لباستمرار، ف األداء اجليد وربسُت األداء
 . 1األداء ومناقشتو وفهمو واالتفاؽ على طابعو وجودتو من ربليلحىت يتمكن األفراد ادلعنيوف 

 :2األداءأربعة مبادئ توجيهية لتحديد أىداؼ  Gary Desslerة الباحث تقًتح دراس
  عادة ما يؤدي ادلوظفوف الذين يتلقوف أىدافًا زلددة أداًء أفضل من ، فواضحة وزلددةربديد أىداؼ

 ؛أولتك الذين ال ػلصلوف عليها
 ـ بتضمُت ياقالضع األىداؼ من الناحية الكمية، و ، وذلك من خبلؿ و ربديد أىداؼ قابلة للقياس

 ؛التواريخ ادلستهدفة أو ادلواعيد النهائية
 ولكنها ليست صعبة لدرجة ةغلب أف تكوف األىداؼ صعب: تعيُت أىداؼ صعبة ولكن قابلة للتنفيذ ،

 ؛أهنا تبدو غَت واقعية
 نمرًا ألنو من السهل وضع  ،ف األىداؼ احملددة بشكل تشاركي تنتج أداًء أعلىحيث أ تشجيع ادلشاركة

تشَت إىل أف األىداؼ ادلوضوعة بشكل تشاركي إال أف الدراسات ، ف يف ذلكوظفو ادلمعايَت أعلى عندما يشارؾ 
 .إىل أداء أعلى من األىداؼ احملددة دائماال تؤدي 

 .واألفراد ربقيقو من إدارة األداء الفعالة لمنممةدلا ؽلكن ل املخصالذي يقدـ  05اجلدوؿ رقم ويف مايلي 
 

                                                             
1
 Michael Armstrong, Armstrong's Handbook of  Performance Management An evidence-based guide to 

delivering high performance, British Library Cataloguing-in-Publication Data, London, 06 edition, 2018, p20 
2
 Gary Dessler, Human Resource Management , Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, USA, 13 

Edition  , 2013, P288 
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 الفاالة لا يمك  ليمنظمة واألفراد تحقنقه ل  إدارة األدا يوضح : 05رقم  الجدول
 إدارة األدا  الفاالة ل  لا يمك  لألفراد اكتسابه إدارة األدا  الفاالةمن  المنظمةلا يمك  أن تكتسبه 

 هسنفايونلا  الفرصة
 ادلنممةدمج األىداؼ الفردية وأىداؼ 

 توجيو اجلهود الفردية واجلماعية لتلبية احتياجات العمل الشاملة
 بادلساعلة الفرديةاالعًتاؼ و  ربفيز وإشراؾ ادلوظفُت

 (التخطيط للوظائف الفردية )إدارة ادلواىب
تقدمي برامج التعلم والتطوير الفعالة ذات الصلة لتلبية 

 االحتياجات احملددة

 معرفة ما ىو متوقع منهم
 .معرفة ما يتعُت عليهم القياـ بو للوصوؿ إىل أىدافهم

 يكونوا قادرين على مناقشة وظيفتهم احلالية مع مديرىم أف
احتياجاهتم التنموية والتدريبية ربديد  أف يكونوا قادرين على

 .ومستقبلهم

Source   : Michael Armstrong, Armstrong's Handbook Of Performance Management 
An Evidence-Based Guide To Delivering High Performance, British Library Cataloguing-

In-Publication Data, London, 06 Edition, 2018, P20 
 

إال إذا كانت مجيع  ،جيداأداء  إىل أف ادلنممة ال ؽلكنها أف ربقق Michael Beerوقد تطرؽ الكاتب  
 االسًتاتيجيةتتماشى أو تتبلءـ مع ادلهمة  جوانب تصميم ادلنممة متوائمة أو متوافقة مع بعضها البعض، وبالتايل

اإلدارة العليا عبء ربديد ادلشكبلت وإطبلؽ ادلبادرات لتحسُت األداء، وعادة ما يتم بذلك تتحمل ، فللمؤسسة
 .1ربقق ميزة تنافسية مستدامةو  يتيح ادلرونة والتعلم والتغيَتما  نممة،ذلك دبساعدة موظفي ادل

األداء الناجحة ربقق مكاسب وأىداؼ كثَتة، سواء لؤلفراد العاملُت أو إدارة وبناء على ذلك فإف 
، فتتوجو اجلهود التوفيق بُت األىداؼ الفردية والتنميمية للمنممة، فيتم هبا تكامل الفرد مع ادلنممة عن طريق

التنموية ربديد احتياجاهتم الفردية واجلماعية لتحقيق أىداؼ ادلنممة، واليت بدورىا تعمل على تطويرىم و 
 ،دافر داء األادلستمر ألتحسُت اجلودة بالتطوير ثقافة مراعاة منها دلصاحلهم الفردية، من خبلؿ تعزيز  ،والتدريبية

 .عاؿ داء تنميمي، للوصوؿ يف األخَت ألمواءمة السلوؾ الفردي مع القيم التنميميةو 
 

 تاريف تقننم أدا  الاالين : 04الفرع 
تعريف تقييم األداء على أنو أي إجراء  ناؽلكنو  ،لوسائل لتقييم أداء موظفيهاادلنممات ا سبتلك معمم 

 تقييم األداء الفعلي للموظف بالنسبة للمعايَت أو الوظيفة، معايَت العملوربديد وضع  العناصر التالية:يتضمن 
جو القصور يف األداء أو للقضاء على أو  فردك الذل وتقدمي التغذية الراجعة للموظف هبدؼ ربفيز اليت مت ربديدىا،

                                                             
1Michael Beer , Commitment, High Performance How To Build A Resilient Organization For Sustained 
Advantage, Jossey-Bass A Wiley Imprint, United States Of America ,2009,P24 
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وأف يتلقى  ،يتطلب التقييم الفعاؿ أيًضا أف يضع ادلشرؼ معايَت األداءإذا كاف األداء عاليا، و دلواصلة األداء 
 1"ادلوظف التدريب والتغذية الراجعة واحلوافز البلزمة إلزالة أوجو القصور يف األداء

عملية "2:على أنو Dipak Kumar Bhattacharyyaمن طرؼ الباحث  يتم تعريف تقييم األداء
، بعد اختيار ادلوظف لوظيفة ما، وتدريبو عليها ،لتقييم ادلوظفُت لفهم مدى أدائهم لوظائفهم وفًقا دلعايَت األداء

يعتمد تقييم األداء التقليدي على ادلكافأة االقتصادية والتهديد و  ،، غلب مراجعة أدائووعملو لفًتة من الوقت
حيث  يعد صاحلا يف الفًتة األخَتة،لكن ىذا ادلفهـو مل  ،وظفُت للوصوؿ إىل األداء ادلطلوبادلبالعقاب لتحفيز 

عملية  ىوتوقف، و مستمر ال ينشاط وىو  ،استخداـ تقييم األداء ألغراض تنموية وربفيزية يف ادلنمماتيتم اليـو 
ىداؼ األمن أجل دعم وربسُت  معا، مؤسسة لدمج أىداؼ اإلدارة وأداء ادلوظفُتلأمرًا ضروريًا لو ديناميكية 

  للمنممة. العامة
عملية قياس أداء العاملُت أثناء فًتة زمنية زلددة ودورية، وربديد كفاءة  على أنو:"تقييم أداء العاملُت يُػَعرَُّؼ 

ادلوظفُت يف أداء عملهم حسب الوصف الوظيفي احملدد ذلم، ويتم ذلك من خبلؿ ادلبلحمة ادلستمرة من قبل 
ر برامج ادلدير ادلباشر يف أغلب األحياف، ويًتتب على ذلك إصدار قرارات تتعلق بتطوير ادلوظف من خبلؿ حضو 

 3" تكوينية أو قرارات تتعلق بًتقية ادلوظف أو نقلو، ويف أحياف أخرى االستغناء عن خدماتو.

يبلحظ من التعاريف السابقة أهنا مجعت بُت تعريف تقييم أداء العاملُت واألىداؼ والغايات ادلرجوة من 
 من وراء قياس أداء  العاملُت،

سلوكهم وتصرفاهتم أثناء حمة أداء العاملُت، والوقوؼ على هو تلك العملية اليت ؽلكن من خبلذلا مبلف
ربديد مدى فعالية وكفاءة الفرد، وذلك بغرض ادلساعدة يف ازباذ القرارات الضرورية وادلناسبة يف تأدية العمل، و 

 ،وعادؿمنصف  على ضلوتقدير العاملُت من خبلذلا تقييم األداء عملية يتم يعترب رلاالت ادلوارد البشرية، وعليو 
، سلفا مضبوطة وزلددةومعايَت  ىل عناصر إبقدر ما يعمل وما ينتج، وذلك باالستناد فيكافئ الفرد على أساسها 

  : 4م سَت عمليات إدارة األداء يف ادلنممة من خبلؿ عناصر ضرورية وىيحيث يت
 اليت يتم على أساسها االتفاؽ على األىداؼ ومتطلبات الوظيفة والكفاءة الضرورية ألدائها، اخلطة 

وربديد السلوكيات ادلطلوب توافرىا يف ادلوظف لتحقيق األىداؼ وربسُت األداء، وإعداد خطط تنمية وتدريب 
 ؛األفراد لتعزيز ادلعرفة وادلهارات والكفاءة والسلوكيات ادلرغوبة

 اليت مت تسطَتىا واالتفاؽ  ادلطلوبة لتحقيق األىداؼ بالرجوع إىل اخلطط هاـالقياـ بادلاز و واالصل العمل
 ؛والطارئة تطلبات اجلديدةلكل ادلستجابة عليها، مع اال

                                                             
1
 Gary Dessler, Fundamentals of Human Resource Management , Pearson Education Limited , UK, 05 

Edition  , 2020, P256 
2
 Dipak Kumar Bhattacharyya, Performance Management Systems And Strategies, Pearson Education in 

South Asia, India, 2011, p54 
 .147، ص  2007أسامة للنشر والتوزيع، عماف، األردف،  ، دارإدارة الموارد البشرية( حسونة فيصل، 3)

4
 Michael Armstrong , Op.Cit,  p            120  
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 من  ،التحقق من التقدـ احملرز يف ربقيق األىداؼ واالستجابة للمطالب اجلديدة واحلرص على ادلراقبة
 ؛ (بدال من حدث تقييم سنوي ،إدارة األداء على مدار العاـ)داء كعملية مستمرة التعامل مع إدارة األخبلؿ 

 مراجعة وتطوير األداء كأساس ات للعقد اجتماعمن خبلؿ  لتقدـ واإلصلازات،اجرد و مناقشة و  ادلراجعة
 .إلكماؿ الدورة من خبلؿ االستمرار يف مرحلة التخطيط

 
 وأهداف عمينة تقننم أدا  الاالين  أهمنة: 05الفرع 

عبارة عن رلموعة من العمليات اليت توفر األساس لًتكيز سلوؾ ادلوظف وجهوده  يعترب إدارة أداء العاملُت
تعد إدارة أداء ادلوظف نشاطًا روتينًيا يومًيا يؤديو و على األنشطة األكثر أعلية بالنسبة لؤلعماؿ يف أعلى مستوياهتا، 

لمؤسسات بناء كفاءات ادلوظفُت اليت تعترب لؽلكن لذلك وفًقا و  ،الشركة يشرؼ على عماؿ آخرينأي شخص يف 
سرع لتلبية بالغة األعلية لنجاح األعماؿ، وتبسيط عملية زبطيط التطوير الشاملة، وتطوير ادلوظفُت بشكل أ

 .1، وكتابة خطط التطوير عند احلاجةاالسًتاتيجيةاألىداؼ 
قياس كفاءة أداء ادلوظف داة لأ الكوهنوىذا  مكانة ىامة يف ادلنممة،تقييم أداء العاملُت تكتسب عملية 

نعكس على تضمن أىدافا وفوائد عديدة فهي توالوقوؼ على مدى قدرتو احلالية، واستعداده للتطور يف ادلستقبل، 
بشكل أو بآخر يف توجيو بو م تسه وذلك من خبلؿ مافراد العاملُت على حد سواء، ادلنممة وادلديرين وعلى األ

تدعو  أسبابعدة  Gary Desslerوقد تناوؿ الكاتب  إدارة ادلوارد البشرية لتحسُت األداء الفردي واجلماعي،
 : 2يلي وردىا يف ماعاملُت، نتقييم أداء الإىل 

 علىبادلوظفُت  ال يزاؿ معمم أصحاب العمل يعتمدوف يف قراراهتم ادلتعلقة بالراتب والًتقية واالحتفاظ -1
  ؛األداء تقييمنتائج 
وظف رية بالنمر ألداء ادلاستمر االعٍت ضماف ، والذي يا يف إدارة األداءتلعب التقييمات دورا مركزي  -2

 ؛ةنممأىداؼ ادل وادلتوائم معنطقي ادل
 وانب اليت صلحتعزيز اجليف أداءه لعملو، مع  مرؤوس وضع خطة لتصحيح أي أوجو قصورللالتقييم  يتيح  -3

 ؛يف تأديتها
وإعادة ضبطها يف ضوء نقاط القوة  ،للموظف العملغلب أف توفر التقييمات فرصة دلراجعة خطط  -4

 ؛الفرد أثناء تأدية عملو والضعف اليت أظهرىا
 لتحديد احتياجات التدريب والتطوير للموظفُت.يستخدـ ادلشرفوف التقييمات  -5

                                                             
1
 Mark A. Stiffler , Op.Cit, p19. 

2
 Gary Dessler, , Op.Cit, P250 
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يمهر من خبلؿ مساعلة ىذا األسلوب العاملُت  أداء الباحثُت بأف ادلقصود من تقييمرلموعة من وقد حدد 
ادلعايَت عن  االضلرافاتمعرفة أسباب ، و ربقيق ادلهاـ احملددة ذلا فيو استطاعت اإلدارة الذي یدادلربديد يف 

، وتسطَت اقًتاح أساليب معاجلة النواحي اخلارجة عن نطاؽ ربكم اإلدارة ، إضافة إىلداءواحلدود ادلسطرة لؤل
عملية تقييم ، فتعترب أسس للمقارنة بُت سلتلف األنشطة وضع مع احلوافز لتحسُت األداء  اليت تقـو عليهاادلعايَت

اليت تنتج عن الرقابة من لمعلومات لوأف تقييم األداء ىو استقراء  ،األداء جزء من عملية الرقابة يف ادلنممة ككل
عملية ربقق و ، لتصحيح مسار األنشطة عند اضلرافهايتم ازباذ قرارات جديدة التغذية الراجعة، وعلى أساسها 

احملقق ألىداؼ الصحيح و  زلاولة دفع األنشطة يف االذباه ، أوذلا ىيمهمتُت أساسيتُتدبا فيها تقييم األداء  بةالرقا
 1 األداء.تصحيح مسارات األنشطة وىو ما يعرب عنو بتقييم ، وادلهمة الثانية ىي ادلنممة ومنعها من االضلراؼ عنها

للوصوؿ ألفضل القرارات ادلتعلقة بأداء  تسعى هبا ادلنممة إف عملية التقييم ىي عملية مهمة وذلا أبعاد كثَتة
العاملُت، فهي عملية لقياس وربديد مستواىم يف ادلنممة وذلك من مجيع النواحي سواء االنتاجية أو السلوكية أو 

 :2هاأىدافخبلذلا لتحقيق  وصلد أف ذلا ثبلثة زلاور تسعى من ،ادلعرفية
 تقييم األداء على مستوى ادلنممةة عملية أعلي: 

 ؛ادلوظفُت اذباه ادلنممة شكاويإغلاد مناخ مبلئم من الثقة والتعامل األخبلقي الذي يبعد احتماؿ تعدد  -
 ؛قدراهتم دبا يساعدىم على التقدـ والتطور رفع مستوى أداء ادلوظفُت واستثمار -
العملية ؽلكن أف تستعمل كمؤشرات للحكم على  جإدارة ادلوارد البشرية كوف نتائ ياساتوستقييم برامج  -

 ؛دقة ىذه السياسات
 ؛مساعدة ادلنممة على وضع معدالت أداء معيارية دقيقة -

 وادلشرفُت: يرينادلدتقييم األداء على مستوى ة عملية أعلي  
تقييم  ىلوتعزيز قدراهتم اإلبداعية للوصوؿ إ ،وادلشرفُت إىل تنمية مهاراهتم وإمكانياهتم الفكرية دفع ادلديرين -

 ؛ألداء تابعيهم سليم وموضوعي
 ؛والتقرب إليهم للتعرؼ على ادلشاكل والصعوبات ،مع ادلرؤوسُت يدةدفع ادلديرين إىل تطوير العبلقات اجل -

 ادلوظفُتعملية تقييم األداء على مستوى  ةأعلي: 

                                                             
1

 73، ص2016، دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع، داريتنمنة االدا  الوظنفي واإل، محزة اجلبايل 
 18، ص2015، دار دجلة ناشروف وموزعوف، ادلملكة األردنية اذلامشية، تنمنة األدا  الوظنفي واإلدارينزار عوين اللبدي،  2
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ذبعل ادلوظف أكثر شعورا بادلسؤولية، وذلك لزيادة شعوره بالعدالة وبأف مجيع جهوده ادلبذولة تؤخذ  -
 ؛باحلسباف من قبل ادلنممة

 ؛دفع ادلوظف للعمل باجتهاد وجدية وإخبلص ليًتقب فوزه باحًتاـ وتقدير رؤسائو معنويا ومادياً  -
ىو التحكم يف عملهم، والتواصل بشكل أكرب للموظفُت للوصوؿ إىل األداء اجليد الدافع األساسي يعترب 

األداء  عايَتيربط ادلديروف الفعالوف م وبالتايلادلهاـ ادلوكلة إليهم، مع العمبلء، وامتبلؾ ادلوارد الكافية إلصلاز 
اليت ػلتاجها األفراد ألداء  افر ادلواردتو ، دير بالثقةقوي وجاتصاؿ وادلتمثلة يف وجود  الرئيسية بالفعالية التنميمية

 االستخداـ السليم دلهارات ادلوظفُت ة واتاحتها للموظفُت،التكنولوجيمهامهم، مواكبة ادلنممة للتطورات 
على مجيع  لؤلىداؼ االسًتاتيجية، تعميم الفهم الصحيح والواضح العمل اجلماعي، تعزيز باحًتاـتهم معاملو 

، السعي لتبٍت العماؿ لرسالة ورؤية دية رائدة وملهمة لؤلفرامهارات القياداعتماد  ادلوظفُت ويف مجيع ادلستويات،
 .1هاقيمادلنممة وااللتزاـ ب

 
  الاالين لشاكل تقنم أدا  و طرق : 06الفرع 
  طرق تقنم أدا   الاالين أوال: 

اليت تعتمد على مقارنة الفرد  طرؽ تقيم األداء النسبيةتتعدد أساليب تقييم األداء، فمنها ما يندرج ربت 
ساليب ما يندرج ربت طرؽ فراد الذين يعملوف معو يف نفس الوظيفة، ومن األادلوظف ادلعٍت بالتقييم بباقي األ

، ويف ما يلي نذكر بعض فراددوف مقارنتو بغَته من األفراد يكوف فيو تقييم األداء وسلوؾ األالتقييم ادلطلقة واليت 
 ساليب تقييم األداء:أ

 التقننم ع  طريق المقابية: .1
على نتائج عملو واكتشاؼ نواحي القوة  طبلعوإو هتدؼ ادلقابلة إىل استعراض األداء ادلاضي للعامل  

والضعف يف األداء واالستفادة من األوىل وعبلج الثانية، ومناقشة العامل يف طرؽ ربسُت األداء يف ادلستقبل، 
عملو وأقرانو ورؤسائو وظروؼ العمل والسياسات اإلدارية بوجو عاـ،   اذباهوإطبلع وجهات نمر العامل وشعوره 

ػػػواه كة يشعر العامل بأف ىناؾ رلاال مفتوحا لبلقًتاحات وأف ىناؾ من يسمع منػو شتوفَت جو من الصراحو 
 ويتعرؼ على أسباهبا ويناقش معو طرؽ حلها ويرشده إىل احلل ادلناسب. 

 

                                                             
1
 David Wade , Ronald Recardo ,Corporate performance management : how to build a better organization 

through Corporate performance management : how to build a better organization through , British 
Library Cataloguing-in-Publication Data, United States of America,2001,p00 
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 األدا لتقننم   نموذج يوضح : 11 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشر والتوزيع،، البشرية: دلنل عمييإدارة الموارد ، احلموري ادلعايطة ،روال نايفالمصدر: 
 .116، 2013، عماف، األردف

وأف  ،يرى الكثَت من الكتاب بأف العامل ىو أفػضػل مػن ػلكم على طرؽ عملو ونتائجو حيث التقييم الذايت
ل ىذا ادلنػهػج مػن ردود األفعػاؿ ويقل ،التقييم الذايت ىػو أفػضل أداة للتطػور الشخصي وربفيز وربمل ادلسؤوليات

ف األفراد دائما أل ،لكن ىذه الطريقة غَت علمية ،ويسهل التعامل يف ادلؤسسة ،الدفاعية للعامل موضع التقييم
 . 1يقيموف أنفسهم بأفضل شلا يستحقوف

 :طريقة المواقف الحرجة .2
ساسية اليت يكوف ذلا اثر ومساعلو كبَتة يف أداء العمل بفعالية أو ويًتكز اىتماـ ادلقيم على السلوكيات األ

دوف فعالية أو دبستوى منخفض من الفعالية ويتم ذلك عن طريق تسجيل ادلقيم خبلصة سلوكيات العامل يف فًتة 
كبَتا وفًتة   إال أهنا تكلف جهدا ،فرادل من التمييز بُت األيتقلالغلابياهتا إمعينة وزلددة وىذه العملية يكوف من 

 طويلة نسبيا من قبل ادلتابع أو ادلبلحظ أو ادلقيم ألداء العاملُت.
                                                             

1
زائر، ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلساسي الاام ليوظنفة الامولنة في الجزائرالوجنز في تسننر الموارد البشرية وفق القانون األنوري منَت،  

 .166، ص2015

مبلحمة أداء ادلوظف 
 للمهاـ ادلناطة بو 

تعريف وتسجيل نقاط القوة 
 وفرص التحسُت 

أىداؼ لغايات ربسُت  وضع
 األداء يف ادلراحل القادمة   

تقدير تطور ادلوظف يف ربقيق 
 األىداؼ اخلاصة بو 

توفَت الدعم وتقدمي ادلراجعة 
 التصحيحية ألداء ادلوظف 
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 :يأيتبرز شليزات ىذه الطريقة دبا أوؽلكن تلخيص       
 ؛تعطي ادلشرؼ مقاييس موضوعية ألداء الفرد

 ؛تساعد على ابراز نقاط القوة أو الضعف يف أداء  الفرد
وكذلك عبلج نواحي الضعف وربسُت األداء يف  ،ادلشرؼ يف االستفادة من نقاط القوة وتنميها تساعد

 ؛ادلستقبل
يبلـز أف  إىل يضطرقد ادلشرؼ على عملية التقييم فتتمثل يف أف برز االنتقادات ادلوجهة ذلذه الطريقة أما أو 
باستمرار وعن كثب يضايق  وادلشرؼ دلرؤوسيمراقبة ، و باستمرار ويراجعهم عن قرب ويراقب كل تصرفاهتم أفراده

 .1ويقيد حركاهتم ىمءأخطاوأف ادلشرؼ ػلصي  ،مراقبوف باستمرار أهنمالعاملُت وغلعلهم يشعروف 
 سيوب الترتنب البسنط:أ .3

 ،فراد تتميز بالبساطة وعدـ التعقيدويكوف فيها تقييم األداء وسلوؾ االفراد معتمدا على مقارنتو بغَته من األ
ويقـو من خبللو ادلقيم بًتتيب أداء ادلوارد البشرية زلل التقييم تنازليا أو تصاعديا ،وذلك بعد قياـ ادلقيم دبقارنة 

هبدؼ انتقاء  األداء من حيث السلوؾ واجلهد والنتائج، كفرد أو مورد بشري بأداء ادلوارد البشرية زلل التقييم،
 سوأ.فضل أو األاأل

   :طريقة المقارنة المزدوجة .4
ىل إويقـو من خبللو ادلقيم دبقارنة أداء كل ما ورد مع كافة ادلوارد البشرية زلل التقييم وذلك بتقسيمهم 

وادلورد البشري الذي ينتقي  ،مث يقـو ادلقـو دبقارنة كل ثنائية ليختار االفضل منهم ،ثنائيات يتم التبادؿ يف ما بينهم
يعترب ىو  ،زلل التقييم( البشريةدائو بأداء ادلوارد أعند مقارنة  كرب عدد من النقاط عندهأي ػلصل على أكثر )أ

 2 يف ادلركز األوؿ، مث الذي يليو يف عدد مرات االنتقاء يكوف يف مركز الثاين.. وىكذا. األكفأادلورد البشري 
غَت أف  ،والسهولةالبساطة ب لكوكذ ،سبييز طرؽ تقيم األداء اليت تعتمد على الًتتيب بالسرعة يف تقييم األداء

آراء من نتائجها أهنا زبرج بعلى الرأي الشخصي للقائم بعملية التقييم، و  ىاداعتمباذلا سلبيات منها قلة ادلوضوعية 
ذا كاف عدد إ، وكذلك ال ؽلكن استعماذلا  همونقاط ضعف هتمفهي ال تربز نقاط قو  ،األفراد وغَت دقيقة حوؿعامة 

انعكاس التقييم على  ، ىوأساليباليت تنتج عن ىذه زايا ونبلحظ أف من أكثر ادل، األفراد يف ادلنممة كبَت جدا
الفرد ادلعٍت بالتقييم من  أداءيف ادلنممة، والذي ينعكس بدوره على  فراداألمع باقي لديو روح ادلنافسة الفرد وتوليد 

 .وإنتاجيتهم تطورىم وزيادة خرباهتممن خبلؿ  جهة، وباقي األفراد يف ادلنممة من جهة أخرى،
 
 

                                                             
 .98 97، ص ص المرجع السابقوليد محيد رشيد األمَتي،   1
 .257، صالمرجع السابقعطا اهلل زلمد تيسَت الشرعة وغالب زلمود سنجق،  2
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 لشاكل تقنم أدا   الاالين : ثاننا
وذلك  ال ػلبذىا كثَت من العاملُت يف ادلنممة،نشطة ادلوارد البشرية اليت من أىي  ،تقييم األداءعمليات ف إ
زلدودة وكذلك لكوف العملية تكوف أحيانا  قيم،ادلالقائم بعملية التقييم والفرد سبب الصراع بُت ة وتمكلفلكوهنا 

، ويرى الكثَتوف أف للمؤسسة االسًتاتيجيةبشكل ضتيل يف اإلدارة  تهاساعلوم ، فعالة يف ربسُت أداء ادلوظفغَتو 
، تقييماتتلك الف معمم ادلديرين ليسوا جيدين يف إجراء نفور ادلوظف من عمليات تقييم األداء، ىو أأسباب من 

 ،التقييم على أهنا اجتماعات قصَتة العمر جتماعاتفينمر ال تدريب بشكل صحيح،لل عدـ خضوعهم نتيجة ل
ادلناقشة على شكاوى الطرؼ الثالث،  يفكبَت فيها القائموف بشكل  ويعتمد  ،وغالًبا ما تكوف مؤدلة ،وغَت منممة

تقييمات ادلديرين غالًبا ما يتم التبلعب هبا  شخصية، وقد أظهرت األحباث أفالادلسبقة و مع العديد من األحكاـ 
معاقبة ادلوظف الصعب أو تم زبفيض التصنيف بشكل مصطنع إلهناء ي في بعض األحياف، فت سلتلفةلتبلئم غايا

أعلى، وقد  درجة قد ؽُلنح صاحب األداء الضعيف تصنيًفا شلتازًا من أجل ترقيتو إىل، و لتخويفلحىت  وأوادلتمرد 
دير ادلسؤوؿ عن مثل ىذا األداء دلايضخم ادلديروف التصنيفات على أمل أف تنعكس التقييمات بشكل إغلايب على 

ضع زبال فيها النتائج ادلقاسة ف ،من الصعب ربقيق تقييمات عادلةفيها ىناؾ عدد من الوظائف يكوف و  ،العايل
من ناحية ، و يؤثر على النتائج أكثر بكثَت من اجلهد الفرديالذي لعاـ اادلناخ االقتصادي بل ب لسيطرة ادلوظف

وقد مت ربفيز العديد من ادلنممات من  ،ورًا رئيسًيا يف تطوير معايَت اجلودة واالتصاؿد األداء أخرى يلعب تقييم
خبلؿ إدخاؿ إدارة اجلودة الشاملة دلراجعة خطط التقييم اخلاصة، فقد ركزت إدارة اجلودة الشاملة االنتباه على 

تقييم األداء ال يتوافق مع ف ،بعض ادلشكبلت القدؽلة باإلضافة إىل إبراز بعض ادلشكبلت اجلديدة يف تقييم األداء
 ،بداًل من االختبلفات يف أداء العماؿ ،التباين يف األداء يُعزى بشكل أساسي إىل أنممة العمل، و ربسُت اجلودة

العثور على ربسينات من خبلؿ تغيَت العمليات بداًل من األشخاص، وادلفتاح ىو تطوير العمل على  وبالتايل
مناخ عنو  تج، شلا يناللـو على الفرد عب القياـ بذلك حيث يكوف الًتكيز على إلقاءيصو ، العمل اجلماعي التعاوين

السلوؾ التعاوين واإلبداعي عيق من اخلوؼ وذبنب ادلخاطر، واالىتماـ باألىداؼ الفردية قصَتة ادلدى، كل ذلك ي
 . 1الضروري للتحسُت ادلستمر

 :2تقييم األداءعمليات الشائعة يف  األخطاءو  ادلشاكل ويف ما يلي نذكر أىم
  على وقت ادلديرين والرؤساء، ومن مث يتم التخلص منو بطريقة  اتً عملية طارئة وعباعتبار تقييم األداء

  ؛روتينية دوف بذؿ اجملهود ادلتناسب مع أعليتها احلقيقية
 ؛إجراء التقييم دوف إعداد خطة األداء، واالكتفاء بتقييم األداء مرة واحدة يف السنة 
 ؛ظلاذج موحدة لتقييم أداء مجيع العاملُت على اختبلؼ أعماذلم استخداـ 

                                                             
1Tom Redman , Adrian Wilkinson , Contemporary Human Resource Management Text and Cases, British 

Library Cataloguing-in-Publication Data, london, 04 Edition, 2013, p  223. 
2

 262، ص2018، دار حروؼ منثورة للنشر االلكًتوين، إدارة الموارد البشرية االستراتنجنة عادؿ عامر، 
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 ؛االعتماد على الرأي الشخصي للرئيس ادلباشر دوف غَته 
 ؛افصل عملية تقييم األداء عن باقي عناصر نماـ إدارة األداء واعتبارىا ىدفا يف ذاهت  
  يف الكشف عن رلاالت  إىل دورهاعتبار التقييم وسيلة لتقرير الًتقيات ومنح العبلوات فقط دوف النمر

  ؛وأولويات ربسُت وتطوير األداء
 والتوظيف  كاالختبار ،اعتبار نتائج التقييم منعزلة باقي عمليات إدارة ادلوارد البشرية االسًتاتيجية

 .والتدريب والتنمية ادلستمرة للموارد البشرية االعتماد
 

 أدا  الاالين  ىعي ليموارد البشريةاإلدارة االستراتنجنة أثر تطبنق  :الثالثب المطي
 

 : اناكاس لمارسات إدارة الموارد البشرية عيى أدا  الاالين 01الفرع 
 تنميميةالنتائج اليت تسعى لتحسُت ال ارساتم، بادلعلى مدى عقد من الزمن إدارة ادلوارد البشرية اىتمت

إدارة ادلوارد البشرية  امنمرو فقد ذكر  ،التغيب، وتقليل أداء العاملُتربسُت إنتاج العماؿ، وربسُت  من خبلؿ
 :بأف مساعلة إدارة ادلوارد البشرية يف النتائج التنميمية ىي وظيفة من ثبلث عمليات مًتابطة االسًتاتيجيوف
اسًتاتيجية ادلوارد ادلتعلقة برأس ادلاؿ البشري من خبلؿ السياسات والربامج وادلمارسات للقاعدة  إنشاءأواًل، 

 ة، البشري
ثانًيا، تؤثر اسًتاتيجية ادلوارد البشرية على درجة قدرة ادلنممة على استغبلؿ قاعدة رأس ادلاؿ البشري من 

 ؤلفراد يف ادلنممةحيث ربفيز العماؿ لتعميم اإلمكانات الكاملة ل
ة اليت يتم ثالثًا، تعمل اسًتاتيجية ادلوارد البشرية على تعزيز األداء التنميمي من خبلؿ التأثَت على الدرج

 عندىا تزويد العماؿ ادلوىوبُت وادلتحمسُت بالفرصة والوسائل للمساعلة يف صنع القرار التشغيلي 
ؽلكن للمنممة اعتماد شلارسات إدارة ادلوارد البشرية فإنو ،  Delaney and Huselid لباحثُتوفًقا لػو  

تركز اجلهود على ربسُت جودة األفراد ادلعينُت، أو على رفع وىذا من خبلؿ ادلختلفة لتعزيز مهارات ادلوظفُت، 
ؽلكن توظيف ادلوظفُت من خبلؿ إجراءات اختيار معقدة مصممة و مهارات وقدرات ادلوظفُت احلاليُت أو كليهما. 

قائية يف تشَت األحباث إىل أف االنتو . يف ادلؤسسة فضلاألفراد ادلميزين واأللفحص مجيع ادلوظفُت احملتملُت باستثناء 
من خبلؿ تعزيز مهارات ادلوظفُت  ؽلكن للمؤسسة وكذلك ،ككل  أداء الشركةؤثر على التوظيف أمر إغلايب ي
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 فقد أشارتاالختيار.  عملية توفَت أنشطة تدريب وتطوير شاملة بعد عن طريقربسُت جودة ادلوظفُت احلاليُت 
 . 1جيدة للمنممةيمية نتائج تنم ػلققأف االستثمار يف التدريب دراسات عديدة إىل 

 : 2ؽلكن السًتاتيجيات إدارة ادلوارد البشرية الفعالة ربسُت أداء الشركة بأربع مبادئ على األقلو  
 من خبلؿ تشكيل سلوكيات ادلوظفُت حبيث يدعموف اسًتاتيجيات العمل.•
 من خبلؿ التأثَت بشكل كبَت على تكاليف العمالة.•
 .لدى األفراد واإلنتاجيةمن خبلؿ تعزيز الدافعية •
 من خبلؿ التأثَت على قدرة ادلنممة على جذب ادلواىب واالحتفاظ هبا.•

، وال أو تعميم الثروة للمساعلُت جيدأداء مايل ربقيق  ىومنممة، اذلدؼ االسًتاتيجي الرئيسي ألي  يعترب
يشار إىل األداء العاملُت هبا، و ء األفراد أداإال باالعتماد على مدى صلاعة  ،اذلدؼذلذا  ادلنممة وصوؿيتم 

ادلنممة  )من خبلؿ استخداـ  الكفاءة (،ىدافهاألق ادلنممة يق)من خبلؿ رب الفعالية التنميمي عادًة دبؤشرات مثل
قدرهتا على مواجهة الفرص لادلنممة  )من خبلؿ تطوير التنمية (، قل قدر شلكن من ادلوارد لتحقيق أىدافهاأل

)الذي  االبتكار(، ادلصلحة وادلوظفُت والعمبلء األفراد يف ادلنممة أصحابميع )جل الرضا (،والتحديات ادلستقبلية
 (.دلنتجاتيف ااجلودة  عالية مننسب )من خبلؿ ربقيق  اجلودة(، دلنتجات والعملياتيستهدؼ التجديد يف ا

عندما يكوف ادلوظفوف مؤىلُت فعامبًل مهًما يؤثر على الفعالية التنميمية،  ،تعد الكفاءة على وجو التحديد
 من ادلرجح، و يساعدوا على األداء اجليدو مواقف وسلوكيات جيدة، فمن ادلرجح أف يعملوا لصاحل ادلنممة  يهملدو 

غلب إضافة إىل ذلك ، ادلنممةادلساعلة وربقيق نتائج أفضل بشكل كبَت يف صلاح يف  همأف يساعد التعاوف بين أيضا
 تستطيعلن و قادرة على االحتفاظ دبوظفيها، غَت الادلنممة ف ،وراضُت وملتزمُتأف يكوف ادلوظفوف متحفزين 

 .ا داخل ادلنممةهتالبشرية اليت طور  ااالستفادة من أصوذل
العمل يف إدارة  من خبلؿوجهة نمر القائمة على ادلوارد، لأعلية ادلوارد البشرية لؤلداء التنميمي وفًقا  تربزو 

 ذبميع سياسات إدارة ادلوارد البشرية يف عن طريقنممة ميزة تنافسية ادلتكسب  اليت يةادلوارد البشرية االسًتاتيج

                                                             
1
 Waseef Jamal, Z. Syed, Universalistic Perspective of HRM and Organisational Performance: Meta-

Analytical Study, International Bulletin of Business Administration EuroJournals, v13, 2012, p52. 
2
 Schuler, S. Jackson.S ,Werner Managing Human Resources, Twelfth Edition, Oxford University Press, 

New york, 2018, P15. 
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االحتفاظ بادلوارد نممة اليت هتتم باألجذب ادلوارد البشرية و  األنممة اليت هتدؼ إىل ،نمامُت إلدارة ادلوارد البشرية
 .1البشرية

دبا يف ذلك  يف ادلنممة، ادلختلفةإلدارات إىل أنو عندما تكوف ا David E. Guestالباحث شَت ي
وعليو  جيدا،النماـ الفرعي إلدارة ادلوارد البشرية متوائمة وتدعم بعضها البعض، فمن ادلرجح أف يكوف األداء 

شلارسات إدارة ، وتبعا لذلك فإف ويقوموف باألشياء الصحيحة ،سيكوف األشخاص ادلناسبوف يف ادلكاف ادلناسب
، وغَتىا من اللتزاـ التنميمي، وتصميم الوظيفة، وربديد األىداؼتمثلة يف امو  والصحيحة ادلوارد البشرية ادلناسبة

دارة ادلوارد البشرية إ توضح الروابط بُت شلارسات ، وىي أيضادافع والتزاـ ادلوظفُتال عمل على تعزيزت، ادلمارسات
توفر نمرية و  ،إدارة ادلوارد البشريةسواء على ادلستوى األوسع لبلسًتاتيجية أو على مستوى شلارسات ، واألداء

تساىم يف ربسُت خَتة ، فهذه األالتحفيز أساًسا منطقيا حوؿ االرتباط بُت األداء وشلارسات إدارة ادلوارد البشرية
 :األداء فقط عند استيفاء ثبلثة شروط

 ؛سَتوف يف ادلنممةعندما ؽلتلك ادلوظفوف ادلعرفة وادلهارات اليت يفتقر إليها ادل
 ما يتم ربفيز ادلوظفُت لتطبيق ىذه ادلهارة وادلعرفة؛عند

 ذلك.إال عندما يساىم ادلوظفوف يف  ،اإلنتاج اخلاصة هبا اسًتاتيجيةأو  وظائف ادلنممةعندما ال ؽلكن ربقيق 
لعبلقة بُت الدافع هتتم باتم بالدرجة األوىل بالتحفيز، إال أهنا أيًضا هتنمرية ىذه العلى الرغم من أف و  

باإلضافة إىل  ناسب،، يعتمد على احلافز ادللؤلفراد العاملُت يف ادلنممةأف األداء العايل فهي تفًتض داء، واأل
نمرية تربط شلارسات  كل ، فمعذلذا الدور الفرد وفهميبلئم الفرد دور سناد إامتبلؾ ادلهارات والقدرات البلزمة و 

 ممة،سلرجات ادلنكل رباح و والنتائج واألر اثاعتبارنا أف أي ربليل لآلاألداء، غلب أف نضع يف بإدارة ادلوارد البشرية 
يؤدي إىل استنتاج مفاده أف ىناؾ عوامل أخرى غَت إدارة ادلوارد  ،مستويات الغيابكذلك أداء األفراد العاملُت و و 

من غَتىا يف أكثر أعلية  مىت تكوف ادلوارد البشريةربديد لذلك ضلن حباجة إىل  ذلا عبلقة وأثر على األداء، ،البشرية
يوضح يف جوىره، أف شلارسات إدارة ادلوارد الذي  12الشكل رقم  عرضومن خبلؿ ، تأثَتىا على أداء األفراد

التزاـ وادلتمثلة يف ربقيق  ،إدارة ادلوارد البشرية اليت تسعى إليها نتائجالالبشرية غلب أف تكوف مصممة لتؤدي إىل 
الرغبة يف ، مع ربقيق ادلوظفُت ذوي اجلودة العالية وادلوظفُت ذوي ادلهارات العاليةواحلصوؿ على ادلوظف العايل 

 عبلهأويعٍت الباحث يف اجلدوؿ  ،من أجل ادلنممة كل ما ؽلكن للفرد فعلواالنتماء إىل ادلنممة واالستعداد لفعل  

                                                             
1
 Anastasia A. Katou ,Pawan S. Budhwar, Human resource management systems and organizational 

performance: a test of a mediating model in the Greek manufacturing context, The International Journal of 
Human Resource Management, v17:7 ,2006, p1227 
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ادلرونة إىل ادلرونة أيضا ب شَتوي ،هاراتادلعارؼ و ادلقدرات و ال ، ىم ادلوظفُت أصحاباجلودة العالية ي ذو ُتادلوظفب
 .1 لؤلفراد العاملُت يف ادلنممة الوظيفية

 ربط إدارة الموارد البشرية باألدا : يوضح 12رقم  الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source   : Michael Armstrong. Strategic Human Resource Management: A Guide to 
Action. Kogan Page. London, 2006. p. 75 

دارة ادلوارد البشرية بأداء ادلنممة، والذي ينعكس يف األخَت على مجيع إيربز اجلدوؿ أعبله مدى ارتباط ا
ر االستثماعلى عائد ، والرباحوىو النتائج ادلالية ادلتعلقة باأل اذلدؼ االسًتاتيجي الرئيسيالسيما منها  نتائجها

، ادلتمثلة يف التصميم اجليد للوظائف رة ادلوارد البشريةشلارسات إداوغَتىا، وقد أوضح الباحث أف النجاح يف كل 
جراء عمليات التقييم الضرورية إواختيار ادلوظفُت وضبط عمليات التدريب وفق االحتياجات احلقيقية لؤلفراد، مع 

 دارة ادلواردإلؤلفراد، والًتكيز على التحفيز وصرؼ ادلكافآت بشكل عادؿ وشفاؼ، والسَت احلسن لباقي وظائف 
البشرية، تؤدي إىل ربسُت أداء العاملُت ويف جودة رأس ادلاؿ البشري والتزامو ومرونتو والذي ينعكس على 

فراد من خبلؿ ظهور روح ادلشاركة والتعاوف والعمل ضمن فريق وبذؿ جهد أكرب لتحقيق أداء سلوكيات األ
األفراد  ، فيصَت بذلكشكاوى الزبوفو  معدؿ دوراف العمالةو  نزاعوال غيابنتاجية وجودة عالية ويقل بذلك الإو 

أساليب ببذلك و دارة ادلوارد البشرية باألداء، إالعاملُت يف ادلنممة العنصر الفاعل واحملوري يف عبلقة ارتباط 
 .دبستويات سلتلفة من الفعاليةو 

                                                             
1 David E. Guest, Op.Cit, p266.  

تأثنر إدارة الموارد 
 البشرية
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إدارة  اتلمارس
 الموارد البشرية
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االت ادلمارسة اليت تغطيها اسًتاتيجيات ادلوارد البشرية جمل الخيصوالذي يضم ت 06اجلدوؿ رقم وفيما يلي 
  .على األداء بدورىا اليت تؤثرو 

 ألفراد الاالين  في المنظمةاأدا  الموارد البشرية عيى  إدارة كنف تؤثر : يوضح06الجدول رقم 
 لمارسة الموارد البشرية لجال كنف تؤثر إدارة الموارد البشرية عيى أدا  األفراد الاالين  في المنظمة

 ،مع االحتياجات االسًتاتيجية والتشغيلية للمنممة األفراديطابق 
اكتساب وتطوير ادلوظفُت ادلوىوبُت الذين ؽلكنهم تقدمي أداء فائق وإنتاجية جلب و 

والذين يتناسبوف مع الثقافة  ،ومرونة وابتكار ومستويات عالية من خدمة العمبلء
 للمؤسسة. االسًتاتيجيةوادلتطلبات 

 استقطاب وتطوير الكفا ات

ة لتلبية نممادلوىوبُت وادلتحمسُت ادلطلوبُت من قبل ادل األفراد وجودضماف 
 االحتياجات احلالية وادلستقبلية.

 هباإدارة المو 

 للعمل مرػلاادلنممة مكانًا من عل ذبر رؤية واضحة من القيم ادلتكاملة يطو ت
القنم األساسنة، ، بنئة الامل

القنادة، التوازن بن  الامل 
 والساللةتألن  الوالحناة، 

ؽلنحهم االستقبللية وادلرونة ألداء وظائفهم ، عمل زلفز ومثَت لبلىتماـلاألفراد وجو ي
 يشجع على األداء العايل واإلنتاجيةو يعزز الرضا الوظيفي ، و بشكل جيد

 الاملأسالنب ف و ائتصمنم الوظ

الكفاءة ادلطلوبة  مستوياتو ر ادلهارات يطو وتاكتساب ادلعرفة و  التعلمو يشجع التدريب 
 واليت تعزز أىداؼ ادلنممة. ،القوى العاملةلدى 

 التايم والتطوير

يركز على كل من التعلم التنميمي والفردي وعلى توفَت فرص التعلم ومشاركة ادلعرفة 
 احليوي من ادلعرفة داخل ادلنممة. يضمن االحتفاظ بادلخزوفو  ،بطريقة منهجية

 إدارة المارفة ورأس المال الفكري

وادلساعلة يف ، والعمل وفق القيم األساسية للمنممةثبات ذاهتم إاألفراد على  يشجع
 .ر مناخ التعاوف والثقةيطو من خبلؿ تربقيق األىداؼ التنميمية 

 زيادة الحافز وااللتزام والمشاركة

يطور ثقافة األداء العايل يف رلاالت اإلنتاجية واجلودة ومستويات خدمة العمبلء 
ؽُلّكن من بناء الثقة بُت ادلديرين و  ،للمساعلُت ضافةإوالنمو واألرباح ويف النهاية تقدمي 

 وادلرؤوسُت.
 االيالإدارة األدا  

 هتممكافأقديرىم و تو  هممن خبلؿ تقييملدى األفراد شاركة ادليطور احلافز وااللتزاـ و 
 وفًقا دلساعلتهم.

 إدارة المكافآت

Source   : Michael Armstrong. Strategic Human Resource Management: A Guide to 
Action. Kogan Page. London, 2006. p. 77 
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 أدا  الاالين التي تؤثر في موارد البشرية االستراتنجنة ليدارة اإلأبرز نماذج : 02الفرع  
وادلتخصصػػػوف يف ادارة ادلػػػوارد البشػػػرية، إىل تطػػػوير وتكػػػوين تصػػػور حػػػوؿ  األخػػػَتة السػػػنوات سػػػعى الػػػرواد يف

للموارد البشرية وعبلقتها ببػاقي العناصػر وادلتطلبػات الػيت تسػعى مػن  االسًتاتيجيةادلتعلقة بأنشطة اإلدارة  تالسياسا
 إدارة شلارسػػات مواءمػػة خبلذلػػا مػػن للمنممػػات ؽلكػػن والػػيت خبلذلػػا ادلنممػػة لتحقيػػق األداء اجليػػد والفعاليػػة ادلطلوبػػة،

 االسًتاتيجية، ومن بُت أىم ىذه النماذج نذكر مايلي: أىدافها مع البشرية ادلوارد
 

 The matching model المطابقةنموذج أوال: 

كلية التجارة من   Noel Tichyو Charles Fombrun و Mary Anne Devanna الباحثوف اـق
من القرف العشرين وبالضبط يف سنة  الثمانينياتيف بداية  Michigan Business School ميتشغافجبامعة 
على  األساسيف  يؤكدالذي إلدارة ادلوارد البشرية، و  The matching modelظلوذج ادلطابقة  بتقدمي ـ،1984
وحسب  العامة للمنممة، ةإضافة لتطابقها مع االسًتاتيجي والتماسك ألنشطة إدارة ادلوارد البشرية، الًتابط

أصحاب النموذج فإف دورة إدارة ادلوارد البشرية تتكوف من أربعة مكونات أساسية وىي االختيار والتقييم والتطوير 
 وادلكافآت، فًتتبط بذلك أنشطة ادلوارد البشرية باألىداؼ العامة للمنممة وبأدائها.

يف ربليلهما لنموذج التطابق االسًتاتيجي أف  Jeff Gold  و  John Bratton ويرى كل من الباحثُت
نقاط ضعف  متمثلة يف طبيعتو التوجيهية وتركيزه على شلارسات ادلوارد البشرية األربعة فقط، كما أنو يتجاىل  بو 

ة اليت تطرأ على ادلنممة ادلصاحل ادلختلفة ألصحاب ادلصلحة يف ادلنممة، وىو أيضا ال يعطي أعلية للعوامل المرفي
واألحداث اليت قد تواجهها خبلؿ نشاطها، وىو ال يويل أولوية للفكرة االختيار االسًتاتيجي لئلدارة، ومع ذلك 

ا مع هفقد ذكر الباحثُت أف قوة النموذج تكمن يف أنو يعرب عن سباسك سياسات ادلوارد البشرية الداخلية بعض
  .1ةنممدلاة سياسات وشلارسات ادلوارد البشرية الداخلية مع اسًتاتيجية عمل بعض، ويعرب أيضا على أعلية مطابق

 

 

 
                                                             

1 Bratton John, Gold Jeff, Human Resource Management Theory and Practice, Palgrave Macmillan, London,  
2012 , p18 
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 The matching model نموذج المطابقة :13الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source   : Peter Boxall, Strategic Human Resource Management: Beginnings Of A New 
Theoretical Sophistication , Human Resource Management Journal Vol 2 No 3, University 

Of Auckland,  1992, P65 

 يشَت ىذا النموذج إىل أف أنممة ادلوارد البشرية وىيكل ادلنممة، غلب أف تسَت بطريقة تتوافق مع
العامة للمنممة، ويؤكد ظلوذج ادلطابقة أو ظلوذج ادلنمور السلوكي أف الفعالية التنميمية تعتمد على  االسًتاتيجية

ربتاج اإلدارة إىل ربديد السلوكيات اليت و  التوافق احملكم بُت اسًتاتيجية إدارة ادلوارد البشرية واسًتاتيجية العمل،
من الشكل أعبله،  ادلركز التنافسي ادلستهدؼ، واعتماد شلارسات ادلوارد البشرية اليت تعزز ىذه السلوكيات، يتطلبها

 :1تتضح لنا عدة نقاط أساسية يقـو عليها ىذا النموذج
دارة ادلوارد البشرية أف يكوف ذلا اسًتاتيجية تعزز االلتزاـ، وذلك بأف تتضمن التطوير الداخلي إعلى  -

 ادلوظف ومراقبة النتائج.لكفاءات، 
دارة ادلوارد البشرية أف يكوف ذلا اسًتاتيجية تعزز التعاوف، وأف تعمل على التعاقد مع خرباء مستقلُت إعلى  -

 يساعلوف يف تقييم األداء من حيث النتائج النهائية.

                                                             
1
 Tapomoy Deb, Strategic Approach to Human Resource Management Concept, Tools And Application, 

Atlantic Publishers & Distributors, new delhi, 2006, p51. 
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، وذلك بإتاحة فرص التعلم على ادارة ادلوارد البشرية أف يكوف ذلا اسًتاتيجية تعزز التكفل بانشغاالت األفراد -
 والًتقية الداخلية للموظفُت من أجل امتثاذلم لنماـ الرقابة القائم على العمليات.

على اسًتاتيجية ادلوارد البشرية أف تتضمن الًتكيز على جلب الكفاءات عن طريق التوظيف اخلارجي،  -
 .البشرية واالسًتاتيجيات التنميمية التنافسية والًتكيز على الضوابط السلوكية، واليت تضمن ربط شلارسات ادلوارد

 دارة ادلوارد البشريةإ ؽلكن تنفيذ وظائف أنو ،أيضا Devannaو  Fombrunشَت كل من الباحثُت وي
ويشمل ذلك  ،لتعكس األىداؼ واالسًتاتيجيات طويلة األجل، ةنمملتلبية احتياجات ادل على ادلستوى التشغيلي

توقع ظروؼ سوؽ العمل الداخلية واخلارجية، وتصميم عمليات ألداء ىذه األنشطة اليت من شأهنا ربقيق فحوى 
لعمل على ادلستوى ل ادلنممة ةمن أجل ربسُت قدر وعلى ىذا األساس و  منممة،خطط ادلوارد البشرية لل

للقياـ بتحسُت أنممة مجع البيانات  غلب أف تكوف وظائف ادلوارد البشرية على استعداد ،االسًتاتيجي
تشجيع  ف، وغلب أيضاغلب أف تكوف بيانات تقييم ادلواقف وادلهارات متاحة بسهولة يف شكل مر ، و واسًتجاعها

لوقائع  ، عن طريق إدراكهمالتفكَت االسًتاتيجي داخل وحدات النشاط ادلختلفة دلسؤويل إدارة ادلوارد البشرية
، ةمنممومراقبة االذباىات باستمرار من حيث عواقبها على ادلوارد البشرية لل نممة،دلااالسًتاتيجي يف التخطيط 

التفاعل مع ادلسؤولُت و  ، وادلشاركةةمنمملل االسًتاتيجيةربط أنشطة وظائف ادلوارد البشرية باخلطط  وكذلك
 .1االسًتاتيجيةالتنفيذيُت حوؿ صياغة 

العامة  واالسًتاتيجيةإدارة ادلوارد البشرية  اسًتاتيجيةالتطابق بُت  نبلحظ أف، نموذجىذا الاعتمادا على 
تحقيق ومجيع فروعها، ل إدارة ادلوارد البشرية، وال يتم التكامل التاـ إال بسعي اً ا وضروريأمرا مطلوبيعد  ،للمنممة

ات إدارة ي شلارسات وعملبُت نسجاـاال من خبلؿ وىذا ادلسطرة، ىداؼاأل، و اوغاياهت تهارسالو ادلنممة  اسًتاتيجية
دارات اإلمجيع ها مع توافقو  والسياسات والربامج اليت وضعتها ادلنممة، فلسفةال ادلوارد البشرية ونشاطاهتا، مع

 األخرى.

 

 

 

 
                                                             

1 Maryanne Devanna, Strategic Planning And Human Resource Managemen, Human 
Resource Management Spring, 1982, P15  



  اإلطار النظري للدراسةالفصل األول                                                                        
 

98 
 

 The Harvard model هارفارد  نموذج جالاةثاننا: 

أصبح يعرؼ باسم إطار عمل ، 1984ظلوذجا سنة  وآخروف Michael Beer قدـ كل من الباحث
Harvardإدارة ادلوارد أف  قًتاح ابدأوا باليت ينتمي إليها الباحثوف، حيث  لؤلعماؿ ، نسبة جلامعة ىارفارد

( تتضمن مجيع قرارات اإلدارة واإلجراءات اليت تؤثر على طبيعة العبلقة بُت ادلنممة وادلوظفُت HRMالبشرية )
تتطلب منمورًا أوسع وأكثر  ،تعلق بادلوارد البشريةاليت تالضغوط النشاطات و  العديد من، وأف مواردىا البشريةو 

وشددوا أيًضا على أنو من الضروري تبٍت منمور طويل ادلدى يف إدارة األفراد والنمر  ،مشواًل واسًتاتيجية للمنممة
وزمبلؤه  Beer الباحث كافوقد   ،رلرد تكلفة متغَتة اعتباره بداًل منمن أصوؿ ادلنممة، األشخاص كأصل  إىل

اقًتحوا أف و  ،ينتمي إىل ادلديرين التنفيذيُت غلب أفإدارة ادلوارد البشرية : مدير على مبدأ واأكدالذين ل ائو من األ
 :همتافإدارة ادلوارد البشرية ذلا ميزتاف م

التنافسية  سًتاتيجيةاالادلوارد البشرية مزيًدا من ادلسؤولية لضماف مواءمة يف إدارة ن ين ادلباشر يمدير تسند لل .1
 وسياسات ادلوارد البشرية.

تتمثل مهمة ادلوارد البشرية يف وضع السياسات اليت ربكم كيفية تطوير أنشطة ادلوارد البشرية وتنفيذىا  .2
 .1بطرؽ ذبعلها أكثر تعزيزًا لبعضها البعض

 :2أساسية تتمثل يف مايلي مكونات علىللموارد البشرية  Harvardظلوذج ويقـو       

توضع اسًتاتيجية إدارة ادلوارد البشرية، وسياستها تحديد اهتمالات أصحاب الاالقة والاوالل الموقفنة: 
يف ضوء اىتمامات وتأثَت أصحاب العبلقة مع ادلنممة، وكذلك دبتغَتات البيتة الداخلية واخلارجية اليت أمساىا 

 .استقرارىاالنموذج بالعوامل المرفية أو ادلوقفية، نمرا لعدـ ثباهتا و 
 :تتمثل يفنتائج لمارسات إدارة الموارد البشرية عيى المدى القريب: 

 .من ادلوارد البشرية والء عاؿ
 .انسجاـ وتوافق اجتماعي بُت ادلوارد البشرية داخل ادلنممة

 .تكاليف إنتاج منخفضة تساعد يف ربديد سعر تنافسي للمنتجات يف السوؽ
 .ادلستوىأداء ادلوارد البشرية عايل 

                                                             
1 Michael Armstrong ، Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice ,13rd Edition ، 

British Library Cataloguing-in-Publication Data  ،London,2014 ,p6 
2

 125، ص2005ردف، ، دار وائل للنشر والتوزيع، األإدارة الموارد البشرية المااصرة باد استراتنجي ،وصفي عقيلي عمر 
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إدارة ادلوارد  اسًتاتيجيةإذا ما مت ربقيق نتائج  :نتائج لمارسات إدارة الموارد البشرية عيى المدى الطويل
 :البشرية على ادلدى القصَت، فسوؼ تنعكس نتائجها على ادلنممة على ادلدى الطويل دبا يلي

 .رضا العمبلء من خبلؿ إنتاج سلع وخدمات جبودة عالية وسعر مناسب
 .رضا ادلوارد البشرية من خبلؿ إشباع مادي ومعنوي حلاجاهتم

 .رضا احمليط اجملتمعي
 ربقيق أىداؼ ادلنممة وضماف البقاء واالستمرار ذلا.

إدارة ادلوارد البشرية ربتاج التغذية  اسًتاتيجيةمن خبلؿ النتائج اليت حققتها التغذية الاكسنة المستمرة: 
دبا يتماشى مع تغَتات المروؼ احمليطة هبا، سواء على  االسًتاتيجيةالعكسية ادلستمرة إىل إحداث تغَتات يف ىذه 

إدارة ادلوارد البشرية،  اسًتاتيجيةالصعيد الداخلي أو اخلارجي، ىذه التغَتات تكوف دبثابة مدخبلت جديدة على 
 وتتماشى مع اىتمامات أصحاب العبلقة وادلواقف والمروؼ احمليطة. االسًتاتيجيةلتتبلءـ ىذه 

 (Harvard HRM) نموذج جالاة هارفارد إلدارة الموارد البشرية :14الشكل رقم 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source   : Gary Rees, Paul Smith, Strategic Human Resource Management : An International    
Perspective, british library cataloguing in publication data, London, 2014 , p 11 
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ويعترب رواد ىذا  ،لؤلعماؿ أحد أكثر النماذج تأثَتًا يف إدارة ادلوارد البشرية هارفارد جامعةلقد أنشأت 
يُنمر إليهم على أهنم سلتلفوف اختبلفًا جوىريًا عن ادلوارد  ومع ذلك، وظفُت على أهنم مواردالنموذج األفراد ادل

 بدأيعًتؼ دبويذكر أيضا أف النموذج  اليت يدار هبا باقي ادلوارد يف ادلنممة، ال ؽلكن إدارهتم بنفس الطريقةو األخرى 
لديهم االحتياجات  ،ادلوظفوف ىم أصحاب مصلحة مهموف يف ادلنممةف ،يف مجيع األعماؿ ادلصاحل تبادؿ

 .1وادلخاوؼ جنًبا إىل جنب مع اجملموعات األخرى مثل ادلساعلُت والعمبلء
باجلانب اإلنساين من إدارة ادلوارد البشرية ويهتم أكثر بالعبلقة بُت صاحب العمل  Harvardظلوذج يهتم 
 ،حلهم بأىداؼ اإلدارةيسلط الضوء على اىتمامات سلتلف أصحاب ادلصلحة يف ادلنممة ويربط مصاو وادلوظف، 

ويتصور ظلوذج ىارفارد إدارة ، أىم أصوؿ ادلنممة وتؤكد على احتياجات ادلوظف ورفاىية اجملتمع دافر فهي تعترب األ
ادلتمثلة يف تشمل تدفقات ادلوارد البشرية ات ادلنممة اليت اسوسيادلوارد البشرية على أهنا سلسلة من خيارات 

من خبلؿ النقابات ورلالس  تأثَت ادلوظفُت، و أنممة العمل، و أنممة ادلكافآت.، و ..االختيار والتقييم والتطوير
 فة.التكل تدنيةااللتزاـ، الكفاءة، التطابق، و  ادلتمثلة يف نتائج سياسات ادلوارد البشرية ، لتحقق بذلكالعمل

على ادلستويات الفردية  يوفر ىذا النموذج تصنيًفا واسًعا حملتوى إدارة ادلوارد البشرية ورلموعة من النتائج
والتنميمية واجملتمعية ، وبالتايل ؽلكن أف يقدـ أساًسا مفيًدا للتحليل ادلقارف إلدارة ادلوارد البشرية.  كما أنو يشجع 

ومع ، على التفكَت الشامل ادلفيد حوؿ توفَت ادلهارات ويلفت االنتباه إىل ادلهارة كمفهـو مهم إلدارة ادلوارد البشرية
من  وإدارة ادلوارد البشرية االسًتاتيجيةلعبلقات ادلعقدة بُت اإلدارة ل ومت انتقاد ىذا النموذج لعدـ شرحذلك فقد 

وصفًيا وليس توجيهًيا،  اجيعد ظلوذ وكونوليارات وعدـ التوصية دبقاربات زلددة، اخلخبلؿ ربديد رلموعة من 
 .2رد البشرية وبالتايل ال يتنبأ بالعبلقات بُت سياسات ونتائج إدارة ادلوا

  The Warwick model نموذج جالاة وورويتشثالثا: 
و  Hendry، مػػػػػػػػػن طػػػػػػػػػرؼ البػػػػػػػػػػاحثُت 1990سػػػػػػػػػنة Warwickوورويػػػػػػػػػتش  جامعػػػػػػػػػة مت تطػػػػػػػػػوير ظلػػػػػػػػػوذج

Pettigrewاألمريكيػػػة، عكػػػس ظلػػػاذج أخػػػرى كثػػػَتة، والػػػذي جعػػػل مػػػن البػػػاحثُت ادلتحػػػدة الواليػػػات بيتػػػة ، خػػػارج 
 الثقػػػايف السػػػياؽ جديػػػد، يعكػػػس مػػػن منمػػػور البشػػػرية للمػػػوارد االسػػػًتاتيجية اإلدارة االسػػػًتاتيجي الػػػدور يف يفكػػػروف
 التقاليػد يف كونػو يعكػس األخػرى النمػاذج عػن الشػكل، يف ادلوضػح ، النمػوذج ىػذا ذلك البلػد، وؼلتلػف يف ادلوجود

 يف مػػا بينهػػا، مًتابطػة عناصػػر مخسػة علػػى يشػتمل اإلدارة ادلسػتعملة ىنػػاؾ، ويبلحػظ أف النمػػوذج وأسػػاليب األوروبيػة
للمنممػػة، وىػػو بػػذلك يتنػػاوؿ  الداخليػػة العمليػػات علػػى اخلارجيػػة العوامػػل تػػأثَت لكيفيػػة ربليػػل بػػإجراء تسػػمح والػػيت

 ادلهػػػاـ مػػػن الكاملػػػة اجملموعػػػة علػػػى ويؤكػػػد ، البشػػػرية للمػػػوارد االسػػػًتاتيجية اإلدارة تعمػػػل فيػػػو الػػػذي األوسػػػع السػػػياؽ
 .اسًتاتيجية كوظيفة البشرية ادلوارد إدارة ذبعل من اليت وادلهارات

                                                             
1 S.K. SHARMA, Handbook Of HRM Practices: Management Policies and Practices, Global India 

Publications, India , 2009, p81 
2 Anne-Wil Harzing, Ashly Pinnington, International Human Resource Management, SAGE Publications ltd, 

london, fourth  edition, 2015, p112. 
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 إطار يف واألعماؿ الثقافة سلرجات ، يف دمجWarwick ادلساعلة اذلامة والرئيسية اليت قدمها ظلوذج تتمثل
 ادلنممة، فيو تعمل معيًنا سياقًا النموذج خانة داخل كل تعكس البشرية، والذي للموارد اإلدارة االسًتاتيجية عمل

 و Hendryالنموذج الذي قدمو  البشرية، ويشمل ادلوارد إدارة وظيفة على االسًتاتيجي التغيَت يؤثر كيف ويوضح
Pettigrewواخلارجية الداخلية السياقات ضمن ػلدث منها كل وادلًتابطة، ادلعقدة ادلهاـ من واسعة ، رلموعة 

ادلنممة  أىداؼ لتحقيق اسًتاتيجية كوظيفةالبشرية   ادلوارد إدارة إىل النمر غلب أنو يعٍت وىذا للمؤسسة، األوسع
 .1وربقيق أداء فعاؿ ونتائج جيدة

 ادلوارد وشلارسات العمل إف وجهة النمر اليت قاـ عليها النموذج، واليت تأخذ بعُت االعتبار، اسًتاتيجية
 :2مهمة وىي مخسة عناصر البشرية، تتمحور على

 ة وتشريعاتسياسي، قوى قتصادية، قوى ااجتماعية )قوى البيتة اخلارجية وادلتمثل يف قوى اخلارجي السياؽ 
 ة(تنافسي ة، قوىقانوني

 وأساليب ةات ادلتبعالسياسالتنميمية، اذلياكل،  ثقافة) ال البيتة الداخلية يف قوىوادلتمثل  الداخلي السياؽ ،
 (سلرجات األعماؿ ادلتوفرة وادلتاحة، التكنولوجيا، القيادة

 والتكتيكات ادلتبعة، األسواؽ ادلستهدفة، االىداؼ ادلرغوبة( عمل )االسًتاتيجيةال اسًتاتيجية وسياؽ زلتوى  
 البشرية( ادلوارد سلرجات ه يف ادلنممة،دور البشرية )التنميم، مدى معرفة وادراؾ الفرد ل ادلوارد إدارة سياؽ 
 ( عبلقات ادلوظفُت، ادلكافآتأنممة ، أنممة العملادلناسب،  ادلورد البشري)وفرة  البشرية ادلوارد زلتوى إدارة 

يشًتكاف يف   والذي سنتناولو الحقا، David Guest وظلوذج  Warwick ويبلحظ أف كل من ظلوذج 
 Hendryيف ظلوذجيهما، غَت أف  العمل واسًتاتيجية البشرية ادلوارد كوهنما أخذا بعُت االعتبار كل من شلارسات

 اخلارجي قد أبرزا تأثَت ادلتغَتات اليت تنتج عن البيتتُت الداخلية واخلارجية من خبلؿ السياؽ Pettigrewو 
واحملتوى،  السياؽ من كل يف التغيَتات بُت ضافة إىل التفاعبلتإ ،David Guest ظلوذج عكس والداخلي على

 بُت العبلقة يرسم البشرية، ادلوارد إدارة على ادلهمة البيتية التأثَتات ويصنف ػلدد أنو يف النموذج قوة وتكمن
يفًتض  جفالنموذ  التغيَتات ادلتعددة، مع البشرية ادلوارد إدارة تتكيف كيف ويستكشف والبيتية اخلارجية العوامل
 .والنمو األداء اجليد ستحقق والداخلية اخلارجية السياقات بُت توافًقا ربقق اليت ادلنممات أف الواضح أنو من

ادلنممة  اسًتاتيجيةالتفاعل بُت  أف Pettigrew و Hendry الباحثُت خبلؿ ظلوذج ونبلحظ أيضا من
 يهما، يساىم يف ربديد اسًتاتيجيةعلتُت الداخلية واخلارجية البيتكل من إدارة ادلوارد البشرية، وتأثَت   واسًتاتيجية

ربليل ادلتغَتات الداخلية  ، واليت تنطلق من سًتاتيجية إدارة ادلوارد البشرية، واليت يتم من خبلذلا ربديد إادلنممة
التسيَت والقيادة من طرؼ ادلسَتين، والتكنلوجيا  بالتنميمية السائدة لدى األفراد العاملُت، وكذلك أسالي ةكالثقاف

، ُتانو قأو التشريعات وال ةسياسيأو ال القتصاديةمنها أو ا االجتماعية، سواء اخلارجية تحليل البيتةادلتاحة، اضافة ل
                                                             

1
  Martin Loosemore, and all,  Op.Cit, P40 

2 K. Aswathappa, Op.Cit, p32 
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وظائف  اسًتاتيجيات من خبلؿ ربديدإدارة ادلوارد البشرية  اسًتاتيجيةووضعية ادلنافسُت، والذي يسهم يف بلورة 
 ،وسبارسها يف سلتلف إدارات ادلنممة ىاسياسات تنفذو  على شكل أنممة وبرامجدارة ادلوارد البشرية، واليت تمهر إ

 ككل.  إسًتاتيجية ادلنممةوتنعكس بدورىا على 
 The Warwick model جالاة وورويتش نموذج :15الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source   : Hendry and Pettigrew, Human resource management: an agenda for the 1990s’, The 

International Journal of Human Resource Management, Vol. 1 (1), 17–43, 1990,p26 
 

 The David Guest modelدافند غنست نموذج راباا: 

 King'sجامعة، أستاذ علم النفس التنميمي وإدارة ادلوارد البشرية يف David Guest الباحث قاـ
College   ظلوذج ىارفارد انطلقت أحباثو من وقد  ،1997بلندف، بتطوير ظلوذج إدارة ادلوارد البشرية يف عاـ

دارة ادلوارد نموذج ىي أف شلارسات إذا الذل ساسيةالفكرة األوالعمل على ربليلو، ليصل إىل ظلوذجو اخلاص، وكانت 
على اسًتاتيجيات  أيضا يركز ىذا النموذج، و البشرية غلب أف تؤدي يف النهاية إىل األرباح والعائد على االستثمار

مثل التوظيف والتدريب والتقييم  ،اليت غلب أف تؤدي إىل شلارسات إدارة ادلوارد البشرية ،إدارة ادلوارد البشرية
ستؤدي ، و االلتزاـ واجلودة وادلرونة ادلتمثلة يفنتائج ادلوارد البشرية  تأثَت على ذلااليت سيكوف و  ،والتعويض والعبلقات

 البنئة الخارجنة /السناق الخارجي
االقتصادي، سياسي   ،االجتماعي

 يقانوين،  تنافس

   الداخينة البنئنة السناق الداخيي/
الثقافة، اذليكل، سياسة القيادة،  

 التكنولوجيا، سلرجات األعماؿ

 سناق إدارة الموارد البشرية
الدور، التعريف،  التنميم، سلرجات 

 ادلوارد البشرية

 لحتوى إستراتنجنة الامل
اذلدؼ، سوؽ ادلنتج،  االسًتاتيجية 

 والتكتيكات
 

 لحتوى إدارة الموارد البشرية
تدفقات ادلوارد البشرية،  أنممة العمل،  أنممة 

 ادلكافآت، عبلقات ادلوظفُت
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يعكس ىذا النموذج ادلدخبلت، ة، و نتائج ماليكذلك إىل نتائج سلوكية ونتائج أداء و بدورىا  نتائج ادلوارد البشرية
عن غَته من النماذج، ىذا النموذج د سبيز ، وقدلخرجات اليت تؤدي يف النهاية إىل الفعالية التنميميةاواإلنتاجية، و 

أعلية  ، David Guest  أعطىوقد  ،أكد على دمج اسًتاتيجية ادلوارد البشرية مع اسًتاتيجية العمليف كونو 
ىو  ،الغرض العاـ من إدارة ادلوارد البشرية حيث أكد على أف ،للمواطنة التنميمية كمحرؾ قوي للفعالية التنميمية

دارة إل وتعريفاألفراد العاملُت يف ادلنممة، وذلك من خبلؿ ة قادرة على ربقيق النجاح من خبلؿ ضماف أف ادلنمم
الذين  فراداأل ، وىمادلوارد البشرية على أهنا هنج اسًتاتيجي ومتماسك إلدارة األصوؿ األكثر قيمة للمؤسسة

 1.والذين يساعلوف بشكل فردي ومجاعي يف ربقيق أىدافهافيها يعملوف 
ويتمثل ىذا النموذج يف أف مدير ادلوارد البشرية لديو  ىذا النموذج أفضل بكثَت من النماذج األخرى،ف إ

اسًتاتيجيات زلددة للبدء هبا، واليت تتطلب شلارسات معينة، وتشمل ىذه النتائج ادلكافآت، والسلوكيات واألداء 
على أف  David Guestجيدة، ويؤكد ظلوذج وغَتىا، وعندما يتم تنفيذىا ستؤدي إىل نتائج  واجلوانب ادلالية

السيما  النتائجكل ف، 16رقم كما ىو موضح يف الشكل  النموذجالتسلسل ادلنطقي للمكونات الستة اليت ػلتويها 
تعتمد على أداء ادلوظف، والذي بدوره ىو نتيجة لسلوكيات ادلوجهة ضلو العمل، وكذلك تعترب ، ادلاليةمنها النتائج 

وسياسات ادلوظف، وجودتو ومدى مرونتو، واليت بدورىا تتأثر دبمارسات  اللتزاـنتيجة  نية عبارة عالنتائج السلوك
شلارسات ادلوارد البشرية متوافقة مع اسًتاتيجيات ادلوارد البشرية اليت  فيها غلب أف تكوف، واليت ادلوارد البشرية

 .تتماشى دائًما مع االسًتاتيجيات التنميمية
لو ما يربره وذلك  ،متفوؽ على النماذج األخرى David Guestيف كوف ظلوذج  حثوفالباإف ما يراه  

كيف ؽلكن إلدارة أيضا  ويوضح النموذج ، وػلدد ادلدخبلت والنتائج ،لكونو يبُت بوضوح رلاؿ إدارة ادلوارد البشرية
حبيث ال ؽلكن ألي  ،ديناميكيات إدارة األفراد معقدة للغاية ، غَت أفادلوارد البشرية أف تساىم يف الفعالية التنميمية

  .2بشكل كامل حصرىامشلها و و بعُت االعتبار  أخذىا مجيعا، Guestظلوذج  دبا يف ذلك ظلوذج 
 
 
 
 

                                                             
1
 Pattanayak, Biswajeet, Human Resource Management, Phi Learning Private Limited, Delhi,India, 06 

Edition, 2020,P12 
2 K. Aswathappa, Op.Cit, p30 
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 The David Guest modelدافند غنست  نموذج :16رقم  الشكل

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Source   : Pattanayak, Biswajeet, Human Resource Management, PHI Learning private 
limited, Delhi,India, 06 edition, 2020,p12 

 

يتم فحص مناىج سلتلفة إلدارة األعماؿ يف سياؽ األىداؼ  David Guestظلوذج  يف إطار عمل
وسلوؾ ادلوظف واألداء والنتائج ادلالية طويلة األجل، من خبلؿ النمر يف تأثَتات العناصر األساسية من شلارسات 
 ادلوارد البشرية ادلتكاملة على األداء الفردي والتنميمي، حيث يرى الباحث صاحب النموذج أف إدارة ادلوارد

البشرية زبتلف اختبلفًا كبَتًا عن إدارة شؤوف ادلوظفُت، وذلك ألف إدارة شؤوف ادلوظفُت تسعى من خبلؿ سياساهتا 
لتكريس امتثاؿ األفراد وتنفيذىم للمهاـ ادلوكلة إليهم بالًتكيز على الكفاءة اإلدارية واألداء وتقليل التكلفة وينتج 

وارد البشرية إىل جعلهم يلتزموف بتأدية مهامهم وربقيق أىداؼ عن ذلك ثقة منخفضة، بينما تسعى إدارة ادل
سياسة إدارة ادلوارد البشرية من خبلؿ قوة عاملة قابلة للتكيف وربسُت األداء واالستفادة القصوى من اإلمكانات 

  إدارة الموارد البشريةاستراتنجنات 
HRM Strategies  

 

 لمارسات إدارة الموارد البشرية
 تتوظيف، تدريب، تقييم، تعويض، عبلقا

HRM Practices 
Hiring، Training،Appraisal، 
Compensation، Relations 

 نتائج إدارة الموارد البشرية
 ادلرونة ،جودة ،التزاـ 

HRM Outcomes  
Commitment، Quality 

Flexibility، 
 

 النتائج المالنة
 عائد االستثمار، رباحاأل

Financlal Outcomes 
Profits ROI 

 نتائج األدا  
 جودة  ،التعاوف ،إنتاجية :إيجابي

 دوراف العمل ،الغياب ،اطلفاض اإلنتاجية سيبي:
Performance Outcomes  
POSITIVE  : Productivity 

،Innovation،Quality 
NEGATIVE: Low productivity، 

Absenteeism، Turnover Employee، 
 

 النتائج السيوكنة
 ادلواطنة التنميمية، تعاوف، ربفيز

Behavloural Outcomes 
Motivation   ، Co-operation 
Organisalional citzenship 
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عن إدارة شؤوف البشرية وبذلك تنتج ثقة عالية بُت الفرد وادلنممة، وتمهر اختبلفات إدارة ادلوارد البشرية وسبيزىا 
وتسعى إىل التزاـ ادلوظفُت من خبلؿ إعطاء  ،االسًتاتيجيةادلوظفُت يف كوهنا تدمج ادلوارد البشرية يف اإلدارة 

  Guestاألولوية لبلستخداـ الكامل لؤلصوؿ البشرية لتحقيق أىداؼ صاحب العمل، وعلى ىذا األساس يرى
على ادلديرين وأصحاب القرار أف يتبنوا رلموعة شليزة أو  أنو للوصوؿ لنتيجة أداء فردي وتنميمي متفوؽ، غلب

حزمة من شلارسات ادلوارد البشرية بطريقة متماسكة مكونة من ستة مكونات كما ىو مبُت يف الشكل رقم    
 أعبله :
 اسًتاتيجية ادلوارد البشرية .1
 رلموعة من شلارسات إدارة ادلوارد البشرية  .2
  رلموعة من نتائج ادلوارد البشرية .3
 رلموعة من النتائج السلوكية .4
 رلموعة من نتائج األداء .5
 رلموعة من النتائج ادلالية .6

يقر النموذج بالروابط الوثيقة بُت اسًتاتيجية ادلوارد البشرية واسًتاتيجيات العمل العامة ادلتمثلة يف التمايز والًتكيز 
بشرية غلب أف ُتصمم حبيث تؤدي إىل ومع ذلك فإف الفرضية األساسية ىي أف شلارسات ادلوارد ال والتكلفة،

 ث ػػػرونة، ويشًتؾ الباحػػػػػودة العالية وادلػػػػيف التزاـ ادلوظف العايل، اجل ادلتمثلةوارد البشرية ػػػػػػرلموعة من نتائج ادل
David Guest ث يف ظلوذجو، مع الباحBeer Michael يف ظلوذجهم ادلسمى بنموذج وآخروف ، 

Harvard أف التزاـ ادلوظف ادلرتفع يف أداءه، ىو نتيجة مهمة للموارد البشرية، ومتصلة بأىداؼ ، حيث يروف
ادلنممة، ويربز ىذا االلتزاـ من خبلؿ ربط ادلوظفُت بادلنممة واحلصوؿ على النتائج السلوكية لزيادة اجلهد والتعاوف 

 تتعلق مباشرة جبودة السلع واخلدمات، تشَت اجلودة إىل مجيع جوانب سلوؾ ادلوظف اليت وادلواطنة التنميمية، حيث
وتتعلق ادلرونة دبدى تقّبل ادلوظفُت لبلبتكار والتغيَّت، ويمهر لنا من النموذج أنو يركز على االرتباط بُت شلارسات 

 ونة،ادلوارد البشرية واألداء، فقط عندما يتم ربقيق نتائج ادلوارد البشرية الثبلثة ادلتمثلة يف االلتزاـ واجلودة وادلر 
 .1وتكمن قوة النموذج يف أنو يرسم بوضوح رلاؿ إدارة ادلوارد البشرية ويصنف مدخبلهتا ونتائجها

يستند اإلطار ادلفاىيمي الذي اقًتحو النموذج، إىل االعتقاد بأف رلموعة من شلارسات إدارة ادلوارد البشرية 
، ويدعم ىذا النموذج االختبلفات ادلهمة يف ادلتماسكة ستؤدي إىل اجلودة يف األداء الفردي وأداء تنميمي عايل

                                                             
1 David Spicer, hugh lee, People Work & Organisations , palgrave Macmillan ,new york usa, 2013, p 232 
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إدارة ادلوارد البشرية وإدارة شؤوف ادلوظفُت ، واليت ذبعل من اسًتاتيجيات إدارة ادلوارد البشرية تتبٌت التميز واالبداع 
ريب والًتكيز على اجلودة وخفض التكلفة شلا ػلتم عليها االعتماد على جودة  األنشطة ادلتعلقة باألداء مثل التد

والتقييم واالختيار وادلكافأة وتصميم الوظائف وااللتزاـ وادلرونة واألمن الوظيفي الذي يؤدي إىل ادلزيد من اإلصلازات 
النوعية، ونتيجة لذلك  يتحسن األداء ويتحقق االبداع وتزيد اإلنتاجية، مع التقليل من المواىر السلبية كالغياب 

، وشكاوى وتضارب العمبلء، اضافة اىل ذلك ربقيق آثار مالية اغلابية، كالزيادة ادلتكرر لبلفراد، وىجرة اليد العاملة
 النموذج وآخروف أف من عيوب  Beardwellبشكل عاـ، وقد ذكر الباحث يف الرحبية والعائد على االستثمار

ىو فشلو يف إظهار االتساؽ والتوافق بُت سياسات إدارة ادلوارد البشرية مع األىداؼ التنميمية وىو ما يسمى 
 1 . بالتكامل الرأسي

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
1 Mostafa Ravand, Human Resource Professionalism:A Panacea for Public Organizations, a diagnostic 
approache to Third-World Countries, Author House, Bloomington USA, 2014, 115 
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة
 

، ومن أجل تقدمي لباحثني الذين خاضاا يف ادلاضاع زلل الدراسةالسابقة لدوهادات اجملمن تنا لغرض استفاد
حيث ، اليت تناولتوتعددت وتناعت الدراسات  والذي ،لإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية مناذج قاي وواضح

يقرب احلثيث دلا  البيبلياغرايف نافمن خالؿ حبث مجيع أصقاع العامل، خاض يف ىذا ادلاضاع كتاب وباحثاف من
كل مالو صلة االكادديية و االحباث  مجعنا مادة علمية سبثلت يف ،ويف حدود معارفنا ادلتااضعة الثالث سناات

مكتبات الكتب وادلقاالت الارقية ادلتااجدة يف اتيجية للماارد البشرية، وذل  من خالؿ االدارة االسرت دباضاع 
ومن ىذا  ،الرقمية من خالؿ االشرتاؾ يف ادلااقع وادلنصات العادلية الكتب وادلقاالت، و وادلكتبات اخلاصة اجلامعات
دراسات جاءت باللغة العربية، ودراسات كتبت باللغة إىل قسمناىا الدراسات السابقة، اخرتنا رلماعة من ادلنطلق 
 الدراسات باللغة العربية، أما عرض فادلطلب األوؿ تناوؿثالثة مطالب،   إىلوعليو قسم ادلبحث  األجنبية،

مناقشة الذي يتم فيو  جنبية، ويف األخ ر جاء ادلطلب الثالثالدراسات باللغة األعرض تناوؿ فقد  ثايندلطلب الا
، أدوات التحليلالدراسة و  زلاور، رلتمع وعينة الدراسة من حيث ، قارنتدوها بالدراسة احلاليةمو الدراسات السابقة 

 .النتائج ادلتاصل إليدوهاادلرجاة و  األىداؼ
 

 الدراسات السابقة باللغة العربية عرض :األول المطلب
 

والمتمثلة في أطروحة مقدمة لنيل  0201، والمنجزة سنة 1: بن ميري مصطفىطالبدراسة لل .1
، اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية ودورىا في تحسين أداء العاملين بعنوان: شهادة دكتوراه الطور الثالث

 .دراسة حالة مؤسسة صيدال فرع أنتيبيوتيكال بالمدية
من خالؿ  ربسني أداء العاملنياإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية ودورىا يف بتناوؿ ماضاع  قاـ الباحث

 اليتاشتملت على زلاور الدراسة استبانة زبص عماؿ مؤسسة صيداؿ فرع أنتيبياتيكاؿ بادلدية،  146ربليل 
 ىدفت إىل:

                                                             
دراسة حالة مؤسسة صيدال فرع أنتيبيوتيكال –اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية ودورىا في تحسين أداء العاملين ، بن م ري مصطفى 1

ػ  فارس أطروحة مقدمة لنيل شدوهادة دكتاراه الطار الثالث، كلية العلـا االقتصادية والتجارية وعلـا التسي ر قسم علػػـا التسي ر جامػػػػػػعة حي ،بالمدية
 .2021ػديػػػة،بادلػ
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  وصف كل ما يتعلق باإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية وأداء العاملني وربليل طبيعة العالقة بني
مارسات االسرتاتيجية إلدارة ادلاارد البشرية على أداء العاملني يف مؤسسة صيداؿ فرع ثر ادلأالتعرؼ على ، و ادلتغ رين

 .أنتيبياتيكاؿ بادلدية
  التأكيد عل أمهية اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية وضرورة تبين التاجو االسرتاتيج  يف تنميتدوها

ة ومستايات الرتابط بني اإلدارة واالسرتاتيجية العامة شرح العالق، و باعتبارىا أحد الركائز األساسية لتحقيق التميز
 للمؤسسة.

اسرتاتيجية االختيار والتعيني داخل ادلؤسسة ال ى  أف  إليدوها الدراسةوكاف من بني النتائج اليت تاصلت 
قى اسرتاتيجية التدريب يف ادلؤسسة زلل الدراسة ال تر ، و تعتمد على القااعد ادلعماؿ هبا يف ادلؤسسات الرائدة

ال تعتمد ، وكذل  للمستاى ادلطلاب فالتدريب غ ر مستمر وغ ر متاافق مع احتياجات العماؿ يف مسارىم ادلدوهين
   ادلؤسسة انتدوهاج اسرتاتيجية تعلم تنظيم  واضحة ومتااصلة، فالتعلم مرتبط بدخاؿ تكنالاجيا جديدة فقط.

بعنوان:  والمتمثلة في مقال 0201، والمنجزة سنة 1فوزي ثابتو  : أبو زيد حمادةباحثينللدراسة  .0
أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية االستراتيجية على البراعة التنظيمية واألداء االبتكاري في ظل توسط 

 .دور الثقافة التنظيمية
The Impact Of Strategic Human Resource Management Practices On 

Organizational Ambidexterity And Innovative Performance In The Light Of The 
Role Of Organizational Culture    .  

أثر شلارسات إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية على الرباعة التنظيمية واألداء إىل معرفة الباحثني ىدؼ 
 ،مصر دولة يفتزاوؿ نشاطدوها الفنادؽ اليت دراسة ، من خالؿ االبتكاري يف ظل تاسط دور الثقافة التنظيمية

، 4و 5مديري إدارة ادلاارد البشرية يف حالة الفنادؽ ، من خالؿ فندقا 63ومشلت  ،دبحافظيت القاىرة واجليزة  صلـا

 ، وىدفت إىل :صلـا 3لس اإلدارة يف حالة الفنادؽ ذات ارل ؤساءور 
 ،نظم األجار، تقييم  ربديد أثر شلارسات إدارة ادلاارد البشرية وادلتمثلة يف )االختيار الدقيق، التدريب

 األداء، ونظم مشاركة العاملني( على ربسني مقامات الرباعة التنظيمية واألداء االبتكاري.
  ربديد مدى تأث ر مقامات الثقافة التنظيمية الداعمة للرباعة واليت تتمثل يف )الرؤية ادلشرتكة، والتناع

 التنظيم (كمتغ ر وسيط

                                                             
، أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية االستراتيجية على البراعة التنظيمية واألداء االبتكاري في ظل توسط دور أبا زيد محادة، فازي ثابت 1

 .2021، مصر،01العدد  12اجمللد ، باإلمساعيليةكلية التجارة   -اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية جامعة قناة السايس ، الثقافة التنظيمية
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إجيابية بني شلارسات إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية والرباعة وجاد عالقة عن نتائج الدراسة  سفرتأ
أمهية بناء نظم أداء عالية اعتمادا على ادلمارسات االسرتاتيجية ، حيث برزت .%72التنظيمية بقيمة بلغت 

 .يف دولة مصر إلدارة ادلاارد البشرية بصناعة الفندقة
 مقالفي والمتمثلة  0201والمنجزة سنة  ،1ازمحجلة سعيدة حو  بوثينة عطايلية للباحثين:دراسة  .3

مؤسسة  دراسة حالة -أثر الممارسات االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية على األداء المؤسسي  بعنوان:
 -سيدار الحجار بوالية عنابة

The impact of strategic human resource management practices on 
institutional performance - a case study of the sider El-Hadjar Foundation in the 
state of Annaba.  

، من اارد البشرية على األداء ادلؤسس أثر ادلمارسات االسرتاتيجية إلدارة ادلحاوؿ الباحثني التعرؼ على 
 ، مؤسسة سيدار احلجار بعنابة من ماظف بقسم ادلاارد البشرية 45عينة عشاائية متكانة من  دراسة تناوؿخالؿ 
 :ىدفت إىلحيث 
 واقع كل من ادلمارسات االسرتاتيجية إلدارة ادلاارد البشرية واألداء ادلؤسس  يف مؤسسة سيدار  معرفة

 .احلجار باالية عنابة
  التعرؼ على أثر ادلمارسات االسرتاتيجية إلدارة ادلاارد البشرية على األداء ادلؤسس  يف مؤسسة سيدار

تقدمي بعض االقرتاحات اليت تساىم يف تفعيل ادلمارسات االسرتاتيجية إلدارة ادلاارد البشرية ، و احلجار باالية عنابة
 تعمل على ربسني األداء ادلؤسس  يف مؤسسة سيدار احلجار باالية عنابة. اليت

ادلاارد البشرية على  إىل وجاد أثر ذو داللة إحصائية للممارسات االسرتاتيجية إلدارة الدراسة خلصتوقد 
ادلؤسسات إعطاء ادلزيد من االىتماـ للماارد البشرية   تحتم علىي، و األداء ادلؤسس  بادلؤسسة زلل الدراسة

وضع آليات تسمح بتاصيل اسرتاتيجية ادلؤسسة إىل  ، مع لبلاغ مستايات أداء جيدة للميزة التنافسية كمصدر
   األىداؼ ادلرجاة يف الاقت احملدد.كافة ادلاظفني دلسامهتدوهم يف تنفيذىا وبلاغ 

بعنوان:  والمتمثلة في مقال 0201، والمنجزة سنة 1أکثم الصرايرةو : ىند موسى باحثينللدراسة  .4
استراتيجية إدارة الموارد البشرية وأثرىا في رفع مستوى اإلنتاجية في المنظمات الصناعية: دراسة حالة 

 .األردن .(LGمجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللکترونية ) شرکة
                                                             

1  ، دراسة حالة، مؤسسة سيدار  -أثر الممارسات االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية على األداء المؤسسي باثينة عطايلية ،حجلة سعيدة حاـز
 .2021، اجلزائر، 02العدد  04اجمللد  رللة دراسات يف االقتصاد وإدارة األعماؿ، الحجار بوالية عنابة
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اسرتاتيجية إدارة ادلاارد البشرية وأثرىا يف رفع مستاى اإلنتاجية يف  التطرؽ إىل ماضاع الدراسةاستدوهدفت 
واإللکرتونية العاملني بشرکة رلمع الشرؽ األوسط للصناعات اذلندسية ، وذل  من خالؿ ادلنظمات الصناعية

(LG) حيث ىدفت إىل:األردف ، 
 لتعرؼ على أثر اسرتاتيجية إدارة ادلاارد البشرية )التخطيط، االختيار والتعيني، التدريب والتطاير، ا

 التحفيز( على رفع مستاى اإلنتاجية
 ع الشرؽ لتعرؼ على مدى تأث ر اسرتاتيجية إدارة ادلاارد البشرية يف رفع مستاى اإلنتاجية يف شركة رلما

 .األوسط للصناعات
 لتعرؼ على مدى ربقيق ارتفاع مستاى اإلنتاجية على مستاى ادلؤسسات الصناعية األخرىا. 

ياجد عالقة بني اسرتاتيجية إدارة ادلاارد البشرية ومستاى اإلنتاجية يف شرکة وقد خلصت الدراسة إىل أنو 
ضرورة العمل واحملافظة على اسرتاتيجيات ادلاارد البشرية ادلتبعة يف ، وأوصت برلمع الشرؽ األوسط للصناعات

شرکة رلمع الشرؽ األوسط للصناعات وتطايرىا دلا ذلا من أثر کب ر على اإلنتاجية، من خالؿ اسرتاتيجية زبطيط 
 .على اإلنتاجيةادلاارد البشرية، والتدريب والتطاير واالختيار والتعيني ادلتبعة بالشرکة دلا ذلا من أثر کب ر 

والمتمثلة في مقال  0202، والمنجزة سنة 2العيداني الياسو  تيشوداد كريمةللباحثين: دراسة  .5
دارسة تطبيقية لمجمع ،  اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية كمدخل لتنمية أرس المال البشري بعنوان:

 .أنتيبيوتيكا المدية صيدال فرع
Strategic Human Resource Management As An Entrance To Develop 

Human Capital, Empirical Study Saidal Complex –Antibiotic Branch Of Medea 

، اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية كمدخل لتنمية أرس ادلاؿ البشري يف تناوؿ ماضاع سبثلت الدراسة
إطار من رلماع اإلطارات يف رلمع صيداؿ فرع أنتيبياتيكا  60 مكانة منة عشاائية اختيار عينوذل  عن طريق 

  ىدفت الدراسة إىل:، و 158ادلدية، البالغ عددىم 
 العالقة بني مفدوهام  اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية ورأس ادلاؿ البشري بأبعاده األربعة  إبراز

 (االستقطاب، الصناعة، التنشيط، احملافظة(
                                                                                                                                                                                              

استراتيجية إدارة الموارد البشرية وأثرىا في رفع مستوى اإلنتاجية في المنظمات الصناعية: دراسة حالة شرکة  ىند ماسى، أکثم الصرايرة، 1
ادلملکة ، 1 ددع، ال41 لداجمل ،اجمللة العربية لإلدارة، جامعة البلقاء التطبيقية ،(LGمجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللکترونية )

 .2021 ،األردنية اذلامشية
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية كمدخل لتنمية أرس المال البشري دارسة تطبيقية لمجمع صيدال فرع لياس، إتيشاداد كردية، العيداين  2

 .2020 ، ، تيسمسيلت3العدد ، 11 اجمللد ،رللة االقتصاد والتنمية البشرية، تيسمسيلت، أنتيبيوتيكا المدية
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 رأس ادلاؿ افظة ، واحملتنشيط ،دراسة مدى تأث ر اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية على استقطاب
 .البشري

أنو ىناؾ عالقة ارتباط ماجب ذو داللة إحصائية بني إليدوها الدراسة  تاصلتوكاف من بني النتائج اليت 
ضرورة االىتماـ بعملية استقطاب رأس البشري، وأوصت باإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية و صناعة رأس ادلاؿ 
 .ادلاؿ البشري و استعماؿ االسرتاتيجيات ادلناسبة لذل 

والمتمثلة في مقال  0202، والمنجزة سنة 1سامر سومية وسماعيل عيسىدراسة للباحثين:  .6
على جودة الخدمات  تقييم واقع تطبيق استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في الفنادق وأثرىا  بعنوان:

 دراسة ميدانية لعينة من عمال فندق األربع نجوم مالس بتيسمسيلت
Evaluating The Reality Of The Application Of Human Resources 

Management Strategies In Hotels And Their Impact On The Quality Of Services 
« A Field Study Of A Sample Of Workers From The Four-Star Hotel Mellasse 

تقييم واقع تطبيق اسرتاتيجيات إدارة ادلاارد البشرية يف الفنادؽ وأثرىا على جادة ىدفت الدراسة إىل 
 ىدفت إىل :و  عينة من عماؿ فندؽ األربع صلـا مالس بتيسمسيلتلدراسة ميدانية  ناوؿ، عن طريق تاخلدمات
   دور اسرتاتيجية إدارة ادلاارد البشرية يف ربسني جادة اخلدمات الفندقيةمعرفة. 
  تقييم اسرتاتيجية إدارة ادلاارد البشرية من وجدوهة نظر عماؿ فندؽ مالس بتيسمسيلت، من حيث ثالث

تقييم و بشرية، متغ رات ى : اسرتاتيجية احلصاؿ على ادلاارد البشرية، تنمية ادلاارد البشرية ، احملافظة على ادلاارد ال
 جادة اخلدمات الفندقية ادلقدمة من طرؼ عماؿ فندؽ األربع صلـا مالس بتيسمسيلت.

 وجاد عالقة وتأث ر قاي بني اسرتاتيجية إدارة ادلااردى   الدراسة ليدوهاإوكاف من بني النتائج اليت تاصلت 
الفعل  واحلقيق  السرتاتيجية إدارة ادلاارد ضرورة االستمرار يف التطبيق البشرية وجادة اخلدمات الفندقية، وأوصت ب

 .البشرية ، باعتبارىا سياسة فعالة وىادفة على ادلدى الطايل
 

                                                             
تقييم واقع تطبيق استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في الفنادق وأثرىا على جودة الخدمات " دراسة ميدانية مساعيل عيسى،  سامر سامية، 1

 .  2020،  اجلزائر، ، تيسمسيلت11، العدد 3، اجمللد رللة االقتصاد اجلديد ،لعينة من عمال فندق، األربع نجوم مالس
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والمتمثلة في مقال  0202، والمنجزة سنة 1يوسف بومدينو  فالق رضواندراسة للباحثين:  .7
العمومية دراسة حالة مديرية دور اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في تحسين أداء المنظمات  بعنوان:

 .الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي الجزائرية
The Role Of Strategic Human Resources Management In Improve The 

Performance Of Organizations Public Case Study Algeria Directorate Human 

Resources At Ministry Of Higher Education. 
، دور اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية يف ربسني أداء ادلنظمات العماميةىدؼ الباحثني إىل معرفة 

 العاملني دبديرية ادلاارد البشرية يف وزارة التعليم العايل اجلزائرية،فردا من  30انة من كعينة مالدراسة مشلت  حيث
 ىدفت الدراسة إىل :وقد 

 فاىيم النظرية ادلتعلقة باإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشريةتقدمي إطار نظري يتناوؿ ادل. 
 تبيني دور اإلدارة ، و دراسة واقع اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية يف ادلؤسسات العمامية اجلزائرية

 .االسرتاتيجية للماارد البشرية يف ربسني األداء ادلؤسس 
دورا فعاال يف تلعب اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية أف  الدراسة ليدوهاإمن بني النتائج اليت تاصلت وكاف 

عالقة بني  ، وكذل  االشارة إىل وجادربسني األداء، باعتبارىا وسيلة لقيادة ادلؤسسة والس ر هبا ضلا أىدافدوها
  مراحل اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية واألداء ادلؤسس  الاظيفية.

واقع تطبيق والمتمثلة في مقال بعنوان:  0202، والمنجزة سنة 2طهار ناصر: للباحثدراسة  .8
دراسة حالة مؤسسة االسمنت  -متطلبات االدارة االستراتيجية للموارد البشرية بمنظمات األعمال الجزائرية

 . ECDE ومشتقاتو بالشلف
للماارد البشرية دبنظمات واقع تطبيق متطلبات االدارة االسرتاتيجية استدوهدؼ الطالب يف مقالو معرفة 

مجيع مستخدم  ادلستاى اإلداري من بني  مفردة 97عينة الدراسة اليت قدرت بػػ ، من خالؿ  األعماؿ اجلزائرية
 :ادلتمثلة يفالدراسة ربقيق أىداؼ ، وىذا بغرض دبؤسسة اإلمسنت ومشتقاتو بالشلف

                                                             
دور اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في تحسين أداء المنظمات العمومية دراسة حالة مديرية الموارد فالؽ رضااف، ياسف بامدين،  1

 .2020، 02العدد ، 14اجمللد ، وإدارية رللة أحباث اقتصادية، البشرية بوزارة التعليم العالي الجزائرية
سمنت دراسة حالة مؤسسة اإل -دارة االستراتيجية للموارد البشرية بمنظمات األعمال الجزائريةواقع تطبيق متطلبات اإلطدوهار ناصر،  2

 .2020 ،7العدد  ،1، اجمللد رللة البحاث االقتصادية وادلالية، Ecdeومشتقاتو بالشلف 
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  للماارد البشرية دبنظمات األعماؿ اجلزائرية عماماالتعرؼ على واقع تطبيق متطلبات اإلدارة االسرتاتيجية ،
 خصاصا." ECDE" ومؤسسة اإلمسنت ومشقاتو بالشلف

 .تسليط الضاء على أمهية تبين منظمات األعماؿ اجلزائرية لفلسفة اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية 
االدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية تطبيق متطلبات أف  إليدوها الدراسةوكاف من بني النتائج اليت تاصلت 

ينبغ  على مؤسسة اإلمسنت مشتقاتو بالشلف يتم بدرجة متاسطة، وأوصت الدراسة بأنو دبؤسسة االمسنت و 
ومشتقاتو بالشلف أف تعتمد التاجو االسرتاتيج  يف إدارة مااردىا البشرية من خالؿ إتاحة الفرصة إلدارة ادلاارد 

 اغة، تنفيذ، الرقابة والتاجيو لالسرتاتيجية العامة للمؤسسة.البشرية ادلسامهة يف صي
 بعنوان: والمتمثلة في مقال 0202، والمنجزة سنة 1: لينا محمد نصر بشاراتباحثةللدراسة  .9

 تصور مقترح لتفعيل دور إدارة الموارد البشرية االستراتيجية في تعزيز رؤية ورسالة الجامعات األردنية
تصار مقرتح لتفعيل دور إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية يف تعزيز رؤية ىدفت الباحثة يف مقاذلا إىل إعطاء 

القادة األكاددييني واإلداريني يف اجلامعات األردنية احلكامية )اجلامعة تناولت الدراسة  ، حيثورسالة اجلامعات
لعلـا والتكنالاجيا األردنية، وجامعة آؿ البيت، واجلامعة األردنية، وجامعة ال رماؾ، وجامعة مؤتة، وجامعة ا

اذلامشية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة احلسني بن طالؿ، واجلامعة األردنية األدلانية، وجامعة الطفيلة التقنية( 
تيجية يف ىدفت الدراسة إىل الكشف عن دور إدارة ادلاارد البشرية االسرتا، حيث 2017/ 2016للعاـ اجلامع  

تفعيل رؤية اجلامعات األردنية احلكامية من وجدوهة نظر القادة األكاددييني واإلداريني، وتقدمي تصار مقرتح لتفعيل 
 .ىذا الدور

 دعاة مديري اإلدارة االسرتاتيجية يف اجلامعات األردنية احلكامية لاضع برامجوقد خلصت الدراسة إىل 
إعادة ، واحلث على البشرَّية دبا حيقق أىداؼ ورؤى اجلامعات احلالية وادلستقبليةتدريبية وتأىيلية إلدارة ادلاارد 

ىيكلة ادلاارد البشرية يف اجلامعات األردنية احلكامية دبا حيقق أىداؼ التخطيط االسرتاتيج  واخلطط ادلاضاعة 
سرتاتيجية يف ربقيق ادليزة إجراء مزيد من الدراسات والبحاث حاؿ دور اإلدارة اال، و على ادلدى القص ر والطايل

 .التنافسية للجامعات األردنية احلكامية
بعنوان:  والمتمثلة في مقال 0219، والمنجزة سنة 1: مشهور بـن ناصر العمريباحثللدراسة  .12

 .التوافق االستراتيجي للموارد البشرية تقديم بدائل لتحسيـن األداء التنظيمـي في األجهزة الحكومية

                                                             
 Journal of، تعزيز رؤية ورسالة الجامعات األردنيةتصور مقترح لتفعيل دور إدارة الموارد البشرية االستراتيجية في نصر بشارات،  لينا زلمد، 1

Educational and Psychology Sciences Islamic University of Gaza  ،vol 28, no 2 ,2020. 



اإلطار النظري للدراسةالفصل األول                                                                          
 

114 
 

بدائل لتحسيػن األداء كبديل من الالتاافق االسرتاتيج  للماارد البشرية  ىدؼ ادلقاؿ إىل زلاولة تقدمي مفدوهـا 
ادلاظفني فػ  األجدوهزة احلكاميػة دبدينػة الريػاض بادلملكة الدراسة باستدوهدؼ  ، فقدالتنظيمػ  يف األجدوهزة احلكامية

، وقد واذليئػات وادلؤسسات العامػة مػع اسػتبعاد األجدوهزة العسػكرية مجيػع الػازارات تشػمل، حيث العربية السعادية
 ىدفت الدراسة إىل:

 .إظدوهار أمهيػة التاافػق االسرتاتيج  الداخلػ  واخلارجػ  للمػاارد البشػرية 
   التعرؼ على تأثيػر األبعاد الداخلية واخلارجية للتاافق االسرتاتيج  للماارد البشرية على األداء التنظيمػ

 لألجدوهزة احلكامية.
  التعرؼ على تأثيػر التاافق الرأسػ  بيػن اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسػة العامة واستػراتيجية ادلاارد البشػرية

 .على األداء التنظيمػػ 
ق تاصلػت الدراسػة إلػى أنػو إذا كاف ىنػاؾ تطابػق بيػن استػػراتيجية ادلاارد البشػرية واستػػراتيجية ادلنظمة، وتاافػ

بيػػن دور ادلاارد البشػرية ومكانتدوهػا عنػد اإلدارة العليػا، وتاافػق بيػن وظيفة ادلاارد البشػرية والاظائف الرئيسػة األخرى 
بينػت نتائػج  الدراسػة أف ىنػاؾ تأثيػرا  للتكامػل والتاافػق ، يف ادلنظمة، فسػاؼ ينعكس ذل  على األداء التنظيمػ 

 ػرية وبقيػة وظائػف ادلنظمة األخرى على ربسني األداء التنظيمػ  لألجدوهزة احلكاميػة.بيػن وظائػف ادلاارد البش
والمتمثلة في رسالة لنيل درجة  0218، والمنجزة سنة  2: سعيد سمير أبو جليدةطالبللدراسة  .11

 الماجستير بعنوان: أثر استراتيجيات أدارة الموارد البشرية على أداء العاملين في شركات االتصاالت الليبية
The Impact Of Human Resource Management Strategies On The 

Performance Of Employees In The Libyan Telecommunication Companies 

، وذل  من أثر اسرتاتيجيات أدارة ادلاارد البشرية على أداء العاملنيإىل معرفة الطالب يف رسالتو  ىدؼ
، من خالؿ ربليل الدراسة العاملني يف اإلدارة العليا وادلتاسطة يف شركات االتصاالت الليبيةىذه يف  وناولخالؿ ت
 ، وىدفت الدراسة إىل:صاحلة للتحليل ةسرتدماستبانة  330
  التعرؼ على مستاى تطبيق اسرتاتيجيات إدارة ادلاارد البشرية بأبعادىا) االستقطاب، التعيني، التدريب

 .والتطاير، التحفيز، تقييم األداء( يف شركات االتصاالت الليبية

                                                                                                                                                                                              
العربية  رللة، التوافق االستراتيجي للموارد البشرية تقديم بدائل لتحسيـن األداء التنظيمـي في األجهزة الحكوميةمشدوهار بػن ناصر العمري،  1

 .2019، 2، العدد 39 لداجمل ،لإلدارة ادلملكة العربية السعادية
، رسالة لنيل درجة ادلاجست ر أثر استراتيجيات أدارة الموارد البشرية على أداء العاملين في شركات االتصاالت الليبيةسعيد مس ر أبا جليدة،  2

 .2018، ابيلي، كلية األعماؿ جامعة الشرؽ األوسط  ،دارة األعماؿإقسم 
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  التعرؼ على مستاى أداء العاملني يف شركات االتصاالت الليبية، وربديد اجلاانب اإلجيابية والسلبية
 .ربليل أثر اسرتاتيجيات إدارة ادلاارد البشرية على أداء العاملني يف شركات االتصاالت الليبية، و ألدائدوهم

وقد خلصت الدراسة إىل أف شركات االتصاالت الليبية، تسعى للحصاؿ على أفضل ما ىا متافر يف 
ة لديدوها، مع تبني اىتمامدوها ساؽ العمل اللييب من كاادر بشرية، من خالؿ اسرتاتيجية االستقطاب والتعيني ادلعتمد

العايل باسرتاتيجية التدريب والتطاير، وأوصت باالىتماـ العايل بإجراء تقييم دوري ألداء العاملني لتحديد النقاط 
اإلجيابية والسلبية يف ادائدوهم، والعمل على ربفيزىم بشكل مستمر، وضرورة اعتماد نظاـ حاافز متكامل ومتكافئ 

 .ية وادلعنايةيشمل على احلاافز ادلاد

 والمتمثلة في مقال 0217، والمنجزة سنة 1: ياسر السيد علي محمد شحاتةباحثللدراسة  .10
بعنوان: الممارسات االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية وتأثيرىا على االلتزام التنظيمي للمؤسسات 

 .بالتطبيق على كليات اإلدارة والتكنولوجيا بالجامعات الخاصة في مصر
Strategic Practices Of Human Resources Management And Their Impact 

On The Institutions Organizational Commitment By Applying To Management 
And Technology Colleges In Private Universities In Egypt. 

إلدارة ادلاارد البشرية وتأث رىا على االلتزاـ  ادلمارسات االسرتاتيجيةقاـ الباحث يف مقالو بتسليط الضاء على 
ؼ أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة يف كليات اإلدارة ااستدوهد، وذل  من خالؿ التنظيم  للمؤسسات

جامعات 7جامعات ) 9مت اختيار عينة مكانة من حيث  والتكنالاجيا داخل بعض اجلامعات اخلاصة يف مصر،
 جامعة دبحافظة اإلسكندرية(، وقد استدوهدؼ ىذا البحث: 2دبحافظة القاىرة الكربى و

  التعرؼ على تأث ر ادلمارسات االسرتاتيجية إلدارة ادلاارد البشرية على االلتزاـ التنظيم  للمؤسسات
 بالتطبيق على كليات اإلدارة والتكنالاجيا اخلاصة يف مصر.

وجد فروؽ معناية بني إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة للممارسات  وقد خلصت الدراسة إىل
، ووجاد عالقة تأث ر معناية للممارسات االسرتاتيجية الددياغرافيةاالسرتاتيجية إلدارة دلاارد البشرية طبقا للمتغ رات 

  بشكل جزئ  فيما يتعلق بكل من إلدارة ادلاارد البشرية على أبعاد االلتزاـ التنظيم  باجلامعات اخلاصة، وذل
)اسرتاتيجية االستقطاب واالختيار، واسرتاتيجية التدريب والتطاير، واسرتاتيجية تقييم األداء( ورفضو فيما يتعلق 

                                                             
الممارسات االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية وتأثيرىا على االلتزام التنظيمي للمؤسسات بالتطبيق على  ياسر السيد عل ، زلمد شحاتة،  1

 .2017،مصر، 2العدد  ،جامعة اإلسكندرية، رللة كلية التجارة للبحاث العلمية ،كليات اإلدارة والتكنولوجيا بالجامعات الخاصة في مصر
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أوصت الدراسة بتعديل نظم التعايضات دبا يتالءـ مع تاقعات أعضاء ىيئة  باسرتاتيجية التعايضات وادلنافع،
 نة يف اجلامعات اخلاصة يف مصر.التدريس واذليئة ادلعاو 

والمتمثلة في مقال  0217، والمنجزة سنة 1نوري منيرو معمر قوادري فضيلة دراسة للباحثين:  .13
دراسة -نموذج مقترح ألثر تطبيق اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في إحداث التغيير التنظيمي  بعنوان:

 .الجزائرتطبيقية على عينة من مدراء مؤسسة اتصاالت 
، ألثر تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية يف إحداث التغي ر التنظيم  امقرتح امناذجقدـ الباحثني 

 ىدفت إىل :، و مديرا دبؤسسة اتصاالت اجلزائر 60عينة من ادلدراء بلغت  على  تدوهماسبت دراس حيث
  التغي ر التنظيم  دبؤسسة اتصاالت اجلزائرقياس أثر اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية يف إحداث. 
 البشرية وإدارة التغ ري التنظيم  على مستاى مؤسسة اختبار االرتباط بني اإلدارة االسرتاتيجية للماارد 

 .اتصاالت اجلزائر
 التنظيم  يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر. رالتغي قياس أثر اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية على إدارة  
وجاد عالقة ارتباط قاية بني اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية وإدارة  بتت نتائج التحليل اإلحصائ أث

د عالقة تأث ر لإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية يف ا وج، وكذل  التغي ر التنظيم  دبؤسسة اتصاالت اجلزائر
ضرورة تطبيق ادلدراء ، وأوصت الدراسة بنظر ادلدراءإحداث التغي ر التنظيم  دبؤسسة اتصاالت اجلزائر من وجدوهة 

   لإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر. 
طروحة مقدمة لنيل شهادة أوالمتمثلة في  0216، والمنجزة سنة 2تبرورت عالل: طالبدراسة لل .14
للموارد البشرية ودورىا في تطوير الميزة التنافسية مقومات تفعيل اإلدارة االستراتيجية بعنوان:  علومدكتوراه 

      .الكفاءات دراسة حالة مؤسسو موبيليس الجزائريةو  مدخل الموارد، المعرفة
مقامات تفعيل اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية ودورىا يف تطاير ادليزة التنافسية تناولت األطروحة 

مجيع اطارات مديرية ادلاارد البشرية ومديرية التكاين دلؤسسة  تاستدوهدف ، حيثمدخل ادلاارد، ادلعرفة الكفاءات
ىدفت ، حيث اطار مازع على كافة ادلستايات االدارية ومجيع التخصصات 95عددىم  مابيليس اجلزائرية، البالغ

 :إىل
                                                             

دراسة تطبيقية -نموذج مقترح ألثر تطبيق اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في إحداث التغيير التنظيمي فضيلة ناري من ر،  معمر قاادري، 1
 .2017، 17العدد  ،أكادديية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، رللة على عينة من مدراء مؤسسة اتصاالت الجزائر

مقومات تفعيل اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية ودورىا في تطوير الميزة التنافسية مدخل الموارد، المعرفة الكفاءات عالؿ،  تربورت 2
 2016، ، دكتاراه علـا كلية العلـا االقتصادية والتجارية وعلـا التسي ر قسم علػػـا التسي ر جامػػػػػػعة اجلزائر دراسة حالة مؤسسو موبيليس الجزائرية
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 تطاير  البحث عن مقامات تفعيل اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية وكيف ديكن أف تؤثر يف ةزلاول
 .ادليزة التنافسية من خالؿ ادلداخل: ادلاارد، ادلعرفة والكفاءات

  التعمق يف معرفو مفدوهـا اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية و ادليزة التنافسية والعالقة بيندوهما وواقعدوهما يف
 .مؤسسة مابيليس اجلزائرية

عايل دلمارسات اإلدارة االسرتاتيجية للماارد وجاد ادراؾ  إليدوها الدراسةوكاف من بني النتائج اليت تاصلت 
ثر لإلدارة االسرتاتيجية ، مع وجاد أالبشرية بأبعادىا ادلختلفة، ووجاد ادراؾ عايل للميزة التنافسية بأبعادىا ادلختلفة

 .ئريةللماارد البشرية بعناصرىا ادلختلفة يف ربقيق ادليزة التنافسية بأبعادىا ادلختلفة يف مؤسسة مابيليس اجلزا
رسالة لنيل درجة الماجستير والمتمثلة في  0216، والمنجزة سنة 1شفاء كرو: طالبةللدراسة  .15

تطبيق عملي  دراسة اثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الحديثة على أداء العاملين في المنظماتبعنوان: 
 .على شركة جود

The Impact Of Human Resource Management Practices On The Employees 
Performance   Applied Study On Jude Company, Syria. 

، وذل  ثر شلارسات إدارة ادلاارد البشرية احلديثة على أداء العاملني يف ادلنظماتمعرفة أإىل  الرسالةىدفت 
استدوهداؼ قطاع الشركات يف ساريا، وقد مت اختيار شركة جاد كااحدة من أكرب  ميدانية دراسةمن خالؿ 

 :إىل ىدفت ىذه الدراسة ، وفردا 70عينة مؤلفة من حيث تناولت  الشركات السارية يف زلافظة الالذقية
 لبحث يف ادلمارسات احلديثة إلدارة ادلاارد البشرية وأثرىا على أداء العاملني يف شركة جادا. 
 تاضيح أمهية ىذه ادلمارسات يف تعزيز ورفع أداء العاملني. 
 لفت االنتباه إىل أمهية أداء العاملني يف ادلنظمة وأدائدوها. 

، وخلصت الدراسة إىل أف األداء الاظيف  للعاملني يتأثر إىل حد كب ر دبمارسات إدارة ادلاارد البشرية احلديثة
، وقد اقرتحت يليدوها مشاركة العاملني يف ازباذ القرار وتقييم األداءاألثر األكرب لتحليل وتصميم الاظائف وكاف 

وتطاير  ،وإتاحة الفرصة ذلم يف اختيار الربامج التدريبية ادلناسبة ،القياـ بتدريب داخل  وخارج  للعاملنيالدراسة 
رارات واالقرتاحات ووضع وإتباع سياسة الباب ادلفتاح إلتاحة الفرصة للعاملني يف ادلشاركة يف الق ،معاي ر التقييم

 وتؤدي إىل تطارىا وازدىارىا. ،السياسات واالسرتاتيجيات اليت ترفع من أداء ادلؤسسة بشكل عاـ

                                                             
رسالة لنيل ، ثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الحديثة على أداء العاملين في المنظمات تطبيق عملي على شركة جودأدراسة شفاء كرو،  1

 .2016، درجة ادلاجست ر، اجلامعة االفرتاضية السارية



اإلطار النظري للدراسةالفصل األول                                                                          
 

118 
 

مقدمة لنيل شهادة  طروحةأوالمتمثلة في  0215، والمنجزة سنة 1: مانع سبرينـةلطالبةدراسة ل .16
للموارد البشرية في إحداث التغيير التنظيمي بعنوان: نموذج مقترح ألثر تطبيق اإلدارة االستراتيجية  دكتوراه

 دراسة تطبيقية على عينة من مدراء مؤسسة اتصاالت الجزائر. -
مناذج مقرتح ألثر تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية يف إحداث قامت الطالبة يف أطروحتدوها بتقدمي 

بسكرة، عباس  وادلاظفني اإلداريني باجلامعات: زلمد خيضرمشل رلتمع الدراسة األساتذة ، حيث التغي ر التنظيم 
ماظفا  1319و ،أستاذا 2357مفردة مندوها  3676لغرور خنشلة والعريب بن مدوهيدي أـ البااق ، البػػالغ عددىم 

 ، وىدفت الدراسة إىل:         إداريا
 تربديد أثر اسرتاتيجية تنمية ادلاارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعا 
  التأكيد على أمهية ادلاارد البشرية وضرورة التاجو االسرتاتيج  يف تنميتدوها باجلامعات، باعتبارىا أحد الركائز

 . األساسية لتحقيق التميز الذي يشكل مطلبا أساسيا للرق  باجلامعة واجملتمع
لة إحصائية بني وجاد عالقة ارتباط قاية ذات دال ى  إليدوها الدراسةوكاف من بني النتائج اليت تاصلت 

اإلداري وتطاير ادلسار و  اسرتاتيجية تنمية ادلاارد البشرية )اسرتاتيجية التدريب، التعلم التنظيم ، التطاير التنظيم 
   الاظيف  واسرتاتيجية اإلبداع الاظيف ( وأداء ادلاارد البشرية يف اجلامعات زلل الدراسة؛

 
األجنبية ات: الدراسات السابقة باللغالثاني المطلب  

 

، Rokaya Albdareen 2  و  Mohamad Noor Al-Jedaiah  للباحثين:دراسة  .17

 بعنوان: مقالوالمتمثلة في  0202والمنجزة سنة 
 The Effect Of Strategic  Human Resources  Management (SHRM) On  

Organizational Excellence. 

 .للموارد البشرية على التميز المؤسسي االستراتيجيةأثر االدارة 

                                                             
مقدمة لنيل  رسالة، الجامعات دراسة حالة عينة من الجامعات الجزائريةأثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد في مانع سربينػة،  1

 .2015اجلزائر،  ،جامعة زلمد خيضر، بسكرة ،والتجارية وعلـا التسي ر االقتصاديةكلية العلـا  ،شدوهادة دكتاراه
2
 Mohamad Noor Al-Jedaiah , Rokaya Albdareen ،The Effect Of Strategic  Human Resources  Management 

(Shrm) On  Organizational Excellence ،Problems And Perspectives In Management Journal, Volume 18 Issue 
4 ،, 2020 
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، أثر االدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية على التميز ادلؤسس ىدؼ الباحث من خالؿ ادلقاؿ إىل معرفة 
 120عينة عشاائية من  عن طريق ،الشركات الصناعية يف مدينة احلسن الصناعية يف مشاؿ األردف تناوؿحيث 

 حيث ىدفت إىل: مدير مؤسسة
  معرفة تأث ر مكانات إدارة ادلاارد البشرية على التميز ادلؤسس. 
  من خالؿ التاظيف والتدريب والتطاير الاظيف  للماارد البشرية  االسرتاتيجيةاالدارة التحقيق يف تأث ر

 .على التميز التنظيم ، دبا يف ذل  رضا العمالء ونشر التكنالاجيا وجادة ادلنتج والقدرة التنافسية
تؤثر على مكانات التميز للماارد البشرية  االسرتاتيجيةاالدارة  مكانات أف صت الدراسة إىلخلوقد 

كاف التدريب زلل اىتماـ كب ر و  (،التنظيم  )رضا العمالء ، ونشر التكنالاجيا ، وجادة ادلنتج ، والقدرة التنافسية
، التطاير الاظيف  ، ويف االخ ر صلد للتاظيفمن قبل ادلديرين للاصاؿ إىل التميز ، يليو التطاير التنظيم  ، مث 

بأنشطة ادلنظمة األخرى اليت تؤدي إىل التميز مع تركيز  SHRM أوصت الدراسة بأف تربط ادلنظمة اسرتاتيجيةو 
بضرورة قياـ ادلنظمة بصياغة  ني أيضاياص  الباحث، و على عملية التاظيف ألهنا تؤثر على منتجات ادلنظمات

 .من خالؿ ربقيق متطلبات ادلاارد البشريةاسرتاتيجية للتميز 

 0218، والمنجزة سنة Gowska Rudzka 1 و Katarzyna Szelą للباحثين:دراسة  .18
 بعنوان: مقالوالمتمثلة في 

 Human Resources  Management in Higher  Education Institutions in  

Poland.                                           الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في بولندا إدارة.  
عن طريق ربليل ادلنشارات ، إدارة ادلاارد البشرية يف مؤسسات التعليم العايل تناوؿ الباحثني ماضاع

( HEIsدلؤسسات التعليم العايل ) ومراجعة األدبيات ونظم إدارة اجلامعة واللاائح والقاانني ادلعماؿ هبا وادلخصصة
 الدراسة ىا: حيث كاف اذلدؼ من يف بالندا، 
  ،تشخيص إدارة ادلاارد البشرية يف مؤسسات التعليم العايل البالندية 
  اإلشارة إىل اذباىات التغي رات اليت حدثت مؤخرًا يف مؤسسات التعليم العايل يف رلاؿ إدارة ادلاارد
 البشرية،
 شكل صحيح واليت ربتاج إىل ربسني.بياف اجملاالت )العمليات الفرعية ( اليت تعمل ب 

                                                             
1 Katarzyna Szelągowska-Rudzka ،Human Resources  Management In Higher  Education  ،Institutions In  
Poland ،Management  De Gruyter Open 2018 Vol. 22, No. 1 ،2018. 
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 التفك ر االسرتاتيج  يف رلاؿ ادلاارد البشرية بتطاير اسرتاتيجيات وأدوات إدارة ادلاارد البشرية. دعم 
ف  إدارة ادلاارد البشرية يف مؤسسات التعليم العايل البالندية ال تزاؿ حباجة إىل  أخلصت الدراسة إىلوقد 

 واألجار وتقييم وتطاير ادلاظفني من خالؿ تطاير رسالتدوها ورؤيتدوها واسرتاتيجيتدوها،ربسني، خاصة رلاالت التحفيز 
اجلامعات يف بالندا ليس لديدوها نظاـ إدارة كامل وفعاؿ، فالتغي رات اليت يتم إجراؤىا غالًبا ما تكاف رمسية  وأف

صر على وظائف فرعية فدوه  تقت ،ف  ناذبة عن التخطيط االسرتاتيج بسبب أحكاـ القاناف، بداًل من أف تكا 
مت اقرتاح إشراؾ ماظف  اجلامعة، ، وقد فردية ورلزأة وال تشكل أنشطة شاملة متكاملة مع اسرتاتيجية التنمية

بعض  ة( ، مع وجادوخاصة أعضاء ىيئة التدريس والبحث، يف عملية اإلدارة )من خالؿ أسلاب اإلدارة التشاركي
سرتاتيجية يف اجلامعات البالندية ىذا ناتج عن ربسني عملية اإلدارة وتنفيذ التقدـ يف رلاؿ إدارة ادلاارد البشرية اال

 .الرسالة والرؤية واسرتاتيجية اجلامعة واسرتاتيجية ادلاظفني

 0218، والمنجزة سنة Hamid Nemat 1 و Saeed Sayadi للباحثين:دراسة  .19
 بعنوان: مقالوالمتمثلة في 

 Impact Of Strategic Human Resource Management On Human  Resource 
Management Effectiveness And Organizational'  Performance In Social Security 
Organization Of Shiraz City 

للموارد البشرية على فعالية إدارة الموارد البشرية واألداء التنظيمي في  تأثير االدارة اإلستراتيجية
 .مؤسسات الضمان االجتماعي بمدينة شيراز

للماارد البشرية على فعالية إدارة ادلاارد البشرية واألداء  االسرتاتيجيةتأث ر االدارة استدوهدؼ الباحثني معرفة 
 ىمعددوالبالغ العاملني يف مؤسسة الضماف االجتماع  يف ش راز  ادليدانية الدراسةيف  تناوال، حيث التنظيم 
للماارد البشرية يف التأث ر على  االسرتاتيجيةما مدى مسامهة اإلدارة معرفة  عامال، حيث ىدفت الدراسة إىل 350

 .الضماف االجتماع  يف مدينة ش راز مؤسساتفاعلية إدارة ادلاارد البشرية واالداء التنظيم  يف  
 التالية: النتائجالدراسة  أظدوهرتوقد 

  التنظيم  يف   للماارد البشرية ذلا تأث ر كب ر على فاعلية إدارة ادلاارد البشرية واالداء االسرتاتيجيةأف اإلدارة
 ..مؤسسات الضماف االجتماع  يف مدينة ش راز

  للماارد البشرية ذلا تأث ر كب ر على فاعلية إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجيةأظدوهرت النتائج أف اإلدارة. 
                                                             

1 Saeed Sayadi  and Hamid Nemat, Impact Of Strategic Human Resource Management On Human  
Resource Management Effectiveness And Organizational'  Performance In Social Security Organization Of 
Shiraz City, International Review Of Management And Business Research Vol. 7 ,  Iran , June 2018 



اإلطار النظري للدراسةالفصل األول                                                                          
 

121 
 

  للماارد البشرية ذلا تأث ر كب ر على األداء التنظيم  االسرتاتيجيةاإلدارة. 
وفًقا لألىداؼ التنظيمية  ،التخطيط االسرتاتيج  العمل على أف يتمالباحث من خالؿ دراستو  قرتحوي

 .االسرتاتيجيةمع مراعاة برامج التطاير أثناء تنفيذ اخلطط  ،وادلاارد ادلتاحة

والمتمثلة  0218، والمنجزة سنة Tadesse Beyene 1 و  Muriithi Gituma للباحثين:دراسة  .02
 بعنوان: مقالفي 

 Strategic Human Resource Management  Practices And Organizational 
Performance:  A Case Of National Insurance Corporation  Of Eritrea (Nice.( 

للموارد البشرية واألداء التنظيمي: دراسة حالة مؤسسة التأمين الوطنية  االستراتيجيةممارسات اإلدارة 
 .في إريتريا )نيس(

 ، من خالؿ للماارد البشرية واألداء التنظيم  االسرتاتيجيةشلارسات اإلدارة تناوؿ البحث العالقة بني 
مت اختيار ىذه الشركة ألهنا  ،دراسة حالة دلؤسسة التأمني الاطنية يف إريرتيا وى  شركة التأمني الاحيدة يف الدولة

دراسة من مجيع يتكاف رلتمع ال، تعلن بياناهتا ادلالية السناية وتعقد اجتماعات عامة سناية للمسامهني يف إريرتيا
ماظًفا يف ادلقر الرئيس  للشركة )أربعة أقساـ يف ادلقر الرئيس  للشركة  وى : مكتب  73ادلاظفني البالغ عددىم 

سعت ىذه الدراسة إىل ربديد شلارسات  ، حيثادلدير العاـ ، مكتب اإلدارة ، مكتب التقنية ، مكتب ادلالية(
 .ىا على األداء التنظيم  يف ادلؤسسة الاطنية للتأمني يف إريرتياإدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية وتأث ر 

ولكن تنفيذىا  ،اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية كشفت النتائج أف الشركة قد تبنت عدًدا من شلارسات
، أو إلرشادات حاؿ الكيفية اليت من ادلفرتض أف تنفذ هبا ،أعيق بسبب االفتقار إىل سياسات رمسية واضحة

اليت ديكن أف يكاف ذلا دور  ،ليس لدى الشركة خطة االسرتاتيجية  رمسية )مكتابة(وخلصت الدراسة أيضا إىل أنو 
مقاييس لتقييم األداء التنظيم  ما دينح ادلاظفني الدافع لتنفيذىا  فعاؿ يف ربديد األىداؼ وكذل  وتافر أيًضا

 .بقاة

 

                                                             
1 Muriithi Gituma, Tadesse Beyene, Strategic Human Resource Management  Practices And 
Organizational Performance: A Case Of National Insurance Corporation  Of Eritrea 
Nice,Global Journal Of Management And Business Research: A Administration And Management V 
18 Issue 1 , University Of South Africa, 2018 
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والمتمثلة في  0216، والمنجزة سنة Jolly Sahni1و Alwiya Allui للباحثين:دراسة  .01
 بعنوان: مداخلة مؤتمر دولي

 Strategic Human Resource Management In Higher Education Institutions: 
Empirical Evidence From Saudi 

 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي: دليل تجريبي من السعودية
 وذل  من خالؿ للماارد البشرية يف مؤسسات التعليم العايل االسرتاتيجيةاإلدارة ماضاع  الدراسةتناولت 

، من يف ادلملكة العربية السعادية ،أعضاء ىيئة التدريس يف قطاع التعليم العايل دبعاىد وجامعات العاصمة الرياض
ادلستدوهدفة، عينة لاستبياف ل 258، بتازيع  ختلفةمقابالت مع اإلدارة العليا دلؤسسات التعليم العايل ادلخالؿ إجراء 

واستكشاؼ تكامل  ،ربديد مدى التنفيذ االسرتاتيج  إلدارة ادلاارد البشرية إىلالدراسة حيث ىدفت 
 .االسرتاتيجيات العامة للمؤسسات مع إدارة ادلاارد البشرية

 إىل أف: خلصت الدراسةوقد 
   اإلدارة االسرتاتيجية للماارد تتمتع دبستاى عاٍؿ من الاع  بمؤسسات التعليم العايل قيد الدراسة
 .البشرية
  يااجو التعليم العايل السعادي مشاكل كب رة تتعلق بتنمية رأس ادلاؿ البشري، وخاصة أعضاء ىيئة

 .اخلاصة هبماإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية  التدريس وحيتاج إىل تكريس ادلزيد من االىتماـ دلمارسات
 إف نظاـ تقييم األداء وادلكافآت ال يشجع ادلاظفني على ربقيق أفضل أداء، ال سيما األجانب مندوهم. 

جيب على مديري اجلامعات وواضع  السياسات تصميم وإدارة الدورات التدريبية وقد أوصت الدراسة بأنو 
 .ادلاجدوهة ضلا النتائجوورش العمل عالية اجلادة، وأنظمة الدفع ادلرنة، وأنظمة تقييم األداء 

 0215، والمنجزة سنة Trilok Kumar Jain2 و Jolly Sahni للباحثين:دراسة  .00
 بعنوان: مقالوالمتمثلة في 

 A Study Of Modelling Strategic Human Resource Management Practices. 
 .دراسة لنمذجة الممارسات اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية

                                                             
1
 Alwiya Allui  , Jolly Sahni, Strategic Human Resource Management In Higher Education Institutions: 

Empirical Evidence From Saudi, 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 28-30 
October 2016, Antalya, Turkey, 2016 
2
 Jolly Sahni , Trilok Kumar Jain, A Study Of Modelling Strategic Human Resource Management Practices , 

International Journal Of Engineering, Management & Medical Research (IJEMMR)Vol- 1, Issue- 1,2015 
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التطبيقية  تناولت الدراسة، حيث إلدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجيةدراسة لنمذجة ادلمارسات ب قاـ الباحثني
 121 بلغتلعينة  اتاستبيان ، وتازيع مقابالتمن خالؿ اجراء  ،قطاع االتصاالت يف ادلملكة العربية السعادية

ىدفت  وقد ،دبا يف ذل  كبار مديري ادلاارد البشرية ،قطاع االتصاالت يف ادلملكة العربية السعاديةمن  ماظًفا
ألخذ وظيفة ادلاارد البشرية إىل دورىا ادلنشاد ادلتمثل يف  ،إعداد خارطة طريق وإرشادات مناذجية إىلالدراسة 

 .التكامل مع اسرتاتيجيات ادلنظمة
 : الدراسة إىلنتائج  تر اشأوقد 

  قليل من الشركات لتحسني شلارسات ادلاارد البشرية ، على الرغم من ازباذ بضع خطاات من قبل عدد
 .إال أف دور االدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية ال يزاؿ ثانايًا يف البالد

  ىناؾ بالفعل فرؽ وفجاة كب رة يف شلارسات إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية لشركات االتصاالت احمللية
 .وادلتعددة اجلنسيات

بأنو ديكن للشركات ربسني أدائدوها من خالؿ دمج شلارسات ادلاارد البشرية مع أىداؼ   ياص  الباحثاف
 العمل من خالؿ عملياهتم واسرتاتيجياهتم الشاملة للاصاؿ إىل الفعالية التنظيمية.

،  Rebecca Mitchell, Shatha Obeidat, Bray Mark 1 للباحثين:دراسة  .03
 بعنوان: مقالوالمتمثلة في  0213والمنجزة سنة 

 The Effect Of Strategic  Human Resource Management On Organizational  
Performance: The Mediating  Role Of High-Performance  Human Resource 
Practices Australia 

الموارد تأثير اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية على األداء التنظيمي: الدور الوسيط لممارسات 
 .البشرية عالية األداء

 ، حيثتأث ر اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية على األداء التنظيم ىدفت الدراسة إىل معرفة مدى 
 100مؤسسة مالية وتصنيعية يف القطاع اخلاص األردين )الشركات اليت تاظف أكثر من  118 الدراسةاستدوهدفت 

تبحث ىذه الدراسة يف تأث ر حيث  ،عدة بيانات إدارة مراقبة الشركاتقا ماظف فقط(، ومت مجع بيانات العينة من
التحقيق يف تأث ر التفايض كعامل ، وكذل  على األداء ادلايل التنظيم  الدور االسرتاتيج  إلدارة ادلاارد البشرية

 البشرية عالية األداء.شلارسات ادلاارد طارئ مدوهم يف العالقة بني الدور االسرتاتيج  للماارد البشرية واعتماد 
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 :فأ خلصت الدراسة إىلوقد 
 تتاسط العالقة بني الدور االسرتاتيج  للماارد البشرية واألداء، شلارسات ادلاارد البشرية عالية. 
 إف منصب أخصائ  ادلاارد البشرية كشري  اسرتاتيج  يعزز مبادرات ادلاارد البشرية، ويدعم تنفيذىا. 
  ات ادلاارد البشرية التنفيذية خيفف العالقة بني الدور االسرتاتيج  للماارد البشرية وشلارسإف تفايض اإلدارة

 .، ويش ر أيًضا إىل قيمة تضمني تنفيذ ادلمارسات االسرتاتيجية للماارد البشرية يف اإلدارة التشغيليةعالية األداء
والمتمثلة في  0213، والمنجزة سنة Amaeshi Uzoma Francis 1 :للباحثدراسة  .04

 بعنوان: مقال
 The Impact Of Strategic Integration Of Human Resource Management 

Practices On Organizational Performance: Some Evidence From  Nigeria. 

 تأثير التكامل االستراتيجي لممارسات إدارة الموارد البشرية على األداء التنظيمي: مجموعة شواىد من
  نيجيريا

تأث ر التكامل االسرتاتيج  دلمارسات إدارة ادلاارد البشرية استدوهدؼ الباحث من خالؿ مقالو معرفة مدى 
مديري ادلاارد البشرية دلنظمات مدرجة يف بارصة نيج ريا اليت طبقت  تناولت الدراسة، حيث على األداء التنظيم 
من  ،مديرًا للماارد البشرية 225االستبيانات اليت وزعت على استخالص البيانات من ، وقد مت أنظمة إدارة األداء

تبحث ىذه الدراسة عن تأث ر شلارسات إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية على ، و منظمة 195من أصل  186
يف كل من  ،إظدوهار مؤشرات تكامل اسرتاتيجيات التاظيف واالختيار، وتبحث أيضا عن أداء ادلنظمات النيج رية

 .العمل اسرتاتيجيةالعمل وتنفيذ  اسرتاتيجية صياغة
 أف: خلصت الدراسة إىلوقد 

 شلارسات إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية بشكل عاـ تؤثر على أداء ادلنظمات. 
 ستؤدي بشكل إجيايب إىل  ،إذا مت درلدوها اسرتاتيجًيا مع األعماؿ يف نيج ريا ،شلارسات التاظيف واالختيار

 .األداء التنظيم 
  أف غالبية الشركات يف نيج ريا كاف لديدوها مستاى منخفض  ،تظدوهر النتائج اليت تاصل إليدوها الباحث أيًضا

 .يف صياغة اسرتاتيجية األعماؿ وتنفيذىا ،من التاظيف واالختيار والتكامل االسرتاتيج 
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 ،ة يف نظاـ إدارة األداءبدمج ادلزيد من العناصر االسرتاتيجية دلمارسات إدارة ادلاارد البشريالباحث ياص   
 .لزيادة القدرة التنافسية واستمرار ادلنظمات النيج رية

والمنجزة  ،Ibrahim Badamasi1و  Abdulkadir Danlami Sani للباحثين:دراسة  .05
 بعنوان:  مقالوالمتمثلة في  0210سنة 

Strategic Human Resource Management And Organizational Performance In 
The Nigerian Insurance Industry: The Impact Of Organizational Climate. 
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية واألداء التنظيمي في صناعة التأمين النيجيرية: تأثير المناخ 

 . التنظيمي
التنظيم  يف صناعة التأمني األداء عالقتو باإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية و قاـ الباحثني بتناوؿ ماضاع 

شركات التأمني العاملة يف من شركة  18 تناولت الدراسةللمنظمة، حيث  ادلناخ التنظيم ب هتأثر  ، ومدىالنيج رية
دراسة تأث ر شلارسات إدارة  حيث ىدفت إىل،  NSEشركة مدرجة يف البارصة النيج رية  20نيج ريا ادلكاف من 

فحص ما إذا كانت فعالية ، وكذل  على األداء التنظيم  لشركات التأمني يف نيج ريا االسرتاتيجيةادلاارد البشرية 
 .ناخ العملترتبط دبعلى األداء التنظيم   االسرتاتيجيةشلارسات إدارة ادلاارد البشرية 

 :نتائج اليت مت احلصاؿ عليدوها من ىذه الدراسة إىل أفوأشارت 
  والتعريف بالاظائف، ى   ية، من خالؿ التدريب والتخطيطشلارسة إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيج

 .اليت تؤثر على األداء التنظيم  يف صناعة التأمني النيج رية ،شلارسات ادلاارد البشرية االسرتاتيجية الرئيسية
  تتأثر  ،العالقة بني شلارسات إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية واألداء التنظيم  يف صناعة التأمني النيج رية

 .بشكل متاسط بادلناخ التنظيم 
  إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية سبارس بشكل متاسط من قبل الشركات العاملة يف صناعة التأمني
وأف األداء مت تعزيزه بشكل معقاؿ من خالؿ ستة من تسعة شلارسات اسرتاتيجية إلدارة ادلاارد البشرية مت  ،النيج رية
 .اختبارىا
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أطروحة والمتمثلة في  0227، والمنجزة سنة Nicola Naismith 1 :طالبةللدراسة  .06
 بعنوان:  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه

An Empirical Evaluation Of Strategic Human Resource Management 
Within Construction. 

 . تقييم تجريبي لإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في سياق البناء
الدراسة  ، وذل  من خالؿرة االسرتاتيجية للماارد البشريةتقييم ذبرييب لإلداالطالبة يف أطروحتدوها بقامت 

ادلديرين االسرتاتيجيني وادلتخصصني يف ادلاارد البشرية يف الشركات الصغ رة وادلتاسطة يف رلاؿ يدانية اليت مشلت ادل
ؼ أنااع اسرتاتيجيات إدارة ادلاارد البشرية اذلدؼ العاـ من ىذه األطروحة ىا استكشاكاف حيث   ،البناء

وىدفت أيضا  ،وتطاير إطار عمل لتحسني أدائدوها التنظيم  ،ادلستخدمة من قبل شركات البناء الصغ رة وادلتاسطة
 إىل:

 ادلختلفة، واألىداؼ التنظيمية االسرتاتيجية إلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية ا فحص العالقة بني مناىج
  هبا، من أجل ربديد ما إذا كانت ادلناىج واألىداؼ تدعم بعضدوها البعض؛ ادلرتبطة
  بأىداؼ تنظيمية زلددة للشركات  إلدارة االسرتاتيجية للماارد البشريةاتطاير إطار عمل يربط مناىج

 .الصغ رة وادلتاسطة يف رلاؿ البناء
وكيفية تنفيذىا للشركات  ،أنااع االسرتاتيجيات ادلستخدمة أنو ىناؾ اختالؼ يف خلصت الدراسة إىلوقد 

، وكذل  يزيد بشكل عاـ مع حجم ادلنظمة ىستا ادل وأثبتت النتائج باضاح أف ،الصغ رة وادلتاسطة يف رلاؿ البناء
وسياسات  اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية الطابع غ ر الرمس  يغلب يف ازباذ القرارات االسرتاتيجية وشلارسات

 .والذي وفر مرونة للمنظمة وقدرة على التكيف ،إدارة األفراد
 و Dwayne Whitten و Cindy Wuو  Kenneth W. Green للباحثين:دراسة  .07

Bobby Medlin 2 بعنوان: مقالوالمتمثلة في  0226والمنجزة سنة 
 The Impact Of Strategic Human Resource Management On Firm 

Performance And HR Professionals’ Work Attitude And Work Performance. 
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للموارد البشرية على أداء الشركة وموقف عمل متخصصي الموارد البشرية  االستراتيجيةتأثير اإلدارة 
 .وأداء العمل

حيث تناولت  ،للماارد البشرية على أداء الشركة االسرتاتيجيةدارة تأث ر اإلىدفت الدراسة إىل معرفة مدى 
متخصًصا يف ادلاارد البشرية من شركات التصنيع األمريكية  269ربليل بيانات مأخاذة من عينة وطنية مؤلفة من 

 : إىل الدراسة ىدفتو  ،الكربى باستخداـ تقنيات منذجة ادلعادالت اذليكلية
  على األداء التنظيم ة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية تقييم تأث ر إدار. 
  ومستايات  ،وااللتزاـ التنظيم  ،للماارد البشرية على األداء الفردي االسرتاتيجيةالتحقيق يف تأث ر اإلدارة

 الرضا الاظيف  دلتخصص  ادلاارد البشرية.
   التحقق من و  ،مدوهمة وأىداؼ ادلنظمة رأسيًا معللماارد البشرية  االسرتاتيجيةاإلدارة تكامل التحقق من

 .فق  مع الاظائف التنظيمية األخرىاألتكامل ال
على األداء التنظيم  إجيايب للماارد البشرية  االسرتاتيجيةإلدارة إف التأث ر ادلباشر لػ خلصت الدراسة إىلوقد 

وااللتزاـ  ،وإجيايب على األداء الفرديتؤثر بشكل مباشر للماارد البشرية  االسرتاتيجيةاإلدارة وجد أف ، وقد وىاـ
 ،للماارد البشرية االسرتاتيجيةاإلدارة وبالتايل ديكن لكبار ادلديرين الذين يطبقاف نظاـ  ،والرضا الاظيف  ،التنظيم 

من قبل  ،وااللتزاـ التنظيم  ،والرضا الاظيف  ،وربسني مستايات األداء الفردي ،تاقع ربسن األداء التنظيم 
 دلاارد البشرية بادلنظمة.متخصص  ا

، والمنجزة Victor Kok1  و  Chin Huat Ongو David Wan :للباحثيندراسة  .08
 بعنوان: مقالوالمتمثلة في  0220سنة 

 Strategic Human  Resource Management  And Organizational  
Performance In Singapore. 

 . التنظيمي في سنغافورة اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية واألداء

 دراسة، وذل  من خالؿ اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية واألداء التنظيم بني  العالقةالباحثني  تناوؿ
لشركات متعددة اجلنسيات والشركات احمللية العاملة يف سنغافارة من قطاعات سلتلفة من االقتصاد: ل ميدانية

مت ذبميعدوها من دليل  ،واالتصاالت، اخلدمات ادلالية والتجارية وغ رىا من اخلدماتالتصنيع، ذبارة، البناء، النقل 
قل عن عامني كاملني من التشغيل، وى  الشركات تال  حيثواليت استافت متطلبات الدراسة، ، بارصة سنغافارة
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ذه الدراسة ىا اذلدؼ الرئيس  من ى، وكاف الرائدة يف األداء يف سنغافارة من حيث حجم ادلبيعات واألرباح
  التأكد من العالقة بني اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية وأداء الشركة.

 :األحباث إىل أفوقد أشارت 
  شلارسات إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية ربقق مستايات أعلى من األداء التنظيم  يف سنغافارة. 
 العمل القائم على الفريق يرتبط بشكل إجيايب بأداء الشركة ادلايل والبشري. 
 مجيع متغ رات إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية ذلا تأث ر إجيايب على أداء ادلاارد البشرية. 

 Cristina Madorránو Salomé Goñi و Cristina Bayona للباحثين:دراسة  .09
1 ،

 بعنوان:  مقالوالمتمثلة في  0222والمنجزة سنة 
Compromiso Organizacional ، Implicaciones Para La Gestión Stratégica De 

Los Recursos  Humanos. 

 للموارد البشرية. االستراتيجيةاالنعكاسات على اإلدارة  ،االلتزام التنظيمي

للماارد  االسرتاتيجيةعلى اإلدارة  ونعكاساتوا االلتزاـ التنظيم ىدؼ الباحثني إىل تسليط الضاء على 
ماظًفا،  961سبت الدراسة يف جامعة حكامية إسبانية، وى  جامعة نافارا احلكامية، واليت تضم ، حيث البشرية

 حيث ىدفت إىل: والذين ديثلاف أعضاء ىيئة تدريس ،مندوهم 674وقد وزعت االستبانة على 
  .دراسة االلتزاـ التنظيم  كأداة إلدارة ادلاارد البشرية 
 .تقييم درجة االلتزاـ يف األداء اليت يتمتع هبا األفراد يف ادلنظمة 
 بيئة العمل اليت ينتم  إليو األفراد والعناصر اليت تش ر إىل الدعم من اإلدارة والتماس  مع الزمالء. قياس 

اللتزاـ التنظيم  باعتباره إحدى آليات إدارة ادلاارد البشرية لتحليل ارتباط اوجاد  الدراسة إىل وقد تاصلت
اختالؼ يف التاجو أيضا يالحظ ، و إمكانية تاليد مزايا تنافسية واحلفاظ على القدرات اجلماعيةمع والء ادلاظفني 

اضافة  ،لاظيف وىا ناجم عن االختالؼ يف الشعار باالستقاللية يف العمل والرضا ا ،ضلا ربقيق أىداؼ ادلنظمة
 الختالؼ يف فرص الرتقية شلا أدى لنقص يف التزاـ وأداء األفراد.
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 المطلب الثالث: مناقشة الدراسات السابقة ومقارنتها بالدراسة الحالية
 

لقد مت التطرؽ يف ادلطلبني السابقني لعرض كل من الدراسات السابقة باللغة العربية والدراسات السابقة 
دارة االسرتاتيجية للماارد ادلتغ ر ادلستقل الذي نتناولو يف دراستنا احلالية، أال وىا اإلادلتعلقة ب باللغة االجنبية،

حيث ذكرنا أىم الدراسات اليت تناولت ادلاضاع، وذل  من خالؿ ربديد ناع وعنااف الدراسة وكاتبدوها، البشرية، 
ويف ما يل  نناقش الطرؽ واألساليب  اصلت إليدوها،جريت ألجلدوها الدراسة، والنتائج اليت تأواالشارة لألىداؼ اليت 

اليت اعتمدهتا الدراسات اليت اخرتناىا كدراسات سابقة، ونقارهنا بدراستنا، وذل  من خالؿ إلقاء الضاء على 
 رلتمع وعينة الدراسة، زلاور الدراسة وأدوات التحليل، األىداؼ ادلرجاة والنتائج ادلتاصل إليدوها.

  راسات السابقةمناقشة الد: 21الفرع 
الدراسة، فمندوها الدراسات اليت تناولت ادلؤسسات  وعينة جملتمع ربديدىا اختلفت الدراسات من حيث

االقتصادية، ومندوها اليت تناولت ادلؤسسات اخلدمية، ومندوها اليت تناولت ادلؤسسات التعليمية، السيما مندوها 
مؤسسات التعليم العايل، حيث تناولنا يف دراستنا جامعة زلمد باضياؼ بادلسيلة، وقد اشرتكنا بدراستنا دلؤسسات 

، الذي 2020لعايل مع دراسات عديدة، كمقاؿ الباحثني فالؽ رضااف وياسف بامدين، وادلنجزة سنة التعليم ا
تناوؿ ادلنظمات العمامية، من خالؿ دراسة حالة مديرية ادلاارد البشرية بازارة التعليم العايل اجلزائرية، ومقاؿ 

مقاؿ للباحث امعات األردنية، وأيضا ، الذي تناوؿ اجل2020للباحثة لينا زلمد نصر بشارات، وادلنجزة سنة 
، والذي طبقت فيو الدراسة على كليات اإلدارة والتكنالاجيا 2017ياسر السيد عل  زلمد شحاتة، وادلنجزة سنة 

، وادلنجز  Gowska Rudzka و Katarzyna Szelą باجلامعات اخلاصة يف مصر، وكذل  مقاؿ للباحثني
  :سسات التعليم العايل يف بالندا، ومداخلة مؤسبر دويل للباحثني، من خالؿ دراسة حالة يف مؤ  2018سنة 

Alwiya Allui   و  Jolly Sahni بدراسة حالة مؤسسات التعليم العايل، دليل ذبرييب 2016، وادلنجزة سنة ،
،  Cristina Madorránو Salomé Goñiو  Cristina Bayona من السعادية، وأيضا مقاؿ للباحثني

 ، حيث سبت الدراسة يف جامعة حكامية إسبانية. 2000وادلنجز سنة 
ونالحظ أف العديد من الدراسات قد اشرتكت يف تناوذلا للمؤسسات االقتصادية، فنجد من ذل  دراسة  

، وادلنجزة سنة  تناولت دراسة حالة مؤسسة سيدار احلجار ، 2021الباحثني باثينة عطايلية وحجلة سعيدة حاـز
مقاؿ للباحثني تيشاداد كردية ، و 2021بن م ري مصطفى، وادلنجزة سنة أطروحة الطالب ، أما باالية عنابة

راستدوهما نفس ادلؤسسة، أال وى  مؤسسة صيداؿ فرع ، فقد تناوال يف د2020والعيداين الياس، وادلنجزة سنة 
ناوؿ يف الدراسة ، فقد ت2020، يف حني صلد أف مقاؿ الباحث طدوهار ناصر، وادلنجزة سنة أنتيبياتيكاؿ بادلدية
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، وكذل   ECDE منظمات األعماؿ اجلزائرية، من خالؿ دراسة حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاتو بالشلف 
، فقد درست حالة مؤسسة اقتصادية متمثلة يف 2021للباحثني: ىند ماسى وأکثم الصرايرة، وادلنجزة سنة مقاؿ 

( األردنية، وأيضا رسالة ادلاجست ر للطالبة: LG) شرکة رلمع الشرؽ األوسط للصناعات اذلندسية واإللکرتونية
، من خالؿ استدوهداؼ قطاع الشركات يف ساريا، وقد مت اختيار شركة جاد  2016شفاء كرو، وادلنجزة سنة 

  Mohamad Noor Al-Jedaiah:  كااحدة من أكرب الشركات السارية يف زلافظة الالذقية، ومقاؿ للباحثني
الشركات الصناعية يف مدينة احلسن الصناعية يف  ، الذي تناوؿ2020نجز سنة ، وادلRokaya Albdareen و 

تناولت الدراسة اليت  ،2007، وادلنجزة سنة Nicola Naismithمشاؿ األردف، وكذل  صلد أطروحة للطالبة 
يف رلاؿ البناء،  الرتكيز على ادلديرين االسرتاتيجيني وادلتخصصني يف ادلاارد البشرية يف الشركات الصغ رة وادلتاسطة

 Bobby Medlinو  Dwayne Whittenو  Cindy Wuو  Kenneth W. Greenومقاؿ للباحثني 
 ، من خالؿ ربليل بيانات عينة وطنية من شركات التصنيع األمريكية الكربى.2006وادلنجزة سنة 

مؤسسات االتصاالت كدراسة حالة، أو  وااختار  ، إمامن جدوهة أخرى نالحظ أف الكث ر من الباحثني
ادلؤسسات الفندقية، فنجد من الباحثني الذين اختاروا مؤسسات االتصاالت كدراسة حالة، معمر قاادري  وااختار 

مانع سربينػة سنة و ،  2016، والطالبني تربورت عالؿ سنة 2017فضيلة وناري من ر، يف مقاذلم ادلنشار سنة 
ة لنيل شدوهادة دكتاراه ، وأيضا رسالة لنيل درجة ادلاجست ر للطالب سعيد مس ر أبا يف أطروحتيدوهما ادلقدم 2015

، ومن 2015سنة ، Trilok Kumar Jainو  Jolly Sahni، وكذل  مقاؿ للباحثني  2018جليدة سنة 
ة مقاؿ للباحثني سامر سامية ومساعيل عيسى سن الباحثني الذين تناولاا يف دراستدوهم ادلؤسسات الفندقية صلد

أما باق  الدراسات اليت اعتمدناىا  كدراسات ، 2021، مقاؿ للباحثني أبا زيد محادة وفازي ثابت سنة 2020
، أو التأمني الاطنية اتدلؤسس، أو الضماف االجتماع ادلتناعة كمؤسسة  اتؤسس، فقد اختارت ادلسابقة

 البارصات.
ادلاارد  اتمديري مستخدم و العاملني السابقة،لقد استدوهدفت معظم الدراسات اليت تناولناىا يف الدراسات 

، خاصة مندوهم االطارات وادلسؤولني وادلديرين الذين ذلم أثر مباشر يف ادلتغ ر زلل الدراسة 'االدارة البشرية
االسرتاتيجية للماارد البشرية(، وعلى نفس ادلنااؿ كانت دراستنا، حيث تناولنا األفراد ادلسؤولني وأصحاب القرار 

ادلدير، األمني العاـ للجامعة،  ، فشملت بذل  كل منجامعة زلمد باضياؼ بادلسيلةديارساف مسؤولية يف الذين 
، نيفرعيال يندير ادل ،ـاقساأل اءسؤ اب ر ا ـ، ناقساأل اءسؤ ر  يات،كلال اءدب عماا ، ناتكليال اءعمد، اب مديرا ن
، ويظدوهر من الدراسات السابقة، تباين العينات من حيث عدد رلتمع حلاصادل اءسؤ ر ، كلياتالعاماف للمناء األ

الدراسة ومن حيث عدد عينة الدراسة، فنالحظ أف من بني أكثر الدراسات اليت تناولت رلتمع وعينة دراسة  
ما رلماعو  تاستدوهدف، اليت Victor Kokو  Chin Huat Ong و David Wan لباحثنيادراسة كب رين، 
مت ذبميعدوها من دليل بارصة سنغافارة وى  شركات متعددة اجلنسيات والشركات احمللية العاملة يف  ،شركة 2160

 Cristinaلباحثين ادراسة وكذل   شركة، 191استجابت ، و سنغافارة من قطاعات سلتلفة من االقتصاد
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Bayona  وSalomé Goñi وCristina Madorrán،  من ماظًفا  961اليت ضم فيدوها رلتمع الدراسة
جامعة جامعة نافارا احلكامية اإلسبانية، وأيضا دراسة الباحثة لينا زلمد نصر بشارات، حيث مشلت عينة الدراسة 

قائد أكاددي  وإداري يف اجلامعات األردنية، يف حني نرى أف أقل عدد يف   3094فرد من أصل   600من  
،رلتمع الدراسة من الدراسات السابقة، كاف يف دراسة باثينة عط مت اختيار عينة حيث  ايلية وحجلة سعيدة حاـز

 10استبياف،  43ماظف بقسم ادلاارد البشرية وتازيع االستمارات عليدوهم ليتم اسرتجاع  45عشاائية متكانة من 
 استبياف.  33مندوها ملغاة لعدـ اإلجابة الكاملة على األسئلة و اعتمد 

أسلاب ادلقابلة ، و اصف الدراسات السابقة، على مندوهج العتمدنا حباثدوهم يف ااعتمد أغلب الكتاب الذين 
باستخداـ مجلة من أساليب التحليل  دوهالربليو  ،األولية و أداة االستبياف، وذل  جلمع واستخالص البيانات

 SPSSامج اإلحصائ  خاصة الربن ادلتخصصة، ةعن طريق الربامج اإلحصائي ،اإلحصائ  للبيانات اجملمعة

مقاؿ ، وىذا ىا نفس ادلندوهج الذي اعتمدناه يف دراستنا احلالية، ونستثين من ىذه الدراسات بإصداراتو ادلختلفة
 ،ربليل ادلنشاراتالذي سبت فيو الدراسة عن طريق  Gowska Rudzkaو Katarzyna Szeląلباحثني ا
يف ؤسسات التعليم العايل دل ادلخصصةو  ،ادلعماؿ هبا اننيا القو واللاائح  ،ظم إدارة اجلامعةون ،مراجعة األدبياتو 

 .بالندا
 الحاليةمقارنة الدراسات السابقة بالدراسة : 20الفرع 

التاجو ضلا االدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية لتحسني مستاى ف اإف دراستنا احلالية اليت جاءت ربت عنا 
، تعترب امتدادا للدراسات السابقة ادلسيلةأداء العاملني يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية، دراسة حالة جامعة 

سااء مندوها الدراسات باللغة العربية والدراسات باللغات األجنبية، وغ رىا من الدراسات العديدة اليت تناولت ىذا 
 االدارة االسرتاتيجية للماارد البشريةفاىيم مصطلح دلادلاضاع واليت ذلا صلة دباضاعنا من حيث اجلانب النظري 

اختربت نتائجو يف دراسة ميدانية يف مؤسسة اقتصادية أو خدمية، ورغم ندرة وقلة اليت قتو بأداء العاملني و وكذا عال
البحاث )يف حدود ما وصلنا إليو( اليت غطت العالقة بني ادلتغ رين، إال أف دراستنا زبتلف عن الدراسات اليت 

يف اجلدوؿ التايل تلخيصا للدراسات تناوؿ السابق، حيث سن ذكرناىا خبصاصيات ذكرنا جزءا مندوها يف الفرع
 :احلالية تنادراسمع االختالؼ و تشابو لأوجو االسابقة و 
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 تلخيصا للدراسات السابقة وأوجو اتشابو واالختالف مع دراستنا الحالية : يوضح27 رقمالجدول 

 الرقم
 اسم الباحث
 عنوان الدراسة
 سنة الدراسة

 نوع الدراسة
 الناشر

معايير التشابو 
واالختالف من 

 حيث:

 
 الدراسة السابقة جاء فيما 

 

التشابو واالختالف بين  أوجو
 السابقة ةالدراسو الدراسة الحالية 

01 

 بن ميري مصطفى
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية ودورىا في تحسين 

دراسة حالة مؤسسة صيدال فرع – أداء العاملين
 أنتيبيوتيكال بالمدية

0201 

أطروحة مقدمة لنيل شدوهادة 
 دكتاراه الطار الثالث

العلـا االقتصادية  كلية
والتجارية وعلـا التسي ر 
قسم علػػـا التسي ر جامػػػػػػعة 

 حيػ  فارس بادلػػديػػػة

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

 شرح العالقة ومستايات الرتابط بني اإلدارة واالسرتاتيجية العامة للمؤسسة.
التحليل الاظيف ،  ثالثة زلاور احملار األوؿ خاص باسرتاتيجية التاظيف)اسرتاتيجية

اسرتاتيجية زبطيط ادلاارد البشرية، اسرتاتيجية االستقطاب، اسرتاتيجية االختيار 
والتعيني( احملار الثاين خاص باسرتاتيجية تنميو ادلاارد البشرية )اسرتاتيجية التدريب، 

 اسرتاتيجية التعلم التنظيم ( احملار الثالث خاص بتحسني اداء العاملني.

داؼ اليت سعت إليدوها ىذه تشاهبت األى
الدراسة مع دراستنا، السيما التعرؼ على 
أمهية اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية 
 وضرورة تبنيدوها من طرؼ ادلؤسسات.
اختلفت زلاور اليت سبت من خالذلا 

 دراسة ادلتغ ر ادلستقل

وعينة مجتمع 
 الدراسة

 بادلدية. العاملني دبؤسسة صيداؿ فرع أنتيبياتيكاؿ
ليكاف عدد االستبانات  8استبانة استبعد  154استبانة واسرتجع  200تازيع 

 القابلة للتحليل 146الندوهائية 
 والية ادلدية، اجلزائر

 تقاربت الدراستاف يف عدد أفراد العينة
 غ ر أف دراستنا سبت يف مؤسسة تعليمية

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

 SPSSعن طريق االستبيانات وربليلدوها بااسطة برنامج مجع البيانات
 ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة

 تشاهبت الدراستاف يف األداة وادلندوهج

02 

 أبو زيد، حمادة فوزي ثابت
أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية االستراتيجية على 
البراعة التنظيمية واألداء االبتكاري في ظل توسط دور 

 التنظيميةالثقافة 
The Impact of Strategic Human 

Resource Management Practices on 
Organizational Ambidexterity and 

 مقاؿ
اجمللة العلمية للدراسات 
التجارية والبيئية جامعة قناة 

التجارة  كلية  -السايس 
 باإلمساعيلية

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

ربديد أثر شلارسات إدارة ادلاارد البشرية وادلتمثلة يف )االختيار الدقيق، التدريب، نظم 
األجار، تقييم األداء، ونظم مشاركة العاملني( على ربسني مقامات الرباعة التنظيمية 

 .واألداء االبتكاري
الثقافة التنظيمية الداعمة للرباعة واليت تتمثل يف )الرؤية ربديد مدى تأث ر مقامات 

 ادلشرتكة، والتناع التنظيم (كمتغ ر وسيط
متغ ر مستقل ويتمثل يف شلارسات إدارة ادلاارد البشرية ومتغ ر تابع سبثل يف الرباعة 

 التنظيمية، واألداء االبتكاري ومتغ ر وسيط ىا الثقافة التنظيمية الداعمة

تنا بعدـ وجاد متغ ر وسيط سبيزت دراس
ادلمثل يف مقامات الثقافة التنظيمية يف 
ىذه الدراسة إضافة إىل االختالؼ يف 
 احملاور اليت سبت هبا دراسة ادلتغ ر ادلستقل
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Innovative Performance in The Light 
of The Role of Organizational 

Culture 
0201 

 
وعينة مجتمع 

 الدراسة
، ورئيس  4و 5إدارة ادلاارد البشرية يف حالة الفنادؽ  فندقا، مديري 63مشلت  صلـا

. زلافظيت القاىرة واجليزة يف مصر 3رللس اإلدارة يف حالة الفنادؽ ذات   صلـا
االختالؼ يف ناع ادلؤسسة زلل الدراسة 

 واليت كانت خارج اجلزائر

 
المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

 SPSSعن طريق االستبيانات وربليلدوها بااسطة برنامج مجع البيانات
 ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة

تشاهبت الدراستاف يف األداة وادلندوهج 
 ادلتبع

03 

 حجلة سعيدة حازمو  بوثينة عطايلية
أثر الممارسات االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية على 

 دراسة حالة -األداء المؤسسي 
 -بوالية عنابةمؤسسة سيدار الحجار 

The impact of strategic human 
resource management practices on 

institutional 
performance - a case study of the sider 
El-Hadjar Foundation in the state of 

Annaba 
0201 

 مقاؿ
رللة دراسات يف االقتصاد 

 وإدارة األعماؿ
 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

التعرؼ على أثر ادلمارسات االسرتاتيجية إلدارة ادلاارد البشرية على األداء ادلؤسس  يف 
 .مؤسسة سيدار احلجار باالية عنابة

ادلتغ ر ادلستقل: ادلمارسات االسرتاتيجية إلدارة ادلاارد البشرية )اسرتاتيجية تاظيف 
سرتاتيجية احملافظة على ادلاارد البشرية، اسرتاتيجية تدريب وتنمية ادلاارد البشرية، ا

 ادلاارد البشرية( وزلار ادلتغ ر التابع ادلتمثل يف األداء ادلؤسس .

اشرتكت الدراستاف يف زلاولة التعرؼ 
على أثر ادلمارسات االسرتاتيجية إلدارة 
ادلاارد البشرية على األداء مع اختالؼ يف 

 ناع ادلؤسسة زلل الدراسة

وعينة مجتمع 
 الدراسة

دبؤسسة سيدار احلجار بعنابة )مؤسسة حكامية ذات حجم كب ر سلتصة يف  العاملني
صناعة احلديد والصلب( تضم إطارات عليا، متاسطة أو أعااف تنفيذ وربكم بلغ 

 ماظف  5800عددىم  
ماظف بقسم ادلاارد البشرية والية  عنابة ،  45مت اختيار عينة عشاائية متكانة من 

 اجلزائر

ؤسسة زلل الدراسة االختالؼ يف ناع ادل
واليت كانت مؤسسة صناعية اضافة 

 لالختالؼ يف حجم العينة

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

 SPSSمجع البيانات عن طريق االستبيانات وربليلدوها بااسطة برنامج
 ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة

تشاهبت الدراستاف يف األداة وادلندوهج 
 ادلتبع

04 

 الصرايرة أکثم و  ىند موسى
استراتيجية إدارة الموارد البشرية وأثرىا في رفع مستوى  

اإلنتاجية في المنظمات الصناعية: دراسة حالة شرکة 
مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللکترونية 

(LG) 
0201 

 مقاؿ
اجمللة العربية لإلدارة، جامعة 
البلقاء التطبيقية، ادلملکة 

 األردنية اذلامشية

أبعاد و ف الهد
 متغيرات
 الدراسة

التعرؼ على مدى التزاـ األفراد العاملني يف الشركة بالقاانني والتعليمات اليت تفرضدوها 
 االسرتاتيجيات ادلطبقة يف الشركة؟

التعرؼ على مدى مساعدة اسرتاتيجية إدارة ادلاارد البشرية على تقدـ الشركة بكافة 
 مستاياهتا

البشرية )التخطيط، االختيار والتعيني، التدريب والتطاير، اسرتاتيجية إدارة ادلاارد 
 التحفيز( ، مستاى اإلنتاجية.

اختلفت الدراستاف يف األبعاد ادلستخدمة 
حيث تناولت ىذه الدراسة الاظائف 

 اخلاصة بادلاارد البشرية
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وعينة مجتمع 

 الدراسة

 (.LGواإللکرتونية )العاملني بشرکة رلمع الشرؽ األوسط للصناعات اذلندسية 
قابلة للتحليل ادلملکة  94اسػتبانة على أفراد عينة الدراسػة واسػرتداد   100تازيع 

 األردنية اذلامشية
 تقارب يف حجم العينة

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

 SPSSدراسة احلالة عن طريق االستبيانات وربليلدوها بااسطة برنامج
 تشابو يف األداة وادلندوهج دراسة وصفية ربليلية،

05 

Mohamad Noor Al-Jedaiah , 
Rokaya Albdareen 

The effect of strategic  human 
resources  management (SHRM) 

on  organizational excellence 
أثر االدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية على التميز 

 المؤسسي
0202 

 مقاؿ
 Problems andرللة 

Perspectives in 
Management, 

Volume 18, Issue 
4 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

التحقيق يف تأث ر اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية من خالؿ التاظيف والتدريب 
الاظيف  على التميز التنظيم  ، دبا يف ذل  رضا العمالء ونشر  والتطاير والتطاير

 التكنالاجيا وجادة ادلنتج والقدرة التنافسية
اجلزء األوؿ يتعلق باجدوهة نظر وحدات ادلعاينة لتنفيذ نطاؽ مكانات اإلدارة 

 االسرتاتيجية للماارد البشرية ، اجلزء الثاين معين دبااقف العينة من إصلاز التميز يف ظل
 تنفيذ اسرتاتيجية اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية.

تناولت ىذه الدراسة التميز ادلؤسس   
 كمتغ ر التابع

تناولت الاظائف اخلاصة بادلاارد البشرية 
 لدراسة ادلتغ ر ادلستقل

وعينة مجتمع 
 الدراسة

 الشركات الصناعية يف مدينة احلسن الصناعية يف مشاؿ األردف
 مدير مؤسسة ادلملکة األردنية اذلامشية 120عشاائية من  عينة

تقاربت العينتاف من حيث احلجم وكانت 
 الدراسة يف دولة االردف

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

 SPSSمجع البيانات عن طريق االستبيانات وربليلدوها بااسطة برنامج
 ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة

وادلندوهج تشاهبت الدراستاف يف األداة 
 ادلتبع

06 

 لينا محمد نصر بشارات
تصور مقترح لتفعيل دور إدارة الموارد البشرية 

 االستراتيجية في تعزيز رؤية ورسالة الجامعات األردنية
0202 

 مقال
 Journal ofمجلة 

Educational 
and Psychology 

Sciences 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

ىدفت الدراسة إىل الكشف عن دور إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية يف تفعيل رؤية 
اجلامعات األردنية احلكامية من وجدوهة نظر القادة األكاددييني واإلداريني، وتقدمي 

 تصار مقرتح لتفعيل ىذا الدور.
اتيجية، ضمت أبعاد الدراسة كل من: ربليل البيئة الداخلية واخلارجية، وتكػاين االسرت 

 وتنفيػذ االسرتاتيجية، وتقامي االسرتاتيجية

اشرتكت الدراستاف يف بعد ربليل البيئة 
 الداخلية واخلارجية،
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Islamic 
University of 

Gaza 

وعينة مجتمع 
 الدراسة

القادة األكاددييني واإلداريني يف اجلامعات األردنية احلكامية )اجلامعة األردنية، وجامعة 
والتكنالاجيا األردنية، وجامعة آؿ البيت، ال رماؾ، وجامعة مؤتة، وجامعة العلـا 

واجلامعة اذلامشية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة احلسني بن طالؿ، واجلامعة 
والبالغ  2017/ 2016األردنية األدلانية، و جامعة الطفيلة التقنية(  للعاـ اجلامع  

يم العايل  قائدا أكاددييا وإداريا حبسب إحصائيات وزارة التعل 3094عددىم  
 2016األردنية لعاـ 

قائد أكاددي  وإداري يف  3094فرد من أصل   600تكانت عينة الدراسة من  
 اجلامعات األردنية

اشرتكت الدراستاف يف استدوهداؼ 
ادلسؤولني واصحاب القرار إال أف حجم 
العينة كب ر مقارنة بدراستنا . مع 
 استدوهداؼ رلماعة من اجلامعات

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

 SPSSمجع البيانات عن طريق االستبيانات وربليلدوها بااسطة برنامج
 ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة

 تشابو يف األداة وادلندوهج

07 

 العيداني الياسو  تيشوداد كريمة
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية كمدخل لتنمية أرس 

 المال البشري
 دارسة تطبيقية لمجمع صيدال فرع

 أنتيبيوتيكا المدية
Strategic human resource 

management as an entrance to 
develop human capital, empirical 
Study Saidal complex –Antibiotic 

branch of Medea 
2020 

 
 مقاؿ

رللة االقتصاد والتنمية 
 البشرية، تيسمسيلت

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

ربديد العالقة بني مفدوهام  اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية ىدفت الدراسة إىل 
 ورأس ادلاؿ البشري بأبعاده األربعة )االستقطاب، الصناعة، التنشيط، احملافظة(
ادلتغ ر ادلستقل اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية وادلتغ ر التابع تنمية رأس ادلاؿ 

 الصناعة، التنشيط، احملافظة(البشري بأبعاده األربعة) االستقطاب، 

كاف ادلتغ ر التابع ىا تنمية رأس ادلاؿ 
 البشري

وعينة مجتمع 
 الدراسة

 158رلماع اإلطارات يف رلمع صيداؿ فرع أنتيبياتيكا ادلدية، البالغ عددىم 
 ناع ادلؤسسة ادلستدوهدفة االختالؼ يف إطار من رلماع اإلطارات 60مت اختيار عينة عشاائية تتمثل يف 

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

 SPSSمجع البيانات عن طريق االستبيانات وربليلدوها بااسطة برنامج
 ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة

 تشابو يف الطريقة واالدوات

08 

 سماعيل عيسىسامر سومية و 
تقييم واقع تطبيق استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في 

وأثرىا على جودة الخدمات " دراسة ميدانية لعينة  الفنادق
 من عمال فندق األربع نجوم مالس بتيسمسيلت

 مقال
مجلة االقتصاد الجديد، 

 تيسمسيلت

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

تقييم اسرتاتيجية إدارة ادلاارد البشرية من وجدوهة نظر عماؿ فندؽ مالس بتيسمسيلت، 
ادلاارد  من حيث ثالث متغ رات ى : اسرتاتيجية احلصاؿ على ادلاارد البشرية، تنمية

 البشرية ، احملافظة على ادلاارد البشرية،
احملار األوؿ: اسرتاتيجية إدارة ادلاارد البشرية )اسرتاتيجية احلصاؿ على ادلاارد البشرية، 

اختلفت الدراستاف من حيث االبعاد اليت 
 تناولت متغ رات الدراسة
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Evaluating the reality of the 
application of human resources 

management 
strategies in hotels and their 

impact on the quality of services « 
a field study 

of a sample of workers from the 
four-star hotel mellasse 

0202 

اسرتاتيجية تنمية ادلاارد البشرية، اسرتاتيجية احملافظة على ادلاارد البشرية(، واحملار 
األبعاد اخلمسة األساسية جلادة اخلدمة: الثاين: جادة اخلدمات الفندقية ومشلت 

 ادللماسية، االعتمادية، االستجابة، التعاطف، األماف(.
وعينة مجتمع 

 الدراسة
 عماؿ فندؽ مالس بتيسمسيلت

 للتحليل االحصائ قابلة  33اسػتبانة على عينة الدراسػة واسػرتداد  38تازيع 
 اختالؼ يف ناع ادلؤسسة ادلستدوهدفة

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

 SPSSمجع البيانات عن طريق االستبيانات وربليلدوها بااسطة برنامج
 ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة

 تشابو يف األداة وادلندوهج

09 

 يوسف بومدينو فالق رضوان 
البشرية يف ربسني أداء دور اإلدارة االسرتاتيجية للماارد 

ادلنظمات العمامية دراسة حالة مديرية ادلاارد البشرية بازارة 
 التعليم العايل اجلزائرية

The role of strategic human resources 
management in improve the 

performance of organizations Public 
case Study Algeria Directorate Human 

Resources at Ministry of higher 
Education 

2020 

 مقال
 مجلة أبحاث اقتصادية

 وإدارية

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

 تبيني دور اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية يف ربسني األداء ادلؤسس .
تضمنت ادلتغ ر ادلستقل اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية: )أسئلة احملار األوؿ 

اإلدارة االسرتاتيجية البشرية،  أسئلة احملار الثاين التحليل االسرتاتيج ( وزلار مراحل 
 ادلتغ ر التابع ادلتمثل يف األداء ادلؤسس .

اشرتكت الدراسة مع دراستنا يف بعد 
التحليل االسرتاتيج  االسرتاتيج  

واالختالؼ يف باق  االبعاد  مع التشابو 
 يف ادلتغ ر التابع

 وعينةمجتمع 
 الدراسة

 تكاف من العاملني دبديرية ادلاارد البشرية يف وزارة التعليم العايل اجلزائرية
 استدوهداؼ نفس القطاع ويف نفس البيئة استبانة صاحلة وقابلة للتحليل 30استبانة، مت اسرتداد  50تازيع 

المنهج و أداة الدراسة 
 اعتماد نفس ادلندوهج والطريقة ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة SPSSبرنامج التحليل اإلحصائ   المتبع

10 

 طهار ناصر
واقع تطبيق متطلبات االدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية 

دراسة حالة مؤسسة االمسنت  -دبنظمات األعماؿ اجلزائرية
 Ecdeومشتقاتو بالشلف 
0202 

 مقال
مجلة البحوث االقتصادية 

 والمالية
 

 أبعادو الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

التعرؼ على واقع تطبيق متطلبات اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية دبنظمات 
 .ECDEاألعماؿ اجلزائرية عماما؟ ومؤسسة اإلمسنت ومشقاتو بالشلف 

تضمنت الدراسة زلارين: سبثل األوؿ يف مقياس للخصائص الاصفية لعينة الدراسة أما 
س دلدى وجاد متطلبات تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية احملار الثاين فقد تضمن مقيا

للماارد البشرية دبؤسسة اإلمسنت ومشتقاتو بالشلف)متطلبات تنظيمية، متطلبات 
 سلاكية، متطلبات ادارية(

مل تشرتؾ الدراسة يف أي بعد من االبعاد 
حيث تناولت متطلبات تطبيق اإلدارة 

 االسرتاتيجية للماارد البشرية
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وعينة مجتمع 
 الدراسة

 مجيع مستخدم  ادلستاى اإلداري دبؤسسة اإلمسنت ومشتقاتو بالشلف
 سبت الدراسة يف مؤسسة صناعية مفردة 97مت اختيار عينة قدرىا 

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

ادلندوهج الاصف   SPSSالتحليل اإلحصائ  للبيانات عن طريق الربنامج اإلحصائ  
 ودراسة حالة

 تشابو يف األداة وادلندوهج

11 

 مشهور بـن ناصر العمري
التوافق االستراتيجي للموارد البشرية تقديم بدائل 
 لتحسيـن األداء التنظيمـي في األجهزة الحكومية

0219 

 
 مقاؿ

رللة العربية لإلدارة ادلملكة 
 العربية السعادية

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

الداخلية واخلارجية للتاافق االسرتاتيج  للماارد البشرية على التعرؼ على تأثيػر األبعاد 
 .األداء التنظيمػ  لألجدوهزة احلكامية

التعرؼ على تأثيػر التاافق الرأسػ  بيػن اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسػة العامة 
 .واستػراتيجية ادلاارد البشػرية على األداء التنظيمػػ 

اافق بيػن استػراتيجية ادلنظمة واستػراتيجية ادلاارد الت :تناوؿ الدراسة احملاور التالية.
البشرية، التاافق بيػن دور إدارة ادلاارد البشرية ومكانتدوها لدى اإلدارة العليا، التاافق بيػن 
وظائف ادلاارد البشرية بعضدوها مع بعض، التاافق بيػن وظائف ادلاارد البشرية ووظائف 

 ادلنظمة األخرى، األداء التنظيمػ .

كت الدراسة مع دراستنا يف األبعاد اشرت 
الداخلية واخلارجية للتاافق االسرتاتيج  
للماارد البشرية و التاافق بيػن دور إدارة 
ادلاارد البشرية ومكانتدوها لدى اإلدارة 

العليا والتاافق بيػن وظائف ادلاارد البشرية 
 بعضدوها مع بعض،

وعينة مجتمع 
 الدراسة

فػ  األجدوهزة احلكاميػة دبدينػة الريػاض بادلملكة العربية السعادية من مجيػع  ادلاظفني
 الػازارات واذليئػات وادلؤسسات العامػة مػع اسػتبعاد األجدوهزة العسػكرية

 فرد من مديػػري ادلاارد البشػرية لألجدوهزة احلكاميػة فػ  ادلملكة العربيػة السػعادية 67

جدوهزة اختلفت البيئتني حيث تناولت األ
 احلكاميػة بادلملكة العربية السعادية

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

ادلندوهج الاصف  ودراسة  التحليل اإلحصائ  للبيانات عن طريق الربنامج اإلحصائ 
 SPSS حالة

 اعتمدت الدراسة نفس الطرية وادلندوهج

12 

Katarzyna Szelągowska-Rudzka 
Human Resources  Management 
in Higher  Education Institutions 

in  Poland 
إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في 

 بولندا
0218 

 مقاؿ
 Managementرللة 

De gruyter open 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

اذلدؼ من الدراسة ىا تشخيص إدارة ادلاارد البشرية يف مؤسسات التعليم العايل 
 البالندية،

اإلشارة إىل اذباىات التغي رات اليت حدثت يف مؤسسات التعليم العايل يف رلاؿ إدارة 
ادلاارد البشرية ، بياف اجملاالت )العمليات الفرعية ( اليت تعمل بشكل صحيح واليت 

 .ربتاج إىل ربسني

اشرتكت الدراستاف يف تشخيص إدارة 
 ادلاارد البشرية يف مؤسسات التعليم العايل

وعينة  مجتمع
 االختالؼ يف بيئة ادلؤسسة زلل الدراسة مؤسسات التعليم العايل يف بالندا الدراسة



اإلطار النظري للدراسةالفصل األول                                                                          
 

138 
 

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

عن طريق ربليل ادلنشارات ومراجعة األدبيات ونظم إدارة اجلامعة واللاائح والقاانني 
 ادلعماؿ هبا وادلخصصة، دلؤسسات التعليم العايل يف بالندا

اختلفت الطريقة اليت سبت من خالذلا 
 الدراسة ادليدانية

13 

 سعيد سمير أبو جليدة
أثر استراتيجيات أدارة الموارد البشرية على أداء العاملين 

 في شركات االتصاالت الليبية
The Impact of Human Resource 
Management Strategies on the 

Performance of Employees in the 
Libyan Telecommunication 

Companies 
0218 

رسالة لنيل درجة 
 الماجستير

قسم ادارة األعمال كلية 
 األعمال

 جامعة الشرق األوسط

 الليبية

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

التعرؼ على مستاى تطبيق اسرتاتيجيات إدارة ادلاارد البشرية بأبعادىا) االستقطاب، 
 .التحفيز، تقييم األداء( يف شركات االتصاالت الليبيةالتعيني، التدريب والتطاير، 

حليل أثر اسرتاتيجيات إدارة ادلاارد البشرية على أداء العاملني يف شركات االتصاالت 
 الليبية.

سبت دراسة ادلتغ ر ادلستقل عن طريق 
 وظائف إدارة ادلاارد البشرية

وعينة مجتمع 
 الدراسة

العاملني يف اإلدارة العليا وادلتاسطة يف شركات االتصاالت يشمل رلتمع الدراسة كافة 
 مدير ورئيس قسم 861الليبية والبالغ عدد 

 فردا 346تكانت عينة الدراسة من  
 اختلفت بيئة الدراسة وحجم العينة

المنهج و أداة الدراسة 
 تشابو يف األداة وادلندوهج استبانة دراسة حالة المتبع

14 

SAEED SAYADI وHAMID 
NEMAT 

Impact of Strategic Human Resource 
Management on Human  Resource 

Management Effectiveness and 
Organizational'  Performance in Social 

Security organization of Shiraz City 
لماارد البشرية على فعالية إدارة لدارة اإلسرتاتيجية االتأث ر 

الضماف  مؤسساتة واألداء التنظيم  يف ادلاارد البشري
 االجتماع  دبدينة ش راز

0218 

 مقال
مجلة 

International 
Review of 

Management 
and Business 

Research 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

للماارد البشرية يف التأث ر على فاعلية إدارة  االسرتاتيجيةمعرفة مدى مسامهة اإلدارة 
 ادلاارد البشرية واالداء التنظيم  يف  مؤسسات الضماف االجتماع  يف مدينة ش راز
متغ ر مستقل متمثل يف اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية، ومتغ ر تابع متمثل يف 

 فعالية إدارة ادلاارد البشرية  واألداء التنظيم 

ادلتغ ر التابع بالفعالية إدارة  مت ربديد
 ادلاارد البشرية  واألداء التنظيم 

وعينة مجتمع 
 الدراسة

 عامل 350العاملني يف مؤسسة الضماف االجتماع  يف ش راز البالغ عددىم 
 فرد من ادلاظفني العاملني يف ادلؤسسة ش راز االيرانية 300مت استدوهداؼ عينة من 

اجلزائر وحبجم عينة  سبت الدراسة خارج
 اكرب

المنهج و أداة الدراسة 
 تشابو يف األداة وادلندوهج ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة SPSSاستبياف وربليلو باستخداـ برنامج  المتبع

15 
Muriithi Gituma    وTadesse 

Beyene 
Strategic Human Resource 

 
 مقاؿ

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

سعت ىذه الدراسة إىل ربديد شلارسات إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية وتأث رىا على 
 األداء التنظيم  يف ادلؤسسة الاطنية للتأمني يف إريرتيا

متغ ر مستقل متمثل يف بناء القدرات، ادارة األداء، ربفيز، ادلشاركة يف صنع القرار، 

مل يكن ىناؾ تشابو يف االبعاد اليت مت هبا 
 قياس ادلتغ ر ادلستقل
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Management  Practices and 
Organizational Performance:  A 

Case of National Insurance 
Corporation  of Eritrea (Nice( 

ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية واألداء 
التنظيمي: دراسة حالة مؤسسة التأمين الوطنية في إريتريا 

 )نيس(
0218 

 Global Journalرللة 
of Management 

and Business 
Research: A 

Administration 
and Management 

 ومتغ ر تابع متمثل يف األداء التنظيم 

وعينة مجتمع 
 الدراسة

مؤسسة التأمني الاطنية يف إريرتيا وى  شركة التأمني الاحيدة يف الدولة البالغ عددىم 
73 

مجيع ادلاظفني ماظًفا يف ادلقر الرئيس  للشركة )أربعة أقساـ يف ادلقر الرئيس  للشركة  
 وى : مكتب ادلدير العاـ ، مكتب اإلدارة ، مكتب التقنية ، مكتب ادلالية(

 يف حجم العينةاالختالؼ يف البيئة و 

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة التحليل اإلحصائ  للبيانات عن طريق الربنامج 
 استعماؿ نفس االدوات وادلندوهج SPSS اإلحصائ 

16 

 معمر قوادري وفضيلة نوري منير
نموذج مقترح ألثر تطبيق اإلدارة االستراتيجية للموارد 

دراسة تطبيقية على -إحداث التغيير التنظيمي البشرية في 
 0217عينة من مدراء مؤسسة اتصاالت الجزائر

 مقال
للدراسات  مجلة أكاديمية

 واإلنسانية االجتماعية
 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

قياس أثر اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية يف إحداث التغي ر التنظيم  دبؤسسة 
 .اتصاالت اجلزائر

أثر اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية ادلتمثلة يف اسرتاتيجية تاظيف، اسرتاتيجية 
التدريب، اسرتاتيجية التحفيز، يف إحداث التغي ر التنظيم  دبؤسسة اتصاالت اجلزائر 
من خالؿ مداخل التغي ر التنظيم  ادلتمثلة يف اذليكل التنظيم  واالسرتاتيجية 

 التنظيم .والتكنالاجيا والسلاؾ 

مت قياس ادلتغ ر ادلستقل باظائف ادارة 
 ادلاارد البشرية

وعينة مجتمع 
 سبت الدراسة يف مؤسستني من اجلزائر مديرا  65مدراء مؤسسة اتصاالت اجلزائر بلغت  عينة الدراسة  الدراسة

المنهج و أداة الدراسة 
 تشابو يف األداة وادلندوهج االستبياف ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة المتبع

17 

 ياسر السيد علي محمد شحاتة
الممارسات االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية وتأثيرىا 
على االلتزام التنظيمي للمؤسسات بالتطبيق على كليات 

 اإلدارة والتكنولوجيا بالجامعات الخاصة في مصر
Strategic Practices of Human 

Resources Management and Their 

 مقال
مجلة كلية التجارة 

 للبحوث العلمية
 مصرجامعة اإلسكندرية 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

التعرؼ على تأث ر ادلمارسات االسرتاتيجية إلدارة ادلاارد البشرية على االلتزاـ التنظيم  
 للمؤسسات بالتطبيق على كليات اإلدارة والتكنالاجيا اخلاصة يف مصر
ية ادلتغ ر ادلستقل ىا: ادلمارسات االسرتاتيجية إلدارة ادلاارد البشرية )اسرتاتيج

االستقطاب واالختيار، ،اسرتاتيجية التدريب والتطاير اسرتاتيجية التعايضات وادلنافع 
 ،اسرتاتيجية تقييم األداء(، أما ادلتغ ر التابع فتمثل يف: االلتزاـ التنظيم 

 )االلتزاـ العاطف  االلتزاـ ادلستمر االلتزاـ ادلعياري (

تشاهبت الدراستاف يف كاهنما استدوهدفتا 
عليم العايل مع استخدامدوها قطاع الت

للاظائف اخلاصة بادلاارد البشرية لدراسة 
 ادلتغ ر ادلستقل
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Impact on The Institutions 
Organizational Commitment by 

Applying to Management and 
Technology Colleges in Private 

Universities in Egypt 
0217 

وعينة مجتمع 
 الدراسة

أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة يف كليات اإلدارة والتكنالاجيا داخل بعض 
 اجلامعات اخلاصة مصر

القاىرة الكربى  جامعات دبحافظة 7جامعات  ) 9استبانة على عينة يف  500تازيع 
جامعة دبحافظة اإلسكندرية(، اخت رت وفقا دلعيار مض  عشر سناات فأكثر  2و

 على تأسيسدوها

اختالؼ البيئتني والتشابو يف ادلؤسسة 
 زلل الدراسة

المنهج و أداة الدراسة 
 استخداـ نفس ادلناىج وطرؽ التحليل ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة االستبياف المتبع

18 

 عالل تبرورت
مقومات تفعيل اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية 

ودورىا في تطوير الميزة التنافسية مدخل الموارد، المعرفة 
 الكفاءات دراسة حالة مؤسسو موبيليس الجزائرية

0216 

 دكتاراه علـا
العلـا االقتصادية  كلية

والتجارية وعلـا التسي ر 
قسم علػػـا التسي ر جامػػػػػػعة 

 3اجلزائر 
 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

تناولت الدراسة مقامات تفعيل اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية ودورىا يف تطاير 
 .والكفاءاتادليزة التنافسية يف ادلؤسسة من مداخل: ادلاارد، ادلعرفة 

 .وكاف ادلتغ ر ادلستقل ىا: اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية
)احملار األوؿ: اسرتاتيجيات التاظيف اسرتاتيجية زبطط ادلاارد البشرية اسرتاتيجية 
التحليل والتاصيف الاظيف  اسرتاتيجية االستقطاب اسرتاتيجية االختبار والتعيني، 

نمية ادلاارد البشرية اسرتاتيجية االستثمار يف ادلاارد البشرية احملار الثاين: اسرتاتيجيات ت
اسرتاتيجية التدريب اسرتاتيجية التعلم، احملار الثالث: اسرتاتيجيات مكافأة وتقيم اداء 

 ادلارد البشرية اسرتاتيجية التحفيز اسرتاتيجية تقييم األداء(
 اما ادلتغ ر التابع فتمثل يف: ادليزة التنافسية

االوؿ:تقدمي خدمات بأسعار تنافسية احملار الثاين: إبداع وتطار خدمات، )احلار 
احملار الثالث: جادة اخلدمات ادلقدمة، احملار الرابع: السرعة يف تقدمي اخلدمة، احملار 
اخلامس: كفاءة العمليات، احملار السادس: االستجابة ادلتفاقة للزباف، احملار السابع: 

 احلصة الساقة(

دلتغ ر ادلستقل عن طريق سبت دراسة ا
وظائف ادارة ادلاارد البشرية واما ادلتغ ر 

 التابع فتمثل يف ادليزة التنافسية

وعينة مجتمع 
 الدراسة

 اطارات مديرية ادلاارد البشرية ومديرية التكاين دلؤسسة مابيليس اجلزائرية،
 اطارا 95مجيع رلتمع الدراسة البالغ عددىم 

 متشاهبتنيسبت الدراسة يف بيئتني 

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

 SPSSتصميم استبانة جلمع البيانات وادلعلامات مث ربليلدوها بربنامج 
 ادلندوهج الاصف  التحليل 

 تشابو يف األداة وادلندوهج

التشابو يف ادلتغ ر التابع مع دراسة ادلتغ ر ىدفت ىذه الدراسة للبحث يف ادلمارسات احلديثة إلدارة ادلاارد البشرية وأثرىا على أبعاد و الهدف رسالة لنيل درجة  شفاء كرو 19
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دراسة اثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الحديثة على 
 أداء العاملين في المنظمات

 عملي على شركة جود تطبيق
The impact of Human Resource 

Management Practices on the 
Employees performance 
Applied Study on jude 

company,Syria 
0216 
 

 الماجستير
الجامعة االفتراضية 

 السورية

 متغيرات
 الدراسة

 أداء العاملني يف شركة جاد
 7كاف ادلتغ ر ادلستقل ىا: ادلمارسات احلديثة إلدارة ادلاارد البشرية  سبثلت يف 

شلارسات )التخطيط, ربليل وتصميم الاظائف ,االستقطاب والتعيني ,التدريب ,تقييم 
 األداء, التحفيز, ادلشاركة يف ازباذ القرار(
 اما ادلتغ ر التابع فتمثل يف: أداء العاملني

ادلستقل عن طريق وظائف ادارة ادلاارد 
 البشرية

وعينة مجتمع 
 الدراسة

الشركات السارية  قطاع الشركات يف ساريا وقد مت اختيار شركة جاد كااحدة من اكرب
 يف زلافظة الالذقية

 فرد من اإلداريني 70تكانت عينة الدراسة من 

االختالؼ يف البيئة اليت سبت فيدوها 
 الدراسة

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

 SPSSاستبياف وربليلو باستخداـ الربنامج اإلحصائ  
 ادلندوهج الاصف  التحليل 

تعذر ادلقابلة  تشابو يف األداة وادلندوهج مع
 يف دراستنا

20 

Alwiya Allui   و Jolly Sahni 
Strategic Human Resource 

Management in Higher Education 
Institutions: Empirical Evidence 

from Saudi 
اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في مؤسسات التعليم 

 العالي: دليل تجريبي من السعودية
0216 

 مداخلة مؤتمر دولي
12th 

International 
Strategic 

Management 
Conference , 

28-30 October 
2016,Antalya, 

Turkey 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

ربديد مدى التنفيذ االسرتاتيج  إلدارة ادلاارد البشرية واستكشاؼ تكامل 
البشرية من خالؿ دراسة شلارسات االسرتاتيجيات العامة للمؤسسات مع إدارة ادلاارد 

 إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية يف اجلامعات يف ادلملكة العربية السعادية
ستة أقساـ: التاافق االسرتاتيج  ، التاظيف واالختيار ، تقييم األداء ،ادلكافآت 

 والتعايضات ، تدريب وتطاير ادلاظفني ، خطط االحتفاظ

لتاافق اشرتكت الدراستني يف بعد ا
االسرتاتيج  مع االختالؼ يف باق  

 االبعاد

وعينة مجتمع 
 الدراسة

أعضاء ىيئة التدريس يف  قطاع التعليم العايل دبعاىد وجامعات العاصمة الرياض يف 
 ادلملكة العربية السعادية

 عضاا من أعضاء ىيئة التدريس 258بلغت العينة 

يف استدوهداؼ قطاع  تشاهبت الدراستني
 التعليم العايل

المنهج و أداة الدراسة 
 ادلقابالت واستبياف ادلندوهج الاصف  التحليل  المتبع

تشابو يف األداة وادلندوهج مع تعذر ادلقابلة 
 يف دراستنا

21 

JOLLY SAHNI  وTRILOK 
KUMAR JAIN 

A STUDY OF MODELLING 
STRATEGIC HUMAN 

 مقال
مجلة 

International 
Journal of 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

دورىا ادلنشاد إعداد خارطة طريق وإرشادات مناذجية ألخذ وظيفة ادلاارد البشرية إىل 
 ادلتمثل يف التكامل مع اسرتاتيجيات ادلنظمة

ستة أبعاد: تكامل إدارة ادلاارد البشرية مع اسرتاتيجيات الشركة وإدارهتا، االختيار، 
 .التدريب،  تقييم األداء، التعايض وادلكافآت، التحفيز ومشاركة ادلاظفني

اشرتكت الدراستني يف بعد تكامل إدارة 
ة مع اسرتاتيجيات الشركة ادلاارد البشري

 مع االختالؼ يف باق  االبعاد
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RESOURCE 
MANAGEMENT PRACTICES 

دراسة لنمذجة الممارسات اإلستراتيجية إلدارة الموارد 
 البشرية
0215 

Engineering, 
Management & 

Medical 
Research 
(IJEMMR) 

وعينة مجتمع 
 الدراسة

 قطاع االتصاالت يف ادلملكة العربية السعادية
 ماظًفا 121بلغت العينة 

 سبت الدراستني يف بيئتني سلتلفتني

المنهج و أداة الدراسة 
 تشابو يف األداة وادلندوهج استبياف ومقابالت ادلندوهج الاصف  التحليل  المتبع

22 

 مانع سربينػة
 أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية

 على أداء األفراد في الجامعات
 دراسة حالة عينة من الجامعات الجزائرية

مقدمة لنيل شهادة  رسالة
 دكتوراه

كلية العلوم اإلقتصادية و 
 التجارية و علوم التسيير
جامعة محمد خيضر 

 بسكر

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

 ىدفت الدراسة إىل ربديد أثر اسرتاتيجية تنمية ادلاارد البشرية على أداء األفراد
التأكيد على أمهية ادلاارد البشرية وضرورة التاجو االسرتاتيج  يف تنميتدوها باجلامعات، 
باعتبارىا أحد الركائز األساسية لتحقيق التميز الذي يشكل مطلبا أساسيا للرق  

 اجلامعة واجملتمعب
احملار األوؿ: التدريب اسرتاتيجية لتنمية ادلاارد البشرية يف اجلامعة، احملار الثاين: التعلم 
التنظيم  اسرتاتيجية لتنمية ادلاارد البشرية يف اجلامعة، حملار الثالث: التطاير اسرتاتيجية 

اتيجية لتنمية ادلاارد البشرية لتنمية ادلاارد البشرية يف اجلامعة، احملار الرابع: اإلبداع اسرت 
 يف اجلامعة، احملار اخلامس: مستاى أداء ادلاارد البشرية يف اجلامعة،

اشرتكت الدراستاف يف تناوؿ اجلامعة 
 اجلزائرية

واختلفت يف االبعاد ادلستعملة يف 
 الدراسة

وعينة مجتمع 
 الدراسة

بسكرة، عباس لغرور خنشلة، األساتذة وادلاظفني اإلداريني باجلامعات: زلمد خيضر 
 1319أستاذا و  2357،) 3676والعريب بن مدوهيدي أـ البااق ، البػػالغ عددىم 

 ماظفا إداريا(
 استمػػػػارة 570استمارة على عينة عشاائية واسرتجع مندوها  800مت تازيع 

كاف حجم العينة كب ر اضافة اىل أف ىذه 
الدراسة تناولت رلماعة من اجلامعات 

 تناولنا جامعة واحدةيف حني 

المنهج و أداة الدراسة 
 تشابو يف األداة وادلندوهج االستبياف ادلندوهج الاصف  التحليل  المتبع

23 

REBECCA MITCHELL  و
SHATHA OBEIDAT MARK 

BRAY 
THE EFFECT OF STRATEGIC  

HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT ON 

 مقال
 Human مجلة

Resource 
Management, 

November–
December 2013 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

على األداء ادلايل  تبحث ىذه الدراسة يف تأث ر الدور االسرتاتيج  إلدارة ادلاارد البشرية
 .التنظيم 

التحقيق يف تأث ر التفايض كعامل طارئ يف العالقة بني الدور االسرتاتيج  للماارد 
 البشرية

واحلاافز ،  التاظيف واالختيار ، والتدريب والتطاير ، وإدارة األداء ، والتعايضات ،
 والتااصل وادلمارسات التشاركية

تناولنا التأث ر على االداء اخلاص بالعاملني 
يف حني تناولت ىذه الدراسة االداء ادلايل 

 للمؤسسة
واستعملت االبعاد اخلاصة باظائف ادارة 

 ادلاارد البشرية
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ORGANIZATIONAL  
PERFORMANCE: THE 

MEDIATING  ROLE OF HIGH-
PERFORMANCE  HUMAN 
RESOURCE PRACTICES 

تأث ر اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية على األداء 
 التنظيم : الدور الاسيط دلمارسات ادلاارد البشرية عالية األداء

0213 

وعينة مجتمع 
 الدراسة

اخلاص األردين شركات من القطاعني ادلايل والتصنيع  )الشركات اليت تاظف  القطاع
 ماظف فقط( 100أكثر من 
 مؤسسة مالية وتصنيعية 118استدوهدفت 

تناولنا قطاع عاـ يف اجلزائر يف حني  
كانت ىذه الدراسة قد تناولت القطاع 

 اخلاص األردين

المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

مجع البيانات عن طريق االستبيانات وربليلدوها بااسطة  ودراسة حالةادلندوهج الاصف  
 تشابو يف األداة وادلندوهج ادلستخدـ SPSSبرنامج 

24 

Amaeshi Uzoma Francis 
The Impact of Strategic 

Integration of  Human Resource 
Management  Practices on 

Organizational  Performance: 
Some Evidence from  Nigeria 

تأثير التكامل االستراتيجي لممارسات إدارة الموارد 
 البشرية على األداء التنظيمي: مجموعة شواىد من نيجيريا

0213 

 مقال
International 

Journal of 
Scientific & 
Engineering 

Research 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

 االسرتاتيجية على أداء ادلنظمات النيج ريةمعرفة تأث ر شلارسات إدارة ادلاارد البشرية 
من خالؿ التحقيق يف مدى تكامل التاظيف واالختيار مع اسرتاتيجية العمل 

 والتأث رات ادلختلفة  ذلذا التكامل االسرتاتيج  على األداء التنظيم 
حصة الساؽ، منا ادلبيعات، منا  األداء التنظيم ، ثالث معاي ر مالية: ادلتغ ر التابع:

ألرباح ، وثالثة معاي ر غ ر مالية: إنتاجية ادلاظف، رضا ادلاظفني، معدؿ دوراف ا
 ادلاظفني.

مخسة للمتغ ر ادلستقل: صياغة اسرتاتيجية العمل، وأربعة تراكيب تنفيذ اسرتاتيجية 
 العمل.

مل تشرتؾ الدراستاف يف أي بعد من 
 االبعاد اخلاصة بتحليل ادلتغ ر ادلستقل

وعينة مجتمع 
 الدراسة

مديري ادلاارد البشرية دلنظمات مدرجة يف بارصة نيج ريا اليت طبقت أنظمة إدارة 
 األداء

 مديًرا للماارد البشرية 186

تناولت الدراستاف اصحاب القرار يف 
ادلؤسسة مع اختالؼ يف البيئة اليت كانت 

 يف نيج ريا
المنهج و أداة الدراسة 
 المتبع

مجع البيانات عن طريق االستبيانات وربليلدوها بااسطة  ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة
 نفس الطريقة وادلندوهج ادلتبع SPSS برنامج

25 
Abdulkadir Danlami Sani  و

Ibrahim Badamasi 
STRATEGIC HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT AND 

 
 مقاؿ

BVIMSR’s 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

على األداء  االسرتاتيجيةفحص ما إذا كانت فعالية شلارسات إدارة ادلاارد البشرية 
 التنظيم  تتاقف على مناخ العمل

قياس اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية واألداء التنظيم  من خالؿ تأث ر ادلناخ 
 التنظيم 

 االختالؼ يف وجاد متغ ر وسيط
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ORGANIZATIONAL 
PERFORMANCE IN THE NIGERIAN 

INSURANCE INDUSTRY: THE 
IMPACT OF ORGANIZATIONAL 

CLIMATE 
اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية واألداء التنظيم  يف 

 صناعة التأمني النيج رية: تأث ر ادلناخ التنظيم 
0210 

Journal of 
Management 

research 

وعينة مجتمع 
 الدراسة

شركة مدرجة يف البارصة  20التأمني العاملة يف نيج ريا ادلكاف من شركات 
 (NSEالنيج رية)
 شركة تأمني 18مشلت العينة 

 اختالؼ يف ناع العينة ادلستدوهدفة

المنهج و أداة الدراسة 
 تشابو يف األداة وادلندوهج ادلندوهج الاصف  ودراسة حالة استخداـ اإلحصاء الاصف ، ربليل االضلدار ،االرتباط المتبع

26 

Nicola Naismith 
AN EMPIRICAL EVALUATION 

OF STRATEGIC HUMAN  
RESOURCE MANAGEMENT 
WITHIN CONSTRUCTION 

تقييم تجريبي لإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في 
 سياق البناء

0227 

A doctoral 
thesis 

Loughborough 
University 

 أبعادو الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

استكشاؼ أنااع اسرتاتيجيات إدارة ادلاارد البشرية ادلستخدمة من قبل شركات البناء 
 الصغ رة وادلتاسطة وتطاير إطار عمل لتحسني أدائدوها التنظيم 

 من خالؿ: االسرتاتيجيةالتحقق من تكامل اسرتاتيجية عمل ادلنظمة وهنجدوها 
 العمل دلاظفيدوها اسرتاتيجيةربسني تاصيل -

 تشجيع مشاركة ادلاظفني -
 ربط االدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية واسرتاتيجية العمل-

االختالؼ يف ناع ادلؤسسات ادلستدوهدفة 
 وناع العينة

وعينة مجتمع 
 الدراسة

ادلديرين االسرتاتيجيني وادلتخصصني يف ادلاارد البشرية يف الشركات الصغ رة وادلتاسطة 
مقابلة شبو منظمة أخرى مع  23،  دراسات حالة تضمنت 06رلاؿ البناءيف 

 مديرين اسرتاتيجيني ومتخصصني يف ادلاارد البشرية

اختالؼ ناع ادلؤسسة زلل الدراسة مع 
 اختالؼ يف طريقة مجع البيانات

المنهج و أداة الدراسة 
 مقابلة و بالتحليل ادلستند للاثائق ادلندوهج الاصف  المتبع

اختلفت الدراستاف يف طريقة مجع وربليل 
 البيانات

27 

Kenneth W. Green  وCindy Wu  و
Dwayne Whitten  وBobby Medlin 

The impact of strategic human 
resource management on firm 

performance and HR 
professionals’ work attitude and 

 مقال
The 

International 
Journal of 

Human 
Resource 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

وااللتزاـ على األداء الفردي  للماارد البشرية االسرتاتيجيةالتحقيق يف تأث ر اإلدارة 
 .التنظيم  ومستايات الرضا الاظيف  دلتخصص  ادلاارد البشرية

للماارد البشرية رأسياً مع مدوهمة وأىداؼ ادلنظمة وتتكامل  االسرتاتيجيةتكامل  اإلدارة 
 أفقًيا مع الاظائف التنظيمية األخرى

لتزاـ التنظيم  ، إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية، األداء التنظيم ، األداء الفردي ، اال
 الرضا الاظيف  ، تكامل  إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية الرأس 

تشاهبت الدراستاف يف استخداـ بعد 
تكامل  إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية 
الرأس  مع مدوهمة وأىداؼ ادلنظمة، 

وتكامل إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيجية 
 ألخرىأفق  مع الاظائف التنظيمية ا
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work performance 
للموارد البشرية على أداء  االستراتيجيةتأثير اإلدارة 

الشركة وموقف عمل متخصصي الموارد البشرية وأداء 
 العمل
0226 

Management  وعينة مجتمع
 الدراسة

 متخصصاف يف ادلاارد البشرية من شركات التصنيع األمريكية الكربى
 متخصًصا يف ادلاارد البشرية 269عينة وطنية مؤلفة من 

اختالؼ البيئتني واقتصار الدراسة على 
 االفراد ادلتخصصاف يف ادلاارد البشرية

المنهج و أداة الدراسة 
 تشابو يف ادلندوهج وصف  ربليل  تقنيات منذجة ادلعادالت اذليكلية المتبع

28 

David Wan وChin Huat Ong    و
Victor Kok 

Strategic Human  Resource 
Management  and Organizational  

Performance in Singapore 
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية واألداء التنظيمي في 

 سنغافورة
0220 

 مقال
Compensation 

& Benefits 
Review 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

اذلدؼ الرئيس  من ىذه الدراسة ىا التأكد من العالقة بني اإلدارة االسرتاتيجية 
 للماارد البشرية وأداء الشركة

يتم استخداـ ستة متغ رات سلتلفة لقياس نظاـ إدارة ادلاارد البشرية االسرتاتيج  
• التمكني ، • التدريب ادلكثف ، • التاظيف االنتقائ  ، • للشركة. وى  كالتايل: 
 األجر القائم على األداء• التصميم الااسع للاظيفة • تقييم األداء ، 

مت قياس ادلتغ ر ادلستقل باظائف ادلاارد 
البشرية ، وكاف ادلتغ ر التابع ىا أداء 

 الشركة

وعينة مجتمع 
 الدراسة

من الشركات متعددة اجلنسيات والشركات احمللية العاملة يف سنغافارة من  2160
قطاعات سلتلفة من االقتصاد: التصنيع ، ذبارة  ، البناء ، النقل واالتصاالت ، 

اخلدمات ادلالية والتجارية وغ رىا من اخلدمات. مت ذبميعدوها من دليل بارصة سنغافارة، 
ذلا ما ال يقل عن عامني كاملني من التشغيل، وى  واليت استافت متطلبات الدراسة، 

 الشركات الرائدة يف األداء يف سنغافارة من حيث حجم ادلبيعات واألرباح.

االختالؼ يف اختيار ادلؤسسة زلل 
 الدراسة ناعا وحجما

المنهج و أداة الدراسة 
 تشابو يف األداة وادلندوهج ربليل البيانات ومعاجلتدوها بالربامج االحصائية ربليل  وصف  المتبع

29 

Cristina Bayona  وSalomé Goñi 
 Cristina Madorránو

Compromiso Organizacional:  
Implicaciones para la gestión  

estratégica de los Recursos  Humanos 
االلتزاـ التنظيم : االنعكاسات على اإلدارة اإلسرتاتيجية 

 للماارد البشرية.
2000 

 مقال
Revista 

Europea De 
Direccion Y 

Economia De 
La Empresa , 

España 

أبعاد و الهدف 
 متغيرات
 الدراسة

 .دراسة االلتزاـ التنظيم  كأداة إلدارة ادلاارد البشرية
 .تقييم درجة االلتزاـ يف األداء اليت يتمتع هبا األفراد يف ادلنظمة

بيئة العمل اليت ينتم  إليو األفراد والعناصر اليت تش ر إىل الدعم من اإلدارة  قياس
 والتماس  مع الزمالء

اعتماد اإلدارة اإلسرتاتيجية للماارد 
 البشرية كمتغ ر تابع

وعينة مجتمع 
 الدراسة

 ماظًفا، 961جامعة حكامية إسبانية، وى  جامعة نافارا احلكامية، واليت تضم  
 التشابو يف ناع ادلؤسسة زلل الدراسة من أعضاء ىيئة تدريس فردا 674

المنهج و أداة الدراسة 
 تشابو يف األداة وادلندوهج االستبياف وصف  ربليل  المتبع
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 خالصة الفصل

ادلتعلق  لقد مت يف ىذا الفصل تناوؿ اجلانب النظري لكل من متغ رات الدراسة، حيث تناولنا مفدوهـا 
بياف و  تعريف اإلدارة االسرتاتيجيةلمن خالؿ التطرؽ  اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشريةبادلتغ ر األوؿ وىا 

، دارة ادلاارد البشريةإوظائف مث تناولنا  ،دوهاأىدافدوها و خصائصو دارة ادلاارد البشرية إتعريف إىل  اإلشارةعناصرىا، مث 
، وكذل  العاامل ادلؤثرة يف األداءو عناصر والفاىيم من حيث ادل داء العاملنيأل اإلطار النظري وبعده تناولنا
، ويف آخر مطلب من أمهية وأىداؼ عملية تقييم أداء العاملنيو  العاملنيعملية إدارة أداء  أىداؼو مكانات 
من خالؿ  أثر تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية للماارد البشرية على أداء العاملنيوؿ ذلذا الفصل تناولنا ادلبحث األ

ية للماارد البشرية اليت تؤثر أبرز مناذج اإلدارة االسرتاتيجو  انعكاس شلارسات إدارة ادلاارد البشرية على أداء العاملني
، فكاف ادلطلب األوؿ خ ر ثالثة مطالب زبص الدراسات السابقة، بينما تضمن ادلبحث األيف أداء العاملني

، بينما خصص لدراسات السابقة باللغات األجنبيةل الثاين ، وادلطلبلدراسات السابقة باللغة العربيةل سلصصا
 .ناقشة الدراسات السابقة ومقارنتدوها بالدراسة احلاليةذلذا الفصل دلخ ر من ادلبحث الثالث ادلطلب األ
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 تمهيد:
 

أداء   لككذللموارد البشرية ك  االسًتاتيجيةلئلدارة اإلطار اؼبفاىيمي كالنظرم يف الفصل األكؿ بعدما تناكلنا 
التحليل، تناكلت ىذا اؼبوضوع بالبحث ك يت العربية كاألجنبية ال استعرضنا بعض الدراسات السابقة امبعدك ، العاملُت

معرفة  بوالية اؼبسيلة، بغيةؿبمد بوضياؼ  إسقاط ىذه اؼبفاىيم على كاقع حاؿ جامعةالثاين الفصل سنحاكؿ يف 
يف كمدل مسانبتو  للموارد البشرية، االسًتاتيجيةإلدارة ا ، ؼبرتكزاتاإلداريُت من موظفُت كأساتذةتطبيق  مدل

 .ؿبل الدراسةامعة اعبالعاملُت يف ربسُت أداء  
لدراسة، كأسباب اختيار ىذه العينة كأكجو سبيزىا عن غَتىا يف كعينة ا ؾبتمع عرضبيف ىذا الفصل قـو كسن

اليت  طريقةلل كصف دميقت ، من خبلؿنتناكؿ الطريقة كاإلجراءات اؼبنهجية للدراسة كبعد ذلك ؾبتمع الدراسة،
 األدكات اؼبستخدمة يف الدراسةمث نتناكؿ ، يف ذلك اؼبتبعة كاإلجراءات اؼبنهجية استقينا منها متغَتات الدراسة

 أىم النتائج إبراز مث ،التحليل يف عليها اعتمدنا اليت اإلحصائية عاعباتنتطرؽ لنتائج اؼب كأخَتا ،كثباهتا كصدقها
 . كالتوصيات
 

 ثبلثة مباحث:كيتضمن ىذا الفصل 
 األكؿ: تقدمي جملتمع كعينة الدراسة  اؼببحث

 اؼببحث الثاين: الطريقة كاإلجراءات اؼبنهجية كاألدكات اؼبستخدمة يف الدراسة 
 اؼببحث الثالث: عرض نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية كاختبار الفرضيات
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 تقديم لمجتمع وعينة الدراسة. : المبحث األول
 نعرض يف ىذا اؼببحث ؾبتمع كعينة الدراسة من خبلؿ اؼبطالب التالية: سوؼ 

 : اؼببلمح العامة لقطاع التعليم العايلاألكؿ اؼبطلب
 :  تقدمي عبامعة ؿبمد بوضياؼ بوالية اؼبسيلةالثاين اؼبطلب
 : بعض أكجو سبيز جامعة ؿبمد بوضياؼ عن غَتىا من اعبامعات اعبزائريةالثالث اؼبطلب

 

  المالمح العامة لقطاع التعليم العالي :األول المطلب
 

 التعريف بمؤسسات التعليم العالي ونشأتها الفرع األول:
 فبل الثانوم بعد اجتياز مرحلة البكالوريا، التعليم مرحلة تلي اليت التعليم مراحل كل العايل بالتعليم يقصد

 على التحصل إىل الطالب فيو يهدؼ كالذم ذلك من أكسع إىل تصل بل فقط التعليم اعبامعي على تقتصر
 أنو على كذلك كيعرؼ، 1لالعم سوؽ يف كالدخوؿ مؤىبل لبللتحاؽ ذلك بعد فيما ذبعلو تعلم عالية درجات

 حاضره اجملتمع غباجات كسد ،كالنبوغ الكفاءة لذكم رعاية كمستوياتو أنواعو كافة يف العملي التخصص مرحلة
 اؼبتخصصة اؼبدارس بواسطة إال يكوف كلن كغايتها، األمة أىداؼ وبقق الذم اؼبتغَت التطور يساير دبا كمستقبلو؛
 من حوؽبا يدكر كما العايل التعليم مؤسسات عن اغبديث كسنحاكؿ ،2كاعبامعات العليا كاؼبعاىد كالكليات
    . متغَتات

يف ىذا الصدد إىل اؼبرسـو كبالنظر إىل التشريعات اؼبنظمة للمهاـ األساسية للجامعة، يبكننا أف نشَت  
ق اؼبوافق  1424صبادل الثانية  24اؼبؤرخ يف  279 - 03رقم: الذم وبمل الصادر يف اعبريدة الرظبية التنفيذم 

منو ما  05الذم وبدد مهاـ اعبامعة كالقواعد اػباصة بتنظيمها كسَتىا حيث جاء يف اؼبادة  2003أكت  23 ػل
 : 3نصو

 : للجامعة يف ؾباؿ التكوين العايل على اػبصوص فيما يأيتتتمثل اؼبهاـ األساسية 
  للببلد؛ كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية للتنميةتكوين اإلطارات الضركرية  -
 تلقُت الطلبة مناىج البحث كترقية التكوين بالبحث كيف سبيل البحث؛   -

                                                             
 .201، ص 2005 األردف، كالتوزيع، للنشر اغبامد دار، الحوكمة نظرية في محاضراتالدين،  حساـ غضباف1

 .11 ص ،2005 ،5 العدد اؼبؤسسة، ؾبلة ،2012و 2004 الفترة خالل الجزائر في العالي التعليم قطاع تطور  ليلى، زرقة بن الشيخ، الداكم  2

 .اؼبتضمن  اؼبرسـو التنفيذم الصادر يف اعبريدة الرظبية 03انظر: اؼبلحق رقم   3
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 اؼبسانبة يف اإلنتاج كالنشر اؼبعمم للعلم، كاؼبعارؼ كربصيلها كتطويرىا؛   -
 اؼبشاركة يف التكوين اؼبتواصل؛   -

 الجزائر في العالي التعليم : التطور التاريخي لمؤسساتالثانيالفرع 
 تأسست حيث اآلف، عليو ىي ما إىل كصلت حىت عديدة دبراحل اعبزائر يف العايل التعليم مؤسسات مرت

 العلـو يف األكىل زبتص مدرستُت البداية يف تضم رظبيا تأسيسها قبل ككانت ـ،1909 سنة اعبزائرية اعبامعة
 ىذا تعزز ـ 1879 كحبلوؿ سنة  ـ،1859 سنة ذلك ككاف الصيدالنية، العلـو يف الثانية زبتص بينما الطبية،
، بكلية التكتل  اعبزائرية اعبامعة تأسيس بذلك ليتم اغبقوؽ؛ كلية كأخَتا االنسانية، كالعلـو اآلداب كلية مث العلـو

 االستعمارية. اغبقبة خبلؿ اعبزائرية للجامعة األكىل اؼببلمح ىي كانت حيث. أعبله التاريخ يف
كالتطوير متأثرا بالربامج  التشييد كبو مسارا اعبزائر يف العايل التعليم سلك اعبزائرية الدكلة استقبلؿ بعد

 اؼبراحل أىم كسنحاكؿ التطرؽ إىل. كالتكنولوجيا العلم ؾباؿ يف الكربل كالتحوالت السياسة التنموية كالتوجهات 
 اعبزائرية على النحو اآليت: العايل التعليم مؤسسات عرفتها اليت

 الوطنية الكفاءات على باالعتماد اؼبرحلة ىذه ـ: سبيزت 1971-1962:   األولى  المرحلة أوال:
 كااللبراط التدرهبي، التعريب سياسة كاتباع اؼبرأة، تعليم تعميم على كالًتكيز األجنبية، للجهات التبعية من كالتحرر

 . 1كالتكنولوجيا التقنية ربصيل سباؽ يف
 بالعلـو زبتص جامعات بفتح اؼبرحلة ىذه سبيزتم: 1988 - م1971 : الثانية ثانيا: المرحلة

 يف دبا اجملتمع طبقات كافة بإقحاـ يسمح الذم الديبقراطي النهج كتبٍت مثبل، الزكار باب كجامعة كالتكنولوجيا
 مت كما التنمية، عملية يف اؼبسانبة بغية اإلطارات من فبكن قدر أكرب تكوين ألجل الدنيا، الشعبية الطبقات ذلك

 .(2)ككليات معاىد إىل العايل التعليم مؤسسات كتقسيم الكليات لنظاـ االعتبار إعادة اؼبرحلة ىذه يف
 الوطنية الكفاءات على باالعتماد اؼبرحلة ىذه سبيزت كقد :م1998 - 1988 الثالثة  ثالثا: المرحلة

 ىذه سبيزت كما اؼبقررة الربامج كتطوير اعبامعات إنشاء يف كالتوسع العلـو تعريب مرحلة كاستكماؿ كلي بشكل
 البحث. ـبابر بإنشاء اؼبرحلة

                                                             
 . 28 26 ص ص الجزائر، ،2012-1962 التنمية خدمة في سنة 50 الجزائر في العلمي والبحث العالي التعليم العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة  1 

 .17 ص ،السابق المرجع ليلى، زرقة بن الشيخ، الداكم  2
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  يف  اعبدية النظر  إعادة  التسعينات؛  فًتة  استوجبت : 2003  -1999الرابعة    رابعا:المرحلة 
 كما تدرهبيا، اعبزائر تدخلو الذم اغبر االقتصاد ظل يف خاصة اعبزائرية،  اعبامعة  تنتجها  اليت  التكوين  سياسة
 : منها اإلجراءاتمن  جبملة قامت كعليو مستجدات، من وبملو

 اعبدد؛ البكالوريا على للحاصلُت مشًتكة جذكع ستة إنشاء _ 
 سعيدة؛ جيجل، سكيكدة، البواقي، أـ األغواط، كرقلة،: من كل يف جامعية مراكز ستة إنشاء  _

 1.جامعات إىل ،كمستغاًل كجباية بسكرة من لكل اعبامعية اؼبراكز ،كربويل بومرداس جامعة إنشاء _ 
 عليا مدارس2  جامعيا،  مركزا13  جامعة،17 على وبتوم العايل  التعليم  قطاع  أصبح  كىكذا

 جامعات ذلك بعد ظهرت كقد متخصصة، كمدرسة معهدا12 ك العايل  للتعليم  كطنيا  معهدا44 لؤلساتذة،
 2ديبقراطيتو. كذبسيد العايل التعليم قطاع ىياكل تدعيم يف ساىم فبا  عبامعات، كمبلحق جامعية كمراكز أخرل

 كانتشار البيداغوجية اؽبياكل سبيزت باتساع كقدهذا:  يومنا الى 2004 من الخامسة خامسا: المرحلة
 مركزا 09 ، جامعة 54 تضم الوطٍت الًتاب من كالية 46 من اكثر عرب اعبامعية كاؼبراكز كاؼبعاىد اعبامعات

 د.ـ.ؿ  نظاـ ىو جديد نظاـ بظهور كما سبيزت،  3لؤلساتذة عليا مدارس 11ك عليا كطنية مدرسة 37ك جامعيا
 2008 فرباير يف اؼبؤرخ 06 - 08 قانوف ذلك بعد جاء مث الكبلسيكي، النظاـ عن فشيئا شيئا ، كاالستغناء

 ككذلك ساكسونية، األقبلو الدكؿ يف بو اؼبعموؿ اؼبنواؿ مع سباشيا كذلك د،.ـ.ؿ لنظاـ جديدة هبيكلة كالقاضي
 وبصل أطوار ثبلثة إىل العايل التعليم مؤسسات يف الدراسة تقسيم ىو القانوف ىذا كمفاد األكركيب، االرباد بلداف

 :اآليت النحو على طور كل من شهادة على فيها الدارس
 الليسانس؛ بشهادة كيتوج سنوات ثبلث كمدتو البكالوريا بعد األكؿ الطور -
 اؼباسًت؛ بشهادة كيتوج البكالوريا شهادة بعد سنوات طبس كمدتو الثاين الطور -
 4الدكتوراه بشهادة كيتوج البكالوريا شهادة بعد سنوات شباف كمدتو الثالث الطور -

                                                             
 اؼبتضمن  اؼبرسـو التنفيذم الصادر يف اعبريدة الرظبية 04اؼبلحق رقم  :انظر   1
 .77، ص 2006اعبزائر ،  كىراف ، الطبعة الثانية، دار الغرب للنشر كالتزيع ، ،التربية والتعليم بالجزائربوفلجة غياث،    2
-https://www.mesrs.dz/index.php/reseau-universitaireانظر: اؼبوقع الرظبي لوزارة التعليم العايل اعبزائرية عرب الرابط:    3
ar  :17:40على الساعة   2022/ 16/05تاريخ االطبلع  . 

 2008فرباير  23ق لػ اؼبواف 1429صفر  16اؼبؤرخ يف  06-08من القانوف  17، 16، 15،  10ؼبزيد من التفصيل راجع يف ذلك اؼبواد:  4 
 كاؼبتضمن القانوف التوجيهي للتعليم العايل. 1999أبريل   04ىػ اؼبوافق  1419ذم اغبجة عاـ  19اؼبؤرخ يف  05 - 99اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 

https://www.mesrs.dz/index.php/reseau-universitaire-ar
https://www.mesrs.dz/index.php/reseau-universitaire-ar
https://www.mesrs.dz/index.php/reseau-universitaire-ar
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 السابق القانوف من 18: اؼبادة دبوجب للدكتوراه مدارس استحداث مت اؼبسجل، كالنقص اػبلل سد   كبُغية
 تنظيم شكل يف العايل التعليم مؤسسات بُت تعاكف إطار يف الثالث الطور ضماف يبكن:  نصو ما فيها جاء

 تطور يف البشرية كمواردىا هبياكلها العايل التعليم منظومة زالت ، كال1الدكتوراه مدارس يدعى نوعي بيداغوجي
 ـبتلف يف اؼبتخرجُت الطلبة أعداد زيادة ككذلك البيداغوجية، اؽبياكل عدد زيادة من خبلؿ ملحوظ كىذا مستمر

 طوار.األ
 

  العالي التعليم مؤسسات في البشرية الموارد لتنمية وتطوير االستراتيجية : األهدافالثالثالفرع 
 على كاضح كأثره فعاؿ بعد ذا العايل التعليم مؤسسات يف البشرية اؼبوارد لتنمية االسًتاتيجي التوجو يظل

 اآليت: النحو على االسًتاتيجية األىداؼ أىم تلخيص كيبكن كالبعيد، القصَت اؼبدل على اؼبرجوة األىداؼ
 البشرية. الكفاءات وتطوير تنمية أوال:

. كغَتىا كالتسيَت كاإلدارة النفس علم ميادين يف الباحثُت اىتماـ اسًتعت اليت اؼبواضيع من الكفاءات   
 القدرات أف أكضح الذم Mc Clelland   كليلند  ماؾ أحباث قبد الكفاءة موضوع حوؿ األحباث كمن

 من األمباط بعض ككجد العمل، ألداء جيد بتقدير تسمح مل الدراسية كالشهادات اؼبعرفة كاختبارات األكاديبية،
 فيما كتتمثل أبعاد، أك فئات طبس على تتوزع كاعتربىا العمل أثناء لؤلداء أحسن بتقدير ظبحت اليت الكفاءات

 :يلي
 اؼبوارد البيع، التسويق، احملاسبة،: مثل معُت ميداف يف ما شخص عند تكوف اليت اؼبعلومات كىي :المعارف - 
 .البشرية
 أك فعالة، بطريقة اجتماع بإدارة اؼبتعلقة اؼبؤىبلت: مثل ما، خربة عن السلوكي التبيُت :المؤهالت  -

 .منطقية بطريقة كرشة أك عتاد بتنظيم اؼبتعلقة اؼبؤىبلت
 .الفرقة يف كعضو كقائدة لذاتو الشخص إدراؾ مثل الذات كصورة كالقيم، باؼبواقف كتتعلق :الذات إدراك - 
 (2).كاؼببادرة اؼبركنة كاؼبثابرة، معينة بطريقة السلوؾ إىل تقود اليت العامة اػبصائص :العبقرية صفات  -
 .االنتماء أك اإلقباز دكافع مثل السلوكات عنها تنشأ اليت اؼبتواترة الداخلية القول :الدوافع -

                                                             
 اؼبلحق السابق :انظر  1

 اؼبعرفة اقتصاد يف االندماج كفرص البشرية التنمية حوؿ الدكيل اؼبلتقى ،بالمؤسسة وتطويرها الكفاءات تسيير الشايب، بن رابح ؿبمد، براؽ   2
 . 243، ص2004 مارس اعبزائر، كرقلة، جامعة كالكفاءات البشرية،
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  خبلؿ من بالتصنيف كهنتم ؽبا، التصنيفات من الكثَت ىناؾ فإف الكفاءات؛ بأنواع يتعلق فيما أما
 .اؼبؤسسة داخل الكفاءة تطوير يف ساىممن األنواع اليت ت افترب الذين يع اعبماعية، كالكفاءات الفردية الكفاءات
 الفردية الكفاءات -1

 كفاءة تتطلب يشغلوهنا اليت اؼبناصب فإف للمؤسسة، التنظيمي اؽبيكل يف األفراد مستول كاف نبا    
 أك أساسية كفاءات الكفاءات ىذه تكوف كقد اؼبؤسسة، أىداؼ معها تتحقق بصورة مهامهم ألداء معينة

 يف توفرىا ينبغي اليت( 12)عشر الستة للكفاءات عرض يلي كفيما. اسابق ذلك إىل أشرنا كما تفاضلية كفاءات
 األفراد
 التنظيمي اؼبؤسسة ىيكل يف فرد أم 
 كالغامضة؛ اؼبتغَتة الظركؼ مع يتأقلم كيف يعرؼ شخصا يكوف أف 
 الضركرة؛ عند أخرل أشياء كتعلم كحده، العمل على كقادرا مثابرا، كيكوف هبب ما يعمل أف 
 كالتجارية؛ العملية التقنيات يف السريع التحكم خبلؿ من السريع التعلم 
 القرار؛ ازباذ ركح لديو 
 فعالة؛ بطريقة اؼبرؤكسُت كقيادة إدارة 
 عمل لتطوير اؼببلئم اؼبناخ إهباد على تعمل اليت التحديات مضاعفة خبلؿ من للتطوير مبلئم جو إهباد 

 اؼبرؤكسُت؛
 اؼبشاكل؛ مواجهة يف اؼبرؤكسُت جعل 
 اآلخرين؛ أعماؿ بقيادة أعمالو إقباز خبلؿ من اعبماعي العل كبو موجو 
 العمل؛ صباعة يف اؼبواىب أصحاب توظيف 
 اآلخرين؛ مع جيدة عبلقات إرساء 
 (1)مرؤكسيو؛ غباجات بالنسبة كحساسية لآلخرين صادقة مصاحل يظهر حىت كحساسا إنسانيا يكوف أف 
 اػبركج يف قدراتو كإظهار باألخطاء، متعلقة ألسباب اآلخرين يوبخ كال أعصاب، بربكدة اؼبشاكل مواجهة 

 الصعبة؛ الوضعيات من
 حىت اػباصة اغبياة كأكلويات العمل أكلويات بُت التوفيق خبلؿ من اػباصة، كاغبياة العمل بُت توازف إهباد 

 األخرل؛ إحداىا هتمل ال
                                                             

 .244ص  ،السابق المرجع الشايب، بن رابح ؿبمد، براؽ  1 
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 األخَتة؛ ىذه لتحسُت كجاىزيتو ضعفو كنقاط قوتو نقاط بتحديد ذاتو معرفة 
 مروبة؛ كضعيات يف األفراد كضع 
 حيث متصلبا يكوف كأف يعارضها، اليت السلوكات لبعض تبنيو إمكانية خبلؿ من مرنة، بطريقة العمل 
 .اغباالت بعض يف كمتساىبل يكوف أف هبب

  الجماعية: الكفاءات2-
 من الكفاءات ىذه كتنشأ كالتنظيمات، للمؤسسات متزايدا انشغاال اعبماعية الكفاءات تعترب        

 الفعاؿ االتصاؿ مؤشرات خبلؿ من الكفاءات ىذه كجود ربديد كيبكن. الفردية الكفاءات كتآزر تعاكف خبلؿ
 أعضاء بُت التعاكف ككذا للجميع، اؼببلئمة اؼبعلومات كتوفَت العمل، صباعة بُت مشًتكة لغة بوجود يسمح الذم

 اعبماعي التعلم مؤشر ىناؾ كأخَتا. أعصاب بربكدة الصراعات كمعاعبة الكفاءات بانتقاؿ يسمح الذين اعبماعة
 كالعودة النتائج، استعماؿ كترسيم اؼبهنية، التطبيقات سبتُت عمليات كتشغيل لذلك كسائل بتوفَت كذلك للتجارب

 .التجارب إىل
 يبكن الشركط من صبلة توافر يتطلب األمر فإف كنشأهتا الكفاءات ىذه لوجود بالنسبة أما        

 :يلي فيما تلخيصها
 العمل كسائل كتسهيل الفاعلُت األعضاء بُت مشًتكة لغة تطوير خبلؿ من الكفاءات بُت التعاكف تسهيل 

 .كترقيتها كاؼبعرفة الكفاءات يف التنوع على احملافظة إىل إضافة اؽبيكل، أفراد بُت كالعبلقات اعبماعي
 التآزر تسهل اليت التنظيم أمباط ختيارا (Synergie) اؼببلئمة ىياكل بوضع الكفاءات ـبتلف بُت. 
 بُت الرابطة الكفاءات لعمل جيدة طريقة إهباد على السهر خبلؿ من الفاصلة اغبدكد معاعبة ضماف 

 .الكفاءات ـبتلف
 من اعبماعة أعضاء بُت التجانس بإهباد يسمح الذم األمر عليها، كاحملافظة التضامن عبلقات إهباد 

 .كالعبلقاتية الشخصية اؼبشاكل حل ككذا كالطقوس، اغبفبلت يف اؼبشاركة خبلؿ
 كتثمُت اؼبهنية كالتطبيقات التجارب كترسيم العمل، صباعة تنشيط أجل من اؼببلئمة لئلدارة مكانة كضع 

 .اعبماعي األداء ربسُت يف الفردية اؼبسانبات تسهيل إىل إضافة اعبماعة، أفراد من فرد كل كخصوصيات التكامل
 

 من العديد كمسانبة لتآزر نتيجة أهنا على اعتبارىا مت كاليت  اعبماعية الكفاءات عن الكبلـ سياؽ كيف
 يف اػباصة ضركريتها ؽبا اعبماعية الكفاءات أف القوؿ كيبكن األشخاص، طرؼ من اؼبكتسبة الفردية الكفاءات
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 الثبلثة اؼبعايَت توفرت إذا نشأهتال ضركريا يعترب لتشكيلها الفردية الكفاءات كامتزاج. اؼبؤسسة ىياكل من ىيكل كل
 :التالية

 بالكفاءة إذف األمر يتعلق كال االسًتاتيجية، التوجهات الزباذ ضركرية الكفاءة كتكوف :االستراتيجية معيار 
 .النافعة

 النشاط ميداف يف تنافسية ميزة على احملافظة أك للحصوؿ ضركرية الكفاءة كتكوف :التنافسية معيار. 
 العمل سوؽ يف مثلها يوجد كال للمؤسسة خاص( تشكيل) بنا ىي الكفاءة :الندرة أو الخصوصية معيار. 

 كخصائص منها الفردية الكفاءات تناكلت باؼبؤسسة للكفاءات اؼبميزة اػبصائص بعض عامة بصفة ىذه
 (1)اعبماعية الكفاءات يف توافرىا الواجب كالشركط األفراد

 الحوكمة والجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العاليالفرع الرابع: 
 إدارية حديثة اذباىات تبٍت خبلؿ من نوعية نقلة إحداث إىل حباجة العايل التعليم مؤسسات منظومة إف

 اإلدارية ربسُت األساليب هبدؼ اغبوكمة تبٍت خبلؿ من ربقيقو يبكن ما كىو األفضل، كبو التغيَت على قادرة
 كدعم األداء يف اعبودة كربقيق مستول التعليم على الرقابة نظم كتفعيل اعبماعي العمل تنظيم يف اؼبستخدمة

 التعليم مؤسسات غبوكمة نظاـ كضع أف الذاتية، كما كاإلدارة البلمركزية كتدعيم اؼبشاركة على القائمة القرارات
 احمللي كاجملتمع الطلبة مع التقارب من كاػبارجية كيبكنها الداخلية البيئية اؼبتغَتات مع التكيف على يساعد العايل

 على القدرة كيعطيها األكاديبية بسمعتها كاالرتقاء اعبامعية جودة اؼبخرجات يف التنافسية اؼبيزة ربقيق يف يسهم دبا
 .2الدكيل األكاديبي االعتماد على اغبصوؿ كيبنحها فرص الدكلية اؼبنافسة
 أداء وبكم الذم كالتميز كنظمها اعبودة معايَت تعرؼ اغبوكمة على أهنا: تطبيقالحوكمة:  تعريف: أوال 

 ربقيق يضمن كدبا السلوكات، كنزاىة التصرفات صحة التوجهات، سبلمة دبا وبقق العايل، التعليم مؤسسات
 يؤدم ما الفردية؛ اؼبصاحل على اؼبؤسسة مصلحة كتغليب صبيعهم، األطراؼ بل منق   كاؼبساءلة كاؼبشاركة الشفافية

  3التعليمية. باؼبؤسسة مباشرة كغَت مباشرة عبلقة ؽبم الذين األطراؼ كضباية اؼبؤسسي لتطوير األداء
 عن يف األداء كالتميز اعبودة ربقيق إىل هتدؼ اليت كالقرارات كالنظم القوانُت بأهنا اغبوكمة تعرؼ كما         

                                                             
 .245-244 ص ،السابق المرجع الشايب، بن رابح ؿبمد، براؽ  1
 الكليات عمداء نظر وجهة من التي تواجهها والصعوبات الناشئة السعودية الجامعات في الحكومة مبادئ ممارسة أضبد، ؿبمد مسلط آؿ   2

 .482، ص  2017 ديسمرب، 10، العدد  33اجمللد . أسيوط، جامعة الًتبية، لكلية العلمية ، اجمللةالمساندة والعمادات
، رقم 13 عماف، العدد ؾبلة ،العربية الجامعات في شمولية المستوى، دراسة عالمية البحثية الجامعات نحو الطريق ضبداف، موسى ؿبمد عبلـ   3

 .69، ص 2015، 04
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 التنظيمي النجاح اعبامعية، كربقيق اؼبؤسسة كأىداؼ خطط لتحقيق كالفعالة اؼبناسبة األساليب اختيار طريق
 .  1األخرل كاعبهات اؼبعنية اعبامعات بُت كالعبلقات العمليات كتنظيم اؼبتميزة كاإلدارة

 العالي التعليم مؤسسات حوكمة ثانيا: أهمية
 (2):أهنا يف العايل التعليم مؤسسات حوكمة أنبية تتجلي  
 فعالية من كالتأكد ؽبا، االسًتاتيجي االذباه ربديد عن مسؤكلة مستقلة مؤسسات إهباد يف تسهم 
 اؼبخرجات؛ كضعف األداء يف القصور أكجو عن الكشف يف كتفيد 
 للموارد  األمثل االستغبلؿ ظل يف اؼبمكنة اآلليات بأفضل أىدافها ربقيق يف اؼبؤسسات ىاتو تساعد
 التعليمية؛ اعبودة ؼبؤشرات األكاديبية اعبودة كوبقق يزيد دبا استنزافها، دكف اؼبتاحة
 اؼبصاحل؛ كأصحاب العاملُت بُت الثقة كتعزز كاألكاديبية اإلدارية كاؼبصاحل اغبقوؽ تضمن 
 اإلدارة. سَت كحسن للتشريعات القانوين التطبيق يف يسهم ذايت كإشراؼ رقابة نظاـ تعترب  

 ثالثا:الجودة الشاملة 
 صبيع يف العايل التعليم مؤسسات عليها تكوف أف ينبغي اليت اؼبثلى اؼبواصفات كتعرؼ على أهنا: ؾبموعة 
 شؤكف تسيَت عن اؼبسؤكلُت األفراد ؾبموعة يبذؽبا اليت اإلدارة كأنشطة كظائف ىي الشاملة اعبودة فإدارة مكوناهتا
 ما على التغلب بغرض كتطبيقها كاؼبسؤكليات األىداؼ ككضوح اؼبؤسسة داخل التنسيق يف تتمثل كاليت اؼبؤسسة
 بدرجة اػبدمة أك اؼبنتج تقدمي يف كاؼبتمثلة اؼبرجوة النتائج ربقيق يف مباشر بشكل كاؼبسانبة مشكبلت من تواجهو

  3اعبودة  عالية
 يشمل داءاأل يف كمستمر شامل تطوير أسلوب فهي العايل التعليم  مؤسسات يف الشاملة اعبودة كخبصوص

 كالطالب اجملتمع أىداؼ ربقق كتعليميو ةداريإ عملية فهي اعبامعي للطالب كالتكوين التعليمي العمل ميادين صبيع
  4كالدكيل الوطٍت اؼبستول على اعبامعية اؼبؤسسة مركز ربسُت خبلؿ من

                                                             
 اؼبؤسبر يف مقدـ حبث ،بالجزائر العالي التعليم في مؤسسات الجودة تحقيق لضمان الجامعية الحوكمة آليات تطبيق ساؼبة، كاالماـ ظبَت بارة   1

 .17، ص 2017  فرباير  20 - 23جامعة أسيوط، صبهورية مصر العربية  ،IACQAالعايل  التعليم جودة لضماف السابع الدكيل
 مجال في دولية نماذج جامعات-التطبيق ومعوقات التغيير حتمية بين العالي التعليم إلصالح كمدخل الجامعات حوكمة زىرة، عباس   2

 .144، ص 2019 سنة 01 العدد 11 العدد إقتصادية، دفاتر دبجلة ،الحوكمة
االستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائري دراسة ميدانية  التخطيط واقع طيباكم سعدية، علوطي عاشور،   3

 .409 ، جامعة ص2019، اعبزء الرابع، ديسمرب 33، العدد 1، حوليات جامعة اعبزائربجامعة محمد بوضياف بالمسيلة
 دراسات ؾبلة ،األكاديمي والنهوض الشاملة الجودة لضمان كسبيل بالجزائر العلمي والبحث العالي التعليم في االستثمار كبلع، شريفو   4

 . 258 ص ،2019 ،3 العدد، 13اجمللد،  اقتصادية،
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 أنو على التعليم إىل نظرنا ذاإ نوأ دبعٌت التعليمي النظاـ ةهبابيإ ىي الشاملة اعبودة أف آخركف يرل حُت يف 
 النظاـ أىداؼ مع كمتفقو جيدة اؼبخرجات ىذه تكوف أف تعٍت جودتو فإف كـبرجاتو مدخبلتو لو كطٍت استثمار

 1اجملتمع ىذا بناء كحدة ىي باعتباره الفرد كاحتياجات كمبوه تطوره يف ككل اجملتمع احتياجات حيث من
  (2)العالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة نظام تطبيق رابعا: فوائد

 اؼبسؤكليات؛ كربديد االدكار كضوح نتيجة يكوف العايل التعليم مؤسسة يف اإلدارم النظاـ تطوير إف  
 شخصياهتم؛ جوانب على تنعكس اليت للطبلب اؼبقدمة التعليمية اػبدمات دبستول االرتقاء 
 كاالداريُت؛ االكاديبيُت عبميع األداء مستول كرفع التعليمية الكفاءة زيادة 
 رضاىم؛ إىل كالوصوؿ العلمي كالبحث كاجملتمع الطبلب دبتطلبات الوفاء 
 العاملُت؛ بُت السليمة اإلنسانية العبلقات كالتفاىم التعاكف من جو توفَت 
 اإلجراءات   خبلؿ من معها كالتعامل الصحيحة العلمية بالطرؽ اؼبشكبلت حل من اعبامعة إدارة سبكُت 

  مستقببل؛ حدكثها ؼبنع كالوقائية التصحيحية
 اعبودة؛ بنظاـ االلتزاـ إبراز خبلؿ من اعبامعة خدمات من اؼبستفيدين لدل الوعي مستول رفع  
 الواحد؛ الفريق بركح كالعمل اعبامعة يف كاالداريُت االكاديبيُت صبيع بُت كالتكامل الًتابط  
 إهبابية. كصوره كتقديرا احًتاما اعبامعة منح يف الشاملة اعبودة إدارة نظاـ تطبيق 

 
 :  تقديم لجامعة محمد بوضياف بوالية المسيلةالثاني المطلب
 ،ذبربة جامعة ؿبمد بوضياؼ باؼبسيلة مثاال رائدا للجامعات اعبزائرية، كقبل أف نتطرؽ إليها بالدراسةتشكل 

  أىم اؼبراحل اليت مرت هبا حىت كصلت اىل ما ىي عليو اآلفنشَت إىل ذه اعبامعة، ك عرؼ هبكجب علينا أف ن
 ومراحل تطورهامحمد بوضياف بالمسيلة التعريف بجامعة الفرع األول: 

من خبلؿ فتح معهد للتعليم العايل يف اؼبيكانيك، مث يف عاـ  1985أسست جامعة كالية اؼبسيلة يف عاـ ت
  فُتح معهد اؽبندسة اؼبدنية كمعهد التقنيات اغبضرية. 1989

                                                             
 برلُت، ،02 العدد ،العربي الديمقراطي المركز والقانون، السياسية العلوم مجلة الجزائرية، الجامعة في الجودة إدارة أهمية إدريس، نبيل  1 
 .92-91 ص ص ،2017 مارس اؼبانيا،
 .149 -148 ص 2010 األردف، عماف الصفاء، دار األكىل، الطبعة ،العالي التعليم مؤسسات في الجودة ضمان كآخركف، قدادة عيسى   2



 اجلانب التطبيقي للدراسة                                                                                                          الفصل الثاني

 157  
 

بدأ مشركع بناء اؼبركز اعبامعي الذم أقبز يف كقت كجيز فإنو قد  1987سبتمرب من عاـ  كبالرجوع إىل 
، كذلك بفتح فرع للتجارة كمعهد كطٍت ثاف يف  1988/1989فيو مع مطلع السنة اعبامعية  لتنطلق الدراسة

 .طالب 2000كاف عدد الطلبة قد بلغ   1989/1990اؽبندسة اؼبدنية، كمع دخوؿ اؼبوسم اعبامعي 
، مع اتامعاعب صاؼىل مإ 2001يف عاـ  لًتتقي ؛مركزنا جامعينا ىذه اؼبعاىد أصبحت 1992كيف عاـ 

 1 قسما. 23كليات ك  أربع
 ـبربان للبحث معتمدة من طرؼ كزارة 23كمن اؼبعاىد  02ك، 2كليات  07يوجد باعبامعة فحاليان أما 

 .التعليم العايل كالبحث العلمي
 كلية التكنولوجيا 
 كلية الرياضيات كاإلعبلـ اآليل 
 كلية العلـو 
  كالتجارية كعلـو التسيَت االقتصاديةكلية العلـو 
  كاللغات اآلدابكلية 
 كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية 
 كلية اغبقوؽ 
 معهد الرياضة كالًتبية البدنية 
 معهد تسيَت التقنيات اغبضرية 

امعة حوايل كتضم اعب موظفا من متعاقدين كدائمُت 1265يقدر عدد اؼبوظفُت باعبامعة حاليا حوايل ك 
 3بدارم كماؿد يرأسها حاليا أ.ك طالبان.  29629يقدموف دركسا يف شىت اؼبيادين غبوايل  اأستاذ 1402

 الهيكل التنظيمي لجامعة المسيلةالفرع الثاني: 
رئاسة اعبامعة ككليات كمعاىد كىياكل أخرل،   4تضم جامعة اؼبسيلة ،الوطن على غرار باقي اعبامعات

بالوظيفة العمومية حدد التنظيم كبقرار مشًتؾ من الوزير اؼبكلف بالتعليم العايل ككزير اؼبالية كالسلطة اؼبكلفة 
  :االدارم اعبامعة كالكلية كاؼبعهد على النحو اآليت

                                                             
 اؼبتضمن  اؼبرسـو التنفيذم الصادر يف اعبريدة الرظبية 04انظر اؼبلحق رقم  1
2
 اؼبتضمن  احصائيات جامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة 05انظر اؼبلحق رقم  
 .www.univ-msila.dz  03/05/2022  14.23  على موقع اعبامعة رئيس جامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة ل االفتتاحية كلمةمن ال 3
 اؼبتضمن ىيكل رئاسة اعبامعة 07انظر: اؼبلحق رقم   4
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   رئاسة الجامعةأوال: 
يًتأسها رئيس اعبامعة كتوضع ربت سلطتو ؾبموعة ، ك كيقصد هبا اعبانب اإلدارم كالتنفيذم للجامعة

 : من اؽبياكل تتمثل يف
o نيابات رئاسة اعبامعة 
o األمانة العامة للجامعة 
o اؼبكتبة اؼبركزية للجامعة 

 : يعترب رئيس اعبامعة اؼبسؤكؿ األكؿ عن السَت العاـ للجامعة ك هبذه الصفة يتوىل اؼبهاـ التالية
 ؛يبثل اعبامعة أماـ القضاء كيف صبيع أعماؿ اغبياة اؼبدنية 
 ؛يبارس السلطة السلمية على صبيع اؼبستخدمُت 
  ؛كعقد كاتفاقيةيرـب كل صفقة 
 ؛الرئيسي ؼبيزانية اعبامعةصرؼ ىو اآلمر بال 
 ؛يسهر على تطبيق التشريع ك التنظيم اؼبعموؿ بو 
 ؛يعُت مستخدمي اعبامعة 
 ؛يتخذ أم تدبَت لتحسُت نشاطات التكوين كالبحث 
 ؛ىو اؼبسؤكؿ عن حفظ النظاـ كاألمن باعبامعة 

.  كةتساعده يف ىذه اؼبهاـ ؾبلس مديرية مكوف من أعضاء من داخل اعبامعة كمصاحل مشًت 
 01لحق رقم كما ىو مبُت يف اؼب  كتنضوم ربت رئاسة اعبامعة ثبلث نيابات

 مديرية الجامعة للتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات :1
كىي تعٌت دبتابعة اؼبسائل اؼبتعلقة بسَت التعليم العايل كالتكوين الذم تنظمو اعبامعة، كتسهر على 

احًتاـ التنظيمات اإلجراءات اؼبتعلقة حبساب اؼبعدالت كتقدمي الشهادات كتضم ىذه النيابة مصلحة  على
 .التعليم كالتدريب كالتقييم، كما تظن مصلحة التكوين اؼبتواصل كمصلحة الشهادات

  نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج و التأهيل الجامعي و البحث العلمي :2
ككذا متابعة أنشطة  ،هتتم اؼبديرية دبتابعة ـبتلف اؼبسائل اؼبرتبطة دبا بعد التدرج كالتكوين العايل

 . كاغبفاظ على األرشيف ،كحدات كـبابر البحث، كضماف السَت اغبسن للمجلس العلمي للجامعة
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 ات العلميةوالتظاهر  االتصالنيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط و :  3
 1:يتكتتكفل ىذه اؼبديرية باآل    

  ؛ككذا اؼببادرة بربامج الشراكة االقتصادمترقية عبلقات اعبامعة مع ؿبيطها االجتماعي ك  
  ؛كاالتصاؿالقياـ بأعماؿ التنشيط 
 ؛تنظيم التظاىرات العلمية كترقيتها 
 ضماف متابعة برامج ربسُت اؼبستول كذبديد اؼبعلومات لؤلساتذة. 

 : والتوجيه االستشرافمديرية للتنمية و النيابة : 4 
 2: ة بػنيابتم ىذه الهتك     

 صبع العناصر الضركرية إلعداد مشاريع ـبططات تنمية اعبامعة. 
  القياـ بكل دراسة استشرافية حوؿ توقعات تطوير التعداد الطبليب للجامعة ك اقًتاح كل

 .تطور التأطَت البيداغوجي ك اإلدارمإجراء من أجل التكفل هبم ، ال سيما  يف  ؾباؿ 
 مسك البطاقية اإلحصائية للجامعة  ك السهر على ربيينها دكريا. 
  القياـ بإعداد الدعائم اإلعبلمية يف ؾباؿ اؼبسار التعليمي الذم تضمنو اعبامعة ك منافذىا

 . اؼبهنية
 كضع ربت تصرؼ الطلبة كل معلومة من شأهنا مساعدتكم على اختيار توجيههم. 
 ترقية أنشطة إعبلـ الطلبة. 
 . متابعة برامج البناء ك ضماف تنفيذ برامج ذبهيز اعبامعة باالتصاؿ مع اؼبصاحل اؼبعنية 
  األمانة العامة  ثانيا:

يًتأسها األمُت العاـ للجامعة حيث تًتكز مهمتو األساسية يف التسيَت اإلدارم كاؼبايل للجامعة، 
  : ىي3ربع مديريات أبو  قُ ح  ل  تػُ ك 

o اؼبديرية الفرعية للمستخدمُت كالتكوين 
o اؼبديرية الفرعية للمالية ك احملاسبة 

                                                             
-http://virtuelcampus.univ 13:50 2022مام  03بوضياؼ اؼبسيلة اؼبوقع الرظبي عبامعة ؿبمد  1

msila.dz/vrrelext/?lang=ar 
 http://www.univ-msila.dz/vrpd/?page_id=28 16:32 2022مام  03اؼبوقع الرظبي عبامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة  2
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o اؼبديرية الفرعية للوسائل ك الصيانة 
o اؼبديرية الفرعية لؤلنشطة العلمية ك الثقافية كالرياضية 

 : من ذلك يتكفل دبا يلي انطبلقا 
  الكلية ك اؼبعهد يف ىذا اجملاؿضماف تسيَت اؼبسار اؼبهٍت ؼبستخدمي اعبامعة مع احًتاـ صبلحيات. 
 ربضَت مشركع ميزانية اعبامعة ك متابعة تنفيذىا. 
 ضماف متابعة سبويل أنشطة اؼبخابر ك كحدات البحث. 
 السهر على السَت اغبسن للمصاحل اؼبشًتكة للجامعة. 
 كضع األنشطة الثقافية ك الرياضية للجامعة ك ترقيتها. 
 متابعة ك تنسيق ـبططات األمن الداخلي للجامعة بالتنسيق مع اؼبكتب الوزارم لؤلمن الداخلي ضماف. 
 ضماف تسيَت ك حفظ األرشيف ك التوثيق ؼبديرية اعبامعة. 
 .ضماف مكتب تنظيم اعبامعة كتسيَته 

 : المكتبة المركزية بالجامعة ثالثا
 كتتكفل باؼبهاـ التالية :

 ؛جع كالتوثيق اعبامعياؼبرا اقتناءبرامج  اقًتاح  
 ؛مسك بطاقية الرسائل كاؼبذكرات ؼبا بعد التدرج 
 ؛تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة  
 ؛مساعدة األساتذة كالطلبة يف حبوثهم الببليوغرافية 
 كضع شركط اؼببلئمة الستعماؿ الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة كاألساتذة. 

 لجامعةوالمخابر التابعة ل هيئاتال الفرع الثالث: 
تتمثل يف ؾبلس رارات، مهمتاف يف سن القوانُت كاؼبصادقة على القاالدارية ىيئتاف  هاىياكلضمن  للجامعة

  : مايلييبكن كصفهما باختصار يف، ك اإلدارة ككذا اجمللس العلمي



 اجلانب التطبيقي للدراسة                                                                                                          الفصل الثاني

 161  
 

فبثلي عدة قطاعات ، مهمتو ىي التداكؿ عرب :ىو ىيئة تتكوف من  مجلس إدارة الجامعة  -اوال
اؼبرسـو التنفيذم الصادر يف اعبريدة الرظبية الذم وبمل  من 05يف اؼبادة جاء تفصيلها على عدة قضايا  اجتماعاتو

 :1 فيهاحيث جاء  2003أكت  23ق اؼبوافق ؿ  1424صبادل الثانية  24اؼبؤرخ يف  279 - 03رقم: 
 ،اؼبدل القصَت كاؼبتوسط ك الطويلـبططات تنمية اعبامعة على  -
 اقًتاحات برؾبة أعماؿ التكوين كالبحث  -
 اقػتػراحػات برامج التبادؿ ك التعاكف العلمي الوطٍت ك الدكيل  -
 اغبصيلة السنوية للتكوين كالبحث للجامعة  -
 مشاريع اؼبيزانية كحسابات اعبامعة .  -
 مشاريع ـبطط تسيَت اؼبوارد البشرية للجامعة ،  -
 قبوؿ اؽببات ك الوصايا ك التربعات كاالعانات  -
 شراء العقارات أك بيعها أك اهبارىا ،  -
 االقًتاضات الواجب القياـ هبا ،  -
 مشاريع إنشاء فركع كاقتناء أسهم ،  -
تعماؽبا يف إطار تطوير نشاطات التكوين الكشف التقديرم للمداخيل اػباصة باعبػامػعػة ككيفيات اس -
 كالبحث 
 استعماؿ اؼبداخيل اؼبتأتية من اقتناء األسهم كإنشاء فركع ، يف إطار ـبطط تنمية اعبامعة .  -
 االقتصادية  -اتفػاقػات الشراكة مع ـبتلف القطاعػات االجتماعية  -
 النظاـ الداخلي للجامعة  -
 مػعػة الذم يقدمو رئيس اعبامعة التقرير السنوم عن نشاطات اعبػا -
 كل تدبَت من شأنو ربسُت سَت اعبامعة كتسهيل ربقيق أىدافها  يقًتحيدرس ؾبلس اإلدارة ك  -

:ىو ىيئة تتكوف من أعضاء من داخل اعبامعة مهمتها إبداء الرأم  المجلس العلمي للجامعة - ثانيا
 : كتقدمي توصيات يف ؾباالت أنبها

 ؛السنوية ك متعددة السنوات كالبحث للجامعة اؼبخططات 
 ؛مشاريع إنشاء أك تعديل أك حل الكليات كاؼبعاىد كاألقساـ ككحدات البحث كـبابر البحث 
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 ؛ حصائل التكوين ك البحث للجامعة 
 ؛ برامج التظاىرات العلمية 
 طابع بيداغوجي كعلمي يبدم رأيو يف كل اؼبسائل الذم ؽبا . 
اإلشارة إىل أنو يتعُت على رئيس اعبامعة إعبلـ ؾبلس اإلدارة دبختلف اآلراء كالتوصيات اليت أدىل هبا  ذبدر

اجمللس العلمي للجامعة، كعليو يبكن القوؿ بأف ؾبلس اإلدارة للجامعة كؾبلسها العلمي ىي السلطة التشريعية 
 بالنسبة للجامعة.

  :للجامعةالمخابر التابعة  -ثالثا
تعترب فضاءات علمية ؾبموعة من اؼبخابر العلمية حسب زبصصها،  ،ربت كل كلية أك معهد نضوميك 
كبراءات  كابتكارات إىل ربقيق انتاج علمي ،يسعى من خبلؽبا االساتذة كطلبة الدكتوراه الذين ينتموف اليها كفكرية
 :1، كنذكر من ىذه اؼبخابرلوطنللنهوض باجملتمع كاذبسد النظريات كاؼبعارؼ كتطبقها يف ارض الواقع  ،اخًتاع

 ـبرب دراسات كحبوث يف اؼبيديا اعبديدة 
 اإلعبلـ اآليل ك تطبيقاتو ـبرب 
 ـبرب اؼبهارات اغبياتية 
  اإلسبلمي االقتصادـبرب الدراسات ك البحوث اإلسبلمية ك القانونية ك 
 رب برامج األنشطة البدنية كالرياضية اؼبكيفةـب 
 ـبرب الدراسات اللغوية النظرية كالتطبيقية 
 ـبرب الشعرية اعبزائرية 
 ـبرب الدراسات ك البحوث يف القانوف كاألسرة كالتنمية اإلدارية 
 االجتماعيةرب الدراسات األنثركبولوجية كاؼبشكبلت ـب 
 زبطيط اؼبوارد البشرية كربسُت األداء 
 ـبرب اؽبندسة الكهربائية 
  كالتطبيقيةـبرب الرياضيات البحتة 
 ـبرب التحليل الدايل كاؽبندسة الفضائية 
 ـبرب الدراسات كالبحث يف الثورة اعبزائرية 
 يف اعبزائر االقتصاديةرب اسًتاتيجيات كالسياسات ـب 
 ـبرب العلـو السياسية اعبديدة 

                                                             
1
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  ك اجملتمع االتصاؿـبرب 
 صاديةـبرب الدراسات التارىبية كالسيسيولوجية للتغَتات االجتماعية ك االقت 
 ـبرب التعلم كالتحكم اغبركي 
 ـبرب سيميولوجيا اؼبسرح بُت النظرية كالتطبيق 
 ـبرب فيزياء اؼبواد ك تطبيقاهتا 
 ـبرب تنمية اعبيو مواد 
 ـبرب سوسيولوجية جودة اػبدمة العمومية 

 :خلية ضمان الجودة -رابعا
النشاطات اػباصة بتحسُت ىي ىيئة تابعة ؼبدير اعبامعة مكلفة بإدارة  (CAQ) خلية ضماف اعبودة

تشمل نشاطات اػبلية ـبتلف اؼبيادين: اإلدارة، البيداغوجيا، البحث، اغبياة يف اعبامعة، تسيَت اؽبياكل،  ،اعبودة
ربسُت قدرة اعبامعة على تلبية متطلبات إىل  سعى، كتالتعاكف اػبارجي، كالعبلقة مع احمليط االجتماعي كاؼبهٍت

الصلة؛ من طلبة، أساتذة، عاملُت، كشركاء اجتماعيُت كمهنيُت، تعمل خلية ضماف كتوقعات األطراؼ ذات 
 :1اعبودة على ربقيق األىداؼ التالية

 ،ترقية ثقافة اعبودة يف اعبامعة 
 ،ربسُت مستول التكوين كالبحث 
 ،ربسُت جودة اغبياة اعبامعية 
 رفع ترتيب جامعتنا يف التصنيفات الوطنية كالدكلية. 

، حيث توجيو عمل اػبلية يف ربقيق ىذه األىداؼ اعتمادا على نتائج التقييم الداخلي كاػبارجي للجامعة يتم
 :مهاـ خلية ضماف اعبودة حوؿ متابعة تطبيق سياسة اعبودة يف اؼبؤسسة، كتتمثل يف اآليت تًتكز
 متابعة التقييم كاؼبراجعة الداخلية كاػبارجية 
 مشاريع تطوير اعبودة اقًتاح كمتابعة 
 إدخاؿ كتقوية اؼبمارسات اغبسنة 
 القياـ بنشاطات إعبلـ كتوعية حوؿ موضوع اعبودة 
 السهر على تكوين أعضائها يف ؾباؿ اعبودة 
 كالعاؼبي لدل اػبلية مهمة متابعة لبيئتها اؼبهنية، خاصة النصوص كالقواعد الصادرة على اؼبستول الوطٍت. 

                                                             
1
 https://www.univ-msila.dz/ar/?cat=7 16:32        2022 مام 03اؼبوقع الرظبي عبامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة  



 اجلانب التطبيقي للدراسة                                                                                                          الفصل الثاني

 164  
 

 عن غيرها من الجامعات الجزائريةجامعة محمد بوضياف  تميز وجهبعض أ :الثالث المطلب
 2022-2017من خالل المخطط االستراتيجي تميز الجامعة  الفرع األول:

إشراؼ من السيد مدير اعبامعة الربكفيسور كماؿ بدارم، بدأت الفكرة كانطلقت اؼبسَتة كبو مشركع ب
 رسمأكاديبي فريد جبامعة ؿبمد بوضياؼ، كذلك من خبلؿ استبلـ مشعل التحدم كالوقوؼ أماـ رىاف يكمن يف 

 عبامعة ؿبمد بوضياؼ باؼبسيلة االسًتاتيجياؼبخطط باعتماد  تجسدف، استشرافيةك خارطة طريق لرؤية إصبلحية 
اؼبسيلة عدد من نقاط امعة ؿبمد بوضياؼ عباؼبخطط أف  ةكقد جاء يف مقدم ، 2017الرابع عشر نوفمرب بتاريخ 

مع ذلك تدرؾ ك حىت الدكلية، ك اليت من احملتمل أف ذبعلها قادرة على التنافس مع أفضل اعبامعات الوطنية  ،القوة
ىل التنافسية، إاعبامعة كألكؿ مرة منذ تأسيسها  تىدفكعليو  ،تغلب عليهاتف أنقاط الضعف اؼبتأصلة كاليت رباكؿ 

حىت تتمكن من إقباز اؼبهاـ اؼبوكلة إليها  ،كاليت تفرض تقييم الكفاءات اغبالية كتعزيز صبيع قدراهتا اغبقيقية
إعداد ربليل اسًتاتيجي الغرض منو مع  ،اسًتاتيجية ػبمس سنوات قادمة ةؽبذا السبب طورت خطك  ،بالكامل
سيتم تنفيذ العديد ك  ا،إىل أىداؼ كإجراءات عامة كؿبددة تسمح بتنفيذى ا سيتم تقسيمهيتكر التنمية الارسم ؿب

اء تنفيذ ىذه من إجراء التصحيحات البلزمة أثنلتتمكن  تم اغبصوؿ عليهايمن خطوات التقييم كفقنا للنتائج اليت 
  أساسو على:قاـ يف يف حيث خارطة طريق حقيقية خبلؿ فًتة اػبمس سنوات كبالتايل، اؼبخطط  فكاف ،اػبطة

 .عبامعةاػباصة بال اؽبوية كالرسالة كالرؤية كالقيم كالطموحات يتشك
نقاط القوة كالضعف يف البيئة الوقوؼ على ) SWOTالتحليل لػ من خبلؿ التحليل التشخيصي 

تحليل اغبقائق اؼبطبقة يف قطاع التعليم ل امناسب، لكونو (ربديد الفرص كالتهديدات يف البئة اػبارجيةالداخلية، ك 
 اؼبخطط كلشارؾ يف تطوير  فيو كقد ،لتوقعات من حيث اإلدارة كاغبوكمةيليب ا كلكونو ،كالبحث العلمي

 كالطبلب. ساتذةلو األاإلداريوف كاألكاديبيوف دبن فيهم فبثك اؼبسؤكلُت التنفيذيوف 
اؼبوضوعات ىي: إدارة اعبامعة ،  ككانت أربعة ؿباكر رئيسية، كل منها عبارة عن كرشة عمل ارياخت

 .األىداؼ العامةالوصوؿ اجملموعات األربع من أجل التنسيق بُت ، مع كاغبياة يف اعبامعة ، التدريب، البحث
 .اؼبخطط االسًتاتيجي إجراء تقييم مايل ألىداؼ 

بعد نقاش كاسع  كذلكعلى اجمللس العلمي للجامعة  اؼبخطط االسًتاتيجي من خبلؿ عرضواؼبصادقة على 
 كالتصويب. تصحيحلل

 :1التالية اكراحمل 2022-2017اؼبخطط االسًتاتيجي  ضمنكقد ت
 المنهجيةو . مقدمة 1
 . نبذة تاريخية عن الجامعة2
 نظرة عامة على الوضع الداخلي : . تقديم الجامعة3

                                                             
1
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 العبلقة مع البيئة احمللية ، اعبغرافيا االقتصادية، اعبغرافيا الطبيعية) البيئةكصف                       
 (كاإلقليمية                      

 SWOT مصفوفة:  . تحليل البيئة4
 (اغبوكمة ،اغبياة يف اعبامعة، البحث، التدريب) التشخيص                    

 شركط سياسة التدريبفيما يتعلق  :  االستراتيجية والقيم المستهدفةالرؤية  5.  
 جاؿ البحث العلمي كالتطوير التكنولوجيدبفيما يتعلق 
 شركط الرؤيةبفيما يتعلق 
 فع اقيم الدالفيما يتعلق ب

 فيما يتعلق بالسياؽ احمللي كاإلقليمي كالوطٍت كالدكيل
 فيما يتعلق بالبعد االجتماعي

 مصطلحات كعلم األخبلؽفيما يتعلق 
 جدكؿ شامل لؤلىداؼ العامة كاػباصة  : محاور التنمية واألهداف  6.

 مكاف ، التدكيل، خربة الطالب، البحث، التدريب) اإلطار اؼبنطقي                                  
 (اغبوكمة، اغبـر –اؼبوارد ، اجملتمع ، العمل                                  

 النتائج المتوقعة  7.

 فًتاضات: اال تمويل الخطة  8.
 سبويل إطار اػبطة                      

 خطة تنفيذ األهداف 9.
  تنفيذ ومتابعة الخطة 10.

 ة نالرقمادة في مجال يالر  من خاللالجامعة  تميز :يلثاناالفرع 
 2017 االسًتاتيجي للجامعةضمن اؼبخطط  2017 ةذبسيدا لسياسة صفر كرقو اليت اطلقتها اعبامعة سن

يؤكد مدير اعبامعة الربكفيسور بدارم كماؿ أنو يعمل على تعزيز تواجد الرقمنة يف ـبتلف االعماؿ  ،2022
 ة، حيثكىو ما عملت عليو جامعة اؼبسيلة منذ فًته طويل ،ا على كبو ىبتزؿ اعبهد كالوقت كاؼباؿهاإلدارية كتوظيف

ة اعبامعية من أساتذة كعماؿ يستفيد من خدماهتا كل اطياؼ  األسر  منصة الرقمية 18أزيد من صي اعبامعة رب
كرد الدكتور ىرقمي كماؿ مدير الرقمنة أكقد استحدثت مؤخرا منصة رقمية خاصة بتربئة هناية الدراسة، ك ة، كطلب

 ةالتأطَت باعبامع ةكقوؼ ىيئ ةجاءت نتيج ةف ىذه منص، حيث قاؿ أجبامعة اؼبسيلة تفاصيل ىذه منصة الرقمية
خصوصا ، التربئة ةعلى شهادة للمصادق ةعلى الصعوبات اليت يتلقاىا الطالب يف التنقل بُت ـبتلف االدارات اؼبعني

  ة.اؼبنح كااليواء اليت تتكفل هبما اػبدمات اعبامعي ةاىل ادار  ةباإلضاف ةككذا اؼبكتب ةالقسم كالكلي ةادار 
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كتعزيز التنسيق اؼبرتبط بينها  ةاػبدمات اعبامعي ةاهنا عملت على اشراؾ مديري ةكما اف جديد ىذه اؼبنص
ليؤكد اؼبتحدث  ةباستخراج ىذه الشهاد ةكىو االمر الذم سيذلل الكثَت من الصعوبات اؼبرتبط ةاعبامع ةكبُت ادار 

لتكوف  ةاؼبسيل ةجامع اليت طورهتا ةالشهادات االلكًتكني ةجاءت امتدادا ؼبنص ةف ىذه اؼبنصأيف ذات السياؽ 
 .1 ةعلى اؼبستول الوطٍت يف استحداث اؼبنصات الرقمي ةكؿ جامعأبذلك 

باشرت جامعة اؼبسيلة يف عملية تكوين تطبيقي لؤلساتذة من كل  أيضا،رقمنة اليف إطار مشركع ك 
أجل دؼ بناء قاعدة رقمية تعليمية، كأكلوية ملحة من هب،  OPALE ك MOOCs التخصصات على أرضييت

 تعزيز التعليم اغبديث القائم على التكنولوجيات االتصالية، ، كىو ما سيثرم القاعدة الرقمية للجامعة على أرضية
Moodle  ىذه العملية للدفع بنوعية التعليم كبو الفعالية كتعزيز جاءت ، ك كىي البيئة التعليمية الديناميكية

بأكثر الطرؽ قباعة، كالنتيجة بدأت تظهر من خبلؿ التطور التواصل بُت األستاذ كالطالب لتبادؿ اؼبعارؼ 
يف العملية الرقمية، دبا يشجع على توسيع اؼبشركع كرفع التحدم  شاركُتاؼبلحوظ يف نوعية األداء التعليمي لدل اؼب

 .2أكثر لتجاكز حالة الركود اليت تسببت يف عدـ تقدـ ترتيب اعبامعة اعبزائرية يف سبلمل الًتتيب العاؼبية
دبساحة عمل  هبوابة رقمية للطالب هبدؼ تزكيد ،جامعة اؼبسيلة هاأطلقتكمن بُت األرضيات الرقمية اليت 

ق الوصوؿ إىل ـبتلف اؼبصاحل يحقلتىذه البوابة ىي مساحة افًتاضية للتعاكف ، ك حياتو اعبامعية طيلةرقمية ترافقو 
اؼبعلومات، كاؼبوارد الرقمية )احملاضرات على االنًتنت، يف اؼبؤسسة، كالتسيَت اإللكًتكين للملفات، كـبتلف مصادر 

 .3، كالًتبصات كالوظائف كاؼبنح الدراسية…(الببليوغرافيا، قواعد البيانات،
تقوية رقمنتها اػبدماتية كبو طلبتها، حبيث يتمكن كل طالب بالولوج إىل االجابة إضافة إىل ذلك 

 اؼبطبوع أسفل كرقة أسئلة االمتحاف. Code Qr، عن طريق مسح امتحافكسلم التنقيط بعد كل  النموذجية
شبارىا ظهرت كاليت  اعبامعية األسرةكىذا تلبيو غباجات  ،اف ىذه اؼبنصات مت مت اقبازىا يف كقت قياسي

منصة  :كمثاؿ على ىذه اؼبنصات قبد  اإلداريةاليـو من حيث تقليص اعبهد كالوقت يف العديد من االعماؿ 
 ةمنص ة،اؼبراسبلت الداخلي ةمنص ،الشكاكم ةمنص ،ة كناسمنص ،فضائي الطالب ةمنص، الرقمي للعملالفضاء 
  ،العركض

  ،ةفعال ةكبطريق ةنيآاالخرل اليت تتيح خدمات  ةملفات الدكتوراه كغَتىا من اؼبنصات الرقمي ةمتابعو مناقش ةمنص
 ةعالي ةذات جود ةعمومي ةتتلخص يف تقدمي خدم ةكاحد ةكما تعمل ىذه منصات على ربقيق رؤي

كربديثها بشكل دكرم من خبلؿ توظيف ـبتلف الوسائل  ةالرقمي ةاعبامع ةترسان زيزىذا من خبلؿ تع يأيت
ف ىذه اؼبنصات أىل إ اإلشارةكذبدر ، يف اجملاؿ الرقمي البشريةالكوادر  تأىيلكالعمل على  اغبديثة التكنولوجية

                                                             
 03.33ساعة  02/06/2022حرار،  الصفحة الرظبية الفيسبوؾ ؿبمد قرين، جريدة صوت األ 1
 /https://www.elhiwar.dz/local/163842    18.47، 2020يناير 19 ، ريدة اغبوار عباؼبوقع الرظبي ، يونس شرقي 2
 https://www.elhiwar.dz/event/188328،    2021يناير،  26، ريدة اغبوار  عباؼبوقع الرظبي ، يونس شرقي 3
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كحىت من طرؼ ـبتلف الشركاء االقتصاديُت  اعبامعةقد القت استحسانا كبَتا من طرؼ منتسيب  الرقمية
 .1كاالجتماعيُت على اؼبستويُت احمللي كالوطٍت

 وبراءات االختراع حاضنة االعمال خالل تميز الجامعة منالفرع الثالث: 
اعماؿ  ةمت انشاء كاستحداث حاضن لًتسيخ االبتكار كاالبداع الرامية للجامعة اعبديدة الرؤيةيف اطار 

لديكم " :كبراءات االخًتاع لدل الباحثُت اعبامعيُت ربت عنواف االبتكار كتشجيع اؼببتكرين ةهبدؼ ترقي ةاعبامع
 2ة"،ولدينا الدعم والمرافق ةالفكر 

تصدرت جامعة اؼبسيلة للسنة الثانية على التوايل ترتيب اؼبعهد الوطٍت اعبزائرم للملكية الصناعية لطلبات 
 االخًتاعكتعترب براءة ، 2017/2022، كىذا راجع لدعم اعبامعة ؼببتكريها كفق اؼبخطط اػبماسي االخًتاعبراءة 

ىل الوسط إمن ـبابر اعبامعة  االخًتاعاتنقل كثر ضمانا لكسبثل الوسيلة األ ،حدل طرؽ ضباية نتائج البحثإ
طلبا اكدعتو اعبامعة  20كمن جهتو أّكد مدير اعبامعة كماؿ بدارم اف ىناؾ ، الصناعي كاالجتماعي كاالقتصادم

عبامعة مباشرة يف تدفق كما اكد بضركرة مسانبة ا  ،كىو مؤشر من اجل تقييم ادائها يف الوطن كبُت األمم
يف سلسلة تثمُت منتجات البحث فإف إعداد خدمات ذات  االخًتاعكعلى الرغم من انبية براءة ، االخًتاعات

 .3فعالية لنقل التكنولوجيا داخل اعبامعة يعد رىانا ىاما للمصلحة العامة للبحث العلمي
ية دبشاركة يف إطار اؼبسابقة الوطنية اليت نظمتها الوكالة الوطنية لتثمُت نتائج البحث كالتنمية التكنولوجك 

اؼبديرية العامة للبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي كحاضنة أعماؿ جامعة اؼبسيلة الختيار أحسن طبس افكار 
كقد بلغ عدد اؼبشاريع اؼببتكرة اؼبسجلة يف ، 2021جانفي13/14مبتكرة كاليت نظمت يومي االربعاء كاػبميس 

لها لعملية التقييم األكلية من طرؼ خرباء يف اجملاؿ ، مشركعا، من ـبتلف اكباء الوطن، خضعت ك 109اؼبسابقة 
الفائزين ، مشركع مبتكر يف اؼبنافسة النهائية، كاليت أفضت يف األخَت اىل تتويج طبس مشاريع 20ليتبقى منها 

فازكا بتمويل من قبل الوكالة ؼبرافقتهم كدعمهم يف خلق مؤسساهتم اؼببتكرة يف اغباضنة التكنولوجية جبامعة 
 .4سيلةاؼب

 
 
 

                                                             
 04.08ساعة  05/04/2022ؿبمد ؽ ، جريدة صوت االحرار،  الصفحة الرظبية الفيسبوؾ  1

https://www.sawtalahrar.dz/component//=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9&ordering=newest&searchp
hrase=all&limit= 

2
 13.50ساعة  University of Msila  23/04/2022جامعة اؼبسيلة  الصفحة الرظبية الفيسبوؾ   
3
 18:30ساعة   https://www.elhiwar.dz/event/194554   12/03/2022 جريدة اغبوار ،آية بلقاظبي،  
4
 https://www.elhiwar.dz/event/187144/  19 /03 /2022 ،20:30 ،يونس شرقي 

https://www.elhiwar.dz/event/194554
https://www.elhiwar.dz/event/187144/
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 العالقة بين الجامعة ومحيطهاتميز الجامعة من خالل : رابعالفرع ال
مت تنظيم العديد من  ،كؿبيطها االقتصادم كاالجتماعي اعبامعةبُت  العبلقةطار تعزيز كتفعيل إيف 
 احمللية االقتصاديةكابرامها العديد من االتفاقيات مع الشركاء كاؼبؤسسات  ،كالرياضية الثقافيةك  العلميةالتظاىرات 

يف اطبلؽ  اؼبشاركةككذا  ،اؼبسيلة ةدبخطط رقمي ؼبدين الواليةصاحل ؼب اعبامعةدعم  مبادرةذبسدت يف  ،كالوطنية
 ةلف شجر أ 37لغرس  مبادرةمت اطبلؽ  ،البيئةعلى  احملافظةلتدعيم  كمشاركة منها ،اؼبدينة الذكية ةمشركع بوسعاد

 .1الوطنية اعبامعيةكىل من نوعها على مستول اؼبؤسسات األكىي  ،لكل طالب ةربت عنواف شجر 
من اجل نقل   CSB ةاعبديد ةالناشئ ةمع اؼبؤسس ةاتفاقي ةؿبمد بوضياؼ باؼبسيل ةكقعت جامعكقد 

للتعليم  ةجزائري ةليت تعد االكىل من نوعها يف مؤسساة اف ىذه االتفاقي ةكاكضح مدير اعبامع ،التكنولوجيا اليها 
 ةباإلضافبتصنيع كتسويق طوب رملي خاـ مضغوط كمثبت  ةاعبديد ةالناشئ ةهتدؼ للسماح ؽبذه اؼبؤسس ،العايل

 ة،بذات اعبامع ةاىل اؼببلط كفقا لبلبتكارات اليت قاـ هبا اؼبخًتع ؿبمد بن الشيخ مدير ـبرب حبوث اؼبواد اعبيولوجي
مت من خبللو اغبرص على سبهيد الطريق من خبلؿ  ةتتوهبا لعمل علمي كتكنولوجي مهم للغاية تعترب ىذه االتفاقيك 

 ةاؼبسيل ةكغَتىا  تنتج جامع ةن خبلؿ ىذه االتفاقية، كميف انشاء اؼبؤسسات الناشئ ةؼبسانب ةالبحوث التطبيقي
 .2ةلتكوف يف خدمة اجملتمع كتبتكر كتشارؾ يف انشاء اؼبؤسسات الناشئ ةاؼبعرف

 الريادة وطنياو  التميز في التصنيف :خامسالفرع ال
 اؼبنجزةمن خبلؿ االحباث  ة،كانفتاحا على العاؼبي ةكبَت   ةعلمي ةحرك ةاؼبسيل ةعرفت جامع ةيف نقلو نوعي

 :3ذبسد يف ،ذات البعد الدكيل
 T.H.E على التوايل ضمن التصنيف يت  2021 2020االكىل كطنيا خبلؿ  اؼبرتبةحصوؽبا على  

 ،بالعامل ةجامع 100للتعليم العايل كالذم يضم افضل  الربيطانيةكالذم ينشر من قبل ؾبلو التايبز 
لقياس  االسًتالية اؽبيئةكىو تصنيف تقـو بو  2021نَتين كانكينج عاـ أكىل كطنيا يف تصنيف األ اؼبرتبة

 ،ةعاؼبيا عرب مواقعها االلكًتكني ةاالكثر شهر  ةاعبامع ةمرئي
ريبوسيتورم كالذم يعٌت بتصنيف أعلى التوايل ضمن التصنيف   2021 2020االكىل كطنيا  اؼبرتبة

 ،للجامعات ةاؼبستودعات الرقمي
عتمد اؼبكيف ميًتيكس اؼبوقع االسباين الشهَت  التصنيفيف  2021كطنيا خبلؿ  ةالرابع ةاىل اؼبرتب ةباإلضاف 

 .ةاالبتكار كالعبلقات اجملتمعي ،كمعايَت االنتاج البحثي اإللكًتكنيةعلى قياس اداء اعبامعات من خبلؿ مواقعها 

                                                             
1
 25/05/2022   01.25   ساعة      University of Msila   صفحة الرظبية الفيسبوؾ جامعة اؼبسيلةال 
2
 22:10ساعة    2022 فيفري University of Msila   ،13   الصفحة الرظبية الفيسبوؾ جامعة اؼبسيلة،  الشركؽ اليومي جريدة 
3
 25/05/2022   01.25   ساعة       University of Msila   الصفحة الرظبية الفيسبوؾ جامعة اؼبسيلة 
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 THE Impact Rankingصنفت جامعة اؼبسيلة، األكىل كطنيا يف الًتتػيػب الػعػاؼبي"كقد 
University  رئيس جػامػعػة اؼبسيلة كقد قاؿ ، 2022"، ؼبدل ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة لسنة

، أف مؤسستو حققت اؼبرتبة األكىل ضمن اعبامعات اعبزائػريػة يف الًتتيب الػعػاـ الػدكيل الربكفػيػسػور كػمػاؿ بػدارم 
مدير اعبامعة كأكضح  ،ىدؼ تنمية مستدامة لؤلمم اؼبتحدة 17اؼبذكور، الذم يعٍت بتصنيف جامعات العامل عرب 

تأثَتىا اجملتمعي كالبيئي، كالتزاـ  ؤشرا لؤلنبية البالغة الػتػي تػولػيػهػا إدارة اعبامعة يف ؾباؿ، أف ىػذه النتيجة تعد م
، خاصة يف ؾباؿ نوعية الػتػكػويػن ككػذا االبتكار كالصػحػة كالعدالة التنمية اؼبستدامة كجعلها مرئية مكوناهتا لتحقيق

كأفاد  ،فة إىل الػتػحػكػم الػطػاقػوم كنػحػو ذلك مػن االىتماماتاالجتماعية كمرافقة ذكم االحػتػيػاجػات اػباصة، إضا
اؼبسؤكؿ ذاتو، بأف عبلمات تقييم اعبامعات ضمن ىذا التصنيف ربسب لػكػل ىػدؼ مػن الػتػنػمػيػة اؼبسػتػدامػة عػلػى 

 .1امةحػدل ، اسػتػنػادا ؼبعطيات كػمػيػة ك عدد اؼبنشورات العلمية اؼبتعلقة هبدؼ التنمية اؼبستد
ألف سعيها ك لريادة يف ؾباؿ رقمنة نشاطاهتا البيداغوجية كالعلمية، اؼبستمر كبو ااؼبسيلة  جامعة يسعكضمن 

اؼبسيلة على تصدرىا  للجامعات  جامعة حافظت ،تكوف جامعة مبوذجية يف ؾباؿ الرقمنة على اؼبستول الوطٍت
 لػ: اؼبرتبة األكىل كطنيا  يف آخر تصنيفعلى حيث حافظت اعبزائرية  للمرة اػبامسة  على التوايل 

Transparent Ranking: Institutional Repositories By Google Scholar  نسخة جواف
يف  203جامعة بعدما كانت ربتل اؼبرتبة  4000ؿ  رتيبعاؼبيا ضمن ت 189اىل اؼبرتبة قفزت ك   2022

كاؼبتخصص ،   webometrics كيبومًتيكس  الشهَتوقع العاؼبي  االسباين اؼبحيث يعتمد  ،النسخة اؼباضية
على  اؼبستودع اؼبؤسسايت للجامعة ك على حجم اؼبقاالت كاألحباث العلمية ،  يف تصنيف اعبامعات العاؼبية

اؼبودعة، باإلضافة إىل أطركحات الدكتوراه كاؼباجستَت، كـبتلف اؼبداخبلت العلمية اؼبدرجة ضمن التظاىرات 
 .2الدكلية اليت تنظمها اعبامعةالعلمية الوطنية ك 

                                                             
1
 04/05/2022   19.40ساعة            University of Msila   الصفحة الرظبية الفيسبوؾ جامعة اؼبسيلة،   يومية_اػبرب 
 09:30، الساعة 2022 جواف 06 يـو وقع العاؼبي  االسباين كيبومًتيكساؼب2

https://repositories.webometrics.info/en/institutional?fbclid=IwAR3FKnk00Ruzq7Vpor1Lux1
q-9k7dLik0zYstfQssJbx0esqxXZ9W_mXVgQ 
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 الطريقة واإلجراءات المنهجية واألدوات المستخدمة في الدراسة : المبحث الثاني
 سوف نتناول يف ىذا ادلبحث تفصيال للمطالب التالية:

 : مراحل تصميم وبناء منوذج الدراسة وربديد زلاوره وأبعادهاألول ادلطلب
  : األدوات ادلستخدمة ومصادر مجع البياناتالثاين ادلطلب

 لث: التحقق من صالحية أداة الدراسةادلطلب الثا
 

 مراحل تصميم وبناء نموذج الدراسة وتحديد محاوره وأبعاده: األول المطلب
 مرحلة تكوين تصور عام لنموذج الدراسةالفرع األول: 

ل ألىداف البحث، و الوصلغرض و القيام بدراسة ادلتغَتين ادلذكورين يف عنوان االطروحة، حىت يتسٌت لنا 
االسًتاتيجية للموارد  اإلدارةد ادلتغَتات السيما منها ادلتغَت ادلستقل وادلتمثل يف اضلدد زلاور وأبع أنب علينا وج

 من الباحثُت قد   اكبَت أن عددا  ، تبُت لنا وبناء على الدراسات السابقة اليت مرت علينا )يف حدود علمنا(، البشرية
على غرار  ،من اجلوانب اليت زبص وظائف إدارة ادلوارد البشرية اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشريةتناول موضوع 

الطالب بن مَتي و  2معمر قوادري وفضيلة نوري منَت، وكذلك الباحثُت 1أکثم الصرايرةو  ىند موسىالباحثُت 
، لُتاإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية ودورىا يف ربسُت أداء العامب ادلعنونةأطروحتو  الذي قام يف، 3مصطفى

اسًتاتيجية التحليل الوظيفي، وتناول فيو  احملور األول خاص باسًتاتيجية التوظيف ،ثالثة زلاور ىلدراستو إم يقسبت
احملور الثاين خاص و  ،اسًتاتيجية زبطيط ادلوارد البشرية، اسًتاتيجية االستقطاب، اسًتاتيجية االختيار والتعيُت

احملور   تناول ، مثاسًتاتيجية التدريب، اسًتاتيجية التعلم التنظيميل من خال باسًتاتيجية تنميو ادلوارد البشرية
يف أطروحتو،  4تربورت عالل الطالبوىو نفس النهج الذي انتهجو  ،داء العاملُتأبتحسُت والذي خصو الثالث 
اسًتاتيجيات  تناول احملور األوليف ثالثة زلاور،  ادلتغَت ادلستقل اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشريةتناول  حيث

 ،اسًتاتيجية االستقطاب ،اسًتاتيجية التحليل والتوصيف الوظيفي ،ط ادلوارد البشريةياسًتاتيجية زبط ،التوظيف
اسًتاتيجية االستثمار يف  ،اسًتاتيجيات تنمية ادلوارد البشرية ضمفقد  احملور الثاين أما ،يُتاسًتاتيجية االختبار والتع

 ،يةمكافأة ادلورد البشر  اسًتاتيجيات تناول احملور الثالثويف اسًتاتيجية التعلم، و  تدريباتيجية الاسًت  ،ادلوارد البشرية
                                                             

  .مرجع سبق ذكرهىند موسى، أکثم الصرايرة،  1
 مرجع سبق ذكره.معمر قوادري، فضيلة نوري منَت،  2
 مرجع سبق ذكره.، بن مَتي مصطفى 3
 مرجع سبق ذكره.تربورت عالل،  4
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 REBECCAالشأن بالنسبة للباحثُت وكذلك، األداء ييمتقاسًتاتيجيات ، و يزالتحفاسًتاتيجيات 

MITCHELL وSHATHA OBEIDAT MARK BRAY 1 احملاور  ما إىلهدراست ن قسماالذي
التوظيف واالختيار، والتدريب والتطوير، وإدارة األداء، والتعويضات، واحلوافز، والتواصل، وادلمارسات  :التالية

 .التشاركية
لموارد االسًتاتيجية لرة دااإل أنمبٍت على  ،ون ادلذكورون سابقا وغَتىمالباحث هاعتمد ىذا ادلنهج الذي

 ائف،الوظوتوصيف ربليل  اسًتاتيجية ،دلوارد البشريةط ايزبط اسًتاتيجيةاسًتاتيجيات ) عدةتتكون من  البشرية
 األداء، اسًتاتيجية ييمتق اسًتاتيجية، التدريب اسًتاتيجية ،االختيار والتعيُت اسًتاتيجية ،االستقطاب اسًتاتيجية

 اليت البشريةإدارة ادلوارد اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية ومفهوم  مفهوملتشابو بُت لاستنادا وذلك  ،(يزالتحف
 .البعد االسًتاتيجيذلا يف ادلفهوم األول  فضيحيث أ ،سبيزىا وظائفذلا 

مل يعتمد  اليت أتيحت لنا، تبُت أن ىناك من الباحثُت منسابقة الدراسات على ال االطالعوبعد تعمق يف 
تصور دراسة بعنوان يف  2لينا زلمد نصر بشاراتالباحثة وصلد من ىؤالء  يف حبثو على الوظائف اليت سبق ذكرىا،

مت أبعاد ، حيث ضمقًتح لتفعيل دور إدارة ادلوارد البشرية االسًتاتيجية يف تعزيز رؤية ورسالة اجلامعات األردنية
كل من: ربليل البيئة الداخلية واخلارجية، وتكـوين االسًتاتيجية، وتنفيـذ االسًتاتيجية، وتقوًن لديها  الدراسة 

نمذجة ب ةادلعنون ماهيف دراستTrilok Kumar Jain 3و  Jolly Sahni احثُتالب وكذلك  ،االسًتاتيجية
تكامل إدارة ادلوارد البشرية مع اسًتاتيجيات زلور ضمت  يت، والادلمارسات اإلسًتاتيجية إلدارة ادلوارد البشرية

 وAlwiya Allui  وأيضا الباحثُتة، إىل زلاور أخرى مشلت على وظائف ادلوارد البشري، إضافة الشركة وإدارهتا

Jolly Sahni 
   يت، والبشرية يف مؤسسات التعليم العايلاإلدارة اإلسًتاتيجية للموارد الب ةادلعنون ماهيف دراست4

 .التوافق االسًتاتيجيكان من بُت زلاور الدراسة فيها زلور 
 تصميم وبناء نموذج الدراسة ةمرحلالفرع الثاني: 

غوص أكثر يف موضوع اإلشكالية الرئيسة، وللومن خالذلا اإلجابة على لغرض اإلجابة على فرضيات الدراسة، 
 االسًتاتيجية اليت تقوم عليها اإلدارة يةعزمنا على التنقيب على الركائز األساستحقيق أفضل النتائج ، لالدراسة 

                                                             
1 Rebecca Mitchell  And All, Op.Cit. 

 دارة ادلوارد البشرية  إادلطلب الثاين، وظائف  ادلبحث األول،  الفصل األول، :نظراHRM Functionsالصفحة ، . 
 .مرجع سبق ذكرهنصر بشارات،  لينا زلمد، 2

3
 Jolly Sahni , Trilok Kumar Jain, , Op.Cit. 

4
 Alwiya Allui , Jolly Sahni, , Op.Cit. 
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دارة االعلم ادا يف تتبع كتابات الباحثُت العادليُت الذين يعتربون رو ، وربديد خصائصها من خالل للموارد البشرية
 David Guest ، Michael Armstrong  ،Peter Boxall ،Chris Hendryواالقتصاد، السيما منهم 

 Andrew Pettigrew،Randall Schuler الذين كانوا األوائل والسباقُت يف تناول مفهوم االدارة ، و
ن النماذج اليت القت قبوال ىذا ادلفهوم م استخالص ركائزإضافة إىل ذلك قمنا باالسًتاتيجية للموارد البشرية، 

 The Harvardمنوذج جامعة ىارفارد ، The matching model ادلطابقةمنوذج ، مثل وشهرة عادلية
model ، منوذج جامعة وورويتشThe Warwick model ، منوذج دافيد غيستThe David 

Guest model زلمد مسَت وعلي السلمي و  عقيليعمروصفي  :، وأيضا من كتاب وباحثُت آخرون أمثال
 .وغَتىم أمحد

حسب  اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشريةيبُت أىم الركائز اليت يقوم عليها مفهوم  08اجلدول رقم ويف مايلي 
 .والباحثُتاب تالكرلموعة من 

 د البشريةمفهوم االدارة االستراتيجية للموار ل المختلفة مرتكزاتالاالبعاد و  : يوضح08 جدول رقمال
 االبعاد ومرتكزات مفهوم االدارة االستراتيجية للموارد البشرية المصدر/الكاتب

 1منوذج ادلطابقة
The 

matching 
model 

(1984) 

 العامة للمنظمة واالسًتاتيجيةإدارة ادلوارد البشرية  اسًتاتيجيةالتطابق االسًتاتيجي اخلارجي )العمودي(: حيصل بُت 
 البشرية ذاهتا الداخلي )األفقي(: بُت اسًتاتيجيات ادلوارد التطابق االسًتاتيجي

 وجود أربعة مكونات أساسية: االختيار والتقييم والتطوير وادلكافآت
 يتطلب القدرة على التكيف وادلرونة العالية .

 2منوذج ىارفارد
The Harvard 

model 
(1984) 

 النظر ألفراد ادلنظمة كأصل من أصوذلا
 التنافسية وسياسات ادلوارد البشرية ًتاتيجيةاالسضمان مواءمة 

 ضمان مواءمة أنشطة ادلوارد البشرية وتنفيذىا بطرق ذبعلها أكثر تعزيزًا لبعضها البعض

Hendry and3 
Pettigrew 

(1986) 

 ضرورة استخدام التخطيط
دعم تة القوى العاملة وغالًبا ما هنج متماسك لتصميم وإدارة أنظمة ادلوارد البشرية على أساس سياسة التوظيف واسًتاتيجي

 بـفلسفة
 العمل الواضحة اسًتاتيجياتمطابقة أنشطة وسياسات إدارة ادلوارد البشرية مع بعض 

 رؤية أفراد ادلنظمة على أهنم "مورد اسًتاتيجي" لتحقيق "ادليزة التنافسية

                                                             
 أبرز مناذج اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية اليت تؤثر يف أداء العاملُت ، الصفحةالثالثادلطلب  ،الثاينادلبحث   ،الفصل األول :نظرا ، . 

1 Bratton John, Gold Jeff, Op.Cit., p18 
2 Michael Armstrong , Op.Cit,p9 
3
 Chris Hendry Andrew Pettigrew, Op.Cit, p04. 
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Randall 
Schuler 1 

(1992) 

 سًتاتيجية واالحتياجات اإلسًتاتيجية للشركةتتكامل إدارة ادلوارد البشرية بشكل كامل مع اإل
 سياسات ادلوارد البشرية متماسكة عرب رلاالت السياسة وعرب التدرجات اذلرمية

 .يتم تعديل شلارسات ادلوارد البشرية وقبوذلا واستخدامها من قبل ادلديرين ادلباشرين وادلوظفُت كجزء من عملهم اليوم

2Michael 
Armstrong 

(2011)  

 ارد البشرية دلنظمة ما تلعب دورًا اسًتاتيجًيا يف صلاحها؛ادلو 
 ينبغي دمج اسًتاتيجيات وخطط ادلوارد البشرية مع اسًتاتيجيات وخطط العمل؛

 رأس ادلال البشري ىو مصدر رئيسي للميزة التنافسية؛
 األشخاص ىم الذين ينفذون اسًتاتيجية العمل؛

 اتيجيات ادلوارد البشرية.ينبغي اعتماد هنج منظم لتخطيط وتنفيذ اسًت 

3David. 
Guest (1989) 

 

 التكامل االسًتاتيجي )ضمان دمج إدارة ادلوارد البشرية بالكامل يف التخطيط االسًتاتيجي(
 ادلديرين ادلباشرين يستخدمون شلارسات إدارة ادلوارد البشرية كجزء من عملهم اليومي

 نظمة والتزامهم باألداء العايل من خالل سلوكهم(االلتزام ) ضمان شعور ادلوظفُت بااللتزام بادل
 ادلرونة )ضمان ىيكل تنظيمي قابل للتكيف ، ومرونة وظيفية قائمة على ادلهارات ادلتعددة(

 اجلودة )ضمان جودة عالية للسلع واخلدمات من خالل موظفُت مرنُت وعايل اجلودة(

David. 
Guest4 (1990) 

سياسة إدارة ادلوارد البشرية تتم بتطبيق اسًتاتيجية متماسكة من خالل االلتزام العايل األىداف االسًتاتيجية الرئيسية ل
 لألفراد يف ادلنظمة

 واجلودة العالية يف العمل، وادلرونة أثناء تأدية ادلهام
 التكامل االسًتاتيجي بُت االدارة العليا ووظائف ادارة ادلوارد البشرية

 مة سباًما مع اسًتاتيجية األعمال وترعاىا اإلدارة التنفيذية بالكامل على مجيع ادلستوياتالعناصر األربعة سالفة الذكر متوائ

5Martin 
Loosemore, 

(2003) 
 

 التعرف على البيئة اخلارجية
 .االعًتاف بادلنافسة وديناميكيات سوق العمل

 جيب أن يكون تركيزىا بعيد ادلدى
 جيب أن يكون الًتكيز على صنع القرار

 االعتبار مجيع أصحاب ادلصلحةتأخذ يف 
 تتكامل إسًتاتيجية ادلوارد البشرية مع اإلسًتاتيجية العامة للشركة

 6السلميعلي 
(2001) 

 الغاية )ادلراد ربقيقها من طرف إدارة ادلوارد البشرية بالتعامل مع العنصر البشري يف ادلؤسسة(
 اهتا يف رلال ادلوارد البشرية(الرؤية )اليت ربددىا اإلدارة دلا جيب أن تكون عليو شلارس

 األىداف االسًتاتيجية احملددة )ادلطلوب ربقيقها يف رلال توظيف وتنمية ادلوارد البشرية وصيانتها(
 السياسات )اليت ربتكم إليها إدارة ادلوارد البشرية يف ازباذ القرارات وادلفاضلة بُت البدائل لتحقيق أىداف االسًتاتيجية(

ة )لتدبَت ادلوارد الالزمة وسد الفجوات يف ادلتاح منها، للوصول باألداء البشري إىل ادلستويات احملققة اخلطط االسًتاتيجي
 لألىداف(

 معايَت ادلتابعة والتقييم )اليت تعتمدىا اإلدارة للتحقق من تنفيذ االسًتاتيجية والوصول إىل اإلصلازات احملددة(

                                                             
1
 Randall S.Schuler , Op.Cit, p18 

2
 Michael Armstrong, Op.Cit, 2011, P48 

3 Derek Torrington, and all, Op.Cit., P36 
4
 David. Guest, Op.Cit., p378 

5 Martin Loosemore, and all , Op.Cit,P   42 
 .76، ص 2001 القاىرة، صرم والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار ،االستراتيجية البشرية الموارد إدارة السلمي، علي  6
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 1وصفي عقيلي عمر
(2005) 

 متطلبات رسالو واسًتاتيجية ادلنظمةيتكامل ويتطابق مع 
 متطلبات اسًتاتيجية اذليكل التنظيمي

 تكامل داخلي
 تكامل خارجي

2 Myron 
Fottler 

(2005) 

 تقييم بيئة ادلنظمة ورسالتها
 عمل ادلنظمة اسًتاتيجيةصياغة 

 ربديد متطلبات ادلوارد البشرية بناًء على اسًتاتيجية العمل
 مع ادلتطلبات االسًتاتيجية ادلستقبلية -من حيث األرقام واخلصائص وادلمارسات  -رية احلايل مقارنة سلزون ادلوارد البش

 تطوير اسًتاتيجية ادلوارد البشرية على أساس االختالفات بُت ادلخزون احلايل وادلتطلبات ادلستقبلية
 تنافسيةتنفيذ شلارسات ادلوارد البشرية ادلناسبة لتعزيز اسًتاتيجية العمل وربقيق ميزة 

 3مليكة منصور
(2021) 

 والتنافسية دراسة العوامل احمليطة بادلؤسسة، وربليلها وتشخيصها والتنبؤ هبا من حيث البيئة الداخلية واخلارجية
 على ربقيقها صياغة أىداف النظام وادلوارد البشرية دبا يتماشى واألىداف العامة للمؤسسة والعمل

 الزمنية لنظام ادلوارد البشريةج ربديد اخلطط والسياسات والربام
 تقسيم اسًتاتيجية ادلوارد البشرية واخلطط والسياسات اخلاصة هبا على مستوى اخلدمة

 من إعداد الطالب بناء على الدراسات النظرية المصدر:
 

لدراسات السابقة والنماذج اليت تطرقت دلفهوم االدارة االسًتاتيجية عدد معترب من ا عنا علىبعدما اطال
زلل كانت اليت  واخلصائص ربديد العناصر واليت ذكرنا يف اجلدول السابق جزءا منها، بدأنا يف  ،للموارد البشرية

وىي العناصر اليت اعتمدناىا  ، ثر الباحثُت عليوكتربز من إمجاع أ العنصرأمهية حيث أن امجاع اكثر الباحثُت، 
 ، وىي :لبشريةفهوم االدارة االسًتاتيجية للموارد ادل زلاورو  أبعادك
  العامة. ةواالسًتاتيجيإدارة ادلوارد البشرية  اسًتاتيجيةالتطابق االسًتاتيجي اخلارجي )العمودي(: التوافق بُت 
  التطابق االسًتاتيجي الداخلي )األفقي(: ضمان مواءمة أنشطة ادلوارد البشرية بعضها مع البعض. 
 .التحليل البيئي الداخلي 
 التحليل البيئي واخلارجي  
  أمهية ادلوارد البشرية  كمصدر رئيسي للميزة التنافسية 
 التخطيط االسًتاتيجي والعمل دبنظور طويل ادلدى 

 وعلى ضوء ىذه احملاور اعتمدنا منوذج الدراسة التايل:

                                                             
 73، ص2005 األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار اسًتاتيجي، بعد ادلعاصرة البشرية ادلوارد إدارةعمر وصفي عقيلي،  1

2 Myron D. Fottler, and all , Human Resources In Healthcare: Managing For Success ,Second 
Edition, Health Administration Press, Chicago, USA ,2005,P   07 

3
 .124،ص المرجع السابقمليكة منصور، كاتبة خالف،  
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 : يوضح نموذج الدراسة  17 الشكل رقم
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الدراسات السابقة من إعداد الطالب بناء علىالمصدر: 
   

بعدة مراحل آخرىا ادلرحلة ضبطنا منوذج الدراسة، اذبهنا ضلو اعداد استمارة االستبيان واليت مرت  بعدما
عن طريق ربكيمها من طرف أساتذة أكفاء 1يف شكلها األويل   االستبانةاستمارة اليت مت فيها تدقيق وسبحيص 

السيما وضع العبارات ادلناسبة يف   ة،وتعديالت يف زلتوى االستبان حذفات و اضافاقًتاح قاموا ب وسلتصُت،
إىل أفضل نتيجة ربقق االىداف اليت بنيت ، وذلك بغية الوصول مكاهنا ادلناسب مع ضبط أسلوب وطريقة طرحها

 على احملاور التالية:2 لتستقر يف االخَت يف صورهتا النهائية، االستبانةمن أجلها 
 
 

                                                             
1

  منوذج استمارة االستبانة  يف شكلها األويل قبل التحكيم  01ادللحق رقم  :نظرا 
2

 منوذج استمارة االستبانة  يف شكلها النهائي  01ادللحق رقم  :نظرا 
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 االستبانةمكونات استمارة عناصر و  : يوضح09الجدول رقم 

عدد  الوصف
 العبارات

 / الجزء األول: البيانات الشخصية والوظيفية

 

 / اجلنس
 / الفئات العمرية
 / طبيعة العمل

 / ادلنصب االداري
 / ادلؤىل العلمي

 / سنوات االقدمية يف االدارة
 / ةالجزء الثاني: محـــــاور االستبان

 

 36 تيجية للموارد البشريةالمتغير المستقل: اإلدارة االسترا

 

 12 التطابق والتكامل االسًتاتيجي المحور األول:

 
 06 التطابق اخلارجي )التكامل العمودي( بُت وظائف إدارة موارد البشرية واالدارة العليا -1البعد
 06 التطابق الداخلي)التكامل األفقي( لوظائف إدارة ادلوارد البشرية -2البعد

 12 التحليل البيئي لثاني:المحور ا

 
 06 ربليل البيئة اخلارجية -1البعد
 06 ربليل البيئة الداخلية -2البعد

 06 التخطيط االسًتاتيجي )منظور طويل ادلدى( المحور الثالث:
 06 أمهية ادلوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية المحور الرابع:

 11 المتغير التابع: أداء العاملين
 47 المجموع الكلي لعبارات االستبانة

 من إعداد الطالب بناء على الدراسات النظريةالمصدر: 
 مجتمع الدراسةتحديد الفرع الثالث: 

، وادلتمثل مضمونو يف التوجو ضلو اإلدارة بناء على موضوع األطروحة ادلختار من طرف جلنة التكوين
ى أداء العاملُت، وبناء على التعديل الذي اعتمده اجمللس العلمي يف االسًتاتيجية للموارد البشرية لتحسُت مستو 

، ربدد لدينا رلتمع الدراسة وادلكون من كل العاملُت يف جامعة زلمد بوضياف بادلسيلة، وحيث أن 2021جوان 
، واليت ريةيات إداشلارسات اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية، ال تتم إال عن طريق األفراد الذين ذلم مهام ومسؤول
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، وكذا 1اذليكل التنظيمي للجامعة زلل الدراسةتعكس الرؤية والتوجو االسًتاتيجي، ومن خالل اطالعنا على 
أو  إدارييف كل من موظف  رلتمع الدراسة سبثلالتنظيمي للكليات وادلعاىد التابعة ذلا، فقد تبُت لنا أن اذليكل 
مدير ) ادلدير، األمُت العام للجامعة، نائب مدير، عميد كلية: اآلتية دبهام إدارية لو منصب من ادلناصبأستاذ 
نائب رئيس قسم، مدير (، رئيس قسم بادلعهد) رئيس قسم (،مدير مساعد بادلعهد) ، نائب عميد كلية(ادلعهد

ادلكتبة ب الكلية، بقسم ،بقسم ادلعهد، بادلعهد، دبديرية اجلامعة، بالكلية) فرعي، أمناء الكليات، رئيس مصلحة
 .(تبة الكلية ، دبكتبة ادلعهد، دبكادلركزية

بناء على ادللفات اإللكًتونية اليت استقيناىا من طرف ادلديرية الفرعية للمستخدمُت والتكوين جلامعة زلمد 
 113اجملموع الكلي لألستاذة دبهام إدارية ، حيث كان فردا 263قد بلغ  ملنا أن  اتضحبوضياف بادلسيلة، 

 :تمع الدراسةتفصيال جمل  10اجلدول رقمويظم  ،150 داريُتموظفُت اإلحُت بلغ اجملموع الكلي لل يف ،أستاذا
 مجتمع الدراسة تفصيل  يوضح:  10الجدول رقم

حسب الترتيب 
 استمارة االستبانة

 العدد أو المهمة االداريةمنصب ال طبيعة العمل

01 
 1 مدير اجلامعة أستاذ دبهام إدارية

 *1 ُت العام للجامعةاألم إداري 6
 4 نائب مدير اجلامعة أستاذ دبهام إدارية 

02 
 9 مدير ادلعهد ،عميد كلية أستاذ دبهام إدارية 

27 
 18 مدير مساعد بادلعهد ،نائب عميد الكلية أستاذ دبهام إدارية 

03 
 26 رئيس قسم بالكلية أستاذ دبهام إدارية 

 48 س القسم بالكليةنائب رئي أستاذ دبهام إدارية  81
 7 رئيس قسم بادلعهد أستاذ دبهام إدارية 

 113   دبهام إدارية ةستاذاجملموع الكلي لأل

04 
 3 مدير فرعي دبديرية اجلامعة إداري

9 
 6 األمُت العام للكلية إداري

05 
 20 رئيس مصلحة دبديرية اجلامعة إداري

140 
 4 رئيس مصلحة ادلكتبة ادلركزية إداري

                                                             
1

 .رئاسة اجلامعةادلتضمن ىيكل   07ادللحق رقم   :نظرا 
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 64 رئيس مصلحة بالكلية إداري
 13 رئيس مصلحة دبكتبة الكلية إداري
 14 رئيس مصلحة بالقسم بالكلية إداري
 14 رئيس مصلحة  بادلعهد إداري
 4 رئيس مصلحة مكتبة ادلعهد إداري
 7 رئيس مصلحة بقسم ادلعهد إداري

 لإلداريُت اجملموع الكلي
149+1*  

= 150  
 263 مجتمع الدراسةوع الكلي لالمجم
 ملفات ادلديرية الفرعية للمستخدمُتمن إعداد الطالب بناء على المصدر: 

 
انعكاس شلارسات االدارة االسًتاتيجية  صادلختار، كان ىدفو ىو استخالرلتمع الدراسة إن الًتكيز على 

ستبانة، وسبب الًتكيز عليهم يعود للمهام للموارد البشرية على أدائهم اليومي، من خالل إجاباهتم على عبارات اال
ادلوكلة إليهم من خالل ادلناصب العليا اليت ذبعلهم مشاركُت وعلى دراية باسًتاتيجيات وأساليب التسيَت العام 
للجامعة، ولكوهنم أيضا ديارسون مهام ومسؤوليات على عدد من األفراد العاملُت يف اجلامعة )مسَتون للمورد 

 البشري(.
 : األدوات المستخدمة ومصادر جمع البيانات الثاني بالمطل

 الفرع األول: توزيع وجمع االستبانة 
 ،تابعنا على ضلو دوري ،زلمد بوضياف بادلسيلةاجمللس العلمي للكلية دراسة حالة جامعة  لنا داعتمأن منذ 

ها على الفيسبوك، مع األحداث والنشاطات اليت تضمنها ادلوقع الرمسي للجامعة زلل الدراسة وكذلك صفحت
 إمعان الًتكيز على النشاطات العلمية والبيداغوجية للسيد مدير اجلامعة.

 ويف ما يلي ديكننا عرض مراحل توزيع ومجع البيانات على النحو اآليت:  

( اليت كانت طريقة Google formes) يف بداية الدراسة ادليدانية اعتمدنا االستبانة اإللكًتونية
، حيث تفادينا عن طريقها التنقل ادلتكرر للمؤسسة زلل الدراسة، وذلك بعد رلتمع الدراسة كل   فالستهدا

، حيث أرسلنا من مصادرىا حصائياتمع الوثائق واإلجل وكذلك، االستطالع وأخذ نظرة عامة زيارهتا مرتُت ألجل
 يلة يف الواجهة ادلخصصة لطاقم اجلامعةعرب الربيد اإللكًتوين ادلهٍت ضمن بوابة ادلوقع الرمسي جلامعة ادلس االستبانة
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لعدم وجود خاصية يف ادلوجودة بقاعدة البيانات اخلاصة بادلوقع، وذلك  االلكًتونيةعناوين الاستهدفنا كل  فقد، 1
، واليت تتيح فرد، فضال عن عدم توفر معلومات خاصة بادلهام ادلنوطة بكل ادلستهدفرلتمع الدراسة ادلوقع لفرز 
كل األساتذة الذين ليس ذلم   -الحقا-من عدمها، مع العلم أننا استثنينا رلتمع الدراسة نتمائو إىل لنا معرفة  ا

 مهام إدارية وفق ما تقتضيو متطلبات الدراسة.
على االستبانة االلكًتونية؛ وىو العدد الذي كان دون مستوى فقط ردا  63تلقينا  عملية االرسال،بعد 

صاحلة  ةبانتسإ 27ن تلقينا منها أخصوصا بعد  ،ف للخروج بدراسة دقيقة ووافيةأنو غَت كا قدرنا ، وقدطموحنا
كاملة، أو أن األستاذ أو اإلداري فيها ال ينتمي  إما ألهنا مل سبأل  ،استبانة 36 ناداستبعو للتحليل اإلحصائي، 

)حسب الرد اآليل من  ويرجع ضعف االستجابة إىل أن عددا من اإلدييالت ادلهنية غَت مفّعل ،تمع الدراسة جمل
 مقر التنقل إىل حتم عليناوىو األمر الذي الربيد االلكًتوين(، أو المتناع األفراد عن الرد،  Serversخوادم 

 .ها الورقي مباشرةشكليف اجلامعة وتوزيع االستبانة 
رحب الذي  امعة،السيد األمُت العام للجالتقينا ب وعلى إثر تنقلنا إىل جامعة زلمد بوضياف بوالية ادلسيلة،

مجعنا توزيعنا و شكورة بتسهيل ظروف توصيتو ادلبلغنا بعلم السيد مدير اجلامعة بزيارتنا العلمية و أبنا كثَتا و 
أفادنا برسالة شلضاة من طرفو، سهلت لنا االتصال بعمداء الكليات ومدراء ادلعاىد إلسبام عملية  حيث ستبانة،لال

ون سادلوظفُت اإلداريُت وعلى األساتذة الذين ديار  استبانة ورقية على 220يع توزيع االستبانة ومجعها، وقد مت توز 
عمداء الكليات تسليم رلمعة منها ل الكليات وادلعاىد، من خالليف ادلوزعُت على اإلدارة ادلركزية و مهام إدارية، 

استبانة، واستبعاد  88سًتجاع ، وقد مت اتمع الدراسة جملتسلم لألفراد الذين ينتمون وعن طريقهم دراء ادلعاىد، دلو 
 اجلدول رقممسًتجعة إال أهنا غَت مكتملة البيانات،  ويف ما يلي  53غَت مسًتجعة، و 79استبانة منها  132

أو  اإللكًتونيةاالستبانات ، سواء منها ةاناالستبات استمار توزيع ومجع إلحصائيات اخلاصة باتفصيال الذي يبُت  11
 الورقية.

 
 
 
 
 

                                                             
1

  ادلوقع الرمسي جلامعة زلمد بوضياف، ادلسيلة على الرابط : 

  https://num.univ-msila.dz/DWE/public/directory             10/05/2022             14 :28 

https://num.univ-msila.dz/DWE/public/directory
https://num.univ-msila.dz/DWE/public/directory
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ةاستمارة االستبانتوزيع وجمع إلحصائيات الخاصة بيبين ا: 11الجدول رقم  

 العدد االستماراتنوع 
 Google formes 2230عرب ادلوزعة اإللكًتونية االستبانات 

 63 ادلسًتجعةاالستبانات اإللكًتونية 
 27 للتحليل االحصائي ادلسًتجعة الصاحلةاالستبانات اإللكًتونية 

 36 ادللغاةاإللكًتونية االستبانات 
 220 االستبانات الورقية ادلوزعة

 88 للتحليل االحصائي الصاحلةادلسًتجعة الورقية االستبانات 
 53 ادللغاةواالستبانات الورقية ادلسًتجعة 

 79 المسترجعةغير االستبانات الورقية 

 115 )اإللكترونية والورقية( للتحليل االحصائي المسترجعة الصالحةاالستبانات مجموع 
 من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج االستبيانالمصدر: 

 المقابلة الفرع الثاني:    
لقد مت اعتماد استمارة مقابلة موجهة للسيد ادلدير والسيد األمُت العام للجامعة، بصفتهما ادلسؤولُت 

 تغَتمشل ادلستقل وتابع ، و م ،ضمن متغَتين األولُت يف اجلامعة زلل الدراسة، واليت ضمت مخسة عشر سؤاال مركزا
 :كالتايلكانت  أربعة زلاور  مستقل 
  اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية :المستقلالمتغير 
 بُت وظائف إدارة موارد  ،التطابق اخلارجي )التكامل العمودي( التطابق والتكامل االستراتيجي: محور

 .وارد البشريةألفقي( لوظائف إدارة ادلالتطابق الداخلي )التكامل او  العليا، البشرية واالدارة
وارد البشرية من خالل مديـرىا يف عملية صنع القرار وعند ربديد شراك إدارة ادلإدارة العليا بىل تقوم اإل -

 االسًتاتيجيوارد البشرية ىو عضو يف فريق التخطيط تسيـر عليو اجلامعة؟ وىل مديـر إدارة ادل يذال هاالذبا
 للجامعة؟

وارد وارد البشرية؟ وىل يساعد ذلك يف تعزيز كفاءة ادلتكامل االدارة العليا مع ادارة ادلكيف تقيمون  -
 البشرية يف اجلامعة؟
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وارد البشرية داخليا بعضها مع بعض)عمليات ىل ىناك مواءمة وارتباط وتكامل بُت وظائف إدارة ادل -
وارد ومات بيـن الوظائف الفرعية إلدارة ادلعلالتدريب، الًتقيات..(؟ وىل ىناك مشاركة بادل االختيار، التوظيف،

 البشرية؟
 :ربليل البيئة اخلارجية، ربليل البيئة الداخلية محور التحليل البيئي 
ىل ىناك ربليل يومي أو دوري للتشريعات والقوانُت )الوزارة الوصية، احلكومية( اليت من شأهنا التأثَت على  -

غالال ستالبشرية يف ضوء التغَتات اليت ربدث يف البيئة اخلارجية )اوارد وىل يتم تعديل خطط ادل أداء اجلامعة؟
 للفرص وذبنبا التهديدات(؟

وارد البشرية دارة ادلإات ساسيا تأثَت على ذل  هىل تالحظون أن خصائص اجملتمع وثقافتو وعاداتو وتقاليد -
 يف اجلامعة ؟

ة والبشرية، ثقافتها التنظيمية(؟ وربديد نقاط اديالية وادلىل تعمل اجلامعة على ربليل بيئتها الداخلية )ادل -
 وارد البشرية )التعيُت، التدريب والتطوير، التعويض، وتقييم األداء(؟ادل اسًتاتيجياتصياغة  القوة والضعف عند

   (لتخطيط االستراتيجي )منظور طويل المدىامحور 
ة أداءىا احلايل بأدائها يف السنوات واجلودة الشاملة؟ وتعمل على مقارن احلوكمةاليب سىل تطبق اجلامعة أ -

 السابقة؟
 الة اجلامعة وأىدافها؟سللموارد البشرية فهما واضحا لدى العاملُت بر  االسًتاتيجيىل يولد التخطيط  -
لية اجلودة الفريق ادلكلف خب آفاقطموح و  و، وما ىالطاقم االداري ادلوسع دلبادئ احلوكمة تبٍتمدى  ما -
 ة.لضياف بادلسيزلمد بو  يف جامعة الشاملة
 محور  أهمية الموارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية 
ا ميزة تنافسية نتجات دبا حيقق ذلبادرات لالرتقاء بادلاجلامعة للعاملُت على ادل فىل ىناك تشجيع من طر  -

 خرى؟ويرفع من تصنيفها بُت اجلامعات األ يصعب تقليدىا
 :أداء العاملين المتغير التابع 
 العاملُت يف اجلامعة يهتمون بتحسُت مستوى أدائهم بصفة مستمرة ؟ىل تالحظ أن  -
كيف تالحظ رضى العاملُت من خالل نتائج تقيم أدائهم داخل اجلامعة؟ وىل يعتقد العاملون أن األداء  -

 الرئيسي للنجاح يف اجلامعة؟ ىو احملدد
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النتائج اإلحصائية  تساعد الطالب على ربليلو زبدم البحث  إلجاباتدف للوصول ىذه األسئلة هت
، إال أننا مل نوفق يف بررلت ىذه ادلقابالت، حبكم ها للخروج خبالصة وتوصيات زبدم موضوع الدراسةومناقشت

 أشغال وارتباطات األفراد ادلستهدفون واليت حالت دون ذلك.  
 سلم ليكارت الخماسيالفرع الثالث: 

 وفق ،االستبيان عباراتمن  عبارة كل على زلمد بوضياف بادلسيلةالعاملُت يف جامعة  إجابات سبت
ار كل فرد حيث اختلكون ىذا النوع من السالمل مناسبا دلثل ىذه الدراسات،  ، وذلكاخلماسي ليكارت مقياس

 أو، دةبش موافق) واحدة يراىا مناسبة للعبارة اليت تقابلها، من بُت االجابات اخلمس ادلتاحة جابة، اتمع اجملمن 
 يف موضح ىو كماجابة وزنا زلددا،إعطاءنا لكل إ، مع دة(بشغَت موافق أو غَت موافق، أو  ،زلايدأو  ،موافق

 12اجلدول رقم 

 .الخماسي ليكارت حسب التنقيط قائمة يوضح:12 رقم الجدول
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة األهمية

 5 4 3 2 1 الدرجة
 مقاييس االحصاء من إعداد الطالب بناء علىالمصدر: 

أي بُت أعلى قيمة وأدىن قيمة، ادلدى، والذي ديثل الفرق  حساب عن طريق احلسايب ادلتوسط رلال ددحي
 ىذهنضيف  مث ،0.8=4/5 ل على طول اخلليةحصنل ادلقياس يف قيمة أكرب قسم علىي، وبعد ذلك  4=5-1

يف ادلقياس، مث األدىن  احلدليتحدد لدينا  ،(1)القيمة  يوىليكارت اخلماسي  مقياس يف قيمة أقل إىل القيمة
 ماك مرتبا اخلاليا طول صبحعليو يو  ىت نصل اىل أعلى قيمة يف ادلقياس،، ح(0.8) نستمر يف اضافة نفس القيمة

 :ادلبُت أدناه  13اجلدول رقم ىو موضح يف 
 .مجال المتوسط الحسابيمقياس تحديد  يبين :13 الجدول رقم

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق ةغير موافق بشد األهمية
مجال 

المتوسط 
 الحسابي

 5 -4.2 من 4.19 -3.4 من 3.39 -2.6من  2.59 -1.8من  1.79 -01من 

 من إعداد الطالب بناء على مقاييس االحصاءالمصدر: 
 ية:االستبيان وذلك وفق الطريقة التال لعباراتمن خالل اجلدول أعاله، ديكننا ربديد االذباه العام 



 اجلانب التطبيقي للدراسة                                                                                                          الفصل الثاني

183 
 

 فهذا يعٍت أن االذباه العام للعبارة  ،[1.79 -01]اجملال  للعبارة تقع يف ادلتوسط احلسايب إذا كانت قيمة
 .غَت موافق بشدةدييل إىل 
 فهذا يعٍت أن االذباه العام [2.59 -1.8]اجملال  للعبارة تقع يف ادلتوسط احلسايب إذا كانت قيمة ،

 .غَت موافقللعبارة دييل إىل 
 فهذا يعٍت أن االذباه العام [3.39 -2.6]اجملال  للعبارة تقع يف ادلتوسط احلسايب قيمة إذا كانت ،

 .زلايدللعبارة دييل إىل 
 فهذا يعٍت أن االذباه العام [4.19 -3.4]اجملال  للعبارة تقع يف ادلتوسط احلسايب إذا كانت قيمة ،

 .موافق للعبارة دييل إىل 
 فهذا يعٍت أن االذباه العام للعبارة [5 -4.2من ]اجملال  لعبارة تقع يفل ادلتوسط احلسايب إذا كانت قيمة ،

 .موافق بشدةدييل إىل 
يسهل علينا دلوال م هإعطاءو الوسط احلسايب  لالستفادة منبعاد، و فيما خيص ادلتغَتات واحملاور واأل

بناءا على العملية  وذلك رقامًتتييب ذلذه األالقياس ادلتبسيط  اعتمدنا، فيما بعد يف ربليل النتائجاستخدامو 
  احلسابية التالية:

 1333=3(/1-5) الحد األدنى(/ عدد المستويات  = -طول الفئة= )الحد األعلى 
 مقياس تحديد األهمية النسبية يوضح :14الجدول رقم 

  بناء على مقاييس االحصاء طالبمن إعداد الالمصدر: 
 

 :مايليوذلك وفق  بعاداأل وأاحملاور  وألمتغَتات لنا ربديد االذباه العام ديكن،  14اجلدول رقم من خالل 
 ل على أن ادلستوى العام يتجو ألن فهذا يد، [2,33_1]اجملال  تقع يف ادلتوسط احلسايب إذا كانت قيمة
 .امنخفضيكون 
 فهذا يدل على أن ادلستوى العام [3,66 – 2,34]اجملال  تقع يف ط احلسايبادلتوس إذا كانت قيمة ،

 .امتوسط يتجو ألن يكون

 مرتفع متوسط منخفض النسبية األهمية
 5  -3,67 3,66 – 2,34 2,33_1 الدرجة
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 فهذا يدل على أن ادلستوى العام يتجو [5  -3,67]اجملال  تقع يف ادلتوسط احلسايب إذا كانت قيمة ،
 .ارتفعمألن يكون 

 المستخدمة  األدوات اإلحصائيةالفرع الرابع: 
 عديدة طرق ستعمالبا قمنا ،التحليليةالسيما منها  تو من مجيع اجلوانبومعاجل ادلوضوع دراسة نتمكن منل     

ة وترميزىا، أخضعنا االستبان  بتفريغ قمنا بعدماف ،25بنسختو  SPSSاإلحصائي  الربنامجاستخدمنا فيها 
  :التالية اإلحصائية االختبارات إىلالبيانات 

 والتكرارات ادلئوية النسب .1
 سط احلسايبادلتو  .2
 ادلعياري االضلراف .3
    Cronbach's Alpha لفا كرونباخ أمعامل  .4
    Pearson Correlation Coefficient  بَتسون  ارتباط عاملم .5
 simple linear regression   اختبار االضلدار اخلطي البسيط .6
 Multiple Linear Regressionاختبار االضلدار اخلطي ادلتعدد  .7
 Khi-carré  اختبار كي مربع .8
 Test Kolmogorov-Smirnov كودلنجروف_مسرنوف اختبار .9

 الختبار معنوية االضلدار   anovaربليل  .10
 one sample Tللعينة الواحدة  test Tاختبار   .11
 

 التحقق من صالحية أداة الدراسة الثالث: المطلب
 الفرع األول: اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات ومحاور وأبعاد الدراسة

ربديد نوع توزيع البيانات، ومعرفة كون تتبعها التوزيع الطبيعي أو أو تتبع التوزيع غَت الطبيعي ، لغرض 
وعلى ىذا األساس  Test Kolmogorov-Smirnov ،إجراء اختبار كودلنجروف_مسرنوفا ناعتمد

 سوف نطرح االفًتاضات التالية:
 .تتبع التوزيع الطبيعي البيانات:  H0 الفرضية الصفرية

 تتبع التوزيع الطبيعي. ال : البياناتH1رضية البديلة الف
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 :ادلوايلاجلدول يف وضح كما ىو مالنتائج  وقد ظهرت 
 كولمنجروف_سمرنوف في توزيع البيانات نتائج اختباريبين  :15الجدول رقم

 تغيرالم الرقم
عدد 

 العبارات
 ىقيمة مستو 
 الداللة

 0.000 11 ادلتغَت التابع: أداء العاملُتعبارات  01

 0.200 36 ادلتغَت ادلستقل: اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشريةعبارات  02
 0.042 12 احملور األول: التطابق والتكامل االسًتاتيجي عبارات 03
 0.001 12 احملور الثاين: التحليل البيئي عبارات 04
 0.001 06 (احملور الثالث: التخطيط االسًتاتيجي )منظور طويل ادلدى عبارات 05
 0.005 06 احملور الرابع: أمهية ادلوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية عبارات 06

 SPSS برنامج عتماد على نتائجباالمن إعداد الطالبُت المصدر: 
 

 يتضح أن ،كودلنجروف_مسرنوف يف توزيع البيانات نتائج اختبارالسابق الذي حيتوي  من خالل اجلدول
أي أهنا دالة  0.200 يساويعبارات ادلتغَت ادلستقل اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية  يفمستوى الداللة 

البيانات فإن ،ومنو  H0الفرضية الصفرية ونقبل  H1الفرضية البديلة نرفض  وعليو ، (0,05إحصائيا أكرب من )
عبارات يف حُت أن  ات ادلعلمية،وبناء على ذلك سوف نستخدم االختبار  ,تتبع التوزيع الطبيعييف ىذا ادلتغَت 

و  0.000 مستوى الداللة افيه تبلغ وعبارات احملور االول والثاين والثالث والرابع قد ،ادلتغَت التابع أداء العاملُت 
الفرضية  نقبلوعليو  ، (0,05) على الًتتيب  وىي أقل من  0.005و  0.001و  0.001و  0.042
تتبع التوزيع  غَت التابع ويف احملاور المنو  فإن البيانات يف ىذا ادلت،و  H0 الفرضية الصفرية رفضون H1البديلة 

 .معلميةالالوبناء على ذلك سوف نستخدم االختبارات  الطبيعي,
 االستبيان ومحاور ومتغيرات ألبعاد الداخلي االتساق صدق قياس :الفرع الثاني

 16جلدول رقم  الذي يظهر يف ( Corrélation de Pearsonاعتمدنا معامل االرتباط لبَتسون )
ول: التطابق والتكامل احملور األ، ادلتمثلة يف االستبيان وزلاور ألبعادصدق االتساق الداخلي درجة  لتحديد

التطابق اخلارجي )التكامل العمودي( بُت وظائف إدارة موارد والذي يضم بعدين، البعد األول:  االسًتاتيجي
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، واحملور لتطابق الداخلي )التكامل األفقي( لوظائف إدارة ادلوارد البشريةبعد الثاين: ، والالبشرية واالدارة العليا
ربليل البيئة  والبعد الثاين: ،ربليل البيئة اخلارجيةالبعد األول: والذي يضم بعدين أيضا،  التحليل البيئيالثاين: 
احملور الرابع: أمهية ادلوارد البشرية كمصدر و  ،احملور الثالث: التخطيط االسًتاتيجي )منظور طويل ادلدى(، و الداخلية

 ستبيان.لال يكلالموع اجملمع  للميزة التنافسية
 المجموع الكلي لالستبيانمع محاور البعاد و األ بين االرتباط معامالت بيني  :16رقم   الجدول

 بعاد ومحاور االستبيانأ
المجموع الكلي 

 لالستبيان

 االستراتيجيالمحور االول: التطابق والتكامل 
Corrélation de Pearson 0,648** 

Sig. (مستوى الداللة) 0,000 
التطابق اخلارجي )التكامل العمودي( بُت وظائف إدارة 

 موارد البشرية واالدارة العليا
Corrélation de Pearson 0,518** 

Sig. (مستوى الداللة) 0,000 
ارة ادلوارد التطابق الداخلي )التكامل األفقي( لوظائف إد

 البشرية
Corrélation de Pearson 0,649** 

Sig. (مستوى الداللة) 0,000 

 المحور الثاني: التحليل البيئي
Corrélation de Pearson 0,665** 

Sig. (مستوى الداللة) 0,000 

 ربليل البيئة اخلارجية
Corrélation de Pearson 0,549** 

Sig. (مستوى الداللة) 0,000 

 ليل البيئة الداخليةرب
Corrélation de Pearson 0,682** 

Sig. (مستوى الداللة) 0,000 
التخطيط االستراتيجي )منظور طويل المحور الثالث: 

 (المدى
Corrélation de Pearson 0,802** 

Sig. (مستوى الداللة) 0,000 
أهمية الموارد البشرية كمصدر للميزة المحور الرابع: 

 التنافسية
Corrélation de Pearson 0,738** 

Sig. (مستوى الداللة) 0,000 
 25اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعلى  باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

، تراوحت قيمها بُت ستبانةاالأبعاد وزلاور لجدول أعاله، أن معامالت االرتباط لكل قراءتنا لنالحظ من 
عند معنوية احصائية  اوذل ،ارتباط موجبة ومرتفعة نسبيامعامالت ىي و  0.5من  أي أكرب ،0.802و 0.518

التطابق اخلارجي فنجد أن أقل قيمة يف اجلدول كانت لبعد  ،0.05من  أقل Sig= 0,0000مستوى داللة 
احملور االول: التطابق ربت ، والذي يندرج دارة العليا)التكامل العمودي( بُت وظائف إدارة موارد البشرية واإل
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محور الثالث: التخطيط االسًتاتيجي كانت لل  (،1تقًتب من )+أعلى قيمة ، يف حُت أن والتكامل االسًتاتيجي
 .)منظور طويل ادلدى(

صدق درجة  لتحديد 17اجلدول رقم ، كما ىو مبُت يف معامل االرتباط لبَتسونيلي اختربنا  وفيما
ادلتغَت و  ،اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية: تغَت ادلستقلادلوادلتمثلة يف  ،تغَتات االستبياندلاالتساق الداخلي 
 .اجملموع الكلي لالستبيانمع  التابع: أداء العاملُت

 المجموع الكلي لالستبيانمع  والتابعالمتغير المستقل  بين االرتباط معامالتيبين  :17رقم  الجدول 

 االستبيان متغيرات
المجموع مع 

 الكلي لالستبيان
اإلدارة االستراتيجية للموارد ر المستقل: المتغي

 البشرية
Corrélation de Pearson ,868** 

Sig. (مستوى الداللة) ,000 

 أداء العاملينالمتغير التابع: 
Corrélation de Pearson ,919** 

Sig. (مستوى الداللة) ,000 
 25صداراإل SPSSبرنامج  ـرجاتسلعلى  باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

 
ادلتغَت ادلستقل اإلدارة االسًتاتيجية للموارد  يتضح لنا من اجلدول أعاله، أن معامالت االرتباط لكل من

 0.05أقل من  Sig= 0,0000د مستوى داللة عن معنوية احصائية ذات، أداء العاملُت البشرية، وادلتغَت التابع
 امرتفع اارتباط نقول أن ذلاف،  0.5أكرب من  ، وىي0.919و 0.868بلغت على التوايل حيث  يف كال ادلتغَتين،

 .اوقوي(، فيعترب بذلك ارتباطا طرديا 1قًتب كثَتا من )+ي، اوموجب
ي متغَت ، أنو ىناك إمجاال ذبانس قوي بُت للجدولُت السابقُت أعالهقراءتنا  منوعليو ديكننا أن نستنتج 

بُت مجيع زلاور  ىناك إمجاال ذبانس قوي وكذلك اء العاملُت،اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية وأد الدراسة:
 ةحلصا، واحلكم عليها بأهنا استبانة الدراسة يفالداخلي  تساقالوا صدقاجلزم بال ناكنوأبعاد االستبانة، ومنو دي

 لتحليل النتائج واالجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.
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 اة الدراسةالتحقق من ثبات أد الفرع الثالث: 

على نفس األفراد، االستبانة إذا كررنا توزيع  ،لتأكد من أن النتائج ستكون نفسهاحىت يتسٌت لنا ا
حيث  ،أداة البحث ثبات لقياس اختبارا أجرينا ، (Cronbach's Alpha) ألفاكرومباخ معاملوباستخدام 

احملور األول الذي يشمل البعدين األولُت، مث عد الثاين، وبعد ذلك على البعد األول مث على البطبقناه على كل من 
، مث طبقناه على احملور نيُتمث على احملور الثاين الذي يضم البعدين الثا ،البعد الثالث مث البعد الرابع طبقناه على
 ا ثباتاختربنعلى ادلتغَت التابع مث على ادلتغَت ادلستقل، ويف األخَت  أجريناهمث على احملور الرابع،  هالثالث وبعد

 :كالتايلكما ىو مبُت يف اجلدول    النتائجظهرت و  ،ككل  ةاالستبان
معامل ألفا كرونباخنتائج اختبار ثبات االستبيان من خالل اختبار  يبين: 18 الجدول رقم  

 عدد الفقرات األبعادو  المحاورو  المتغيرات
 معامل ألفا كرونباخ

Cronbach's Alpha 
Coefficient 

 

 

 
 0.810 06 البعد األول
 0.850 06 البعد الثاين

 0.888 12 المحور األول

 
 0.764 06 البعد الثالث
 0.898 06 البعد الرابع

 0.906 12 المحور الثاني
 0.900 06 المحور الثالث
 0.805 06 المحور الرابع

 0.949 36 المتغير المستقل
 0.910 11 المتغير التابع

 0.954 47 الستبانةالمجموع الكلي ل
 25اإلصدار SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على سلـرجات برنامج المصدر: 

 
األول: التطابق والتكامل  احملور تو يفقيم تقد بلغ ،كرومباخ ألفا معامل أناجلدول السابق نالحظ  من
 جيدةبذلك  فهي ،0.850 البعد الثاينيف ، و 0.810 ، حيث كان القيم يف بعده األول0.888 االسًتاتيجي
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، قد بلغت فيو قيمة  احملور الثاين التحليل البيئي، ونالحظ أيضا أن بادلائة( 60) 0.6تتعدى  لكوهنا ،تاالثب
، 0.898، أما يف بعده الثاين فقد بلغت  0.764 وكانت القيمة يف بعد األول، 0.906 معامل ألفا كرومباخ

يف وجيدة الثبات يف البعدين الذين يشملهما احملور الثاين، االستبانة،  فهي بذلك عالية الثبات يف احملور الثاين من
على التوايل، ومها أيضا  0.805 و 0.900 حُت أن قيمة معامل الثبات قد بلغت يف احملورين الثالث والرابع

ادلتغَت مل يف وبلغت قيمة ادلعا ،0.949 ادلتغَت ادلستقليف  قد بلغت قيمة معامل ألفا كرومباخو متُت عاليتُت، قي
اجملموع الكلي على  معامل ألفا كرومباخوأخَت أجرينا اختبار ىي قيم عالية تأكد ثباهتما، و ، 0.910 التابع

وىي نتيجة تدل على أن أداة الدراسة ادلتمثلة يف االستبانة، تتمتع بثبات عايل  ،0.954قيمتو وكانت  ،لالستبانة
نفس  ذلا لى عينةمرّة أخرى ع ةتوزيع االستبان ناعدأ ما ذاإ، سنحصل على نفس النتائج ، حيث أنناوجيد

  .خصائص ىذه العينة
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 عرض نتائج المعالجة اإلحصائية واختبار الفرضيات :الثالثالمبحث 

 يف ىذا ادلبحث إىل ثالثة مطالب ىي: باستفاضة سوف نتطرق
 : عرض نتائج ادلعاجلة اإلحصائيةاألول ادلطلب
 فرضيات الدراسة: اختبار صحة الثاين ادلطلب
 : مناقشة نتائج اختبار صحة فرضيات الدراسةالثالث ادلطلب

 

 اإلحصائية  عرض نتائج المعالجة :األول المطلب
  الشخصية خصائصحصائي للالتحليل اإل: األولالفرع 
الفئات  ،التالية: اجلنس كال من العناصر الدراسة  فراد عينة ية ألالشخصصائ  اخل تحليلاعتمادنا لدتت 

 .اإلدارةقدمية يف سنوات األ ،ادلؤىل العلمي ،ادلنصب االداري ،طبيعة العمل، العمرية
تمثلة يف محصائية إ بأساليب هاالتعبري عنو  هاحتليلعرض البيانات يف جداول مفصلة، و  حيث سيتم

 .الدوائر النسبية ،التكرارات، النسب ادلئوية
 

  :خصائص عينة الدراسة من حيث الجنسأوال: 
 

 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس.  ،والشكل أدناه 91اجلدول رقم يوضح 
 الجنستوزيع أفراد العينة حسب  يوضح :19 الجدول رقم

 
 
 
 

 52النسخة  SPSS برنامج عتماد عل  نتائجباالمن إعداد الطالب المصدر: 
 
 
 
 
 
 

 نوع الجنس التكرار النسبة
 ذكر 88 % 76,52
 أنثى 52 % 23,48
 المجموع 115 % 100,0
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 الدائرة النسبية ألفراد العينة حسب الجنسيمثل : 18الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXCEL برنامج عتماد عل باال الطالبإعداد المصدر: 
ىم ذكور فيما بلغ  ،من حجم العينة فردا 88أن  أعاله 18 الشكلو   19يالحظ من اجلدول        
ىو أن ادلوظفني من شرحية الذكور يف جامعة زلمد بوضياف ىذا راجع و من حجم العينة  52عدد اإلناث 

ىذه النتائج إىل أن استمارة االستبانة مل تصل أيضا بادلسيلة يغلب نسبيا مقارنة بنظريه من اإلناث وكما تعزى 
 بشكل كاف لشرحية اإلناث مقارنة بعدد الذكور. 

 الفئات العمرية  حسبخصائص عينة الدراسة  ثانيا:
 :الفئات العمريةأدناه توزيع العينة حسب   19والشكل 52اجلدول رقم يوضح 

 الفئات العمرية توزيع أفراد العينة حسبيوضح : 20الجدول رقم 
 الفئات العمرية التكرار النسبة

 سنة  30من  أقل 2 % 0
 سنة 40-30من  37 % 32,17
 سنة 50- 41من  58 % 50,43
 سنة 50أكبر من  20 % 17,39
 المجموع 115 % 100,0

 52النسخة  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  نتائج برنامج المصدر: 
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 الفئات العمرية الدائرة النسبية ألفراد العينة حسب مثلي :19 الشكل رقم
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 EXCEL برنامج عتماد عل باالإعداد الطالب  المصدر:
أن أفراد عينة الدراسة قد اضلصرت أعمارىم  ىي ،بالنسبة للفئات العمريةشلا نستخلصو من نتائج التحليل 

ذه الفئة العمرية يف ذلانة ، مع ختصيصنا خلسنة 02لفئة أقل من  نسجل حضورا ملحيث  ،سنة 22و 02بني 
ناصب عليا، حيث أمهم مبمسؤوليات إىل أن الفئة ادلستهدفة ىي األفراد الذين ديارسون  ذلك ، ويرجعاالستبانة
 رتاكمتستلزم مرور فرتة تواليت اليت تؤىلهم لشغلها  ال يشغلون ىذه ادلناصب إال بعد اكتساهبم للخربة ادلناسبةعادة 
 02وسنة  09ويف ذات الوقت نالحظ أن ثلث أفراد العينة ىم من الفئة العمرية ما بني   اخلربة الضرورية، فيها
 تجديد يف ادلوارد البشريةالوىو ما يعكس  ،(تناعين األساتذة الذين يشّكلون اجلزء األكرب منفئة  أن )خصوصاسنة 
سنة فقد حازت عل  أكثر من  22و سنة 09، أما بالنسبة لفئة ما بني  (امعةيف اجل عمليات التوظيف فتح رلال)

، يف قوةيف مركز اجلامعة  وضعتليت اة و ءيد عاملة ذات خربة وكفابدوره عل  وجود والذي انعكس  ،نصف العينة
  .العاليةواخلربات  ادلتميزة الكفاءات ذوو وىم ،سنة 22فئة األكرب من  من ىم %92.01ما نسبتو  نا صلدأنحني 
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 طبيعة العمل حسبخصائص عينة الدراسة  ثالثا:
 أدناه توزيع العينة حسب طبيعة العمل :  20 والشكل  21 يوضح اجلدول

 طبيعة العملحسب توزيع أفراد العينة  يبين : 21الجدول رقم 
 طبيعة العمل التكرار النسبة
 إداري 02 % 40,87
 أستاذ بمهام إدارية  88 % 59,13
 المجموع 115 % 100,0

 52النسخة  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  نتائج برنامج المصدر: 
 

 طبيعة العملحسب الدائرة النسبية ألفراد العينة يمثل  :20الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXCEL برنامج عتماد عل باالإعداد الطالب المصدر: 
التوجو ضلو اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية لتحسني  :دتثل مضمونو يفوالذي  األطروحةعنوان بناء عل  

 يف صنع القرارات وادلتمثلة يفمسؤوليات وتشارك اليت دتارس  شرحيةالفقد كان تركيزنا عل  ، مستوى أداء العاملني
استهدفنا وعليو يف اجلامعة،  وارد البشريةكومهم ذلم تأثري وسلطة عل  ادل،  داريةإ اإلداريني واألساتذة ادلكلفني مبهام

 ةستاذىم األ اآلخرالقسم و  ، % 40,87نسبة  وابلغ نوالذي وندارياإل ،طبيعة العملاصية من خالل تقسيمنا خل
 . % 59,13نسبة  وابلغوقد دارية إ مامبه
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 المنصب االداري خصائص عينة الدراسة من حيث رابعا: 
 :ادلنصب اإلداريأدناه توزيع العينة حسب  21 والشكل  22 يوضح اجلدول

 المنصب اإلداري توزيع أفراد العينة حسب يبين : 22الجدول رقم 
 المنصب اإلداري التكرار النسبة
 العام للجامعة، نائب المديرالمدير، األمين  3 % 2,61
 عميد كلية، نائب عميد كلية 17 % 14,78
 رئيس قسم، نائب رئيس قسم 49 % 42,61
 مدير فرعي، أمناء الكليات 5 % 4,35
 رئيس مصلحة 41 % 35,65
 المجموع 115 % 100,0

 52النسخة  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  نتائج برنامج المصدر: 
 المنصب اإلداري الدائرة النسبية ألفراد العينة حسبيمثل : 21الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EXCEL برنامج عتماد عل باالإعداد الطالب المصدر: 

ارتباط عل   أن البيانات توزيع أفراد العينة حسب ادلنصب اإلداريبالشكل أعاله اخلاص اجلدول و  يظهر
د ادلستهدفون يف أعل  ا، فكلما كان األفر ذليكل التنظيمي للجامعةكما ىو يف السل اذلرمي للمسؤولية  بالتسوثيق 

يف فئة ادلدير ونائب ادلدير واألمني العام للجامعة ، وقد سجلنا نسبة ادلئوية أقل تاذلرمي للمسؤولية، كانسلم ال
وصلد أن العمداء  %0.02الكليات حيث بلغت وتقرتب منها نسبة ادلدراء الفرعيني وأمناء ،  %5.89 نسبة
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  22وىذه النسبة ترجع لكون جامعة زلمد بوضياف حتتوي عل    %90.28ونواب العمداء يشكلون نسبة 
كليات ومعهدين واليت بدورىا تنعكس عل  عدد األقسام بكل كلية حيث بلغت نسبة رؤساء األقسام ونواهبم 

 . %02.82 ةنسب صاح شرحية رؤساء ادل ،وبلغت %05.89بالعينة 
 المؤىل العلمي خصائص عينة الدراسة من حيث -خامسا
 أدناه توزيع العينة حسب ادلؤىل العلمي :  22و الشكل  23يوضح اجلدول

 المؤىل العلميتوزيع أفراد العينة حسب يوضح  : 23الجدول رقم 
 المستوى الدراسي التكرار النسبة
 ليسانس 7 % 6,09
 ماستر 33 % 28,70
 مهندس 3 % 2,61
 دراسات عليا 72 % 62,61

 المجموع 115 % 100
 52النسخة  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  نتائج برنامج المصدر: 

 ؤىل العلميالم الدائرة النسبية ألفراد العينة حسب يمثل :22رقم  الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXCEL برنامج عتماد عل باالإعداد الطالب المصدر: 
من ىذه العينة، فقد  كرباألصة احلدلؤىل الدراسات العليا أن االستبانة  من ةالبيانات ادلستقا منيظهر لدينا   

رك شطبيعة تسيريىا اليت تضافة لإ، دتثلت يف اجلامعة ذلك لطبيعة ادلؤسسة ادلستهدفة واليتو  % 62,61حاز عل  
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حيوزون عل  دراسات الذين ؤساء ادلصاح عدد من ر  مع وجودمناصب عليا، دارة من خالل توليو ستاذ يف اإلاأل
درجة مهندس مؤىل بينما صلد  ،% 28,70ي بلغ ادلاسرت والذ مؤىليف ادلرتبة الثانية ، ويظهر لدينا عليا

 .عل  التوايل % 6,09و % 2,61حازتا عل  قد وليسانس 
  دارةقدمية في اإلسنوات األحسب خصائص عينة الدراسة  -سادسا

 :دارةقدمية يف اإلسنوات األأدناه توزيع العينة حسب   23 الشكلو   24 يوضح اجلدول
 دارةقدمية في اإلسنوات األتوزيع أفراد العينة حسب  يبين : 24الجدول رقم 

 قدميةسنوات األ التكرار النسبة
 سنوات فأقل 05 12 % 10,43
 سنوات 15إلى  6من  69 % 60,00
 سنوات 25إلى  16 من 30 % 26,09
 سنة فأكثر 26 4 % 3,48
 المجموع 115 100,0

 52النسخة  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  نتائج برنامج المصدر: 
 دارةقدمية في اإلسنوات األ الدائرة النسبية ألفراد العينة حسبيمثل : 23رقم  الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXCEL برنامج عتماد عل باالإعداد الطالبني المصدر: 
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 92سنوات و 8ترتاوح خربهتم بني من حجم العينة  %  60أن  نالحظعند حتليلنا لعنصر اخلربة ادلهنية 
صلد أن  فإننافعند مقارنتنا لو بالفئات العمرية اليت حللناىا سابقا  ،للجامعة وىو مؤشر جيد ويعترب نقطة قوة ،سنة

ب اكتسال  ونومؤىل تهم عاليةاخلمسني سنة أي أن مردوديعن أعمارىم  تقلمن حجم العينة  %22أكثر من 
  .امعة اجل يفتنافسية الميزة للمصدرا  ادلورد البشريجتعل من  خربات جديدةمهارات و 

 توسط الحسابي واالنحراف المعياريالمآراء عينة الدراسة من خالل  اتجاىات: الثانيالفرع 
، عل  عبارات االستبانة اتاإلجاب تحليلب ،الدراسة عينةآراء  نظر وجهاتاجتاه  مناقشةو  عرضسنتناول 

من خالل كل بعد من األبعاد، وكذلك من خالل   وذلك، ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعياريةقيم  عن طريق
 ادلستقلالتابع و تغريين لمظر لبالن حتليل وجهات نظر عينة الدراسةو كل زلور من زلاور الدراسة، مث نتناول عرض 

  .بشكل إمجايل
: التطابق األول من المحور األولالبعد من خالل اتجاه وجهات نظر آراء عينة الدراسة أوال: 

 دارة العلياالخارجي )التكامل العمودي( بين وظائف إدارة موارد البشرية واإل
 بعد األول من المحور األولللآراء عينة الدراسة  اتجاىات : يبين25الجدول رقم 

 العبارات

شدة
ق ب

مواف
 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
شدة 

ق ب
مواف

ير 
غ
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حس

ط ال
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لمت
ا

ري 
معيا
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حرا

االن
 

 االتجاه

دارة  العليا معلومات الموارد تدمج  اإل
البشرية في )الخطط، األنشطة، 

المتطلبات( عند تحديد االتجاه الذي 
 سوف تسيـر عليو الجامعة

 مرتفع 731, 3,79 2 6 15 83 9

دارة  العليا بتضميـن وظائف اإل  تقوم
إدارة الموارد البشرية في عملية صنع 

 القرار
 مرتفع 848, 3,70 0 8 21 71 12

مديـر الموارد البشرية عضو في فريق 
 التخطيط االستراتيجي للجامعة

 مرتفع 832, 4,01 0 8 15 60 32

يساعد تكامل التخطيط االستراتيجي مع 
تعزيز كفاءة تخطيط الموارد البشرية في 

 الموارد البشرية في الجامعة
 مرتفع 837, 4,17 0 7 11 53 44

 متوسط 977, 3,63 1 19 21 55 19تعتمد الجامعة على مشاركة مختلف 
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مسؤولي المستويات االدارية في الجامعة 
 الموارد البشرية إدارةلرسم خطط 

تنسق اإلدارة العليا جهودىا مع كل 
جل أدارة الموارد البشرية من إأقسام 

 تعديل ىيكلها التنظيمي
 متوسط 939, 3,54 2 17 26 57 13

البعد األول من المحور األول: التطابق الخارجي )التكامل العمودي( بين وظائف إدارة موارد 
 دارة العلياالبشرية واإل

 مرتفع 619, 3,80

 52اإلصدار SPSSإعداد الطالب باالعتماد عل  سلـرجات برنامج  منالمصدر: 
بعد التطابق اخلارجي )التكامل بعبارات اخلاصة آراء عينة الدراسة والذي يتناول أعاله،   25 من اجلدول

أن  حيثإجابات أفراد العينة، ا مرتفعا يف اجتاىنالحظ  ،العليا اإلدارةالعمودي( بني وظائف إدارة موارد البشرية و 
مشرية اىل وجود تباين متوسط  ،2.891قد بلغت  ولول من احملور األمجالية للبعد األاإل االضلراف ادلعياريقيمة 

التطابق  ة عل  وجودإىل ادلوافقال مجيف اإلوالذي دييل  ،0.82 للبعد ادلتوسط احلسايببلغ و يف آراء األفراد، 
يساعد تكامل التخطيط ) الرابعة عبارةال أخذتوقد ، دارة العليااخلارجي بني وظائف إدارة موارد البشرية واإل

(، أعل  قيمة للمتوسط احلسايب االسرتاتيجي مع ختطيط ادلوارد البشرية يف تعزيز كفاءة ادلوارد البشرية يف اجلامعة
 يف حني أن العبارة ، 92من إمجايل قد أجاب بادلوافق وادلوافق بشدة فردا  12ن حيث أ ، دتيل للموافقة،0192
( قد جل تعديل ىيكلها التنظيميأدارة ادلوارد البشرية من إتنسق اإلدارة العليا جهودىا مع كل أقسام ) السادسة

 .0.20 ــجاءت بأقل قيمة للمتوسط احلسايب ب
البعد الثاني من المحور األول: التطابق اتجاه وجهات نظر آراء عينة الدراسة من خالل ثانيا: 

 الداخلي )التكامل األفقي( لوظائف إدارة الموارد البشرية
 من المحور األول ثانياتجاىات آراء عينة الدراسة للبعد ال : يبين26الجدول رقم 

 العبارات
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 االتجاه

وتكامل بين وظائف  ىناك مواءمة وارتباط
إدارة الموارد البشرية داخليا بعضها مع 

 بعض
 متوسط 896, 3,60 0 18 24 59 14

يتم التعيين في المناصب العليا وفق معايير 
تتناسب مع األداء الفعلي للعاملين في 

 متوسط 1,179 3,30 9 23 24 42 17
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 الجامعة
أسس عمليتي االختيار والتعيين  يتم وضع

اعتمادا على متطلبات التنفيذ الفعال 
 لخطة الموارد البشرية

 متوسط 1,059 3,42 6 18 27 50 14

يتم تطوير وتدريب الموارد البشرية وفق 
االحتياجات التدريبية لتقوم باألدوار 

 االستراتيجية المستهدفة
 متوسط 1,081 3,32 8 19 27 50 11

الموارد البشرية إلى خلق حالة  إدارةتسعى 
من التعاون خالل تزويد مختلف مسؤولي 
اإلدارات بقاعدة بيانات تساعدىم في 

 تنفيذ مهامهم

 متوسط 916, 3,60 2 16 20 65 12

ىناك مشاركة بالمعلومات بيـن الوظائف 
 الفرعية إلدارة الموارد البشرية

 متوسط 939, 3,55 4 15 19 68 9

األول: التطابق الداخلي )التكامل األفقي( لوظائف إدارة البعد الثاني من المحور 
 الموارد البشرية

 متوسط 768, 3,46

 52اإلصدار SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  سلـرجات برنامج المصدر: 
وفق معايري تتناسب مع يتم التعيني يف ادلناصب العليا )الثانية عبارة الأن ، السابقاجلدول من  يظهر لدينا

دتيل وىي باجتاه متوسط ، 0102 قيمة للمتوسط احلسايب دىنأقد جاءت ب(، األداء الفعلي للعاملني يف اجلامعة
 اليتضلراف ادلعياري لالقيمة ألعل   اتسجيله خالل ، ويظهر ذلك منفقد تباينت فيها آراء عينة الدراسة ،للموافق
ىناك مواءمة وارتباط وتكامل بني وظائف إدارة ادلوارد البشرية داخليا ) األوىل يف حني أن العبارة ،91921بلغت 

ادلوارد البشرية إىل خلق حالة من التعاون خالل تزويد سلتلف  إدارةتسع  ) اخلامسة ، والعبارة(بعضها مع بعض
ايب ـــة للمتوسط احلســقيم ا بنفســمعا اءتـقد ج (امهمــيذ مهــات تساعدىم يف تنفــانــؤويل اإلدارات بقاعدة بيــــــمس
 2.818و  2.101 قيمة لالضلراف ادلعياري بلغتوب لموافق،دتيل لباجتاه متوسط وىي أعل  قيمة  0.82 ــــبـ

 .للعبارتني عل  التوايل
التطابق الداخلي )التكامل األفقي( لوظائف  اخلاصة بعبارات بعد ،آراء عينة الدراسة نالحظ إمجاال أن

 2.288االضلراف ادلعياري قد بلغت يف إجابات أفراد العينة، حيث أن قيمة  توسطاجتاه م ذلا، إدارة ادلوارد البشرية
والذي دييل يف  0.08 بعددلتوسط احلسايب للبلغ اقد يف آراء األفراد، و  دييل إىل االرتفاعوجود تباين  إىلمشرية 

ادلوافق كان فيها اختيار األربعة االخرية، قد   تالعباراالسيما منها  ونسجل أن أكثر العبارات ،ادلوافقاإلمجال إىل 
إلجابات عينة الدراسة  ، وىذا يظهر أن االجتاه العام تني يف ادلائة لكل عبارة عل  حدىوادلوافق بشدة يفوق الس
 .الداخلي )التكامل األفقي( لوظائف إدارة ادلوارد البشريةالتطابق كان موافقا عل  وجود 
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 التطابق والتكامل االستراتيجيالمحور األول:  اتجاه وجهات نظر آراء عينة الدراسة من خالل ثالثا: 
 اتجاىات آراء عينة الدراسة للمحور األول يبين :27الجدول رقم 

 االتجاه االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور /البعد
التطابق الخارجي )التكامل العمودي( بين وظائف إدارة  األول:البعد 

 العليا اإلدارةموارد البشرية و 
 مرتفع 61927, 3,8058

التطابق الداخلي )التكامل األفقي( لوظائف إدارة  :البعد الثاني
 الموارد البشرية

 متوسط 76806, 3,4652

 متوسط 63181, 3,6355 االستراتيجيالتطابق والتكامل المحور األول: 

 52اإلصدار SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  سلـرجات برنامج المصدر: 
  فيما خي ،عينة الدراسة يف آراء أفرادادلتوسط دييل إىل  ىناك تباينا ، أن 27رقماجلدول نالحظ من 

قيمة ، وب2.809ـ ر باضلراف معياري قدوذلك ب ،سرتاتيجياالاحملور األول التطابق والتكامل جابة عل  اإل
  0.08و  0.82 وقد سجلت نفس النتيجة يل إىل ادلوافق،ديباجتاه متوسط  0.80 قد بلغت للمتوسط احلسايب
االجتاه  ، وعليو ديكننا القول أنيشملهما احملورالذين  ،عل  التوايل األول والثاين يف البعدين كلها دتيل للموافق

التطابق اخلارجي بني وظائف يتمثل يف  ياسرتاتيجأنو ىناك تطابق وتكامل  توافق عل فراد عينة الدراسة العام أل
 ، يف جامعة زلمد بوضياف بادلسيلة.تطابق داخلي لوظائف إدارة ادلوارد البشرية، و العليا اإلدارةإدارة موارد البشرية و 

تحليل البيئة  ثاني:بعد األول من المحور الال اتجاه وجهات نظر آراء عينة الدراسة من خاللرابعا: 
 الخارجية

 ثانياتجاىات آراء عينة الدراسة للبعد األول من المحور ال يبين :28الجدول رقم 
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تحرص الجامعة على تحليل التشريعات 
الحكومية والقوانين )محلية وعالمية( 

 التي من شأنها التأثير على أداءىا
 مرتفع 822, 3,68 2 9 24 69 11

تقوم الجامعة بالمواكبة المستمرة 
للتغيرات التكنولوجية تدعيما لوضعها 

 التنافسي
 مرتفع 805, 3,90 0 8 19 64 24

الموارد البشرية في  يتم تعديل خطط
ضوء التغيرات التي تحدث في بيئتها 

 متوسط 931, 3,50 1 21 23 59 11
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الخارجية )استغالل الفرص وتجنب 
 (التهديدات

الموارد البشرية في الجامعة  إدارةتراعي 
الوضع االقتصادي السائد أثناء وضع 

 استراتيجية الجامعة
 متوسط 986, 3,49 4 17 25 57 12

تؤثر خصائص المجتمع وثقافتو وعاداتو 
الموارد  إدارةوتقاليده على سياسات 

 البشرية في الجامعة
 متوسط 1,001 3,57 3 19 17 61 15

تأخذ الجامعة بعين االعتبار نتائج 
التحليل البيئة الخارجية عند صياغة 

استراتيجيات الموارد البشرية )التعيين، 
وتقييم التدريب والتطوير، التعويض، 

 (األداء

 متوسط 1,078 3,56 6 14 25 50 20

 متوسط 638, 3,61 البعد األول من المحور الثاني: تحليل البيئة الخارجية

 52اإلصدار SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  سلـرجات برنامج المصدر: 
ادلوارد البشرية يف اجلامعة الوضع االقتصادي  إدارةتراعي )الرابعة عبارة الأن ، السابقاجلدول لنا من  يظهر

دتيل وىي باجتاه متوسط ، 0101 قيمة للمتوسط احلسايب دىنأقد جاءت ب(، السائد أثناء وضع اسرتاتيجية اجلامعة
ضلراف العالية ل قيمةل آراء عينة الدراسة، ويظهر ذلك من خالل تسجيلها ذه العبارةى فقد تباينت يف ،للموافق
فقد جابات عل  عبارات ىذا البعد، وكذلك  نالحظ تباينا مرتفعا يف أغلب اإل ،2.188بلغت  ليتاادلعياري 
تؤثر خصائ  ) عبارة ومها ،يف البعداخلامسة والسادسة خريتني لكل من العبارتني األ 9.228و  9.229سجلنا 

تأخذ اجلامعة بعني االعتبار )عبارة ( و ادلوارد البشرية يف اجلامعة إدارةاجملتمع وثقافتو وعاداتو وتقاليده عل  سياسات 
نتائج التحليل البيئة اخلارجية عند صياغة اسرتاتيجيات ادلوارد البشرية )التعيني، التدريب والتطوير، التعويض، 

 .( عل  التوايل(وتقييم األداء
البعد األول من احملور  اخلاصة بعبارات ،آراء عينة الدراسة أنأعاله،   28رقم يتبني لنا إمجاال من اجلدول

االضلراف ادلعياري قد بلغت أفراد العينة، حيث أن قيمة  يف إجاباتتوسط اجتاه م ذلا، اخلارجيةالثاين: حتليل البيئة 
 بعدللدلتوسط احلسايب بلغ ا يف حني، العينة أفراد إجابات يفمتوسط وجود تباين  إىل، وىو يشري  2.808
تقوم اجلامعة ة الثانية )السيما منها العبار  ،البعدة األفراد عل  عبارات موافقيف اإلمجال إىل  يشريوالذي  0.89

معا فيها اختيار ادلوافق وادلوافق بشدة بلغ واليت ، (بادلواكبة ادلستمرة للتغريات التكنولوجية تدعيما لوضعها التنافسي
 .992اجابة من أصل  88
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البعد الثاني من المحور الثاني: تحليل البيئة اتجاه وجهات نظر آراء عينة الدراسة من خالل خامسا: 
 الداخلية

 الثاني من المحور الثاني اتجاىات آراء عينة الدراسة للبعد  يبين :29 الجدول رقم
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تقوم الجامعة بحصر الموارد البشرية 
المتاحة لها داخل الجامعة من حيث 
العدد والنوعية لمقارنتها مع متطلباتها 

 االستراتيجية

 مرتفع 917, 3,70 3 8 28 57 19

يتم تحليل البناء التنظيمي للجامعة  
)األدوار، والمسؤوليات والصالحيات( 

تحقيق األىداف لتحديد مالءمتو في 
 االستراتيجية

 متوسط 944, 3,60 5 10 23 65 12

تعمل الجامعة على تحليل ثقافتها 
التنظيمية لتتحقق من مدی توافقها مع 

 المتطلبات االستراتيجية
 متوسط 976, 3,53 4 13 31 52 15

تقوم الجامعة بتحليل مواردىا )المالية 
والبشرية( لتحديد نقاط القوة  والمادية

 والضعف في تلك الموارد
 متوسط 1,092 3,58 7 13 21 54 20

تحرص الجامعة على مراجعة وتعديل 
خطط الموارد البشرية لتتالءم مع ما 

 .يطرأ من تغيير في بيئتها الداخلية
 متوسط 1,071 3,63 4 17 19 52 23

تأخذ الجامعة بعين االعتبار نتائج 
البيئي الداخلي عند صياغة التحليل 

استراتيجيات الموارد البشرية )التعيين، 
التدريب والتطوير، التعويض، وتقييم 

 )األداء

 متوسط 1,010 3,56 3 19 20 57 16

 متوسط 816, 3,60 البعد الثاني من المحور الثاني: تحليل البيئة الداخلية

 52اإلصدار SPSSإعداد الطالب باالعتماد عل  سلـرجات برنامج  من المصدر:
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إجابات أفراد العينة قد كانت متباينة، حيث يظهر ىذا من خالل قيم أن نالحظ ، السابقاجلدول من 
يف   قيمة للمتوسط احلسايبدىنأجاءت  وقد، 9.215 و 2.898العالية اليت تراوحت بني  ضلراف ادلعيارياال

، (تعمل اجلامعة عل  حتليل ثقافتها التنظيمية لتتحقق من مدی توافقها مع ادلتطلبات االسرتاتيجيةالعبارة الثالثة )
تقوم اجلامعة ) وىلاأليف العبارة  قيمة للمتوسط احلسايبأعل  ، وجاءت للموافقدتيل باجتاه متوسط  0.20بقيمة 

بقيمة (، اجلامعة من حيث العدد والنوعية دلقارنتها مع متطلباهتا االسرتاتيجيةحبصر ادلوارد البشرية ادلتاحة ذلا داخل 
البعد الثاين من  اخلاصة بعبارات ،آراء عينة الدراسة ، أنويظهر لنا إمجاال ،للموافقدتيل باجتاه متوسط  0.22

االضلراف ادلعياري قد يف إجابات أفراد العينة، حيث أن قيمة  توسطماجتاه  ذلااحملور الثاين: حتليل البيئة الداخلية 
بلغ يف حني ، العينة أفراد إجابات يف االرتفاعدييل إىل  متوسطوجود تباين  إىل، وىو يشري 2.898بلغت 

العبارة السيما منها  موافقة األفراد عل  عبارات البعد،يف اإلمجال إىل  يشريوالذي  0.82 بعددلتوسط احلسايب للا
يتم حتليل البناء التنظيمي ) وىي992اجابة من أصل  22واليت بلغ فيها اختيار ادلوافق وادلوافق بشدة معا  الثانية

 .(للجامعة  )األدوار، وادلسؤوليات والصالحيات( لتحديد مالءمتو يف حتقيق األىداف االسرتاتيجية
 التحليل البيئيحور الثاني: الم اتجاه وجهات نظر آراء عينة الدراسة من خاللسادسا: 

 الثانياتجاىات آراء عينة الدراسة للمحور   يبين: 30الجدول رقم
 االتجاه االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور/ البعد

 متوسط 63827, 3,6174 تحليل البيئة الخارجية األول:البعد 

 متوسط 81641, 3,6014 تحليل البيئة الداخلية :البعد الثاني

 متوسط 68188, 3,6094 التحليل البيئيالمحور الثاني: 

 52اإلصدار SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  سلـرجات برنامج المصدر: 
فيما خي   ،عينة الدراسة يف آراء أفرادادلتوسط دييل إىل ىناك تباينا  ، أن عالهأ  30رقم من اجلدول نتبني 
قيمة يف حني أن ، 2.889ر بـ قدياضلراف معياري وذلك ب ،التحليل البيئيوالذي خي   الثايناحملور االجابة عل  

اجتاه متوسط دييل إىل ادلوافق، وقد ، واليت تشري إىل 0.82قد بلغت للمحور الثاين ككل  دلتوسط احلسايبا
فكانت نتيجة ادلتوسط احلسايب  ،الثاين ما احملوريضمهيف البعدين األول والثاين الذين نتيجة مقاربة جدا سجلت 
يف البعدين عل   2.898و 2.808وبلغت قيمت االضلراف ادلعياري عل  التوايل،  0.82و 0.89فيهما 
، لدى أفراد عينة   وجود حتليل بيئي داخلي وخارجي، وىو يشر إىل أنو ىناك اجتاه عام بادلوافقة  علالتوايل

 . الدراسة يف جامعة زلمد بوضياف بادلسيلة
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المحور الثالث: التخطيط االستراتيجي اتجاه وجهات نظر آراء عينة الدراسة من خالل سابعا: 
 )منظور طويل المدى(

 الثالثاتجاىات آراء عينة الدراسة للمحور   يبين :31 الجدول رقم
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رسالة وأىداف وخطط الموارد البشرية في 
 الجامعة واضحة ومحددة

 متوسط 1,086 3,64 3 22 11 56 23

تعمل الجامعة على تحقيق خططها 
االستراتيجية لتنمية الموارد البشرية وفق 

 رؤية ورسالة واضحتين
 متوسط 1,072 3,63 3 21 14 55 22

أداءىا تعمل الجامعة باستمرار على مقارنة 
 الحالي بأدائها في السنوات السابقة

 متوسط 1,054 3,63 3 17 23 48 24

تحرص الجامعة علي وضع أىداف 
استراتيجية للموارد البشرية تسعی من 

 خاللها لتحقيق رؤيتها
 مرتفع 1,049 3,71 3 16 18 52 26

يولد التخطيط االستراتيجي للموارد 
برسالة البشرية فهما واضحا لدى العاملين 

 الجامعة وأىدافها
 مرتفع 985, 3,73 4 10 21 58 22

يعمل التخطيط االستراتيجي للموارد 
البشرية على التوظيف األمثل لإلمكانيات 

 البشرية في الجامعة
 متوسط 1,027 3,57 3 18 24 51 19

 متوسط 853, 3,65 المحور الثالث: التخطيط االستراتيجي )منظور طويل المدى(

 52اإلصدار SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  سلـرجات برنامج المصدر: 
احملور الثالث: التخطيط االسرتاتيجي  لمتوسط احلسايب يفل ةقيمأدىن أن  السابق، يظهر لنااجلدول من 

يعمل التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية عل  التوظيف السادسة )كانت يف العبارة   ، قد)منظور طويل ادلدى(
دتيل إىل ادلوافق، يف حني ذلا اجتاه متوسط وىي قيمة   0.22واليت بلغت  (األمثل لإلمكانيات البشرية يف اجلامعة

يولد التخطيط االسرتاتيجي للموارد اخلامسة )، خت  العبارة احملورقيمة للمتوسط احلسايب يف ىذا كانت أعل  
للموافق، ومن  مرتفع ودتيل، وذلا اجتاه 0.20( بقيمة وأىدافهاالبشرية فهما واضحا لدى العاملني برسالة اجلامعة 
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وذلك يظهر من قيم  ،جابات عل  عبارات احملور الثالث قد كانت متباينةاالد أن ، صلمالحظتنا للجدول أيضا
يف العبارة األوىل  9.288، وكانت أعل  قيمة ىي 9.222جتاوزت يف أغلبها القيمة اليت  ادلعياري العالية فاالضلرا

عاله، أن أ  31من اجلدول إمجاال ويتبني، (رسالة وأىداف وخطط ادلوارد البشرية يف اجلامعة واضحة وزلددة)
لدى أفراد عينة الدراسة يف  التخطيط االسرتاتيجي )منظور طويل ادلدى(وافقة عل  وجود اجتاه عام بادلىناك 

 .0.82للمحور الذي بلغت قيمتو  نتيجة ادلتوسط احلسايب من خالل وذلك ، جامعة زلمد بوضياف بادلسيلة
المحور الرابع: أىمية الموارد البشرية كمصدر اتجاه وجهات نظر آراء عينة الدراسة من خالل ثامنا: 

 للميزة التنافسية
 الرابعاتجاىات آراء عينة الدراسة للمحور  يبين:32الجدول رقم 
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تتبع الجامعة استراتيجية الستثمار قدرات 
المورد البشري لتحقيق ميزة تنافسية 

 يصعب تقليدىا
 متوسط 1,012 3,52 1 21 30 43 20

تعتبر الجامعة المورد البشري مصدرا مهما 
 للميزة التنافسية

 مرتفع 994, 3,77 2 12 25 48 28

تمتلك الجامعة مجموعة من الموارد 
 البشرية النادرة تسهم في خلق قيمة لها

 مرتفع 1,043 3,77 3 15 15 54 28

تشجع الجامعة العاملين على المبادرات 
لالرتقاء بالمنتجات بما يميزىا ويرفع من 

 تصنيفها بين الجامعات االخرى
 متوسط 1,157 3,53 6 20 20 45 24

يمتلك كل العاملين في الجامعة الكفاءات 
والمهارات الالزمة ألداء مهامهم بجودة 

 عالية
 متوسط 1,196 3,18 7 35 20 36 17

لدى العاملين في الجامعة القدرة على 
تقديم أفكار جديدة وحلول للمشكالت 

 التي تواجههم في العمل
 متوسط 976, 3,47 2 23 20 59 11

 متوسط 759, 3,54 الرابع: أىمية الموارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية المحور

 52اإلصدار SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  سلـرجات برنامج المصدر: 
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ديتلك كل العاملني يف اجلامعة الكفاءات وادلهارات )اخلامسة  عبارةالأن ، السابقاجلدول لنا من  يتبني
دتيل وىي باجتاه متوسط ، 0198 قيمة للمتوسط احلسايب دىنأقد جاءت ب(، جبودة عاليةالالزمة ألداء مهامهم 

 والثالثة (،تعترب اجلامعة ادلورد البشري مصدرا مهما للميزة التنافسية) تني الثانيةأن العبار يف حني نرى  ،محايدلل
  قيمة للمتوسط علبأ(، قد جاءتا دتتلك اجلامعة رلموعة من ادلوارد البشرية النادرة تسهم يف خلق قيمة ذلا)

  ادلعياري قد فاالضلراسجلنا أيضا أن د ، وقوكانتا ذات اجتاه مرتفع دتيل للموافق ، 0.22 حيث بلغتا احلسايب
خاصة يف العبارات احملور اخلامس، عل  عبارات أفراد عينة الدراسة ومنو تباينا يف إجابة ، كان يف العموم مرتفعا

 عل  التوايل،  9.918، و9.922، و9.200، و9.295 اليت سجلت القيموىل والثالثة والرابعة واخلامسة، األ
أمهية ادلوارد : بعار احملور الاخلاصة بعبارات  ،آراء عينة الدراسة أعاله، أن 32لنا إمجاال من اجلدول يظهر 

يف إجابات أفراد العينة، حيث أن قيمة االضلراف ادلعياري قد توسط اجتاه م ذلا،  البشرية كمصدر للميزة التنافسية
بلغ ادلتوسط احلسايب يف حني ، العينة أفراد إجابات يفمتوسط وجود تباين  إىل، وىو يشري 2.221بلغت 
إىل أن وىذا يشري يف اإلمجال  ،احملورموافقة األفراد عل  عبارات يف اإلمجال إىل  يشريوالذي  0.20 للمحور

أمهية ادلوارد البشرية كمصدر بعل  عبارات احملور اخلاص  وافقةادلباإلجابة كان فراد عينة الدراسة  االجتاه العام أل
 .للميزة التنافسية
اإلدارة االستراتيجية : المستقلالمتغير اتجاه وجهات نظر آراء عينة الدراسة من خالل تاسعا: 
 للموارد البشرية

 المستقلللمتغير  اتاالنحرافات و المتوسط يبين:33الجدول رقم
 االتجاه االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير /المحور

 متوسط 63181, 3,6355 التطابق والتكامل االستراتيجيالمحور األول: 

 متوسط 681, 3,60 التحليل البيئيالمحور الثاني: 

 متوسط 853, 3,65 المحور الثالث: التخطيط االستراتيجي )منظور طويل المدى(

المحور الرابع: أىمية الموارد البشرية كمصدر للميزة 
 التنافسية

 متوسط 759, 3,54

 متوسط ,607 3.60 : اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةالمستقلالمتغير 

 52اإلصدار SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عل  سلـرجات برنامج المصدر: 
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اإلدارة االسرتاتيجية للموارد  النتائج ادلتعلقة بادلتغري ادلستقل وادلتمثلأن نا ديليظهر من اجلدول السابق 
 دلتوسط حسايبوذلك من خالل تسجيلو  ،يف إجابات أفراد العينة اتوسطم ااجتاى لوحيث نالحظ أن ، البشرية
، 2.822قيمة االضلراف ادلعياري ت  حيث بلغ آراء عينة الدراسةوأيضا إىل وجود تباين متوسط يف ، 0.82بلغ 

اخلاص ادلتغري عل  عبارات  بادلوافقةاإلجابة كان فراد عينة الدراسة  إىل أن االجتاه العام ألوىذا يشري يف اإلمجال 
 .اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشريةب

 
 العاملين المتغير التابع: أداءاتجاه وجهات نظر آراء عينة الدراسة من خالل عاشرا: 

 لمتغير التابعلاتجاىات آراء عينة الدراسة  يبين:34الجدول رقم 
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يهتم العاملون في الجامعة بتحسين 
 مستوى أدائهم بصفة مستمرة

 متوسط 1,028 3,46 3 24 18 57 13

يسعى العاملون في الجامعة إلى تخفيض 
مقدار الوقت المستغرق في تقديم 

 الخدمات
 متوسط 1,033 3,40 3 27 17 57 11

يجد العاملون في الجامعة سهولة في 
استخدام المعدات ووسائل العمل 

 الحديثة
 متوسط 1,066 3,33 5 26 21 52 11

في الجامعة راضون عن نتائج  العاملون
تقيم أدائهم داخل الجامعة يعتقد العاملون 

في الجامعة أن األداء ىو المحدد 
 الرئيسي للنجاح في الجامعة

 متوسط 980, 3,22 3 27 36 40 9

يعتقد العاملون في الجامعة أن األداء ىو 
 المحدد الرئيسي للنجاح في الجامعة

 متوسط 1,063 3,31 5 26 23 50 11

تتوفر الوظيفة التي يمارسها العاملون في 
الجامعة على جميع الظروف المالئمة 

 لتحقيق أفضل اداء
 متوسط 1,166 3,13 12 25 24 44 10

 متوسط 935, 3,40 5 17 24 65 4وقت العمل المخصص يسمح بأداء كل 
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 ما ىو متوقع من العاملين في الجامعة
العاملون في الجامعة ساعات  يقضي

إضافية في العمل عند الحاجة إلى ذلك 
 دون تذمر

 متوسط 1,097 3,18 11 20 28 49 7

يحرص العاملون في الجامعة على تجنب 
التغيب والتأخر ومغادرة مكان العمل دون 

 مبرر
 متوسط 1,145 3,07 14 24 22 50 5

يحرص العاملون في الجامعة على 
 بينهم والعمل الجماعيالتواصل فيما 

 متوسط 1,087 3,31 10 17 23 57 8

يحرص العاملون في الجامعة على الحفاظ 
على ممتلكات الجامعة وعدم استخدامها 

 ألغراض شخصية
 متوسط 1,003 3,49 4 16 30 50 15

 متوسط 766, 3,30 : أداء العاملينالمتغير التابع

 52اإلصدار SPSSإعداد الطالب باالعتماد عل  سلـرجات برنامج  منالمصدر: 
 

مجيع قيم ادلشاىدة أن ، ري التابع أداء العاملنيادلتغ تالسابق والذي خي  عبارااجلدول يالحظ لدينا من 
، حيث ترتاوح 9.222كانت عالية ومرتفعة، وأغلبها قد جتاوز القيمة اليت خت  ىذا ادلتغري  راف ادلعياري لالضل

وقت العمل ادلخص  يسمح بأداء كل )السابعة ظهرت يف العبارة واليت  2.102ىذه القيم بني أدىن قيمة وىي 
السادسة يف العبارة  9.988ىي (، يف حني كانت أعل  قيمة قد شوىدت ما ىو متوقع من العاملني يف اجلامعة

وىذه القيم تعين (، توفر الوظيفة اليت ديارسها العاملون يف اجلامعة عل  مجيع الظروف ادلالئمة لتحقيق أفضل اداءت)
حيرص العاملون يف اجلامعة عل  جتنب التاسعة )أن العبارة يف آراء عينة الدراسة، ونالحظ أيضا واضح وجود تباين 

وىي باجتاه ، 0122 قيمة للمتوسط احلسايب دىنأقد جاءت ب(، التغيب والتأخر ومغادرة مكان العمل دون مربر
حيرص العاملون يف اجلامعة عل  احلفاظ عل  عشر ) احلادي العبارة وكذلك نالحظ أن، حيادللدتيل متوسط 

وىي   0.01  قيمة للمتوسط احلسايب علبأ قد جاءت  (،شلتلكات اجلامعة وعدم استخدامها ألغراض شخصية
 0.02بلغت ويظهر أيضا أن القيمة االمجالية للمتوسط احلسايب للمتغري قد موافقة، دتيل للاجتاه متوسط ذات 

حياد أفراد عينة الدراسة جتاه اإلجابة عل  عبارات يف اإلمجال إىل  يشريحياد، وىذا ذات اجتاه متوسط ودتيل لل
 اخلاص بادلتغري التابع وادلتعلق بأداء العاملني.احملور 
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  الدراسة فرضياتاختبار صحة  :الثاني المطلب
تحليلها باستخدام ما يناسبها من أساليب إحصائية، وبعدما تناولنا اجتاىات قيامنا بلبيانات و لبعد مجعنا 

 عينة الدراسة، سنتطرق يف ما يلي إىل اختبار الفرضيات ادلرتبطة بدراستنا والتحقق من صحتها.
 ت الرئيسيةااختبار صحة الفرضي: األولالفرع 

 ولى:الفرضية الرئيسية األ صحة أوال: اختبار
  .بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة شلارسة لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية ليس ىناك: H0 مفرضية العد

  بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة البشرية للموارد االسرتاتيجية لإلدارة شلارسة ىناك :H1 الفرضية البديلة
،  one sample Tالواحدة للعينة test T اختبار    استخدام نعتمد الفرضية صحة اختبار أجل من

 اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية يتبع التوزيع الطبيعي. وىو من االختبارات ادلعلمية، وذلك لكون متغري 
  الواحدة للعينة test T يوضح نتائج اختبار :35الجدول رقم 

t  Sigقيمة   المتغير   المعنوية  

اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةالمتغير المستقل   16,524 2,000b 
 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

قد بلغت  ادلعنوية Sig، وأن قيمة 98.250قد بلغت  t  نسجل من خالل اجلدول السابق أن قيمة
، والذي H1 البديلة ، ونقبل الفرضيةH0 العدم فرضيةشلا جيعلنا نرفض  ، 2122أقل من ذات داللة  ،2.222
، وىو ما يؤكد النتائج اليت بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة البشرية للموارد االسرتاتيجية لإلدارة شلارسة ىناكيعين أنو 

عينة الدراسة أجابت بادلوافقة ظهرت لنا يف اختبارات اجتاىات العينة ، حيث ظهر لنا أن ىناك شرحية كبرية من 
 البشرية. للموارد االسرتاتيجية أو ادلوافقة بشدة عل  العبارات اليت خت  ىذا ادلتغري، أال وىو اإلدارة

 الفرضية الرئيسية الثانية: صحة ثانيا: اختبار

  بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملني ألداء حتسني ىناك ليس :H0 العدمفرضية 
 بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملني ألداء حتسني ىناك :H1 البديلةالفرضية 

، وىو من االختبارات  Khi-carré   اختبار كي مربع  استخدام نعتمد الفرضية صحة اختبار أجل من
 .الطبيعي التوزيع غري يتبع العاملني أداء متغري لكون وذلك الالمعلمية،
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 Khi-carré اختبار نتائج يوضح :36 رقم الجدول

Khi-carré Sig قيمة   المتغير المعنوية   

العاملين المتغير التابع أداء  20.520a 2,000b 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
 Sig، وأن قيمة  20.522قد بلغت  Khi-carré  نسجل من خالل اجلدول السابق أن قيمة

 ، ونقبل الفرضيةH0 العدم فرضيةشلا جيعلنا نرفض  ،2122ذات داللة أقل من  2.220قد بلغت  ادلعنوية
، وىو ما جيعلنا نتأكد بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملني ألداء حتسني ىناك، والذي يعين أنو H1 البديلة

إليها يف اختبارات اجتاىات العينة، حيث أبانت عل  أنو ىناك عددا معتربا من عينة  أكثر من النتائج  ادلتوصل
 العاملني. أداء التابع الدراسة، قد  أجاب بادلوافقة أو ادلوافقة بشدة عل  العبارات اليت خت  ادلتغري

 ة الثالثةة الرئيسياختبار صحة الفرضي: ثالثا
من خالل  بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة البشرية للموارد االسرتاتيجية ثبتنا أنو ىناك شلارسة لإلدارةأبعدما 

بادلسيلة  بوضياف زلمد جبامعة العاملني ألداء ضية الرئيسية األوىل، وكذلك أثبتنا أنو يوجد حتسنيالفر  صحة اختبار
الثالثة، اليت هتدف  الرئيسية الفرضية الفرضية الرئيسية الثانية، سوف نتناول اختبار  صحة صحة من خالل اختبار

 جبامعة العاملني ألداء حتسني البشرية إىل للموارد االسرتاتيجية لإلدارةا إىل اإلجابة عن التساؤل التايل: ىل تؤدي
 Simple اختبار االضلدار اخلطي البسيط  بادلسيلة، ولإلجابة عل  ىذا التساؤل سنستخدم بوضياف زلمد

Linear Regression ،معنوية حتديد ار امتدادا لدراسة االرتباط فهو يهدف للوصول إىلحيث يعترب االضلد 
، ونعتمد يف دراستنا عل  الرأي الذي ال يشرتط وجود التوزيع بني ادلتغري ادلستقل مع ادلتغري التابع العالقة وقوة

( مثلما 02خاصة يف حالة العينات الكبرية )أكرب من  البسيط اخلطي االضلدار اختبار استخدام عند  1الطبيعي
 الثالثة: الرئيسية وفيما يلي نسرد ن  الفرضية ،992عينتنا اليت بلغت ىو ويف 

 أداءعل  حتسني  البشرية للموارد االسرتاتيجية إلدارةل إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال: H0 فرضية العدم
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة   امعةجب العاملني

 أداءعل  حتسني  البشرية للموارد االسرتاتيجية إلدارةل إحصائية داللة ذو أثر يوجد :H1 الفرضية البديلة
 .2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة   امعةجب العاملني

                                                             
1 Regis Bourbonnais, Econometrie Cours Et Exercices Coriges, Dunod Imprimerie, France, 

Neuvième Edition, P81. 
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 والمتغير التابع المتغير المستقليوضح ملخص النموذج للعالقة بين :37رقم  الجدول
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,601a ,361 ,356 ,61531 
 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

  الختبار معنوية االنحدار  anovaيوضح نتائج تحليل :38 الجدول رقم
ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Régression 24,212 1 24,212 63,950 ,000b 
de Student 42,783 113 ,379   

Total 66,995 114    
 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

 يوضح المعامالت :39الجدول رقم 
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardizes 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
B 

Erreur 
standard 

Bêta 

(Constante) ,563 ,347  1,623 ,107 
 االستراتيجية اإلدارة: المستقل المتغير

 البشرية للموارد
,758 ,095 ,601 7,997 ,000 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر:  
 

 االسرتاتيجية ادلستقل اإلدارة السابق الذي يوضح ملخ  النموذج للعالقة بني ادلتغري اجلدول نالحظ من
يدل عل  وجود والذي  0.601 قد بلغت  R العاملني، يتبني لنا أن قيمة  أداء التابع ادلتغري البشرية و للموارد

معامل  من اجلدول حيث سجلنا ،البشرية وأداء العاملني للموارد االسرتاتيجية ارتباط موجب بني ادلتغريين اإلدارة
البشرية قد فسرت  للموارد االسرتاتيجية اإلدارة: ادلستقل شلا يعين أن ادلتغري 2.089بلغ  R-deuxالتحديد 
الختبار  anovaلنا من اجلدول السابق لنتائج حتليل ويظهر ، من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني 08.9%

 2.222يساوي  Sigعند مستوى معنوية  إحصائياوىي دالة  80.122قد بلغت  Fأن قيمة  معنوية االضلدار 
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 ذو أثر اليت تن  عل  وجود H1 البديلة ونقبل الفرضية H0 العدم فرضية وبالتايل نرفض 2.22وىي أقل من 
 بوضياف زلمد جبامعة العاملني أداء مستوى حتسني عل  البشرية للموارد االسرتاتيجية لإلدارة إحصائية داللة

 .بادلسيلة
، ومن خالل Y = b+ (a)X  :عل  الشكل التايلتكتب معادلة منوذج االضلدار البسيط  وعليو فإن

 وعليو ديكننا صياغة معادلة 2.228تساوي  a وقيمة  2.280 يساوي Bجدول ادلعامالت السابق نالحظ أن 
 كالتايل:  االضلدار

 البشرية( للموارد االستراتيجية اإلدارة) 0.758+  0.563 أداء العاملين= 
 للموارد االسرتاتيجية تبعا للنتائج السابقة واليت جاءت كنتيجة عامة تضمنت وجود تأثري ومسامهة لإلدارة

 صحة بادلسيلة ، سنتطرق يف ما يلي اختبار بوضياف زلمد جبامعة العاملني أداء مستوى حتسني عل  البشرية
 مستوى من يؤثر أكثر من غريه يف حتسني، وننظر ا تأثري واليت ليس ذلا تأثريلنحدد احملاور اليت ذل الفرعية الفرضيات

 العاملني . أداء
 ات الفرعيةاختبار صحة الفرضي الثاني:الفرع  

 Simple اختبار االضلدار اخلطي البسيط  استخدام ، نعتمدات الفرعيةالفرضي صحة اختبار أجل من
Linear Regression يف حال وجود متغريين فقط، األول متغري مستقل واآلخر متغري تابع، ونستخدم ،

 لدراسة امتدادا االضلدار يعترب حيث مستقل، تابع  وأكثر من متغري متغري وجود حال يف االضلدار اخلطي ادلتعدد،
التابع، وبنفس الطريقة  ادلتغري مع ادلستقل ادلتغري بني العالقة وقوة معنوية حتديد إىل للوصول يهدف فهو االرتباط

 حالة يف ، خاصة 1الطبيعي التوزيع وجود يشرتط ال الذي الرأي البسيط اخلطي االضلدار اليت اعتمدناىا يف اختبار
 .992 بلغت اليت عينتنا ويف ىو مثلما( 02 من أكرب) الكبرية العينات

  1 الفرعية ةالفرضي صحة اختبارأوال: 

 جبامعةأداء العاملني  حتسني لتكامل اخلارجي عل لإحصائية  داللة ذو أثر يوجد ال: H0 فرضية العدم -
 2.22 الداللة  مستوى عند بادلسيلة بوضياف زلمد

 جبامعةالعاملني  أداء حتسنيلتكامل اخلارجي عل  لإحصائية  داللة ذو أثر يوجد :H1 الفرضية البديلة -
 2.22 الداللة  مستوى عند بادلسيلة بوضياف زلمد

                                                             
1 Regis Bourbonnais, Regis Bourbonnais,  Op.Cit, P51. 
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 والمتغير التابع 1البعديوضح ملخص النموذج للعالقة بين  :40رقم  الجدول
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,357a ,128 ,120 ,71919 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
  الختبار معنوية االنحدار  anovaيوضح نتائج تحليل  :41الجدول رقم

ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Régression 8,547 1 8,547 16,524 ,000b 

de Student 58,448 113 ,517   

Total 66,995 114    

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
 

 يوضح المعامالت :42الجدول رقم
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
B 

Erreur 
standard 

Bêta 

(Constante) 1,618 ,419  3,857 ,000 

 التكامل) الخارجي التطابق -1البعد
 البشرية موارد إدارة وظائف بين( العمودي

العليا اإلدارةو   
,442 ,109 ,357 4,065 ,000 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

 التكامل) اخلارجي التطابق -9السابق الذي يوضح ملخ  النموذج للعالقة بني البعد اجلدول من
قد  R العاملني، يتبني لنا أن قيمة  أداء التابع ادلتغري العليا و اإلدارةو  البشرية موارد إدارة وظائف بني( العمودي
-Rمعامل التحديد ،حيث سجلنا ارتباط موجب بني البعد وادلتغرييدل عل  وجود والذي  2.022 بلغت  
deux  البشرية موارد إدارة وظائف بني( العمودي التكامل) اخلارجي التطابق -9شلا يعين أن البعد 2.958بلغ 
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لنا من اجلدول السابق لنتائج و يظهر  ،من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني % 95.8العليا قد فسر  اإلدارةو 
عند مستوى معنوية  إحصائياوىي دالة  98.250قد بلغت  Fأن قيمة  الختبار معنوية االضلدار  anovaحتليل 
Sig  العدم فرضية وبالتايل نرفض 2.22وىي أقل من  2.222يساوي H0 البديلة ونقبل الفرضية H1  اليت

 بوضياف زلمد جبامعة العاملنيأداء  حتسني عل  اخلارجي للتكامل إحصائية داللة ذو أثر تن  عل  وجود
 .بادلسيلة

، وعن  2.005تساوي   aوقيمة  9.898 يساوي Bمن خالل جدول ادلعامالت السابق نالحظ أن 
 كننا صياغة معادلةدي،  Y = b+ (a)X  :الشكل التايلعل  اليت تكتب معادلة منوذج االضلدار البسيط طريق 
 كالتايل:  االضلدار

 إدارة وظائف بين( العمودي التكامل) الخارجي التطابق) 0.442 + 1.618 أداء العاملين = 
 العليا( اإلدارةو  البشرية موارد

   2 الفرعية الفرضية صحة اختبارثانيا: 

للتكامل الداخلي عل  حتسني أداء إحصائية  داللة ذو أثر يوجد ال: H0 فرضية العدم - .9
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة   امعةجبالعاملني 
للتكامل الداخلي عل  حتسني أداء إحصائية  داللة ذو أثر يوجد :H1 الفرضية البديلة - .5
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة   امعةجبالعاملني 

 والمتغير التابع 2البعديوضح ملخص النموذج للعالقة بين :43رقم  الجدول
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,443a ,197 ,189 ,69015 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
 

  الختبار معنوية االنحدار  anovaيوضح نتائج تحليل :44الجدول رقم 
ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés 
ddl Carré moyen F Sig. 

Régression 13,172 1 13,172 27,653 ,000b 
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de Student 53,823 113 ,476   

Total 66,995 114    

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
 

 يوضح المعامالت :45الجدول رقم
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
B Erreur 

standard 
Bêta 

(Constante) 1,767 ,299  5,916 ,000 

 التكامل) الداخلي التطابق -2البعد
البشرية الموارد إدارة لوظائف( األفقي  ,443 ,084 ,443 5,259 ,000 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

 التكامل) الداخلي التطابق -5السابق الذي يوضح ملخ  النموذج للعالقة بني البعد اجلدولن موعليو ف
 2.000 قد بلغت R العاملني، يتبني لنا أن قيمة  أداء التابع ادلتغري البشرية و ادلوارد إدارة لوظائف( األفقي
بلغ  R-deuxمعامل التحديد حيث سجلنا  ،ارتباط موجب بني البعد وادلتغرييدل عل  وجود والذي 
 91.2البشرية قد فسر  ادلوارد إدارة لوظائف( األفقي التكامل) الداخلي التطابق -5شلا يعين أن البعد 2.912

الختبار معنوية  anovaلنا من اجلدول السابق لنتائج حتليل ويظهر ، من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني %
وىي  2.222يساوي  Sigعند مستوى معنوية  إحصائياوىي دالة  52.820قد بلغت  Fأن قيمة  االضلدار 
 داللة ذو أثر اليت تن  عل  وجود H1 البديلة ونقبل الفرضية H0 العدم فرضية وبالتايل نرفض 2.22أقل من 
 .بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملني أداء حتسني عل  الداخلي للتكامل إحصائية

، ومن خالل جدول  Y = b+ (a)X  :تكتب معادلة منوذج االضلدار البسيط عل  الشكل التايلوعليو 
 وعليو ديكننا صياغة معادلة 2.000تساوي   aوقيمة  9.282 يساوي Bادلعامالت السابق نالحظ أن 

 كالتايل:  االضلدار
 الموارد إدارة لوظائف( األفقي التكامل) الداخلي التطابق) 0.443 + 1.767 أداء العاملين = 

 البشرية(
 



 اجلانب التطبيقي للدراسة                                                                                                                                   الفصل الثاني

216 
 

   3 الفرعية الفرضية صحة اختبارثالثا: 

 امعةجب العاملني حتسني أداء عل  االسرتاتيجي لتطابقل إحصائية داللة ذو أثر يوجد : الH0 فرضية العدم -
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة  

 امعةجب العاملني حتسني أداء عل  االسرتاتيجي لتطابقل إحصائية داللة ذو أثر يوجد :H1 الفرضية البديلة -
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة  

 التابعوالمتغير  المحور األوليوضح ملخص النموذج للعالقة بين :46رقم  الجدول
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,445a ,198 ,191 ,68971 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
  الختبار معنوية االنحدار  anovaيوضح نتائج تحليل :47الجدول رقم 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Carré moyen F Sig. 

Régression 13,240 1 13,240 27,833 ,000b 

de Student 53,754 113 ,476   

Total 66,995 114    

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
 يوضح المعامالت :48الجدول رقم

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
B 

Erreur 
standard 

Bêta 

(Constante) 1,339 ,377  3,551 ,001 

 والتكامل التطابق: األول المحور
 000, 5,276 445, 102, 539, االستراتيجي

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب  المصدر:
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 والتكامل التطابق: األول ملخ  النموذج للعالقة بني احملور ديثلالسابق الذي  اجلدوليتضح من 
ارتباط موجب يدل عل  وجود والذي  2.002 قد بلغت R العاملني، أن قيمة  أداء التابع ادلتغري االسرتاتيجي و

: األول شلا يعين أن احملور 2.918بلغ  R-deuxمعامل التحديد حيث سجلنا  ،وادلتغري األول احملوربني 
لنا من اجلدول ويظهر ، من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني % 91.8االسرتاتيجي قد فسر  والتكامل التطابق

عند  إحصائياوىي دالة  52.800قد بلغت  Fأن قيمة  الختبار معنوية االضلدار  anovaالسابق لنتائج حتليل 
 ونقبل الفرضية H0 العدم فرضية وبالتايل نرفض 2.22وىي أقل من  2.222يساوي  Sigمستوى معنوية 

 جبامعة العاملني أداء حتسني عل  االسرتاتيجي للتطابق إحصائية داللة ذو أثر اليت تن  عل  وجود H1 البديلة
 .بادلسيلة بوضياف زلمد

، ومن خالل جدول  Y = b+ (a)X  :االضلدار البسيط عل  الشكل التايلتكتب معادلة منوذج ومنو 
 وعليو ديكننا صياغة معادلة 2.201تساوي   aوقيمة  9.001 يساوي Bادلعامالت السابق نالحظ أن 

 كالتايل:  االضلدار
 االستراتيجي( والتكامل التطابق: ) 0.539 + 1.339 أداء العاملين = 

 4 الفرعية الفرضية صحة اختباررابعا: 

لتحليل البيئة اخلارجية عل  حتسني أداء العاملني إحصائية  داللة ذو أثر يوجدال : H0 فرضية العدم -
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة   امعةجب

لتحليل البيئة اخلارجية عل  حتسني أداء العاملني إحصائية  داللة ذو أثر يوجد :H1 الفرضية البديلة -
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة   امعةجب

 والمتغير التابع 1البعديوضح ملخص النموذج للعالقة بين  :49رقم  الجدول
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,301a ,091 ,083 ,73419 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
  الختبار معنوية االنحدار  anovaيوضح نتائج تحليل :50الجدول رقم 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Carré moyen F Sig. 
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Régression 6,083 1 6,083 11,285 ,001b 

de Student 60,911 113 ,539   

Total 66,995 114    

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
 يوضح المعامالت :51الجدول رقم 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
B 

Erreur 
standard 

Bêta 

(Constante) 1,991 ,396  5,032 ,000 

الخارجية البيئة تحليل -1البعد  ,362 ,108 ,301 3,359 ,001 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتماد: من إعداد الطالب المصدر

 ادلتغري اخلارجية و البيئة حتليل -9السابق الذي يوضح ملخ  النموذج للعالقة بني االبعد اجلدول منيتبني 
 األول احملورارتباط موجب بني يدل عل  وجود والذي  2.029 قد بلغت R العاملني، أن قيمة  أداء التابع
اخلارجية قد  البيئة حتليل -9شلا يعين أن البعد 2.219بلغ  R-deuxمعامل التحديد حيث سجلنا  ،وادلتغري
 anovaلنا من اجلدول السابق لنتائج حتليل ويظهر ، من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني % 21.89فسر 

يساوي  Sigعند مستوى معنوية  إحصائياوىي دالة  99.582قد بلغت  Fأن قيمة  الختبار معنوية االضلدار 
اليت تن  عل   H1 البديلة ونقبل الفرضية H0 العدم فرضية وبالتايل نرفض 2.22وىي أقل من  2.229
 .بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملني أداء حتسني عل  اخلارجية البيئة لتحليل إحصائية داللة ذو أثر وجود

، ومن خالل  Y = b+ (a)X  :عل  الشكل التايلتكتب  اليت معادلة منوذج االضلدار البسيطمن خالل 
 وعليو ديكننا صياغة معادلة 2.085تساوي   aوقيمة  9.119 يساوي Bجدول ادلعامالت السابق نالحظ أن 

 كالتايل:  االضلدار
 الخارجية( البيئة تحليل) 0.362 + 1.991 أداء العاملين = 

 5الفرعية الفرضية صحة اختبار خامسا: 

لتحليل البيئة الداخلية عل  حتسني أداء العاملني إحصائية  داللة ذو أثر يوجد ال: H0 فرضية العدم -
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة   امعةجب
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لتحليل البيئة الداخلية عل  حتسني أداء العاملني إحصائية  داللة ذو أثر يوجد :H1 الفرضية البديلة -
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة   امعةجب

 
 والمتغير التابع 2البعد يوضح ملخص النموذج للعالقة بين :52رقم  الجدول

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,436a ,190 ,183 ,69297 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
 

  الختبار معنوية االنحدار  anovaيوضح نتائج تحليل  :53الجدول رقم 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Carré moyen F Sig. 

Régression 12,730 1 12,730 26,510 ,000b 

de Student 54,264 113 ,480   

Total 66,995 114    

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
 يوضح المعامالت :54الجدول رقم 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
B 

Erreur 
standard Bêta 

(Constante) 1,826 ,294  6,222 ,000 

الداخلية البيئة تحليل -2البعد  ,409 ,079 ,436 5,149 ,000 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

الداخلية  البيئة حتليل -5يوضح ملخ  النموذج للعالقة بني البعدالسابق الذي  اجلدول منيظهر لنا 
ارتباط موجب بني البعد يدل عل  وجود والذي  2.008 قد بلغت R أن قيمة العاملني،  أداء التابع ودلتغري
الداخلية قد  البيئة حتليل -5شلا يعين أن البعد 2.912بلغ  R-deuxمعامل التحديد حيث سجلنا  ،وادلتغري
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 anovaلنا من اجلدول السابق لنتائج حتليل ويظهر ، من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني % 91.2فسر 
يساوي  Sigعند مستوى معنوية  إحصائياوىي دالة  58.292قد بلغت  Fأن قيمة  الختبار معنوية االضلدار 

اليت تن  عل   H1 البديلة ونقبل الفرضية H0 العدم فرضية وبالتايل نرفض 2.22وىي أقل من  2.222
 .بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملني أداء حتسني عل  الداخلية البيئة لتحليل إحصائية داللة ذو أثر وجود

، ومن  Y = b+ (a)X  عل  الشكل التايلتكتب اليت معادلة منوذج االضلدار البسيط ديكننا من خالل 
وعليو ديكننا صياغة  2.021تساوي   aوقيمة  9.858 يساوي Bخالل جدول ادلعامالت السابق نالحظ أن 

 كالتايل:  االضلدار معادلة
 الداخلية( البيئة تحليل ) 0.409 + 1.826 أداء العاملين = 

 6 الفرعية الفرضية صحة اختبارسادسا: 

 امعةجب العاملني أداء حتسني عل  البيئي لتحليلل إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال: H0 فرضية العدم -
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة  

 امعةجب العاملني أداء حتسني عل  البيئي لتحليلل إحصائية داللة ذو أثر يوجد :H1 الفرضية البديلة -
 2.22زلمد بوضياف بادلسيلة عند مستوى الداللة  

 المتغير التابعو  المحور الثانييوضح ملخص النموذج للعالقة بين  :55رقم  الجدول
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,402a ,162 ,154 ,70503 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
 

  الختبار معنوية االنحدار  anovaيوضح نتائج تحليل  :56الجدول رقم 
ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Régression 10,826 1 10,826 21,780 ,000b 

de Student 56,169 113 ,497   

Total 66,995 114    

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
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 يوضح المعامالت  :57الجدول رقم

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
B 

Erreur 
standard Bêta 

(Constante) 1,669 ,356  4,693 ,000 

 000, 4,667 402, 097, 452, المحور الثاني: التحليل البيئي  

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب  المصدر:

 البيئي ودلتغري التحليل: الثاين السابق الذي يوضح ملخ  النموذج للعالقة بني احملور اجلدولعن طريق 
ارتباط موجب بني احملور يدل عل  وجود والذي  2.025 قد بلغت R العاملني، يتبني لنا أن قيمة  أداء التابع
البيئي قد فسر  التحليل: الثاين شلا يعين أن احملور 2.985بلغ  R-deuxمعامل التحديد حيث سجلنا  ،وادلتغري
الختبار  anovaلنا من اجلدول السابق لنتائج حتليل ويظهر ، من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني % 98.5

 2.222يساوي  Sigعند مستوى معنوية  إحصائياوىي دالة  59.282بلغت  قد Fأن قيمة  معنوية االضلدار 
 ذو أثر اليت تن  عل  وجود H1 البديلة ونقبل الفرضية H0 العدم فرضية وبالتايل نرفض 2.22وىي أقل من 

 .بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملني أداء حتسني عل  البيئي للتحليل إحصائية داللة
، ومن  Y = b+ (a)X  :الشكل التايل تو عل معادلالذي تكتب منوذج االضلدار البسيط من خالل 

وعليو ديكننا صياغة  2.025تساوي   aوقيمة  9.881 يساوي Bخالل جدول ادلعامالت السابق نالحظ أن 
  كالتايل:  االضلدار معادلة

 البيئي( التحليل )  0.452+ 1.669أداء العاملين = 
 7 الفرعية الفرضية صحة اختبارسابعا: 

أداء العاملني  للتخطيط االسرتاتيجي عل  حتسنيإحصائية  داللة ذو أثر يوجد ال: H0 فرضية العدم -
 2.22  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة

أداء العاملني  للتخطيط االسرتاتيجي عل  حتسنيإحصائية  داللة ذو أثر يوجد :H1 الفرضية البديلة -
 2.22  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة
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 المتغير التابع و المحور الثالثيوضح ملخص النموذج للعالقة بين :58رقم  الجدول

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,575a ,330 ,324 ,63023 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتماد: من إعداد الطالب المصدر
 

  الختبار معنوية االنحدار  anovaيوضح نتائج تحليل  :59الجدول رقم 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Carré moyen F Sig. 

Régression 22,113 1 22,113 55,674 ,000b 

de Student 44,882 113 ,397   

Total 66,995 114    

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
 

 يوضح المعامالت :60الجدول رقم
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

T Sig. 
B 

Erreur 
standard 

Bêta 

(Constante) 1,416 ,259  5,459 ,000 

 االستراتيجي التخطيط: الثالث المحور
(المدى طويل منظور)  ,516 ,069 ,575 7,461 ,000 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

 التخطيط: الثالث السابق الذي يوضح ملخ  النموذج للعالقة بني احملور اجلدول منلقد الحظنا 
يدل عل  والذي  2.222 قد بلغت R العاملني، أن قيمة  أداء التابع ودلتغري (ادلدى طويل منظور) االسرتاتيجي

شلا يعين أن  2.002بلغ  R-deuxمعامل التحديد حيث سجلنا  ،ارتباط موجب بني احملور وادلتغريوجود 
من النسبة يف ادلتغري التابع أداء  % 98.5قد فسر  (ادلدى طويل منظور) االسرتاتيجي التخطيط: الثالث احملور
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قد بلغت  Fأن قيمة  الختبار معنوية االضلدار  anovaلنا من اجلدول السابق لنتائج حتليل ويظهر ، العاملني
 وبالتايل نرفض 2.22وىي أقل من  2.222يساوي  Sigعند مستوى معنوية  إحصائياوىي دالة  22.820

 االسرتاتيجي للتخطيط إحصائية داللة ذو أثر اليت تن  عل  وجود H1 البديلة ونقبل الفرضية H0 العدم فرضية
 .بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملني أداء حتسني عل 

، ومن 2.298تساوي   aوقيمة  91098 يساوي Bمن خالل جدول ادلعامالت السابق نالحظ أن 
 ، ديكننا صياغة معادلة Y = b+ (a)X  :عل  الشكل التايلتكتب اليت معادلة منوذج االضلدار البسيط خالل 
 كالتايل:  االضلدار

 المدى(( طويل منظور) االستراتيجي )التخطيط 0.516+  1,416 أداء العاملين = 
 8 الفرعية الفرضية صحة اختبارثامنا :

كمصدر للميزة التنافسية عل  ألمهية ادلوارد البشرية  إحصائية  داللة ذو أثر يوجد ال: H0 فرضية العدم -
 2.22  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعةأداء العاملني  حتسني

ألمهية ادلوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية عل  إحصائية  داللة ذو أثر يوجد :H1 الفرضية البديلة -
 2.22  الداللة مستوى عند بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعةأداء العاملني  حتسني

 المتغير التابع و المحور الرابع يوضح ملخص النموذج للعالقة بين:61رقم  الجدول
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,548a ,300 ,294 ,64408 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 
  الختبار معنوية االنحدار  anovaيوضح نتائج تحليل  :62الجدول رقم 

ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Régression 20,118 1 20,118 48,496 ,000b 

de Student 46,877 113 ,415   

Total 66,995 114    

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادإعداد الطالب  منالمصدر: 
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 يوضح المعامالت :63 الجدول رقم

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
B 

Erreur 
standard Bêta 

(Constante) 1,341 ,288  4,662 ,000 

 البشرية الموارد أىمية: الرابع المحور
التنافسية للميزة كمصدر  ,553 ,079 ,548 6,964 ,000 

 52اإلصدار SPSSبرنامج  ـرجاتسلعل   باالعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

 كمصدر البشرية ادلوارد أمهية: الرابع السابق الذي يوضح ملخ  النموذج للعالقة بني احملور اجلدول من
يدل عل  وجود والذي  2.222 قد بلغت R العاملني، يتبني لنا أن قيمة  أداء التابع وادلتغريالتنافسية  للميزة

 شلا يعين أن احملور 2.208بلغ  R-deuxمعامل التحديد حيث سجلنا  ،ارتباط موجب بني احملور وادلتغري
، من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني % 20.8التنافسية قد فسر  للميزة كمصدر البشرية ادلوارد أمهية: الرابع

 08.018قد بلغت  Fأن قيمة  الختبار معنوية االضلدار  anovaلنا من اجلدول السابق لنتائج حتليل ويظهر 
 العدم فرضية وبالتايل نرفض 2.22وىي أقل من  2.222يساوي  Sigعند مستوى معنوية  إحصائياوىي دالة 

H0 البديلة ونقبل الفرضية H1 كمصدر البشرية ادلوارد ألمهية إحصائية داللة ذو أثر اليت تن  عل  وجود 
 .بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملني أداء حتسني عل  التنافسية للميزة

 
، ومن خالل جدول  Y = b+ (a)X  تكتب معادلة منوذج االضلدار البسيط عل  الشكل التايل

 االضلدار وعليو ديكننا صياغة معادلة 2.220تساوي  aوقيمة  9.009 يساوي Bادلعامالت السابق نالحظ أن 
 كالتايل: 

 التنافسية( للميزة كمصدر البشرية الموارد أىمية) 0.553+  1.341 أداء العاملين = 
 : مناقشة نتائج اختبار صحة فرضيات الدراسةالثالث المطلب

 حيث باستخدام ما يناسبها من أساليب إحصائية، اهوحتليلادلستقاة من اإلستبانة، لبيانات ا حتصيل مت
واخلاصة بكل  ةستهدفعينة ادلالاجتاىات تفاصيل للوصول إىل  ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعياريةاستخدمنا 
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الرئيسة والفرعية، فاستخدمنا يف ذلك عدة أدوات  ختبار صحة الفرضياتالوبعد ذلك توجهنا  متغريات دراستنا،
، مث استخدمنا Khi-carréاختبار كي مربع    ، وكذلكللعينة الواحدة test Tاختبار احصائية، دتثلت يف 

-Rمعامل التحديد و  R ، ومن خاللو قيمة Simple Linear Regressionاالضلدار اخلطي البسيط  
deux قيمة وكذلك حتديد ستقل للمتغري التابع، ادلغري تللوصول لنسبة تفسري ادلF  من  ةحصائياالدالة للللوصول
، ويف ما يلي تفصيل لنتائج معادلة منوذج االضلدار البسيط لكتابة a))و ( b)، وحتديد Sigمستوى معنوية خالل 

 حتليل البيانات
 الدراسة ورامحالمتعلقة ب نتائجال: مناقشة األولالفرع 
 النتائج المتعلقة بالمحور األول: أوال: 

 األول البعد، حيث ضم ىذا احملور بعدين، التطابق والتكامل االسرتاتيجياحملور األول  لقد تناولنا يف
التطابق ، والبعد الثاين العليا اإلدارةالتطابق اخلارجي )التكامل العمودي( بني وظائف إدارة موارد البشرية و 

ول من احملور اليت خت  البعد األنتائج ال، حيث تبني لنا من لوظائف إدارة ادلوارد البشريةالداخلي)التكامل األفقي( 
قيمة سجلت ، و 0.82بلغ ادلتوسط احلسايب للبعد فقد اجتاىا مرتفعا يف إجابات أفراد العينة، أنو ىناك األول، 

يل يف اإلمجال إىل وديوجود تباين متوسط يف آراء األفراد،  إىلفهي بذلك تشري  ، 2.891 بـ االضلراف ادلعياري
أن آراء عينة  سجلناقد و  ،العليا اإلدارةادلوافقة عل  وجود التطابق اخلارجي بني وظائف إدارة موارد البشرية و 

قيمة االضلراف ادلعياري يظهر من خالل  امتوسط اذلا اجتاى  الثاين للمحور األول، بعدالالدراسة، اخلاصة بعبارات 
وجود تباين دييل إىل  إىلشري ، حيث ان ىذه النتائج ت 0.08بلغ الذي ادلتوسط احلسايب و  2.288بلغت  اليت

عل  وجود التطابق الداخلي  ةإىل ادلوافق دتيل إلجابات عينة الدراسة اعام اواجتاى االرتفاع يف آراء األفراد،
 .وارد البشرية)التكامل األفقي( لوظائف إدارة ادل

البعد األول التطابق اخلارجي )التكامل العمودي( بني فكانت نتيجة ، اختبار الفرضيات أما ما خي 
اليت تن   H1ل الفرضية البديلة و وقب H0رفض فرضية العدم  ، ىيالعليا اإلدارةوظائف إدارة موارد البشرية و 

حيث  ،عل  وجود أثر ذو داللة إحصائية للتكامل اخلارجي عل  أداء العاملني جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة
 وىي نسبة ضعيفة تدل عل  من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني، % 95.8فسر سجلنا أن ىذا البعد قد 

غري أن ىذا التأثري   ،أداء العاملني عل  العليا اإلدارةالبشرية و ني وظائف إدارة موارد بلتطابق اخلارجي لتأثري  وجود
فقد  البعد الثاين التطابق الداخلي)التكامل األفقي( لوظائف إدارة ادلوارد البشرية،فيما خي  و  ،ضعيف نسبيا

 للتكامل إحصائية داللة ذو أثر اليت تن  عل  وجود H1 البديلة الفرضية ناوقبل H0 العدم فرضية نارفض
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، أن وتبني لنا من نتائج التحليل االحصائي، بادلسيلة بوضياف زلمد جبامعة العاملني أداء حتسني عل  الداخلي
وىي نسبة متوسطة تدل  % من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني، 91.2فسر  البعد الثاين للمحور األول قد

  .أداء العاملني يؤثر يف البشريةالتطابق الداخلي لوظائف إدارة ادلوارد أن عل  
تباينا دييل إىل ادلتوسط يف آراء أفراد ، فقد سجلنا محور األول التطابق والتكامل االسرتاتيجيبالنسبة للأما 

بـ  تضلراف معياري قدر ، وقيمة اال0.80ت بـ ر دلتوسط احلسايب قدبتسجيل قيمة اعينة الدراسة، وذلك 
يف  أنو ىناك تطابق وتكامل اسرتاتيجيعل   ةوافققد مال للمعينة الن االجتاه العام ألفراد فإ، وعليو 2.809

اليت تن  عل   H1ل الفرضية البديلة و وقب H0رفض فرضية العدم حيث مت ، جامعة زلمد بوضياف بادلسيلة
، وجود أثر ذو داللة إحصائية للتطابق االسرتاتيجي عل  حتسني أداء العاملني جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة

التطابق والتكامل  ادلتمثل يف يعين أن احملور األولالذي  ،2.918بلغ  R-deuxسجلنا معامل التحديد و 
ادلتوسطة تستدعي النظر ، وىذه النسبة ابع أداء العاملني% من النسبة يف ادلتغري الت 91.8االسرتاتيجي قد فسر 
 .السابقني األول والثاين البعدينحتسني من خالل  وذلكىذا احملور،  والعمل عل  حتسني

 ثاني: النتائج المتعلقة بالمحور الثانيا
حتليل البيئة ، والبعد الثاين حتليل البيئة اخلارجية األولكال من البعدين ،  الثاين التحليل البيئييضم احملور 

اخلاصة بعبارات البعد  ،آراء عينة الدراسةمتوسط يف وجود تباين  ،من النتائج السابقةسجلنا حيث  ،الداخلية
بلغ يف حني ، 2.808قيمة االضلراف ادلعياري قد بلغت  فكانتاألول من احملور الثاين: حتليل البيئة اخلارجية، 

وقد  ،البعدىذا موافقة األفراد عل  عبارات إىل وىذه القيم تشري يف اإلمجال  ،0.89 بعدادلتوسط احلسايب لل
 ذلاأن  ،البعد الثاين من احملور الثاين: حتليل البيئة الداخلية اخلاصة بعبارات ،آراء عينة الدراسةجلنا أيضا أن س

، 0.82 قد بلغ بعداحلسايب للادلتوسط و ، 2.898حيث أن قيمة االضلراف ادلعياري قد بلغت  اتوسطم ااجتاى
البعد األول نتائج اختبار الفرضيات اخلاصة ب قد جاءتو  البعد،ىذا موافقة األفراد عل  عبارات إىل  يشريوىذا 

اليت تن  عل  وجود أثر ذو داللة  H1ل الفرضية البديلة و وقب H0رفض فرضية العدم ب، حتليل البيئة اخلارجية
حتليل أن سجلنا  حيث ،لني جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلةاخلارجية عل  حتسني أداء العامإحصائية لتحليل البيئة 
تدل عل   جدا ، وىي نسبة ضعيفة% من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني 21.89البيئة اخلارجية قد فسر 

حتليل البيئة أما يف ما خي  البعد الثاين وادلتمثل يف  ،أداء العاملني عل  تحليل البيئة اخلارجيةل ضعيف تأثري
اليت تن  عل  وجود أثر ذو داللة  H1وقبول الفرضية البديلة  H0رفض فرضية العدم فقد مت  الداخلية،

حتليل البيئة ، حيث فسر إحصائية لتحليل البيئة الداخلية عل  حتسني أداء العاملني جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة
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التأثري ادلتوسط ، وىي نسبة دتيل إىل ادلتوسط، وتظهر % من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني 91.2الداخلية 
يف  ،ويربز فرق التأثري بني البعدين، أداء العاملني جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلةعل   حتليل البيئة الداخليةلبعد 

خاصة من ناحية احلصول عل  البيانات الدقيقة تحليل اخلارجي، التحليل الداخلي مقارنة بالسهولة القيام ب
    .والشاملة يف الوقت ادلناسب

ىناك تباينا دييل إىل ادلتوسط يف آراء أفراد عينة الدراسة، فقد تبني لنا أنو ، ثاين ككلاحملور الأما فيما خي  
بادلوافقة   اعام ااجتاى تظهر، واليت 0.82احلسايب بلغت  ادلتوسط وقيمة، 2.889وذلك باضلراف معياري يقدر بـ 
وبناء عل  النتائج ، لدى أفراد عينة الدراسة يف جامعة زلمد بوضياف بادلسيلة عل  عبارات التحليل البيئي

تن  عل  وجود أثر ذو داللة إحصائية اليت  H1ل الفرضية البديلة و وقب H0رفض فرضية العدم مت السابقة، 
 ،2.985 سجلنا معامل التحديدحيث ، البيئي عل  حتسني أداء العاملني جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلةللتحليل 
، % من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني 98.5قد فسر  التحليل البيئي ادلتمثل يفالثاين احملور يعين أن الذي 
ال يركزون بشكل كبري  جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة وتظهر أن العاملني، دتيل إىل الضعف نسبة متوسطة يوى

 فقط. % 21.89 الذي جاء بنسبة تفسري ضعيفة بلغت  حتليل البيئة اخلارجيةعل  التحليل البيئي، خاصة 
 ثالث: النتائج المتعلقة بالمحور الثالثا

ىناك تباينا دييل إىل أنو  ، احملور الثالث التخطيط االسرتاتيجي )منظور طويل ادلدى(خي   تبني لنا يف ما
ادلتوسط احلسايب  وقيمة، 2.820قدر بـ تضلراف معياري فقد سجلت قيمة االيف آراء أفراد عينة الدراسة،  ادلرتفع
لدى  التخطيط االسرتاتيجي )منظور طويل ادلدى(عل  عبارات بادلوافقة  اعام ااجتاى تظهر، واليت 0.82بلغت 

 .أفراد عينة الدراسة يف جامعة زلمد بوضياف بادلسيلة
ل الفرضية و وقب H0رفض فرضية العدم ، مت حتليل فرضيات الدراسة اخلاصة هبذ احملور بناء عل  نتائج

تن  عل  وجود أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط االسرتاتيجي عل  حتسني أداء العاملني جبامعة اليت  H1البديلة 
احملور الثالث عين أن واليت ت ،2.002 بلغ  R-deuxمعامل التحديد سجلنا ، حيث اف بادلسيلةزلمد بوضي
% من النسبة يف ادلتغري التابع أداء  00.2قد فسر  التخطيط االسرتاتيجي )منظور طويل ادلدى(ادلتمثل يف 
التخطيط االسرتاتيجي )منظور طويل أن  بنيوت بالنظر لنتيجة باقي احملاور،  حسنةمعتربة و ، وىي نسبة العاملني
زياراتنا ادلتكررة للجامعة زلل يف  اضحاو كان ، والذي  جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة العاملني يؤثر يف أداء ادلدى(

 الدراسة ، حيث دلسنا تبين أغلب أفراد عينة5255 -5292الدراسة، وأيضا من خالل ادلخطط االسرتاتيجي 
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يف ادلوارد البشرية  ، يف مجيع نواحيو السيما منهاجاء بو مشروع ادلخطط االسرتاتيجيللمنظور طويل ادلدى الذي 
    بتحسني أداء العاملني يف اجلامعة. الذي خيت و 

 رابعا: النتائج المتعلقة بالمحور البعار 

قيمة سجلنا  ،احملور الرابع أمهية ادلوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسيةيل السابق اخلاص بلالتحمن 
وسجلنا وجود تباين متوسط يف إجابات أفراد العينة،  إىلوىو ما يشري  ،2.221االضلراف ادلعياري قد بلغت 

كان فراد عينة الدراسة  إىل أن االجتاه العام أل، واليت تشري بدورىا  0.20 تبلغاليت  ادلتوسط احلسايب أيضا قيمة
 .ادلوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية أمهيةبعل  عبارات احملور اخلاص  بادلوافقةاإلجابة 
ل و وقب H0رفض فرضية العدم مت فقد احملور،  انتائج حتليل فرضيات الدراسة اخلاصة هبذأما ما خي   

تن  عل  وجود أثر ذو داللة إحصائية ألمهية ادلوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية اليت  H1الفرضية البديلة 
   بلغ  R-deuxسجلنا معامل التحديد ، حيث بادلسيلة العاملني جبامعة زلمد بوضيافعل  حتسني أداء 

%  22.2قد فسر ، أمهية ادلوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية ادلتمثل يف حملور الرابعاعين أن واليت ت ،2.222
وتؤكد اقي احملاور، اخلاصة بب بالنسمجيع واليت فاقت ، وىي نسبة جيدة من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني

بشكل   جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة يؤثر يف أداء العاملني أمهية ادلوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسيةأن عل  
لية مجع البيانات، فاجلامعة عمسري وىو االمر الذي دلسناه من اجلوالت االستطالعية اليت كانت قبل وأثناء ، كبري

تنظر للمورد البشري كمصدر للميزة التنافسية، وينعكس ذلك وخاصة السيد مدير اجلامعة، ؤوليها من خالل مس
حاضنة االعمال اليت من  ال احلصر، ثالعل  سبيل ادلو  ،يف مجيع ىياكل اجلامعةمن خالل ادلمارسات اليومية 

وفري الظروف ادلالئمة واحملفزة لألداء ت ، اضافة إىل العمل عل داع واالبتكار وبراءات االخرتاعأولوياهتا تشجيع االب
عل  الفرد  رضيات الرقمية اليت اختصرت الوقت واجلهدأفراد اجلامعة، ومن مجلة ىذه التسهيالت صلد األجلميع 
 .مردودية عاليةالرض  الوظيفي و  ...(، ليحققمنصة الشكاوي، منصة ادلراسالت الداخلية)العامل 

 تأثيره على المتغير التابعتغير المستقل و بالممناقشة النتائج المتعلقة  الثاني:الفرع 

 حيث ،األربعة سالفة الذكرور ااحمل والذي ضم، ادلتغري ادلستقل اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشريةتناولنا 
ن لو اجتاىا متوسطا يف إجابات أفراد العينة، وذلك من خالل تسجيلو ، أادلتغريذا ن النتائج ادلتعلقة هبمظهر لدينا 

، وأيضا إىل وجود تباين متوسط يف آراء عينة الدراسة حيث بلغت قيمة االضلراف 0.82دلتوسط حسايب بلغ 
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ات ادلتغري ن االجتاه العام ألفراد عينة الدراسة كان اإلجابة بادلوافقة عل  عبار عليو فإ، و 2.822فيو قيمة ادلعياري 
أنو  الواحدة للعينة test T نتائج اختباروقد ظهر لدينا من خالل ، اخلاص باإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية

ىناك شلارسة لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة، وىو ما يؤكد النتائج اليت ظهرت 
 .لعينةيف اختبارات اجتاىات ا سابقا لنا

باجتاه متوسط ودييل  0.02القيمة االمجالية للمتوسط احلسايب   ، فقد جاءتادلتغري التابع أداء العاملنيأما 
حياد أفراد عينة الدراسة جتاه اإلجابة عل  عبارات احملور اخلاص بادلتغري التابع يف اإلمجال إىل  للحياد، وىذا يشري

أنو ىناك حتسني ألداء العاملني  Khi-carré حيث تبني لنا من خالل نتائج اختبار وادلتعلق بأداء العاملني،
السابقة  ختباراتالجبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة، وىو ما جيعلنا نتأكد أكثر من النتائج  ادلتوصل إليها يف ا

 .اجتاىات العينةاخلاصة ب
ادلتغري ادلستقل اإلدارة االسرتاتيجية نتيجة  أن تبني لناة الرئيسية الثالثة، اختبار صحة الفرضيومن خالل  

تن  عل  وجود أثر ذو داللة اليت  H1ل الفرضية البديلة و وقب H0رفض فرضية العدم ، ىي للموارد البشرية
حيث ، لني جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلةإحصائية لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية عل  حتسني أداء العام

اإلدارة االسرتاتيجية شلا يعين أن ادلتغري ادلستقل  2.089بلغ  R-deuxسجلنا من اجلدول معامل التحديد 
تدل عل  وجود  جيدةوىي نسبة  % من النسبة يف ادلتغري التابع أداء العاملني، 08.9فسر قد  للموارد البشرية

جامعة زلمد بوضياف مر الذي يثبت لنا أن وىو األ ،العاملنيأداء  عل لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية تأثري 
إلدارة االسرتاتيجية ديارسون ا ()ادلوظفني االداريني واالساتذة مبهام اداريةأفراد عينة الدراسة من خالل  بادلسيلة،

 جامعات الوطن.كسبت اجلامعة الريادة من بني ىذه ادلمارسة أ، أداء العاملنيوينعكس ذلك عل   للموارد البشرية
 

 خالصة الفصل: 
، جامعة زلمد بوضياف بوالية ادلسيلة اليت خصتلقد مت يف ىذا الفصل تناول اجلانب التطبيقي للدراسة، 

التعريف مبؤسسات التعليم ، فتناولنا بذلك ادلالمح العامة لقطاع التعليم العايلابراز حيث تطرقنا يف بدايتو إىل 
بعضا من مظاىر وقد تناولنا بعد ذلك ، اجلزائر يف العايل التعليم التطور التارخيي دلؤسسات، وكذلك العايل ونشأهتا

احلوكمة واجلودة و  األىداف االسرتاتيجية، من خالل تنمية وتطوير ادلوارد البشرية يف مؤسسات التعليم العايل
ها، إضافة إىل كلا يهبا وهب التعريفمن خالل  جلامعة زلمد بوضياف بوالية ادلسيلةتناولنا تقدديا شامال ، مث الشاملة

بعض أوجو دتيز جامعة زلمد بوضياف عن غريىا من اجلامعات ا، وتطرقنا أيضا إىل اذليئات وادلخابر التابعة ذل
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 هاسلطط اختيارىا للدراسة ادليدانية، خصوصا دتيزىا من خاللوالذي أثار انتباىنا وحفزنا عل   اجلزائرية
وكذلك البوابات  ،هبدف الوصول إىل صفر ورقة الواسعة الرقمنة ، وعمليات5255 -5292االسرتاتيجي 
عمال حاضنة األدتيزىا من خالل إضافة إىل  االلكرتونية اليت سامهت يف اصلاز األعمال بسهولة وسرعة،وادلنصات 

  .وطنيا هتاريادو  هاتصنيف، و وبراءات االخرتاع
، حيث وصفنا واإلجراءات ادلنهجية واألدوات ادلستخدمة يف الدراسةالطريقة ناولنا يف ىذا الفصل أيضا ت

 عينةالوضبط حتديد ، وكذلك تصميم وبناء منوذج الدراسة وحتديد زلاوره وأبعادهادلراحل اليت قطعناىا للوصول إىل 
مشلت واليت  نتائج ادلعاجلة اإلحصائيةلعرض ، وجاء يف آخر ىذا الفصل، الدراسةيف  األدوات ادلستخدمةو 
، حيث الحظنا أن عينة الدراسةادلنتمون إىل اليت مالت إليها إجابات األفراد  االجتاىاتو  صائ  الشخصيةاخل

اختبار صحة خري تطرقنا إىل ، ويف األاباهتا إىل ادلوافقةمالت يف إجأغلب العبارات اليت ضمتها استمارة االستبانة 
أو  مبحاور الدراسة، سواءا ادلتعلقة اختبار صحة فرضيات الدراسةمناقشة نتائج و  والفرعية، الفرضيات الرئيسية

 .بادلتغري ادلستقل وتأثريه عل  ادلتغري التابعادلتعلقة 
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التوجو حنو االدارة االسرتاتيجية للموارد  Bعنوانكان حتت  البحث والذي من خالل دراستنا دلوضوع 
تطرقنا فيو ، ادلسيلةدراسة حالة جامعة ، البشرية لتحسني مستوى أداء العاملني يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية

، االدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية، ادلتيير ادلستقل وادلتمثل يف رطر ادلااىيمة والنررية للال متييري الرراسةلأل
منها  نااستخالصللرراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع، و  نابعر سردو  ،أداء العاملنيوادلتيير التابع وادلتمثل يف 

ادلستهرفة واليت تنتمي إىل  العينةأفراد وزعت على ببناء استمارة استبانة يف الرراسة، قمنا  ادلعتمرملونات النموذج 
ختبار الارضيات ومن ال ، حيث مجعنا من خالذلا البيانات الالزمةزلل الرراسة جامعة زلمر بوضياف بوالية ادلسيلة

توصيات، الو  نتائجال رلموعة من خلصت الرراسة إىلوقر ة، مث اإلجابة على إشلالية الرراسة وتسـاؤالهتا الارعي
ومن خالل ما تناولناه يف اإلرطار النرري وكذا  ،بحثلل ةلتلون آفاقا مستقبلية تلمل ادلقرتحاتبعض ب متبوعة

 Bنوردىا على النحو التايلالتطبيقي للرراسة، توصلنا إىل رلموعة من النتائج 
 

  الدراسة نتائج -أوال

 :ةالنظرينتائج ال -أ

  إلدارة االسرتاتيجية للموارد البشريةاتتجو حنو جامعة زلمر بوضياف بوالية ادلسيلة أن ظهر لنا 
اليت جاء فيها أن اجلامعة دتارس ، وذلك ما استخلصناه من الرراسة ادليرانيةلتحسني مستوى أداء العاملني فيها، 

متوسط ، فنجره متااوت بشللاهوم ذلذا ادل هاقبيتطالحرنا ىذا ادلاهوم من خالل مجيع زلاوره وأبعاده، إال أننا 
مبنرور رطويل  هاوعمل التخطيط االسرتاتيجيأكثر على  ، حيث الحرنا تركيزىايف زلاور وضعيف يف زلاور أخرى

 .كمصرر رئيسي للميزة التنافسية أمهية ادلوارد البشرية وعي أفرادىا بل ىاتعزيز ، إضافة إىل ادلرى
  ومرى االسرتاتيجية العامةب تهاعالقو اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشريةالوقوف على أمهية ،

 .دلؤسسةمسامهتها يف حتسني أداء العاملني يف ا
 ماهوم اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية  األبعاد اليت يقوم عليها توصلت الرراسة إىل توضيح
Bلعمودي( والراخلي )األفقي(، والتحليل البيئي ببعريو الراخلي التطابق االسرتاتيجي ببعريو اخلارجي)ا ادلمثلة يف

واخلارجي، أمهية ادلوارد البشرية كمصرر رئيسي للميزة التنافسية، إضافة إىل التخطيط االسرتاتيجي والعمل مبنرور 
 ظهار الارق بينها وبني وظائف ادلوارد البشرية.إو  ،رطويل ادلرى
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  البحث بشلل كاف، السيما مل يأخذ حرو من  للموارد البشريةماهوم اإلدارة االسرتاتيجية أن
Bببعريو التحليل البيئي ، و لراخلي )األفقي(وا اخلارجي)العمودي(ببعريو  التطابق االسرتاتيجي بأبعاده ادلمثلة يف
يجي والعمل التخطيط االسرتات، إضافة إىل أمهية ادلوارد البشرية كمصرر رئيسي للميزة التنافسية، الراخلي واخلارجي
 .مبنرور رطويل ادلرى

 عينة  أفرادوجهات نرر  إليو مالت ذياالجتاه العام النتائج حتليل البيانات أن  كشات لنا
، والذي ، كانت دتيل إىل ادلوافقةمن خالل كل منB ادلتيير ادلستقل، ادلتيير التابع، وزلاور وأبعاد الرراسة ،الرراسة
امعة زلمر من رطرف األفراد العاملني جب إلدارة االسرتاتيجية للموارد البشريةلأوليا بوجود ممارسة  انطباعاأعطانا 

 .بوضياف بوالية ادلسيلة
  ماهوم اإلدارة االسرتاتيجية عرم وضوح أن ، البحوث ادليرانية السابقةو لرراسات اكشات لنا

  وادلضي هبا قرما.حرمهم من تطوير مؤسساهتم  قرمن أصحاب القرار،  لرى كثيرللموارد البشرية 
  ادلؤسسات اجلزائرية  تسير على ضوئو إلدارة االسرتاتيجية للموارد البشريةل منوذج متلاملغياب

ملانية إعرم فضال عن  ،مع البيئة اجلزائرية تنسجمال قردية  يف ظل وجود مناذجوذلك السيما منها اجلامعات، 
  العايل.تطبيقها يف قطاع التعليم 

 لإلدارة االسرتاتيجية جامعة زلمر بوضياف بوالية ادلسيلة تطبيق أن  أسارت نتائج الرراسة
ىذه نقل اهوم، و ىذا ادلتطبق واليت التنقيب عن ادلؤسسات الرائرة ولو بشلل متوسط، حيتم علينا  للموارد البشرية

 .، ليستاير منها أكرب عرد من ادلؤسساتالناجحة تجاربال
   

 التطبيقيةالنتائج : ب
 

 :الشخصية لعينة الدراسة خصائصالمتعلقة بالنتائج ال -1
  فقر فاقت نسبتهم ائة الذكوركانت ل  اجلنسخاصية سجلنا أن أكرب عينة من حيث ،?> %. 

عرد بمقارنة  جامعة زلمر بوضياف بوالية ادلسيلةة يف ىذه العينة بالنرر إىل عرد الذكور يف منطقيىي نسبة و 
 اإلناث.
 نسبة نياإلداري بليت فئة حيث ،حسب رطبيعة العملأفراد العينة نتائج  تقاربت النسبتان يف 
 .% ;A,9=ذة مبهام إدارية نسبة تسا، يف حني بليت فئة األ% ?@,8>
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 متااوتة، حيث سجلنا أكرب نسبتني  أفراد العينة حسب ادلنصب اإلداريجاءت النتائج اخلاصة ب
، %=<,=;نسبة قررىا ب رئيس مصلحةفئة تلتها و  ،%9<,:>بليت بنسبة  نائب رئيس قسمو رئيس قسم لائة 

 ن عردمها يف اجلامعة أكرب من الائات األخرى. اومها فئت
  رراسات األفراد أصحاب الأن  ،ادلؤىل العلمياليت ختص التصنيف حسب  ظهر لنا من النتائج

 .% 8?,@:بنسبة  اسرتوتلتها فئة محلة شهادة ادل ،% 62 ت نسبتهمقر فاق علياال
   إىل  <من كانوا من فئة أكرب عرد من األفراد العاملني يف اجلامعة والذين مشلتهم عينة الرراسة

  .  % 8,88<حيث بليت نسبتهم  سنوات =9
 

 :آراء عينة الدراسة باتجاهاتمتعلقة النتائج ال -2
 إدارة موارد البشرية  وظائف عر التطابق اخلارجي )التلامل العمودي( بنيب  عبارات بالنسبة ل

قر بليت  االحنراف ادلعياريا مرتاعا يف إجابات أفراد العينة، حيث أن قيمة اجتاى، الحرنا دارة العلياواإل
8.>9A والذي دييل يف اإلمجال إىل 8@.;للبعر  ادلتوسط احلسايبىل وجود تباين متوسط، وبلغ إ، مشيرة ،

 .ف إدارة موارد البشرية واالدارة العلياالتطابق اخلارجي بني وظائ ادلوافقة على وجود
  لو التطابق الراخلي )التلامل األفقي( لوظائف إدارة ادلوارد البشرية، ب عر عبارات تبني لنا أن

يف  دييل إىل االرتااعىل وجود تباين إمشيرة  ،@<?.8، حيث أن قيمة االحنراف ادلعياري قر بليت توسطاجتاه م
وىذا يرهر أن االجتاه العام إلجابات عينة الرراسة كان  <>.; ب عرادلتوسط احلسايب للبلغ قر آراء األفراد، و 

 .التطابق الراخلي )التلامل األفقي( لوظائف إدارة ادلوارد البشريةموافقا على وجود 
 زلور التطابق عبارات باين دييل إىل ادلتوسط يف آراء أفراد عينة الرراسة، فيما خيص سجلنا وجود ت

 ;<.;، وبقيمة للمتوسط احلسايب قر بليت 9;<.8مل االسرتاتيجي، وذلك باحنراف معياري قرر بـ والتلا
 وجودعلى إىل ادلوافقة  دييلباجتاه متوسط دييل إىل ادلوافق، وعليو ديلننا القول أن االجتاه العام ألفراد عينة الرراسة 

 .تطابق وتلامل اسرتاتيجي
 يف إجابات أفراد العينة،  امتوسط الو اجتاىأن حتليل البيئة اخلارجية، ب عر  عبارات ظهر لنا من

والذي يشير  9<.; ب عر، يف حني بلغ ادلتوسط احلسايب لل@;<.8حيث أن قيمة االحنراف ادلعياري قر بليت 
 .وافقةادلمجال إىل يف اإل
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 حيث أن قيمة االحنراف اتوسطم ااجتاى ،حتليل البيئة الراخليةب عر عبارات يتبني من النتائج أن ل ،
يف حني ، العينة أفراد إجابات يفمتوسط دييل إىل االرتااع ىل وجود تباين إ، وىو يشير <9@.8ادلعياري قر بليت 

 .ب عرموافقة األفراد على عبارات اليف اإلمجال إىل  يشيروالذي  8<.; ب عربلغ ادلتوسط احلسايب لل
  من خالل ، وذلك بيئي لرى أفراد عينة الرراسةالتحليل العبارات ىناك اجتاه عام بادلوافقة على
، واليت تشير إىل 8<.;، يف حني أن قيمة ادلتوسط احلسايب قر بليت 9@<.8احنراف معياري يقرر بـ تسجيل 

 . اجتاه متوسط دييل إىل ادلوافق
  أفراد التخطيط االسرتاتيجي )منرور رطويل ادلرى( لرى عبارات ىناك اجتاه عام بادلوافقة على

عينة الرراسة يف جامعة زلمر بوضياف بادلسيلة، وذلك من خالل نتيجة ادلتوسط احلسايب للمحور الذي بليت 
 .=<.;قيمتو 

 اجتاه  لو كانفقر   زلور أمهية ادلوارد البشرية كمصرر للميزة التنافسية، عبارات ما خيص يف
، والذي >=.;ادلتوسط احلسايب للمحور ، يف حني بلغ A=?.8قيمة االحنراف ادلعياري ، حيث بليت متوسط

كان اإلجابة بادلوافقة على عبارات احملور اخلاص بأمهية   ،يشير يف اإلمجال إىل أن االجتاه العام ألفراد عينة الرراسة
 ادلوارد البشرية كمصرر للميزة التنافسية.

  اهباجتتيجية للموارد البشرية ادلتيير ادلستقل وادلتمثل اإلدارة االسرتاعبارات النتائج ادلتعلقة بجاءت 
، وأيضا قيمة االحنراف ادلعياري 8<.;متوسط حسايب بلغ  تسجيلبمتوسط يف إجابات أفراد العينة، وذلك 

، وىذا يشير يف اإلمجال إىل أن االجتاه كان اإلجابة بادلوافقة على عبارات ادلتيير اخلاص باإلدارة ?8<.8
 االسرتاتيجية للموارد البشرية.

 وىذا 8;.;بليت نا من النتائج أن أن القيمة االمجالية للمتوسط احلسايب للمتيير قر ظهر ل ،
حياد أفراد عينة الرراسة جتاه اإلجابة على عبارات احملور اخلاص إىل يل ديعام اجتاه  و ىناكإىل أنيف اإلمجال  يشير

  بادلتيير التابع وادلتعلق بأداء العاملني.
 

 :صحة الفرضيات الرئيسية متعلقة باختبارالنتائج ال -3
 األوىلالرئيسية  ةالارضيالنتيجة اخلاصة ب 

، وأن قيمة >:=.<9قر بليت  tقيمة أن األوىل، الرئيسية  ةصحة الارضيل نااختبار من خالل تبني لنا 
Sig  مما جيعلنا نرفض فرضية العرم  ، =8,8ذات داللة أقل من  8.888ادلعنوية قر بليتH0 ونقبل الارضية ،
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أنو ىناك ممارسة لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية جبامعة زلمر بوضياف يت تنص على ، والH1البريلة 
الرراسة خبصوص العبارات اليت وردت يف زلاور وأبعاد ادلتيير  عينةآراء  اجتاىات، وىي النتيجة اليت فسرت بادلسيلة

 .إلدارة االسرتاتيجية للموارد البشريةادلستقل ا
 الثانيةالرئيسية  ةالارضيالنتيجة اخلاصة ب 

قر بليت  Khi-carréأن قيمة  ، من خالل اختبارنا لصحة الارضية الرئيسية الثانيةالحرنا 
، مما جيعلنا نرفض فرضية العرم =8,8ذات داللة أقل من  ;8.88ادلعنوية قر بليت  Sig، وأن قيمة 88:.;=

H0 ونقبل الارضية البريلة ،H1 يعين أنو ىناك حتسني ألداء العاملني جبامعة زلمر بوضياف بادلسيلة، والذي. 
 الثالثةالرئيسية  ةالارضيالنتيجة اخلاصة ب 
مما يعين أن ادلتيير  9<;.8 تبلي R-deuxمعامل التحرير السابقة أن قيمة ج نتائاللنا  كشات

النسبة يف ادلتيير التابع أداء العاملني،  % من9.<;ادلستقلB اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية قر فسرت 
حصائيا إوىي دالة  A=8.;<قر بليت  Fالختبار معنوية االحنرار أن قيمة  anovaويرهر لنا من نتائج حتليل 

ونقبل الارضية  H0فرضية العرم  وبالتايل نرفض =8.8وىي أقل من  8.888يساوي  Sigعنر مستوى معنوية 
اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية على حتسني مستوى  H1البريلة 

 أداء العاملني جبامعة زلمر بوضياف بادلسيلة.
 :متعلقة باختبار صحة الفرضيات الفرعيةالنتائج ال -4
 رفض فرضية العرم ب من احملور األولنتيجة البعر األول  جاءتH0  وقبول الارضية البريلةH1 

اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية للتلامل اخلارجي على أداء العاملني جبامعة زلمر بوضياف بادلسيلة، 
قر فسر واالدارة العليا التطابق اخلارجي )التلامل العمودي( بني وظائف إدارة موارد البشرية حيث سجلنا أن 

  .التابع أداء العاملني% من النسبة يف ادلتيير  @.:9
  التلامل  لتطابق الراخليلوجود أثر ذو داللة إحصائية من احملور األول  البعر الثاينتبني لنا يف(

رفضنا وذلك بعر ، على حتسني أداء العاملني جبامعة زلمر بوضياف بادلسيلةاألفقي( لوظائف إدارة ادلوارد البشرية 
% من النسبة يف ادلتيير  ?.9A ما نسبتوالبعر  ىذافسر ، حيث H1الارضية البريلة  لو وقب H0ارضية العرم لل

 .التابع
 سجلنا رفض فرضية  فقرلتطابق والتلامل االسرتاتيجي، ادلتعلق باحملور األول يف ما خيص نتيجة ا

اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية للتطابق االسرتاتيجي على  ،H1وقبول الارضية البريلة  H0العرم 
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، الذي @8.9Aبلغ  R-deuxحتسني أداء العاملني جبامعة زلمر بوضياف بادلسيلة، وسجلنا معامل التحرير 
 % من النسبة يف ادلتيير التابع أداء العاملني، @.9Aاحملور قر فسر ىذا يعين أن 
 رفض فرضية العرم ، بالبعر األول حتليل البيئة اخلارجيةيات اخلاصة بجاءت نتائج اختبار الارض

H0 ل الارضية البريلة و وقبH1  اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية لتحليل البيئة اخلارجية على حتسني
 .% من النسبة يف ادلتيير التابع  8A.@9 ىذا البعر فسر، حيث أداء العاملني جبامعة زلمر بوضياف بادلسيلة

  يف ما خيص البعر الثاين وادلتمثل يف حتليل البيئة الراخلية، فقر مت رفض فرضية العرمH0  وقبول
اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية لتحليل البيئة الراخلية على حتسني أداء العاملني  H1الارضية البريلة 

 .% من النسبة يف ادلتيير التابع 9A.8البعر الثاين سيلة، حيث فسر جبامعة زلمر بوضياف بادل
 مت رفض فرضية العرم للمحور الثاين التحليل االحصائي ى نتائجبناء عل ،H0  وقبول الارضية

اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية للتحليل البيئي على حتسني أداء العاملني جبامعة زلمر  H1البريلة 
% من  :.<9يعين أن احملور قر فسر  وىذا، :<8.9ادلسيلة، حيث سجل معامل التحرير بلغ بوضياف ب

 .النسبة يف ادلتيير التابع
  حور التخطيط االسرتاتيجي )منرور رطويل حتليل فرضيات الرراسة اخلاصة مب نتائجظهر لنا يف
اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية  H1وقبول الارضية البريلة  H0رفض فرضية العرم ادلرى(، 

سجلنا معامل التحرير  فقرللتخطيط االسرتاتيجي على حتسني أداء العاملني جبامعة زلمر بوضياف بادلسيلة، 
R-deux   من النسبة يف ادلتيير التابع أداء  8.;;قر فسر  احملورىذا ، واليت تعين أن 8;;.8بلغ %

ادلخطط  ما جاء يفأيضا تعلس يف زياراتنا ادلتلررة للجامعة زلل الرراسة، و سناه تعلس ما دلالعاملني، وىي نسبة 
مجيع من خالل تبين منرور رطويل ادلرى إىل أفراد عينة الرراسة  الذي حياز، ::8: -?89:االسرتاتيجي 

 بتحسني أداء العاملني يف اجلامعة.   و دلوارد البشرية ادلتعلق باداري خاصة جوانب التسيير اإل
 رفض فرضية العرم عن  احملور الرابع اليت ختصارضيات الحتليل نتائج  أسارتH0  وقبول

اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية ألمهية ادلوارد البشرية كمصرر للميزة التنافسية  H1الارضية البريلة 
بلغ  R-deuxمعامل التحرير  ة زلمر بوضياف بادلسيلة، حيث سجلعلى حتسني أداء العاملني جبامع

نسبة ىذا احملور فاقت  حيث، % من النسبة يف ادلتيير التابع =.?=قر فسر  أن ىذا احملورعين يي ذ، وال=?=.8
أداء العاملني جبامعة يف حتسني تؤكر أمهية ادلوارد البشرية كمصرر للميزة التنافسية ل، األخرى مجيع نسب احملاور

وخاصة السير  اجلامعة ، فمسؤويلاالستطالعية ناجوالت وىو األمر الذي كان ظاىرا لنا يفزلمر بوضياف بادلسيلة، 
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على اليت انعلست و  ذلك من خالل ادلمارسات اليوميةللمورد البشري كمصرر للميزة التنافسية، و ينررون ، ريرادل
ادلالئم لألداء ادلناخ  وفيرعلى تفضال تشجيع االبراع واالبتلار وبراءات االخرتاع، من خالل عمال حاضنة األ

)منصة الشلاوي، منصة ادلراسالت  األرضيات الرقمية عن رطريقوالاعال بتسهيل ادلعامالت اإلدارية اجلير 
 .اليت اختصرت الوقت واجلهر على الارد العاملو  الراخلية...(

 

 مقترحاتثانيا: 
 Bالتاليةالتوصيات ديلن صياغة  اليت توصلنا إليها  من خالل النتائج

 اإلدارة ممارسات  التوجو حنوالزيادة يف على  جامعة زلمر بوضياف بادلسيلة حث أصحاب القرار يف
التحليل فقي والعمودي، و األ التطابق والتلامل االسرتاتيجيبأكثر  االىتماممن خالل  االسرتاتيجية للموارد البشرية

، ادلوارد البشرية كمصرر للميزة التنافسيةباالىتمام  باعتبارىا نقاط ضعف، وتعزيز الراخلي واخلارجي البيئي
 .قوةباعتبارىا نقاط  التخطيط االسرتاتيجي )منرور رطويل ادلرى(و 

  ادلؤسسات السيما يف  ممارسات اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشريةتطبيق ل مجيع ادلسيرين دعوةضرورة
 .إىل أفضل النتائج بو والوصولالبشري للمورد العايل  داءاأل ، لتحقيقامعاتمنها اجل
 اإلدارة االسرتاتيجية مارسات بأساليب التطبيق الصحيح دلاليت هتتم  ضرورة تاعيل الرورات التلوينية

ديارسون  الذين خصوصا األساتذة ،ادلناصب العلياو سؤوليات ادلأصحاب ألفراد ا ميعجل، وذلك للموارد البشرية
 التقنية.العلمية إدارية من اللليات  مهام

  مهية الالزمة عنر صياغة اخلطط واالسرتاتيجيات األ إلدارة االسرتاتيجية للموارد البشريةاضرورة منح
 .ادلتعلقة بادلورد البشريللمؤسسة، وكذا السياسات العامة 

 وذلك يف ظل تشابو  ،خاص باجلامعة اجلزائريةإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية تصميم منوذج لنوصي ب
ىياكلها التنريمية وتقارب البيئة اليت تنشط فيها، لتتجسر من خالل ىذا النموذج مبادئ احلوكمة واجلودة الشاملة 

 اليت ىي من أولويات الوزارة الوصية يف قطاع التعليم العايل.
  قطاع يف  البشريةاإلدارة االسرتاتيجية للموارد مبادئ شروط و رى تطبيق خاص مبورطين استحراث مؤشر

 أفضل النتائج.الوصول إىل و على أساسو تصنيف اجلامعات بيية حتقيق ادلنافسة بينها ، ليتم التعليم العايل
  وإجياد يف رلال تسيير ادلوارد البشرية  قطاع التعليم العايلاحلث على دفع عجلة التعاون بني مؤسسات

  .ة ئرراالو ة تميز ادلاجلامعات من ستاادة السبل لال
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 آفاق الدراسةثالثا: 
 

 Bفاق مستقبلية للرراسةآكدلقرتحات  بعض انوصي بأجل مواصلة البحث يف ىذا ادلوضوع  من
  من خالل  إلدارة االسرتاتيجية للموارد البشريةبرراسات تناقش متيير انوصيBالتطابق  أبعاده ادلمثلة يف

والتحليل البيئي ببعريو الراخلي واخلارجي، أمهية االسرتاتيجي ببعريو اخلارجي)العمودي( والراخلي )األفقي(، 
 .ادلوارد البشرية  كمصرر رئيسي للميزة التنافسية، إضافة إىل التخطيط االسرتاتيجي والعمل مبنرور رطويل ادلرى

 بادئ احلوكمة يف قطاع وعالقتها مب نوصي برراسات تناقش متيير اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية
 .يلالتعليم العا
  يف اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية وعالقتو باجلودة الشاملة حث الباحثني على تناول ماهوم

 .التعليم العايلمؤسسات 
 عقر مقارنات بني خاليا ضمان اجلودة يف ادلؤسسات،  اتوجيو الباحثني إىل القيام ببحوث يتم فيه

 لتطوير اجلامعة اجلزائرية وحتقيق ادلنافسة بينها. وأجنعها سبلالالستخالص أفضل 
  التعليم  قطاعيف  ةنالرقماإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية وعالقتو ب موضوعحث الباحثني على تناول
 العايل. 
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5117. 
 الصندوق يف للعاملني استطالعية دراسة التنظيمية ادلواطنة سلوك على البشري األداء إدارة أثر وآخرون، بلقاسم بالشيخ .3

 .اجلزائر ،15رقم 16 العدد االقتصادية، البشائر رللة النعامة، والية االجتماعية للتأمينات الوطين
 اجلزائر، ادلدية، ،15العدد والتنمية، االقتصاد رللة البنكي، التسويق بأنشطة وعالقتها ادلتوازن األداء بطاقة  اذلادي، براي .4

5114 . 
 دراسة - ادلؤسسي األداء على البشرية ادلوارد إلدارة االسرتاتيجية ادلمارسات أثر حازم، سعيدة ،حجلة عطايلية بوثينة .5

 ، 15 العدد 14 اجمللد األعمال وإدارة االقتصاد يف دراسات رللة عنابة، بوالية احلجار سيدار مؤسسة حالة،
 .5151اجلزائر،

 مناجم شركة مديرية حالة دراسة العاملني، أداء ربسني يف ودورىا اإلدارية االسرتاتيجية القدرات خلضر، بوخامت .6
 .5151 ،11 العدد 11 اجمللد اإلبداع، رللة تبسة، Somiphos الفوسفات

 تطبيقية دارسة البشري ادلال أرس لتنمية كمدخل البشرية للموارد االسرتاتيجية اإلدارة إلياس، العيداين كرمية، تيشوداد .7
  تيسمسيلت، ،3 العدد ،11 اجمللد تيسمسيلت، البشرية، والتنمية االقتصاد رللة ادلدية، أنتيبيوتيكا فرع صيدال جملمع

5151. 
 ادلؤسسة، رللة ،5115و 5114 الفرتة خالل اجلزائر يف العايل التعليم قطاع تطور  ليلى، زرقة بن الشيخ، الداوي .8

 .5115  ، 5 العدد
 اخلدمات جودة على وأثرىا الفنادق يف البشرية ادلوارد إدارة اسرتاتيجيات تطبيق واقع تقييم عيسى، مساعيل سومية، سامر .9

 تيسمسيلت، ،11 العدد ،3 اجمللد اجلديد، االقتصاد رللة مالس، جنوم األربع فندق، عمال من لعينة ميدانية دراسة" 
  .5151 اجلزائر،

 ،45العدد 13 اجمللد واالدارية، االقتصادية العلوم رللة البشرية، ادلوارد اسرتاتيجية فلسفة الساعدي، مؤيد العنزي، سعد .11
5117. 

 وواقع االعتماد أمل بني اجلزائر يف اجلامعي لألستاذ التدريسي األداء تقييم يف حديثة أساليب وآخرون، زلمود مسايلي .11
 .5119 اجلزائر، ،5 العـدد 5 اجمللـد والدراسات، للبحوث ميالف رللة التنفيذ،

 يف االقتصادية ادلؤسسة على بالتطبيق األداء وتقييم قياس يف ودورىا التسيري زلاسبة بلعجوز، حسني ميلي، أمحد مسية .15
 .5116 ،16 العدد  اجلزائر، التجارية، والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم رللة اجلزائر،

 األكادميي، والنهوض الشاملة اجلودة لضمان كسبيل باجلزائر العلمي والبحث العايل التعليم يف االستثمار كالع، شريفو .13
 .5119 ،3 العدد ،13 اجمللد، اقتصادية، دراسات رللة
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 خيضر زلمد جامعة االنسانية، العلوم رللة ، االقتصادية ادلؤسسات جناح يف التنظيمي التعلم أمهية زلمد، شنشونة .14
 .5114 ،نوفمرب 33العدد ،بسكرة،

 ادلؤسسة حالة دراسة - ادلستدامة ادلتوازن األداء بطاقة باستخدام األعمال دبنظمات البيئي األداء تقييم مقـيمح، صربي .15
 .5119 ،15 العدد 15 اجمللد وادلالية، االقتصاد رللة الطرق، ألشغال الوطنية

 مؤسسة حالة دراسة -اجلزائرية األعمال دبنظمات البشرية للموارد االسرتاتيجية االدارة متطلبات تطبيق واقع ناصر، طهار .16
 .5151 ،7العدد  ،1 اجمللد وادلالية، االقتصادية البحوث رللة ،Ecde بالشلف ومشتقاتو اإلمسنت

 اجلزائري العايل التعليم مؤسسات يف الشاملة اجلودة إلدارة االسرتاتيجي التخطيط واقع عاشور، علوطي سعدية، طيباوي .17
 .5119 ديسمرب الرابع، اجلزء ،33 العدد ،1اجلزائر جامعة حوليات بادلسيلة، بوضياف زلمد جبامعة ميدانية دراسة

 جامعات مناذج التطبيق، ومعوقات التغيري حتمية بني العايل التعليم إلصالح كمدخل اجلامعات حوكمة زىرة، عباس .18
 .5119 سنة 11 العدد 11 العدد إقتصادية، دفاتر رللة احلوكمة، رلال يف دولية

 خيضر، بسكرة، زلمد جامعة االنسانية، العلوم رللة وتقييم، مفهوم والفعالية الكفاءة بني األداء مزىودة، ادلليك عبد .19
 .5111 ،نوفمرب1العدد

 ادلتوسطة للمؤسسات التنافسية ادلزايا بناء يف البشرية ادلوارد إدارة ممارسات أثر فريوز، بوزورين بلمهدي، الوىاب عبد .51
 ديسمرب الثاين، العدد ،17 اجمللد البشرية، ادلوارد تنمية رللة سطيف، بوالية ادلؤسسات بعض يف ميدانية دراسة: اجلزائرية
5116. 

 عمان، رللة العربية، اجلامعات يف مشولية دراسة ادلستوى، عادلية البحثية اجلامعات حنو الطريق محدان، موسى زلمد عالم .51
  .5115 ،14 رقم ،13 العدد

 حالة دراسة العمومية ادلنظمات أداء ربسني يف البشرية للموارد االسرتاتيجية اإلدارة دور بومدين، يوسف رضوان، فالق .55
 .5151 ،15 العدد ،14 اجمللد وإدارية، اقتصادية أحباث رللة اجلزائرية، العايل التعليم بوزارة البشرية ادلوارد مديرية

 اجلامعات ورسالة رؤية تعزيز يف االسرتاتيجية البشرية ادلوارد إدارة دور لتفعيل مقرتح تصور بشارات، نصر زلمد، لينا .53
،  Journal of Educational and Psychology Sciences Islamic University of Gaza األردنية،

vol 28, no 2, 2020. 
 األجهزة يف التنظيمـي األداء لتحسيـن بدائل تقدمي البشرية للموارد االسرتاتيجي التوافق العمري، ناصر بـن مشهور .54

 .5119 ،5 العدد ،39 اجمللد السعودية، العربية ادلملكة لإلدارة العربية رللة احلكومية،
 التغيري إحداث يف البشرية للموارد االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق ألثر مقرتح منوذج منري، نوري فضيلة، قوادري معمر .55

 االجتماعية للدراسات أكادميية رللة  -اجلزائر اتصاالت مؤسسة مدراء من عينة على تطبيقية دراسة -  التنظيمي
 .5117 جانفي ،17 العدد واإلنسانية،

 ادلنهل رللة االقتصادية، ادلؤسسات أداء زيادة يف البشرية ادلوارد  تسيري اسرتاتيجية مسامهة خالف، كاتبة منصور، مليكة .56
 .5151 ،15: العدد ،14:اجمللد االقتصادي،
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 ،15 العدد العريب، الدميقراطي ادلركز والقانون، السياسية العلوم رللة اجلزائرية، اجلامعة يف اجلودة إدارة أمهية إدريس، نبيل .57
 .5117 مارس ادلانيا، برلني،

 الدراسات رللة التميز، ربقيق يف البشرية للموارد االسرتاتيجية اإلدارة دور عمار، مرايت اعمارة، بن الدين نصر .58
 .5119 ،15 العــدد  14 اجمللد ادلعاصرة، االقتصادية

: الصناعية ادلنظمات يف اإلنتاجية مستوى رفع يف وأثرىا البشرية ادلوارد إدارة اسرتاتيجية الصرايرة، أکثم موسى، ىند .59
 البلقاء جامعة لإلدارة، العربية اجمللة ،(LG) واإللکرتونية اذلندسية للصناعات األوسط الشرق رلمع شرکة حالة دراسة

 .5151 اذلامشية، األردنية ادلملکة ،1 العدد ،41 اجمللد التطبيقية،
 ،15 اجمللد  13العدد اجلديد، االقتصاد رللة ادلؤسسة، يف اسرتاتيجي كشريك البشرية ادلوارد إدارة دور كــلثــوم، واكـلــي .31

 .5115 تلمسان، جامعة
 التنظيمي االلتزام على وتأثريىا البشرية ادلوارد إلدارة االسرتاتيجية ادلمارسات شحاتة، زلمد علي، السيد ياسر .31

 العلمية، للبحوث التجارة كلية رللة مصر، يف اخلاصة باجلامعات والتكنولوجيا اإلدارة كليات على بالتطبيق للمؤسسات
 .5117مصر، ،5 العدد اإلسكندرية، جامعة

 ادلتوسطة للمؤسسات التنافسية ادلزايا بناء يف البشرية ادلوارد إدارة ممارسات أثر فريوز، بوزورين بلمهدي، الوىاب عبد .35
 ديسمرب الثاين، العدد ،17 اجمللد البشرية، ادلوارد تنمية رللة سطيف، بوالية ادلؤسسات بعض يف ميدانية دراسة: اجلزائرية
5116. 

 :الجريدة الرسميةو المراجع الميدانية  -و
 15 - 99 رقم للقانون وادلتمم ادلعدل 5118 فرباير 53 لـ ادلوافق 1459 صفر 16 يف ادلؤرخ 16-18 القانون -

 .العايل للتعليم التوجيهي القانون وادلتضمن 1999 أبريل 14 ادلوافق ىـ 1419 عام احلجة ذي 19 يف ادلؤرخ
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